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            ٢ص                                     ٢٦١٣:                العدد٧/٩/٢٠١٢ الجمعة :التاريخ

    :السلطة
 ٦  مصرون على متابعة خيار األمم المتحدة: مرسيعباس يلتقي .٢
 ٧  جاهزون لغلق األنفاق بعد فتح المعابر ورفع الحصار: هنية.٣
 ٨   بوقف هجمتها االستيطانية"إسرائيل"يدعو إللزام يلتقي وزير الخارجية االيطالي وفياض .٤
 ٨   تصدير ألزماتهافي قطاع غزة" إسرائيل"تصعيد : غزةداخلية .٥
 ٩    المخرج السينمائي المسرحي العالمي بيتر بروك زيارته لـتل أبيب   تثمن إلغاءحكومة هنية.٦
 ٩  "إسرائيل"لـ اعتبار القدس عاصمة منظمة التحرير تندد بتأييد الحزب الديمقراطي األمريكي.٧
 ٩  حكومة فياض تقودنا نحو الهاوية : الطيراوي.٨
 ١٠  وضع السلطة الفلسطينية صعب وخطير لعجزها عن مواجهة التزاماتها المالية: محمد اشتية.٩
 ١٠   يعلم قاتل عرفات ويجب إدانته دوليا ومعاقبتهالجميع: القدوة.١٠
 ١١  السلطة الفلسطينية تستنكر التصعيد اإلسرائيلي على غزة.١١
 ١١  جولة خارجية لهنية بهدف تمويل مشاريع تنموية لحكومته.١٢
 ١١  الناخبين للمجلس الوطني الفلسطينيافتتاح عملية تسجيل .١٣
 ١٢   والرئاسة والحكومتين في الضفة وغزة فاقدة للشرعية"التنفيذية"الوطني و": مؤسسة الضمير.١٤
    

    :المقاومة
 ١٣  برهوم يدعو لوضع حد فوري للتصعيد الصهيوني على غزةفوزي .١٥
 ١٣  تقديره للدعم الذي تبديه إيران للمقاومة في فلسطينويعبر عنالزهار يلتقي الريجاني .١٦
 ١٣  تبريرات فياض لفشله االقتصادي واهية: أبو زهري.١٧
 ١٤  لعدو وخلق توازن ردع معهالمقاومة قادرة على إيالم ا": قدس برس"البردويل لـ.١٨
 ١٥  حماس وحكومة غزة تغييرات في الجهاز اإلعالمي لـ: وكالة سما.١٩
 ١٥تمنع حماس من المواجهة وكبحت جماحها" ٢الرصاص المصبوب "عملية : هآرتس تزعم.٢٠
 ١٦  "جريمة تطهير عرقي"النائب أبو طير عن القدس  إبعاد: عبيةالجبهة الش.٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ١٦  الجيش جاهز لتنفيذ أي قرار تتخذه حكومة نتنياهو:  هجومية ضد غزة يتوقع حرباًزغانت.٢٢
 ١٧   ضية عن مستوى التعاون األمني مع مصر را"إسرائيل: "إذاعة الجيش اإلسرائيلي.٢٣
 ١٨  يرانإنتنياهو ال يملك أغلبية في حكومته لضرب : هآرتس.٢٤
 ١٩  "إسرائيل"أكثر الفترات الحاسمة في تاريخ فترة الخمسين يوماً القادمة هي : تسحي هانجبي.٢٥
 ١٩     حكومة نتنياهوغير راضين عن أداء% ٥٩ و..الجيشيثقون ب% ٨٥: استطالع إسرائيلي.٢٦
 ٢٠  مرسي هو األفضل في عصر "إسرائيل"بين مصر والتنسيق األمني : تسيفي بارئيل.٢٧
 ٢١  اصرين في الصحراءل مصر مسؤولية األفارقة المح تحم"إسرائيل".٢٨
 ٢١   أشهر على أولمرت في خدمة مجتمعية ستةالنيابة العامة اإلسرائيلية تطلب فرض .٢٩
 ٢١    أبو جريبان الذي ألقي وهو مصاب على قارعة الطريقالشهيدالمصادقة على تعويض عائلة .٣٠
 ٢١  من الغاز الطبيعيغرب ساحل الخضيرة " ميرا"خلو حقل : نتائج شبه نهائية.٣١
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    :األرض، الشعب

 ٢٢  فلسطينيين بقذائف الهاون على مخيم اليرموكسبعة استشهاد .٣٢
 ٢٢   البرقمنظمة دولية تحمل األردن وإسرائيل مسؤولية حياة.٣٣
 ٢٣  إسرائيليون ينتهكون مسجد بئر السبع ويحتسون الخمر في باحته.٣٤
 ٢٣  ألقصىلمسجد امجموعة يمينية متطرفة تقوم بزيارة استفزازية ل.٣٥
 ٢٣  م قبل الميالد في القدس آالف عاستةاكتشاف حوض مياه صناعي يعود إلى .٣٦
 ٢٤  عشرات المواطنين يشاركون في إضراب عن الطعام ليوم واحد تضامناً مع األسرى: غزة.٣٧
 ٢٤  أهالي األسرى المضربين يسلمون رسالة للسفير المصري في رام اهللا.٣٨
 ٢٤     غير فخورين بجنسيتهم اإلسرائيلية٤٨  أراضي فلسطينمعظم سكان عرب: طالعاست.٣٩
 ٢٥     مهاجرا غالبيتهم من الفلسطينين جراء غرق قارب قبالة سواحل تركيا٦٠مصرع .٤٠
 ٢٥  مقدسي يتعرض العتداء عنصري: هآرتس.٤١
 ٢٥   عدم بناء مدارس جديدة في القدس يهدد تعليم الفلسطينيين: تقرير حقوقي.٤٢
 ٢٦  معدالت األمية في األراضي الفلسطينية من اقل المعدالت في العالم: االحصاء.٤٣
   

   :اقتصاد
 ٢٧ لف شيقل إيرادات مديرية المعادن الثمينة الشهر الماضيأ ٣٤٣ :وزارة االقتصاد في رام اهللا.٤٤
   

   : األردن
 ٢٧ يدين االعتداء اإلسرائيلي على غزة" العمل اإلسالمي: "األردن.٤٥
 ٢٧ المسيحية تستنكر االعتداء الصهيوني على كنيسة اللطرون-الهيئة اإلسالمية.٤٦
 ٢٧ في األردن يحذرون مرسي من لقاء الصهاينة" جبهة العمل اإلسالمي".٤٧
   

   :عربي، إسالمي
 ٢٨  "إسرائيل"الجامعة العربية ال تملك الضغط على : نبيل العربي.٤٨
 ٢٨   اعتداء متطرفين يهود على كنيسة في القدس تدينيالتعاون اإلسالممنظمة .٤٩
 ٢٨  "من عدم االعتراف بالكيان الصهيوني" اغير موقفهتجماعة اإلخوان المسلمين لن : يالبلتاج.٥٠
 ٢٨  لجمعة ابتداء من اليوم ا أيام أسبوعياًسبعةمصر تقرر فتح معبر رفح البري .٥١
 ٢٩   تقول إنها حددت هوية أشخاص يشتبه في أنهم قتلة الجنود في سيناءيةمصرالداخلية ال.٥٢
 ٢٩  سوريا تحتج لدى األمم المتحدة على مشروع طاقة إسرائيلي في الجوالن.٥٣
 ٣٠  تضع اليد على وثيقة إسرائيلية تقر بتهريب آثار عراقية إلى تل أبيببغداد .٥٤
   

   :دولي
 ٣٠   القدس الحزب الديمقراطي األمريكي حولمؤتمرالمندوبون العرب يثيرون بلبلة داخل .٥٥
 ٣١  "إلى مفاوضات الحل النهائييخضع " مصير القدس :الخارجية األميركية.٥٦



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٦١٣:                العدد٧/٩/٢٠١٢ الجمعة :التاريخ

 ٣١  الوضع المالي للسلطة الفلسطينية خطير جداً: وزير خارجية النرويج.٥٧
 ٣١  معدل البطالة في قطاع غزة يفوق بثالثة أضعاف المعدل اإلقليمي: منظمة العمل الدولية.٥٨
 ٣٢  أصدقاء اإلنسان تدعو السلطات اإلسرائيلية إلطالق سراح األسرى المضربين عن الطعاممنظمة .٥٩
 ٣٢   الملف اإليراني"إسرائيل"نائب رئيس األركان األميركي يبحث في .٦٠
 ٣٣ بشأن إيرانالسفير األمريكي في تل أبيب ونتنياهو بين مشادة النائب أمريكي يؤكد .٦١
 ٣٣  إيران من مهاجمة أخرى  ودوالً"إسرائيل"روسيا تحذر .٦٢
 ٣٣   في عملية التنقيب عن الغاز تل أبيب تريد االنتقال شماالً:الواليات المتحدة.٦٣
    

   :مختارات
 ٣٤  مليار دوالر في مشروعات سياحية وصناعية في مصر١٨قطر تعلن خطة الستثمار .٦٤
    

    :حوارات ومقاالت
 ٣٤  ناجي صادق شراب... خيار فلسطين دولة غير كاملة العضوية.٦٥
 ٣٦  سام عيتانيح"... في بطون الفلسطينيين".٦٦
 ٣٧  بوعز غنور... شرارة الحرب اإلقليمية المقبلة... غزة .٦٧
 ٣٨  عوفر شيلح...يرانإسرائيلي وشيك على إهجوم .٦٨
    

    :كاريكاتير
***  

  
  ل إذا كان ذلك حال لألزمةإمكانية الحد من األسعار محدودة وسأرح: فياض .١

رئيس الوزراء سالم أن  ،رام اهللا، من ٧/٩/٢٠١٢، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  ذكرت
فياض، قال إن الخيارات المتاحة أمام السلطة الوطنية للحد من ارتفاع األسعار محدودة للغاية جراء 

. لرحيل إذا كان ذلك يفتح الباب أمام حل األزمةالوضع المالي الصعب، مشيرا إلى أنه على استعداد ل
الحكومة تبذل كل جهد ممكن لمعالجة األزمة الناشئة عن ارتفاع األسعار والتخفيف من حدتها، 'وأضاف 

  .وان األمر سيكون صعبا إذا لم يصلنا مساعدات وتمويل وخاصة من أشقائنا العرب
ع الكتاب والصحفيين في مكتبه، وحدد فيه موقف جاءت أقوال فياض في اللقاء الذي جمعه مساء أمس م

  .الحكومة من احتجاجات الشارع على خلفية الغالء في أسعار المحروقات وطرق التعامل مع األزمة
وعن رده لمن يقولون له ارحل، قال كل االتهامات التي توجه لي تؤلمني، ولو كان الرحيل يحل المشكلة 

  .لن أتردد في ذلك
تعمل بشكل متواصل على حل األزمة قبل االحتجاجات التي شهدها الشارع، وهي وأكد أن الحكومة 

رغم كل الجهود ما زال البعض يشكك بحقيقية أن 'تسعى دائما لخلق استقرار في األسعار، وأضاف 
السلطة تواجه أزمة مالية حادة، وهذا غير معقول، ففاتورة  الرواتب هي األهم ليس فقط بالنسبة 

  .لحوالي مليون مواطن وهي التي تحرك االقتصاد الوطنيللموظفين، بل 
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نحن في حالة بحث جدي ': وشدد فياض على ضرورة عدم إغفال االحتجاجات الجارية في الشارع، وقال
للتخفيف من حدة األزمة، وأن حكومته تتحمل المسؤولية بالكامل، مشيرا إلى أن الوضع المالي الصعب 

ر صعوبة في تاريخها، ولكن ذلك ال يعني عدم الوفاء بالتزاماتها، بل للسلطة قد يكون األخطر واألكث
  .'سيأخذ كل صاحب حق حقه من الحكومة

نحن في عنق الزجاجة، وصحيح أيضا أن األزمة عنوانها الغالء لكن مصدرها متشعب، وارتفاع 'وقال 
ليها بقدر ما أفكر في حل األسعار الشرارة التي فجرتها، والشعارات المطالبة برحيلي ال أفكر بالرد ع
  .'األزمة انطالقا من المسؤولية الملقاة على عاتقي بكل صراحة ووضوح ومكاشفة

هناك ربيع فلسطيني قائم منذ النكبة ويظل قائم طالما بقي 'وفيما يخص الربيع الفلسطيني، قال فياض 
نستنسخ الحالة، والهم األكبر االحتالل، والربيع الفلسطيني سبق بعقود الربيع العربي وال يجوز لنا أن 

  .'لدينا هو إنهاء االحتالل
وشّخص فياض مشكلة االحتجاجات بأنها قائمة فعليا ولها عالقة بتراجع قدرة المواطن الشرائية، وان 
المستوى العام لألسعار مرتفع بالقياس لمستوى الدخل، والقدرة الشرائية للمواطن محدودة، مشيرا إلى 

سعار السلع األساسية في شهر الماضي، وان شكوى الشارع تركزت في هذا السياق االرتفاع الملحوظ أل
  .وهي ليست جديدة بل مستمرة منذ عدة أشهر

قدرة الحكومات على التعامل بشكل عام مع الصعوبات الناشئة عن االرتفاعات في 'وقال فياض إن 
  .'سلطة تقبع تحت االحتاللاألسواق العالمية محدودة، وال يوجد أدوات يمكن اللجوء إليها ل

السلطة ال تربح من شراء المحروقات وشراءه خسارة لها، إذ 'وعن احتكار الحكومة لمشتقات النفط، قال 
وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية ومنذ نشأتها . 'أن دعمه يقتطع جزءا من الضرائب المفروضة عليه
 إلى بعض السلع االستهالكية، الن احتكارها يوفر هي الجهة الوحيدة التي تقوم بشراء البترول، إضافة

  .أفضلفرص الحصول على أسعار 
وعن إمكانية استيراد المحروقات من الخارج، أوضح فياض أن ملحق اتفاقية باريس االقتصادية، يوفر 
إمكانية استيراد المحروقات من الخارج، لكن لن يكون هناك فرقا كبيرا في األسعار الن ارتفاع أسعار 

  .المحروقات عالمي
المشكلة ليست في االتفاق، وإنما تطبيقه في ': وفيما يخص المطالبة بإلغاء اتفاق باريس االقتصادي، قال

إطار تحكمي وتعسفي من قبل االحتالل وهو جزء من اتفاق سياسي، وان الخطابات النارية المطالبة 
  .'بإلغائه لن تحل المشكلة

نزعة التشاؤم لدى المحللين ': وليون تجاه الوضع الفلسطيني، قالوعن التشاؤم الذي يبديه خبراء د
والخبراء االقتصاديين امتدت إلى الخبراء الدوليين، وهذه دعوات تشكيكية فاالقتصاد الفلسطيني في 

هناك فرق بين الجاهزية 'وأضاف . الضفة وغزة ينمو، ربما بنسب أقل من السنوات الماضية لكنه ينمو
ومواجهة ازمة مالية ال يعني انه ال يوجد عندنا مقومات إلدارة أنفسنا بأنفسنا، وال ووضع االقتصاد، 

  .'يوجد تعارض بينهما، واقتصادنا نما بالرغم من ممارسات االحتالل
 أعلن في ،فياضأن  ،رام اهللا، من ٦/٧/٢٠١٢ ،)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وأضافت 

ن ظهر اليوم، أن السلطة الوطنية بانتظار ورود تحويالت مالية حديث خاص الذاعة صوت فلسطي
خارجية لدفع رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب الماضي، مؤكداً عدم قدرته تحديد موعد لصرف 

  .الرواتب في هذه اللحظة



  

  

 
 

  

            ٦ص                                     ٢٦١٣:                العدد٧/٩/٢٠١٢ الجمعة :التاريخ

طة وأضاف فياض أن واقع االحتالل واالنقسام الناجم عن االنقالب في غزة أثرا سلبا على قدرة السل
الوطنية في التعامل مع االحتياجات واالزمات االقتصادية الناجمة اساسا عن االرتفاع العالمي في أسعار 

السلع األساسية المستوردة، علماً أن  السلطة الوطنية لديها  قدرة محدودة جدا في التعامل مع ارتفاع  
  .االسعار عالميا

وافقة الكونغرس على طلب االدارة االمريكية تقديم وقال رئيس الوزراء إن السلطة الوطنية بانتظار م
وكشف رئيس الوزراء عن اتصاالت مكثفة تجريها السلطة . مئتي مليون دوالر لدعم السلطة الوطنية

وأعلن رئيس . الوطنية لخلق فرص عمل للشباب الفلسطينين في دول اخرى مثل ليبيا ودول الخليج 
ام هذه االزمة االقتصادية مبدياً استعداده لالستقالة إذا كان ذلك الوزراء أنه لن يتهرب من مسؤولياته ام

  .مطلباً شعبياً وحالً للواقع المعيشي الصعب الذي يتطلب سياسة اقتصادية وليس تبديالً لالشخاص 
 نقال عن مراسلها من رام اهللا، محمد يونس، أن رئيس الوزراء ٧/٩/٢٠١٢الحياة، لندن، وأشارت 

 اعتبر أن االحتجاجات الجارية في األراضي الفلسطينية على ارتفاع األسعار الدكتور سالم فياض
وقال في . مشروعة، مطالباً الدول العربية بتقديم العون المالي للفلسطينيين في ظل تراجع الدعم الدولي

 ألف فلسطيني عاطل من ٢٠٠لقاء مع الصحافيين والكتاب في مكتبه في رام اهللا أمس، إن أكثر من 
  .مل، وأن حكومته أحالت مشكلة األسعار على لجنة وزارية اقتصادية مختصة لدرسهاالع
  
  مصرون على متابعة خيار األمم المتحدة: عباس يلتقي مرسي .٢

 إنفي تصريحات له في القاهرة، ) أبو مازن(أكد الرئيس محمود عباس :  جيهان الحسيني–القاهرة 
  . المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطينمماأل إلىالسلطة الفلسطينية ماضية في توجهها 

 ما يتم اآلن في الداخل الفلسطيني من حراك أمسوصرح بأنه شرح للرئيس محمد مرسي خالل لقائهما 
السلطة تعمل ما " أن إلى والمطالبة برفع الرواتب، الفتاً األسعاراجتماعي واقتصادي بسبب ارتفاع 

وأكد انه يدعم مطالب الشعب اياً تكن، وانه مسؤول بالكامل عن . "يس بيدها لاألسعارتستطيع، فارتفاع 
 رئيس أن إلى واضحة إشارة، في وأخيرا أوالالحكومة التي قام بتعيينها، وان اي مسؤولية تقع عليه 

  .حكومته سالم فياض ال يتحمل مسؤولية هذا الوضع
لمتحدة لدعوة الدول الى التشاور في شأن طبيعة  ااألمم إلى السلطة ستذهب نهاية الشهر الجاري أنوأكد 

  . عليهإجماع المتحدة للحصول على اكبر لألمم تتقدم به السلطة أنالقرار الذي يمكن 
 على ما تم االتفاق عليه، األطراف توافق أن انه يجب "ابو مازن"وعن ملف المصالحة الفلسطينية، قال 

