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هـ" ها متركتنـا ضـدو  "إترائيل"الزد  المباشر لحماس هو تدمير   أمام الجمتية التمومية نتنياهو .0
  متركتكم أيضاً 

عن حلمي موسى، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين  ،02/9/0202التفير، بيروت، ذكرت 
حذرًا العالم بأقسى كلمات من أن نتنياهو تحدث في خطابه أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة م

اإلسالم المتطرف "يريد السيطرة على العالم. وربط بين منظمات المقاومة الفلسطينية وجماعات 
 الجهاد العالمي معتبرًا إياها سرطانًا، قائاًل إن "حماس وداعش هما فرعان للشجرة المسمومة ذاتها".

كشف األكاذيب التي أطلقت من على هذه وأضاف: "جئت من القدس ألتحدث باسم شعبي. جئت أل
المنصة فعال ضد دولتي. جئت ألتحدث عن المخاطر والفرص. جئت لصد األكاذيب ضد إسرائيل 

 وضد الجنود المدافعين عنها".
وأضاف إن "مواِطِنْي إسرائيل يصلون من أجل السالم، ولكن أمل العالم في السالم معرض للخطر 

م المتطرف يعمل". وأشار إلى أن "اإلسالم المتطرف ال يرحم أحدا، ال ألننا في كل مكان نرى اإلسال
دينا وال جماعة عرقية. وفي نظر اإلسالميين كل السياسة كونية. الهدف النهائي هو السيطرة على 
العالم. وهذا الخطر ربما يبدو مبالغا فيه، بسبب أنه يبدأ صغيرًا، لكنه مثل السرطان الذي يهاجم 

ن البدن. ولكن السرطان من دون معالجة، ينتشر إلى األجزاء األخرى األوسع. وبغية جزًءا معينا م
 الدفاع عن أمن العالم وسالمته، علينا اجتثاث هذا السرطان، قبل أن يغدو األمر متأخرا".

وألقى نتنياهو خطابه أمام قاعة شبه فارغة، وقال إّن الهدف المباشر لحماس هو تدمير إسرائيل، 
الحركة هدفا أوسع يشبه هدف تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(. وشدد على أن السؤال  ولكن لهذه

 هو: "هل سينجح اإلسالم المتطرف في تحقيق مطامعه؟".
وأشار إلى الحرب اإلسرائيلية على غزة، فقال: "معركتنا ضد حماس هي أيضا معركتكم". وفي نظره، 

سر  ائيل لم تهاجم المدنيين عمدا في غزة. وتابع: "نحن فإن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية، وا 
نأسف لكل مدني يتضرر. وجنودنا أظهروا المستوى األخالقي األعلى من أي جيش آخر في العالم. 

 ينبغي إبداء اإلعجاب بهم ال إدانتهم".
يوما أطلقت حماس آالف  53وأشار إلى أن "حرب إسرائيل على حماس ليست فقط حربنا. طوال 

يخ التي وصل معظمها من إيران. فكروا ماذا كانت دولكم ستفعل لو أطلقت آالف الصواريخ الصوار 
على مدنكم ومواطنيكم وهم يركضون إلى المالجئ. لم تكونوا لتسمحوا لمواطنيكم بالتعرض لخطر 
الصواريخ. إسرائيل تواجه أيضا خطر األنفاق. نحن نواجه أيضا خطر الدعاية. حماس تستخدم بال 

ة مواطنين كدروع بشرية في مدارس األمم المتحدة من أجل إطالق النار على إسرائيل. عندما مباال
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هاجمت إسرائيل األنفاق ومطلقي الصواريخ، تضررت عائالت. وهم زعموا أننا هاجمناهم قصدًا. 
حماس تبذل كل جهد من أجل أن يصاب مدنيون. كما أننا نتصل هاتفيا بالسكان من أجل أن 

 المناطق المستهدفة. ليس هناك جيش في العالم أو في التاريخ فعل ذلك". يبتعدوا عن
وحمل نتنياهو على الرئيس عباس الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، فعرض صورة 
ألطفال فلسطينيين إلى جانب راجمات صواريخ لحماس. وقال ألبي مازن: "جرائم الحرب الحقيقية 

 ها هي تلك التي ينفذها شركاؤك في حكومة الوحدة".التي ينبغي التحقيق في
وتناول نتنياهو ما اعتبره تجاهل مجلس حقوق اإلنسان للقيم المعرضة للهجوم، قائال: "نحن نعيش 
في زمن ُيشنق فيه المثليون في ميدان طهران ونصف قرارات المجلس تتصل تحديدًا بإسرائيل، وهي 

 يات تعيش في مجتمع حر".دولة ديموقراطية تحمي المثليين وأقل
وتحدث نتنياهو عن احتماالت السالم قائال إنه في الواقع الراهن هناك تعاون بين إسرائيل والعالم 
العربي وهو يمكن أن يقود إلى سالم مع الفلسطينيين، قائال: "علينا أن ننظر ليس فقط إلى القدس 

نما أيضا إلى القاهرة، وعمان، والرياض، وأ بو ظبي. وأنا على استعداد لحل وسط ورام هللا، وا 
نما العكس، وألنني أريد مستقبال أفضل  تاريخي. ليس ألن شعب إسرائيل يحتل أرض إسرائيل وا 

 لشعبي".
وتابع: "في كل اتفاق سالم، يتطلب تسوية إقليمية، سوف أصر على أن تكون إسرائيل مؤهلة للدفاع 

كثيرون ال يأخذون بجدية ادعاءات إسرائيل عن نفسها بنفسها ضد كل خطر. وبرغم كل ما جرى، 
األمنية. ولكني آخذها، ودوما سأفعل ذلك. كرئيس حكومة إسرائيل، تقع على كاهلي مسؤولية ضمان 
مستقبل الشعب اليهودي والدولة اليهودية. لن أنحرف عن هذه المسؤولية، ومع مقاربة جديدة من 

 ديات".جيراننا، نستطيع أن نتوصل إلى السالم رغم التح
نوه بالفرصة التاريخية أن نتنياهو  ،02/9/0202اإلترائيل"، والتلفييون  إترائيلصوت ونشرت 

 إسرائيلالسانحة حاليا والمتمثلة بادراك بعض الدول العربية الهامة بوجود مصالح مشتركة مع 
سرائيلل شراكة بين هذه الدو  إقامة إلىالمتطرف داعيا  واإلسالم بإيرانومخاطر مشتركة تتمثل  من  وا 

 سره. أب األوسطاجل ازدهار الشرق 
، عن لويس شاربونو، أن نتنياهو وصف إيران 09/9/0202وكالة رويتري لألنباء، وأضافت 

والدولة اإلسالمية وحركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية حماس التي تسيطر على قطاع غزة بأنها 
لمان الذين قتلوا كثيرا من اليهود في المحارق النازية جزء من فريق واحد. وشبهها جميعا بالنازيين األ

 سيئة السمعة.
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 لمجموعة من الشخصيات من الوطن والشتاتتركيا ف" د. محتن صالح يشارك بلقاء حواري  .2
إسطنبول: شارك الدكتور محسن صالح، المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات واالستشارت في 

أيلول/ سبتمبر الجاري، للبحث في  12و 12طنبول خالل يومي في اس، في لقاء حواري بيروت
مرتكزات إعادة بناء الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الشعب الفلسطيني في 

الشخصيات الوطنية واألكاديمية ومن مؤسسات اللقاء عقدته مجموعة من  كافة أماكن تواجده.
ياف الفكرية والسياسية، في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي المجتمع المدني؛ من مختلف األط

وأكد المشاركون أن اللحظة الراهنة تقتضي اعتماد إستراتيجيات وطنية  وعدد من بلدان الشتات 42
كفاحه لتحقيق حقوقه بفرص تعزز وحدة الشعب لتبني على كل ذلك في سبيل تحويل التحديات 

 في الوثيقة التالية التي أجمع عليها المشاركون في اللقاء: الوطنية، من خالل النقاط الواردة
 

 منظمة التحرير
إعادة بناء التمثيل الوطني والمؤسسات الجامعة بما يضمن وحدة الكيان المؤسساتي التمثيلي 
والبرنامج الوطني المشترك والقيادة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي 

 .عب الفلسطيني، وعلى أساس مشروع تحرري وميثاق وطني جامعالوحيد للش
 

 التلطة الفلتطينية
عادة  إعادة النظر في شكل ودور ووظائف السلطة الفلسطينية والتزاماتها وفق خطة شاملة متدرجة، وا 
تعريف وتحديد مهماتها من قبل منظمة التحرير بما ينسجم مع المتطلبات الوطنية، والمكانة التمثيلية 

 لمنظمة التحرير كمرجعية وطنية عليا.
 

 الحكومة
انطالقا من مبدأ الحفاظ على صيغة العمل الجبهوي في ظل مرحلة التحرر الوطني، ندعو ألن 
تكون الحكومة هي حكومة وحدة وطنية قادرة على أداء مهامها وااللتزام بواجباتها، السيما إعادة 

ية، والشروع في معالجة المشكالت اإلنسانية الناجمة توحيد ودمج وهيكلة المؤسسات المدنية واألمن
 .عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
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 التدوان على قطاع غي:
وفي  42إن الصمود البطولي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والنضال الشعبي في الضفة وأراضي 

يستدعي مراكمة اإلنجازات  التجمعات الفلسطينية في الشتات، بالترافق مع تصدي المقاومة للعدوان،
بالتركيز على الهدف األساسي المتمثل في النضال إلنهاء االحتالل، بدءا بتعزيز وحدة الموقف 
الوطني المتمسك برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر وا عاد بناء وتشغيل المطار 

نهاء المنطقة العازلة واإلفراج عن األسرى، والبدء الفو  ري في عملية إعادة اإلعمار مع والميناء وا 
 .  هالعملية واإلصرار على مطالبته بالتعويض عما دمر بحتالل لالرفض السماح 

 
 المقاومة والمقاطتة

تعزيز وتوسيع المقاومة الوطنية الشاملة لالحتالل والعنصرية، انطالقا من حقيقة أن المقاومة بكافة 
 .نا، والتصدي لمحاوالت نزع سالح المقاومةأشكالها، بما فيها المقاومة المسلحة، حق لشعب

وكذلك توسيع حمالت المقاطعة إلسرائيل بكافة أشكالها، محليا وعربيا ودوليا، وتوفير الدعم لدور 
 لجان العودة واألطر واألندية الناشطة في أوساط التجمعات والجاليات الفلسطينية في الشتات.

 
 المفاوضات الثنائية

ت الثنائية برعاية أميركية احتكارية، واستنهاض عناصر القوة القادرة على رفض استئناف المفاوضا
 إحداث تغيير في موازين القوى المختلة لصالح دولة االحتالل.

 
 اتتكمال التوجه إلى األمم المتحد:

ندعو إلى االنضمام لمحكمة و دولة بصفة مراقب، لاألمم المتحدة ن بالبناء على رفع مكانة فلسطي
 .الدولية لمالحقة ومحاسبة قادة دولة االحتالل المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحربالجنايات 

 
 الدفاع عن التجمتات الفلتطينية ف" الشتات

، إيالء أولوية للعمل على توفير الرعاية والحماية وآليات الدعم للفلسطينيين من أبناء مخيمات سوريا
نسانية لالجئين والنازحين الفلسطينيين في كافة وكذلك الدفاع عن الحقوق الوطنية والمعيشية واإل

 .أماكن تواجدهم
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 فلتطينيو الداخل
في مواجهة سياسة  42الدفاع عن الحقوق الجماعية والفردية ألبناء الشعب الفلسطيني في أراضي 

التمييز العنصري، ودعم حق المهجرين في العودة إلى قراهم، والتصدي لمخططات التهجير القسري 
ب والمثلث، وسياسة هدم المنازل، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية في مواجهة محاوالت في النق

 التهويد واألسرلة وتفتيت وحدة النسيج المجتمعي.
09/9/0202، الضفة الزربية -البير:  -مركي متارات_البير:، فلتطين   

 

 مجلس األمن عبر األردنلقدم مشروع قرار تي.. و المالك"  ل نرغب ف" أي مواجزة مع اإلدار: األمريكية .3
قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إلذاعة صوت فلسطين "أبلغنا : علي صوافطة: رام هللا

االدارة االمريكية يوم االثنين ان القيادة الفلسطينية ال ترغب في أي مواجهة مع االدارة االمريكية 
 اإلسرائيلي،االحتالل  إلنهاءد جدول زمني بسبب التوجه الى مجلس االمن لعرض مشروع قرار يحد

 فنحن ما نرغب به هو المطالبة في حقوقنا بالمحافل الدولية."
وأضاف أن" الجهود التي بذلت على مستوى المفاوضات لم تنجح ووصلت الى طريق مسدود وأن 

االساسية فيها اسرائيل ممعنة في غييها في البناء االستيطاني في تهويد مدينة القدس وتغير المعالم 
 إلى آخره."

 لإلدارةوتابع قائال "وعليه نحن نريد التوجه إلى تلك المحافل الدولية على هذا االساس هذا ما قلناه 
االمريكية اال أن االدارة االمريكية غير راغبة في تدويل هذا الموضوع وهي ترغب أن يبقى محصورا 

 ا فقط."الثنائي مع اسرائيل والثالثي الخاص به اإلطارفي 
وقلل المالكي من ردة الفعل االمريكية المنددة بخطاب عباس أمام الجمعية العامة في االمم المتحدة 

 يوم الجمعة الماضي.
وقال "كما تعلمون ما حدث هو تعقيب وحيد جاء على لسان الناطقة باسم الخارجية وهو من الواضح 

والمدافع عن إسرائيل بغض النظر إذا كانت أنها كانت تعبر عن الموقف االمريكي الداعم والمساند 
 إسرائيل مذنبة أو غير مذنبة."

وأضاف "هذا شيء طبيعي كنا نتوقعه من قبل اإلدارة األمريكية على هذا المستوى وال نعتقد أنه 
 سيكون هناك أكثر من ذلك في هذا المجال من خالل التعليقات."

مساء يوم االثنين في  نتنياهورائيلي بنيامين وتوقع المالكي ان يكون خطاب رئيس الوزراء اإلس
 الجمعية العامة "بنفس العنف الذي قرأناه في ردود الفعل االسرائيلية."
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ورفض المالكي اعطاء موعد محدد لتقديم مشروع القرار الفلسطيني المتعلق بالمطالبة بوضع جدول 
 الدولي.االحتالل الى االراضي الفلسطينية الى مجلس االمن  إلنهاءزمني 

ال بد ان يمر بهذه الخطوات ويجب ان يتم اعتماده  ألنهوقال "ال يمكن تحديد موعد لمشروع القرار 
بعض الوقت وبعد ان يتم  يأخذعربيا وبعد ذلك تبدأ عملية التشاور مع كل المجموعات وهذا قد 

غة بحيث التشاور مع بعض تلك المجموعات قد يكون هناك بعض التعديالت البسيطة على الصيا
 تنسجم مع احتياجات تلك المجموعات."

 وقال ان االردن هو من سيتقدم بمشروع القرار كونها الممثل للدول العربية في مجلس االمن.
اسبوعين الى ثالثة من عملية التشاور وهذا  يأخذوأضاف "هذا قد يأخذ بعض الوقت بمعنى أنه قد 

 يعني اننا سنتقدم في شهر اكتوبر القادم."
خالل وجودنا في نيويورك واالرجنتين مستعدة  األرجنتينياف "تحدثت مع وزير الخارجية وأض

)مشروع  للتعاون مع الطرف الفلسطيني االردني من اجل التسريع في الخطوات المطلوبة لمناقشته
 القرار( في مجلس االمن."

 09/9/0202، وكالة رويتري لألنباء
 
 لوق  مخططات تقتيم "القصى" "إترائيل"بالضزط على  يلتق" مفت" القدس ويطالب الحمد هللا .4

أكد رئيس الوزراء رامي الحمد هللا دعم الحكومة لكافة مؤسسات القدس لتثبيت ودعم صمود  :رام هللا
المقدسيين في وجه التهويد اإلسرائيلي ومحاوالت االحتالل فرض واقع جديد على المقدسات وبشكل 

 قسيم الزماني.خاص المسجد األقصى من خالل الت
وشدد الحمد هللا خالل لقائه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، في مكتبه 

، على استمرار االتصاالت مع الدول العربية وخاصة األردن كونها تحمل الوصاية أمسبرام هللا، 
 على الحرم القدسي، لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المسجد.

الحمد هللا إلى انه طالب العديد من الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وأشار 
بحق مدينة القدس والمقدسيين والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وللمخططات اإلسرائيلية التي تهدف 

 إلى تقسيم المسجد األقصى.
 02/9/0202الحيا: الجديد:، رام هللا، 
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 د هلل تييور غي: بتد عيد األضحىمفيد الحتاينة  الحم .5
متابعة خاصة: قال وزير األشغال في حكومة التوافق مفيد الحساينة إن رئيس الوزراء  -الرسالة نت 

 رامي الحمد هلل وحكومته سيزورون غزة بعد عيد األضحى المبارك.
يلها سعت وأكد الحسانية في لقاء عبر فضائية القدس مساء اإلثنين، إن حكومة الوفاق منذ تشك

 جاهدة لحل أزمة موظفي غزة لكنها واجهت العديد من المعوقات.
ورفض اتهام حكومة التوافق بالتقصير والتخوين، مبينا أن المسؤولية كبيرة وهي تعمل في ظل 

 حصار وانقسام.
وأضاف الحسانية "مهما قدمنا ألبناء شعبنا ال يكفي"، مشددا أنه ال رجعة لالنقسام مهما كلف 

 ن موحدين دائما قيادة وحكومة وشعبا"."وسنكو 
 09/9/0202الرتالة، فلتطين، 

 
 ف" األمم المتحد: عباستير مروان البرغوث" يرحب بخطاب النائب األ .6

اعتبر النائب االسير مروان البرغوثي في بيان لمناسبة الذكرى الرابعة عشرة النطالقة  :رام هللا
أمام األمم المتحدة والتقدم لمجلس األمن الدولي رغم االنتفاضة الثانية ان خطاب الرئيس األخير 

 التهديد االميركي باللجوء الى الفيتو والتوجه الى محكمة الجنايات الدولية خطوة في االتجاه الصحيح.
ودعا البرغوثي الى مساندة اتفاق المصالحة بين فتح وحماس واعتباره خطوة نحو بناء شراكة وطنية 

 .ى للوفاق الوطني مرجعيتهاشاملة تشكل وثيقة األسر 
مع ضرورة تعزيز ودعم واستكمال حكومة الوفاق الوطني وتمكينها من ممارسة مهامها في خدمة 
شعبنا واعتبار انهاء الحصار واعادة اعمار قطاع غزة، واالصرار على حرية غزة برًا وبحرًا وجوًا 

 الل.خطوة اساسية على طريق انهاء االحتالل وانجاز الحرية واالستق
 ،االحتالل بإنهاءواعتبر البرغوثي ان المفاوضات ال جدوى منها ما لم تلتزم حكومة اسرائيل رسميًا 

 02/9/0202الحيا: الجديد:، رام هللا، 
 
 المالية بزي: تنف" صر  رواتب للموظفينويار:  .7

تيبات لصرف نفت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم االثنين، وجود تر : االناضول
وقال يوسف الكيالي، وكيل وزارة المالية،  رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة يوم غدا الثالثاء.
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في تصريح صحفي مكتوب وصل مراسل األناضول لألنباء نسخة منه، إن "ما يثار من شائعات 
 الصحة".عبر وسائل اإلعالم بشأن صرف رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة غدا ال أساس له من 

وأضاف الكيالي أن وزارته بانتظار اكتمال الترتيبات من "الجهة الدولية" التي قررت المساهمة بحل 
أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، لتتمكن من صرف دفعة من الرواتب قبل حلول عيد 

 األضحى يوم السبت المقبل.
تيبات لصرف رواتب لموظفي حكومة وتداولت وسائل إعالم محلية فلسطينية أنباء، حول وجود تر 

 حماس السابقة المدنيين، يوم غد الثالثاء.
 09/9/0202، فلتطين أون لين

 
   التلطات القبرصية نفذت عملية إنقاذ تفينة مزاجرين متظمزم فلتطينيونالخارجية الفلتطينية .8

صية نفذت عملية إنقاذ أبو سعدى: أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن السلطات القبر  فادي-هللارام 
رجل، كانوا على متن قارب للصيد،  133و امرأة 90طفال و 51شخصًا بينهم  045كبيرة ألكثر من 

 جنح عن مساره بسبب الرياح القوية والبحر الهائج، باتجاه السواحل القبرصية يهدده الغرق.
لمعلومات االولية الواردة وبحسب وائل البطريخي مدير قسم اإلعالم في الخارجية الفلسطينية، فإن ا

من السفارة الفلسطينية في قبرص، حصلت عليها من مصادر غير رسمية، تفيد بأن ركاب القارب 
( من الفلسطينيين السوريين والبقية من السوريين، وأن الجميع بحاله جيدة، %23أغلبهم )أكثر من 

 وال توجد خسائر في االرواح.
 02/9/0202القدس الترب"، لندن، 

 
 تتبير صارخ عن التقلية التنصرية المتأصلة  اإلترائيل" شراوي  تصريحات ويير اليراعةع .9

هاجمت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تصريحات : كفاح زبون -رام هللا
يائير شامير، وزير الزراعة رئيس اللجنة الوزارية المسؤولة عن تسوية أوضاع البدو في النقب، حول 

تعبيرا صارخا عن العقلية العنصرية »ضرورة وضع خطط لتحديد النسل في المجتمع البدوي، وعدتها 
المتأصلة في السياسة اإلسرائيلية، وتدخال سافرا في الشؤون الداخلية والخاصة بالبدو، ويمس بقانون 

بشرية إن إسرائيل تمعن في تنظيم الهندسة ال»وأضافت عشراوي في بيان: «. الحرية الشخصية
والديموغرافية، وتقوم عمليا بتحديد النسل لدى العرب في النقب من خالل انتهاكاتها الممنهجة، 
المتمثلة باالستيالء على أراضيهم واقتالعهم منها، وتدمير وهدم قراهم، إضافة إلى قرارات الحكومة 
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ير إلى قمة العنصرية القاضية بتخفيض مخصصات أبناء البدو وحرمانهم منها نهائيا، ما يش
العنصرية التي تجلت في ممارسات ال يرضى عنها القانون اإلنساني، أو المبادئ القيمية واألخالقية 

 «.لإلنسانية جمعاء
 02/9/0202الشرق األوتط، لندن، 

 
 على اتزاماته بحقزم "أمان"نواب "التشريت"" يدرتون مقاضا: مدير مؤتتة  .01

مجلس التشريعي يدرسون مقاضاة الدكتور عزمي الشعيبي أكدت مصادر نيابية ان نواب ال :رام هللا
مدير مؤسسة أمان على تصريحاته التي اتهمهم فيها بعقد صفقة مع وزير المالية مقابل صرف 

 مكافآتهم.
وقال ممثلو الكتل والقوائم في المجلس التشريعي في بيان اصدروه الليلة الماضية عقب اجتماع لهم 

االتهامات الغريبة من النائب السابق الدكتور عزمي الشعيبي مدير مؤسسة عقد في رام هللا "ردا على 
أمان، بقيام النواب بتمرير قانون الموازنة بناء على صفقة مع وزير المالية مقابل مكافآت النواب، 
ومحاولة تحميل المجلس التشريعي ومكافآت النواب، عبء األزمة المالية وهدر المال العام، فان 

ذ يستنكرون ممثلي الكت ل والقوائم في المجلس، وفي ختام اجتماعهم العادي، الذي عقد في رام هللا، وا 
 .هذه االتهامات والتضليل المرافق لها

 02/9/0202الحيا: الجديد:، رام هللا، 
 

 اللجنة الويارية ترفع للرئاتة مل  حجم الدمار ف" غي: لترضه ف" مؤتمر المانحين  الحتاينة مفيد .00
الهور: أعلن الدكتور مفيد محمد الحساينة وزير األشغال العامة واإلسكان في حكومة  أشرف -غزة

الوفاق الوطني أن اللجنة الوزارية الخاصة انتهت من إعداد ملف متكامل عن حجم الدمار الذي خلفه 
وأكد في تصريح صحافي أن هذا الملف تم رفعه إلى الرئاسة  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزه.

