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االحػػت ؿ االسػػرائيمي صػػباح اليػػـو مجموعػػة مػػف المػػواطنيف بال ػػذائؼ قصػػؼ جػػيش  :حكمػػت يوسػػؼ -غػػزة 

 المسمارية بال رب مف المدرسة الزراعية ببيت حانوف شماؿ قطاع غزة.
ؼ فيمػػا تمنػػا قػػوات االحػػت ؿ سػػيارات صػػوقالػػت مصػػادر محميػػة اف ه هػػة شػػ داح وجػػري  واحػػد سػػ طوا فػػي ال 

 االسعاؼ مف انتشاؿ جهث الش داح.
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ؿ ذكػػرت مصػػادر محميػػة أف عػػدة رليػػات تسػػرائيمية توغمػػت صػػباح الخمػػيس بشػػكؿ محػػدود  عمػػص صػػعيد متصػػ
انط قا مف بوابة أبو ريػدة شػرؽ قريػة خزاعػة شػرؽ مدينػة خػاف يػونس  وسػط تطػ ؽ نػار مكهػؼ عمػص منػازؿ 

رليػػات عسػػكرية ه يمػػة انطم ػػت مػػف البوابػػة المػػذكورة باتجػػا   3جرافػػات و  6وأوضػػ  المصػػادر أف  المػػواطنيف.
بركػة الحػاج محمػد ومنط ػة حػي العمػور شػرؽ منط ػػة الفخػاري جنػوب شػرؽ المدينػة  وقامػت ب عمػاؿ تمشػػيط 

ط ؽ نار مكهؼ.  وا 
وكانت مصادر طبية فمسطينية اعمنت في وقت مت خر مف مساح أمس االربعاح عف استش اد ه هة م ػاوميف 

ائيمية عمػص مجموعػة مػف رجػاؿ الم اومػة واصابة رابا بجراح خطيرة جدا في غارة نفػذت ا طػائرة اسػتط ع اسػر 
 جنوب شرؽ مخيـ البريج وسط قطاع غزة.

وقاؿ ش ود عياف اف طػائرة اسػتط ع اسػرائيمية اطم ػت صػاروخا باتجػا  مجموعػة مػف الم ػاوميف كانػت تػرابط 
اح بال رب مف تمة م بولة الواقعة جنػوب شػرؽ المخػيـ مػا ادى الػص استشػ اد ه هػة م ػاوميف واصػابة رابػا بجػر 

 خطيرة جدا.
مػػػف ج ت ػػػا ن مػػػت صػػػحيفة يػػػديعوت احرنػػػوت عػػػف مصػػػادر فػػػي جػػػيش االحػػػت ؿ قول ػػػا اف ال ػػػارة االسػػػرائيمية 

وحمػؿ  است دفت مجموعة كانت تستعد الط ؽ صاروخ فمسطيني باتجا  جنوب اسرائيؿ عمص حد ادعاحات ػا.
قطػاع غػزة مشػيرا الػص اف  المتحدث باسـ جيش االحت ؿ حركة حماس المسػوولية عػف تصػاعد االوضػاع فػي

المجموعػػػة التػػػي تػػػـ اسػػػت داف ا بػػػي مجموعػػػة تابعػػػة لحركػػػة الج ػػػاد االسػػػ مي لكػػػف حمػػػاس بػػػي مػػػف يتحمػػػؿ 
 مسوولية اقتراب ـ مف الحدود وقيام ـ بعمميات اط ؽ الصواريخ وفؽ االدعاح لممتحدث باسـ قوات االحت ؿ.

ة خصوصػا عمميػات اطػ ؽ الصػواريخ عمػص جنػوب واشار المتحدث الص تصاعد العمميات في االش ر االخير 
 اسرائيؿ.

 6/9/1021، وكالة سما اإلخبارية
 

 ونحن مع ما يقولو ويريده الشعب الربيع الفمسطيني بدأ :عباس 1
قاؿ الرئيس محمود عباس  تف مطالب الحراؾ الشعبي في فمسطيف مح ة  وتتمهؿ بتخفيض  :وفا -ال ابرة 

وأضاؼ في كممته في اجتماع مجمس الجامعة العربية عمص مستوى وزراح  .األسعار واست ـ الرواتب كاممة
بدأ لدينا حراؾ شعبي تمهؿ في مظابرات "الخارجية العرب  مساح األربعاح  في العاصمة المصرية ال ابرة  

ف أي شعب يستطيا  سممية تطالب ب مريف اهنيف وك بما حؽ  تخفيض األسعار  واست ـ الرواتب كاممة  وا 
 ."يطالب ويتظابر ويعمف عف موقفه ألف الجوع كافر ومف حؽ الناس المطالبة بم مة العيشأف 

نحف نحاوؿ أف نعمؿ ما يمكف لتخفيض بعض الضرائب  لكف في نفس الوقت بذا سيوهر عمص "وتابا 
الرواتب  تذا قضية توهر عمص أخرى سمبا أو تيجابا  ما ذلؾ المظابرات بدأت والحراؾ بدأ والربيا 

وأكد أف الشعب الفمسطيني له ممهؿ واحد  وحكومة  ."فمسطيني بدأ ونحف ما ما ي وله ويريد  الشعبال
واحدة  ورئيس واحد  وأننا تذا كنا مختمفيف أو غير مختمفيف بذا ال يعني أننا أصبحنا شعبيف وأصبحنا فئتيف 

ائيؿ عمص الوصوؿ تلص وأصبحنا دولتيف  ومف يريد أف يشجا مهؿ بذا االن ساـ ف و يشجا أوال تسر 
 .. لممزيد:مرامي ا.

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=137993 
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=137993
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 اً صعب اً معيشي اً ش وضعالمواطن الفمسطيني يعيفياض:  3
 اً معيشي اً اقر رئيس الوزراح د.س ـ فياض ب ف المواطف الفمسطيني يعيش وضع: المحرر السياسي - راـ اهلل
الحاد في أسعار عدد مف المواد األساسية  وانعكس ذلؾ بشكؿ ممحوظ  االرتفاع  ازداد صعوبة جراح اً صعب

  المواطنيف.في أسعار الكهير مف السما  ما زاد مف معاناة 
 ف أكهر مف ت" كـر  وقاؿ فياض في حفؿ افتتاح مبنص جديد لمديرية الن ؿ والمواص ت في مدينة طوؿ

االجتماعي التي ت دم ا الحكومة محدودة رغـ االرتفاع المضطرد  األماففمسطيني ب  عمؿ  فيما شبكة  ألؼ
 تستفيد ش ريا مف بذ  الشبكة". ألؼ أسرة في عدد األسر المستفيدة من ا  والذي وصؿ تلص 

 //القدس، القدس، 
 

 ىنية يستقبل والد الشاب الذي أحرق نفسو ويقدم لو مساعدة مالية 4
تسماعيؿ بنية  ظ ر األربعاح  والد الشاب "تي اب أبو  في غزةاست بؿ رئيس وزراح الحكومة  :ال دس -غزة 

وحسب بياف لمكتب بنية  فإنه أعرب عف ت هر   ة أياـ.ندى" الذي توفي بعد أف أقدـ عمص حرؽ نفسه منذ عد
دوالر كمساعدة عاجمة  وتعييف ش ي ه محمد في  الشديد ب ذ  الحادهة  معمنًا عف ت ديـ مبمغ وقدر  

دراج المتوفص في مستح ات الشووف االجتماعية وتسجيؿ أسرته كذلؾ ضمف العائ ت التي  وظيفة حكومية وا 
 رة الشووف كعائمة ف يرة.ت خذ مف مستح ات وزا

 //القدس، القدس، 
 

 بمالحقة عناصرىاالحكومة في غزة  "جماعات سمفية" تتيم 5
بم ح ة الحكومة في غزة  أمسات مت الجماعات السمفية الج ادية في قطاع غزة : ا ؼ ب - غزة

 .تسرائيؿاريخ عمص الصو  تط ؽمنع ـ مف  تطارمن ـ خ ؿ اليوميف الماضييف في  عناصربا واعت اؿ 
في الجماعات  "تننابذ  الجماعات السمفية في بياف  تحدىاهلل الم اجر ال يادي البارز في  عبد أبووقاؿ 

السمفية الج ادية في أكناؼ بيت الم دس  نت ـ ع نية أمف حكومة حماس بشف حممة اعت االت واسعة في 
يونية ال ريبة مف قطاع غزة  مف أجؿ حفظ أمف صفوؼ عناصرنا لمنا تط ؽ الصواريخ تجا  البمدات الص 

عنصرا  األج زة األمنية ب زة اعت مت " تف وأضاؼ ."االحت ؿ الذي ال يتوانص في قصؼ أبناح شعبنا
خ ؿ اليوميف الماضييف ف ط  وصادرت مف منازؿ بعض ـ صواريخ وأسمحة خفيفة واعتدت عمص ذوي ـ 

 ."بالضرب أهناح عمميات اقتحاـ منازل ـ
وزارته ال ت حؽ الم اوميف وال يوجد  "أف غزة أكدش واف المتحدث باسـ وزارة الداخمية في حكومة  تس ـلكف 
 أفنوكد عمص حماية الم اومة الفمسطينية ونوكد " وأضاؼ. "معت ؿ في السجوف عمص خمفية الم اومة أي

ميات والمجموعات التي ال نعرؼ بناؾ ميهاؽ شرؼ فصائميا لتنسيؽ الرد عمص العدو لكف نفاج  ببعض المس
 ."بذ  البيانات تلصمدى مصداقيت ا وصحت ا لذلؾ ال ننظر 

 //الدستور، عمان، 
 

 حكومة ىنية: عقدنا عشرات االتفاقيات الخارجية العام الجاري وكسرنا العزلة الدولية 6
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خارجية ما عدد مف الدوؿ  أكدت الحكومة الفمسطينية أن ا استطاعت ع د العشرات مف االتفاقيات ال: غزة
وعممت عمص كسر العزلة الدولية مف خ ؿ الزيارات التي قاـ ب ا رئيس الحكومة وعدد مف الوزراح لدوؿ 

قميمية. عربية وا 
وذكر ت رير أصدر  المكتب اإلع مي لموسسة رئاسة مجمس الوزراح عف نشاطات الحكومة وأبرز جوالت 

ل ذا العاـ ش د تفعيؿ وتطوير واضًحا لمع قات الخارجية ما العديد مسوولي ا الخارجية  أف النصؼ األوؿ 
مف الدوؿ عمص المستوييف اإلقميمي والدولي والموسسات المانحة التي سابمت ب در كبير في كسر الحصار 

المفروض عمص محافظات غزة منذ ما يزيد عف ست سنوات.
ح الحكومي أف الحكومة مف خ ؿ الجوالت الخارجية وأشار الت رير الذي أعدته اإلدارة العامة لجودة األدا

لموزراح والوفود الحكومية تمكنت مف ع د الكهير مف االتفاقات ومذكرات التفابـ التي سابمت وستسابـ في 
خدمة المواطف الفمسطيني من ا  الحصوؿ عمص مواف ة مبدئية إلقامة مدينة الشيخ خميفة لممحرريف في قطاع 

مميوف دوالر. دونـ وب يمة  غزة عمص مساحة 
وأضاؼ الت رير أنه تـ التوقيا عمص اتفاقية ما موسسة قطر الخيرية وأبـ بنودبا قياـ الموسسة ببناح وت بيؿ 

مميوف دوالر بتمويؿ مف البنؾ اإلس مي لمتنمية. منزاًل لممعاقيف والف راح بتكمفة تصؿ لحوالي  
مسجدًا مف موسسة "تيكا" التركية وموسسة  تفابـ لتمويؿ تعمار  وأضاؼ الت رير أنه تـ توقيا مذكرة

مميوف دوالر  تلص جانب توقيا عدد مف مذكرات التفابـ لتمويؿ مشاريا تعادة  الرحمة العالمية بحوالي 
نشاح مصميات وتنظيؼ م ابر بحوالي نصؼ مميوف دوالر. تعمار مساجد وا 

وفد مف سمطنة عماف إلنشاح خمسة مدارس جديدة في مناطؽ  وأوض  أنه تـ توقيا اتفاقية تعاوف ما
مختمفة بمديريات التربية والتعميـ حسب ما ت تضيه الحاجة  تلص جانب االتفاؽ ما اتحاد األطباح العرب 

مدرسة  مميوف دوالر لتزويد  عمص تنجاز مشروع مدرسة الصـ  وما جمعية األعماؿ البحرينية ب يمة 
زات ضمف برنامج مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربي إلعادة تعمار قطاع غزة بإدارة البنؾ باألهاث والتج ي

 اإلس مي.
 //قدس برس، 

 
 : مرسى أعطى قضيتنا حقيا وأعتبرىا قضية مركزية لمدول العربيةالمالكي 7

ع دت  التيعرب وزير خارجية فمسطيف أف اجتماعات وزراح الخارجية ال المالكيأكد رياض : حسيف الزناتص
محمد مرسص بحضور االجتماع  د.بال ابرة كانت ممتازة وأف أبـ ما جاح في ا مشاركة وتشريؼ الرئيس 

الكممة وتطرؽ لكافة ال ضايا العربية والمرتبطة  معانيحيث قدـ عرضا وافيا شافيا وخطابا عروبيا بكؿ 
 .العربيبالعالـ 

طرح ا باعتباربا قضية  فيال ضية الفمسطينية ح  ا  عطصأف: الرئيس مرسص توقاؿ قبؿ م ادرته ال ابرة 
مشيرا تلص أف الرئيس مرسص أكد أف مصر  النواحيمركزية لمدوؿ العربية جميعا ودافا عن ا بجميا  أساسية

 المتحدة. األمـ تلصجوار ال يادة الفمسطينية بكؿ مساعي ا وخاصة بتوج  ا  تلصالعربية ت ؼ 
ممؼ  فيت ييـ عممية الس ـ والمفاوضات وأيضا فيما يتعمؽ  فيالت ص معنا وأشار تلص أف الرئيس مرسص 

عطاح أبمية كبيرة مف  فيأعادة النظر  فيالمصالحة حيث أبدى ابتماما كبيرا  الموضوع والتركيز عميه وا 
باعتبار  موضوع باـ  األفري يبدؼ المصالحة موضحا أف الرئيس مرسص تحدث عف البعد  تتماـجؿ أ

لمصر موكدا عمص أف  الرياديفي ا والدور  العربيوالدور  اإلفري يةالتطورات األخيرة لم ارة  فيخاصة 



 
 
 

 

 

           8ص                                    1621العدد:                6/9/1021 الخميس التاريخ:

تخطص الكهير  فياالجتماعات بدأت بمبادرة طيبة مف الرئيس مرسص أهمجت صدور كؿ مف استما وساعدت 
 بكؿ ايجابية. لألمورمف ال ضايا والنظر 

 //األىرام، القاىرة، 
 

 باألمم المتحدة ال تمغي تمثيل منظمة التحرير لمشعب الفمسطيني العضوية عريقات: 8
ال دس "صائب عري ات كبير المفاوضيف الفمسطينييف في تصريحات خاصة لػ د.أشرؼ ال ور: أعمف  -غزة 

في  "دولة غير عضو"منظمة التحرير الفمسطينية بي مف ست دـ طمب حصوؿ فمسطيف عمص  أف "العربي
حديد العرب موعدًا ل ذا الطمب  وأن ا أي المنظمة التي تحمؿ صفة المراقب في األمـ المتحدة  بعد ت

 المنظمة الدولية ستب ص الممهؿ الشرعي في المياديف الدولية لمشعب الفمسطيني.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 عشراوي: عمى المجتمع الدولي أن يتدخل إلنقاذ حل الدولتين 9

حناف عشراوي أف المطموب إلن اذ حؿ  المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أكدت عضو :ال دس -راـ اهلل 
الدولتيف تدّخؿ المجتما الدولي لوضا حد ل نت اكات اإلسرائيمية المتواصمة  وأف يكوف ال انوف الدولي 

 األساس والمرجعية لعممية الس ـ.
 //القدس، القدس، 

 
 بسبب السكوت عمى ليبرمان األوروبيينية من االتحاد في القيادة الفمسط أملالمالكي: خيبة  20

التي  األمؿرياض المالكي عف حالة خيبة  د.كشؼ وزير الشووف الخارجية  :المحرر السياسي - راـ اهلل
يديف ويندد التصريحات العدائية  األوروبيتشعر ب ا ال يادة الفمسطينية نظرا لعدـ وجود موقؼ مف االتحاد 

جاح ذلؾ لدى ل اح  وزير  ليبرماف ضد الرئيس محمود عباس ودعوته لمتخمص منه. م  اأطوالمتطرفة التي 
عمص بامش اجتماع مجمس الجامعة العربية عمص  األوروبيخارجية جم ورية قبرص الرئيس الحالي ل تحاد 

 المنع د في ال ابرة. المستوي الوزاري الدورة 
 //القدس، القدس، 

 
 فياض والغالء أمر طبيعي االحتجاجات ضد   :النائب يحيى موسى 22

البرلمانية في المجمس التشريعي الفمسطيني يحيص موسص  كتمة حماساعتبر النائب عف : حامد جاد -غزة 
أف الحراؾ الشعبي في الضفة ال ربية ضد ال  ح وسياسات س ـ فياض "رئيس وزراح الحكومة الفمسطينية" 

"الضفة تحت االحت ؿ والسمطة  :فمسطينية بػ"خدمة االحت ؿ"  وقاؿوات ـ موسص السمطة ال أمر طبيعي.
الموجودة بناؾ وظيفية خادمة ل حت ؿ  بينما قطاع غزة بحسبه ب عة محررة ت ود  حكومة منتخبة تم ص 

 حصارًا وتضيي ًا نتيجة تمسك ا بالم اومة وحمايت ا لممشروع الوطني".
 //الغد، عمان، 

 
 قة تطالب مالية رام اهلل بدفع ما تستقطعو من الموظفين لمحطة التوليدغزة: سمطة الطا 21
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حّممت سمطة الطاقة والموارد الطبيعية الفمسطينية في غزة وزارة المالية بالحكومة في راـ اهلل مسوولية : غزة
يف توقؼ محطة التوليد الوحيدة في غزة  في حاؿ عدـ توريد األمواؿ التي تست طع ا مف وراتب الموظف

واالستمرار في احتجازبا.
وطالب سمطة الطاقة في بياف ل ا تم ت "قدس برس" نسخة عنه وزارة المالية في راـ اهلل بتسديد است طاعات 
فواتير الك رباح مف رواتب موظفي غزة بحكومة راـ اهلل والبال ة حوالي تسعة م ييف شيكؿ ش ريًا )نحو 

ليد الك رباح في غزة وتمكين ا مف عمؿ الصيانة الدورية ل ا وذلؾ لصال  شركة تو   مميوف دوالر( 
وضماف استمرار تش يم ا  عممًا ب ف بذ  األمواؿ تحتجزبا الحكومة في راـ اهلل منذ أكهر مف عاـ رغـ 
االتفاؽ الرسمي المسبؽ ما حكومة راـ اهلل في حينه لتسديدبا بشكٍؿ ش ري لشركة التوليد وبو ما لـ تمتـز به 

ف.حتص اآل
 //قدس برس، 

 
 الخضري يدعو إلطالق سراح النواب وتفعيل ممف األسرىالنائب  23

أكد رئيس المجنة الشعبية لمواج ة الحصار النائب جماؿ الخضري رفض سياسة : الحياة الجديدة - غزة
  ـ وشعب ـ.بحؽ نواب المجمس التشريعي  موكدًا أف ح  ـ الطبيعي أف يكونوا بيف أبم اإلسرائيميةاالختطاؼ 

وشدد عمص ضرورة الض ط البرلماني العربي والدولي إلط ؽ سراح كافة النواب الذيف ما زالوا معت ميف في 
 .سجوف االحت ؿ

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 في سجون االحتالل تدىور الوضع الصحي لموزير السابق خالد عرفة 24
ت األسرى وح وؽ اإلنساف مصمحة السجوف اإلسرائيمية حمؿ مركز أحرار لدراسا :ال دس - راـ اهلل

المسوولية عف تدبور الوضا الصحي لألسير الم ندس خالد أبو عرفة وزير ال دس في الحكومة العاشرة  
 وقاؿ مدير المركز فواد الخفش تف في ظؿ سياسة اإلبماؿ الطبي الذي تمارسه سمطات السجوف ضد .

