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  السمطة:
جياضًا لجيود اإلدارة األمالقرارات االستيطانية الجديدة تعّد تحديًا خطيالسمطة:   2  6 كيةير رًا وا 

 6 تحويل فمسطيني  الضفة الغربية إلى مستوطنينإلى  الت  دعا فييا تصريحات "دانون"السمطة تدين   3

 6 67اليباش: السمطة ستعود لممفاوضات إذا أعمن نتنياىو استعداده لمتفاوض عمى أساس حدود   4

 7 "حاالت محدودة جدًا من الفساد المال "رئيس ديوان الرقابة بالحكومة ف  غزة: ىناك   5

 7 ساف: حكومة "حمد اهلل" مطالبة بوقف االعتقال السياس خميل ع  6

 7 من وفاة أسرى ف  السجون اإلسرائيمية رحذيعيسى قراقع   7

 8 " ف  القدس المحتمة1عدنان الحسين  يدين سباق "فورميإل   8

  
  المقاومة:

 8 كثر من التعميمأ عمى أمن مستوطنات الضفة والحدود اإلسرائيميةشعث: السمطة تنفق   9

 8 الفصائل الفمسطينية ف  "عين الحموة" تتوافق عمى مبدأ "النأي بالنفس" حول سوريا ولبنان  01

 9 ف  لبنان فحة التحريض ضد الإلجئين الفمسطينيينحممة لمكاالفصائل الفمسطينية تطمق   00

 01 تبحث مع حركة "أمل" التمسك بخيار المقاومة ووقف الخطاب التحريض  حماسبيروت:   02

 01 حماس تستنكر المشاريع التيويدية وتدعو السمطة لوقف المفاوضات  03

 01  الصيفية تؤكد أن التدريبات المسمحة ليست نيجا لمخيماتيا "الجيادغزة: "  04

 00  يدعو لغضب جماىيري ف  الذكرى السادسة لإلنقسام  "الشعب"حزب   05

 00  ف  الضفة الغربية االحتإلل يعتقل قيادي ف  حماس  06

 00 ترفض طمب الكونغرس طرد أبو العينين من األراض  الفمسطينية حركة فت   07

 02  مقاتل أنيوا دورة تدريبية 800غزة: لجان المقاومة تخّرج   08

 02  لفمسطين  بصمودهأسقطيا شعبنا ا ف  األردن فت : مقولة الوطن البديل  09

  
  :اإلسرائيم الكيان 

 02 جماعيةنتنياىو: نبذل كل جيد لمحيمولة دون تعرضنا إلبادة   21

 03 لسورية "600اس ا "من روسيا وقف تسميم صواريخ  ناطمب :زئيف الكين  20

 03 تستغل األطفال وتدربيم عمى السإلحان: حركة الجياد جندلم  22

 03 أو الحكم الذات  الموسع : الفمسطينيون غير ناضجين لمدولةنائب ف  حزب الميكود  23

 04 نياىونت تكشف عن الوجو الحقيق  لحكومة المخططات االستيطانية الجديدةحزب ميرتس:   24

 04 الضفة أفسَد واستنزف المجتمع اإلسرائيم  احتإلل ":يش عتيد"رئيس كتمة   25

 05 "أسممة" الشرق األوسط خطر عمى الييود أفيف كوخاف :  26

 05 "غوش عتصيون"ف  مجمع  جديدة نيةوحدة استيطا 4000يعمن عن بناء أوري أرئييل   27

 05 "معاريف": الجيش اإلسرائيم  يكتشف أنفاقا تحت جدار الضم ف  الضفة  28

 06 "اإلستراتيجيةسإلح البحرية اإلسرائيمية يستحدث "وحدة الحماية   29

 06 ضابط ف  وحدة "غوالن " يسرق كمية كبيرة من األسمحةسرائيم : الجيش اإل  31

 06 تّوجو انتقادًا حادًا لإلىمال الواض  ف  خدمات البريد بشرق  القدس  "العميا اإلسرائيمية"  30
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 07 ة" ىو مقدمة لممطالبة بحكم ذات "معاريف": مشروع قانون أساس "األقمية العربية القومي  32

 07  %44وزارة الصحة اإلسرائيمية: ارتفاع عدد المصابين باإليدز العام الماض    33

  
  األرض، الشعب:

 08 تحت التعذيب سوريةاستشياد فمسطين  ف  : "المستقبل"  34

 08 تفاقم معاناة قطاع غزة المادية بسبب األزمة السوريةتقرير:   35

 09 الف يتظاىرون رفضا لمخطط "برافر"واآل شيد إضرابًا عاماً ت النقب ف  البمدات والقرى  36

 09 شركات إسرائيميةصفقة مزورة لبيع أراض فمسطينية ل 58أكثر من عن  كشفال  37

 21 "دفع الثمن" الييودية منذ بداية العام عتداًء نفذتيا مجموعةا 489 :الشرطة اإلسرائيمية  38

 21 عاصمة موحدة لمدولة العبرية يايدف تكريسبالقدس بسباقًا دوليًا لمسيارات تقيم  "إسرائيل"  39

 20 فمسطين  من تإلل القدس 5600األمم المتحدة تحذر من ترحيل   41

 20 % من أراض  بمدة كفر الديك0>مؤسسة التضامن: االحتإلل صادر أكثر من   40

 22 غزة ا إسرائيميا ضد صياديانتياك >5يرصد خإلل شير  المركز الفمسطين  لحقوق اإلنسان  42

 22 واالحتإلل يعتقل سبعة فمسطينيين ف  الضفة اعتداء عمى مقبرة مسيحية ف  يافا  43

 22 األقصىالمسجد مجموعة من الصحافيين الييود تقتحم   44

 23 "ورشة عمل حول "الحريات اإلعإلمية" تنظم مظالمديوان الرام اهلل: "  45

 23 تضامنا مع األسرى الفمسطينيين واألردنيين وأريحا جنين ف  اتاعتصام  46

  

  األردن: 

 24 جل حرية األسرىأ: ندعم جيودك من عباس إلىف  رسالة  األردنيوناألسرى   47

 24 تدىور أوضاع األسرى األردنيين المضربين عن الطعام  48

 24 السمطة الفمسطينية بجولة ف  القدسأراض  زيارتو إلى يني  وفد لجنة فمسطين النيابية  :األردن  49

  

  لبنان: 

 25 باسيل: يكف  لبنان ما سببتم لو من جراء دعم الفمسطينيينجبران الوزير   51

  

  عرب ، إسإلم :

 25  مصر تنف  إغإلق معبر رف   50

 25 السنة األولى واألخيرة لحكم مرسى 5046صحيفة إسرائيمية:   52

 26 خّطة كبيرة وطويمة األمد لمشروع المقاومة ف  الجوالن: األسد لديو "األخبار  53

 26 : خطط إسرائيمية لإلستيإلء عمى مياه النيل"األخبار"  54

 27 تغاضوا عن فمسطين ة: الغيارى عمى سوريسفير إيران ف  لبنان  55

 27  يطالب بحماية الشعبين السوري والفمسطين  نائب رئيس اإلتحاد العالم  لعمماء المسممين  56

 28 وفر منًحا جامعية لطمبة غزةي"األزىر"   57

 28 "اليإلل القطري" يفتت  مقر جامعة القدس بخان يونس  58
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 28  افتتاح فعاليات أسبوع ثقاف  فمسطين  ف  الجزائر  59

 29  : ال غزة وال لبنان.. روح  إليرانإيرانيون متظاىرون  61

 29 أخطر االختراقات اإلسرائيمية ف  العراقتقرير:   60

  

  دول :

 31 "القبة الحديدية"مميون دوالر لدعم  48س يصادق عمى إضافة الكونغر   62

 31  ىيغ: حل الدولتين ىو السبيل الوحيد إلنياء الصراع الفمسطين  اإلسرائيم    63

 30 واشنطن تجدد انتقادىا لإلستيطان ف  الضفة  64

 30 بريطانيا: قطاع غزة جزء أساس من الدولة الفمسطينية المستقبمية  65

 32 السويد: االحتإلل واالستيطان عقبتان أمام حل الدولتين  66

 32 رئيس بمدية باريس يأمل السفر يوما بجواز سفره الفمسطين   67

  
  حوارات ومقاالت:

 32 أسعد عبد الرحمن... نكبة جديدة ف  النقب!  68

 34 نبيل عمرو... كيري وحتمية توسيع الدائرة  69

 36 دوف فايسغبلس... رئيس الوزراء الفمسطين  الجديد ونائباه سيحافظان عمى تركة سإلم فياض  71

 37 أوري مسغاف... "النادي الذىبّ " اإلسرائيم  لتجارة السإلح  70

  
 39 :كاريكاتير

*** 
 

 ضد الحركة لن تتفم  ف  تشويو مقاومتيا اإلعإلميةحماس: الحمإلت  4
واقة  إلكترونيةة استيجنت حركةة حمةاس الحمةبلت التةع تسةع  بعةض وسةامل اإلعةبل  مةن  ةحف وم: بيروت

وايات الباطمة واخةتبل  أحةداث  وبعض الكتّاب والّ حفيين لترويج اإلشاعات ونشر األخبار الكاذبة ونسج الرِّ
ال وجود ليا عم  أرض الواق  من خبلل األخبار والتقةارير والمقةاالت نةمن مخطةط يسةتيدف حركةة حمةاس 

 وقياداتيا ونيجيا.
ا، و ةةل لالمركةةز الفمسةةطينع لئلعةةبل ل نسةةخة عنةةو، بوسةةامل وأىابةةت الحركةةة فةةع بيةةان  ةةحفع  ةةادر عنيةة

اإلعةةةبل  كافةةةة والكتّةةةاب وال ةةةحفيين لتةةةوّخع الحةةةذر والدقةةةة والمونةةةوعية وعةةةد  االنسةةةيا  ورا  أخبةةةار كاذبةةةة 
 وتقارير مفبركة تشّوه  ورة المقاومة الفمسطينية وتنّمل الّرأي العا  وال تخد  إالَّ العدو ال ييونعل.

ل أنةةةو ال وجةةةود ألّي خبلفةةةات أو أجنحةةةة مت ةةةارعة داخةةةل الحركةةةة تحةةةت مسةةةّميات  لحمةةةاس وأكَّةةةدت لحمةةةاس
الةةداخلل أو لحمةةاس الخةةارجل أولحمةةاس قطةةرل أو لحمةةاس إيةةرانل أو لحمةةاس م ةةرل أو  يرىةةا مةةن المسةةّميات 

بات التع يحمو لبعض الجيات والكتَّاب إطبلقيا، وال وجود ليا إاّل فع ظنون واىمةة عنةد الةبعض أو فةع حسةا
واحةةةدة متحاممةةةة عنةةةد الةةةبعض اةخةةةر، مشةةةيرةح إلةةة  أن لحمةةةاس حركةةةة فمسةةةطينية وطنيةةةة أ ةةةيمة، وىةةةع حركةةةة 

 موّحدة، وقرارىا وطنع بامتياز وال تأثير ألّي نظا  عربع أو إسبلمع عم  قراراتيال.
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ا إاّل لمعةدو وقالت الحركة: لل  ولن تحيةد الحركةة عةن نيجيةا المقةاو  لبلحةتبلل ومخططاتةو ولةن توّجةو بنةدقيتي
ال ةةييونع، ومةةن يةةراىن عمةة   يةةر ذلةةف فيةةو واىةة ، فةةبل ُيةةزاودّن أحةةدل عمةة  حركةةة أرعبةةت االحةةتبلل وأقّنةةت 
منةةةاجعو وقةةةّدمت خيةةةرة الشةةةيدا  مةةةن قادتيةةةا وأبناميةةةا وانت ةةةرت عمةةة  العةةةدو فةةةع معةةةارف جياديةةةة وسياسةةةية 

 حجارة السّجيلل. حاسمة؛ من معركة الفرقان مروراح بوفا  األحرار وليس انتيا ح بمعركة
وأنافت الحركة فع بيانيا: لحماس ليست منخرطة فع ال راع الدامر فع سوريا ولن تكون؛ فجمية  مقةدرات 
نَّ فبركة التقارير واألخبار الكاذبة حول تدخل  الحركة موّجية إل  مقاومة االحتبلل عم  أرننا المغت بة، وا 

شةةويو الحركةةة وتعّبةةر عةةن إفةةبلس أ ةةحابيا، ولكّننةةا فةةع الحركةةة فةةع األزمةةة السةةورية مةةا ىةةع محاولةةة يامسةةة لت
الوقت ذاتو نقف بونوح م  الشعب السوري وحقةو فةع الحريةة والكرامةة، ونةد القتةل والتةدمير الوحشةع الةذي 

 تتعرَّض لو سوريا وشعبيا الكري ل.
فةع الشةؤون  وأكَّدت حماس أنو ال عبلقة ليا باألحةداث التةع جةرت وتجةري فةع م ةر، مؤكةدةح أنيةا ال تتةدخل

الداخمية لمبمدان العربية واإلسبلمية، وكل ما ينشر من تدخل حماس فع م ر مةن أخبةار ىةع محةُض افتةرا  
 وكذب، وتأتع فع إطار الدعاية الحزبية النّيقة، وال تخد  إال أعدا  م ر وشعبيا.

ة، متمنيةةة الخيةةر وأشةةارت إلةة  أنيةةا تتعامةةل مةة  جميةة  األطيةةاف السياسةةية فةةع إطةةار دعةة  القنةةية الفمسةةطيني
 لم ر ولشعبيا الكري  الذي وقف دوماح م  فمسطين وحقو  شعبنا.

نا تخمّة  الةداعمون فمةن  واستدركت حمةاس فةع بيانيةا بةالقول: لحمةاس ال تةرىن قرارىةا لمةن يقةّد  ليةا الةدع ، وا 
ارنا، ثة َّ مةن إرادة تتوقف مسيرة الحركة الجيادية؛ ألّننا نستمد قّوتنا من المول  سةبحانو، وىةو السةّر فةع انت ة

و ةةمود وتنةةحيات جمةةاىير شةةعبنا الفمسةةطينع البطةةل، ومةةن دعةة  وتأييةةد جمةةاىير أمتنةةا العربيةةة واإلسةةبلمية 
 وأحرار العال ل.

ونفةةت حمةةاس مةةا ُنشةةر مةةن تقةةارير مفبركةةة وأخبةةار كاذبةةة؛ حةةول كتامةةب القسَّةةا  ورسةةامميا المزعومةةة لممكتةةةب 
ود إلة  إيةران وأخةرل إلة  حةزب اا وزيةارة القيةادي فةع كتامةب القسَّةا  السياسع لمحركة، وما يقال عن زيارة وف

مةةةروان عيسةةة  إليةةةران والمةةةزاع  حةةةول رسةةةالة موّجيةةةة إلةةة  السةةةّيد حسةةةن ن ةةةر اا و يةةةر ذلةةةف مةةةن األخبةةةار 
المنةةّممة، مشةةيرةح إلةة  أن ىةةذه األخبةةار لباتةةت مفنةةوحة األىةةداف واألجنةةدات التةةع تحّركيةةا، وىةةع إنا نجحةةتا 

 مح ورل فع فقدان م داقية القاممين عم  تمف الوسامل اإلعبلمية وَمنا يدعُمي ل. فنجاُحيا
وتابعةةت: لإنَّ البيانةةات والت ةةريحات المفبركةةة التةةع تخرُجيةةا بعةةُض ال ةةحف والمواقةة  والفنةةاميات بةةين الفينةةة 

يو موقف الحركة واألخرل، تارة باس  كتامب القّسا  وأخرل باس  قيادات فع حماس، ىع تزييفل لمحقام  لتشو 
الوانة  والُمعمةن، ومةا ىةع إالَّ محةاوالت فاشةمة لخدمةة أطةراف لة  يعجبيةا موقةف حمةاس األ ةيل مةن قنةايا 

 عّدة فع الساحة العربية واإلسبلمية، ووقوفيا م  إرادة الشعوب الحرَّةل.
لمقةةةاو ، وسةةةتبق  وثمنةةةت الحركةةةة لكةةةل الجيةةةود العربيةةةة واإلسةةةبلمية الداعمةةةة لقنةةةيتنا الفمسةةةطينية ومشةةةروعنا ا

الحركةةة متمسةةكة بأ ةةالتيا وقيميةةا، ومحافظةةة عمةة  ن ةةاعة مشةةروعيا الةةوطنع الفمسةةطينع فةةع التعامةةل مةة  
 الدول والحكومات والمؤسسات المختمفةل.

كما ورّحبت حماس بكل المواقف الدَّاعمة لقنية شعبنا الفمسطينع المقاو ، مثّمنة كل الزيارات التع يقو  بيا 
ةةة ووفودىةةا الكريمةةة إلةة  قطةةاع  ةةّزة لونعةةد ىا عةةامبلح ميمةةاح مةةن عوامةةل الزعمةةا  والقةةاد ة السياسةةيون وعممةةا  األمَّ

 تعزيز  مود شعبنا فع مقاومة االحتبلل ال ييونعل.
 46/9/5046، المركز الفمسطين  لإلعإلم
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جياضًا لجيود اإلدارة األتحديًا خطيتعّد  االستيطانية الجديدة القراراتالسمطة:  2  كيةير مرًا وا 
الناط  باس  الرماسة ، أن أ ف ب نقبلح عن وكالةالقدس المحتمة من  14/6/2013الحياة، لندن،  ذكرت

جياناح لجيود لالفمسطينية نبيل ابو ردينة اعتبر  ىذه القرارات االستيطانية اإلسراميمية الجديدة تحدياح خطيراح وا 
نية لن تؤدي ال  سبل  بل ال  التوتر وعد  االستقرار فع ىذه السياسة االستيطالمؤكداح ان  لاإلدارة األميركية

 .لمنطقتنا والعال  اجم 
اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبع والمجتم  الدولع بشكل عا  ال  اتخاذ خطوات لمرد عم  لودعا 

 «.االستيطان اإلسراميمع الذي تديره حكومة )رميس الوزرا  اإلسراميمع بنيامين( نتانياىو
وقال «. بنا  المستوطنات يقتل حل الدولتينلوزير الخارجية الفمسطينع رياض المالكع األربعا  ان ورأل 

جيود »خبلل محادثات فع لندن م  المسؤول البريطانع فع الخارجية اليستر برت ان نتانياىو يرد عم  
 .لكيري بتعزيز النشاطات االستيطانية  ير المشروعة

عنو المجنة ، أن وليد عوض قبلح عن مراسميارا  اا نمن   11/6/2013القدس العرب ، لندن، وأنافت 
إقامة دولة  حذر من إن االستيطان يقتل حل الدولتين ويحول دون المركزية لحركة فت  محمد اشتية

 .1691فمسطينية مستقمة عم  حدود 
يدي  ونيبل كارلسون وجا  تحذير اشتية من قتل اسراميل حل الدولتين خبلل لقامو وزيرة التعاون السو 

أي عممية سبل  تحتاج إل  توفر عدة عوامل من أجل نمان ‘إل  أن وأشار  االربعا  بمدينة را  اا، 
 ’.نجاحيا، وىع: الوسيط النزيو، واإلطار الزمنع، ومرجعية وانحة

 
 نينالت  دعا فييا إلى تحويل فمسطيني  الضفة الغربية إلى مستوط تصريحات "دانون"السمطة تدين  3

أدانت السمطة الوطنية الفمسطينية بشدة ت ريحات نامب وزير الدفاع وعنو الكنيست : كفاح زبون -را  اا
اإلسراميمع دانع دنون، التع دعا فييا إل  تحويل الشعب الفمسطينع إل  مستوطنين فع تجمعات فع منطقة 

المتحدة واالتحاد األوروبع وجامعة النفة تديرىا المممكة األردنية. وسجمت السمطة احتجاجيا فع األم  
 الدول العربية.

