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 ل رسقف زمزي محددإزهاء االحتالل لال ل  مشاورا  دولي  وارسع  تهدف إ: عباس .0

هيمن قرار القيادة الفلسطينية التوجه الى مجلس االمن من اجل  باريس ـ عبد الرؤوف ارناؤوط:
الفلسطينية المحتلة عام  لألراضياالحتالل االسرائيلي  إلنهاءاصدار قرار محدد يرسم الطريق 

، في أمسعباس  اعمار قطاع غزة على اجتماع الرئيس محمود إلعادةوالجهود المبذولة  2961
 هوالند.قصر االليزيه في باريس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا 

فقد أكد الرئيس عباس "نحن عاقدون العزم على المضي قدما في انتزاع حقوق شعبنا من خالل 
دولة فلسطين  ألرضعملية سياسية ومشاورات دولية واسعة تهدف الى انهاء االحتالل االسرائيلي 

 ."محددخالل سقف زمني 
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"لقد آن االوان لوقف عملية التمييز العنصري وسياسة فرض االمر الواقع التي تقوم بها  وقال عباس
اسرائيل من خالل عمليات االستيطان المستمر ومصادرة االراضي للضفة الغربية بما فيها القدس 

 ". 2961الشرقية وذلك ما نطالب به بترسيم الحدود بين البلدين على اساس حدود 
"لقد حصلنا على دعم الدول العربية ونواصل جهودنا مع الدول الصديقة وغالبية ف وأضا

 قمة فلسطينية ـ فرنسية المجموعات االقليمية للتوجه الى مجلس االمن من اجل
"لقد حان الوقت ليقوم الجميع بتحمل مسؤولياته االخالقية والسياسية والقانونية من اجل  وتابع الرئيس

عاما وقد قدمت الدول  66من  أكثرالتاريخي ووضع حد لهذا الصراع الذي دام تصحيح هذا الظلم 
وال زالت الفرصة سانحة لتطبيقها والتوصل الى سالم عادل  0220العربية مبادرتها للسالم منذ العام 

وشامل يعيش فيه جميع شعوب المنطقة بأمن وسالم االمر الذي سينزع الذرائع من المجموعات 
ي مصداقية للعمليات االقليمية والدولية التي تمت مؤخرا لمواجهة خطر االرهاب في المتطرفة ويعط

 المنطقة".
نحن على يقين بأن فرنسا تستطيع بما لها من مكانة وتأثير الدفع باتجاه حشد ولفت الرئيس الى انه "

ل ان جميع الدول "المبادرة العربية للسالم تقو  وقال دعم دولي من اجل تطبيق مبادرة السالم العربية"
العربية واالسالمية مستعدة لبدأ عرقات طبيعية مع اسرائيل ولتطبيع هذه العالقات فورا، أي ان الدول 

دولة من الممكن ان تعترف فورا بدولة اسرائيل مقابل ان اسرائيل  71العربية واالسالمية وعددهم 
وضعت المبادرة العربية حال رائعا  تنسحب من االراضي العربية المحتلة واما بالنسبة لالجئين فقد

، هذه المبادرة ال زالت قائمة منذ 294ه لقضية الالجئين حسب القرار يقول حال عادل ومتفق علي
 واتمنى ان ال نضيع الفرصة". 0220العام 

من مرة قبل انتخابكم وهذا ان دل على  أكثرالى انه "التقينا  باإلشارةواستهل الرئيس عباس كلمته 
"لقد سعدت اليوم بلقاء الرئيس  وقال "فكم الثابت من القضية الفلسطينيةما يدل على موقشيء فان
وكانت فرصة طيبة لبحث العديد من القضايا التي تهم الجانبين وقد كان التركيز في  هوالند،

محادثاتنا اليوم على سبل تحقيق السالم وخلق االستقرار في منطقتنا وذلك من خالل نيل الشعب 
طيني حريته واستقالله االمر الذي له تأثير مباشر على السلم واالمن العالميين وخاصة بعد الفلس

 الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة".
الى "إن محاربة االرهاب وما تمثله داعش يعتبر نقطة ارتكاز لنا جميعا وعلينا في هذا  عباسواشار 

ية فال يمكن االنتصار على االرهاب دون تحقيق السالم الوقت تجفيف منابع تغذية هذه البؤر االرهاب
 وانهاء االحتالل االسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
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وشدد عباس على ان "ما جرى من عدوان اسرائيلي ومن جرائم ودمار في قطاع غزة امر ال يمكن 
ا التي تم على اساسها تحقيق احتماله وال يمكن المرور عنه دون محاسبة وقد قامت مصر بمبادرته

تهدئة بين الجانبين ويجري العمل مع مصر حاليا من اجل تثبيت هذه التهدئة والعمل على استمرار 
 الهدوء بين اسرائيل وقطاع غزة".

" كما تم االتفاق ان تقوم الحكومة الفلسطينية وبالتعاون مع هيئات االمم المتحدة بتنظيم عباسوقال 
العمار وتوفير سبل الحياة االساسية من كهرباء ومياه واعادة ترميم وبناء المساكن دخول مواد اعادة ا

نؤكد على اهمية مشاركة المانحين من دول  فإنناالمدمرة واعادة تشغيل المطار المدمر ولذلك 
من 20ومنظمات في مؤتمر اعادة االعمار في القاهرة بدعوى من النرويج ومصر والذي سيتم في 

 م ".الشهر القاد
واضاف" لقد كانت الحرب االخيرة على قطاع غزة غير مسبوقة من حيث عدد الضحايا الشهداء 

دى الى تشريد نصف مليون مواطن وتدمير أشرات االالف المساكن االمر الذي والجرحى وتدمير ع
اعادة  كبير للبنية التحتية والمرافق العامة بما فيها عشرات المدارس ولكننا في نفس الوقت ال نريد

، ال بد من تداءات االسرائيلية على قطاع غزةاعمار غزة كل عامين وال يمكننا احتمال المزيد من االع
على اساس سيادة القانون والسلطة الواحدة  2961ولة فلسطين على حدود تحقيق السالم واقامة د

فهذا الحل سيضمن سيادة القانون والسلطة الواحدة والسالح الشرعي الواحد فال توجد اسلحة غير 
 السالح الشرعي الواحد وهذا في منتهى االهمية".

ين وتفعيل عمل اللجنة المشتركة "كما تم بحث سبل تطوير العالقات الثنائية بين البلد عباسوتابع 
 ".اإلقليميةادل الرأي حول الملفات كما تم تب

 02/9/0204األيام، رام هللا، 
 

 بحر: عي  حووم  الحمد هللا االرستقال  إذا فشي  في مهامها .2
طالب أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي حكومة التوافق الوطني برئاسة الحمد : رفح

لة إذا لم تؤدي المهام المطلوبة منها والتي تم التوافق عليها مثل إعادة إعمار قطاع غزة هلل باالستقا
 ودفع رواتب الموظفين.

وقال بحر خالل حفل تكريم ألهالي الشهداء في مدينة رفح: "الحمد هلل لم يتصل بغزة قبل الحرب أو 
ذا ال تريد الحكومة ووزراءها أن يأتوا  لغزة ويخدموا أبناء الشعب الفلسطيني أثناء الحرب أو بعدها، وا 

أال يستحق المسعفون ورجال الدفاع المدني واألطباء الذين كانوا وتساءل بحر: " عليهم االستقالة".
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يتسابقون في انقاذ شعبهم أن يأخذوا معاشاتهم، وقد استشهد منهم الكثير وهم يدافعون عن اخوانهم 
 شرعيين..؟"وأهلهم، أم أن الحكومة ستصنفهم بأنهم غير 

وأكد بحر أن االعمار كان يجب أن يبدأ منذ أول يوم بعد انتهاء الحرب، ولكن هناك مساومة على 
هذا االعمار بأن يكون مقابل نزع سالح المقاومة، مشددا: "هذه المساومات الرخيصة ستسقط وسيعاد 

 البناء بإذن هللا".
طين وكنس آخر جندي إسرائيلي عن وشدد على أن سالح المقاومة سيظل مشرعا حتى تحرير فلس

أرض فلسطين ولن تستطيع أي قوة أن تنزع سالح المقاومة، وقال: "حتى بعد تحرير القدس سيظل 
"من يريد أن يعمل بالمقاومة السلمية  وأضاف السالح مشرعا في الدفاع عن االسالم والمسلمين".

ال تقتربوا من سالح المقاومة ومن  والشعبية فليعمل، ومن أراد أن يقرع الطناجر فليقرعها، لكن
المجاهدين العظماء الذين حققوا النصر ألمتنا ودافعوا عن شرف األمة، الشعب الفلسطيني صاحب 

 قضية عادلة، وسيقدم البيوت واألبناء والقادة والشهداء في سبيل هللا ونصرة هذه القضية المباركة".
لشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية، وأشار إلى أن الضامن التفاق التهدئة هو وحدة ا

الذين توحدوا ألول مرة في الميدان والمفاوضات، وال بد أن يواصلوا العمل واالعداد السترداد حقوق 
 شعبنا المسلوبة.

 02/9/0204، المروز الفيرسطيزي لإلعالم

 
 أبو رديز : األرسابيع المقبي  حارسم  وهام  بالزرسب  ليقضي  الفيرسطيزي  .3

الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس يبدأ  قال :ريسبا
اليوم الجمعة، حركة سياسية نشطة وهامة، يستهلها بلقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، ثم يتوجه 

لقضية الفلسطينية إلى نيويورك للقاء العديد من قادة العالم بهدف حشد التأييد الدولي للحل العادل ل
يتوجها الرئيس بكلمة هامة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في السادس والعشرين من الشهر 

األسابيع المقبلة بأنها حاسمة بالنسبة للقضية  "وفا"ووصف أبو ردينة في تصريح لـ الجاري.
قامة الدولة الفلسطينية الفلسطينية داخليا ودوليا سواء فيما يتعلق بإعادة اعمار قطاع غزة، أو إ

وتابع: لم يعد بالمستطاع اإلبقاء على الوضع الراهن، وبالتالي فإن هذه الحركة السياسية  المستقلة.
النشطة هدفها األساسي إسماع العالم بأنه آن األوان إلحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، 

 ها القدس الشريف.وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمت
 02/9/0204، ووال  األزباء والمعيوما  الفيرسطيزي  )وفا(
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 عي  معابر غزة وحرو  األفراد والبضايع جراءا  جديدة قريبا  إحرسين الشيخ:  .4

أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ عن مجموعة من اإلجراءات التي ستتخذ قريبا : رام هللا
قطاع غزة وحركة األفراد والبضائع عليها، إضافة إلى إعداد خطة شاملة تتعلق بأوضاع المعابر في 

 لبرنامج إعادة اعمار قطاع غزة.
وقال الشيخ على صفحته على "الفيس بوك" إنه سيتم العمل على توسعة معبر كرم أبو سالم ليتسع 

 شاحنة يوميا، والبدء بتصدير المزروعات واألسماك من قطاع غزة. 122ألكثر من 
 د أن الشؤون المدنية بدأت بإعداد طواقم فلسطينية للعمل على معبري كرم أبو سالم وبيت حانون.وأك

 02/9/0204الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 أمميا  من دلول الضف  والقدس مقررا   "إرسراييل"يرستزور مزع  جمال اللضري .5

في المجلس التشريعي  : استنكر جمال الخضري، النائب المستقلاألناضول()- عطاهللا عال–غزة 
الفلسطيني )البرلمان(، منع السلطات اإلسرائيلية، مقرر األمم المتحدة في األراضي الفلسطينية لحقوق 
اإلنسان مكاريم ويبيسنو من الوصول إلى الضفة الغربية، والقدس. وقال الخضري، وهو رئيس اللجنة 

الجمعة، إّن منع المقرر  أمسه الشعبية لكسر الحصار عن غزة )غير حكومية(، في بيان أصدر 
دليل إدانة واضح النتهاك إسرائيل لمبادئ القانون الدولي "األممي من الوصول إلى الضفة والقدس 

 "الذي وضع لحماية اإلنسان والحفاظ على حقوقه.
 02/9/0204القدس العربي، لزدن، 

 
 غزة بـ"تزفيذ" قرارا  فتح وتجاهل رامي الحمد هللا حماس تتهم رييس حووم  التوافق .6

، فتح، رامي الحمد هللا، رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، بـ"تنفيذ قرارات حركة حماساتهمت حركة 
وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم جاهل" حقوق أهالي قطاع غزة.وتجاوز الوفاق الوطني، وت

يوم الجمعة، إن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد هللا، "الزال يأتمر الحركة، في بيان له 
وأضاف: "كما أن الحمد هللا يتجاوز الوفاق الوطني ويتجاهل  بتعليمات حركة فتح وينفذ قراراتها".