لسطينية لعرضه في مؤتمر الدول المانحة إلعادة االعمار، المقرر عقده في القاهرة برعاية مصرية الف
 تشرين االول/ أكتوبر المقبل. 21نرويجية مشتركة في 

 02/9/0202القدس الترب"، لندن، 
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 جمال الخضري  منذ انتزاء التدوان على غي: لم تبَن غرفة واحد: ف" قطاع غي: .02
ب جمال الخضري رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" في تصريح مكتوب له، قال النائ غزة:

"إنه منذ انتهاء العدوان لم تُبَن غرفة واحدة في غزة أو إصالح بيت مدمر جزئيًا في انتهاك واضح 
لكافة الحقوق اإلنسانية واألعراف الدولية"، مبينًا أن هذه اإلجراءات اإلسرائيلية تستهدف الضغط على 

 المواطن الفلسطيني بشكل رئيسي.
ودعا الخضري، إلى أن تكون تخوفات السكان والمهجرين والنازحين الفلسطينيين عن ديارهم التي 
ُدّمرت بفعل العدوان اإلسرائيلي األخير، حافزًا لتحريك أقوى لهذا الملف على الصعيد الفلسطيني 

 والعربي والدولي.
 يد من مخاوف السكان المتضّررين الذين ال يجدون مأوى.اقتراب فصل الشتاء يز  ونّوه إلى أن

 09/9/0202قدس برس، 
 

 ن قبل النقتام وبتده هم موظفون ف" التلطة الفلتطين"والموظفأبو مريوق   .03
 فدددي حدددوارحمددداس، موسددى أبدددو مدددرزوق، حركدددة نائدددب رئدديس المكتدددب السياسدددي ل: تحددددث محمددد هنيدددة

  ن عنه في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.الذي أعل تفاصيل االتفاق ، عن«األخبار»لد
اتفاقندددا كدددان واضدددحًا وال لدددبس فيددده، وهدددو يؤكدددد أن المدددوظفين قبدددل االنقسدددام وبعدددده هدددم وقدددال هنيدددة: " 

قضددايا أخددرى قيددد البحددث بددين الحددركتين. حتددى ذلددك  ، وأيضددا هندداكموظفددون فددي السددلطة الفلسددطينية
العمدل فدي غدزة، مدع العلدم بدأن قضديتهم اتفدق عليهدا سدابقًا،  آالف عنصر أمندي إلدى 0الوقت، سيعود 

وسيدمجون مع األجهزة األمنية الموجودة كدل حسدب تخصصده. بالنسدبة إلدى التوقيدت، مدن المفدروض 
أن يطبق االتفاق من لحظة التوقيع عليه، لكن هذا ليس شرطًا الزمًا، ألن هناك تفاصديل تحتداج إلدى 

املين في األجهزة، لذا نتوقدع حددوث بعدض التراخدي الزمندي فدي تنفيدذ وتفهم بين األفراد الع توضيحات
 الملف األمني.

 ، أجاب أبو مرزوق: اللجنة العليا لدمج األجهزة األمنية، وهل ستقود مصر هذه اللجنة؟وحول 
من ناحية المبدأ، اتفقنا على تشكيل لجنة عليا، وهو أمر منبثق من اتفاق المصالحة في القاهرة عدام "

م، وستصدر التعيينات األمنية بمراسيم يصدرها الرئيس محمود عباس، وهناك تعيينات أخرى  1321
من الحكومة سيجري التوافق عليها أيضًا. نعم، ستشكل لجنة عربية بقيادة مصر، لكنها ستأخذ بعض 

 ."ذلكالوقت حتى يكون اآلخرون جاهزين للمشاركة فيها وعمل الترتيبات الالزمة، والقاهرة مستعدة ل
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يستطيع أي شخص العودة إلى غزة. ما نقوله هو أن العناصر التدي عليهدا قضدايا وقال أبو مرزوق: "
خاصة في موضوع الدماء، إن كدان لدديها اسدتعداد لمعالجدة هدذه القضدايا بدالطرق القانونيدة، فدال بدأس 

تهدا وتسدوي أمدورهم لهم بالعودة، ولكن إن أرادوا االنتظار حتى تنهدي لجندة المصدالحة المجتمعيدة مهما
 ."فهذا الخيار األفضل

مددؤتمر اإلعمددار علددى موعددده وسدديعقد فددي الثدداني عشددر مددن الشددهر المقبددل. المددانحون هددم مددن وتددابع: "
سيحددون كيفية إنفاق أموالهم، وأيضا توجد جهات مسؤولة عن إدخال المواد كاألمم المتحدة والسلطة 

لى اآللية التي سدتعمل بهدا األمدم المتحددة، وهدي اآلليدة ورجال األعمال في غزة. نحن وافقنا واطلعنا ع
نفسها التي عملت بها في المشاريع السابقة التي كانت مدعومة مدن اإلمدارات والسدعودية. صدحيح أن 
تكلفتها عالية، لكن ال مشكلة لدينا، فداألمم المتحددة ال تحمدل أجنددات سياسدية خاصدة بهدا، وهدي ذات 

 ."غزة خبرة عريقة في المنطقة، خاصة
 وبشأن خطة مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط روبرت سيري لمراقبة اإلعمار...

ال أدري من اطلع على خطة سيري. من الطبيعدي أن الرقابدة سدتكون مطلبدًا أساسديًا عندد الددول قال: "
اقبددة معقدددة الداعمددة واالحددتالل، لكننددا ال نريددد إعاقددة عمليددة اإلعمددار، علددى أال تكددون أيضددًا عمليددة المر 

 ."وتستثني دخول مادة ما
 الملفات األخرى كاالنتخابات واللجنة العليا لمراقبة االتفاق؟وعن 

لددم تجددر تسددمية أسددماء أعضدداء اللجنددة العليددا، لكددن االتصدداالت الثنائيددة متواصددلة أجدداب أبددو مددرزوق: "
ات الحكومددة أن حتددى تشددكل اللجنددة وتباشددر عملهددا. أمددا عددن االنتخابددات، فمددن الطبيعددي أن أهددم مهمدد

تهّيددئ األجددواء لالنتخابددات، وذلددك بحددد زمنددي أدنددى لسددتة أشددهر واألقصددى لسددنة، كمددا ننتظددر أن يحدددد 
ستشددارك فددي كددل االنتخابددات، ألنهددا « حمدداس»الددرئيس مرسددومًا إلجددراء انتخابددات شدداملة. وبددالطبع، 

الواجدب علددى كدل فئددات ليسدت فصددياًل ثانويدًا أو هامشدديًا، وجميدع الخيددارات مفتوحدة. وفددي المقابدل مددن 
 ."الشعب أن تمارس الحق االنتخابي، وال سيما في المجلس الوطني

سيكون هناك موقف للحركة بشأن انتخابات الرئاسة، لكن لم ندرسه بعد، وال حديث اآلن عدن وتابع: "
موعدددد االنتخابدددات الرئاسدددية. مدددن ناحيدددة أخدددرى، اتفقندددا علدددى أن يعقدددد المجلدددس التشدددريعي جلسدددة فدددي 

س عشددر مددن تشددرين الثدداني، وثمددة اسددتحقاقات ال بددد مددن تنفيددذها بمددا سدديتقرر فددي هددذه الجلسددة. الخددام
كذلك في ما يخص منظمة التحرير، اتفقنا على أننا يجب أن نجلس، لكن موعدد الجلسدة متعلدق بعددة 
جوانب، منها مدا يدرتبط بدالرئيس وأخدرى بحمداس، إضدافة إلدى بقيدة الفصدائل، ولدم نختلدف علدى مكدان 

 ."تماع، ألن األهم أن يعقد االجتماعاالج
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قلندا بوضدوح ؟ أجداب أبدو مدرزوق: "لمحمدود عبداس فدي أكثدر مدن قضدية وحول إعطاء حماس تفويضاً 
إن كدل مددا يتعلددق بالمسددار السياسددي يجددب أن يتوافددق مددع مددا دعددا إليدده الميثدداق الددوطني الددذي وقددع فددي 

ًا مشددددتركًا بددددين ألددددوان الطيددددف السياسددددي القدددداهرة، وهددددذا الميثدددداق أقددددرب إلددددى أن يكددددون برنامجددددًا سياسددددي
الفلسطيني. سديكون موقفندا إيجابيدًا تجداه أي تحدرك سياسدي يتوافدق والميثداق الدوطني ولدن نقدف ضدده. 
لكددن يظهددر أن الموقددف األميركددي ينتقددد مطالددب الددرئيس أبددو مددازن بشددأن الدولددة الفلسددطينية، ومددا كددان 

هدذا، ألنهدا الدولدة الكبدرى والراعيدة لكدل االتفاقدات ينبغي للواليات المتحدة أن تضع نفسها فدي موقدف ك
 ."والتفاهمات، وليس عليها أن تنحاز إلى الكيان

نعددددارض التفدددداوض الجدددداري بالطريقددددة الحاليددددة، وكددددل الفلسددددطينيين لددددديهم اعتددددراض علددددى وأضدددداف: "
ندا تددأتي المفاوضدات التدي تجريهددا السدلطة مدع إسددرائيل، ألنهدا ال تدؤدي إال إلددى نتدائج تدميريدة، ومددن ه

 ."المطالبة الجماعية بإنهاء هذا المسار
، هل طلب منكم الخدروج مدن قطدر، ومدا صدحة األنبداء عدن وجدود خالفدات مدع الدوحدة؟ سؤال: وحول

 ."هذا الكالم عار من الصحة، وليس هناك أي تغيير في عالقتنا مع الدوحة أو غيرهاأجاب: "
  02/9/0202األخبار، بيروت، 

 
 ضتيفًا  "انتفاضة األقصى"اتتثمارها لـ دّ لتحرير وتتحماس تنتقد منظمة ا .04

غزة د أشرف الهور: وجهت حركة حماس انتقادات لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقالت إنها لم تستطع 
 أول، التدي صدادفت «انتفاضدة األقصدى»أن تقدر حجدم التضدحية التدي قددمها الشدعب الفلسدطيني فدي 

 .24ذكراها الد  أمسمن 
رئديس الدوزراء « سيف الجالد )أرئيدل( شدارون»إن الشعب الفلسطيني استطاع أن يهزم  وقالت الحركة

أيلدددول/  12اإلسدددرائيلي األسدددبق، الدددذي انددددلعت االنتفاضدددة فدددي أعقددداب زيارتددده للمسدددجد األقصدددى فدددي 
 .1333سبتمبر 

الق تمدر اليدوم عليندا الدذكرى الخامسدة عشدرة النطد»وجاء في بيان للحركة صدر بمناسبة هذه الذكرى 
انتفاضة األقصى المباركة على إثر محاولة الهالك شارون انتهاك حرمة المسدجد األقصدى، واسدتطاع 
شعبنا بدمه أن يهزم سيف الجدالد شدارون وأن يقهدره، وأن يجعلده يتمندى المدوت لسدنوات بعددما انددحر 

 «.ذلياًل من قطاع غزة
أسسدددددت النتفاضدددددة «، و2922وأكددددددت أن انتفاضدددددة األقصدددددى التدددددي جددددداءت مكملدددددة النتفاضدددددة عدددددام 

الصواريخ، واالنتصار في معركة الفرقان، ومعركة حجارة السجيل وليس انتهاًء بانتصار المقاومة فدي 
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معركدددة العصدددف المدددأكول، إنمدددا جددداءت هدددذه االنتفاضدددة ومدددا بعددددها تعبيدددرًا حقيقيدددًا عدددن إرادة الشدددعب 
ضددية، وتنسدديق أمنددي أسدداء الفلسددطيني وخيددار المقاومددة بعددد يأسدده مددن مفاوضددات عبثيددة أضددرت بالق

 «.لشهداء شعبنا وتضحياته
وأشددارت الحركددة إلددى أن الشددعب الفلسددطيني اليددوم أقددرب إلددى النصددر مددن أي وقددت مضددى، وأكدددت أن 
الشددعب الددذي صددنع بصددموده االنتصددار فددي كددل المحطددات وأذل شددارون وأطدداح بحكومددات صددهيونية 

 «.راب من أرضه ومقدساتهقادر على مواصلة الدرب دون تنازل عن أي ذرة ت»عديدة 
، وأندده بسددبب ذلددك «لددم تسددتطع أن تقدددر حجددم التضدحية التددي قدددمها شددعبنا»ورأت أن منظمدة التحريددر 

بددل وصددل فددي بعددض األحيددان إلددى حددد »وأضدداف بيددان حمدداس «. كددان اسددتثمارها لالنتفاضددة ضددعيفاً »
ي المخزي الذي الحق بيع المواقف مقابل حماية الرؤوس، وبرز ذلك بوضوح من خالل التنسيق األمن

 «.المقاومة وحارب كل من يدعمها، في مقابل الرتب والرواتب
وأشارت إلى أن اتفاق المصالحة األخيرة إذا لدم يتدرجم علدى األرض بصددق، وفدي ظدل شدراكة حقيقيدة 

لددن »فددي القددرار الددوطني، وفددي ظددل عدالددة اجتماعيددة، وحريددة وكرامددة تليددق بالشددعب الفلسددطيني، فإندده 
 «.وسيتحمل مسؤولية فشله من أضمر في نفسه خداعًا للشعب وللقضية ينجح أبدأً 

فددي هددذه المرحلدة لتدددعيم اتفدداق المصددالحة، « الددعم العربددي السياسددي والمدادي»وشدددت علددى ضددرورة 
 واالستغناء عن المال األوروبي األمريكي المشروط بشروط سياسية مذلة.

لددى عدددة تفاهمددات عقددب اجتماعددات مطولددة وتوصددلت حركتددا فددتح وحمدداس نهايددة األسددبوع الماضددي إ
استضدافتها العاصدمة المصدرية القداهرة، نصدت علدى تمكددين حكومدة الوفداق الدوطني مدن العمدل بشددكل 
كامددل فدددي قطدداع غدددزة، وحددل كدددل ملفددات الخدددالف األخددرى، كالحريدددات العامددة واالنتخابدددات والمجلدددس 

 التشريعي وغيرها.
ي مطالب اليدوم أكثدر مدن أي وقدت مضدى بوضدع حدد المجتمع الدول»إلى ذلك قالت حماس أيضا إن 

التدي مارسدها ومدا زال يمارسدها االحدتالل اإلسدرائيلي ضدد شدعبنا  اإلنسدانيةلجرائم الحرب والجرائم ضد 
الفلسددطيني، وال سدديما فددي عدواندده األخيددر علددى غددزة، ومددا لددم يقددم بدددوره اإلنسدداني فإندده سدديكتوي بلهيددب 

 «.بشعةهذه الجرائم الصهيونية العنصرية ال
، بعددد عمليددة االقتحددام الشددهيرة 1333سددبتمبر مددن العددام  /أيلددول 12واندددلعت انتفاضددة األقصددى فددي 

للحرم القدسي الشريف من قبل شارون الذي كدان زعيمدا للمعارضدة اليمينيدة. وانددلعت المواجهدات فدي 
الحدي، مدا أدى  كل المناطق الفلسطينية مع جيش االحتالل، الذي استخدم القوة المفرطدة وأطلدق الندار

 إلى وقوع شهداء في الضفة وغزة.
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انتفاضددة األقصدددى وتطدددور فيهدددا عمددل المقاومدددة مدددن الحجدددر إلدددى »ومددع اسدددتمرار المواجهدددات انددددلعت 
البندقية، وشنت قوات االحتالل عدة عمليدات مسدلحة لمواجهدة االنتفاضدة والنشدطاء الفلسدطينيين، مدن 

، «السدددور الدددواقي»عليهدددا جددديش االحدددتالل  أطلدددقتدددي بينهدددا الحملدددة العسدددكرية ضدددد الضدددفة الغربيدددة ال
 غير أنها فشلت في وقف االنتفاضة.« الجرف الصامد»وعمليات عسكرية كثيرة ضد غزة آخرها 

  02/9/0202القدس الترب"، لندن، 
 
 والحرس الرئات" موجود ف" القطاع… أبو شزال  حكومة الوفاق تتشر  على غي: قريبا .05

إنده « القددس العربدي»لددكتور فيصدل أبدو شدهال القيدادي فدي حركدة فدتح لدد أشرف الهدور: قدال ا» غزة د 
ليهدا مدع حركدة حمداس، فدي إيصار في هذه األيام الى تطبيق التفاهمدات الجديددة التدي جدرى التوصدل 

جولة المباحثات األخيرة في القاهرة، وأن حكومة التوافق في هذا اإلطار ستجتمع بكامل أعضائها بعد 
توقددع أن يدددعو الددرئيس الفلسددطيني محمددود عبدداس المجلددس التشددريعي لالنعقدداد عقددب العيددد فددي غددزة، و 

 عودته من الواليات المتحدة.
أبو شهال مسؤول ملف العالقات الوطنية في حركة فتح فدي قطداع غدزة، أن تطبيدق مدا جدرى  وأضاف

 التوصل إليه من تفاهمات جديدة مع حركة حماس سيتم بأقصى سرعة.
لوقددف  إسددرائيلمددن المفاوضددات غيددر المباشددرة مددع  األولددىذي شددارك فددي الجولددة شددهال الدد أبددووتحدددث 

العدوان، عن ملف الموظفين فدي الحكومدة، )السدابقين الدذين عيندوا فتدرة بسدط السدلطة سديطرتها، ومدن 
عينتهم حماس خالل حكمها للقطاع(، مشيرا إلى أنه جرى التوافق على أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها 

 ين القدامى والجدد.تجاه الموظف
وأكددد أن المددواطن فددي غددزة سيشددعر بددالتغيير حددال مارسددت حكومددة التوافددق عملهددا، خاصددة وأن ملددف 
 رواتب الموظفين الجدد الذين عينتهم حماس سيجري حله، من خالل دفع رواتبهم عبر طرف ثالث.

رة قطداع غدزة، مشديرا وعاد أبو شهال وأكد على ضرورة أن تبسط حكومة التوافق سيطرتها الكاملدة إلدا
ضرورة االستجابة لجميع قراراتهدا. وتطدرق إلدى مشدكلة اسدتمرار إغدالق الجمعيدات  إلىفي ذات الوقت 

والمكاتب والمؤسسات الصحافية، ومشكلة مصدادرة مندازل المسدؤولين الدذين كدانوا يعملدون فدي السدلطة 
 بغزة قبل سيطرة حماس.

مددور إلددى مددا كانددت عليدده، مشددددا علددى ضددرورة أن تطبددق وقددال إن الحكومددة سددتبدأ تدددريجيا بإعددادة األ
األجهزة األمنيدة فدي غدزة قدرارات الحكومدة. وأشدار إلدى أن إرجداع هدذه المؤسسدات والمندازل ألصدحابها 

 «.وفقا للقانون»بعد مصادرتها خالل فترة حكم حركة حماس سيكون 
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ل فددي معبددر رفددح الفاصددل أبددو شددهال إن كددان هندداك موعددد محدددد لعددودة العمدد« القدددس العربددي»وسددألت 
عددن مصدددر بشددكل كامدددل، وقددال إن االتفددداق الدددذي جددرى التوصدددل إليدده يدددنص علددى أن تكدددون حكومدددة 
ن المسدؤولين المصدريين أبلغدوا الفلسدطينيين أنهدم يريددون قبدل  التوافق هي الجهة التي تددير المعبدر، وا 

عددن عمددل المعبددر، وحمايددة أن يددتم فددتح المعبددر أن تكددون السددلطة الفلسددطينية وأجهزتهددا هددي المسددؤولة 
نده لديس لدديهم مشدكلة فدي فدتح المعبدر حدين  منطقة الحدود الفاصلة بين جندوب قطداع غدزة ومصدر، وا 

 توفرت هذه المتطلبات.
وأشددار إلددى أن أفددراد الحددرس الرئاسددي الددذي سددتناط بهددم مهمددة تددأمين الحدددود والمعبددر موجددودون فددي 

ين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حركة حماس قطاع غزة، ويقصد بذلك أفراد الحرس الرئاسي الذ
 على األوضاع.