ىذه الت ريحات والمواقف تكشف الوجو الحقيقع لبلحتبلل »وقال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكع إن 
 «. 1691وقادتو، وطبيعة االستراتيجية التع اتبعتيا الحكومات اإلسراميمية المتعاقبة منذ عا  

اميمية المسؤولية الكاممة عن مثل ىذه الت ريحات وعن محاوالتيا الرامية وحمل المالكع الحكومة اإلسر 
إلفشال جيود وزير الخارجية األميركع جون كيري، كما طالبي  باتخاذ اإلجرا ات العممية الكفيمة بإنيا  

 االحتبلل واالستيطان.
14/6/2013الشرق األوسط، لندن،   

 
 67نتنياىو استعداده لمتفاوض عمى أساس حدود اليباش: السمطة ستعود لممفاوضات إذا أعمن  4

قال وزير الشؤون الدينية، محمود اليباش، ل حافيين إسراميميين، إن الفمسطينيين : كفاح زبون -را  اا
سيعودون إل  طاولة المفاونات إذا أعمن رميس الوزرا  بنيامين نتنياىو استعداده لمتفاوض عم  أساس 

 .91حدود 
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إن الجانب الفمسطينع ليس لديو أي مطالب »ما نقمت عنو اإلذاعة اإلسراميمية:  وأناف اليباش، حسب
فشبل كيذا سيطوي  فحة »، محذرا من أن «أخرل  ير النمانات عم  عد  فشل المسار التفاونع

ويدلل ت ري  اليباش بأن السمطة قد تقبل بمفاونات مباشرة إذا وافقت إسراميل «. المحادثات عم  اإلطبل 
، حت  دون تحقي  الشروط األخرل. واليباش مقرب جدا من الرميس 91فاونات عم  دولة بحدود عم  م

 الفمسطينع محمود عباس )أبو مازن(، وأحد أقطاب حكومتو.
14/6/2013الشرق األوسط، لندن،   

 
 "حاالت محدودة جدًا من الفساد المال "ىناك ف  غزة:  كومةالحالرقابة ب ديوانرئيس  5

حاالت »ديوان الرقابة المالية واإلدارية يالحكومة فع قطاع  زة إسماعيل محفوظ، إن ىناف  قال رميس:  زة
خبلل العا  المن ر  تمت إحالتيا إل  النيابة العامة. وأناف محفوظ أثنا  « محدودة جداح من الفساد المالع

يتحدث عن تو يات  ، إن التقرير2012تسمي  لجنة الرقابة فع المجمس التشريعع تقرير الديوان لعا  
لت ويب المسارات واإلشارة إل  رد الوزارة عم  كل المبلحظات »الديوان فع شأن مبلحظاتو عم  األدا  

محدودة جداح )...( وتتعم  باألدا  المالع »وكشف أن حاالت الفساد «. واستعداداتيا لتطبي  التو يات
ولفت إل  «. ة التخاذ المقتنيات القانونية بحقيالبعض الجمعيات العاممة، وىع قيد الدرس من النيابة العام

أّن تو يات التقرير كانت ذات بعد إداري ومحاسبع وذات ارتباط بالجيات اإلدارية التع خنعت لمرقابة، 
 .لوكل جية ليا ما يخ يا من توجيياتل

يسة لجنة الرقابة وشدد نامب رميس المجمس التشريعع أحمد بحر عم  الدور الرقابع لمديوان، فيما اعتبرت رم
 .لال تيدف إل  التشيير، بل تحسين األدا »ىدل نعي ، أن الرقابة والمسا لة 

 14/6/2013الحياة، لندن، 
 

 خميل عساف: حكومة "حمد اهلل" مطالبة بوقف االعتقال السياس  6
ف، طالب عنو لجنة الحريات المنبثقة عن حوارات الم الحة الميندس خميل عسا: أحمد المبابيدي- زة

رميس وزرا  حكومة را  اا الجديدة الحمداا بنرورة التحرف الفوري والنغط عم  أجيزة األمن لوقف 
مسمسل اعتقال ومبلحقة الفمسطينيين بنا ح عم  إنتمامي  السياسع، داعياح لحمد اال بالعمل عم  دع  

 تقال السياسع.تحركات إتما  الم الحة بشت  الوسامل والسبل والتع من أبرزىا وقف االع
 13/6/2013فمسطين أون الين، 

 
 من وفاة أسرى ف  السجون اإلسرائيمية رحذيعيسى قراقع  7

سقوط »حذر وزير شؤون األسرل والمحررين فع السمطة الفمسطينية عيس  قراق  من :  ال  النعامع - زة
سراميمع بسبب تردي فع  فوف األسرل الفمسطينيين المنربين عن الطعا  فع سجون االحتبلل اإل« شيدا 

ونعي  ال حع. وحمل قراق  الحكومة اإلسراميمية المسؤولية عن انفجار الون  بالسجون، منوىا إل  أن 
حركة إنراب األسرل تأتع بسبب توا ل القير واالنطياد بح  األسرل وممارسة إجرا ات تعسفية و ير 

 قانونية بحقي .
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 حع خطير لمغاية ويتطمب تحركا سياسيا وحقوقيا لمتدخل  وحذر قراق  من أن األسرل المنربين فع ون 
 إلنقاذى . 

 14/6/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 " ف  القدس المحتمة1يدين سباق "فورميإل  الحسين عدنان  8
عبد الرؤوف ارناؤوط: أدان محافظ القدس ووزيرىا الميندس عدنان الحسينع، فع ت ري  لةلاأليا ل  -القدس 

ل الذي تنظمو الحكومة اإلسراميمية منذ أمس وحت  نياية اليو  فع القدس، بما 1لفورميبل  سبا  السيارات
فييا أجزا  من القدس الشرقية، معتبراح أنو يأتع فع سيا  الجيود اإلسراميمية لتدمير عممية السبل  وفرص 

 حل الدولتين.
: لمشاركة الشركات الدولية فع واستيجن الحسينع مشاركة بعض الشركات الدولية فع ىذا السبا ، وقال

نما ىو جز  من  السبا  مؤسف ومرفوض ومستيجن ألنو ال يخد  عممية السبل  واالستقرار فع المنطقة وا 
النشاطات اإلسراميمية التع تشمل بنا  المستوطنات وىد  المنازل وترحيل السكان، فكميا فع نياية األمر 

 لتحقي  السبل ل. تيدف إل  اإلبقا  عم  ال راع ومن  أي فر ة
 14/6/2013األيام، رام اهلل، 

 
 كثر من التعميمأ مستوطنات الضفة والحدود اإلسرائيمية أمنعمى شعث: السمطة تنفق  >

قةةال القيةةادي الفتحةةاوي نبيةةل شةةعث ان السةةمطة الفمسةةطينية تبةةذل ق ةةارل جيةةدىا لمنةة  حةةدوث انتفانةةة ثالثةةة 
وانةةاف مةة  ذلةةف ان السةةمطة  تجنةةب مةةا اسةةماه بةةةلالعنفل.وذلةةف مةةن منطمةة  تمسةةكيا بايةةديولجيا تعتمةةد عمةة  

واردف شةةةعث يقةةةول فةةةع لقةةةا  مةةة   ةةةحفيين  الفمسةةةطينية ال يمكنيةةةا ان تنةةةمن عةةةد  حةةةدوث انتفانةةةة اخةةةرل.
لمنةة  الممارسةةات العنيفةةة نةةد المسةةتوطنات  األمةةوال ليةةو  ان السةةمطة الفمسةةطينية تبةةذاسةةراميميين فةةع را  اا ال
 تنف  عم  االمن االسراميمع اكثر مما تنفقو عم  الجياز التعميمع الفمسطينع. والحدود االسراميمية وىع

 46/9/5046، فمسطين أون الين
 

 ف  "عين الحموة" تتوافق عمى مبدأ "النأي بالنفس" حول سوريا ولبنان الفمسطينيةالفصائل  40
اعيات األزمة السورية، نجحت الف امل الفمسطينية المختمفة فع عزل مخي  عين الحموة عن تد: محمد  ال 

الةةذي قطةة  الطريةة  عمةة  أي محاولةةة لةةدف  المخةةي  إلةة  االنةةزال  فةةع « النةةأي بةةالنفس»مةةن خةةبلل اعتمةةاد مبةةدأ 
ولةمن  مشكبلت تتماى  م  ما يجري فع سةوريا، أو يعّبةر عةن مواقةف فمسةطينية مؤّيةدة لمنظةا  أو لممعارنةة.

اى  فةع تعطيةل كةل المحةاوالت لجةّره إلة  التةأّثر والتةأثير كان ىذا التواف  الفمسطينع عم  تحييةد المخةي  قةد سة
فع واق   ةيدا الحةالع، فةإن ذلةف كةان مةن نتةامج التفةاى  بةين القةول الفمسةطينية عمة  إبقةا  الواقة  الفمسةطينع 

 خارج أي  راع لبنانع وعد  السماح باستثمار المخي  فع حسابات أي طرف لبنانع.
السةةةري  لتةةةداعيات « الينةةة » ةةةيدا ومحيطيةةةا الفمسةةةطينع ىةةةو عمميةةةة ويمكةةةن القةةةول إن أىةةة  قطةةةوع تجاوزتةةةو 

معركة تحرير الق ير السورية. ول  تؤّثر مسيرة يتيمة فع عين الحموة شارف فييا عشرات الفتية ند مشاركة 
والتنظيمةات حزب اا فع المعركة، خ و ةاح أن ىةذه المسةيرة لة  تجةد مةن يتبناىةا وال مةن يةدعميا مةن القةول 

 والشيخ جمال خطاب أو  يرىما من الف امل ورجال الدين.« ع بة األن ار»ية الوازنة كةالفمسطين
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والشةةيخ جمةةال خطةةاب وّجيةةا رسةةامل إلةة  مختمةةف اإلسةةبلميين بنةةرورة إبعةةاد « ع ةةبة األن ةةار»ال بةةل ان 
 المخي  عن شب  أي فتنة لبنانية أو سورية، وحت  فمسطينية.

لمجال، فعقد ممثميا فع لبنان عمةع بركةة اجتماعةا فةع مقةر الحركةة كما أن حركة حماس لعبت دورا فع ىذا ا
الشيخ أبو طار  السعدي. ورّكزت النقاشات « ع بة األن ار»فع عين الحموة، شارف فيو خطاب ومسؤول 

عم  نرورة تجنيب المخيمةات الفمسةطينية تةداعيات التةدىور الحا ةل، مة  نةرورة تثبيةت األمةن واالسةتقرار 
 وجو أية اختراقات محتممة.فييا وتح ينيا ب

كما لعبت حركة فةت  أينةاح دوراح إيجابيةاح لمجة  أيةة ت ةرفات  يةر محسةوبة مةن قبةل متعةاطفين مة  المعارنةة 
السورية، تساى  فع نقل المخي  من نفة إل  أخرل. كما كان دور الفعاليات الميدانية فع حركة فت  وانحا 

 فع ىذا المجال.
 47/9/5046، السفير، بيروت

 
 ف  لبنان حممة لمكافحة التحريض ضد الإلجئين الفمسطينيين تطمقالفصائل الفمسطينية  44

ف ةامل وشخ ةةيات فمسةطينية بةدأت اليةةو  حممةة إعبلميةة سياسةةية ، أن 47/9/5046النياار، بيااروت،ذكةرت 
 عنوانيا لالحممة اإلعبلمية لمكافحة التحريض ند البلجمين الفمسطينيين فع لبنانل.

لجيات المشرفة عم  الحممة لالنيارل أن لمن نمن فاعميات الحممةة إ ةدار بيةان  ةحافع وأبمغت م ادر ا
لةةةة  كتةةةةاب  ةةةةحافيين إنةةةةافة إلةةةة  وزارة اإلعةةةةبل  ونقةةةةابتع ال ةةةةحافة  لتوجيةةةةو رسةةةةامل إلةةةة  وسةةةةامل اإلعةةةةبل  وا 
والمحررين ولجنتع اإلعبل  وحقو  اإلنسان فع مجمس النواب فنةبل عةن رسةامل ن ةية ورسةامل عمة  مواقة  

 التوا ل اإلجتماعع إنافة إل  أنشطة أخرل من بينيا تنظي  اعت ا  فع أحد المخيماتل.
وأنافت: لكذلف شرعنا بالتوا ل م  شخ يات وقول وفاعميات لبنانية من كل األطياف بغية اإلجتماع بيا 

ين فةع وأعمنت الم ادر أن اليدف من ىذه الحممة ىةو وقةف التحةريض المباشةر و يةر المباشةر عمة  البلجمة
لبنان لكع ننأل بيؤال  عن تي  مثل السعع إل  تخريب الون  األمنع فع داخل المخيمات وجوارىةا ورفةض 

 محاوالت الزج بنا فع اإلنقسامات المبنانية ومحاولة ونعنا فع خانة جية مذىبية معينةل.
اإلعةبل  الةذي نحتةر   وختمت: لاليدف ليس التأثير عم  حرية اإلعبل  فع لبنان بقدر ما ىو الطمب إلة  ىةذا

التعامل فةع شةكل عقبلنةع ومونةوعع مة  قنةايا البلجمةين وعةد  جعمية  مشةكمة إنةافية فةع البمةد المنةيف 
 أي لبنان كما ح ل فع المرحمة األخيرةل.

حركةةةة حمةةاس أ ةةةدرت بيانةةاح تناولةةةت فيةةو لارتفةةةاع مسةةةتول ، أن 47/9/5046، المساااتقبل، بياااروتوأنةةافت 
، والخطةاب الفتنةوي، وتعةرض البلجمةةين الفمسةطينيين فةع لبنةان الة  حممةة مةةن الخطةاب اإلعبلمةع التحرينةع

التحةةةةريض والتشةةةةويو، فاُتيمةةةةت المخيمةةةةات بةةةةإيوا  عنا ةةةةر تخريبيةةةةة وبأعمةةةةال عنةةةةف، كمةةةةا اُتيمةةةةت بإنشةةةةا  
مجموعات متطّرفة. وسةارعت بعةض وسةامل اإلعةبل  المبنانيةة الة  اتيةا  الفمسةطينيين بالمسةؤولية عةن أحةداث 

 مت ىنا وىنافل.أمنية ح 
وأكدت لحماسل أنيا أطمقت لحممة مكافحة التحريض اإلعبلمع ند الوجود الفمسطينع فع لبنانل، وذلف من 
أجةةل الةةدفاع عةةن م ةةال  البلجمةةين الفمسةةطينيين فةةع لبنةةان، وحمايةةة لمعبلقةةات المبنانيةةة الفمسةةطينية ومةةن أجةةل 

 من  الفتنةل.
ولمحةد مةن التحةريض، لتأكيةد انفتةاح الفمسةطينيين عمة  أفنةل  وتيدف الحممةة لمتوعيةة مةن أخطةار االتيامةات
 العبلقات م  المؤسسات اإلعبلمية فع لبنانل.
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 مع حركة "أمل" التمسك بخيار المقاومة ووقف الخطاب التحريض  تبحث حماسبيروت:  45
جميةل  عقدت قيادتا حركتع لحماسل ولأملل اجتماعاح فع بيةروت، حنةره عةن لأمةلل رمةيس المكتةب السياسةع

حايةةف وعنةةو المكتةةب السياسةةع محمةةد جبةةاوي، وعةةن لحمةةاسل ممثةةل الحركةةة فةةع لبنةةان عمةةع بركةةة ومسةةؤول 
 العبلقات المبنانية رأفت مرة.

و ةةدر بيةةان أشةةار الةة  أن المجتمعةةين أكةةدوا لالتمسةةف بخيةةار المقاومةةة، الةةذي يعتبةةر المشةةروع االسةةتراتيجع 
وناقشوا لاألوناع المبنانية والعامة، حيث شددوا عم  نرورة لؤلمة وتوفير كل وسامل الدع  ليذا المشروعل، 

المبنانيةة، وتطوية  األحةداث  -التمسف باألمن واإلستقرار، ومسيرة السم  األىمع وتعزيز العبلقات الفمسةطينية 
 ومعالجة التوتراتل.

مكونةات األمةة  وشدد عم  لنرورة وقف الخطاب التحرينع، ومواجية الفتنة المذىبيةة وتحةري  اإلقتتةال بةين
المبنانيةةةةة ورفةةةة  مسةةةةتول التنسةةةةي  والتعةةةةاون فةةةةع ىةةةةذه المرحمةةةةة  -وعمةةةة  وجةةةةوب تعزيةةةةز العبلقةةةةات الفمسةةةةطينية 

 الحرجةل.
 47/9/5046، المستقبل، بيروت

 
 التيويدية وتدعو السمطة لوقف المفاوضات المشاريعحماس تستنكر  46

نع فع تنفيذ مشاريعو االستيطانية والتيويديةة، أدانت حركة حماس، بشدَّة، استمرار االحتبلل ال ييو : بيروت
داعية المجتم  الدولع لمنغط عم  االحتبلل لوقف مخططات التيويد واالستيطان فةع النةفة والقةدس. كمةا 
دعةةت سةةمطة را  اا إلةة  لاتخةةاذ مواقةةف جريمةةة نةةد االسةةتيطان وعةةد  االنجةةرار ورا  سةةبل  اقت ةةادي مزعةةو  

ية تخةةةد  االحةةةتبلل ومخططاتةةةو وال تردعةةةو عةةةن جراممةةةو المتوا ةةةمة نةةةد وفةةةرض أجنةةةدات تطبيعيةةةة واستسةةةبلم
 األرض والمقدساتل.

 46/9/5046، المركز الفمسطين  لإلعإلم
 

  الصيفية تؤكد أن التدريبات المسمحة ليست نيجا لمخيماتيا "الجيادغزة: " 47
بلح وخطةةف جنةةود مةةن م ةةادر مطمعةةة أن التةةدريبات عمةة  السةة’ القةةدس العربةةع‘ةةة أشةةرف اليةةور: عممةةت   ةةزة

إسراميميين، التع تمقاىا أطفال  غار فةع أحةد المخيمةات ال ةيفية لحركةة الجيةاد اإلسةبلمع كانةت ليةو  واحةد 
 فقط، ونمن مخي  كشفع، وأنيا ليست نمن ترتيبات المخيمات ال يفية بشكل عا .

خةي  كشةفع بمدينةة رفة  ان التةدريبات كانةت فةع م’ القةدس العربةع‘وقال داوود شياب الناط  باسة  الجيةاد لةة 
عامةاح، وتنةمن تةدريبات كشةافة وأخةرل عمة  الةدفاع  46استيدف فمة مةن األشةبال لمةن تجةاوزت أعمةارى  الةة 

المةةدنع، واإلسةةعافات األوليةةة، وطةةر  الحمايةةة وقةةت الحةةرب، والةةدفاع عةةن الةةنفس، خا ةةة فةةع ظةةل اسةةتيداف 
 إسراميل لفمة األطفال خبلل اليجمات.

ألف طفةل مةن القطةاع لةن  41الحركة ال يفية التع ستنطم  السبت المقل، بمشاركة وأشار إل  أن مخيمات 
نما ستشمل ألعابا ورحبلت ترفييية.  تشمل تدريبات كيذه، وا 

 47/9/5046، القدس العرب ، لندن
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  لغضب جماىيري ف  الذكرى السادسة لإلنقسام  يدعو "الشعب"حزب  48
ينع، إلةةة  إشةةعال حالةةة مةةةن الغنةةب الجمةةةاىيري فةةع النةةةفة الفمسةةط” حةةزب الشةةةعب“دعةةةا  ”:الخمةةيج“ - ةةزة 

الغربية وقطاع  زة ند استمرار االنقسا  الداخمع الذي يدخل اليةو  عامةو السةادس. وو ةف عنةو المكتةب 
السياسع لحزب الشعب نافذ  ني ، فع بيان، وزعو أمس، استمرار االنقسا  الفمسطينع الداخمع الةذي بةدأ منةذ 

يعكةةس ر بةةة “وقةةال إن اسةةتمرار الونةة  الفمسةةطينع الحةةالع ”. كارثةةة فمسةةطينية ثانيةةة“ة سةةتة أعةةوا  بأنةةو بمثابةة
أطراف االنقسا  بإبقا  الحال كما ىةو عميةو، خدمةة لم ةالحي ، ومةن دون االلتفةات بةأدن  مسةؤولية لم ةال  

 ”.شعبنا وقنيتو الوطنية
 47/9/5046، الخميج، الشارقة

 
 فة الغربية ف  الض االحتإلل يعتقل قيادي ف  حماس 49

اعتقمت قوات االحتبلل أمس الخميس ستة فمسطينيين فع مداىمات بمحافظتع الخميل وبيةت : النفة الغربية
وأفةادت م ةادر  لح  جنوب النفة الغربية المحتمة، بيني  قيادي بحركة حماس مةن بمةدة دورا قنةا  الخميةل.

عامةا، بعةد  60م ةطف  عمةرو، البةال   محمية أّن قةوات االحةتبلل اعتقمةت القيةادي فةع حمةاس الشةيخ حسةين
 مداىمة منزلو فع دورا.

وذكةةرت م ةةادر فمسةةطينية أّن قةةوات االحةةتبلل اعتقمةةت فمسةةطينيين اثنةةين مةةن الخميةةل، وىمةةا حسةةين م ةةطف  
 عمرو وىو قيادي فع حركة لحماسل ببمدة دورا والشاب أنس أبو عطوان من قرية الطبقة قنا  الخميل. 

 47/9/5046، السبيل، عّمان
 

 طمب الكونغرس طرد أبو العينين من األراض  الفمسطينية ترفضحركة فت   :4
رفنةةت حركةةة لفةةت ل رسةةالة الكةةونغرس األمريكةةع، التةةع طمةةب مةةن خبلليةةا بطةةرد المةةوا  سةةمطان أبةةو العينةةين 
عنةةو المجنةةة المركزيةةة لحركةةة لفةةت ل ومستشةةار رمةةيس السةةمطة مةةن األرانةةع الفمسةةطينية، وف ةةمو مةةن حركةةة 

  بادعا  أنو يحرض عم  قتل مستوطنين فع النفة.لفت ل، 
واعتبةةرت الحركةةة، فةةع بيةةان  ةةحفع اليةةو  الخمةةيس، موقةةف الكةةونغرس لتةةدخبلح سةةافراح فةةع الشةةأن الفمسةةطينع 

 الداخمع، وانحيازاح مكشوفاح إل  جانب جرام  المستوطنين ند أبنا  الشعب الفمسطينعل.
نياح يتساو  م  السياسات والممارسات اإلسراميمية التعسةفية نةد ورأت لفت ل فع الطمب األمريكع لتوجياح عدوا

أبنا  الشعب الفمسطينع، خا ة ما ُيرتكب من ممارسات تتناقض م  أبسط قواعد القةانون الةدولع واإلنسةانع 
 فع جمي  أنحا  األرانع الفمسطينية, وبشكٍل خاص فع القدس المحتمة والسعع المستمر إل  تيويدىال.

: لكةةان األجةةدر بةةالكونغرس األمريكةةع أن يمةةارس تةةأثيره عمةة  الحكومةةة اإلسةةراميمية, الحتةةرا  إرادة وقةةال البيةةان
وقةةةرارات المجتمةةةة  الةةةةدولع إلنيةةةا  احتبلليةةةةا العسةةةةكري واالسةةةةتيطانع لؤلرانةةةع الفمسةةةةطينية, وتمكةةةةين الشةةةةعب 

جنباح إل  جنب مة  دول الفمسطينع من تجسيد إقامة دولتو المستقمة كاممة السيادة وعا متيا القدس الشريف 
 وشعوب المنطقة والعال ل، كما قال.

 46/9/5046، فمسطين أون الين
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 مقاتل أنيوا دورة تدريبية  800غزة: لجان المقاومة تخّرج  ;4

أكد الناط  اإلعبلمع لمجان المقاومة محمد البري  لأبو مجاىةدل عمة  أن المقاومةة تمتةز  بقرارىةا المسةب  :  زة
عتبةارات ، مين العا عد  اإلعبلن عن األ ىةذا القةرار الةذي تة  إتخةاذه مةن قبةل قيةادة لجةان المقاومةة لةدواعع وا 

 متعددة ناظميا الم محة العميا لممقاومة فع فمسطين.
( مقاتةةةل مةةةدرب  000وكشةةةف النةةةاط  بإسةةة  لجةةةان المقاومةةةة خةةةبلل حفةةةل تخةةةريج فةةةوج القةةةدس والةةةذي ينةةة  ) 

عمةاد حمةةاد رحمةو اا التابعةةة أللويةة النا ةةر  ةبلح الةةدين  أن  أشةرفت عمةة  تةدريبي  أكاديميةةة الشةييد القامةةد
 األمين العا  حفظو اا يقو  بواجباتو ومسؤولياتو التنظيمية.