 لي قطاع غزة ومعاناتهم وهو ما يكرس االنقسام ويزيد من فشل الحكومة".حقوق أها
 09/9/0204، فيرسطين أون الين
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 أبو مرزوق: ال مفر من القتال في حال لم يرفع الحصار عن غزة .7
قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الحركة ال تريد حربا أخرى مع "إسرائيل"، : غزة

نه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق إلنهاء إال أنه أشار إلى أن مزيدا من القتال سيصبح أمرا ال مفر م
 غلق المعابر الحدودية لقطاع غزة مع مصر و"إسرائيل".

وأصر أبو مرزوق في حوار أجرته وكالة "األسوشيتدبرس" على أن حماس فازت بالحرب، مضيفًا أن 
 شعبية الحركة قد زادت بين الفلسطينيين.

ق غزة الجديد ورفع الحصار من الممكن أن وحذر أبو مرزوق من أن الفشل فى التفاوض على اتفا
يؤدى إلى حرب أخرى، وأضاف: "ال نريد هذا، وأعتقد أن الصهاينة ال يريدون أن يروا هذه الحرب 

 مرة أخرى".
وأكد أبو مرزوق أن شعب غزة عاش وضعا صعبا قبل الحرب نتيجة الحصار، وقال ال نستطيع أن 

 نضع الفلسطينيين بعد الحرب فى وضع مماثل، وعلى الصهاينة أن يغيروا سياستهم.
 09/9/0204، المروز الفيرسطيزي لإلعالم

 
 وار المصالح حعن ارستضاف  لقاءا   ا  اعتذر  ررسميبيغزا أن القاهرة أززال: األحمد  .8

أكّد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن القاهرة اعتذرت بشكل : محمود هنية
رسمي عن استضافة لقاءات الحوار بين حركتي حماس وفتح، بحسب ما تم ابالغ الحركة به عن 

 طريق عزام األحمد مسئول ملف المصالحة بحركة فتح.
نت"، إنه تم االتفاق المبدئي على أن تجرى لقاءات الحوار وقال نزال في تصريح خاص بـ"الرسالة 

 في قطاع غزة، بعد اعتذار القاهرة، دونما أن يحدد موعد اللقاءات بعد.
أعضاء لجنتها المركزية، وهم "عزام األحمد، و  7وكانت حركة فتح قد شكلت وفًدا قيادًيا يضم 

لول"، بغرض استئناف مباحثات الحوار جبريل الرجوب، وصخر بسيسو، وحسين الشيخ، ومحمود العا
 بين الحركتين بشان تطبيق ملفات المصالحة العالقة.

وفي سياق متصل، استهجن القيادي بحماس حملة التحريض المستمرة من قيادة حركة فتح ضد 
 حركته، معتبًرا إياها محاولة للتنكر من كل التفاهمات  التي تمت بين الحركتين.

على طريقته في الحديث عن حماس واقحامه لسالح المقاومة، دليل على وقال إن "إصرار عباس 
 تنصله لالتفاقيات الثنائية، وأنه غير معني بحكومة التوافق او نجاحها".



 
 

 

 

 
           9ص                                     3346 العدد:     02/9/0204 رسب ال التاريخ:

 

ودعا نزال إلى ضرورة اعادة النظر بكل التفاهمات التي تمت معها خالل الفترة الماضية، مضيًفا " 
جب أن نتعامل معه بعقالنية، ومن الواضح أن عباس يبعث نتائج المقاومة أفرزت واقًعا جديًدا ي

رسائل واضحة يتنصل عبرها من تفاهمات المرحلة الماضية، ويضع شروًطا تعجيزية حتى يدفع 
 ة ويخرج الجميع من حالة الوفاق".حماس الى الزواي

ل ـإن هذه وبشأن حديث جبريل الرجوب بأن حركته لن تترك منظمة التحرير لحماس، فرد نزال بالقو 
التصريحات تشير الى خطابين مزدوجين يتحدث بهما الرجوب، كونه يتحدث لحماس في الجلسات 
المغلقة تارة بأنه يرغب بشراكة معها وانتخابات مشتركة على قوائم موحدة، وتصريحات أخرى تشوه 

 صورة الحركة.
02/9/0204الررسال  ز ، فيرسطين،   

 
 ي: ززاعا  دالل الحووم  برسب  الحر  عي  غزةرسراييياإلوزير االقتصاد  .9

ي، نفتـــالي بينيـــت، بوجـــود نزاعـــات ومواجهـــات متصـــاعدة حـــدتها داخـــل ســـرائيلأقـــّر وزيـــر االقتصـــاد اإل
ية األخيــرة علــى قطــاع غــزة والتــي حملــت اســم عمليــة ســرائيلأوســاط حكومتــه، علــى خلفيــة الحــرب اإل

اليهودي" اليمينـي المتشـّدد فـي تصـريحات نشـرتها اإلذاعـة وقال رئيس حزب "البيت  "الجرف الصامد".
ية فــــي تزايــــد ســــرائيل: إن المواجهــــات واالصــــطدامات داخــــل الحكومــــة اإل29/9الجمعــــة  العبريــــة، يــــوم

 مستمر منذ انتهاء العملية العسكرية في قطاع غزة".
 09/9/0204 ،ون الينأفيرسطين 

 
 ي  المحيط  بغزةزتزياهو: الحووم  رستبحث تطوير التجمعا  الرسوز .01

ي بنيامين نتنياهو، إن مجلس الوزراء سـيناقش فـي جلسـته سرائيلقال رئيس الوزراء اإل :القدس المحتلة
 المقبلـــة ســـبل تطـــوير بلـــدة ســـديروت والتجمعـــات الســـكنية المحيطـــة بقطـــاع غـــزة علـــى عـــدة أصـــعدة.

، 0222ر حتــى عــام وأضــاف أن الخطــة تتضــمن النــواحي االقتصــادية والزراعيــة واالجتماعيــة وتســتم
علـى تلـك  إسـرائيلمليـار شـيقل، مشـيرا الـى أن "صـرف هـذا المبلـغ يعـد األكبـر منـذ نشـأت  2.3بمبلغ 

 المناطق".
 02/9/0204 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 اتفاق مبديي بين زتزياهو ولبيد عي  موازز  العام المقبل .00
ي بنيــامين نتنيــاهو توصــل ســرائيلئــيس الــوزراء اإلية الثانيــة أن ر ســرائيلذكــرت القنــاة اإل :القــدس المحتلــة

 إلى اتفاق مبدئي مع وزير المالية يائير لبيد فيما يخص موازنة العام المقبل.
وقال المحلل االقتصادي، نحاميا شتسلر، في النشرة المركزية مساء أمس ان نتنياهو خرج من األزمـة 

مسـة مليـارات شـيقل فيمـا وافـق علـى طلـب لبيـد منتصرا بعد أن وافق لبيـد علـى زيـادة موازنـة األمـن بخ
بعــدم زيــادة نســبة الضــرائب والمصــادقة علــى قــانون خفــض قيمــة الضــريبة المضــافة علــى ســعر شــراء 

 .%2الشقق السكنية لـ 
وأشــار شتســلر إلــى أن نتنيــاهو ولبيــد توصــال إلــى اتفــاق مبــدئي وســيعلنان عنــه األســبوع الجــاري وذلــك 

 لتوجه إلى انتخابات برلمانية.نتيجة عدم رغبة االثنين با
 .%3.4وينص االتفاق المبدئي أيضا على زيادة العجز في الموازنة إلى 

وكانـت صـحيفة "يـديعوت احرونـوت" ذكـرت فـي ملحقهــا االقتصـادي ان سـعر الـدوالر ارتفـع فـي نهايــة 
فع بمعـدل شـيقل، امـا اليـورو فـارت 3.636األسبوع بنحو ربع في المئة مقابـل الشـيقل ليصـل الـى نحـو 

 شيقل. 4.12مشابه ليصل الى مستوى 
  02/9/0204 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 حاليا   ـ"إرسراييل"شتايزتس: االزتلابا  أمر رسيئ ل .02

الليكـودي يوفـال شـتاينتس أن الـذهاب إلـى انتخابـات عامـة فـي اإلسـرائيلي رأى الوزير  :القدس المحتلة
بسـبب التحـديات التـي تواجههـا. وعلـق شـتاينتس علـى قـرار  "إسرائيلـ"الوقت الراهن أمر سيئ بالنسبة لـ

ساعر اعتزال الحياة السياسية قائال: "إن رئيس الوزراء يسعى لتحقيق المشاركة السياسـية داخـل حـزب 
 الليكود". لكنه أضاف أن "الحاجة ربما تستدعي اتخاذ المزيد من الخطوات على هذا الصعيد".

  02/9/0204 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ي لن يصمد أمام حر  ول عامينرسراييي: االقتصاد اإلعوفر شييحعضو الوزيرس   .03
ي من "التبذير" المفرط في اسـتخدام جـيش االحـتالل للـذخيرة خـالل إسرائيلحذر محلل  :القدس المحتلة

 .ناء العدوان األخير على قطاع غزةالحروب، مثلما حدث أث
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"التبذير المفرط" في سياق الجـدل حـول ميزانيـة الدولـة ومطالـب حول هذا  "إسرائيل"ويأتي السجال في 
 2.6مليــار شــيقل، بعــد إعــالن الجــيش بــأن خســائره فــي حــرب غــزة بلغــت  22بزيــادة ميزانيــة األمــن بـــ

 مليار شيقل. 6.0مليار شيقل، بينما تقول وزارة المالية أن الخسائر أقل من ذلك وبلغت 
حـول  رئيـل، أمـس إلـى تقريـر لجنـة بروديـترتس"، عاموس هاوأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآ
، وجــاء فيــه أنــه "بموجــب إفــادة الجــيش نفســه، فــإن قــوة 0221حــرب لبنــان الثانيــة، الــذي صــدر عــام 

النيــران التـــي مورســت كانـــت فائضـــة بقــدر كبيـــر جـــدا وبلغــت تكلفتهـــا مليـــارات الشــواقل. ونفـــذ إطـــالق 
وأوضـح انـه خـالل حـرب لبنـان الثانيـة، أطلـق جـيش  كان متدنيا".النيران باتجاه أهداف كثيرة والمقابل 

ألــف قذيفــة مدفعيــة باتجــاه منــاطق اعتقــد أنــه تــم إطــالق صــواريخ منهــا باتجــاه الجليــل  212االحــتالل 
 "وبقدر ما هو معروف، فإنه من إطالق النار هذا لم يقتل ولو مخرب واحد من حزب هللا".

نــه "خــالل الحــرب األخيــرة فــي غــزة كانــت الوســائل التــي ( ا42وأضــاف حســب مــا ذكــر موقــع )عــرب 
اســتخدمت أكثــر مالءمــة لألهــداف، لكــن التوجــه االقتصــادي بقــي مشــابها لمــا حــدث فــي حــرب لبنــان. 