مدن أفدراد القدوات األمنيدة التدي كاندت قائمدة قبدل  0333االتفاق األخير نص على أن يتم نشدر »وقال 
 «.ألف 25االنقالب، على أن يتم زيادة العدد تدريجيا ليصل إلى 

)الرئاسدية والتشدريعية( بعدد ثالثدة شدهور  عن إمكانية عقدد االنتخابدات العامدة« القدس العربي»وسألت 
من اآلن، وهي الفترة التي يكون فيها عمر الحكومدة وصدل إلدى سدتة شدهور حسدب االتفداق، فقدال إنده 
ن األمدددور سدددتحتاج لمزيدددد مدددن  ال يتوقدددع أن تكدددون األمدددور جددداهزة لعقدددد االنتخابدددات فدددي هدددذه الفتدددرة، وا 

 الوقت.
 02/9/0202القدس الترب"، لندن، 

 
 لحية  رواتب موظف" حماس قبل التيداخليل  .06

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس وأحدد أعضداء وفددها : القدس دوت كوم -غزة 
لحددوارات المصددالحة، فجددر اليددوم الثالثدداء، أندده سدديتم صددرف رواتددب مددوظفي حمدداس )الددذين عينددوا بعددد 

 االنقسام في غزة( قبل عيد األضحى المبارك. أحداث
ية على صفحته على موقع "فيس بوك" "رواتب موظفي غدزة، قبدل عيدد األضدحى المبدارك"، وكتب الح

 ولم يشر إلى طريقة صرف الرواتب أو لآللية التي ستتبع لصرفها.
 02/9/0202، القدس، القدس
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 المصالحة وملفاتزا التالقة كافة بحاجة إلى خطوات عملية على األرضخالد: جرار   .07
لبدت خالددة جدرار، النائدب فدي المجلدس التشدريعي عدن الجبهدة الشدعبية لتحريدر دد أشدرف الهدور: طا غزة

 فلسطين فتح وحماس باإلسراع في تطبيق االتفاق.
وأكدددت فددي تصددريح صددحافي أن المصددالحة وملفاتهددا العالقددة كافددة بحاجددة إلددى خطددوات عمليددة علددى 

زالة كل العقبات التي تعترض طريق الوحدة نجاز هذا الملف. األرض، تساعد في إتمامها وا   وا 
ودعت إلى اإلسراع بتحديد موعد لعقدد اجتمداع عاجدل لإلطدار القيدادي لمنظمدة التحريدر، لمعالجدة كدل 
القضددددايا الخالفيددددة داخددددل السدددداحة الفلسددددطينية، معربددددة عددددن خشدددديتها مددددن وضددددع عقبددددات مددددن جهددددات 

اق هددو صدددق النوايددا فلسددطينية لتعطيددل اتفدداق القدداهرة األخيددر، مؤكدددة أن الضددمان الوحيددد لهددذا االتفدد
 الفلسطينية في إنهاء االنقسام.

 02/9/0202القدس الترب"، لندن، 
 
 األحمد  تحرك نشط لطرح مشروع إنزاء الحتالل أمام مجلس األمنعيام  .08

تشهد المرحلة الحالية تحركًا دبلوماسديًا فلسدطينيًا حثيثدًا لطدرح مشدروع إنهداء : نادية سعد الدين -عمان
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حددود االحتالل اإلسرائي  2962لي، ضمن سقف زمني محدد، وا 

 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال عضو اللجنة المركزيدة لحركدة فدتح عدزام األحمدد إن "الجاندب الفلسدطيني يقدوم حاليدًا بسلسدلة مدن 

 طينية مفتوحة".التحركات النشطة على أكثر من صعيد، مع احتفاظه بإبقاء كافة الخيارات الفلس
وأضدداف، لددد"الغد" مددن فلسددطين المحتلددة، إن "المندددوب الفلسددطيني فددي األمددم المتحدددة يجددري مشدداورات 
مكثفدة مددع المجموعدات اإلقليميددة، والتدي مددن المتوقدع االنتهدداء منهدا خددالل أسدبوعين إلددى ثالثدة أسددابيع 

 تقريبًا".
قامددة الدولددة الفلسددطينية المسددتقلة وأوضدح أن "التحددرك يهدددف إلددى الوصددول بمشددروع إنهداء االحددتال ل وا 

وعاصمتها القددس، إلدى المنطقدة الزرقداء، مدن أجدل طرحده للتصدويت أمدام مجلدس  2962على حدود 
 األمن".

أصوات خالية من استخدام حق النقض "الفيتو"، إال أنه  9وأفاد بحاجة المشروع من أجل نجاحه إلى 
"الفيتددو"، الموعددودين بدده كفلسددطينيين وعددرب دومددًا أمددام لددم يسددتبعد "لجددوء الواليددات المتحدددة السددتخدام 

 المراهنة األمريكية على عدم وحدة الصف العربي اإلسالمي"، بحسب قوله.
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وأكد أن "فشل صددور قدرار فدي مجلدس األمدن بهدذا الخصدوص سديحيل الجاندب الفلسدطيني إلدى اتخداذ 
مؤسسددداتها ومنظماتهدددا ومواثيقهدددا خياراتددده األخدددرى، بالتوجددده إلدددى األمدددم المتحددددة لالنضدددمام إلدددى كدددل 

 واتفاقياتها".
وبين أن "ذلك األمر يشمل الذهاب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجدل تكدريس دولدة فلسدطين 
عضو فاعل في األمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، من خالل تطبيق اتفاقيدات 

 جنيف األربع".
فلسددطيني جدداهز لمقابلددة أي خطددوة إسددرائيلية أو أميركيددة بخطددوات مماثلددة"، وشدددد علددى أن "الجانددب ال

 مؤكدًا على أهمية "وحدة الموقف العربي اإلسالمي والتفافه حول الخطوات الفلسطينية المقبلة".
  02/9/0202الزد، عّمان، 

 
 أتابيع إلنزاء الحتالل 0مشروع قرار فلتطين" لمجلس األمن بدعم عرب" خالل شتث   .09

هدد المسؤول في حركة فتح نبيدل شدعث بدأن القيدادة الفلسدطينية ستشدن حربدًا سياسدية شداملة كاالت: و 
ضد "إسرائيل" في العالم "بعد رد الفعل األمريكي السلبي" تجاه خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

دد ل التي طرحها علدى األمدم المتحددة قبدل أيدام وتددعو إلدى إجدراء مفاوضدات ضدمن جددول زمندي محد
 "إنهاء االحتالل".

وقددال شددعث "هددذه آخددر فرصددة للعددالم وذلددك عبددر موافقتدده علددى مشددروع القددرار الددذي يعددد حاليددا لعرضدده 
علددى مجلددس األمددن خددالل أسددابيع قبددل أن ننفددذ قددرارات القيددادة التددي وقعنددا عليهددا بأسددمائنا إضددافة إلددى 

البدء في حال صدور قرار  فصائل المنظمة وحركة "حماس"، وكشف شعث أن الرئيس سيعطي إشارة
 المتحدة.سلبي عن مجلس األمن خالل أسابيع تجاه مشروع القرار الذي يعد اآلن في أروقة األمم 

ورفض شعث عودة القيادة الفلسطينية إلى المفاوضدات مدع "إسدرائيل" وفدق اآلليدة السدابقة التدي ترعاهدا 
تحدة "كي تشرف على التفاوض وتحدد الوقدت أمريكا واشترط إطارًا دوليًا جديدًا تحت إشراف األمم الم

سدددنة ولدددم تدددأت  06وتعدددد قدددوات دوليدددة للحمايدددة ووقدددف االسدددتيطان ألنندددا جربندددا اآلليدددة األمريكيدددة مندددذ 
 ".بنتيجة

  02/9/0202، الخليج، الشارقة
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 خلط لألمور و"إترائيل" مصدر إرهاب التالم "داعشـ"حماس  محاولة ربطنا ب .21
تصدددريحات رئددديس الحكومددة الصدددهيونية بنيدددامين نتنيددداهو بدددأن "حمددداس أكددددت حركدددة حمددداس أن : غددزة

وداعددش همددا وجهددان لعملددة واحدددة، هددي محاولددة لخلددط األمددور"، مؤكدددة أن حمدداس هددي حركددة تحددرر 
 وطني فلسطيني.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريح مساء االثنين، تعقيبًا على تصريحات نتنيداهو 
امدة لألمددم المتحددة؛ إن االحدتالل الصددهيوني هدو مصددر الشددر واإلرهداب فدي العددالم، أمدام الجمعيدة الع

رهاب )إسرائيل( هو عملة بوجه واحد فقط.  وا 
ال  وشدد على أن "مزاعم نتنياهو بأن حماس استخدمت المدنيين دروعا بشرية هدي ادعداءات كاذبدة، وا 

 533وكيدف يبدرر قتدل أكثدر مدن  كيف يبرر قتل أطفدال عائلدة بكدر علدى شداطئ البحدر وهدم يلعبدون،
طفددل فلسددطيني خددالل العدددوان اإلسددرائيلي. والحركددة تنفددي صددحة الصددورة التددي أبرزهددا نتنيدداهو، وهددي 

 صورة ملفقة ومدبلجة".
وتددابع إن "جدددرائم نتنيددداهو فددي غدددزة ال يمكدددن القفدددز عنهددا بخطددداب فدددار  المضددمون، ومدددا يجدددزم بكدددذب 

 ية بجرائمه في غزة".نتنياهو هو رفضه استقبال لجنة تحقيق دول
 09/9/0202، المركي الفلتطين" لإلعالم

 
  الحتالل حماس  المقاومة بزي: نجحت ف" تدمير نفتية جنود .20

قالدت حركدة حمداس، مسداء اليدوم اإلثندين، إن المقاومدة الفلسدطينية فدي قطداع غدزة نجحدت األناضدول: 
ة، سددامي أبددو زهددري، فددي بيددان وأضدداف المتحدددث باسددم الحركدد فددي تدددمير نفسددية الجندددي اإلسددرائيلي.

وصل وكالة األناضول نسخة منه، أن "بدء االحتالل اإلسرائيلي في عالج جنوده نفسديًا إثدر هدزيمتهم 
في غزة دليل على أن المقاومة نجحت في تدمير نفسية الجندي اإلسدرائيلي إلدى جاندب عمليدات القتدل 

ة فددي غددزة "أكبددر وأعمددق" مددن أن يددتم ومضددى أبددو زهددري قددائال إن نتددائج انتصددار المقاومدد والخطددف".
 حصرها في بعض األرقام.

 09/9/0202، فلتطين اون لين
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 التالول  مؤتمرات أقاليم فتح تواصل انتقادها لمواجزة تحديات المرحلة المقبلة .22
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظديم محمدود العدالول بأنده تدم عقدد  :رام هللا
أن التحضديرات جاريدة لعقدد مدؤتمرات األقداليم  إلدىرات عشرة أقاليم من أصل أربعة عشر، مشيرًا مؤتم

 األربعة المتبقية.
بأنه تم تشكيل لجان تحضيرية ولجان إشدراف للعمدل  أمسوأضاف العالول في حديث إلذاعة موطني 

القدددس ونددابلس وقلقيليددة  مإقلدديعلددى إنهدداء التحضدديرات لعقددد مددؤتمرات األقدداليم التددي لددم تعقددد بعددد وهددي: 
 وجنين.

، لترسديخ األولسلفيت الذي عقد أمس  إقليموأشاد مفوض التعبئة والتنظيم بالنجاح الذي حققه مؤتمر 
أن عقددد مددؤتمرات األقدداليم تلبددي متطلبددات النظددام  إلددىالحيدداة الديمقراطيددة فددي الجسددم التنظيمددي، الفتددًا 

الدماء داخل الحركة واستمرار ثباتها أمام تحديات المرحلة الداخلي لحركة فتح، وتطلعها الدائم لتجديد 
 المقبلة.

  02/9/0202الحيا: الجديد:، رام هللا، 
 
 جديد: ف" وجه النحياي األمريك" لالحتالل "ل"أضا   عباس عتا   الرئيسأحمد  .23

« ال»قال المتحددث باسدم حركدة فدتح أحمدد عسداف، إن الدرئيس محمدود عبداس أضداف : وفا –رام هللا 
جديدة في وجده الواليدات المتحددة األميركيدة، بدرفض إيقداف الحدراك السياسدي لمطالبدة المجتمدع الددولي 

 بقرار ينهي االحتالل خالل مدة زمنية محدودة.
، أن حملة التحريض اإلسرائيلية ضد الرئيس عباس، دليل أمسوأضاف عساف في تصريح صحفي، 

تأثيرهددا علددى مصددير االحددتالل اإلسددرائيلي، معتبددرًا هددذه واضددح علددى االنزعدداج اإلسددرائيلي مددن مواقفدده و 
 الحملة محاولة اغتيال سياسي.

  02/9/0202الحيا: الجديد:، رام هللا، 
 
 ولدن برفح؟ج. كي  تم أتر الجندي هدار اإلترائيلية.الرواية  .24

كشدددفت صدددحيفة "يدددديعوت أحرندددوت" العبريدددة عدددن الروايدددة الصدددهيونية لعمليدددة أسدددر : ترجمدددات -المجدددد
لمقاومة الفلسطينية الجنددي الصدهيوني هددار غولددن فدي رفدح خدالل معركدة العصدف المدأكول مطلدع ا

 أغسطس الماضي.
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وتنتظددر األوسدداط األمنيددة والصددهيونية الروايددة الفلسددطينية التددي قددد تخددرج خددالل الفتددرة المقبلددة لتكشددف 
 التفاصيل الحقيقية لتلك الحادثة.

"كنددا نتواجددد فددي ":”: بددة فددي لددواء جفعدداتي يلقددب بددد "ايلددي جينددووضددمن الروايددة الصددهيونية قددال قائددد كتي
منطقددة رفددح وقددد شخصددت قواتنددا فلسددطيني يسددير بددين الدددفيئات الزراعيددة فددي منطقددة خطيددرة مددا أثددار 

 شكوكنا، فتعاملنا معه بطريقة مختلفة ألن بدء سريان وقف إطالق النار بدأ للتو".
على ظهر دراجة نارية للمكدان السدتطالع المكدان  وأشار إلى أن الجيش الحظ وصول فلسطيني آخر

ومن ثم رجع واختفى، مؤكدًا أن ذلك دفع مجموعة من كتيبة االسدتطالع للدذهاب العتقدال الفلسدطيني 
 األول ومن ثم استجوابه عن سبب تواجده.

وأضاف: "بعددما وصدلت القدوة التدي كدان فيهدا هددار غولددن للمكدان سدمع صدوت صدليات إطدالق ندار 
ومن ثم انقطع االتصال بينهم وبين قائد كتيبة االستطالع "بنياه سريئل" الذي توجه للمكان، إال عليهم 
صلية رصاص أخرى عليه ما أدى لفقدد االتصدال بده وقتلده، وعلدى الفدور توجهندا هنداك  إطالقأنه تم 

 فوجدنا أن هناك قتلى وجرحى وأن هناك جندي مفقود".
دقيقدددة مدددن العمليدددة، مؤكددددًا  13ل" لمندددع عمليدددات األسدددر بعدددد عدددبنيهولفدددت إلدددى أنددده تدددم تفعيدددل نظدددام "

اسددتدعاء طددائرات مقاتلددة لقصددف المكددان وفتحددات األنفدداق لقتددل الضددابط والخدداطفين، حتددى ال يكددون 
 هناك جلعاد شاليط جديد.

من جهة أخرى، قال ضابط آخر في الجيش: "إن حماس كانت تجهز لعمليات أسر عبر األنفاق فقدد 
كأكيداس لجثدث الجندود، وذخيدرة وصدواريخ مضدادة للددروع  األنفداقزم جنودهدا داخدل وضعت كل ما يلد

 وجعب للسالح وحقائب ومالبس عسكرية تشبه زي الجيش الصهيوني".
ولفت إلى أنها جهزت كل سالح عليه اسم الجندي الذي يحمله عبر الصق يوضع عليها، مشيرًا إلى 

القتددال ضدددد  يحتدداجون ليواصددلوافدداق والتددزود بمدددا أن جنددود حمدداس مددا كددان علددديهم سددوى الدددخول لألن
 الجيش.

 09/9/0202األمن"، المجد 
 
 تتاؤلت حول مالمح صفقة التبادل المقبلة؟ .25

الصددددمت الصددددهيوني عددددن اختفدددداء الجندددددي شدددداؤول أرون لحددددين إعددددالن المقاومددددة : خدددداص –المجددددد 
ميددددان، ومددددى سددديطرة الفلسدددطينية عدددن أسدددره، يعطدددي انطباعدددات متعدددددة عدددن األحدددداث الفعليدددة فدددي ال

 الجيش الصهيوني على التطورات التي تالحقت في تلك المنطقة التي حاول التقدم فيها.



 
 

 

 

 
           05ص                                     0056 التدد      02/9/0202الثالثاء  التاريخ 

 

األكثر قسوة على جيش العدو، هو هل كان هناك صمتا مشابها عن عمليدات اختفداء جندود  االنطباع
ته بعدد عمليدة آخرين غير شاؤول، أم أنها كانت العملية الوحيدة، خاصة إذا تالقى ذلك مع عددم صدم

أسددر الجندددي الصددهيوني هدددار جولدددن فددي رفددح، والتددي لددم تعلددن عندده المقاومددة ونفددت أن يكددون لددديها 
 معلومات بخصوصه.

، هل صمت الجديش عدن عمليدات اختفداء مشدابهة، االنطباعاتالسؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه 
علدن عنهدا، ليضدعنا أمدام ومن جانب آخر، هل صمتت المقاومة أيضا عدن عمليدات أسدر أخدرى ولدم ت

 تساؤل أكثر تعقيدا هو كم عدد الجنود المأسورين الذين تحتفظ بهم المقاومة في قطاع غزة.
المقاومة الفلسطينية وعلى لسان قادتها صدرحت أكثدر مدن مدرة عدن بعدض األسدرار التدي تخفيهدا رفدح، 

ي علددى الموافقددة علددى كمددا صددرح أخددرون عددن أوراق قددوة تحددتفظ بهددا المقاومددة سددترغم العدددو الصددهيون
 شروط المقاومة التي وضعتها وتمسكت بها خالل العدوان على غزة.

اإلجابددددة عددددن هددددذه التسدددداؤالت يضددددع الخطددددوط الرئيسددددية لمالمددددح صددددفقة التبددددادل القائمددددة بددددين العدددددو 
الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، وهدل ستشدمل صدفقة التبدادل شدروطا أخدرى غيدر اإلفدراج عدن أسدرى 

اجآت ستكون سيدة الموقف، وأن األوراق التي بيد المقاومة تبلغ من القوة ما يستطيعون من أم أن المف
 العدو لعدد أكبر من اإلنجازات، لننتظر ونرى األيام المقبلة ماذا تقول! إرضاخخاللها 

 09/9/0202األمن"، المجد 
 
 كي  نجا القائد التطار من محاولت القتل واألتر؟متاري    .26

يفة "معدداريف" العبريددة أن عمليددة اغتيددال رائددد العطددار قائددد القسددام فددي رفددح جدداءت زعمددت صددح: غددزة
ضمن منهج تم إعداده الغتيال جميع من شاركوا في عملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط في 

 .1336العام 
وأكدددت الصدددحيفة أن اغتيدددال العطددار جدددزء مدددن خطدددة كبيددرة تدددم اإلعدددداد لهددا وتجهيزهدددا بشدددكل هدددادئ، 

عيددًة أن الجدديش اغتددال معظددم مددن شددارك فددي عمليددة االختطدداف، بمددا يشددبه عمليددة اغتيددال كددل مددن مد
 شارك وخطط لقتل الرياضيين الصهاينة في ميونخ.

فلسدطينيا مدن المخططدين والمشداركين فدي عمليدة  24واّدعت أن الجيش تمكن حتدى اآلن مدن اغتيدال 
 أسر شاليط، مؤكدًة استمرار مطاردة الباقين.
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وأمداكن  األنفاقالصحيفة: "كان للعطار تسعة أرواح وكان ينام دائما في أماكن محصنة داخل وقالت 
والشدداباك كددان يسددعى لوضددعه تحددت عيندده  ،1336أخددرى، لعلمدده جيدددا أندده هدددف لالغتيددال منددذ عددام 

 ويتابعه دائما وينتظر اغتياله".
مدالء كدانوا يعملدون ليدل نهدار وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة الهاكرز في الشاباك وضباط تشدغيل الع

 لمتابعته وجمع معلومات عنه، ألنه يعّد قائدا ميدانيا أكثر خطورة من القائد العام محمد الضيف.
وأضددافت: "طددائرات االسددتطالع نفددذت جددوالت غيددر محدددودة للحصددول علددى معلومددات عندده فددي رفددح 

خددالل الحددرب  1321يتدده فددي وجباليددا، لكنهددا كانددت تعددود بخيبددة األمددل فددي كددل مددرة، فيمددا تددم قصددف ب
ولفتدددت إلدددى أن وحددددة المسدددتعربين حاولدددت عددددة مدددرات اختطافددده قبدددل  وكددان دائمدددا ينجدددو مدددن المدددوت".

