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 التفاق التهدئة غزة وفقا   أبو مرزوق: على السلطة الفلسطينية البدء بوضع آليات لعمل معابر .0

موسر  أبرو مررزو   قران ة،غرز ، عر  وكالرة اايالرون مر  1/9/2114القدس العربي، لندن، ذكرر  
فرري لءرراف توفزنررويي عرلررتا قيرراة تااقةرر ح التاب ررة لرررمماس،  علررو المكتررس السناسرري لمركررة ممرراس

 شررركن فررورل، لررذل  عوررر مرر  المفتررر  أ  نرررت  تيفنررذ اتفررا  التاديرررة مرر   سررراينن ب"مسرراف اامررد، أيرررا 
السررو ة الفوسرر نينة أ  تبررادر لولرر  الرري   وا لنررا  ل مررن م ررابر الء رراج، وأ  ت ررر  عورر  الجايررس 
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اإلسراينوي فتح جمن  الم ابر وآلنة تشغنواا دو  أ  نءتةر اامر عو  م بر كر  أبو سال  تالواةرن 
 بن   سراينن وق اج غزةح".

فاولا  الءاهرة أ  نءتةر اتفا  التاديرة عور  فرتح م برر وأولح أ  الوفد الفوس نيي رف  خالن م
 لتشمن جمن  الم ابر. ″"كر  أبو سال " جيوبي ق اج غزة، وأةر عو  ةنغة "فتح م ابر الء اج

 يرا تر  التوافر  مر   قران أبرو مررزو  ، م  غزة، أ 1/9/2114المركز الفلسطيني لإلعالم، وألاف 
في المكومررة السررابءة بغررزة نررو  اارب رراف الءرراد  أل مرر  المكومررة الفوسرر نينة عورر  ةرررف رواتررس مررو 

 يزون الرواتس لجمن  المو فن .
وألرراف أبرررو مررررزو  خرررالن مررردنا متوفرررز عورر  قيررراة ااقةررر  الفلررراينة الونورررة    مرررو في المكومرررة 
السررابءة بغررزة المرردينن  ترر  التوافرر  عورر  يررزون رواترربا  نررو  اارب رراف، ونبءرر  الخررالف عورر  ال سرركرنن  

 ال من عو  أ  نت  ةرف جمن  الرواتس كما هو متوق  اارب اف. وجار  
وأولح أبو مرزو  أيا م  المفتر  أ  ن ءد خالن شار سربتمبر المءبرن مررتمر إلعمرار ق راج غرزة 

 المدمر بف ن عدوا  االمتالن الةانويي.
 وتاب : "ت جنن اإلعمار وف  المةار نمتاج لءرار سناسي م  السو ة الفوس نينة"

ف أبررو مرررزو : " بن ررة االمررتالن نرريء  ال اررد لكرر  الةررانويي عيرردما شرر ر بءرروة الخةرر  ومررا وألررا
 لدنا م  الءوة وما نست ن  ف وا فسنسم  كومتا بال تردد".

عزا  ااممد بمماولتا االعتداف عونا: "قو  الءنادل في مركة فتح وقان أبو مرزو  ردا عو  ما ذكره 
  مررا نبرردو الكرسرري الررذل أيرر  عونررا أكبررر ميرر  ايرر  ال تسررت ن  ل ررزا  ااممررد أنثيرراف المفاولررا ، عورر

السرررن رة عوررر  الموفرررا ، وأخبرترررا  ذا ال ن جبررر  وجوديرررا يخررررج "نءةرررد وفرررد ممررراس" فءررران ال ال.. ال 
 يست ن  عمن شيف بدويك ".

وأكد عو  أ  مماس ستبء  موتزمة بوقف   ال  اليار ما التز  باا االمتالن، وقران: "سيمةرن عور  
 ار والمنياف ولو  ان الوق ".الم 

 
 راض من سيناء المصريةأ بإضافةرفض حل قضية الالجئين نو ... عباس لن نقبل بدولة في غزة .2

قان رينس دولة فوس ن  مممود عباس  ييا مستمرو  في ترسنخ الدنمءرا نة وااليتخابا  : را  هللا
 المركنة ميذ المرتمر ااون لمركة 'فتح'.
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أما  المرتمر الراب  لمركة فتح،  قون  را  هللا والبنرة، الذل عءد في مدنية  سعباجاف ذل  في كومة 
البنرة النو  اامد، تم  ش ار 'عو  ال اد باقو '، بملور عدد م  أعلاف الوجية المركزنة لمركة 

 'فتح'، وأعلاف المجوس النثورل، وأمياف سر ااقالن .
هذا م  أجن أ  تأتي قنادا  شابة تممن الرانة م   : 'كن التمينا  وكن اليجا  لمرتمرك عباسوقان 

ااجنان الكبنرة أو ما كا  نسمنا الرينس المرمو  ناسر عرفا  بتداف  ااجنان'، وألاف: 'أيا س ند 
جدا أ  أرى افتتا  المرتمر وسأكو  أس د عيدما تيجح ف الناتا، ونيتخس شباس وشابا  لنءودوا هذه 

 المركة'.
أ  تستمر في قنادة يلان الش س الفوس نيي رغ  ما اعتراها م  يءا  ل ف هيا  وال بد لاذه المركة

وهيا ، وزال  هيا وهيا، ولكياا تبء  قايمة شامخة تءود هذا اليلان وكن هذا نتمء  وتأتي الدولة 
 الفوس نينة المستءوة وعاةمتاا الءدس الشرنف.

في اللفة الغربنة واستءر في غزة، ما زليا نوما المالنة بزلزان كبنر، بدأ عيديا هيا  51بر مرريا 
يذكر ايا وميذ اخت ف اإلسراينونو  النثالنثة ويم  ي ايي م  قتن وتدمنر واعتءان، وعو  رأس 
الشاداف مممد أبو خلنر الذل أمر  نث  قتن، أمر  نث  قتن، وأ   أ  هذا نذكريا بشيف مةن م  

 افيا وجرمايا وأسرايا.أياس ما في وق  ما نمارسويا عونيا لك  ل  ييس  شاد
وايتءن هذا ال دوا  الغاش  عو  غزة، وبادريا فورا باالتةان بكن دون ال ال  يممن  وبا وامدا وهو 
وقف الءتان ووقف شالن الد ، قد نكو  ايتءديا الب   لماذا ال ي وس غنر ذل ، أن  هي ال وبا  

ل اولة و وباتيا كنثنرة وممءة ولك  م  وهي كنثنرة، لك  قويا يوقف شالن الد  وم  نث   وباتيا عو  ا
 ااسف استمر االعتداف.

وجاف  المبادرة المةرنة بياف عو   وبيا يم  الذن   وبيا م  مةر أ  ت ر  المبادرة، ويم  
ي رف أ  بن  مةر ومماس ما بنياما، وم  ذل  قويا لا  علوا عو  الجر  ا  ، هيا  قلنة 

أيت  اادرى وااول ، وأيت  الومندو  الءادرو  عو  عمن  عو  مدودك  استراتنجنةو ينة قومنة 
شيف، لذل  يرند مبادرة مةرنة توقف شالن الد ، وتمي  تدمنر البود وتمون دو  قتن اا فان وقتن 

تءرنبا م  المدينن  م  اا فان  %97اليساف والشنوخ، ويم  ي رف تماما أ  الممةوة لاذه المرس 
 واليساف والشنوخ.

لمبادرة المةرنة والتي ةادف  كنثنرا م  االعترالا  وكنثنرا م  الرف ، ولكييا ةمميا وكاي  ا 
عو  أياا الومندة التي نجس أ  تكو  عو  ال اولة، وجبيا أ راف اار  كواا وتمدنثيا  ل  الزعماف 

ا الءرنس والب ند، عو  أمن أ  نبدأ  نءاف شالن الد ، وتمكيا بة وبة واون مرة ميذ المروس النثال
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عو  ق اج غزة أ  يشكن وفدا فوس نينا م  مي مة التمرنر الفوس نينة وم  المي ما  الم ينة، 
وتوجا الوفد لوءاهرة عو  أمن  نءاف الءتان، ولو مةن ميذ  رسان الوفد لكا  عدد الشاداف أقن 

ذا شاندا،  1140والمةابو  أقن ومج  الدمار أقن، ولك  اليتنجة اليااينة لألسف الشدند هي  وا 
ل  الشاداف الذن  قلوا في عاد مشكوة شالن   ألفياه   ل  شاداف المروس النثالا السابءة وا 

ألف بن  مدمر بشكن كامن  35آالف جرنح و 10آالف شاند، باإللافة  ل   10لوةن ال دد  ل  
 وبشكن جزيي واستمر الءتان.

نةبر ونةبر ونةبر، هو نجوس لماذا يستان  بش بيا ودماف ش بيا وم اياة ش بيا؟ م  أجن ماذا؟ 
عايوة ش ب  م   00في بنتا وق  الف ور نف ر هو وعايوتا تأتنا قذنفة تفت  با وب ايوتا، نثمة 

السجن المديي ول  ت د موجودة، وم  ذل  كيا مةرن  عو  أ  نبء  الوفد ويفاو ، وال أيكر أنلا 
بةرامة كن ما مةن هو لد  أ   سراينن ت يت  وأةر  وةمم  عو  أ  توءيا درسا، وأقون لك 

 المشروج الو يي الفوس نيي تمركز في غزة والخونن.
الذل عءد في عاد مرسي  1011المبادرة المةرنة كاي  تءون وقف   ال  اليار وال ودة  ل  اتفا  

 والذل اعتبروا خرقا كبنرة مرنثمة، ايا مءدس جاف م  عاد مرسي، ومرسي مءدس، والمرشد مءدس.
تي ت  التوةن  لناا هي وقف   ال  اليار وبءنة الءلانا تدرس فنما ب د 'شو عدا ما والتفاهما  ال

آالف  10شاندا، و 1140نوما، و 51بدا' ويم  م  أون نو  تمدنثيا في هذا، لماذا النو  وب د 
ألف بن  لماذا؟ هن ش بيا هن  عونيا  ل  هذه الدرجة ألنس هذا ش بيا م  نءتن في  35جرنح، و
 غزة؟. 
كن مان أماميا عمن كبنر ا  غزة أوال وأخنرا مسرولنتيا، عونيا أ  ي من ويدبر ااموان  عو 

والم ويا  والمساعدا  والماف والكارباف وال ييت ر أمدا، ويدعو هللا أ  يتمك  م   غانثة ش بيا 
نجاد بن  أو خنمة  ي ألف  يسا ، ويرند أ  تكو  المدارس جاهزة وال أعتءد أ  ت من ف 330لر وا 

وقتاا ا  المدارس ملروبة أو مسكوية، وعو  كن مان يم  ال يتارس م  مسرولناتيا وسيءو  بكن 
 ما يست ن ، ويتةن بالدون المايمة مت  يخفف ع  أهويا هذه المةايس التي  ةابتا .

ت ومو  أييا خليا تجارس المفاولا  ميذ فترة  ونوة، كيا يسم  م  اإلخوة م  الداخن والخارج 
المفاولا  ال بنثنة ولماذا هذه التيازال ؟ عءديا أوسوو، وجييا وعمويا سو ة وماوليا أ  يةن لماذا 

 ل  دولة مستءوة، فدخويا مفاولا   ونوة ول  يست   فكا  ليا أ  يءون وماذا ب د، أما مولوج 
 ناسي.التيازال  فأيا أتمدى أل  يسا  أ  نءون  ييا تيازليا هيا أو هيا  في أل مولوج و يي أو س
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 141وفي اجتماج المجوس الو يي الفوس نيي في الجزاير اتخذ قرار الءبون بءرار  1900ميذ عا  
وبياف الدولة الفوس نينة عو  اارالي الممتوة، والءرار النثايي  عال  دولة في الميف ، وميذ ذل  

ا الءرار ول  يتيازن التارنخ مت  نوميا هذا أتمدى أ  نءون أمد أنا م  التيازال ، يم  موتزمو  باذ
 عيا. 

 1937يم  قويا لو ال  وسيءون بشكن رسمي يم  يرند دولة فوس نينة مستءوة عو  مدود عا  
وعاةمتاا الءدس،  ذا وافءت  ت الوا يمدد المدود وم  نث  يدرس الءلانا الم وءة اليااينة، يم  ي رف 

 .ايوةأ  اامور ة بة، وأ  اامور التي سيت ر  لاا ستكو  لغو ا ه
وتذكرو  عيدما توجايا لمجوس اام ، ول  نب  أمد في ال ال  ل  نمارس لغ ا عونيا وقو  لا  أيا 
أرند أ  أ وس علونة الدولة في اام  المتمدة، وكايوا نءولو  هذا ندمر كن شيف ويم  ي رف أييا 

الفنتو، وذهبيا أعلاف، وأ  أمنركا ستستخد  م   9بذهابيا لومجوس سيةد بأال يمةن عو  موافءة 
أةوا  وبالتالي أعفن  أمنركا م  استخدا  م  الفنتو، في ال ا  النثايي ذهبيا  9ول  يمةن عو  

 ل  الجم نة ال مومنة ليمةن عو  دولة غنر علو ل  تب  أل دولة ل  تماون  ب اديا ع  هذا 
دولة  41دولة و 130الءرار، وم  ذل  ذهبيا ومةويا عو  ايتةار ل  يك  ال يم  وال ه  يمو  با 

امتي   وتس  دون وقف  لد، وب د ذل  بدأيا بالمفاولا  عو  أساس الكال  الجمنن الذل سم ياه 
ولكييا ل  ييجح وفي هذه اانثياف كما ت رفو   وس ميا أال يتوجا لومي ما  الدولنة، رفليا نث  وافءيا 

فارالف ااسرى ال أمن في   ال  ، اييا اعتبرياه مكسبا ليا 1993بشر  أ  ن و  سرا  ااسرى قبن 
أشار مءابن   ال  سرا  ااسرى،  9سراما  مءابن تأجنن ايلماميا لومي ما  الدولنة، قو  يتممن 

وبالف ن أ و  سرا  الدف ة ااول  والنثاينة والنثالنثة وعيدما جاف  الدف ة الراب ة قالوا ل  ي و  
دولنة، ومياا م اهدة جينف النثاينة والنثالنثة مي مة  15سراما  وقويا سيذهس النو  لاليلما   ل  

والراب ة، وهيا  م اهدا  واتفاقنا  أخرى، واتفاقنة جينف الراب ة تءون 'ال نم  لودولة الممتوة أ  
تيءن سكا  اارالي الممتوة لم  الم اهدة الراب ة والتي تي ب  عونيا، ولذل  عيدما ايلمميا لاذه 

ذا اامر، كما  وبيا م  اام  المتمدة الممانة، الول  السناسي دولة لبما ه 193الم اهدة دعويا 
ذا ت  هذا سيأخذ دولتيا والءدس الشرقنة عاةمة  با  والما وسيتممن مسرولناتيا بشكن كامن، وا 

 .لاا، وم  دو  الءدس الشرقنة ل  تكو  هيا  دولة
   اللفة تكو  م  ، تءون 1003   هيا  مشروج الدولة ذا  المدود المرقتة التي عرل  في 

سية، والءدس والالجيو  يبمنثاما في وق  آخر وهذه  15 ل   10والباقي يبمنثا م   %30 ل   40
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الدولة المرقتة التي قبواا الب   وماولوا أ  نتراج وا ولكيا  في قرارة أيفسا  نءبوو  باا، ويم  
 رفلياها رفلا تاما ول  يسمح باا.
تكو  هيا  دولة فوس نينة في غزة أما في اللفة الغربنة فو  تزند في المءابن ال ماي  إلسراينن أ  

ك  م  سنياف  ل  غزة تكو  جاهزة  1300عو  ما ذكر، وكاي  هيا  مشارن  تيص عو   لافة 
 الستءبان الالجين .

كا  هذا المءتر  عر ، وش ر الش س الفوس نيي بخ ورتا  1953وب لك  ال نتذكر أيا في عا  
قادها أبو نوسف اليجار وفتمي البو اول وم ن  بسنسو وول وا بالسج ، ولكيا  فءام  م اهرا  

وا   ن اد  رما، وقويا ل  يءبن باذا، عو  كن مان م  عر  وم  واف   53ع ووا المشروج في 
سيوا   10عو  ذل  ايتاوا، وهذا المولوج غنر م رو    القا ا   م  الممك  أ  نخرجوا ب د 

 ل  نءبن الش س الفوس نيي بذل  أبدا.بيفس المءترما ، و 
 31/1/2114، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الى عدد من المنظمات والهيئات الدولية بدأت فعال " االنضمام"إجراءات نمر حماد:  .3

يمر مماد المستشار السناسي لورينس الفوس نيي خالن اتةان هاتفي اجرتا م ا  : أكدرا  هللا
، والاف ا  « جرافا  االيلما  ال  عدد م  المي ما  والانيا  الدولنة بدأ  ف ال»ا  «:  البنا»

الءنادة الفوس نينة بةدد توسن  هذه االجرافا  اال اياا تيت ر زنارة وزنر الخارجنة االمنركي جو  
مت  نت  بما »كنرل خالن االنا  الءونوة المءبوة ال  المي ءة والتي م  المفتر  ا  تشمن را  هللا، 

 «.انجاد مخرج لومأز  التفاولي الذل تسبب  با اسراينن مرخرًا، منا وعد  واشي   بذل 
ل  تءبن هذه المرة ال ودة ال  المفاولا  دو  ممددا  وجدون »وشدد مماد ا  الءنادة الفوس نينة 

  لمايا  كا  هيال  اقتراما  جدندة تءد  ليا تتلم  ذاايا »، والاف «زميي ولمايا  مكتوبة
 «.مكتوبة، منياا فء  نمك  ا  يدرس مولوج تأجنن خ وة االلتما  بالمي ما  والانيا  الدولنة

االسبوج المءبن سنكو  ماسمًا وستتلح خاللا الةورة التي »واكد مستشار الرينس الفوس نيي ا  
 «.بياف عوناا سيتخذ قراراتيا

 1/9/2114البيان، دبي، 
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 أحمر ال يمكن التفريط به خطبحر: سالح المقاومة  .4

بمر، أ  سال  المءاومة الفوس نينة خ   د. أممدأكد رينس المجوس التشرن ي الفوس نيي باإليابة 
أممر ال نمك  امد أ  نفر  با، مشنرا  ل  أ  دولة االمتالن وموفافها نفكرو  بالءلاف عو  

 ه عو  آلة الب ش اإلسراينونة.المءاومة لكياا نثابتة قونة بامتلا  الش س لاا ودعما لاا وةبر 
عايال  شاداف المماف ة الوس    النو ،وألاف بمر خالن زنارتا عو  رأس وفد برلمايي، 

والميا   المدمرة، "أ  الم ركة الءادمة ستكو  م ركة تمرنر الءدس وااقة  بإذ  هللا نث  المءاومة 
 ساتيا".الفوس نينة، ول  يساو  ول  يتيازن ع  مءوقيا ونثوابتيا ومءد

 31/1/2114، فلسطين أون الين

 
 تيسير خالد: جهود واشنطن لنزع سالح المقاومة "تصرف غير مسؤول" .5

وةف علو الوجية التيفنذنة لمي مة التمرنر الفوس نينة تنسنر خالد، تمر  اإلدارة اامنركنة يمو 
ي ق اج غزة وتدمنر مجوس اام  الدولي بمشروج قرار ندعو  ل  يزج أسومة المءاومة الفوس نينة ف

 اايفا  المدودنة بالتةرف غنر المسرون والميماز لوسناسة ال دواينة لدولة االمتالن.
وقان خالد في تةرنح مكتوس، اامد:"    الءرار مةم  لوتغ نة عو  جراي  المرس والجراي  لد 

 .غزةاإليساينة وجراي   بادة ال ايال ، التي مارستاا آلة المرس الجايمنة لد ق اج 
 1/9/2114، فلسطين أون الين

 
 أبو شهال: عراقيل االحتالل ما زالت تحول دون إدخال البيوت المتنقلة .6

أكد وزنر ال من مأمو  أبو شاال أ  الجاود المبذولة باتجاه توفنر مساك  متيءوة  مامد جاد:
د تمدند موعد "كرفايا " إلنواف أةماس الميزن المدمرة خالن ال دوا  مازال  جارنة ول  نت  ب 

 لتوفنرها رغ  توفر التمونن الالز  لشراياا.
مونو  دوالر ت  توفنرها  190وأشار أبو شاال في مدنا لر "اانا " ال  ايا ت  رةد موازية بءنمة 

االسر المشردة التي دمر   إلنوافبشكن مشتر  م  خالن جاا  مايمة والسو ة لشراف كرفايا  
 ال أ  الة وبا  التي تواةن اسراينن فرلاا عو  الم ابر مال   ميازلاا خالن ال دوا  عو  غزة

 دو  ادخان هذه الكرفايا .
 1/9/2114األيام، رام هللا، 
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 آالف دونم في بيت لحم 4قرار الجيش اإلسرائيلي االستيالء على  تستنكرالفلسطينية  السلطة .7

ردنية، الءرار اإلسراينوي باالستنالف اليا   الرسمي باس  الرياسة يبنن أبو  وكاال : أدا  –را  هللا 
دويما م  أرالي بن  لم  والخونن جيوس اللفة الغربنة. و الس أبو ردنية في  3011عو  

، بوقف هذا الءرار الذل نردل  ل  مزند م  تدهور ااولاج، مشددا عو  أ  أمستةرنح 
 االستن ا  برمتا غنر شرعي.

