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 : كيري تراج  عن خطة الرزمة الكاممة وو   مكانها خطة تدريجية لمتوصل لمسالم"اليوم "إسرا يل 4

يػوف كيػري قػرر اليخمػ  عػف  األمريكػ وزيػر الخارييػة  أفقالت صحيفة إسرائيؿ اليوـ اليمنية  :سما -قدسال
 يقدـ ف  العممية السممية. إلحرازخطيه الواسعة و وضع مكانها خطة يقـو عمى العمؿ اليدريي  

ليرايػع فػ  يهػود  ا األوروبػ مػف اتيحػاد  األمريكػ وبحسب صحيفة إسرائيؿ اليوـ فقد طمب وزيػر الخارييػة 
يباععممية السالـ  إلحياء اليػ  يقضػ  بالعمػؿ اليػدريي  حيػث سػيقـو كيػري بالطمػب مػف  األمريكيػةالخطة  وا 

الحكومػػة اإلسػػرائيمية والفمسػػطينييف السػػع  لعمػػؿ يػػدريي  لبنػػاء عالقػػة  قػػة بػػيف اليػػانبيف ميػػددا وفػػؽ مػػا قػػاؿ 
 فة.مسؤولوف إسرائيميوف رفيعو المسيوى عمى حد وصؼ الصحي

مػود عبػاس لمعػودة حلػف يقبػؿ شػروط م إسػرائيؿ أفكيػري  إدراؾهػذ  الخطػة يػاءت مػف  أفالصحيفة  وأشارت
لممفاوضػػػػات واف الػػػػرئيس عبػػػػاس لػػػػف يقبػػػػؿ بشػػػػروط ومواقػػػػؼ إسػػػػرائيؿ وعميػػػػه فػػػػاف الخطػػػػة سييضػػػػمف البػػػػدء 

لكػػال  األمنيػػةبػػاتعيراؼ بحػػؽ البمػػديف بػػالعيش بحريػػة وسػػالـ فػػ  حػػدود دوليػػيهـ مػػع الحفػػاظ عمػػى المصػػال  
خصوصػػػػا فيمػػػػا ييعمػػػػؽ بالكيػػػػؿ  لألراضػػػػ يبػػػػادتت  إيػػػػراءاليوافػػػػؽ المبػػػػدئ  عمػػػػى  إلػػػػى باإلضػػػػافةالطػػػػرفيف 

 .األولىيانب من  الفمسطينييف حزمة مساعدات اقيصادية ف  الفيرة  إلىاتسييطانية الكبرى 
يانػب  إلػىقبؿ إسرائيؿ ودوف مواقؼ معمنة مف  إيماءاتوقؼ اتسييطاف بشكؿ  األولىكما ييضمف المرحمة 

 عنهـ. باإلفراجالقدامى الذيف يطالب الفمسطينيوف  األسرىعف  اإلفراج
 45/9/5346وكالة سما اإلخبارية، 

 
 لدعم البحث العممي في فمسطين دوالرألف  483هنية يخصص  2

ألؼ  150أعمف رئيس الوزراء ف  حكومة غزة اسماعيؿ هنية مساء أمس ال ال اء عف يخصيص  -غزة
 تر لدعـ مشاريع البحث العمم  ف  فمسطيف.دو 

وقاؿ هنية خالؿ الحفؿ الخيام  ليكريـ األبحاث الفائزة باليائزة الي  أعمنت عنها وزارة اليعميـ العاـ الماض  
إّف خطوة اتهيماـ بالبحث العمم  يعبر عف رؤية واسيرايييية، "ويضعنا يميًعا أماـ اتليزامات الكبيرة فيما 

 ف والشعب المياهد".ييصؿ بالوط
وأكد هنية ووزير اليربية واليعميـ العال  أسامة المزين  خالؿ الحفؿ أف المبمغ الذي سيدفع لدعـ البحث 
العمم  سيكوف عمى خمسة مراحؿ, األولى سينطمؽ خالؿ الفيرة القريبة وسيكوف بمياؿ اليموث البيئ  وأ ر  

 عمى الصحة العامة.
لعممية لها عالقة مباشرة بالبناء واليحرير، فال بناء سميـ بال رؤى عممية سميمة وأضاؼ أّف "نيائج األبحاث ا

 وت يحقيؽ لمطموحات الوطنية دوف اتسيناد لمطاقات العممية والعقوؿ واألفكار المبدعة".
ولفت إلى أّف األخذ بأسباب اليحرير والنصر والكماؿ ت بد أف ييعؿ قضية األبحاث ف  مقدمة األولويات 

ى قضية اليحرير والبناء، "وويدنا مف خالؿ زياراينا الخاريية أف الدوؿ الي  يعيش الطفرة الحضارية عم
 خصصت نسًبا كبيرة ف  ميزانيايها الدولية لمبحث العمم  واتسي مار ف  بناء اإلنساف".

ممية الي  نقدمها وذكر أّننا "ت نممؾ المقومات المادية الكافية لمبحث العمم ، لكننا نعوض بنماذينا الع
لمبشرية، وهذا األمر يفرض عمينا كحكومة وعمى السمطة الفمسطينية أف يضع يصورا ذات بعد اسيراييي  
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تحيضاف الكفاءات ويوفير اإلمكانات مف أيؿ يطوير األداء العمم  والكفاءات ويقديـ النماذج كفخر 
 واعيزاز لشعبنا".

عمم  ف  مياتت "العموـ الطبيعية واليطبيقية، والعموـ الصحية يوائز ألفضؿ بحث  3وأطمقت وزارة اليعميـ 
 والطبية، والعمـو اإلنسانية"، وقيمة كؿ يائزة خمسة آتؼ دوتر.

 12/6/2013وكالة سما االخبارية، 
 

 مميار دوالر 4.2تواجه تحديات كبيرة ومديونيتها  السمطةاهلل:  حكومة الحمد 3
الفمسطينية اليديدة أوؿ اييماعايها، أمس، برئاسة رام  حمد اهلل،  عقدت الحكومة: كفاح زبوف -راـ اهلل

، يركز عمى الشأف  100بإعالنها بدء العمؿ لوضع خطة طويمة األمد ل الث سنوات، يبدأ بخطة لػ يـو
 اتقيصادي الميردي ف  األراض  الفمسطينية.

الهـ الرئيس لمحكومة هو : »وقاؿ نائب رئيس الوزراء لشؤوف اتقيصاد محمد مصطفى ف  مؤيمر صحاف 
 «.اتهيماـ بالشأف اتقيصادي وباتسي مار، ف  محاولة لميأ ير اإليياب  عمى مسيوى حياة المواطنيف

سنسعى إلى يخفيض نسب البطالة والفقر مف خالؿ اليركيز عمى اتسي مار واإلنياج الصناع  »وأضاؼ: 
ياسية واقيصادية أيضا مف أيؿ ينفيذ هذ  السياسات سنقوـ بيشكيؿ لياف س»ويابع: «. والزراع  والسياح 

 «.ودعمها، وعمى رأسها دعـ قضية األسرى
ويضع الحكومة خطة طويمة المدى، رغـ أف اإلعالف الذي رافؽ يشكيمها أكد أنها مؤقية حيى شهر 

 أغسطس )آب( المقبؿ، لحيف اتيفاؽ بيف في  وحماس عمى يشكيؿ حكومة يوافؽ وطن .
 100إف الحكومة سيعمؿ عمى إعداد خطة لمسنوات ال الث المقبمة، يبدأ بخطة لػ»عقبا: وقاؿ مصطفى م

يوـ، نحف سنخطط وكأف الحكومة يعيش أبدا، لذلؾ ت بد مف خطة طويمة األمد ل ال ة سنوات قادمة، وهناؾ 
 «.فريؽ بدأ بوضع برنامج طويؿ المدى

مميار دوتر لصال  القطاع  1.2دوتر، منها  مميار 4.2وأكد مصطفى أف ديوف الحكومة وصمت إلى نحو 
وهو ما يفرض عمينا »المصرف ، ومميار دوتر ديوف مؤسسات خاريية، مقرا بويود يع ر ف  السداد: 

مميوف دوتر،  260مميوف دوتر، وميأخرات لمقطاع الخاص والمورديف بقيمة  100غرامات يأخير بقيمة 
 «.ليقاعدإضافة إلى مميار دوتر لصال  صندوؽ ا

مساحة واسعة أفردت ف  النقاشات لموضع المال ، حيث قدـ وزير المالية يقريرا أوليا »وقاؿ مصطفى إف 
وأعمف مصطفى عف يويه الحكومة ليرشيد اإلنفاؽ ويحسيف يباية الضرائب مف أيؿ «. عف الوضع المال 

 ة.يوفير مزيد مف الموارد الي  ييي  لمحكومة الوفاء باليزامايها المالي
وكاف هذا إلى حد كبير نهج حكومة سالـ فياض المسيقيمة. ويوايه الحكومة اليديدة دعوات إلى مظاهرات 

 ضد الغالء، ومطالبات نقابية ميعمقة بالعالوات المخيمفة ويخفيؼ الضرائب.
الوضع اتقيصادي الصعب ويآكؿ روايب »وعبر مصطفى عف يفهـ الحكومة لمعاناة المواطنيف، نييية 

هذ  قضية عمى رأس أولويات الحكومة، نريد اليخفيؼ منها. نحف سنسعى إلى خفض »، وقاؿ: «ظفيفالمو 
 «.نسب البطالة ورفع روايب الموظفيف

القضايا اتقيصادية »لكف مصطفى ربط ذلؾ كمه بالوضع السياس ، وأبقى الباب مواربا ألي فشؿ، قائال: 
ا مبنية عمى اليوقعات، وييأ ر بالخطوات السياسية والعالقة قضايا ف  غاية األهمية، لكْف فيها اييهاد كونه

 «.مع المانحيف والمصالحة ويباية الضرائب، وهذ  يميعها افيراضات ت نيحكـ فيها
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بخصوص ربط قطاع اتقيصاد ف  غزة باتقيصاد »ويدد مصطفى اليزاـ حكوميه ييا  قطاع غزة، وقاؿ: 
لعالقة، خاصة ف  موضوع الطاقة والميا  والموظفيف، يمت دراسة الفمسطين  ويرسيخ وينسيؽ القضايا ذات ا

الموضوع بشكؿ أول ، وايفؽ عمى ميابعة هذ  القضايا، وغزة وقضاياها بند دائـ عمى يدوؿ أعماؿ 
 «.الحكومة

12/6/2013الشرق األوسط، لندن،   
 

 في ال فة "السالم االقتصادي"نفي بدء يماهر غنيم  4
وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف ماهر غنيـ يقارير إسرائيمية يحد ت عف بدء ينفيذ نفى : وكاتت -راـ اهلل 

 خطة إلنعاش اتقيصاد الفمسطين  عبر سمسمة مشاريع ضخمة ف  الضفة الغربية
ت أساس لما يداوليه يقارير إسرائيمية مؤخرا بخصوص اتيفاؽ عمى يسهيالت لمشاريع »وقاؿ غنيـ إنه 

ف اليهود األمريكية تسيئناؼ مفاوضات السالـ بيف اليانبيف الفمسطين  إسكاف وبنية يحيية ضم
ما يدور الحديث عنه عبارة عف مشاريع وردت ف  الخطة الوطنية الينموية »وأضاؼ أف «. واإلسرائيم 

وأكد «. الفمسطينية عمى مدار السنوات الماضية سواء مشاريع إسكاف أو سياحية أو البنية اليحيية أو زراعية
مساومات عمى القضية الوطنية مقابؿ بعض اليسهيالت الحيايية واليومية مف قبؿ »لرفض الفمسطين  ألي ا

 «.إسرائيؿ
 12/6/2013الدستور، عمان، 

 
 اإلسرا يمية برعاية أمريكية-واصل أبو يوسف: تعنت االحتالل يعيق إطالق المفاو ات الفمسطينية 5

لمنظمة اليحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ أف يولة وزير  أكد عضو المينة الينفيذية: محمد ياسر -غزة
خاريية الوتيات الميحدة األمريكية يوف كيري لمنطقة الشرؽ األوسط سيكوف األخيرة، والي  قرر إريائها 

 بسبب يعنت دولة اتحيالؿ اإلسرائيم  برفض اتشيراطات الفمسطينيية.
تيف"، ال ال اء، أف يعنت اتحيالؿ اإلسرائيم  يعيؽ وأوض  أبو يوسؼ ف  يصري  خاص بػ"فمسطيف أوف 

اإلسرائيمية برعاية أمريكية، قائاًل: "عدـ موافقة اتحيالؿ عمى اتشيراطات -إطالؽ المفاوضات الفمسطينية
الفمسطينية، برفض وقؼ كامؿ لالسييطاف عمى كامؿ أراض  الدولة الفمسطينية بما فيها القدس، باإلضافة 

سراح أسرى ما قبؿ ايفاقية أوسمو، واتعيراؼ بالقرارات الدولية والميعمقة بالدولة الفمسطينية،  إلى عدـ إطالؽ
 يعيؽ أي يقدـ لما ياء به كيري".

 11/6/2013فمسطين أون الين، 
 

 فاعالً  دوليا وأوروبياً  سياسياً  عشراوي: انتهاكات االحتالل تتطمب تدخالً  6
الينفيذية لمنظمة اليحرير الفمسطينية حناف عشراوي، إف انيهاكات قالت عضو المينة : وكاتت() -راـ اهلل

حكومة اتحيالؿ لحقوؽ اإلنساف الفمسطين  ييطمب يدخاًل سياسيًا دوليا أوروبيا فاعاًل وممحاًّ لميعامؿ مع 
خطورة األوضاع الي  وصمت إلى  طريؽ الالعودة، ولرفع الحصانة السياسية والقانونية عف اتحيالؿ، 

 ءليه دوليًا عمى خروقايه المنافية لقواعد القانوف الدول .ومسا
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ياء ذلؾ خالؿ اسيقباؿ عشراوي ف  مقر منظمة اليحرير براـ اهلل، امس، وزيرة اليعاوف الدول  السويدية 
غونيال كارلسوف، بحضور القنصؿ السويدي العاـ ف  القدس أكسؿ فيرنهوؼ يرافقهما طاقـ رفيع المسيوى 

 لقنصمية السويدية.مف الوزارة وا
 12/6/2013الغد، عمان، 

 
 نهرها ىمحمد المدهون: الشعب الفمسطيني لن يقبل بغير تحرير فمسطين من بحرها ال 7

أكد الدكيور محمد المدهوف وزير الشباب والرياضة وال قافة الفمسطينية اف الشعب لف  يماؿ المواف : -غزة 
خ األمة. عندما يعود ال  وطنه كاماًل بدوف اليفريط يقؼ عم  اتطالؿ. وسيكيب صفحة ناصعة ف  ياري

 بأي ذرة يراب.
ياء حديث الوزير المدهوف خالؿ حفؿ وزارة ال قافة والشباب والرياضة ف  خياـ فعاليات إحياء الذكري 

 " لمنكبة مساء أمس. ف  قاعة مركز رشاد الشوا بمدينة غزة.65اؿ"
ب الفمسطين  ت يعيرؼ بموازيف القوي. واليحالفات الدولية. وشدد الوزير المدهوف ف  كمميه عم  أف الشع

الي  كانت السبب ف  ضياع حقوؽ الفمسطينييف. وقاؿ: "الشعب الفمسطين  لف يقبؿ بغير يحرير فمسطيف 
 مف بحرها ال  نهرها".

 12/6/2013، الجمهورية مصر
 

 لها لقطاع غزة المحاصرفي تطبيق سياسة السم  الممنوع دخو  "إسرا يل"الخ ري يؤكد استمرار  8
أشرؼ الهور: أكد النائب يماؿ الخضري رئيس المينة الشعبية لموايهة الحصار يـو أمس أف  -غزة 

إسرائيؿ ما زالت يطبؽ سياسة منع دخوؿ بعض المسيمزمات والبضائع الضرورية لغزة، يحت قائمة 
له باليعامؿ اليياري مع غزة ويغمؽ الممنوعات عبر معبر كـر أبو سالـ الوحيد الي  يسم  إسرائيؿ مف خال

 باق  المعابر األخرى.
نسخة منه أف اتحيالؿ يمنع دخوؿ مواد بناء أساسية م ؿ ’ القدس العرب ‘وقاؿ ف  يصري  صحاف  يمقت 

األسمنت والحديد وبعض المواد الخاـ الالزمة لممصانع والقطاع الخاص وت يسم  سوى بدخوؿ كميات 
 لية.محدودة لممؤسسات الدو 

 12/6/2012القدس العربي، لندن، 
 

 : نتنياهو غير معني بعممية السالمي حكومة رام اهللوزارة اإلعالم ف 9
يصريحات رئيس  قالت وزارة اإلعالـ ف  السمطة الفمسطينية براـ اهلل بالضفة الغربية المحيمة، إف: راـ اهلل

ويشديد  عمى أف الوتيات الميحدة لـ يطمب  الوزراء اإلسرائيم  بنياميف نينياهو حوؿ مواصمة اتسييطاف،
 إعادة يأكيد عمى أف اتحيالؿ ودوائر  السياسية غير معنية باليوصؿ لسالـ عادؿ وميوازف.  وقفه،

اإلعالف عف   أف  (،11/6ورأت الوزارة ف  بياف صحف  يمقت "قدس برس" نسخة عنه اليوـ ال ال اء )
ماف إسرائيم  يحت شعار" أكبر مساحة ممكنة مف األرض عضوا مف أعضاء البرل 35يشكيؿ يكيؿ مف 

عمميًا عف "يبادؿ األدوار ف  دولة ُيشرعف اتسييطاف، ويقض  عمى كؿ   لصال  المسيوطنيف"، يعبيراً 
عادة الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطين ".  بصيص أمؿ ف  إنهاء اتحيالؿ، وا 

12/6/2013قدس برس،   
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 م  الدولي التدخل لوقف المشاري  االستيطانية بال فةفي غزة تناشد المجت الحكومة 10

غزة: ناشدت وزارة الشؤوف الخاريية الفمسطينية ف  غزة كافة الدوؿ العربية واإلسالمية والمييمع الدول  
وأحرار العالـ "اليدخؿ العايؿ والسريع لمنع المسيوطنيف مف ينفيذ المشاريع اتسييطانية الي  ُكشؼ النقاب 

 أمس األحد الماض ". عنها مساء
عمى أف سياسة اتحيالؿ الي  ينيهيها ف  القدس  وأكدت الوزارة ف  بياف لها، يمقت "قدس برس" نسخة عه

وف  باق  األراض  الفمسطينية المحيمة "يم ؿ دلياًل صارخًا عمى العنصرية اإلسرائيمية ييا  الشعب 
صرار دولة اتحيالؿ عمى طمس الهوية الع  ربية واإلسالمية لممدينة".الفمسطين , وا 

12/6/2013قدس برس،   
 

 بتصعيد "إجراءاتها التعسفية" عبر تشري  االعتقال اإلداري "إسرا يل"زياد أبو عين يتهم  11
ايهـ مسئوؿ فمسطين  اليوـ )ال ال اء( الحكومة اإلسرائيمية، بيصعيد "إيراءايها اليعسفية" بحؽ : راـ اهلل

 إ ر مصادقيها عمى قانوف "منع اإلرهاب الذي يشرع اتعيقاؿ اإلداري".المعيقميف الفمسطينييف لديها 
وقاؿ وكيؿ وزارة شئوف األسرى والمحرريف ف  السمطة الفمسطينية زياد أبو عيف لوكالة أنباء ))شينخوا((، إف 

وانيف إسرائيؿ "يعمؿ عمى إيهاض الروح الوطنية الفمسطينية ويصعيد إيراءايها اليعسفية عبر ما يقر  مف ق
 وأنظمة غير قانونية".

واعيبر أبو عيف أنه "مف العار أف ييحدث إسرائيؿ عف قوانيف لمنع ومكافحة اإلرهاب ف  وقت يواصؿ فيه 
ممارسة أعمى دريات اإلرهاب بحؽ الشعب الفمسطين  وأسرا  ومعيقميه المحييزيف بشكؿ يعسف  وغير 

 قانون ".
 11/6/2013، نباء شينخواأوكالة 

 
 : عباس يتفرد بالقرار الفمسطيني وبمصير الق يةحيةالخميل  45

أّكد عضػو المكيػب السياسػ  لحركػة حمػاس خميػؿ الحيػة عمػى أّف "هنػاؾ حالػة مػف اليفػرد : حبيب أبو محفوظ
 ف  القرار يقوـ بها محمود عباس وحركة في ، فيما ييعمؽ بمصير القضية الفمسطينية".

مشػػكمة بيننػا وبػيف فػػي  وأبػو مػازف يػػيمّخص فػ  اسػييابيهما لمضػػغوط وأّكػد الحيػة فػػ  يصػري  لػػ"السبيؿ" أّف "ال
الخاريية، ت سيما األمريكية والغربية بغية المحافظة عمػى السػمطة والمػاؿ"، موضػحًا أّف "هنػاؾ فريػؽ صػغير 
داخؿ حركة في  هو الذي ييحكـ ف  قرار ومصير حركة في  وييّرها لممؼ اليسوية ألنه ييد الدعـ الرسم ، 

 عربيًا أو دوليًا". سواء
وفيمػػا ييعمػػؽ بايفاقػػات المصػػالحة المعمقػػة فػػ  القػػاهرة قػػاؿ الحيػػة: "يميػػع مػػا يػػـ اتيفػػاؽ عميػػه فػػ  القػػاهرة أو 
الدوحة ت ييد رصيدًا لميطبيػؽ عمػى األرض، نيفػؽ فػ  القػاهرة عمػى شػ ء، ويفايئنػا حركػة فػي  بينفيػذ أمػور 

 ه  محؿ خالؼ بيننا".
حركة حماس إّف "هنػاؾ فػراغ فػ  السػمطة لػدى حركػة فػي  ومحمػود عبػاس، وباليػال   وقاؿ القيادي البارز ف 

ييـ مؿء هذا الفراغ مف خالؿ يشكيؿ حكومػة رامػ  حمػد اهلل كيفمػا ايفػؽ"، مضػيفًا: "محمػود عبػاس ت يبحػث 
فسػه أّف عف الشرعية الفمسطينية، هو فقط يأخذ شرعييه مف أمريكا والغرب واليميع يعمـ بما فيهـ أبػو مػازف ن

 المصالحة عميها فييو أمريك ، وه  ميمدة بقرار أمريك  وعباس يعمـ ذلؾ ييدًا".
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وردًا عمى سؤاؿ حوؿ الهدؼ مف زيارة المكيب السياس  األخيرة إلى البحريف والكويت قاؿ الحيػة: "نحػف قمنػا 
الػػدولييف"، مؤكػػدًا أّف بزيػػارة البحػػريف والكويػػت لشػػرح آخػػر المسػػييدات عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية لقػػادة هػػاييف 

القيػػادة السياسػػية لحركػػة حمػػاس سػػوؼ يقػػوـ بزيػػارة عػػدد مػػف الػػدوؿ خػػالؿ الفيػػرة القريبػػة القادمػػة، م ػػؿ ُعمػػاف، 
 السعودية، قطر وربما األردف.

