
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 الجئ فمسطيني بسوريا ويتيم فصائل فمسطينية بالسعي لتوريط المخيمات األغا يؤكد مقتل 

 خوفًا من غضب اإلدارة األميركيةأبو مرزوق يحمل عباس مسؤولية تعطيل المصالحة 
 تمر بمرحمة حرجة وسننتصر في حال اندالع الحرب "سرائيل"إ: زغانت

 وزير الخارجية المصري: نستقبل رموز وقيادات حماس كزوار فقط وليس بصفتيم الرسمية
  توقع عمى صفقات تجارية ضخمة مع الصين "إسرائيل"ردا عمى زيارة مرسى.. معاريف: 

حييييارا  يوسيييي بيميييين يوجييييو نيييدا ً 
لعبيييياس بالاييييا  اتفاقييييية أوسييييمو 

 وتفكيك السمطة
 4... ص 

 

 1716 12/9/1021 الجمعة



 
 
 

 

 

           1ص                                    1716العدد:                12/9/1021 الجمعة التاريخ:

  السمطة:
 5 أحمد يوسف باستشياد شقيقوعباس يعزي   2

 5 فياض: تقرير البنك الدولي حسم الجدل حول الجاىزية الوطنية إلقامة الدولة  3

 5 ن عمى جدول أعمال ىنية زيارة أي دولة أخرى غير مصر لم يكطاىر النونو:   4

 6 رزقة: موقف منظمة التحرير "مؤسف".. وزيارة ىنية لمصر حققت أىدافيا  5

 6 الجئ فمسطيني بسوريا ويتيم فصائل فمسطينية بالسعي لتوريط المخيمات األغا يؤكد مقتل   6

 7 االستقالة عباس عمىتنفي عزم  السمطة الفمسطينية  7

 7 عريقات: القيادة قررت رفع مكانة فمسطين إلى دولة غير عضو  8

 7 عمميا قائمة والدولة الواحدة احد الخيارات أوسموقريع:   9

 7 منظمة التحرير تدعو المجتمع الدولي إلى إيال  المزيد من االىتمام لقضية فمسطين  01

 8 وخفض رواتب النواب  "التشريعي"حل  إلىليمى يدعوان  وأبوخريشة النائبان   00

 8 كانا في ميمة لتأمين الحدود مع مصر "داخمية غزة" تنعى شييدي رفح وتؤكد أنيما  02

 9 السمطة تقرر توحيد عمل المحققين الفرنسيين والخبرا  السويسريين لمتحقيق في وفاة عرفات  03

 9 يسبقيا تشكيل لجنة تحقيق دولية أنالقدوة منفتح عمى فكرة نبش رفات عرفات ويشترط   04

 9 عمرو: رام اهلل لم تفقد الثقة بالوساطة المصرية رغم انحياز اإلخوان لحماسنبيل   05

 9 الضميري: االعتقاالت في صفوف حماس أمنية  06

 01 مأمن السمطة يسمم ثالثة جنود إسرائيميين دخموا نابمس بأسمحتي  07

 01 سيولة مالية  إدخالمنيا  ..االحتالل يعطي تسييالت تجارية لازة  08

 01 : دولة واحدة ىي الحل لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني"الاارديان"  09

  
  المقاومة:

 00 خوفًا من غضب اإلدارة األميركيةتعطيل المصالحة أبو مرزوق يحمل عباس مسؤولية   21

 02 جتماعو في مصر بحضور مشعل وىنيةإحماس ينيي لحركة المكتب السياسي  :الحياة  20

 02 مصادر فمسطينية لي"قدس برس": مشعل متمسك بعدم الترشح لوالية جديدة عمى رأس حماس  22

 03  حماس تطالب بتجنيب إقحام الفمسطينيين باألزمة السورية  23

 03 حماس تنقل العاممين في مكتبيا من سوريا إلى القاىرةالسبيل:   24

 03 جمال محيسن: عباس باق وتيديده باالستقالة من باب العتب  25

 03 حزب التحرير: السمطة الفمسطينية لم تتعظ من درس الثورات  26

 04 حماس تدعو إلى التحرك لوقف تنفيذ االحتالل مخطًطا لمتطيير العرقي في القدس  27

 04 درة أوسمو وخمق بدائل وطنيةالشعبية يدعو عباس لماابالجبية قيادي   28

 05 : ليس ىناك أزمة تمثيل فمسطيني والسمطة ليس ليا أي سيادة عمى األرضقيادي بالجبية الشعبية  29

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 05 ترفض المشاركة في مؤتمر نزع السالح النووي "إسرائيل"  31

 06 يديعوت أحرونوت: باراك يسعى لتعزيز عالقتو مع البيت األبيض عمى حساب نتنياىو  30



 
 
 

 

 

           3ص                                    1716العدد:                12/9/1021 الجمعة التاريخ:

 06 تمر بمرحمة حرجة وسننتصر في حال اندالع الحرب "سرائيل"إ: زغانت  32

 06 مال  موساد في سورياعلقناة تركية: مكالمات "معاريف" عن   33

 07 في تنفيذ ىجمات ضده« محسوم وتش»الجيش االسرائيمي يخشى استاالل تقارير   34

 07 أثبتت كفا ات قتالية عالية لقوات الجيش: يختتم مناورات الجوالن الجيش اإلسرائيمي  35

 07 : الموساد عمم بقرار الحرب قبل أيام ولم ُيبّمغ غولدا مئير2963حرب  عن وثائق جديدة   36

 08 عامل ميددون بالفصل 2600: "معاريف" تتجنب نشر أسما  وزرا  نتنياىو إلغفاليم أزمتيا  37

 08 ون سيقومون بانتفاضة ثالثة بسبب جمود المفاوضات % من اإلسرائيميين: الفمسطيني13  38

 09 منظمة "أوسيد": الروس أكثر شعوب العالم تعميًما... و"إسرائيل" في المركز الثالث  39

 09 "إسرائيل"إلزالة الخطر عن  سينا  حاخام متطرف يدعو الى احتالل  41

 21  توقع عمى صفقات تجارية ضخمة مع الصين "إسرائيل"ردا عمى زيارة مرسى.. معاريف:   40

 21  الموساد يخرج جيال جديدا من "الجاسوسات"  42

 20 خوفًا من انييار السمطة الضفةبيوصي حكومتو بتأجيل وقف النشاط األمني  إسرائيمي باحث  43

 20 سابقاً محممون عسكريون: التيديدات بضرب إيران جدية وتختمف عن تمك التي ُأطمقت   44

 22 لحماية منشآت الااز في البحر المتوسط خوفًا من استيدافات معادية إسرائيميةخطة دفاعية   45

 22  "إسرائيل" تطالب الدول العربية بإنقاذ الوضع اإلقتصادي لمسمطة الوطنية  46

 22 حكومة نتنياىو تعين ديختر بدياًل لباراك في غيابو  47

  
  األرض، الشعب:

 22 رموك بسورياثالثة شيدا  واعتقاالت واسعة في مخيم الي  48

 23 األقصى المسجد صالح: االحتالل بدأ تقسيم رائد الشيخ  49

 23 سامر البرق إلى األراضي المصريةاألسير الترتيبات جارية إلبعاد قراقع:   51

 23 رق نفسيا احتجاجًا عمى الاال األسيرة المحررة عبير عواد تحاول ح  50

 24 "الكنتين"باقتطاع أموال من حسابات  اإلسرائيمية وزارة األسيرى تتيم إدارة السجونرام اهلل:   52

 24 عامةمنو إلى ساحات  %00زمنيا لمصالة ويخطط لتحويل  "األقصى"خاطر: االحتالل يقسم حسن   53

 25 الضفة الاربيةجتماعية في إلتجدد االحتجاجات ا  54

 25 تعمل عمى اقامة جسر ياير معالم مدخل بمدة سموان اإلسرائيمية "موريا"شركة   55

 25 شيراً  21لمدة  بالسجن 80الحكم عمى قيادي من فمسطينيي   56

 26 محصول عمى اعتراف بالدولةل% من الفمسطينيين يؤيدون التوجو إلى مجمس األمن 63استطالع:   57

  

  اقتصاد:

 26  %81انخفاض حجم الواردات عبر األنفاق بنسبة وزارة االقتصاد بازة:   58
 27 االتصاالت الفمسطينية توقع اتفاقية تحرر خدمة اإلنترنت من الييمنة اإلسرائيمية  59
  

  ثقافة:

 27 أميركي -إسرائيمي -فمسطين تتصدر ىموم العرب في ميرجان تورونتو والتوقيع عربي   61



 
 
 

 

 

           8ص                                    1716العدد:                12/9/1021 الجمعة التاريخ:

  

  األردن: 

 28 ألف حالة 090في غزة يتعامل مع أكثر من  األردني"يداني المستشفى الم"  60

  

  عربي، إسالمي:

 28 وزير الخارجية المصري: نستقبل رموز وقيادات حماس كزوار فقط وليس بصفتيم الرسمية  62

 28 سينا  شأن داخمي ال ُيناقش في أي محفل دولين وتؤكد أ" تنفي تعديل "كامب ديفيدالقاىرة   63

 29 مجمس الشورى السعودي: السعودية ترغب في إنيا  الخالف بين حماس وفتحبعضو   64

 29 رون الودر قام بيا الممياردير الييودي األميركي "إسرائيل"أردوغان: رفضت محاولة توسط مع   65

 31 عمى مصر 2976 سنةاألسد: السعودية كانت ورا  العدوان في   66

 31 يدعو "إسرائيل" إلى االنضمام إلى معاىدة حظر االنتشار النووي اً عربية تقدم قرارًا رمزيالدول ال  67

 31 الدفاعية تستطيع إزالة الكيان الصييوني من الوجود اتناقدر ي: يرانإلوزير الدفاع ا  68

  

  دولي:

 31 انضمام الفمسطينيين إلى األمم المتحدة يتم عبر تسوية فمسطينية إسرائيمية:بان كي مون  69

 30 ال يمكن تحقيق العدل واألمن في المنطقة بدون إقامة دولة فمسطينية ديفيد ميمباند:  71

 30 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تطالب بالتدخل لدى السمطة لوقف االعتقاالت في الضفة :بريطانيا  70

 32 د أعضائو من قبل أمن السمطة في نابمسالمرصد األورومتوسطي يدين اعتقال أح  72

 32 سيماي اتفاقات السالم مع مصر واألردن : ضرب إيران"إسرائيلي"تحذير أميركي ل  73

  
  :تقارير
 32 كيف سيواجو حزب اهلل التوّغل البري اإلسرائيمي؟  74

  
  حوارات ومقاالت:

 34 د.فايز أبو شمالة... ممثل اسمو "منظمة التحرير"  75

 35 عدنان أبو عامر... إلنقاذ السمطة من أزمتيا المالية؟ "إسرائيل"لماذا أسرعت   76

 36 د. أسعد عبد الرحمن... ثمن الاطرسة اإلسرائيمية  77

 38 جدعون ليفي... كم وطنًا لكم؟  78

  
 41 :كاريكاتير

*** 
 

حفاظييا عمييى مصييالح شييعبو  حييارا لعبيياس بالاييا  اتفاقييية أوسييمو وتفكيييك السييمطة يوسييي بيمييين يوجييو نييدا ً  2
يوسددي بي ددين والب الروحددي لةفددا   سددماو وجددو نازددب وزيددر الالارجيددة السددرازي ي السدداب  -القدددس المحة ددة 

اوسدد و ندددار حددارا ل ددرزيس عبدداس عبددر القندداة السددرازي ية العاشددرة طالبددو فيددو بالاددار اةفا يددة أوسدد و حفاظددا ع دد  



 
 
 

 

 

           1ص                                    1716العدد:                12/9/1021 الجمعة التاريخ:

مصددالش شددعبو. و ددان بي ددين فددي حددديث مطددون ل ة فزيددون لي ددة امددس إن أوسدد و عفددا ع ييددا الددزمن ويجددب ع دد  
لنيا أصدبحت ةشد ن ةددميرا وعدياعا لقعدية شدعبو ويجدب ع يدو أيعدا الرزيس عباس اليوم  بن الاد الاارىا 

 ةف يك الس طة وةحمين إسرازين مسؤولية  ام ة. 
وةداب  "المجةمدد  الدددولي عم يددا بمسداعداةو ل سدد طة يمددون الحددة ن وع د  السدد طة أن ةحمددن إسددرازين مسددؤولية 

بدار والشدرطة مؤ ددا ان اسدةمرار الوعداع ذلك عبر ةف ي يا فيما ةة فن اسرازين بدف  رواةدب المدرسدين والط
الحاليددة يعنددي مشددار ة نةنيدداىو فددي سياسدداةو حيددث يعمددن جاىدددا ع دد  المحافظددة ع دد  اوسدد و وةفريايددا مدددن 

 معمونيا.
 12/9/1021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 أحمد يوسف باستشياد شقيقويعزي  عباس 

أحمد يوسف معزيا باسةشياد  د.ي في حماس ىاةف الرزيس محمود عباس، الالميس، القيادو وفا - رام اهلل
 وةمن  الرزيس من اهلل الع ي القدير أن يشمن الفقيد بواس  رحمةو وغفرانو وأن يس نو فسيش جناةو. شقيقو.

 //وكالة األنبا  والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 ولةفياض: تقرير البنك الدولي حسم الجدل حول الجاىزية الوطنية إلقامة الد 
أن المجالس المح ية  عد  دعا رزيس الوزرار إل  أوس  مشار ة في النةالابات المح ية، و  حسن عبد الجوادو

ةش ن الح قة األىم في منظومة الح م واإلدارة؛ بسبب ةماسيا الُمباشر م  المواطنين، ودورىا في ة بية 
درا يا ةط عاةيم، مما يجعُ يا األ در ع   ةحديد األ ولويات ال في ة بالنيوض بوا   المجةمعات احةياجاةيم وا 

المح ية، من ال ن ةعزيز المشار ة الشعبية ع   أسس ديمقراطية في ب ورة القرار الةنموي وبما يم نيا من 
ةحديد ىذه األولويات والحةياجات والمشاري  الةنموية، وىي بيذا المعن  ةش ن، أيعًا، الر يزة األساسية 

 ةثبيةيم ع   أرعيم.لدعم صمود المواطنين و 
م ونًا ومؤشرًا جوىريًا ع   مدى الةقدم في الجاىزية  يعد  وأ د أن الرةقار بدور مجالس الح م المح ي 

الوطنية إل امة دولة ف سطين الةي يسع  شعبنا إل  ةجسيدىا وا عًا ع   األرض. وةطر  إل  اإل رار الدولي 
صادر عن البنك الدولي، و انو "لقد حسم الةقرير الجدن الذي بيذه الجاىزية، مشيرًا إل  الةقرير األالير ال

ساد  بن حوالي شيرين حون مدى جاىزية الس طة الوطنية إل امة الدولة، وبين صعوبة األوعاع 
ال ةصادية الناجمة بش ن رزيس عن ممارسات الحة ن وسيطرةو ع   مواردنا، حيث عزا الةقرير صعوبات 

يس إل  نظام الةح م والسيطرة الةعسفي اإلسرازي ي، وما يةعمنو من  يود ع   الوع  ال ةصادي بش ن رز
عا ة الةنمية في المنطقة الُمسماة )ج(، باإلعافة إل  الحصار المفروض ع    حرية ال ةصاد الوطني وا 

  طاع غزة".
 //األيام، رام اهلل، 

 
 ة أخرى غير مصر لم يكن عمى جدول أعمال ىنية زيارة أي دولطاىر النونو:  

أشرف اليورو نفت الح ومة في  طاع غزة أن ي ون رزيسيا إسماعين ىنية، الذي عاد أمس إل   -غزة 
 القطاع  ادما من مصر،  د  ط  جولةو الالارجية الةي  انت سةشمن دول إس مية في  ارة آسيا.
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   جدون أعمان ىنية زيارة و ان طاىر النونو، الناط  باسم الح ومة في ةصريش صحافي، انو لم ي ن ع
وذ ر أن زيارةو ىدفت باألساس الةوجو إل  القاىرة ل قار رزيس الوزرار ىناك  أي دولة أالرى غير مصر.

ذلك لم ي ن مقررًا  إنو ان النونو  ىشام  ندين، مسةاربًا من األ وان الةي ةةحدث عن زيارات لدون أالرى.
 من  بن وليس لو أساس من الصحة.

 //ي، لندن، القدس العرب
 
 زيارة ىنية لمصر حققت أىدافياو  : موقف منظمة التحرير "مؤسف"..رزقة 

يوسف رز ة، أن رزيس الوزرار  د.أ د المسةشار السياسي لرزيس الح ومة الف سطينية في غزة، و غزة
وصفةو إسماعين ىنية يةسام  ع   الةيامات الةي وجيةيا لو الس طة الف سطينية ومنظمة الةحرير و 

بد"المةمرد"، وأنو يربأ بنفسو بالرد ع ييا، وذلك "لةر يزه الشديد في الدمة أبنار شعبو ال ن زيارةو المةواص ة 
 لمصر والروجيا بأفعن شير".

و ان رز ة، والذي يراف  ىنية في زيارةو ل قاىرة في ةصريحات الاصة لد" دس برس"و "رزيس الوزرار 
رىات مقابن الدمة شعبنو، ألن ىدفنا ىو الدمة ىذا الشعب، وان ننظر )إسماعين ىنية( يةسام  عن ىذه الة

 مما ةعرفو منظمة الةحرير". أ ثرالجانب اليجابي في مثن ىذه الزيارات، والعالم   و يعرف القانون  إل 
ووصف مو ف منظمة الةحرير بأنو "مو ف مؤسف وغير مسؤون ويجافي المنط  الع مي والموعوعي"، 

الف سطيني ما يزان ىو رزيس وزرار الشعب الف سطيني ب ام و،  األساسيبحسب القانون  مؤ ًدا أن ىنية
 وة  يف فياض برزاسة الوزرار في العفة الاربية ىو الةمرد الحقيقي بقرار سياسي ع   الشعب الف سطيني.

ا، وةفةش باًبا وحون زيارة ىنية لمصر؛ وصف المسؤون الف سطيني الزيارة بأنيا "ودية"، وأنيا حققت أىدافي
 ىشام  ندين. د.ل مسةقبن م  مصر، موعًحا أنو ةال  يا لقار رسمي م  رزيس الوزرار المصري  أفعن

 //قدس برس، 
 
 الجئ فمسطيني بسوريا ويتيم فصائل فمسطينية بالسعي لتوريط المخيمات األغا يؤكد مقتل  

لجئ ف سطيني في  من  أ ثرالميس مقةن مصادر ف سطينية رسمية ال و أ دتوليد عوض -رام اهلل 
 سورية، جرار الصراع المس ش الدازر ىناك.

