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 مليار دوالر 14مليار متر مكعب بـ  54ة: استيراد اتفاقية غاز بين األردن وشركة إسرائيلي 

، نقاًل عن ستيفن شير توفا كوهين، وعالء رشدي درار 3/9/2215وكالة رويترز لألنباء، نشرت 
ومصطفى صالح، أن مسؤولين في الحكومة اإلسرائيلية وفي قطاع الغاز قالوا يوم األربعاء إن 

لتوريد الغاز الطبيعي من حقلها العمالق لوثيان إلى "إسرائيل" تجري مفاوضات بلغت مرحلة متقدمة 
 مليار دوالر. 21عامًا في صفقة بقيمة  21األردن على مدى 

وقالتتت نوبتتل إنرجتتي التتتي مقرهتتا تكستتاس وهتتي إحتتدى الشتتركاء فتتي حقتتل لوثيتتان إن الصتتفقة ستتضتتمن 
ًا لشتتتركة عامتتت 21مليتتتار متتتتر مكعتتتاز متتتن الغتتتاز علتتتى متتتدى  41تريليتتتون قتتتدم مكعبتتتة   2.1توريتتتد 

 الكهرباء الوطنية الحكومية في األردن.
وقتتال مستتؤولون إنتتو تتتم توقيتتع متتيكرا تفتتاهم بتتين األطتتراو المعنيتتة ومتتن المتوقتتع استتتكمال المفاوضتتات 

 حول السعر والموافقة التنظيمية والتفاصيل األخرى بنهاية العام.
لتتيي تملكتتو وتتتدير  نوبتتل وتشتتكل تلتتص الصتتفقة ثتتاني عقتتد دولتتي يوقتتع بخصتتوا انتتتا  حقتتل لوثيتتان، ا

إنرجي وشركتان تابعتان لمجموعة ديليص اإلسترائيلية للطاقتة، بعتد صتفقة متع بي.جتي البريطانيتة العتام 
عامتتا وتشتتمل توريتتد الغتتاز إلتتى محطتتة  21مليتتار دوالر علتتى متتدى  30الماضتتي قتتدرت قيمتهتتا بنحتتو 

 للغاز الطبيعي المسال في مصر.
ز مباشتتترا عبتتتر الحتتتدود بتتتين البلتتتدين بعتتتد استتتتكمال بنتتتاء ختتتط وبموجتتتا صتتتفقة األردن ستتتيتم نقتتتل الغتتتا

 أنابيا. وال تزال المفاوضات جارية حول السعر إال أن من المرجح أن يرتبط بأسعار خام برنت.
وتملص "إسرائيل" أيضًا حقل غاز أصغر يسمى تامار اتفق في وقت سابق هيا العتام لبيتع كميتات متن 

 عامًا لشركتين أردنيتين. 21األقل على مدى  مليون دوالر على 100الغاز بقيمة 
ــروت، وأضتتافت  ، نقتتاًل عتتن حلمتتي موستتى، أن وزيتتر البنتتى القوميتتة والطاقتتة 5/9/2215الســفير، بي

والميتتا  اإلستترائيلي ستتيلفان شتتالوم هنتتأ اإلستترائيليين علتتى إنجتتاز االتفتتاق متتع األردن، معتبتترًا إيتتا  "عمتتاًل 
والسياستتية بتتين إستترائيل واألردن. فتتي مثتتل هتتي  المرحلتتة تتحتتول  تاريخيتتًا ستتيعزز العالقتتات االقتصتتادية

إستترائيل إلتتى قتتوا عظمتتى للطاقتتة تتتوفر احتياجتتات جيرانهتتا وتعتتزز مكانتهتتا كعامتتل مركتتزي فتتي تزويتتد 
 الطاقة في المنطقة".

وبحسا تقديرات المحللين فإن األردن سيشتري الغاز بسعر أولي يبلغ سبعة دوالرات للوحدا الحرارية، 
 و أعلى بحوالي الثلث من سعر الغاز اليي باعو حقل "تمار" لشركة الكهرباء اإلسرائيلية.وه
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ويعتبر االتفاق الجديد مع األردن، كما سلو، االتفاق الخامس مع الدول العربية بعد اتفتاق ستابق متع 
عاملتين في  األردن وآخر مع شركة الكهرباء الفلسطينية التابعة للسلطة واتفاقين مع شركتين أجنبيتين

مصر، "بريتيش غاز" و"يونيون فينوسا". ويعتبر االتفاق مع شركة الكهرباء األردنية ثالث أكبتر اتفتاق 
مليتار متتر  00مليارات متر مكعا، و"يونيون فينوسا" بتت 201بعد اتفاق مع "بريتيش غاز" بتزويدها بت

 سنة المقبلة. 21مكعا من الغاز على مدى الت
ولية إلى أن تطوير المرحلتة األولتى متن الحقتل يحتتا  إلتى خمستة مليتارات دوالر، وتشير التقديرات األ

 وأن القرض سيتم التوقيع عليو نهاية العام الحالي.
، نقتتاًل عتتن مراستتلها وعتتن الوكتتاالت، أن وكالتتة األنبتتاء 3/9/2215الجزيــرة نــت، الدوحــة، وجتتاء فتتي 

وا المعدنية األردني محمد حامتد صترب بتأن شتركة األردنية الرسمية  بتراز أوردت أن وزير الطاقة والثر 
الكهربتتاء الوطنيتتة وقعتتت اليتتوم رستتالة نوايتتا غيتتر ملزمتتة متتع شتتركة نوبتتل إنرجتتي لبحتتث إمكانيتتة تزويتتد 
محطات توليد الكهرباء في األردن بحتوالي ثالثمائتة مليتون قتدم مكعتا يوميتًا متن الغتاز المكتشتو فتي 

 حوض شرق البحر األبيض المتوسط.
المستتؤول األردنتتي أن الهتتدو متتن رستتالة النوايتتا توقيتتع اتفتتاق فتتي وقتتت الحتتق، قتتد يكتتون فتتي وأضتتاو 

بعتتد االتفتتاق  1020تشترين األول/ أكتتتوبر المقبتتل، وتوقتتع حامتتد أن تبتتدأ عمليتتة االستتتيراد مطلتتع العتتام 
علتتتى تفاصتتتيل وبنتتتود االتفتتتاق. وبتتترر حامتتتد شتتتراء الغتتتاز اإلستتترائيلي بالستتتعي لتخفيتتتو خستتتائر شتتتركة 

مليتار دوالرز، ويلتص  2.1مليتار دينتار   2.3رباء الوطنية، والمتوقع أن تبلتغ بنهايتة العتام الحتالي الكه
 في ظل الهجمات المتكررا في شبو جزيرا سيناء على األنبوا اليي ينقل الغاز المصري إلى األردن.

 
 عريقات يسلم كيري "خطة عباس" إلحياء عملية السالم 

من رام هللا نقاًل عن مراسلها فادي أبو سعدى، أن جون  5/9/2215القدس العربي، لندن،  يكرت
كيري، وزير الخارجية األمريكي، تسلم من الوفد الفلسطيني إلى واشنطن، والمكون من اللواء ماجد 
فر ، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وصائا عريقات، رئيس طاقم المفاوضات 

ط الفلسطينية إلحياء عملية السالم، أو التي عرفت بخطة الرئيس الفلسطينية، ورقة المطالا والشرو 
محمود عباس، التي وصفت بأنها المحاولة الفلسطينية األخيرا في ما يخا المفاوضات وعملية 

 السالم بين الطرفين.
وقالت مصادر فلسطينية إن اللقاء مع كيري في واشنطن، بحث خطة القيادا الفلسطينية إلنهاء 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة في غضون ثالث سنوات، وقضايا أخرى االحتالل ا إلسرائيلي وا 
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كثيرا، أهمها تلص التي تتعلق بإطالق المرحلة الثانية من المفاوضات الخاصة بالتهدئة في قطاع 
 غزا.

مصادر ، أن واشنطن نقاًل عن مراسلتها جويس كرم من 5/9/2215الحياة، لندن،  وأضافت
الحياا" أكدت ان المحادثات بين كيري وعريقات ستركز على تطبيق اتفاق إطالق النار موثوقة لت"

على طاولة المفاوضات، والبحث تحديدًا بدور السلطة الفلسطينية في إدارا المعابر والعودا الى 
على القطاع، إنما بإشراو حكومة الوحدا الفلسطينية « حماس»أي ما قبل سيطرا  1001مرحلة 

 ليمية.ورعاية إق
 
 إبراهيم خريشة: لجنة تقصي الحقائق تزور غزة الشهر المقبل 

 قناز: أكد ممثل فلسطين لدى مجلس حقوق اإلنسان إبراهيم خريشة، أمس، أن لجنة تقصي الحقائق 
في انتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبتها قوات االحتالل "اإلسرائيلي" ستزور قطاع غزا مطلع شهر 

 مقبل.أكتوبر/تشرين األول ال
وأشار خريشة إلى اكتمال أعضاء اللجنة بعد تعيين قاضية أمريكية إلى جانا وليام شاباس وهو 
بروفيسور كندي للقانون الدولي رئيس البعثة، ودودو دين وهو خبير سنغالي في مجال حقوق 

لخبراء اإلنسان. وبين أن اللجنة بانتظار قيام سكرتارية المفوض السامي باألمم المتحدا باختيار ا
داريين وغيرهم. ولفت إلى أن أعضاء من البعثة سيحضرون في  من  21المساعدين من عسكريين وا 

الشهر الجاري، ويلتقون خاللها بمسؤولي المؤسسات الفلسطينية، إضافة إلى لقاء مقرري األمم 
 المتحدا في الصحة والتعليم.

 5/9/2215الخليج، الشارقة، 
 

 مة الوفاق بواجباتها تجاه غزةأحمد بحر: هناك تقصير من حكو  
دعا د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، حكومة التوافق إلى القيام  غزا:

في قطاع غزا خاصة فيما يتعلق بإعادا االعمار والعمل على  بمهامها تجا  أبناء الشعا الفلسطيني
 ظفي السلطة الوطنية.صرو رواتا الموظفين في قطاع غزا ودمجهم ضمن كشوفات مو 

وقال د. بحر خالل لقاء سياسي مفتوب مع كوادر ومعلمي وزارا التعليم بمقر الوزارا بغزا اليوم 
ز: " هناص تقصير من حكومة الوفاق الوطني باستالم مهامها والقيام بواجبها تجا  9|3األربعاء  
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مها في عملها خاصة فيما غزا". وأضاو: " نحن مازلنا متمسكين بحكومة الوفاق الوطني وسندع
 يتعلق بإعادا االعمار".

ودعا د. بحر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى استالم المعابر الحدودية والشريط 
 الحدودي مع مصر لإلسراع بفتح المعبر، نافيا وجود حكومة ظل في قطاع غزا، كما يكر عباس.

د لتنفيي ما تم االتفاق عليو في القاهرا فيما وفي سياق متصل أشار د. بحر إلى أن الضامن الوحي
يتعلق باتفاقية وقو إطالق النار هي المقاومة الفلسطينية، قائال: "في حال نقض االحتالل عهد  فان 

 المقاومة جاهزا للدفاع عن حقوقنا".
وأضاو: "إن المفاوضات كانت شرسة وشاقة وأن الورقة المصرية خلت من الحديث عن نزع سالب 

 اومة أو وقو العمل في األنفاق وكيلص تطوير قدرات المقاومة".المق
وثمن الموقو الفلسطيني الموحد في المعركة السياسية من خالل الوفد الفلسطيني المفاوض اليي 
كان يحمل موقفا موحدا، ولفت إلى أن المعركة السياسية ونتائجها وانتصارها كان انعكاسا للمعركة 

 يها المقاومة الفلسطينية.العسكرية التي انتصرت ف
وقال بحر: "إن االحتالل نجح في شيء واحد وهو قتل المدنيين من األطفال والنساء وهدم المساجد 

 والمستشفيات".
 3/9/2215قدس برس، 

 
 "البيان": االنقسام الفلسطيني يعّطل مفاوضات القاهرة 

خالفات الفلسطينية تعّطل أمس أن االنقسام وال« البيان»وكاالت: كشفت مصادر فلسطينية لت 
 مفاوضات القاهرا مع إسرائيل بشأن الهدنة الدائمة في قطاع غزا، 

وعزت مصادر فلسطينية مطلعة تأّخر عقد جولة جديدا من المفاوضات غير المباشرا بين الجانبين 
 الفلسطيني واإلسرائيلي، إلى االنقسام والخالو في تفسير موضوعات ملو المصالحة الفلسطينية.
واستبعدت تلص المصادر انعقاد المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية خالل هيا األسبوع، مشيرًا إلى أن 

 رئيس الوفد الفلسطيني الموسع عزام األحمد ال يزال في األردن.
أن األمور معقدا بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، حيث تصر « البيان»ويكرت المصادر لت 

ألو موظو في غزا، وتهدد بغلق البنوص في القطاع حال عدم  31تا الثانية على صرو روا
صرو المرتبات. وقالت المصادر إن إسرائيل هي المستفيد األكبر من هيا الخالو، خاصة بعد ما 
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قال حكومتها بنيامين نتنياهو إنو لن يرسل الوفد اإلسرائيلي إلى القاهرا إال إيا كان هناص وفد موسع 
 ماس والجهاد.يضم وفد السلطة وح

تراجعت عن تعّهدات سابقة للسلطة، وهي ترفض بعد اتفاق الهدنة « حماس»وكشفت المصادر أن 
دارا فتح  تسليم الوزارات في غزا لحكومة التوافق، كما أنها تريد أن تتولى موضوع إعادا اإلعمار وا 

 المعابر.
ملفات هي المصالحة ودور  بشأن أربعة« حماس»وتنوي لجنة شكلتها حركة فتح إلى فتح حوار مع 

 حكومة الوفاق في غزا وقرار الحرا والسلم مستقباًل، والشراكة السياسية.
 5/9/2215البيان، دبي، 

 
 (: ال جدال في المقاومة1/2خالد مشعل في حوار مع "العربي الجديد" ) 

لتقتت "العربتي حاور  وائل قنديل وأنس أزرق: في األيتام األولتى للعتدوان الصتهيوني علتى قطتاع غتزا، ا
الجديتتد" رئتتيس المكتتتا السياستتي لحركتتة "حمتتاس"، خالتتد مشتتعل، فتتي إحتتدى المناستتبات، فكتتان الرجتتل 
واثقتتًا متتن انتصتتار مقبتتل، واعتتدًا كتتل المتتدافعين عتتن الحتتق الفلستتطيني بمفاجتت ت كتتل يتتوم علتتى طريتتق 

 المقاومة، وهو ما حصل.
نشتتر  علتتى جتتزأين، اليتتوم وغتتدًا، أن نهنتت  لتتيا كتتان الزمتتًا قبتتل التتدخول فتتي هتتيا الحتتوار الشتتامل التتيي ن

باالنتصار اليي اعتبر  مشعل "انتصارًا لألمة جميعها"، لكن التهنئة كانت مشتوبة بتالقلق والختوو متن 
 أن يتبدد االنتصار على وقع السجاالت والتجايبات التي نشبت فور توقو آلة الحرا.

الفلسطيني، إي بدا مشتعل مصتممًا  -طينيفي الجزء األول من الحوار يدور الحديث عن الوضع الفلس
علتتتى أن صتتتفحة االنقستتتام قتتتد طويتتتت، ومصتتتّرًا علتتتى أن المقاومتتتة هتتتي الخيتتتار االستتتتراتيجي للشتتتعا 

 الفلسطيني.
يعبتتتر خالتتتد مشتتتعل عتتتن تألمتتتو متتتن تصتتتريحات رئتتتيس الستتتلطة الفلستتتطينية محمتتتود عبتتتاس التتتتي تنتقتتتد 

إلتتى التتوراء مستتتدعيًا وثيقتتة الوفتتاق الفلستتطيني المقاومتتة، لكنتتو فتتي الوقتتت ياتتتو يتمستتص بتتأن ال عتتودا 
 . وفي ما يلي نا الحوار:1001الموقعة في عام 

 
يومـًا مـن العـدوان؟ وهـل  42ـ أين ذهبت حالة االصطفاف الوطني التي عرفها الفلسـطينيون طيلـة 

صــار مــن الضــروري أن نكــون فــي مرمــى العــدوان والحــرب حتــى نصــنع حالــة التوافــق واالصــطفاف 
 ؟الوطني
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جميتتل هتتيا االستتتهالل. هتتيا النصتتر لتتيس مجتترد وعتتد أو توقتتع بقتتدر متتا هتتو قتتائم علتتى حستتابات وعلتتى 
إعداد، وعلى تقدير دقيق للموقو مع إدراكنا للفجوا الكبيرا في ميزان القتوى. ولكتن بحستابات الشتعوا 

لزمهتتا، التتتي لتتديها قضتتايا وطنيتتة واختتتارت مستتارات محتتددا، خاصتتة مستتار المقاومتتة، وأعتتدت لهتتا متتا ي
يستطيع أي قائد أو أي مجموعة وطنية أن تقّدر أن هناص فرصة للنصتر وللصتمود والثبتات. ال نقتول 
هنا الحسم النهائي للصراع، إنما هي محطة انتصار مهمة على طريق النصر والتحترر التوطني بتإين 

لستطيني وحتد ، هللا. الفضل قبل كل شيء هلل، ثم إن هيا نصر لألمتة كلهتا، ولتيس لغتزا أو للشتعا الف
فاألمة لها نصيا، وهي شريكة فيما وصتلنا إليتو. أمتا فيمتا يتعلتق بتالتوافق واالصتطفاو التوطني، فتال 
شص أن هناص تباينات في الستاحة الفلستطينية معروفتة، لكتن الحتظ معتي أن هنتاص مستارًا بيتد  بتو فتي 

 المصالحة قبل الحرا، فليست الحرا فقط التي صنعت التقارا الفلسطيني.
 

 ـ وجاءت الحرب فأكدت هذا المسار.
بمعنى أننا طوينتا صتفحة االنقستام. لقتد شتكلنا حكومتة وفتاق وطنتي، ووضتعنا قطتار المصتالحة وبنتاء 
البيتتت الفلستتطيني علتتى الستتكة، وقطعنتتا شتتوطًا ال بتتتأس بتتو، ثتتم فاجأتنتتا الحتترا التتتي فيرضتتت علينتتتا. 

ة، سواء في الميدان حيث كان التنسيق وخالل الحرا، قمنا بخطوات مهمة على طريق الوحدا الوطني
بين كتائا المقاومة لكل التنظيمات. وفي اليوم التالي النتهاء الحرا  األربعتاء الماضتيز كتان هنتاص 

 بيان عسكري من كتائا المقاومة الفلسطينية، وليس من كتائا القسام وحدها على سبيل المثال.
دانيًا وبتين المستلمين والمستيحيين وبتين الضتفة وغتزا أيضا التالحم الشعبي بتين كتل القتوى سياستيًا وميت

، يعنتي وحتدا شتعا ووحتدا وطتتن ووحتدا أرض ووحتدا سياستية. أيضتًا كتان هنتاص وفتتد 41وأراضتي التت 
فلستتطيني واحتتد يفتتتاوض فتتي القتتتاهرا بصتتورا غيتتتر مباشتترا للوصتتول إلتتتى وقتتو إطتتتالق النتتار وتحقيتتتق 

لتتة جديتتدا، قتتد تتبتتاين القتتراءات فيهتتا لمتتا جتترى، المطالتتا الفلستتطينية. اعن بعتتد الحتترا، نحتتن فتتي حا
وتتبتاين االجتهتتادات فتتي متتا هتتو مطلتوا للمرحلتتة المقبلتتة. هتتيا صتتحيح، ولكتن هتتيا ال يعنتتي أننتتا عتتدنا 
إلى الوراء، فالتباينات نعالجها بالتواصل والحوار وتطبيق ما اتفقنا عليو في ملفات المصالحة بالقاهرا 

ى يكون هناص إن شاء هللا بيت فلسطيني موحد. ليلص، عنتدما التقينتا والدوحة، لنمضي في إنجازها حت
بالستتتلطة ورئاستتتتها، هنتتتا فتتتي الدوحتتتة، توافقنتتتا أن تبتتتدأ حكومتتتة الوفتتتاق التتتوطني فتتتي تحمتتتل مستتتؤولياتها 
ومهامها فورًا في قطاع غزا، كما هي في الضفة الغربية، فهي حكومة الشتعا الفلستطيني فتي الضتفة 

ن كتان ثمتة تباينتات أو خالفتات والقطاع على حد سواء . بالتالي، نحن نأمل أن نعزز هي  المسيرا، وا 
فهي  تعالج بالحوار، ونتمنى من الجميع أال يعتود إلتى التراشتق اإلعالمتي، فصتحيح أننتا مختلفتون فتي 
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بعض المجاالت، لكننا متفقون في مجاالت أخرى، وتجمعنا قواسم مشتركة عديدا. لدينا قضية وطنية 
 أي قضية معلقة تعالج بالتفاهم والحوار والعمل على تحقيق ما اتفقنا عليو على األرض.واحدا و 

 
ـ في األيام الخمسين للعدوان، كان هناك تقارب في الخطـاب بـين حركتـي فـتح وحمـاس. اعن، بعـد 
ــه  ــى توجي ــذ يــومين إل ــاس من توقــف الحــرب، تعــود التصــريحات الصــادرة عــن الــرئيس محمــود عب

ومة الفلسطينية، لحماس تحديدًا في هذا التوقيـت، والقـول إنهـا كـان مـن الممكـن أن انتقادات للمقا
 توفر ألفين من الشهداء الفلسطينيين لو أنها قبلت المبادرة.

بالتفستتير اإلنستتاني، متتن الطبيعتتي أن تكتتون درجتتة التقتتارا التتوطني فتتي المجتمعتتات ختتالل األزمتتات، 
ل  الشتاعر أحمتدز شتوقي: إن المصتائا تجمتع المصتابين. أكبر من حالها في السلم والرخاء، وكما قا

ولكتن هتيا ال يبترر ألي طتترو فلستطيني، بعتد أن تنقشتتع المعركتة واألزمتة، أن يعيتتد النتاس إلتى ستتابق 
العهتتتد فتتتي التراشتتتق واالتهامتتتات أو فتتتي تباعتتتد المواقتتتو متتتن دون مبتتترر، خصوصتتتًا أن هنتتتاص اتفاقتتتات 

لتتى كتتل طتترو أن يستتارع إلتتى تحملهتتا، وبالتتتالي ال مبتترر تجمعنتتا وهنتتاص مستتؤوليات علينتتا جميعتتًا، ع
للعودا إلى الوراء. أنا طبعًا متألم من أن تأتي هي  التصريحات، ولن نجاريهتا، فالتدم الفلستطيني التيي 

 أريق من شعبنا غاٍل.
 

ـــ لكــن عنــدما يكــون الحــديث عــن اعتــداءات ُنّفــذت ضــد نشــطاء مــن حركــة فــتح ومســؤولين فيهــا، 
طالق رصاص ع  لى األرجل، هذا يستحق على األقل توضيحًا أو ردًا.وا 

التوضيح حصل ويحصل. كما يكرت، كل طرو فتي جعبتتو الكثيتر متن التردود والحجتج التتي يستوقها 
فتتي إطتتار تبتتادل االتهامتتات أو إثبتتات مصتتداقية موقفتتو. لكتتن التتدماء الغاليتتة التتتي أريقتتت فتتي غتتزا  ألفتتا 

ة البطوليتة التتي رفعتت رأس األمتتة ال يليتق بهتا أن يكتتون شتهيد وأحتد عشتر ألتتو جتريحز، وهتي  المعركتت
 ممثلو الشعا الفلسطيني من جميع الفرقاء أقل من مستوى هي  المعركة.

