
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 واحد ونظام واحدة بسلطة إال نقبل لن: عباس
 الداخلية األزماتحكومة التوافق في معالجة فشل  أبو مرزوق يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد

 ية تقترح نشر قوة دولية في قطاع غزةالخارجية اإلسرائيل
 كيري يقترح إنشاء فيدرالية اقتصادية بين األردن والسلطة

 مراقب العام لجماعة اإلخوان في األردن: ال عهد وال سالم مع اليهود ولكنها الحرب ثم النصر

أهرونوفتش: ليبرمان رئيس الحكومة 
وقف النار مع غزة لن .. القادم

 يصمد طويال
 

 4... ص 

 3333 7/9/1024 األحد



 
 
 

 

 
           4ص                                     3333 العدد:     7/9/4104األحد  التاريخ:

 

  السلطة:
 5 واحد ونظام واحدة بسلطة إال نقبل لن: عباس  
 7 الفلسطينية األرضتدين استمرار االحتالل في االستيالء على المزيد من السلطة   
 7 "إسرائيل"محافظ بيت لحم يطالب بموقف أوروبي ضاغط على   
 8 وفدًا أوروبيا يساريًا في البرلمان األوروبي ستقبلونالتشريعي ي في المجلس أعضاء  

 
  المقاومة:

 9 الداخلية األزماتحكومة التوافق في معالجة فشل  أبو مرزوق يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد  
 05  إلى رفض االستجابة لالستدعاءات السياسية  في الضفة ماس تدعو نشطائهاح  
 05 مسؤول في حماس لـ"القدس": الفصائل تنتظر دعوة القاهرة الستئناف المفاوضات  
 01 السلطة وحماس حققت تقدما صحيفة "التايمز" البريطانية: قمصان أبو عبيدة تباع في معقل  
 01 القسام تكشف تفاصيل عملية نوعية خالل العدوانكتائب   
 07 "إسرائيل" تكشف عن مفاجآت لحماس بحرب غزة  
 09 أو عقد اتفاق سالم منفرداً محمد اشتية: ال يمكن لفصيل سياسي أن يقرر خوض حرب   
 41 كشفت القناع عن الجميع وضربت فكرة األمن للمستوطنينعدوان غزة نتائج ليلى خالد:   
 41 : الخطة الفلسطينية أن تعترف أميركا بحدود دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقيةفتح  
 40  مهرجان لحماس في الخليل بعنوان "القسام يسير نحو األقصى األسير"  
 40  طولكرم: أمن السلطة يهدد باغتيال قيادي في حماس بعد فشل اعتقاله  
 44  الحرب ولم يشعروا بحكومته  لم يسمعوا صوت الحمد هللا خاللأهالي غزة أبو زهري:   
 44  عدم الرهان على أي دور بناء لواشنطن إلىتيسير خالد يدعو الوزراء العرب   
 43  تبحث مع فعاليات صيدا العالقات الفلسطينية اللبنانيةجبهة التحرير الفلسطينية   

 
  :ئيلياإلسراالكيان 
 44 الخارجية اإلسرائيلية تقترح نشر قوة دولية في قطاع غزة  
 41 جنوب الضفةمن أراضي الخليل دونم  4111تصادر  "إسرائيل"  
 47  العسكرية الخدمة إنهائهن عقب الدعارة مارسن إسرائيلية مجندة آالف عشرة: السابعة القناة  

 
  :األرض، الشعب

 47  صحفيًا فلسطينيًا في سجون االحتالل 04للدراسات:  فلسطين أسرى مركز  
 47 المركزية المحكمة أدانتهما القدس من فتيين تبرئ اإلسرائيلية العليا المحكمة  
 48 مدارس بعدة إيواء مراكز وجود رغم موعده في الدراسي العام افتتاح: األونروا  
 48 أسير في سجون االحتالل يرزق بمولود ثاني عن طريق "النطف المهربة"  
 48 ُضربت بشكل موجع من المقاومة  "إسرائيل"يعتقدون أن من الفلسطينيين  %7771 :استطالع  



 
 
 

 

 
           3ص                                     3333 العدد:     7/9/4104األحد  التاريخ:

 

 
  اقتصاد: 

 33 الفلسطينية األسواق في فاسدة إسرائيلية غذائية مواد لتسويق صفقات وزارة االقتصاد: إفشال  
 

  األردن: 
 33 مع اليهود ولكنها الحرب ثم النصرمراقب العام لجماعة اإلخوان في األردن: ال عهد وال سالم   
 34 "مقاومة التطبيع" األردنية: استيراد الغاز من الكيان يدعم االحتالل  
 34 غزة انتصار بإجهاض يهدد الفلسطيني اإلعالمي التراشق: حزب الوحدة الشعبية األردني  
 35 القطاع أطفال على مدرسية حقائب يوزع 30المستشفى الميداني األردني غزة   

 
  عربي، إسالمي:

 35  ابن حلي: أبو مازن سيطرح تصوراته الخاصة بإنهاء االحتالل خالل اجتماعات الجامعة العربية   
 31 يسافرون جوا من تل أبيب إلى جدة 48فلسطينيي حجاج  ألول مرة:  

 
  دولي:
 37 كيري يقترح إنشاء فيدرالية اقتصادية بين األردن والسلطة  
 38 أمام المحاكم األرجنتينية "إسرائيل"دعوى قضائية ضد   
 39 حماس تسبب أزمة في نيويوركُكتب على لوحتها كلمة سيارة   

 
  حوارات ومقاالت:

 39 ماجد كيالي... مسؤولية "فتح" و"حماس" عن االستعصاء الفلسطيني  
 40 عصام عدواند.... في المقاومة.. لم تعد فلسطين مكانًا آمنًا للهجرة اليهودية  
 43 صالح النعامي. مفاجأة عباس الصادمة..  
 45  علي جرادات... . . لكن "الحصن" "إسرائيل"انتهى زمن   
 48 يوسي ميلمان... أداء "القبة الحديدية" وتكلفتها زمن الحرب  

 
 54 :كاريكاتير

*** 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
           4ص                                     3333 العدد:     7/9/4104األحد  التاريخ:

 

 
 وقف النار مع غزة لن يصمد طويال.. أهرونوفتش: ليبرمان رئيس الحكومة القادم 

وزير األمن الداخلي الصهيوني يتسحاك ، أن 1/9/4104، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 
(، إن وزير الخارجية الحالي 9-6أهرونوفتش من حزب "يسرائيل بيتينو"، قال صباح اليوم السبت )

 أفيغدور ليبرمان، سيكون رئيس الحكومة القادمة.
وبحسب أهرونوفتش "سيكون ليبرمان رئيس الحكومة، فهو من صنف الزعماء القادرين على قيادة 

وأضاف إنه ال يرى االنتخابات في األفق، ولكن عندما ستجري االنتخابات فإنه على قناعة  الدولة".
 يل بيتينو" سيكون أقوى.بأن "يسرائ

جاءت أقوال أهرونوفتش في مناسبة في بئر السبع، تطرق خاللها إلى الحرب العدوانية األخيرة على 
 قطاع غزة.

وقال أيضا إن "المجتمع الدولي وفر لـ"إسرائيل" شرعية واسعة إللحاق الهزيمة بحركة حماس لو دخلنا 
نما إلى قطاع غزة". وأضاف "إن االنتقادات يجب أال  توجه إلى الجيش أو رئيس أركان الجيش، وا 

لى المجلس الوزاري المصغر والحكومة"، مشيرا إلى أن "الجيش نفذ ما طلب منه  إلى السياسيين، وا 
 المستوى السياسي".

وردًّا على سؤال بشأن الصراع على الميزانية، ومطالب األجهزة األمنية بزيادة ميزانتها بمليارات 
ه يطلب الكثير من أجل الحصول على هذا الجزء، وفي المقابل فقد تساءل عن ل؛ قال إنكالشوا

مليون شيكل. وقال  66، أي ما يعادل %1األمن الداخلي، مشيرا إلى أنه تم تقليص الميزانية بنسبة 
 أيضا إن مطالب جهاز األمن مبالغ بها.

ئل حيال المفاوضات غير متفا إنه أهرونوفتش قال أن ،1/9/4104فلسطين أون الين وأضافت 
 التي ستجري بين حكومته وفصائل المقاومة في قطاع غزة بشكل غير مباشر في القاهرة.

وقال أهرونفتش: السؤال المطروح اآلن إلى متى سيستمر وقف إطالق النار "أنا أريد أن أكون متفائل 
 ولكن األمر ليس كذلك".

في بئر السبع:")إسرائيل( لن تنوي التنازل وأضاف أهرونوفتش خالل كلمة ألقاها خالل يوم ثقافي 
عادة أشالء  عن شروطها خالل المفاوضات في القاهرة والتي من بينها نزح سالح قطاع غزة وا 

 الجنديين هدار غولدن وارون شاؤول".
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وتابع أهرونوفتش: )إسرائيل( لن تسكت عن إطالق صواريخ نحو جنوب البالد، أو إطالق صاروخ 
تسكن عن إطالق قذائف هاون متقطع من حين آلخر، فإن أطلقت قذيفة هاون  هنا وآخر هناك ولن

 واحدة أو اثنتين فردنا سيكون بكل القوة" على حد زعمه.
 
 واحد ونظام واحدة بسلطة إال نقبل لن: عباس 

 واحد، ونظام واحدة سلطة هناك يكون أن يجب إنه عباس محمود فلسطين دولة رئيس القاهرة: قال
  الشكل". وبهذا اآلن هو كما حماس حركة مع الوضع يستمر نأ نقبل و"لن
 لن "أننا بالقاهرة، إقامته مقر في الليلة، المصريين، والمثقفين اإلعالميين مع لقائه في سيادته وأكد
 وضعهم استمر إذا شراكة( حماس) وبينهم بيننا يكون أن نقبل ولن هو، كما الوضع يستمر أن نقبل
 وحكومة البلد، تقود التي هي وزارة وكيل 17 من مكونة ظل حكومة فهناك الشكل، بهذا غزة في

 الواقع". أرض على شيئا تفعل أن تستطيع ال الوطني الوفاق
 ومعاناة الفلسطينية، األرض في األوضاع مستجدات آخر على المصريين اإلعالميين سيادته وأطلع
 .اإلسرائيلي العدوان جراء غزة قطاع في شعبنا أبناء
 الشعب أبناء معاناة من التخفيف أجل من الجهود كافة تبذل الفلسطينية القيادة أن إلى الرئيس شاروأ

 .عاجل بشكل المساعدات أشكال كافة توفير على والعمل غزة، قطاع في الفلسطيني
 وهي 16/8/1024 حتى األخير العدوان خالل غزة قطاع خسائر الحضور على سيادته وعرض
 :كالتالي
 وامرأة، ومسن طفل 2801 منهم جريحا 22266و ومسنا، وامرأة طفال 941 منهم اشهيد1249
 شهيدا، 231 عنها نتج المدني بالسجل ذكر لها يعد لم أبديت عائلة 92 بحق نفذت ومجازر
 منزل هدم 28000و جريحا، 180و شهيدا، 40 نتج الوكالة مدارس بحق نفذت التي والمجازر

 وكالة مدرسة 72 إلى باإلضافة متضررة مدرسة 242و زئي،ج بشكل منزل 42000 وهدم كلي،
 280و إسعاف، سيارة 26و أولية، رعاية مركز 23و ومستشفيات، عيادات 7و كلي، تدمير منها

 .مسيحية وواحدة إسالمية مقابر 20و كليا، دمرت مسجدا 72 منها مسجدا،
 الوكالة، مدارس في 180000 منهم ،462643 بلغ النازحين إجمالي أن إلى سيادته وأشار

 .عائلي إيواء 238000و حكومية، مدارس في 44800و
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 22 خالل لنبني دوالر مليارات 7 إلى نحتاج حيث كبير، بشكل اقتصاديا تأثرنا "أننا الرئيس وأكد
 ،1009و 1021 في حصل عما ضعف مئة 1024 في حصل ما أن مضيفا ،'تدميره تم ما عاما
 .مأساوية" والنتيجة يبن، مل اآلن حتى 1009 في دمر والذي
 أبلغوا التي الجبرية باإلقامة يلتزموا ولم التجول منع خالفوا ألنهم قتلوا شابا 210 من أكثر أن وبين
 40-30 وعددهم غزة، على العدوان أثناء نفذت التي الميدانية اإلعدامات إلى باإلضافة بها،

 .شخصا
 20 بلغ غزة على العدوان في حماس حركة إلى ينتمون الذين الشهداء عدد أن إلى الرئيس وأشار
 .شهيدا 862 فتح حركة من استشهد الذي بينما فقط، شهيدا
 ما كل عن والمسؤولة غزة، قطاع في شعبنا على المعتدية وهي المسؤولة هي إسرائيل "أن وأكد

 هناك يثح لتضربها، األبراج تختار أخذت يومين آخر وفي قتلت، التي هي إسرائيل وبالطبع يجري،
 الفلسطيني". الشعب ضد الدفين الحقد من نوع

 حماس لحركة السياسي مكتب ورئيس قطر وأمير الرئيس بين دار الذي المحضر بصحة يتعلق وفيما
- 80 نسبته ما "إن سيادته قال اللبنانية، األخبار جريدة على نشر الذي قطر، في مشعل خالد
 ولكن بمحاضرنا، مقارنته وتم اللبنانية لألخبار يبهتسر  تم كيف لنا علم ال ولكن صحيح، هو 90%
 ولن لم وهذا المصالحة، ضد والسعودية واألردن مصر إن قلت إنني وهو صحيح غير هو واحدا بندا

نني إطالقا لساني على يخرج  الكالم". هذا أقول أن يمكن ال وا 
 في لوضعهم هو األحد ومالي صباح القاهرة في العرب الخارجية وزراء مع لقاءه إن سيادته وقال
 في مفصال تقريرا سنقدم "أننا سيادته مضيفا المفاوضات، حول برأيهم واألخذ الهامة األوضاع صورة

 .األحد" غدا العربية الجامعة
 الشهر هذا سيكون الجواب هذا وبالفعل تقليدي، غير وجوابا الخطوات من مجموعة لدينا "يوجد: وقال
 ذلك". من أكثر اللاالحت على نصبر نعد لم ألنه

 الدول ستتخذها التي المقبلة الخطوات على موافقة هناك يكون أن يهمني ما "كل: الرئيس وأضاف
 بين كالمها تغير ألنها كثيرا عليها أعول ال حماس حركة ولكن الفلسطينية، التحرير ومنظمة العربية
 واألخر". الحين
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 رياض الخارجية ووزير عريقات، صائب التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو: اللقاء وحضر
 الخالدي، مجدي لسيادته الدبلوماسي والمستشار ردينة، أبو نبيل الرئاسة باسم والناطق المالكي،
 .الشوبكي جمال العربية الجامعة لدى ومندوبها مصر لدى فلسطين دولة وسفير

 1/9/4104وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا 
 

 الفلسطينية األرضتدين استمرار االحتالل في االستيالء على المزيد من  السلطة 
فــي االســتيالء  إســرائيلأدان النــاطق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة، اســتمرار : وفــا –رام هللا 

دونم من أراضـي  1000الفلسطينية وآخرها الكشف عن قرار االستيالء على  األرضعلى المزيد من 
 محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. بلدة يطا في

وقــال أبــو ردينــة فــي تصــريح لــه اليــوم الســبت، 'إنــه مــع اســتمرار إســرائيل فــي اإلعــالن عــن المزيــد مــن 
عمليات االستيالء على األراضي فـي الضـفة الغربيـة، فإنهـا تـدمر بـذلك كـل شـيء، وسيصـبح ال مفـر 

 الدولية لحماية األرض الفلسطينية'.من التوجه إلى مجلس األمن واالنضمام إلى المنظمات 
 1/9/4104وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا 

 

 "إسرائيل"بموقف أوروبي ضاغط على يطالب محافظ بيت لحم  
المرحلــة السياســية المقبلــة مرحلــة حساســة  إنقــال محــافظ بيــت لحــم اللــواء جبريــل البكــري،  :بيــت لحــم

، لحثهــا علــى التقــدم بعمليــة إســرائيلودولــي ضــاغط علــى  بــيأورو موقــف  إلــىوخطيــرة جــدا وتحتــاج 
 السالم، ووقف اعتداءاتها وعدوانها بأشكاله المختلفة.

الشـــيوعية  األحـــزابيمثـــل  األوروبـــيواعتبـــر البكـــري، خـــالل اســـتقباله وفـــدا مـــن النـــواب فـــي البرلمـــان 
ال فــــي  األوضــــاعدهور المرحلــــة المقبلــــة خطيــــرة للغايــــة ويمكــــن ان تقــــود النفجــــار وتــــ أنواليســــارية، 

الدوليــة  واألعــرافتضــرب بعــرض الحــائط كــل المواثيــق  إســرائيلفلســطين، بــل فــي المنطقــة كلهــا كــون 
 والجهود السياسية.
مبادرة سياسية فلسطينية يجري تقديمها للجهات الدولية بما فيها الواليات المتحدة  إلىوتطرق البكري، 

 أمــامفانــه لــن يكــون  إســرائيل، وانــه حــال رفضــها مــن قبــل المتحــدة وروســيا واألمــم األوروبــيواالتحــاد 
 .أشكالهمواصلة النضال بكافة  إالالفلسطينيين 
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مسؤولياته إلنهاء االحتالل  أمامالخطة الفلسطينية تركز على وضع المجتمع الدولي  أنوأكد البكري، 
 .اإلسرائيلي

التـي كـان آخـر فصـوله مصــادرة مـا تعانيـه بيـت لحـم مـن الحصـار واالسـتيطان،  إلـىوتطـرق البكـري، 
 على الحركة السياحية. إسرائيلآالف دونم، وسيطرة  أربعة
خـالل العـدوان علـى غـزة  أوروبـاللبكري، كتيبـا عـن فعاليـات نظموهـا فـي  األوروبيالوفد  أعضاءوقدم 

 سيواصلون النضال لدعم الشعب الفلسطيني. أنهممؤكدين 
 7/9/4104الحياة الجديدة، رام هللا 

 
 وفدًا أوروبيا يساريًا في البرلمان األوروبي ستقبلونالتشريعي ي في المجلس اءأعض 

الحياة الجديدة: استقبل عزام األحمد وخالدة جرار وقيس عبد الكريم وعبد هللا عبد هللا وبسـام  –رام هللا 
 الصـــالحي وأحمـــد أبـــو هـــولي وجمـــال أبـــو الـــرب أمـــس وفـــدا برلمانيـــا أوروبيـــا مـــن األحـــزاب الشـــيوعية

بشـــكل  األوضـــاعالفلســـطينية لالطـــالع علـــى  األراضـــيواليســـارية فـــي البرلمـــان األوروبـــي الـــذي يـــزور 
 مباشر.

السياسية والتطورات منذ بدء العدوان على قطاع غزة  األوضاعووضع األحمد الوفد األوروبي بصورة 
 .ائيلياإلسر وما تبعه من مفاوضات جرت في القاهرة بين الوفد الفلسطيني الموحد والوفد 

استخدمت مقتـل المسـتوطنين الثالثـة كذريعـة لشـن العـدوان وقتـل الفلسـطينيين  إسرائيلوأكد األحمد أن 
 فلسطينيا في الضفة. 10شعبنا، وأن االحتالل قتل أكثر من  أبناءفي جرائمها بحق  واإليغال

 خضير.حرق الفتى أبو  أفظعهاكما شن المستوطنون المتطرفون هجمات وارتكبوا جرائم كان 
أن الــرئيس محمــود عبــاس ســيقوم والقيــادة ســيقومان بجملــة مــن الخطــوات مــن خــالل  األحمــدوأضــاف 

 خطة سياسية تهدف إلى إنهاء االحتالل.
شــعبنا بشــكل  أبنــاءبحــق  اإلســرائيليةبصــورة الممارســات  األوروبــيالتشــريعي الوفــد  أعضــاءكمــا وضــع 

شـــــعبنا  ألبنـــــاءواالعتقـــــال اليـــــومي  راضـــــياأليــــومي عبـــــر بنـــــاء المزيـــــد مـــــن المســـــتوطنات ومصـــــادرة 
 الفلسطيني.

لقــرار ســلطات االحــتالل  وأشــارواالتشــريعي  أعضــاءلــزمالئهم  إســرائيلكمــا تحــدث النــواب عــن اعتقــال 
ـــدة جـــرار عـــن مدينـــة رام هللا  إبعـــاد وتقييـــد تحركاتهـــا، ورفضـــها الســـتالم القـــرار  أريحـــا إلـــىالنائبـــة خال

 العسكري.
 7/9/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
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 األزمــاتحكومــة التوافــق فــي معالجــة فشــل  أبــو مــرزوق يــدعو لتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة بعــد 

 الداخلية
الـدكتور موسـى أبـو مـرزوق نائـب رئـيس المكتـب السياسـي لحركـة  كشـف: محمـود هنيـة -الرسـالة نـت

الل العـدوان علـى خـ حماس، وأحد مشرفي "طبخة" العملية السياسية التي أدت إلى وقف اطـالق النـار
، لـــ"الرسالة نــت"، عــن مواقــف سياســية وخفايــا ســربت بعــض مــن تفاصــيلها بعــض وســائل االعــالم غــزة

 ويؤكد تفاصيل ومواقف أخرى مرتبطة بها.
استهل أبو مرزوق حديثه بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد حالة التخـبط والفشـل 

عالجــة االزمــات الداخليــة، قــائالا " إن حالــة التخــبط التــي تعيشــها التــي منيــت بهــا حكومــة التوافــق فــي م
 الحكومة، هو دليل ضعفها والسبب وراء الكثير من االزمات"

وأشار إلى أن الكثير من الشخصيات الوطنيـة يعتقـدون أن ضـعف هـذه الحكومـة هـو السـبب الحقيقـي 
 في كل األزمات الداخلية التي يشهدها الواقع الفلسطيني.