 انتخابات حرة ونزيهة وإجراء الحقة والنزيهة يمقراطيةالدوتنفيذ كل الخطوات المتفق عليها لتطبيق 
 لتحديد ألعمالها المطلوب استكمال لجنة االنتخابات أنوأضاف . للمجلس التشريعي والوطني والرئيس

  . االنتخاباتإجراءموعد 
. »الناجحة والبداية الجيدة« بـ إياها، واصفاً إليران زيارته إلى لقاءه مع مرسي تطرق أنوأشار الى 

 الشعب الفلسطيني إن إلىوأكد انه ال مانع ان تكون العالقة بإيران طيبة ومع كل دول العالم، مشيراً 
  .الذي يقع تحت االحتالل يريد ان تكون عالقاته طيبة مع الجميع

 مختلف عليها، أراضوأشار الى ان اللقاء تطرق ايضاً الى االستيطان الذي ترى اسرائيل انه يقام على 
 المتحدة، ستنطبق عليها اتفاقية جنيف األمملى ان فلسطين عندما تصبح دولة كاملة العضوية في مشيراً ا

  . غير قانونيإسرائيلالرابعة، وسيكون أي اجراء تتخذه 
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، وما أثاره هذا » وجدت لتبقىإسرائيل«عن تصريحاته السابقة بأن » الحياة«ورداً على سؤال لـ 
 أن هذا الكالم وان كان ليس ضده، على حد تعبيره، مشيراً الى التصريح من لغط، أجاب انه لم يقل

. ، وعليها ان تعترف بالدولة الفلسطينية١٩٦٧ موجودة ويعترف بوجودها على حدود ما قبل إسرائيل
 كي يدخل في مفاوضات معها ان توقف االستيطان وتعترف بحق الفلسطينيين في إسرائيلواشترط على 

سنلقي بإسرائيل في البحر، لكن قلنا في الشرق « وأكد انه لم يقل ابداً .١٩٦٧دولة على حدود عام 
  .»إعالنها هناك دولة ناقصة وهي فلسطين ويجب األوسط
حماس تمارس نشاطها «: في الضفة، فأجاب» حماس«عن مدى قبوله استئناف نشاط » الحياة«وسألته 

التي جرت أخيراً، ولها حق ان تجري في الضفة، وشاركت في االنتخابات الجامعية وكل االنتخابات 
تهريب السالح « غيرها في الضفة هو أو» حماس« ما ال يقبله من أن إلى، الفتاً »فعاليات جماهيرية

 أنمؤكداً » أيضا، واذا حدث ذلك من أي جهة كانت، سترفضه السلطة األموالوالمتفجرات وتبييض 
  .هما من الفصائل في هذا الشأن غيرأو» حماس «أو» فتح«السلطة ال تميز بين ما هو 

 هناك أن للرئيس مرسي أكدوعلى صعيد جهود المصالحة في ظل دعوة الرئيس المصري لها، قال انه 
 غزة لتقوم بتسجيل إلىيجب السماح للجنة االنتخابات بالذهاب "اتفاقاً لو تم تنفيذه ستتم المصالحة، و 

  ." فلسطيني لم يسجلوا منذ االنقالبألف ٣٠٠
، طُرحت الدولة ١٩٦٨، قال انه عام واإلسرائيليين القبول بدولة موحدة للفلسطينيين إمكانمدى وعن 

 لم تقبال بها، وأميركا إسرائيل الفلسطينية التي يتعايش فيها الجميع على قدم المساواة، لكن الديمقراطية
  .١٩٦٧مؤكداً ان الفلسطينيين اآلن يريدون دولتهم على حدود 

 أراد وإذانحن تحت االحتالل، «:  افيغدور ليبرمان الى عزله، قالاإلسرائيليالخارجية وعن دعوة وزير 
رجل غير مسؤول، وليس رجل دولة، «، واصفاً ليبرمان بأنه " يقوم بالمهمة، فسهل عليه ان يقوم بهاأن

  ."وال يحترم ما يقول، ويوزع كل يوم كالم
مل عمرو ان مرسي عبر عن تأييد مصر ألي من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري محمد كا

 المتحدة، كما عبر عن دعم األممخطوات تتخذها القيادة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في 
  . مصر ستظل دائماً مؤيدة للفلسطينيينأن إلى المحتلة، مشيراً األراضي الفلسطينيين في لإلخوةمصر 

  ٧/٩/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  

  ن لغلق األنفاق بعد فتح المعابر ورفع الحصارجاهزو: هنية .٣
 قال رئيس الحكومة المقالة في غزة، إسماعيل هنية، أمس، أن حكومته جاهزة إلغالق :القدس - غزة

 الممتدة على طول الشريط بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية، تزامناً مع فتح المعابر األنفاقجميع 
  .ورفع الحصار عن قطاع غزة

كر هنية، خالل استقباله وفد مصري يمثل أحزاب مصرية عدة، العدوان اإلسرائيلي على القطاع، واستن
اليوم نودع ستة من شهداء الشعب الفلسطيني الذين طالتهم يد الغدر الصهيونية، ونحن "وقال أمام الوفد، 

ذا العدو كحومة وشعب سنتحمل مسؤوليتنا في حماية شعبنا ونتحمل مسؤوليتنا في فضح سياسات ه
سنتحمل مسؤوليتنا في احتضان الجرح ألبناء شعبنا الفلسطيني ألننا كحكومة وشعب نحن في قارب واحد 

  ".وفي سفينة واحدة وهذه السفينة سوف تصل إلي شاطئ الحرية والعزة والكرامة
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ن يضع حدا االحتالل يعتقد بأن القتل واغتيال أبناء شعبنا يمكنه أن يكسر إرادة وصمودنا أو أ"وأضاف، 
  ".ألماله وتطلعاته وطموحاته

هذا االستقبال له عدة دالالت أبرزها دور "وحول وجود الوفد المصري، قال رئيس الحكومة المقالة، إن 
مصر قيادةً وشعباً في نصرة أهل غزة، ودور مصر التاريخي بالدفاع عن أهل فلسطين، حيث أن مصر 

  ".حتالل اإلسرائيليسقط منها اآلالف من الشهداء على أيدي اال
مصر تشارك أهل غزة بدمها وموقعها وقيادتها وشعبها لينالوا الحرية واالستقالل، وهذه الزيارة "وأضاف 

  ".تحمل معاني عظيمة لتؤكد على موقف مصر الثابت في نصرة واحتضان القضية الفلسطينية
زة وستزول عندما تفتح األنفاق على الحدود المصرية جاءت بسبب الحصار على قطاع غ"وأكد أن 

، مجدداً تأكيده على التعاون األمني المشترك بين غزة ومصر وعلى "المعابر ويرفع الحصار عن القطاع
أهمية المنطقة التجارية الحرة المشتركة وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساس باألمن 

  .الفلسطيني والمصري
 المستوي إلى مصر لالطالع على آخر التطورات بخصوص وأوضح هنية أنه تم إرسال وفد أمني رفيع

أمن مصر هو "إن : حادثة سيناء، مشدداً عدم عالقة غزة من قريب أو بعيد بما يمس أمن مصر، وقال
  ".أمن غزة وأننا مع التعاون األمني المشترك لحماية الحدود المشتركة

وفده قَِدم لغزة لتحقيق أهداف عدة "من جهته قال رئيس الوفد المصري، هشام محمد عبد الرؤوف إن 
  .أبرزها كسر الحصار ونصرة أهل غزة، مؤكدين على العالقة المشتركة بين مصر وفلسطين
 ٧/٩/٢٠١٢القدس، القدس، 

  
   بوقف هجمتها االستيطانية"إسرائيل"يدعو إللزام يلتقي وزير الخارجية االيطالي وفياض  .٤

ض رئيس الوزراء ضرورة بناء شراكة إستراتيجية فلسطينية أكد الدكتور سالم فيا:  األيام-رام اهللا 
  .أوروبية

كما شدد فياض على ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة إللزام إسرائيل بوقف هجمتها االستيطانية 
المتصاعدة، والتقّيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، تمهيداً إلنهاء االحتالل، وتمكين 

 تقرير مصيره، والعيش بحرية وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على شعبنا من
  .٦٧حدود العام 

جاء ذلك خالل استقبال رئيس الوزراء، في مكتبه في رئاسة الوزراء، ظهر أمس، وزير الخارجية 
  .اإليطالي جيوليو تيرزي، والوفد المرافق له

  ٧/٩/٢٠١٢األيام، رام اهللا، 
  
   تصدير ألزماتهافي قطاع غزة" إسرائيل"تصعيد : غزةة داخلي .٥

 اعتبرت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة، صباح اليوم الخميس، التصعيد :القدس - غزة
اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأنه ترجمة لتهديدات قادة االحتالل ضد القطاع، وخاصةً تلك التي 

  ".آفي ديختر"لية اإلسرائيلي هدد بها وزير الجبهة الداخ
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 ١٠ مواطنين فلسطينيين خالل ٦داخلية في بيان صحفي لها، القصف الذي تعرض له الواستنكرت 
النية المبيتة لالحتالل وقادته مجرمي الحرب بزعزعة االستقرار "ساعات، محذرةً من ما قالت عنها 

  ".الته المستمرة لصب الزيت على النارواألمن في قطاع غزة بشتى وسائله اإلجرامية والدموية ومحاو
  ٧/٩/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 

   
    المخرج السينمائي المسرحي العالمي بيتر بروك زيارته لـتل أبيب   تثمن إلغاءحكومة هنية .٦

 "بيتر بروك"ثمنت وزارة الثقافة في غزة، قرار المخرج السينمائي المسرحي العالمي  : الخليج-غزة 
واعتبر مدير عام . ، المقررة نهاية العام الجاري للمشاركة في مهرجان مسرحي"إسرائيل"ـإلغاء زيارته ل

هذا القرار يشكل صدمة من نوع "اإلدارة العامة للفنون في وزارة الثقافة عاطف عسقول في بيان أن 
لعمل خطوة فاعلة في فرض مزيد من المقاطعة على االحتالل في مجاالت ا"وقال إنه . "جديد لالحتالل

الثقافي والفني، أسوة بما تعرض له في الفترة األخيرة من مقاطعات في مجاالت متنوعة، ليتحقق بذلك 
  ." على المستوى الدولي"إسرائيل"مزيد من التراجع واالنحسار ل

الفن المقاوم اآلخذ باالنتشار واالتساع بدأ يؤتي ثماره في التأثير في العاملين بالمجال "وأكد عسقول أن 
  ."فني والثقافي، حيث إن لكل فئة وتخصص اللغة التي يفهمها وتؤثر فيه بصورة فاعلةال

  ٧/٩/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  "إسرائيل"لـمنظمة التحرير تندد بتأييد الحزب الديمقراطي األمريكي اعتبار القدس عاصمة  .٧

لديمقراطي األمريكي نددت منظمة التحرير الفلسطينية الخميس، بموقف الحزب ا:  د ب أ-رام اهللا 
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه، في بيان  ."القدس عاصمة إلسرائيل"باعتبار 

انقالبا على "صحافي، إن موقف الحزب الديمقراطي ومرشحه الرئيس باراك أوباما بشأن القدس يمثل 
  ."الشرعية الدولية

ات األمم المتحدة والقانون الدولي التي تعتبر األرض يخالف قرار"وأضاف عبد ربه أن هذا الموقف 
  ." أراضي محتلة، بما فيها القدس الشرقية١٩٦٧الفلسطينية التي احتلت عام 

يمثل تراجعا خطيرا في السياسة األمريكية التقليدية التي كانت على الدوام ترفض "وشدد على أنه 
 خطورة اآلثار التي قد تترتب على مثل هذا وحذر عبد ربه من ."االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

 للموقف اإلسرائيلي في قضية حساسة - ألسباب انتخابية محضة -الذي يعد انحيازا سافرا "الموقف 
  ."وخطيرة هي قضية القدس، التي تعتبر قضية فلسطينية وعربية وإسالمية ومسيحية

  ٧/٩/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
  

  نا نحو الهاوية حكومة فياض تقود: الطيراوي .٨
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، إن حكومة سالم فياض تقود الشعب : وكاالت

الفلسطيني الى الهاوية، مشيرا الى أن فياض رفع المديونية الفلسطينية الى نحو أربعة مليار دوالر، 
  .ةمضيفاً أنه مع مطالب الشعب وانأ أول المحتجين ضد سياسة الحكوم

وأوضح أن مطالب الشعب عادلة وطبيعية وهي حق مشروع للشباب والمواطنين الذين يعانون من الغالء 
  .والقروض التي أصبحت أولوية لحصولهم على أساسيات الحياة
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وقال إن الحكومة لم تستطع أن تقتص من قتلة النساء وال من توفير الحريات وال التقليل من المحسوبية 
ط وتطبيق لنظام اقتصادي يحدد األسعار ويمنع تالعب التجار ولم تأخذ بعين االعتبار ولم تنجح بالتخطي

  .حال المواطن الفقير والذي يعيش تحت االحتالل حين رفعت الضرائب
أنا مع إلغاء اتفاقية باريس التي يطبق منها البنود التي هي في غير صالح المواطن بينما البنود "وأكد 

، كما أنه من المجحف ربط مستوى )اسرائيل(نفط من الدول العربية بدالً من األخرى مثل استيراد ال
مع بقاء ) اسرائيل(المعيشة لدينا بالمستوى الذي تتمتع به اسرائيل وبالتالي رفع األسعار بالتوازي مع 

  ".الدخل على حاله
سطيني ولم تتابع حتى ال نقف مع حكومة لم تفي بإلتزاماتها ولم تحقق ما وعدت به المواطن الفل: "وقال

  ". شكاوي المواطنين بالنسبة لألسعار والضرائب والبضائع الصينية ومضارها ولم ترد عليها أو تلتفت لها
  ٦/٩/٢٠١٢فلسطين أون الين، 

  
  الفلسطينية صعب وخطير لعجزها عن مواجهة التزاماتها الماليةالسلطةوضع : محمد اشتية .٩

محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لفتح وضع السلطة الفلسطينية وصف الدكتور :  وليد عوض-رام اهللا 
بالصعب والخطير لعجزها عن مواجهة التزاماتها المالية شهريا فضال عن غياب السيولة وارتفاع 

  .االسعار وتفشي البطالة واعتماد جل المؤسسات على تبرعات المانحين
الوضع صعب وخطير جدا لذلك : ية الخميسالمحل' معا'وقال اشتية في تصريح صحافي نشرته وكالة 

المطلوب ان يكون هناك جهدا جماعيا وطنيا شامال وسريعا جدا يعيد النظر في الواقع االقتصادي 
والمطلوب ليس حوارا بل تفاهما حكوميا مع كافة القطاعات لوضع حلول سريعة وليكن هناك .. للسلطة

ختلفة الن االمور ال تحتمل التأجيل، فهناك نسبة مؤتمر اقتصادي وطني بين الحكومة والقطاعات الم
  .' بالمئة٣٠ بالمئة بغزة والضفة ٤٧ بالمئةوفقر ٣٠ بالمئة وفي غزة ٢٠بطالة تصل في الضفة الى 

بدون شك فان مجريات مستوى المعيشة مرتفع جدا واالسعار مرتفعة وامكانيات المواطنين : 'وتابع قائال
كل كل يوم اكثر فاكثر واالسعار انعكاس للواقع االقتصادي االسرائيلي متواضعة والقدرة الشرائية تتآ

وليست منسجمة مع الواقع االقتصادي الفلسطيني والسبب ان االقتصاد الفلسطيني تابع والمشكلة االكبر 
 .ان اسعار البضائع المتاجر بها متساوية بين الضفة وغزة من جهة واسرائيل من جهة اخرى
٧/٩/٢٠١٢ن، القدس العربي، لند  

  
  الجميع يعلم قاتل عرفات ويجب إدانته دوليا ومعاقبته: القدوة .١٠

 رفضه "ياسر عرفات"أكد وزير خارجية فلسطين األسبق ناصر القدوة رئيس مؤسسة :  د ب أ-القاهرة 
مع ضرورة إصدار إدانه دولية للجهة "إعادة التحقيق في كشف مالبسات وفاة الزعيم الفلسطيني 

  ."اغتيالهالمتورطة في 
الجميع أدرك من "وقال القدوة، في تصريحات خالل زيارته لمصر قادما من نيويورك الخميس، إن 

خالل المؤشرات والتحقيقات التي تمت في السابق أن الرئيس عرفات مات مسموما وتأكد كل ذلك من 
أخرى وما ظهر خالل تصريحات وتعليقات إسرائيل وال يجب إعادة التحقيق في مالبسات الوفاة مرة 

مؤخرا دليل جديد يؤكد ما تم التوصل إليه في السابق ويجب على المجتمع الدولي إصدار إدانة واضحة 
عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ومؤسسته تتهمان "وأضاف أن  ."لكل المتورطين في االغتيال ومعاقبتهم
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رفات وتسميمه بهذه المادة القاتلة إسرائيل بقتل عرفات بالسم ونحن نوجه إلسرائيل تهمة قتل ياسر ع
  ."ونطالب بمحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن اغتياله ومحاكمة من نفذ عملية االغتيال

  ٧/٩/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
  
  السلطة الفلسطينية تستنكر التصعيد اإلسرائيلي على غزة .١١

 غزة حيث قال الناطق باسم استنكرت الرئاسة الفلسطينية التصعيد اإلسرائيلي على:  حامد جاد–غزة 
وطالب " نستنكر بشدة التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة"الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي 

داعيا المجتمع الدولي "بوقف هذا التصعيد الذي يخلق مناخات مدمرة وال يؤدي إال إلى المزيد من العنف 
  ". غزة ضحيةإلى وقف االعتداءات اإلسرائيلية حتى ال يكون قطاع

  ٧/٩/٢٠١٢الغد، عمان، 
  
  جولة خارجية لهنية بهدف تمويل مشاريع تنموية لحكومته .١٢

كشف زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة غزة المقالة :  الشرق األوسط–غزة 
» قصىاأل«ونقلت فضائية . عن الشروع في ترتيب جولة خارجية ثالثة لرئيس الوزراء إسماعيل هنية

عن الظاظا قوله إن جولة هنية تهدف إلى جلب تمويل لمشاريع الحكومة المقبلة، ولوضع حلول ألزمة 
وأوضح الظاظا أن وفدا من شركة كهرباء غزة سيلتقي مسؤولين في شركة الكهرباء . الكهرباء في غزة

  . المصرية، من أجل معاجلة ملف الكهرباء المصدرة للقطاع
سلسة اتصاالت تجريها حكومته مع مصر لحل األزمة وتطبيق خطة الربط وكشف الظاظا أيضا عن 

وكانت حكومة غزة قد عقدت اتفاقا مع القاهرة . الثماني، مطالبا مصر بضخ الوقود إلى غزة عبر رفح
وفي ما يتعلق . على تنفيذ خطة شاملة مؤلفة من ثالث مراحل من أجل حل أزمة كهرباء بشكل دائم

لذي أجراه هنية مؤخرا، واعتمده المجلس التشريعي، قال الظاظا إن سلسلة من بالتعديل الوزاري ا
التنقالت اإلدارية ستشهدها الدوائر الحكومية قريبا، بغرض رفع الكفاءة وزيادة الخبرات وتقديم خدمات 

