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 83 :كاريكاتير

*** 
 
 لبيد: مواقف الدول العربية المعتدلة خالل الحرب على غزة يثبت أنها مستعدة إلقامة عالقـات معنـا .0

ـــروت،  ذكرررر  ـــار، بي أن وزيرررر الماليرررة يرررااير لبيرررد ار رررار فررري مررر  مر هر سررريليا  ، 9/9/3104األخب
ال ركيررز ىلررف الفرصررة ال رري يشرركلإلا  مرردد اامرهرراعا فرري المنف ررة ىبررر ى ررد   ررالف مرر  الرردو  ال ربيررة 
الم  دلرة  فررأأ أن موقرف هرذد الردو  ررال  ال ررع ىلرف ال فران ايثبر  أنإلرا مسر  دت مقامرة ىالقررا  

  األريرررت ىلررف رقامررة دولررة فلسررفينية. كررذل  رأأ أن ذلرر  يشررك  فرصررة اىلينررا مرر  رسرررااي ا رذا واف رر
قامة ىالقا  م  ال الم ال ربيا.  االس فادت منإلا لالنفصا  ىن الفلسفينيين وا 
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ولف  لبيد رلف أن ال الم يشإلد  غيرًا سري ًا اىبر   الفا  جديدت مس ندت رلف المصالح المش ركة من 
 ماس م زولة والرايس المصري ىبد الف اح السيسي له مصالح مشابإلة  ولناا  منبإلًا رلف أن ا

لمصال ناا. وبرر هذد الرفوت بال و : ا رشف الدو  ال ربية الم  دلة من ص ود امسالم الم فرف  
 كما أي ظ  داىش الواليا  الم  دت وأوروباا.

آع  12لفيص   الصادر في وزير المالية دىا رلف النظر في بيان وزير الرارجية الس ودي  س ود ا
الماضي  ودىا فيه الفيص  رال  ذروت ال ملية ضد غزت رلف ال  ايش م  رسرااي   اونإلاية الكراهية 

  جاد الدولة اليإلودية  وأل ف المس ولية ىن الصران مباشرت ىلف  ماسا.
المنف ة  ىلف ص يد م ص   دىا الوزير ي  وع بيري رلف ضرورت أرذ ال صري ا  اميجابية لزىماء

ودىا بيري رلف «. السالم»ىلف م م  الجد  مشيرًا رلف ما قاله الفيص  ىن  اجة المنف ة رلف 
ال م  في ثالثة مسارا  هي ال فاظ ىلف وقف النار  والمبادرت رلف ى د م  مر رقليمي مىادت رىمار 

 ي.غزت  والس ي رلف  غيير الواق  امقليمي  و   الصران امسراايلي ر الفلسفين
  أن لبيد قا  رنه ليس ص ي ًا أن  ن إلي ال ملية ال سكرية 9/9/3104الحياة، لندن، وأضاف  

بوقف م ق  للنار افي ان ظار الجولة الم بلة من المواجإلةا. وأضاف أنه يجع ال م  ىلف رىادت 
ال القا  م  الواليا  الم  دت رلف سابق ىإلدها  الكن أن ن صرف كأصدقاء  ال أن نفاجاإلم 

آالف دونم جديد من األراضي الفلسفينيةا. وأردف: اليس ىلينا أن ن راصم م إلم  رنما  4مصادرت ب
أن نجندهم ل  د م  مر رقليمي ن لن فيه اس  دادنا لالنفصا  ىن الفلسفينيين  والمشاركة في 

 ال  الف الدولي الذي ي ارع امسالم الم فرفا.
 
 رض على عباس ضم مناطق من سيناء لقطاع غزةالسلطة الفلسطينية تنفي أن يكون السيسي ع .2

من رام هللا  أن النافق باسم  5/9/3104وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، ذكر  
الرااسة نبي  أبو ردينة نفف نفيًا قاف ًا ما أورد ه وساا  رىالم رسراايلية و ناقل ه وساا  رىالم 

مصري ىبد الف اح السيسي للرايس م مود ىباس  فلسفينية وىربية  و  ىرض قدمه الرايس ال
ي ضي ب وسي  قفان غزت من أراضي سيناء م اب  ال ناز  ىن  دود الراب  من  زيران/ يوينو 

2991. 
وقا  أبو ردينة رن الرايس المصري ىبد الف اح السيسي لم ي رض ولم ي فرق لمث  هذا الموضون  

 ع وال من ب يد.المرفوض فلسفينيا ومصريا وىربيا ال من قري
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وأوضح  'رننا لن ن ب  أي ىرض ال يلبي فمو ا  وأهداف ش بنا الفلسفيني بال رية واالس  ال  
قامة الدولة الفلسفينية المس  لة ىلف  دود الراب  من  زيران وىاصم إلا ال دس  2991يونيو ىام  \وا 

ل ديمة الجديدت م روفة لدينا الشريف'  مشيرا رلف أن هذا المشرون وغيرد من المشاري  امسراايلية ا
 ولدأ ش بنا  داىيا وساا  امىالم رلف  وري الدقة ىند ن   األربار.

ال اهرت ن اًل ىن الوكاال  أن سفير فلسفين في ال اهرت  من 9/9/3104الخليج، الشارقة، وأضاف  
ا  امىالم ومندوبإلا الداام لدأ الجام ة ال ربية جما  الشوبكي نفف بشك  قاف  ما أورد ه وسا

اامسراايليةا   و  ىرض الرايس المصري  وقا  رن هذا الربر غير ص يح ومر لق ولم يفرح في 
 ل اء الرايسين.

 
 يحيى موسى: عباس ذهب للتسوية وحيدًا ثّم يتهمنا بالتفرد بقرار الحرب .3

د ىباس هاجم نااع في المجلس ال شري ي الفلسفيني  رايس السلفة في رام هللا السيد م مو  غزت:
الن  ادد الم اومة الفلسفينية مواجإلة ال رع ال ي فرض  ىليإلا من قب  دولة اال  ال   و فردد في 

 ال رار السياسي في مواصلة مشرون ال سوية.
ودىا النااع ىن ا ماسا الدك ور ي يف موسف ال بادسة ا ال وار الوفني لال فاق ىلف اس را يجية 

 السلم وال رعا. وبرامج وا دت  واال فاق ىلف قرار
اهذا ال رار )ال رع  ( رن9|8ص في مك وع  ل  ه اقدس برسا االثنين ) وقا  ال باس في  صريح

والسلم( شراكة  وليس قرار في جيع ىباس  بم نف أنه ال يجوز يذهع ىباس رلف المشاري  
 .السياسية ال ي يريدها وق ما شاء   ف لو كان فيإلا دمار و ف ي  لل ضية الفلسفينيةا

وأكد بأنه ال ىودت رلف الوراء وال يمكن أن يفرض الرايس ىباس  الة االن سام في السا ة 
اس را يجي نا واض ة  ون ن لن ن ب  رال الشراكة الكاملة   الفلسفينية  قااال: ان ن )في  ماس(

رادت ر ثارت الف ن والو دت الوفنية الكاملة  وال يمكن ألبو مازن أن يفرض ررادت االن سام وال شرذم وا 
 والبلبلة واالنش اق في صفوف ش بنا الفلسفيني  فش بنا أكبر من أبو مازنا.

 وفق قوله.
وكان الرايس ىباس شن هجوًما كبيًرا ىلف  ركة ا ماسا  في أكثر من  صريح وموقف وذل  ى ع 

 ان إلاء ال رع ىلف غزت. 
لس ال شري ي الفلسفيني  أن ما يرأس داارت الرقابة و  وق امنسان في المج واى بر ىبادسة الذي

ي وم به رايس السلفة الفلسفينية يمث  ا الة من رساءت للذا  وللجماىة الوفنية و فكي  للش ع 
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شغا  السا ة الفلسفينية بصراىا  جانبية   الفلسفيني  وهي م اولة لبذر بذور االن سام والش اق وا 
زا ة الم ركة من ىدو مركزي لألمة ال ربية وهي رسرااي  رلف  وم اولة  براة لال  ال  من جراامه وا 

صراىا  بينية  ال  ردم بأي  ا  من األ وا  المشرون الوفني  وال أن  ردم مس  ب  الفلسفينيين 
 وال يمكن أن يبنف ىليإلا في رفار الشراكة الوفنيةا.

سفينية هو و اب : اأقو  بشك  واضح بأن هذا الرج  )الرايس ىباس( هو م وق لل ركة الوفنية الفل
م وق لل  رير واالس  ال   وانفالقا من هذد المفاهيم  ن ن ن و  بديلنا هو الو دت  وريارنا هو 
  زيز الو دت الوفنية والشراكة والم اومة  وسنصبر ىلف االيذاء ولن ن اب  امساءت بامساءت  ولن 

   امىالما وفق ما يرأ.ننجر رلف مرب  هو يريدد  مرب  المناكفا  امىالمية والصران ىبر وساا
 5/9/3104قدس برس، 

 
 قريع يحذر من استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية المكثفة بالقدس .4

 ذر ىضو اللجنة ال نفيذية لمنظمة ال  رير الفلسفينية  رايس داارت ش ون ال دس  أ مد  رام هللا:
المسجد األقصف قري   من مرافر  ص يد  كومة اال  ال  امسراايلي من اق  اما  سا ا  

المبار  وا غالق أبوابه أمام المصلين ومن  النساء من دروله  األمر الذي ي ود رلف مرافر كبيرت 
  دق به  راصة في هذد المر لة وما يرفف في األيام الم بلة لمناسبة أىياد اليإلود وما ي رافق م إلا 

 من ان إلاكا .
 5/9/3104قدس برس، 

 
 باالعتقال السياسي وغزة عاقب داعمي المقاومةحاليقة لـ"قدس برس": السلطة ت .5

اى بر  النااع في المجلس ال شري ي ىن  ركة ا ماسا سميرت  الي ة  أن السلفة  رام هللا:
الفلسفينية   اقع داىمي الم اومة من أبناء الش ع والم  فلين بان صار قفان غزت ىلف اال  ال  

ز إلا األمنية لنإلج االى  اال  واالس دىاءا  امسراايلي في ىدوانه األرير  ىبر ممارسة أجإل
 السياسية  وفق رأيإلا.

(  ارن السلفة 9|8وقال   الي ة في  صري ا  راصة لر اقدس برسا أدل  بإلا اليوم االثنين )
الفلسفينية بالضفة غير م نية باندالن ان فاضة ضد اال  ال  امسراايلي أو  دوث هبة ش بية 

ا السياسي الذي ين از رلف المفاوضا  وال نسيق األمني ولذل  أىاد  و الة   بير  رالف برنامجإل
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رلف الواجإلة من جديد نإلج االى  اال  السياسية الذي يرالف قناىا  السواد األىظم من أبناء 
 الش ع الفلسفينيا   سع   ديرها.

 كومة وأضاف  ااالى  ا  السياسي في ك  مرا له يمّث  م اولة  ثيثة ممن يمارسونه مفشا  
ال وافق والمصال ة وهو في الف رت األريرت جاء لم اقبة الم  فلين بان صار الم اومة ومن ساندوهاا  

 وفق  صري ا إلا.
 5/9/3104قدس برس، 

 
 "القدس العربي": مؤتمر تمهيدي إلعادة إعمار غزة في سويسرا غداً  .6

لسفينية  أمس ىن م  مر األناضو : كشف مصدر مفل  في  كومة ال وافق الوفني الف –رام هللا 
 مإليدي مصغر مىادت رىمار غزت  يبدأ ف اليا ه غدا  في زيوريخ بسويسرا. وقا  المصدر  الذي 

 شرين  20فض  ىدم نشر اسمه  رن الم  مر ليس بدياًل ىن م  مر المان ين المراد ى دد في 
و  مإليد للمشاري  واألوراق االو / أك وبر الم ب  في ال اهرت برىاية مصرية ونرويجية مش ركة  ب  ه

 ال ي من الم رر   ديمإلا من قب   كومة ال وافق من جإلة  والدو  المان ة من جإلة أررأ.
 9/9/3104القدس العربي، لندن، 

 
 الفساد" تنفي نبأ التحقيق مع الهباش في قضايا فساد مكافحة" .7

ب ض وساا  امىالم  و   رام هللا: قا  مصدر مس و  في هياة مكاف ة الفساد أمس  رن ما نشر ه
 بدء الإلياة بال   يق م  قاضي قضات فلسفين م مود الإلباش في قضايا فساد  غير ص يح.

ودى  الإلياة في بيان ص في  وساا  امىالم رلف   ري الدقة فيما  نشرد  وأكد  أنإلا لم  صدر 
جإلة رسمية أو أي بيان أو ربر أو م لومة  و  الإلباش. وشدد  ىلف أن أي ربر يصدر ىن أية 

 مدنية هو موضون دراسة وم اب ة من قب  الإلياة.
 9/9/3104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الرشق: لن يجرنا أحد للمناكفات وسالح المقاومة ملك الشعب .8

غررزت: أكررّد ىررز  الرشررق ىضررو المك ررع السياسرري ل ركررة الم اومررة امسررالمية ا مرراسا أن  رك رره لررن 
 ية كما يرغع الب ض ىبر اال إلاما  وال راشق امىالمي. نجر رلف المناكفا  السياس
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(  اأمامنرا ىمر  كبيرر 9-9وقا  الرشق في  صري ا  نشرها ىبر صف  ه ىلف  وي ر فجر الثالثاء )
 لنردم أبناء الش ع الفلسفيني  ولن ننجر وراء  ل  ال صري ا ا.

ما أنرره رفرر  رأس الشرر ع وشرردد الرشررق ىلررف أن سررالح الم اومررة هررو ملرر  للشرر ع الفلسررفيني  ال سرري
واألمة ىالًيا  ورسم فريق ال رية وال  رير. وأشار رلف أن ك  م اوال  اال  ال  لنزىه والمسراس بره 

 باء  بالفش .
ويلمررح رارريس السررلفة رلررف ضرررورت  سررليم سررالح الم اومررة  برردىوأ  ديثرره ىررن سررالح شرررىي وا ررد  

 او  االن الع ىليه.فضاًل ىن  إلجمه المس مر ىلف  ركة  ماس  بزىم أنإلا   
 9/9/3104المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 مصادر في فتح لـ"الشرق األوسط": السلطة في حّل من المصالحة إذا بقيت حكومة الظل .9

رام هللا: كفاح زبون: أكد  مصادر مفل رة فري فر ح أن ال ركرة مر  رىفراء فرصرة أرررأ ل مراس مرن 
 «.من ا فاق المصال ة رذا لم يفبق  رفيافي    »أج   سوية الرالفا   لكنإلا قد  كون 

ال ركررة سرر  في  مرراس فرصررة أررررأ مررن أجرر  »أن « الشرررق األوسررف»أوضرر   مصررادر فرري فرر ح لررر
فر ح قرد  كرون فري »ولم ر  رلرف أن «.  سوية الرالفا  لكنإلا لن   ب  باس مرار هذا الوض  رلف األبد
 «.فرت  كومة ال وافق ىلف غزت   من ا فاق المصال ة رذا لم يفبق  رفيا بما ي ني بسف سي

وك ع اللواء ىدنان ضميري  مفوض ال وجيه السياسي والوفني في السلفة الفلسفينية ىلف صرف  ه 
هررذا الجنررون غيررر المبرررر مررن قيررادت »  ردا ىلررف  مرراس: «فيسرربو »فرري موقرر  ال واصرر  االج مرراىي 

وصر  لإلرا هر الء فري اللغرة   ماس ىلف السيد الرايس )م مود ىباس( يشير بوضوح رلف ال الة ال ري
 «.واألرالق والسياسة وم اولة  صدير أزما إلم

لرردأ الررررايس والسررلفة وفررر ح وال كومررة كررر  النيررا  الفيبرررة وامصرررار للرررررو  مررن الكارثرررة »وأضرراف 
امنسانية ال ي رلفإلا ال دوان الإلمجي امسراايلي  لكن ذلر  ال ي نري أال ي رو  الررايس ال  رااق لشر به 

 «.لمولل رع وال ا
 9/9/3104الشرق األوسط، لندن، 

 
 فيصل أبو شهال: لقاء مرتقب بين فتح وحماس في القاهرة .01

كفراح زبررون: أوضرح فيصرر  أبرو شررإلال  ال يررادي فري  ركررة فر ح وىضررو الوفرد المفرراوض فرري  -رام هللا 
الكر  م مسر  بالو ردت والمصرال ة  ويجرع أن  كرون هنرا  مراج را  »أن « الشرق األوسرف»ال اهرت  لر
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مررن فرفنررا ن ررن م مسرركون ب نجرراز »وأضرراف: «.   ررف نسرر في  أن نصرر  رلررف أسرراس ثابرر  لل القررة
 «.المصال ة والو دت الوفنية ون من بأهمية ذل  لمشروىنا الوفني

واس ب د أبرو شرإلال أن  ر ثر مرا وصرفإلا بالمراج را  الضررورية ل صرويع الوضر   ىلرف المصرال ة أو 
وأكررررد أن كرررر  «. م مسرررر  بو رررردت وىمرررر  ودور الوفررررد المو رررردالكرررر  »و رررردت الوفررررد الفلسررررفيني  وقررررا : 

الرالفررا  بررين فرر ح و مرراس سرر  الج فرري ل رراء مر  ررع بينإلمررا  لررم ي رردد ب ررد موىرردد أو مكانرره. وأردف: 
 «.يوجد قرار للجنة المركزية لل اء  ماس وقد  بلغ  ال ركة بذل »

 9/9/3104الشرق األوسط، لندن، 
 
 ة دون وجود "سلطة شرعية"عزام األحمد: لن ُيدفع مليم لغز  .00

)وكاال (:  سم   ركة ف ح أمس موقفإلا من أزمرة روا رع مروظفي غرزت  -نادية س د الدين  -ىمان
وقالرر  بلسرران مسرر و  ملررف المصررال ة فرري ال ركررة ىررزام األ مررد فرري  صررريح أمررس  رن اال  كومررة 

 ال وافق الوفني وال السلفة ملزم ان بدف  روا ع موظفي غزتا.
 أنإلا اىاد  بنا رلف ن فة البداية  رلف االن ساما.وا إلم  ماس ب

وأضرراف األ مررد فرري  صررري ا ه أنرره ايشرر ر برراأللم  ينمررا يسرر م  ل صررري ا  ب ررض قيررادا   مررراس 
ىنرردما ي ومررون ب  ررزيم ال ضررية الفلسررفينية رلررف قضررية روا ررع ل رردت آالف قامرر  ال ركررة ب  ييررنإلم ب ررد 

 ا.1001سيفر إلا ىلف قفان غزت بال وت ال ام 
واى بررر أن ا  ييررنإلم كرران غيررر شرررىي مررن قبرر   كومررة غيررر شرررىيةا  فيمررا انررّ  ا فرراق ال رراهرت ىلررف 
 شررركي  لجنرررة رداريرررة قانونيرررة مرررن قبررر  ال كومرررة الشررررىية ل  ررروم برررالنظر فررري ملفرررا  المررروظفين وواقررر  

 الم سسا  في غزتا.
مررراليين وفنيرررين ومرررن  وأوضرررح أن اال كومرررة قامررر  ب شررركي  اللجنرررة امداريرررة ال انونيرررة  و ضرررم ربرررراء
 الوزارا ا  مشيرًا رلف أن اىملإلا ي  ا  رلف أرب ة أشإلر كما ن  ا فاق ال اهرتا. 