 46/9/5046وكالة سما اإلخبارية، 

 
 أسقطيا شعبنا الفمسطين  بصموده  ف  األردن فت : مقولة الوطن البديل >4

لحركةة فةةت  مفةوض التعبمةةة والتنظةةي  لؤلقةالي  الخارجيةةة جمةةال  أكةةد عنةو المجنةةة المركزيةةة: را  اا )فمسةطين(
محيسةةةةةن، أن فمسةةةةةطين لمفمسةةةةةطينيين واألردن لؤلردنيةةةةةين، وأن لسياسةةةةةة إسةةةةةراميل العن ةةةةةرية المسةةةةةتيترة بةةةةةإرادة 

 المجتم  الدولع تؤجج ال راع والعنف بالمنطقةل.
اقةةةوال نامةةةب وزيةةةر الجةةةيش ( ردا عمةةة  6|43الخمةةةيس )]أمةةةس  وأكةةةد محيسةةةن فةةةع ت ةةةري   ةةةحفع لةةةو اليةةةو  

االسةةةراميمع  عنةةةو الكنيسةةةت دانةةةع دانةةةون أن لفمسةةةطين ىةةةع الةةةوطن التةةةاريخع والطبيعةةةع لمفمسةةةطينيين، وان 
 المممكة االردنية  الياشمية ىع وطن األشقا  االردنيينل.

لةوطن واناف القيادي فع لفت ل: للقةد اسةقط شةعبنا بننةالو و ةموده وبقةرار قيادتةو الةوطنع المسةتقل مقولةة ا
 ل....البديل ال  األبد

 46/9/5046قدس برس، 

 
 جماعيةنتنياىو: نبذل كل جيد لمحيمولة دون تعرضنا إلبادة  50

قال رمةيس الةوزرا  اإلسةراميمع بنيةامين نتنيةاىو إن لإسةراميل سةتبذل كةل جيةد مسةتطاع :  فا -القدس المحتمة
يةةة عمةة   ةةرار مةةا حةةدث إبةةان الحةةرب لمحيمولةةة دون تعةةرض الشةةعب الييةةودي مةةرة أخةةرل لعمميةةة إبةةادة جماع

 العالمية الثانيةل.
وقال نتنياىو خبلل جولة قا  بيا فيما يسم  لموق  معسكر اإلبادة أوشةفيتس فةع جنةوب بولنةدال الخمةيس إنةو 
ليوجةةةد اليةةةو  مةةةن يريةةةد القنةةةا  عمةةة  مبليةةةين الييةةةود ومحةةةو دولةةةتي  ولكننةةةا نمتمةةةف دولةةةة مسةةةتقمة وجيشةةةا قويةةةا 

 أنفسنا بوجو مثل ىذه النوايا الشرسةل كما قال.ونستطي  الدفاع عن 
وأنةةاف أن لزعمةةا  الةةدول المتحالفةةة إبةةان الحةةرب العالميةةة الثانيةةة كةةانوا عمةة  عمةة  بمةةا يحةةدث لمييةةود وكةةانوا 

وأنةاف لالعبةر التةع استخم ةناىا مةن ذلةف وانةحة ويجةب  قادرين عم  من  ذلف ولكني  لة  يحركةوا سةاكنال.
وقةال أينةا  ر العال  بوجو مثل ىةذه النوايةا وأال ننة  م ةيرنا بيةد جيةات أخةرلل.عمينا أن نقف يقظين ونحذ

إننا لنرل الخطر ونحن مستعدون لمدفاع عن أنفسنا بوجو معاداة الييود التع ل  تةتبلش، كمةا أن الةدول النيةرة 
 تتردد فع العمل ند األنظمة المتطرفة التع تيددنا وتيدد السبل  فع العال ل حسب تقديره.

 47/9/5046، كالة الصحافة الفمسطينية )صفا(و 
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 لسورية "600اس ا "روسيا وقف تسميم صواريخ  من ناطمب :زئيف الكين 54
رويتةةرز: قةةال زميةةف الكةةين نامةةب وزيةةر الخارجيةةة اإلسةةراميمع فةةع مةةؤتمر  ةةحافع بموسةةكو يةةو   -تةةل ابيةةب 

ورية ألنيةا تمثةل تيديةدا عمة  إلة  سة 300 -الخميس إن إسراميل طمبت من روسيا وقف تسةمي   ةواريخ إس 
 المجال الجوي اإلسراميمع.

(. والسةةبب ورا  ىةةذا 300 -تعةةرب إسةةراميل عةةن قمقيةةا البةةال  بشةةأن ىةةذا التسةةمي  ) ةةواريخ اس ‘وقةةال الكةةين 
بسةةيط. إن السةةبلح الةةذي قةةد يعتبةةر دفاعيةةا فةةع موسةةكو بةةالنظر إلةة  أرانةةع روسةةيا الشاسةةعة ي ةةب  سةةبلحا 

إن ون  ىذه األنظمةة فةع دمشة  يعنةع أن أي طةامرة سةوا  كانةت طةامرة ركةاب  ىجوميا فع الشر  األوسط.
 ’أو طامرة عسكرية قد تنرب أرانع إسراميل فع أي مكان.

وأشار الكين إلة  مةا حةدث فةع ليبيةا حيةث تة  تيريةب أسةمحة قةدمتيا روسةيا لمةزعي  الراحةل معمةر القةذافع إلة  
 اندالع ال راع.أنحا  أخرل فع شمال افريقيا بعد سقوط النظا  و 

( لسورية سةيثير سةؤاال حةول أيةن سةينتيع الحةال بيةذه األسةمحة فةع 300 -إن تسمي  نظا  )اس ‘وقال الكين 
المستقبل؟ سيمثل بالطب  تيديدا خطيرا لسبلمة الطيران إل  إسراميل سوا  كان مدنيا أو عسكريا. ويفسر ىةذا 

قةدمنا طمبةا إلة  ‘وأنةاف  قفنا و ل لمةرميس الروسةع.قم  إسراميل الشديد من ىذه االحتماالت. أعتقد أن مو 
وعبةةر الكةةين أينةةا عةةن القمةة  مةةن أن  روسةةيا لوقةةف ىةةذا التسةةمي  لحةةين ونةةوح واسةةتقرار الموقةةف فةةع سةةورية.

 تستخد  جماعة حزب اا المبنانية الجيل الجديد من االسمحة لميجو  عم  إسراميل من االرانع السورية.
لت ةةعيد فةةع سةةورية لتو ةةيل الجيةةل الجديةةد مةةن االسةةمحة إلةة  حةةزب اا الةةذي ال إن محاولةةة اسةةتغبلل ا‘وقةةال 

يممكةةةو حتةةة  االن ىةةةو خةةةط أحمةةةر بالنسةةةبة لنةةةا. وبةةةالطب  سةةةيعتبر تو ةةةيل أسةةةمحة كيماويةةةة نفةةةس الشةةةع . إن 
 مياجمة إسراميل من االرانع السورية ستتطمب ردا مكافما من جانبنا بالتأكيد. 

 47/9/5046، القدس العرب ، لندن
 

 تستغل األطفال وتدربيم عمى السإلح الجيادجندلمان: حركة  55
 اإلسةبلمعشّنت وزارة الخارجية اإلسراميمية ىجوما إعبلميةاح عنيفةاح عمة  حركةة الجيةاد : البيان -القدس المحتمة

وقةةال النةةاط   «.فةةع قطةةاع  ةةزة لؤلطفةةالاسةةتخدا  لعبةةة خطةةف الجنةةود فةةع مخةةي   ةةيفع »بسةةبب مةةا و ةةفتو 
جيةةة اإلسةةراميمية عةةوفير جنةةدلمان: إن منظمةةة الجيةةاد االسةةبلمع فةةع  ةةزة تسةةتغل األطفةةال وتةةدربي  باسةة  الخار 

ونشةر  ةورة مقارنةة ألطفةال ييةود  عم  السبلح لي بحوا الجيل القاد  من الشبيحة واإلرىةابيين الفمسةطينيين.
وطنين يةةةدربون يسةةةبحون فةةةع بةةةرف السةةةباحة ويميةةةون مقابةةةل  ةةةورة أطفةةةال  ةةةزة، متجاىمةةةة  ةةةورا عديةةةدة لمسةةةت

 أطفالي  عم  استخدا  السبلح لقتل الفمسطينيين بد  بارد. 
 47/9/5046، البيان، دب 

 
 أو الحكم الذات  الموسع : الفمسطينيون غير ناضجين لمدولةالميكودنائب ف  حزب  56

 قةةال عنةةو الكنيسةةت عةةن حةةزب الميكةةود اوفيةةر اكةةونيس اليةةو  الخمةةيس، إنةةو مةةن األفنةةل السةةراميل: را  اا
 التركيز عم  التو ل التفا  انتقالع طويل األجل م  الفمسطينيين بدالح من الحل النيامع.

وعبةةةر اكةةةونيس المقةةةرب مةةةن رمةةةيس الةةةوزرا  االسةةةراميمع بنيةةةامين نتنيةةةاىو لراديةةةو اسةةةراميل، عةةةن اعتقةةةاده بةةةأن 
موسةة ، أو لخةةوض الفمسةةطينيين  يةةر نانةةجين لمدولةةة، وقةةال: لىةة  ليسةةوا نانةةجين لمدولةةة أو الحكةة  الةةذاتع ال

 المفاونات م  اسراميلل.
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وأناف ان سبب الجمود فع عممية السبل  يعود لجانبين، األول اسراميمع حيةث يتفة  االمةتبلف الحةاك  عمة  
 الحاجة الستمناف المفاونات م  الفمسطينيين، بينما يرفض الجانب اةخر باستمرار القيا  بذلف.

و ةةل السةةري  التفةةا  سةةبل  مةة  الفمسةةطينيين،  يةةر أن التغيةةرات التةةع وشةدد فةةع لقامةةو عمةة  التةةزا  اسةةراميل بالت
تحةدث فةع المنطقةة وبخا ةةة فةع سةوريا، تتطمةب مةةن اسةراميل تبنةع توجيةات حةةذرة بشةأن سياسةاتيا الخارجيةةة 

 والدفاعية.
 47/9/5046، القدس، القدس

 
 تنياىون تكشف عن الوجو الحقيق  لحكومة االستيطانية الجديدة المخططاتحزب ميرتس:  57

اليسةةةاري المعةةةارض زىافةةةو  ةةةالؤون المخططةةةات « ميةةةرتس»اعتبةةةرت رميسةةةة حةةةزب : أسةةةعد تمحمةةةع –النا ةةةرة 
حةةةةل »االسةةةةتيطانية الجديةةةةدة والت ةةةةريحات العنتريةةةةة ألقطةةةةاب فةةةةع الحكومةةةةة بشةةةةأن معارنةةةةتي  الشةةةةديدة مبةةةةدأ 

يةةةةاىو بأنةةةةو يتعمةةةةد ، متيمةةةةة رميسةةةةيا بنيةةةةامين نتان«تكشةةةةف عةةةةن الوجةةةةو الحقيقةةةةع لمحكومةةةةة»، بأنيةةةةا «الةةةةدولتين
ويتجاىل مبادرة السبل  العربية القاممة عم  فكرة تبةادل األرانةع بةين إسةراميل والدولةة « المماطمة والتسويف»

 الفمسطينية العتيدة.
 47/9/5046، الحياة، لندن

 
 الضفة أفسَد واستنزف المجتمع اإلسرائيم   احتإلل :«عتيديش »رئيس كتمة  58

فةةع الكنيسةةت عةةوفر « يةةش عتيةةد»رمةةيس كتمةةة ، أن أسةةعد تمحمةةععةةن ، 47/9/5046، الحياااة، لناادن ذكةةرت
أفسةةَد واسةةتنزف المجتمةة  اإلسةةراميمع وقةةي  الجةةيش »شةةيم  اعتبةةر أن االحةةتبلل اإلسةةراميمع فةةع النةةفة الغربيةةة 

تشةكل »ولفت ال  أن المستوطنات فع المنةاط  الفمسةطينية )المحتمةة( «. والعدل واإلعبل  والذاكرة اإلسراميمية
 «.الفمسطينع –بة أما  إمكان التو ل إل  أي تسوية سياسية تن  حدحا لمنزاع اإلسراميمع عق

وتةةةأتع أقةةةوال شةةةيم  بعةةةد أسةةةابي  مةةةن ت ةةةري  زعةةةي  حزبةةةو يميةةةر لبيةةةد بأنةةةو يعةةةارض تجميةةةد أعمةةةال البنةةةا  فةةةع 
 المستوطنات كبادرة حسن نية من أجل استمناف المفاونات بين إسراميل والفمسطينيين.

حذر من تزايد عزلة تل أبيب عم  الساحة الدولية شيم  ، أن 46/9/5046وكالة قدس برس، وأنافت 
 بسبب جمود عممية السبل  م  الجانب الفمسطينع.

( لمناقشةة لمبةادرة 6|43وقال شيم  خبلل مشةاركتو فةع نةدوة خا ةة عقةدتيا الجامعةة العبريةة اليةو  الخمةيس )
ال  إسةراميل إلة  ونةة  ُيشةبو مةا كةةان عميةو الحةال فةةع نظةا  التفرقةةة السةبل  العربيةةل، لعمينةةا أن نحةذر مةن انةةز 

العن ةةةرية فةةةع جنةةةوب إفريقيةةةا، خا ةةةة مةةةن حيةةةث عزلتةةةو الدوليةةةةل، عمةةة  حةةةد تقةةةديره. وحةةةّث شةةةيم  الحكومةةةة 
اإلسةةةراميمية برماسةةةة بنيةةةامين نتنيةةةاىو إلةةة  التوّجةةةو نحةةةو خيةةةار التسةةةوية السياسةةةية لحةةةل ال ةةةراع مةةة  الجانةةةب 

راح أن المسةةتوطنات ىةةع عةةام  يعتةةرض التسةةوية السياسةةية التةةع و ةةفيا بةةة لأعمةة  م ةةمحة الفمسةةطينع، معتبةة
 إسراميميةل، حسب رأيو.

 
 

 "أسممة" الشرق األوسط خطر عمى الييود أفيف كوخاف : 59
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بوابةةة الوفةةد: قةةال اإلسةةراميمع لأفيةةف كوخةةافعل رمةةيس ىيمةةة االسةةتخبارات العسةةكرية اإلسةةراميمية إن أكبةةر ثةةبلث 
  إسراميل لىع االقت اد والثورات واألسممةل، وان انتشار التيارات اإلسبلمية وو وليا لمحكة  ىةو تحديات أما

 خطر داى  عم  إسراميل.
وأنةةاف لأفيةةفل عبةةر فيةةديو مسةةجل مةةن مةةؤتمر لىرتزيميةةال لمدراسةةات االسةةتخباراتية: لالفونةة  التةةع تشةةيدىا 

 –وتةاب   وسيسةتمر دعميةا اقت ةاديا لتسةتمرل.المنطقة العربيةة ىةع فةع م ةمحتنا خا ةة أنيةا  يةر إسةبلمية 
أن التغييةر فةع الشةر  األوسةط كبيةر وعمية ، ولةو انعكاسةات  -بحسب موق  وزارة الةدفاع االسةراميمع الرسةمع

 أساسية عم  الون  األمنع فع إسراميل.
لشةر  األوسةط وأكد رميس ىيمة االستخبارات أن لتزايد اإلسبلميين تأثيرات كبيرة عمة  خريطةة التحالفةات فةع ا

 مونحا لقسمنا المنطقة فع المانع إل  محور لراديكالعل ومحور معتدل واختف  اليو  ىذان المحورانل.
وأناف: ليوجد اليو  فع الشر  األوسط مجم  شيعع ومجم  سنع وىما يعيدان تحديد الشر  األوسةط وىةذا 

تسةةمي  إيةةران لبلقميةةة الشةةيعية فةةع  يونةة  أشةةيا  مثةةل إبتعةةاد حمةةاس عةةن إيةةران وتقربيةةا مةةن تركيةةا وم ةةر، أو
اليمن وبوجو عا ، تنتقل المنطقة من تعريف قةومع إلة  دينةع الة  اعتبةارات الحةدود واألرانةع يجةب انةافة 

 اعتبارات دينية.
واختت  رميس االسةتخبارات االسةراميمع حديثةو بقولةو لىةذا يعظة  النظةرة إلة  إسةراميل ككتمةة  ريبةة  يةر مقبولةة 

 .فع الشر  األوسطل

 46/9/5046، الوفد، الجيزة
 

 "غوش عتصيون"ف  مجمع  جديدة وحدة استيطانية 4000يعمن عن بناء  أرئييلأوري  :5
وحةدة  4000( أنةو سةيت  بنةا  6-43أعمن وزير اإلسكان ال ييونع أوري أرمييل، اليو  الخمةيس ): بيت لح 

تابعةةة لمةةواطنين فمسةةطينيين  اسةةتيطانية جديةةدة فةةع مجمةة  مسةةتوطنات ل ةةوش عت ةةيونل، المقةةا  عمةة  أراضٍ 
 مستوطنة. 41بجنوب بيت لح  بالنفة الغربية المحتمة، والذي ين  

وأونةةحت القنةةاة السةةابعة فةةع التمفزيةةون العبةةري، التةةع أوردت النبةةأ، أن الةةوزير ال ةةييونع اجتمةة  مةة  رمةةيس 
المجم  االستيطانع،  المجمس اإلقميمع لمستوطنات  وش عت يون، لديفيد بيريلل، لمناقشة تعزيز البنا  فع

قيةةةد  600وحةةةدة اسةةةتيطانية جديةةةدة فةةةع المجمةةة ، بينيةةةا  4000حيةةةث أبمغةةةو بنيةةةة الحكومةةةة ال ةةةييونية بنةةةا  
 التجييز، وقد واف  عمييا وزير الحرب موشيو يعمون.

 46/9/5046، المركز الفمسطين  لإلعإلم
 

 "معاريف": الجيش اإلسرائيم  يكتشف أنفاقا تحت جدار الضم ف  الضفة ;5
أحبط الجيش اإلسراميمع محةاولتين لتسةمل فمسةطينيين مةن النةفة الغربيةة إلة  إسةراميل عبةر  :معا –بيت لح  

األنفا ، التع ت  حفرىا تحت جدار الن  والتوس  بالقرب من بمدة الطيبةة قةرب مدينةة قمقيميةة، وفقةا لمةا نشةره 
 اليو  الجمعة موق   حيفة لمعاريفل العبرية.

فمسطينيين اعتةادوا الةدخول إلة  إسةراميل عبةر لنقةاط نةعيفةل أو عمةل فتحةة فةع السةياج وأناف الموق  ان ال
الشامف فع بعض المقاط ، ولكن تبين مؤخرا طريقة جديدة بةدأ الفمسةطينيون يسةتخدمونيا عمة   ةرار األنفةا  

ن بمةدة مؤخرا نفقةين تحةت الجةدار الفا ةل بةالقرب مة اإلسراميمعالموجودة فع قطاع  زة، حيث كشف الجيش 
وأشار الموق  ان ىذه الطريقة بنقل انفا  قطاع  الطيبة فع المثمث، والتع تق  عم  تماس م  النفة الغربية.
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 زة ال  مناط  النفة الغربية تشكل م در قم  كبير لمجيش والجيات لاألمنيةل اإلسراميمية، خا ة انيا قد 
 وخطف جنود، حسب تعبير الموق . سراميلإتستخد  ليس فقط لتيريب العمال وانما لتنفيذ عمميات ند 

 47/9/5046، وكالة معًا اإلخبارية
 

 "اإلستراتيجيةسإلح البحرية اإلسرائيمية يستحدث "وحدة الحماية  >5
أجةةرل سةةبلح البحريةةة اإلسةةراميمية تعةةديبلت عمةة  خطةةة دفاعةةو، وأقةةا  وحةةدة : آمةةال شةةحادة -القةةدس المحتمةةة 

سةةتراتيجيةل، وسةةتكون ميمتيةةا األساسةةية حمايةةة آبةةار الغةةاز ووحةةدات خا ةةة أطمةة  عمييةةا لمقةةاتمو الحمايةةة اال
 سبلح البحرية، وكذلف حماية أىداف فع الخارج والحدود اإلقميمية.

أسةةابي  عمةة  مختمةةف السةةيناريوىات، لنةةمان  0وتتواجةةد ىةةذه الوحةةدة فةةع مينةةا  حيفةةا، وسةةتتدرب عمةة  مةةدار 
 نجاح ميمتيا، عم  حد قول قامد الوحدة.

ح البحريةة خةبلل ىةةذه األيةا  تةدريبات تنفةذىا وحةدة معروفةةة باسة  لالنحمةةل، بسةبب تزايةد المخةةاطر ويجةري سةبل
عم  أىداف بحرية، وبحسب قامد الوحةدة فةإن لالتةدريبات تركةز عمة  كيفيةة التعامةل مة  سةيناريو تنفيةذ عمميةة 

يجري التدريب بالتعاون م  انتحارية داخل البحر، واخترا  الحدود البحرية ومن  دخول سفن بحرية معادية. و 
 سبلح الجول. 

 47/9/5046، الحياة، لندن
 

 ضابط ف  وحدة "غوالن " يسرق كمية كبيرة من األسمحة: اإلسرائيم الجيش  60
كشف فع إسراميل عن أخطر عممية سةرقة، يتعةرض ليةا الجةيش اإلسةراميمع، : آمال شحادة -القدس المحتمة 

لقةوات النخبةة فةع الشةمال، وقةد اسةتغل من ةبو واسةتخد  نفةوذه وقةا   يقف ورا ىا قامد سرية فع وحةدة  ةوالنع
وتةة  الكشةةف عةةن القنةةية، بعةةد أن بةةدأت الشةةرطة العسةةكرية بةةالتحقي  منةةذ  بسةةرقة كميةةة كبيةةرة مةةن األسةةمحة.

 أشير، وأعمنت أن لمعسكر الجيش تعرض لسرقة أسمحة خطيرةل.
سةرقة أسةمحة مةن مخةازن معسةكرات الجةيش. وأعمةن وىذه ليست المرة األول ، التع يقو  فييةا جنةود ونةباط ب

الناط  باس  الجةيش أنةو لتبةذل جيةود مكثفةة لمنة  سةرقة الوسةامل القتاليةة مةن مخةازن الجةيش، التةع تبةاع فةع 
وازا  ارتفةةاع  أ مبيةةا ل ةةال  ع ةةابات اإلجةةرا  فةةع إسةةراميل، ويقترفيةةا جنةةود يعةةانون مةةن أزمةةات اقت ةةاديةل.