  .جديدة للمواطن
  ٧/٩/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
  سطينيافتتاح عملية تسجيل الناخبين للمجلس الوطني الفل .١٣

) أيلول( سبتمبر ٣بعد اإلعالن عن استكمال تصميم آلة للتسجيل اإللكتروني في :  الشرق األوسط–لندن 
. ، فتح باب التسجيل النتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لكل الفلسطينيين في جميع دول العالم٢٠١٢

تقوم الجمعيات الفلسطينية في القادم س) كانون األول(وفي الفترة ما بين سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر 
المخيمات والتجمعات والجاليات المختلفة في جميع أنحاء العالم بتنظيم فرق المتطوعين للمساعدة في 

  .عملية التسجيل
وستعمل فرق المتطوعين في األشهر األربعة المقبلة على توعية الناخبين في تجمعاتهم حول أهمية عملية 

وستعمل الفرق على تجهيز . ل وسائل اإلعالم والفعاليات الجماهيريةالتسجيل وآلياته، وذلك من خال
  .وافتتاح مراكز مختصة يديرها متطوعون مدربون لهذا الخصوص
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وفي بيان صادر عنها قالت الجمعيات والمؤسسات المدنية المشاركة في الحملة إن الجمعيات والمؤسسات 
ل التحضيرية النهائية للبدء بتسجيل الناخبين محليا، المدنية الفلسطينية اقتربت من الوصول إلى المراح

  ).تشرين األول(وستبدأ بالعمل التوعوي واإلعالمي وستعلن تواريخ التسجيل خالل أكتوبر 
  ٧/٩/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
   والرئاسة والحكومتين في الضفة وغزة فاقدة للشرعية"التنفيذية"الوطني و": مؤسسة الضمير .١٤

 خليل ابو شمالة ، في قطاع غزةاإلنسانشن مدير مؤسسة الضمير لحقوق : ليد عوض و- رام اهللا
هجوما حادا الخميس على االطر القيادية الفلسطينية بما فيها اللجنة التنفيذية ورئاسة السلطة وحكومتا 
ي الضفة الغربية وقطاع غزة ومتهمها بانها فاقد للشرعية وهي تمارس اغتصاب ارادة الشعب الفلسطين

  .وتجاهل دوره
ان كل مؤسسات الشعب الفلسطيني ممثلة بالمجلس الوطني "وقال ابو شمالة في تصريح صحافي الخميس 

واللجنة التنفيذية والمجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة والحكومتين في الضفة وغزة هي فاقدة للشرعية، 
  ."وان ما هو قائم هو غير شرعي بموجب الدستور

هذه المؤسسات انتهت مدة صالحيتها القانونية، وان ما " ،وب ارسل للقدس العربيوقال في تصريح مكت
 من خالل "نشهده هو اغتصاب الرادة الشعب وتجاهل لدوره الذي يعطي الشرعية لهؤالء جميعا

االنتخابات المعطلة في ظل االنقسام الفلسطيني المتواصل ما بين غزة والضفة الغربية منذ منتصف عام 
٢٠٠٧.  

استمرار االنقسام وعدم اجراء االنتخابات هو تكريس لسياسة االمر الواقع، "ابع ابوشمالة قائال وت
  ."واستمرار في الحكم بما لدى كل طرف من قوة امنية وعسكرية وليس بقوة القانون

وشدد ابو شمالة على ان ما تشهده االراضي الفلسطينية من تحركات شعبية احتجاجية وخاصة في الضفة 
ان ما تشهده "ربية تنديدا بموجة ارتفاع االسعار انما هي مقدمة لما هو اخطر قادم في الطريق، مضيفا الغ

االراضي الفلسطينية من حراك شعبي احتجاجا على ارتفاع االسعار والسياسات الخاطئة للحكومة في 
كما ان حاالت الضفة الغربية هو مؤشر لما هو أخطر من ذلك يمكن ان نشهده في الفترة القادمة، 

االنتحار المتزايدة هي نتيجة النعدام االمل لدى من يقررون وضع نهاية لمعاناتهم الناتجة عن الفقر الذي 
 وذلك في اشارة الى اقدام شاب على االنتحار قبل ايام في غزة باشعال النار بجسده احتجاجا "يعيشونه

  .القطاععلى االوضاع االقتصادية الصعبة التي تعيشها عائلته في 
بات واضحا ان هناك فشال يجب االعتراف فيه من قبل كل االطراف، حيث اننا نشهد "واضاف ابوشمالة 

تراجعا في مجاالت الصحة والتعليم واالقتصاد، كما ان الحكومتين فشلتا في ايجاد فرص عمل لعشرات 
ا الوضع ولنا ان نتخيل االالف من الخريجين، االمر الذي يزيد من امكانية عدم قبول المواطنين لهذ

وجود االف االباء الذين ال يملكون شراء حليب الطفالهم، ويقفون عاجزين كل صباح امام حاجة ابنائهم 
  ."الطلبة لتوفير ربما شيكل واحد لشراء قلم او دفتر
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ان استمرار االحتجاجات وان كانت تحدث بشكل "وحذر ابو شمالة من استمرار الوضع الحالي وقال 
ي اال ان تطورها لما هو أسوا من ذلك سيكون امرا طبيعيا طالما قوبل باصرار االطراف الرئيسية جزئ

في االستمرار في االنقسام وزيادة شرذمة الشعب الفلسطيني، وتبديل اولوية المواطن بعد ان كانت 
  ."التحرير وحق العودة والقدس والسيادة

  ٧/٩/٢٠١٢القدس العربي، لندن، 
  
  حد فوري للتصعيد الصهيوني على غزةلوضعدعو برهوم يفوزي  .١٥

؛ بوضع حد لممارسات "حماس"طالب فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
  .وانتهاكات االحتالل ضد قطاع غزة

إن هذا "، )٩-٦(المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه الخميس "وقال برهوم، في بيان صحفي له، وصل 
تستهدف مواقف " اإلسرائيلي"الصهيوني خطير وغير مبرر وجريمة تضاف إلى جرائم االحتالل التصعيد 

الرئيس المصري الجديد المحتضنة بالكامل لغزة والقضية الفلسطينية، ويستهدف أيضاً المقاومة وحالة 
  ".االستقرار النسبي الحصالة في غزة بعد انفتاحها على العالم وفضحنا لجرائم االحتالل

تجرؤ على الدم الفلسطيني في ظل غياب ما يردع االحتالل، وهذا يتطلب آليات "كد برهوم أن التصعيد وأ
ردع قوية وفاعلة لهذا العدو الصهيوني ومن كل المستويات المقاومة الفلسطينية والعربية وضمن 

وان وحماية الشعب استراتيجية جديدة تتغير فيها المعادلة وتستخدم فيها كل أوراق الضغط للجم هذا العد
  ".الفلسطيني وتدافع عنه وتضع حد لممارسات وانتهاكات االحتالل

  ٦/٩/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  تقديره للدعم الذي تبديه إيران للمقاومة في فلسطين عنويعبرالزهار يلتقي الريجاني  .١٦

م الذي تبديه إيران محمود الزهار عن تقديره للدع” حماس“أعرب عضو المكتب السياسي لحركة 
  .”حماس لن تخرج من نهج المقاومة أبداً“للمقاومة في فلسطين، مؤكداً أن 

أكد رئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني علي الريجاني، أمس، أن الثورات الشعبية في المنطقة و
 استقباله عن الريجاني، قوله، خالل” يو بي آي“ونقلت  .اسهمت في ازدياد قوة المقاومة اإلسالمية

  .”الثورات الشعبية في المنطقة أدت إلى زيادة قوة المقاومة اإلسالمية في العالم اإلسالمي“الزهار، إن 
برئاسة الزهار زار، أمس، معلم مليتا السياحي في إقليم التفاح النبطية، وكان في ” حماس“وكان وفد من 

التي ” الهاوية“رجاء المعلم، مرورا بمنطقة وجال الزهار والوفد على أ. استقباله وفد من إدارة المعلم
مدمرة، ثم المعرض العسكري الذي يضم أعتدة حربية غنمتها ” إسرائيلية“تحوي بقايا آليات ودبابات 
 .المقاومة خالل عدوان تموز

  ٧/٦/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  

  لفشله االقتصادي واهيةفياضتبريرات : أبو زهري .١٧
أن سياسات السلطة في الضفة، " حماس"هري، المتحدث باسم حركة أكد الدكتور سامي أبو ز: غزة

سالم فياض، يتحملون المسؤولية الكاملة عن حالة الفشل االقتصادي، ) غير الشرعية(ورئيس حكومتها 
  .رافضاً أي محاولة لتبرير هذا الفشل باالنقسام
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إن محاولة ": "يني لإلعالمالمركز الفلسط"لـ) ٩-٦(وقال أبو زهري في تصريحٍ خاصٍ اليوم الخميس 
  ".فياض فشله االقتصادي بأي مبررات بربط ذلك باالنقسام هي مبررات واهية

واقع االحتالل واالنقسام الناجم عن االنقالب في غزة أثرا سلبا على قدرة السلطة "وكان فياض زعم أن 
 االرتفاع العالمي في أسعار الوطنية في التعامل مع االحتياجات واالزمات االقتصادية الناجمة اساسا عن

كما زعم أن حجم اإليرادات إلى خزينة السلطة من قطاع غزة انخفض من  ".السلع األساسية المستوردة
، مدعياً أن ما تنفقه السلطة الوطنية على ٢٠٠٥ثمانية وعشرين بالمئة الى اربعة بالمئة فقط في عام 

  .نية العامةقطاع غزة يمثل ثمانية واربعين بالمائة من الميزا
وقال إن غزة عانت من التمييز . ورد أبو زهري على هذه المزاعم، مؤكداً أن العكس هو الذي حصل

  .الذي مارسه فياض ورئيس السلطة محمود عباس
وشدد أبو زهري على أن ما تتعرض له الضفة من ضيق اقتصادي يأتي بعد تبديد األموال وإنفاقها في 

ئدة على المواطن الفلسطيني، إضافة لربط اقتصاد الضفة أساساً مع مشاريع شكلية ال تعود بأي فا
على فياض أن يتحمل المسئولية بدالً من التهرب منها ومحاولة تبريرها؛ ألن : "وقال .االحتالل بشكل تام

  ".سياسة التبرير التي ينتهجها ال تقنع أحداً
 ٧/٩/٢٠١٢المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 المقاومة قادرة على إيالم العدو وخلق توازن ردع معه: "برسقدس "البردويل لـ .١٨

أن المقاومة الفلسطينية قادرة على ردع االحتالل من خالل إيالمه، وذلك ردا " حماس"أكدت حركة : غزة
على العدوان االسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة والذي سقط فيه ستة شهداء خالل أقل من عشر 

  .ساعات
هذه ": "قدس برس"في تصريحات خاصة لـ  "حماس" البردويل القيادي في حركة وقال الدكتور صالح

المجازر لن يرد العدو الصهيوني عنها إال شعوره باأللم، وتوازن الردع، واعتقد ان المقاومة الفلسطينية 
  ".قادرة على أن تحل هذه المعادلة

حيث يقوم العدو وبدم بارد بقتل ستة هذا التصعيد االسرائيلي هو امتداد لإلجرام الصهيوني، : "وأضاف
  ".من ابناء شعبنا الفلسطيني في الوقت الذي لو قتل فيه اسرائيلي واحد كانت الدنيا ستقوم وال تقعد

المجازر اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تظهر ان االحتالل يتعامل مع دماء "واعتبر البردويل أن 
يق أهداف قادته وحكومته، وذلك من أجل لفت االنظار عن الشعب الفلسطيني كأنها سلعة رخيصة لتحق

  ".االشكاالت الداخلية التي تحدث في الكيان اإلسرائيلي وحراك المجتمع داخله
وأكد أن االحتالل يفعل ذلك من أجل توجيه رسالة ردع إلى المقاومة الفلسطينية وإشعارها بأن هناك 

فك الدماء، وان االحتالل هو االقدر على هذه القضية تفوق إسرائيلي وقدرة دائمة على القتل وعلى س
  ".ومن أجل لجم المقاومة عن مواصلة طريقها لتحرير فلسطين وللدفاع عن الشعب الفلسطيني

لدى االمة العربية والقيادات العربية " الصمت الرهيب"أن ما وصفته بـ " حماس"واعتبر القيادي في 
وحول التهديد االسرائيلية لغزة الذي سبق هذا التصعيد؛ قال  ".ائيلياإلجرام اإلسر يغذي"والتواطؤ الدولي 

التهديد الذي يقوم به العدو الصهيوني هو نوع من تهيئة االجواء من أجل أن يتقبل المجتمع : "البردويل
  ".الدولي بروح رياضية دماء الفلسطينيين، وكأن االمر جاء نتيجة حتمية لمقدمات يجب تقبلها

 ٦/٩/٢٠١٢قدس برس، 
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 حماس وحكومة غزة تغييرات في الجهاز اإلعالمي لـ: وكالة سما .١٩

 كشف مصدر فلسطيني مطلع عن أن سلسلة تنقالت وتغييرات واسعة ستجريها الحكومة الفلسطينية :غزة
  .على جهازهما اإلعالمي" حماس"بغزة وحركة 

تعيين الناطق الحالي باسم سيتم "وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة األناضول التركية 
وزارة الداخلية إيهاب الغصين رئيساً للمكتب اإلعالمي الحكومي خلفاً لحسن أبو حشيش الذي قدم 

  ".استقالته
وأوضح أنه سيتم تعيين إسالم شهوان وأدهم أبو سلمية، الناطق السابق باسم لجنة اإلسعاف والطوارئ، 

  . الوطنيناطقين رسميين باسم وزارة الداخلية واألمن
  .وأكد أن الحكومة في قطاع غزة ستعمل على تغيير في كامل ودوائر وزاراتها اإلعالمية

إن هذه التغييرات تأتي في إطار تطوير األداء الحكومي من خالل الشخصيات الجديدة التي سيتم "وتابع 
  ".تعيينها، وتفعيل التواصل مع وسائل اإلعالم

لسطيني إلى أن المكتب السياسي لحركة حماس عين عضو مكتبه وفي السياق ذاته، أشار المصدر الف
  .السياسي عماد العلمي رئيساً للدائرة اإلعالمية للحركة، وصالح البردويل ناطقاً رسمياً باسم الحركة

رئيس المكتب اإلعالمي "من جانبه، قال يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس حكومة قطاع غزة، إن 
ستقالته من الحكومة وسيعود للتدريس في قسم الصحافة واإلعالم في الجامعة حسن أبو حشيش قدم ا

اإلسالمية وتم اقتراح الناطق الحالي باسم الداخلية إيهاب الغصين ليكون رئيساً للمكتب اإلعالمي 
  ".الحكومي

المي أن أبو حشيش سيترك رئاسة المكتب اإلع" وكالة األناضول التركية"وبين رزقة في حديثه لمراسل 
  .أيلول الحالي/ الحكومي رسمياً نهاية شهر سبتمبر

هذا وتأتي تلك التغييرات بعد التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة الفلسطينية قبل عدة أيام، حيث شمل 
 .  وزارات بما فيها المالية والصحة٧التعديل 

٧/٩/٢٠١٢وكالة سما االخبارية،   
  

تمنع حماس من المواجهة وكبحت جماحها" ٢الرصاص المصبوب "عملية : هآرتس تزعم  
قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة، التي اطلق عليها             : القدس المحتلة 

، كبحت جماح حماس، وانها تمنعها من الدخول فـي جولـة أخـرى مـن                'الرصاص المصبوب 'عملية  
 القتلى الفلسطينيين، ليس هناك شهية كبيـرة لـدى          بالرغم من سقوط  'وأضافت  . المواجهات مع إسرائيل  

المنظمات في غزة لفتح مناوشات جديدة، حتى ال تخسر، على األقل في الوقت الراهن، والسبب األساسي                
التوازن الحقيقي للقوة العسكرية بـين      '، التي أظهرت    'الرصاص المصبوب 'في ذلك يرتبط بنتائج عملية      

جيداً ذلك وليس لديها اهتمام خاص لتكرار التجربة مجدداً، أما الجهـاد            ، فحماس ال تزال تذكر      'الطرفين
  .اإلسالمي فال تزال تجلس بهدوء مع اعتباراتها الخاصة

تم قتلها وسط القطاع، كانـت تنـوي   'ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن المجموعة المسلحة التي         
تنتمي لخلية إسالمية متشددة، فـي حـين قتـل          إطالق صاروخ بعيد المدى على مدينة بئر السبع، وأنها          
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الجيش اإلسرائيلي الخميس مجموعة حاولت زرع متفجرات قرب الحدود وأنها تتبع لجماعـة صـغيرة               
  .'مقربة من حماس التي ال تزال تحافظ على االتصال معها

فيهـا  وتابعت الصحيفة، رغم االعتبارات االستراتيجية فإن حماس تتخوف من مواجهة عـسكرية تفقـد               
في مصر،  ) اإلخوان المسلمين (' األخ األكبر 'السيطرة على غزة، ولها اعتبارات أخرى منها العالقات مع          

وحساسية تلك العالقة وصعوبة التكهن كيف يمكن أن يستجيب النظام الجديد في القاهرة للتـصعيد بـين                 
  .إسرائيل وقطاع غزة

الواضح على الوضع االقتـصادي فـي غـزة،         وقالت ان حماس تحكمها اعتبارات عديدة منها التحسن         
، لكن تحذر حماس مـن المـساومة        'النفي الرسمي 'رغم  ' الغير مباشر مع إسرائيل   'والتعاون االقتصادي   

عليها، وحقيقةً فإن حماس لم تشعر بالتعاطف مع ضحايا الهجمات األخيرة، خصوصاً عناصر الجماعات              
 من عناصر   ٢٠اعتقلت خالل أسبوع    ) اي حماس (لقاعدة، وانها   ، األكثر تطرفاً والمقربة من ا     'الراديكالية'

تلك الجماعات، ومع ذلك لم يتم االنتهاء من الجولة الحالية، فلم تبدأ بعد الفصائل الردايكالية في هجماتها                 
إلطالق الصواريخ رداً على وقوع قتلى في الجانب الفلسطيني، وقد يؤدي ذلك بحماس لتغيير موقفها إن                

  .الت الصحيفة االسرائيليةحصل كما ق
٧/٩/٢٠١٢وكالة سما اإلخبارية،   

  
  "جريمة تطهير عرقي"النائب أبو طير عن القدس  إبعاد: الجبهة الشعبية .٢٠

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إبعاد السلطات اإلسرائيلية لعضو المجلس : القدس المحتلة
 إلى مدينة رام اهللا قسراً ومنعه من دخول مدينة محمد أبو طير التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس

جريمة " شهرا في االعتقال اإلداري، ١٢، حيث أمضى )٩|٥(القدس بعد االفراج عنه أمس األربعاء 
  ".تطهير عرقي

  ٦/٩/٢٠١٢قدس برس، 
  
  الجيش جاهز لتنفيذ أي قرار تتخذه حكومة نتنياهو:  ضد غزةهجومية  يتوقع حرباًزغانت .٢١