 يســرائيلي يعــتم علــى المعلومــات بهــذا الخصــوص، إال أن جهــاز األمــن اإلســرائيلورغــم أن الجــيش اإل
يؤكــد اســتخدام مكثــف مــن االحتيــاطي المهــم لألســلحة والــذخيرة. وينبغــي أن نــذكر أن كــل هــذا جــرى 

 مقابل حماس، العدو األضعف في المنطقة".
ونقل عـن رئـيس اللجنـة الفرعيـة لشـؤون بنـاء القـوة العسـكرية المتفرعـة عـن لجنـة الخارجيـة واألمـن فـي 

يجري من خاللهـا اسـتخالص العبـر مـن الحـرب، فـإن الكنيست، عوفر شيلح، قوله إنه "بالطريق التي 
 ي".سرائيلأية إضافة لميزانية األمن ستضر بشدة بميزانية الدولة ولن تضيف شيئا لبناء قوة الجيش اإل

وأضــاف شــيلح، الــذي كــان أحــدج أبــرز المحللــين العســكريين قبــل انتخابــه للكنيســت "ثبــت أنــه عنــدما 
يستغل ذلك لنجاعته وال لالستعداد للحـرب التـي قـد يخوضـها نعطي الجيش المال فإنه ال يعرف كيف 

مثال جيد على در الميزانيات لجهاز األمن"، لكنه شدد  0223 – 0220بالمستقبل". وأشار إلى ان "
على أنه "لـم ينـتج عـن زيـادة الميزانيـة الكثيـر مـن األمـن وال اسـتعداد مالئـم للحـرب التـي اصـطدم فيهـا 

 الجيش في غزة".
ح مـن أنـه "إذا اسـتمرينا بتكبـد تكـاليف كهـذه، وبهـذا االقتصـاد الحربـي، فـإن كـل مـا يحتاجـه وحذر شـيل

العرب هو االستمرار فـي محاربتنـا مـرة كـل سـنتين، مـن دون التطلـع نحـو انتصـار". وقـال: "االقتصـاد 
ــــة الحاليــــة للجــــيش ســــرائيلاإل ــــى أن "العقيــــدة القتالي ــــك". وشــــدد عل ي بكــــل بســــاطة لــــن يصــــمد أمــــام ذل
ي، وبنية قوته في البر، ليست مالئمة لهذا التحدي. وقضية األنفاق في غزة تثبت ذلك. فهذا سرائيلاإل



 
 

 

 

 
           00ص                                     3346 العدد:     02/9/0204 رسب ال التاريخ:

 

مثال على أن الجـيش اسـتعد للحـرب، لكـن لـيس لمـا سـيواجهه، وبالتأكيـد لـيس لمواجهـة حمـاس كـالتي 
 التقى بها في القطاع".

  02/9/0204 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 في بي  لحمالجدار الفاصل لن يمس بالمدرجا  الزراعي  األثري   ييي :الدفاع اإلرسرايوزارة  .04

ية إنه من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء إسرائيلقالت مصادر سياسية  :فادي أبو سعدى -رام هللا 
ي فــي جلســته غــدًا االحــد، علــى إقامــة الجــدار الفاصــل فــي منطقــة قريــة بتيــر جنــوبي جنــوب ســرائيلاإل

فــي مســاره المقــرر ســابقًا، حتــى بعــد أن كــان رئــيس المحكمــة العليــا القاضــي اشــير مدينــة بيــت لحــم، 
غــرونيس، قــد أوعــز إلــى الحكومــة قبــل حــوالى أســبوعين بإعــادة النظــر فــي األبعــاد السياســية لمســار 
الجدار، خاصة بعد أن أعلنت منظمة اليونسكو الدولية، عن المدرجات الزراعية القديمة في قرية بتير 

 راثيًا عالميا.موقعًا ت
وبحســـب وزارة جـــيش االحـــتالل، فـــإن الجـــدار الفاصـــل لـــن يمـــس بالمـــدرجات الزراعيـــة األثريـــة، إال أن 
مشــروع إقامتــه يالقــي معارضــة مــن جانــب منظمــات خضــراء، وســكان قريــة بتيــر الفلســطينية، وكــذلك 

 المستوطنين اليهود في منطقة غوش عتصيون جنوبي المحافظة، على مشارف القرية.
  02/9/0204 ،لقدس العربي، لزدنا

 
 وحشود وأعمال تدشيمبالقر  من الحدود اليبزازي  إرسرايييي مزطاد  .05

ي، فجـر أمـس، منطـادًا تجسسـيًا يحمـل كـاميرات عـدة سرائيلرفع جيش اإلحتالل اإل: بو حمدانأطارق 
ى المناطق المحـررة ، تم توجيهه ال)بالقرب من الحدود اللبنانية( وذلك في أجواء منطقة الوزاني الغجر

المحاذية. وكان جيش العدو قد ركز جهـازًا تجسسـيًا آخـر قبالـة بركـة النقـار عنـد الطـرف الغربـي لبلـدة 
 شبعا تّم توجيهه ناحية مواقع الجيش واليونيفل في هذا القطاع.

ية بحمايــة ســيارات عســكرية عــدة نــوع هــامر قــد عملــت علــى وضــع ســواتر مــن إســرائيلوكانــت ورشــة 
المسلح على طول الخط الحدودي فـي محـور كفـركال عديسـة، بهـدف حجـب حركـة الـدوريات  الباطون

 ية في هذا القطاع.سرائيلاإل
، قنابـل مضـيئة عـدة فـوق ي خـالل سـاعات فجـر أمـسسـرائيلمن جهـة ثانيـة أطلـق جـيش االحـتالل اإل

الن، عبـر وادي دفع جيش االحـتالل بحشـود آليـة وبشـرية الـى جبهتـي المـزارع والجـو كما  .محور جنعم
العسل وبانياس، ضّمت دبابات نـوع ميركافـا ونـاقالت جنـد مدرعـة، تمركـز معظمهـا فـي مواقـع مشـرفة 
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علــى الطريــق البريــة الــوعرة التــي تــربط بــين لبنــان وســوريا عبــر جبــل الشــيخ. كمــا ركــز العــدو فــي هــذه 
 ل الفت.المواقع أجهزة مراقبة وتجّسس جديدة، كما عمل على تدشيم هذه المواقع بشك

 02/9/0204 ،الرسفير، بيرو 
 
 ارتفاع شعبي  زتزياهو وغيا  المتزافرسين .06

ية أمـــس، أن ســـرائيلأظهـــر اســـتطالع جديـــد نشـــرته صـــحيفة "هـــآرتس" اإل: برهـــوم جرايســـي -الناصـــرة 
، وال يوجـد مـن ينافسـه علـى %32شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو عـادت الـى االرتفـاع، وسـجل 

اطالقـــا، إذ أنـــه يليـــه، رئـــيس حـــزب "العمـــل" المعـــارض يتســـحاق هيرتســـوغ، بعـــد أن  الســـاحة السياســـية
فقـط، وجـاء االسـتطالع، فـي أعقـاب اسـتقالة وزيـر الداخليـة غـدعون سـاعر، الـذي فاجـأ  %1حظي بــ 

 الحلبة السياسية باستقالته، خاصة وانه من أبرز وجوه حزب الليكود الحاكم.
بة أكثـر لتـولي منصـب رئـيس الـوزراء، فحظـي نتنيـاهو بنسـبة وسأل االستطالع عن الشخصـية المناسـ

ــــم وزيــــر الخارجيــــة أفي%1، وهيرتســــوغ بنســــبة 32% ــــيس حــــزب %6دور ليبرمــــان بنســــبة جــــ، ث ، ورئ
ـــوزير المســـتقيل  ـــون، وال ـــوزير الســـابق مـــن حـــزب الليكـــود موشـــيه كحل ـــالي بينيـــت، وال المســـتوطنين نفت

 .%4ـمنهم، ثم يحل وزير المالية يائير لبيد ب لكل %7تسيبي ليفني  عدلغدعون ساعر، ووزير ال
ولكـــن فـــي قـــراءة أخـــرى لالســـتطالع، يتبـــين أن شخصـــيات اليمـــين المتطـــرف تحظـــى مجتمعـــة بنســـبة 

مــن المســتطلعين،  %07لشخصــيات محســوبة علــى مــا يســمى بـــ"الوسط"، بينمــا  %02، مقابــل 74%
 إما رفضوا اإلجابة، أو قالوا إنه ال أحد منهم مناسب.

  02/9/0204 ،، عّمانالغد
 

 بحي الشجاعي  شرق غزة العدوانشهداء في ازفجار مليفا   ثالث  .07
في انفجار لغم من مخلفات  29/9 استشهد ثالثة مواطنين واصيب اثنان آخران يوم الجمعة ة:غز 

هللا ابو وذكرت مصادر خاصة بأن الشابين عبد  جيش االحتالل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
عاما( استشهدا في مكان انفجار اللغم؛ فيما  استشهد محمد  02عاما( وايمن ابو جبة ) 02عصر )

 عاما( الحقا متأثرا باصابته الخطيرة. 22ابو عصر )
واوضح ان االنفجار حدث بعد عبث احد الشبان بلغم من مخلفات جيش االحتالل وجده قرب مسجد 

 الهواش في حي الشجاعية.
09/9/0204ما اإللباري ، ووال  رس  
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 "قومي  آرامي "رفض اعتبارهم  يؤودونالمرسيحيون الفيرسطيزيون  .08

تندد باختراع إسرائيل  42وديع عواودة: ما زالت الفعاليات السياسية واألهلية داخل أراضي  -الناصرة 
خانة القومية في بطاقة الحديثة بقرارها كتابة القومية اآلرامية بداًل من العربية في "القومية اآلرامية "لـ

لقطاع من الفلسطينيين المسيحيين بزعم أن ذلك استجابة لمطالبة بعض الجهات المسيحية "الهوية 
 ."المجهولة

الذي اتخذه  "الغريب عجيب"وأكدت اللجنة التنفيذية للمؤتمر األرثوذوكسي رفضها وشجبها لهذا القرار 
 عات من استقالته من الوزارة. وزير الداخلية اإلسرائيلي جدعون ساعر قبيل سا

وأكدت اللجنة التنفيذية أن الطوائف العربية المسيحية على مختلف طوائفها، كانت وما زالت جزءًا ال 
يتجزأ من الشعب العربي، مشددة على ان اتخاذ مثل هذا القرار، تحت جنح الظالم، دون عرضه قبل 

اإلسرائيلية. وتشدد على أن  "فرق تسد"سياسة  -اتخاذه، يؤكد أن اتخاذه هو جزء من سياسة الحكومة
 القرار اإلسرائيلي يستهدف المجتمع العربي بشكل عام وضد الطوائف المسيحية بشكل خاص.

02/9/0204القدس العربي، لزدن،   
 
 لوألف شي 04قيمتها  ودفع غرام  محررأرسير والدة االحتالل يحوم بالرسجن عي   .09

ل اإلسرائيلي في معسكر سالم شمال مدينة جنين في الضفة أصدرت محكمة االحتال: صفا -طولكرم
الغربية حكما تعسفيا بحق والدة المحرر في صفقة "وفاء األحرار"، والمبعد إلى قطاع غزة شادي 

 ألف شيقل. 04بالونة من مخيم طولكرم بالسجن لمدة عام ودفع غرامة قيمتها 
أمس الجمعة، الحكم على الحاجة رسمية  واستنكرت عائلة بالونة في طولكرم في مناشدة صحفية

 عاما( واعتبروه باطال وانتقاما من ابنها المحرر. 74بالونة ) 
بدوره، استنكر مركز أسرى فلسطين الحكم الصادر على المسنة بالونة، مشيرا إلى انه صدر بعد 

 اتهامها باالتصال "بجهات معادية" والمساعدة في نقل أموال لها.
 04الونة في الرابع من شباط الماضي بعد اقتحام منزلها وتفتيشه، ومصادرة مبلغ واعتقلت المسنة ب

 ف شيقل للعائلة كانت في المنزل.أل
09/9/0204ووال  الصحاف  الفيرسطيزي ، صفا،   
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 زراعي  دبابا  االحتالل تتوغل شرق لان يوزس وتجّرف أراض   .21
عسكرية إسرائيلية مكونة من عدد من محمد الجمل: أفادت مصادر متعددة بتوغل قوة  -خان يونس 

مترًا عند األطراف الشرقية لبلدة القرارة  272الدبابات ترافقها جرافات مصفحة، مسافة زادت على 
المحاذية لخط التحديد "خط الهدنة"، الواقع أقصى شرق محافظة خان يونس في ساعة مبكرة من 

