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ي يــؤدي تبــدي رفضــها لمبــادرة عبــاس بخصــوص تحريــك عمليــة الســالم وفــق جــدول زمنــواشــنطن  .0
  إلقامة دولة فلسطينية

ان الواليرات  "القردس دوت كروم"ذكررت لرر أن مصادر رام هللامن  2/9/2102القدس, القدس, نشرت 
المتحرردأ أبرردت رفلرراا لمبررادرأ الرررعيس محمررود عبرراس الترري حملاررا وفررد فلنرر يني رفيرر  الرر  واشررن ن 

 لعرلاا والتشاور بشأناا م  الجانب االميركي.
ومدير المخابرات واشارت ال  ان الوفد الفلن يني الذي يلم كبير المفاولين صاعب عريقات 

من أجل  رح مبادرأ الرعيس عباس  األمريكيينالفلن ينية ماجد فرج يواصل التشاور م  المنؤولين 
قامة دولة فلن ينية منتقلة  بخصوص تحريك عملية النالم وفق جدول زمني إلنااء االحتالل وا 

ت معارلتاا لما وعاصمتاا القدس، مشيرأ ال  ان الواليات المتحدأ رفلت هذه المبادرأ، وابد
 وصفته بر"الخ وات االحادية" لكناا  لبت مزيدا من الوقت للتشاور.

وكان الوفد الفلن يني التق  أمس االربعاء وزير الخارجية االمريكي جون كيري، وعدد من المنؤولين 
س ونيواصل لقاءاته اليوم الخميس قبل أن يعود إل  رام هللا ال الع الرعيس محمود عبا األمريكيين

 عل  نتاعج الزيارأ.
نقاًل عن مرانلتاا من واشن ن، هبة القدني أن  5/9/2102الشرق األوسط, لندن, وذكرت 

خ وات أحادية الجانب من قبل الفلن ينيين إلقامة دولة لذا فمن الواليات المتحدأ تعارض أي 
الواليات المتحدأ لدى المرجح أن تنتخدم الواليات المتحدأ حق الفيتو لد هذا القرار. وقالت مندوبة 

مجلس األمن نامانثا باور إن واشن ن نتعارض انتصدار قرار في مجلس األمن الدولي إلقرار 
 3المبادرأ الفلن ينية التي ترمي إل  إنااء االحتالل اإلنراعيلي في اللفة الغربية في غلون 

 ننوات.
ن ال تعتقد أن أي محاولة واشن »وقالت باور خالل مؤتمر صحافي عقدته مناء أول من أمس إن 

الختصار ال ريق أو اتخاذ خ وات أحادية الجانب يمكن أن تؤدي إل  تحقيق المنشود الذي يت ل  
وأكدت أن إنراعيل يجب أن تكون جزءا من المفاولات حول التنوية «. إليه معظم الفلن ينيين

تحقق من خالل المشاورات ال يمكن المجيء إل  نيويورك والحصول عل  ما لم ي»الداعمة. وقالت: 
 «.بين األ راف، وهي خ وأ من المرجح أن يكون لاا آثار عكنية للغاية

وأولحت أن بالدها نتوافق عل  قرار جديد في مجلس األمن بشأن ق اع غزأ شر  أال يمس اتفاق 
يدعو وقف إ الق النار الذي أبرم أخيرا في القاهرأ. ووزعت مشروع القرار عل  الدول األعلاء وهو 
 حركةإل  إنشاء آلية لتحقيق ني رأ كاملة للنل ة الفلن ينية عل  ق اع غزأ الذي تني ر عليه 
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حماس. ويتلمن م الب إنراعيلية بأن تكون غزأ خالية من أي منلحين أو معدات عنكرية أو 
ون أنلحة. كما يتلمن المشروع األميركي أيلا االنتعانة باألمين العام لألمم المتحدأ بان كي م

 للتشاور بين ال رفين إليجاد آلية تناعد في نقل مواد البناء إل  غزأ.
 
 يأمر بتشكيل لجنة تحقيق بحادثة إطالق النار على النائب خريشة عباس .2

أعلن محافظ  ولكرم اللواء عبد هللا كميل أن الرعيس محمود عباس أمر بتشكيل لجنة : وفا -  ولكرم
 الق النار تجاه الناعب حنن خريشة صباح أمس.تحقيق للوقوف عل  مالبنات حادث إ 

وأولح كميل في تصريح صحفي أنه تم تشكيل اللجنة بمتابعة رعيس الوزراء د. رامي الحمد هللا 
وبإشراف مباشر من محافظ  ولكرم والتي باشرت عملاا بادف الكشف عن المجرم أو المجرمين 

 الذين قاموا بفعلتام الشنعاء لتقديمام للقلاء.
ان كميل الجريمة بأشد عبارات الشجب واإلدانة، واصفا من يقوم بمثل هذه الجراعم بأنام خارجون وأد

ثارأ البلبلة في أونا  مجتمعنا. وقال كميل:  عل  القانون والنظام وخفافيش ليل هدفام بث الفتنة وا 
 ون عقاب. إننا عاقدو العزم عل  اجتثاثام من أونا  مجتمعنا وال يمكن أن تمر هذه الجريمة د

 5/9/2102, الحياة الجديدة, رام هللا  
 
 أنتمي لتيار المقاومة والرصاص لن يسكتني خريشة: .3

قال الناعب الثاني لرعيس المجلس التشريعي الفلن يني، حنن خريشة إن إ الق النار عليه :  ولكرم
 جح.صباح اليوم الخميس هو محاولة اغتيال بحقه، وأن محاوالت إنكاته بالرصاص لن تن

وأشار خريشة في حديث خاص لر"الرنالة نت" عقب إ الق النار عليه، إل  أن أرب  رصاصات 
أ لقاا مجاولون، أصابت نيارته عندما كان ينتقلاا قرب منزله الذي يق  بالمرب  األمني المحي  

 بمنزل رعيس الوزراء رامي الحمد هللا.
رنالة تاديد، حيث كانت الرصاصات "ما حدث هو محاولة اغتيال والحة بحقي وليس  وألاف:

نحوي مباشرأ"، وهي محاولة لكتم صوتي ومنعي من الحديث، وهذا األمر ينيء لنا كشعب 
 فلن يني".

وبرز خريشة في الفعاليات التي كانت تنظماا حركة حماس مؤخرا باللفة نصرأ لق اع غزأ وفي 
 مارجانات النصر الذي أعقبت انتصار غزأ.
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"النل ة  تمالية أن يكون انتادافه عل  خلفية مشاركته في تلك الفعاليات قال:وفي تعقيبه عل  اح
تعلم أن لي موقفا والحا وصريحا وأتحدث به لوناعل اإلعالم، أنا أنتمي لتيار المقاومة وهذا األمر 
ينتفز بعض الناس، لكنني أوجه لام رنالة والحة، بأن الرصاص لن ينكت صوتي، الحوار البّناء 

 الذي يوصلنا لنتيجة فق ، أما انتخدام الرصاص فلن يخدم أحدا".فق  هو 
وكان مجاولون قد أ لقوا النار عل  خريشة والذوا بالفرار، عقب خروجه من منزله في  ولكرم شمال 

 اللفة المحتلة باتجاه عمله صباح اليوم الخميس. 
 2/9/2102الرسالة نت,  

 
 دان بإطالق النار على خريشةالمجلس التشريعي و"التغيير واإلصالح" يند .4

ندد المجلس التشريعي الفلن يني وكتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركة "حماس"  غزأ:
بإ الق النار عل  الناعب الثاني لرعيس المجلس التشريعي الدكتور حنن خريشة في اللفة الغربية، 

بحر رعس المجلس باإلنابة في بيان األجازأ  وحّمل الدكتور احمد معتبرين ذلك بانه "جريمة نكراء".
األمنية في اللفة الغربية المنؤولية الكاملة عن هذه الحادثة، داعًيا إل  نرعة الكشف عن الجناأ 

كما ندد الناعب إنماعيل األشقر ناعب رعيس كتلة التغيير واإلصالح  وتقديمام للمحاكمة العادلة.
وّحمل األشقر في تصريح  و" جريمة نكراء وعمل جبان".بإ الق النار عل  خريشة، معتبرا ذلك 

مكتوب له األجازأ األمنية في اللفة وحكومة الحمد هللا، ورعيس النل ة الفلن ينية محمود عباس 
 المنؤولية عن حالة الفلتان الناعد في اللفة الغربية المحتلة.

 2/9/2102قدس برس, 
 
 بإنهاء االحتالل ضمن وقت محدد عريقات لـ "القدس": سلمنا كيري رسالة تتعلق .5

قال كبير المفاولين الدكتور صاعب عريقات في لقاء صحفي مقتلب  :نعيد عريقات -واشن ن
"لقد نلمت الوزير كيري رنالة من القيادأ الفلن ينية تتعلق  خارج مبن  وزارأ الخارجية األميركية:

الدولة الفلن ينية المنتقلة وفق  بوجوب انااء االحتالل اإلنراعيلي لمن نقف زمني محدد وقيام
وعاصمتاا القدس الشرقية لتعيش بأمن ونالم إل  جانب إنراعيل" وهو الحل الذي  76حدود عام 

تؤيده الواليات المتحدأ، وان نفد الوقت عل  تحقيق ذلك فان هذا نيلاعف من أزمات وتعقيدات 
 المن قة.

  5/9/2102, القدس, القدس
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 التصعيد اإلسرائيلي في القدس المالكي يحذر من خطورة .6

رام هللا: بحث وزير الخارجية د. رياض المالكي، أمس، م  نظيره المغربي والوفد المرافق له، في مقر 
وزارأ الخارجية بمدينة رام هللا، آخر الت ورات في األرض الفلن ينية المحتلة وخاصة الممارنات 

 ة.واالنتااكات اإلنراعيلية في مدينة القدس المحتل
وأدان المالكي خالل اللقاء بشدأ الممارنات واالنتااكات اإلنراعيلية المنتمرأ بحق أبناء الشعب 
الفلن يني وممتلكاتام وخاصة في مدينة القدس، وما يتعرض له المنجد األقص  من اعتداءات 

لرافض ومخ  ات إنراعيلية من أجل تقنيمه كما حدث في الحرم اإلبراهيمي، والتعنت اإلنراعيلي ا
للوقف الشامل لالنتي ان، ومصادرأ األرالي الفلن ينية باإللافة إل  الممارنات العنصرية التي 

 يقوم باا ق عان المنتو ين بحق الموا نين وممتلكاتام.
وول  المالكي الوزير الليف في صورأ األولاع الكارثية في ق اع غزأ جراء العدوان اإلنراعيلي 

عادأ إعمار ق اع غزأ في أنرع وقت.األخير، مؤكدًا لرورأ إغا  ثة وا 
  5/9/2102, األيام, رام هللا

 
دخال مواد اإل ا  فور  وزير اإلسكان الفلسطيني يطالب بفتح معابر غزة .7  عمار الالزمةوا 

دعا وزير األشغال العامة واإلنكان الفلن يني الدكتور مفيد الحناينة إل  فتح المعابر بصورأ  :غزأ
تلزمات االعمار، خاصة أن ق اع غزأ بحاجة مانة في هذه األيام إل  هذه عاجلة أمام مواد ومن

 المواد، ولرورأ االنراع في إعادأ االعمار.
( 9|4) الخميس وأكد الحناينة خالل كلمة ألقاا في ورشة عمل تناقش اعمار غزأ عقدت اليوم

اآلن في العراء وهي ألف ننمة تواجه مصيرها  230ألف أنرأ تلم قرابة  10أن هناك قرابة  بغزأ
 بحاجة إل  تلافر الجاود من أجل أغاثتاا وتوفير المأوى لاا. 

وقال: " نحن في حكومة الوفاق الو ني تابعنا عن كثب تداعيات هذا العدوان والذي بلغت خناعره 
م"، مشيرا إل  1009-م1002في بعض الق اعات ألعاف ملاعفة عن العدوان اإلنراعيلي عام 

 عر في ق اع اإلنكان والعمران بلغت مليار ونصف المليار دوالر. أن قيمة الخنا
وألاف الحناينة: " أؤكد عل  لرورأ االنراع والبدء بإعادأ االعمار وتوفير كافة المقومات الالزمة 

يواء المشردين".  لإلعمار  في كافة الق اعات عل  رأناا اعادأ اعمار المنازل المدمرأ وا 
 2/9/2102قدس برس, 
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 القضايا االجتماعية واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين قزييبحثان مع دبور ومجدالني ان: لبن .8

زار علو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلن ينية احمد مجدالني يرافقه نفير دولة فلن ين في 
لبنان اشرف دبور، وزير العمل نجعان قزي، في حلور مدير ادارأ صندوق اللمان االجتماعي 

الفلن ينيين في لبنان،  لالجعينبيل نجعان، وتم البحث في القلايا االجتماعية واالقتصادية ن
 بحنب بيان للنفارأ.  

  5/9/2102, المستقبل, بيروت 
 
  (2/2يدنا ستبقى على الزناد)و  ..مشعل لـ"العربي الجديد": ال يمكن أن تبقى غزة تحت الحصار .9

ء الثاني واألخير من حوار "العربي الجديرد" مر  رعريس المكترب في الجز : حاوره واعل قنديل وأنس أزرق
النياني لحركة "حماس"، خالرد مشرعل، يررفض "أبرو الوليرد" اإلجابرة عرن نرؤال مباشرر حرول مرا جررى 
فررري مفاولرررات القررراهرأ األخيررررأ خرررالل العررردوان علررر  ق ررراع غرررزأ، مقارنرررة مررر  مفاولرررات هدنرررة عرررام 

خرررالل عررردوان ذلرررك العرررام فررري عارررد  1021رأ فررري عرررام ، غيرررر أنررره يؤكرررد أن مفاولرررات القررراه1021
الرررعيس المعررزول محمررد مرنرري، كانررت "انررتثناعية بكررل المقرراييس". مشررعل، الررذي شررارك شخصرريًا فرري 

، وأشرررف عررن بععررد علرر  مفاولررات العرردوان األخيررر، يجيررب علرر   لبنررا منرره تقررديم 1021هدنررة عررام 
بررأال أدخررل فرري هررذا الملررف، ألن لرريس كررل مررا  تقيرريم للرردور المصررري فرري الحررالتين، بالتررالي: انررمح لرري

 يجري في النيانة يحنن الحديث عنه في اإلعالم.
 

خالل العدوان الماضي, ماذا حدث فيهـا,  2102ـ إذا تحدثنا عن تجربة مفاوضات القاهرة في عام 
 من دون أن نقارن مع مفاوضات األسابيع الماضية؟

كانررت انرتثناعية بكررل معنر  الكلمررة، إذ تروافرت فياررا  1021هرذا نرؤال التفررافي. ال شرك فرري أن تجربرة 
، وربمررا نرراعدت علرر  اختصررار أيررام الحرررب، ونحررن نقرردر 1021ظررروف مؤاتيررة عديرردأ أنتجررت اتفرراق 

كل ما جرى نواء من مصر آنذاك، أو من تركيا، أو من ق رر، وكرل مرن شرارك فري الجارد النيانري 
ظرر عمرا يجرري فري بالدنرا العربيرة، أعررف أن والوفود التري نرارعت فري الرذهاب إلر  غرزأ. بصررف الن

قليميرة، ولكرن نحرن حريصرون علر   ناحتنا تشاد خالفات وصراعات داخلية وانتق اب قروى و نيرة وا 
أن ننأى بأنفننا عن هذه التجاذبات، وأال نتدخل فيما يجري في أي ق ر عربي، أو غير عربي. هرذه 

 الجميررر ، مررر  أننرررا فررري الوقرررت ذاتررره نتمنررر ، نيانرررتنا، وهرررذا معررراكس تمامرررًا لمرررا نرررتام بررره، نرررامح هللا
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ومشراعرنا صرادقة جردا فري تمنرري الخيرر لكرل الشرعوب العربيرة، لكررن مرن دون أن نتردخل فري مجريررات 
نرراحاتاا التفصرريلية، ألن هررذا شررأن و نرري نحترمرره ونحترررم خصوصرريته، ونتمنرر  أن تخرررج األمررة مررن 

نا أيلرا منراعدأ أفلرل فري صرراعنا مر  العردو هذه الحالة متعافية من أجل شعوباا أواًل، وكي تناعد
 الصايوني.

 
 ــ هل تطرقت مفاوضات القاهرة إلى عالقة حماس بمصر؟

الحكم القلاعي مثاًل بحظر أنش ة حماس في مصر، ثم توجيه دعروأ إلر  حمراس إلجرراء مفاولرات 
أن هنراك حركرة في القاهرأ، وقيرل كرالم كثيرر حرول أنرك دععيرت أم لرم تعردعف. كيرف تفنرر هرذا التنراقض 

مقاومة محظورأ في مصر بحكم قلاعي، تعدع  إل  مفاولات فري مصررب بعيردًا عمرا يقولره ال ررف 
المصررري الرنررمي، أنرررا أقررول مرررا أؤمررن بررره، وأثررق ماعرررة فرري الماعرررة بررأن حمررراس لررم تتررردخل فرري الشرررأن 

أو المصررري، وبالتررالي ال مبرررر علرر  اإل ررالق أن يؤخررذ أي موقررف نررلبي مررن حمرراس، نررواء نيانرري 
قلرراعي أو إعالمرري فرري مصررر، لكررن نررامح هللا الجميرر . عنرردما جرررت معركررة غررزأ وان لقررت الجاررود 
النيانية إليقافاا، والمبادرات المختلفة إلر  أن وصرلنا إلر  لررورأ وجرود مفاولرات غيرر مباشررأ مر  

نا مرن ال رف اإلنراعيلي عبر الوني  المصري في القاهرأ، رحبنا بذلك، وقلنا نحرن لردينا موقرف رفلر
خالله المبادرأ المصرية األول ، لكننا ال نعترض عل  الدور المصري. كنتع أنا صاحب فكررأ تشركيل 
وفررد فلنرر يني موحررد للتفرراوض، وقررد عرلررتاا علرر  األا أبررو مررازن فرري اللقرراء األول الررذي جرررى فرري 

لحرررب الدوحررة أثنرراء الحرررب، مررن برراب حرصررنا علرر  توحيررد الجاررد النيانرري الفلنرر يني لنرررعة وقررف ا
وتحقيق الم الب الفلن ينية التي توافقنا علياا. بالتالي، تحرك أبو مازن م  المصريين حت  تم إقرار 
الفكرررأ، ثررم دخلنررا فرري تفاصرريل هررذا الوفررد، فكرران الحررل أن يكررون وفرردًا فلنرر ينيًا يلررم حمرراس والجارراد 

حريصون كمرا يقرول  وفصاعل منظمة التحرير، وجلنوا أكثر من أنبوعين حت  توصلنا لالتفاق. نحن
 المثل عل  أن "ناكل العنب مش نقاتل النا ور".

 
 ــ هل طرأ جديد بعد هذه الجولة على عالقة حماس بالقاهرة؟

ال يوجررد جديررد لكررن نأمررل أن تكررون عالقاتنررا مرر  األشررقاء العرررب، وعلرر  رأنررام مصررر، عالقررة احترررام 
يا األمة المشتركة، وفي مقردمتاا قلرية متبادلة ال يتدخل أحد في شؤون اآلخر، وأن نتوحد عل  قلا

 فلن ين.
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 ــ هل تأذت قدرة حماس سلبا  بهذا العدوان على غزة؟
ال حرررب مررن دون خنرراعر، هكررذا هرري الحررروب، لقررد ارتقرر  إلرر  العلرر  مررن شررعبنا ومررن أب ررال حمرراس 

، وكررذلك مررن وأبرررزهم القررادأ الثالثررة راعررد الع ررار، ومحمررد أبررو شررمالة، ومحمررد برهرروم، علرريام رحمررة هللا
حركة الجااد ومن باقي الفصاعل المقاومة ومن شعبنا العزيز من األ فرال والننراء والشريوا والشرباب. 
وهنررراك خنررراعر ماديرررة نرررواء فررري البنررر  التحتيرررة وأيلرررًا فررري النرررالح الرررذي انرررتالك، ولكرررن بكرررل أمانرررة 

أ المدنيررة فرري وتوالرر ، هرري خنرراعر محرردودأ علرر  الصررعيد العنرركري، فالخنررارأ الكبرررى هرري الخنررار 
شررعبنا ومقرردرات شرررعبنا مررن مصررران  ومنرراجد وكنرراعس، مررردارس األونررروا، واألبرررراج واألحيرراء النررركنية 
وشربكات الكاربرراء والميرراه، هررذه هرري الخنرراعر الحقيقيررة. الخنررارأ العنرركرية محرردودأ، وكانررت الصررناعة 

نه يعكس إرادأ المقاترل العنكرية في حماس تعولاا أثناء الحرب، وهذا ال يعني أننا قوأ عظم ، ولك
الفلن يني، وبالتالي كانت المقاومة جاهزأ لنفس  ويل فري هرذه المعركرة، ولكننرا كنرا أيلرا حريصرين 
عل  وقف إ الق النار في وقرت نرري  حفاظرًا علر  أرواح شرعبنا، ألن المجتمر  الردولي لألنرف تررك 

وغ راء ليفعرل مرا يشراء، ولرو  آلة القتل اإلنراعيلية تملي بال حناب، فظرن العردو أنارا لروء أخلرر
كان بقتل األ فال، بمعن  أن العالم كران يراقرب محرقرة إنرراعيلية شربياة بمحرقرة هتلرر قبرل عقرود مرن 

 الزمن.
 

ــ ما الفرق بين اتفاقية وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه, والورقة المصرية التي تـم طرحهـا 
 في بداية العدوان؟

نقول إننا لم نقبل في البداية أو الختام، المن ق الذي أصر عليه بنيامين  هناك فروق، ولكن يكفي أن
نتنيرررراهو، وهررررو وقررررف إ ررررالق النررررار، ثررررم التفرررراوض، ألن ترررراري  األمررررم والشررررعوب يشررررير إلرررر  نجرررراح 
المفاولات عندما تكون تحت النار. أما عندما يكون عدوك المتفوق عليرك عنركريًا، فارو يحراول أن 

النرار، ثرم التفراوض، وعنردها فلرن يع يرك شريعًا، وهرذا مبردأ رفلرناه، وبالفعرل  يأخذك إل  وقف إ الق
أجبر نتنياهو عل  التفاوض تحت النار. نعم جرت "هدن" لمدأ أيام وناعات، ولكن النار كانت تعود 
من جديد، بل إن التفاوض األخير تم تحت وقر  النرار والمعرارك النراخنة، وآخرر الصروالت كانرت مرن 

ة. تفيد تجربتنا م  العدو ال ويلة بأنه ال يننحب إال تحت اللرغ ، وهرذا مرا حردث فري  رف المقاوم
. هرذا قرانون وهرذا 2976ولرم يننرحب فري نكنرة  2963غزأ وفي جنوب لبنان وفي نيناء فري حررب 

رصيد التجربة م  عدو مجرم. الفارق اآلخر أن العدو اإلنراعيلي حاول ول  شرو  وأهرداف يحققارا 
ول . ثم في األ روحات المبكرأ، كانت هناك أيلًا صياغات رأينا أناا تل  قيودًا علينا في أيامه األ
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فري أداء المقاومرة تحرت األرض وفوقارا، والحمرد ن رفلررنا ذلرك، وأناينرا الحررب مرن دون ولر  قيررود 
 عل  المقاومة. والحمد ن تكفيني هاتان المالحظتان، وال أريد الدخول في التفاصيل.

 
هو في آخر تصريحاته قال: ال مطار, ال ميناء, وال إفراج عن أسرى. في الوقت ذاتـه, كانـت ــ نتنيا

 هناك احتفاالت باالنتصار. متى يشعر الشعب الفلسطيني في غزة بنتائج االنتصار؟
ل الما قال قادأ العدو مثل هذه المزاعم، ثم تراجعوا عناا. قالوا لن يكون هناك صفقات تبادل لألنرى 

ونررربق ألرييرررل شرررارون أن قرررال إن "نتنررراريم مثرررل ترررل أبيرررب"، ثرررم اننرررحب مرررن نتنررراريم. هرررم وحررردث. 
يتراجعررون تحررت و ررأأ المقاومررة وهررذه حرررب ونررجال، والشررعب الفلنرر يني مصررمم علرر  تحقيررق أهدافرره 
وم البرره. أقررول لررك بكررل ولرروح: نعررم، فرري وقررف إ ررالق النررار األخيررر، جرررى تثبيررت عرردد ماررم مررن 

وأرجررا الرربعض اآلخررر مثررل المينرراء والم ررار وتبررادل األنرررى لمفاولررات غيررر  الم الررب الفلنرر ينية،
مباشرأ خالل شرار يردع  إليارا فري القراهرأ. هرذه الم الرب لينرت حمراس فقر  المتمنركة بارا، برل كرل 
الشعب الفلن يني متمنرك بارا، ومعصرّر عليارا ألنارا حقروق، وغرزأ لرن تعرود للحصرار مرن جديرد، ولرن 

عن العالم، وال بد أن تنفتح عل  العرالم. ال برد لمليرون وثمانمعرة ألرف غرزّي أن تقبل أن تعيش معزولة 
يعيشوا كما يعيش البشر بحقوقام الو نية وأن ينافروا برًا وبحرًا وجوًا، ليس بوصف غزأ معزولة عرن 
 بقية الجند الفلن يني، بل باعتبارها جزءًا من هذا الو ن الفلن يني، وهي الناحل لللرفة، وبالترالي

 هذا شيء  بيعي والنلال المتواصل نيجلب لشعبنا مراده إن شاء هللا.
 