وأكد أنه اال ي ق الف حا أو ال ماسا فرض رراد إلا ىلف ال كومةا  م كدًا أن االفيص  هو ن  ا فاق 
 ال اهرتا.

ال فران  أوضرح األ مرد أن  وىن  صري ا  الرايس ىباس األريرت  و   كومة الظ  ال ي   كم في
ار ردأ الن رراف ال ري لإلررا ىالقررة بالشرراكة هرري قضررية بسرف ال كومررة الفلسررفينية سريفر إلا الكاملررة ىلررف 

 م سسا إلا في قفان غزت كما في الضفة الغربيةا. 
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و اب  أنه افي  ا  ىدم بسف السلفة سيفر إلا ىلف ال فان  وفق ما ن  ىليه ا فراق الشراف   فر ن 
ي  رر  مررن اال فرراق  رذا اسرر مر  األمررور ب اجررة رلررف مواف ررا  وأذونررا  كمررا ي صرر   رك رره سرر كون فرر

 اآلن من أي فصي  كانا. 
و ررو  مرردأ  ررأثير امشرركاليا  بررين  رك رري افرر حا وا مرراسا ىلررف موضررون رىررادت امىمررار فرري قفرران 

غزت بردون وجرود غزت  أشار األ مد رلف أن ام  مر المان ين في ال اهرت لن يدف  امليمًاا وا دًا ل فان 
 سلفة شرىية م  رف بإلا في قفان غزت كما في الضفة الغربيةا.
ا  موضر ًا أنره الرم يعردف  أي 1009وقارن في ذل  ابمر  مر المران ين الرذي ى رد فري شررم الشريخ ىرام 

 مليار دوالر  م رقرارها بسبع ىدم وجود  كومة شرىيةا. 4.8دوالر وا د من أص  
 9/9/3104الغد، عّمان، 

 
 س: البعض يضع العراقيل أمام استحقاقات المصالحةحما .02

  مررن رام هللا  أن ال يررادي فرري  ركررة  مرراس فرري رام 5/9/3104المركــز الفلســطيني لإلعــالم، ذكررر 
هللا  سرررااد أبرررو البإلررراء  رأأ أن  غّنررري الشررر ع الفلسرررفيني باسرررم الم اومرررة اال يسررر إلوي الكثيررررين دوليرررًا 

ب اد وىربيًا وم ليًا  وأنه أرب   سابا  إلما. مضيفًا: الذل  ف نإلم يريدون أن يفوقوا رنجازا  الم اومة وا 
 ا.2948الش ع الفلسفيني ىن امنجاز األكبر له منذ ال ام 
(  رلررف أن الررب ض يسرر ف لررر اجررّر السررا ة رلررف 9|8وأشررار أبررو البإلرراء فرري  صررريح صرر في  االثنررين )

ال راقي  أمام دفر  روا رع المروظفين فري  المناكفا  من جديد ىبر ال ودت لل ديث ىن االن سام ووض 
 غزت أو أمام أي اس   اق من اس   اقا  المصال ةا.

وكانرر   ركررة ا مرراسا فرري الضررفة الغربيررة ا إلمرر  السررلفة الفلسررفينية بأنإلررا  شررن  ملررة أمنيررة واسرر ة 
ب ررق نشررفاء ال ركررة فرري مر لررف المرردن وال رررأ شررمل  مال  ررة واسرر دىاء واى  ررا  ال شرررا   بيررنإلم 

 أ م ررون من سجون اال  ال .أسر 
واسرر در  ال يررادي الفلسررفيني قررااال رن ارسرراا  ال شررد الشرر بي فرري ا  فرراال  النصررر بالضررفة الغربيررة 
ورسرراا  البي رررة ال رري قررردم  مرررن قبرر  جمررراهير الضرررفة للم رراومين بغرررزت أرىبررر  هرر الء  فمارسررروا أيضرررًا 

 ىاءا  بصورت ملف ة للنظرا.سياسة قم  ال ريا  من رال  اش داد  مال  االى  ا  واالس د
و اب : ايأ ي ك  ذل  كم اولة منإلم لصرف النظرر ىرن امنجراز الرذي     ره الم اومرة بف ر  سرال إلا 
وم اولة   زيم امنجاز السياسي لإلاا. م كدًا ىلف أن هذد ال صرفا  الن  غير من سياسة ال ركة في 

 ل إلا ىن م رك إلا األساس م  الم   ا. وجإلإلا ن و    يق الو دت الكاملة  ولن   رف ال ركة بوص



 
 
 

 

 
           03ص                                     2228 العدد:     9/9/3104 الثالثاء التاريخ:

 

  ىن أ ف ع من غزت  أن النافق باسم ال ركرة فري غرزت فروزي 9/9/3104الحياة، لندن، وأضاف  
سرراءت لم اومررة شرر بنا »برهرروم قررا  فرري بيرران:  هجرروم الرررايس ىبرراس ىلررف  مرراس اسرر إلداف مباشررر وا 

اكة م إلررا مريبررة ل مررا  و رردمير وو د رره  وا إلاما رره ل مرراس   ريضررية وبافلررة  و إلديدا رره بفرر  الشررر 
سرااي   «.للمصال ة و   ق رغبا  أميركا وا 

 
 مليون دوالر للمتضررين من العدوان: البيوت المهدمة وعوائل الشهداء 23حماس تقدم  .03

مليرون دوالر ىلرف أصر اع البيرو  المإلدمرة كلًيرا وجزاًيرا وىواار   31غزت: وزى   ركة  مراس ن رو 
 الصإليوني األرير ىلف قفان غزت.الشإلداء في أى اع ال دوان 

(  أنإلررررا قرررردم    ررررف اآلن مبلرررر  9-8وأوضرررر   ال ركررررة فرررري بيرررران صرررر في اليرررروم  أمررررس  االثنررررين )
دوالر ألصرررررررر اع البيررررررررو  المإلدمرررررررررة كلًيررررررررا فررررررررري كافررررررررة م افظرررررررررا  قفرررررررران غرررررررررزت   29.930.000

  دوالر ل وااررررر  الشرررررإلداء  بمبلررررر 800.000ألصررررر اع البيرررررو  المإلدمرررررة جزاًيرررررا  و 22.490.000و
 دوالر. 32.890.000رجمالي وص  رلف 

غاثا  ريواء ألص اع الو دا  المإلدمة كلًيرا بواقر   دوالر لكر   1000وبّين  أنإلا وزى  مساىدا  وا 
 صا ع و دت سكنية.

و رردت مإلدمررة كلًيررا  1350دوالر ىلررف أصرر اع  4.100.000وأشررار   مرراس رلررف أنإلررا وزىرر  مبلرر  
و دت سكنية مإلدمة كلًيا بمدينة غرزت   3205أص اع  دوالر ىلف 9.120.000في شما  ال فان  و

و ررردت سررركنية مإلدمرررة كلًيرررا  2900ألصررر اع  3.100.000أمرررا فررري المنف رررة الوسرررفف ف ررردم  مبلررر  
 بالمنف ة الوسفف.

و رردت سرركنية  2150دوالر ىلررف أصرر اع  3.500.000وفرري م افظررة ررران يررونس  وّزىرر   مرراس 
و ردت سرركنية  2020دوالر ىلررف أصر اع  1.010.000مإلدمرة كلًيرا  بينمرا وزىرر  فري م افظرة رفرح 

 مإلدمة كلًيا.
وفيمرررا ي  لرررق بأصررر اع الو ررردا  السررركنية المإلدمرررة جزاًيرررا )غيرررر الصرررال ة للسررركن(  وزىررر  ال ركرررة 

غاثا  ريواء بلغ  ن و   دوالر لك  و دت. 2500دوالر بواق   22.500.000مساىدا  وا 
و ررردت  1450دوالر ىلرررف أصررر اع  3.915.000ففررري منف رررة الشرررما   قرررّدم   ركرررة  مررراس مبلررر  

 1450دوالر ىلرف أصر اع  3.915.000سكنية هدم  جزاًيا  وفي مدينة غزت وزى  ال ركة مبلر  
 و دت سكنية هدم  جزاًيا )م افظ ا غزت والشما    ساويان في أىداد البيو  المإلدمة جزاًيا(.
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و رررردت سررركنية هرررردم   940ألصررر اع  2.420.000وفررري المنف رررة الوسررررفف  قرررّدم  ال ركررررة مبلررر  
و رردت  2150ىلررف أصرر اع  2.815.000جزاًيررا  أمررا فرري م افظررة ررران يررونس وزىرر   مرراس مبلرر  

و رردت سرركنية  550دوالر ألصرر اع  815.000سرركنية هرردم  جزاًيررا  بينمررا قرردم  فرري م افظررة رفررح 
 هدم  جزاًيا.

لإلررا قررّدم  مبلرر  وفيمررا ي  لررق بملررف أسررر الشررإلداء  أوضرر   ال ركررة أن الم سسررا  الريريررة ال اب ررة 
دوالر ىلرف  800.000دوالر ل االة ك  شإليد م زو   مشيرت رلف أنإلا وزى    ف اليوم مبل   2000
 شإليد  وجاري اس كما  الباقين. 800

ولف رر   ركررة  مرراس رلررف أن مررا وزى رره هررو رغاثررا  منإلررا دون اى مررادد جررزًءا مررن ال  ررويض المسرر  ق 
ر الرسرمية  م كردت أنإلرا مسر مرت فري واجبإلرا  جراد اأهلنرا للم ضررين ىند مر لف الجإلرا  الرسرمية وغير

 الذين سفروا ك  م اني الصبر والصمود والوفاءا.
 5/9/3104المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 صحيفة أمريكية: االحتالل أعدم عناصر من سرايا القدس أثناء العدوان على غزة  .04

قرروا  اال رر ال  قررد أىرردم  مجموىررة مررن غررزت: كشررف   ريررر نشرررد موقرر  ادايلررف بيسرر ا األمريكرري  أن 
سرايا ال دس الذران ال سكري ل ركة الجإلاد امسالمي دار   مام في ال ردوان الرذي شرن ه ىلرف قفران 

 يوما. 52غزت الشإلر الماضي والذي اس مر 
وقا  الموق  في   ريرد رنه افري الوقر  الرذي يردور األمرر فيره ىرن  وقرف ال   ي را  الرسرمية بشرأن مرا 

نرر  ال رروا  الصررإليونية قررد قامرر  ب ىرردام م رراومين فرري غررزت ف نرره ي كشررف  فاصرري  جديرردت هامررة رذا كا
 بشأن رىدام الم ا لين الفلسفينيين رال  ال ملية ال ي شن إلا ىلف ال فانا.

ويضريف ال  ريرر رنرره اب رد أكثررر مرن شررإلر ىلرف مررا ذكررد الموقرر  ىرن وجررود دلير  يشررير رلرف أن جنررودا 
 ق س ة رجا  في ظ  ق ا  شرس في أوارر يوليو الماضي  فال يوجد م شر صإلاينة نفذوا امىدام ب

 ىلف أن ال كومة الصإليونية    ق في هذا األمرا.
وقررد رفضرر   كومررة اال رر ال  الرررد ىلررف فلبررا  م كررررت  ولررم  سرر ف  منظم ررا هيومرران رايرر س وو ررش 

زت مرن   بر  ال فاصري   كمرا وال فو الدولية الل ان من  را مرن قبر  سرلفا  اال ر ال  مرن الردرو  رلرف غر
 أن    يق األمم الم  دت ىن ان إلاكا  كال الجانبين هو بالكاد جاٍر.  سع   بيرد.

ويشير الموق  رلف أنه واص     ي ه  والصورت ال ي أسفر  ىنه   كد قصة امىردام مرن جانرع قروا  
بأن الرجا  المو ف  الجيش الصإليوني  ويرفض الب ض   ارير نشر  في الص افة الدولية ال ي  شير
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الرذين  ركرر  جثررثإلم للر  فن فرري  مررام المنرز  المرردمر  كررانوا مرراّرت أبريراء  برر  رنإلررم كرانوا ىلررف مررا يبرردو 
م رررا لين مرررن  ركرررة الجإلررراد امسرررالمي الرررذين كرررانوا ي ررراولون نصرررع كمرررين لجنرررود صرررإلاينة ىنررردما  رررم 

دث لرو  رم  أكيردد سريكون ال بض ىلريإلم و رم جم إلرم فري  مرام مإلجرور وق لروا رميرا بالرصرا  فري  را
 جريمة  رع  ىلف  د قو  الص يفة.

 5/9/3104المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 بينيت يقترح دستورًا جديدًا لحزب البيت اليهودي ويعّده ممثاًل لليمين السياسي اإلسرائيلي .05

فيه  : يس ف رايس  زع البي  اليإلودي نف الي بيني   رلف  مرير دس ور جديد لل زع يزيد48ىرع 
من صال يا ه وي رض ال زع ك زع يمث  اليمين السياسي امسراايلي  وي فرق ألو  مرت ممكانية 

  شكي  ال كومة  لكن ذل  أثار أزمة دارلية في ك ل ه.
وقد ل ي  رفوت بيني  م ارضة وان  ادا  شديدت من الوزير اأوري أراي ا الذي أرس  رسالة شديدت 

  فرد في بالدس ور دون اس شارت شركااه.اللإلجة لبيني  وا إلمه بأنه ي
وي شك   زع البي  اليإلودي من  يارين يمثالن اليمين ال ومي الديني  وهما االبي  اليإلوديا الذي 
يمث  ام دادا ل زع امفدا ا ب يادت بيني  واري ود لياوميا وهو ام داد  زع  كوما ب يادت أراي   

  دس ور مش ر   رال ان رفوت بيني   شير رلف أنه وب سع ا فاق الو دت ي م دمج ال يارين ووض
 سيض  الدس ور أوال ومن ثم يبادر رلف ضم مجموىة أراي .

وسيفرح بيني  الدس ور الجديد ىلف اللجنة المركزية لل زع يوم غد األرب اء  وي يح لبيني  ار يار 
ن ك  ىشرت  وي فرق الوزراء بمواف ة اللجنة المركزية  وار يار مرش ين اثنين للكنيس  من بي

الدس ور ألو  مرت ممكانية أن ي وم ال زع ب شكي  ال كومة  كما ال يبرز الإلوية اال ومية الدينيةا 
لل زع من أج  اس  فاع  يارا  يمينية غير م دينة ويسمح ألو  مرت لغير الم دينين بال نافس ىلف 

 م  د في الكنيس .
ي  الذي أرس  مساء أمس رسالة   ضمن ان  ادا  شديدت لكن رفوت بيني  أش ل  أزمة بينه وبين أرا

لبيني   كما أش ل  أزمة م   يار الشباع دار  ال زع الذين فالبود بال راج  ىن رفو ه ال ي 
 وصفوها بالرفيرت ال ي  إلدد االصإليونية الم دينة ألجيا ا

 9/9/3104، 45عرب 
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 د إلى استبدال حكم حماس في القطاعليفني: كان يجب إنهاء الحرب على غزة بعمل سياسي يقو  .06
ال يات: اى بر  وزيرت ال ضاء  سيبي ليفني ان إلاء ال رع امن دون أن يكون ىبر سلسلة  -الناصرت 

 سويا  دولية مش ركة لنا وللمج م  الدولي والدو  ال ربية الم  دلة والسلفة الفلسفينية واس اناف 
 رفأ.المفاوضا  بين رسرااي  والسلفة الفلسفينيةا 

وقال  في م  مر هر سيليا في    أبيع رن ال وت ال سكرية امسراايلية أض ف   ماس  لكن    م 
رض افإلا أكثر  واأن نر  م ال رع ب م  سياسي ي ود رلف اس بدا   ماس في ال كم في ال فانا. 

جديدت في وأضاف : اكنا ب اجة رلف ال َدم السياسية  ليس لن في  ماس شياًا رنما لنفرض  ر يبا  
ال فان... هكذا كنا سنس فيد ف  غير مكانة رسرااي   و كون جزءًا من االا الف الدولي الذي يواجه 
ال إلديدا  امسالمية في المنف ةا. و اب   أن المفلوع اآلن هو أن  بادر رسرااي  رلف ىملية 

دىم ال الم ل ربنا سياسية جديدت من رال  ردراكإلا أن في ذل  مصل ة لإلا  و اأيضًا لل صو  ىلف 
ىلف امرهاعا. وأضاف  أنه ينبغي   ديد جملة مبادئ دولية ا  دد نزن السالح ىن منظما  
امرهاع في قفان غزت كإلدف اس را يجي في المدأ ال ريع  وأن نراقع مسار   وي  األموا  لل فان 

 جا  ال ي قد  س ردم ل كون ىبر السلفة الفلسفينية و رصَّ  ف ف لسكانه  ومراقبة البضاا  والمن
 في امرهاعا.

 9/9/3104الحياة، لندن، 
 
 شتاينتز: مطالب عباس انتحار لـ"إسرائيل" وحرب غزة جزء من االضطرابات اإلقليمية .07

 ذر وزير الش ون االس را يجية يوفا  ش اين ز  من االس جابة لمفالع رايس السلفة الفلسفينية 
  من ادون السيفرت ىلف غور األردن و ر  91ىام  م مود ىباس  واصفًا االنس اع رلف  دود

سالح غزتا  كأنه ان  ار مسرااي . وأضاف ش اين ز  في المناسبة نفسإلا  أن ك  شر  ىاق  يفإلم 
يومًا بأنإلا اجزء من  50أن  نفيذ هذد المفالع اان  ار جماىيا  واصفًا ال رع ىلف غزت لمدت 

 االضفرابا  امقليمية ال اليةا.
أكد أن رسرااي  ليس  و دها في مواجإلة اامرهاعا. وفي م اولة ل برير ب دهم ىن اال كا   ش اين ز

ىلف قوا  دولية أو فلسفينية  لف  الوزير امسراايلي رلف أن الواليا  الم  دت اس ثمر  مليارا  
اضي الدوالرا  في ال راق ل شكي  جيش ىراقي  اوب د مدت وجيزت س ب  قوا إلا  فاس ول  ىلف األر 

 داىش وغيرهاا.
 9/9/3104األخبار، بيروت،   
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 "إسرائيل" ترفض قبول أوراق اعتماد السفير النيوزيلندي بسبب تقديم أوراق اعتماده لعباس .08

األناضو : أفاد  ص يفة هآر س امسراايلية ن ال ىن مصادر دبلوماسية  أن  -ال دس الم  لة 
فير النيوزيلندي الجديد لدأ    أبيع اجوناثان كورا  اوزارت الرارجية امسراايلية  رفض السماح للس

ب  ديم أوراق اى مادد رلف الرايس امسراايلي ر وبين ريفلين  بسبع قرار بالدد   ديم أوراق اى مادد 
أيضًا رلف الرايس الفلسفيني م مود ىباسا. وأشار  المصادر نفسإلا رلف أنه اليس لدأ نيوزيلندا 

 ير ىالقا إلا م     أبيع من رال  سفار إلا في ال اصمة ال ركية أن رتا.سفارت في رسرااي   وهي  د
وأضاف  الص يفة اأن وزارت الرارجية امسراايلية  أبلغ  كور بأن ذل  يمث  ان إلاكًا للبرو وكو  
الدبلوماسي  وأنه منذ ال وص  رلف ا فاق أوسلو  فبق    أبيع   ليما  صارمة  من  السفير 

أوراق اى مادد رلف رسرااي  والسلفة الفلسفينية  وما لم ي م رلغاء  مثيله الدبلوماسي األجنبي من   ديم 
 المزدو   ف نه ال يمكنه أن يكون سفيرًا لبالدد في رسرااي ا.