وشدد الحية عمى "حرص حماس عمى يعميؽ أواصر اليعامؿ واليعاوف مع قػادة يميػع الػدوؿ العربيػة لمػا فيػه 
سػػطين  واألمػػة العربيػػة"، مشػػيرًا إلػػى "مصػػمحة حمػػاس فػػ  يفعيػػؿ الػػدور العربػػ  المسػػاند مصػػمحة الشػػعب الفم

 لمقضية الفمسطينية ليحم  مصالحها ومصال  الشعب الفمسطين  وقضييه العادلة".
وقػػاؿ الحيػػة إّف "هػػدؼ حمػػاس هػػو إعػػادة اتعيبػػار لممشػػروعيف العربػػ  واإلسػػالم  كػػ  يعػػود األمػػة لمنهػػوض 

 حبة رسالة عادلة".بمشروعها ليكوف صا
ويػػدد الحيػػة اليأكيػػد عمػػى موقػػؼ حمػػاس ال ابػػت بعػػدـ اليػػدخؿ فػػ  شػػؤوف الػػدوؿ العربيػػة، لكنػػه أشػػار إلػػى أّف 
حماس "ييمنى أف يينه  المعارؾ الدائرة ف  سػوريا، وأف ييوقػؼ آلػة الحػرب والػدمار هنػاؾ، فػ  أقػرب فرصػة 

نسانية وعادلة".وأف يحصؿ الشعب السوري عمى ما يريد مف مطالب حقوقية و   ا 
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قػػػاؿ محمػػػود الزهػػػار، أحػػػد مؤسسػػػ  حركػػػة حمػػػاس، وعضػػػو القيػػػادة السياسػػػية فػػػ  : محمػػػد شػػػعباف -القػػػاهرة 
 بأمف مصر.الحركة، ووزير الخاريية السابؽ ف  حكومة إسماعيؿ هنية، إف حركة حماس لـ يعبث يومًا 

وأضاؼ "الزهار"، ف  برنامج الحدث المصري عبػر شاشػة قنػاة "العربيػة الحػدث"، عبػر األقمػار اتصػطناعية 
مػػف فمسػػطيف، أف حركػػة حمػػاس عمػػى ايصػػاؿ دائػػـ مػػع المخػػابرات العامػػة المصػػرية، مشػػددًا عمػػى أنػػه لػػـ يكػػف 

 هناؾ مالحظات عمى عمؿ الحركة مف النظاـ السابؽ أو الحال .
زهػػػار، أف شػػػهادة المػػػواء محمػػػود ويػػػدي، وزيػػػر الداخميػػػة األسػػػبؽ، أمػػػاـ محكمػػػة مسػػػيأنؼ اإلسػػػماعيمية وأكػػػد ال

"هزلية" و"مؤلمة" ضمف دراما مضػحكة، مشػككًا فيمػا نسػب إلػى المػواء عمػر سػميماف، نائػب رئػيس اليمهوريػة 
  واقعػة اقيحػاـ السابؽ، بػورود إليػه معمومػات بيسػمؿ أعضػاء مػف حركػة حمػاس لسػيناء، ومػف  ػـ المشػاركة فػ

 يناير، ولـ ييحرؾ لمنع ذلؾ. 12سيف وادي النطروف إباف  ورة 
وأوضػػ  الزهػػار، أف هنػػاؾ خطػػة لػػػ "شػػيطنة" حمػػاس فػػ  الوقػػت الحػػال  فػػ  نظػػر المصػػرييف، مفيػػرًا مفايػػأة 

 بشأف إغالؽ األنفاؽ بيف مصر وقطاع غزة قائاًل: "أيمنى أف يغمؽ األنفاؽ غدًا.. لو كاف هناؾ بديؿ".
أشار إلى أف الرئيس السابؽ حسن  مبارؾ يرؾ األنفاؽ مفيوحة لدعـ غزة ف  الماض ، واصفًا شهادة المواء و 

 محمود ويدي بأنها "مؤلمة" ومطعوف فيها، عمى حد قوله.
وكشػػؼ الزهػػار عػػف اييمػػاع يػػـ عقػػد  منػػذ أيػػاـ بػػيف حركيػػ  حمػػاس وفػػي  برعايػػة مصػػرية بمبنػػى المخػػابرات 

سرائيمية لمنع إيماـ المصالحة الفمسطينية.المصرية، مشددًا عمى و   يود ضغوط أميركية وا 
ويػػابع: "حمػػػاس ت يمعػػػب مػػػف يحػػػت األرض ولػػػيس لػػػدينا مكيػػب بمصػػػر، لكػػػف لػػػو طمبنػػػا ذلػػػؾ مػػػف السػػػمطات 

 المصرية أليس ذلؾ مشروعًا لنا؟".
 44/9/5346، العربية نت، دبي
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 ا من الحكومة الجديدة غامض وموقفه ..: حماس طمبت تأجيل حكومة التوافقاألحمدعزام  47
رأى عضػػػو المينػػػة المركزيػػػة لحركػػػة "فػػػي " عػػػزاـ األحمػػػد، أنػػػه مػػػف الطبيعػػػ  أف ييشػػػكؿ : راـ اهلل )فمسػػػطيف(

حكومة فمسطينية يديدة، وأنه ت يويد معارضة مف قبؿ "حماس" عمى ذلؾ، وأشار إلى أف "حماس" ف  غػزة 
 ف  بياف رسم . عبرت عف معارضيها دوف أف يعبر عف موقفها الواض 

أف سبب يشكيؿ حكومة  "فمسطيف اليوـ"( أذاعيها قناة 3|22وأوض  األحمد ف  يصريحات له اليوـ ال ال اء )
الحمد اهلل هو موقؼ نايـ عػف اييمػاع حصػؿ فػ  الرابػع عشػر مػف أيػار )مػايو( الماضػ  فػ  القػاهرة، حيػث 

مػػػػى أسػػػػاس مزيػػػػد مػػػػف اإليػػػػراءات آب )أغسػػػػطس( المقبػػػػؿ ع 21طمبػػػػت "حمػػػػاس" يػػػػدوت زمنيػػػػا ينيهػػػػ  فػػػػ  
 واتسيعدادات وألنهـ غير ياهزيف، حسب قوله.

وأضاؼ: "مف الطبيع  بعد اسيقالة حكومة سالـ فياض، ووفؽ القػانوف، ييػب يشػكيؿ حكومػة بموعػد أقصػا  
ال ػػان  مػػف حزيػػراف )يونيػػو( اليػػاري"، مشػػيًرا إلػػى أف القػػانوف واضػػ  أنػػه بعػػد اسػػيقالة الحكومػػة ييػػب يشػػكيؿ 

 يوما". 20مة أخرى ف  مدة أقصاها حكو 
 44/9/5346قدس برس، 

 
 في القاهرةالمقبل حماس يجتم  السبت حركة السياسي ل المكتب"الحياة":  48

سػػيعقد السػػبت « حمػػاس»أف اييماعػػًا لممكيػب السياسػػ  لحركػػة « الحيػػاة»عممػػت : ييهػػاف الحسػػين  -القػاهرة 
مفيػرض أف يصػؿ إلػى القػاهرة بعػد غػد كػؿ مػف رئػيس المقبؿ ف  القػاهرة، ويسػيمر عمػى مػدى يػوميف. ومػف ال

المكيب السياس  خالد مشعؿ قادمًا مف الدوحة، ونائػب رئػيس الحركػة رئػيس الحكومػة المقالػة إسػماعيؿ هنيػة 
 لحضور اييماعات المكيب.

ًا وقالت مصادر فمسطينية إنه كاف مف المفيرض عقد هذا اتييماع منذ نحو أسبوعيف إت أنه يـ إرياؤ  موقي
 بسبب األوضاع الداخمية ف  مصر.

فى غضوف ذلؾ عقػد وفػد اليبهػة الديموقراطيػة ليحريػر فمسػطيف برئاسػة أمينهػا العػاـ نػايؼ حوايمػة محاد ػات 
 مع المسؤوليف المصرييف يناولت اتوضاع الفمسطينية والعربية واإلقميمية.
ءات مػػػع كػػػؿ مػػػف المرشػػػد العػػػاـ لػػػػ وعقػػػد حوايمػػػة الػػػذي وصػػػؿ إلػػػى القػػػاهرة السػػػبت الماضػػػ  سمسػػػمة مػػػف المقػػػا

 محمد بديع، ورئيس الييار الشعب  حمديف صباح .« اإلخواف المسمميف»
 45/9/5346، الحياة، لندن

 
 ألفراد حماس إجراء مؤقت  دخول ركة: وقف لبنان منح تأشيراتعمي ب 49

لبنػاف عمػى  نفػى مم ػؿ حركػة حمػاس فػ  لبنػاف عمػ  بركػة ويػود أزمػة بػيف حمػاس واألمػف العػاـ فػ : بيروت
خمفية دخوؿ عدد مػف الفمسػطينييف إلػى لبنػاف بػػ "يأشػيرات مػزورة"، وأكػد أف عالقػة "حمػاس" بػاألمف العػاـ فػ  
لبناف وبمخيمؼ اليهات الرسػمية عمػى أحسػف مػا يػراـ، وأف هنػاؾ يحقيقػا ييػري لمعرفػة حقيقػة األمػر، مشػدًدا 

 دخمت لبناف بيأشيرات مزورة.عمى أف حماس ليس لها عالقة مف قريب أو مف بعيد بشخصيات 
وأوض  بركة ف  يصريحات خاصة لػ "قدس برس"، أف يهاز األمف العاـ ف  لبناف أبمغهـ بقػرار ييميػد مػن  

ليمػػؾ اليأشػػيرات، وقػػاؿ: "لقػػد  ريأشػػيرات دخػػوؿ ألفػػراد حركػػة حمػػاس إلػػى لبنػػاف بسػػبب اكيشػػافه عمميػػات يزويػػ
  الموضػوع، وأبمغيػه عػدـ عالقػة حمػاس بهػذا األمػر عمػى ايصمت بمدير األمف العػاـ هايفيػا ويحػد ت معػه فػ

اإلطالؽ، وعدـ اسيقبالنا ف  بيروت ألي مف الشخصيات المعنية بهػذ  اليأشػيرات المػزورة، وألف مػدير األمػف 
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ف  مهمة خارج لبناف، فقد ايفقنا عمى اسػيكماؿ اليحريػات واليحقيػؽ فػ  األمػر عمػى أف نميقػ  ميػى مػا وصػؿ 
 إلى لبناف".

ؼ: "نحػف عالقينػا بػاألمف العػاـ فػ  لبنػاف عمػى أحسػف مػا يػراـ، وت يويػد لػدينا أيػة مشػاكؿ فػ  اليعامػؿ وأضا
معها وفؽ القوانيف المرعية، ونحف نيعاوف بشكؿ مسيمر وت يويد بيننا خالفات يذكر، وهذا هو إيراء مؤقػت 

ف بيأشيرات مزورة، نحػف أبمغنػاهـ يـ ايخاذ  عمى خمفية اكيشاؼ قدوـ عدد مف الفمسطينييف ودخولهـ إلى لبنا
أننا لـ نسيقبؿ أحدا مف هؤتء، وت صمة لنا بهػـ، ونحػف نيػري اليحقيقػات الالزمػة إلفػادة األيهػزة األمنيػة فػ  

 لبناف بذلؾ، ولذلؾ ما يرى هو إيراء مؤقت لحيف معرفة أمر هذ  الميموعة".
( مػف األمػف العػاـ 3|20ات نػيف ) أوؿ امػس ] وأشار بركة إلى أف البالغ الذي يـ إصدار  بشكؿ رسػم  أمػس

ف  لبناف بهذا الخصوص، كاف ردا عمى بعض الصحؼ العربية الي  رأت ف  القرار ينفيذا لطمب مف "حزب 
 اهلل" وليس عمى خمفية قانونية ميصمة بدخوؿ عدد مف الفمسطينييف بيأشيرات مزورة، عمى حد يعبير .

ؿ بركػة: "عالقينػا بحػزب اهلل لػـ ينقطػع، ويػـو السػبت الماضػ  زارنػا وحوؿ العالقة بيف حمػاس وحػزب اهلل، قػا
مسػػؤوؿ فػػ  حػػزب اهلل فػػ  مكيػػب الحركػػة، ومسػػيمروف فػػ  اليواصػػؿ بشػػأف الوضػػع فػػ  المنطقػػة وفػػ  لبنػػاف، 
عمػػى الػػرغـ مػػف اليبػػايف فػػ  ويهػػات النظػػر بالنسػػبة لألزمػػة السػػورية، وباليػػال  مػػا نؤكػػد  مػػرة أخػػرى أف عالقػػة 

القػػوى المبنانيػػة بمػػا فػػ  ذلػػؾ العالقػػة مػػع حػػزب اهلل قائمػػة عمػػى اتحيػػراـ الميبػػادؿ والينسػػيؽ حمػػاس بمخيمػػؼ 
لميخفيؼ مف اتحيقاف الطائف  المويود ف  البالد بما يخدـ أمف واسيقرار لبناف، ويمييف العالقة بػيف فصػائؿ 

 المقاومة لمعدو الصهيون "، عمى حد يعبير .
 44/9/5346قدس برس، 

 
 والقوى اإلسالمية في "عين الحموة" اإلسالمية يمتقي الجماعة ي لبنانف حماسممثل  :4

زار مم ؿ حركة حماس ف  لبناف عم  بركة يرافقػه مسػؤوؿ الحركػة فػ  منطقػة صػيد أبػو احمػد فضػؿ : صيدا
ومسػػؤولها فػػػ  المدينػػة أيمػػػف شػػػناعة، قيػػادة اليماعػػػة اتسػػػالمية فػػ  الينػػػوب واليقػػػى مسػػؤولها السياسػػػ  فػػػ  

ـ حمػػود، حيػػث يػػرى البحػػث فػػ  الشػػؤوف الفمسػػطينية واليطػػورات السياسػػية وسػػبؿ يعزيػػز اتمػػف الينػػوب بسػػا
 واتسيقرار ف  المخيمات وصيدا.

وياء ف  بياف صادر عف اليماعة اف اليانبيف اكدا اف امف صيدا مف امف مخيمايها واف عمى يميع القػوى 
واتسػيقرار ويريمػة ذلػؾ عمميػًا، داعػيف لمينبػه  السياسية العمؿ عمى يرشيد الخطاب السياس  بما يخدـ اتمػف

مف ك رة اتشاعات الي  يحاوؿ شؽ الصؼ ويويير اتيواء ف  ظؿ اتزمات الي  يعيشها المنطقػة، مؤكػديف 
اف قضية فمسطيف سيبقى القضية المركزية لألمة وصراعنا مػع العػدو الصػهيون  ت ينيهػ  إت بيحريػر كامػؿ 

 الى النهر. اليراب الفمسطين  مف البحر
وكاف بركة اليقى ف  مقر حماس ف  مخػيـ عػيف الحمػوة أمػيف سػر القػوى اإلسػالمية فػ  المخػيـ الشػيخ يمػاؿ 
خطػػػاب ومسػػػؤوؿ عصػػػبة األنصػػػار اإلسػػػالمية الشػػػيخ أبػػػو طػػػارؽ السػػػعدي. وينػػػاوؿ المقػػػاء يحصػػػيف وضػػػع 

المحافظػػػػة عمػػػػى أمنهػػػػا المخيمػػػػات الفمسػػػػطينية فػػػػ  لبنػػػػاف وضػػػػرورة يينيبهػػػػا الصػػػػراع الػػػػدائر فػػػػ  المنطقػػػػة و 
واسيقرارها. ويوقؼ المييمعوف عند اليهديدات الصهيونية الميكررة لممسيد األقصى واتعيداءات عميه وعمػى 

 أهمنا ف  مناطؽ الضفة الغربية والقدس المحيمة.

 45/9/5346، المستقبل، بيروت
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 ة سجون مصريحماس اقتحام  لبحث اتهامات لقاءات فمسطينية مصرية"األخبار":  ;4
ُييػػري المخػػابرات المصػػرية حاليػػًا لقػػاءات مػػع مسػػؤوليف فمسػػطينييف عمػػى خمفيػػة مػػا كشػػفيه ة: راـ اهلل، القػػاهر 

 .ف  اقيحاـ السيوف إباف ال ورة« حماس»شهادات مسؤوليف مصرييف سابقيف حوؿ يورط عناصر مف 
ظاـ المصري السابؽ حوؿ ف  موازاة يواصؿ اليمسات السّرية الي  ييضمف شهادات لمسؤوليف سابقيف ف  الن

ينػػػاير مػػػف السػػػيوف ومػػػف ضػػػمنها سػػػيف وادي النطػػػروف، بػػػدأت  12عمميػػػات يهريػػػب المسػػػيونيف إبػػػاف  ػػػورة 
اييماعػات بػيف يهػات فمسػطينية والمخػابرات المصػرية لبحػث اتيهامػات المويهػة لعناصػر مػف سػكاف قطػاع 

قضػػػية اقيحػػػاـ سػػػيف »مسػػػطينية، إف الف« معػػػا»، يحيػػػى ربػػػاح، لوكالػػػة «فػػػي »غػػػزة. وقػػػاؿ القيػػػادي فػػػ  حركػػػة 
النطروف أصبحت قضية مركزية يميؼ حولها الرأي العاـ المصري وأصبحت مف أهـ المفردات السياسػية فػ  

 «. حياة الشعب المصري
بالمشػػاركة فػػ  اقيحػػاـ « حمػػاس»وأشػػار الػػى أف هنػػاؾ يمسػػات سػػّرية يػػدل  بهػػا بعػػض الشػػهود ايهمػػوا حركػػة 

وحػػزب اهلل « حمػاس»وادي النطػروف إلطػػالؽ سػراح معيقمػيف مػف حركػة  السػيوف المصػرية، خصوصػًا سػيف
واإلخػػواف المسػػمميف، ومػػف بيػػنهـ الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػ . ونقػػؿ ربػػاح عػػف المخػػابرات المصػػرية قولهػػا 

ليرييػب الهيػـو « حمػاس»يميمؾ يسييالت صػويية تيصػاتت يػرت بػيف قيػادات مػف اإلخػواف وحركػة »إنها 
يقػػديـ صػػورة أخػػرى ونفػػ  اتيهامػػات المويهػػة « حمػػاس»، معيبػػرًا أف محاولػػة حركػػة «عمػػى السػػيوف المصػػرية

انطالقًا مف اتيهامػات المصػرية ليهػات فمسػطينية »وأوض  «. اليها لدى الرأي العاـ المصري لـ يكف مقنعة
الوضػػع باقيحػػاـ السػػيوف، يػػأي  يػػدمير األنفػػاؽ والقػػاء القػػبض عمػػى عػػدد مػػف الفمسػػطينييف بػػيهـ ميعػػددة وربػػط 

، مشددًا عمى أف الشعب الفمسطين  ف  قطاع غزة هو وحد  مػف يػدفع  مػف «الألمن  ف  سيناء بالفمسطينييف
 هذ  اتيهامات.

 45/9/5346، االخبار، بيروت
 

 الغول: تأجيل ان مام السمطة الفمسطينية لممؤسسات الدولية خطأ >4
مسػػؤوؿ فرعهػػا فػػ  قطػػاع غػػزة كايػػد   "الشػػعبية أكػػد عضػػو المينػػة المركزيػػة العامػػة لػػػ "اليبهػػة: غػػزة )فمسػػطيف(

الغوؿ أف زيارة وزير الخاريية األمريك  يػوف كيػري إلػى المنطقػة "لػف يحمػؿ يديػدًا، ويأييمهػا لػبعض الوقػت 
يعن  أنه يريػد مػف القيػادة الفمسػطينية يأييػؿ اتنضػماـ إلػى المؤسسػات والهيئػات الميخصصػة لألمػـ الميحػدة 

 "...ت الدوليةبما ف  ذلؾ محكمة الينايا
الفمسػػػطينية المحميػػػة، أف " صػػػوت الشػػعب"( إلذاعػػة 3|22وأوضػػ  الغػػػوؿ فػػ  يصػػػريحات لػػه اليػػػـو ال ال ػػػاء )

يأييؿ اتنضماـ لممؤسسات والهيئات الميخصصة هو موقؼ خاطئ ويمن  دولػة اتحػيالؿ مزيػدًا مػف الوقػت 
عدوانيػػة ضػػد الشػػعب الفمسػػػطين  دوف فػػ  يعميػػؽ احياللهػػا لألراضػػػ  الفمسػػطينية، وفػػ  اسػػيمرار سياسػػػايها ال

 مسائمة، وف  ذات الوقت يضعؼ الموقؼ الفمسطين  أك ر فأك ر.
وأضػػاؼ: "لألسػػؼ فػػػإف الػػبعض ت زالػػت لديػػػه أوهػػاـ بػػأف كيػػػري يمكػػف أف يحػػدث اخيراقػػػًا يػػؤدي إلػػى العػػػودة 

 ..."لممفاوضات
 44/9/5346قدس برس، 

 
 
 

 اعتقال دام عشر سنوات   يفرج عن ناشط من حماس بعد  االحتاللقمقيمية:  53
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(، عػػف األسػػير محيػػ  الػػديف 3|21أفريػػت سػػمطات اتحػػيالؿ اتسػػرائيم ، اليػػـو األربعػػاء ): قمقيميػػة )فمسػػطيف(
عاًما( الناشط ف  حركة "حماس" مف بمػدة كفػر  مػث قػرب مدينػة قمقيميػة الواقعػة فػ  شػماؿ الضػفة  33عودة )

 الغربية المحيمة، بعد اعيقاؿ داـ عشرة أعواـ.
 45/9/5346قدس برس، 

 
 يعزل أربعة أسرى من حماس في معتقل "النقب" بعد إ رابهم عن الطعام    االحتالل 54

قامػت سػمطات اتحػيالؿ اإلسػرائيم  فػ  سػيف "النقػب" الصػحراوي بعػزؿ أربعػة أسػرى مػف : راـ اهلل )فمسطيف(
داري، فػ  زنػازيف انفراديػة وفػ  حركة "حماس" بعد إضػرابهـ عػف الطعػاـ احيياًيػا عمػى اسػيمرار اعيقػالهـ اإل

 ظؿ ظروؼ غاية ف  الصعوبة.
( إف "األسػػػرى 3|21وقػػػاؿ مركػػػز "أحػػػرار لدراسػػػات األسػػػرى" فػػػ  بيػػػاف صػػػحف  يمقيػػػه "قػػػدس بػػػرس" األربعػػػاء )

عاًما( مف بمدة يطػا فػ  الخميػؿ، و ال ػة أسػرى آخػريف مػف نػابمس وهػـ: أنػس  11األربعة هـ: سمير بحيص )
 ف عوريا، وباسـ دويكات مف بييا".يود اهلل، مؤيد شراب م

 45/9/5346قدس برس، 
 

 بجراح أصيب بها قبل سنوات    ناشط من حماس متأثراً  استشهادطولكرم:  55
)فمسطيف( مػف مدينػة طػولكـر  ،خالػد خريػوشالناشػط فػ  كيائػب القسػاـ ذكرت مصادر فمسػطينية أف : طولكـر

( ميأ را بيراح أصيب بهػا فػ  محاولػة فاشػمة 3|22 اء )ال ال ]أمس  الواقعة ف  الضفة الغربية، اسيشهد اليوـ
 تغيياله قامت قوات اتحيالؿ اإلسرائيم  قبؿ نحو يسع سنوات.

 44/9/5346قدس برس، 

 
 في ال فة ويؤكد أن االستيطان سيستمر "ثنا ية القومية"يرفض دولة  نتنياهو 56

الوزراء اإلسرائيم  بنياميف نينيػاهو  رئيس ، أفأشرؼ الهور، عف 45/9/5346، القدس العربي، لندنذكرت 
أعمػػػف اف عمميػػػات البنػػػاء فػػػ  المسػػػيوطنات مسػػػيمرة وسيسػػػيمر فػػػ  المسػػػيقبؿ، لكنػػػه يرايػػػع قمػػػيال عػػػف موقفػػػه 
الميشػددة حيػػاؿ عػدـ الييميػػد، وألمػػ  إلمكانيػة الحػػد مػػف أعمػاؿ البنػػاء هػذ ، يماشػػيا مػػع الرغبػات الدوليػػة، فػػ  

فمسػطين ، مػا يشػير إلػى إمكانيػة انطػالؽ عمميػة يسػوية يديػدة يقودهػا سػبيؿ عػودة المفاوضػات مػع اليانػب ال
 الوتيات الميحدة األمريكية.

وقػاؿ نينيػاهو فػ  يمسػة مغمقػة لمينػة الداخميػة واألمػػف فػ  الكنيسػت اإلسػرائيم  نقمػت مقيطفػات منهػا اإلذاعػػة 
، لكنػػػه فػػػ  ذات ’قبؿ أيضػػػامسػػػيمرة وسيسػػػيمر فػػػ  المسػػػي‘اإلسػػػرائيمية أف عمميػػػات البنػػػاء فػػػ  الضػػػفة الغربيػػػة 

، وذلػػؾ فػػ  إشػػارة إلػػى المطالبػػات ’ييػػب عمينػػا أف نعػػ  مػػا ييػػري حولنػػا واف نيصػػرؼ بحكمػػة‘الوقػػت قػػاؿ 
 الفمسطينية الي  يالق  دعما دوليا بوقؼ اتسييطاف خالؿ المفاوضات. 