 ــ ألم يتم وضع سقف زمني للملفات المؤجلة؟
جرى االتفاق أن تبحث هذه الملفات المؤجلة خالل شار، وهذا صرراع قراس ومعقرد، ومفرن ينتصرر فيره 

برداع يكون صاحب اإلرادأ والنفس ال ويل. هو صراع إرادات كما أن الحروب صرر  اع عقرول وابتكرار وا 
رادأ. لقد تفّوق الجندي الفلن يني عل  اإلنراعيلي، وننتفوق عليام في كل الميادين.  وا 

 
 ــ ماذا عن معبر رفح؟

لم يعذكر باعتبار أن تفاصيل التفاوض في القاهرأ كانت تنصب عل  مرا بيننرا والعردو الصرايوني. أمرا 
ال يعنري تجاهلره، ومرا زلنرا نردعو األشرقاء فري مصرر معبر رفح، فاو بين فلن ين ومصر، ولكن هذا 

لفررتح معبررر رفررح ككررل المعررابر بررين األق ررار المتجرراورأ، كمعبررر مرردني محكرروم بكررل اللررواب  القانونيررة 
ناعة،  14والمدنية، وينمح بحرية حركة األفراد، واألصل أن ي ور منتقباًل لحركة تجارية وأن يفتح 
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مي المصررري علر  العررين والرررأس، وال ننررمح بالترردخل فيرره، ولكررن وهرذا ال يعنرري الفولرر ، فرراألمن القررو 
 كما لمصر معابر م  النودان وليبيا، فلدياا كذلك حدود م  غزأ، وتن بق المعايير الدولية علياا.

 
عـادة خنـق القطـاع اقتصـاديا   ــ فيما يخص إعادة إعمار غزة, يبدو أنه ُيستخدم كورقة للمسـاومة وا 

عــادة اإلعمــار إلــى حــين تصــفية التجاذبــات الفلســطينية الفلســطينية, وحتــى وماليــا , كــذلك تأجيــل إ
 يرضى الجانب اإلسرائيلي أيضا ؟

هناك عدأ منؤوليات فلن ينية وعربية ودوليرة مرن أجرل نررعة إغاثرة غرزأ،  بيرًا وغرذاعيًا، وعلر  رأس 
عرادأ اإلعمرار، وعرالج الجرحر  وا نرتقدامه مرن مختلرف ذلك اإليواء العاجل وتنفيرذ مشراري  اإلعمرار وا 

البالد، ثم االنتعجال فري تنفيرذ إعرادأ اإلعمرار... كرل ذلرك منرؤولية حكومرة الوفراق الرو ني، والعررب 
والفلنرر ينيين وأصرردقاء فلنرر ين. ثررم إن اإلعمررار بمفاومرره الررذي ذكرترره يحترراج إلرر  زمررن  ويررل، هررذا 

لمررؤتمر، وأن تعرصررد األمررروال قعررررت لرره عرردأ مررؤتمرات، ولررم يررتم عقررردها حترر  اآلن، والماررم أن يععقررد ا
الالزمة له، ثم يتم إدخرال كرل منرتلزمات مرواد البنراء كمرا نرّص وقرف إ رالق النرار األخيرر. يقر  تنفيرذ 
برنررامج إعمررار علرر  المنررتوى علرر  عرراتق المجتمرر  الرردولي، ليكررون تنفيررذ برنررامج إعمررار حقيقرري لغررزأ، 

تتعلق بالمنؤولية القانونية لمرا ارتكبره قرادأ وخصوصًا أننا عل  أبواب فصل الشتاء. هناك زاوية ثالثة 
العرردو مررن الرردمار الوانرر  واالنتقررام مررن المرردنيين فرري غررزأ... نررنظل نالحررق القررادأ اإلنررراعيليين باررا. 
والمنؤولية عن غرزأ هري منرؤولية النرل ة الفلنر ينية رعانرة ومجلنرًا تشرريعيًا وحكومرة وفراق و نري، 

الحكومرة منرؤوليتنا جميعرًا، وينبغري أن نقروم بالواجرب نحرو غرزأ  حكومة الدكتور رامي الحمد هللا. تلك
بأنرع ما يمكن، وقرد دعونرا الحكومرة لالنتقرال إلر  الق راع مثلمرا هري موجرودأ فري اللرفة، وأن تكرون 
هناك نرعة اإليرواء وتقرديم رواترب للمروظفين، ونحرن نعمرل علر  حرل هرذه اإلشركالية، باختصرار نحرن 

 في مرحلة ما بعد الحرب.
 
ـ يبــدو أن هنــاك مســاومة ا ن علــى إعــادة اإلعمــار فــي مقابــل نــزع الســالح, هــذا يطــرح مــن قبــل ـــ

 نتنياهو وآخرين. هل ستبقى يد المقاومة على الزناد؟
هناك فارق بين األماني والحقاعق. عدونا يتمن  أن يتخلص من نالح غزأ، وحاول ذلك من قبل بعرد 

انتدع  حلف شمال األ لنري وكرل دول العرالم ، ولم ينت   ذلك. 1021و 1009و 1002حروب 
لحصرررارغزأ، وفعررراًل حوصررررت ودمررررت األنفررراق. لكرررن المقاومرررة أثبترررت قررردرتاا علررر  اإلبرررداع والتصرررني  
وتعويض ما فقدته نتيجة هذ الحصار. رفلنا أن يولر  نرالح المقاومرة وقردرتاا علر  أجنردأ البحرث 
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ن شررعب تحررت االحررتالل، وبالتررالي المقاومررة فرري القرراهرأ، وحرراول العرردو أن يفعررل ذلررك ورفلررناه. نحرر
لينت خيارنا االنتراتيجي فحنب، بل هي روحنا وحياتنرا، وال ننرمح ألحرد أن يمرس نرالح المقاومرة، 
واأليادي نتبق  عل  الزنراد، وكمرا قلنرا نرابقًا: إن عردتم عردنا، فرإذا عرادوا للعردوان نرنعود للردفاع عرن 

 النفس.
 

 ة واكتشفتم أنها كانت خديعة, ماذا ستفعلون؟ــ إذا تملصوا من اتفاق القاهر 
أواًل، مصر هي الوني  والراعي، لذا تق  علياا التزامات، وعلياا منؤولية اللامن اللتزامات ال رفين 
بما نص عليه اتفاق وقف إ الق النار. ثانيًا، إن رفر  الحصرار عرن غرزأ أصربح علر  رأس "األجنردأ" 

مرردركًا أنرره ال يمكررن أن تبقرر  غررزأ تحررت الحصررار، وأعتقررد أن هررذا الدوليررة واإلقليميررة، والعررالم أصرربح 
نيشرركل لررغ ًا مررن أجررل إنارراء الحصررار. وأخيرررًا، إن الشررعب الفلنرر يني، بعررد توكلرره علرر  هللا وثقترره 
بأمترره، يررراهن علرر  نفنرره وعلرر  بندقيترره وعلرر  جاررده المقرراوم ووحدترره الو نيررة. لاررذه األنررباب، مامررا 

 خياراتنا. لاقت األمور، نتبق  لدينا
 

ــ مع دعوة الـرئيس األميركـي بـاراك أوبامـا إلـى تحـالف دولـي لمحاربـة "داعـش", ربـط نتنيـاهو بـين 
 حماس و"داعش". ما هو تعليقك؟

هذه لعبة ماكرأ ولكناا مكشوفة، فالعالم يدرك أن حماس حركة تحرر و ني، وأن المقاومة لم تحرارب 
نمررا إال علرر  أرض فلنرر ين، ولررم تقاتررل إال االحررتال ل، وهرري لينررت بندقيررة تتحرررك مررن مكرران آلخررر، وا 

مقاومة و نية لد احتالل غير مشروع. األميركيون، رغم أنام يلعون حماس عل  قاعمة اإلرهاب، 
لكررررنام بحنررررب تصررررريحات بعررررض منررررؤوليام، يرررردركون الفررررروق بيننررررا وبررررين اإلرهرررراب. هررررذه الخديعررررة 

ذلرك، والررأي العربري والردولي يردرك ذلرك، بردليل اإلنراعيلية ال تن لي علر  أحرد، ونحرن ال نخشر  مرن 
أن معركة غرزأ شرادت تلرامنا غربيرًا وعالميرًا كبيررًا، وهنراك صرحوأ غربيرة علر  صرعيد النخرب وعلر  
الصعيد الشعبي، وهنراك إدراك برأن إنرراعيل تكررر مرا فعلره هتلرر بحرق اليارود. حتر  أن هنراك صرحوأ 

خصررية ياوديررة ممررن عايشرروا تلررك الحقبررة، حررين وجارروا عنررد بعررض الياررود، كمررا رأينررا بتوقيرر  ثالثررين ش
ننررانية وعادلررة،  التامررة لنتنيرراهو بارتكرراب جريمررة لررد األ فررال والشررعب الفلنرر يني. قلرريتنا و نيررة وا 
ونتنياهو يحاول ركوب هذه الموجة، ولكنره يردرك أن صرورته وصرورأ إنرراعيل باترت اليروم صرورأ أكثرر 

 عله القيادأ اإلنراعيلية.قبحًا، والعالم بدأ يليق ذرعا بما تف
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ــ بالتأكيد هناك إعجاب بقدرة المقاومة على الصـمود والمواجهـة, ولكـن هنـاك تسـاؤل مـن أيـن لكـم 
 بناء هذه القدرة؟

هررذا النررالح متررراكم، بعلرره حصررلنا عليرره فرري النررابق مررن دول، وال نرريما مررن إيررران، وهنرراك نررالح 
فتوحرررة، وهنررراك نرررالح صرررنعناه. اليررروم، معظرررم حصرررلنا عليررره مرررن مصرررادر أخررررى، فالنررروق العالميرررة م

النالح بيد المقاومة، وخصوصا عند كتاعب القنرام، هرو مرن التصرني  المحلري، فانراك إبرداع وعقرول، 
والحرررب صررراع إرادات، وهررذه رنررالة مفادهررا أن التلررييق علرر  غررزأ والمقاومررة ال يجرردي، وأنرره مامررا 

ر إرادترره، والمقاومررة قررادرأ علرر  التعررويض. عنرردما أغلقررتم البحررار واألجررواء والحرردود، فشررعبنا لررن تكنرر
كيلومترًا وأكثر، وعندما تصن  قناصات مداها الفاعرل  270تصن  المقاومة صواري  يصل مداها إل  

المؤثر كيلومتران، وعندما تصن   اعرات، وعندما تمارس تكتيك األنفراق، وعنردما تعرد المقاترل ليتفروق 
ي كررانوا يتفرراخرون باررا، فكررل ذلررك يرردل علرر  أن الشررعوب ال يازماررا علرر  قرروات النخبررة اإلنررراعيلية الترر

 أحد.
 

 ــ ما هي حدود العالقة بين حماس وقطر, في ظل وجود اتهام بأن قراركم تتدخل فيه الدوحة؟
ذا كانررت  مررا الررذي يجررب أن تفعلرره حمرراسب إذا كانررت عالقتنررا مرر  دولررة مررا لينررت جيرردأ، يلوموننررا، وا 

اذا هرري جيرردأب فرري الحررالين، لينررت حمرراس هرري ال رررف المبررادر، وال نرريما عالقتنررا جيرردأ، ينررألون لمرر
باإلناءأ. في المالي، كنا منفتحرين علر  مرا كران ينرم  "محرور المقاومرة"، ومرا كران ينرم  "محرور 
االعترردال" معررًا، ألننررا نعتبررر أن قلررية فلنرر ين هرري قلررية الجميرر ، ألننررا لنررنا مرر   رررف لررد آخررر، 

نة ألناا تدعم المقاومة، وهذا  بيعي ألن مرن يردعمني أكثرر عالقتري معره وعالقتنا أوثق م  دول معي
أوثق. اليوم نحن منفتحون عل  الجمي  بصرف النظر عن تصنيفات الدول، فعندما تقف ق رر موقفرًا 
محترمًا تجاهي، وتدعمني وتدعم شعبي، ولريس حمراس فحنرب، واألميرر الشري  حمرد، جرزاه هللا خيررًا، 

ات ومشراري  لإلعمرار، واألميرر الشري  تمريم، جرزاه هللا خيررًا، لره مواقرف عزيرزأ... زار غزأ وقدم مناعد
هذا الموقف الشجاع النبيل ينتحق الشكر، وهذا هو الول  ال بيعي، فمن دعمنا نقول له شكرًا ومن 
نررالمية. النررؤال  قّصررر، نقررول نررامحك هللا. العالقررة مرر  ق ررر  بيعيررة كمررا عالقتنررا مرر  دول عربيررة وا 

ينبغرري أن يعنررأل هررو: لمرراذا بعررض الرردول العربيررة مقّصرررأ وال تقرروم بواجباررا كمررا تقرروم ق ررر ودول الررذي 
أخرررى برردعم المقاومررة والشررعب الفلنرر ينيب مررا تقرروم برره ق ررر تعشرركفر عليرره وهررو مرردعاأ للفخررر، وهررو 
مول  تقدير كل الشعب الفلن يني، وليس مول  تناؤل وانرتاجان، والنراس تشرك داعمرًا برأن هنراك 

 عًا تحت ال اولة... في الحقيقة، ليس هناك شيء تحت ال اولة.شي
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ــــ هــل هنــاك اتصــال بيــنكم وبــين النظــام الســوري, وهــل هنــاك جهــود مــن قــبلكم لحــل مشــكلة مخــيم 

 اليرموك؟
ليس هناك أي اتصال م  النظام النوري، والمالي ال نننراه وال ننكرره، ولكرن حصرلت مفارقرة ونحرن 

ري، فاذا شأنام. هذا جزء من التاري ، وهللا يعلم ماذا فعلنا من أجل نورية، ال نتدخل في الشأن النو 
نمررا كنررا  وكررل األ ررراف فرري نررورية تعرررف مرراذا حاولنررا أن نفعررل، ولررم ننحررز مرر   رررف لررد آخررر، وا 
منحازين للشعب النوري بكل مكوناته. بالننبة لمخيم اليرموك، اجتادنا م  بقية الفصراعل الفلنر ينية 

كما اتامنرا الربعض زورًا وباتانرًا  -أناته، وأعلنا عل  رؤوس األشااد أن ليس لحماس من أجل حل م
أي فصيل هنراك، أو عنروان عنركري، فرنحن ال نقاترل إال علر  أرض فلنر ين. نرامح هللا الجمير ،  -

وليس هذا وقت إثارأ هذا المولوع، ونحن اآلن منشغلون بقليتنا ونتمن  الخير لنورية ولكرل أمتنرا. 
أننا ال نتدخل في الشأن النوري، وال في الشأن المصري، وبالتالي ال بد أن يحّيد مخيم اليرموك  أؤكد

وكل المخيمات في نورية عن األزمة النورية، كما تحّيد مخيمات لبنان عن الشأن الداخلي اللبنراني. 
 وهذه نيانتنا إزاء كل الدول.

 
 با  على قضية فلسطين؟ــ حتى لو تأذيتم من الثورات المضادة وانعكست سل

االنررتق اب والتجاذبررات فرري العررالم العربرري واإلنررالمي تررؤذي القلررية الفلنرر ينية وتفقرردها الكثيررر مررن 
زخماا، ونتمنر  أن تخررج األمرة مرن أزماتارا الداخليرة، وأن تحقرق شرعوبنا ت لعاتارا، وأن يتوقرف نرزف 

 الدماء.
 

عربيـة مـع مـا حصـل فـي غـزة, مقابـل بعـض ــ هل لديكم تعليق على تعاطي بعض وسائل اإلعـالم ال
 االستقاالت من إعالميين غربيين, احتجاجا  على سياسة مؤسساتهم تجاه العدوان على غزة؟

انتاجنا في بداية الحرب بعض األصوات الشاذأ في عالمنا العربري واإلنرالمي التري كانرت تبرارك مرا 
كمررا فعررل بأشررياعام مررن قبررل". هللا عررّز  يفعلرره نتنيرراهو بحررق غررزأ، ولكررن "حيررل بيررنام وبررين مررا يشررتاون

ررّر مررن وقررف معاررا، وغلررب مررن كرران يتمنرر  أن تنكنررر، ولكررن غررزأ ال تنكنررر  وجررّل نصررر غررزأ، فنع
 بأمنيات وأوهام البعض، فاي صاحبة حق، وفلن ين قلية عادلة، لكن لن نحقد عل  أحد. 

 2/9/2102العربي الجديد, لندن, 
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 ة التوافق الوطنيعمار غزة مسؤولية حكومإهنية: ملف  .01
أكد ناعب رعيس المكتب النياني لحركة "حماس" إنماعيل هنية، اليوم الخميس، أن ملف اعمار غزأ 
منررؤولية أنانررية لحكومررة التوافررق الررو ني، قرراعال كمررا ت الررب الحكومررة بصررالحيات فرري الق رراع فررإن 

 علياا واجبات يجب أن تقوم باا.
ان اجتماعررررا نرررريععقد بررررين النررررل ة واألمررررم المتحرررردأ  وذكررررر هنيررررة فرررري بيرررران صررررحفي، اليرررروم الخمرررريس،

دخال مواد البناء.  واالحتالل يمكن أن يصدر عنه قرارات بشأن قلية االعمار وا 
مليررون دوالر منرراعدات عاجلررة ألصررحاب البيرروت المرردمرأ كليررا  22وأولررح أن حركررة حمرراس قرردمت 

عررن منررؤولياتاا تجرراه الشررعب ونررتقدم منرراعدات أخرررى للمادمررة جزعيررا وال يمكررن أن تتخلرر  الحركررة 
 الفلن يني.

"دخولنرا فري  واعتبر أن قصف وانتاداف بيوت النواب هو ثمن الثبات علر  المبرادو والمواقرف وقرال:
 الحكم والتشريعي ال يعفينا من دف  هذا الثمن".

وقرررال هنيرررة إن االعترررداء المتكررررر علررر  القيرررادات الو نيرررة فررري اللرررفة كاالعترررداء علررر  الناعرررب حنرررن 
 شة وعبد النتار قانم أنتاذ العلوم النيانية في جامعة النجاح الو نية عمل "ميلشيات منلحة".خري

وشرردد علرر  أنرره "ال بررد مررن تقررديم الجنرراأ للعدالررة". ملرريفًا: "ال يجرروز و نيررا وال أخالقيررا بقرراء القيررادات 
 الو نية تحت التاديد".

 2/9/2102, فلسطين أون الين
 
 المتحدة األممقية حماس: واشنطن تطعن في مصدا .00

قرررال انرررامة حمررردان مررردير داعررررأ العالقرررات الخارجيرررة بحركرررة حمررراس أن  ررررح الواليرررات : محمرررود هنيرررة
، كونرره زلررة  عنررة لمصررداقية االمررم المتحرردأالمتحرردأ مشررروعا يقلرري بنررزع نررالح المقاومررة نرريكون بمن

 االحتالل.مخالفة صريحة لميثاق المنظمة الدولية الداعمة لحقوق الشعوب بالتخلص من 
ولفت خالل تصريح خاص لر " الرنالة نت " ال  فشل هيعة االمرم فري وقرف العردوان االنرراعيلي علر  
المن قررة والشررعب الفلنرر ينية مشرريرا الرر   تجربررة انايارهررا وفشررلاا  فرري معالجررة العرردوان النررازي علرر  

 اوروبا.
ة الفلنر ينية فري غرزأ، مشريرا النل ن تحاول بن  مشروع أمني انراعيلي تنفذه واكد حمدان أن واشن 

 إل  أن غزأ لفظت العمالء ولن تكون أرًلا لام.
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وجرردّد دعرروأ حركترره لحكومررة التوافررق بتررولي مااماررا فرري ق رراع غررزأ، رافًلررا كررل المررزاعم الترري تحرردثت 
 بشأن وجود ما أ لق عليه رعيس النل ة بحكومة ظل.

مصرررري النرررتعناف مباحثرررات التادعرررة حمررردان أن المقاومرررة مرررا زالرررت تنتظرررر دعررروأ الونررري  الوأولرررح 
 بالقاهرأ، متوقًعا أن تفشل "إنراعيل" في الوصول إل  عقد اتفاق.

 2/9/2102, الرسالة, فلسطين
 
 في محكمة هاغ الدولية "إسرائيل" : الئحة االتهام جاهزة لتقديمها ضد  أشتية .02

ارررام وكرررل المنرررتندات قرررال القيرررادي فررري حركرررة فرررتح، د. محمرررد اشرررتية، اليررروم الخمررريس، أن العحرررة االت
المرافقررة لاررا جرراهزأ لتقررديماا لمحكمررة هرراج الدوليررة، مرر  كررل األدلررة الترري تثبررت ارتكرراب إنررراعيل جررراعم 
حرررب، وقررال أيًلررا: "نقررول إلنررراعيل وللمجتمرر  الرردولي أننررا جرراّدون جررًدا هررذه المرررأ، عرررض أبررو مررازن 

 ًيا إلنااء االحتالل ولي للمفاولات".خ تنا النيانية للمجتم  الدولي، وهذه المرأ نن لب نقًفا زمن
وولح اشتية أن الجانب الفلن يني لم يحدد وقًتا ولكن بحلول نااية العام نرتكون الصرورأ والرحة،  

وجررراءت أقررروال فررري المرررؤتمر الصرررحفي الرررذي عقرررده فررري المجلرررس االقتصرررادي الفلنررر يني فررري رام هللا، 
عدوان األخيرر علر  ق راع غرزأ، وتكراليف إعرادأ وعرض فيه تقريًرا مفصاًل عن األلرار الذي خلفاا ال

 اإلعمار حنب تقديرات الماندنين.
وقال منؤول فلن يني بعد االجتماع: "لم نل  نقًفا زمنًيا حت  اآلن ولم نادد بالتوجه لمجلس األمن 
 لتفامنا انشغال الواليات المتحدأ اآلن بأمور كثيرأ أخرى، لكننا نتوق  أن تتلرح الصرورأ بعرد شرار أو
اثنين ويتلح الموقف األميركي، ولن نقوم بأي خ وأ عل  الصعيد الدولي حتر  نحصرل علر  إجابرة 

 الواليات المتحدأ".   
 5/9/2102, 27عرب 

 
 ُزرعت في قلب األمة لمنع نهضة حقيقية فيها "إسرائيل"الهندي:  .03

إلنرراعيلية علرر  أّكرد علرو المكترب النيانري لحركرة الجارراد اإلنرالمي د. محمرد الانردي، أن الحررب ا
بل كانت موجارة لألمتري ن العربيرة واإلنرالمية"، الفتًرا إلر  أن  وحدها،ق اع غزأ "لم تنتادف فلن ين 

رعت في قلب األمة العربية لمن  أية نالة حقيقية فياا.  )إنراعيل( زع
وأولررح الانرردي خررالل لقرراء جمعرره مرر  وفررد الاررالل األحمررر التوننرري، الخمرريس، بغررزأ، أن )إنررراعيل( 

 موجودأ بشكل مباشر في فلن ين، وبشكٍل غير مباشر في دول عربية أخرى.
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ورحررب الانرردي بالوفررد النرروداني، الررذي يلررم انتشرراريين فرري مختلررف التخصصررات ال بيررة، مؤكررًدا أن 
النررودان جررزء عزيررز مررن األمررة، شرراكرا فرري الوقررت ذاترره، الرررعيس النرروداني عمررر حنررن البشررير علرر  

 ن ينية خالل العدوان اإلنراعيلي عل  غزأ.خ ابه الداعم للقلية الفل
 2/9/2102, فلسطين أون الين

 
 خريشة وتطالب بالكشف عن الجناةالنائب حسن حماس تدين إطالق النار على  .04

انرررتنكرت حركرررة المقاومرررة اإلنرررالمية "حمررراس" إ رررالق منرررلحين "مجارررولين" النرررار علررر  الناعرررب : غرررزأ
أثنرراء قيادترره مركبترره قرررب منررزل رعرريس وزراء حكومررة  الثرراني لرررعيس المجلررس التشررريعي حنررن خريشررة

 التوافق رامي الحمد هللا في مدينة  ولكرم.
وأدان علو المكتب النياني لحركة حماس عزت الرشق إ الق منلحين النار عل  الناعب خريشة. 
وقال عل  صفحته في فينبوك "ما بالع المجاولين في اللفة ينررحون ويمرحرون بأنرلحتام وي لقرون 
النررررار علرررر  الناعررررب الثرررراني للمجلررررس التشررررريعي حنررررن خريشررررة ثررررم يفرررررون، وبرررراألمس القريررررب أ لقرررروا 

 رصاصات الغدر والفتنة عل  األكاديمي البروفينور عبد النتار قانم وزوجته".
وألراف "هررل هرري كلمرراتام الو نيررة التري يصرردحون باررا أم مررواقفام الجريعررة فري الوقرروف مرر  غررّزأ هرري 

 النببب!".
ه وماما تكن األنباب فإننا ندين بشدَّأ وننتنكر هذا االعتداء المتكرّرر لرد رمروز و نيرة مرن وقال "إن

نواب وأكاديميين ون الب النل ة في اللفة وأجازتاا األمنية بفتح تحقيق عاجل والكشف عرن هرؤالء 
 المنلحين المجاولين ومن يقف وراءهم لمحانبتام".