وذكر  الص يفة أنه افي م اولة    هذد المسألة  ف ن وزارت الرارجية امسراايلية اق ر   أن ي وم 
ارت في  ركيا ب  ديم أوراق اى مادد رلف السلفة الفلسفينية بداًل من دبلوماسي نيوزيلندي في السف

السفير كور  وهو ما أثار  فيظة األرير الذي أشار رلف أنه ليس ىلف رسرااي  أن  ربر بالدد كيف 
   ولف ىملإلا الدبلوماسيا.

 9/9/3104القدس العربي، لندن، 
 
 تنياهو حول العدوان على غزة"واال": خالف بين رئيس الشاباك ووزراء في حكومة ن .09

: نشر موق  اواالا ال بري أن رالًفا  اًدا نشع بين رايس جإلاز الشابا   يورم كوهين 48ىرع 
ووزراء في ال كومة في جلسة الكابيني  ال ي ى دن قب  أسبون ونصف  ب د أن ادىف كوهين أنه 

اس س بدأ في  موز  ذر الكابيني  في شإلر نيسان )أبري ( الماضي من  رع فويلة م   م
ذا كان الكالم ص يً ا فلماذا لم ي كد ىليه  )يوليو(. ورد الوزراء أن هذا الكالم ىار ىن الص ة  وا 
في جلسا  الكابيني  ال ي ى د  ألسابي  قب  ال رع  وراللإلا قام الجيش ب مليا  ضد  ماس في 

 الضفة الغربية.
 5/9/3104، 45عرب 
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 " غير معنية بالتحقيق في االنتهاكات ضّد الفلسطينيين"بتسيلم" و"يش دين": "إسرائيل .21
ااألياما: قال  منظم ا ايش دينا واب سيلما ال  وقي ان االسراايلي ان رنه ب د ف   ن ااج  -ال دس 

ماا  ال   ي ا  ف ن منظومة ال   ي ا  الموجودت في اسرااي  ال  سمح ب جراء    يق جدي وف ا   
ن اآللية   اني من ررفاق  ا  هيكلية رفيرت   ج لإلا غير قادرت ىلف رجراء    ي ا  مإلنية.وا 

وقال  المنظم ان في   رير: ارن اآللية ال اامة  اليا غير م هلة لل   يق في مساا  سياسية أو في 
ان إلاكا  لل انون من قب  أشرا  ذوي ر ع ىسكرية ىالية في الجيش  ولذل  ف نه من غير 

 لف م اكمة المس ولين ىن هذد االن إلاكا .الممكن أن   دي هذد اآللية ر
  كد الم فيا  أن السلفا  امسراايلية غير م نية بال   يق في ان إلاكا  ل  وق امنسان ار كب  

 ب ق فلسفينيين من قب  قوا  األمنا.
وقال  منظمة ب سيلم انإلا قرر  رفض فلع الم دم في الجيش امسراايلي رونن هيرش  المدىي 

  الم  ل ة بال مليا  ال سكرية في النيابة ال امة ال سكرية  والذي كان قد فلع ررسا  ال ام للمساا
م لوما  للجيش   و  أ داث ااس ثناايةا  صل  أثناء ال ملية ال سكرية االجرف الصامدا  رالفا 
لسياسة المنظمة ب د أ داث ال رع الساب ة قام  رسرااي  ب نفيذها في قفان غزت.  م ا راذ هذا 

ل رار في أى اع الن ااج الركيكة ىلف أق    دير لل   ي ا  ال ي قام  بإلا النيابة ال امة ال سكرية ا
   ف اآلن.

وقال  منظمة ب سيلم انإلا ال  ريد أن  ل ع دورا في آلية ال   ي ا  ال ي أسس إلا السلفا  امسراايلية 
ن بأسف أن سلفا   فبيق ال انون وقال  ااس نادا رلف ربر نا الساب ة  فلم ي بق لنا سوأ أن ن ل

امسراايلية ليس  م نية وليس  م هلة لل   يق في االدىاءا  الم  ل ة بان إلاكا  لل انون امنساني 
والدولي  وال ي ار كب  رال  ال رع في غزت. رذا ما  م اس بدا  اآللية السرية الم س رت بآلية    يق 

 مس  لة سيس دنا ال  اون م إلاا.
د دى  منظمة ايش دينا لسن  شري ا  مناسبة في ال انون امسراايلي  شم   ظر جراام وبدورها ف 

ال رع وفرض ى وبا  ناب ة من الرفورت الراصة لالن إلاكا  الم  ارف ىليإلا لدأ ساار األمم 
 ىلف أنإلا جراام  رع. رن  وصية بإلذا الشأن  فضي رلف ال وصيا  في   رير  يرك .

ن أن دولة رسرااي  غير م نية بال   يق في ان إلاكا  ضد الفلسفينيين  وقال :  رأ منظمة يش دي
أي ان إلاكا  ار كب  في أوقا  ليس   -وأن نظاما يجد ص وبة في ال   يق في أوقا  ارو ينيةا 

 سيجد ص وبة أكثر بال   يق بان إلاكا  ار كب  في  الة  رع. -أوقا   رع 
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ال ا  ىمي ة لج لإلا آلية مس  لة وف الة  يمكنإلا أن االس ن ا  هو أن آلية ال   ي ا    فلع رص
لف م اكمة المس ولين ىن االن إلاكا .    دي رلف ال  ي ة وا 

 9/9/3104األيام، رام هللا، 
 
 إصابة جندي إسرائيلي في إطالق نار عبر الحدود مع سورية .20

ين برصاصة  سن ىمار: قا  الجيش امسراايلي رن جنديا رسراايليا أصيع يوم االثن -ال دس 
 فااشة انفل   من الجانع السوري من السيا  ال دودي.

وهذد ثاني مرت ي   فيإلا رفالق نار من جإلة سوريا جراء الم ار  الجارية بين ال وا  الموالية للرايس 
 بشار األسد والم ارضة ال ي   او  امفا ة به.

بة ففيفة برصاصة فااشةا. وقا  بيان الجيش رن الجندي ن   رلف المس شفف ب د أن اأصيع رصا
 ولم ي ف البيان مزيدا من ال فاصي .

 5/9/3104وكالة رويترز لألنباء، 
 
 "إسرائيل" تتسلم غواصة دولفين الرابعة وتطلق عليها اسم "تنين"  .22

 سلم سالح الب رية امسراايلي امثنين غواصة جديدت من ألمانيا  أفلق ىليإلا اسم ا نينا  وهي 
دولفينا األكثر  فورا. وأىلن الجيش امسراايلي  امثنين  انضمام الغواصة الجديدت الراب ة من فراز ا

 رلف قوا ه الب رية نإلاية األسبون الماضي.
ون ل  ص يفة م اريف امسراايلية ىن قااد سالح الب رية امسراايلية  رام رو بر   قوله: ارن 

ن فراز )دولفين ريه آأ بي(  والمزودت الغواصة الجديدت هي األولف ال ي   ص  ىليإلا رسرااي  م
بوساا   كنولوجية  ديثة  ضاىف قدرا  الغواصة و مكنإلا من الذهاع رلف مسافا  أب د كثيرا 

 «.وأىمق كثيرا  فضال ىن قدر إلا ىلف ال م  لساىا  م واصلة أكثر وقوت لم ن رفإلا من قب 
 9/9/3104المصري اليوم، القاهرة، 

 
 ال نبيع بيوتا لمؤيدي م. ت. ف وحماس مدينة "نتسيريت عيليت": .23

م مد رأف  مل م: في أ دث مظاهر ال نصرية الم فشية في مدينة ان سيري  ىيلي ا   -ررع 48ىرر
قام أ د المس وفنين اليإلود  م ررا  ب  ليق الف ة ىلف منزله الم روض للبي   مفادها أنه لن يبي  

  ماس  وذل  في رشارت واض ة رلف ال رع.البي  لم يدي منظمة ال  رير الفلسفينية و ركة 
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وي كد السكان ال رع في ان سيري  ىيلي ا أن ال نصرية في المدينة في  فاقم مس مر  وراصة ب د 
 ال رع ال دوانية األريرت ىلف قفان غزت.

 5/9/3104، 45عرب 
 
 امرأة ومتهم باغتصاب بناته 30زعيم طائفة دينية إسرائيلية تزوج  .24

ىواودت: أدان  م كمة في    أبيع االثنين رسراايليا ي زىم فاافة دينية ي و  ودي   -الناصرت 
المدىي ال ام امسراايلي رنه ا  فظ ب  دأ وىشرين زوجة لسنوا  وار كع جراام جنسية لكن 

 الم كمة برأ ه من  إلمة االس  باد.
صفإلا االدىاء بأنإلا ىاما ال إلم الموجإلة رليه ال ي و  94ونفف جوي  را زون الذي يبل  من ال مر 

  كاية ا  ير ال  و ا قام  ىلف الإليمنة والم   دا  الزاافة دينيا.
ابنا وابنة في ىدد من المناز  في     38زوجة و 12وجاء في منفوق امدانة أن را زون كان لديه 

أبيع. وأدان ه الم كمة بجراام جنسية بينإلا االغ صاع ىلف مدأ سنوا  كثيرت. وجاء في قرار 
 دانة الذي وزى ه وزارت ال د  امسراايلية ىلف وساا  امىالم أن ب ض بنا ه كن من ض اياد.ام

 9/9/3104القدس العربي، لندن، 
 
 3102مقارنة بسنة %566مجلة "كلكست": تسويق الوحدات االستيطانية ارتفع بنسبة  .25

ويق الو دا  الناصرت: كشف  م فيا  ىبرية الن اع ىن أن هنا  قفزت كبيرت في ىملية  س
االس يفانية الم امة ىلف أراضي الضفة الغربية الم  لة   يث ار ف   بشك  مضاىف ىشر المرا  

 (.1023ىن ف را  ساب ة من ال ام الماضي )
(  أن ما يسمف اسلفة 9|8وذكر  مجلة اكلكس ا االق صادية ال برية الصادرت اليوم االثنين )

و دت اس يفانية في الضفة الغربية  م اب   1300بي  األراضيا في رسرااي  اس فاى   سويق و 
في المااة  24.3و دت في    أبيع ومدن المركز ف ف  أي بنسبة م ارنة وانرفاض  مثل  بر  193

 بنفس الف رت.
في المااة ىن نفس  899و دت اس يفانية هذا ال ام يشك  ار فاىا بنسبة  1300وأوض   أن بي  

في المااة  24.3ما انرفض  نسبة البي  في هذد الف رت في    أبيع رلف الف رت من ال ام الماضي  في
 من كانون ثاني )يناير( و  ف  موز )يوليو( من ال ام الجاري.
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  ل   وس   وأشار  رلف أنه وبم اب   وسي  امدارت المدنية للمس وفنا  في الضفة الغربية 
في المااة   91 ق السكنية رلف الضوا ي في منافق الشما    يث انرفض  نسبة  سويق الش

و جاوز  نسبة  سويق الش ق في المس وفنا  نسبة ال سويق  و دت. 2359وبلغ  منذ بداية ال ام 
 ش ة منذ بداية ال ام 1244في لواء  يفا بأكمله   يث  م  سويق 

 ش ة سكنية منذ 5181و رب   ال دس الم  لة في المركز األو  للبناء  و م  سويق ما مجموىه 
بداية ال ام. من جانبإلا نف  وزارت امسكان امسراايلية ص ة ما نشر ه المجلة واى بر ه ا شويإلا 

 في المااة م ارنًة بال ام الماضي. 11للبيانا ا  زاىمة أن نسبة البناء انرفض  
 5/9/3104قدس برس، 

 
 يال بحريةأم 8غزة: "إسرائيل" تخرق التهدئة وتهاجم الصيادين وتقّلص مساحة الصيد إلى  .26

ك ررع فررايز أبررو ىررون: قالرر  وزارت الزراىررة الفلسررفينية  رن زوارق اال رر ال  ال ربيررة أىرراد  الصرريادين 
أميررا  ب ريررة  مفل ررة النررار صرروبإلم مرىررابإلم  5قبالررة سرروا   مدينررة غررزت  صررباح أمررس  رلررف مسررافة 

ق ال إلدارة المبررم برين مياًل ب ريرًا كمرا نر  ىليره ا فرا 21ومن إلم من ال يام بأىما  الصيد في مسافة 
 الفصاا  الفلسفينية وارسرااي ا بوسافة مصرية.

وأضرراف  الرروزارت  فرري  صررريح صرر افي  سررلم  ااأليرراما نسرررة منرره  رن اال رر ال  منرر  الصرريادين مررن 
ال  ردم أكثررر مررن هررذد المسررافة قبرر  أن   رروم بوضرر  ىالمررا  للصرريادين لمنرر   جاوزهررا. وأكررد  أن هررذا 

جديردًا ال فراق ال إلدارة  مفالبرًة مرن الراىري المصرري بر لزام اال ر ال  ببنرود اال فراق االى داء يع رد ررقرًا 
 أميا . 9مياًل  بدأ  دريجيًا من  21والذي ي ضي بالسماح لصيادي غزت بامب ار لمسافة 

وأشار  وزارت الزراىة رلرف أن هرذا الرررق يع رد هرو ثالرث رررق لل إلدارة مرن قبر  اال ر ال  ب رد أن كران 
نار الثالثاء الماضري  جراد مراكرع الصريادين قبالرة سروا   مدينرة رفرح جنروع ال فران  وأيضرًا أفلق ال

 قام باى  ا  اثنين من الصيادين قبالة شواف  بي  الهيا في شما  ال فان.
رلرف ذلرر  قرا  جرريش اال ر ال  رن قوا رره الب ريرة أفل رر  نيرانرًا   ذيريررة فري الإلررواء با جراد قرروارع صرريد 

 جاوزهرررا لمسرررافة الصررريد المسرررمو ة بب رررر غرررزت  صرررباح أمرررس. وذكرررر موقررر  اواالا فلسرررفينية بررردىوأ 
 ال بري  أن الجيش أفلق النار ب دها قريبًا من ال وارع دون وقون رصابا  أو أضرار. 

مرا  منذ بدء سريان وقف رفالق النار قب   9وأضاف الموق   رن الجيش أفلق نيرانه ال  ذيرية في 
 اد الصيادين. أسبوىين وذل  بإلدف رب 

  9/9/3104األيام، رام هللا، 
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 مستوطنون وحاخامات يقتحمون المسجد األقصى .27

كامرر  ربرراهيم: قررا  مردير امىررالم فري م سسرة األقصررف للوقرف وال ررراث م مرود أبررو  -ال ردس الم  لرة 
ربة مس وفنًا اق  موا برف ة ىدد من ال اراما  المسجد األقصف المبار  من باع المغا 10ال فا رن 

ىلف ثالث مجموىا   ونظموا جولة قصيرت في منافق مر لفة مرن با ا ره  وسرف  مايرة مشرددت مرن 
 قب  شرفة اال  ال  الراصة.

  9/9/3104الرأي، عّمان، 
 
 حنا عيسى يحذر من خطورة االستيطان في فلسطين عامة والقدس بشكل خاص .28

ية المسي ية في فلسفين  نا ىيسرف مرن رااد الفي  والوكاال :  ذر أمين ىام الإلياة امسالم -غزت 
رفررورت االسرر يفان الصررإليوني والمسرر وفنين فرري فلسررفين ىامررة وال رردس بشررك  رررا   ألن الوجررود 

 االس يفاني يشك  الجزء ال يوي من النظام األمني امسراايلي والوجود الصإليوني ىامة. 
فرري  19الغربيررة منإلررا  مسرر وفنة فرري الضررفة 414وأشررار  نررا ىيسررف  فرري بيرران صرر في  رلررف ان شررار 

 .قي وذل    ف من صف ال ام ال اليفي الجزء الشر  24مدينة ال دس ذا  الكثافة ال الية  و
وأوضررح أن هررذد المسرر وفنا    أرررذ شررك   جم ررا  اسرر يفانية مكثفررة وكبيرررت المسررا ة و   بررر   ررديا 

آثارد   أ ي  صرري ا ه فري للإلوية والوجود والمس  ب  ال ربي الفلسفيني  وهو أمر يجع ردرا  أب ادد و 
 ظ  اس مرار اال  ال  بسرقة األرض الفلسفينية.

  9/9/3104الخليج، الشارقة، 
 
 غزة: استشهاد فلسطيني متأثرًا بجروحه أصيب بها خالل العدوان .29

ىامًا( من رفح جنوع قفان غزت  11قال  مصادر فبية فلسفينية رن الشاع م مد ربراهيم الريافي )
في أ د المشافي المصرية م رأثرًا بجرا ره ال ري أصريع بإلرا قبر  قرابرة الشرإلرين  8/9ن  وفي يوم االثني

 جراء الغارا  امسراايلية ال ي اس إلدف  مدينة رفح بدابة ال دوان امسراايلي.
 5/9/3104فلسطين أون الين، 
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 سقوط شجرة سرو معمرة في األقصى والسبب المرجح حفريات االحتالل .31
سة األقصف للوقرف وال رراثا مرن سر وف شرجرت سررو م مررت فري المسرجد األقصرف ال دس:  ّذر  ام س

مسرراء أو  مررن أمررس لررياًل  و كرررار سرر وف مثرر  هررذد األشررجار  مرج ررة أن يكررون السرربع هررو  فريررا  
 اال  ال  امسراايلي أسف  المسجد األقصف المبار .

  مإلنري م رصر  ودى  رلف  شكي  لجران ف ر  رسرالمية ىربيرة م رصصرة ومإلنيرة مجرراء ف ر
 وم ّمق  و  هذد الظاهرت ولم رفة  فاصي  دقي ة  و  هذد األ داث الم ل ة.