ن الجةةيش،  ةةدرت تعميمةةات مشةةددة يمنةة  بموجبيةةا الجنةةود مةةن ا ةةطحاب حةةاالت سةةرقة األسةةمحة مةةن مخةةاز 
 سبلحي ، بعد مغادرتي  القاعدة العسكرية، إل  بيوتي . 

 47/9/5046، الحياة، لندن
 

 القدس  شرق بتّوجو انتقادًا حادًا لإلىمال الواض  ف  خدمات البريد  "العميا اإلسرائيمية" 64
يةةا اإلسةةراميمية، أمةةس، انتقةةاداح حةةاداح لمسةةمطات اإلسةةراميمية إلىماليةةا فةةع لاأليةةا ل: وجيةةت المحكمةةة العم -القةةدس 

 تقدي  خدمات بريدية معقولة فع القدس الشرقية.
وجا  ىذا االنتقاد فع معةرض الجمسةة الثانيةة التةع عقةدتيا المحكمةة لمناقشةة التمةاس الخةدمات البريديةة الةذي 

 الفمسطينية.قدمتو جمعية حقو  المواطن م  ممثمين عن األحيا  
وقةةةةد أمةةةةر قنةةةةاة المحكمةةةةة المةةةةدع  عمةةةةيي  )وىةةةة  وزارة االت ةةةةاالت، بمديةةةةة القةةةةدس الغربيةةةةة، وشةةةةركة البريةةةةد 
اإلسةةراميمية( باالجتمةةاع خةةبلل شةةير مةة  ممثمةةع األحيةةا  الفمسةةطينية ومتابعةةة تطةةوير تقةةدي  الخةةدمات البريديةةة 
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شةيور قاممةة إنةو بحمةول ذلةف الوقةت عمة   كما حةددت المحكمةة جمسةة ثالثةة فةع ىةذه القنةية بعةد أربعةة فييا.
 المّدع  عميي  القيا  بتحسينات حقيقية وممموسة فع تقدي  خدمات البريد.

 47/9/5046، األيام، رام اهلل
 

 قانون أساس "األقمية العربية القومية" ىو مقدمة لممطالبة بحكم ذات  مشروع"معاريف":  65
سةةاس )األقميةةة العربيةةة القوميةةة(، الةةذي قدمةةو، ىةةذا األسةةبوع، زىيةةر أنةةدراوس: أثةةار مشةةروع قةةانون أ -النا ةةرة 

النامب جمال زحالقة باس  كتمة التجم  الوطنع الديمقراطع البرلمانية، ويطالب بةاالعتراف بةالمواطنين العةرب 
 فع إسراميل كأقمية قومية ليا حقو  جماعية، جدال ونقاشا سياسيا فع الكنيست وفع اإلعبل .

فةةع تقريرىةةا حةةول المونةةوع مةةن أن مشةةروع ىةةو مقدمةةة لممطالبةةة بحكةة  ذاتةةع ’ عةةاريفم‘فقةةد حةةذرت  ةةحيفة 
 سياسع وليس فقط ثقافيا واجتماعيا.

وقال النامب، عفو إ بارية عن الجبية: إن خطوة كيذه قةد تعية  ىةدفنا، لنيةل المسةاواة الكاممةة مة  المةواطنين 
 دية، واالعتراف بنا كأقمية قد ينتقص من ذلف.الييود فع إسراميل. نريد مساواة اجتماعية وثقافية واقت ا

وعبر النامب عيساوي فريج من حزب )ميرتس( عن معارنةتو لمقةانون قةامبلح إن التعبيةر عةن الحقةو  القوميةة 
 يكون فع دولة فمسطين فع النفة والقطاع، عم  حد قولو. 

 47/9/5046، القدس العرب ، لندن
 

  %44المصابين باإليدز العام الماض  : ارتفاع عدد اإلسرائيميةوزارة الصحة  66
ا قياسيحا فع عةدد الم ةابين بفيةروس نقةص  النا رة: أظيرت معطيات نشرتيا وزارة ال حة اإلسراميمية ارتفاعح

حالةةة منةةذ  119(، حيةةث و ةةل عةةدد الم ةةابين إلةة  1041المناعةةة المكتسةةبة لايةةدزل خةةبلل العةةا  المانةةع )
 اكتشافو فع ثمانينيات القرن المانع.

فةةع المامةةة العةةا   44بحسةةب مةةا ُنشةةر؛ فةةإن عةةدد حةةاممع فيةةروس لااليةةدزل فةةع الدولةةة العبريةةة ارتفةة  بنسةةبة و 
عامحا،  10-34(، وان  البية حاممع الفيروس تتراوح أعمارى  بين 1044المانع مقارنة بالعا  الذي سبقو )

 فع حين ىناف أربعة اطفال من بين الم ابين بالفيروس.
ارة ال ةةحة االسةةراميمية؛ فةةان  البيةةة الم ةةابين ىةة  مةةن االشةةخاص الةةذين يقيمةةون عبلقةةات واسةةتنادا لتقريةةر وز 

 1041جنسةةية مةة  الجةةنس المغةةاير، وجةةا  فةةع التقريةةر أن عةةدد االسةةراميميات الم ةةابات باإليةةدز خةةبلل العةةا  
 انخفض بنسبة أربعة فع المامةل.

 47/9/5046قدس برس، 
 
 

 تحت التعذيب ةسورياستشياد فمسطين  ف  : "المستقبل" 67
أن فمسةطينياح مةن حمةص تةوفع تحةت ل : قالت  ةحيفة لالمسةتقبلل أنيةا عممةت مةن م ةادر خا ةةلالمستقبلل

التعةةذيب فةةع أقبيةةة مخةةابرات النظةةا  السةةوري أمةةس. وقةةال ناشةةط حقةةوقع فمسةةطينع لةةةلالمستقبلل إن الشةةييد ىةةو 
بشةار األسةد عمة  مةدخل  الةرميس أشرف سرحان وكان قةد أوقةف قبةل عشةرة أيةا  عمة  حةاجز لمخةابرات نظةا 

مخةةي  العامةةدين فةةع حمةةص وىةةو عامةةد إلةة  منزلةةو، ونقةةل الةة  فةةرع األمةةن الجةةوي حيةةث تعةةرض لتعةةذيب شةةديد، 
 وأعمن عن وفاتو أمس.
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 47/9/5046المستقبل، بيروت، 
 

 تقرير: تفاقم معاناة قطاع غزة المادية بسبب األزمة السورية 68
من المسؤولين فع حركة لحماسل وفع جمعيات خيرية إسبلمية إن يقول عدد : سكاي نيوز عربية -أبوظبع 

 .ةىناف ت اعدا فع التنرر المالع لقطاع  زة الذي تحكمو حماس بسبب ال راع فع سوري
ويونحون أن إيران قممت تحويبلتيا النقدية الشيرية ألن حماس ترفض لالتحيزل لنظا  الرميس السوري بشار 

التةةع كانةةت سةةخية فةةع التبةةرع لغةةزة حولةةت  اإلسةةبلميةإن الجمعيةةات الخيريةةة وقةةال مسةةؤولو مسةةاعدات  األسةةد.
 مما جعل الجمعيات الخيرية المحمية تقمص برامج مساعداتيا. ةبعض مساعداتيا إل  سوري

ن  400وقالت ني  زكع من معيد االمل لؤليتةا  فةع  ةزة الةذي يكفةل  طفةل إن  ةزة برمتيةا تعةانع مةن ىةذا وا 
 بالمامة. 00خيرية تقم ت بنحو التبرعات لجمعيتيا ال

معظميةة  لةةو  ةشةةخص مةةن القتةةال فةةع سةةوري 4000وفةةع تطةةور يحمةةل القطةةاع كمفةةة أفةةدح، فةةر مةةا يزيةةد عمةة  
روابةةط أسةةةرية فةةةع  ةةزة وو ةةةموا إلةةة  القطةةاع السةةةاحمع منةةةذ العةةا  المانةةةع ومةةةازال ىنةةاف ممةةةات آخةةةرون فةةةع 

 الطري .
لمشةةكبلت الماليةةة التةةع تعةةانع منيةةا الحكومةةة لكنةةو ألقةة  با بغةةزةحكومةةة الوأقةةر زيةةاد ظاظةةا وزيةةر الماليةةة فةةع 
بعيةد عمة  حةدود القطةاع، ونفة  تمقةع حكومتةو أمةواال مةن  أمةدمنةذ  إسةراميلبالبلممة عم  القيود التع تفرنيا 

مميةون دوالر  41إيران وقةال إن التبرعةات مةن الخةارج مازالةت عنةد النطةا  العةادي الةذي يتةراوح بةين خمسةة و
 فع الشير.

ت إيران التمويل لغزة فع األشير األخيرة، وفقا لدبموماسع عربع وثبلثة من كبار قادة حماس، تحةدثوا وخفن
 شريطة عد  الكشف عن ىوياتي .

 مميونا سنويا. 370مميون دوالر إل   410وتراوحت تقديراتي  لمتحويبلت النقدية اإليرانية قبل الخفض من 
ران خفنةةت تمويميةةا مةةرة أخةةرل بنسةةبة سةةتين بالمامةةة. وقةةال وقةةد  عنةةو فةةع حمةةاس تقةةديرا أقةةل وقةةال إن إيةة

الدبموماسةةةع العربةةةع إن إيةةةران مةةةا زالةةةت تمةةةول الجنةةةاح العسةةةكري لحمةةةاس، بةةةل وزادت تمويميةةةا لحركةةةة الجيةةةاد 
 اإلسبلمع الفمسطينية.

 وقال ظاظا إن خفض التمويل بدأ قبل عامين، مما أثر سمبا عم  كل الةوزارات، لكةن لة  يونة  لمةاذا أ ةب 
 الخفض نروري فع ذلف الوقت ر   أن الح ار الحدودي اإلسراميمع مطب  قبل ذلف بوقت كثير.

بالمامةة، بمةا فةع ذلةف خفةض بةدالت  00وكجز  من شد الحزا ، أمرت الوزارات بخفض نفقات التشغيل بنسبة 
 األدوات المكتبية والسفر والوقود.

ة لنحةةو واحةةد وأربعةةين ألةةف موظةةف مةةدنع وفةةرد أمةةن قةةادرة عمةة  تغطيةةة الرواتةةب الحكوميةة الحكومةةةوال تةةزال 
 مشارف فع برنامج لمتوظيف. 40800و

مميةةون دوالر شةةيريا، إنةةافة إلةة  أربعةةة مبليةةين دوالر مةةن نفقةةات التشةةغيل  37وتبمةة  فةةاتورة األجةةور وحةةدىا 
ل كيةف مميةون دوالر، وفة  ظاظةا. ولة  يقة 48األخرل، بعد التخفينات، مقارنةة بعامةدات شةيرية محميةة تبمة  

 يجري تغطية العجز.
 47/9/5046، أبو ظب ، سكاي نيوز عربية
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البمةةدات والقةةرل العربيةةة، فةةع  ل، أنيةةو بةةع آي، مةةن النقةةب ونقةةبل عةةن ل47/9/5046الخماايج الشااارقة قالةةت 
شةةيدت إنةةراباح عامةةاح وتظةةاىرة حاشةةدة، احتجاجةةاح عمةة  مخطةةط،  ةةدقت عميةةو  منطقةةة النقةةب جنةةوب إسةةراميل،

 ألف مواطن عربع عن قراى  وأرانيي . 70، سيؤدي إل  ترحيل نتنياىوحكومة إسراميل برماسة بنيامين 
ودعت إل  اإلنراب العا  للجنةة التنسةي  العميةا لممةواطنين العةرب فةع النقةبل، التةع تشةارف فييةا كافةة القةول 

 لمخطط برافرل.ةحزاب الفاعمة بين األقمية العربية فع إسراميل، لبلحتجاج عم  ما يعرف بواأل
 4918اةالف مةةةن فمسةةةطينيع ، ان أسةةةعد تمحمةةةع، نقةةةبل عةةة  مراسةةةميا 47/9/5046الحيااااة، لنااادن، وذكةةةرت 

  فةةع أمةةس فةةع تظةةاىرة احتجاجيةةة كبةةرل قبالةةة المكاتةةب الحكوميةةة ودار القنةةا  فةةع مدينةةة بمةةر السةةب واشةةارك
وذكةةةةرت اإلذاعةةةةة اإلسةةةةراميمية أن المتظةةةةاىرين، وبيةةةةني  أعةةةةداد كبيةةةةرة مةةةةن النسةةةةا  . النقةةةةب )جنةةةةوب إسةةةةراميل(

 ألف طفل بدوي عن المدرسة فع إطار اإلنراب العا . 80واألطفال، شاركوا فع المسيرة، فيما تغيب 
وربةةةةةط المسةةةةةألة « يبشةةةةةكل شةةةةةبو سةةةةةر »ورأت منظمةةةةةات حقوقيةةةةةة أن إقةةةةةرار المجنةةةةةة الوزاريةةةةةة المخطةةةةةط الجديةةةةةد 

ال مسةةألة « مسةةألة أمنيةةة»يؤشةةر إلةة  أن إسةةراميل تعتبةةر قنةةية أرانةةع البةةدو « بالمشةةاكل اإلقميميةةة السةةاخنة»
 مدنية  رفة تستوجب الحس  الفوري.

نامةةب رمةةيس الحركةةة اإلسةةبلمية ، أن حمةةزة حيمةةور، نقةةبل عةة  مراسةةميا 47/9/5046الساابيل، عمااان، وأوردت 
الشةيخ كمةال الخطيةب العةرب إلة  الوقةوف إلة  جانةب أىةالع قريةة النقةب، فةع  18فع األرانع المحتمة عةا  

 .ظل محاولة االحتبلل اإلسراميمع تيجيرى  عن أرانيي 
ألةف مةن أىةالع النقةب، منةيفاح  00أن مخطط لبرافرل ييدد بتيجير  إل وأشار الخطيب فع حديث لةلالسبيلل 

 رعن ىذه الخطوة.أن األخطر من ذلف تحولو إل  قانون إسراميمع يش
وسخر الخطيب من ىرولة السمطة الفمسطينية إل  المفاونات مة  االحةتبلل اإلسةراميمع فةع ظةل االسةتيطان 
والتيويةةةةد المتوا ةةةةمين، ناىيةةةةف عةةةةن ت ةةةةريحات رمةةةةيس الحكومةةةةة اإلسةةةةراميمية بنيةةةةامين نتنيةةةةاىو عةةةةن اسةةةةتمرار 

 االستيطان فع ظل أي مفاونات.
 

 ة لبيع أراض فمسطينية لشركات إسرائيميةصفقة مزور  58أكثر من عن  كشفال :6
كشةفت السةمطة الوطنيةة الفمسةطينية وجيةات رسةمية ُتعنة  بشةؤون االسةتيطان أكثةر : عةاطف د مةس - نابمس
  فقة مزورة لبي  أراض فمسطينية لشركات إسراميمية فع مدن را  اا وقمقيمية وسمفيت. 10من 

بمحافظة سمفيت التةع شةيدت الكة  األكبةر مةن التزويةر،  وقال جمال األحمد، منس  لجنة الدفاع عن األرض
تطالةةب بيةةا شةةركات  -بمعةةدل ثةةبلث  ةةفقات شةةيريا منةةذ بدايةةة العةةا  - ةةفقة عقاريةةة  40إن المجنةةة كشةةفت 

 دونما من أرانع المواطنين فع المحافظة بحجة أنيا آلت إليي  بالشرا . 806إسراميمية تسجيل ما مساحتو 
نحو عشر  فقات مماثمة فع مدينة قمقيميةة، بينمةا كشةفت أربة  أخةرل بمحافظةة وت  كشف النقاب كذلف عن 

 را  اا.
وبحسةةب األحمةةد فةةإن لجانةةا فمسةةطينية مخت ةةة ر ةةدت إعبلنةةات إسةةراميمية نشةةرتيا مةةا تعةةرف بةةدامرة تسةةجيل 

ألرانةةع األرانةةع اإلسةةراميمية فةةع جريةةدة القةةدس المحميةةة، تفيةةد بةةأن شةةركات إسةةراميمية تريةةد نقةةل ممكيةةة ىةةذه ا
 ل الحيا بحجة أنيا ابتاعتيا من أ حابيا.

وتةةدعع ىةةذه الشةةركات اإلسةةراميمية شةةرا  األرض قبةةل نحةةو ثبلثةةة عقةةود، مسةةتدلة بب ةةمات البةةام  عمةة  ىةةذه 
 األورا  و ير ذلف مما و فو األحمد بأنو لادعا ات مزيفةل.

 46/9/5046الجزيرة نت، الدوحة، 
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 "دفع الثمن" الييودية منذ بداية العام ذتيا مجموعةعتداًء نفا 489 :الشرطة اإلسرائيمية ;6

قالةةةت الشةةةرطة اإلسةةةراميمية، يةةةو  األربعةةةا ، أن مجموعةةةة لدفةةة  الةةةثمنل الييوديةةةة  :القةةةدس دوت كةةةو  -القةةةدس
، بزيةةادة قةةدرىا 1043اعتةةدا ح، عمةة  المةةواطنين الفمسةةطينيين، منةةذ بدايةةة العةةا  الجةةاري  406المتطرفةةة، نفةةذت 

 ن سجل خبلل العا  المانع.ثبلثة أنعاف مجمل م
، حةول ظةاىرة لدفة  الةثمنل األربعا اإلسراميمع، يو   الكنيستجا  ذلف خبلل جمسة عقدتيا لجنة الداخمية فع 

المحتمةةة والةةداخل، بنةةا   األرانةةعومةةا يقةةو  بةةو متطةةرفين ييةةود مةةن اعتةةدا ات عمةة  ممتمكةةات الفمسةةطينيين فةةع 
 ت محمد بركة، كما ذكر مركز مساواة الحقوقع، فع بيان لو.عم  طمب تقد  بو النامب العربع فع الكنيس

وشارف فةع الجمسةة، إنةافة إلة  النامةب بركةة، النةواب جمةال زحالقةة، ومسةعود  نةاي ، وممثمةون عةن الشةرطة 
 والنيابة العامة، وأجيزة حكومية إسراميمية أخرل، ومحا  عن مركز مساواة.

فمسةةطينية، تحةةت ىةةذا الشةةعارل  أىةةداف أيوتعمةةل ىةةذه المجموعةةة مةةن المسةةتوطنين عمةة  شةةن اعتةةدا ات نةةد 
دينيةة وتدنيسةيا )مسةاجد وكنةامس(،  أمةاكن إحةرا دف  الثمنل حيث نفةذت عشةرات االعتةدا ات، التةع تة  فييةا 

المحتمةةة وداخةةل  النةةفة وفةةع القةةدس أنحةةا فنةةبل عةةن اسةةتيداف منةةازل وسةةيارات وممتمكةةات الفمسةةطينيين فةةع 
 .األخنرالخط 

 46/9/5049القدس، القدس، 
 

 عاصمة موحدة لمدولة العبرية يايدف تكريسبالقدس بسباقًا دوليًا لمسيارات تقيم  "إسرائيل" >6
أقامةت أمةس سةةباقاح ، أن إسةةراميل "أ ف ب" نقةبل عةن ،القةدس المحتمةةةمةن  47/9/5046الحيااة، لناادن،  قالةت

شةةطرييا الغربةةع والشةةرقع نةةمن سمسةةمة أنشةةطة دوليةةة تيةةدف إلةة  تكةةريس  ةةورة دوليةةاح لمسةةيارات فةةع القةةدس ب
 المدينة عا مة موحدة لمدولة العبرية.

العالميةة، وشةارف فيةو « كاسةبر السةكاي»والةذي رعتةو شةركة « 4فةورميبل »وجا  ىذا السبا  الذي يحمل اسة  
أي احتبلليةا « توحيةدىا»ة لمناسبة بعد أقل من شير عم  إقامة ميرجان فنع دولع فع المدين« فراري»فري  
 «.ميرجان األنوار»، أطم  عميو اس  4967عا  

وشةةارف فةةع الميرجةةان المةةذكور، الةةذي تنةةمن عرونةةاح فنيةةة فةةع شةةوارع البمةةدة القديمةةة، فنةةانون دوليةةون تبةةين 
 الحقاح أني  ل  يعمموا أن الميرجان أقي  لمناسبة احتبلل المدينة.