(، ذلررك دليررل 9-4فرري تصررريح صررحفي، اليرروم الخمرريس )وعررّد المتحرردث بانررم الحركررة فرروزي برهرروم  
 انفالت أمني واعتداء خ يًرا ينتدعي اإلنراع في القبض عل  المجرمين وتقديمام للمحاكمة.

وقررال: "هررذا اعترررداء خ يررر تكرررر علررر  أكثررر مررن شخصرررية مررن النررواب والررروزراء النررابقين دونمررا أيرررة 
 محاكمة عل  هذه التجاوزات الخ يرأ".

م رعرريس النرل ة الفلنرر ينية محمررود عبراس، ورعرريس وزراء حكومررة التوافرق الررو ني رامرري و الرب برهررو 
 الحمد هللا بحماية أبناء شعبنا ورموزه الو نية من عبث العابثين وول  حد للتالعب بأرواح الناس.

ودعا المتحردث بانرم الحركرة جمراهير شرعبنا فري اللرفة المحتلرة للتصردي لكرل هرذه الظرواهر الخ يررأ 
 ال تخدم نوى االحتالل الصايوني. التي
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مررن جانبررهل  الررب النررا ق بانررم الحركررة حنررام برردران برفرر  أي غ رراء تنظيمرري عررن مرتكبرري جريمررة 
إ الق النار عل  نيارأ الناعب الثاني لرعيس المجلس التشريعي الفلن يني حنن خريشة أثناء توقفارا 

 أمام منزله في مدينة  ولكرم.
 2/9/2102, المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  "عين الحلوة" مخيم في "داعش": ال وجود لـأحزابا  لبنانيةتزور  "جبهة التحرير" .05

مررن جباررة التحريررر الفلنرر ينية تقدمرره  اً وفررد، أن صرريدا، مررن 5/6/2102المســتقبل, بيــروت, ذكرررت 
علررو المكتررب النيانرري صررالح اليونررف، جررال علرر  عرردد مررن فاعليررات مدينررة صرريدا. وانررتال بلقرراء 

عرام تيررار المنرتقبل فري الجنرروب ناصرر حمرود، فرري مقرر التيرار فرري الجنروب، بحلرور اعلرراء مننرق 
مجلس المننقية امين الحريري، محي الدين جويدي، رمزي مرجان، مصر ف  متبرولي، احمرد حجرازي 

 ومحي الدين النوام.
عرين  آخر المنتجدات عل  الناحة الفلن ينية وفي المخيمرات ومخريم»وقال اليونف، انه تم عرض 

الحلوأ. واكدنا اننا كفصاعل فلن ينية نحمل شعار مصرلحة المخيمرات فروق كرل اعتبرار، وان مصرلحة 
مخرريم عررين الحلرروأ وامررن المخرريم مررن امررن الجرروار اللبنرراني وامررن لبنرران. وايلررا كررل الفصرراعل ترررفض 

«. عررشدا »الترردخل برراي تجاذبررات نيانررية داخليررة لبنانيررة. هنرراك اشرراعات انرره يوجررد فرري عررين الحلرروأ 
ونحن نؤكد كجباة ان ال وجود لداعش في المخيم ولن يكون هناك بيعة حالنة لداعش، بل ان هناك 

 توافقا فلن ينيا عل  رفض كل هذه المجموعات التي تنيء ألمن وانتقرار لبنان.
كما التق  وفد جباة التحرير مفتي صريدا واقلريتاا الشري  نرليم نونران بمكتبره بردار االفتراء. ثرم زار 

 منؤول النياني للجماعة االنالمية في الجنوب بنام حمود في مركز الجماعة.ال
مرررن "جبارررة التحريرررر الفلنررر ينية" برعانرررة  اً قياديررر اً وفرررد ، أن 5/9/2102الســـفير, بيـــروت, وألررافت 

علو المكتب النياني عباس الجمعة وعلوية ابو محمد خالد وابو محمد عصام وابرو جاراد علري، 
ومنرؤول اقلريم جبرل عامرل فري "حركرة أمرل" محمرد غرزال فري مقرر قيرادأ إقلريم علو المكتب النياني 

جبررل عامررل فرري صررور، فرري حلررور المنررؤول االعالمرري ومنررؤول العالقررات اللبنانيررة الفلنرر ينية فرري 
 االقليم صدر الدين داوود.

منانربة وأولح الجمعة أنه نقل تحيات قيادأ الجباة ووقوفاا وتلامناا م  الحركة والشرعب اللبنراني ب
الرررذكرى النادنرررة والثالثرررين لتغييرررب اإلمرررام النررريد مونررر  الصررردر ورفيقيررره، وقررردم مرررن خاللارررم "الشررركر 
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الجزيررل لمواقررف الرررعيس نبيرره بررري ومواقررف المجلررس النيررابي اللبنرراني، وخصوصررا انعقرراد أول مجلررس 
 نيابي للتلامن م  الشعب الفلن يني في ق اع غزأ".

 
 من سالح ناعم إعالم المقاومة في غز ة.. أكثر .06

قرراوم مررن دروس الحررروب النررابقة، خصوصررًا بعررد : جارراد أبررو مصرر ف  انررتفاد اإلعررالم الفلنرر يني المع
. ولم يعد عمله يقتصر علر  نشرر تفاصريل العمليَّرات الفداعيَّرة، وصرور 1002العدوان عل  غّزأ العام 

، خصوصًا خالل الحررب «منالح ناع»الشاداء، ووصاياهم عل  مواقعه االلكترونّية، بل بات أشبه بر
قرراوم معتوالررعًا مرر  انرردالع االنتفالررة الفلنرر ينية األولرر  أواخررر الثمانينيررات،  األخيرررأ. برردأ اإلعررالم المع

وبإمكانات بني ة للغاية. كان يعرنل رناعله عبر شعارات وكلمرات يخّ ارا علر  جردران المنرازل، إلر  
عينررررة علرررر  جرررردران المنررررازل والمرررردارس جانررررب نشررررر إشررررارات وبيانررررات خاصررررة بالمجاهرررردين بررررألوان مع 

والمعنتشررفيات. وكرران يانررا الجمرراهير باألعيرراد والمنانرربات أيلررًا عبررر الجرردران، ومررن ثررم انتقررل إلرر  
البيانررررات الورقّيررررة، ومررررن ثررررم إلرررر  المررررؤتمرات واإلذاعررررات المحلّيررررة، ولرررريس أخيرررررًا الفلرررراعّيات والشرررربكة 

الترررررابعتين لحركرررررة « األقصرررر »مّيررررة، إذاعرررررة ومرعّيرررررة مرررررن أبرررررز المنرررررابر المقاومرررررة اإلعال العنكبوتّيررررة.
، وقرد تعّرلرتا للقصرف اإلنرراعيلي خرالل الحررب، لكّنامرا واصرلتا تغ يرة األحرداث الميدانّيرة «حماس»

تمتلررك الحركررة ونرراعل إعررالم أخرررى، نررّخرتاا إلدارأ الشررق اإلعالمرري فرري معركررة «. نرررّية»مررن مقررار 
«. المجرررد األمنررري»، وموقررر  «فلنررر ين»، وصرررحيفة «الرنرررالة»، ومنارررا صرررحف «العصرررف المرررأكول»

، ومحاوالتره الحثيثرة «الشاباك»يتوّل  األخير ماّمة التوعية حول مخا ر جااز المعخابرات اإلنراعيلية 
رردد لرره فرري غررّزأ، و رررق اإلنررقا  المتنوعررة، وكيفيررة تجنباررا واإلفررالت مناررا. فرري حررين  لتجنيررد عمررالء جع

نجررازاتام علرر  أرض المعركررة، « ب القّنررامكتاعرر»يترروّل  المكتررب اإلعالمرري لررر نقررل أخبررار المجاهرردين، وا 
 والبيانات العنكرّية.

 
 أبو حمزة

إّنره برالرغم مرن لرراوأ المعركرة، إال « النرفير»اإلعالمي أبو حمزأ لرر« القّنام»يقول العامل في مكتب 
كرّية من الميدان إلر  الجمارور أنَّ جنود اإلعالم المعقاوم تمّكنوا من نقل رنالة المعقاومة والقيادأ العن»

ويولح «. الفلن يني والعربي، بالصورأ والكلمة الصادقة، وفق خّ ة معحكمة تم إعدادها قبل المعركة
معوثّقة بالصروت والصرورأ، خصوصرًا عمليرات »أنَّ أغلب االشتباكات والماام العنكرّية خالل الحرب، 
جنود االحتالل، وعمليات اإلنزال خلف خ و  إ الق الصواري ، واالشتباكات من المنافة صفر م  
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زّودت المجاهررردين بكررراميرات « القّنررام»، معشررريرًا إلررر  أن «الشررايرأ« نحرررال عررروز»العرردو ومنارررا عملّيررة 
 عصرّية معثّبتة عل  رؤونام، لتصوير العمليات.

رض هرو ترجمرة مررا يحردث فرري أ« القّنررام»دورنرا فرري المكترب اإلعالمري الترراب  لرر»ويلريف أبرو حمررزأ: 
المعركة للجماور، ونعمل كخلّية نحل كلٌّ في موقعه ومامته، فجرزء يارتّم بمتابعرة اإلعرالم اإلنرراعيلي 
وترجمة ما يعنشرر فيره، وجرزء آخرر يخرتص بمونتراج األفرالم التري يرتم بثارا برين الحرين واآلخرر، إلرافة 

 «.ألقنام الحرب النفنّية، وتعزيز الجباة الداخلية الفلن ينية، وكشف العمالء
 

 أبو البراء
فلنرر ين »، وشرربكة «القرردس»، عررّدأ ونرراعل إعالمّيررة، مناررا إذاعررة «الجارراد اإلنررالمي»تمتلررك حركررة 

نرررايا »الترراب  لررر« اإلعررالم الحربرري»، باإللررافة إلرر  مكتررب «االنررتقالل»اإلخبارّيررة، وصررحيفة « اليرروم
 ، الجناح العنكري للحركة.«القدس

نعجاهرد مرن أجرل عكرس الصرورأ «: »النرفير»ي اإلعالم الحربري لرريقول أبو البراء، وهو أحد العاملين ف
الحقيقّية لواق  المعركة التي تخولاا المعقاومة م  االحتالل، ورغم لعف اإلمكانّيرات، إال أننرا تمكّنرا 
مررن إيصررال رنررالة معؤلمررة للعرردو، نكشررف فياررا زيفرره وخداعرره لجباترره الداخلّيررة الاّشررة، عبررر فيررديوهات 

المعقاومرررة، والتررري كررران الرقيرررب العنررركري يحررراول إخفاعارررا، ومنعارررا عرررن الجمارررور  حصررررّية إلنجرررازات
 «.اإلنراعيلي
لإلعررالم الحربرري أهمّيررة خاصررة، فاررو المعكّمررل لرردور المجاهرردين فرري أرض المعركررة، ولرروال »ويعلرريف: 

التري  عملّيات التوثيق التي نقوم بارا، للراع الجارد الرذي يبذلره المجاهردون، إلرافة إلر  ذلرك، فرالمواد
ننشرها من صوت وصورأ تعع ي حافزًا قويًا للمجاهدين للثبات في المعركة، ومواصلة القتال، والتأثير 

 «.في نفنّية العدو
ويعشير أبو البراء إل  أّن االحتالل اإلنراعيلي أيقن بالدور البارز الذي يقوم به اإلعرالم الحربري التراب  

اغتيال القيادي صالح أبو حننين، وهرو منرؤول اإلعرالم  خالل المعركة، فأقدم عل « نرايا القدس»لر
 الحربي في مدينة رفح، في محاولة إللعاف الجااز أو زعزعته.

 
 أبو عبيدة

إل  جانرب توثيرق عملّيرات القرنص، وا  رالق الصرواري ، والغنراعم مرن ق ر  نرالح كمرا رأينرا فري شرري  
اإلعررالم الحربرري أناشرريد حمانررّية  شرررق حرري الشررجاعّية، نشررر« ناحررل عرروز»الفيررديو الخرراص بعمليررة 
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زلرزل أمرن »تععزز من صمود المعجاهدين، والموا نين أيلًا، مناا ما ترجم إل  العبرّية، ومناا أنشرودأ 
 التي راح اإلنراعيليون أنفنام يرددوناا.« إنراعيل
م المقاومرررة األبررررز إعالميرررًا فررري حررررب غرررّزأ األخيررررأ، كررران مرررن دون شرررّك النرررا ق بانررر« نرررالح»لكرررّن 

، أبررررو عبيرررردأ، والررررذي تحررررّول إلرررر  رمررررز خررررالل الحرررررب، بكوفيترررره الحمررررراء، ولبانرررره «كتاعررررب القنررررام»
ن  كررران مرررن  العنررركري. ال أحرررد يعررررف شررريعًا عرررن أبرررو عبيررردأ، وال نرررّنه، وال انرررم عاعلتررره أو أصررروله، وا 

لد في غزأ.  المرّجح أّنه وع
تقريبرًا، وت رّورت عالقتره مر   1007منتصرف العرام « حمراس»برز أبو عبيدأ في الناحة اإلعالمّية لرر

الجماررررور الفلنرررر يني يومررررًا بعررررد يرررروم، إذ كرررران يخرررررج فرررري مررررؤتمرات صررررحافية، وفيررررديوهات تعحررررّرض 
، والتري أفلرت إلر  «وفراء األحررار»اإلنراعيليين عل  حكومتام، لقبول صرفقة تبرادل األنررى الشرايرأ 

 فلن ينّيًا.أنيرًا  2016مبادلة الجندي اإلنراعيلي جلعاد شالي  مقابل 
خررالل الحرررب األخيرررأ، تمّيررز أبررو عبيرردأ بنبرترره الرّنانررة، و القررة لنررانه، فععرررف لرردى المعشرراهدين الررذين 
بررراتوا يترقبررررون خ اباتررره علرررر  أحررررر مرررن الجمررررر. أغلررررب الخ ابرررات الترررري خرررررج فيارررا خررررالل الحرررررب، 

إذ أّن تلك الخ ابرات لرم تكرن والمعنّجلة بحرفية في المونتاج والتصوير، حملت وعيدًا مدرونًا ومعتقنًا. 
موّجاة للفلن ينيين فق ، بل لإلنراعيليين قبلام ربما، إذ تظار عل  الشاشة، علر  ينرار أبري عبيردأ، 

قرد أزفرت ناايترك، نريحل »عدأ عبارات مكتوبة بالعبريرة مقتبنرة مرن التروراأ، وتقرول ترجمتارا الحرفيرة: 
 ايرراك، فلنرتع براحمررك وال بعراٍف عنررك، غلربي عليرك، وجررزاؤك مرن جررنس عملرك، ونررتبوء بجريررأ خ

، فرإّن االحرتالل اإلنرراعيلي «القّنرام»وبحنرب «. بل نتبوء بوبال أفعالك وخ اياك لتعلموا أنري أنرا هللا
يترررربص ألي ثغررررأ فنّيرررة فررري فيرررديوهات أبرررو عبيررردأ، لمحاولرررة معرفرررة المكررران الرررذي تررردار منررره المعركرررة 

 رٍأ مونتاج فنّية معحكمة، ينتحيل فّك شيفرتاا.اإلعالمّية م  العدو.. لكّناا مغّلفة بقش
 5/9/2102, السفير, بيروت

 
 تحية لغزة" ..وقفة وفاءالجبهة الديموقراطية تنظم " .07

نظمرت "الجبارة الديموقرا يرة لتحريرر فلنر ين" والمنظمرات الجماهيريرة الفلنر ينية، "وقفرة وفراء، تحيرة 
يررة، بمشرراركة عرردد مررن ممثلرري األحررزاب اللبنانيررة لغررزأ"، وذلررك دعمررا لم لررب االنلررمام للمحكمررة الجناع

 والفصاعل الفلن ينية، أمام مقر األمم المتحدأ في ون  بيروت.
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وتحدث فري المنانربة كرل مرن: علرو اللجنرة المركزيرة للجبارة فتحري كليرب، القيرادي فري "حركرة أمرل" 
ر الرو ني الحرر" حكمت شحرور، رعيس "التنظريم القرومي الناصرري" نرمير شرركس، القيرادي فري "التيرا

 رمزي دنوم، علو قيادأ "منظمة لجان الوحدأ العمالية" خالد ابو النور.
وتال علو قيرادأ منظمرة لجران الوحردأ العماليرة خالرد ابرو النرور نرص مرذكرأ موجارة الر  االمرين العرام 

 يني لالمم المتحدأ، دعت ال  "محاكمرة قرادأ وجنرود االحرتالل، وتروفير الحمايرة الدوليرة للشرعب الفلنر
 الذي ما زال انيرا لالحتالل ونياناته العنصرية في غزه واللفة".

بعررردها، نرررلم وفرررد مرررن المعتصرررمين، لرررم علررروي اللجنرررة المركزيرررة للجبارررة الديموقرا يرررة اركررران بررردر 
وفتحرري كليررب وعررددا مررن قررادأ الجباررة والمنظمررات الديموقرا يررة الممثررل التنفيررذي لالمررين العررام لألمررم 

 آنيا كريم خليل نص المذكرأ.المتحدأ لدول غرب 
 5/9/2102, السفير, بيروت

 
 نيويورك تايمز: حماس ما زالت قوية في غزة .08

في جولة لزعيم حماس في غزأ إنماعيل هنية في بيت حانون في الحي الذي كان يعرف بحي : لندن
اتلين بررورأ، نرررلم هنيررة علررر  مرررن قابلرره مرررن نررركان المدينررة وعرررانق الكبررار فررري العمرررر وقبررل جبارررة المقررر

الملثمررين. وكانررت أعررالم حمرراس ترفرررف واأل فررال يراقبررون مررن علرر  أكرروام األنقرراض اإلنررمنتية، وقررال 
 هنية ألحد النكان "البنايات هي بوابات النصر". 

وتقرررول جرررودي رويررررن مرانرررلة "نيويرررورك ترررايمز" التررري حلررررت المشررراد: "بعرررد أكثرررر مرررن أنررربوع علررر  
القتررال بررين إنررراعيل والمقرراتلين الفلنرر ينيين فرري غررزأ، لررم  يومررا مررن 52الونررا ة المصرررية الترري أناررت 

يتغير أي شريء علر  األرض، فرال ترزال الكاربراء نرادرأ، وعلر  النركان الوقروف فري  روابير للحصرول 
 عل  الماء النقي، وال أخبار عن وقت وصول مواد البناء التي وعد الغزيون باا ومن نيشرف علياا".

مليررون  40الررذي حكررم غررزأ لمرردأ نرربعة أعرروام وقرراد المعركررة وزعررت ولكررن حمرراس "الفصرريل اإلنررالمي 
دوالرا أمريكيررا حنررب مونررر  أبررو مرررزوق، منرررؤول  10000دوالر علرر  النرركان، وأع ررت كرررل عاعلررة 

حماس المقيم في القاهرأ والرذي رافرق هنيرة فري جولتره، فبعرد تنرليم حمراس الروزارات فري حزيران/يونيرو 
دارأ األمررور فرري الق رراع، ال تررزال صررورأ هنيررة معلقررة فرري مكتررب لحكومررة فلنرر ينية جديرردأ مررن أجررل إ

 منؤول التعليم وحماس اآلن في أقوى أولاعاا منذ ننوات".
و"تظار االنت العات صعودا غير منبوق له في الدعم لاا بنبب الحرب دون أن يلوماا أحد علر  

م وهرررم يقومرررون بجررروالت الررردمار الرررذي خلفتررره الحررررب، وفررري األيرررام األخيررررأ قلررر  قرررادأ الحركرررة وقرررتا
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انتصار، يلتقون بعاعالت اللحايا ويتجولون بين األنقاض، وفي أكثر من مقابلة تجنبوا األنعلة حول 
 ما نيحدث بعد قاعلين: دعونا ننتظر ونر".

ونقلت رويرن عن محمود الزهار قوله: "هرذه منرؤولية محمرود عبراس" مشريرا لررعيس النرل ة الو نيرة، 
 ؤولين".مليفا: "نحن لننا من

ويقرول زيرراد الظاظررا، ناعررب وزيررر الماليرة الررذي دمررر بيترره المكررون مرن أربعررة  وابررق إن حمرراس "ال لرروم 
عليارا ألن قادتارا كرانوا علر  خ رو  القترال وعرانوا مرن الخنراعر"، وألن "مرن يقردم اإلغاثرة للنراس هرري 

 حماس ومن يخرجون ويخففون عنام هم رجال حماس".
ماس معزولة في المن قة بشكل ننربي، وتراجر  مخزونارا مرن الصرواري ، وتليف الكاتبة: "ال تزال ح

وفشررل اتفرراق وقررف إ ررالق النررار بالوفرراء بالم الررب المتكررررأ لرفرر  الحصررار وبشرركل كامررل عررن حركررة 
الناس والتجرارأ، ولارذا فشرار العنرل قرد ال ينرتمر، فكلمرا مرر الوقرت دون حصرول تغيرر علر  الولر  

شرخص وحصرل دمررار  1200م حمراس كمررا يقرول المحللرون حيرث نرق  فري غرزأ، كلمرا بردأ النراس بلرو 
 كبير عل   ول المنا ق الناحلية".

وتنقرررل رويررررن عرررن عمرررر شررربانة وهرررو محلرررل اقتصرررادي ومرشرررح نيانررري نرررابق قولررره: "نررريكون أعرررداء 
حماس حمق  بما فيه الكفاية لتحمل جزء من العبء". ويقول: "أنا منتقل، ولنت م  حماس، ولنت 

أن عبرراس هررو المخ ررا، وهررو لررم يررأت لغررزأ ولررم أنررم  أي شرريء  %200اآلن أنررا متأكررد مرر  فررتح، و 
 منه".