عن الجندي جلعاد شاليط أثناء دخولها قطاع غزة، إال أنها فشلت، ألنه كان دائمًا يغير طرق  اإلفراج
رك إال بعد أخذ كل الحيطة والحذر، وشددت على أن العطار كان حذرا جدا وال يتح تنقله بشكل دائم.

 وذلك خوفا من تسليم العمالء معلومات تدل على مكان تواجده.
ونقلت الصحيفة عن أحد قادة الشاباك تأكيده أن الجيش حاول تسع مرات اختطافه أو قتله، لكدنهم لدم 

ه إال أن ينجحوا بسبب حذره، مشدددا علدى أن الشداباك كدان فدي عددد مدن المدرات قريبدا مدن الوصدول لد
 جميع تلك المحاوالت تفشل في اللحظات األخيرة.

وزعم أنه خالل الشهر األخير تمكن الشاباك من إغالق ملف العطار بعد الوصول إليه في السداعات 
 األولى من فجر يوم الخميس أثناء الحرب.

خدالل الحددرب وأضدافت: "أهمدل العطددار وأبدو شدمالة وبرهددوم االحتياطدات األمنيددة التدي كدانوا يتخددذونها 
ودخلوا منزل ألحد المقربين من حماس حينها وصلت معلومات من مصدر للشاباك مفادها أن الثالثة 

 غيروا روتينهم، لاللتقاء ببعض المقاومين إلعطائهم األوامر العسكرية".
وتابعددت: "حينهددا تواصددل الشدداباك مددع الجدديش وأبلغدده عددن المكددان، تحددرك الجدديش فددورا وخددالل دقددائق 

طنًّددا ممددا أدى لتدددمير المنددزل بالكامددل وقتددل  1المكددان، وألقددت عليدده قنابددل تددزن  f16ئرات حددددت طددا
 الثالثة".

 02/9/0202، المركي الفلتطين" لإلعالم
 

 ليبرمان  عباس بال شرعية ول يملك الحديث باتم الفلتطينيين .27
س الفلسطيني محمود األناضول: قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن الرئي –الغد 

 عباس "فقد شرعيته" كرئيس للسلطة الفلسطينية
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وأضاف ليبرمان، الذي كان يتحدث لعدد من الصحفيين اليوم االثنين في مقر األمم المتحدة 
 بنيويورك، إن محمود عباس "لم تعد له شرعية للحديث باسم الشعب الفلسطيني".

س، وهناك شكوك بشأن شرعيته كمتحدث باسم وأردف قائال "إنني لم أعد واثقا من شرعية عبا
 الفلسطينيين، إنني أشك كثيرا في سلطاته".

ووصف وزير الخارجية اإلسرائيلي خطاب عباس أمام، الجمعية العامة لألمم المتحدة قبل أيام، بأنه 
 "خطاب تحريضي ورسالة تنم عن الكراهية وتؤكد أنه ال توجد لديه نية لعقد سالم معنا".

ال "إن عباس يسعي إلى حل مشاكله الداخلية عبر اللجوء إلى لغة بالغية وتحريضية ومضي قائ
 وأعتقد أنه ضل الطريق".

وردا على سؤال بشأن مستقبل مفاوضات السالم بين الجانبين في ضوء الهجوم المتبادل، قال 
 -لكن األمر أفيجدور ليبرمان إن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى حل شامل ومعقول مع الفلسطينيين،

ال يعتمد فقط علي اإلسرائيليين وحدهم، نحن ال يوجد لدينا شريك فلسطيني موثوق به  -لألسف 
 ويمكن االعتماد عليه".

 02/9/0202الزد، عّمان، 
 
 " من قدراتزا الصاروخية .. ولن نتمع خطاب "بيت التنكبوت" مجدداً  %02  حماس تمتلك يتلون .28

إلسرائيلي موشي يعلون أمس، خطابًا في جامعة "بار إيالن" لّخص حلمي موسى: ألقى وزير الدفاع ا
فيه الِعبر المستخلصة من حرب الخمسين يوما األخيرة على قطاع غزة. واعترف يعلون في الخطاب 
بأن "العملية البرية استمرت أكثر مما توقعنا"، وأن "غالبية" الشهداء في القطاع "هم من المخربين"، 

 ره "أربعون من قادة حماس وعشرة من قادة الجهاد".من بينهم حسب تقدي
وأوضح أن الحرب كانت في غزة، لكن مغزاها كان مفهومًا لدى "حزب هللا"، حيث أنه في غزة بداًل 

بناية في الضاحية، دمرنا سبعة آالف بيت في غزة". وقال يعلون في خطابه إن خسائر  23من "
غالبيتهم، حسب فهمنا، من المخربين. األعداد غير الفلسطينيين في األرواح زادت عن ألفين "

واضحة بشكل تام، ألن حماس تخفي األرقام الحقيقية". وأشار إلى تقديره بأن أربعين مسؤواًل كبيرًا 
 من حماس وعشرة من حركة الجهاد لقوا مصرعهم في الحرب.

بقى لدى حماس من وللمرة األولى، يكشف وزير الدفاع اإلسرائيلي عن تقديرات إسرائيل لما ت
صواريخ، وهي تقديرات تتعارض مع ما كان مراسلون عسكريون ينقلونه عن أوساط الجيش؛ إذ قال 
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في المئة من مخزون الصواريخ وقذائف الهاون التي كانت تمتلكها قبل  13إنه بقي لدى حماس فقط 
 الحرب.

ديهم حوالي عشرة آالف صاروخ وأشار إلى أن "قسما تم تدميره وآخر تم إطالقه. في البداية كانت ل
وقذيفة. معظم منظومات إنتاج الصواريخ تم تدميرها في الغارات. وهذا سيجعل من المتعذر على 

 حماس العودة إلى مسار التسلح".
أما بخصوص األضرار في شوارع غزة، فقال يعلون إنه وفق تقديرات الجيش تم تدمير حوالي سبعة 

 ون في غزة عن تدمير حوالي عشرة آالف بيت.آالف بيت بشكل تام، فيما يتحدث
وقال يعلون إن خلفية الحرب هي العزلة السياسية التي تعيشها حماس والضائقة اإلقليمية لسكان 
نما هو نتيجة تغيير نظام الحكم  قطاع غزة. وفي نظره، فإن "الحصار ليس ثمرة خطوات إسرائيلية، وا 

 في مصر".
م التي سبقت العملية اجتمع أعضاء المجلس الوزاري المصغر وأوضح وزير الدفاع أنه في األيا

)الكابينت( مرات عدة لمناقشة األوضاع في القطاع. وأضاف أن "الكابينت لم يتفاجأ. كان مطلعًا، 
 حتى على خطر األنفاق أيضا".

مرة  بعد ذلك أشار إلى نتائج الحرب فقال: "أنا أعرف ذلك الحنين إلى انتصارات حرب األيام الستة.
تلو مرة أعود للتذكير بأن النصر العسكري الالمع ال يحقق الهدوء إال لفترات محدودة. ومسألة إنجاز 
عملية الجرف الصامد ستفحص في اختبار الزمن وسنضطر لرؤية كيف أننا منعنا تعاظم قوة حماس 

لى استعداد لدفع والمنظمات األخرى. لقد أثبتنا ما نحن قادرون على فعله وهم سيدرسون إن كانوا ع
 ثمن باهظ إلى هذا الحد".

واعترف يعلون أن "النصر من هذه الناحية يعني أن تدفع الطرف الثاني للتوصل إلى وقف النار 
وفق شروطك"، وأن "العملية البرية ضد األنفاق استمرت أكثر مما توقعنا". وأوضح أن سبب إطالة 

والخالف بين قيادة حماس فد"مشعل قاد إلى تأجيل أمد العملية هو اإلصرار على المبادرة المصرية 
 جوهري لوقف النار".

تموز الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيه  22وأشار إلى وقف النار الذي وافقت عليه إسرائيل في 
محاوالت تنفيذ عمليات عبر أنفاق في منطقة صوفا، حيث قرر الجيش في مساء اليوم نفسه الدخول 

: "افترضنا أن الرد على المبادرة المصرية سيكون سلبيًا ولذلك استعددنا للعملية في عملية برية، وقال
 البرية".
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وأكد يعلون أن "المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية لم ترهب البتة خوض المعركة البرية، لكن خطة كهذه 
يكن هناك خيار  تم تنفيذها بعدما استنتجنا أن ال مفر من ذلك. لقد استخدمنا العملية البرية عندما لم

سوى مواجهة منظومة األنفاق. وقد أثبتت القوات نفسها أثناء القتال، وهذا ما يستحق عليه الجيش 
كل الثناء. وبالرغم من أن أحدًا من أبناء هذا الجيل في الجيش لم يسبق أن شارك قبل اآلن في 

حزب هللا السيد( حسن نصر هللا معركة، فإنه أثبت نفسه وأنجز المهمة. وأنا أعتقد أن )األمين العام ل
لن يلقي بعد اليوم خطاب بيت العنكبوت، ألن المجتمع اإلسرائيلي أثبت، بالتأكيد في هذه المواجهة، 
قدرة صمود مذهلة". وواصل يعلون كالمه موجهًا رسالة إلى "حزب هللا" قائاًل: "هؤالء الذين يتسلحون 

هل هذا التهديد فعال. وأنا أعتقد أنهم عندما  بالصواريخ، مثل حزب هللا، سوف يسألون أنفسهم
بناية في الضاحية في  23ينظرون إلى ما جرى في قطاع غزة في أعقاب استفزازنا، فاألمر ليس 

نما سبعة آالف بيت مدمر في غزة، فإن هذا دمار هائل".  لبنان، وا 
ويلة من الهدوء والردع وختم كالمه قائاًل: "آمل أن المستقبل سيثبت أن هذه العملية حققت فترة ط

نما في المنطقة بأسرها".  ليس فقط في قطاع غزة وا 
 02/9/0202التفير، بيروت، 

 
 ليفن"  فزم أّن حماس عدو مشترك كان قاتم مشترك بيننا وبين التلطة الفلتطينية ومصر واألردن .29

ضات مع زهير أندراوس: قالت وزيرة القضاء اإلسرائيلّية والمسؤولة عن المفاو  -الناصرة  
الفلسطينيين، تسيبي ليفني، قالت إّن إسرائيل رأت ما قامت به حركة حماس في بناء آلة حرب في 
غزة، وسمعت أنها نوت اإلطاحة بمحمود عباس في الضفة الغربية، وأوضحت أّن عباس بالتأكيد 

بما فيه يجب أن يقول إلسرائيل، وتحديًدا للجيش اإلسرائيلي، ابقى هنا ساعدني، حتى يكون آمن 
الكفاية النسحابك، حتى ال يتم إسقاطي من قبل المتشددين اإلسالميين. بداًل من ذلك، نسمعه يصر 

 على تعجيل إسرائيل في االنسحاب.
وفي معرض رّدها على سؤاٍل حول العدوان األخير ضّد قطاع غّزة قالت: أريد أن أتحدث عن ما 

لى عقيدتنا األمنية. نحن نعلم أّن حماس سيطرت على تعلمناه من النزاع األخير مع غزة مع اإلشارة إ
األراضي التي تركتها القوات اإلسرائيلية، نعلم أّن الجماعات اإلرهابية والجماعات المتطرفة غالًبا ما 
تكون أقوى عسكرًيا وسياسًيا، لألسف، من القوى األكثر اعتدااًل، ولكن رأينا أيضا، ورأيت أيًضا في 

ائيلّي، وزراء الذين حتى اندالع العملية ضّد حماس رأوا بعباس عدًوا، ولكن في مجلس الوزراء اإلسر 
 منطقتنا الصعبة، بدءوا باالستيعاب أن مجموعة خياراتنا ليست كبيرة.
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وتابعت: لي معاتباتي الخاصة اتجاهه حول كيفية انتهاء المفاوضات، حول توجهه إلى األمم 
لوحدة الفلسطينية، ولكن نظًرا للخيارات، حتى هؤالء المتّحدة، مصالحته مع حماس في حكومة ا

الوزراء المتشددين يريدون عودة عّباس إلى غزة، وعدم ترك غزة في أيدي حماس. وليس إعادة 
إسرائيل إلى غزة. واألمر الثاني، قالت الوزيرة اإلسرائيلّية، رأينا كيف أن التعاون بين إسرائيل والقوات 

قة أمر بالغ األهمية لتحقيق ما نريده. كان التعاون مع مصر حيوًيا. الفهم األكثر اعتدااًل في المنط
بأّن حماس هي عدو مشترك كان حاسًما لقدرتنا على خلق نقاش مع عّباس، مع السلطة الفلسطينية 

 الشرعية. قدرتنا على خلق مثل هذا المحور مع مصر واألردن ودول أخرى حيوي.
ك ربط دائًما، سواء أحببت ذلك أم ال، بين عالقتهم معنا، وقدرتهم ولفتت ليفني إلى أّنه سيكون هنا

على خلق جبهة مشتركة ضّد داعش وغيرها، ووجود عملية من نوع ما مع عّباس، جدّية بما فيه 
الكفاية، مع أمل النتهاء الصراع. وُسئلت ليفني من قبل موقع )تايمز أوف إسرائيل(: يبدو وكأنك 

تمنح الفلسطينيين السيادة الكاملة خالل السنوات القليلة القادمة؟ ورّدت قائلًة: تقولين إّن إسرائيل لن 
دائًما، منذ اليوم األول للمفاوضات، كان واضًحا أّن أي أتفاق بشأن الدولة الفلسطينية لن يشمل 
السيادة التامة والكاملة. نحن نتحدث عن دولة فلسطينية ذات سيادة سلطوية، لكن من الواضح أّن 

ولة فلسطينية ذات سيادة يجب أْن تتقبل القيود، ونزع السالح طبًعا. وبالمناسبة، هذا أيًضا ما د
نطالب به اآلن لغزة، قيود وترتيبات التي من شأنها أن تضمن، على المدى الطويل، انعدام أّي تهديد 

الفلسطينّية، على من النوع الذي شهدناه. وأضافت ليفني أّن عّباس وافق على مبدأ نزع سالح الدولة 
الرغم من أّن هناك جدل حول ما يتضمن نزع السالح، سواء كان ذلك تجريد عسكرّي أْو تسلح 
محدود، لهذا السبب نحن ُنفاوض. مشيرًة إلى أّن لكّل هذا تعبير عملّي على أرض الواقع: كيف يتّم 

دود؟. وقالت أيًضا اإلشراف عليه؟ من يتواجد على المعابر الحدودية؟ من ينتشر على طول الح
اليوم، بسبب تصرف مصر، بسبب موقف الرئيس السيسي ضّد حماس، األسلحة ال تعبر الحدود بين 
مصر وغزة. عندما تنظر إلى الحدود اللبنانّية السورّية، ترى حدوًدا يسهل اختراقها، على الرغم من 

 ألسلحة إلى حزب هللا.الحقيقة أّن هناك قرار مجلس األمن الدولي الذي يفرض حظر على نقل ا
وكشفت النقاب عن أّنه منذ البداية كان واضًحا أننا ال يمكننا اإلفراج عن أسرى من عرب إسرائيل، 
وكان واضًحا أّن الطريقة الوحيدة للتغلب على هذه العقبة، كان أمًرا متعلًقا بإسرائيل والواليات 

بو مازن إلى األمم المتحدة، حيث كانت المتحدة، وهذا بوالرد، وبينما كّنا نعمل على حل، ركض أ
خطوة خاطئة أيضًا له، في رأيي، مع األخذ بعين االعتبار أّنه ال يحظى بدعم شعبه للتوّصل إلى 
تسوّية مع إسرائيل، على حّد تعبيرها. وقالت ليفني أيًضا: ال أعتقد أّنه سيكون هنا شرق أوسط جديد، 
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فقط مع الفلسطينيين، ولكن مع العالم العربّي، ُيمكننا أْن  ولكن أعتقد أّنه مع عملية دبلوماسية ليس
نمنع أو العمل على األقل على منع )شرق أوسط داعشي(، لمنع الُمتشددين اإلسالميين من السيطرة 

 على المنطقة، على حّد تعبيرها.
 09/9/0202رأي اليوم، لندن، 

 
 ابلت" للتتر  على هويات الجنود الجرحى منا أجزي: "تن"" يتتر  بالزييمة بزي:  اتتخدقائد "جول  .31

، أن قائد لواء جوالني في جيش االحتالل 09/9/0202وكالة الصحافة الفلتطينية )صفا(، ذكرت 
 26اإلسرائيلي غسان عليان أقر اليوم االثنين، بتعرض الجيش لستة عمليات هجومية أدت لمقتل 

ل العدوان األخير على قطاع غزة في يوليو جنديا خالل الساعات األولى لبدء العملية البرية خال
 وأغسطس الماضيين.

وقال عليان خالل مؤتمر المصابين وضباط المدن في الجيش، إنه لم يكن يتخيل يومًا أن يخرج قادة 
ساعة األولى للعملية البرية، معتبرا أن ذلك "شكل  14كتائب في لوائه من القتال في غزة في الد  0

ة. وأكد أن اليوم األول من العملية البرية كان قاسيًا جدًا "حيث حاول الجيش نقطة تحول" في المعرك
 جريح بعضهم بحال الخطر". 22قتيال و 26التأقلم مع عدد كبير من االشتباكات التي خلفت 

وكان عليان نفسه أصيب في اشتباكات مع مقاومين شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة مع بداية 
 االحتالل.العملية البرية لجيش 

وقال قائد جوالني إن اللواء اضطر للتأقلم مع إصابة قادة كبار في بداية العملية البرية إذ فقدت كتيبة 
االستطالع نائب قائدها وضابط القوى البشرية بينما أصيب قائد الكتيبة بجروح خطرة، بينما اضطر 

 القادة الصغار لتحمل المسئولية في ظل الفرا  الذي حصل.
وجد قادة فصائل كتيبة االستطالع أنفسهم دون قيادة في الساعات األولى للمعركة ولذلك وأضاف "

فقد تحملوا المسئولية بأنفسهم، فلم نتخيل أن نضطر لفقدان ثالثة من قادة الكتائب من أول المعركة 
 حيث تأقلم اللواء مع ظروف غاية في التعقيد".

 2دث القاسي جدًا حيث فهمت في تلك المرحلة أن في حين وصف عليان عملية تفجير الناقلة بالح
جنود قتلوا في الناقلة وطلب من ضباطه التأكد من هوية الجنود لكنه فوجئ بعدم وجود سجل منتظم 
لهوياتهم بعد تبدل أسمائهم أكثر من مرة. وقال إن تلك العملية ال يمكن أن تنسى حيث ساهم عدد 

قيد الوضع أكثر في حين اتضحت تداعيات تلك العملية في اإلصابات الكبير في تلك الليلة إلى تع
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اليوم التالي وتبين فقدان الجندي "أورون شاؤول" في حين نقل الجيش بالغًا خاصًا لعائلته. "عندما 
 تعرف أن هنالك جندي مفقود وربما قتل فماذا ستقول لعائلته " تساءل عليان.

زة "تابلت" للتعرف على هويات الجنود الجرحى ولفت عليان إلى استخدام الجيش وألول مرة ألجه
وذلك بسبب عددهم الكبير حيث كان من الصعب تشخيصهم دون تصويرهم وفحص هوياتهم عبر 

 بصمات أصابعهم كما يفعل الجيش كالعادة مع جنوده القتلى.
التي سرت بين الجنود وعبر "الواتس أب" بعد أن وصلت رسائل لبعض وأشتكى عليان من الشائعات 

 العائالت بمقتل أوالدها وهم ال زالوا على قيد الحياة.
، أن عليان أقر في تصريحات نقلتها القناة السابعة 09/9/0202الرتالة، فلتطين، وأضافت 

 ا.اإلسرائيلية، أن قتال عناصر المقاومة الفلسطينية كان صعًبا ومعقدً 
 
 رئيس تابق لـ "الشاباك"  الحل يكمن ف" إنزاء الحتالل وتزيير روايتنا الصزيونية .30

وديع عواودة: يقول رئيس سابق لجهاز المخابرات العامة اإلسرائيلية "الشاباك" وقائد سالح  -الناصرة 
تغيير الرواية البحرية سابقا الجنرال باالحتياط عامي أيالون إن تسوية الصراع مع الفلسطينيين تبدأ ب

 التاريخية الصهيونية وبإنهاء االحتالل للضفة وغزة.
، إلى مبادرة سال 1330ويكشف أيالون الذي توصل مع سري نسيبة األكاديمي الفلسطيني، في عام 

أطلق عليها صون الشعب، في ندوة قدمها على مسامع مثقفين وصحافيين عرب ويهود في مدينة 
ريقه السياسي كصهيوني متحمس وعلماني شارك في وضع نواة هرتسيليا الساحلية أنه بدأ ط

االستيطان في الضفة الغربية وغور األردن والجوالن لكن االنتفاضة األولى تسببت بتشوش قناعته 
وليس استعمارا حتى نشبت « احتالل متنور»بالصهيونية، زاعما أنه كان يظن بأن الحديث يدور عن 

 «.لم يروا النور»دها أدرك أن الفلسطينيين وعن 2922االنتفاضة األولى عام 
ال توجد ديمقراطية مع عبودية. للمرة األولى التقيت نساء وأطفاال وآالف الشباب خرجوا »ويضيف 

وبين « تحرير أمكنتنا»لمواجهة الجنود بالحجارة وعندها تنبهت لوجود هوة غير محتملة بين مقولة 
 «.يتهاحتالل شعب آخر غير مستعد للتنازل عن حر 

وبخالف أغلبية اإلسرائيليين يرى بن عامي أن االنتفاضة األولى مقاومة شعبية خرجت للشوارع بعدما 
أو حزب « داعش»نبتت من القاعدة وهي ليست إرهابا. ويعتبر أن التحدي الحقيقي إلسرائيل ليس 

 من الخوف. ويدعو اليوم مغايرة بهدف إنتاج األمل بدال« جماعة إسرائيلية»هللا بل القدرة على خلق 
الستغالل الفرصة الكامنة بكل أزمة وتغيير، منبها إلى أن اإلسرائيليين يفقدون تدريجيا القدرة على 
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تشخيص الفرص المتنوعة، ويتعاملون مع سواهم كأعداء ألن الخوف معشش وليس له نظير في 
 العالم متسائال كم جيال سنبقى نحمل وزر المحرقة؟.