رنءا  "نجس عو  المجتم  الدولي مماسبة اسراينن كبنر المفاولن  الفوس نينن  ةايس عوقان 
وق  ممك  عو  جرايماا وقذايفاا لد ش بيا في ق اج غزة وعو  االستن ا   أسرجومسافلتاا في 

 االسراينوي المتواةن في اللفة الغربنة والءدس الشرقنة". 
 1/9/2114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ا  في االراضي الفلسطينيةتنفذ عدوانا  مزدوج إسرائيل""عشراوي:  .8

استيكر  علو الوجية التيفنذنة لمي مة التمرنر الفوس نينة ميا  عشراول مواةوة مكومة : را  هللا
 االمتالن عدواياا االستن ايي عو  اارالي الفوس نينة الممتوة.

  أيا واعتبر  امس، أ   سراينن تمارس عدوايا مزدوجا عو  أر  دولة فوس ن  الممتوة، مشددة عو
وتم  غ اف المرس وعدواياا الكارنثي عو  ق اج غزة قام  بالتة ند م  عدواياا ا خر عو  

 1937اللفة والءدس الممتوة، وكنثف  م  جاودها إلزالة مدود اار  الفوس نينة الممتوة عا  
 بشكن عموي م  أجن  قامة  سراينن الكبرى.

دويما م  أرالي بن  لم   3011الف عو  ووةف  قرار مكومة االستن ا  اإلسراينونة باالستن
والخونن جيوس اللفة الغربنة، بالخر  الفالح لوءايو  الدولي، وبال دوا  السافر عو  دولة فوس ن  

 وأرالناا.
 1/9/2114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 مليون دوالر خسائر العدوان على المساجد 51األوقاف: وزارة  .9
ة ااوقاف أ  الخساير التي لمء  بالمساجد والمرسسا  الدنينة خالن أكد  وزار  :يفوذ البكرل -غزة

 مسجدا بشكن جزيي. 197مسجدا بةورة كونة و 73مونو  دوالر، فنما ت  تدمنر  50ال دوا  بوغ  
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جاف ذل  في المرتمر الةمفي الذل عءدتا وزارة ااوقاف والشرو  الدنينة، أمس، في سامة مسجد 
 شا ئ مون آنثار ال دوا  عو  المساجد ومرسسا  ااوقاف.السوسي المدمر بمخن  ال

 1/9/2114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 التهدئةاتفاق ببنود  "إسرائيل"إللزام  المصريةهنية يدعو المخابرات  .01

دعررا يايررس ريررنس المكتررس السناسرري لمركررة "ممرراس"  سررماعنن هينررة، المخررابرا  المةرررنة  لرر   لررزا  
  وقف   رال  اليرار الرذل وق ر  عونرا مر  فةراين المءاومرة الفوسر نينة بوسرا ة ت سرايننح ببيود اتفا

 مةرنة، النثالنثاف المالي.
، قران هينرة خرالن اتةران ]أمس[ وبمسس بنا  أةدره المكتس اإلعالمي لمركة "مماس"، مساف النو 

ا ترر  االتفررا  هرراتفي مرر  المخررابرا  المةرررنة  يررا "مرر  اللرررورل متاب ررة  لررزا  االمررتالن اإلسررراينوي بمرر
 عونا في اتفا  وقف   ال  اليار المبر  بوسا ة مةرنة".

وأكد في اتةالا عو  لرورة البدف بإعمار ما دمرتا المرس اإلسراينونة عو  غزة التي تواةو  عو  
 نومًا. 51مدار 

وأشرراد هينررة بالرردور المةرررل مرر  أجررن التوةررن التفررا  وقررف   ررال  اليررار، مشررددًا عورر  أهمنررة الرردور 
 لمةرل تجاه الءلنة الفوس نينة والمي ءة.ا

م  جاتاا، أكد  المخابرا  المةرنة لاينة مواةوة مةرر مسراعناا ب رد هرذا االتفرا ، واسرتكمان مرا 
 هو م ووس تجاه الءلانا ال الءة كافة"، بمسس البنا .

 31/1/2114، فلسطين أون الين
 
 سرائيلي عليهاالوقوف مع غزة خالل العدوان اإلهنية يشكر أمير قطر على  .00

عبررررر يايررررس ريررررنس المكتررررس السناسرررري لمركررررة ممرررراس  سررررماعنن هينررررة، عرررر  شرررركره واعتررررزاز الشرررر س 
الفوسرر نيي بررالموقف الء رررل تجرراه الءلررنة الفوسرر نينة، والوقرروف مرر  غررزة خررالن ال رردوا  اإلسررراينوي 

د، منرا شرر  جاف ذل  خالن مكالمة هاتفنة أجراها هينة بأمنر دولة ق رر الشرنخ تمرن  بر  ممر عوناا.
نومًا، ومرا يرت   51لألخنر ااولاج التي وةن  لناا ق اج غزة ب د ال دوا  اإلسراينوي الذل استمر 

 عيا م  تدمنر لوبنو  والميشآ  والمءدرا  الفوس نينة.
 كما تمدا هينة م  سمو اامنر الوالد الشنخ ممد وعبر ع  عمن  تءدنره وش بيا لا ولء ر.

 31/1/2114، فلسطين أون الين
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 ال ينتهي بعد شهر "إسرائيل"حماس: اتفاق التهدئة مع  .02
غررزة ر أشرررف الاررور: أعويرر  مركررة ممرراس ا  اتفررا  التاديررة مرر   سررراينن، الررذل جرررى التوةررن  لنررا 
ميتةف ااسبوج المالي عبر الوسن  المةرل، ال نيتاي ب د شار مر  التوةرن  لنرا، وذلر  عءرس 

 تردد  شاعا  باذا الخةوص.
كتور سررامي أبررو زهرررل اليررا   باسرر  ممرراس، فرري تةرررنح ةررمافي توءرر  "الءرردس ال ربرري" وقرران الررد

يسخة ميا ايرا تولرنح ليةروص اتفرا  التاديرة، فرا  مركرة ممراس تركرد ا  اتفرا  التاديرة "ال نيتاري 
بايتارررراف الشررررار". وترررراب  الءررررون "مررررا ترررر  ذكررررره فرررري االتفررررا  بخةرررروص الشررررار، هررررو ا  تبرررردأ جوسررررا  

ااف الشار"، مركدا ا  التاديرة مسرتمرة. وألراف أبرو زهررل "يمر  يركرد عور  ذلر  المفاولا  قبن ايت
 مي ًا لاللتباس عيد أبياف ش بيا".

 1/9/2114القدس العربي، لندن، 
 
 من األطراف الرشق: نرفض االنجرار لمعارك جانبية مع أيّ  .03

اف عور  السرامة جدد  مركة مماس رفلاا الءا   لاليجرار لم ار  جايبنة م  أل مر  اا رر : غزة
 الفوس نينة، في أعءاس تةاعد التةرنما  التوتنرنة لد مركة مماس.

وكترس علرو المكترس السناسري لومركررة عرز  الرشر  عور  ةرفمتا فرري موقر  "فرنس برو " فجرر النررو  
ح    "اليفرروس الكبررار الترري لررمي  وتلررميي لفوسرر ن  بسررخاف .. فرري قوررس الم ركررة مرر  9-1االنثيررن  ت

بًا ال ررردو لررر  تيجرررري لم ررر ار  جايبنرررة مررر  هرررذا ال ررررف أو ذا ، وكرررا  سرررالماا المرررادل والم يرررول مةررروي
لةرردر االمررتالن، تورر  اليفرروس وهرري تمتفرري بااليتةررار ستملرري فرري  رنءاررا وهرري تلررميي لفوسرر ن  

 بسخاف".
 1/9/2114المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 أبو زهري: نأسف للتصريحات التوتيرية الصادرة عن بعض الجهات .04

أبو زهرل "   المركة لنس  م ينرة برأل سرجاال  مر  أل  سامين اليا   باس  مركة مماس قا: غزة
  رف"، م برا ع  أسف مركتا لوتةرنما  "التوتنرنة" الةادرة ع  ب   الجاا  بشكن مستمر.

ح    "مماس ل  تيجرر  لر  مربر  التراشر  0-31وألاف أبو زهرل في تةرنح ةمفي النو  اامد ت
 ذه التةرنما  الغرنبة والمستاجية".اإلعالمي في  ن ه
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وعدي اليا   باس  مماس أ  "هذه التةرنما  غنر مبررة وتسريف  لر  مشراعر شر بيا الفوسر نيي فري 
  ن فرمة ايتةار المءاومة في غزة".

 الررذلوترراب : "   كررن مررا ورد مرر  تةرررنما  وادعررافا  ال تخررد   ال فرري اتجرراه تشررونا ةررورة اليةررر 
المررتالن الةررانويي فرري ق رراج غررزة"، داعنررا  لرر  البيرراف عورر  مررا ترر   يجررازه مرر  مءءتررا المءاومررة عورر  ا

 مواقف ومدونة خالن المرس.
 31/1/2114المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 المصري: بيان مركزية فتح هابط وطني ا وال يخدم القضيةمشير  .05

المةرررل، بنررا  هرراج  الءنررادل فرري مركررة المءاومررة اإلسررالمنة "ممرراس"، مشررنر : مممررد جاسررر -غررزة
الوجيررة المركزنررة لمركررة "فررتح" ووةررفا بررر"الااب  و يًنررا وأخالقًنررا وال نخررد  الءلررنة الفوسرر نينة بتاتًررا"، 
واسرررتب د أ  نكرررو  هدنرررة لرررر"ش س لرررم  وقرررد  الغرررالي واليفرررنس، ونيت رررر ومررردة الموقرررف الفوسررر نيي 

 سناسًنا".
ركزنرررررة بمراج ررررة مسررررراباتا  و الررررس المةرررررل فررررري تةرررررنح خرررراص برررررر"فوس ن "، أعلرررراف الوجيررررة الم

وااليخرا  في الةف الو يي المومد ب نًدا ع  المياكفا  السناسرنة واإلعالمنرة، م تءرًدا أ  "المسرتفند 
 الومند م  تو  التةرنما  هو االمتالن اإلسراينوي".

 1/9/2114فلسطين أون الين، 
 
 ء فرصة للتجاوزاتوعدم إعطا تمسك بوحدانية العمل المشترك بين الفصائل أبو شهال: فتح .06

غررزة: أكررد فنةررن أبررو شرراال، الءنررادل فرري مركررة فررتح وعلررو الوفررد المفرراو  لوءرراهرة، "تمسرر  مركتررا 
بومداينررة ال مررن المشررتر  بررن  الفةرراين، وتمسرركاا بلرررورة  يجررا  الومرردة وعررد   ع رراف فرةررة ال 

ر فري تةررنما  كا ، م  خالن تةرفا  أو تجاوزا ، لوتأنثنر عو  ومردة الشر س الفوسر نيي". وأشرا
لررر"الشر  ااوسرر "  لرر  أ  الرررينس الفوسرر نيي مممررود عبرراس شرركن وفررد المفاولررا   لرر  الءرراهرة عورر  
الرررغ  ممررا كررا  نت ررر  لررا كرروادر مركررة فررتح فرري غررزة مرر  فررر  اإلقامررة الجبرنررة عوررنا . كمررا يفرر  

ي متارررا "روانررة ممرراس" مررون اعترررداف عياةررر اامرر  فررري اللررفة الغربنررة عوررر  مارجايررا  ومسررنرا  
 المركة اإلسالمنة هيا .

ورفلررر  ممررراس الت ونررر  عوررر  اتاامرررا  فرررتح وفلرررو  الترررزا  الةرررم ، فررري مرررن  قررران مةررردر أميررري 
يارر  عموروا ب رنءررة  مسررون فري غررزة لرر"الشر  ااوسرر "  يار  "لر  نسررنيوا ال شرخص فرري مركرة فرتح، وا 
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نيشرررر اإلشررراعا  أمينرررة بمترررة خرررالن المررررس مررر  خرررالن ميررر  تمركرررا  ال مرررالف، وولررر  مررر  نيءرررن و 
 المغرلة بن  الموا ين  ونمر  عو  المءاومة تم  اإلقامة الجبرنة".

 1/9/2114الشرق األوسط، لندن، 
 
 عين الحلوة مخيم شدد على أمنيلتقي بهية الحريري وي "التحالف الفلسطيني" .07

ي ءررة اسررتءبو  اليايررس بانررة المرنرررل فرري مجرردلنو  وفرردا مرر  تمررالف الءرروى الفوسرر نينة فرري م: ةررندا
ةندا، عر  م اا الشأ  الفوس نيي واولاج المخنما . ول  الوفد الذل تءدما امن  سر التمالف 
في مي ءة ةندا عبد مءد  ابو اممد فلن ع  مركة مماس، ابو مسر  كردنرة عر  جبارة اليلران، 
 ابو خالد شرندل ع  فتح االيتفالة، ولند جم ة ع  جباة التمرنر، رف   جبر ع  الجباة الشر بنة

 الءنادة ال امة وعمار مورا  ع  مركة الجااد االسالمي.
وجرررى خررالن الوءرراف الت ررر  الرر  الولرر  فرري اارالرري الفوسرر نينة الممتوررة فرري  ررن االيتةررار الررذل 
مءءتررا الشرر س الفوسرر نيي مومرردا فرري مواجاررة ال رردوا  االسررراينوي ااخنررر عورر  غررزة وفرري المفاولررا  

 وقف داي  إل ال  اليار. ال  فر  وأفل التي جر  في الءاهرة 
وقان فلن، ا  البما تياون "مولوج غزة وااليتةار الذل مءءا الش س الفوس نيي ومءءتا المءاومة 
وهذا ندن عو  ةوابنة المءاومة ودور المءاومة وةمود الش س الفوس نيي. كما كاي  الزنرارة مياسربة 

دة بانرة المرنررل عور  اامر  واالسرتءرار لوتباما في ام  عن  المووة وامر  الجروار واكرديا يمر  والسرن
فرري المخررن  ودور الءرروة اامينررة المشررتركة المومرردة الترري تشرركو  فرري المخررن  والترري تت رراو  وتيسرر  مرر  
الدولة الوبياينة وم  ااخوة الوبيراينن  السناسرنن  واامينرن  مر  اجرن المماف رة عور  اامر  واالسرتءرار 

اتو  ال فتية هيا او هيا  مذهبنة او غنرها ، ويم  يرى ما  والمماف ة عو  المخن  مت  ال يء  في
كبنرا عور  الواقر  بشركن عرا ، لكر  اسرت اع  الءروى  تأنثنرانجرل في كنثنر م  الميا   ال ش  ا  لا 

ا  تجيرس المخنمرا  الفوسر نينة ميرذ بدانرة  باإلجمراجالفوس نينة وقنادتاا السناسرنة المومردة فري لبيرا  
بدانة الةراج الرذل نجررل فري المي ءرة ا  يجيرس المخنمرا  الفوسر نينة وا  يمراف  االيءسا  الوبيايي و 

عوناررا ككنايررا  سناسررنة ويكررو  داعمررن  لءلررنتيا الفوسرر نينة وداعمررن  اهويررا فرري الءرردس وفرري اللررفة 
 وفي ق اج غزة الةامد .

انرة المرنررل عور  وقان امن  سر التمالف عبد مءد : هذا الوءاف كا  انجابنا جدا م  س ادة اليايرس ب
اساس ا  هيا  تتون  ل من مشتر  مومد لوش س الفوسر نيي بالءلرانا الفوسر نينة ال سرنما مرا نت ور  

ال مرن المشرتر  مر   أكرديابمخن  عن  المووة ب د يشر الءوة اامينة وومدة المخرن  باالتجراه الةرمنح. 
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واولراج اليرازمن  الفوسر نينن   اجن الول  التربول والةمي واالجتماعي والبي  التمتنرة فري المخرن 
مرر  سررورنا. ويءررون ا  الولرر  ااميرري فرري عررن  المورروة ا   مرررنح جرردا بوجررود الءرروة اامينررة وت رردادها 

عيةرا وهي توزعر  عور  مكاترس ومءررا  وتتراب  قلرانا المخردرا  وكرن اامرور اامينرة داخرن  115
 المخن .

 1/9/2114المستقبل، بيروت، 

 

 في مخيم عين الحلوة راق رايات أو أعالمخطاب: لم يتم إحجمال  .08
المركررة »االسررالمنة و« عةرربة اايةررار»أ  مسرررولن  فرري « المسررتءبن»عومرر  : ةررندا ر رأفرر  ي ررن 
وب ررد توءررنا  استفسررارا  مرر  جاررا  أمينررة وغنررر أمينررة فوسرر نينة ولبياينررة عرر  « االسررالمنة المجاهرردة
أعرال  لمرزس هللا وال ور  الوبيرايي فري مسرنرة  مخن  عن  المووة وما أشن  مون مر  مءنءة ما جرى في

الستنلا  اامرر فأكردوا لار  عرد  « الشباس المسو »، سارعوا ال  التواةن م  ب   مسرولي لشبا 
رانرا  انرة جارة كاير ، وعموروا بردوره  عور  يءرن هرذا اليفري وت منمرا   مررا ةمة مرا تر  تياقورا عر  

 اإلعالمنرة رالبن  مر  ب ر  الوسراين  اإلعرال مرا عور  عو  مختورف ااوسرا  الفوسر نينة والوبياينرة ك
]فري  ا  ب ر  الشرباس خررج فري ت راهرة اسرتيكارًا لمرر  رانرة التومنرد»توخي الدقة. وجراف فري اليفري: 

ول  نرت  مرر  أل عور  أو غنرره  اإلعال ولنس تأنندًا لداعش كما ادع  ب   وساين مي ءة ااشرفنة[ 
 «.خالن التجم  الذل سرعا  ما ايف 

الشرررنخ جمررران خ ررراس لرررر « المركرررة االسرررالمنة المجاهررردة»وقررران امرررن  سرررر الءررروى االسرررالمنة وريرررنس 
اال هللا مممد رسون هللا أمرر نمرس شر اير المسرومن ، ولرذل  كرا    لاا  مر  كومة ال «: »المستءبن»

ا  هيا  رد ف ن في أكنثر م  مي ءة في لبيا  ومياا مخن  عن  المووة منا قام  مجموعة م  الشب
بت اهرة عفونة ممدودة في الونن استيكارًا لارذا اامرر، ولر  نرت  مرر  أل اعرال  او رانرا  كمرا ورد فري 

وأهررراس بوسررراين «. وسررراين االعرررال ، وايمرررا اقتةرررر  المركرررة عوررر  ت ررراهرة ميرررددة بمرررر  رانرررة التومنرررد
، وكرذل  عرد  زج أ  تتوخ  الدقة في يءوارا لوم وومرا  وعرد  تلرخن  اامرور والمبالغرة فنارا»االعال  

 «.ال يةر الفوس نيي في فتية هيا أو فتية هيا  وايما االقتةار عو  الخبر بمولوعنة
 1/9/2114المستقبل، بيروت، 
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 من أراضي الضفة تقّرر مصادرة أربعة آالف دونم الحكومة اإلسرائيلية .09

ما  م  الءنادة السناسنة بياف عو  ت ون"الجنش اإلسراينوي في بنا : : قان الشر  ااوس  -را  هللا 
، مشنرا  ل  أ  "جرى  عال  أرب ة آالف دوي  في تمستو يةح جفاعو  أرالي تاب ة لودولة

 ."نوما لالستيياف 45اا راف الم ينة لدناا "
وقان الجنش    هذا الءرار نأتي كجزف م  الءرارا  السناسنة التي اتخذ  ب د مءتن نثالنثة مستو ين  

 ءة ذاتاا في نوينو تمزنرا ح المالي في المي ءة قرس كتوة غوش عتةنو   سراينونن  في المي
 االستن اينة منا كايوا نستوقفو  السنارا  المارة لتوةنوا  مجايا  ل  الءدس.