 9/9/3104األيام، رام هللا، 
  
 عرابة: مئات المنازل المهددة بالهدم تنتظر المصادقة على الخارطة الهيكلية .30

ينا بفرار  /  وفيق ىبرد الف راح: ين ظرر أهرالي قريرة ىرابرة البفروف  وسركان  ري اوادي  صر48ىرع 
الصرربر ن ررااج جلسررة ال نظرريم والبنرراء الم ليررة امسررراايلية االبفرروفا  ال رري مررن المفررروض أن  ل ررام يرروم 
الثالثراء للمصررادقة ىلررف الرارفررة الإليكليرة لل ريررة و وسرري  مسررفح النفروذ وضررم ماررا  المنرراز  المإلررددت 

إليكليررة لل رري  سرري م رزالرررة بالإلرردم رلررف مسررفح البنرراء. وفررري  ررا  المصررادقة النإلاايررة ىلررف الرارفرررة ال
الرفر وبشك  نإلااي ىن ن و مااة منز  صادر ب  إلا أوامر هدم  رذ سي سنف ألص ابإلا اس صردار 
ال ررراري  الالزمررة لمنرراز   ليضرر  ذلرر   رردا لمشرروار الم انررات الفويرر  والم اكمررة والغرامررا  الباهظررة 

 ال ي فرض  ىلف السكان.
  5/9/3104، 45عرب 

  
 يشعل مواجهات في عدة مناطق بالقدس تشييع جثمان سنقرط .32

ك ررع ىبررد الررر وف أرنررا وف:   ررو  شررارن صررالح الرردين  مركررز شرررقي ال رردس  رلررف سررا ة مواجإلررا  
ىنيفررة بررين الشرربان الفلسررفينيين وقرروا  اال رر ال  ال رري هاجمرر  آالف المرروافنين الفلسررفينيين الررذين 

اس شإلد ب د رصاب ه األسبون الماضري ىاما( الذي  29شاركوا في  شيي  جثمان الف ف م مد سن رف )
 برصاصة مفافية في رأسه.

 ورالفا لرغبة الشرفة امسراايلية ف د  ّم أداء صالت الجنازت في المسجد األقصف.
و فررم ىرردد مررن الشرربان الملثمررين رررال  الجنررازت كرراميرا  للشرررفة امسررراايلية ثب رر  ىلررف أسرروار وفرري 

اال ر ال  امسرراايلي الجنرازت فري منف رة براع السراهرت  ىلرف أزقة بلدت ال دس ال ديمرة. وهاجمر  قروا  
م ربرررة مرررن مركرررز الشررررفة امسرررراايلية  مسررر ردمة الغررراز المسررري  للررردمون وقنابررر  الصرررو  والرصرررا  
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المفررافي. وقالرر  فررواقم امسرر اف رن ىشرررا  الفلسررفينيين أصرريبوا فرري االق  ررام امسررراايلي للجنررازت 
 الجإلم ميدانيا.غالبي إلم أصيبوا باالر ناق و م ى

 9/9/3104األيام، رام هللا، 
 
 التشريح يعزز رواية عائلة الشهيد سنقرط ويدحض الرواية اإلسرائيلية .33

 اولررر  ارسررررااي ا ك اد إلرررا ال نصررر  مرررن المسررر ولية ىرررن اس شرررإلاد الف رررف م مرررد سرررن رف  لكرررن  شرررريح 
صرر يفة اهررآر سا صررباح الجثمرران ي ررزز روايررة أهرر  الشررإليد ويررد ض الروايررة امسررراايلية  ف ررد أكررد  

اليوم أن الن ااج األولية للف و  ال ري أجرير  فري م إلرد الفرع الجنرااي   شرير فري هرذد المر لرة رلرف 
 أن الف ف اس شإلد ن يجة رصاب ه ب يار ناري بالرأس.

وقال  الص يفة أن الربراء في م إلد أبو كبير للفع ال دلي ال زالوا ين ظرون ن ااج ف رو  رضرافية 
الوفات بشك  قاف   لكن في هذد المر لة ي ضرح أن الف رف ق ر  ن يجرة رصراب ه برصاصرة ل  ديد سبع 

 مغلفة بامسفنح أفل   ىليه وأصاب ه في الرأس  وليس ن يجة س وفه كما ادى  الشرفة امسراايلية.
  9/9/3104، 45عرب 

 
 تقرير: عشرون أسيرة في سجون االحتالل .34

أن ىررردد  8/9ه  ل ررر  اقررردس بررررسا نسررررة منررره يررروم االثنرررين رام هللا: أفررراد مركرررز أ ررررار  فررري بيررران لررر
األسيرا  الم ر  ال  فري سرجون اال ر ال  واللروا ي يواصر  اال ر ال  ا  جرازهن وسرف ظرروف سرياة  

 أسيرت وه الء األسيرا  ي ب ن في سجن هشارون. 10بل  م ررًا 
 5/9/3104قدس برس، 

 
 0945نيي مصلحة السجون اإلسرائيلية تنكل بأهالي أسرى فلسطي .35

( مرن السياسرا  ال  ابيرة ال ري  ن إلجإلرا ردارت مصرل ة 2948اش كف أهرالي أسررأ الردار  الفلسرفيني )
 السجون امسراايلية ب  إلم أثناء زيار إلم ألبنااإلم راصة في م   ال  الجنوع بالن ع.

وذلر  ىرن واش كف األهالي من امجراءا  االس فزازية ال ي ي  ام  بإلا أفراد شرفة مصل ة السجون  
فريرق رجبرارهم ىلرف االن ظررار لسراىا  فويلرة قبر  وب ررد زيرار إلم ألبنرااإلم فري غرررف مغل رة وفري ظرر  

 ار فان درجا  ال رارت .
 5/9/3104، 45عرب 
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 نادي األسير: "إسرائيل" منعت أربعين عائلة من زيارة أبنائها في سجن مجدو .36

ىاالررة  40سررلفا  امسررراايلية  رمرر  ن ررو األناضررو : قررا  نررادي األسررير الفلسررفيني رن ال -رام هللا 
 فلسفينية من زيارت أبنااإلم الم   لين في سجن مجدو  بالرغم من  صولإلم ىلف  صاريح بالزيارت.

 9/9/3104القدس العربي، لندن، 
 
 مذكرة احتجاج للصليب األحمر بعد منع االحتالل ذوي أسرى من الزيارة .37

مررذكرت ا  جررا  للصررليع األ مررر فرري  8/9يرروم االثنررين رام هللا: سررلم  ىررااال  األسرررأ فرري الرليرر  
الم افظة ضرمن وقفرة  ضرامنية ا  جاجرًا ىلرف قيرام سرلفا  اال ر ال  ىلرف مصرادرت  صراريح الزيرارت 
ألكثررر مررن أرب ررين ىاالررة. وفالررع ذوي االسرررأ فرري المررذكرت اال  جاجيررة الصررليع األ مررر بأرررذ دورد 

إلرررا سررلفا  اال ررر ال  ب ررق ىرررااال  األسرررأ الم مثلرررة وال  ررر  الجرراد فررري وقررف السياسرررة ال رري  ن إلج
ب رمانإلم من   إلم في زيارت أبنااإلم  ب دما  ررم اال ر ال  منرذ مفلر  ال رام الجراري ثلرث األسررأ مرن 

 الزيارت بذري ة أنإلم  ممنوىون أمنيًا.
 5/9/3104قدس برس، 

 
 مركز حقوقي فلسطيني يتهم االحتالل بسرقة أموال األسرى .38

مركز   وقي فلسفيني م رص  بش ون األسرأ الفلسفينيين في سرجون اال ر ال   أن  رام هللا: أكد
شرركوأ وصررل ه مررن األسرررأ الررذين راضرروا امضررراع ىررن الف ررام مررن امداريررين والم ضررامنين والبررال  

أسرريرًا فرري مر لررف السررجون مررن ف رردانإلم أمرروا  الكان ينررا الراصررة بإلررم رررال  ف رررت  480ىررددهم  رروالي 
 .1024ام د  ىلف مدار شإلري أيار/ مايو و زيران/ يونيو  امضراع وال ي

وقال  الناف ة امىالمية لمركز أسرأ فلسفين للدراسرا  فري الضرفة الغربيرة أمينرة الفوير   فري بيران 
: ارن األسررررأ فرررالبوا ردارت اال ررر ال  فررري 8/9صررر في  ل ررر  اقررردس بررررسا نسررررة ىنررره يررروم االثنرررين 

شيك ( ىرن  3.5شيك  )دوالر= 800 ة بأموا  الكان ينا والبالغة السجن بالكشف ىن  سابا إلم الم  ل
ألررف شرريك  ىررن مجمررون األسرررأ  األمررر الررذي أنكر رره مصررل ة السررجن  384كرر  أسررير  أي بم ررد  

مّدىيررررة أنإلررررا أىرررراد  األمرررروا  للسررررلفة الفلسررررفينيةا. وأضرررراف  الفويرررر : ارن األسرررررأ أجررررروا سلسررررلة 
الفلسررفينية  وال رري نفرر  برردورها أن  كررون قررد  ل رر  أيررة مراسررال  مرر  الجإلررا  المر صررة فرري السررلفة 
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ىااررردا  مرررن مصرررل ة السرررجن مرررن  سرررابا  الكان ينرررا  مرررا أثرررار  فيظرررة األسررررأ أن مصرررل ة السرررجن 
 سرق  هذا المبل ا.

 5/9/3104قدس برس، 
 
 األسرى الفلسطينيون يعلقون آمااًل على المقاومة لتحريرهم دون قيود مسبقة .39

فرري  ركررة االجإلرراد امسررالميا الفلسررفينية  األسررير رضررر ىرردنان  أن المفلررع  رام هللا: أكررد ال يررادي
 األساسي لألسرأ في سجون اال  ال  امسراايلي اليوم هو اال رية ال اجلة دون قيود معسب ةا.

وأضرراف ىرردنان فرري رسررالة لرره مررن داررر  سررجنه  ررجرر  مرر  م ررامي نررادي األسررير و صررل  اقرردس 
  ارسال نا ن ن كم   لرين رداريرين ورهراان سياسريين رلرف قيرادت 8/9ين برسا ىلف نسرة منإلا يوم االثن

الفصاا  المع اومة أن ال ينسوا ما ن  رض له دار  األسر من ممارسا  سرادية وو شرية بشرك  يرومي 
 من قب  السجانا.

وأضاف: اآن األوان أن  كون غزت الراادت في رف  الظلم ىن األسرأ  ويجع أن  ص  رسالة األسررأ 
 الم أجم ا. لل 

وأضاف: ااألسرأ يرف ون ر وسإلم اليوم ىاليًا بان صار غزت وما ص ابه من   اضد ش بنا م إلرا فري 
والضرفة الم  لرة والشر ا   وهرم ي ل رون اآلمرا  ب رري إلم ب رد هللا ىلرف  48ال ردس الم  لرة وأراضري الرر 

 الم اومة وصمودهاا.
 5/9/3104قدس برس، 

 
 استضافة ممثلي دولة ومؤسسات االحتاللدعوة للفضائيات العربية لوقف  .41

فرررررادي أبرررررو سررررر دأ:   ررررر  ىنررررروان اال  شررررررىنوا ق لنرررررا واغ صررررراع   وقنررررراا  فالبررررر  ن ابرررررة  -رام هللا 
الصررر افيين الفلسرررفينيين  واللجنرررة الوفنيرررة الفلسرررفينية لم اف رررة رسررررااي  وسررر ع االسررر ثمارا  منإلرررا 

ربيررررة  لوقررررف اس ضررررافة الشرصرررريا  (   جميرررر  وسرررراا  امىررررالم ال BDSوفرررررض ال  وبررررا  ىليإلررررا)
امسررررراايلية ال رررري  مثرررر   كومررررة أو م سسررررا  اال رررر ال   أو ال رررري  ررررداف  ىررررن الصررررإليونية والجررررراام 

 امسراايلية  ال ي    رف ب ق ش بنا وأم نا.
  9/9/3104القدس العربي، لندن، 
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 بالفيديو.. أطفال بغزة يحاكون اقتحام "القسام" لموقع إسرائيلي .40
 يرررة األففرررا  للوهلرررة األولرررف يرررذهع الظرررن أنإلرررم مرررن قررراموا ب مليرررة موقررر  ازيكررريما ال سررركري ال ررراهرت: ر 

امسررراايلي بالف ررر   لمرررا أبررردود مرررن  نكرررة فررري ال ركرررة و وجيررره ألسرررل  إلم االبالسررر يكيةا وكيفيرررة أسررررهم 
 للجندي المف رض.

ال سررركري ل ركررررة األففرررا   ررراكوا ال مليرررة ال رررري نفرررذ إلا الضفاضررر  البشررررية لك ااررررع ال سرررام  الجنررراح 
  ماس  الذين اق  موا كيبو س ازيكيما امسراايلي ىبر الب ر.

ويظإلررر فرري الفيررديو ال مثيلرري مجموىررة مررن األففررا  يررجررون مررن بررين األمرروا  ال ا يررة فرري ب ررر غررزت  
 وهم مدججين بالسالح  في  صوير لمشإلد ىناصر اال ساما الذين  مكنوا من اق  ام الكيبو س.

إلد مجموىررة أررررأ مررن األففررا  ي ومررون برردور جنررود اال رر ال   الررذين وق رروا فرري كمررا يظإلررر فرري المشرر
األسر بين أيدي ىناصر الضفادن البشرية   يث  م س بإلم ن و الب ر وهم يصررون باللغة ال برية 

 اأمي  أمي  أميا.
 9/9/3104الشرق، الدوحة، 

 
 غزة من رواتبهممركز الشؤون الفلسطينية ينتقد استمرار السلطة في حرمان موظفي  .42

لنرردن: أىرررع مركررز الشرر ون الفلسررفينية فرري بريفانيررا ىررن اسرر يااه الشررديد مررن ال صررري ا  الم واصررلة 
ألركرران السررلفة الفلسررفينية فرري رام هللا  ررو  مرروظفي ال فرران ال ررام ب فرران غررزت والررذين مررا زالرروا ىلررف 

فضره لل صرري ا  ال ري  رربف رأس ىملإلم ل  ديم الردما  ل رابة مليوني فلسفيني فري ال فران  وأكرد ر 
بررين روا ررع هرر الء ومواف ررة ادو  ال ررالم كلررها أو ال  ررذر ب رردم  رروفر األمرروا  لرردف إلا للمرروظفين الررذيم لررم 

 ي  اضوا روا بإلم منذ أشإلر  أو ال  ّو  بأنإلم موظفون اغير شرىيينا.
دس برسا  السلفة أرس  نسرة منه لراق 8/9و ّم  مركز الش ون الفلسفينية في بيان له يوم االثنين 

الفلسررررفينية  مررررا وصررررفه بررررراجريمةا  رمرررران مرررروظفي غررررزت مررررن   رررروقإلم  كمررررا  ّمرررر  برررراقي ال نظيمررررا  
الفلسفينية المس ولية األرالقيرة ىرن سركو إلم وقبرولإلم بإلرذد االجرراءا  والمواقرف  وال  را  البيران بأنإلرا 

ىررااال إلما  ىلررف  ررد االوفنيررة صررادرت ىررن سررلفة رام هللا دون أي موقررف يضررمن   رروق المرروظفين و 
   بير البيان.

 5/9/3104قدس برس، 
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 إذاعة جيش "إسرائيل": السيسي عرض دولة فلسطينية بسيناء .43
: كشف  رذاىة الجيش امسراايلي  صباح اليوم امثنين  الن اع ىن أن 12ىربي  -ال دس الم  لة 

لفة م مود ىباس قااد االن الع في مصر  الجنرا  ىبد الف اح السيسي ىرض ىلف رايس الس
اق را ًا ي ضي بضم مسا ة من أراضي شما  سيناء ل فان غزت  ب يث  زيد مسا  ه رمسة 
أض اف مسا  ه ال الية  ىلف أن ي م رىالن الدولة الفلسفينية في ال فان  في  ين ي م ال وافق 

 ىلف  دشين  كم ذا ي فلسفيني في الضفة الغربية. 
اسية لإلذاىة أن امدارت األمريكية كان  في ضوء اال صاال  ال ي وأكد  ليلي  شا ر  المراسلة السي

 أفض  رلف   ديم السيسي ىرضه ل باس.
 ونوه  شا ر رلف أنه  سع الم لوما  الم وفرت في ارسرااي ا  ف د رفض ىباس ىرض السيسي.
بير ما وفي  ا   بين أن ما كشف  ىنه امذاىة ال برية دقي ًا  ف ن ىرض السيسي يشبه رلف  د ك

 ي رضه اليمين الصإليوني الم فرف ل   ال ضية الفلسفينية.
 9/9/3104، 30موقع عربي 

 
 السيسي ينفي عرضه أراٍض في سيناء على عباس إلقامة دولة فلسطينية .44

  امل  الرااسة المصرية بمن إلف الجدية وال زم م  شاا ة نشرها ىدد من المواق  امربارية   دىف 
السيسي وىد الرايس الفلسفيني م مود ىباس بمنح الفلسفينيين جزءًا من  أن الرايس ىبد الف اح

 سيناء مقامة دولة فلسفينية.
ال أ د يمل   ق ال فريف فف شبر من أرض الوفن أو »الشاا ة  امثنين  قاااًل: « السيسف»ونفف 

 «.ال ناز  ىن جزء منه
نصف ساىة بسبع مكالمة  ليفون   أرر  ىن ال ف »وقا  السيسي  رال  كلم ه في ىيد الم لم: 

جاء ني في الساب ة صبا ًا   ن   لي ما نشرد ىدد من المواق  امربارية ىن صدور وىود منف 
أريد أن أقولإلا بشك  واضح وقاف : ال »  مس دركًا: «للفلسفينيين بأن ي م من إلم قف  أراض مصرية
لو  ّصن م ى و  »للم لمين قاااًل:  ووجَّه كالمه«. أ د يس في  أو يمل  ال ناز  ىن أرض الوفن
 «.الفالع فلن ن  ا  رلف نفف مث  هذد الشاا ا 

في السياق ذا ه  نف  وزارت الرارجية ما أذاى ه ال نات الساب ة بال ليفزيون امسراايلي من مزاىم بأن 
ل اء الرايس ىبد الف اح السيسي اق رح ىلف الرايس الفلسفيني م مود ىباس )أبو مازن(  رال  ال

قامة  كم ذا ي  الذأ جم إلما أمس األو   رقامة دولة فلسفينية في قفان غزت وقسم من سيناء  وا 
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كيلو م ر مرب   2900في الضفة الغربية  ب يث  منح مصر الفلسفينيين منف ة في سيناء مسا  إلا 
زارت وأكد مصدر مس و  بالو  أض اف  جمه ال الي. 5م اذية ل فان غزت  بما يج    جم ال فان 

أن هذا األمر  م فر ه ربان  كم الرايس الم زو  م مد مرسف   ينما وىد بمنح الفلسفينيين جزءًا 
المرففا  الربيثة لل نظيم »من سيناء مقامة دولة فلسفينية  وذل  في رفار ما وصفه المصدر بر

ي  السيما في هذد الدولي لإلروان المسلمين  في  ر ٍّ صريح ىن االل زام بمبدأ قدسية ال راع الوفن
 «.الب  ة الغالية من أرض الوفن ال ي دف  اآلالف من المصريين دماءهم ثمنًا الس ردادها
 9/9/3104المصري اليوم، القاهرة، 

 
 وزير خارجية مصر يبحث مع مسؤول أممي تحضيرات عقد مؤتمر إعمار غزة في القاهرة .45

ي صباح أمس االثنين م  بيير كرينبو  د ع أ: ب ث وزير الرارجية المصري سامح شكر  -ال اهرت 
 المفوض ال ام لوكالة )األونروا( أوضان الالجاين الفلسفينيين وال سإليال  ال ي   دمإلا الوكالة لإلم.