الرسمية مقةن  لإلذاعة، رزيس دازرة ال جزين في منظمة الةحرير الف سطينية، الالميس األغاز ريا  د. وأ د
ية الشعبية ىؤلر ال جزين، مةيما بعض الفصازن الف سطينية الةي ةالع  ل نظام في سورية، الاصة الجب

القيادة العامة، بأنيا ةحاون جر ماليمات ال جزين ىناك ل سيما ماليم اليرموك ل مشار ة في الصراع، وةقوم 
 ببعض المظاىر العس رية ىناك مما جعن ىذه الماليمات عرعة لفعن ورد فعن من  بن المةصارعين.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 
 االستقالة اس عمىعبتنفي عزم  السمطة الفمسطينية 

نف   ن من ععو ال جنة الةنفيذية لمنظمة الةحرير الف سطينية د. صازب و و الت - البيان – رام اهلل
عريقات وععوي ال جنة المر زية لحر ة فةش حسين الشيخ وجمان محيسن ةقارير إالبارية أع نت أن الرزيس 
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ية بأنو يريد من الفصازن االةيار شالصية أالرى الف سطيني محمود عباس )أبو مازن( أب غ القيادة الف سطين
 أيام لةولي رزاسة الس طة بعد عودةو من الوليات المةحدة. ال ن 

 //البيان، دبي، 
 
 عريقات: القيادة قررت رفع مكانة فمسطين إلى دولة غير عضو 

الةحرير الف سطينية "أن و التو أ د د. صازب عريقات ععو ال جنة الةنفيذية لمنظمة  - األيام –القدس 
القرار الف سطيني بطرح مشروع  رار في الجمعية العامة لرف  م انة ف سطين إل  دولة غير ععو،  د اةالذ، 
وأن المشاورات حون مشروع القرار سوف ةبدأ م   افة المجموعات السياسية بعد الطاب الرزيس محمود 

 الجاري". من الشير عباس المرةقب أمام الجمعية العامة يوم 
 //األيام، رام اهلل، 

 
 عمميا قائمة والدولة الواحدة احد الخيارات أوسموقريع:  

اليار الدولة الواحدة ىو احد الاليارات  إن ان احمد  ري  ععو ال جنة الةنفيذية لمنظمة الةحرير  وبيت لحم
دولة ف سطينية  وا  امةحن الدولةين ةم ةبني مشروع  أنبعد  إلوليس الاليار الوحيد ولم نةو ف بالحديث عنو 

 والقدس عاصمة ليا وعودة ال جزين. ع   حدود 
ع يو القوى  أجمعتمشروعنا الوطني والذي  إنفي حديث عبر الياةف لارفة ةحرير و الة "معا"و  وأعاف

واحدة ىو ل ن اليار الدولة ال إسرازينبجانب دولة  والفصازن ىو حن الدولةين دولة ف سطينية ع   حدود 
وىو الدولة الديمقراطية الع مانية الةي يةساوى فييا  احد الاليارات وىذا مشروع فةحاوي طرح في العام 

 ألنياعم يا موجودة ول ن نظريا انةيت  "أوس وو أجابوىن ما ةزان  ازمة ؟  أوس ووحون اةفا ية  الجمي ".
اةفا  مرح ي وىي  انت شير  دري من  ألنيادولة اةفا  مرح ة لن يعطينا  أوس و ةمثن مرح ة انةقالية...

 واألطراف األردنمدريد ليس من اجن الةفاوض ع   حن دازم  ما  إل العرب والمجةم  الدولي بان نذىب 
 الةي ذىبت".

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 
 منظمة التحرير تدعو المجتمع الدولي إلى إيال  المزيد من االىتمام لقضية فمسطين 

دعا ععو ال جنة الةنفيذية لمنظمة الةحرير الف سطينية، رزيس دازرة شؤون القدس أحمد و القدس المحة ة
 ري ، المجةم  الدولي إل  إي ر المزيد من الىةمام ل قعية الف سطينية، ل سيما مدينة القدس، ووععيا 

دي العام في القدس المحة ة  ريس وأط    ري  القنصن ال ن ع   س م األولويات في  افة المحافن الدولية.
 ، ع   األوعاع في مدينة القدس المحة ة./ غرينشي دز ال ن لقار معو الالميس

 //قدس برس، 
 
 
 وخفض رواتب النواب  "التشريعي"حل  إلىليمى يدعوان  وأبوخريشة النائبان  

، النواب غير المحسوبين ع   ةالريش دعا النازب الثاني لرزيس المج س الةشريعي د. حسن وسما -رام اهلل 
إع ن اسةقالةيم من المج س الةشريعي، في حان بقازو معطً ، في حين طالب  إل حر ةي فةش وحماس، 
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انةالابات في ظن  إل النازب  يس عبد ال ريم ال ةن البرلمانية بحن نفسيا والمج س الةشريعي، والذىاب 
 الوع  القازم.

ريعي معطن بسبب الحة ن، وبسبب الال ف بين حر ةي فةش وحماس، وأشار أن المج س الةش ةالريش وعد  
 إل  أن ع   نواب "الدرجة الثالثة"،  ما وصفيم، العاط من اجن ةفعين المج س، أو السةقالة.

وعن دور النواب في األزمة المالية الةي ةشيدىا األراعي الف سطينية، طالب النازب الثاني لرزيس المج س 
 %. بإلاار نثريات نواب المج س الةشريعي، وةالفيض رواةبيم بنسبة  الةشريعي

ووصف الريشة موازنة الح ومة بد"الوىمية".. و انو يشوبيا ال ثير من ع مات السةفيام، مسةشيدا بوثيقة 
 نازبًا ية قون رواةب من وزارة المالية. مسةاربا عالامة ىذا الر م  أنصادرة عن وزارة المالية ةوعش 

 ا.نازب المج س الةشريعي يب غ  أععارعدد  -عدد النواب في الدورةين ل يصن ىذا الر م  أن ون 
الحالية، وأحد الح ون  األزمة أسبابالح ومي ىو أحد  اإلنفا  أنفي  ةوأيد النازب  يس عبد ال ريم الريش

المسؤولين والرواةب العالية، الح ومي، وامةيازات  بار  اإلنفا ع ييا ي من في ةالفيض  بالمقةرحة ل ةا 
النظر في امةيازات ونفقات  بار المسؤولين، ونفقات السفر،  إعادة إل وعريبة القيمة المعافة.. داعيا 

 ورواةب  بار الموظفين، وعدم ةسديد السةقطاعات من رواةب  بار الموظفين.
يعي بمشروع  رار لالفض رواةب النواب، وبين عبد ال ريم انو ةقدم في بداية الدورة الثانية من المج س الةشر 

ال ةن البرلمانية، باسةثنار النازب مصطف  البرغوثي، الذي  أععارمن  بن  باإلجماعانو ل   رفعًا  إل
 صوت لصالحو.

م يار دولر،  ازً   إل حجميا وصن  إنياالمالية، والةي  الت وزارة المالية  األزمةوش ك عبد ال ريم بحجم 
م يار  إل المالية ا ن من المع ن، وح يا سين، وأن حجم العجز المالي الحقيقي لم يصن  األزمة"جوىر 
 دولر".

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 "داخمية غزة" تنعى شييدي رفح وتؤكد أنيما كانا في ميمة لتأمين الحدود مع مصر 

وأصيب ثالث بجروح  غزة ة في ح ومة ةن عنصران من ىيزة الحدود الةابعة لوزارة الداال يو أ ف ب -غزة 
 الالميس في غارة جوية إسرازي ية اسةيدفت سيارة في مدينة رفش جنوب  طاع غزة. -الطرة لين األربعار 

اسةشياد الم زم أون أشرف "ح ومة في بيان نشرةو ع   مو عيا اإلل ةروني الوأع نت وزارة الداال ية في 
سنة( من ىيزة الحدود الةابعة لوزارة الداال ية واألمن  ين )سنة( والمساعد أنيس أبو العين صالش )
الشيدار "في الاارة ع   رفش. وأعافت أن المصاب ىو الم زم أون نعان نصر اهلل، موعحة أن  "الوطني

 انوا في ميمة عمن رسمية يومية وروةينية مدنية ىي ةفقد وةأمين الحدود الجنوبية بين  طاع غزة ومصر 
 ."الشقيقة

 //حياة، لندن، ال
 
 السمطة تقرر توحيد عمل المحققين الفرنسيين والخبرا  السويسريين لمتحقيق في وفاة عرفات 
وليد عوضو  شف ال وار ةوفي  الطيراوي رزيس لجنة الةحقي  بوفاة الرزيس الف سطيني الراحن  -ام اهلل ر 

ية  ررت ةوحيد عمن المحققين الفرنسيين الالميس، أن القيادة الف سطين "القدس العربي"ياسر عرفات لد
السويسريون سيص ون م  " وأعاف وفاة الراحن. أسبابوالالبرار السويسريين ل ةحقي  بش ن مشةرك في 
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، في ةحقي  واحد يجريو الطرفان، رافعا ةحديد موعد "الفرنسيين لي ون عمن الطرفين موحدا ومشةر ا
 ت.عينات من رفات عرفا ألالذوصوليم لرام اهلل 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 يسبقيا تشكيل لجنة تحقيق دولية أنالقدوة منفتح عمى فكرة نبش رفات عرفات ويشترط  

انو منفةش ع   ف رة نبش رفات  أمسأع ن ناصر القدوة رزيس مؤسسة ياسر عرفات و أ ف ب -رام اهلل 
يسب  ذلك ةش ين لجنة ةحقي  دولية،  أنوفاةو، ل ن شرط  أسبابالرزيس الف سطيني الراحن ل ةحقي  في 

 الزعيم الراحن من طري  ةسميمو. "اغةيان"مسؤولية  إسرازينمطالبًا المجةم  الدولي بةحمين 
رغم ةحفظي ع   فةش "في مقاب ة عبر الياةفو  "فرانس برس"و ان القدوة الموجود في سويسرا لو الة 

بنوع من النفةاح ع    ن اآلرار ومسةعد لمنا شةيا...  نأةعامالجثمان ل فحص من أي لجنة  انت، إل أنني 
 ."ةةم من دون ةأالير أنفحص جثمانو في حان وجود لجنة ةحقي  دولية، وىي يجب  األفعنمن  أناعةقد 

 //الحياة، لندن، 
 
 عمرو: رام اهلل لم تفقد الثقة بالوساطة المصرية رغم انحياز اإلخوان لحماسنبيل  

د السفير الف سطيني الساب  لدى مصر، نبين عمرو، أن المو ف الف سطيني في رام اهلل لزان أ و رام اهلل
يراىن ع   القيادة المصرية ل عاط ع   حر ة حماس من أجن انجاز المصالحة الف سطينية، ونف  أن 
ن ي ون ىناك ةوجو لسةبدان الوساطة المصرية في م ف المصالحة بين حر ةي فةش وحماس بسبب وصو 

 اإلالوان إل  الرزاسة.
ويرى عمرو في ةصريحات الاصة لد " دس برس" أن الذي أعا  المصالحة الف سطينية ومن  انجازىا 
الال ف الموجود بين  يادات حماس بشأنيا وليس الال فات بين فةش وحماس، و انو "المصالحة الف سطينية 

س ذلك أن الال فات  وية بين  ياداةيا أصبحت صعبة ألننا أصبحنا بحاجة إل  وساطة بين  يادات حما
ومن شأن ىذه الال فات إعا ة المصالحة، وأعةقد أن اإلالوان في مصر يحاولون إص ح ذات البين لةيسير 

 المرور إل  المصالحة".
 //قدس برس، 

 
 الضميري: االعتقاالت في صفوف حماس أمنية 

 أاليراالعةقالت الةي جرت  أنية ال وار عدنان العميري الف سطين األمنيةأ د الناط  باسم المؤسسة و لندن
ع  ة بالرأي السياسي والةعبير بن جارت ع    اعدة ةطبي   أوفي العفة الاربية ليس ليا أي بعد سياسي 

نفاذ ثارة األمنيالقانون بقعايا ةةع   بالس ح والف ةان  وا   الفوع . وا 
الف سطيني من ال ن ةحالفيا م   األى يةحاون ةيديد الس م   يادة حماس" أن "معا"وأوعش العميري لو الة 

الف ةان ومثيري الفوع ، وىي ل ةالفي عبر ةصريحات  ادةيا في غزة ىذه الرغبة والةالطيط عبر غرف 
 . "وال ين الحية و يادات ميدانية ليا في المحافظات الشمالية األشقر إسماعينعم يات يقودىا 

 //الحياة، لندن، 
 
 من السمطة يسمم ثالثة جنود إسرائيميين دخموا نابمس بأسمحتيمأ 
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س مت أجيزة أمن الس طة الف سطينية ظير أمس الالميس ث ثة جنود إسرازي يين دال وا ال سة إل  و العفة
ووفقا لمصادر مح ية مةطابقة، فقد  ان الجنود الث ثة ب امن  مدينة ناب س المحة ة شمان العفة الاربية.

عس ري وأس حةيم وعةادىم، يةجولون مةالفين بسيارة مدنية حمرار ال ون في دوار الشيدار وسط لباسيم ال
 ناب س.

 //السبيل، عمان، 
 
 سيولة مالية  إدخالمنيا  ..االحتالل يعطي تسييالت تجارية لازة 

ة ن  ررت  ان مسؤون مديرية الةنسي  والرةباط اإلسرازي ي لقطاع غزة الطيب منصور إن س طات الح
دالانسيولة مالية والسماح بةصدير بعض المنةوجات الازية  بإدالانإعطار  طاع غزة ةسيي ت ةةع     وا 

من الس   الةي منعيا الحة ن من الولوج لاز ال ن فةرة الحصار.وبين منصور في ةصريحات  أنواع
وبين أن   ان القطاع.ىذه الةسيي ت جارت بعد دراسة عميقة لألوعاع الةي يعيشيا س أنصحافية، 

 الةسيي ت الةي سةمنش لس ان  طاع غزة ع   النحو الةاليو
 م يون شي ن من العفة الاربية إلي  طاع غزة ال ن الساعات الق ي ة المقب ة. السماح بنقن  -
 العفة الاربية. إليالسماح بةصدير األثاث المنزلي والم بس من  طاع غزة  -
 مشروع من مدارس وطر  بالقطاع من  بن مؤسسات دولية. السماح بإ امة  -
عنيا بعد اجةماع بين  اإلع نالسماح لعدد  بير من الس   الةي  انت ةمن  من دالون القطاع وسيةم  -

البعاز  ل قطاع رازد فةوح ظير يوم األحد  إدالانمسؤون ال ةصاد اإلسرازي ي آفي شاليف ورزيس لجنة 
 القادم.
 والمجمدات.  الفوا وة شاحنات بالدالون عبارة عن ث جات مةنق ة لةجار السماح لعشر  -

 //فمسطين أون الين، 
 
 : دولة واحدة ىي الحل لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني"الاارديان" 

ةناولت الصحف البريطانية الجمعة عددا من القعايا الداال ية والدولية ةراوحت بين ةجدد المساعي 
حصون ع   ععوية األمم المةحدة و عية حرية الةعبير في ظن نشر رسوم جديدة مسيزة الف سطينية ل 

ل نبي محمد واعةذار نيك   يغ نازب رزيس الوزرار البريطاني عن ةعيده  بن النةالابات بمعارعة زيادة 
 الرسوم الجامعية.

ة لنين ععوية األمم المةحدة ةةناون صحيفة الاارديان في مقان رأي ل  اةبة غادة  رمي المساعي الف سطيني
وةرى أن ىذه الجيود لم ةجد نفعا حة  اآلن طوان الفةرة الماعية، وأن الحن ي من في دولة واحدة وليس في 

 وجود دولةين.
وةقون إن إف س األف ار فقط  د ي ون الداف  ورار ةجدد المساعي الف سطينية لنين ععوية األمم المةحدة 

لإلذعان األمري ي ل ييمنة اإل  يمية إلسرازين والنجاح المذىن لألاليرة في ةحوين  بالنظر إل  الوع  الحالي
 انةباه العالم عن ىذا الصراع إل  الس ح النووي اإليراني الذي "ل وجود لو".

ةةسارن ال اةبة في ظن األوعاع الحالية واعةماد ال ةصاد الف سطيني ع   نظيره اإلسرازي ي وةأثير ذلك 
% بين اع ال ةصادية الصعبة ل ف سطينيين في ظن ارةفاع نسبة الفقر والبطالة الةي ب ات ع   األوع

 الشباب ما إذا  ان من المم ن إعادة ةقييم السةراةيجية السياسية ل ف سطينيين.
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من أراعي العفة الاربية  ةبالماز ويشير المقان إل  أن الحقيقة ع   األرض ةؤ د سيطرة إسرازين ع   
 اسةمرار بنار المسةوطنات ورفض إسرازين الدعوة إل  ةسوية بنار ع   حن الدولةين. م 

وةقون ال اةبة إنو ل ةوجد معارعة  بيرة لح  الف سطينيين في إنشار دولة، "ل ن ىذا ببساطة ل يم ن أن 
نو  ان دازما من الحما ة السعي إل  حن الدولةين ف ي سيا  حان دون يةحق  بالنظر إل  الوا   الحالي"، وا 

 ةحقيقو.
وةرى ال اةبة أن إسرازين وف سطين اليوم وبصورة واعحة دولة واحدة من المسةحين ةقسيميا، ل نيا دولة 
ةمييزية ةطب  نظاما أشبو بنظام الةفر ة العنصرية عد الف سطينيين دون عقاب، ويمثن عدم المساواة 

 ال ةصادية ال بيرة أحد المؤشرات ع   ىذا النظام.
"بالالطة البدي ة" ةحون النعان  أسمةوال اةبة أن ىذا الوع  يةط ب اسةراةيجية جديدة وىو ما  وةعد  

الف سطيني من أجن دولةين إل  دولة واحدة بحقو  مةساوية داالن ما وصفةيا "بدولة وحدوية" حاليا ةسيطر 
 ع ييا إسرازين.

الس طة الف سطينية بش  يا الحالي أو ع    وةشير إل  أن الالطوة األول  في ىذه الالطة ةةمثن في ةف يك
األ ن ةايير ةوجو القيادة الف سطينية. وةشدد ع   عرورة أن ةقود الس طة الف سطينية حم ة ةييزة 
الف سطينيين ل ةال ي عن ف رة الدولةين والنعان من أجن حقو  مةساوية في المقابن، وةرى أنو بذلك 

 ان في منط  النعان من أجن الحقو  المدنية.سيفةعش وا   إسرازين ولن ي ون ىناك جد
 //ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

 
 خوفًا من غضب اإلدارة األميركيةيحمل عباس مسؤولية تعطيل المصالحة  مرزوقأبو  20

موس  أبو مرزو  الرزيس « حماس»حمَّن نازب رزيس الم ةب السياسي لحر ة و جييان الحسيني -القاىرة 
يت إل  محم بةعطين « حماس»ود عباس )أبو مازن( مسؤولية ةعطين المصالحة، رافعًا الةيامات الةي ُوجِّ

لجنة النةالابات »مسار المصالحة من ال ن من  لجنة النةالابات المر زية من أدار عم يا في غزة، و انو 
 «.ىي م ف من م فات المصالحة، وليست  عية أساسية وجوىرية مثن م ف الح ومة

لجنة النةالابات شأنيا مثن سازر لجان المصالحة... مثن لجنة الحريات، ول يعقن »أن « الحياة»وأوعش لد 
، مشيرًا إل  اعةقان  وادر وعناصر «أن ُةجرى النةالابات في غزة، بينما الحريات منةي ة في العفة الاربية

إن »يمي ل حر ة ىناك. و انو بأعداد  بيرة في صفوف الحر ة في العفة، و ذلك حظر العمن الةنظ
، مشيرًا إل   ن من الرزاسة والح ومة والمج س «القعايا األساسية الةي ةش ن عنوان الس طة بيد الرزيس

 الةشريعي.
واةيم أبو مرزو  الرزيس عباس بأنو ىو الذي يعي  المصالحة ول يريد ةحقي  ةقدم ع   صعيدىا الوفًا من 

في « حماس»حت بقط  الرواةب والمعونات عن الس طة. وأوعش أن نشاط غعب اإلدارة األمير ية الةي لوَّ 
ف ُيصدر أوًل مرسومًا ي اي ذلك »العفة محظور إل  اآلن بموجب مرسوم من الرزيس عباس، و انو 

وأعاف أن وثيقة المصالحة ةؤ د أن م فات «. األمر... نحن ل نط ب منو شيزًا  يذا ول نرغب في إحراجو
فة بإجراراةيا يجب أن ةةم في ش ن مةواٍز ومةزامن، لفةًا إل  أن ىناك سب  نقاط، ف ماذا المصالحة  ا

لماذا حماس ىي الةي يجب »الةر يز فقط ع   نقطة واحدة؟ في إشارة إل  النةالابات. وةسارن باسةن ارو 
ش  من عقاب أمير ا، لذلك ألنو )عباس( يال»وأجابو «. دازمًا أن ةُقدِّم شيزًا... وىو ل يريد أن يقدم شيزًا؟

 «.فيو غير جاد في الةقدم بالطوات فاع ة ومؤثرة ع   صعيد المصالحة
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 21/9/2012الحياة، لندن، 
 

 جتماعو في مصر بحضور مشعل وىنيةإحماس ينيي لحركة المكتب السياسي  :الحياة 21
ةبيا السياسي في أنيت أمس اجةماعات م « حماس»أن حر ة « الحياة»ع مت و جييان الحسيني -القاىرة 

القاىرة بحعور رزيس م ةبيا السياسي الالد مشعن ورزيس الح ومة المقالة إسماعين ىنية ال ذين يةو   أن 
 ياادرا القاىرة اليوم.