قت من داخل معبر "كيسوفيم"، الواقع صباح أمس. وأكدت مصادر محلية أن القوة المذكورة انطل
شمال شرقي المحافظة، وبدأت بالتقدم في اتجاه األطراف الشرقية من البلدة المذكورة، وتوقفت قرب 

 بساتين مزروعة بأشجار مثمرة.
لمزارع القريبة من منطقة أطلقت النار بصورة متقطعة تجاه ا د مزارعون ومواطنون، أن الدباباتوأك

ذلك مع قيام الجرافات بعمليات تجريف متفرقة، أقدمت خاللها على تسوية األرض  ، وتزامنالتوغل
في بعض المناطق، واقتالع عدد من األشجار المثمرة، إضافة إلى إحداث حفر عميقة في المنطقة، 

 يعتقد أنها محاوالت للبحث عن أنفاق للمقاومة.
02/9/0204األيام، رام هللا،   

 
 "الجيم دي األرسير بزيارة رسجن "االحتالل يرسمح لمحامي زا .20

، بعدما «الجلمة»تقدم نادي األسير بشكوى إلدارة مركز توقيف وتحقيق : فادي أبو سعدى -رام هللا 
ُقلص السماح  للمحامين بزيارة األسرى الموقوفين لمدة يوم واحد فقط في األسبوع، األمر الذي فاقم 

 لمطلوب.من معاناتهم في متابعة زيارات األسرى بالشكل ا
في نادي األسير المحامي  وعلى إثر الشكوى المقدمة، عقد اجتماع بحضور مدير الوحدة القانونية

جواد بولس والمحامي صالح آيوب، وبين مدير مركز توقيف وتحقيق الجلمة، من أجل وضع حد 
لإلشكال في متابعة زيارات األسرى الموقوفين، إضافة إلى قضية المماطلة في نقل األسرى بعد 

المحامي مع موكله، بحيث  انتهاء مدة التحقيق إلى السجون األخرى، كما تم مناقشة قرارات منع لقاء
طالب النادي بوقف هذا اإلجراء أو أن يتم إبالغ المحامي قبل فترة بوجود قرار منع وليس عند 

 الزيارة.
، السماح بالزيارات للمحامي طول «الجلمة»وفي نهاية االجتماع، قررت إدارة مركز توقيف وتحقيق 
ب انتهاء عملية تمديدهم وتوقيفهم، إال اذا أيام األسبوع إضافة إلى تسريع عملية نقل األسرى، عق

 كانت هناك أية أسباب لوجيستية.
02/9/0204القدس العربي، لزدن،   
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 في الضف  إصابا  لالل قمع االحتالل المرسيرا  األرسبوعي  .22

 أصيب، أمس، عشرات المواطنين بحاالت اختناق، خالل مواجهات وقعت  مندوبو "األيام"."وفا":
ختلف مناطق وقرى الضفة الغربية. وتخرج هذه المسيرات اسبوعيًا تنديدًا مع االحتالل في م

 باالستيطان  ومصادرة األراضي والجدار األمني العازل في الضفة المحتلة.
قرية واد فوكين في الريف الغربي لمحافظة بيت وانطلقت التظاهرات في عدة قرى ومناطق أبرزها: 

 .كفر قدوم ، قريةقرية النبي صالح لين، غرب رام هللا،قرية المعصرة، قريتي بلعين ونع لحم،
02/9/0204األيام، رام هللا،   

 
 في لبزان تحيي ذورى مجزرة صبرا وشاتيال الفيرسطيزي مليما  ال .23

عمت مخيمات شعبنا في لبنان أمس المسيرات والمهرجانات الحاشدة إحياء للذكرى  :وفا -لبنان
مسيرة حاشدة من داخل مخيم شاتيال باتجاه مقبرة الشهداء  وانطلقت لمجزرة صبرا وشاتيال. 30الـ

قرب المخيم، شارك فيها ممثلو الفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني 
وعدد من عوائل الشهداء. ووضع المشاركون اكليال من الورد على النصب التذكاري لشهداء المجزرة 

 حهم.وقرأوا الفاتحة على أروا
02/9/0204الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
رثه" .24  صدور وتا  "األقيي  العربي  الفيرسطيزي  في إرسراييل في ظل الحوم العرسوري وا 

المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية، أمس، كتابا  -أصدر مركز مدى الكرمل :وفا –يافا 
رثه".جديدا بعنوان "األقلية العربية الفلسطينية   في إسرائيل في ظل الحكم العسكري وا 

صفحة، ويتخصص في دراسة  026والكتاب من تحرير بروفيسور مصطفى كبها، يأتي الكتاب في 
 (.2966-2942وضع األقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل تحت الحكم العسكري )

رائيل تحت نظام العسكري الفلسطينية في إس –ويتخصص الكتاب في شرح واقع حياة األقلية العربية 
 من خالل مجموعة من المواضيع المتخصص.

ويعرض الباحث د. يئير بويمل الخطوط العريضة لخلفية ودوافع فرض نظام الحكم العسكري، 
 وللجدل الذي قام طيلة الفترة إللغائه.
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ريات ويأتي في الترتيب الثاني تناول د. مهند مصطفى وبروفيسور أسعد غانم لجهود وآليات وقس
 الفلسطينية تحت وطأة نظام الحكم العسكري. –التنظيم السياسي في أوساط األقلية العربية 

وفي الموضوع الثالث يشرح بروفيسور راسم خمايسي التغييرات التي طرأت على الحيز الذي عاش 
ءم مع فيه العرب في تلك الحقبة حيال السياسات الحكومية الهادفة إلى تحديد ذلك الحيز بشكل يتال

 الخطوط الرئيسية لمؤسسات الدولة تجاه مواطنيها العرب.
كما يسترجع بروفيسور محمود غنايم عملية مواكبة النص األدبي لظروف الحكم العسكري، إن كان 

 ذلك في الفترة ذاتها، أو في أثر تراجعي في الفترات التي تلتها.
ر الصحافة المكتوبة في التعبير كما يستعرض من خالل هذا الكتاب بروفيسور مصطفى كبها دو 

عن روح تلك الفترة ورسم مالمح الرأي العام فيها. في حين يعالج بروفيسور إسماعيل أبو سعد 
موضوع جهاز التعليم، وكيفية استخدامه لتمرير السياسات الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بكي 

 الجديد.الوعي، وتشويش الهوية، وترويض النشء بشكل يقبلون فيه الواقع 
02/9/0204الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 ليفيرسطيزي زديم عبدالهادي: قصص طواف  عابرة لألزمز  األول ! "بي  جبل عمان" .25

، الصادرة عن دار األهلّية للنشر "بيت جبل عّمان"في مجموعته القصصّية،  :علي أبو عجمّية
/ مؤسسة عبد المحّسن القطان 0220للعام  والتوزيع )األردن(، والفائزة بجائزة مسابقة الكاتب الشاب

)فلسطين(، يقّدم القاص الفلسطينّي الُمغترب، نديم عبد الهادي، ِقصصًا هادئًة في سردّيتها، أليفًة في 
 عالقتها بالشخوص واألمكنة، عميقًة في نقاط تقاطعها مع الواقع.

بين آخرين، يزاملونه، ال يكتفي نديم عبد الهادي بسرد قّصته كُمغترب، بل يرصد قصص مغتر 
الهندّي، في القّصة األولى: هو ابن الطعنة  "فشاندرن"ويذهبون معه إلى الحياة، بعيون متأّملة. 

في سّن صغيرة، والذي يعمل  ،"الذي دخل المملكة العربّية السعودّية، قبل ثالث عشرة سنة"الدامية، 
القته بمديره والمهندسين من حوله، إذ ساعيًا في شركة هندسّية، يحاول أن يوّضب أموره، ويضبط ع

يصّوره عبد الهادي، تصويرًا محمواًل على خّفة التفاصيل، ولعلَّ أطرفها، حرص هذا الساعي على 
 التعّلم، وشغفه الكبير باإلنجاب.

 تطوف قصص نديم عبد الهادي، في غير مكان، وفي غير زمان. إّنها الِقصص الطّوافة.
02/9/0204القدس العربي، لزدن،   
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  قبل أن يصبح رييرسا  س تلابره مع أمريوا وترويا وحمابم مررسي ااتهثرو  جودة:  .26
 "الوطن"اره مع حو  فيجهاز المخابرات العامة السابق،  اللواء ثروت جودة، وكيلمنى مدكور: قال 

رجل  ]الرئيس المصري عبد الفتاح[ السيسيقضايا منفصلة، لكن ألن  2 فيإن محمد مرسي متهم 
قضيتين فقط، فهناك قضية للتخابر مع حماس، ومع إيران،  فيرحيم ويراعى هللا كثيرًا، فقد دمجها 

 القوميرب لألمن ومع تركيا، ومع قطر، ومع أمريكا، وكلها قضايا تخابر مثبتة ونشاط هدام وض
 .المصري

مرسى العياط تخابر مع أمريكا وتركيا وحماس قبل أن يصبح رئيسًا لمصر. ودخل السجن وأضاف: 
 يناير. 07قضية اقتحام السجون أثناء أحداث  فيبتهمة التخابر قبل أن يهرب منه 

 07/9/0204الوطن، مصر، 
 
 غزة ازطالق مهرجان "راف" إلعادة إعمارقطر:  .27

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس الخميس فعاليات مهرجان : محمد أزوين -الدوحة 
إعمار غزة الذي تنظمه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد هللا للخدمات اإلنسانية )راف( بالتعاون مع 

 بعض المؤسسات الثقافية واإلعالمية.
ة المهرجان الذي شهد تنظيم مزاد علني ووسط حضور جماهيري وا عالمي كبير بدأ بفندق الشعل

 تذهب عوائده إلغاثة قطاع غزة.
وشمل المزاد عرض العديد من المصوغات الذهبية والسيارات وأرقام السيارات المميزة، إضافة 

 لمجموعة لوحات فنية ساهمت بها هيئة متاحف قطر.
ك فداحة الخسائر التي وقال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان على الكواري إن مؤسسة راف تدر 

مؤخرا، مطالبا أحرار العالم بتقديم  "إسرائيل"تكبدها سكان غزة بعد الحرب العدوانية التي شنتها 
 المساعدات لسكان القطاع الذين فقدوا كل شيء تقريبا.

أن موضوع إعمار غزة يمثل أولوية قصوى للمؤسسة في هذا  -في تصريح للجزيرة نت-وأكد الكواري 
أضاف "يجب على العرب والمسلمين أن يهبوا لنصرة إخوانهم في غزة، فقد دمر العدو الوقت، و 

الصهيوني مساكنهم ومساجدهم ومدارسهم، وباتوا في أمس الحاجة إلى من يساعدهم في العودة إلى 
 ممارسة حياتهم الطبيعية".

 09/9/0204ز ، الدوح ،  الجزيرة.
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 الفيرسطيزي - يرسرايييفي مجيس األمن لحل الصراع اإل هوالزد بعد لقاء عباس: مشروع قرار .28
أ ف ب: أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا اوالند الجمعة إثر لقائه الرئيس الفلسطيني محمود  –باريس 

والفلسطينيين سيتم طرحه في مجلس  إسرائيلبين  "حل النزاع"عباس في باريس ان مشروع قرار حول 
سنقول بكل وضوح في قرار سيتم تقديمه "فيين في حضور عباس وصرح اوالند للصحا االمن الدولي.