ون   بيان للرارجية المصرية ىن الم  دث الرسمي باسم الوزارت أن شكري ىرض الجإلود المبذولة 
بين الفلسفيني وامسراايلي وضرورت ال م  ىلف  إلياة الس اناف المفاوضا  غير المباشرت بين الجان

المناخ أمام اس اناف مفاوضا  ال   النإلااي بما ي دي رلف ال وص  ل سوية داامة لل ضية 
 الفلسفينية.

واس  رض شكري ال  ضيرا  الجارية الس ضافة م  مر رىادت رىمار غزت في ال اهرت بال نسيق م  
ب ىادت رىمار ما  م  دميرد في ال رع األريرت ىلف قفان غزت م   كومة مملكة النرويج بما يسمح 

وأىرع المس و  األممي  ضرورت رف  ال صار امسراايلي ىن قفان غزت من رال  ف ح الم ابر.
رال  الل اء ىن أمله في  ثبي  ا فاق وقف رفالق النار ال اام بما يسمح ب دفق المساىدا  امنسانية 

اصة ب ىادت امىمار  فضال ىن ضرورت رف  ال صار المفروض ىلف قفان والمساىدا  الدولية الر
 غزت.

 9/9/3104القدس العربي، لندن، 
 
 مصر: تفجير خمسة أنفاق على حدود غزة برفح .46

أنفاق  م  4ريري  سين: قام  قوا   رس ال دود المصرية  اليوم امثنين  ب فجير  -ال اهرت 
منف ة األنفاق ال دودية برفح  كما ضبف  ال وا  منزال ضبفإلم أمس  رال   ملة ىسكرية مكبرت ل

 بدارلة نفق شما  منف ة صالح الدين ال دودية.
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وقد قام سالح المإلندسين ب يادت الجيش الثاني الميداني  ب فجير األنفاق والمنز  المضبوف      
 رشراف لجنة ىسكرية.

 9/9/3104الشرق، الدوحة، 
 
 ألداء الحج"مصر للطيران" تنقل فلسطينيين  .47

ال يات: أبرم وزير الفيران المدني المصري  سام كما  ووزير الن   والمواصال   –ال اهرت 
 ا  فلسفيني رلف المملكة ال ربية الس ودية ألداء  1900الفلسفيني ىالم موسف  ا فاقًا لن   
 من مفار ال اهرت.« مصر للفيران»فريضة ال ج للموسم ال الي  ىلف م ن 

 شرين  23أيلو  )سب مبر( الجاري رلف جدت ىلف أن  بدأ ال ودت من  10الر ال  في  وس  ل  أولف
األو  )أك وبر( الم ب  من مفار المدينة المنورت. ووق  اال فاق رايس مجلس ردارت الرفوف الجوية 

 هشام الن اس.« مصر للفيران»الفلسفينية وليد  ميم  ورايس شركة 
ش اء الفلسفينيين واالس  داد ل  ديم ك  ال سإليال  لإلم من رال  أهمية ال  اون م  األ»وأكد كما  

 «.مصر للفيران»األجإلزت ال املة في مفار ال اهرت الدولي و 
 9/9/3104الحياة، لندن، 

 
 مصر تلغي عرض فيلم فلسطيني بتمويل إسرائيلي .48

رب اء ىن ىرض   الذي يف  ح غدًا األ«مإلرجان االسكندرية السينمااي الدولي»راشد ىيسف:  راج  
ب د ما سمّي أزمة ال موي  امسراايلي للفيلم. ال م   وهو األو  « فيلال  وما»الفيلم الفلسفيني 

لمررج ه سإلف ىراف  راض أريرًا م ركة شرسة في مإلرجان البندقية السينمااي  ب د رصرار 
الفيلم رسراايلي ألنه المررجة ىلف   ديم ىملإلا كفيلم فلسفيني م اب  مفالبا  رسراايلية اّدى  أن 

 ممو  رسراايليًا.
  وهي    بر أن ال موي   ق لإلا باى بارها داف ة ضرااع  أما 48المررجة ىراف  ن مي رلف ىرع 

أن ال موي  يمكن أن يفرض أجند ه ىلف ال م  الفني فمن الواضح أن المررجة لم  ك رث ألبسف ما 
 48ت الن اش  و  هذد ال القة الشااكة لفلسفينيي يمكن أن يمليه ىليإلا الممو . ثم ال بّد من رىاد

 سواء م  ال موي  االسراايلي أو مر لف ال القا  اليومية. ن اش ينبغي أن يعسم  صو عإلم فيه أواًل.
وبامضافة رلف أن فريق ال م  هو برم ه من الفلسفينيين  كان يجدر النظر رلف سياق الفيلم وم ّداد  

الذي « رمس كاميرا  مكسورت»لينا أن ن ذكر م ركة الفيلم ال سجيلي وأي  وّجه يمكن أن يردم  ى
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دار   وله م ركة مشابإلة  رغم أنه لم يكن سوأ ممث  مّر وىنيد للنضا  الفلسفيني في وجه 
 اال  ال .

 9/9/3104القدس العربي، لندن، 
 
 األردن: "جبهة العمل" ترفض اتفاقية استيراد الغاز من "إسرائيل" .49

« امروان المسلمين»  الذران السياسية لر «جبإلة ال م  امسالمي»ع: فالع  زع أ ف  -ىمان 
وأبرز أ زاع الم ارضة في األردن  ب دم  مرير ا فاقية م  ملة لشراء الغاز امسراايلي  م كدًا رفضه 

 هذد اال فاقية ال ي من شأنإلا دىم اق صاد رسرااي .
رننا في  زع جبإلة ال م  امسالمي »ني أمس: وقا  ال زع في بيان نشر ىلف موق ه املك رو 

ندين ونرفض أي ا فاقية من شأنإلا أن  دىم اق صاد ال دو الصإليوني و ساهم في اس مرارد ق   أهلنا 
 «.في فلسفين و  م  ىلف رفالة أمد ا  الله البغيض

رافض أي ال يمرر هذد اال فاقية  انسجامًا م  موقف الش ع األردني ال»وفالع مجلس األمة بأن 
  اون م  هذا الكيان الغاصع  ونظرًا لوجود بداا  الس يراد الغاز الفبي ي من ر دأ الدو  ال ربية 

 «.المجاورت
9/9/3104الحياة، لندن،   

 
 نقابيون وسياسيون يؤكدون ضرورة توحيد الجهود بالداخل الفلسطيني :عمان .51

د ال وأ السياسية وال زبية في هدي  غبون: أكد ن ابيون وسياسيون ضرورت  و يد جإلو  -ىمان 
الدار  الفلسفيني وباألردن والش ا   لدىم  ب ا  ان صار الم اومة الفلسفينية  في الوق  الذي ما 

 يزا  فيه الوض  الفلسفيني مف و ا ىلف ك  اال  ماال  واس إلداف ال دو الصإليوني له.
ىم الم اومة في فلسفين ونصرت غزت وان  دوا  رال  مإلرجان رفابي أقامه المل  ف المإلني الوفني لد

في السا ة الم ابلة ل زع الو دت الش بية أمس  الموقف ال كومي وال ربي من ال دوان امسراايلي 
 ىلف غزت.

كما ان  د المشاركون  في المإلرجان الذي  رلله ىدت ف را  ش رية  ىدم  وجيه ال يادت الفلسفينية 
إلا الداىم لغزت  وكذل  للنظام السوري و زع هللا الشي ي شكرها رلف دو  أميركا الال ينية بموقف
 اللبناني ىلف غرار شكر قفر و ركيا.
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الف ذل   ان  د النااع سمير ىويس الموقفين ال كومي والش بي  يا  ال رع ىلف غزت  اضافة الف 
موقف  اسم موقف ال وأ السياسية اليسارية وال ومية  قااال ارنه كان هنا  فرصة لدأ االردن با راذ 

 من ال رع ىلف غزتا.
واضاف ىويس رن غزت لم  كن  ن ظر مساىدا  وان األردن ليس جم ية ريرية  قااال اأنا رج  من 

 المواقف السياسيةا.
9/9/3104الغد، عّمان،   

 
 األمير زيد يؤكد لمجلس حقوق اإلنسان ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني .50

ة(: أكد المفوض السامي ل  وق امنسان األمير زيد بن رىد  م مد رير دقامس -)ب را--نيويور 
نإلاء اال  ال  امسراايلي لألراضي الم  لة بما فيإلا  أمس ضرورت وقف م انات الش ع الفلسفيني وا 

 ال دس الشريف.
و دد في أو  رفاع له أمام مجلس   وق االنسان في جنيف أمس مإلام مك ع المفوض السامي. 

ني أكد أهمية وض   د لل مييز المس مر وامفال  من ال  اع في الصران و و  الشأن الفلسفي
 امسراايلي الفلسفيني   يث   كرر أىما  ال نف والدمار الواضح في غزت.

وقا  أن لألجيا  ال الية والمس  بلية من الفلسفينيين في غزت والضفة الغربية  بما فيإلا ال دس 
وبكرامة  من دون صران  من دون  صار  ومن دون فرض الشرقية  ال ق في ال يش ب يات ىادية 

مجموىة واس ة من مرالفا    وق امنسان اليومية والنا جة ىن اال  ال  ال سكري والمس وفنا  
غير ال انونية واالس ردام المفرف لل وت  وهدم المناز   والجدار الذي ال يزا  ي م بنا د في جمي  أن اء 

 ة.األراضي الفلسفينية الم  ل
وقا   يجع أن ين إلي ال صار الذي دام سب ة أىوام  ويجع أن  كون هنا  مساءلة ىن ال جاوزا  

 ال ي  ر كبإلا جمي  األفراف.
9/9/3104الغد، عّمان،   

 
 قطر تدعو إلنهاء حصار غزة ومحاسبة "إسرائيل" .52

  واس مرار قنا: أدان  دولة قفر بشدت االى داءا  امسراايلية األريرت ىلف قفان غزت –جنيف 
 السياسا  امسراايلية االس يفانية ىبر مصادرت المزيد من األراضي في الضفة الغربية.
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ودى  دولة قفر مجددًا رلف  ضافر كافة الجإلود منإلاء ال صار امسراايلي ىلف قفان غزت وف ح 
سانية  مشددت جمي  الم ابر مىادت رىمار ال فان  بما ي فظ لسكانه   وقإلم األساسية وكرام إلم االن

ىلف ضرورت ىدم رفال  رسرااي  من المساءلة والم اسبة ىلف ما ار كب ه من جراام ضد أبناء 
 الش ع الفلسفيني.

جاء ذل  في الكلمة ال ي أل اها س ادت السيد فيص  بن ىبد هللا آ   نزاع  المندوع الداام لدولة 
 11ي جنيف رال  اف  اح الدورت الر قفر لدأ مك ع األمم الم  دت والمنظما  الدولية األررأ ف

لمجلس   وق امنسان اليوم  امثنين  وذل  ضمن البند الثاني وفي الن اش ال ام  و    رير 
 المفوض السامي ل  وق امنسان.

 9/9/3104الشرق، الدوحة، 
 
 شحنة مساعدات إلى غزة 05الجامعة العربية تسلم  .53

شا نة  28أنإلا قام  ب سليم الإلال  األ مر الفلسفيني  الرليج: أىلن  الجام ة ال ربية  -ال اهرت 
 من المساىدا  امنسانية  الم دمة من األمانة ال امة للجام ة رلف الش ع الفلسفيني في قفان غزت.

وأوض   المس شار أو   ليلف نجم  مديرت ردارت الص ة والمساىدا  امنسانية لدأ الجام ة  في 
أمس  أن ال افلة  ضمن  المس لزما  الفبية الضرورية لل مليا  بيان صادر ىن أمان إلا ال امة 

الجرا ية والرىاية الفبية واللوازم الص ية وألبان األففا   مشددت ىلف أن هذد ال افلة لن  كون 
أغسفس الماضي  سوف   لوها  8األريرت من األمانة ال امة  فكما سب  إلا ش نة من األدوية في 

 د الغذااية والم يشية.قواف  أررأ م ملة بالموا
 9/9/3104الشرق، الدوحة، 

 
 "الصحفيين العرب" يوّثق الجرائم اإلسرائيلية في غزة لعرضها على المنظمات الحقوقية الدولية .54

أىلن  ن ابة الص فيين الفلسفينيين أنإلا قام  ب ىداد وثي ة ىن االن إلاكا  ال ي جر  ضد 
م إلا رلف امنجليزية وا ىدادها ل وزي إلا ىلف جمي  الص فيين  وقام ا  اد الص فيين ال رع ب رج

يوما   52المنظما  ال  وقية الدولية  وثي ًا للمجزرت البش ة ال ي   رض لإلا قفان غزت ىلف مدأ 
 وال ف  در  فف باع الجراام ضد امنسانية.

ة ىلف قفان وقام اال  اد ال ام للص فيين ال رع ب ىداد مذكرت ىن بانوراما االى داءا  امسراايلي
غزت بصفة ىامة  والرساار الم بادلة  و دمير البنية ال   ية الفلسفينية  كما قام اال  اد ب رجم إلا 
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رسالإلا رلف المنظما  الص فية وال  وقية الدولية وذل  ل وثيق  أيضا رلف اللغة امنجليزية وا 
 ال الم كله.  ووض  الصورت كاملة أمام الفلسفينياالى داءا  امجرامية ىلف الش ع 

وأىد ا  اد الص فيين ال رع   ريرا ىن االى داءا  امجرامية آللة ال رع امسراايلية  والرساار 
 الم بادلة  و دمير البنية ال   ية ل فان غزت.

 9/9/3104المصري اليوم، القاهرة، 
 
طالق اإلعمار .55  وزير الخارجية النرويجي يدعو من غزة إلى إنهاء الحصار وا 

أن وزير الرارجية النرويجي بورغي بريندي  قا  رن  5/9/3104لسطين أون الين، فنشر موق  
م  مر رىادت رىمار قفان غزت  سي  د في الثاني ىشر من شإلر أك وبر/  شرين أو  الم ب  في 

 مصر.
وقا  بريندي في م  مر ص في  ى دد ى ع ل ااه م  ىدد من وزراء  كومة ال وافق الوفني  مساء 

ين  في منز  الرايس الفلسفيني م مود ىباس بمدينة غزت  رّن م  مر رىادت رىمار قفان اليوم االثن
 غزت سي  د الشإلر الم ب  في مصر.

و دد بريندي الثاني ىشر من أك وبر/ شرين أو  الم ب  موىدا النفالق الم  مر  م كدا دىم بالدد 
 الكام  مىادت رىمار قفان غزت.
ق  ال ق  م  الرايس م مود ىباس  لب ث ملف رىادت امىمار وقا  بريندي رنه سيج م  في و 

غاثة غزت.  وآلية المساهمة في مساىدت وا 
 وأضاف أنه اج م  م  رايس الوزراء امسراايلي بنيامين ن نياهو  لب ث ملف رىادت رىمار ال فان.

سالم بشك  وأكد بريندي ىلف ضرورت ريجاد    للرالف بين الفلسفينيين وامسراايليين  ودىم ال
 كام   م كدا امساندت بالدد ل ق الش ع الفلسفيني في رقامة دولة ذا  سيادت ىلف أرضها.

وزار السفير النرويجي  ىدت منافق دمرها جيش اال  ال  امسراايلي رال  ال دوان األرير ىلف 
 غزت  ومنإلا  ي الشجاىية  شرق مدينة غزت  م برا ىن اصدم ه مما شاهدد من دمارا.

من غزت أن وزير الرارجية النرويجي بور  برندي  دىا  9/9/3104الشرق األوسط، لندن،   وذكر 
فالق رىادت رىمارد. كما  ف د  أمس  رلف رنإلاء  صار قفان غزت والسماح ب درا  مواد البناء رليه وا 
 ي الشجاىية الذي   رض رلف هجوم رسراايلي شرس رال  ال رع أسفر ىن  دمير أجزاء واس ة 

 منه.
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وقا  برندي رال  م  مر ص افي ى دد م  وزير األشغا  ال امة وامسكان الفلسفيني مفيد ال ساينة 
ن   د أن المج م  الدولي  بما فيه رسرااي   ي  م  المس ولية وىليه أن ي رف كيفية »في مدينة غزت: 

ىادت بناء أسس ال فان وا ىادت األوضان لمسارها الص يح يجع »و اب : «. دىم الش ع في غزت  وا 
رزالة ال صار مدرا  مواد البناء وما ي  اجه ال فان  و فوير اق صادد لل صو  ىلف الكثير من 

في المااة من الشباع في قفان غزت من ال افلين ىن ال م  وهذا أمر غير  10الوظااف  رذ رن 
    سبما أورد ه وكالة األنباء األلمانية.«م بو 

غزت ل دت ساىا   ضمن  زيارت  ي الشجاىية شرق المدينة لالفالن وأجرأ برندي جولة  ف دية في 
 «.كبير جدا وغير م  و »ىلف  جم الدمار الذي وصفه بأنه 

رأي  الكثير من المناز  المدمرت بشك  كام   وب ضإلا بشك  جزاي  وهي »وقا  في هذا الصدد: 
 «.ا  دثب اجة مىادت بنااإلا  واألففا  في غزت هم الض ايا ال  ي يون لم

 
 نيوزيلندا تعرب عن دهشتها إزاء رفض "إسرائيل" اعتماد سفيرها الجديد .56

الشرق األوسف: أىرع مس ولون في نيوزيلندا  أمس  ىن دهش إلم من قرار رسرااي  رفضإلا  -رام هللا 
 اس  با  سفير بالدهم ب جة أنه سيشغ  أيضا منصع مب وث لدأ السلفة الفلسفينية.

ن ن ن وم ب  ديم أوراق اى ماد نفس الشر   اريريا لدأ »زيلندا  جون كي: وقا  رايس وزراء نيو 
 «.هذا يرلق مشكال  لوجس ية»وَأضاف: «. الجإل ين ومن غير المناسع لنا ما  دث

وكان  رسرااي  ن ل  رلف السلفا  النيوزيلندية اى راضإلا ىلف أي سفير يمث  أيضا نيوزيلندا لدأ 
 ا رفضه.السلفة الفلسفينية  واى زامإل

وكان يف رض أن يص  السفير الجديد جوناثان كور رلف    أبيع هذا األسبون ل  ديم أوراق اى مادد 
للرايس امسراايلي  لكن الرارجية امسراايلية أبلغ  نيوزيلندا أن اى مادد كذل  في منافق السلفة 

ىلف أي سفير أجنبي في ي د ررقا للبرو وكو  الدبلوماسي الذي ي ظر  ب سع ا فاق أوسلو للسالم  
 رسرااي  أن يكون م  مدا لدأ السلفة الفلسفينية.