 نشغال بالماضي ال يقود إلى أي مكان ويدعو للنظر للمستقبل ولخلق األمل.ويرى أيالون أن اال
ألف توقيع  453حملة جمعا فيها  1331يشار أن أيالون كان بمشاركة د. سري نسيبة قد أطلقا في 

لتأييد اتفاق إعالن نوايا لتسوية الدولتين وفيه يعلن الطرفان بأن فلسطين هي الدولة الوحيدة للشعب 
ي، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة للشعب اليهودي. ويقضي بأن يتم االتفاق على حدود الفلسطين

وقرارات األمم المتحدة، والمبادرة العربية للسالم وتكون  2962دائمة بين الدولتين، على أساس حدود 
 القدس مدينة مفتوحة وعاصمة للدولتين.

مشددا على أن « عالقين ومقيدين بالماضي ألننا بقينا»لكن أيالون يقر اليوم أن الحملة فشلت 
الطريق لتغيير حياة اإلسرائيليين لألفضل تمر بتغيير روايتهم التاريخية وطريقة حياتهم. ويتابع 

 بدون ذلك لن نتمكن من العيش المشترك مع المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل.»
مقابل وجود »تحرير أرضنا »جهة عن  ولذا فهو يشير للتناقض الداخلي للصهيونية التي تتحدث من

العودة ألرض اآلباء »شعب آخر تحت االحتالل. وبخالف المزاعم الصهيونية التاريخية حول 
يقول أيالون إنه وفقا للشريعة اليهودية والقانون اإلسرائيلي فإن عدم المثابرة بمحاولة »واألجداد 

ن لم يحتجوا على فقدانهم أرضهم خالل اإلسرائيليو »استعادة أرضك يفقدك الحق عليها. ويضيف 
 «.تواجدهم بالجالء وهم حلموا بها لكنهم لم يفعلوا كفاية السترجاعها

ويستذكر أيالون أنه طرح تساؤالت مستمرة على اإلجماع الصهيوني مثل لماذا يقوم الفلسطينيون بقتل 
رهابيون؟. وق ال إنه من غير المعقول إسرائيليين؟ وهل يكفي جواب سطحي كالقول إنهم حيوانات وا 

عندما كنت »يحلل قتلهم. ويتابع « داعش»التعامل مع الفلسطينيين كأرقام وبدون أسماء وكأنهم 
رئيسا للشاباك تعاملت مع الفلسطينيين كبشر وليس كأرقام وحتى محمد ضيف جمعنا كثيرا من 

الفلسطينيين والتعرف عليهم  المعلومات حوله واكتشفنا مثال أنه زوج وأب مثالي. علينا أن نفهم عالم
ويزعم أن رجال األمن أشخاص براغماتيون ويدركون أنه من غير الممكن أن تقتل حلما أو  «.جيدا

فكرة، أما نظرية الردع فتكون موجودة ومفيدة عندما يملك الطرف اآلخر ما يخسره. مشيرا إلى أن 
مرة األولى بات إسماعيل هنية أكثر حركة حماس ازدادت قوة وشعبية يوما بعد يوم خالل الحرب ولل

 شعبية كمرشح للرئاسة الفلسطينية لكن المستوى السياسي في إسرائيل معني بذلك.
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وفي ظل هيمنة الروح الدينية على جيش االحتالل وقيادته حذر يالون من تحويل الصراع إلى حرب 
المغرب، منوها أن أغلبية  دينية ألن ذلك يعني تعرض إسرائيل لماليين المقاتلين من باكستان حتى

 الفلسطينيين ترى فيه صراعا قوميا.
كما يحذر من خطورة استمرار التصدعات بين  اإلسرائيليين اليهود وبين فلسطينيي الداخل ومن 

نواجه »فقدان إسرائيل التدريجي للدروز منهم ،مدلال على ذلك بتراجع نسبة التجند بصفوفهم . وتابع 
 .«مع الدروز مشكلة جدية

ويرى أيالون أن الحل يكمن بتوصيف صورة واضحة للمستقبل المشترك تنتج األمل وتستند باألساس 
 على تغيير إسرائيل روايتها الصهيونية التاريخية.

 02/9/0202القدس الترب"، لندن، 
 
 ويار: الدفاع اإلترائيلية تقرر تشييد تياج أمن" ذك" حول متتوطنات غي: .32

قناة العاشرة بالتلفزيون اإلسرائيلي عن مصادر عسكرية دون أن تسميها األناضول: نقلت ال –غزة 
القول أن: " وزارة الدفاع اإلسرائيلية قررت تشييد سياج أمني ذكي لحماية المستوطنات المحيطة 

 بغزة".
وأضافت القناة أن قرار بناء السياج األمني جاء على خلفية العدوان اإلسرائيلي األخيرة على غزة، 

قلم مع التهديدات القادمة من القطاع، معتبرة أن هذا القرار يأتي في سياق العبر المستفادة من وللتأ
األحداث األمنية خالل الحرب. ولم تذكر المصادر اإلسرائيلية طبيعة هذا السياج، وال طوله، وال 

 كيلو متًرا بين غزة والمستوطنات اإلسرائيلية. 42مصير السياج الموجود حاليا بطول 
 02/9/0202"، 00موقع "عرب" 

 
 الطيب" ردًا على ويير اليراعة اإلترائيل"  التزديد الحقيق" هو علينا وناجم عن هذا الفكر التنصري .33

الحياة: وصف رئيس "الحركة العربية للتغيير" النائب أحمد الطيبي تصريح وزير الزراعة   –الناصرة 
. وقال في بيان أصدره أن "الحكومة اإلسرائيلية اإلسرائيلي يئير شمير عن بدو النقب بد"العنصري"

ومعها أكاديميون إسرائيليون، منشغلون ليل نهار بعّدنا... تصوروا كيف كانت إسرائيل سترد لو 
 صدر تصريح عن وزير فرنسي عن ضرورة عّد اليهود في بالده... ودعا إلى الحّد من تكاثرهم".

حة، ويجب على دولة تّدعي الديموقراطية أن وأضاف: "تفوح من هذه التصريحات عنصرية فاض
تكف عن عّدنا والتعامل معنا كتهديد استراتيجي... التهديد الحقيقي هو علينا وناجم عن هذا الفكر 
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واختتم: "أتمنى أن  اطنين يناضلون من أجل المساواة".العنصري. على الحكومة أن تتعامل معنا كمو 
 يصبح عدد البدو نصف مليون".

 02/9/0202ندن، الحيا:، ل
 
 انتحار ثالثة جنود إترائيليين من لواء جفتات" والتشرات يتلقون عالجًا نفتيًا بتد حرب غي: .34

األناضول: ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن الشرطة العسكرية تحقق في انتحار ثالثة  –القدس 
قة على ما يبدو باشتراكهم جنود من لواء جفعاتي، أحد ألوية النخبة على خلفية مشاكل نفسية لها عال

 في المعركة البرية خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة.
وكان الجيش اإلسرائيلي قد أطلق حملة لمعالجة األضرار النفسية التي يعاني منها عناصر الجيش 
جراء الحرب على غزة. وذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، أن العشرات من الجنود 

ائيليين، الذين اشتركوا في الحرب خضعوا لعالج نفسي، موضحة أن الجيش بدأ، مؤخرا، حملة اإلسر 
 للبحث عن المرضى النفسيين في صفوف جنوده، وأطلق عليها اسم "الحارس الصامد".

وأضافت أن بعضا من الجنود الذين شاركوا في المعارك بشكل مباشر، يخضعون للعالج في أقسام 
 شراف أطباء يلقون محاضرات نفسية ويعقدون لقاءات مع الجنود اإلسرائيليين.خاصة أعدت لذلك بإ

 09/9/0202"، 00موقع "عرب" 
 
 ويار: الخارجية اإلترائيلية تبدأ حملة عالمية يقودها ليبرمان ضد الرئيس عباس  .35

ل أبيب الحياة الجديدة: أصدرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية تعليمات إلى سفراء ت -القدس المحتلة 
وقناصلها في دول العالم واللوبي المؤيد إلسرائيل بشن حملة دبلوماسية كبرى ضد الرئيس محمود 

 عباس، تركز على وصفه بانه "مناهض للسالم ومعاد للسامية واليهود".
ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن مصادر رفيعة قولها إن األسابيع القادمة ستشهد تصعيدا غير 

عباس بعد خطابه "الفظ" في األمم المتحدة، حسب وصف تلك المصادر، مشيرة مسبوق ضد الرئيس 
إلى ان الحملة ستركز على أن الرئيس عباس ليس شريكا للسالم وان على الفلسطينيين استبداله إذا 
أرادوا أحداث أي تقدم في المباحثات. وتابعت "إن التقييمات األولية لدى أجهزة األمن اإلسرائيلية 

لشؤون الفلسطينية تشير إلى إن تحوال جذريا جرى في موقف الرئيس عباس من العملية وخبراء ا
السلمية وأنه لم يعد يناور"، متوقعة بأن تتراجع وتيرة التنسيق األمني ما قد يدفع إلى أحداث دموية 
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في الضفة الغربية في ظل التحريض المباشر لعباس ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب إبادة جماعية 
 ضد شعبه في غزة والمصالحة مع حماس"، حسب تعبير تلك المصادر اإلسرائيلية.

 02/9/0202الحيا: الجديد:، رام هللا، 
 

 هآرتس  خطاب نتنياهو باألمم المتحد: مبتذل ومكرر وعرض فيه بضاعة ل تجد من يشتريزا .36
ة : وصف مراسل صحيفة "هآرتس" في واشنطن حامي شيلو، خطاب رئيس الحكوم42عرب 

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في األمم المتحدة بأنه مبتذل وباهت ومكرر وعرض فيه "بضاعة ال تجد 
وقال في مقالة نشرها في صحيفة "هآرتس" صباح اليوم، إن فحوى خطاب نتنياهو  من يشتريها".

شعار: باهت، استخدم فيه صياغات لغوية مكررة وقديمة ومبتذلة. وبعض العناوين تصح لزمن آخر ف
"الدول العربية أوال". واتهام أبو مازن بالتنكر للمحرقة" تصح لسنوات السبعين. األفكار التي طرحها 
نتنياهو في خطابه وصفها شيلو بأنها بضاعة كاسدة ال تجد من يشتريها، مشيرا إلى أنه سيلمس ذلك 

 خالل لقائه في البيت األبيض بالرئيس أوباما.
 02/9/0202، 21عرب 

 
 ات للشرطة اإلترائيلية بمناتبة عيدي الزفران واألضحىتتييي  .37

اف ب: أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها ستنشر تعزيزات الجمعة والسبت للحؤول دون حصول 
 "احتكاكات" خالل االحتفال في اليوم نفسه بعيدي الغفران واألضحى.

لذي يصومون خالله ويصلون وسيحتفل اليهود ابتداء من مساء الجمعة بيوم كيبور )عيد الغفران( ا
 ويطلبون المغفرة عن خطاياهم. فيما يحتفل المسلمون أيضا ابتداء من الجمعة وقفة عيد األضحى.

وفي تصريح قالت لوبا السمري الناطقة باسم الشرطة، لوكالة فرانس برس، ان "تعزيزات من الشرطة 
دون احتكاكات وتمكين المجموعتين ستنتشر في كل القرى التي يتعايش فيها اليهود والعرب للحؤول 

من االحتفال بعيديهما من دون مشاكل". وأضافت ان "قادة شرطة مختلف المناطق سيتصلون 
بالمسؤولين السياسيين والدينيين لدى المجموعتين للتشجيع على التسامح واالحترام المتبادل"، محذرة 

ستفزازات وعمليات تحريض على العنف من ان "الشرطة ستتعامل بحزم مع جميع الذين قد يقومون با
 او التسبب في اضطرابات تعكر صفو النظام".

 02/9/0202المتتقبل، بيروت، 
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 "  أتفزم عدم تقبل الفلتطينيين لشخص أتى من دولة تتلبزم حريتزم21عميرا هس لـ"عرب  .38
لمنعها من  رازي نابلسي: أعربت الكاتبة اإلسرائيلية اليسارية عميرا هس، عن تفهمها - 42عرب 

": "أتفهم عدم تقبل 42المشاركة في ندوة في جامعة بير زيت، وقالت في حديث لد "عرب 
 الفلسطينيين ألي شخص آتى من الدولة التي تسلبهم حقوقهم وحريتهم".

وقالت هس إن "ما حصل وما يدور من نقاش اليوم هو شأن داخلي فلسطيني، فعليهم هم أن يأخذوا 
انون الذي يمنع أي يهودي إسرائيلي أن يتواجد داخل الحرم بال أية مراعاة آلرائه قرارًا بشأن هذا الق

السياسية، أنا أثرت الموضوع، والنقاش القائم اليوم هو فلسطيني ال شأن لي به". وتابعت: "أنا أتفهم 
ود الفلسطينيين بعدم تقبلهم ألي شخص آتي من الدولة التي تسلبهم حقوقهم وحريتهم، ولكنني لن أع

 إلى بيرزيت حتى يأخذ الفلسطينيون قرارًا بهذا الشأن".
 01/9/0202، 21عرب 

 
 متاري   تنة غير طبيتية مرت على األجزي: األمنية اإلترائيلية .39

ترجمة خاصة: قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن عامًا غير طبيعي مر على األجهزة  -الرسالة نت 
 المستوطنين الثالثة وعملية الجرف الصامد في قطاع غزة. األمنية اإلسرائيلية بعد عاصفة اختطاف

وكشفت الصحيفة عن لقاء لهيئة األركان تناول الفوضى العارمة الحاصلة في الشرق األوسط، وتمت 
 خالله مناقشة التحديات أمام )إسرائيل( في الجبهات الساخنة.

ة أبرزها حيث توقعت هيئة وأشارت إلى أن اللقاء خرج بتقدير موقف عن الجبهات التي تعد غز 
األركان عودة إيران إلمداد حركة حماس بالسالح والمال. وزعم التقدير إلى أن حركتي حماس 
والجهاد اإلسالمي ستحاوالن المحافظة على الهدوء في المرحلة المقبلة فيما ستستأنف المفاوضات 

ت للوصول التفاق"، بحسب مع )إسرائيل( مطلع أكتوبر المقبل بوساطة مصرية "حيث يسعى الطرفا
وأشارت الصحيفة إلى أن )إسرائيل( ترغب بالوصول لالتفاق مع غزة بما  التقديرات اإلسرائيلية.

يضمن فتح المعابر وزيادة مساحة الصيد وا عادة اإلعمار. ولفتت إلى احتمال أن ينتج عن االتفاق 
ود مع )إسرائيل( والمعابر، في القاهرة نشر قوات تابعة لرئيس السلطة محمود عباس على الحد

باإلضافة لتكوين جهاز أمني تابع للسلطة في غزة. وأوضحت الصحيفة أن )إسرائيل( ستسمح 
بدخول مواد البناء الالزمة لإلعمار عبر رقابة دولية بحيث تكون للقطاع الخاص، مع االشتراط أنه 

 في حال اكتشف وصول هذه المواد لبناء األنفاق ستمنع إدخالها.
 01/9/0202رتالة، فلتطين، ال
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 "0202متتوطنة ضخمة جنوب القدس ضمن مشروع "القدس الحتالل يصادق على بناء  .41

صادقت الحكومة اإلسرائيلية على إنشاء مستوطنة ضخمة جنوب مدينة  :القدس دوت كوم -رام هللا
 لقدس.ألف وحدة استيطانية في ا 52" الذي يستهدف إنشاء 1313القدس، ضمن مشروع "القدس 

وقال الخبير في شؤون االستيطان، خليل التفكجي، في حديث لد القدس دوت كوم، اليوم االثنين، انه 
وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس"،  1562تمت االسبوع الماضي المصادقة على بناء 

في بيت التي ستقام على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب القدس، وجزء من أراضي مدينة بيت جاال 
 لحم.

وأضاف أن الحكومة اإلسرائيلية صادقت على إنشاء المستوطنة من خالل اللجنة اللوائية التي 
تختص بالمصادقة على أوامر االستيطان، مشيرا إلى األمر ال يحتاج سوى إصدار العطاءات من 

 أجل المباشرة في بناء المستوطنة.
 ) كرفانات( للمستوطنين، وسيتم إزالتها وفقا بيتا متنقال 153ويوجد مكان المستوطنة حاليا نحو 
نشاء مبان اسمنتية مكانها.  للمشروع، وا 

وحول تداعيات إنشاء المستوطنة على البلدات والتجمعات السكانية العربية، قال التفكجي إن إنشاء 
المستوطنة يعني أن بلدة بيت صفافا باتت محاصرة بالمستوطنات والطرق االلتفافية من كافة 

جهات، والقضاء على أي مجال للتوسع العمراني للبلدة، كما أنها ستؤدي لفصل منطقة جنوب ال
 القدس عن بيت لحم من جبل أبو غنيم حتى قرية الولجة.

، الذي يقضي بتوسيع 1313ورأى أن إنشاء المستوطنة يعد قفزة نوعية في مشروع تهويد القدس 
قامة أخرى جديدة، فالمست وطنة الجديدة كبيرة الحجم، وسيتم من خالل ذلك مستوطنات موجودة، وا 

 دونم. 1333مصادرة نحو 
09/9/0202القدس، القدس،   

 
 ف" بلد: أبو ديس بلدية القدس اإلترائيلية تزدم بناية فلتطينية .40

 5االناضول: هدمت البلدية اإلسرائيلية، صباح أمس، بناية سكنية فلسطينية من  -القدس المحتلة 
ديس، في القدس الشرقية، بحجة البناء غير المرخص، بحسب شهود عيان. وأفاد  طوابق في بلدة أبو
جرافات تابعة للبلدية اإلسرائيلية في القدس وصلت إلى منطقة المنازل في ساعات »شهود عيان بأن 

 منتصف الليل، وشرعت بعملية الهدم في ساعات صباح االولى.
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ير حكومية(، وصاحب البناية للصحافيين إن وقال معتصم عديلة، المحاضر في جامعة القدس )غ
، مذكرا 1321طوابق إليه في عام  0ويتكون من طابقين قبل إضافة  2959المبنى أقيم في عام »

حصل على إذن البناء من السلطة الفلسطينية باعتبار أن األرض المقام عليها المبنى تقع »بأنه 
لبلدية اإلسرائيلية أصدرت قرارًا بهدم البناية. ، غير أنه أشار إلى أن ا«ضمن حدود الضفة الغربية

وتقع البناية على  .ولفت إلى أنه تقدم بطلبات إلى البلدية اإلسرائيلية في القدس إللغاء أمر الهدم
مقربة من الجدار الفاصل الذي يخترق أراضي الضفة الغربية، وتقول األمم المتحدة إنه يضم نحو 

 ار في تلك المنطقة ما بين أبو ديس والقدس الشرقية.من مساحة الضفة. ويفصل الجد 23%
02/9/0202القدس الترب"، لندن،   

 
 الناحية الجنوبية الشرقية للمتجد األقصىمن  متتوطنون يتتولون على منايل ف" تلوان .42

استولى مستوطنون، فجر اليوم الثالثاء، على ثالث بنايات سكنية في  :القدس دوت كوم -القدس 
هي القرية األكثر التصاقًا بأسوار وأبواب القدس القديمة، من الناحية ، و لدة سلوانحارة بيضون بب

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن  الجنوبية الشرقية المحاذية للمسجد األقصى وحائطه الخارجي.
بعد منتصف الليلة  2:03"قوات االحتالل برفقة مستوطني جمعية )العاد( اقتحموا عند الساعة 

بلدة سلوان وشرعوا باالستيالء على المنازل الخالية من سكانها، باستثناء أحد المنازل الذي  الماضية
بنايات وشققًا سكنية  23وأضاف المركز أن المنازل التي تم االستيالء عليها تتضمن  أخلي عنوة".

 ن واليماني.منفردة، وتعود لعائالت: بيضون، الكركي، أبو صبيح، الزواهرة، العباسي، الخياط، قراعي
وقد اندلعت مواجهات، صباح اليوم، في أحد المنازل بعد طرد المستوطنين منه، حيث اطلق حراس 

وبحسب المركز، فإن عدد البؤر االستيطانية في سلوان  المستوطنين الرصاص الحي على السكان.
تولت على أول منها في حي وادي حلوة.  وكانت جمعية العاد اس 16بؤرة استيطانية،  19ارتفع الى 

 .2992، ثم شنت حملة استيالء واسعة عام 2922منزل في سلوان عام 
02/9/0202القدس، القدس،   

 
 ف" حال وضتت عقبات ةكلم لناوتيكون    تنراقب المصالحة"تجمع الشخصيات المتتقلة" .43

أكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة منيب المصري أن ما جرى االتفاق عليه بين خاص:  - غزة
"فتح وحماس" في العاصمة المصرية القاهرة، خطوة إيجابية وهامة جدًا، ستساعد في إتمام  حركتي

 باقي ملفات المصالحة التي ما زالت عالقة ".
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وقال المصري، في تصريح خاص لد"الرسالة نت": "حركتا فتح وحماس عقدتا عدة جلسات تشاوريه 
عملية على األرض، للمباشرة بتنفيذ باقي ملفات  في القاهرة، نتجت عنها اتفاق على البدء بخطوات
 المصالحة، وعمل حكومة التوافق على األرض".