ليلص أقول لص بكل أمانة: نعم، أنتا شخصتيًا متتألم لهتيا، ولكتن لتن نتدخل فتي مجاراتتو، ونتدعو الجميتع 
ن كتان لتدى أي طترو أن نعالج هيا في بيتنا الداخلي، وفي لقاءاتنا المباشر  ا، وليس عبتر اإلعتالم. وا 

رؤية أو تقدير أو مسائل تحتا  إلى نوع من المراجعة أو التقييم، فكل يلتص متتاب علتى طاولتة الحتوار 
 الوطني الداخلي والتواصل، وليس في اإلعالم.

لتص ال بكل أمانة أقول إن الشعا الفلسطيني واٍع، وحريا على أن يكسا الرأي العام الفلستطيني، وي
يتتم باتهتام اعختتر، لكتن كستبو بتتأن يتؤدي كتتل واحتد واجبتو، والشتتعا الفلستطيني واألمتة اليتتوم فتي زمتتن 
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الوعي، أما زمن الغفلة والوقوع فريسة الخديعة والتضليل اإلعالمي فقد انتهى، ليلص نحتن نتراهن علتى 
 أحد. وعي شعبنا، فحركة حماس بشر تخط  وتصيا، ولكنها لن تدخل في سجال إعالمي مع

 
 ـ هل ستبقى االتفاقات بينكم وبين السلطة قائمة؟

بالتأكيد. أنا قلت يلص في اللقاءات المباشرا وفي كل لقاءاتنا في الماضي وفي اإلعتالم: كتل متا اتفقنتا 
عليتتتو فتتتي القتتتاهرا وفتتتي الدوحتتتة أو فتتتي غيرهمتتتا حتتتول ملفتتتات المصتتتالحة الوطنيتتتة الفلستتتطينية، نحتتتن 

تنا على تطبيقو على األرض، وندعو الجميع أن يفعل يلص ونتواصى ملتزمون بو وسنحرا بكل طاق
 بالحق ونتواصى بالصبر.

 
ــ بعيدًا عن دعوة باقي األطراف إلى الترفع، كيـف تـرون مسـتقبل المصـالحة الفلسـطينية فـي ضـوء 
ـــ"تجارة  ــة العــدوان ب ــدنا إلــى وصــف المقاومــة فــي بداي ــذي يعي هــذا التصــعيد اإلعالمــي والتراشــق ال

روب"، والقول إنها مسؤولة عن دماء الشهداء. كيف تنظرون إلى مسـتقبل المصـالحة فـي ظـل الح
 هذه األجواء؟

نعتتم هنتتاص عقبتتات حقيقيتتة فتتي طريتتق المصتتالحة، أهمهتتا العقبتتة اإلستترائيلية التتتي تتتدعو، قبتتل الحتترا 
نتنيتتتتاهو وأثناءهتتتتا وبعتتتتدها، إلتتتتى فتتتتص هتتتتي  اللحمتتتتة الوطنيتتتتة، ألن وحتتتتدتنا الوطنيتتتتة والمصتتتتالحة تتتتتؤيي 

 والحكومة اإلسرائيلية.
العقبة الثانية هي التدخالت الخارجية والرباعية الدولية وشتروطها التتي تتدخل فتي التفاصتيل حتتى فتي 

 منع تحويل الرواتا إلى موظفي غزا من حكومة الوفاق الوطني.
بعتض الوقتت أما العائق الثالث، فهو ركام سنوات االنقسام، فتالخرو  منتو ال شتص فتي أنتو يحتتا  إلتى 

 وكثير من الجهد، فهي  كلها عقبات.
وهنتتاص عقبتتة رابعتتة: تباينتتات حقيقيتتة فتتي األجنتتدا السياستتية فتتي االستتتراتيجية النضتتالية بتتين األطتتراو 
الفلسطينية. كلٌّ لديو رؤيتو، وهي  عقبات ال شص، لكن ما اليي يجمعنا؟ بمعنى متا التيي نحتتكم إليتو، 

و ما اتفقنتا عليتو فتي ملفتات المصتالحة متن ناحيتة، ووثيقتة الوفتاق وما هو المرجع في يلص؟ المرجع ه
نقطة مهمة جدًا. وقتد وضتعت هتي  الوثيقتة، النقتاط علتى الحتروو حتول  20من  1001الوطني عام 

الرؤيتتة السياستتية وتقتتدير الموقتتو وأهتتدافنا الوطنيتتة واستتتراتيجيتنا النضتتالية وكيتتو نتتدير المقاومتتة معتتًا، 
ياسي، وما هتو المشتروع التوطني المشتترص والقاستم المشتترص فتي برنامجنتا بتين وكيو ندير الحراص الس

كل هي  القوى، وكيو نرتا بيتنا الفلسطيني في إطتار الستلطة واالنتخابتات ومنظمتة التحريتر، وكيتو 
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يكتتتون قتتترار الحتتترا والستتتلم معتتتًا قتتترارًا بالشتتتراكة... كتتتل هتتتي  مستتتائل اتفقنتتتا عليهتتتا، وبالتتتتالي متتتن لديتتتو 
  يستعرض بها في وسائل اإلعالم، فهناص مرجع يحكمنا.مالحظات ال

 
ــ هناك لغط كثير وشـائعات وروايـات حـول مـا دار بيـنكم وبـين الـرئيس محمـود عبـاس فـي الدوحـة 
بضيافة سمو أمير قطر. مـاذا جـرى فـي هـذا اللقـاء؟ هـل تـواجهتم فـي هـذه الملفـات أو االنتقـادات 

 بشكل مباشر؟
لقتاء الدوحتة. أولهتا: طترب األختوا فتي رئاستة الستلطة الفلستطينية نيتتهم هناص ثالثة ملفتات طرحتت فتي 

 إطالق حراص جديد مع األميركيين لوضع حد لهيا االحتالل، وكانوا يريدون موقفنا من يلص.
 

 والتي قال أبو مازن إنكم وافقتم عليها. 1967ــ تقصد المبادرة الخاصة بحدود 
لهتتم ستتأجيبكم غتتدًا، وأجبتتتهم فتتي اليتتوم التتتالي، وكتتانوا فتتي  جتترى نقتتاش، لتتم تكتتن لتتديهم تفاصتتيل، فقلتتتي 

القتاهرا، وقلتت لهتم إن أي تحترص سياستتي فلستطيني يجتا أن يكتون مستتتندًا إلتى وثيقتة الوفتاق التتوطني 
، والتتتي وافقنتتا عليهتتا معتتًا، ووقعنتتا عليهتتا معتتًا، وهتتي تمثتتل البرنتتامج السياستتي 1001الفلستتطيني للعتتام 

وضعنا المرجع واتفقنتا عليتو، واالحتكتام إلتى هتيا المرجتع يجعلنتا متفقتين علتى  المشترص بيننا، وبالتالي
 الخطوات وعدم االحتكام إليو يباعد بيننا.

الملو الثاني: طرحت قضتية دور حكومتة الوفتاق التوطني، وكيتو تبستط مستؤولياتها فتي غتزا، وكيتو 
حكومتتة الوفتتاق التتوطني ألن  يكتتون قتترار الحتترا والستتلم معتتًا، وهتتيا تكلمنتتا فيتتو بكتتل صتتراحة، ودعونتتا

تتحمل مسؤولياتها في غزا كما في الضفة الغربية، وقلنا لهم إننا ملتزمون بكل ملفات المصالحة التي 
اتفقنا عليها، ودعوناهم أن يتحملوا مستؤولياتهم تجتا  شتعبنا فتي غتزا والضتفة، وأن نمضتي فتي متابعتة 

الحترا والستلم معتًا ينبغتي أن يكتون للحكومتة  كل ملفات المصالحة، فهتي رزمتة واحتدا، وقلنتا إن قترار
ولكن بالشراكة. كما دعونا أن نطبق المصتالحة بمفهتوم الشتراكة، ولتيس بتأن يحتل طترو مكتان آختر، 
فال أحد يحل مكان حماس في غزا، وال أحد يحتل مكتان فتتح أو الستلطة فتي الضتفة الغربيتة، إنمتا فتي 

الستتلطة وفتتي إطتتار منظمتتة التحريتتر، شتتركاء فتتي غتتزا والضتتفة كلنتتا شتتركاء فتتي المستتؤولية فتتي إطتتار 
 القرار السياسي واالنتخابات وبناء النظام السياسي، وشركاء في االستراتيجية الوطنية.

ومتتتن يجتتتادلون فتتتي مستتتألة المقاومتتتة علتتتيهم أن يعتتتودوا إلتتتى مستتتألة الوفتتتاق التتتوطني التتتتي أكتتتدت هتتتي  
ن كان من عير لمن ينتقد برنامج المقا ومتة قبتل حترا غتزا األخيترا تتت معركتة العصتو االستراتيجية، وا 

المأكول ت فهتل يعقتل أنتو بعتد هتيا اإلنجتاز المبهتر للمقاومتة، وهتي  الصتورا التتي أعتادت التروب للشتعا 
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الفلسطيني وللقضية، وأثبتت أن عدونا لن يجلس على طاولة التفتاوض، ولتن يكتون مهيئتًا ألن يعطتي 
عتتودا إال تحتتت ضتتغط المقاومتتة، غيتتر معقتتول اليتتوم أن فتتي القضتتايا الجوهريتتة األرض والقتتدس وحتتق ال

يجادلنا أحد فتى يلتص. والنقطتة الثالثتة التتي بحثتت فتي يلتص اللقتاء، كانتت كيتو نوقتو الحترا؟ وقتهتا، 
كانتتت هنتتاص فكتترا وقتتو إطتتالق النتتار ثتتم التفتتاوض، وقلنتتا لهتتم إن هتتيا غيتتر مجتتٍد فتتي ضتتوء التجربتتة 

يجتدي أن يكتون هنتاص وقتو إطتالق نتار مستتند إلتى تحقيتق الطويلة مع العتدو الصتهيوني، إنمتا التيي 
 مطالا محددا، وهيا هو اليي تم باإلعالن المصري األخير.

 
ـــ بالنســبة لوثيقـة الوفــاق الــوطني، هـل فهمكــم لهـا يــؤدي إلــى مـوافقتكم علــى المسـعى الــذي تنــوي 

 السلطة الفلسطينية السير به بالنسبة لتسوية جديدة أو حل؟
لة واضحة: إيا كان هيا التحرص مستندًا فتي إطتار  وفتي تفاصتيلو وفتي مواقفتو المحتددا، قلتي إن المعاد

إلى ما تم النا عليو في وثيقة الوفاق الوطني، فنحن موافقون. مبدأ التحترص ال ختالو حولتو، ولكتن 
 التفاصيل ال بد أن تكون محكومة بوثيقة الوفاق الوطني.

 
 ؟1967ادرة جديدة للتسوية على حدود ـ إذًا ليس دقيقًا أنكم وافقتم على مب

قلتتتي بكتتل وضتتوب إننتتا أجبنتتاهم بتتأن تحركتتًا متتن هتتيا النتتوع يجتتا أن يكتتون مستتتندًا إلتتى وثيقتتة الوفتتاق 
 الوطني.

 
 ، هل توافقون؟1967ـ في حال كانت التسوية على حدود 

قامتتة دولتتة فلستتطينية  علتتى حتتدود نّصتتت وثيقتتة الوفتتاق التتوطني علتتى أننتتا نقبتتل أن يكتتون هنتتاص حتتل وا 
عاصمتها القدس مع إنجاز حق العودا، وطريقنا في تحقيق يلص هو المقاومة والنضتال بكافتة  2910

األشكال والتمسص بالثوابت الوطنية. هي  هي األرضية، وهيا ما اتفقنا عليو، ومن ثتم أي التتزام بتيلص، 
ن شتتاء هللا نظتتل  متقتتاربين، ولكتتن علتتى أستتاس يجعلنتتا معتتًا، وأي افتتتراق يباعتتد بيننتتا، ال ستتمح هللا، وا 

 ثوابتنا الوطنية وااللتزام بتطلعات وحقوق شعبنا.
 

 ـ هل كان هناك اتفاق على االنتساب إلى منظمات األمم المتحدة؟
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هيا ليس بالجديد، وقد تم طرحو متن قبتل، ومطلتا الفلستطينيين جميعتًا علتى شتتى انتمتاءاتهم ضترورا 
وليتة متن أجتل مالحقتة إسترائيل، ومنهتا ميثتاق رومتا ومحكمتة االنتساا إلتى هتي  الهيئتات والمواثيتق الد

 الجنايات الدولية وكل الفصائل وّقعت على يلص.
 

ـ هناك كالم كثير أن الرئيس محمود عباس عطل هذا المشروع، وسحب بالفعـل الطلـب الفلسـطيني 
لقــاءاتكم فــي إلدراج الجــرائم اإلســرائيلية أمــام المحكمــة. هــل حــدث ذلــك فعــاًل، وهــل تــم تناولــه فــي 

 الدوحة؟
فتتتتي لقتتتتاء الدوحتتتتة األول أثنتتتتاء الحتتتترا، طالبتتتتتي التتتترئيس محمتتتتود عبتتتتاس بالمستتتتارعة فتتتتي التستتتتجيل أو 
االنتستتاا إلتتى ميثتتاق رومتتا حتتتى تكتتون لتتدينا القتتدرا علتتى محاكمتتة قتتادا العتتدو فتتي محكمتتة الجنايتتات 

التوقيتع كتي ال يكتتون  الدوليتة. وعتد بتيلص وطلتا أن تكتون جميتع القتوى موافقتتة، ومتن هنتا جتاءت فكترا
هنتتاص أحتتد لديتتو اعتتتراض فتتي المستتتقبل بنتتاًء علتتى أي تبعتتات تترتتتا علتتى هتتيا التستتجيل. متتن جهتنتتا، 
تريثنتتتا قلتتتياًل قبتتتل التوقيتتتع بكتتتل صتتتراحة، ألننتتتا أردنتتتا أن نعتتتود إلتتتى نتتتوع متتتن االستشتتتارا القانونيتتتة، وقتتتد 

صتتل أن هتتيا متتن مستتؤولية الرئاستتة حصتتلت ووّقعنتتا فتتي اللقتتاء الثتتاني. اعن، الملتتو بتتات جتتاهزًا، واأل
الفلستطينية، وال أدري حقيقتتة الموقتتو، لكتتن متتن التصتتريحات التتي ظهتترت متتن الرئاستتة الفلستتطينية فتتي 
اإلطار العام، يوحي بأن هيا كان مرجًأ فتي حتال لتم يلتاّم المستار السياستي الفلستطيني، بمعنتى إيا لتم 

حتتتالل اإلستترائيلي للضتتفة والقطتتاع ختتالل فتتترا تقتتم الواليتتات المتحتتدا بإعطتتاء تعهتتد علتتى وضتتع حتتد لال
 من الزمن.

لكتتن نحتتن متتا زلنتتا كحركتتة حمتتاس ومعظتتم القتتوى الفلستتطينية ومعظتتم التترأي العتتام الفلستتطيني، نطالتتا 
بسرعة االنتستاا والتوقيتع علتى هتي  المعاهتدات الدوليتة وانضتمام فلستطين إليهتا متن أجتل تمكيننتا متن 

د حرا غزا، فجريمة الدمار وقتل األطفال وهيا الهولوكستت التيي مالحقة القادا الصهاينة، خاصة بع
 ارتكبتو القيادا اإلسرائيلية العسكرية والسياسية واألمنية، يفرض علينا سرعة محاكمة قادا العدو.

 
 ـ باختصار ما الذي يعطل هذا التوجه؟

، اعن الكترا فتى ملعتا بالنسبة للموقو الفصائلي الفلسطيني والرأي العام الفلستطيني، ال شتيء يعطلتو
 الرئاسة الفلسطينية.

 
 ـ متى سيجتمع اإلطار القيادي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية؟
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بنتتاء علتتى اتفتتاق مختتيم الشتتاط  التتيي أطلتتق قطتتار المصتتالحة متتن جديتتد فتتي أواختتر شتتهر مايو/أيتتار 
وطني للقيادا المؤقت بعد الماضي، األصل أن تشكل الحكومة خالل شهر، وأيضًا أن ينعقد اإلطار ال

شتتتهر متتتن تشتتتكيل الحكومتتتة. لقتتتد مضتتتى شتتتهور ودخلنتتتا فتتتي أجتتتواء الحتتترا واألصتتتل أال يعطتتتل شتتتيء 
 االجتماع وأن يتم تحديد مكان، وييدعى كل أعضاء هيا اإلطار القيادي.

 
 ـ هل نوقشت هذه المسالة في لقائكم األخير بالرئيس محمود عباس؟

فتتي المكتتان، وقلنتتا إننتتا لتتيس لتتدينا مشتتكلة فتتي المكتتان. المهتتم أن يتتتم تتتم بحثهتتا، وكانتتت هنتتاص إشتتكالية 
تحديد المكان والزمتان، هتيا استتحقاق متن استتحقاقات المصتالحة، وال بتد منتو ألن هتيا مفهتوم الشتراكة 
طار  اللجنة التنفييية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عندما يعتاد تشتكيلها وانتخابهتا  في القرار السياسي وا 

تنضتتم كتتل الفصتتائل إليهتتا، وهتتيا لتتيس متحققتتًا اعن. لتتيلص، هنتتاص مرحلتتة انتقاليتتة فيهتتا إطتتار  وعنتتدما
قيتتادي مؤقتتت، وفيهتتا اللجنتتة التنفيييتتة لمنظمتتة التحريتتر الحاليتتة، ورئاستتة المجلتتس التتوطني الفلستتطيني 
د واألمناء العامون للفصائل وشخصيات مستقلة، وقد عقدنا جلسات عدا في الماضتي، ويجتا أن يعقت

 هيا اإلطار سريعًا.
 

 ـ متى وأين تتوقع انعقاد هذا االجتماع؟
يبتتدو أن هنتتاص بعتتض المشتتاكل فتتي المكتتان. بالنستتبة لنتتا فتتي حمتتاس، لتتيس لتتدينا مشتتكلة فتتي المكتتان، 

 ونحن جاهزون أن نعقد  في أي مكان.
 

 ـ ألم تناقشا تحديد هذا المكان؟
اختصتتار، متتن مستتؤوليتو أن يحستتم هتتيا األمتتر، جتترى حتتوار، والقتترار عنتتد رئتتيس الستتلطة الفلستتطينية. ب

وبالنسبة لنا لم نختر مكانًا بعينو. في الماضي عقتد فتي القتاهرا، اعن قيتل فتي وستائل اإلعتالم بعتض 
الكالم اليي ال أريد أن أدخل في تفاصيلو، ولكن بالنسبة لنا، ال بد من تنفيي هيا االستحقاق، والمكان 

ن تعير في  مكان معين، يعقد في آخر. يجا أال يكون عقبة، وا 
 

ـــ هــذا التجــاذب بعــد وقــف العــدوان، هــل هــو فقــط فلســطيني ــــ فلســطيني، أم أنــه انعكــاس لمواقــف 
 إقليمية ودولية؟
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ليس انعكاسا، فهناص تباين فلسطيني ت فلسطيني موجود من البداية، تباين ياتتي بحكتم تعتدد األجنتدات 
قليمتتتتي ودولتتتتي، والقضتتتتية والتتتترؤى، وهنتتتتاص لألستتتتو تجتتتتايا عربتتتتي تتتتتت عربتتتتي وا   ستتتتالمي تتتتتت إستتتتالمي وا 

الفلستتطينية تتتتأثر بكتتل يلتتص، لكتتن األصتتل أن قرارنتتا التتوطني الفلستتطيني يظتتل فقتتط محكومتتًا بتفاهمنتتا 
الفلستتتطيني. نعتتتم، نتتتتأثر بمحيطنتتتا اإلقليمتتتي والتتتدولي، لكتتتن بقتتتدر محستتتوا، ويبقتتتى األصتتتل أن القتتترار 

 ة أو دولية.الفلسطيني يجا أن ييحرر من أي تأثيرات إقليمي
 

ـ وسائل إعـالم مقربـة مـن إيـران وحـزب هللا وجهـت انتقـادات لكـم علـى أنكـم لـم تشـكروا إيـران علـى 
 وقف العدوان. لماذا لم تشكروا إيران؟

فتتي مؤتمرنتتا الصتتحافي فتتي ختتتام هتتي  المعركتتة، أردنتتا أن نكتتون منصتتفين ودقيقتتين، وعبرنتتا عتتن الواقتتع 
ينتتا كتتل يي حتتق حقتتو باجتهادنتتا، فتتنحن تكلمنتتا عمتتن دعمنتتا كمتتا هتتو، متتن دون زيتتادا أو نقصتتان. أعط

دعمًا استثنائيًا وعمن وقتو إلتى جانبنتا وعمتن اتصتل متضتامنًا، وعمتن بتيل جهتدًا فتي هتيا المستار أو 
ياص، وترفعنتتا عتتن التتدخول فتتي مستتاجلة أو حتتتى لتتوم علتتى متتن قّصتتر معنتتا وختتيلنا أو فعتتل أكثتتر متتن 

 يلص.
حق أحد، حتى عن إيتران قلنتا إنهتم اتصتلوا متضتامنين معنتا ولهتم  نحن لم نس  ألحد، ولم نقّصر في

الشكر في يلص، ونحن حريصون على العالقة مع كل دول األمة من أجل معركة األمة، ونحن خار  
التجايبتتات اإلقليميتتة وختتار  خالفتتات وتباينتتات المحتتاور، ولستتنا طرفتتًا فيهتتا. لتتدينا قضتتية وهتتي قضتتية 

 فتح على الجميع.فلسطين، ونحن حريصون أن نن
 

الجنـوب  ـ األمين العام لحزب هللا، حسن نصر هللا، اتصل بكم أثناء الحـرب. هـل عـرض فـتح جبهـة
اللبناني؟ كما أنه رد في حوار مع صحيفة "األخبار" اللبنانية، على تصريحات موسى أبو مـرزوق. 

 كيف ترون هذه المسألة، وكيف هي عالقتكم باألمين العام لحزب هللا؟
د حستتتن نصتتتر هللا اتصتتتل بتتتي أثنتتتاء الحتتترا، وعبتتتر عتتتن تضتتتامنو وتأييتتتد  للمقاومتتتة الفلستتتطينية، الستتتي

واتصتتل أيضتتا مستتؤولون متتن إيتتران. كمتتا اتصتتل زعمتتاء ومستتؤولون عتترا ومستتلمون وعلتتى المستتتوى 
الدولي. نحن لم نطلا منهم تدخاًل ميدانيًا، وهم لم يعرضوا يلص، وهي  ليست أول حرا نخوضها، إي 

، وقلنتتتا دائمتتتًا إن كتتتّل منتتتا يقاتتتتل علتتتى جبهتتتتو، 1021و 1009و 1001أن خضتتتنا حتتترا ستتتبق لنتتتا 
  ونتمنى أن تكون دائمًا جبهة فلسطين هي التي تنخرط فيها جميع الجهود والقوى.

 3/9/2215العربي الجديد، لندن، 
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 البردويل: ليس من مصلحة االحتالل خرق التهدئة 

يتادي فتي حركتة "حمتاس" علتى أنتو لتيس متن مصتلحة االحتتالل غزا: أكد التدكتور صتالب البردويتل الق
الصهيوني خرق اتفتاق التهدئتة، مشتيًرا إلتى أن االتفتاق جترى برعايتة مصترية دوليتة، وستنتابع متع هتي  

 الجهات الخروقات الصهيونية للتهدئة.
يتتة، ز: إن "اتفتتاق التهدئتتة تتتم برعايتتة مصتترية دول9-3وقتتال البردويتتل فتتي تصتتريح صتتحفي، األربعتتاء  

يجتتاد  دختتال متتواد البنتتاء واإلعمتتار، وا  يتتنا علتتى وقتتو العتتدوان علتتى قطتتاع غتتزا، ورفتتع الحصتتار، وا 
 اعليات المناسبة ليلص".