 ."الى مجلس االمن ما نتوقعه اآلن من العملية وما ينبغي ان يكون عليه حل النزاع
منذ وقت طويل جدا هناك مشاورات ومفاوضات وعمليات تعليق وتوقف وثمة فكرة انه لن "واضاف 

 ."فلسطيني رغم اننا نعلم جميعا بكل جوانبهي السرائيليكون هناك ابدا حل ينهي النزاع اإل
سنقوم طبعا بعملنا التضامني، ولكن ما علينا "، متابعا "المرة الثالثة تدمر فيها غزة"وذكر اوالند بانها 

 . وشدد على وجوب استئناف المفاوضات المتوقفة بين الجانبين."ان نسعى اليه هو اتفاق سالم دائم
 02/9/0204القدس العربي، لزدن، 

 
 والفيرسطيزيين "إرسراييل": التحدي األوبر لواشزطن هو التوصل التفاق رسالم شامل بين اللارجي  األمريوي  .29

ية للشؤون السياسية، ويندي شيرمان "إن الواليات المتحدة مريكقالت وكيل وزارة الخارجية األ :رام هللا
بيرا، وتحرص عليها بسبب المصالح االقتصادية والسياسية تولي منطقة الشرق األوسط اهتماما ك

واألمنية التي تربطنا بهذه المنطقة، والصداقات العديدة التي كوناها، والتقاليد الروحية والعرقية الغنية 
وأضافت خالل محاضرة في جامعة جورج تاون بواشنطن "إن التوصل إلى اتفاق سالم  التي ورثناها".
والفلسطينيين قد يمثل التحدي األكبر الذي يواجهنا في الشرق األوسط"، مضيفة  إسرائيلشامل بين 

 أن "حماس تواصل عمدا القيام بدور مدمر" حسب تعبيرها.
. إسرائيلوقالت إن "الواليات المتحدة، عند المضي قدما، ستفي بالتزامها الثابت الذي ال يتزعزع بأمن 

يين والفلسطينيين مسؤولية مشتركة، ومصلحة مشتركة، سرائيلالوقت نفسه، تقع على عاتق القادة اإلب
يجاد سبل للتعاون حيثما كان ذلك ممكنا".  تتمثل في خفض حدة التوترات، والتصدي للتطرف وا 

 02/9/0204الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 األمم المتحدة تطال  بمحاوم  المترسببين في إغراق المهاجرين بتهم  "القتل الجماعي" .31
القدس دوت كوم: طالب األمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لألمم المتحدة  -يف جن

لحقوق اإلنسان، اليوم الجمعة، دول شمال أفريقيا وأوروبا بضرورة محاكمة المهربين الذين قيل أنهم 
 مهاجر في البحر المتوسط بإغراق قاربهم األسبوع الماضي. 722تسببوا بمقتل نحو 
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فإننا سوف  -ويبدو عليهم جميعا المصداقية  -: "لو صدقت حسابات الناجين فعال وقال الحسين
 نكون أمام واقعة ترقى إلى جرائم القتل الجماعي في البحر األبيض المتوسط ".

وباإلضافة إلى ذلك، قال الحسين وهو دبلوماسي سابق وأحد أعضاء األسرة المالكة باألردن، إنه 
تضييق الخناق على المهربين الذين يستغلون المهاجرين المستضعفين ينبغي على بلدان المنطقة 

 ويعرضون حياتهم للخطر لتحقيق مكاسب مالية.
 09/9/0204القدس، القدس، 

 
 يينرسراييييين واإلمريوبين األ رسوري آلي  تزرسيق في رسماء "ديفزس زيوز":  .30

ن هناك اتفاقًا عسكريًا بين ية، أمس، النقاب عن أمريكاأل "ديفنس نيوز"كشفت مجلة : حلمي موسى
سرائيلالواليات المتحدة و  ق ألسلحة الجو في ا  والدول الشريكة في  إسرائيل، يسمح باستخدام منسَّ

 .سوريةفي  "داعش"ـ  "الدولة اإلسالمية في العراق والشام"االئتالف الدولي ضد تنظيم 
هذه األسلحة، إذا تطلب األمر ي و سرائيلوذكرت المجلة أنه سيكون هناك تنسيق بين سالح الجو اإل

 العمل في جوار جغرافي للقوات الجوية في المجال الجوي السوري.
ا بهذا أمريكو  إسرائيلية، أن االتفاق بين إسرائيلوأوضحت المجلة، وفق ما أبلغتها مصادر عسكرية 

ل لمواقع ية للقصف المحتممريكالشأن مبرم منذ أكثر من عام، وأنه جزء من خطة وزارة الدفاع األ
السالح الكيميائي السوري. وحسب هذه المصادر فإن هذا االتفاق ينظم ترتيبات لسيناريوهات تضطر 

 ية للعمل في وقت واحد، وبشكل متزامن في األجواء السورية.أمريكية و إسرائيلفيها طائرات 
مبادرة بعد نجاح ال "موضوعًا على الرف"ي للمجلة إن االتفاق كان إسرائيلوقال مصدر رسمي 

وتدميرها. لكن المصدر شدد على أنه أثناء  سوريةالروسية في إخراج األسلحة الكيميائية من 
آلية "فقد بات هذا االتفاق يوفر  "داعش"ية إلضعاف وتدمير مريكاأل االستراتيجيةاالستعداد لتنفيذ 

 .سوريةلعمليات محتملة ضد أهداف في  "ذات صلة
 02/9/0204الرسفير، بيرو ، 

 
 الدوران في الحيق  المفرغ  .32

 نقوال ناصر
ي ويليـــام بيرنـــز رئـــيس مريكـــفـــي الســـادس عشـــر مـــن الشـــهر الجـــاري، دعـــا مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة األ

طن العاصـــمة الــوزراء الفلســطيني الســابق ســـالم فيــاض إلــى "تنـــاول إفطــار بمكتبــه صـــباحا" فــي واشــن
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"كسر الحلقــة المفرغــة فــي تمــوز الماضــي لوضــع خريطــة طريــق لـــ لمناقشــة خطــة أعلنهــا فيــاض أواخــر
 ي.سرائيلالصراع الفلسطيني" مع دولة االحتالل اإل

وبنى فياض خطته التي نشـرتها صـحيفة "الشـرق األوسـط" اللندنيـة علـى مجموعـة مـن الحقـائق، أولهـا 
لطة الفلسطينية بموجبه لم يعد "قائما ويمكن البناء عليه"، وثانيهـا أن أن اتفاق أوسلو الذي أنشئت الس

منظمة التحرير الفلسطينية قـد "فشـلت حتـى اآلن فـي إيصـال الفلسـطينيين إلـى حلـم الدولـة" مـن خـالل 
اتفــاق أوســلو، وثالثهــا أن "التمثيــل الفلســطيني لــم يعــد محصــورا" فــي منظمــة التحريــر بوضــعها الــراهن، 

"الــتخلص مــن أعبــاء وشــروط اتفــاق أوســلو"، وثانيــا الســعي إلــى "قــرار دولــي ملــزم بإنهــاء  ليقتــرح أوال
طـــار "متفـــق عليـــه"، وثالثـــا انتـــزاع اعتـــراف مـــن دولـــة االحـــتالل يماثـــل  االحـــتالل" فـــي "موعـــد محـــدد" وا 
اعتراف منظمة التحرير بها، ورابعا "توسـيع منظمـة التحريـر" وتوسـيع صـالحيات الحكومـة الفلسـطينية 

 عاما مضت". 02"الذهاب إلى انتخابات عامة من أجل التخلص من إرث و
وبغــض النظــر عــن االتفــاق أو االخــتالف مــع فيــاض، فــإن خطتــه هــي شــهادة شــاهد رئــيس مــن أهــل 
أوسلو تدين اتفاقياتها واستراتيجيتها ومرحلتها، بقدر ما تدينها بالفشل الذريع خطـة الرئاسـة الفلسـطينية 

ئيس محمـود عبـاس إلـى الـدورة السـنوية للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي الرابـع التي يحملها معه الـر 
والعشرين من هذا الشهر كـ"مبادرة" لحشد تأييد لها من أكبر عدد من الدول األعضاء تمهيـدا لعرضـها 
علـــى مجلـــس األمـــن الـــدولي. فكلتـــا الخطتـــين تبحثـــان عـــن مخـــرج مـــن "الحلقـــة المفرغـــة" التـــي يســـعى 

 ى "كسرها".الرجالن إل
وقــد لخــص عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح" نبيــل شــعث "التركيــز الــرئيس" لمبــادرة الــرئيس عبــاس 

يــة التقليديــة مريكبـــ"تحويل صــيغة الحــراك السياســي )الفلســطيني( مــن الوضــع الــراهن، وهــو الرعايــة األ
ي مريكـحـال أفشـل "الفيتـو" األ )لـ"عملية السالم"( التي لم تؤد إلى أي تقدم، إلـى الرعايـة الدوليـة"، وفـي

هــذه "الرعايــة الدوليــة" فــي مجلــس أمــن األمــم المتحــدة، "فإننــا ذاهبــون فــي مواجهــة مصــعدة" مــع دولــة 
 ي دبلوماسيا.مريكاالحتالل وراعيها األ

لكـن نهايـة المطـاف فـي الخطتـين مـا تـزال مراهنــة مسـتمرة مسـتحيلة علـى وهـم أن "هجـوم سـالم" جديــد 
ياض يمكنه أن "يفرض" سلميا وبالتفاوض سالما "متفقـا عليـه" علـى رئـيس وزراء يسعى إليه عباس وف

ي األســبق بيــل كلينتــون علــى أنــه "لــيس مريكــدولــة االحــتالل، بنيــامين نتنيــاهو، الــذي وافــق الــرئيس األ
الرجــل" الــذي يصــنع ســالما ألنــه "إذا لــم نرغمــه علــى الســالم، لــن نحصــل علــى الســالم"، كمــا نســبت 

 رية لكلينتون القول في والية آيوا في الرابع عشر من هذا الشهر."هآرتس" العب
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وتكرر الرئاسة الفلسطينية ومفاوضوها معارضتهم للمقاومة بحجة أنهـا "لعـب" فـي الملعـب الـذي تريـده 
دولـــة االحـــتالل ألنهـــا تتمتـــع فيـــه بـــالقوة القـــاهرة، لكـــنهم يتجـــاهلون تمامـــا أن اســـتمرار مـــراهنتهم علـــى 

ية أم برعاية دولية، إنما هو "لعـب" أيضـا فـي "ملعـب أمريكتيجية وحيدة، سواء برعاية التفاوض كاسترا
 االحتالل" كون الواليات المتحدة الراعية لالحتالل ودولته هي الحكم المقرر فيه.

تعيد "خطة" فيـاض و"مبـادرة" عبـاس الحـراك الـوطني الفلسـطيني إلـى الـدوران فـي  ،ففي نهاية المطاف
مفرغــة" التــي يســعيان إلــى "كســرها"، لكــن هــذه المــرة بتغييــر اتجــاه الــدوران فيهــا لتكــون ذات "الحلقــة ال

يـة هـي نهايــة المطـاف بـدال مـن أن تكــون بدايتـه، مـا يـذكر بالجــدل العقـيم حـول مــا إذا مريكالرعايـة األ
 كان الحمار الوحشي أسود اللون مخططا باألبيض أم أبيض اللون مخططا باألسود!

ية بلسـان سـفيرتها فـي األمـم المتحـدة سـامنثا بـاور عـن "عـدم ترحيـب" بالدهـا مريكرة األلقد أعلنت اإلدا
بمبـادرة عبــاس، بينمــا تكفــل رئــيس حــزب العمــل وزعـيم المعارضــة فــي كنيســت دولــة االحــتالل، إســحق 
هيرتــزوغ، بنقـــل تحـــذير حكومـــة االحـــتالل للـــرئيس الفلســـطيني خـــالل اســـتقبال عبـــاس لـــه بـــرام هللا يـــوم 

 ء الماضي بعدم اإلقدام على أي تحرك "من جانب واحد".األربعا
ولـــم تنـــِف الرئاســـة الفلســـطينية حتـــى اآلن مـــا توقعـــه هيرتـــزوغ بعـــد اللقـــاء مـــن أن عبـــاس لـــن يضـــغط 
للتصويت على مبادرته فـي األمـم المتحـدة، ال فـي الجمعيـة العامـة وال فـي مجلـس األمـن، بانتظـار مـا 

ي النصــفية فــي تشــرين الثــاني المقبــل علــى أمــل أن تســمح يكــمر تــتمخض عنــه انتخابــات الكــونغرس األ
نتائجهـــا بعـــدم اســـتخدام الواليـــات المتحـــدة لحقهـــا فـــي الـــنقض "الفيتـــو" فـــي مجلـــس األمـــن الـــدولي ضـــد 

 مبادرته.
وربمــا يكــون االتفــاق الثالثــي علــى آليــات إدخــال المــواد الالزمــة إلعــادة إعمــار قطــاع غــزة بــين األمــم 

ي والســلطة الفلسـطينية الــذي أعلـن عنــه روبـرت ســري، منسـق األمــم سـرائيلل اإلالمتحـدة ودولـة االحــتال
المتحدة لعملية السالم والممثل الشخصـي ألمينهـا العـام، أحـدث دليـل علـى الحلقـة المفرغـة التـي تـدور 

 فيها قيادة منظمة التحرير.
علهـا "شـريكا" فـي إعـادة فهذا االتفاق ال يكتفي بوضع مفتاح إعادة اإلعمـار فـي يـد دولـة االحـتالل ويج

إعمـــار مـــا دمرتـــه هـــي نفســـها لكـــن علـــى حســـاب المـــانحين العـــرب واألجانـــب ويعفيهـــا مـــن دفـــع ثمـــن 
عدوانها، وهو ما يساهم كذلك في مساعيها الحثيثـة لتحسـين صـورتها فـي العـالم التـي تضـررت خـالل 

ء فـي تقريـر إخبـاري نشـره ( على جرائم حربها" في قطاع غزة كمـا جـاإسرائيلالعدوان، بل إنه "يكافئ )
 مركز أبحاث العولمة الكندي على موقعه اإللكتروني "غلوبال ريسيرتش" يوم األربعاء الماضي.