 إ ةبل عةن نيتيةا الشةرطة اإلسةراميمية أعمنةت  ، مةن القةدس، أن47/9/5046، ةوكالة معًا اإلخبارياوأنةافت 
- 08:00، ويةو  الجمعةة بةين السةةاعة 10:00-43:00شةوارع فةع مدينةة القةدس، يةو  الخمةةيس بةين السةاعة 

طةةر  بةةاب الخميةةل،  إ ةةبل فييةةا عةةن  أعمنةةتوزعةةت نشةةرة عمةة  سةةكان وتجةةار القةةدس القديمةةة، وأنيةةا  .4000
 ع الساعات المذكورة أعبله.وباب الجديد، ف

قةال أمةين سةر تجمة  قدسةنا و  ديةة بمدينةة القةدس،يالتيو  اإلسةراميميةوأعرب المقدسيون عن اسةتيامي  لمفعاليةات 
عةةرض لمسةةيارات، فشةةوارع القةةدس ال ت ةةم   إنمةةاىةةذا لةةيس سةةباقا،  إنلبلتحةةادات الريانةةية أحمةةد البخةةاري:ل 

لمسةةبا  قةةال  إسةةراميميةونةةخمة، ولعةةد  اختيةةار مةةدن  توحةةةمفلمثةةل ىةةذه السةةباقات التةةع تخ ةةص ليةةا شةةوارع 
 اإلسةراميميةالتع تقةا  بالقةدس ىةع سياسةية بحتةة، حيةث تحةاول الحكومةات  اإلسراميميةالفعاليات  إنالبخاري:ل 

 المدنية بأنيا مدينة موحدة بشقييا الغربع والشرقع، وعا مة لبلحتبلل.ل إظيار
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مةةةن حةةةذرت  مؤسسةةةة األق ةةة  لموقةةةف والتةةةراثالمحتمةةةة، أن   ، مةةةن القةةةدس46/9/5046قااادس بااارس، وذكةةةرت 
 بأنو لتيويديل بامتياز. ووو فت سبا ىذا الاألىداف الحقيقية التع تقف ورا  

 
 فمسطين  من تإلل القدس  5600األمم المتحدة تحذر من ترحيل  70

سةةطينع، ثمثةةاى  فم 1300حةةذر مكتةةب األمةة  المتحةةدة لتنسةةي  الشةةؤون اإلنسةةانية مةةن تيديةةد أونةةاع نحةةو : وا 
الشةةر  مةةن القةةدس فةةع  مةةن التجّمعةةات الرعويةةة ال ةةغيرة فةةع الةةتبلل إلةة  10مةةن األطفةةال يقيمةةون فةةع حةةوالع 

 .المنطقة )ج(
جا  ذلف خبلل تقرير أ دره مكتب األم  المتحدة لتنسي  الشؤون اإلنسانية مؤخرا أشار خبللةو إلة  أن أكثةر 

جمةةين إلةة  ىةةذه المنطقةةة بعةةد طةةردى  مةةن مكةةان سةةكني  فةةع فةةع الممةةة مةةن ىةةؤال  السةةكان ىةة  مةةن البل 80مةةن 
جنوب فمسطين المحتمة فع مطم  الخمسينيات . وأشار إل  أن ىذه التجمعات كانت فقدت تةدريجياح الو ةول 
إل  الكثيةر مةن أرانةع الرعةع الخا ةة بية  بسةبب التوسة  االسةتيطانع . ووفقةاح لمتقريةر فةإن معظة  العةامبلت 

بيوتي  التع ىع فع األ ل  ير مو ولة بشبكة الكيربا  ون فيا فقط مرتبط بشةبكة فع انتظار أوامر ىد  
 المياه.

 47/9/5046الخميج، الشارقة، 
 

 % من أراض  بمدة كفر الديك0>مؤسسة التضامن: االحتإلل صادر أكثر من  74
حجةةة   وتسةةةمط فيةةةتقريةةةرا  مؤسسةةةة التنةةةامن لحقةةةو  اإلنسةةةان: أ ةةةدرت المركةةةز الفمسةةةطينع لئلعةةةبل  –نةةةابمس 

%( مةن أرانةييا م ةادرة 90األنرار التع خمفيا االسةتيطان فةع بمةدة كفةر الةديف التةع أ ةبحت أكثةر مةن )
 بأوامر عسكرية مختمفة م  أنيا أمبلف خا ة ألىالع البمدة.

يحةةةيط ببمةةةدة كفةةةر الةةةديف عةةةدد مةةةن المسةةةتوطنات والمواقةةة  العسةةةكرية، إنةةةافة إلةةة  المنةةةاط  وحسةةةب  التقريةةةر ل
ونية، وتشةكل مسةتوطنة لارميةلل الشةريان الحيةةوي لعةدد مةن المسةتوطنات مثةل لعةالع زىةةافل ال ةناعية ال ةيي

مةةن الشةةر ، ولبةةدوميلل مةةن الجنةةوب، ولليشةة ل مةةن الشةةمال، ويةةأتع ىةةذا التجمةة  فةةع إطةةار حةةزا  أمنةةع يقنةةع 
 .ل% من أرانع البمدة90عم  أكثر من 

فر الديف، إل  أن مساحة أرانع البمدة تبم  وتشير الوثام  التع ح مت عمييا مؤسسة التنامن من بمدية ك
دونة ( فقةط، أي مةا يعةادل  4680ألف دون (، ويسم  ألىةالع البمةدة بممارسةة حقية  عمة  مةا مجموعةو ) 47)

وأخةرل اسةتول  عميةو المسةتوطنون بعةد أن  ،% من مساحة أرانع البمدة التةع  ةودرت بقةرارات عسةكرية40
 ون  جيش االحتبلل يده عمييا.

 46/9/5046الفمسطين ، لإلعإلم، المركز 
 

 غزة انتياكا إسرائيميا ضد صيادي >5يرصد خإلل شير  المركز الفمسطين  لحقوق اإلنسان 75
( 19تقريةر نشةره، إنةو وثة  )، فةع قال المركةز الفمسةطينع لحقةو  اإلنسةان فةع قطةاع  ةزة: فمسطين أون الين

أيدي قوات البحريةة اإلسةراميمية، فةع الفتةرة مةا  انتياكا ند ال يادين الفمسطينيين فع شواطئ بحر  زة، عم 
 .1043أيار/ مايو  34مارس وحت   4بين 

 3ولفت المركز إل  أن قوات االحتبلل دأبت عم  اسةتيداف  ةيادي القطةاع ومةنعي  مةن ال ةيد ألكثةر مةن 
خ أميةةةةةال بحريةةةةةة، ولةةةةة  تمتةةةةةةز  تمةةةةةف القةةةةةوات بتفاىمةةةةةةات التيدمةةةةةة التةةةةةع تمةةةةةت برعايةةةةةةة م ةةةةةرية ودوليةةةةةة بتةةةةةةاري
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أميال بحريةة، وقم ةت المسةافة البحريةة لت ةل  6، والتع حددت مسافة ال يد فع مياه  زة بة11/44/1041
 أميال بحرية فقط. 3إل  

% مةةةن االعتةةةدا ات اإلسةةةراميمية تمةةةت فةةةع المنةةةاط  التةةةع يسةةةم  لم ةةةيادين 80ووفقةةةا لمتابعةةةة المركةةةز فةةةإن 
البحريةةة المحتمةةة تيةةدف إلةة  تشةةديد الخنةةا  عمةة  بالو ةةول إلييةةا، األمةةر الةةذي يةةدلل عمةة  أن سياسةةة القةةوات 

  يادي القطاع ومحاربتي  فع وسامل عيشي .
 46/9/5046، فمسطين أون الين

 
 واالحتإلل يعتقل سبعة فمسطينيين ف  الضفة اعتداء عمى مقبرة مسيحية ف  يافا 76

وحةدات اسةتيطانية   ّعدت قوات االحتبلل اعتدا اتيا عمة  الفمسةطينيين، فةع وقةت قةررت إنةافة: )وكاالت(
جديدة فع النفة الغربية. وعثر، أمس، عمة  شةواىد محطمةة وشةعارات مسةيمة إلة  المسةيحيين والعةرب عمة  

الميمة “قبور فع المقبرة األرثوذكسية فع مدينة يافا المحتمة. وقالت الناطقة باس  شرطة االحتبلل لوبا السمري 
بةرة فةةع مدينةةة يافةةا وحطمةت شةةواىد عةةدد منيةةا، وخطّةةت قبةل المانةةية لحقةةت أنةةرار بعةدد مةةن القبةةور فةةع المق

وىةةةع شةةةعارات يرفعيةةةا المسةةةتوطنون ” تةةةدفي  الةةةثمن”و” انتقةةةا “، مثةةةل ”كتابةةةات قوميةةةة مسةةةيمة مختمفةةةة بالعبريةةةة
 ”.خمةةس سةةيارات  طتيةةا كتابةةات مسةةيمة لمعةةرب وثقبةةت جميةة  إطاراتيةةا“كمةةا عثةةر عمةة   ومؤيةةدو االسةةتيطان.

 فمسطينيين بعد دى  منازلي  فع النفة الغربية. بعةسواعتقل جيش االحتبلل، أمس، 
 47/9/5046الخميج، الشارقة، 

 
 األقصىالمسجد مجموعة من الصحافيين الييود تقتحم  77

لاأليةةا ل: اقتحمةةت مجموعةةة مةةن ال ةةحافيين الييةةود المتةةدينين العةةاممين فةةع وسةةامل إعةةبل  إسةةراميمية  -القةةدس 
وذكةرت  ، وقامت بجولة فع أرجامةو برفقةة خبيةر آثةار إسةراميمع.رميسة المسجد األق   المبارف،  باح أمس

وسةةةامل إعةةةبل  إسةةةراميمية أن اقتحةةةا  ال ةةةحافيين المتةةةدينين جةةةا  لبلطّةةةبلع عمةةة  الونةةة  الةةةراىن فةةةع المسةةةجد 
األق   واالستفادة من المعمومات التاريخية المتعمقةة بالمكةان ال سةّيما تمةف التةع تتعمة  بنةا  الييكةل المزعةو  

 ابو.عم  حس
بدورىا، اعتبرت مؤسسة األق   أن لىذا االقتحا  يندرج نةمن مخطةط إسةراميمع لت ةعيد وتنوية  اقتحامةات 
االحتبلل لممسجد األق   فع اةونة األخيرة لالفتة إل  أن لاالقتحةا  مةن قبةل المجموعةة اإلعبلميةة عمة  مةا 

 .يبدو جا  تحنيراح ليجمة خطيرة عم  األق   بغطا  إعبلمع
 47/9/5046رام اهلل،  األيام،

 
 "ورشة عمل حول "الحريات اإلعإلمية" تنظم ديوان المظالمرام اهلل: " 78

نظمةةت الييمةةة المسةةتقمة لحقةةو  اإلنسةةان )ديةةوان المظةةال (، فةةع مقرىةةا بةةرا  اا، أمةةس، ورشةةة  يوسةةف الشةةايب:
و ةزة، بمشةاركة عةدد عمل، حول لالحريات اإلعبلميةل، واالنتياكات التع تمارس ند ال حافيين فع النفة 

مةةةن ال ةةةحافيين، وبعنةةةي  تعةةةرض النتياكةةةات موثقةةةة لةةةدل الييمةةةة، وأعنةةةا  فةةةع المجنةةةة التنفيذيةةةة لمنظمةةةة 
التحرير، وفع المجمس التشريعع، وأمنا  عامين لف امل وأحزاب وأعنا  مكاتةب سياسةية فييةا، إنةافة إلة  

 عبلقة كاإلعبل ، والداخمية. ممثمين عن أجيزة أمنية، ومؤسسات حقوقية ومدنية، ووزارات ذات
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وأدار الورشةةة، المحةةامع  انةةدي أمةةين، مةةدير دامةةرة مراقبةةة التشةةريعات والسياسةةات العامةةة فةةع الييمةةة، والةةذي 
تحةةةدث عةةةن انتياكةةةات طالةةةت ال ةةةحافيين والمؤسسةةةات ال ةةةحافية ومارسةةةتيا األجيةةةزة األمنيةةةة بتنوعيةةةا، فةةةع 

، وىةةع التةةع تحةةدث عنيةةا بالتف ةةةيل 1043و 1041شةةطري الةةوطن، قامةةت بر ةةدىا الييمةةة خةةبلل العةةامين 
 .ياسر عبلونة الباحث الحقوقع فع الدامرة ذاتيا، الفتاح إل  ارتفاع وتيرة االنتياكات بح  ال حافيين

 47/9/5046األيام، رام اهلل، 
 

 تضامنا مع األسرى الفمسطينيين واألردنيين وأريحا جنين ف  اتاعتصام 79
فةةع جنةةين  ةةرب النةةفة  مةة  األسةةرل شةةارف العشةةرات فةةع وقفةةة تنةةامنية: سةةمبل أبةةوعمةةاد  -جنةةين  - أريحةةا

، نظمةةت بةةدعوة مةةن ف ةةامل العمةةل الةةوطنع، ونةةادي األسةةير، ووزارة األسةةرل والمجنةةة الشةةعبية إلطةةبل  الغربيةةة
 سراح األسرل، ومحافظة جنين والمؤسسات العاممة فع مجال األسرل.

اعت ةاما  أمةسألسةرل والقةول الوطنيةة ونةادي األسةير فةع واأل وار نظمةت وزارة شةؤون ا أريحامحافظة وفع 
تنامنيا م  أسرل األردنيين وأسرل محافظة أريحا واأل وار واألسرل المنربين عةن الطعةا  والمرنة  أمةا  
مقةةر ال ةةميب األحمةةر بحنةةور أىةةالع األسةةرل وممثمةةين عةةن القةةول الوطنيةةة والمؤسسةةات الرسةةمية واألىميةةة 

ي األسةةير وعةةدنان حمةةاد عنةةو المجنةةة المركزيةةة لفةةدا ونا ةةر عواجنةةة أمةةين سةةر ومةةديري وزارة األسةةرل ونةةاد
 جبية الننال الشعبع، الطمبة المشاركين فع المخي  ال يفع فع مدرسة التراسنطة فع أريحا.

بةةراىي  أبةةةو حجمةةةة، والشةةةعارات  ورفةة  المشةةةاركون فةةةع االعت ةةا   ةةةور أسةةةرل المحافظةةة وسةةةامر العيسةةةاوي وا 
جةرا ات إدارة سةجونو بحة  األسةرل والمعتقمةين مطةالبين، بةاإلفراج عةن األسةرل المنددة باالحتبلل ، وسياسة وا 

 جميعا.
 47/9/5046الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 

 جل حرية األسرىأ: ندعم جيودك من عباس إلىف  رسالة  األردنيوناألسرى  :7

خمسة أسرل أردنيين منربين عن كشفت وزارة شؤون األسرل والمحررين نص الرسالة التع وجييا  :را  اا
يقفون ورا  قيادتو  أني وجا  فييا  السمطة الفمسطينية محمود عباسإل  رميس  1/0/1043الطعا  منذ تاريخ 

وحكمتو فع ون  قنية األسرل الفمسطينيين والعرب أما  استحقا  حريتي  واإلفراج عني  فع أي 
 مفاونات سياسية م  الجانب اإلسراميمع.

والقيادة الفمسطينية وكافة مؤسسات الشعب الفمسطينع أن تتحرف  عباسيتطمعون إل  الرميس  ي إن واوقال
نقاذى  من االنتياكات  لون  حد لمأساة األسرل فع سجون االحتبلل، والعمل عم  إطبل  سراحي  وا 

دخموا وشرح األسرل األردنيون أني   والممارسات الخطيرة التع يتعرنون ليا عم  يد سمطات السجون.
اإلنراب المفتوح من أجل ون  حد لتيميشي  وانتياف حقوقي  ال سيما أني  حرموا من أبسط الحقو  وىع 

ووق  عم   الزيارات لذويي  ومنعوا من التوا ل معي  من العيش الكري  داخل السجون كبقية األسرل.
 عثمان. الرسالة محمد الريماوي وعبد اا البر وثع ومنير مرعع وعبل  حماد وحمزة

 46/9/5046، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 تدىور أوضاع األسرى األردنيين المضربين عن الطعام ;7
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 زة: حذرت منظمات حقوقية فمسطينية، أمس، من خطورة الون  ال حع لؤلسرل المنربين عن الطعا  
الطعا  منذ  فع سجون االحتبلل ال ييونع. وقال نادي األسير إن األسير محمد الريماوي المنرب عن

مايو المانع، بدأ يعانع نزيفاح فع األنف وآالماح شديدة فع القدمين، ول  يعد يقول عم   الثانع من أيار/
المشع. وأون  النادي فع بيان، أن األسير الريماوي يعانع قبل دخولو فع اإلنراب التيابات فع الرمة 

لمحامية نا ر األسير حمزة الدباس زارت او  واألمعا ، وىو م اب بحم  البحر األبيض المتوسط.
كيمو راماح، ويعتمد فقط  49المنرب عن الطعا ، ويعانع أوناعاح  حية  عبة بعد أن خسر من وزنو 

من النتامج التع قد تنج  عن استمرار معاناة  لجمعية واعد لؤلسرل والمحررينلوحذرت  عم  الما  والمم .
 سياسة اإلىمال الطبع بحقي .األسرل المنربين فع ظل إمعان االحتبلل فع 

 47/9/5046، الخميج، الشارقة

 
 السمطة الفمسطينية بجولة ف  القدسأراض  زيارتو إلى يني  وفد لجنة فمسطين النيابية  :األردن >7

زيارتو الرسمية إل  مناط  السمطة األردنع أني  وفد لجنة فمسطين النيابية  :م طف  الرياالت -را  اا 
ية بجولة فع مدينة القدس المحتمة زار خبلىا المسجد األق   وقبة ال خرة المشرفة، الوطنية الفمسطين
عبر الوفد عن إعجابو بالجيود الفمسطينية الخبلقة بالحفاظ عم  األماكن المقدسة فع و وكنيسة القيامة. 

  مدينة القدس، داعيا إل  توثي  المعطيات المتوفرة حاليا وزرعيا باألجيال المقبمة الشابة.
النامب يحي  السعود األشقا  العرب إل  إيبل  ىذه  ةالفمسطيني األردنيةالبرلمانية  اإلخوةدعا رميس لجنة و 

المدينة الحزينة االىتما  المطموب والعمل المشترف من أجل الت دي لبلنتياكات اإلسراميمية ال ارخة لحرية 
ة والدولية، خا ة أن مدينة القدس تشكل القمب العبادات ومجمل الحريات والمنافية ألبسط األعراف اإلنساني

 النابض لؤلمة العربية.
 47/9/5046، الدستور، عّمان

 
 

 باسيل: يكف  لبنان ما سببتم لو من جراء دعم الفمسطينيينالوزير جبران  80

جبران باسيل لإ رار بعض الجيات  المبنانية استغرب وزير الطاقة والمياه فع حكومة ت ريف األعمال
جرا اتيا بيذا الوزار  ية والحزبية المعروفة بمسؤوليتيا عن ممف النازحين السوريين، عم  طب  مواقفيا وا 

الخ وص بالطاب  اإلنسانع، كأن الجيات األخرل الرافنة ليذا النزوح الكارثع ىع مف ولة عن الواق  
سببت  لو سابقا من خبلل  ليكفع لبنان ما قامبلح: باسيل فع بيان وأنافاإلنسانع لمنازحين وال تبالع بول. 

دعمك  لمفمسطينيين عم  حساب المبنانيين، حت  و ل بو األمر إل  توطين قام  تعممون عم  تثبيتو 
 ل.ةبالمواقف المجاىرة والمخططات المستور 

 47/9/5046، النيار، بيروت

 
 مصر تنف  إغإلق معبر رف   84

ات الم ةةرية لمعبةةر رفةة  البةةري، الوا ةةل بةةين نفةةت م ةةادر أمنيةةة مسةةؤولة، إ ةةبل  السةةمط الخمةةيج: -القةةاىرة 
 م ر وقطاع  زة، أما  حركة المسافرين، خبلل الن ف الثانع من الشير الجاري.
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معبةر رفة  “وأكدت الم ادر، أنو ال  حة لبلدعا ات التع جرل تناقميا حول ىةذا المونةوع، الفتةة إلة  أن 
م ري التع تيسر عمميةة العبةور بةين الجةانبين البري سيعمل بشكل منتظ  وبكامل أطق  العمل من الجانب ال

 ”.وفقحا لآللية المتبعة فع ىذا الشأن
 47/9/5046الخميج، الشارقة، 

 
 السنة األولى واألخيرة لحكم مرسى 5046صحيفة إسرائيمية:  85

ب ةةحيفة  السياسةةعكتةةب روعةة  كةةيس المحةةرر  لعامةةو األول واألخيةةرلتحةةت عنةةوان : ىيةةا  سةةميمان -ترجمةةة 
لجميورية م ر  األولوالية الرميس االسبلم   فع األولأنو م  اكتمال العامة  اإلسراميميةونوت يديعوت احر 

 العربية
عةةن مسةةمول ل يةةديعوتلونقمةةت  ليونيةةو 30ثةةورة ليسةةتعد معارنةةوه لمخةةروج لتظةةاىرة احتجاجيةةة كبيةةرة سةةميت بةةة

وىةذا عمة  خمفيةة تحةذيرات  لإن ىذه المظةاىرة سةتطي  بالنظةا لو فتو برفي  المستول قولو:  م ري عسكري
 بعد  استخدا  القوة ند المتظاىرين.  بحعل ل دقع الم ريرميس األركان 

ثورة ند الرميس محمد مرس ،   إلتشيدىا م ر ىذه األيا  من شأنيا أن تؤدل  التعوأنافت أن التوترات 
أكبةةر دولةةة  فةةع واناإلخةةىةةذه االحتجاجةةات سةةتؤدل إلةة  نيايةةة حكةة  الةةرميس  أن إلةة أن كةةل التقةةديرات تشةةير 

 المنطقة. فععربية 
بمبمةة كبيةرة وخوفةاح شةديداح  األيةا ىةذه  فةعم ر تشةيد  فعأوساط اإلخوان المسممين  أنوأشارت ال حيفة إل  

أكةد  الةذي  ةبحعل ل ةدقع الم ةري األركانقبيل تمف المظاىرات ند حك  مرس  بسبب ت ريحات رميس 
يةو قةادرين عمةع سةحقيا، وسةننزل إلةع جةوار الشةعب سةنحافظ يون 30فييا أن أي جماعة مسمحة ستظير يو  

 عميو، ألن الشعب ىو الشرعية التع سنحافظ عمييا.
 أيةةجماعةة اإلخةوان بعةد  نةزول  إلة بعةث برسةالة  الم ةريالجةيش  أن الم ةري العسةكريوأناف المسةمول 

ال سيتدخل الجيش بعنف.  ميميشيات لمشارع وا 
 إلة أدت  كةالتع لثةورة حقيقيةةلتكون تمف المظاىرات ليست عادية بةل  نأمن  أيناكما أن اإلخوان يتخوفون 

تمةف المظةاىرات  فعسيشاركون  واإلعبلميينالقناة والفنانين والمثقفين  أننظا  حسن  مبارف خا ة  إسقاط
 بعض رجال الشرطة والجيش. إل  باإلنافة

 47/9/5046الوفد، الجيزة، 
 

 يمة األمد لمشروع المقاومة ف  الجوالنخّطة كبيرة وطو "األخبار: األسد لديو  86
إن عمةةة  المبنةةةانيين  ،ينقةةةل زوار ق ةةةر الميةةةاجرين عةةةن الةةةرميس السةةةوري بشةةةار األسةةةد قولةةةو: فةةةراس الشةةةوفع

 .والسوريين حماية نفطي ، ونرورة عودة األحزاب الوطنية إل  دورىا واالنخراط فع المقاومة
عممية ال راع م  العدو االسراميمع عبةر المقاومةة يسةاى  انخراط المجتم  السوري فع لينقل الزوار عنو أن و 

لديو خّطة كبيرة وطويمة األمد لمشروع المقاومة فع الجوالن عم   أن. ويؤكدون لفع تح ين الجبية الداخمية
 ةةةرار مةةةا حققتةةةو المقاومةةةة فةةةع جنةةةوب لبنةةةان، بعةةةدما باتةةةت ال ةةةورة وانةةةحة لمخةةةارج والةةةداخل عةةةن منظومةةةة 

عودة جمي  األحزاب والقول الوطنية إلة  المقاومةة، وكةذلف القةول لاليو ، بحسب األسد، المقاومة، والمطموب 
 .لفع الشر  والعال  عبر مشروع المقاومة اإلنسانالفمسطينية، وسوريا اليو  ىع بوابة تحرير 

 47/9/506األخبار، بيروت، 
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تفا ةيل ال ةفقة التةع عرنةتيا « األخبةار»رجب: كشفت م ادر م رية رفيعة المسةتول لةة أحمد  -القاىرة 
النينةةة، والمحةةاوالت االسةةراميمية لبلسةةتيبل  عمةة  ميةةاه النيةةل، فةةع »إثيوبيةةا عمةة  اسةةراميل مةةن أجةةل بنةةا  سةةّد 

وبع )سةةةّد الوقةةةت الةةةذي بةةةدأت فيةةةو م ةةةر تحركاتيةةةا القانونيةةةة فةةةع المحافةةةل الدوليةةةة، لمواجيةةةة المشةةةروع اإلثيةةة
بنةةا  »، أو «المسةةاس بح ةةص دول حةةوض النيةةل»، التةةع تحظةةر 4919، مسةةتندةح إلةة  اتفاقيةةة «(النينةةة»

، وذلف بعدما قررت تأليف «سدود أو مشروعات عم  النير من دون استمذان وموافقة دول حوض نير النيل
 لجنة قومية لمتابعة أزمة مياه النيل م  إثيوبيا.

