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السـلطة والفصـائل للمشـاركة فـي  ودعويـ نقاط أربعن من يعلن عن مسار وطني جديد مكومشعل:  .0

 رسمه
رئرررنل المكارررا السناسررري لحركررر  حمرررال  الرررد  أ ، 7/9/4104المركـــز الفلســـطيني ل عـــالم ذكرررر 

مشعل أكد على أ  "قضنايا أكبر م  أ  ييجر إلى مربع االاهامات"، وذلك فري إشرارة إلرى االاهامرات 
وقرال مشرعل  ط  قائرد حركر  فراح محمرود عبرال علرى حمرال.األ نرة والهجرو  الرذي نشريئ رئرنل السرل

( فرري دررندا بلبيررا  احانرراال بايادررار 9-7فرري كلمرر  لررئ بمهرجررا  حاشررد ي ماررئ حركاررئ مسررا  األحررد  
المقاوم  غزة: "أدعو ينسي وكل القنادات والندائل أ  نراقوا لمساوى معرك  غزة والقضن  النلسطنين  

 .واجاوز الجدل العقن  واالاهامات"
وأضاف "بدال م  أ  يعود لدنحات االيقسا  والاالس  والاراشق اإلعالمي علنيا المسارع  الساكمال 

 جمنع ملنات المدالح  وارانا بنايا واوحند دنيا لاكو  لدنيا وحدة القنادة والمؤسسات والقرار".
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ق وفاح الملنات وأشار إلى أيئ ما إ  وضعت الحرا أوزارها حاى لجأ البعض لالاهامات و لط األورا
 القدنم ، مشددا على أ  غزة "في غيى ع  ذلك".

ودعا إلى وضع معرك  غزة بكرل عطائهرا ودالالاهرا علرى الكنرا  الدرهنويي واأنثنرااهرا اإلنجابنر  علرى 
 قضنايا في موقعها الالئق واساراانجن  احرنر فلسطن  والا لص م  االحاالل.

عمرار غرزة ومسرح جراحهرا واقردن   كما دعرا مشرعل إلرى اوحنرد الجهرود ومضراعناها واسررنعها إلغانثر  وام
نوا  الذن  قدموا بنواه  وعمائره  ومدايعه  ومددر الحناة له .  كل أشكال المساعدة والدع  وام

وقررال "نجررا أ  نجررد أهررل غررزة بعررض المكافررأةب فمررا فعلرروش أكبررر مرر  أي دعرر  وشرررف أ  يسررار  لمسررح 
 د".جراحها، فهؤال  الذن  ديعوا ليا هذا المج

وشرردد مشررعل علررى أ  المطلرروا هررو البيررا  علررى ال طرروات الجنرردة الارري جرررت قبررل المعركرر  األ نرررة، 
واسرراكمال ملنررات المدررالح  رزمرر  واحرردة ماكاملرر ، مضررننا "فليوحررد القرررار والمؤسسررات ويوحررد القنررادة 

 واالساراانجن  اليضالن ".
ين  القنررا  بررئ، موضررحا أ  السررلط  واطرررق مشررعل إلررى الاحرررك السناسرري الررذي ايرروي السررلط  النلسررطن

حدنثاه  بذلك قائال: "اإل وة في السلط  والرئاس  حدنثويا ع  يواناه  بالاحرك، وأطلعيرا علرى جرز  ممرا 
ندور في أذهايه ، ويح  مع أي احرك نيسج  مع ما نجمعيا م  اوافق ومرع مرا ار  الاوافرق علنرئ ميرذ 

 سيوات".
علررى اسرراراانجن ، فررالاحرك نحارراا إلررى شررراك  ولررنل إلررى إعررال  واررابع "لكرر  هررذا ال نعيرري أييررا اوافقيررا 

 و بر، فيح  شركا  بالقنادة، والاحرك السناسي نيبغي أ  نأ ذ نثوًبا جدنًدا ومساًرا م الًنا".
وشدد مشعل على أ  م  غنر المعقول أ  ال يبيي على ردند اجرب  المناوضات وهذا الردند المرر 

 .األمرنكيالدولي والاواطؤ  وعلى سلوك يايناهو وعلى العجز
وأضرراف "معررا ليبيرري اسرراراانجن  الاحرررك السناسرري واليضررالي والمقاومرر  والدبلوماسررن ، فررال بررد أ  يبيرري 
مساًرا وطينا جدندا يشارك جمنعرا فري رسرمئ ويضرع أهردافيا الوطينر  ونثوابايرا وحقروق شرعبيا فري الررأل 

 وال ي الف على اندنالاها".
المسررارات ويلنررات الاحرررك ويحشررد كررل أوراق القرروة ويكررو  شررركا  فرري قرررار وقررال مشررعل: "معررا ليرسرر  

 الحرا والسل  وكل أوراق القوة ويعرف ماى يدعد وماى يهدأ كل ذلك يرسمئ معا ال نرسمئ فرنق".
كما دعا الرئاس  وفاح وجمنع الندائل للمسارع  لعقد اإلطرار القنرادي المؤقرت لمي مر  الاحرنرر وحرل 

 االجاما ، ماسائال "ماى سيلاقي ويسار  باطبنق كل الازاماايا بالمدالح ".مشكل  مكا  عقد 
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ــرأي الفلســطينية، ل عــالم، وأضررافت  ــة ال مرر  بنررروت، أ    الررد أبررو الرررول، عرر  7/9/4104وكال
عرر  مسررار وطيرري نشررامل علررى أربررع يقرراط، دعررا السررلط  وكافرر  القرروى النلسررطنين  إلررى أعلرر  مشررعل 

 جناائ على المساوى السناسي واليضالي بكل مكوياائ.المشارك  في رس  اساراان
مهرجرا  إ  المطلرا األول فري المسرار نعامرد علرى وضرع معركر  غرزة الوقال مشعل  الل كلمارئ فري 

األ نررررة بكرررل اأنثنرااهرررا اإلنجابنررر  والمررردمرة للينسرررن  "اإلسررررائنلن " ولقرررادة العررردو فررري موقعهرررا الالئرررق فررري 
 لا لص م  االحاالل واساعادة القدل.اساراانجنايا لاحرنر فلسطن  وا

وأضرراف أ  المطلررا النثررايي نامنثررل فرري اوحنررد الجهررود مررع مضرراعناها واسرررنعها إلغانثرر  غررزة ومسررح 
جراحهررا واقرردن  كافرر  أشرركال المسررراعدة والرردع ، أمررا النثالررس فهررو اإلسررررا  فرري اسرراكمال جمنررع ملنرررات 

 طنيي.المدالح  رزم  واحدة وماكامل  واوحند وارانا الدف النلس
وذكررر مشررعل أ  المطلررا الرابررع هررو أ  نأ ررذ الاحرررك السناسرري نثوبررا جدنرردا لرسرر  اسرراراانجن  للاحرررك 

 السناسي واليضالي بكل مكوياائ.
وشررردد علرررى أهمنررر  أ  اشرررارك كافررر  الندرررائل والسرررلط  فررري اوحنرررد الجهرررود والاحررررك ضرررم  المسرررار 

لدبلوماسررري وفررري الميرررابر الدولنررر  والمسرررار السناسررري، قرررائاًل: "علنيرررا أ  يشرررحذ أدوات القررروة والاحررررك ا
القرايويي والمي مررات الاابعرر  للمرر  الماحرردة، ومالحقرر  االحرراالل فرري محكمرر  الجيانررات الدولنرر ، وعلنيررا 

 أ  يكو  شركا  في الحرا والسل  وشركا  في أدوات المقاوم ".
را والسررل ، واا رراذ وطالررا بضرررورة اانرراق السررلط  والندررائل النلسررطنين  علررى يلنررات واكانكررات الحرر

القررررار المشرررارك، الفارررًا إلرررى أ  كافررر  الاحركرررات السناسرررن  نجرررا أ  اكرررو  علرررى أسرررال ونثنقررر  الوفررراق 
 الوطيي واحن  حقوق ونثوابت النلسطنينن .

وأوضررررح مشررررعل أ  السررررلط   ررررالل اللقررررا ات فرررري النارررررة الماضررررن  كشررررنت عرررر  يواناهررررا فرررري الاحرررررك 
 ن  في احقنق أي ايجازات سناسن .السناسي، مشددًا على فشل مسار الاسو 

، والعمل علرى اسراكمال ملنرات اإلعال والحوار عبر وسائل  اإلعالميودعا إلى االباعاد ع  الاراشق 
المدالح  وارانا البنت الدا لي النلسطنيي، مشددًا على أهمن  أ  اكو  هياك وحدة في القنادة وفي 

 واالاناق على اساراانجن  يضالن .كاف  مؤسسات السلط ، كما دعا لوحدة في القرار 
وقررال: "مررا إ  وضررعت الحرررا أوزارهررا حاررى لجررأ الرربعض إلررى الادرررنحات الحررادة واالاهامررات والرري 

مجراد الاري حققاهرا المقاومر ، للالانانش في األوراق و لطها وغزة في غيري عر  ذلرك، ونجرا االيابراش 
 دور االيقسا  السودا ". كذلك علنيا أ  يدرك أ  ه  األم  أكبر م  أ  يعود لبعض
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وطالا مشعل القنادات والرموز السناسن  وأدحاا األمر في الساح  أ  ناجاوزوا االاهامات والجردل 
العقرن  والاحررك بااجراش ايقراذ غررزة، مؤكردًا أ  حركارئ لردنها الكنثنرر ممررا اقولرئ ردًا علرى هرذش االاهامررات، 

 قال. لكل قضنايا أكنثر م  أ  ييجر إلى مربع الجدال، كما
كمررا شرردد رئررنل المكاررا السناسرري علررى أهمنرر  وضررع معركرر  غررزة فرري مسررارها المياسررا وهررو مسررار 

 ، والبيا  على ايجازات المعرك  األ نرة.واإلسرائنليالدرا  العربي 
وأضرررراف: "أييررررا نجررررا أ  يي ررررر للمعركرررر  بكررررل اررررداعنااها وأبعادهررررا، فالمعركرررر  كشررررنت الوجررررئ القبررررنح 

 و  نطلبو  الهجرة، وهذا دلنل على ايجاز المقاوم ".لالحاالل، وبدأ المساوطي
واررابع: "أهررل غررزة نجررا أ  نكررافئوا علررى مررا فعلرروا فهرر  أكبررر شرررف للمقاومرر ، والكررل مطالررا باإلسرررا  

 على مسح جراحات م  ديع المجد وكا  المحض  الدافئ للجيح  العسكرن   الل المعرك ".
فلرر  نحققرروا شررنئًا إال شررنئًا واحرردًا وهررو  األهررداف وقررال مشررعل: "إ  غررزة ايادرررت حنيمررا أحبطررت كررل

االياقا  م  شعا غزة واراكاا محرقر  درهنوين  جدنردة انوقرت علرى محرقر  هالرر واليازنر  قبرل عقرود 
 والانوق وااليادار على الحدار". اإلرادةم  الزم ، وايادرت غزة حنيما احولت ليموذا في 

النلسرطنيي ايادرر علرى  اإلبردا ى العقرل "اإلسررائنلي"، وأ  وأكد أ  العقل النلسطنيي المقاو  انوق عل
 المجامعن  حول المقاوم . األطناف، مشندًا بالاناف اإلسرائنلن الاكيولوجنا 

وبررن   مشررعل أ  الشررعا النلسررطنيي ربررح ولرر  ن سررر فرري معركرر  "العدررف المررأكول"، قررائاًل: "فرري كررل 
سرررك وقنمرررك وأرضرررك ونثوابارررك، وأ  ا سرررر نثقررر  معركررر  اوجررردر  سرررائر، فال سرررارة الحقنقررر  أ  ا سرررر ين

 شعبك بك، وأما ال سارة على دعند األجساد فهي بعض ماطلبات الطرنق".

 
 مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرةعلى حماس في  عباس يشن هجوما   .2

 241حمال في كلم  افاااح الدورة حرك  عبال محمود هاج  الرئنل : أشرف الهور -را  هللا
را  ال ارجن  العرا في القاهرة أمل، وبسبا ذلك قرر أحمد ولد اكدي، وزنر ال ارجن  لمجلل وز 

المورناايي الذي ارأل بالدش الدورة الحالن  لمجلل وزرا  ال ارجن  العرا، احونل الجلس  العام  إلى 
 .مغلق 

الا الجلس  مغلق ، وط وأعل وقبل ا  نسارسل الرئنل عبال في هجومئ، قاطعئ رئنل الجلس  
 .وسائل اإلعال  بمغادرة القاع 
يح  النو  يرند أ  ياكل  في نثالنث  موضوعات، األول ما حدس في غزة »واساهل عبال كلمائ بالقول 

والحرا الغاشم  على قطا  غزة، حاوليا أكنثر م  مرة إنثر االيقالا في غزة، الك المحاوالت الاي ل  
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ك  العربن  السعودن  والكعب  المشرف   في ما ادبح ايجح ولعل أه  هذش المحاوالت ما جرى في الممل
 .«(، كما ذهبيا م  أجل أ  يجري هذش المدالح 1002نعرف بااناق مك  لعا  

كنف أقول له  »وهريا وضع أحد مو ني الجامع  ورق  أما  الرئنل النلسطنيي، الذي قال لئ بدورش 
 ." النلسطنيي يع فرد الرئنل « إذا ما بدك..»يسكر  يغلق(؟، فأجاا الرجل 

يطلا م  المراقبن  الدولنن  "وهريا اوجئ الرجل إلى رئنل الجلس ، الذي وجئ حدننثئ لوسائل اإلعال  
 ."والدحاف  ال روا م  القاع .. يطلا م  الضنوف والدحاف  ال روا

 8/9/4104القدس العربي، لندن 
 
 لموظفي حماس في غزة موالأي أالحمد هللا: "كل دول العالم" حذرتنا من عواقب دفع  .3

قال رئنل حكوم  الوفاق رامي الحمد هللا في مقابل  مع  : أ.ف.ا –ينوذ البكري  –غزة  –را  هللا 
، ا  هياك مشاكل كنثنرة بنيها بال دوص األم  ودفع الروااا للمو نن  م  أملوكال  فرايل برل 

شأيها في حزنرا  الماضي. حمال وادا ل الو ائف، اعنق عمل حكوم  الوفاق الاي ا  الاوافق ب
فنما هددت "يقاب  مو ني غزة" بعد  السماح لمو ني السلط  الوطين  بالعودة إلى أماك  عمله  

 بالوزارات والمدارل إال بعد حل مشكل  روااا م  و ناه  حرك  حمال.
ارة وعلق الحمد هللا على ذلك بقولئ "نداي مربوطاا  وكذلك قدماي ومطلوا ميي السباح "، في اش

م  جه  والضغط  1007الى حال  العجز الاي اواجهها الحكوم  م  ينثار االيقسا  النلسطنيي ميذ 
 الدولي واالسرائنلي بسبا ضمها لحمال م  جه  ا رى.

وأوضح الحمد هللا "هذش الحكوم ، حكوم  الوفاق، كا  م  المنروض ا  اكو  سنطراها على الضن  
قبات م الن  اميع عملها". وكشف ايئ "ا  احذنر الحكوم  والبيوك الغربن  وقطا  غزة، لكيها اواجئ ع

العامل  في االراضي النلسطنين  ايئ في حال دفع  روااا المو نن ( لحكوم  حمال السابق  في غزة 
 سنا  مقاطع  الحكوم ".

يئ ل  نحذر ا أحدوردا على سؤال ع  الجهات الاي حذرت الحكوم ، أجاا "كل دول العال  ول  نابق 
دفعت هذش األموال فسنا  مقاطع  الحكوم  والشعا النلسطنيي" مضننا ايئ في حال المقاطع   إذا

 كبنرة اهدد الوضع النلسطنيي العا ". إلشكالن "فا  الي ا  المدرفي النلسطنيي سناعرض 
شبئ ايئ "رغ  الاهدندات، أقو  بااداالت دولن  لحل هذش االشكالن  وهياك  أكدغنر ا  الحمد هللا 

هذش الدفعات". وأكد ا  ادراا مو ني حكوم   بإندالاناه  على د ول جه  نثالنث   ل  نحددها( لاقو  
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حمال السابق  على قائم  مو ني السلط  النلسطنين  "م  أه  المشاكل الاي اميع الحكوم  م  
 العمل في قطا  غزة، بل هي المشكل  الرئنسن ".

ت م  قطا  غزة بعد  الحضور الى هياك في حال عد  قنامئ كما قال الحمد هللا ايئ القى اهدندا
بحل مشكل  الروااا. واشار الى حادنث  االعادا  على وزنر الدح  حنيما اوجئ م  را  هللا الى غزة 

  الل الحرا اال نرة في غزة، وا  االعادا  علنئ بعد د ولئ م  معبر رفح.
لاربن  والاعلن   ول  الش شنر الى قطا  غزة في غنر ا  الحمد هللا قال مع ذلك ايئ سنرسل وزنرة ا

الرابع عشر م  أنلول، الفاااح العا  الدراسي الجدند في القطا ، معربا ع  أملئ في ا  نا  الاعامل 
 معها م  قبل مو ني الوزارة في القطا .

بالروااا واكد الحمد هللا بأ  المشكل  الرئنسن  في عد  قدرة الحكوم  العمل في قطا  غزة ااعلق 
الاي اطالا حرك  حمال باوفنرها لمو ننها وقال " ااميى ا  ليا القدرة على حل هذش المشكل ، لكيها 
 ارا سنطرة الحكوم ". واضاف  الى ذلك، هياك مشكل  في الوزارات، وعملن  اعدد الميادا الاي 

نكل  الوزارات  لقها او نف عدد هائل م  حرك  حمال مشنرا الى ايئ نعمل اآل  على اعادة ه
 ودمج لاوزنع الميادا االدارن .

واضاف " ايا ارند والرئنل  محمود عبال( العمل بكل ارنحن  في قطا  غزة كما هو الحال في 
الضن  الغربن ، لكييا يرند ا  يمك   م  ذلك(، وا  االقى الوزارات اعلنمااها م  الوزنر". وقال" هياك 

 لغان  النو  نالقو  اعلنمااه  م  وزرا  حكوم  حمال السابق ". مو نو  في م الف الوزارات ما زالوا
ونؤكد الحمد هللا وجود جس  نعمل في غزة، "وهو جس  ندنر بالنعل قطا  غزة م   الل الوزرا  

 السابقن  والمدرا  العامن ".
 " ا  وفنما ن ص القضانا االمين ،  اد  ا  الحمد هللا نشغل ميدا وزنر الدا لن ، قال الحمد هللا

حرك  فاح وحمال اانقاا على بيد دعا وغامض بأ  نبقى األم  على حالئ لمدة اربع  شهور، نث  
عضوا  22األمين  هي ااناق القاهرة الذي يص على اشكنل لجي  أمين  علنا م   إ  المرجعن قالوا 

 برعان  مدرن ، لك  للسف هذش اللجي  ل  اشكل ول  اعمل لغان  اآل ".
ي  ل  اشكل لغان  اآل  والوضع االميي غنر واضح، فكنف لي ا  ااوجئ الى غزة". وقال " اللج

واضاف " الحكوم  حسا ما ا  االاناق علنئ بن  الندائل النلسطنين  ا  احنندها ع  الموضو  
االميي بالكامل، وا  اعال  الحكوم  ا  الوضع االميي م  ا اداص لجي  امين  حسا ااناق 

 القاهرة".
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كاا فاح وحمال، رغ  االاناق على المدالح ، بعضهما البعض بايننذ اعاقاالت سناسن  في وااه  حر 
 الضن  الغربن  وقطا  غزة، االمر الذي نهدد المدالح . 

وفي ردش على سؤال بهذا الشأ  قال الحمد هللا "االعاقاالت احدس في الضن  الغربن  وغزة، ولك  عيد 
اقاالت اا  على اسال اماالك والاجارة بالسالح، اما غنر ذلك فال األمين  فا  االع للجهزةمراجعاي 

 نوجد اعاقاالت".
 8/9/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 : عباس مستاء من مخططات حماس لتدمير السلطة في الضفة"الشرق األوسط" .4

يي محمود بأ  غضا الرئنل النلسطن« الشرق األوسط»قال مسؤول فلسطنيي لر: كناح زبو  -را  هللا
مع « شكلنا»عبال، الكبنر م  حمال مردش عدة قضانا، أهمها أ  الحرك  وقعت ااناق مدالح  

حرك  فاح، أرادت ميئ ال روا م  أزماها السناسن  والمالن ، بنيما ابقى هي الاي ادنر قطا  غزة م  
ا على دو  أ  اسمح لحكوم  الاوافق بالعمل هياك، إضاف  إلى كشف الم ططات حول االيقال

السلط ، ومحاوالاها جر الضن  الغربن  إلى مواجه  مع إسرائنل، وهو األمر الذي نعدش عبال ادمنرا 
 للسلط .

