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عمار قطاع غزة ماض  سالح المقاومة الفلسطينية مقدس : هنية .0  وا 

اا إسرماعيل نائرب رئريا المكترب السياسري ل ركر   مر ، أن9/9/4102، فلسطين اون الينذكرر  
هنيررر ، رفرررع ربرررع عمليررر  إعررراده إعمرررار مرررا دمرترررط ال ررررب ا سررررائيلي  علررر   عرررا   ررر ه بنررر   سررر   

 المقاوم  الفلسعيني  في القعا .
وخ ل جول   ام بها هني ، مساء اليروم الال الراء، فري المنراعم المردمره جرراء ال ررب ا سررائيلي   رر ي 

ا المكتررب السياسرري لررر  ماا  موسرر  أبررو مررر وم، مدينرر  خررانيونا جنرروبي  عررا   رر ه، برفقرر  ع ررو 
وخليرررل ال يررر ، وعررردد مرررن  يرررادا  ال ركررر ،  رررال: إن  سررر   المقاومررر  الفلسرررعيني  مقررردا وا عمرررار 

 ماِع .
عمرار  عرا   ر ه سروف يرتم،  وأ اف:  الالواب  م فوظ ، والبند ي  مصران  وسر   المقاومر  مقردا وار

 قاوم  مقابل إعاده إعمار بيوتنا، والتخلي عن الالواب  .ولسان الناا يقول لن نساوم عل  س   الم
وم رر   ررائ :  سررنعيد إعمررار مررا دمرررر اي ررت ل ا سرررائيلي، وسرريبق   ررر ي خرران يررونا رايرر  و ررام  

 عالي  بمجاهديها وأعفالها ورجالها .
سررنادر للمقاومرر   هرر م الجنررود ا سرر رائيليين وأكررد هنيرر  علرر  أن ال ررعب الفلسررعيني بالباتررط وت رر ياتط وار

 عل   دود   ه .
وأ ار إل  أن عمليا  المقاوم   د الجنود والجيش ا سرائيلي  كل  نقع  ت ول فري تراريا ال رعب 

 الفلسعيني.
و ال:  هنا من بين الركام ومن ت   األنقاع نعلن اينتصار ر م الدمار، فكان   ري  خ اع  وا رده 

 من بيانا  النصر وكتاب  التاريا .
   رراهده علررر  ا رهرراب والترردمير ا سرررائيلي، و ررراهده كررذلل علرر  البعولرر  والصرررمود وأ رراف  خ اعرر

والرجولرر  والالبررا  وال ررهام  وال ررهاده، وعلرر   تررل الجنررود الصررهاين ، وعلرر  إعرردام الجرريش ا سرررائيلي 
 للمدنيين الع ل .

كلمررر   ، أن هنيررر  نرررو ر فررريخرررانيونا، مرررن 9/9/4102، وكالـــة الـــرأي الفلســـطينية ل عـــالموأ رراف  
مقت ررب  لررط بمنعقرر   ال نرر  إلرر  أنررط يلمررا مررن أهررالي تلررل المنعقرر  الصررمود وعرردم التنررا ل عررن سرر   

 المقاوم  والتخلي عن الالواب  مقابل إعاده أعمار بيوتهم.
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و ال:  سنعيد أعمار مرا دمرر المت ترل، وسرتبق  ال نر  راير  و رام  عالير  بمجاهرديها وأعفالهرا ورجالهرا، 
ال ن  وأهلنا في ربو  القعا  الغالي ال بيب، ول منا ل مكم، وع كم ع نا، ونصرركم دمنا دمكم يا أهل 

 نصرنا ونصر لألم  ولكاف  أ رار العالم .
وفرري بلررده خ اعرر ، لفرر  هنيرر  إلرر  أن البلررده  رراهده علرر  ا رهرراب والترردمير ا سرررائيلي، و رراهده كررذلل 

ائيليين، وعل  إعدام المجاهدين وأبناء البلده، عل  البعول  والصمود وال هاده، وعل   تل الجنود ا سر 
 والظلم والبعش.

وأ رراف  خ اعرر   ررل   هيبرر  الجرريش ا سرررائيلي كمررا فرري كررل مكرران فرري  عررا   رر ه، و عمرر  أسررعوره 
الجرريش الررذي ي يقهررر، ومنظومتررط األمنيرر . هنررا مررن بررين الركررام ومررن ت رر  األنقرراع نعلررن اينتصررار 

 ر م الدمار .
ارل المبا ره وعمليرا  ا نر ال خلرف خعروع العردو و يرهرا مرن العمليرا  النوعير ، و دد عل  أن المع

 ك ل  نقع  ت ول في التراريا، م ريف ا  ن رن نقرول مرن هنرا مرن خ اعر ، ن رو القردا نسرير، برل نرر  
  ب  الصخره من هنا، والقياده ستبق  ملت م  ب عبها، وفي ذا  الدرب والمصير .

 
 قطاع غزةمراحل لدعم  ثالثة علىة السلطة الفلسطينية تطلق خط .2

أعلق  ال كوم  الفلسعيني  أما خع   عاده إعمار  عا    ه خ ل ال ث : م مد يونا –رام هللا 
سنوا ، لكنها  ال  إن هذر الخع  تواجط عقبا  عديده منها تردد المان ين في تقديم المال ال  م 

المعابر، وعدم التوصل ال   ل نهائي للخ فا    عاده ا عمار، واستمرار القيود ا سرائيلي  عل 
 الداخلي  الفلسعيني .

و ال نائب رئيا الو راء الدكتور م مد مصعف  في مؤتمر ص افي عقد في رام هللا أما إن خع  
مواصل  اعمال »ال كوم  تتألف من ال ث مرا ل تسير بالتوا ي مع بع ها بع ا ، تتمالل األول  في 

تلبي  ال اجا  األكالر ال ا ا  للمواعنين مالل توفير أجور السكن لمن فقدوا اي اال ، ا اف  ال  
ليقوموا بذلل  ألص ابهابيوتهم، وترميم البيو  التي ت رر  بصوره ج ئي  عبر تقديم المال ال  م 

 «.بأنفسهم
وذكر مصعف  ان ال كوم  ستنفذ هذر المر ل  بالتعاون مع المؤسسا  الدولي ، خصوصا  ايمم 

 351ت ده التي  ام  بجمع نصف بليون دوير لهذا الغرع بعد ان انفق  خ ل ال رب وبعدها الم
. و ال لإل اال مليون دوير عل  اعمال اي اال ، م يرا  ال  ان األمم المت ده بصدد جمع مبلغ مماالل 

 عائل  في  اج  ال  مأو  مو  . ألف 11ان 
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بدء بإعاده ا عمار السريع  ل ستجاب  لل اجا  وأ اف مصعف  ان المر ل  الالاني  تتمالل في ال
ص   البني  الت تي  خصوصا  الكهرباء والميار والصرف الص ي، وتمكين القعا   األساسي ، وار

 الخاص من العمل.
هذر التدخ   ست كل جسرا  ل نتقال ال  المر ل  الالالال  وهي اعاده ايعمار عويل ايمد »و ال إن 

 «.المستدام وصوي  ال  التنمي  
اعمار   عادهوذكر مصعف  ان ال كوم  ستدعو المجتمع الدولي ال  الم ارك  في مؤتمر المان ين 

 عا    ه في العاصم  المصري  في ايسبو  الالاني من  هر ت رين أول )أكتوبر( المقبل. و ال إن 
 ال كوم  ستعلن تفاصيل برنامج اعاده ايعمار خ ل اسبوعين.

ئيا الو راء بوجود عقبا  في عريم اعاده ايعمار، منها تردد الدول المان   في واعترف نائب ر 
تقديم الدعم المالي. و ال ان هذر الدول تبرر ترددها بأنها ي تريد ان تمول  روب اي ت ل 

ج ءا  من المان ين متخوف بسبب عدم وجود ال كوم  »ايسرائيلي التي تقع كل سنتين. وأ اف ان 
 «.وهؤيء يقولون ان اعاده ايعمار  ير ممكن  من دون وجود ال كوم  في   ه عل  ايرع،

ولف  مصعف  ال  ان العقب  الالاني  تتمالل في عدم  يام اسرائيل بفتح المعابر مع  عا    ه امام 
ايعمار. و ال ان استمرار الوتيره ال الي  لل رك  عل  المعابر يعني ان اعاده   عادهالمواد ال  م  

 عاما  وفم تقديرا  األمم المت ده. 01ايعمار ستستغرم ما ي يقل عن 
، «كرم ابو سالم»وعالب مصعف  اسرائيل بعدم ايكتفاء بمعبر وا د للب ائع ال    ه، وهو معبر 

والسما  بدخول الب ائع اي ا  عبر معبر الالث هو معبر « معبر كارني»وفتح المعبر الالاني وهم 
 «.اير »ايفراد 

ول أفم  ل الخ ف الفلسعيني  ال مصعف  ان ال كوم  تعمل عل  توفير رواتب موظفي و 
المعادل  تقوم »من خارج موا ن  السلع . وأ اف ان «  ماا»القعا  العام الذين عينتهم  رك  

 «.الموا ن   من آليا  آمن ، اي ب  م ك    انوني  جعل  توفير اموال من خار 
صل  ال  مر ل  متقدم  في  ل هذر الم كل  التي ما  ال  تعيم وك ف مصعف  ان ال كوم  و 

 تقدم المصال  .
 01/9/4102الحياة، لندن، 
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 فياض يطرح "خطة طريق" محددة لتحسين فرص تحقيق السالم .3

و ع رئيا الو راء الفلسعيني السابم س م فياع  خع  عريم  م دده  لت سين فرص  :عمان
بما يبعث عل  الالق  بمستقبل واعد ويقلل من مخاعر عدم ايستقرار ت قيم الس م ب كل  قيقي، و 

 األمني ل ين إ  ل الس م الدائم .
الذي عقد مؤخرا ، أهمي   ال اج  األساسي   وا نعن-أت نتيلوأو ح، في كلم  ألقاها أمام مجلا 

  ت ل .لمعالج  عدم التكافؤ في مي ان القو  بين القوه الم تل  وال عب الوا ع ت   اي
و ال إنط  بعد انق اء ما ي يد عل  ع رين عاما  من ايعتراف الفلسعيني ب م  دول  إسرائيل  في 
الوجود بأمن وس م، فقد آن األوان  جراء إسرائيلي مماالل، عبر ايعتراف ب م الفلسعينيين في 

  .0931دول  ذا  سياده عل  كامل األرا ي الفلسعيني  الم تل  منذ العام 
ف  إل  أهمي   ايستعداد ا سرائيلي للقبول بقرار دولي مل م بإنهاء اي ت ل ب لول موعد م دد ول

 وبإعار متفم عليط للوصول إل  ذلل الموعد .
ورأ  أنط  في   ون ذلل، ي ينبغي أن تبق  الجهود الفلسعيني  لت قيم الو ده الوعني  مكبل  

مستنده أساسا   عار أوسلو، الذي فقد أهليتط في  بإصرار المجتمع عل  فرع تعبيم صارم ل روع
 جوانب مهم  منط .

وت دث عن  روره  و ف كاف  الممارسا  التي تنتقص من  م ال عب الفلسعيني في ال ياه 
بكرام  عل  أر ط، وهو يم ي  دما  ن و ترسيا و دتط الوعني  ويالابر في جهودر لبناء مؤسسا  

 وا ع الدول  عل  األرع .دولتط وتع ي   درتط عل  تكريا 
و ال إن  مفتا  ت قيم التعدي   المرجوه لت قيم الس م ال قيقي يكمن في جهد وعني فلسعيني 

 يهدف إل  ت قيم ال راك  الكامل  في إعار تماليلي  امل .
واعتبر أن  ت قيم ذلل يتعلب توفر عناصر وفم دراس  متأني  تأخذ بايعتبار مختلف اآلراء 

 في سيام  وار وعني  امل .والتوجها  
ل   ين أن يصبح ذلل ممكنا ، سواء من  وأ ار إل   روره  توسيع ع وي  منظم  الت رير، وار
خ ل اينتخابا  أو أي  آلي  مو وعي  أخر  يتم التوافم عليها، ي بد عدم إجراء أي تعديل عل  

 لل عب الفلسعيني .برنامج منظم  الت رير، مع ا بقاء عل  مكانتها كممالل  رعي و يد 
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ونور إل   تفعيل ا عار القيادي المو د، المكون من كاف  فصائل منظم  الت رير والفصائل  ير 
المن وي  ت   لواء المنظم ، عل  ن و يجعل من المداوي  والقرارا  الجماعي  فيط أساسا  للقرارا  

 لمصل   الوعني  العليا .التي تتخذها اللجن  التنفيذي  للمنظم  في الق ايا المتعلق  با
و ال إن  ع وي  الفصائل من خارج المنظم  في ا عار القيادي المو د ي يتعلب  بولها ببرنامج 

 المنظم  .
إي أنط من المناسب، ب سب رأيط، و من منظور فلسعيني م ع، النظر في اعتماد ا عار القيادي 

ه  مني  م دده تأخذ بايعتبار الو   ال  م المو د با جما  الت ام كاف  الفصائل بال عنف لمد
  نجا  إعاده تو يد المؤسسا  الرسمي  والقوانين بعد ما ي يد عل  سبع سنوا  من اينقسام .

 01/9/4102الغد، عمان، 
 

 عربي إلى مجلس األمن إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ضمن سقف زمني مشروع قرار :أبو يوسف .4

ل ع و اللجن  التنفيذي  لمنظم  الت رير الفلسعيني  د. واصل أبو يوسف  ا: سعد الدين نادي -عمان
إن  الجانب الفلسعيني سيتجط، بمو ف عربي مو د، إل  مجلا األمن بم رو   رار  نهاء اي ت ل 

  من سقف  مني م دد .
مجلا  وأ اف، لر الغد  من فلسعين الم تل ،  سنعر  المبادره الفلسعيني   نهاء اي ت ل أمام

 األمن، وفي  ال تعالر ذلل، سيتم الذهاب إل  الجمعي  العام  لألمم المت ده .
وأكد أهمي   المو ف العربي بدعم التوجط إل  مجلا األمن  نهاء اي ت ل ا سرائيلي  من سقف 
  مني م دد، وتبني اآلليا  الفلسعيني  للمر ل  المقبل  . وأو ح بأن القرار الذي تم اتخاذر خ ل
اجتما  مجلا و راء الخارجي  العرب أول من أما في القاهره،  مهم، ومن الممكن البناء عليط في 

 توسيع دائره اسناد المبادره الفلسعيني   نهاء اي ت ل .

 01/9/4102الغد، عمان، 
 
 الفلسطيني "التغيير واالصالح" تجري اتصاالت لتفعيل دور المجلس التشريعي .5

وا ص    البرلماني  التابع  ل رك    ماا ، أنها تسع  إل  تفعيل دور المجلا أكد   كتل  التغيير 
 الت ريعي للقيام بالدور المعلوب لط وذلل من خ ل سلسل  اتصاي  مع الكتل البرلماني  والنواب.

و ال  الكتل  في بيان لها اليوم الال الاء:  إن رئيسها المست ار م مد فرج الغول ب ث مع الكتل 
قوائم البرلماني  سبل تفعيل المجلا الت ريعي بعد ال رب األخيره عل   عا    ه، والتأكيد عل  وال
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 روره البدء في ايجراءا  العملي  لذلل ليقوم المجلا بالدور المناع بط ويت مل مسؤولياتط القانوني  
 والت ريعي  والوعني .

 01/9/4102، فلسطين أون الين
 

 : التقارير الدولية بشأن األوضاع االقتصادية في فلسطين إدانة لالحتاللوزارة االقتصاد الفلسطيني .6

 ال  و اره اي تصاد الوعني الفلسعيني  اليوم الال الاء إن تقرير مؤتمر األمم المت ده للتجاره والتنمي  
 )أونكتاد( ب أن األو ا  اي تصادي  في فلسعين الم تل  يؤكد أن اي ت ل ا سرائيلي هو المعيم
األساسي لخلم تنمي  ا تصادي  مستدام  وار داث انتعاش ل  تصاد، ونمو  قيقي للناتج الم لي 

 ا جمالي الفلسعيني.
وخلص التقرير الذي أصدرتط  أونكتاد   بل أيام إل  أن اي تصاد الفلسعيني سي داد سوءا عل  

وانعدام األمن الغذائي وت ايد المد  العويل ر م النمو ال الي، معربا عن  لقط إ اء التق ف المالي 
الفقر وتراجع القعا  ال راعي، واآلالار السلبي  الناجم  عن استمرار اي ت ل وانخفاع الدعم المقدم 
من المان ين، وتو ع أونكتاد تراجع التنمي  اي تصادي  في األرع الفلسعيني  الم تل  عل  المد  

 العويل.
 01/9/4102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 لكّنه لم يفعل غزة سامح كّل من ملك القدرة واإلمكانات إلعادة إعماريلن  شعبنا شلح: .7

أكرررد األمرررين العرررام لرررر  رك  الجهررراد ا سررر مي  رم ررران عبرررد هللا  رررلح أن  ررر ه رفعررر  سررر  ها لترررذك ر 
الجميرررع ب رررروره تصرررويب البوصرررل  ن رررو العررردو التررراريخي، م ررريرا  إلررر  أن عررردم المسررراهم  فررري إعررراده 

 نتصار  سرائيل.إعمارها ا
و ال  لح، في المؤتمر الدولي لعلماء ا س م لدعم المقاوم  الفلسعيني  الذي عتقد فري عهرران اليروم، 
إن    ه انتصر  بينما تعر ع المجتمرع ا سررائيلي لهر ه سرتجعلط يفكرر مجرددا  ألن سرلعا  اي رت ل 

 لم ت ق م  يئا  من أهدافها في ال رب العدواني  عل  القعا  .
وأ رررراف:  إسرررررائيل تقررررف علرررر  أخعررررر مفترررررم عرررررم فرررري تاريخهررررا وهرررري  يررررر  ررررادره علرررر  ت قيررررم 

أن المقاوم   كسر  مره تلو المره مقولر  الجريش الرذي  والتسوي  ، مؤكدا  اينتصارا  أو ت قيم الس م 
 ي يه م .
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وتها وسر  ها و ال:  ندرل ايخرت ل الكبيرر فري مروا ين القرو  بيننرا وبرين العردو، لكرن   ر ه رفعر  صر
وراياتهررررا لتررررذك ر الجميررررع ب ررررروره تصررررويب البوصررررل  والبنررررادم ن ررررو العرررردو الترررراريخي والو يررررد لألمرررر  

 الغاصب للقدا وفلسعين .
وأ ررار  ررلح إلرر  أن  الت رردي األكبررر يبقرر  لنررا جميعررا  ومسررؤوليتنا التاريخيرر  تجررار ال ررعب الفلسررعيني 

ه إعمار فلسعين، و عبنا  د يسامح من يمد  لرط العرون إعاده  قو ط، ومسؤولي  العرب والعالم كلط إعاد
والسر   ليردافع عرن نفسرط، لكرن لرن يسرامح كرل مرن ملرل القردره وا مكانرا   عراده اعمرار  عرا   ر ه 

 والدفا  عن نفسط، لكن ط لم يفعل .