مػف فػرص اليوصػؿ ت يغيػر بشػكؿ يػوهري ‘وأكد نينيػاهو أف أعمػاؿ البنػاء الياريػة داخػؿ الكيػؿ اتسػييطانية 
السؤاؿ الحقيق  الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت هنػاؾ رغبػة ‘، مضيفا ’إلى يسوية سياسية مع الفمسطينييف

 ’.حقيقية لدى الطرؼ اآلخر ف  اتعيراؼ بالدولة اليهودية
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وهػػو ، ’يهوديػػة إسػػرائيؿ’ويبػػدو أف نينيػػاهو يريػػد أف يقػػايض عمميػػة وقػػؼ اتسػػييطاف، بػػاعيراؼ الفمسػػطينييف بػػػ
أمػػر يعارضػػه القيػػادة الفمسػػطينية. وبحسػػب مػػا نشػػر فػػإف نينيػػاهو يػػدد رغبيػػه فػػ  اسػػيئناؼ المفاوضػػات مػػع 

 الفمسطينييف، لكنه قاؿ اف الشروط الي  يضعونها يعييزية.
وكاف موقع صحيفة هآريس اتلكيرون  نقؿ ف  يقرير نشر  اف هنػاؾ يبػاطؤا يوهريػا وممموسػا طػرأ منػذ بدايػة 

عمى ينفيذ مشاريع البناء ف  المسػيوطنات، وشػهد أيضػا يرايعػا فػ  عػدد مخططػات البنػاء اليػ  العاـ الحال  
يعػػػرض عمػػػى ليػػػاف اليخطػػػيط والينظػػػيـ لمناقشػػػيها ويعمػػػؽ ييميػػػد البنػػػاء بشػػػكؿ مممػػػوس منػػػذ بدايػػػة الػػػرحالت 

 المكوكية لوزير الخاريية األمريكية يوف كيري.
اهو شدد ميددا عمى رغبيه فػ  اسػيئناؼ المفاوضػات مػع نيني، أف 45/9/5346، المستقبل، بيروتونشرت 

السػػػػمطة الفمسػػػػطينية، لكنػػػػه لفػػػػت الػػػػى اف الشػػػػروط اليػػػػ  يضػػػػعونها "يعييزيػػػػة". ويوقػػػػع اف يكػػػػوف م ػػػػؿ هػػػػذ  
المفاوضات ف  حاؿ اسيئنافها "صعبة ومطولة غير اف الخيار اآلخر الػذي ت يريػد  إسػرائيؿ هػو اقامػة دولػة 

 مزدوية القومية".
 

  السنة محاولة خطف منذ بداية 63و خمس هجمات انتحارية األمن أحبطت أجهزة و:نتنياه 57
قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيم  بنياميف نينياهو اف ايهزة امف بالد  احبطت خمس هيمات : ا ؼ ب -القدس 

 انيحارية منذ بداية العاـ الحال ، بحسب اتذاعة اإلسرائيمية.
لقدس مع الرئيس الكولومب  خواف مانويؿ سانيوس اف يهاز اتمف الداخم  واوض  نينياهو ا ناء مقابمة ف  ا

ولػػـ يقػدـ المزيػػد  محاولػة لخطػػؼ إسػرائيمييف. 30واليػيش افشػػال خمػس محػػاوتت هيػـو انيحػػاري اضػافة الػػى 
 مف اليوضيحات ف  شاف هذ  المحاوتت.

اميركػا الاليينيػػة إلسػػرائيؿ: "نحػػف مػف يهػػة اخػػرى، قػاؿ نينيػػاهو مخاطبػػا رئػػيس كولومبيػا اليػػ  يعػػد اقػػرب دوؿ 
 سعداء ليقاسـ ييربينا ف  مياؿ مكافحة اترهاب مع كولومبيا".

 45/9/5346، الحياة، لندن
 

 صفوف الجنود اإلسرا يميين لزعزعةيعالون: هناك حممة  58
ع الحػوار قاؿ وزير الييش اإلسرائيم  "موشيه يعالوف" صباح اليوـ ال ال اء "ييويب عمينػا منػ: القدس المحيمة

الذي يـ ف  األيػاـ الماضػية والػذي يمركػز محػور  فػ  حممػة ممنهيػة طالػت الينػود اإلسػرائيمييف أو مػا يعرفػوا 
 بينود الخدمة الدائمة.

ووفقػػًا لمػػا أشػػار إليػػه يعػػالوف فػػ  كممػػة لػػه أمػػاـ الكنيسػػت فػػإف الحممػػة يػػاءت مػػف خػػالؿ معطيػػات يػػـ الكشػػؼ 
وأضاؼ ف   هازي ومميوي، فيما يهدؼ إلى إ ارة الرأي العاـ ضدهـ.عنها مؤخرًا وذلؾ حوؿ األيور بشكؿ اني

كمميػه أمػاـ الكنيسػت اليػ  عقػدت يمسػة خاصػة عمػى شػرؼ يقػدير نظػاـ اتحييػاط فػ  اليػيش "أشػعر بالعػػار 
ييا  ما يقوموف به، مطالبًا ؾ شػخص أو حػزب إذا كػاف يحمػؿ فػ  منهيػه انيقػادات لميػيش ينبغػ  عميػه أف 

 وسميـ.   يويهها بشكؿ عمم 
 45/9/5346، وكالة سما اإلخبارية
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 شريكًا في اال تالف الحكومي الحالي من دون تحريك العممية السياسيةليفني: لن نبقى  59
صػػحيفة "معػاريؼ" اإلسػػرائيمية الصػػادرة امػس ذكػػرت اف هنػػاؾ ، أف 45/9/5346، المســتقبل، بيــروتذكػرت 

يسػػيب  ليفنػػ ، إلقامػػة يسػػػـ سياسػػ  داخػػؿ اتئػػػيالؼ محػػاوتت يػػدور خمػػؼ الكػػػواليس مػػف قبػػؿ وزيػػرة العػػػدؿ 
الحكػػوم ، يشػػمؿ حػػزب "هنػػاؾ مسػػيقبؿ" بزعامػػة يػػائير لبيػػد، يكػػوف مهميػػه دفػػع نينيػػاهو لميحػػرؾ بإييػػا  ييديػػد 

 المفاوضات مع الفمسطينييف.
ا ودعػػت يسػػيب  ليفنػػ  فػػ  اتييمػػاع المفيػػوح لكيمػػة حزبهػػا، نينيػػاهو، لوقػػؼ اعمػػاؿ "الشػػيطنة" اليػػ  يقػػـو بهػػ

البعض، ف  اشارة الى اليصريحات الي  ادلى بها نائػب وزيػر الػدفاع دانػ  دانػوف، حػوؿ رفػض الحكومػة فػ  
إسػػرائيؿ لفكػػرة حػػؿ الػػدولييف، وطالبيػػه بضػػرورة اخييػػار اتييػػا  الػػذي يرغػػب السػػير فيػػه بمػػا ييعمػػؽ بالموضػػوع 

 السياس .
ؾ مسيقبؿ" اف ينضػـ اليهػا إلقامػة كيمػة واضافت الصحيفة اف ليفن  إقيرحت خالؿ اتييماع عمى حزب "هنا

المانعػػة، "لمعمػػؿ بشػػكؿ مك ّػػؼ"، وعقػػد يمسػػات مشػػيركة بػػيف الكيميػػيف البرلمػػانيييف يخصػػص لبحػػث الموضػػوع 
 السياس .

ونقمت الصحيفة عف احد المسؤوليف ف  حزب "حركة" الذي ييزعمه ليفن  قوله: "قررنا اتقيراح لعقػد نقاشػات 
نػػاؾ مسػػيقبؿ" فػػ  الكنيسػػت، لنقػػاش هػػذا موضػػوع كيػػؼ يمكػػف دفػػع نينيػػاهو بهػػذا مشػػيركة مػػع اعضػػاء كيمػػة "ه

 اتييا ".
واضافت الصحيفة اف اعضػاء حػزب "حركػة" يويهػوا بالفعػؿ الػى حػزب "هنػاؾ مسػيقبؿ" وعرضػوا عمػيهـ هػذ  

 الفكرة، واف هؤتء ردوا عميهـ بالقوؿ "انه يويد بالفعؿ ما يمكف اف نيحدث عنه".
يبػػػػذلها وزيػػػػر الخارييػػػػة اتميركػػػػ  ، وضػػػػعت ليفنػػػػ  اعضػػػػاء كيميهػػػػا فػػػػ  صػػػػورة هػػػػذ   وحػػػػوؿ اليهػػػػود اليػػػػ 

المحػػاوتت، وقالػػت: "لغايػػة اآلف ت يويػػد إنطالقػػة حػػوؿ ييديػػد المفاوضػػات مػػع الفمسػػطينييف، حيػػث مػػا زاؿ 
 اليانب الفمسطين  ييعاطى بال مباتة".

بزعامػػة ليفنػػ  هػػدد بأزمػػة « لحركػػةا»حػػزب ، أف  أسػػعد يمحمػػ ، عػػف 45/9/5346، الحيــاة، لنــدنوأضػػافت 
حكومية ف  حاؿ لـ ييـ يحريؾ المفاوضات مع الفمسطينييف. وأعمنػت ليفنػ  أمػاـ أعضػاء حزبهػا أنهػا ينيظػر 
مػػف نينيػػاهو أف يحسػػـ موقفػػه ويػػرد عمػػى نائػػب وزيػػر الػػدفاع القطػػب فػػ  حزبػػه دانػػ  دانػػوف الػػذي أعمػػف مطمػػع 

الحػاكـ يعػارض إقامػة دولػة فمسػطينية « ليكػود بيينػا»دولييف وأف األسبوع أف الحكومة الحالية ت يؤمف بحؿ الػ
 بالنسبة إلى إسرائيؿ.« يشكؿ خطوة سيئة»ف  الضفة الغربية بداع  أف إقاميها 

ويابعػت ليفنػ  أف حزبهػػا لػف يبقػػى شػريكًا فػػ  اتئػيالؼ الحكػوم  الحػػال  مػف دوف يحريػػؾ العمميػة السياسػػية، 
وذكػػرت يقػػارير صػػحافية أف وزيػػر البيئػػة عميػػر بيػػريس والػػوزير السػػابؽ  ولػػف يقبػػؿ بسػػيطرة نهػػج دانػػوف عميػػه.

يمارساف ضػغوطًا كبيػرة عمػى ليفنػ  لسػحب الحػزب )ييم ػؿ فػ  الكنيسػت « الحركة»عمراـ ميسناع مف حزب 
 بسية نواب( مف الحكومة عمى خمفية اسيمرار اليمود السياس .

 
 " كأقمية تتمت  بحكم ذاتي;7ي يقانون في الكنيست يطالب باالعتراف بـ"فمسطين مشروع :5

يقدمت كيمة الييمع الديمقراط  العرب  ف  الكنيست امس ات نػيف،  : سعيد عموري -غساف حالوة -راـ اهلل 
، اف ينػالوا 15بمشروع قانوف طالبت فيه باتعيراؼ بفمسطين  الداخؿ كػ"أقمية قومية"، مػا قػد ييػي  لفمسػطين  

 حاؿ اقرار القانوف. حكما ذاييا إييماعيا و قافيا ف 
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ويػـ يقػديـ مشػروع القػانوف مػػف قبػؿ عضػو الكنيسػت، ورئػيس كيمػػة الييمػع البرلمانيػة، الػدكيور يمػاؿ زحالقػػة، 
وقالػت  مسػيقبال بحقػوؽ قوميػة وسياسػية لهػـ. 15الذي اوض  انه ت يسيبعد مطالبة الفمسطينييف ف  منػاطؽ 

نػػيف الزعبػػ ، وباسػػؿ غطػػاس، وقعػػا الػػى يانػػب صػػحيفة "معػػاريؼ": اف اف عضػػوي الكنيسػػت مػػف الييمػػع، ح
 يماؿ زحالقة عمى هذ  المطالبة.

: "مشػروع القػانوف يسػيند الػى المعاهػدة الدوليػة بشػأف  وقاؿ النائب يماؿ زحالقة ف  حديث لػ القدس دوت كـو
سرائيؿ ت يعيرؼ بنػا كميموعػة قوميػة، بػؿ يعيػرؼ بنػا كػأفراد وميموعػات دينيػة، حيػث ت  حقوؽ األقميات، وا 

 يويد بالقانوف اإلسرائيم  عرب وت فمسطينييف".
واضاؼ: "نحف نطالب باتعيراؼ بنا كعػرب، ومػا ييريػب عمػى ذلػؾ مػف حقػوؽ يماعيػة لنػا كفمسػطينييف مػف 

 أهؿ البالد األصمييف".
نوف ويطرؽ زحالقه الى الموقؼ اإلسرائيم  مف هذا المطمب، قائال: " قدمنا سػابقا مشػاريع قػوانيف مشػابهة لمقػا

الػػػذي طرحنػػػا  حػػػدي ا، ورفضػػػيه إسػػػرائيؿ بشػػػدة، لػػػذا فاننػػػا نيوقػػػع اف يرفضػػػه ميػػػددا، ألنهػػػا اشػػػيرطت عمينػػػا 
اتعيراؼ بيهودية الدولة كمادة فػ  الدسػيور اإلسػرائيم ، مقابػؿ اتعيػراؼ بنػا كميموعػة قوميػة، لكننػا رفضػنا 

 ذلؾ بشدة".
ائيم  ت يعيػػػرؼ بػػػالحقوؽ اليماعيػػػة لمعػػػرب مػػػف يهيهػػػا، اشػػػارت صػػػحيفة "معػػػاريؼ" الػػػى اف القػػػانوف اإلسػػػر 

كمواطنيف ف  إسػرائيؿ، بػؿ عمػى اسػاس إنيمػائهـ الػدين ، حيػث ييحػدث السػمطات اإلسػرائيمية عػنهـ رسػميا كػػ 
 "ابناء اتقميات" او "السكاف مف غير اليهود" وليس كأقمية عربية قومية.

قػديـ م ػؿ هػذا المشػروع لمكنيسػت "ألف اتعيػراؼ بدور  رفض اتمػيف العػاـ لحركػة أبنػاء البمػد، ريػا اغباريػة، ي
 بالفمسطينييف كأقمية قومية، معنا  اعيرافا أبديًا بدولة إسرائيؿ ويهودييها، وكاننا كاقمية يزء مف هذ  الدولة".

ويػػرى عضػػو الكنيسػػت عػػف حػػزب اليبهػػة الديمقراطيػػة لمسػػالـ والمسػػاواة، عفػػو إغباريػػة، اف "خطػػوة كهػػذ  قػػد 
طينييف بالػػػداخؿ، لنيػػػؿ المسػػػاواة الكاممػػػة مػػػع المػػػواطنيف اليهػػػود فػػػ  إسػػػرائيؿ. نريػػػد مسػػػاواة يعيػػػؽ هػػػدفنا كفمسػػػ

 اييماعية و قافية واقيصادية، واتعيراؼ بنا كأقمية قد ينيقص مف ذلؾ".

 45/9/5346، القدس، القدس
 

 " في جوالن المنطقة المحرمة"باحتالل  تهددتل أبيب  ;5
ب القػػوات النمسػػاوية مػػف معبػػر القنيطػػرة فػػ  المنطقػػة العازلػػة بػػيف مػػع بػػدء انسػػحا: نظيػػر ميمػػ  - يػػؿ أبيػػب

المنطقػة »سوريا واليزء الذي يحيمه إسػرائيؿ فػ  مريفعػات اليػوتف، يػددت إسػرائيؿ يهديػدايها بإعػادة احػيالؿ 
وف ف  حاؿ انهيار القوات الدولية، لكف قادة هذ  القوات مف يشيم  والهند وكرواييا أكدوا أنهػـ مسػيعد« الحراـ

قػوة عسػكرية »لمبقاء هناؾ، مطالبيف، ف  الوقػت ذايػه، بيغييػر وضػعييهـ ويوسػيع صػالحيايهـ حيػى يصػبحوا 
 «.ذات أسناف يسيطيع اليدخؿ لمنع الصدامات

وكانت القوات النمساوية قػد بػدأت ينسػحب مػف اليػوتف ويييػه إلػى الػداخؿ اإلسػرائيم  يمهيػدا لمغػادرة الشػرؽ 
اب عمى خمفية قياـ قوة مف المعارضػة السػورية بالسػيطرة عمػى معبػر الحػدود بػيف األوسط. وياء قرار اتنسح

إسرائيؿ وسوريا عنػد مدينػة القنيطػرة، الخمػيس الماضػ ، والهيػـو العسػكري الػذي شػنيه قػوات النظػاـ السػوري 
دتء بػأي ورفض قائػد هػذ  القػوات اإل بينسيؽ مع إسرائيؿ والذي انيهى باسيرداد المعبر بعد اشيباكات عنيفة.

يصريحات لمم م  وسائؿ اإلعالـ الذيف احيشدوا ف  المكػاف، لكػف ضػابطا مػف القػوات اليشػيمية المرابطػة فػ  
نحػف نػيفهـ زمالءنػا النمسػاوييفد فقػد يػـ وضػعنا هنػا ضػمف ايفاقيػة »المكاف عمؽ عمى هذا اتنسػحاب قػائال: 
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اتيفاقيػة، لكػف طرفػ  الصػراع فػ  سػوريا دولية، والمهمػة اليػ  نيطػت بنػا هػ  إعطػاء يقػارير عػف خػرؽ بنػود 
ييقػػايموف فػػ  اشػػيباكات عنيفػػة يهػػدد حياينػػا بػػالخطر مػػف دوف أف يكػػوف فػػ  مقػػدورنا الػػدفاع عػػف أنفسػػنا. فػػإذا 

وعمػػى أ ػػر ذلػػؾ هػػدد مصػػدر إسػػرائيم  بػػأف ييشػػه لػػف يقػػؼ  «.اسػػيمرت هػػذ  الحالػػة، فمػػف يبقػػى لنػػا مكػػاف هنػػا
، وسػيعمؿ عمػى ضػماف أمػف «المنطقػة الحػراـ»سػم  بنشػوء فػراغ فػ  مكيوؼ األيدي إزاء هذا اليػدهور ولػف ي

 إسرائيؿ بكؿ الطرؽ. وفسر هذا اإلعالف عمى أنه يهديد غير مباشر باحيالؿ هذ  المنطقة مف يديد.
 45/9/5346، الشرق األوسط، لندن

 
 اإلسرا يمي يتوجه غدا إلى واشنطن لمناقشة الممف السوري الدفاعوزير  >5

فػػ  أوؿ زيػػارة لػػه فػػ  هػػذا المنصػػب وزيػػر الػػدفاع اإلسػػرائيم  اليديػػد موشػػيه يعمػػوف، : يمػػ نظيػػر م -يػػؿ أبيػػب
سيغادر غدا إلى واشنطف. وسوؼ يحؿ ضيفا عمى نظير  األميرك ، يشاؾ هيغؿ، وسيميق  مسػؤوليف آخػريف 

وحزب اهلل كبارا ف  اإلدارة األميركية. وقاؿ مصدر مقرب منه إف ما ييري عمى الساحة السورية ودور إيراف 
سػيكوف فػ  صػمب محاد ايػه. لكنػه سػيبحث أيضػا فػ  اليعػاوف العسػكري واتسػيخباري بػيف إسػرائيؿ والوتيػات 
الميحدة حوؿ ما يحصؿ ف  سوريا، والرد اإلسرائيم  عمػى إمكانيػة بيػع وسػائؿ قياليػة ميطػورة روسػية لسػوريا، 

 «.300إس »وبضمنها صواريخ 

 45/9/5346، الشرق األوسط، لندن
 

 وحدة استيطانية في مستوطنة "بروخين" 883الحكومة اإلسرا يمية تقر بناء وق  "والال": م 63
وحػػػػدة  220كشػػػؼ موقػػػع "والػػػال" العبػػػػري اليػػػـو ال ال ػػػاء أف الحكومػػػة اإلسػػػػرائيمية يسػػػعى إلػػػى بنػػػاء : السػػػبيؿ

وأوضػػ   اسػػييطانية يديػػدة فػػ  مسػػيوطنة "بػػروخيف" المقامػػة عمػػى أراضػػ  بمػػدة بػػروقيف فػػ  محافظػػة سػػمفيت.
الموقع أف هذا البناء يعن  زيادة عدد الوحدات اتسييطانية القائمة هناؾ بخمسة أضػعاؼ، ناهيػؾ عػف اقامػة 
 مبػػاف عامػػة ومنطقػػة يياريػػة ومسػػاحات لمرياضػػة والنقاهػػة ومسػػاحات فضػػاء وشػػبكة شػػوارع وممػػرات وغيرهػػا.

دقة رسػػػمية مػػػف الحكومػػػة وقػػػاؿ إف الحػػػديث يػػػدور عػػػف خارطػػػة يفصػػػيمية ليأهيػػػؿ المسػػػيوطنة حظيػػػت بمصػػػا
اإلسػػرائيمية فػػ  نيسػػاف مػػف العػػاـ الماضػػ ، بعػػد أف كانػػت يصػػنؼ بأنهػػا بػػؤرة اسػػييطانية غيػػر قانونيػػة، بسػػبب 

ومؤخًرا نشرت ما يسمى بػ"اتدارة المدنيػة"  عدـ يوقيع وزير الييش حيى ذلؾ الحيف عمى خارطة المسيوطنة.
 لمياؿ أماـ يقديـ اتعيراضات.اإلسرائيمية إعالًنا عف إيداع الخارطة، وفي  ا

ويػػرى المصػػادقة عمػػى الخارطػػة قبػػؿ أسػػبوعيف مػػف اتنيخابػػات فػػ  عهػػد وزيػػر اليػػيش السػػابؽ أيهػػود بػػاراؾ، 
وحظيػػػت المسػػػيوطنة منػػػذ اقاميهػػػا بػػػدعـ فػػػ  الميزانيػػػات مػػػف وزارة البنػػػاء واتسػػػكاف، رغػػػـ اعيبارهػػػا بػػػؤرة غيػػػر 

 قانونية.
 
 
 
 

عمى ذلؾ، ميهمة الحكومة اإلسرائيمية بكسر قواعد المعبػة فػ  هػذ  الفيػرة  وعقبت حركة "السالـ اآلف" بغضب
السياسية الحساسة مف خالؿ قيامها بشػرعنة بػؤرة اسػييطانية، وزيػادة عػدد الوحػدات اتسػييطانية فيهػا بخمسػة 
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وحػدة اسػييطانية فػ   300وينضـ هذ  الخطوة إلػى سمسػمة خطػوات ليعزيػز اتسػييطاف، بينهػا بنػاء  أضعاؼ.
 % ف  البناء بالمسيوطنات ف  الربع األوؿ مف العاـ الياري.2000"بيت ايؿ" بموازاة اريفاع بنسبة 

 45/9/5346، السبيل، عّمان

 
 ةال تعرف كيف سيرد األسد بعد غارات مقبمة محتممة  د سوري "إسرا يل"هآرتس:  64

ؿ، ت يعرفػاف كيػؼ سػيكوف )يو ب  اي(: ذكرت صحيفة )هآريس( أف الحكومة والييش ف  إسرائي -يؿ أبيب
رد فعؿ الرئيس السوري بشار األسد عمى غارات يوية محيممة ضد أهداؼ ف  سوريا مسيقباًل، وأف اليخػوؼ 

نما لمموايهة بيف الوتيات الميحدة وروسيا أيضا.  هو مف انيرار إسرائيؿ ليس لمحرب بهذا البمد فقط وا 
( 24 -( و)اس آي300 -م ػػػػؿ صػػػػواريخ )اس وأضػػػػافت أف إسػػػػرائيؿ ييحسػػػػب مػػػػف نقػػػػؿ أسػػػػمحة ميطػػػػورة، 

و)ياخونت(، مف سوريا إلى حزب اهلل ف  لبناف، وأنه ف  حاؿ وصوؿ معمومات اسػيخبارايية حػوؿ ذلػؾ فإنهػا 
وذكػػرت الصػػحيفة أنػػه عمػػى هػػذ  الخمفيػػة ويػػه  سػػيبحث بيوييػػه ضػػربة لسػػوريا، عمػػى غػػرار الغػػارات السػػابقة.

ئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نينيػػاهو، ووزيػػر الػػدفاع موشػػيه يعمػػوف، وقائػػد المسػػؤولوف اإلسػػرائيميوف، وفػػ  مقػػدميهـ ر 
 سالح اليو أمير إيشؿ، وغيرهـ، يهديدات لسوريا.

وأشػػارت الػػى أنػػه بعػػد يصػػريحات أطمقهػػا األسػػد فػػ  الفيػػرة األخيػػرة حػػوؿ الػػرد عمػػى هيمػػات إسػػرائيمية، أصػػب  
شػػػػؤوف السياسػػػػية واألمنيػػػػة )الكابينيػػػػت(، اليػػػػيش اإلسػػػػرائيم ، وأيهػػػػزة اتسػػػػيخبارات، والحكومػػػػة المصػػػػغرة لم

 ييحسبوف مف رد الفعؿ السوري الذي قد يؤدي إلى انيرار إسرائيؿ إلى حرب.
هؿ باإلمكاف المراهنػة عمػى أت ييػدهور اليانبػاف إلػى حػرب، فيمػا  مػة شػؾ حػوؿ مػا إذا “ويساءلت الصحيفة 

 ”.كاف الحاكـ السوري نفسه قد قرر كيؼ سييصرؼ؟
ائيؿ قػد ينيػر إلػى قمػب الموايهػة السػورية، ولػيس فقػط بػيف النظػاـ والميمػرديف، وبػيف الشػيعة إسػر “وأردفت أف 

نما بيف روسيا والوتيات الميحدة  ”.والسنة، وا 
 45/9/5346، القدس العربي، لندن
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ء، أف اإلدارة المدنية أبمغت أمػس اليهػات المخيصػة برفضػها ذكرت القناة العبرية السابعة، مساء ال ال ا: غزة
إنشاء مبنى أمن  فمسطين  فػ  المنطقػة الواقعػة بػيف قػرى بيػت عػور اليحيػا وبيػت عػور الفوقػا، وبيػت عنػاف، 

ووفقػػػا لمقنػػػاة فػػػإف السػػػمطة  ، بعػػػد أف كانػػػت قػػػد وافقػػػت عمػػػى ذلػػػؾ مسػػػبقا.113بػػػالقرب مػػػف الطريػػػؽ السػػػريع 
منيصؼ آيار الماض ، إنشاء المبنى األمن  لصال  يهاز األمف الوقائ ، وأف الطمب الفمسطينية طمبت ف  

وأشػارت إلػى  الفمسطين  ياء كواحػدة مػف سمسػمة طمبػات وآليػات لينشػيط األمػف الفمسػطين  فػ  يمػؾ المنطقػة.
وأيضػػا السػريع،  113أف المنطقػة اليػ  يػود الفمسػطينييف البنػػاء فيهػا مريفعػة، ويكشػؼ ويسػػيطر عمػى الطريػؽ 

 مراقبة منطقة "موديعيف" الي  لف يكوف بعيدة.

 45/9/5346، القدس، القدس
 

 فيشمان: نتنياهو يهدد بوتين من خالل األسد  66
العبرية ف  عددها الصادر أمس ال ال اء، نقاًل ’ يديعوت أحرونوت‘قالت صحيفة : زهير أندراوس -الناصرة 

بيػػب، قالػػت إنػػه عنػػدما هػػدد رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيم ، عػػف مصػػادر سياسػػية وأمنيػػة رفيعػػة المسػػيوى فػػ  يػػؿ أ
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بنياميف نينياهو، الرئيس السوري، د. بشار األسد، فإنه عمميػا كػاف يقصػد الػرئيس الروسػ ، فالديميػر بػوييف، 
ويابع المحمؿ لمشؤوف العسكرية ف  الصحيفة، أليكس فيشماف، قائاًل إف يهديد األسد بفي  يبهة مقاومػة ضػد 

يػة مػف هضػبة اليػوتف العربيػة السػورية المحيمػػة يػؤرؽ صػناع القػرار فػ  الدولػة العبريػة، ولكػف مػػا الدولػة العبر 
يقُػػػض مضػػػايعهـ، فػػػ  المسػػػيوييف السياسػػػ  واألمنػػػ  فػػػ  الفيػػػرة األخيػػػرة هػػػو السياسػػػة الروسػػػية فػػػ  األزمػػػة 

 السورية، عمى حد قوؿ المصادر عينها. 
 45/9/5346، القدس العربي، لندن
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 52اسيطالع لمرأي العاـ فػ  إسػرائيؿ أيػرا  مركػز "سػميث" لمبحػوث واسػيطالعات الػرأي، أف  أظهر: الناصرة
بػػيف  اإلسػػرائيمييف يعارضػػوف إطػػالؽ سػػراح أسػػرى فمسػػطينييف، مقابػػؿ اسػػيئناؼ المفاوضػػات فػػ  المائػػة مػػف
 .رائيمية والسمطة الفمسطينيةالحكومة اإلس

إطالؽ سراح أسرى فمسطينييف كبػادرة حسػف  ف  المائة مف اإلسرائيمييف ردا عمى سؤاؿ: هؿ سيدعـ 24وقاؿ 
 ف  المائة منهـ أنهـ 15المفاوضات؟، إنهـ يعارضوف ذلؾ بشدة، بينما أياب  نية لعودة اليانبيف إلى طاولة

اتسػيطالع  وأشػار .فػ  المائػة رأوا ضػرورة إيػراء ذلػؾ 1المائػة ، و فػ  23ضد ذلؾ، وف  المقابؿ أيد القػرار 
(، 22/3نيائيػه اليػوـ ال ال ػاء ) أشػخاص األسػبوع الماضػ  ونشػرت 104الػذي أيػري عمػى عينػة مكونػة مػف 

الضػفة الغربيػة يضػر بشػكؿ كبيػر بػاألمف  ف  المائة مػف اإلسػرائيمييف يعيقػدوف أف اتنسػحاب مػف 35إلى أف 
 ف  المائة فقط عكس ذلؾ 12بينما رأى اإلسرائيم ، 

 44/9/5346قدس برس، 

 
 الثورةبداية شهيدًا فمسطينيًا منذ  4687 :العمل من أجل فمسطينيي سورية مجموعة 68

فمسطينًيا اسيشهدوا بنيراف القوات  2321قالت ميموعة العمؿ مف أيؿ فمسطيني  سورية إف نحو : دمشؽ
 امرأة. 223ريؿ و 2102السورية منذ اندتع ال ورة مف بينهـ 

وأضافت الميموعة ف  بياف صحف  األربعاء أف الشاب عالء أبو الميؿ والمواطنة حناف محمود عبد اهلل 
 اسيشهدا أمس ال ال اء يراء القصؼ الذي اسيهدؼ مخيـ الحسينية.

 45/9/5346المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 رة مأمن اهللأرا ي مقبفوق  تواصل التخطيط لمشاري  أخرىالقدس:  69
قالت مصادر فمسطينية إف إسرائيؿ يرايعت عف قرارها بناء ميمع لممحاكـ عمى  :عوض الريوب -الخميؿ 

أراض  مقبرة مأمف اهلل الوقفية ف  القدس المحيمة، لكنها أكدت اسيمرار اتحيالؿ عمى العمؿ إلقامة مشاريع 
 أخرى.
أف إلغاء هذا المشروع ت يذهب خطر  عمىحالقة العضو العرب  ف  الكنيست اإلسرائيم  يماؿ ز  وذكر

إلى ييريؼ مئات القبور واسيمرار  ،لميزيرة نتف  حديث  ،إقامة مشاريع أخرى عمى المقبرة، مشيراً 
دعا و "ميحؼ اليسام " ومشاريع أخرى بيمويؿ مؤسسات يهودية أميركية.  "إسرائيؿ"اليحضير لما يسميه 

 اإلسرائيم . "اليسام "]ميحؼ  إلنقاذ القدس مف 
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أكدت مؤسسة األقصى لموقؼ واليراث أف إلغاء أحد المشاريع المخططة عمى مقبرة اهلل ت يعن  أف المقبرة و 
 بمأمف عف إيراءات اتحيالؿ، مشيرة إلى يممة مشاريع قيد اإلنشاء أو مخطط إلقاميها.

 44/9/5346، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لتممودية تفرض واق  تهويد المدينة المقدسةالمسيحية: الحدا ق ا اإلسالميةالهي ة  :6
مف شروع سمطات اتحيالؿ ف   أمسالمسيحية لنصرة القدس والمقدسات  اإلسالميةحذرت الهيئة  :راـ اهلل

العيسوية والطور بالقدس المحيمة،  أراض ينفيذ المخطط اتسييطان  الخاص بػ"الحديقة اليورايية" عمى 
يسبؽ كافة اتيفاقيات واتليزامات، وهو ما يرفضه  األرضر واقع عمى بفرض أم "إسرائيؿ"مؤكدًة مض  

ف هذ  أ إلىوأشارت الهيئة  الفمسطينيوف، منددًة بالوقت ذايه باتسييطاف الذي يعد اخطر أشكاؿ اتسيعمار.
ات الممس إت، ما ه  األخيرة اآلونةالحدائؽ والمبان  اليممودية الي  أصبحت يظهر بشكؿ تفت وكبير ف  

، فهذ  المياحؼ والمنشآت مرافؽ لهيكمهـ يبنى ويشيد عمى مرأى العالـ أيمع  النهائية إلقامة الهيكؿ المزعـو
 ف  قمب مهد الديانات مسرى محمد وقيامة المسي  عميهما السالـ.

 45/9/5346الحياة الجديدة، رام اهلل، 
  

 توطنوناستولى عميها مس دونماً  ;;5االحتالل يماطل بإعادة  :الخميل ;6
يماطؿ سمطات اتحيالؿ اإلسرائيم  بإعادة أراض فمسطينية يقع بينوب الخميؿ اسيولى عميها مسيوطنوف 
يهود قبؿ  ال ة عشر عاًما، وصدر قرار قضائ  إسرائيم  مؤخًرا بإعاديها ألصحابها. وذكر رايب اليبور، 

يوطنيف يرفضوف ينفيذ القرار بإخالء منسؽ المينة الشعبية لمقاومة اتسييطاف ف  يطا أف اتحيالؿ والمس
دونـ  155مف عائمة عمياف عوض بمساحة  لمواطنيفأراض  ف  منطقة "اـ العرايس" قرب يطا، يعود 
 اسيولى عميها المسيوطنوف قبؿ  ال ة عشر عاًما.

 44/9/5346، فمسطين أون الين
 

 أوامر بترحيل ثماني عا الت من القدس >6
، سمطات اتحيالؿ اإلسرائيم  أمس ال ال اء، أمرًا بيرحيؿ  مان  عائالت أصدرت :حمد رمضافأ -راـ اهلل 
مف عرب الكعابنة المقيميف عمى أراض  بمدة بيت حنينا، شماؿ شرق  القدس المحيمة.  ،فرداً  23يضـ 

 إلى ينفيذ اعيصاـ مفيوح، يحسبًا لينفيذ أوامر اليرحيؿ. دعوا وأوضحت مصادر محمية، أف القاطنيف فيها
قيبًا عمى ذلؾ، لفت عضو الميمس ال وري لحركة في  ديميري دليان  إلى أف معاناة عائالت الكعابنة ويع

يميد لسنوات طويمة، منذ إقامة المنطقة اتسييطانية الصناعية "عطاروت"، مرورًا ببناء يدار الضـ واليوسع 
مية، والطبية، وغيرها، عف أبناء اتسييطان  الذي فصؿ بيف أبناء العشيرة الواحدة، وقطع الخدمات اليعمي

 العشيرة الذيف صمدوا عمى أرضهـ ورفضوا الرحيؿ. 
 45/9/5346، المستقبل، بيروت

 
 سنوات سب نسبة االستيطان األعمى في ال فة منذ  ..نهج إسرا يمي االستيطانمختصان:  73

بناء ف  المسيوطنات كشفت منظمة إسرائيمية يسارية أمس، أف نسبة إطالؽ أعماؿ ال :أحمد المصري -غزة
، كانت األعمى منذ سبع 1023اإلسرائيمية بالضفة الغربية المحيمة، خالؿ الفصؿ األوؿ مف العاـ الحال  
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سنوات. وأشارت منظمة "السالـ اآلف"، ف  بياف اسيند إلى إحصاءات حدي ة، إلى أف "الفيرة ما بيف كانوف 
مسكنًا ف  الضفة الغربية"، تفية إلى  532ف  بناء  ، شهدت بدء العمؿ1023مارس  يناير وآذار/ ال ان /

% 322 هذ  النسبة ه   ال ة أضعاؼ النسبة الي  سيمت خالؿ الفيرة نفسها مف العاـ الماض ، ويزيد بػ
وأكدت أنه وعمى الرغـ مف إعالف حكومة بنياميف نينياهو "ييميد  .1021عف آخر فصؿ مف عاـ 

المسيوطنات اسيمر ومف دوف أي انقطاع يذكر، موضحة أف مباشرة اتسييطاف"، فإف عممية البناء ف  
 .%243األعماؿ ف  المسيوطنات اريفعت بنسبة 
"فمسطيف" أف ما يبق  مف أراض ف  الضفة يريدة خميؿ اليفكي  ل وأوض  الخبير ف  شؤوف اتسييطاف د.
 %.23 %، فيما لـ ييبؽ مف القدس سوى30الغربية بأيدي الفمسطينييف ت يزيد عف 

"فمسطيف" أف الو ائؽ والمعمومات نقمت أف العاـ ػوذكر الخبير ف  الشأف اتسييطان  عبد الهادي حنيش ل
، ميوقعا أف يزيد 1020% عف عاـ 10، كانت فيه زيادة مضطردة ف  اتسييطاف، حيف زاد بنسبة 1021

 %.20إلى زيادة مقدارها  1023نسبة اتسييطاف بعد اكيماؿ أشهر العاـ الحال  
 44/9/5346، فمسطين أون الين

 
 بمحاولة قتمه اإلسرا يمية حالحمة يتهم مصمحة السجون ثا راألسير  74

 ،حّذر نادي األسير الفمسطين  مف خطورة الوضع الصح  لألسير  ائر حالحمة، مف الخميؿ :الضفة الغربية
يراء إصابيه بفيروس الكبد الوبائ  بعد اعيقاله بعدة أسابيع. وقاؿ النادي ف  بياف صحف  أمس ال ال اء إّف 
األسير حالحمة ومنذ إصابيه بالفيروس لـ ييمؽ أّي نوع مف العالج الالـز والضروري له حيى ياريخ هذا 

وأشار إلى أّف  أوامر قضائية بذلؾ. اليوـ، بؿ ييعّمد "إدارة السيوف" ف  المماطمة عمى الرغـ مف ويود
محاميه زار األسير حالحمة ف  سيف "عوفر" الذي أّكد بدور  أّف وضعه ف  غاية الخطورة وأّف ذلؾ بدا 

 واضحا عميه.
وايهـ األسير حالحمة "إدارة السيوف" بمحاولة قيمه، مؤكدًا أّف سبب إصابيه بالفيروس ياءت مف خالؿ 

دوات ممو ة اسيخدمت لعالج أسنانه أ ناء اليحقيؽ ف  سيف "عسقالف". وأضاؼ اسيخداـ "إدارة السيوف" أ
أّف وضعه الصح  ف  يرٍد مسيمر، وأّف بطنه بدأ يكبر بسبب اتليهاب، وعمى الرغـ مف أّف القاض  أوصى 

الها مرات ف  اليمسات الي  عقدت له، إّت أّف "إدارة السيف" ت يكيرث لذلؾ، بؿ ييعّمد ف  إهم 2بعاليه 
 الطب .

 45/9/5346، السبيل، عّمان
 

 عدم زيارة عيادة سجن "عوفر" ردًا عمى ال غوط التي يتعر ان لها انقرر يفمسطينيان  أسيران 75
سنة( مف  33سنة( وأيمف اطبيش ) 35قاؿ نادي األسير الفمسطين  إف األسيريف عادؿ حريبات ) :غزة

 اإلسرائيمية، وأف مصمحة السيوف "عوفر"يادة سيف مدينة الخميؿ، المضربيف عف الطعاـ قررا مقاطعة ع
يمارس ضغوطًا كبيرة عمى حريبات واطبيش مف أيؿ  نيهما عف إضرابهما المفيوح عف الطعاـ. كما أبمغ 

خيرًا أنه يوقؼ عف يناوؿ الدواء، وأنه ييناوؿ الماء فقط مف دوف أية أحريبات محام  النادي الذي زار  
 مف ويود يكمس ف  الرئييف واريفاع ضغط الدـ. مدعمات، عممًا أنه يعان 

وقاؿ النادي إف محاميه زار اطبيش المعزوؿ ف  زنزانة فردية ويشكو مف أوياع ف  يسد ، بخاصة وأنه 
يعان  مف أزمة صدرية وغضروؼ ف  العمود الفقري. وأضاؼ أف اطبيش مصمـ عمى رغـ الضغوط الكبيرة 
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عامًا ف  سيوف  22، بخاصة أنه أمضى ف  السابؽ إطالقهبه قبؿ إضرا إنهاءالي  يمارس عميه عمى عدـ 
 .اإلدارياتحيالؿ، وف  المرة األخيرة قضى  الث سنوات ف  اتعيقاؿ 

 45/9/5346، الحياة، لندن
 

 "واعد" تدعو إلى تحرك عاجل لدعم إ رابات األسرى الفردية 76
ف  يصري  مكيوب  ،لألسرى والمحرريف دعا األسير المحرر يوفيؽ أبو نعيـ، رئيس يمعية "واعد" :غزة

قدس برس نسخة عنه، الحركة الوطنية األسيرة والشارع الفمسطين  والمسيويات الرسمية والشعبية وكالة يمقت 
"لالنخراط ف  أقوى حممة دعـ لمؤازرة األسرى المضربيف عف الطعاـ واألسرى الذيف يخوضوف اإلضرابات 

 ". ال ة عشر أسيراً بشكؿ فردي، والذيف وصؿ عددهـ إلى 
 44/9/5346قدس برس، 

 
 تحقيق مطالب حياتيةلتقدم بطمبات التماس بعد ال األسرى القاصرين إلى سجن "عوفر" ممثلنقل  77

اإلسرائيم  نقمت مم ؿ األسرى القاصريف  "هشاروف"قاؿ نادي األسير الفمسطين  إف إدارة سيف  :غزة
. وأوض  أف اإلدارة نقمت القصاص بعدما يقدـ بطمبات "عوفر")األشباؿ( األسير محمد القصاص إلى سيف 

اليماس نيابة عف أسرى قاصريف مف أيؿ يحقيؽ بعض مطالبهـ الحيايية، الميم مة ف  إزالة األلواح المعدنية 
عف نوافذ غرؼ السيف، الي  يحوؿ دوف دخوؿ أشعة الشمس، ما أدى إلى اريفاع ف  نسبة الرطوبة، 

صابة عدد كبير، مف األ  أسيرًا، بأمراض يمدية. 11سرى القاصريف البالغ عددهـ وا 
 45/9/5346، الحياة، لندن

 
 فمسطينيًا في ال فة الغربية :4يعتقل  اإلسرا يميالجيش  78

فمسطينيًا ف   24شنت قوات اتحيالؿ صباح أمس حممة اعيقاتت واسعة طالت  :حمد رمضافأ -راـ اهلل 
 عدد مف قرى ومدف الضفة الغربية.

 45/9/5346، تقبل، بيروتالمس
 

 الت امن الدولي: االحتالل يعتقل نجل قيادي أسير بهدف ال غط عميه مؤسسة 79
 22/3مؤسسة اليضامف الدول  لحقوؽ اإلنساف ف  بياف صحف  يمقيه "قدس برس" ال ال اء أفادت  :سمفيت

رة مف مساء أمس أف "سمطات اتحيالؿ الميوايدة عمى معبر الكرامة الحدودي اعيقمت ف  ساعة ميأخ
عاما( نيؿ القيادي ف  حماس األسير حساـ حرب، حيث أوقؼ اتحيالؿ اتبف  11الشاب حساف حرب )

حرب عندما كاف قادما مف األردف، واعيقميه ونقميه إلى إحدى مراكز اليوقيؼ بهدؼ الضغط عمى والد  
دانيه".  وا 

 44/9/5346قدس برس، 
 

طالق و غزة  فيتوّغل  :7  قبالة دير البمحب الصيادينقوار  عمىر انالا 
قوات اتحيالؿ  ، أفوكاتتونقاًل عف ال –فمسطيف المحيمة مف  45/9/5346، الخميج، الشارقةنشرت 

يوغمت بمحاذاة السياج الفاصؿ شرؽ مدينة دير البم  وسط قطاع غزة، وأكدت مصادر محمية اإلسرائيم  
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وغمت لمئات األميار شرؽ مدينة دير البم ، وشرعت فمسطينية أف قوات اتحيالؿ يساندها دبابات وآليات ي
عادة يسوية مساحات مف األراض  الزراعية، يحت غطاء مف إطالؽ النار عمى المنازؿ  ف  يرؼ وا 

 واألراض  الزراعية.
ويزامنًا مع ذلؾ، فيحت زوارؽ اتحيالؿ نيراف رشاشايها ييا  قوارب الصياديف قبالة شواطئ دير البم  مف 

 غ عف وقوع إصابات أو أضرار.دوف أف يبم
قوات اتحيالؿ اإلسرائيم  يوغمت صباح اليوـ األربعاء  ، أفغزةمف  45/9/5346قدس برس، وأضافت 

قدس برس إف  وكالةوقاؿ راصد ميدان  ل ، ف  بمدة "ُيحر الديؾ" الواقعة بينوب شرؽ مدينة غزة.21/3
 ادرة أراضيهـ خشية يعرضهـ ألي أذى.إطالؽ النار وعمميات الييريؼ أيبرت المزارعيف عمى مغ

 
 زراعية ليمية م  االحتالل في طوباس تسفر عن إصابات واحتراق أراض   مواجهات ;7

أصيب عدد مف الشباف الفمسطينييف، الميمة الماضية، فيما احيرقت أراض مزروعة بالقم  خالؿ  :طوباس
أوضحت مصادر فمسطينية محمية أف و  موايهات ليمية مع قوات اتحيالؿ اإلسرائيم  ف  مدينة طوباس.

موايهات اندلعت ف  مخيـ الفارعة ف  طوباس مع المواطنيف الفمسطينييف بعد اقيحامه مف قبؿ قوات كبيرة 
مف ييش اتحيالؿ، والي  شرع ينود اتحيالؿ بدهـ منازؿ المخيـ واسييواب ساكنيها، بحية مالحقة بعض 

 المطموبيف.
 45/9/5346قدس برس، 

 
 تهدم منزاًل وحظيرة مواشي في برطعة قرب جنين الحتاللاسمطات  >7

، عمى هدـ منشأييف لمواطف فمسطين  21/3أقدمت سمطات اتحيالؿ اإلسرائيم ، فير اليـو األربعاء  :ينيف
وأوض  أحمد قبها عضو الميمس  ف  بمدة برطعة الشرقية قرب مدنية ينيف الوقعة خمؼ اليدار العازؿ.