 
 

 

 

 
           03ص                                     3346 العدد:     02/9/0204 رسب ال التاريخ:

 

لقــد اقتــبس التقريــر مــن مــارك ريجيــف، المتحــدث باســم مكتــب رئــيس حكومــة االحــتالل، نفيــه أن دولــة 
ا، لكــن التقريــر اقتـبس أيضــا مــن االحـتالل تمنــع إدخــال مـواد إعــادة البنــاء األجنبيـة التــي ال تصــنع فيهـ

مســؤول فــي االتحــاد األوروبــي قولــه: إن مثــل هــذه المــواد، كالحديــد واالســمنت وغيرهمــا، "ســوف تــأتي 
ية"، وقـــد اتفــق معـــه محمـــود الخفيـــف إســـرائيلية"، وشــركات "إســـرائيلبصــورة مؤكـــدة تقريبـــا مــن مصـــادر 

 والتنمية )انكتاد(.رئيس وحدة فلسطين في أمانة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والبــديل لمعــابر القطــاع مــع دولــة االحــتالل إلدخــال مــواد إعــادة اإلعمــار هــو منافــذ القطــاع مــع مصــر 
العربية، وكان وال يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق ثالثي بديل بين األمم المتحدة ومصر والسلطة 

إعـادة إعمـار قطـاع غـزة بـدال مـن الفلسـطينية إلدخالهـا، كـي تكـون مصـر وشـركاتها هـي المسـتفيد مـن 
دولة االحتالل وشركاتها، وكي يكون إدخال مـواد البنـاء المصـنعة خـارج مصـر أيسـر وأسـهل، ويكـون 
إدخالها متحررا من أي قيود تفرضها دولة االحتالل التي ال يمكنها أن تكـون أكثـر حرصـا مـن مصـر 

عادة اإلعمار في القطاع الفلسطيني.  على األمن والهدوء وا 
لقــد كانــت مصــر تــرفض التعامــل مــن خــالل "الفصــائل" وتشــترط التعامــل مــع منظمــة التحريــر بصــفتها 
"الممثـــل الشـــرعي والوحيـــد" للشـــعب الفلســـطيني لفـــتح معابرهـــا مـــع القطـــاع المحاصـــر، وقـــد انتفـــى هـــذا 

دة الشرط اآلن، بموافقة كل الفصائل المسالمة والمقاومة على حد سواء، وأصبحت الكرة في ملعب قيـا
منظمـة التحريـر، لكـن هـذه القيــادة قـد اختـارت رمـي الكـرة فــي ملعـب االحـتالل ودولتـه، ال فـي الملعــب 

 المصري، وال تفسير لذلك سوى أنها اختارت مواصلة الدوران في "الحلقة المفرغة" إياها.
  09/9/0204 ،ون الينأفيرسطين 
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 غازي العريضي
هـي دولـة اإلرهـاب المـنظم فـي منطقتنـا والعـالم. تمارسـه ضـد الشـعب اللبنـاني بكـل األشـكال  "إسـرائيل"

واألساليب والوسائل وتّدعي أنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة تحيطها أنظمة قمع واستبداد 
 ة لحمايتها!وأنها ضحية اإلرهاب، فتدعو إلى التصدي له وتوفير كل الضمانات األمنية واالستراتيجي

، بعد األعمال الوحشـية اإلرهابيـة التـي "داعش"اليوم، وأمام محاولة بناء تحالف دولي إقليمي لمواجهة 
إلى استغالل هذه المحاولة لالستفادة من التحالف في كـل االتجاهـات وعلـى  "إسرائيل"قام بها، تسعى 

باســتباحة وانتهــاك حقــوق  كــل الجبهــات، لتحقيــق أهــدافها وهــي خارجــة مــن الحــرب علــى غــزة متهمــة
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اإلنســان، والقــرارات الدوليــة وبارتكــاب مجــازر جماعيــة بحــق الشــعب الفلســطيني فــي كــل األمــاكن بمــا 
 فيها المدارس ومؤسسات األمم المتحدة، ويمكننا في هذا السياق تسجيل المالحظات التالية:

فاءهـــا الغـــربيين وعلـــى رأســـهم مـــا ُيســـمى بـــالمجتمع الـــدولي وخصوصـــًا حل "إســـرائيل"سياســـيًا، تُـــذّكر  -
يـة، بأنهـا كانـت أول مـن دعـا إلـى مواجهـة اإلرهـاب الـذي يهـدد أمنهـا! وتقـول مريكالواليات المتحدة األ

هـا أنـتم جئـتم منـذ سـنوات مـن كـل مواقـع األرض إلـى أفغانسـتان لمواجهـة "من خـالل كـل المسـؤولين: 
نطقــة مــن إرهــاب صــدام حســين وأســلحة اإلرهــاب والحــد مــن خطــره! ثــم جئــتم إلــى العــراق لتخلــيص الم

الـــدمار الشـــامل المهـــددة لألمـــن والســـالم واالســـتقرار فـــي العـــالم ولـــيس فـــي المنطقـــة فقـــط. وأنـــتم اليـــوم 
، "داعـش"تحاولون تشكيل تحالف دولي إقليمي تنخرط فيـه دول مـن كـل قـارات العـالم لمواجهـة إرهـاب 

دنــا؟ وأنــتم، وبعــد الحــرب األخيــرة فــي غــزة أفــال يحــق لنــا أن نواجــه اإلرهــاب علــى أرضــنا؟ داخــل بال
 تحاولون في الوقت ذاته نزع سالح المنظمات اإلرهابية هناك بما يؤكد صوابية وجهة نظرنا!

الدولـــة الديموقراطيـــة الوحيـــدة فـــي المنطقـــة محاطـــة بأنظمـــة اســـتبداد وقمـــع  "إســـرائيل"لقـــد أصـــبحت  -
ـــا؟ عنـــدما تصـــبح ثمـــة  وبتنظيمـــات إرهابيـــة ســـاهمت بعـــض األنظمـــة فـــي إنتاجهـــا. فمـــاذا تريـــدون من

تنظيمات إرهابية في سوريا ومصر وعلى أبواب األردن، فماذا نفعل نحن إضافة إلى ما نواجهه علـى 
أرضنا؟ إننا نريد سالحًا وضمانات أمنية، ويحق لنا اتخاذ كل اإلجـراءات الكفيلـة بحمايـة شـعبنا وأمـن 

بتنا بإجراءات ما. لسنا مستعدين لفعل أي شـيء نـرى فيـه دولتنا. ولذلك كفوا عن انتقادنا أو عن مطال
 إمكانية الختراق أمننا وتهديد مستقبل أبنائنا.

 -أن ســبب عــدم االســتقرار فــي المنطقــة لــيس الصــراع العربــي  "إســرائيل"ومــن هــذا المنطلــق تــّدعي  -
لوصــول إلــى حــل ي، وأن مــا يهــدد المنطقــة لــيس عــدم اســرائيلاإل -ي أو الصــراع الفلســطيني ســرائيلاإل

للقضية الفلسطينية، ويتم التركيز السياسي واإلعالمي على القول: خمسون يومًا من الحرب في غـزة. 
أين كان العرب؟ كـان يقتـل بعضـهم بعضـًا. مـا لحـق بالعـالم العربـي ودولـه مـن خسـائر ماديـة وبشـرية 

ه بحـق بعضـهم ال يقـاس . مـا ارتكبـو "إسـرائيل"خالل أشهر، فاق بكثير كل ما خسروه في الحروب مع 
 "داعـش"بشيء مما حصل في حروبهم ضدنا! هم أنفسـهم يقـدمون اليـوم أولويـة مواجهـة خطـر إرهـاب 

الشــيعية التـي ال عالقــة لنــا  -علـى أي أمــر آخـر! والكــل يتحــدث عـن مخــاطر الفتنــة المذهبيـة الُســنية 
بعضــًا ويهــددون أمــن المنطقــة،  بهــا كدولــة يهوديــة ال عقيــدة وال سياســة وال دينــًا. إنهــم يقتلــون بعضــهم

 وكل من ال تعجبهم سياسته. فماذا تنتظرون منا سوى العمل على حماية أنفسنا من هذا الخطر؟
استمرار هذه الحروب في الداخل وتحت عنوان مواجهة اإلرهاب يؤدي إلى إنهاك العرب وانشغالهم  -

مير المؤسسات والجيوش، وهذا ما يفيـد وتعميق انقساماتهم والفوضى في بالدهم المهددة بالتفكك، وتد
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 6222التــي تســعى إلــى التوســع فــي فلســطين ومصــادرة المزيــد مــن األراضــي وقــد صــادرت  "إســرائيل"
 دونم في الضفة الغربية حتى اآلن، وتسّرع في بناء المستوطنات.

اول عرقلـة ا منـذ فتـرة طويلـة بشـأن الملـف النـووي اإليرانـي وتحـأمريكـضغطًا على  "إسرائيل"تمارس  -
الوصول إلى اتفـاق نهـائي مـع إيـران. اليـوم تسـتغل الحـرب علـى اإلرهـاب ودور إيـران فـي ذلـك لتحـذر 

حتى اآلن في عرقلة  "إسرائيل"من خطر تسريع هذه الحرب في الوصول إلى اتفاق مع إيران. نجحت 
ا أمريكـتسـتغل جنـوح  هذا األمر. والتريـد اتفاقـًا إال بموافقتهـا. هـي الطـرف األسـاس فـي المنطقـة، وهـي

عنصـر  "إسـرائيل"نحو التحالف المذكور، وانشـغال إدارة أوبامـا باالنتخابـات النصـفية فـي الكـونجرس و
 مقرر وفاعل في نتائجها. إنها تمارس سياسة االبتزاز المفتوح في كل االتجاهات.

عد خمسين يومًا من من تحقيق أهدافها األساسية في الحرب األخيرة على غزة ب "إسرائيل"لم تتمكن  -
اإلرهـاب المــنظم الــذي مارســته. أظهــر الشــعب الفلســطيني قــوة وقــدرة علــى التماســك والصــمود ال مثيــل 
لهما. وفي المفاوضات كان الموقف الفلسطيني في الظاهر قويًا واستطاع تحقيق نتائج إيجابية كثيرة. 