 9/9/4102السفير، بيروت، 
  
 ن المسؤولية"تحويل األموال إلى غزة "تهرب م حول هلل الحمدأبو زهري: تصريحات  .8

ــــرأي الفلســــطينية ل عــــالمذكررررر   ــــة ال  الرررر  إن   مرررراا ، أن  ركرررر  رررر ه، مررررن 9/9/4102، وكال
 دولي  للبنرولتصري ا  رئيا الو راء الفلسعيني رامي ال مد هلل، ب أن ما أعلنط مؤخرا  عن ت ذيرا  
 وصفها. في  ال ت ويل األموال إل    ه،  ما هي إي م اول  للتهرب من المسؤولي   عل   د

باسم ال رك  سامي أبو  هري علر  صرف تط  الفيسربول  اليروم الال الراء، فري تصرري ا   و كل الناعم
 ال مد هلل، داعيا  سلع  النقد والبنول  برا  أي  تهديدا  أو ت ذيرا  وصلتها من أي أعراف دولي .

ا يررررل أمررررام وأو ررررح أبررررو  هررررري أن الور رررر  المصررررري  نصرررر  فرررري إ ررررد  بنودهررررا علرررر  رفررررع كافرررر  العر 
 الت وي   المالي  للقعا .

و دد عل  أن وفد  رك  فتح أصَر  ينها علر   رعب هرذا البنرد مرن الور ر ، نظررا  ألن ملرف األمروال 
 والرواتب هو داخلي وي داعي    ام اي ت ل فيط، كما  ال.

ال ررعي ،  مساء الال الاء إن    ه هي رم ، أن أبو  هري  ال 9/9/4102، السبيل، عّمانوأ اف  
 وكل من ي رع عليها وعل  أبنائها األبعال ي  رعي  لط .

فررري تصرررريح صررر في رد ا علررر   رررديث نائرررب رئررريا الرررو راء م مرررد مصرررعف   رررول رواترررب  -وأ رررار 
 إلرر  أن تلررل التصررري ا  دليررل علرر  أن ال كومرر  تكرررا اينقسررام بررين  رر ه وال ررف . -مرروظفي  رر ه

أمالالررط أن يعررأعئوا رؤوسررهم عنررد ال ررديث عررن  رر ه وأ رراف أبررو  هررري  يجررب علرر  م مررد مصررعف  و 
 الباسل  وأهلها .
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 لهنية عن استئناف القتال خالل الشهر الجاري منسوبةحماس تنفي تصريحات  .9

رر أ ررف الهرور:  رال الردكتور سرامي أبرو  هرري النراعم باسرم  ركر   مراا فري تصرريح صر افي   ر ه
العبرري علر  لسران األسرتاذ  والر مرا ورد فري مو رع نسخ  منط أن ال رك   تنفي « تلق   القدا العربي

واعتبرررر هرررذر «. إسرررماعيل هنيررر   رررول وجرررود  ررررار لرررد  ال ركررر  باسرررتئناف القترررال خررر ل هرررذا ال رررهر
 «.التسريبا   م اول  لخلع األمور

  9/9/4102القدس العربي، لندن، 
 
 إعطاء فرصة أخرى لحماس من أجل تسوية الخالفات "الخليج": فتح مع .01

سؤول فلسعيني عرن لقراء  ريرب يعقردر أع راء مرن  ركتري  فرتح  و  مراا  ل رل ا  ركاليا  ك ف م
التي ا تدم  بين السلع  الفلسرعيني  و ركر    مراا ، وأفراد  مصرادر معلعر  فري  فرتح  أن ال ركر  
مررع إععرراء فرصرر  أخررر  ل  مرراا  مررن أجررل تسرروي  الخ فررا ، لكنهررا  ررد تكررون  فرري  ررل مررن اتفررام 

  .م يعبم  رفيا  المصال   إذا ل
ونقلر  عرن فيصرل أبرو  رره ، القيرادي فري  فرتح  وع رو الوفررد المفراوع فري القراهره تأكيردر أن  الكررل 
متمسررل بالو ررده والمصررال  ، ويجررب أن تكررون هنررال مراجعررا   ترر  نسررتعيع أن نصررل إلرر  أسرراا 

هميرر  ذلررل الابرر  للع  رر  ، وأ رراف  مررن عرفنررا ن ررن متمسرركون بإنجررا  المصررال   والو ررده ونررؤمن بأ
 لم روعنا الوعني .

 9/9/4102الخليج، الشارقة، 
 
 عزام األحمد: من حق مصر عدم فتح معبر رفح .00

 ، عر ام األ مرد، إنرط  مرن  رم مصرر أي إسررائيل ال رئريا الوفرد الفلسرعيني لمفاو را  التهدئر  مرع  
 تفتح معبر رفح ال دودي مع  عا    ه ب كل كامل، إي بوجود سلع   رعي  تديرر .

ولفرر  خرر ل نرردوه عقررد  فرري جامعرر  النجررا  الوعنيرر  بنررابلا ) ررمال ال ررف ( اليرروم الال الرراء، إلرر  أن 
  الف ل في ت كيل الوفد الفلسعيني المو د إبان الهجوم ا سرائيلي عل    ه، يعود لمصر .

سررررائيلي ا وترررابع خررر ل النررردوه التررري  ملررر  عنررروان )ال ررررب علررر   ررر ه األبعررراد والترررداعيا  فلسرررعينيا وار
وار ليميا(:  إسرائيل تفاجأ  من و رده الصرف الفلسرعيني وتماسركط، وأول أمرر رف رنار فري عرر  الوفرد 
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ا سرررائيلي خرر ل المفاو ررا  هررو نرر   السرر  ، ورف ررنا مجرررد منا  ررتط، فمررا دام هنررال ا ررت ل، فرر  
 يمكن القبول بمنا    هذا األمر .

 مد:  المعابر ا سرائيلي  لم تمت ن بعرد، لكرن وب أن بام المعابر  ول   ه،  ير معبر رفح،  ال األ
معبر اير  )بي   انون( ت سن  ال رك  عليط، كمرا ارتفرع عردد  را نا  الب رائع الداخلر  يوميرا مرن 

 معبر كرم أبو سالم، إي ان مواد البناء لم تدخل بعد .
 9/9/4102، السبيل، عّمان

  
 االحتالل  رض فلسطين ضدّ أيقية هنا على المعركة الحق أنرسالة  أرسلتالمقاومة علي بركة:  .02

انتصار   ه والمقاومر  فيهرا، هرو انتصرار  ممالل  رك   ماا في لبنان علي برك : عد  الخروب إ ليم
 .وأل رار العالم وا س مي لفلسعين ولبنان وألمتنا العربي  

  فري برجررا ا يمررانفري با رر  مدرسر    ا سرر مي  فري لبنررانالجماعر   و ردد بركر ، خرر ل ا تفرال أ امتررط
المعركر  ال قيقير  هنرا علر  ارع  أنرسال  وا ر    أرسل المقاوم   أنعل   ، انتصار   ه لمناسب  

و رررف المعرررارل الجانبيررر  وتو يرررد الصرررفوف  إلررر فلسرررعين  رررد اي رررت ل الصرررهيوني الغا رررم، وداعيرررا 
 وتوجيط البنادم باتجار العدو الصهيوني وكيانط الغاصب.

انتصررار  إلرر  أد و ررده الفلسررعيني  الترري تجلرر  بايلتفرراف  ررول المقاومرر  والترري ال أهميرر و رردد علرر  
 ايستعداد للمعرك  القادم  وهي ت رير القدا. إل المقاوم ، داعيا 

 9/9/4102، المستقبل، بيروت
 
 بعد انتهاء العدوان على غزة القاهرة أبو ليلى: مصر بصدد تحديد موعد استكمال مفاوضات .03

نائب األمين العام للجبه  الديمقعراعي  «  يا عبد الكريم  أبو ليل  ت دثأبو سعد :  رام هللا ر فادي
أن الجديرد فري فأكرد ، بعرد انتهراء العردوان علر   ر ه استكمال مفاو ا  القراهرهعن لر  القدا العربي، 

وعررد ، بصردد ت ديررد م«األمرر إبرر ل المصرريين للجررانبين الفلسرعيني وا سرررائيلي، أنهرم  أي المصررريين
استكمال المفاو ا ، وهو عل  األ لب في األسبو  الالالث من  هر أيلول/سربتمبر ال رالي، وبغرع 
النظررر عررن التصررري ا  السررلبي  الترري خرجرر  مررن نتنيرراهو و يرررر  ررول اسررتكمال المفاو ررا ، إي أن 

 المصريين أكدوا استعداد الجانب ا سرائيلي لل  ور للقاهره للتوصل إل  اتفام  امل.
 9/9/4102س العربي، لندن، القد
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 الرشيدية عن االستحقاقات الفلسطينية مخيم ندوة فيلبنان: فتح تنظم  .04

نظ م   رك   فتح   عب  الر يدي ، ندوه سياسي  عرن المسرتجدا  السياسري  وايسرت قا ا  الفلسرعيني  
فيصرل ال سريني المقبل ،  ا ر فيهرا أمرين سرر إ لريم فرتح فري لبنران رفعر   رناع ، فري  اعر  ال رهيد 

 في مخيم الر يدي .
 ارل في الندوه ع رو المجلرا الالروري ل ركر  فرتح سرفير دولر  فلسرعين فري كردسرتان السرفير نظمري 

   وري وع و  ياده إ ليم لبنان اللواء م مد  يداني.
ررد  فرري  واعتبررر  ررناع  أن أهررم إنجررا ا  اينتصررار فرري  رر ه هررو الو ررده الوعنيرر  الفلسررعيني  الترري تجس 

ان، وفي المو ف السياسي، لكن األهرم هرو الم افظر  عليهرا وتجسريدها علر  األرع، مرن خر ل الميد
عراده ا عمرار   كوم  التوافم الوعني التري يجرب أن تأخرذ دورهرا مرن أجرل البردء باألعمرال ا  االير  وار

   ه.في 
لتو يرررد وأكررد  ررر وري أهميررر  الررردور الرررذي  رررام برررط الرررئيا أبرررو مرررا ن علررر  الصرررعيد السياسررري، والعمرررل 

د ت   سقف منظم  الت رير.  المو ف الفلسعيني في إعار الوفد المو  
وت د ث ع و إ ليم لبنان أبو  مد  يدان عن صمود ال عب الفلسعيني، م يرا  ال  أهمي  الت ام كافر  

أن  ركرر  فررتح  رردم  مررا يلرر م مررن اجررل تع يرر   الفلسررعيني. واكرردالقررو  الفلسررعيني  بالم رررو  الرروعني 
وعني  الفلسرعيني  بينمرا  يرنرا يتعراع  بالمو رو  الفلسرعيني مرن منعلرم فصرائلي ومكاسرب الو ده ال
 فئوي  .

 9/9/4102، المستقبل، بيروت
 
 في صيدا نتصار غزةتحتفل با "الديموقراطية" .05

الجبه  الديمو راعي  لت رير فلسعين في منعق  صيدا  فل استقبال وتبريكا  بانتصار  : أ ام صيدا
 رك  معروف سعد الالقافي في صيدا.  ه في  اع  م

الو رروف د يقرر  صررم  ت يرر  ألروا   ررهداء  رر ه. و يررا ع ررو  يرراده  ركرر  امررل بسررام كجررل  صررمود 
ال ررعب الفلسررعيني ومقاومتررط الباسررل ، معتبرررا  ان هررذا النصررر ت قررم بو ررده المقاومرر  وال ررعب والوفررد 

 الفلسعيني المو د في المفاو ا .
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فري صريدا مراهر  ربايع  ان النصرر ت قرم بفعرل المقاومر  وصرمودها  وأكرد امرين سرر منظمر  الت ريرر
ترسرران  عسرركري . ورأ  ان الو ررده الوعنيرر  هرري صررمام  أكبرررر ررم جبرررو  جرريش العرردو الررذي يمتلررل 

 امان لمواجه  اي عدوان.
واعتبرررر ع رررو  يررراده الجبهررر  الديمو راعيررر  ابرررراهيم النمرررر ان  اينتصرررار ي يكتمرررل اي برفرررع ال صرررار 

نهرررراء اي ررررت ل ا سرررررائيلي لألرا رررري  الكلرررري عرررراده إعمررررار مررررا دمرررررر العرررردوان وار عررررن  عررررا   رررر ه، وار
الفلسررعيني . تنتظرنررا معركرر  سياسرري  سررتكون  اسرري  و ررا   فرري المفاو ررا  القادمرر  ال ررهر المقبررل ن 

 الكيان الصهيوني سي اول من خ لها ت قيم ما عج  عن ت قيقط بعدوانط عل    ه .
وره و ررع اسررتراتيجي  ن رالي  جديررده، وا سرررا  بتو يررع ميالررام رومررا واين ررمام و ردد النمررر علرر   ررر 

 إل  الم اكم  كمجرمي  رب. إسرائيلالم كم  الجنائي  لجر  اده  إل 
 9/9/4102، المستقبل، بيروت

 
 دواعي وأفق العودة للحوار بين فتح وحماس .06

 عرررا   رر ه، عررراد  خ فرررا   مرررع انق رررا   بررار العررردوان ا سرررائيلي علررر : عررروع الرجرروب-الخليررل 
 ركترري الت ريررر الرروعني الفلسررعيني )فررتح( والمقاومرر  ا سرر مي  ) مرراا( لتعفررو علرر  السررعح، مررع 

 تصعيد في اللهج  وايتهاما  المتبادل  بايعتقال والم  ق .
وفي ظل هذا الو ع  رر  اللجن  المرك ي  لفتح ت كيل وفد ي م خمس  مرن أع رائها  جرراء  روار 

يجي مع  ماا عل  مجموع  ملفا . وبينما ت دال   ماا عن لقاء  ريب يسرتكمال ال روار، إسترات
  ال مسؤول في فتح إن ال رك  تنتظر رد  ماا ب أن مكان و مان ال وار.

وي م وفد اللجنر  المرك ير  ل ركر  فرتح لل روار كر  مرن عر ام األ مرد وجبريرل الرجروب و سرين ال ريا 
 وصخر بسيسو وم مود العالول.

 
 دوافع الحوار

و ال أمين سر المجلا الالوري الفلسعيني أمين مقبول إن  رك  فتح ر ب  بال وار، لكنها تنتظر رد 
وأ راف أن ال روار سريتناول الع  را  الالنائير   اللقراء، رك   ماا علر  علبهرا لت ديرد موعرد ومكران 

 و كوم  التوافم والو ع السياسي العام.
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نرر  أن مجموعرر  عوامررل و رروادث دفعرر  لت رركيل الوفررد، بينهررا عرردم  وذكررر مقبررول فرري  ديالررط للج يررره
تمكررين  كومرر  التوافررم مررن أخررذ دورهررا فرري  عررا   رر ه، و يررام لجرران  ركرر   مرراا فرري القعررا  بررإداره 

داره الو ارا .  ال كم وتو يع المساعدا  وار
عر م الرصراص و ررب ع ناصرر وأ اف  من الدوافع أي ا تنفيذ اعتقاي  وفرع إ اما  جبرير  وار

فري  ركر  فرتح، وتكسرير أجهر ه الصررف اآللرري ومنرع المروظفين مرن اسرت م رواتربهم، وم ررو  ال رررب 
 وخعف ال ال  مستوعنين في ال ف  .

مررن جهتررط  ررال النرراعم باسررم  مرراا سررامي أبررو  هررري إن  ركترري  مرراا وفررتح اتفقتررا علرر  عقررد لقرراء 
عررا فرري صررف تط علرر  مو ررع التواصررل  ريررب يسررتكمال ال رروار وب ررث تنفيررذ بقيرر  بنررود المصررال  . ود

ايجتمررراعي  فيسررربول  الررررئيا الفلسرررعيني م مرررود عبررراا الرررذي هررراجم ال ركررر  مرررؤخرا فررري أكالرررر مرررن 
 مناسب  إل   التو ف عن ال وار عبر ا ع م وارععاء الفرص  لل وار والتفاهم بين ال ركتين .

 
 اهتزاز الثقة

ني النائررب بسررام الصررال ي أن تعقيرردا  الو ررع مرن جانبررط اعتبررر األمررين العررام ل رر ب ال رعب الفلسررعي
و ررال إن جهررودا تبررذل  خررراج  و مرراا،القررائم ألقرر  بظ لهررا علرر  الع  رر  القائمرر  بررين  ركترري فررتح 

األمررررور مررررن دائررررره السررررجال ا ع مرررري وفررررتح نقا ررررا  صررررري   لو ررررف ومنررررع التصررررعيد علرررر  أر رررري  
الو ع في   ه والدمار الذي خل فرط العردوان  المصار   والمكا ف ، وايلتفا  إل  الق ي  األهم، وهي

 ا سرائيلي.
و دد الصال ي عل   روره ايلتفراف الكامرل  رول إسرتراتيجي  وعنير  لل روار ب رأن منظمر  الت ريرر 
وو ررع السررلع  ومسررتقبلها وصرروي إلرر  أر رري  سياسرري  م ررترك  وتع يرر  ال يرراه الديمقراعيرر ، لكنررط مررع 

 سعيني بالعوامل الخارجي .ذلل أ ار إل  تأالر المو و  الفل
 8/9/4102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 السياسية والشعبية حماس تعزز قوتها ضدّ  معركةليبرمان: كل  .07

 ال و ير الخارجي  ا سرائيلي  أفيغدور ليبرمان، إن كل معرك  مع  رك   ماا تع   : ررب41عرر
  وتها السياسي .

ء، في المؤتمر الدولي لر المعهد للسياسا   د جاء  أ وال ليبرمان هذر مساء اليوم، الال الا
 ا رهاب ، والذي عقد في هرتسليا.
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وفي  ديالط عن ال روب التي  نها الجيش ا سرائيلي  د  عا    ه،  ال ليبرمان إن  الجرف 
الصامد  كان  ال مل  العسكري  الالالال   د  رك   ماا، وتمكن  األخيره من تجاو  هذر ال روب. 

كيلومترا باتجار  سديرو  ، بينما  05ريا  ماا كان  في ال رب األول  تصل إل  وأ اف أن صوا
وصل في ال رب الالاني   عامود الس اب  إل  م ارف تل أبيب و ري ون لتسيون ، واآلن تتجاو  

 صواريا  ماا الخ يره.
اريا وأ اف أن الصواريا بات  ت مل كميا  متفجره أكالر، وأن الم كل  ي تكمن في مد  الصو 

نما في أن كل معرك   د  ماا تتتع    وتها سياسيا. وأ ار إل  أن ايستع عا  األخيره  فقع، وار
ت ير إل  أن  ماا أصب   األكالر  عبي  في وسع الفلسعينيين، وأنط لو أجري  اينتخابا  اليوم 

 من األصوا . %33ل صل إسماعيل هني  عل  
لدولي  كتب  بعد ال رب العالمي  الالاني ، وأنها مناسب  لفتره إل  ذلل،  ال ليبرمان إن  كل الموااليم ا

مختلف  تماما،  يث ي ارب جيش فيها مقابل جيش، ولكن اليوم فإن جيش دول   ربي  يواجط منظم  
إرهابي  . وأ اف أنط عندما تعلم النار من المدرس  أو المسجد أو المست ف  يجب اتخاذ القرار. 