ولفت إلى أن تجمع الشخصيات الفلسطينية سيراقب تنفيذ بنود االتفاق على األرض، وسيكون للتجمع 
الف كلمته وموقفه في حال وضعت عقبات من قبل جهات داخلية لتعطيل االتفاق والعودة لمربع الخ

وطالب المصري، بخطوات عملية على األرض، لمراقبة اتفاق المصالحة األخير، فيما  من جديد".
يتعلق بعمل حكومة التوافق الوطني، وبسط سيطرتها على كافة المؤسسات التابعة لها وخاصة في 

 قطاع غزة".
09/9/0202الرتالة، فلتطين،   

 
 دخل الفرد اليوم" ف" قطاع غي:دولر واحد متدل   اللجنة الشتبية لرفع الحصار .44

قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة إّن معدل دخل الفرد في قطاع غزة، انخفض : غزة
 بعد الحرب الصهيونية األخيرة، وبفعل تداعيات الحصار إلى دوالر واحد في اليوم.

ض الحصار الصهيوني وقالت اللجنة، في بياٍن صحفي لها إن هذا المعدل، هو أقل نسبة منذ فر 
 .1332على قطاع غزة عام 

وأضافت اللجنة إن أكثر من مليون ونصف فلسطيني باتوا يعتمدون على المساعدات اإلغاثية، وأن 
 .% 65نسب البطالة ارتفعت بعد الحرب الصهيونية األخيرة  إلى 

ة الماسة إلعمار وشددت اللجنة على ضرورة دخول مواد ومستلزمات البناء دون تأخير نظرًا للحاج
منازل آالف المهجرين النازحين، إلى جانب إعمار المصانع والمرافق االقتصادية والصحية والتعليمية 

 وكافة المرافق المتضررة.
02/9/0202، المركي الفلتطين" لإلعالم  

 
 وتتتدي على األترى "ريمون"وحدات قمع خاصة تقتحم عد: أقتام ف"  .45

” ريمون“صة، يوم أمس االثنين، عدة أقسام في معتقل سجن اقتحمت وحدات قمع خا: 42عرب 
 الصحراوي واعتدت على األسرى وأخضعتهم للتحقيق.
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وعاثت ” ريمون“بأن وحدات قمع خاصة اقتحمت عدة أقسام في سجن ، وذكر ذوو أسرى ريمون
رب، خرابا وفسادا بمحتوياتها وأخرجت حاجيات األسرى إلى العراء، واعتدت على عدد منهم بالض
 وقامت بالتحقيق مع كل أسيرين في غرفة خاصة وسط تهديدهم بانتهاج سياسة القمع والبطش.

وناشد أسرى معتقل ريمون الصحراوي كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الوقوف جانب األسرى، 
ط في ظل التصعيد المتواصل بحقهم من كافة الجوانب، مشيرين إلى أن حالة من الغليان تسود أوسا

 الحركة األسيرة داخل المعتقل.
02/9/0202، 21عرب   

 
 تترضوا للتنكيل والضرب لحظة اعتقالزم فلتطينيين شزادات لقاصرين .46

نقلت هيئة شؤون األسرى والمحررين شهادات من أسرى قاصرين تعرضوا للتنكيل والضرب واالعتداء 
في سجن  0شبال بقسم رقم خالل اعتقالهم واستجوابهم، وذلك خالل زيارة محاميها لألسرى األ

قاصرا، أدلى  90وأفاد المحامي جميل سعادة، بأن عدد االشبال القابعين في ذلك القسم هو  "مجدو".
 منهم شهادات، اكدوا فيها تعرضهم للضرب والتنكيل لحظات اعتقالهم والتحقيق.

أن  1324 مايو 13عاًما( من نابلس والذي اعتقل في  22وأوضح األسير يحيى سعد دويكات )
عدد من الجنود اقتحموا بيته حوالي الساعة الثالثة فجًرا، واستجوبه الضابط استجوابا ميدانيا، وامسك 

متر باتجاه الجيب العسكري، وخالل الطريق قام الجندي  533به أحد الجنود من رقبته ومشوا مسافة 
 بضربه بالبندقية على رأسه مسببا له جرحا بالغًا.

فأوضح  1324يونيو 15عاًما( من قلقيلية والمعتقل بتاريخ  26طاهر زياد االقرع ) اما األسير الشبل
أنه اعتقل حينما كان يعمل بأرضه الموجودة على أطراف البلدة حيث كانت المواجهات اندلعت، 
فهرب عدد من الشبان باتجاهه، فاختبأ في مخزن للجيران، وبعد لحظات دخل عليه عدد من الجنود 

امسكوه وانهالوا عليه بالضرب المبرح بأيديهم وأرجلهم وبالبواريد التي معهم، وضربوه وهو مختبئ و 
بشكل تعسفي وسببوا له عدة جروح، حيث أصيب بجرح عميق فوق حاجبه وأخر بيده وثالث في 

 رأسه وجميعها كانت تنزف على مالبسه".
09/9/0202، فلتطين أون لين  
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 على غي: التدوانبالضفة منذ انتزاء  "الكتلة اإلتالمية"ء نشطامن  025التلطة تتتقل تقرير   .47
أن أجهزة في تقرير لها، أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة ة: الضفة المحتل

آخرين للتحقيق في مقراتها، منذ اإلعالن  223مواطنًا فلسطينيًا واستدعت  245أمن السلطة اعتقلت 
بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل "اإلسرائيلي" في السادس والعشرين من عن وقف إطالق النار 
 أغسطس/آب الماضي.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي وصل الد "الرسالة نت" نسخة عنه، "إن االعتقاالت تركزت في 
صفوف الكوادر الطالبية ونشطاء الكتلة اإلسالمية والمشاركين في الفعاليات التضامنية الرافضة 
للعدوان اإلسرائيلي على غزة، وفي مهرجانات االنتصار خاصة في محافظات رام هللا والخليل ونابلس 

 وطولكرم".
09/9/0202الرتالة، فلتطين،   

 
 حالة ولد: ليوجات األترى من النط  المزربة خالل عامين 00"  حرار"أ .48

ت عوا بمحافظة الخليل أفادت عائلة األسير نبيل مسالمة من بلدة بي :رومل السويطي –نابلس 
سجون، أن زوجة ابنها االسير أنجبت أمس األول طفال في المستشفى العاما في  10والمحكوم 

 .األهلي في الخليل بعد نجاح عملية زراعة النطف والتخصيب من المحاولة الثانية
عاما،  25معتقل منذ ، لدراسات االسرى فؤاد الخفش، أن االسير مسالمة« احرار»وقال مدير مركز 

 12وأوضح الخفش أن . سجن النقب الصحراويبعاما(، ويقبع اآلن  10ومحكوم بالسجن لمدة )
لزوجات عدد من األسرى المحكومين في سجون االحتالل  1321حالة والدة تمت منذ عام 

بالمؤبدات، والذين قضوا سنوات طويلة داخل األسر، وذلك عن طريق تهريب النطف من داخل 
 تقالت اإلسرائيلية.السجون والمع

02/9/0202الحيا:، الجديد:، رام هللا،   
 
 على تمكة تم اكتشافزا للمر: األولى ف" بحر غي:ويار: اليراعة ُتطلق إتم "جوران""  .49

أطلقت وزارة الزراعة الفلسطينية اسم "جوراني" على سمكة تم اكتشافها للمرة األولى في بحر : غزة
زارة المهندس محمود الجوراني والذي ارتقى في استهداف مباشر غزة، وذلك تخليدا لذكرى شهيد الو 

 خالل العدوان األخير على قطاع غزة.
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وقال المهندس عادل عطاهللا مدير عام اإلدارة العامة للثروة السمكية إن اكتشاف السمكة الجديدة 
ت السمكة التي جاء بعد ظهورها على شواطئ غزة، الفتًا إلى أن دائرة مراقبة البيئة البحرية صنف

 اتضح أنها من أسماك البحر األحمر وعبرت البحر األبيض عبر قناة السويس.
واعتبر عطا هللا إطالق اسم "جوراني" على هذه السمكة الجديدة يأتي وفاًء للشهيد الجوراني، الذي 

ًا لدائرة يشار إلى أن الشهيد الجوارني كان  يعمل مدير  كان مشهودًا له بالعطاء والتميز في العمل.
 التخطيط والسياسات ومشرفًا على المنظمات األهلية بوزارة الزراعة.

09/9/0202، المركي الفلتطين" لإلعالم  
 
 إيالن بابيه" للمؤخ اإلترائيل" التطزير الترق" ف" فلتطينكتاب " .51

الكيان  كذب اّدعاءات" التطهير العرقي في فلسطينفي كتابه " إيالن بابيهاإلسرائيلي   المؤرخيفضح 
اندالع إسرائيل، ويبين ان هذا الكتاب أدى الى عن حرية التفكير والبحث األكاديمي في  اإلسرائيلي

حملة ضغط صهيوينة عليه، وتعرض هو وعائلته لمختلف التهديدات ما اضطره لمغادرة فلسطين 
وفي كيان  يشرح المؤرخ تفاصيل الحملة عليه )وعلى آخرين( في الجامعةو واإلقامة في بريطانيا. 

 .العدو بالتفاصيل
02/9/0202التفير، بيروت،   

 
 مصر تمنع وفدًا فلتطينيًا من التفر إلى تونس للمشاركة ف" مؤتمر حول فلتطين  .50

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن أن السلطات المصرية : قدس برس -تونس  -القاهرة 
لسياسي للحركة الدكتور موسى أبو منعت وفدا من حركة "حماس" يضم كال من عضوي المكتب ا

مرزوق والدكتور محمود الزهور من السفر عبر أجوائها إلى تونس للمشاركة في مؤتمر حول 
 المسارات القانونية والسياسية للقضية الفلسطينية.

وأشارت ذات المصادر، في تصريحات خاصة لد "قدس برس"، أن قرار المنع شمل أيضا وفدا 
 ن الفاعلين المدنيين والحقوقيين في غزة من المشاركة في ذات المؤتمر.فلسطينيا يضم عددا م

وأضافت: "لقد توسطت عناصر في السلطة الفلسطينية من أجل إقناع القاهرة بضرورة السماح لوفد 
 "حماس"، لكن القاهرة طلبت من الوسيط عدم إحراجها.
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ا من "حماس" يضم مسؤول وفي تونس أبلغت مصادر من اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن وفد
العالقات الخارجية أسامة حمدان وعضو المكتب السياسي محمد نصر ومسؤول "حماس" في لبنان 

 علي بركة سيحل اليوم الثالثاء بتونس للمشاركة في فعاليات المؤتمر، كما قالت المصادر.
 02/9/0202قدس برس، 

 
 الزيئة الخيرية تتير متاعدات لزي: .52

لهيئة الخيرية األردنية الهاشمية أمس االثنين قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع بترا: سيرت ا-عمان
 غزة بالتعاون مع القوات المسلحة األردنية.

وتتكون القافلة من ثماني شاحنات تحتوي على أدوية وكراسي متحركة وأجهزة طبية باإلضافة إلى 
ة عبر العالم وغرفة تجارة الزرقاء وغرفة ثالثة آالف حقيبة مدرسية مقدمة من هيئة اإلغاثة اإلسالمي

تجارة عمان وجمعية الكتاب والسنة والنقابات المهنية والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين 
 األردنية.

وقال أمين عام الهيئة ايمن المفلح انه سيتم تسليم القافلة إلى المستشفى الميداني العسكري ليصار 
 قيها بالقطاع.إلى توزيعها على مستح

 02/9/0202الرأي، عمان، 
 
 محمد صبيح  متلومات بشأن إعاد: تشزيل الممر اآلمن بين غي: والضفة .53

محمود هنية: كشف د. محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن  -الرسالة نت 
ل الضفة المحتلة عن معلومات تواردت له بشأن االتفاق على اعادة تفعيل الممر اآلمن الذي يفص

 القطاع.
وقال صبيح في تصريح خاص بد"الرسالة نت"، إن هذه معلومات وصلت إليهم، ولكنهم ال يأمنوا أن 
ال تفي إسرائيل بعهودها كعادتها". وأشار صبيح إلى وجود تعهد إسرائيلي بأاّل تعيق مسألة البناء 

ليها األمم المتحدة والسلطة مباشرة، ودخول مواد االعمار الالزمة، وهي العملية التي ستشرف ع
 بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن الجامعة العربية لن تدخل وسيًطا في هذه العملية، "لوجود قرار لديها بأاّل تتعامل مع 
إسرائيل"، على حد قوله. وطبًقا لما سميت بخطة سيري فإن األمم المتحدة ستشرف على مراقبة 

 ادخال مواد البناء إلعمار غزة.
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ذكر أن الممر اآلمن الذي يربط الضفة والقطاع، مغلق منذ بداية االنتفاضة الثانية، ورفض ي
 االحتالل إعادة فتحه.

وفي سياق متصل، نوه إلى وجود معلومات لدى الجامعة العربية، بشأن قضية حل أزمة الرواتب 
كومة الوفاق لرفع للموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، ولكن "هذه بحاجة إلى تفعيل دور ح

الحجج إزاء أي تهديد دولي بمعاقبتها". وأضاف أن الجامعة لم تتدخل في تفاصيل هذه الترتيبات، 
 ولكن العمل على انهاء هذه األزمة جارًيا بالتعاون بين الجهات المعنية.

وبحسب ما نقل عن مسئولين فلسطينيين، فإن دولة عربية قررت إدخال األموال الالزمة لصرف 
لف مالية للموظفين التابعين لغزة. وكشف عن وجود تبرعات جديدة لدول عربية بشأن دعم القطاع، س

 كان آخرها سلطنة عمان التي تبرعت بمبالغ مالية مؤخًرا للقطاع.
وقال إن هذا الدعم تقوم عليه الجامعة، وهي تلزم اعضاءها بقراراتها القاضية بالدعم االغاثي 

 للفلسطينيين.
 09/9/0202فلتطين، الرتالة، 

 
 الجامتة التربية تأت  من موق  واشنطن تجاه خطاب عباس  .54

مراد فتحي: أعربت جامعة الدول العربية، عن أسفها الشديد من ردة فعل الواليات المتحدة  -القاهرة 
لألمم  69األمريكية على خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خالل كلمته أمام أعمال الدورة 

 ة في نيويورك.المتحد
وكانت الناطقة بلسان وزارة الخارجية األمريكية، جين بساكي، قد وصفت خطاب عباس بأنه "مهين" 

 ويضر بجهود السالم ومرفوض.
وقال السفير محمد صبيح، األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة، 

سًفا شديًدا لردة الفعل األمريكية من الخطاب في تصريحات للصحفيين اليوم اإلثنين، "نأسف أ
الفلسطيني، مشيًرا في ذات الوقت أن ردة فعل إسرائيل ونغمتها في الكالم وتصريحاتها مالزمة لها 

 منذ أن استلم "أبو مازن" مسؤولية الشعب الفلسطيني الخطيرة والصعبة للغاية.
ات عربية مع الواليات المتحدة، وأن تقوم وطاب األمين العام المساعد، في هذا الصدد، بعمل مراجع

الثانية أيًضا بمراجعة مواقفها من القضية الفلسطينية، ليتضح الموقف األمريكي بشكل أوضح من 
االستيطان والكالم الكاذب البعيد عن الحقائق الذي يصدر من قيادات إسرائيلية متطرفة والذي يؤدي 

 إلى عدم االستقرار والفوضى في المنطقة.
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قال السفير صبيح: "أبو مازن" رجل سالم ويتحدث عن السالم وعن حل الدولتين، وقد فاوض و 
اإلسرائيليين سنوات طويلة وتعرض لنقد شديد حتى من داخل الشعب الفلسطيني، وعندما ذهب 
ليتحدث أمام الجمعية العامة استنفذ كل ما يستطيع من أجل تفهم حل دولتين استناًدا إلى مبادرة 

 العربية. السالم
 02/9/0202الشرق، الدوحة، 

 
 تتون مليون دولر من التتودية لمواينة التلطة الفلتطينية .55

الحياة: أوضح سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة  –القاهرة 
دي للتنمية حّول العربية، عميد السلك الديبلوماسي العربي في القاهرة أحمد قطان أن الصندوق السعو 

 مليون دوالر إلى حساب وزارة المال الفلسطينية. 63ما يعادل 
على نسخة منه، إن ذلك المبلغ يمثل قيمة مساهمات « الحياة»وقال قطان أمس في بيان حصلت 

المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لثالثة أشهر هي تموز )يوليو( وآب 
 مليون دوالر شهريًا. 13، بواقع 1324)سبتمبر( عام )أغسطس( وأيلول 

 02/9/0202الحيا:، لندن، 
 
 تونس تتتضي  اليوم مؤتمرًا دوليًا لبحث متارات القضية الفلتطينية .56

الشرق األوسط: تحتضن تونس، اليوم، مؤتمرا دوليا يخصص لمناقشة المسارات السياسية  -تونس 
ب الحرب األخيرة على غزة، وذلك بحضور خبراء وسياسيين، والقانونية للقضية الفلسطينية في أعقا

 بدعوة من الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي.
وأعلن متحدث بمركز الدراسات االستراتيجية حول المغرب العربي، الذي عهد إليه تنظيم المؤتمر، أن 

الذي يعقد بمنتجع قمرت ممثلين عن الوفد الفلسطيني المفاوض وخبراء دوليين سيحضرون المؤتمر »
 «.السياحي بالضاحية الشمالية للعاصمة

وأشرف المرزوقي على المؤتمر الذي كان دعا إليه في وقت سابق لبحث تداعيات الحرب اإلسرائيلية 
على قطاع غزة، وجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي، وكان من بين الحاضرين رئيس 

ام األحمد، والعضو بالمكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو الوفد الفلسطيني المفاوض عز 
مرزوق، ووزير العدل األميركي األسبق، رمزي كالرك، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، 
ياسين أقطاي، والنائب البريطاني عن حزب العمال، جرمي كوربان، وكارلو سماروقا، رئيس لجنة 
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ن الفيدرالي السويسري، كما حضر المؤتمر خبراء في العلوم القانونية العالقات الخارجية في البرلما
 والسياسية من تونس ودول عربية وغربية.

وقبل انعقاد المؤتمر أثارت وثائق دبلوماسية فلسطينية مسربة في اإلعالم التونسي جدال واسعا، ألنها 
المنصف المرزوقي  تضمنت اتهامات من السفير الفلسطيني في تونس سلمان الفهري للرئيس

بالسعي، عبر تنظيم هذا المؤتمر، إلى ضرب المبادرة المصرية للتهدئة في غزة، بإيعاز من دولتي 
قطر وتركيا الداعمة لجماعة اإلخوان المسلمين، إال أن المتحدث باسم الرئاسة التونسية، عدنان 

 ب المبادرة المصرية.منصر، نفى في تصريحات له وجود أي نيات للرئيس المنصف المرزوقي لضر 
 02/9/0202الشرق األوتط، لندن، 

 
 "التفير"  تباين عرب" بشأن التالقة مع "إترائيل".. إلزاء اجتماع وياري واإلبقاء على آخر .57

لو لم تحصل خالفات في وجهات النظر العربية، لكان ُيفترض أن يكون الخبر اليوم: إلغاء 
 لمتوسط" بسبب المقاطعة العربية.اجتماعين وزاريين لدول "االتحاد من أجل ا

دولة، في  40ألن ذلك لم يحصل، سيلتقي اليوم في بروكسل ممثلون عن دول التجمع الذي يضم 
 اجتماع وزراي تحت عنوان بحث قضايا "االقتصاد الرقمي".

مصادر ديبلوماسية، واسعة االطالع، قالت لد"السفير" إنه كان المفترض أن تعقد دول االتحاد 
ين، كل على حدة، األول حول االقتصاد والثاني حول االقتصاد الرقمي. االجتماع األول تم اجتماع

 إلغاؤه، خصوصًا في ضوء العدوان االسرائيلي على غزة وتعثر مفاوضات عملية السالم.
وتبين المصادر أن النقاش في المجموعة العربية كان دائرًا منذ شهر "بين أخذ ورد"، وأن التقدير 

ح هو أنه "من غير المناسب الجلوس معًا في اجتماع مع ممثلي اسرائيل، بعد كل ما الذي طر 
 حصل".

وتلفت المصادر إلى أن المجموعة العربية كانت تنوي في البداية أن "تكون المقاطعة كاملة" 
 لالجتماعين، لكن "كان هناك كالعادة آراء عربية مختلفة".

 لعرب لالجتماع الوزاري االقتصادي، الذي ألغي نتيجة لذلك.وفي النهاية، رسا االتفاق على مقاطعة ا
في المقابل، تقرر اإلبقاء على اجتماع االقتصاد الرقمي "على أن يكون مستوى التمثيل العربي فيه 

 منخفضًا".
إلغاء اجتماع وزراء االقتصاد جاء أيضًا لحساسية منصب المسؤول االسرائيلي الذي يتولى هذه 

هو وزير االقتصاد نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت االسرائيلي، المعروف بمواقفه  الحقيبة. المقصود



 
 

 

 

 
           21ص                                     0056 التدد      02/9/0202الثالثاء  التاريخ 

 

المتطرفة، خصوصًا عندما يتعلق األمر باالستيطان وبقية العناوين الرئيسية في الصراع العربي 
 اإلسرائيلي.