وخالــد  "أبومــازن"ضــر جلســات لكــن ســرعان مــا عــاد الفلســطينيون إلــى االنقســام الواضــح. ُنشــرت محا
مشعل، وفيها من االتهامات والكالم القاسي ما يمكن أن يقال أكثر منه في االجتماعات الداخلية لكن 
عنــدما ينشــر بهــذه الطريقــة، فهــو يضــعف الفــريقين اللــذين أظهــرا مواقــف متباعــدة وســريعة بعــد وقــف 

جــب أن تمســك بزمــام األمــور وتــدير إطــالق النــار، حــول الشــرعية والســلطة فــي غــزة والجهــات التــي ي
عملية إعادة اإلعمار، والخطوات المنوي اتخاذها للتوجه مجددًا إلى األمم المتحـدة النتـزاع قـرار الدولـة 

، في ظل حكومة سـموها حكومـة وحـدة وطنيـة، لكنهـا ال تمـارس دورهـا هنـاك. وبالتأكيـد 61وحدود الـ 
إال فـي وجـه بعضـهما! هـذه المواقـف الفلسـطينية المختلفـة ، وال تريد السـلطة "حماس"ال تريد  "إسرائيل"

ي كبيرة جـدًا، وهـذا مـا حصـل. سرائيلأضعفت الطرف الفلسطيني وجعلت إمكانية استغالله من قبل اإل
ذا خسـرت شـيئًا فهـي تعوضـه عـن طريـق اسـتغالل  "إسرائيل"فظهرت  وكأنها هي الرابح في الحـرب، وا 

 "حمــاس"ذلـك لـم يكــن كافيـًا حتـى صـدرت مواقـف للقيـادي فـي  الوضـع الفلسـطيني المنقسـم. وكـأن كـل
إن التفــاوض مــع "موســى أبــو مــرزوق خلقــت بلبلــة كبيــرة فــي الوســط الفلســطيني وخارجــه، عنــدما قــال: 

 "حمــاس"إن: التحــالف خــارج الشــرعية خيانــة! و "فــتح". جــواب الســلطة و"لــيس محرمــًا شــرعاً  إســرائيل
 مباشرة. "إسرائيل"تفاوض أصدرت مواقف متالحقة تؤكد أنها لن 

تتصــرف علــى أســاس أن أعــداءها وبعــد الحــرب  "إســرائيل"هــذه المواقــف أربكــت الفلســطينيين، وذهبــت 
، "إســرائيل"عليهــا يتســابقون علــى التفــاوض معهــا، فلمــاذا التفــرض شــروطها؟ وتأخــذ وقتهــا؟ هــذه هــي 

ي، وهــي لســطيني الفلســطينوللخــالف الف "داعــش"وهــذه هــي محــاوالت اســتغاللها للتحــالف الــدولي ضــد 
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تعمــل علــى أســاس أن أفضــل االســتثمارات فــي المنطقــة هــي الحــروب المذهبيــة والطائفيــة، ولألســف 
العــرب غــارقون فيهــا، وأخشـــى أن يكونــوا أول المســتهدفين باإلرهــاب، هـــذا مؤكــد، وبالتــالي بالتحـــالف 

لماليـــة الـــذي يرّكـــب لمواجهتـــه، ألنـــه ســـيدخلهم فـــي حـــرب اســـتنزاف طويلـــة ســـتكون كلفتهـــا السياســـية وا
ـــة تفاديـــًا لتكـــرار التجـــارب أمريكـــواألمنيـــة كبيـــرة، وســـتحاول  ا ومـــن معهـــا أن تخـــرج منهـــا دون أي كلف

الســابقة، وأشــك أيضــًا فــي ذلــك. لكــن مــا يهمنــا أن نحفــظ مــا تبقــى لــدينا كعــرب، فهــال فكرنــا فــي مــا 
أساســية فــي  ينتظرنــا وفــي نتــائج المواجهــة المبنيــة، حتــى اآلن علــى أســس غيــر متينــة، وغيــاب ركــائز

يران، وتردّد تركيا ومصر وغيرهما من الدول؟   المواجهة مثل استبعاد روسيا وا 
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 برهوم جرايسي
يين، مــن دون حــدث أو قــرار عنصــري بــارز ســرائيلصــعب جــدا أن يمــر أســبوع واحــد علــى الساســة اإل

، عدا السياسة المماَرسة على مر السنين الماضية. فقبل يومين، أصدر وزير 42يستهدف فلسطينيي 
نما تجاوبا مـع  الداخلية قرارا يقضي باالعتراف بـ"القومية اآلرامية"؛ ليس بسبب وجود شريحة آرامية، وا 
مطلب نفر هامشي من دعاة تجنيد العرب في جيش االحتالل. أما األمـر الثـاني، فمصـادقة المحكمـة 

يا على قانون عنصري خطير، يسمح "لبلدات يهودية" بمنع العرب من السكن فيها. فكـال األمـرين العل
 يعكسان العقلية الصهيونية التي تزداد شراسُة عنصريتها يوما بعد يوم.

ية لنفســـها مخططـــا لـــدفع الشـــبان العـــرب المســـيحيين ســـرائيلومنـــذ ثـــالث ســـنوات، وضـــعت األجهـــزة اإل
. ويالقي هذا المخطط فشـال ذريعـا، بفضـل الـوعي الـوطني بـين فلسـطينيي للخدمة في جيش االحتالل

لطوائــف وملــل؛ ففــي الماضــي  42لتمزيــق فلســطينيي  "إسرائيل"ـ. وهــذه ليســت المحاولــة األولــى لــ42
اختلقت "القومية الدرزية"، ثم أتبعتها باختالق "القوميـة البدويـة". وكـل هـذا لشـد شـرائح لخدمـة جيشـها. 

 حتى ما حققته في الماضي بدأ يتراجع بكثرة في السنوات األخيرة.لكنها تفشل، و 
جــاء قــرار االعتــراف بـــ"القومية اآلراميــة" تماشــيا مــع طلــب نفــر مــن دعــاة تجنيــد "المســيحيين"، اختلقــوا 
بدعة أن "المسيحيين ليسوا عربـا". وهـؤالء تحـركهم عصـابات يمينيـة متطرفـة، مثـل "حركـة إم ترتسـو". 

د هو أنه كما فشل مخطط التجنيد، وكل مخططات التفرقة السابقة، فإن هذا المخطـط واالنطباع السائ
سيفشل أيضا، حتى إن وجد نفرا هامشيا يتماشـى معـه، ويحـاول تلويـث اسـم الشـعب اآلرامـي؛ الشـعب 

 العريق الذي لن يتأثر بتلوث كهذا.
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ي، الــذي مــا ســرائيلضــاء اإلوشــهدنا فــي األيــام األخيــرة ســقوط مــا تبقــى مــن أوراق التــوت عــن جهــاز الق

ن كــان هنــاك ســرائيلابتعــد يومــا عــن العقليــة الصــهيونية العنصــرية المســيطرة علــى ســدة الحكــم اإل ي، وا 
بعض االستثناءات، فإن اليمين الصهيوني المتطرف يسعى إلى القضاء حتـى علـى هـذه االسـتثناءات 

قضـاة، علـى قـانون أقـره الكنيسـت قبـل القليلة. فقد صادقت المحكمة العليا بأغلبية أصوات فـي هيئـة ال
ثالث سنوات، يفسـح المجـال أمـام "البلـدات اليهوديـة" لمنـع إسـكان أي عائلـة عربيـة تطلـب السـكن فـي 
هــذه البلــدات، مــن خــالل إقامــة "لجــان قبــول"، لفحــص مــا إذا كانــت أي عائلــة تطلــب الســكن مالئمــة 

ت؛ مـا يعنـي أن هـذا القـانون قـد يطـال حتـى يهـودا لألجواء الصهيونية "والثقافية" القائمة في تلك البلدا
 شرقيين، وقد تم تسجيل حالة واحدة كهذه قبل عامين.

ال حاجـــة لجهـــد بحثـــي للتأكـــد مـــن طبيعـــة القـــانون العنصـــرية. ال بـــل إن القضـــاة الـــذين صـــادقوا علـــى 
ك البلــدات؛ مــا القــانون، يعترفــون بــالتمييز فيــه، إال أنهــم اعتبــروا أن هــذا التمييــز هــو "حــق" لســكان تلــ

ي بــات يجــاهر بعنصــريته. وهــذا لــيس القــرار األول مــن نوعــه؛ إســرائيليعنــي أن أعلــى مســتوى قضــائي 
فهـــذه المحكمـــة صـــادقت أيضـــا علـــى قـــانون المواطنـــة الـــذي يمنـــع لـــم شـــمل العـــائالت الفلســـطينية فـــي 

 .61و 42. وهو قانون يهدد بتمزيق آالف العائالت الفلسطينية بين مناطق 42مناطق 
، 0222ية ال تنتهــي؛ فنــذكر مــثال، قانونــا أقــره الكنيســت فــي العــام ســرائيلوالئحــة القــوانين العنصــرية اإل

مـن مسـاحة  % 23ينزع صفة العنصرية عن قرار المؤسسة الصهيونية "كيـرن كييمـت"، التـي تحتكـر 
مثـيال فـي  ، بمنع تأجير أو بيع أراض لعرب. وهو كغيره من قوانين ال يمكن أن تجـد لهـا42فلسطين 

 العالم، وال في التاريخ الحديث، وفي ظل أشرس األنظمة العنصرية السابقة.
ـــ"القومية اآلراميــة" بقــانون حرمــان العــرب مــن الســكن فــي البلــدات اليهوديــة، القاعــدة  تــربط االعتــراف ب

لكن إذا  العنصرية األساسية القائمة عليها الصهيونية، والتي من دونها تفقد الصهيونية مبرر وجودها.
فـي وطـنهم األغلبيـة  42كانت هذه القاعدة قائمة على أساس "الخوف" من أن يهـدد وجـود فلسـطينيي 
ت كثيرة من السنين، ولعـدة اليهودية المطلقة في "دولة اليهود"، فإن هذا "التهديد" لم يعد موجودا لعشرا

 أسباب.
ق" الصـهيوني مـن تكـاثر فلسـطينيي ولهذا، رأينا في العقدين األخيـرين علـى وجـه الخصـوص، أن "القلـ

، انتقــل مــن مســألة "األغلبيــة اليهوديــة"، إلــى مســألة األغلبيــة السياســية اليمينيــة المطلقــة، وخــوف 42
ية، كما كان سرائيلفي يوم ما بيضة القبان السياسية في الحلبة اإل 42اليمين من أن يصبح فلسطينيو 



 
 

 

 

 
           08ص                                     3346 العدد:     02/9/0204 رسب ال التاريخ:

 

قوتهمـا أمـام اليسار" الصهيونيين، رغم استمرار تراجـع ؛ ترجح كفة "الوسط" و"2990لمّرة واحدة العام 
 تعاظم قوة اليمين، وبالذات اليمين األكثر تطرفا.

 وحينما تتكاثر "دوافع" العنصرية، فإنها تزداد شراسة وخطورة. 
 02/9/0204 ،الغد، عّمان
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 يوسي ميلمان
لحــرب االلكترونيــة( الــدولي الرابــع بــإدارة عقــد هــذا االســبوع فــي جامعــة تــل أبيــب مــؤتمر "الســايبر" )ا

"ورشــة يوفــال نئمــان للعلــوم، التكنولوجيــا واألمــن"، اجتــذب اليــه خبــراء كثيــرين مــن الــبالد ومــن العــالم، 
 والقى صدى اعالميا بسبب خطابي رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

والتــي نشــرت فــي ، 2022مــن رجــال االحتيــاط فــي وحــدة  43ويحتمــل أن تكــون رســالة الرافضــين الـــ 
 موعد قريب من الحدث، ساهمت في جذب االهتمام.

ولكــن مشــوق بقــدر ال يقــل، وان كــان خفيــا عــن العيــان، كــان مــا حصــل فــي الصــف االول فــي القاعــة 
التي عقد فيها المؤتمر. فهناك جلس الواحد الـى جانـب اآلخـر الجنـرال كيـث الكسـندر والعميـد احتيـاط 

(، NSAلكســندر حتــى قبــل نحــو ســنة مــدير "وكــاالت االمــن القــومي" )نــداف تســفرير. وكــان الجنــرال ا
 وحدة التنصت في أسرة االستخبارات االمريكية، كما شغل منصب رئيس "قيادة السايبر".