وىبر  نيوزيلندا ىن الذهو  وأبلغ  رسرااي  أن السفيرين اللذين سب اد كانا م  مدين كذل  لدأ 
السلفة الفلسفينية. وقال  الرارجية امسراايلية رنإلما قدما أوراق اى مادهما دون أن يبلغا رسرااي  

 م  مدان أيضا لدأ السلفة الفلسفينية.بأنإلما 
 دير نيوزيلندا ال القا  م  رسرااي  والسلفة واألردن وجورجيا وأذربيجان ىبر ب ث إلا  1008ومنذ 

 الكبيرت في  ركيا.
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وزاد من    يد المسألة أن وزير الرارجية امسراايلي أفيغدور ليبرمان أىفف   ليما  بال شدد  فألغف 
 زيار ه مسرااي . السفير النيوزيلندي

  لدأ رسرااي  1008وأكد وزير رارجية نيوزيلندا موري ماكولي أن هذا امجراء كان م موال به منذ 
وفلسفين. وقا  رن  كومة بالدد  درس في الوق  الراهن األوضان من أج    ديد كيفية   ديم 

 الممثلين المناسبين لدأ الجانبين.
 9/9/3104الشرق األوسط، لندن، 

 
 ؤول ألماني يدعو إلى إعادة النظر في تزويد "إسرائيل" بالسالح مس .57

ال يات الجديدت: اق رح مس و  ألماني رىادت النظر في قضية  زويد رسرااي   –ال دس الم  لة 
بالسالح. وجاء في م ابلة م  ص يفة اوول  أم زون ا ا نشر  أمس  أن نااع رايس ال زع 

  ي  رح رىادت النظر مجددا في قضية  زويد رسرااي  بالسالح. االش راكي الديم رافي  رالف ش غنر
وب سبه ف نه يجع ىلف ألمانيا أال  زود منافق المواجإلا  والدك ا وريا  بالسالح  وبضمن ذل  
رسرااي . ون   ىنه قوله رنه هنا  ال زاما من قب  ألمانيا  جاد أمن رسرااي   ولكنه ي   د أن السالح 

 يساىد في    ال ضية. في الشرق األوسف ال
جاء  أقوا  ش غنر في سياق مبادرت لرايس  زبه ووزير االق صاد األلماني  زيغمر غبرياي   وال ي 

 دىا فيإلا رلف   لي   جم صادرا  السالح األلمانية.
 9/9/3104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 بغزة كقاعدة عسكرية مسؤولة أممية أمام مجلس األمن: "إسرائيل" استخدمت مدرسة لألونروا .58

األناضو : ا إلم  الممثلة الراصة لألمين ال ام لألمم الم  دت الم نية ب ضايا األففا   -نيويور  
في الصراىا  المسل ة  ليلي زروقي  أمس الجيش امسراايلي باس ردام مدرسة  اب ة لألونروا في 

 قفان غزت  ك اىدت ىسكرية رال  ال رع األريرت.
مدرسة  اب ة لوكالة  15مدرسة  من بينإلا  144وا  الجيش امسراايلي قصف  ق»وقال : 
  من دون أن «  كما اس ردم الجيش امسراايلي ر دأ  ل  المدارس ك اىدت ىسكرية له«)األونروا(

   دد اسم المدرسة.
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واضاف  أمام أىضاء مجلس األمن الدولي رال  جلسة راصة  و  األففا  والنزاىا  المسل ة  
فلسفينيين  أكثر  3209فف  فلسفيني  وشود أو جرح  500يش امسراايلي ق   أكثر من الج«رن

 «.من ثلثيإلما من األففا      سن الثانية ىشرت
ي انون اآلن من امىاقة »وأشار  رلف أن ما ي رع من ثلث األففا  المصابين في غزت جراء ال رع 

 «.  ال سكرية امسراايلية في ال فانالكاملة بسبع امصابا  ال ي ل    بإلم رال  ال مليا
 9/9/3104القدس العربي، لندن، 

 
 دبلوماسي غربي: "إسرائيل" تقدم معلومات مخابرات عن تنظيم الدولة اإلسالمية .59

ىماد ىمر: قا  دبلوماسي غربي يوم االثنين رن رسرااي   - سن ىمار  -دان وليامز  -ال دس 
ة وم لوما  مرابرا  اررأ لدىم ال ملة الجوية ال ي قدم  صورا ال  ف  ىبر االقمار الصناىي

   ودها الواليا  الم  دت ضد  نظيم الدولة امسالمية في ال راق.
وأضاف الدبلوماسي أن واشنفن  بادل  الم لوما  م   لفااإلا ال رع واأل را  فور اازالةا الدلي  

 ىلف مصدرها امسراايلي.
 أكيد أو نفي االش را  في اي جإلود دولية ضد الجماىة  وام ن   وزارت الدفان امسراايلية ىن

 الم شددت.
وقا  ياكوف هافاكو  الم  دث باسم الوزارت اال ن لق ىلف اي مساىدت من جإل نا أو ىما رذا كان  

 هنا  مساىدت من هذا النون في ال  ا  ضد  نظيم الدولة امسالمية...ا
 5/9/3104وكالة رويترز لألنباء، 

 
 إفريقيا إلى غزة يشدد على مقاطعة "إسرائيل" مبعوث جنوب .61

: نشر موق  اميد  ريس  موني ورا )ميمو( م ابلة أجر إلا الص افية رميليا سميث  12ىربي –لندن 
م  مب وث رايس جنوع أفري يا الرا  لغزت ىزيز باهاد  قا  فيإلا رن ما ي انيه الفلسفينيون من 

 اايلي أشد مما ىانود هم     نظام األبارثايد البااد. مييز ىنصري ممنإلج ىلف يد اال  ال  امسر 
وقا  باهاد للموق   رن ك  منظما  ال  رر ال ي  ارب  نظام األبارثايد في جنوع أفري يا صنف  
ىلف أنإلا أذناع لال  اد السوفيي ي  أو أنإلا منظما  ررهابية. وكان الم  مر الوفني األفري ي الذي 

 ظورا ثم أصبح ال زع ال اكم. ولذل  ىندما ي  لق األمر ب ماس  ف ن قاد النضا  ضد األبار ايد م
الموضون له  ساسية راصة في جنوع أفري يا  فإلذد المنظمة موجودت ىلف لوااح امرهاع في 
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سرااي   ىدا أن المملكة الم  دت  ض  الجناح ال سكري ل ماس  اال  اد األوروبي والواليا  الم  دت وا 
 اع. ف ف ىلف قاامة امره

وأ د أساليع ال غيير السلمي في فلسفين هو م اف ة البضاا  امسراايلية  وهي ال ملة ال ي   ف 
وراءها  ركة دولية للم اف ة من أج     يق ال دالة للفلسفينيين. و  رف جنوع أفري يا جيدا ف الية 

 بة األبارثايد كان هذا السالح   يث ي   د أن الم اف ة ال المية لمن وجا  جنوع أفري يا رال   
 أ د األسباع الرايسية في انإليار نظام األبارثايد.

وب سع ىزيز باهاد  ف ن ك  الدو  الرايسية ما ىدا الدو  امسكندنافية كان  رال  ف رت األبارثايد 
ضد الم  مر الوفني األفري ي وال ركا  ال  ررية والوفنية  وف ل  ما بوس إلا لض ض  إلا م  رب اء 

-يدت م  نظام األبارثايد. اولوال ال مال  ضد األبارثايد ال ي ىزل  نظام األبارثايد  ماما ىالقا  ج
فال أظنه كان ممكنا لنا    يق  -رلف أن أىلن  األمم الم  دت بأن األبارثايد جريمة ضد امنسانية

افية  فلع ىاما  وكان األمر لي فلع منا نضاال دمويا  ولكان    يق الديم ر  10الديم رافية قب  
سف  دماء كثيرت وف دان أرواح كثيرت. ولذل  كان   ركة ال ضامن ضرورية جدا لضمان سمان 

 ال كوما  للش عا.
 9/9/3104، 30موقع عربي 

 
 "الحياة": غالبية الدول األوروبية غير متحمسة لتمويل إعادة اإلعمار .60

ان غالبية الدو  األوروبية غير « ال يات«م مد يونس: قال  مصادر ديبلوماسية غربية لر –رام هللا 
ال يمكن »م  مسة ل موي  رىادت رىمار ما دمر ه ال رع في قفان غزت. واوضح ديبلوماسي غربي: 

«. لدو  اال  اد االوروبي ان  مو   روع اسرااي  ىلف الفلسفينيين  وان  مو  اال  ال  ايضا
اء م سسا  للدولة الفلسفينية  لكن مّولنا ونمو  السلفة الفلسفينية كي نساىد ىلف بن»واضاف: 

في  ا  قمنا ب موي  اىادت بناء ما »و اب : «. ىندما ال   ام دولة  فإلذا ي ني اننا نمو  اال  ال 
 «. دمرد ال روع االسراايلية ىلف الفلسفينيين  فإلذا م ناد اننا نمو  اال  ال  و روبه ال ي ال  ن إلي

ثيرت  أواًل  وجد ازما  مالية في الكثير من دو  اال  اد لدينا اولويا  ك»وقا  ديبلوماسي آرر: 
االوروبي  ويوجد  راج  في ان ا  م ظم هذد الدو   كما ان امامنا مس وليا  دولية واقليمية كبيرت  

«. وم ظم دو  المنف ة ب اجة الف دىم وليس الفلسفينيين و دهم من هم في  اجة الف الدىم
 «.بية لن   دم اموااًل سرية في م  مر المان ين الم ب لإلذا ف ن الدو  االورو »واضاف: 
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وأكد ديبلوماسي ثالث ان الدو  االوروبية غير راضية ىن ال  ام  الفلسفيني واالسراايلي م  اال  اد 
الفلسفينيون واالسراايليون ي جإلون الف االميركيين في ال ضايا السياسية  »االوروبي. وأضاف: 

 «. ف في  ا  ال اجة الف الما   ن ن لسنا صرافًا آلياً وي جإلون الف االوروبيين ف
 9/9/3104الحياة، لندن، 

 
 مليون دوالر مساعدات إغاثية للشعب الفلسطيني حتى مطلع الشهر الجاري  895تقرير أممي:  .62

أيإلم أبوغوش: أظإلر   رير أصدرد مك ع األمم الم  دت ل نسيق المساىدا  امنسانية  -رام هللا 
(unochaأ  ) ن  جم المساىدا  امغاثية وامنسانية الم دمة للش ع الفلسفيني في الضفة الغربية

 مليون دوالر. 598وص    ف مفل  أيلو  الجاري رلف ن و  1024وقفان غزت رال  ال ام 
وقا  المك ع في   رير أصدرد أمس رن الواليا  الم  دت االميركية ا  ل  المر بة األولف في قاامة 

 8 298منسانية وامغاثية الم دمة للش ع الفلسفيني ب  ديمإلا مساىدا  وصل  قيم إلا المساىدا  ا
من المساىدا   فيما جاء  الس ودية في المر بة الثانية ب  ديمإلا  %33مليون دوالر أي بنسبة 
من  جم المساىدا   فيما    اال  اد  % 4 23مليون دوالر بنسبة  80مساىدا  وصل  قيم إلا 

مليون دوالر  5 41  وقفر راب ًا بدىم قيم ه % 1 1مليون دوالر اي بنسبة  1 49الثًا بر األوروبي ث
 من المساىدا . % 2 1أي ما نسب ه 

وبالنسبة للدو  ال ربية واالسالمية األررأ  ف د قدم  دولة االمارا  ال ربية الم  دت دىما م دارد 
ماليين دوالر بنسبة  20ي  دىما قيم ه فيما قدم  الكو  % 9 2مليون دوالر اي ما نسب ه  1 22
من المساىدا   وقدم البن   % 8 0ماليين دوالر بنسبة  5  والب رين قدم  دىما قيم ه % 1 2

من المساىدا   و ركيا دىم  بما  % 4 0مليون دوالر  5 1االسالمي لل نمية دىما بل   جمه 
 .% 3 0مليون دوالر اي ما نسب ه  5 2قيم ه 

ذ ما  م ا  نساية للش ع وا   ساع ما قدم ه الدو  ال ربية واالسالمية مج م ة من مساىدا  رغاثية وا 
من  % 9 15مليون دوالر أي بنسبة  ص  رلف  5 251الفلسفيني ف ن قيمة الدىم س ص  رلف 

 مليون دوالر. 5 49 جم المساىدا  أي أق  مما قدم ه الواليا  الم  دت و دها بن و 
 9/9/3104، الحياة الجديدة، رام هللا
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 خطــة صــهيونية لنشــر قــوات أوروبيــة علــى حــدود قطــاع غــزة تــنظم إعــادة اإلعمــار وتمنــع تســليح .63
 حماس مستقبالً 

 رجمة مركز دراسا  و  لي  الم لوما  الص فية: فر   وزارت الرارجية الصإليونية أمام المجلس 
ة  ضمن  اق را ا لنشر قوت دولية الوزاري المصغر للش ون السياسية واألمنية )الكابيني (  وثي ة سري

في قفان غزت مإلم إلا امشراف ىلف ىملية رىادت رىمار ال فان  ومن  رىادت  سلح  ركة  ماس 
وباقي فصاا  الم اومة  ألن نشر قوت دولية في غزت من شأنه أن يردم المصل ة الصإليونية في  ا  

 نفذ  أنشفة أمنية ف الة في ال فان.
 ين ب نوان امبادئ وم ايير لنشر قوت دولية في غزتا  وسلمإلا ألىضاء في الوثي ة م لفة من صف 

الكابيني  مدير ىام وزارت الرارجية انيسيم بن شيفري ا  وب ث كبار مس شاري رايس ال كومة 
ابنيامين ن نياهوا  الوثي ة م  مساولين في وزارت الرارجية  لكن أىضاء الكابيني  ورغم افالىإلم 

مداوال  من ظمة  ولإلا  م  أن الوثي ة شمل  أفكارا مقامة نظام رقابة دولي في  ىليإلا  لم يجرون
 غزت يس ند ل  سين مكانة قوت المف شين األوروبيين في م بر رفح.

مساولين  رأسه نااع مدير ىام الوزارت للش ون  20وقد صا  الوثي ة فاقم في الرارجية ضم 
سلسلة مداوال      بر أن قوت دولية من شأنإلا ردمة  السياسية األون أوشفيسا  و م صياغ إلا ب د

مصل ة ارسرااي ا رذا نعفذ  أنشفة أمنية ف الة في مجا   جريد غزت من السالح ومن    اظم قوت 
 مبادئ:  4 ماس   يث ي  ين ىليإلا أن   فل  ل م  ال وت الدولية بموجع 

  ركيبة ال وت. -2
 صال يا إلا. -1
  جم ان شارها. -3
  فويض الذي سيمنح لإلا.وال -4

 بداا  م  ملة ل ركيبة ال وت: 4واق ر   الوثي ة 
 قوت  اب ة لال  اد األوروبي. -2
 قوت غربية بمشاركة الواليا  الم  دت واال  اد األوروبي وكندا وأس راليا ونيوزيلندا.  -1
 قوت  اب ة لألمم الم  دت. -3
 قوت  اب ة ل لف النا و. -4

بدي  األو  وهو نشر قوت أوروبية  ألنإلا ال وت الم وفرت وباممكان بلور إلا بأسرن وأوص  الرارجية بال
وق   وألن األوروبيين ىبروا ىن اس  داد مبداي ل نفيذ رفوت كإلذد. وأضاف  الوثي ة أّن ال وت الدولية 
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يجع أن  كون مسل ة  ولديإلا صال يا   فبي ية  مكنإلا من مواجإلة  إلديدا  من جانع  ماس 
ي الفصاا   وأن  كون مرولة بمن  درو  أسل ة لل فان  ومصادرت أسل ة ومواد م ظورت في وباق

 ا  ال ثور ىليإلا  وينبغي أن  ن شر في الجانع الفلسفيني من م بر رفح وىلف فو  م ور 
 فيالدلفيا وفي منافق م ينة دار  ال فان مث  منشآ  األمم الم  دت.

ال وت الدولية ن يجة ل رار يصدر ىن مجلس األمن الدولي  أو  وأوص  وزارت الرارجية بأن يكون ىم 
بموجع ا فاق بين ارسرااي ا والسلفة الفلسفينية والواليا  الم  دت واال  اد األوروبي  ويكون مدىوما 
ب رار من مجلس األمن  وأن  كون مدت ىم  ال وت الدولية ىاما قاب  لل مديد ل ام آرر  و  م  بصورت 

 يونيفي  الدولية في جنوع لبنان. مشابإلة ل وا 
ور م  بال و : هذا االق راح يمكن أن يصبح قابال لل نفيذ ب د اس اناف المفاوضا  غير المباشرت في 
ال اهرت بين ارسرااي ا و ماس وفصاا  الم اومة  و  ا فاق وقف رفالق نار فوي  األمد  ب يث 

ت دولية في ال فان  وال نسيق م إلا أمر بال   كون مصر شريكة مركزية في أية مداوال   و  نشر قو 
 األهمية  كاشفة الن اع أن ىدت دو  أوروبية بدأ   ب ث األمر م  ال اهرت.  

 القناة السابعة للمستوطنين
5/9/3104، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 2089الترجمات العبرية   

 
 زب هللا... وتطلب تمويالً تقرير: "إسرائيل" تفتح نقاشًا حول حرب شرسة مع ح .64

آما  ش ادت: ما رن  وقف   رع غزت    ف انفلق قادت الجيش امسراايلي في  -ال دس الم  لة 
 ملة   ذيرا  من  دهور الوض  رلف  رع ثالثة في لبنان. فإل  هي   ذيرا  واق ية أم  إلديدا  

 دت موازنة الجيش؟موجإلة رلف وزارت المالية امسراايلية كي  كف ىن اى راضإلا ىلف زيا
في شك  مفاج   و الما أىلن ىن وقف رفالق النار في  رع غزت  بدأ  رسرااي     دث ىن 

كما لو أن ال رع س ش    غدًا. و وق  الب ض أن يكون هدف رثارت «  زع هللا»الجبإلة الشمالية و 
في رسرااي  موضون أرفار  رع ثالثة ىلف لبنان  هو ال غفية ىلف ما يدور من م ار  دارلية 

سكا  صو  سكان الجنوع الذين ما زالوا « الجرف الصامد» و  ررفاقا   رع  في غزت  وا 
ي يشون ب لق ألن ال رع ان إل   ولكن رفر ال ذااف والصواريخ ما زا  ماثاًل. وهنا  من يرأ أن 
هذا ال ركيز ىلف لبنان جاء ليريف الموافنين ويرلق  الة ضغف ش بي ىلف وزارت المالية 

 مسراايلية   ف  كف ىن اى راضا إلا ىلف زيادت الموازنة ال سكرية.ا
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 فرها من بلدا  الجنوع «  زع هللا»قادت الجيش ووزارت الدفان را وا ي  دثون ىن أنفاق اّدىوا أن 
اللبناني  م  ال لم أنإلم كانوا أكدوا في الماضي ال ريع ىدم وجود أنفاق في هذد المنف ة واج م  قااد 

ي الون  -شما   بنفسه م  السكان  لي لن هذا الموقف. لكن قيادت ثالوث  رع غزت ن انياهو منف ة ال
مسرااي  ال نوان المركزي «  زع هللا»غان س  ار ار  هذا ال وجه ل ج   من  إلديدا  لبنان و  -

 لم رك إلا الدارلية.
« رفااي »جوااز  وزير الدفان موشيه ي الون ج لإلا م ركة مباشرت ىندما وقف في  ف   وزي 

ىملية الجرف الصامد  ك رع »)مصان  السالح امسراايلية( ي ارن بين  ربي لبنان وغزت ب وله رن 
  مإلددًا بأن «لبنان الثانية   دد  أن رسرااي   واجه  نظيما  ذا  ميزا  ىسكرية ال يس إلان بإلا

أو «  ماس»أو « هللا زع »جيشه اليوم ىلف اس  داد لمواجإلة أي   دٍّ  سواء كان من جانع 
لن ن ردد في »ال نظيما  امرهابية ال ي  بز  ىلف رلفية رسالمية م فرفة. وص د  إلديدد قاااًل: 

 ف ي  كام  قو نا لضرع من ي او   شويش  يا نا و شكي  رفر ىلف موافنينا وجنودنا  كما أثب نا 
 «.رال  الجرف الصامد

  الجيوش الكبيرت  سيفر ال نظيما  امرهابية قا  ي الون: االشرق األوسف يغير وجإله  وبد
نما باأليديولوجية ال ي  الم  فشة للدماء  وهي مدربة و  م   بمإلارا   ومسل ة  ليس بالسالح ف ف وا 
   دأ النظام ال المي والدو  الغربية و ضار إلاا. ويس ن ج ي الون أن االمس بموازنة الدفان  وما 

لح  سيدهور رسرااي  ن و أماكن يمن  الوصو  رليإلا. ال يمكن ي فرن ىنإلا من أب اث و فوير و س
من جإلة المفالبة بجيش مدرع وماهر  م  قدرا   كنولوجية دفاىية وهجومية من الدرجة األولف  
وبم اربين يصلون رلف سا ة الم ركة م هلين ومزودين بالسالح في ان ظار صدور األمر  ومن 

 جإلة ثانية  كبي  يديها.
ا ليس ش ارًا  فدولة رسرااي     ا  رلف جيش قوي وجاهز لك  سيناريو  وليس لجيش وأضاف: اهذ

 ي م  لف را  فويلة من دون رفف م  ددت السنة   مكنه من الدفان ىن سكان رسرااي  وأمنإلما.
ا في الجيش  دان غولدفوس  في م ابلة م  ال نات 199وبالروح نفسإلا صرح قااد لواء  يرام ا

ثانية  كان  وقي إلا مفاجاًا وم فيا إلا أكثر اس غرابًا  رذ راح ي  دث ىن وجود أنفاق ال لفزيونية ال
لبنانية  م د رلف دار  ال دود امسراايلية  وهو أمر كان نفاد قااد منف ة الشما  قب  أق  من أسبون. 