وأنه لـ يتمكف مف صياـ األياـ العشرة األخيرة في ش ر رمضاف نتيجة  "الوضا الصحي لموزير صعب لم اية
 اإلعياح الشديد والمرض وعدـ ت ديـ الع ج".

 //القدس، القدس، 
 

 محافظ جنين: االعتقاالت مستمرة لميوم الثاني إثر اغتيال العقيد الرخ 25
اعت االت في مخيـ جنيف عمص تهر واصمت األج زة األمنية في جنيف  فجر الخميس  حممة  :سما -جنيف 

قاؿ محافظ جنيف المواح ط ؿ دويكاتاف و  عممية اغتياؿ الش يد الع يد بشاـ الرخ نائب ج از األمف الوقائي.
األج زة األمنية نفذت حممة اعت االت واسعة  وت ـو باعت اؿ كؿ مف له ع قة بعممية االغتياؿ وفؽ "

 ."اإلجراحات ال انونية
 //خبارية، وكالة سما اإل

 
 

 طمقيا ليبرمانأالتي  "أنا الجئ ييودي"حماس تطالب جامعة الدول العربية بالتصدي لحممة  26
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بالتصدي لحممة 'أنا الجئ   وليد عوض: طالبت حركة حماس جامعة الدوؿ العربية االربعاح -راـ اهلل 
فاؼ عمص ح وؽ ال جئيف الفمسطينييف ي ودي' التي اطم  ا وزير الخارجية االسرائيمي افي در ليبرماف ل لت

 المشرديف مف وطن ـ.
وأرسمت حركة حماس االربعاح مذكرة تلص األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية د. نبيؿ العربي خ ؿ اجتماع 

'  تدعو في ا التصدي تلص حممة )أنا الجئ ي ودي( االسرائيمية. وكانت وزارة 131الجامعة في دورت ا '
رائيمية في اواخر الش ر الماضي حممة دعائية ت دؼ ل لتفاؼ عمص ح وؽ ال جئيف الخارجية اإلس

 .الفمسطينييف وفي م دمت ا حؽ العودة
وفي ظؿ ذلؾ التوجه االسرائيمي اكدت مذكرة حماس لمجامعة العربية االربعاح أف مجمس الجامعة العربية 

)مف الي ود( بـ م اجروف غير شرعييف يجب  اعتبر في قرارات ساب ة له 'أف جميا الداخميف تلص فمسطيف
تعادت ـ تلص األماكف التي جاووا من ا'  وبذا يوكد أف الدوؿ العربية ليست ضالعة في ت جير الي ود لدي ا بؿ 
بي عمص العكس تدعوبـ تلص العودة تلي ا  وقد حهت في قرار رخر الدوؿ أعضاح الجامعة 'ببذؿ المزيد مف 

 '.-تسرائيؿ -ة بكافة الطرؽ دوف بجرة الي ود مف أراضي ا تلص الج ود الفعالة لمحيمول
وأكدت الحركة أف الي ود في الدوؿ العربية لـ يعانوا أي تمييز ضدبـ عمص مدار الع ود اإلس مية 
المتعاقبة  ووجودبـ في ا دليؿ عمص الترحيب ب ـ  ولـ ي اجروا تلص تسرائيؿ تال بتخطيط مف المنظمة 

 د عمص ذلؾ عديد مف الباحهيف والمسووليف الي ود  ووجب توهيؽ بذ  الش ادات ونشربا الص يونية  وقد ش
 في العالـ بم ات متعددة لدحض الدعوى اإلسرائيمية.

وأشارت مذكرة حماس الص أف بذ  الحممة اإلسرائيمية بحاجة تلص أف تجدد جامعة الدوؿ العربية تحدي ا الذي 
والذي جاح فيه: 'ب ف أبواب الب د العربية مفتوحة لعودة الي ود تلي ا  أعمنته في قرارات الدورة األربعيف

والعيش في رحاب ا مواطنيف أكفاح متساوييف في الح وؽ والواجبات مهمما كاف يعيش رباوبـ وأجدادبـ قرونًا 
ية لمعمؿ طويمة في الب د العربية'. وأف تجدد كذلؾ دعوت ا لألميف العاـ لمجامعة 'باالتصاؿ بالدوؿ المعن

 .67عمص عودة الي ود تلص البمداف التي باجروا من ا' كما في قرارات الدورة الػ 
وأكدت الحركة أف ال جئيف الفمسطينييف ال زالوا وسيظموف متمسكيف بحؽ العودة والتعويض معًا  ولف تنج  

جامعة الدوؿ العربية  أي مبررات أو حموؿ وسط ت ؼ دوف تعادة الح وؽ تلص أصحاب ا  وبالتالي فإننا ندعو
 لمعمؿ عمص سحب المبادرة العربية والتي في ا دعوة لحؿ عادؿ يتفؽ عميه بش ف قضية ال جئيف الفمسطينييف.

 6/9/2012القدس العربي، لندن، 
 

 وروبية لزيارة االسرى في السجون االسرائيميةأتدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق  فتح 27
شكيؿ لجنة ت صي ح ائؽ أوروبية لزيارة االسرى في السجوف اإلسرائيمية. وج ت حركة فت  نداح لت: راـ اهلل

وي تي ذلؾ بالتزامف ما تصاعد ال مؽ الفمسطيني عمص ظروف ـ ومست بم ـ وح وق ـ السياسية واإلنسانية وفي 
 طميعت ا أوضاع ـ الصحية كما جاح في بياف لممتحدث باسـ حركة فت  في أوروبا د. جماؿ نزاؿ. 

و المجمس الهوري لحركة فت  اف لدى حركته معمومات عف تفاقـ األوضاع الصحية ألعداد مف وقاؿ عض
االسرى وبو ما ينتج عف سوح األوضاع الصحية في السجوف اإلسرائيمية المخصصة لمفمسطينييف بشكؿ 

لطبي عاـ. وات مت حركة فت  سمطات االحت ؿ بدفا أطباح السجوف تلص سياسات مف المماطمة واإلبماؿ ا
وال مباالة المن جية بصحة مرضص السجوف وبو ما يتسبب حاليا ب م نا عمص تدبور األحواؿ الصحية 
ألبنائنا االسرى. وكشؼ نزاؿ عف وجود ت ارير لدى وزارة االسرى الفمسطينية مبنية عمص ش ادات االسرى 
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ع ن ا لكي أنفس ـ تبيف وقائا اإلبماؿ الطبي بالتفصيؿ. وأضاؼ: نحتاج لج ة خارجية ل موقوؼ عمي ا وا 
 يتعامؿ مع ا صناع ال رار االوروبي ويحاسب االحت ؿ عمي ا.

وطالبت حركة فت  أوروبا بالض ط عمص سمطات السجوف إلط ؽ سراح األسرى ذوي األوضاع الحرجة 
 وتوفير الع ج ال ئؽ لب ية المرضص داخؿ السجوف.

 6/9/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 والفقر والبطالة األسعاروجو حكومتي غزة ورام اهلل بسبب ارتفاع بذر من انفجار شعبي مزىر يح 28
أكد عضو المجنة المركزية لمجب ة الشعبية لتحرير فمسطيف جميؿ مزبر أف الشارع الفمسطيني سيكوف  :غزة

لة واألوضاع خ ؿ األياـ ال ادمة أماـ انفجار شعبي ح ي ي في ظؿ ارتفاع األسعار وحالة الف ر والبطا
االقتصادية المتردية في غزة والضفة, داعيًا الج ات المسوولة تلص الوقوؼ أماـ مسووليات ـ والبحث الجدي 
في تدبور الظروؼ المعيشية واألزمة االقتصادية وتوفير فرص عمؿ لمخريجيف والعاطميف عف العمؿ حتص 

 يعيش المواطف الفمسطيني بكرامة.
اليوـ تنه "مف الطبيعي في ظؿ ارتفاع االسعار والحالة االقتصادية المتردية  وقاؿ مزبر في تصري  صحفي 

 في الضفة ال ربية وقطاع غزة أف يكوف بناؾ احتجاجات ضد حكومتي غزة وراـ اهلل".
وأوض  مزبر ب ف ما جرى ما الشاب تي اب أو ندى في غزة يعبر عف حالة ضيؽ شديدة في ظؿ عدـ 

 فرص العمؿ وزيادة وتفاقـ البطالة.ال درة عمص العيش وانعداـ 
وأكد أف االن ساـ السياسي الفمسطيني بو أحد األسباب الرئيسية لتفاقـ األزمة الحالية ويدلؿ عمص فشؿ 

 الحكومتيف في بذا الجانب.
وطالب مزبر بضرورة اإلسراع في تن اح االن ساـ السياسي وتح يؽ المصالحة لكي تتمكف حكومة الوحدة 

 ضا برامج تخفؼ مف حدة األزمة وتوفر ل مة العيش الكريـ لممواطف الفمسطيني.الوطنية مف و 
 6/9/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 حماس تثمن موقف النرويج الرافض لالستيطان 29

في بياف صحفي ل ا اليوـ األربعاح وصؿ المركز الفمسطيني لإلع ـ نسخة منه:  قالت حركة حماس: غزة
حِّب ب ذ  التصريحات  ونوّكد أفَّ دعوة الوزير النرويجي  يوناس جار ستورا  "تنَّنا في حركة حماس نر 

المجتما الدولي تلص تعادة النظر في موقفه مف استيراد البضائا والمنتجات مف المستوطنات الص يونية  
 خطوة في االتجا  الصحي ".

ترجمت ا عمص أرض الواقا بم اطعة  وأضافت "تنَّنا تذ نهّمف تصريحات وزير الخارجية النرويجي  لندعو تلص
جراحات  تمؾ البضائا أوروبيًا"  مطالبة المجتما الدولي بمنظماته وموسساته تلص اتخاذ مواقؼ عممية وا 

 صارمة لمنا االحت ؿ مف مواصمة مشاريعه االستيطانية ومخططاته الت ويدية. 
 5/6/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 الثوري أمين مقبول لرئاسة قائمتيا لخوض االنتخابات البمدية فتح ترشح أمين سر مجمسيا 10

أكدت مصادر فمسطينية في مدينة نابمس بشماؿ الضفة ال ربية ترشي  حركة "فت " ألميف سر : نابمس
 مجمس ا الهوري أميف م بوؿ لرئاسة قائمت ا في االنتخابات البمدية الم بمة.
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انسحاب المرشحة الساب ة عناف االتيرة نائبة محافظ نابمس مف وذكرت المصادر ب ف "ترشي  م بوؿ جاح بعد 
ترأس ا ال ائمة وخوض االنتخابات في ش ر تشريف األوؿ )أكتوبر( الم بؿ"  مشيرة تلص أف "ال ائمة التي 
ستكوف تحت اسـ "االست  ؿ والتمنية" مف المتوقا أف تضـ في ا مرشحيف مف حزب "الشعب الفمسطيني" 

  راطية لتحرير فمسطيف" و"االتحاد الديم راطي الفمسطيني فدا".و"الجب ة الديم
 5/9/2012قدس برس، 

 
 ""العشائر االنتخابات المحمية بين حقول "الفصائل" وبيادر 12

أطمؽ تع ف لجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية  بدح است باؿ قوائـ المرشحيف ل نتخابات البمدية  : راـ اهلل
وبينما  راوبا في العشريف مف تشريف اوؿ الم بؿ  جمبة كبيرة في جميا المحافظات.والمحمية المزما تج

حسمت قوى اليسار )كما يبدو( خياربا بخوض االنتخابات ضمف قوائـ موحدة  فاف حركة فت  ال تزاؿ في 
طور تشكيؿ قوائم ا في ظؿ عدـ تمكن ا مف حسـ مرشحي ا  كما يتض  في العديد مف المناطؽ. وفي 

وفي الم دمة من ا حركة حماس استب ت ذلؾ واعمنت رفض ا المشاركة في   ابؿ فاف الحركات اإلس ميةالم 
بمدية ومجمسا محميًا  عمما انه كاف تـ ت جيؿ االنتخابات  353العممية االنتخابية التي يفترض اف تشمؿ 

 داخؿ فت  حينا رخر.اكهر مف مرة والسباب مختمفة  تتعمؽ باألزمة الفمسطينية حينا  وبالصراعات 
وأعرب صال  رأفت  نائب األميف العاـ لحزب فدا في حديث لػ دوت كوـ عف تخوفه مف تدخؿ األج زة 
األمنية في عممية سير االنتخابات  بينما وصفت حماس بذ  االنتخابات بػ "الم زلة االنتخابية التي ت ودبا 

.فت " كما قاؿ المتحدث باسـ حركة حماس فوزي بربـو لػ   دوت كـو
واعرب ال يادي الفتحاوي  نبيؿ عمرو  عف رفضه مشاركة حركة فت  باالنتخابات بصورة رسمية  معم  ذلؾ 
باف "االنتخابات المحمية ت ـ المواطنيف في مدن ـ وقرابـ وبي تتعمؽ بالخدمات أكهر مف السياسة  فمماذا ال 

 ـ بدال مف الدخوؿ في التنافس مع ـ".تويد حركة فت  مف يختاربـ الناس بحرية  و ت دـ ل ـ الدع
واضاؼ:" بذا رأي طرحته عمص ال يادة الفتحاوية ولـ يوخذ به  بالتالي بـ أحرار كيؼ يودوف بذ  الم مة  

 ال يادة الرسمية في حركة فت  بي المسوولة عف ذلؾ".
سية ودور فت  في ا واعتبر عضو المجنة المركزية لحركة فت   عباس زكي بذ  االنتخابات بان ا "غير سيا

 تنظيـ لمعممية  واألمر متروؾ لممجتما المحمي الختيار مسوولي ـ"
وقاؿ في حديث لػ دوت كوـ النريد أف نجبر الناس عمص اختيار األشخاص المسووليف عف خدمات ـ 
وحيات ـ  او مف يكوف مسوواًل عن ـ  بي انتخابات ليست سياسية  نعمؿ عمص تمكيف الشعب مف اف يتمتا 

 بالديم راطية عبر صناديؽ االقتراع".
واشار الص دعوة فت  لتشكيؿ أوسا ائت ؼ وطني لخوض االنتخابات  وقاؿ: "االئت ؼ الوطني مفتوح ألي 
تنساف ينتمي ألي فصيؿ  أو مف الكفاحات أو مف المست ميف لترشي  نفسه  وال ائمة التي تجما أطياؼ 

 مختمفة تحظص باأللوية لدينا".
اف حركة حماس لف تعترؼ ب ذ  االنتخابات ولف تمنح ا غطاح الشرعية    ي بربوـ لػ دوت كوـ "وقاؿ فوز 

 الن ا " تتـ عمص أن اض التوافؽ الوطني والتعددية السياسية  وال يوجد ضماف لتعددية وحرية الترش ".
واآلف ت وؿ بالضفة   2005وأضاؼ " فت  بي مف اعت مت روساح البمديات الذيف فازوا في انتخابات 

تفضموا شاركوا في بذ  االنتخابات  بذ  م زلة انتخابية ولف نعترؼ ب ا  ولف نعطي ا ال طاح ولف نكوف 
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ش ود زور عمص بذ  المسرحية التي ت ودبا حركة فت " فيما دعا عباس زكي حركة حماس لػ "تجديد 
 ات بعرض الحائط".الشرعيات مف خ ؿ صناديؽ االنتخاب والتوقؼ عف ضرب ال وانيف والتشريع

واستبعد مراقبوف ومحمموف سياسيوف اف توهر االنتخابات المحمية المزما اجراوبا في الضفة ال ربية دوف غزة 
 بسبب معارضة حماس  عمص المصالحة.

 5/9/2012القدس، القدس، 
 

 نتنياىو يمغي اجتماعا لوزرائو احتجاجا عمى تسريبيم معمومات حول الموقف من إيران 11
: أقدـ رئيس الوزراح اإلسرائيمي  بنياميف نتنيابو  أمس  عمص تل اح الجزح الهاني مف أبحاث المجمس تؿ أبيب

الوزاري المص ر لمشػووف األمنيػة  بعػد دقػائؽ مػف بػدئ ا  وذلػؾ بحجػة تسػريب معمومػات لمصػحافة مػف الجػزح 
 ا الخطػػر مػػف التسػػم  األوؿ مػػف بػػذ  األبحػػاث  التػػي تركػػزت حػػوؿ األخطػػار المحدقػػة بإسػػرائيؿ وفػػي م ػػدمت

 النووي اإليراني.
وقػاؿ نتنيػابو فػي مسػت ؿ الجمسػة ال صػػيرة: "وقػت وجيػز بعػد انت ػاح الجمسػة أمػػس حػدث أمػر خطيػر  ف ػد تػػـ 
تسريب معمومات مف مداوالت المجمس الوزاري. تف أمف الدولة ومواطني ػا منػوط بال ػدرة عمػص تجػراح مػداوالت 

صػ ر لمشػػووف السياسػية واألمنيػة وأمامػه يػػتـ اسػتعراض جميػا الوقػػائا سػرية ومعم ػة فػي المجمػػس الػوزاري الم
واآلراح والتػداعيات. بػػذ  بػػي أداة عمػػؿ أساسػػية فػػي تدارة أمػػف الدولػػة. وشػػخص معػػيف قػػد مػػس بشػػكؿ خطيػػر 
باله ػػة التػػي يمنح ػػا مواطنػػو تسػػرائيؿ ل ػػذا المنتػػدى. تف بػػذا الشػػخص خػػرؽ ال واعػػد األكهػػر أساسػػية المتعم ػػة 

اوالت في المجمس الوزاري المص ر لمشػووف األمنيػة وشػو  سػمعة بػوالح الػذيف حضػروا الجمسػة ولػـ بإجراح مد
 يسربوا معمومات مف مداوالت ا".

ورفض نتنيابو أف تت ـ الصحافة اإلسرائيمية ب ذ  التسريبات وقاؿ: "ليس لي أي شكوى ضد وسائؿ اإلع ـ  
ه ػة األكهػر أساسػية المطموبػة إلجػراح مػداوالت المجمػس ف ذ  ت وـ بواجب ا. ولكف لدي شكوى ضد مػف خػرؽ ال

الػوزاري حػػوؿ قضػػايا ت ػػـ أمػف تسػػرائيؿ وبػػو نػػاؿ مػف قػػدرتنا عمػػص تجػػراح مػداوالت سػػرية. لػػدي مسػػوولية حيػػاؿ 
 مواطني دولة تسرائيؿ وأمف الدولة ولذلؾ أل ي بذ  الجمسة".

التاريخ اإلسرائيمي. وعندما خرجوا مف مكتػب وقد انفض الوزراح بعد بذا الحدث الدرامي واالستهنائي جدا في 
رئػػيس الحكومػػة  كػػاف بنػػاؾ مػػف حػػرص عمػػص تسػػريب قػػرار فػػض الجمسػػة تلػػص الصػػحافة اإلسػػرائيمية. ورفػػض 
الوزراح التع يب لكف أحدبـ سما وبو يتمتـ ساخرا: "لمكتب رئيس الحكومة ف ط مسموح التسريب لمصحافة". 

ؽ بػػو وزيػػر الطاقػػة  عػػوزي النػػدوا  الػػذي أيػػد نتنيػػابو فػػي قػػرار  واقتػػرح والػػوزير الوحيػػد الػػذي وافػػؽ عمػػص التعميػػ
عميه أف يػ مر بفحػص جميػا الػوزراح والمسػووليف األمنيػيف الػذيف شػاركوا فػي الجمسػة بماكينػة فحػص الكػذب. 
وقاؿ النداو: "فع  بناؾ جنوف في حارتنا. فمسوولوف كبار يفضموف استرضاح الصػحافييف عمػص أمػف الدولػة 

خطيػر". وقػػاؿ: تنػه يويػد أف ال يجتمػػا المجمػس الػوزاري األمنػػي المصػ ر وال تبحػث قضػػايا حساسػة فػػي وبػذا 
 الحكومة قبؿ أف يعرؼ مف بو الوزير أو المسووؿ الذي سرب المعمومات لمصحافة.