أبـو مـرزوق بضـرورة تغييـر حكومـة التوافـق إلـى حكومـة وحـدة وطنيـة حقيقيـة تقـوم فعـالا علــى  وطالـب
خدمـــة النـــاس دون تميـــز أو محابـــاه"، مشـــيراا إلـــى أن قيـــادات بفـــتح تؤيـــد رؤيـــة حركتـــه بشـــأن حكومـــة 

 التوافق.
 

 الرواتب
كشـف أبـو مـرزوق ألـف مـواطن،  120وفيما يتعلق بقضية الرواتب التي تسبب المعاناة لما يزيـد عـن 

عـــن تواصـــل وزراء مـــن حكومـــة التوافـــق معـــه، بشـــأن تحويـــل قيمـــة المنحـــة القطريـــة لحســـاب الســـلطة 
 بغرض تحويلها لبنوك غزة وتقديم رواتب لموظفي غزة بالتوازي مع موظفي رام هللا.

واحــد وال يكــون دفــع الرواتــب متزامناــا، وبعــد فتــرة تبــيرن أنــه ال يوجــد رأي  أنوقــال أبــو مــرزوق "توافقنــا 
 ".األزمةطريق واحد لمعالجة 

ولكنــه أكــد أن الحركــة ســتكون ضــامن لحيــاة كريمــة لمــوظفي غــزة، وأنهــا ســتكون بجــانبهم، وقــد طلبــت 
ـا علـى مؤسسـات  األحـوالحماس أالر تكون هناك أي ردة فعل سـيئة بـأي حـال مـن  مـن طـرفهم، حرصا

 القطاع، طبقاا لتعبيره.
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 وقف إطالق النار
تطورات تباعاا بعد التوصل لوقف إطالق النار، الذي أكدر ابـو مـرزوق علـى أنـه سيسـتمر وتأتي هذه ال

 وغير مرتبط بموعد زمني محدد، منوهاا إلى أن حركته ستبقى ملتزمة به ما التزم االحتالل بذلك.
سـرائيل، بشـأن بحـث  وأعلن أن الوسيط المصري أجـرى مباحثـات فـي رام هللا مـع السـلطة الفلسـطينية وا 

 تئناف المباحثات بالقاهرة، وفتح المعابر.اس
لهــذه التهدئــة اعتــداء مســتمر، الفتاــا إلــى أن المواجهــة مــع االحــتالل  اإلســرائيليةواعتبــر أن الخروقــات 

 مفروضة وليس لها موعد محدد، "وما دام هناك احتالل فإن المقاومة ستستمر"، بحسب تأكيده.
يـة االحـتالل ارسـال وفـد إلـى القـاهرة، بأنـه تكهـن غيـر وأشار أبو مرزوق إلى أن الحديث بشـأن عـدم ن

دقيق، وأن حماس ُأبلغت بلقاء الوسـيط مـع الكيـان للحـديث عـن اسـتئناف المفاوضـات، بانتظـار دعـوة 
 القاهرة ببدء االجتماعات والمقررة أن تكون بعد شهر من وقف إطالق النار.

سيكون ضيقاا بشأن ما يتعلق بالقضايا العالقـة  من قيادته اإلسرائيليواعتقد أن الهامش المسموح للوفد 
وفي مقدمتها الميناء والمطار واألسرى، ولكن "إسـرائيل" هـي األحـوج لهـذا اللقـاء، وأنهـا سترسـل وفـدها 

 فور دعوة مصر لبدء التفاوض، على حد تعبير أبو مرزوق.
نــاء المينـاء والمطــار، ولفـت إلـى أن عــدداا مـن األطــراف بمـا فـي ذلــك اإلقليميـة، أعربــت عـن رفضـها لب

لكنـــه اعتبـــر أنـــه حـــق فلســـطيني ســـيبقى علـــى جـــدول أعمـــال الحركـــة بكـــل الظـــروف واألحـــوال لحـــين 
 الوصول إلى بنائهما.

 
 اإلعمار والمعابر

وفيما يتعلق بمؤتمر المانحين، أكدر أبو مرزوق أن المؤتمر سيعقد في شهر أكتـوبر بالقـاهرة، علـى أن 
 م االتفاق بذلك بينها وبين مصر.يتولى تنسيقه النرويج كما ت

وفــي الســياق، كشــف أبــو مــرزوق عــن اجتمــاع ُعقــد بــين الســلطة واألمــم المتحــدة بمشــاركة شخصــيات 
عاجلة على حركة المعابر، ولم تبلغ حماس عما تمخض عن هذا  إجراءاتاعتبارية، من أجل تسهيل 

 االجتماع بعد.
 

فـي المرحلـة  إدارتهـاوحكومـة التوافـق هـي المسـئولة عـن وقال إن حركته ال عالقة لهـا بـإدارة المعـابر، 
 المقبلة.
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 معبر رفح
وفيما يتعلق بمعبر رفح تحديـداا، جـدد ترحيـب حركتـه بعـودة األجهـزة المعنيـة مـن طـرف السـلطة، لكنـه 
قال إن حركته تفاجأت من خبر تدريب مسؤولين فلسطينيين على إدارة المعبر عبر اإلعالم، ولم يكن 

 من ضمن األمور المتفق عليها.هذا األمر 
تبـدأ منــذ أول  إنوحمرـل السـلطة مسـؤولية تبعـات أي تـأخير فـي ترتيبـات عمـل معبـر رفـح، والمفتـرض 

 النار. إطالقيوم انتهى فيه وقف 
وأضــاف "المفتــرض أن كــل العوائــق التــي تحــول دون عمــل المعبــر قــد أزيلــت، وبــاقي ان تقــوم الســلطة 

 ي تأخير هو مؤذي للشعب".بما عليها ليفتح المعبر، وأ
المعبــر، لكنـه رفــض أن يكــون ذلــك  إلــىوأكـدر أبــو مــرزوق أن حمـاس ترحــب بعــودة المــوظفين القـدامى 

 بديالا عن الموظفين الحاليين، أو اعتبارهم بأنهم موظفين غير شرعيين.
 

 حماس وعباس
ن رئـيس السـلطة وفيما يتعلق بمحضر االجتماع الذي ضم أميـر قطـر تمـيم بـن حمـد آل ثـاني وكـل مـ

محمــود عبــاس ورئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس خالــد مشــعل، الــذي ســربته صــحيفة األخبــار 
 اللبنانية، أكد أبو مرزوق صحته.

ــا حمــاس بتــدبير محاولــة انقــالب عليــه بالضــفة  وقــد بــدا عبــاس متــوتراا وعصــبياا فــي هــذا اللقــاء، متهما
ســلطته بإشــعال  إضــعاف، وقــال إن األولــى تحــاول ئيليةاإلســراالمحتلــة اســتناداا علــى روايــة المخــابرات 

 انتفاضة جديدة بالضفة.
وقــال أبــو مــرزوق لـــ"الرسالة نــت" إن عبــاس كــرر شــكواه التــي تحــدث بهــا لألميــر القطــري مــرة أخــرى 
لحماس، وقد رفضت الحركة هذا المنطق واستغربت من ردود فعلـه، معتبـراا أن مـا طرحـه كـان مفاجئاـا 

 للحركة.
زوق الذي ألح على حضور رئيس مخابرات السلطة ماجد فرج أثناء االجتماع بالدوحة، أكدر أن أبو مر 

بــانقالب حمــاس علــى رئــيس الســلطة محمــود عبــاس  اإلســرائيليةفــرج كــان قــد اخبــره مســبقاا أن الروايــة 
مكذوبة وعارية تماماا عـن الصـحة، وأن المخـابرات التـي اعتقلـت اآلالف مـن أنصـار حمـاس لـم تلحـظ 

 أي شيء.
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التسـجيالت القديمـة التـي تحـدث عبـاس فيهـا بـان  أعطنـيوقال إن وزيـر المخـابرات القطريـة قـال لفـرج 
 اإلســرائيليةالجديــدة التــي مــدت االســتخبارات  واألشــرطةحمــاس كانــت تعــد أنفاقاــا لتفجيــر موكبــه بغــزة 

 أنه رفض. مفبركة وخيال، إالر  أمالسلطة بها، ليستطيعوا كخبراء معرفة إن كانت صحيحة 
سنوات لو كان هناك تحقيـق فيهـا لـدفنت ألنهـا لـيس لهـا  8وأضاف أبو مرزوق "هناك روايات عمرها 

أصـــل، وعبـــاس رفـــض كـــل المقترحـــات التـــي نـــادت بلجنـــة تحقيـــق فـــي كـــل مـــا تحـــدث بـــه، وقـــد أخطـــأ 
 ".اإلسرائيليةباعتماده على هذه الرواية 

ـــادي لـــو ـــابع "باعتق ـــة تحقيـــق ألقفـــل وت ـــف ولـــم يعـــد ذريعـــة يقـــدمها أي أحـــد بهـــذا  كـــان هنـــاك لجن المل
 الخصوص".

وفيما يتعلق بتصريحات نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية التي قال فيها إن عباس أمـده بخـرائط 
بشــأن األنفــاق بــين القطــاع ومصــر، عقــب بــالقول "عبــاس عمــل مخبــرا عنــد العربــي يســلمه أنفاقــا لغــزة 

 رئيس". أعمالليست  تجري خاللها عمليات! )...( هذه
 

 خطوات عباس السياسية
عليهــا، وقــال لهــم إنــه  أطلعهــموقــد أطلــع أبــو مــرزوق "الرســالة نــت" علــى فحــوى خطــوات عبــاس التــي 

ســـرائيل لمطـــالبتهم بدولـــة علـــى حـــدود عـــام  م بمـــا فـــي ذلـــك "القـــدس الشـــرقية"، 67ســـيتوجه لواشـــنطن وا 
 أشهر من أجل الموافقة. 3وسيمهلم 

 3وا فستبدأ الخطوات مـن أجـل ترتيـب الحـدود وبـدء مفاوضـات حـول القضـايا لمـدة وأضاف "حال وافق
 سنوات".

ولفـــت إلـــى أن عبـــاس ابلغهـــم بأنـــه ســـيوقف التنســـيق األمنـــي وسيســـلم مفـــاتيح الســـلطة إلســـرائيل حـــال 
 رفضت هذا المقترح!.

حركتـه لـم تكـن وفيما يتعلق بتوجـه السـلطة لمحكمـة الجنايـات الدوليـة، فـإن أبـو مـرزوق شـدد علـى أن 
ــا عائقــا أمــام عبــاس لكــي يفعــل ذلــك، معتبــراا أن  رئــيس الســلطة لهــذه الخطــوة خاصــة بعــد  إرجــاءيوما

موافقـــة الفصـــائل عليهـــا غيـــر مبـــرر، فـــي ضـــوء الحجـــم المهـــول مـــن المجـــازر والجـــرائم التـــي ارتكبهـــا 
 االحتالل ضد القطاع.

جـــه لالنضـــمام لميثـــاق رومـــا، بفعـــل الســـلطة التو  إرجـــاءوعـــزا نائـــب رئـــيس المكتـــب السياســـي لحمـــاس 
عن تأجيل هذه الخطـوة، معقباـا "ال  إعالنهاالضغوط التي مورست على السلطة وقد استجابت لها بعد 
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ـا علـى الجـراح، ومـن ثـم يقـول انـه لـن يؤخـذ  أحدااعتقد أن  في الشعب الفلسـطيني يريـد أن يقـف متفرجا
 العدو الى محكمة الجنايات لمحاكمته".

 
 فتحالعالقة مع 

وقــد أعلــن أبــو مــرزوق أن اللجنــة المركزيــة لفــتح أبلغــت حمــاس رســمياا بتشــكيل وفــد خماســي إلجــراء 
 مباحثات معها بشأن االتفاق على تطبيق باقي ملفات المصالحة.

وقــال إن فــتح تفضــل أن يكــون اللقــاء خــارج القطــاع، ونحــن رحبنــا وأعلنــا اســتعدادنا للحــوار حــول كــل 
 مرة لتحديد الزمان والمكان بغرض بدء الحوار.القضايا، والمشاورات مست

وأوضح أن اللقاءات ستتطرق للحديث عن تطبيق ما تم االتفاق عليه في الورقة المصرية التي وقعت 
م، وصوالا إلى تحقيق شراكة وطنية، إضافة إلـى الحـديث عـن عمـل حكومـة التوافـق 1022بمايو عام 

نهاء  وغيرها من القضايا التي تم تأجيلها. األعمارت الخالف على موظفي حكومة غزة، وملفا وا 
وأشار أبو مرزوق إلى أن حركته تؤدي ما عليها، محذراا من أن أي جهة لديها سوء نية أو تأخير في 

 تطبيق ما تم االتفاق عليه فإنها ستتحمل المسئولية بشكل كامل.
 

 منظمة التحرير
ر القيادي لمنظمة التحرير فـوراا، شـريطة أن وفي غضون ذلك، أكد أبو مزروق ضرورة أن يعقد اإلطا

 يكون اجتماعاا مسؤوالا يضم األمناء العامين للفصائل الحاضرة في الواقع الفلسطيني.
وقـــال إن حركتـــه ســـتبقى تطالـــب بإعـــادة بنـــاء المنظمـــة للقيـــام بواجباتهـــا، ألنهـــا مرتبطـــة باالســـتراتيجية 

حركتـه ستواصـل البحـث وصـوالا الـى انتخابـات المجلـس الفلسطينية ورؤيتها المستقبلية، مشـيراا إلـى أن 
 الوطني.

بنـــاء المنظمـــة وأن يقفـــوا مـــع الحـــق وال يتجنبـــوا  إعـــادةوطالـــب الجميـــع بضـــرورة الوقـــوف مـــع مطلـــب 
 الحديث عن ذلك.

وأشـار إلــى أن المتضــرر مـن عــدم التوافــق هـو الشــعب الفلســطيني، "وسـنطالب بكــل مــا هـو خيــر ولــن 
 جانبية"، طبقاا لتعبيره.أي مناكفات  إلىننجر 
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 العالقة مع مصر
النـار، قـد فـتح ُأفقاـا فـي العالقـة الثنائيـة بـين القـاهرة  إطـالقوبدا أن الدور المصري فـي التوسـط لوقـف 

وحمـاس، وهـو مــا أكـده أبــو مـزروق الــذي وصـف العالقــة بينهمـا خــالل المفاوضـات بأنــه سـادها كثيــر 
 من الود.

اضي بكل ما فيها ال سيما أن كل طرف بجعبته ما يكفيه، وضرورة ودعا إلى ضرورة طي صفحة الم
عادةالنظر الى المستقبل   بناء العالقة على االحترام المتبادل. وا 
العالقة الثنائية بـين الطـرفين كبيـرة، قـائالا " نحـن لـم نفكـر مسـبقاا وال  إعادة إمكانيةواعتبر ان احتمالية 

اس فــي مواجهــة مــع القــاهرة ويعنينــا العالقــة معهــا أن تكــون حاليــا ولــن نفكــر مســتقبالا بــأن تكــون حمــ
ايجابية، ونحن حريصون على عالقتنا معها، ونعمـل جاهـدين كـي ال يكـون هنـاك شـيء يخـل بـاألمن 

ونفــى أبــو مــرزوق مــا نقــل عــن زيــارة محتملــة لــرئيس المكتــب السياســي لحمــاس  المصــري مــن طرفنــا".
ا من األساس.خالد مشعل إلى القاهرة، وقال ان هذا ال  خبر لم يكن صحيحا

ن كانـت اإل قامـات لـم وبشأن إقامته في القاهرة، قال إن الترحيب بذلك ما زال قائماا لدى المصريين، وا 
 تجدد منذ فترة طويلة، عازياا عدم تجديدها لوجود عقبات بهذا الشـأن.

 
 إيران

وقفت الى جوارنـا فتـرات كبيـرة وهـذا السابق لحركته، وقال "إنها  اإليرانيوأثنى أبو مرزوق على الدعم 
 االستعداد لهذه الحرب". أثناءالتي وقفت لجوارنا  األساسية األطرافجميل ال ننكره، وكانت أحدى 
متوقــف منــذ فتــرة لهــذه اللحظــة، "وقــد تبــدى للنــاس أنهــم خاضــوا  اإليرانــيولكنــه أشــار إلــى أن الــدعم 

 معظم الصواريخ التي أطلقت صناعة محلية".الحرب األخيرة وحدهم دون أي سند من أحد، وكانت 
واستطرد "إيران لـم تعـط حمـاس شـيئاا منـذ فتـرة، ونحـن ال ننكـر وقوفهـا معنـا سـابقاا، ولسـنا بفـائض مـن 

 العالقات لنضحي بعالقتنا مع أي طرف يسعى لدعمنا".
يران بغرض ترميم العالقة، مؤكداا أنـه ال شـأن  لحمـاس سـوى وأشار إلى وجود اتصاالت بين حركته وا 

 ومعالجة آثاره، وأنها حريصة في عالقتها مع كل الدول. اإلسرائيليمحاربة االحتالل 
وأخيــراا كــان ال بــد التطــرق لمحــاوالت التشــويه التــي تتعــرض لهــا حمــاس، ومحاولــة ربطهــا بتنظيمــات 

أي  خارجيــة، فــإن أبــو مــرزوق أكــدر أن ربــط حمــاس بهــذه التنظيمــات هــو اختــراع اســرائيلي، مشــددا أن
 محاولة لتشويه الحركة هي قضية خاسرة ألنها معروفة بمبادئها وثوابتها لدى شعوب األمة كاملة.

 1/9/4104الرسالة نت 
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 إلى رفض االستجابة لالستدعاءات السياسية   في الضفة حماس تدعو نشطائها 

ات أدان القيــــــادي فــــــي حركــــــة حمــــــاس حســــــام بــــــدران تصــــــاعد حــــــدة االســــــتدعاء: رام هللا )فلســــــطين(
 واالعتقاالت السياسية في الضفة الغربية، ووصفها بالمرفوضة تحت أي مبرر أو سبب.

( إن الشــعب الفلســطيني "كــان 9|6وقــال النــاطق باســم "حمــاس" فــي بيــان تلقتــه "قــدس بــرس" الســبت )
 يرفض هذا السلوك قبل حرب غزة، لكنه بعد هذه الحرب أصبح غير قادر على استيعاب استمرارها".

دران الــذي أطلــق ســراحه فــي صــفقة تبــادل األســرى "وفــاء األحــرار" إن "اســتمرار االنتهاكــات وأردف بــ
األمنية )من قبل أجهـزة أمـن السـلطة الفلسـطينية( فـي الضـفة الغربيـة بعـد انتصـار المقاومـة فـي حـرب 
العصف المأكول هـو تنكـر لـدماء الشـهداء وضـربة للموقـف الفلسـطيني الموحـد الـذي أكـد علـى وقـوف 

الشــعب خلــف المقاومــة ورفضــه المطلــق لجريمــة التنســيق األمنــي مــع االحــتالل الصــهيوني" وفــق كــل 
 تعبيره.