 نقلت عن رئيس أركان الجيش      ،"يديعوت أحرونوت " صحيفة   ، أن ٦/٩/٢٠١٢،  أون الين فلسطين  ذكرت  
منظمة "، التي تصدر عن     "المقاتل"، أي   "هلوحيم"اإلسرائيلي بيني غانتز قوله في مقابلة أجرتها معه مجلة          

ا سـتكون هنـاك   بل إنه يعتقد أنه"إنه ال يستبعد إجتياحاً إسرائيلياً لقطاع غزة   ،  "معاقي الجيش اإلسرائيلي  
  ".حرباً هجومية جديدة في غزة

ديعـوت  ' صـحيفة    ، أن الناصرةمن  زهير أندراوس    عن   ،٧/٩/٢٠١٢القدس العربي، لندن،    وأضافت  
العبرية، نقلت الخميس، عن قائد هيئة األركان العامة في جيش االحتالل، الجنرال بني غانتز،              ' أحرونوت

حرب في المستقبل فستثبت أنها أقوى من جميع جاراتها،         قوله إنه في حال اضطرار إسرائيل إلى خوض         
  .على حد تعبيره

، )هلـوحيم (وقالت الصحيفة العبرية إن أقوال غانتز وردت في سياق حديث صحافي ألدى به لـصحيفة                
  .ومعناها بالعربية المقاتل، وهي المجلة الرسمية لمنظمة معاقي الجيش اإلسرائيلي

األركان العامة على أن الجيش اإلسرائيلي بات جاهزا لتنفيـذ أي قـرار             عالوة على ذلك، أكد قائد هيئة       
  .تتخذه حكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالبرنامج النووي اإليراني، مشددا في السياق ذاته
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باإلضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة العبرية إن غانتز تناول أيضا في اللقاء الصحافي تطرق األوضاع في                
ال إنها تنم عن وجود فوضى عارمة، مشددا على أن هذا األمر ناجم عن اسـتمرار انهيـار                  سورية، وق 
  .النظام الحاكم

وأشار إلى أن عملية منع تدفق األسلحة الكيماوية وغير التقليدية من سورية إلى حزب اهللا في لبنان معقدة                  
  .ني إزاءهاللغاية من الناحية االستخباراتية، وإلى أنه ال بد من اتخاذ موقف عقال

كما حذر رئيس هيئة األركان العامة حزب اهللا من مغبة اإلقدام على أي استفزاز ضد إسـرائيل، وشـدد                
على أن الرد اإلسرائيلي على أي استفزاز سيؤلم الحزب جداً، وسيتسبب بإعادة لبنـان كلـه عـشرات                  

  .األعوام إلى الوراء، على حد تعبيره
ائد هيئة األركان العامة تطرق أيضا إلى اتفاقية السالم المـصرية           إلى أن ق  ' يديعوت أحرونوت 'وأشارت  

وقال إن السالم مع مصر يعتبر رصيدا استراتيجيا مهما للغاية          ) كامب ديفيد (اإلسرائيلية، المسماة باتفاق    
 بها مصر   بالنسبة للدولة العبرية، الفتًا إلى أنه يجب الحفاظ عليه، وزاد قائالً إن جميع العمليات التي تقوم               

  .في شبه جزيرة سيناء تتم من خالل االتفاق مع إسرائيل
، التي تم بناؤها بهدف اعتراض الصواريخ قـصيرة المـدى،           )القبة الحديدية (كما أشار إلى أن منظومة      

والمنصوبة في منطقة الحدود مع قطاع غزة ال تشكل ردا كافيا على خطر الصواريخ في تلك المنطقـة،                  
 ينفي احتمال إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية برية أخرى علـى القطـاع فـي                 وشدد على أنه ال   

 .المستقبل، على حد قوله
  
   راضية عن مستوى التعاون األمني مع مصر "إسرائيل: "اإلسرائيليإذاعة الجيش  .٢٢

نقلت الخميس إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي عن محافل عسكرية رفيعـة  : الناصرة ـ زهير أندراوس 
لمستوى في تل أبيب قولها إن المؤسسة األمنية في الدولة العبرية راضية جدا مـن مـستوى التعـاون                   ا

أضافت، بحـسب   ، و األمني واإلستخباري بين تل أبيب والقاهرة في عهد الرئيس المصري محمد مرسي           
ام معاهـدة   اإلذاعة، أن القيادة المصرية أبلغت الحكومة اإلسرائيلية بشكل رسمي بأنها حاسمة في احتـر             

السالم بين البلدين، مشيرة إلى أنها ستعمل بكل جهدها لمنع أي تهديد للدولة العبرية من داخـل حـدود                   
  .سيناء

عالوة على ذلك، شددت المصادر على أن المصريين أبلغوا اإلسرائيليين أن القاهرة سـتبذل قـصارى                
صر أكدت أيـضا علـى أن الغـاز         جهدها لمنع أي تهديد لألمن بين البلدين، وأوضحت المصادر، أن م          

الطبيعي سيظل يتدفق إلى إسرائيل دون توقف، احتراما لالتفاقيات بين البلدين، وكشفت المصادر ذاتهـا               
النقاب عن أن القاهرة أبلغت تل أبيب بأنه تم إلقاء القبض على عدد من منفذي الهجمات على الخطـوط                   

  .الناقلة للغاز الطبيعي إلى إسرائيل واألردن
تت المصادر عينها إلى أن موقف الرئيس المصري في طهران، خالل اجتماع دول عـدم االنحيـاز                 ولف

الخميس قبل الماضي، كان حادا في مواجهة النظام السوري، فيما لم يتطـرق إلـى الـصراع العربـي                   
  .اإلسرائيلي إال بعبارات عامة، على حد قول المصادر العسكرية في تل أبيب

  ٧/٩/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
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  يرانإنتنياهو ال يملك أغلبية في حكومته لضرب : هآرتس .٢٣
اإلسـرائيلي  التسريبات لما دار في جلسة المجلس الـوزاري         ، أن   ٧/٩/٢٠١٢األخبار، بيروت،   ذكرت  
أن عرض جهازي االستخبارات    » هآرتس«أول من أمس تواصلت، إذ أكدت صحيفة        " الكابينيت "المصغر

، ولم يكن هناك    »متطابقاً تقريباً «، في الموضوع اإليراني، كان      »الموساد«ي  والخارج» آمان  «العسكري  
أي خالفات بينهما، سواء في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، أو تطوير العناصر العسكرية، وصوالً إلـى                

  .لقنبلةالتأكيد أن المرشد األعلى للجمهورية االسالمية علي خامنئي، لم يتخذ قراراً إلى حد اآلن، بإنتاج ا
أن الخالف الذي ساد جلسة المجلس الوزاري المصغر كـان سياسـياً،            » هآرتس«في المقابل، أوضحت    

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـم يـنجح فـي هـذه               . وحتى حزبياً، بين الوزراء أنفسهم    
لحالي، وأنه ليس عبثـاً     المرحلة في تجنيد غالبية تؤيد عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران في التوقيت ا            

للبحث فـي الموضـوع     » إلغاء نتنياهو في اللحظة األخيرة، قبل أسبوعين، جلسة لمنتدى وزراء التسعة          
  .اإليراني، للمرة االولى منذ ستة شهور

كذلك، أكدت الصحيفة نفسها أن نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك استشاطا غضباً مما نُشر عن مضمون                
اري، رغم المغالطات التي تضمنه، ألنه، كشف بنظرهما، عن حقيقة وجود خالفـات             جلسة المجلس الوز  

  .غير بسيطة في ما يتعلق بموقفهما من إيران
أن نتنياهو وباراك، رغم من أنهما لم يجّمدا إجراءاتهما في محاولة كسب تأييد             » هآرتس«الى ذلك، أكدت    

النزول عـن   «ى، وضمن هذا السياق يدرسان إمكان       الحكومة للهجوم على إيران، قلَّصاها إلى الحد األدن       
ولهذه الغاية يرغب رئيس الوزراء في عقد لقاء مع الرئيس          . من خالل رزمة ضمانات أميركية    » الشجرة

االميركي باراك أوباما، كي يحصل منه على ضمانات سرية وعلنية تسمح له بعرضها كإنجاز سياسـي،                
 ورأت الصحيفة أن هذه المستجدات تعـود إلـى اقتنـاع            .»هآرتس«كبديل عن عملية عسكرية، بحسب      

نتنياهو بأن الجمهور االسرائيلي ال يؤيد، في هذه المرحلة، عملية عسكرية ضد إيران من دون تنسيق مع                 
  .الواليات المتحدة

هذا إلى جانب معارضة الرئيس شمعون بيريز، وتصريحات رئيس أركان الجـيش األميركـي مـارتن                
رغبته في أن يكون جزءاً من هجوم إسرائيلي على إيران، والـتحفظ الكبيـر لـدى                ديمبسي، حول عدم    

من جهة أخرى، ذكرت تقارير إسـرائيلية       . مسؤولي األجهزة األمنية السابقين والحاليين، على هذا الخيار       
أن نتنياهو يدرس إخضاع كل الذين شاركوا في جلسة المجلس المصغر آللة كشف الكذب، ولهذه الغايـة                 

يورام كوهين بالمستشار القانوني للحكومة يهودا فينتشاين، من أجل دراسة إمكان           » الشاباك«قى رئيس   الت
  .فتح تحقيق في هذا األمر

 إن   قالـت  "هآرتس"صحيفة  ، أن    الناصرة  من برهوم جرايسي عن  ،  ٧/٩/٢٠١٢،  الغد، عمان وأضافت  
الـشؤون االسـتخبارية دان مريـدور،       وزير ما يسمى بالتهديدات االستراتيجية، موشيه يعلون، ووزير         

والوزير من دون حقيبة بنيامين بيغين، ليس فقط يعارضون شن حرب من طرف واحـد فـي التوقيـت                   
الحالي، بل ويمارسون الضغط المضاد ويبذلون الجهود الجبارة ضد العملية في أوسـاط زمالئهـم فـي                 

االصولي، مـا يـزال مـن معـسكر         " شاس"كما أن وزير الداخلية ايلي يشاي، رئيس حزب         . الحكومة
المعارضين للهجوم، بعد أن فشلت مهمة مستشار االمن القومي لدى الحاخام عوفاديا يوسيف في إحـداث         

  .أي تغيير في موقف شاس
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  "إسرائيل"أكثر الفترات الحاسمة في تاريخ  يوماً القادمة هي الخمسينفترة : بيغتساهي هن .٢٤
 الوزير اإلسـرائيلي الـسابق      -بيغ هن نووية اإليرانية، قال تساهي   في تعليقه على األزمة ال    : محمد حامد 

والمقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن فترة الخمسين يوما القادمة هي أكثر الفترات الحاسـمة                
، والتي شهدت هـي األخـرى عـشرات األيـام           ١٩٧٣في تاريخ إسرائيل منذ حرب يوم الغفران عام         

  .ائيلالمصيرية بالنسبة إلسر
ماقور " بي، مع عدد من الناشطين السياسيين اإلسرائيليين، وتنشره صحيفة        غهنجاء ذلك خالل لقاء أجراه      

  .، الجمعة"ريشون
 ،بي، أن رئيس الحكومة سيضطر إلى اتخاذ قرارات ستصاحبها عمليات من تـدفيع الـثمن              غهنوأضاف  

 سباقًا محموما للتسلح النـووي فـي منطقـة          وأشار إلى أن النتيجة العملية للقبول بإيران النووية ستكون        
  .الشرق األوسط

بي، الذي استقال مؤخرا من حزب كاديما، وعاد إلى حزب الليكود، عن تأييده للقرارات التـي                غهنوعبر  
  .يتخذها نتنياهو، بشأن إيران ووصفها بالقرارات الصائبة

  ٧/٩/٢٠١٢، الشروق، مصر
  
   حكومة نتنياهو غير راضين عن أداء% ٥٩ و..شالجييثقون ب% ٨٥: : استطالع إسرائيلي .٢٥

% ٥٩أظهر االستطالع الدوري للمعهد اإلسرائيلي للديمقراطية، المعروف باسم مؤشر الديموقراطية، أن            
 ١٠٢٥من اإلسرائيليين غير راضين عن أداء حكومة نتنياهو، إذ اعتبروا في االستطالع الـذي شـمل                 

يل، اعتبر غالبية المستطلعين، أن الحكومة تعـالج مـشاكل          شخصا، يمثلون مختلف شرائح سكان إسرائ     
من المشاركين في االستطالع    % ٤٠، في حين قال     "غير جيدة على اإلطالق   "الدولة بصورة غير جيدة أو      

  .فقطإن أداء الحكومة الحالية هو جيد جدا أو جيد
ولة صهيونية، فيما قـال     من المشاركين اليهود يعتبرون دولة إسرائيل د      % ٥٦,٣و أظهر االستطالع أن     

من اليهود إنه من المهـم لهـم أن تعـرف           % ٤٢وقال  . منهم إنها غير صهيونية على اإلطالق      % ٧,٧
منهم إن التعريف األهم من وجهة نظرهم هو أن         % ٣٤إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، في حين قال        

اليهود قالوا بأن العرب في إسرائيل ال       من  % ٥٨,٣كما بّين االستطالع أن     ". دولة يهودية "تكون إسرائيل   
  .من العرب الذين قالوا إن العرب يعانون من هذا التمييز% ٧٤,٩يعانون من الغبن واإلجحاف، مقابل 

الذي أورد نتائج االستطالع إنه يستدل من االستطالع أن غالبيـة اإلسـرائيليين ال              " معاريف"وقال موقع   
  رجال السياسة يهتمون بمصالحهم الخاصةيثقون بالسياسيين وأنهم يعتقدون إن 

  ثقة كبيرة بالجيش
وخالفا لعدم الثقة برجال السياسة فقد بّين المؤشر أن الجيش اإلسرائيلي يحتل المرتبة األولى في تـدريج                 

مـن اإلسـرائيليين المـشاركين فـي        % ٨٥,٢ثقة المواطنين اإلسرائيليين بمؤسسات الدولة ، إذ قـال          
 بالجيش اإلسرائيلي بدرجة عالية، وتال الجيش ، الـرئيس اإلسـرائيلي شـمعون              االستطالع إنهم يثقون  

وجاء مراقب الدولة في المرتبة الثالثة إذ حاز على ثقـة           . منهم إنهم يثقون به   % ٧٨,٦بيرس، حيث قال    
، ورئيس الحكومة   %٥٦,٨؛ وحظيت الحكومة ب     %٦٠,٩، ومن ثم الشرطة اإلسرائيلية، بنسبة       %٧٢,٢
  % .٣٤,١أما األحزاب فاحتلت المرتبة األخيرة بنسبة % ٤٦,٣سائل اإلعالم بثقة بنسبة وو% ٥٦,٤بـ 



  

  

 
 

  

            ٢٠ص                                     ٢٦١٣:                العدد٧/٩/٢٠١٢ الجمعة :التاريخ

بوجوب تطبيق الرقابـة وتحديـد      % ٥٢,٦وفيما يتعلق بحرية التعبير، فقد قال أغلبية المشاركون اليهود          
ـ          % ٦٨,٦االنتقادات الموجهة ضد الدولة مقابل       ة من العرب الذين أعربوا عن معارضـتهم لتقييـد حري

من اليهود إن إسرائيل هـي ديمقراطيـة بدرجـة          % ٤٢وفي مجال الديمقراطية قال     . التعبير عن الرأي  
منهم قالوا بأن إسرائيل أقل ديمقراطية مما يجب، وقال نحو نصف المشاركين العرب             % ٢٨كافية، مقابل   

  . في االستطالع إن الديمقراطية في إسرائيل ليست على درجة كافية
  ٦/٩/٢٠١٢، ٤٨عرب 

  
  مرسي هو األفضل في عصر "إسرائيل"بين مصر والتنسيق األمني : تسيفي بارئيل .٢٦

تـسفي  . العبرية، د' هآرتس'قال محلل شؤون الشرق األوسط في صحيفة :  الناصرة ـ زهير أندراوس 
بارئيل إنه قد يبدو غريبا في عهد مرسي، ولكن التنسيق األمني بين الجانبين هو األفـضل فـي عـصر        

إلخوان المسلمين على مصر، مشيرا إلى أن المسؤولين في الدولة العبرية يتجنبون التعليق عـن               سيطرة ا 
هذا الموضوع الذي وصفوه بالحساس، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يضر في العالقات بين البلدين، لكن                 

زارتي الدفاع علنية   المسؤولين المصريين واإلسرائيليين اعترفوا بصعوبة أن تكون العالقات الدافئة بين و          
 ١٦في ظل المسيرات الصاخبة التي تم تنظيمها أمام مقر السفارة اإلسرائيلية للمطالبة بطرده عقب مقتل                

  .جنديا مصريا في سيناء
وتابع المحلل قائال إن االتصاالت بين الجانبين المصري واإلسرائيلي يمكـن وصـفها بـشهر العـسل،                 

الميدانيين من قبل وزارتي الدفاع والمخابرات المصرية من جهة،         وخصوصا بين كبار القادة العسكريين      
ووزارة األمن اإلسرائيلية من جهة أخرى، وعن تلقى الجانبين تحذيرات من هجمات أخرى على غـرار                

  . جنديا مصريا١٦الهجوم األخير، الذي راح ضحيته 
وأشار بارئيل إلى العالقة الجيدة للواء رأفت شحاتة، الذي تم تعيينه مديرا للمخـابرات المـصرية، مـع                  
الجانب اإلسرائيلي منذ سنوات طويلة، أهمها مشاركته الجادة في إنهاء ملف صفقة شاليط الـذي تـسلمه                 

 اإلسرائيلي، وأنه يعرف    بنفسه من قيادة كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، وسلمه بنفسه أيضا للجانب           
قادة إسرائيل جيدا ويعمل معه نائب القنصل المصري السابق في إسرائيل نادر األعصر الـذي يعـرف                 

  .شوارع تل أبيب جيدا، على حد تعبير المحلل اإلسرائيلي
وبرأي بارئيل فإن دور مصر كفيل اآلن بان يتغير، مقابل عهد مبارك، الذي لم يتردد في التعـاون فـي                

يل عقوبات على غزة، فإن مرسي ال يرغب في أن يتورط في وضع يواصل فيه هو بالذات سياسـة                   تفع
مبارك في كل ما يتعلق بغزة، ولهذا فإنه سيحتاج إلى تنازالت من جانب حماس، وال سيما فـي مجـال                    

  .النشاطات المسلحة، وهذا على ما يبدو فهمه خالد مشعل، على حد قوله
 انتقلت إلى ملعب حماس، والسؤال هو كم سينجح هنية، مشعل وباقي قيادات             وخلص إلى القول إن الكرة    

الجناح السياسي في إقناع الجناح العسكري في الحركة بالحاجة إلـى تغييـر اإلسـتراتيجية ونقـل دور                  
الوصي السياسي من سورية إلى مصر، الفتا إلى أن الحجة القوية الكفيلة بان تستخدمها القيادة الـسياسية                 