وأكد المسؤول أ  الرئنل عبال كا  مساا  للغان  م  كشف حمال بعد شهرن  مسؤولناها ع  
ي، وأدت إلى مساوطين  في نوينو  حزنرا ( الماض 3لر عملن  اال اطاف الاي جرت في الضن  

شعال حرا في غزة.  اوار كبنر وسقوط ضحانا في الضن  وام
حمال كايت ارند ادمنر السلط  في الضن  م   الل هذش »وبحسا المسؤول فإ  عبال نعاقد أ  

وأكد المسؤول أ  عبال سأل  الد مشعل، زعن  حمال، ع  عملن  ال لنل «. العملن  لكيها ل  ايجح
ك  باألمر. فابيى عبال بدورش موقف حمال وينى دلاها بالقضن  أما  فينى األ نر أي عالق  للحر 

 اإلسرائنلنن  واألمنركنن ، وطلا ميه  اقدن  الدلنل على اورط الحرك  الاي وقع لاوش مدالح  دا لن  
اعزز ذلك عيدما كشنت »معها، لنكاشف فنما بعد أيها اقف فعال ورا  العملن . وأضاف المسؤول: 

 «.كار إلسقاط السلط يوانا و طط وأف
مدالح  احمل »بكل الطرق، عبر « اساغاللئ»ونعد عبال بحسا المدادر أ  حمال أرادت 

السلط  جمنع األعبا  المالن  في القطا  واؤم  روااا مو ننها، بنيما ابقى الحرك  هي الحاك  
 «.نلالنعلي هياك، وفي المقابل السعي لادمنر السلط  في الضن  عبر مواجه  مع إسرائ
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سبا ي ر، أدى إلى غضا عبال، بحسا المدادر، أ  حمال اعاملت أنثيا  الحرا مع حرك  
فاح بمياهى العدواين  وأطلقت اليار على أقدا  عيادر أجهزة أمين  اابع  للسلط  وياشطن  في فاح 

 في مشهد نعند إلى الذاكرة االقااال الدا لي قبل سنطرة حمال على القطا .
يند مع إسرائنل وأمنركا »راح  ع  غضبئ م  حمال قائال: إ  دبرش وكا  عبال احدس د

 . «وحمال
كنف اقول حمال إيها فوجئت بالحرا رغ  أيها »، قائال: «الكذا»وااه  بشكل درنح حمال بر

قد قالت »داروخ الاي أطلقت  40000. واساهزأ عبال م  أ   « طنت وقالت وضربت دوارنخ؟
 «.، وزادت وضع الشعا سو انثالنث  إسرائنلنن  فقط

 8/9/4104الشرق األوسط، لندن، 
 
قامة ميناء ومطار دون عودة السلطة الى غزة .5  "الشرق األوسط": لن يكون هناك فتح للمعابر وا 

أيئ ل  نكو  هياك فاح لمعبر « الشرق األوسط»أكد مددر فلسطنيي مطلع لر: را  هللا: كناح زبو 
غزة، ول  نشر  في إقام  أي منيا  أو مطار، م  دو  عودة رفح أو المعابر األ رى في قطا  

 السلط  النلسطنين  إلى قطا  غزة بشكل كامل، موضحا أ  مدر أبلغت حرك  حمال بذلك.
، «الارانبات اآل  ااركز على عودة السلط  لاسل  غزة، وسنكو  ذلك ادرنجنا»وقال المددر إ  

يما مع السلط  النلسطنين ، الممنثل ال ااعاطى م»مؤكدا أ  مدر أبلغت حمال أيها  ع اي نمات، وام
 «.هذا ما اسمعئ حمال بعد كل سؤال اوجهئ إلى مدر»وأردف: «. الشرعي للشعا النلسطنيي

واقول حمال مبدئنا إيها مع عودة السلط  إلى المعابر، ولك  مع وجود قوة نثاين  فلسطنين  مشك ل  
ينسئ الذي اطرحئ ب دوص مسأل  إعادة األعمار،  م  الندائل للمساعدة في إداراها. وهو األمر

إذ وافقت الحرك  على أ  اكو  حكوم  الاوافق برئاس  رامي الحمد هللا، هي الجه  المشرف  على 
 إعادة إعمار غزة، ولك  مع وجود هنئ  وطين  مساقل  اعمل جيبا إلى جيا مع الحكوم .

ى جايا السلط ، للاد ل في إدارة المعابر أو وردت المدادر بالقول إيئ ل  نسمح بإقام  هنئات إل
األعمار. وقالت المدادر إ  بد  عملن  إعمار غزة ساكو  مرهوي  بأ  ناسل  األموال الرئنل 

 النلسطنيي محمود عبال، وأ  اجري العملن  احت إشرافئ.
 8/9/4104الشرق األوسط، لندن، 
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 فساد بمليوني دوالر ألوقاف السابق بقضايامع الهباش وزير ا تحقق "مكافحة الفساد الفلسطينية" .6
احقق هنئ  مكافح  النساد النلسطنين  بقضانا فساد مالي ماه  بها وزنر األوقاف النلسطنيي السابق 

 محمود الهباش.
ونشمل الاحقنق إقدا  الهباش أنثيا  اولنئ وزارة االوقاف بيقل مقرها م  ميطق  العنزرن  شرق القدل 

ألف دوالر أمنركي، رغ  أ  الوزارة ل   800  اسائجارش واجهنزش بحوالي ملنو  ولمبيى في را  هللا ا
 اك  ادفع أي أموال لمقرها السابق أليئ مرلك للوزارة.

وأنثار ذلك المبلغ الض   شبه  النساد حول قرار الوزنر بيقل الوزارة م  مباينها في بلدة العنزرن  
ألف  800نئ بدل اسائجار وارمن  أكنثر م  ملنو  وشرق القدل مقابل مبيى في را  هللا أينق عل

دوالر امنركي، حنس نجري الاحقنق ع  سبا يقل مقر الوزارة م  مبا  لها إلى مبيى في را  هللا 
 كلف ال زني  العام  ذلك المبلغ المالي الض  .

الوقاف ونجري الاحقنق وفق ما علمائ "العرا النو " السبت، بشبه  فساد حول دنق  وقعها وزنر ا
السابق باأجنر عشرات الدويمات م  أرض االوقاف في محاف   أرنحا لزراع  شجر الي نل مقابل 

 لكل دي  سيوًنا. –حوالي دوالر ويدف امنركي  –دنيار أرديي 
واحقق هنئ  مكافح  النساد في إقدا  الهباش على عقد دنق  مع ش ص لكااب  يس   م  القري  

ألف دوالر أمنركي ادفعها الوزارة، ضم  ااناقن  ايص على أ  ااعهد  100الكرن  ب ط الند مقابل 
الوزارة باغطن  سنر ذلك الش ص ألي دول  بالعال  إلحضار أي قل  نحااجئ لكااب  القري  الكرن  

 ب ط الند.
واوادل هنئ  مكافح  النساد الاحقنق بإقدا  وزنر االوقاف السابق بالضغط على مدنر عا  المال في 

ة لدرف مبالغ مالن  طائل  لاغطن  ينقات سنر ذلك الش ص وفق االاناقن  الموقع  معئ والاي الوزار 
 2000ايص على اغطن  اكالنف سنرش، حنس كايت ي ر سنراائ إلى اركنا بحج  شرا  قل  بنثم  

وم  المعلو  أ  وزنر األوقاف السابق الذي غادر الك الوزارة بعد سيوات طوال م   دوالر امنركي.
لنها ا  اعننيئ قاضي قضاة فلسطن  الشرعنن ، إال أ  هنئ  مكافح  النساد اوادل الاحقنق في او 

واواجئ هنئ  مكافح  النساد مماطل  بشأ  إجرا  المحاكمات  شكاوى قدمت لها ضدش وااهمئ بالنساد.
 للماهمن  بالنساد و اد  في دنوف المسؤولن  النلسطنينن .

 7/9/4104العرب اليوم، عمان 
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 هنية يدعو لتشكيل لجنة وطنية لمتابعة اتفاق القاهرة .7
دعرررا يائرررا رئررنل المكارررا السناسررري لحركرر  "حمرررال" إسرررماعنل هينررر  : نحنرررى عنرراش -الررررأي  –غررزة 

لاشكنل لجي  وطين  م  الندائل النلسطنين  والسلط  والمي م  والحكوم  لماابع  ما ا  االاناق علنرئ 
 ضانا الاي ساطرح  الل األسابنع المقبل .في مناوضات القاهرة، والاحضنر للق

وقرال هينر ،  رالل كلمر  لرئ فري مرؤامر "مسراقبل القضرن  النلسرطنين  بعرد ايادرار غرزة"،  هرر األحررد: 
"إ   القنادة المسؤول  هري الاري اجعرل شرعبها مسراعدًا لموجهر  الحررا"، مشرددًا علرى أ   قرايو  العالقر  

 مع االحاالل هو قايو  المقاوم .
حكومرر  الاوافررق بررأ  ابسررط عملهررا علررى الضررن  الغربنرر  وغررزة علررى حررد  سرروا ، لاكررو  حاضرري  وطالررا 

لكل الشعا النلسطنيي ولكل أبيائها المو نن ، مؤكدًا أ   نثمر  المعركر  األ نررة "أ   شرعبيا النلسرطنيي 
 ساسال ".قادر على احقنق اليدر"، ماابعًا: "نجا أ  ااملكيا نثقاف  االيادار ولنل نثقاف  العجز واال

وأشررار هينرر  إلررى أ   أدا  المقاومرر  النلسررطنين  بررالحرا فاجررأ العرردو قبررل الدرردنق ومررا زال فرري جعباهررا 
الكنثنررررر، مشررررددًا أ   دوافررررع وميطلقررررات واقرررردنرات االحرررراالل السناسررررن  والعسرررركرن  قبررررل العرررردوا  كايررررت 

  اطئ .
أيها ال اقل ع م  عر  قارال العردو، ولنت إلى أ   اماسك الجبه  الدا لن  أبهر العدو  الل المعرك  و 

قرررائاًل: "ألول مررررة نعاررررف االحررراالل بالهزنمررر  وااليكسرررار، فعلنيرررا حمانررر  اليدرررر واسرررانثمارش واالراقرررا  
 بمساواش، واعزنز كل القن  الاي رس اها المعرك ".

واسرراعرض يائررا رئررنل المكاررا السناسرري لحمررال دوافررع االحرراالل لشرر  هررذش الحرررا، ميوهررًا إلررى أ   
برز هذش الدوافع اركنب  االحاالل العدواين  القائم  على اسائدال الحرق النلسرطنيي وضررا مقومرات أ

الدمود، إلى جايا المزاندات الدا لن  لدى قادة االحاالل دفعراه  للابرارز فري اراكراا المجرازر بحرق 
دفعررت االحرراالل  الشررعا النلسررطنيي، إضررافً  للبنئرر  اإلقلنمنرر  المحنطرر  والدررراعات المارروارة بالميطقرر 

 لاليقضاض على المقاوم  والشعا النلسطنيي في غزة.
وأوضح أ   العدوا  كا  نهدف لضررا المدرالح  النلسرطنين  ووضرع حرد لسناسر  إيهرا  االيقسرا  بمرا 
يهرا  االيقسرا  قطعرًا نضرر بالمدرلح   في ذلك اعطنل حكوم  الاوافق، مجددًا قولئ: "الوحدة الوطين  وام

أى هين  أي ئ كايت لدى االحاالل قررا ة  اطئر  لل طروات الاري قامرت بهرا المقاومر  بمرا ور  اإلسرائنلن ".
فنها حمال، مما أدى لياائج عكسن  بمناجئ  العدو بحج  االعداد واألدا  اليوعي للمقاوم  النلسطنين  

 نومررًا، بررالرغ  مرر  حجرر  األلرر  والاضررحنات 02فرري ال طررط الدفاعنرر  والهجومنرر  والدررمود ألكنثررر مرر  
 والدما  والجرنم  الاي اراكبها االحاالل "اإلسرائنلي".
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وحن ررا الشررهدا  والجرحررى واألسرررى وكررل أبيررا  الشررعا النلسررطنيي وأهررل غررزة والضررن  والرردا ل المحاررل 
والشاات، وكل م  وقف مع الشعا النلسطنيي في غزة، معربًا ع  ف رش بالمقاالن  والمجاهدن  الذن  

 وا ع  األرض فواجهوا االحاالل م  يقط  دنر.رفعوا الرؤول عالنًا ودافع
 7/9/4104وكالة الرأي الفلسطينية، ل عالم،  

 
 أي قوات دولية لقطاع غزة قدومرفض الفصائل الفلسطينية ت .8

أبدت العدنرد مر  الندرائل النلسرطنين  رفضرها قردو  أي قروات دولنر  إلرى قطرا  : سند إسماعنل - غزة
أاي لحمانررر  أبيرررا  الشرررعا النلسرررطنيي مررر  جررررائ  دولررر  االحررراالل غرررزة، مؤكررردة أ  "هرررذش القررروات لررر  اررر

اإلسرائنلي بحقه ، بل على العكل امامًا، حنسر إيها اسعى إلى احقنق مدرالحها المامنثلر  فري حمانر  
 أم  االحاالل".

فري ادرررنح لررر"فلسطن ": "إ  ايراول سررالح المقاومرر ،  برردرا ،وقرال اليرراطق باسر  حركرر  حمررال، حسرا  
أمرر  غنرر قابرل   ينسرها،  محراوالت ليزعرئ أو ميرع فدرائل المقاومر  النلسرطنين  مر  اسرلنح والحدنس ع

لليقاش باليسب  ليا، وقد أكد هذا األمر مرارًا واكرارًا وفي مياسبات م الن ، وال نحرق ألي جهر  كايرت، 
الردفا  عر  مياقش  هذا األمر، بحك  أ  هذا السالح الشرعي قد ساه  فري  دولن ،محلن  أو عربن  أو 

 أبيا  شعبيا".
بدرا  "إلى أ  الشعا النلسطنيي بحاج  إلى قرارات دولنر  درارم  ايهري معاياارئ، واعنرد إلنرئ  يو ش كما

 حقوقئ المسلوب ، وأ  نا  اطبنقها على األرض".
قررد أنثبررت عررد  فاعلناررئ،  2927وأضرراف: "إ  الوجررود الرردولي علررى األراضرري النلسررطنين  المحالرر  عررا  

 ال حي بالضن  الغربن  وهو وجود المراقبن  الدولنن  بال لنل".ولدنيا منث
مرر  جهاررئ، أكررد اليرراطق باسرر  حركرر  فرراح حسرر  أحمررد فرري ادرررنح  لررر"فلسطن "، أ  حركرر  فرراح ارررفض 
"وجود أي قوات دولن  اهدف إلى  دم  مدالح االحراالل فري األراضري النلسرطنين "، مضرننًا برالقول: 

، على لسا  الرئنل محمود عبال بوجود قوات دولن  لحمان  شعبيا م  جرائ  "لقد طالبيا مرارًا واكراراً 
االحرراالل، بحكرر  أ  فلسررطن  قررد حدررلت علررى دررن  "دولرر  مراقررا غنررر عضررو برراألم  الماحرردة"0 وال 
مررايع لرردنيا مرر  قرردو  قرروات دولنرر  هرردفها حمانرر  أبيررا  شررعبيا فرري قطررا  غررزة والضررن  الغربنرر ، بمررا فنهررا 

شرنط  أال ا د  مدالح وأهداف دول  االحاالل اإلسرائنلي، و اد  فنما ناعلق بيزِ  القدل المحال ، 
 سالح المقاوم  ".
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عر  رفرض حركارئ ألي مشرارنع  المردلل،م  جايبئ، أعرا القنادي في حرك  الجهاد اإلسالمي، أحمرد 
ييررري أسرررايكر أو قررررارات أو  طررروات امرررل سرررالحل المقاومررر  النلسرررطنين ، لنكمرررل برررالقول لرررر"فلسطن ": "إ

مواقررف العدنررد مرر  الرردول األوروبنرر  الارري أعربررت عرر  اسرراعدادها للمشررارك  فرري القرروات الدولنرر  الارري 
احرردنثت عيهررا هررذش الونثنقرر ،  دمرر  ألمرر  وأهررداف االحرراالل، لكيهررا لرر  اسرراعد إلرسررالها  ررالل العرردوا  

 األ نر على قطا  غزة لحمان  المدينن  م  الجرائ  اإلسرائنلن ".
ال القنررادي فرري الجبهرر  الشررعبن  لاحرنررر فلسررطن ، ذو النقررار سررونرجو لررر"فلسطن ": "إ  قرردو  برردورش، قرر

قوات دولن  إلى غزة كي اكو  بمنثاب  "قوات احاالل جدندة"، ا رد  مدرالح دولر  االحراالل واسراعدها 
مقاومر  في احقنق أهدافها ومهمااها األمين  والعسكرن  في القطرا  أمرر  مرفروض امامرًا، وأ  فدرائل ال

 ل  اسمح بوجود هذش القوات على األرض.
أما عضو المكاا السناسي للجبه  الدنمقراطن  لاحرنر فلسطن  انسنر  الد فقد أكد لر"فلسطن " رفض 
الجبه  الدنمقراطن  لقدو  أي قوات  دولن  ل دم  مدالح االحراالل اإلسررائنلي فري قطراِ  غرزة، وأيرئ ال 

 .فق على هذا األمرنمك  لش ص فلسطنيي وطيي أ  نوا
 8/9/4104فلسطين أون الين 

 
 بمشاريع التوطين في لبنان الالجئون الفلسطينيون لن يقبلوا :ممثل حماس في لبنان .9

 ″حمال“أقامائ  الذي حانالفي لبيا ، علي برك ، إ  اال األياضول: قال ممنثل حرك  حمال -دندا
النلسرطنين  علرى إسررائنل فري غرزة، ” مقاومر ايادرار ال“في ملعا بمدني  دندا جيوبي لبيرا  بمياسرب  

هزنمرر  مشرررو  اقسررن  الميطقرر  علررى أسررل “ألررف شرر ص، هررو بمياسررب    20والررذي حضرررش أكنثررر مرر  
الطرنق األدوا واألقدر في سربنل احرنرر “وأضاف برك  أ  طرنق المقاوم  هو  ”.مذهبن  وطائنن 
 داعرررش(، ” الدولررر  اإلسرررالمن “ي رررن  أسررررى لررردى ا لبيررراينن واسرررايكر ذبرررح جيررردنن   ”.القررردل وفلسرررطن 

 ”.في محيائ“معربا ع  وقوف الشعا النلسطنيي بجايا لبيا  
ل  نقبلوا بمشارنع الاوطن  فري لبيرا ، فهر  لرنل لردنه  “وقال برك  إ  الالجئن  النلسطنينن  في لبيا  

لن  إيزال مر  وشهد االحانال عرضا عسكرنا رمزنا ا للئ عم ”.مشرو  إال مشرو  العودة الى فلسطن 
سقف الملعا وحمل مجس  لداروخ كبنر، في إشرارة لدروارنخ المقاومر  فري غرزة الاري كايرت اقدرف 

ودررور  "حمررال“ورفررع المشرراركو  األعررال  النلسررطنين  وأعررال   بهررا المررد  اإلسرررائنلن   ررالل الحرررا.
 لاي ألهبت الحضور.قاداها، على وقع األياشند النثورن  والجهادن  ا

 8/9/4104، لندن القدس العربي
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 البردويل: تصريحات عباس بشأن المقاومة ال تليق برئيس .01

اياقد القنادي في حرك  حمال الدكاور دالح البردونل، ادرنحات رئنل السلط  النلسطنين  محمود 
عبال الاي هاج  فنها المقاوم  وجردد فنهرا ااهرا  "حمرال" بأيهرا امالرك حكومر   رل فري غرزة، وحدننثرئ 

 شهدا  "فاح" في مواجه  االحاالل مقاري  بشهدا  "حمال".ع  ض ام  عدد 
، أ  ايبرررا  عبررال للهجررو  علررى المقاومرر  وعلررى ]أمررل  ورأى البردونررل فرري ادرررنحات دررحنن ، النررو 

"حمال" نعكل شعورا م  عبال بنقدا  دورش السناسي، موضحا ذلك برالقول إ  "مرا نردور برئ محمرود 
نلنرررق بررررئنل علرررى اإلطرررالق، فرررالرئنل نجرررا أ  ناررررك هرررذش  عبرررال اآل  فررري المحافرررل اإلعالمنررر  ال

المهراارات لليرراطقن  اإلعالمنررن ، لكر  نبرردو أيررئ فقرد دورش السناسرري وبرردأ ناعامرل بهررذنا  ونثرنثرررة ال وز  
 سناسي لها ال في الدا ل النلسطنيي وال الدولي وال حاى لدى االحاالل".