ودعـا بـدران نشـطاء حركتـه فـي الضـفة الغربيـة المحتلـة "إلـى رفـض االسـتجابة لهـذه االسـتدعاءات فـي 
كــــل األحــــوال" مشــــيداا بمــــا وصــــفه "حالــــة التماســــك التــــي تشــــهدها الضــــفة الغربيــــة فــــي وجــــه تصــــاعد 

 االنتهاكات األمنية".
 1/9/4104قدس برس، 

 
 مسؤول في حماس لـ"القدس": الفصائل تنتظر دعوة القاهرة الستئناف المفاوضات 

قال مسؤول في حركة حماس، اليوم السبت، إن حركته وباقي الفصائل الفلسطينية تنتظر دعوة  : غزة
ب اإلسـرائيلي بشــأن تفاصـيل اتفــاق رسـمية مـن القــاهرة السـتئناف المفاوضـات غيــر المباشـرة مــع الجانـ

 وقف إطالق النار الذي تم توقيعه نهاية الشهر الماضي.
وأوضـــح المســـؤول الـــذي فضـــل عـــدم ذكـــر اســـمه، أن القـــاهرة حتـــى اللحظـــة لـــم توجـــه أيـــة دعـــوة ألي 
فصيل، مبينا أن هناك اتصاالت تجرى بين قيـادات مـن حمـاس والمخـابرات المصـرية وكـذلك السـلطة 

 وباقي الفصائل للعودة قريبا للمفاوضات. الفلسطينية
وتوقع المسؤول أن تتم الـدعوة المصـرية قبـل انتهـاء مهلـة الشـهر التـي ُحـددت لكـي يـتم خاللهـا توجيـه 
الــدعوة لألطــراف جميعهــا للمشــاركة فــي المفاوضــات "ولــيس كمهلــة النتهــاء موعــد الهدنــة كمــا يعتقــد 

 ول ولن يؤثر عليها أي شيء.البعض". مبينا أن الهدنة ستبقى سارية المفع
 1/9/4104القدس القدس، 
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 : قمصان أبو عبيدة تباع في معقل السلطة وحماس حققت تقدماالبريطانيةصحيفة "التايمز"  

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية  في عددها اليـوم إن حركـة حمـاس حققـت تقـدما شـعبيا هـو : رام هللا
ن المخاوف على إثر الحرب التي شنها كيان العدو على غزة، األعلى منذ عقد من الزمان، مما زاد م

وأنهـــا دفعـــت الفلســـطينيين فـــي الضـــفة الغربيـــة نحـــو التشـــدد، خاصـــة أن التعـــاون بـــين أجهـــزة الســـلطة 
 األمنية مع " إسرائيل" يعتبر حيويا فيها بحسب الصحيفة.

ن ألفي شخص، وتدمير آالف وأضافت التايمز: "وأدى القتال بين "إسرائيل" وحماس واستشهاد أكثر م
البيــوت فــي غــزة، لزيــادة التعــاطف مــع الجماعــة اإلســالمية بــين الفلســطينيين ممــا يهــدد وضــع محمــود 

 عباس رئيس حركة فتح المعتدل".
مــــن  %62وأشــــارت الصــــحيفة إلــــى اســــتطالع أجــــراه مركــــز فلســــطيني فــــي رام هللا وأظهــــر أن نســــبة 

، زعــيم حمــاس فــي غــزة ورئــيس الحكومــة الســابق فيهــا المشــاركين يمكــن أن يصــوتوا إلســماعيل هنيــة
 ممن سينتخبون عباس. %31مقارنة مع 

 1/9/4104المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
 عملية نوعية خالل العدوان تفاصيلالقسام تكشف كتائب  

(، تفاصـــيل عـــن أحـــد الكمـــائن 9-6كشـــف الموقـــع اإللكترونـــي لكتائـــب القســـام، اليـــوم الســـبت ): غـــزة
تي نفذتها الكتائب في بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، والتي اشتبكت فيه مع المحكمة ال

 جنود االحتالل من مسافة صفر.
وقال الموقع، "بلدة خزاعة ذات الشريط الحدودي األطول شرق خان يونس، كان لرجال كتائـب القسـام 

مـن شـأنه أن يـؤلم االحـتالل ويـرده موعد مع االحتالل وعربدة جنوده المرتزقة، فقد أعد الرجال كل مـا 
خائبـاا خاسـراا، بعــد أن أعلـن القسـام عــن معركتـه رداا علـى جــرف العـدو الصـامد ليحيلــه عصـفاا مــأكوالا، 
وقــد اعتــرف العــدو عبــر إعالمــه أن معركــة خزاعــة كانــت مــن أشــد معاركــه علــى تخــوم القطــاع، وأعلــن 

 عن محاولتي أسر للجنود نفذتا على أراضيها".
لموقـع أن أحـد المقــاومين العائـدين مـن خطــوط المواجهـة بعـد النصــر الـذي حققتـه المقاومــة، وأضـاف ا

روى تفاصيل كمين محكم أوقع جنـود القسـام نخبـة العـدو فيـه صـرعى أمـام نـاظري المجاهـدين، حيـث 
 كمن المجاهدون في أحد المنازل في بلدة خزاعة في أول أيام عيد الفطر المبارك".
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مون تقدم بعض آليات االحتالل إلى أحد األحياء السكنية على حدود البلدة، أعـدوا وعندما سمع المقاو 
أنفسهم، وتقدم عـدد مـن جنـود االحـتالل إلـى داخـل المبنـى للتحصـن بداخلـه ظنـاا مـنهم أنـه مـالذا آمنـا 
مـن عناصــر المقاومــة، حتــى اســتقر بهــم الحــال فـي أحــد الغــرف، لكــن المقــاومون كــانوا لهــم بالمرصــاد 

 ن داخل المبنى ذاته.يكمنو 
طــالق زخــات  ويقــول المقــاوم: "عنــدما حانــت لحظــة الصــفر، باغتنــا الجنــود بــالهجوم بالقنابــل اليدويــة وا 
الرصاص، حتى تدخلت بعض وحدات العدو لتخليص جنودهم من الكمين، وتحـت غطـاء كثيـف مـن 

 النار دخل الجنود لتخليص زمالئهم".
لمجاهدين ليعود الجنود أدراجهم خائبين وقد تركوا جنودهم وأضاف دار اشتباك من نقطة الصفر مع ا

ملقــون علــى بــاب المبنــى، فتقــدم أحــد المجاهــدين إلــى أحــد الجنــود الصــرعى ونــزع أحــد قــواذف )الــالو( 
 منه والحق جنود وحدة إسناد العدو في البناية المقابلة.

قـع بـاقي أفـراد القـوة جرحـى وبقـوا جنـود علـى األقـل، فيمـا و  4ويؤكـد المقـاوم، أنهـم قتلـوا مـن االحـتالل 
أكثر من سـاعتين دون أن يسـتطع جنـود االحـتالل التقـدم نحـو المبنـى النتشـالهم، مؤكـدا أن االحـتالل 
جن جنونه بعد االشتباك، فأخذ يلقي بحممـه بكثافـةل ليرتقـي عـدد مـن جنـود القسـام المهـاجمين، وينجـو  

 نى بالكامل على المقاومين.هو بأعجوبة، حيث تمكن من االنسحاب قبل هدم المب

 1/9/4104المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
 مفاجآت لحماس بحرب غزة عن"إسرائيل" تكشف  

تناولـت معظـم الصـحف األميركيـة تـداعيات الحـرب علـى قطـاع غـزة مـن وجهـة نظـر صـهيونية، : غزة
مقاومــة وأشــار بعضــها إلــى أن "إســرائيل" كشــفت عــن أشــياء شــكلت لهــا مفاجــ ت مــن جانــب حركــة ال

لى ما طرأ على أهالي غزة بعد الهدنة.  اإلسالمية )حماس(، وا 
ونشــرت صــحيفة واشــنطن بوســت تعليقاــا كشــفت فيــه عــن عــدة أشــياء فعلتهــا حمــاس وشــكلت مفاجــأة 
لالحتالل الصهيوني، موضحة أن "القطاع شهد اقتتاالا هو األعنف منذ عقد من الزمـان انتهـى بهدنـة 

 ين".بين الطرفين قبل نحو أسبوع
وأوضحت الصحيفة أن "ضابط مخابرات صهيونيًّا رفيعاا عقد قبـل أيـام داخـل وزارة الجـيش اإلسـرائيلية 
مــؤتمراا لصــحفيين أجانــب شــرح فيــه بعــرض للشــرائح األمــور التــي فاجــأت إســرائيل مــن جانــب عــدوها 

 المتمثل في حماس".
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ف عـن اسـمه نـاقش أعـداد القتلـى وذكرت أن الجنرال في المخابرات الصهيونية الذي اشترط عدم الكش
 والهندسة المعمارية لألنفاق ونقاط انتشار قواعد إطالق صواريخ حماس وغير ذلك من األمور.

 
 قاذفات صواريخ

وأشارت الصحيفة إلى أن الضابط الصهيوني عرض قاذفات صـواريخ تعـود لحمـاس قـال إنـه نـادرا مـا 
 شاهد شبيها لها.

ـــة وبينـــت أن "الصـــحفيين األجانـــب يو  ـــة األميركي ـــرة الخارجي ـــادات مـــن الصـــهاينة ومـــن وزي اجهـــون انتق
الســابقة هــيالري كلينتــون جــراء فشــلهم فــي توثيــق مقــاتلي حمــاس والمقاومــة الفلســطينية فــي غــزة وهــم 

 يطلقون الصواريخ تجاه إسرائيل".
غــزة، فلســطينيًّا مــن أهــالي  1217وأشــارت الصــحيفة إلــى أن "إســرائيل تعتــرف بأنهــا تســببت فــي مقتــل 

 وأن هذا العدد قريب مما أعلنت عنه األمم المتحدة".
 وقالت إن "إسرائيل وجهت ضربة قوية لحماس لكنها ليس بتلك القسوة، وا  

ألفــا  26مــن مجمــوع مقــاتلي حمــاس البــالغ عــددهم  %2نهــا لــم تقتــل مــن مســلحي حمــاس ســوى نحــو 
ك الــذين مــن الفصــائل الصــغرى". مقاتــل، إضــافة إلــى أولئـ 2100والجهـاد اإلســالمي المقــدر عــددهم بــ

 على حد قولهم.
 

 فرق هجومية
ونسبت الصحيفة إلـى الضـابط الصـهيوني زعمـه أن "جيشـه كـان يعـرف أن حمـاس تقـوم بتـدريب فـرق 
هجوميــــة برمائيــــة، وأنهــــا تمتلــــك الطــــائرات بــــدون طيــــار، وأن هنــــاك أنفاقــــا متعــــددة وطويلــــة فــــي كــــل 

 االتجاهات تحت األرض في غزة".
"حمـــاس أطلقـــت حـــوالي عشـــرة آالف صـــاروخ خـــالل الحـــرب، وأنهـــا ال تـــزال تمتلـــك قرابـــة  وذكـــرت أن

صــاروخ وآالف آالف قــذاف الهــاون". واختتمــت الصــحيفة بــالقول إن شــعبية حمــاس ارتفعـــت  3000
 أكثر ما يكون في أعقاب هذه الحرب الصهيونية على غزة.

ض المعــابر بــين "إســرائيل" وغــزة مــن مــن جانبهــا، أشــارت صــحيفة نيويــورك تــايمز إلــى مــا تشــهده بعــ
ض لة في حركة المسافرين، وأوردت أن تلك المعابر ال تشهد حركة تنقل من جانب الفلسطينيين على 

 الجانبين.
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ألف  42ليتعامل مع  1007وأوضحت الصحيفة أن أبرز تلك المعابر هو حاجز إيرز الذي أقيم في 
ورية التي نوقشت للتوصل إلى الهدنة الراهنة، لكنـه فـار  مسافر في اليوم الواحد، وأنه من النقاط المح

 وال يشهد حركة مسافرين.
 

 دمار هائل
فــي الســياق، أشـــارت صــحيفة كريســيتان ســـاينس مونيتــور إلـــى أن "حمــاس خاضــت حرباـــا شرســة مـــع 
إسرائيل أسفرت عن مقتل وجرح اآلالف وتركت دماراا رهيباا في غزة من أجل كسر الحصار عن غزة، 

 أهالي غزة لم يحققوا الكثير من المكاسب بعد مرور أسبوعين على الهدنة". ولكن
ولفتـــت الصـــحيفة فـــي تقريـــر منفصـــل إلـــى أن صـــيادي غـــزة بـــدؤوا يحققـــون بعـــض المكاســـب البحريـــة 

 المتمثلة في عودتهم لممارسة صيد األسماك.
 1/9/4104المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 ن يقرر خوض حرب أو عقد اتفاق سالم منفرداً سياسي أ لفصيلمحمد اشتية: ال يمكن  

قال مسؤول أمني رفيـع فـي الضـفة إن قيـادة المؤسسـة األمنيـة درسـت : كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
حماس، وتبين لها أن الحركة شكلت مجموعات عسـكرية بهـدف شـن عمليـات  حركة اعترافات أعضاء

، ليقــوم الجــيش اإلســـرائيلي باســتهداف هـــذه مســلحة ضــد أهـــداف إســرائيلية مــن داخـــل منــاطق الســـلطة
المناطق وأجهزة السلطة ومؤسساتها، على غـرار مـا حـدث فـي االنتفاضـة الثانيـة، مـا يـؤدي إلـى خلـق 

 فوضى أمنية تؤدي إلى انهيار السلطة.
أنت ال تستطيع أن تقول للحكومة ادفعي »الدكتور محمد اشتية:  لحركة وقال عضو اللجنة المركزية 

 «.فقط وأنا )أي حماس( سأتولى إدارة البلد، فالحكومة، إما أن تفعل كل شيء، أو ال شيء الرواتب
هـــل يمكـــن لفصـــيل سياســـي أن يقـــرر وحـــده خـــوض الحـــرب مـــع إســـرائيل، وهـــل يمكـــن »وقـــال اشـــتية: 

لفصـــيل سياســـي أن يعقـــد اتفـــاق ســـالم مـــع إســـرائيل، هـــذه مســـائل وطنيـــة كبـــرى فـــي حاجـــة إلـــى قـــرار 
 «.فاق عليهاجماعي، ويجب االت

 7/9/4104الرأي، عمان 
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 كشفت القناع عن الجميع وضربت فكرة األمن للمستوطنينغزة  عدواننتائج ليلى خالد:  

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ليلى خالد الى ان العـدوان علـى غـزة اسـتهدف  : أشارتعمان
 ي"."القضاء على المقاومة وفكرة المقاومة، وكير الوعي الفلسطين

إن نتـائج  فـي األردن، أول مـن أمـس األردني في مهرجان جماهيري أقامه الوحدة الشعبية وقالت خالد
العــدوان "كشــفت القنــاع عــن الجميــع، وضــربت فكــرة األمــن للمســتوطنين، وســمعة إســرائيل فــي العــالم، 

منــددة بالعــدوان وســمعة الجــيش األخالقيــة، أمــا عربيــاا فلــم تجتمــع الجامعــة العربيــة، ودوليــاا مظــاهرات 
 وتوسع حركة المقاطعة، ودول أميركا الالتينية قطعت عالقاتها مع الكيان الصهيوني".

 7/9/4104الغد، عمان 
 
 أن تعترف أميركا بحدود دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية الفلسطينية: الخطة فتح 

طـة الفلسـطينية للحـل السياسـي أكد أمين سر المجلـس الثـوري لحركـة فـتح أمـين مقبـول ان الخ: رام هللا
تقوم على أساس اعتراف الواليات المتحدة االميركية بحدود دولة فلسطين على أساس حدود الرابع من 

 بعاصمتها القدس الشرقية. 67حزيران من العام 
وقــال مقبــول أمــس:" ســيتم تحديــد فتــرة زمنيــة الستصــدار قــرار مــن مجلــس األمــن أو اللجنــة الرباعيــة، 

ى أميركا الموقف مـع المجتمـع الـدولي وتطلـب مـن دولـة االحـتالل تنفيـذه ضـمن فتـرة زمنيـة بحيث تتبن
 أقصاها ثالث سنوات.

وكشف أن الوفد الفلسطيني سـلم المبـادرة الفلسـطينية، للحـل السياسـي لـوزير الخارجيـة األميركـي جـون 
 ش واللقاءات لمناقشة الخطة.كيري في اللقاء الذي تم بينهما، مشيراا أنه تم االتفاق على تواصل النقا

وأضــاف أمــين ســر المجلــس الثــوري أن تصــريحات الناطقــة باســم الخارجيــة األميركيــة جنيفيــر بســاكي 
التــي تحـــدثت حـــول ) رفــض واشـــنطن اجـــراءات أو خطــوات أحاديـــة الجانـــب(، باطلــة وغيـــر منطقيـــة، 

علـى الشـعب الفلسـطيني ومصـادرة  معتبراا ذلك تحيزاا أميركياا اضافياا إلسـرائيل رغـم عـدوانها المتواصـل
وأكد مقبـول أن هـذه الخطـوة السياسـية ليسـت أحاديـة الجانـب، وأن الجانـب الفلسـطيني سـلم  لألراضي.

الخطة واألفكـار إلـى واشـنطن لدراسـتها لتـدعمها، باعتبارهـا أفكـاراا ومقترحـات منبثقـة مـن قـرارات األمـم 
يطان باطالا، والتي أقرت بقيام دولة فلسطين على حدود المتحدة ومواثيقها وقوانينها، التي تعتبر االست

 ، مؤكداا التزام الشعب الفلسطيني بالشرعية الدولية.67الـ 
 7/9/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 لخليل بعنوان "القسام يسير نحو األقصى األسير" افي  لحماسمهرجان  

( مهرجانـــا حاشــدا فـــي بلــدة ديـــر 9|2أقامـــت حركــة حمـــاس مســاء أمـــس الجمعــة ): الخليــل )فلســطين(
ســامت قضــاء الخليــل جنــوب الضــفة الغربيــة المحتلــة، بعنــوان "القســام يســير نحــو األقصــى األســير " 

 لالحتفال بانتصار المقاومة في غزة.
وشارك قرابة ألف وخمسمائة من أنصار الحركة فـي ديـر سـامت والقـرى المجـاورة فـي المهرجـان الـذي 

وات فــي البلــدة، ورفــع المشــاركون رايــات حركــة "حمــاس" وصــور قــادة المقاومــة يــنظم ألول مــرة منــذ ســن
 ممن اغتالهم االحتالل خالل الحرب األخيرة.

وأفــــاد مراســــل "قــــدس بــــرس" أن المهرجــــان شــــهد ظهــــور ملثمــــين يرتــــدون اللبــــاس العســــكري ويحملــــون 
مشـــاعرهم مـــرددين مجســمات لصـــواريخ "القســـام" والمقاومـــة ممــا أثـــار الحضـــور فـــي المهرجــان والهـــب 

 هتافات تدو للمقاومة ضد االحتالل.
وألقى إسماعيل رضوان  القيادي بحركة "حماس" ووزير األوقاف السابق  كلمة عبر الهاتف من غزة، 
أكد خاللها على وحدة الدم المصير بين الضفة والقطاع ، وان المقاومة اصبحت اقرب صوب تحرير 

 القدس ويافا وحيفا.
لمته على أن مرحلة ما قبـل "العصـف المـأكول" ليسـت كبعـدها وأن المقاومـة وغـزة وشدد رضوان في ك

فشــالها،  أفشــلت كــل المــؤامرات بوحــدتها وتنفيــذ وعودهــا بمقاومــة االحــتالل والتصــدي لكــل مخططاتــه وا 
 معتبراا ان انتصار غزة هو انتصاراا للخليل ورام هللا والضفة. 

جــان بالتحيــة للقيــادة السياســية والعســكرية للحركــة فــي وأبــرق متحــدث باســم حركــة "حمــاس" فــي المهر 
 التفافها وثباتها على المواقف والذي حققت من خالله مع فصائل المقاومة نصراا على االحتالل.

نشــــادية مــــن روح المقاومــــة بغــــزة، باإلضــــافة إلــــى كلمــــة لـــــ "الجهــــاد  وتخلــــل المهرجــــان فقــــرات فنيــــة وا 
هـا علـى اصـطفاف المقاومـة ووحـدتها فـي خنـدق واحـد لمواجهـة اإلسالمي" في دورا أكد المتحدث خالل

 االحتالل.
 1/9/4104قدس برس، 

 
 طولكرم: أمن السلطة يهدد باغتيال قيادي في حماس بعد فشل اعتقاله  

عنصـــراا مـــن مختلـــف  12أفـــاد شـــهود عيـــان لمراســـل "قـــدس بـــرس" أن أكثـــر مـــن : طـــولكرم )فلســـطين(
ال الضـــفة، تـــرافقهم ســـيارات أمنيـــة تابعـــة للســـلطة دهمـــوا منـــزل األجهـــزة األمنيـــة بمدينـــة طـــولكرم، شـــم
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حماس، إياد ناصر، بغرض اعتقالـه. مؤكـدين أن ناصـر لـم يكـن فـي المنـزل لحظـة حركة القيادي في 
 االقتحام.

وأشار الشـهود ومصـادر مـن العائلـة إلـى أن أمـن السـلطة عـاث خرابـاا وفسـاداا فـي المنـزل وحطـم جـزءاا 
يغــادره دون الــتمكن مــن اعتقــال ناصــر، الفتــين النظــر إلــى أن المنــزل يقــع فــي  مــن محتوياتــه قبــل أن

وذكــرت مصــادر فــي عائلــة القيــادي ناصــر أن أمــن الســلطة هــددوا  ضــاحية الشــويكة، شــمال طــولكرم.
 العائلة أنه في حال لم يسلم نفسه لألجهزة األمنية سيتم اغتياله، وفقاا لما أفادت العائلة.

 1/9/4104قدس برس، 
 
 لم يسمعوا صوت الحمد هللا خالل الحرب ولم يشعروا بحكومته   غزةأهالي أبو زهري:  

أكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أن الفرصة ال زالت سـانحة أمـام حكومـة الوفـاق لتثبـت : غزة
 تواجدها وتقوم بواجباتها تجاه سكان قطاع غزة.

فــي تصــريح لــه، إن ســكان قطــاع غــزة يشــعرون  وكــان رئــيس الحكومــة الــدكتور رامــي الحمــد هللا قــال
 بإنجازات حكومته أكثر من سكان الضفة.