س هي أن حكم اإلخوان في مصر هو الفرصة الكفيلة بتعطيل سيطرة إسرائيل على معبـر رفـح،                  لحما
  .وبالتالي تحطيم سياسة الحصار، على حد تعبيره

  ٧/٩/٢٠١٢، القدس العربي، لندن
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   األفارقة المحاصرين في الصحراءمسؤوليةل مصر  تحم"إسرائيل" .٢٧
م حكومة إسرائيل، الدولة المصرية مـسؤولية مـصير         حملت مندوبة النيابة، التي تحدثت باس     : تل أبيب 

الالجئين األفارقة المحاصرين في الصحراء بين حدود البلدين، وقالت إن مصر هي الدولة األخيرة التـي      
وقالـت  . قدموا منها إلى الحدود وهي التي من المفترض أن تبت بشأنهم، وفقا لميثاق حقـوق اإلنـسان                

 إسرائيل استوعبت العديد من الالجئين وما زالت، ولكـن فـي هـذه           المحامية يوخي جنسين، إن حكومة    
الحالة، فإن الالجئين يظهرون نية ألن يسلكوا طريق االعتصام في ما بين الحدود لممارسـة الـضغوط                 
على إسرائيل، وإنه إذا نجحت خطتهم، فسيتدفق عـشرات األلـوف إلـى إسـرائيل وتكـون المـشكلة          

  .هال حكومة نتنياهو حتى يوم األحد المقبل لتقديم حل للمشكلةوقررت المحكمة العليا إم.أكبر
 ٧/٩/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

 
   أشهر على أولمرت في خدمة مجتمعيةستةالنيابة العامة اإلسرائيلية تطلب فرض  .٢٨

طلبت النيابة العامة اإلسرائيلية أن يقوم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت           : ب.ف. أ -القدس المحتلة   
 أشهر في خدمة المجتمع بعد إدانته بالفساد، دون منعه من تولي أي منصب لمـدة سـبع سـنوات،                    ٦بـ

وقدمت النيابة طلبها بعد مداوالت في محكمة منطقة القدس بـدأت أول            . بحسب ما أعلنه مصدر قضائي    
  .الحالي) أيلول( سبتمبر ٢٤وسيعلن الحكم في . من أمس

فنيل الذي كان يستطيع منع أولمرت من تولي أي منصب عـام لـسبع              وبرر نائب المدعي العام ايليا ابر     
ال نستطيع تجاهل حقيقة بأنه تمت تبرئة السيد أولمرت من          «: سنوات، قرار عدم فرض ذلك عليه بالقول      

ال نستطيع تجاهل ما قدمه لدولة إسرائيل خـالل مـسيرته           «: وأضاف. »الكثير من التهم الموجهة ضده    
  .»ثين عاماالسياسية على مدى ثال

 ٧/٩/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
  
   أبو جريبان الذي ألقي وهو مصاب على قارعة الطريق الشهيدالمصادقة على تعويض عائلة  .٢٩

، ٢٠٠٨أبرمت النيابة العامة اإلسرائيلية، صففة مع عائلة الشاب الغزي عمر ابو جريبان الذي ألقي عام                
لطريق وهو مصاب ومات أثر ذلك من الجفاف، أبرمت         من جيب حرس الحدود االسرائيلي على قارعة ا       

  . الف شيكل٨٧٥صفقة مع عائلته، تدفع بموجبها دولة اسرائيل للعائلة تعويضا بمبلغ 
وكات عائلة ابوجريبان قد قدمت دعوى تعويضات في حزيران الماضي الى المحكمة المركزية في بيتح               

بيرتس في المحكمة المركزية فـي القـدس بالتـسبب          تكفا، بعد إدانة الشرطيين أساف يكوتيئيل وباروخ        
  .بموت أببو جريمان بفعل اإلهمال

  ٦/٩/٢٠١٢، ٤٨عرب 
  

   من الغاز الطبيعيغرب ساحل الخضيرة" ميرا"خلو حقل : نتائج شبه نهائية .٣٠
ب ، الذي يبعد أربعين كيلومتراً إلى الغر      »ميرا«أكدت النتائج شبه النهائية لعمليات التنقيب شبه خلو حقل          

النتيجة كانت شبه كارثية وأدت إلى انهيار أسهم شـركتي  . من ساحل مدينة الخضيرة، من الغاز الطبيعي    
اإلسرائيليتين، وخصوصاً بعدما عّدت نتائج التنقيب إشارة نحـو         » هاكشرا انيرجيا «و» موديعين«التنقيب  

  .جاورالم» سارة«األسوأ لناحية حقول أخرى في مناطق التنقيب، وتحديداً في حقل 
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أشارت إلى أنه بعـد أشـهر مـن التنقيـب           » ميرا«مصادر في الشركات القائمة على التنقيب في حقل         
المتواصل، تبين أن النتائج لم تكن كما كان متوقعاً في السابق، وأن الحقل شبه خال من الغـاز، بعـد أن         

ات قدم مكعبة من الغـاز       مليار ٣,١ قد أشار إلى أن مخزونه يصل إلى         ٢٠١٠كان التقدير االبتدائي عام     
  . مليار قدم مكعبة١,٦المجاور بـ » سارة«الطبيعي، في حين قدر مخزون حقل 

الـدالئل التـي    «االقتصادية العبرية، أمس، إن     » غلوبوس«وقالت مصادر في الشركات المنقبة لصحيفة       
بيعي فـي الطبقـة     توصل إليها التنقيب كانت فقيرة جداً، ولم تشر إلى وجود كميات مهمة من الغاز الط              

وأكدت المصادر أن التنقيب وصل بالفعل إلى العمق النهائي المستهدف          . »المستهدفة من عمليات التنقيب   
. ، إال أن النتـائج جـاءت سـلبية        »إجراء اختبارات خوارزمية كهربائيـة    « متر، مع    ٥٢٠٠مسبقاً، أي   

أن مادة النفط، بعد أن فقدوا األمـل        وبحسب المصادر، يبقى على المنقبين أن ينتظروا الجواب النهائي بش         
 اآلمال ليست كبيرة، وال ينبغي الرهان     «بالمادة الغازية، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الفحص، رغم أن            

  .»عليها
   ٧/٩/٢٠١٢االخبار، بيروت، 

 
   مخيم اليرموك على  بقذائف الهاونفلسطينيينسبعة استشهاد  .٣١

ء أمس، بقصف على مخيم اليرموك لالجئين الفلـسطينيين          فلسطينيين، مسا  ٧استشهد  :  وكاالت -دمشق  
  .في العاصمة السورية دمشق

، أن )مخيم اليرمـوك أون اليـن   (و) اليرموك نيوز (وأوضحت مصادر محلية في المخيم كما نشر موقعا         
 الجئـين   ٧عدة قذائف هاون سقطت في شارعي صفد والجاعونة في المخيم؛ مـا أدى إلـى استـشهاد                  

  .كما أفادت المواقع أن عدة قذائف سقطت في محيط مشفى الباسل .ابة عدد آخر بجراحفلسطينيين وإص
  ٧/٩/٢٠١٢، األيام، رام اهللا

  
  منظمة دولية تحمل األردن وإسرائيل مسؤولية حياة البرق

حملت المنظمة العربية لحقوق االنسان في بريطانيا األردن واالحتالل اإلسرائيلي المسئولية عـن             : لندن
األسير األردني في السجون اإلسرائيلية سامر البرق، الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ               حياة  
وأوضحت المؤسسة في بيان لها الجمعة أن البرق وصل إلى          .  أيام للمطالبة بإنهاء اعتقاله اإلداري     ١٠٩

 متكـررة   مرحلة دقيقة تهدد حياته، وأن صحته تدهورت بشكل كامل، وأنه يعاني مـن نوبـات إغمـاء                
  .وضعف في وظائف جسمه الحيوية مما ينذر باحتمال وفاته في أي لحظه

ودعت المنظمة الحكومة األردنية إلى إصالح الخطأ الجسيم الذي ارتكبته بالطلب من حكومة االحـتالل               
ودعت المنظمة في رسائل عاجلة إلى مفوضة العالقات الخارجيـة فـي االتحـاد              . إعادة تسليمها البرق  

ي والمسؤولين في جمهورية مصر العربية الى االتصال بكال الحكومتين األردنية واإلسـرائيلية             األوروب
  .إلنقاذ حياة األسير البرق

ورأت المنظمة أن قيام الحكومة األردنية بتسليم أحد مواطنيها للسلطات اإلسـرائيلية مخـالف للدسـتور                
 خرق جسيم لالتفاقيات الدولية التي تجرم التسليم      األردني الذي يحرم تسليم المواطنين األردنيين كما يعتبر       

  .لدول تمارس التعذيب بشكل منهجي
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أنكرت الحكومة األردنية على لسان وزير اإلعالم في ذلك الوقت تسليمه إلى أي جهة، حيث ادعى أنـه                  
غادر بإرادته الحرة، جهة حكومية أخرى عدلت التصريحات وقالت إن البـرق تـم تـسليمة للـسلطة                  

طينية التي بدورها أنكرت تسلمه، مما يؤكد أن المخابرات األردنية لعبت دورا عن سـابق تـصور                 الفلس
  .، على حد تعبير البيان"وإصرار لتسليمه للسلطات اإلسرائيلية على الرغم من أنه يحمل الجنسية األردنية

  ٧/٩/٢٠١٢، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
  ع ويحتسون الخمر في باحته بئر السبمسجدإسرائيليون ينتهكون  .٣٢

انتهكت بلدية بئر السبع ليل االربعاء الخميس حرمـة مـسجد بئـر الـسبع،               :  حسن مواسي  -بئر السبع 
وسمحت لإلسرائيليين بدخوله واحتساء الخمر في ساحاته، مع ما ترافق من حركات ولباس فاضح منتهك               

ينها وبين قيادة لجنة التوجيه العليا لعرب       لحرمة المسجد، لتنقض بذلك تعهداتها بعد االتفاق الذي حصل ب         
  .النقب

ما فعلته البلدية يندرج فـي إطـار        "هذا العمل، وأكدت أن     " مؤسسة األقصى للوقف والتراث   "استنكرت  و
سياسة االضطهاد الديني والتمييز العنصري، ومواصلة جرائم االعتداء وانتهاك المقدسـات اإلسـالمية             

  ".ها تحويل مسجد بئر السبع إلى متحف يهوديوالمسيحية في البالد، ومن ضمن
أن مسجد بئر السبع هو مسجد إسالمي مقدس وهو حق خـالص للمـسلمين،              " مؤسسة األقصى "وكررت  

  .وطالبت بإعادة المسجد إلى أهله ومعاودة الصالة فيه، مشددة على أن ساحة المسجد تأخذ صفة القداسة
 ٧/٩/٢٠١٢، المستقبل، بيروت

  
  ألقصىلمسجد ا تقوم بزيارة استفزازية لمتطرفةمجموعة يمينية  .٣٣

اقتحم العشرات من العناصر اإلرهابية االستيطانية مدعومـة مـن قـوات            :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
االحتالل صباح أمس الخميس، باحات الحرم القدسي الشريف، ما خلق أجواء من التوتر في الحرم، على                

ازية، التي شملت أداء بعض الشعائر الدينية اليهوديـة فيـه،           ضوء هذه االقتحامات والممارسات االستفز    
  .وسط حراسة مشددة من قبل قوات االحتالل

 .وكان على رأس المجموعة اإلرهابية المدعو موشيه فيغلين الذي نافس على رئاسة حزب الليكود الحاكم              
حرم القدسي الـشريف    ومجموعة من المستوطنين والمستوطنات اقتحموا ال     " فيغلين"وقال شهود عيان إن     

من باب المغاربة الخاضع كليا لسيطرة قوات االحتالل، واتجهوا نحو الجامع القبلي المسقوف وحـاولوا               
أداء بعض شعائرهم الدينية، ثم تجولوا في أنحاء ساحات المسجد األقصى، خاصة فـي جهـة المـصلى                

  .المرواني والناحية الشرقية من األقصى
  ٧/٩/٢٠١٢، الغد، عمان

  
   آالف عام قبل الميالد في القدسستةكتشاف حوض مياه صناعي يعود إلى ا .٣٤

 أعلنت سلطة اآلثار اإلسرائيلية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حوض مياه صناعي قديم منحـوت               :القدس
ويبلـغ   .في الصخر وذلك خالل حفريات أثرية قرب حائط البراق جنوب غرب المسجد األقصى المبارك            

  . أمتار وعمقه خمسة، ويتسع لنحو مئتين وخمسين مترا مكعبا من المياهطول الحوض نحو عشرة



  

  

 
 

  

            ٢٤ص                                     ٢٦١٣:                العدد٧/٩/٢٠١٢ الجمعة :التاريخ

أي قبـل   ' خراب الهيكل األول  'هذا الحوض يعود إلى الفترة التي سبقت        'وزعم خبراء آثار االحتالل أن      
وكانت مياه الحوض مخصصة لمنفعة الجمهور ولخدمة حجاج بيـت المقـدس             .القرن السادس الميالدي  

  .للشرب والوضوء
  ٦/٩/٢٠١٢، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  عشرات المواطنين يشاركون في إضراب عن الطعام ليوم واحد تضامناً مع األسرى: غزة .٣٥

شارك العشرات من المواطنين وأهالي األسرى وفعاليات شعبية وجماهيرية في اإلضـراب             :حسن جبر 
جون االحـتالل، خاصـة المـضربين عـن الطعـام           عن الطعام ليوم واحد تضامناً مع األسرى في س        

  .والمعزولين الذين يواجهون إجراءات إسرائيلية متزايدة
وبدعوة من لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة اعتصم المضربون عن الطعام فـي                

قطـاع غـزة    خيمة أقيمت، أمس، أمام مبنى المفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة فـي               
  .مطالبين بتدخل دولي فاعل إلنقاذ حياة األسرى

  ٧/٩/٢٠١٢، األيام، رام اهللا
  

 أهالي األسرى المضربين يسلمون رسالة للسفير المصري في رام اهللا .٣٦
نظم أهالي األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي وعدد من : رام اهللا

 .اما تضامنيا مع األسرى المضربين عن الطعاماألسرى المحررين اعتص
وقام ذوو األسرى ووفد من نادي األسير الفلسطيني بتقديم رسالة للسفير المصري في رام اهللا ياسر 
عثمان، أكدوا فيها على ضرورة تحرك الجانب المصري من أجل اإلفراج عن األسرى المضربين 

 .وإنهاء معاناتهم
  ٦/٩/٢٠١٢قدس برس، 

  
     غير فخورين بجنسيتهم اإلسرائيلية٤٨  أراضي فلسطينمعظم سكان عرب: عاستطال .٣٧

كشفت دراسة صدرت اليوم الخميس النقاب عن أن انخفاضاً كبيراً لوحظ في عدد سكان عـرب                : القدس
  . الفلسطينية من أنهم فخورين بجنسيتهم اإلسرائيلية خالل العام الحالي٤٨األراضي 

يفتخـرون كـونهم    " إسـرائيل "من السكان العرب فـي      % ٤٤,٥رائيلية فإن   ووفقاً لصحيفة التايمز اإلس   
عن استيائهم المطلق من أنهم     % ٣٠من بينهم غير فخورين، بينما أعرب       % ٢٠إسرائيليين، في حين أن     

  .يحملون الجنسية اإلسرائيلية
بوا عن   أعر ٤٨ من سكان عرب     ٥٢,٨وذكرت الصحيفة أن مؤشر الديمقراطية للعام الماضي أظهر أن          

فخرهم الكبير من أنهم يحملون الجنسية اإلسرائيلية أو أنهم فخـورين ليكونـوا إسـرائيليين، وبحـسب                 
مـن  % ٩٠االستطالع فإن ثالثة أرباع اإلسرائيليين يشعرون بأنه يجري تمييز ضد العرب، في حين أن               

% ٣٢أقل من ثلـث وبنـسبة      ووفقاً لالستطالع فإن     .اإلسرائيليين اليهود يقولون بأنهم فخورين بجنسيتهم     
مـنهم  % ٢ يقولون أنهم يثقون في رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، فـي حـين أن   ٤٨عرب  

  .يثقون بالرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس% ٥٢يثقون في الشرطة اإلسرائيلية، كما أن 
  ٦/٩/٢٠١٢، وكالة سما اإلخبارية
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    راء غرق قارب قبالة سواحل تركيا من الفلسطينين جغالبيتهم مهاجرا ٦٠مصرع  .٣٨

 طفال متحدرين مـن الـشرق االوسـط،         ٣١ لقي ستون مهاجرا غير شرعي من بينهم         :وكاالت –انقره  
مصرعهم الخميس اثر غرق قاربهم في بحر ايجه قبالة السواحل الغربية لتركيا والشرقية لليونان بحسب               

وتوك نائب محافظ ازمير المحافظـة التـي        وكانت حصيلة سابقة اعلنها اردهان ت      .مصدر رسمي تركي  
  . شخصا٥٨غرق المركب قبالة سواحلها، اكدت مقتل 

 شخصا من بينهم قبطان المركب ومـساعده وهمـا تركيـان قبـل           ٤٦واكد توتوك في وقت سابق انقاذ       
وقالت مصادر تركية ان معظم ضحايا حادث السفينة التي غرقت اليوم            .وضعهما قيد الحجز االحترازي   

  .لة ساحل تركيا الغربي هم من الفلسطينيينقبا
 شخصا، وان   ١٠٢ان المركب هو قارب صيد صغير وكان يقل         " سي ان ان تورك   "من جهتها افادت قناة     

غالبية المهاجرين الذين تم انقاذهم وافدون من العراق وسوريا، حيث ادى النزاع في هذين البلدين الـى                 
  .وال سيما تركياتدفق الالجئين باتجاه الدول المجاورة 

  ٦/٩/٢٠١٢، وكالة سما اإلخبارية
  
   العتداء عنصرييتعرضمقدسي : هآرتس .٣٩

بعد أقل من ثالثة أسابيع على االعتداء العنصري على شاب مقدسي من قبل عشرات الشبان اليهود 
إن الشرطة تحقق في حادث اعتداء آخر على خلفية عنصرية، وقع " هآرتس"العنصريين، قالت صحيفة 

، "ماميال"من وادي الجوز يعمل في فندق )  عاما٢٨(ي القطمون، وكان ضحيته إبراهيم أبو طاعة في ح
  .حيث أصيب بكسرين في ساقه

  ٦/٩/٢٠١٢، ٤٨عرب 
  
   عدم بناء مدارس جديدة في القدس يهدد تعليم الفلسطينيين :يحقوقتقرير  .٤٠

قبِل جمعيتي حقوق المواطن وعير عميم أشار تقرير جديد حول التعليم ُأعد من : أحمد البديري - القدس
ويؤكد عدم مبادرة السلطات اإلسرائيلية إلى بناء مدارس جديدة بينما يتسارع بناء المشاريع االستيطانية 

  .اليهودية المكثفة في قلب األحياء الفلسطينية
اهرِ أورد التقرير تزايدا في نسب تسربِ الطلبة والنقص الحاد في رياض األطفال إلى جانب مظ