حمرال لر  امكر  حكومارئ مر  إدارة األمرور فري وأشار البردونل إلى أ  عبال "عيدما ناحردس عر  أ  
غزة، هو ال نددق، أليئ نحاول الاغطن  على سناسائ االسائدالن ، فهو ل  نمك  حمرال وال الجهراد 
اإلسررالمي مرر  د ررول مي مرر  الاحرنررر النلسررطنين  كأيهررا ملررك لررئ، وهررو لرر  نمكرر  "حمررال" مرر  ايننررذ 

االيجاز السناسي م   الل اواطئئ على المجلل  الشراك  السناسن  في أي م  مساونااها وحرمها م 
الاشررررنعي النلسرررطنيي، برررل إيرررئ نحرررر  حارررى مرررو ني "حمرررال" مررر  الرواارررا، فعررر  أي شررري  ناحررردس 

 عبال؟".
وودف البردونل حدنس عبال ع  حكوم   ل في غزة بأيئ "اضلنل .. أل  ما هرو موجرود فري غرزة 

روااا، وهو اآل  ندوره  بأيه  حكوم   ل، ه  مجاهدو   اضوا حربا اارن ن  ضد االحاالل دو  
وهو ناحدس ع  حكوم   رل للاضرلنل والاغطنر  علرى كرل اسراطالعات الررأي الاري ااحردس عر  ازانرد 

 شعبن  حمال حاى في الضن ".
وأضرراف القنررادي فرري "حمررال" مياقرردا ادرررنحات عبررال أيررئ "هررو  عبررال( ناحرردس عرر  حكومرر   ررل، 

للعدوا ، ول  اساطع أ  ارفع قضرن  فري المحراك  الدولنر  ضرد جررائ  بنيما حكومائ ل  اقد  حاى إداي  
االحاالل، بل إيها سحبت دعوى كا  قد اقرد  بهرا وزنرر العردل فري محكمر  الجيانرات ضرد االحراالل"، 

 معابرا أ  "اليال في غزة حاى م  أبيا  فاح ني رو  باماعاض لهذش الادرنحات".
" وشررهدا  "فرراح" فرري العرردوا  اإلسرررائنلي األ نررر، قررال وحررول مقاريرر  عبررال بررن  عرردد شررهدا  "حمررال

البردونل: "هرذا نرأاي فري سرناق أميري،  فإسررائنل( حارى اآل  ال اعررف كر  اساشرهد مر  أبيرا  حمرال، 
وجا  عبال لنسانزيا لنأ ذ ردود فعل لنقدمها لالحاالل، يح  ل  يابر  بها لئ وال لالحراالل، فرالجمنع 
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 800و أ  ادرررنحات عبررال دررحنح  وأ  عرردد شررهدا  فرراح" اجرراوز نعرررف ياررائج العرردوا . وحاررى لرر
 فلماذا ال ندافع عيه ، فهل دما  فاح عيدش ال اساوي شنئا؟".

هذا، وقالت حرك  حمال، إ  ادررنحات رئرنل السرلط  محمرود عبرال ضرد الحركر ، وضرد المقاومر  
 النلسطنين  غنر مبررة.

هرري، فري بنرا  درحني، النرو ، إ   "المعلومرات وأضاف الماحدس الرسمي باسر  الحركر ، سرامي أبرو ز 
واألرقا  الاي اعامد علنها عبرال فري لقائرئ بالقراهرة، مغلوطر ، وال أسرال لهرا مر  الدرح ، وفنهرا  لر  

 لشعبيا وللمقاوم  الاي ديعت هذا االيادار الكبنر".
ال الحروار، وأوضرح أبرو زهرري أ  حركارئ اانقرت مرع "فراح" علرى عقرد لقرا  قرنرا برن  الطررفن  السراكم

 وبحس ايننذ بقن  بيود المدالح .
ودعا أبو زهري الرئنل عبال للاوقف ع  الحوار عبر اإلعال ، وامعطا  النرد  للحوار والاناه  بن  

 الحركان .
 7/9/4104فلسطين أون الين 

 
 بدران يطالب السلطة بمحاسبة االحتالل بدال  من مهاجمة حماسحسام  .00

حرك  حمال حسرا  بردرا ، السرلط  النلسرطنين  بالضرن  الغربنر  وقناداهرا برر طالا القنادي في : را  هللا
 م  االيشغال في مهاجم  حرك  حمال". االحاالل بدالً "اركنز هجومها على إجرا  
(: "األطنررال المقدسررنو  نعرردلمو  علررى نررد المسرراوطين  9-7  دررحني األحرردوقررال برردرا  فرري ادرررنح 

 ي  القدل م  محمد أبو  ضنر حاى محمد سيقرط".وجيود االحاالل على حد سوا  في مدن
 7/9/4104المركز الفلسطيني ل عالم 

 
 "تمزيقا  لألمة" ويعّدهاعساف يستنكر تصريحات أبو مرزوق أحمد  .02

، ادرنحات يائا رئنل المكاا السناسي أملاسايكر الياطق باس  حرك  فاح احمد عساف : را  هللا
 لحرك  حمال موسى ابو مرزوق.

القرررومي  األمررر العربنررر  وضررررا  األمررر امزنرررق  شرررأيها:مررررزوق مررر   أبررروعسررراف ادررررنحات  واعابرررر
حركرر  فرراح وكأيهررا  وام هررارحرراول  اللهررا اللعررا علررى الحبررال »مرررزوق  أبررو أ  إلررى وأشررار «.العربرري

 «.غنر موحدة م   لف الرئنل
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ركرررات والعربررري نوضرررح بجرررال  دور ح اإلقلنمررريفالمشرررهد  أحرررديحررر  ال ياجيرررى علرررى »وقرررال عسررراف 
 األجيبنرر العربنر  واسرراجالا القروى  األمر فري امزنررق  اإل رروا االسرال  السناسري وفرري مقردماه  جماعر  

 «.اإلرهاابحج  محارب   إلنها

 8/9/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
  اإلسرائيلية األوروبيةبتجميد اتفاقية الشراكة  أوروبااشتية يطالب  .03

اسرررامرار  أ دي النلسرررطنيي للايمنررر  واالعمرررار د. محمرررد اشررران  قرررال رئرررنل المجلرررل االقادرررا: را  هللا
 إسررائنلمنثرال علرى ذلرك اسرامرار  وأكبررفري االسرانطا  هرو درنع  فري وجرئ المجامرع الردولي  إسرائنل

اعمرل علرى اردمنر  إسرائنل أ  إلىالعال ، مشنرا  أدايئدوي  جيوا ال لنل والذي  األلنيبقرار مدادرة 
 نين  باالسانطا .قنا  دول  فلسط إمكاين 

النسارن  والشنوعن ، إلطالعه  على دورة  األحزاام   أوروبناجا  ذلك  الل اساقبالئ وفدا برلماينا 
 السناسن  بعد العدوا  ومساجدات الاحرك النلسطنيي. األوضا 

لعررا دور فررري حرررل اليرررزا  فهيرراك مسرررؤولن  اقرررع علنهرررا، موضرررحا ا   إلرررى أوروبررراودعررا د. اشررران  دول 
. وطالررا باجمنررد اإلقلررن هرري محررور الميطقر  وحررل القضررن  النلسرطنين  سنسرراه  بحررل مشراكل  فلسرطن 

 حال اسامرت في اسانطايها وعدوايها. اإلسرائنلن  األوروبن ااناق الشراك  
  اإلسرائنلننوطالا اشان  البرلماينن  بضرورة الضغط على بلدايه  لسحا جيسنااها م  المساوطين  

الرررري حرررراملي  إضرررراف ن  نعنشررررو  باألراضرررري النلسررررطنيي بشرررركل غنررررر قررررايويي مزدوجرررري الجيسررررن  الررررذ
حرروالي  مسر  يالف مرزدوا جيسررن   أ  إلرىاشران   وأشررار، اإلسررائنليجيسرنااها مر  جيرود فرري الجرنش 

 حسا اقارنر. اإلسرائنليملاحقو  حالنا بالجنش 
 7/9/41004وكالة معا اإلخبارية 

 

 اء مشكلة رواتب موظفي غزة: المصالحة لن تتم دون إنهخليل الحية .04
األياضررول: قررال قنررادي بررارز فرري حركرر  حمررال إ  المدررالح  الوطينرر  النلسررطنين  ال نمكرر  أ   -غررزة

اررا  بشرركل حقنقرري دو  أ  نررا  إيهررا  مشرركل  روااررا مررو ني حكومرر  قطررا  غررزة السررابق  الارري كايررت 
 ادنرها حركائ.
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 ررررالل لقررررا  النزنررررويي علررررى قيرررراة  لنررررل الحنرررر ، ، وأضرررراف عضررررو المكاررررا السناسرررري لحركرررر  حمررررال
مشرركل  روااررا المررو نن  فرري غررزة هرري سناسررن  “، مسررا  نررو  األحررد، أ   األقدررى(، الاابعرر  لحمررال

 ”.باماناز، ولنست مالن ، وال نمك  أ  اا  المدالح  بشكل حقنقي طالما بقي المو نو  بال روااا
، دو  مزنررررد مررررر  ”يهررررا  االيقسرررررا مرررر  نعامرررررد سناسرررر  اإلمررررال ات والحزبنرررررات، ال ننكررررر بإ“واررررابع أ  
 الانادنل.

وقال الحن  إ  حركائ طرحت عدة أوراق أنثيا  مناوضات الاهدئ  مع إسرائنل في القاهرة ااضم  دفرع 
عررد  وجررود مشرركل  فرري دفررع “روااررا مررو ني حكومرر  غررزة السررابق ، لكرر  الوسررنط المدررري كررا  نؤكررد 

 ”.الروااا
فراح(  –عبال  زعن  حركر  الاحرنرر الروطيي النلسرطنيي الرئنل النلسطنيي محمود “ومضى قائال إ  

أكرررد فررري عررردة اجاماعرررات سرررابق  مرررع حمرررال علرررى اعامررراد كافررر  مرررو ني حكومررر  غرررزة السرررابق  ضرررم  
 ”.مو ني السلط  النلسطنين 

 8/9/4104القدس العربي، لندن 
 

عمار غزةحماس وفتح والشعبية تتفق  .05  على أولويات الوحدة وا 
اانرررق سناسرررنو  فلسرررطنينو  علرررى ضررررورة اعزنرررز الوحررردة الوطينررر  ووضرررع  :أحمرررد عبرررد العرررال - غرررزة

إسررراراانجن  وطينررر  سناسرررن  شرررامل ، واوحنرررد المؤسسرررات النلسرررطنين ، لمواجهررر  االحررراالل واالسرررانطا  
قام  دول  فلسطن ، مؤكدن  أ  أبرز أهداف العدوا  هو إيها  حكوم  الاوافق.  اإلسرائنلي وام

مرررل عيررروا  "مسررراقبل القضرررن  النلسرررطنين  بعرررد ايادرررار غرررزة"، وي مارررئ وأكرررد الماحررردنثو  فررري مرررؤامر ح
"أكادنمن  اإلدارة والسناس  للدراسات العلنا" في مدني  غزة، على أ  األولون  في المرحل  المقبلر  إعرادة 
عررادة بيررا  مي مرر   جرررا  حرروار فلسررطنيي دا لرري، وام إعمررار مررا دمرررش العرردوا  اإلسرررائنلي علررى غررزة، وام

 الاحرنر.
ال موسى أبو مررزوق يائرا رئرنل المكارا السناسري لحركر  حمرال فري مسراهل الجلسر  األولرى إ  وق

"أول أهررداف الحرررا اإلسرررائنلن  علررى قطررا  غررزة إيهررا  حكومرر  الاوافررق الرروطيي النلسررطنيي واالسررانراد 
كل بالضررن  الغربنرر  واوسررنع االسررانطا  فنهررا لنررا  بعررد ذلررك ضررمها إلررى الكنررا  اإلسرررائنلي وفدررلها بشرر

 كامل ع  القطا ".
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وفنمرررا ناعلرررق بالمدرررالح ، أكرررد أبرررو مررررزوق علرررى ضررررورة اعزنرررز الوحررردة الوطينررر  النلسرررطنين  لنكرررو  
النلسررطنينو  جمنعررا فرري الطرنررق إلررى احرنررر القرردل واوحنررد الحكومرر  النلسررطنين  والمجلررل الاشرررنعي 

 وغنرها م  المؤسسات.
هذش الوحدة ونجا أ  نعارف الرئنل محمود عبال  علىوقال "يح  وقعيا على ااناقنات عدة للحنا  

بكل االاناقنات"، واسا ل ع  سبا عد  اجاما  المجلل الاشررنعي، وكرذلك اإلطرار القنرادي لمي مر  
 الاحرنر، ولماذا ل  اعمل الحكوم  على اوحند المؤسسات واهنئ  األجوا  لاليا ابات؟

غرررزة نجرررا أ  اوضرررع كأولونررر  لحكومررر   وشررردد علرررى أ  عملنررر  إعرررادة إعمرررار مرررا دمرارررئ الحررررا علرررى
الاوافررق فرري المرحلرر  المقبلرر  محمررال مسررؤولن  عررد  ايننررذ االاناقنررات لحكومرر  الاوافررق ومؤسسرر  الرئاسرر  
النلسرطنين ، مؤكردا فرري الوقرت ينسرئ إدرررار حركارئ علرى المضرري إلرى بريرامج وطيرري فلسرطنيي مقرراو  

 نساطنع أ  نديع الحناة للجنال القادم .
 

 قاومةصمود الم
مرر  جايبررئ، قررال القنررادي فرري الجبهرر  الشررعبن  لاحرنررر فلسررطن  جمنررل المجرردالوي إ  "دررمود الشررعا 
والمقاوم  وجئ ضربات قون  للكنا  اإلسرائنلي في الحرا األ نرة وأسقط ي رن  قوة الررد  اإلسررائنلن  

 المزعوم ".
، دعرا إلرى بيرا  مؤسسرات وشدد علرى ضررورة احقنرق الوحردة النلسرطنين  ضرم  إطرار مي مر  الاحرنرر

فلسرررطنين  موحررردة علرررى أسرررل دنمقراطنررر ، واسرررانثمار طاقرررات النلسرررطنينن  لاعزنرررز المشررررو  الررروطيي، 
وضرورة محاكم  مجرمي الحرا اإلسرائنلنن  فري المحراك  الدولنر ، ووقرف المناوضرات "غنرر الجدنر " 

 مع إسرائنل.
مد الهيدي بضرورة اإلسرا  بإجرا  حروار وفي السناق، أودى القنادي في حرك  الجهاد اإلسالمي مح

 فلسطنيي دا لي واالاناق على إساراانجن  وطين  موحدة، وانعنل اإلطار القنادي لمي م  الاحرنر.
وأكرررد علرررى أ  الوحررردة الوطينررر  النلسرررطنين  واكامرررل الموقرررف النلسرررطنيي هرررو السررربنل الوحنرررد لمواجهررر  

يشرررا  هنئررر  وطينررر  فلسرررطنين  لهرررذا االحررراالل اإلسررررائنلي، وشررردد علرررى أهمنررر  إعرررادة إ  عمرررار القطرررا ، وام
 ال دوص.
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 إطار قيادي
بدورش، دعا رئنل حرك  المبادرة الوطين  النلسطنين  مدطنى البرغونثي إلى البد  فرورا بايعقراد اإلطرار 
عررادة إعمررار مررا  لناررئ الحرررا  القنررادي لمي مرر  الاحرنررر "لاعزنررز دررمود الشررعا النلسررطنيي فرري غررزة وام

 لن ".اإلسرائن
وقررال إ  الشررعا النلسررطنيي مطالررا بابيرري إسرراراانجن  وطينرر  شررامل  بعررد فشررل ااناقنرر  أوسررلو للسررال  

 عاما م  المناوضات "غنر المجدن ". 12وضنا  
مرر  ياحناررئ قررال الماحرردس باسرر  حركرر  الاحرنررر الرروطيي النلسررطنيي  فرراح( فررانز أبررو عنطرر  إيررئ نجررا 

  سناسي بإجما  فدائلي فلسطنيي، مؤكدا أ  المرحل  المقبل  االاناق في المرحل  المقبل  على مشرو 
 ال اساوعا أي  الفات جدندة.

وأضاف أ  حوارات المدالح  النلسرطنين  السرابق  كرا  نجرا أ  ااضرم  الكنثنرر مر  الانادرنل حارى 
يامك  م  الودول إلى شراك  حقنقن ، و"حالنا شكليا حكوم  اوافق وطيي ووضعياها في مها الرنح 

 سمع الكنثنر م  االياقادات ألدائها وهي ما زالت مولودا جدندا".وي
وشررردد علرررى ضررررورة امكرررن  هرررذش الحكومررر  مررر  أدا  مهامهرررا  ادررر  إعرررادة إعمرررار غرررزة فررري المرحلررر  

 الحالن .
 7/9/4104، الدوحة الجزيرة نت

 
 من معداتها %41بـ : حماس تصّنع صواريخ موقع والال العبري .06

ارمن  أيناقها الهجومنر  الاري اضرررت أنثيرا  عملنر   الجررف الدرامد(" هرذا "حمال بدأت بإعادة : غزة
 ما درح بئ مسئول سناسي دهنويي رفنع المساوي في مدني  القدل المحال  مسا  النو  األحد.

وأضاف المسئول: "قامت حمال باجدند محاوالت اهرنا السرالح عر  طرنرق األينراق برن  قطرا  غرزة 
مرر  معرردات ادررينع الدرروارنخ  %40دررينع الدرروارنخ وامالررك حرروالي ومدررر، وهرري اآل  مشررغول  با

 الاي ابقت في جعباها بعد الحرا".
اآل  ال نعرفررو  كنررف نادرررفو  مررع هررذش  حاررىوذكررر موقررع "والررال" الدررهنويي أ  الساسرر  الدررهاني  

الحالرر  ومررا هرري الارانبررات مررع حمررال الارري مرر  المنارررض أ  اجررري معهررا مناوضررات  ررالل األسررابنع 
 قادم .ال
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واطرررق "والررال" لمررا قالررئ يائررا رئررنل المكاررا السناسرري لحركرر  حمررال "إسررماعنل هينرر " نررو  الجمعرر  
الماضن  في  طبائ أما  اليال وفي مسجد مدمرة أجزا  ميئ "معركايا مع االحاالل الدهنويي لنست 

 األ نرة"، في إشارة إلى ا وف الجمهور الدهنويي م  ادرنحات هين .
مر  الشرهر الجراري  10أ  لدنئ معلومات م  مدرادر فلسرطنين  فري القطرا  أيرئ وحارى ونزع  "والال" 

إذا لرر  نطرررأ جدنررد بشررأ  قضررن  رفررع الحدررار عرر  القطررا ، فررإ  عيادررر مرر  حمررال سرروف اسرراأيف 
إطررالق الدرروارنخ اجرراش "إسرررائنل" علررى الرررغ  مرر  اعررارض ذلررك مررع أوامررر القنررادة السناسررن  لحمررال. 

 على حد زعمئ.

 7/9/4104الفلسطيني ل عالم المركز 
 
 سباب فشل محاولة اغتيال محمد الضيفأكشف ت ةسرائيلياإلالقناة الثانية  .07

كشنت القياة النثاين  في الالنزنو  االسرائنلي، مسا  النو   :ارجم   اد  -القدل دوت كو   -زة غ
اغانالئ، وذلك بسبا  األحد، ا  القائد العا  لكاائا القسا ، محمد الضنف، قد نكو  يجا م  محاول 
 عد  اينجار القيابل الاي أطلقت في بدان  الهجو  على المبيى الذي كا  بدا لئ.