( إن "أهـل 9-6وقال الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري في تصريح مكتوب اليـوم السـبت )
غزة لم يسمعوا صوت الحمد هللا خالل الحرب ولم يشعروا حتـى اللحظـة أن حكومتـه لهـا عالقـة بغـزة، 

 ينتظرون دورها تجاههم".وال زالوا 
وأضـــاف: "الفرصـــة الزالـــت قائمـــة أمـــام هـــذه الحكومـــة لتـــنجح إذا أنصـــفت أهـــل غـــزة، وقامـــت بـــدورها 

 تجاههم".
 1/9/4104المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 عدم الرهان على أي دور بناء لواشنطن  إلىتيسير خالد يدعو الوزراء العرب  

و اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمـــــة التحريــــر الفلســـــطينية وزراء دعــــا تيســـــير خالــــد عضـــــ: رام هللا )فلســــطين(
ـــدورة  ـــذين يشـــاركون فـــي ال ـــوم غـــد األحـــد ) 241الخارجيـــة العـــرب، ال ـــس الجامعـــة العربيـــة ي  20لمجل

فــــي دفــــع جهــــود التســــوية  األميركيــــةالرهــــان علــــى أي دور بنــــاء لــــ دارة  إســــقاطأيلول/ســــبتمبر( إلــــى "
في االتجاه  الذي يكفل وضـع حـد لالحـتالل ألراضـي دولـة  لياإلسرائي –السياسية للصراع الفلسطيني 

وضــمان التوصــل إلــى تســوية شــاملة بمــا فيهــا دولــة فلســطين وعاصــمتها القــدس  2967فلســطين فــي 
 وصون حق الالجئين".
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( الموقــف األمريكــي مــن مســعى القيــادة 9|6ووصــف خالــد فــي بيــان تلقتــه "قــدس بــرس" اليــوم الســبت )
قــرار دولــي يحــدد  الستصــدارالــدولي ومؤسســات االمــم المتحــدة  األمــنمجلــس  ىإلــالفلســطينية التوجــه 

 ألراضي دولة فلسطين بالموقف "غير البناء". اإلسرائيليموعدا وسقفا زمنيا النتهاء االحتالل 
 –برعايتهــا الحصــرية علــى امتــداد ســنوات طويلــة للمفاوضــات الفلســطينية  األميركيــة اإلدارةوأكــد أن  

قــد دمــرت فــرص التوصــل الــى  اإلســرائيلي –للعمليــة السياســية علــى المســار الفلســطيني و  اإلســرائيلية
جـزء مـن المشـكلة، بـدل أن تكـون عـامال مسـاعدا  إلـىتسوية سياسية للصراع وأن سياستها قـد تحولـت 

 إلسـرائيلفي تحسين فرص التسوية السياسية، وذلك من خالل انحيازها الفاضح للسياسة االسـتيطانية 
ا لـــــدور الرباعيـــــة الدوليـــــة ودور المجتمـــــع الـــــدولي ومـــــن خـــــالل توفيرهـــــا الحمايـــــة السياســـــية وتعطيلهـــــ

الـدولي وغيـره مـن  األمنوالديبلوماسية لسياسة حكام تل أبيب في المحافل الدولية وخاصة في مجلس 
 المتحدة. األمممؤسسات 

 1/9/4104قدس برس، 
 
  القات الفلسطينية اللبنانيةتبحث مع فعاليات صيدا العجبهة التحرير الفلسطينية  

واصــلت جبهــة التحريــر الفلســطينية لقاءاتهــا مــع فاعليــات مدينــة صــيدا، فــزار وفــد مــن الجبهــة : صــيدا
تقدمه عضو مكتبها السياسي صالح اليوسف رئـيس بلديـة صـيدا محمـد السـعودي فـي مكتبـه بالقصـر 

نية والعالقـــات اللبنانيـــة البلـــدي، حيـــث جـــرى البحـــث فـــي مختلـــف المســـتجدات علـــى الســـاحة الفلســـطي
 الفلسطينية بشكل عام، وأوضاع المخيمات الفلسطينية في منطقة صيدا بشكل خاص.

واثــر اللقــاء أعـــرب اليوســف عـــن اعتــزازه بلقـــاء الســعودي والتباحــث معـــه فــي القضـــايا الفلســطينية فـــي 
 فلسطين ولبنان.

مشـتركة لحمايـة مخـيم عـين الحلـوة،  وأكد بأن القوى الفلسطينية المختلفة نجحـت فـي تشـكيل قـوة أمنيـة
 نافياا ما ُيشاع عن حل هذه القوة.

ولفت إلى لقاء جرى الجمعـة الفائـت مـع مـدير عـام األمـن العـام اللـواء عبـاس إبـراهيم الـذي أكـد دعمـه 
لخطــوة القيــادات الفلســطينية فــي تشــكيل هــذه القــوة األمنيــة لــدرء أي مخــاطر عــن المخيمــات، وبالتــالي 

 وراء أي فتنة قد ُتحاك من أي طرف كان. عدم االنجرار
وختم مؤكداا أن ال بيئة حاضنة لداعش في المخيمات الفلسطينية في منطقة صيدا وفي كافة المناطق 

 اللبنانية.
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فشـال  من جهته رحب السعودي بوفد الجبهة في بلدية صيدا، وتطرق الى انتصار المقاومة في غـزة وا 
هيبــة هــذا العــدو انكســرت علــى يــد المقاومــة الفلســطينية، تمامــاا مخطــط العــدو الصــهيوني، فــاعتبر أن 

كما انكسرت على يد المقاومة اللبنانية أيضاا، وبالتالي فإن الجيش الذي كان ال يقهر أضحى الجـيش 
 الذي يقهر بسهولة.

والتقى وفد الجبهة أيضاا كال من عضو المكتب السياسي لحركة أمل ومسؤولها في صيدا بسـام كجـك 
ول منطقـــة صـــيدا فـــي حـــزب هللا الشـــيخ زيـــد ضـــاهر حيـــث تـــم التطـــرق للعديـــد مـــن القضـــايا فـــي ومســـؤ 

الوضـع الفلسـطيني الــداخلي والعالقـة بــين الشـعبين اللبنــاني والفلسـطيني ووضــع المخيمـات الفلســطينية 
 في لبنان على مختلف الصعد.

الحلــوة وعلــى دور القــوة ونــوه الطرفــان بــالجهود المبذولــة علــى صــعيد الوضــع األمنــي فــي مخــيم عــين 
األمنية المشتركة التي أثبتت فعاليتها وجديتها األمر الذي عكس ارتياحاا لدى مختلف الشرائح الشعبية 
وعلى المستوى السياسي أيضاا. ولفـت الجانبـان إلـى أهميـة التنسـيق بـين الجهـات الفلسـطينية واألجهـزة 

 خيمات في أي مشروع يهدد أمن واستقرار لبنان.اللبنانية لتحصين الواقع األمني ولمنع استغالل الم
وزار الوفد رئيس تيـار الفجـر عبـد هللا التريـاقي علـى أهميـة وحـدة الموقـف الفلسـطيني فـي الميـدان كمـا 
في السياسة وأثره في تحقيق النصر والحفاظ على مكتسباته. مشيداا بالتضحيات التي قدمها أبناء غزة 

 هيوني.وفلسطين في مواجهة العدوان الص
وتوجـــه التريـــاقي بالتحيـــة الـــى الفلســـطينيين فـــي مخيمـــات لبنـــان وبخاصـــة فـــي عـــين الحلـــوة مثنيـــااعلى 
الجهود التي تبذلها كافة القوى والفصـائل مـن أجـل تعزيـز دور ومهـام القـوة األمنيـة فـي المخـيم لضـبط 

 األمن واالستقرار.
 7/9/4104المستقبل، بيروت 

 

 
 نشر قوة دولية في قطاع غزة تقترحالخارجية اإلسرائيلية  

طرحت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية : 48عرب 
واألمنية )الكابينيت(، قبل أسبوعين، وثيقة سرية تضمنت اقتراحا لنشر قوة دولية في قطاع غزة تكون 

تسلح حركة حماس وباقي فصائل  إعادةمهمتها اإلشراف على عملية إعادة إعمار القطاع ومنع 
 المقاومة.
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ويعتبر واضعو الوثيقة أن نشر قوة دولية في قطاع غزة من شأنه أن يخدم المصلحة اإلسرائيلية في 
 حال نفذت أنشطة أمنية فعالة في غزة.

وقالت صحيفة "ه رتس"، اليوم األحد، إن الوثيقة مؤلفة من صفحتين، وجاءت بعنوان "مبادئ 
آب الماضي،  12قوة دولية في غزة"، وسلمها إلى الوزراء األعضاء في الكابينيت في ومعايير لنشر 

 مدير عام وزارة الخارجية، نيسيم بن شيطريت.
وبحث كبار مستشاري رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الوثيقة مع مسؤولين في وزارة 

إال أنه لم تجِر مداوالت منتظمة حولها في الخارجية، لكن أعضاء الكابينيت ورغم اطالعهم عليها 
 الكابينيت.

وقال موظف رفيع المستوى للصحيفة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية إنه تمت بلورة الوثيقة على خلفية 
توجهات من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى خالل الحرب العدوانية على قطاع غزة، 

رقابة دولي في غزة يستند إلى تحسين مكانة قوة المفتشين األوروبيين الذين شملت أفكارا إلقامة نظام 
 .1007و 1002عملوا في معبر رفح بين األعوام 

على أثر ذلك تشكل طاقم في الخارجية اإلسرائيلية ضم عشرة مسؤولين وترأسه نائب مدير عام 
 الوزارة للشؤون السياسية، ألون أوشفيز.

التي صيغت بعد سلسلة مداوالت، تعتبر أن قوة دولية من شأنها خدمة  وقال الموظف إن الوثيقة،
مصلحة إسرائيل إذا ُنفذت أنشطة أمنية فعالة في مجال تجريد غزة من السالح ومنع تعاظم قوة 

 حماس.
ووفقا للوثيقة فإنه يتعين على إسرائيل أن تتطلع إلى عمل القوة الدولية بموجب أربعة مبادئ: تركيبة 

 الحياتها، حجم انتشارها والتفويض الذي سيمنح لها.القوة، ص
واقترحت الوثيقة أربعة بدائل محتملة لتركيبة القوة: قوة تابعة لالتحاد األوروبي، قوة غربية بمشاركة 
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيالندا، قوة تابعة لألمم المتحدة، قوة تابعة 

طلسي )الناتو(. وأوصت الخارجية اإلسرائيلية بالبديل األول وهو نشر قوة أوروبية، لحلف شمال األ
ألنها القوة المتوفرة وباإلمكان بلورتها بأسرع وقت وكذلك ألن األوروبيين عبروا عن استعداد مبدئي 

 لتنفيذ خطوة كهذه.
يقية "تمكنها من وأضافت الوثيقة أن القوة الدولية يجب أن تكون مسلحة ولديها صالحيات تطب

مواجهة تهديدات من جانب حماس وباقي الفصائل"، وأن تكون مخولة بمنع دخول أسلحة إلى 
 القطاع ومصادرة أسلحة ومواد محظورة في حال العثور عليها.
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وتابعت الوثيقة أن القوة الدولية ينبغي أن تنتشر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعلى طول 
 مناطق معينة داخل القطاع مثل منش ت األمم المتحدة.محور فيالدلفي وفي 

وأوصت وزارة الخارجية بأن يكون عمل القوة الدولية نتيجة لقرار يصدر عن مجلس األمن الدولي، أو 
بموجب اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ويكون مدعوما 

أوصت الوزارة بأن تكون مدة عمل القوة الدولية عاما قابل للتمديد لعام  كذلك بقرار من مجلس األمن.
 آخر، وأن تعمل بصورة مشابهة لقوات يونيفيل الدولية في جنوب لبنان.

ووفقا للموظف اإلسرائيلي فإن هذا االقتراح يمكن أن يصبح قابال للتنفيذ بعد استئناف المفاوضات 
ل وحماس وفصائل المقاومة حول اتفاق وقف إطالق نار طويل غير المباشرة في القاهرة بين إسرائي

 األمد.
وخلص الموظف إلى أن مصر يجب أن تكون شريكة مركزية في أية مداوالت حول نشر قوة دولية 
في القطاع وأن التنسيق مع مصر هو أمر بالغ األهمية. وقال إن عدة دول أوروبية بدأت تبحث 

 األمر مع مصر.   
 7/9/4104 48عرب 

 
 جنوب الضفةمن أراضي الخليل دونم  4111تصادر  "إسرائيل" 

صادرت السلطات اإلسرائيلية أمس ألفي دونم من أراضي محافظة الخليل جنوب : الحياة –رام هللا 
ويأتي قرار المصادرة في ظل أجواء التنافس في  ."عسكرية"الضفة الغربية ألغراض قالت إنها 

التي ستجري قريباا، وبعد أسبوع من مصادرة نحو أربعة آالف دونم  "ودليك"االنتخابات الداخلية لحزب 
من أراضي محافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية تحت ذريعة االنتقام من الفلسطينيين 
على خلفية خطف وقتل ثالثة مستوطنين في المنطقة في حزيران )يونيو( الماضي. وأعلنت الحكومة 

رداا على "زم توسيع الكتلة االستيطانية المقامة على أراضي المنطقة في ما اسمته اإلسرائيلية أنها تعت
وأثار قرار الحكومة اإلسرائيلية مصادرة أراض انتقاماا من الفلسطينيين، احتجاجات واسعة  ."العملية

من منظمات حقوق اإلنسان. ووصف الصحافي اإلسرائيلي المختص بحقوق اإلنسان جدعون ليفي 
حكومة االنتقامية هذه بأنها ال تختلف عن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تحت اسم خطوة ال

، مثل حرق المساجد والكنائس والسيارات والبيوت. وقال إن قرار الحكومة يعترف من "تدفيع الثمن"
 .حيث الجوهر بأن االستيطان عمل انتقامي ضد الفلسطينيين وليس عمالا قانونياا 
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اإلسرائيلي أمس مواطنين في قرى واد بن زيد شمال شرقي يطا قراراا صادراا عن وسلم الجيش 
 دونم ألغراض عسكرية. 1000المحكمة اإلسرائيلية يقضي بمصادرة 

 7/9/4104الحياة، لندن 
 
 العسكرية الخدمة عقب إنهائهن الدعارة مارسن إسرائيلية مجندة آالفالقناة السابعة: عشرة  

 عقب الدعارة مارسن مجندة آالف 20 من أكثر أن عن إسرائيلية إحصاء االتحاد: كشفت – غزة
 .الجيش في العسكرية الخدمة إنهائهن
 مركز أعدها التي اإلحصائية أن اإلسرائيلية السابعة القناة بينها من إسرائيلية إعالم وسائل وذكرت

 الجيش داخل وقيادات اتالمجند بين الجنسي التحرش ظاهرة انتشار إلى ترجع اإلسرائيلي، اإلحصاء
 جنسية وتحرشات ومضايقات العتداءات تعرضن المجندات من %82 إن حيث اإلسرائيلي،
 دوالر، آالف 20و 8 بين تتراوح بمبالغ الرذيلة تجار قبل من الفتاة شراء ويتم .العسكرية بالوحدات

 من واحدة أن إلى لقناةا وأشارت يومياا، ساعة 28 إلى 24 بين األسبوع في أيام سبعة لديهم لتعمل
 اإلبال  يستطعن ال ولكن بالجيش، كبار ضباط قبل من لالغتصاب تتعرض بالجيش مجندات 8

 .اإليذاء خشية عنهم
 7/9/4104االتحاد، أبو ظبي، 

 
 صحفيًا فلسطينيًا في سجون االحتالل  04للدراسات:  فلسطين أسرى مركز 

صحفياا فلسطينياا اعتقلتهم سلطات  21اسات" إن مركز أسرى فلسطين للدر "قال  :رائد الفي -غزة 
 . االحتالل خالل عملهم في كشف الجرائم "اإلسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني

وأكد المتحدث باسم المركز رياض األشقر أن "إسرائيل" تتعمد استهداف الحقيقة، وتغييب العاملين 
تهداف الصحفيين الفلسطينيين سواء على كشف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وهذا يتمثل في اس

 م.بالقتل أو االعتقال أو االعتداء المستمر عليه
 7/9/4104الخليج، الشارقة 

 
 المركزية المحكمة أدانتهما القدس من فتيين تبرئ اإلسرائيلية العليا المحكمة 
 من فتيين ءةببرا االستعجال، صفة وعلى اإلسرائيلية، العليا المحكمة قررت": األيـام" - هللا رام

 إصابة إلى أدى ما العيسوية، قرية دخلت قد كانت إسرائيلية حافلة بمهاجمة اتهامهما تم القدس،
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 في المركزية المحكمة في بحقهما الصادر والحكم اإلدانة قرار إلغاء تم حيث بجروح، الحافلة سائق
 وغرامة تنفيذ وقف لىإ إضافة شهرا، 22 لمدة الفعلي بالسجن الفتيين على وحكم الماضي، نيسان
 .وتعويض مالية

 7/9/4104األيام، رام هللا 
 

 مدارس بعدة إيواء مراكز وجود رغم موعده فـي الدراسي العام افتتاح: األونروا 
 خليل الدكتور غزة قطاع في" اونروا" الدولية الغوث وكالة عمليات مدير ممثل قال :الشيخ خليل

 .المدارس في ل يواء مراكز عدة وجود رغم موعده في سيالدرا العام افتتاح سيتم انه: الحلبي
 النار إطالق وقف قبل غزة، شمال محافظة في مركزاا  13 من اإليواء مراكز تقليص تم أنه وأوضح

 .حانون بيت في وثالثة جباليا مخيم في منها اثنان فقط، مراكز خمسة إلى
 التي" شعبك شارك" حملة في متطوعينال تكريم حفل في الحلبي. د قدمها كلمة سياق في ذلك جاء

 .العدوان أيام خالل غزة شمال محافظة في اإليواء مراكز في للنازحين النفسي الدعم خدمات قدمت
 7/9/4104األيام، رام هللا 

 
  يرزق بمولود ثاني عن طريق "النطف المهربة" االحتاللأسير في سجون  

جاب زوجة أسير فلسطيني، محكوم بالمؤبد لـ كشفت مصادر طبية فلسطينية النقاب عن إننابلس: 
 ( مرة، مولوداا جديداا عن طريق "النطف المهربة" من داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي.16)

وأعلن مركز "رزان" لعالج العقم وأطفال األنابيب في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أن زوجة 
"النطف المهربة" في مستشفى "العربي  األسير عمار الزبن، وضعت طفلها الثاني عن طريق

 التخصصي"، وأطلقت عليه اسم )صالح الدين(.
 1/9/4104قدس برس، 

 
 ُضربت بشكل موجع من المقاومة  "إسرائيل"يعتقدون أن من الفلسطينيين  %7771 :استطالع 

المركز في أحدث استطالع للرأي أعدره الدكتور نبيل كوكالي ونشره  :العالقات العامة -بيت ساحور
  الفلسطيني الستطالع الرأي
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 (www.pcpo.org) ( أب 29-24وأجري خالل الفترة )ويشمل عينة عشوائية مكونة من  1024
عاماا فما فوق، جاء فيه أن 28شخصاا يمثلون نماذج سكانية من قطاع غزة أعمارهم  2000

 .( من الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة قلقون من مواجهة عسكرية محتملة مع اسرائيل7122%)
قطاع غزة قيرموا أوضاعهم  وقال الدكتور نبيل كوكالي أن نسبة عالية من الجمهور الفلسطيني في

االقتصادية بالسيئة، وأن همهم الرئيسي في الوقت الحالي هو الشعور باألمان وا عادة اإلعمار في 
قطاع غزة لعله يفتح لهم مجاالت عمل كثيرة، إذ أن نسبة عالية منهم يعتقدون أن أوضاعهم 

ن بعد انتهاء العدوان االسرائيلي على قطاع غز  ة. وعلى هذا فأن المطلوب من االقتصادية ستتحسر
المجتمع الدولي اإلسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة والشروع بإعادة إعماره وفتح المعابر 
قامة مناطق صناعية والعمل على إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة ومطار بري في  التجارية وا 

يجاد ممر بري يربط الضفة ا عادة إعمار مطار غزة وا   .لغربية بقطاع غزةالضفة الغربية وا 
وأضاف د. كوكالي أن هناك رضى عام لدى الجمهور الفلسطيني فيما يتعلق بالتغطية اإلعالمية 
خالل عملية العصف المأكول على قطاع غزة، وأن أغلبيتهم شعروا بالحزن والغضب والخوف خالل 

 .مشاهدتهم لنشرات األخبار والتغطية اإلعالمية
ن يعتقدون أن قورة الردع االسرائيلية قد انخفضت وأن اسرائيل قد ُضربت وبيرن د. كوكالي أن الغزريو 

 .بشكل موجع من المقاومة الفلسطينية خالل عملية العصف المأكول
 .وأشار د. كوكالي أن الغالبية منهم يؤيدون استئناف المفاوضات مع االسرائيليين