و"حت  وزير األشغال العامة عبر عن إحبا ه من عباس بعد لقراء جررى األربعراء فري الحري المردمر  
دوالر. وقررال: "المررال  1000بالشررجاعية. وقررال مفيررد الحنرراينة إن حمرراس تعمررل حيررث قرردمت للنرراس 

 أ، يع يك كل شيء، وهم أقوى منا نحن الحكومة".يع يك القو 
 3000نفقا، ولدى مقاتلي حمراس حروالي  30وتؤكد إنراعيل أن حماس تلقت لربة قوية، فقد دمرت 

من قادأ  3صاروا عل  األقل أي ثلث ما كانوا يملكونه قبل بداية الحرب. وقتلت الغارات اإلنراعيلية 
أن مصرير قاعررد كتاعرب القنررام محمرد اللرريف غيرر معررروف حمراس الكبررار ومعرات مررن المقراتلين، مرر  

 رغم قول أبو مرزوق والزهار إناما التقيا به. 
وتليف أن ابن أخت هنية قتل فيما دمر بيته بالكامل، أما الزهار فقد كان في لقراء تحرت شرجرأ إلر  

 جانب ما تبق  من فراش بيته المدمر.
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 1002وخالرررت حرررربين مررر  إنرررراعيل منرررذ عرررام  2926ويشرررير التقريرررر إلررر  أن الحركرررة أنشرررعت عرررام 
جنديا إنراعيليا. وأ لقت صواري  قريبا من  74ولكناا أدهشت إنراعيل في الحرب األخيرأ حيث قتلت 

 ناعة.  37م ار بن غوريون مما أدى لوقف ال يران لمدأ 
لتفكيررر ونقلررت عررن أبررو مرررزوق أن "شرريعا انررتراتيجي حرردث فرري المعركررة" وهررو مررا دفرر  الفلنرر ينيين ل

بإمكانيررة تحقيررق انتصررار علرر  اإلنررراعيليين معتمرردين علرر  قرروتام الذاتيررة، وترراب : "مررن حرراولوا تحييررد 
حماس، نواء من ناحية تأثيرها النياني في داخرل فلنر ين أو علر  المنرتوى اإلقليمري لرم يحققروا مرا 

 أرادوا، ونيعيد الكثير منام التفكير في كيفية التعامل م  حماس".
ع للرأي أجراه األنربوع المالري المركرز الفلنر يني للنيانرة والدرانرات المنرحية وجرد أن وفي انت ال

عندما فازت في االنتخابات التشريعية، وشارك في االنت الع  1007هناك تحوال لصالح حماس منذ 
أن  %53مرررنام أن حمررراس ربحرررت الحررررب، فيمرررا تررررى ننررربة  %20شخصرررا قرررال مرررا ننررربته  2160

 ر الوحيد لتحقيق دولة فلن ينية.المقاومة هي الخيا
وبحنب حمزأ إنماعيل أبو شنب، المحلرل النيانري ونجرل زعريم برارز فري حمراس قتلتره إنرراعيل عرام 

 "عندما ال يحقق ال رف القوي النصر فاو مازوم، وعندما ال يازم اللعيف فاو منتصر". 1003
لرر  عبرراس فرري انتخابررات الرعانررة أعرروام يمكنرره الفرروز ع 2ووجررد االنررت الع أن هنيررة وألول مرررأ منررذ 

 وبدعم أكبر له في اللفة الغربية منه في غزأ.
وكان عباس حذرا في دعمه "للمقاومة الفلن ينية" أثناء القتال ولكنه ومنذ وقرف إ رالق النرار وحنرب 
تقررارير فرري الصررحافة العربيررة انتقررد حمرراس إل التاررا أمررد الحرررب، واتاماررا بررإدارأ حكومررة ظررل فرري غررزأ 

 ا بالتخ ي  النقالب لده في اللفة الغربية.واتامام
وشكك قادأ حماس في مبادرأ عباس األخيرأ والتي ول  فيارا موعردا نااعيرا مرن ثرالث نرنوات إلناراء 

 االحتالل مما أدى لزيادأ الشكوك حول انتمرار المصالحة.
أخير كل شيء ويقول الظاظا معلقا عل  مبادرأ عباس "لينت مفاجعة، ولينت برنامجا، وهي عملية ت

 لمدأ ثالثة أعوام أخرى".
 2/9/2102, "20موقع "عربي 

 
 خيار الدولة الفلسطينية سقط وانتهى بشكل كاملبينيت:  .09

قال وزير االقتصاد االنراعيلي زعيم حزب "البيت : وكاالت – الحياأ الجديدأ  - القدس المحتلة
ل كامل خالل الشارين الماليين" الياودي" نفتالي بينيت إن "خيار الدولة الفلن ينية نق  بشك
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حنب قوله، داعيا كل "المؤيدين لاذا الخيار للتراج  عن مواقفام وعل  رأنام رعيس الوزراء بنيامين 
والاف بينيت في لقاء م  صحيفة "معاريف" نشر أمس "أن خيار الدولة الفلن ينية نق   نتنياهو".

تجديد المفاولات م  النل ة  وانتا  بشكل كامل" وذلك في معرض رده عل  نؤال حول
الفلن ينية، داعيا نتنياهو للتراج  عن التصريحات والمواقف التي عبر عناا في خ ابه في جامعة 
بار ايالن في تل أبيب، والتي أبدى فياا تأييده لخيار الدولتين واقامة دولة فلن ينية ال  جانب دولة 

 بير بانراعيل.انراعيل، معتبرا أن موقف نتنياهو ألحق اللرر الك

 5/9/2102, الحياة الجديدة, رام هللا
 
 "إسرائيلـ"ل مباشرا   عسكريا   ال تمثل تهديدا   "داعش"ليبرمان:  .21

قال وزير الخارجية اإلنراعيلي أفيجدور ليبرمان، إن تنظيم الدولة اإلنالمية في العراق : أ.ف.ب
 يمثل تاديدا عنكريا مباشرا إلنراعيل. ال "داعش"والشام 
حوار م  القناأ العاشرأ اإلنراعيلية الخميس، إن إنراعيل كانت تمتلك معلومات  فيف ليبرمان، وألا
األمريكي اإلنراعيلي نتيفن  الصحفيإشارأ إل   فيداعش،  بأيديمراحل متقدمة بوجود إنراعيلي  في

 مق   فيديو مصور. فيبث التنظيم عملية إعدامه  الذينوتلوف، 
بين إنراعيل والواليات المتحدأ األمريكية حول التاديدات  مكثفةتصاالت وشدد ليبرمان عل  وجود ا

مكانية  التي له، مشيرا إل  أن جمي  الدول الغربية أصبحت ترى حقيقة أن  التصدييمثلاا التنظيم وا 
 الشرق األون  حاليا يمثل تاديدا للعالم أجم . فيما يحدث 

 5/9/2102, المصري اليوم, القاهرة
 
 جزاء من غزة خالل العدوانأعادة احتالل إدعم  زنتغامعاريف:  .20

كشف الموق  االلكتروني لصحيفة "معاريف" ان رعيس  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم -رام هللا 
دعم خالل العدوان عل  ق اع غزأ القيام بعملية برية وانعة، يتم  زاركان جيش االحتالل بيني غانت

 خاللاا احتالل منا ق داخل الق اع.
لافت الصحيفة انه خالل العدوان وجه وزراء في المجلس االمني الوزاري المصغر "الكابينيت" وا

حادأ للمنتوى العنكري بأنه لم يكن معنيًا بالدخول في عملية برية، اال انه وبعد انقلاء  انتقادات
الوان  كان يدعم االجتياح البري  زنحو عشرأ ايام عل  وقف القتال تبين ان رعيس االركان غانت

 للق اع دون ان تكون الحكومة عل  علم بذلك.
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واشارت "معاريف" ال  انه خالل التقييمات التي جرت في رعانة اركان جيش االحتالل انتعدادًا 
خ ة يتم بموجباا ني رأ جيش االحتالل عل  منا ق وانعة داخل  زللعدوان عل  غزأ،  رح غانت

مصدر عنكري وصفته الصحيفة بر "الكبير" انه جرى وتعليقًا عل  ذلك قال  عمق ارالي الق اع.
  منا ق داخل لداخل الحكومة وقيادأ الجيش فحص العديد من االمكانيات، وان خ ة الني رأ ع

 عمق ارالي الق اع كانت إحدى هذه االمكانيات".

 5/9/2102, القدس, القدس
 
 زة لقادة حماس وتصفيتهمضابط إسرائيلي: المواجهة القادمة مع غزة ستبدأ بتوجيه ضربة مرك .22

بدأت أذرع األمن اإلنراعيلية من )شاباك( وانتخبارات عنكرية بإعادأ تشكيل بنك "األهداف  :النبيل
العنكرية" في ق اع غزأ انتعداًدا ألي مواجاة قادمة م  التركيز عل  األنفاق وأماكن تصني  

 كرية.الصواري  ومتابعة تاريباا عبر نيناء، بحنب مجلة "بازم" العن
وذكرت المجلة الخميس أن "الكل يعلم أن المواجاة القادمة تعتبر منألة وقت ليس إال، لذلك تحاول 
أذرع األمن اإلنراعيلية انتخالص العبر من المعركة األخيرأ والتركيز أكثر عل  مصدر قلق الجيش 

 وهي األنفاق والتي كبدت الجيش خناعر بشرية فادحة".
بار في الجيش قولام: إن "إنراعيل نتنع  في المواجاة القادمة إل  ونقلت المجلة عن لبا  ك

مباغتة قادأ حركة حماس عبر توجيه لربة مركزأ منذ البداية وتصفيتام قبل أن تبدأ الحرب وهو 
ذات النيناريو الذي نعت إليه إنراعيل في بداية هذه المعركة إال أن هذا المخ   فشل بعد رفض 

 بادرأ الادوء يقابل بالادوء".حماس وباقي الفصاعل لم
وألافوا "فقد نعت إنراعيل لكنب الوقت وتلليل قادأ المقاومة عبر انتدراجام للخروج من مخابعام 
وبعدها انتادافام بشكل جماعي ومتزامن وبدء المعركة باذا االنتاداف كما حصل في عملية 

 )عامود النحاب(".
الحرب يكمن في تصفية "قادأ كتاعب القنام في جنوب واعتبرت المجلة أن أكبر انجاز نجل في هذه 

ق اع غزأ وهم راعد الع ار ومحمد أبو شمالة ومحمد برهوم، زاعمة أن "غيابام ألق  بظالله عل  
 نشا ات حماس في الجنوب عل  الرغم من وجود بداعل لام منذ ناعة تصفيتام".

بارات اإلنراعيلية بشكل كبير في الق اع ووصفت هذه الفترأ بر"ناعة االنتخبارات" حيث تنش  االنتخ
عبر  اعرات وبالونات التجنس ووناعل أخرى حت  ال تفوت أي معلومة أو أي حركة جديدأ قد ت رأ 

وأقر منؤولون إنراعيليون خالل هذا العدوان بفشل الجيش اإلنراعيلي في الوصول إل   عل  الميدان.
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باللربة االنتباقية، وذلك بنبب اتخاذ حركة حماس  قادأ حركة حماس في بداية هذه المعركة والبدء
 احتيا ات أمنية لقياداتاا النيانية والعنكرية.  

  5/9/2102, السبيل, عم ان
  
 بسبب زيارة سورية سعيد نفاع سابق في الكنيستالنائب لالسجن ل .23

جن الفعلي أصدرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرأ أمس حكما بالن: برهوم جرايني -الناصرأ 
مدأ ننة ونصف عل  علو البرلمان االنراعيلي النابق نعيد نفاع بنبب زيارأ لنورية التي تعتبرها 

 انراعيل دولة معادية وأدين بتامة "االتصال بعميل أجنبي".
وتمن  انراعيل العرب في إنراعيل من التواصل أو زيارأ دول عربية تصنفاا معادية، مثل نورية 

حكمت علي المحكمة بالنجن ننة م  التنفيذ لتنظيم الزيارأ لنورية، ونصف عام ع "نفاولبنان. وقال 
 القيادأ العامة". -للقاعي ب الل ناجي ناعب االمين العام للجباة الشعبية لتحرير فلن ين

وألاف "أنا نأنتأنف للمحكمة العليا فاناك العشرات قاموا بالزيارأ نفناا وفتحت ملفات تحقيق 
وشدد نفاع عل  انه يتعرض لمالحقة نيانية ألن توجاه يتناقض م   الملفات". لدهم، وأغلقت

نيانة المؤننة االنراعيلية الحاكمة، وقال "ويتجل  ذلك في ن اق عملي الو ني العام وفي ن اق 
 التواصل م  عالمي العربي".

  5/9/2102, الغد, عم ان
 
  %51في البقاء  "إسرائيل"كاتب إسرائيلي بارز: فرصة  .24

قال الكاتب الصحافي االنراعيلي البارز يارون لندن المتشاعم ازاء منتقبل : ودي  عواودأ -الناصرأ 
إنراعيليين كثرا بدأوا "إنراعيل في حديث تنشره صحيفة يديعوت أحرونوت في ملحقاا األنبوعي، إن 

 ."يقولون أن منتقبل انراعيل عل  مدى عدأ أجيال قادمة هو أمر مشكوك فيه
في الننوات االخيرأ أصبحت شبه ". والاف "من االنتمرارية %50فرصة "لندن إنراعيل واع   

جازم ان هذه البالد لن تقنم ال  دولتين وال توجد قوأ نيانية تنت ي  فرض حل مماثل. اما الذين 
 .أصب"هو جيد جدا، وفي العديد من توقعاتي لم  %50يتذمرون من أفكاري فأقول لام أن رقم 

 2942ن أن ق اع غزأ كارثة بشرية حيث نزح وهجر معات االالف اليه في حرب الر يعتبر لند
ليتجمعوا في مكان ال تتوفر فيه أدن  مت لبات الحياأ، ليعيشوا بين رغبة االنتقام وهول التاجير وبناء 

 مكان للعيش فيه وهذا أمر صعب جدا.
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ولفتح معبر رفح ولمنحام ميناء، كل هذه علينا بالمبادرأ ودعم الفلن ينيين في غزأ للناوض "ويتاب  
الخ وات الجريعة تناعد في الوصول لحل جذري، أما في حال رأينا بان ال فاعدأ من هذه الخ وات 

 ."فم المان  من إلقاء  نين من المتفجرات عل  الميناءب
  5/9/2102, القدس العربي, لندن

 
 للفلسطينيين شرقي القدسوحدة سكنية  2211خطة بناء  "إسرائيل"تنفيذ بشكك باحث إسرائيلي ي .25

شكك باحث إنراعيلي في شؤون القدس بأن تنفذ بلدية القدس الغربية المخ    عبد الرؤوف أرناؤو :
وحدأ نكنية للفلن ينيين في حي  1100الذي أعلنت عنه، يوم أول من أمس، بالنماح بإقامة 

 النواحرأ في القدس الشرقية.
ن، "هذه مصادقة أولية غير ملزمة وأنا اشك في تنفيذها ال نيما وان وقال المحامي دانيال نيدما

الحديث هو عن مخ   عام فحت  لو صادقت عليه البلدية فإنه ال يلمن إصدار رخص البناء 
 بشكل فعلي".

من األرالي الخاصة في القدس الشرقية  %35صادرت إنراعيل  2976ولفت إل  انه "منذ العام 
 نراعيليين في القدس الشرقية".وحدأ لإل 53000لبناء 

وكانت البلدية اإلنراعيلية قالت في بيان، " بقًا للخ ة فإن الحي )النواحرأ( نيعاد تنظيمه ب ريقة 
وحدأ نكنية باإللافة إل  منا ق عامة لمصلحة  1100قانونية بما يؤدي إل  توني  الحي ببناء 

المصادقة عل  الخ ة هي جزء من نيانة رعيس وم  ذلك، فقد قالت البلدية في بياناا إن " النكان".
البلدية نير بركات بتوحيد المدينة من خالل تقليص الفجوات في الش ر الشرقي من المدينة ورف  
منتوى الحياأ"، مشيرأ إل  أنه "كجزء من الخ ة فإنه نيكون هناك بناء وان  للمراكز التجارية 

 والمواقف العامة".واألبنية العامة والمدارس والشوارع الجديدأ 
ولفتت البلدية إل  أن "البناء في األحياء العربية في القدس الشرقية تون  وت ور في العقود األخيرأ 

وقالت، "نقص مخ  ات البناء أدى إل  تون  ظاهرأ البناء  المالية بدون وجود مخ  ات بناء".
 مبن  غير مرخص حت  اليوم". 1000غير المرخص والتي تقدر بنحو 

 5/9/2102, يام, رام هللااأل
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 الدفاعوزارة لموازنة  وميزانيتها ترهن اقتصادها "إسرائيلتقرير: " .26
قررت الحكومة اإلنراعيلية، بعد ظاور حجم الخالفات بين وزارتي المالية والدفاع : حلمي مون 

إل   1025 بشأن تكلفة حرب "الجرف الصامد" عل  ق اع غزأ، تأجيل مناقشة الميزانية العامة للعام
 موعد آخر.

مليارات شيكل  9وبعدما أعلن وزير الدفاع موشي يعلون أن تكلفة الحرب العنكرية البحتة بلغت 
مليار شيكل، لتصل فعليا إل   22مليار دوالر(،  الب بزيادأ ميزانية الدفاع للعام المقبل بر  106)

 مليار دوالر(. 10مليار شيكل )أكثر من  61
عيل ترهن اقتصادها في األعوام المقبلة لميزانية الدفاع، ما يعيد إنراعيل إل  ويرى خبراء أن إنرا

ننوات الثمانينيات. تجدر اإلشارأ إل  أن تقارير الخبراء تظار أن االقتصاد اإلنراعيلي لم يشاد فعليا 
 أي نمو حقيقي في الننوات األرب  المالية.

بحث في الميزانية العامة للعام المقبل، في ظل وكان مقررا أن يجتم  الكابينت اإلنراعيلي أمس لل
تزايد م البات الجيش بتعويله عن تكلفة الحرب عل  ق اع غزأ. وكانت الحكومة اإلنراعيلية قد 

مليار شيكل من ميزانية كل الوزارات لتغ ية العجز في ميزانية الدفاع، بعد أن  202أقرت اقت اع 
شيكل من فواعض جم  اللراعب في العام المالي، مليار  1كانت قد حولت ال  الجيش حوالي 

لكن كل ذلك لم يمن  الجيش من الم البة بأموال  اعلة إلافية، بحجة االنتعداد لمواجاة مخا ر 
حرب أكبر من تلك التي وقعت م  ق اع غزأ. وقد  لب وزير الدفاع، بانم الجيش، زيادأ ميزانية 

مليار شيكل، أي أكثر بعشرين مليار  61زانية فعليا إل  مليار شيكل، لتصل المي 22العام المقبل بر 
 شيكل مما توصي وزارأ المالية.

من يريد األمن للجنوب، إن "ويحاجج ممثلو الجيش في دواعر الحكومة واجتماعات الكابينت قاعلين 
ال". وقبة حديدية وقتاال منتمرا لد المنظمات اإلرهابية، عليه أن يعرف أن هذا يكلف المزيد من الم

لكن وزير المالية ياعير لبيد، الذي كان أعلن عن تغيير منظومة األولويات القومية مركزا عل  التعليم 
والصحة، يعارض أي زيادأ عل  ميزانية الدفاع، ويقول إن "هناك مجاال في المؤننة األمنية 

 للنجاعة والتوفير".
لجماور اإلنراعيلي، ويعلن أن هناك وما زال وزير المالية يعارض فرض المزيد من اللراعب عل  ا

 حاجة للتقشف في الجيش، حت  ال يتلرر المجتم  كله من زيادأ النفقات العنكرية.
وكان الجيش قد بدأ حملة ترهيب مما يمكن أن يحدث م  تنظيم "الدولة اإلنالمية في العراق والشام" 

ل "حزب هللا". وشدد يعلون، في ر "داعش" في الجباة النورية واحتماالت انفجار الجباة في مقاب
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العديد من إ الالته اإلعالمية، عل  أن تفكك الجيوش العربية حول إنراعيل يزيد من متاعب إنراعيل 
االنتخبارية والعنكرية التي ال يمكن التغلب علياا إال بمزيد من الميزانيات. وقال، قبل يومين، إن 

يلا يجيد انتخدام التكنولوجيا، ونحن مل رون "المال هو ما يقيد عمل االنتخبارات. فالعدو أ
لمجاباة ذلك والحفاظ عل  أنفننا. لقد انتثمرنا أمواال  اعلة في االنتخبارات والحبل عل  الجرار، 

 لكن هذا يكلف أمواال. والتنليح الدقيق ينمح بإصابة الادف ويمن  المناس باألوالد".
ة أنه إذا خلعت وزارأ المالية لم الب وزارأ وفي كل حال، كشفت صحيفة "ذي ماركر" االقتصادي

في المعة من الميزانية، وهو يعيد  22مليار شيكل، تمثل  61045الدفاع فإن ميزانية الدفاع نتبلغ 
 إنراعيل إل  أوان  الثمانينيات، حين كانت ميزانية الدفاع تلتام حصة كبيرأ من الميزانية العامة.

ية وعد الجيش، عند بدء حرب غزأ بتمويلاا، لكنه تراج  عن وأشارت الصحيفة إل  أن وزير المال
مليار شيكل.  22مليارات شيكل، وأن الم لوب  9وعده حين أبلغه الجيش أن تكلفة الحرب 

ومعروف أن تكلفة الحرب لينت عنكرية بحتة، إذ أن هناك تبعات اقتصادية لاا، ما يجعل التكلفة 
 الحقيقية تقترب من لعف هذا الرقم.

أبدى رعيس الحكومة بنيامين نتنياهو مؤخرا موافقته عل  تغ ية تكاليف منتجدأ للحرب، تتمثل  وقد
في تمويل أبحاث لت وير معدات لمكافحة األنفاق، فلال عن تزويد المدرعات بمنظومات فعالة لد 
الصواري . وهناك لجنة تشكلت لبحث العبر من حرب غزأ األخيرأ، والتي عل  الغالب نتوصي 

مليار  200ادأ ميزانية الجيش كما نبق للجنة "بروديت" أن أوصت بمنح الجيش عالوأ بقيمة بزي
 .1026و 1002شيكل للفترأ ما بين العامين 

نتح م كل األرقام القيانية  1025-1024وفي كل حال فإن الخبراء يشيرون إل  أن ميزانية العام 
 5606المقرأ كانت  1024التالي: ميزانية مليار شيكل، موزعة أصال عل  النحو  61045لتصل ال  

، ثم 1023مليار شيكل بقرار حكومي في تشرين األول العام  1065مليار شيكل، أليف لاا 
ألافت الحكومة ثالثة مليارات شيكل للميزانية عل  ثالث دفعات، وهناك تنعة مليارات شيكل 

لفعلية، في األعوام األخيرأ، كانت لتغ ية تكاليف "الجرف الصامد". ومعروف أن ميزانية الدفاع ا
في  15مليار شيكل. والحظ الخبراء أنه جرت زيادأ فعلية عل  ميزانية الدفاع بننبة  70أكثر من 

 .1024المعة في العام 
في  13تجدر اإلشارأ إل  أن ميزانية الدفاع في إنراعيل بلغت في النصف األول من الثمانينيات 

في  25إل   2927لكناا انخفلت تحت والية انحق رابين في العام المعة من الميزانية العامة، 
مليار دوالر.  300في المعة من الناتج القومي البالغ  6المعة. واليوم تشكل ميزانية الدفاع حوالي 
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في المعة، لكناا أصبحت  5وفي كل حال، فإن هناك قرارا في إنراعيل بأال تزيد ميزانية الدفاع عن 
من الناتج القومي العام. وعندما تكون ميزانية الدفاع عالية تتدهور قدرأ االقتصاد في المعة  6تبلغ 

 اإلنراعيلي التنافنية في األنواق الدولية، فلال عن تدهور مجاالت التعليم والصحة والبن  التحتية.
ة كل من ومن المام معرفة أن ميزانية األمن اإلنراعيلية أكبر بكثير من ميزانية الدفاع، ألن ميزاني
مليارات  20"الشاباك" و"الموناد" و"حرس الحدود" والوكالة اإلنراعيلية لل اقة النووية، والتي تبلغ 

 شيكل، لينت مدرجة لمن ميزانية الدفاع. 
  5/9/2102, السفير, بيروت 

 
 الجيش اإلسرائيلي يقصف موقعا  للجيش السوري ردا  على سقوط قذائف على الجوالن .27

قال الجيش اإلنراعيلي إن مقذوفا من القتال الداعر في نوريا نق  في : ين حمداننيف الد -القدس 
ن القوات اإلنراعيلية ردت بإ الق النار عل  موق  تاب   مرتفعات الجوالن المحتلة يوم الخميس وا 

 للجيش النوري.
 اعش وفي بيان قال الجيش إن إ الق النار من نوريا ال يبدو متعمدا لكنه مجرد "إ الق نار 

خالل االقتتال" بين القوات الموالية للرعيس النوري بشار األند ومقاتلي المعارلة التي تنع  
 لإل احة به.

وكثيرا ما يمتد هذا القتال الذي دخل اآلن عامه الراب  إل  المنا ق في مرتفعات الجوالن التي تحتلاا 
 .2976إنراعيل منذ حرب عام 

وقال الجيش إن قواته "انتادفت موقعا للجيش النوري" ردا عل  أحدث إ الق للنيران من الجانب 
 النوري وأن "اإلصابات تأكدت".

   2/9/2102, وكالة رويترز لألنباء
 
سرائيليي غزة غالف بمستوطنات تطبيعية يديعوت أحرونوت: مباريات .28  نبين أطفال فلسطينيين وا 

 الفلن ينية المقاومة بين النار إ الق وقف إعالن عل  أنبوع اليحو  نت: بعد الرنالة - غزأ
 أحد في( إنراعيليين)و فلن ينيين فتية بين رياليا تجمعا للنالم بيريس مركز نّظم ،(إنراعيل)و

 .غزأ ق اع حدود من قليلة كيلومترات بعد عل  المنتو نات
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 من عدد عل  الجاري األنبوع منتصف للنالم بيريس لمركز التابعة القدم كرأ مدرنة وأشرفت
 ،"درورت كيبوتس" بمنتو نة( اإلنراعيليين)و الفلن ينيين األ فال عشرات بين الكروية اللقاءات

 .الننوي االفتتاح حفل خالل وذلك
نراعيليا فلن ينيا  فال 20 من يقرب ما إن اإلنراعيلية" أحرونوت يديعوت" صحيفة وقالت  حلروا وا 

 .يوما 52 انتمرت التي" الصامد الجرف" عملية انتااء بعد المونم بداية تدريبات
 تاتم ال التي القدم، كرأ مباريات تحبون جميعكم: "بيريز شمعون النابق اإلنراعيلي الرعيس وقال
 .والعنف الصراع من بدال للنالم رنالة تعد القدم كرأ مباريات أن إل  مشيرا ،"بالجننية أو بالدين
 أت  فيما المحاصر، غزأ لق اع مجاورأ بلدات من اإلنراعيليون األ فال ءجا صحافية لمصادر ووفقا

 .المحتلة الغربية اللفة جنوب الخليل مدينة في ي ا بلدأ من الفلن ينيون األ فال
 3/9/2102الرسالة نت, 

 
 استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروح أصيبا بها خالل الحرب على غزة .29

نيان متأثرين بجراح أصيبا باا خالل العدوان اإلنراعيلي عل  انتشاد فلن ير: أشرف الاو  -غزأ 
يوما،  52آب/ اغن س، األنبوع المالي، بعد  17التي انتات في « الجرف الصامد»ق اع غزأ 

 ليرف  بذلك أعداد الشاداء.
وقالت مصادر  بية فلن ينية إن المننة الفلن ينية ع اف محمد جعرور، انتشادت اثناء عالجاا 

المشافي المصرية من إصابة بالغة أصيبت باا خالل العدوان، عل  أحد أحياء مدينة غزأ في أحد 
 ثاني أيام عيد الف ر.