قدس برس أف قوة مف ييش اتحيالؿ يرافقها يرافات اقيحمت البمدة فير وكالة سؿ القروي ف  برطعة لمرا
، وشرعت بهدـ أحد المنازؿ المكوف مف طابقيف والذي يبمغ مساحيه حوال   مير مربع، وذلؾ  220اليـو

 بحية عدـ اليرخيص والبناء بمنطقة )س (.
مى هدـ بركس يسيخدـ ليربية المواش  وأضاؼ عضو الميمس القروي أف يرافات اتحيالؿ أقدمت كذلؾ ع

 مير مربع. 100ويبمغ مساحيه نحو 
 45/9/5346قدس برس، 

 
 عمى شرب الخمر تحت تهديد السالح  ابط إسرا يمي يجبر فمسطينياً  83

الناطؽ باسـ المينة الشعبية لمقاومة اتسييطاف ف  بيت أمر قضاء الخميؿ  ،ذكر محمد عوض :الخميؿ
وضباط  اإلسرائيم أنه "ف  حاد ة خطيرة يظهر اليانب الهمي  لييش اتحيالؿ قدس برس وكالة لمراسؿ 

مف   عاًما( 11محمد خميؿ محمود أبو دية )] مساء أمس شاباً  إسرائيم مخابرايه، أيبر ضابط مخابرات 
 .ويصويبه نحو رأسه ،بيت أمر عمى شرب زياية خمر يحت يهديد السالح"

 45/9/5346قدس برس، 
 

 ما زال يطبق سياسة "السم  الممنوعة" عمى معابر غزة حتاللاالالخ ري:  84
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أكد النائب ف  الميمس اليشريع  الفمسطين  يماؿ الخضري، رئيس المينة الشعبية لموايهة الحصار،  :غزة
أف سمطات اتحيالؿ اإلسرائيم  ما زالت يطبؽ سياسة منع دخوؿ بعض المسيمزمات والبضائع الضرورية 

الممنوعات" عبر معبر كـر أبو سالـ الوحيد، الي  يسم  يؿ أبيب مف خالله باليعامؿ لغزة، يحت قائمة "
 اليياري مع غزة ويغمؽ باق  المعابر األخرى.

قدس برس نسخة عنه: "إف اتحيالؿ يمنع دخوؿ مواد بناء وكالة وقاؿ الخضري ف  يصري  مكيوب، يمقت 
الزمة لممصانع والقطاع الخاص وت يسم  سوى بدخوؿ أساسية م ؿ اإلسمنت والحديد وبعض المواد الخاـ ال

 كميات محدودة لممؤسسات الدولية".
 44/9/5346قدس برس، 

 
 م  "إسرا يل"شخصية من المطبعين  م تيل "قا مة سوداءتعّد "الفمسطينية  األهمية": المنظمات سما" 85

ف ريؿ األعماؿ أعف  ،ةف  قطاع غز  األهميةناب رئيس شبكة المنظمات  ،شمالة أبوكشؼ خميؿ  :غزة
منيب المصري يسعى لالييماع مع عدد مف منظمات المييمع المدن  الي  يأخذ موقفا بمقاطعة كؿ 

 ،بو شمالةأ وأكد، ومقاطعة المؤسسات الي  يممكونها. اإلسرائيم الشخصيات الي  يدعو لميطبيع مع الكياف 
يب المصري الذي وصفه انه يمارس ويدعو رفض الشبكة المقاء بالسيد من، ف  يصري  وصؿ وكالة "سما"

ه  قائمة  "إسرائيؿ"كؿ الشخصيات الي  يمارس اليطبيع مع  أفمضيفا  اإلسرائيم لميطبيع مع الكياف 
 يقاطع ه  ومصالحها مف أبناء الشعب الفمسطين . أفسوداء ينبغ  
يطبيعية ف  قطاعات  شخصية 100ف  الضفة وغزة يعد قائمة سوداء مف  أهميةمؤسسات  أفوعممت "سما" 

 القادمة ويطمب مقاطعيها وعائاليها سياسياً  األسابيعوال قافة حيث سييـ نشرها خالؿ  واإلعالـاتقيصاد 
 واسيصدار فياوى شرعية حوؿ الموقؼ الدين  مف يمؾ الشخصيات.  واقيصادياً  واييماعياً 

 45/9/5346، وكالة سما اإلخبارية
  

 هلل إلى احترام حرية الرأي والتعبيرتدعو سمطة رام ا حقوقيةمؤسسة  86
طالب المركز الفمسطين  لحقوؽ اإلنساف النائب العاـ ف  السمطة الفمسطينية بالضفة الغربية بفي   :غزة

يحقيؽ يدي ف  ظروؼ ومالبسات اتعيداء عمى المواطف نزار بنات بالضرب المبرح مف قبؿ ميموعة مف 
عقد ف  مدينة بيت لحـ، أدلى فيها بمداخمة انيقد فيها السمطة األشخاص، مؤخرا، فور خرويه مف مؤيمر ان

 الفمسطينية بحضور وزير اتقيصاد.
كما دعا المركز الفمسطين  لحقوؽ اإلنساف إلى احيراـ الحؽ ف  حرية الرأي واليعبير المكفوؿ دسيوريًا ووفؽ 

 واآلخر.المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف، ويشدد عمى ضرورة قبوؿ الرأي والرأي 
 44/9/5346قدس برس، 

 
 ةمساعدات عمى نازحي سوري هاتوزيعبعد  ;7تستدعي فنانة من فمسطينيي  اإلسرا يميةالشرطة  87

. هذا ما كيبيه الفنانة الفمسطينية ريـ "كانوا أقزامًا وسيبقوف. ت يصؿ أكيافهـ أعمى مف نعؿ طفمة فمسطينية"
ة أمس، يعميقًا عمى اسيدعائها لميحقيؽ لدى اتسيخبارات ( عمى صفحيها الفايسبوكي2633 -ة بنا )الناصر 

اإلسرائيمية )شاباؾ( ف  قسـ شرطة الشماؿ )القشمة(، قبؿ أف يطمؽ سراحها بكفالة مالية. وأضافت بنا إّنها 
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ت يعنين  ريبكـ وقمقكـ من ، وكؿ أمنكـ وأمف العالـ "اخييمت اليحقيؽ الذي أيري معها بيممة واحدة ه : 
 ."بن  وت ي نين  عف مناصري  لمحرية والقضايا العادلة واإلنسانيةت ُيره

إ ر مشاركيها ف  قافمة إغا ة  "السفر إلى دولة معادية"وكانت شرطة اتحيالؿ قد ايهمت الفنانة الفمسطينية بػ
ما  اليركية، وفؽ -إلى سورية ليوزيع المساعدات عمى النازحيف السورييف عمى الحدود السورية  "الحياة"

 ."نصراوي نت"أعمنت بّنا ف  حديث مصّور إلى موقع 
 45/9/5346، االخبار، بيروت

  
 صحة تبرم اتفاقيات تعاون م  نظيرتها في قطر ومصر: وزارة الغزة 88

مفيد المخمالي  زيارة خاريية شممت كاًل مف قطر  .اخييـ وزير الصحة ف  الحكومة الفمسطينية بغزة د :غزة
 22/3وعاد يوـ ال ال اء  ـ العديد مف اتيفاقيات، وبحث العديد مف الممفات.ومصر، يـ خاللها إبرا

المخمالي  إلى قطاع غزة. وكاف قد أبـر العديد مف اتيفاقيات المشيركة مع وزارة الصحة القطرية، منها 
ؽ ييديد اتيفاقية الخاصة بابيعاث ميموعة أخرى مف األطباء الفمسطينييف لمحصوؿ عمى اليخصص الدقي

 "الزمالة" ف  ميموعة مف اليخصصات الي  يحيايها مسيشفيات قطاع غزة.
كما اليقى المخمالي  برئيس لينة اإلغا ة اإلنسانية ف  نقابة األطباء بمصر أشرؼ عبد الغفار وعدد مف 

ينية ووزارة الصحة الفمسط اإلغا ةاألطباء العامميف بالمينة، حيث يـ بحث مياتت اليعاوف الو يؽ بيف لينة 
كونها المقدـ الرئيس  لمخدمات الصحية ال انوية، وأهمها يزويد األدوية واأليهزة الطبية واليدريب الصح  

 ف  يميع المياتت.
 44/9/5346قدس برس، 

 
 ألو اع الفمسطينيين "الصورة القاتمة".. كتاب جديد لسامر مناع عن "أن تكون فمسطينيًا في لبنان" 89

الظروؼ الي  يعانيها الفمسطينيوف ف  لبناف، وف  المقابؿ، ك يروف يعرفوف  ييهؿ ك يروف حقيقة :بيروت
نما يصميوف أماـ اتنيهاكات الي  يطاوؿ  مّمف يعيشوف عمى هامش الحياة المبنانية. أف يكوف  "الاليئيف"وا 

يّد مف الشّؽ فمسطينيًا ف  لبناف ليس واقعًا عاديًا، إنما ه  معاناة حقيقية يريبط بسمسمة يِبعات  قيمة يم
الصح  إلى اتييماع  والسياس . لبناف، البمد الغارؽ ف  خالفايه وأزمايه، يخاؼ أف ييحّرؾ إزاء قضية 
الفمسطينييف خوفًا مف انعكاس األمر عمى نظامه اليعّددي الطائف . والفمسطينيوف ت يهربوف مف واقعهـ إت 

 عبر الحمـ، حمـ العودة.
الفمسطينييف ف  لبناف يقدمها الكايب والصحاف  الفمسطين  سامر مناع ف  هذ  الصورة القايمة ألوضاع 

(. يحيوي الكياب عمى عدد مف المشاهدات الحّية 1023)دار نمسف،  "أف يكوف فمسطينيًا ف  لبناف"كيابه 
يس إّف أفكاري أسيمّدها مف أحاس"بمساف شخصيايها. وهو يسيعير ف  مقّدمة كيابه كممة ناي  العم  الشهيرة 

، فقصص كيابه ه  ف  األساس صور حقيقية نابعة مف صميـ معانايهـ وحرمانهـ مف "الناس ويوميايهـ
 الحقوؽ اإلنسانية األساسية.

قصصه الواقعية يبدو ف  بعض األحياف غرائبية لشّدة قسويها وعيميها، خصوصًا أّنه صاغها بأسموب ت 
. هكذا، نرى أّف المغة "المهمشة"ؤتء الشخصيات يخمو مف اإلحساس، لكونه هو ف  األصؿ واحدًا مف ه

حافظت عمى روحها أك ر مف يماليايها، وه  حافظت ف  هذا السياؽ عمى المصطمحات والمفردات 
 الشائعة ف  حياة الفمسطينييف ويوميايهـ.
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قصيرة يضـّ هذا الكياب قصصًا واقعية "كيبت بياف نويهض الحوت كممة اليقديـ لمكياب، ومّما ياء فيها: 
ويحقيقات، صاغها الكايب ليحقيؽ هدؼ واحد مشيرؾ، أت وهو يعريؼ القارئ بطبيعة حياة الفمسطينييف ف  
لبناف وف  معيشيهـ اليومية وصعوبايها، ومعانايهـ ف  مخيمؼ نواح  الحياة )...(. أما أروع ما قّدمه سامر 

داخؿ المخيمات وأزقيها، بأسموب يبعث عمى  مناع فهو كيابيه الساخرة الي  صّور فيها أك ر الييارب مرارة
 ."البكاء والضحؾ معاً 

كياب سامر مناع هو رسالة واضحة المضموف إلى يميع المعنييف عّمهـ ينيبهوف إلى حيـ هذ  األزمة، ت 
 ."طريؽ العودة ُيعّبد باإلرادة والمحّبة والحرية وليس بأشواؾ الحرماف"سّيما أّف 

 بيروت. -غد الخميس بدعوة مف دار نمسف ف  قصر األونيسكو ويوقع المؤلؼ كيابه مساء 
 45/9/5346، الحياة، لندن

 
 مجدي حّماد".. كتاب جديد لاستراتيجية التسوية" :8

)عف باحث لمدراسات  اإلسرائيم "السالـ "هو اليزء ال ان  مف  ال ية  "اسيرايييية اليسوية"ميدي حّماد: 
ه المؤلؼ عف اسيرايييية اليسوية لدى هذا الكياف المغيصب لألرض الفمسطينية واتسيرايييية(، ييحدث في

ولمحقوؽ، مفندًا مزاعـ واسيهدافات الكياف مف وراء سموؾ خيار اليسوية، الذي ت يعدو كونه خيار فرض 
وه  اآلف يؤكد رفضها  -الصهيونية عمى دوؿ وشعوب المنطقة، الي  رفضت  -األهداؼ األميركية 
 المخططات والمؤامرات الغربية لمسيطرة عمى  روايها ومقدرايها الهائمة. -الحاسـ ف  الشارع 

 45/9/5346، السفير، بيروت
 

 تشارك باعتصام ت امني مـ  األسـرى فـي رام المـه« فمسطين النيابية» ;8
  طالػػب وفػػد لينػػة فمسػػطيف النيابيػػة اتردنػػ  برئاسػػة النائػػب اعطيػػوي الميػػال  المييمػػع الػػدول: بيػػرا–راـ اهلل 

والصػػػميب األحمػػػر الػػػدول ، باليػػػدخؿ السػػػريع والعايػػػؿ إلنقػػػاذ حيػػػاة األسػػػرى األردنيػػػيف والفمسػػػطينييف والعػػػرب 
طالؽ سراحهـ.  المضربيف عف الطعاـ وا 

يػػاء ذلػػؾ خػػالؿ مشػػاركيهـ فػػ  اعيصػػاـ يضػػامن  مػػع األسػػرى فػػ  سػػيوف اتحػػيالؿ فػػ  مدينػػة راـ اهلل امػػاـ 
ة النائػػب يحيػػػى السػػعود، عمػػػى دعػػـ البرلمػػػاف والشػػعب األردنػػػ  مكيػػب الصػػػميب الػػدول  ، وشػػػدد مقػػرر المينػػػ

 .وحدة الشعبيف األردن  والفمسطين لألسرى وضرورة اليدخؿ الدول  إلنقاذ حيايهـ واإلفراج عنهـ، مؤكدا 
 45/9/5346، الدستور، عّمان

 
 
 

 اتفاق أردني فمسطيني عمى تعزيز التعاون الزراعي >8
الزراعػػ  األردنػػ  برئاسػػة الػػدكيور صػػالح الطراونػػة مسػػاعد أمػػيف عػػاـ  عػػاد الوفػػد: محمػػود كريشػػاف - عمػػاف 

 وزارة الزراعة لميسويؽ والمعمومات إلى عماف بعد زيارة إلى مناطؽ السمطة الفمسطينية اسيغرقت خمسػة أيػاـ.
وبحسب ما أفضى به الطراونة، فقد يرى خالؿ الزيارة اليوقيػع عمػى محضػر اييمػاع المينػة الفنيػة المشػيركة 

لخاصػػة بالوقايػػة وصػػحة النبػػات والمينػػة الفنيػػة المشػػيركة فػػ  ميػػاؿ اليحضػػيرات لػػدعـ اليانػػب الفمسػػطين  ا
 لالنضماـ لمنظمة الييارة العالمية ف  مدينة راـ اهلل.
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وأوض  الطراونة أنه يـ اتيفػاؽ ايضػا عمػى وضػع آليػة ليبػادؿ المعمومػات والو ػائؽ لحركػة البضػائع الزراعيػة 
الؿ الرابط اتلكيرون  ويعييف ضباط اريباط ف  كػال البمػديف ويحديػد الميػاتت اليػ  يمكػف بيف البمديف مف خ

 اتسيفادة منها ف  مياؿ يسييؿ ومراقبة المبيدات والفحوصات المخبرية.
 45/9/5346، الدستور، عّمان

 
 "إسـرا يل"مذكرة نيابية تطالب بمخاطبة البـرلمان األوروبي لوقف بطولة ريا ية في  93

ويػػه النائػػب األوؿ لػػرئيس ميمػػس النػػواب خميػػؿ عطيػػة عبػػر رئاسػػة ميمػػس النػػواب مػػذكرة نيابيػػة وقػػع : فعمػػا
مػف أيػؿ وقػؼ إقامػة  -بالسرعة الممكنة-عميها سيوف نائبا طالبوا خاللها بمخاطبة رئيس البرلماف األوروب  

اسيضػافة إسػرائيؿ لهػذ  عامػا لكػرة القػدـ فػ  إسػرائيؿ. وأضػاؼ عطيػة أف  12بطولة أوروبا لمشباب دوف سف 
البطولػة فيهػػا يسػػهيؿ ومػؤازرة لمغطرسػػة الصػػهيونية ومنحهػا ضػػوءا أخضػػر إليمػاـ سياسػػيها اتسػػييطانية وأنهػػا 
يمػػػػس عمميػػػػة السػػػػالـ الميػػػػدهورة فػػػػ  الشػػػػرؽ األوسػػػػط وهػػػػ  مكافػػػػأة وغطػػػػاء شػػػػرع  لمظمػػػػـ الػػػػذي يقػػػػع عمػػػػى 

يقباؿ خبػػراء ووفػػود وفػػرؽ صػػديقة لدولػػة الفمسػػطينييف فػػ  الوقػػت الػػذي يحػػـر فيػػه الشػػعب الفمسػػطين  مػػف اسػػ
 فمسطيف.

 45/9/5346، الدستور، عّمان
 

 بعد خذالن الغاز المصري والقطري "إسرا يل"ردن بين خيارات صعبة: غاز األ  94
عماف ػ بساـ البداريف : اإلقيراحات الي  يعيرض عميها أعضاء ف  البرلماف األردن  بخصوص الميوء لمغاز 

 الغاز العرب  ويحديدا القطري والمصري المممكة لها ما يبررها ف  الواقع.اإلسرائيم  بعدما خذؿ 
وبعػػض األطػػراؼ فػػ  إسػػرائيؿ إليقطػػت مبكػػرا الرسػػالة وبػػدأت يعػػرض يوريػػد كميػػات الغػػاز المطموبػػة ويضػػرب 
عمى وير الحاية األردنية الممحة خصوصا ف  مياؿ بعض الصناعات اليعدينيػة حيػث وصػؿ األمػر حسػب 

ع البوياس يحديدا وهو مف أهػـ القطاعػات فػ  األردف إلػى مرحمػة الغػاز اإلسػرائيم  أو اليوقػؼ خبراء ف  قطا
عف العمؿ. وليس سرا اف بعض المسيويات المحمية يخشى مف اإلسػيحقاؽ السياسػ  النػايج عػف يػرؾ األردف 

الغاز المطموبػة  وحيدا ف  موايهة الغاز اإلسرائيم  بعدما يالعبت الحكومة المصرية عشرات المرات بكميات
 ليشغيؿ قطاع إنياج الكهرباء ف  األردف.

سياسيا يفيرض غرؼ القرار بأف إسيمرار الشد واليذب مع حكومة سورية قد ينيه  ف  مرحمة صػعبة بيهديػد 
 وصوؿ كميات الميا  المعيادة مف اليانب السوري والي  لـ ينقطع رغـ األيواء األخيرة ف  سورية.

بػػأف عػػدـ رفػػع أسػػعار الكهربػػاء يعنػػ  ببسػػاطة ’ القػػدس العربػػ ’ النسػػور قػػاؿ بوضػػوح لػػػرئػػيس الػػوزراء عبػػد اهلل
حيمالية سقوط شركة الكهرباء الوطنية الي  يرزح يحت ديوف وصمت ل ال ة مميارات دوتر.  يهديد وا 

الػى مف العمؿ ف  ظؿ وضعها الحال  وتبد مف إنقاذهػا مشػيرا ’ لف ييمكف‘النسور ألم  إلى أف هذ  الشركة 
 اف عمى المواطنيف يعمـ أفضؿ الطرؽ ليرشيد إسيعمالهـ لمطاقة.

وسط الخذتف العرب  الميواصؿ يبرز إسػرائيؿ رأسػها فػ  ميػاؿ الغػاز واألمػف واليعػاوف اإلسػيراييي   ،سياسيا
كري ف  المنطقػة فيمػا يكيفػ  اإلدارة األمريكيػة باليعػاوف العسػ’ السالـ اإلقيصادي‘ويبدأ اليمهيد لفرض وقائع 

صدار يصريحات يضامنية مع سعر الدينار األردن  دوف يحريؾ المساعدات النفطية والعربية.  وا 
األردف ييػػرؾ فػػ  حالػػة إقيصػػادية صػػعبة لهػػدؼ سياسػػ  عمػػى األري ..هػػذا مػػا قالػػه مسػػؤولوف كبػػار فػػ  أحػػد 

 اإلييماعات مؤخرا بينهـ رئيس ميمس األعياف طاهر المصري.
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لحػػؿ معضػػمة ’ إقميميػػة‘ة لكػػف بوضػػوح يمكػػف مالحظػػة أف الكػػالـ عػػف يرييبػػات األهػػداؼ هنػػا مينوعػػة وميعػػدد
عممية السالـ والمفاوضات ف  المنطقة يشمؿ األردف ومصر خريت مف إسػرائيؿ فيمػا يبػدو هػوامش المنػاورة 
ضػػػعيفة يمامػػػا أمػػػاـ الحكومػػػة األردنيػػػة اليػػػ  سػػػييقدـ األربعػػػاء مػػػف ميمػػػس النػػػواب لطمػػػب ال قػػػة عمػػػى مشػػػروع 

 ة المالية.الموازن
 45/9/5346، القدس العربي، لندن

 
 حماسحركة انتقاد بمن  تعميمًا داخميًا يصدر حزب اهلل ": االخبار" 95

صػػدر حػػزب اهلل يعميمػػًا داخميػػًا يمنػػع المسػػؤوليف فيػػه مػػف اليعميػػؽ او الحػػديث او يوييػػه أي انيقػػاد الػػى حركػػة أ
 «.حماس»المقاومة اتسالمية 

 45/9/5346، خبار، بيروتاأل
 

 انتهاك إسرا يمي بحري 96
لـ يعد إسػرائيؿ يكيفػ  بخػرؽ السػيادة المبنانيػة يػوا وبػرا، فقػد أعمنػت قيػادة اليػيش ػ مديريػة اليوييػه، فػ  بيػاف 

مػف قبػؿ ظهػر  22,12والسػاعة  22,32أمس، عف إقداـ زورؽ حرب  يابع لمعدو اإلسػرائيم  مػا بػيف السػاعة 
قابؿ رأس الناقورة لمسافة مئة مير. وأشار البياف إلى أف الوحدات أمس، عمى خرؽ الميا  اإلقميمية المبنانية م

لمعاليػة الخػرؽ « اليونيفيػؿ»البحرية ف  الييش ايخذت اإليػراءات الدفاعيػة الالزمػة، ويػـ الينسػيؽ مػع قػوات 
 المذكور.

 45/9/5346، السفير، بيروت
 

 لوازم طبية إسرا يمية في مستشفى بيروت الحكومي": خباراأل" 97
غ مسيشػػفى بيػػروت الحكػػوم  كمػػا يقيضػػ  األصػػوؿ مكيػػب مقاطعػػة إسػػرائيؿ فػػ  وزارة اتقيصػػاد بع ػػور  لػػـ يبمّػػ

عمػػى لػػواـز طبيػػة إسػػرائيمية ضػػمف الهبػػة األخيػػرة اليػػ  وصػػمت إليػػه فػػ  منيصػػؼ نيسػػاف الماضػػ  مػػف يمعيػػة 
 ، وه  مؤسسة يعنى بمساعدة الاليئيف الفمسطينييف. «الرعاية الصحية ف  لبناف»

ى أعػػاد المػػواـز إلػػى مسػػيودعايه، ومػػف  ػػـ إلػػى اليمعيػػة اليػػ  يحصػػؿ بػػدورها عمػػى مسػػاعدات مػػف فالمسيشػػف
مؤسسة أميركية يعنى بشؤوف الشػرؽ األوسػط. وشػرح مػدير المسيشػفى، الػدكيور وسػيـ الػوزاف، أف المسيشػفى 

وت يمكننػا المػواـز يأيينػا داخػؿ صػناديؽ، »، موضحًا أف 1003ييمقى مساعدات مف اليمعية منذ حرب يموز 
، مشػػػيرًا إلػػػى أنػػػه يبػػػيف عنػػػد بػػػدء اسػػػيخدامها أنهػػػا يحيػػػوي عمػػػى أدوات «اتطػػػالع عمػػػى محيواهػػػا قبػػػؿ فيحهػػػا

 إسرائيمية، وسحبت عمى الفور إلى مسيودعات المسيشفى، ويرى اتيصاؿ باليمعية تسيعاديها. 
مسيشفى القضية، وقد بػدأ مخفػر ييابع المسيشار القانون  لم»هؿ ايخذت أي إيراءات قانونية؟ أياب الوزاف: 

ونفػػت المػػديرة الينفيذيػػة لميمعيػػة بهييػػة مياسػػ ، فػػ  حػػديث صػػحاف ، أف يكػػوف «. بئػػر حسػػف اليحقيػػؽ عمميػػاً 
 لديها عمـ بهذا الموضوع أو يبمغت مف إدارة المسيشفى الموضوع. 