  .التهميش
وأشار التقرير إلى أنه تم بناء ثالثين غرفة تدريس جديدة فقط في السنة الماضية على الرغمِ من قرارِ 
محكمِة العدل العليا اإلسرائيلية بضرورِة سِد الفجوِة المستمرةُ في االتساع والمطالبة ببناِء ما يقارب ألف 

  .ومئة صف جديد
 االكتظاظ في غرف التدريس التي قد يكون بعضها أصالً غير -يربحسب التقر-ومن المشاكِل أيضا 

 .مطابق للمعاييرٍ الخاصة بالبلدية اإلسرائيلية التي تشرف عليها وعدمِ توفير كوادر تربوية كافية ومؤهلة
وحسب التقرير فإن عدد المستشارين التربوّيين في الشطر الغربي اليهودي يفوق باثنتي عشرة مرة 

  .لقدس الشرقّيةعددهم في ا
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الباحث الميداني في مشروع حقوق اإلنسان في القدس الشرقية، المتابع لقضايا -ويقول محمود قراعين 
الوضع التعليمي متراجع بشدة والسبب هو عدم وجود صفوف دراسية ومدارس جديدة "التعليم باستمرار 

 االكتظاظ والتراخي في العملية الستيعاب الطالب الجدد في مدينة يزداد عدد سكانها باستمرار، هذا
  ".التعليمية يؤدي إلى ارتفاع نسب التسرب من المدارس، وبالتالي يدمر مستقبل اآلالف من األطفال

 أشارت في بيان لها -على العكس-توجهنا بالسؤال لبلدية القدس اإلسرائيلية التي لم تنِف التقصير، بل 
 .لفجوة بين المدارس العربية واليهودية بعد عقود من اإلهمالأن البلدية تعملُ ومنذ عامين تحاول تقليص ا

ووعدت البلدية ببناء أربعمئة صف جديد وقالت إنها رصدت ميزانيات لتحسين التعليم في الشطر الشرقي 
  .من المدينة

  ٦/٩/٢٠١٢، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

 قل المعدالت في العالم معدالت األمية في األراضي الفلسطينية من ا: االحصاء .٤١
 أن معدالت األمية في األراضي الفلسطينية مـن         ،اعتبرت السيدة عال عوض رئيس اإلحصاء الفلسطيني      

 سنة فـأكثر فـي األراضـي الفلـسطينية     ١٥اقل المعدالت في العالم حيث بلغ معدل األمية بين األفراد  

وأضـافت رئـيس اإلحـصاء      . ٢٠١١بين اإلناث في العام     % ٧,٤بين الذكور و  % ٢,١، بواقع   %٤,٧

 سنة فأكثر   ١٥ أمي في الفئة العمرية      ١١٦،٧٠٣الفلسطيني أن عدد األميين في األراضي الفلسطينية بلغ         

 . أمي في قطـاع غـزة      ٣٩،٦٠٨ أمي في الضفة الغربية و     ٧٧،٠٩٥، يتوزعون بواقع    ٢٠١١في العام   

معدالت األمية خالل األربع عشرة     وأشارت رئيس اإلحصاء الفلسطيني أنه طرأت تحوالت واضحة على          

، حيث بلـغ    ١٩٩٧سنة الماضية، حيث أشارت البيانات إلى االنخفاض الكبير في معدل األمية منذ العام              

، وهذا االتجاه في االنخفـاض ينطبـق        ١٩٩٧في العام   % ١٣,٩ سنة فأكثر    ١٥معدل األمية بين األفراد     

، ٢٠١١في العام   % ٢,١ إلى   ١٩٩٧في العام   % ٧,٨على الجنسين حيث انخفض المعدل بين الذكور من         

وعلى مـستوى نـوع التجمـع فقـد         .  لنفس الفترة % ٧,٤إلى  % ٢٠,٣أما بين اإلناث فقد انخفض من       

، بينمـا  ٢٠١١فـي العـام   % ٤,٥ إلـى    ١٩٩٧في العام   % ١٢,٤انخفض في التجمعات الحضرية من      

% ١٣,٥رة وانخفض في المخيمات من      لنفس الفت % ٥,٧إلى  % ١٦,٩انخفض في التجمعات الريفية من      

أما على مستوى الجنس فقد تساو معدل األمية بين الذكور في كالً من الحضر              .  للفترة ذاتها % ٤,٩إلى  

في حين تظهر المؤشرات إلى أن أعلـى        %. ٢,٣ثم المخيمات بواقع    % ٢,١ بواقع   ٢٠١١والريف للعام   

، ومن ثم الحـضر     %٧,٤يليها في المخيمات بواقع     ،  %٩,٥معدل أمية بين اإلناث كان في الريف بواقع         

 %.٦,٩بواقع 

 ٦/٩/٢٠١٢الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 
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  ألف شيقل إيرادات مديرية المعادن الثمينة الشهر الماضي ٣٤٣ :اهللاوزارة االقتصاد في رام  .٤٢
الخميس، عن حجم إيراداتها     أفصحت مديرية المعادن الثمينة في وزارة االقتصاد الوطني، اليوم           :رام اهللا 

  . ألف شيقل تقريبا٣٤٣من المعادن الثمينة خالل الشهر الماضي، والتي بلغت 

 كغم تقريبـا، كمـا      ٢٦٧,٥وأوضحت المديرية في بيان لها، أن كمية الذهب الواردة إلى المديرية بلغت             

  .أصدرت المديرية في الوقت ذاته رخصة مزاولة حرفة

 جولة تفتيشية   ٢٢اقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت خالل الشهر الماضي          وأشار التقرير إلى أن طو    

، وفق  'يأتي ذلك في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم السوق المحلية          ' محال ومصنعا، و   ٩٤شملت  

  .التقرير

  ٦/٩/٢٠١٢، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  ن االعتداء اإلسرائيلي على غزة يدي"العمل اإلسالمي: "األردن .٤٣

، العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غـزة، والـذي          اإلسالميدان حزب جبهة العمل     :  بترا –عمان  
واعتبر مسؤول الملف الفلسطيني في الحـزب       .  ساعات ١٠ استشهاد ستة فلسطينيين في أقل من        إلىأدى  

 اإلجرامـي تعبيراً متجدداً عن الـنهج العنـصري         "األخيرة الحملة العدوانية    أنالمهندس مراد العضايلة    
واستنكر العضايلة اعتداء جماعات     ".ومحاولة لخلط األوراق وتصديرا ألزمات العدو الداخلية       لالحتالل،

صهيونية متطرفة على كنيسة دير اللطرون بالقدس في سياق سلسلة االعتداءات الـصهيونية المتالحقـة               
  .ةعلى المقدسات اإلسالمية والمسيحي

٧/٦/٢٠١٢، السبيل، عمان  
  
   تستنكر االعتداء الصهيوني على كنيسة اللطرونالمسيحية-الهيئة اإلسالمية .٤٤

 االعتداء الصهيوني على كنيـسة ديـر        األردن المسيحية في    اإلسالمية استنكرت الهيئة    :)بترا( -عمان  
 تعلن شجبها   إذ األردنسيحية في    الم اإلسالميةان الهيئة   "وقالت أمانتها العامة، في بيان أمس،        .اللطرون

 المتحدة والهيئات الدولية المنبثقة عنها      األممواستنكارها لهذا العدوان، فإنها تناشد السكرتير العام لمنظمة         
 الدينيـة   األمـاكن  مسؤولياتها في حمايـة      أمام المحتلة   اإلسرائيلية التي تضع السلطات     اإلجراءاتاتخاذ  

  ".ضع حد لتلك االعتداءاتالمقدسة في فلسطين المحتلة وو
وقال رئيس الجمعية األرثوذكسية في عمان باسم فراج بأن العبارات التي كتبها المستوطنون على جدران               

  . الدير والتي تسئ للسيد المسيح لهي اكبر دليل على حقدهم الدفين للمسيح والمسيحيين
٧/٩/٢٠١٢، الغد، عمان  

  
  ون مرسي من لقاء الصهاينة األردن يحذرفي" جبهة العمل اإلسالمي" .٤٥

حذر حزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن، أمس، الرئيس المصري محمد مرسي من االلتقـاء                :عّمان
وقال الحزب في رسالة موّجهة إلى مرسـي عبـر سـفير            . بالصهاينة خالل زيارته المزمعة إلى أمريكا     

يدفعنا ) الدين النصيحة ( عليه وسلم    واجب النصيحة المستند على قول الرسول صلى اهللا       “مصر في عّمان    
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إلى تذكير سيادتكم بضرورة توخي الحيطة والحذر من شرك االلتقاء بقادة من الكيان الصهيوني ليستغله               
  . ”الشائنون والمتربصون بشخصكم ومسيرتكم

٧/٩/٢٠١٢، الخليج، الشارقة  
  
  "إسرائيل" ال تملك الضغط على العربيةالجامعة : نبيل العربي .٤٦

ألمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، خالل المؤتمر الصحفي، الذي عقده بعد لقاء مجلس قال ا
إن الجامعة ال تتفاوض مباشرة مع دولة إسرائيل؛ ألنها ال تقيم أية عالقات مع : "وزراء الخارجية العرب

ات اإلسرائيلية وأضاف العربي، في رده على سؤال حول موقف الجامعة من االعتداء. "إسرائيل
إن الجامعة العربية ال تملك الضغط على إسرائيل، وأنها تلجأ إلى : "المستمرة على الشعب الفلسطيني

  ."األمم المتحدة للضغط على إسرائيل، أو جعلها تتخذ موقفًا معينًا
  ٥/٩/٢٠١٢الشروق، القاهرة، 

  
 ي القدس تدين اعتداء متطرفين يهود على كنيسة فيالتعاون اإلسالممنظمة  .٤٧

 أدانت منظمة التعاون اإلسالمي قيام متطرفين يهود باالعتداء على كنيسة دير اللطرون غرب :جدة
واعتبر األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي . القدس، وكتابة شعارات مسيئة للسيد المسيح عليه السالم

  جديداًيقدم مثاالً"الهجوم بأنه  هذا ،٦/٩ في بيان صحفي أصدره يوم الخميس ،أكمل الدين إحسان أوغلو
على إرهاب المستوطنين الذين باتوا يصعدون من اعتداءاتهم على المساجد والكنائس غير عابئين بحرمة 

وحمل أوغلو إسرائيل المسؤولية الكاملة عن ". األماكن المقدسة ودون أن يخشوا المحاسبة على أفعالهم
ى سلسلة اعتداءات مستوطنيها المتطرفين على األمالك يضاف إل"هذا العمل المشين الذي قال بأنه 
، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف االعتداءات على المقدسات "والمقدسات المسيحية واإلسالمية
 .، قوة االحتالل، بالتقيد بقواعد القانون الدولي، كما قال البيان"إسرائيل"ودور العبادة في القدس، وإلزام 

  ٦/٩/٢٠١٢قدس برس، 
  
  "من عدم االعتراف بالكيان الصهيوني" اغير موقفهتجماعة اإلخوان المسلمين لن : يالبلتاج .٤٨

، ورئيس لجنة الحوار  المصري بحزب الحرية والعدالةالقيادي محمد البلتاجى، .شدد د: محمد أبوزيد
لن يغيروا موقفهم "  المسلمين اإلخوان جماعة الجمعية التأسيسية للدستور، أنفي واالقتراحات يالمجتمع

 الوقت نفسه سنتعامل مع القضية الفلسطينية يف": ، مستدركاً"الصهيونيمن عدم االعتراف بالكيان 
  ، " الصدامإلى تحقيق مكتسبات، وال تؤدى إلى النهاية ي فيبحكمة، تؤد

  ٦/٩/٢٠١٢الشروق، القاهرة، 
  
   اليوم الجمعة ابتداء من أيام أسبوعياًسبعةمصر تقرر فتح معبر رفح البري  .٤٩

 قررت السلطات المصرية، مد فتح معبر رفح البري، لليوم الجمعة، ليكتمل بذلك فتح :مصطفى سنجر
  . وصل إلدارة المعبر البري من جهات عليا في القاهرةالمعبر لطوال أيام األسبوع، بعد إخطاراً
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 المعبر يفيد باستمرار  وصل للمسؤولين عن إدارةوأفاد مصدر مسؤول بمعبر رفح البري، أن إخطاراً
عمل المعبر طوال األسبوع، في إجراء جديد لصالح التيسيرات التي تقررها اإلدارة المصرية لألشقاء 

  .الفلسطينيين المسافرين عبر ميناء رفح البري، من االتجاهين
  .وأكد المصدر، أنه تم إخطار الجانب الفلسطيني بالقرار المصري الجديد

  ٧/٩/٢٠١٢الشروق، القاهرة، 
  
   حددت هوية أشخاص يشتبه في أنهم قتلة الجنود في سيناءإنها تقول يةمصرالداخلية ال .٥٠

) السبت( غداً ونن في الجيش المصري يكشفي المسؤول، أنالقاهرة من ٧/٩/٢٠١٢الحياة، لندن، نشرت 
يش سيعقد وُأعلن رسمياً أن الج. تفاصيل الهجوم الذي نفذه متشددون على نقطة حراسة حدودية في رفح

 التي "٢نسر "مؤتمراً صحافياً صباح الغد حول آخر المستجدات التي تمت في سيناء وتطورات العملية 
وأفيد بأنه سيتم اإلعالن عن نتائج العملية العسكرية في سيناء . تنفذها القوات المسلحة في شمال سيناء

  .وأسماء المتورطين في الهجوم اإلرهابي الشهر الماضي
 أن حادث رفح األخير يؤكد أن هناك عناصر تتربص ، وزير الداخلية،ء أحمد جمال الدينوأكد اللوا

وجاء ذلك خالل لقاء عقده وزير الداخلية أول من .  يناير٢٥بمصر وتحاول إجهاض مكتسبات ثورة 
مع المجندين واألفراد والضباط وقيادات ) الخميس(أمس واستمر حتى الساعات األولى من صباح أمس 

ية أمن جنوب سيناء، عقب لقائه شيوخ وعواقل وأبناء قبائل المحافظة، حيث استعرض معهم مجمل مدير
  .تحديات المرحلة الحالية، ال سيما في محافظتي شمال وجنوب سيناء

، أن أميرة فهميو ، أشرف راضي،القاهرةنقالً عن مراسليها في  ٦/٩/٢٠١٢وكالة رويترز، وأضافت 
لقد نجحت األجهزة األمنية في  ":المصريةمد جمال الدين قال لجريدة األخبار  أح المصريوزير الداخلية

وقال إن مصر تشتبه في أن . "التوصل إلى شخصية مرتكبي حادث مقتل الجنود المصريين في رفح
المشتبه به المصري ينتمي لخلية جهادية محلية كامنة لكنه لم يكشف عن شخصيات المشتبه بهم اآلخرين 

وأضاف جمال الدين أن قوات األمن ال تزال تحاول  .ن أي من السبعة المشتبه بهم اعتقلوما إذا كا
 الذين يتبنى بعضهم الفكر التكفيري الذي يرى المجتمع الحديث ،اجتثاث أعضاء الجماعات المتشددة

  . مهاجمتهأو ومن ثم يدعو إلى مقاطعته ،مجتمعا ملحداً
  
  وع طاقة إسرائيلي في الجوالن على مشرالمتحدةسوريا تحتج لدى األمم  .٥١

 رسالة رسمية إلى كل من األمين العام لألمم ، أمس السورية، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين:دمشق
المتحدة ورئيس مجلس األمن حول اعتزام سلطات االحتالل اإلسرائيلي المضي في إقامة مشروع 

ستمرة في الجوالن المحتل حيث طالبت كال محطات لتوليد الكهرباء عن طريق استثمار حركة الرياح الم
 بتحمل مسؤولياتهما والتنبيه إلى خطورة هذا األمن المتحدة ورئيس مجلس لألمم العام األمينمن 

  . واالستقرار في منطقة الشرق األوسط وعلى مستقبل السالم فيهااألمنالمشروع على 
رياح الخضراء اإلسرائيلية المعروفة باسم ونبهت الرسالة إلى خطورة ما تنوي القيام به شركة طاقة ال

 من إقامة وتوسيع مشروع حقل من التوربينات الهوائية فوق أراضي الجوالن ليكون "مي غوالني"
 مليون دوالر محذرة من ٣٠٠ ميغاوات وبتكلفة تبلغ نحو ١٥٠ على تزويد المنطقة بنحو المشروع قادراً
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 لالستثمار في هذا المشروع مثل شركة مولتيمتريكس أخرى أجنبية شركات إلشراك اإلسرائيليةالمساعي 
  . ايه اي اس كورباألميركيةاالسبانية والشركة 

  ٧/٩/٢٠١٢، )سانا(ألنباء العربية السورية لوكالة 
  
   إسرائيلية تقر بتهريب آثار عراقية إلى تل أبيبوثيقةبغداد تضع اليد على  .٥٢

 وضعت اليد وألول مرة ومن خالل التعاون مع الشرطة أعلنت السلطات السياحية العراقية أنها: بغداد
 مدير ،وقال عباس القريشي. "إسرائيل" على وثيقة تقر بوجود آثار عراقية مهربة في )اإلنتربول(الدولية 

 إن :أمس الشرق األوسطجريدة  في تصريح ل،استرداد اآلثار في وزارة السياحة واآلثار في العراق
 من قبل السلطة األثرية اإلسرائيلية تقر ا عن طريق اإلنتربول صادرة أصالًالوثيقة التي حصلنا عليه"

الشرطة الدولية حصلت على النسخة "وأضاف أن . "بصورة كاملة بوجود آثار عراقية مهربة في إسرائيل
األصلية من هذه الوثيقة وباللغتين اإلنجليزية والعبرية والعنوان الكامل للجهة المسؤولة وهو ما يمثل 

المعلومات والوثيقة تشير إلى أن اآلثار " مشيرا إلى أن ،"اعترافا كامال بوصول آثار عراقية إلى إسرائيل
  ."العراقية تصل إلى هناك عن طريق دولتين أوروبيتين

العراق ال " قال المسؤول العراقي إن "إسرائيل" على سؤال حول كيفية إعادة هذه اآلثار المهربة إلى ورداً
يتفاوض مع إسرائيل ولكنننا نجري تنسيقا شامال مع كل من اإلنتربول واليونيسكو من أجل يتفاوض ولن 

وأشار إلى أن  ."استعادة آثارنا وقد تمت إعادة الكثير منها ولدينا اآلن مفاوضات السترداد آثار أخرى
  ." بحصة األسد من آثارناإسرائيل تحظى دائماً"

  ٧/٩/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
   القدس الحزب الديمقراطي األمريكي حولمؤتمر بلبلة داخل يثيرونبون العرب المندو .٥٣

 من العرب  مندوبا٥٥ً الذي حضره ي األمريكي،الديموقراطالحزب على هامش مؤتمر : جو معكرون
 حيث يقع الثقل العربي ،"تايم وارنر كابل " لميدان١٠٧األميركيين، كان هناك بلبلة أمام المدخل 

مشاورات جانبية بين المندوبين وقيادات الجالية، هناك من يدعو إلى الرد . ية ميتشيغناألميركي لوال
 على برنامج الحزب االنتخابي، مقابل من يدعو "القدس عاصمة إسرائيل"اإلجرائي على إضافة عبارة 