 21/9/2012الحياة، لندن، 
 

 مصادر فمسطينية لي"قدس برس": مشعل متمسك بعدم الترشح لوالية جديدة عمى رأس حماس 22
ط عة في حر ة "حماس" النقاب عن أن رزيس الم ةب السياسي ل حر ة الالد  شفت مصادر مو القاىرة

مشعن أب غ أععار الم ةب السياسي، الذي اجةم  في القاىرة ال ن اليومين الماعيين، أنو لن يةرشش لولية 
 جديدة، وأنو مةمسك برغبةو في عدم الةرشش ليذا المنصب.

بت الحةفاظ باسميا، أن مشعن أب غ الم ةب السياسي أنو وأ دت المصادر، الةي ةحدثت لد " دس برس" وط 
 حسم أمره، ل ن األمر اآلن يبق  بين يدي مج س شورى الحر ة الذي ع يو أن ينظر في ىذا القرار. 

 20/9/2012قدس برس، 
 

 حماس تطالب بتجنيب إقحام الفمسطينيين باألزمة السورية 23
و ان ععو  جزين الف سطينيين في األزمة السورية.طالبت حر ة حماس بةجنيب إ حام الماليمات وال 

الم ةب السياسي ل حر ة عزت الرش  في ةصريش لو ع   مو   الةواصن الجةماعي )فيس بوك( رفض 
دانةيا لسةيداف الماليمات الف سطينية في سورية.   حر ةو وا 

ا نعبر عن ألمنا وأسفنا الشديدين و ان و إننا "في الو ت الذي نعبر فيو عن ألمنا لنزيف الدم الف سطيني، فإنن
را ة ل دمار".  لسةمرار نزيف دمار الشعب السوري العزيز ونسةن ر ما يةعرض لو من اسةيداف وا 

 20/9/2012صفحة الرشق الرسمية عمى فيس بوك، 
 
 
 

 حماس تنقل العاممين في مكتبيا من سوريا إلى القاىرةالسبيل:  24
ط   عن أن حر ة حماس أغ قت بش ن  امن م ةبيا في  شف مصدر ف سطيني مو و الت -القاىرة

 سوريا، ونق ت العام ين  افة فييا إل  العاصمة المصرية القاىرة؛ اسةعدادًا لبدر العمن منيا الشير المقبن.
إن " يادة الم ةب السياسي لحر ة حماس ط بت مؤالرا من  -الذي رفض ال شف عن اسمو-و ان المصدر 

في سوريا ماادرة الب د، والةوجو إل  القاىرة بعد أن افةةحت م ةبًا رسميا ليا ىناك، العام ين بم ةبيا  افة 
 بعيدًا عن أعين وسازن اإلع م".

وأ د أن العام ين  افة بم ةب سوريا مةواجدون بالفعن اآلن في القاىرة م  عاز ةيم في انةظار عودةيم إل  
 العمن في الم ةب الجديد الشير المقبن.
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"حماس حص ت ع   موافقة من الس طات المصرية منذ مدة ةةعدى السةة أشير، لفةةاح م ةب  وأوعش أن
ليا بالقاىرة، ل نيا رفعت إع ن ذلك". مرجحًا أن ي ون سبب الةعةيم "يرج  إل  رغبة مصرية، أو في 

 وري".انةظار اسةقرار األحداث في سوريا؛ نظرًا لحساسية الع  ة بين  يادة الحر ة والنظام الس
وأشار المصدر إل  أن الم ةب السياسي ل حر ة يبحث حاليًا في اجةماعاةو وم  القيادة المصرية نقن 

 أععازو  افة في الالارج إل  م ةب القاىرة الجديد.
 21/9/2012السبيل، عمان، 

 
 : عباس باق وتيديده باالستقالة من باب العتبمحيسنجمال  25

 زية لحر ة فةش جمان محيسن إن رزيس الس طة محمود عباس با   ان ععو ال جنة المر و العفة الاربية
 في منصبو، وأن ةيديده بالسةقالة  ان من باب العةب ل أ ثر.

وأوعش محيسن في ةصريحات صحفية أمس الالميس أن عةاب الرزيس عباس جار بعد مظاىرات عد 
 ".موجة الا ر في العفة الاربية المحة ة، شيدت "عم يات ةحريض وةالريب

و انت وسازن اع م ف سطينية وعربية نق ت عن مسؤون ف سطيني لم يذ ر اسمو، أن عباس  ان ال ن 
اجةماع  يادة الس طة بداية السبوع الجاريو "لدي م عشرة أيام حة  أعود من الوليات المةحدة، وع ي م أن 

 ةبحثوا عن رزيس جديد".
 21/9/2012السبيل، عمان، 

 
 الفمسطينية لم تتعظ من درس الثوراتحزب التحرير: السمطة  26

اةيم حزب الةحرير اإلس مي في ف سطين، أجيزة األمن الةابعة ل س طة )جناح العفة الاربية( و رام اهلل
 بم حقة نشطازو وأنصاره في العفة.

(و "إن جياز المالابرات 9|20و ان الحزب في بيان صحفي ة قت " دس برس" نسالة عنو اليوم الالميس )
نة طول رم أ دم أمس األربعار ع   اعةقان الشيخ إبراىيم أبو عمر ععو حزب الةحرير من أمام في مدي

 مح و الةجاري في وسط المدينة.
وأوعش الحزب أن "مجموعة من عناصر أجيزة األمن، عر فت عن نفسيا بأنيا من جياز المالابرات 

 مت باعةقان الشيخ أبو عمر".الف سطيني، حعرت إل  الم ان، وحاصرت المحن بش ن اسةفزازي و ا
وأعاف "إن الس طة وأجيزةيا األمنية بةصرفاةيا ىذه ةؤ د يوما بعد يوم أنيا عدو لإلس م وألىن ف سطين، 
فاعةقان حم ة الدعوة من شباب حزب الةحرير ل يعني إل شيزا واحدا وىو أن ىذه الس طة وأجيزةيا األمنية 

 ماعية في غييا، ممعنة في عدوانيا".
وةاب  حزب الةحرير القونو "ادعار الس طة حون "حرية الةعبير" ليس سوى أ ذوبة، وممارساةيا ىذه ةأ يد 
ع   أنيا ل ةةقن سوى سياسة القم ، وأنيا لم ةةعظ من درس الثورات وأنيا عاجزة عن اسةيعاب مةايرات 

 م الجبابرة والعةاة".األمة و سرىا لحاجز الالوف وو وفيا في وجو الظالمين والمجرمين من الح ا
وأ د الحزب أن العةقان والم حقة في األرزا  والقم  والةعيي  "لن يثني شباب حزب الةحرير عن الصدع 

 .بالح  و شف ةصرفات الس طة الةفريطية وةعاون أجيزةيا م  ييود"
 20/9/2012قدس برس، 
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 قي في القدستدعو إلى التحرك لوقف تنفيذ االحتالل مخطًطا لمتطيير العر  حماس 27
أدانت حر ة المقاومة اإلس مية "حماس" بشدة إ دام س طات الحة ن اإلسرازي ي ع   إ امة جدران : غزة

الفصن العنصري في القدس، معةبرة أن ذلك "سياسة صييونية ومالطط ل ةطيير العر ي لن يف ش في طمس 
 الحقاز ".

" دس برس" نسالة عنو، ةعقيبًا ع   إغ    و الت الحر ة، في بيان صادر عن م ةبيا اإلع مي ة قت
الحة ن حاجز رأس الميس شمان شر  القدس المحة ة، وبدزو في إ امة جدار فاصن يحون دون مرور ما 

آلف مواطن مقدسيو "إنَّنا في حماس ندين بشدَّة ىذا القرار العنصري الالطير الذي ييدف  10ل يقن عن 
من المقدسيين عن مدنيم و راىم واإلمعان في معاناةيم، ونعد ه سياسة إل  الةيجير القسري لعشرات اآللف 

 صييونية ومالططًا ل ةطيير العر ي ينةيك المواثي  والقوانين الدولية".
وحذ رت الحة ن من "ةداعيات جرازمو العنصرية ومشاريعو الةيويدية"، مؤ دة في الو ت ذاةو ع   أن 

 ًا عن أرعو وثوابةو"."شعبنا الف سطيني سيظن صامدًا مدافع
 21/9/2012قدس برس، 

 
 الشعبية يدعو عباس لماادرة أوسمو وخمق بدائل وطنيةالجبية في  قيادي 28

 شف ععو ال جنة المر زية الفرعية ل جبية الشعبية لةحرير ف سطين الد ةور ذو الفقار سويرجو : رام اهلل
الف سطينية الجةماع برزيس الوزرار اإلسرازي ي  النقاب عن أنَّ رزيس الس طة محمود عباس طرح ع   القيادة  

 بنيامين نةنياىو داالن منزلو في ةن أبيب، واب غو بنيةو اإلع ن عن انةيار اةفا يات أوس و.
ذاعة "القدس" اليوم الالميس ) ( أن 9|20وبين سويرجو في ح قٍة مشةر ة ُبثت عبر إذاعة "صوت الشعب" وا 

ة لزيارة بيت نةنياىو وأنو فقط يحةاج إل  جرأة  افية و رار ف سطيني حاسم إلاار اةفا يات أوس و "ليس بحاج
بماادرة عق ية أوس و والذىاب نحو اليارات أالرى أوليا إنيار حالة النقسام ورسم إسةراةيجية ف سطينية 

 موحدة".
إلعافة إل  ودعا سويرجو عباس والقيادة الف سطينية إل  ال  ف عن المفاوعات وماادرة عق ية أوس و، با

ماادرة العفة المحة ة والذىاب إل  الالارج لةؤسس  يادة وطنية حقيقة ع   األرض ةسةطي  ال   بدين  ادر 
 ع   مواجية المرح ة بعد أوس و.

ووج و سويرجو نداًر ل رزيس عباس والقيادة الف سطينية بالةف ير الجد ي والج وس إلنيار اةفا يات أوس و 
ني الف سطيني، والعودة ل ن أش ان المقاومة بما فييا المقاومة الدب وماسية والقانونية والعودة إل  الاليار الوط

 .عبر الييزات الدولية
 21/9/2012قدس برس، 

 
 : ليس ىناك أزمة تمثيل فمسطيني والسمطة ليس ليا أي سيادة عمى األرضالشعبية بالجبيةقيادي  29

ي ل جبية الشعبية لةحرير ف سطين, ع   أنو ليس ىناك أ د عبد الع يم دعنا ععو الم ةب السياسو رام اهلل
أي أزمة ةمثين ل شعب الف سطيني ألن ممث و الشرعي والوحيد ىي منظمة الةحرير الف سطينية. وأعاف دعنا 
في ةصريش لد "و الة  دس نت لألنبار", أنو ةم اإلةفا  بين حماس وفةش والجياد اإلس مي و ن الفصازن 

ح منظمة الةحرير الف سطينية, و د ةم ةش ين لجنة إلص حيا ول ن بسبب األوعاع الف سطينية ع   إص 
 الف سطينية ةعط ت ال جنة ولم يةم اص ح المنظمة وةفعي يا. 
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وأشار إل  أن في ظن أن  ن الفصازن وافقت ع   ان المنظمة ىي ممثن الشعب الف سطيني ف يس ىناك 
نيار اإلنقسام وعقد اإلنةالابات الةشريعية أي ازمة ع   اإلط  , مشددًا ع   أنو ع قب اإلص ح وا 

يعاح  افة المور.   والرزاسية والمج س الوطني الف سطيني سيةم وع  حد ليذا األمر وا 
وأوعش بأن الحن الف سطيني ل قيادة الحالية مةمث ة بالرزيس محمود عباس بأن ياادر إةفا ية أوس و ألن 

 نيا أساسًا إةفا ية غير محةرمة. إسرازين الر ةيا ولم ةحةرميا أل
وأ د دعنا ع   أن الس طة الف سطينية ليس ليا أي سيادة ع   أي جزر من األراعي الف سطينية, ولذلك في 

 حان  انت ةحةرم نفسيا وشيدازيا وجرحاىا فع ييا أن ة اي إةفا ية أوس و.
 21/9/2012، وكالة قدس نت

 
 السالح النووي ترفض المشاركة في مؤتمر نزع "إسرائيل" 30

ةن أبيبو رفعت إسرازين  ن الجيود األمير يدة واألوروبيدة وأع ندت أنيدا لدن ةشدارك فدي مدؤةمر ى سدن ي فدي 
وع  دددت ذلدددك بدددالقون إن مشدددروعا  يدددذا «. ةطييدددر دون الشدددر  األوسدددط مدددن السددد ح الندددووي»فن نددددا لمشدددروع 

لد  إرادة مح يددة مد ن ىدذه الدددون ولديس بعداط أو ةدددالن يحةداج إلد  ظددروف سد م شدامن بددين دون المنطقدة وا 
 من دون الارجية.

و دددان المددددير العدددام ل جندددة الطا دددة النوويدددة فدددي إسدددرازين، العميدددد شددداؤون حوريدددف، الدددذي يةبددد  مباشدددرة لدددرزيس 
الوزرار، بنيامين نةنياىو، إن إسرازين مسةعدة إلبدار نواياىدا الطيبدة فدي الموعدوع الندووي ةجداه الددون العربيدة 

ةعددارض إ امددة مفدداع ت نوويددة واسددةالدام طا ددة نوويددة فددي الدددون العربيددة. ول نيددا ةددرفض أن  فددي المنطقددة ول
يعقد مؤةمر لةطيير الشر  األوسط من النووي العس ري  بن أن يقوم الس م بينيا وبين جمي  الددون العربيدة 

 المحيطة.
 12/9/1021، الشرق األوسط، لندن

 
  تو مع البيت األبيض عمى حساب نتنياىو يديعوت أحرونوت: باراك يسعى لتعزيز عالق 32

وزيدر الددفاع اإلسدرازي ي إييدود بداراك وصدن إلد   أن الل ةروندي و نشر مو د  يدديعوت احروندوتح مي موس 
الوليدات المةحددة فددي زيدارة عمددن الةقد  ال ليددا رزديس طددا م البيدت األبدديض السداب  رام عمانويددن المقدرب جدددا 

 في ةدىور الع  ات م  اإلدارة األمير ية.من الرزيس أوباما بقصد الةباحث 
أنو ليس مع وما إذا  انت ىذه الزيارة وال قار بع م رزديس الح ومدة اإلسدرازي ية بنيدامين « يديعوت»ونشر مو   

نةنيدداىو أم ل. وأشددار المو دد  إلدد  أن ىندداك فددي إسددرازين مددن يعةقددد أن بدداراك  ددرر، ع دد  ال فيددة ةددأزم ع  اةددو 
ةعزيدز ع  اةدو مد  البيدت األبديض ع د  حسداب نةنيداىو، وأن بداراك يحداون بدذلك عدرض مؤالرا م  نةنيداىو، 

 المعارض ل مواجية الع نية بين ةن أبيب وواشنطن.« الصوت العا ن»نفسو ع   األمير يين بوصفو 
وأوعددش المو دد  أنددو ةبودلددت فددي األيددام األاليددرة عبددر القنددوات الديب وماسددية ةقددارير حددون رسددازن ةيدزددة يحدداون 

 إييود باراك بثيا في الوليات المةحدة لة طيف األجوار الةي ا فيرت في األسابي  األاليرة. 
 12/9/1021، السفير، بيروت

 
 تمر بمرحمة حرجة وسننتصر في حال اندالع الحرب "سرائيل"إ: زغانت 31
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زين ةمدر بمرح دة ان اسدرا زغدانة ان رزيس ىيزة األر دان السدرازي ي الجندران بيندي و و الت –القدس المحة ة 
فددي مقاب ددة مدد  مراسددن القندداة العسدد ري ان "اسددرازين  زغددانةحرجددة ل اايددة بسددبب الظددروف المحيطددة بيددا. و ددان 

دولة  وية لدييا جيش  وي و يادة  وية ومةماس ة وىو ليس الازفا عندما يقف ع   حدود لبندان الةدي ينصدب 
 ف صاروخ موجية ايعا لسرازين".آل 20ألف صاروخ باةجاه اسرازين و طاع غزة وفيو  00فييا 

السرازي يين ال  "عدم الال ط والةالوف من الوا د  ألندو ووفد   دن الةو عدات والم انيدات مدا يدزان  زودعا غانة
يصددب فددي مصدد حة اسددرازين". وطمددأن غددانةس السددرازي يين بعدددم الةددردد فددي الجابددة ع دد  الةسدداؤون الالدداص 

 نو يع م النةيجة ومطمزن ليا في حان اندلع حرب، حسب  ولو.بمن سي ون المنةصر اذا اندلعت الحرب أل
 12/9/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 عمال  موساد في سوريالقناة تركية: مكالمات "معاريف" عن  33

الةر يددة مددا  يددن إنددو شددريط مسددجن لم المددات أجراىددا « أولوسددان ةددي فددي»عددن  ندداة « معدداريف»نق ددت صددحيفة 
ر موسدداد فددي مددا بيددنيم فددي الجانددب السددوري مددن الحدددود مدد  ةر يددا. و الددت القندداة إن ىددذا بال اددة العبريددة عمدد 

الشريط سج ن عبر جياز الةصان في أحد المساجد في  رية  وزلةشاط الةر ية القريبة من الحدود. وبددا فدي 
 الشريط الذي ُعرض أن المة  مين يةحدثون ب اة عبرية ليست شديدة الوعوح.

أشعر بعداط عداٍن مدن الالدط البحدري، مرسد  واحدد. أريدد ةحريدره »إن أحد المة  مين  انو وحسب الةسجين ف
ر وحينيدا »ورد آالدر فدي الةسدجين بس سد ة أر دام وبعددىا أعدافو «. ، حو ن2760باةجاه  ىدن ةع دم؟ أندا سدأحر 

 من الحدود.  و الت القناة الةر ية إن المةحدثين ىم عم ر موساد يعم ون في الجانب السوري «.نقدم القوات
 12/9/1021، السفير، بيروت

 
 في تنفيذ ىجمات ضده« محسوم وتش»الجيش االسرائيمي يخشى استاالل تقارير  38

اوردت صدددحيفة معددداريف العبريدددة ع ددد  مو عيدددا الل ةرونددددي، ةقريدددرًا عدددن نشددداط المنظمدددة النسدددازية اليسددددارية 
يقدوم بيدا جندود الجديش السدرازي ي ع د   يظير بععا من أبرز الممارسات الةي« محسوم ووةش»السرازي ية 

 الحواجز عد المواطنين.
وذ دددرت الصدددحيفة أن مو ددد  المنظمدددة يدددزدحم بدددالف الةقدددارير الةدددي ةوثددد  ةفاصدددين الممارسدددات اليوميدددة ع ددد  
الحواجز العس رية المقامة في جمي  ارجار العفة الاربية، وة شف ةفاصين حر ة الجنود ع   ىذه الحواجز 

دود يقظةيم المر الذي يثير مالاوف الجيش من اسةا ليا من  بن مس حين ف سطينيين لشدن وةفاصي يا، وح
 ىجمات عد حواجز الجيش في العفة.

 ددن ةقريددر ةددةم صددياغةو مددن ةفاصددين المشدداىدات اليوميددة مددن  بددن نسددار المنظمددة، وينشددر »و الددت الصددحيفة 
 «.ع   المو   الل ةروني ل منظمة فورا وال ن فةرة  صيرة

 12/9/1021، لدستور، عّمانا
 

 أثبتت كفا ات قتالية عالية لقوات الجيش: يختتم مناورات الجوالن الجيش اإلسرائيمي 31
، أمس، ةدريبات عس رية مفاجزة في ىعبة الجولن المحة ة، ”إسرازين“االةةمت  ”والال يج“ -القدس المحة ة 

الحدددة ن الجندددران يدددواف مردالددداى أن  وزعدددم المةحددددث الرسدددم  باسدددم جددديش اسدددةالدمت فييدددا الدددذاليرة الحيدددة،
و دان مردالداى إن ”. أثبةت  فدارات  ةاليدة عاليدة لقدوات الجديش“المناورات العس رية الةي أجريت ف  الجولن 

 ىذه المناورات  ان مالططًا ليا مسبقًا وأن عددًا   يً  من األشالاص  انوا ع   ع م مسب  بإجرازيا.
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احدددى المندداورات ال بددرى فددي الجددولن ب اددت ذروةيددا بددإط   النددار  الصددييونية إن” معدداريف“و الددت صددحيفة 
الحية ع   أيدي  وات المدفعية. وعمت المنداورة  دوات مدفعيدة، وشدار ت فييدا فر دة مدفعيدة  يدادة مدا ةسدم  
المنطقة الوسط  والشدمالية واةالدذت شد ن انةشدار اسدةعدادا لحدرب فدي الجدولن واسدةالدمت القدوات  دن أندواع 

حددت ةصددرف رجددان المدفعيددة بمددا فييددا رادارات المدفعيددة، الصددواريخ والمقددذوفات الصدداروالية وأجيددزة اآلليددات ة
 ”.الر ابة

 12/9/1021، الخميج، الشارقة
 

 : الموساد عمم بقرار الحرب قبل أيام ولم ُيبّمغ غولدا مئير2963حرب  عن وثائق جديدة  37
اىةدز ال يدان الصدييوني مجدددًا بال شدف  2961ون عشية الذ رى الةاسعة والث ثدين لحدرب أ ةوبر/ةشدرين األ

جنددي وآلف  1600عن وثاز  جديددة ة شدف حجدم وعمد  فشدن جديش الحدة ن الدذي فقدد فدي ة دك الحدرب 
 الجرح . 