 
 القلق من مواجهة عسكرية

( %3028من مواجهة عسكرية أخرى مع إسرائيل؟"، أجاب )وحول سؤال :إلى أي درجة أنت قلق 
( لست قلقاا، %2821( إلى درجة متدنية، )%821( إلى درجة متوسطة، )%4227إلى درجة عالية، )

 ."( أجابوا "ال أعرف222%)
 

 إلحاق األذى
 ورداا عن سؤال "في حالة وقوع معركة أخرى مع اسرائيل إلى أي درجة أنت قلق من احتمال إلحاق

( إلى %828( إلى درجة متوسطة، )%3621( إلى درجة عالية، )%3322األذى بك؟"، أجاب )
 ."( أجابوا "ال أعرف%422( لست قلقاا، )%2724درجة متدنية، )
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 مواجهة عسكرية
( %3924وجواباا عن سؤال "حسب رأيك، هل ستقع قريباا مواجهة جديدة مع اسرائيل؟"، أجاب )

 ."( أجابوا "ال أعرف%1422، )( بالنفي%3622بااليجاب، )
 

 قوة الردع االسرائيلية
( من الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة أن قوة الردع االسرائيلية في صحوة عملية %2624قال )

( أجابوا "ال %222( انخفضت، )%2429( بقيت بدون تغيير، )%1321العصف المأكول قد زادت، )
  ."أعرف

( %7726ل موجع من المقاومة الفلسطينية؟"، أجاب )وحول سؤال "هل ُضربت اسرائيل بشك
 ."( أجابوا "ال أعرف%724( بالنفي، )%22بااليجاب، )

 
 استئناف المفاوضات

( من الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة استئناف المفاوضات مع االسرائيليين، في %2126وأيرد )
 .ال( عن إجابة هذا السؤ %222( منهم ذلك، وتردد )%4229حين عارض )

 
 الطعام والرعاية الصحية

وحول سؤال "خالل عملية "العصف المأكول" هل مررت بأوقات عصيبة بحيث لم تكن تملك المال 
 .( بالنفي%20( بااليجاب، )%20الكافي لشراء الطعام الذي تحتاجه عائلتك؟"، أجاب )

م تكن تملك ورداا عن سؤال "خالل عملية "العصف المأكول" هل مررت بأوقات عصيبة بحيث ل
( بااليجاب، %2226المال الكافي لشراء األودية والرعاية الصحية التي تحتاجها عائلتك؟"، أجاب )

 .( بالنفي4824%)
 

 حكومة الوفاق الوطني
( من الجمهور في قطاع آداء حكومة الوفاق الوطني خالل عملية العصف المأكول %1324وقيرم )

 ."( أجابوا "ال أعرف%2026( بالسيء، )%1127، )( بالمتوسط%4323بالجيد، في حين قيرم )
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 اليونسف
( جيد، %2224ورداا عن سؤال "كيف تقيم آداء اليونسيف خالل عملية العصف المأكول؟"، أجاب )

 ."( أجابوا "ال أعرف%126( بالسيء )%2626( متوسط، )1924%)
 

 القلق على لقمة العيش
( %3226يش أسرتك في الوقت الحالي؟"، أجاب )وحول سؤال "إلى أي درجة أنت قلق على لقمة ع

 ."( أجابوا "ال أعرف%2222( لست قلقاا إلى ذلك الحد، )%28( قلق، )%3223قلق جداا، )
 

 الوضع االقتصادي بعد انتهاء الحرب
ورداا ع ن سؤال"بشكل عام هل تعتقد أن الوضع االقتصادي في قطاع غزة قد يتحسن، يتراجع، أم أنه 

( %1423( سيتحسن، )%2928انتهاء العدوان االسرائيلي على قطاع غزة؟"، أجاب )لن يتغير بعد 
 ."( أجابوا "ال أعرف%420( لن يتغير، )%2229سيتراجع، )

 
 الوضع االقتصادي الحالي

( من الجمهور الفلسطيني الوضع االقتصادي العام في قطاع غزة في الوقت الحالي %6228قيرم )
 ."( أجابوا "ال أعرف%029( بالجيد، )%720( بالمتوسط، و )%1623بالسيء، في حين قيرمه )

 
 هموم المواطن

( %6229( العمل/النقود، )%923وحول سؤال "ما همرك الرئيسي في الوقت الحاضر؟" أجاب )
 . ( المستقبل%2627( الصحة، )%2122األمان، )

 
 الرضا عن الحياة

( غير راضل على األطالق إلى 2حيث ) و رداا عن سؤال "كم أنت راضل عن الحياة بصورة عامة
( 4224( راضل جدا "؟ فقد كانت النتيجة أن قيمة المتوسط الحسابي للرضا عن الحياة هو )20)

( درجة والتي ت عني أن الجمهور الفلسطيني بشكلل عام غير راضل نوعاا 1222درجةبانحراف معياري)
 .ما ع ن حياِتِهم
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 الهجرة
اب الهجرة مفتوحاا أمامك، هل تفكر في مغادرة غزة لبالد أخرى في الوقت وجواباا عن سؤال "لو كان ب

 ."( أجابوا "ال أعرف%128( بالنفي، )%7121( بااليجاب، )%1220الحالي؟" أجاب )
 

 التغطية اإلعالمية
وحول سؤال "هل كان هناك القدر الصحيح من التغطية لعملية العصف المأكول على شاشات 

 ."( أجابوا "ال أعرف%2( بالنفي، )%3( إلى حد ما، )%41( بااليجاب، )%24التلفزة؟"، أجاب )
وجواباا عن سؤال "كيف تقيرم قدر التغطية اإلعالمية في نشرات األخبار لعملية العصف المأكول 

( بمقدار عالي جداا، %2223( بالمقدار المضبوط، )%3129بالنسبة لسكان غزة؟"، أجاب )
(2328%( ،  ."أجابوا "ال أدري( %120( غير كافل

ورداا عن سؤال "ما هو أكثر شيء شعرت به عندما شاهدت التغطية اإلعالمية "لعمليرة العصف 
( الخوف، %28( التضامن، )%1222( حصلت على معلومات، )%2124المأكول"؟"، أجاب )

  ."( أجابوا "ال أدري%222( الغضب، )%2122( الضجر، )%1( الحزن، )3129%)
 

 ةمنهجية الدراس
وقال الياس كوكالي رئيس قسم األبحاث والدراسات أنه تمر إجراء جميع المقابالت في ه ذِه الدراسة 
داخل البيوت التي تمر اختيارها عشوائياا في المناطق وفقاا لمنهجية علمية متبعة في المركز وقد تمر 

( 18اا شمال غزة، )( موقع22( موقعاا في قطاع غزة موزعة على النحو التالي: )90اختيارها من )
( موقعاا 22( موقعاا محافظة خانيونس، )28( موقعاا محافظة دير البلح، )28موقعاا مدينة غزة، )

 ( ِعند مستوى ثقة322)±%محافظة رفح. وبيرن أن نسبة هامش الخطأ في هذا االستطالع كانت 
(9220%). 

س في مدينة بيت ساحور في شهر تجدر اإلشارة إلى أنر المركز الفلسطيني الستطالع الرأي قد تأس
وهو من المراكز الرياديرة العاملة في األراضي الفلسطينية ليس فقط في  2994شباط )فبراير( عام 

مجاالت استطالع الرأي العام فحسب، بل أيضاا في مجال األبحاث اإلقتصادية واإلجتماعية 
 لشبكة العربيرة الستطالعات الرأيوالتعليمية والصحيرة وغيرها. والمركز عضو في الفريق المؤسس ل

(ANPOP)  ومقرها القاهرة / جمهورية مصر العربية وعضو ع ن فلسطين في مؤسسة غالوب
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وعضو كذلك في اإلتحاد العالمي  (WIN) والشبكة العالمية المستقلة ألبحاث السوق (GIA) العالمية
 .ESOMAR ومؤسسة الواليات المتحدة األمريكية – (WAPOR) ألبحاث استطالعات الرأي

 0/9/4104المركز الفلسطيني الستطالع الرأي 
 
 الفلسطينية األسواق في فاسدة إسرائيلية غذائية مواد لتسويق صفقات وزارة االقتصاد: إفشال 
 خالل الوطني، االقتصاد لوزارة التابعة المستهلك لحماية العامة اإلدارة أفشلت": األيـام" - هللا رام

 مع المواطنين وسالمة بصحة متاجرون يعقدها التي المشبوهة الصفقات من ديدالع الجاري، العام
 .المنظفات تشمل األحيان وبعض فاسدة غذائية ومواد تموينية مواد لتسويق إسرائيليين؛ تجار
 الفاسدة المواد عرض يتم إنه أمس، لحم، بيت محافظة في الوطني االقتصاد لمديرية تقرير وقال

 مع مقارنة قليل سعر أو عرض ضمن اآلدمي، لالستهالك وصالحة سليمة أنها على للمستهلك
 قبل من يوميا لالستهالك الموجهة المواد من هي غالبا وتكون المشابهة، األخرى البضاعة
 .المستهلك

 7/9/4104األيام، رام هللا 
 
 ثم النصر ولكنها الحرب اليهود مع عهد وال سالم ال: األردن فياإلخوان  لجماعة العام مراقب 

 نظمته الذي المهرجان في للمشاركة الزرقاء مدينة أبناء من اآلالف قنديل: احتشد خليل -السبيل
 المقاومة بانتصار احتفاء ؛"غزة وانتصرت" عنوان تحت الجمعة، مساء الزرقاء في اإلسالمية الحركة
 .الصهيوني العدو على

 االعالم الزرقاء مدينة في العامة احاتالس احدى في اقيم الذي المهرجان في المشاركون ورفع
 بحضور المقاومة، لصواريخ كرتونية ومجسمات االسالمية الحركة ورايات والفلسطينية االردنية
 العمل جبهة حزب عام وامين سعيد، همام الدكتور المسلمين االخوان لجماعة العام المراقب

 .الوطنية الشخصيات من وعدد زرقاءال في االسالمية الحركة وقيادات الزيود، محمد االسالمي

 من يروجه ما كلمته في سعيد همام الدكتور المسلمين االخوان لجماعة العام المراقب واستنكر
 اليهود، اوليائهم قتل ويؤذيهم منه، ويحزنون المقاومة، انتصار من يهونون الذين" بالسفهاء" وصفهم
 والهوان الذل مسلسل يبقى ان ويريدون لمنافقين،وا لليهود موجهة كانت التي القسام صواريخ وتؤذيهم
 والخوف الرعب اليهود المقاومة اذاقت وقد غزة انتصرت فقد قولكم وطاش خبتم: "لهم نقول والعار،

 ."يوما 22 طوال والهوان والويالت
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 نتنياهو وتستقبلون اليهود، تفاوضون ماذا على يفاوضون؛ الذين العرب للحكام رسالتنا: "سعيد وقال
 ومسلسل العبثية المفاوضات عن فكفوا انتصرت وغزة انتصرت االمة ان هللا اتقوا عمان، في

 النصر، وغدا ثم الحرب ولكنها سالم، وال لهم عهد فال معهم، العود تلك انقضوا لليهود، االستسالم
 ."المقدس ببيت ونصلي فلسطين سنحرر

 1/9/4104 عمان، السبيل،

 
 : استيراد الغاز من الكيان يدعم االحتاللاألردنية"مقاومة التطبيع"  

اعتبرت لجنة مقاومة التطبيع النقابية األردنية أن االتفاقية على تزويد األردن بالغاز من : عمان
االحتالل، تساعد الكيان الصهيوني في سرقة سواحل فلسطين المحتلة ولبنان، كما تساهم في دعم 

طالة عمر احتالله البغيض. العدو الصهيوني اإلرهابي اقتصاديا ليستمر  في قتل أهلنا وا 
وأكدت في بيان وصل "المركز الفلسطيني ل عالم" نسخة منه اليوم: "إن "االتفاقية تتعارض مع 

 مصالح األردن الوطنية العليا وفي جميع المجاالت وهدفها السيطرة على المنطقة ومقدراتها".
ت والهيئات والنواب إلى القيام بواجبهم في الدفاع ودعت اللجنة جميع المواطنين واألحزاب والمؤسسا

سقاط الحكومة  لغاء جميع اإلتفاقيات مع العدو الصهيوني وا  عن الوطن ومصالحة ومقدراته ورفض وا 
ترهن مصالح الوطن للخارج وتعمل من أجل صالح الوطن  الحالية وتشكيل حكومة وطنية  مستقلة ال

 والمواطن.
 1/9/4104 المركز الفلسطيني لإلعالم،

 
 غزة انتصار بإجهاض يهدد الفلسطيني اإلعالمي التراشق: حزب الوحدة الشعبية األردني 

 التراشق" وصفه مما قلقه عن ذياب سعيد الدكتور الشعبية الوحدة حزب عام أمين عبر الغد: -عمان
 يدفع أن ذلك شأن من أن مؤكدا غزة، في النار إطالق وقف فور نشب الذي الفلسطيني" اإلعالمي

 االنتصار، أسباب أحد من كانت تجسدت التي فالوحدة الفلسطيني، االنقسام عودة من" الخشية إلى
 ."بإجهاضه السماح عدم علينا والنجاح الصمود وهذا

 الفلسطيني، الشعب بصمود احتفاءا  أمس من أول الحزب أقامه جماهيري مهرجان في دياب وأضاف
حياء للمقاومة، ودعماا   مصطفى. علي أبو الشعبية للجبهة العام األمين الستشهاد 23 للذكرى وا 

 كل الجدد النازيون صب همجياا  عدواناا  غزة في الفلسطينيون واجه يوماا  22 مدار على: "وأضاف
 وضوء عربي، رسمي بغطاء تم" العدوان هذا أن موضحا ،"األسلحة أنواع كل مستخدمين فيه، حقدهم
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 فشل وبعد الداخلية بمشاكلها العربية الشعبية القوى انشغال ظل في جاء كما دولي، أخضر
 ."الدولة بيهودية للقبول الفلسطينيين بدفع اإلسرائيلي -األميركي والفشل المفاوضات،

 جسدها التي القتالي واالحتراف والشجاعة، والكفاءة، القدرة، في كانت المفاجأة" ان دياب واضاف
 أهدافه تحقيق في فشله خالل من العدوان لدى حاا واض العجز وكان غزة، أرض على المقاومون
 وفرض وثقافتها المقاومة على اإلجهاز في العدو فشل كما وبفعالية، للمقاومة القتالية القدرة واستمرار

 ."االستسالم ثقافة
 7/9/4104الغد، عمان 

 
 القطاع أطفال على مدرسية حقائب يوزع 30المستشفى الميداني األردني غزة  

 قامت غزة، قطاع في األهل جانب الى بالوقوف الثاني عبدهللا الملك لتوجيهات تنفيذا را:بت –غزة 
 الحقائب بتوزيع للشباب، أجيال مركز مع وبالتعاون ،32 غزة األردني الميداني المستشفى كوادر

 .غزة قطاع جنوب سهيال بني بلدة أبناء على المدرسية
 7/9/4104الدستور، عمان 

 
 العربية الجامعةخالل اجتماعات ازن سيطرح تصوراته الخاصة بإنهاء االحتالل م أبو: ابن حلي 

وصف السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام للجامعة العربية اجتماعات الدورة  :الخليج -القاهرة 
لمجلس الجامعة العربية التي ستعقد اليوم األحد على مستوى وزراء الخارجية، بأنها  241العادية ال

أخطر الدورات، وذلك بفعل حجم ونوعية القضايا والتحديات والتهديدات التي يتضمنها جدول من 
أعمالها، والتي تمتد من فلسطين في ضوء تداعيات العدوان "اإلسرائيلي" على غزة، مروراا بالعراق 

ة واألمن وسوريا وليبيا واليمن وصوالا إلى الصومال والتي تتعرض جميعاا لمخاطر تهدد الدولة الوطني
  . القومي العربي

"الخليج" قبيل ساعات من انطالق الدورة الجديدة قبل ظهر اليوم، ـوقال بن حلي في تصريحات ل
والتي ستشهد مشاركة واسعة من وزراء الخارجية العرب، إن نبيل العربي األمين العام للجامعة 

اصة أو الجلسات المغلقة رؤيته سيطرح أمام الوزراء، سواء في الجلسة االفتتاحية أو الجلسة الخ
وأفكاره للتعامل مع هذه التطورات الخطرة في إطار موقعه بالجامعة، مستنداا في ذلك إلى أنه حان 
الوقت ألن تبادر الجامعة العربية عبر مجلسها الوزاري لبلورة المواقف الصريحة والمواجهة الجادة 
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ا المنطقة العربية، ألنه لم يعد مقبوالا أن تستمر لكل التحديات والتهديدات والمخاطر التي تتعرض له
 . األساليب السابقة في التعاطي معها

وكشف بن حلي عن عقد جلسة خاصة تعقب الجلسة االفتتاحية لمناقشة مجمل الوضع في فلسطين 
مازن سيطرح  وبالذات بعد العدوان الهمجي على قطاع غزة، مشيراا إلى أن الرئيس محمود عباس أبو

اته الخاصة بإنهاء االحتالل "اإلسرائيلي" وللدعم العربي المطلوب في هذه المرحلة، خاصة تصور 
على صعيد إعمار غزة في ضوء الترتيبات التي تجرى حالياا لعقد المؤتمر الدولي للمانحين بالقاهرة، 

 . والمتوقع في غضون الشهر الحالي بالتنسيق بين مصر والنرويج
مناقشات مكثفة لألوضاع الخطرة في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن  ولفت إلى أنه سيتم إجراء

والصومال بعد التطورات المتسارعة فيها، والتي تهدد الدولة الوطنية بمؤسساتها المختلفة وتعرقل 
العملية السياسية في هذه الدول، موضحاا أن ملف اإلرهاب سيكون حاضراا بقوة في اجتماعات اليوم، 

تحوله من جماعات مسلحة غير معروفة المعالم إلى مرحلة أخطر من خالل قيام هذه خاصة بعد 
الجماعات باحتالل األراضي وتطورها في حركتها على األرض، معتبراا أن ذلك يعد متغيراا جديداا في 
هذا الملف يهدد الدولة الوطنية والخريطة الجغرافية وينطوي على تأثيرات سلبية في األمن القومي 

 .عربيال
 7/9/4104الخليج، الشارقة 

 
 يسافرون جوا من تل أبيب إلى جدة 48 فلسطينييألول مرة: حجاج  

سيكون بإمكان الحجاج، هذا العام، السفر من تل أبيب إلى جدة عبر عمان، بالطائرة بعد : 48 عرب
 أن صادقت الدول ذات العالقة على هذه الرحالت الجوية.

تصادية، اليوم األحد، أن هذه ستكون رحالت جوية منظمة، وأنه وذكرت صحيفة "ذي ماركر" االق
شخصا من البالد إلى جدة على متن شركة الطيران  766أيلول الحالي سيتم نقل  16و 13بين 

 دوالر تقريبا للشخص الواحد. 600الملكية األردنية، بتكلفة 
 وتنظم هذه الرحالت الجوية شركة "ميالد للطيران" من مدينة الرملة.

 7/9/4104 48عرب 
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 فيدرالية اقتصادية بين األردن والسلطة إنشاءكيري يقترح  

كشف مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية األسبق أوري سافير النقاب عن أن صالح النعامي:  -غزة
 وزير الخارجية األمريكي جون كيري اقترح إقامة "فيدراليـة اقتصـادية" بـين كـل مـن السـلطة الفلسـطينية

 واألردن و"إسرائيل" كمقدمة لحل دائم للصراع.
نوه سافير، الذي رأس الجانب الصهيوني  يوم الخميس الماضيوفي مقال نشره موقع "يسرائيل بالس" 

أن األمريكيين يعتقدون أن  2993في المفاوضات السرية التي قادت للتوقيع على اتفاق "أوسلو" عام 
بلـــورة حـــل دائـــم للصـــراع، عـــالوة علـــى أنـــه سيضـــمن تحقيـــق  تدشـــين مثـــل هـــذه الفيدراليـــة يســـاعد علـــى

 استقرار اقتصادي يعزز فرص احترام أي اتفاق دائم.
ونوه سافير إلى أن ما يشجع على تقديم الفكرة هو التحوالت الجيوسياسـية فـي المنطقـة والتـي ستسـمح 

 بأن تحظى مثل هذه الخطوة بدعم "المحور السني المعتدل"، في العالم العربي.
ونقل سافير عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية قولهم إن فكرة الفيدراليـة االقتصـادية تشـبه إلـى 
حد كبير تلك القائمة بين كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبور  والتي يطلق عليها "بنلوكس"، مشيراا إلى 

أن عرفــات شــرح لـــه أن الــرئيس الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات ســبق أن اقتـــرح هــذه الفكــرة، وذكــر 
 شخصياا فوائد هذه الفكرة.