واوضحت القياة "إ  ذلك ربما ننسر عالمات االسانها  حول مدنر الضنف"، مشنرة الى "أ  أول 
أطلقت عدة نثالنث  قيابل أطلقت على المبيى الذي كا  ناواجد فنئ الضنف ل  اينجر وبعد وقت قدنر 

 قيابل أ رى ودمرت الميزل بشكل كامل".
وقالت أ  دقائق معدودة فدلت بن  الهجو  األول الناشل الذي ل  اينجر فنئ القيابل وبن  الهجو  
النثايي الذي ادى الى مقال زوج  الضنف وانثين  م  أطنالئ، مشنرًة إلى أ  ذلك ربما نكو  الانسنر 

 ضنف.الوحند لعد  النقن  بشأ  مدنر ال
 7/9/4104 ،القدس، القدس

 
 إنهاء االحتالل أمام مجلس األمن اإلدارة األمريكية ترفض طرح مبادرة شعث وأبو ليلى: .08

قال عضو الوفد النلسطنيي المناوض في القاهرة عضرو المكارا السناسري : يادن  سعد الدن  –عما  
ياررائج لقررا  الوفرد النلسررطنيي مررع   أبررو لنلرى( إ   عبرد الكرررنللجبهر  الدنمقراطنرر  لاحرنرر فلسررطن  قررنل 

 كنري، في واشيط  قبل أنا ، "سلبن ".
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وأضرراف، لررر"الغد" مرر  فلسررطن  المحالرر ، إ  "كنررري قررال للوفررد إ  الوالنررات الماحرردة لرر  اسرراعد الجايررا 
النلسررطنيي فرري طرررح مبادراررئ علررى مجلررل األمرر ، ولرر  ااررد ل لرردى األ نررر فنمررا اررذها إلنررئ ال طرر  

 ل".بشأ  إيها  االحاال
وأوضررح أ  "كنررري أبلررغ الوفررد دررراح  أ  الوالنررات الماحرردة اعابررر الررك ال طرروة بمنثابرر  إجرررا  أحررادي 
 –الجايررررا، بنيمررررا ننارررررض، بحسررررا قولررررئ، بحررررس الررررك القضررررانا مرررر   ررررالل المناوضررررات النلسررررطنين  

 اإلسرائنلن  فقط".
نررررر أ  طرررررح المبررررادرة وأشررررار إلررررى أ  "الموقررررف العربرررري سررررندع  الجهررررود الدبلوماسررررن  النلسررررطنين ، غ

النلسطنين  أما  مجلرل األمر  لر  نكرو  لهرا يدرنا مر  اليجراح، أمرا  موقرف أمنركري سرلبي، ووضرع 
 عربي لنل جاهزًا اآل  لممارس  أي ضغوط علنئ في هذا االاجاش".

ورأى أ  "ال نار المناوح النرو  أمرا  الجايرا النلسرطنيي نامنثرل فري االياقرال إلرى ال طروات الاري طالمرا 
 ا رها طوناًل م  أجل أ  ارى اليور".اي

واحررردس عررر  ضررررورة "االيضرررما  إلرررى بقنررر  المؤسسرررات والمي مرررات الدولنررر ، وفررري مقررردماها محكمررر  
الجيانات الدولن  ومننثاق روما، بما نسمح بمالحقر  االحراالل ومحاكمارئ واشركنل ضرغط دولري حقنقري 

 إليها  االحاالل".
ي ررر فرري الازامررات السررلط  وو ائنهررا األمينرر  واالقادررادن ، وأوضررح أ  "ذلررك ناطلررا، أنضررًا، إعررادة ال

  اد  أ  الجايا اإلسرائنلي ندنر ال هر لكاف  االلازامات واالاناقنات المبرم  مسبقًا".
واعابررر أ  "هررذش ال طرروة اوضررح لالحرراالل عررد  إمكاينرر  اسررامرار الوضررع علررى مررا هررو علنررئ، وعررد  

 المحمو  للراضي النلسطنين  والاوسع االسانطايي". إمكاين  اسامرار االحاالل وسناس  اليها
وأما  الالونح األمنركي باسا دا  "حق اليقض" ضد طرح المبادرة النلسطنين  أما  مجلرل األمر ، فرإ  
"الجايررا النلسررطنيي قررد ال نملررك إال الاراجررع، ولررو مؤقاررًا، عرر  اا رراذ الررك ال طرروة والبحررس فرري البرردائل 

 يي.األ رى"، وفق مسؤول فلسطن
وقررال المسررؤول، الررذي طلررا عررد  يشررر اسررمئ فرري حرردنس لررر"الغد" مرر  فلسررطن  المحالرر ، "لرر  نكرر  نررراود 
الوفد النلسطنيي إلى واشيط  أديى شك بما سرنكو  علنرئ موقرف واشريط  السرلبي مر  المبرادرة، حنرس 

 كا  ذلك ماوقعًا، أما  االيحناز األمنركي المناوح لالحاالل".
أ  "األرجرررح اآل  واألكنثرررر جررردوى اا ررراذ  طررروات فلسرررطنين  ال اسررراطنع اإلدارة بنيمرررا رأى  أبرررو لنلرررى( 

 األمنركن  عرقلاها، منثل االيضما  إلى بقن  المؤسسات والمي مات الدولن ".
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مرر  جايبررئ، قررال عضررو اللجيرر  المركزنرر  لحركرر  فرراح يبنررل شررعس إيررئ "لرر  اكرر  هيرراك فائرردة مرر  زنررارة 
 عيدر المناجأة".واشيط  سوى إيها  أي حج  أمنركن  ب

ذاعر  أجنرال النلسرطنين ، أ  "الجايرا النلسرطنيي  وأضاف، فري ادررنحات مشرارك  أمرل إلرى "الغرد" وام
واضررح فرري موقنررئ مرر  عررد  الموافقرر  األمنركنرر  علررى المبررادرة أو اللجررو  إلررى اسررا دا  "النناررو"، وذلررك 

 نئ النو ".بالذهاا يحو ادعند المواجه  م  أجل عد  اسامرار الوضع على ما هو عل
وأوضح أ  "عد  وجرود وفراق كامرل برن  الوالنرات الماحردة والجايرا اإلسررائنلي، فري الناررة األ نررة، ال 

 نعيي اا اذ واشيط  مواقف مضادة لالحاالل في مجلل األم ".
وأفاد أ  "الوالنات الماحدة كايت اوفر القيابل الاي اسا دماها سلطات االحراالل،  رالل عردوايها ضرد 

 زة، في قال النلسطنينن  بالقطا ".قطا  غ
واسابعد "قررارًا أمنركنرًا باغننرر الموقرف مر  االحراالل، أو االسراغيا  عيرئ كحلنرف، مرا لر  ناروفر موقرف 
عربرري قرروي"، الفاررًا إلررى "الانررات الوالنررات الماحرردة النررو  إلررى قضررانا إشرركالن  أ رررى منثررل اي ررن  "الدولرر  

حل سناسي النو ، غنر أ  الشعا النلسطنيي لر  نكرل فري وقلل م  "فرص الاودل إلى  اإلسالمن ".
 البحس ع  أي طرنق  إليها  االحاالل".

 8/9/4104الغد، عمان 
 
 نزع سالح غزة لن يكون قابال  للتطبيق قبل وقت طويل: الضيف استشهدمحمد ن أليبرمان يعتقد  .09

 لنبرما  أفنغدور ائنلياإلسر  ال ارجن  جرانسي، أ  وزنر ع  برهو ، 8/9/4104الغد، عمان  ذكرت
 أ رى مر ة مشككا إسرائنل، ارندش ما حسا غزة، قطا  م  السالح يز  نا  أ  األحد، اسابعد أمل

 أعرا كما النلسطنين ، الاوافق حكوم  بحل ومطالبا عبال، محمود النلسطنيي الرئنل" بشرعن "
 .اعبنرش حسا" اسرائنل اجهئاو  ما" بسبا مبكرة، برلماين  ايا ابات إلجرا  معارضائ ع  لنبرما 
 في يعنش إييا" أمل، اإلسرائنلن  اإلعال  وسائل في السناسنن  المراسلن  مع لقا  في لنبرما  وقال
 ميذ نك  ل  شنئا وكأ  قدنم ، بأدوات يعمل يزال ما ولكييا األوسط، الشرق في كلنا جدند واقع

 الي رن  بحسا النلسطنينن ، مع لنل اعياودر  مسدودة، يهانائ مسار في يركض إييا أسلو، ااناقنات
 ومع العربي العال  كل مع: االاجاهات نثالنثي هو لدنيا الدرا  إ  بل عيديا، المياشرة ال اطئ 

 النثالنث  المركبات اشمل دنق  إعداد نجا ولهذا ،48 فلسطنينو  إسرائنل عرا ومع النلسطنينن 
رها، أ  ودو  لنبرما ، اعبنر حسا ،"هذش  الداعي بريامجئ الى واضحا المنحا ذلك في أ  إال ننس 
 في 48 فلسطنيني وبن  الضن ، في المساوطين  عدابات بن " السكايي الابادل" نسمى ما الى
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 سمعيا فقد ااكانثر، ماز  أبو( الرئنل  شرعن  ع  األسئل  إ " قائال، لنبرما  واابع. وأراضنه  بلدااه 
 دو  فم  ذلك، م  أكنثر لنل ولك  حمال، حرك  مع العالق  في الي ر اعادة حول ادرنحاائ،
 بعدش، م  سنأاي م  كل أل  المدى، بعندة  طوات على يرقد  أ  فعلنيا جدندة،( فلسطنين   ايا ابات
 حكوم  حل نرند بات ماز  أبو أ  وادعى ،"نثلج م  لوح على كا  ااناقن  أي على الاوقنع إ  سنقول
 لنبرما  وأضاف. حمال حرك  قبل م  علنئ االيقالا م طط حول الونثائق رأى أ  بعد الاوافق
 ومطالا غزة، قطا  على السنطرة حمال اوادل بأ  اقبل أ  إسرائنل على مح ور إيئ" قائال،
يما إسرائنل، م  لنل أدال هي حمال  وادعى ،"حمال عيادر روااا ندفع كي ماز ، ابو م  وام
 العمال ، م  عدد إعدا  الى الي ر الفاا ،"اعشد حرك  م   طورة أكنثر" حمال حرك  أ  لنبرما 
 .القطا  على اإلسرائنلي العدوا   الل

 نبقى أ  المه  م  ولك  واقعنا، لنل هذا" وقال، القطا  في للسالح يز  نكو  أ  لنبرما  واسابعد
 .طا الق على أكنثر فعلن  بمراقب  انضا نطالبو  فاألوروبنو  يايازل، ال ا  وعلنيا مطروحا، األمر
 اليار إطالق وقف ااناق أعقاا في أطلقها الاي االياقادات سلسل  بعد القائم ، بالحكوم  عالقائ وع 
 ال ما فهذا سناسنا، اأرجحا يضنف وأ  كبنرة، اأرجحات بحال  نمر األوسط الشرق إ " لنبرما ، قال

 بموجا أعمل لكيييو  االئاالف، بهذا سعندا لست أيا سناسي، اساقرار الى بحاج  إييا يحااجئ،
 برلماين  ايا ابات الى الاوجئ وال القائ ، االئاالف لاغننر مكا  فال هذا، وبموجا الوطين ، المدلح 
 الحالن ، الحكوم  الى" الحرندن " المازمان  المادنين  كال ض  الى رفضئ لنبرما  وأعل  ."جدندة
 الموازي  م  الدائم  الحرندن  امطال بسبا دوالر، ملنار الى سادل الض  هذا كلن  أ  مدعنا
  العام .
هياك ما ندعو لالعاقاد "لنبرما  قال، إ  ، وكاالتع  ، 8/9/4104القدس العربي، لندن ويشرت 

 -بأ  محمد الضنف قائد كاائا عز الدن  القسا   الجياح العسكري لحرك  المقاوم  اإلسالمن  
 ".عملن  الجرف الدامد حمال( قال  اساشهد(  فعال في محاول  ادننائ  الل

وبرر لنبرما ، في ادرنحات دحنن  األحد، اعاقادش بعد  سما  شرنط دواي جدند للضنف ميذ 
 .محاول  اغانالئ، بحسا ما يقلائ اإلذاع  العام  اإلسرائنلن 

أنا م  النلسطنينن  الذن  أعدماه  حرك  حمال بداعي اعاويه  مع إسرائنل  الل "قال لنبرما  إ  و 
 ".ن  العسكرن  في قطا  غزة، ل  ناعاويوا فعال معهاالعمل

لنبرما  شكك، بإمكاين  اسامرار وقف ، أ  أ ف اع  ، 8/9/4104السفير، بيروت  وأضافت
 إطالق اليار الساري ميذ يهان  يا الماضي في قطا  غزة.
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م  محدود"، وقال لنبرما ،  الل لقا  مع دحافنن  إسرائنلنن ، إ  "أي وقف إلطالق يار سنكو  لز 
 معابرًا أ  "يز  سالح قطا  غزة ل  نكو  قاباًل للاطبنق قبل وقت طونل".

ورأى أ  "ال أحد غنر إسرائنل سنامك  م  احقنق يز  السالح في قطا  غزة، وال أحد غنر إسرائنل 
 سنياقل م  ميزل إلى ميزل لاجرند المسلحن  م  أسلحاه ".

أندي ياشطي بمار م  دو  أ  اقع األموال أو البضائع غزة هو إعادة اإلعبواعابر أ  "الاحدي 
حمال الاي اسنطر على القطا  بنعل األمر الواقع". وأوضح أ  "المشكل  هي معرف  كننن  إعادة 

 الوقت ينسئ م  إعادة بيا  البيى الاحان  اإلرهابن ".بإعمار البيى الاحان  المدين  مع ميع حمال 
 
 لسطيني يجب أن ُيحل في إطار إقليمي شاملالف -لبيد: الصراع اإلسرائيلي .21

 -قال وزنر المالن  اإلسرائنلي نائنر لبند، أ  الدرا  اإلسرائنلي :القدل دوت كو  -ال ابنا 
 النلسطنيي نجا أ  نرحل في إطار  ط  إقلنمن  شامل .

عش، وأضاف  الل لقائئ وزنر ال ارجن  اليرونجي، يح  يواجئ اهدندات جدندة بما في ذلك م  دا 
 وم  المه  أ  المجامع الدولي بما فنئ الدول العربن  المعادل  أ  اجد حال شامال.

 8/9/4104القدس، القدس، 
 

 شتاينتز: على عباس السيطرة على غزة ونزع سالح المقاومة  .20
 اللنكود( حملائ  زانياااإلسرائنلي نوفال ش االساراانجن جدد وزنر الشؤو  : ودنع عواودة -اليادرة 
الرئنل النلسطنيي محمود عبال وحرك  حمال وقال إ  األول نيبغي أ  نبادر لما هو حد على 

بادرنحات للقياة العبرن  العام  أمل اياقادات  زانيااأديى ونيز  سالح المقاوم  في غزة. وودف ش
 .الرئنل عبال لحرك  حمال بالمالئم  لكيها ال اي نئ م  مسؤولنائ عما نجري في غزة

المعروف بمواقنئ الماشددة إيئ م  المنضل أ  نقو  الرئنل عبال بالسنطرة على غزة  زانيااوقال ش
ويز  سالحها بدال م  أ  نع  اسرائنل ونحاول فرض قرارات، في إشارة لاوجئ السلط  النلسطنين  
الى مجلل األم  الدولي لطرح  ط  محدودة بالزم  إليها  االحاالل. وفي ما نبدو عمال باكانك 

إذا كا  عبال غنر قادر على فعل "المقرا م  يايناهو  زانياااابع ش "وسنل  للدفا  الهجو  أفضل"
سرائنل فهياك عالم  سؤال كبنر حول إمكاين  الذهاا معئ  ذلك كما الاز  وضما  أم  غزة وام

 ."ل طوات إضافن 
 8/9/4104القدس العربي، لندن،   
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 ويتهرب من تسوية الصراع هرتسوغ: نتنياهو غير معني بالتقدم المفاوضات .22

ااه  ناسحاق هراسوغ رئنل المعارض  في إسرائنل رئنل حزا العمل : ودنع عواودة -اليادرة 
 ."الجرف الدامد"حكوم  يايناهو بانونت ماعمد لنرد  اارن ن  لمشرو  سناسي نعقا عدوا  

مع الرئنل عبال، وأكد هراسوغ ببنايئ أ  رئنل الحكوم  يايناهو غنر معيي بالاقد  بمناوضات 
 "األم  والحدود أوال"مشددا على أيئ نياور وناهرا م  اسون  الدرا . وبي ر هراسوغ فإ  دنغ  

أفضل شي  اآل  هو الاحدس مع "نمكيها أ  اكو  معادل  للمناوضات مع النلسطنينن . واابع 
لإلذاع  رئنل . وهذا ما دعا لئ في حدنس "الرئنل عبال وعلى يايناهو مهاانائ ودعوائ للقا 

 .الموساد األسبق دايي نااو 
 8/9/4104القدس العربي، لندن،   
 
 ليبرمان بفبركة المعلومات حول أنشطة حماس لتحقيق مكاسب سياسية ديوان نتنياهو يتهم .23

ااهمت محافل في دنوا  رئنل الوزرا  الدهنويي بينامن  يايناهو وزنر : دالح اليعامي -غزة 
ا  بنبرك  مزاع  حول اسائياف حرك  "حمال" لعملنات حنر األيناق واهرنا  ارجنائ أفنغدور لنبرم

الدوارنخ م  أجل الادلنل على دوابن  موقنئ القائل بأيئ كا  ناوجا موادل  الحرا على غزة 
 حاى القضا  على حك  "حمال" بشكل يهائي.

" قولئ إ  "حمال" وكايت وسائل اإلعال  الدهنوين  قد يقلت اللنل  الماضن  ع  "مددر سناسي
اساأينت حنر األيناق واهرنا الدوارنخ، حنس شدد المددر على أ  هذا السلوك ننرض على 

 إسرائنل اسائياف الحرا.
وقد سار  دنوا  يايناهو لاكذنا هذش المزاع ، حنس ا  اإلنعاز للمؤسس  األمين  إددار بنا  نؤكد 

 اهرنا السالح.أيئ ال معلومات حول اسائياف "حمال" حنر األيناق و 
ويقلت دحنن  "اسرائنل هنو " المقرب  م  يايناهو في عددها الدادر االنثين  ع  مددر أميي كبنر 
قولئ إ  األجهزة االسا بارن  الدهنوين  ل  الح  أي مؤشر ندلل على اسائياف حنر األيناق واهرنا 

 السالح م  قبل حرك  "حمال".
 8/9/4104"، 40موقع "عربي 
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 ا  إضافي ا  مدد والية رئيس الموساد عامنياهو يمعاريف: نت .24
رئنل الوزرا  اإلسرائنلي بينامن   أ  األحد،كشنت دحنن  معارنف اإلسرائنلن  النو   :عكا أو  الن 

امدند والن  رئنل جهاز الموساد "امنر فاردو" عامًا ي ر على  لنن  العدوا  على قطا   قرر يايناهو
  كا  م  المنارض أ  نيهي مهامئ كرئنل للموساد بدان  لنكمل ال مل سيوات بعد أ، غزة

"، في حن  أشارت الدحنن  إلى أ  هذا القرار نعيي ميح النثق  لرئنل جهاز الاجسل 1020
 اإلسرائنلي.

 7/9/4104عكا أون الين، 
 
 رؤساء الجامعات يحذرون من عواقب وخيمة لتقليص ميزانية التعليم العالي"إسرائيل":  .25

رؤسا  الجامعات والكلنات في إسرائنل وممنثلو لجا  الطالا على قرار الحكوم   احاج: 48عرا 
ل م  منزاين  جهاز الاعلن  العالي، في إطار الاقلندات في نكملنو  ش 270باقلنص مبلغ 

المنزاينات الاي دادقت علنها الحكوم ، األسبو  الماضي، مقابل الين  برفع منزاين  األم  لاغطن  
 لى غزة.ينقات الحرا ع

وبعس رؤسا  الجامعات والكلنات ولجا  الطالا رسال  إلى رئنل حكوم  إسرائنل، بينامن  يايناهو، 
 حذروا فنها م  أ  "هذا القرار سنؤدي إلى يهان  عهد الاعلن  العالي في دول  إسرائنل".

وأضافت الرسال  أ   نض منزاين  الاعلن  العالي هو "قرار  طنر ونأاي في اوقنت دعا جدا، 
نحاول فنئ جهاز الاعلن  العالي مواجه  دعوات المقاطع  األكادنمن  واالحاناجات المازاندة للطالا 

 ".وأعضا  السلك األكادنمي. وفرض الاقلنص سنلحق ضررا هائال بالمجامع اإلسرائنلي والدول 
 8/9/4104، 48عرب 

 
  يهوديات للعمل بالدعارة جند فتياتتخلية يهودية الشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .26

كشنت الشرط  اإلسرائنلن  ع   لن  م  الماطرفن  النهود نيامي  :الحناة الجدندة –القدل المحال  
عمل بالدعارة احت أعضاؤها إلى "النهودن  المسنحن "، الاي يشطت على اجيند النانات النهودنات لل

اأنثنر الكحول والم درات، حنس اساغل أفراد ال لن  اليسا  للعمل بالزيا احت ذرنع  ايقاذ وا لنص 
 الشعا االسرائنلي.