وأضاو: "سنتابع الخروقات الصهيونية للتهدئة مع الجهات الراعية لالتفاق والجانا المصري"، معرًبا 
مصتر وتركيتا وقطتر وأمريكتا وبريطانيتا   عن أملو أال يكون هناص المزيد من التجتاوزات، وموضتًحا أن

 جميع هي  الدول رعت االتفاق.
عتادا إعمتار قطتاع غتزا ستوو تتتم متن ختالل إيجتاد  وبين القيادي في حماس، أن إدخال متواد البنتاء وا 
آليات مناسبة ليلص، مضيًفا: "نحن على ثقة أن الحصار سينتهي، وأن اإلعمار ستيتم علتى قاعتدا أن 

 لو حقوق ال يتنازل عنها، ضحي وقدم الدماء ألجل حريتو وتحقيق مطالبو".هناص شعًبا صلًبا 
  3/9/2215المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حماس تتهم كوادر من فتح بالسعي إلى "شيطنتها" في الضفة الغربية 

غتتزا ت متتن مصتتطفى حبتتوش ت  األناضتتولز: اتهمتتت حركتتة حمتتاس كتتوادر متتن حركتتة فتتتح بالستتعي إلتتى 
وقالتتت حركتتة حمتتاس، فتتي تصتتريح صتتحفي وصتتل  طنة منهجهتتا فتتي الضتتفة الغربيتتة"."تشتتويهها وشتتي

مراستتل "األناضتتول" لألنبتتاء نستتخة عنتتتو، مستتاء اليتتوم األربعتتاء، إن "كتتتوادر متتن حركتتة فتتتح وناطقيهتتتا 
اإلعالميين شرعوا ومني أن وضعت الحترا بغتزا أوزارهتا بحملتة تشتويو وقلتا للحقتائق، فتطتاولوا علتى 

وأضتافت الحركتة  فتي شتهداءها وقادتهتا ورموزهتا دون رادع وطنتي وال وازع أخالقتي".المقاومة وطعنتوا 
في بيانها أن "حملة التشويو تزامنت مع تصعيد الفت في االنتهاكتات الميدانيتة التتي تمارستها األجهتزا 
 األمنية في الضفة الغربية على األرض من اعتقتاالت واستتدعاءات طالتت المئتات متن أبنتاء الحركتة".

 ددت على أن محاوالت "تشويهها وشيطنة" منهجها في عيون أبناء الضفة الغربية "ستبوء بالفشل".وش
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وفتتتي بيانتتتات ستتتابقة اتهمتتتت حركتتتة حمتتتاس األجهتتتزا األمنيتتتة الفلستتتطينية بمنعهتتتا متتتن إقامتتتة فعاليتتتات 
 .تضامنية مع قطاع غزا في مدن الضفة الغربية، واعتقال واستدعاء المئات من عناصرها ومؤيديها

 5/9/2215القدس العربي، لندن، 
 
 االحتالل يعترف باختراق أمن المقاومة التصاالت العمالء 

المجد: اعترفت القناا العبرية الثانية أن أجهزا أمن المقاومة تمكنت من اعتراض العديد من المكالمات 
 ألخيرا.التي كان يجريها ضباط المخابرات الصهيونية مع عمالئهم في قطاع غزا خالل الحرا ا

وزعمتتتت القنتتتاا أن الجهتتتاز األمنتتتي التتتتابع لحركتتتة حمتتتاس يمتلتتتص أجهتتتزا تصتتتنت تمكنتتتت بفضتتتلها متتتن 
اعتتتراض مكالمتتات عديتتدا كتتان يجريتتا ضتتباط المختتابرات الصتتهيونية متتع العمتتالء داختتل قطتتاع غتتزا متتا 

 أدى العتقال أولئص العمالء.
متتتن العتتتام الصتتتهيوني "الشتتتاباص" وكانتتتت أجهتتتزا أمتتتن المقاومتتتة وجهتتتت ضتتتربة أمنيتتتة كبيتتترا لجهتتتاز األ

عمياًل من مناطق متفرقتة فتي قطتاع غتزا ختالل عمليتة "خنتق الرقتاا" بطريقتة تكنولوجيتة  21باعتقال 
 خاصة.

وقال مسئول في وحدا الهندستة األمنيتة لموقتع "المجتد األمنتي" :" بفضتل هللا تمكنتا متن اختتراق طريقتة 
 لطريقة ووصلنا لعدد منهم".تواصل العمالء مع ضباط الشاباص، وتتبعنا تلص ا

وأكد المسئول األمني أن المقاومة كشفت طريقة يتواصل بها العمالء عبر أكواد خاصة يكتبونها عبر 
 جواالتهم تحول نظام االتصال لشبكة أخرى، يتم بعدها االتصال بالضابط المشغل للعميل.

ة وتعتقتتل كتل متن يستتخدم هتتي  وكشتو المستئول أن المقاومتة ترصتد تلتتص االتصتاالت فتي الفتترا الحاليت
 عميال. 21الطريقة، وتمكنت حتى اللحظة من اعتقال 

من ناحية أخرى علم موقع "المجد األمني" أن جهاز الشاباص طلا من عمتالء  التخلتي عتن شترائحهم 
 السابقة التي كانوا يستخدمونها خوفًا من اختراقها من قبل أجهزا أمن المقاومة والوصل لها.

 5/9/2215ي، المجد األمن
 
 فتح تستنكر منع "إسرائيل" لوفد أوروبي من دخول غزة 

القدس دوت كوم: استنكرت حركتة التحريتر التوطني الفلستطيني "فتتح"، منتع ستلطات االحتتالل -رام هللا
 اإلسرائيلي، لوفد برلماني أوروبي، من الدخول إلى غزا.
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الكتلتة الشتيوعية فتي البرلمتان األوروبتي  وقال المتحدث باسم الحركة في أوروبا جمال نتزال:" إن نتواا
كتتانوا فتتي زيتتارا إلتتى فتتي فلستتطين، وكتتان متتن المفتتترض أن تستتتهل فتتي غتتزا حستتا اقتتتراب فلستتطيني، 

 لإلطالع على اعثار الكارثية التي خلفها العدوان اإلسرائيلي على القطاع".
ها، من اكتشتاو جرائمهتا واعتبر نزال" أن حظر دخول البرلمانيين يؤكد خوو حكومة االحتالل وحرج

البشتتعة ضتتد شتتعبنا، وحتتث الوفتتد الزائتتر علتتى إتمتتام الزيتتارا وتبنتتي رؤيتتة تستتتجيا للتحركتتات الشتتعبية 
 األوروبية التي طالبت في تظاهرات العواصم الغربية بإجراءات عقابية ضد االحتالل".
بضتائع االحتتالل  وقال: "ننتظر تشريعات أوروبية جديتدا توقتو بشتكل صتارم كتل أشتكال التعامتل متع

المصنعة في المستوطنات، وكشو أي دور أوروبي فردي أو رسمي في تسهيل أعمال التدمير والقتل 
 التي أصابت شعبنا على يد إسرائيل".

وأضتاو: "لتتم يعتد محتتتمال أن يستكت أحتتد عتتن مختاطر تتتوفير التدعم العستتكري لحكومتة تستتتخدم آلتهتتا 
 ن".الحربية لقتل وترويع مدنيين عزل ومسالمي

 3/9/2215القدس، القدس، 
 
 حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال عشرة من عناصرها بالضفة 

رام هللا  فلستتتطينز: اتهمتتتت حركتتتة حمتتتاس أجهتتتزا األمتتتن التابعتتتة للستتتلطة الفلستتتطينية، بمواصتتتلة حملتتتة 
االعتقاالت واالستدعاءات التي تشنها في صتفوو أنصتار الحركتة فتي الضتفة الغربيتة المحتلتة، حيتث 

 ساعة الماضية. 14آخرين في مختلو المحافظات، خالل الت  0منهم واستدعت  20عتقلت ا 
ز إن هي  االعتقاالت "تتتزامن متع حملتة 9|3وقالت الحركة في بيان تلقتو "قدس برس" اليوم األربعاء  

إعالمية شرسة تشنها حركة فتح ومؤسسات السلطة لتشويو انتصار المقاومة في قطاع غزا، ومحاولة 
 رمانها من حصد مكاسا االنتصار اليي تحقق في معركة العصو المأكول" بحسا البيان.ح

 3/9/2215قدس برس، 
 
 هل تستطيع "إسرائيل" محاكمة مشعل أمام "الجنايات الدولية"؟! 

من محمد أبتو التريش: فتي خطتوا "استتباقية" مضتادا للتلتويح الفلستطيني  -القدس دوت كوم  -رام هللا 
المحكمتتتة الدوليتتتة بهتتتدو محاستتتبة إستتترائيل علتتتى جرائمهتتتا ضتتتد الفلستتتطينيين، تقتتتدمت باالنضتتتمام إلتتتى 

ز بدعوى قضتائية أمتام محكمتة الجنايتات الدوليتة Israel Law Centerمنظمة إسرائيلية تحمل اسم  
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 31في الهاي ضد رئيس المكتا السياسي لحركة حماس خالد مشعل التهامو بالمسؤولية عن إعتدام 
 الءز خالل العدوان على غزا.فلسطينيًا   العم

ويقول الباحث القانوني في مؤسسة الحق تحسين عليان حول الدعوى اإلسرائيلية التي قدمت لمحكمة 
الجنايتتات الدوليتتة، فتتي حتتديث لتتت القتتدس دوت كتتوم، انتتو متتن حيتتث المبتتدأ، تستتتطيع المحكمتتة الجنائيتتة 

لتة ستتقوم المحكمتة بدراستة متا إيا محاكمة أي شخا يملص جنسية دولة عضو بالمحكمة، وبهتي  الحا
كانت الدعوى المرفوعة تأتي ضمن اختصاصها أو ضمن اختصاا محكمة أخرى، وفي حال كانت 
يا لتتم تكتتن كتتيلص فأنهتتا تتترد  التتدعوى ضتتمن اختصتتاا المحكمتتة  يشتترع المتتدعي العتتام بفتتتح تحقيتتق، وا 

 الدعوى.
ا كتتان ال يتتزال يحمتتل الجنستتية وأضتتاو: "فتتي حتتال قبتتول التتدعوى المقدمتتة ضتتد مشتتعل ويلتتص فيمتتا إي

األردنيتتة، فأنهتتا تبتتدأ عمليتتة محاولتتة التتربط بتتين المتتتهم والتتدعوى المقدمتتة ضتتد ". وتتتابع قولتتو: "حستتا 
شخصتتا بتهمتتة الخيانتتة،  31المعلومتات المتتتوفرا لتتم يعلتتن أحتتد مستتؤوليتو رستتميا عتتن عمليتتة اإلعتتدام لتتت 

 ى األمر بالقتل".وبهيا يكون من الصعا إيجاد عالقة بين المنفي ومن أعط
وأشار عليان إلى انو وبناء على ما حصل بغزا من جرائم تفوق خطورتها عن التدعوى المرفوعتة ضتد 

 مشعل، فان المحكمة غالبا ستتوصل لعدم وجود والية لها على هي  القضية وبالتالي سيتم ردها.
ية ضتتد مشتتعل هتتو ويتترى المحلتتل السياستتي د. غستتان الخطيتتا أن متتا تقتتدمت بتتو المؤسستتة اإلستترائيل

محاولتة تخويتو لتردع القيتادا الفلستطينية عتن رفتع قضتية ضتد إسترائيل لمحاستبتها علتى جترائم الحترا 
 وجرائم ضد اإلنسانية ارتكبتها ضد الشعا الفلسطيني.

وقتال: "ال يجتا الختوو متن هتي  الخطتوا ألنتو فتي نهايتة المطتاو ستيكون هنتاص دعتاوى متن الطتترفين 
 ا أن يكون معلوما بالمسبق لدى القيادا الفلسطينية".ضد بعضهما البعض، وهيا يج

وكتتتتان الموقتتتتع االلكترونتتتتي لصتتتتحيفة "يتتتتديعوت احرونتتتتوت" قتتتتال إن منظمتتتتة إستتتترائيلية تقتتتتّدمت بتتتتدعوى 
قضتتائية أمتتام محكمتتة الجنايتتات الدوليتتة فتتي الهتتاي ضتتد رئتتيس المكتتتا السياستتي لحركتتة حمتتاس خالتتد 

 ينيًا خالل العدوان على غزا.فلسط 31مشعل التهامو بالمسؤولية عن إعدام 
وأضتتافت الصتتحيفة أن التتدعوى تتتم تقتتديمها ضتتد مشتتعل باالستتتناد إلتتى كونتتو يحمتتل الجنستتية األردنيتتة 

 ولكون األردن عضوًا كامل العضوية في المحكمة الدولية.
 3/9/2215القدس، القدس، 

 
 



 
 
 

 

 
           22ص                                     3332 العدد:     5/9/2215 الخميس التاريخ:

 

 
 تئناف المفاوضاتنتنياهو: لن نفرج عن أي أسير فلسطيني في إطار أي بادرة أو اتفاق الس 

فادي أبو سعدى: قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها أمام لجنة  -رام هللا 
الخارجية واألمن التابعة للكنيست، إنو لن يوافق على االفرا  عن أي أسير فلسطيني في إطار أي 

أنو ال ينوي تقديم أي لفتات تجاهو،  بادرا أو اتفاق إلعادا المفاوضات لصالح الرئيس عباس، مؤكداً 
كما فعل في األشهر الماضية خالل المفاوضات األخيرا، مشيرًا الى أن على الرئيس الفلسطيني، أن 

 يعرو أن إسرائيل لن تفر  عن مزيد من "القتلة" على حد وصفو.
قتل المستوطنين وبحسا القناا الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي فقد قال نتنياهو انو بعد خطو و 

الثالثة قرا الخليل، لن يحصل عباس على أي عملية لإلفرا  عن األسرى، "رغم ادانتو لعمليات 
االختطاو والقتل التي اعتبرناها أمرًا جيدًا، لكنو في المقابل لن يحصل على مزيد من االفرا  عن 

 السجناء".
 5/9/2215القدس العربي، لندن، 

 
 لمحاكمة جنود إسرائيليين نتنياهو: سنقاوم أي محاولة 

األناضول: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومتو ستقاوم أي  -القدس المحتلة 
 محاولة لمحاكمة جنود إسرائيليين، إثر الحرا األخيرا على قطاع غزا.

نتنياهو وفي حفل تخريج دورا ضباط سفن في سالب البحرية اإلسرائيلية، مساء أول أمس، خاطا 
إنكم جنود في جيش ييعتبر أكثر جيوش العالم أخالقية، وسنقاوم أية محاولة تقوم بها »الجيش قائاًل 

 «.هيئات منافقة النتقادكم
يا كانت األمم  وأضاو نتنياهو في الكلمة التي نشر مكتبو نصها أمس على موقعو اإللكتروني "وا 

لجنة تحقيق حول جرائم الحرا التي ارتكبتها المتحدا ترغا في تشكيل لجان تحقيق فدعوها تشكل 
حركة حماس وليس حول أداء جنود الجيش اإلسرائيلي اليين كان سلوكهم قدوا ييقتدى بها"، في إشارا 

 إلى فترا الحرا على غزا.
 5/9/2215القدس العربي، لندن، 
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 مليار شيكل لميزانية األمن 22يعلون يطالب بزيادة  

ز األمن اإلسرائيلي، وفي مقدمتهم وزير األمن موشيو يعلون، خالل : طرب قادا جها41عرا 
اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية  الكابينيتز طلا زيادا ميزانية األمن 

 22بمبلغ  1021مليار شيكل، بحيث يتم زيادا هي  الميزانية بتسعة مليارات وميزانية العام  10بمبلغ 
 مليارا.
د اجتماع الكابينيت اليوم األربعاء ألول مرا مني انتهاء الحرا العدوانية على غزا، وستبحث وعيق

الحكومة اإلسرائيلية األسبوع المقبل ميزانية الدولة. وتأتي مطالا زيادا ميزانية األمن لتغطية نفقات 
 الحرا.

 3/9/2215، 50عرب 
 
 لقدسوحدة استيطانية شرق ا 2222بلدية االحتالل تقر بناء  

 1100الرأي: أقرت بلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة، أمس االربعاء، بناء  –القدس المحتلة 
وحدا استيطانية في حي الصواري شرقي المدينة، وفق خطة ستخضع لعملية إجرائية طويلة قبل بدء 

 تطبيقها.
السيادا "اإلسرائيلية" على وقال رئيس بلدية القدس نير بركات: "إن هيا المشروع يرمي إلى "ترسيخ 

 القدس الشرقية والحفاظ على وحدتها". على حد زعمو.
ومن جهتو، يكر المستشار البلدي بيبي االلو اليي عارض المشروع: "أنها مرحلة أولية لن تبدأ 
اعمال البناء في حي الصواري قبل ثمانية أعوام على االقل وهي  المرحلة وحدها ال تضمن حصول 

 ".أعمال بناء
ألو "إسرائيلي" في إحياء استيطانية في القدس الشرقية إلى جانا أكثر من  100ويعيش حوالي 

 ألو فلسطيني. 190
 5/9/2215وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
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 في غزة "إسرائيل" تعترف بإساءة تقدير قوة مقاتلي كتائب القسام 

ات العسكرية اإلسرائيلية أن تل أبيا أساءت أ و ا: اعترو مسؤول كبير في االستخبار  -تل أبيا 
تقدير إمكان صمود المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزا، مؤكدًا أن الدولة العبرية لم تتوقع أن يستمر 

 القتال لمدا خمسين يومًا.
وأدى وقو إطالق نار دائم إلى وضع حد لخمسين يومًا من حرا إسرائيلية على قطاع غزا أودت 

إسرائيليًا بينهم ستة مدنيين. وقال  04فلسطينيًا، غالبيتهم من المدنيين، و 1240ن بحياا أكثر م
المسؤول للصحافيين مساء الثالثاء في تل أبيا: "لو سألتموني قبل شهرين، فإنني لم أكن ألتوقع 

 يومًا". 10بأن األمر سيستغرقنا 
عن اسمو: "اعتقدنا أنهم  وأضاو المسؤول اليي تحدث باللغة اإلنكليزية مشترطًا عدم الكشو

 سيفهمون ما حدث في وقت أقصر، وأخطأنا هنا. إنو خطأ تكتيكي في التقييم ولكنو خطأ".
واعترو المسؤول اإلسرائيلي بأن مستوى تدريا بعض مقاتلي "كتائا عز الدين القسام" الجناب 

مفاج ت" للقوات  العسكري لحركة حماس كان أعلى من المتوقع، لكنو أوضح أنو لم يكن هناص "أي
 اإلسرائيلية من وجهة النظر العسكرية.

وأضاو: "كانوا في حالة جيدا جدًا ومدربين بشكل جيد جدًا" في إشارا إلى وحدات الكوماندوس 
 البحرية التابعة لكتائا القسام والتي قامت بعمليات تسلل على الشواط  اإلسرائيلية.

حظة أنهم بالتأكيد تلقوا تدريبات خار  قطاع غزا"، وبحسا المسؤول اإلسرائيلي، فإنو "تمكن مال
ولكنو عاد وأكد أن حركة حماس  موضحًا "لكن لم نشهد أي شيء مفاج " على الصعيد العسكري.

وحركة الجهاد اإلسالمي تعرضتا لضربات قوية. وقال: "نعتقد بأنهم في حالة سيئة للغاية"، مفيدًا بأنو 
 في القطاع وقتل المئات من مقاتلي الحركتين.تم استنفاد ثلثي مخزون الصواريخ 

 5/9/2215الحياة، لندن، 
 

 القناة السابعة: الجيش اإلسرائيلي ينقل موقعًا عسكريًا قرب الحـدود اللبنانيـة خوفـًا مـن وجـود نفـق 
 أسفله
ترجمة خاصة: يكرت القناا العبرية السابعة، في ساعة مبكرا من فجر  -القدس دوت كوم  -غزا 

خميس، أن الجيش اإلسرائيلي نقل موقعا عسكريا قرا الحدود اللبنانية خوفا من وجود نفق اليوم ال
 أسفلو.
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ووفقا للقناا، فإن هناص مخاوو جدية من وجود نفق أسفل الموقع اليي وصفتو القناا بالكبير وأن 
تلى المخاوو التي تتردد أن يقوم عناصر حزا هللا اللبناني بتفجير النفق ما يتسبا بوقوع ق

صابات في صفوو الجنود.  وا 
وبينما رفض ناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي تأكيد هي  األنباء، قال مصدر عسكري أنو تم سماع 
أصوات أسفل األرض وكان يشتبو بوجود عملية حفر ووصلت القوات المختصة للمكان واستبعدت 

 وجود شيء وعادت األمور كما كانت.
 5/9/2215القدس، القدس، 

 
 خريطة التهديدات االستراتيجية لـ"إسرائيل" لم تتغير بظهور "داعش" يدلين: 

أسعد تلحمي: تراقا إسرائيل "بحير من دون فزع"، التطورات على حدودها مع سورية،  -الناصرا 
وفي أعقاا انتشار "جيران جدد"، كما وصفت وسائل اإلعالم العبرية، مع سيطرا "جبهة النصرا" 

 يا  الحدودي. على مسافة أمتار من الس
لكن الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية رئيس معهد أبحاث األمن القومي عاموس يادلين 
سارع إلى طمأنة اإلسرائيليين بأنو "ال مكان للفزع أو الهستيريا من داعش" وأنو على رغم الفظائع 

إلسرائيلية، و"حتى لو اقتربت من التي ترتكبها إال أنها ال تزال بعيدا مئات الكيلومترات عن الحدود ا
 حدودنا، أشص في قدرتها على أيية إسرائيل أو مواطنيها".