 . على الجاليةإلى التريث في ردة الفعل والتواصل مع البيت األبيض كي ال تنعكس أي خطوة سلباً
بحسب رواية المندوبين، كان كل شيء عادياً خالل اليوم الثاني حتى قام رئيس المؤتمر عمدة مدينة ف

لوس أنجلس انطونيو فيالرايغوسا بطرح التعديل من خارج جدول األعمال بناء على اقتراح من والية 
ئيس المؤتمر التصويت وبالتالي كرر ر. أوهايو، لكن النصاب القانوني لم يكن مؤمناً لمثل هذا التعديل

 االعتراضات تم إقرار التعديل  منرغمعلى الو .شفهيا ثالث مرات، ولم يلجأ بعدها إلى تعداد األصوات
لقد توافق الطرفان أن القدس مسألة لمفاوضات . القدس كانت وستبقى عاصمة إسرائيل"الذي جاء فيه 
  ."لناس من كل األديانيجب أن تبقى مدينة غير مقسمة في متناول ا. الوضع النهائي

 فلسطيني في المجلس التشريعي لوالية ميتشيغن رشيدة طليب، وهي مندوبة أصل من األمريكيةالنائبة 
ن اللغة في النسخة األولية من البرنامج االنتخابي كانت إالسفير جريدة  المؤتمر، تقول لإلىعن واليتها 

لكن أقلية صاخبة نافذة سياسياً قررت تعليق "كيين تعّبر عن كل األميركيين، بما في ذلك اليهود األمير
 التصويت ثالث األمرنه تطلب أ فخورة أنالم يكن فيه احترام، لكن " هذه التعديل أنواعتبرت . "الحكم
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 يراجعون قانون الحزب لمعرفة ما إذا يمكن إقرار األمريكيين المندوبين العرب أن وأكدت. "مرات
  . يكون النصاب القانوني قائماًأن التعديل بهذه الطريقة، من دون

 انه لم يكن يعلم بأنها إلىيضاً عن هذه القضية، مشيراً أالنائب في الكونغرس كيث اليسون تحدث للسفير 
 يهدر الحزب الديموقراطي الوقت والموارد على هذه النقطة في البرنامج أنستطرح، مستغرباً 

 برنامج انتخابي، أي هو الموضوع المناسب في نبيةأج مكان عاصمة أنال اعتقد " وأضاف. االنتخابي
نه يجب معالجة مصير القدس في مفاوضات بين الفلسطينيين أ وأكد. " جمهورياًأو سواء كان ديموقراطياً

  ." هذا النزاعإنهاءالموهبة الفلسطينية تُهدر، وحان وقت "واإلسرائيليين، ألن 
للسفير إن اعتراض الجالية ليس على اللغة التي تم  جيمس زغبي يقول األميركيرئيس المعهد العربي 

اعتمادها بل على الطريقة التي حصلت بعد االنتهاء من تبني برنامج الحزب، موضحاً انه على كل حال 
  ."لغة مشّوشة، وال يأخذ موقفا محددا"فإن التعديل فيه 

اشطة في الحريات المدنية الن. يضاًأالمندوبون العرب األميركيون عن والية واشنطن كان لهم موقف 
 لم األصواتلقد تفاجأنا بما حصل، كان هناك الكثير من الضجيج في القاعة، وهذه "اهللا تقول  ديفون عبد

  ." ال يتعلق بالتعديل بل بطرحه بهذه الطريقةاألمرتُسمع، والعملية كانت غير صحيحة، 
  ٧/٩/٢٠١٢السفير، بيروت، 

  
  "يخضع إلى مفاوضات الحل النهائي" القدس مصير :الخارجية األميركية .٥٤

 الحياة أن جريدةأكد مسؤول في وزارة الخارجية األميركية ل:  جويس كرم-) كارولينا الشمالية(شارلوت 
يخضع إلى مفاوضات الحل "ال شيء يتغير في سياسة اإلدارة الرسمية التي تعتبر أن مصير القدس 

 األميركي جيمس زغبي للحياة -قال مدير المعهد العربي و،  الفلسطيني واإلسرائيلي بين الطرفين"النهائي
سيؤذي موقع الحزب " و"أمر مشين" هو "عاصمة إلسرائيل"إن تراجع الديموقراطيين عن شطب عبارة 

  ."في الداخل وسمعة الواليات المتحدة في الخارج
  ٧/٩/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
  ة خطير جداً المالي للسلطة الفلسطينيالوضع: وزير خارجية النرويج .٥٥

 الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يمر إن قال وزير خارجية النرويج يوناس غار ستوري .):ب.ف.ا(
وقال ستوري، رئيس لجنة المانحين . ، في ختام لقاء مع رئيس الوزراء سالم فياض"خطيرة جدا"بأزمة 

ستقالل وعملية بناء الدولة الفلسطينيين لال" تحقيق إن على لسان المتحدث باسمه، الفلسطينيةللسلطة 
ن االقتصاد الفلسطيني أوذكر ب".  زيادة عدد دافعي الضرائب والى اقتصاد فلسطيني مستدامإلى) بحاجة(

، وهي ينبغي حلها حتى يصبح االقتصاد اإلسرائيليمشكالت بنيوية كثير منها مرتبط باالحتالل "يواجه 
  ".الفلسطيني قابال لالستمرارية

  ٧/٩/٢٠١٢، رام اهللا، الحياة الجديدة
  
   البطالة في قطاع غزة يفوق بثالثة أضعاف المعدل اإلقليميمعدل: منظمة العمل الدولية .٥٦

، "األسوأ في المنطقة"اعتبرت منظمة دولية أن أوضاع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه : بيروت
ته منظمة العمل الدولية حديثًا إن معدل وقال تقرير نشر .مشيرة إلى أن نسبة البطالة تعد األعلى إقليمياً
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، الفتًا النظر إلى أن معّدل البطالة في قطاع غزة بلغت %٢١ إلىالبطالة بين الشباب الفلسطيني وصل 
مقلقة "، داعية التخاذ خطوات سريعة لحل المشكلة، في ظل أوضاع "ثالثة أضعاف المعدل اإلقليمي

  ".للغاية
إن وضع العمال في قطاع غزة، : "ليمي لمنظمة الدولية في بيان صحفي المدير اإلق،وقالت ندى الناشف

حق شريحة الشباب المتنامية في غزة الحصول على "، مؤكدا أنه من "يعد األسوأ في المنطقة والعالم
 وظائف الئقة وحد أدنى من الحماية إلىفرص عمل أفضل، ونمو متساو، فهؤالء الشباب بحاجة 

منظمة الكما دعت  .بحسب قولها" قهم األساسية من أجل ضمان حياة كريمةاالجتماعية واحترام حقو
 وخلق األعمال االهتمام للشباب بشكل ملح من خالل تقديم المساعدة في التدريب المهني وتطوير الياء"

  ".هشاشة وضع العمال في األراضي الفلسطينية المحتلة"، في ظل "فرص العمل
 ألفًا، جلهم من الشباب، حيث وصل ٢٣٢ األراضي الفلسطينية المحتلة ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في

،  بينما وصل العدد في قطاع غزة )%١٧,١( ألف بنسبة ١٢٧عددهم في الضفة الغربية المحتلة حوالي 
  ).%٢٨,٤( آالف، بنسبة ١٠٥ إلى

  ٦/٩/٢٠١٢قدس برس، 
  
 ح األسرى المضربين عن الطعامأصدقاء اإلنسان تدعو السلطات اإلسرائيلية إلطالق سرامنظمة  .٥٧

 أعربت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية، ومقرها فيينا، في مطالَبة وجهتها إلى الحكومة اإلسرائيلية، :فيينا
عن قلقها الشديد من تردي األوضاع الصحية لألسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ فترة 

وكالة وطالبت المنظمة، في بيان صحفي تلقت  .نقاذ حياتهمطويلة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل إل
 السلطات اإلسرائيلية باإلطالق الفوري لسراح األسرى المضربين عن الطعام ،قدس برس نسخة عنه

من  وجميع األسرى اإلداريين، والسماح لذويهم ولمحاميهم بزيارتهم على فترات قصيرة، وتمكين األطباء
حية، وإلغاء العمل بأوامر االعتقال اإلداري والمحاكمات المترتبة على ذلك، القيام على متطلباتهم الص
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن إجراءات ١٤وضمان عدم انتهاك البند 

  .قضائية نزيهة، على حد تعبيرها
  ٦/٩/٢٠١٢قدس برس، 

  
   الملف اإليراني"إسرائيل" يبحث في األميركينائب رئيس األركان  .٥٨

تم كشف النقاب عن زيارة سرية يقوم بها نائب رئيس أركان الجيش األميركي، األدميرال : تل أبيب
 منذ يومين، حيث يجري مباحثات حول العالقات الثنائية والتنسيق المشترك "إسرائيل"ـجيمس فينفيلد، ل

طلع على طريقة أقطاع غزة حيث وقام أمس بجولة ميدانية على الحدود مع . في الموضوع اإليراني
  .، للدفاع الصاروخي"القبة الحديدية"عمل نظام 

 إن مصادر أميركية أكدت لها أن األسابيع المقبلة ، التي كشفت النبأ،وقالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي
 ستشهد زيارات عديدة مماثلة من قادة أميركيين في الجيش وأجهزة المخابرات، إضافة إلى قدوم القوات

  . أكتوبر المقبل/األميركية التي ستشارك في المناورات الكبرى في شهر تشرين األول
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 الجنرال كرييج فرانكلين، قائد الطيران لقوات الجيش األميركي "إسرائيل" وفي غضون أيام سيصل إلى 
  .نوسيبدأ العمل على تنفيذها مع نظرائه اإلسرائيليي. في أوروبا، بوصفه قائدا لهذه المناورات

  ٧/٩/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
 بشأن إيرانبين السفير األمريكي في تل أبيب ونتنياهو  مشادةالنائب أمريكي يؤكد  .٥٩

 رئيس لجنة االستخبارات في مجلس النواب األمريكي،  قال مايك روجرز: محمد عبد العال-واشنطن 
 من السفير  احتد غاضباً،نتنياهو بنيامين ،اإلسرائيلي  إن رئيس الوزراء،جمهوري  وهو،)الكونجرس(

ألنه كان في حيرة ال يدري ما سبب افتقار حكومة أوباما إلى الوضوح في  األمريكي الشهر الماضي
وأدلى روجرز بأول تعقيب علني له عن االجتماع الذي عقد في  .بشأن برنامج إيران النووي موقفها

وكان روجرز قد حضر .  في ميشيجانآر. جيه. مقابلة مع إذاعة دبليو  أغسطس في/أواخر آب
 .االجتماع

 كل أنجادة حينما تقول ()األمريكية( هذه الحكومة أن اإلسرائيليوناآلن ال يعتقد  ":وقال روجرز
". ولهذا فإن البرنامج ماض قدماً. يعتقدون ذلك أيضاً  الاإليرانيين أنالخيارات مطروحة للبحث واألهم 
 خطوطاً"الوضوح بشأن ما تعتبره   من مزيداً"إسرائيل"لـاليات المتحدة وقال روجرز انه إذا لم تظهر الو

 . قد توجه ضربة لمنشآت إيران النووية"إسرائيل"فإن  فيما يتعلق بالبرنامج النووي إليران" حمراء
 أكبر ما هي الخطوط بإيضاح على األرجح سيفعلون ذلك إذا لم نغير موقفنا أنهمعتقد أ ": قولهوأضاف

عدم الوضوح بشأن موقف الواليات المتحدة من تلك  ":وقال". من منظور الواليات المتحدةالحمراء 
 ".السالم أثار الكثير من المشكالت والقلق الذي فيما اعتقد ال يفيد العالم وال المسائل

  ٦/٩/٢٠١٢وكالة رويترز، 
  
  إيران من مهاجمة أخرى  ودوالً"إسرائيل"روسيا تحذر  .٦٠

 إيران من مهاجمة أخرى ودوال "إسرائيل"ن روسيا حذرت أ لألنباء انترفاكس قالت وكالة: وكاالتال
 وستتعدى األوسط على منطقة الشرق  القوة سيكون كارثياًإلى اللجوء إنبسبب برنامجها النووي، قائلة 

نحذر من " : نائب وزير الخارجية الروسي قوله، عن سيرجي ريابكوفالوكالةونقلت  .عواقبه المنطقة
 الستقرار المنطقة وسيحدث صدمات  بل كارثياًن هذا سيكون ضاراً أوا على الحلول العسكريةاعتاد

  ."األوسط واالقتصاد سيكون لها أثر خارج حدود منطقة الشرق األمنعميقة في مجالي 
  ٧/٩/٢٠١٢، لندن، القدس العربي

  
  الغاز في عملية التنقيب عن  تريد االنتقال شماالًأبيب تل :الواليات المتحدة .٦١

فريدريك هوف استنتاجاته عن زياراته الثالث إلى لبنان، والتي   عرض السفير األميركي:ناصر شرارة
وكشف، في محادثات .  وملف الغاز"إسرائيل"وخصصت لحل الخالف الحدودي البحري بين لبنان 

 .بنانيين منهادبلوماسية خاصة، عن مضمون اقتراحاته التقنية للحل والمواقف الحقيقية للمسؤولين الل
 في عبرت عن استعدادها لالنتقال شماالً" تل أبيب إن، ينقل هوف اإلسرائيليوحول مستجدات الموقف 

 الموقف اللبناني لم يتغير هو أيضاً أن بأنها لم تغير موقفها بعد، بحجة عملية التنقيب عن الغاز، علماً
 إلى الخط البحري الذي رسمته وقدمته "حةإزا"لكن إسرائيل، ودائما حسب هوف، تعلم بأن عليها . "بعد
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كما تعلم بأن عليها تقديم تنازالت إذا ما فعل لبنان ذلك، ألنها كبقية األطراف في المنطقة " المتحدة، األمم
  ."مستفيدة من هذه الثروة الطائلة

  ٧/٩/٢٠١٢األخبار، بيروت، 
  
  اعية في مصر  مليار دوالر في مشروعات سياحية وصن١٨قطر تعلن خطة الستثمار  .٦٢

 مليار دوالر في مشروعات سياحية وصناعية في مصر خالل السنوات الخمس            ١٨تعهدت قطر باستثمار  

وتشمل المشروعات محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع للحديد والـصلب             .المقبلة

شمال مـصر، ومـشروعا     بتكلفة ثمانية مليارات دوالر في منطقة شرق التفريعة في محافظة بورسعيد            

  .سياحيا وصف بأنه عمالق بتكلفة عشرة مليارات دوالر على ساحل البحر المتوسط

وصرح رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الخميس بأنه جرى االتفـاق علـى هـذه                   

  .المشروعات خالل محادثات مع الرئيس المصري محمد مرسي 

  .ك مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديلوجاء التصريح في مؤامر صحفي مشتر

وكانت قطر قد أعلنت بعد ثالثة أشهر من االنتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المصي حـسني                 

  .مبارك اهتمامها باالستثمار قرب بورسعيد لكن الخطة لم تشهد أي تطورات منذ ذلك الحين

  ٧/٩/٢٠١٢، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  
  ار فلسطين دولة غير كاملة العضويةخي .٦٣

  ناجي صادق شراب
بعد تردد، قرر الفلسطينيون وبدعم من المجموعة العربية، أن يذهبوا إلى األمم المتحدة، ويطلبـوا مـنح                 

وكمـا جـاء فـي      . فلسطين مقعد دولة عضو غير كاملة العضوية، ألنها مازالت تحت سلطة االحتالل             
فاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الهدف من هذا الخيار هـو            الوثيقة التي أعدتها دائرة الم    

سلطة احتالل،  وعلى مسؤولية المجتمع الدولي إنهاء هذا االحتالل عن دولة عضو             ” إسرائيل“التأكيد أن   
تحت االحتالل،  وهي حالة غير مسبوقة في األمم المتحدة،  ألن األسـاس فـي قبـول أي دولـة هـو                    

، لكن الوضع بالنسبة إلى فلسطين يختلف، وله خصوصيته، ويستند إلـى وجـود العديـد مـن                  استقاللها
القرارات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم، وقيام دولتهم استناداً               

” إسرائيل“ت  دولةً، ومن ثم األمم المتحدة هي التي منح       ” إسرائيل“ الذي بموجبه قامت     ١٨١إلى قرار رقم    
صفة الدولة، ومن ثم من مسؤوليتها أيضاً منح هذه الصفة للفلسطينيين، على أساس أن قرارات الشرعية                

  .الدولية ال تسقط بالتقادم
ومن هنا التساؤل الرئيس، ما قيمة هذا الخيـار؟ وهـل بمقـدور المجتمـع الـدولي إنهـاء االحـتالل                     

ل تقع على الفلسطينيين أنفسهم؟ أما عن قدرة األمم المتحـدة           ؟ أو أن مسؤولية إنهاء االحتال     ”اإلسرائيلي“
على إنهاء االحتالل، فهي مسألة مشكوك فيها، بل يمكن القول إنه ليس بمقدور األمـم المتحـددة إنهـاء                   
االحتالل لسبب بسيط هو أنه من المسائل التي تحتاج إلى موافقة جميع الدول دائمة العضوية في مجلـس                  
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وفقاً للفصل السابع، وهذا غير وارد بسبب       ” إسرائيل“يمكن فرض قرارات ملزمة على      األمن، وذلك حتى    
على قيـام   ” اإلسرائيليين”األمريكي، وإصرار الواليات المتحدة على التفاوض بين الفلسطينيين و        ” الفيتو“

 هذا الخيار   ويبقى مع ذلك  . الدولة الفلسطينية، فهي تريد دولة بالتفاوض، وليس دولة عبر األمم المتحدة            
قائماً، لكنه يحتاج من الفلسطينيين إلى تفعيل خيار المقاومة المدنية السلمية بكـل أبعادهـا ومظاهرهـا                 
ومستوياتها الداخلية والخارجية، حتى يتم خلق قوة ضغط دولية كبيرة ومؤثرة من داخل الدول التي بيدها                

  .زمام األمور مثل الواليات المتحدة وأوروبا
لخيار يصطدم بالصراع والتنازع وعدم التوافق بين الفلسطينيين أنفـسهم علـى أي خيـار               وتفعيل هذا ا  

وليس معنى ذلك الركون إلى خيار السلبية والجمود والتـسليم بـاألمر الواقـع،              . يتفقون ويلتفتون حوله  
  .والقبول بما يفرض ويعرض عليهم

هذه الخيارات،  ومن أهمهـا تفعيـل كـل          الفلسطينيون لديهم خيارات كثيرة، وال ينقصهم فقط إال تفعيل          
قرارات الشرعية الدولية،  وتفعيل المقاومة المدنية، ولعل الخلل ال يقع في الخيارات نفسها، بـل الخلـل                  
يكمن في الموقف الفلسطيني، وفي االستراتيجيات المتبعة، وفي تشتت القـرار الفلـسطيني، وخـضوعه             