وبحسا ما أوردائ الشرط ، فإ  وحدة الاحقنقات المركزن  "النمار" قامت وعلى مدار أشهر بالاحقنق 
سنحنن "، حنس حس أفرادها اليسا  النهودنات على ما في يشاط  لن  نهودن  ايامي إلى "النهود الم
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سمائ الشرط  في بنا  بر"جهاد اليكاح"، وممارس  الزيا مع غنر النهود، وذلك في سبنل إيقاذ 
في طلا الشرط  امدند  أملوا لنص "شعا إسرائنل". وي رت محكم  الدلح في القدل بعد  هر 

 اعاقال أعضا  ال لن  الساكمال الاحقنق.
 8/9/4104اة الجديدة، رام هللا، الحي

 
 واالستخبارات سالح الجو نظريتي أفشلت غزة حرب: يديعوت أحرونوت .27

 أنثبات غزة قطا  في األ نرة الحرا إ  العبرن ، أحرويوت ندنعوت دحنن  االاحاد: قالت – غزة
 وم المقا قدرات اطور بنضل الحروا  الل واالسا بارات الجو سالح على االعاماد ي رن  فشل

 الي رنات فشل بعد للجنش ال اص للادرنا منزاينات ردد في لإلسرا  الدحنن  ودعت .وسالحها
 أ  إلى مشنرة إسرائنل، على  طراً  نمنثل الطرنق  ذات على االسامرار أ  مؤكدة الحرا، في السابق 
 بطرنق  لجنشا ادرنا نا  ل  إ  بكنثنر أدعا وساكو  الشمالن ، الميطق  في ايدلع قد المقبل  الحرا
 .منزاينائ زنادة مع  اد 
 إسرائنلن  اجسل ألجهزة اللبيايي هللا حزا كشف بعد مااالن  اطورات الشمالن  الميطق  واشهد
 .وقدنها

 8/9/4104 ظبي، ابو االتحاد،
 
 تكشف عن "مفاجآت" حماس بحرب غزة "إسرائيل"واشنطن بوست": " .28

ت فنئ ع  عدد م  األشنا  الاي فعلاها حمال يشرت دحنن  واشيط  بوست اعلنقا كشنالجزنرة: 
وشكلت مناجأة إلسرائنل، وأشارت إلى أ  القطا  شهد اقاااال هو األعيف ميذ عقد م  الزما  اياهى 

 بهدي  بن  الطرفن  قبل يحو أسبوعن .
وأوضحت الدحنن  أ  ضابط م ابرات إسرائنلنا رفنعا عقد قبل أنا  دا ل وزارة الدفا  اإلسرائنلن  
مؤامرا لدحننن  أجايا شرح فنئ بعرض للشرائح األمور الاي فاجأت إسرائنل م  جايا عدوها 

 المامنثل في حمال.
وأضافت الدحنن  أ  الجيرال في الم ابرات اإلسرائنلن  الذي اشارط عد  الكشف ع  اسمئ ياقش 

حمال وغنر ذلك م   أعداد الضحانا والهيدس  المعمارن  لليناق ويقاط اياشار قواعد إطالق دوارنخ
وأشارت الدحنن  إلى أ  الضابط اإلسرائنلي عرض قاذفات دوارنخ اعود لحمال قال إيئ  األمور.

ويسبت الدحنن  إلى الضابط اإلسرائنلي قولئ إ  بالدش كايت اعرف أ   يادرا ما شاهد شبنها لها.
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ار، وأ  هياك أيناقا ماعددة حمال اقو  بادرنا فرق هجومن  برمائن ، وأيها امالك الطائرات بدو  طن
 وطونل  في كل االاجاهات احت األرض في غزة.

وأضافت أ  حمال قامت في الحرا بإطالق حوالي عشرة يالف داروخ على إسرائنل، وأيها ال 
داروخ ويالف يالف قذاف الهاو . وا اامت الدحنن  بالقول إ  شعبن   3000ازال امالك قراب  

 في أعقاا هذش الحرا اإلسرائنلن  على غزة. حمال ارانعت أكنثر ما نكو 
 1/9/4104الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 االحتالل بعد استشهاد الفتى محمد سنقرطو الـقدس بين المواطنين في  مـواجهات عنيفة .29

  في القدل الشرقن  المحال   هر أمل، اساشهاد الناى محمد عبد المجند أعل أرياؤوط:عبد الرؤوف 
ماأنثرًا بجراح أدنا بها األحد الماضي، إنثر إطالق جنش االحاالل اإلسرائنلي عامًا(  22سيقرط  

 .اليار علنئ م  مساف  قرنب  لدى اواجدش بالقرا م  ميزلئ في حي وادي الجوز في المدني 
وشهد حي وادي الجوز مواجهات عينن ، أمل، بعد ده  قوات االحاالل اإلسرائنلي  نم  العزا ، ما 

شرات المواطين  بجروح، يقل بعضه  إلى المساشنى للعالا، فنما أغلقت المحال أدى إلى إداب  ع
 .الاجارن  في المدني  أبوابها حدادًا على اساشهاد الناى سيقرط

وكا  الناى سيقرط أدنا برداد  مطاطن  في رأسئ أطلقها علنها جيود االحاالل نو  األحد 
 .ادوا علنئ بالضراالماضي بنيما كا  ناواجد أما  ميزلئ قبل أ  نع

وقد هاجمت قوات االحاالل اإلسرائنلي، أمل،  نم  العزا  الاي أقنمت للشهند الناى حنس أطلقت 
الرداص المطاطي وقيابل الغاز المسنل للدمو  وقيابل الدوت بااجاش المواطين ، ما أدى إلى 

 .عددًا م  الشبا إداب  العشرات م  المواطين  ا  يقل بعضه  إلى المساشننات، كما اعاقلت 
وقد أغلق الشبا  الملنثمو  طرنق وادي الجوز بحاونات الينانات ورشقوا الحجارة على قوات االحاالل 

 .اإلسرائنلي الاي اياشرت بكنثاف  في الميطق 
وبشكل عنوي أغلق الاجار أبواا محاله  الاجارن ، وب اد  في مركز المدني  وهي شوار  دالح 

 .والزهرا ، حدادا على اساشهاد الناى سيقرطالدن  والسلطا  سلنما  
8/9/4104األيام، رام هللا   
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 "األقصى"لسيطرة أكبر على  ويمهدنظمة العربية أل  إرضاء   تفكيك جسر باب المغاربة: خطيب .31
إ  قنا   2948كمال  طنا يائا رئنل الحرك  اإلسالمن  بنلسطن   : قالالقدل-محمد محس  واد

ل شبي الذي أقامئ مساوطيو  على مد ل باا المغارب  لنل إال إرضا  إسرائنل بانكنك الجسر ا
لبعض األي م  العربن ، وذرا للرماد بالعنو ، وقد نكو  امهندا لسنطرة إسرائنلن  أكبر على المسجد 

 األقدى.
أددر رئنل الوزرا  اإلسرائنلي بينامن  يايناهو أوامرش بانكنك الجسر ال شبي الذي أقامائ الجمعنات و 

االسانطاين  على مد ل ال باا المغارب  المؤدي للمسجد األقدى، حنس اؤكد مدادر ماعددة أ  
 هذا القرار جا  بضغط م  األرد  داحا الوالن  الدنين  على القدل.

وحول دوافع المؤسس  اإلسرائنلن  لانكنك الجسر ال شبي بال باا المغارب ، ودف الشنخ كمال 
المن  بالدا ل النلسطنيي القرار بأيئ "أسلوا للمراوغ ، واجهنز  طنا يائا رئنل الحرك  اإلس

 ل طوات أكبر، وامهند القاحا  المساوطين  المسجد األقدى في األعناد النهودن ".
واعابر أ  انكنك الجسر "مجرد ذر للرماد في العنو ، ومحاول  اسارضا  للي م  العربن  الاي اقن  

 عالقات مع ال أبنا".
رة يت إ  االعادا ات اإلسرائنلن  الماوادل  على القدل واألقدى "اشكل طعي  للرد "، وقال للجزن

وأيها قد اارك اداعنات وايعكاسات سلبن  على المملك  بحك  عالقاها الاارن ن  ووداناها الدنين  على 
 القدل، حسا قولئ.

1/9/4104الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 ثلة قتلة ومجانين على العرب محاربتهم "داعش": 48مؤسس الحركة اإلسالمية في  .30

الشنخ عبد هللا يمر  48قال مؤسل الحرك  اإلسالمن  دا ل أراضي  :ودنع عواودة -اليادرة 
درونش إ  حرك  داعش عبارة ع  مجموع  قال  ومجاين  يجمت ع  حرمايه  م  حقوقه  على ند 

ع  وجود عشرة  "الشاباك" اإلسرائنليوعلى  لنن  كشف جهاز األم  العا   .الحكا  العرا والمسلمن 
م  فلسطنيني الدا ل في دنوف داعش قال درونش إ  هذش غنر قائم  في إسرائنل، يافنا في 
حدنس لإلذاع  اإلسرائنلن  العام  أمل وجود أي بذور أو فرو  لحرك  داعش لدى فلسطنيني الدا ل 
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لمن  نعنشو  في دول اسابدادن  ل  الشباا العرا والمس"بأي شكل م  األشكال. واابع القول إ  
 ".احقق أحالمه  بالحناة الدنمقراطن  الكرنم 

8/9/4104القدس العربي، لندن   
 
 414شهيدا من أصل  009سلطات االحتالل تقّر باحتجاز جثامين  .32

مؤ را ردا م  قنادة جنش « مركز القدل للمساعدة القايوين  وحقوق اإليسا »القى  :وفا –را  هللا 
 شهندا في مقابر األرقا . 229الل اإلسرائنلي ننند باحاجاز جنثامن  االحا

، ع  إداياها «الحمل  الوطين  السارداد جنثامن  الشهدا  والكشف ع  مدنر المنقودن »وأعربت 
القون  لرد جنش االحاالل اإلسرائنلي. وقالت إ  المحامي في مركز القدل للمساعدة القايوين  محمد 

اابع ملف الشهدا  المحاجزة جنثامنيه  والمنقودن  لدى سلطات االحاالل والمحاك  أبو سيني ، الذي ن
اإلسرائنلن ، قد القى هذا الرد مؤ رًا جوابًا على رسائل كا  قد بعس بها إلى قنادة جنش االحاالل، 

 طالا فنها باإلبالغ ع  عدد الشهدا  المحاجزة جنثامنيه  وأسمائه  وأماك  احاجازه .
 121 ، أ  ما ابقى م  جنثامن  الشهدا  المحاجزة، وفقًا لما هو مونثق لدنها ننوق وأكدت الحمل

شهندة وشهندا، وأ  على حكوم  إسرائنل وجنش االحاالل احم ل كامل المسؤولن  ع  جمنع جنثامن  
ت علنئ ااناقنات جينف لعا   ، 2949الشهدا  المحاجزة وفقا لما جا  في القايو  الدولي وما يد 

م  ااناقنات جينف األولى والنثالنث  والرابع ، وكذلك ما يص  230،210،27جا  في المواد سنما ما 
 م  البراوكول الملحق بهذش االاناقنات. 34علنئ البيد 

8/9/4104الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 المستقبل سيكون للمقاومة بكافة أشكالها: الفلسطينيةاستطالع لشريحة من النخبة  .33

سعًنا ميئ للحدول على رؤى وقرا ات الي ب  فنما ناعلق باألوضا  الراهي  : يابلل –مداد 
والمساقبلن  بعد الحرا اإلسرائنلن  على غزة، أجرى المركز المعادر للدراسات واحلنل السناسات 

ياشطو  ومحللو  سناسنو ، ش دن    11 مداد( اساقراً  لشرنح  م  الي ب  النلسطنين  بلغت 
ي المجلل الاشرنعي( موزع  بن  الضن  الغربن  وقطا  غزة، وذلك في النارة ما أكادنمنو ، يواا ف
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وهذا هو االساقرا  ال امل الذي نجرنئ المركز ضم  سلسل   1/9/1024وحاى  32/8بن  
 اساقرا ات للي ب  النلسطنين  في قضانا عدة.

 وطرح مركز  مداد( على الي ب  المساقرأة يراؤه  األسئل  الاالن :
 كنف أنثرت الحرا في رؤى وادورات الشعا النلسطنيي في الضن  الغربن  اجاش المقاوم ؟  -2
 كنف سايعكل  الحرا على مساقبل المناوضات النلسطنين  اإلسرائنلن ؟   -1
 هل اعاقد أ  هياك م اوف على الوحدة الوطين ؟ وما هي؟  -3
 ك  أ  نا  ذلك ؟هياك إقرار بضرورة اقون  حكوم  الوفاق الوطيي، كنف نم  -4
 

 وباالطال  على ياائج االساقرا  جا ت يرا  الي ب  النلسطنين  على اليحو الاالي:
: الرؤى تجاه المقاومة  أوال 

اانقت غالبن  الي ب  النلسطنين  المساطلع رأنها أيئ م  الياحن  الي رن  ارانعت وانرة الي رة إلى 
أشكالها، وأ  المقاوم  السلمن  والشعبن  هي شكل  المقاوم ، وأ  المساقبل سنكو  للمقاوم  بكاف 

المقاوم  السائد في المرحل  الحالن ، مامنثال بالمسنرات والمواجهات المسامرة بن  المواطين  وقوات 
االحاالل عيد اليقاط السا ي  كالحواجز ومياطق الجدار والمساوطيات، وفي الوقت ينسئ ال نمك  

ما فنها المقاوم  المسل ح  وأ  هذا ال نار بات مطروًحا بقوة في االساغيا  ع  األشكال األ رى ب
 الشار  النلسطنيي، ي ًرا لعدة عوامل، ميها:

 الاناف الشعا بكل مكوياائ حول المقاوم  النلسطنين  في غزة  الل الحرا.  -2
لسطنيي، الاأنند الشعبي للمناوضات المدعوم  بالمقاوم  ك نار جدند لاحقنق مطالا الشعا الن  -1

دراك أ  المناوضات وحدها ل  اكني اليازا  الحقوق.  وام
إال أ  الغالبن  كذلك اعابرت أ  هياك مجموع  م  المعنقات في الضن  الغربن  في المرحل  الحالن ، 

 واضعف  نارات الشعا النلسطنيي وم  أبرزها:
غربن  في المرحل  الراهي ، ال روف السناسن  واالقادادن  واالجاماعن  الاي اعنشها الضن  ال   -2

 والاي اشكل عائًقا أما  أي حراك مجامعي.
غناا الاوافق السناسي الوطيي الشامل، مما نعنق ضما  أي شكل م  أشكال العمل المي  ،    -1

 سوا  كا  مقاوم  شعبن ، أو سلمن  أو أي شكل ي ر.
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 اإلسرائيلية -ثاني ا: مستقبل المفاوضات الفلسطينية 

ل الي ب  النلسطنين  ع  مساقبل المناوضات إ  كايت ساسامر بالطرنق  ينسها، أ  أ  وعيد سؤا
 اليهج الاناوضي سناغنر في المرحل  المقبل ، كايت رؤى وادورات الي ب  كاآلاي:

غالبن  الشرنح  المساقرأة رأت أ  المناوض سنسانند م  اجرب  الوفد النلسطنيي المشارك في 
اال الحرا على غزة م  ماغنرات في العملن  الاناوضن ، وهذا سنناح أما  مناوضات القاهرة، وما 

 المناوض النلسطنيي اسا دا  العدند م  الماغنرات وميها:
اسا دا   نار المقاوم  كورق  جدندة في الاناوض مع االحاالل بدناها ورق  داعم  للعملن    -2

 السناسن .
 اجه  إسرائنل م   الل المي مات والمحاك  الدولن .فاح باا جدند على المجامع الدولي ومو   -1
 ض  المناوض النلسطنيي لالعبن  إقلنمنن  جدد للضغط بااجاش الاسون  مع الجايا اإلسرائنلي.  -3
ادطناف الرأي العا  العالمي مع النلسطنينن  بعد الحرا، سنذها بااجاش الاغننر في    -4

 نشكل إحراًجا إلسرائنل يحو الجدن  في المناوضات.المناوضات لدالح الجايا النلسطنيي مما 
إال أ  يسب  قلنل  م  المسالقرئن  رأت أ  يهج المناوضات ل  ناغنر عما قبل الحرا على غزة، 

 وذلك ألسباا ميها:
الضغط اإلسرائنلي على الجايا النلسطنيي، بحنس ال ندبح أما  القنادة النلسطنين  سوى   -2

 شروط إسرائنل وهنمياها.الذهاا للمناوضات ضم  
غناا اإلجما  الوطيي النلسطنيي اجاش يهج المناوضات وسناساها المساقبلن ، وعد  وجود   -1

 بريامج موحد نض  كاف  القوى والندائل للذهاا إلى مناوضات م  يو  جدند.    
 

 ثالث ا: مستقبل الوحدة الوطنية
دة الوطين  النلسطنين  قطعت شوطا كبنًرا، على الرغ  م  اأكند الغالبن  الع مى على أ  الوح

واجاوزت العدند م  اإلشكالنات السابق ، م   الل اشكنل حكوم  الوفاق الوطيي، وكذلك الوفد 
النلسطنيي المشارك، إال أيئ ما زالت هياك م اوف على مساقبل الوحدة الوطين  النلسطنين  في 

  :المرحل  المقبل ، وااجسد الم اوف باألمور اآلان
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 عد  االاناق على بريامج سناسي وطيي موحد نض  كاف  األطر والندائل. -2
ارانا  حد ة الندل اإلداري بن  الضن  والقطا ، ودعوب  الاودل الى حلول سرنع  بهذا -1

 ال دوص.  
عودة  الاراشق اإلعالمي والمياكنات بن  الندنلن  األكبر "فاح" و"حمال" بعد الحرا على   -3

 غزة.
 الاد الت ال ارجن  الاي ما زالت اعارض أي اطور في مسار الوحدة الوطين  .  -4
عد  اكامال مسنرة الاغننر المؤسسااي في الي ا  السناسي النلسطنيي لغان  نوميا هذا، لناوا   -0

 الوحدة المؤسساان  .
 

 رابع ا: حكومة الوفاق الوطني
الوفاق الوطيي اعابر  طوة مهم  في مسنرة  اعابرت يسب  كبنرة م  المساطلع  يراؤه ، أ  حكوم 

 الوحدة الوطين ، ولذا نجا العمل على ادعنمها، واقوناها، واعزنز دورها وذلك م   الل:
اسامرار الحوار بن  الندائل وعلى رأسها فاح وحمال، وايعقاد دائ  للجس  القنادي الممنثل   -2

 الداع  لحكوم  الوفاق الوطيي.لمي م  الاحرنر النلسطنين ، لنشكل الغطا  السناسي 
انعنل بريامج الحكوم  القائ  أدال على إعمار قطا  غزة، والشرو  في االيا ابات، حنس أيئ   -1

 بعد الحرا زادت أهمن  هذا البريامج.  
 اشكنل وزارة أو هنئ  دا ل الحكوم  و نناها إعمار قطا  غزة وامعادة بيا  ما دمرش االحاالل.   -3
على ربط الضن  الغربن  بقطا  غزة لاسهنل مها  عمل حكوم  الوفاق واقون  أدائها العمل    -4

 وهذا ناطلا إلزا  إسرائنل بما ا  االاناق علنئ في أوسلو م  اسهنل الحرك  بن  الضن  والقطا .
إال أ  يسب  قلنل  م  الي ب  رأت أ  نا  اغننر الحكوم  في المرحل  المقبل ، مع طرح فكرة اشكنل 

كوم  وحدة وطين ، وشمولن  حكوم  الوحدة الوطين  على وزرا  م  كاف  الحركات السناسن  مما ح
 نضم  الودول لقرارات وحدون  ونضم  امنثنل كاف  ألوا  الطنف السناسي في دياع  القرارات.