 المدنيين كدرو  ب ري  وكرهائن. كما ادع  أن  ماا استغل 
و ال أي ا إن الم كل  المرك ي  في المجال السياسي هي  أنهم يعتقدون أن لدينا م كل  مع 
الفلسعينيين، ولكن الم كل  ال الي ، فهي مع الدول العربي  ومع الفلسعينيين ومع العرب في داخل 

 إسرائيل. ولذلل يجب  ل كل الم اكل سوي  في صفق  وا ده .
وأ اف أنط لن يكون هنال ا ترا ا سخيا أكالر مما  دمط إيهود أولمر  في أنابوليا، والذي رف ط 
رئيا السلع  الفلسعيني  م مود عباا. ويخلص إل  أن م اول  التسوي  مع الفلسعينيين لو دهم 

 مصيرها الف ل.
عمل  رك   ماا، داعش ، وادع  أنها تعتمد وسائل  –كما تعرم إل  تنظيم  الدول  ا س مي  

م يفا أنط يجب إجراء تغيير في القانون الدولي. و ال إن األداه الرئيسي  لمنظما  ا رهاب، مالل 
داعش، هي وسائل ا ع م الجديده ا نترن  و بكا  التواصل ايجتماعي. و ال إنط يجب سن 

 . وانين ت دد ت ويد خدما  ا نترن  الذي يستخدم كقاعده لن ر األيديولوجي 
ور ب ليبرمان بمبادره الوييا  المت ده إل  ت كيل ت الف دولي في مواجه   داعش . وب سبط فإن 
ال ديث عن  رار مهم وصائب. ولكنط أ اف أن  ايئت ف الدولي يجب أن يعمل ب كل دائم  د 

 عالم ا رهاب، وليا فقع  د داعش .
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ه هو تنظيم ايئت ف  د ا رهاب. وادع  و ال إنط يجب و ع تقاليد مو ده، وأن دور األمم المت د
أنط  من المريح لبعع الدول ال فاظ عل  عالبان و ماا و  ب هللا، ولكن ذلل لن يخلم تكت   د 

 يجب إ ام  مرك  عالمي ي ارب الظاهره التي تهدد الجميع . ا رهاب..
 9/9/4102، 28 عرب

 
 كيا وقطربهجوم دبلوماسي على تر  بالبدءنتنياهو يأمر معاريف:  .08

ك ف  ص يف   معاريف  العبري  أما الال الاء عن بدء  إسرائيل  بهجوم : السبيل – القدا الم تل 
دبلوماسي مرك  عل  تركيا و عر مع التركي  عل  دور تركيا كدول  إس مي  تدعم ا س مي 

  ا رهابي  وعل  رأسها  ماا.
ن نتنياهو  أمر و راءر بالبدء بهجوم دبلوماسي وذكر  الص يف  أن رئيا الو راء ا سرائيلي  بينيامي

 سنوا . 4مرك  عل  تركيا و عر بعد الت ام الصم  منذ  ادال  سفين  مرمره  بل 
و ال  الص يف  إن نتنياهو عالب بتوجيط أصبع اتهام علني لتركيا و عر بدعم ا رهاب وذلل 

سع  لت قيم إنجا ا  لإلس م بالنظر إل  ا دواجي  معاييرها فهي مقرب  من الغرب من جه  وت
 المتعرف. عل   د تعبيرر.

وأ اف  الص يف  أن إسرائيل تنوي اينتقال لمر ل  الهجوم بعد صم  لعده سنوا  إ اء تصرفا  
تركيا و عر وذلل بهدف إبعاد الدولتين عن الغرب  يث  ام  الهيئ  ا ع مي  القومي  ا سرائيلي  

 لع را  من مماللي المنظما  الدولي .بايجتما  األسبو  الما ي مع ا
وأ ار  الص يف  إل  أنط تم خ ل ايجتما  ت بيط  ماا بداعش وذلل با  اف  لتركي  جهود 
ايتهام عل  تركيا و عر ألول مره وذلل عل   وء   ب إسرائيل من هذر الدول التي يعتبرها 

 ردو ان  ماا بصوره علني .الغرب  ليف  لط وبخاص  تركيا الع و في الناتو بينما يؤيد أ
 01/9/4102عّمان،  السبيل،

  
 حماس سياسًا ومالياً  تدعمانيعلون: قطر وتركيا  .09

في تصعيد إسرائيلي يف   د تركيا، اتهم و ير الدفا  ا سرائيلي مو يط : كفا   بون - رام هللا
ذلل. كما تساءل عن العالم ال ر عل    صبر وصم  ، وانتقد  بدعم ا رهاب ع ني  يعلون، أنقره 

  مهندا سبب است اف  أنقره القيادي في  رك   ماا صالح العاروري الذي ينظر لط عل  أنط 
  ي  خعف و تل المستوعنين ا سرائيليين الال ال  في يونيو )  يران( الما ي والتي انته  ب ن 
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راتيجيتها ن و تركيا عبر ال رب عل   عا    ه. وجاء هذا بينما تتوجط الدول  العبري  إل  تغيير است
 التصعيد  دها و رب ع  تها بالوييا  المت ده والدول الكبر  األخر .

ورك  يعلون، الذي هاجم إيران و عر كذلل، عل  دعم تركيا السياسي والمالي ل رك   ماا، بينما 
ال تتمتع أنقره في نفا الو   بع  ا   وي  مع الوييا  المت ده، وت تفظ بع وي   لف  م

 األعلسي )الناتو(.
العالم يصبر ويستر ي  ال هير لألمن الذي يعقد سنويا في إسرائيل:   هرتسيليا و ال في مؤتمر 

ب كل كبير الدول التي تدعم ا رهاب، وعل  رأسها إيران. وكذلل تركيا و عر وهما المؤيدتان األكبر 
. وانتقد  ( هي ع و في منظم  الناتول ماا.. كلتاهما ذا  تأالير  ول العالم، وا ده منهما )تركيا

مع  عر   الروابع والع  ا  الجيده والمتعدده األوجط  منا الوييا  المت ده بسبب ما وصفط بر
 وتركيا.

ا يرانيون ي اولون جاهدين تجديد المساعدا  ل ماا بعد عملي  الجرف الصامد. أما  و ال يعلون: 
اليا في الو   الذي تتمتع ك  الدولتين بع وي  األمم  عر وتركيا فهما تدعمان  ماا سياسيا وم

المت ده. ع وه عل  ذلل فتركيا ع و في  لف الناتو بينما تقيم  ياده ا رهاب الخارجي ل رك  
انظروا إل  صالح العاروري، إنط ال خص المسؤول عن عملي   . وأ اف:   ماا في إسعنبول

ا ي، إنط مقيم هنال )في إسعنبول(. أين العالم من  بان إسرائيليين في يونيو الم 3خعف و تل 
يدور ال ديث عن م ارب  ا رهاب، وهذا يبدأ السؤال هل يمكننا التغا ي  . وأردف:  هذر المسأل ؟

 . عن ظاهره كهذر، عن دول تؤيد ا رهاب وداعم  للن اعا  ا رهابي  بصوره علني 
لتصدي لإلرهاب الذي يستخدم األنظم  الدولي  من أجل ا ودعا يعلون إل  بذل الم يد من الجهود 

  الغ ب . وعبر عن  لتوجيط التهم إل  إسرائيل أمام سمع وبصر العالم ال ر دون أن ي رل ساكنا
األول   من الجهود الدولي  والعربي  من أجل م اكم  إسرائيل بعد ال رب األخيره عل    ه، و ال إن 

 . ها دروعا ب ري م اكم   ماا التي كان  تستخدم مواعني
من أجل و ف )داعش( وه يمتها  . و ال:  داعش يعلون دعا، إل  تعاون أكبر له يم  وأ اف  أن 

يجب إ ام  تعاون بين أجه ه استخبارا  دول العالم ال ر وتبادل الخبرا  والتعاون العملي في بعع 
مواجه  خعر ا رهاب  من دون التعاون وتبادل الخبرا ، سيكون من الصعب . وأ اف:  المجاي 
 . )داعش( أيقظ العالم، وتهديداتط تقت ي القيام بعمل جدي  د ا رهاب . وتابع:  العالمي

 01/9/4102لندن،  األوسط، الشرق
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 بينيت: دولة فلسطينية في الضفة هي مفهوم مريض ونحن ملزمون بالشفاء منه .21

رئيا   ب المستوعنين  البي  و  هاجم و ير اي تصاد ا سرائيلي: برهوم جرايسي -الناصره 
اليهودي  نفتالي بيني ، في تصري ا  ن ر  أما، الداعين إل  إ ام  دول  فلسعيني  في ال ف  
والقعا  الم تلين،  اعما أن دول  فلسعيني  ستدمر اي تصاد ا سرائيلي، كما أنها ستكون جبه  

 يرر.أمامي  ل ركا   داعش  و  ماا  عل   دود إسرائيل،  سب تعب
و ال بيني ، في خعاب سياسي الليل   بل الما ي ، أمام  مؤتمر معهد السياسا   د ايرهاب  
المنعقد في مدين  هرتسليا،  أنا أجلا هنا وأسمع خعابا  اليساريين، وي أصدم ما أسمعط. أ عر 
ي وكأننا ما ن ال في سنوا  التسعين، وهذا مالل  خص يجلا عل  ال اعئ ويأتي ن ور تسونام

  خم، ولكنط ينظر ال   وع سمل صغير ويقول إن كل  يء عل  ما يرام .
وتابع بيني   ائ ، إن  دول  فلسعيني  في يهودا والسامره )ال ف  الم تل ( هي مفهوم مريع، ون ن 
مل مون بال فاء منط. فقبل نصف سن ،  ين  ل  إن الدول  الفلسعيني  ست عم ا تصاد إسرائيل 

بعد أن كان معار بن  وريون في  الجرف الصامد  متعع  لم يعودوا ي  كون.   ل اليساريون، و 
فهل ما ي ال أ د ما اليوم يفكر بأنط يمكن تسليم الت ل )في ال ف ( التي ت رف عل  معار بن 

  وريون؟  ذيف  وا ده في ال هر ف  يكون لدينا ا تصاد .
و ت   1113    ب هللا اللبناني في العام ورفع بيني ، ما ي ا  في إسرائيل وكأنط إسرائيل ردع
ألف صاروخ  011 وبا  لديط أكالر من  1113اليوم، و ال،  ن هذا العدو تتعاظم  وتط منذ العام 

ولهذا فهو عدو ليا مردوعا، بل عدو متعاظم. علينا أن نواجط ذلل . ودعا بيني  ال  العمل أي ا 
 رأا األفع  هي إيران. د إيران و عر و دد عل  أن  الجميع يعرف أن 

 01/9/4102عّمان،  الغد،
 
 وتلحق الضرر باألجيال القادمة "إسرائيل"ليفنى: المستوطنات ال تحقق أمن  .20

، ان بناء أماليفن ،  تسيبي ال  و يره الق اء ا سرائيلي   :ال ياه الجديده –القدا الم تل  
 يال القادم  من ا سرائيليين.المستوعنا  ي ي قم األمن  سرائيل، بل يل م ال رر باألج

وأ اف  ليفني في تصريح نقلتط  جيرو اليم بوس   ا سرائيلي  عل  مو عها ايلكتروني، أن أي اتفام 
دبلوماسي مع الجانب الفلسعيني المعتدل يمالل مصل   أمني   سرائيل. ورف   ليفني انتقادا  

صف فيها تصور الم جعين عل  إ ام  دول  و ير اي تصاد نفتال  بيني  )البي  اليهود (، التي و 
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فلسعيني  ف  ال ف  الغربي  بر الفا ل   يث ي كل خعرا عل  إسرائيل ماللما فعل  التصور الفا ل  
 .0913الذي أد  إل   رب 

و ال  و يره الق اء  ان بيني  الذي يقول انط ي يوجد  ل للصرا  وانط  ير مستعد للتخلي عن 
إسرائيل بس م .  فينفسط الذي يمنع األجيال القادم  من فرص  العيش أج اء من إسرائيل، هو 

و ذر  من أن عدم ت قيم الس م مع الفلسعينيين منع إسرائيل من الم ارك  علنا في الت الف 
لمكاف   الدول  ايس مي  في العرام وال ام )داعش(،  يث انط من الم تمل أن ترفع الدول العربي  

 إسرائيل. في الت الف م ارك 
 01/9/4102هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
 "إسرائيل"في  "داعش"بوادر نشاط لمؤيدي تنظيم : وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي .22

ك ف و ير األمن الداخلي ا سرائيلي يتس ام أهرونوفيتش عن بوادر ن اع : كفا   بون - رام هللا
 في إسرائيل.   داعش لمؤيدي تنظيم 
إنط يوجد بوادر ن اع لمؤيدي تنظيم )داعش(..  تش في سيام مقابل  إذاعي ، أما: و ال أهرونوفي

هذر البوادر ي ت كل في المر ل  الراهن  مصدرا للقلم، ولكن ال رع  ستتعامل مع هذر الظاهره 
في إسرائيل، « داعش»وهذر أول مره ت ير فيها إسرائيل إل  وجود نا عين من  . بال كل المعلوب

   سابقا إنط يوجد مقاتلون عرب خرجوا من إسرائيل وان موا إل  التنظيم في سوريا والعرام.بعدما  ال
 01/9/4102لندن،  األوسط، الشرق

 
 مع العربمشتركة : الشرق األوسط غّير وجهه وبات لدينا مصالح هرتسوغ .23

كي   ال رئيا   ب العمل يتس ال هرتسول، خ ل لقائط مع و يره الخارجي  األمري: 41عرب 
السابق  والمر    الم تمل  ينتخابا  الرئاس  هي ري كلينتون، إن وجط ال رم األوسع تغير وبا  

  سرائيل مصالح م ترك  مع العرب.
والتق  هرتسول، مع كلينتون و وجها الرئيا السابم بيل كلينتون، في من لهما في وا نعن، وأعرب  

ودع  الجانبين إل  تجديد  الفلسعيني ،رائيل والسلع  كلينتون عن  خيب  أملها من اينقعا  بين إس
 المفاو ا  .

، م يفا أن  ال رم األوسع  ي ر وجهط و ال هرتسول، ب سب ص يف   يديعو  أ رونو   إن 
 .  سرائيل اليوم مصالح م ترك  مع مصر األردن ودول الجامع  العربي  والسلع  الفلسعيني  
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نيين أبد  هرتسول موا ف  بيه  بموا ف ال كوم  ال الي   يث وعن إمكاني  التسوي  مع الفلسعي
في الو   ذاتط لن نتنا ل عن  سياسي  لكننا ال:  الجمهور ا سرائيلي سيكون مستعدا لتسوي  

 مصال نا األمني ، وفي أي تسوي  ستعالب إسرائيل ب مانا  ل ماي  مواعنيها .
ناعم، ونتيج  لذلل تنعلم صواريا أو ت فر وا اف:  لن نوافم عل  ن وء و ع ننس ب فيع من م

 مواعني إسرائيل . وتهدد س م أنفام هجومي  
 01/9/4102، 28 عرب

 
 غانتز في قيادة الجيش اإلسرائيلي لخالفة غالنت يدعم هآرتس: نتنياهو .24

 بنيامين ايسرائيلي الو راء رئيا إن العبري  هآرتا ص يف  خاص :  ال  ترجم  -ن  الرسال 
  انت  لبيني خلفا   ايسرائيلي الجيش في األركان لهيئ   ائدا  الن  يؤاف تعيين في يفكر نتنياهو
  انت  نهاي   رب مع لأل واء عاد  الن  أن إل  الص يف  وأ ار  .األخيره ال رب خاع الذي
 .بالت ديد و انتا الجيش لقياده وجه  التي الواسع  واينتقادا    ه عل  ال رب انتهاء بعد
 إي المنصب لهاذا مسبقا ر  ط  يث فتره منذ جدي بغالن  نتنياهو تفكير أن إل  الص يف   ولفت
 هيئ  رئيا تعيين مسئولي  أن عل  المو ع و دد .ذلل عل   صولط منع   هاربا   ف ي   أن

 الدور صا ب هو يكون أن  رر سابق  ف ي   بعد نتنياهو أن إي الجيش، لو ير تعود األركان
 .التعيين يف األساسي
 ظلم  د بأنط ال عور ظل في بالمنصب  الن  تعيين في ينجح  د نتنياهو أن إل  الص يف  ونوه 
 كاليرا يختلف ي اي ينكو  جادي المنصب لهذا الجيش و ير مر ح أن وأو    .سنوا  أربع  بل
 التي  اينتقادا بعد خاص   الن  تعيين مصل   في يصب  د ما  انت  بيني ال الي القائد عن

 .  ه عل  ال رب خ ل للجيش وجه 
 8/9/4102 الرسالة نت،

 
 تجربة الصاروخ حيتس فشلت في اعتراض صاروخ الهدفمعاريف:  .25

ف ل  في اعتراع  الال الاء، أما،أفاد  تقارير ص في  ان تجرب  الصاروخ   يتا  التي اجري  
سرائيل. وأ ار معلم ص يف  ستيا أعِلم باتجار ايصاروخ الهدف، الذي كان ي اكي صاروخا بال

معاريف لل ؤون ايمني  يوسي ميلمان ال  ان و اره الدفا  امتنع  عن ايع ن عن نجا  التجرب ، 
 خ فا لتجارب سابق . 
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 311و د اعلن  و اره الدفا  الروسي  ان صاروخ الهدف رتصد وهو يسقع في الب ر عل  بتعد ن و 
 لم يتعترع. كيلومتر  مالي تل ابيب، مما يعني انط

  01/9/4102اإلسرائيلي،  والتلفزيون اسرائيل صوت
 
 في القدس "انتفاضة هادئةالقناة العاشرة اإلسرائيلية: اندالع " .26

ت دال  القناه العا ره  ا سرائيلي   في تقرير بالتط، أما، عن  انتفا   هادئ   اندلع  : )وكاي (
أ عاف خ ل  1 د  وا  اي ت ل بالمدين  بمدين  القدا الم تل  بعد ت ايد الهبا  ال عبي  

 ال هرين الما يين.
و ال  القناه  إن هذر اينتفا   يمكن م  ظتها مع تكرار إع م  ناص  فلسعينيين الرصاص تجار 
لقاء ال جاجا  ال ار   عل  المنا ل في  ي  أبو عور   مستوعن   بسغا   ئيف  بالقدا ال ر ي ، وار

لقاء ال جاره عل  عرب ا  القعارا  ، وأ ار  إل  أن هذر المظاهر و يرها بات  ج ءا من ال ياه وار
 القدا.اليومي  في 

 3نتفذ   1104وذكر التقرير الذي اعتمد عل  مععيا  مخابرا  اي ت ل أنط خ ل  هر مارا 
عمليا  في إبريل، وفي  هري  1عمليا  بالمدين ، بينما وصل عدد هذا النو  من العمليا  إل  

عملي   د المستوعنين و وا  اي ت ل، في  ين بلغ   11و/أيار ويونيو/  يران سجل  ماي
 عملي . 051العمليا  معدي   ياسيا  في  هري يوليو/تمو  وأ سعا/آب بوصول عددها إل  

 01/9/4102الشارقة،  الخليج،
 
 الف األفارقة على العودة إلى بلدانهمآترغم  "إسرائيل" .27
 اي ت ل هيومن رايتا ووتش  في تقرير ن ر، اليوم، أن سلعا  ذكر  منظم  : أ ف ب 

واجهون خعر ا سرائيلي أر م  ن و سبع  آيف مهاجر أفريقي عل  العوده إل  بلدانهم،  يث ي
صف  ، أن  التفاف إسرائيل  13وجاء في التقرير، الذي ن رتط المنظم  في التعرع ينتهاكا . 