ج إلػى إخبػار رسػم  مػف أننػا نحيػا« األخبػار»مف يهة  انية، أكد مدير مكيب مقاطعة إسرائيؿ هي ـ البواب لػػ
المؤسسػػة المعنيػػة أو مػػف أي يهػػة أو مػػواطف لكػػ  نيحػػرؾ باييػػا  األمػػف العػػاـ والمفػػوض الحكػػوم  لممحكمػػة 
العسػػػكرية لفػػػي  يحقيػػػؽ بػػػاألمر وحيػػػز البضػػػائع، يمهيػػػدًا لوضػػػع مصػػػدر البضػػػاعة عمػػػى الالئحػػػة السػػػوداء 

 عربية.لممقاطعة ويعميـ ذلؾ عمى المكايب اإلقميمية ف  كؿ البمداف ال
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 45/9/5346، خبار، بيروتاأل
 

 ينال حريته ى: مصر ممتزمة بدعم الشعب الفمسطيني حتالمصري الخارجية وزير 98
أعػػرب محمػػد كامػػؿ عمػػرو عػػف شػػكر  لدولػػة أذربييػػاف الشػػقيقة عمػػ   الحميػػد: محمػػد إسػػماعيؿ وشػػريؼ عبػػد

ؼ ويأسػػيس شػػبكة أمػػاف إسػػالمية اسيضػػافيها لممػػؤيمريف الهػػاميف المػػذيف يهػػدفاف إلػػ  دعػػـ مدينػػة القػػدس الشػػري
لدعـ دولة فمسطيف مشيرا إل  أف انعقادهمػا ينفيػذا لمػا نػادت بػه قمػة القػاهرة لمنظمػة اليعػاوف اإلسػالم  اليػ  

 . وف  ظؿ يطورات سريعة وخطيرة يشهدها الوضع الفمسطين .1023انعقدت ف  فبراير 
الحريػة والديمقراطيػة والعدالػة. وبياريخهػا الػذي قػيـ  إلعػالءوقاؿ وزير الخاريية اف مصر ب وريها اليػ  قامػت 

يشػػهد أنهػػا كانػػت فػػ  كػػؿ العصػػور درع األمػػة وأمانهػػا. مميزمػػة بكػػؿ  بػػات ووضػػوح بػػدعـ الشػػعب الفمسػػطين  
ينػػػاؿ حرييػػػه فػػػ  وطنػػػه المسػػػيقؿ. ومػػػف منطمػػػؽ هػػػذا اتليػػػزاـ ال ابػػػت يواصػػػؿ يهودهػػػا  ىوقضػػػييه العادلػػػة حيػػػ

 مسيقمة.ليحقيؽ حمـ الدولة الفمسطينية ال
وعمػػ  صػػعيد ميصػػؿ أكػػد وزيػػر الخارييػػة أف مصػػر يػػدعـ اليهػػود المبذولػػة لوضػػع أسػػس موضػػوعية وذات 

 مصداقية تسيئناؼ عممية السالـ عم  أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالـ العربية.
فػه مػف دمػار وقيػؿ وقاؿ اف الوضع الخطير والمأساوي الػذي يشػهد  القػدس يػراء العػدواف اإلسػرائيم  ومػا يخم

وحصار قػد خمػؽ أوضػاعا إنسػانية بالغػة الخطػورة. وتسػيما فػ  ظػؿ إمعػاف إسػرائيؿ فػ  سياسػات وممارسػات 
 يضرب بعرض الحائط يميع قرارات الشرعية الدولية.

 45/9/5346الجمهورية، مصر، 
 

 ندعم وحدة الصف وانجاز المصالحة الفمسطينيةلإلخوان المسممين:  العامالمرشد  99
أكػػد د. محمػػد بػػديع المرشػػد العػػاـ للخػػواف المسػػمميف عمػػ  ضػػرورة وحػػدة الصػػؼ الفمسػػطين   عمػػراف: صػػفوت

نيػاز المصػػالحة فػػ  أقػػرب وقػػت والحفػاظ عمػػ  الحقػػوؽ الفمسػػطينية الياريخيػػة وأهمهػا حػػؽ العػػودة يػػاء ذلػػؾ  وا 
ف والوفػػد المرافػػؽ لػػه خػػالؿ اسػػيقباله الػػدكيور نػػايؼ حوايمػػة األمػػيف العػػاـ لميبهػػة الديمقراطيػػة ليحريػػر فمسػػطي

وقػػاؿ بػػديع عمػػ  أف القضػػية الفمسػػطينية هػػ  قضػػية محوريػػة للخػػواف المسػػمميف وأف اإلمػػاـ  بمكيبػػه أمػػس..
الشهيد حسف البنا يرحمه اهلل هو شهيد فمسطيف. وأف اليهػود المسػيمرة لنصػرة القضػية الفمسػطينية لػف ييوقػؼ 

 بالرغـ مف إنشغاؿ الشعوب بهمومها ومشاغمها.
 45/9/5346رية، مصر، الجمهو 

 
 مجمس التعاون الخميجي يدين االنتهاكات اإلسرا يمية والتوس  االستيطاني :9

هايمػػػػت كػػػػؿ مػػػػف السػػػػعودية والبحػػػػريف والكويػػػػت وسػػػػمطنة ُعمػػػػاف اتنيهاكػػػػات : الوكػػػػاتت -البيػػػػاف  -بػػػػاكو 
مػػؤيمر المػػانحيف  أكػػد ميمػػس اليعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة خػػالؿو اإلسػػرائيمية خاصػػة اليوسػػع اتسػػييطان .. 

ليمويػؿ الخطػة اتسػػيرايييية ليطػوير وينميػػة القػدس الػػذي عقػد بمشػػاركة اإلمػارات بالعاصػػمة األذريػة بػػاكو أف 
وضع مدينة القػدس ومسػيقبمها كػاف وسػيظؿ عمػى رأس أولويػات دولػه، فيمػا دعػت منظمػة اليعػاوف اإلسػالم  

ييية ليطوير وينمية مدينة القدس الشريؼ واليػ  يشػمؿ إلى حشد الموارد المالية الالزمة لينفيذ الخطة اتسيراي
 مميوف دوتر. 166923قطاعًا حيويا بيكمفة إيمالية يقدر بنحو  21

وضػع مدينػة القػدس  إفالمطيؼ بف راشد الزيػان   وقاؿ أميف عاـ ميمس اليعاوف لدوؿ الخميج العربية د. عبد
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وف، مشيرا إلػى حػرص دوؿ الميمػس عمػى القيػاـ ومسيقبمها كاف وسيظؿ عمى رأس أولويات دوؿ ميمس اليعا
بوايبايهػػا ومسػػؤوليايها السياسػػية والدينيػػة ييػػا  هػػذ  المدينػػة المقدسػػة فػػ  ويػػه مػػا ييعػػرض لػػه مػػف ممارسػػات 

 اتحيالؿ اإلسرائيم  واعيداءايه وانيهاكايه الي  ييعارض مع القوانيف الدولية كافة.
، "يف ليمويػؿ الخطػة اتسػيرايييية لينميػة مدينػة القػدس الشػريؼمؤيمر المػانح"وأضاؼ الزيان  ف  كمميه أماـ 

الػػذي بػػدأ أعمالػػه امػػس فػػ  بػػاكو عاصػػمة يمهوريػػة أذربييػػاف والػػذي يػػأي  ينفيػػذا لقػػرار القمػػة اإلسػػالمية اليػػ  
دوؿ ميمػػس اليعػػاوف بػػذلت يهػػودا ح ي ػػة لنصػػرة القػػدس الشػػريؼ "، إف 1023عقػػدت فػػ  القػػاهرة فػػ  فبرايػػر 

ييها الدينية ومسيقبمها السياسػ  كعاصػمة لمدولػة الفمسػطينية وكػاف آخرهػا قػرار القمػة العربيػة والحفاظ عمى هو 
اليػػ  عقػػدت فػػ  مدينػػة الدوحػػة خػػالؿ شػػهر مػػارس الماضػػ  بيبنػػ  دعػػوة دولػػة قطػػر إلنشػػاء صػػندوؽ لػػدعـ 

 ."القدس بمبمغ مميار دوتر
ؿ الػديف إحسػاف أوغمػ  الػدوؿ األعضػاء مف يهيه، دعا أميف عاـ منظمة اليعاوف اإلسالم  البروفيسػور أكمػ

فػػ  المنظمػػة والصػػناديؽ والمؤسسػػات الماليػػة المانحػػة فػػ  العػػالـ اإلسػػالم  إلػػى حشػػد المػػوارد الماليػػة الالزمػػة 
قطاعا حيويا بيكمفة إيمالية  21لينفيذ الخطة اتسيرايييية ليطوير وينمية مدينة القدس الشريؼ والي  يشمؿ 

وتر ينفيػػذا لقػػرارات مػػؤيمر القمػػة اإلسػػالم  لميابهػػة اإليػػراءات غيػػر القانونيػػة مميػػوف د 133923يقػػدر بنحػػو 
 الي  ييخذها إسرائيؿ ضد مدينة القدس.

 45/9/5346البيان، دبي، 
 

 الممارسات اإلسرا يمية الرامية لتهويد القدس تدينقطر  ;9
اإلسػػالمية والمسػػيحية،  دانػػت دولػػة قطػػر بشػػدة اتعيػػداءات المسػػيمرة عمػػى المقدسػػات الدينيػػة: قنػػا -ينيػػؼ 

والسياسات والممارسات اإلسرائيمية الرامية إلى يهويد مدينة القدس، ومحاوتت طمس معالمها ال قافية والدينية 
والياريخية، واليهيير المسيمر لمعائالت الفمسطينية منها، ومحاوتت هدـ المسػيد األقصػى واسػيباحة حرميػه، 

 ف واتيفاقيات الدولية، ويحد صارخ لمشرعية الدولية.وذلؾ ف  انيهاؾ فاض  ليميع القواني
وأكدت أنها ت يألو يهدًا ف  دعـ قضية القدس عبر يميػع المحافػؿ الوطنيػة واإلقميميػة والدوليػة، منوهػة بػأف 

 ذلؾ يأي  انطالقا مف شعورها بالمسؤولية الوطنية والياريخية ييا  مدينة القدس وأهمها.
قاها السيد ياسـ المعاودة السكريير ال الث ف  الوفد الدائـ لدولة قطػر لػدى مكيػب ياء ذلؾ ف  الكممة الي  أل

لميمػػس حقػػوؽ اإلنسػػاف المنعقػػدة حاليػػًا فػػ  إطػػار البنػػد  13األمػػـ الميحػػدة فػػ  ينيػػؼ، أمػػاـ أعمػػاؿ الػػدورة الػػػ
 خرى.السابع، ضمف النقاش العاـ حوؿ حالة حقوؽ اإلنساف ف  فمسطيف واألراض  العربية المحيمة األ
 45/9/5346الشرق، الدوحة، 

 
 "إسرا يل"باسم الجيش المصري ينفي الحصول عمى معدات من  المتحدث >9

العقيػػد أحمػد عمػػ  ال ال ػاء مػػا نشػريه صػػحيفة  فػػ  مصػر زهيػر أنػػدراوس: نفػى الميحػػدث العسػكري -الناصػرة 
عػػة مػػف الػػدوؿ حصػػوؿ مصػػر إلػػى يانػػب ميمو  1023يونيػػو  22اإلسػػرائيمية فػػى عػػددها الصػػادر  "هػػآريس"

عمى أسمحة قيالية، ومعدات ميطورة مف إسرائيؿ  "باكسياف –اليزائر  -المغرب  -العربية الميحدة  "اإلمارات
ومالحة عسكرية وأيهزة رؤية ليمية وذلؾ خالؿ الفيػرة بػيف عػام   تراداراشممت طائرات بدوف طيار وأنظمة 

 اليػػ عػػدـ صػػحة المعمومػػات  ،ى الفيسػػبوؾمػػف خػػالؿ صػػفحيه الرسػػمية عمػػ، وأكػػد الميحػػدث .1021و 1005
 ."هآريس"أوردها يقرير 
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45/9/5346القدس العربي، لندن،   
 

 يقتني أسمحة إسرا يمية متطورةالمغرب : الجزا ريةالفجر  3:
اقينػػت الربػػاط مػػؤخرا أسػػمحة ميطػػورة يػػدا مػػف إسػػرائيؿ ضػػمف سياسػػيها الراميػػة إلػػى : فاطمػػة الزهػػراء حمػػادي

 3، حيػث يراوحػت قيمػة المبػادتت اتقيصػادية بػيف البمػديف العػاـ الماضػ  بػيف يحديث مخزونهػا مػف السػالح
 مالييف دوتر، يحيؿ فيها اليكنولوييا واليسم  مكانة بارزة. 20و

ويحيػػؿ المغػػرب المريبػػة الرابعػػة فػػ  قائمػػة زبػػائف إسػػرائيؿ، بعػػد كػػؿ مػػف األردف، مصػػر ولبنػػاف، مػػع إصػػرار 
يعاماليها الييارية مػع الكيػاف الصػهيون ، حيػث كشػفت مصػادر إسػرائيمية المممكة المغربية عمى اتريقاء ف  
، حيث بمغت صادرات إسرائيؿ إلى 1021بالمائة، مع نهاية أكيوبر  220عف اريفاع المبادتت الييارية إلى 

 .1022مميوف دوتر سنة  14مميوف دوتر، ف  وقت لـ ييياوز فيه  11الرباط 
أف نشػػر الوكػػاتت اإلسػػرائيمية لحيػػـ المبػػادتت اليياريػػة مػػع المغػػرب،  "يريوييػػؾاليزائػػر با"وأكػػد أمػػس الموقػػع 

لكػف هػذا ت يعيػؽ "سبب حريا كبيرا لمنظاـ المغرب  الذي سػارع إلػى يكػذيب ويػود أي عالقػات بػيف البمػديف، 
 ، يضيؼ المخزف."أي مبادتت ف  إطار يطوير العالقات الييارية بيف الحكومييف

 43/9/5346الفجر، الجزا ر 
 

 مصرية بشأن اقتحام السجون - راوي: ال لقاءات فمسطينيةيالد إبراهيم 4:
أكػد رئػيس مركػز الدراسػات الفمسػطينية فػ  القػاهرة إبػراهيـ الػدراوي أنػه ت يويػد لقػاءات : محمػد ياسػر - غزة

لمصػرية بيف قيادات مف حركة "في " والمخابرات المصرية، بشأف ايهامات عناصر مف غزة اقيحػاـ السػيوف ا
 يناير الي  أطاحت بالرئيس السابؽ حسن  مبارؾ. 12خالؿ  ورة 

وأوضػػ  الػػدراوي فػػ  يصػػري  خػػاص بػػػ"فمسطيف أوف تيػػف"، ال ال ػػاء، أف ايهامػػات "حمػػاس" بيمػػؾ القضػػية ت 
مف السػيوف المصػرية بنػاء عمػى  المعيقميفأساس لها مف الصحة، مؤكدًا أف المعمومات الحقيقية وراء خروج 

 زارة الداخمية آنذاؾ.قرار و 
وأضاؼ: "خرج الفمسطين  أيمف نوفؿ مف السيوف المصرية، كغير  مف المصرييف بينهـ بمطييػة، وأشػخاص 

 عميهـ قيؿ"، مسيطردًا فمف الطبيع  أي معيقؿ يرى باب السيف مفيوح أمامه يفر هاربًا خارج السيف.
 44/9/5346فمسطين أون الين، 

 
 بوسط سيناء الدولييقطعون الطريق  "ا يلإسر "مصريين في  سجناءأهالي  5:

د ب أ: قطع عشرات مف أهػال  السػيناء المصػرييف مػف أبنػاء سػيناء فػ  سػيوف إسػرائيؿ الطريػؽ  -العريش 
عػػدـ يػػدخؿ السػػمطات ‘الػػدول  بوسػػط سػػيناء وبػػالقرب مػػف معبػػر العويػػة الييػػاري مػػع إسػػرائيؿ احييايػػا عمػػى 

  للفراج عف أبنائهـ المعيقميف.’ المصرية
وقاؿ مصدر أمن  مسؤوؿ إنه يـ اتيصاؿ بمشايخ وعواقؿ القبائؿ ف  المنطقػة لميفػاوض مػع أهػال  السػيناء 

 وفي  الطريؽ الدول  بوسط سيناء. 
يريد اتشيباؾ مػع األهػال ، مشػيرا إلػى  وأضاؼ المصدر أف قوات مف الييش وصمت إلى المنطقة ولكنها ت

 ى مع مشايخ القبائؿ ف  سيناء. أف هناؾ ايصاتت ومفاوضات مازالت يير 
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سيوف إسرائيؿ حيػى اآلف طبقػا لروايػات أهػال   ف سيينا مصريا مف أبناء سيناء مازالوا  45يذكر أف هناؾ 
 السيناء.

 45/9/5346القدس العربي، لندن، 
 

 حزيران/ يونيو الحالي 63تغمق معابر سيناء قبل تظاهرات  مصر 6:
ميػػػة المصػػػري محمػػػد إبػػػراهيـ، أف الػػػوزارة وضػػػعت خطػػػة شػػػاممة ليػػػأميف أعمػػػف وزيػػػر الداخ: األخبػػػار - القػػػاهرة

حزيػراف الحػال ، معمنػًا عػف إغػالؽ كػؿ  30 فػ اليظاهرات الي  دعػت إليهػا بعػض القػوى السياسػية المصػرية 
لى سيناء قبيؿ ذلؾ بفيرة.  المعابر مف وا 

سػيناء قبيػؿ يػوميف مػف  إلػىألػؼ فمسػطين  الػدخوؿ  20وحوؿ مزاعـ وسػائؿ إعػالـ مصػرية عػف اعيػزاـ نحػو 
 إلػىيظاهرات حزيراف، أّكد الوزير أنػه لػيس هنػاؾ معمومػات مؤكػدة حػوؿ هػذا الشػأف، مشػيرًا فػ  الوقػت نفسػه 

لى سيناء قبؿ بدء اليظاهرات بوقت كاؼ.  أف إغالؽ كافة المعابر مف وا 
 45/9/5346األخبار، بيروت، 

 
  "إسرا يل"فولك يرفض االستقالة ويتمسك بف ح  ريتشارد 7:

أعمػػػف رييشػػػارد فولػػػؾ الخبيػػػر فػػػ  األمػػػـ الميحػػػدة الػػػذي فضػػػ  ممارسػػػات الكيػػػاف الصػػػهيون  ضػػػد : أ ؼ ب
 الفمسطينييف، أمس، أنه يرفض اتسيقالة، مؤكدًا دقة وصحة انيقادايه الي  ويهها إلى الكياف.

الػذي يشػغؿ  وقاؿ المقرر الخاص لألمـ الميحدة حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف ف  األراض  الفمسطينية المحيمػة
. وفػػ  "يضػػميؿ". ورفػػض اتنيقػػادات المويهػػة إليػػه واصػػفًا إياهػػا بأنهػػا "ت أنػػوي اتسػػيقالة" 1005منصػػبه منػػذ،

يقػػػارير  اليػػػ  رفعهػػػا إلػػػى ميمػػػس األمػػػـ الميحػػػدة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، وصػػػؼ هػػػذا األمريكػػػ  الػػػذي يبمػػػغ ال انيػػػة 
بأنه يرائـ ضد  1005عمى غزة ف   "اإلسرائيم " وال مانيف مف عمر  واألسياذ السابؽ لمقانوف الدول ، الهيوـ
عمػػػػى إقامػػػػة مسػػػػيوطنات فػػػػ  األراضػػػػ   "إسػػػػرائيؿ"اإلنسػػػػانية ودعػػػػا إلػػػػى مقاطعػػػػة المؤسسػػػػات اليػػػػ  يسػػػػاعد 

 الفمسطينية.
 وكندا والوتيات الميحدة عمى يوييه المـو له ودعويه إلى اتسيقالة.  "إسرائيؿ"وحممت انيقادايه الحادة 

 45/9/5346ة، الخميج، الشارق 
 

 النمساوية تبدأ االنسحاب من معبر القنيطرة القوات 8:
نسحاب مف معبر القنيطرة ف  المنطقة العازلة بيف سوريا اتالقوات النمساوية  : بدأتنظير ميم  - يؿ أبيب

واليػػػزء الػػػذي يحيمػػػه إسػػػرائيؿ فػػػ  مريفعػػػات اليػػػػوتف، وقػػػاؿ أنػػػدرياس شػػػيروبؿ الميحػػػدث باسػػػـ وزارة الػػػػدفاع 
ف  50و 30سػػاوية أمػػس إف الدفعػػة األولػػى، اليػػ  يضػػـ مػػا بػػيف النم ينػػديا، سيصػػؿ إلػػى فيينػػا مسػػاء اليػػوـ، وا 

 اتنسحاب بدأ بالفعؿ ف  الموقع. 
ويسعى األميف العاـ لألمـ الميحدة باف ك  موف، إلى يينيد قوات بديمة عػف قػوات النمسػا المنسػحبة، كػ  ت 

قػػائـ حاليػػا، خصوصػػا إ ػػر اليهديػػدات اإلسػػرائيمية بإعػػادة احػػيالؿ ييػػدهور الوضػػع األمنػػ  أك ػػر مػػف اليػػدهور ال
 المنطقة. 

 45/9/5346الشرق األوسط، لندن، 
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 النيوليبرالية "تنين"يذّكر بـ الديمقراطيةالحقبة  "بريزم" 9:
لنحاوؿ البداية مباشرة مػف بػؤرة الحػدث الييّسسػ  األبػرز فػ  عالمنػا الػواقع ، وهػو ُمرّكػب مػف : أحمد مغرب 

اض  وفعمّ  ف  آف: هناؾ عيف هائمة يراقب اليميع ويخيرؽ حيػوات النػاس كمهػا. ييعمّػؽ األمػر بمؤسسػة افير 
، بػػؿ أف صػػوريها بوصػػفها المسػػيوى األعمػػى فػػ  "وكالػػة األمػػف القػػوم "اسػػيخبارايية أميركيػػة مرهوبػػة اليانػػب، 

يزيد الخفاء والصمت قّويها  مييمع وكاتت اتسيخبارات األميركية، ه  يزء مف رهبة خفائها وسطويها الي 
 ويعقيدها.