ورمس مجوس غوش عتةنو  االستن ايي في بنا  بإعال  الجنش قايال  يا سنردل  ل  توسن  
 ."نماد ال رن  لمدنية جفاعو  الجدندة"  مستو ية جفاعو . وألاف البنا  أ  اإلعال

هدف قتوة الشبا  النثالنثة كا  زرج الخوف فنيا وعرقوة مناتيا النومنة "ورأى المجوس االستن ايي أ  
 ."رديا هو ت زنز االستن ا »، مركدا «والتشكن  في مءيا في اار 

عو  مد "اإلعال  قايوة: م  جاتاا، يدد  مركة السال  ا   المياهلة لالستن ا  في بنا  باذا 
عوميا، فإ  هذا اإلعال  غنر مسبو  في مجما ميذ النثماينيا  ونمك  أ  نردل  ل  تغننر كبنر في 

 ."الول  الءاي  في غوش عتةنو  ومي ءة بن  لم 
ننثب  أ  رينس الوزراف تبينامن ح يتيناهو ال نس    ل  أف  سناسي "وأكد  المركة أ  هذا اإلعال  

 ."ةن ول  ال راقنن أما  من الدولتن  وت زنز من الدولة الوامدةجدند بن نوا
دوي   لافنة كأرالي دولة فإ  المكومة اإلسراينونة ت     4000باإلعال  ع  "وألاف البنا  

الرينس الفوس نيي مممود عباس والءوى الفوس نينة الم تدلة في ال ار وتنثب  مرة أخرى أ  ال يف 
 ."نة بنيما نردل الالعيف  ل  المزند م  التوس  االستن ايينردل  ل  تيازال   سراينو

نم  لكي م  ندعي بمءو  "وجاف في قرار الجنش اإلسراينوي، وةدر بالوغتن  ال ربنة وال برنة أيا 
في المي ءة تالمةادرةح أ  نءد  اعترالا لدى الممكمة ال سكرنة في م سكر عوفر بمماف ة را  

بتفاةنن أو تولنما   لافنة بشأ  ملمو  اإلعال  نجوز لا كن م  نرغس ". وألاف: "هللا
التوجا  ل  مكتس المسرون ع  أمال  المكومة وأمال  الغايبن  في االرتبا  اإلسراينوي في بن  

 وأرف  الءرار اإلسراينوي بخراي  تبن  مدود اارالي الةادر بمءاا قرار المةادرة. ."لم 
 1/9/2114الشرق األوسط، لندن، 
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 استخبارات تشبه استخبارات الدول الفلسطينيةلون: للمقاومة يع .21
كرس موشي ن وو  وزنر جنش االمتالن جزفًا كبنرًا م  لءاف  م ون  :وكاال  –الءدس الممتوة  

الءياة ال اشرة م  التوفزنو  االسراينوي لودفاج ع  يفسا ب د ت ا   االيتءاد اداف الجنش  أجراه م 
   .عو  ق اج غزة الةانويي خالن ال دوا 

واعترف ن وو  أيا سندف  نثميًا سناسنًا، باإللافة  ل  تلرر ةورتا، ب د أ  ألغ  جولة كا  م  
المءرر أ  نجرناا في كنوبتس يمان عوز المماذل لء اج غزة ب د أ  ا ار  م ووما  

  ذل  تركنز االستخبارا  االسراينونة أ  المءاومة الفوس نينة عوم  بأمر الجولة وقرر  بياف عو
الءةف باستخدا  قذايف الااو  بالتزام  م  وةون ن وو .  وأقر ن وو  أ  المءاومة الفوس نينة 

نجس استخالص ال بر م  ذل ، "عمو  بأمر زنارتا بياًف عو  م ووما  استخبارنة مسبءة، ملنفا 
  .المتوفرة لودون الءدرا نمتوكو  قدرا  استخبارنة تشبا تو   -المءاومة الفوس نينة –وكما نبدو فإيا  

وكاي  الءياة النثاينة م  التوفزنو  االسراينوي، قد أشار  بياًف عو  م ووما  استخبارنة ال  ا  
الجااز االميي التاب  لمركة مماس نمتو  أجازة تةي  تمكي  بفلواا م  اعترا  مكالما  عدندة 

 اج غزة.كا  نجرناا لبا  المخابرا  االسراينونة م  جواسنس داخن ق 
 1/9/2114الدستور، عّمان، 

 
 في الموازنة لتغطية نفقات العدوان على غزة  مليار شيكل 2 الحكومة اإلسرائيلية تقر تقليص .20

تءونص  أمسأقر  المكومة اإلسراينونة في جوستاا ب د  ار  :المناة الجدندة –الءدس الممتوة 
  عو  ق اج غزة، وأقر  اقترا  رينس منزاينا  الوزارا  المختوفة م  أجن تغ نة يفءا  ال دوا

م  منزاينا  الوزارا  وتمونواا لوزارة الجنش.  %1ن أل ما ن ادن كمونار شن 1المكومة تءونص 
وذكر  وساين  عال   سراينونة أ  الجوسة كاي  ةاخبة وشاد  جدال ممتدما، ولءي الءرار م ارلة 

 نثالنثة وزراف بنيا  وزنر االقتةاد يفتالي بنين .
ن التءونص كافة الوزارا  تباستنثياف وزارة الجنشح، وسنستخد  مبوغ التءونص لزنادة موازية وزارة وشم

ن، والباقي سنستخد  لت ون  االرار في مي ءة الجيوس. وتلم  قرار كمونار شن 1.5الجنش بر 
 ن سيونا، ابتداف م  ال ا  الجارل.كمونار شن 1.5المكومة زنادة موازية وزارة الجنش بر 

 1/9/2114، الحياة الجديدة، رام هللا
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 أقلية قوميةكبفلسطينيي الداخل  "إسرائيل"مشروع قانون العتراف الطيبي يقدم للكنيست  .22
ودن  عواودة: ب د عودتا لودورة الشتونة سنبما الكينس  اإلسراينوي مشروج قايو  قدما  -الياةرة 

تراف  سراينن بفوس نيني الداخن كأقونة قومنة رينس المركة ال ربنة لوتغننر اليايس أممد ال نبي الع
 ما نترتس عو  ذل  م  تب ا  عو  موا يتا  وعو  ةبغتاا كدولة ناودنة.

ح كأقونة قومنة %17تالداخن وجاف مشروج الءايو  بتمءن  مساواة مدينة كاموة واعتراف بفوس نيني 
إللغاف مكاية ال ربنة كوغة  "تيانسراينن بن"جاف، عو  مشروج قايو  قدمتا علو الكينس  كتوة مزس 

رسمنة نثاينة في  سراينن وعو  مشارن  قواين  نمنينة أخرى تادف لت رنف  سراينن قايوينا كدولة 
 قومنة لوش س الناودل وس  مساس سافر بالموا ين  ال رس فناا.

الموانثن   ونرمي المشروج  ل  تكرنس مكاية الموا ين  ال رس كأقونة قومنة بشكن قايويي وكما تءلي
الدولنة. وجاف فنا ا  المءو  ااساسنة لوموا ين  ال رس تءو  عو  االعتراف بءنمة اإليسا ، كرامتا 
وقدسنة مناتا ومرنتا التي تستم  ا  تمتر  وف  مبادئ ال دالة والموانثن  الدولنة التي وق تاا 

  سراينن.
 1/9/2114، القدس العربي، لندن

 
 ة من دون طيار فوق الجوالن المحتل سقط طائر ي يسرائيلالجيش اإل .23

اعو  الجنش االسراينوي امس ايا اسء   ايرة م  دو   نار قدم   :المناة الجدندة –الءدس الممتوة 
 م  سورنا فو  الجزف الذل تمتوا اسراينن م  هلبة الجوال .

ول وقان الجنش في بنا  "يجح سال  الجو في اعترا   ايرة م  دو   نار خرق  المجان الج
االسراينوي عو  المدود م  سورنا قرس الءين رة". ول  نولح البنا  م  كا  نشغن ال ايرة. وقان 
المتمدا باس  الجنش الكولوينن بنتر لريو في بنايا ا  ال ايرة اسء   بةاروخ ار  جو م  يوج 

 "باترنو " قرس مدنية الءين رة السورنة في وس  الجوال .
 1/9/2114، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 خـالل حـرب غــزة "سـايبيـريـة" هجمـةيـران شنت إ: "سرائيـل"إ .24

ف  :وكاال  –الءدس الممتوة  ب د أْ  ول   المرس ال دواينة النثالنثة عو  غزية أوزارها، بدأ  تتكشي
نوًما.  فءد يءن  51اامور، التي مي تاا الرقابة ال سكرنية اإلسراينونية خالن ال دوا  الذل استمري 

، التاب  لجام ة تن أبنس، في دراسة جدندة يشرها عو  موق ا االلكتروييي،  مركز أبماا اام  الءوميي
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يءن ع  لاب  رفن  المستوى في سال  الموسبة قولا  ييا في سنا  ما اسماه الكنا  الةانويي 
راينونية، م  ب مونة الجرف الةامد، شيي  جاا   نراينية هجوًما سانبرًنا كبنًرا عو  ااهداف اإلس

لمياا مماوال  إللما  اللرر بالشبكا  اامينية والمالنة، وهو ما كشف أ   نرا  تءو  بجاد هاين 
في مجان ت ونر الءدرا  الاجومنة الف الة لد أي مة البي  التمتنة، وأياا قد تشكن تمدًنا خ نًرا 

 .لودفاعا  اإلسراينونة في المستءبن المي ور، عو  مدي ت بنره
بالذكر أ ي ُم يد الدراسة هو اللاب  في االمتنا ، غابي سنبويي، الذل كا  رينس قس   جدنر

 .اابماا في ش بة االستخبارا  ال سكرنية تأما ح، ورفنءا في مركز اابماا، سامي كروييفود
 1/9/2114الدستور، عّمان، 

 
ونـزع الشـرعية وعزلـة  جرفـت الـرأي العـام نحـو فلسـطين "الجـرف الصـامد": عمليـة "األمن القـوميّ " .25

  "إسرائيل"
رأ  دراسة جدندة ةادرة ع  مركز أبماا اام  الءوميي اإلسراينويي أ ي  زهنر أيدراوس: - الياةرة 

عزلة  سراينن بات  مءنءة ة بة وجرعة مرية لوغانة، واقترم  عو  ةيياج الءرار في تن أبنس تشكنن 
ة  لدرف هذا الخ ر، الذل اعتبرتا   عو   سراينن. تراتنجنااسوزارة خاةي

والالف ، أ ي ُم يد الدراسة هو الممامي غو اد شنر، الذل كا  شرنًكا في المفاولا  بن  سورنية 
سراينن، والذل أكيد عو  أييا ال ُنمك  التءونن م  خ ورة هذه ال اهرة،  سراينن وبن  الفوس نينن  وا  وا 

  يامنة يب  الشارج، فالُم اهرا  وذل  عو  لوف التغننرا  التي عةف  بالءارية ال جوز م
الم ادنة إلسراينن، التي عمي  أوروبا خالن ال دوا  عو  غزية، الق  ترمنًبا كبنًرا في الرأل ال ا  
، وبا  هيا  يوًعا م  السب  بن  ااوروبنن  َمْ  نكو  م ادًنا ومياهًلا أكنثر إلسراينن،  ااوروبيي

 عو  مدي ت بنره.
ا   ي م ركة يزج الشرعنية ع   سراينن تدور رماها في أرب  ساما : وقان الممامي شنر أنلً 

الدبووماسنية، اإلعال ، االقتةاد والءلاف، وبن  هذه ال وامن نوجد تواةن واتةان، اامر -السناسنية
الذل نميح الم ركة زخًما وقويًة، الفًتا  ل  أ ي الةور التي كو  وعي ااوروبنن  جاف  م  غزية، 

 قياج عشرا  مالنن  ااوروبنن  بأ ي  سراينن هي التي سبب  في قتن اا فان، زاعًما أ ي وأدي   ل  
 التغ نة اإلعالمنية كاي  أنًلا م ادنة بشكن  سافر  إلسراينن، عو  مدي زعما. 

وشديدي الدبووماسيي اإلسراينويي الساب  عو  أ ي الم ركة ال تءتةر فء  عو  المجان اإلعالميي 
رأل ال ا  لةالح الفوس نينن ، بن أ ي التادندا  لدي شرعنة  سراينن بات  عمنءة وواس ة واستمالة ال
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جًدا، وقد وةو  هذه اامور  ل  ال دند م  ةيياج الءرار في الءارية ال جوز، مشديًدا عو  أ ي عمونة 
ادل الجايس تالجرف الةامدح ااخنرة، هي ال مونة النثالنثة التي قام  باا  سراينن ميذ االيفةان أم

، والذل ماول  م  خاللا  سراينن است ادة قوية الردج وجوس اام  1005م   رف وامد في ال ا  
ما  لسكا  مستو يا  جيوس  سراينن، ولومد  الءرنبة مياا، جازًما أ ي كني عمونة عسكرنية اوا

الرأل ال ا  ال الميي،  سراينونية لدي الفوس نينن  في ق اج غزية تجبي نثمًيا باهً ا م   سراينن في 
عالوة عو  أيياا تخسر ال دند م  اليءا  في المفاولا  م  الفوس نينن ، وبالتالي، ألاف الممامي 
شنر، فإ ي المدنا ال نجرل فء  ع  مشكوة في اإلعال ، وخةوًةا أ ي ةور الءتن م  غزية هنمي  

بر اليا   ال سكرلي م  مواجاة هذه عو  الرأل ال ا ، ول  تتمكي  ماكنية الدعانة اإلسراينونية، ع
 الةور، عو  مدي قولا.

ولكييا ألاف قاياًل   ي ت وج ال دند م  المسرولن  اإلسراينونن  لدفاج ع  موقف دولتا  هو خ وة 
مباركة، ولك ي نتمتي  عونيا، شديدي شنر، االعتراف بأ ي الم ركة ال تدور مون ةورة  سراينن فء ، بن 

ينونية بريمتاا، وم  هيا ُنمك  الءون والفةن   ي الم ركة تدور عو  مستءبن  سراينن عو  الروانة اإلسرا
وأمياا، بمسس قولا. وأولح أييا ب د أْ  ول   المرس النثالنثة عو  غزية أوزارها، بدأ  الم ركة 

ال ، عو  ةورة  سراينن في ال ال ، الفًتا  ل  أ ي مموة المءا  ة لدي  سراينن توسي   كنثنًرا في ال 
في المجان السناسيي وفي مجان استمالة الرأل ال ا . وأولح أييا بغ ي الي ر ع  ايلما  السو ة 
الفوس نينية  ل  الممكمة الدولنية في الهال، ال بدي م  اإلشارة  ل  أ ي تشدند اإلعال  ااوروبيي 

ااخنرة، نج ن م  وال الميي عو  جراي  المرس التي ارتكبتاا، مسس زعما ،  سراينن، في المرس 
 سراينن في ي ر ال ال  دولة م  الءتوة والمجرمن ، وبالتالي مذير الدبووماسيي الساب  م  أ ي عمونة 
مءا  ة  سراينن قفز  درجة عالنة جًدا ب د عمونة تالجرف الةامدح لدي غزية، اامر الذل م  شأيا 

ف ة عو  أمياا، وبالتالي نجس عو  ةيياج أْ  ني كس سوًبا عو  تأنند المواقف اإلسراينونية في المما
الءرار في المكومة اإلسراينونية اتخاذ اإلجرافا  والتدابنر قبن فوا  ااوا ، والتشدند عو  الخ وا  

 في هذه الم ركة الة بة، عو  مدي ت بنره. االستراتنجنة
ااول ، وم  واجباا أْ  وخُوة  الدراسة  ل  الءون  ييا توجد أما  المكومة مامية و ينية م  الدرجة 

، الذل نس   بخ    تءن  وزارة جدندة، وتخةنص منزاينا   ايوة لاا، لمواجاة هذا المدي ال الميي
منثننثة ليزج الشرعنية ع   سراينن، عو  مدي قولا، خةوًةا وأ ي عزلة  سراينن ويزج الشرعنة عياا 

 م   خفاياا، عو  مدي قولا. بات  مءنءة والمة وجونية وال ُنمك  أْ  نتمكي  هذا أْو ذا 

 31/1/2114، رأي اليوم، لندن
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 "إسرائيل": حرب غزة تطيح بشعبية قادة بريطانية وأمريكية صحف .26

تياول  ةمف برن اينة وأمنركنة الموقف م  الءادة اإلسراينونن  وما نت و  بش بنتا  ب د المروس 
المءاومة اإلسالمنة مماس وبءنة عو  ال رس وغزة، خاةة في أعءاس اتفا  وقف اليار م  مركة 

 فةاين المءاومة الفوس نينة، وتمدنث  أخرى ع  الغلس عو   سراينن وع  مءو  الفوس نينن .
فءد يشر  ةمنفة غاردنا  البرن اينة مءاال لوكاتس أيشنن فنفر أشار فنا  ل  أ  الءادة اإلسراينونن  

راينونة لد ال رس، وأ  رينس الوزراف قوما نمتف و  بمستوى ش بنتا  ب د ايتااف المروس اإلس
 اإلسراينوي بينامن  يتيناهو في أعءاس المرس ااخنرة عو  غزة لنس استنثياف.

أ  وساين اإلعال  اإلسراينونة المشاكسة عادة ما توتز   -وهو ةمفي  سراينوي-وأولح الكاتس 
رى لوجنش اإلسراينوي، ولكياا الةم  في أوقا  المروس اإلسراينونة أو أنثياف ال مونا  ال سكرنة الكب

 سرعا  ما تكشف المستور ب د ايتااف المرس عو  الفور.
م  جايباا، يشر  ةمنفة ينونور  تانمز مءاال لوكاتس رنتشارد تشنسيوف تسافن فنا عما سماه 
الغلس غنر المبرر عو   سراينن، وقان    مماس هي التي بدأ  المرس ااخنرة. وألاف أ  

ادوا بتدمنر  سراينن وأيا  في سبنن البدف بتمءن  هدفا  أ وءوا آالف الةوارنخ مءاتوي مماس ت 
 عو  اإلسراينونن .

كما أشاد الكاتس بما سماه المياخ الدنمءرا ي الذل ت نشا  سراينن، وقان    ال رس الذن  ن نشو  
باللفة الغربنة وغزة، داخن الدولة اإلسراينونة نتمت و  باذا الجو، وأيا في مان قنا  دولة فوس نينة 

 فإيا سنكو  لوفوس نينن  فناا دنمءرا نتا  المختوفة.
كما يشر  الةمنفة مءاال لوكاتس جوش ونيبنرغ ترينس جم نة  ةال  الةاانية بالوالنا  المتمدةح 
 أشار فنا  ل  أيا ال المكومة اإلسراينونة المالنة وال غالبنة الناود نوافءو  عو   قامة دولة فوس نينة

 قابن لومناة في غزة واللفة.
وألاف ونيبنرغ أ  الفوس نينن  نواجاو  ال اادا داخن الدولة اإلسراينونة وأيا  ممرومو  م  
أبس  المءو  المميومة لوموا ين  اإلسراينونن . ودعا الكاتس  ل  مموة نكو  م  شأياا التأنثنر 

 والفوس نينن  مءو  وفرص متساونة.بإسراينن كي تكو  دولة دنمءرا نة بمنا نكو  فناا لوناود 
 31/1/2114، الجزيرة نت، الدوحة
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 جندي ا 72اإلذاعة اإلسرائيلية: وفاة جندي يرفع عدد قتلى االحتالل خالل الحرب إلى  .27

غزة: أعوي  مةادر  بنة  سراينونة وفاة جيدل  سراينوي كا  قد أةنس خالن ال مونة البرنة في 
 جيدًنا بمسس المةادر اإلسراينونة. 71د الذن  قتووا  ل  غزة، لنرتف  بذل  عدد الجيو 

عاماح، م  لواف الم ون  توفي النو   10وقال  اإلذاعة اإلسراينونة ال امة أ  الجيدل شامر شالنف ت
 ح في مشف  "رمبا " بمنفا متأنثًرا بالجرا  التي أةنس باا خالن الم ار  في ق اج غزة.0|31اامد ت

 71جيدل شالنف نرتف  عدد قتو  جيود االختالن خالن المرس عو  غزة  ل  وألاف  أيا بوفاة ال
 جيدًنا.