اوي  عالبي اللجوء ا ريتريين والسودانيين لتأمين ال ماي  بموجب عل  القواعد القانوني  يجهع م 
القانونين ا سرائيلي والدولي ، م يره إل  أن  السلعا  ا سرائيلي .. منعتهم من الوصول إل  
إجراءا  لجوء عادل  وفعال ، واستخدم  الو ع القانوني  ير اآلمن الناجم كذريع  ي تجا هم 

 لتهديد با تجا هم إل  أجل  ير مسم ، ما يجبر اآليف عل  مغادره الب د .ب كل  ير  انوني أو ا
 01/9/4102بيروت،  السفير،
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 سرقة ذخائر وأسلحة الجيش خالل العدوان على غزة قد ترفع نسبة جرائم :الشرطة اإلسرائيلية .28

عن عدوان  ك ف  ال رع  ا سرائيلي  أما عن اآلالار السلبي  الناجم : وديع عواوده -الناصره 
عل  إسرائيل بترجي ها أن ترتفع نسب  الجرائم في ظل سر   ذخائر وأسل   الجيش   ،الجرف الصامد 

وتخ    رع  اي ت ل أن ترتفع نسب  جرائم اي تيال والتصفيا  من  بل أوساع  خ ل ال رب.
ل  المجرمين جنائي  والعالم السفل  في ظل وفره األسل   التي سر   من موا ع الجيش ووصل  ا

 من لصوص أو جنود أو جنود ا تياع.
 01/9/4102لندن،  العربي، القدس

 
 المستوطنون يفوزون بنصيب األسد من الميزانية اإلسرائيليةتقرير لمركز "أدفا" اإلسرائيلي:  .29

أظهر تقرير لمرك  أب اث للق ايا ايجتماعي  في إسرائيل، مرك   أدفا ، : برهوم جرايسي -الناصره 
أما الال الاء، أن ال كوم  ا سرائيلي  تواصل تف يل المستوعنين والمستوعنا  في  ون ر

المي انيا ، مقارن  مع ما تصرفط عل  با ي ا سرائيليين اليهود وبلداتهم، وبعبيع  ال ال بفارم كبير 
، الذين يواجهون سياس  تميي  عنصري، تالبتها مجددا 41عما تخصصط من مي انيا  لفلسعينيي 

 نتاجا  التقرير.است
ويتصدر مرك   أدفا  مره كل عامين، تقريرا  ام   ول  كل تو يع المي انيا  ال كومي  عل  البلدا  
في إسرائيل، بما فيها المستوعنا  في ال ف  الفلسعيني ، ومرتفعا  الجوين السوري الم تل، ليظهر 

عنين والمستوعنا ، ما يعكا في هذا التقرير، أن ال كوم  ا سرائيلي  تواصل تف يل المستو 
سياستها الرسمي ، أي ا في ما يتعلم بآفام  ل الصرا . وتبين من التقرير، أن عدد المستوعنين في 

ألف  331، إل  0990ألف مستوعن في العام  011ال ف ، بدون القدا الم تل ، ارتفع من 
ن إسرائيل ككل ارتفع ، في  ين إن عدد سكا% 141، أي ب ياده بنسب  1101مستوعن في العام 

، وجاء أي ا، أن % 011بنسب   41، بينما ارتفع عدد فلسعينيي % 31في نفا الفتره بنسب  
ال ياده األساسي  كان  في عدد المستوعنين من المتدينين  ال ريديم ، الذين يستوعنون في عدد 

ن سائر م % 11إل   % 15صغير من المستوعنا  المخصص  لهم، وباتوا ي كلون ما بين 
المستوعنين في ال ف  بدون القدا، ويقول التقرير، إن المستوعنين  ال ريديم   اعفوا أعدادهم 
أربع مرا  خ ل نفا الفتره ال مني ، وهذا نابع من نسب  التكاالر العبيعي بين  ال ريديم  ككل، بنسب  
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لمستوعنا  القريب  منها، سنويا، إ اف  إل  انتقال أعداد كبيره منهم من مدين  القدا إل  ا % 3.0
 مستفيدين بذلل من أسعار بيو  أ ل.

وف ص التقرير كيفي  تو يع ال كوم  لما يمكن تسميتط  المي انيا  المكمل   للمي انيا  الذاتي  
للمجالا البلدي  والقروي ، ومن  منها المستوعنا ، فيتبين، أن المي انيا  الكبر  تتجط إل  

ن كل مستوعن سنويا، لمجلا مستوعنتط، وجاء في  الدرج  الالاني   دويرا ع 151المستوعنا ، 
دويرا سنويا، ولكن  بل أن  331المجالا البلدي  العربي ، إذ بلغ  المي اني  عن كل مواعن عربي 

ين أ أي وهم، فإن هذر المي انيا   ينما تدفع للمستوعنا ، فهي تأتي  ياده عل  مي انيا   خم  
جالا البلدي  العربي  تأتي لتسد ج ءا من نقص هائل في المي انيا ، وهذا ما أخر ، بينما في الم

 سيتبين في المي انيا  ا جمالي .
دويرا عن كل ساكن  515ويعال البلدا  اليهودي  في داخل إسرائيل من هذر المي انيا  ما يعادل 

يرا، كونها تتمتع بمي انيا  دو  431الكبر  والغني  إل   05يهودي، وتهبع المي انيا  في المدن الر 
 ذاتي   خم .

وال ف  في التقرير، أن  كوم  اي ت ل ت ول مي انيا  أكبر للمستوعنا  التي تسيعر عليها  و  
دوير،  911من التيار الديني الصهيوني، إذ يبلغ معدل المي انيا  عن كل مستوعن ما يقارب 

ن  ال ريديم ، إي أن ال كوم  سارع  أما عن كل مستوعن في مستوعنا  المتديني 311مقابل 
للتو يح، أن مي انيا  التعليم التي ت ولها للمجالا البلدي  عام ، ي ت ولها مبا ره لمجالا 
 مستوعنا   ال ريديم ، بل إل   بكا  تعليمي  تابع  لعوائف ال ريديم، وهذا ما يسد الفجوه الظاهره.

هر من إجمالي ما تصرف المجالا البلدي  ولكن فوارم الصرف وتف يل المستوعنين يظ
وايستيعاني  ككل، بمعن  من المي انيا  الذاتي  وال كومي  معا، فنجد أن الصرف في المستوعنا  

دويرا في المدن الكبر  الغني  التي  0931دويرا سنويا، مقابل  1131عن كل مستوعن يصل إل  
ا ، ما يعكا  جم المي انيا  األخر  التي تصرفها لديها موارد ذاتي  كبر ، ي تجدها في المستوعن

ال كوم  عل  المستوعنا ، بهدف رفع مستو  المعي   فيها، لت في  ا سرائيليين عل  اينتقال إل  
 المستوعنا .

وفي المرتب  الالالال ، ت ل البلدا  اليهودي ، التي كان  ذا  يوم تسم   بلدا  فقر  ويسكنها أساسا 
ن جر  في العقدين األخيرين رصد أموال كبيره لها، ويصل معدل الصرف في يهود  ر يون، ولك

دويرا عن كل ساكن، وفي المرتب  الرابع  ت ل بلدا   0191مجالا تلل البلدا ، ال  ن و 
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دوير، وهي تبق   0311وبفارم كبير، إذ يصل معدل الصرف ما ي يد بقليل عل   41فلسعينيي 
 منها عل   اف  ا ف ا، بفعل سياس  التميي  العنصري.  مجالا بلدي  فقيره،  سم كبير

 01/9/4102عّمان،  الغد،
 
 تنامي تأثير رجال الدين اليهود على السياسة اإلسرائيلّية "إسرائيل":  .31

ال ديث عن انق ب عسكري  يقودر  باع وجنراي  في الجيش من   هير أندراوا: -الناصره 
ا، وتعاظم هذر الفئ  في الجيش ا سرائيلي  من  أنها أْن تت ك ل خعر ا المتدينين هو ليا سيناريو خيالي  

 قيقي ا عل  الجيش، ذلل أن  هؤيء ال باع، يخ عون أوي  وأخير ا ألوامر رجال الدين الذين يتبعون 
 إليهم، وبالتالي علينا التن بط لهذر الظاهره والعمل عل  وأدها، هذا التصريح كان  د أعلقط الجنرال في
اي تياع داني ياتوم، الرئيا األسبم لجها  الموساد )ايستخبارا  الخارجي  ( في مؤتمر عتقد بمدين  

 تل أبيب.
ا تنامي مخاعر هيمن  رجال الدين عل  السياس  ا سرائيلي  ، األمر  وفي هذر األيام با  جلي ا ووا   

لمجتمع ا سرائيلي  ألن  سوا الذي دفع بعدٍد من المؤرخين الجدد للت ذير من ا تمال تفكل ا
التعرف الديني والعبقي  والعنصري  صار ينخر الجسد الذي  متط القب   ال ديدي  عيل  نصف 

  رن.
مت اف ا إل  ذلل، ي يختلف عا  ن عل  أن ط في إسرائيل األ  اب الديني   مجتمع  تت ك ل القوه الالالال  

اب الديني  تعتبر األ  اب التي تترج ح إما اليمين أو تاريخي ا منذ ن أه الدول ، و ت  اليوم األ   
اليسار، مع األخذ في عين ايعتبار عبع ا أن  التصنيفا  الموجوده في إسرائيل من يسار ويمين  ير 
د يق  ألن  هنال م ترك ا صهيوني ا، إذ أن  الكل يتجمع عل  ايستيعان في األرع، الكل يتجمع عل  

 ل يتجمع عل  الالواب  الصهيوني  كم رو  استعماري  وعنصري . ال  العداء للعرب، والك
 9/9/4102لندن،  اليوم، رأي

 
 ظروف غامضة"بسجن ايشل "في استشهاد أسير إضراب عام في السجون بعد  .30

عاما(  35وكاي : است هد في مست ف  سوروكا األسير رائد عبد الس م الجعبري ) -وفا  –رام هللا 
 .‹ اي ل تمو  الما ي في سجن  13ذي كان مو وفا منذ من مدين  الخليل، وال
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و ال عيس   را ع رئيا هيئ   ؤون األسر  والم ررين عيس   را ع إن الجعبري لم يكن يعاني من 
أي أمراع، ونقل صبا  أما إل  مست ف  سوروكا، م م  سلعا  اي ت ل ا سرائيلي المسؤولي  

 الكامل  عن است هادر.
كيل لجن  ت قيم دولي  للو وف عل  األسباب الكامل  وراء است هاد األسير وعالب  را ع بت 

 الجعبري.
ونف   را ع الرواي  ا سرائيلي  التي تت دث عن  يام ال هيد الجعبري ب نم نفسط، خاص  أنط موجود 
مع أسر  آخرين في نفا ال افل  التي نقل بها إل  السجن، يفتا إل  أنط جر  نقلط من سجن 

 . ن  ون بالقوه عبر  وه  مع خاص  تسم    اي ل صبا  أما إل  معبر   عوفر 
و عم  سيفان واي مان المت دال  باسم مصل   السجون ايسرائيلي  لوكال  فرانا برا ان ايسير 

وا اف  ان فريقا عبيا  اول  عل   نم نفسط في  ماما  سجن اي ل في مدين  بئر السبع. أ دم
 تم اع ن وفاتط عند وصولط ال  مست ف  سوروكا في المدين . اعاده انعاش ايسير لكن

واكد نادي ايسير الفلسعيني في بيان أما ان  ايسير ايمني رائد عبد الس م الجعبري من الخليل 
وععن  دوره فارا رئيا النادي  ععن   د است هد اليوم في سجن اي ل في ظروف  ام   .

ت قيم في ظروف للعل  اينت ار، ودعا المؤسسا  الدولي   أ دمبادعاءا  اي ت ل بأن األسير  د 
 است هادر . 

 ال رئيا هيئ   ؤون األسر  والم ررين عيس   را ع، مساء أما، إن األسر  في سجون و 
 اي ت ل ا سرائيلي سيخو ون اليوم األربعاء إ رابا  ام ،  دادا عل  رو  ال هيد رائد الجعبري.

سر  بعالوا برسال  إل  مدير مصل   السجون ا سرائيلي  ي ملونط فيها وأ اف  را ع، إن األ
و ال إن النائب العام عبد الغني العويوي أصدر  رارا  المسؤولي  عن است هاد األسير الجعبري.

بتكليف مدير معهد العب العدلي صابر العالول بالم ارك  في ت ريح جالمان ال هيد الجعبري وعمل 
 كل ما يل م.

01/9/4102م، رام هللا، األيا  
 
 استشهاد شاب في مواجهات مع االحتالل في مخيم األمعري برام هللا .32

عام ا( في مواجهاٍ  عنيف  اندلع  مع  وا  10است هد ال اب عيس  سالم القعري ): صفا - رام هللا
 األربعاء.اي ت ل ا سرائيلي في مخيم األمعري بمدين  رام هللا وسع ال ف  الغربي  الم تل  فجر 
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وأفاد  مصادر عبي  لمراسل )صفا( أن ال هيد القعري نقل إل  المست ف  بجرو  خعره نتيج  
إصابتط برصاص   ي  من  بل جنود اي ت ل في األمعري، وهو ما أد  إل  ارتقائط بعد ذلل بو   

  صير.
ف اعتقال مجموع  كما  ال  هود عيان إن  وه عسكري  إسرائيلي  كبيره ا ت م  مخيم األمعري بهد

 من ال بان، األمر الذي أسفر عن و و  مواجها .
وأ اروا إل  أن ال بان ر قوا القوه ا سرائيلي  بال جاره فيما رد جنود اي ت ل بإع م الرصاص 

 ال ي والمعدني و نابل الغا  والصو  عليهم.
 د ال اب القعري. ولفتوا إل  أن مخيم األمعري ي هد  ال  من التوتر والغ ب بعد است ها

01/9/4102وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 على غزة صيبت بها في العدوانأاستشهاد طفلة متأثرة بجروح  .33

است هد  العفل  رهف أبو جامع )خما سنوا ( في المست فيا  المصري  متأالره : معا -  ه
 بجرو ها التي أصيب  بها في العدوان األخير عل   عا    ه.

من سكان بلده بني سهي   رم مدين  خان يونا وأصيب  أالناء  اره إسرائيلي  عل  المدين  والعفل  
يوما. وبا ع ن عن است هاد العفل  أبو جامع ترتفع  صيل   هداء  50في العدوان الذي استمر 

  هيدا. 1051العدوان لر 
01/9/4102الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 المسجد األقصى يقتحمون جندياً  21بينهم  إسرائيلياً  93مؤسسة األقصى:  .34

من القدا الم تل  نق   عن وكال  اينا ول، أن  ،01/9/4102القدس العربي، لندن، ذكر  
جنديا ا ت موا المسجد  11إسرائيليا بينهم  93 ،نأمؤسس  األ ص  للو ف والتراث  ال  في بيان 

جنديا   11من بين المقت مين ن و   وذكر  األ ص ، أما وسع  راس  من ال رع  ا سرائيلي .
  .مستوعنا 13إل   با  اف بلباسهم العسكري، 

جنديا  )لم ي دد ما إذا كانوا تابعين للجيش أو ال رع  ا ت م   11مجموع  مكون  من  و ال  إن 
المسجد األ ص ، من جه  باب المغارب  )إ د  البوابا  في الجدار الغربي للمسجد(، بعد الظهر، 

ا يتعرف بجوي  ا ر اد وايستك اف العسكري. ونظم هؤيء جول  في أن اء متفر  ، وتو فوا  من م
 . في عده موا ع وهم يستمعون إل   رو ا 
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 راا المسجد ، أن القدا الم تل ، من 9/9/4102وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، وجاء في 
عنين متعرفين أداء بعع العقوا صبا  الال الاء لم اول   يام مستو  وااأل ص  المبارل تصد

 التلمودي  في با ا  المسجد.
أن و ال مدير ا ع م في مؤسس  األ ص  للو ف والتراث م مود أبو الععا لوكال   صفا  

ن ا ت موا منذ الصبا  المسجد األ ص  من جه  باب المغارب  وسع  راس  م دده من و مستوعن
 التلمودي ، ولكن تصد  لهم  راا األ ص . رع  اي ت ل، و اولوا أداء بعع العقوا 

 
 "البيارق"االحتالل ُيبعد ناشطات مقدسيات عن المسجد األقصى ويالحق سائقي  .35

أن  وا  اي ت ل أصدر   9/9/1104في بيان لها الال الاء   ال  مؤسس  األ ص  للو ف والتراث
لمسجد األ ص  لمده أربعين  رارا  يمنع ك  من األختين هنادي ال لواني ونهل  صيام من دخول ا

 يوما ، فيما استدع  األخ   ين  عمرو للت قيم هذا اليوم في أ د مراك   رع  اي ت ل.
 وه من اي ت ل ومخابراتط، بعد ظهر يوم أما ايالنين، با تجا  سائقين  متصل  ام في سيام 

  -يني ال  القدا واأل ص التي تنقل المصلين من الداخل الفلسع -من سائقي  اف   مسيره البيارم
وتم الت قيم معهما  لساعا  عويل ، امتد  ال  منتصف الليل،   -في منعق  وداي الجو /الصوان 

ياد ا باري   -من كفر كنا -وهما السائم هاني كري م ، ولم تتعرف تفاصيل –من ام الف م  –وار
 الت قيم.