دت "بوسػطف"عقب أيػاـ عمػى يفييػر  بػأمر رئاسػ  سػري لمحصػوؿ عمػى معمومػات  "وكالػة األمػف القػوم "، ُزوِّ
 "إيػػه يػػ  أنػػد يػػ "مميػػوف مشػػيرؾ،  ػػـ شػػمؿ األمػػر شػػركي   6596لالّيصػػاتت الالسػػمكّية عػػف  "فريػػزوف"شػػركة 

مميػوف شػخص يحػت الرقابػة،  130 حػوال ًا(، مػا يعنػ  وضػع مميون 22) "سبرنت"مالييف شخص( و  204)
مميونػػػػًاّ رّد اليمهػػػػور األميركػػػػ  بيغريػػػػدات يسػػػػخر مػػػػف شػػػػعار لشػػػػركات  320فػػػػ  بمػػػػد يبمػػػػغ يعػػػػداد سػػػػكانه 

؟ إنهػا الصػورة اليػ  رسػمها الروائػ  األميركػ  يػورج أورويػؿ فػ  روايػة "هؿ يسػمعن  اآلف"اتّيصاتت يقوؿ: 
 الذي يراقب اليميع، عبر شاشات ت ينطفئ. "األخ األكبر" عف زعيـ مسيطر هو "2651"

لمرقابػػة عمػػى كػػؿ أنػػواع اتّيصػػاتت الهايفيػػة  "إيشػػموف"أنهػػا يػػدير برنػػامج  "وكالػػة األمػػف القػػوم "ُيعػػرؼ عػػف 
والالسمكية )راديو، يمفزيوف، برقيات، فاكس، مكالمػات دولّيػة بػالميكرويؼ...( عمػى اميػداد الكػرة األرضػّية. إذ 

 اصػػطناعيةإلػػى ميموعػػة مػػف الػػرادارات الميطػػّورة العمالقػػة، وهػػ  ميرابطػػة مػػع شػػبكة أقمػػار  "إيشػػموف"ند يسػػي
خّصصيها الوكالة لمينصت عمى اتّيصاتت عالمّيًا )يضـّ قبرص م اًل، أحد الػرادارات األساسػّية فػ  مشػروع 

 ، وييزامف األمر مع في  ممؼ حقوؿ الغاز ف  شرؽ الميوّسط(."إيشموف"
ه  الموشور الذي يرش  الضوء ويكّسػر  الػى مويػات وألػواف  "بريـز"؟ يريمة كممة "بريـز"يعمؿ برنامج  كيؼ

: حيػػى لػػو كانػػت المعمومػػات المطموبػػة مراقبيهػػا ميدفقػػة "بريػػـز"طيػػؼ. وربمػػا يشػػ  الصػػورة بفكػػرة عػػف عمػػؿ 
لى اآلف، ليس مف معمومات م ، بؿ "بريـز"حّددة عف كضوء الشمس، يمكف اعيراضها ويرشيحها ويصنيفها. وا 

 "بريػػـز"أف اتيحػػاد األوروبػػ  يضػػغط عمنػػًا عمػػى الػػرئيس بػػاراؾ أوبامػػا لمحصػػوؿ عمػػى اليفاصػػيؿ. ويبػػدو أف 
)اتسػػػـ مقيػػػبس مػػػف عػػػوالـ الديناصػػػور( الػػػذي ُأطِمػػػؽ عقػػػب  "كػػػارنيفور"يميمػػػؾ مواصػػػفات يقنّيػػػة يشػػػبه برنػػػامج 

بح ػػًا  "ييشػػّممهـ"سػػيخدميف وبريػػدهـ اإللكيرونػػ ، إذ بػػيف الم "كػػارنيفور"سػػبيمبر. واشػػيهر أيمػػوؿ/  22هيمػػات 
وغيرهػػػا. حينهػػػا، ُزّود  "ُكفّػػػار"و  "مكمػػػف"، "ضػػػربات"، "ميفيػػػرات"، "بػػػف تدف"عػػػف كممػػػات مفياحيػػػة مػػػف نػػػوع 

قدرة الدخوؿ الى أي بريد إلكيرون ، مف دوف موافقة المسيخدـ، بػؿ مػف دوف ِعممػه أيضػًا. ويحػوز  "كارنيفور"
وصػػفحايها ويغريػػدايها  اتييماعيػػة، وييمػػع إليهػػا يقنيػػة لمرقابػػة عمػػى الشػػبكات "كػػارنيفور" كػػؿ قػػدرات "بريػػـز"

 ّ"إيشموف"الربط مع المعمومات الي  يأي  برامج م ؿ  إلىوأشرطيها، إضافة 
القػػاموس، يعنػػ   إلػػى. بػػالريوع "باونػػدليس إنفورمانػػت" اسػػمهاهائمػػة  أخػػرىيميمػػؾ هػػذا العمػػالؽ المييّسػػس يػػدًا 

مػع المعمومػات اليػ  ييصػؿ بالمكالمػات  "ُمخبِػر". ييعامػؿ الػػ"ُمخِبر بػال حػدود"أو  "ُمخِبر منفِمت"نامج اسـ البر 
)المّيصػػؿ، يهػػة اتيصػػاؿ، مػػّدة المكالمػػة(، بمعنػػى أنهػػا يحػػّدد يهايهػػا وزمانهػػا. وينطبػػؽ وصػػؼ مما ػػؿ عمػػى 

ؾ، يُنَسػج شػبكة مػف المعمومػات اليػ  عمى اليعامؿ مع اليواصؿ عبر الشبكات اتييماعّيػة. بػذل "الُمخِبر"قدرة 
المحيػػوى الػػذي يضػػّمنه  إلػػىبػػنمط مػػف اليواصػػؿ، يمكػػف الػػدخوؿ  "اتشػػيبا "ييػػري اليػػدقيؽ فػػ  يراكيبهػػا، وعنػػد 

الوصػوؿ إلػى المكالمػات، إذا  "بريػـز"اليواصؿ، عبر الشبكات اتييماعيػة أو البريػد اتلكيرونػ ، بػؿ يسػيطيع 
 لـز األمر.

 45/9/5346الحياة، لندن، 
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 معهد واشنطن: اختيار عباس لـ"حمد اهلل" لر اسة الحكومة سيعزز قب ة "فتح" عميها ::

ممفـات: التعـاون األمنـي مـ  "إسـرا يل"، شـفافية  6تساؤالت حول كيفية تعامل الحكومة الجديـدة مـ  أبـرز 
 الميزانية، الممف االقتصادي

 فتح" في مجمس الوزراء":دواعي اختيار عباس لـ"حمد اهلل".... التعيين يعزز سمطة "
فػ  بدايػػة هػػذا األسػػبوع، كمػػؼ الػػرئيس الفمسػػطين  "محمػػود عبػػاس" األسػػياذ اليػػامع  "رامػػ  حمػػد اهلل" بيشػػكيؿ 
حكومػػة يديػػدة خمفػػًا ليمػػؾ اليػػ  يرأسػػها اتقيصػػادي المحيػػـر دوليػػًا سػػالـ فيػػاض، ويبػػدو أف عبػػاس قػػد اخيػػار  

ه بعيػػدًا عػػف السػػاحة السياسػػية فػػإف "حمػػد اهلل" ت يميمػػؾ بسػبب صػػحيفيه البيضػػاء فػػ  الميػػاؿ السياسػػ ، وكونػػ
أعداء سياسػييف، بيػد أنػه يفيقػر أيضػًا إلػى قاعػدة شػعبية، لػذا فمػف غيػر المػرّي  أف يسػمؾ مسػارًا مسػيقاًل عػف 
الػػرئيس عباس.ووفقػػًا لػػذلؾ، فمػػف الواضػػ  أف يعيينػػه يبػػدو انيصػػارَا لحركػػة "فػػي " الحاكمػػة بقيػػادة عبػػاس اليػػ  

الصعوبات يػراء اسػيقاللية فيػاض اليػ  كانػت ييزايػد يومػًا بعػد يػوـ ويػداعيايها عمػى مرحمػة مػا  وايهت بعض
 بعد خالفة عباس.

ويشير مسػألة يعيػيف ريػؿ يفيقػر إلػى سػمعة دوليػة وقاعػدة شػعبية داخميػة مقارنػة بيمػؾ اليػ  ييميػع بهػا فيػاض 
عمػى رئاسػة الػوزراء. وفػ  الوقػت نفسػه  إلى أف عباس ودائريه المقربة سيكونوف قادريف عمى إحكاـ سيطريهـ

شػػػخص ييميػػػع  --إذا اخيػػػار عبػػػاس عضػػػوًا مػػػف "المينػػػة المركزيػػػة لحركػػػة "فػػػي " أو مػػػف "الميمػػػس ال ػػػوري"
فإنه بذلؾ يبيعد عمى األري  عف بعض الالعبيف عمى الساحة الفمسطينية.  --باإلمكانية ألف يخمفه كرئيس 

لؾ عمى النحو اليال : مف غيػر المػري  أف يعػارض "فػي "، كمػا أنػه ويعيبر حمد اهلل بم ابة الخيار الوسط وذ
 غير مريبط بػحماس، لذا فال يمكف لموتيات الميحدة و"إسرائيؿ" أف يعيرضا عميه عمى هذ  األسس.

وعالوة عمى ذلؾ، فمف خالؿ قياـ عباس بيعيػيف أكػاديم ، قػد يعيقػد رئػيس السػمطة الفمسػطينية أنػه يمكػف أف 
اءات الخاصػػػة بايّباعػػػه لنظػػػاـ المحسػػػوبية فػػػ  اخييارايػػػه. وفػػػ  وقػػػت سػػػابؽ، يكهػػػف بعػػػض ينيػػػو مػػػف اإلدعػػػ

المراقبيف الغربييف أف عباس سيعيف مساعد  ف  الشؤوف اتقيصادية محمد مصطفى لكػ  يحػؿ محػؿ فيػاض 
ع الذي رأو  أنه إشارة إلى نظاـ المحسوبية اتقيصادية )ولكف دوف يوييه ايهامات محددة ضد مصطفى(. وم

ذلػػػؾ، ففػػػ  الوقػػػت الحػػػال ، وردت بعػػػض اليقػػػارير أف عبػػػاس يخطػػػط ليعيػػػيف مصػػػطفى كنائػػػب يديػػػد لػػػرئيس 
الػػوزراء، مشػػيرة إلػػى أنػػه يريػػد أف يضػػع مراقبػػة و يقػػة عمػػى حمػػد اهلل، فػػ  الوقػػت الػػذي ييفػػادى فيػػه م ػػؿ هػػذ  

 اتنيقادات.
"حمػػد اهلل" ويقيػػػيـ قابميايػػػه  وعمػػى الػػػرغـ مػػػف عػػدـ ويػػػود أي إشػػػارة عمنيػػة فػػػ  واشػػػنطف حػػوؿ موضػػػوع يعيػػػيف

نيسػاف/ أبريػؿ، لػػـ  23وأعمالػه السػابقة، إت أف مسػألة اليوقيػػت يبػدو تفيػة لمنظػػر. فعنػدما اسػيقاؿ فيػاض فػػ  
يبدو عباس ف  عيمة مف أمر  بويه خاص ليعييف مف يحؿ محمه، وبدًت مف ذلؾ، ياء القرار بعد أياـ قميمػة 

أيار/مػػايو، والػػذي أعمػػف فيػػه وزيػػر الخارييػػة  13م " فػػ  األردف فػػ  مػػف اييمػػاع "المنيػػدى اتقيصػػادي العػػال
مميارات دوتر مف أيؿ  1األمريك ، يوف كيري،  أف الوتيات الميحدة سييزعـ خطة ينموية اقيصادية بقيمة 

 السكاف الفمسطينييف ف  الضفة الغربية.
 

 عدم تحقيق مصالحة بين حماس و"فتح":
المباح ات، إت أف المفاوضات بيف حماس و"في " قد يع ػرت ويعيبػر يعيػيف عمى الرغـ مف مرور عاميف مف 

"حمػػد اهلل" إشػػارة إلػػى أف المصػػالحة لػػف يحػػدث فػػ  أي وقػػت قريػػب. وفػػ  الواقػػع، وبػػدًت مػػف الموافقػػة بشػػكؿ 
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مشيرؾ عمى قرار اليعييف، أعمنت حماس رفضها له. فقد قػاؿ الميحػدث الرسػم  باسػـ حمػاس، فػوزي برهػوـ: 
نبغػػ  عمػػى عبػػاس ينفيػػذ المصػالحة، واصػػفًا قػػرار الػػرئيس أحػػادي اليانػب بيصػػعيد حمػػد اهلل بأنػػه "غيػػر "كػاف ي

شرع ".بيد أنه مف الصعب عمى حماس أف يعيبر حمد اهلل مسؤوًت عف يعطؿ المصالحة. فف  شباط/ فبراير 
ؿ النػػػاخبيف فػػػ  غػػػزة مركػػػزًا ليسػػػيي 124، أقامػػػت "لينػػػة اتنيخابػػػات المركزيػػػة")يحت رئاسػػػة حمػػػد اهلل( 1023

 .1003لممساعدة ف  بدء اتنيخابات الوطنية، الي  لـ ُييرى منذ اتنيخابات البرلمانية عاـ 
 

 االختبارات التي تنتظر "حمد اهلل":
فػػ  المرحمػػة القادمػػة سػػيركز المػػانحوف الػػدوليوف عمػػى يقػػدـ رئػػيس الػػوزراء اليديػػد فػػ   ػػالث ميػػاتت رئيسػػية: 

 دارة الرشيدة لالقيصاد، واسيمرار اليعاوف األمن  مع "إسرائيؿ".شفافية الميزانية، واإل
شفافية الميزانية: إف اتخيبار اليػوهري يكمػف فيمػا إذا كػاف "حمػد اهلل" سُيواصػؿ اإلعػالف عػف بنػود ميزانيػة  •

دة. السمطة الفمسطينية، وهو النهج المميػز الػذي ايبعػه "فيػاض" ليحسػيف اإلدارة والوصػوؿ إلػى الحوكمػة الرشػي
ومػػػف خػػػالؿ قيػػػاـ "فيػػػاض" بوضػػػع الحسػػػاب الرئيسػػػ  لمسػػػمطة الفمسػػػطينية يحػػػت المراقبػػػة الدوليػػػة، فػػػإف رئػػػيس 
الوزراء المسيقيؿ قد يعؿ مف المسيحيؿ مف الناحية العممية انحراؼ مسػار المسػاعدات. فػإذا ايخػذ "حمػد اهلل" 

 .مسارًا مخيمفًا، فإف أوروبا وواشنطف سيضطراف إلى يخفيض إسهامايهما
كمػا اكيشػػؼ فيػػاض أف حالػػة المػد واليػػزر اليػػ  ايسػػمت بهػا مفاوضػػات السػػالـ قػػد أ ػرت عمػػى يهػػود  الراميػػة 
ضػػػػفاء الصػػػػفة اتحيرافيػػػػة عميهػػػػا. إف محاولػػػػة عبػػػػاس أحاديػػػػة اليانػػػػب لمحصػػػػوؿ عمػػػػى  تسػػػػيقرار الميزانيػػػػة وا 

ريكيػػػة ونقػػػؿ قػػػد عطمػػػت كػػػؿ مػػػف المسػػػاعدات األم 1021و  1022العضػػػوية فػػػ  األمػػػـ الميحػػػدة فػػػ  عػػػام  
إسػػػرائيؿ لليػػػرادات الضػػػريبية اليػػػ  يحصػػػمها بالنيابػػػة عػػػف الفمسػػػطينييف. ونيييػػػة لػػػذلؾ، كػػػاف عمػػػى السػػػمطة 

قػػد يعمػػت مػػف « فػػي »مػػف موظفيهػػا، كمػػا أف قيػػادة  220,000الفمسػػطينية اتقيطػػاع مػػف الروايػػب الشػػهرية لػػػ 
 ة.فياض كبش فداء رغـ معارضيه الشديدة ليويه عباس إلى األمـ الميحد

الممؼ اتقيصادي: يعيبر إحدى القضايا الرئيسية األخرى، وبفضػؿ اتسػيرايييية اليػ  ييبعهػا "فيػاض" إلػى  •
حػٍد كبيػر والميم مػة بمهايمػة العيػػز فػ  الميزانيػة واليركيػز عمػى مشػػروعات البنيػة اليحييػة، فقػد سػيؿ "النػػايج 

وفقػًا لػػ "لينػة اتيصػاؿ  1022-1020  % فػ  عػام 22المحم  اإليمال " فػ  الضػفة الغربيػة نمػوًا بمعػدؿ 
، فػػ  1021% فػػ  عػػاـ 3المخصصػة"، اليػػ  ينسػػؽ مسػػاعدات المػػانحيف. ومػػع ذلػػؾ انخفػض هػػذا الػػرقـ إلػػى 

الوقػػت الػػذي زاد العيػػز فػػ  الميزانيػػة وزادت نسػػبة البطالػػة خاصػػة بػػيف الشػػباب. وعمػػى الػػرغـ مػػف اسػػيئناؼ 
"إسرائيؿ" بيسميـ اإليػرادات الضػريبية، يبػدو مػف غيػر الواضػ   المساعدات الي  يقدمها الوتيات الميحدة وقياـ

كيؼ سيعيد حمد اهلل النمو اتقيصادي لممسيويات السابقة. وعمى ويه الخصػوص، سػيكوف مػف الشػيؽ رؤيػة 
مػػا إذا كػػاف سيسػػيطيع يكػػرار النيػػاح اإلقميمػػ  الػػذي حققػػه فػػ  يمػػع األمػػواؿ عنػػدما كػػاف مسػػؤوًت عػػف إحػػدى 

 مميوف دوتر، أغمبها مف الدوؿ العربية. 300ادت اليقارير أنه كاف قد يمع ما قدر  اليامعات، حيث أف
اليعػػػاوف األمنػػػ  مػػػع "إسػػػرائيؿ": ُعػػػرؼ "فيػػػاض" باليزامػػػه بهػػػذ  األنشػػػطة كوسػػػيمة ليحسػػػيف الوضػػػع األمنػػػ   •

ضػػفاء والقػػانون  داخػػؿ الضػػفة الغربيػػة. وعمػػى ويػػه اليحديػػد، ركػػز فيػػاض عمػػى يعزيػػز الخػػدمات األمنيػػة، وا  
الطابع المؤسس  عمى اليعاوف مع الخدمات اإلسرائيمية، وميابعة نشطاء حماس الميورطيف ف  البنية اليحيية 
للرهػػاب فػػ  الضػػفة الغربيػػة. وقػػد فضػػؿ عبػػاس هػػذ  اليعػػاوف أيضػػًا إت أنػػه غالبػػًا مػػا كػػاف يسػػافر إلػػى الخػػارج 

الػػرغـ مػػف أف اليواصػػؿ والينسػػيؽ األمنػػ  بػػيف ياركػػًا إدارة هػػذ  المسػػألة لفيػػاض والمسػػؤوليف المعنيػػيف. وعمػػى 
اإلسػػرائيمييف والفمسػػطينييف يبػػدو اآلف أمػػرًا رويينيػػًا وت ييطمػػب نفػػس المسػػيوي مػػف اليػػدخؿ كمػػا كػػاف الحػػاؿ فػػ  
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األياـ األولى مف وتية فياض، فمع ذلؾ ييساءؿ المراقبوف ما إذا كاف اليزاـ حمد اهلل بهذ  المسػألة سيضػاه  
 سمفه أـ ت.

هػػذا الصػػدد هنػػاؾ أسػػباب يػػدعو إلػػى اليفػػاؤؿ. فعمػػى الػػرغـ مػػف أف "يامعػػة النيػػاح" قػػد قػػدمت عػػددًا مػػف  وفػػ 
(، إت أف حمػػػد اهلل قػػػد أداف عمنيػػػًا وبشػػػكؿ قػػػاطع يمػػػؾ 1001-1000اتنيحػػػارييف خػػػالؿ اتنيفاضػػػة ال انيػػػة )

قيػؿ أي نفػس بشػرية.  الهيمات مصرحًا: "أف الغالبية العظمى مف الطالب والمدرسيف ف  هذ  المؤسسة ضد
إنهػػا مػػف الفظاعػػة بمكػػاف أف يقػػدـ عمػػى قيػػؿ طفػػؿ بػػرئ، سػػواء فػػ  فمسػػطيف أو فػػ  إسػػرائيؿ أو فػػ  أي مكػػاف 

 آخر." وف  ذلؾ الوقت، ألقى المـو عمى اليطرؼ الميزايد إلى عدـ إحراز يقدـ نحو يحقيؽ عممية السالـ.
 

 الخاتمة:
سػيعمؿ يبعػًا لمكيػب الػرئيس. إف هػذا األمػر باإلضػافة إلػى يبدو أف عباس قد ع ػر عمػى رئػيس الػوزراء الػذي 

عدـ ويود أعداء سياسييف لػ"حمد اهلل" قد يساعد رئيس الوزراء اليديد عمى يحقيؽ النياح ف  هػذا المنصػب. 
وعمى الرغـ مف أف حمد اهلل ت ييوقع أف يحافظ عمى  شعور اتسيقاللية الي  كاف ييميع بها فياض، فإنه ت 

محػؿ نقػد ويحميػؿ مػف يانػب المػانحيف وفقػًا لممعػايير الماليػة واتقيصػادية واألمنيػة اليػ  وضػعها  شؾ سيكوف
سمفه. كمػا أنػه مػف السػهؿ قيػاس هػذ  المعػايير، لػذا ينبغػ  عمػى المييمػع الػدول  أف يعػرؼ قريبػًا مػا إذا كػاف 

 رئيس الوزراء اليديد سيسير عمى طريؽ "فياض" أو سييخمى عنه.
، مدير مشػروع عمميػة السػالـ فػ  الشػرؽ األوسػط فػ  معهػد واشػنطف لسياسػة الشػرؽ األدنػى ديفيد ماكوفسك 

 )بيصرؼ(
 43/9/5346، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، 63;5التقرير المعموماتي، ممحق 

 
 كيري ال يقرأ األرقام ألن الفمسطيني اليقرأ الدالالت ;:

 أ.د. يوسؼ رزقة
أمػػاـ ميموعػػة مػػف الدبموماسػػييف عػػف )خطػػأ( فمسػػطين  فػػ  إدارة مفاوضػػات  قبػؿ أيػػاـ يحػػدث صػػائب عريقػػات

 أوسمو،  ـ دلؿ عمى الخطأ بأمريف:
األوؿ/ أف منظمػػة اليحريػػر اعيرفػػت بإسػػرائيؿ دوف أف يعػػرؼ مػػا حػػدود هػػذ  الدولػػة ودوف أف يعيػػرؼ إسػػرائيؿ 

 ـ.2634بحدود دولة فمسطيف عمى أرض 
ة المفاوضات المميدة أربعة أضعاؼ ويركز ف  القدس وما حولها، وال ان / أف اتسييطاف يضاعؼ ف  مرحم

 (.Cوأف إسرائيؿ ماضية ف  سياسة هدـ البناء الفمسطين  ف  القدس، وف  منطقة)
واليوـ نزيد القارئ الفمسطين  سطرًا مف المأساة نسػيند فيػه إلػى وكالػة )معػًا( اإلخباريػة اليػ  نشػرت مػا أسػميه 

 (.ويقوؿ الو يقة ما مخيصر :1023البناء اتسييطان  بنسب خيالية ف  عاـ )و يقة رسمية يكشؼ وييرة 
ـ، مقارنػة بػالفيرة 1023% فػ  الربػع األوؿ مػف العػاـ الحػال  243اريفاع وييرة البناء اتسييطان  بنسػبة  -2

 نفسها مف العاـ الماض .
 سييطانية يديدة ف  الضفة الغربية.( وحدة ا532ف  األشهر ال ال ة األولى مف هذا العاـ بدأ البناء ف  ) -1
 ( وحدة اسييطانية.323ـ، يـ بناء )1021ف  الربع األوؿ مف عاـ  -3
% مف البناء اتسييطان  يركز ف  )بييار عميت، وموديف عميت(، وه   ان  أكبر مسيوطنة بعد 20إف  -1

 معاليه أدوميـ.
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 ( وحدة سكنية.2142يـ بناء ) 1004ف  عاـ  -2
 ( وحدة سكنية.1311يـ بناء ) 1005ف  عاـ  -3
 يمد نينياهو البناء اتسييطان  عشرة أشهر. 1006ف  عاـ  -4
 ( وحدة سكنية.433يـ بناء ) 1022ف  عاـ  -5
 ( وحدات سكنية.2204يـ بناء ) 1021ف  عاـ  -6

د هنػا األرقػاـ ما أوردنا  هنا مف يصريحات وأرقاـ يمكف الريوع إليها ف  مصػادرها، ألننػا ت نقصػد مػف اإليػرا
نما نقصد دتتيها، فػ  رحمػة المفاوضػات، وانيظػارات المفاوضػيف ليػوتت كيػري المميػدة بػال نهايػة  نفسها، وا 

 وبال زمف.
وأوؿ هػػذ  الػػدتتت يقػػوؿ إف مسػػيرة المفاوضػػات يميمػػئ بمحطػػات عديػػدة مػػف السػػراب المخػػادع، وهػػذا الخػػداع 

 ع العزيز أبو حسيف أوباما.صاحبنا مع بؿ كمينيوف،  ـ مع بوش اتبف،  ـ م
وسػػيظؿ صػػديقنا ومصػػاحبنا مػػا داـ المفػػاوض الفمسػػطين  المبيػػؿ يعمػػؿ منفػػردًا، ومػػاداـ الشػػعب الفمسػػطين  

 يعيش الالمباتة، وت يعرؼ حقوقه ف  محاسبة مف ييولى قياديه.
مػف كػانوا قبمػه و ان  هذ  الدتتت يقػوؿ إف يػوف كيػري الػذي ننيظػر  ت يممػؾ عصػا سػحرية لػـ يكػف يممكهػا 

ممف يولوا المنصب نفسه، وقد غادر مف قبمه مناصػبهـ، ويركػوا خمفهػـ أوراقػًا ومشػاريع ومعمومػات ونصػائ ، 
ويميعهػػا مويػػودة عمػػى أرفػػؼ المكيبػػات مييػػة ت حيػػاة فيهػػا، وهػػذا المصػػير ينيظػػر يػػوف كيػػري ويوتيػػه، ألف 

تيممكػوف آليػات الحصػوؿ عمػى حقػوقهـ  الطرؼ اإلسرائيم  ميعنت، والطػرؼ الفمسػطين  ضػعيؼ، والضػعفاء
 عند اليفاوض مع األقوياء، فما بالؾ بالميعنييف.