وأوضــح ســافير أن تدشــين الفيدراليــة االقتصــادية يعنــي ضــمان إقامــة منطقــة تجــارة حــرة وتعــاون فــي 
مجال الطاقة وتحلية المياه، ومشاريع سياحية مشتركة سيما في منطقة البحر الميت، وتدشين خطوط 

ــــا ت أمنيــــة ثنائيــــة ومخططــــات مشــــتركة لمواجهــــة مواصــــالت بــــين األردن حتــــى مينــــاء حيفــــا، وترتيب
 "اإلرهاب".

وشدد سافير على أن األمريكيين يرون أنه سيكون على األردنيين المساعدة في إيجاد حلـول لقضـيتي 
 الالجئين والقدس، وهما القضيتان اللتان تعتبران من أهم قضايا الحل الدائم.

الفكرة علـى اعتبـار أن وجـود روابـط بـين الكيـان وحسب سافير، فإن قيادات السلطة تبدي حماساا لهذه 
الفلسطيني باألردن سيقلص من حدة معارضة اإلسرائيليين لفكرة إقامة دولـة فلسـطينية مسـتقلة، عـالوة 
علــى أن التعــاون األمنــي علــى جــانبي الحــدود ســيقلص مــن رغبــة اإلســرائيليين فــي االحتفــاظ بمنطقــة 

 "غور األردن".
ر مصـر فـي مـنح قيـادة السـلطة الفلسـطينية مظلـة سياسـية عربيـة، لتمكينهـا وأكد سافير على أهمية دو 

من السير في هذا المسار، عبر الحصول على تفويض من الجامعة العربية، باإلضافة إلى دور مهم 
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للسعودية التي سـتدعم الفيدراليـة ماليـاا، علـى اعتبـار أنهـا معنيـة بنجـاح "المحـور البرغمـاتي" فـي العـالم 
 العربي.

نقل عن محافل أمريكية قولها إن كيري اكتشف خالل مباحثاته مع ملك األردن عبد هللا أنه قلق جداا و 
إزاء فرص استقرار مملكته الداخلي، لكنه في الوقـت ذاتـه يبـدي حماسـاا إزاء دور بـالده فـي أيـة تسـوية 

 للقضية الفلسطينية.
خابات الجزئية للكونغرس في نوفمبر القـادم وحسب هذه المحافل، فإن اإلدارة األمريكية تنوي بعد االنت

 دفع هذا المخطط قدماا بالتعاون مع الدول العربية "البرغماتية".
وشدد سافير على أن أهم متطلب لنجاح هذه الخطة هو إضعاف حركـة "حمـاس"، مشـيراا إلـى أن هـذا 

مــع كــل مــن مصــر هــو الســبب الــذي يــدفع رئــيس الــوزراء الصــهيوني بنيــامين نتنيــاهو لتعزيــز تحالفــه 
واألردن لتحقيـــق هـــذا الغـــرض، منوهـــاا إلـــى أن المؤسســـة األمنيـــة تعتبـــر أن األجهـــزة األمنيـــة المصـــرية 

 واألردنية ذات "سجل جيد" في معالجة الحركات اإلسالمية.
واســتدرك ســافير قــائالا إن أحــد العوائــق الرئيســة أمــام نجــاح المخطــط األمريكــي يتمثــل فــي حقيقــة أن 

 عني بمنح عباس أي انجاز على األرض في الضفة الغربية.نتنياهو غير م
 1/9/4104، 40عربي 

 
 أمام المحاكم األرجنتينية "إسرائيل"دعوى قضائية ضد  

رفع فنانون وممثلون لجمعيات حقوقية وأهلية واجتماعية وناشطون، ولجنة التضامن مع : )يو بي أي(
رائيل، هي األولى من نوعها التي ترفـع أمـام الشعب الفلسطيني في األرجنتين، دعوى قضائية ضد إس

وقــال بيــان صــادر عــن ســفارة دولــة فلســطين لــدى األرجنتــين أمــس ، إن الــدعوى  المحــاكم األرجنتينيــة.
دعوى ضد سلطات دولـة إسـرائيل »رفعت أمام محكمة العدل الفيدرالية في مدينة قرطبة، تحت عنوان 

بادة جماعي  ».ة بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزةالرتكابها جرائم ضد اإلنسانية وا 
وأضاف البيان أن من بين الموقعين على الدعوى، الصحافي ورئيس لجنـة تكـريم المفقـودين والشـهداء 
مــن حــزب التحريــر األرجنتينــي ســيرخيو اورتيــز، والممثــل خــوان خوســيه توتــو، والمغنيــة والممثلــة مــارا 

 لمحاكمات جرائم ارتكبت خارج األراضي األرجنتينية.سانتوشو، الذين أشاروا إلى أن هناك سوابق 
وطالبـــت الـــدعوى بإصـــدار مـــذكرة اعتقـــال دوليـــة بحـــق شخصـــيات إســـرائيلية عبـــر االنتربـــول، وبـــإلزام 

 إسرائيل بدفع كافة تكاليف إعادة إعمار ما دمره العدوان باإلضافة إلى التعويضات لذوي الضحايا.
 7/9/4104المستقبل، بيروت 
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 حماس تسبب أزمة في نيويوركتب على لوحتها كلمة كُ سيارة  
تســببت ســيارة، تحمــل لوحــات كتــب عليهــا كلمــة "حمــاس"، فــي عرقلــة حركــة المــرور بمنطقــة : لقــاهرةا

 بروكلين األمريكية.
وتساءل مواطنون يعيشيون في المنطقة التي تقع في والية نيويورك األمريكية في تقرير مصـور: "هـل 

 طريق، ال.. فهي تقف على جانب الشارع".هي مركونة في وسط ال
ولكن المثير في األمر، بحسب التقرير، هي لوحتها التي كتب عليها كلمة "حماس"، فكثيرون يريـدون 

 إلقاء نظرة عليها.
 7/9/4104الشرق، الدوحة، 

 
 " عن االستعصاء الفلسطينيحماسمسؤولية "فتح" و " 

 ماجد كيالي
ح أن غالبية المهتمين والم تابعين للشؤون الفلسطينية لم تـراهن علـى نجـاح المصـالحة الفلسـطينية، ُيرجر

بـــين حركتـــي "فـــتح" و "حمـــاس"، والتـــي نجـــم عنهـــا تشـــكيل حكومـــة التوافـــق الـــوطني. والســـبب أن هـــذه 
المصالحة لم تـأت نتيجـة قناعـة الطـرفين المعنيـين بضـرورة تجـاوز أخطـار االنقسـام، أو بسـبب تطـور 

 الى العمل السياسي على قاعدة الوحدة مع االختالف. مفاجئ في نظرة كل منهما
باختصار، فهذه المصالحة تمت بين طرفين مأزومين. فمن جهتها، فإن قيادة "فتح"، وهي ذاتها قيـادة 
المنظمــة والســلطة فــي الضــفة، شــعرت بأنهــا وصــلت فــي خيارهــا السياســي الــى طريــق مســدود، بســبب 

يار التفاوضي وحده. أما حركـة "حمـاس" فباتـت فـي عزلـة كبيـرة، التعنت اإلسرائيلي، وارتهانها الى الخ
ال سيما بعد اسقاط حكم "اإلخـوان المسـلمين" فـي مصـر، وتشـديد الحصـار عليهـا، وعلـى سـلطتها فـي 

 غزة، مع اغالق أنفاق رفح، وفرض القيود على تحويل األموال اليها.
ة الطـرفين، وبمثابـة مخـرج لهمـا مـن هكذا جاءت المصالحة، وضـمنها حكومـة الوفـاق، اسـتجابة لحاجـ

المأزق الذي بات يحيق بهما. مع ذلك، فكل منهما أرادها لمصلحته، أو كمصالحة شكلية، او كغطاء 
لتمريــر الوقــت. فقــد تبــين، مــثالا، أن حركــة "فــتح" غيــر مقتنعــة بهضــم الواقــع الســلطوي الــذي فرضــته 

ة واألمنية الـى السـلطة، مـع ضـمان تـأمين حركة "حماس" في غزة، بما في ذلك ضم أجهزتها الحكومي
 ألفاا، إلى السلطة. 41رواتبهم، علماا أن عدد هؤالء يقدر بـ
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فــي مقابــل ذلــك، فــإن حركــة "حمــاس" ال تبــدو مســتعدة للتخلــي مجانــاا عــن ســلطتها فــي غــزة، وال عــن 
ر الفلسـطيني، أجهزتها األمنية، أقله في غياب مقابل مناسب يكفل لها المشاركة وفق حجمها في القـرا

 سواء في السلطة او المنظمة.
يتبـــين مـــن ذلـــك أن االنقســـام الفلســـطيني تجـــاوز الحيثيـــة المتعلقـــة بأنـــه مجـــرد خـــالف سياســـي، علـــى 
الخيـــارات الوطنيـــة، بشــــأن الهـــدف المنشــــود والطريـــق األنســـب الســــتعادة الحقـــوق، إذ بــــات لـــه طــــابع 

ل سلطة منهما تهيمن في مجالها اإلقليمـي مؤسسي، يتمثل بوجود سلطتين، مع نظامين سياسيين، وك
والمجتمعي، مع أجهزة إدارية وأمنية وموارد مالية وممثليات خارجية وصحافة وتلفزيون. والمشكلة هنا 
ان النظــام السياســي الفلســطيني، ال ســيما بعــد تحولــه مــن حركــة تحــرر الــى ســلطة، ال يــوفر الظــروف 

ذ إن المجلـس التشـريعي الـذي تحتـل فيـه حركـة "حمـاس" إليجاد مخـارج مناسـبة لحـل هـذه اإلشـكالية، إ
 (.1006الغالبية بات بحكم المعطرل، ألن حركة "فتح" لم تهضم خسارتها في االنتخابات )

في المقابل، فاالحتكـام الـى انتخابـات جديـدة، كمـا تـدعو "فـتح"، ال يلقـى قبـوالا مـن "حمـاس"، كـرد فعـل 
فلســـطيني فـــي حالـــة استعصـــاء، وبـــديهي ان ذلـــك يشـــمل علـــى التجربـــة الســـابقة، مـــا يجعـــل الوضـــع ال

 الكيانين الجمعيين الفلسطينيين، أي السلطة والمنظمة.
ثمة مشكلة أخرى أيضاا، مفادها أن كل واحدة من هـاتين الحـركتين تعتقـد أنهـا علـى حـق فـي خياراتهـا 

بمــا يــراه الطــرف  السياســية، وأشــكال عملهــا، ونمــط ادارتهــا للســلطة فــي الضــفة وغــزة، مــن دون مبــاالة
المقابل، وحتى بما تريده غالبية الفلسطينيين. مثالا، فإن حركة "فتح" ترى أن سـلطة "حمـاس" فـي غـزة 
إنمــا هــي نتيجــة انقــالب، ادى الــى انقســام النظــام السياســي، وفصــل غــزة عــن الضــفة. كمــا انهــا تأخــذ 

دخالهـــا الفلســطينيين فـــي مغــ امرات خطيــرة. وفـــي كــل ذلـــك عليهــا خيارهــا فـــي المقاومــة بالصــواريخ، وا 
تتناسى حركة "فتح" فوز هذه الحركة في االنتخابات، ومسؤوليتها هي عن مصـادرة نتيجـة هـذا الفـوز، 
كمــا تتناســى أنهــا هــي قامــت بــانقالب، أيضــاا، بتوقيعهــا اتفــاق اوســلو المجحــف والنــاقص، مــن خلــف 

لتحريــر، وفصــلها بــين فلســطينيي ظهــر الفصــائل والهيئــات التشــريعية الفلســطينية، وتهميشــها منظمــة ا
 االرض المحتلة والالجئين، وتحولها من حركة تحرر الى سلطة.

في المقابل، فحركة "حماس" تأخذ على "فتح" خياراتها المضررة، وضمنها مهاودتها في عملية التسوية، 
التهدئـة، ووقفها أي شكل من المقاومة، متناسية أنها، أيضاا، اضـطرت الـى وقـف المقاومـة، وانتهجـت 

وتحولت الى سلطة في غزة، بعـدما هيمنـت عليهـا بـالقوة وبشـكل أحـادي. كمـا تتناسـى مسـؤوليتها عـن 
االنقســام فــي النظــام السياســي الفلســطيني، الــذي أدى إلــى حصــار القطــاع وشــن ثــالث حــروب مــدمرة 
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طنين، عليـــه، ناهيـــك عـــن كونهـــا هـــي االخـــرى بمثابـــة ســـلطة أحاديـــة تحكـــم غـــزة، وتقيرـــد حريـــات المـــوا
 وتفرض عليهم تصوراتها في العيش.

فــي المحصــلة، نحــن إزاء فصــيلين مهيمنــين علــى الســلطة والمــوارد والمجــال السياســي، وكــل منهمــا ال 
يرى ما يراه اآلخر، وال ما يراه اآلخرون فيه. لذا، وما دام هذا اإلنكار قائماا، فإن الفلسطينيين سيبقون 

ذه الحالـة ال بـد مـن ان يقـوم علـى إدراك الطـرفين لهـذه الوقـائع في إطار االنقسام، ألن شرط تجاوز هـ
والتعامــل علــى اساســها. أمــا الشــرط األهــم للخــروج منهــا فيتمثــل باســتعادة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
طابعهـــا كحركـــة تحـــرر وطنـــي وبنـــاء نظـــام سياســـي يتأســـس علـــى الديموقراطيـــة والمشـــاركة السياســـية 

 صائلية.والتمثيل بدل المحاصصة الف
ولعلــه يجــدر لفــت االنتبــاه هنــا إلــى ان الفلســطينيين فــي واقعهــم الــراهن ليســوا مقســومين بــين "فــتح" و 
"حمـاس"، او بـين خيـاري المفاوضـة أو الحـرب بالصـواريخ، أو بـين التسـوية فـي دولـة الضـفة وغــزة او 

الفلســطينيين الواقعيــة تحريـر فلســطين، إذ األمــر اعقــد مــن ذلــك، وأكثـر تعدديــة وتنوعــاا. ثــم إن خيــارات 
أرحب أيضـاا، بخاصـة أن الواقـع يسـير علـى نحـو آخـر كمـا نشـهد فـي ممارسـات الفلسـطينيين فـي كـل 

 اماكن وجودهم.
وبالنســــبة الــــى معظــــم الفلســــطينيين، فــــإن هــــذين الفصــــيلين يهيمنــــان علــــى مجــــالهم السياســــي، بســــبب 

والماليــــة والسياســــية وفوقهــــا النفــــوذ  تحكمهمــــا بالســــلطة والمــــوارد وحيازتهمــــا مصــــادر القــــوة، العســــكرية
اإلقليمــي، وأيضــاا بســبب تمــزق مجــتمعهم، وخضــوعه الــى ســلطات متعــددة، ناهيــك عــن انغــالق الحيــاة 
السياســـية الفلســـطينية، بســـبب غيـــاب عالقـــات التمثيـــل والمشـــاركة والديموقراطيـــة والهيئـــات التشـــريعية. 

أيضاا كتحصيل حاصل، او بمثابة امتداد، لحال وبكالم آخر، فإن االنسداد الفلسطيني يمكن ان يفهم 
 االنسداد واالستعصاء السياسي في المشرق العربي.

 7/9/4104الحياة، لندن 
 

 في المقاومة.. لم تعد فلسطين مكانًا آمنًا للهجرة اليهودية 
 د.عصام عدوان

سـطين كانـت تتـأثر لقد أثبتت وقائع التاريخ الفلسـطيني المعاصـر بـأن معـدالت الهجـرة اليهوديـة إلـى فل
بالثورات العربية في فلسطين سـواء قبـل النكبـة أو بعـدها، حيـث تتراجـع معـدالتها بشـكل ملحـوظ، ذلـك 
أن المهـــاجرين ينشـــدون األمــــن واالســـتقرار، واالســــتثمار فـــي فلســـطين، وهــــو مـــا يتنــــاقض مـــع أجــــواء 

 الثورات.
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ليهــود فــي العــالم علــى الهجــرة إلــى ربمــا أثــرت المقاومــة الفلســطينية بــدرجات متفاوتــة فــي مــدى إقبــال ا
فلســطين، بســـبب تضعضـــع األمـــن فـــي ) إســـرائيل (، ومـــع ذلـــك تمـــديد االســـتيطان فـــي الضـــفة الغربيـــة 
بســبب تــوفير الســلطة الفلســطينية لألمــن للمســـتوطنين، وانعــدام المقاومــة الفلســطينية فيهــا منــذ ثمـــاني 

غــزة وعملياتهــا تتجــاوز غــالف غــزة،  ســنوات. وفــي الوقــت نفســه لــم تكــن صــواريخ المقاومــة فــي قطــاع
 ولذلك اقتصر تأثيرها على هذه المناطق وحدها.

م كانـت ذات طبيعـة مختلفـة؛ حيـث طالـت صـواريخ المقاومـة معظـم 1024الحرب على غزة فـي عـام 
المدن اإلسرائيلية وبعض مستوطنات الضفة الغربية أيضاا. وقـد تعـريض مسـتوطنو غـالف غـزة لعمليـة 

منــاطق بعيــدة نســبياا داخــل إســرائيل أمــالا فــي النجــاة مــن صــواريخ المقاومــة، ومــن  نــزوح طــوعي إلــى
األنفاق الهجومية التي قدرروا إمكانية تسلل المقاومين إليهم عبرها، لكنهم فوجئوا بأن صواريخ المقاومة 
وا لحقــت بهــم إلــى أبعــد مــدى فــي إســرائيل. لــم تعــد حيــاة المســتوطنين فــي إســرائيل آمنــة، ســواء اســتوطن

 جنوبها أو شمالها أو أي منطقة فيها، وهذا يعني التالي:
. سوف تسفر الشهور القادمة عن تراجع أعداد المستوطنين في غالف غزة، ليس فقط ألن بعضـهم 2

سـيقرر االنتقـال إلـى منـاطق بعيـدة عـن غـزة، بـل وألن بعضـهم سـيقرر الهجـرة التامـة مـن إسـرائيل إلـى 
 موطنه األصلي خارجها.

ي يهود العالم ألخبار نزوح مستوطني غالف غزة إلى درجة قيام السلطات اإلسرائيلية بعمليات . تلقرِ 1
إجـالء للمســتوطنين وعــدم االقتصـار علــى رغبــات النـزوح الطوعيــة، واحتكــاك بعـض هــؤالء اليهــود مــع 

مـا بعض المهاجرين إلى الخارج، سيؤدي إلى امتناعهم عن مجـرد التفكيـر فـي الهجـرة إلـى إسـرائيل مه
 كانت اإلغراءات التي ستقدمها الحكومة اإلسرائيلية.

. وصــول بعــض صــواريخ المقاومــة خــالل الحــرب إلــى بعــض مســتوطنات الضــفة الغربيــة، ســيحول 3
دون تــدفق المهــاجرين اليهــود إلــى هــذه المســتوطنات. كمــا أن انتقــال روح المقاومــة إلــى شــباب الضــفة 

 لى مستقبل تواجدهم في تلك المستوطنات.سيشعر المستوطنين اليهود بالقلق الشديد ع
. أقنعت الحرب كثيراا من المسـتثمرين اليهـود بـأال مسـتقبل اقتصـادي السـتثمارهم فـي فلسـطين، ومـع 4

رحيل هؤالء وسحب استثماراتهم، ستتأثر األوضاع االقتصادية للعدو، األمر الذي ينعكس على تراجع 
 االستيطان وتراجع الهجرة معاا.

قاطعـــة االقتصـــادية شـــبه العالميـــة للمســـتوطنات اليهوديـــة، ســـتقلص المـــردود االقتصـــادي . حالـــة الم2
 للمستوطنات اليهودية، وهي إن لم تتراجع، فإنها لن تتطور.
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ز الهجـرة  أستطيع القول بكل ثقة أن عهد الهجرة اليهودية قد ولرى، حيث ستتوقف نهائياا، وسـوف تتعـزي
ن تمكُّن المقاومة الفلسطينية فـي مواجهـات المعاكسة، وسيتبع ذلك تراجع االستي طان إلى حدرل كبير. وا 

جـالء مسـتوطنيها سيدشـن مرحلـة هجـرة يهوديـة معاكسـة علـى  قادمة من تحرير بعـض المسـتوطنات وا 
ى أ ْن ي ُكون  ق ِريباا{)اإلسراء  ي ُقوُلون  م ت ى ُهو  ُقْل ع س   (22نطاق واسع، تمهيداا للتحرير الشامل. } و 

 1/9/4104الفلسطيني لإلعالم  المركز
 
 مفاجأة عباس الصادمة.. 