9/9/4102مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
ــة  لكمليــون شــي 93: "إســرائيل" تخصــم تحقيــق .36 ــة ل الفلســطينيةمــن الخزين ــاه العادم معالجــة المي
 الضفة ب

ك ف ت قيم استقصائي انج تط دائره الت قيقا  ايستقصائي  في  ال ياه  :ب ار  را م  - نابلا
ر مليون  يقل تخصمها اسرائيل من الخ ين  العام  كبديل عن معالج  الميا 93الجديده  ان  راب  

ل راعي  بهذر الميار، في  ين تكريرها وري م اريعها ا بإعادهالعادم  في ال ف  الغربي ،  يث تقوم 
ا ار الت قيم ال  وجود خ فا  فلسعيني   ول السيعره عل  مخرجا  م ع  تنقي  الميار المعالج  
في نابلا ما يؤدي ال  هدر الفرص المتا   يستالمار هذر الميار في استص   ايرا ي ال راعي  

 المقدره بخمس  آيف دونم.
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هذا الت قيم فان الخ ين  العام  للسلع  الوعني  تتكبد ما  إعارو سب المعلوما  التي جمع  في 
م يين  يقل  هري ا ت سمها اسرائيل من أموال المقاص  بدل معالجتها مياهنا من الصرف  1 يمتط 

يستخدام الميار  يلجؤونالص ي عل  مستو  م افظا  ال ف ، علم ا أن الم ارعين الفلسعينيين 
 روعاتهم ما يعني ان الخسائر الفلسعيني  تكون مركب  وم اعف .المخصص  لل رب في ري م  

ويساهم ايستالمار الفلسعيني للميار المعالج  المستخرج  من م ع  تنقي  نابلا و دها في توفير ما 
مليون  يقل سنوي ا تذهب للجانب ايسرائيلي بخصوما  المقاص ، في المقابل فإن  1.5 يمتط 

آيف دونم من ارا ي المواعنين في تلل  5الج  يؤدي ال  اص   استغ ل هذر الميار المع
 المنعق .

01/9/4102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 يتيم في غزة بفعل الحرب اإلسرائيلية 4111: "الشؤون االجتماعية" .37

 ال  و اره ال ؤون ايجتماعي  الفلسعيني  إن  ال رب ا سرائيلي  عل   عا    ه، التي : اينا ول
 يتيم. 1111يوما خل ف   50استمر  

و ال   اعتماد العر اوي ، المدير العام للرعاي  ايجتماعي ، بو اره ال ؤون ايجتماعي  الفلسعيني : 
( يتيم، بفعل ال رب ا سرائيلي  األخيره، فقدوا والدهم، أو والدتهم، وفي كالير من 1111 هنال )

 ال اي  فقدوا ايالنين معا .
 اوي ، إل  أن الو ارا ، والمؤسسا  المختص  برعاي  األيتام، ستواجط  أ م  في وأ ار   العر 

واستدرك :  هذا الر م كبير جدا، وي تاج إل   استيعاب هؤيء األيتام، وتقديم الرعاي  ال  م  لهم .
 جهود مكالف ، فن ن نت دث عن رعاي  دائم  جسدي  ونفسي  .

آخر أيام العدوان ا سرائيلي، بن ر إ صائي   قو ي  ك ف  وكان  وكال  األنا ول،  د انفرد  في 
 ( يتيم جديد في  عا    ه بفعل ال رب.0111عن )

( ألف يتيم بفعل العدوان ايسرائيلي عل    ه، أو الوفاه 11ويبلغ عدد األيتام في القعا ،  راب  )
 العبيعي ، وفم إ صائي  لو اره ال ؤون ايجتماعي  الفلسعيني .

9/9/4102أون الين، فلسطين   
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 مليار دوالر سنوياً  2إغراق األسواق بأكثر من  أفشلتللمنتجات اإلسرائيلية  الفلسطينيةالمقاطعة  .38

أكد  ات اد جمعيا   ماي  المستهلل الفلسعيني  نجا   م   المقاعع  اي تصادي  : رام هللا
مليار دوير سنويا  من  1يني  بأكالر من إف ال إ رام األسوام الفلسعبللمنتجا  والب ائع ا سرائيلي  

 هذر الب ائع.
وذكر ايت اد في بيان تلقتط   دا برا ، أن ال كوم  ا سرائيلي  برئاس  بنيامين نتنياهو و ع  
برامج جديده ت من إ رام األسوام الفلسعيني  بكميا  كبيره من الب ائع والصناعا  ا سرائيلي ، 

تمك ن  من إل ام خسائر وأ رار مادي  فاد   باي تصاد  لمواجه   م   المقاعع  التي
 ا سرائيلي.

ولف  ايت اد، إل  أن الوارد  الفلسعيني  من الب ائع ا سرائيلي   د انخف   بفعل  م   
 ، وذلل منذ بدء العدوان عل   عا    ه أوائل تمو  )يوليو( الما ي.% 15المقاعع  إل  أ ل من 

ت اد  ماي  المستهلل  ع مي ال يوخي إن اي ت ل تمكن في السابم من رئيا  ا  المن جانبط، 
مليار دوير أمريكي سنويا  ب كل ممنهج منها أكالر من  1إ رام أسوا نا بب ائعط وخدماتط بأكالر من 

مليار دوير من الب ائع التي كان  تدخل إل  المناعم الفلسعيني  بعرم  ير  انوني ، كما  1.5
  ال.

9/9/4102قدس برس،   
 
 تظاهرات فلسطينية غير مسبوقة في حجمها شبه يومية في القدسُتقر: الشرطة اإلسرائيلية  .39

أ ر  أوساع في ال رع  ا سرائيلي  بأن التظاهرا  : معا  ،ال ياه  ،القدا الم تل ، الناصره
في م يع اي تجاجي  التي ي تتو ف منذ  هرين في أ ياء مختلف   مال القدا ال ر ي  الم تل  و 
أ داث »المسجد األ ص  المبارل  ير مسبو   في  جمها منذ سنوا  كاليره، وأن ال ديث يدور عن 

، لكن و ير األمن الداخلي اس ام أهارونوفتش رفع اعتبار هذر األ داث «مت  ق ، يوميا  تقريبا  
ام ، م يفا  أن ، ب سب توصيف مقدم  البرنامج ا خباري في ا ذاع  الع«مقدما  ينتفا   الالال »

ال رع  ا سرائيلي  تقوم بعمليا  اعتقال واسع  في أوساع الفلسعينيين، وأنها اعتقل  في ال هرين 
وأنها  دم  لوائح اتهام  د « ا خ ل بالنظام العام» اب مقدسي بداعي  311األخيرين أكالر من 
 عدد كبير منهم.
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ف مستوعنون يهود ال اب م مد أبو وكان  بداي  التظاهرا   بل أكالر من  هرين  ين اختع
خ ير و تلط  ر ا ، ردا  عل  اختعاف المستوعنين الال ال  في منعق  الخليل والعالور عل  جالالهم 
ي قا . وعم   تظاهرا  واسع  أ ياء فلسعيني   معتها ال رع  ا سرائيلي  بالقوه. لكن التظاهرا  لم 

عد است هاد الفت  م مد سنقرع متأالرا  بجرو ط بعد تهدأ تماما  وعاد  واندلع  بقوه هذا األسبو  ب
وادي »إصابتط برصاص معاعي في رأسط أعلقتط ال رع  ا سرائيلي   بل ن و أسبوعين في منعق  

 وادع  ال رع  أنها أصاب  الفت  برجلط، وأنط أصيب برأسط بعد سقوعط عل  األرع.«. الجو 
01/9/4102الحياة، لندن،   

 
الجرائم اإلسـرائيلية بحـق الصـحفيين خـالل بـتشكيل لجنـة للتحقيـق  :سطينيينالصحفيين الفل نقيب .41

 العدوان
أكرررد نقيرررب الصررر افيين الفلسرررعينيين عبرررد الناصرررر النجرررار ت ررركيل لجنررر  دوليررر  : فت ررري صرررب ا  - رر ه 

للت قيرررم فررري الجررررائم التررري ارتكبتهرررا  ررروا  اي رررت ل ا سررررائيلي فررري  رررم الصررر افيين خررر ل العررردوان 
و رال النجرار إن اللجنر  المؤلفر  مرن أع راء فري ايت راد الردولي للصر افيين   عرا   ر ه. األخير علر 

وات اد الص افيين العرب سرتتعاون مرع النقابر  ومنظمرا   قو ير  فلسرعيني  ودولير  مرن أجرل الت قيرم 
 في هذر الجرائم.

قو ي  الدولي  و دد عل   روره جمع األدل  وا فادا   نجا  ملف  انوني لتقديمط للمؤسسا  ال 
 لم اكم  مجرمي ال رب ا سرائيليين.

01/9/4102الحياة، لندن،   
 
 االحتالل استهدف مصنع الدواء الوحيد في غزة .40

يتساءل مروان األسعل، صا ب مصنع إنتاج األدوي  الو يد  :هداي  الصعيدي، اينا ول –  ه 
ايتفا يا  الدولي  التي ت رِ م  عن، في  عا    ه، وهو يتفقد آالار القصف ا سرائيلي عل  مصنعط

 استهداف كل ما يتعلم بالقعا  العبي.
وب سب األسعل، صا ب  رك  ال رم األوسع لصناع  األدوي  ومست  را  التجميل، فقد 

من ا تياجا    ه،  يث  %05استهدف  دبابا  إسرائيلي ، ولعده أيام،  رك  األدوي  التي تسد 
ذلل أالناء ال رب التي بدأها الجيش ا سرائيلي في السابع من مليون فلسعيني، و  0.9يعيش ن و 

 يوما. 50يوليو/ تمو  الما ي واستمر  
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ألف  11 بل يومين من بدء ال رب، أ  رنا   ن  مستل ما  ومواد خام  يمتها “وم    ائ : 
 .”دوير، ولم نستعع إدخالها للمخا ن بسبب اندي  ال رب، فأصابتها القذائف وتلف 

مليون دوير أمريكي.. وجراء تدمير المصنع ”ر األسعل  يم  الخسائر التي أصاب  مصنعط برويقد
 .”موظفا عن العمل 51سيتععل 

 ده القصف ا سرائيلي للمصنع وم يعط أد  إل  تعع ل اللو ا  ا لكتروني  الخاص  “ويو ح أن 
لوا ده الرع ره آيف دوير ببرمج  عمل آي  وماكينا  صناع  األدوي .. ويتجاو  المن اللو   ا

 .”أمريكي
ألف دوير، لعدم القدره عل   011لقد تلف  كميا  كبيره من المواد الخام تقدر  يمتها بر “وي يف: 

توفير درج  ال راره المناسب  لها بسبب انقعا  التيار الكهربائي لساعا  متواصل ، وعدم مقدرتنا 
 .”يوما 50عل  الوصول إل  المصنع لمده 

01/9/4102دس العربي، لندن، الق  
 
 في معتقل نفحة أسيراً  03االحتالل يفرض العزل االنفرادي على نادي األسير:  .42

ك ف نادي األسير الفلسعيني النقاب عن أن ست  ع ر أسيرا  مع ولون في معتقل نف   ي : رام هللا
سجني   ع   و جلبو   في   الوا يعانون من عقوبا  فر تها عليهم إداره السجن، علما  أنهم نقلوا من

وأو ح النادي أن م امي األسر  في نف    ارهم واستمع منهم إل   كو  بأن  اآلون  األخيره.
ا داره فر   عليهم الع ل اينفرادي والتنق   المتكرره بين السجون، و رمتهم من  ياره األهالي، 

 با  اف  إل  فرع مخالفا  مادي .
9/9/4102، قدس برس  

 
 أسيراً  22األسير: محاكم االحتالل تمدد اعتقال نادي  .43

( أسيرا  لمدد متفاوت ، وذلل 14 ال نادي األسير، اليوم الال الاء، إن م اكم اي ت ل مدد  اعتقال )
 بذريع  استكمال الت قيم وا جراءا  الق ائي .
 م كم    أسر  في اسيرا  في  ين تم التمديد لسبع 35 لر وذكر أن م كم  اي ت ل في  سالم  مدد 

اسيرا ، بالو   الذي  03، كما مدد  م كم  عسق ن ايعتقال لر م كم   الجلم  وتسع  آخرين في 
 مدد  م كم  عوفر ايعتقال ألربع  أسر  وم كم   بيتح تكفا  ألربع  آخرين.

9/9/4102، فلسطين أون الين  
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 ة األسرىحيا إلنقاذمعتصمون في رام هللا وطولكرم يطالبون بالتدخل  .44

 األيام ،  وفا : عالب أهالي األسر  في سجون اي ت ل، المجتمع الدولي  -رام هللا، عولكرم 
والمؤسسا  ال قو ي  وا نساني ، واللجن  الدولي  للصليب األ مر بالو وف إل  جانب أبنائهم، الذين 

هم ب ياره أبنائهم يتعر ون ل مل  تنكيل و رمان من ال ياره، وال غع عل  اي ت ل للسما  ل
 األسر  الذي  رموا من رؤيتهم منذ أ هر عويل  بذريع  المنع األمني.

وت دث مسؤول الهيئ  العليا لمتابع   ؤون األسر ، أمين  ومان، خ ل اعتصام نظم أمام مقر 
الصليب األ مر، في رام هللا، أما، عن الم ايقا  المستمره والمتصاعده ب م األسر ، وتردي 

الص ي لعدد منهم، واستمرار إداره سجون اي ت ل في  معها لألسر ، والتي كان آخرها الو ع 
 عائل  في مدين  الخليل من  ياره أبنائهم. 41 رمان 

وفي عولكرم، أعرب أهالي األسر ، خ ل اعتصامهم األسبوعي أمام مكتب الصليب األ مر في 
 ون لممارسا  تعسفي  من إداره سجون المدين ، أما، عن  لقهم من و ع األسر  الذين يتعر 

اي ت ل، والمتمالل  في التنق   من سجن آلخر، والتفتيش والمداهما  المتواصل ، ومنع  الكانتين ، 
 إ اف  إل  منع إدخال الم با لهم خاص  مع ا تراب فصل ال تاء.

01/9/4102األيام، رام هللا،   
 
 ها اإلنتاجية بسبب العدوانغزة فقدت أكثر من نصف طاقت: وزارة االقتصاد .45

من  %31من أه ا تصادي  ت كل  511أعلن  و اره اي تصاد الفلسعيني ، أما، أن ن و : )وام(
 العا   ا نتاجي  لقعا    ه دمر  خ ل العدوان  ا سرائيلي  األخير.

اري  أن العدوان عال المئا  من المن آ  التج ،الر من وأ اف المت دث باسم الو اره ع مي عبد
معظمها صغيره ال جم ما أد  إل   لل ا تصادي كامل عوال أيام العدوان وستستمر آالار ذلل  ت  

 تتم إعاده بناء تلل المن آ  خ ل و   يقدر بعام.
وأكد أن  جم الخسائر األولي  ل  تصاد الفلسعيني كبير و مل جميع منا ي ال ياه اي تصادي  وما 

فيما ت صر ال كوم  خسائر  عاعي الصناع  والتجاره بصوره يجري  صرر عبر عوا م متخصص ، 
مليون  441د يق ، بينما أظهر  ا  صاءا  األولي  أن الخسائر المادي   ير المبا ره تتجاو  

 دوير.
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و ال إن ال كوم  تدرا كل الوسائل والسبل لتعويع أص اب المن آ  اي تصادي  المدمره بعد 
يق  ومن الم و ع خع   كومي  متكامل   عاده إعمار  عا    ه،  صر األ رار الكلي  بصوره د 

 آيف أسره ب  مأو . 01وأو ح أن هنال ن و نصف مليون نا   في م افظا    ه إ اف  إل  
01/9/4102الخليج، الشارقة،   

 
 تشرين األول /أكتوبر 04إلعادة إعمار غزة في  مصر تستضيف مؤتمراً  .46

 ال و ير الخارجي  المصري سامح  كري يوم : م مد هميمي -سيف الدين  مدان  -القاهره 
أكتوبر ت رين األول في  01الال الاء إن مصر ستست يف مؤتمرا  عاده إعمار  عا    ه في 

القاهره عقب المواجه  العسكري  التي و ع  مؤخرا بين إسرائيل وجماعا  فلسعيني  بقياده  رك  
  ماا في  عا    ه.
ذي نقلتط وكال  أنباء ال رم األوسع المصري  بعدما عقد و ير الخارجي  وجاء هذا ا ع ن ال

النرويجي بورج برند م ادالا  مع الرئيا المصري عبد الفتا  السيسي. وسترأا المؤتمر الدولي 
 و ال  كري إن الدعوا  للمؤتمر ستصدر  ريبا. مصر والنرويج.

 9/9/4102وكالة رويترز لألنباء، 
 
 خابر قطر": نقلنا معلومات عن تسليح "إسرائيل" وعن أعضاء الكنيستفي قضية "تمتهمون  .47

ك ف  اعترافا  المتهمين في الق ي  المعروف  إع مي ا باسم : مصعف  مخلوف - أ مد  لبي
، عن تهريب مستندا  تت من معلوما  عن تسليح القوا  المسل   المصري ، «تخابر  عر»

رك ها بسيناء، ومعلوما  عن تسليح الجيش ا سرائيلي وعدد و جمها وت كي تها المتنوع  وأماكن تم
الذكور وا ناث والذكور، وأماكن تمرك  منصا  الصواريا، وبيانا  تفصيلي  عن أع اء الكنيس  

 ا سرائيلي وانتماءاتهم ال  بي ، للمخابرا  القعري ، ولرئيا  عا  األخبار بقناه الج يره القعري .
لمست ار الدكتور تامر فرجاني، الم امي العام األول لنياب  أمن الدول  العليا، وكان  النياب  برئاس  ا

بال صول عل  سر من أسرار  وآخريناتهم  م مد مرسي عيس  العياع رئيا الجمهوري  األسبم 
ف ائط ال  دول  أجنبي .  الدفا  عن الب د بقصد تسليمط وار

 8/9/4102المصري اليوم، القاهرة، 
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 اشمي: ال أحد في العالم اإلسالمي يملك حق الموافقة على تقسيم "األقصى"الصندوق اله .48

ررران   رررذر المررردير التنفيرررذي للصرررندوم الها رررمي  عمرررار المسرررجد األ صررر  المبرررارل و بررر   :بتررررا –عم 
وصررررفي الكي نرررري مررررن عوا ررررب اسررررتمرار م رررراوي  اي ررررت ل ا سرررررائيلي عررررر   .الصررررخره الم رررررف  د

ن منع المسلمين والمرابعين والمرابعا  من أ أكدو  . ص    مانيا  أو مكانيا  مو و   تقسيم المسجد األ
 ررم الوصررول والصرر ه وار امرر  مسرراعب العلررم فرري أي بقعرر  مقدسرر  مررن المسررجد األ صرر  المبررارل هررو 

ن ي أ رد فري العرالم ا سر مي يملرل  رم إفري بيران صر في أمرا،  ،الكي نري  الو  انتهال مرفوع.
 عل   تقسيم األ ص  . التفاوع أو الموافق 

 01/9/4102 ،الغد، عّمان
 
 "إسرائيل"يطالبون حكومة بالدهم بمنع استيراد الغاز من  أردنياً  أربعون نائباً  .49

في مجلا النواب األردني  كوم  ب دهم، منع  051من أصل  نائبا   41عالب  األنا ول: - عم ان
 . إسرائيل ستيراد الغا  من  رك  الكهرباء الوعني  ) كومي (، من تو يع اتفا ي  ي

و ررال النررواب فرري مررذكره  رردمها النائررب خمرريا ععيرر ، خرر ل جلسرر  يرروم الال الرراء،  صررل  األنا ررول 
 إننا نستنكر أي  اتفا ي  مع الصهاين  يستيراد  ا  من الم تلين، كما أنط ي يجو   :عل  نسخ  منها

الصرهاين ، ألن ذلرل ي م رل المرواعن األردنري لل كومر  أو ل ررك  الكهربراء الوعنير ، تو يرع اتفا ير  مرع 
 سداد  يم  الفاتوره للم تلين .