ال نات وقا  غولدفوس: ابك  صرا ة ال أس ب د وجود األنفاق  وهذا ي ل نيا. وراح م  مراس  هذد 
ي دد ىشرا  األهداف ال ي  ض إلا رسرااي  ضمن بن  أهدافإلا في أي  رع م بلة م  لبنان وبثإلا 

 ررااف لبلدا  الجنوع م  ىشرا  األهداف ال ي  دىي رسرااي  أنإلا   ول  رلف مرازن أسل ة.



 
 
 

 

 
           43ص                                     2228 العدد:     9/9/3104 الثالثاء التاريخ:

 

ومضف غولدفوس لي لن أن في لبنان ماة ألف قذيفة صارورية  غفي رسرااي  من الشما  و  ف 
المركز والجنوع  وأن هذد الصواريخ مرزنة في لبنان وم ظمإلا في بلدا  الجنوع اللبناني  ال ريبة 
من بلدا  الشما . و ذر من أن أية مواجإلة مس  بلية م  لبنان س كون مر لفة كليًا ىن  رع قفان 

 غزت.
  رن ما  ملكه وأفلق غولدفوس الرسالة ال ي يب ث ىنإلا مف  لو  ملة ال إلديد ىلف لبنان  بال و 

ن الجيش ي  اح رلف م دا   رسرااي  من قبة  ديد لن  كون قادرت ىلف مواجإلة صواريخ ا زع هللاا وا 
 ربية م فورت   ف ال   كرر ىملية  فجير مدرىة االنميرا في الشجاىية ال ي أد  رلف ق   سب ة 

  اندالن مواجإلة جنود رسراايليين وار فاف الجندي شا و  أورون. وقا  غولدفوس رنه في  ا
ىسكرية في الشما  سيكون الجيش امسراايلي أمام   دي كيفية ال صرف ل ماية المنشآ  ال يوية  
من ال صف الصاروري المكثف الذي س   رض له رسرااي  وس ضفر ال يادت ال راذ قرارا  ص بة  

 بينإلا ررالء بلدا  كاملة في الشما ا.
 

 قاعدة "تسيئيليم"
قدمإلا غولدفوس لرايسيه في ال يادت ال سكرية موشيه ي الون وبيني غان ز  س كون  ملة الدىم ال ي 

الوسيلة األنج  لم رك إلما أمام وزارت المالية من أج  ال صو  ىلف المزيد لموازنة ال رع  لكن هذد 
ال ملة ليس  الو يدت فص يفة ايدي و  أ رونو ا  أكثر الص ف ان شارًا  شارك  في هذد ال ملة 

    ريرًا ىرض ه ىلف صف  إلا الثانية  وار ار  ىنوانًا له: اال رع الم بلةا. ونجح في هذد وك ب
المادت  الربير ال سكري  يوسي يإلوشوان  في أن يثير رىبًا   ي يًا دار  ك  من كان يفكر مجرد 
  فكير ب دم رضافة الموازنا  للجيش. فك ع: االجيش امسراايلي اضفر  في أى اع الصران ىلف
الموازنة  رلف رىداد رفف قصيرت المدأ  أقصاها سنة رضافية. وهذا يمن ه من رىداد ال وا  لل رع 
كما يجع  كما أنه ال يمكنه  وفير الما  من رال  شراء المركز الم دا  ال ربية  وهذا سبع في 

اجه رل اق الضرر بجاهزي ه. ف فان غزت  ي  بر المشكلة الصغيرت بين ك  ال إلديدا  ال ي  و 
رسرااي . وكما دفن ىدد من ال ادت ر وسإلم في الرم  أمام  إلديد األنفاق  يمكن في المس  ب  أن 

 ينفجر في وجوهنا ىدم االس  داد لل رع الم  ملة ىلف الجبإلة الشماليةا.
وأردف: افي ضوء  ضرم قوت ا زع هللاا و رسخ امرهاع ال المي  يمكن فإلم أن هذا ال  دي سيكون 

نما ىن  لبة وا دت  شم   أكثر جدية. وال ديث ليس ىن  إلديد مصدرد األراضي اللبنانية ف ف  وا 
 لبنان وسوريةا.
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وفي هذا الجانع كان ل  رير أصدر ه ش بة االس ربارا  ال سكرية وضباف في ك يبة الجلي    صة 
ح وي زز من ال رويف من ال رع والدىم للموازنة  رذ ي  دث هذا ال  رير ىن أن ا زع هللاا ي سل

ألف صاروخ من مر لف األنوان  وهي صواريخ أث    200قوا ه وي فور. ل د  زود  المنظمة بر
اليوم رفالق «  زع هللا». ويس في  1009وأكثر دقة وأفو  م ارنة ب ل  ال ي اس ردمإلا في  رع 

جيش ألف صاروخ يوميًا  بينما ال  مل  رسرااي  الرد الكافي. وفي الوق  الذي يجلس جنود ال
اال  يافي في بيو إلم بد  الوصو  رلف ال دريبا  في قاىدت ا سيايليما  )وهي قاىدت ىسكرية في 
جنوع رسرااي  يجري فيإلا الجيش م ظم  دريبا ه ال سكرية(   و  ا زع هللاا منف ة ال صير في 

«  زع هللا»سورية رلف قاىدت ا سيايليما راصة به. هنا  أكثر من رمسة آالف ضابف وجندي من 
يشاركون في ال رع السورية ويك سبون مإلارا  ضرمة. وك  م ارع في ال نظيم ذهع رلف سورية 

 زع »مرت وا دت ىلف األق   و  لم أساليع ال  ا  دار  أفر  شبه الجيش النظامي. و  ول  قوا  
ع رجا  رلف ال وت الم اربة المفضلة لدأ األسد  ال وت ال ي  نفذ المإلام ال ساسة. كما  در « هللا

ال نظيم ىلف   سين قدرا إلم ىلف رفالق الصواريخ الفويلة المدأ ال ي    بر  اسمة في ال رع 
ب دريبا   ية منذ ثالث سنوا   وهذا هو  لم «  زع هللا»الم بلة أمام رسرااي . ىمليًا   وم قوا  

 ك   نظيم م ارع.
 زع » َبإلم برفابا  األمين ال ام لر ولم ينَس المس ولون امسراايليون في  مل إلم هذد أن يذكروا ش

السيد  سن نصرهللا  ف ا  يإلوشوان: ال د وىد نصرهللا في السابق با  ال  الجلي  في المرت « هللا
الم بلة. ول نفيذ هذد المإلمة ال ي  ا  ا زع هللاا رلف األنفاق  رذ يكفي أن  ج از ال وا  الراصة 

لية. في ال يادت الشمالية ي رفون أن   ذيرا  زىيم  زع السيا  و سيفر ىلف ر دأ البلدا  امسرااي
هللا جدية  ولذل  غير  ال يادت في شك  درامي رففإلا ال ربية و ول إلا رلف رفف دفاىية   مامًا 
كما في غزت. لكن ال  دي في الشما  سيكون أص ع. هنا  من ي و  رن  زع هللا ال يمل  مصل ة 

في ال رع السورية  و اداىشا و نظيما  الجإلاد األررأ  في شن  رع صباح غد  فال نظيم يغو 
ن كان  الفل ة األولف في الشما  ال  زا  ب يدت  فمن المإلم ر ية الصورت     داد في البي . ولكن وا 

 الكاملة في ك  ما ي  لق ببناء قوا ه أمام الصدأ الذي أصاع الجيش امسراايليا.
رسرااي  أن  س ي ظ  ف ذا لم  كن قوا إلا البرية قوية بما  ضابف كبير في ال يادت ال امة قا  رن ىلف

 يكفي  ف نإلا س واجه مشكلة في الشما .
 

 إذًا، ما الحل؟
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يجع اس ردام الزيادت المالية في الموازنة ل دريع قوا  الجيش اال  يافي  وي   م ىلف الجيش 
ة م  ددت السنة لشراء األسل ة.  كريس األموا  لشراء المنظوما  واآلليا  الم فورت  وربما   ديد رف

كما سيضفر الجيش ل ص يح مفاهيمه في شأن االى ماد ىلف النيران الجوية واالس ربارا  ف ف  
م اب  رهما  جيش البر. ف د ا ضح رفأ هذا المفإلوم في  رع غزت. ولجسر الفجوا   ي   م ىلف 

 الجيش   وي  موازنا  فورًا من سالح الجو رلف سالح البر.
الم فورت ال ي « 35رف »  ضباف في ال يادت ال امة رنه يمكن االس غناء ىن قسم من فاارا  وي و 

مليون دوالر  والمبل  الذي سي م  وفيرد يجع  240لم  ص  ب د. فك  وا دت من هذد الفاارا   كلف 
 فاارت من هذا 25 كريسه لال  ياجا  الفورية  ال اجلة. يمكن الجيش مواجإلة ك  ال  ديا  م  

 النون  ولكن من دون سالح األرض لن ين إلي األمر في شك  جيد.
ولماذا زيادت الموازنة فالما أن ال يادت أىلن  أن الجيش   ق أهداف  رع غزت؟ س ا  فر ه كثر 
من امسراايليين الذين ي  برون ك  ما  نشرد رسرااي  هذد األيام من  إلديدا  و  ذيرا  من رفر 

شمالية  مجرد آالىيع الس ردامإلا في ال فوق في الم ركة الدارلية ىلف  رع   مية ىلف الجبإلة ال
 الموازنة.

ضافة رلف   لي   دريع  لكن ال سكريين الداىمين لزيادت الموازنة ردوا ىلف هذا بال و  رن الجيش  وا 
لغاء  دريع قوا  اال  ياف  ي اني من ن   في اآلليا  المدرىة. فالجيش يمل   الو دا  النظامية وا 
 اليًا ىددًا قلياًل من المدرىا  من فراز نمير المزودت ب ماية كافية  أما ب ية المدرىا  فإلي من 
النون ال ديم والرفيف ال ي رأينا مس وأ  دري إلا في كارثة المدرىة ال ي أصيب  رال  ىملية الجرف 

لف مصيدت ممي ة الصامد في غزت. وفي  ا  اندالن  رع في لبنان ف ن المدرىا  ال ديمة س   و  ر
الم فورت. بالنسبة للدفان الجوي ال ير لف الوض  كثيرًا. فالجيش يمل  «  زع هللا»أمام صواريخ 

اليوم  س  بفاريا  ف ف من ال بة ال ديد  ومن الواضح أنإلا ال  كفي لمواجإلة الكارثة ال ي س  دث 
ال ي  ر   باى راض « ال صا الس رية»ىندما ي م رفالق الصواريخ ىلف رسرااي . رن منظومة 

الصواريخ الفويلة المدأ  س صبح جاهزت ب د سنة ف ف  ولكن ىندها أيضًا  س  اني من ن   
 واضح: وهو أن  كلفة ك  اى راض صاروري س ص  رلف مليون دوالر.

أكثر شراسة «  زع هللا»هذا كله  وفق رسرااي   ي  م ضمان موازنة لل دريع واالس  داد ل رع م  
 مما كان  ىليه  رع غزت. و دميرًا 

 9/9/3104الحياة، لندن، 
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 ماذا يريد عباس من هجومه..؟! .65
 أ.د. يوسف رزقة
ىباس يإلاجم  ماس ب سوت في اج مان وزراء الرارجية ال رع في الجام ة ال ربية! رايس الجلسة 

ررا  وس اا  أدر  أن الإلجوم في غير م له  وفي المكان غير المناسع  ف رر قف  كلمة ىباس وا 
امىالم من ال اىة! ال ندري ماذا  دث ب د ذل   وماذا قا  ىباس للمج م ين  وال ندري ماذا كان  
ردود وزراء الرارجية المج م ين ىليه  وم  ذل  يأ ي  باألربار من لم  زود  ومن لم  ضرع له 

 سابق موىد  كما ي ولون.
نة ال نفيذية  وقادت فصاا  المنظمة  ىباس في يوم رىالن وقف رفالق النار  وفي جلسة موس ة للج

هاجم  ماس هجوما قاسيا  وىنيفا  بال مبرر وال رج   ولم يرد ىليه أ د من ال ضور  م  رنكارهم 
ال لبي للإلجوم. وكان ىباس قد هاجم  ماس هجوما غير مساو  في أثناء الم ركة في ل اءا  

 مان بما فيه من رساءا  بالغة  ّم الدو ة ب ضور أمير قفر  وا إلم مش   بالكذع  وم ضر االج
 سريبه لوساا  امىالم ب صد رفالن الفلسفيني وال ربي ىلف سلو  رايس السلفة في أثناء 

 الم ركة. وكان ىباس في اليوم الثاني من أيام الم ركة قد ا إلم  ماس باال جار بالدم الفلسفيني؟!
ىادت اسفوانة االن الع  واالن سام  ماذا يريد ىباس من هجومه ىلف  ماس  وهجومه ىلف قاد إلا   وا 

واالغ يا   وهو الذي  سلم مساولية  شكي   كومة ال وافق ب سع ر ي ه  و نازل  له  ماس ىما 
كان   رفض أن   ناز  ىنه ساب ا  وأغل    ماس ملف االن سام  وأىلن   مسكإلا بملفا  

للمساوليا   وجاء ا فاق الشاف   المصال ة  وان إلف الماضي ب جرد وبجرد  دون  ف يش أو   مي 
ىلف غير  وق  ال منه  وال من ف ح  وال من مصر  ووض  نإلاية لصف ة  وف ح صف ة جديدت 

 ىنوانإلا الشراكة  وال م  للوفن  ومواجإلة اال  ال .
امجابة ىن س ا  امرادت  أىني ماذا يريد ىباس؟ في غاية ال   يد  ألننا أمام شرصية رااسية 

ا صا بإلا ال ي رف نفسه ما يريد  فل د أرذ من  ماس ال كومة  وشكلإلا منفردا  ورفض م  دت  ربم
ك  اى راضا   ماس ومفالبإلا  ومن  ال كومة والوزراء من ال واص  م  الوكالء في غزت  وام ن  
ىن صرف روا ع الموظفين  و  ن  بموقف رسرااي   ثّم ب د ذل  يزىم بوجود  كومة ظ  في غزت 

 من  ىم  الوزراء  وأنه لن يصرف مليما وا دا في غزت قب     مشكلة  كومة الظ    من الوكالء
 ال ي ال وجود لإلا   ي ة رال في رياله  وريا  بفان ه.

سرااي  وأميركا  وقا  لمش   جنن موني   ل د هاجم ىباس في م اضر الدو ة  ماس وف ح وال رع وا 
  ورلف األوراق  وال ديم في الجديد  وان إلف رلف ومش ىارف أل اها من فين؟! وأظإلر ىصبية مراوغة
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ما ان إلف رليه. وما ان إلف رليه ي كي أنه يرمي  ماس والمصال ة والشراكة ىن ال وس الذي  رمي 
منه رسرااي   ب  رنه يرمي غزت كلإلا بما  رمي به رسرااي  با فاق  أو بغير ا فاق  ىن  زلف أو ىن 

ق  منه  سإلي  مشاك  رىادت امىمار أو غيرها من المشاك   قصد  األمر غير مإلم؟!  لذا ال أ و 
  ف ولو أ سن رالد مش   ال جم  والصبر م ه كما بدا في رفابه أمام أه  صيدا. ال أ د من 
  ماس  أو من ف ح  أو من الش ع  ي رف ماذا يريد ىباس!! فإل  منكم من ي رف ي ينا ماذا يريد؟!

5/9/3104فلسطين أون الين،   
 
 ذي يحاصر غزة؟من ال .66

 د.فايز أبو شمالة
ن كان  جاء  ديث ىزام األ مد م ممًا ل ديث م مود ىباس ىن سلفة وا دت وسالح وا د  وا 
الش ع الفلسفيني ي يد فكرت سلفة وا دت  رال أنه ال ي ب  فكرت سالح وا د  ألن السالح الوا د 

   ىليه المرابرا  امسراايلية  الم واجد في أيدي ضباف السلفة الفلسفينية هو السالح الذي واف
 وهو السالح الذي ال يفلق النار رال ىلف صدر الم اومة الفلسفينية.