يــة بالتنصــت مريكالتــي تعنــى مثــل موازيتهــا األ 2022وقــاد العميــد تســفرير حتــى قبــل نحــو ســنة وحــدة 
لحواســـيب، اعتـــراض الوســـائط الرقميـــة، حـــل األلغـــاز وقتـــال علـــى الهواتـــف، الفاكســـات، التســـلل الـــى ا

 السايبر. وقد تحدث الرجالن مطوال، وبدا واضحا انهما معرفة قديمة يسرهما أن يلتقيا مرة اخرى.
قتــال الســايبر هــو سلســلة مــن أعمــال يقــوم بهــا افــراد، منظمــات، دول أو منظمــات فــوق دوليــة، هــدفها 

صم ومنظومات المعلومات لديه. ولمثـل هـذا الهجـوم يمكـن ان مهاجمة أو إلحاق ضرر بحواسيب الخ
لحــاق ضــرر بالحواســيب ومنظومــات المعلومــات،  يكــون هــدفان اساســيان: الحصــول علــى معلومــات وا 

 يحدث رد فعل متسلسل ويمس بالبنى التحتية االستراتيجية أو غيرها.
الجهــود المشــتركة للواليــات  وحســب منشــورات فــي الواليــات المتحــدة، فمثــال علــى مثــل هــذا القتــال هــو

للمـــــس بالبرنـــــامج النـــــووي االيرانـــــي. وذروة هـــــذه الجهـــــود، علـــــى األقـــــل، حســـــب  "إســـــرائيل"المتحـــــدة و
المنشورات، كان برنامج فيروس فتاك حظي بلقب "ستوكسنت" وأدخل الى منظومات حواسـيب الموقـع 

، كـان البرنـامج والحملـة 0222لتخصيب اليورانيوم في نتنـاز. وحسـبما نشـر فـي "نيويـورك تـايمز" فـي 
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ية، وأدخل الفيروس الى حواسيب نتنـاز قبـل نحـو سـنة مريكية واألسرائيلمشروعا مشتركا للمخابرات اإل
 من ذلك.

ي، حسـب المنشـورات، الـى سـرائيل، وفـي الجانـب اإلNSAي نسـبت الحملـة الـى الــ مريكـفي الجانب األ
ثمــاني ســنوات مئيــر داغــان الــذي كلفــه رئيســا  الموســاد. وذلــك اساســا ألنــه تــرأس الموســاد علــى مــدى

بطـــاء النـــووي ســـرائيلالـــوزراء ارئيـــل شـــارون وايهـــود اولمـــرت لتنســـيق الجهـــود اإل ية إلحبـــاط، تشـــويش وا 
 االيراني.

إدوارد  NSAولكن قبل نحو سنة بدأت تنكشف تفاصـيل اخـرى، ومـن الوثـائق التـي سـربها موظـف الــ 
. وحســب 2022ي كانــت الجهــة المســؤولة عــن الفيــروس هــي لســرائيســنودن، تبــين أنــه فــي الجانــب اإل

بعض وثائق سنودن، يجـري بـين الوحـدتين تعـاون وثيـق للغايـة، نـص عليـه فـي اتفـاق وقـع قبـل بضـع 
 سنوات وعمق العالقة بينهما. وقد ازداد التعاون في عهد الكسندر وتسفرير.

ت العدو ضرب منظومات الحواسيب( ان قتال السايبر كوسيلة هجومية )خالفا للدفاع في وجه محاوال
هــو موضــوع حســاس علــى نحــو خــاص، وان كــان ظــاهرا ال فــرق كبيــرا بينــه وبــين التنصــت واعتــراض 
المكالمات الهاتفية. وفي الحالتين يدور الحديث عن عمل تجسس هجـومي. ومـع ذلـك، ربمـا ألن هـذا 

 مجال جديد نسبيا، فهناك تخوف من الحديث فيه.
علــى نحــو خــاص ان نســمع هــذا االســبوع مصــدرا عســكريا رفيــع المســتوى يتنــاول وعليــه، كــان مشــوقا 

وللدقـة عـن الثـورة التـي تجـري فـي السـنوات االخيـرة فـي شـعبة  –الموضوع. وقد تحدث عـن التغييـرات 
 ي وفي مركزها منظومة السايبر. وهذه لم تبدأ امس.سرائيلاالستخبارات "أمان" في الجيش اإل

، ولكنهــا نالــت 0226ت منــذ عهــد عــاموس يــدلين، الــذي تســلم المنصــب فــي هــذه مســيرة مســتمرة بــدأ
اللـواء أفيــف كوخــافي، الــذي سيتســلم قريبــا منصــب  0222الـزخم الحقيقــي عنــدما حــل محلــه فــي بدايــة 

قائد المنطقة الشمالية. تعبير عن "تعظيم بعد السايبر"، على حـد قـول الضـابط الكبيـر، هـو حقيقـة ان 
 حيدة في شعبة االستخبارات التي حصلت على عالوة في القوى البشرية.هذه هي المنظومة الو 

إحــدى األدوات المركزيــة فــي قتــال الســايبر هــو حصــان طــروادة، البرنــامج الــذي يــدخل الــى حواســيب 
العدو دون علمه، مثل "ستوكسنت"، والذي يمكن أن يفاجئ، يلحق الضرر بالحواسـيب او ينتـزع منهـا 

 المعلومات.
إدخال حصـان طـروادة مثـل "قنصـة" مـن رصاصـة وحيـدة تطلـق الـى الهـدف، واحيانـا مثـل  واحيانا يتم

"الصـــلية" التـــي تطلـــق وتتـــوزع. وبتعـــابير االســـتخبارات، فـــإن حصـــان طـــروادة هـــو مثـــل الطـــائرة بـــدون 
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طيار. فهو يجـري الـتحكم بـه مـن بعيـد، يعمـل دون ان يـراه احـد، او يعلـم بوجـوده احـد، ويحقـق بـدهاء 
 المطلوبة.المعلومات 

ان المساهمة المركزية للسايبر هي في حجم االنباء التي تحققت بواسـطته عـن االهـداف التـي تتابعهـا 
ية. هــذه االهــداف معروفــة وشــدد عليهــا غيــر مــرة رؤســاء االســتخبارات. وكانــت ســرائيلاالســتخبارات اإل

 ايران الهدف المركزي وبعدها حزب هللا، حماس وسورية.
مــن  % 22مــن خــالل الســايبر  0226ســتخبارات حققــت فــي بدايــة الطريــق فــي واذا كانــت شــعبة اال

. واضح أن حجم المعلومات يتغير من سـاحة % 32وصلت المعلومات الى  0224معلوماتها، ففي 
الى ساحة، من دولة الـى دولـة، ومـن منظمـة ارهابيـة الـى اخـرى. كلمـا كـان الخصـم يعمـل فـي محـيط 

 أسهل ممارسة قتال السايبر.مفعم بالتكنولوجيا، هكذا يكون 
ـــدفاع والحراســـة لحواســـيبه  ولكـــن هـــذا ســـهم مرتـــد. فبمســـاعدة تكنولوجيـــا الســـايبر، ســـيحاول الخصـــم ال

 مثير لالنطباع بكل مقياس كان. % 12ومنظوماته. ورغم ذلك، فإن معطى الـ 
ى، كــان الــى جانــب قتــال الســايبر حصــلت فــي شــعبة االســتخبارات تغييــرات تكنولوجيــة وتنظيميــة اخــر 

هدفها على حد قول الضابط الكبير، "مالءمة شعبة االستخبارات مـع الواقـع المتغيـر كـي تـوفر للقيـادة 
 ي جوابا ذا صلة وشامال على المستوى االستراتيجي، العملياتي والتكتيكي".سرائيلالسياسية والجيش اإل

تخبارات الواحـدة مــع ومفـاجئ بقـدر مـا يبـدو، حتـى وقـت أخيـر مضــى لـم "تتحـدث" وحـدات شـعبة االسـ
أو دائـرة البحـوث،  2022االخرى بذات لغة الحاسوب. فللوحدات الكبرى في شعبة االستخبارات مثل 

 كانت حواسيب خاصة بها، ولم تعمل على ذات الشبكة.
واآلن، بمساعدة برنامج تطبيقات يفعلون هذا. كان هذا يجب أن يحصل ألنه في كل يوم تتلقى شعبة 

ات ماليـــين المعلومـــات التفصـــيلية، يمكـــن لهـــذا ان يكـــون مـــن التنصـــت لمكالمـــات االســـتخبارات عشـــر 
 هاتفية، اعتراض بريد الكتروني، او صورة من طائرة.

ان التعبير العملي والبصري لذاك التوحيد هو في اقامة شبكة داخلية تشبه جدا شـبكة اإلنترنـت. رجـل 
دور الحـديث عــن تصــنيف عــال للغايــة( شـعبة االســتخبارات او كــل مــن لـه تصــنيف أمنــي مناســب )ويــ

 يمكنه أن يضرب رمز دخول فيدخل الى الحاسوب.
وعلــى الشاشــة ســيرى أيقونــات تشــبه جــدا تلــك التــي فــي حاســوبه البيتــي: فيســبوك، غوغــل او شــيئا مــا 
يشبه موقع االخبار. فينقر على احدى األيقونات، يدخل اليها، يكتب في نافـذة البحـث مـا يبحـث عنـه 

ـــى الفـــور، تمامـــا مثلمـــا فـــي غوغـــل البيتـــي لديـــه، كـــل مـــثال ع – ـــة معاديـــة فيحصـــل عل مليـــات تخريبي
 المعلومات التي تتناول القيمة المطروحة.
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يمكنـه ان يتصـل علـى الهـواء  –دور محلـل ومقـدر معلومـات  – 2022مثال آخر: ضـابط شـبة، فـي 
ام ناظريهما شاشـة وعليهـا ذات مع باحث في قيادة المنطقة الشمالية. وسيرتبطان بالحاسوب، بينما ام

 المعلومات. ذات مرة كانت تمر ساعات او ايام الى أن تنتقل المادة من واحد الى آخر.
 –مثــال آخــر علــى قــوة التكنولوجيــا التــي تســمح بتــوافر المعلومــات هــو فــي مجــال مــا يســمى "المشــهد" 

مسـتهلك معلومـات )سـالح  المعلومات االستخبارية التي تصدر عن الصور. بنقرة مزدوجة يمكـن لكـل
 الجو، والقوات البرية( ان يحصل على صورة لكل بيت في غزة باربع زوايا.

المشكلة في كل الوضع المثير لالنطباع هذا هي أنه لسماح أقوال الضابط الكبير يثـور االشـتباه  فـي 
الحداثـــة والخيـــال أنـــه يتحلـــى اكثـــر ممـــا ينبغـــي بالتكنولوجيـــا االختراقيـــة التـــي تحققـــت بمعونـــة الكفـــاءة، 

اإلبــــداعي. وفــــي استعراضــــه يكــــاد ال يــــذكر مــــا يعتبــــر دومــــا االمــــر االكثــــر اساســــية فــــي كــــل عقيــــدة 
 العنصر البشري. –االستخبارات 

فمع أنه أثنى على الضباط والجنود في شعبة االستخبارات والذين يقومون بمهامهم، الشبان والشـابات 
ن العنصر اإلنساني في االستخبارات فإنهم يقصـدون مـا الذين خلف اآلالت. ولكن عندما يتحدثون ع

 يسمى االستخبارات التي تتحقق بوسائل استخدام العمالء.
، وحــدة صــغيرة نســبيا تعنــى 724لعــل هــذا ينبــع مــن حقيقــة أن لــدى شــعبة االســتخبارات توجــد وحــدة 

ـــد واالســـتخدام للعمـــالء والســـيما فـــي منـــاطق حـــدود االهـــداف االســـت خبارية العســـكرية باإليجـــاد، التجني
التكتيكية. وقد تعرضت الوحدة فـي السـنوات االخيـرة الـى إخفاقـات جسـيمة، وظهـرت نقـاط خلـل مهمـة 

 في أدائها.
وبالمقابل، ففي الموساد وفي الشاباك، الذين هم ايضـا اجتـازوا رفعـا للمسـتوى التكنولـوجي ولكـنهم بقـوا 

يجلـس علـى مقربـة مـن صـاحب القـرارات او منظمات "بشرية" ما يزالـون يؤمنـون بـأن يـأتي مـن عميـل 
 و الجنرال او العميالن المجندان.من ذلك، ان يكون صاحب القرارات ا أفضلالجنرال. او ربما 

 معاريف
  02/29/0204 ،الغد، عّمان
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