كما أعلنت المصادر ال بية عن انتشااد الشاب نصر أبو مراحيل من نكان مخيم النصيرات، ون  
 ق اع غزأ جراء إصابته من صاروا أ لقته قوات االحتالل خالل الحرب.
5/9/21028ربي, لندن, القدس الع  

 
 . ضحايا "البتر" ينتظرون أطرافهم.في غزة .31

بعد أن مّرت مراحل صناعتاا من غرفٍة إل  أخرى، وعبر ورشات مكثّفة من  :األنالول –النبيل 
اإلعداد، وماكينات لم يادأ صوتاا، يعمنك "أحمد العبني" أخصاعي األ راف، بناق صناعّية، ويبدأ 

 لمنات األخيرأ عل  مكوناتاا.في معاينّتاا، وول  ال
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ويشعر "العبني" بارتياح، داخل المركز الوحيد لصناعة وتركيب األ راف الصناعية في ق اع غزأ، 
عندما يحصل أخيرا، عل  " رف جاهز"، نيؤدي تركيبه، إل  إعادأ الحياأ، ألحد أولعك الذين بترت 

 الحرب اإلنراعيلية األخيرأ أ رافام.
جريحا من مبتوري "األ راف" بفعل الحرب اإلنراعيلية عل  ق اع غزأ،  20وثالثة فق  من بين 

تقدموا للمركز، وتمكنوا كما يؤكد العبني من الحصول عل  أ راف صناعية مؤخرا، فعملية التركيب 
ينبقاا كما يؤكد العبني لوكالة األنالول مراحل  ويلة من الشفاء التام للجرح، والتدريب المكثف، 

 والتأهيل.
يتاب : "الحرب اإلنراعيلية خّلفت آالف الجرح ، والمعات من مبتوري األ راف، ومامتنا اآلن، أن و 

نؤهل المصابين، جنديا ونفنيا، عن  ريق صناعة أ راف تكون لام عولا عن الكراني المتحركة، 
 وتمنحام حياأ ولو بشكل شبه  بيعي".

 1242يوما، تنببت بانتشااد  52لر  وانتات منذ نحو أنبوع حرب إنراعيلية عل  غزأ انتمرت
صابة  ألف آخرين، وفق وزارأ الصحة الفلن ينية، التي يؤكد النا ق بانماا أشرف  22فلن ينيا، وا 

 القدرأ لوكالة األنالول، أنه من الصعب الحديث عن أي رقم لمن أصابتام الحرب بعاهات داعمة.
الميداني، التابعة لاا قّدرت أن أكثر من وكانت إحصاعيات حقوقية فلن ينية، ووفق  واقم البحث 

 ألف جريح، أصيبوا في الحرب اإلنراعيلية عل  ق اع غزأ، نيعانون من إعاقة داعمة.
2/9/2102السبيل, عمان,   

 
 في لبنان مكننة األوراق الثبوتية لالجئين الفلسطينيينتطالب ب "شاهد" .30

يان، ان وثاعق نفر الالجعين الفلن ينيين ، في ب"شاهد"أعلنت المؤننة الفلن ينية لحقوق اإلننان 
وب اقات الاوية وغيرها من المنتندات الثبوتية التي تصدر عن المديريات اللبنانية المعنية 
بإصدارها، ال تزال تعاني من انعدام الجودأ ونرعة التلف، فلال عن عدم م ابقتاا للمقاييس الدولية 

نداتاا. ولفتت ال  ان وثاعق النفر الفلن ينية ال تزال التي تتبعاا معظم دول العالم في إصدار منت
تصدر بحجم كبير وتكتب باليد، وتلصق الصورأ فياا لصقا بدال من أن تكون م بوعة مباشرأ عل  

وزير الداخلية نااد المشنوق بلرورأ اتخاذ قرار بتنوية هذه  "شاهد"و البت  أوراق وثيقة النفر.
نة األوراق الثبوتية، ووثاعق نفر الالجعين الفلن ينيين في لبنان، المشكلة اإلننانية، من خالل مكن

 أنوأ بما نيتم ت بيقه الحقا بخصوص تحنين جوازات النفر اللبنانية.
5/9/2102المستقبل, بيروت,   
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 وعشرات المعتقلين في الضفةفي نابلس  "قبر يوسف"مستوطنون يقتحمون  .32

منتو نين الياود قبل يونف في نابلس شمال اللفة اقتحم عشرات ال: فادي أبو نعدى -رام هللا 
الغربية تحت حرانة قوات كبيرأ من جيش االحتالل، في ما نفذ الجيش حملة اعتقاالت وانعة في 

فلن ينيًا بعد حملة مداهمات  الت عشرات  21اللفة الغربية، تركزت في شمالاا، حيث اعتقلت 
ي ما اعتقل خمنة آخرون في بيت لحم والخليل المنازل في أكثر من مدينة وقرية فلن ينية، ف

 جنوبي اللفة الغربية.
5/9/2102القدس العربي, لندن,   

 
 سجون االحتالل فيالمعتقلين األطفال  تنامي االنتهاكات بحق  وزارة األسرى:  .33

عاما، في النجون  22 فل فلن يني دون الر  150أكدت وزارأ شؤون األنرى والمحررين أن هنالك 
تكفل حماية  التيصارخة تخالف كل األعراف والمواثيق الدولية »لية يتعرلون النتااكات اإلنراعي

 «.هؤالء القاصرين وتأمين نالمتام الجندية والنفنية والتعليمية
وأكدت الوزارأ أن أجازأ األمن اإلنراعيلية ترتكب عشرات االنتااكات بحق األ فال في النجون منذ 

 لحظة اعتقالام حت  تحريرهم.
ننانيا،  النفنياللغ  »وألافت أن من هذه االنتااكات  بأشكال عدأ وغير مقبولة أخالقيًا وا 

التحقيق مقيد األيدي واألرجل،  كرنيال فل عل  الجلوس عل   كإجبار القاني الجنديوالتعذيب 
دي وول  الكيس كريه الراعحة عل  الرأس ومناا الحرمان من النوم، والاز العنيف، والعزل االنفرا

ألنابي ، واللرب المبرح بأدوات متعددأ، والحرمان من العالج، والتفتيش العاري، والتاديد باعتقال 
 .األم أو األخت أو التاديد بادم البيت وانتخدام مونيق  مزعجة والعديد من األناليب األخرى

5/9/2102الدستور, عمان,   
 
 الخيريةتابعا  للجمعية الحتالل مصنعا  الخليل: مئات األيتام يشاركون بمسيرة منددة بتدمير ا .34

"األيام": شارك المعات من ال لبة األيتام بمدارس "الجمعية الخيرية اإلنالمية" في الخليل،  –الخليل 
أمس، في منيرأ منددأ بتدمير قوات االحتالل مصن  الّرحمة لأللبان التاب  للجمعية قبل ثالثة أيام، 

 جورأ" شمال المدينة.وذلك ان القًا من من قة "راس ال
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ألف  200يذكر أن قوات االحتالل صادرت قبل قرابة الشارين معدات المصن  التي يقدر ثمناا بر 
 دوالر قبل ان تعمد مؤخرًا إل  هدمه عل  الرغم من أنه يعيل آالف األيتام.

5/9/2102األيام, رام هللا,   
 
 يتشجيع المنتج الفلسطينلحكومي  تدخلولستدامة حمالت المقاطعة ال"جمعية المستهلك" تدعو  .35

البيرأ: دعا، أمس، رعيس جمعية حماية المنتالك صالح هنية، الم اعم ومحالت "الكوفي شوب" 
والفنادق والمخابز إل  احترام إرادأ المنتالك الفلن يني وقراره بمقا عة المنتجات اإلنراعيلية من 

ا، وخصوصًا المخابز التي تبتاع العجنة خالل عدم انتخدام مدخالت إنتاج إنراعيلية في أعمالا
 جاهزأ من مخابز إنراعيلية وتقوم بخبزها لدياا.

وألاف هنية، إن مليارين ونصف المليار من حجم الواردات من النل  إل  النوق الفلن ينية من 
 إنراعيل أو عبر إنراعيل للتجارأ الخارجية المرصودأ أمرها مرهون بقرار حكومي والح لتجديد قرار
منح األفللية للمنتجات الفلن ينية في مشتريات الع اءات الحكومية حت  لو وصل فرق النعر 

، وهذا القرار م  لواعحه التفنيرية صمام أمان للمنتجات %25لصالح الفلن يني بما ننبته 
الفلن ينية ولمان للمنتجات الفلن ينية في المشاري  الكبرى كالمياه والصرف الصحي وال اقة 

 ية التحتية ومشاري  البلديات ومصالح ودواعر المياه في البلديات أو التابعة لاا.والبن
5/9/2102األيام, رام هللا,   

 
 مركز إليواء نازحي الحرب بغزةبفلسطينيا باسم "أفراح الصمود والتحدي"  05لـ حفل زفاف جماعي  .36

وتشغيل الالجعين  نظمت مؤننات أهلية فلن ينية بالتعاون م  وكالة غوث: األنالول –رفح 
شابا فلن ينيا في أحد مراكز إيواء  25لر الفلن ينيين "أونروا" مناء الخميس، حفل زفاف جماعي 
 نازحي العدوان اإلنراعيلي بمدينة رفح جنوبي ق اع غزأ.

وحمل حفل الزفاف الجماعي، الذي نظمه "مركز مت وعي لمنة وفاء فلن ين الشبابي"، و"المبادرأ 
ثة منكوبي رفح"، بالتعاون م  "أونروا"، انم "أفراح الصمود والتحدي" وشارك فيه معات اإلننانية إلغا

 النازحين الفلن ينيين.
وقال مننق "المبادرأ اإلننانية إلغاثة منكوبي رفح" حاتم أبو  ه: "أراد شعبنا من خالل هذا الفرح 

بيوتام في رفح، أن يرنل  عرينا فلن ينيا ممن هدم جيش االحتالل اإلنراعيلي 25الذي نزف فيه 
 رنالة نالم للعالم، أن الشعب الفلن يني باق، رغم أ نان المتفجرات التي قتلت الحياأ بالق اع".
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وألاف أبو  ه "أردنا أن نولح للعالم أننا شعب ينع  للحياأ، ويرنل رنالة نالم لكل أحرار 
ي النابق، هو اليوم يزف مزيد من العالم بأن يقفوا م  الشعب الفلن يني، وأنه كما زف الشاداء ف

العرنان، الذين خرجوا من بين بيوتام التي هدماا جيش االحتالل اإلنراعيلي خالل عدوانه عل  
 ق اع غزأ".

 وتاب : "هذا الحفل يجند اإلرادأ والوحدأ الفلن ينية، والصمود والعزيمة واإلرادأ الصلبة لاذا الشعب".
اول من خالل هذه الحفالت أن يقول للعالم أنه "ينع  للنالم وأشار إل  أن الشعب الفلن يني يح

 ويحب الحياأ ويكره اإلرهاب والقتل بخالف ما يروج العدو اإلنراعيلي".
5/9/2102", 20موقع "عربي   

 
 مليار دوالر تكلفة اعادة اعمار وتنمية واغاثة غزة  8,7: "بكدار" .37

قتصادي للتنمية واالعمار "بكدار" د. محمد أعلن رعيس المجلس اال :ابراهيم ابو كامش - البيرأ
مليار دوالر، بحيث رصد  6،2اشتية، ان التكلفة االجمالية لعملية اعادأ اعمار وتنمية غزأ تصل لر 

مليون دوالر للحاجات االغاثية العاجلة، وقدرت الخناعر المباشرأ وغير المباشرأ للعدوان  450مبلغ 
مليار دوالر للحاجات التنموية، بما يشمل  3،01ميزانية بقيمة مليار دوالر، في حين ولعت  4،4بر 

الميناء ومح ة تحلية المياه وغيره. جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي نظمه أمس المجلس االقتصادي 
الفلن يني للتنمية واالعمار "بكدار" في مقره بالبيرأ، واعلن فيه اشتية عن "خ ة تنمية واعادأ اعمار 

 ق اع غزأ". 
تية، ان عملية اعادأ االعمار يمكن أن تتم في غلون خمنة أعوام كحد أقص ، في حال وبين اش

رف  الحصار اإلنراعيلي المفروض عل  الق اع بشكل كامل، منوها إل  أن االحتياجات المالية 
مليار دوالر، من لمناا خمنة مليارات دوالر إلعادأ االعمار،  6،2إلعادأ االعمار تصل إل  

 اض الت وير، مثل اقامة الميناء وغيره.والبقية ألغر 
5/9/2102الحياة الجديدة, رام هللا,   

 
 "القدس.. حكاية حب" في معرض تشكيلي باألردن .38

"القدس.. حكاية حب" في  21افتتح الفنان التشكيلي محمد نصر هللا معرلة الر: عّمان-توفيق عابد
 اء.غاليري اللويبدأ ون  العاصمة األردنية عمان مناء األربع
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لوحة تزينت بثالثة ألوان، هي  45أكتوبر المقبل/تشرين األول  3ويلم المعرض الذي ينتمر حت  
األزرق واألخلر والترابي في فلاء مفتوح، ترمز لألرض واالنتماء وما يجري في القدس من 

 عمليات تاويد صايونية وجدار الفصل العنصري في اللفة الغربية المحتلة.
القدس بالننبة له حكاية حب رنماا في  فولته وفي نن الرشد، تعلم من  وحنب نصر هللا، فإن

 جمالاا الذي منحه الحرية األرحب، وقال إن جوهر هذه التجربة أناا جاءت من مدينة يعشقاا.
تقديم أغنية اللبنانية فيروز" لن يقفل باب مدينتنا" عبر اللون والريشة،  -كما يقول-ويعيد في معرله 

قدس بخ و اا وألواناا وفلاعاا وأشجارها ما زالت تنكنه منذ رنم لوحته "جدارية ويعتبر أن ال
 .2921االنتفالة.. القدس" عام 

2/9/2102الجزيرة نت, الدوحة,   
 

 مراكز ثقافية خالل العدوان على غزة ستةاالحتالل دمر  :وزارة الثقافة .39
دمر خالل عدوانه األخيرأ عل  ق اع  قالت وزارأ الثقافة الفلن ينية، إن جيش االحتالل اإلنراعيلي

 مركزًا بشكل جزعي. 21مراكز ثقافية بشكل كلي، و 7غزأ، 
ودعت الوزارأ في بيان صحفي يوم الخميس، منظمة األمم المتحدأ للتربية والثقافة والعلوم 

عالم )اليوننكو(، إل  "تحمل منؤولياتاا تجاه االعتداءات اإلنراعيلية عل  المؤننات الثقافية والم
وفي نياق آخر، ناشدت الوزارأ، المثقفين واألدباء والشعراء والفنانين والكتاب  األثرية والحلارية".

 لر"توثيق العدوان اإلنراعيلي عل  الق اع".
5/9/2102, فلسطين أون الين  

 
 من قائمة األدوية األساسية في غزة رصيدها صفر %28وزارة الصحة:  .41

 %42من قاعمة األدوية األنانية، و % 16أ، نفاد ما يزيد عن أعلنت وزارأ الصحة في ق اع غز 
وقال يونف أبو الريش، وكيل وزارأ الصحة الفلن ينية، خالل مؤتمر  من المنتالكات ال بية.

صحفي، عقد اليوم الخميس، في مدينة غزأ، إن "منتشفيات ق اع غزأ، تعاني بشكل كبير من نقص 
 نتالكات ال بية".حاد في رصيد األدوية األنانية والم

من قاعمة األدوية األنانية نفدت من الوزارأ، وبات رصيدها  %16وألاف أن "ما يزيد عن 
 من المنتالكات ال بية األنانية". %42)صفر(، كما نفد ما يزيد عن 
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" يوما، زادت من 52وأولح أبو الريش، أن الحرب اإلنراعيلية األخيرأ عل  غزأ، والتي انتمرت لر"
 1251ولفت الريش إل  أن الحرب اإلنراعيلية عل  غزأ خلفت  لاع الصحية في الق اع.نوء األو 
، كما أنفرت عن 22132منام من األ فال والنناء والشيوا، فيما بلغ عدد الجرح   %44شايدًا 

 مركز رعاية صحية. 14منتشف  و 21انتاداف 
2/9/2102فلسطين أون الين,   

 
 "إسرائيل"العودة للمفاوضات غير المباشرة مع ام هللا بحث في ر  المخابرات المصريةوفد  .40

فادي أبو نعدى: وصل اللواء أحمد عبد الخالق، من المخابرات العامة المصرية، عل   -رام هللا 
رأس وفد أمني مصري، إل  مدينة رام هللا في اللفة الغربية، لبحث التادعة، وآخر المنتجدات 

ق النار، والعودأ إل  القاهرأ النتكمال المفاولات غير المتعلقة في ق اع غزأ، بعد وقف إ ال
المباشرأ التي ترعاها مصر، ووق  ال رفان الفلن يني واإلنراعيلي عل  مبادرتاا لوقف العدوان في 

 مرحلتاا األول .
وفد »، إن «القدس العربي«وقال صالح رأفت، علو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلن ينية، لر

ات العامة المصرية، اجتم  م  الرعيس الفلن يني محمود عباس، وكذلك م  رعيس الوفد المخابر 
الفلن يني إل  القاهرأ عزام األحمد، وبحث آخر الت ورات في ق اع غزأ، والعودأ للمفاولات غير 

 «.المباشرأ م  الجانب اإلنراعيلي
اعيلي، لكن دون تحديد موعد للعودأ واكد رأفت أن الوفد كذلك زار تل أبيب، واجتم  م  الجانب اإلنر 

لمفاولات القاهرأ، رغم أن الوفد الفلن يني منتعد للعودأ فورا، وذلك من أجل إنااء الحصار عل  
 ق اع غزأ.

 5/9/2102القدس العربي, لندن, 
 
 ينللفلسطيني بالدهيؤكد دعم الفلسطيني و  نائب رئيس الوزراء األردني يلتقي رئيس الوزراء .42

مرس الخمريس ناعرب رعريس أهللا الننور في مكتبره  عبد .دي انتقبل رعيس الوزراء األردن :ابتر  –عّمان 
وبحث اللقاء نبل تعزيز أوجه التعاون بين األردن  بو عمرو.أزياد  .الوزراء وزير الثقافة الفلن يني د
 نيما ما يتعلق بالتبادل والتعاون الثقافي. وفلن ين في المجاالت كافة وال

دعررم األردن المنرتمر للشرعب الفلنرر يني وقيادتره فري جاودهررا لتحقيرق أمنيرات وت لعررات  الننروركرد أو 
 قامة الدولة الفلن ينية.إالشعب الفلن يني الشقيق، وفي مقدمتاا 
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ردن علر  المواقرف المنراندأ للشرعب عن شكر وتقدير القيرادأ والشرعب الفلنر يني لرأل أبو عمرعرب أ و 
 الفلن يني وقليته العادلة.

  5/9/2102 ,عم ان الرأي,
 
 "األقصى"عبدوا لنا الطريق إلى  في غزة: رجال المقاومة ام سعيدهم   .43

فرري مارجرران  الخمرريس اربررد منرراء يرروماألردنيررة شررارك اآلالف مررن أهررالي مدينررة : نرريف الرردين برراكير
نصر "فرحًا بما أنجزته المقاومة في غزأ من األردنية "فرحة االنتصار" الذي نظمته الحركة اإلنالمية 

وحلرر المارجران المراقرب العرام لجماعرة اإلخروان  عل  العدو الصايوني" بحنب منظمي المارجران.
 همام نعيد، وعدد من قيادات الحركة، وحشود غفيرأ من أهالي إربد. .المنلمين د

وألق  د. همام نعيد، كلمة حي  فياا المقاومة الفلن ينية خاصة كتاعب عز الردين القنرام، منتقردًا مرا 
وقال إن "أهل غزأ وقفوا أمام اآللة العنكرية العمالقرة  ل إنه "تآمر حكام العرب عل  أهلنا في غزأ".قا

التي اجتمعرت فيارا خبررات العرالم وقروى الشرر"، ملريفًا أن "رجرال المقاومرة رفعروا رأس االمرة ومنرحوا 
وأشراد  قصر ".لر  األإق عار الازيمة واالنتنالم عن جباهنا، وفتحوا لنا باب االمل، وعبدوا لنا ال ري

مررررة قيررررادأ عررررز الرررردين القنررررام الترررري جمعررررت بررررين النصررررر بقيررررادأ حمرررراس، الفتررررًا الرررر  أناررررا "تجرررردد لأل
 واالنتشااد".

ووجرره نررعيد رنررالة الرر  الحكررام تنرراءل فياررا: "إلرر  مترر  أياررا الحكررام تظلررون تبحثررون عررن النررالم مرر  
ال  روح المقاومة واالنتصار والجااد في المحتل الغاصبب"، م البام بالخروج من "متاهة االنتنالم 

نرربيل هللا"، داعيرررًا إيرراهم إلررر  أن "يجعلرروا مرررن غررزأ امامرررا لاررم وقررردوأ للشررعوب"، و رررالبام ب رررد نرررفراء 
 الكيان الصايوني عل  أرلام.

  5/9/2102 ,السبيل, عم ان
 
 الستيراد الغاز ةعلى "رسالة النوايا" مع شركة نوبل انرجي األمريكي ناوقع :ياألردنوزير الطاقة  .44

لم توق  حت  اآلن  األردنية محمد حامد إن الحكومةاألردني قال وزير ال اقة والثروأ المعدنية  عّمان:
عامررًا كمرررا  25مليرررار دوالر لتزويررد األردن بالغرراز علررر  مرردى  25مررر  "إنررراعيل" قيمتاررا  علرر  اتفاقيررة

نما اعتمدت "رنالة نوايا" غير ملز   مة للمزيد من التمحيص.أعلنت جاات إنراعيلية وا 
وألاف حامد إن شرركة الكاربراء الو نيرة وقعرت أمرس األول األربعراء علر  "رنرالة النوايرا" مر  شرركة 

مليررون قرردم مكعبرررة يوميررًا مررن الغررراز  300نوبررل انرجرري األمريكيررة جارررة بحررث إمكانيررة التزويرررد بنحررو 
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المنرتمرأ فري ظرل تواصررل  المكتشرف فري حروض شررق البحرر األبريض المتونر  وذلرك تفاديرًا للخنراعر
 انق اع الغاز المصري من حين آلخر.

  5/9/2102 ,الخليج, الشارقة
 
 استياء أردني من اتفاقية الغاز مع "إسرائيل" .45

عبرت أ راف برلمانية وحزبية ونيانية وشعبية أردنية أمس الخميس، عن غلباا بعرد تجردد  عّمان:
مليار دوالر لتزويد المملكرة بالغراز  25نراعيل" قيمتاا الحديث عن اعتزام الحكومة توقي  اتفاقية م  "إ

 . 1026عامًا ابتداء من  25عل  مدى 
وهاجمت أحزاب قومية وينارية معارلة ما اعتبرته "التفافًا وتبريرًا مخزيًا" حيال اعتزام مرد أنبروب مرن 

" وذلرك عرن  ريرق األرالي الفلن ينية المحتلة للتزّود بغاز من حقل قرب حيفا تن و عليره "إنرراعيل
 ونا ة شركة أمريكية .

وأصرردر نررّواب بيررنام علرري النررنيد وخمرريس ع يررة و ررارق خرروري فلرراًل عررن حركررات شررعبية بيانررات 
شديدأ اللاجة هاجمت حكومة رعيس الوزراء عبد هللا الننور واعتبرتارا "تعناصرر" العردو الصرايوني فري 

 .و"تكافؤ" العدوان الغاشم عل  غزأتمدد االنتااكات 
  5/9/2102 ,لخليج, الشارقةا

 
 "إسرائيل"ُتدين العقد المبدئي لشراء الغاز من  " األردنيةمقاومة التطبيع" .46

أدانرت لجنرة حمايرة الرو ن ومقاومرة الت بير  النقابيرة قيرام شرركة الكاربراء الو نيرة بتوقير  عقرد  :عّمان
ا ترررفض هررذه العقررود الترري ناررإمبرردعي لشررراء الغرراز مررن العرردو الصررايوني. وقالررت اللجنررة فرري بيرران لاررا 

تشرررعن االحررتالل ونرررقة الصرررااينة للغرراز مررن نرررواحل فلنرر ين المحتلررة ولبنررران وتنررام برردعم العررردو 
 الصايوني اإلرهابي اقتصاديا لينتمر في قتل أهلنا وا  الة عمر احتالله البغيض. 