 صالح النعامي
لــم تكــد الحــرب علــى غــزة تضــع أوزارهــا، حتــى اكتشــف الفلســطينيون ســريعاا أن هنــاك مــا يهــدد فــرص 
تطبيق االتفاق الذي أفضى إلى وقف إطالق النار في القاهرة، وتضمن موافقـة إسـرائيلية مبدئيـة علـى 

يـــر اإلحبـــاط أن بعـــض مظـــاهر ســـلوك قيـــادة الســـلطة الفلســـطينية التـــي تتـــولى رفـــع الحصـــار. وممـــا يث
التفاوض باسم الجانب الفلسطيني تثير شكوكاا ثقيلة بشأن مدى جديتها في إغاثة غزة وأهلها، وتكـرس 
انطباعاا بأن قيادة السلطة تمهد األرضية لتأجيل الشـروع فـي إعـادة إعمـار القطـاع، تحـت قائمـة ذرائـع 

يــر موضــوعية، مــن دون أدنــى اكتــراث بمشــاعر مئــات آالف الفلســطينيين الــذين فرضــت ومســوغات غ
مــنهم، وجــرح أكثــر مــن  1200علــيهم حــرب طاحنــة، قتــل فيهــا جــيش االحــتالل اإلســرائيلي أكثــر مــن 

لحاق أضرار هائلة بـالبنى التحتيـة  عشرة آالف آخرين، ناهيك عن تدمير آالف المنازل والمؤسسات وا 
 األساسية.

مــا يبعــث علــى الريبــة بــأن الســلطة الفلســطينية تبــدو مســتعدة للتجــاوب مــع مخططــات إســرائيلية  هنــاك
معلنة، تهدف إلى توظيف الحرب في توفير الظروف التي قد تفضي إلى تجفيـف منـابع المقاومـة فـي 
ال كيـف يمكـن  القطاع، عبر محاولة إقناع الفلسطينيين ببؤس الرهـان علـى هـذه المقاومـة وعوائـدها. وا 
للمــرء أن يــتفهم أن إســرائيل تســتند فــي رفضــها مطالــب المقاومــة الرئيســة إلــى حقيقــة أن قيــادة الســلطة 
الفلســــطينية تشــــاركها الموقــــف نفســــه مــــن هــــذه المطالــــب. فعلــــى ســــبيل المثــــال، يبــــرر وزيــــر الحــــرب 
ــــرفض الســــلطة  ــــي غــــزة، ب الصــــهيوني، موشــــيه يعلــــون، معارضــــة حكومتــــه تدشــــين مطــــار ومينــــاء ف

ـــب. وتضـــفي سلســـلة تصـــريحات نســـبت للـــرئيس الفلســـطيني، محمـــود الفلســـطيني ة ومصـــر هـــذا المطل
عبــاس، بعيــد اإلعــالن عــن وقــف إطــالق النــار صــدقية علــى المخــاوف بــأن قيــادة الســلطة الفلســطينية 
منخرطـة فـي مخطـط صـهيوني عربـي، يهـدف إلـى محاولـة إرسـاء بيئـة سياسـية أمنيـة فـي قطـاع غـزة، 

ئة السائدة فـي الضـفة الغربيـة، والتـي تقـوم علـى مأسسـة التعـاون األمنـي بـين تشبه، إلى حد كبير، البي
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الســلطة وســلطات االحــتالل. فعلــى ســبيل المثــال، ال يمكــن للمــرء أن يــتفهم رفــض عبــاس دفــع رواتــب 
موظفي حكومة غزة التي تبرعت بها دولة قطر، حتى بعـد أن سـحبت إسـرائيل اعتراضـها علـى دخـول 

ر مـن عـام، مـن دون أن يحصـل هـؤالء الموظفـون علـى رواتـبهم، علـى الـرغم األموال، وقد مضـى أكثـ
مــن أنهــم يمارســون أعمــالهم بانتظــام، فــي حــين يــتم دفــع رواتــب للمــوظفين الــذين اســتنكفوا عــن العمــل، 
بنــاءا علــى تعليمــات الســلطة الفلســطينية. وفــي وقــت يمضــي فيــه مئــات آالف الفلســطينيين الــذين دمــر 

ي أثنـــاء الحـــرب، أوقـــاتهم فـــي مراكـــز اإليـــواء فـــي مـــدارس "أونـــروا"، فـــإن عبـــاس االحـــتالل منـــازلهم، فـــ
يشترط، قبل البدء في مشاريع إعادة اإلعمار، التخلص مما أسماها "حكومة الظل" التي شكلتها حركة 

 حماس في قطاع غزة.
فـاق ويدرك عباس أنه ال وجود لحكومة ظل في قطاع غزة، بعد أن وقعت حركتا فتح وحماس علـى ات

المصالحة، وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يفترض أن تكون مسؤولة عن قطاع غزة والضـفة 
ن كانت ثمة مخاوف تسـاور عبـاس مـن وجـود مثـل هـذه الحكومـة، فليـوعز  الغربية، على حد سواء. وا 

تشـويش بـأي إلى حكومة رامي الحمد هللا بالقدوم إلى قطاع غزة، ومزاولة دورها كامالا، وفي حال تم ال
شكل على دور هذه الحكومة وأدائها، فباإلمكـان تحميـل "حمـاس" المسـؤولية عـن إعاقـة مشـاريع إعـادة 

 اإلعمار. مع العلم أن الحركة أعلنت أنه لم يعد لها أية عالقة بإدارة شؤون قطاع غزة.
نقــل مقرهــا  اإلجــراء الطبيعــي المتوقــع مــن قيــادة وطنيــة مســؤولة أن تســارع، فــور انتهــاء الحــرب، إلــى

الرســمي، مؤقتــاا، إلــى قطـــاع غــزة، للوقــوف إلــى جانـــب الجمــاهير التــي يفتــرض أنهـــا تمثلهــا فــي هـــذه 
الظروف المأساوية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: إن كان الطرف الفلسطيني الـذي يفتـرض أن يمثـل 

ر علـــى الشـــعب الفلســـطيني أمـــام إســـرائيل فـــي المفاوضـــات التـــي ســـتجري بشـــأن رفـــع مظـــاهر الحصـــا
القطاع يتصرف على هذا النحو، فكيف سنتوقع أن يحرص على تحقيق مطالب المقاومة العادلة؟ مـا 
يبرر الشكوك بشأن دوافع سلوك عباس وخلفياته أن أوساطاا رسمية إسرائيلية تجاهر بأن هناك تفاهماا 

ة الفلسـطينية. بين تل أبيب والسلطة وقـوى عربيـة إقليميـة علـى توظيـف الحـرب فـي استئصـال المقاومـ
فعلى سبيل المثال، أعلنت وزيرة القضاء الصهيونية، تسيفي ليفني، أنها أعـدت خطـة متكاملـة، تهـدف 

 إلى "خنق" حركة حماس قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وبدعم أطراف عربية أخرى.
ء الحــرب، عــن "مفاجــأة وكــان الفلســطينيون قــد استبشــروا خيــراا عنــدما أعلــن الــرئيس عبــاس، قبيــل انتهــا

سياسية"، قيل إنها تقـوم علـى توظيـف نتـائج الحـرب، مـن أجـل تقلـيص هـامش المنـاورة السياسـية أمـام 
تـــل أبيـــب فـــي المحافـــل الدوليـــة. لكـــن، مـــن أســـفل أن "مفاجـــأة" عبـــاس الحقيقيـــة والصـــادمة كانـــت مـــن 

لطم عبـاس مجـدداا بقـوة، نصيب أبناء شعبه الذين تعرضوا ألعتى حرب صـهيونية. والواقـع البـائس سـي
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فإسرائيل التي تنشد مساعدته لتجفيف منابع المقاومة في غزة تواصل ضخ الوقـود فـي آلـة االسـتيطان 
والتهويــد. ففــي وقــت كــان عبــاس فيــه مشــغوالا بمناكفاتــه الداخليــة، أصــدرت الحكومــة اإلســرائيلية قــراراا 

ن كـان هـذا ال يكفـي،  بمصادرة أربعة آالف دونم في محيط بيـت لحـم لبنـاء مزيـد مـن المسـتوطنات. وا 
فإن نواب حزب الليكود الحاكم يعكفون على سن مزيد من مشاريع القوانين الهادفة إلى تهويد المسـجد 
األقصـــى. لألســـف الشـــديد، يقـــدم نتنيـــاهو علـــى كـــل هـــذه الجـــرائم، وال يتـــورع عـــن تحـــذير عبـــاس مـــن 

معهــــا، فحســــب منطقــــه األعــــوج،  مخــــاطر االرتبــــاط بحركــــة حمــــاس، ويحثــــه علــــى هجــــر المصــــالحة
المصـــالحة مـــع "حمـــاس" والمفاوضـــات مـــع إســـرائيل ال يلتقيـــان. ويحســـن أبـــو مـــازن صـــنعاا لـــو اســـتمع 
لنصــيحة الكاتــب الصــهيوني البــارز، عكيفــا إلــدار، الــذي حــذرره مــن أن كــل مــا يعنــي نتنيــاهو أن يــدفع 

 ائيل إال على السراب.نحو إشعال حرب أهلية فلسطينية، وبعد ذلك، لن يحصل عباس من إسر 
 5/9/4104العربي الجديد، لندن 

 
 . . لكن  "الحصن" "إسرائيل"انتهى زمن  

 علي جرادات
قبل "النكبة" ناهض الشعب الفلسطيني بدايات الغزوة الصهيونية، وتبلورت حركتـه الوطنيـة فـي خضـم 

د قـــرار تقســـيم (، والقتـــال البطـــولي ضـــ39-36مقاومـــة دفاعيـــة متصـــاعدة، بلغـــت ذروتهـــا فـــي ثـــورة )
 فلسطين .

بعد "النكبة" خفتت المقاومة الفلسطينية لكـن جمراتهـا لـم تنطفـئ، واإلعـداد السـتئنافها لـم ينقطـع . بعـد 
تحولت شرارات العمل الفدائي الفلسطيني إلـى مقاومـة شـعبية مسـتمرة وشـاملة، تنقـل مركـز  67هزيمة 

. بـل، حتـى  2987نتفاضـة الشـعبية الكبـرى، ثقلها من األردن إلى لبنان وصوالا إلى الوطن بتفجر اال
بعــد "مدريــد" و"أوســلو" وبــدء "مســارات" التفــاوض المباشــر تحــت الرعايــة األمريكيــة لتحقيــق "تســويات" 

إلــــى "انتفاضــــة  2996"األرض مقابــــل الســــالم"، تواصــــلت المقاومــــة الفلســــطينية مــــن "هبــــة النفــــق"، ،
حـرب المجــازر والتـدمير المفتوحــة علـى الشــعب إلــى جـوالت المقاومــة الباسـلة ضــد  1000األقصـى" ،

( . ذلك، ألن حكومـات 1024(، و)1021(، و)1009-1008الفلسطيني من بوابة قطاع غزة في )
عامـــاا ويزيـــد مـــن المفاوضـــات إلـــى غطـــاء لتكـــريس  10"إســـرائيل"، حاولـــت، برعايـــة أمريكيـــة، تحويـــل 

بــل إلــى آليــة لتصــفية القضــية والحقــوق  االحــتالل وتعميقــه، وتحقيــق المزيــد مــن األهــداف الصــهيونية،
 والرواية والمقاومة الفلسطينية .
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يعنينا مما تقدم استخالص أنه رغم أن المقاومة الفلسطينية لم تستطع، )حتـى اآلن(، أن تحقـق نصـراا 
سياسـياا حاسـماا، ولــو فـي حــدود إرغـام "إســرائيل" علـى االنســحاب الشـامل الكامــل، ودون قيـد أو شــرط، 

إال أن "إسرائيل" صاحبة أقوى جـيش فـي المنطقـة، لـم تسـتطع أن  2967يونيو/حزيران ، 4إلى حدود 
تكسـر شـوكة المقاومـة الفلسـطينية، أو أن تمنـع تطورهــا، كمـاا ونوعـاا، أشـكاالا ومضـامين، ثقافـة وبنيــة، 

ور، وصــوالا إلــى أن تصــبح نــداا عنيــداا لجــيش يملــك ترســانة تســليحية هائلــة وتقنيــة عســكرية فائقــة التطــ
تــدعمها بــال حــدود دول عظمــى، فــي مقــدمتها الواليــات المتحــدة . مــا يعنــي أن المقاومــة الفلســطينية، 
)ككــل مقاومــة تحرريــة دفاعيــة(، تســتطيع تحقيــق النصــر تقــدم األمــر أو تــأخر، إنمــا ب"النقــاط" ولــيس 

 ب"الضربة القاضية". أما لماذا؟
قد أنهى حلم أيديولوجية "إسرائيل"  2973م ،لئن كان عبور الجيشين المصري والسوري في حرب العا

ن فــي إطــار صــفقة كامــب ديفيــد(، فــإن  "الكبــرى"، عنــدما أخلــت ســيناء وفككــت المســتوطنات فيهــا، )وا 
إجبــار "إســرائيل" علــى إخــراج جيشــها مــن التجمعــات الســكانية الكبــرى فــي الضــفة وقطــاع غــزة بفعــل 

ســــتيطاني األحــــادي مــــع غــــزة بفعــــل "انتفاضــــة "االنتفاضــــة األولــــى"، ثــــم فــــك ارتباطهــــا العســــكري واال
 األقصى"، قد أنهى أيديولوجية إنكار وجود الشعب الفلسطيني إلى غير رجعة . 

وأكثر، فإنه، لئن كان نجاح المقاومة الوطنيـة اللبنانيـة فـي طـرد الجـيش "اإلسـرائيلي" بـال قيـد أو شـرط 
قد فتح باب إنهاء  1006ه، في العام ،وفي هزيمته، باعتراف قادت 1000من جنوب لبنان في العام ،

حلـــم "إســـرائيل" "الحصـــن العصـــي علـــى الهـــزائم"، فـــإن نجـــاح المقاومـــة الفلســـطينية فـــي إفشـــال أهـــداف 
الحرب األخيرة على الشعب الفلسطيني من بوابة قطاع غزة، قد جعل هذا الحلم مجرد حلم أيديولوجي 

 منفصل عن الواقع ليس إال .
اف بقـــوة "إســـرائيل" بمعناهـــا الشـــامل، وبمســـتوييها الـــداخلي والخـــارجي، فـــإن لــذلك، ومـــع عـــدم االســـتخف

"إسرائيل" هذه صارت في الواقع عاجزة عن إمالء شروطها بانتصارات ميدانية حاسمة واضحة، وعـن 
منع ارتداد حروبهـا العدوانيـة إلـى بطنهـا الرخـوة، )جبهتهـا الداخليـة(، وعـن التجـرؤ علـى توسـيع القتـال 

يق الـردع، مـا قادهـا إلـى رْفـع عنصـريتها إلـى مسـتوى فاشـية اعتمـاد نظريـة الـردع بالقصـف البري لتحق
الجـوي والبحـري والبـري عـن بعـد، أي بالتـدمير الشـامل وارتكـاب المجـازر بحـق المـدنيين، األمـر الــذي 

نهــاء شــذوذ بقائهــا دولــة مارقــة فــوق القــ انون ســيقود إلــى تســريع تجريــدها مــن مكانــة "الدولــة المدللــة"، وا 
 الدولي .

في إطار هـذا الفهـم، القـانون العـام، الـذي يحكـم معـادالت المواجهـة بـين المقاومـات الدفاعيـة لحركـات 
التحــرر الــوطني والجيــوش الباغيــة للمحتلــين والغــزاة يجــب تقيــيم والحكــم علــى النتــائج الميدانيــة لمعركــة 
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ومـة الفلسـطينية والجـيش الصـهيوني قطاع غزة األخيرة، كواحدة من معارك الحرب المفتوحـة بـين المقا
. فإخفـــاق الجـــيش "اإلســـرائيلي" فـــي حربـــه الهمجيـــة علـــى قطـــاع غـــزة ال يعكـــس مجـــرد فشـــل لنتنيـــاهو 
ويعــالون وغــانتس، كمــا يشــيع معارضــوهم ومنافســوهم، بــل هــو برهــان جديــد علــى أن "إســرائيل" النظــام 

ئيل" "الكبــرى"، و"إســرائيل" الحصــن العســكري واألمنــي لــم تعــد هــي ذاتهــا، وعلــى أن زمــن أحــالم "إســرا
 المنيع"، و"إسرائيل" المارقة و"المدللة"، قد ولى إلى غير رجعة .

قصارى القول: لئن كان من الطبيعي أال تجد دروس معركة غزة صـدىا لـدى قـادة "إسـرائيل" الفاشـيين 
والبعيـد، وال لـدى  الذين لن يكفوا عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب الموصوفة فـي المسـتقبل القريـب

قـــادة حلـــيفهم األمريكـــي االســـتراتيجي الثابـــت الـــذين لـــن يكفـــوا عـــن تغطيـــة هـــذه الجـــرائم بذريعـــة "حـــق 
"إســرائيل" فــي الــدفاع عــن نفســها"، فــإن غيــر الطبيعــي هــو أال يتعامــل مــع هــذه الــدروس بالجديــة التــي 

انقســامهما البــائس المــدمر، تســتحقها طرفــا االنقســام الفلســطيني اللــذان فاجــ  شــعبهما بتجديــد خطــاب 
بصورة تنذر بالعودة إلى مربع ما قبل التوحد الميداني في المعركة وتشكيل وفد التفاوض الوطني، بل 
ربمـــا إلـــى مربـــع مـــا قبـــل تشـــكيل "حكومـــة التوافـــق الـــوطني" . ذلـــك، عـــوض تطـــوير مـــا حققـــه شـــعبهم 

مــن انجــاز ميــداني يقــر بــه العــدو، بصــموده األســطوري ومقاومتــه الباســلة وتضــحياته الجســيمة الغاليــة 
إلـى انجــاز سياســي يصــعب، بـل يســتحيل، بلوغــه دون ارتقــاء وحـدة "حكومــة التوافــق الــوطني" الشــكلية 
المتعثرة إلى وحدة وطنية حقيقية ببرنامج سياسي موحد يمكن الشعب الفلسطيني وحركتـه الوطنيـة مـن 

عــادة اعمارهــا وحمايــة  التصــدي لمرحلــة مــا بعــد الحــرب بمهامهــا الوطنيــة العاجلــة: فــك حصــار غــزة وا 
 2967حزيـران ، 4مقاومتها ومنع تكـريس فصـلها عـن الضـفة، والمرحليـة: دحـر االحـتالل إلـى حـدود 

وكــل ذلــك بمــا ال يغلــق بــاب مواصــلة النضــال لحمايــة جــوهر القضــية الفلســطينية: حــق الالجئــين فــي 
وباالســـتناد إلـــى الحقـــائق الـــثالث  294ي ،التعـــويض والعـــودة إلـــى ديـــارهم األصـــلية وفقـــاا للقـــرار الـــدول

 التالية:
أوالا: تطوير القائم من الوحدة بين أطراف الحركة الوطنيـة بمشـاربها المختلفـة لـيس أمـراا اختياريـاا، إنمـا 
هو مفروض، ودونـه يصـبح طرفـا االنقسـام الـداخلي فـي واد وشـعبهما فـي واد آخـر، ويسـهمان، بـوعي 

شـــعبهما الميـــداني المعمـــد بشـــالل مـــن الـــدماء والتضـــحيات الجســـيمة أو بجهالـــة، فـــي تحويـــل انتصـــار 
 الغالية، وبما ال يوصف من أشكال الدمار، إلى هزيمة سياسية . 