 01/9/4102 ،القدس العربي، لندن
 
 "إسرائيل""حشد" يطالب الحكومة بالعودة عن اتفاقية الغاز مع  :األردن .51

 ال كوم  بالعوده عن اتفا ير  الغرا   مرع العردو   األردني عالب   ب ال عب الديمقراعي    د  :عم ان
 الصهيوني ، التي وصفها بر الخعره و ير اآلمن  عل  المصالح العليا لل عب ايردني .

لرر  التفكيررر ببرردائل وعنيرر  وعربيرر ، وا نصررا  الرر  صررو  إ ،مرراأفرري بيرران صرر في  ،ودعررا ال رر ب
 ال عب  الرافع   ام  ع  ا  مع العدو الذي يهد د سياده ايردن ومصال ط ومستقبل أجيالط .

 01/9/4102 ،انالغد، عمّ 
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 تدهور صحة األسير األردني الريماوي ومنع المحامين من زيارته .50

، أن ا سررررائيليأكرررد   وجررر  األسرررير األردنررري م مرررد فهمررري الريمررراوي والرررذي يقبرررع فررري سرررجن ريمرررون 
عرأ عل  ص    وجها وهو في  الر  سريئ  للغاير ، إذ يعراني مرن  مر  الب رر المتوسرع،   ادا   تدهورا  

 ي درج   راره الجسم وآيم المفاصل و يم التنفا.وارتفا  ف
و الرر   وجرر  األسررير الريمرراوي أنهررا كانرر  علررر  موعررد مررع  يرراره  وجهررا  بررل يررومين اي ان سرررلعا  

وأ رررراف  أن اي رررت ل منررررع  اي رررت ل  امرررر  بمنعهرررا وتم يررررم تصرررريح ال يرررراره الرررذي كرررران ب و تهرررا.
 ملل أي معلوما  أخر  عنط.الم امين من  ياره  وجها أو ايتصال بط وي ت

 01/9/4102 ،السبيل، عّمان
  
 ردني يتغنى باالنتصارأوبريت أ"صباح العّزة ياغّزة"..  .52

أنته  الفنان أ مد رامي والفنان سليمان عبود وفريم اع م اوبري   صبا  الع ه يا  ر ه  مرن  :عم ان
وكرذلل  رارل الر مي ن علعر   مرن نجروم الغنراء والفرن، مجموعر  ني  والموسيق  بم رارك  تسجيل األ

  ناع  ورسمي م اسن  في ايداء المعب ر عن رو  ايوبري .
 مد رامي ليصيغها  عبود   عرا أوبري   نائي، بدأ بفكره ما بين سليمان عبود و أ صبا  الع ه يا  ه  

   مماللين واالنان من ايع م.3  معربين، وعفل ، و 9ول نا، ويو عها  رامي  وي ارل بها  
 01/9/4102 ،الدستور، عّمان

  
 "الجماعة اإلسالمية" تحتفي بانتصار غزة في برجا .53
لمناسررب   برجررا، ا تفراي  منعقر  فري فري لبنرران  سر مي  نظمر  الجماعرر  ا  / جبررل لبنران: لريم الخرروبإ

بعررال  رر ه ونسرراءها أن أيرروبي واعتبررر رئرريا المجلررا السياسرري فرري الجماعرر  عرر ام األ  انتصررار  رر ه .
كالرر مرن سرتين سرن ، أكل  واعد اي تبال التي و رعها جريش اي رت ل ا سررائيلي علر  مرد  كسروا 
من  رربا  المقراومين  نط ألول مره في تاريا هذا الصرا  نلمح نا  ين من الصهاين  هربا  أل  إ يفتا  

 ا سرائيلي .الذين ي يهابون اآلل  العسكري  
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ي والداع رررري الخررررارجي، يكررررون باست  ررررار سرررررائيلهرررراب ا خعررررار وا ر ن مواجهرررر  األأ األيرررروبي وأكررررد

بنراء البلرد لمنرع الفرتن الداخلير  أرع  ر ه، وبو رده نابعر  مرن أالنموذج الفلسعيني الذي  راهدنار علر  
 خر . ل  تقديم مصل   الوعن عل  كل المصالح األإالتي تتربص بنا، داعيا 

 01/9/4102 ،المستقبل، بيروت
 
 ويجب أن نكون سندًا لها ..نتصارًا تاريخياً غزة حققت ا: نعيم قاسم .54

أكررد نائررب األمررين العررام لررر   ب هللا  ال رريا نعرريم  اسررم أن   رر ه  ققرر  انتصررارا  تاريخيررا  فرري مواجهرر  
المرررؤتمر الررردولي لعلمررراء ، خررر ل كلمررر  فرري الم رررو  الصرررهيوني، ويجرررب أن نكررون سرررندا  لهرررا ، م ررد دا  

علرر   واعررد أساسرري   ،9/9الال الرراء  الررذي انعقررد فرري عهررران يرروما سرر م دعمررا  للمقاومرر  الفلسررعيني ، 
يجب أن تبق   ا رره لم ررو  المقاومر  وهري  ت ريرر فلسرعين الم تلر  ورفرع سريعره الردول الكبرر  
عرراده القرردا إلرر  أهلهررا والو ررده ا سرر مي   علرر  المنعقرر  ومواجهرر  التبعيرر  للغرررب فرري كررل الميررادين وار

ف السياسري مهمرا كران  ا ررا  ومواجهر  ال الر  التكفيرير  والتكفيرريين التي يجرب أن تتقرد م علر  الخر 
س ميا  وتف ح ممارساتهم ان رافاتهم عن ا س م .  الذين ي كلون خعرا  إنسانيا  وار

وجرردد التأكيررد علرر  أن  إسرررائيل م رررو  عرردواني ممررنهج لتالبيرر  سرريعره الغرررب علرر  منعقتنررا وعرردو 
س مها بكل و و  .آيديولوجي يعمل لقعع صل  أبناء   المنعق  مع ما يها وخياراتها وار

ر أر ررا  فررري لبنرران فقررع، بررل  ي ررر المعادلررر  فقررد ألغرر  الترروعين ولررم تعرررد  و ررال إن   رر ب هللا لررم ي ررر 
إسرائيل ف  اعر  مرعبر  برل هري أ ربط ببير  العنكبرو  وأصربح األمرل بالنصرر أ ررب بكاليرر مرن اسرتمرار 

عق  عل  القياا ا سرائيلي والمقاوم  عاد  مجرددا  صرارخ  مرن اي ت ل كما تم إيقاف صيا   المن
 لبنان وفلسعين .

  01/9/4102 ،السفير، بيروت
 
 وفد من "حزب هللا" يزور قيادَتي "الجبهة الشعبية" والقيادة العامةبيروت:  .55

 ار وفررد مررن   رر ب هللا   ررم مسررؤول الملررف الفلسررعيني ع ررو المجلررا السياسرري فرري ال رر ب  سررن 
 ومعررراون مسرررؤول الملرررف ال ررريا ععررراهللا  مرررود،  يرررادتي الجبهررر  ال رررعبي  لت ريرررر فلسرررعين  رررب هللا

أمررا، فرري سرريام جولتررط علرر   فرري بيرررو  القيرراده العامرر ، فرري مخرريم مررار اليرراا -والجبهرر  ال ررعبي  
 القيادا  الفلسعيني  إالر اينتصار الذي  ققتط المقاوم  الفلسعيني  في   ه.
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بهر  باينتصرار الرذي ت قرم، معتبررا  أنرط  مرا كران لرط أن يت قرم لروي ايلتفراف وهنأ  ب هللا  يرادتي الج
ال ررعبي  ررول المقاومرر  الترري أالبترر  جرردواها، وصررمود ال ررعب الفلسررعيني الررذي واجررط العرردوان بل مررط 
ال ررري، والو رررده الوعنيررر  الداخليررر  بكرررل  ررررائ ها . وأكرررد  خيرررار المقاومررر  كونهرررا السررربيل الو يرررد لعررروده 

 وار ام  الدول  الفلسعيني  المو ده وعاصمتها القدا ال ريف . ال جئين،
 01/9/4102 ،المستقبل، بيروت

 
 بتحقيق السالم الدائم "إسرائيل"تركيا تربط إبرام اتفاقات طاقة مع  .56

إنط من المستبعد أن تو ع ب در أي  أما ال و ير العا   التركي تانر يلد   :رويتر  –اسعنبول 
عا   مع إسرائيل  ن اء خع أنابيب  ا  يمتد إل  تركيا بسبب الخ ف اتفا ا  في مجال ال

 السياسي المتفا م الناجم عن العدوان ا سرائيلي عل    ه.
وت رر  الع  ا  بين الجانبين ب ده عقب هجوم دموي  نتط  وا  إسرائيلي  خاص  عل  سفين  

 .1101 ه في عام تركي  ت مل ن عاء مت امنين مع الفلسعينيين يت دون  صار  
 ير أن  ركا  إسرائيلي  أجر  في اآلون  األخيره م ادالا  مالمره مع عدد من  ركا  القعا  

 الخاص ومسؤولي العا   في تركيا في إعار تقارب هش.
وت ول  إسرائيل إل  مصدر م تمل للغا  بين ع ي  و  اها مع اكت اف  قلي تمار ولواليان وهما 

لغا  خ ل السنوا  الع ر األخيره. وبدأ ا نتاج ب قل تمار في مارا االنان من أكبر اكت افا  ا
وو ع ال ركاء فيط بالفعل عددا من الصفقا  المرب   في إسرائيل. و هد  الم ادالا   1103آذار 

بين ات اد  ركا   قل لواليان والجانب التركي تقدما بعيئا خ ل العام الما ي ودائما ما كان ال ل 
 برام اتفام نهائي.السياسي  رعا  

و ال يلد  للص فيين في أنقره  كي تم ي م روعا  العا    دما يتعين و ف المأساه ا نساني  في 
  ه ويجب عل  إسرائيل ت قيم س م دائم هنال مع جميع األعراف . وأ اف  ي مجال للم ي 

راف وبال روع  دما في أي م روعا  عا   ما لم يتم إرساء س م دائم بإسهام من جميع األع
 ال روري  .

وترك   الم ادالا  بين إسرائيل وتركيا عل  بناء خع أنابيب ب ري بعا   ع ره مليارا  متر مكعب 
مليار دوير يتيح  سرائيل دخول سوم نا ئ  كبر  وار د  أكبر  1.1وبتكلف  متو ع  تصل إل  

من معار   داخل الدوائر  . ور م ما يلقار الم رو 1113أسوام العا   في أوروبا ب لول عام 
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السياسي  والتجاري  في تركيا ي ي ال رجال األعمال ا سرائيليون يأملون بالتوصل يتفام في الو   
 المناسب.

و ال الملياردير اس ام ت وفا صا ب مجموع  ديليل ال ريل الرئيسي في لواليان لرويتر  هذا 
مع تركيا فور انتهاء  ال  الفتور السياسي األسبو  إنط ما  ال متفائ  بخصوص التوصل يتفام 

 الراهن .
 01/9/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مريكية تمويل حماسأمام محكمة أينفي  العربيرئيس مجلس إدارة البنك  .57

: صر  رئيا مجلا إداره البنل العربي امام م كم  أمريكي  أميره فهمي –هال   نديل  –نيويورل 
 انط لم يقدم تموي  ل رك  المقاوم  ا س مي  الفلسعيني و « نظيف»بأن المصرف 

ويتهم المدعون في الدعو  التي أ يم   بل ع ره أعوام البنل بفتح  سابا  لن عاء من  رك  
 ماا عن علم، وتمويل مدفوعا  بالم يين ألسر مهاجمين انت اريين ومعتقلين ومصابين خ ل 

 .1111م الفلسعيني  التي اندلع  عا اينتفا  
ونف  البنل العربي ايدعاءا ، و ال انط  دم خدما  مصرفي  روتيني  بما يتفم مع  وانين ولوائح 
مكاف   ا رهاب، وانط لم يعقد الني  عل  تقديم دعم ل ماا التي أعلنتها الوييا  المت ده منظم  

 .0991ارهابي  في عام 
وانط ت رر من « نظيف»ان البنل عاما( في  هادتط أما األول  11و ال صبيح المصري )

، اذ تعذر ذهاب عدد كبير من العاملين لعملهم في البنل في ايرا ي الفلسعيني  بسبب اينتفا  
 أعمال العنف وار ام  المتاريا.

أمريكي من   ايا أو أ ارب   ايا هجما  ي عم أن  ماا ارتكبتها في إسرائيل  311وكان ن و 
،  د رفعوا دعاو    ائي   د البنل 1114و 1110تره بين عامي واألرا ي الفلسعيني ، في الف

بدعو  انتهاكط  انون مكاف   ا رهاب األمريكي، الذي يسمح ل  ايا المنظما  التي صنفتها 
 الوييا  المت ده عل  أنها منظما  إرهابي  أجنبي  بعلب تعوي ا .
ويعتقد أن  اما  بم يين الدويرا .و ال  اري أوسين الم امي عن المدعين ان البنل  د يت مل  ر 

 هذر أول   ي  تمويل إرهاب  د بنل ت ال للم اكم في الوييا  المت ده.
 9/9/4102، رويترز
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 الفلسطينية إلى الوحدة واالصطفاف خلف المقاومة الفصائل"النهضة" الجزائرية تدعو  .58

عيني  ال  الو ده وايصعفاف دع   رك   النه    الج ائري  الفصائل الفلس:  دا برا -الج ائر 
خلف معالب ال عب الفلسعيني ومقاومتط في   ه وتفوي  الفرص  عل  اعداء ايم  وعدم اينجرار 

الفلسعيني الباهره وكسرر  انتصار ال عبللمؤامرا  والتواعؤا  الصهيوني  والعربي  والغربي  لسر   
 عوره الجيش الذي ي يقهر.ل وك  العدو و هر جيش الكيان الصهيوني والق اء عل  أس

(، بالهب  الوعني  9|9وأ اد   النه    في بيان لها أرسل  نسخ  منط لر   دا برا  اليوم الال الاء )
لل عب الج ائري، وبالمو ف الرسمي الج ائري في دعم   ه والتنديد بالعدوان الهمجي الذي تتعرع 

يد من الدعم المادي والمعنوي  عمار لط   ه من عرف عصابا  ايجرام الصهيوني، ودع  إل  م  
   ه وبقاء المقاوم  باعتبارها السبيل ايو د لت رير فلسعين و ماي  المسجد األ ص  المبارل.

كما دان  كل أنوا  المؤامره والتواعؤ العربي ب كل خاص والعالم ايس مي ب كل عام، ودع  
لسعيني باعتبارر  عبا مستعمرا ومن  قط أن المنظما  ا  ليمي  والدولي  إل  لو وف مع ال عب الف

 يتمتع باستق لط.
 9/9/4102قدس برس، 

 
 العرب يؤدي زيارة تضامنية إلى قطاع غزة الصحفيينوفد من اتحاد  .59

تمكن وفد من ات اد الص فيين العرب من دخول  عا    ه عبر معبر رفح وذلل ا:  دا بر  -  ه 
 ل رب استمر   راب  ال هرين.للت امن مع ال عب الفلسعيني الذي تعرع 

 خصي  ص في  من ات اد الص فيين العرب إل   عا    ه عبر  00ووصل الوفد المكون من 
( ت امنا  مع 9|1معبر رفح البري بعد سما  السلعا  المصري  بدخولهم مساء أما ايالنين )

 ال عب الفلسعيني.
 9/9/4102قدس برس، 

 
 عة اإلسالمية" في غزةلترميم "الجام تستعدمؤسسة إماراتية  .61

أبد  مؤسس  إماراتي  عن  استعدادها التام   عاده اعمار ما دمرر اي ت ل في :  دا برا -  ه 
 كبر  الجامعا  الفلسعيني  في  عا    ه.
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وكان  عائرا  اي ت ل  صف  خ ل ال رب عل    ه مبن  ا داره في الجامع  ا س مي  بغ ه 
 دمار كبير في الجامع . ومبن  أخر  وتسبب ذلل في

وأكد م مد  امي ، المدير اي ليمي لمؤسس  ومدين  ال ار   ا ماراتي  للخدما  ا نساني  استعداد 
مؤسستط للمساهم  في إعاده بناء المباني والمن آ  التابع  للجامع  ا س مي  والتي دمرها اي ت ل 

 في  ربط األخيره عل    ه.
 9/9/4102قدس برس، 

 
 شاحنة إلغاثة غزة 41 سيرياألحمر اإلماراتي  اللاله .60

وصل  الليل  الما ي  إل   عا    ه  افل  إ اال  جديده سيرتها هيئ  اله ل األ مر : وام –  ه 
  ا ن . 11لمساعده المت ررين من األ داث األخيره في القعا  ت م 

وي  وأدوا  ص ي  ومستل ما  وت مل القافل  آيف العرود ا  االي  من أ ذي  وم با وأ عي  وأد
 األعفال.