ن نسةبة » إنّ « األخبار»وقالت م ادر  إثيوبيا طرحت  كوكاح لتمويل بنا  سّد النينة قبل ثمانية أشةير، وا 
ن عةدداح كبيةراح مةن ىةذه ال ةكوف اشةترتيا  كبيرة من ىذه ال كوف طرحةت عبةر سةفارة إثيوبيةا فةع تةل أبيةب، وا 

ع حينةو، الرماسة الم رية عممت بتفا يل الطرح اإلثيةوبع فةع إسةراميل فة»وذكرت أّن «. قول إسراميمية فعمياح 
لكّنيةةا لةة  تتخةةذ أيةةة إجةةرا ات تحةةول دون الخطةةوات اإلثيوبيةةة، وىةةو مةةا أثةةار  نةةباح فةةع األوسةةاط الدبموماسةةية، 

 «.واألوساط المعنية بمياه نير النيل، وخا ة القوات المسمحة الم رية
قميميةة، إسةراميل طةرف أ ةيل في« األخبةار»لكن أخطر ما كشفت عنو م ةادر  يةا، وجةود محةاوالت دوليةة، وا 

االتفاقيةةة الدوليةةة اإلطاريةةة لمميةةاه بمةةن  الحةة  لةةدول »تسةةع  إلحيةةا  وتنفيةةذ االتفاقيةةة اإلطاريةةة لمميةةاه، وتسةةم  
عةةادة توزيةة  الح ةةص وفةة  مةةا تقتنةةيو وىةةذا يعنةةع، «. اإلقمةةي  لمتشةةارف فةةع الميةةاه الكامنةةة فةةع ىةةذا اإلقمةةي ، وا 

 «.اعتبارىا من دول إقمي  الشر  األوسطأن يكون إلسراميل الح  فع مياه النيل حال »بحسب الم در، 
وأشةةارت الم ةةادر الةة  دور إسةةراميمع لمتعةةاون فةةع المجةةال المةةامع والزراعةةع مةة  عةةدد مةةن دول أفريقيةةا، وىةةع 

ىنةاف خبةرا  مةن إسةراميل مقيمةين »ح راح إثيوبيةا، زامبيةا، زيمبةابوي، مةاالوي، بيتسةوانا، موزامبية . وقالةت إن 
اعةةد عسةةكرية إسةةراميمية فةةع البحةةر األحمةةر، منيةةا قاعةةدة جةةزر دىمةةف، التابعةةة فةةع تمةةف الةةدول، إنةةافة إلةة  قو 

«. إلريتريةةةا، وقةةةد ح ةةةمت عمييةةةا إسةةةراميل حةةةين كانةةةت إريتريةةةا جةةةز اح مةةةن إثيوبيةةةا، وال تةةةزال قاممةةةة حتةةة  اةن
 يةةر »، منحةةت إسةراميل حة  إقامةة منشة ت «جةزر حنةيش»وأنةافت الم ةادر إنةو بعةد اسةةتيبل  اريتريةا عمة  

 «.طبيعتيامعروفة 
، وذلةف فةع «الموسةاد»وبحسب الم ادر نفسيا، فان إسراميل أّسست محطة استخبارات متقدمة تابعة لجيةاز 

منطقةةة جبةةال تقةة  بةةالقرب مةةن الحةةدود السةةودانية. وقالةةت إن ىنةةاف محةةاوالت السةةتمالة السةةودان كةةع ت ةةب  
نو جرل تقدي  اقتراح أم يركع إل  الخرطو  مشتمبلح عم  م ر وحدىا فع مواجية باقع دول حوض النيل، وا 

 دراسة جدول، وذلف بيدف تنمية وزراعة المنطقة الواقعة بين النيمين األزر  واألبيض م  تمويل دولع كبير.
وقالةةت الم ةةادر إنةةو ُعةةرض اقتةةراح عمةة  م ةةر فةةع نيايةةة التسةةعينيات مةةن القةةرن المانةةع خةةبلل ات ةةاالت 

سةةراميل، وتةة ثيوبيةةا وا  دخمت فيةو الواليةةات المتحةةدة، ويقنةةع بةأن تقةةو  م ةةر ببيةة  مباشةرة بةةين كةةل مةةن م ةر وا 
 مياه النيل إلسراميل، مقابل زيادة ح ة م ر المامية من النير، وحينيا رفنت القاىرة ال فقة. 

؛ فةةبل «قاعةةدة المسةاواة»وكشةفت الم ةادر عةةن خطةة م ةةر القانونيةة فةةع المرحمةة المقبمةةة، التةع ستسةةتند إلة  
ممكيةة مشةتركة »نب ، وقاعدة السيادة اإلقميمية المقيدة، وىع تعنع أن نيةر النيةل فار  بين دول الم ب، والم

التحةةرف القةةانونع عمةة  المسةةتول الةةدولع مةةن المؤكةةد أنةةو »، وقاعةةدة تحةةري  النةةرر. وقةةال الم ةةدر إن «لدولةةو
 «.سيكون منجزاح لم ر أما  المحافل الدولية

 47/9/5046االخبار، بيروت، 
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 نةنفر ركةن أبةادي، تحةدث فيةو عةن التطةورات  اإليرانةع، لقا  حواريا م  السةفير لنادي ال حافةلاستناف 
 اإلقميمية والون  فع سوريا وموقف ببلده مما يحدث، كما تطر  إل  االنتخابات الرماسية اإليرانية.

. للمقاومة الشعبين المبنانع والفمسطينعل، بسبب دعميا اإلستراتيجع لالحرب الدولية ند سوريا وشعبيالوعزا 
يا ليتنا رأينا ىذه الغيرة وىذا الحماس والدع  لفمسطين والشعب الفمسطينع، كما نةراه مةن بعةض الةدول لوقال: 

ت . وشةةةّدد عمةةة  التسةةةوية السياسةةةية السةةةورية بعيةةةدا عةةةن التةةةدخبللبإرسةةةال السةةةبلح والعتةةةاد والرجةةةال الةةة  سةةةوريا
 الخارجية.

 47/9/5046السفير، بيروت، 
 

 العالم  لعمماء المسممين يطالب بحماية الشعبين السوري والفمسطين   اإلتحادنائب رئيس  89
قةةةا  نامةةةب رمةةةيس اإلتحةةةاد العةةةالمع لعممةةةا  المسةةةممين ورمةةةيس المركةةةز العةةةالمع لمتجديةةةد : الدوحةةةة -واشةةةنطن 

اليات المتحدة األمريكية، التق  كبيرة مساعدي الرميس باراف أوبامةا والترشيد العبلمة عبد اا بن بيو بزيارة لمو 
رشاد حسين وعدد من الخبرا  من نمني  مدير  اإلسبلمعكايل سميث وسفير واشنطن لدل منظمة المؤتمر 

 العبلقات العامة فع البيت األبيض ومستشار األمن القومع وممثمين عن سب  وكاالت حكومية.
( أن ابةن بيةو وّجةو 6|43لبلتحاد العالمع لعمما  المسممين الذي أورد الخبةر الخمةيس ) وذكر القس  اإلعبلمع

 أنالعةدل بنوعيةو وىمةا عةدل يتسةاول فيةو الجمية  وىةو  إل كممة إل  الحانرين تكم  فييا عن حاجة البشرية 
مستنةعفين مثةل وىو المساعدة فع رف  الظم  عن ال باألقويا ال يظم  احد أحدا وال دولة دولة، وعدل خاص 

 الشعب السوري والفمسطينع والمسممين فع ميانمار. 
 46/9/5046قدس برس، 

 
 وفر منًحا جامعية لطمبة غزةي"األزىر"  :8

أعمنت الرابطة العالمية لخريجع األزىر فةع فمسةطين عةن فةت  بةاب التسةجيل لممةن   :القدس دوت كو  -  زة
 .1043األزىر الم رية لمعا  الحالع الجامعية لمطمبة الفمسطينيين التع وفرتيا جامعة 

وأكد رميس الرابطة د. ناىض النخال، أن رابطتو توفر فع كةل عةا  مجموعةة مةن المةن  لمطمبةة الفمسةطينيين، 
مبينحةةةا أن المةةةن  تشةةةمل تةةةوفير المسةةةكن والمأكةةةل مةةة  م ةةةروف شةةةيري مةةةن مشةةةيخة األزىةةةر، ويتسةةةم  الطالةةةب 

يابا.  تكاليف السفر ذىابا وا 
ترط أن يكون الطالب أو الطالبة حا بلح عم  شيادة الثانوية األزىرية أو ما يعادليا، وأن ال يقل وبينَّ أنو يش

ولفةةت إلةة  أن آخةةر موعةةد لتقةةدي  الطمبةةات يةةو   المجمةةوع فةةع الثانويةةة العامةةة عةةن خمسةةة وسةةبعين فةةع الممةةة.
 .17/6/1043الخميس 

 47/9/5046القدس، القدس، 
 

 ة القدس بخان يونس"اليإلل القطري" يفتت  مقر جامع ;8
احتفةةل اليةةبلل األحمةةر القطةةري وحممةةة لالفةةاخورةل بتدشةةين المقةةر الةةدام  لجامعةةة القةةدس : بوابةةة الشةةر  - ةةزة 

 المفتوحة فع محافظة خان يونس نمن إطار دع  التعمي  فع قطاع  زة.
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 ةزة: إن مشةروع  وقال راشد الميندل ممثل اليبلل األحمر القطري خةبلل زيارتةو الفتتةاح المشةاري  فةع قطةاع
عةةادة إعمةةار  1044بنةةا  مقةةر لجامعةةة القةةدس المفتوحةةة بةةدأ منةةذ عةةا   نةةمن مشةةروع تأىيةةل قطةةاع التعمةةي  وا 

 قطاع  زة، واكتمالو اليو  يعبر عن التزا  اليبلل األحمر القطري بدع  ىذا القطاع لتمبية حاجات الطمبة.
ع محافظة خان يونس يعتبر خطوة أول  عمة  طرية  وأشار إل  أن افتتاح المقر الجديد لةلالقدس المفتوحةل ف

تقدي  الخدمات المميزة فع قطاع التعمي ، مشيدحا بدع  البنف اإلسبلمع لمتنمية ودوره فع إعادة إعمار ما دمره 
 االحتبلل اإلسراميمع.

 47/9/5046الشرق، الدوحة، 
 

 ثقاف  فمسطين  ف  الجزائر  أسبوعافتتاح فعاليات  >8
ير السمطة الفمسطينية بالجزامر حسين عبد الخال  بموقف الجزامر من قنية فمسطين، وأكد أشاد سف: الجزامر

 أنو موقف لناب  من اعتبار القنية الفمسطينية قنية جزامريةل.
وأشةةار عبةةد الخةةال  فةةع كممةةة لةةو، عمةة  ىةةامش إشةةرافو عمةة  افتتةةاح األسةةبوع الثقةةافع الفمسةةطينع بمدينةةة باتنةةة 

واإلسةعاف المحميةة، إلة  أن العبلقةات الفمسةطينية ة الجزامريةة قاممةة عمة  أسةس  الةذي تنظمةو جمعيةة النةح 
ثابتة ومتينة، وأشاد بالتزا  الجزامر بمواقفيا المبدمية الثابتة تجاه قنايا كافة الشعوب التع عانت وتعانع مةن 

 االستعمار.
ش حةةرا فةةو  أرنةةو وفةةع وأكةةد عبةةد الخةةال  أن الشةةعب الفمسةةطينع ليسةةتح  كبةةاقع الشةةعوب األخةةرل أن يعةةي

قامةةة  وطنةةو مشةةددا عمةة  مةةدل تمسةةف الفمسةةطينيين بحقةةوقي  وثةةوابتي  الوطنيةةة إلةة   ايةةة تحقيةة  االسةةتقبلل وا 
وقد حنر سفير فمسطين بالجزامر جانبا من حفةل تكةري  عشةرين طالبحةا فمسةطينيحا تخرجةوا  الدولة الفمسطينيةل.

ادرت إليو جمعية النح  قبل أن يستم  إل  مقاط  من ىذه السنة من كميتع الطب والحقو  بجامعة باتنة ب
 أ انع وطنية وق امد شعرية تتغنع بأ الة الشعب الفمسطينع وتمسكو بقنيتو.

 46/9/5046قدس برس، 
 

 : ال غزة وال لبنان.. روح  إليران إيرانيون متظاىرون 90
ة اإليرانيةةةة طيةةةران نظةةة  عةةةدد مةةةن الشةةةباب، مسةةةا  الخمةةةيس، فةةةع العا ةةةم: سةةةكاي نيةةةوز عربيةةةة -ظبةةةع  أبةةةو

 6ومنةاط  أخةةرل مةن الةةببلد مظةاىرات مناومةةة لمحكومةة، وذلةةف عشةية االنتخابةةات الرماسةية التةةع يتنةافس فيةةو 
 مرشحين.

ونشةةر نشةةطا  شةةريط م ةةور عمةة  موقةة  يوتيةةوب يظيةةر فيةةو عشةةرات الشةةبان فةةع أحةةد شةةوارع طيةةران ييتفةةون 
كما عرقل المحتجون الذي رفعوا  الدول العربية. ند سياسات الحكومة الداعمة لبعض التيارات السياسية فع

شةةةعارات تقةةةول: لال  ةةةزة وال لبنةةةان، روحةةةع فةةةدا  إليةةةرانل، حركةةةة السةةةير لةةةدقام  خةةةبلل المظةةةاىرة، ولةةة  يتسةةةن 
لةلسكاي نيةوز عربيةةل التأكةد مةن  ةحة الشةريط السةيما أن السةمطات اإليرانيةة رفنةت مةن  طواقمنةا تأشةيرات 

 دخول لتغطية االنتخابات.
 47/9/5046سكاي نيوز، عربية، ابو ظب ، 

 
 أخطر االختراقات اإلسرائيمية ف  العراقتقرير:  94
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تمكنةةةةت االسةةةةتخبارات اإلسةةةةراميمية مةةةةن خةةةةبلل معمومةةةةات االت ةةةةاالت المحوريةةةةة مةةةةن التو ةةةةل إلةةةة  ت ةةةةورات 
لمسةةتول واسةةتنتاجات فةةع  ايةةة األىميةةة، تتعمةة  بةةأمن العمميةةات و يرىةةا ممةةا لةةو عبلقةةة بقةةرارات حاسةةمة عمةة  ا

االستراتيجع، منيا: التعرف عم  الطر  والسياقات المعتادة فع متابعة االختراقات الجوية وأسموب معالجتيا، 
وتشةةةةخيص الثغةةةةرات فةةةةع منظومةةةةات الةةةةدفاع الجةةةةوي وانتشةةةةار الوسةةةةامل، لونةةةة  خطةةةةط التسةةةةمل أو التخطةةةةيط 

والتعةرف عمة  قواعةد االشةتباف. لميجمات، وتحديد عدد الطامرات و بلحياتيا، وموقةف الطيةارين وأعةدادى ، 
وباتةةت تفا ةةيل مطةةةارات  ةةرب العةةةرا  خ و ةةا، والقواعةةةد والمواقةة  المجةةةاورة، معروفةةة لةةةدل إسةةراميل، كمةةةا 

 وفرت المراقبة حالة إنذار مبكر لمدفاع الجوي اإلسراميمع.
ر مةةةةن قبةةةةل الةةةةدوريات المنتظمةةةةة عمةةةة  طةةةةول محةةةةاو  -كمةةةةا ىةةةةو مفتةةةةرض  -لةةةة  تكتشةةةةف العمميةةةةة اإلسةةةةراميمية 

الكةةاببلت، ولةة  تكتشةةف بواسةةطة الفحو ةةات الفنيةةة التةةع ينبغةةع أن تكشةةف أي دخةةول ألجيةةزة وأجسةةا   ريبةةة 
عم  الييكل األساسع لعممية الربط، بل اكتشفت بال دفة من قبةل سةام  شةفل، حةدث عطةل لديةو فةع دواسةة 

لفشةل عمة  ح ةول الوقوف، فانطر إل  نرب مرتف  تبين أنو جياز ىوامع مموه لممنظومةة. ولة  يقت ةر ا
« بةابمون»عممية االخترا ، وال عم  احتمال امتدادىا لفتةرة طويمةة، وال عمة  دورىةا الخطيةر المةرج  فةع  ةارة 

التةةع اسةةتيدفت تةةدمير مفاعةةل )تمةةوز(، بةةل تجةةاوز إلةةة  فشةةل فةةع تحقيةة  معالجةةة ىادمةةة لبلختةةرا ، وتفكيةةةف 
لحةةة  بةةةاألمن الةةةوطنع فحسةةةب، بةةةل  األجيةةةزة المسةةةتخدمة، لةةةيس مةةةن أجةةةل التعةةةرف عمةةة  حجةةة  النةةةرر الةةةذي

لمتعةةرف عمةة  الوسةةامل التقنيةةة فةةع االسةةتماع إلةة  المكالمةةات وطةةر  ووسةةامل تمريةةر المعمومةةات إلةة  إسةةراميل، 
عبر مسافة تمتد إل  أكثر مةن سةتمامة كيمةومتر، حيةث تسةحب المعمومةات بواسةطة أجيةزة مركبةة عمة  طةامرة 

 موجودة فع منطقة التداخل. ىميكوبتر من منظومة إلكترونية لحفظ المعمومات
وسةةةةةب  أن ح ةةةةةمت االسةةةةةتخبارات العراقيةةةةةة عمةةةةة  معمومةةةةةات مف ةةةةةمة عةةةةةن منظومةةةةةة تجسةةةةةس مماثمةةةةةة، مةةةةةن 
االسةةتخبارات العسةةكرية السةةورية، أثنةةا  فتةةرة تحسةةن العبلقةةات بةةين البمةةدين، حيةةث نةةبط السةةوريون مثةةل ىةةذه 

عةداد كراسةة المنظومة فع منطقة درعةا، مجيةزة بننةيدة تشةغيل تكفةع ألربعةة أعةوا  ، وقةا  الةروس بتفكيكيةا وا 
مف مة عنيا، وعرض السوريون أ ل المنظومة عم  مخت ين مةن االسةتخبارات العراقيةة، وزودوىة  بنسةخة 

 من الكراسة التع تتنمن المعمومات.
لقةةد حةةرص اإلسةةراميميون عمةة  حمايةةة األجيةةزة التةةع ركبةةت فةةع موقةة  االختةةرا ، وقةةاموا بإي ةةال منطقةةة الةةربط 

ت ناسةةفة، انفجةةرت حةةال بةةد  عمميةةة التفكيةةف مةةن قبةةل المخت ةةين، وذىةةب نةةحيتيا ثبلثةةة مةةن نةةباط بعبةةوا
االستخبارات، بيني  معاون المةدير العةا  لمشةؤون الفنيةة، حيةث ثبةت أن سةموما تسةربت مة  االنفجةار بواسةطة 

فكةل االت ةةاالت «. نبةةابمو »الشةظايا، تسةببت فةةع وفةاتي . وفةةات القيةادة العراقيةةة الةربط بةين االختةةرا  وعمميةة 
بةين المركةةز والمطةارات والمواقةة  المسةةتيدفة كةان يسةةتم  إلييةا اإلسةةراميميون تف ةةيبل، وح ةموا عمةة  معمومةةات 
مقترنةةةة بأ ةةةوات القةةةادة ونبةةةرات يبقةةة  تأثيرىةةةا كبيةةةرا فةةةع تحميةةةل األحةةةداث وتوقةةة  االحتمةةةاالت، وبالتةةةالع، فةةةإن 

ع أكثةةةر مةةةن القيةةةادة العراقيةةةة عمةةة  مشةةةكبلت الفةةةروع االسةةةتخبارات اإلسةةةراميمية ربمةةةا أتيحةةةت ليةةةا فةةةرص اطةةةبل
 والقواعد الجوية العراقية. وىكذا تعمل االستخبارات.

 47/9/5046الشرق األوسط، لندن، 
 

 "القبة الحديدية"مميون دوالر لدعم  48الكونغرس يصادق عمى إضافة  95
مريكةع لالكةونغرسل، الةةدع  نةاعفت لجنةة الخةدمات العسةةكرية فةع مجمةس النةواب األ :سةما -القةدس المحتمةة 

 المالع الممنوح ل ال  تطوير منظومة الدفاع اإلسراميمع لالقبة الحديديةل.
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وأفادت  ةحيفة لالجيةروزالي  بوسةتل اليةو  الخمةيس، أن الكةونغرس نةاعف طمةب تقةد  بةو الةرميس األمريكةع 
ف مةة  لإسةةراميلل إلةة  ثبلثةةة لبةةاراف أوبامةةال برفةة  التمويةةل الممنةةوح لتطةةوير مشةةروع الةةدفاع ال ةةاروخع المشةةتر 

 أنعاف.
مميون دوالر، من نةمنيا  91مميون دوالر بدالح من  181وأونحت ال حيفة، أن الدع  المالع سي ل إل  

ل التابعةةة لمكةةونغرس فةةع السةةادس 1-09مميةةون دوالر لتمويةةل منظومةةة القبةةة، سةةتحظ  بم ةةادقة المجنةةة ل 40
 من شير يونيو.