 31/1/2114قدس برس، 

 
 منزل مدمر في رفح أنقاضانتشال جنثمان شهيد من تحت  .28

، جنثما  شاند م  تم  أيءا  أمد الميازن المدمرة في أمسايتشو  ال واق  ال بنة،  ار  :رفح
 غزة.مي ءة الشوكة في رفح جيوس ق اج 

وارتء  الشاند قبن يمو أسبوعن  خالن عمونا  الءةف الجول والبرل الذل ت ر  لا ق اج غزة، 
 ووجد  جنثتا متمووة، وت  يءن الجنثما  ال  مستشف  أبو نوسف اليجار في المدنية.

1/9/2114الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 ة والقدسمستوطنات في الضف 513يتزايد..  االستيطانيحنا عيسى: التوسع  .29

اليءاس ع  أ  مجموج المستو يا   ميا عنس  د.كشف الخبنر الفوس نيي الءايو  الدولي : را  هللا
المستو يا   مستو ية وا  عدد المستو ين  في هذه 503 في اللفة الغربنة والءدس الشرقنة بوغ 

 .نزند ع  مونو  مستو  
 ح    التوس  االستن ايي0|31و  اامد تنوقان عنس  في  نلا  ةمفي توءتا "قدس برس" 

ال دن الدولنة استيادا  اإلسراينوي في شر  الءدس واللفة الغربنة "غنر مشروج بمسس رأل ممكمة
 ". 1949الدولي بما في ذل  قواعد اتفاقنا  جينف لسية  لءواعد الءايو 

م  م دن  مستو يا  اللفة الغربنة الممتوة نجرى بم دن أعو  وأشار عنس ،  ل  أ  "التوس  في
 يمو السكا  في  سراينن".
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غور اارد  شماال مت   كنوومترا ونمتد م  715وألاف أ  "بياف الجدار ال ازن الذل نبوغ  ولا 
في  10نبتو  يمو  اللفة الغربنة، كنوومترا في مستو يا  140جبان الخونن جيوبا ونمر ب م  

وأ  ال ر  االلتفافنة التي  وومتر مرب ،كن 5044 بااةنالغربنة البالغة  م  مسامة اللفة الماية
 كنوومتر مرب ". 000هذه الميا   تبوغ  لمتاا  سراينن في

31/1/2114، قدس برس  
 
 نـقـابـة المحامين تـقـدم مـائـة ألـف دوالر لدعم المحامين المتضررين في غزة .31

دن  ماية ألف دوالر را  هللا: قرر مجوس يءابة الممامن  في جوستا التي عءدها الخمنس المالي بتء
عو  أ  نساه  ةيدو  الت او  بمبوغ خمسن  ألف دنيار أرديي م  المبوغ اإلجمالي وذل   أمنركي

 دعما لوممامن  المتلررن  م  ال دوا  اإلسراينوي عو  ق اج غزة.
ا أ  هذا الءرار نأتي وقوفا عيد مسرولنة اليءابة تجاه أعلايا أمسوقان البنا  الذل يشرتا اليءابة 

وال  جايس الش س ال ربي الفوس نيي الذل نت ر  ل دوا  توو ااخر م  آلة المرس اإلسراينونة في 
  ن ةم  عربي ودولي فالح.

بدوره، قان يءنس الممامن  مسن  شباية: ا  اليءابة ل  تتأخر في دع  ااهن والممامن  في ق اج 
 غزة والوقوف ال  جايبا  بكافة اإلمكاينا  المتامة.

1/9/2114ام، رام هللا، األي  
 

 منع النساء من دخول المسجداألقصى واالحتالل ي المسجدمستوطنون يقتحمون  .30
فرل  قوا  االمتالن، م رًا عو  دخون اليساف  ل  المسجد ااقة ، : فادل أبو س دى -را  هللا 

باس  وفرل   جرافا  مشددة عو  دخون الرجان، في من  سمم  لومستو ين  باقتما  المسجد م 
 المغاربة تم  مراسة مشددة م  الشر ة وقواتاا الخاةة.

لك  ال امون  في دايرة ااوقاف اإلسالمنة، ايتشروا بكنثافة في باما  ومراف  المسجد، لمراقبة 
تةرفا  المستو ين ، ومي ا  م  أداف أل شكن م  ال ءوس والش اير التومودنة في المسجد، كما 

موءا  ال و ، الذن  ايتشروا ه  ا خرو  في باما  ومةا س  تواجد في المسجد عدد م   الس
  المسجد ااقة .
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وقام  المجموعا  الناودنة المت رفة م  المستو ين  الذن  اقتمموا ااقة ، بجوال  استفزازنة في 

، في ما استمر  االقتماما  عبر مجموعا  ةغنرة وبشكن متتان مت  «ماخاما »المسجد برفءة 
 س.قبن  ار أم

1/9/2114القدس العربي، لندن،   
 
 غرفة تدريس في البلدات العربية 1111: نقص أكنثر من 41في الـ  افتتاح العام الدراسي .32

ألف  الس عربي  ل  مءاعد الدراسة م  افتتا  ال ا  الدراسي، النو  االنثين ، وس   300ن ود يمو 
ع  سدها، وذل  في   ار سناسة تمننز  يواقص عدندة، وامتياج وزارة التربنة والت ون  اإلسراينونة

 ةارخ.
عاما فما  15م  ال رس، م  أبياف  %37وتبن  م  نا  دايرة اإلمةاف المركزنة اإلسراينونة أ  

 %17. كذل  فإ  %13فو ، مةووا عو  ت ون  متد ، بنيما تيخف  هذه اليسبة بن  الناود  ل  
ر أكادنمي، بنيما ترتف  هذه اليسبة بن  الناود  ل  م  ال رس توءوا ت ونما فو  نثايول، أكادنمي أو غن

40%. 
وتشنر الم  نا  أيا عو  الرغ  م  الوعود التي أ وءتاا وزارة التربنة والمكومة، عو  مدار السيوا  

 المالنة، بشأ  بياف غرف دراسنة م  أجن سد اليءص في هذا المجان،  ال أ  هذه الوعود ل  تيفذ.
،  ال أيا 1011و 1007غرفة دراسنة خالن خمس سيوا ، بن   0000اف فءد ت اد  السو ا  ببي

غرف دراسنة فء ، ما ن يي أ  ال ا  الدراسي الجدند نبدأ بيءص  1300م  اليامنة الف ونة ت  بياف 
 غرفة دراسنة في البودا  والمد  ال ربنة. 3331

غرفة  4501بي، هيا  جااز الت ون  ال ر بغرفة دراسنة  15573ومسس الم  نا  فإيا م  أةن 
غرفة لرنا  اا فان ال رس، ما نشكن  1013بر نوجد يءص  كما. باا التالمنذلنس  ماليمة لنت و  

 سيوا . 3غرف اا فان، وذل  عو  الرغ  م  قايو  الت ون  اإللزامي م  س  ب %31يءةا بيسبة 
جااز الت ون  ال ربي، م  الغرف الدراسنة المستأجرة كاي  لةالح  %00وبسبس هذا اليءص، فإ  

 10313ما ندن عو  يءص خ نر في المدارس. وت و  في هذه الغرف، في ال ا  الدراسي المالي، 
 تومنذا ناودنا. 4151تومنذا عربنا و

كذل  ت ايي المدارس ال ربنة م  يءص في المواسنس. وكاي  وزارة التربنة والت ون  قد أعوي  أيا 
 14كن خمسة تالمنذ، بنيما تشنر الم  نا  ا  ، ب د مرور نجس أ  نكو  هيا  ماسوس وامد ل
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 10تومنذا بالم دن في  سراينن، وماسوس وامد لكن  11عاما،  ل  أ  هيا  ماسوس وامد لكن 
 تومنذا عربنا.

1/9/2114، 41عرب   
 
 كاتب إسرائيلي يكشف عن صورة وحشية لجيش االحتالل .33

"وجا الجنش اإلسراينوي المءنءي" اامد، ع   كشف الكاتس اإلسراينوي جدعو  لنفي في مءالا
الم اموة الومشنة التي عامن باا جنش االمتالن المدينن  الفوس نينن  اابرناف في اللفة، عو  

 الرغ  م  عد  يشوس ايتفالة فناا أو مرس أو  رهاس.
ا مدرعا، أ و  ونرول لنفي في مءالا الميشور في "هآرتس"، أ  جيدنا  سراينونا كا  نءود جنبا عسكرن

الرةاص المي عو   ار ال فن خونن عياتي م  مخن  "الفوار" لالجين  الفوس نينن  جيوس اللفة 
 الغربنة منيما كا  راج ا  ل  بنتا فءتوا، وكا  في ال اشرة م  عمره من  موتا.

ونلنف أ  الشاس مممد الء رل كا  العس كرة قد  واعدا م  مخن  "اام رل" لالجين  
ينن  قرس را  هللا، فأ و  جيدل الرةاص المي عونا م  مسافة بل  عشرا  اامتار خالن الفوس ن

 م اهرة ت تر  عو  المرس في غزة، وقتوا، وكا  في التاس ة عشرة م  عمره من  موتا. 
ونذكر أ  هاش  أبو مارنا كا  عامال اجتماعنا م  "بن  ُأمر"، كا  ن من في "الجم نة الدولنة 

، وكا  نشار  في م اهرة عو  المرس في غزة لممانة اا فان ومي ا  م  رش  لمءو  ال فن"
المجارة، فأ و  عونا قياص م  الجنش اإلسراينوي اليار م  شرفة بن  م  ب ند وقتوا، وكا  في الر 

 م  عمره من  موتا ووالدا لنثالنثة، وفي تو  الم اهرة يفساا قتن الجيود مت اهرن  آخرن < 45
أ  أولي  ااشخاص أةنبوا م  كنثنرن  آخرن  برةاص الجنش اإلسراينوي، ب ندا ع  ون و  لنفي ب

 منادن  الءتان في غزة. 
31/1/2114"، 21موقع "عربي   

 
 في الضفة من المشاركين بمهرجانات حماس العشراتأمن الضفة يعتقل  .34

رجايًا مركزنًا ح، ما0|30را  هللا: ي م  مركة المءاومة اإلسالمنة "مماس"، مساف نو  السب  ت
ماشدًا في مدنية البنرة، المالةءة لرا  هللا وس  اللفة الغربنة، وآخر بمدنية  ولكر  شمان اللفة، 
ملرهما ا الف م  أيةار المركة ومرندوها امتفااًل بر "االيتةار" الذل مءءتا المءاومة في ق اج 

 غزة.
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المارجاينن  في  ولكر  ورا  هللا  وأفاد شاود عنا  ومةادر في مركة "مماس" لر "قدس برس" أ 
شادا ملورًا مومو ًا وواس ًا لألجازة اامينة الفوس نينة المختوفة. مشنرة  ل  أ  تو  ااجازة 
ماول  "الت كنر والتخرنس" عو  االمتفالن  وامتجز  واعتءو  ال شرا  م  الشبا  المشاركن  في 

 المارجاينن .
31/1/2114، قدس برس  

 
 " تخلو من اليهود41أسواق "فلسطينيي اطعة العربية للمنتجات اإلسرائيلية... ردا  على المق .35

بدا سو  وادل اليسياس في مدنية منفا شبا خان، أمس ااون، م  المتسوقن  الناود، : تأ ف سح
م  المرس عو  غزة. ووادل اليسياس  40ال ربنة بسبس موقف فوس نيني  ردًا عو  مءا  ة المتاجر

بي الومند الذل تبء ي في منفا الءدنمة ونرتاده الناود لوتسو  والتيزه في الم اع  هو السو  ال ر 
 والمءاهي ال ربنة وشراف ماجناتا ، خةوةًا أ  ع وتا  الدنينة تء  السب .

كما نمو  الفوس نينو  م اع  في المي االمايي وفي شارج الويبي الءرنس م  الوادل في هذه 
عامًاح ةامس ممن "ماما بنتا" الذل نءد  ف اير الجبية ومياقنش  51تالمءا  ة. نءون ولن  رمنن 

بالزعتر والفونفوة "تأنثر  بالمءا  ة الناودنة بيسبة مية في المية. لءد مريلوا عوي عو  الفنسبو  
 وتاجموا عوي وقالوا ماما بنتا م  مماس".

فاج تاالمتالن االسراينويح وتاب  لوكالة "فرايس برس"    أمد ت ونءاتا  نءون: "سنأتي جنش الد
 لتفجنر الممن، ونرد آخر نجس أ  يفجر الممن.. توءن  مكالما  شتاي  وتءدم  بشكوى لوشر ة".

كما نولح أ  "ةامبة الممن ول   سومًا في الخارج عونا كوفنا  وكتب  اياا تجم  تبرعا  
وقان    مموي نجم  وأدونة ا فان غزة. وعيدما مر أمد مت رفي النمن  ةور  عال  التبرج 

 تبرعا  لمماس وبدأ  مموة المءا  ة لدل".
1/9/2114السفير، بيروت،   

 
 االحتالل يداهم بلدتين في جنين ومواجهات بين الجنود والشبان .36

قلاف جين  شمان  ح، بودتي ن بد والزبابدة0\31جين : اقتمم  قوا  االمتالن، فجر نو  اامد ت
 اللفة الغربنة الممتوة.

مةادر ممونة أ  قوا  االمتالن دهم  الفجر بودة ن بد، وجاب  الشوارج، وقام  بإ ال  وأفاد  
 .اليار والءيابن الةوتنة، مما أدى  ل  ايدالج المواجاا  بن  الشبا  وقوا  االمتالن
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وأكد  المةادر قنا  جيود االمتالن بإ ال  الءيابن الةوتنة وااعنرة الم دينة عو  الشبا  الذن  
 .لوشوارج، في من  ل  نبوغ ع  أل اعتءاال  أو  ةابا خرجوا 

وفي السنا  ذاتا اقتمم  قوا  االمتالن بودة الزبابدة جيوس شر  جين ، وشي  مموة تفتنش  
 واس ة شمو  ال دند م  الميازن، ول  نبوغ ع  أل اعتءاال .

31/1/2114، قدس برس  
 
 في "الفيسبوك" "قائد "غوالنيتب ضد ألنه ك 41من الـ  فلسطيني معاالحتالل يحقق  :هآرتس .37

ةاد  المستشار الءلايي لمكومة  سراينن، ناودا فانيش ان ، مرخرا، عو  التمءن  لد موا   
فوس نيي م  مدنية الخونن ايا كتس "ستاتوس" في ةفمتا عو  موق  التواةن االجتماعي 

غسا  عونا ، وتمي  لا أ  "نذهس  ل   "فنسبو " لد قايد لواف "غواليي" في جنش االمتالن،
 الجمن ".

وقال  ةمنفة "هآرتس"، النو  االنثين ،    فانيش ان  ةاد  عو   جراف عشرا  التمءنءا  لد 
فوس نينن  عبروا ع  مياهلتا  لومرس ال دواينة اإلسراينونة عو  ق اج غزة، لك  في مالة الياش  

  هذه المرة ااول  التي نت  فناا االعتءان والتمءن  الفوس نيي م  مدنية الخونن ةانس زاهدة، فإ
 عو  خوفنة "ستاتوس" عو  "الفنسبو ".

وفي المءابن، اعتبر  الينابة ال امة، التي نرأساا فانيش ان  يفسا، أيا ال نوجد سبس التخاذ  جرافا  
ال دواينة عو   لد بودنة مدنية "أور ناودا" في أعءاس ت ون  الفتة عيد مدخن المدنية خالن المرس

 الء اج ودع   ل  تشدند ال دوا  عو  الفوس نينن .
وكتس في الالفتة: "نا جيود الجنش اإلسراينوي،    سكا  أور ناودا م ك ! اسمءوا "أما " وعودوا 

 سالمن   ل  أمك !". 
1/9/2114، 41عرب   

 
 "غزة.. أول الفجر"خاصا  تحت عنوان  عددا  ٌتصدر  مجلة الجزيرة .38

م  مجوة الجزنرة عو  "ا نباد" والمواسنس الوومنة،  1014لشار سبتمبر/أنوون  31د ةدر ال د
 والذل نممن عيوا  "غزة.. أون الفجر"، وهو عدد خاص بال دوا  اإلسراينوي عو  غزة.

في هذا ال دد الخاص لومرس عو  غزة، قرافا  م  زوانا عدة لوم ركة التي دار  عو  مدى 
 وق  تمرنر هذا ال دد.النثالنثن  نوما ااول ، 
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فمءان "أون الفجر" نبمر بيا في التارنخ والواق  لنةن  ل  يتنجة مفادها أ  هذا هو أون الفجر 
 الفوس نيي، من  نمتو  الش س قوتا وقراره.

قبن أ  ي نش م  اارقا  واإلمةافا  وشاادا  الشاود بشأ  الشار ااون م  م ركة "ال ةف 
 اختارتا المءاومة لاذه الم ركة.المأكون"، وهو االس  الذل 

نث  نيءويا مءان لخار ة التمالفا  اإلقونمنة قبن وأنثياف ال دوا  اإلسراينوي عو  غزة، وما الذل استجد 
 في هذه الخار ة وكنف نتوق  أ  تتشكن في الءرنس.

اومة نث  يءرأ كنف أنثر  الجغرافنا ال سكرنة لء اج غزة عو  مجرنا  الم ركة، وكنف استفاد  المء
 م  هذه الجغرافنا في تفجنر المفاجآ  في وجا الممتن.

أما ال ءندة الءتالنة الجدندة لومءاومة الفوس نينة، فن و يا عوناا مءان آخر م  غزة، وكنف  ور  م  
قدراتاا، وفي مءان آخر يءرأ كنف ايتةر  هذه المءاومة في م ركة ااخال ، باستادافاا جيود 

 است ر  الةاانية قوتا  عو  أجساد المدينن  واا فان. االمتالن في الوق  الذل
وا  الم ركة فناا دايما جيود مجاولو  ال نمموو  السال ، ولكيا  نرتدو  نثنابا بنلاف، ي نش م  

 تلمنا  اا باف والمس فن  في مستشفنا  غزة.
نركا الالتنينة كاي  ورغ  أ  ف النا  التلام  الدولي م  غزة كاي  ااوس  هذه المرة، فإ  قارة أم

 ااكنثر  باارا في مواقفاا الرسمنة تجاه ال دو اإلسراينوي، ومياا يءرأ تءرنرا ع  هذه المواقف.
1/9/2114الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 مصر تدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين الستئناف المفاوضات .39

ونن  الستيياف المفاولا  غنر وجا  مةر الدعوة  ل  الفوس نينن  واإلسراين: أممد ربن  -الءاهرة 
المباشرة وال ودة  ل  ال اولة برو  جدندة و وب  لرورة وقف أنة  جرافا  استفزازنة وخاةة 

 الممال  اإلعالمنة والمدنا المبالغ با ع  تمءن  االيتةار.
لوتوةن  ل  اتفا  نياي الةراج  جوافاورأ  أ  منثن هذه الممال  ال تخد  المفاولا  وال تانئ ا

لءاي  ودع   ل  تكونف الوفود بةالمنا  واس ة التخاذ الءرارا  التي تدف  باتجاه سرعة  يجاز ا
 اتفا  مبادئ.