لألجندة  االجتماع الوزاري حول "االقتصاد الرقمي" سيترأسه كل من نيللي كروز، المفوضة األوروبية
 الرقمية نيللي كروز، وعزام سليط وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن.
 02/9/0202التفير، بيروت، 

 
 ويير الخارجية التوري  تورية تؤكد تمتكزا باتتتاد: الجولن المحتل .58

لمتحدة على أن سانا: شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم ا
فلسطين هي قضية سوريا المركزية. وشدد على أن سوريا تؤكد على "تمسكها باستعادة الجوالن 

ورفضها لكل اإلجراءات التي  2962السوري المحتل كامال حتى خط الرابع من حزيران العام 
يموغرافية في انتهاك اتخذتها إسرائيل القوة القائمة باالحتالل لتغيير معالمه الطبيعية والجغرافية والد

واضح لقرارات مجلس األمن ذات الصلة"، كما تؤكد على أن "قضية فلسطين هي القضية المركزية 
للشعب السوري الذي يدعم الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وخاصة حقه في 

قامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".  العودة وتقرير المصير وا 
 02/9/0202التفير، بيروت، 

 
 حاج من ضيو  خادم الحرمين من ذوي شزداء فلتطين إلى مكة  522وصول  .59

حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد  533الشرق األوسط: وصل  -مكة المكرمة 
هللا بن عبد العزيز من ذوي شهداء فلسطين من قطاع غزة إلى مكة المكرمة، من بين ألف حاج من 
ذوي الشهداء الفلسطينيين، وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرا باستضافة ألف حاج فلسطيني 

هد على نفقته الخاصة، ليصل عدد من استضافهم خادم الحرمين الشريفين من ذوي 2405هذا العام 
 ألف حاج. 21الشهداء الفلسطينيين إلى 

ى مقر إقامتهم في مكة المكرمة عبد العزيز وكان في استقبال الحجاج الفلسطينيين لدى وصولهم إل
الصالح رئيس لجنة فلسطين وأعضاء اللجان العاملة في اللجنة، وكان الحجاج وصلوا في وقت سابق 
إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في استقبالهم رئيس لجنة االستقبال والسفر في 

 حيث تم إنهاء إجراءات دخولهم في وقت قياسي.برنامج االستضافة الشيخ عبد الكريم الريس 
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ورحب رئيس لجنة فلسطين بضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي شهداء فلسطين، ونقل لهم 
تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين بمناسبة وصولهم إلى هذه البالد الطاهرة، كما نقل لهم 

ؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ترحيب الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الش
تمام أداء مناسك حجهم على الشكل  المشرف العام على البرنامج وتمنياته لهم بطيب اإلقامة وا 

 الصحيح، وفي يسر وسهولة وأمن وأمان.
 02/9/0202الشرق األوتط، لندن، 

 
 بةالوليات المتحد: تطالب الفلتطينيين واإلترائيليين باتخاذ قرارات صت .61

بترا: طالبت الواليات المتحدة زعماء الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي باتخاذ قرارات  -واشنطن 
 سياسية صعبة.

وقالت ان مصلحة كل من الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني تقضي بتحقيق تقدم في المفاوضات وبعدم 
 استمرار الوضع القائم.

في إيجاز ادلى به للصحفيين في واشنطن عشية وقال المتحدث بلسان البيت االبيض جوش إيرنست 
لقاء الرئيس االميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت األبيض بان 
زعماء الطرفين سيضطرون الى اتخاذ قرارات سياسية صعبة جدا وهي قرارات ال تستطيع االسرة 

 دال منهم.الدولية او الواليات المتحدة اتخاذها ب
واضاف ان الرئيس باراك اوباما ووزير الخارجية جون كيري وقادة آخرين في المجتمع الدولي 

 سيواصلون الضغط على الطرفين التخاذ هذه القرارات. 
 02/9/0202الدتتور، عمان، 

 
 الخارجية األمريكية ترفض تشبيه نتنياهو إليران وحماس بـ"داعش" .60

يات المتحدة االثنين، تشبيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين األناضول: رفضت الوال –واشنطن 
نتنياهو، إيران وحركة )حماس( بتنظيم "داعش"، إضافة إلى هجومه الحاد على مجلس األمم المتحدة 

 لحقوق اإلنسان.
واتهم نتنياهو كال من إيران وحزب هللا اللبناني وحركة حماس باإلرهاب، وذلك في كلمته االثنين، 

 للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك. 69الد ام الدورة أم
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية األمريكية، جنيفر بساكي، في الموجز الصحفي اليومي للوزارة 
بواشنطن: "نعتقد أن حماس وداعش منظمتان إرهابيتان، لكن من الواضح أننا نعتقد أن داعش تشكل 

المتحدة طبقًا للعمل العسكري وفعاليات أخرى يتم تنفيذها"، في إشارة إلى  خطرًا مختلفًا على الواليات
تهديد "داعش" بشن هجمات داخل الواليات المتحدة ومحاوالت تجنيدها لمسلحين يحملون جنسيات 

 غربية.
ساكي: "ال أعتقد أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو أو أي أحد آخر في إسرائيل يقترح بوأضافت 

 لق الواليات المتحدة حملة عسكرية ضد حماس".أن تط
وتابعت المسؤولة األمريكية قائلة إنه "رغم أن المنظمتين مصنفتان في القائمة األمريكية للمنظمات 

 اإلرهابية، لكننا نرى أن هناك فروقًا فيما يتعلق بالتهديد وما شابه".
عان لنفس الشجرة السامة"، مضيفا وكان نتنياهو قال في كلمته إن "حركة حماس وتنظيم داعش، فر 

يران تعمل  أن "حماس هي الوجه اآلخر لداعش، وحزب هللا ال يختلف عن بوكو حرام في نيجيريا، وا 
 على تصدير ثورتها للعالم، وتثير القلق".

بين إيران و"داعش" وقوله إن التهديد اإلسالمي واحد سواء أكان سنيًا  نتنياهوساكي مقارنة بورفضت 
 ًا كونهما يدعوان إلى تأسيس خالفة إسالمية، قائلة "نحن ال نتفق مع هذا التشخيص".أو شيعي

كما أعربت عن رفضها تسمية نتنياهو لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بد"مجلس األمم المتحدة 
 لحقوق اإلرهاب"، قائلة: "ال نتفق معه في هذا، لقد عبرنا عن قلقنا من مواقف مجلس حقوق اإلنسان

 التي اتخذوها، لكننا بالتأكيد ال نتفق مع هذا تشخيص نتنياهو(".
 02/9/0202، 00موقع عرب" 

 
 تفينة شحن إترائيلية تتجه إلى لوس انجليس بتد احتجاج ف" أوكالند .62

عماد عمر: قال موقع يتابع حركة المالحة إن سفينة حاويات  -محمد اليماني  -لوس انجليس 
من تفريغ حمولتها في ميناء أوكالند من قبل متظاهرين مؤيدين  مملوكة إلسرائيل كانت منعت

 للفلسطينيين في مطلع األسبوع توجهت إلى لوس انجليس يوم االثنين.
( إن السفينة زيم شنغهاي غادرت أوكالند دون تفريغ حمولتها marinetraffic.comوقال موقع )

 ا الثالثاء.مساء أمس األحد. ومن المتوقع أن تصل إلى لوس انجليس غد
 إطارشخص احتجاجات يوم السبت على قدوم السفينة الى ميناء اوكالند في  133ونظم نحو 

التعبير عن غضبهم من قصف إسرائيل لقطاع غزة ردا على إطالق حركة المقاومة اإلسالمية 
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الفلسطينية )حماس( للصواريخ. ولم يتسن الوصول الحد من ممثلي زيم لخطوط الشحن الدولية 
 عليق.للت

 02/9/0202وكالة رويتري لألنباء، 
 

 متؤول أمم" يترب عن انيعاجه لنتزاكات "إترائيل" للقانون الدول" ف" غي: .63
بترا: أعرب مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي  -نيويورك 

يق إزاء الخسائر الفادحة التي الفلسطينية المحتلة، مكارم ويبيسونو الليلة الماضية عن انزعاجه العم
 تكبدها المدنيون الفلسطينيون وخاصة األطفال جراء العملية العسكرية اإلسرائيلية االخيرة في غزة.

"إن ذلك  نيويوركوقال ويبيسونو في بيان صحفي صدر عن مكتبه وبثته اذاعة االمم المتحدة في 
للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق يطرح تساؤالت خطيرة بشأن انتهاكات إسرائيل المحتملة 

اإلنسان" مضيفا "إنه ال يمكن تبرير ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس ضد سكان يعيشون تحت 
 احتالل وحصار غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وأشار المقرر الخاص إلى عدم وجود طفل واحد في غزة لم يتضرر من النزاع، ويعاني األطفال من 
ول الالإرادي وصعوبة النوم والكوابيس وفقدان الشهية فيما تشهد المدارس مزيدا من السلوك التب

وطالب ويبيسونو إسرائيل رفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض  العدواني لدى التالميذ.
اوفه على غزة منذ سبع سنوات، والسماح بدخول المواد الالزمة إلعادة اإلعمار واالنتعاش، مبديا مخ

الجدية بشأن الوضع المتدهور لحقوق اإلنسان بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية واالستخدام 
 المفرط للقوة من قبل قوات األمن اإلسرائيلية أثناء المظاهرات واالشتباكات األخيرة.

حة النارية، ودعا المقرر الخاص إسرائيل على االمتثال للمبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسل
 وقال إنه ال يمكن تبرير استعمال الرصاص الحي ضد الفلسطينيين.

لمجلس حقوق  12ومن المقرر ان يتم تقديم تقرير كامل عن نتائج المهمة والتوصيات إلى الدورة 
 اإلنسان في أذار المقبل.

 02/9/0202الدتتور، عمان، 
 

 مم المتحد:دول أمريكا الالتينية ترّكي على حقوق فلتطين ف" األ .64
حسين مجدوبي: ترسم منطقة أمريكا الالتينية وخاصة الجزء الجنوبي منها صورة المنطقة  -مدريد 

التي تستقل بقرارها السياسي الدولي، وال يتردد بعض زعمائها من التحول الى ضمير للقضايا 
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و من اإلنسانية، مثلما حدث مع قضية فلسطين، حيث برزت أصوات جريئة لرؤساء مثل مادور 
 فنزويال وكريستينا من األرجنتين.

للجمعية العامة مناسبة للتأكيد على هذا الخط في السياسة الدولية ومنها  69وتشكل أشغال الدورة 
القضية الفلسطينية. فقد اتخذ زعماء بعض دول المنطقة ومنها البرازيل والتشيلي واألرجنتين 

أبيب خالل االعتداء اإلسرائيلي على قطاع غزة واإلكوادور مواقف تاريخية بسحب سفرائهم من تل 
في الحرب األخيرة. ويترجم هؤالء الزعماء موقفهم في األمم المتحدة، وهو ما يؤكد أن األمر يتعلق 

 بسياسة واضحة مستمرة في الزمن وليست مرتبطة بفترة معينة.
نية خالل افتتاح أشغال وكانت رئيسة البرازيل ديلما روسيف سباقة الى الحديث عن القضية الفلسطي

للجمعية العامة لألمم المتحدة بتأكيدها على عالقات متوترة مع إسرائيل دفعت بسحب  69الدورة 
السفير البرازيلي من تل أبيب بسبب العنف ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأبرزت ديلما روسيف 

 طفال والنساء.استحالة الصمت اتجاه ما يجري في قطاع غزة من عنف يذهب ضحيته األ
ورغم الجرأة في حديثها، فإنها لم تكن قاسية تجاه إسرائيل ألن البرازيل ترغب في لعب دور في 
مفاوضات السالم في الشرق األوسط وتحافظ على نوع من الوسطية، لكن الخطاب القاسي والمندد 

 بإسرائيل جاء على زعماء آخرين.
ألرجنتين كريستينا فيرنانديث التي انتقدت السياسية في هذا الصدد، كانت الكلمة القوية لرئيسة ا

الغربية التي توظف الترهيب وفق أجندتها، وتساءلت عن صمت الغرب على الجرائم التي ارتكبتها 
إسرائيل في قطاع غزة مقابل الحديث عن صواريخ حركة حماس. واتهمت الغرب أكثر بتسليح 

ة التي تستعملها هذه الحركات غير غربية ومعروف الحركات المتطرفة مثل داعش، قائلة إن األسلح
 مصدرها. وشكلت كلمة كريستينا صدمة لليهود األرجنتينيين الذين احتجوا على مضمون الخطاب.

وعلى شاكلة خلفه هوغو تشافيز، قام الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو بتأييد مطالب فلسطين 
لى االعتراف بالدولة الفلسطينية وجعلها عضوا كامل والتنديد بإسرائيل، وطالب بضرورة االنتقال ا

 العضوية في األمم المتحدة.
وتبنى رئيس بوليفيا إيفو موراليس االستراتيجية نفسها في التنديد بإسرائيل، علما أن بوليفيا قد سحبت 

باس سفيرها من إسرائيل منذ سنوات. وكان موراليس من الرؤساء الذين استقبلوا الرئيس الفلسطيني ع
 أو مازن. واتخذت بوليفيا خطوة هامة دبلوماسيا بقرارها فتح سفارة فلسطينية في العاصمة الباث.

وباستثناء كوبا التي تاريخيا تؤيد مطالب فلسطين في األمم المتحدة، تضامنت الدول األخرى مثل 
 اإلكوادور والتشيلي واألوروغواي مع المطالب الفلسطينية.
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يه الكثير من الدول العربية والغربية على ملفات دولية وعلى رأسها داعش، وفي الوقت الذي ركزت ف
جعلت دول أمريكا الالتينية الملف الفلسطيني من األولويات في األجندة الدولية لهذه المنطقة من 

 العالم.
 02/9/0202القدس الترب"، لندن، 

 
 نيةتراجع تمثيل اليزود ف" الكونزرس األمريك" يقلق الحركة الصزيو  .65

الصهيونية، في  -برهوم جرايسي: قال معهد أبحاث استراتيجية في الوكالة اليهودية -القدس المحتلة 
تقريره السنوي، إنه في السنوات الست األخيرة، تراجع تمثيل النواب اليهود في كل من الكونغرس 

تمثيل الحزب  ومجلس الشيوخ األميركي، وعلى الرغم من أن األمر قد يكون نابعا أيضا من تراجع
الديمقراطي، إال أن التقرير يحذر من األمر قد يكون نابعا أيضا من تراجع اهتمام األجيال الجديدة 

اليهود بالسياسة والحياة العامة، وهذا أحد مصادر قلق الحركة الصهيونية في السنوات  األمريكانمن 
عن الحركة الصهيونية ومؤسساتها، األخيرة، كون أن هذا االبتعاد هو جانب من ابتعاد هذه األجيال 

 والشعور "باالنتماء إلسرائيل".
وقال التقرير السنوي، لما يسمى بد "معهد سياسة الشعب اليهودي"، الذي يرأسه مجلس ادارته، دينيس 
روس المستشار السابق للرئيس األميركي، إنه "في السنوات الست األخيرة تراجع عدد النواب اليهود 

نواب، فحقا أن  9نائبا إلى  20نائبا، وفي مجلس الشيوخ من  11نائبا إلى  00 في الكونغرس من
المجتمع اليهودي ما يزال يحظى بتفوق نسبي في التمثيل السياسي، وهناك عالقة مباشرة بين هذا 
التراجع، وتراجع تمثيل الحزب الديمقراطي، الذي يحظى تقليديا بغالبية أصوات اليهود، ولكن قد يكون 

 ذا ما يعكس ميل األجيال اليهودية الشابة إلى مشاركة بدرجة أقل في الحياة السياسية والعامة".في ه
ويحذر التقرير، من أن كل أزمة تنشأ في العالقات االسرائيلية األميركية، "قد تضع المجتمع اليهودي 

يكون فيها التقاء  )في الواليات( في وضعية اشكالية، فيهود أميركا يشعرون بارتياح في الفترة التي
مصالح بين حكومتهم، والحكومة اإلسرائيلية، بما يشمل هذا القيم األخالقية والديمقراطية، التي تتبعها 
الدولتان، ولكن حينما تتراجع إحدى ركائز معادلة العالقات هذه، فإن اليهود يشعرون انفسهم كمن 

الواليات المتحدة، وبين اهتمامهم  -يقع بين المطرقة والسندان، وبين اإلخالص الكلي لوطنهم
 بالمجتمع اليهودي الشقيق في إسرائيل".

 02/9/0022الزد، عمان، 
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 ارتفاع غير متبوق لضحايا الزجر: بالبحر المتوتط .66
مهاجرا غير شرعي لقوا حتفهم منذ مطلع العام  0321وكاالت: قالت منظمة الهجرة الدولية إن 
مهاجرا قضوا في أنحاء العالم، وهو ما  4322بين إجمالي الحالي في البحر األبيض المتوسط من 

الذي شهد ذروة النزوح من جنوب  1322يعني ضعف ما تم تسجيله في الفترة نفسها من عام 
 المتوسط لشماله.

وناشد األمين العام للمنظمة السي سوينغ المجتمع الدولي العمل على مواجهة الظاهرة، وقال إن 
يء أكبر من مجرد إحصاء الضحايا وأن يتعهد العالم بوقف العنف ضد الوقت قد حان للقيام بش

 المهاجرين اليائسين.
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم االثنين على موقعها اإللكتروني أن عبور البحر المتوسط 

ألف مهاجر حياتهم لدى  11أصبح الرحلة األكثر دموية للمهاجرين غير الشرعيين، حيث فقد نحو 
 .1333رهم المتوسط منذ العام عبو 

هو "األشد فتكا" بالمهاجرين في حوض المتوسط، وتخطى بذلك  1324وأوضحت المنظمة أن عام 
مهاجر خالل األشهر التسعة األولى من  2533وشهدت وفاة نحو  1322الذروة التي سجلت في 

 السنة.
 ينحدرون-برداختناقا أو جوعا أو غرقا أو ا-ومعظم المهاجرين الذين لقوا حتفهم على أبواب أوروبا 

 بلدا. 256من أفريقيا أو الشرق األوسط، وفقا إلحصائيات المنظمة العالمية للهجرة التي تضم 
وتأتي الحدود المكسيكية األميركية في المركز الثاني في الوجهات األكثر خطورة بالنسبة لالجئين، 

هم أثناء محاولة الهجرة هناك منذ عام وفقا لنفس المصدر، حيث لقي نحو ستة آالف مهاجر حتف
، في حين فقد نحو ثالثة آالف مهاجر حياتهم وهم قادمون من طرق مختلفة عبر الصحراء 1333
 الكبرى.

 09/9/0202الجيير: نت، الدوحة، 
 
 نقطــــــــة تحــــــّول .67

 هاني المصري
ذا لم يدّل خطاب الرئيس على أن لحظة الحقيقة، لحظة اتخاذ القرار الذي ط ال انتظاره، تقترب، وا 

يتم التقاطها بسرعة ستطارد لعنة التاريخ القيادة الفلسطينية إلى األبد. لقد رفض الرئيس في خطابه 
العودة إلى المفاوضات كما كانت تجري في السابق، وطالب بوضع جدول زمني إلنهاء االحتالل 
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ي شنتها إسرائيل ضد الشعب من خالل األمم المتحدة، وتحدث أيًضا عن حرب اإلبادة الت
 الفلسطيني، محذًرا أنها لن تفلت من العقاب، وهذه أمور كلها في منتهى األهمية واإليجابية.

وقف المفاوضات الثنائية برعاية أميركية انفرادية أمر كان يجب أن يحدث منذ فترة طويلة، فمنذ 
فترة االنتقالية التي حددها "اتفاق ، وهو الموعد الذي انتهت فيه ال2999مرور شهر أيار من العام 

أوسلو" لالنتهاء من المفاوضات التي لم تنته حتى اآلن بالرغم من أنها لم تحقق شيًئا، وأدت إلى 
تعميق االحتالل وتوسيع االستيطان وتقطيع االستيطان والحصار والعدوان المستمر والعنصرية؛ فما 

ها الفلسطينيون كخطوة انتقالية مؤقتة تستهدف حصل هو عكس المأمول، ألن السلطة التي نظر إلي
قامة الدولة الفلسطينية تحّولت إلى سلطة وظيفية دائمة، مهمتها  توفير الظروف إلنهاء االحتالل وا 
توفير األمن لالحتالل، فاتضح بشكل قاطع أنه من غير المسموح لها إسرائيلًيا أن تكون أكثر من 

ي السلطة، تتحول إلى عبء على القضية والشعب، ما حكم ذاتي تحت االحتالل، ما جعلها، أ
يوجب التعامل معها بشكل مختلف، بحيث يتم إعادة النظر في شكلها ووظائفها والتزاماتها لتكون أداة 

 في خدمة البرنامج الوطني وأداة تجسيده منظمة التحرير الفلسطينية.
بعد كل هذا الوقت والحصاد المر إن استمرار الرهان على نجاح ما يسمى "عملية السالم" أصبح 

نما خطيئة ال تغتفر، ما يوجب ضرورة وقف االنخراط في هذه العملية العقيمة  ليس مجرد خطأ، وا 
واعتماد عملية سياسية جديدة مختلفة جذرًيا، وما يؤكد ضرورة وقف السير في هذه العملية فشل قمة 

، 1331، وعملية "السور الواقي" العام 1332، و"مباحثات طابا" العام 1333"كامب ديفيد" العام 
تحفًظا على "خارطة الطريق" بالرغم من انحيازها في األصل إلسرائيل، إذ تحولت إلى  24ووضع 

"خارطة طريق" إسرائيلية، إضافة إلى مضاعفة االستيطان عدة مرات، وخلق أمر واقع احتاللي 
ورفض كل المحاوالت السلمية للتوصل إلى  يجعل الحل اإلسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح عملًيا،

اتفاق عبر المفاوضات الثنائية برعاية أميركية، التي كان آخرها مهمة وزير الخارجية األميركي جون 
 كيري.