 6/9/1021، الشرق األوسط، لندن
 

   "منظمة إرىابية"نتنياىو يطالب الدول األوروبية بإعالن حزب اهلل  13
بنيػػاميف نتنيػػابو خػػ ؿ اسػػت باله  أمػػس  وزيػػر الخارجيػػة ” اإلسػػرائيمي“طالػػب رئػػيس الػػوزراح : .بػػي .ري( )يػػو

 ”.منظمة تربابية“اإليطالية جوليو تيرزي  الدوؿ األوروبية بإع ف حزب اهلل المبناني 
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عػ ف عػف حػزب يوجد ج د أعت د أف أوروبا تستطيا أف تبذله مف أجؿ دفا األمف والس ـ وبو اإل“وقاؿ تنه 
اهلل وبو عميؿ إليراف  كمنظمة تربابية  ألف بذ  المنظمة بي فعً  منظمة تربابية وبي أكبر منظمة تربابية 

 ”.في العالـ  وأوروبا تستطيا أف ت دـ الكهير مف خ ؿ بذا اإلع ف
 6/9/1021، الخميج، الشارقة

 
  ألف قتيل مائةوالر و مميار د عشرينستخبارات اإلسرائيمية: تكمفة حرب إيران اإل 14

قػّدرت أج ػزة االسػتخبارات العسػكرية اإلسػرائيمية تكمفػة  :نادية سعد الديف وبربـو جرايسي -الناصرة  –عماف 
ألػؼ قتيػؿ وبجػرة مميػوف ونصػؼ  200مميػار دوالر  وخسػائر بشػرية تصػؿ تلػص  10الحرب عمص تيراف بنحػو 

ية لوسائؿ تع ـ تسرائيمية التي قالت تف "بناؾ خ فػات مميوف تسرائيمي مف منازل ـ  حسب المواقا اإللكترون
 حادة بيف أعضاح المجمس الوزاري المص ر حوؿ ضرب ط راف.

وناقش المجمس الوزاري االسرائيمي المص ر في اجتماع ع د  أوؿ مف أمس  واست رؽ عشر ساعات  الممؼ 
 اإليراني ب بعاد  المختمفة.

اعضػػاح رخػػريف( "كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالموضػػوع اإليرانػػي  حيػػث  9  و وبحػػث اجتمػػاع المجمػػس )برئاسػػة نتنيػػابو
وضػػعت أمامػػه المعطيػػات والت ػػارير االسػػتخبارية والت ػػديرات األمنيػػة  وتػػـ االسػػتماع لت ػػارير اسػػتخبارية حػػوؿ 
المفاع ت النووية اإليرانيػة"  وفػؽ عضػو المجمػس الػوطني الفمسػطيني الخبيػر فػي الشػووف اإلسػرائيمية غػازي 

 السعدي.
وقػػػػدـ معطيػػػػات تحميميػػػػة عػػػػف "مػػػػدى ت ػػػػدـ المشػػػػروع وال ػػػػدرات العسػػػػكرية اإليرانيػػػػة م ابػػػػؿ ال ػػػػدرات العسػػػػكرية 
مكانية تعرض الكياف اإلسرائيمي لضربات صاروخية مف تيراف وحزب اهلل  وحجـ الخسائر التي  اإلسرائيمية  وا 

 ست ا عميه".
ألػػػؼ جنػػػدي فػػػي  021,200ية  والمتمهمػػػة فػػػي وتعػػػاطص االجتمػػػاع مػػػا ال ػػػدرات العسػػػكرية واألمنيػػػة اإلسػػػرائيم

 3  و22واؼ  26طػػػػػػائرة اؼ  030طػػػػػػائرة  بين ػػػػػػا نحػػػػػػو  2966دبابػػػػػػة  و 3,130االحتيػػػػػػاط والنظػػػػػػامي و 
جػػػراح مفاوضػػػات لشػػػراح  3سػػػفينة حربيػػػة  عػػػدا عػػػف شػػػراح  23غواصػػػات  و غواصػػػات أخػػػرى مػػػف ألمانيػػػا وا 

 ال واصة السابعة.
شػػص أف ي ػػا صػػاروخ أو أكهػػر عمػػص خمػػيج حيفػػا  حيػػث الصػػناعات وقػػاؿ السػػعدي تف "الكيػػاف اإلسػػرائيمي يخ

ألػؼ طػف مػف مػادة األمونيػا المشػعة  تضػافة تلػص مصػفاة  21الكبيرة  ومن ا مصػنا لمكيماويػات يحتػوي عمػص 
 البتروؿ  كما سيتسبب ذلؾ في كارهة كبيرة عمص الخميج والمنط ة الشمالية ب سربا".

كيماويػة فػي تػؿ أبيػب  بحيػث تف أي رد تيرانػي عمػص شػف الحػرب ولفت تلػص وجػود "قواعػد عسػكرية ومصػانا 
سيشؿ الحركة االقتصادية"  موضحًا ب نػه "ال يتػوفر لػدى الكيػاف المحتػؿ نفػس طويػؿ عمػص الحػرب يزيػد عمػص 

 الش ر الواحد ت ريبًا".
 6/9/1021، الغد، عم ان

 
 ركيامع ت إنياء التوترفي  واشنطنتريد أن تحذو حذو  "إسرائيلليبرمان: " 15

قالػت صػحيفة يػديعوت أحرونػوت اإلسػرائيمية يػـو األربعػاح اف الواليػات  :محمػد عبػد العػاؿ -ال دس )رويتػرز(
وزيػر  وقػاؿ. بسبب االعتداح عمص أسػطوؿ الحريػة تركيا بيف "تسرائيؿ" و المتحدة تحاوؿ التوسط إلن اح النزاع 
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ال يمػػانا فػػي اسػػػتعارة صػػفحة مػػف الدبموماسػػػية الخارجيػػة االسػػرائيمي افيجػػدور ليبرمػػػاف قػػاؿ يػػـو اله هػػػاح انػػه 
 األمريكية لصياغة بياف مف أجؿ محاولة الخروج مف الم زؽ بيف تسرائيؿ وان رة.

جنديا باكستانيا في غارة جوية عمص الحدود  10والحظ ليبرماف أنه بعد اف قتؿ جنود أمريكيوف بطريؽ الخط  
الخارجية األمريكية بي ري كمينتوف اف ب دبا "ت سؼ إلزباؽ قالت وزيرة   األف انية في نوفمبر تشريف الهاني

األرواح الذي اصػاب الجػيش الباكسػتاني" واف واشػنطف "ممتزمػة بالعمػؿ بشػكؿ وهيػؽ مػا باكسػتاف واف انسػتاف 
 لمحيمولة دوف تكرار بذا."

 برياح".وقاؿ ليبرماف تف بياف كمينتوف ال يمكف تسميته اعتذارا ولكنه "تعبير عف األسؼ ل تؿ أ
"أقػوؿ لكػـ تنػه تذا كانػت بػذ  بػي الصػياغة   واضاؼ قوله لحزبه في كممة حصمت رويترز عمص نسػخة من ػا

ذا قبؿ األتراؾ الصياغة األمريكية فإنني مستعد قطعا الستخدام ا. وبذا بو ما أن  مستعد ل بوله". اوا 
 6/9/1021، وكالة رويترز لألنباء

 
 ل صدام لنصب فخ الغتيالو خالل جنازتوخططت لقتل خا "إسرائيل" ":يديعوت" 16

تسرائيؿ خططت الغتياؿ   أف "يديعوت أحرونوت" في عددبا الصادر اليوـ: كشفت نظير مجمي - تؿ أبيب
الرئيس العراقي األسبؽ صداـ حسيف  ولكن ا استصعبت الوصوؿ تليه داخؿ ب داد  ففكػرت فػي اغتيػاؿ خالػه 

الػرئيس العراقػي كػاف يحبػه بشػكؿ خػاص  وسػي تي حتمػا لممشػاركة المريض خير اهلل طمفاح  عمص اعتبار أف 
جنػود خػ ؿ  2في جنازته في بمدة العوجا  وعندبا يتـ اغتياله في الجنازة. وأل يت الخطة  ف ػط بسػبب م تػؿ 

 عمميػػة التػػدريب جػػراح سػػ وط صػػاروخ خطػػ  عمػػص مجموعػػة الكومانػػدوز التػػي اختيػػر أعضػػاوبا لتنفيػػذ العمميػػة.
تف أسرار خطة اغتياؿ صداـ مخزونة في عػدة صػناديؽ داخػؿ أحػد مخػازف الجػيش السػرية   وت وؿ الصحيفة

 مختومة بالشما األحمر. 
 6/9/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 بيريز: منذ أيام ىتمر لم يظير قائد مثل نجاد من حيث العداء لمييود واإلنسانية 17

في ػا تنػه منػذ  عمػؽ فػي الموضػوع اإليرانػي قػاؿأطمؽ الرئيس اإلسرائيمي شيمعوف بيػريس  أمػس  تصػريحات تت
أياـ "الرئيس النازي األلماني  أدولؼ بتمر"  لـ يظ ر في التاريخ قائػد مهػؿ الػرئيس اإليرانػي  محمػود أحمػدي 

 نجاد  مف حيث العداح لمي ود ولإلنسانية ومف حيث ت ديد األمف والس ـ العالمييف.
ارجيػػة اإليطػػالي  د. جيوليػػوو تػػارزي  الػػذي حضػػر لمتباحػػث مػػا وكػػاف بيػػريس يػػتكمـ لػػدى اسػػت باله وزيػػر الخ

اإلسػػرائيمييف فػػي عػػدة مواضػػيا هنائيػػة تضػػافة تلػػص الموضػػوعيف اإليرانػػي والسػػوري. وقػػد شػػكر بيػػريس تيطاليػػا 
وأوروبػػا ب سػػربا عمػػص دوربػػا فػػي فػػرض الع وبػػات االقتصػػادية الصػػارمة عمػػص تيػػراف. وقػػاؿ: تنػػه واهػػؽ مػػف أف 

نه سيصػؿ تلػص الخيػار العسػكري ضػد تيػراف فػي حػاؿ لػـ تنفػا ال رب لف يسم  إل يراف بإنتاج ال نبمة النووية وا 
 اإلجراحات الع ابية.

 6/9/1021، الشرق األوسط، لندن
 

 تتدرب عمى سيناريو حرب سريعة "إسرائيل" 18
ة شػػ دت منػػاطؽ الجميػػؿ وشػػماؿ فمسػػطيف والجػػوالف المحتمػػة تحركػػات مكهفػػ: رمػػاؿ شػػحادة -ال ػػدس المحتمػػة 

لحػػاف ت لمجػػيش اإلسػػرائيمي وبػػي تن ػػؿ معػػدات حربيػػة ومػػدرعات لميػػوـ الهػػاني عمػػص التػػوالي. وأعمػػف الجػػيش 
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اإلسرائيمي اف ن ػؿ األسػمحة ونشػربا فػي المنط ػة الشػمالية يػ تي فػي سػياؽ تػدريبات يجري ػا لضػماف اسػتعداد  
 ألي حاؿ طوارئ في الشماؿ.

دات ال تاليػة الػػص الحػدود الشػػمالية تجػا  لبنػػاف وسػورية  بمػػا ووفػؽ الجػيش  تشػػمؿ التػدريبات ن ػػؿ مختمػؼ المعػػ
يحاكي سػيناريو اشػتعاؿ حػرب سػريعة تتطمػب تزويػد الجػيش كميػات كبيػرة مػف المعػدات  كمػا يضػمف الجػيش 
تعبئػػة المخػػازف بكػػؿ مػػا يتطمبػػه الجنػػود فػػي الحػػرب. وفػػي سػػياؽ التػػدريب عمػػص ن ػػؿ األسػػمحة  ُيجػػري الجػػيش 

ص كيفيػػة تجنيػػد جنػػود االحتيػػاط ل لتحػػاؽ بالجب ػػة فػػي حػػاؿ الطػػوارئ الحربيػػة بالسػػرعة االسػػرائيمي تػػدريبات عمػػ
 ال صوى.

 6/9/1021، الحياة، لندن
 

 "ضرب قوات األسد سيوقف مجازر سوريا" : عاموس يدلين 19
كتب عاموس يدليف في صحيفة "االندبندنت" م ااًل تحميً  بعنواف "ضػرب قػوات االسػد ف ػط سػيوقؼ المجػازر 

ريا". وقػػاؿ عػػاموس وبػػو رئػػيس سػػابؽ لج ػػاز االسػػتخبارات العسػػكرية االسػػرائيمية اف الػػرئيس السػػوري فػػي سػػو 
بشار االسد مستمر في است  ؿ موقؼ المجتما الدولي الذي يت اضص عف تدبور الوضا في سػوريا ويزبػؽ 

 المئات مف ارواح المدنييف االبرياح اسبوعيًا.
تخوفوف مف اف االستعانة ب وات اجنبية سيعرض سوريا الص وضا واضاؼ عاموس اف العديد مف السورييف ي

مشابه لمعراؽ. وبحسب يدليف فإف الكهيريف يعارضػوف التػدخؿ العسػكري األجنبػي فػي سػوريا خوفػًا مػف الفشػؿ 
التي منيت به ال وات االجنبية فػي العػراؽ واف انسػتاف. واشػار يػدليف الػص اف بػذا االعت ػاد خػاطئ ألف ال ػرب 

 .1022عاما  وليبيا في عاـ  23ح يؽ انتصارات في كوسوفو منذ استطاع ت
 6/9/1021، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 تتخوف من "عمميات إرىابية" ضد رعاياىا خالل عطمة األعياد الييودية "سرائيل"إ 30

ح  اف اسػرائيؿ أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقع ا عمص الشػبكة  اليػـو االربعػا: /وكاالت 04عرب
تتخوؼ مف تنفيذ عمميات تربابية ضد مواطني ا في الخارج خ ؿ عطمة األعياد الي وديػة التػي تبػدأ فػي رأس 

 السنة الي ودية بعد عشرة أياـ.
ون مػػت الصػػحيفة فػػي بػػذا السػػياؽ  أف الخارجيػػة االسػػرائيمية توج ػػت الػػص كػػؿ مػػف اليونػػاف وقبػػرص وتاي نػػد 

بر ابدافا لمسياح االسرائيمييف  خ ؿ فترة األعياد  توج ت الي ا بتشديد اإلجػراحات وغيربا مف الدوؿ التي تعت
 األمنية حوؿ السياح اإلسرائيمييف.

وأضػػػافت الصػػػحيفة  أف تركيػػػا وأذربيجػػػاف بمػػػا أيضػػػا مػػػف بػػػيف الػػػدوؿ المسػػػت دفة  اضػػػافة الػػػص بعػػػض الػػػدوؿ 
 ائيمييف.االفري ية بين ا نيجيريا وكينيا  حيث يعمؿ بناؾ مئات االسر 

وحػػػػذرت اسػػػػرائيؿ مواطني ػػػػا الػػػػذيف يػػػػزوروف شػػػػبه جزيػػػػرة سػػػػيناح مػػػػف عمميػػػػات اختطػػػػاؼ متوقعػػػػة ضػػػػد رعايػػػػا 
 اسرائيمييف وعمميات تربابية.  

 5/9/1021، 48عرب 
 

 حاخام ييودي: مرسي يسعى الحتالل القدس 32
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احػػت ؿ ال ػػدس قػػاؿ الحاخػػاـ الي ػػودي المتشػػدد  شػػموئيؿ شػػموئيمي  تف الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػص يريػػد 
وطػػرد الكيػػاف الصػػ يوني من ػػا  محػػذرا مػػف أنػػه تذا لػػـ تسػػتعد تسػػرائيؿ لمواج ػػة مصػػر اآلف سػػيتحوؿ الػػرئيس 
محمد مرسي تلص زعيـ معاٍد مهػؿ الػزعيـ الراحػؿ جمػاؿ عبػد الناصػر و"سػندفا همػف ذلػؾ بابظػًا فػي المسػت بؿ 

 ال ريب".
 5/9/1021، السبيل، عم ان

 
 األبحاث والتطويربمن جية االستثمار عالميًا المرتبة الثالثة ب "سرائيلإ"االقتصادي العالمي": " 31

دولة  ت رير  السنوي  والذي يضا تسػرائيؿ فػي  200(  الذي يضـ WEFنشر المنتدى االقتصادي العالمي )
تلػػص  09  ولكػػف معػػدي الت ريػػر يشػػيروف تلػػص تراجع ػػا فػػي تػػدريس الرياضػػيات والعمػػـو مػػف المرتبػػة 23المرتبػة 

 .49مرتبة ال
ويفحػػص معيػػػار المنتػػػدى االقتصػػػادي العػػالمي قػػػدرة كػػػؿ دولػػػة عمػػػص الػػدخوؿ فػػػي منافسػػػة اقتصػػػادية عالميػػػة. 

 .02وبحسب الت رير فإف مستوى التعميـ في المدارس االبتدائية جرى تدريجه في المرتبة 
يف ا لمسػنة الهانيػة فػي وأشار الت رير في الم ابؿ تلص نوعية الموسسات البحهيػة فػي تسػرائيؿ  والتػي جػرى تصػن

 المكاف األوؿ  تلص جانب سويسرا  وذلؾ بفضؿ مع د وايزماف والتخنيوف.
كما جػاح أنػه جػرى تػدريج تسػرائيؿ فػي المرتبػة الهالهػة فػي العػالـ مػف ج ػة االسػتهمار فػي األبحػاث والتطػوير  

رتبػة الهامنػة مػف ج ػة التعػاوف وفي المرتبة الرابعة في العالـ في نسبة االختراعات تلص عدد السػكاف  وفػي الم
بيف الموسسات البحهيػة وبػيف الصػناعة. واسػتنادا تلػص ذلػؾ ف ػد جػرى تػدريج ا فػي المرتبػة الهامنػة عالميػا مػف 

 ج ة التجديد.
 5/9/1021، 48عرب 

 
 يقوم بزيارة سرية إلى سيناء إسرائيميمسؤول استخباراتي  33

ارات الص يونية  موشيه دانياؿ  يزور حاليًا مدينػة كشفت مصادر مّطمعة أف رئيس ج از االتصاؿ باالستخب
مسػػػووليف  حيػػػث الت ػػػص بالفعػػػؿ قيػػػادة ال ػػػوات متعػػػددة  2شػػػـر الشػػػيخ  سػػػرًا  لمػػػدة يػػػوميف  بصػػػحبة وفػػػد مػػػف 

الجنسػػػيات العاممػػػة فػػػص "نويبػػػا" و"طابػػػا"  كمػػػا الت ػػػص أيضػػػًا عػػػددًا مػػػف قػػػادة المخػػػابرات المصػػػرية. وأضػػػافت 
د منط ػػة خمػػيج "نعمػػة"  و"الممشػػي السػػياحي" تحػػت حراسػػة أمنيػػة مشػػددة  كمػػا قػػاـ المصػػادر أّف "دانيػػاؿ" تف ّػػ

                                                                         دقي ة.  20بجولة بحرية حوؿ ميناح "شـر الشيخ" است رقت 
 موقع فمسطين اليوم

 5/9/1021، 1628 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 فير "إسرائيل" بتشيمي يطالب بسحب كتاب رياض أطفال يروي قصة طفل فمسطيني الجئس 34

 ذكػرت صػحيفة 'يػديعوت احرونػوت' العبريػة  فػي عػددبا الصػادر اليػـو الخمػيس  اف السػػفير: ال ػدس المحتمػة
 يػةدافيػد ددوف عمػـ مػف مدرسػة ي وديػة اف مكتبػة ريػاض االطفػاؿ فػي المػدارس الحكوم اإلسرائيمي فػي تشػيمي

تحتوي عمص كتاب بعنواف مف العراؽ الص كاالر  ) مدينػة فػي تشػيمي ( يػروي قصػة عبػودي الطفػؿ  في تشيمي
الفمسطيني الذي وصؿ الص تشيمي الف عائمته طردت مف فمسطيف عمص ايػدي االحػت ؿ الصػ يوني. ويصػؼ 
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واضػطر الػص الوصػوؿ الكتاب الطفؿ عبودي عمص انه الجػئ مسػكيف ف ػد وطنػه بعػد احت لػه مػف قبػؿ الي ػود 
 الص تشيمي البعيدة.

السػػفير االسػػرائيمي ادعػػص امػػاـ وزارة التعمػػيـ التشػػيمية اف الكتػػاب بػػو دعايػػة فمسػػطينية يجػػب محاربت ػػا. وابمػػغ 
 الخارجية االسرائيمية انه تم ص ردا بانه تـ منا التداوؿ بالكتاب في رياض االطفاؿ.