لجندة  2961، أمس، عن وثاز  سدرية ل جندة الةحقيد  الرسدمية فدي حدرب ”اإلسرازي ي“و شف أرشيف الجيش 
رغدم اإلندذار المزعدوم بقدرار الحدرب ” اإلسدرازي ي“ع د  بالفشدن السدةالباراةي منيا ما يحمن جديددا ية” إغرانات“

 أىم جاسوس ليا نجحت بةجنيده في مصر. ” إسرازين“من أشرف مروان والذي اعةبرةو 
حددون الحددرب ومددا سددبقيا ومنيددا ” إسددرازي يين“وةحةددوي الوثدداز  ع دد  شدديادات لمسددؤولين سياسدديين وعسدد ريين 

السددم السددري ألشددرف مددروان ” بابددن“بر يددة عاج ددة فددي األون مددن ا ةددوبر ب اةددو مددن  ةحمددن” الموسدداد“دشديادة لدد
سب  أن ادعدت ” إسرازي ية“حون  رار مصر وسوريا بفةش نار الحرب باألسبوع الةالي، وذلك بال ف مصادر 

برسدالة  ”الموسداد“أن مروان أوصن البر ية يوما واحدًا فقط  بن اندلع الحرب. وبحسب الوثاز  ال ثيدرة بعدث 
 درر عدددم ” الموسداد“جوابيدة لمدروان سدازً  عمدا إذا  دان يقصدد حربدًا أم مندداورة فأ دد وجدود  درار بدالحرب ل دن 

نقدددن المع ومدددة لرزيسدددة الح ومدددة غولددددا مزيدددر ألن السدددةالبارات العسددد رية ىدددي المسدددؤولة عدددن نقدددن مثدددن ىدددذه 
لةقد  مدروان فدي لنددن  بيدن انددلع الحدرب وا” الموسداد“بعددىا طدار رزديس “المع ومات. وةةاب  إحدى الوثاز  

بيوم واحد وةيقن من المع ومدة الالطيدرة الةدي أب ادت فييدا الح ومدة ل دن ىدذه ظ دت عالقدة فدي معةقددات  ديمدة 
 الوفا من الةورط بيزيمة جديدة.” إسرازين“بأن مصر لن ةجرؤ ع   مياجمة 

 12/9/1021، الخميج، الشارقة
 
 

 عامل ميددون بالفصل 2600:   نتنياىو إلغفاليم أزمتيا"معاريف" تتجنب نشر أسما  وزرا 36
 دددرر العددددام ون فدددي صدددحيفة "معددداريف" السدددرازي ية ابةدددددار مدددن عددددد يدددوم أمددددس  وبرىدددوم جرايسدددي -الناصدددرة

الالميس، حجب صور واسمار رزيس الح ومة بنيامين نةنياىو وجمي  وزرازو عن صفحات الجريدة، احةجاجا 
عامن فييا من اصن ألفين، في حين باع المساىم  2600والةيديد بفصن نحو ع   ةجاى يم أزمة الصحيفة، 

 األ بر في الصحيفة حصةو امس، إل  رجن أعمان ييودي، محسوب ع   اليمين السرازي ي المةطرف.
وةحدثت وسازن إع م اسرازي ية أمس، عن أن صحيفة "معاريف"  د ةواجو في الفةرة المقب ة انعطافا حادا في 

ا، نحو اليمين المةشدد، بموجب ةوجيات صاحبيا الجديد، وة ون بذلك سطوة أالرى ل يمين المةطرف سياسةي
 ع   وسازن اإلع م السرازي ية.

عامددن فددي مجددان الصددحافة،  100وحسددب الةفددا ، فددإن بددن ةسددفي ةعيددد بددأن يسددةوعب فددي الصددحيفة حددوالي 
عامدددن  2600صدددحفيين، بمعنددد  أن نحدددو دون أي حدددديث عدددن عمدددان المطددداب  والةوزيددد ، و سدددم  بيدددر مدددن ال



 
 
 

 

 

           20ص                                    1716العدد:                12/9/1021 الجمعة التاريخ:

يواجيون الفصدن مدن العمدن، ول دن ةعويعداةيم الماليدة عدن فةدرة عم يدم السدابقة ةواجدو الطدرا، و دد ل ية قوىدا 
  ام .

 12/9/1021، الاد، عّمان
 

  % من اإلسرائيميين: الفمسطينيون سيقومون بانتفاضة ثالثة بسبب جمود المفاوضات13   30
% من اإلسرازي يين يعةقدون أنو في حان  يام إسرازين بشن ىجوم ع   المنشآت 66ن  بين اسةط ع ل رأي أ

 النووية اإليرانية فإن ذلك سيؤدي إل  اندلع حرب إ  يمية  بيرة.
وجددار أن السددةط ع أجددري بشدد ن مشددةرك مددن  بددن "معيددد ةرومددان ل دددف  بالسدد م" فددي الجامعددة العبريددة فددي 

  سياسات ودراسة الرأي العام" في رام اهلل.القدس، و"المر ز الف سطيني ل
%( ل يعةقددددون أن إسدددرازين سدددةياجم لوحددددىا بددددون الوليدددات 60وبدددين السدددةط ع أن غالبيدددة اإلسدددرازي يين )

% من المسةط عين أن يةم  صف المنشآت النووية اإليرانية بالةعاون بين إسرازين والوليات 21المةحدة. وأيد 
% 10%  يددام إسددرازين بشددن اليجددوم حةدد  بدددون الوليددات المةحدددة، بينمددا عددارض 28المةحدددة، فددي حددين أيددد 

 شن اليجوم من  بن إسرازين في  ن الحالت.
أما بالنسبة لنةالابات الرزاسة األمري ية، فإن اإلسرازي يين يفع ون المرشدش ميدت رومندي ع د  أوبامدا، حيدث 

 % يعةقدون أن أوباما سي ون أفعن.17بن % أن رومني سي ون رزيسا أفعن إلسرازين، مقا10يعةقد 
وع دد  مسددةوى النةالابددات فددي إسددرازين، وبشدد ن مماثددن ل سددةط عات الةددي أجريددت مددؤالرا، فددإن ال ي ددود فددي 

%. وفددي حددان 21%، ويحةددن حددزب "العمددن" الم ددان الثانيددة بنسددبة 27ط يعددة األحددزاب، حيددث يحصددن ع دد  
% لةحةن بذلك الم ان الثالث 20لقوازم فإنيا سةحصن ع   إعافة  ازمة "حر ة الحةجاج الجةماعي" إل  ا

 %.22% و"العمن" إل  21ويةراج  ال ي ود إل  
وبسبب الجمود في المفاوعات بين إسدرازين والسد طة الف سدطينية، فدإن اإلسدرازي يين يعةقددون أن الف سدطينيين 

%(، 16الدولددة الف سددطينية )سدديقومون بالطددوةين األولدد  الةوجددو إلدد  مج ددس األمددن ل حصددون ع دد  اعةددراف ب
 %(.11وةجديد النةفاعة المس حة والعم يات )

أي ددون/ سددبةمبر  20-9إسددرازي ي أجريددت مقدداب ت ىاةفيددة معيددم فددي  700يددذ ر أن العينددة اإلسددرازي ية فةشددمن 
 %.0.2الحالي بال اات العبرية والعربية والروسية، وبنسبة الطأ ةصن إل  

 10/9/1021، 80عرب 
 

 ... و"إسرائيل" في المركز الثالث: الروس أكثر شعوب العالم تعميًما"سيدأو منظمة " 39
، ُنظُدددمل الةع ددديم 1021صدددنف الةقريدددر السدددنوي الجديدددد لمنظمدددة الةعددداون ال ةصدددادي والةنميدددة "أوسددديد"، لعدددام 

 الروسية ع ي رأس القازمة، مبينا أن شعب روسيا أ ثر شعوب العالم ةع يما.
عامدددا فدددي روسددديا،  70إلددد   12بالمازدددة مدددن الشدددريحة العمريدددة الوا عدددة مدددا بدددين  20وذ دددر الةقريدددر أن نسدددبة 

بالمازددة، فاليابددان بنسددبة  07بالمازددة، ثددم إسددرازين بنسددبة  22حاصد ين ع دد  شدديادة جامعيددة، ة ةيددا  ندددا بنسددبة 
 بالمازة. 01بالمازة، والوليات المةحدة بنسبة  02

األععددار فددي المنظمددة، إلدد  جانددب دون أالددرى ىددي  10ل دددون الددد  وةندداون الةقريددر بالةح يددن الددنتُظمل الةع يميددة
ندونيسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا.  روسيا، واألرجنةين، والبرازين، والصين، واليند، وا 

 20/9/1021، 80عرب 
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 "إسرائيل"إلزالة الخطر عن  سينا  حاخام متطرف يدعو الى احتالل 80
رزدديس حر ددة "حمدداة إسددرازين" الييوديددة المةطرفددة، الحاالددام  دعدداو القدددس المحة ددة د حسددن مواسددي وو ددالت

 شموزين شموزي ي لحة ن شبو جزيرة سينار المصرية لةقديم درس رادع إليران وسوريا و"حزب اهلل".
و ان شموزين في حوار نشره ع   مو عو "حاباد إنفو"و "لقد حان و ت العمن في سينار ألنيا لنا نحن الييود، 

 ادة سينار اآلن، لردع  ن من إيران وسوريا و"حزب اهلل" وةحقي  الس م في إسرازين".ف  بد من اسةع
ووصددف شددموزي ي ةصددريحات رزدديس الددوزرار بنيددامين نةنيدداىو بشددأن إيددران بددد"الفارغة والباط ددة، ألن أي عددربة 

لوليدددات إليدددران اآلن، سدددةعمن ع ددد  إعدددعاف  دددوة المؤسسدددة اإلسدددرازي ية، والسدددارة األصدددد ار، وع ددد  رأسددديا ا
 المةحدة".

ودعددا الجدديش اإلسددرازي ي "لحددة ن سددينار، وةاييددر الوعدد  الددراىن فييددا، وغددزة والمعددابر إلزالددة أالطددر ةيديددد 
لس ان الجنوب والوسط"، معربا عن   قو من فةش مصر ل معابر م  غزة. وزعم أن "مصر اةفقدت مد  رؤسدار 

فددي مقابددن وعدددىا عدددم اإلسددارة إلدد   ددوات األمددن  القبازددن البدويددة فددي سددينار بفددةش المعددابر مددن دون ر ابددة،
 المصرية في سينار".

نشدار منطقدة عازلدة حيدث  وطالب الحاالام المةطرف بفرض ر ابة صارمة ع   المعابر من غدزة إلد  سدينار وا 
 لن ي ون ىناك بنار، أو أي نشاط مدني في سينار ع   اإلط  .

وعددن مالاوفددو مددن سددعي مصددر ل حصددون ع دد  وأعددرب عددن   قددو مددن دالددون الجدديش المصددري إلدد  سددينار، 
 غواصةين حديثةين من ألمانيا لبنار  دراةيا العس رية لمواجية إسرازين في المسةقبن.

لددواًر فددي الجدديش المصددري، ىدفددو ةشدد ين  60وزعددم شددموزين أن  ددرار الددرزيس المصددري محمددد مرسدد  بإ الددة 
دًا لحدة ن القددس وةةويجيدا عاصدمة لألمدة جيش إس مي ية ق  أوامره من جماعة "اإلالدوان المسد مين" ةمييد

 اإلس مية لة ون العربة القاعية ل سرازين".
 12/9/1021، المستقبل، بيروت

 
 توقع عمى صفقات تجارية ضخمة مع الصين  "إسرائيل"ردا عمى زيارة مرسى.. معاريف:  82

دد مددددن الصددددفقات فدددد  رد فعددددن سددددري  ع دددد  زيددددارة الددددرزيس محمددددد مرسدددد  األاليددددرة ل صددددين والةو يدددد  ع دددد  عدددد
ال ةصادية معيا،  شفت صحيفة" معاريف" اإلسدرازي ية أن إسدرازين و عدت مد  الصدين ع د  اةفدا  ا ةصدادى 

 عالم لةعزيز الع  ات الةجارية بينيما وفقًا لالطة سةمةد ع   مدار المس سنوات.
جدددارة والصدددناعة وأوعددحت معددداريف أندددو  دددد و ددد  الةفدددا  مدددن الجانددب اإلسدددرازي   مددددير عدددام م ةدددب وزارة الة

 شارون  دم ، ومن الجانب الصين  نازب وزير الةجارة الصين  جيانج ياونينج.
وأعافت الصدحيفة العبريدة أن الةفدا  يدنص ع د  إ امدة طدا م مشدةرك برزاسدة السدفير اإلسدرازي   الجديدد فد  

وسددديقوم الطدددا م  الصددين مةدددان ف نددداز ، وبمشدددار ة القنصددن الةجدددارى فددد  وزارة الةجدددارة والصددناعة فددد  ميدددونخ،
بمساعدة الشر ات الةجارية اإلسرازي ية ع   ةعمي  عم يا داالن األسوا  الصينية وةقديم الدعم والمساندة ليا 

 بيدف ةحقي  ىذا الارض.
م يدددون شدددي ن  200واشدددارت معددداريف إلددد  أن إسدددرازين أبرمدددت  بدددن عدددام اةفدددا  الطدددة ث ثيدددة األعدددوام بقيمدددة 

زيددادة م موسددة فدد   1022زي   فدد  الصددين، وفدد  أعقدداب ذلددك طددرأ فدد  عددام لةطددوير الةمثيددن الةجددارى اإلسددرا
% بالمقارنددة 29م يددار دولر، و دددرة الزيددادة بنسددبة  6.6مسددةوى الةجددارة اإلسددرازي ية مدد  الصددين، حيددث حققددت 

 م  األعوام الماعية.
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ادرات ، وسدددج ت الصددد1022م يدددار دولر الددد ن عدددام  1.22و شدددفت معددداريف أندددو  دددد ب دددغ العجدددز الةجدددارى 
سرازين بداية عام  1.1اإلسرازي ية إل  الصين  إل   1021م يار دولر، ووصن مسةوى الةجارى بين الصين وا 

% 1.2% والواردات بنسبة 11% نابعة من ازدىار الصادرات بنسبة 22م يار دولر محققًا زيادة بنسبة  0.8
 م  الصين.

 10/9/1021، اليوم السابع، مصر

 
 ديدا من "الجاسوسات" الموساد يخرج جيال ج 81

 شفت صحيفة "معاريف" اإلسرازي ية أن جيداز المالدابرات اإلسدرازي   "الموسداد" الدرج جدي  جديددا مطدورا مدن 
و ان ةامير باردو رزيس جياز الموساد اإلسرازي   بأن نصف عمد ر  عم زو من النسار ل عمن  جاسوسات.

واعحة ف  الحرب السرية بسبب  درةيا القيام بالعديدد مدن  الموساد من النسار، موعحًا بأن المرأة لدييا ميزة
 الميام.

وأعاف بداردوو "أن المدرأة ةةمةد  بميدارات ةفدو  الرجدان مدن حيدث اسدةيعاب المحديط و درارة الموا دف والدوع  
 الم ان  العال  وعندما ة ون حسنة المظير ة ون جيدة جدًا"، ع   حد  ولو.

ات الييددود  ددان  ددد أصدددر فةددوى لعمدد ر الموسدداد مددن النسددار مرافقددة وأشددارت معدداريف إلدد  أن أحددد الحاالامدد
 الرجان وممارسة الجنس معيم ف  سبين حماية أمن إسرازين.

وأعددافت معدداريف أن سدد ح النسددار فدد  جيدداز الموسدداد فدد  طريقددو لفددك أسددرار العدددو، وأن ىددذا العمددن أثبددت 
 بميندس نووى ساب . عندما نجحت عمي ة ف  الموساد باإليقاع 2987نجاحو ف  عام 

 10/9/1021، اليوم السابع، مصر

 
 الضفة خوفًا من انييار السمطةبيوصي حكومتو بتأجيل وقف النشاط األمني  إسرائيمي باحث 83

، والجندران المةقاعدد، "شد ومو بدروم" ةشداؤمو إزار الةوصدن لةسدوية دازمدة اإلسدرازي يأبدى الباحث السةراةيجي 
 سطينيين بسبب عدم الثقة المةبادلة بين الطرفين، وحالدة النقسدام الدداال ي الةدي في المسةقبن المنظور م  الف

ةددن أبيددب" حاليددًا ةقعددي بعدددم اةالدداذ  ددرارات سياسددية يم نيددا أن ةعةرييمددا، معةبددرًا أن  السياسددة المفعدد ة لدددى "
ةؤدي لنييار الزة فات وسقوط الح ومات، وةمن  مواجية م  حر ة السةيطان ومؤيددييا. و دان "بدروم" إن  
ىندداك "الطددوات أحاديددة الجانددب" دون ةنسددي  مدد  الطددرف الف سددطيني، باسددةثنار الةنسددي  الة ةي ددي، أو أعمددان 

اندددب منسدددقة يةالدددذ بموجبيدددا الطرفدددان الطدددوات أحاديدددة، بجاندددب بددددازن جديدددة،  الحدددن المفدددروض، أحاديدددة الج
والاليار األردني، رغم رفض الف سطينيين واألردنيين لو، موصيًا بدراسة الالطوات الةي ليا معن  أمني  بير، 

 لحقة. لسيما ةأجين و ف النشاط األمني في المناط  الف سطينية )العفة الاربية( إل  مراحن 
 معيد أبحاث األمن القومي الصييوني )عن العبرية، ترجمة المركز( 

 10/9/1021، 1710التقرير المعموماتي 
 

 سابقاً محممون عسكريون: التيديدات بضرب إيران جدية وتختمف عن تمك التي ُأطمقت  88
العوام السابقة بال جور لفت مح  ون عس ريون إل  أن  الفار  األساسي اليوم بين الةيديدات الةي اط قت في 

إل  الاليار العس ري عد إيران وما يجدري حاليدًا ىدو حجدم السدةعدادات العسد رية الجديدة، والةدي لدم ةشديدىا 
المنطقددة مدددن  بدددن. وأعددداف المح  دددون أن  الجاندددب األمير ددي يحشدددد وحدددده ثددد ث حدددام ت طدددازرات وعشدددرات 
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و اعدة عازمة ل قوات الالاصدة وسدفن اندزان وغواصدات المدمرات والفر اطات و اسحات األلاام وسفن النزان 
نوويددة مسدد حة بصددواريخ جوالددة، وىددي مدعومددة بمدددمرات وفر اطددات و اسددحات ألاددام مددن  ددوى غربيددة وعربيددة 
منةشرة منذ فةرة في الال يج العربي وبحر عمان ةحت عنوان إجرار مناورات مشةر ة.  ما ةنةشر سفن و دوات 

 ئ الصييونية بحجة إجرار ةدريبات مشةر ة في الدفاع عد الصواريخ الباليسةية.أمير ية داالن و بالة الشواط
 رياض قيوجي/ صحيفة الحياة )بتصّرف(

 10/9/1021، 1710التقرير المعموماتي 
 

 
 لحماية منشآت الااز في البحر المتوسط خوفًا من استيدافات معادية إسرائيميةخطة دفاعية  81

ؤوفددين بدىةسددور" عددن ميمددة جديدددة سددي   ف بيددا الجدديش ةةع دد  بحمايددة  شددف الالبيددر العسدد ري الصددييوني "ر 
"الميداه ال ةصددادية إلسددرازين" الوفددًا مددن ةعددرض منشددآت الادداز ليجمددات معاديددة، بعددد أن ا ةصددر دفدداع سدد ح 

  م فقط. وأوعش أن الالطة الدفاعية الجديددة ةةعدمن بجاندب  11البحرية عن المياه الةي ةبعد عن الشاطئ 
ة  ةالية، الةزود بقط  بحرية جديددة، ةدة رم مد  ميمدة الددفاع عدن األجيدزة ومنشدآت السدةالراج، ةطوير نظري

 سفن جديدة.  0وشرار 
 )عن العبرية، ترجمة المركز(  سرائيميموقع الجيش اإل   

 10/9/1021، 1710التقرير المعموماتي 

 
 لوطنية "إسرائيل" تطالب الدول العربية بإنقاذ الوضع اإلقتصادي لمسمطة ا 87

طالب المةحدث باسم وزارة الالارجية الصييونية "ياآن بالمور" الدون العربيدة  قطدر والسدعودية بإنقداذ الوعد  
اإل ةصددادي ل سدد طة الف سددطينية بواسددطة شددي ات م ةوبددة، ولدديس إصدددار بيانددات فارغددة، زاعمددًا أن  "إسددرازين" 

م يدون شدي ن  120 سطينيين ل عمن، وحولدت أ امت الطر  وأزالت نقاط ةفةيش وأصدرت ةصاريش إعافية ل ف
 من أموان العرازب لصالش الس طة. 