ورأى يادلين أن "خريطة التهديدات االستراتيجية إلسرائيل" لم تتغير بظهور "داعش" وأن المشروع 
ع أنو النووي العسكري اإليراني في رأس هي  التهديدات، "يليو حزا هللا ثم حماس ثم داعش". وتاب

خالفًا لحركة حماس فإن "داعش ال تملص أنفاقًا وال قدرات صاروخية وال توجد لديها القدرا على أيية 
إسرائيل استراتيجيًا وال يوجد معها حليو يمدها بالوسائل القتالية". وأضاو أنو في حال اقتربت 

إلسرائيلي ولألسلحة "داعش" من الحدود مع إسرائيل "فإنها ستكون فريسة سهلة للطيران الحربي ا
الدقيقة التي تملكها القوات البرية اإلسرائيلية". واستبعد أن تجد "أيديولوجية داعش" موط  قدم لها في 
أوساط الفلسطينيين "بما فيها أكثر الفصائل تطرفًا ألن عقيدتها الجهادية مرفوضة حتى عند تنظيم 

و الضفة الغربية". وزاد أنو عندما ييتخي القرار القاعدا، وليا ليس معقواًل أن تلقى التأييد في غزا أ
بمحاربة داعش، "سنرى أوسع تحالو دولي للقضاء على هيا التنظيم". وختم أنو ال داعي "إلطالق 

 صفارات اإلنيار".
 5/9/2215الحياة، لندن، 
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 الجيش اإلسرائيلي: أحبطنا محاولة تسلل ثالثة فلسطينيين قرب حدود غزة 

ترجمة خاصة: يكرت مصادر عبرية، مساء أمس األربعاء، أن قوا من  -مالقدس دوت كو  -غزا
جيش االحتالل اإلسرائيلي أحبطت محاولة ثالثة فلسطينيين التسلل إلى داخل أحد الكيبوتسات 

 اإلسرائيلية على حدود قطاع غزا.
ل اعتقالهم فلسطينيين اقتربوا من السيا  األمني الفاصل وحاول جيش االحتال 3ووفقا للمصادر، فإن 

 لكنهم فروا عائدين إلى األراضي الفلسطينية.
 5/9/2215القدس، القدس، 

 
 بن يشاي: الحرب على غزة و"اإلسالم المتطرف" يحتمان زيادة ميزانية األمن اإلسرائيلي 

ترا: دافع المحلل العسكري لت"يديعوت أحرونوت"، رون بين يشاي، عن مطلا زيادا ميزانية 41عتت
 ار أن الحرا والواقع في المنطقة يلزمان بزيادا الميزانية العسكرية بعدا مليارات.األمن، باعتب

، فمن الصعا أن يدعي أحد أن الجهاز 1001وكتا أنو خالفا لكل المرات السابقة مني العام 
بسبا  1021بسبا الحرا، أو العام القادم  1024األمني ال يستحق زيادا في الميزانية، سواء للعام 

 صات التي أجريت في السنتين األخيرتين في التدريبات وتعزيزات القوا العسكرية.التقلي
مليارا أخرى للعام القادم يبدو  22مليارات للميزانية العسكرية اعن، و 9وبحسبو فإن مطلا زيادا 

 مشروعا، ويلص بسبا "التغييرات الدرامية في المنطقة".
المتطرو الجهادي" والتهديد اليي يشكلو على استقرار ويضيو أن التغيير األول هو "صعود اإلسالم 

دول المنطقة، وخاصة استقرار الدول المجاورا إلسرائيل، إضافة إلى السلطة الفلسطينية. ويستدرص 
نما ألن جمع المعلومات االستخبارية واالستعداد لتوجيو ضربات دقيقة،  أن التهديد ليس وجوديا، وا 

 ية األمن.يقتضيان زيادا كبيرا في ميزان
أما السبا الثاني، بحسا بن يشاي، فهو الحرا العدوانية على قطاع غزا  الجرو الصامدز، مشيرا 

 إلى أن حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية يتعلمون ويعززون من قواتهم بشكل سريع.
 5/9/2215، 50عرب 
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 لدوليةمنظمة "يمينية" إسرائيلية تقدم شكوى ضّد خالد مشعل للجنايات ا 

برهوم جرايسي: أعلنت "شورات هدين"، اليمينية المتطرفة اإلسرائيلية متطرفة أمس  -الناصرا 
األربعاء، أنها قدمت إلى محكمة الجنايات الدولية، دعوى ضد رئيس المكتا السياسي لحركة حماس 

لت خالد مشعل، على خلفية تصفية عشرات العمالء في قطاع غزا في األسابيع األخيرا، وقا
المنظمة، إنها قدمت الدعوى ضد مشعل، لكونو يحمل الجنسية األردنية، وأن األردن عضو في 

 المحكمة الدولية.
وقالت رئيس المنظمة اليمينية، المحامية نيتسانا اليطنر، "إن المحكمة الدولية ملزمة، بممارسة 

اطن في دولة عضو في صالحياتها، على كل جرائم الحرا التي يشتبو بارتكابها في أي مكان، مو 
 المحكمة الدولية". 

 5/9/2215الغد، عّمان، 
 

 "إسرائيل" اغتالت عددًا من جواسيسها خالل العدوان على غزة 
 وكاالتز: أفاد موقع المجد األمني التابع لكتائا القسام بان طائرات االستطالع اإلسرائيلية  -غزا 

عليهم من قبل المقاومة أثناء تنفييهم مهام  قامت بقصو بعض العمالء وقتلهم بمجرد إلقاء القبض
بأن الشاباص يقتل عمالء  خوفًا من قيامهم بكشو أسرار المهام الموكلة « المجد»تجسسية. وأضاو 

لهم في الحرا، أو الوسائل التي يستخدمونها للتواصل مع ضباط الشاباص. وأضاو الموقع األمني 
ل العمالء، تخدعهم بها لتقنعهم بأنها تهتم بسالمتهم بأن مخابرات االحتالل تزرع أوهامًا في عقو 

 بينما يتبين أن كل يلص يتبدد حين يلقى القبض عليهم.  
 5/9/2215الدستور، عّمان، 

 
 "مركز أبحاث األمن القومّي": "إسرائيل" فشلت فشاًل ُمّدوًيا بالمواجهات الثالث األخيرة ضّد غزة  

جديدا صادرا عن مركز أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي، زهير أندراوس: رأت دراسة  - الناصرا 
التابع لجامعة تل أبيا، رأت أّن الميواجهة العسكرّية الثالثة خالل ستة أعوام ضد قطاع غّزاّ تثبت أّن 
القناعة التي وجّهت إسرائيل حتى اعن فشلت، الفتًة إلى أّن البديل األنجع هو تبّني قناعة أخرى 

أمكانيو للتغيير التدريجّي خالل فتر  زمنّية، وبالميقابل تغيير المواقو المفصلّية  تحمل في طياّتها
لحركة حماس، وفي هي  الحالة، ستكون حماس أمام خيارين: االندما  في عملية االستقرار في غزا، 
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واصل وعندها تجد الحركة نفسها مضطرًا لتغيير مواقفها األساسّية، بما في يلص نبي العنو، أْو أْن تي 
تمّسكها بالعنو، وحينئي تتحّول بصورا تدريجّية إلى حركة ضعيفة من الناحية السياسّية، وشّدّدت 
الدراسة على غياا قناعة إسرائيلّية في إدارا الصراع مع حماس، إي أّن االستمرارية هي التي وجّهت 

صلت الجوالت الثالث ضّد صّناع القرار في تل أبيا، على الرغم من الفترا الزمنّية القصيرا التي ف
 حماس في السنوات األخيرا.

وأشارت الدراسة إلى أّنو كان من الميفترض أْن تخلق هي  الجوالت تحفّظات حول فاعلية القناعات 
اإلسرائيلّية، على حّد تعبيرها. وتطّرقت الدراسة إلى الميركّبات األساسية في التفكير االستراتيجي 

غيير القناعات: رؤية الصراع بين إسرائيل وحماس على أّنو رابًحا أْو خاسًرا، اإلسرائيلّي، والتي تمنع ت
 وفي الوقت ياتو تجاهلت إسرائيل أْن تربح هي وأيًضا حماس.

الميرّكا الثاني هو القائل إّنو من أجل إضعاو حماس ال بّد من استمرار بقاء السكان في غزا 
وفي ما يتعّلق بالميرّكا الثالث، قالت الدراسة  يعيشون في الحضيض، ولكن بدون أزمة إنسانّية،

يمان دوائر صنع القرار في تل  يتمثل في اإلدمان اإلسرائيلّي على مصطلح  صورا االنتصارز وا 
أبيا على أّن أّي تغيير في سياسة إسرائيل تجا  قطاع غّزا ستعتبر  حماس انتصاًرا، وبالتالي أصّر 

يير السياسة. الميرّكا الرابع يكمن في تأييد استمرار عزل قطاع المسؤولون اإلسرائيليون على عدم تغ
غزا عن الضفة الغربّية، وهيا الموقو، أكّدت الدراسة، يستند على أكيوبة فّرق تسد، واالفتراض أّنو 
يمكن عزل المنطقتين، ومعالجة كل واحدا على حدا دون أْن يكون بينهما تأثيًرا متباداًل. خامًسا، 

ينظرون إلى رئيس السلطة الفلسطينّية، محمود عّباس، على أّنو ليس شريًكا، ومن هنا  اإلسرائيليون
فإّنو ليس بإمكانو التقّدم بالضّفة والقطاع نحو اتفاق مع إسرائيل، وبالتالي يتحّتم على إسرائيل رفض 

 حكومة الوفاق الوطنّي من وجهة نظر أركان إسرائيل.
الفشل اإلسرائيلّي الميتكرر في تقليا دافعية حماس للميواجهة  وساقت الدراسة قائلًة إّنو على ضوء

العسكرّية، يجا طرب السؤال المركزّي: َأَلْم يحن الوقت لكي تقوم إسرائيل بتغيير مواقفها، لمنع تجدد 
الصراع العسكرّي مع حماس. وتقترب الدراسة، التي نيشرت على الموقع االلكترونّي للمركز على 

إسرائيل االبتعاد عن القناعة التي فشلت والتي تقول إّن إدارا الصراع تشكل بدياًل  صّناع القرار في
لتسوية الصراع وعودا إلى القناعة التي تسعى لحّل الصراع، الفتًة إلى أّن هيا ال يعني تجاهل الواقع 

العملية  السياسّي لدى الطرفين، واليي ال يمكن بسببو حّل الصراع خالل فترا زمنّية قصية، إْي أنّ 
صعبة وتدريجّية ولكن من المهم مني بداية العملية تحديد الهدو االستراتيجي وهو إنهاء الصراع. 
عالوا على يلص، شّدّدت الدراسة على أّنو يتحّتم على الحكومة اإلسرائيلّية االستيعاا بأّن مساعيها 
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دمج القطاع في إطار لفصل الضّفة الغربّية عن قطاع غّزا قد فشلت، وعليو يجا العمل على 
السلطة الفلسطينّية، والخطوا األولى في هيا االتجا  يجا أْن تكون االعتراو بحكومة الوحدا الوطنية 
واالستعداد للعمل معها والسعي ألن تمر مواد اإلعمار والبناء عن طريق السلطة الفلسطينية، شريطة 

 .أْن يقوم أمن السلطة الفلسطينّية باإلشراو على المعابر
كما أوضحت الدراسة أّنو يجا على إسرائيل السعي إليجاد تعاون اقتصادّي بالقدر الميمكن، بما في 
يلص االستيراد والتصدير، الفتًة إلى أّنو ال يوجد أّي سبا يمنع تصدير واستيراد الخضار وأموًرا 

قاومة هو أمر مهم، إال أخرى من غّزا إلسرائيل وبالعكس. بموازاا يلكن رأت الدراسة أّن نزع سالب المي 
أّنها أكّدت على أّن تفكيص سالب حماس وباقي التنظيمات الفلسطينّية هو قضية غير واقعّية في هي  
الظروو، وعليو يجا العمل على إنشاء ائتالو يساعد األطراو على خلق واقع جديد في غّزا، 

ا عدا قطر، موضحًة أّن دمج وعلى هيا االئتالو أْن يضم مصر، األردن، السعودية ودول الخليج م
هي  الدول ال يتحقق إال في اإلطار الميكور. وخليصت الدراسة إلى القول إّن أمريكا وأوروبا يجا أْن 
تعمال بجٍد إلنجاب االئتالو، وعدم االكتفاء بالتصريحات الرناّنة، والسعي لتحقيق البعد االقتصادّي 

 عن مجلس األمن الدولّي، على حّد تعبير الدراسة. واألمنّي لالتفاق اليي سييتّو  بقراٍر صادرٍ 
 3/9/2215رأي اليوم، لندن،   

 
 تنظيمات "إرهابية" و"عبد هللا عزام" "إسرائيل" تصنف "الدولة اإلسالمية" 

األناضول: صادقت وزارا الدفاع اإلسرائيلية، يوم األربعاء، على توصية جهاز  –عالء الريماوي 
عبد "ز، وكتائا "داعش" معروو إعالميا بت "الدولة اإلسالمية"بإعتبار تنظيم األمن العام اإلسرائيلي، 

 ، تنظيمات إرهابية، حسا صحيفة محلية."هللا عزام
صادقت وزارا الدفاع "في تقرير نشرتو على موقعها اإللكتروني،  "يديعوت آحرنوت"وقالت صحيفة 

 ."لى كتائا عبد هللا عزاماإلسرائيلية على اعتبار  داعشز حركة إرهابية باإلضافة إ
تأتي لتمكين األمن اإلسرائيلي من إتخاي خطوات "وأضافت الصحيفة إن المصادقة على التوصية 

 ."قانونية ضد عناصر هي  الجماعات
 3/9/2215رأي اليوم، لندن،   
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 فقط من سكان غزة يحصلون على حاجاتهم اليومية من الماء %12"أوتشا":  

فارس: أعلن مكتا األمم المتحدا لتنسيق الشؤون اإلنسانية  أوتشاز، أن الغارات عبد القادر  -غزا 
 آالو فلسطيني في القطاع. 201اإلسرائيلية على قطاع غزا، تسببت في تشريد أكثر من 

من عدد المساكن في قطاع غزا دمرت أو  %23ألو وحدا سكنية، تمثل  21وأضاو أن ما يقدر بت 
 إلضافة إلى آالو المنازل التي أصيبت بأضرار مختلفة.أصيبت بأضرار جسيمة. با

وقال المتحدث باسم المكتا جينس الرص، إن المنظمات العاملة على األرض يكرت أن حجم الدمار 
الكثير من الناس في القطاع يعيشون في أماكن مكتظة أو في »غير مسبوق. وأوضح ليرص أن 

ن الممكن حصر حجم الخسائر والدمار اليي ويأتي يلص بعد أن أصبح م«. ظروو غير مالئمة
 لحق بالقطاع ويلص بعد أسبوع من سريان الهدنة التي وافق عليها اإلسرائيليون والفلسطينيون.

كما تضررت شبكات الكهرباء والميا  في قطاع غزا جراء الغارات الجوية والحمالت البرية التي 
فقط من سكان غزا يحصلون على  %20ة إن شنتها إسرائيل على القطاع. وقالت الوكالة األممي

ساعات فقط يوميا. وأوضحت  1حاجتهم اليومية من الماء في حين أن التيار الكهربائي يتوفر لمدا 
أن أعمال إصالب شبكات الماء والكهرباء، تعرقلت بسبا مقتل أو إصابة عشرات الفنيين العاملين 

 الهجمات اإلسرائيلية.في شبكات الكهرباء والميا  والصرو الصحي أثناء 
5/9/2215عكاظ، جدة،   

 
االحتالل يحّول قنوات المياه العربية اإلسالمية التاريخية بسلوان لمسارات  مؤسسة األقصى: 

 تلمودية
إن االحتالل االسرائيلي  3/9/1024في تقرير لها االربعاء  قالت مؤسسة األقصى للوقو والتراث

وجمعية  وسلطة اعثار االسرائيلية -سلطة الحدائق والطبيعةومنها ما يسمى بت –وأيرعو التنفييية 
باتت تعّمق من سيطرتها على مسارات ينابيع وقنوات وأعين الميا  العربية  -االستيطانية إلعاد

التاريخية العريقة من الفترا اليبوسية/الكنعانية ثم االسالمية، وتحويلها الى مسارات تلمودية /توراتية، 
تاريخيًا عبريًا موهومًا، وتطمس حقائق التاريخ واعثار، ويلص في منطقة بلدا  تحكي فيها إدعاءً 

سلوان، الواقعة جنوا المسجد األقصى، عبر تعميق وتفريع الحفريات واألنفاق وتحويلها الى شبكة 
هيا فقط في الكتو -متر 2000من األنفاق والمسارات التلمودية يصل طولها مجتمعة الى نحو 
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، تبدأ من رأس هضبة سلوان، منطقة عين أم الدر ، وتتجو شمااًل الى منطقة -لهضبةالشرقي من ا
العين الفوقا وانتهاًء بمنطقة عين سلوان قرا مسجد القرية، علما أن االحتالل نفي حفريات متواصلة 

 .وحتى يومنا هيا 2901مني سنة 
3/9/2215مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 : االحتالل يأمر بإغالق "عمارة األقصى" الدعائها أن لها ارتباطات مع حماسمؤسسة األقصى 

حظر المؤسسة  3/9/1024أدانت مؤسسة األقصى للوقو والتراث في بيان لها يوم األربعاء 
االسرائيلية نشاط مؤسسة عمارا االقصى والمقدسات واخراجها عن القانون واغالق مكاتبها في مدينة 

االسرائيلي موشي يعالون، ويلص وفق ادعاء بأنها تشكل  الدفاع وم بأمر من وزيرالناصرا صباب الي
 خطرا على أمن اسرائيل ولها ارتباطات مع حركة حماس.

ز صباحا مقرات 20:10وكانت قوات كبيرا المخابرات االسرائيلية والشرطة اقتحمت في تمام الساعة  
ن كان فيها من موظفين وعاملين وطلبت منهم مؤسسة عمارا االقصى في مدينة الناصرا، وأخرجت م

االنتظار في الخار  حتى انتهاء اجراءات التفتيش، وخالل عملية االقتحام تمت مصادرا جميع 
محتوياتها من اجهزا حاسوا وملفات ومستندات، وسلمت بعد يلص مدير المؤسسة أمرا موقعا باسم 

 ا عن القانون.اإلسرائيلي بإغالق المؤسسة وحظرها كلي األمن وزير
3/9/2215مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 "هآرتس": االحتالل يزيل جسرًا خشبيًا عند المسجد األقصى بعد ضغوط أردنية 

برهوم جرايسي: باشرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة، أمس األربعاء،  -الناصرا 
 متو بلدية االحتالل عند باا المغاربة.بإزالة الجسر الخشبي الثاني، اليي أقا

وكانت بلدية االحتالل، شرعت قبل أسبوعين في بناء جسر خشبي عند باا المغاربة، المؤدي الى 
 المسجد األقصى المبارص، بوتيرا سريعة جدا، ليكون الثاني في المكان.

مس، فإن الجسر لم وحسبما يكرتو صحيفة "ه رتس" اإلسرائيلية، على موقعها في شبكة اإلنترنت أ
 يحصل على "التراخيا والمصادقات" من حكومة االحتالل، وباليات من مكتا رئيس الحكومة.

ونقلت الصحيفة، عمن وصفتو بت"مسؤول كبير" قولو، "إنو على ضوء توجهات أردنية، وعلى ضوء 
دون وجود شص كبير في حاجة وجود هيا الجسر المؤقت، مع األخي بالحسبان أن الجسر بني ب

تنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقد تقرر تفكيكو فورا"، وتابع المسؤول قائال، "كل منطقة 



 
 
 

 

 
           32ص                                     3332 العدد:     5/9/2215 الخميس التاريخ:

 

الجدار الغربي  حائط البراقز تقع تحت مسؤولية رئيس الوزراء، وبسبا حساسية المكان، أردنا 
 ألوسط".االمتناع عن خطوا في هي  المرحلة باليات، تتهم بها إسرائيل، كمن تفجر الشرق ا

5/9/2215الغد، عمان،   
 
 المطران عطا هللا: استهداف المسجد األقصى من قبل الصهاينة استهداف للمسلمين والمسيحيين 

 بتراز: نظمت اللجنة الشعبية لدعم المقاومة الفلسطينية في الزرقاء مساء أمس االول -الزرقاء 
العوداز ويلص احتفاًء بصمود ونصر المقاومة مهرجانا احتفاليا كبيرا بعنوان  المقاومة طريق التحرير و 

 في غزا.
كان من المفترض أن أحضر الى الزرقاء »وقال المطران عطا هللا حنا من خالل رسالة مسجلة 

مبينا ان »لمشاركتكم المهرجان التضامني، اال ان االحتالل الصهيوني منعني من مغادرا القدس 
تراا الفلسطيني، فيما شدد على أهمية الوحدا والتالحم استهداو غزا يعني استهداو القدس وكامل ال

 الشعبي لمواجهة سياسات االحتالل الرامية لتهويد القدس ومحو الهوية العربية الفلسطينية.
وأكد ان استهداو المسجد األقصى والتعدي عليو واالنتهاكات المتواصلة من قبل الصهاينة، هو 

 مكونات األمة العربية.استهداو لكل المسلمين والمسيحيين وكل 
5/9/2215الدستور، عمان،   

 
 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى واالحتالل يواصل منع النساء من دخول المسجد 

إن المسجد األقصى  3/9/1024في بيان لها يوم األربعاء  قالت مؤسسة األقصى للوقو والتراث
مستوطنًا لو،  40شديدًا بسبا اقتحام وتدنيس نحو ومحيطو، يشهد مني ساعات الصباب الباكرا توترًا 

فيما يواصل االحتالل االسرائيلي مني أربعة أيام منع النساء بشكل مطلق من دخول االقصى مني 
ساعات الصباب وحتى الساعة الثالثة قبل العصر، ونددت المؤسسة بمواصلة االحتالل االسرائيلي 

 نع النساء من دخولو.اعتداءاتو المتكررا على األقصى، وخاصة م
مستوطنًا، على مجموعتين اقتحموا المسجد األقصى صباحًا،  40أن نحو  وأفادت مؤسسة األقصى

من جهة باا المغاربة بحراسة مشددا من قبل قوات التدخل السريع والقوات الخاصة، علمًا أن هيا 
بأنحاء متفرقة من  العدد مرشح للزيادا، ونظم المستوطنون بمشاركة عدد من الحاخامات جولة

 األقصى.
3/9/2215مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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 استشهاد فلسطينية في القاهرة متأثرة بجروح أصيبت بها في العدوان على غزة 

القاهرا: أعلنت مصادر طبية في العاصمة المصرية القاهرا اليوم األربعاء، استشهاد المسنة عطاو 
 الطبي، متأثرا بإصابتها أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزا. محمد جعرور في معهد ناصر

وبحسا وكالة األنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فقد كانت المسنة جعرور أصيبت بجروب بالغة 
الخطورا، في ثاني أيام العيد خالل غارا شنتها الطائرات الحربية اإلسرائيلية على شارع النفق في حي 

 الشيخ رضوان.
3/9/2215، القدس، القدس  

 
 األونروا: الدمار في غز ة غير مسبوق في التاريخ الحديث 
وكاالت: حير المفوض العام لألونروا، بيير كراهينبول من أنو مع بقاء الحصار الحالي على  -برن  

قطاع غزا، فان عملية إعادا االعمار قد تستغرق أكثر من عقد. ليلص، يجا رفع الحصار. جاءت 
 خالل زيارتو الرسمية األولى في منصبو إلى سويسرا.تصريحاتو 

وخالل تواجد  في برن، أطلع كبار المسؤولين على عمل وكالة الغوث خالل فترا القتال األخير في 
منزل على األقل قد تم تدميرها خالل  10،000غزا واألزمة اإلنسانية المستمرا. حيث أعلن أن 

أمرا حتميًا »ر واسع للبنية التحتية العامة. حيث قال إن يلص القتال األخير في غزا، وأن هناص تدمي
، اليي لم يسبق لو مثيل في التاريخ «للمجتمع الدولي ولشعا غزا إلعادا االعمار بعد الدمار

 الحديث.
5/9/2215الدستور، عمان،   

 
 القدس: االحتالل يهدم منزلين من الصفيح في بيت حنينا ومنشآت في قرية الجيب 

"وفا": هدمت جرافات بلدية االحتالل في القدس، امس، منزلين من الصفيح يعودان  -القدس 
للمواطن عز الدين أبو نجمة، في "واد الدم" ببلدا بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بحجة البناء غير 

 كما هدمت جرافات تابعة لسلطات االحتالل، أمس، منش ت تجارية في حي الخاليلة في المرخا.
 قرية الجيا شمال غربي القدس المحتلة بدعوى البناء دون ترخيا.
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وقال أنس عادل عبيد، من سكان المنطقة، إن جرافات االحتالل هدمت مرآبًا وورشة لتصليح 
المركبات ودهانها، تعود لشقيقو أمير عادل عبيد، ومشغال لأللمنيوم يعود للمواطن طارق الصوا، 

 ها.ومنش ت أخرى دون تحديد أصحاب
5/9/2215األيام، رام هللا،   

 
 الخفش: خاليا حماس في الضفة ُشكلت لمقاومة االحتالل فقط 

رام هللا: قال مدير مركز أحرار لحقوق اإلنسان فؤاد الخفش إن الخلية التي أشاع االحتالل أنها 
ة خططت لتنفيي انقالا ضد السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، إنما هي خاليا شكلت لمقاوم

  االحتالل فقط، وليس لديها أي نوايا لعمل انقالا ضد السلطة كما تم يكر  وتناولو.
واستهجن الخفش في بيان صحفي أمس األربعاء عودا بعض األطراو للحديث عن نوايا المجموعة 
"العسكرية" التابعة لحماس، وتناقل ما أشاعو االحتالل حول تلص المجموعة، مؤكًدا أن االعترافات 

 ئح االتهام والمرافعات، وما يعرض على المحاكم واضح وضوب الشمس فيما يتعلق بتلص الخاليا.ولوا
وأضاو أن حق مقاومة المحتل االسرائيلي مكفول في جميع األعراو والمواثيق والقوانين الدولية، 

فتن ما لكن االحتالل يريد ويعمل على الدوام من أجل أن يشكص الفلسطيني بالفلسطيني، وأن يزرع ال
 بين الفصائل الفلسطينية.