 46/9/5046وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ىو السبيل الوحيد إلنياء الصراع الفمسطين  اإلسرائيم   الدولتينىيغ: حل  96
أكد وزير الخارجيةة البريطةانع ويميةا  ىية  أن الواليةات المتحةدة ىةع أكبةر حميةف لةببلده فةع : لندن -واشنطن 

ة األمريكةع جةون الشؤون الدولية، وأشاد بمةا أسةماه لالطاقةة والعةز  وااللتةزا ل الةذين يت ةف بية  وزيةر الخارجية
 كيري بمن بو كوزير لمخارجية.

(، عقةب لقامةو 6|43ورحب ىية  فةع ت ةريحات نشةرىا القسة  اإلعبلمةع لمخارجيةة البريطانيةة اليةو  الخمةيس )
( فع واشنطن بنظيره األمريكع جون كيري، بقيادة كيري الشخ ية فيما يتعم  بعممية السبل  6|41األربعا  )

س ىنةةاف أي فعةةل فةةردي أفنةةل مةةن التو ةةل لحةةل سةةممع لم ةةراع اإلسةةراميمع ة بالشةةر  األوسةةط، وقةةال: للةةي
الفمسطينع لكع تنع  منطقة الشر  األوسط بسبل  واستقرار أكبر. إن حل الدولتين ىةو السةبيل الوحيةد إلنيةا  
حةةبلل السةةبل  واألمةةن لكةةبل الطةةرفين. لكةةن فر ةةة التو ةةل لتسةةوية ممكنةةة باتةةت تنفةةذ سةةريعا،  ىةةذا ال ةةراع وا 

 بيمة فع المنطقة تزداد  عوبة وخطورة م  مرور الوقت كما تعممونل.وال
وأنةةاف: ليمكةةن لمواليةةات المتحةةدة أن تتكةةل عمةة  دعةة  المممكةةة المتحةةدة ليةةا لمجمةة  بةةين الطةةرفين أمةةا  طاولةةة 

ثناميةةا مةةن خةبلل عبلقاتنةةا مةة  اإلسةراميميين والفمسةةطينيين، وكةةذلف باسةتغبلل دورنةةا فةةع االتحةةاد  -المفاونةات 
 ألوروبعل.ا

وذكةةر ىيةة  أنةةو نةةاقش مةة  كيةةري قمةةة مجموعةةة الثمانيةةة المرتقبةةة فةةع أيرلنةةدا الشةةمالية، وجيةةود إحةةبلل السةةبل  
 واالستقرار فع أفغانستان. 

وأناف: لتتطم  المممكة المتحدة لمترحيب بالرميس أوباما لحنور قمة مجموعةة الثمانيةة. فيةذه فر ةة ىامةة 
الدوليةةة، كمةةا أنيةةا فر ةةة ىامةةة لكةةع ننةةاقش مةة  قةةادة العةةال ، بمةةن فةةيي   لمناقشةةة الكثيةةر مةةن قنةةايا الشةةؤون

 الرميس بوتين، أكثر األزمات إلحاحا فع عالمنا اليو : ال راع المروع الذي يزداد عمقا فع سوريةل.
 46/9/5046قدس برس، 

 
 واشنطن تجدد انتقادىا لإلستيطان ف  الضفة 97

انتقةةاد المشةةاري  االسةةتيطانية إلسةةراميل فةةع النةةفة  أمةةس يةةةاألميركجةةددت الدبموماسةةية : ا ف ب -واشةةنطن 
 إسةراميلجون كيري جيوده إلحيةا  عمميةة السةبل  بةين  األميركعالغربية المحتمة، فيما يوا ل وزير الخارجية 
ال نقبةل بشةرعية النشةاط االسةتيطانع لجينيفر بساكع  األميركيةوالفمسطينيين. وقالت المتحدثة باس  الخارجية 

تعميقا عم  مشاري   أيارفع نياية  أعمنتوتبنت ليجة اقل حزما مما كانت  األميركية. لكن المتحدثة لمرالمست
الجيةود التةع يبةذليا الةوزير كيةري  لتقةويضلبةة إسةراميلفع القدس الشةرقية، حةين اتيمةت  اإلسراميميةاالستيطان 
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ل نأمل بأن يفكر الجانبان فةع الفر ةة ال نزالبساكع  وأنافتإلعادة اطبل  عممية السبل  م  الفمسطينيين. 
 «.طاولة المفاونات. انو ىدفنا إل المتاحة ليما لمعودة 

 47/9/5046الدستور، عمان، 
 

 بريطانيا: قطاع غزة جزء أساس من الدولة الفمسطينية المستقبمية 98
، عمةة  أن مةسأشةدد الةوزير البريطةانع لشةؤون الشةر  األوسةط وشةمال افريقيةا أليسةتر بيةرت، : شةينخوا – ةزة 

وقةال بيةرت، لةدل مشةاركتو فةع حفةل لتكةري   من الدولة الفمسطينية المستقبمية. لجز ا أساسالقطاع  زة يشكل 
خريجةةا فمسةةطينيا بموجةةب منحةةة جامعيةةة تقةةدميا الحكومةةة البريطانيةةة فةةع قطةةاع  ةةزة الةةذي تسةةيطر عميةةو  00

، بحسةب لطينية ال تشةمل  ةزة وأىميةاال يمكن ت ور دولة فمسةل، إنو 1007حركة حماس منذ منت ف العا  
ودعةةةا بيةةةرت، إلنيةةةا  القيةةةود المفرونةةةة عمةةة  حريةةةة الحركةةةة  بيةةةان أ ةةةدرتو القن ةةةمية البريطانيةةةة فةةةع القةةةدس.

ل  قطاع  زة   .لمن أجل أن يحق  كل سكان  زة إمكانيتي ، ولتنتيع معاناتي لوالتنقل من وا 
 47/9/5046الدستور، عمان، 

 
 

 تيطان عقبتان أمام حل الدولتينالسويد: االحتإلل واالس 99
أكدت وزيرة التعاون السويدي  ونيبل كارلسون أن االحتبلل وتوسي  المستوطنات ىما العقبتان الرميستان : قنا

. لأن سياسةةة االحةةتبلل  يةةر مجديةةة عمةة  المةةدل البعيةةد” إسةةراميل“يجةةب أن تفيةة  لأمةةا  حةةل الةةدولتين.. قاممةةة 
س، عنو المجنة المركزية لحركة فت  محمد آشتيو، إن المجتمة  الةدولع وأنافت كارلسون، خبلل لقاميا، أم

يرل أن ىناف تقدماح واقعاح عمة   ةعيد بنةا  مؤسسةات الدولةة الفمسةطينية التةع شةيد ليةا  ةندو  النقةد الةدولع 
 والبنف الدولع، حين أشارا إل  أن المؤسسات الفمسطينية تحق  متطمبات قيا  دولة فاعمة.

ار السةةةويد فةةةع تحمةةةل مسةةةؤولياتيا وبةةةذل الجيةةةود فةةةع األرض الفمسةةةطينية، بمةةةا فييةةةا القةةةدس كمةةةا أكةةةدت اسةةةتمر 
، وستعن  بمكافحة التطورات السمبية فع المنطقة )ج(، حيث ال يسم  لممؤسسات الفمسطينية العمل لالشرقيةل

 بينما تحل المستوطنات محل السكان األ ميين.
 47/9/5046الخميج، الشارقة، 

 
 اريس يأمل السفر يوما بجواز سفره الفمسطين رئيس بمدية ب :9

فةةع قيةةا  دولةةة  أممةةورمةةيس بمديةةة بةةاريس برتةةران دوالنةةوي الخمةةيس مةةن القةةدس عةةن  أعةةربا ف ب:  -القةةدس 
فمسةةةطينية قريبةةةا، وذلةةةف  ةةةداة لقةةةا  مةةة  الةةةرميس الفمسةةةطينع محمةةةود عبةةةاس تةةة  خبللةةةو منحةةةو مواطنةةةة الشةةةرف 

 الفمسطينية.
فةع معيةد شةاتوبريان الفرنسةع فةع القةدس الشةرقية المحتمةة ولةيس  أقةي ل اسةتقبال كبل  دوالنوي جا  خةبلل حفة

مةةن نةةوع فيةةراري وماروسةةيا تنظمةةو البمديةةة  4فةةع القن ةةمية الفرنسةةية، وذلةةف بسةةبب معةةرض لسةةيارات فورمةةوال 
 فع محيط القن مية، وف  م ادر دبموماسية.  اإلسراميمية

، لفرنسةةع يح ةةل عمةة  امتيةةاز مواطنةةة الشةةرف فةةع فمسةةطين ولأاعتةةزازه الشةةديد امةةس بكونةةو لدوالنةةوي  وابةةدي
 األوللالمسةؤول السياسةع الفرنسةع لمؤكدا فع حنور القت ل العةا  لفرنسةا فةع القةدس فريةديريف ديزانيةو انةو 

 .  لالمتحدة بالدولة الفمسطينية كدولة كاممة العنوية واألم االعتراف فع المحافل الدولية لالذي دعا ببلده ال  
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 أتمكةنجةواز سةفر مةواطن مةن فمسةطين وان  إلة يتحةول جةواز سةفر مةواطن الشةرف  أن اةنانتظر ل وأناف
الحنور المؤلف من شخ ةيات فمسةطينية بيةني  رميسةة بمديةة بيةت لحة   أما ، وذلف فع كممتو لمن السفر بو

مثمةةةون عةةةن فةةةع النةةةفة الغربيةةةة المحتمةةةة فيةةةرا بةةةابون والمندوبةةةة السةةةابقة لفمسةةةطين فةةةع بةةةاريس ىنةةةد خةةةوري وم
 التعاونية الفرنسية. 

القةةدس عا ةةمة الدولةةة  إلةة سةةنوات والةةذىاب  أو أشةةيرىنةةا بعةةد  إلةة العةةودة  لآمةةلوتةةاب  رمةةيس بمديةةة بةةاريس 
 . إسراميللعا مة دولة  أيناالفمسطينية، القدس 

 47/9/5046القدس العرب ، لندن، 
 

 نكبة جديدة ف  النقب! ;9
 أسعد عبد الرحمن

حةةين دعةةت يةةةو  الثبلثةةا  المن ةةةر   4918بعةةة العميةةا لمجمةةةاىير العربيةةة فةةع فمسةةةطن حسةةناح فعمةةت لجنةةةة المتا
إل  حشد أكبر مشاركة جماىيرية إلنجاح اإلنراب العا  الذي سيع  منطقةة النقةب. ففةع الوقةت الةذي  44/6

أل وار يسمط فيو اإلعبل  العربع والفمسطينع النو  عم  تيويد مدينة القدس ومدن النفة الغربية المحتمة وا
، قّممةةا يسةةمط النةةو  عمةة  «الخةةط األخنةةر»ومنطقةةة الجميةةل فةةع شةةمال فمسةةطين الواقعةةة نةةمن مةةا يسةةم  

منطقة النقب، ر   حيوية ىذه المنطقة وأىميتيا نمن المنظور االستراتيجع اإلسراميمع، والتع تبم  مساحتيا 
 مميون دون ، أي أكثر بقميل من ن ف مساحة فمسطين التاريخية. 43حوالع 

فةةع تحقيةة  « إسةةراميل بيتنةةا»و« الميكةةود»وفشةةل حزبةةع   ،49وفةةور اإلعةةبلن عةةن نتةةامج انتخابةةات الكنيسةةت الةةة
الفوز بأ مبية مريحة تمكنيما مةن تشةكيل حكومةة وفقةاح لشةروطيما، خشةع نتنيةاىو أن تعةو  التركيبةة المرتقبةة 

ب، لةةةذلف سةةةارعت حكومتةةةو لمحكومةةةة إقةةةرار أخطةةةر مخطةةةط كولونيةةةالع اقتبلعةةةع يسةةةتيدف تيجيةةةر أىةةةالع النقةةة
االسةةةتيطانع، الةةةذي  ةةةادقت عميةةةو « برافةةةر»عمةةة  مخطةةةط « بينةةةع بةةةيجن»االنتقاليةةةة بةةةإقرار تو ةةةيات الةةةوزير 

ألف دون  وتسجميا باس  دامةرة أرانةع إسةراميل، مةن  800، بحيث ت ادر حوالع 44/9/1044الحكومة فع 
ألةف  400قرية، يعيش فييةا قرابةة  10تبم  ، والتع « ير المعترف بيا»خبلل ترحيل العرب البدو من القرل 

شخص، وجميعيا تفتقر لمستمزمات الحياة النرورية أ بل، وتعد أسوأ حاالح مةن القةرل السةب  المعتةرف بيةا، 
حيث يعةيش بيةا أينةاح مةا يقةارب العةدد السةاب ، وذلةف مةن خةبلل تجمةيعي  عمة  أقةل مةن ممةة ألةف دونة  فةع 

تجمعةاح سةكانياح ييوديةاح عمة   44حت  ديمونا جنوباح، وذلف بيدف إقامةة  منطقة السياج الممتدة من رىط شماال
 أنقاض البمدات العربية.

لقةد اعتبةةر النامةب العربةةع السةاب  فةةع الكنيسةةت )البرلمةان اإلسةةراميمع( ورمةيس لجنةةة التوجيةو العميةةا لفمسةةطينيع 
دة قةةةانون برافةةةر وتقديمةةةو م ةةةادقة المجنةةةة الوزاريةةةة لشةةةؤون التشةةةري  عمةةة  مسةةةو »النقةةةب، طمةةةب ال ةةةان ، أن 

كمةا «. لمكنيست من قبل الحكومة اإلسراميمية لمت ويت عميو، ىو بداية التأكيد عم  نكبة جديدة لعرب النقب
، منةةذ احةتبلل أرنةةي  قبةةل خمسةة وسةةتين عامةةاح، 18األخطةةر الةةذي يواجةو فمسةةطينيع « مخطةةط برافةر»اعتبةر 

رل، وم ةةادرة سةةافرة ألرانةةع عةةرب النقةةب، وىةةذه ألنةةو فةةع حقيقتةةو مخطةةط تيجيةةر جديةةد وعمميةةة ترحيةةل أخةة
. فتنفيةةذ ىةةذا 4918مةةا حةةل بفمسةةطينيع النقةةب )و يةةره( عةةا   -فةةع مأسةةاويتيا وكارثيتيةةا-الممارسةةات تشةةابو 

ألةف دونة ،  860فع الممة مما تبق  من أرانع بأيدي عةرب النقةب، أي حةوالع  90المخطط يعنع م ادرة 
طقةةة النقةةب الغربةةع، وفةةع منطقةةة النقةةب الجنةةوبع، وتيجيةةر عشةةرات وىةةذا يشةةمل كةةل األرانةةع العربيةةة فةةع من

الجديد فع مخطط برافر، أنو يةت  بقةوة القةانون، أي »القرل العربية وىد  آالف البيوت. وخت  ال ان  بالقول: 
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أننا نتحدث عن عممية تطيير عرقع بقوة القانون وترانسفير من قبل حكومة إسراميمية عن رية ند مواطنين 
ن ىويتيةةا، وىةةذا انتيةةاف  ةةارخ لكةةل القةةوانين والمواثيةة  التةةع تعنةة  بحقةةو  اإلنسةةان ،خا ةةة حقةةو فةةع يحممةةو 

 ، مطالباح بتدخل مجمس حقو  اإلنسان فع ىيمة األم  المتحدة، ومفونية االتحاد األوروبع.«التممف والسكن
وديمو رافيةة لم ةمحة يسع ، كغيةره مةن المخططةات السةابقة، إلة  إحةداث تغييةرات جغرافيةة « برافر»مخطط 

خطةةةةةط التيويةةةةةد، بمنةةةةة  التوا ةةةةةل بةةةةةين النةةةةةفة الغربيةةةةةة وقطةةةةةاع  ةةةةةزة، وذلةةةةةف مةةةةةن خةةةةةبلل بنةةةةةا  مسةةةةةتعمرات 
)مسةةتوطنات(، فنةةبلح عةةن بنةةا  مراكةةز عسةةكرية واسةةتخباراتية. كمةةا أن الدولةةة ال ةةييونية تةةرل أن بقةةا  عةةرب 

ا ييةدد ال ةبغة الييوديةة التةع تسةع  النقب عم  أرانيي  يسي  م  األيا  فع التوا ل الجغرافةع مة   ةزة، مة
ليةةا الدولةةة ال ةةييونية. وفةةع ذات اإلطةةار، تةة  مةةؤخراح إطةةبل  حممةةة إعبلميةةة واسةةعة  ايتيةةا تشةةجي  العةةامبلت 
الييوديةةة عمةة  االنتقةةال لمسةةكن فةةع النقةةب، الةةذي يمثةةل احتيةةاطع األرض األخيةةر المتبقةةع لمفمسةةطينيين داخةةل 

نة  زيةادة نسةبة السةكان الييةود فيةو. وفةع ىةذا السةيا ، يقةول رمةيس ، نةمن مشةروع تيويةده، بمع18أرانع الة
إن وزارة الداخميةة اإلسةراميمية تقةدر »، حسةين رفايعةة: «المجمس اإلقميمع لمقرل  ير المعترف بيا فع النقةب»

ألف بيت فع الوسط العربع فع النقةب وحةده، عممةاح بةأن ىةذه البيةوت  11عدد البيوت المرشحة لميد  بحوالع 
عمةةة  لسةةةان البروفيسةةةور « معةةةاريف»مةةةن جانبيةةةا، ذكةةةرت  ةةةحيفة «. ألةةةف نسةةةمة مةةةن العةةةرب 80ي نحةةةو تةةةأو 

ألةةف ميةةاجر ييةةودي جديةةد فةةع  100أنةةو مةةن المتوقةة  أن يةةت  تةةوطين حةةوالع »اإلسةةراميمع يرميةةاىو برنةةوير، 
 «.منطقة النقب، فع الوقت الذي خطط فيو شارون، أيا  حكومتو، لتوطين مميون ييودي

ب تتعةةرض بشةةكل مسةةتمر ومبةةرمج لتغييةةرات جغرافيةةة وديمو رافيةةة وسةةمب وتيويةةد لؤلرانةةع بغيةةة منطقةةة النقةة
تيويةةةدىا ب ةةةورة ال تقةةةل فداحةةةة عمةةةا يجةةةري مةةةن اسةةةتيبل  وتغييةةةر لمحنةةةارة العربيةةةة واإلسةةةبلمية فةةةع القةةةدس 

سةةراميل التةةع ال تةةولع أىميةةة لبلنتقةةادات الدوليةةة، تمنةةع قةةدماح فةةع تنفيةةذ مخططيةةا لت يجيةةر عةةرب المحتمةةة. وا 
النقةب، وم ةةادرة أرانةةيي  وتةةدمير نسةةيجي  االجتمةةاعع، مةة  حمةةبلت عن ةةرية نةةدى  بيةةدف تزييةةف الةةوعع 

أن ما يجري إنما ىو »، 49/0/1043التع ذكرت، فع مقال افتتاحع فع « ى رتس»التاريخع، وفقاح ل حيفة 
فةةع محاولةةة لطةةع التةةاريخ  جةةز  مةةن  ةةراع عنيةةد تةةديره الحكومةةات اإلسةةراميمية عمةة   ةةيا ة الةةوعع التةةاريخع،

الةةةةذي ال يريحيةةةةا فةةةةع النسةةةةيان، ونفةةةةع مسةةةةؤوليتيا عةةةةن عمميةةةةات التطييةةةةر العرقةةةةع ونشةةةةو  قنةةةةية البلجمةةةةين 
 «.الفمسطينيين

لم ادرة وتيجير عشرات اةالف مةن أبنةا  القةرل البدويةة الفمسةطينية فةع النقةب، « برافر»إن تطبي  مخطط 
، بحيةةث ال تكفةةع لمةةرد عميةةو بيانةةات «الخةةط األخنةةر»داخةةل ينةةيف مأسةةاة جديةةدة إلةة  م سةةع الفمسةةطينيين 
 الشجب من األم  المتحدة واالتحاد األوروبع.

القديمة، وى  يواجيون سياسة « األسرلة»وحدى  لمواجية مشاري   18وفع واق  الحال، اليو  يقف فمسطينيو 
ن كنا نحن  جرا ات عن رية مستمرة تستيدف طمس وجودى  وىويتي . وا  ، وال يح  لنا إمبل  ما «نبعيدي»وا 

لمنقةب، لموقةوف  18عممو، إال أن المطموب ىو عمميات مساندة مةن كافةة مةدن فمسةطين  18عم  فمسطينيع 
بحز  فع وجو ىذا المخطةط مةن خةبلل رفة  سةقف االحتجةاج ومةؤازرة أىةالع النقةب فةع دفةاعي  عةن أرنةي . 

يةد وأخطرىةا التةع ونةعت ونفةذت عمة  نطةا  ذلف أن عممية تيجير عرب النقب باتت من أى  مشةاري  التيو 
موقعةةاح طبيعيةةاح لتطةةوير ال ةةناعة والسةةياحة  -مةةن وجيةةة النظةةر اإلسةةراميمية-واسةة ، حيةةث تعتبةةر ىةةذه المنطقةةة 

 والزراعة، ومن ث  استيعاب ممات اةالف من الغزاة الييود القادمين من شت  أنحا  العال .
 47/9/5046، االتحاد، أبو ظب 
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 توسيع الدائرة وحتميةكيري  >9
 نبيل عمرو
عمةة  السةةيد كيةةري أن يبةةذل جيةةدا أكبةةر مةة  أقطةةاب القيةةادة اإلسةةراميمية؛ فيةةذه القيةةادة التةةع يفتةةرض أن تكةةون 
الحكومة عنوانيا القانونع والرسمع، تكاد تفقد شخ يتيا واتجاىيا، حتة  نتنيةاىو لة  يعةد رميسةا لمةوزرا  بقةدر 

نةةا يبةدو أنةةو يحةاول تنسةةي  المواقةف المتباينةةة داخةل الحكومةةة، مةا ىةةو طةرف يتنةةافس مة  أطةةراف أخةرل، وأحيا
 و البا ما يفشل فع تحديد موقف أ مبية أو اتجاه مركزي مؤثر فع  ن  القرارات.