قص  وتاويد القدس عن االنتااكات اليومية لأل فلالً ... والافت ان توقي  هذا العقد بعد تدمير غزأ
وفررري الوقرررت الرررذي تقرررا   فيرره الكثيرررر مرررن دول العرررالم هرررذا الكيررران الصرررايوني  األرالررري...ومصررادرأ 

 .ومنتجاته نقوم بمكافأأ هذا الكيان اإلرهابي عل  هذه الممارنات ودعمه اقتصادياً 
ي والدفاع عن وتناءل البيان: كيف يتم ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بدعم الشعب الفلن ين

 كبر. أاألقص ب واعتبرت أن عقود شراء الغاز من العدو الصايوني مقدمة لتعاون 
  5/9/2102 ,الدستور, عم ان
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 معرض عم ان للكتاب يحتفي بـ"غزة.. الصمود والعزة" .47

تحرررت شرررعار "غرررزأ.. الصرررمود والعرررزأ" افترررتح رعررريس الررروزراء األردنررري عبرررد هللا : توفيرررق عابرررد -عّمررران 
عاليات الدورأ الخامنة لمعرض عمان الدولي للكتاب الذي يقام بالتعاون بين اتحراد الناشررين الننور ف

 نبتمبر الحالي. /أيلول 23األردنيين ووزارأ الثقافة وينتمر حت  
دولرة عربيرة، إلرافة إلر  دور نشرر  27وتشارك في المعررض خمنرماعة دار نشرر أردنيرة وعربيرة مرن 

  بية، مثل بري انيا وفرننا وألمانيا وهولندا والاند وماليزيا.عربية مقراتاا في دول غير عر 
رلت في المعرض كتب في جمي  حقول المعرفة والعلوم واآلداب والفنون والفكر، ولم المعرض عو 

 ماعة ألف عنوان.
 2/9/2102 ,الجزيرة نت, الدوحة

 
 "إسرائيل"الصراع مع يخ تار في  انتصار غزة يشكل تحوال   :الفلسطينية -ألحزاب اللبنانية القاء  .48

أكد اللقاء المشترك لألحزاب والقوى والشخصيات الو نية اللبنانية وتحالف القوى الفلن ينية فري بيران 
اثر اجتماعه المشترك في مقر "حزب االتحاد"، أن "االنتصار الكبير الرذي حققتره المقاومرة فري ق راع 

صمود األن وري للشعب الفلن يني وتلرحياته غزأ عل  العدو الصايوني، والذي ما كان ليتم لوال ال
 الجنام، يشكل تحوال هاما في الصراع م  المحتل الصايوني عل  ارض فلن ين المحتلة".

 5/9/2102 ,السفير, بيروت
 

 يحذران من عودة االنقسام الفلسطيني جبهة التحرير الفلسطينيةلبنان: الجماعة اإلسالمية و  .49
الفلن ينية تقدمه علرو المكترب النيانري صرالح اليونرف، علر  جال وفد من جباة التحرير  :صيدا

زار المنررؤول النيانرري للجماعررة االنررالمية فرري الجنرروب بنررام  حيررثعرردد مررن فاعليررات مدينررة صرريدا. 
لرر  أجررواء إوفرري بيرران صررادر عررن الجماعررة، حررذر المجتمعررون مررن العررودأ  حمررود فرري مركررز الجماعررة.

مجانيررة للعرردو الصررايوني الررذي يبحررث عررن نصررر وهمرري االنقنررام الفلنرر يني ألن ذلررك يشرركل هديررة 
 لعدوانه، داعين الجمي  لالرتقاء ال  منتوى تلحيات الشعب الفلن يني.
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وأثنر  المجتمعرون علر  الاردوء واالنرتقرار فري مخريم عرين الحلروأ وعلر  نجراح القروأ األمنيرة فري القيررام 
يم وخارجره ليكرون نموذجرًا يمكرن أن بواجباتاا في ظل توافق وغ اء نياني من كل القوى داخل المخ

 ي بق في المخيمات األخرى بما يحقق أمن ومصلحة الشعب الفلن يني في مخيمات لبنان. 
  5/9/2102 ,المستقبل, بيروت

 
 يسل م ممثل حماس في لبنان تبرعات مصلين دعما  لغزة مفتي صيدا .51

جمعرت ألرف دوالر أمريكري   57]نحرو  ربعرة آالف ليررأ لبنانيرةأومعتران و  ربعرة وثمرانون مليونراً أ :صيدا
قلرريتاا الشرري  أبنرراء غررزأ نررلماا مفترري صرريدا و ألصررمود  دعمرراً  اللبنانيررة صرريدا مدينررة مررن رواد منرراجد

 فتاء في المدينة.نليم نونان لممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، خالل لقاء في دار اإل
اجد والايعرات فري صريدا واهرالي المدينرة عمرة المنرأوالق  بركة كلمة شركر فيارا المفتري نونران وجمير  

 .واإلنالم"يعبرون عن اصالة االنتماء لقلية فلن ين وللعروبة "الذين 
وقررال المفترري نونرران: صرريدا ترروأم غررزأ وقلعررة الصررمود، والمدينررة الترري وقفررت مرر  األخرروأ الفلنرر ينيين 

مدينرة تحيري األهرل فري جل التحرير والعودأ. هرذه الأوكانت وما زالت ونتنتمر في دعم قليتام من 
ن نقرردم منرراعدأ ماليررة رمزيررة ألهلنررا فرري غررزأ مررن رواد أغررزأ الترري دفعررت اللررريبة عررن األمررة. ينررعدنا 

مناجدنا متعاونين م  المؤننات والجمعيات وفي مقدماا مؤننة الرعاية التري نراعدت وعلمراء هرذه 
انرتنااض األمرة والنراس وكرل  المدينة الرذين مرا تخلروا يومرا فري خ رابام الرديني مرن علر  منرابرهم فري

 الشرفاء في دعم هذه القلية.
ل  تأكيد وحدأ صرفام ألن فري وحردتام القروأ، والتأكيرد علر  امرنام إودعا نونان "األخوأ الفلن ينيين 

مرن لبنران ولرن يكونروا أمن صيدا وعلر  أنام حريصون عل  أ عرف تماماً أ ألن امنام من أمننا" وقال: 
 .ن شاء هللا ونتنتاي قريباً إاألجواء النيانية العابرأ  في ما يحصل في هذه  رفاً 

 5/9/2102 ,المستقبل, بيروت
 

 شراف على إدارة معبر رفحلإلتشكيل لجنة فلسطينية قريبا  منظمة المؤتمر اإلسالمي:  .50
أعلن األمين المناعد، لمنظمة المؤتمر اإلنالمي، النفير هشام يونف، أنه نيتم : فادي أبو نعدى

ة فلن ينية قريبًا، لتولي اإلشراف عل  إدارأ معبر رفح البري، مؤكدًا وجود اتصاالت تشكيل لجن
دخال المناعدات.  داعمة م  النل ات المصرية للعمل عل  فتح المعبر بانتمرار، وا 
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وقال ان هناك لجنة تتلق  تدريبات في مصر، وهي التي نتتول  إدارأ المعبر، مؤكدًا مواصلة 
عمار ق اع غزأ، في أقرب وقت ممكن، ليتم عقد مؤتمر إعادأ اإلعمار في الجاود بادف إعادأ إ 

القاهرأ قريبًا، موجاًا دعوأ للفلن ينيين، بلرورأ توحيد الصف الفلن يني، وتجاوز كل الخالفات في 
 الفترأ الحالية، للمناعدأ في إعادأ اإلعمار.

 5/9/2102القدس العربي, لندن, 
 
 بين فتح وحماس بطلب من عباس الخالفات الغنوشي يسعي لحل   .52

قالت حركة "النالة" اإلنالمية، في تونس إن رعيناا راشد الغنوشي، ينع  حاليا إل  : األنالول
حل الخالفات بين حركتي "فتح" و"حماس" وتحقيق الوحدأ الفلن ينية، انتجابة لدعوأ "صريحة" 

 تلقاها في هذا الخصوص من الرعيس الفلن يني محمود عباس.
النا ق الرنمي بانم "النالة" زياد العذاري في تصريح لوكالة "األنالول"، الخميس، إن  وقال

الحركة "حريصة عل  تحقيق الوحدأ بين الفلن ينيين وعل  وحدأ صف كل الفرقاء في المن قة وأناا 
 كلما توفرت فرصة لكي تنع  لتقريب وجاات النظر فإناا نتقوم بذلك".

يحة من الرعيس الفلن يني للتدخل من أجل تحقيق الوحدأ الفلن ينية وألاف أناا "كانت دعوأ صر 
 ورعيس الحركة يقوم بمناعي )رفض ذكرها( تدف  في هذا االتجاه".

ونشرت "النالة" في صفحتاا الرنمية عل  موق  "فينبوك"، أمس األربعاء، أن جبريل الرجوب 
خالل زيارته لتونس، رنالة من عباس ناعب أمين نر اللجنة المركزية لحركة فتح نّلم الغنوشي، 

 ت لب من قيادأ حركة النالة التدخل بين حركتي فتح وحماس.
وألافت الحركة بأن الرجوب أكد "انتعداد حركة فتح تقديم كل التنازالت التي تقتلياا وحدأ الصف 

في  الفلن يني اقتداء بتجربة حركة النالة"، مؤكدا عل  أن حركة "فتح لم ولن تص ف لد حماس
 أي انتق اب إقليمي أو دولي".

وعن موقف حركة "فتح" بتقديم تنازالت من أجل وحدأ الصف لفلن يني، اعتبر العذاري أنه "ال يمكن 
بناء الوحدأ إال بتقديم تنازالت من الجانبين ونتعمل الحركة )النالة( عل  تلييق الفرقة والفجوأ 

 بين كل من حركتي فتح وحماس".
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ح في وقت نابق بأن "أي خالف فلن يني داخلي لن يخدم قلية األمة األول  وكان الغنوشي صر 
وتعاد بالمناعدأ في إيجاد حلول ألي تجاوز أو تع يل لبنود اتفاق المصالحة المبرم مؤخرا بين 

 حماس وفتح".
 2/9/2102فلسطين أون الين, 

 
 وزير خارجة المغرب: فلسطين ستبقى قضية العرب المركزية .53

ال وزير الخارجية المغربي صالح الدين مزوار، إن بالده "تدعم كافة المبادرات ق: األنالول
والتحركات التي تقوم باا القيادأ الفلن ينية الناعية لوقف معاناأ الشعب الفلن يني"، معتبرا أن 

 فلن ين وقليتاا "نتبق  هي قلية العرب المركزية".
ل  )إنراعيل(، بأن  ووصف زيارته لفلن ين، وخاصة للقدس بأناا "إشارأ إل  الرأي العام الدولي وا 

قامة الدولة الفلن ينية  المغرب نيبق  دوما إل  جانب الحق الفلن يني العادل لوقف النزيف، وا 
 المنتقلة".

وألاف مزوار في مؤتمر صحفي عقده م  نظيره الفلن يني رياض المالكي، اليوم الخميس في رام 
ي محمود عباس، إن العدوان اإلنراعيلي عل  ق اع غزأ "يؤكد هللا، عقب لقاء الرعيس الفلن ين

الحاجة إل  الوصول التفاق نياني ال مناص منه من خالل إقامة الدولة الفلن ينية المنتقلة 
 ".2976وعاصمتاا القدس عل  حدود عام 

المغرب وأولح أنه نلم الرعيس عباس رنالة خ ية من العاهل المغربي، أبلغه فياا "تعزية ومواناأ 
 ملكًا وحكومة وشعبا، لنيادته وللشعب الفلن يني عل  لحايا العدوان اإلنراعيلي".

وقال مزوار إن العاهل المغربي محمد النادس رعيس لجنة القدس، "نيبق  الداعم للقدس والمقدنيين، 
 ودعم كفاحام للحد من االحتالل واالنتي ان".
المغربي األول ، والمغرب نيبق  إل  جانب القيادأ  وتاب  قاعال "القلية الفلن ينية قلية الشعب

الفلن ينية والشعب الفلن يني حت  نيل الحرية واالنتقالل، ودعم كل المبادرات التي ي لقاا الرعيس 
 عباس ليتحمل المجتم  الدولي منؤولياته نحو فلن ين والمن قة بشكل عام".

ثانوية نتفشل، ونتبق  فلن ين وقليتاا وألاف "كل المحاوالت لجعل القلية الفلن ينية قلية 
 هي قلية العرب المركزية".
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وكان الوزير المغربي وصل رام هللا اليوم قادما من عمان، وعل  جدول أعماله اليوم زيارأ المنجد 
األقص  المبارك ولقاء محافظة القدس عدنان الحنيني ومفتي القدس محمد حنين، وتنتمر زيارته 

 عيس عباس.أيام بحنب مكتب الر  3
 2/9/2102, فلسطين أون الين

 
 شبكة إعالمية جزائرية لدعم القضية الفلسطينية .54

أعلنت مجموعة من الصحفيين واإلعالميين الجزاعريين عن إ الق "الشبكة : يانين بودهان - الجزاعر
تنبين الجزاعرية لإلعالميين المتلامنين م  فلن ين"، ويدعو ميثاقاا التأنيني جمي  العاملين والمن

 للمشاد اإلعالمي، والراغبين في التلامن م  القلية الفلن ينية للتوحد تحت لواعاا.
ويشتر  الميثاق عل  أي منتنب للشبكة أن يكون عامال بالحقل اإلعالمي، والادف من ذلك هو 
"القدرأ عل  تقديم مقترحات وحلول بديلة، إليصال أحنن صورأ للعالم عن حقيقة االنتااكات 

 ة في حق المدنيين العزل في فلن ين وفي غزأ".الصارخ
لقيادات المجتم   -حنب ميثاقاا-وباعتبارها فلاء تفاعليا ذا بعد دولي، فإن الشبكة تتيح أيلا 

 المدني العمل من أجل "تحقيق القيم اإلننانية العليا".
يس وتجنيد وحنب مؤنس الشبكة اإلعالمي والناش  بالل لراري فإن الادف من تأنيناا هو "تكر 

 قيم التلامن التي يكناا الشعب الجزاعري عموما تجاه الشعب الفلن يني بشكل عام".
وبّين للجزيرأ نت أن هذا الفلاء اإلعالمي نيعلن عن ميالده رنميا خالل تجم  يعقد غدا الجمعة 

 بمقر النفارأ الفلن ينية في العاصمة الجزاعر.
 2/9/2102الجزيرة. نت, الدوحة, 

 
 ما حدث في غزة نصر لألمة اإلسالمية جمعاءاني يدخل قطاع غزة: وفد سود .55

وفد الاالل األحمر التونني، الخميس، الذي يلم انتشاريين في مختلف وصل إل  غزأ 
بارك رعيس الوفد النوداني البروفينور محمد األمين إنماعيل، لقيادأ حركة و التخصصات ال بية، 

جاء  تبًرا ما حدث في غزأ أنه نصر لألمة اإلنالمية جمعاء.الجااد اإلنالمي انتصار المقاومة، مع
 علو المكتب النياني لحركة الجااد اإلنالمي د. محمد الاندي،ذلك خالل لقاعه 
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وقال إنماعيل: "إخوانكم في النودان ي ّيرون التحية لكم عل  صمودكم وثباتكم في المواجاة"، 
اا في غزأ، "فالعدو هو ذات العدو، والمشروع مولًحا أن الحرب التي تدور في النودان هي ذات

 االنتعماري واحد".
 2/9/2102, فلسطين أون الين

 
 على أراٍض فلسطينية "إسرائيل"تدين استيالء  العربية الجامعة .56

دانت جامعة الدول العربية بشدأ، أمس، إعالن "إنراعيل" االنتيالء عل  أربعة آالف هكتار : كونا
 رحبة في ذات الوقت بإدانة دول العالم لذلك.من أرالي الفلن ينيين م

إال أن الجامعة أكدت في بيان، أن "اكتفاء دول العالم باإلدانة فق  لم يعد كافيًا لردع االحتالل عن 
 االنتمرار في نيانته االنتي انية االحتاللية".

جراءات راد عة لد االحتالل و الب البيان األمم المتحدأ ودول العالم بلرورأ اتخاذ موقف حازم وا 
جباره عل  تنفيذ قرارات األمم  لوقف عدوانه المنتمر عل  الشعب الفلن يني وأراليه وممتلكاته وا 
المتحدأ ذات الصلة إل  أن ينال الشعب الفلن يني حريته وانتقالله ويقيم دولته وعاصمتاا القدس 

 الشرقية.
 5/9/2102الخليج, الشارقة, 

 
 آالف طرد إغاثي في غزة ثالثةيوزع  اإلماراتيللهالل األحمر الوفد السادس  .57

وزع وفد هيعة الاالل األحمر النادس إل  ق اع غزأ برعانة حميد الشامني ناعب األمين : وام -غزأ 
العام للمناعدات الدولية ثالثة آالف  رد من المناعدات اإلغاثية عل  المتلررين من األحداث 

 من العدوان اإلنراعيلي.يوما  52التي شادها الق اع خالل حوالي 
تأتي المناعدات لمن حمولة القافلة الرابعة التي أدخلتاا الايعة إل  غزأ من معبر رفح البري وتلم 

أغذية ومنتلزمات صحية وأغ ية ومالبس وفرش »شاحنة محملة بالمواد اإلغاثية والمكونة من  10
 «.وأدوات األ فال اللرورية من مأكل وملبس

 5/9/2102, االتحاد, أبو ظبي
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 رضاخ الكيان الصهيونيإلى إدت " أمعجزة"العدوان على غزة علي خامنئي:  .58
قاعد الثورأ االنالمية علي الخامنعي في كلمة القاها امام اعلاء مجلس خبراء القيادأ  وصف

العدوان االخير عل  غزأ وصمود اهلاا في ارض صغيرأ المناحة بمثابة معجزأ  الخميس ب اران،
 ارلاا الكيان الصايوني الذي يمثل نموذجا لقوى الغرب في المن قة.ادت ال  

النار رفلوا توقف الدفاع  إ القواولح، ان نكان غزأ رغم لغو  الكيان الصايوني لفرض وقف 
 هذا الكيان عل  القبول بشرو ام. أرغمواحت  

ر العنكري لن يعد ولفت ال  تصريحات بعض الشخصيات النافذأ لدى الغرب والقاعمة عل  ان الخيا
بعد اآلن خيارا ناعغا واقتصاديا للغربيين وقال، ان مثل هذه التصريحات تعني ان القدرات العنكرية 

 واالمنية الغربية باتت تواجه تحديات حقيقية.
 2/9/2102وكالة أنباء فارس, طهران, 

 
 كاتب صهيوني يدعو "العالم الحر" لمعاقبة قطر .59

عا كاتب صايوني المجتم  الدولي لمعاقبة ق ر، والتأثير عل  د: 12عربي  –القدس المحتلة 
مكانتاا الدولية بالوناعل العلنية والنرية، متاما الدوحة بأناا وراء صناعة التاديدات اإلنالمية 

 المت رفة الذي يعاني العالم مناا اآلن عل  حد وصفاا.
رأ الصغيرأ الثرية التي تتمت  بدعم وزعمت صحيفة "إنراعيل اليوم" في تقرير لاا الخميس، أن اإلما

أمريكي، جعلت انتراتيجية بقاعاا وتأثيرها من بواعث تأجيج الصراعات العنيفة في المن قة بدعم 
مباشر وغير مباشر لمنظمات إرهابية كر"حماس" في ق اع غزأ و"القاعدأ" في العراق ونوريا 

 وغيرهما.
في التأثير اإلقليمي والعالمي إل  " غناها العظيم  ويعزو كاتب التقرير د. كوبي ميخاعيل قدرأ ق ر

ومح ة "الجزيرأ" التي تملكاا ووجود عنكري أمريكي كبير في داخلاا م  صفقات نالح لخمة م  
نشاء فروع مؤننات جامعية ومعاهد بحوث فخمة فياا، هذا إل  انتلافة العاب  الواليات المتحدأ وا 

 كأس العالم ايلا".
 ر تتصرف بغرور وعدم منؤولية وتتحدى بشكل نافر لكل من رأته عدوها في ويرى ميخاعيل أن ق

المن قة، ويليف أن ق ر هي "النحر الذي انقلب عل  ناحره، وأناا رعت ب ريقتاا غيالنا أخرى 
ل   تحولت من العبات هامشية إل  العبات عنيفة وفتاكة وناقلة لالنتقرار في من قتاا وخارجاا وا 

 ول الغرب أيلا.مصدرأ إرهاب إل  د
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ويحاول الكاتب ترويج الرؤية اإلنراعيلية لواق  الربي  العربي، حيث يصف ننوات الربي  العربي بر 
ن  "أرب  ننوات زعزعة عربية صاغت واقعا جغرافيا انتراتيجيا جديدا في الشرق األون  وخارجه. وا 

مات إرهاب إنالمية مت رفة انتقاض النظام اإلقليمي وزيادأ قوأ أ راف لينت دوال عل  هيعة منظ
عنيفة تريد أن تنشا نظاما إقليميا وعالميا جديدا يعتمد عل  اإلنالم والشريعة اإلنالمية"، ويحذر 

 الكاتب ما يصفه بالعالم الحر مما يجري في المن قة، ويصف دعواته بأناا التحذير األخير.
 2/9/2102, 20موقع عربي 

 
 بطرق أخرى حم: الواليات المتحدة تدرس الرد  على قرار مصادرة أراضي بيت ل ردا   .61

آالف دونم في من قة  4قالت منؤول أميركي، أمس الخميس، إن رد الواليات المتحدأ عل  مصادرأ 
 بيت لحم نيتم التعبير عناا ب رق أخرى، إلافة إل  إدانة البيت األبيض التي نشرت قبل عدأ أيام.

  صحيفة "هآرتس"، نشرتاا الجمعة، بيد أنه رفض جاءت أقوال المنؤول األميركي في حديثه م
 اإلدالء بأية تفاصيل أخرى بشأن ردود الفعل التي تدرناا واشن ن.

وكانت ما تنم  بر"اإلدارأ المدنية" التابعة لالحتالل قد نشرت األحد المالي بيانا أعلنت فيه عن 
م، واعتبارها "أرالي في من قة بيت لح فلن ينيةآالف دونم من أرالي خمس قرى  4مصادرأ 

دولة". وجاء أن ذلك يأتي بناء عل  تعليمات المنتوى النياني كرد عل  اخت اف وقتل المنتو نين 
الثالثة في حزيران )يونيو( المالي. كما تادف المصادر إل  خلق تواصل جغرافي بين الخ  

 األخلر وبين المنتو نات "بيتار عيليت" و"كفار عتنيون" و"غفاعوت".
ت الصحيفة عن منؤول إنراعيلي كبير قوله إنه بحنب الرناعل التي وصلت من الواليات ونقل

المتحدأ فإن اإلعالن عن المصادرأ قد أثار غلب اإلدارأ األميركية. ووصلت رناعل حادأ باذا 
الشأن من كبار المنؤولين في اإلدارأ األميركية إل  مكتب رعيس الحكومة اإلنراعيلية، إلافة إل  

مة هاتفية أجراها وزير الخارجية، جون كيري، م  رعيس الحكومة اإلنراعيلية، بنيامين نتانياهو، مكال
 ليلة الثالثاء المالي.

وقالت الخارجية األميركية، في بيان، إن الواليات المتحدأ قلقة بشكل عميق من المصادرأ، وت الب 
يلي ال يتماش  م  تصريحات إنراعيل بشأن إنراعيل بإلغاعاا. كما أشار البيان إل  أن القرار اإلنراع

 رغبتاا في الدف  بحل الدولتين.
 5/9/2102, 27عرب 
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 بغزة "إسرائيل"القضاء السويدي يحقق في جرائم  .60
كشفت مصادر قلاعية نويدية عن شروع المدعي العام بتحقيقات أولية : جورج حوراني - نتوكاولم

لقانون النويدي، وارتكاباا جراعم حرب وجراعم لد في انتااك إنراعيل مبادو القانون الدولي وا
 اإلننانية في غزأ.

وأولحت المصادر القلاعية للجزيرأ نت أن المدعي العام تنلم ملف الدعوى القانونية، وبدأ بجم  
 البيانات بعد تقديم تقارير عدأ توثق لر"نجل من االنتااكات" اإلنراعيلية.