7/9/4104 المركز المعاصر للدراسات وتحليل السياسات )مداد(  
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 ة لمتابعة إعادة إعمار غزةاإلعالن عن تأسيس اللجنة الشعبي .34
غزة: أعليت العدند م  مؤسسات المجامع المديي واليقابات النلسطنين  ع  اأسنل "اللجي  الشعبن  

( اجاماًعا 9|2مؤسس  مدين  ويقابن ، مسا  أمل السبت   20لماابع  إعادة اعمار غزة". وعقد ممنثلو 
المؤامر الاأسنسي للجي ، حنس ا  مياقش  في مقر يقاب  المهيدسن  النلسطنينن  بغزة قبل اعال  

 األهداف وأعمال اللجي ، نث   را المجامعو  إلعال  البنا  الاأسنسي للجي . 
وألقى سالم  بسنسو يقنا المحامن  النلسطنينن  البنا  الاأسنسي للجي  قال فنئ "حردًا على إعمار 

، وحنا ًا على حقوق المواطين  في الوط  بالميهجن  الدحنح  وبما نحقق المدلح  الوطين  العلنا
اإلعمار، وحقه  في العنش حناة كرنم ، والبنً  لإلرادة الشعبن  النلسطنين  بعندًا اسننل أموال 
الاعونضات، اداعت مؤسسات المجامع المديي بهدف الدفا  ع  حقوق الماضررن  والضغط لاوحند 

 الجهود واكامل األدوار واسرنع اإلعمار " 
7/9/4104قدس برس،   

 
 "قناديل الكاز"فلسطينيا  شمالي غور األردن يعيشون على  311القدس العربي:  .35

، إال أ  سكا  الغور «بدو»حاى وام  كايوا ندينو  احت مرسمى  :فادي أبو سعدى - الغور
الشمالي على يهر األرد  شرق الضن  الغربن  المحال ، ه  فلسطنينو  م  أدحاا األرض 

 .ا  محاف   طوبال، الاي اشكل نثلس مساح  الضن  الغربن األدلنن ، فه  م  سك
واعرض سكا  هذش الميطق  الاي نطلق علنها المالح والمضارا البدون ، في السيوات النثالس األ نرة 

ميشأة له  في  400لايكنل غنر مسبوق على أندي سلطات االحاالل، الاي أقدمت على هد  
 .  بن  الحن  واأل رالميطق ، وال زالت إ طارات الهد  ارده

ش دا. ونقولو   300  عددهزارت الميطق ، واطلعت على معاياة المواطين  البالغ  "القدل العربي"
مياورات وادرنبات عسكرن  لجنش االحاالل نسا د  فنها األسلح  النثقنل  وقذائف لايه  م  ناعرضو  

ذش المياورات هو الضغط علنه  الدبابات، واسامر م  نو  األحد وحاى نو  ال منل، والغرض م  ه
 .للرحنل ع  المكا ، وسرق  المزند م  األرض، لحساا المساوطيات والمعسكرات االحااللن 

إلى أسوأ،  سنئوأكد عارف دراغم ، رئنل مجلل ميطق  المالح والمضارا البدون  أ  وضعه  م  
المزند م  األراضي، كما فاالحاالل نوادل ادرنباائ العسكرن   مس  أنا  في األسبو ، وندادر 
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نوسع مساوطياائ بهدو  بعندًا ع  اإلعال ، حنس شهدت فارة العدوا  العسكري اإلسرائنلي على 
وحدها، والعمل « مسكنوت»وحدة اسانطاين  جدندة في مساوطي   40قطا  غزة، بيا  ما نزند ع  

السنطرة على األرض، وأضاف أ  هياك اسارعًا في وانرة «. روا  وين وال»جار  في مساوطيات 
وطرد سكايها ميها إلفراغها واحونلها إلى فضا  مناوح للمساوطين  ولمعسكرات جنش االحاالل الذن  

 ".قيادنل الكاز" ناماعو  بالمناش العذب  والكهربا  بنيما كل النلسطنينو  هياك ال زالوا نسا دمو 
8/9/4104القدس العربي، لندن   

 
 ائد إلى الشجاعية.. راجع أتعلم"يطلقون حملة "ع 48الـ عرب  .36

بادرت العدند م  الجمعنات والحركات في المجامع العربي في الدا ل إلى إطالق : رازي يابلسي
حقنب  مدرسن  م   4800حمل  "عائد إلى الشجاعن .. راجع أاعل "، حنس جمعت  اللها قراب  الر 

ة، ونأاي هذا اليشاط اسامرارًا لحمالت كاف  البلدات العربن  سارسل إلى أطنال حي الشجاعن  في غز 
 اإلغانث  والعو  الاي أطلقت بالدا ل النلسطنيي إلسياد غزة وأهلها.
حدى مي مات الحمل  سهنر بداري ، لر"عرا  " إ  "هذش الحمل  جا ت بعد 48وقالت الياشط  وام

عن ، حنس علميا الاوادل مع أهليا في غزة، وبالايسنق مع المركز الشبابي النلسطنيي في حي الشجا
أيئ وبعد ادمنر بنوت الحي على قاطينها، أدبحت الطالا بال أدوات قرطاسن  للعودة إلى 
المدارل، فباشريا بالحمل  الاي كا  هدفها جمع ما نمك  م  المسالزمات المدرسن  لمسايدة طالا 

 حي الشجاعن ".
ل حقنب  رسال  م  طنل شارك في واابعت بداري : "باإلضاف  إلى الحقنب  والقرطاسن ، ساوضع في ك

الحمل ، إلى طنل ي ر في حي الشجاعن ، وسنا  اوزنع الحقائا المدرسن  على الطالا في حي 
الشجاعن  م   الل نو  ارفنهي سني مئ المركز الشبابي النلسطنيي في الحي، سييض  إلنئ عبر 

 السكانا إ  سمحت ال روف".
7/9/4104 48عرب   
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 رواتبالصرف حال لم تُ ب هدد بتصعيد خطواتها ضد حكومة التوافقنقابة موظفي غزة ت .37

أعليت يقاب  المو نن  الحكومنن  في قطا  غزة، أيها سوف اقو  بادعند : أشرف الهور -غزة 
احاجاجااها ضد حكوم  الوفاق برئاس  رامي الحمد هللا، في حال ل  ادرف روااا المو نن ، 

 .واالعاراف به  بشكل كامل
ل اليقاب  محمد دنا  في مؤامر دحافي عقدش  الل فعالن  احاجاجن  على عد  القي وقال رئن

المو نن  رواابه ، إ  اليقاب  ساقو   الل األنا  المقبل ، بادعند االحاجاجات ضد حكوم  الاوافق، 
وحمل دنا  الرئنل محمود عبال ورئنل v .مطالبا الجمنع باحمل مسئوولناائ اجاش مو ني غزة

كا  األجدر بما ذي القرار مراعاة  روف المو نن  الدعب  وعد  اطالق : المسوولن ، وقالالوزرا  
 .أي ادرنحات اوانرن 

8/9/4104القدس العربي، لندن   
 
 / سبتمبرفلسطينيا  منذ بداية أيلول 047االحتالل اعتقل  :نادي األسير .38

في األسبو  األول م  شهر  أفاد مركز حقوقي فلسطنيي أ  سلطات االحاالل اإلسرائنلي اعاقلت
 فلسطنينا. 217أنلول  سبامبر( الجاري 

وأوضح "يادي األسنر" النلسطنيي في بنا  دحني، النو  األحد، أ  عدد المعاقلن  م  ميطق  
ش دا، وهي األعلى بن  مياطق الضن  الغربن  المحال ، الاها ميطق  جين  الاي  18ال لنل سجل 

معاقال، وفي القدل  12نما كا  عدد المعاقلن  م  را  هللا والبنرة ف .13ودل عدد معاقلنها إلى 
م   وسا معاقلن ،  8وودل عدد المعاقلن  في طولكر  إلى  معاقال. 21، وفي بنت لح  10

 .2م  قلقنلن ، أما م  سلننت وطوبال فقد كا  عدد المعاقلن   3يابلل، و
7/9/4104، فلسطين أون الين  

 
 المرضى يعانون أوضاعا  صحية صعبة جراء اإلهمال الطبياألسرى  :نادي األسير .39

"األنا ": أفاد يادي األسنر، أمل، بأ  وضع األسرى دا ل سجو  االحاالل، نشهد اراجعا  -جين  
ماسارعا جرا  سناس  اإلهمال الطبي المميهج  واإلجرا ات واالياهاكات الاعسنن  والاي ناعرضو  

محاف   جين ، راغا أبو دناك: إ  األسرى المرضى في سجو  وقال رئنل يادي األسنر في  .لها
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االحاالل نعايو  أوضاعا في غان  السو  يانج  لإلجرا ات الاعسنن  الاي امارسها بحقه  إدارة 
سجو  االحاالل، وسناس  المماطل  في اوفنر أطبا  م ادن  وعد  اوفنر العالا الالز  للسرى 

 .المرضى
عايو  م  الحرما  م  العالا، واالفاقار للعدند م  االحاناجات الملزم  وأكد أ  األسرى المرضى ن

إدارة السجو  باوفنرها، بشكل نازام  مع هجم  شرس  أدبحت اينذها وحدات الجنش و"النماز" 
جرا  الايقالت، اللنليوالسجايو  في العدند م  السجو  بحق األسرى، وشملت سناس  الانانش  ، وام

" و"شط "،  الل اآلوي  األ نرة، ومدادرة مقاينات األسرى، والحد م  و اد  في سجيي "مجدو
 .قيوات الالنزة، ومدادرة الكاا العلمن  والنثقافن ، وذلك بهدف عزل األسرى ع  العال  ال ارجي

8/9/4104األيام، رام هللا   
 
 آب الضفة خالل شهر في 01وفاة غير طبيعية بغزة مقابل  حالة43الهيئة المستقلة" ترصد " .41

حال  وفاة في  33ذكرت الهنئ  المساقل  لحقوق اإليسا  "دنوا  الم ال "، أمل، أيها رددت : را  هللا
حاالت في  20حال  في قطا  غزة، مقابل  13 روف غنر طبنعن ، الشهر الماضي، م  ضميها 

از الضن ، مشنرة إلى اسامرار ورود شكاوى ااعلق بالاعذنا وسو  المعامل  في مراكز االحاج
وأوضحت الهنئ  في اقرنرها الدوري حول "االياهاكات الواقع  على حقوق اإليسا   .والاوقنف

والحرنات العام  في فلسطن "، ونغطي الشهر الماضي، أ  حاالت الوفاة اوزعت على اليحو الاالي: 
فاة حالاي و لالضن ، إضاف  ب 3ميها في غزة و 4حاالت وفاة يانج  الشجارات العائلن ، وقعت  7

حاالت وفاة في  روف غامض  وقعت جمنعها في  0يانج  فوضى السالح وقعاا في القطا ، و
حاالت وفاة يانج  عد  اا اذ احاناطات السالم  العام  وقعت حالاا  ميها في الضن   3الضن ، و

 حال  وفاة، يانج  اإلعدا   ارا إطار القايو ، 22وقو  لوأشارت  .مقابل حال  واحدة في القطا 
 8شكوى، ااعلق بالاعذنا وسو  المعامل ، م  ضميها  22ولنات القنها  .قطا  غزةبوقعت جمنعها 

 .غزةبشكاوى  3شكاوى في الضن  و
8/9/4104األيام، رام هللا   
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 لوكالة األونروا االستشارية اللجنة إلى انضمامها الفلسطينية باإلمارات ُتثمن قرار الجالية .40

 ايضما  قرار أ    اإلمارات، دول  أرض على النلسطنين  الجالن   أبيا عوض: أكد شروق -دبي 
 لإلمارات اإليسايي الدور نعزز األويروا،» الالجئن  غوس لوكال  االساشارن  اللجي  إلى اإلمارات
 اجاش الاارن ي اإلمارات دور على اأكندا ونأاي الماحدة، األم  م ل  احت النلسطنين ، للقضن  الداع 
 ووحدائ أرضئ على وجودش اساهدف الاي الجرائ  ألبشع وناعرض اعرض الذي طنيي،النلس الشعا

 .الوطيي ارابئ على المساقل  النلسطنين  الدول  وبيا  واالساقالل والعودة للحرن  واطلعاائ
 لإلمارات اإليسايي الدور نعزز الدولن ، الوكال  هذش في االساشارن  للجي  اإلمارات ايضما  إ  وقالوا
 للمواقف قوناً  وداعماً  مسايداً  عامالً  ونشكل الماحدة، األم  م ل  واحت النلسطنين  للقضن  اع الد

 في كا  اإلمارات دوت وأ  السنما الماحدة، األم   اد  الدولن ، المحافل في العادل  النلسطنين 
 دولائ وبيا   المشروع حقوقئ اسارداد في النلسطنيي الشعا حق ونؤكد ومؤازرا داعما المياسبات كل

 الشرنف. القدل وعادماها المساقل 
8/9/4104 ظبي ابو االتحاد،  

 
 سياستنا الخارجيةبيلتقي عباس: القضية الفلسطينية ستظل محتفظة بمكانتها التقليدية السيسي  .42

السنسي، النو  األحد، بمقر رئاس  الجمهورن  بمدر  عبد النااحاساقبل الرئنل : هشا  المنايي
مود عبال، رئنل دول  فلسطن ، وذلك بحضور سامح شكري وزنر ال ارجن ، ورناض الجدندة، مح

المالكي، وزنر  ارجن  دول  فلسطن ، ومحمد الاهامي رئنل جهاز الم ابرات العام ، والدكاور 
دائا عرنقات عضو اللجي  الايننذن  لمي م  الاحرنر النلسطنين ، ويبنل أبو ردني ، الياطق الرسمي 

اس  النلسطنين ، ومجدي ال الدي، المساشار الدبلوماسي للرئنل النلسطنيي، والسننر جمال بِاس  الرئ
 الشوبكي، سننر دول  فلسطن  بالقاهرة.

ودرح السننر إنهاا بدوي، الماحدس الرسمي بِاس  رئاس  الجمهورن ، بأ  الرئنل النلسطنيي اساهل 
ودل لوقف إطالق اليار واحقنق الهدي  في اللقا  بمعاودة اقدن  الشكر لمدر على جهودها في الا

قطا  غزة، مساعرًضا األوضا  والاطورات ذات الدل  بالقضن  النلسطنين ، وسبل اسائياف 
 اإلسرائنلن . –مناوضات السال  النلسطنين  

واياول الرئنل النلسطنيي اإلجرا ات اإلسرائنلن  األ نرة لالسانال  على أربع  يالف دوي  م  أراضي 
  الغربن ، مؤكًدا أ  هذش اإلجرا ات لنست في دالح السال ، وم  شأيها اعقند أن  فرص الضن
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السائياف المسنرة الاناوضن  مع الجايا اإلسرائنلي، بكل ما نعينئ ذلك م  اقنند لل نارات 
 النلسطنين .

ياها وأضاف بدوي، أ  الرئنل السنسي قد أكد مجدًدا أ  القضن  النلسطنين  سا ل محان   بمكا
الاقلندن  في السناس  ال ارجن  المدرن ، مشدًدا على أهمن  العمل بشاى السبل لحدول الشعا 
قام  دول  فلسطنين  مساقل  ذات سنادة وقابل  للحناة على حدود  النلسطنيي على حقوقئ المشروع ، وام

 وعادماها القدل الشرقن . 2927الرابع م  نوينو 

 8/9/4104األهرام، القاهرة، 
 
 الفلسطيني نفاذ الحقّ إل مصر لن تتوانى عن بذل كل جهد ممكن ير الخارجية المصري: وز  .43

مجلل الجامع   اعهد وزنر ال ارجن  المدري سامح شكري في كلمائ أما  اجاما : الحناة –القاهرة 
بأ  مدر ل  ااوايى، وال الدول العربن  الشقنق ، ع  بذل كل جهد ممك  ودواًل إلى إيناذ  العربن 

شرعن  والحق النلسطنيي طبقًا للمبادئ الاي أرساها القرارات الدولن  ذات الدل  وفي إطار المبادرة ال
العربن  للسال . وقال إ  مدر اعمل النو  على ضما  احقنق المطالا النلسطنين ، كما أيها 

ة، الفاًا إلى أيئ ساساضنف قرنبًا، باالشاراك مع دول  اليروا الددنق ، مؤامرًا دولنًا إلعادة إعمار غز 
 الل كل ذلك، اسامر قوافل اإلغانث  والمساعدات اإليساين  في الودول عبر األراضي المدرن  
إلى قطا  غزة، كما أ  كل م  نساطنع بلوغ معبر رفح م  الجرحى والمدابن  نا  يقلئ فورًا إلى 

 مند جراحئ.المساشننات المدرن  مع مرافقنئ، إذ نسهر إ وائ المدرنو  على عالجئ واض
 8/9/4104الحياة، لندن 

 
 آالف من ضباط حرس الرئيس الفلسطيني ثالثةمصر تدرب : "جيروزاليم بوست" .44

قالت دحنن  "جنروزالن  بوست" اإلسرائنلن ، إ  مدر ايوي ادرنا نثالنث  يالف : دافنياز أحمد
ا إلحكا  ضابط م  "الحرل الرئاسي" ال اص برئنل السلط  النلسطنين  محمود عبال امهندً 

السنطرة على معبر رفح القرنا م  غزة. وأفادت يقاًل ع  مدادر فلسطنين  مسا  النثالنثا  إ  
حمال ل  اوافق على الك الادابنر. في ينل السناق، يقلت اإلذاع  العبرن  ع  وائل يدر الدن  

انبات يشر عطن ، سننر مدر بنلسطن  القول:" مدر والمسؤولن  النلسطنينن  ما زالوا نياقشو  ار 
الحرل الرئاسي عيد معبر رفح وعلى طول حدود غزة مع مدر". وأضاف:" م  الماوقع أ  نعقد 
اجاما  في القاهرة للعمل على العدند م  القضانا، بما في ذلك مطالا حمال ال اد  بالمنيا  
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ض وزنر البحري ومطار غزة وباليسب  إلسرائنل أ  اكو  غزة ميزوع  السالح". وأبرزت اإلذاع  رف
"لنل هياك فرد  بحدول حمال على  الدفا  موشنئ نعلو  النو  الجمع  الماضن  عيدما قال:

المنيا ، إيها لنست في دالح إسرائنل، وال مدر، وال حاى في السلط  النلسطنين ". ويقلت ع  
لمنيا  "الحرك  ل  ابيي ا القنادي البارز بحرك  حمال محمود الزهار نو  النثالنثا  الماضي القول:

والمطار في غزة، بدو  إذ ، ومواد البيا  الاي سنا  جلبها إلعادة بيا  غزة والمشارنع ساهدد أم  
 إسرائنل على اعابار أيها سازند قدرة حمال على اهرنا األسلح ".   

 3/9/4104المصريون، مصر، 
 
 مجموعة زين لالتصاالت تستكمل تسيير ثاني قوافلها اإلنسانية لقطاع غزة .45

الاداالت نثايي قوافلها للمساعدات اإليساين ، م  أما  مقر الهنئ  لسنرت مجموع  زن   :ا عم  
ال نرن  األردين  الهاشمن ، نو  أمل االول. وضمت القافل  نثمايي شاحيات محمل  بالمسالزمات 

ابرعت الطبن ، والطرود العنين  الاي احاوي على مواد امونين  أساسن ، حنس بلغ اجمالي المبلغ الذي 
 بئ المجموع  لاجهنز القوافل اليدف ملنو  دوالر.

 8/9/4104الدستور، عّمان 
 

 والتحالف الفلسطينيين الفصائل معلحزب هللا  مرتقبان لقاءان .46
 اللبيايي الشنخ هللا لحزا الايننذي المجلل رئنل يائا أ " المساقبل" يعن : علمت رأفت - دندا
 القوى واحالف النلسطنين  الاحرنر مي م  فدائل دايقنا مع عاجالً  لقا  طلا قاووق، يبنل

 مقر في الندائل قنادة مع النثالنثا ، غد نو  اللقا ن  موعد احدند ا  وأيئ حدة، على كل النلسطنين ،
 االسالمي الجهاد حرك  مقر في الاحالف قنادة ومع دندا، – الدباغ سهل في الدنمقراطن  الجبه 

 مع" هللا حزا" في رفنع لمسؤول يوعئ م  لقا  اول وهو. ينسئ و الن المدني  في دالع  شار  في
 الندائل هذش مع الحزا اوادل قيوات كايت بعدما طونل ، فارة ميذ الجيوا دعند على القنادان 
 وعلى هللا، حا حس  السابق اليائا الحزا في النلسطنيي الملف مسؤول على مركزنا اقادر
 . ضاهر زند الشنخ المدني  في لحزاا مسؤول عبر امر دندا ميطق  دعند
 م نمي سنما وال الم نمات في الوضع" ا  السناق هذا في" المساقبل"لر فلسطنين  مدادر وكشنت
 اللقا ن ". هذن  اعمال جدول رأل في سنكو  ومن  والمن  الحلوة عن 

 8/9/4104المستقبل، بيروت 
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 خطة تحرك عربي لعقد مؤتمر دولي إلنهاء االحتالل .47

وضع مجلل الجامع  العربن ، على مساوى وزرا  ال ارجن ،  ط  احرك فاعل  : الحناة –اهرة الق
لعقد مؤامر دولي  اص بالقضن  النلسطنين  م  جوايبها كاف  بهدف إيها  االحاالل اإلسرائنلي 

-بي األراضي النلسطنين  والعربن  المحال ، مسايدًا إلى قرار قضانا الاسون  اليهائن  للدرا  العر 
، وعلى رأسها الحدود واالسانطا  والقدل والالجئن  والمناش، وفقًا لقرارات الشرعن  الدولن  اإلسرائنلي

ومرجعنات عملن  السال  المانق علنها ومبادرة السال  العربن . كما أكد المجلل دعمئ الاحرك 
 النلسطنيي لاوفنر الحمان  الدولن  للشعا النلسطنيي.