 )القناة األولى، ترجمة المركز(
 10/9/1021، 1710التقرير المعموماتي 

 
 

 حكومة نتنياىو تعين ديختر بدياًل لباراك في غيابو 86

 حرب "باراك" في حان غيابو.عينت "إسرازين" بصورة مفاجزة وزير الجبية الداال ية "ديالةر" بديً  لوزير ال
 )القناة السابعة لممستوطنين، ترجمة المركز( 

 10/9/1021، 1710التقرير المعموماتي 
 

 ثالثة شيدا  واعتقاالت واسعة في مخيم اليرموك بسوريا 80
ف سطينيين، اليوم الالميس، عم يات اط   نار نفذةيا  وات من الجيش  1إسةشيد  والقدس دوت  وم–غزة 

 سةيدفت ف سطينيين وسوريين  انوا لجأوا ال  حديقة بعد ةعرض احيازيم لعم يات  صف.النظام ا
وذ رت مصادر الاصة لد دوت  وم، من داالن ماليم اليرموك، أن  وة عس رية  بيرة من الجيش النظامي 
ن السوري، حاصرت حديقة ف سطين الةي ةةواجد فييا اعداد  بيرة من النازحين الف سطينيين والسوريين م
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احيار الماليم ومناط  مجاورة ةةعرض ل قصف، وباشرت بإط   النار باةجاىيم ما أدى لسةشياد 
 الف سطينيين الث ثة واصابة عدد آالر من الذين لجأوا ال  ة ك الحديقة.

وأعافت المصادر، أن عددًا من الجرح  سقطوا نةيجة ىذا اليجوم، في حين اعةق ت القوة العس رية 
يين والسوريين النازحين ل حديقة منذ فةرات طوي ة،  ما ا ةحمت  وة أالرى مسجد الوسيم عشرات الف سطين

 شابًا. 10الذي لجأت لو عشرات العاز ت السورية والف سطينية النازحة واعةق ت نحو 
وحسب ذات المصادر فقد ةم  ذلك ا ةحام مسةشفي فايز ح وة، واعةقان أحد الجرح  الذين  انوا بداال و، 

أن ةاادر القوة العس رية الماليم وةةوجو إل  أطرافو، حيث  امت بإغ   مدالن شارع اليرموك الرزيسي  بن 
"  د عادت إل  أرجار MTNوأشارت المصادر إل  أن شب ة الةصالت الالولية" أمام حر ة السيارات.

 الماليم بعد انقطاع دام يومين.
 10/9/1021، القدس، القدس

 
 األقصى المسجد الل بدأ تقسيمصالح: االحت رائد الشيخ 89

أفاد الشيخ رازد ص ح، رزيس الحر ة اإلس مية في ف سطين المحة ة، "أن إ ةحام المسجد األ ص   والسبين
وةشريد العاز ت المقدسية، من مدينة القدس، محاولت ىدفيا ةقسيم المسجد األ ص ، ةقسيمًا باطً  بين 

 الييود والمس مين".
م أل يبقي إل الوجود الييودي في القدس القديمة، 1010إلحة ن يطم  حة  عام وأعاف ص ح،" أن ا

 م أن ي ون  د فرض مقولة )القدس ال برى(".1020وحة  عام 
و ان "إن المسجد األ ص ، لن يةم ةحريره، ما  ،وأ د ص ح، ربط القعية الف سطينية، بالقعية السورية

طالب ص ح، األمة المس مة والعالم العربي، بالعمن فورًا، ع   و  دامت سوريا ةحت إحة ن عاز ة األسد".
ةثبيت صمود أىن القدس، في أرعيم، و بيوةيم، و مقدساةيم. معةبرًا ذلك، الحن الناج ، ولو مرح يًا، لمن  

 ةيويد القدس، من  بن اإلحة ن اإلسرازي ي.
 10/9/1021، السبيل، عّمان

 
 سامر البرق إلى األراضي المصريةسير األالترتيبات جارية إلبعاد قراقع:  10

 ان وزير شؤون األسرى والمحررين عيس   را  ، إن الةرةيبات إلبعاد األسير سامر ح مي البر   ورام اهلل
 من س ان   قي ية إل  األراعي المصرية ةجري اليوم الالميس، بعد ةردي وععو الصحي.

بعاده لجميورية مصر العربية، بعد ةدىور حالةو وأعاف  را   في ةصريش صحفي، أن األسير البر  ط ب إ
يوما، وأن الط ب جار بنار ع   موافقةو الشالصية وموافقة  211الصحية بسبب إعرابو عن الطعام منذ 

 عاز ةو.
وأع ن أنو من المقرر أن ينقن إل  الجانب المصري في سيارة إسعاف، ومنيا إل  إحدى المسةشفيات 

اية ال زمة. مشيرا إل  أن ةرةيبات زيارة عاز ةو  بن الروجو إل  مصر ةةم عبر المصرية لة ق  الع ج والرع
 الص يب األحمر الدولي.

 10/9/1021، وكالة األنبا  والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 المحررة عبير عواد تحاول حرق نفسيا احتجاجًا عمى الاال  األسيرة 12
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عاًما( حر  نفسيا بعد س ب الو ود ع   جسدىا  10ة )حاولت األسيرة المحررة عبير عودو العفة الاربية
 وسط مدينة رام اهلل بالعفة الاربية، غير أن عناصر من أمن الس طة منعةيا من ذلك.

وةحررت عودة عمن صفقة ةبادن األسرى األاليرة بين حر ة حماس والحة ن اإلسرازي ي، وىي من منطقة 
 طول رم شمان العفة.

 
ن األسيرة حاولت حر  نفسيا؛ احةجاًجا ع   األوعاع ال ةصادية في ظن وحسب شيود العيان، فإ

احةجاجات واسعة ةشيدىا مدن ومناط  العفة الاربية؛ بسبب ارةفاع األسعار والا ر، والاصة أسعار 
 الو ود والمواد األساسية.

 12/9/1021، السبيل، عّمان
 

 " الكنتين"باقتطاع أموال من حسابات  يةاإلسرائيم وزارة األسيرى تتيم إدارة السجونرام اهلل:  11
اةيمت وزارة شؤون األسرى والمحررين بالس طة الف سطينية، إدارة سجون الحة ن السرازي ي با ةطاع أموان 

لألسرى بطريقة غير شرعية ول  انونية، من ال ن فرض غرامات مالية ع   « ال نةين»من حسابات 
 األسباب. األسرى  عقوبات ةفرعيا ع ييم ألةفو

وأفاد مدير الوحدة القانونية في وزارة األسرى جواد العيماوي، في بيان صحفي بأن ىذه الارامات ةعةبر غير 
 انونية ووسي ة ابةزاز ةمارس بح  األسرى، وطريقة جديدة ل عاط ع   األسرى وةيديدىم ل سيطرة ع ييم 

 ة.ولردعيم عن المطالبة بحقو يم والحةجاج ع   ظروفيم الصعب
إن الوحدة القانونية في الوزارة بصدد إعداد مذ رة  انونية ل مطالبة بو ف ىذه ال ةطاعات من »و انو -

عادةيا إل  حسابات األسرى.  «أموان األسرى ورفعيا  انونيا وا 
م يون شيقن ا ةطعت من حسابات األسرى بش ن فردي وجماعي  1وأشارت وزارة األسرى إل  أن ما يقارب 

 .ييم منذ بداية العام الجاري عقوبات ع 
 12/9/1021، الدستور، عّمان

 
 منو إلى ساحات عامة %00زمنيا لمصالة ويخطط لتحويل  "األقصى"خاطر: االحتالل يقسم حسن  13

 ان األمين العام ل ييزة اإلس مية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حسن و نادية سعد الدين –عمان 
سرازي ي  سمت المسجد األ ص  زمنيًا بين المص ين المس مين والمةطرفين الاطر، إن س طات الحة ن اإل

 الييود،  مدالن ل سيطرة ع يو بش ن  امن.
وأعاف الاطر إل  "الاد" من األراعي المحة ة، إن ةقسيم األ ص  حاصن حاليًا، إذ فرض الحة ن، بقوة 

ة حة  ما  بن ص ة الظير ل مسةوطنين األمر الوا  ، ةقسيمًا زمنيًا لأل ص ، مالصصًا الفةرة الصباحي
والمةطرفين الييود يوميًا، باسةثنار عدد محدود من أيام األسبوع، مثن يومي السبت والجمعة، فيما يسمش 

 ل مص ين المس مين بدالون المسجد في أو ات الص ة المحددة ليا".
إلسرازي ي "ال نيست"  انونًا بيذا وبين أنو يةم حاليًا "شرعنة" الةقسيم عبر ةقديم أععار في البرلمان ا

 الالصوص، يسمش بسيطرةيم ع   األ ص .
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وأ د أمين عام الييزة، الةابعة لمنظمة الةحرير الف سطينية، الطورة الةقسيم الزمني لأل ص ، حيث يةم فيو 
 ع   2976السةحواذ ع    ن مساحة المسجد ال ن زمن معين،  ابن ل ةمديد، بينما يسيطرون منذ العام 

 ساحة البرا  بش ن  امن".
وبين أن س طات الحة ن لن ة ةفي في األ ص  بالوع  القازم الذي فرعةو في المسجد اإلبراىيمي 

% فقط منو بيد  12% من مساحةو سيطرة  ام ة، مبقية ع    62الشريف، حيث ةسيطر اليوم ع   
 المس مين، معةبرًا أن الحة ن يريد "األ ص " ب ام و.

% من مساحة المسجد األ ص  المبارك إل   80ر وجود مالطط إسرازي ي  يد الةنفيذ لةحوين وأ د الاط
ساحات عامة، وما ةبق  من النسبة البا ية ةنحصر في الساحات المسقوفة في الجية الجنوبية و بة الصالرة، 

ون ساحة المسجد ما يعد  ارثة الطيرة وسيطرة  ام ة ع يو. وأوعش أن المسةوطنين والمةطرفين الييود يدال 
من ال ن باب المااربة، ويقومون بإحيار الطقوس الدينية واسةعراض الرازط ىدم األ ص  وا  امة اليي ن 

 المزعوم م انو، وأدار أنشطة معينة، "بععيا معروف لنا وأالرى غير معروفة".
 12/9/1021، الاد، عّمان

 
 الضفة الاربيةجتماعية في التجدد االحتجاجات ا 18

 جددت أمس احةجاجات المطالبين بالعدالة الجةماعية وم افحة الفساد في العفة الاربية المحة ة.ة ورام اهلل
، وسط بيت لحم، حيث أو فوا ”دوار السينما“وأو ف العشرات من الشبان الف سطينيين حر ة المرور ع   

ي الس طة الوطنية السيارات احةجاجًا ع   غ ر المعيشة جرار ارةفاع أسعار الس   األساسية في أراع
 الف سطينية.

لاار اةفا ية باريس  ورفض المحةجون سياسة الح ومة الف سطينية ال ةصادية، مطالبين بمحاربة الفساد وا 
 ال ةصادية الم حقة باةفا  أوس و ل س م المرح ي بين الف سطينيين واإلسرازي يين.

 ة، واإلفراج عن المعةق ين السياسيين. ما شددوا ع   عرورة عمان الحريات العامة  ام ة دون ةجزز
 12/9/1021، االتحاد، ابوظبي

 
 تعمل عمى اقامة جسر ياير معالم مدخل بمدة سموان اإلسرائيمية "موريا"شركة  11

ةعمن شر ة ةطوير القدس)موريا( ال ن األيام القادمة ع   بنار جسر ل مشاة والسيارات يربط بين  سوالقد
ينة داود" المقام ع   مدالن ب دة س وان، وصول ال  نف  ساحة البرا ، مرورا مر ز الزوار السةيطاني "مد

 بساحة وادي ح وة "مو ف جفعاةي".
وأوعش مر ز مع ومات وادي ح وة أن نشرة ةم ةوزيعيا ع   أىالي حي وادي ح وة في ب دة س وان عنوانيا 

رزيسي الُمسةالدم حاليا لةحوي و ال  "ةاييرات في حر ة السير"، ةشير ال  ان العمن سي ون في الشارع ال
جسر سيربط بين البؤرة السةيطانية وحازط البرا ، وسيمةد العمن فيو عدة أشير، من الساعة الحادية عشرة 

وسوف  ليً  حة  الالامسة صباحًا، مبينًا ان الشرطة اإلسرازي ية سةقوم بإغ   الشارع أمام حر ة السيارات.
بالةعاون بين "شر ة موريا" و"ب دية القدس" و"الشرطة اإلسرازي ية" و"س طة يةم العمن ع   بنار الجسر 

 اآلثار".
 10/9/1021، القدس، القدس
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 شيراً  21لمدة  بالسجن 80الحكم عمى قيادي من فمسطينيي  17
فرعت مح مة اسرازي ية أمس الالميس، ع   محمد  ناعنة القيادي في حر ة و برىوم جرايسي - الناصرة

شيرا، اعافة إل  ح مين بالسجن م  و ف  22، بالسجن لمدة 08د" الناشطة بين ف سطينيي "ابنار الب 
شيرا، بعد أن أدانةو "بةيمة" المشار ة في ةظاىرة في ذ رى عدوان حزيران  بن أ ثر من  16الةنفيذ لمدة 

 عام، في مرةفعات الجولن السورية المحة ة.
 12/9/1021، الاد، عّمان

 
 محصول عمى اعتراف بالدولةلالفمسطينيين يؤيدون التوجو إلى مجمس األمن % من 63استطالع:  16

يعةقدون أنو في حان  يام إسرازين بشن ىجوم  % من الف سطينيين،81اظير اسةط ع ل رأي أن و القدس
 ع   المنشآت النووية اإليرانية فإن ذلك سيؤدي إل  اندلع حرب إ  يمية  بيرة.

 ن مشةرك من  بن "معيد ةرومان ل دف  بالس م" في الجامعة العبرية في وجار أن السةط ع أجري بش
 القدس، و"المر ز الف سطيني ل سياسات ودراسة الرأي العام" في رام اهلل.

% من الف سطينيين إنيم يعةقدون أنو في حان فوز 22أما بالنسبة لنةالابات الرزاسة األمري ية، فقد  ان 
% إنو سي ون لذلك ةأثير س بي، بينما 11أي ةأثير ع   وععيم، في حين  ان باراك أوباما لن ي ون ىناك 

 % إنو سي ون لذلك ةأثير إيجابي. 9 ان 
% من 61وبسبب الجمود في المفاوعات بين إسرازين والس طة الف سطينية، فقد بين السةط ع أن 

بالدولة الف سطينية، بينما  ان  الف سطينيين يؤيدون الةوجو إل  مج س األمن من أجن الحصون ع   اعةراف
% إنيم يؤيدون اإلع ن من جانب واحد 27% إنيم يؤيدون المقاومة الشعبية غير العنيفة، في حين  ان 72

 عن إ امة الدولة  الف سطينية.
مو عا في العفة الاربية  216عاما من  28ف سطينيا فو  جين  2160يذ ر أن العينة الف سطينية شم ت 

من أي ون/سبةمبر  22-21القدس المحة ة( و طاع غزة. و د أجريت المقاب ت وجيا لوجو في  )بما في ذلك
 %.1الحالي، وبنسة الطأ ةصن إل  

 10/9/1021، وكالة سما اإلخبارية
 

 % 81انخفاض حجم الواردات عبر األنفاق بنسبة وزارة االقتصاد بازة:  10
واردات لقطاع غزة عبر األنفا  ةأثر بعد إ دام أ دت وزارة ال ةصاد الوطني في غزة أن حجم الو غزة

الس طات المصرية ع   إغ   عشرات األنفا  مؤالرًا عقب حادث سينار، موعحًة أنيا أثرت س بًا ع   
 الوع  ال ةصادي في غزة.

وبينلت الوزارة في بيان وصن "صفا" نسالة عنو الجمعة أن نسبة دالون الواردات الشيرية عبر األنفا  من 
% نةيجة ىدم عدد  بير من األنفا  والةعيي  ع   02اد اإلنشازية بعد و وع الحادث انالفعت بنسبة المو 

 دالون المواد من المةبقية منيا.
%، عما 12وأشارت إل  أن نسبة دالون المواد األساسية  الطحين واألرز والس ر والقمش انالفعت إل  

  ان يةم ادالالو في الفةرات الماعية.
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دالون الواردات عبر معبر  رم أبو سالم، أوعحت أن نسبة دالون الواردات الشيرية ل قطاع وفيما يةع   ب
% ال ن أغسطس الماعي في ظن انالفاض نسبة دالوليا عبر 11من المواد األساسية عبره ارةفعت بنسبة 

 األنفا  في الشير ذاةو.
شاحنة يوميًا  حد أ ص   100ونو ىت إل  أن ععف اإلم انات الفنية ل معبر و درةو فقط ع   اسةيعاب 
 ةحون دون ة بية احةياجات  طاع غزة من المواد األساسية وغيرىا من المواد.

وأوعحت الوزارة أن المواد اإلنشازية الواردة ل قطاع عبر "أبو سالم" مالصصة فقط ل مشاري  الةي ةنفذىا 
بازة يعةمدون بش ن أساسي ع    المؤسسات الدولية وليست ل سةي ك المح ي، لفةًة إل  أن المواطنين

 دالون ة ك المواد عبر األنفا  فقط.
وأ دت أن ععف حجم الواردات ل قطاع عبر المعابر واألنفا  ع   حد سوار، وعدم ة بييا لحةياجات 
المواطنين دفعت الح ومة ل ةف ير بجدية في إنشار منطقة ةجارية حرة م  الجانب المصري إلنيار سيطرة 

صاديًا ع   القطاع، والةوجو نحو العم  العربي إل امة ع  ة ةجارية ةنمي ال ةصاد الحة ن ا ة
 الف سطيني.

 12/9/1021، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 االتصاالت الفمسطينية توقع اتفاقية تحرر خدمة اإلنترنت من الييمنة اإلسرائيمية 19
ةن"، وشر ة "بانةن" الةر ية، اةفا ية شرا ة لربط و عت شر ة الةصالت الف سطينية "بال يوسف الشايبو

ف سطين م  شب ة ألىم موا   النةرنت العالمية، لةوفير مسار بدين لنقن البيانات بين الشر  األوسط 
 وأوروبا.