مةادر دبووماسنة    الءاهرة وجا  دعوا   ل  الجايبن  عءس  عال  الادية الم ولة،  وقال 
جا  الجولة وتلمي  هذه الدعوا  لرورة اتخاذ الجايبن   جرافا  م  شأياا تانية المياخ إلي

أهمنة استغاللاا إليجاز اتفا   ونن نتلم  خ وا  ممددة لمن الءلانا  عو الءادمة فنما منث  
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يف  تمدند موعد الي ال  لمفاولا  رجم  أ  تت  في غلو  ساعا ، وربما  وفنما .وءةالم 
يشغان النومن  الءادمن ، وكشف  عما وةفتا بمالة االيغماس لدى كن  رف في ترتنس أوراقا واال

المياسبة إل ال   رلنةابالمياخ االمتفالي الذل ترل لءاهرة أيا ال نخد  المفاولا  وال نمء  ا
 تيتاي  ل  اتفا  شامن وفءا لما ترنده الءاهرة م  وراف هذه الجولة. وةعمونة متواة

 1/9/2114الشرق، الدوحة، 
 
 تسهيالت في معبر رفح تقدممصر لن  ":هآرتس" .41

أ  مةر أبوغ   سراينن في اانا  ااخنرة بترتنبا  وآلنة فتح « هآرتس» أكد  ةمنفة: 40عرس 
م بر رفح وبأياا تشتر  تءدن  تسانال  لوفوس نينن  في ق اج غزة بيشر قوا  مرس الرياسة 

 الفوس نينة في الم بر وعو  ممور فنالدنوفي.
ج غزة في م بر رفح وقان الم و  ال سكرل في الةمنفة    مةر تشتر  ميح تسانال  لسكا  ق ا

 بايتشار قوا  مرس الرياسة الفوس نينة في الم بر وايتشارها عو   ون ممور فنالدنوفي.
وقال  الةمنفة أ  رسالة باذا الفموى وةو  لمركة مماس في ق اج غزة وإلسراينن في اانا  

وس نيي ااخنرة، وذل  رغ  أ  مةر كاي  قد أكد  خالن ممادنثا  الءاهرة بأ  الم بر شأ  ف
 مةرل، وال شأ  لا بالمرس أو بإسراينن.

وقال  "هآرتس"    مةر تشتر  تف نن تسانال  ل بور الفوس نينن  في م بر رفح بتسوما عو  ند 
قوا  مرس الرياسة الفوس نينة الذن  سنيتشرو  في الجايس الفوس نيي م  الم بر. وقال     رسالة 

 نا  ااخنرة.باذا الملمو  وةو  إلسراينن ولغزة في اا
وقال  الةمنفة    مةر غنر م ينة باتةاال  مباشرة م  م  رجان اام  التاب ن  لمركة مماس، 
وترند أ  تكو  السو ة الفوس نينة هي قياة االتةان الومندة، وألاف  أ  المةرنن  ن البو  أنلا 

 بيشر قوا  م  مرس الرياسة عو   ون ممور فنالدنوفي في مي ءة رفح.
لم و  ال سكرل     سراينن بدأ  بإدخان شميا  بلاي  وم ويا  لء اج غزة، وفي الوق  وقان ا

ذاتا تجرل  سراينن والسو ة الفوس نينة ممادنثا  م  روبر  سنرل، مب وا اامن  ال ا  لألم  
مواد ذا    دخانالمتمدة، لبوورة آلنة رقابة عو  البلاي  التي تدخن لء اج غزة، بادف مي  

 أل تو  التي تخش   سراينن م  استخداماا اغرا  عسكرنة.« مزدوجاستخدا  »
 1/9/2114، 41عرب 
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 نقابة الصيادلة تتهمها بتمويل حماس ضدّ  دعوىمحكمة مصرية ترفض  .40

ح، بإلغاف المك  بفر  31/0قل  ممكمة الءاهرة لألمور المست جوة، اامد ت :قدس برس –الءاهرة 
نادلة، وعد  االعتداد بدعاوى م   البوا باستمرار فر  المراسة المراسة الءلاينة عو  يءابة الة

عوناا بدعوى أ  أعلاف مجوس اليءابة م  "اإلخوا  المسومن " وأ  اليءابة تمون مركة المءاومة 
 اإلسالمنة الفوس نينة "مماس".

بة، وأ  م    وجاف في أسباس المك ،    "مءنمة الدعوى ل  تءد  ما نفند بوجود مخالفا  مالنة باليءا 
ما أكدتا مستأيفة الدعوى بفر  المراسة عو  يءابة الةنادلة في مك  أون درجة، استيد  فنا  ل  
االيتماف السناسي اعلاف مجوس اليءابة" مشنره  ل  أ  "ذل  التوجا لنس م  شرو  فر  المراسة 

 و  أعلاياا المالنة". قايوًيا وقلاًف، ول  نت د  ل  التأنثنر عو   دارة اليءابة أو المساس بمء
وكاي   مدى ال بنبا  وتدع  ةفاف عبد ال  ن  مممد، أقام  دعوى قلاينة ت الس فناا بفر  
المراسة عو  يءابة الةنادلة، قد ادع  أ  أعلاف مجوس اليءابة نءومو  بإهدار أموان اليءابة م  

شارنة لومتوفن  ومةابي  خالن لجية اإلغانثة التي ترسن أموااًل  ل  مركة "مماس"، وةرف رواتس
 اعتةا  "راب ة" م  "اإلخوا "، مسس زعماا. 

أنار تمانوح المالي برياسة المستشار  31وكاي  ممكمة الءاهرة لألمور المست جوة، قد قل  في 
تامر رنا ، بفر  المراسة عو  يءابة الةنادلة، في الدعوى التي  الب  بتشكنن لجية مكوية م  

 ن   جراف ايتخابا  يءابنة عو  جمن  مءاعد اليءابة ال امة والفرعنة.أعلاف إلدارتاا، لم 9
 31/1/2114قدس برس، 

 
 إدامة الوقف النهائي للعدوان على غزة جهودملك األردن يدعم  .42

استءبن جاللرة المور  عبردهللا النثرايي، نرو  اامرد فري الردنوا  الموكري الااشرمي، وفردًا مر   :بترا - عميا 
أكد أ  اارد  مستمر في جاوده وبالتيسن  م  جمنر  اا رراف الدولنرة إلدامرة و  الكويجرس اامركي.

وشرردد عورر  لررما  اسررتمرار ترردف  المسرراعدا   الوقررف الياررايي لو رردوا  اإلسررراينوي عورر  ق رراج غررزة.
ال بنة واإليساينة  ل  الء اج، والبدف بمرمورة  عرادة  عمرار مرا خوفرا ال ردوا  اإلسرراينوي مر  دمرار فري 

 لتمتنة والخدما  هيا .البينة ا
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كري فري نوأكد أهمنة تكنثنف الجاود الدولنة الستيياف مفاولا  السال ، الفتًا  ل  ممورنة الدور اامر 
تانيررة ال ررروف إلعررادة الررزخ  ل مونررة السررال  بمررا نسررا  فرري التوةررن  لرر  مررن عررادن وشررامن لوءلررنة 

   الشرعنة الدولنة.الفوس نينة، وف  من الدولتن  ومبادرة السال  ال ربنة وقرارا
 1/9/2114 ،الغد، عّمان

 
 قامة الدولة الفلسطينيةإل والعربي يؤكدان أهمية استئناف مفاوضات السالم جودة .43

ررا  ياةررر جررودة لرردى لءايررا أمررن  عررا   اارديرري بمررا وزنررر الخارجنررة وشرررو  المغتررربن : بترررا – عمي
را  الجارنرررة الجتمررراج جام رررة الررردون يبنرررن ال ربررري، االسرررت دادا  والتملرررن .جام رررة الررردون ال ربنرررة د

ونثم  ال رفرا  المبرادرة المةررنة  ال ربنة عو  المستوى الوزارل في الساب  والنثام  م  الشار المالي.
همنررة اسررتيياف مفاولررا  السررال  أ ، وأكررد كالهمررا فرري ق رراج غررزة الترري يررت  عياررا وقررف ا ررال  اليررار

السررنادة وعاةررمتاا الءرردس الشرررقنة عورر  خ ررو   قامررة الدولررة الفوسرر نينة المسررتءوة ذا  لرر    وةرروالً 
 .1937الراب  م  مزنرا  ال ا  

 1/9/2114 ،الغد، عّمان
  
 بالتوقف عن تخريب وتغيير معالم طريق "المغاربة" "إسرائيل"األردن يطالب  .44

ررا    هانررن عبررد .د اارديرري  الررس وزنررر ااوقرراف والشرررو  والمءدسررا  اإلسررالمنة: زانررد الرردخنن -عمي
ع  تخرنس وتغننر م ال   رن  باس المغاربة  داود سو ا  االمتالن اإلسراينوي بالتوقف فوراً  المفن 

سو ا  االمتالن تءو  ا   بتركنس ممر    مس، أوقان داود في تةرنح ةمفي  الوقفنة اإلسالمنة.
لترررراا لوءرررواين  الدولنرررة ولءررررارا  مي مرررة النوينسررركو ولجيرررة ا خشررربي فرررو   رنررر  بررراس المغاربرررة خالفررراً 

 .1971ال المي والمجوس التيفنذل والتفاقنة المفا  عو  التراا النثءافي وال بن ي 
و الررس المي مررا   وأكررد لرررورة تيفنررذ المشررروج اارديرري المءتررر  لمررن مشرركوة  رنرر  برراس المغاربررة.

م  لررورة التمرر  لمير  سرو ا  االمرتالن الدولنة خاةة هنية اام  المتمدة والنوينسكو ومجوس اا
 قةر  وبراس المغاربرة والءردس وترانثارا ال ربري واالسرالمي.  االستمرار في غنارا، وايتااكاتارا فري اام

كمرررا ياشرررد مي مرررة الت ررراو  االسرررالمي وجام رررة الررردون ال ربنرررة بلررررورة تممرررن مسررررولناتاا ومسررراعدة 
ربررة جرن كربح جمررا  سرو ا  االمرتالن ومت رفنارا ل ررد  تغننرر م رال  براس المغاأاارد  وفوسر ن  مر  

 سالمي.قة  والبودة الءدنمة في الءدس وأسوارها وممن اا ال ربي واإلوممن  اا
  1/9/2114 ،الغد، عّمان
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 تسّير قافلتي مساعدات لغزة "الخيرية الهاشمية" .45

لر  غرزة  يسراينة   مرد قرافوتي مسراعدا سنر  الانية الخنرنة ااردينة الااشمنة أمس اا :بترا –عميا  
 .شامية 10مكوية م  

وقان امن  عا  الانية انم  المفوح لرر تبتراح ا  الءافوة االول  مكويرة مر  نثمرايي شراميا  بالت راو  مر  
مءدمررررة مرررر  االتمرررراد ال ررررا  لوجم نررررا  الخنرنررررة وجم نررررة الغررررراف الخنرنررررة،  ،الءرررروا  المسررررومة ااردينررررة

لررر  المستشرررف   لءافورررة يرررا سرررنت  تسرررون  هرررذه األررر   شرررار أو  واليءابرررا  الماينرررة وجم نرررة ال رررروة الرررونثء .
  الءافورة النثاينرة مكويرة مر  عشرر شراميا  سرنت  ألراف أو  المندايي اارديي لنت  توزن اا مر  خاللرا.

 ويروا لنةار ال  توزن اا عو  الء اج.اا وكالة ل  تسونماا 
 1/9/2114 ،الرأي، عّمان

  
 لغزة أردينةمساعدات طبية  .46

مررس، شررمية جدنرردة مرر  أمممررد ال شررا الدوانمررة،  .د اارديرري سررو  علررو مجوررس اليررواس :بترررا –غررزة 
 ،فري تةررنح لمراسرن تبترراح فري غرزة ،وقران الدوانمرة المساعدا  ال بنة لوزارة الةمة في ق اج غرزة.

  الشرمية الجدنردة تلراف أ    م  المساعدا  ال بنرة لروزارة الةرمة، مولرماً  100يا قا  بتسون   
 مس. أقا  بتسونماا   ياً  150ل   

 1/9/2114 ،، عّمانالرأي
  
 لرحيله 27الفنان ناجي العلي في الذكرى  تستذكراحتفالية  :عّمان .47

ررا   عورر  استشررااد الفيررا  الفوسرر نيي يرراجي ال ورري،  عامرراً  17بمياسرربة بمرررور : عمررر أبوالانجرراف -عمي
يرا  ، مساف نو  أمرس ااون، امتفالنرة خاةرة، شرار  فنارا الففي اارد  أقا  ميتدى الفكر الدنمءرا ي

الموترررز  كمررران خونرررن، والشررراعرا : الزمنرررن موسررر  موامررردة ود. عةرررا  مممرررد السررر دل، كمرررا اشرررتمو  
االمتفالنة عو  شاادة شخةنة ع  الرامن قدماا المفكر فنةن الخلرا، وم رر  لرسروما  ال وري، 

  .وقد أدار االمتفالنة وشار  فناا الفيا  الءدنر جمنن عواد، بملور مشد م  المنثءفن  والماتمن
 1/9/2114 ،الدستور، عّمان
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 الحريري: دماء الشهداء في غّزة انتصرتبهية  .48

تشررر  مدنيررة ةررندا/  بانررة المرنرررل فرري مجرردلنو  فرري مجوررس اليررواس الوبيررايي اسررتءبو  اليايررس :ةررندا
مرر  تمررالف الءرروى الفوسرر نينة فرري مي ءررة ةررندا، عررر  م اررا الشررأ  الفوسرر نيي  وفررداً  جيرروس لبيررا ح

ا . وجررى الت رر  الر  الولر  فري اارالري الفوسر نينة الممتورة فري  رن االيتةرار ولاج المخنمروً 
فرررري مواجاررررة ال رررردوا  اإلسررررراينوي ااخنررررر عورررر  غررررزة وفرررري  الررررذل مءءتررررا الشرررر س الفوسرررر نيي مومررررداً 

 المفاولا  التي جر  في الءاهرة وافل  ال  فر  وقف داي  إل ال  اليار.
  دمررراف الشررراداف أي المنررردا  كمرررا فررري التفررراو  م تبررررة ومنررر  المرنررررل ومررردة الموقرررف الفوسررر نيي فررر

لة مربا آبياف غزة وفوس ن  في مواجاة الكنا  الةانويي و أوالجرم  والتلمنا  الغالنة التي قدماا 
رادة الةرمود والمءاومرة والمنراة لردى هرذا الشر س  هي التي ايتةر  عو  هذا ال ردو لتركرد مر  جدنرد 

سرراه وعرودة أقامة دولتا وتمرنر ا  رلا و أوفي مءدماا مءا في تمرنر  ال  ن  المتمس  بمءوقا ال ادلة
 الجينا.

ااخوة الفوس نينن  في مخنما  لبيا  عور  الجارود التري تبرذلاا "وتوجا  المرنرل بالتمنة انلا ال  
ل أكافررة الءرروى والفةرراين مرر  اجرررن تنثبنرر  اامرر  واالسررتءرار فررري المخنمررا  وتمةررن  سررامتا  مررر  

 ."عبرها لوجوار الوبيايي وأاخترا  لاا 
 1/9/2114 ،المستقبل، بيروت

 
 .. ووضعنا الترتيبات إلعمار غزةرؤوسناأمير قطر: غزة رفعت  .49

ترتنبا  إلعادة “اايالون: قان أمنر ق ر الشنخ تمن  ب  ممد آن نثايي،    بالده ول    - غزة
 ”. عمار ما دمرتا المرس اإلسراينونة عو  ق اج غزة

ره مكتس يايس رينس المكتس السناسي لمركة مماس  سماعنن هينة، مساف اامد، وبمسس بنا  أةد
ووةن مراسن تاايالونح، يسخة عيا، فإ  أمنر ق ر ألاف، خالن اتةان هاتفي أجراه هينة 

 ”.غزة رف   رروس ال رس والمسومن  عالنا وأ  ما تءو  با دولة ق ر هو واجس“م ا أ  
 1/9/2114القدس العربي، لندن، 
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 اجتماع استنثنائي للتعاون اإلسالمي حول غزة في السودان .51

 الس رينس الوفد الفوس نيي المشار  في االجتماج االستنثيايي لوجية : قدس برس - الخر و 
الدايمة لشرو  فوس ن  باتماد مجالس الدون ااعلاف في مي مة الت او  اإلسالمي، الذل اي ءد 

ة بالخر و ، خالد مسمار، باللغ  عو  المكوما  لمسايدة ح بءاعة الةداق31/0النو  اامد ت
أ فان غزة ويساياا الذن  واجاوا ال دوا  الةانويي الغاش  ميباا الش وس با  ال تيت ر وعود الدون 

 المايمة مءترما عو  ررساف البرلمايا  المشاركة في االجتماج أ  نتبرج كن موا ينا  اعمار غزة.
أما  االجتماج، يءوتاا مةادر سوداينة رسمنة، أ  غزة ال تيت ر كنس دقن  وأبا  خالد في كومة لا 

وال مبة دواف، وقان: " ياا خارج الشفءة وأيي متخوف م  جر  في الخاةرة    سء   غزة أو 
 هود  الءدس منا سنسء  الجمن  م  عرس ومسومن  ومسنمنن ".

لكرامة عيدما تةدى الفداينو  لجمافن وأكد أ  الةاانية عرفوا م ي  الرعس والخوف ميذ م ركة ا
موشي دنا  ودمروا جنشا، وقان: "   م  م  الش س الفوس نيي أ  ن نش ككافة الش وس وايا 
بإرادتا سن اود البياف ونلمد الجرا  وكفاه بنايا  الشجس واإلداية م البا بءونن م  الزن  لنسرج با 

 ااقة ".
 31/1/2114قدس برس، 

 
 يؤكدان أهمية استئناف مفاوضات السالماألردني الخارجية  وزيرو  العربينبيل  .50

بما وزنر الخارجنة وشرو  المغتربن  ياةر جودة لدى لءايا أمن  عا  جام ة الدون ال ربنة  :عما 
الدكتور يبنن ال ربي، االست دادا  والتملنرا  الجارنة الجتماج جام ة الدون ال ربنة عو  المستوى 

 نثام  م  الشار المالي.الوزارل في الساب  وال
وأكد ال رفا  أهمنة تف نن ال من ال ربي المشتر  وت زنزه في مختوف المجاال  بما نخد  قلانا 

 المي ءة واالمة واهمنة استمرار التشاور والتيسن  منان مختوف الءلانا.
ستيياف اليار، وأكد كالهما اهمنة ا   ال ونثم  ال رفا  المبادرة المةرنة التي يت  عياا وقف 

مفاولا  السال  وةوال ال  اقامة الدولة الفوس نينة المستءوة ذا  السنادة وعاةمتاا الءدس 
  .1937الشرقنة عو  خ و  الراب  م  مزنرا  ال ا  
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وقان ال ربي    قرارا  االجتماج الوزارل الءاد  لجام ة الدون ال ربنة، نجس ا  تكو  قرارا  عمونة 
 ة ع  الءرارا  الروتنينة السابءة وا  يمء  شنيا عو  ار  الواق .وواق نة وا  تكو  مختوف

 1/9/2114الغد، عمان، 
 
 لغزة مليون دوالر حجم المساعدات اإلغانثية  29 :رئيس وفد الهالل األحمر اإلماراتي في غزة .52

: س ادة ممند الشامسيفي غزة رينس وفد الاالن ااممر اإلماراتي : قان عبد الاادل عوكن -غزة 
مونو  دوالر،  19تءدر المساعدا  التي ت  تءدنماا مت  ا   ميذ بدف اامداا في ق اج غزة بيمو 

موزعة عو  المساعدا  اإلغانثنة التي ت  تجانزها في الءاهرة ووةو  الء اج عبر أرب  قوافن في 
مندايي مونو  دوالر،  لافة  ل  تجانزا  المستشف  ال 15أوقا  مختوفة، والسو  الممونة بءنمة 

 مونو  دوالر. 14اإلماراتي في مدنية رفح بءنمة 
 1/9/2114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لدعم غزة قطري بنك الدوحة يتبرع بمليوني لاير .53

تلاميًا م  أبياف الش س الفوس نيي في غزة، قا  بي  الدومة بتءدن  تبرج : بوابة الشر  -الدومة 
م  خالن مةرف ق ر المركزل لدع  الجاود المبذولة في هذا  مونو  لاير ق رل 1بمبوغ يءدل قنمتا 

 المجان.
 1/9/2114الشرق، الدوحة، 

 
 يعلن إسقاط طائرة من دون طيار قدمت من سوريا  الكيان اإلسرائيلي .54

أعو  جنش االمتالن "اإلسراينوي" أمس، أيا أسء   ايرة م  دو   نار قدم  م  سورنا، : أ ف س
 . سراينن" م  هلبة الجوال فو  الجزف الذل تمتوا "

وقان جنش االمتالن في بنا  "يجح سال  الجو في اعترا   ايرة م  دو   نار خرق  المجان 
 الجول عو  المدود م  سورنا قرس الءين رة"، م  دو  اإلدالف بمزند م  التفاةنن. 