 6/9/1021، وكالة سما اإلخبارية
 

 فريقيا جاءوا عبر الحدود مع مصرأمياجرا  عشرينرفض دخول ت "سرائيل"إ 35
افري يػا ي يمػوف منػذ اسػبوع فػي مخػيـ عمػص حػدودبا مػا مصػر  10رفضػت اسػرائيؿ دخػوؿ : رويترز –ال دس 

 في اطار حممة ضد الم اجريف الذيف يتوافدوف عبر الحدود.
 6/9/1021، الحياة، لندن

 
 د معرفة بن كيران المسبقة بانتمائو لمدولة العبريةالرباط يؤكبلمؤتمر  يعسرائيمي د  إناشط  36

عػػوفير برونشػػتايف المستشػػار السػػابؽ السػػحؽ رابػػيف وعضػػو الوفػػد االسػػرائيمي أكػػد الربػػاط ػ محمػػود معػػروؼ: 
عبػد اإللػه بنكيػراف وسػعد الػديف أف عبر شبكة تذاعات 'راديو بموس' الم ربػي     لممفاوضات ما الفمسطينييف

  لحضور موتمر حزب العدالة والتنمية االس مي الم ربي اف انتمائه إلسرائيؿ عندما ُدعيكانا يعرف العهماني
الػػذي ع ػػد فػػي تمػػوز )يوليػػو( الماضػػي بحضػػور خالػػد مشػػعؿ زعػػيـ حركػػة حمػػاس وقػػادة عػػدد مػػف االحػػزاب 

 والجماعات االس مية في العالـ العربي.
ة والتنميػة  بنكيػراف  وحػيف قػّدمت لػه نفسػي بكػوني 'سػعدت بم ػاح األمػيف العػاـ لحػزب العدالػ :وقاؿ برونشتايف

فرنسيا تسرائيميا  متوفرا عمص جواز سفر فمسطيني ومناض  مف أجؿ الس ـ  كاف سعيدا بجموسي معػه.. أّمػا 
 سعد الديف العهماني ف د كاف يعرؼ توفري عمص جواز سفر تسرائيمّي ورخر فمسطينّي'.

 6/9/1021، القدس العربي، لندن
 

 "سرائيل"إمن أت ييود: تقديم تنازالت لمفمسطينيين ىو اكبر خطر عمى حاخاما 37
طالب حاخامات ي ػود خػ ؿ ل ػائ ـ السػفير الفرنسػي لػدى اسػرائيؿ 'كريسػتوؼ بي ػو' اف ين ػؿ : ال دس المحتمة

وقؼ دعـ االرباب الفمسطيني  وعدـ دعػـ تنشػاح "رسالة لمرئيس الفرنسي وحكومته واالتحاد االوروبي مفادبا 
وقاؿ الحاخاـ االسرائيمي 'ليفيف' اف ت ديـ تنازالت لمفمسطينييف    عمص حد وصف ـ."ربابية مف ابو مازفتدولة 

بو اكبر خطر عمص امػف اسػرائيؿ  ويػودي الػص عػدـ االسػت رار فػي المنط ػص ب سػربا  وشػكر السػفير الفرنسػي 
 عمص التزاـ فرنسا المطمؽ ب مف اسرائيؿ في ارض ا.

 5/9/1021، اريةوكالة سما اإلخب

 
صابةاستشياد فمسطيني  38  في قصف متواصل عمى مخيم اليرموك في سوريا أربعة وا 

رخريف  في سمسمة عمميات قصؼ ب ذائؼ ال اوف ش دبا مخػيـ اليرمػوؾ  0استش د فمسطيني  وأصيب  :غزة
 ل جئيف الفمسطينييف بدمشؽ  مساح اليـو األربعاح.

ذ سػاعات طويمػة  لعمميػات قصػؼ مت طعػة بػيف الفينػة واألخػرى  وأوضحت المصادر  أف المخيـ يتعرض منػ
حيث كانت رخر عمميات ال صؼ است دفت المنط ة الواقعة خمؼ ما ُيعرؼ بػ "سػينما النجػوـ"  كمػا وسػ طت 
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بعض ال ذائؼ عمص عدد مف منازؿ ال جئيف الفمسطينييف كاف رخربا منزؿ الدكتورة أسيمة عابورة في منط ة 
 مسطيف.الدوار بشارع ف

وس طت عدة قذائؼ عمص مبنص خػالي مػف السػكاف فػي شػارع ال ػدس ممػا تسػبب ب ضػرار ماديػة  كمػا سػ طت 
 مواطنيف بجراح مختمفة. 0عدة قذائؼ في أوقات مختمفة بمناطؽ عدة مف شارع فمسطيف ما أدى إلصابة 

جئػػيف السػػورييف في ػػا  وأقػػدـ الجئػػوف فمسػػطينيوف فػػي المخػػيـ عمػػص تخػػ ح مدرسػػة اليرمػػوؾ الهانويػػة  مػػف ال 
 لتػػ ميف حيػػات ـ نتيجػػة ال صػػؼ المتواصػػؿ فػػي محػػيط المدرسػػة وخاصػػًة مػػف قبػػؿ الطيػػراف المروحػػي السػػوري.
وتتعػػرض خػػدمات االتصػػاالت واالنترنػػت بػػالمخيـ ل ن طػػاع لسػػاعات مختمفػػة  ممػػا يزيػػد مػػف معانػػاة ال جئػػيف 

 نفس ا وفؽ المصادر ذات ا. في التواصؿ ما العائ ت المشتتة عف بعض ا ل طمئناف عمص
 5/9/1021، القدس، القدس

 
 قراقع: الحممة اإلسرائيمية عمى إعانات األسرى تحريض عمى السمطة والرئيس 39

راـ اهلل: أكد وزير شووف األسرى والمحرريف عيسص قراقا  أمس  أف التحػريض اإلع مػي اإلسػرائيمي األخيػر 
ي سػجوف االحػػت ؿ  يػ تي فػي سػػياؽ السياسػة اإلسػرائيمية فػػي عمػص اإلعانػات التػػي تتم ابػا عػائ ت األسػػرى فػ

التحػػريض عمػػص السػػمطة الوطنيػػة  والػػرئيس محمػػود عبػػاس  وفػػي سػػياؽ الحممػػة التحريضػػية عمػػص األسػػرى فػػي 
 سجوف االحت ؿ  ولتشديد الحصار عمص السمطة الوطنية  والتحريض عمص قطا المعونات الخارجية.

نسانية  وبي ما تشبه الضماف االجتماعي فػي كافػة  وأشار تلص أف معونات األسرى بي معونات اجتماعية وا 
الدوؿ  بما في ا تسرائيؿ  لمحاالت المتضررة والمنكوبة فػي أي مجتمػا  موكػدًا أف األسػرى وعػائ ت ـ ضػحايا 
االحػػػت ؿ  وأف قػػػوانيف السػػػمطة منػػػذ نشػػػ ت ا أقػػػرت ت ػػػديـ المسػػػاعدات ألطفػػػال ـ  وأف تسػػػرائيؿ تعمػػػـ عػػػف بػػػذ  

 ال وانيف التي أقربا المجمس التشريعي منذ سنوات طويمة.
 6/9/1021، األيام، رام اهلل

 
خراجو من "القبر المؤقت" 40  أبو سيسي يطالب بنصرتو وا 

وصؼ األسير الفمسطيني المعزوؿ في سجوف االحت ؿ اإلسرائيمي ضرار أبو سيسي الزنزانة االنفراديػة : غزة
جاح ذلؾ في رسالة سػرب ا  "  مطالًبا بمضاعفة الج ود مف أجؿ تخراجه من ا.التي ي با في ا بػ "ال بر الموقت

 .أبو سيسي مف عزله االنفرادي في سجف عس  ف ووزعت ا جمعية "واعد" لألسرى والمحرريف
 6/9/1021، السبيل، عم ان

 
 " تعترف أن الخطر يتيدد حياة األسير البرقاإلسرائيمية "مصمحة السجوننادي األسير:  42

اعترؼ طبيب مسووؿ في مصمحة السجوف اإلسرائيمية بخطورة الوضػا الصػحي ل سػير سػامر البػرؽ  :فجني
 يوـ  احتجاجا عمص اعت اله االداري.200المضرب عف الطعاـ منذ ما يزيد عف 

وقاؿ مدير الوحدة ال انونية في نادي األسير جواد بولص لػ تف الت رير الطبػي الػذي أعػد  الطبيػب االسػرائيمي 
مسووؿ في السجف  ووزعه محامي األسير عمػص ال اضػية العسػكرية فػي محكمػة "عوفر"يشػير تلػص أف البػرؽ ال

ويوضػػ  الت ريػػر" أف البػػرؽ قػػد يتعػػرض تلػػص ت ييػػر جػػذري فػػي حالتػػه  ك ػػـ مػػف وزنػػه منػػذ تضػػرابه". 10ف ػػد 
مموت المفاجئ  الصحية أو أي نكسة مفاجئة  دوف أف يكوف بناؾ أي م دمات األمر الذي يمكف أف يودي ل
 وأف استمرار تضرابه عف الطعاـ قد يودي تلص أضرار في جسمه ال يمكف ع ج ا ال ح ا".
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 5/9/1021، القدس، القدس
 

 "أسرى فمسطين لمدراسات": االسرى االشبال يواجيون االنتياك بعيدا عن وسائل االعالم 41
تفرد باألسػرى األشػباؿ فػي سػجف بشػاروف أكد مركز أسرى فمسطيف لمدراسات باف تدارة السػجوف تسػ: راـ اهلل 

 وتمارس بح  ـ كؿ أشكاؿ االنت اؾ والتضييؽ بعيدا عف وسائؿ اإلع ـ  التي قمما تتطرؽ تلص معانات ـ.
% مػػػف األشػػػباؿ فػػػي سػػػجوف 10وأوضػػػ  مػػػدير المركػػػز الباحػػػث ريػػػاض األشػػػ ر فػػػي تصػػػري  صػػػحفي  بػػػػ"اف 

حت ؿ يتواجدوف في سجف بشاروف سيح السمعة والذي ال يصم  لحياة البشػر  ويتعرضػوف لحممػة تنكيػؿ اال
منظمة مف قبؿ اإلدارة  التي تخصص ل ـ شرطة مف المتدينيف الي ود والمعروفيف بعدائ ـ الشػديد وكػرابيت ـ 

 لألسرى الفمسطينييف".
لم ايػة  وتفت ػر تلػص ابسػط م ومػات الحيػاة وتحػػرم ـ وأشػار األشػ ر تلػص "أف حيػاة األشػباؿ فػي بشػاروف سػػيئة 

اإلدارة مف كافة ح وق ـ اإلنسانية التػي نصػت عمي ػا المواهيػؽ الدوليػة  وتمػنع ـ مػف تكمػاؿ الدراسػة  والتػزاور 
 بيف ال رؼ  وكذلؾ يعانوف مف ن ص حاد في كميات األكؿ التي ت دـ ل ـ ونوعيته".

 5/9/1021، القدس، القدس
 

  ى: االحتالل يعمل عمى تيويد مغارة الكت ان في القدس مؤسسة األقص 43
  أمس  أف االحػت ؿ ي ػوـ بعمميػة ت ويػد ”موسسة األقصص لموقؼ والتراث“كشفت  منتصر حمداف: -راـ اهلل 

متػػرًا  120رالؼ متػػر مربػػا وعمػػص امتػػداد نحػػو  9واسػػعة لم ػػارة الكتػػاف )م ػػارة سػػميماف( الواقعػػة عمػػص مسػػاحة 
يمة في ال دس المحتمة. ورصدت الموسسة مواصمة االحػت ؿ أعمػاؿ الحفريػات وبنػاح األنفػاؽ تحت البمدة ال د

 في الم ارة ب دؼ ربط ا بشبكة األنفاؽ التي يحفربا أسفؿ المسجد األقصص وفي محيطه.
 6/9/1021، الخميج، الشارقة

 
 ل"منظمة أىمية تحتج عمى قرار االتحاد األوروبي توسيع عالقاتو مع "إسرائي 80 44

منظمػة أبميػة أن ػا تنظػر بخطػورة بال ػة ل ػرار االتحػاد األوروبػي األخيػر توسػيا  40أكػدت : حامد جاد -غزة 
 مجاال. 60دائرة ع قاته االقتصادية والدبموماسية ما تسرائيؿ في أكهر مف 

سػػرائيؿ  ال ػػرار تنكػػرا التفػػاؽ الشػػراكة بػػيف االتحػػاد األوروبػػي وا   أفواعتبػػرت بػػذ  المنظمػػات فػػي بيػػاف صػػحفي 
مشيرة تلص أف البند الهاني مف االتفاؽ يشترط التزاـ تسرائيؿ بمبادئ ح وؽ اإلنساف مف أجؿ استمرارية ع قػة 

 الشراكة بيف الطرفيف في وقت ُتمعف تسرائيؿ انت اكات ا الجسيمة لكؿ اتفاقات ومعابدات ح وؽ اإلنساف .
زار مكتب االتحاد األوروبي في قطاع غزة  وسمـ وأوضحت أف وفدا مف شبكة المنظمات األبمية الفمسطينية 

مػػػدير  أيمػػػف فتيحػػػة عريضػػػة احتجػػػاج  كمػػػا قامػػػت الشػػػبكة فػػػي راـ اهلل بإرسػػػاؿ العريضػػػة تلػػػص مكتػػػب االتحػػػاد 
 األوروبي في ال دس وراـ اهلل.

وأكدت المنظمات األبمية في عريضت ا أف سجؿ تسرائيؿ كدولة احػت ؿ عسػكري واسػتيطاني تمػارس التمييػز 
العنصػػري حافػػؿ بانت اكػػات ممن جػػة لح ػػوؽ اإلنسػػاف الفمسػػطيني بمػػا فػػي ذلػػؾ االسػػت داؼ المباشػػر لممػػدنييف 
الفمسػػطينييف وممتمكػػات ـ واالسػػتي ح عمػػص أراضػػي ـ وت ويػػد ال ػػدس وتوسػػيا االسػػتيطاف وبنػػاح جػػدار الفصػػؿ 

ت ا وفػرض ع وبػات العنصري وحصار قطاع غزة  حيث تست ؿ تسرائيؿ ت ػاعس المجتمػا الػدولي فػي محاسػب
 عمي ا وعزل ا لإلمعاف في بذ  الممارسات واالنت اكات وتكريس ن ج ا كدولة فوؽ ال انوف الدولي.
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وطالبت المنظمات األبمية االتحػاد األوربػي بػالتراجا عػف بػذا ال ػرار واالنتصػار لمبػادئ الديم راطيػة والعدالػة 
 ػػه فػػي الحريػػة واالسػػت  ؿ والعػػودة والعمػػؿ وح ػػوؽ اإلنسػػاف والعمػػؿ الجػػدي مػػف أجػػؿ حصػػوؿ شػػعبنا عمػػص ح

 الحهيث عمص معاقبة دولة االحت ؿ وفرض الحصار عمي ا.
 6/9/1021الغد، عمان، 

 
 سعار الوقود أسائقو المركبات العمومي يعتصمون في الضفة احتجاجا عمى ارتفاع  45

اليػـو الخمػيس  اعتصػاما لمػدة نفذ سائ و المركبات العمومي في كافة أنحػاح الضػفة ال ربيػة  صػباح : راـ اهلل
 ساعتيف  احتجاجا عمص ارتفاع أسعار المحروقات والوقود.

وجػػػاح بػػػذا االعتصػػػاـ اسػػػتجابة لػػػدعوة ن ابػػػات أصػػػحاب شػػػركات الباصػػػات والسػػػيارات فػػػي أع ػػػاب تعػػػ ف  
الحكومػػػة رفػػػا أسػػػعار المحروقػػػات. وادى بػػػذا االعتصػػػاـ تلػػػص شػػػؿ حركػػػة المركبػػػات عمػػػص الشػػػوارع الرئيسػػػة  

 لتالي عدـ وصوؿ المواطنيف تلص اماكن ـ المعتادة في الوقت المحدد.وبا
 6/9/1021، وكالة سما اإلخبارية 

 
 زكارنة: ارتفاع األسعار وفرض الضرائب تجاوز لقدرة المواطن الفمسطينيبسام  46

تمػاع طػارئ قاؿ بساـ زكارنة رئيس ن ابة العامميف فػي الوظيفػة العموميػة "تف مجمػس الن ابػة دعػا الج :راـ اهلل
يػػـو اإلهنػػيف ال ػػادـق لمناقشػػة االرتفػػاع الحػػاد لألسػػعار  وفػػرض الضػػرائب وسياسػػة تػػ خير الرواتػػب وتجزئت ػػا"  

وقػػاؿ زكارنػػة  "تف بػػذ   مشػػددًا عمػػص أف ارتفػػاع األسػػعار وفػػرض الضػػرائب تجػػاوز ل ػػدرة المػػواطف والموظػػؼ.
تضػػرب بعػرض الحػػائط خصوصػػية الحالػػة الحكومػة التػػي ليسػػت محػؿ ه ػػة المػػواطف بسياسػات ا االقتصػػادية  و 

الفمسطينية  وتمضي قدمًا في َسّف قوانيف الضريبة المجحفة  وال تبالي بزيػادة الرسػوـ وتتعامػؿ مػا المػواطنيف 
 والحالة الفمسطينية وك ن ـ ي طنوف في المريخ.

 5/9/1021، القدس، القدس
 

 في رام اهلل ابنتوو  ضرام النار بنفسوإ"ضيق الحال" يجبر فمسطينيا عمى محاولة  47
حاوؿ شاب فمسطيني في اله هينيات مف عمر  تضراـ النار بنفسه وبإبنته الص يرة : ايماف عري ات - راـ اهلل

اليوـ وسط مدينة راـ اهلل  تال أف تدخؿ عدد مف المواطنيف الذيف كانوا يتواجدوف عمص دوار المنارة حالوا دوف 
 ذلؾ.

ف ق وجي مف قطاع غزة حػاوؿ حػرؽ نفسػه وابنتػه المريضػة وسػط راـ اهلل ووف ًا لش ود عياف  فإف الشاب حس
احتجاجا عمص سوح وضعه االقتصادي وعدـ قدرته عمص توفير العػ ج البنتػه البال ػة مػف العمػر سػت سػنوات 

 والتي تعاني مف مرض السرطاف.
الطبػي الػ ـز ل ػا  تال  وكاف الشاب ق وجي توجه الص الحكومة براـ اهلل مف أجػؿ مسػاعدته فػي تػوفير العػ ج

أف عدـ م درته عمص الحصوؿ عمص األمواؿ ال زمة لمع ج دفعه تلػص التوجػه تلػص دوار المنػارة وسػط راـ اهلل  
وسكب محروقات عمص جسد  وجسد ابنته في محاولة إلحراؽ نفسه االمر الذي لـ ينج  فيه نتيجة تدخؿ مف 

 كانوا في المكاف.
 5/9/1021، بي بي سي(ىيئة اإلذاعة البريطانية )
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 عين الحموة؟ مخيم من المسؤول عن أزمة المياه في 48
ألؼ نسمة  مف أزمة ش  الميا  منػذ فتػرة   02يعاني مخيـ عيف الحموة  حيث يعيش أكهر مف : محمد صال 

وذلؾ بالرغـ مف وجود تحدى عشرة بئػرًا  داخػؿ المخػيـ  لسػد حاجػة سػكانه وجػوار  مػف الميػا . ومػا ذلػؾ فػإف 
مخػػػػيـ دخػػػػؿ فػػػػي أزمػػػػة حػػػػادة فػػػػي ن ػػػػص الميػػػػا   األمػػػػر الػػػػذي دفػػػػا أبػػػػالي المخػػػػيـ تلػػػػص تنظػػػػيـ احتجاجػػػػات ال

 واعتصامات  وقطا الطرؽ احتجاجًا.
ويعتبػػر أبػػالي المخػػيـ أف األزمػػة ناتجػػة فػػي جانػػب أساسػػي من ػػا  عػػف االن طػػاع الػػدائـ لمتيػػار الك ربػػائي عػػف 

عضػ ا  أهنػاح تشػ يؿ اشػتراكات الك ربػاح. مصػادر المجػاف عدـ تنظػيـ تشػ يؿ المولػدات لربػار مػا بو المخيـ  
ليتػر مػف المػازوت  1200الشعبية  لفتت تلص وجود أربػا ربػار رئيسػية فػي المخػيـ  تحتػاج كػؿ بئػر من ػا تلػص 

ليتػػػرا شػػػ ريًا  أي أف المخػػػيـ يحتػػػاج تلػػػص  2120شػػػ ريًا  تضػػػافة تلػػػص سػػػبا ربػػػار  تحتػػػاج كػػػؿ بئػػػر من ػػػا تلػػػص 
 «.مازوت ش ريًا  ولمدة ه هة أش ر  وبي فترة الصيؼ التي تش  في ا الميا عشريف ألؼ ليتر مف ال

األونروا تتحمؿ ش ريًا عشرة رالؼ ليتر  لسد الحاجة. وفي الم ابؿ لـ يتكفؿ أحػد »وأشارت المصادر تلص أف 
مػػػػة فػػػػي المخػػػػيـ  مػػػػف الفصػػػػائؿ وال ػػػػوى الفمسػػػػطينية  نف ػػػػات العشػػػػرة رالؼ ليتػػػػر األخػػػػرى  التػػػػي تسػػػػببت باألز 

 «.الحالية
 6/9/1021، السفير، بيروت

 
 منازليم  إلىفي مخيم نير البارد  ي جنينالي ح: عـودة أىلبنان 49

احتفؿ أبناح حي جنيف في مخيـ ن ر البارد بعودت ـ تلص منازل ـ المدمرة بعد خمس سنوات مف : عمر ابرابيـ
ية التػي كػاف يتخػذبا الجػيش المبنػاني فػي ال جرة ال سرية  التي فرضت ا الظروؼ الميدانية واإلجراحات العسكر 

الحي الواقا عمص أطراؼ المخيـ ال ديـ. وفت  الحػي أمػاـ سػكانه أمػس  فعػادوا وتف ػدوا منػازل ـ المػدمرة وبػدأوا 
 وقػػػػػػػػد القػػػػػػػػت تمػػػػػػػػؾ الخطػػػػػػػػوة  عمميػػػػػػػػة رفػػػػػػػػا األن ػػػػػػػػاض  والتنظيػػػػػػػػؼ  تم يػػػػػػػػدًا إلعػػػػػػػػادة اإلعمػػػػػػػػار والتػػػػػػػػرميـ.