في هذا السياق، يمكن أن نضع خطاب الرئيس المهم في األمم المتحدة في سياق الشروع في البحث 
مر كلًيا حتى اآلن. فهو يلّوح بأنه سيختار مقاربة جديدة من عن مقاربة جديدة من دون حسم هذا األ

 دون اإلقدام عليها، على أمل أن يؤدي هذا التهديد إلى إحياء العملية السياسية التي قتلتها إسرائيل.
كان يتوجب اإلقدام على هذه الخطوة منذ أربعة عشر عاًما على األقل، ولكن أن تأتي متأخًرا خير 

ًدا، شرط أن تكون القناعة بالتغيير الشامل قد توفرت، واإلرادة لتطبيق المقاربة من أن ال تصل أب
الجديدة قد حان وقتها، من دون إضاعة المزيد من الوقت الثمين على المراهنة على إحياء عملية 
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المفاوضات الميتة أصاًل منذ وقت طويل، وال يغير من هذه الحقيقة أن هناك محاوالت تجري من 
األميركية والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة إلحيائها بين الفترة واألخرى لذر الرماد في  اإلدارات

العيون، عبر اإليحاء بأن هناك "عملية سالم" ما زالت جارية، ويمكن أن تصل إلى حل أو اتفاق 
 عاجاًل أم آجاًل، في حين أنها في الحقيقة عملية بال سالم.

أبقى على الحبل السري  -على أهميته لغة ومضموًنا  -لرئيس ما يدفع لقول ما سبق أن خطاب ا
مع المفاوضات الثنائية والرهان على اإلدارة األميركية، من خالل مراهنته على احتمال قبول اإلدارة 
األميركية بما تعتبره خطوات أحادّية الجانب تضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سالم، إضافة 

طة عملية ملموسة جرى الترويج لبعض مالمحها خالل األسابيع الماضية، من إلى عدم تضمينه خ
خالل الحديث عن تضمين "مبادرة الرئيس" جدواًل زمنًيا قصيًرا، واالستعداد لالنضمام فوًرا لمحكمة 
سرائيل ومجلس األمن  الجنايات الدولية ووقف التنسيق األمني إذا لم تقبل كل من اإلدارة األميركية وا 

بادرة الفلسطينية. ويرجع سبب التراجع إلى أن هناك مسعى فرنسًيا إلقناع اإلدارة األميركية بعدم الم
 استخدام "الفيتو" ضد مشروع القرار الفلسطيني العربي إذا تم تخفيفه.

إن صدور قرار من مجلس األمن ال يلبي الغرض، وهو اإلسراع في إنهاء االحتالل، ويكتفي 
حتالل وتجسيد الدولة من دون إلزام إسرائيل بإنهاء االحتالل خالل فترة بالحديث عن إنهاء اال

قصيرة، ومن دون ضمانات لتنفيذه، وفي ظل الضعف واالنقسام الفلسطيني والوضع العربي؛ يكون 
مجرد محاولة لقطع الطريق على اعتماد مقاربة جديدة، وتدشين العودة إلى استئناف المفاوضات 

رات جوهرية على مرجعيتها وأسسها، وقطع الطريق كذلك على تصاعد الحملة الثنائية من دون تغيي
 التي تقاطع إسرائيل وتطالب بفرض العقوبات عليها ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها.

نأمل أن تكون ردة الفعل األميركية واإلسرائيلية على خطاب الرئيس، التي وصلت إلى حد أن حتى 
ه انتقادات الذعة، بينما وصفته الناطقة باسم الخارجية األميركية بأنه مخيب زعيم حزب العمل انتقد

لآلمال ومهين واستفزازي؛ قد قطعت الحبل السري مع خيار المفاوضات الثنائية، وجعلت الرئيس 
يقتنع أننا أمام نقطة تحّول تاريخية ال ينفع إضاعة المزيد من الوقت من دون إمساكها والعمل على 

 أساسها.
جوهر نقطة التحول أنه ال يمكن تجريب نفس الخطة القديمة بنفس الوسائل واألدوات وانتظار نتائج 
مغايرة، فال بد من الجرأة العتماد مقاربة جديدة تبدأ بالتوصل إلى وحدة وطنية تؤسس لوجود قيادة 

اسية جديدة سي واستراتيجياتواحدة ومؤسسة جامعة واحدة، على أساس شراكة سياسية حقيقية 
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وكفاحية تسعى الستنهاض كل عناصر القوة، بما يكفل تغيير موازيين القوى، إذ تسمح بتحقيق 
 األهداف والحقوق الفلسطينية.

02/9/0202األيام، رام هللا،   
 
 IIحروب إترائيل على غي:  التفاقات المنتزكة  .68

 نعوم تشومسكي
ماضي اتفاق المصالحة إلنهاء في نيسان ال« فتح»و« حماس»وّقعت حركتا : ترجمة مالك حمود

تنازالت كبيرة، فحكومة التوافق الوطني الفلسطينية لم « حماس»االنقسام. في هذا اإلطار، قّدمت 
يكن من بين أعضائها حلفاء أو أعضاء تابعين للحركة. وُيالحظ محّلل شؤون الشرق األوسط في 

لى حّد كبير، عن الحكم في قطاع تنازلت، إ« حماس»ناثان ثرول أّن « مجموعة األزمات الدولية»
غّزة لمصلحة السلطة الفلسطينية. فقامت السلطة بإرسال عدة آالف من قوات أمنها إلى القطاع، 

« حماس»وتمركز حراسها عند الحدود والمعابر. لكّن اإلجراءات تلك لم تكن ُملزمة لكال الطرفين، فد
وافقت حكومة الوحدة الفلسطينية أخيرًا، على  لم تنضم إلى األجهزة األمنية في الضفة الغربية. وقد

الشروط الثالثة التي لطالما طالبت بها واشنطن كما االتحاد األوروبي، وهي: نبذ العنف، وااللتزام 
 باالتفاقات السابقة، واالعتراف بإسرائيل.

غضبت إسرائيل، وأعلنت رفض حكومتها التعامل مع حكومة التوافق الوطني، ملغية بذلك 
اوضات بين الجانبين. واشتّد غضبها عندما ألمحت واشنطن، إلى جانب معظم دول العالم، المف

 لدعمها الحكومة الفلسطينية الجديدة.
غير أّن هناك أسبابًا وجيهة لمعارضة إسرائيل الوحدة الفلسطينية. أحد تلك األسباب يكمن في أّن 

لمشاركة في أّي مفاوضات جاّدة. فكيف أوجد ذريعة لرفض إسرائيل ا« فتح»و« حماس»االنقسام بين 
عامًا بعزل  13يمكن ألحٍد أن ُيفاوض كيانًا ُمنقسمًا؟ واألهم من ذلك، أن إسرائيل التزمت ألكثر من 

منظمة التحرير »التي وّقعتها مع « التفاقية أوسلو»غزة عن الضفة الغربية، ما ُيعّد انتهاكًا 
 حدة غزة والضفة.، والتي تعلن و 2990في العام « الفلسطينية
على الخريطة منطق فصل غزة عن الضفة الغربية. فبعزل غزة، تصبح المستوطنات  االطالعويفّسر 

المتبقية للفلسطينيين في الضفة منعزلة تمامًا عن العالم الخارجي، فيتم احتواؤها من قبل قوتين 
ام، فإن واشنطن بعيدة جدًا عن معاديتين: إسرائيل واألردن، حليفتي الواليات المتحدة، وخالفًا لألوه

 ومحايدًا.« وسيطًا نزيهاً »كونها 
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في المقابل، استولت إسرائيل بشكل ُممنهج على أراضي غور األردن، وطردت الفلسطينيين منها، 
« الكانتونات»وأقامت المستوطنات، وأغرقت اآلبار. )...( ومن هنا، ُتحِكم إسرائيل حصارها على 

كل كامل. لذلك، فإّن توحيد غّزة مع الضفة الغربية يتعارض مع تلك الفلسطينية المتبقية بش
المخططات التي تعود إلى األيام األولى من االحتالل، والتي القت دعمًا مستمرًا من الكتل السياسية 
الرئيسية، من بينها شخصيات بارزة مثل الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز، الذي يعتبر أحد 

 ية في عمق الضفة الغربية.مهندسي التسو 
وكما جرت العادة، صار هناك حاجة إلى ذريعة لالنتقال إلى التصعيد التالي، فكانت حادثة القتل 
الوحشي للشبان اإلسرائيليين الثالثة الذين اختطفوا من مجمع للمستوطنين في الخليل جنوبي الضفة 

وا، لكنها تصّرفت خالفًا لذلك، ما أتاح الغربية. وقد أدركت الحكومة اإلسرائيلية بسرعة أنهم قتل
، ألن حكومة نتنياهو «حماس»د أو ما يمكن اعتباره استهداف « عملية اإلنقاذ»الفرصة أمام إطالق 

 حّملت الحركة مسؤولية مقتل الشبان، من دون أن تبذل أّي جهد لتقديم أدلة على ذلك.
، بأن القتلة ربما جاؤوا «حماس»قيادات وأفاد شلومي إلدار، الذي له صالت وثيقة مع العديد من 

وقال «. حماس»من عشيرة منشّقة في مدينة الخليل، والتي لطالما كانت شوكة في خاصرة قيادة 
أنا متأكد من أنهم لم يحصلوا على أي ضوء أخضر من قيادة حماس، وأن العمل كان »إلدار: 
 «.فردياً 

قل أفرادًا من العشيرة، وما زالت تّدعي، ومن دون ومنذ ذلك الحين، تالحق الشرطة اإلسرائيلية وتعت
في الثاني من أيلول، « هآرتس»وذكرت صحيفة «. إرهابيون ينتمون لحماس»امتالكها دلياًل، أنهم 

ال تربطها عالقة « خلية مستقلة»أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية خلصت بعد تحقيقات مكثفة، إلى أن 
 االختطاف.، نّفذت عملية «حماس»مباشرة مع 

يومًا بعد عملية االختطاف، في  22ومع ذلك نجحت حملة قوات الدفاع اإلسرائيلية، التي استمرت 
تقويض حكومة التوافق الفلسطينية التي تخشاها إسرائيل. ووفقًا لمصادر عسكرية إسرائيلية، اعتقل 

جرى تفتيش آالف  ، كما ُقتل ستة آخرون، في حين«حماس»ناشطًا من  005فلسطينيًا، بينهم  429
ألف دوالر. وشّنت إسرائيل عشرات الهجمات في غزة، ما أسفر عن مقتل  053المواقع ومصادرة 

 في السابع من تموز الماضي.« حماس»خمسة من عناصر 
شهرًا، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين،  22، أخيرًا، عبر إطالقها صواريخ ألّول مّرة منذ «حماس»وأتى رّد 

التي بدأت في الثامن من تموز الماضي. وقد « الجرف الصامد»بالذريعة لشّن عملية  مزّودة إسرائيل
 حتى اآلن.« جز العشب»يومًا أنه األكثر تطرفًا في  53أثبت هجوم الد 
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 «لم تسّم بعد/ مجهولة االسم؟»عملية 
تي يبدو أن إسرائيل في وضع جّيد اليوم، بعدما أعادت سياسة فصل غزة عن الضفة الغربية ال

مارستها لعقود، في ما ُيعد انتهاكًا واضحًا لالتفاقات الرسمية، ولتنفيذ شروط وقف إطالق النار. 
وكذلك تّم تقليص التهديد الذي تعرضت له الديموقراطية المصرية والنظام الديكتاتوري العسكري 

 بقيادة، المشير عبد الفتاح السيسي.
تدرك قوى »مين نتنياهو بعض المصداقية، إذ يقول: وتحمل مالحظة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيا

بينما يقول «. عدة في المنطقة، أنه وفي الصراع الذي يهّددهم، فإّن إسرائيل ليست عدوًا بل شريكاً 
أولئك، يدركون أيضًا أنه ال يوجد تحرك »المراسل الديبلوماسي الرائد في إسرائيل عكيفا إلدار إّن 

فق من دون التوصل إلى اتفاق حول إقامة دولة فلسطينية على ديبلوماسي شجاع وشامل في األ
يجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين2962حدود العام  ولكن ذلك كله، ليس ضمن «. ، وا 

جدول أعمال إسرائيل، بحسب إلدار، وهو يتناقض بشكل مباشر مع البرنامج االنتخابي الئتالف 
يرفض رفضًا قاطعًا إقامة دولة عربية فلسطينية غربي نهر » ، والذي2999الحاكم لعام « الليكود»

 «.األردن
 

 إذا مات مشروع الدولتين
مشروع حل الدولتين بعد استيالء إسرائيل على األراضي « موت»تّدعي جميع األطراف أّنه في حال 

هذه الفلسطينية، فإن النتيجة ستكون دولة واحدة غربي نهر األردن. ُيرحب بعض الفلسطينيين ب
النتيجة، متوقعين أن يتمكنوا من خوض معركة الحقوق المدنية، بهدف الحصول على حقوق 

في ظل نظام الفصل العنصري. ويحذر معلقون « التجربة الجنوب أفريقية»متساوية على غرار 
، حيث ترتفع الوالدات عند العرب أكثر منها «مشكلة ديموغرافية»إسرائيليون من أن يؤدي ذلك إلى 

اليهود، باإلضافة إلى احتمال تناقص الهجرة اليهودية التي ستؤدي إلى تقويض األمل في إنشاء عند 
 «.دولة يهودية ديموقراطية»

 إال أن تلك المعتقدات، ما زال مشكوكًا فيها على نطاق واسع.
نوات، والبديل الواقعي لحل الدولتين هو استمرار إسرائيل في تنفيذ مخططاتها التي تسعى إليها منذ س

عبر االستيالء على كل ما هو ذي قيمة بالنسبة إليها في الضفة الغربية، مع تجنب التجمعات 
بعادهم عن المناطق التي ترغب في دمجها. وهذا إن حصل، ربما يجّنبها  السكنية للفلسطينيين، وا 

 اللعينة.« المشكلة الديموغرافية»
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جدار الفصل »الكبرى الموسعة، ومنطقة  وتشمل المناطق التي يجري دمجها في إسرائيل: القدس
، وممرات تفصل المناطق إلى الشرق، وربما تشمل أيضًا غور األردن. ومن المرجح أن «العنصري

تبقى غزة تحت الحصار القاسي، مفصولة عن الضفة الغربية. وكما القدس، تستولي إسرائيل كذلك 
جزءًا من إسرائيل الكبرى. وفي هذه  على مرتفعات الجوالن السورية، حيث من المتوقع أن تصبح

غير قابلة للحياة، مع توفير مساكن خاصة « كانتونات»األثناء، سيتم احتواء فلسطينيي الضفة في 
 للنخب، ما سيصبح معيار األسلوب االستعماري الجديد.

، بحسب القاعدة المنصوص عليها من قبل وزير 2962وتتبع إسرائيل تلك السياسات منذ العام 
وقد «. األكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين»فاع آنذاك موشيه دايان، الذي ُيعتبر أحد القادة اإلسرائيليين الد

أبلغ زمالءه في مجلس الوزراء المصّغر أن عليهم إبال  الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية 
ل لو أردتم، لنرى إلى أين ال حّل لدينا. عليكم االستمرار في العيش كالكالب. بإمكانكم الرحي»التالي: 

 «.ستؤدي تلك العملية
وكان االقتراح طبيعيًا ضمن المفهوم الرئيسي الذي أوضحه الرئيس اإلسرائيلي حاييم هرتسو  في 

أنا ال أرفض أن يكون للفلسطينيين مكان أو رأي بشأن أّي مسألة... ولكني بالتأكيد : »2921العام 
األراضي التي تم تقديسها على أيدي أمتنا منذ آالف السنين. لست مستعدًا للنظر إليهم كشركاء في 

حكم »ودعا دايان أيضًا إلى أن يكون إلسرائيل «. ال يمكن أن يكون لليهود شريك في هذه األرض
 في األراضي المحتلة. وعندما ُيعبِّر نتنياهو عن الموقف ذاته اليوم، فهو ال يفتح آفاقًا جديدة.« دائم

، إال أن «الضرورات األمنية»األخرى، فإن إسرائيل تبّرر أفعالها العدوانية والعنفية بد وتمامًا كما الدول
المطلعين منهم يعرفون ما هو أكثر من ذلك. فاعترافهم بالواقع جاء على لسان قائد سالح الجو 

حين شرح: لن تكون هناك  2921)الذي أصبح رئيسًا في وقت الحق( عازار وايزمان في العام 
أمنية لو أن إسرائيل وافقت على القرارات الدولية التي تدعو إلى االنسحاب من األراضي التي مشكلة 

، لكن ذلك يعني أنها لن تكون موجودة وفقًا للمعايير والروح والجودة التي 2962احتلتها في العام 
 تمثلها اآلن.

لحقائق على األرض يستمر االستعمار الصهيوني لفلسطين منذ قرن، على مبدأ براغماتي يفرض ا
بطريقة هادئة، وسيضطر العالم إلى تقبلها في النهاية. فتلك السياسة كانت ناجحة جدًا. وهناك ما 
يدعو الستمرار هذه السياسة ما دامت الواليات المتحدة تقدم إلسرائيل الدعم العسكري واالقتصادي 

 والديبلوماسي واأليديولوجي. 
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وق الفلسطينيين المغتصبة، فال أولوية أهم من العمل على تغيير أما بالنسبة ألولئك المعنيين بحق
 سياسات الواليات المتحدة. وهذا ليس حلمًا.

02/9/0202، التفير، بيروت  
 
 وداعش والقضية الفلتطينية أوباما .69

 عاموس جلبوع
وقفه في ما يتعلق بم األدواتالمتحدة  األممفي نهاية العيد حطم أبو مازن "المعتدل" في خطابه في 

ومن المسيرة السياسية. ولم تكن هنا مفاجأة كبرى، ربما فقط لمؤيديه الشاذين. أما من  إسرائيلمن 
 لألمم، في خطاب القاه في الجمعية العمومية أوبامابراك  األمريكيوفر بالفعل المفاجأة فكان الرئيس 

 المتحدة.
ع في العراق، سوريا وليبيا يجب أن التالية: "الوض األمورفي خطابه  أوباما األمريكيقال الرئيس 

للمشاكل  األساسوالفلسطينيين( هو المصدر  إسرائيليشفي لكل واحد الوهم في أن هذا النزاع )بين 
، لصرف انتباه الناس عن مشاكلهم في أخرى أمورفي المنطقة. منذ زمن بعيد استخدموا ذلك، ضمن 
هجرهم العمل القاسي من  إلى اإلسرائيليينير من الداخل. فالعنف الذي يمزق اليوم المنطقة أدى بالكث

أجل السالم. ولكن ينبغي أن يكون واضحا: الوضع الراهن في الضفة وفي غزة ال يمكن أن يستمر 
 لزمن طويل...".

رئيسا، كان مفهومه المركزي هو أن النزاع بين  أوبامافيها  أصبحفما المفاجأة؟ من اللحظة التي 
ما ُحل النزاع وَحل  إذاو المشكلة المركزية للمنطقة، وهو مصدر مشاكلها. والفلسطينيين ه إسرائيل

السالم على البالد المقدسة، فستحل باقي المشاكل "الصغيرة" للمنطقة. كان هذا هو مفهوم كل 
مستشاريه ومرشديه، المسلمين وغير المسلمين، من بين التيار الليبرالي في الحزب الديمقراطي. كل 

يشدد على هذه المشكلة. وحتى الهزة التي بدأت تهز  أوباماالمتحدة، كان  األممه في سنة، في خطاب
لم تنجح في تغيير مفهومه. بل العكس، يبدو أن هذا قد  1322منذ  أفريقياوشمالي  األوسطالشرق 

 تعزز فقط.
ل هذا في الفلسطيني. ك – اإلسرائيلياتجهت لحل تام للنزاع  األمريكيةكل جهود السياسة الخارجية 

المنصة، واشتعلت  إلىالوقت الذي تفتتت فيها المنطقة المحيطة وصعدت قوى شريرة هدامة جديدة 
في المنطقة في كل يوم. مشكلة مركزية  اآلالفعتيقة من جديد، وذبح عشرات  إسالميةنزاعات 
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مشكلة النووي  الفلسطينية: – اإلسرائيليةللمشكلة  أوبامافي سياق الزمن في رؤية  أضيفتواحدة فقط 
 فريدة من نوعها. إسرائيلية إقناعحملة  أعقاب، في أخرى أمور، ضمن أيضا. وهذه اإليراني

الرسمية، ليس كدعاية صرفة، بل كتقدير متوازن لهذا الواقع منذ عشرات  إسرائيلوها هو كل ما قالته 
 األكثربل بالشكل ، وليس بالتلميح وبشكل غير مباشر، األمريكيجاء ليقوله الرئيس  –السنين 

وليس فيه تكمن مشاكل المنطقة. النزاع  األساسالفلسطيني هو  – اإلسرائيليمباشرة: ليس النزاع 
للسياسة  األساسالجهد  اآلنالدولتين ولكن ليس فيه سيتركز  أساسيجب بالطبع حله على 

 .األمريكية
هذه، وال سيما  أوباماأقوال  خيبة أمل مريرة من إسرائيلال شك أنه وقع لغير قليل من الناس في 
الفلسطينية ستحل مشكلة داعش.  – اإلسرائيليةالتسوية  إنالنائبة زهافا غلئون التي قالت قبل العيد 

 الغباء بعينه!
مازن هذه ضربة مطرقة رهيبة على الرأس. فمنذ سنين وهو وكل الدعاية الفلسطينية  ألبوبالنسبة 

!( فان كل المنطقة إرادتهملم يحل النزاع )حسب  إذابانه  في العالم يدعون إلسرائيلوالمناهضة 
ستدخل في دائرة دموية تغرق العالم. وها هي المنطقة بالفعل مضرجة بالدماء، ولكن ليس لهذا اي 

 صلة، مهما كانت طفيفة، بالمشكلة الفلسطينية.
االعتراف  إلىلبه أخيرا بالنسبة لداعش هو الذي ج أوبامايبدو أن هذا الواقع و "الشيطان" الذي تلبس 

والعالم  األوسطالفلسطيني في بحر المشاكل الجذرية للشرق  – اإلسرائيليبالمكان السليم للنزاع 
 العربي.
 األسبوعمعاريف 

 02/9/0202، الحيا: الجديد:، رام هللا
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