 1/9/2114الخليج، الشارقة 
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 في الضفة  درة مزمعة ألراض  على إلغاء مصا "إسرائيل"تحث  الواليات المتحدة .55

رونترز: قان مسرون بوزارة الخارجنة اامرنكنة    الوالنا  المتمدة ترى أ   عال   - واشي  
” سوبي“ سراينن اامد بمةادرة أرا  المتمان بياف مستو ية عوناا في اللفة الغربنة الممتوة 

 ذا الءرار.باليسبة لجاود السال  وتما المكومة االسراينونة عو  الغاف ه
وةادر   سراينن يمو ألف فدا  في تجم  غوش عتةنو  االستن ايي قرس بن  لم  في خ وة 

عاما وقان مسرون  30وةفتاا جماعة مياهلة لالستن ا  بأياا أكبر مةادرة ارا  ميذ 
 فوس نيي  ياا قد تردل  ل  مزند م  اشت ان الموقف ب د مرس غزة.

هذا  االستن ايي..ميذ فترة  ونوة اعتراليا عو  استمرار اليشا  أولميا “وقان المسرون اامرنكي 
اإلعال  منثن كن االعاليا  ااخرى التي تةدرها اسراينن بشأ  االستن ا  وخ وة التخ ن  التي 
نوافءو  عوناا وع اف البياف الذل نةدرويا أمور سوبنة لادف اسراينن الم و  بالتوةن لمن نءو  

 ن التفاو  م  الفوس نينن .عو  أساس دولتن  م  خال
 1/9/2114القدس العربي، لندن، 

 
 كيري يعتذر عن الحضور للمنطقة لتسلم الخطة الفلسطينية "القدس العربي":  .56

عوم  الءدس ال ربي م  مةدر فوس نيي م و  ا  وزنر الخارجنة اامرنكي : أشرف الاور - غزة
ءة كا  مءررا ا  نءو  باا هذا ااسبوج ل ءد جو  كنرل، اعتذر لورينس مممود عباس ع  زنارة المي 

لءاف نثيايي، كا  نفتر  ا  نءد  فنا الرينس الفوس نيي خ ة التمر  التي أعو  عياا والاادفة لءنا  
دولة فوس نينة مستءوة. وبسبس ذل  سنغادر وفد فوس نيي رفن  نل  الدكتور ةايس عرنءا ، 

   واشي   لتءدن  الخ ة الفوس نينة لإلدارة اامرنكنة.والوواف ماجد فرج مدنر المخابرا  ال امة  ل
م  م ووما  مركدة فا  كنرل اعتذر لورينس عباس ع  الزنارة « الءدس ال ربي»ومسس ما وةن لر 

التي كاي  متوق ة غدا، خاةة وايا ل  تول  ترتنبا  لوءاف الوزنر اامرنكي م  رينس الوزراف 
 اإلسراينوي بينامن  يتيناهو.

المةدر الفوس نيي الم و  ايا مسس ما وةن  ل  الءنادة الفوس نينة فا  كنرل أجرى اتةاال وأكد 
م  يتيناهو، وبما م ا  مكاينة الشروج مرة أخرى في مفاولا  سال  جادة م  الجايس الفوس نيي، 
شر  ا  نءد  ااخنر تسانال  ومبادرا  مس  ينة، م  بنياا   ال  سرا  الدف ة الراب ة م  



 
 
 

 

 
           31ص                                     3327 العدد:     1/9/2114 نثنيناإل  التاريخ:

 

سرى الءدام ، الذل امتي   اسراينن ع    ال  سراما ، قبن ايانار المفاولا  السابءة ياانة اا
 آذار/مارس المالي.

أل رد  نجابي لووزنر اامرنكي، وهو ما دعاه لالعتذار ع  الزنارة، خاةة وا   يتيناهوول  نءد  
مسرولنيا فناا قبن زنارة ال ادة بروتوكولنا، ا  نوتءي أل مسرون أمرنكي رفن  نزور  سراينن، ب

 الميا   الفوس نينة.
 1/9/2114القدس العربي، لندن، 

 
 كية سّرية بشأن النووي اإلسرائيلييونثائق أمر  .57

أزال  اإلدارة اامنركنة هذا ااسبوج السرنة ع  ونثاي  أمنركنة بالغة ااهمنة، تونث  : مومي موس 
 كرل.ت ور االتةاال  م   سراينن مون الخنار اليوول ال س

وكاي  اإلدارا  اامنركنة السابءة مال  دو  يشر أنة م ووما  رسمنة مون هذه الءلنة، رغ  كنثرة 
 ال وبا  بشأياا.

وت ود غالبنة الونثاي   ل  عاد الرينس اامنركي رنتشارد ينكسو ، الذل تبوور  في عاده سناسة 
التملنر لزنارة رينسة المكومة غ  ال رف ع  المشروج اليوول اإلسراينوي. وتبدأ الونثاي  بفترة 

، من  سويم  أمنركا بالرف  1939اإلسراينونة غولدا مينر  ل  البن  اابن ، في أنوون ال ا  
اإلسراينوي المنثوا: رف  التوقن  عو  م اهدة م ر ايتشار السال  اليوول، ورف  الءبون بمراقبة 

بنة والتيازن ع  السال  اليوول أو أمنركنة لمفاعن دنمويا، ورف  الرب  بن  تسوي   ايرا  مر 
أر  االستراتنجنة م   راز "أرنما" والءادرة عو  لرس ال واة  ال ربنة في  -الةوارنخ أر  

 الءاهرة ودمش  وعما  وبنرو .
 1/9/2114السفير، بيروت 

 
 نحشد لتأييد دولي والمرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية :"حركة مقاطعة إسرائيل"أحد مؤسسي  .58

شاد الشارا  المالنا  اهتماما عالمنا واس ا بالت ورا  الفوس نينة ب د المرس : منيا ال رنبي -  ليد
مركة مءا  ة  سراينن وسمس االستنثمارا  مياا »اإلسراينونة عو  ق اج غزة، مما أع   دف ة لر

نس   نوما،  50باإليجونزنة. وب د ايتااف مرس الر « BDS»الم روفة بر« وفر  ال ءوبا  عوناا
،  ل  ال من عو  مشد التأنند الدولي لومءا  ة. 1005الياش و  في المركة، التي تأسس  عا  
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في دع  « يءوة يوعنة»وشر  عمر البرغونثي، أمد مرسسي المركة بأ  المرموة المءبوة ستشاد 
 المءا  ة السناسنة واالقتةادنة وااكادنمنة إلسراينن. 

كنف ت من المركة، « الشر  ااوس »موار عبر الااتف م  وأولح الياش  في مءو  اإليسا  في 
م  المرشرا  المتوفرة مت  ا   اليتشار المركة، وم  ردود ف ن  سراينن، يست ن   وقان:وأهدافاا.. 

أ  يرى أييا يمء  اختراقا  يوعنة ي زز فناا م  عزلة  سراينن الدولنة ويسبس تراج  ش بنتاا بن  
بي »الرأل ال ا  ال المي السيونة التي تجرناا هنية اإلذاعة البرن اينة  ش وس ال ال . فاست العا 

أ ار  في السيوا  الءونوة المالنة أ   سراينن بات  تيافس كورنا الشمالنة عو  موق  « بي سي
 نثالا أو راب  أسوأ الدون تأنثنرا في ال ال .

ن تالزعن  الايدل الرامن  سراينن ت امو  م  مركة المءا  ة تءرنبا باللب  كما نءو  وألاف
في البدف نتجاهووي ، نث  نسخرو  مي ، نث  نماربوي ، نث  »المااتماح غايدل في مءولتا الشانرة: 

فبرانر تشبا ح المالي، يوقش  في اجتماج  9، ففي «نث  نماربوي »وةويا  ل  مرموة «. تيتةر
يمو تأنثنرها في ا وية ااخنرة.  سرل لومكومة اإلسراينونة، استراتنجنة لمماربة مركة المءا  ة بسبس

 100وسرب  وساين اإلعال  ب   المءترما  التي قدماا الوزراف في هذا االجتماج، أهماا رةد 
مونو  دوالرح لش  ممال  دعاينة لد مركة المءا  ة وياش ناا، باإللافة  30مونو  شنءن تيمو 

 اإلسراينونة لد المركة.  ل  تة ند ال من االستخبارل الذل تءو  با ااجازة اامينة
أما باليسبة امد أه  ااسومة التي تستخدماا  سراينن ومجموعا  اللغ  التاب ة لاا، فاو االدعاف 
بأ  مركة مءا  ة  سراينن م ادنة لوسامنة. وعو  الرغ  م  ف النة هذا االدعاف في الغرس، فإييا 

اافواه. فاذا االدعاف، كما ماججيا، هو بمد يجميا لدرجة كبنرة في  ب ان مف ولا الترهنبي في تكمن  
ذاتا م اد لوسامنة.. فاو نختزن ناود ال ال   ل  كتوة وامدة متجايسة، ون تبر  سراينن ممنثال ومندا، 

 بن ردنفا لاا، وهذا ني ي ع  عيةرنة مءنءنة لد الناود.
 1/9/2114الشرق األوسط، لندن، 

 
ا على اعترا بالدماء اشطات يغرقن مطار بلجيكين .59  "أوقفوا تسليح إسرائيل": عدوان غزةض 

دف  غلس مجموعة م  الياش ا  البوجنكنا  م  م اياة الش س الفوس نيي  ل  : مية هللا المرنرل
البوجنكي، في  شارة  ل  الدماف، اعترالًا عو  « لنن »سكس لو  أممر عو  أرلنا  م ار 

 «.تسونح  سراينن»
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عو   لءاف يمو لتر م  « لنوننثس»ياش ا  م  مجموعة  3، أقد  «روسنا النو »وبمسس موق  
الفوس نينن  في غزة م  قبن « ذبح»ترمز  ل  « بركة م  الدماف»لتكو  بذل  « الدماف المزنفة»

  سراينن.
نممن ألوا  ال و  « شنر -تي»وارتد  المشاركا  في االمتجاج الذل أقن ، النثالنثاف المالي، 

وول   ش ارا كبنرا «. فوس ن  المرة»، و«اإلرهاس مءنءي»ا  الفوس نيي، باإللافة  ل  ش ار 
 «.ك   يًا م  ااسومة مءابن هذه الكمنا  الكبنرة م  الدماف؟»أنلًا مكتوبا عونا 
ليءن ااسومة التي تستخد  لد الش س الفوس نيي  ل   سراينن، وتءون « لنن »ونستخد  م ار 

 13وروبي نغلو  البةر ع  ذل ، في من  تمدنث     المكومة البوجنكنة واالتماد اا« لنوننثس»
 مي مة بوجنكنة غنر مكومة، وأمزاس سناسنة أخرى ع  اي دا  الشفافنة م  قبن الم ار.

ال نوجد أسومة تمر عبر الم ار، فاذه »وم  جايباا، قان متمدا باس  الم ار، كرنستن  دنوكور ، 
، «اإلسراينوي-تة ندا في الةراج الفوس نيي مجرد شاي ا  ال أساس لاا، غالبًا تتردد كوما نمدا

 مشنرًا  ل  أ  الم ار ن تز  مءالاة الياش ا .
 1/9/2114المصري اليوم، القاهرة، 

 
 متظاهرون بهولندا يطالبون بتقديم المسؤولين اإلسرائيليين للمحاكمة .61

ية الهال؛  الس المت اهرو  الذن  تجم وا أما  البرلما  الاوليدل بمدن: اايالون –الهال 
المجتم  الدولي بتءدن  المسرولن  اإلسراينونن   ل  مماكما  دولنة، جراف ال دوا  الذل شيا االمتالن 

 نوما، وتسبس في استشااد أكنثر م  ألفي شخص. 50اإلسراينوي عو  غزة واستمر اكنثر م  
د المياهلن  وبدأ الممتجو  الفوس نينو  وااترا  والمغربنو  والاوليدنو ، فلال ع  الناو 

 لوةانوينة، ت اهرتا ، بدقنءة مداد عو  أروا  الذن  استشادوا يتنجة ال دوا  عو  غزة.
وردد المت اهرو  الذل وةن عدده  يمو الفي شخص، هتافا  مرندة لوءلنة الفوس نينة، 
وا ومياهلة لالمتالن اإلسراينوي، منثن "المرنة لفوس ن "، و"قا  وا البلاي  اإلسراينونة"، "أيا

االمتالن اإلسراينوي"، و"الءاتن يتيناهو"، و"كويا فوس نينو "، ول  نأباوا باام ار الغزنرة التي سء   
 خالن الت اهرة.

وأفاد متمدا باس  الممتجن ؛ أ  المجتم  الدولي وقف ةامتا أما  ما ارتكبتا  سراينن في غزة، 
 نوي.ميتءدا السناسة الاوليدنة وموقفاا تجاه ال دوا  اإلسراي

 31/1/2114، 21موقع عربي 
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 على عدم تحقيق الردع العسكري أمام حماس بعد حرب غزة غاضبةردود فعل صهيونية  .60

 
 تصريحات سياسّية

قان "شال مغاغ" رينس المجوس اإلقونمي "مرمافن ": قويا لرينس المكومة أييا يتوق  ميا وم   •
ومة م وة اقتةادنة لوسو ا  الممونة، وتدع  مكومتا  عادة الترمن  بأسرج ما نمك ، وأ  توفر المك

ك  ع  مدود ق اج غزة بكن ما تست ن ، ويتمي  أ  تف ن ذل  فوًرا  40كن البودا  التي تب د مت  
وبدو  توكر، أما "يتيناهو" فءد رد: "سيءو  بإملار رزمة مساعدا  لسكا  غالف غزة، وب دها 

توء  دعمًا فا  توق اتا خالن المرس، لك   لوجيوس عامة". وألاف "مغاغ" أ ي رينس المكومة
الغلس عو  وزرايا المءربن  وأعلاف الكابنين  الذن  تكوموا وايتءدوا في اإلعال  في الوق  الذل 

 نمارس جيوديا في غزة. تالءياة الساب ة لومستو ين ح
 
 د عدة سيوا  سيءن  قان رينس بودنة أوفاكن  " نتسن  داينيو": "ت وميا تءنن  اامور ب د مةولاا، ب •

ويفا  ماذا مةن مًءا لمماس في الشارن  ااخنرن ، سنتكومو  كنثنًرا ع  هذه المرس عو  المستوى 
ال سكرل والسناسي، وعو  مدى جاهزنة الجباة الداخونة ومياعتاا، ما عونيا ف وا هو البءاف 

في الجوسة".  تالءياة الساب ة  متماسكن ، وأنث  تماًما أ  رينس المكومة تأنثر م  ك  الدع  الذل توءاه
 لومستو ين ح

 
قان رينس المجوس اإلقونمي "شدو  ينغنف": "يم  ال ينث  باذه االتفاقا ، ما ي نا تماًما أييا  •

 تالءياة الساب ة لومستو ين حلمماس. خل يا 
 
ر مونو  دوال 350قال  ممافن اقتةادنة   ي ق اج السنامة قد ميي بخساير كبنرة بوغ  يمو  •

نوما، مشنرة  ل  أ ي الكنثنر م  الرمال   51خالن المرس ااخنرة عو  ق اج غزة والتي استمر  
السنامنة الوافدة والمغادرة قد ألغن  بسبس المرس، وأ  هذه المالة قد تمتد مت  الرب  ااون م  

 70ج الزراعة ال ا  المءبن، وقد أنثر ذل  عو  كافة الء اعا  المرتب ة بالسنامة، وبوغ  خساير ق ا
 330مونو  دوالر. وألاف  الممافن أ ي الخساير غنر المباشرة زاد  في ق اج الةياعة عو  
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مونو  دوالر، ياجمة ع  تغنس ال مان والمو فن  وفءدا  مواد خا  بسبس المرس. تيشرة "ذل ماركر" 
 االقتةادنةح

 
 تصريحات عسكرية

متواةن  نوة المرس ااخنرة في غزة  كشف  مةادر عسكرنة أ ي مركة مماس ماول  بشكن •
استاداف جمن  وساين المراقبة والمتاب ة وااعمدة واابراج الءرنبة م  مدود ق اج غزة، الفتًة  ل  أ ي 
"كتايس الءسا " كا  نادف إلع اف يفسا مسامة م  المرنة في ال من ب ندًا ع  تتب  الجنش 

لمراقبة الموجاة لد غزة. وأكد  المةادر أ ي "االسراينوي" لا عبر استاداف كن شيف نت و  با
مماس يجم  في تيفنذ ب   الماا  لد أعمدة مراقبة تاب ة لوجنش عو  مدود غزة، مركدًة زنادة 

 عمونا  االستاداف خالن ااسبوعن  ااخنرن  م  المرس. 
يمان عوز  وأشار   ل  أ ي مماس أ وء  ااسبوج المالي ةاروخًا موجاًا تجاه عامود مراقبة قرس

شر  الشجاعنة، فنما أم ر  باقي اابراج عو  مستوى الء اج ب شرا  قذايف الااو . ألاف  أييا 
ل  تتوقف عو  قدر ذل  بن استادف  مجموعة م  كتنبة استخبارا  الجنش المنداينة التي تجم  

اا عمونا  الم ووما  والتي ت من لةالح فرقة غزة عيدما تءدم  إلةال  ااع ان التي تسبب  ب
 االستاداف. تةمنفة "ندن و  أمرويو "ح

 
جيدنًا " سراينوًنا" نرقدو  في المستشفنا  جراف  ةاباتا   30أكد  مةادر عسكرنة أييا ال نزان  •

جيدًنا نرقدو  في المركز ال بي "شنبا"،  50أنثياف ال دوا  عو  ق اج غزة، ملنفًة أ ي ما نزند ع  
ا  التأهنوي، وبل ا  في الءس  ال ادل، في من  يءن آخرو  م  وغالبنتا  في قس  جرامة ال  

جيود ت رلوا  7مستشفنا  أخرى  ل  المركز. وقال    ي غالبنة الجيود مةابو  بأ رافا ، وهيا  
في "غواليي"، شال سنما   وف، ال نزان في  11إلةابا  في الرأس، مشنرًة  ل  أ ي لاب  الكتنبة 

مركز. ولفت   ل  وجود جيدنن  نرقدا  في قس  م الجة المرو ، منا قس  الجااز التيفسي في ال
نرقد أمدهما في قس  جرامة التجمنن، في من  نرقد النثايي في قس  ال وارئ. تةمنفة "ندن و  

 آمرويو "ح
 

 تحليالت عسكرّية وسياسّية
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"أفنغدور لنبرما " كشف  قياة ااول  ال برنة ع  أ ي خ ة امتالن غزة، التي قدماا وزنر الخارجنة  •
لومجوس الوزارل المةغر أنثياف المرس، منا ية  عو  الشروج في امتالن المدنية اي القًا م  
مي "الرمان"، الذل ن تبر الخاةرة الل نفة لمدنية غزة، بسبس مالةءتا لوبمر وقوة عدد السكا  

 فنا بشكن يسبي. تقياة ااول  ال برنةح
 
رتنر   ي المرس عو  غزة يسف  الءياعا  والش ارا  التي  ن قان الم و  السناسي، نوسي فن •

نرددها رينس الوزراف "اإلسراينوي" بينامن  يتيناهو، ميوهًا  ل  أ ي "يتيناهو" با  ن ترف بشكن والح 
 وجوي باستمالة تمءن  يةر عو  مماس. تةمنفة هآرتس ال برنةح

 
 الس الجنش هايوة جًدا،  ذ  ييا ُن الس م  قان ممون الشرو  ال سكرنية "عاموس هارينن"،   ي م •