 
احت ترجمػة عمميػة لموعػود التػي أطم  ػا رئػيس الحكومػة نجيػب مي ػاتي  استحسانا لدى ال يادات واألبالي. وج

 بعد التوترات األمنية التي كاف ش دبا المخيـ. 
 6/9/1021، السفير، بيروت

 
يين ألسراىم في السجون  50  "المنع األمني" يحول دون رؤية غزِّ

 ؿ الكهيػػر مػػن ـ مػػف زيػػارة أسػػيرًا  يحػػـر االحػػت 000يبمػػغ عػػدد أسػػرى ِقطػػاع غػػزة زبػػاح : أدبػػـ الشػػريؼ -غػػزة
 ذوي ـ ل ـ داخؿ الُسجوف "بحجج أمنية"  بحسب مدير مركز األسرى لمدراسات رياض األش ر.

ولخػػص األشػػ ر لػػػ"فمسطيف" سياسػػة المنػػا األمنػػي  تذ يعمػػف االحػػت ؿ عػػف أسػػماح بعػػض األسػػرى عمػػص أن ػػـ 
أو وصػػول ـ تلػػص  04تلػػص أراضػػي الػػػمحرومػػوف مػػف زيػػارة ذوي ػػـ ل ػػـ ألسػػباب أمنيػػة عمػػص اعتبػػار أف دخػػول ـ 

 السجوف اإلسرائيمية يشكؿ خطرا عمص األمف اإلسرائيمي.
واعتبػػر ذلػػؾ "ادعػػاحات كاذبػػة  وغيػػر ُمبػػررة ألف بنػػاؾ بعػػض أبػػالي األسػػرى منعػػوا مػػف الزيػػارة بحجػػج أمنيػػة 

عدة عامػػػًا مػػػف عمػػػر  وبعضػػػ ـ عمػػػص كرسػػػي ُمتحػػػرؾ ال ي ػػػدر عمػػػص الحركػػػة تال بمسػػػا 00بعضػػػ ـ تجػػػاوز الػػػػ
 عامًا". 26اآلخريف  وبعض ـ أطفاؿ ص ار ال يتجاوزوف 
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خطػرًا عمػص االحػت ؿ  معتبػرًا أف االدعػاح بػذلؾ "كػاذب لتبريػر منػا أسػرى  -وال ػوؿ لألشػ ر–وال يشكؿ بوالح 
 معينيف مف الزيارة لمض ط عمي ـ والتضييؽ وابتزازبـ وُمضاعفة ُمعانات ـ".

 5/9/1021، فمسطين أون الين
 

 إلى لبنان احمقة نقاش عن أوضاع الالجئين الفمسطينيين النازحين من سوريعقد ت "ثابت" 52
ع دت منظمة هابت لحؽ العودة في فندؽ كراوف ب زا في العاصمة المبنانية بيروت  صباح يـو األربعاح فػي 

عدد مف حضر الحم ة  "دور األونروا في ظؿ األزمة السورية" بعنواف . حم ة ن اش 1021أيموؿ )سبتمبر(  2
ممهمي الفصائؿ الفمسطينية والمنظمات األبمية والشخصيات الفمسطينية والمبنانية  ووفػود مػف منظمػات أبميػة 

يطاليا.  مف سورية وبولندا وا 
افتػػػت  حم ػػػة الن ػػػاش عمػػػي بويػػػدي مػػػدير عػػػاـ منظمػػػة هابػػػت لحػػػؽ العػػػودة  بم دمػػػة عامػػػة عػػػف دور األونػػػروا 

 جئيف في مناطؽ عمؿ األونروا.المطموب في ظؿ اإلحصاحات وتحركات ال 
 تضمنت الحم ة أربعة أوراؽ عمؿ بي:

الورقػػة األولػػص: مػػدخؿ عػػاـ تلػػص ال جئػػيف الفمسػػطينييف فػػي سػػورية  قػػدم ا أحمػػد البػػاش  الباحػػث فػػي تجمػػا 
واجػػػب  فتنػػػاوؿ تػػػاريخ المجػػػوح والتػػػوزع الػػػديموغرافي ل جئػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي سػػػورية.  –العػػػودة الفمسػػػطيني 

غاهت ـ وتش يم ـ ورعايت ـ.والج ات   وال يئات التي تدير أوضاع ال جئيف الفمسطينييف وا 
الورقػػػة الهانيػػػة: نظػػػرة المجتمػػػا األبمػػػي ألداح األونػػػروا فػػػي سػػػورية  قػػػّدم ا بشػػػاـ منػػػّور  اإلع مػػػي والباحػػػث 

 الفمسطيني  في دمشؽ.  
األخػػػرى )األردف ولبنػػػاف(  قػػػّدم ا معػػػيف الورقػػػة الهالهػػػة: دور األونػػػروا فػػػي تغاهػػػة النػػػازحيف لمنػػػاطؽ عمميات ػػػا 

 مّناع  الباحث في مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات..
الورقة الرابعة: نظرة عامة عف ال جئيف وما ت ّدمه "األونروا" مف خدمات لمنازحيف تلػص لبنػاف  قػّدمت ا تيميمػي 

 .ديفيد  مف مكتب لبناف في وكالة األونروا
 05/09/1021 منظمة ثابت لحق العودة،

 
 األمم المتحدة تحذر من تراجع شديد في أداء االقتصاد الفمسطيني 51

لنػدف: حػػذرت األمػػـ المتحػدة  أمػػس األربعػػاح  مػػف تراجػا شػػديد فػػي أداح االقتصػاد الفمسػػطيني خػػ ؿ السػػنوات 
 الم بمة بفعؿ الن ص الحاد في الموارد الفمسطينية.
جػارة والتنميػة )األونكتػاد( وجػرى عرضػه فػي مػوتمر صػحافي وقاؿ ت رير صدر عػف مػوتمر األمػـ المتحػدة لمت

 ع د في راـ اهلل  تف أداح االقتصاد الفمسطيني سيزداد سوحا عمص المدى الطويؿ رغـ النمو الحالي.
وأعػػرب الت ريػػر الػػذي ن متػػه وكالػػة األنبػػاح األلمانيػػة عػػف ال مػػؽ تزاح الت شػػؼ المػػالي  وانعػػداـ األمػػف ال ػػذائي  

وتراجا ال طاع الزراعي  واآلهار السمبية الناجمة عف استمرار االحت ؿ وانخفاض الدعـ المػالي  وتزايد الف ر 
 الم دـ مف الج ات المانحة.

في األراضػي الفمسػطينية مسػيؼ مسػيؼ  الػذي قػاؿ تف مػا تح ػؽ مػف نمػو « األونكتاد»وعرض الت رير ممهؿ 
أف يساح ف مه  ألف بذ  النسب رفع ا النمو فػي في المائة ال ينب ي  9.9بنسبة  1022اقتصادي خ ؿ عاـ 

فػػي المائػػة النػاتج عػػف أنشػػطة تعػػادة اإلعمػػار. فػػي حػيف بم ػػت نسػػب النمػػو فػػي الضػػفة  13قطػاع غػػزة بنسػػبة 
في المائة  وما ذلؾ ما زاؿ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي الح ي ي فػي غػزة أقػؿ مػف  2.1ال ربية 
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 1021ومست ؿ عاـ  1022. وذكر مسيؼ أف النمو الذي تح ؽ عاـ 1002في المائة عف مستوى عاـ  20
 ليس مستديما  وأف نسبة كبيرة مف النمو تعتمد عمص المعونة مف الخارج.

نتاجيػػة اليػػد  وأشػػار تلػػص أف التوسػػا االقتصػػادي الػػذي شػػ د  العػػاـ الماضػػي اقتػػرف بتراجػػا األجػػور الح ي يػػة وا 
فػي المائػة  وبػو أشػد فػي  16بطالػة المرتفعػة التػي ظمػت عنػد مسػتوى العاممة  ولـ يود تلص خفض معدالت ال

 في المائة. 04غزة عنه في الضفة  في حيف يبمغ مستوابا أيضا في ال دس الشرقية نسبة 
ف ػزة مػا زالػت خاضػعة »واعتبر الت رير االحػت ؿ اإلسػرائيمي السػبب الح ي ػي وراح تعاقػة التنميػة الفمسػطينية  

وعػػدد الحػػواجز المفروضػػة عمػػص تن ػػؿ الفمسػػطينييف والسػػما فػػي الضػػفة ال ربيػػة زاد مػػف لمحصػػار االقتصػػادي  
 «.1022حاجزا عاـ  213تلص  1020حاجز في عاـ  200

وذكر الت رير أف المعونة شكمت في السنوات الماضية عام  أساسيا الستدامة االقتصاد والحيمولة دوف وقػوع 
ص أف تراجػا الػدعـ الم ػدـ مػف الػدوؿ المانحػة سػيكوف لػه تػداعيات أزمات اجتماعية اقتصادية أعمػؽ  الفتػا تلػ

 اجتماعية اقتصادية خطيرة.
ودعػػا الت ريػػر تلػػص تركيػػز الج ػػود عمػػص منػػا المزيػػد مػػف التعػػدي عمػػص ال اعػػدة اإلنتاجيػػة الفمسػػطينية مػػف خػػ ؿ 

و بنػػػاح دولػػػة المسػػػتوطنات واالحػػػت ؿ  ويمكػػػف أف يػػػودي عكػػػس مسػػػار الوضػػػا ال ػػػائـ تلػػػص تم يػػػد السػػػبيؿ نحػػػ
فمسػػطينية لػػدي ا م ومػػات الب ػػاح. كمػػا أشػػار تلػػص اسػػتمرار عجػػز موازنػػة السػػمطة رغػػـ تواصػػؿ ج ودبػػا لخفػػض 

 اإلنفاؽ وتعزيز اإليرادات الضريبية  لكف ال وامش التي تتيح ا مهؿ بذ  اإلجراحات تظؿ محدودة.
يػػة عمػػص األرض والمعػػابر وتسػػرب وعػػزا الت ريػػر اسػػتمرار الضػػعؼ المػػالي لمسػػمطة تلػػص غيػػاب السػػيادة الح ي 

يػرادات ممكنػة مػف جػراح التػدابير التػي يفرضػ ا االحػت ؿ وتفػاقـ رهػار  اإليرادات تلػص تسػرائيؿ  وف ػداف نػواتج وا 
 ضعؼ تيرادات السمطة جراح تراجا دعـ الج ات المانحة.

 6/9/1021، الشرق األوسط، لندن
 
 

 لمصرية غزة: لن نرفع سعر المحروقات ا في قتصادوزارة اال 53
نفت وزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني ب زة األنباح التي أوردت ا بعػض وسػائؿ االعػ ـ عػف ارتفػاع : وكاالت

وقالػػت  أسػػعار الوقػػود الػػواردة تلػػص قطػػاع غػػزة  مبينػػة أف االرتفػػاع ي تصػػر عمػػص الوقػػود الػػوارد مػػف )تسػػرائيؿ(.
دخؿ عف طريؽ األنفاؽ لف يشممه قرار ارتفاع األسعار  الوزارة في بياف ل ا اليوـ األربعاح:" تف الوقود الذي ي

بؿ ي تصر عمص الوقػود االسػرائيمي وذلػؾ ألف بػذ  األسػعار يػتـ تحديػدبا بنػاًح عمػص قػرارات مػف ال يئػة العامػة 
 لمبتروؿ في راـ اهلل".

داقيت ا مف ودعت الوزارة كافة وسائؿ اإلع ـ لتحري الدقة والموضوعية في ن ؿ أي معمومة  والت كد مف مص
وأكػػػػدت اسػػػػتمرار طػػػواقـ التفػػػػيش التابعػػػػة لحمايػػػػة المسػػػت مؾ فػػػػي متابعػػػػة األسػػػػواؽ ومنػػػػا  الج ػػػات المسػػػػوولة.

 االحتكار واالست  ؿ الذي يودي تلص ارتفاع األسعار. 
 5/9/1021، فمسطين أون الين

 
 "ناجي العمي.. نبٌض لم يزل فينابعنوان "جديد كتاب إصدار  54

روني لمنشر والتوزيا في عماف وبدعـ مف الصػالوف اله ػافي األندلسػي/ كنػدا  كتػاب صدر حديها عف دار البي
وجػػاح الكتػػاب الػػذي أعػػد  األدبػػاح: نضػػاؿ ال اسػػـ وسػػميـ  جديػػد بعنػػواف )نػػاجي العمػػي.. نػػبٌض لػػـ يػػزؿ فينػػا(.
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صػػػفحة مػػػف ال طػػػا  122النجػػػار وأحمػػػد أبػػػو سػػػميـ بمناسػػػبة مػػػرور ربػػػا قػػػرف عمػػػص غيػػػاب نػػػاجي العمػػػي فػػػي 
 وسط.المت

 6/9/1021، السبيل، عم ان
 

 يؤكد أىمية تعزيز وحدة الصف الفمسطيني بما يسيم في نيل الشعب لحقوقواألردن ممك  55
اهلل الهاني خ ؿ مباحهػات أجرابػا أمػس مػا الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس  أكد الممؾ عبد :)بترا( –عماف

ي ج ود  إلعادة الزخـ تلص عممية الس ـ  بالرغـ مركزية ال ضية الفمسطينية وأبمية أف يواصؿ المجتما الدول
 مما تش د  المنط ة مف تطورات وأحداث متسارعة.

الت كيػػػد عمػػػص وقػػػوؼ األردف تلػػػص جانػػػب الشػػػعب الفمسػػػطيني الشػػػ يؽ فػػػي سػػػعيه لتمبيػػػة ح وقػػػه   الممػػػؾوجػػػدد 
الشرعية الدولية  الفتػا  خصوصا في قياـ دولته المست مة عمص ترابه الوطني استنادا تلص حؿ الدولتيف وقرارات

 ج لته في بذا السياؽ تلص أبمية تعزيز وحدة الصؼ الفمسطيني بما يساعد عمص التوصؿ تلص بذا ال دؼ.
الػػػرئيس عبػػػاس بػػػدور  عػػػف ت ػػػدير  لمواقػػػؼ األردف الداعمػػػة لمشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي اسػػػتعادة ح وقػػػه  وأعػػػرب

قامة دولته المست مة  موكدا حرص السمطة ا لوطنية الفمسػطينية عمػص اسػتمرار التنسػيؽ والتواصػؿ المشروعة وا 
 ما المممكة حياؿ ال ضايا التي ت تـ الجانبيف وفي م دمت ا العمؿ عمص تكهيؼ مساعي تح يؽ الس ـ.

6/9/1021، الغد، عم ان  
 

 األردن يستنكر االعتداء عمى كنيسة دير المطرون بالقرب من مدينة القدس 56
واستنكار  الشديديف ل ياـ مستوطنيف تسرائيمييف بإحراؽ كنيسة  األردفتدانة  عبرت الحكومة عف: بترا –عماف 

وقاؿ وزير الدولة لشػووف اإلعػ ـ واالتصػاؿ النػاطؽ الرسػمي باسػـ الحكومػة سػمي  المعايطػة   دير المطروف.
 العبػادة. وانت اكػا فاضػحا لحريػة واإلنسػانيبذا االعتداح المرفوض والمستنكر يشػكؿ خرقػا لم ػانوف الػدولي  أف

 لمخروقات الجسيمة. فوري ودعا الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة المجتما الدولي برمته الص وضا حد
6/9/1021، السبيل، عم ان  

 
 األخطار تتيدد المسجد األقصى  في األردن: ميرجان "النصرة" 57

في مجما الن ابات  احاألربعأقامت لجنة فمسطيف الن ابية م رجاف "النصرة" مساح يـو : مويد باجس -السبيؿ 
 الم نية بالشميساني  بحضور عدد كبير مأل ال اعة.

تحػػدث الشػػيخ عكرمػػة صػػبري بكممػػة أوضػػ  في ػػا أف قضػػية األقصػػص بػػي قضػػية العػػرب والمسػػمميف جميعػػًا  و 
وبػّيف األخطػار الكبيػػرة  مػذكرا بمػا وصػفه "ال بػة اإليمانيػة" فػي اطفػاح حريػؽ األقصػص الػذي شػارؾ فيػه بنفسػه.

  لسػػاحات عامػػة  األمػػر الػػذي يسػػّ ؿ تدنيسػػه األقصػػص  وتطػػرؽ تلػػص تحويػػؿ األقصػػصمػػر ب ػػا المسػػجد التػػي ي
 وقاؿ: "كنا ن وؿ األقصص في خطر  واآلف ن وؿ األقصص في أخطار".

6/9/1021، السبيل، عم ان  
 

 النتخابات النيابيةا: الالجئون الفمسطينيون يقبمون عمى " في األردنالشؤون الفمسطينية" 58
قػػاؿ مػدير دائػرة الشػووف الفمسػطينية محمػػود الع ربػاوي تف "بنػاؾ تقبػااًل كبيػرًا مػػف : ناديػة سػعد الػديف –عمػاف 

ال جئػػيف الفمسػػطينييف فػػي المخيمػػات بالمممكػػة عمػػص التسػػجيؿ ل نتخابػػات النيابيػػة الم بمػػة مػػف خػػ ؿ خمسػػة 
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لمحصػوؿ عمػص البطاقػة االنتخابيػة ب ػدؼ التسػ يؿ عمػص المػواطنيف   مراكز فتحت فػي المكاتػب التابعػة لمػدائرة
 بيسر والتخفيؼ مف عبح التن ؿ بيف المخيـ وخارجه".

وأوضػػػػػ  أف "تسػػػػػ يؿ اإلجػػػػػراحات أسػػػػػ مت فػػػػػي تقبػػػػػاؿ ال جئػػػػػيف بحماسػػػػػة عمػػػػػص التسػػػػػجيؿ واحتيػػػػػاز البطاقػػػػػة 
ة االنتخابيػػة"  م ػػدرًا عػػدد المسػػجميف مػػن ـ "بػػاآلالؼ  حيػػث تضػػاعؼ العػػدد م ارنػػة باألسػػبوع األوؿ مػػف عمميػػ

مميػػوف دينػػػار لتطػػوير وتحسػػػيف  22وتحػػدث الع ربػػػاوي عػػف "تنفيػػػذ عػػدة مشػػػاريا  تتجػػاوز قيمت ػػػا  التسػػجيؿ".
 المخيمات  من ا مبادرات ممكية وأخرى بدعـ دوؿ مانحة".