إل  أن الخ وأ تتعدى كوناا رمزية، وقال  -دم ذكر انمهفّلل ع-وأشار أحد المحامين المدعين 
ن هناك الكثير من األدلة الملمونة  بحديث للجزيرأ نت إن هناك أرلية قانونية صلبة لالتاام، وا 
تقدمت باا جمعيات حقوق اإلننان عن انتااكات فالحة ارتكبتاا إنراعيل بحرباا األخيرأ في غزأ 

أن انراعيل لم تحترم قانون النزاعات المنلحة الذي يكرس مبدأ وهي ترق  لجراعم حرب. وشدد عل  
 التمييز بين المدنيين والمقاتلين أثناء المعركة. 

ويأتي ذلك، بعدما  لب معات النويديين من المدعي العام توجيه تام جراعم حرب وجراعم لد 
 اإلننانية إل  قادأ إنراعيل.

 2/9/2102الجزيرة. نت, الدوحة, 
 

 "الفلسطينيين يستحقون الموت"ميدية األمريكية صاحبة مقولة وفاة الكو  .62
توفيت، أمس، الممثلة الكوميدية ومقدمة البرامج التلفزيونية األمريكية جون ريفرز وهي في الواحدأ 
والثمانين من العمر. وكانت ريفرز ترقد في حالة حرجة بمنتشف  منذ إصابتاا بنكتة قلبية، األنبوع 

وفي بيان، أعلنت ملينا، ابنة الممثلة، أن والدتاا توفيت وهي محا ة باألنرأ  ك.المالي، في نيويور 
ومن أبرز تصريحاتاا تعليقًا عل  العدوان "اإلنراعيلي" األخير عل  غزأ، قالت جون  واألصدقاء.

 ريفرز: "إن الفلن ينيين ينتحقون الموت".
 5/9/2102الخليج, الشارقة, 

 
 كل األزمة عند حركة فتح .63

شفيق منير  
ال يبدو أن ثمة من جرؤ بعد في مقلبه لتنميتاا -عندما يقول أبو مازن إنه يل  خ ة جديدأ، 

أنه ذاهب إل  ول  األمريكان أمام حقاعق الناايات، وينبقاا بموقفين  -باجوم نالمي بعد 
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عن  متناقلين: أولاما يعلن خالله أنه بصدد تنليم مفاتيح النل ة لنتنياهو، والثاني أنه نيعلن
مفاجأأ انتراتيجية ال نابق لاا ولن ترلي األمريكان، فاذا يقودونا حكمًا إل  انتنتاج وحيد ال ثاني 

 التاريخي في صناعة الموقف الفلن يني ببنا ة غير موجود وهناك إلافات.« فتح»له، أن مركب 
رأ واحدأ أبو مازن الذي غلب لكونه لم ينتشر كما يقول في قرار الحرب األخير ين لق من فك

أنانًا مصدرها إنراعيلي محض، وهي تقوم عل  أناس الدعاية الصايونية الداعمة بأناا ترّد عل  
المقاومة وال تبادر هي بفعل عدواني من أي نوع، بعيدًا عن مناعل االنتفزاز الداعمة من إنراعيل 

ل وفي اللفة نفناا للشعب الفلن يني، ليس فق  من حول غزأ المحاصرأ لمدأ ثماني ننوات، ب
المنالمة إل  حد كبير منذ الفترأ ذاتاا، فإن تعداد خروقات إنراعيل للادنة النابقة أ ول من ذاكرأ 

 أبو مازن نفنه.
كل أفعال مصادرأ األرض واالنتي ان المنتفحل وماراثون تاويد األقص  والقدس وجراعم 

تكون مدافعًا محقًا عن المقاومة المنتو نين األخرى بحق الشجر والبشر والحجر، ال يراد لاا أن 
والشعب الفلن يني في ذهن أبو مازن ومن يتفق معه في هذا المن لق، ال تكفي هذه جميعًا ال لترد 
تامة أن المقاومة وشعباا يدافعون عن أنفنام دفاعا مشروعًا إزاء حلقة هذا العدوان المنتمرأ، وال 

فاع بأي  ريقة يأتي، وكأن لنان حال أصحاب هذه لتشّكل أيلًا في خ وأ متقدمة تبريرًا لاذا الد
المنظومة االعتقادية التي مصدرها وحي إنراعيل ودعايتاا، أن علينا أن نتلق  العدوان عل  أنه قدر 

 ال فكاك منه.
مام أوال أن تتم عملية تعريف محددأ لما يجري ويتفق علياا الجمي  فاذه أصل كل منلنل لعبة 

قوم به إنراعيل في اللفة أو حول غزأ وحت  في الداخل النليب هو نيانة "التخفي" القاعمة. ما ت
عدوانية عنصرية مجرمة واحاللية، وهي ترتكب يوميًا جراعم حرب بحنب التعريف الدولي لاا في 
تنفيذ نيانة المنتو نات والت اير العرقي واالعتداء عل  المقدنات في اللفة المحتلة، ولم توقف 

نوى أوقات محدودأ للتعبير عن الغلب واالنتياء مناا ثم تنتمر منيرأ العبث  هذه الجراعم أحدا
 التفاولي وكأناا مقبولة الشدأ  الما لم يرق فياا دم كثير.

في الواق  كان عل  أبو مازن أن يوق  اتفاقية روما الدولية ويذهب مباشرأ لمحاكمة االنتي ان حت  
فياا الدماء الغزيرأ جرآء شعور العدو باالنتعالعية  قبل أن يرتكب العدو مجازر غزأ التي نالت

التامة واالمان التام من عدم وقوف أحدهم لينّفذ أبن  درجات النيادأ والمنؤولية الو نية في هذا 
األمر من خالل المحاكم الدولية  الما يملك قرار الوصول إلياا، بيد أن نتنياهو وكيانه متيقن أن 

النيد أبو مازن في مكتبه، تماما كما هو متيقن أن أي انتفالة حقيقية في هذه الخ وأ لن تتم  الما 
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اللفة المحتلة جرى اللمان له علنًا بأناا لن تتم وأيلا  الما النيد أبو مازن في مكتبه وهذه المرأ 
 بلنانه الخاص.

 الما أننا من ق الجماعة في رام هللا قاعم عل  أناس بني  وأبن  مما قد يتخّيل البعض، إنه يقول 
ننال بل  صفعات يومية وال زلنا في المارجان فال بأس بذلك، فق  ننحتج بصوت عاٍل إن 
انت عنا عندما ينالنا ما هو أكثر من ذلك وياّدد مارجاننا أو ياّدد وجودنا فيه، وعليه فإن بقية 

حة الوافية مفردات المشاد يمكن توليباا عل  أناس من هذا المن ق بكل بنا ة وينر لتخرج اللو 
لما كان قد تشّكل منذ تننية النيد أبو مازن رعينا للنل ة الفلن ينية عقب اغتيال نلفه الراحل 

 الشايد يانر عرفات.
 يب، دون مزيد من الشروح نذهب إل  اعتراض النيد أبو مازن في منألة قرار الحرب هذه ان القًا 

عتدي الداعم، فال يعقل أن يكون من يريد من أناا حدثت فعال بق   النظر عن أن إنراعيل هي الم
 اتخاذ قرار الحرب ال عالقة له بالتنفيذ أصاًلب من نينّفذ قرار حرب أبي مازن لو اتخذه !ب

إذا كانت مركزية أبي مازن نفناا وجدت وقتا فنيحًا لم اردأ أعمال قالت بأن حماس متامة فياا في 
يرتقي ألن يصدر في تعقيب صحفي مختصر  ق اع غزأ خالل صد العدوان الصايوني وجّلاا ال

هامشي ان ال رت لذلك وليس بيانا مركزيا عقب عدوان انتمر اثنان وخمنون يوما، وهي لم تجد 
هناك مقاتلون ينتمون لاذه الفتح الذي يفترض أن هذه مركزيتاا، فعن أي قرار  إنه كانوقتًا لتقول 

يقصد أمرًا من اثنين: إما أن حربه نتكون  نأبو ماز حرب يتحدث النيد الرعيسب يبدو أن النيد 
بجنود غيره من حماس والجااد وبقية فصاعل المقاومة بما أنه ومركزيته يتحاشون بل وينكرون 
"فتحاوية" أذرع عنكرية الفتة المنجز في الميدان، أو أن النيد أبو مازن يريد تنفيذ قرار الحرب 

 لكل منالل ولكل فعالية نلالية في اللفة المحتلة! بعناصر أجازته األمنية القامعة ليال نااراً 
لكن النيد الرعيس يتذّكر بال شك أن نلفه الشايد عرفات كان لديه أجازأ أمنية شكالنية بالصورأ 
وبالجوهر كانت عبارأ عن تشكيالت فداعية مقاتلة، لم تنتظر أمرًا مكتوبًا وال بيروقرا ية االدارأ فاي 

 1000وجيشاا من عيني يانر عرفات لتشعل انتفالة العام  إلنراعيلدي بالكاد تلقت األمر بالتص
دون أن تحّملنا لجيجًا أن وريًا حول ما نتقدمه أو ما قّدمته يومًا وبدون نا ق اعالمي وال 

. لقد كان نا قاا االعالمي هو لميرها الو ني اإل ارمجموعة من الموظفين المنتخدمين في هذا 
 اإلنراعيليةعناا ال لبس فياا في كل مواق  االشتباك التي جرت م  القوات الذي قّدم صورأ والحة 

 المقتحمة من كنينة الماد إل  مخيم جنين إل  غيرها من المواق .
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ال أريد أن أذهب خلف خ ة النيد أبو مازن الجديدأ والتي تريد من األمريكان الجواب الفصيح عل  
أم ال وهل أنتم عل  انتعداد لترنيم حدودها أم ال!  76 نؤال هل تقبلون بدولة لنا في حدود العام

باختصار ألن هذه  رفة غير جيدأ عل  اال الق نواء أحددها النيد أبو مازن بأ ر زمانية أم ال، 
ونواء أقال هي تنعة أشار أم ثالث ننوات، ببنا ة ألن المن ق البني  ايلا في هذا الشأن 

كم ثالث ننوات كانت معكم يا نيادأ الرعيس لتقولوا هذا يجيب دون مواربة عل  النحو التالي: 
ن كنتم لم تقولوه من قبل، فلماذا ذاك وما هي موان  أن تقولوه نابقا والتي  الكالم لألمريكانب وا 
ن قلتموه فما كانت النتيجةب ولم نتعيدون قوله مجددًاب ما  اختفت اليوم لتجعلكم متحمنين لقولهب وا 

 لتقولنَّه اليومبالفواعد التي نتتعاظم 
النيد الرعيس أبو مازن ولجنتكم المركزية الموقرأ لنتم شركاء فيما يفترض أنه القيمة الحقيقية 

، فالقيمة التي انتجدت منذ حديثكم «بخ ة نؤال األمريكان»الملافة التي تريدون البناء علياا اآلن 
غزأ التي كنتم خارج قرار حرباا، االخير عن تنليم نتنياهو مفاتيح النل ة هي انتصار وصمود ودم 

واليف اليه الحقا بعد بيانكم وأقوال نا قيكم الرنميين التنّكر للبوابة الوحيدأ التي كانت نتجعل لكم 
شباة عبور لصفة الشراكة هذه عبر انكاركم وتنّكركم لكتاعب الحنيني واألقص .  بعا حكومة 

لم تكن بوابة من اي نوع  يلة العدوان وصده  حمد هللاالالتوافق إياها برعاية اخينا دولة الرعيس رامي 
اذ نحن لننا لبنان وما عندنا نياحة  -اللاع  « الداخلي»نوى بوابة التحّنر عل  مونم النياحة 

، وبما أن قيمة تغيير الموقف وهي صمود  -خارجية بانتثناء نياحة من فروا وهّربوا عاعالتام
اء فال يحق لكم أبدا أن ت لقوا أية مبادرات من أي نوع المقاومة وصبر شعبنا لنتم فياا شرك

"منفردين هكذا" نيما وأن مفعول شرعية انتخابكم قد أصبح تركيز خميرتاا صفرًا أو قريبًا منه، وتبق  
وغدت تعتاش عل  كراريس قديمة ال عالقة لاا « فتحاويتاا» كل االزمة عند هذه الفتح التي فقدت

لاا، لديكم شيزوفرانيا حادأ وعليكم الذهاب لعالجاا بأنرع وقت ممكن باا بل وتجرؤ أن تتنّكر 
 وشافاكم هللا وعافاكم مناا! 

5/9/2102, "20موقع "عربي   
 
 هل حررت الحرب حماس من قيود السلطة؟ .64

 فراس أبو هالل
منذ دخول حماس انتخابات المجلس التشريعي الفلن يني وحصولاا عل  األغلبية البرلمانية في 

، بدأت الحركة  ورا جديدا وربما غير منبوق في تاري  حركات التحرر الو ني. شيعا 1007 يناير
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فشيعا صارت الحركة مقيدأ بقيود نل ة ال توافق عل  أصلاا المنشا لاا وهي اتفاقية أونلو. وشيعا 
 فشيعا صارت حماس تعيش دوامة الجم  بين متناقلين: المقاومة والنل ة تحت االحتالل.

ركة خالل الننوات الثمانية المالية ت رح خ ابا يؤكد عل  نجاح تجربتاا المحفوفة ظلت الح
 ألناليببالخ ر، وأقامت حجتاا األنانية عل  االفتخار بممارنتاا للحكم وحمايتاا بل وت ويرها 

مكانيات المقاومة في ذات الوقت.   وا 
فعل يدعم مشروع المقاومة، والحقيقة أن حماس انت اعت فعال أن تتمنك إل  حد كبير بخ اب و 

ورفلت االنصياع لشرو  الرباعية الدولية كمدخل إجباري للحصول عل  رلا وتمويل ومناعدات 
"المجتم  الدولي"، وصمدت في وجه لغو  األشقاء الفلن ينيين واإلخوأ العرب والالعبين الدوليين، 

بر "توازن الرعب"، وأدارت وحافظت عل  المقاومة، وخالت ثالثة حروب، وحققت نوعا مما ينم  
ن كانت بنتاعج أقل من المأمول،  عملية مفاولات مشرفة ندية لتبادل األنرى، ومفاولات شاقة، وا 
أثناء العدوان األخير عل  غزأ، ولم ترف  الراية البيلاء برغم التلحيات الكبيرأ. ولكن للحقيقة وجوه 

 أخرى!
الحديث بعقالنية وبرود عن الوجوه األخرى لاذه  وقد يكون من العنير في مثل هذا الوقت، أن يتم

الحقيقة، بعد حرب لروس قدمت فياا حماس م  الشعب الفلن يني تلحيات جنيمة، وصمود 
أن وري، ولكن التجربة تغري أي حريص عل  منتقبل المشروع الو ني الفلن يني أن يمارس 

 البحث النقدي، في محاولة النتخالص الدروس والعبر.
 انب األكثر إثارأ للنقاش في هذه التجربة، هو مدى التقييد الذي كبل حماس ومشروعاا ولعل الج

النياني والمقاوم، بنبب تحمل منؤولية الحكم تحت نقف أونلو، الذي يرب  النل ة بشكل علوي 
 ووجودي باالحتالل.

لات، ويمشي لقد أدت هذه القيود فعليا إل  تحويل حركة حماس إل  جنم هجين، يجم  بين المتناق
عل  خ  رفي  بين مت لبات وقيود النل ة، وحرية و"جموح" المقاومة. وبالتأكيد فإن من خنر بفعل 
هذه القيود لينت فق  حركة حماس، بل أيلا حركة التحرر الو ني الفلن يني، التي تحولت بفعل 

، وحركة تحرر إل  دولة بال دولة، ونل ة بال نيادأ -المتحللة من قيود النل ة -فقدان حماس 
 و ني بدون جموح وربما "جنون" حركات المقاومة.

ال رت حركة حماس خالل ننوات حكماا الثمانية للعض عل  الجرح م  أكثر من  رف، ألناا ال 
تنت ي ، وهي تمارس الحكم، أن تتخل  عن واجباتاا تجاه الشعب الذي تحكمه. أصبحت الحركة 

، لكي تؤدي واجباتاا كنل ة، أن تمارس وال رتالرنمية"، رهينة لدكتاتوريا الجغرافيا م  مصر "
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أقص  درجات الدبلومانية والنيانة وأحيانا "المناينة" م  نظام يكن لاا العداء في النر والعلن، 
 وينع  بكل ما أوتي من قوأ منذ ننوات إلنقا اا.

ام بشار األند، بحكم ظلت الحركة تتقلب بين مواقف الرفض "الناعمة" واإلدانة الشديدأ لجراعم نظ
ال رارها إلبقاء خيو  التعاون م  الراعي الرنمي لاذا النظام في  اران، ألناا منؤولة عن شعب 

ألف، وال يمكن لاا كنل ة حاكمة أن تتخل  عن منؤولياتاا  وثمانماعةيزيد عدده عن مليون 
 تجاهام، وخنارأ أي حليف لاا قد يناهم في دعماا ألداء هذه المنؤوليات.

كانت واجبات "النل ة" والتزاماا تجاه شعباا عامال ماما بال شك، في كل القرارات والنيانات التي 
اتخذتاا حركة حماس خالل الننوات المالية. وبالرغم من ذلك، فقد تعرلت شعبيتاا للتراج  بحكم 

 العات  بيعة األشياء، ألن الناس ال يحبون أي "نل ة" عادأ، ولاذا فقد أشارت كثير من انت
الرأي خالل الننوات المالية إل  أن شعبية حماس في اللفة الغربية تفوق شعبية فتح هناك، فيما 
تتفوق فتح عل  حماس في ق اع غزأ. صحيح أن صمود حركة حماس في مقاومة العدوان 
ا اإلنراعيلي األخير قد رف  من شعبيتاا بشكل هاعل داخل غزأ وخارجاا، إال أن الول  قد يختلف إذ

 عادت األمور إل   بيعتاا، وولعت حماس في واجاة الحكم في الق اع.
قبيل العدوان األخير، وافقت حماس مل رأ عل  مصالحة و نية مجحفة وغير محددأ المعالم 

بشكل رنمي، أناا لم تعد قادرأ عل  الوفاء  االعالنوالتفاصيل، ألناا أدركت عل  ما يبدو، دون 
ظل الحرب المنعورأ التي وبظل األولاع الو نية واإلقليمية والدولية، ب بالتزاماتاا كنل ة حاكمة،

 المن قة.بتشناا أ راف إقليمية ودولية لمحاربة الحركة باعتبارها جزءا من تيار اإلنالم النياني 
وم  انتااء العدوان، تبدو الحركة غير حريصة عل  العودأ لممارنة اللعبة المزدوجة الخ رأ بين 

ولاذا فقد أعلنت أكثر من مرأ عن التزاماا باتفاقيات المصالحة الموقعة في القاهرأ   رفي نقيض،
والدوحة ومخيم الشا ا، عل  الرغم من الحملة اإلعالمية الشديدأ التي بدأ بشناا محمود عباس 

 والنا قين بانم نل ته وبانم حركة فتح لد حماس، بمجرد إعالن اتفاق وقف إ الق النار.
ة حماس بعض مواقعاا عند انتالم حكومة الوفاق الو ني الحكم فعليا في غزأ، وقد قد تخنر حرك

تتعرض منيرأ الوحدأ الو نية إل  الكثير من الم بات، ولكن الحركة قد تتمكن بالمقابل من تحقيق 
أحد أفلل إنجازاتاا خالل ننوات، وهو التحلل من قيود النل ة، والعودأ إل  مرب  حركة التحرر 

، والتفكير "بعقالنية" أقل في صناعة انتراتيجية و نية للتعامل م  الصراع األكثر "جنونا" في الو ني
 المن قة!  

5/9/2102", 20موقع "عربي   
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 االعتذار إلى حماس والمقاومة اإلسالمية واجب! .65

 د. حلمي القاعود
حافة واإلعالم في أولاما نفاهة بعض المنتنبين إل  الثقافة والص االعتذار.هناك نببان يفرلان 

ينمي بالنل ة الفلن ينية حيث حّمل  و ننا الباعس، واآلخر موقف آية هللا محمود عباس رعيس ما
 داع.حماس منعولية قتل ألفي فلن يني بال 

بالننبة لنفااء بالدي فقد زعموا أن حماس انتفزت العدو النازي الياودي حين اخت فت ثالثة من 
وهو ما جعل الياود الغزاأ يشنون حربا وحشية انتمرت  الغربية،للفة الياود الغزاأ وقتلتام في ا

 غزأ.لد الشعب الفلن يني األعزل في ق اع  يوما،خمنين 
خدام البيادأ النفااء من اإلعالميين والصحفيين والكتاب يعلمون أن حماس لم تخ ف الشبان الياود 

أي إنه  قيادتاا.نتنبين إلياا دون إذن من ولكنه عمل فردي قام به عدد من الم تقتلام،ولم  الغزاأ،
ثم إن الشبان الياود في القدس واللفة الغربية يقتلون  فلن يني.عمل فردي ال يحانب عليه مليونا 
ولم يكن آخرهم الصبي الفلن يني الذي اخت فوه في القدس  أحد،الشباب الفلن يني وال يحانبام 

 وتفحم!فيه النار وأحرقوه حيا حت  قل   ثم أشعلوا البنزين،المحتله وجّرعوه شراب 
ولم يناشدوا  ينتنكروها، البشعة، ولملم ين ق خدام البيادأ عندنا بكلمة واحدأ عن هذه الوحشية  

 تماما.بل تجاهلوا المنألة  القتلة.رعيس النل ة الفلن ينية أن يشن حربا شاملة عل  الياود الغزاأ 
في دفاعام األهوج عن العدو وحربه الوحشية بنبب الشبان خدام الدولة العنكرية في بلدنا كانوا 

ننانية.الياود الثالثة أكثر خنة ونذالة من بعض الياود الذين كانوا أكثر إحنانا  كتب الصحفي  وا 
العبرية يفلح الجيش الياودي النازي الذي يقتل  هآرتسالياودي جدعون ليفي في مقال بصحيفة 

أحدا أو يقوموا بانتفالة لد  أن يخ فواالغربية وليس في غزأ دون الفلن ينيين األبرياء في اللفة 
 الياود الغزاأ القتلة. 

أن جنديا ياوديا كان يقود جيبا عنكرية مدرعة، أ لق الرصاص الحي عل  ظار ال فل  ليفي،يشير 
بيته  خليل عناتي من مخيم "الفوار" لالجعين الفلن ينيين جنوب اللفة الغربية حينما كان راجعا إل 

 فقتله، كان ال فل في العاشرأ ولم يؤذ أحدا. 
ويليف أن الشاب محمد الق ري كان العب كرأ قدم واعدا من مخيم "األمعري" لالجعين 

في  الفلن ينيين قرب رام هللا، فأ لق جندي ياودي الرصاص الحي عليه من منافة بلعة أمتار
 تانعة عشرأ من عمره ولم يؤذ أحدا.مظاهرأ تعترض عل  الحرب في غزأ، وقتله، وكان في ال
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ويذكر ليفي أن " هاشم أبو ماريا " كان عامال اجتماعيا من "بيت أعمر"، في "الجمعية الدولية لحقوق 
فأ لق عليه قناص من  األ فال،ال فل"، وكان يشارك في مظاهرأ عل  الحرب في غزأ لحماية 

في الر خامنة واألربعين ووالدا لثالثة أ فال ، وكان بيت وقتلهجيش الغزاأ الياود الرصاص من شرفة 
   أحدا.ولم يؤذ 

وفي تلك المظاهرأ نفناا قتل الجنود الغزاأ الياود متظاهرين آخرين. وانتخدموا الرصاص مثلما يفعل 
 المصريين.االنقالب العنكري الدموي بالمتظاهرين 

ع الياودي القاتل بانه ينتفز ولم يتاموا جيش الدفا يثوروا،خدم العنكرتاريا لم يغلبوا ولم  
صابة عشرات اآلالف  العرب،الفلن ينيين  ويدفعام إل  تجييش الجيوش لقتل اآلالف من الياود وا 

  الياودية!وهدم االف من البيوت والمدارس والكنس والمؤننات  منام،
ال يقل عما  وخاصة حماس اإلنالمية،الغل الذي يحمله موالنا آية هللا محمود عباس لحركة المقاومة 

فاي من وجاة  الياودي،يحمله خدام البيادأ عندنا. الرجل يجعل حماس كبش فداء للعدوان النازي 
نظرأ لم توافق عل  مبادرأ االنقالب العنكري الدموي في مصر، التي تكافا العدو المجرم عل  

من العدوان كان  ونني الرجل أن المبادرأ الموالية للعدو  رحت بعد ثالثة وعشرين يوما عدوانه.
وأصابوا أكثر من ثمانية آالف  أعزل،القتلة الياود قد ذبحوا فياا أكثر من ألف وخمنماعة فلن يني 

 إليام،تصريحات عباس تمثل حالة من التاالك المخزي عل  إرلاء القتلة والتقرب  غزأ.من أهل 
ار وفتح المعابر والميناء في رف  الحص –وهم أهل غزأ  –بدال من تأييد م الب رعاياه المفترلين 

والم ار واإلفراج عن األنرى والتوقف عن االغتياالت وعدم شن الحروب عل  الق اع كل عامين 
 أو أقل أو أكثر. 