و ال  ميد ال امسي نائب األمين العام للمساعدا  الدولي  رئيا وفد اله ل إل   عا    ه إنط 
جر  نقل ال ا نا  إل  مستودعا  اله ل األ مر الفلسعيني لتو يعها عل  المت ررين من 

 األ داث التي  هدها  عا    ه خ ل الفتره الما ي .
 01/9/4102ن، دبي، البيا

 
 المقاومة في لبنان وفلسطين لها األثر الكبير في مصير الشرق األوسط: علي الريجاني .62

أجمع الم اركون في المؤتمر الدولي لعلماء ا س م دعما  للمقاوم  الفلسعيني ، الذي انعقد في 
ال رم األوسع من  عهران اليوم، عل  أن إسرائيل  م رو  عدواني ممنهج لتالبي  سيعره الغرب عل 

 خ ل تفر    عوبها .
و ال رئيا مجلا ال ور  ا س مي ا يراني علي يريجاني، في المؤتمر، إن  الغرب يريد تفريم 
المنعق  من أجل السيعره عليها، فجاءنا بتيار وعني مصعنع  سقاع الدول  العالماني ، و ام بتقسيم 

م يرا  إل  أن بعع ال كام  كانوا أدوا  في لعب   المناعم ا س مي  عبر معاهده سايكا بيكو ،
 التقسيم .
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وأ ار يريجاني إل  أن استراتيجي  الغرب هي التي أسس  للكيان ا سرائيلي، م ددا  عل  أن 
 المقاوم  في لبنان وفلسعين لها األالر الكبير في مصير ال رم األوسع وأنط يجب أخذ الدروا من 

 ا سرائيلي . انتصارها في مواجه  العدوان
 01/9/4102السفير، بيروت، 

 
 لبحث تداعيات العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة البريطانيجلسة في البرلمان  .63

 هد البرلمان البريعاني الال الاء يوما ت امنيا واسعا مع   ه،  يث توافد : م مد أمين -لندن 
ال صار عن القعا  وت قيم  المئا  من المواعنين لمقابل  نوابهم لل غع عليهم من أجل رفع

 العدال  للفلسعينيين.
ألف بريعاني بعالوا برسائل إل  نوابهم خ ل ال رب عل    ه يسألونهم فيها عما  30وكان  راب  

  دمور من أجل إنهاء العدوان وفل ال صار عن القعا .
آلالار وبدأ  الفعالي  بعرع  دمط ع و المجلا الت ريعي الفلسعيني مصعف  البر والي عن ا

 التدميري  لل رب األخيره عل   عا    ه، ومعاناه السكان من ال صار المعبم عليهم.
وعغ  النبره ا نساني  عل  خعاب البر والي إذ ت دث ك اهد عيان  ار   ه بعد ال رب و مل معط 

 للبرلمانيين صوره كامل  عما جر  هنال.
 امنين لل غع عل  البرلمانيين من أجل وفي  ديث للج يره ن ،  ال البر والي إنط  ارل مع المت

 أن ي غعوا بدورهم عل   كومتهم لو ف ممارسا  إسرائيل.
وأ اف أنط آن األوان لو ع  د لهذا التواعؤ مع جرائم اي ت ل، و ال إن الو    ان لو ع  د 

 لكون إسرائيل فوم القانون الدولي.
 جرائم إسرائيل بغ ه )الج يره ن ( مصعف  البر والي  دم عر ا أمام البرلمان البريعاني عن

من جهتها،  ال  منظم  ال دث ومسؤول   مل  الت امن ساره كولبورن إن المئا  جاؤوا  يصال 
رسال  وا    لنوابهم، وهي أنهم لم ينسوا جرائم إسرائيل في   ه، ولت ميل  كومتهم المسؤولي  عما 

 تعرع لط الفلسعينيون.
وم هو وجود العديد من الوجور واألصوا  الجديده التي ان م  للفعالي  وبين  كولبورن أن الملف  الي

وجاء  للت امن مع فلسعين وال غع عل  النواب، ألن ال رب ا سرائيلي  األخيره كان  ب ع  
 جدا.
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وجر  العاده أن يتنظم يوم الت امن مع فلسعين بالبرلمان في  هر نوفمبر/ت رين الالاني من كل 
 موعدر هذر المره بسبب ال رب ا سرائيلي  عل    ه. عام، لكن تم تقديم

وأجر   راب  خمسمائ  مواعن مقاب   مع نوابهم يستجوابهم عما  دمور من أجل   ه وفلسعين. 
دانتها،  و دد المنظمون أربع  م اور لألسئل ، وهي: المعالب  بو ف التعاون العسكري مع إسرائيل، وار

 ار عن القعا .والمعالب  بم اكمتها، ورفع ال ص
و ال رئيا المنتد  الفلسعيني في بريعانيا  ياد العالول إن يوم ال غع السياسي في البرلمان 

 البريعاني هو تتويج لت رل ال ار  الذي ت امن عيل  أسابيع العدوان ا سرائيلي مع   ه.
يلط لعمل سياسي من و ال إن  فعالي  اليوم بالبرلمان هي نقل للجهد ال عبي الذي تم في ال ار  وت و 

 أجل ال غع عل  ال كوم  البريعاني  .
وأ ار العالول إل  تراجع التعاعف البريعاني مع إسرائيل، واستدل عل  ذلل بدراس  ن ر  نتائجها 

 ينظرون بسلبي   سرائيل. %11هيئ  ا ذاع  البريعاني  )بي بي سي( تو ح أن 
 01/9/4102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 على مصادرة أراضي بيت لحم الخمس تقدم احتجاجاً  الكبرىبية الدول األورو  .64

سبانيا، ونائب سفير ألمانيا، يوم أما ايالنين، مع  يعاليا وار اجتمع سفراء كل من بريعانيا وفرنسا وار
يوسي كوهين، في مكتب رئيا ال كوم ، و دموا ا تجاجا  ا سرائيليينالمست ار لألمن القومي 

 ف دونم في منعق  بي  ل م، وا ع ن عنها كر أرا ي دول  .آي 4م تركا عل  مصادره 
و ال دبلوماسيون أوروبيون إن السفراء أو  وا لكوهين مد  الغ ب الذي أالارر القرار ا سرائيلي 

  وا    تفيد أن لفي كاف  أن اء ايت اد األوروبي. ونقل عن أ د الدبلوماسيين  ولط  سلمنا رسا
  ي  مريع، ونأمل أن يتم إلغاء القرار .القرار كان سيئا، وفي تو 

من جهتط ادع  كوهين، أمام السفراء، أن هنال  غوعا سياسي   ديده في داخل ال كوم  لتسريع 
عملي  البناء في المستوعنا  المقام  عل  أرا ي ال ف  الغربي  الم تل ، وأن هنال جها  في 

 كالير من مصادره األرا ي.ايئت ف ال كوم  تدفع باتجار إجراءا  واسع  أكالر ب
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ونقل عن أ د الدبلوماسيين، الذي اعلع عل  تفاصيل اللقاء،  ولط إن كوهين أ ار إل  أن  رار 

يوما لتقديم ايعترا ا  والت فظا  من جانب  31المصادره ليا نهائيا، بادعاء أن هنال 
نعبا  الذي تركط كوهين لد  الفلسعينيين الذين يعتقدون أن يما بهم أو بأم كهم. وأ اف أن اي

 السفراء هو أن ال كوم  ا سرائيلي  ي تنوي  بول العلب األوروبي واألمريكي بإلغاء القرار.
 9/9/4102، 28عرب 

 
 ومقاطعة منتجاتها "إسرائيل" لمحاسبةبرلمانيون أوروبيون يدعون  .65

 وه الكتل  البرلماني  ل  ب ، ع”مارتينا أندرسون“ ال  السياسي  ا يرلندي   األنا ول: - بروكسل
إن عل  إسرائيل أن تدفع المن ما ارتكبتط، ويجب و ع  د “اليسار المت د في البرلمان األوروبي، 

 ”. ف   منتهكي  قوم ا نسان من العقاب
جاء ذلل في مؤتمر ص في م ترل عتقد  ول جول   ام بها وفد من كتل  ال  ب البرلماني  إل  

سرائيل،  ي ث ا تك  فيط من عدم إععاء و اره الخارجي  ا سرائيلي  لهم إذنا  بدخول  عا  فلسعين وار
 ”.ي ينبغي أن تتكرر ايعتداءا  التي  هدتها   ه وي أن تتنس “  ه،  ائل  

وأكد  البرلماني   م الفلسعينيين بالسياده وال ري  والعيش بكرام  وا ترام، وأن عليهم كبرلمانيين 
ي  ”. ركاء في الجريم “ سيصب ون ت مل المسؤولي  وار

ماريسا مارتي  أن تعليم اتفا ي  ال راك  مع إسرائيل ليس  خعوه “بدورها، لفت  البرلماني  البرتغالي  
كافي ، م دده عل   روره تعبيم  ظر س   كامل وبدء العمل ب ظر عل  المنتجا  ا سرائيل  

 المنتج  من األرا ي الم تل .
فلسعين ت هد عملي  استعمار منافي  للقانون “فقد  ال: ” يونا عمرجي“نسي أم ا البرلماني الفر 

 ”.الدولي متواصل  بسرع  وليا عملي  س م، ن ن نعرف ما  دث، ولكن نغلم أعيننا
أن ظهور  ماا هو نتيج  ل ستعمار، ” تاكيا هادجيجيورجيو“من جانبط، أفاد البرلماني اليوناني 

نرك  عل  العمل  د اي ت ل، وأن نرفع صوتنا من أجل مقاعع   لذلل، يجب علينا أن“ ائ   
المنتجا  ا سرائيلي ، وأن نعر  مسأل  استمرار بيع دول ايت اد األوروبي للس    سرائيل عل  

 ”.أجنده المفو ي  األوروبي  والدول األع اء
 01/9/4102القدس العربي، لندن، 
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 "األبارتهايد العنصريإلسرائيلي على غزة بـ"اإلسباني يصف العدوان ا بوديموسحزب  .66

اعتبر بوديموا )يمكننا( وهو ال  ب السياسي الجديد والصاعد بقوه في  :م مد المودن -مدريد 
 رب “الم هد السياسي ا سباني، أن ال رب األخيره التي نفذتها إسرائيل  د  عا    ه إنما هي 

 ”.وأبارتهايد  د الفلسعنيين”و” إباده
والذي  غل العباد والب د  الن أهل في تصري ا  لمسؤولين من هذر ال  ب ا سباني  ديث جاء ذل

ب  فط السياسي ال ف  في البلد ا يبيري، خ ل لقاء ص في عقدر اع اؤر في العاصم  ا سباني  
 مدريد، تناولوا فيط  يارتهم ايخيره إل  إسرائيل واألرا ي الم تل .

أوروبي ،  سبما نقل   ونائب  برلماني هي مسؤول  في   ب بوديموا و ال  تيريسا رودر يث و 
ي يمكن اعتبار الهجوم ا سرائيلي األخير عل   عا  “، انط ”بوبليكو“الص يف  ا لكتروني  ا سباني  

 رب “أي ا  وأنها”   ه بكونط  ربا بين دول  إسرائيلي  وفلسعيني  بل هو عدوان عل  أعفال وأسر
  د الفلسعينيين.  عنصري فصل و” إباده

 9/9/4102رأي اليوم، لندن، 
 
 مليون دوالر لالحتياجات الطارئة 550زة تحتاج إلى غمسؤول أممي:  .67

نا د منسم مكتب المساعدا  ا نساني  في األرا ي الفلسعيني  جيما راولي، المجتمع الدولي 
جا  العارئ  والعاجل  إل   عا  مليون دوير لتلبي  اي تيا 550والدول المان   إل  توفير مبلغ 

   ه.
 550و ال راولي خ ل مؤتمر ص في، عقد اليوم الال الاء، في رام هللا وسع ال ف  الغربي ، إن مبلغ 

مليون دوير أمريكي، سيخصص لتوفير مساعدا  عاجل  للنا  ين من  عا    ه، بسبب ال رب 
 ا سرائيلي  األخيره عل  القعا .

 01/9/4102، فلسطين أون الين
 
 غزة: رغم الضغوطات لن أتنحى العدوان علىرئيس لجنة األمم المتحدة للتحقيق في  .68

 ال ويليام  اباا، الخبير الكندي في القانون الدولي، الذي يرأا لجن  األمم : نادي  التركي - لندن
و عا   المت ده ل قوم ا نسان التي ست قم في  رب إسرائيل في ال ف  الغربي  والقدا ال ر ي 

  ه في ال هرين الما يين، إنط ر م ال غوعا  ال ديده التي تمارسها إسرائيل  كوم  وارع ما، 
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ي لن أستقيل »، «ال رم األوسع»ومعالبتهم إيار بالتن ي عن رئاس  اللجن  فإنط لن يستقيل، و ال لر
جن  سيععل سير إي إذا رأ  مجلا  قوم ا نسان التابع لألمم المت ده أن وجودي عل  رأا الل

ي فلن أستقيل  «.الت قيم، وار
أنا لم أسمع هذر الدعوا  إي من ا سرائيليين، وارع مهم والمؤيدين لهم، ولن أفسح المجال »وأ اف 

 «.ألي منهم لي عجني، فأنا هنا من أجل القيام بعمل كلف  بط ولن أتراجع، والت قيم يجب أن يجري
أنا ي أكرر »فط المعادي   سرائيل ي أساا لها من الص   و ال وأكد أن ايتهاما  الموجه  لط بموا 

إسرائيل، وي أريد الدخول في جدل  ول موا في السابق   ول إسرائيل، و د كان  لي موا ف في 
سرائيل وي صل  لها بواجبي اآلن، وسأ ع آرائي جانبا ليستمر الت قيم،  الما ي  ول فلسعين وار

 «. قيمولن تؤالر عل  سير لجن  الت
ن ن مستعدون لبداي  العمل «: »ال رم األوسع»و ال رئيا اللجن  الدولي  في  ديث خص بط 

وأ ار  اباا إل  أن اللجن  ستجتمع في األيام القليل  «. وسين ل الم ققون عل  األرع في القريب
ان وهذا لن المقبل ، وأن األمم المت ده تعمل  اليا عل  توظيف الم ققين الذين سين لون في الميد

يأخذ الكالير من الو  . ومن المتو ع أن ترفع تقريرها إل  مجلا  قوم ا نسان التابع لألمم المت ده 
 .1105في مارا )آذار( 

اللجن  لم تلم معار   سو  من إسرائيل »وعن معار   عمل اللجن   ال رئيا الم ققين الدوليين 
وء عل  ما و ع في   ه منذ  هرين، وتو يح ال قائم والوييا  المت ده، والعالم كلط يريد تسليع ال 

 «.وهذا دور لجن  الت قيم
ن لم تؤد إل  عقوبا  فإظهار ال قيق  »مو  ا  برا ها، و ت  وار عملنا هو الب ث عن ال قيق  وار

ذا تمكنا من ت ديد مسؤولين عن جرائم وم اسبتهم سيكون هذا ممتا ا  «.يكفي وار
نعم إسرائيل هاجمتني ب ده، وأنا أعتقد أن »راع عليط  خصيا  ال و ول الهجوم ا سرائيلي وايعت

هذر الهجوما  جاء  أساسا من المعار ين للجن  الت قيم أساسا، والذين يعار ون مجلا  قوم 
ا نسان في األمم المت ده أي ا، وأر  أنط فعليا الم كل  ليس  معي و ت  ولو عين )سبايدرمان( 

 «.يهاجمونط، وي آخذ األمر ب كل  خصيرئيسا لهذر اللجن  كانوا س
 01/9/4102الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 



 
 
 

 

 
           28ص                                     3333 العدد:     01/9/4102األربعاء  التاريخ:

 

 
 االونروا  زالوا يعيشون في مدارس ألف فلسطيني في غزة ما 33األمم المتحدة:  .69

ألف فلسعيني ما الوا يمكالون في مدارا  33األنا ول: أفاد  منظم  األمم المت ده أن  - جنيف
 في   ه، بعد الهجما  ا سرائيلي  األخيره.« ونروااي»هيئ   وث وت غيل ال جئين 

وأو ح المت دث باسم مكتب تنسيم ال ؤون ا نساني  التابع لألمم المت ده يانا يركيط في مؤتمر 
ص افي في مقر المكتب بجنيف، أن هنال  اج  مل   لم يد من التمويل لتقديم المساعدا  

 ا نساني  للنا  ين في   ه.
مليون دوير من أجل تقديم المساعدا  ا نساني  السريع  للنا  ين في  331بوا وأ اف أنهم عل

فقع، يفتا  إل  أنهم سيعلبون م يدا  من التمويل يستمرار عمليا   المبلغ  ه، و صلوا عل  نصف 
 المساعده.

وليرال، ، كريستوف ب«يونيسيف»من جانبط أفاد المت دث باسم منظم  العفول  التابع  لألمم المت ده 
 إعادهمدرس  بغ ه بسبب الو ع القائم، يفتا  إل  أنهم يعملون عل   395أن الدراس  لم تبدأ في 

 أجل العام الدراسي الجديد. وتنظيفها منتأهيل المدارا 
 01/9/4102القدس العربي، لندن، 

 
 طفل يتيم من غزة 311منح لطلبة متفوقين وتكفل  عشرلمانيا تقدم أ .71

النفسي والمجتمعي  والتأهيل ال رئيا مجلا اداره الجمعي  الفلسعيني  للتنمي   :وفا –بي  يهيا 
، انط جر  ايتفام مع جمهوري  المانيا ايت ادي  عل  تقديم ع ر منح أماالدكتور ا مد سعد، 

 دراسي  في المانيا لعلب  متفو ين من القعا   سب التخصص الذي ير ب العالب ايلت ام بط.
عفل يتيم من القعا  وهي عباره من مخصصا   311ن ايتفام ي مل كفال  وا اف سعد، ا

  هري  وتعليم وتوفير مستل ما  ال ياه لهم.
مليون  1.1ومعدا  عبي  بقيم   بأدوي ايتفام يت من، كذلل، تسيير عائره م مل  »واو ح ان 

ا ت تمل  مول  دوير اميركي وفقا ي تياجا  القعا  الص ي في   ه، وهي ستصل  ريبا، كم
 «.العائره عل  عنين من  ليب ايعفال ستستلمها الجمعي  لتو يعها عل  مست قيها

وا ار ال  ارسال اعفال من  عا    ه اصيبوا خ ل العدوان ال  المانيا لتلقي الع ج بالتنسيم 
 والتعاون مع ات اد ايعباء والصيادل  الفلسعينيين في برلين.
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عبر معبر رفح البري ال  المانيا لتلقي  أماعا    ه  ادروا مساء عف  من   45ان »و ال: 
، «يوما 51من  أكالرالع ج بعد اصابتهم بجرو  خعيره خ ل العدوان ايسرائيلي الذي استمر 

م يفا انهم  ادروا برفق  المدير ايداري ل ت اد الدكتور ج ل عالمان، والمدير المالي الدكتور ياسر 
 ال رافي.

 01/9/4102الجديدة، رام هللا، الحياة 
 
  خسر وظيفتهيغرد لغزة.. ففي جامعة أمريكية يأستاذ  .70

عالب أستاذ جامعي خسر وظيف  كان سي غلها بسبب تغريداتط عل  مو ع تويتر عن : رويتر 
تعينط استنادا إل   ري  التعبير  بإعاده الال الاءال رب في   ه جامع  ايلينوي في أوربانا  امبين يوم 

 ري  التعليم.و 
لكن الجامع   ال  إنها الابت  عل  مو فها بس ب وظيف  األستاذ من ستيفن ساييتا بسبب تغريداتط 

 والمعادي   سرائيل والتي وصفتها بأنها  ير مت  ره ومهين . للفلسعينيينالمؤيده 
  في الجامع  وأالار إلغاء التعا د مع ساييتا في آب  بل أسبوعين من بدء التدريا جدي وا تجاجا

 وجامعا  أخر  ب أن  ري  التعليم والسياس .
وكتب ساييتا تغريدا  كاليره أالناء ال رب ومن بينها تغريده في األول من آب تقول  مؤيدو إسرائيل 

 يجب اجبارهم عل  رؤي  صور األعفال الباسمين الذين  تلوا بدون تو ف في   ه. 
عددا من الكتب وعمل بالتدريا في  -من فلسعين واألردن األميركي المولد من أبوين-وألف ساييتا 

 فرجينيا تيل  بل  بول العمل في ايلينوي.
ويوم الاللالاء ترل عدد من ع ب الجامع  م ا راتهم ل ستما  إل  أول تصريح علني من ساييتا 

 منذ إلغاء الجامع  تعيينط في  سم الدراسا  األميركي  الهندي .
ل  ب  جانبط بعع أستاذه الجامع  الذين يؤيدونط.وت دث ساييتا وار

ودافع عن تغريداتط عل  مو ع تويتر  ائ  إنها كان  عاعفي  وتلقائي  وتعكا ف عط من  تل 
الداعم   آرائطالفلسعينيين. واتهم الجامع  بفصلط ت    غع من متبرعين أ نياء ي تعجبهم 

م  عل  سؤال من رويتر  ب أن  عم ساييتا ولم ترد روبين كالر مسؤول  ال ؤون العا للفلسعينيين.
و ال  بوجود  غع سياسي. وأرسل  بيانا جاء فيط ان الجامع  متمسك  بقرارها بعدم تعيين ساييتا.