6/9/1021، الغد، عم ان  
 

 تعقد برامج تدريبية لموظفين من السمطة الفمسطينية والعراق " األردنيةالعمل"وزارة  59
نجمػػة أمػػس دورتػػيف تػػدريبيتيف ع ػػدبما المركػػز العربػػي إلدارة  أمػػيف عػػاـ وزارة العمػػؿ حمػػادة أبػػو رعػػص :عمػػاف

الشػػ ر الحػػػالي  بعنػػواف رليػػػات  6 – 2العمػػؿ والتشػػ يؿ فػػػي تػػونس بالتعػػػاوف مػػا وزارة العمػػػؿ فػػي الفتػػرة مػػػف 
  الحوار االجتماعي وفض نزاعات العمؿ  ولمدة ه هة اياـ لكؿ برنامج.

ف البرنامجيف عدد مف موظفي السمطة الوطنية الفمسػطينية ووزارة العمػؿ والشػووف االجتماعيػة وشارؾ في بذي
 في الجم ورية العراقية.

6/9/1021، الدستور، عم ان  
 
 
 

 استعادة وحدة الصف الفمسطينيويدعو إلى  ألي تحرك تقرره القيادة الفمسطينيةمرسي يؤكد دعمو  60
 عربيص تكهيؼ العمؿ لوضا حد لمم ساة في سوريا في تطار دعا الرئيس محمد مرسي  تل.(: أ.ش.أ)

خ ؿ كممته أماـ  ي قاؿ مرسحوؿ ال ضية الفمسطينية  و  يحافظ عمص التراب السوري. دوليمشترؾ  وبدعـ 
شؾ    بم ر جامعة الدوؿ العربية بال ابرة: "ال2/9 اجتماع وزراح الخارجية العرب الذي ع د يوـ األربعاح

فمسطينية قضية العرب األولص والشرط األساسي لتح يؽ األمف واالست رار في منط ة الشرؽ تب ص ال ضية ال
 األوسط والن ضة المنشودة ألمتنا العربية  فمف تن ض األمة العربية ب ير حؿ عادؿ لممشكمة الفمسطينية".

ؿ ظالـ واست ب أف يرزح أش اونا في فمسطيف تحت نير احت  ال يمكف أف ت بؿ أبداً "وأضاؼ تف شعوبنا 
واض  لم درات ـ وأرض ـ  بؿ ورفض من جي لمتعاطي بجدية ما ج ود التسوية المبذولة مف بنا أو مف 

حاجة   بناؾ وغياب الرغبة الجادة مف الطرؼ األخر في بذ  الحموؿ.. ونحف في حاجة كدوؿ عربية
ـز ألش ائنا الفمسطينييف تلص تلص الوقوؼ بجانب الحؽ وتوفير الدعـ ال   ضرورية نحف في حاجة تلص ذلؾ

قامة  أف يتـ التوصؿ لحؿ عادؿ وشامؿ يضمف الح وؽ المشروعة غير ال ابمة لمتصرؼ لمشعب الفمسطيني وا 
 دولته المست مة".

واستطرد قائ : "أود أف أوكد لكـ مف فوؽ منبركـ بذا أف مصر ستظؿ داعمة ألي تحرؾ تتخذ  ال يادة 
ال يادة الفمسطينية لمحصوؿ عمص العضوية الكاممة في األمـ   البوصمة والحركة الفمسطينية والذي ي رر اتجا 

المتحدة في المرحمة ال ادمة  وستشارؾ في أي ج د عربي مشترؾ الستنفار المجتما الدولي وحهه عمص 
بؿ مساندة بذا المطمب العادؿ الفمسطيني ب دؼ توجيه رسالة واضحة ب نه لـ يعد ممكننا االستمرار في تجا

وقاؿ مرسي: "تف المطموب تذا اآلف بو ال ياـ بتحرؾ يفضي تلص فعؿ سياسي.. التحرؾ  بذا الوضا".
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التحرؾ الذي يودي تلص فعؿ سياسي ح ي ي ويضا المجتما  الدبموماسي التحرؾ المدعـو بالفعؿ الشعبي..
عادة الحؽ ألصحابه وا   ن اح كؿ مظابر االحت ؿ الدولي أماـ مسئولياته لتح يؽ الس ـ الشامؿ والعادؿ وا 

األمر الذي يستمـز أال نسم  ب ف  وأضاؼ: "ليس ف ط األراضي الفمسطينية.. لألراضي الفمسطينية والعربية".
يتحوؿ ما أصب  متعارؼ عمص تسميته بعممية الس ـ تلص مجرد عممية ب  مضموف مف مفاوضات ال ن ائية 

لمنشود تضيا الوقت الفرص عمص الشعب الفمسطيني وعمص وترتيبات انت الية غير جادة ال تح ؽ الس ـ ا
 أبؿ المنط ة.

.. ففي ظؿ اإللحاحشديد  واستطرد قائ : "ومف ناحية أخرى  فإف استعادة وحدة الصؼ الفمسطيني بات أمراً 
الظروؼ العصيبة والدقي ة التي تمر ب ا ال ضية الفمسطينية  فإف خ فات األش اح أضحت ترفا ال يممكه أحد 

ولية.. أوكد لكـ أف مصر ممتزمة و وتابا: "تنني بنا أوكد بكؿ حب وت دير وتحمؿ لممس في بذ  الظروؼ".
باستكماؿ الج ود التي بدأت ا لتح يؽ المصالحة الفمسطينية ورعاية تنفيذ كؿ بنودبا بما يح ؽ  كام ً  التزاماً 

قوة مف اآلف في احتضاف األش اح  مصال  الشعب الفمسطيني بإرادته الحرة.. سوؼ تستمر ال ابرة وبكؿ
الفمسطينييف حتص ي رروا ما يجب أف يكونوا عميه مف وحدة واتفاؽ لكي نحمؿ جميعا حؿ مشكمة األش اح 

 الفمسطينييف".
 5/9/1021موقع بوابة األىرام، القاىرة، 

 
 المتحدة األممفي  "تدعم طمب فمسطين الحصول عمى وضع "دولة غير عضو العربية الجامعة 62

أكد األميف العاـ لمجامعة العربية نبيؿ العربي أف وزراح الخارجية العرب قرروا دعـ توجه فمسطيف  ل ابرة:ا
خ ؿ الدورة الم بمة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة  "وضا دولة غير عضو باألمـ المتحدة"لمحصوؿ عمص 

ر صحفي ع د  ع ب االجتماع في موتم  التي تبدأ في النصؼ الهاني مف الش ر الجاري. وقاؿ العربي
دعـ طمب "الدوري لوزراح الخارجية العرب الذي شارؾ فيه الرئيس الفمسطيني محمود عباس  تنه ت رر 

فمسطيف الحصوؿ عمص وضا دولة غير عضو في األمـ المتحدة  نظرًا لصعوبة الحصوؿ عمص العضوية 
وضا دولة غير عضو له قيمته ودوؿ "أف   وأضاؼ "الكاممة  ألف بذا يتطمب مواف ة مجمس األمف الدولي

تتوفر الظروؼ لتحصؿ فمسطيف  أفبذا ليس الوضا الن ائي ونرجو "  متابعًا "كهيرة كانت لدي ا بذا الوضا
 ."عمص عضوية كاممة

 6/9/1021الخميج، الشارقة، 
 

 العربي: قضية فمسطين عمى قمة ىموم األمة العربيةنبيل  61
قضية فمسطيف بي دائمًا عمص قمة بموـ األمة  أفامعة العربية نبيؿ العربي أكد األميف العاـ لمج :ال ابرة
نه مف الموسؼ  ال تزاؿ ت  كممته أماـ في الجمسة االفتتاحية لوزراح الخارجية العرب في  وقاؿ العربية.

قرارلألراضي الفمسطينية المحتمة   اإلسرائيميالج ود المبذولة إلن اح االحت ؿ  والشامؿ  الس ـ العادؿ وا 
والدائـ معطمة بسبب مواقؼ الحكومة اإلسرائيمية المتعنتة التي دأبت عمص االست  ؿ البشا لمظروؼ الدولية 

وانت د  مف أجؿ كسب الوقت في تنفيذ مخططات ا االستيطانية في األراضي الفمسطينية المحتمة. واإلقميمية
في الت دـ ب ية  "الرباعية الدولية"طمؽ عميه العربي عجز المجتما الدولي ممهً  في مجمس األمف وما ي

وأشار العربي في كممته ب نه يكرر الدعوة تلص ضرورة العمؿ  مبادرات جّدية إلحراز أي ت دـ إلح ؿ الس ـ.
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الجاد مف أجؿ ع د موتمر دولي يضا المجتما الدولي أماـ مسئولياته وي دؼ تلص تن اح االحت ؿ 
قامة الدولة الفمسطينية المست مة وعاصمت ا لألراضي الفمسطين اإلسرائيمي  ."ال دس الشرقية"ية المحتمة وا 

في تح يؽ المصالحة الوطنية  الفعميوجدد الت كيد عمص أبمية تضافر الج ود العربية مف أجؿ تحراز الت دـ 
 يؽ بذ  ال ابرة والدوحة موضا التنفيذ باعتبار أف تح فيالفمسطينية  ووضا االتفاقات التي تـ انجازبا 

 المصالحة بو الضمانة األساسية لمحفاظ عمص مكتسبات الشعب الفمسطيني وح وقه.
 5/9/1021نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
 طالب بإنشاء ىيئة دولية لمتحقيق في اغتيال عرفاتتالجامعة العربية  63

الرئيس عداد ممؼ وهائ ي عف م بسات وفاة أوصت لجنة األمانة العامة لمجامعة العربية المكمفة ت :ال ابرة
المتحدة تضافة بند عمص جدوؿ أعماؿ الجمعية  األمـالفمسطيني ياسر عرفات  بتكميؼ المجموعة العربية في 

جراح  األمـالعامة يتعمؽ بطمب تشكيؿ لجنة تح يؽ مست مة عمص مستوى  المتحدة لمتح ؽ مف أسباب الوفاة  وا 
كما   زمة لضماف الحصوؿ عمص أكبر قدر مف الت ييد ل رار في بذا الش ف.ال الدبموماسيةاالتصاالت 

مجمس وزراح الخارجية العرب  بالتعاقد ما أحد مكاتب المحاماة  تلصأوصت المجنة في ت ريربا المرفوع 
جراح االتصاالت ال زمة ما السيدة س ص عرفات في ش ف تنسيؽ  الدولية وأحد مكاتب المحاماة الفرنسية  وا 
التحرؾ الخاص بال ضاح الفرنسي  وكذلؾ بحث تمكاف المجوح تلص ال ضاح الوطني لمبدائؿ األخرى. كما 

 أوصت المجنة بتكميؼ مكتب محاماة دولي درس بدائؿ التحرؾ في حاؿ اعتبار بذ  الجريمة جريمة حرب.
 6/9/1021الحياة، لندن، 

 
 سيناء زيارة وفد من الموساد ينفيمصدر مصري مسؤول  ":الحياة" 64

موساد المسووؿ ما ذكرته وسائؿ تع ـ محمية عف زيارة وفد مف مصري نفص مصدر : أحمد رحيـ -ال ابرة 
 .المصرية برئاسة رئيس ج از االتصاؿ موشيه دانياؿ سيناح ول ائه مسووليف في االستخبارات

 6/9/1021الحياة، لندن، 
 

 موسادالتعاونو مع  بدو سيناء قتموا رجاًل ثانيًا لالشتباه في ":الحياة" 65
الحياة أف السمطات المصرية أرسمت وفدًا مف قيادات الجماعات جريدة عممت : أحمد رحيـ -ال ابرة 

اإلس مية في ال ابرة تلص سيناح لمتوسط لدى جماعة بيت الم دس مف أجؿ تسميـ شخص اعت مته الجماعة 
فية طاولت أحد أبناح ال بائؿ عمص دراجته ل شتبا  في تعاونه ما ج از موساد اإلسرائيمي تهر عممية تص

 أياـ  غير أف الجماعة أبم ت الوفد أن ا سّممته تلص قبيمة ال تيؿ. 20البخارية قبؿ نحو 
وتعود وقائا ال ضية تلص اغتياؿ شخص يدعص تبرابيـ بريكات  عبر تفجير عبوة ناسفة است دفت دراجته 

 26عمص ذمة التح يؽ في بجوـ رف  الذي أودى بحياة البخارية. وكاف بريكات قد ُأوفؽ لدى السمطات 
موساد الونعت جماعة بيت الم دس بريكات  مت مة  جنديًا مصريًا  لكن ا أخمت سبيمه لُي تاؿ بعدبا بيوميف.

بتنفيذ عممية اغتياله عبر زرع عبوة ناسفة في طري ه بمعاونة ه هة مف أبناح ال بائؿ قالت تن ـ منيزؿ محمد 
)اعت مته الجماعة( وس مة محمد العويدة )فر  حته الجماعة قبؿ أياـ( وسميماف س مة حمدافسميماف )ذب

 (  وفؽ بياف الجماعة."تسرائيؿ"تلص 
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وفور عمـ أج زة االستخبارات ب ذ  التفاصيؿ  طمبت تسميم ا حمداف  وقاؿ قائد تنظيـ ط ئا الفت  السابؽ 
محمد نصر والشيخ عاطؼ  .ال يادات اإلس مية  بين ـ دمجدي سالـ لمحياة  تف وفدًا يضـ مجموعة مف 
لتسميـ حمداف لمسمطات  لكف  "لدى اإلخوة وقبيمة بريكات"الجندي والشيخ محمد البرعي  زار سيناح لمتوسط 

موساد في الاتض  أف جماعة بيت الم دس سّممته ألبؿ تبرابيـ بريكات الذيف قتمو  قصاصًا ولتعاونه ما 
 "تسّمـ مف اإلخوة في سيناح تسجي ت صوتية وأخرى مكتوبة لحمداف"وض  سالـ أف الوفد وأ تصفية ابن ـ.

ي ر في ا بتعاونه ما االستخبارات اإلسرائيمية في عممية تصفية تبرابيـ بريكات  الذي قالت جماعة بيت 
 ضد الي ود. "عمميات ج ادية"الم دس تنه شارؾ في 

 6/9/1021الحياة، لندن، 
 

 الواليات المتحدةوجود وال معنى بدون  اليس لي "إسرائيل"البحرية لمحرس الثوري: قائد القوات  66
 األمريكييفف أ 2/9األربعاح العميد عمي فدوي يوـ  اإليراني قائد ال وات البحرية التابعة لمحرس الهوري أعمف

خ ؿ  وأضاؼ  س ـ.بارتكاب أدنص حماقة في منط ة الخميج فمف ت ادر المنط ة ب أنفس ـذا ما سّولت ل ـ ت
الكياف الص يوني ليس له وجود وال معنص "ف ت :التعبوييف في الب د لألساتذةحفؿ اختتاـ الموتمر السنوي 

بـ الذيف يشكموف ت ديدا  األمريكييفولذا فاف  وأمريكاوال ينب ي لنا الفصؿ بيف بذا الكياف  أمريكابدوف 
 دوف غيربـ". اإلس ميةلمجم ورية 

 5/9/1021فارس،  وكالة أنباء
 
 

 االنتخابيبرنامجو  إلىيعيد "القدس عاصمة إلسرائيل" ل أوباما يتدخل شخصياً  :بي بي سي 67
الحزب    أفتشارلوت )نورث كارولينا(مف  محمد عبد العاؿن ً  عف  6/9/1021وكالة رويترز، نشرت 

 ."تسرائيؿ"ال دس عاصمة  أفمف االنتخابي يوـ األربعاح عبارة تع هأعاد تلص برنامج األمريكي الديم راطي
وقاؿ مسووؿ ديم راطي تف بذ  العبارة أعيدت لتعكس وج ة النظر الشخصية لمرئيس باراؾ أوباما. وتـ 
تعديؿ صياغة البرنامج االنتخابي في تصويت برفا الصوت بيف المندوبيف الديم راطييف في موتمربـ في 

 تشارلوت بوالية نورث كارولينا.
أكدت أف   مصادر الحزب الديم راطيأف  6/9/1021ذاعة البريطانية )بي بي سي(، ىيئة اإلوذكرت 

إلجراح تعدي ت عمص البرنامج السياسي االنتخابي لمحزب بإضافة اعتراؼ ب ف ال دس  تدخؿ شخصياً  أوباما
حممة تعرض ل أوباماتف "  الذي رفض الكشؼ عف نفسه  وقاؿ أحد المندوبيف الرسمييف ."تسرائيؿػ"عاصمة ل

 مهؿ بذ  التعدي ت". تجراحعمص  أجبرتهشرسة مف قبؿ الجم ورييف 
نتيجة التصويت الشف ي بنعـ أو ال تلص أف  (.أ.ب.)د ن ً  عف وكالة 6/9/1021، القدس، القدسوأشارت 

لـ تكف واضحة  حيث بدا االرتباؾ عمص فيما يتعمؽ باعتبار ال دس عاصمة لػ"تسرائيؿ"  محزب الديم راطيل
الذي يش ؿ أيضًا منصب رئيس الموتمر الوطني لمحزب   عمدة لوس أنجميس  ونيو في رايجوساأنط

عندما لـ يظ ر أي مف الطرفيف أنه األعمص صوتًا. وكانت قاعة الموتمر غير ممتمئة قبيؿ بدح   الديم راطي
وحاوؿ في رايجوسا  .قد حضروا بعد 6000األنشطة الرئيسية لتمؾ األمسية حيث لـ يكف جميا المندوبيف الػ 

 تجراح التصويت مرة أخرى أمً  في الحصوؿ عمص نتيجة أوض  ولكف التصويت بنعـ أو ال بدا متساويا.
 وبعد المحاولة الهالهة  ولـ يكف قد حدث ت يير كبير  أعمف أف االقتراع تـ تمرير  بت ييد الهمهيف.
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"الرئيس أوباما يعترؼ بال دس  وبو يعمف الت يير:  الحاكـ السابؽ لوالية أوبايو  وقاؿ تيودور ستريك ند
 عاصمة إلسرائيؿ وكذلؾ يتعيف عمص برنامج الحزب االعتراؼ بذلؾ".

 
 نالفمسطينيي نمفوض األونروا: عودة مدرسية مألى بالتحديات لالجئي 68

لص قاؿ مفوض عاـ وكالة غوث وتش يؿ ال جئيف الفمسطينيف فيميبو غراندي: تف فرصة الدخوؿ ت :عماف
 لمست بؿ أفضؿ. غرفة الصؼ بالنسبة لمعديديف ال تزاؿ بعيدة  وأف التعميـ الذي سيتم ونه ال يعد ضماناً 

أنه في أجزاح مختمفة مف العالـ  يعود الم ييف مف   في كممة له بمناسبة العودة لممدارس  وذكر غراندي
رس األونروا أبواب ا  لنصؼ مميوف األطفاؿ تلص مدارس ـ بعد صيؼ طويؿ  وفي الوقت الذي تفت  فيه مدا

طفؿ مف الجئي فمسطيف في األردف ولبناف وسورية والضفة ال ربية وغزة  فإن ا ت وـ بذلؾ عمص خمفية مألى 
 بالتحديات.

وأوض  أنه ليس بناؾ أي ت دـ عمص صعيد حؿ النزاعات ال ائمة  وبناؾ نزاعات جديدة تظ ر عمص الساحة 
المنط ة  تضافة تلص األهر الم مؽ لألزمة االقتصادية العالمية  ما ي دد أمف  مف ش ن ا جمب عنؼ جديد تلص

 األطفاؿ وح  ـ األساسي في التعميـ.
 6/9/1021السبيل، عم ان، 

 
 
 

 شجب سياسة العنف التي يمارسيا المستوطنون ضد الفمسطينيينياالتحاد األوروبي  69
سياسة العنؼ التي   أمس  ال د نسخة منهجريدة ت في بياف تم   شجب االتحاد األوروبي: حامد جاد -غزة 

باستفزازات المستوطنيف المتعمدة   في السياؽ ذاته  مندداً   يمارس ا المستوطنوف ضد المدنييف الفمسطينييف
بعهات دوؿ االتحاد األوروبي في ال دس وراـ اهلل عف توقع ا باتخاذ  وأعربت والمستمرة ضد الفمسطينييف.