3/9/2215السبيل، عمان،   
 
 أسيرًا مريضًا في مستشفى "الرملة" يعانون أوضاعًا صحية صعبة 11نادي األسير:  

رام هللا: قال تقرير صدر عن نادي األسير، أمس، إن مصلحة سجون االحتالل مستمرا بالمماطلة 
 أسيرًا. 22جزين في "عيادا سجن الرملة" وعددهم في تقديم العال  الالزم لألسرى المرضى المحت

وفي زيارا قام بها محامو النادي لعدد منهم أكدوا أن حالتهم الصحية تزداد سوءًا في ظل عدم تقديم 
العال  الالزم لهم، ومنهم من ينتظر مني سنوات للحصول على عال  أو إجراء عمليات جراحية 

 وكيلص الخضوع لفحوا طبية.
5/9/2215هللا،  األيام، رام  
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 بينهم أقارب أمريكيون شخصا من عائلة محمد أبو خضير 32"إسرائيل" تعتقل  

آن ماري أوكونور: لعدا سنوات كانت إحدى العائالت الفلسطينية القديمة والجديرا  -القدس 
باالحترام، وهي عائلة أبو خضير، ترحا بأبناء العمومة األميركيين لقضاء فصول الصيو في 

دس الشرقية، والتودد ألقاربهم األكبر سنا، وتعلم اللغة العربية، وربما حتى البحث عن زو  أو الق
 زوجة.

لكن مقتل ثالثة طالا يهود في الضفة الغربية هيا الصيو، والقتل االنتقامي المزعوم لمحمد أبو 
أسفر عن  خضير، وهو فتى في سن المراهقة أيحرق وهو على قيد الحياا على يد متطرفين يهود،

التوقو عن ممارسة هيا التقليد، وانغمست هي  العائلة، من الطبقة المتوسطة، في أعمال الشغا، 
 والضرا واالعتقاالت.
فردا منها تعرضوا لالعتقال من جانا قوات األمن اإلسرائيلية في األسابيع  30وتقول العائلة إن نحو 

ئة أثناء أحد االحتجاجات العنيفة، وكيلص أحد األخيرا، بمن فيهم طبيا أسنان قدم رعاية طبية طار 
األعمام جراء استقبالو صبيا من مدينة تامبا، تعرض للضرا من اإلسرائيليين، مما أثار غضبا 

 فردا من العائلة قيد االعتقال. 21دوليا. وال يزال ما يصل إلى 
5/9/2215الشرق األوسط، لندن،   

 
 دوام وأزمتها مع الحكومة الفلسطينية تتصاعدنقابة الموظفين برام هللا تقلص ساعات ال 

فادي أبو سعدى: أعلن مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، في رام هللا، عن  -رام هللا 
تقليا ساعات العمل من سبع إلى ست ساعات، لينتهي العمل الساعة الثانية بعد الظهر، بداًل من 

ق ترتيا من النقابات الفرعية،. وسيبقى هيا الترتيا ساريا الثالثة، ومثلو لمن يعملون في المساء، وف
حتى اشعار آخر، او حتى تنفيي الحكومة للمطالا المتفق عليها، وعلى رأسها دفع عالوا غالء 

 لجميع الموظفين اعتبارًا من يوم اول من أمس. 1024و 1023المعيشة لعامي 
تمع بحضور ممثلي الوزارات والمحافظات، وقال بسام زكارنة رئيس النقابة، إن مجلس النقابة اج
وفيها مجموعة من المطالا  1024/1/10وناقش عدم تنفيي الحكومة لالتفاقية الموقعة بتاريخ 

أن المجلس شعر بحالة من االحباط لتصرو »أدرجت للتنفيي وفق تواريخ محددا. وقال زكارنة 
لموظفين في فترا العدوان على غزا وما الحكومة، وعدم تنفيي أي طلا، رغم الموقو الوطني الفاعل ل

قبلو، واستعداد النقابة الكامل للشراكة والحوار، لمواجهة التحديات السياسية، ولكن دون أي نتائج أو 
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تعاون، رغم أن عدم التعاون من بعض الوزراء، وليس الحكومة كاملة، إال أن قرارهم المخالو لقرار 
 «.لحرا مع النقابات أصبح بيد وزير واحدالحكومة المطبق، وكأن إعالن السلم وا

فإن األزمة مرشحة للتصاعد، يلص أن الحكومة في « القدس العربي»وبحسا ما قالتو مصادر لت 
ن فعلت فإنها ال تستطيع زيادا مصروفاتها  أزمة مالية خانقة لم تمكنها من دفع الرواتا حتى اعن، وا 

ن كانت اتفاقات موقعة مسبقًا.  حتى وا 
5/9/2215لعربي، لندن، القدس ا  

 
 منزاًل بالضفة خالل ثالثة شهور 2922تقرير: االحتالل اقتحم  

رام هللا: أكد مركز حقوقي فلسطيني أن جيش االحتالل االسرائيلي دمر خالل حملتو في الضفة 
محتويات  1024حزيران  يونيوز  24 الغربية والتي أطلق عليها "جز الرؤوس الكبيرا" والتي بدأت في

 منزاًل. 1900ألو دوالر أمريكي عد اقتحامو لت  110ازل قدرت بت من
وأشار مركز "أحرار لحقوق اإلنساني" إلى أّنو قام بإجراء دراسة تقديرية لمئة وخمسون منزاًل في 
الضفة الغربية قام االحتالل باقتحامها وتدمير جميع محتوياتها، ووضع مبلغ تقديري لما تم تدمير  في 

 هي  المنازل.
3/9/2215قدس برس،   

 
 رفح: الصيادون يغتنمون ثمرة اتفاق التهدئة واألسواق تغّص باألسماك الطازجة 

محمد الجمل: سارع عشرات الصيادين الفلسطينيين الغتنام أولى ثمرات اتفاق التهدئة األخير، واليي 
سعوا وراء رزقهم سمح لهم بالصيد حتى مسافة ستة أميال بحرية، وغزوا البحر بمراكبهم وشباكهم، و 

 اليي حرموا منو ألسابيع طويلة.
 وحين يحل الظالم، تبدأ المراكا بإشعال أنوارها الساطعة، لتجتيا أسراا األسماص، تمهيدًا لصيدها.
الصياد محمود زعرا، أكد أن التهدئة جاءت في وقت مناسا، فغرا شهر أيلول من كل عام، تشهد 

ها الصيادون على أحر من الجمر، وكانوا يخشون قدومها بداية موسم األسماص، وهي فترا ينتظر 
ومني بداية التهدئة، تصل كميات وفيرا من األسماص بصورا يومية إلى  والعدوان ال زال مستمرًا.

أسواق المحافظة، وقد شهدت أسعارها انخفاضًا ملموسًا، ما مكن معظم األسر الفلسطينية من 
 مرا مني مدا طويلة.شرائها، وتيوق األسماص الطازجة ألول 

5/9/2215األيام، رام هللا،   
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مليون خسائر السلطة سنويًا بسبب احتالل  022مليارات دوالر خسائر غزة و 9-6ُاونكتاد:  
 المنطقة ج

، نقاًل عن وكالة األناضول من القاهرا، أن د. معتصم 5/9/2215القدس العربي، لندن، يكرت 
صادية في وحدا مساعدا الشعا الفلسطيني بمنظمة مؤتمر األقرع، المسؤول األول للشؤون االقت

، توقع أن تتراوب الخسائر االقتصادية في قطاع غزا نتيجة «ايونكتاد»األمم المتحدا للتجارا والتنمية 
 مليارات دوالر. 9إلى  1الحرا اإلسرائيلية بين 

عالن عن تقرير وأضاو في تصريح على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس األربعاء في القاهرا لإل
 حول المساعدا المقدمة إلى الشعا الفلسطيني، أن تلص التقديرات تعتبر مؤشرات مبدئية.« ايونكتاد»

 ، عن مراسلها من القاهرا رضا إسماعيل ووكالة األناضول، 5/9/2215رأي اليوم، لندن، وجاء في 
 األونكتادز، قال إن استمرار  أن تقرير صادر األربعاء، عن منظمة االمم المتحدا للتجارا والتنمية

احتالل إسرائيل للمنطقة   ز من األراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، يكبد الخزينة الفلسطينية 
 مليون دوالر سنويا. 100خسائر بنحو 

من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل بالكامل، وقد حددت  % 11والمنطقة   ز تمثل 
، بوصفها المنطقة المقرر انتقال السيطرا 2991تفاقية أوسلو للسالم في عام هي  المنطقة بموجا ا

 سنوات. 1عليها تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية خالل فترا مدتها 
، عن مراسلها من رام هللا، سائد أبو فرحة، أنو أبرز تقرير 5/9/2215األيام، رام هللا، وأضافت 

حول في واقع االقتصاد الفلسطيني وتنميتو مرتبط أممي، كشو عن معطياتو أمس، أن إحداث ت
بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي، الفتا بالمقابل إلى أن الدمار الناجم عن العدوان اإلسرائيلي األخير على 

 قطاع غزا، سيسرع وتيرا التراجع المستمر للتنمية.
"، 1023قتصاد الفلسطيني العام وأشار تقرير مؤتمر األمم المتحدا للتجارا والتنمية "أونكتاد" حول "اال

وعرض خالل لقاء نظم خصيصا لهيا الغرض في مقر معهد أبحاث السياسات االقتصادية "ماس" 
برام هللا، إلى "أن تدهور االقتصاد، اليي تكمن جيور  إلى حد بعيد في وضع األرض الفلسطينية 

محفوو بالمخاطر، واعتماد كأرض محتلة، أدَّى إلى ضعو النمو، وجعل المالية العامة في وضع 
قسري على االقتصاد اإلسرائيلي، وتفّشي البطالة على نطاق واسع، وانتشار الفقر على نطاق أوسع 

 وأعمق، وتزايد حدَّا انعدام األمن الغيائي".
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وأوضح التقرير اليي أطلق بالتزامن في كل من فلسطين، ومصر وسويسرا، وأعد  الباحث 
أن النساء الفلسطينيات ما زلن يتحملن العاء األكبر لالحتالل، اليي االقتصادي رجا الخالدي، "

يجعل معّدل مشاركتهن في قوا العمل من أدنى المعدالت، ومعّدل البطالة في صفوفهن أعلى 
 المعدالت في العالم".

وأضاو: انخفض معّدل النمو االقتصادي في األرض الفلسطينية المحتلة، مقاسًا بالناتج المحلي 
، 1023فقط العام  %2ر1، إلى 1022و 1020عامي  %22مالي، من متوسط سنوي قدر  اإلج

 أي أدنى بكثير من معّدل النمو السكاني، ما أفضى إلى انخفاض متوسط مستوى دخل الفرد".
في الضفة،  %11في غزا، و %31وأورد "أن معّدل البطالة ظل مرتفعًا جدًا، حيث وصل إلى 

نفت أسرا واحدا فقط من بين كل أربع أسر فلسطينية، على أنها تتمتع بأمن غيائي، أو إمكانية  وصي
 الحصول على الغياء، على نحو يعوَّل عليو.

وأوضح أن المتطلبات األساسية إلحداث تحول في حال االقتصاد، تتمثل في أحد جوانبها في تعزيز 
مليار دوالر  2ر1حشد دعم المجتمع الدولي للسلطة الوطنية على شتى المستويات، بما في يلص 

ز، إضافة إلى المساهمة بفعالية في إعادا اعمار 1021-1024لتنفيي خطة التنمية الوطنية  
 القطاع، إلى غير يلص.

واستدرص: إضافة إلى مصرع وتشريد آالو المدنيين، ألحقت العملية العسكرية أضرارًا فادحًة وواسعة 
 40ير أحدث تقديرات األمم المتحدا إلى أن أكثر من النطاق بالبنية التحتية المادية للقطاع، وتش

مستشفى، وعشرات المصانع ومساحات شاسعة من  19مدرسة، و 242ألو وحدا سكنية، و
األراضي الزراعية، فضاًل عن المحطة الوحيدا لتوليد الكهرباء قد ديمّمرت أو تضررت، وتدل 

وفريق األمم المتحدا الميداني، على أن  االتصاالت التي جرت مؤخرًا بين المسؤولين الفلسطينيين،
 تكاليو إعادا اإلعمار وا عادا التأهيل، تبلغ مليارات الدوالرات.

وبخصوا المناطق المصنفة   ز، أشار إلى أن االفتقار إلى السيادا على الموارد االقتصادية 
 تدامة وتحقيقها.والطبيعية، يحرم الشعا الفلسطيني من فرصة السعي نحو التنمية االقتصادية المس

من مساحة الضفة، وهي منطقة غنية بالموارد  %11وأضاو: تشكل مساحة المنطقة   ز ما نسبتو 
ي فعليًا إلى منع الشعا  الطبيعية لكنها ال تزال تخضع لسيطرا إسرائيلية كاملة، وهي  السيطرا تؤدّم

خصصت الحكومة اإلسرائيلية الفلسطيني من االستفادا من موارد  الطبيعية والبناء على أرضو، وقد 
 أي ضعو المساحة الخاضعة للسيطرا الفلسطينية في المنطقة أز للمستوطنات  %39ما نسبتو 
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كمناطق عسكرية إسرائيلية مغلقة  بما فيها "مناطق  %10وتوسيعها في المستقبل، إضافة إلى 
 كمحميات طبيعية". %23إطالق النار"ز، و

من مساحة المنطقة   ز، وال  %00ة أنشطة البناء الفلسطينية في وأضاو: تمنع إسرائيل فعليًا كاف
للفلسطينيين، بينما تفرض قيودًا على أعمال البناء الفلسطينية في المساحة  %2تتيح إال ما نسبتو 
ن السياسات التي تنتهجها إسرائيل في المنطقة، ومواصلة بناء وتوسيع %19المتبقية ونسبتها  ، وا 

 إلى تغيير معالم الضفة وتحويلها إلى أرخبيل من الجزر غير المترابطة".المستوطنات، أدَّت 
وأوضح أنو "بينما يتواصل تشريد الفلسطينيين، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة، ممن يعيشون في 

 310، إلى أكثر من 2901العام  100بؤرا استيطانية، من  200مستوطنة، و 211ما ال يقل عن 
 "،1021ألفا العام 

هيكاًل من هياكل  1141أشار إلى قيام سلطات االحتالل خالل األعوام الخمسة األخيرا، بهدم و 
رد  مواطنا في المنطقة   ز،  4201البناء الفلسطينية، بما في يلص هياكل سكنية ومدارس، بينما شي

 من هياكل البناء. 2000وحد ، شهد هدم نحو  1022منوها إلى أن العام 
 %31المباشرا، وغير المباشرا لالحتالل في المنطقة   ز، بما ال يقل عن  وقدر مجموع التكاليو

مليارات دوالرز، مضيفا "لو كانت موارد المنطقة  ز  3ر1من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني  
متاحًة للفلسطينيين، لكان يمكن لإليرادات الضريبية اإلضافية أن تخفض عجز ميزانية السلطة 

 النصو. الوطنية بمقدار
 
 مليار دوالر 4ماهر الطباع: الخسائر االولية االقتصادية للحرب على قطاع غزة تتجاوز  

واستمرت على  1024-1-11حتى  1024-0-0أتت الحرا الثالثة على قطاع خالل الفترا من 
نسانية كارثية تمر على قطاع غزا. 12مدار   يوم متواصلة في ظل أوضاع اقتصادية وا 

وتجاوز  %41الصادرا من مركز اإلحصاء الفلسطيني  1024بع الثاني من عام وحسا بيانات الر 
ألو مواطن في قطاع  000ألو شخا وفقد أكثر من  100عدد العاطلين عن العمل أكثر من 

غزا إلى دخلهم اليومي وهو ما يمثل أكثر من ثلث سكان قطاع غزا، هيا باإلضافة الرتفاع معدالت 
تشار الفقر المدقع وظاهرا عمالة االطفال بشكل كبير، وأزمة الرواتا وان %10الفقر والتى بلغت 

ألو موظو رواتبهم على مدار عدا  40االخيرا الخاصة بموظفي غزا حيث لم يتقاضى أكثر من 
 شهور متواصلة.
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يوم إلى حرا إسرائيلية شرسة وضروس وطاحنة استهدفت البشر  12وتعرض قطاع غزا على مدار 
رقت األخضر واليابس دون تمييز وأدت إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات والشجر والحجر وح

العامة ونتج عن يلص خسائر مادية فادحة وبحسا التقديرات األولية فقد تجاوزت الخسائر 
االقتصادية اإلجمالية المباشرا والغير مباشرا في المباني والبنية التحتية وخسائر االقتصاد الوطني 

 12مليار دوالر تقريبا خالل فترا الحرا التي استمرت  1زا بكافة قطاعاتو االقتصادية في قطاع غ
 يوما.

يوم وتوقو اإلنتاجية في كافة  12ونتيجة إلى الشلل الكامل في كافة مناحي الحياا على مدار 
قطاع األنشطة االقتصادية وا غالق المنش ت االقتصادية في القطاعات المختلفة  القطاع التجاري، ال

الصناعي، القطاع السياحي، القطاع الزراعي، القطاع الخدماتي، القطاع المصرفيز، فقد قدرت 
مليون دوالر تقريبا وبناًء على قيمة اإلنتا  اليومي من إجمالي  0.1الخسائر االولية اليومية بنحو 

مليون  310و الناتج المحلى اإلجمالي لكل األنشطة االقتصادية المختلفة أي بإجمالي يقدر بنح
 دوالر خالل تلص الفترا الحرا.

مليون دوالر سوو يتكبدها االقتصاد حتى استرداد  2210ويضاو إلى يلص خسائر فادحة تتجاوز 
النشاط االقتصادي الفلسطيني في قطاع غزا عافيتو وهي نتيجة انخفاض الناتج المحلى اإلجمالي 

 ، والتي تقدر فترتها بعام كامل على األقل.%40خالل الفترا القادمة بنسبة متوسطة تقدر بنحو 
هيا باإلضافة إلى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق االقتصاد الفلسطيني و التي أدت إلى خسائر 

منشاا اقتصادية من المنش ت  100مباشرا نتيجة للتدمير الكلى و الجزئي و الحرائق  لما يزيد عن 
إلى العديد من المنش ت المتوسطة و الصغيرا و التي تمثل  الكبيرا و االستراتيجية هيا باإلضافة

مجمل اقتصاد قطاع غزا في كافة القطاعات   التجارية و الصناعية و الزراعية و الخدماتية ز والتي 
منشأ  اقتصادية و تقدر خسائرها االولية المباشر بما يزيد عن  1100يتجاوز عددها ما يزيد عن 

أضعاو خسائر الحرا االولى التي شنت على قطاع غزا في عام  مليون دوالر وهي ثالث 140
1001-1009. 

حيث بلغ  %11كما وانخفضت كمية الواردات إلى قطاع غزا خالل فترا الحرا بنسبة تصل إلى 
شاحنة كانت ترد قبل الحرا  110شاحنة يوميا من أصل  200متوسط عدد الشاحنات الواردا 
شاحنة، وتعير وصول ما يزيد  1412ات الواردا خالل فترا الحرا الثالثة وبلغ إجمالي عدد الشاحن

 شاحنة إلى قطاع غزا. 0119عن 
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ويعتبر قطاع االسكان من أكبر القطاعات تضررا من تلص الحرا حيث و أنو مني اليوم االول 
ر للحرا تعمد االحتالل االسرائيلي إلى استهداو منازل المواطنين وبشكل مباشر، مما أدى إلى تدمي

وحدا سكنية ضرر  1100وحدا سكنية بشكل كلى، وتضرر ما يزيد عن  20000ما يزيد عن 
وحدا سكنية ضرر جزئي بسيط ويلص وفق  41000جزئي بالغ لتصبح غير صالحة للسكن و 

المعلومات االولية المتوفرا، و بناء على تقديرات و تقييمات خسائر الحروا السابقة الخاصة بأضرار 
مليون  990باني تقدر الخسائر االولية لقطاع االسكان الخاا و المباني بحوالي االسكان و الم

مليون دوالر إلزالة الركام و الردم الخاا  200دوالر تقريبا، ويضاو إلى يلص تكاليو تقدر بنحو 
بالمنازل و المنش ت التي تم تدميرها و فرزا و إعادا تدوير  و االستغالل األمثل لو ومن المتوقع أن 

شهر ويلص حسا توفر االموال و المعدات و االليات  21شهور إلى  1تستغرق تلص العملية من 
 الخاصة بيلص.

كما يضاو إلى خسائر االسكان تكاليو إيجار مساكن بديلة لليين تدمرت منازلهم بشكل كلى لمدا 
مليون دوالر  10 ثالث سنوات على أقل تقدير لحين إعادا إعمار منازلهم المدمرا والتي تبلغ قيمتها

 23مليون والسنة الثالثة  11مليون والسنة الثانية  41مقسمة على ثالث سنوات في السنة االولى 
 مليون ويلص في حال بدأت عملية إعادا االعمار بشكل فورى وسريع وبوتيرا عالية.
ر أولية تزيد عن وتعرض القطاع الزراعي  اإلنتا  النباتي، اإلنتا  الحيواني، الثورا السمكيةز لخسائ

 مليون دوالر نتيجة استهداو االحتالل لألراضي. 100
شخا من الصيادين والعاملين في مهنة  1000وعلى صعيد الثروا السمكية تعطل ما يزيد عن 

الصيد نتيجة عدم تمكنهم من النزول للبحر بسبا الحرا، وفقدوا دخلهم اليومي اليي يعتمدون علية 
ية، وتم استهداو وتدمير وحرق عدد كبير من قواربهم الراسية في بحر قطاع لتلبية احتياجاتهم اليوم

 غزا، وتم استهداو الميناء وغرو الصيادين ومعدات وأدوات الصيد.
وبالرغم من كل الخسائر االقتصادية الفادحة التى تعرض لها قطاع غزا إال انها ال تساوي أي ش  

وجرحنا البواسل، حيث بلغ عدد الشهداء حتى هيا اليوم  أمام التضحيات التي قدمها شهدائنا االبرار
جريح وهم االن بحاجة سريعة لصرو المخصصات والتعويضات  22000شهيد وأكثر من  1240

الخاصة بهم ووضع برامج خاصة إلعادا تأهيل الجرحى، كما نزب خالل فترا الحرا ما يزيد عن 
الحكومة و االماكن العامة و الكنائس و التي ألو مواطن من منازلهم إلى مدارس االونروا و  400

 ال تتوفر فيها أبسط شروط الحياا خالل فترا الحرا.
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مليار دوالر إلعادا إعمار ما تم تدمير  خالل ثمان  20وقال إن قطاع غزا يحتا  إلى ما يزيد عن 
 سنوات من الحصار.