وبموجب الةفا ية، الةي ةم ةو يعيا اليوم الالميس في مقر شر ة جوان بمدينة رام اهلل، فانو سيةم ربط شب ة 
ت الف سطينية "بالةن"، عبر أون  ابن بحري مباشر، حيث ةعد "بانةن" المزود الدولي لمبيعات الةصال

الجم ة لالدمات البيانات والالدمات الصوةية، ما سيةيش بالةالي اسةانار شر ة الةصالت الف سطينية عن 
افة إل  شر ة ايطالية، الشب ات اإلسرازي ية في مجان النةرنت،  ون الشر ةين) الف سطينية والةر ية( إع

  ةيا عبر  وابن األلياف العوزية، الةي ةصن فران فورت، م  ف سطين واألردن.بسةوصن ش
وحعر حفن ةو ي  الةفا ية رزيس الوزارر س م فياض، والرزيس الةنفيذي لمجموعة شر ة الةصالت 

عمار الع ر، ومدير عام شر ة الةر ية ح م  نفاني، والرزيس الةنفيذي لمجموعة الةصالت الف سطينية 
 الةصالت عبد المجيد م حم

 12/9/1021، األيام، رام اهلل
 

 أميركي -إسرائيمي -فمسطين تتصدر ىموم العرب في ميرجان تورونتو والتوقيع عربي  70
الذي سر  األعوار من الجرح الف سطيني ال بير ووع   "الربي  العربيو "في ي حبيب -ةورونةو ) ندا( 

جير دوًل باغةةيا ثورات لم ة ن في بان احد، أطن  باسةحيار ع   الدورة المنصرمة من ميرجان ةحت الم
الجديدةو ف سطين والصراع -الةي فةحت نافذة  بيرة ع    عايانا، من ال ن القعية القديمة« ةورونةو»

من الميرجان،  1009اإلسرازي ي... و أن في ىذه البرمجة دحعًا ل ةيامات الةي رافقت دورة عام -العربي
والمميز في  بةن أبيب، لمناسبة مرور مزة سنة ع   ةأسيسيا.« من مدينة إل  مدينة»إذ احةفت في ةظاىرة 

األف م الةي عرعت في ىذه الدورة وةناولت القعية الف سطينية في ش ن أو آالر، ىو غياب أحادية الرؤية 
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ن  ان النحياز لصالش ف سطين ماليمًا ع   معظم ال شرازط الةي ةطر ت إل  ىذا الموعوع، وحين نقون وا 
غياب أحادية الرؤية، نعني النظر إل  القعية الف سطينية بعيون ا ثر من جنسية، عربية طبعًا، ول ن أيعًا 

 أمير ية و... إسرازي ية.
عالم »ل مالرجة آن ماري جاسر أو « لم ا شفةك»النحياز بدييي إذ يأةي من أف م بةوا ي  ف سطينية )مثن 

أة  إل  جانب « ةورونةو»ل مالرج زياد دويري(، ل نو في « الصدمة)»لميدي ف يفن( أو لبنانية « ليس لنا
سرازي ي « 290الدولة )»األف م الث ثة ىذه، بةو ي  أمير ي  لعيران « زيةون)»ل مالرج دان سيةون( وا 

وات األاليرة أف م  ثيرة اعةبرىا  ثيرون ولم ي ن ىذا مفاجزًا أيعًا، ففي إسرازين انةجت ال ن السن ري  يس(.
 أنيا ةالدم القعية الف سطينية أ ثر مما الدميا بعض األف م الف سطينية أو العربية.

 12/9/1021، الحياة، لندن
 

 ألف حالة 090في غزة يتعامل مع أكثر من  األردني"المستشفى الميداني " 72
جيودىدا فدي الةالفيدف مدن معانداة  10غدزة  األردنديي ةواصدن طدوا م المسةشدف  الميدداني العسد ر و بةدرا –غزة 
 األنبدارو دان  ازدد المسةشدف  عمدر الحياصدات فدي ةصدريش لمراسدن و الدة ه، بقطاع غزة وعد ج مرعدا األىن

في غزة في السادس والعشرين مدن  دانون الثداني عدام  أ يمطوا م المسةشف  الذي  أن)بةرا( في غزة،  األردنية
 ألدف 16فدي  طداع غدزة بيدنيم  األىدنمراج  من  ألف 890من  أ ثرةعام ت م  وحة  اليوم )أمس(  1009

 .10مراج  ةعام ت معيم طوا م غزة 
12/9/1021، الدستور، عّمان  

 
 ستقبل رموز وقيادات حماس كزوار فقط وليس بصفتيم الرسميةن :المصريوزير الخارجية  71

امن عمرو أن مصر ةسةقبن رموز و يادات أع ن وزير الالارجية المصري محمد  و  فاح زبون - رام اهلل
 حر ة السياسي لم ةب الإل  أن لقاره م  رزيس  حر ة حماس  زوار فقط وليس بصفةيم الرسمية، مشيراً 

أن ىذا  الالد مشعن جار في ىذا اإلطار. ونف  الوزير ما ةردد عن افةةاح م ةب لحماس بالقاىرة، معةبراً 
أن مصر ةواصن جيودىا من أجن اسة مان م ف المصالحة  الموعوع ل أساس لو من الصحة، مؤ داً 

 الف سطينية، ألنو أحد اىةماماةيا الرزيسية، وشدد ع   أن ع  ة مصر بالف سطينيين ل ةميز بين أحد منيم.
 12/9/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 ل دوليسينا  شأن داخمي ال ُيناقش في أي محفوتؤكد أن " تنفي تعديل "كامب ديفيدالقاىرة  73

ل ينا ش  يسينار أمر داال  يشددت القاىرة ع   أن الوع  فو و التالحسن مواسي و  -القدس المحة ة 
غيرىا، و ان وزير الالارجية محمد عمرو في ةصريحات صحافية، ردًا  أو األمنفي أي محافن سوار مج س 

إن وعاع األمنية في سينار، بالش وى من األ األمنلمج س  "إسرازين"ع   سؤان حون الالطاب الذي وجيةو 
الةي ةقوم بيا  وات الجيش والشرطة  األمنيةوالجمي  يرى العم يات  "سينار ةحت السيطرة المصرية ةماماً 

فييا وال يفية الةي يةم بيا الةعامن م  األوعاع". وأعافو "إن سينار وأمنيا شأن داال ي مصري ونحن 
ىذا الموعوع وليس لو أن ينا شو، وأن مصر أوعحت ىذا في  األمنلون عنو ةمامًا ول شأن لمج س و مسؤ 

 ول ن الطراف ومسةمرون في إيعاحو  ن و ت من دون أي لبس". األمنالمو ف لمج س 
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، نف  عمرو وجود نية ل ةعدين في المرح ة الحالية، "إسرازين"وردًا ع   سؤان حون ةعدين اةفا ية الس م م  
 الةيب ة ةعدين الةفا ية فسيةم ةعدي يا، ويةم حاليًا الةعامن م  الةفا يات و ان إنو "إذا اسةدعت المرح ة المق

 و عةيا مصر  ما ىي".
 12/9/1021، بيروت، المستقبل

 
 السعودي: السعودية ترغب في إنيا  الخالف بين حماس وفتح الشورىمجمس بعضو  78

وانط  ا من مو فيا الداعم  ،زىير الحارثي أن السعودية .أ د ععو مج س الشورى السعودي د والرياض
ةرى أن النقسام الف سطيني الداال ي أععف القعية في المحافن الدولية، وةرغب في  ،ل قعية الف سطينية

  إنيازو الدمة ل مص حة الف سطينية أول والعربية بوجو عام.
  حر ةي ع مو بوجود مبادرة سعودية جديدة لجم  دس برس و الةفي ةصريحات الاصة ل ،ونف  الحارثي

فةش وحماس ومساعدةيما ع   إنيار النقسام وانجاز المصالحة، ل نو  انو "أعةقد أن السعودية مو فيا 
واعش لجية دعميا ل قعية الف سطينية في المحافن الدولية، وىي ع   المسةوى الف سطيني الداال ي ةقف 

ينيون الدمة ل مص حة الف سطينية ع   مسافة واحدة من جمي  األطراف، ولذلك فيي ةطمش أن يةوحد الف سط
أن يساعد ع   ةقريب  يم نووالعربية. ومن أجن ىذا اليدف ل أعةقد أن السعودية سةةردد في أي مو ف 

وأعافو "السعودية  وجيات النظر بين حر ةي حماس وفةش بما يساعد ع   ةوحيد المو ف الف سطيني".
 سطينية، وفي ةقديري أن ىذا الةدالن ىو الذي أفشن   قة من الةدالن الالارجي الذي يعبث بالمصالحة الف

اةفا  م ة الم رمة بين حماس وفةش، ومن المعروف أن  وى إ  يمية ةعمد إل  الةدالن في الم ف الف سطيني 
الدمة ألجندةيا الالاصة. السعودية بح م مو عيا العربي واإلس مي ةسع  من مو   الحياد في إنيار ىذا 

 لف سطينية".الال ف الدمة ل مص حة ا
 10/9/1021قدس برس، 

 
 قام بيا الممياردير الييودي األميركي رون الودر "إسرائيل"محاولة توسط مع  رفضتأردوغان:  71

في  لو وسيطاً  "إسرازين" شف رزيس الح ومة الةر ية رجب طيب أردوغان النقاب عن إرسان و ح مي موس 
أوعش أردوغان في مقاب ة م  ة فزيون ان ةي في الةر ي محاولة إلبرام صفقة إلنيار األزمة بين الدولةين. و 

ماذا  ان ىدفو؟  ان يفةرض بو ". وةسارنو "أنيم أرس وا لي  بن بععة شيور الييودي األغن  في العالم"
وشدد ع   أنو في لقازو  ."أن ي عب دور الوسيط. ول ن ينباي ليم أن يع موا أن العةذار لوحده غير  اف

إل  مسار س يم وةطبي   "إسرازين"مير ي أوعش لو أن إلعادة الع  ات بين ةر يا وم  الم ياردير األ
أن ةعةذر عن  ةن النشطار األةراك الةسعة الذين  انوا ع   مةن  "إسرازيند"الع  ات بين الدولةين، ينباي ل

ح  وأن ، وأن ةدف  ةعويعات لعاز ت العحايا والجر 1020أسطون الحرية ل ةعامن م  غزة في العام 
 ةزين الحصار المفروض ع   غزة. 

نو لم ةب  ل "الحة ن اإلسرازي ي يشعر حاليا بعزلة أ ثر من أي و ت مع "و ان إن  ع  ة إل  "إسرازيند"وا 
وأعاف أنو في األشير األاليرة ةوجو إليو  ن  ."بحاجة لةر يا"م  دولة إس مية واحدة لم يذ ر اسميا وىي 

، "إسرازين"الروسي و ذلك رزيس الح ومة البريطانية، في محاولة ل ةوسط بين ةر يا ومن الرزيسين األمير ي و 
زالة الحصار.  ل نو  رر أمام ث ثةيم ط بات العةذار، الةعويض وا 
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و الت صحف ةر ية إن ىذا الوسيط ىو رزيس ال ونارس الييودي العالمي الم ياردير رون لودر بالرغم من 
بنيامين نةنياىو ش دون أدلسون. ومعروف  اإلسرازي يةم ىو صدي  رزيس الح ومة أن أغن  ييود العالم اليو 

أن ع  ة مميزة ةجم  بين لودر ونةنياىو و د سب  ل ودر أن  ام بميمات وساطة وجس نبض لصالش 
 نةنياىو في العاصمة السورية.

إرسان ل لودر ول أدلسون إل   إسرازي ية أنو لم يةم غير أن مصادر في الح ومة اإلسرازي ية أب ات صحفاً 
أ دت أن لودر ىو من  ام بالميمة وأن نازب رزيس  تأحرونو ةر يا من جانب نةنياىو. ول ن يديعوت 

مؤةمر رؤسار المنظمات الييودية، مال ولم ىون ين رافقو في ال قار م  أردوغان. وأوعحت أن الرج ين 
 ع   النةازج بعد الزيارة.أط عا اإلسرازي يين ع   الميمة  بن الزيارة و 

 12/9/1021السفير، بيروت، 
 

 عمى مصر 2976 سنةاألسد: السعودية كانت ورا  العدوان في  77
وفةش النار ع   السعودية الةي  "،أعدار سوريا"رف  الرزيس السوري بشار األسد من حد ة ليجةو في مواجية 

، العربي المصرية نشرت مقةطفات منو أمسفي حديث لمج ة األىرام ، وشدد، 2976 ان إنيا ورار عدوان 
ع   مصر، و انوا يباىون بأنيم    موا أظافر عبد  2976 سنةن  انوا ورار العدوان في يالسعوديأن  ع  

 الناصر، والوثاز  الةاريالية  شفت ىذا الدور بعد رحين الزعيم العربي ال بير.
 12/9/1021األخبار، بيروت، 

 
 يدعو "إسرائيل" إلى االنضمام إلى معاىدة حظر االنتشار النووي اً رمزي عربية تقدم قراراً الدول ال 76

نيا  ررت في "بادرة لحسن النية" المةناع إ الت دون عربية يوم الالميس و عماد عمر ،رفقي فالري -فيينا 
ة ل طا ة بقرار يةع   بةرسانةيا النووية المفةرعة في الجةماع السنوي ل و الة الدولي "إسرازين"عن اسةيداف 
أوس  لةال يص  و ان مبعوثون عرب إن ىذا الةحرك يدعم جيوداً  .األسبوعالمةحدة ىذا  لألممالذرية الةابعة 
ميما غير  لن ةقدم  راراً  إنيال نيا  الت  إسرازينوانةقدت الدون العربية بشدة  النووية. األس حةالمنطقة من 

نمام زم  معاىدة حظر النةشار النووي ووع   ن منشآةيا  إل النعمام  إل  "إسرازين"رمزي يدعو  وا 
جن عدم ةقويض مؤةمر ا ةرحت أو الت إن ىذا ةقرر من  الو الة الدولية ل طا ة الذرية. إشرافالنووية ةحت 

 .األوسطالنووية في الشر   األس حةمنطقة الالية من  إنشارمصر عقده في و ت لح  ىذا العام لبحث 
 سيحطم أي آمان بمشار ةيا في ىذه المحادثات. "إسرازين"أي  رار يسةيدف  إنو ان دب وماسيون غربيون 

 10/9/1021وكالة رويترز، 
 

 الدفاعية تستطيع إزالة الكيان الصييوني من الوجود اتناقدر ي: يرانإلا الدفاعوزير  70
 ،حمد وحيديأ عن وزير الدفاع الجنران (ارنا) لألنبار اإليرانية اإلس ميةنق ت و الة الجميورية  وطيران

درجة  إل في مواجية ةيديدات ال يان الصييوني  بيرة  إليرانن "القدرة الدفاعية أ ،ال ن مؤةمر صحافي
ن "ال يان الصييوني الااصب يعاني اليوم مشا ن أ إل ولفت  ىذا ال يان من الوجود". إزالةةسةطي   أنيا

 ال ليا الةاطية ع   مشا  و الداال ية". مبالاات يحاون من إلات الةي يط قيا ما ىي دعدة، والةيدي

 12/9/1021النيار، بيروت، 
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 انضمام الفمسطينيين إلى األمم المتحدة يتم عبر تسوية فمسطينية إسرائيمية:مون كيبان  79
أعرب األمين العام لألمم المةحدة بان  ي مون، عن عدم ارةياحو إل  الالطوة و فادي أبو سعدى - رام اهلل

لرف  مو   ف سطين من مرا ب إل  دولة غير ععو. و ان في مؤةمر صحافي في ةي ةسع  ، الالف سطينية
طموح "نيويورك، إن انعمام الف سطينيين إل  األمم المةحدة يةم عبر ةسوية ف سطينية إسرازي ية. وأعاف أن 

 مود عباس ط باً األمم المةحدة  ديم ل ااية، وفي العام الماعي أودع الرزيس مح إل الف سطينيين ل نعمام 
في مج س األمن الدولي ل حصون ع   الععوية، ول يزان الط ب في أدراج المج س، ولذلك فإنني  ف سطينياً 

 . "ةسوية ةقوم ع   مبدأ الدولةين إل أعةقد أن ىذا الموعوع ينباي ح و من ال ن الةوصن 
 12/9/1021األخبار، بيروت، 

 
 ألمن في المنطقة بدون إقامة دولة فمسطينيةميمباند: ال يمكن تحقيق العدل وا ديفيد 60

إن غياب ف سطين عن العناوين الرزيسة ل يعني " ان وزير الالارجية البريطاني الساب  ديفيد مي باند  ولندن
أنو يم ن ةناسي القعية الف سطينية، وحيث نعرف حقيقة أنو ل يم ن ةحقي  العدن بدون إ امة دولة 

، محذرا من "يعًا في غياب الدولة أن يةحق  األمن إلسرازين وفي المنطقةف سطينية مسةق ة ول يم ن أ
وطالب  مالاطر غياب آفا  إ امة حن الدولةين بسبب السياسات السةيطانية اإلسرازي ية وال   الو از .

في عشار ريعي إ امةو جمعية العون الطبي لف سطين، بإنيار  10/9يوم الالميس مي باند، في   مة ألقاىا 
 عية م  عية عدن واسةق ن وليس حر ة إس مية دينية ةدعو "نقسام الف سطيني السياسي، و انو إن ال

 ."انقسام ف سطين بين غزة والعفة ع   جيود الناشطين"، وأشار إل  الطورة "ل نقار والطيارة
ين في ربما غابت ف سطين عن ىةافات المةظاىر "وةطر  مي باند إل  معاعفات الربي  العربي، و انو 
 ."الشوارع العربية ول نيم لم ينسوا ذلك في عقوليم و  وبيم

عن عدم إم انية  ،مرشش الحزب الجميوري في النةالابات األمير ية ،وانةقد مي باند ةصريحات ميت رومني
 ."إسرازين"حن المش  ة الف سطينية و ولو إن الف سطينيين يريدون ةدمير 

 10/9/1021ية )وفا(، نوكالة األنبا  والمعمومات الفمسطي
 

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تطالب بالتدخل لدى السمطة لوقف االعتقاالت في الضفة :بريطانيا 62
 الت المنظمة العربية لحقو  اإلنسان في بريطانيا إنيا ة قت  ازمة من المج س الةشريعي في العفة  ولندن

ين ع   يد األجيزة األمنية الةابعة ل س طة الف سطينية، الاربية بأسمار الذين اعةق وا ال ن اليومين الماعي
وذ رت  غالبيةيم العظم   ما ىو واعش من القازمة أسرى محررين. اسماً  228حيث ةعمنت القازمة 

 دس برس، أن نواب المج س الةشريعي  و الةأرس ت نسالة منو ل 10/9المنظمة في بيان ليا يوم الالميس 
ةةم الارج إطار القانون دون مذ رات اسةدعار  ما ادع  الناط  الرسمي باسم  العةقالتأب اوىا أن ىذه 

وذ رت المنظمة  األجيزة األمنية، حيث ىناك الشية حقيقة ع   بعض المعةق ين من ةعرعيم لةعذيب شديد.
أنيا راس ت مفوعة الع  ات الالارجية في الةحاد األوروبي وجامعة الدون العربية ومنظمة الةعاون 

 الةعسفية واإلفراج عن المعةق ين. العةقالت مي وط بت منيم الةدالن السري  وو ف ىذه اإلس
 10/9/1021قدس برس، 
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 يدين اعتقال أحد أعضائو من قبل أمن السمطة في نابمس األورومتوسطيالمرصد  61

ن معيا في مدينة اة يمت منظمة حقو ية أوروبية، أجيزة أمن الس طة الف سطينية باعةقان أحد العام ي وجنيف
 دس برس و الة لمرصد األورومةوسطي لحقو  اإلنسان في بيان ة ق ت او ان  ناب س، يوم الث ثار الماعي.

، إن جياز المالابرات الف سطينية العام ة اعةقن األ اديمي والناشط واصف 10/9نسالة عنو يوم الالميس 
، وذلك عمن حم ة اعةقالت واسعة القدح الذي يعمن عمن طا م المرصد في األراعي الف سطينية

اسةيدفت مجموعة من النشطار السياسيين والحقو يين وأصحاب الرأي، في مشيد يدل ن ع    زيادة حصار 
 الحريات العامة في العفة الاربية، وف  البيان.

ط   الحريات العالمرصد ودعا  امة األورومةوسطي الس طة الف سطينية إل  اإلفراج الفوري عن القدح وا 
 وو ف سياسة العةقان الةعسفي الُمدان دوليًا، حسب البيان.