و الث هذ  الدتتت أف هناؾ يرأة وغباء ف  مخادعة المفاوض الفمسطين  لشعبه، مف خػالؿ إطالػة سػنوات 
نيػاح كيػري  المفاوضات، وعدـ مكاشفة الشعب، ومصػادرة الخيػارات البديمػة، والػزعـ بػأف الػراب  األسػاس مػف

 هو الفمسطين  ت اإلسرائيم ، وهو زعـ كاذب ويغري كيري بالضغط عمى الفمسطين  لمزيد مف الينازتت.
إف األرقاـ الي  يحك  مضاعفة اتسييطاف ف  سنوات المفاوضات يحك  ضػياع األرض والػوطف والمسػيقبؿ 

 ء الي  يسكف مراحؿ اليفاوض العب  .بما فيها مشروع حؿ الدولييف نفسه، وهذا ما عنينا  باليرأة والغبا
 لقد مات السحرة، وبق  اتسييطاف وكيري ت يقرأ األرقاـ ألف الفمسطين  ت يقرأ الدتتت؟ّّ

 44/9/546، فمسطين أون الين
 

 في ليمة القرار لمهاجمة سورية >:
 عاموس هرئيؿ

سػػػرائيم  فػػػ  يمسػػػة ليميػػػة فػػػ  وقػػػت مػػػا فػػػ  اتشػػػهر القريبػػػة سػػػيييمع الميمػػػس الػػػوزاري اتمنػػػ  المصػػػغر ات
درامايية. وعمى حسب السيناريو وهو ما يزاؿ الى اآلف بمنزلػة سػيناريو ُميخيػؿ، سػيعرض ريػاؿ اتسػيخبارات 
عمى الوزراء معمومات يديدة مقمقة وصمت اليهـ عف شػحنة مرسػمة يديػدة مػف الصػواريخ المضػادة لمطػائرات 

يخ سػاحؿ ػ بحػر مػف طػراز يػاخنوت لوحظػت فػ  ( أو صػوار 11أو اس.إي  24أو اس.إي 300الحدي ػة )اس
 سورية.

وقػػد يكػػػوف وصػػػمت مػػػف روسػػػيا باعيبارهػػا يػػػزءا مػػػف اليزامػػػات عقػػػود سػػابقة بػػػيف موسػػػكو ودمشػػػؽ. إف دخػػػوؿ 
الصواريخ المضادة لمطائرات ف  اسيعماؿ الييش السوري قد ُيعرض يفوؽ سالح اليػو اتسػرائيم  فػ  سػماء 
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والفيػاؾ فيهػدد كػؿ المالحػة الػى اسػرائيؿ والبنػى اليحييػة الحيويػة )مخػازف الشماؿ لمخطر. أما ياحنوت الدقيؽ 
 الغاز البحرية ومحطة يوليد الطاقة ف  الخضيرة( بالقرب مف الساحؿ.

وأخطر مف ذلؾ، سػيقوؿ الخبػراء، إف سػورية قػد يسػيقر رأيهػا عمػى نقػؿ الصػواريخ الحدي ػة الػى حػزب اهلل، أو 
يػػرانييف الشػػديدي الحماسػػة لحػػؿ ألغػػاز اليقنيػػة الروسػػية. وسيضػػغط ريػػاؿ أف ُيسػػمـ نمػػاذج منهػػا لشػػركائها ات

اتسػػػػيخبارات وكبػػػػار قػػػػادة سػػػػالح اليػػػػو عمػػػػى الػػػػوزراء لممسػػػػارعة الػػػػى الهيػػػػـو مػػػػف ايػػػػؿ اسػػػػيغالؿ الفرصػػػػة 
 العمميايية. 

اريخ وسيقولوف إف المعمومة مؤقية وسّيالة فاذا لػـ نبػادر ونضػرب اآلف فمػف نعمػـ أيػف سػيخف  حػزب اهلل الصػو 
’. يكسػػر اليعػػادؿ‘فػػ  لبنػػاف بعػػد ذلػػؾ. ومػػف المهػػـ منػػع يغييػػر المعادلػػة العسػػكرية فػػ  الشػػماؿ بواسػػطة سػػالح 

ليست هذ  عمى كؿ حاؿ يهديدات يمكف اتسيخفاؼ بها، لكف اذا أياز الوزراء هذا القرار فقد يوايه اسػرائيؿ 
منهػا فػ  دخػوؿ موايهػة عسػكرية كهػذ .  حربا قريبة يدا لسورية وحزب اهلل رغػـ أف عػدويها ذوا مصػمحة أقػؿ

لػيس سػػيناريو المسػػيقبؿ مقطوعػػا عػف الواقػػع يمامػػا، فعمػػى حسػب وسػػائؿ اتعػػالـ اتينبيػػة كػاف هػػذا يقريبػػا مػػا 
حدث ف  الهيوـ اليوي ال ػان  مػف  ال ػة هيومػات هػذ  السػنة، المنسػوب الػى اسػرائيؿ فػ  سػورية فػ  نهايػة 

باحث ليم ، قصػؼ سػالح اليػو اتسػرائيم  عمػى أ ػر  شػحنة مرسػمة مػف نيساف/ابريؿ. فقد ُدع  الوزراء الى ي
، وهػػ  قػػذائؼ صػػاروخية مائمػػة المسػػار لمػػدى ميوسػػط، بعػػد اف يػػـ نقمهػػا مػػف ايػػراف الػػى 220صػػواريخ فػػاي  

دمشؽ مييهة الى حزب اهلل، بوقت غير طويؿ. وُقصفت عدة مواقع بػالقرب مػف دمشػؽ. وبعػد يػوميف أيػرى 
  طمعة يوية ميممة وهايـ أيزاء اخرى مف الشحنة المرسمة. ويـ اتبالغ بعد ذلؾ باف سالح اليو اتسرائيم

 القذائؼ الصاروخية ُركبت عميها ايهزة ي .ب .اس ُيحسف مقدار دقيها بصورة عييبة.
إف الحرب األهمية الدامية ف  سورية أفضت الى يو يؽ الحمؼ بيف نظاـ اتسد وايػراف وحػزب اهلل. فمػا ُسػم  

رة محور الشر خرج مف الخزانة منذ زمف. واتسد مديف لمقايم  حػزب اهلل ذوي اليصػميـ بانيصػار  فػ  ذات م
معركػػة بمػػدة القصػػير اتسػػيرايييية فػػ  اتسػػبوع الماضػػ ، الػػذي قػػد يمنحػػه زخمػػا يديػػدا فػػ  محاولػػة اسػػيعادة 

 السيطرة عمى أك ر مساحة المدف المركزية ف  شماؿ الدولة وف  مقدميها حمب.
عسػكري  الظػػالؿ السػػورييف يعممػػوف اآلف كيفػػا الػػى كيػػؼ مػػع الحػػرس ال ػػوري اتيرانػػ ، برئاسػػة قائػػد يػػيش إف 

القػػػدس فػػػ  لبنػػػاف، الينػػػراؿ قاسػػػـ سػػػميمان ، ومػػػع وحػػػدات الخػػػط اتوؿ مػػػف حػػػزب اهلل. وُيقػػػدروف فػػػ  اتدارة 
القيػػاؿ فػػ  سػػوريةد اتمريكيػػة اف خمسػػة آتؼ مػػف ريػػاؿ حػػزب اهلل عمػػى األقػػؿ يشػػاركوف مشػػاركة فاعمػػة فػػ  

وييحدث اسرائيؿ عف نحو مف  ال ة آتؼ لكنها ت يعد ف  هذا العدد آتؼ الميطوعيف الشيعة مف لبناف مف 
اعضاء عصابات مسمحة مرييمة مقربػة مػف حػزب اهلل. ويغطػ  كػؿ ذلػؾ روح روسػيا، فػاف الػرئيس بػوييف لػـ 

اـ اتسد. كانوا ف  الييش اتسرائيم  يقولوف منذ يعد يبذؿ أي يهد تخفاء اسي مار  اتسيراييي  ف  بقاء نظ
سػػنوات انػػه ييػػب اف ُنقػػدر اف كػػؿ سػػالح يصػػؿ الػػى سػػورية سػػيويد إف عػػايال أو آيػػال عنػػد حػػزب اهلل. وقػػد 
أصػػب  هػػذا فرضػػا اآلف بعػػد أف كبػػر ديػػف اتسػػد ك يػػرا. ويمكػػف مػػف هنػػا اف ُنخمػػف بقػػدر كبيػػر مػػف اليقػػيف أنػػه 

 رى الى حزب اهلل ف  اتشهر القادمة.ييوقع محاوتت يهريب سالح اخ
هػذا هػو سػػبب السمسػمة الطويمػػة مػف اليحػػذيرات اتسػرائيمية لبنيػػاميف نينيػاهو وبػػوغ  يعمػوف وايهػػود بػاراؾ قبمػػه 
بأف اسرائيؿ سيعمؿ عمى احباط يهريب سالح نػوع  الػى لبنػاف. وقػد أصػبحت اليحػذيرات فػ  اآلونػة اتخيػرة 

ح اليػو اتسػرائيم  المػواء أميػر إيشػؿ أنػػه يمكػف اف ينشػب حػرب فػ  الشػػماؿ أك ػر يحديػدا، فقػد قػّدر قائػد سػػال
بغيػػػة وسػػػريعا يػػػدا. وقػػػاؿ رئػػػيس ميمػػػس اتمػػػف القػػػوم  المػػػواء احييػػػاط يعقػػػوب عميػػػدرور لسػػػفراء اوروبيػػػيف 
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)اليػػ  لػػػـ  300مويػػوديف فػػ  اسػػرائيؿ، اف اليػػػيش اتسػػرائيم  سػػيعمؿ اذا اقيضػػى األمػػػر لمنػػع صػػواريخ اس
 ا الى سورية الى اآلف( مف اف يصب  عمميايية.ينقمها روسي

بيػػػد اف اسػػػرائيؿ كانػػػت لهػػػا سياسػػػة طويمػػػة العمػػػر امينعػػػت فػػػ  اطارهػػػا عػػػف خػػػروج لحػػػرب أو يعػػػريض نفسػػػها 
لخطرهػػا لمرغبػػة فػػ  منػػع دولػػة معاديػػة مػػف زيػػادة قويهػػا العسػػكرية. وقػػد ضػػبطت نفسػػها ايضػػا وقيػػا طػػويال فػػ  

هربػػػت سػػػورية وايػػػراف عشػػػرات آتؼ  1003حػػػرب لبنػػػاف ال انيػػػة فػػػ  موايهػػػة زيػػػادة حػػػزب اهلل لقويػػػه، وبعػػػد 
 القذائؼ الصاروخية مف طرز مخيمفة الى لبناف مف اترض السورية. ولـ ييدخؿ اسرائيؿ ف  أك ر الحاتت.

وفػ  سػورية  2652ويياوزت اسرائيؿ سياسيها فقط حينما يحوؿ الخطر الى حشد قدرة ذرية، فػ  العػراؽ فػ  
وحينما عممت ف  سورية ايضا ’(. مبدأ بيغف‘ا يرى المييمع الدول  كمه )وهو ما ُسم  بحسب م 1004ف  

بقصؼ المنشأة الذرية ف  دير الزور واغيياؿ ينراؿ سوري ومسؤوؿ حػزب اهلل الكبيػر عمػاد مغنيػة )وكالهمػا 
بصػورة ’ ارميػاؿ إنكػ‘عمى اترض السورية( كما يقوؿ وسائؿ اتعالـ اتينبية، يـ الحفاظ عمى  1005ف  

ورعة. فمـ ييحمؿ اسرائيؿ مسؤولية معمنة عف الهيمات ومّكنت الرئيس السوري بشار اتسد بذلؾ مف يياهؿ 
العمميػػػات واتمينػػػاع عػػػف رد عسػػػكري، وبقيػػػت عمميػػػات اغييػػػاؿ محميػػػة يحػػػت الػػػرادار ولػػػـ يُفػػػض الػػػى يطػػػور 

 اسيراييي .
اف سػػربت مصػػػادر فػػ  اتدارة اتمريكيػػة فػػػ  لكػػف الوضػػع هػػػذ  المػػرة مخيمػػؼ، فبعػػػد الهيػػـو ال ػػان  فػػػ  نيسػػ

واشنطف نبػأ اف اسػرائيؿ هػ  اليػ  قصػفت بػالقرب مػف دمشػؽ. وفػ  الهيػـو ال الػث بعػد يػوميف لػـ يعػد اتسػد 
يسػػػيطيع اليياهػػػؿ بسػػػبب اليقػػػارير اتخباريػػػة فػػػ  الوتيػػػات الميحػػػدة وألف األهػػػداؼ كانػػػت بػػػالقرب مػػػف قصػػػر  

اء العاصػمة السػورية، وقػد أصػب  الطاغيػة السػوري يهػدد منػذ ذلػؾ وشوهدت اليفييرات واضحة ف  يميع أنح
لهػػا فػػ  هضػػبة اليػػوتف، خاصػػة اذا ييػػرأت ’ يبهػػة مقاومػػة‘الحػػيف بنغمػػة عاليػػة باتنيقػػاـ مػػف اسػػرائيؿ وفػػي  

عمػػػى الهيػػػـو مػػػرة اخػػػرى. وكانػػػت المػػػرة اتخيػػػرة اليػػػ  نشػػػر فيهػػػا يهديػػػد كهػػػذا اليػػػـو فػػػ  مقابمػػػة صػػػحافية مػػػع 
 .صحيفة لبنانية

يمكػػف اف نفيػػرض اف الهيمػػات اتسػػرائيمية السػػابقة اعيمػػدت عمػػى يقػػدير اسػػيخباري، وهػػو اف يضػػبط اتسػػد 
نفسه، ورغـ وضعه المعقد ف  القياؿ يصعب اآلف بويه خاص الينبؤ بخطوات اتسد اليالية. ألػف يػرى نفسػه 

ف عمػى عػدـ انػدتع الحػرب ممزما بأف يرد رغـ يوازف القػوى لصػال  اسػرائيؿ بصػورة واضػحة؟ أيمكػف اف نػراه
بيف الطرفيف مع الشؾ ف  اف يكػوف الحػاكـ السػوري نفسػه قػد قػرر كيػؼ سيسػمؾ؟ قػد ُييػر اسػرائيؿ الػى قمػب 

 الصراع السوري ػ ت بيف النظاـ والميمرديف والشيعة والسنييف فقط بؿ بيف روسيا والوتيات الميحدة ايضا.
مػػس الػػوزاري المصػػغر لحكومػػة نينيػػاهو، وقػػد كانػػت فػػ  إف وزيػػرة القضػػاء يسػػيب  ليفنػػ  هػػ  عضػػو فػػ  المي

، حينمػػا كانػػت وزيػػرة الخارييػػة، عضػػوا فػػ  لينػػة السػػبعة، وهػػ  اليسػػـ الػػذي اُيخػػذ فيػػه عػػدد كبيػػر مػػف 1003
القرارات ف  حكومة اولمرت. واعيرفت ف  مقابالت صحافية بعد ذلؾ الخمؿ بأف الوزراء لـ يدركوا أنهـ وافقوا 

 عمى خروج لحرب.
وقد يكػوف ’. لـ ييحدث أحد عف حرب. وافقنا عمى عممية وعمى عممية اخرى بعدها  ـ عممية‘ت آنذاؾ: وقال

رغـ اف دروس لبناف قد يـ يعممها وُذكرت منذ ذلػؾ الحػيف مػرات  1023هذ  ه  الحاؿ ف  سورية ايضا ف  
 ك يرة يدا.

 44/9/5346هآرتس 
 45/9/5346، القدس العربي، لندن
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 ي إسرا يلف« حريديم»عسكر و 3;
 محمد خالد األزعر 

ما يحدث عمى صعيد العالقة بػيف يماعػات اليهػود األر ػوذوكس وبػيف المؤسسػة العسػكرية فػ  إسػرائيؿ، أمػر 
 ي ير الدهشة والفضوؿ.. إنه نموذج صارخ لميفاعالت اتييماعية المشوبة بالعوار السياس  والنفس .

ميعػة القػػوى الموصػوفة باليشػدد واليطػػرؼ الػدين  إلػػى درؾ ، يعػػد فػ  ط«الحريػديـ»فهػذ  اليماعػات، الشػػهيرة بػػ
الهوس، وكاف المنطقػ  أف يقػودهـ هػذ  الخصػمة إلػى شػوؽ اتنخػراط فػ  صػفوؼ اليػيش، الػذي قامػت دولػة 

 اليهود عمى أكيافه وما زاؿ ويودها معمقًا عمى قويه.
ـ اليوـ، وكما كانوا منذ قيػاـ لكف ما ييري ف  الواقع المنظور، هو عكس ذلؾ عمى طوؿ الخط. فالحريديـ ه

الدولػػة، أوؿ الرافضػػيف ألداء الخدمػػة العسػػكرية فيهػػا، الػػراغبيف فػػ  عػػدـ يحمػػؿ يبعػػات الػػدفاع المسػػم  عنهػػا، 
ولهـ ف  هذا السياؽ سػيرة مميػدة مػف اليناقضػات الفكريػة والمفارقػات السػموكية. ففػ  مسػيهؿ القػرف الماضػ ، 

 رها، لـ ييحمس لها هؤتء، ولـ يكف أحد منهـ ضمف قاديها األوائؿ.وحيف كانت الدعوة الصهيونية ف  بواكي
اليػػ  « اليدشػػية»فقػػد كػػانوا يعيبرونهػػا دعػػوة عممانيػػة يهػػدد الحيػػاة اليهوديػػة اليقميديػػة، وينػػذر بخسػػوؼ المهيػػة 

. غير أنهـ بميرد إعالف قياـ إسرائيؿ واشيداد عودها، صاروا أبرز المنظريف ألك ذوبة ييحد وف بها إلى اليـو
أحقيػػة ويودهػػا، ولألسػػس الياريخيػػة اليوراييػػة اليػػ  يسػػيند إليهػػا ولسياسػػايها اليوسػػعية اتسػػييطانية ومضػػامينها 

 العنصرية.
يػػدافعوف بقػػوة عػػف عػػزوفهـ عػػف « الحريػػديـ»مػػع ذلػػؾ ونحػػو  مػػف مؤشػػرات انيصػػارهـ إلسػػرائيؿ الدولػػة، فػػإف 

رض بعينػه، بػيف اتنشػداد لمدولػة واليبشػير بهػا ولهػا اتليحاؽ بييشػها ومعظػـ منظومايهػا العسػكرية. إنػه اليعػا
وحقنهػػا باألبعػػػاد العنصػػػرية ضػػػد اآلخػػػريف يمػػػيعهـ، وبػػػيف عػػدـ الوفػػػاء بمقيضػػػيات الػػػدفاع عنهػػػا، وهػػػ  اليػػػ  

 يوايه، يدًت، أخطارًا ييعمها يناـ بنصؼ عيف يحت السالح عمى مدار الوقت.
و مػػف اليػػذاك  عمػػى مػػواطنيهـ مػػف العممػػانييف، فهػػـ يبػػرر الحريػػديـ هػػذ  األحييػػة بمػػزاعـ وطروحػػات ت يخمػػ

يقولػػوف إنهػػـ بيفػػرغهـ لدراسػػة اليػػوراة فػػ  معاهػػدهـ الدينيػػة )اليشػػيفوت(، إنمػػا يػػؤدوف مهمػػة ت يقػػؿ شػػأنًا فػػ  
ضػػػروريها لمدولػػػة عػػػف وظيفػػػة اليػػػيش، وأنػػػه مػػػف دوف هػػػذ  المهمػػػة سػػػوؼ يػػػذوي فػػػرائض الشػػػريعة اليهوديػػػة 

وف ويضػنوف أنفسػهـ أليػؿ الحفػاظ عمػى سػالح روحػ  يحمػ  إسػرائيؿ وشػعبها، ويعاليمها. وهكذا فإنهـ يسهر 
ذا مػا أخضػعوا لخدمػة العمػـ، فكػأنهـ ُيكرهػوف عمػى الفػرار مػف وحػدة عسػكرية  بقوة يوازي السػالح العسػكري، وا 

 إلى وحدة أخرى.
  بالطاقػػة الدينيػػة بهػػذ  األفكػػار اتسػػي نائية، يسػػبغ الحريػػديـ عمػػى أنفسػػهـ ميػػزة الػػدفاع عػػف المشػػروع الصػػهيون

الروحيػػة، بمػػا يعػػادؿ فػػ  يقػػديرايهـ مػػا يقػػوـ بػػه العسػػكر بالسػػالح والػػدـ. وهػػـ ت يخفػػوف زهػػوهـ بػػأنهـ الحػػارس 
، وت 2634األوؿ لعقيدة اتسييطاف، والمكوف األهـ لزمرة المسيوطنيف ف  األراضػ  الفمسػطينية المحيمػة منػذ 

 سيما ف  رحاب القدس الشرقية.
هػػػػد القطاعػػػػات اليهوديػػػػة الموصػػػػوفة بالعممانيػػػػة فػػػػ  يفنيػػػػد هػػػػذ  المقػػػػوتت، وا  بػػػػات يهافيهػػػػا مػػػػف يانبهػػػػا، ييي

واعويايها عف سبؿ المساواة بػيف يهػود الدولػة. بيػد أف هػذا اتييهػاد ت يخمػو بػدور  مػف يناقضػات، فػالييش 
فيهػا وت يكفػوف هو الذي ينفػؽ مػف موازنيػه عمػى المعاهػد الحريديػة، ويػدفع روايػب الحاخامػات الػذيف يدرسػوف 

عف يحريض يالميذهـ ضد الخدمة ف  وحدايه. يحدث ذلؾ ف  ذات الوقت الذي دأبت فيه أك ر مف حكومػة 
إسرائيمية، وآخرها حكومة نيانياهو الحالية، عمى محاولة سف القوانيف الممزمػة ليييػيش الحريػديـ، فيمػا يسػيمر 

 مؼ..األخيروف وحمفاؤهـ الحكوميوف ف  رفض هذا اليويه بكؿ ص
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نحف نعرض هنا ألحواؿ كيمة شػديدة اليقوقػع عمػى الػذات، والشػعور بػاليميز واتسػيعالء عمػى أرضػية دينيػة.. 
ألػؼ نسػمة، بمػا  500كيمة يبمغ عدد أفرادها مع أسرهـ، الك يرة اإلنياب، ألنها ت يؤمف بيحديد النسػؿ، نحػو 

 % مف اليهود ف  إسرائيؿ.21يعادؿ زهاء 
ذا مػػا أصػػرت النخػػب ا لصػػهيونية الحاكمػػة هنػػاؾ عمػػى يبنػػ  اليهوديػػة كهويػػة خالصػػة لمدولػػة، فسػػوؼ يريقػػ  وا 

نفػػػػوذ هػػػػذ  الكيمػػػػة وينمػػػػو سػػػػطويها أك ػػػػر فػػػػأك ر، إلػػػػى دريػػػػة ت يمكػػػػف الػػػػيكهف بآ ارهػػػػا عمػػػػى البنػػػػى الفكريػػػػة 
اإليديولوييػػػة ومػػػوازيف القػػػوى السياسػػػية لمييمػػػع اتسػػػييطان  الصػػػهيون  مػػػف الػػػداخؿ.. كمػػػا ت يمكػػػف يبصػػػر 

يػػػػداعيات النايمػػػػة عػػػػف هكػػػػذا يطػػػػور عمػػػػى سياسػػػػات إسػػػػرائيؿ وسػػػػموكيايها إزاء المحػػػػيط الفمسػػػػطين  يحػػػػت ال
اتحيالؿ، والدائرة العربيػة اإلقميميػة فػ  اليػوار. لكػف المػري  لػدينا بقػوة، هػو أف يكػوف هػذ  اليػداعيات سػمبية 

 يمامًا عمى اليانبيف.
 45/9/5346، البيان، دبي
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