3/9/2215مدونة االقتصاد الفلسطيني،   
 
 خسائر قطاع الطاقة جراء العدوان على غزةمليون دوالر  45"بكدار":  

بكدار خسائر قطاع  -غزا: قدر الفريق الهندسي في المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار
 مليون دوالر. 14الطاقة في قطاع غزا نتيجة العدوان اإلسرائيلي بحوالي 

وحصر الدمار المكونة من  جاء يلص في تقرير حول خسائر قطاع الطاقة اليي أعدتو لجنة متابعة
 مهندسي بكدار فرع غزا. 

مليون  39وأشار التقرير الى ان الخسائر موزعة بين شركة توزيع الكهرباء التي قدرت خسائرها بالت 
مليون  21دوالر، وبين محطة توليد الكهرباء الوحيدا في القطاع والتي قدر التقرير خسائرها بالت 

 دوالر.
تقرير ان العدوان دمر من شبكات البنية التحتية  الضغط العالي وفي التفاصيل، يوضح ال

مليون دوالر، تكبدتها شركة توزيع الكهرباء في المناطق الشرقية في  14والمنخفضز ما تكلفتو 
القطاع  بيت حانون، خزاعة، رفح، البريج، الشجاعيةز والعديد من الشبكات داخل مدن القطاع، 

مليون دوالر جراء تدمير مخازن الشركة بالكامل بما  21مة تقدر بت اضافة إلى تكبدها خسائر بقي
 تحتويو من معدات وأدوات.

5/9/2215األيام، رام هللا،   
 
 وزارة الصحة: نسبة اإلصابة بالسرطان في فلسطين تعد من أدنى المعدالت عربيًا وعالمياً  

، إن معدل اإلصابة بالسرطان األناضول: قالت وزارا الصحة الفلسطينية، في بيان لها -رام هللا
ألو  200حالة لكل  10.3بفلسطين من أدنى المعدالت على المستويين العربي والعالمي، اي بلغ 

 نسمة.
قائمة الخمسين دولة األعلى بمعدالت اإلصابة بالسرطان في العالم تخلو »وأضاو بيان الوزارا أن 

عالميًا وبمعدل إصابة بالسرطان يبلغ  29التمن أية دولة عربية، في ما تأتي إسرائيل في المرتبة 
حالة لكل مائة ألو نسمة من سكانها، في ما تأتي الدنمارص في المرتبة األولى في العالم  113.1

 حالة لكل مئة ألو نسمة. 311.2بمعدل إصابة بالسرطان 
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 1219نها حالة إصابة جديدا بالسرطان، في العام الماضي، م 3103وقالت الوزارا إنو تم تشخيا 
في قطاع غزا، علمًا أن هي  الحاالت تخضع للعال ، وأن التأمين  2424حالة في الضفة الغربية، و

الصحي يغطي عال  المصابين بالسرطان بشكل كامل. وأشارت الوزارا إلى أن عدد الحاالت 
من  %33.0ما نسبتو »حالة بنسبة. وأضاو البيان أن  2901الجديدا المسجلة لدى اإلناث بلغت 

عامًا، علما بأن نسبة هي  الفئة من مجموع عدد السكان  11الحاالت وقعت في الفئة العمرية فوق الت 
عامًا، وسجلت  14-21من الحاالت في الفئة العمرية من  %10فقط، في ما سجلت  %1.9هو 
  21من الحاالت في الفئة العمرية دون سن الت 1.3%

5/9/2215القدس العربي، لندن،   
 
 خب األولمبي الفلسطيني يصل الدوحة لمالقاة أبناء "السامبا"المنت 

أشرو مطر: وصلت إلى العاصمة الدوحة، بعثة المنتخا األولمبي الفلسطيني، قادمة من  –رام هللا 
العاصمة العيمانية " مسقط"، لمالقاا األولمبي البرازيلي يوم السبت المقبل الموافق السادس من الشهر 

المرحلة الثالثة واألخيرا من إعداد  للمشاركة بدورا األلعاا اعسيوية التي  الجاري، ويلص ضمن
تستضيفها مدينة "انشيون" الكورية الجنوبية بدءًا من التاسع من الشهر الجاري، بالنسبة لمسابقة كرا 

ي القدم. وحسا الترتيا ما بين االتحادين القطري والفلسطيني لكرا القدم، فإن هيا اللقاء التاريخ
األول من نوعو مع منتخا بقيمة البرازيل، سيقام في تمام الساعة الثامنة والنصو من مساء السبت 

 .القادم على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة
5/9/2215الشرق، الدوحة،   

 
 السيسي: عدم تسوية القضية الفلسطينية "يوفر مبررات لإلرهابيين" 

عبد الفتاب السيسي األربعاء ان استمرار القضية الفلسطينية  أ و ا: قال الرئيس المصري -القاهرا 
في وقت تحاول ” يوفر المبررات لمدعي الدين واإلرهابيين“دون تسوية عادلة على مدار عقود 

 المتطرو.” الدولة االسالمية“واشنطن تشكيل تحالو دولي للقضاء على تنظيم 
الزعيم الدرزي وليد جنبالط في القاهرا ان هناص وقال السيسي في لقاء مع مسؤولين لبنانيين أبرزهم 

استغالل الدين كأداا لفرض السيطرا والنفوي على الشعوا العربية بما يساهم في خلق “من يحاول 
 ، وفق بيان لرئاسة الجمهورية في مصر.”بيئة خصبة لنمو وانتشار الفكر المتطرو والعنو واإلرهاا

 5/9/2215القدس العربي، لندن، 
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 مني مصري يبحث في رام هللا الوضع في غزة بعد تثبيت الهدنةوفد أ 

المستقبل: أكدت مصادر في الرئاسة الفلسطينية أن وفدًا أمنيًا من جهاز المخابرات العامة  –رام هللا 
المصرية بحث في مدينة رام هللا بالضفة الغربية، عدا قضايا تتصل بالوضع الراهن لقطاع غزا بعد 

النار وبضمنها تسلم حرس الرئيس محمود عباس لكافة معابر القطاع مع اسرائيل تثبيت وقو اطالق 
الفلسطينية واستئناو المفاوضات  -باإلضافة الى معبر رفح ومحور فيالدلفي على الحدود المصرية 

 غير المباشرا في القاهرا.
د المصري توجو وبحسا عضو اللجنة التنفييية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، فإن الوف

أمس إلى إسرائيل، لتدارس سبل العودا لمفاوضات القاهرا، مشيرًا إلى أن الوفد الفلسطيني مستعد 
 للعودا لهي  المفاوضات، ويلص من أجل إنهاء الحصار على قطاع غزا.

 5/9/2215المستقبل، بيروت، 
 
 ضفة الغربيةعّمان: "العمل اإلسالمي" يدين مصادرة "إسرائيل" ألراٍض جديدة في ال 

عّمتتان: عقتتد المكتتتا التنفيتتيي لحتتزا جبهتتة العمتتل اإلستتالمي األردنتتي اجتماعتتو التتدوري، مستتاء أول 
أمتتس الثالثتتاء برئاستتة األمتتين العتتام محمتتد عتتواد الزيتتود، ودان مصتتادرا أراٍض جديتتدا فتتي منطقتتة بيتتت 

ستتطينية جديتتدا وأن لحتم والخليتتل فتتي الضتتفة الغربيتتة، بقصتتد توستيع رقعتتة االستتتيطان وابتتتالع أراض فل
مصادرا األراضي في هيا الظرو يعتبر استفزازًا لمشاعر الشتعا الفلستطيني فتي ظتل متا توصتل إليتو 

 الطرفان من اتفاقات غير مباشرا لوقو الحرا.
وأدان الضغوط التي تمارس على شعا غزا بعد فشل الصهاينة في ميدان الحرا العسكرية، والحرا 

لتتة التتتأخير فتتي موضتتوع األعمتتار، كمتتا ويتتدين الحتتزا موقتتو الستتلطة السياستتية  المفاوضتتاتز ومحاو 
الفلستتتطينية فتتتي محاوالتهتتتا اإلبقتتتاء علتتتى موضتتتوع الحصتتتار التتتيي يختتتدم الكيتتتان الصتتتهيوني بالدرجتتتة 

 األولى.
 5/9/2215الدستور، عّمان، 

 
 األردن: ثماني شاحنات مساعدات تصل إلى غزة 

ء، عبتتر معبتتر بيتتت حتتانون، شتتمالي القطتتاع، قافلتتة بتتترا: وصتتلت التتى قطتتاع غتتزا أمتتس األربعتتا –غتتزا 
 مساعدات أردنية جديدا سيرتها الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية.
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وقال قائد المستشفى الميداني األردني العقيد الركن بركتات العقيتل فتي تصتريح لمراستل  بتتراز فتي غتزا 
ن أدويتتتة ومستتتتهلكات طبيتتتة إن القافلتتتة ضتتتمت ثمتتتاني شتتتاحنات متتتن بينهتتتا ثتتتالث حملتتتت طحينتتتا واثنتتتتا

وثالث حملت متواد غيائيتة وفرشتات استفنجية. وأشتار إلتى أنتو تتم تستليم شتحنة الطحتين التى األونتروا، 
واألدويتتة والمستتتهلكات الطبيتتة إلتتى وزارا الصتتحة وجمعيتتة الهتتالل األحمتتر الفلستتطيني، والمتتواد الغيائيتتة 

 والفرشات إلى عدد من الجمعيات الخيرية.
 5/9/2215الرأي، عّمان، 

 
 الزرقاء: مهرجان احتفالي احتفاًء بصمود ونصر المقاومة في غزة 

بتتتترا: نظمتتتت اللجنتتتة الشتتتعبية لتتتدعم المقاومتتتة الفلستتتطينية فتتتي الزرقتتتاء  مستتتاء أمتتتس االول   -الزرقتتتاء 
مهرجانتتتًا احتفاليتتتتًا كبيتتترًا بعنتتتتوان  المقاومتتتة طريتتتتق التحريتتتتر والعتتتوداز ويلتتتتص احتفتتتاًء  بصتتتتمود ونصتتتتر 

 في غزا. المقاومة
شارص فيو المطران عطا هللا حنا من خالل رسالة مسجلة، وقال رئيس بلدية الزرقاء م. عماد المومني 
إن معركتة غتتزا كانتت مقبتترا للصتتهاينة، حيتث ستتطرت أروع المالحتم فتتي التتتاريخ بوحتدا كافتتة الفصتتائل 

 والحركات المقاومة الفلسطينية.
حدا الشعبية عمتاد المتالحي "ان المقاومتة الفلستطينية من جانبو قال عضو المكتا السياسي لحزا الو 

لقنت المشروع الصهيوني درسًا قويتًا، وأعتادت توجيتو البوصتلة التى الصتراع العربتي الصتهيوني، إي أن 
التناقض الرئيسي في المنطقة هو مع الكيان الصهيوني، فيما يمثل الشعا الفلستطيني المقتاوم حتاجزًا 

 باتجا  كافة الدول العربية". لمنع تمدد المشروع الصهيوني
 5/9/2215الدستور، عّمان، 

 
 وفد الجامعة العربية يتوجه إلى قطاع غزة للوقوف على مأساته 

الخليج: توجو وفد من األمانة العامة للجامعة العربية يضم خبراء في الشؤون القانونية  -القاهرا 
 بري.واإلنسانية والصحية إلى قطاع غزا، أمس، عبر معبر رفح ال

وأكدت مديرا إدارا الصحة والشؤون اإلنسانية لدى جامعة الدول العربية ورئيسة الوفد ليلى نجم في 
تصريحات قبيل المغادرا أن الزيارا تأتي في إطار التضامن مع قطاع غزا واالطالع على الوضع 

 ع.الكارثي اليي خلفو العدوان "اإلسرائيلي" والعمل على تلبية احتياجات سكان القطا
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وقالت إن كافة الدول العربية قدمت دعمًا ومساعدات لغزا، كل وفق قدراتو، وبشكل ثنائي، إال أن 
شاحنة، تضم أدوية ومستلزمات طبية، إضافة إلى ألبان أطفال ومستلزمات  23القافلة والمكونة من 

ضم مواد وميا  صحية، موجهة من قبل الجامعة، وسيليها أيضًا وخالل هيا الشهر قافلة أخرى ت
 غيائية.

ولفتت إلى أن الوفد لن يقتصر دور  على تقديم مساعدات طبية أو معيشية فحسا، لكن الوفد 
سيطلع أيضًا على واقع األوضاع في القطاع ورصد كل ما ألحقو العدوان "اإلسرائيلي" من تدمير 

 للبنية األساسية، وهدم المساكن، وهو ما أدى إلى نزوب آالو من أهالي القطاع.
وأشارت إلى أن الوفد سيقدم تقريرا لألمين العام نبيل العربي حول ما تم رصد  من مأساا في القطاع 
ولقاءات مع المسؤولين حول طبيعة األوضاع في القطاع، تمهيدًا لرفعو إلى وزراء الخارجية العرا 

 ق الشعا الفلسطيني.في اجتماعهم األحد المقبل في القاهرا ليكون توثيقًا للجرائم "اإلسرائيلية" بح
وحول تحضير الوفد لزيارا مرتقبة لوفد من وزراء الخارجية العرا واليي سبق أن أعلن عنها األمين 
العام قالت نجم إن الوفد سيقوم بالتمهيد للزيارا، التي من المنتظر أن يقوم بها األمين العام مع عدد 

 من الوزراء إلى القطاع.
 5/9/2215الخليج، الشارقة، 

 
 لمندوبون العرب يناقشون المستجدات الفلسطينيةا 

واس: عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا تشاوريا أمس في القاهرا على مستوى  -عكاظ  -القاهرا 
 المندوبين الدائمين. 

وناقش االجتماع اليي يأتي بناء على دعوا األمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، 
تواجو مسيرا العمل العربي المشترص، وتطورات الوضع الراهن في المنطقة، واألوضاع التحديات التي 

 في غزا والمستجدات على الساحة الفلسطينية.
 5/9/2215عكاظ، جدة، 

 
 البرلمان العربي يبحث في جنيف تداعيات العدوان على غزة 

أحمد بن محمد الجروان، الخليج: وصل وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي برئاسة  -القاهرا 
أمس، إلى مدينة جنيو للقاء الهيئات الدولية حول تداعيات العدوان الصهيوني على الشعا 
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الفلسطيني في غزا، استكمااًل لجهود البرلمان العربي في دعم الشعا الفلسطيني، ووقو المجازر 
 "اإلسرائيلية" التي يتعرض لها.

الوفد سيعقد خالل الزيارا مجموعة من اللقاءات مع كل من  ويكر بيان لمكتا البرلمان بالقاهرا أن
المفوض السامي لحقوق اإلنسان، والمفوض السامي لشؤون الالجئين، واللجنة الدولية للصليا 

 األحمر، واالتحاد البرلماني الدولي، إلى جانا رئيس البرلمان السويسري.
ها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم ويسعى الوفد إلى بحث سبل تفعيل لجان التحقيق التي شكل

المتحدا، وسوو يقدم البرلمان العربي فيلمًا توثيقيًا لبعض األعمال اإلجرامية للعدوان الصهيوني، 
 ليكون معينًا للجان في عملها.

 5/9/2215الخليج، الشارقة، 
 
 البحرين تتكفل بعالج مئة جريح فلسطيني بالقاهرة 

جريح فلسطيني من جرحى العدوان على غزا  200يتها لنفقات عال  رام هللا: أعلنت البحرين تغط
واليين يتلقون عالجهم في مستشفى فلسطين بالقاهرا، ويلص بتوجيو من العاهل البحريني حمد بن 
عيسى آل خليفة، وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر البحريني وجمعية األطباء البحرينية والهالل 

 األحمر المصري.
لوفد البحريني أنو عبر هي  االتفاقية "تستهل البحرين المرحلة الثانية من برنامجها المخصا وأعلن ا

ألجل تقديم المساعدات اإلغاثية العاجلة لألشقاء في قطاع غزا والتي تستهدو إعادا اإلعمار وبناء 
 اإلنسان".

 3/9/2215قدس برس، 
 
 يليالكويت تدعو لدعم القرار العربي بشأن النووي اإلسرائ 

حض النائا االول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباب الخالد رئيس الدورا الحالية 
للقمة العربية الدول االعضاء في الوكالة الدولية للطاقة اليرية على دعم مشروع القرار العربي بشأن 

 القدرات النووية االسرائيلية.
ة الدول االعضاء في الوكالة لدعم المشروع العربي جاء يلص في رسائل بعثها الخالد لوزراء خارجي

المزمع تقديمو خالل المؤتمر العام للوكالة في فيينا خالل الشهر الجاري. وأكد الخالد في رسائلو 
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على ضرورا انضمام اسرائيل الى معاهدا عدم انتشار االسلحة النووية باعتبارها الدولة الوحيدا في 
 معاهدا.المنطقة التي لم تنضم الى ال

 5/9/2215السياسة، الكويت، 
 
 ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الرئيس الفلسطيني 

قدس برس: أكدت السعودية، على ما وصفتو "موقفها الثابت" من دعم القضية الفلسطينية،  - جدا
 حتى يستعيد الشعا الفلسطيني كل أراضيو المحتلة بما فيها القدس.

ر مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد النائا الثاني لرئيس مجلس الوزراء جاء يلص خالل استقبال األمي
ز، مستشار الرئيس 3/9السعودي المستشار والمبعوث الخاا لخادم الحرمين الشريفين، األربعاء  

الفلسطيني للشئون الدينية الدكتور محمود الهباش، بحضور السفير الفلسطيني لدى المملكة باسم 
رت وكالة االنباء السعودية الرسمية، أنو جرى خالل اللقاء "مناقشة وبحث ويك عبدهللا األغا.

 الموضوعات يات االهتمام المشترص".
 3/9/2215قدس برس، 

 
 حزب مغربي يستنكر منعه من دخول قطاع غزة ويعرب عن تضامنه مع خالدة جرار 

ي زار فلسطين من القدس العربي: استنكر حزا مغربي مشارص بالحكومة منع وفد  الي –الرباط 
دخول قطاع غزا وأعرا الفريق البرلماني للحزا عن تضامنو مع البرلمانية الفلسطينية خالدا جرار 
القيادية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي فرضت عليها سلطات االحتالل االسرائيلي اإلقامة في 

 مدينة أريحا.
كية  الحزا الشيوعي المغربي سابقًاز أرسل للقدس وقال بالغ للديوان السياسي لحزا التقدم واالشترا

العربي أنو يستنكر بشدا منع وفد قيادتو من دخول قطاع غزا، في إطار زيارا العمل والتضامن التي 
آا/ اغسطس  19و 13قام بها الوفد اليي ترأسو األمين العام للحزا محمد نبيل بنعبد هللا ما بين 

 الجاري إلى أرض فلسطين.
خالدا جرار النائبة في « المناضلة الصامدا»فريق البرلماني للحزا عن تضامنو مع وأعرا ال

المجلس التشريعي الفلسطيني وعضوا المكتا السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مواجهة 
 اشهر من مدينة رام هللا إلى مدينة أريحا. 1قرار سلطات االحتالل  الظالمز بأبعادها لمدا 

 5/9/2215بي، لندن، القدس العر 
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 زعيمة حزب العمال الجزائري تدعو بوتفليقة التخاذ قرارات لصالح غزة 

قالت زعيمة حزا العمال الجزائري، لويزا حنون، مساء اليوم األربعاء، إن "غزا ستبقى القضية 
يز األولى لحزا العمال في الوقت الراهن بعد العدوان اإلسرائيلي عليها"، ودعت الرئيس عبد العز 

 بوتفليقة إلى اتخاي قرارات سياسية لصالح القطاع.
حنون، المعارضة البارزا والمرشحة السابقة النتخابات الرئاسة، أوضحت في اجتماع حزبي 
بالعاصمة الجزائر، أن "قضية غزا تستأثر بأشغال االجتماع العادي للمكتا السياسي لحزبها"، حسا 

 وكالة األنباء الجزائرية الرسمية.
فت: "على بوتفليقة أن يتخي قرارات سياسية بشأن غزا، خاصة أننا نعلم أن للجزائر وزنا لدى وأضا

 مصر والجامعة العربية".
وتحّدثت حنون عن "فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزا بشكل دائم، وحث الجامعة 

ائيلز أمام المحاكم العربية على مساعدا الفلسطينيين بصفة جّدية وتحريص دعاوى جنائية ضد  إسر 
الدولية"، كما طالبت بوتفليقة بمضاعفة المساعدات المالية لغزا "التي هي بحاجة إليها من أجل إعادا 

 اإلعمار"، حسا ما نقلتو الوكالة الرسمية عنها.
 3/9/2215فلسطين أون الين، 

 
 يةالمنتدى القومي العربي يدين اقتراح الكنيست اإلسرائيلي بإلغاء اللغة العرب 

انتقد المنتدى القومي العربي بشدا مقترب الكنيست اإلسرائيلي بإلغاء اللغة  قدس برس: -بيروت 
من السكان  % 10العربية كلغة رسمية ثانية في البالد في محاولة لطمس الهوية العربية ألكثر من 

بسبا  41األصليين في األرض المغتصبة، واعتبر يلص سعيا من إسرائيل إلى االنتقام من عرا 
مواقفهم الصلبة، وتحركاتهم المتواصلة ضّد الممارسات العنصرية لهيا الكيان، وآخرها العدوان 

 .اإلرهابي على قطاع غّزا المحاصر والمجاهد
ز أرسل نسخة منو لت "قدس برس"، أن الكيان العنصري 3/9ورأى المنتدى في بيان لو االربعاء  

لحاقهم قسرًا بو، أو تهجيرهم من أرضو فيما  يسعى إلى ضرا الهوية العربية الثقافية للفلسطينيين وا 
يسمى "بالترانسفير" اليي كان الحلم الدائم ألصحاا المشروع الصهيوني واليين يسعون اليوم إلى 

 .ترجمتو بالدولة اليهودية
 3/9/2215قدس برس، 
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 مسؤول إيراني: بدأ العد التنازلي لزوال "إسرائيل" بعد انتصار غزة 

لنائا األول لرئيس مجلس خبراء القيادا آية هللا محمود هاشمى شاهرودى: "إن العد العكسى قال ا
 لزوال الكيان الصهيوني العنصري، والقاتل لألطفال قد بدأ بفضل انتصار المقاومة في غزا".

 الجتماع مجلس خبراء القيادا بطهران، أمس الثالثاء، حيا آية هللا 21وفى كلمة ألقاها أمام الدورا 
 هاشمى شاهرودى "تضحيات أهالى غزا بوجو العدوان اإلسرائيلى األخير".

وقال: "إن مخططات القوى االستكبارية قد فشلت في سوريا، والعراق، واليمن، وفلسطين  وحققت 
حركتا حماس والجهاد اإلسالمي االنتصار أمام إحدى أقوى خمس قوات عسكرية في العالم أي جيش 

بعد خمسين يوًما من العدوان"، معتبرا يلص أنو "من تأثيرات الثورا اإلسالمية في  الكيان اإلسرائيلي
 إيران وقيادتها الحكيمة".