 10/9/1021قدس برس، 
 

 سيماي اتفاقات السالم مع مصر واألردن : ضرب إيران"إسرائيلي"تحذير أميركي ل 63
أن اإلدارة األمير ية ةع  أمام عربة عس رية منفردة ل منشآت النووية  "إسرازين"اعةبرت و ح مي موس 

القازمة م  محيطيا.  "إسرازين"لمزيد من العرا ين بةحذيرىا من أن عربة  يذه سةنيي ع  ات اإليرانية ا
بأن اليجوم المنفرد ع   إيران  "إسرازين"يديعوت أحرونوت فإن الوليات المةحدة أب ات جريدة وبحسب 

ر سياسي ونق ت الجريدة عن مصد سيقعي ع   اةفا يةي الس م القازمةين م   ن من مصر واألردن.
نما الشارع "إن أمسو  ،إسرازي ي مط   ورفي  المسةوى  ولو القادة العرب حاليا ل يسيطرون ع   شعوبيم وا 

ىو من يسيطر ع   الزعمار. وىجوم إسرازي ي ىو بالعبط ما يحةاج إليو اإليرانيون اآلنو  ن الشارع 
رازي ي ىذا ربط الةحذير بالةطورات . وبحسب الجريدة فإن المصدر اإلس"العربي والمس م سيالرج ل ةظاىر

ما جرى م  الفي م عد محمد ليس سوى المقدمة لما سيحدث "األاليرة في العالم اإلس مي مشددا ع   أن 
 ."في حان شن اليجوم اإلسرازي ي

 12/9/1021السفير، بيروت، 
 

 اهلل التوّغل البري اإلسرائيمي؟ حزبكيف سيواجو  68
ل حددرب المقب ددة؟ ىددو السددؤان الددذي حدداون القازددد السدداب  لوحدددة اليندسددة  يحيدد  دبددو و  يددف يسددةعد حددزب اهلل

إسدددرازين »ل ميمددات الالاصددة فددي الجدديش السدددرازي ي، عدداةي شددي ش، اإلجابددة عنددو، فدددي العدددد الاليددر لمج ددة 
 العبرية، المةالصصة في الشؤون العس رية والمنية.« ديفنس

، أجددرى ةاييددرًا 1007سددت سددنوات ع دد  حددرب عددام وأشددار ال اةددب إلدد  أن حددزب اهلل، بعددد مددرور أ ثددر مددن 
، الةدي ةةر دز «النظريدة القةاليدة الالاصدة بدالحزب»عميقًا في انةشاره الميداني. وىذا الةايير يدأةي ع د  ال فيدة 

الةصددور اليندسددي الجديددد لحددزب اهلل »، وبمصددط حات مينيددةو فددإن «نقدداط عددعف العدددو»ع دد  فيددم مددا يددراه 
 «.لمحدثة الشام ة، الةي ب ورىا في أعقاب الحربيندمج في النظرية القةالية ا

ويقد ر حزب اهلل، بحسب ال اةب، أن الجيش اإلسرازي ي سيعمد إل  شدن منداورة بريدة سدريعة وواسدعة النطدا ، 
. وىذا الةقدير أدى بدوره، من جية حزب اهلل، إل  ةاييرين أساسيين في عقيدةو 1007ال فًا لما حصن عام 

مددن المندداط  المفةوحددة، بمددا فددي ذلددك الالندداد  الةحددت أرعددية، إلدد  داالددن القددرى والمندداط  القةاليددةو النةقددان 



 
 
 

 

 

           31ص                                    1716العدد:                12/9/1021 الجمعة التاريخ:

الحعرية، وفي موازاة ذلك، بنار عدد من الطوط الدفاع، ابةداًر من الالط الحدودي م  إسرازين، وصوًل إلد  
 المناط  الةي ةعم  وات حزب اهلل ال بيرة، في داالن العم  ال بناني.

، أي الحفداظ «الددم وال ةصداد»سدب الالبيدر السدرازي ي، أن يسدةنزف إسدرازين عدن طريد  ويريد حزب اهلل، بح
ع    ددرات إطد   صداروالية باةجداه العمد  اإلسدرازي ي، وجبايدة أثمدان بشدرية وا ةصدادية مدن إسدرازين. ومدن 

 دراره أجن ةحقي  ذلك، يعمن حزب اهلل ع   حماية مرا ز إط   الصواريخ من أي ىجمات. مدن ىندا، يدأةي 
 بالنةقان إل  القرى والمدن، الةي ةةيش لو الحةفاظ بموا   إط   الصواريخ، بش ن أفعن من الماعي.

، وةيددف إلد  الحفداظ 1007وأ د ال اةب وجدود أربعدة الطدوط دفداع أنشدأىا حدزب اهلل فدي أعقداب حدرب عدام 
 ع   مقومات حزب اهلل الرزيسية، وىي بحسب ال اةبو

ة الحدددود الدوليددة، ويسددةالدم بشدد ن رزيسددي لجمدد  المع ومددات السددةالبارية مددن داالددن ، فددي محدداذاالخييط األول
 القرى. وليست ميمةو صد  وات الجيش اإلسرازي ي.

معنددي بحمايددة المسدداحات حددون القددرى الةددي ةوجددد داال يددا المرا ددز القياديددة ومنصددات إطدد    الخييط الثيياني،
الةنقددن، وفددي ةالدوم القددرى الةددي ةالعدد  لسدديطرة  الصدواريخ. ويةعددمن ىددذا الالددط عوازدد  ىندسدية ع دد  محدداور

الصددواريخ عددد الدددروع، ونيددران القناصددة وةشدد ي ت ةحددت أرعددية، ميمةيددا القةددان والسدديطرة والددةح م وةددوفير 
 القدرة ع   نقن القوات.

في محاذاة  ن  رية أو مدينة أو منشأة من أي نوع، واليدف منو حماية المنشآت نفسيا،  ويوجد الخط الثالث
 ةايير في وسازن الحماية، ةبعًا ل يدف المحمي، ولنوعية الةيديد. م 
، فيدو أحدد الةاييدرات الرزيسدية ع د  النظريدة القةاليدة الالاصدة بدالحزبو وىدو مسداحة  ةدان ةدم الخيط الرابيعأما 

إنشارىا شمالي نير ال يطاني، وغايةيا ةأمين حمايدة ل صدواريخ البعيددة المددى،  مدا أن ميمدة ىدذا الالدط ىدي 
مواجية اليار اللةفاف العرعي ل جديش اإلسدرازي ي، سدوار عبدر البحدر أو الجدو، و دذلك دعدم الطدوط الددفاع 
األمامية، مشيرًا إل  أن السيطرة ع   الطوط الدفاع والنةقان من المساحات المفةوحة إلد  المنداط  المبنيدة، 

رب السدددابقة. وفدددي  دددن الدددط يةيحدددا لحدددزب اهلل موارمدددة العوازددد  اليندسدددية بشددد ن أفعدددن ممدددا حصدددن فدددي الحددد
ومساحة ةماس، وع  حزب اهلل وسازن دفاعية الاععة ل سديطرة الناريدة والبصدرية، وفدي بععديا، الصوصدًا 
في محاور الةنقن، ةم زرع عبوات وألاام يجري ةشاي يا بواسطة منظومات مةطورة موجودة في نقداط الرصدد. 

، ويمث ن ةحديًا  بيدرًا ل جديش اإلسدرازي ي أثندار محاولةدو وىذا ىو أس وب القةان العصاباةي الذي ةبن اه حزب اهلل
 «.نظيفة»الحفاظ ع   محاور ةنقن 

وعن انةقان ةش ي ت حزب اهلل إل  المناط  المدينيدة، يدرى ال اةدب أن ىدذا النةقدان يدؤمن لحدزب اهلل وسدازن 
ض، مشدديرًا إلدد  أن الةيديددد دفاعيددة  ثيددرة، والسددةفادة مددن مزايددا المسدداحات القرويددة والمدنيددة، فددو  سددطش األر 

اليندسي الذي ةطور من جية حزب اهلل، ير ز ع   إيجاد مساحات مشبعة بالعبوات داالن المناط  المبنية، 
والصوصدددًا ةحدددت محددداور الةنقدددن، األمدددر الدددذي يددددف  القدددوات اإلسدددرازي ية المياجمدددة إلددد  الةحدددرك فدددي محددداور 

ري ةشداي يا مدن داالدن المبداني، عدن طريد  منظومدات مرصودة ومشاولة سد فًا، ومزروعدة عبدوات وألاامدًا يجد
 ةشاين مةطورة.

وأ دددد ال اةدددب أن الةشددد ي ت الةحدددت أرعدددية الموجدددودة فدددي المنددداط  المبنيدددة، موجدددودة أيعدددًا فدددي األراعدددي 
الحرجيدة، وجددرت إحاطةيددا بعبددوات مةطددورة،  مددا جددرى أيعدًا ةفالدديخ مددداال يا، وىددو جددزر أساسددي فددي الة ةيددك 

دص فقدط مدن أجدن اسدةالدامو الدفاعي المعةمد م ن  بدن حدزب اهلل، مشديرًا إلد  أن عدددًا  بيدرًا مدن األبنيدة الص 
 فالاخ لسةدراج القوات السرازي ية وعربيا،  ما أن عددًا من البنية الالرى جرى ةالصيصيا ل ةمويو ع   
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فدددي الراعدددي  ال ثيدددر مدددن العوازددد »مدددداالن األنفدددا  والةشددد ي ت الةحدددت أرعدددية لحدددزب اهلل، مشددديرًا إلددد  أن 
المفةوحددة والجب يددة، وعددعت أساسددًا فددي أمددا ن ومعددابر عددرورية لعبددور القددوات السددرازي ية،  مددا فددي معددابر 

، أمدا لجيدة «ىذه النقداط باةدت مشدبعة بدالعواز  واللادام والعبدوات»وأ د أن «. أالرى، يصعب اللةفاف ع ييا
فدي الطدة النةشدار الجديددة لحدزب اهلل بر ابدة فةحظد  »محاور الةنقن، والصوصًا في مساحة الددفاع الثانيدة، 
دارة يقظة، ل ةقارن م  ما  ان األمر ع يو في عام   «.1007وا 
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 د.فايز أبو شمالة

ف سدطينيين مدن ةؤ د القيدادة األزليدة أنيدا الممثدن الشدرعي والوحيدد ل شدعب الف سدطيني، وأنيدا انةزعدت ةمثي يدا ل 
الدد ن الرشدداش الددذي زغددرد فددي روابددي الددوطن، ومددن الدد ن المقاومددة المسدد حة، وةؤ ددد القيددادة أنيددا مددا صددارت 
الممثن الشرعي والوحيد ل شعب الف سدطيني إل ألنيدا رفعدت  دن ح دون الةصدفية ل قعدية الف سدطينية، وي فدي 

ار حة  الموت ع   رزيس ب ديدة نداب س ظدافر ل دللة ع   ذلك، أن منظمة الةحرير الف سطينية  د أط قت الن
المصري، ألنو ا ةن  فدي لحظدة بعدرورة الةسدوية السياسدية مدن الد ن المفاوعدات مد  اإلسدرازي يين، وأط قدت 
 يادة منظمة الةحرير الف سطينية النار حة  الموت ع   الشيخ ىاشدم الالزنددار فدي غدزة، ألندو أي دد زيدارة أندور 

نيددة بعددرورة الةسددوية السياسددية مددن الدد ن المفاوعددات، واةيمددت  يددادة منظمددة السددادات ل قدددس، وصددر ح ع 
الةحريدر الف سددطينية رزدديس ب ديدة ديددر الددب ش، ورزديس ب ديددة بيددت لحدم بالةعامددن مدد  إسدرازين ألنيمددا اجةمعددا مدد  

قاومدة، ولدم الحا م العس ري اإلسرازي ي فقط، ولم يثبدت أنيدا نسدقا أمنيدًا مد  المالدابرات اإلسدرازي ية لةصدفية الم
 يثبت أنيما اعةق  أي مقاوم.

ذا أالددذنا  فددأين ىددي زغددرودة رشدداش منظمددة الةحريددر الف سددطينية الةددي ةةحدددثون عنيددا ممددثً  شددرعيًا ووحيدددًا؟ وا 
بالقياس؛ فأي نياية ةةو عون لمن يدعو العرب لزيارة القددس، مد  األالدذ بعدين العةبدار أن  يدادة المنظمدة  دد 

ن بشدد ن لددم يةجددرأ ع يددو الددذين أط قددت ع دد  رؤوسدديم النيددران، وة فددي اإلشددارة إلدد  أن ةعاونددت مدد  اإلسددرازي يي
السددد ح الدددذي ةحم دددو األجيدددزة األمنيدددة الةابعدددة لمنظمدددة الةحريدددر، ىدددو سددد ح ةدددم ةر يمدددو مدددن  بدددن المالدددابرات 

ًا مساحة اإلسرازي ية، بعد أن و عت  يادة منظمة الةحرير ع   صك العةراف بإسرازين، وبار ت ل ييود رسمي
 % من أرض ف سطين!.68

عمن ىذا الم ف الشازك الذي ي ثر فيدو اليمدس بدين النداس دون اإلفصداح، سأ شدف عدن حقيقدة يعرفيدا  دن 
س ان  طاع غدزة، حقيقدة ةب دي ليدا عدين الف سدطيني فدي  دن م دان، ألنيدا ةشدير إلد  عددم مصددا ية الرشداش 

 ية.الذي ن س رأسو في يد  يادة منظمة الةحرير الف سطين
يةددذ ر ال ثيددرون مددن سدد ان  طدداع غددزة منظددر رجددان المالددابرات اإلسددرازي ية، وىددم يةندداولون طعددام الادددار فددي 
المطعم المواجو لسرايا غزة؛  ان رجان المالدابرات اإلسدرازي ية يأالدذون  سدطًا مدن الراحدة،  بدن أن يعدودوا إلد  

لمالابرات اإلسدرازي ية يقطعدون الشدارع مدن غرف الةحقي ، ليواص وا ةعذيب السجنار الف سطينيين،  ان رجان ا
 المطعم حة  سرايا غزة دون س حيم الشالصي!.

مددن حدد  الشددعب الف سددطيني أن يسددأن  يددادة منظمددة الةحريددرو مددن المسددزون عددن ةددوفير الحيدداة اآلمنددة ألولزددك 
زازفددة فددي المجددرمين  ددن ة ددك الفةددرة؟ وأي عجددز أصدداب م عددن المواجيددة المسدد حة ل محة ددين، لةظيددر رجددولة م ال

  رار ةصفية دعاة الةفاوض م  اإلسرازي يين؟! 
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إن حددديثي عددن فقدددان الرؤيددة لقيددادة منظمددة الةحريددر ل ينددةقص مددن شددأن الشددعب الف سددطيني، ول يشدد ك فددي 
اسدةعداد الشددباب ل ةعدحية والفدددار، ول يعيددب ع د  بطولددة الشدديدار الدذين  عددوا فددي سدبين ف سددطين، ول يق ددن 

الددذين  بعددوا ع دد  الرشدداش بصددد ، ومددا زالددوا ينةظددرون القددرار السياسددي الددذي صددار مددن عطددار المقدداومين 
حبيس أدراج الةنسي  األمني م  المالابرات اإلسرازي ية، وصدار منشداً  بةدوفير المصدروفات ل مسدزولين حةد  

 آالر الشير. 
 10/9/1021، فمسطين أون الين
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 عدنان أبو عامر
ةددرددت أصدددار المظدداىرات المةفاع ددة فددي العددفة الاربيددة داالددن المحافددن السياسددية واألمنيددة اإلسددرازي ية، ع دد  
اعةبددار أن "الربيدد  الف سددطيني" يسدديطر ع دد  العددفة الاربيددة، وفددي ذات الو ددت مةالوفددة مددن ةطددور األحددداث 

ثير من غعب جماىيري ع   غ ر المعيشة، مد  الةي سيطرت ع   الشارع الف سطيني إل  شير أالطر ب 
حددرا  إطددارات السدديارات ورشدد  الحجددارة، وفشددن مسددزولي السدد طة فددي  ةزايددد حددوادث اشددةداد العددطرابات، وا 
ةيدزدددة الجمددداىير، فالاعدددب  بيدددر جددددًا، و دددد ةعط دددت األعمدددان الةجاريدددة، وآلف سدددازقي السددديارات العموميدددة 

 لمفةر ات.أعربوا عن العمن، وأغ قت الشاحنات ا
وبددات واعددحًا لصددناع القددرار فددي ةددن أبيددب أن األحددداث ةسددةيدف الجميددور الف سددطيني عدددوين اثنددينو رزدديس 
الوزرار س م فياض، والةفا  ال ةصدادي مد  "إسدرازين"، اةفدا  بداريس، وينظدرون بق د  ل ةطدورات، ويالشدون 

، ورغم ةفسيرات الس طة لرةفاع األسعار، أن يوجو الحةجاج أساسا إلييا، مما  د يؤدي لنشور انةفاعة ثالثة
فإنيددا لددم ةيدددئ روع المةظدداىرين فقددط، بددن أثددارت الالددواطر أ ثددر فددأ ثر، وأدى لدددعوات إللاددار اةفددا  بدداريس، 

 الم ح  ال ةصادي لةفا ات أوس و، الذي يربط ا ةصاد الس طة ب"إسرازين". 
ذا  ان ىذا ليس  افيًا، بسبب الوع  ال ةصادي الصعب  ل س طة، فإنيا غير  ادرة ع   دف   امن رواةدب وا 

لموظفييدددا، ممدددا يشدددعن أ ثدددر فدددأ ثر األجدددوار عدددد فيددداض والسددد طة، حيدددث يددددعو المةظددداىرون لس سددد ة مدددن 
لادار اةفدا  بداريس، ورفد   الالطوات  مقاطعة البعاز  اإلسرازي ية، وةشجي  اسةي ك المنةجات الف سطينية، وا 

المسةوردة، والسةثمار في الزراعة فدي أراعدي منطقدة "ج"، الوا عدة ةحدت العرازب والجمارك ع   المنةجات 
 السيطرة األمنية اإلسرازي ية.

ورغدددم المشددداىد األصدددي ة ل مةظددداىرين العاصدددفين، فثمدددة مدددن يشدددعن ندددار المظددداىرات، ويعدددفي ع ييدددا ألواندددا 
يددا ي قددون بالددذنب ع دد  سياسدية، ففددي عدددد مددن المدددن ُرفعدت أعدد م حر ددة "فددةش" الصددفرار، ومسدزولون  بددار في

فياض ُ بين النةالابات المح ية، ويسةا ون  راىية الجميور لو  مسزون عن رف  األسدعار، لةرجمدة ذلدك إلد  
 أصوات في صنادي  ال ةراع في النةالابات الشير القادم.

ازن فددي ذات السدديا ، ةنظددر إسددرازين إلدد  المنظمددة المنافسددة، حمدداس، الةددي ل ةج ددس م ةوفددة األيدددي، فوسدد
إع ميددا ةاطددي بةوسدد  األحددداث، و بددار مسددزولييا يج دددون فيدداض، والمسددزون عنددو أبددو مددازن، باعةبددار أن 

 الحةجاج نةيجة السياسة الفاش ة ل س طة، وةنسيقيا األمني م  "إسرازين".
وىددو مددا يشددير بصددورة واعددحة إلدد  مددا ةشدديده المحافددن األمنيددة اإلسددرازي ية مددن نقاشددات عاصددفة، ةر ددزت فددي 

ةالدددوف مدددن أن ةةحدددون العدددطرابات األحدددداث والحةجددداج المددددني المةعددداظم فدددي العدددفة لةصدددبش انةفاعدددة ال
ذا حصن ىذا،  ما ةالش  "إسرازين"، فان األمر سُيسرع الةدىور في اسةقرار الس طة إل  حد المس  شعبية، وا 
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ا اسةقرار ح م فةش في بالدمات األمن الف سطينية، ويؤدي لبدر انةفاعة ثالثة حيان "إسرازين"، ويععع  جد
 العفة الاربية، حة  انيياره.