شاممة لمنا عنؼ المستوطنيف وحماية المدنييف الفمسطينييف مطالبة الحكومة  جراحاتتحكومة االحت ؿ 
 ذات ا ب ديـ المعتديف لمعدالة واحتراـ التزامات ا وفؽ ال انوف الدولي.

وجدد االتحاد األوروبي ت كيد  عمص موقفه ب ف المستوطنات غير شرعية بموجب ال انوف الدولي وت دد بجعؿ 
أف  تلص الفتاً  األوسطت وض عممية الس ـ في الشرؽ  المستوطنيفلعنؼ  تضافةي  وبي حؿ الدولتيف مستح

 استفزازية. تجراحاتالطرفيف باالمتناع عف أي  المجتما الدولي طالب مراراً 
 6/9/1021الغد، عم ان، 

 
 وقت مضى أيمنًا اليوم من أ أكثر "إسرائيل"األوروبية:  -قائد القوة األميركية  70

 مت جريدة بآرتس اإلسرائيمية في ت رير ل ا  أمس  عف تفادة أدلص ب ا ال ائد األعمص لحمؼ شماؿ تؿ أبيب: ن
لـ تتزايد في الفترة األخيرة بؿ  "تسرائيؿػ"األطمسي )ناتو( في أوروبا أماـ الكون رس األميركي أف الت ديدات ل

تلص االنتفاضة في  ود السبب جزئياً أكهر أمنا في الواقا مف أي وقت مضص  ويع "تسرائيؿ"تراجعت  ما جعؿ 
 سوريا.

األوروبية  أهناح تدالئه  -وسئؿ األميراؿ في البحرية األميركية جيمس ستافريدس  وبو قائد ال وة األميركية 
(. وكاف مستجوبه بو النائب "تسرائيؿ"بإفادته أماـ الكون رس حوؿ الربيا الماضي )عف الت ديدات ضد 
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عدـ االست رار في المنط ة م ترنا بالت ديدات المتعددة "ينيا  الذي احتج ب ف روب ويتماف مف والية فرج
بضماف الدفاع "وس له عما تذا كانت ال يادة األميركية األوروبية ت وـ  "إلسرائيؿ ازدادت في العاـ الماضي

مت مبة مف  تسرائيؿ مف الموكد أن ا في منط ة أوالً ". ف جاب ستافريدس: "عف تسرائيؿ واست رار المنط ة
ذا أخذت المنظور األوسا  العالـ  وربما أقوؿ تف الت ديدات عمص تسرائيؿ لـ تزد خ ؿ العاـ الماضي. وا 

. أو 2903و 2960و 2904لتاريخ تسرائيؿ المعاصر  فمف الموكد أن ا اآلف أكهر أمنا مما كانت عميه في 
 ."حتص خ ؿ االنتفاضتيف األولص والهانية

لدي ا معابدتا س ـ ما اهنتيف مف جارات ا األربا. والجارة الهالهة  سوريا  تمر اآلف  لياً تسرائيؿ حا"وأضاؼ: 
بمرحمة مف الصراع الداخمي الخطير وليست في وضا ي دد تسرائيؿ عسكريا. والت ديد اإلربابي مف حزب 

عف  وفض ً ": . وقاؿ"1006اهلل المبناني في الجارة الرابعة تـ ردعه مف خ ؿ بجمات مكشوفة في حرب 
ذلؾ  ف د تخمص الزعيـ الفمسطيني محمود عباس عف العنؼ. وتضاحؿ االضطراب في الضفة ال ربية بشكؿ 
ممحوظ خ ؿ السنوات األخيرة. وبالمهؿ  فمنذ الحرب اإلسرائيمية عمص غزة )الرصاص المسكوب( لـ تعد 

مارس والش ر  /ات بيف رذارال جمات بالصواريخ مف ال طاع أكهر مف عشوائية. ورخر تحصاح لم جم
  منذ الربيا العربي  تواجه لـ تسفر عف تصابة تسرائيمية واحدة. وهانياً  بجوماً  120الحالي أظ ر وقوع 

في مصر  م ترنا بالبرنامج النووي اإليراني المستمر   غير مضموف. وبذا الت هير  خصوصاً  تسرائيؿ جواراً 
 ."ست بؿيعطي لحكومة تسرائيؿ سببا لم مؽ عمص الم

 
 

األوروبية  -برنامج المناورات العسكرية الهنائية والمتعددة لم وة األميركية "لكنه أضاؼ عمص أي حاؿ أف 
 ."يوفر لمجيش اإلسرائيمي تطمينات قوية عف التزاـ الواليات المتحدة ال وي ب مف تسرائيؿ

 6/9/1021الشرق األوسط، لندن، 
 

 سرائيمية المضادة لمصواريخ الباليستيةتسوق منظومة "حيتس" اإل أمريكيةشركة  72
قاؿ مسووؿ كبير في شركة بوينغ  كبرى شركات صناعة الطائرات األميركية  تف : وكاالت  04عرب

الشركة تتطما لجذب طمبات عالمية لدرع مضادة لمصواريخ البالستية  تشارؾ في تطويربا لممساعدة عمص 
 ."تسرائيؿ"حماية 

 وؿ تجربة متكاممة الختبار نظاـ "أرو" أو "حيتس" )الس ـ( المضاد لمصواريخ وتت بب )تسرائيؿ( لم ياـ ب
 ".3باستخداـ صاروخ اعتراض جديد يعمؿ عمص ارتفاع كبير يطمؽ عميه اسـ "أرو 

وقاؿ المدير التنفيذي إلدارة الدفاع والفضاح واألمف في شركة بوينغ  دينيس مويمنبيرغ  لرويترز اله هاح 
نا نهبت نجاح بذ  التكنولوجيا ورأينا أن ا ليست في متناوؿ اليد فحسب  بؿ تن ا فعالة أيضًا    "نظرًا ألن0/9

وقاؿ مسووؿ في الشركة في مكالمة باتفية  فإننا نعت د بوجود فرص تضافية ل ذ  الميزة في السوؽ العالمية".
 وريا الجنوبية.الح ة تف بوينغ تعت د أف األسواؽ المحتممة ربما تشمؿ ال ند وسن افورة وك

 5/9/1021، 48موقع عرب 
 

 تحييان ذكرى مذبحة ميونخ األوليمبية و"إسرائيل"ألمانيا  71
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مف مذبحة ميونخ االوليمبية بمطار قريب مف المدينة خ ؿ مراسـ  تسرائيمييفشارؾ وزراح ألماف ناجيف 
الذكرى بمطار  ياحتحوقد اجتما المشاركوف في  عمص وقوع الحادث. عاماً  أربعيفذكرى مرور  تحياح

احتجز  أفعمص يد فمسطينييف  بعد  22الػ  اإلسرائيمييففيورشتينفيمدبراؾ العسكري الذي ش د م تؿ الضحايا 
ووصؼ وزير الخارجية البريطاني ولياـ بيغ  في  داخؿ ال رية االوليمبية. اإلسرائيمييفمسمحوف الرياضييف 

 مناسبة  ال جوـ بػ"العمؿ الشرير".الكممة ب
 تحياحالعامة  األبنيةفوؽ  األع ـبتنكيس  أمرتوالية بافاريا بجنوب ألمانيا  أفرت وكالة األنباح الفرنسية وذك

 تلصبيتر فريدريتش  -بانز األلمانيالذكرى وزير الداخمية  تحياحكما حضر مراسـ  لذكرى ضحايا المذبحة.
  ب د  في اإلسرائيميلوزراح وقد مهؿ سيمفاف شالـو  نائب رئيس ا .رخرجانب نحو خمسمائة شخص 

 عف ناجيف مف ال جوـ. لمضحايا  فض ً  وأقاربعضوا ضـ أرامؿ  12المناسبة عمص رأس وفد خاص مف 
 5/9/1021ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

 
 "إسرائيل"صدر الغاز المصري إلى ي تتالإفالس شركة أمبال األميركية _ اإلسرائيمية  73

األميركية _ اإلسرائيمية تف س ا في نيويورؾ  بعد أربعة أش ر مف تل اح مصر ع د أش رت شركة أمباؿ 
  بال از الطبيعي ما شركة غاز شرؽ المتوسط  التي كاف أحد كبار أصحاب ا حسيف سالـ "تسرائيؿ"تزويد 

 وأحد الم ربيف مف الرئيس المصري المخموع حسني مبارؾ.  ال ارب تلص تسبانيا
 
 

عادة وقالت شركة أمب اؿ في أوراؽ تع ف تف س ا تن ا رأت أف أفضؿ السبؿ ل ستمرار في المفاوضات وا 
 بيكمة الخطة بي العمؿ مف خ ؿ تع ف اإلف س.

 6/9/1021األخبار، بيروت، 
 

 الفمسطينيون عمى طريق المصريين 74
 د.فايز أبو شمالة

عنص ذلػؾ أف ربػاف الجنػراؿ األمريكػي عندما يهور الناس في الضفة ال ربية ضد نظاـ حكـ محمود عباس  فم
"دايتوف" لتخنيث رجاؿ الضفة ال ربية  وخصي قػدرت ـ عمػص الم اومػة قػد بػاحت بالفشػؿ  وعنػدما يهػور شػباب 
الضػػفة ال ربيػػة  فػػذلؾ معنػػا  الػػرفض الكامػػؿ لنظػػاـ حكػػـ عبػػاس السياسػػي واألمنػػي قبػػؿ الػػرفض االقتصػػادي 

اليتػػه بصػػرؼ رواتػػب المػػوظفيف يػػـو األحػػد  فمعنػػص ذلػػؾ أف والحيػػاتي  وعنػػدما يػػ مر محمػػود عبػػاس وزيػػر م
محمػػود عبػػاس أدرؾ حجػػـ ال ضػػب السػػاطا فػػي نفػػوس سػػكاف الضػػفة ال ربيػػة  وأكػػد أنػػه يعمػػـ عمػػـ الي ػػيف أف 
لدى خزائف السمطة مااًل يكفي الرواتب  بؿ ويفيض  وأف األزمة المالية التي تربؽ الموظفيف وعائ ت ـ  بي 

 تلص حرؼ أنظار الفمسطينييف مف االبتماـ السياسي تلص االبتماـ المعيشي. أزمة مفتعمة  وت دؼ
تف أسباب هورة الفمسطينييف عمص نظاـ حكـ محمود عباس تتشابه كهيرًا ما أسباب هورة المصرييف عمص نظاـ 

  1022 حكـ حسني مبارؾ  فالحكومة الفمسطينية في راـ اهلل تشبه كهيرًا الحكومة المصرية عشية هػورة ينػاير
والػػرئيس محمػػود عبػػاس نفسػػه ال يختمػػؼ كهيػػرًا عػػف صػػدي ه حسػػني مبػػارؾ  ومرجعيػػة نظػػاـ الحكػػـ فػػي راـ اهلل 
بي نفس ا مرجعيػة نظػاـ الحكػـ المصػري المن ػار  والنفػوذ اإلسػرائيمي طػاغي التػ هير عمػص سػمطة راـ اهلل بػو 

ناير  واألرض الفمسطينية المحتمة مباشرة نفسه النفوذ اإلسرائيمي الذي سيطر عمص النظاـ المصري قبؿ هورة ي
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مػػف الصػػ اينة ال تختمػػؼ كهيػػرًا عػػف األرض المصػػرية التػػي كانػػت محتمػػة بشػػكؿ غيػػر مباشػػر مػػف الصػػ اينة  
حتػػػص أف األج ػػػزة األمنيػػػة الفمسػػػطينية التػػػي تمػػػارس التنسػػػيؽ األمنػػػي مػػػا المخػػػابرات اإلسػػػرائيمية  تتشػػػابه مػػػا 

 ت ت ـو بالتنسيؽ ما المخابرات اإلسرائيمية قبؿ هورة يناير.األج زة األمنية المصرية التي كان
الفرؽ الوحيد بيف نظاـ مبارؾ ونظاـ عباس يتعمؽ برواتب الموظفيف رخر الش ر  ففػي الوقػت الػذي كػاف فيػه 
نظػػػاـ مبػػػارؾ يصػػػرؼ رواتػػػب المػػػوظفيف مطمػػػا كػػػؿ شػػػ ر  ودفعػػػة واحػػػدة  فػػػإف نظػػػاـ محمػػػود عبػػػاس يوجػػػؿ 

الت سػػيط  وفػػي الوقػػت الػػذي كػػاف فيػػه نظػػاـ مبػػارؾ يصػػرؼ الرواتػػب مػػف خزينػػة الصػػرؼ  ويصػػرؼ الرواتػػب ب
الدولػػػة المصػػػرية المن وبػػػة  فػػػإف نظػػػاـ عبػػػاس يصػػػرؼ الرواتػػػب مػػػف خػػػزائف المػػػانحيف وعطايػػػا المتفضػػػميف  

 وتصدؽ المحسنيف  ومما تجود فيه المالية اإلسرائيمية.
ب مهً  حيًا يوجا الفمسطينييف والمصرييف معًاق لمت كيد عمص المشاب ة بيف نظاـ عباس ونظاـ مبارؾ  س ضر 

ف د قالت الدكتورة "ميرفت الت وي" وزيرة الشئوف االجتماعية األسبؽ: "تف نظاـ مبارؾ وضا يػد  عمػص أمػواؿ 
التػػػ ميف والمعاشػػػات بواسػػػطة وزيػػػر الماليػػػة بطػػػرس غػػػالي ولػػػـ يعمػػػـ أحػػػد أيػػػف ذببػػػت فمػػػوس صػػػندوؽ التػػػ ميف 

 ـ يتـ التح يؽ"!والمعاشات  وحتص اآلف ل
وي ػػوؿ رئػػيس بيئػػػة الت اعػػد الفمسػػطينية "صػػػندوؽ التػػ ميف والمعاشػػػات فػػي فمسػػطيف" ي ػػػوؿ: تف نظػػاـ محمػػػود 
عبػػػاس قػػػد وضػػػا يػػػد  عمػػػص أمػػػواؿ بيئػػػة الت اعػػػد "صػػػندوؽ التػػػ ميف والمعاشػػػات" بواسػػػطة وزيػػػر الماليػػػة سػػػ ـ 

 فياض  وحتص اآلف لـ يتـ التح يؽ"!.
تلص بذا الحد بيف نظاـ محمود عبػاس ونظػاـ حسػني مبػارؾ  فػإف منطػؽ العدالػة  طالما كانت المشاب ة دقي ة

ذا تفػػػاخر المصػػػريوف برئيسػػػ ـ  ي ػػػوؿ: تف الشػػػعب الفمسػػػطيني يسػػػير بهورتػػػه عمػػػص طريػػػؽ الشػػػعب المصػػػري  وا 
العربػػػي المسػػػمـ الػػػدكتور محمػػػد مرسػػػي  واجتػػػازت رووسػػػ ـ ال ضػػػاب  فػػػإف الفمسػػػطينييف يسػػػيروف عمػػػص نفػػػس 

 بًا ستعانؽ بامات ـ السحاب. الطريؽ. وقري
 5/9/1021، فمسطين أون الين

 
 "شارلوت"وفمسطين في  "إسرائيل" 75

 عريب الرنتاوي
” وابػؿ كهيػؼ“تحوؿ اليػوـ األوؿ لمػوتمر الحػزب الػديم راطي  تلػص منصػٍة كبػرى  عرضػت مػف فوق ػا  وتحػت 

ت ا التػي تػدفع ا لت ييػد تعػادة   مواقف ػا وسياسػا”جماعػات الضػ ط والمصػال “مف الت طية اإلع مية  مختمؼ 
انتخػػػاب بػػػاراؾ أوبامػػػا لواليػػػة رئاسػػػية هانيػػػة: نسػػػاح لح ػػػوؽ متسػػػاوية  جماعػػػات االج ػػػاض  التػػػ ميف الصػػػحي 

 لمجميا  المهميوف  صناع السيارات  عوائؿ العسكرييف  ممهمو الم اجريف وغيربـ كهير.
” الئحػػة تنجػػازات“أو بم ػػة المػػوتمر ” دة حسػػابجػػر “كػػاف الفتػػًا ل نتبػػا  أف اليػػوـ األوؿ لممػػوتمر  شػػ د ت ػػديـ 

مع ػػػا... ولػػػو كنػػػت جػػػابً  ” الع قػػػة الُمتميػػػزة”إلدارة أوبامػػػا فػػػي سػػػنوات ا األربػػػا األولػػػص  تخػػػص تسػػػرائيؿ و
  تمامػػػػًا مهممػػػػا مهػػػػؿ ”واليػػػػة تسػػػػرائيؿ“  يمهػػػػؿ ”كشػػػػؼ الحسػػػػاب“بالج رافيػػػػا لظننػػػػت أف السػػػػيناتور الػػػػذي قػػػػدـ 

 ي جمسات الموتمر وتحدهوا باسم ا.سيناتورات رخروف  واليات ـ ف
الػذي ينطػؽ باسػم ا ” المػوبي”  بذا الشعار لـ يعد كافيًا عمص ما يبػدو القنػاع تسػرائيؿ و”أوباما جيد إلسرائيؿ“

وينػػػاف  عػػػف مصػػػالح ا فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة... تسػػػرائيؿ تريػػػد مػػػف كػػػؿ رئػػػيس أمريكػػػي أف يكػػػوف األفضػػػؿ 
ديؽ إلسػػرائيؿ..أوباما بػػو أكهػػر روسػػاح الواليػػات المتحػػدة اخ صػػًا أوبامػػا بػػو أفضػػؿ صػػ“ل ػػا ... ” األجػػود”و

ليس أقؿ مف ذلؾ أبدًا  وعمص األفعاؿ اف تتبا األقواؿ ومف دوف ت خير...وعمص الرأي العاـ ”...ألمن ا وتفوق ا
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األمريكي أف يدرؾ ذلؾ ويعرفه ويت كد منه...وبؿ همة مف منصة أفضؿ مف موتمر الحزب لفعؿ ذلؾ؟...بؿ 
 ة مف توقيت أبـ مف بذا الذي يسبؽ االنتخابات ببضعة أسابيا ف ط  لمبوح بذلؾ؟!هم

جػردة الحسػػاب تضػمنت الئحػػة طويمػة  ليسػػت مختصػػرة وال مػوجزة أبػػدًا...دائمًا بنػاؾ وقػػت كػاٍؼ حػػيف يتعمػػؽ 
الوجػػػود  األمػػر بمصػػال  تسػػرائيؿ وحسػػابات ا...تبدأ بػػااللتزاـ الهابػػت وغيػػػر ال ابػػؿ ل بتػػزاز بحػػؽ تسػػرائيؿ فػػي

المحػيط ” حػزاـ النػار“ويمػر بال بػة الحديديػة المصػممة لحمايػة تسػرائيؿ مػف ”...دولة ي ودية”اآلمف والمتفوؽ كػ
ب ػػا مػػف الجنػػوب )غػػزة(  وينعطػػؼ عمػػص تزويػػدبا بكػػؿ مػػا تحتػػاج )وال تحتػػاج( تليػػه مػػف األسػػمحة األكهػػر فتكػػًا 

ولػػيس احتػػواح الخطػػػر ” ال نبمػػة“اف مػػف امػػت ؾ وتطػػورًا  ومػػف دوف أف ينت ػػي بػػالتزاـ ال رجعػػة عنػػه بمنػػػا تيػػر 
م تطفات مف أقواؿ نتنيابو ” ت وة“النووي اإليراني فحسب...ولمداللة عمص جدية االلتزاـ األمريكي  ال بد مف 

 وباراؾ وبيريز  تشيد بالرئيس األمريكي ودعمه غير المشروط وغير المحدود إلسرائيؿ.
يف عمػػص سػػفارة تسػػرائيؿ فػػي ال ػػابرة  وبػػو حػػدث لػػه مػػا يشػػببه فػػي حتػػص بجػػـو المتظػػابريف المصػػرييف السػػممي

مختمػؼ عواصػػـ العػالـ  كفيػػؿ بػػإط ؽ صػافرات الخطػػر والتنبيػػه فػي واشػػنطف...بذ  أيضػػًا قضػية أمػػف قػػومي 
أمريكي بامتياز  تممي تع ف حالة االستنفار ال صوى فػي دوائػر األمػف والدبموماسػية األمريكيػة...حياة بػوالح 