من أيضاً في عنصر الوقت،  فالفلسطينيون لـم يحـسنوا           والضعف يك . لمؤثرات خارجية أفقدته مضمونه   
التعامل مع عنصر الوقت،  بدليل إهمال خيارات الشرعية الدولية،  ومنها خيـار االعتـراف بعـضوية              
فلسطين في األمم المتحدة،  الذي كان من المفترض أن يكونوا قد ذهبوا إليه قبل سنوات كثيـرة،  وفـي                   

  .يه الوضع اآلنوقت كان أفضل بكثير مما هو عل
 فلو قبل الفلسطينيون ومعهـم العـرب بـذلك          ١٨١فخيار الدولة الفلسطينية يعود إلى تاريخ القرار رقم ،        

القرار في ذلك الوقت، لكان اختلف شكل الصراع من أساسه،  وتغيرت قواعـده، وتبـدلت العالقـات                  
تقبلية للصراع،  وكيفيـة إدارتـه،       الصراعية القائمة، لكن المشكلة تكمن في فقدان الرؤية السياسية المس         

وقد  يقول قائل، وما قيمة      . ومازال غياب هذه الرؤية هو المعضلة األساس التي تواجه أي خيار فلسطيني           
االعتراف بدولة غير كاملة؟ فوضع فلسطين في األمم المتحدة ليس أسوأ مما سيكون عليه الوضـع بعـد         

ما يريدون من خالل الدول العربية األعضاء فـي األمـم           هذه العضوية،  ويمكن للفلسطينيين أن يحققوا        
المتحدة، ويذهب هذا الرأي أبعد من ذلك ويقول إن في هذا تجميداً لعضوية فلـسطين، ومـن األفـضل                   
التمسك بخيار الدولة الكاملة على الرغم من الفيتو األمريكي،  وإن معركة العضوية الكاملة تحتاج إلـى                 

نيون يبدو أنهم ال يمكلون هذا الـصبر،  ومـستعجلون،  وإن الـرئيس               صبر ونضال سياسي، والفلسطي   
محمود عباس يريد أن يرى الدولة الفلسطينية قائمة،  بعد أن فقد األمل في قيامها علـى األرض بـسبب                    

مـن حـق كـل      . الذي يبتلع األرض الفلسطينية المخصصة للدولة الفلـسطينية       ” اإلسرائيلي“االستيطان  
لدولة الفلسطينية غير كاملة العضوية، ولكن الطريق إلى هذه الدولة طويل، وقد يكون             فلسطيني أن يحلم با   

وال ينبغي أن نقلـل مـن قيمـة وأهميـة           . خيار الدولة المراقبة خطوة صغيرة في طريق الدولة الكاملة        
ـ                 ي هـذه   االعتراف بالدولة الفلسطينية غير كاملة العضوية، لكن في الوقت ذاته علينا أال نبالغ كثيـراً ف

العضوية، وأن ندرك أن قيمتها قيمة رمزية بروتوكولية، ومع ذلك فإن موقع دولة وانتزاعه مهم جداً في                 
أن هذه الدولة ستقوم، وأن التحالفات الدولية ال        ” إسرائيل“الحالة الفلسطينية، ألنه سيشكل رسالة قوية إلى        

  ها، استناداً إلى قاعدة دوران القوة،تبقى على حالها، وأن قوة الفيتو األمريكي لن تبقى على حال
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إال البحث قبل فوات األوان فـي       ” إسرائيل“ وتبدل مكانة الدول في سلم القوى الدولي، وأنه ال خيار أمام            
  .خيار حل الدولتين قبل أن تجد نفسها أمام خيار الالخيار

  ٧/٩/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  "الفلسطينيينفي بطون " .٦٤

  حسام عيتاني
إحـسان  . »في بطون الفلسطينيين طعاماً مـن إيـران       «لنائب البريطاني جورج غاالوي، إلى ان       نبهنا ا 

السلطات اإليرانية أشبع أبناء الشعب الفلسطيني وأنقذهم من جوع في وقت كان ابنـاء جلـدتهم العـرب                  
  .يتفرجون عليهم يتضورون بينما تفترسهم صواريخ الطائرات اإلسرائيلية

البريطاني نقاشاً جدياً، فقد جاء في صيغة التقريـع اثنـاء           » حزب االحترام « عن   ال يستحق كالم النائب   
برنامج تلفزيوني يقدمه الرجل رداً على سؤال طرحه عليه شاب من تيـار سياسـي ال يعجـب الـسيد                    

الرطانة الشعبوية واالنفعال المصطنع، إلى جانب الئحة طويلة من أنصاف الحقائق واألكاذيـب             . غاالوي
ة، هو ما صدر عن ممثل غربي برادفورد، في برنامجه المخصص لتلقين العـرب واللبنـانيين                الصريح

  .معنى الوطنية واالخالص للقضايا القومية
وفي سياق دفاعه عن ممارسة ايران الدور والسياسة والتمويل في منطقتنـا، أهـان غـاالوي الـشعب                  

طبعاً، لـم   . ا الشعب منذ اكثر من ستين عاماً      الفلسطيني بأسره، متجاهالً الكفاح الطويل الذي يخوضه هذ       
ما يستدعي االعتذار من الفلسطينيين، الذين يضعون       ) وال المحطة التي تبث برنامجه    (ير السيد البريطاني    

ما تلقته بعض جماعاتهم من ايران في اطار تعميق االنقسام الوطني من جهة، والمـساهمة فـي تفعيـل                   
  .ثانيةاالستراتيجية االيرانية من جهة 

، »فـتح «وليس هنا مجال العودة الى مسائل معروفة، مثل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ثم حركـة                
» الخيريـة «ومن أين كانت تأتي اموال الثورة الفلسطينية، لكن ما يلح غـاالوي عليـه هـو الطبيعـة                   

دفاع عن المظلوم ومـلء     للمساعدات االيرانية، فطهران ال هم لها في هذه الفانية سوى نجدة الملهوف وال            
بطون الفلسطينيين الخاوية، فال االستراتيجيات وال موازين القوى وال المعطيات االقتصادية هـي التـي               
تحرك السياسات، بل حماية كرامة الفلسطينيين امام عدو غادر، كرامة يرى السيد غاالوي أن من حقـه                 

  .ان يهدرها في برنامجه الضحل
لفلسطينيين ووسمهم بالتسول جاءت في اطار الدفاع المـستميت عـن النظـام             غني عن البيان ان اهانة ا     

 الصهيونية عليه، هو الواقف وحيداً في وجـه         – الغربية   -السوري وتصوير جبروت المؤامرة العربية      
الصحافي المقيم منذ عقود    » االشتراكي«وعاون النائب البريطاني    . المشروع الرامي الى استتباع المنطقة    

طقة روبرت فيسك، المتجول حالياً بين مكاتب الوزراء وسجون استخبارات األجهـزة الـسورية،         في المن 
وبين األمرين، يزور بلدة داريا المنكوبة      . حيث يلتقي الضباط المتفهمين والسجناء، من جهاديين وسلفيين       

 المـسؤولين،   على متن مدرعة تابعة للجيش السوري، مؤكداً أنه اختلى ببعض أهاليها بعيداً مـن اعـين               
  .وأخبروه عن المسلحين الذين ارتكبوا تلك المجزرة الرهيبة قبل حوالي االسبوعين

والحال ان المرء ال يستطيع الجزم في تصنيف ما يشاهد ويقرأ، او عن الهدف من هذه المواد الصحافية                  
وي وفيسك أن   فهل في رأي السيدين غاال    . التي يفترض أن من انتجها محترف له باعه الطويل في مجاله          

الـسادة  «القارئ الغربي والمشاهد العربي من السذاجة بحيث يصدق ما يقوالن ويكتبان لمجرد انهما من               
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وهذا شأنهما، بيد ان ذلك ال يعادل أي قيمـة          . ؟ لقد ارتضى كل منهما اداء دور اختير له بعناية         »البيض
  .مضافة على اقوالهما

ان ضد حق الشعب السوري في اسقاط حكومة دموية فاشـية           لكن من الضروري التذكير ان الرجلين يقف      
، ويقفـان   )وسخر غاالوي مـنهم   (وضد تطلعات ماليين الشباب العرب الذين رفضوا استمرار الطغيان          

أيضاً ضد بداهات اإلعالم الحديث، الذي تزداد صعوبة الكذب والتهريج فيه، حتـى لـو كـان الكـاذب               
  .والمهرج من اصحاب الخبرة

  ٧/٩/٢٠١٢، ندنالحياة، ل
  
   اإلقليمية المقبلةالحربشرارة ... غزة  .٦٥

  بوعز غنور
 تالشـى األمـل بـأن يفـضي       ٢٠٠٥منذ كان قرار االنفصال من طرف واحد عن قطاع غزة في سنة             

قطاع غزة عبر نظام األنفاق     " حماس"فقد حولت   . االنفصال الى تحسين وضع إسرائيل السياسي واألمني      
لى حدود مصر والقطاع الى ثكنة عسكرية اسالمية أصولية منحت الرعاية في            التي حفرها الفلسطينيون ع   

ويشهد على وجود هذه الصلة بـين هـذه المنظمـات           . إطارها لمنظمات ارهابية جهادية محلية وعالمية     
أكثر من أي شيء الرسالة التي وجدت خالل مداهمة بيـت بـن الدن فـي                " القاعدة"الفلسطينية ومنظمة   

 الى نشيط كبيـر فـي المنظمـة         ٢٠٠٦في سنة   " جيش اإلسالم " والتي أرسلها    ٢٠١١ باكستان في سنة  
  .وعرض فيها أسئلة تتعلق بشؤون التمويل

الجهد الذي بذله الفلسطينيون في تطوير قدرات إطالق القذائف مائلة المسار والمعركـة التـي أداروهـا         
رة على االحباط وغيـر قـادرة علـى         للمس بشرعية إسرائيل جعال إسرائيل بعد االنفصال محدودة القد        

فعدد المواطنين اإلسرائيليين المهددين تهديدا مباشـرا دائمـا         . امكانية منح الجبهة الداخلية حماية مطلقة     
باطالق القذائف نائلة المسار من القطاع زاد من بضع عشرات آالف من السكان الذين يـسكنون بلـدات              

  .ل ابيبغالف غزة الى أكثر من مليون مواطن جنوب ت
تطلب . باعتبارها تحكم قطاع غزة مسؤولة ايضا عن نشاط منظمات ارهابية اخرى تعمل هناك            " حماس"
عبـر نـشاط   " حماس"تستطيع . منها الطاعة، لكنها تمتنع عن مواجهتها مباشرة أو نزع سالحها        " حماس"

 إسرائيل دون تحمل    المنظمات داخل قطاع غزة وسيناء أن تحافظ على المواجهة العسكرية المحدودة مع           
" عدو عدوي صديقي  "مثل عرفات في حينه أن تركب النمر على أساس مبدأ           " حماس"وتحاول  . المسؤولية

" الجهاد العـالمي  "ان هذه المنظمات التي ترى نفسها جزءا من         .  وهذا افتراض ثبت خطؤه وأنه خطير      –
فـي  " الجهاد العـالمي  "ظمات  ان من . حركة ضلت طريقها وتتحدى سلطتها وصالحيتها     " حماس"ترى في   

، لكن حينما يستقر رأيها على نقض       "حماس"القطاع تحافظ طوال الوقت في الحقيقة على توازن ردع مع           
  .توجيهاتها وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل فإنها قد تدهور المنطقة كلها

ة، فان المـسافة    في الوضع المتفجر الذي يوجد فيه الشرق االوسط بعامة وحدود إسرائيل الجنوبية بخاص            
بين الهدوء المتوتر والحرب االقليمية قد تكون كالمسافة التي يقطعها صاروخ قسام واحـد مـن قاعـدة                  

وفي حال وقـوع    . اطالقه في سيناء أو في غزة الى مكان سقوطه في مركز مزدحم بالناس في إسرائيل              
" حمـاس "ة موجهة ضد أهداف     عدد كبير من المصابين ستجد إسرائيل نفسها ملزمة بعملية عسكرية كثيف          

. تطلق عدداً كبيراً من الصواريخ علـى عمـق اراضـيها          " حماس"في قطاع غزة، وهي عملية ستجعل       
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وسيضطر هذا إسرائيل الى تنفيذ عملية برية واسعة في القطاع، وتكون الطريق من هنـا الـى حـرب                   
  .اقليمية أقصر مما كانت من قبل

استعماال ذكيا كي تتحقق من أن      " حماس"ت الضغط والتأثير على     لهذا يجب ان تستعمل إسرائيل كل أدوا      
وفي هذا االطار ينبغـي ربـط       . تلتزم قيادة الحركة بسياسة مسؤولة وتمتنع عن مغامرة عسكرية خطيرة         
وعلى إسرائيل فـي المقابـل ان       . القوى الكبرى واستعمال تأثيرها لضمان االستقرار األمني في المنطقة        

كمـصر وتركيـا    " حمـاس "قاتها بجهات ذات تأثير مباشر أو غير مباشر علـى           تعمل على تحسين عال   
يجب على إسرائيل كذلك االمتناع عـن       . والسعودية محاولة انشاء اجهزة وساطة توقف أي تدهور أمني        

  ".الجهاد العالمي"االنجرار وراء تحرشات منظمات فلسطينية تعمل في خدمة ايران و
د عسكرياً ومدنياً وسياسياً ودولياً لحال تجد فيها نفسها تُجر الى عمليـة             على إسرائيل آخر االمر ان تستع     

إن هذا االستعداد يقتضي تعزيـز المنظومـات        . برية واسعة في قطاع غزة قد تفضي الى تدهور اقليمي         
العسكرية وإعداد قاعدة الشرعية الدولية وقاعدة االجماع الداخلي، واعداد الجبهة الداخليـة اإلسـرائيلية              

سيتم . ألضرار والخسائر وتحديد أهداف قابلة للتحقيق ايضا في العملية نفسها وتحديد سياسة لليوم التالي             ل
فحص كل ذلك في االسبوع القادم في لعبة الحرب التي سيختتم بها المؤتمر الدولي الثاني عـشر لمعهـد     

  .السياسة المضادة لالرهاب في المركز المتعدد المجاالت في هرتسليا
  ٦/٩/٢٠١٢، "يديعوت"عن 

  ٧/٩/٢٠١٢االيام، رام اهللا، 
  

  يرانإ على وشيكسرائيلي إهجوم  .٦٦
  عوفر شيلح

الغاء جلسة المجلس الوزاري أمس، بسبب االقوال التي تسربت من الجلسة السابقة بعد وقت قصير مـن                 
لـسلطوية  فالمجلس الوزاري هو الهيئـة ا     . انتهائها، هو فعل شرعي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو        

الرائدة في القرارات االمنية؛ ال يمكن احتمال أن تتسرب تفاصيل من مداوالته او حتى رأي الوزراء في                 
المشكلة، كالمعتاد لدى رئيس الوزراء،     . ما عرض عليهم في ظل ارتباط مباشر بهذا القدر بالبحث نفسه          

ض المحافل وعلى رأسها نتنياهو     هي االرتباط الذي هو بأسره ارتباط الرخص الذي يتحمل الذنب فيه بع           
  .رخص البحث في الهجوم في ايران ورخص مكانة ومضمون محافل القرار في اسرائيل: نفسه

فخالفا للعناوين الرئيسة الـصاخبة، فـان       . بداية الرخص هي في المبالغة الهستيرية التي أساسها اعالني        
ض التقدير االستخباري السنوي، الـذي      المجلس الوزاري لم ينعقد أول أمس في بحث عن ايران، بل لعر           

وهذا اجتماع مقرر مسبقا يستهدف تلقـي المعلومـات وطـرح    . عرض مؤخرا على هيئة االركان ايضا   
غير أنه مسؤول عن هذا التحريف أوال وقبل كل شيء نتنيـاهو ووزيـر              . االسئلة وليس اتخاذ القرارات   

فمـن  . ة نار البحث في هجـوم اسـرائيلي مقتـرب         فهما اللذان أشعال في االسابيع االخير     . الدفاع باراك 
او سمح لمستمعيه بان يفهمـوا      ) باراك(استعرض دون توقف، أجرى المقابالت تحت غطاء رقيق للغاية          

ال ) نتنياهو(بان الهجوم قبل االنتخابات في الواليات المتحدة هو عمل انقاذ على مستوى قصف اوشفتس               
  .ي الى جلسة دراماتيكيةيمكنه أن يشكو حين يتحول البحث السنو

فالمجلس الوزاري ينعقد في أوقـات      . ويتعاظم هذا الرخص على خلفية الغياب التدريجي للبحث المرتب        
نادرة، مع أن نظام الحكومة يقضي بان ينعقد مرة كل اسبوعين، مثلما أشار ايضا مراقب الدولـة فـي                   
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مجلس الوزاري منذ زمن بعيـد؛ محفـل        في موضوع ايران لم يبحث ال     . تقريره عن قيادة االمن القومي    
من نقل البحث فـي     . الثمانية التسعة، غير المخول باتخاذ القرارات، هو أيضا لم يعنى به الشهر طويلة            

ايران من محافل الوزراء الى صفحات الصحف ليس مخوال أخالقيا الن يشكو من أن الـوزراء، الـذين           
 مرة منذ سنة، ينفعلون لدرجة أنهم يقولـون لوسـائل           سمع بعضهم مثل هذه التقديرات االستخبارية الول      

  .االعالم ما شعروا به
في هذا الموضوع من المهم أن نتذكر بانه طالما لم يتغير القانون، فان من حق المجلـس الـوزاري أو                    
الحكومة فقط أن تقرر شن حرب والرأي القاطع لقادة االجهزة الحاليين والسابقين، هو أن هجومـا فـي                  

يخيل أنه في ضوء التقدير بان اقواله العالية عـن          . تجيب لتعريف شن الحرب وليس عملية فقط      ايران يس 
المعنى التاريخي لهجوم اسرائيلي قريب توشك على االنتهاء ببادرة لفظية طيبة من الواليات المتحدة ليس               

نـة الـوزراء   وما هي اكثر زعامة في اسـرائيل مـن إها  . اال، شعر نتنياهو بحاجة الى اظهار الزعامة     
  .والتهديد بأخذ صالحياتهم منهم

وباستثناء آلة الكـذب، لـيس      . أمس سرب محيط رئيس الوزراء بانه سيكون تحقيق جدي في هذا الشأن           
من المذهل ان نرى مسيرة الوزراء وقادة اجهزة االمن نحـو           . واضحا ماذا سيكون عليه التحقيق الجدي     

لحين سجل امس فصل آخر في تحويـل محافـل البحـث            وحتى ذلك ا  . غرفة آلة الكذب في المخابرات    
 عضوا وأربعة مراقبين آخـرين،      ١٤والقرار، والتي حجمها متضخم للغاية المجلس الوزاري اليوم يضم          

اكثر بستة أشخاص من كل حكومة اسرائيل االولى لدافيد بن غوريون يقف على نقـيض مـن اهميتهـا                   
 في آذان الصحفيين بان المعلومات عن ايران تشغل البال          وهذا أكثر أهمية من مسألة من قدر      . المتقلصة

  .ولكنها ال تخيف
  ٦/٩/٢٠١٢معاريف 
 ٧/٩/٢٠١٢، القدس العربي، لندن

  
  :كاريكاتير .٦٧
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  ٧/٩/٢٠١٢الدستور، عمان، 