وزارة المالنية بزنادة منزاينتا عشرن  مونار شنكن، مشنًرا  ل  أييا  ذا واف  رينس الوزراف "بينامن  
يتيناهو" عو   وس الجنش بزنادة المنزاينية، فسنجد ة وبة بالغة في تمرنر الزنادة في مكومتا، آخذًا 

الوزراف السناسيي ومةنر االيتالف الماك  ب د ال دوا  عو  غزية ما  في االعتبار أ ي مةنر رينس
 زاال غنر م روفن . تموق  الجنش الةانوييح

 
قان الخبنر والممون االستراتنجي "ب  كاسبن "  يا كا  نمك  التوق  م  " سراينن" والجنش  •

 لما  الازنمة بمماس، غنر و"الشابا "، و"الموساد"، وسال  الجو واالستخبارا  اافلن في ال ال ، 
أ  المءنءة أ  مماس ايتةر ، مشنرًا لومرتمر الةمفي الذل عءده يتيناهو لنمةي اإليجازا  
"ال  نمة" لو مونة ال سكرنة ااخنرة في غزة، وب د أ ي كي  "أون م  أقي " ال ال  ب د  المدنا م  

  كي  أون م  أعو  بأيا سنسء  مماس، فءد مرر  أكنثر م  ألف فوس نيي مءابن "شالن "، وب د أ
مك  مماس أدر  م اا مفاولا  وتخاف الةدا  باا، وتأتي ا   لت و  بأ  مناة سكا  " سراينن" 
يج  بفلن قرار بتزوند الءبس المدندنة بآالف ةوارنخ االعترا ؟ أال نوجد أل مد لووقامة، بما 

 فناا وقامة السناسنن ؟". تالءياة ااول  ال برنةح
  
ا  الكاتس "اإلسراينوي" نوينن ماركوس، رينس الوزراف "اإلسراينوي" بالفشن، و البا باالهتما  ات •

بشراف أنثاا لميزلا كي نجوس ونسترنح تماندًا لياانة مناتا السناسنة. واست ر  "ماركوس" مجرنا  
المرس،   ل  ال ودة  ل  البنو  ووقف االمتالنالمرس عو  غزة، مستغربًا دعوة قايد أركا  جنش 
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رغ  أ ي موازن  المرس كما نراها كاي  لةالح " سراينن"، م  منا عدد اللمانا والدمار الذل 
أسفر  عيا الغارا  الجونة. وقان مت جبًا: "كنف مةن أييا ي و  اليار عونا  لخمسن  نومًا، يدمر 

ةاروخا  110ال  اابراج، يش س أمناف بكامواا، يةفي قادة كبارًا، وه  ال نزالو  نيجمو  في   
في النو ، وكن ذل  في  ن تخ ن  دقن ، نماف  عو  مخزو  الةوارنخ ب ندة المدى، التي نوجد 

 يءص فناا. تةمنفة هآرتس ال برنةح
 
اعتبر الكاتس "أمنر أور " أ ي عمونة الرد ت من بالمءووس، منا أ  " سراينن" ارتدع  ع  ق اج  •

  ارتداج " سراينن"، التي تبدو  مبرا ورنة أيا  توس اا، غزة، وأ  المرس ااخنرة دلنن خامس عو
وتواجا ا   آال  التءوص، كباقي اإلمبرا ورنا  السابءة التي ل  تك  مذرة م  التوس  الزايد. تمجوة 

 "بمماينا" ال سكرنةح
 
 50متوة أفاد الكاتس الةانويي، أرن  بيدر، أ ي أغوبنة الناود الءا ين  في اارالي الفوس نينة الم •

بالمية ن تءدو  بأ ي وقف   ال  اليار غنر الممدود الزم  الذل تءرر م  مركة مماس، كا  خ أ 
"اإلسراينوي" في أنثياف مموة "الجرف الةامد" في ق اج غزة. وألاف  االمتالننلن   يجازا  جنش 

كما ت ار "بيدر" أ ي هرالف نرو  أيا كا  نيبغي مواةوة لرس مماس ليزج قدراتاا ال سكرنة، 
م  نا  است الج أجرتا شركة "جنوكراتوغرافنا" برياسة البروفنسور آفي دجايي ااسبوج المالي. 

بالمية م  الجماور "اإلسراينوي" ن تءدو  بأ ي وقف اليار م  مركة مماس كا   33وأشار  ل  أ ي 
ة م  بالمي 31خ وة سونمة تخو  فرةة لمن سناسي م  خالن مةر ومممود عباس. وأكد أ  

"اإلسراينونن " ن تءدو  بأ  " سراينن" ل  تيتةر في المرس، بم ي  تمءن  أهداف تلم  الادوف عو  
بالمية م  المشاركن  في االست الج نتفءو  م  الءون  10مدى الزم ، ونفند تمونن الم  نا  بأ  

 ح  ي "الجنش ايتةر في المرس ولك  " سراينن" ل  تيتةر". تةمنفة م ارنف ال برنة
  عداد وترجمة: مركز دراسا  وتمونن الم ووما  الةمفنة

 31/1/2114، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3153الترجمات العبرية 
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 كما هي.. بعيدا  عن الرغبات "إسرائيل"قراءة  .62

 د. عديا  أبو عامر
لت ونر اإلنجابي ايءل  مرس غزة، وهيا  الكنثنر م  الدروس وال بر التي نمك  استخالةاا، 

فناا، وتالفي السوبي مياا، السنما ةوابنة قرافة ول  ت سرايننح م  الداخن خالن أنا  المرس 
الخمسن ، ا  هذه الءرافة شكو  لةياج الءرار وق اعا  الرأل ال ا  م نارًا أساسنًا لتءننما  النومي 

 لمسار المواجاة.
بداف الرأل:ونمك  تسجنن جموة م  المالم ا  الماينة، قد ت  خ ئ أو تةنس، لكياا قابوة لويءاش وا 

اإلعال  اإلسراينوي في أوقا  المروس نةبح أداة مجيدة لودولة، م  المكومة والجنش  -1
والمخابرا ، بممارسة أشد أيواج الرقابة ال سكرنة عو  ما نيشر ونبا، وهذا أمر فا  الكنثنرن ، وباتوا 

والءيوا  التوفزنوينة عو  أيا كال  دقن  وةواس وال ن ترنا  نتداولو  ما تيشره الةمف اإلسراينونة
 ش ، م  أ  م  ما موجا ومءةود.

ايشغن اإلعال  الفوس نيي بمختوف توجااتا السناسنة بما ندور في الداخن اإلسراينوي م   -1
تفاعال  بخةوص مرس غزة، وهذا أمر  نجابي م  باس "اعرف عدو "، لك  المبالغة فنا شيف 

يم  يتمدا ع  ميح ساعا   ونوة م  البا اإلذاعي والتوفزنويي والمواق  اإلخبارنة لما سوبي، 
نءولا ال دو، دو  أ  نمر ب مونة فوترة وغربوة وتمننز بن  الغا والسمن ، فلاًل ع  أيا نميح 

.هيا اإلعال  اإلسراينوي فرةة نثمنية لوتسون لبنوتيا وأسماعيا، لنتمدا الجمن  عما تردده ت سرايننح.
سران برلف: ماذا نميح اإلسراينونو  م  بنثا  وقيواتا  لإلعال  الفوس نيي؟ عذرا عو  اإلجابة 

 الءاسنة..
البد لم  نتمدا في المولوج اإلسراينوي أ  نتء  ال برنة: قرافة وكتابة وممادنثة، ولنس ذل   -3

ركنبا  المكومنة، وعالقة فء ، بن أ  نفا  تركنبة المجتم  اإلسراينوي، والتالون  المزبنة، والت
الجنش بالساسة، أما االكتفاف بإعادة تكرنر ما تءولا الةمافة اإلسراينونة في الترجما  التي تةويا، 
 فاذا عمن جند مبتدئ نمتاج لوت ونر، لندر  أمديا أيا جدنر بأ  نتمدا في المولوج اإلسراينوي.

ن في ي نره اإلسراينوي م  تاجما  عو  فر  كبنر بن  ما نيءوا اإلعال  الفوس نيي عما نءا -4
ش اره أ   المكومة، وفشن الجنش في مرس غزة، ولرورتا لرف  م يونا  الجماور الفوس نيي، وا 
المرس أنثر  كنثنرا في ت سرايننح، وهذا كال  ساخ  نخرج م  الم دة م ووس في لم ة م  
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اده: ال تستم وا كنثنرًا لما يردده الوم ا ، وبن  كال  بارد نخرج م  ال ءن موجا لةياج الءرار، مف
 في اإلذاعة والتوفزنو  وشبكا  التواةن االجتماعي، هذا لنس لك ، استأيسوا با لنس أكنثر.

مشكوة كبرى أ  ن تمد ةاي  الءرار عو  ما نةن الجماور ال ادل عبر اانثنر، ونبيي عونا قراراتا 
ال لماذا نبيي اإلسراينونو  قراراتا  وتو  جااتا  تجاه الفوس نينن  عو  ما نةوا  عبر المفةونة، وا 

 أجازة المخابرا ، ونست نيو  فء  بأجازة اإلعال  لت زنز فكرة ما أو استب اد أخرى؟.
استمرارا لمالة اليءن المرفي لما نردده اإلعال  اإلسراينوي، نء  الكنثنرو  ميا في مشكوة التاونن  -5

 لتمذنر ميا لخ ورتا اامينة والسناسنة:والتلخن  عو  الجايبن ، وهو أمر  الما ت  ا
التلخن  م  قدرا  المءاومة الفوس نينة، وهي بااساس مركا  مءاومة دفاعنة بإمكاينا  أولنة،  -أ

وةياعا  ممونة، ويءن ما نردده اإلعال  اإلسراينوي ع  امتالكاا  مكاينا  ولوجستنا  نج واا 
 ال  المتمالف م   سراينن فرةة الدفاج ع  يفساا لد تءترس م  كوياا جنشًا ي امنًا، مما نميح ال

 الجنش الفوس نيي، وم    ما نبا  سراينونًا مون قدرا  المءاومة مةدره الجنش والشابا .
التاونن م  الكارنثة التي ألم  برت سرايننح، وأياا أةبم  عو  مءربة م  االيانار والزوان، هذه  -س

لفوس نينو  نواجاو  عدوًا مدججًا بشت  أيواج ااسومة الفتاكة أمينة مشروعة ولنس مءنءة واق ة، ا
استخدماا لد غزة في أنا  المرس المجيوية، ولنس م ووبًا م  مركا  التمرر أ  تزنن الكنا  

 الممتن لاا، بن أ  ترلما بمفاةن منونة تسرج بجاليا ع  ش وباا.
ا  مءنءنة ووهمنة، نجس التمس  عيد المدنا عما نتردد في اإلعال  اإلسراينوي م  ترجم -3

بااماية ال ومنة والماينة الةمفنة، أما أ  نوجأ الب   لتزونر م ووما  واختال  أخبار في عز 
المرس، فاذا ل مرل لنس بنيا وبن  الةد  عالقة البتة، اييا يتمدا ال برنة ويتاب  اإلعال  

  موق   خبارل  سراينوي أو قياة توفزنوينة اإلسراينوي أكنثر م  الفوس نيي، ومن  يسم  خبرا موفتًا ع
 يذهس فورا لتو  الوسنوة فال يجد أةال لاذا الخبر..ماذا يسمي ذل ؟.

عيد المدنا ع  المرس ال امية التي نواجااا "يتيناهو" النو  داخن  سراينن، بسبس فشوا في  -7
ينة ودمونة، هيا نخ ئ م  مرس غزة، ما  أ  ي و  أ  م  نشياا عونا ه  م  أكنثر ميا ت رفًا ونمن

نكتفي بذكر الفءرة ااول  دو  النثاينة، وهذه  شارة سوبنة، فان م  نتا  "يتيناهو" بالفشن في غزة كا  
 نرند استخدا  قوة يارنة أكنثر وارتكاس مجازر أكبر؟ المءنءة ببسا ة ي  !
  االعتماد الكبنر المبالغ فنا أخنرًا...االستفادة مما نءولا ال دو في  عالما أمر جند، ونبي  عونا، لك

 نممن ملامن  خ نرة نفلن تجيباا بةورة ذكنة وموجاة..
31/9/2114فلسطين أون الين   
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 "حكومة الظل" وجديد عباس وقديمه .63

 ناسر الزعاترة
وم  باس -رغ  أ  مممود عباس كا  وال نزان وفنا لش اراتا وبريامجا، رغ  ذل  فإييا توق يا 

  الرجن أكنثر ميكة في الت ا ي م  المشاد الجدند، ونرجن لب   الوق  أ  نكو  -الدبووماسنة
المدنا بتو  الوغة المستفزة لمماس وقوى المءاومة والشارج الفوس نيي في الداخن والخارج، وبال ب  
في  ن مشاعر االيتةار تل  نذكر كومة ايتةار أبداح التي تشن  بن  الجماهنر بسبس اإليجاز 

   في ق اج غزة، وأقوا امتراما لدماف الشاداف والتلمنا  التي قدم .الب ولي الذل تمء
لك  الرجن الذل ل  نتردد لم ة في تسفنا وامدة م  أه  مرامن اليلان في التارنخ الفوس نيي ميذ 

ل  نيت ر  -أعيي ايتفالة ااقة  التي وميد  قوى الش س بالكامن خوف خنار المءاومة-االيتداس 
أنا فنما جرى في ق اج غزة، وفي سنا  م   داية اليا  أوال، ومماس نثاينا، وذل   ونال لكي نءون ر 

بالءون  ياا تأل مماسح لو قبو  بالمبادرة المةرنة ترفلتاا جمن  الفةاينح لوفريا الكنثنر م  
الخساير والدمار، فلال ع  المدنا ع  "مكومة  ن" في ق اج غزة أخذ  قرار المرس، في 

 زة كاي  ترد ال دوا  ول  تبدأ المرس.تجاهن لمءنءة أ  غ
لنس ذل  مستغربا عونا ب بن ة المان، فاو نت امن م  مماس بوةفاا خةما سناسنا تال يرند 
استخدا  مة وح عدوح، وم  السال  كخة  سناسي وفكرل وشخةي في ا   يفسا. لك  الذل ال 

ماهنر ب د م ركة غزة، وس نا نءن أهمنة هو ش وره بالة ود السناسي لمركة مماس في أوسا  الج
 تب ا لذل   ل  تشونااا خشنة التأنثنر عو  ش بنتا ومركتا.

م  المركد أيا لو قبو  مماس بالمبادرة المةرنة لجرى توفنر الكنثنر م  الدماف والدمار، لك  ذل  
ني ب  بكن تأكند عو  الش س الفوس نيي لو قبن بةنغة السو ة الراهية من  عرل  عونا بمسم  

رواب  الءرى" في السب نينا ، وعو  الش س الجزايرل لو قبن البءاف تم  االست مار، والفنتيامي لو "
قبن البءاف تم  االمتالن، وسيت س ويم  ي دد اامنثوة، بما فناا المنثان الفريسي تم  االمتالن 

 االمايي وسواه كنثنر.
ما لوش س الذل امتو  أرلا هو خنار االستسال ، وسناسة استجداف ال دو والءبون بالفتا  الذل نمي

نوفر الدماف والتلمنا ، وذرن تا خون منزا  الءوى. لك  الش س الفوس نيي لنس أقن م  تو  
الش وس التي قاوم  وايتةر ، بما فناا الش س الوبيايي الذل أخرج الغزاة م  أرلا، والش س 

 .ال راقي. هذا في التارنخ الءرنس، واامنثوة قبن ذل  ال تمة 
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وقبوا أوسوو الذل -نث  أال نكفي أ  تةن سناسة االستجداف التي اتب اا عباس ميذ عشر سيوا  
 ل  الجدار المسدود لكي نتأكد أ  تو  السناسة هي ال بنثنة ولنس  سناسة  -عاما 11مل  عونا 

نة، المءاومة التي أنثبت  يجاعتاا في كن تجارس الش وس المرة. أما مكانة الوجوف لومرسسا  الدول
فاي أكنثر سخفا، ون و  الجمن  أياا ل  تفلي  ل  شيف تهن يسي قرار ممكمة الهال لد الجدار 

 ؟!ح.141، ون د أقوى م  قرار 37، والذل أكد عو  االيسماس  ل  مدود 1005
ميذ عامن  أو أكنثر، ل  ن د مممود عباس نووي  باالستءالة م  ميةبا  ذا ل  ن  ا ال دو شنيا، وا   

يا تم  ب نررردح بمن السو ة، اامر الذل ال نأخذه أمد عو  مممن الجد، لك  الشيف المركد لوي  أمنا
والمونثو  في تةرنماتا هو قولا بأ  ايتفالة نثالنثة ل  تيدل  ما دا  عو  قند المناة. وعموما فءد 

و"هنن  استمرأ الرجن ومفية مم  مولا مكاسس السو ة وامتنازاتاا، وما تدره م  أربا  واستنثمارا 
وهنوما "، وال نبدو أيا في وارد ال ودة  ل  المءاومة وتكرار تجربة سوفا الذل موةر في المءا  ة، 

 بنيما كا  هو شخةنا تأعيي عباس وم ا خةما دمال ح نتآمرا  عونا، ونمادا  الغتنالا.
وقف بالمي   الذل تمدا عيا عباس، فإ  الذل نيبغي أ  نءان هو    مسارا آخر كا  كفنال ب

ال دوا  وتءونن الخساير، لكيا هو شخةنا م  مان دويا ممنثال في ايتفالة شاموة في اللفة 
 الغربنة تشتب  م  مواجز االمتالن وتل ر يتيناهو  ل  وقف ال دوا .

نث  أل  نك  عونا هو شخةنا أ  نرف  المبادرة المةرنة بكن ولو ، بدن أ  نكو  أمد عرابناا، 
ءة استسال  لوش س الفوس نيي، وتركن  لومءاومة تماندا لفر  من مشويه وهو ندر  أياا كاي  ونثن

 عو  الءلنة بدع  ال رس الذن  وقفوا ذا  موقفا م  المبادرة البايسة؟!
نث     المبادرة الجدندة التي تم  الموافءة عوناا تختوف ع  ااول  التي ل  نذكر فناا ال م ار وال 

رهيا باستءرار ااولاج اامينة الذل نمدده ال دو قبن  -خفنفامجرد ت-منياف، وكا  تخفنف المةار 
أل أمد آخر. ولوتذكنر فإ  دعما أل تعباسح لومبادرة المةرنة  يما نأتي في سنا  م  مجاموة 
الي ا  المةرل عو  أمن  ب اده ع  خةما الودود مممد دمال ، وهو بالمياسبة لنس خةما 

ياماح، بن خة  شخةي، والباقي م روف، وال ماجة لتكراره، سناسنا تال فر  في ال ر  السناسي بن
 وبوس  م  شاف التفةنن ال ودة  ل  مءابوة دمال  م  واين اابراشي، وهي موجودة عو  "نوتنوس".

ااكنثر  نثارة لوسخرنة في تةرنما  عباس هو المدنا ع  مكومة  ن في غزة، لكأ  عو  مماس 
مكومة الممد هللا أ  تءرر لاا ما نيبغي عوناا أ  تف ن، وأ  والمءاومة في ق اج غزة أ  تيت ر م  

ذا قرر  الرد، أ  تميح المكومة ال تندة مخزو  السال  لكي تةد ال دوا !  ترد ال دوا  أ  ال، وا 
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لءد أولح الرجن سرن ا مءنءة ما نرند، وقوياه سابءا ممنثال في ل  الء اج  ل  اللفة في مسار 
ي، بدن اعتبار هذه الم ركة الب ولنة ايتةارا لبريام  المءاومة ومم ة المفاولا  والتيسن  اامي

 يمو التومد عوناا في المندا  م  أجن فر  التيازال  عو  االمتالن.
ال أمن نرج  م  هذا الرجن، وسنبء  الول  الفوس نيي نسنر م  تنا  ل  تنا ما دا  نءود السفنية، 

الءبنوة المزبنة، وسنكو  لا عيةر دع  آخر ا  ، ممنثال  وما دام  مركة فتح تردد ما نءون برومنة
 في التمالف اإلقونمي الذل تغي  با يتيناهو مرارا وتكرارا  وان المرس.