ثانياا: المقاومة الفلسـطينية الدفاعيـة بمعناهـا الشـامل لـم تكـن يومـاا أمـراا اختياريـاا، إنمـا مفروضـاا مـا دام 
ن سـوى "مجموعـات سـكانية غيـر يهوديـة" لهـا حاجـات إنسـانية االحتالل قائماا، وال يرى في الفلسـطينيي

 تمنحها أو تسحبها "دولة الشعب اليهودي" القائمة على "أرضه التاريخية" .
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ثالثــاا: إطالــة أمــد تحقيــق الشــعب الفلســطيني لنصــره السياســي الحاســم تتعلــق بطبيعــة االحــتالل الــذي 
قائمـة لنهـب خيـرات شـعب دولـة أخـرى، بـل احـتالل يواجهه . فهو ليس احتالال تقليدياا قامـت بـه دولـة 

مبرياليــة غربيــة، نفذتــه حركــة عنصــرية، )الحركــة  اســتيطاني إقصــائي احاللــي ذو وظيفــة اســتعمارية وا 
الصهيونية(، اخترعت لنفسها شعباا وأرضاا، وحولت عصاباتها إلى جيشل با ل أنشأ "دولة" شاذة مارقة، 

تاريخ الحديث، وارتكبت، وال تـزال، مـا ال يحصـى مـن جـرائم نفذت أبشع عملية سطو سياسي عرفها ال
الحرب الموصوفة والتطهير العرقي المخطط واإلبادة الجماعية الممنهجة التي لم يوقفها، ولن يوقفهـا، 
االتكـاء علــى رعايــة الواليــات المتحــدة لمفاوضــات قيــل قبــل عشــرين عامــاا إنهــا ســتجلب تســوية الصــراع 

 " .السالمعلى أساس "األرض مقابل 
 7/9/4104الخليج، الشارقة 

 

 " وتكلفتها زمن الحربالحديديةأداء "القبة  
 يوسي ميلمان
فـــي أحـــد االســـابيع األولـــى للحـــرب فـــي غـــزة اطلـــق صـــاروخ نحـــو تـــل أبيـــب، فأطلقـــت بطاريـــة "القبـــة 

طـ  الحديدية" نحوه على التوالي صاروخي اعتراض )أو مـا يسـمى بـاالحرف االولـى للعبـارة "تميـر"( أخ
هدفهما، وبشـكل شـاذ جـداا أطلـق نحـوه صـاروخ ثالـث أخطـأ هـو األخـر. ولشـدة الحـظ، سـقط الصـاروخ 

 في البحر.
هذه القصة نشرها في "علون شبات" أوهد شكيد، معلم التاريخ والتربية الوطنية من تـل أبيـب، وُنشـرت 

بـان المعلومـات في مواقع االخبار وفي الصحف االصولية. وكتب شـكيد فـي صـفحته علـى الفيسـبوك 
اســتندت الــى واحــد مــن تالميــذه، مــن ســكان بنــي بــراك، يخــدم فــي البطاريــة. وعلــى حــد قولــه، اتصــل 
الجنــــدي بــــه كــــي يستوضــــح امكانيــــة المشــــاركة فــــي دروس التــــوراة إثــــر تســــريحه بعــــد بضــــعة أشــــهر، 

الكريـاه وبالمناسبة روى له القصة. وحسب شهادة الجندي، كان الصاروخ يستهدف أبراج عزرئيلـي أو 
وزارة الــــدفاع(، وفقــــط بســــبب الــــريح الشــــديدة التــــي هبــــت فجــــأة انحــــرف نحــــو ارض  –)دار الحكومــــة 

 مفتوحة. ورأى الجندي في ذلك دليال على أنه "يوجد رب".
في حـديث معـي أكـد شـكيد بانـه بالفعـل كتـب عـن ذلـك، وروى انـه فـوجئ للصـدى الهائـل الـذي حظـي 

الجندي وجمد في قاعدته أسبوعين. وبشكل عام يستغرق مثل به. واضاف انه بسبب المكالمة عوقب 
هذا االستيضاح ساعات طويلة، واحيانا أياما. امـا هـذه المـرة فكـان الـرد سـريعا. وبـزعم النـاطق بلسـان 
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الجـيش االسـرائيلي فلــيس معروفـا لـه عــن حالـة جنـدي خــدم فـي احـدى وحــدات منظومـة الـدفاع الجــوي 
 جهة غير مخولة.وعوقب بالتجميد بسبب الثرثرة ل

في هذه القصة يوجد غير قليل من أسـس االسـطورة المدينيـة. فالصـواريخ التـي أطلقتهـا "حمـاس" نحـو 
مركــز الــبالد ليســت دقيقــة، ومــن المشــكوك فيــه أن يكــون ممكنــا القــول بيقــين الــى اي هــدف موضــعي 

ة المــدى اطلقــت. ومــع ذلــك، ال ريــب ان "حمــاس" كانــت ترغــب جــدا فــي أن تضــرب صــواريخها بعيــد
 كم( تل أبيب، وال سيما أحد الرموز البارزة السرائيل مثل ابراج عزرئيلي أو الكرياه.40)فوق 

االســطورة توجــد أنويــة مــن الحقيقــة. فطيــران الصــواريخ بالفعــل مــن شــأنه أن  –ولكــن فــي هــذه القصــة 
لتأكيـد لـيس مئـات يتأثر بالرياح التي يمكنها أن تحرفها عن مسارها عدة عشرات من االمتار )ولكن با

 االمتار(. ومن المشوق أكثر االدعاء بانه اطلق نحو الصاروخ ثالثة صواريخ اعتراضية )تمير(.
ضابط كبير في سـالح الجـو اسـتعرض للصـحافيين عـن أداء "القبـة الحديديـة" فـي زمـن الحـرب رفـض 

البطاريـات.  القول كم صاروخ اعتراض اطلق نحو كل صاروخ، ومـاذا كانـت سياسـة اطـالق النـار فـي
ومع ذلك، من المعروف انه حسـب النظريـة التـي تـم وضـعها فـي سـالح الجـو، فـان القـرار بشـأن عـدد 
صواريخ االعتراض التي ستطلق ليس ثابتا وموحدا. وهو يتغير ويتعلق بالظروف وبالمنطقة. كما من 

ا عن "الرموز" أو واضح انه بذل جهد خاص من جانب وحدات "القبة الحديدية" للدفاع بكل ثمن تقريب
عن "االهداف االسـتراتيجية". فمـا هـي المواقـع التـي حظيـت بحمايـة مفضـلة؟ يمكـن فقـط التقـدير بانهـا 
تتضــمن مينــاء اســدود، محطــات الكهربــاء فــي اســدود، فــي عســقال،ن وفــي تــل أبيــب، الكريــاه، ابـــراج 

 عزرئيلي، المطارات العسكرية وبالطبع مطار بن غوريون.
" عـدة مـرات أثنـاء الحـرب، فـان "مطـار بـن غوريـون كـان فـي المـدى علـى اسـاس وكما أعلنـت "حمـاس

دائم" بهدف شل حركة الطيران من والى اسرائيل. وبالفعل نجحت "حماس" جزئيا في مهامتهـا، عنـدما 
كفـت شــركات طيــران غربيــة عــن الطيــران مــن والــى اســرائيل علــى مــدى يــومين بســبب اصــابة صــاروخ 

 لبيت.
 

 أرض مفتوحة
، عنــدما بــدأت بطاريــة 1020ياق مســألة مــا الــذي ينبغــي حمايتــه، يجــدر بالــذكر انــه فــي العــام فــي ســ

"القبـــة الحديديـــة" االولـــى فـــي سلســـلة تجـــارب نحـــو تأهيلهـــا التنفيـــذي، وفـــي الوقـــت الـــذي ســـقطت فيـــه 
نـة. الصواريخ الول مرة في بئر السبع، ترددوا في سالح الجو بداية اذا كـانوا سينشـرونها لحمايـة المدي
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وادعـــى ضـــباط كبـــار فـــي الجـــيش االســـرائيلي بشـــكل عـــام وفـــي ســـالح الجـــو بشـــكل خـــاص ان "القبـــة 
 الحديدية" لم تستهدف حماية المدنيين، بل المواقع العسكرية واالستراتيجية.

ومنذئذ، في أعقاب الصرخة الجماهيرية الناشئة، تغيـر الـنهج. فقـد نشـرت البطاريـات لحمايـة االهـداف 
والرموز ولكن أيضـا، وربمـا أساسـا، لحمايـة المـدنيين. مـن هـذه الناحيـة، يوجـد فـي سـالح االستراتيجية 

الجــو فخــار بــان "احــدا لــم يقتــل باصــابة صــاروخ" فــي االمــاكن التــي حمتهــا "القبــة الحديديــة". ويجــدر 
بالــذكر أنــه قبــل ســنين لــم يكــن الســالح معنيــا علــى االطــالق بمنظومــة دفاعيــة ضــد الصــواريخ لكنهــا 

 عليه.فرضت 
جنديا ومدنيا باصابات قذائف هـاون وصـواريخ )باسـتثناء واحـد، كلهـم فـي غـالف  22في الحرب قتل 

غزة(. ولكن هذا حصل في االماكن التي لـم تحمهـا "القبـة الحديديـة" )الخيمـة البدويـة قـرب ديمونـا( أو 
 لم يكن بوسعها أن تحميها )غالف غزة(.

عتـراض بمفهـومين: "مجـال الحمايـة" و "منـاطق الحمايـة". وفي سالح الجـو وصـفوا سياسـة الـدفاع واال
فمــثال، غــوش دان هــي مجــال حمايــة. أمــا اســدود فهــي منــاطق حمايــة. مــن حيــث المبــدأ، كــل منطقــة 
مأهولة ينبغي أن تكون مجال حماية، وذلك النه في معظم المدن )باستثناء اسدود وبئـر السـبع( تكـاد 

ا منظومة الحسابات في "القبة الحديدية" الـى االسـتنتاج بـان ال تكون اراضي مفتوحة، والتي تصل فيه
 السقوط فيها لن يحدث ضررا.

يرفض الجيش االسرائيلي نشر المعطى الدقيق عن نصف القطر االدنى الذي يمكن للقبة أن تتعاطى 
معــه كـــ "ارض مفتوحــة" داخــل مدينــة أو بلــدة قرويــة. ولكــن يمكــن القــول بيقــين إن الحــديث يــدور عــن 

متر. من الواضح أنه كلما كان نصـف القطـر  200متر، ويبدو أكبر من  300ف قطر أقل من نص
 أصغر، يكون أداء "القبة الحديدية" أحسن.

وها هو مثال، لشرح التوازن، في مسألة االرض المفتوحة المدينية. كيف يمكن تعريف حديقة اليركون 
بــة الحديديــة" ان تحميهــا؟ الجــواب هــو هــذا فــي تــل ابيــب؟ أرض مفتوحــة أم ارض مبنيــة ينبغــي لـــ "الق

وذاك. ومثلما يعرف كل متنزه في الحديقـة، فـان فيهـا مجـاالت بمئـات االمتـار غيـر مبنيـة أو مأهولـة. 
ولكن على مسافة عشرات االمتار توجد أيضا احياء ومبانل )بابلي، محطة وقـود، اسـكان القـدامى فـي 

 رها( ينبغي حمايتها.رمات غان، محطة القطار، حدائق المعارض وغي
كل مجال حماية ينقسم الـى منـاطق حمايـة. ويـتم التقسـيم حسـب سـجل دقيـق فـي الصـور الجويـة لكـل 
مجال ومجال. والقرار ما هي منطقة الحماية يتم مسـبقا ويتخـذه قـادة منظومـة الحمايـة الجويـة، سـالح 
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ويقـــره رئـــيس االركـــان ووزيـــر  الجـــو، قيـــادة الجبهـــة الداخليـــة، وقســـم العمليـــات فـــي الجـــيش االســـرائيلي،
 الدفاع.

فــي الحــرب نشــرت فــي ارجــاء الــبالد عشــر بطاريــات مــن "القبــة الحديديــة". والبطاريــة النظاميــة تتشــكل 
من ثالثة أو أربعة منصات اطالق. كما يمكن نشر منصـة واحـدة. كـل منصـة يمكـن أن تطلـق خزانـا 

رادار مشــترك، مهمتــه اكتشــاف مــن عشــر أو عشــرين صــاروخ اعتــراض. لكــل بضــع بطاريــات يوجــد 
ثانيــة الــى أيــن يطلــق. امــا التشــخيص والتحديــد  22مصــدر الصــاروخ المطلــق، والتقــدير بســرعة نحــو 

 فيتمان بمساعدة وسائل اخرى مثل الطائرات.
كــل المعطيــات المحوســبة هــذه تغــذى الــى منظومــة حوســبة مركزيــة، تعالجهــا بســرعة هائلــة. وتســمى 

خطــار تــوفره قيــادة الجبهــة الداخليــة التــي تشــغل منظومــة الصــافرات. فــي العمليــة كشــف اإلخطــار. اإل
فــي المئــة، وأن الحــديث يــدور عــن  99سـالح الجــو يفتخــرون بــان النجــاح فــي كشــف االطالقـات يبلــغ 

منظومـــة الكشـــف االفضـــل فـــي العـــالم، والتـــي تعثـــر علـــى الطـــائرات بـــدون طيـــارين، مظـــالت التحـــويم 
اس" بـالطبع بعـد(. باختصـار، كـل مـا يطيـر فـي السـماء علـى ارتفـاع والطائرات )التي ليست لدى "حم

 كم.20كم يكتشف، وكل ذلك في مساحة ضيقة نسبيا في منطقة عرضها ال يزيد عن 24حتى نحو 
 

 بالنسبة المئوية
عنـــد حســـاب النســـبة المئويـــة للنجـــاح فـــي االعتراضـــات، هنـــاك يصـــبح الوضـــع مختلفـــا قلـــيال. حســـب 

 42229يومــا مــن الحــرب، اطلــق مــن القطــاع  22ش االســرائيلي، ففــي اثنــاء المعطيــات الرســمية للجــي
منهــا كانــت ســـقوطات )االطــالق يفشــل أو ان الصـــاروخ يســقط داخـــل  297صــاروخا وقذيفــة هـــاون. 

ســــقطت فــــي راضــــي مفتوحــــة )وكمــــا يــــذكر، توجــــد مشــــكلة فــــي تعريــــف االرض  32361القطـــاع(، و 
 اعتراضا. 732، وباالجمال نفذ سقوطا في أراضي مبنية 112المفتوحة(. سجل 

كــم )غــالف 20وزع الجــيش االســرائيلي اطالقــات الصــواريخ وقــذائف الهــاون حســب المســافات. حتــى 
كم )بئر السبع، اسدود، غـديرة(، 40كم )عسقالن، اوفيكيم، نتيفوت(، حتى 10غزة وسديروت(، حتى 

 ، القدس(.كم )السهل الساحلي، تل أبيب، غوش دان وشمالها، بيت شيمش40وفوق 
 1004في "مفات" )مديرية تطوير البنى التحتية والوسائل التكنولوجية في وزارة الدفاع( بدأوا منـذ آب 

فــي مــداوالت حــول ايجــاد حــل لالعتــراض الصــلب )خالفــا للحــل القــائم علــى اســاس الليــزر( للصــواريخ 
تجتهــا "حمــاس" علــى ســديروت. وكــان هــذا هــو الهــدف: حمايــة ســديروت مــن صــواريخ القســام التــي ان

 كم فقط. 422بنفسها، ذات مدى 
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والتشديد هنا هو على كلمتـي "صـلب" و "اسـرائيلي": صـاروخ حديـدي يصـيب صـاروخا حديـديا. ولكـن 
عليــه أن يكــون حديــدا اســرائيليا. منــذ البدايــة لــم يرغبــوا فــي "مفــات" فــي الســماع عــن منظومــات ليــزر 

لكان بلنكس" الـذي قـام بعمـل ال بـأس بـه علـى االطـالق أميركية، وال ايضا عن المدفع االميركي الـ "فا
 في حماية مواقع صغيرة نسبيا في العراق.

 –وكانـــت "مفـــات" وجهـــاز االمـــن مصـــممين منـــذ بدايـــة الطريـــق علـــى تطـــوير وانتـــاج منظومـــة أزرق 
وهــي لــم تفحــص بجديــة  –أبــيض. لــيس الن المنظومــات االخــرى التــي كانــت متــوفرة فــي حينــه ســيئة 

تكنولوجية متطورة في مشاريع  –ا. ففي "مفات" ارادوا أن يوفروا عمال وان يبنوا بنية علمية كبدائل حق
أقل من أربع  –الصناعة االمنية. وقد القيت المهمة على "رفائيل" التي طورت المنظومة بسرعة فائقة 

 سنوات.
ــم تقــل: بــين كــان هــذا بالتأكيــد اعتبــارا مشــروعا، ولكنــه كــان ينبغــي قــول الحقيقــة للجمهــور. ا لحقيقــة ل

ـــة ســـديروت وبلـــدات  1020و  1004 ـــة" االولـــى(، كـــان يمكـــن حماي ـــة الحديدي ـــى أن طـــورت "القب )ال
غـــالف غـــزة التـــي واصـــلت التعـــرض للصـــواريخ وقـــذائف الهـــاون بمعونـــة مـــدافع "فالكـــان بلـــنكس" أو 

غـزة، محطـة منظومة الليزر )"سكاي غارد"(. وكان يمكـن لــ "فالكـان بلـنكس" ان تحمـي بلـدات غـالف 
توليــد الطاقــة فــي عســقالن، مينــاء كاتســا فــي عســقالن أو كليــة ســفير فــي ســديروت. وبــدال مــن ذلــك، 
فضــل جهــاز االمــن، وكــذا "رفائيــل"، اعطــاء االنطبــاع المضــلل وكــأن "القبــة الحديديــة" مخصصــة لهــم 

في  ، لم يحصل في "عمود السحاب"، لم يحصل1020وستحميهم في يوم االمر. هذا لم يحصل في 
 "الجرف الصامد" ولن يحصل في المستقبل.

واليوم يعترفون في الجيش االسرائيلي على رؤوس االشهاد بان منظومة "القبة الحديدية" ال يمكنهـا أن 
كـم. "حمـاس" هـي االخـرى 20ثانيـة ومـداها نحـو  30تعترض صواريخ أو قذائف هاون طيرانهـا حتـى 

ريخ وقــذائف الهــاون نحــو غــالف غــزة. وباعتبــارات تعــرف ذلــك، ولهــذا فقــد أكثــرت مــن اطــالق الصــوا
حفظ االسرار وأمن المعلومات، يرفض الجيش االسـرائيلي تقـديم معطيـات التوزيـع: كـم صـاروخا سـقط 
فــي كــل مدينــة، بلــدة قرويــة، او مجــال محصــن، وكــذا كــم مــن بــين اجمــالي االطالقــات كانــت قــذائف 

ويـة، المعلومـات فيهـا غيـر دقيقـة مثـل تلـك التـي هاون. ومن هنا يمكن فقط االعتماد على مصادر ثان
 لدى الجيش االسرائيلي.

صـاروخ اطلـق الـى مـدى  300استنادا الى تلك المعلومات غير الرسمية، يمكن التقدير بان اكثر من 
( كانـت 22200الى غوش دان. نحو الثلـث مـن اجمـالي االطالقـات ) 70كم، منها نحو 40أكثر من 

 ا قذائف هاون والباقي صواريخ قصيرة المدى من طراز القسام.نحو غالف غزة. نحو نصفه
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في ضوء كثرة المعطيات ورفض الجيش االسرائيل توفير المعطيات الدقيقـة، وتعريـف مـا هـي االرض 
المدينيــة المفتوحــة، مــن الصــعب أن نعــرف مــا هــي معــدالت نجــاح االعتــراض. فــي "عمــود الســحاب" 

فـي المئـة. وحسـب مصـدر عسـكري كبيـر  84 – 80ائيلي عـن تحدثوا في "رفائيل" وفي الجيش االسـر 
فـي المئـة. ولكـن مصـدر  90 – 88في سالح الجو، فان معدالت النجاح في "الجـرف الصـامد" تبلـغ 

اكبيرا آخر في السالح اعتـرف علـى مسـمعي بانـه اسـتنادا الـى ذات قاعـدة المعطيـات، التـي كمـا ذكـر 
لفــة. واعتــرف المصــدر ايضــا بانــه "اذا كــان فــي غــالف ال تنشــر، يمكــن الوصــول الــى عــدة نتــائج مخت

غزة اصيب بيت فمن ناحية القبة الحديدية لـم يكـن سـقوط وال حاجـة لتسـجيل فشـل. الن القبـة لـم تحـم 
 ذاك البيت".

وذلــك دون مراعــاة المســألة المجهولــة  –فــي المئــة  76ولكــن حســاب آخــر يبــين ان االعتراضــات تبلــغ 
نيـــــة. كيـــــف وصـــــلنا الـــــى هـــــذه النتيجـــــة؟ ببســـــاطة شـــــديدة: نـــــربط رقـــــم عـــــن االراضـــــي المفتوحـــــة المدي

. معنـى الـرقم هـو 960(، ونصـل الـى 112( برقم السقوطات في ارض مفتوحـة )732االعتراضات )
صــاروخا اطلقــت الــى المنــاطق  960أن "القبــة الحديديــة" كــان ينبغــي لهــا أن تعتــرض مــا ال يقــل عــن 

تســقط فــي  112وأخطــأت أو تركــت  732ا. وقــد اعترضــت المأهولــة التــي كــان ينبغــي لهــا أن تحميهــ
 ارض مبنية.

في المئة هو بالتأكيد انجاز مذهل للتكنولوجيا المميـزة لــ "رفائيـل". وقبـل الحـرب  76ال ريب أن نجاح 
االخيرة اهتمت كوريـا الجنوبيـة، الهنـد، ودول اخـرى فـي جنـوب شـرق آسـيا بشـراء المنظومـة. ونجاحهـا 

 سيزيد فقط جاذبيتها في نظر الزبائن المحتملين.في "الجرف الصامد" 
دون حساب كلفات التطوير واالنتاج لـ "القبة الحديدية" وكلفة التدريبات،  –كم كلفت كل االعتراضات 

التأهيل والتشغيل للبطاريات؟ وكوننا ال نعرف بالضبط كم صاروخ اعتراض اطلـق نحـو كـل صـاروخ، 
ض أنه بالمتوسط اطلق صاروخ اعتراض ونصف لكل صاروخ، هنا ايضا يمكن فقط التقدير: على فر 
صاروخ اعتـراض. وكمـا أكـد هـذا االسـبوع وزيـر الـدفاع  22200فان الحديث يدور عن ما ال يقل عن 

الــف دوالر. مــن هنــا فــان كلفــة صــواريخ  200موشــيه يعلــون، فــان كلفــة كــل صــاروخ اعتــراض هــي 
 دوالر، ويبدو أكثر.مليون  220االعتراض وحدها هي ليس اقل من نحو 

ــدفاع لتلقــي ردود فعــل علــى هــذا التقريــر،  توجهنــا االســئلة الــى "رفائيــل" والــى النــاطقين بلســان وزارة ال
 لكنها لم تستجب.

 "معاريف"
 7/9/4104 هللا رام األيام،
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