ع  العربن  في األم  الماحدة ماابع  الجهود دا ل مجلل األم  لاحمل وكل ف المجلل المجمو 
مسؤولناائ لوقف الممارسات اإلسرائنلن  غنر الشرعن ، بما فنها االسانطا ، وحشد الدع  والاأنند 
للقرارات الماعلق  بالقضن  النلسطنين  في الجمعن  العام  والاحركات األ رى كاف  الاي اسعى إلى 

الل اإلسرائنلي األراضيل المحال ، ومطالب  األم  الماحدة بماابع  اونثنق حقوق وأمالك إيها  االحا
الالجئن  في أرض فلسطن  الاارن ن  للحنا  علنها لضما  حل عادل لمحي  الالجئن  وفق القرار 

 .294الرق  
-العربي القضن  النلسطنين  والدرا  »وشدد وزرا  ال ارجن  العرا في مشرو  القرار ال اص بر 

، على موادل  الاحرك العربي في جمنع عواد  الدول لدع  طلا «وانعنل مبادرة السال  اإلسرائنلي
دول  فلسطن  المقد  إلى الحكوم  السونسرن  بدناها الدول  المود  لدنها ااناق جينف، لدعوة 

د المسؤولن  األطراف السامن  الماعاقدة على ااناقنات جينف، إلى اجاما  فوري نهدف إلى اأكن
 الجماعن  للدول الماعاقدة في إيناذ أحكا  االاناقات واحارامها لاوفنر الحمان  للشعا النلسطنيي.

كما أكد وزرا  ال ارجن  العرا دعمه  جهود دول  فلسطن  المحال  للحدول على عضون  جمنع 
باعابار ذلك حقًا أدناًل الوكاالت الدولن  الم اد  وااليضما  إلى الموانثنق والبرواوكوالت الدولن  

 لدول  فلسطن .
يها   ودعا المجلل في قرارش إلى ضرورة العمل الجاد للاودل إلى حل جذري للقضن  النلسطنين ، وام
االحاالل اإلسرائنلي الذي هو لا اليزا ، وحض الوالنات الماحدة واللجي  الرباعن  الدولن  على إلزا  

اوفنر الشروط الاي اسمح باسائياف اناوض جاد نؤدي إلى إيها  إسرائنل احارا  اعاهدااها السابق ، و 
االحاالل في إطار زميي محدد وفقًا للمرجعنات المانق علنها، وقنا  الدول  النلسطنين  المساقل  

 .2927وعادماها القدل الشرقن  على  ط الرابع م  حزنرا   نوينو( عا  
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سرائنل م  أجل رفع الحدار غنر الشرعي ع  كما أكد المجلل اسامرار المطالب  بالضغط على إ
لنئ، بما فنها انعنل ااناق المعابر الذي ا  الاودل إلنئ عا   قطا  غزة وفاح المعابر م  قطا  غزة وام

، إضاف  إلى اسامرار دع  حكوم  الوفاق الوطيي النلسطنيي احت قنادة الرئنل محمود 1000
لاعبنر ع  الشكر لمدر لرعاناها الماوادل  عبال، والاي اشكلت بموجا ااناق المدالح ، وا
 وجهودها الحنثننث  لاحقنق الوفاق الوطيي النلسطنيي.

كما أكد وزرا  ال ارجن  اسامرار دعوة جمنع الدول بح ر اسانراد مياجات المساوطيات اإلسرائنلن  
العربن   المقام  على األرض النلسطنين  المحال . ودعا مجلل جامع  الدول العربن  جمنع الدول

األعضا  والددنق  حول العال  باقدن  كل أشكال الدع  العاجل إلى دول  فلسطن  لمساعدااها في 
إعادة إعمار قطا  غزة وحشد الدع  الدولي للمؤامر الدولي المقرر عقدش في مدر  الل شهر 

 اشرن  األول  أكاوبر( المقبل ال اص في هذا الشأ .
 8/9/4104الحياة، لندن 

 
غالق الجلسةوقف كلم .48  ة عباس في الجامعة العربية بشكل مفاجئ وا 

انادًنا للادعند على ما نبدو، أوقف رئنل اجاما  مجلل وزرا  ال ارجن  العرا في : 48عرا 
القاهرة، كلم  الرئنل النلسطنيي، محمود عبال، بعد  هر النو ، لنعل  الجلس  مغلق  مطالًبا 

 الدحافنن  ال روا م  القاع .
ل ناحدس ع  المدالح  النلسطنين  مع حرك  حمال، وع  االيقسا  وادًنا ما قامت بئ وكا  عبا

كما احدس ع  الجهود الاي بذلت لعقد المدالح ، لك  رئنل الجلس  قرر وقف ”. حمال بر"االيقالا
 .الكلم  وامغالق القاع  ووقف البس المباشر دو  إعطا  اوضنح وبشكل مناجئ

  والاعاو  المغربي دالح الدن  مزوار االجاما ، وقال  الل كلمائ إ  وارأل وزنر الشؤو  ال ارجن
واجا الدول العربن  اقدن  الدع  والمساعدات واقون  موقف فلسطن  دا ل المحافل الدولن  واعزنز 
دور حكوم  الوفاق الوطيي. وأشار إلى أيئ سل   الل زنارائ األ نرة إلى را  هللا الرئنل عبال 

محمد السادل رئنل لجي  القدل، وياقشا االوضا  السناسن  في فلسطن   رسال  م  الملك
 واالياهاكات االسرائنلن  في القدل.

وأكد دع  بالدش للقنادة النلسطنين  برئاس  الرئنل محمود عبال وال طوات الاي نيوي القنا  بها بشأ  
قام  الدول  النلسطنين  المساقل .  إيها  االحاالل وام
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ر ال ارجن  المورناايي أحمد ولد اكدي بالعدوا  الغاش  الذي اعرض لئ قطا  غزة، بدورش، يدد وزن
 وأكد وقوف بالدش شعبا وقنادة، مع الشعا النلسطنيي حاى نيال كامل حقوقئ الوطين .

م  ياحنائ، قال رئنل جامع  الدول العربن  يبنل العربي، إ  القضن  النلسطنين  كايت وال زالت 
اليسب  للعرا، مشنرا إلى أيئ رغ  عد  اساطاع  جامع  الدول العربن  ايننذ قرارات مركزن  ومحورن  ب

الشرعن  الدولن ، والمادل  بإيها  االحاالل، إال أ  ذلك ال نيني احمل الجامع  مسؤولنااها في 
 الدفا  ع  القضن  النلسطنين .

ة، مشندا بالمبادرة المدرن  وأدا  أمن  عا  الجامع  العربن  العدوا  اإلسرائنلي على قطا  غز 
 الماعلق  بوقف إطالق اليار، مؤكدا ضرورة اكنثنف الجهود واركنزها اآل  على إيها  االحاالل.

 7/9/4104 48عرب 
 
 محمد بن راشد: اإلمارات لم ولن تألو جهدا  في دعم القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية .49

او  يائا رئنل دول  اإلمارات رئنل مجلل الوزرا  أكد الشنخ محمد ب  راشد يل مك: وا  –  بي أبو
حاك  دبي، أ  السال  والعمل اإليسايي هما أه  ركائز السناس  ال ارجن  لدول  اإلمارات، مشنرا سموش 
إلى أ  المساهم  في جهود الايمن  الدولن  ااددر أجيدة الدبلوماسن  اإلماراان ، السنما وأ  عالقات 

   اقو  على السال  والايمن  واالينااح على  نارات الدداق  مع الجمنع.دول  اإلمارات مع العال
وأنثيى على ايضما  دول  اإلمارات للجي  االساشارن   جلس  مجلل الوزرا . ارأسئجا  ذلك  الل 

ي را لما ” أويروا“لوكال  األم  الماحدة إلغانث  واشغنل الالجئن  النلسطنينن  في الشرق األديى الر 
اقدنر لدور الدول  وقناداها كجه  داعم  دولنا للعمل اإليسايي بشكل عا  والقضن  نمنثلئ م  

النلسطنين  بشكل  اص، مؤكدا سموش أ  القنادة اإلماراان  ل  ول  األو جهدا في دع  القضن  
 النلسطنين  في م الف المحافل الدولن .

العربن  الماحدة إلى اللجي   ووافق مجلل الوزرا   الل جلسائ على طلا ايضما  دول  اإلمارات
األممن  وهو ما ناماشى مع السناس  ال ارجن  للدول  لاعزنز مكاياها ” األويروا“االساشارن  لوكال  

دولنا في العمل اإليسايي والمساهم  في الا ننف م  وطأة الاحدنات اإليساين  الاي اواجئ شعوا 
دع  المواقف النلسطنين  العادل  في ” األويروا“  في العال ، فنما نعزز ايضما  الدول  للجي  االساشارن

المحافل والميابر الدولن  الم الن  السنما في األم  الماحدة ومي مااها الما دد ، حنس كايت 
دائما اؤكد حق الشعا النلسطنيي في اسارداد حقوقئ المشروع  وبيا  دولائ المساقل  وعادماها 

 القدل الشرنف.
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ادبح دول  اإلمارات العضو ” األويروا“اللجي  االساشارن  للوكال  الدولن   وبايضما  الدول  إلى
وهي ” األويروا“السادل والعشرن ، حنس اجامع هذش اللجي  مران  سيونا لمياقش  القضانا الاي اه  
 اسعى للودول إلى اوافق في اآلرا  واقدن  اليدح والمساعدة للمنوض العا  للوكال .

 8/9/4104االتحاد، ابو ظبي 
 
 مليون درهم إلى غزة أثناء العدوان 143: اإلمارات .51

ملنو  دره ،  043فاقت مساعدات اإلمارات لقطا  غزة أنثيا  العدوا  اإلسرائنلي األ نر : أبو بي
رسال مساشنى مندايي للقطا ، كما وجئ داحا السمو  200ميها  ملنو  دره  إلعادة البيا ، وام

رئنل الدول ، حن ئ هللا، والنرنق أول سمو الشنخ محمد ب  زاند يل  الشنخ  لنن  ب  زاند يل يهنا ،
يهنا ، ولي عهد أبو بي، يائا القائد األعلى للقوات المسلح ، وماابع  سمو الشنخ حمدا  ب  زاند 
يل يهنا ، ممنثل حاك  أبو بي في الميطق  الغربن ، رئنل هنئ  الهالل األحمر، با دنص مبلغ 

 دات إيساين  عاجل  لدع  دمود أبيا  الشعا النلسطنيي.ملنو  دره  مساع 291
 8/9/4104االتحاد، ابو ظبي 

 
 ملك السعودية يتكفل بحج ألف من ذوي الشهداء الفلسطينيين .50

أمر ملك السعودن  عبد هللا ب  عبد العزنز باساضاف  ألف فلسطنيي م  ذوي الشهدا   :وكاالت
 ل اد  هذا العا . النلسطنينن  ألدا  فرنض  الحج على ينقائ ا

وقال وزنر الشؤو  اإلسالمن  واألوقاف والدعوة واإلرشاد الشنخ دالح ب  عبد العزنز يل الشنخ في 
ادرنح يقلائ وكال  األيبا  السعودن   وال( النو  األحد إ  هذش المكرم  "جز  م  الدع  السعودي 

 الماوادل والس ي للشعا النلسطنيي في المجاالت كاف ".
ئ "بهذش المكرم  نرانع عدد النلسطنينن  الذن  سنؤدو  الحج على ينق   اد  الحرمن  وذكر أي

 ألنا م  ذوي الشهدا  واألسرى". 21الشرننن  إلى 
 وأكد أ  الوزارة سابذل كل ما في وسعها إليجاح هذش االساضاف  واحقنق راح  الحجاا النلسطنينن .

 7/9/4104نت، الدوحة  الجزيرة 
 
 
 



 
 

 

 

 
           47ص                                     3334 العدد:     8/9/4104اإلثنين  التاريخ:

 

 ي: ال بديل أمام الفلسطينيين عن الوحدة لمواجهة االحتاللسياسي مغرب .52
قدل برل: رأى وزنر اإلعال  المغربي السابق القنادي في حزا االساقالل محمد العربي  -الرباط 

المساري أ  قدرة المقاوم  النلسطنين  أ  انرض على االحاالل اإلسرائنلي أ  نوقف حربئ ضد قطا  
الرغ  م  كل ال سائر الاي لحقت بالجايا النلسطنيي جرا  العدوا ،  غزة نعابر ايجازا مهما على

 وأكد أ  األرض اساطاعت أ  انرض ميطقها على الجمنع.
وقال المساري في ادرنحات  اد  لر "قدل برل": "للسف فإ  قدرة إسرائنل على احقنق كل ذلك 

سرائنل فررض علنها أ  ايزل م  ال راا كا  بسبا ما نعاينئ النلسطنينو  والعرا م  انرق ، يع  إ
كبرنائها العسكري واوقف الحرا، هذا شي  مه  ألييا ل  ياعود ميها هذا اإلجرا ، لك  األرض 

وأكد المساري أ  الاحدي األبرز الذي نواجئ الساح  النلسطنين  هو الوحدة،  انرض علنها ميطقها".
لى عبال وعلى "حمال" الوحدة، وقال: "الوحدة النلسطنين  ممكي  أل  واقع األرض ننرض ع

واإليسا  نشعر باألسى حقنق  عيدما نرى سناسنن  فلسطنينن  نؤدو  النمن  في مك  المكرم  نث  
نيكنثويئ في بضع  أنا ، هذا أمر نمل القلا مرارة. وقد اجامع عبال ومشعل عدة مرات لك  ل  

ات  اطئ  اؤدي في اليهان  نسنر ذلك ع  أي ياائج بسبا امسك كل ميهما بوجه  ي رش وبحساب
إلى ياائج  اطئ ، ولذلك فهذش أوضا  إما أ  اندل بالقوة كما حدل في الجزائر عيدما ذهبوا إلى 

ال فإ  الواقع سننرض ينسئ على الجمنع".  "إفنا " ب ط  واضح  وايازعوا حقوقه ، أو بالميطق، وام
 7/9/4104قدس برس، 

 
 في خرائطه "إسرائيل"يستبدل 'فلسطين بـ "عرب آيدل" .53

( السعودن  اس  MBCاسابدل بريامج اكاشاف المواها الشهنر "يراا أندول" على قياة   :السبنل
 "فلسطن " بكلم  "إسرائنل" على ال ارط  الاي نبنثها للبلدا  الاي زارها ال انار الماسابقن .

ا واسًعا م  قبل ياشطن  وأنثار الاغننر الذي لوح  مع اقاراا بد  الموس  النثالس م  البريامج اساهجايً 
 عرا وفلسطنينن  م  هذش ال طوة، معابرن  أيها امنثل يوًعا م  الاطبنع مع االحاالل اإلسرائنلي.

ونعابر  وطالا هؤال  إدارة القياة والبريامج بالاراجع عيها فوًرا، ووضع اس  فلسطن  على ال رنط .
المواها. فنما نعد اغننر اس   ال ابار  "يراا أندول" أو ل بريامج عربي ند ل إلى فلسطن  المحال
 "فلسطن " يوعا م  أيوا  الاطبنع مع االحاالل اإلسرائنلي.

 7/9/4104السبيل، عمان 
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 األمن مجلس أمام االحتالل إلنهاء الفلسطينية المبادرة طرح ترفض األمريكية اإلدارة .54
 إلى األ نرة زنارائ  الل يي،النلسطن الوفد األمنركن  اإلدارة الدن : أبلغت سعد يادن  - عما 

" اضطرارها"و األم ، مجلل أما  االحاالل إليها  النلسطنين  المبادرة طرح رفضها واشيط ،
 فلسطنينن ، مسؤولن  وفق الماحدة، الوالنات واعابرت .ذلك على اإلقدا  حال في" النناو" السا دا 

 المناوضات، ع  وبدنل  الجايا وأحادن  ةمينرد ساكو  اا اذها، ا  إذا النلسطنين ، ال طوة الك" أ 
 ."إيناذها في واشيط  اساعد ول 

 8/9/4104الغد، عمان 
 
 المفوض العام لألونروا يطالب بمساعدات عاجلة لدعم غزة .55

 أويروا( « وكال  األم  الماحدة لغوس واشغنل الالجئن »طالا المنوض العا  لر : الحناة –القاهرة 
الدول العربن  باقدن  مساعدات عاجل   مجلل الجامع  العربن  ا  اجاما بننر كرنيبول في كلمائ أم

ملنو  دوالر للسابنع األربع  المقبل  حاى ناسيى لها اقدن   47بر للوكال  الاي احااا إلى ما نقدر 
عادة البيا  للمؤسسات في غزة. وقال في كلمائ في االجاما  إ   في حاج  كبنرة « أويروا»الدع  وام

رسالاي األساسن  النو : م  فضلك ، ال »ع  المالي لمعالج  مسأل  إعادة اإلعمار، مضننا: إلى الد
 «.ايا روا ألسابنع قبل اقدن  المساعدة

 8/9/4104الحياة، لندن 
 

 من منشآتنا خالل الحرب على غزة 000"األونروا": تضرر  .56
ويروا"، عدد الميشآت الاابع  قدل برل: قدرت وكال  غوس واشغنل الالجئن  النلسطنينن  "اال -غزة 

ميشأة، بنيها نثالنث  ميشآت ادمرت بشكل كلي  222لها والاي اضررت جرا  العدوا  على غزة بر 
 وبحاج  إلى إعادة بيا .

بعملن  اقنن   بدأت ( أيها9|7وأكدت "االويروا" في بنا  لها اودلت "قدل برل" بيس   ميئ األحد  
  الحرا على غزة، والاي أسماها "األعمال العدائن  بن  "حمال" األضرار الاي لحقت بميشآاها يانج

سرائنل". وقالت "االويروا" إ  فرق بريامج البين  الاحان  واطونر الم نمات الاابع لها قامت بزنارة  وام
الميشآت الماضررة ميذ ميادف شهر اموز  نولنو( الماضي لاقنن  األضرار الطننن  والبالغ  

 لوضع األميي. وبحسا ما نسمح بئ ا
 7/9/4104قدس برس، 
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 كيةيرئيس "سي آي ايه" السابق يقول إن حماس هي هدف لالستخبارات األمر  .57

قال رئنل وكال  االسا بارات المركزن  األمنركن   سي يي انئ( السابق، الجيرال مانكل : 48عرا 
ألمنركن ، ودعا إلى هاند ، إ  حرك  حمال اشكل هدفا لاوجنئ ضربات إلنئ باليسب  لالسا بارات ا

اابا  سناس  االغاناالت ضد عيادر اي ن  "داعش" على غرار السناس  الاي اابعت ضد اي ن  
واطرق هاند ، في مقابل  أجراها معئ دحنن  "ندنعوت أحرويوت" ويشرت مقاطع ميها  القاعدة.

ومقاالي فدائل النو ، االنثين ، إلى عملنات االغانال الاي ينذها الجنش اإلسرائنلي ضد قادة 
 المقاوم  النلسطنين  في قطا  غزة  الل العدوا  األ نر وأسنرت ع  مقال مدينن  أكنثر م  مقاالن .
وزع  هاند  أ  "األي م  الدنمقراطن  اواجئ النو  مسأل  حمان  هؤال  المدينن "، معارفا أيئ "دائما 

بالمدينن  هو أمر محز  جدا باليسب   كيت أكنثر اسامحا اجاش العملنات اإلسرائنلن ... وبالطبع المل
 لي، لك  م  الياحن  االسا بارن  فإ  حمال هي بالاأكند هدف باليسب  للوالنات الماحدة".

وقال هاند  إيئ عيدما كا  رئنسا ل"سي يي انئ" طلا م  الرئنل األمنركي في حنيئ، جورا بوش 
أ  اياهاا سناس  اغاناالت "هو قرار لنل وأضاف  االب ، بايننذ سناس  اغاناالت ضد اي ن  القاعدة.

سرائنل هي الدول  الوحندة في العال  الاي انكر منثل الوالنات الماحدة بأ  االغاناالت  بسنطا. وام
 قايوين . وأعاقد أيها قايوين ، لك  لنل لدنيا أي ددنق في العال  نعاقد أيها قايوين  باسانثيا  إسرائنل".

قنا  بذلك فإ  هذا نيبغي أ  نا  بدورة كامل . وحقنق  هي أ  هذا يجح، وأردف أيئ "إذا اعن  علنيا ال
 أل  جماع  القاعدة ل  نعد بإمكايه  المل بأحد".