أما رد مماس والمءاومة فاو السران الكبنر الذل نيبغي أ  نجنس عونا الم ينو  ب ندا ع  ابتزازه  
ة م  سال  المءاومة. ألنس  هيا سو ة شرعنة، ولاا بإعادة اإلعمار، بن ربما بج واا عيوايا لومءانل

سال  شرعي ال نيبغي أ  نكو  سواه في الدنار كما ردد الءو  أيفسا  ب د أوسوو، وكما رددوا في 
 اللفة ب د عرفا ، وكما سنرددو  ب د وق  ل  ن ون؟!

س الش س وأموا   ب ا تعباس وزمرتاح أ  تُي   ايتخابا  ب د شاور، ستجرى والمسدس في رأ
ما أ  ن ريِّ  يفسا لومةار والدمار ومي  اإلعمار.  الفوس نيي،  ما أ  نيتخبا  ونميما  الشرعنة، وا 

 ياا مسنرة نيبغي االيءالس عوناا، وأماية الد  والشاداف والب ولة تفر  ذل ، وايتخاس قنادة لوش س 
بالتواف ، بخاةة أ  سراال كبنرا في الداخن والخارج تءرر مساره اليلالي، وتبء  السو ة  دارنة تدار 

ُن ر   لافة  ل  المسدس في رأس الش س المشار  لنا، هو ماذا لو فاز  مماس؟ هن سنسومو  
 ؟!1003لاا السو ة، أ  سنميموياا وزارا  فارغة كما مةن عا  

  ياا أسيوة كبنرة ت ر  عو  مماس والجااد وكن شرفاف الش س الفوس نيي في الداخن والخارج ب د
هذه الم ركة الب ولنة، ونيبغي أ  نجنبوا عوناا ب ندا ع  الوغة الدبووماسنة البايسة م  رجن ال 

 نجاموا ، بن نسفيِّا جااده  وايتةاره  في ولح الياار.
31/1/2114، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 (1) "إسرائيل"نظرة اقتصادية وتحليلية في اقتصاد  .64

 د. أمن  أبو عنشة
تاا تتمنثن في  مكاينتاا المادنة والبشرنة ومج   لافتاما  ل  االقتةاد الو يي    قوة أل دولة وقدر 

لودولة ، وكذل  في مدى تماسكاا السناسي واالجتماعي في أوقا  المروس وغنر المروس ، ُت بر 
المروس ع  مالة التغننر التي تمةن في الكنثنر م  التركنبا  االقتةادنة التي تبدأ م  بدانة 

مر ب د ايتااياا سواف كاي  هذه المروس دفاعنة أو عدواينة كالمرس النثالنثة عو  غزة، المروس وتست
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هذا المفاو  نركز بشكن أو بآخر عو  أ  أةن المرس في الغالس اقتةادل ، ماما ول  لاا م  
عياون  ... فاي تلرس المي ومة االقتةادنة لدى الدون أو الكنايا  في م    مرشراتاا وأركاياا 

إليتاجنة أو االستنثمارنة ... فت من عو  خفلاا وبالتالي ترتف  التكالنف المماسبنة المباشرة سواف ا
وغنر المماسبنة ت المباشرة وغنر المباشرة ح أو ما ن و  عونا عومنًا بالتكالنف االقتةادنة والمالنة 

واالستنثمار و وهو ما ناميا باذا الخةوص ...وبالتالي تمس بشكن سوبي ي   اإليتاج واالستاال  
تيءوا بشكن عا  م  مالة االقتةاد الءول  ل  ول  االقتةاد الذل ن ايي م  الوه  والخمون ت أو 

 ما ن رف باالقتةاد الرن ي ح...
وفءًا لذل  ت تبر الةانوينة االقتةادنة أمد أبرز مالمح وبي  هذا الكنا  م  جايبا االقتةادل ... 

ن الةانوينة االقتةادنة ....لك  ما ناميا ا تي : بدانة نبوغ ولس  هيا بةدد الكتابة بم ي  وتفةن
 1013مونار دوالر أمرنكي خالن ال ا   191 جمالي اليات  المموي لدولة الكنا  الةانويي موالي 

جمالي اليات  المموي : هو مجموج ما نيتجا اقتةاد دولة ما م  سو  وخدما  يااينة خالن سية  ت وا 
نستخد  هذا المرشر ك ماد أولي وأساسي لبياف الموازية ال امة أو ما ن رف سابءة ما ح وعادة ما 

بالموازية المكومنة ت الموازية ال امة : هي خ ة مالنة مستءبونة تشمن بيدل اإلنراد واإليفا  ال ا  
  لسية قادمة ح وكيوج م  اللب  والكفافة المالنة تماون الدون والكنايا  دايمًا وجود يوج م  االيسجا

 والتواف  فنما بنياما...
ففي مالة المروس واليزاعا  واازما  يجد أ  ما نتلرر هو بدانة  جمالي اليات  المموي وذل  
يتنجة الت  ن والتوقف الءسرل لءوى االقتةاد الو يي مما ندف  المكومة لولغ  عو  الموازية 

ا  أو تءونن المةروفا  ح وهو ما ال امة وهو ما ن رف بررت تءونص الموازية أو تءونص اإليفا  ال 
" "ووفءًا لذل  فإ   جمالي اليات   austerity plansنسم  لدى الغرس بخ   التءشف المالي 

الممو  ُن بر في أغوس ماالتا ع  الءوة االقتةادنة التي تكو  مءنءنة أو غنر مءنءنة ت فالمساعدا  
ي تتوءاها الدون غالبًا ما ت ار هذا المرشر المالنة بكافة أشكالاا سواف قرو  أو ميح أو هبا  الت

بمءناس وهمي " غنر مءنءي" كما نمدا في"  سراينن " وهو جزف م  عمن الةانوينة االقتةادنة 
ال المنة ح وهو ما ي و  عونا " بالو نفة السناسنة لالقتةاد وإلسراينن " وبشيف م  التفةنن وكيوج 

دوالر أمرنكي قرافاتا  30000ا  الةانويي السيول هو م  التبنا  فإ  متوس  دخن الفرد في الكن
هيا غنر مءنءنة " قرافة مخادعة " ا   سراينن ت تمد عو  المساعدا  المالنة اامرنكنة 

 والةانوعالمنة...
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وكمءارية وبالمءابن فإ  الم  نا  االقتةادنة التي نوفرها البي  الدولي ال ت  ي "  سراينن " موق ا 
ف و  سبنن المنثان ال  ااوس ،متءدما في المي ومة االقتةادنة لدون مي ءة الشر  متمنزا أو مت  

مونار دوالر وهو  900المةر يجد أ   جمالي اليات  الممو  " المءنءي " لتركنا نةن لمستونا  
غالبًا يات  مءنءي اياا ال ت تمد  ال عو  يفساا ..... كما وتةدر  ق ر تااقن في عدد السكا ح 

ألف دوالر نث   47ألف دوالر، توتاا الكون  بر  107.7ال ربنة م  منا يةنس الفرد الذل بوغ  الدون
ألف دوالر .. وفي يفس الوق  تتمت  تركنا بءاعدة بشرنة ال نمك   43.0اإلمارا  ال ربنة المتمدة بر 

اينن بموالي عدده  م  ناود  سر  تنءدر"إلسراينن" أ  تمتوكاا مت  لو هاجر  لناا كن ناود ال ال  
وتأسنسًا عو  ذل  يءون    اليات  المموي " إلسراينن " باإللافة لكويا وهمنا ن تمد  مونوياح 13.5

عو  المساعدا  والابا  والميح الخارجنة واامرنكنة وت ونلا  الاولوكوس  فاو اقتةاد الال 
 اقتةاد...

كا في المي ءة ولمزند م  التدلنن عو  ايا ببسا ة نمنثن دورًا شر نًا وو نفة سناسنة وعسكرنة امرن
م  الءوة  %39ل ف ووه  الءوة الوهمنة لوةانوينة االقتةادنة "إلسراينن "يجد أياا ال تمنثن سوى 

م  الءوة البشرنة  %15س االقتةادنة لالقتةاد الس ودل رغ  أ  اإلمكايا  البشرنة لوس ودنة أقن 
م   جمالي الءوى  %3فا   ل  أ  أكنثر م  لوكنا  الةانويي .... م  كن ذل  تشنر اإلمةا

مج   لافتا   والجونة وأ البشرنة ال اموة لدولة الكنا  ت من في مجاال  الةياعا  ال سكرنة 
مونار دوالر أمرنكي أربا  مباشرة وأ  مج  المةندة  30لالقتةاد الةانويي نءدر بموالي 

 الوامدة.مرنكي لكن موا   في السية دوالر أ 30000االجتماعنة لاذه ااربا  نشكن ما قنمتا 
م  اإلمةافا  أنلًا يالم  بروز التركنبة الزراعنة القتةاد الةانواقتةادنة ال المنة والذل 
أةاس بشكن سوبي ق اج التجارة الخارجنة بايخفا  قنمة الةادرا  الةانوينة اوروبا بم دن 

 ة الش بنة ااوربنة " الجدنر ذكره أ  وذل  يتنجة لومءاومة السووكنة " ممنثوة بمموة المءا  10%
م  ةادرا  "  سراينن " اإلجمالنة لو ال  قبن نثالا سيوا   %37أوروبا ومدها كاي  تستورد موالي 

وبشكن عا  امتي   الدون ااوربنة ع  شراف  %13م  ا   ...ايخف  هذا الرق  ا   لموالي 
مر والباارا  وغنرها التي نت  استيباتاا وزراعتاا في الكنثنر م  الميتجا  كال يس والتوابن والفوفن والت

ميا   ااغوار الممتوة والمغتةبا  ااخرى وهذا ما دف  رينس المجوس اإلقونمي لألغوار ت دنفند 
 المنايي ح لوءون " عمونًا النو  ال يبن  الدون ااوربنة شنيًا ".
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 30اوروبا وايخف  هذا الرق   ل  موالي  مونار دوالر أمرنكي سيوناً  40تةدر " سراينن" ما قنمتا 
 مونارا يتنجة المءا  ة الش بنة ااوربنة.

 نتب ...
1/9/2114، فلسطين أون الين  

 
 وجه الجيش االسرائيلي الحقيقي .65

 جدعو  لنفي
كا  خونن عياتي ولدا م  مخن  الالجين  الفوار في جيوس اللفة الغربنة؛ وأ و  جيدل كا  نءود 

رعا الرةاص المي عو   اره منيما كا  راج ا ال  بنتا فءتوا، وكا  في ال اشرة جنبا عسكرنا مد
م  عمره من  موتا. وكا  مممد الء رل العس كرة قد  واعدا م  مخن  الالجين  االم رل قرس را  
هللا، فأ و  جيدل الرةاص المي عونا م  مسافة بل  عشرا  أمتار خالن ت اهرة ت تر  عو  

م  عمره من  موتا. وكا  هاش  أبو مارنا عامال اجتماعنا  19توا، وكا  في الر المرس في غزة وق
م  بن  أمر، كا  ن من في الجم نة الدولنة لمءو  الولد وكا  نشار  في ت اهرة عو  المرس في 
غزة لممانة االوالد ومي ا  م  رش  المجارة. فأ و  عونا قياص م  الجنش االسراينوي اليار م  

م  عمره من  موتا، وفي تو  الت اهرة يفساا قتن الجيود  45  ب ند وقتوا وكا  في الر شرفة بن  م
 مت اهرن  آخرن .

أةنس اولي  االشخاص م  كنثنرن  آخرن  برةاص الجنش االسراينوي ب ندا ع  منادن  الءتان في 
الجنش  مكتس تيسن  االم  المتمدة لوشرو  االيساينة، قتن OCHAغزة. وعو  مسس م  نا  الر 

االسراينوي خالن انا  المرس في غزة عشرن  بالغا ونثالنثة اوالد في اللفة، وجر  جيود الجنش 
بالمية ميا  برةاص مي، وهذا عدد كبنر عو  وجا خاص تقناسا  30شخةا،  1110االسراينوي 

ح. ول  نك  أمد م  الءتو  ن ر  1013بالمية في  4و 1014بالمية في اليةف االون م   14بر 
ناة الجيود لوخ ر مءا، ول  نك  أمد ميا  مسوما أو مستمءا لومو  بن المرس في غزة هي التي م

أمو  دما . وأبا  جيود الجنش االسراينوي اليفسا  في  واا أ  نست مووا اليار المنة لتفرن  
الت اهرا  وتةفنة المسابا  م  راشءي المجارة والزجاجا  المارقة وميا  اوالد، ول ءاس 

هرن . وقد نكو  الجيود مسدوا رفاقا  الذن  نءاتوو  في غزة وربما كايوا ش روا بخنبة أمن ايا  مت ا
ب ندو  ع  الشيف المءنءي. وعو  كن مان عرفوا أيا ل  نةنبا  أل سوف ال سنما في غزة تجرل 

 سكرنة مذبمة تءرنبا وقوس الش س م  جيوده، ول  نوقفا  أمد ول  نوقف أمد أو نماك . "الشر ة ال
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والسرنة تمء "، هذه هي ال بارة الشنفرنة لمتمدا الجنش االسراينوي في ردوده ا لنة وهي الشنفرة 
ذاالتي أخذ  ن مس عوناا وتختفي ال  أ  ن وو الغبار الءلانا وتيس .  كا  المتامو  في المناة  وا 

االمر عو  عكس ذل  في المدينة بالءتن "عمدا أو غنر عمد" نوقفو  فورا ونمء  م ا  ب د ذل  فا  
الجنش االسراينوي، فالتمءن  نأتي أوال وال ياانة لا عو  يمو عا  مت  منيما نكو  التمءن  في 
الوقاي  ساال؛ وال مدنا ع  اعتءان وال مت  في ماال  تةرخ ال  السماف كءتن الولد م  مخن  

 الفوار. ونبدو أ  الجيدل الذل قتوا مستمر عو  مناتا الم تادة.
لك  هذه الم  نا  عو   –اا مناة االمتالن الم تادة، ولنس  تو  م  نا  غزة فال سبنن لومءارية  ي

الخةوص تكشف ع  وجا الجنش االسراينوي المءنءي وع  سووكا الداي  م  الفوس نينن  وع  
ي رتا المستانية دايما في االساس لمناتا  وموتا . ل  تيشس مرس في اللفة ول  نواجا الجيود 

فاي روا كنف  –تايس عز الدن  الءسا  وال أيفا  وال قذايف ةاروخنة وال متفجرا  وال قياةو  ك
قتووا وجرموا وكنف است مووا اليار المنة عو  مت اهرن  شباس وعو  اوالد انلا، وكنف أودوا بمناة 

اهر؛ وبمناة العس كرة قد  وعده رينس االتماد الدولي لكرة الءد  قبن ذل  ببل ة اسابن  بمستءبن ز 
 ب  الجين  في ال اشرة م  عمره وبمناة عامن اجتماعي برلف م  كن ذيس. ل  تيشأ لجية تمءن  

ذراي  وكتابة تءارنر وتجيند ممامن ، لك  هذه  إلعداددولنة لوتمءن  بجراي  اللفة، فال داعي 
را  غالبة الةغاير خاةة نجس أ  تءو . فايا ال توجد مرس بن ال نكاد نوجد ارهاس بن م اه

واي روا كنف ن اموا   –لم  نةنبا  مةنر اخوتا  في غزة بالجيو ، وكنف نمك  أال نكو  ذل  
 الجيود.

هكذا نتةرف جنش الش س الذل نممن جيوده عو  راما  االندل مرة اخرى ا  . نمك  بال ب  أ  
الجيود في انثياف يتفا  بن أ  يجن مس الش س لجيوده، لك  نجس انلا أ  يتذكر ما نف وا اولي  

 خدمتا  ال سكرنة الم تادة نوما ب د نو  وسية ب د سية.
31/1/2114، هآرتس  

1/9/2114، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 البروفنسور ال  درشوفنتس
نيا أ  المجتم  اال ، من  نبدو أ  وقف   ال  اليار بن  مركة مماس واسراينن نةمد، ُنخنن ال

الدولي نف ن كن ما في وس ا لوتأكد م  أيا في الوم ة التي تةمو فناا مماس وتتسوح م  جدند 
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ستتمك  م  مااجمة اسراينن بةوارنخ أفلن، عبر أيفا  هجومنة مت ورة أكنثر وم  خالن 
يةس «:  الرلن  المن»االستخدا  االيج  لودروج البشرنة. وستستخد  مماس مرة اخرى استراتنجنة 

ميةا  الةوارنخ وفوها  االيفا  في الميا   المأهولة. وهذا اليا  نيجح  ذ هكذا ت ار وساين 
 االعال  المدينن  الءتو  دو  الةوارنخ التي أ وء  وتكو  اليتنجة الغلس الجماهنرل عو  اسراينن.

ال ا  الدولي، اسراينن تيتةر في الم ركة عو  االر ، ولك  مماس تيتةر في المرس عو  الرأل 
المدينن   بإةابةسناسنة خ نرة. تءرنر غولدستو ، الذل اتا  اسراينن  إلةابةوفي الءدس نت رلو  

، كا  يتنجة لالستخدا  الياجح لوةوارنخ واايفا . واال ، م  «الرةاص المةبوس»في مموة 
ورينس الوزراف  سب  أ  أدا  اسراينن إلسرايننتشكنن لجية تمءن  جدندة نترأساا متزم  مياه  

بينامن  يتيناهو بجراي  مرس مت  قبن أ  نفمص اادلة، ستيتةر مماس مرة أخرى في الم ركة 
االعالمنة وسي ود مرة أخرى ال  ذا  الدايرة. السبنن الومند لول  مد لاذه المرس المتكررة، م  

تتخذها مماس التي « الرلن  المن »اةابا  كنثنرة جدًا، هو الكشف واالداية الستراتنجنة 
 واالعتراف باا كجرنمة مرس يكراف.

تامة الفرةة  11والنك  خ ة المجتم  الدولي، وهي م   خ وة، م  أجن  داية اسراينن في الياانة، وا 
خفاف هذه الاجما  وراف الدروج البشرنة:  أما  مركة مماس، م  أجن تكرار هجماتاا وا 

 غزة.ر اتاا  اسراينن ولنس مماس بءتن المدينن  في  1
 ر اتاا  اسراينن بارتكاس جراي  مرس. 1
 ر خو  أدلة واستخالص استيتاجا  كاذبة لد اسراينن. 3
 ر الدعوة ال  سمس االستنثمارا ، المءا  ا  وال ءوبا  لد اسراينن. 4
 .إلسرايننر م البة الوالنا  المتمدة بوقف المساعدا   5
اليار م  داخن    ال اومة االمتالن م  خالن نزعمو  أيا م  الءايويي مء« أكادنمنن »ر توفنر  3

 السكا  المدينن .
اعاليا  في الةمف تشبا اعمان اسراينن بما  إلةدارر استخدا  الياجن  م  الكارنثة وأبيايا   7

 ف وا اليازنو  في الكارنثة.
 ر الءبون بال ايتءاد االمةافا  التي تيتجاا مماس ع  عدد الءتو  المدينن . 0
 عو  اليسبة بن  عدد الءتو  في غزة وبن  عدده  في اسراينن. ر التشدند 9

عو  استخدا  الءوة غنر  إلسرايننر اداية مايزن  عو  جايزة يوبن لوسال  منثن جنمي كارتر  10
 المتوازية.
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 ر دعوة ممكمة الجيانا  الدولنة لوشروج في تمءن  لد اسراينن. 11
 متساو  م  مماس م  منا المسرولنة االخالقنة.ر الت ا ي م  اسراينن الدنمءرا نة بشكن  11

واال  ي ر  خ ة بسن ة م  مرموتن  تءوص امتمان أ  ترغس مماس في أ  تشرج بمرس جدندة: 
اليار م  داخن السكا  المدينن  وعو  مماولة زنادة    ال . شجس مماس عو  بدف الم ركة عو  1

 عدد الءتو  في غزة.
 . يزج سال  مي ما  االرهاس.1

ذاعو  خ ة المرموتن ،  11الر المشكوة هي أ  االسرة الدولنة تفلن خ ة  -ل  نتغنر هذا  وا 
 لتكرار المأساة. فاست دوا

31/1/2114معاريف   
1/9/2114، القدس العربي، لندن  
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