 مددا أن الةالددوف إذا بدددأت انةفاعددة بالفعددن، أن يحدداون الف سددطينيون الةسدد ن ل مسددةوطنات، وسددةةطور أحددداث 
عنف معرجة بالدمار ع   محاور حر ة السير، وسةرش  الحجدارة والزجاجدات الحار دة ع د  السديارات، ممدا 

 ة من س ان المسةوطنات.سيؤدي إل  ردود فعن معاد
وىناك ةالوف إعافي بأن ةحاون الس طة صرف النةقاد عنيا في محاولدة لالدوض الطدوات مدن طدرف واحدد 
مثن فةش الةفا ات الدولية، بما فييا اةفا  باريس، الدذي يحددد الع  دات ال ةصدادية بدين "إسدرازين" والسد طة، 

 ا بة غير ععو" فييا. والةوجو لألمم المةحدة ل حصون ع   م انة دولة "مر 
وىندددا بالدددذات، لدددن ي دددون مم ندددا و دددف النجدددراف الشدددعبي فدددي العدددفة، إل مدددن الددد ن نقدددن مدددنش ماليدددة ىامدددة 
ل ف سددطينيين، إلنقدداذ ال ةصدداد المنيددار، بعددد أن   ددص الةحدداد األوروبددي ةبرعاةددو ل سدد طة ع دد  ال فيددة األزمددة 

م يددون دولر وعدددت الف سددطينيين  100ليددات المةحدددة ال ةصددادية العسدديرة الةددي ةواجددو دولددو، فيمددا ةددؤالر الو 
 بيم. 

 ما أشارت أوساط عس رية إل  أن الجيش و يادة المنطقة الوسط  فيو، بجانب أجيزة األمدن والسدةالبارات، 
ةالش  انزل  الحةجاجات الف سطينية ع   غ ر األسعار إل  اسةيداف المسةوطنين الييود فدي مسدةوطنات 

 العفة الاربية.
ولذلك  دم جيازا "الشاباك وأمدان"، ةقريدرًا لدرزيس الدوزرار "بنيدامين نةنيداىو" يحذراندو مدن ةددىور األوعداع إلد  
عدد ن فشددن  "مرح ددة الصددفر" فددي العددفة الاربيددة، أو لجددور رزدديس السدد طة محمددود عبدداس إلدد  حددن سدد طةو، وا 

عدددادة ال دددرة لم عدددب "إسدددرازين" لةةحمدددن مسدددؤولياةيا ا لقانونيدددة واإلنسدددانية وال ةصدددادية اليدددار الحدددن السددد مي، وا 
ل شعب الف سطيني أمام العالم باعةبارىا دولة احة ن، فعً  عن ةالطيط حر ة حماس ل سيطرة ع د  العدفة 

 بيدور، حيث ةرا ب الحةجاجات عن  ثب، وةعمن ع   ةأجيجيا عن بعد.
 10/9/1021، الرسالة، فمسطين
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 مند. أسعد عبد الرح
أمددر مددذىن  يددف أن الح ومددة اليمينيددة اإلسددرازي ية بزعامددة نةنيدداىو، مصددممة ع دد  السددارة مددا ةبقدد  مددن دعددم 
دولددي   يددن إلسددرازين فددي العددالم، مدد  اسددةمرار عدددم رعدد   طدداع ميددم مددن المجةمدد  اإلسددرازي ي. فالاطرسددة 

رًا مدددن الثقافدددة ال ولونياليدددة اإلسدددرازي ية ومنطددد  اليمدددين المةطدددرف الدددذي يعميدددو السدددةع ُر والعظمدددُة، بدددات جدددز 
اإلسددرازي ية الةددي ةسددبب الاثيددان ل  ثيددرين فددي الاددرب والشددر ، بحيددث أصددبش ىددذا الوا دد  يح ددم  ددن السددج ت 
لددد  درجدددة أنيدددا باةدددت ةعةقدددد أن احدددة ن ال دددونجرس  والمعدددايير حةددد  معدددايير المؤسسدددة اإلسدددرازي ية ذاةيدددا، وا 

 لاربية، احة ن الالد مال د.األمير ي، مث ما ىو الحان في احة ن العفة ا
المسددؤولون اإلسدددرازي يون الددذين  نعدددوا بأسددطورة أن إسدددرازين  ددوة عالميدددة، وأن فددي مصددد حة جميدد  دون العدددالم 
ل واجيت غعبيا، أصابةيم الاطرسة بمجموعة أمدراض نفسدية، األدلدة ع ييدا  ثيدرة، ولديس  السةماع إلييا وا 

ف  دولددة عنصددرية عندددما ط بددت األاليددرة وعدد  ع مددات ع دد  آالرىددا اةيددام إسددرازين لجنددوب أفريقيددا بالةصددر 
الس   الةي صنعيا "مسةوطنون" في مسةعمرات العفة ةفيدد بأنيدا صدنعت فدي األراعدي الف سدطينية المحة دة، 
ألن "المسددةوطنات"، وفقددًا لمح مددة العدددن الدوليددة والقددانون الدددولي، غيددر شددرعية. و ددان "دانددي أيددالون"، نازددب 
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سددرازي ي،  ددد  ددان ردًا ع دد  الطددوة مقاطعددة بعدداز  المسددةعمرات )المسددةوطنات(و "لألسددف وزيددر الالارجيددة اإل
يبدو أن جنوب أفريقيا ما زالت دولة ةمييز عنصري، ففي ال حظة الحالية ةوجو جنوب أفريقيدا سياسدة الفصدن 

 العنصري الالاصة بيا نحو إسرازين!
ين مد  صدحيفةي "إسدرازين اليدوم" و"معداريف"، فدي و بن نحو أربعة أشير أيعًا، أسيب نةنيداىو، الد ن مقداب ة

لد  ازدىدار  الثنار ع   نفسو وح ومةو بعد ث ثة أعوام من الح م. فيدو مرةداح إلد  وعد  ح ومةدو الدداال ي وا 
إسرازين ال ةصادي وم انةيا األمنية اإل  يميدة والدوليدة رغدم الةحدديات والمالداطر، معةبدرًا أن مدن بدين أسدباب 

 رار العرب بوجود إسرازين ومؤ ددًاو "نحدن ل يم نندا ةجاىدن حقيقدة أن المنطقدة، مدن جبدن فشن الةسوية عدم إ
يدددران ةقريبدددًا، ةادددر  فدددي موجدددة ةطدددرف إسددد مي". غيدددر أن نةنيددداىو ةجاىدددن  دددن  طدددار  حةددد  حددددود اليندددد وا 

فددي  الصددعاب الةددي ةواجييددا إسددرازين. و ددد أظيددر آالددر اسددةط ع ل ددرأي أجرةددو صددحيفة "ىددآرةس" ةراجعددًا  بيددراً 
فدي  70شعبية نةنياىو ع   ال فيدة سياسدةو ال ةصدادية وفدرض المزيدد مدن العدرازب، حيدث أعدرب أ ثدر مدن 

المزددة مددن اإلسددرازي يين عدددن عدددم رعدداىم ةجددداه السياسددة ال ةصددادية لدددرزيس الح ومددة. و الددت الصدددحيفة إن 
يين فددددي عددددور الالطددددوات "نةدددازج السددددةط ع ة شددددف الدددروح المعنويددددة السدددد بية السدددازدة فددددي أوسدددداط اإلسدددرازي 

ال ةصادية األاليرة لح ومة نةنياىو والةي أدت إل  ارةفاع نسبة البطالة ورف  العرازب، ما يزيد مدن األعبدار 
المفروعة ع   أبنار الطبقة الوسط  اإلسرازي ية". وفدي سديا  ربدط السياسدة بال ةصداد، أعدرب رزديس ال ة دة 

وبودا( عن  ناعةو بأن الح ومة اإلسرازي ية الحالية لدن ةط د  أيدة الشةرا ية في البرلمان األوروبي )ىانس سف
مبددادرة جديددة لةحقيدد  السدد م فددي الشددر  األوسددط. وطالددب "سددفوبودا" دون الةحدداد األوروبددي، بالةصدددي لبنددار 
المسددةعمرات )المسددةوطنات( فددي األراعددي الف سددطينية وةجميددد المسدداعي الراميددة إلدد  رفدد  مسددةوى الع  ددات 

ة م  إسرازين في ظن ح ومة نةنيداىو الحاليدة. و دانو "فدي أعقداب لقداراةي مد  ممث دين عدن الح ومدة األوروبي
اإلسدرازي ية والمعارعددة والبددرار عسد ريين، أشددعر بددالق   لرؤيددة أن الح ومدة الحاليددة لدديس لددييا رغبددة فددي بدددر 

م وفددددي الةحددددديات مبددددادرات سدددد م جددددادة"، وأعدددداف المسددددؤون األوروبدددديو "نةنيدددداىو يفشددددن فددددي عم يددددة السدددد 
 الجةماعية الداال ية".

ومددن مظدداىر الالسددارة اإلسددرازي ية جددرار السياسددات والسدد و ات الاطرسددة، نةددازج اسددةط ع ل ددرأي أظيددر مددؤالرًا 
ةراجددد  مسددداندة الندددرويجيين لسياسدددة الح ومدددة اإلسدددرازي ية ةجددداه الصدددراع مددد  الف سدددطينيين فدددي الو دددت الدددذي 

دىم ل حقدو  المشدروعة ل شدعب الف سدطيني. فقدد ذ در اسدةط ع ل درأي ةعاعفت فيو ث ث مرات معددلت ةأييد
فددي المزددة مددن األشددالاص الددذين ةددم  16نظمددو مر ددز "اليولو وسددت لمعدداداة السددامية" فددي النددرويج أن "نسددبة 

اسةجوابيم أ دوا بدرجات مالة فة مدن الةأييدد ل دولدة الصدييونية )ةراوحدت بدين الحةفداظ بدبعض الةأييدد وصدوًل 
فدي  21أييد المط   مرورًا بةأييد محدود( في الو ت الذي لم ةةالط فيو نسبة المؤيدين لسياسة إسرازين إل  الة

 المزة، وذلك في درجاةيا الث ث".
 ذلك، ظيرت الاطرسة اإلسرازي ية فدي الةعامدن مد   صدة النازبدة الف سدطينية فدي ال نيسدت اإلسدرازي ية )حندان 

يرلندية الرزيسدية "إيدريش ةدايمز"، حيدث ردت السدفارة اإلسدرازي ية بنشدر رد زعبي( بعد مقاب ةيا م  الصحيفة اإل
ةحريعي عد زعبي بعدما فعدحت األاليدرة السياسدة اإلسدرازي ية و شدفت جانبدًا مدن جدرازم الحدة ن، شدارحة 

مددن أجددن الديمقراطيددة والعدالددة. فقددد  ارنددت السددفارة اإلسددرازي ية شددرعية  08نعددان الف سددطينيين فددي ف سددطين 
يوديدددة الدولدددة بشدددرعية فرنسدددية الدولدددة الفرنسدددية، معةبدددرة أن "الييوديدددة ةصددد ش ل دددي ة دددون مطابقدددة ل جنسدددية ي

اإلسددرازي ية ول قوميددة اإلسددرازي ية"، وىددذا مددا أ دددت زعبددي ع دد  أنددو "دليددن لدديس فقددط ع دد  العنصددرية بددن أيعددًا 
مدن السدد ان، بينمدا الفرنسددية ىددي ع د  عمدد  العنصدرية" الةددي ل ةدرى أن "الديانددة الييوديدة" ةنطبدد  ع د   سددم 
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صدفة وم اندة ةصدد ش ل دن المدواطنين الفرنسدديين، مدا يؤ دد الةعريددف العنصدري ل دولدة الصددييونية. مدن جيةيددا، 
أ دددت صددحيفة "ىددآرةس" أن ىجددوم السددفارة اإليرلنديددة ع دد  زعبددي سددببل إربا ددًا لددوزارة الالارجيددة، جع يددا ةن ددب 

 يمات مفص ة ل دب وماسيين ةحت عناوين "افعن... ل ةفعن"!ع   ب ورة "مرشد إع مي جديد" يةعمن ةع 
 ما ةج ت الاطرسة اإلسرازي ية بوعوح في  عية ةبرزة "المح مة" اإلسرازي ية  ة ة الناشطة األمير ية "راشين 

، األمدددر الدددذي جعدددن مقدددرر األمدددم المةحددددة 1001 دددوري" الةدددي سدددحقةيا جرافدددة عسددد رية فدددي  طددداع غدددزة عدددام 
نسدددان فدددي األراعدددي الف سدددطينية المحة دددة )ريةشدددارد فولدددك(، يصدددف القدددرار بأندددو "انةصدددار الالددداص لحقدددو  اإل

لإلف ت من العقاب"، معيفًا القونو "إنيا نةيجة محزنة ألسرة  وري  بن  ن شدير ولسديادة القدانون، ولألمدن 
 في أن ةع  مح مة إسرازي ية حدودًا لعنف الدولة، لسيما في أرض محة ة".

ن يددوم، سددوار مددن الدد ن سياسدداةيا الالارجيددة أو الداال يددة، بأنيددا دولددة مةاطرسددة ل ة ةددزم ل ةثبددت إسددرازين  دد
بدددالقوانين والةفا دددات الدوليدددة ول بميثدددا  األمدددم المةحددددة. لدددذا، لدددم يعدددد أمدددرًا غريبدددًا ا ةدددراف الدولدددة الصدددييونية 

لم اليوم. وفي ظن مناخ دولدي جرازميا دون النظر إل  العوا ب، ذلك أنيا أصبحت دولة ل ةفيم ما ينشده عا
مؤات  ما ىو الحان اليوم، وفي ظن البةعاد عن اليارات أالدرى عدرورية، ولدو أنيدا أ ثدر رادي اليدة، يةوجدب 
ع   الس طة الف سطينية أن ةةحرك اليدوم  بدن الادد، نحدو األمدم المةحددة ل حصدون ع د  ععدوية "دولدة"، ولدو 

بإم دددان ىدددذه "الدولدددة" رفددد   عدددايا جنازيدددة دوليدددة عدددد دولدددة غيدددر م ةم دددة رسدددميًا، أ  يدددا مدددن أجدددن أن يصدددبش 
 الحة ن!

 12/9/1021، االتحاد، أبو ظبي
 

 كم وطنًا لكم؟ 60
 جدعون ليفي
فددي حددين أصددبش الةفدداوض الم ثددف مدد  الف سددطينيين فددي ذروةددو ويفةددرض أن ُيحددن  ددن شددير،  دددمت إسددرازين 

صددراع دون ةعددويض ال جزددين الييددود مددن الدددون فجددأة ط بددًا جديدددًا وىددو أنيددا لددن ةوافدد  ع دد  إعدد ن نيايددة ال
 العربية.

ُحن  ن شير وأصبحنا في نياية الصراع حقا، فةعالوا اآلن ننقض ع   ىددف صداير آالدر فدي الطريد  الد  
السدد م العددادن الددذي نعددج وأصددبش  ريبددا. و ددد أصددبحت ىندداك ور ددة مو ددف مددن ىددذا الشددأن مددن  بددن مج ددس 

صحيفة "ىآرةس" وحم ة دعازية بددأىا نازدب وزيدر الالارجيدة، داندي أي دون، األمن القومي نشرىا براك ربيد في 
الذي يم ك ح  أبوة ىذا الشأن )فأبوه ولد في الجزازر(. وبعد ان ع مونا أزمانا مةطاولة أن اليجرة مدن الددون 

حطمت العربية  انت صييونية ةبين فجأة ان الحديث يدور عن موجة لجزين وبعد ان  نا نعةقد ان إسرازين 
جمي  األر ام القياسية المم نة ل و احة جارت ىذه الحم ة وبينت أنو ةوجد أر ام  ياسية االرى ىي  ادرة ع   

 ةحطيميا.
يصددعب ان نع ددم بمدداذا نبدددأ لدددحض المقارنددة السدداليفة بددين مصددير ال جزددين الف سددطينيين ومصددير ال جزددين 

ألمدن القدومي ل ةدرى أي م دان ل مقارندة. فيدي الييود، ل ن يم ن ان نصرف الق   ألن ور دة مو دف مج دس ا
ُةسددمي مصددير ال جزددين "مأسدداة" وُةسددمي مصددير ال جزددين الف سددطينيين " عددية". وذروة ذلددك أن الددذنب فييمددا 

 ُم ق  ع   الدون العربية. يصعب ان نصد  ف يس إلسرازين أية ص ة بمش  ة ال جزين الف سطينيين.
عن إثارة ىذا الموعوع مدر ة ان األرض ةشدةعن ةحدت  ددمييا الد  ان ابةعدت إسرازين وبح  منذ أن نشأت 

ةجرأت ح ومة بنيامين نةنياىو ع   مد يدىا الد  الندار. و دد ف دروا فدي القددس أندو يم دن ربمدا اآلن حينمدا ل 
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يوجد احةمان ألي شير أن ُيثار ىذا الشأن أيعا، فربما ةسةطي  إسرازين بفع و ان ةحصد شيزا من األرباح 
 ُ نس المياجرين من الدون العربية في أمير ا. في

ألف لجدئ مدن الددون العربيدة. وىدي ل ةعدرض أي ةعدويض عدن  800ةط ب إسرازين ةعويعات عن أم ك 
ألف لجئ ف سطيني ُبنيت دولة ع   أنقاعيم. يجدب ع د  العدالم أن يددف   720األم ك العازعة لنحو من 

لصددالش إسددرازين  مددا احةسددب مج ددس األمددن القددومي. مدداذا عددن  1و 1ذلددك ل ع دد  إسددرازين. وسددة ون النسددبة 
و ددن مددا حدددث منددذ ذلددك الحددين؟ ومدداذا عددن البيددوت الةددي ُىدددمت واألراعددي الةددي ُسدد بت  2976وعددن  2908

والمقال  الةي ةم حفرىا والموارد الةي ةم اسةا ليا؟ ىن ةواف  إسرازين ع   الةعويض عن  ن ذلك؟ أعح ةم 
  ن ذي ُلب.

ن مج س األمن القومي أيعدا الفدر  الحاسدم بدين مصديري مجمدوعةي ال جزدينو فدالييود ىداجروا طوعدا يةجاى
ال  دولة يعدونيا وطنيم، وُطرد الف سطينيون أو ىربوا مرغمين ال   –أو  سرا، ويجب ع   إسرازين ان ةقرر 

ُح دم ع د  ىدؤلر بحيداة ماليمات وال  اراعي شدةات. و دد ُح دم ع د  أولزدك بحيداة حريدة و رامدة فدي دولدةيم و 
دوا الفرو .  احة ن وج ر؛ وأولزك ل يريدون العودة وىؤلر يريدون، فج 

الدد  أصددحابيا، مددن الال يددن الدد  الشدديخ  2908 مددا ل ةالجددن إسددرازين مددن ان ُةعيددد أم  ددا ييوديددة منددذ  بددن 
ك الف سدطينية. بفعدن جراح، م  طرد الف سطينيين من بيوةيم، لم ةف ر  دط فدي فعدن ذلدك فيمدا يةع د  بداألم 

ماذا؟ ينباي عدم السؤان، فيي لن ةفعن ىذا أبدا، واذا وافقت اآلن ع   البحث في ذلك فالحدديث عدن انجداز 
عالم ل ف سطينيين. سيعود الف سطينيون ال  بيوةيم  الييود في الال يدن أو يدةم ةعويعديم عدن معانداةيم ع د  

ل فإن الحديث عن حي  ة االرى ةرمي فقط إل  إزالة مشد  ة ال جزدين الف سدطينيين األ ن  ما يط ب الييود، وا 
 عن برنامج العمن أو عن الطوة  ومية أالرى ل ةعةرف بةساوي الحقو  بين الف سطينيين والييود.

يقوم في أساس القعية السؤان المبدزي الذي أحسن ععو ال نيست احمد الطيبي صوغو وىو  م وطنًا ل م؟ 
سددؤالو مع قددا. ىددن إسددرازين ىددي الددوطن أم العددرا ؟ بددن ان ال اددة العبريددة يصددعب  سددأن أي ددون فددي الة فدداز وبقددي

ع ييا ان ةة فظ ب  مة "مولدوت" )أوطان( بالجم . ةريد إسرازين العدن ل جزييا في م نأت  بالعدن ل جمي  ل ن 
من يعانون  لجزي ىذا الصراع الفظي  من باداد ال  يافا. ويحسن إل  ذلك الحين أن ن ةفي بإنيار مصازب

 ولم ةنقط  لحظة حة  ىذا اليوم. 2908من سياسة بدأت في 
 10/9/1021، "ىآرتس"
 12/9/1021، األيام، رام اهلل
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