 3/9/2215الشعب، مصر، 
 
 الخارجية األمريكية: محادثات "بناءة" بين كيري ومسؤولين فلسطينيين في واشنطن 

اء في واشنطن محادثات أ و ا: أجرى وزير الخارجية األمريكي جون كيري االربع -واشنطن
مع مسؤولين فلسطينيين تناولت المفاوضات المرتقبة بشأن قطاع غزا والعالقات مع اسرائيل، ” بناءا“

 كما أعلنت وزارتو.
وقالت المتحدثة باسم وزارا الخارجية جنيفر بساكي ان كيري، مهندس استئناو مفاوضات السالم بين 

، اجتمع على مدى ساعتين مع 1024ونيسان/ ابريل  1023اسرائيل والفلسطينيين بين تموز/ يوليو 
 كبير المفاوضين الفلسطينيين صائا عريقات ومدير االستخبارات الفلسطينية ماجد فر .

المحادثات كانت بناءا تم خاللها التطرق الى موضوعات عديدا بينها غزا والعالقات “واضافت ان 
 ”.ي المنطقةالفلسطينية والتطورات االخيرا ف-االسرائيلية

 ”.على مواصلة الحوار في االسابيع المقبلة“واكدت بساكي ان كيري اتفق مع المسؤولين الفلسطينيين 
واعلنت المتحدثة ايضا ان الوزير االمريكي أجرى الثالثاء مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء 

ازاء قرار إسرائيل ” قلقو“وأضافت ان كيري جدد لنتنياهو التعبير عن  االسرائيلي بنيامين نتنياهو.
مصادرا اربعة االو دونم من األراضي في الضفة الغربية المحتلة. وكانت واشنطن دعت إسرائيل 

 عن هيا القرار.” العودا“االثنين الى 
 5/9/2215القدس العربي، لندن، 
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 "يديعوت": الواليات المتحدة و"إسرائيل" تناقشان التعاون في الحرب ضّد "داعش" 

سرائيل التعاون بينهما في الحرا ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية"  :41عرا  ناقشت الواليات المتحدا وا 
 داعشز، كما تعمل الواليات المتحدا على بلورا ائتالو دولي للحرا ضد "داعش"، كما تنوي إرسال 

 قوات أميركية إضافية إلى المنطقة.
الخميس، أن وزير الخارجية األميركية،  وأبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرا صباب اليوم،

جون كيري، أجرى محادثات مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بشأن التعاون بينهما 
 في مواجهة "داعش".

وفي التفاصيل كتبت الصحيفة أن وزير الخارجية األميركية يعمل على بلورا ائتالو دولي للقتال ضد 
 يل قد طرب يوم أمس للمرا األولى كحليو محتمل في الحرا ضد داعش."داعش"، وأن اسم إسرائ

وقالت المتحدثة باسم الخارجية األميركية، جين ساكي، يوم أمس األربعاء، إن كيري ونتانياهو قد 
ناقشا، في محادثة جرت بينهما، الطرق التي يمكن إلسرائيل بواسطتها تقديم المساعدا لتحالو يجري 

 لمواجهات "اإلرهاا في سورية والعراق". العمل على تشكيلو
وجاء أن ساكي لم تشر إلى الدور اإلسرائيلي المتوقع، بيد أنها قالت إن هناص دوال تستطيع تقديم 

 المساعدات اإلنسانية، وأخرى تستطيع تقديم المساعدا لألكراد.
اهو وكيري تحدثا ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتا رئيس الحكومة اإلسرائيلية قولها إن نتاني

 عن "ائتالو إقليمي لحرا شاملة ضد اإلرهاا".
وبحسا تقديرات الصحيفة فإنو سيطلا من إسرائيل تقديم المساعدا للواليات المتحدا في المجال 
االستخباري، وليس العمالني. كما طرحت إمكانية أن تكون إسرائيل "جبهة إمدادات لوجستية" 

 مستقبال. للعمليات األميركية في المنطقة
 5/9/2215، 50عرب 

 
 اليابان تستنكر إعالن تل أبيب مصادرة أراض في الضفة الغربية 

ز، بشدا اعالن الحكومة االسرائيلية مصادرا أراض في 9|3الناصرا: استنكرت اليابان األربعاء  
 الضفة الغربية داعية اسرائيل إلى التوقو عن اتخاي قرارات أحادية الجانا.

ز، عن السكرتيرا اإلعالمية لوزارا الخارجية اليابانية 9|3 رتس، العبرية األربعاء  ونقلت صحيفة ه
كوني ساتو، إن "إعالن الحكومة االسرائيلية يتناقض بوضوب مع الجهود الجارية التي يبيلها المجتمع 
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 الدولي تجا  اتفاق وقو إطالق النار في غزا وكيلص تجا  تحقيق حل الدولتين"، على حد قولها.
وأضافت أن "الحكومة اليابانية تدعو اسرائيل بقوا الى االمتناع عن أي عمل من جانا واحد قد 
يغير الوضع الحالي في القدس الشرقية وكيلص في الضفة الغربية"، مؤكدا أن "األنشطة االستيطانية 

 تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".
 3/9/2215قدس برس، 

 
 استيالء "إسرائيل" على أراٍض في الضفة نيوزيلندا تعرب عن قلقها إزاء  

أعربت نيوزيلندا عن قلقها البالغ إزاء قرار الحكومة اإلسرائيلية مصادرا نحو أربعة آالو دونم : رام هللا
 من األراضي الفلسطينية جنوا الضفة الغربية المحتلة، لغايات توسيع مستوطنة يهودية.

ماكولي، أن المستوطنات التي تقيمها سلطات االحتالل واعتبر وزير الخارجية النيوزيلندي، موراي 
اإلسرائيلية على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة تعتبر "عقبة أمام الجهود المبيولة للتوصل 

 إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين"، وفق تقدير .
الخارجية اإلسرائيلي على هامش مؤتمر األمم المتحدا  ودعا ماكولي خالل لقاء جمعو بنائا وزير

الخاا بدول الجزر الصغيرا النامية، إلى إعادا النظر في قرار تل أبيا االستيالء على أراضي 
الفلسطينيين قرا محافظتي الخليل وبيت لحم جنوا الضفة الغربية المحتلة، لصالح توسيع 

 لمنطقة.مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي ا
واعتبر الوزير النيوزيلندي، أن توقيت قرار المصادرا "مخيا لآلمال بشكل كبير"، موضحًا أن الجانا 
اإلسرائيلي يقوم بتعميق احتاللو للضفة الغربية عوضًا عن التركيز على دعم وقو إطالق النار في 

الفلسطيني واإلسرائيلي ودعت نيوزيلندا، الجانبين  قطاع غزا وتركيز جهود  على محادثات السالم.
إلى العودا لطاولة المفاوضات والسعي للتوّصل إلى اتفاق ثنائي لحل الصراع على أساس مبدأ "حل 

 الدولتين".
 3/9/2215قدس برس، 

 
 منظمة "جي سثريت" اليهودية األمريكية تطالب بمعاقبة "إسرائيل"  

ة "جي سثريت" وفي خطوا غير مسبوقة، وفا: طالبت المنظمة اليهودية اليسارية األميركي –تل أبيا 
من اإلدارا األميركية أن تفحا عالقاتها جديا مع إسرائيل، وأن تتخي ضدها قرارات بعد إعالنها 

 آالو دونم في منطقة بيت لحم وضمها للمستوطنات. 4االستيالء على 
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فيها منظمة ويكر موقع صحيفة "معاريو" العبرية، امس، أن هي  هي المرا األولى التي تطالا 
 يهودية باتخاي اجراءات ضد اسرائيل بسبا االستيطان.

وقالت المنظمة في رسالتها: "نحن نطالا االدارا األميركية بااللتزام بفحا عالقاتها مع إسرائيل 
 مجددا واإلعالن رسميا عن االجراءات التي ستتخي إيا ما واصلت اسرائيل االستيالء على األراضي".

ألميركية باإلعالن عن تغيير تعريو االستيطان من "غير شرعي إلى غير قانوني"، وطالبت االدارا ا
 معبرا عن قلقها من االعالن عن األراضي 'أراضي دولة'، من أجل توسيع االستيطان.

 5/9/2215الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 مسؤول باألمم المتحدة: الكويت والسعودية واإلمارات قدمت مساعدات سخية لغزة 

كونا: قال مسؤول بارز باألمم المتحدا امام البرلمان االوروبي أمس ان دوال عربية مثل  –بروكسل 
للمساعدات ” اسهامات سخية“الكويت والمملكة العربية السعودية واالمارات العربية المتحدا قدمت 

 .اإلنسانية في غزا في اعقاا العملية العسكرية التي شنتها اسرائيل ضد القطاع اخيرا
” اونروا“وأوضح مدير المكتا التمثيلي لوكالة االمم المتحدا إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

باالتحاد األوروبي ماتياس بورشارد في كلمة أمام لجنة التنمية التابعة للبرلمان االوروبي حول االزمة 
ت االنسانية في قطاع غزا مليون يورو لتقديم المساعدا 110ستحتا  ” اونروا“االنسانية في غزا ان 

 حتى نهاية العام الجاري.
 5/9/2215السياسية، الكويت، 

 
 تظاهرة احتجاجية مناهضة لـ"إسرائيل" في أثينا 

شهدت العاصمة اليونانية "أثينا، األربعاء، تظاهرا احتجاجية مناهضة لت"إسرائيل"، قامت بها مجموعة 
 من المؤيدين للقضية الفلسطينية.

شخا، أمام مبنى، كانت تقيم فيو السفارا  100من األشخاا مكونة من  وتجمع مجموعة
 اإلسرائيلية فاعلية ثقافية، وأخيوا يرددون هتافات مناهضة إلسرائيل وحكومتها.

ومن الهتافات التي رددها المحتجون في هي  التظاهرا، التي جاءت تلبية لدعوا وجهتها جمعية 
مات األهلية: "ال لحضارا القتلة"، و"أخرجوا الصهاينة التضامن مع فلسطين، وغيرها من المنظ

 النازيين من اليونان"، و"الحرية لفلسطين وشعبها".
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وعقا يلص تدخلت قوات الشرطة لفض االشتباكات، ونجحت في يلص، لكنها قامت باعتقال أحد 
 األشخاا.

 3/9/2215فلسطين أون الين، 
 
 لحربوحماس إلى الخالف مجّددًا بعد انتهاء ا فتح 

 عدنان أبو عامر
، حّتى اندلعت مواجهة جديدا 11/1لم يكد الفلسطينّيون في غّزا يوقفون الحرا مع إسرائيل في 

أخرى غير مسّلحة هي  المّرا، بين اإلخوا األعداء، "فتح" و"حماس"، حيث بدأت حال من الّتوتر 
ينّية طوال أّيام العدوان تطغى على الواقع الفلسطينّي، بعد الوفاق اليي عاشتو الساحة الفلسط

 اإلسرائيلّي على غّزا.
بتحميلو "حماس" مسؤولّية  19/1لقد فاجأ الّرئيس الفلسطينّي محمود عّباس األوساط المحلّية مساء 

إطالة أمد الحرا اإلسرائيلّية على غّزا، ألّنها أصّرت على مناقشة المطالا أواًّل قبل وقو إطالق 
 نّي غير مستعّد لميبحة كّل سنتين.الّنار، وأّن الشعا الفلسطي

أّكد مسؤول كبير في "حماس" في حديث لت"المونتيور" أّن "الحركة اّتخيت قرارًا داخلّيًا بعدم الرّد على 
أّي تصريحات قد توّتر الساحة الفلسطينّية، بما فيها المنسوبة للّرئيس عّباس". وجّدد رفضو "االنجرار 

راو الوطنّية"، وقال: "أمامنا استحقاقات كبيرا لمرحلة ما بعد الحرا، لمعارص جانبّية مع أّي من األط
وكّلها في حاجة إلى توافقات داخلّية بنسبة مائة بالمائة، وأّي انتكاسة في الموقو الفلسطينّي الموّحد 

 تعني مزيدًا من المعاناا ألبناء شعبنا في غّزا، وهيا ما ال نريد  أبدًا".
الضّفة الغربّية شهد مالحقات واستدعاءات شّنتها األجهزا األمنّية  لكن الوضع الميدانّي في

، في صفوو كوادر "حماس" المشاركين في مهرجانات االحتفال بانتهاء 30/1الفلسطينّية مساء 
 حرا غّزا بمدينتي رام هللا وطولكرم.

اءات، ألّن الوحدا وأصدرت حماس بيانًا دعت فيو حركة "فتح" إلى التحّرص الفورّي، ولجم هي  االعتد
الوطنّية التي تجّلت في حرا غّزا تتعّرض لهجمة ممنهجة لتحطيم معنوّيات شعبنا، وسرقة األمل من 

 قلوا أبنائو.
أّن منّظمي  32/1وأّكد عدنان الضميري، وهو الّناطق باسم األجهزا األمنّية في الضّفة الغربّية في 

"حماس" عن هدو المهرجان األساسّي، من خالل المهرجانات خالفوا القانون بخرو  بعض أنصار 
 تواجد مقّنعين في المكان، مّما أسفر عن اعتقال أحدهم ومصادرا رايات والفتات للحركة بحوزتو.
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إّن التوّتر اعخي في الّتزايد بين "فتح" و"حماس" فور انتهاء حرا غّزا بصورا مفاجئة، تزامن مع 
د صرو رواتا موّظفي الحكومة لشهر أغسطس الماضي اللغط اليي ثار على خلفّية اقتراا موع

 بعد أّيام قليلة.
، أّن رواتا الموّظفين الحكومّيين 30/1فقد أعلن الّناطق باسم حكومة الّتوافق إيهاا بسيسو في

ستصرو في موعدها، على أن يتّم تحويل دفعات للموّظفين اليين عّينتهم "حماس" في غّزا، في 
 أقرا وقت ممكن.

أّنو سيتّم صرو  32/1وسى أبو مرزوق، وهو نائا رئيس المكتا السياسّي لت"حماس" مساء وأشار م
 رواتا موظفي الحكومة السابقة في غّزا مع نزول الرواتا لجميع الموظفين من دون استثناء.

وقال مسؤول فلسطينّي كبير، طلا عدم يكر اسمو، في حديث لت"المونيتور": "إّن السلطة الفلسطينّية 
ت متأّكدا من قدرتها على دفع رواتا جميع موّظفي حكومة "حماس" الّسابقة، ألّنها بالكاد توّفر ليس

رواتا موّظفي الحكومة الرسمّيين في الضّفة وغّزا، مّما يعني إمكان نشوا أزمة مالّية خانقة إن تّم 
تفاق في هيا صرو رواتا لموّظفي غّزا"، رافضًا تأكيد أو نفي ما يكر  أبو مرزوق عن "وجود ا

 الشأن بين فتح وحماس".
لقد علم "المونيتور" من أوساط داخلّية في "حماس" أّن "الحركة في صدد البحث عن بدائل سياسّية 
وشعبّية لم تكشو عنها للضغط على السلطة الفلسطينّية إللزامها بدفع رواتا جميع الموّظفين من 

الحرا من موّظفي وزارات الصّحة والدفاع المدنّي دون تمييز، ال سّيما من عانى كثيرا طوال أّيام 
 والداخلّية.

هناص ملّو ثالث احتّل حيزًا من خالفات "فتح" و"حماس" األخيرا، تمثل في إعادا إعمار غّزا بعد 
الحرا، مع بقاء مئات آالو الفلسطينّيين في مراكز اإليواء المنتشرا في مدن القطاع من دون إيجاد 

 حّل لهم.
"حماس" بتشكيل حكومة ظّل في غّزا من خالل وكالء الوزارات  19/1م الّرئيس عّباس في ولقد اّته

اليين عّينتهم قبل استقالة حكومتها في يونيو الماضي، وهو ما ال يمّكن حكومة الّتوافق الوطنّي من 
 العمل في غّزا، بسبا تحكم "حماس" في كّل كبيرا وصغيرا، بما فيها المساعدات المقّدمة إلى
الفلسطينّيين، مشددا على أّن حكومة الوفاق الوطنّي ستتوّلى مسؤولية توزيع المعونات، ومواّد 
طالق عملّيات إعادا اإلعمار، عبر التعاون والتنسيق مع المؤّسسات الدولّية والفلسطينّية،  اإلغاثة، وا 

 ولن نسمح بأن تكون هناص جهة ثانية أو حكومة ظّل في غّزا.
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هري، وهو الّناطق باسم "حماس" في غّزا في حديث لت"المونيتور" أّن "هناص مئات وأّكد سامي أبو ز 
اعالو من سكان غّزا في مراكز اإليواء في المدارس، وهم في ظروو صعبة، فأين حكومة الّتوافق 
منهم؟ وهل عملت وقدمت إليهم شيئًا، و"حماس" منعتها؟ ليلص، فإّن "حماس" لن تنتظر حكومة 

غيرها لمساعدا المتضّررين من العدوان اإلسرائيلّي، ولن تّدخر جهدًا للتخفيو من الّتوافق أو 
معاناتهم. ومن يريد أن يعتبر مساعدا شعبنا حكومة ظّل فليعتبرها. ليلص، ال بّد من تشكيل لجنة 

 وطنية عليا من الفصائل الفاعلة في غّزا لتراقا عملّية إعادا اإلعمار".
ول في "حماس" أّن "األّيام القليلة المقبلة حرجة جّدًا، وقد تجعل الوضع وعلم "المونيتور" من مسؤ 

الفلسطينّي على مفترق طرق تاريخّي، فإّما أن تضّخ السلطة الفلسطينّية دماء جديدا في المصالحة 
الهّشة، عبر وضع حّد لحال الّتصريحات التوتيرّية ضد "حماس"، ووقو سياسة االعتقاالت السياسّية 

ة الغربّية، أو نعود إلى حال االنقسام السّيئة بسبا التراجع في ملفات الرواتا واإلعمار، في الضفّ 
بجانا أزمة المعابر التي لم تنشر السلطة حرس الرئاسة حولها حتى اعن، وفقًا التّفاق وقو إطالق 

 الّنار األخير، مّما يفاقم من معاناا السّكان".
3/0/2215المونيتور،   

 
 كبر من حركة حماسانتصار غزة أ 

 د.فايز أبو شمالة
انتصار غزا أكبر من حركة حماس، وأكبر من حركة الجهاد اإلسالمي، وأكبر من حركة فتح، 
انتصار غزا أكبر من كل التنظيمات الفلسطينية مجتمعة، انتصار المقاومة في غزا هو انتصار 

ؤمن بعدالة قضيتو على مصوغات الشعا الفلسطيني في كل أماكن تواجد ، إنو انتصار اإلنسان الم
االنكسار التي يبثها عدو  اإلسرائيلي. انتصار غزا غيمة وئام وانسجام فلسطيني تفرض على كل حر 
أن يرتشو ماءها، وأن يستنشق هواءها، وأال يعمد إلى تشويو وجو المقاومة الناصع بغامض الكالم، 

لحسابات تنظيمية، ويجا أال ينكر   انتصار غزا فرب شعبي كبير، يجا أال يصغر  البعض وفقاً 
البعض من باا المكابرا السياسية، والتنكر للواقع اليي يفرض على الكبير قبل الصغير أن يمشي 
في ربوعو، وأن يحتمي من عواصو السياسة بين أحشائو، وأن يمد يد  ليقطو من ثمر ، ويتيوق 

 عيوبتو.
عام، ويجا أن يوظو في هيا اإلطار  انتصار غزا مكسا سياسي للقضية الفلسطينية بشكل

الواضح، بعيدًا عن الشعور بالعجز وفقدان الحيلة، وانعدام الطاقة اليي رافق السيرا السياسية 
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الفلسطينية لعشرين سنة خلت، ليلص فإن الفلسطينيين ينتظرون حراكًا سياسيًا يتوازى مع تضحياتهم، 
 ويرتقي إلى مستوى النصر اليي صنعتو أيديهم؟

تصار غزا هو إحساس بالنصر يعيشو الفلسطينيون، وليس االنتصار كشو حساا باألرقام، ان
االنتصار إحساس ال يحتا  إلى دليل، االنتصار شعور بأن اإلنسان قادر على الصمود، وقاهر 
، وعدم االنكسار، وقد تجسد يلص في تجربة السجناء الفلسطينيين  لقدرات عدو ، االنتصار إرادا تحدٍّ

القضبان، حين هلل الشعا إلرادا األسير الفلسطيني اليي رفض الميلة، وتحدى السجان، ودق خلو 
يا كان االنتصار بشكل عام هو استعداد  الجدران، وانتصر بثباتو وصبر  على قتامة القضبان؟ وا 
اإلنسان لتحدي الظلم، ورغبتو في التمرد على القهر، وخروجو لقتال عدو  بأي سالب وقع في يد   
فإن انتصار غزا مثل انتصارًا لإلنسان الفلسطيني الواعي لمعاني النصر، والقادر على مفاجأا عدو ، 
والتغلا عليو فكرًا وتنظيمًا وتخطيطًا وا عدادًا وتنفييًا وقدرا على المواجهة، ومن ال يصدق البينة 

ى على تضحياتها فليسأل الصهاينة أنفسهم، وأما من استكبر وبغى، وظل يتشكص بنصر غزا، وافتر 
 وبغى، فعليو اليهاا إلى حائط البراق، وهنالص يدفن أسرار .

5/9/2215فلسطين أون الين،   
 
 هذه البنية الهشة للحركة الوطنية الفلسطينية 

 بشير نافع
طوال أسابيع من الحرا والمفاوضات، حرصت أصوات القيادات الفلسطينية المختلفة، سواء في 

حكم الياتي وحركة فتح، على توكيد وحدا الموقو الفلسطيني: الموقو حماس والجهاد أو سلطة ال
دارا الحرا والموقو في المفاوضات.   من العدوان اإلسرائيلي وا 

آا/أغسطس، خر  السيد محمود عباس، زعيم حركة فتح ورئيس سلطة  30يوم السبت الماضي، 
أن الحركة كان بإمكانها تجنا  الحكم الياتي، ليحمل حماس مسؤولية دمار قطاع غزا، مشيرًا إلى

مثل هيا الدمار لو أنها وافقت مبكرًا على المبادرا المصرية. لم يكن ألحد أن يستغرا تصريحات 
عباس، بالرغم من أنها جاءت سريعًا بعد النهاية المفترضة للحرا، التي توصل لها الوفد الفلسطيني 

هي « وحدا الموقو الفلسطيني»وهم الموحد بعد مفاوضات شاقة. السرعة في ردا عباس على 
 المدهشة، ولكن الردا نفسها ليس فيها ما يثير الدهشة. 

فبالرغم من المصالحة الفلسطينية، التي أعادت الوحدا السياسية بين قطاع غزا والضفة الغربية، 
ى ومشهد التوافق االستعراضي في الحرا والمفاوضات، بل وموافقة القوى الفلسطينية المختلفة عل
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اتفاق نهاية الحرا اليي يتضمن عودا كاملة للسلطة إلى قطاع غزا وعودا إشرافها على المعابر 
دارا عملية إعادا البناء في القطاع، فمن الواضح أن هشاشة بنية الحركة الوطنية الفلسطينية لم  وا 

 تعالج بعد. هيا إن تصورنا أن باإلمكان عالجها فعاًل.
آخر، هو ما دفع حماس والسلطة الفلسطينية إلى اتفاق المصالحة. كان االضطرار، وليس أي شيء 

اإلسرائيلي على قطاع غزا، بعد التحول  –ويعود اضطرار "حماس" إلى تفاقم الحصار العربي 
السياسي الكبير في مصر، اليي أطاب الرئيس مرسي وجاء إلى الحكم بنظام لم يخو عداء  لحماس 

سي في اإلقليم. ما تصورتو "حماس"، بالرغم من أن التفاوض حول ولكل قوى التيار اإلسالمي السيا
المصالحة لم يكن جديدًا، وقد خطا بالفعل خطوات ملموسة أثناء حكم الرئيس محمد مرسي، أن 
المسارعة بالمصالحة، وتشكيل حكومة وحدا وطنية، قد يفتح نافيا أوسع للقطاع وأهلو نحو مصر. 