نااء المقاومة اإلنالمية  حماس،عباس يعلم قبل غيره أن أصدقاءه الغزاأ القتلة، ينتادفون نحق  وا 
 المغتصبات،فأكثروا من بناء  به،أونلو ما لم يحلموا  إل  األبد بعد أن منحام مناللو الحناجر في

 اإلنالمية،وهّودوا معظم المقدنات واآلثار  القدس،وهّجروا كثيرا من نكان  الحواجز،وأقاموا معات 
  لحنابام.وصنعوا جيوشا من العمالء والجوانيس الذين يعملون 

بمجرد أن فازت في  منلمة.اا وهو أن جدا،وعباس يعلم قبل غيره أن حماس تععاقب لنبب بني  
تكالب علياا الغرب والشرق والنل ة الفلن ينية وكانت عمليات الحصار  التشريعية،االنتخابات 

ولكي يتوبوا عن  انتخبوهم،الخانق والحروب الوحشية المتتالية لمعاقبة الفاعزين في االنتخابات ومن 
وما  اإلنالم،جزاعر عندما انتخب الشعب في ال ما حدثوهو  به!وال يفكرون  ويا جروه، اإلنالم،
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والرفيق عباس يعلم أن اإلنالم  لإلنالم،حدث في مصر وليبيا وتونس عندما صوتت الشعوب 
 واشن ن.أي منتادف من النادأ الياود الغزاأ ونادتام الصليبيين وقيادتام في  م لوب،

والذهاب للعيش  الفلن ينية،ة كنت أتمن  أن ينتم  الرفيق عباس إل  ابنه الذي  البه بحل النل 
بعد أن أعلن في موقف مخز أنه لن يعود إل  صفد منق  رأنهل ومو ن عاعلته  عربي،في بلد 

 ابنه!وال إل   أحد،فخامته ال يصغي إل   المنلمة. ولكنالفلن ينية العربية 
لياود الغزاأ حين رأيت صورأ إنماعيل هنية واقفا بين أ الل بيته في مخيم الشا ا بعد أن دمره ا

جاءت إلينا  عمرها،وهي  فلة صغيرأ جميلة في النادنة من  "،تذكرت صورأ حفيدته "روان القتلة،
وحدثتنا  العلمي،ونحن نتغدى م  جدها في البيت المتوال  المدمر بمنانبة مؤتمر عمداء البحث 

أصابني  ول.األفي الصف  الفصح :وأنألاا عن المدرنة فتقول لي باللغة  فخر،عن جدها بكل 
هل أ لب من محمود عباس أن ي معنني عليام بعد أن دمر  وأهلاا.الال  من أجل روان وأخواتاا 

 القتلةببيتام المتوال  أصدقاؤه الياود الغزاأ 
 والنالح،ولم تتخل عن اإلنالم  الفصاعل،معذرأ إل  حماس التي حاربت خمنين يوما م  بقية 

وجعلتام  التجول،وفرلت عليام حظر  القتلة،رأ في مواجاة الغزاأ وأثبتت م  عدم التكافؤ ب ولة ناد
ويعرفون الحصار في م ار اللد الذي أقيم عل  أ الل دير  النزوح،ينتخدمون ألول مص لح 

معذرأ يا  أحد!ولم يعاقبه  للفلن ينيين،القرية التي صن  فياا مناحيم بيجن أول مذبحة كبرى  يانين،
 حماس!

3/9/2102ين, مصر, موقع إخوان أون ال  
 
 شـُـلـ ت يميني إن نسيت ـ حرب غزة باألرقام .66

 د. عبد الحميد صيام
هدأ غبار حرب اإلبادأ التي شنتاا إنراعيل عل  شعبنا الفلن يني في ق اع غزأ مؤقتا. يا قوم، نحن 

الب نعيش فترأ انتراحة المحارب. فأنا الغزاوي البني : صاعد النمك وزارع الورد وتاجر العنل و 
الجامعة والممرلة والمحامية والمربية والمعلمة والمؤذن والميكانيكي والمغني والكاتب والفنان، 
اجتمعنا لننصار في بوتقة واحدأ ليخرج من ننيجنا الواحد الرجل المقاوم الذي أوقف زحف الوحش 

ة بندقيتي وأتأكد الكانر، الذي جاء ليفترننا جميعا. إنمحوا لي اآلن أن آخذ نفنا عميقا وأنظف فوه
أناا صالحة لالنتعمال. ها أنا أتكا عل  جرحي األخلر بدون أن أقول آه. ألملم شظايا أ فالي 
الثالثة أو األربعة أو العشرأ ألدفنام قرب قبر أبي الشايد، الذي دفن قرب جدي الشايد، والذي دفن 
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ه الشايد. أقف منتصب القامة عل  مقربة من خاله الشايد وعمته الشايدأ وجارته الشايدأ وابن عم
كالنخلة، أشاهد اننحاب الوحش إل  مرابله جريحا مكنورا ذليال يعوي كابن آوى جاع . كان يظن 
أن المقاومة بيلة ويفقناا بين أصابعه فيصفق له المتربصون بنااية المقاومة، أو عصاأ من 

د المدعوين إل  الفرجة عل  القصب ينال كنرها لينتعرض بعدها علالته أمام  ابور حلفاعه الجد
يوما أنني عيي عل  الكنر عنير عل  الالم  52اقتالع آخر مواق  المقاومة. اكتشف الوحش بعد 

متحرر من عقدأ الخوف، متمنك بالمبدأ ومنتعد أن أخل  عيني الجيش الذي ال يقار إال بالمقاومة. 
نتشفيات والمدارس والمناجد والبيوت اآلن أحمل ورقتي وقلمي وأدور في الشوارع وبين المباني والم

واألبراج المادمة وقوارب الصيد ومزارع الفراولة التي دانتاا الدبابات ألوثق كل شيء. اآلن أريد أن 
أنجل باألرقام حصيلة ما قام به الوحش كي أحانبه يوما عل  ما اقترفت يداه من جراعم عن نبق 

عروبة عل  جناح  اعر لتحفظوها غيبا وتتمثلوها نلوكا إصرار وترصد، وأرنلاا لكم يا أبناء وبنات ال
 «.أم المعارك»وتختزنوها وعيا، لعلكم تنندوني في الجولة القادمة التي قد تكون 

أود هنا أياا الرفاق أن أثبت بعض الحقاعق المنتقاأ من مصادر محايدأ ودقيقة قدر اإلمكان، حت  ال 
يفات كما لاع من قبلاا كثير من الحقاعق والوثاعق تلي  في الركام والملفات والمكاتب واألرش

والجراعم. أنا واقف بالمرصاد لكل من يفر  أو يناوم أو يبي  أو يخون أو ينحرف أو يتراخ  أو 
يتعثر أو يتململ أو يتعب أو ينأم ألقول له: شلت يمينك إن ننيت. قد تغفر يوما ولكن غير 

 منموح لك أن تنن .
 

 الخسائر البشرية
، حنب 1024حنب تقارير األونروا و 1200آب/أغن س  17عدد اللحايا لغاية يوم الثالثاء بلغ 

مكتب مننق األمم المتحدأ للشؤون اإلننانية، وفي رواية وزارأ الصحة الفلن ينية وصل العدد إل  
 495أو  569 فال )وفي رواية فلن ينية  492( و%69مدنيا أي ) 2471، من بينام 1243

لم  379من رجال المقاومة و 153منّن. كما انتشاد  100امرأأ ونحو  173لثة( وحنب رواية ثا
من مقاتلياا، بينما رفعت إنراعيل  212يتم التحقق من هوياتام بعد، وأعلنت نرايا القدس أناا فقدت 

والعدد ليس نااعيا من بينام  22212مقاتل. وبلغ عدد الجرح   900عدد قتل  رجال المقاومة إل  
 27موظفا من  واقم األونروا و 22منّنا. من بين القتل   372امرأأ و 2690 فال وأ 3207

 صحافيا. 23موظفا صحيا بين  بيب وممرض وناعق نيارأ إنعاف و
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وهذه الحرب قد تكون األول  من نوعاا في انتاداف عاعالت بأكملاا، حيث ارتكبت إنراعيل نحو 
وبلغ معدل نقو  أفراد من العاعلة نفناا ثالثة أفراد عاعلة أبيد بعلاا تماما،  241مجزرأ بحق  90

لحية كلام من المدنيين،  639أو أكثر في االنفجار نفنه، ليصل مجموع خناعر هذه العاعالت 
كان آخرهم عاعلة جودأ في حي تل الزعتر بمخيم جباليا، حيث قتل خمنة أفراد دفعة واحدأ قبل 

 نريان وقف إ الق النار بقليل.
شخصا قيل إنام عمالء إلنراعيل، بعد انتيفاء اإلجراءات والرررشرو  القلاعية كما  15دام كما تم إع

عنكريا وأربعة مدنيين و فل واحد  77جاء في بيان لحركة حماس. من الجانب اإلنراعيلي قتل 
 وعامل تايالندي.

 
 التشرد واستهداف المؤسسات

? 12األمم المتحدأ( أي ما يعادل  )نصف مليون حنب مكتب مننق 465000بلغ عدد المشردين 
مدرنة تابعة لألونروا. ولجأ باقي المشردين إل   26تأويام  123110من نكان الق اع، منام 

غزي فقدوا مناكنام تماما  220000مدارس الحكومة أو إل  أقاربام أو إل  المناجد. وهناك نحو 
( إن ألرارا  فيفة لحقت ينفيونوهم اآلن بدون مأوى داعم. وتقول منظمة رعاية ال فولة )

. وبلغ عدد الذين هجروا مناكنام من نكان المنتو نات القريبة من غالف إنراعيليتينبمدرنتين 
 .12000غزأ نحو 

مدرنة تابعة لألونروا، من بيناا ثالث شادت مذابح مروعة  25مدرنة مناا  117بر لحقت خناعر 
امعات ألرار بعلاا جنيمة وتلرر من مدرنة تابعة للحكومة. كما لحقت بنت ج 242ونحو 
مؤننة صحية  52 الب مدرني. وكذلك تلررت  251000 الب جامعي و 200000الحرب 

? من منتشفيات غزأ وعياداتاا قد 52بين منتشفيات وعيادات. وتقول منظمة الصحة العالمية إن 
الح. وتم تدمير ? مناا يجب أن يغلق، ألن األلرار التي لحقت باا غير قابلة لإلص16تلرر و
بيتا لحق باا  36750حنب مصادر فلن ينية( و 22000بيت بالكامل أو شبه كامل ) 26100

مناجد بشكل  209منجدا بالكامل و 70نوع من الدمار، لكناا ما زالت قابلة للنكن. كما تم تدمير 
م خدمات جمعية خيرية تقد 17جزعي، كما دمر برجان نكنيان وبرجان تجاريان. وقد تم انتاداف 

 موا ن. 100000لنحو 
وتصدت القبة الحديدية  4592هدفا بينما أ لقت فصاعل المقاومة  5117إنراعيل تقول إناا لربت 

 نفقا عل  الحدود. 31صاروا و 3000صاروا، بينما تقول إنراعيل إناا دمرت نحو  600لنحو 
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 الخسائر االقتصادية

التي نبباا الدمار الشامل في ق اع غزأ، فما زالت من المبكر تقديم تقديرات دقيقة حول الخناعر 
عمليات التقييم والتقدير والمراجعة قاعمة، وال توجد تقديرات نااعية للخناعر االقتصادية التي أصابت 
البن  التحتية والقوى اإلنتاجية. لكن األرقام األولية التي قدمتاا وزارأ االقتصاد الفلن يني تقدر 

. فقد أدى العدوان عل  ق اع غزأ إل  تدمير مليارات 2و 605لفلن يني بين الخناعر عل  الجانب ا
 عامل مصادر دخلام. 30000مصنعا فلن ينيا مما أدى إل  فقدان  243

وقد كان ق اع الزراعة الفلن يني أكثر المتأثرين بالحرب، حيث بلغت حصيلة الخناعر بما فياا 
من األرالي الزراعية للقصف،  %60. وقد تعرلت مليون دوالر 620الثروأ النمكية ما يقرب من 

بحجة أن الصواري  ت لق مناا. وقد قدر المرصد األورومتون ي الخناعر عل  الجانب الفلن يني 
مصلحة تجارية وصناعية وقصف  314مليار دوالر بنبب انتاداف  302من الحرب بر 46في اليوم 

المقار الحكومية والمدارس وقوارب الصيادين المنازل ومح ات المياه ومعالجة المياه العادمة و 
 ومح ات الكارباء والمراكز الصحية وال رق والمؤننات األهلية والمناجد والكناعس والقبور.

مليار دوالر. فقد قرّدر صندوق النقد الدولي بعد  405بر عل  الجانب اإلنراعيلي تقدر الخناعر 
من الناتج المحلي اإلجمالي،  % 0001لية تعادل ( أن الخناعر اإلنراعي15/6أنبوعين من الحرب )

أن الخناعر االقتصادية « يديعوت أحرنوت»مليون دوالر. وقد ذكرت صحيفة  547أي ما يعادل 
مليار دوالر(.  109ماليين شيكل عل  أقل تقدير ) 20)غير العنكرية( التي لحقت بإنراعيل بلغت 

( أن الخناعر 2/ 32منقول عن الدنتور األردنية وذكر التقرير الذي نشر في الملحق االقتصادي )
مليارات شيكل لتعويض مخزون الذخاعر التي  9التي لحقت بالجيش والمؤننة األمنية بحاجة إل  

انتخدمت في الحرب إلافة إل  تكاليف دعوأ االحتيا . وقد تؤدي هذه الخناعر إل  عجز في 
 مليار شيكل. 40بر الميزانية يقدر 

مليون  570اإلنراعيلي كان من أكبر المتلررين في الحرب، حيث خنر نحو ق اع النياحة 
مليون دوالر.  12مليون دوالر والق اع الزراعي نحو  360دوالر. كما خنر الق اع الصناعي نحو 
 مليون دوالر. 26مليون دوالر وخنر ق اع العقارات نحو  41وخنر ق اع الدعاية واإلعالنات نحو 

 فل فلن يني في ق اع غزأ من بينام  4500موت: خالل فترأ الحرب ولد مالحظة عل  هامش ال
 فلة، ولعل في ذلك عبرأ ألولي األلباب.  173 فال و 332ولدوا في مدارس األونروا، منام  594

من الشظايا يولدون ومن المرايا يولدون، يولدون من الازاعم، يولدون من »فالمقاومون الفلن ينيون 
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من البراعم، يولدون من البداية، يولدون من الحكاية، ونيولدون ويولدون الجماجم، يولدون 
 «.ويولدون

مالحظة: المعلومات الواردأ في هذا التقرير منتقاأ من وثاعق وكالة إغاثة وتشغيل الالجعين 
الفلن ينيين )أونروا( ومكتب مننق األمم المتحدأ للشؤون اإلننانية )أوتشا( ومنظمة الصحة العالمية 

( والمرصد األورومتون ي لحقوق اإلننان ومراكز يونينفمنظمة األمم المتحدأ لرعاية ال فولة )و 
حقوق إننان أخرى والمتعلقة بنتاعج حرب اإلبادأ التي شنتاا إنراعيل عل  ق اع غزأ لمدأ واحد 

 .1024آب/ أغن س  17تموز/ يوليو إل   6وخمنين يوما من 
5/9/2102, القدس العربي, لندن  

 
 على غزة  الثالثةسرائيل والواليات المتحدة.. مصاب آخر في الحرب إلعالقات بين ا .67

 عوديد عيران
ترف  داعما مننوب التوتر بالعالقات بين انراعيل  الحروب بين انراعيل وجيراناا مثلاا مثل النالم.

مان بحق انراعيل والواليات المتحده، الحروب تل  الواليات المتحدأ امام المفارقات النابعة من االي
لام بشكل مباشر  عالقةفي الدفاع عن نفناا مقابل عدد اللحايا وبالذات اال فال والنناء ممن ال 

 بر"االرهاب".
من وجاة نظر الواليات المتحدأ، هناك مكان بل حاجه بانتقاد انتخدام القوأ لد اهداف مدنية. كل 

قيادتي الدولتين بعدأ مناعل أنانية  عمليات النالم بالنابق كشفت عن خالفات في الرأي بين
م   2976)حدود جملة  2979وبالذات بمولوع األرض. منذ حدد وليام روجرز وزير الدولة عام 

تغيير بني  وغير مام( لم تتغير المواقف األميركية باذا المولوع وهناك شك ان تتغير ايلا 
يشمل بداخله منالة المنتو نات االفتراض ان مولوع االرض، والذي  باإلمكانبالمنتقبل. لذا 

 والقدس نيبقي جوهر االحتكاك.
ان نيانة "البيت االبيض" حول العملية النيانية بين إنراعيل والفلن ينيين في فترأ حكم اوباما 

، 1024 - 1023اشار للمبعوث األميركي كيري بالننوات  9االول  وفشل الجاود النيانية بعد 
موظفون أميركيون رفيعو المنتوى لم يخفوا انام يحملون انراعيل هذا الشرا.  بإبرازقد ناهمت 

 ونتنياهو منؤولية فشل المفاولات.
بالذات عل  منتوى القادأ. تنريب وثاعق، -حرب غزأ الثالثة الافت بعدا جديدا للتوتر في العالقات

د إرنال اتاامات شخصيه متبادلة من قبل جون كيري ومن قبل نتنياهو وأيلا تأخير بني  لموع
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النالح من الواليات المتحدأ إلنراعيل، كل هذا خلق إحدى نقا  التردي األعمق للعالقات )حت  إن 
كانت التقارير الصحفية لم تظار صورأ كاملة لمنتوى التننيق، بما في ذلك بين نتنياهو وكيري 

ق النار بعد أنفنام( يمكن فام إع اء إنراعيل األولوية لمصر بإدارأ المفاولات حول وقف إ ال
عملية الجرف الصامد، كون مصر لدياا أدوات تأثير عل  قيادأ حماس. يمكن أيلًا فام الرلا 
غير المخفي للقيادأ االنراعيلية من االعتالف الخفي الذي تبلور بين دول بالمن قة، ومن لمناا 

يس الحكومة انراعيل، حول الخوف من زيادأ قوأ الحركات اإلنالمية األصولية )أنظر كالم رع
( ولكن نيكون خ أ انتراتيجي إذا افترلنا أن هكذا اتحاد 1024آب  16بالمؤتمر الصحفي بتاري  

 الفلن يني دون حل. -ينت ي  الصمود لفترأ  ويلة وبالذات إذا بقي الصراع االنراعيلي 
ن كانت الواليات المتحدأ موجودأ بعملية تقليص تواجد بالشرق األون ، ال يوجد  إلنراعيل حت  وا 

بديل نياني أمني عن الواليات المتحدأ، حقيقة أن الواليات المتحدأ تمول معظم المشتريات 
العنكرية وجزء كبير من ت وير بن  عنكرية مختلفة، هذه الحقيقة هي األقل أهمية بالعالقات بين 

نتاج الدولتين. بنية العالقات األمنية م  الواليات المتحدأ تع ي انراعيل ا الع داعم  عل  ت وير وا 
النالح األكثر تقدما والذي ال يوجد له بديل. من الناحية النيانية ال يمكن اتمام عمليات نيانية 
نواء كانت ايجابية إلنراعيل أو تلك التي تادف لمعاقبتاا، دون تدخل الواليات المتحدأ. دون الفيتو 

اعيل أمام خ وات صعبة للجالية الدولية األميركي لمجلس األمن التاب  للواليات المتحدأ، نتكون انر 
وعل  الرغم من االمتعاض الكبير والمبالغ به من انراعيل حول التنازالت إليران من قبل من يجري 
المفاولات وبلمنام الواليات المتحدأ، فإن األخيرأ ما زالت الكابح األكثر فعالية لخ ة النالح 

 النووي اإليراني.
بعدم شد العالقة م  الحكومة األميركية واالمتناع عن أية خ وات ال  من هنا عل  انراعيل الحذر

تنانب المصالح الوالحة للواليات المتحدأ. ترتيب الول  النياني األمني بين انراعيل وغزأ هو 
مصلحة من لمن هذه المصالح. والح أن مصر هي العب مركزي باذه المنألة لكن مصر لن 

لم لوبة إلعمار غزأ ولن تنت ي  بقواها الذاتية المناعدأ بخلق نل ة تنت ي  تحمل األعباء المالية ا
جديدأ في غزأ، تنتند باألناس للنل ة الفلن ينية في رام هللا. ترتيب قابل للبقاء في غزأ لفترأ  ويلة 
يوجب تقدم بعملية نيانية بين انراعيل والفلن ينيين. وتدخل أميركي باذه العملية أمر لروري. 

فة الوني  المقبول أكثر من الون اء اآلخرين أو بصفة المان  لمبادرات إقليمية ودولية نواء بوظي
من شأناا المس بإنراعيل. لمحاولة تنصيب أبو مازن في غزأ ال يوجد فرص كبيرأ بالنجاح، ولكنه 
 لن ينجح بالتأكيد دون أن يكون والحا بالننبة إليه وللفلن ينيين بشكل عام والغزيين بشكل خاص،
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ما هي األفللية له ول ريقه النيانية مقابل البديل الذي ت رحه حماس. يجب أن تحاول الواليات 
المتحدأ أن تشكل رافعة للول  الذي تشكل بعد خمنين يوم حرب في غزأ م  انتغالل تغيرات 

 الحاصلة منذ فشلت المحاولة النابقة في نينان من هذا العام.
ن األنانيان للعملية انراعيل والنل ة الفلن ينية يجب أن يتعلموا من الواليات المتحدأ ومعاا الشريكا

التجارب النابقة. مارتين انديك الذي أدار  اقم المفاولات األميركي حت  أنابي  قليلة، اقتبس 
باآلونة األخيرأ ألبرت آينشتاين الذي اعتبر أنه عدم العقالنية العودأ مرأ أخرى وأخرى لنفس العمل 

ج مختلفة. يجب أن نأمل بأن األ راف جميعاا انتوعبت ما معن  فشل محاولة التوصل وتوق  نتاع
لحل شامل لكافة المشاكل األنانية للعملية النيانية وليس بالمراحل والخ وات االنتقالية التي ترب  

 االنراعيلي تمكن دمج -بمرحلة الحقة بحل دولتين لشعبين. نظرية المراحل لحل الصراع الفلن يني 
غزأ باذا الحل. فال يوجد فرق جوهري من الناحية القلاعية النيانية األمنية بين ميناء في غزأ وبين 
م ار فلن يني في اللفة اإلثنين نيتمان فق  بالمراحل األخيرأ من رحلة ايجاد حل كامل وقابل 

 لالنتمرار للصراع.
يد المفاولات عل  هذا األناس إن من بين المتغيرات الجديدأ التي من شأناا أن تناعد عل  تجد

هي ني رأ تنظيم داعش عل  منا ق وانعة بالشق النوري العراقي وخ ورأ أن يصل الحدود 
الشرقية إلنراعيل. وجود عنصر معادي ال يمنعه مان  أو كابح مثل داعش وعدم االنتقرار الذي 

عادأ تقييم  ن خلقه ونينتمر بخلقه في المنتقبل، هذا يلزمنا بالتفكير وا  لمنألة الحدود الشرقية حت  وا 
كان الحل بعيد المدى ليس نيادأ انراعيلية. من هذه الناحية والح أن حل مؤقت ومرحلي نيخلق 
الليونة الم لوبة من أجل اختيار ومتابعة التقدم لت بيق حل كامل عل  أناس دولتين لشعبين عل  

 لوء المتغيرات الحاصلة بالمن قة.
تقليص التواجد بالشرق األون ، أيلا بواشن ن يفامون أن التغالي الكامل رغم التوجه األميركي ل

عن الخ ر الوجودي الذي يتنببه داعش ألنظمة معتدلة بالمن قة هذا الخ ر يناقض للمصالح 
األميركية ماما كانت قليلة. انتمرار وجود األميركيين هو أيلا مصلحة انراعيلية رغم االحتكاكات 

غزأ الثالثة، عل  انراعيل أن تفلل أن يكون الدور ال ليعي بالعمليات والخالفات حول حرب 
 النيانية بين اإلنراعيليين والفلن ينيين للواليات المتحدأ.

قمة انراعيلية أميركية عل  منتوى الرعيس ورعيس الحكومة هي حاجة مانة، يتم فياا تناول المناعل 
كنة والمننقة للواق  الجديد بالمن قة. رعيس حكومة المركزية، اإلقليمية والمامة وول  الحلول المم
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لاكذا قمة التي تناهم بالحفاظ عل  عالقات نليمة م  الحكومة األميركية  انراعيل عليه أن يبادر
 باذه العالقات. االنجراروتمن  

 نظرة عليا
5/9/2102, الحياة الجديدة, رام هللا  
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 مركز إليواء نازحي الحرب بغزأب"أفراح الصمود والتحدي" بانم  فلن ينياً  25حفل زفاف جماعي لر

5/9/2102", 20موقع "عربي   