وأشار هاند  إلى عالقاائ الوطندة مع رئنل الموساد السابق، مائنر داغا ، لكيئ لنت إلى أيئ يشأت 
سرائنل حول اقدنرات بشأ  البريامج  الفات بنيهما وبن  أجهزة االسا بارات في الوالنات الما حدة وام

 اليووي اإلنرايي.
 7/9/4104 48عرب 

 
 رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تستهجن قرار إبعاد النائب خالدة جرار .58

وجهت رئنس  الجمعن  البرلماين  لمجلل أوروبا ي  براسنر، رسال  شدندة  :الحناة الجدندة –را  هللا 
الكينست اإلسرائنلن  رولي أدلشاان ، اساهجيت فنها القرار اإلسرائنلي بإبعاد اليائا اللهج  إلى رئنل 

واساهجيت براسنر في رسالاها مضمو    الدة جرار م  مدني  را  هللا إلى أرنحا واقنند احركااها.
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" A" إلى ميطق  مدين  "Aالقرار، ماسائل  حول الجدوى م  يقل اليائا جرار م  ميطق  مدين  "
 ق ااناق أوسلو، معابرة هذا القرار ميافنا لقن  الدنمقراطن  والحرن  و اد  لعضو برلما  ميا ا.وف

كما اطرقت براسنر إلى اسامرار اعاقال اليواا النلسطنينن  في سجو  االحاالل اإلسرائنلي، وطالبت 
 باإلفراا عيه  فورا، وعد  الاعرض لمسنرة العمل البرلمايي النلسطنيي.
 8/9/4104جديدة، رام هللا، الحياة ال

 
 مسيرة بيضاء من أجل فلسطين في بروكسل .59

األياضول: شهدت العادم  البلجنكن  بروكسل، مسنرة اضامين  مع الشعا النلسطنيي،  - بروكسل
مسنرة بنضا  م  »وجرى اي ن  النعالن  الاي حملت اس   .يددت باالعادا ات االسرائنلن  على غزة

« العا  ال مسو »  جمعنات فلسطنين ، حنس سار الما اهرو  يحو حدنق  بمبادرة م« أجل فلسطن 
الواقع  بالقرا م  مؤسسات االاحاد األوروبي، وحملوا أعالما فلسطنين ، مرددن  شعارات مياهض  

وقرأ الما اهرو  بنايا دحافنا باللغان  النريسن ، والنالمين ، مطالبن  بمحاكم  المسؤولن   .إلسرائنل
 .، على جرائ  الحرا الاي اراكبوهالنن اإلسرائن

 8/9/4104القدس العربي، لندن 
 

 نيويورك تستضيف مهرجان غزة السينمائي .61

مهرجا  غزة »سلجوق يجار: اساضنف مدني  ينونورك بالوالنات الماحدة األمرنكن   - ينونورك
اي عاشها ، لعرض أفال  ادور الهجمات اإلسرائنلن  على قطا  غزة والمآسي ال«السنيمائي

 .النلسطنينو  هياك
هاكوا »على اي ن  المهرجا ، بدع  م  مركز « إنما  مرسي»وأشرفت طالب  الدكاوراش المدرن  

لدراسات الشرق األديى في جامع  ينونورك، إضاف  إلى معهد يسنا/ المحنط الهادي/ « كننوركنا 
 .األمرنكي بجامع  ينونورك

، فنما شهد النو  النثايي «طنارة ورقن «و« دمو  غزة»ي وشهد النو  األول للمهرجا  عرض فنلم
م  إ راا « يو  ي ر م  الدمو »وفنل  « ينالت هنلر»م  إ راا « حقول النراول »عرض فنل  

، ونركز الننلما  على األنثر االقادادي للهجمات اإلسرائنلن  على القطا . كما «عبد السال  شحادة»
 .وندور الحدار اإلسرائنلي على غزة« فندا قشط »  إ راا م« أن  للطنور أ  اطنر»عررض فنل  

 8/9/414القدس العربي، لندن 
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سرائيل .60  حرب غزة تفجر حروبا  داخلية في فلسطين وا 

 حلمي موسى
اياهت الحرا اإلسرائنلن  على قطا  غزة ول  ايائ. فوقف اليار ا  على أسال الشرو  بمناوضات 

هذا والسماح بإعادة إعمار قطا  غزة وفك الحدار في مدر  الل شهر لارسنخ وقف اليار 
المنروض علنئ. ولك  وقف اليار على الحدود ل  نع  أ  اليار ل  اناح على الجبهات األ رى سوا  
في دا ل إسرائنل أو في األوساط النلسطنين . وم  المؤكد أ  جهات إقلنمن  ودولن  احاول أ  ارسخ 

 العملن  الحربن . في المناوضات ما عجزت ع  احقنقئ في
وبدنهي أ  أول الحدنس هو ما ناعلق بالنلسطنينن  أينسه . فقد كا  كنثنرو  ميه  نقولو  ايئ لو 
كايت اليانج  الوحندة للحرا اإلسرائنلن  على غزة هي اوحند الموقف النلسطنيي لكا  هذا وحدش كافنا 

ت ال الفات لاحاد  بن  حمال العابار أ  هياك إيجازا. لك  بأسر  مما اوقع الماشائمو  عاد
والسلط  النلسطنين  وعلى أكنثر م  دعند وقبل أ  اجد أي م  المشاكل حال لها. بل ا  ما كا  
نبدو قدنما اجاوزش الزم  عاد لنيادا بقوة، و الفا للمزاا الشعبي في الضن  والقطا ، لنشكل عائقا 

عادة إعمارش أو  قد ندعا الاغلا علنئ. وحاى إذا كا  الهدف الراه  هو فك الحدار ع  القطا  وام
القنز يحو احقنق الدول  النلسطنين  باعاراف دولي فإ  المؤكد هو أ  العودة إلى ميطق االيقسا  ل  
ن د  أحدا. لنل في ارسنخ االيقسا  ما ن د  المقاوم  ولنل فنئ ما ن د  المناوضات. لك  ما هو 

الجرح النلسطنيي وانركئ  دودا أ  المعاياة في  أسوأ م  ذلك أ  هذش ال الفات اضع الملح على
 القطا  بعد الادمنر بلغت مدى بعندا.

وبدنهي أ  الواقع العربي ال نسهل على النلسطنينن  ال معالج  جراحه  وال اطونر يماله . بل ا  
بعض النلسطنينن  دار نرى أ  الوضع العربي أشد مرارة م  العيف اإلسرائنلي وهذا كننل بأ  

ك ينثارا الحق  ربما سوف نكو  م  الدعا عالجئ. وفي كل حال فإ  االقااال العربي العربي نار 
 واالساقطاا العربي العربي لنسا فقط ال نساعدا  النلسطنينن  بل بااا ننثقال  علنه .

وعلى الدعند الدولي فإ  الدرا  العربي اإلسرائنلي بات ننثقل جدا على األسرة الدولن  و دودا 
حاد األوروبي الذي بات نشعر بأ  الدرا  مكلف جدا لئ. فهو نقو  بامونل السلط  على االا

سرائنل ادمر وم  دو  أفق وأمل. ولهذا احاول أوروبا العمل بكل جهدها لالسانادة م   النلسطنين  وام
الوضع الراه ،  دودا في  ل الاوار األمنركي مع إسرائنل. وهياك أحادنس ع  مشارنع قرارات 

األم  الدولي لمحاول  فرض حل على كل م  اإلسرائنلنن  والنلسطنينن . وبدنهي أ   في مجلل
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سرائنل م  جه  نثاين  و دودا بشأ   هياك يوعا م  الكباش المازاند بن  أوروبا وأمنركا م  جه  وام
 المساوطيات.

ي. وأل  لك  المساوطيات هي الاعبنر األبرز ع  أندنولوجنا إسرائنل الاوسعن  وع  فكرها الناش
الحكوم  الحالن  قامت أدال على مبادئ النكر الناشي و دودا جايبئ الدنيي فإيها احاول اعابار 
االسانطا  دنديها وميطلق انكنرها. ولنل ددف  أ  رئنل الحكوم  بينامن  يايناهو نحاول اساعادة 

  نرند كسا مكايائ في دنوف النمن  عبر اوسنع االسانطا . كما أ  وزنر دفاعئ، موشي نعلو 
 مكاي  ماقدم  في اللنكود فال نجد لذلك سبنال أفضل م  اوسنع االسانطا .

وبن  االسانطا  والعسكر اارنخ طونل ولهذا فإ  موقع لوا  الياحال ناحول بسرع  إلى مساوطي  في 
غوش عاسنو  ولنل ددف  أيئ نراد النو  م  جنعوت أ  اغدو مدني  لاكو  مركزا نربط األربع  

دوي  المدادرة األ نرة. ولك  العسكر واألم  على  الف هيا وهياك مع النمن  الماطرف  يالف
الذي نعمد إلى وضعهما في موضع شبه  وااها   الفا لدورة العالق  القدنم  بن  الطرفن . ونحاول 
كنثنرو  إدالح العالق  بن  النمن  والعسكر ولك  م  دو  ياائج واضح  حاى اآل . فالجنش نرند 

   نبقى رسمنا ولك  النمن  نرندش أ  نكو  دافعا ماشددا يحو الحرا.أ
وفي دا ل الجنش اإلسرائنلي  الفات مازاندة، فكرن  وعملناان  وأ رى حول الهنب . لك  ال الفات 
األكبر هي بن  الجنش والمؤسسات األمين  األ رى و دودا بن  شعب  االسا بارات العسكرن  

  الحدنس ع  ال الفات في الاقدنر الواردة في احقنق المراسل العسكري والشاباك. وم  الجائز أ
عامول هارئنل لنست يهان  المطاف. فهياك في المساوى السناسي م  نحملو  كال م  « هآرال»لر

االسا بارات العسكرن  والشاباك مسؤولن  إطال  الحرا بسبا العجز ع  الاقنن  السلن  لينات حمال 
ة. وقد أشار عدد م  ال برا  إلى أ  األم  وجهاز االسا بارات اإلسرائنلن  وللوضع في قطا  غز 

ايشغال بالمعلومات االسا بارن  الاكانكن  لكيهما أ نقا في الحدول على المعلومات االسا بارن  
االساراانجن . ولذلك فإيهما أ نقا في قرا ة الواقع ول  نعرفا كنف اقرأ المقاوم  في غزة الوضع وما 

 ي ايوي فعلئ.الذ
وفي كل حال فإ  الحرا اياهت، والمعارك الدا لن  ايدلعت، لك  لنل هياك أحد نساطنع الجز  
بأيها ل  اساأيف. هياك في إسرائنل جهات احذر م  أ  اسامرار الضغط اإلسرائنلي على القطا  قد 

ذا حدس ذلك، فإ  جهات عربن   وفلسطنين  اكو  نعند النلسطنينن  إلى انجنر الوضع م  جدند. وام
 أنضا قد ساهمت في االينجار الجدند.

8/9/4104السفير، بيروت   
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 الحياة!لى إسـرائيل إالهروب من  .62

 د. عاندة اليجار
إيه  نرحلو  ونهاجرو  م  إسرائنل وعلى اماعاض مم  نحك  الدول  الاي قامت وفق رغبات 

ائنات األ نرة حسا المدادر الوط  القومي النهودي في فلسطن . اشنر االحد إلقام مجيوي  
نهودي م  اسرائنل مؤ را. اوجئ هؤال  االسرائنلنو  الذن   ألف 800الرسمن  االسرائنلن ، الى رحنل 

الماينا.  برلن ،جله  م  الشباا والعلماينن  الى اوروبا وأمرنكا، والغالبن  فضلت االساقرار في 
المنعاد  أرض»العالمن  لجلا نهود العال  الى  نرحلو  بعد كل األسالنا الاي اساعملاها الدهنوين 

للوط  القومي النهودي، في فلسطن ، في ينسا   الاأسنلحقبات طونل . كايت بدان  مرحل    الل»
، عيدما ودلت بعنث  برئاس  حانن  وانزم  وعضون  دننند أدر. وميذ اللح   االولى 2928م  

ا المي م  الدهنوين  والوكال  النهودن . ولعل ما باشرت البعنث  بايننذ ال ط  المحكم  الاي وضعاه
جا  فنها نؤكد ليا النو  أ  هدفه  كا  ميذ البدان  اساعمار فلسطن  اساعمارا م  يو  جدند ال نقن  

 أي اعابارات للقواين  الدولن  أو حقوق االيسا ..
أدبحت معروف  عيها الاي  باألسالناإسرائنل ل  ايائ بعد م  اطبنق ال ط ، ولذلك اادرف النو  

الحروا. اسامر في  ططها  بإنثارةالسامرارها  باإلضاف وهي عد  االلازا  بالقواين  والقرارات الدولن  
االساعمارن  الاي اعامد على قال النلسطنينن  والايكنل بم  ن ل حن ا عل ئ نرحل ع  أرضئ وبنائ. 

الى  باإلضاف األهداف الموضوع .  كايت حنازة األرض ويقل ملكناها للنهود بشاى الوسائل أه 
 إلقام كبنرة، واسكايه  في المد  والقرى بعد طرد أهلها  بأعدادالعمل على أد ال المهاجرن  النهود 

المساوطيات عنها وب اد  االراضي الزراعن . وقد اطور ذلك لنا  االسانال  على سهول وودنا  
لطبع وضعت للقدل  ططا ا ليكو  عادماها واالل واراضي دحراون  في كاف  أيحا  فلسطن . وبا

الى اد ال المهاجرن  م  النالحن   2939-2881األبدن . دع  زعما  النهود االنثرنا  بن  
والمزارعن  والعمال. كما دعوا في الهجرة النثاين  الاي دعماها الجمعن  االساعمارن  النهودن  

 والننزنائنن طبا  وأسااذة الجامعات وال برا  والديدوق القومي النهودي، النينن  م  المهيدسن  واال
 النا. أكنثره  م  روسنا القندرن . 40-30العدد ا  وقدروالمهرة م  الدياعنن ، 

 وكايوا» إلسرائنل بالعودة» ل االسرائنلنو  لسين  عدندة ن جلو  م  عد  البن  رغب  الدهنوين  
 دا  الدهنوين . اال أ  هذا كما يرى النو   رحلوا بعد كشنه  إذان شو  م  ااهامه  بال ناي  فنما 

ما  لوا  إذاقد أدبح غنر ذي بال. وقد وجد الكنثنرو  م  الشباا االسرائنلي، أيه  ن دعو  أينسه  
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نعنشو  في اسرائنل، وب اد  م  الانارات النسارن . الذن  نرفضو  سناس  الماطرفن  والنرض 
ورفض االياهاكات الوحشن  للنلسطنينن   باألم الشعور فإ  غال  المعنش  وعد   باإلضاف ،الدنيي. 

ما نجعله  ال ن افو  م  القول إييا راحلو  في وجئ الماطرفن  والعيدرنن . وفي أغين  اسرائنلن  
ال  اسرائنل؟ ولماذاكما نشنر  بر ع  الذن  رحلوا أو سنرحلو . ناسا ل الشباا، لماذا ن لو  في 

  وطموحااه  الاي الاقي مع طموحات الشباا في البلدا  الاي نذهبو  الى مكا  نحقق رغبااه
 ن اارويها.

موضو  الهجرة المعاكس ، كايت وال زالت اقلق السلطات االسرائنلن ، وب اد  وقد بدت سناسااه  
العيدرن  واالساعمارن  واضح . وانضا أل  الهجرة النهودن  وجلا النهود الى اسرائنل كايت جز ا ال 

شد نهود العال  واسلنحئ م  أجل احقنق اهداف اسانطاين  اساعمارن  على حساا ناجزأ م  ح
الشعا النلسطنيي. وكما نبدو، ضاق الشباا النهودي ذرعا بال طط الدهنوين  العانق  والماجددة 
الدمون . وال غراب  إذ  أ  نقو  هذا العدد المازاند ميه  بالهجرة المعاكس  والاي ااناعل بشكل واضح. 

عل لسناس  اسرائنل الما بط  بعد حربها اال نرة على غزة وموادلاها سناساها العسكرن  هي أحد ول
االسباا في جعل مساقبل اسرائنل غنر مضمو ، ونجعل اراباط مهاجرنها بنلسطن  األرض العربن  
 النلسطنين  المسروق  غنر مضمو  أنضا. ولعل هذا االدرار النلسطنيي بحقه  بالعودة ما ن نف

 مواطيي اسرائنل ونشجعه  على الرحنل بحنثا ع  مساقبل حناة أكنثر أميا وسعادة !!
8/9/4104الدستور، عمان،   

 
 المنطقة أصبحوا يفقدون تأييد العالم بعامة والعرب بخاصةبحداث الفلسطينيون تائهون بسبب األ .63

 رؤوبن  باركو
ن  كبار قادة  .ت.ف وكبار قادة نيقشع غبار دمار عملن  الجرف الدامد في غزة ونطغى الاوار ب

حمال مع ابادل االاهامات. وفي الوقت ينسئ نساعرض اسماعنل هين  بعن  جرنح  أيقاض ما كا  
ونهدد الشاا  القرنا اولئك «. اليدر»بنائ، ونوادل ماحدنثو حمال ايكار الواقع وطلا نثمرات 

في القاهرة، لك  كبار قادة حمال  الذن  نأوو  الى  را غزة وأ ذ نيند الوقت الذي حدد للمحادنثات
طلا رفع الحدار وايشا  المنيا  والمطار « ايادروا»مسامرو  في غن ه ، وه  نوادلو  أليه  

 واالفراا ع  السجيا  ونرفضو  يز  سالح المقاوم  للقضا  على النهود.
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هو الى أبو واردرف السلط  النلسطنين  انضا  طاا ايادار في وسائل االعال ، وننثنر طلا ياينا
المسلح  الاي ننارض أ  « الوحدة»ماز  أ  ن اار بن  السال  وحمال، غضا المطالبن  بحكوم  

 اهز  اسرائنل.
وفي حن  نش ص كبار قادة السلط  النلسطنين  على عجل الى الوالنات الماحدة وني مو  أينسه  

عدنو ، ونرفضو  لندعوا على اسرائنل أيها مجرم  حرا، نحاجو  على ض  االرض في غوش 
مع حمال. ونزع  كنثنرو  أ  اأنند الجمهور « المقاوم »يز  سالح القطا  ونؤندو  الامسك بسالح 

لحمال في نهودا والسامرة ازند على اأنندش للسلط  النلسطنين ، ولوال اسرائنل لقضي على أبو ماز  
، «الوحدة»اباهاا في  ، وناباحنثو  في«ماات»العاجز في غزة انضا. ونقولو  إ  مسنرة اوسلو 

 ؟.«شرنكا»واياناض  نثالنث  والكناح المسلح للقضا  علنيا. فهل نوجد أحد ما زال مساعدا أل  نسمنه  
النلسطنينن  غنر ماواطئ . وقد رفض ممنثل السلط  النلسطنين  « شركا  السال »نبدو أ  قلوا وأفواش 

 ا الازا  السلط  النلسطنين .في محادنثات القاهرة، عزا  االحمد، يز  سالح حمال م الن
ع  معارض  يز  سالح المقاوم  « الجزنرة»وعبر أحمد غاي ، وهو م  كبار قادة فاح، في 

النلسطنين  م  حمال. ونؤند قادة كبار ي رو  منثل يبنل شعس ودائا عرنقات ومدطنى 
المقاوم  »بواسط  « عودة الالجئن «و« احرنر االرض»البرغونثي، نؤندو  اسامرار اليضال حاى 

، وه  نعملو  على ايشا  دول  فلسطنين  م  طرف واحد، ونعملو  على اجرن  اسرائنل «الشعبن 
 كمجرم  حرا.

نسامد النلسطنينو  القوة م  م اهر المشانع  المانرق  في العال  على إنثر عملن  الجرف الدامد، 
ا وبن  حمال، أدبحت اقوى لك  نبدو أيه  ندركو  جندا أيئ بازا  ف اعات داعش والاشابئ بنيه

المشانع  الدولن  والعربن  السرائنل  اد  الاي ضرباها في حن  فشلت دول منثل الوالنات الماحدة 
 القاعدة اآلنثمان : جبه  اليدرة وداعش.« أ اي»في مواجه  

 ناق الاسونات المساقبلن . وذك ريا اال إطارل  نعد م  الممك  انضا االعاماد على االم  الماحدة في 
الذي أرسر في اطارش مراقبو االم  الماحدة على أندي االسالمنن  في سورنا وهرا رفاقه  االبطال الى 
اسرائنل م  وجئ جبه  اليدرة، ذك ريا با ناقات مشابه  ميها ا ناق االم  الماحدة بنرض القرار 

ي أ  اراقا االم  الماعلق بيشر حزا هللا في لبيا . وفي ضو  ذلك نبدو االقاراح االوروب 2702
 الماحدة السن  م  قبرص الى المنيا  في غزة شنئا ماياقضا.

في الوقت الذي اساعد فنئ حمال للاسلح بوسائل قاالن  ماطورة اساعدادا للجول  الاالن  في غزة 
ونهودا والسامرة، نبدو أيئ حاى ديا  أوها  السال  في اسرائنل سنحجمو  ع  ميح النلسطنينن  



 
 

 

 

 
           11ص                                     3334 العدد:     8/9/4104اإلثنين  التاريخ:

 

احت »منيا ا ومطارا وسنطرة على حدود االرد  وممرا يميا م  غزة الى نهودا والسامرة  «الماحدن »
« فلسطن »إ  الاطورات في ميطقايا لنست في مدلح  النلسطنينن  ولنست «. رقاب  االم  الماحدة

« ألالنيا»المايازع  ذات دل  بالواقع وقد أدبحت أمرا مضانقا. وه  نحااجو  انضا الى ما نشبئ 
 حس  م  هو السند عيده .لا

7/9/4104اسرائيل اليوم   
8/9/4104القدس العربي، لندن   

 
 :صورة .64

 

 
 أعالمها على أسوار المسجد األقدىارفع  "إسرائنل"

1/9/4104نت، ، الجزيرة   