موقفها من القطاع، فإن النافيا المصرية قد تكفي لتخفيو معاناا  وحتى إن لم تغير دولة االحتالل
 أهالي القطاع المحاصر.

أما قيادا سلطة الحكم الياتي، ورئيس السلطة على وجو الخصوا، فكان اضطرارها من نوع آخر. 
ألمام، أراد أبو مازن المصالحة بعد أن أدرص أن محاولة إدارا أوباما الثانية لدفع مسار التفاوض إلى ا

التي قادها وزير الخارجية كيري، بدون إيمان عميق بجدواها من الرئيس األمريكي، لم تصل، ولن 
تصل، إلى نتيجة، وأن السلطة باتت تواجو جدارًا مسدودًا في المفاوضات حول التسوية، التي ألقت 

 –ن الدعم اإلماراتي في سلتها بكل أوراقها. وأراد المصالحة، فوق يلص، ألنو استشعر خطرًا داهمًا م
المصري المتزايد لمحمد دحالن، وتلويح نتنياهو المتكرر بإمكانية أن تنقل الدولة العبرية دعمها 
لدحالن. يدرص أبو مازن، بالطبع، أن سلطة الحكم الياتي، حتى بعد عشرين سنة على تأسيسها، لم 

إلى دعم دحالن، فإن الخطر لن تزل أسيرا اإلرادا اإلسرائيلية، وفي حال اتجهت حكومة نتنياهو 
 يهدد رئاسة عباس وحسا، بل وكل طبقة السلطة واالمتيازات التي تتمتع بها.

بيد أن يلص ال يعني أن المصالحة كانت خيارًا سيئًا في جوهر . الحقيقة، أن التصور اإلسرائيلي 
أساسيتين: األولى،  لمستقبل الصراع على فلسطين يستند، في هي  المرحلة من الصراع، إلى فرضيتين

فصل الضفة عن قطاع غزا فصاًل نهائيًا، وانتظار الفرصة المناسبة إللقاء قطاع غزا، بكل ما فيو 
من بشر، في وجو المجتمع الدولي  والثانية، استمرار عملية القضم التدريجي للضفة الغربية، وتبني 

أو على األقل تمنع الزيادا سياسة ضغط ومماطلة، تشجع الفلسطينيين على الرحيل عن الضفة، 
السكانية، انتظارًا لفرصة في المستقبل يمكن خاللها طرد العدد األكبر من السكان وضم الضفة 
رسميًا لدولة إسرائيل. على الرغم من اختالو مشاربهم، وتباين اللغة السياسية التي يتحدثون بها، 
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تجنا أي تسوية سياسية تشمل الضفة  يتفق قادا التحالو الحكومي اإلسرائيلي الحالي على ضرورا
ونهر األردن. ما يختلفون  2910الغربية، وعلى ضرورا منع قيام كيان سياسي مستقل بين حدود 

حولو، هو كيفية تطبيق هي  السياسية، والطرق والوسائل التي ينبغي تبنيها لتحقيق هيا الهدو. وليا، 
خيار المصالحة أثار غضبًا جامحًا في حكومة  لم يكن من المبالغة االستنتا  بأن يهاا عباس إلى

نتنياهو والدوائر المحيطة بو، وأن التصعيد الهائل في الحرا على غزا، استبطن، أيضًا، محاولة 
فصل مصير القطاع عن وضع الضفة الغربية. بهيا المعنى، كانت المصالحة خيارًا صحيحًا، 

ء الحرا والمفاوضات سياسة صحيحة كيلص. وكانت محاولة الحفاظ على موقو فلسطيني موحد أثنا
 ولكن نتائج مثل هيا الخيار والسياسة ال تتفق بالضرورا مع الهدو المؤمل من كل منهما.

ليست المشكلة في تصريح عباس األخير، وال حتى في الحملة التي أطلقتها وسائل إعالم السلطة في 
من يلص بكثير، وتتعلق بنهج كامل ونمط حياا األيام التالية ضد حماس وقوى المقاومة، ولكنها أكبر 

وشروط وجود، ال يبدو أن قيادا السلطة تملص ما يكفي من اإلرادا للتحرر منها. لم ينعكس اتفاق 
األمني للوضع في الضفة الغربية، واستمر  –المصالحة بأي صورا ملموسة على المناخ السياسي 

ة اإلسالمية، واستمرت معها اعتقاالت النشطاء التضييق على النشاطات السياسية للقوى السياسي
اإلسالميين. نظر كثيرون إلى هيا الوضع قبل اندالع الحرا على غزا باعتبار  انعكاسًا لتباينات في 
مواقو قيادات السلطة وأجهزتها من المصالحة، أو صعوبة تغيير العقلية التي بنيت عليها أجهزا 

لمراهنة على الزمن والصبر والحرا على سياسة المصالحة كفيلة السلطة األمنية، ورأوا بالتالي أن ا
في النهاية في إحداث التغيير. وما إن اندلعت الحرا، وأصبح واضحًا أن انتفاضة الضفة وخرو  
أهلها لمواجهة االحتالل سيكون لو بالغ األثر على موازين القوى، حتى توقع آخرون أن السلطة 

تصرفاتها وسياساتها. ولكن التغيير، في الواقع، كان شكليًا  وحتى وأجهزتها سرعان ما ستغير من 
أثناء أيام الحرا الطويلة، لم تتوقو االعتقاالت وال التضييق. وهناص ما هو أخطر  فسواء على 
مستوى سياسة السلطة من العالقة مع االحتالل، أو على مستوى رؤية السلطة لحركة الثورا والتغيير 

تتخي قيادا الحكم الياتي موقفًا ال يوحي بحقيقة حرصها على حركة التحرر  في المجال العربي،
 الوطني الفلسطيني، التي يفترض أن تنتمي لها.

بالرغم من استمرار سياسة مصادرا واقتطاع أراضي الفلسطينيين في الضفة، الحصار على قطاع 
وض، لم تتخي قيادا السلطة غزا، ثم الحرا، واتضاب إخفاق استراتيجية التفاوض وليس سوى التفا

دوليًا واحدًا لمواجهة العدوان اإلسرائيلي المستمر على األرض وسبل حياا  –إجراء سياسيًا أو قضائيًا 
الفلسطينيين، وعلى إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع على فلسطين. الموقو الوحيد للسلطة 
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المراقبة. وبالرغم من أن الشركاء الرئيسيين في  في مواجهة الكارثة المتفاقمة التي يواجهها شعبها هي
الحركة الوطنية الفلسطينية ينتمون إلى التيار اإلسالمي السياسي، وأن هؤالء الشركاء يتحملون 
العاء األكبر من الدفاع عن قطاع غزا وأهلو، تحرا السلطة على توكيد التحاقها بالهجمة التي 

السياسية، وتظهر استهتارًا ال يخفى بدماء الشعوا العربية،  تتعهدها دول عربية ضد القوى اإلسالمية
التي تناضل من أجل الحرية والتغيير، وتعمل على بناء عالقات وثيقة بأنظمة مثل نظام األسد في 

من أجل وضع نهاية للحرا على غزا، لعبت السلطة دور « الموحد»دمشق. وحتى أثناء التفاوض 
اومة في غزا، وساهمت خيارات السلطة في إضعاو موقو المقاومة القوا المناهضة لموقو قوى المق

 ومطالبها في إيقاو العدوان ورفع الحصار عن القطاع وأهلو.
ليست هي  مسألة شخصية، وال ينبغي أن تكون كيلص. ولكن من الواضح أن السلطة، بأجهزتها ونمط 

طنية الفلسطينية، وأن مراجعة البد تفكيرها وسلوص قياداتها، غادرت مني زمن موقعها في الحركة الو 
أن تجري لخارطة القوى المختلفة في حركة التحرر الوطني الفلسطيني. أسست السلطة أصاًل من 
أجل تلعا دورًا وظيفيًا في جعل عملية االحتالل والسيطرا اإلسرائيلية أيسر وأقل تكلفة. وبمرور 

ختل في الصراع على فلسطين، من ناحية، الزمن، عقدان كامالن من الزمن، نجح ميزان القوى الم
واألساس اليي بنيت عليو السلطة، من ناحية أخرى، في امتصاا توجهات التحرر الوطني لدى 

 الطبقة الفلسطينية التي تسلمت مقاليد سلطة الحكم الياتي، ولم تزل تعض عليها بأسنانها وأظافرها.
5/9/2215"، 21موقع "عربي   

 
 كابوس في قطاع غزة 

م تشومسكينعو   
وسط األهوال كافة التي برزت خالل الهجوم اإلسرائيلي األخير على قطاع غزا، يبدو هدو إسرائيل 
بسيطًا: التهدئة مقابل التهدئة وعودا األمور إلى مجراها الطبيعي. وبالنسبة إلى الضفة الغربية، يقوم 

البنى التحتية بصورا غير المجرى الطبيعي لألمور على استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات و 
شرعية حتى تتمّكن من ضّم كّل ما لو قيمة إلى إسرائيل واحتجاز الفلسطينيين في كانتونات غير 

خضاعهم للقمع والعنو.  قابلة للحياا وا 
أما المجرى الطبيعي لألمور بالنسبة إلى قطاع غزا فهو العيش البائس تحت الحصار الوحشي 

. وقد أثارت حادثة القتل الوحشية لثالثة صبيان يهود ينتمون إلى عائلة والمدّمر اليي تفرضو إسرائيل
مستوطنة في الضفة الغربية، غيظ اإلسرائيليين. وقبل شهر، قيتل صبّيان فلسطينيان رميًا بالرصاا 
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في مدينة رام هللا في الضفة الغربية من دون أن يلقى هيا الحدث اهتمامًا كبيرًا، وهو أمر مفهوم ألنو 
 يني من وجهة نظر ثقافة االحتالل.روت

تسعى إلى تدمير إسرائيل. وفي الواقع، « حماس»وال تنفّص بعض وسائل اإلعالم ترّدد أّن حركة 
عّدا مرات أن الحركة مستعّدا للقبول بحّل الدولتين تماشيًا مع اإلجماع الدولي « حماس»أوضح قادا 

سرائيل   سنة. 40على مدى عليو، واليي أعاقتو الواليات المتحّدا وا 
وفي المقابل، تسعى إسرائيل إلى تدمير فلسطين ناهيص عن بعض الكلمات الفارغة التي تطلقها وهي 

 تمضي قدمًا في مشروعها االحتاللي.
وال حاجة إلى إعادا فتح سجل إسرائيل األسود. فقد تخّللت الحصار المستمر والهجمات الوحشية 

التسمية التي يطلقها اإلسرائيليون على تمارين قتل السمص في  باإلحالة إلى« جّز العشا»فترات من 
وقد أيعلن آخر اتفاق سابق لوقو إطالق النار «. حرا الدفاع»بركة وهي جزء مّما تسميو تل أبيا بت

. وعلى رغم أن إسرائيل أبقت على حصارها، فقد 1021عقا الهجوم اإلسرائيلي في شهر أكتوبر 
الق النار، وأقرت إسرائيل بيلص. إال أّن األمور تغّيرت في شهر وقو إط« حماس»احترمت حركة 

اتفاق وحدا أدى إلى قيام حكومة جديدا « حماس»و« فتح»أبريل من هيا العام حين شّكلت حركتا 
 مؤلفة من تكنوقراط غير منتمين إلى أّي من الحركتين.

لغرا في اإلعراا عن وشعرت إسرائيل بغضا شديد والسّيما حين انضمت إدارا أوباما إلى ا
إزاء هيا الواقع. وسنحت لها « التحّرص»موافقتها على هيا االتفاق. وقد شعرت إسرائيل بوجوا 

يونيو حين تّم قتل ثالثة صبيان إسرائيليين في الضفة الغربية. وعرفت  21الفرصة لتحقيق يلص في 
باألمر، ما دفعها إلى شّن هجوم  حكومة نتنياهو على الفور أنهم قيتلوا إال أنها اّدعت عدم معرفتها

وزعم نتنياهو أنو يملص معلومات تفيد بأن حركة «. حماس»على الضفة الغربية واستهداو حركة 
 مسؤولة عن هي  الحادثة. إال أنها كانت مجّرد كيبة.« حماس»

، أن القتلة «حماس»وأعلن شلومي إيلدر، وهو أحد المتخصصين اإلسرائيليين في شؤون حركة 
ون على األرجح إلى عائلة منشقة من مدينة الخليل التي طالما كانت شوكة في خاصرا ينتم
أنا متأكد أنهم لم يحصلوا على الضوء األخضر من قيادا حماس، بل »وأضاو إيلدر «. حماس»

يومًا بعد عملية االختطاو في  21ونجح الهجوم اليي دام «. رأوا أنو الوقت المناسا للتحّرص
وحدا التي كانت تخيو إسرائيل وفي زيادا حّدا القمع اإلسرائيلي. كما شّنت إسرائيل تقويض حكومة ال

يوليو. ورّدت الحركة  0في « حماس»عشرات الهجمات في غزا وقتلت خمسة أعضاء من حركة 
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 1في « الجرو الصامد»شهرًا وأعطت إسرائيل يريعة لشّن عملية  29بإطالق أول صواريخها مني 
 يوليو.

فلسطيني معظمهم من المدنيين بما في يلص مئات من النساء  2400يوليو، قيتل نحو  32وبحلول 
واألطفال، إلى جانا سقوط ثالثة مدنيين إسرائيليين. وتحّولت مناطق واسعة من قطاع غزا إلى 

 ركام. وتعّرضت أربعة مستشفيات لهجوم، األمر اليي يرتقي إلى مصاو جرائم الحرا.
الجيش »ما يسمونو « إنسانية»اإلسرائيليين يتبجحون عادا بالحديث عن والغريا أن المسؤولين 

، اليي ييعلم السكان بأّن منازلهم ستتعّرض للقصو! وتتسم هي  «األكثر أخالقية على وجو األرض
على حّد تعبير الصحفية اإلسرائيلية أميرا « السادية وتتخفى تحت غطاء الرحمة»الممارسات بصفة 

مسّجلة تطلا من مئات اعالو من األشخاا الرحيل عن منازلهم المستهدفة هناص رسالة »هاس: 
وفي الواقع، ما من مكان في سجن غزا الكبير «. كيلومترات 20إلى مكان آخر خطير أيضًا يبعد 

« الرصاا المصبوا»في مأمن من السادية اإلسرائيلية، التي تخطت الجرائم المقترفة خالل عملية 
 .1009و 1001في عام 

وقد أثارت هي  الوقائع ردا فعل من أكثر الرؤساء أخالقية في العالم، وأعني أوباما اليي أبدى تعاطفًا 
ودعا الطرفين إلى توخي االعتدال! ومع نهاية هيا « حماس»كبيرًا مع اإلسرائيليين ونّدد بحركة 

في األراضي المحتّلة الهجوم، تأمل إسرائيل في أن تمضي قدمًا بحرية تامة في سياساتها اإلجرامية 
 من دون أي تدّخل دولي.

إن هي  هي النتيجة المرجح حصولها في حال أبقت الواليات المتحّدا على دعمها الحاسم واألحادي 
للجرائم اإلسرائيلية ورفضها لإلجماع الدولي القائم مني زمن طويل على ضرورا اعتماد حّل دبلوماسي 

 فًا جدًا في حال سحبت الواليات المتحّدا دعمها إلسرائيل.لألزمة. إال أن المستقبل سيكون مختل
في غزا اليي دعا إليو وزير « الحّل الدائم»وفي هي  الحالة، يمكن المضي قدمًا باتجا  اعتماد 

الخارجية األميركي جون كيري، وقد القى تنديدًا في إسرائيل ألنو يمكن تفسير عبارتو هي  على أنها 
سرائيلي والهجمات المتكررا. واألسوأ، من وجهة نظر تل أبيا، هو أنو دعوا إلنهاء الحصار اإل

 يمكن تفسيرها أيضًا على أنها دعوا إلى تطبيق القانون الدولي في سائر األراضي المحتلة.
وفي حالة قّررت الواليات المتحّدا االنضمام إلى سائر دول العالم، فقد يكون وقع الضغط أكبر على 

ت إسرائيل عّدا مرات في السابق للتخّلي عن مشاريع عزيزا عليها بناًء على تل أبيا. وقد اضطر 
طلا واشنطن. وهيا هو حال عالقة القوا بين الطرفين. وفضاًل عن يلص، ال تملص إسرائيل أيضًا 
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ماليًا آخر بعد أن اعتمدت سياسات حّولتها إلى بلد يتوجس منو اعخرون ويشعرون باالزدراء تجاهو 
 فسو، وهي سياسات تتّبعها بتصميم أعمى.في الوقت ن

ولكن، هل يمكن أن تتغّير سياسة الواليات المتحّدا؟ ليس يلص مستحياًل. فقد تغّير الرأي العام بشكل 
كبير في السنوات األخيرا والسّيما في صفوو الشباا وال يمكن إنكار يلص أبدًا. وعلى مدى سنوات، 

لى كانت ثمة أسس متينة للمطالا الشعبية  التي تدعو واشنطن إلى احترام قوانينها الخاصة، وا 
ال يمكن تقديم »تقليا المساعدا العسكرية إلسرائيل. وينّا قانون الواليات المتحدا على أنو 

وال «. مساعدا أمنية إلى أي بلد تقوم حكومتو بخرق حقوق اإلنسان المعترو بها دوليًا بشكل مستمر
هيا النمط. وقد تطّرق السيناتور باتريص ليهي وهو مؤلو بند  شص أن إسرائيل مدمنة على انتها 

 القانون هيا إلى انطباقو على إسرائيل في حاالت محّددا.
وقد يكون لهيا األمر وقع مهم بحّد ياتو إلى جانا توفير نقطة انطالق للمزيد من التحركات التي 

وعلى احترام القانون الدولي « يالمجتمع الدول»من شأنها إجبار واشنطن على أن تصبح جزءًا من 
 ومعايير  أيضًا.

«نيويورك تايمز»ينشر بترتيب خاص مع خدمة   
1/9/2215االتحاد، أبو ظبي،   

 
 نتنياهو يضلل االسرائيليين: ال انتصار وال أفق سياسي 

 يوسي سريد
لوزراء يصعا أن نفهم لمايا يجهد رئيس ا»اليوم: « ه رتس»تساءلت المقالة االفتتاحية في صحيفة 

لكن الحقيقة أنو ليس «. نفسو في غرس من األمل بين الحين واعخر بأنو متجو الى تسوية سياسية
من الصعا أن نفهم، واألمر ليس معقدًا أصاًل، فنتنياهو يفعل يلص مرا بعد أخرى كي يستهوينا للمرا 

في الحقيقة  وكي ال التي ال يعلم أحد كم هي لنشغل أنفسنا بالسؤال األبدي وهو: ما اليي يقصد  
نشغل أنفسنا بطبيعتو المضللة ووعود  الفارغة. فالى متى يا محللينا ستعلقون آماال باطلة على هي  

 الشجرا اليابسة التي لم تثمر قط سوى الثمار العفنة.
، قال طالا ومعلمون في الجنوا مع افتتاب السنة الدراسية. «ما أحسن العودا الى الحياا المعتادا»
، قال أيضًا رئيس الوزراء والوزراء في اجتماع الحكومة. «أحسن العودا الى الحياا المعتاداما »

وبكت الطفلة تسيبي واحتجت لكن لم يخطر ببالها لحظة واحدا أن تنهض وتغادر الصو، ولم يقل 
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في  الولد الصغير يئير كلمة واحدا لكن العالم كلو يعلم أنو غير راض في الحقيقة. فقد بقي جالساً 
 هدوء ألن المؤخرا مهيأا للجلوس.

هل هي نصر أم خسارا  لم يعد هيا هو السؤال ألن الجواا أيعطي بعد  –« الجرو الصامد»
فورًا وهو أن ما حدث كان ال بد لو أن يحدث، وليلص فإنها ليست خسارا بل هزيمة: لم « العملية»

 صل السياسة الحرا اعن.تكن الحرا في هي  المرا أيضًا سوى استمرار للسياسة، وتوا
لنتنياهو « األفق السياسي الجديد»وكلتاهما عقيمة وكلتاهما تجبي ضحايا عبثًا. وتبين مرا أخرى أن 

ليس سوى سراا. وتسير األمة كلها وفي مقدمتها عقلو الصغير الى محطة االستراحة األولى وهي: 
، فأبو مازن لن يخدعنا، وليتفضل ، أو ال يوجد ما نتحدث فيو باألساس«ال يوجد من نتحدث معو»

 جون كيري وليمكث في واشنطن، وال ينقصنا إال هما فقط اعن.
جلت في صفحة االستحقاق واالنجازات  ما اليي استفدنا  إيا كانت كل الضربات التي تلقيناها قد سي

ألو بيت مدمر،  13ألو جريح، و 21قتيل في الجانا اعخر، و 1200التي ال يستهان بها: 
ألو الجيء للمرا الثانية والثالثة، وبنى تحتية للماء والكهرباء لن ييعاد بناؤها سريعًا، ولم تعد  300و

غزا كما كانت وقد تعود بعد عشر سنوات فقط الى ما كانت عليو، فيا َلفظاعة يلص المكان اليي 
 صار أفظع بعدا أضعاو اليوم إيا ما قورن باألمس.

قتيال في الحاصل وأضرار بالممتلكات هنا وهناص، وال يمكن  04جد أما عندنا في صفحة الدين فيو 
 أن ييجادل هيا االحصاء الواضح جدًا، فال شص أننا انتصرنا.

وقد آمنا دائما بغفلة منا، أن االنجازات الكثيرا جدًا هي ثروا تؤول الى الفساد وهي أكثر مما ينبغي. 
م ال تفخر بالخراا وال تفخر بمعاناا اعخرين. وكنا وكنا نؤمن بأن الدولة االكثر أخالقًا في العال

نؤمن بأنو لم يكن خيار، لكن مايا يفعل يلص بالفخر. إن الضرورا التي ال تيعاا أصبحت فجأا 
تبجحًا بعيدًا، وتحول الدفاع عن النفس الى تمدب قبيح بالهجوم، لكن ما اليي حققنا  ألنفسنا في 

وهو لم يبتعد لكنو غرق في «. أفقها»قد وجدنا الحرا قد أضاعت الحقيقة باليوم الثاني والخمسين و 
 الفوضى واالضطراا.

، وسنؤدي هيا الحساا من الصحة والرفا  «كلفت الحرا ماالً »بقي حساا صغير ليصفى، فقد 
والتربية والدراسات العليا التي سيتم تخفيضها، وسيكون الضعفاء أول من يدفعون، وسنفعل يلص 

 وملص األمن يطلا ما لو.« لم يكن مناا»الم ألنو جميعًا في استس
حياا »يعيدنا رئيس الوزراء أيضًا هيا االسبوع الى ارض الواقع والى «.. ال شيء أهم من األمن»

 «.الطوار  المعتادا
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وييبين لنا أن من أراد السالم فعليو أن يستعد للحرا التالية ألنو ال سالم بل ال أفق للسالم. وانسوا ما 
لكم يات مرا في لحظة ضعو مني كانت خطبة بار ايالن الى اليوم. لكن ال تقلقوا ألنني  قلتو

 سأطرب اليكم في أقرا فرصة عظام أمل آخر تعضونها متلييين مثل كالا بائسة.
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