وىةةذا الونةة  الحكةةومع فةةع إسةةراميل، يبةةدو كمةةا لةةو أنةةو الو ةةفة األكثةةر نجاعةةة لجعةةل السةةيد كيةةري واقفةةا عمةة  
نفذ منيا بعض مشاريعو أو مقدماتيا، حت  إن الرجل الذي بدأ واثقةا مةن حافة اليأس من إمكانية إيجاد ثغرة ت

نفسو، ومن قدرات الدولة العظم  عم  ونة  عجمةة السةبل  عمة  سةكة أفنةل مةن كةل سةابقاتيا، اقتةرب بعةد 
أرب  زيارات لممنطقة، وأكثر من مامة ساعة لقا ات م  زعماميا، إل  التيديد بنفض اليد، وكةرر الجممةة التةع 

ال أمةةةل بالنجةةةاح إذا لةةة  يقةةةد  الفمسةةةطينيون »كثيةةةرون ممةةةن سةةةبقوه عمةةة  تكرارىةةةا باعتبارىةةةا بةةةاب اليةةةرب  دأب
 «.واإلسراميميون عم  اتخاذ قرارات شجاعة ومؤلمة

ذا كةةان مةةن المبكةةر الجةةز  بفشةةل كيةةري، أو أنةةو بالفعةةل سةةوف يةةدير ظيةةره انتظةةارا لتمةةف القةةرارات المؤلمةةة أو  وا 
 عم  الطرفين كعامل أساسع فع نجاح ميمتو يبدو  ير واقعع.المستحيمة، فإن اعتماده 

فكةةل مةةا حةةدث منةةذ مدريةةد وأوسةةمو أعطةة  خبل ةةة أساسةةية، ىةةع اسةةتحالة اتفةةا  الطةةرفين بالترانةةع. فإمةةا أن 
يفرض القةوي اإلسةراميمع عمة  النةعيف الفمسةطينع حةبل مةن جانةب واحةد، ولةذلف منةاعفات ي ةعب تحديةد 

مةةا أن تقةةرر الواليةةات المتحةةدة طةةرح مبةةادرة متكاممةةة تفةةرض عمةة  الطةةرفين أثرىةةا عمةة  الحانةةر والمسةةتقبل ، وا 
الفمسةةةطينع واإلسةةةراميمع مةةة  ونةةة  ترتيبةةةات مؤجمةةةة لمونةةة  السةةةوري والمبنةةةانع فيمةةةا يمكةةةن تسةةةميتو بالترتيةةةب 

 اإلقميمع الجديد، بعد الزلزال العربع الذي سمع تسرعا بالربي .
ن كانةةةت فيمةةةا يت ةةةل بقيةةةا  إسةةةراميل القويةةةة عمةةة  ا ألرض بفةةةرض حةةةل مةةةن جانةةةب واحةةةد، فةةةإن ىةةةذه الفكةةةرة وا 

نموذجية فع وقت ما، وأفرزت انسحابا من  زة، إال أن الون  الحكومع الراىن فع إسراميل ال يسةم  بجعةل 
 ىذه الفكرة سياسة معتمدة.

جرا ات عممية فةع ىةذا االتجةاه، إال أن مةا حةدث بشةأن  ةزة فةع عيةد شةارون لةن  يحةدث قد تتراك  خطوات وا 
رسةةميا فةةع عيةةد نتنيةةاىو. فالحةةل مةةن جانةةب واحةةد ربمةةا يتكةةرس فةةع الواقةة ، ولكنةةو أبةةدا لةةن يكةةون حةةبل سياسةةيا 

 ين  حدا لم راع.
أمةا االحتمةال اةخةةر وىةو المبةةادرة الممزمةة أو المفرونةةة، فينالةف مؤيةدون ىةةامون لحتميةة طةةرح مبةادرة، وىنةةا 

ب إل  التحق  ىو أن تعيد الواليةات المتحةدة ات ةاالت نشةطة يبدو حتميا توسي  دامرة المشاركين فييا، واألقر 
، م  إدخال تعديبلت جوىرية عم  طريقة عمميا كع تكون المبادرة المطموبة ذات بعد «الرباعية»م  أطراف 

مكانيةةات أعمةة  لمتحقةة . إال أن الخةةوف يكمةةن فةع  ىةةل سةةيتف  الجميةة  عمةة  أن تكةةون المبةةادرة »دولةع فعةةال وا 
رافيا بالذات ممزمون بيا، وذلف عم  عكس خطة خريطة الطري  التةع ونةعيا الجمية  ولة  ممزمة؟ أو أن أط

 «.يمتز  بيا أحد
ذا مةةةةا تو ةةةةل  م ةةةادر بريطانيةةةةة أف ةةةحت عةةةةن أن بحثةةةةا يجةةةري حةةةةول ىةةةذا األمةةةةر مةةةة  اإلدارة األميركيةةةة، وا 

عادتيةةا « اعيةةةالرب»المتبةةاحثون إلةة  تفةةاى  حةةول المنةةمون واةليةةات، فينةةا ي ةةب  نفةةض الغبةةار عةةن إطةةار  وا 
 أمرا واقعيا يجدر التفكير فيو. -لمعمل بم داقية أكثر 
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عمةةة  مبةةةدأ حةةةل « الرباعيةةةة»ففةةةع شةةةأن تحريةةةف الممةةةف الفمسةةةطينع نحةةةو الحةةةل فينالةةةف إجمةةةاع بةةةين أطةةةراف 
 الدولتين، ما يشج  عم  بمورة خطة مطورة قابمة لمتطبي .
مة وتف يبل، فمقد أفشل األميركيون الرباعية الدوليةة؛ لقد تراج  مبدأ االحتكار األميركع لمحل فع المنطقة جم

 ألني  تعامموا معيا كمجرد إطار إلدارة شكمية الزمة مستع ية.
أما اةن فيبدو، ولو من قبيل االستنتاج بالمقارنةة مة  المواقةف األميركيةة مةن أمةور عةدة، أن باإلمكةان تراجة  

طقع، لم محة تعاون أكثر جدية مة  األطةراف الدوليةة األميركيين عن ىذا االحتكار  ير المجدي و ير المن
 المعنية بالشر  األوسط، والتع ىع فع مح مة األمر ال تتناقض م  الرؤية األميركية.

الدوليةةة عمةة  المبةةادرة وآليةةات تطبيقيةةا.. سةةوف يحةةد مةةن المواقةةف « الرباعيةةة»إن تفاىمةةا بةةين القةةول المشةةكمة لةةة
ؤدي وب ةورة تمقاميةة إلة  إنةعاف الفيتةو اإلسةراميمع عمة  مجةرد فةت  والسياسات األحادية الجانةب، وسةوف ية

الممةةف أ ةةبل. فيةةل يفكةةر السةةيد كيةةري بيةةذا االتجةةاه أ  أنةةو سةةينف  وقتةةا طةةويبل فةةع انتظةةار القةةرارات المؤلمةةة 
 والمستحيمة من الجانبين؟

الةداخمع، سةوا  فةع إن من ينزل ال اعدين عن أعم  الشجرة، لةيس قةرارا طوعيةا مةني  قةد يكةون فيةو ىبلكية  
إسراميل أ  فع فمسطين. فالذي ينةزل.. ىةو الطةرف الثالةث، وىةذه المةرة ال أرل مرشةحا ألدا  ىةذا الةدور سةول 

 الدولية، ولكن ليس عم  طريقة تونع بمير وجيوده التع ل  تعد ترل.« الرباعية»
 47/9/5046، الشرق األوسط، لندن

 
 يحافظان عمى تركة سإلم فياضرئيس الوزراء الفمسطين  الجديد ونائباه س 0:

 دوف فايسغبلس
، أي منذ ُعين وزيرا لممالية، وبعد ذلف خبلل سنوات واليتو لرماسة 1001نج  الدكتور سبل  فياض منذ سنة 

الوزرا ، فع أن يغير تغييرا جوىريا نظا  الحياة فةع السةمطة الفمسةطينية. فمةن وجيةة الحكة  تقةررت نظة  ادارة 
ادارة ماليةةة مناسةةبة واسةةُتعممت شةةفافية ميزانيةةة وُفرنةةت رقابةةة حسةةابية مناسةةبة عمةة  سةةميمة، وتقةةررت قواعةةد 

 نشاط السمطة المالع.
ومةن الوجيةة االقت ةادية ة شةج  تحسةن سةموف السةمطة دوال مةن العةال  عمة  اعةادة تجديةد الةدع  المةالع ليةا، 

تشةةجي  االسةةتثمارات االجنبيةةة وطةةورت المسةةاعدة الماليةةة التةةع أخةةذت تةةزداد مةة  اجةةرا ات اقت ةةادية داخميةةة ك
والمحمية اقت اد السمطة وحسنتو. ومن الوجية االمنية تمت اعادة تنظي  قوات االمن الداخمع واستبدل آالف 
رجال الشرطة والقادة من أبنةا  جيةل االنتفانةة بقةوة امنيةة جديةدة مطةورة قممةت كثيةرا الجريمةة البشةعة وعممةت 

 ل  اسراميميين.فع نجاعة عم  من  االرىاب الموجو ا
وتحسنت جدا الحياة فةع ييةودا والسةامرة وتنةا لت البطالةة وزاد معةدل دخةل الفةرد وُجةددت السةياحة، وأ ةب  
اليدو  والسكينة واالستقرار حقيقةة جوىريةة مسةتمرة. يقةول رمةيس السةمطة الفمسةطينية أبةو مةازن وفيةاض اينةا 

اسيا واقت اديا واخبلقيةا فظيعةا. ويعمة  أبةو مةازن منذ زمن بعيد إن االرىاب جمب عم  الفمسطينيين نررا سي
ان الشةةةةرط المسةةةةب  لتسةةةةوية سياسةةةةية اسةةةةراميمية فمسةةةةطينية ىةةةةو اسةةةةتمرار اليةةةةدو  واالختفةةةةا  المطمةةةة  لبلرىةةةةاب 
والعنف. وليس ىذا طمبا اسراميميا فقط فكل دول العال ، وال سيما تمف التةع تةدع  السةمطة الفمسةطينية بسةخا ، 

 ين بشدة االستمرار فع اقامة ىدو  الواق  الجديد.ستطمب من الفمسطيني
وىكةةذا منةةذ أنيةة  رمةةيس الةةوزرا  فيةةاض مةةدة واليتةةو عةةين أبةةو مةةازن بةةدال منةةو اشخا ةةا يريةةدون ويسةةتطيعون 
نةةمان اسةةتمرار وجةةود االسةةتقرار واليةةدو . وقةةد ُعةةين الةةدكتور رامةةع الحمةةداا رميسةةا لمةةوزرا  وىةةو انسةةان ذو 
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ن كا نت تعوزه التجربة الرسمية، وىو معروف فع بمده وفةع العةال  بأنةو مةدير نشةيط  يت اكاديمع مدىش وا 
ونةةاف  وعممةةع. وي ةةفو أحةةد ا ةةدقامع وىةةو رجةةل اعمةةال فمسةةطينع يعةةرف الةةدكتور الحمةةد اا جيةةدا بأنةةو رجةةل 

وىةةو عمةة  يقةةين مةةن نجةةاح الةةدكتور ’. نةةاف  يتةةوخ  اليةةدف وعممةةع يعةةرف جيةةدا مةةا يريةةد ويعمةةل عمةة  تحقيقةةو‘
وُعين الةدكتور محمةد م ةطف  نامبةا لةرميس ’. مخموط من المواد المطموبة لممن ب‘اا، ألنو كما يرل الحمد

الةةوزرا  وىةةو اقت ةةادي ورمةةيس سةةمطة االسةةتثمارات الفمسةةطينية وكةةان فةةع المانةةع عةةامبل رفيةة  المسةةتول فةةع 
ون االقت ةةةادية البنةةةف الةةةدولع. والةةةدكتور م ةةةطف  معةةةروف فةةةع العةةةال  وُمجةةةل وخبيةةةر وذو تجربةةةة فةةةع الشةةةؤ 

 واالدارة العامة.
جا  مةن القطةاع العةا ، وىمةا شخ ةان مثقفةان ومعتةدالن وعمميةان، تربيةا عمة  قةي  الثقافةة ’ مختص‘كبلىما 

والحنةةةةارة ونيةةةةج الحيةةةةاة الغربةةةةع. وكبلىمةةةةا ذو  ةةةةبلت وتقةةةةدير فةةةةع العةةةةال ، وال شةةةةف أن ىةةةةذين الشخ ةةةةين 
عجةةب اذا ان سةةارع متحةةدثو حمةةاس فةةع  ةةزة الةة  فمةةيس مةةن ال’. تركةةة فيةةاض‘سةةيعمبلن عمةة  الحفةةاظ عمةة  

التنديد بالتعيين. وقد امتن  أبو مازن من ان ُيعين لممن ب الجديد أحدا من حرس فت  التقميدي، ومن قةدما  
جيةةةةل المقاومةةةةة والثةةةةورة مثةةةةل جبريةةةةل الرجةةةةوب، الةةةةذي تحةةةةدث مةةةةؤخرا فةةةةع التمفةةةةاز المبنةةةةانع عةةةةن أنةةةةو لةةةةو ممةةةةف 

 ن المناسب ان ُتمق  عم  اسراميل.الفمسطينيون قنبمة ذرية لكان م
يتبةين فةع ىةذه المةةرة اينةا أن أبةو مةةازن زعةي  واٍع ومسةؤول ومتةةزن. فربمةا كةان تعيةةين اشةخاص آخةرين ربمةةا 
يكونةةون مقبةةولين أكثةةر يتمقةةاه الشةةارع الفمسةةطينع بالتشةةجي  لكةةن ارادة االسةةتمرار فةةع االسةةتقرار والحفةةاظ عمةة  

احتمال احراز تسوية سياسةية مة  اسةراميل حثتةو عمة  أن يقةرر قةرارا مختمفةا العبلقات السميمة بالدول الغربية و 
 وىذا إظيار لممسؤولية.

مةةن الميةة  ان ُتعةةاود حكومةةةة اسةةراميل تةةذكرىا أن أبةةو مةةةازن لةةن يكةةون ىنةةاف الةةة  األبةةد وأنةةو سي ةةعب عمةةة  
 اسراميل ان تجد شريكا أفنل منو فع تسوية سياسية.

 46/9/5046يديعوت 
 47/9/5046، لندن القدس العرب ،

 
 لتجارة السإلح اإلسرائيم "النادي الذىبّ "  4:

 أوري مسغاف
قبةةل بنةةعة أسةةابي ، فةةع حماسةةة الجةةدل حةةول ميزانيةةة الةةدفاع، دخةةل فةةع المعركةةة اسةة  المةةوا  احتيةةاط  يةةورا 
آيبلنةةةد. فعمةةة  أثةةةر زعمةةةو أنةةةو يمكةةةن االقتطةةةاع مةةةن الميزانيةةةة اقتطاعةةةا عميقةةةا، نسةةةب اشةةةخاص مجيولةةةون فةةةع 

ز ال  موقفو بواعث مرفونة ىع االنتقا  وخيبة األمل، ألنو ل  يستط  الح ول عم  رخ ة ت ةدير الجيا
أمنع. وكانت المفاجأة الكبرل فع م ارعة الوحل ىذه، من وجية نظري، أن آيبلنةد الةذي كةان فةع المانةع 

ن بتجةةةارة رمةةةيس شةةةعبة التخطةةةيط فةةةع الجةةةيش االسةةةراميمع ورمةةةيس مجمةةةس االمةةةن القةةةومع يريةةةد أن يشةةةتغل اة
 السبلح. لكننع تذكرت مبم  كونع، مثل أكثر االسراميميين،  ارقاح فع ظبل  السذاجة والجيل واالنكار.

يوجد مواطنان اسراميميان مثاليان عم  األقةل يطمبةان إلينةا أن نسةتيقظ عمة  الواقة . فقةد أنةتج السةينمامع يوتةا  
لسبلح اإلسراميمية. ومن جممة ما يو ف فيو االنتقال فيمدمان فيم  لالمختبرل، وىو فيم  توثيقع عن  ناعة ا

السري  لنباط كبار فع الجيش االسراميمع ال  االشتغال بالت دير األمنع. ويح ر العناية فع ىذا الجيةاز 
القةةةانونع، الةةةذي ُيمّكةةةن ىةةةذا االنتقةةةال، دون كةةةع شةةةوت آخةةةر اسةةةمو إيتةةةع مةةةاف، وىةةةو محةةةاٍ  مخةةةتص بحقةةةو  

فة لىة رتسل، ىةذا االسةبوع، أن اسةراميل باعةت باكسةتان وم ةر والجزامةر واتحةاد االنسان. فقد ُنشر فةع  ةحي
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االمةةارات والمغةةرب معةةدات أمنيةةة فةةع السةةنوات الخمةةس األخيةةرة. وليسةةت ىةةذه الخمةةس السةةعيدات وحةةدىا ألنةةو 
دولةة اخةرل، فاسةراميل ال ةغيرة ىةع مةن أكبةر م ةدرات  410تظير فع و فة الت دير األمنع ال  جانبيةا 

 فع العال . السبلح
رف  المحةامع مةاف اسةتمنافاح فةع اةونةة االخيةرة إلة  المحكمةة العميةا، طالبةاح أن تةأمر جيةاز االمةن بةالكف عةن 
اخفا  من يرب  من ىذا األمر عن الجميور. وىذا أحد األسرار المحفوظة فع الدولة، وىو سةر مةن يعتبةرون 

 السبلح االسراميمع.فع النادي الذىبع الذي يمن  أعنا ه الح  فع االتجار ب
فقةةط. وىةةع تشةةتمل اةن عمةة   1007ي ةةعب ان ن ةةد ، لكةةن ىةةذه الغابةةة الكثيفةةة ُنظمةةت دسةةتورياح فةةع العةةا  

 8746ألةف رخ ةة تسةوي  و 49مشتغبل مستقبلح. وُأ در مةن أجميةا الة  اليةو  نحةو  343شركات و 4006
 رخ ة ت دير.

من النباط المتقاعدين يتمتعون بيذا الحة  الزامةد  يدور الحديث عن حمقة مغمقة وعن ثمة من ذوي العبلقات
 الذي يمن  لي  فع الظبل  ودون مدة تبريد.

انيا عبلقة مرينة بين المال والسمطة واألمن تستعمل عالما كامبل تحت الرادار العا . ولقةد جةرل لتنظيميةال 
ع جةداح ألن التنظةي  تة  داخةل فع الحقيقة فع إطار قانون الرقابة عم  الت دير األمنةع، لكةن ىةذا تنظةي  جزمة

أسةوار الجيةةاز، وألنةةو كةذلف فيةةو ال يخنةة  لرقابةةة المجتمة  المةةدنع. حسةةبنا أن نةةذكر مةثبلح اييةةود بةةاراف الةةذي 
كةةان رمةةيس الةةوزرا  ووزيةةر الةةدفاع ورمةةيس ىيمةةة أركةةان ويتجةةو الةة  لالت ةةدير األمنةةعل )أي االتجةةار بالمعةةدات 

 ةل من السياسة.والخبرة( فع كل مرة يح ل فييا عم  لعطم
لكةةن التةةأثير القيمةةع واالخبلقةةع لوجةةود كةةل اولمةةف الم ةةدرين الممتةةازين يتجةةاوز كثيةةرا شةةؤون االدارة السةةميمة. 
ألن الجميةةور االسةةةراميمع لةة  يواجةةةو قةةط ب ةةةورة عميقةةة حقيقةةةة ان سةةبلحا اسةةةراميميا وخبةةرة عسةةةكرية اسةةةراميمية 

  المعمورة. ىذه حقاح ىع ذراع الجيش االسراميمع الطويمةة، واعدادا اسراميميا تتدف  ببل انقطاع ال  جمي  أنحا
وىع تبم  كل مكان، ويشمل ذلف أشد نظ  الحك  ظبلما وأكثر ال راعات قسوة. إن ال ةناعات األمنيةة ىةع 
فةةع الحقيقةةة عن ةةر حاسةة  فةةع منعةةة االقت ةةاد اإلسةةراميمع، فيةةع تُةةدخل مميةةارات مةةن العممةةة االجنبيةةة، وتةةوفر 

 ل، لكن ليا ثمنا.آالف اماكن العم
إن معن  ىذا النشاط ىو ان اسراميل تؤدي دور العبة مركزية فع سبا  التسم  العالمع. ويحدث ىذا بسبب 
الطم  وببلدة الحس االخبلقية المذين يسيل جدا حفزىما حينما يةت  كةل شةع  فةع الظةبل . وعمة  مةر السةنين 

يو  أ ةب  محتاجةاح إلة  جيةات أكثةر اتزانةا تكةب  نعفت حت  القيود المتوانعة إل  درجة أن جياز األمن ال
جماحةةو، مثةةل بريطانيةةا التةةع حظةةرت عمةة  اسةةراميل ت ةةدير منظومةةات تشةةتمل عمةة  مركبةةات بريطانيةةة الةة  
روسةةةيا وسةةةيريبلنكا وتركمانسةةةتان. ونحةةةن نبيةةة  ُطغةةةاة افريقيةةةا اينةةةا سةةةبلحاح بةةةل إننةةةا و ةةةمنا الةةة  ايةةةران )ىةةةل 

سةةةاس أننةةةا فةةةع آخةةةر النيةةةار مةةةا زلنةةةا نيةةةاج  قوافةةةل وسةةةفن السةةةبلح فةةةع تتةةةذكرون نةةةاحو  منبةةةار؟(. والشةةةع  األ
  يحات ىجو  وُنجيد أنفسنا إلفشال  فقات آخرين ونعظ العال  كمو فع االخبل . فيا لمعار.
 46/9/5046، "ىآرتس"
 47/9/5046، األيام، رام اهلل
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