يف وأمن ـ أكهر أبمية مف حيوات ألوؼ المصرييف الذيف س طوا بيف قتيؿ وجػري  برصػاص النظػاـ الدبموماسي
وشبيحته  بؿ وأكهر أبمية مف حيوات عشرات الدبموماسييف الذيف تعرضوا لمت ديػد مػف دوف أف تػذرؼ عمػي ـ 

   دمعة واحدة.”البواكي“
  يوتص ”الُعجالة“ؿ  التي يصعب حصربا في بذ  الطويمة والعريضة الُم دمة إلسرائي” الئحة الخدمات“م ابؿ 

  وفي سياؽ يجـز بضػرورة أف تكػوف ”حؿ الدولتيف“عمص ذكر فمسطيف مرة واحدة  وفي معرض الحديث عف 
 ؟!.”منزوعة الس ح“الدولة الفمسطينية العتيدة 

تحركػػػوف بػػػيف ي” تيػػػا ” المػػػوبي“  كػػػاف نشػػػطاح ”سػػػتاد تػػػايـ وورنػػػر كابػػػؿ“عمػػػص مػػػداخؿ المػػػوتمر المنع ػػػد فػػػي 
مػػوتمر الحػػزب “أسػػاطير تممػػي عمػػص \المشػػاركيف والضػػيوؼ  يوزعػػوف منشػػورات يعػػرض أحػػدبا لعشػػرة أسباب

في الشػرؽ األوسػط  وبنػا كػاف الفتػًا اسػتخداـ ” الديم راطية الوحيدة”دعـ تسرائيؿ: تبدأ بالتذكير بػ” الديم راطي
اإلسرائيمية عف الديم راطيات العربية الناشئة  ” راطيةالديم ”تمييزًا لػ” أكهر ت سيساً ”و” أقدـ“لوصؼ ” الجماعة“

الػػذي أبػػدى العػػالـ ” الشػػعب المختػػار”و” األرض الوعػػودة”  وال تنت ػػي بػػػ”ال ػػيـ المشػػتركة“وتمػػر بالحػػديث عػػف 
  دع عنػػؾ الحػػرب عمػػص اإلربػػاب والت ػػدـ العممػػي والتكنولػػوجي والتعميمػػي  لتكػػوف النتيجػػة ”تنجيمػػه”و” مسػػيحه“

م امرة ” أراضٍ “تسرائيؿ ضرورة مستمدة مف ضرورت ا لمعالـ  والض ط عمي ا ل نسحاب مف  باختصار: دعـ
 ال يجوز إلدارة أمريكية أف ت دـ عمي ا.
الربيا العربي ” الت ابات“ال حضور ل ـ وال ل ضايابـ برغـ  –كالعادة  –العرب غائبوف عف الموتمر وأروقته 

ت الضػيوؼ األجانػب  سػوى عػربييف اهنػيف وه هػة أكػراد مػف شػماؿ وتحوالته التاريخيػة...لـ أجػد مػف بػيف مئػا
 حاضنة موتمر الجم ورييف.” فموريدا“كما طادربـ في ” شارلوت“العراؽ...الفشؿ يطاردبـ في 

  السػتطما ردات فعم ػـ ”شػارلوت“كػانوا معنػا فػي ” المفاوضات حيػاة“كنت أتمنص لو أف المنافحيف عف خيار 
” الفرصػة“  ويرابنوف عمص ”حؿ الدولتيف”وشابدنا...بؿ ح ًا ما زاؿ بوالح يومنوف بػعمص ما سمعنا ” الفورية“

التي ست تي في الواليػة الهانيػة لمػرئيس أوباما؟...بػؿ ح ػًا بنػاؾ مػف يعت ػد بػ ف واشػنطف سػُترغـ تسػرائيؿ عمػص 
ف ُمعػػػداًل؟...بؿ بنػػػاؾ مػػػف ال يػػػزاؿ يػػػومف بػػػػ يط األمريكػػػي الوسػػػ”االنسػػػحاب تلػػػص خػػػط الرابػػػا مػػػف حزيػػػراف  وا 

كػانوا بنػا  ليػدركوا قبػؿ فػوات األواف  بػ ف الربػاف ” التيػار اإلخػواني“؟...ل د تمنيت أيضًا لو أف ممهمي ”النزيه
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” سػاحة ج ػاد“عمص تعادة تحياح تحالفات الحرب الباردة  يمكف أف ت خذبـ تلص أي مكاف في العالـ  تلػص أيػة 
 في بيت الم دس وأكنافه.” األرض الوقؼ“يريدون ا  لكنه بال طا لف ي خذبـ يومًا تلص 

وسػػػط بػػػذ  األنبػػػاح السػػػيئة والمهيػػػرة لمتشػػػاوـ واإلحبػػػاط  أخػػػتـ بخبػػػر جيػػػد وحيػػػد: تذ كػػػاف م حظػػػًا تمامػػػًا  أف 
مػا الحػديث والمتحػدث  ” كسػوالً “لـ يحػظ بحمػاس الجم ػور وتصػفي ه  كػاف التفاعػؿ ” خطاب جردة الحساب“

حظيت بتفاعؿ أكبر...وفي ظني أف ذلؾ عائد لسببيف اهنيف: األوؿق  األخرى” اإلنجازات”و” الجردات“جميا 
ضعؼ ابتماـ الجم ور والموتمريف بالسياسة الخارجية وموضوعات ا عمومًا...والهانيق أف جيً  أمريكيًا شػابًا 
بػػدأ يف ػػد حماسػػته إلسػػرائيؿ ووالح  ل ػػا  بعػػد كػػؿ مػػا رأى وشػػابد وسػػما  وأف همػػة ترباصػػات تحػػوؿ فػػي الػػرأي 

 لعاـ األمريكي وال ربي حياؿ بذ  الدولة المارقة.ا
نخبػة ” حرفة“لكف السياسة الخارجية في الواليات المتحدة  ال يصنع ا الرأي العاـ األمريكي عمومًا...بؿ بي 

 واشػػػػػنطف ” مصػػػػػال “مػػػػػف ساسػػػػػة واشػػػػػنطف وجماعػػػػػات الضػػػػػ ط المػػػػػوهرة والنافػػػػػذة في ا...سػػػػػيما حػػػػػيف تكػػػػػوف 
 

ول ػػذا أحسػػب أننػػا سػػننتظر  وربمػػا طػػويً  ”...خطػػر عمػػص حيػػاة الجنػػود“مػػؾ  وال مومنػػة فػػي بػػذ  المنط ػػة أو ت
 جدًا  قبؿ أف نرى تحوالت الرأي العاـ األمريكي تُترجـ تلص تحوالت في السياسة الخارجية األمريكية.

 6/9/1021، الدستور، عم ان
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 تسفي برئيؿ

قػػات ب يػػادة حمػػاس وبسػػكاف غػػزة. وحػػاف وقػػت السػػماح حػػاف الوقػػت لتحريػػر غػػزة ولرفػػا الحصػػار وتطبيػػا الع 
باسػػتهمارات مباشػػرة لمػػدوؿ االوروبيػػة والواليػػات المتحػػدة فػػي ال طػػاع وأف ُيسػػم  ل قتصػػاد ال ػػزي بػػ ف يتطػػور 
كمهيمه في الضفة ال ربية. وحاف الوقت ايضا لتحطػيـ الخدعػة التػي ت ػوؿ اف الحصػار يعاقػب حمػاس ويمنػا 

أو يخدـ أمف اسرائيؿ. فحمـ اسرائيؿ بػ 'بدـ البنية التحتيػة ل ربػاب'  أي ال ضػاح  اط ؽ ال ذائؼ الصاروخية
 عمص قيادة حماس  قد تحطـ مرة بعد اخرى ويجدر التخمي عف بذا الوبـ.

اف بػذؿ الج ػػد الحػػداث تنميػة فػػي الضػػفة وف ػر فػػي غػػزة لمبربػػاف عمػص اف مػػف يتعػػاوف مػا اسػػرائيؿ يتمتػػا فػػي 
يب مػػف ُيضػػر ب ػػا  لػػـ ُيحػػدث الػػرد المتسمسػػؿ المػػ موؿ. فمػػـ يخػػرج مواطنػػو غػػزة فػػي م ابػػؿ المعانػػاة التػػي تصػػ

مظػػابرات جماعيػػة عمػػص حكومػػة حمػػاس وال يشػػعر سػػكاف الضػػفة فػػي أكهػػربـ فػػي الح ي ػػة بالرفابيػػة السياسػػية 
واالقتصادية. اف الح ي ة بي اف الحصار االقتصادي ل زة مه وب جدا ال بسػبب شػارع األنفػاؽ السػريا ف ػط. 
فمئات الشاحنات تسير بيف اسرائيؿ وغزة عف طريؽ معبر كػـر سػالـ وُيسػم  لعػدد كبيػر مػف تجػار غػزة بن ػؿ 
سمع ـ الص االردف أو الص اسرائيؿ. والمسووؿ عف ذلؾ الض ط الػدولي الػذي اسػُتعمؿ عمػص اسػرائيؿ وال سػيما 

 بعد قضية ال افمة البحرية التركية  أكهر مف طيبة قمب ا.
ت يم ا اسرائيؿ بيف حصار اقتصادي واألمف داحضة بي ايضا. اف حماس تممؾ في الح ي ة  اف الصمة التي

مخزونا عظيما مف ال ػذائؼ الصػاروخية والصػواريخ لكػف المنظمػات التػي تنافسػ ا خصوصػا بػي التػي تطمػؽ 
تخرج ضابطا وجنديا مصريا اضطرت حماس الص اف  26عمص اسرائيؿ. اف العممية في سيناح التي ُقتؿ في ا 

عػػف طوربػػا كػػي 'تبػػربف' عمػػص أن ػػا لػػـ تشػػترؾ فػػي ذلػػؾ. وبصػػورة تناقضػػية كػػاف تعم  ػػا المطمػػؽ بمصػػر التػػي 
يحكم ػػػا االخػػػواف المسػػػمموف بػػػو الػػػذي اضػػػطربا الػػػص التمػػػابي عمنػػػا مػػػا المصػػػمحة ال وميػػػة المصػػػرية وتنػػػدد 
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ات االربابيػة فػي سػيناح  بػؿ باط ؽ النار وُتعرفه ب نه جريمة وتويد العمميػة العسػكرية المصػرية عمػص المنظمػ
 اف تنشر أن ا التزمت بمساعدة مصر في محاربت ا ل رباب في سيناح.

بؿ انه في االسبوع الماضي زار وفد 'عسكري' مف حماس مصر  وبو وفد شارؾ فيػه بػيف مػف شػاركوا احمػد 
ربػػاب. ولػػيس الجعبػػري  رئػػيس الػػذراع العسػػكري  لتنسػػيؽ عمميػػات مشػػتركة تفضػػي الػػص تط يػػر سػػيناح مػػف اال

واضحا تماما نوع التعاوف أو ما الذي تستطيا حماس فعمه في مواج ة منظمات متطرفة تعمؿ عمص مواج ة 
حكومة مصر  لكف المواف ة عمص بذا التعاوف قد تضا حماس في مسار صداـ ما منظمات موازية في غػزة 

وكد أن ـ ال يومنوف ب نه بكذا تعتمد عمص مساعدة مف منظمات في سيناح. ليس المصريوف ساذجيف ومف الم
سػػتنت ي مكافحػػة االربػػاب  لكػػن ـ بخػػ ؼ الحػػاؿ فػػي اسػػرائيؿ يػػدركوف اف بنػػاؾ ضػػرورة لمػػن  حمػػاس منزلػػة 

 شريكة مف اجؿ احراز تعاوف أمني.
اف اسرائيؿ المش ولة كهيرا بتجنيد شريكات في نضال ا الدولي اليراف  مف الموكػد اف ُيفرح ػا سػماع اف قيػادة 

ضػػت اقتػػراح محمػػود احمػػدي نجػػاد ع ػػد قمػػة فمسػػطينية فػػي ط ػػراف تشػػارؾ في ػػا فػػت  وحمػػاس فػػي حمػػاس رف
محاولػػة لممصػػالحة بين مػػا. وأعمػػف ممهمػػو حمػػاس عمنػػا مػػرة اخػػرى اف مصػػر ال ايػػراف بػػي التػػي 'تتػػولص ممػػؼ 

ي المصالحة'. ون وؿ بالمناسبة انه ليس مف الفضوؿ اف نذكر اف محمود عباس خصوصا الذي ج د دائما ف
 ات اـ حماس باالستعباد اليراف قد حضر موتمر دوؿ عدـ االنحياز الذي ُع د في ط راف.

ال ُيطمػػب الػػص اسػػرائيؿ اف تعتػػرؼ بحمػػاس كػػي تتعػػاوف مع ػػا  لكػػف وبسػػبب ح ي ػػة اف الع قػػات بػػيف اسػػرائيؿ 
وقػػد تػػ تي ومصػػر ت ػػوـ اآلف عمػػص دعػػائـ أمنيػػة  تسػػتطيا اسػػرائيؿ اف ُتعمػػؽ بػػذ  الع قػػة بتفضػػؿ عمػػص غػػزة. 

زيػػادة اخػػرى م مػػة مػػف رفػػا الحصػػار وبػػي اف ع قػػات اسػػرائيؿ مػػا تركيػػا قػػد تسػػير رخػػر االمػػر فػػي مسػػار 
مصػػالحة اذا دعػػت اسػػرائيؿ تركيػػا الػػص اف تكػػوف تشػػبينة رفػػا الحصػػار  واذا أضػػافت الػػص ذلػػؾ اعتػػذارا متػػ خرا 

ة  لكف يبدو أن ا جميعا ما تزاؿ تحػت ايضا. اف الحكمة واالنسانية والمنطؽ والفائدة توجب ال ياـ ب ذ  الخطو 
 حصار ضربته عمي ا حكومة اسرائيؿ.

 5/9/1021ىآرتس 
 6/9/1021، القدس العربي، لندن
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 يوئيؿ جوجنسكي ود. عوديد عيراف
يجػري في ظؿ البحث الدولي الم طص اع ميا في مساعي منا ايراف مف الوصوؿ الػص قػدرة نوويػة عسػكرية  

بعيدا عف العناويف الرئيسية سباؽ تسم  ت ميدي غير مسػبوؽ فػي الشػرؽ االوسػط. كميػات بائمػة مػف االج ػزة 
والوسائؿ ال تالية تباع وال سيما مف الواليات المتحدة وباالساس الص دوؿ الخميج. في السػنوات االربػا االخيػرة 

 20رت دولػػة اتحػػاد االمػػارات سػػ حا ب يمػػة مميػػار دوالر. واشػػت 21اشػػترت السػػعودية معػػدات عسػػكرية ب يمػػة 
مميػػار دوالر. بػػؿ اف الواليػػات المتحػػدة تخطػػط بػػاف تػػزود بعضػػا مػػف الػػدوؿ طػػائرات قتاليػػة متطػػورة عديػػدة مػػف 

 .THAADوكذا منظومات دفاع جوي متطورة مف طراز  F-15 SAطراز 
سنة  توصمت  30ية قبؿ أكهر مف منذ الصراع الكبير الذي أدارته اسرائيؿ ضد بيا طائرات 'ايواكس' لمسعود

الواليػػات المتحػػدة واسػػرائيؿ الػػص تفػػابـ بػػادىح فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ ببيػػا السػػ ح االمريكػػي المتطػػور الػػص الػػدوؿ 
العربيػػػة. اضػػػافة الػػػص ذلػػػؾ  نشػػػ ت فػػػي السػػػنوات االخيػػػرة مصػػػمحة اسػػػرائيمية ايضػػػا فػػػي أف تتم ػػػص دوؿ معينػػػة 

 ج ة التحدي االيراني  وليس ف ط النووي.س حا امريكيا متطورا يحسف قدرت ا عمص موا
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تشديد التزاـ الواليػات المتحػدة بػ مف حمفائ ػا العػرب مػف خػ ؿ تزويػدبـ بوسػائؿ قتاليػة مػف انتاج ػا  واشػراك ـ 
فػػي مخططػػات الػػدفاع ضػػد الصػػواريخ فػػي المنط ػػة  يتطػػابؽ ايضػػا والمصػػال  االسػػرائيمية النػػه يشػػدد الضػػ ط 

تمػؾ الػدوؿ تبنػي خػط أكهػر حزمػا ضػد ط ػراف. وعنػد الحاجػة  فػاف بعضػا  عمص ايراف وكفيؿ بػاف يسػ ؿ عمػص
مػػف منظومػػات الػػدفاع ضػػد الصػػواريخ يمكن ػػا أف تسػػاعد )وال سػػيما فػػي م ح ػػة االبػػداؼ(  فػػي الػػدفاع عػػف 
اسرائيؿ ايضا. تعزيز ال درات الت ميدية ل ذ  الدوؿ كفيؿ ايضا بتخفيض احتمالية أف يشػعر بعضػ ا بالحاجػة  

وصوؿ ايراف الص قدرة نووية عسكرية مهبتة  الص الحفاظ عمص أمن ا مػف خػ ؿ االرتبػاط ب ػا أو مػف في حالة 
 خ ؿ اقتناح قدرة نووية بنفس ا  مهمما تدرس بعض ا.

ح ي ة أف دوؿ الخميج تعتبر معتدلة مف ناحية سياسية  والتي لـ ت اتػؿ أبػدا اسػرائيؿ بالفعػؿ  وال نزاعػا اقميميػا 
نظمة تعتبر مويدة المريكا تخفػؼ مػف الت ديػد المحػدؽ مػف السػ ح الموجػود تحػت تصػرف ا. بيف الطرفيف واال

السرائيؿ مصمحة واضحة فػي أف تكػوف يػد ال ػوى المعتدلػة المعارضػة اليػراف بػي العميػا. وبالم ابػؿ  تصػطدـ 
سػػػا بػػػذ  المصػػػمحة االسػػػرائيمية بخطػػػريف بعيػػػدي المػػػدى ينشػػػآف مػػػف بيػػػا منظومػػػات سػػػ ح أمريكػػػي بحجػػػـ وا

 وبجودة عالية ل ذ  الدوؿ.
أوال  'التفوؽ النوعي' االسرائيمي في مجاؿ منظومات الس ح الت ميدي رخذ في التآكػؿ. وذلػؾ عمػص الػرغـ مػف 

شػػ را  24التػػزاـ كػػؿ رئػػيس أمريكػػي بالحفػػاظ عمػػص بػػذا التفػػوؽ. واضػػافت الت مبػػات فػػي العػػالـ العربػػي فػػي الػػػ 
فاسػت رار بعػض االنظمػة فػي المنط ػة لػـ يعػد مهابػة أمػرا هابتػا وال  االخيرة خطرا اضافيا مف الصػعب تجابمػه.

يت ير. فمػف شػ ف منظومػات سػ ح متطػورة توجػد اليػوـ تحػت الرقابػة أف تصػؿ الػص ايػدي ج ػات معاديػة مػف 
 ش ن ا في المست بؿ أف تعرض لمخطر بواسطت ا االسرائيمييف بؿ واالمريكييف أيضا.

الس ح لمهوار في سوريا  الس ح الػذي كمػا بػو معػروؼ ال ينػتج فػي بػذ   منذ اليوـ تزود دوؿ عربية مختمفة
الػػدوؿ. وينب ػػي االفتػػػراض بػػاف السػػ ح الػػػذي وصػػؿ حتػػص االف الػػػص الهػػوار فػػي ليبيػػػا  واالف الػػص الهػػوار فػػػي 
سػػػوريا  ال يشػػػكؿ خطػػػرا اسػػػتراتيجيا عمػػػص اسػػػرائيؿ  ولكػػػف حتػػػص ل ػػػدرة اسػػػ اط طػػػائرات واصػػػابة دبابػػػات يوجػػػد 

مواليػػات المتحػػدة والسػػرائيؿ مصػػمحة فػػي بحػػث اسػػتراتيجي متجػػدد فػػي سياسػػة بيػػا السػػ ح المتطػػور معنػػص. ل
لمػػػػدوؿ العربيػػػػة  فضعضػػػػعة االسػػػػت رار السياسػػػػي واالقميمػػػػي وت ييػػػػر توجػػػػه االنظمػػػػة الجديػػػػدة يتطمػػػػب فحصػػػػا 

 ة.متجددا  حتص واف كاف خمؽ توازف استراتيجي ما ايراف يب ص مصمحة امريكية واسرائيمية مركزي
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