سالح وا د ي ني نزن سالح الم اومة  وهذا ما  إلدف رليه رسرااي    ين اش رف ن نياهو ف  ال صار 
األ مد بين ىن غزت بنزن سالح الم اومة  بال الي  ين يربف ك  من م مود ىباس وممثله ىزام 

رىمار غزت وبين نزن سالح الم اومة  ف نإلما بذل  ي كدان بشك  صريح أن الذي ي اصر غزت هو 
الجيش امسراايلي  ولكن األدات ال ي يوظفإلا الجيش سياسيًا ل سويق هذا ال صار هي السلفة 

وض  ال يود في  الفلسفينية  ليكون الإلدف النإلااي الذي ال    ىليه رسرااي  والسلفة الفلسفينية هو
درالإلا ذليلة رلف  ظيرت رام هللا  ل صير ب رت   لع األمن امسراايلي  و ن ظر البرسيم  م صم غزت  وا 
األمريكي. هذا االى راف من ىباس وىزام ي كد أن  ركة  ماس قد وق   في الرفأ  ين قا ل  

بدان  ولكنإلا وض   مفا يح النصر في يد م مود ىباس الذي أىف اها بدورد رلف ن نياهو  برجولة وا 
ل وافعق االثنين ىلف نزن سالح الم اومة  دون أن ين بإلا رلف  صري ا  ليبرمان الذي اى رف ب دم 

 واق ية نزن سالح الم اومة.
كان يجع ىلف رجا  الم اومة أن ي نبإلوا رلف أن السيد م مود ىباس لن يصير م اومًا بين ىشية 

يكون في يوم من األيام ناف ًا باسم الم اومة  وأن من ال جااع  وض اها  وأن السيد ىزام األ مد لن
أن يفاوض السيد صااع ىري ا  في ال اهرت لوقف رفالق النار بشك  غير مباشر وهو الذي فاوض 
امسراايليين بشك  مباشر ىشرا  السنين. رن الرفأ الذي ما زا  ي اصر  ركة  ماس هو رهانإلا 
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م  م مود ىباس  وىدم ي ينإلا بأن ف  ال صار ىن غزت مر بف ىلف رمكانية    يق المصال ة 
بامىالن الصريح من  ركة  ماس ىن ف  الشراكة م  ىباس. ىلف  ركة  ماس أن   لن 
بصرا ة أن الذي رر  ىن صفوف الفلسفينيين في ىز ال رع ليل  ي م  رايس الشابا  امسراايلي 

ىلف رجا  الم اومة أن ي سسوا اس را يجية ىملإلم مااير كوهين  قد صار رار  الزمن الفلسفيني  و 
 في المر لة ال ادمة ىلف هذا األساس.

5/9/3104فلسطين أون الين،   
 
 مبادرة الرئيس ومحكمة الجنايات .67

 هاني المصري
في أوارر  ّموز الماضي  قام صااع ىري ا  بدىم ومباركة الرايس ب  ديم رسالة  فالع باالنضمام 

الدولّية  وفلع أن يوّق  ىليإلا جمي  أىضاء اللجن ين المركزّية ل ركة ف ح رلف م كمة الجنايا  
 وال نفيذّية للمنظمة واألمناء ال اّمون للفصاا    ف ي  ّم  الجمي  المس ولّية ىن االنضمام و داىيا ه.
ر وبالف    م  ىري ا  الرسالة الموق  ىليإلا رلف رالد مش    وفالبه بال وقي  ىليإلا  وفلع األري

مإللة لل شاور  وب د  ردد أكثر من أسبوىين ومي  للرفض في البداية   سم  ا ماسا أمرها ووق  
 موسف أبو مرزوق باسم ا ماسا.

ب د ىشرت أيام  -كما ال زم  -كان من الم وق  ب د مواف ة ا ماسا أن يوق  الرايس رسالة االنضمام 
ي  رف ب وقي  أبو مرزوق ويريد  وقي  رالد  ىلف وقف ال دوان  وبداًل من ذل    دث الرايس أنه ال

مش   ألنه صا ع ال رار  وبالرغم من  صريح مش   أكثر من مرت بأنه ي يد ويدىو رلف هذد 
الرفوت لم ي م بإلا أبو مازن  فيما اى بر رسالة بأنه أّج  االنضمام رلف م كمة الجنايا  الدولّية رلف 

 رش ار آرر.
اجأت ال ي   دث ىنإلا  و مّرض  ىن مبادرت سياسّية   وم ىلف ىدت سبع ان ظار أبو مازن هو المف

مرا     بدأ بالرهان مجدًدا ىلف امدارت األميركّية من رال  مفالب إلا بالدىوت رلف مفاوضا  ثنااّية 
م   باد  أراٍض  91 س مر  س ة أشإلر ىلف أساس مرج ّية رقامة الدولة الفلسفينّية ىلف  دود 

فالق سراح الدف ة الراب ة من ضمن جدو  زمني  و  ىلف أساس قيام رسرااي  ب جميد االس يفان وا 
 األسرأ.

ويأ ي الرهان ىلف امدارت األميركية بالرغم من ال صاد المّر له رال  ىشرا  السنين  ألن الموقف 
 و  األميركي م روف بان يازد مسرااي   وىندما  ر لف امدارت األميركية م  ال كومة امسراايلية 
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ب ض الن اف وال ك يكا  ف نه يكون رالًفا بين  لفاء  ربفإلم ىالقا  ىضوّية رس را يجّية يشبه 
 الرالف الداار دار  ال كومة امسراايلّية نفسإلا.

رن مف اح  فسير االن ظار ي ود أيًضا رلف الرشية من المجابإلة ال ي يمكن أن   دي رليإلا رفوت 
ولّية  ال ي  بدأ أهمي إلا من كونإلا  شك  رغالًقا لمسار المفاوضا  االنضمام رلف م كمة الجنايا  الد

الثنااّية  و دشيًنا لمسار جديد يشم  الس ي ل جمي  أوراق ال وت والضغف ىلف ار الف أنواىإلا  بما 
فيإلا ف ح الفريق لم اقبة رسرااي  ىلف جراامإلا الساب ة  والال  ة  والمس مرت  مث  جراام االس يفان 

 ر وامب اد.وال إلجي
( من نظام روما  الم سس لم كمة الجنايا   ف ن الم كمة ال 21( و)22بالرجون رلف المواد )

  1001 موز  2 ر   بالنظر في الجراام ال ي ار كب  قب   اريخ نفاذ نظام روما  أي قب   اريخ 
الجراام  وفي  ا  انضم  دولة م ينة رلف نظام روما ف ن ار صا  الم كمة ال يمارس رال ىلف

ال ي ار كب  ب د انضمام  ل  الدولة للميثاق  رال رذا أىلن  الدولة المنضمة قبو  ار صا  
الم كمة الجنااّية ىلف رقليمإلا قب   اريخ انضمامإلا  ولكن بجمي  األ وا  ال يمكن أن  وس  

ا دولًيا   وبال الي ما ار كع من جراام م اقع ىليإل1001 موز  2الم كمة ار صاصإلا رلف ما قب  
ال  ر   الم كمة الجنااّية الدولّية بنظرها  ونذكر هنا أن االر صا  الشرصي  1001قب  ال ام 

للم كمة يمارس  بً ا لجنسّية الم إلم وليس جنسّية الض ّية  أي يمارس االر صا  الشرصي ىلف 
 األشرا  الم إلمين من رىايا الدو  األىضاء ف ف.

درت الفلسفينّية رذا لم  ر بف بم اربة شاملة جديدت  سّلح المفاوض الن يجة الو يدت المضمونة للمبا
الفلسفيني بأنياع  هي رضاىة وق  ثمين ومن   وظيفه في سياق البناء ىلف ما    ه الفلسفينيون 
ظإلار  ب د ال دوان من ىودت ال ضّية رلف الصدارت  و   يق ا  ضان ش بي غير مسبوق للم اومة  وا 

لية رغم  فوقإلا واالر ال  الفادح في ميزان ال وأ لصال إلا  و   ق درجة ال بأس  دود ال وت امسرااي
 بإلا من الو دت السياسّية   جل  من رال   شكي  وفد مش ر  ي بنف مفالع الم اومة.

وبداًل من ذل  وما ي فلبه من رىفاء األولوّية ل جسيد و دت وفنّية   ي ّية ىلف أساس شراكة كاملة 
جيا  جديدت  بدأنا نشإلد   رًكا م سارًىا فاوًيا يإلدد رذا اس مر بال ودت رلف مرب  وبلورت اس را ي

 االن سام المدمر.
كان وال يزا  ممكًنا الشرون في  وار وفني شام   من رال   ف ي  امفار ال يادي الم ق  للمنظمة 

يجاد قيادت وسلفة وا دت   كم في الضفة وا ل فان  و نظيم ردارت لال فاق ىلف ال واسم المش ركة  وا 
فالق سراح األسرأ  و نظيم  ىادت امىمار  وا  الرالفا   وال م  المش ر  لرف  ال صار وامغاثة وا 
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الم اومة بك  أشكالإلا وفً ا للظروف المناسبة لك   جم  فلسفيني  وال ركيز ىلف الم اف ة الشاملة 
مام رلف الم سسا  الدولّية  بما فيإلا مسرااي   ومال   إلا ىلف جراامإلا من رال  امسران في االنض

قليمًيا ودولًيا  والفلسفينيون  وأولإلا م كمة الجنايا  الدولّية  وب د ذل  يمكن ال  ر  ىربًيا وا 
سيكونون  ينإلا في موقف أقوأ بكثير  وب د أن نص  رلف مر لة يصبح فيإلا اال  ال  مكلفا 

ربي ودولي واس ة م  ال ضية الفلسفينية  مسرااي  ومن يدىمإلا  وفي ضوء  بلور  ركة  ضامن ى
ي م ب دها ال وجه رلف امدارت األميركّية ومجلس األمن ومفالب إلما ب  م  مسو ليا إلما  اللذين رن لم 

 ي وما بإلا سي م   ويض األمن واالس  رار في المنف ة وال الم.
ي  وا ىادت النظر في دور رن ىدم الجرأت ىلف االنضمام رلف م كمة الجنايا   ووقف ال نسيق األمن

نجاز و دت  السلفة وشكلإلا ووظاافإلا وال زاما إلا  ووض  الث   الالزم لدىم الم اومة والم اف ة  وا 
وفنّية   ي ّية  ي ود رلف الضغوف وال إلديدا  األميركّية وامسراايلّية بممارسة ى وبا  سياسّية ومالّية 

ف دان أفراد وشرااح لنفوذها ومصال إلا  م ذرىة وغيرها  ما يمكن أن ي دي رلف انإليار السلفة و 
بروا ع الموظفين ال ي يمكن ريجاد بداا  لدف إلا من مصادر فلسفينّية وىربّية ودولّية رذا اى مدوا 

 ىلف م اربة جديدت  كسر قيود أوسلو.
الرايس من يريد ال رّية ىليه أن يس  د لدف  ثمنإلا  ومن يريد ال وجه رلف ريار آرر ب د فش  مبادرت 

ىليه أن يس  ين بالو دت  ال ي من دونإلا ال يمكن االن صار  فال شيء أسوأ من االس مرار باألمر 
الواق  الذي ىنوانه األبرز ال كيف م  اال  ال  والس ي ل  سين شروف ال يات     اال  ال  

 واالن سام.
رلف وكي  أمني لال  ال  هذا الواق  الذي أضان ال ضّية واألرض والروح والو دت  و ّو  السلفة 

وليس كما أرادها ياسر ىرفا  رفوت وأدات ىلف فريق ال رل  من اال  ال   وهذا ثمن أكبر من 
 الثمن الذي يمكن دف ه رذا سار الفلسفينيون في فريق ال زت والكرامة .. فريق االن صار.

مني و سليم مفا يح رذا كان الرايس ىازما ىلف ال وجه رلف م كمة الجنايا  ووقف ال نسيق األ
السلفة رلف رسرااي   رذا لم   جاوع الواليا  الم  دت األميركّية م  مبادر ه واس ردم   ق الفي و 

كما أىلن ب ظمة لسانه  فلماذا ال يبدأ ب ر يع البي  الفلسفيني من رال   –ضدد في مجلس األمن 
  ألن الرفض األميركي وامسراايلي ريجاد و دت وفنّية   ي ّية قادرت ىلف مواجإلة الم ار  ال ادمة

لمبادر ه  دث  وىّبر ىن نفسه من رال  رفضإلا ىلًنا وسًرا من قب  جون كيري ومندوبة الواليا  
 الم  دت في األمم الم  دت.
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رن الذهاع رلف البي  األبيض  ثم رلف مجلس األمن والفلسفينيون ض فاء ومن سمون  يمث  رضاىة 
 -   ين ضان ال ام كله في   ديم الفلع رلف مجلس األمن 1022ي ال ام للوق  و كراًرا لما  دث ف

بالرغم من  وصية مرالفة من م ظم الربراء والسياسيين الذين دىوا رلف ال وجه للجم ية ال امة أواًل 
لل صو  ىلف ىضوّية كاملة للدولة الفلسفينّية  ألن الجمي  ي رف أن الفي و األميركي ي ف له  -

بل  الوض  من السوء رلف  د لم ن مكن فيه من ال صو  ىلف األصوا  ال س ة بالمرصاد  و 
 المفلوبة في مجلس األمن لل صوي .

َر الذهاع رلف مجلس األمن  ينإلا بوصفه ذروت المجابإلة م  امدارت األميركية  في  ين أنه  وِّّ ل د صع
 كان ف ليًّا  جنًبا للمجابإلة و أجياًل لإلا لمدت ىام ىلف األق .

ن وال يزا  من األفض  أن نبدأ بالمواق  وبالم سسا  والدو  الصدي ة لمراكمة ال وت والضغوف  ثّم كا
الذهاع رلف مجلس األمن والبي  األبيض  اللذين سيضفران رلف االس جابة لل  وق الفلسفينية  ألن 

 ىدم االس جابة يمكن أن ي دي رلف األسوأ.
أن موقف رالد مشغ  غير واضح من مبادرت الرايس   يث   ب ف ن فة ال بد من امشارت رليإلا  وهي

قا  أكثر من مرت رن ا ماسا م  أية مبادرت  نسجم م  اوثي ة الوفاق الوفنيا  ولم ي دد رذا كان  
 مبادرت الرايس  نسجم م  الوثي ة أم ال  وهذا الموقف  ّما  أوجه.

9/9/3104األيام، رام هللا،   
 
 ات أخرى سوى الحرب واالستعداد للجولة القادمة مع حماسيحسن أن تفكر إسرائيل بخيار  .68

 افرايم هليفي
ه  ان صر  اسرااي  في ىملية الجرف الصامد؟ وه  هعزم   ماس؟ رن  اريخ الصران بين اسرااي  
نه من الم  م  أن يكون  وأىدااإلا يد  ىلف أن جوابي هذين الس الين ال ي  لق ب ضإلما بب ض. وا 

را. وقد ن رف الجواع ف ف  ينما  ن إلي م ادثا  ال اهرت. في الرمسين يوم الفرفان ان صرا أو رس
ق ا  بين اسرااي  و ماس ىرف الفرفان ار فاىا  وانرفاضا . وقد أراد ن نياهو في االسبوىين 

  لكن  وجإلا ه لم  عس جع. ”الإلدوء م اب  الإلدوء“األولين أن يوقف المواجإلة ال نيفة ىلف أساس مبدأ 
المجلس الوزاري االمني المصغر م  ازدياد رفالق الصواريخ وم اولة  ماس اس ردام  واس  ر رأي

وال م  البري في دار  قفان غزت وهو اجراء كان  اسرااي  ” االر فان درجة“أنفاق ال  ا  ىلف 
 فض  االم نان ىنه. وب د أن ان إلف ال  ا  اضفر   ماس الف ال رلي ىن أكثر المفالع ال ي 
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قف رفالق النار ومنإلا اقامة ميناء ومفار. وصدق رايس الوزراء  ين قا  رن  ماس اش رف إلا لو 
 لم  ع رز أي وا د من مفالبإلا لكن ذل  ليس الم يار الو يد الذي يع دد ب سبه من ان صر.

في  رع يوم الغفران ال ي اس مر  أق  من نصف مدت الجرف الصامد ان إلف اسبون ال  ا  االو  
صر وسوريا في ال  دم الف سيناء وهضبة الجوالن وأوق ا من الجيش االسراايلي  ينما نجح جيشا م

دبابة.  800ودمرا ن وا من  –فاارت  80 –ماا  الرساار من األرواح وأس فا ثلث قوت سالح الجو 
وفي نإلاية ال رع كان الجيش االسراايلي ىلف الضفة االررأ من قنات السويس ىلف شريان الن   

ر  ال اهرت وكان  دمشق مس إلدفة لمداف نا. رن ان إلاء ال رع بنصر واضح السرااي  الرايس ىند مد
وقد كان نصر الجيش االسراايلي ”.  رع اك وبر“ال يمن  مصر من أن    ف  ك  سنة بنصرها في 

 ادا سا  ا لكن ال كومة ال ي قاد  الف هذا النصر اضفر  الف االس  الة بضغف الرأي ال ام 
 جة الم ركة النإلااية  فسيرا آرر.الذي أىفف ن ي

وفي هذد المرت ايضا كما في  رع يوم الغفران معنح ك  فرف امكان أن ي رض الرواية ال ي يريدها. 
رب  ضربة ىسكرية شديدت جدا ف د ق   ألف من م ا ليإلا وفيإلم قادت  وال معرالف ىن أن  ماس ضع

ه المدمر  شم  صور الم ركة ايضا ما كبار منإلا. لكن في نظر الغزي الذي ي  د ىند أسف  بي 
يوصف بأنه فرار موافني اسرااي  من بيو إلم ىلف فو   دود ال فان  و وقف جزء مإلم من الن   

ساىة ى ع اصابة قذيفة صارورية وا دت لر ييإلود.  39الجوي الدولي في مفار بن غوريون مدت 
ما م ا ال برغم أن ال رع دار  و رل  اسرااي  مسب ا ىن هدف ال ضاء ىلف  ماس باى بارها جس

 في ظروف اقليمية مم ازت وفي وق  كان فيه ال الم غارقا في صراىا  اررأ.
رن قدرت الفرفين ىلف أن يزىما بصدق ما النصر مإلد  ب د  رع يوم الغفران فريق ال ياد ين 

الجرف الصامد  االسراايلية والمصرية ل  ري  مسيرت ان إل  الف ا فاق سالم. وال  شبه ن يجة م ركة
  أما قدرا  اسرااي  في 2913ن يجة  رع يوم الغفران  وفش   ماس أكبر من فش  مصر في 

 مواجإلة  ماس فأكبر من قدرا إلا في مواجإلة مصر وسوريا في  ل  ال رع.
ويوجد س ا  آرر ال ي   أهمية ىن س ا  من ان صر: لو أن رايس الوزراء ىلم أن الم ركة س دوم 

فإل  كان ي ود مجريا  االمور  –السلبية وااليجابية  –لو ىلم ماذا س كون ن ااجإلا رمسين يوما  و 
بصورت مر لفة   ف نشوع ىملية الجرف الصامد؟ ال يوجد من ي دم جوابا م ف ا ىليه ىن ذل . لكن 
من المناسع أن نفكر في ذل  في الوق  الذي ن ر  فيه االمور ن و جولة اررأ س  ين في وق  

   ب  مث  رد ف   َشْرفي.ما في المس
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ي سن ب د ثالث جوال  بال  سم أن نفكر في الب ث ىن ريارا  اررأ سوأ  صر ال ناية ف ف 
ال يش ىلف السيف الف “في ال اجة الف ضمان ن يجة أفض  في المرت ال ادمة. وهذا هو الفرق بين 

 وكأنه قضاء وقدر وبين ار يارد فوىا.” األبد
5/9/3104يديعوت،   

5/9/3104يوم، لندن، رأي ال  
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