 ساييتا لرويتر  إنط ليا معاديا للسامي .
 01/9/4102النهار، بيروت، 
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 هل تنقل حماس المقاومة المسّلحة مع إسرائيل من غّزة إلى الضّفة؟ .72

 عدنان أبو عامر
ما إن تو  ف  ال رب في    ه أواخر آب/أ سعا الما ي،  ت   نظ م   ماا في ال ف   الغربي   

 ا تفاي  عد ه تت د ث عن  النصر  الذي  ق قتط المقاوم  عل  إسرائيل.
آب/أ سعا إل  نقل  19و د دعا ع و القياده السياسي   ل ماا م مود ال ه ار، يوم الجمع  

مقاوم  المسل    من    ه إل  ال ف  ، لتقصير عمر اي ت ل، ومنع اعتداءاتط عل  نموذج ال
 الفلسعيني ين، وذلل خ ل كلم  هاتفي   من    ه إل  مهرجان ا تفالي  في مدين  الخليل جنوب ال ف  .

آب/أ سعا بعد انتهاء ال رب  13و ال  عيم الجهاد ا س مي  رم ان  لح في خعاب ألقار في 
خيره، إن  ما فعلتط المقاوم  في    ه، يجب أن يتم  نقلط بأسر  و   ممكن إل  ال ف  ، كي يتم  األ

 ت رير فلسعين.
 
 العقبات األمنّية·

وكان  المونيتور   د ت د ث في مقال سابم عن أالر عملي   خعف المستوعنين و تلهم في مدين  
سرائيل.الخليل أواسع   يران/يونيو الما ي، عل  ن وء مواجه    مسل    في ال ف   بين  ماا وار

ط نقل العمل المسل ح  د  إسرائيل  وت د ث  المونيتور  مع مسؤول من  ماا في    ه، وسألط عن توج 
إل  ال ف  ، فأجاب:  ليا سر ا  أن  سا   المقاوم  ال قيقي    د  إسرائيل موجوده في ال ف  ، التي ما 

ل  أ اديث الصالونا  السياسي   داخل السا   الفلسعيني  ، بل  ال  م تل  . فاألمر لم يعد يقتصر ع
عل  م اورا  بين القو  المقاوم ، للب ث في اآللي ا  والوسائل المقتر  ، عل  الر م من العقبا  
السياسي   واألمني   التي  د ت ك ل عائقا  أمام نقلها، مم ا يعني أن  السؤال المعرو  لد   ماا في هذر 

ا: هل ستنتقل المقاوم  إل  ال ف   أم ي؟ بل عن آلي ا  المقاوم ، تو يتها، وسائلها، المر ل  لي
 والدخول في تفاصيلها الميداني   والعم ني   .

وأ اف:  معالم الو ع األمني  والميداني  في ال ف   وا   ، فاي ت ل ما  ال  ائما  وبقو ه، بل 
مينا   مكال فا . وفرع هذر ال قائم عل  األرع سيفرع يتع    أكالر فأكالر، والمستوعنا  ت هد  تس

بالتأكيد وجود  ال  من المقاوم  المسل   ، والتصد ي لها، إ اف  إل  المظاهرا  وايعتصاما  
 واي تجاجا  السلمي   وال عبي   .
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كاني   ت قيم لكن  مسؤوي  أمني ا  فلسعيني ا  رفيع المستو  استبعد في ات صال هاتفي  مع  المونيتور   إم
السيناريو الذي تدعو إليط  ماا بنقل العمل المسل ح  د  إسرائيل إل  ال ف  ، ألن  ذلل كفيل ب رب 
الم رو  الوعني  برم تط، وا عا   بالسلع  الفلسعيني   كل ها، والفلسعيني ون ليسوا بهذر السذاج  التي 

السلع  في ال ف   تسمح بالمقاوم  السلمي   تجعلهم انت اري ين بهذر العريق  العدمي   . وأ اف أن   
وال عبي    د  اي ت ل في ال ف  ، وهي تؤتي أكلها أكالر بكالير من بعع األعمال المسل    التي 

  ررها أكالر من نفعها، وي يستفيد منها سو  اليمين ا سرائيلي  .
قدره الفصائل الفلسعيني   عل  وهو ما يت فم مع ت كيل أوساع أمني   فلسعيني   معلع العام الجاري ب

نقل عملي اتها من    ه إل  ال ف  ، ألن  ذلل يبدو أمرا  صعبا  في هذر المر ل ، والرد  ا سرائيلي  
سيكون موجعا ، كما أن  انع م العملي ا  من ال ف   صعب ومعق د للغاي ، والخ يا المسل    هنال 

تعتبرها هدفا ، والسلع  الفلسعيني   التي ترفع وجود تخ ع لم  ق  م دوج ، من  بل إسرائيل التي 
أي  س   آخر  ير س  ها في مناعم ال ف  ، لن تسمح ل ماا والجهاد بجر  ال ف   الغربي   إل  

 مرب ع مواجه  مسل    مع إسرائيل.
 
 استراحة محارب·

ل ف   الغربي  ،  ول و د استعلع  المونيتور  في األي ام األخيره آراء عدد من مسؤولي  ماا في ا
ط، فقال أ دهم راف ا  ك ف هوي تط:   الو ع األمني  في ال ف   الغربي    إمكاني   ت قيم مالل هذا التوج 
ء للغاي ، وما إن تو  ف   رب    ه،  ت   بدأ  السلع  الفلسعيني   ت ن   م   اعتقاي   سي 

ل   رب أي  مفاصل تنظيمي   جديده واستدعاءا  أمني   في  م  عناصر  ماا هنال، مم ا يعمل ع
 د تن أ في ال ف  ، بما في ذلل أي  نواه عسكري   صغيره، ويعر ل أي  تفكير أو تخعيع لنقل المقاوم  
المسل    من    ه إل  ال ف   . مع العلم أن  السلع  الفلسعيني    ن    مل  اعتقاي  مكال ف  في 

ما ي ، في مدن الخليل ونابلا ورام هللا في ال ف   صفوف عناصر  ماا خ ل األي ام القليل  ال
رين، بعد تنظيمهم ا تفاي  بانتهاء  رب    ه.  الغربي  ،  مل  أسر  م ر 

واع لع  المونيتور  عل  مو ف داخل  ماا يعر   إمكاني   العمل الجاد   عاده بناء أجه تها 
ا  ايعتقاي  واي تياي  للكوادر العسكري   في ال ف  ، التي اعتراها ال عف الناتج عن عملي  

العسكري  ، وتدمير البني  الت تي   لها في السنوا  األخيره، ألن  ال ف   ستكون السا   ال قيقي   
للمعرك  مع إسرائيل، وتنت ر فيها األهداف ا سرائيلي   العسكري   وايستيعاني   عل  مدار الساع ، 

سرائيلي  هنال، مم ا يمه د العريم لت قيم انس ابا  متو  ع ، ويمكن توجيط  ربا  مؤلم  للتواجد ا 
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كما  صل في    ه، عل  الر م من المخاوف من إمكاني   الصدام مع السلع  الفلسعيني  ، وهو ما 
 يتعل ب  وارا  هادئا  معها للوصول إل  برنامج سياسي  مت فم عليط .

ني  األوسع انت ارا  التابع ل ماا، ذكر  أن  مسار لكن    بك  فلسعين لل وار  وهي المنتد  ا لكترو 
،  يث %11المقاوم  المسل    في ال ف   آخذ بايرتفا ، و د ا داد في  رب    ه األخيره بنسب  

، بمعد ل  0111 هد    11نقع  مواجه  يومي ا ، واست هد  11نقع  مواجه  مع الجيش ا سرائيلي 
من القدا، ونف ذ   511 ال  اعتقال، و 0151، إ اف  إل  فلسعيني ا  في ال ف  ، وأصيب المئا 

عبوه  03عملي   إع م نار، وتفجير  11هجم  بال جاجا  ال ار   عل  أهداف إسرائيلي  ، و 013
 ناسف ، وعملي ا  ععن ودها عد ه، وم اولتين لم تنج ا  دخال سي ارا  مفخ خ  داخل إسرائيل.

 المونيتور  ر ب  ال رك  ال اليال  في نقل المواجه  المسل    وأبد  مسؤول في  ماا في  ديث إل  
إل  ال ف  . وعند سؤالي لط إذا كان عدم نجا  مالل هذا السيناريو، يعني أن تعيش    ه  ربا   ريب  

 روب مت  ق   3من مسا   فلسعين التاريخي   خا    %0مع إسرائيل؟  ال:     ه التي ت ك ل 
 ان و   أن تأخذ استرا   م ارب، وترم م بناها الت تي  ، وتفسح المجال سنوا ، و  3خ ل أ ل  من 

أمام جبها  أخر  هادئ  ألن ت تعل مع إسرائيل. فالفلسعيني ون متواجدون في كل  الدول التي ترتبع 
 ب دود مع إسرائيل، وبإمكانهم أن يأخذوا  مام المبادره، ويمن وا    ه فرص  التقاع األنفاا .

9/9/4102 المونيتور،  
 
 حماس "عقالنية"سـر  .73

 عريب الرنتاوي
في الجول  األخيره من الصرا  بين القعبين الفلسعينيين عل  ” والده العفل“بد   ماا كما لو أنها 

السلع  ... مال الناعقون باسمها إل  تعظيم فوائد ال وار وايبتعاد عن المهاترا ، و دد كاليرون 
 ف عبر  ا ا  الف ائيا ، وكانوا  ديدي الالق ، بإن ال وار منهم عل  عدم جوا  عر    ايا الخ

و در، كفيل بتجسير الفجوه التي تباعد ما بين العرفين، مهما اتسع   قتها ... مقابل ذلل، بدا 
خعاب السلع  وفتح، هجوميا  وتهديديا ، سيما ما صدر منط عل  لسان الرئيا م مود عباا 

  خصيا .
، والتي تفوم ربما  اج  فتح ” كوم  الوفام”ن،  اج   ماا للمصال   وإنها ال اج ، يجادل كاليرو 

لها في هذر الل ظ  التكتيكي  ...  ماا التي خا    ربا  مكلف  وتدميري ، بن  منظوم  موا فها 
ل  األبد ... لقد جر  تدمير مسا ا   وسياساتها ورهاناتها عل  هدف رفع ال صار، مره وا ده وار
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بلداتها ومخيماتها،  ربانا  لرفع ال صار وفتح المعابر، و د بدا أن صمود أهل واسع  من مدن   ه و 
  ه وبسال  مقاومتها،  د جعل  ت قيم هذا الهدف أمرا  ممكنا ، كما لم ي دث من  بل، أ لط عوال 

 سنوا  اينقسام السبع العجاف.
ن م روعا  بعوده لكن ما أن و ع  ال رب أو ارها،  ت  اكت ف   ماا أن رفع ال صار، سيكو 

” ... عربوش“السلع  إل  القعا ، بقوه، ي عوده  كلي ، أو عل   د تعبير الرئيا أبو ما ن مجرد 
الم ليت ح في سيام مفاو ا  القاهره وما بعدها، أن األمر ي يتعلم بعوده السلع  إل    ه ف سب، 

والم  من األعراف بل وتقليص نفوذ  ماا وتخفيف  ب تها عل  مؤسسا  ال كم في القعا ، 
العربي  والدولي  من يريد الذهاب إل  ما هو أبعد من ذلل: تقليم أظافر  ماا وتقليع أنيابها... لقد 
ظهر ل ماا أنها أمام معادل   اسي  للغاي : كل تقدم عل  عريم رفع ال صار وفتح المعابر وارعاده 

لعتها عل  القعا  ... هنا تصعدم ا عمار، سيكون مرهونا  بتراجع  ماا وانكفاء دورها وتقليص س
  سابا  ال رك  مع مصالح  ا نتها ال عبي ، فكيف ستتصرف؟ ... ن ن  ت  اآلن، ي ندري.

يوما  من القتال ال اري، أن  ماا ستجد  50إن ظل ال ال عل  هذا المنوال، ستكون النتيج  بعد 
و يالما يمم  وجهل، من دون أن  نفسها م اصره باألنقاع والخرائب التي تمتد عل  امتداد البصر،

يرفع ال صار، ومن دون أن تفتح المعابر ... مالل هذر النتيج ، ستكون كارالي  عل  أهل   ه وعل  
” العق ني “ ماا، وامتدادا   ت  السلع  نفسها، وهذا السيناريو الكابوسي، كفيل و در، بتفجير منابع 

ل  األ ل، ل بتعاد عن أي  مظاهر استف ا  أو في خعاب ال رك ، ويدفع كبار الناعقين باسمها ع
” عق ني “استع ئي ، لم تكن  ائب  عن خعابهم ولهجتهم في مرا ل سابق  عل  أي   ال... سر 

 عباا عليها.” هجومي ”و”  وه“ ماا اليوم، هو ذاتط، سر 
بئ  في الخعاب، ي تمنع  ماا بالعبع، من ممارس   ت  أ كال التع” العق ني “مالل هذر 

يعي ها ن عاء فتح في ”  ال  رعب“والت ريع  د فتح والسلع  والرئيا، ولقد تواتر  التقارير عن 
القعا ، ورأينا سيدا  من  ماا يصعففن في عابور عويل،  ام   ليافعا  من نفا ال جم 

المقصود وتتوعد باينتصار عليط ... وي أ سب أن ” ابن اليهودي “والخع والعرا  والتصميم، تندد بر 
عق ني  “بينيامين نتنياهو، فاألخير من أبوين يهوديين، ما يعني أنناأمام ” ابن اليهودي “بر 

 ، كما تقول ال كاي  ال عبي  المعروف .”أم العفل“، وليا أمام سلول صادر عن ”ا عراري 
م ي ينفع في ظل و ع كهذا، أن يقال ألهل   ه، بأن  ماا ليس  مسؤول  عن استمرار  صاره

وبقاء خرائبهم عل   الها، و د تأتي ساع  تنقلب فيها الم اعر وال سابا ، وربما هنا تكمن رهانا  
رام هللا، و د يأتي  من تصبح فيط عوده السلع ، بأي الم ، معلبا  للخ ص من ج يم المعاناه 
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، وي ريب ا نساني  ... مالل هذر اي تماي ،  ير مستبعده، بل ومرج  ، إن لم نتوصل إل   لول
 في إن  ماا تدرل هذا ب   ل، وتعمل ما في وسعها لتفاديط.

ستكون مخعئ  تماما  إن هي ظن ، أن تكتيكا  كهذا يمكن أن يعجل في استعاده ” رام هللا“عل  أن 
نفوذها وتع ي  مكانتها .... وأ سب أن السلع  التي تنا م  مع المقاوم  في فتره ال رب، ووفر  

ياسي  والوعني ، بعد فتره من التردد وايرتبال، كسب  كاليرا  جراء هذا المو ف، وأمكن لها التغعي  الس
لها أن ت سن صورتها وتع   مكانتها في األسابيع األخيره لل رب والمفاو ا  ... لكنني ومن دون 
أن امتلل أي  نتائج يستع عا   د تكون أجري  بعد فتح النار عل   ماا، أكاد أج م، بأن 

المتآكل  أص   ... وي أدري ما الذي ينفع ”  عبيتهم“ع  وفتح والرئيا،  د خسروا الم يد من السل
  رك  ت رر، أن تكسب ا ترام الخارج وتخسر نفوذها و عبيتها في الداخل.

وسوف تواجط السلع  أسوأ كوابيسها، إن هي لم تسار  في توفير كل ما يل م من دور وجهد لرفع 
األنقاع التي ير   ت   عبئها أكالر من اللث سكان القعا  ... سيما إن تأكد ال صار والمعاناه و 

للسلع ، بعد  ين لن يعول، بأن رهاناتها اليائس  عل  الخيار التفاو ي، لن تأخذها إل  معر ، 
 في  عا    ه.” األخ ر“وأنها أكل  يوم أكل الالور 

01/9/4102، الدستور، عّمان  
 
 وقاحةنتنياهو المنافق في ذروة ال .74

 ب. ميخائيل
 النفام: ادعاء  خص أنط ذو  يم اخ  ي  سامي  مع سلول يبرهن عل  عكا ذلل  )معجم 

 اوكسفورد(.
التق  رئيا الو راء نتنياهو  بل ب ع  ايام مع نائبين من مجلا النواب ايمريكي. و ال لهما:  ن ن 

والقاعده والمنظما  ايرهابي  نتابع اي داث في ه ب  الجوين، ونر  النصره و ماا و  ب هللا 
 ايخر  التي تعتدي عل  كل  يم  سلوكي  دولي ... .

انسان ايكالري  الغالب   1011هذا ما  الط ال خص الذي أنه  جي ط منذ  من  ريب  تل ن و من 
 منهم من المدنيين مع العدوان عل  كل  يم السلول الدولي.

وجه  لجان ت قيقها  إذان ال  نفسها ا سانا  خما وأ اف:  وأنا اعتقد أن ايمم المت ده ست س
ن و ايرهابيين الذين يدوسون القيم والمعايير التي أتسس  عليها ايمم المت ده بدل هجماتهم اآللي  

 عل  اسرائيل .
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هذا ما  الط ال خص الذي م ا س   جو جي ط  بل ايام معدوده أ ياء سكني  كامل  مع سكانها 
 فرص  نفسها  ير  ليل من القيم والمعايير التي أتسس  عليها ايمم المت ده.ا يانا، وداا في ال

وبعد أن انته  ال ديث ذهب بيبي ال  بيتط، وفي الغد  صادر  اربع  آيف دونم اخر  من ارع 
م تل  كي يبني فيها مستوعنا  اخر  ينقل اليها آيفا آخرين من مواعني دولتط. ولم يترل بذلل 

 ده أو معيارا وا دا أو  انونا دوليا وا دا أو واليق  وا ده من كل القيم والمعايير تقريبا  يم  وا
والقوانين والوالائم التي أتسس  ايمم المت ده عليها، لم يدتسها ويس قها وي عمها ويعركها. ويمكن أن 

كفي وي يد نقول في ذلل، بل إننا لنقولط بقدر كبير من ايستيقان أنط يوجد في كل ما  يل آنفا ما ي
 لنقول إن بنيامين نتنياهو الب  بنجا   ائد لكل معالب التعريف المعجمي لر  النفام .

آب،  11الذين ما  الوا ي ك ون في عظم نفام رئيا الو راء. في  ألولئلونأتي بمالال صغير آخر 
في  دث مصور، عبر السيد نتنياهو عن ت ع عط العميم لقعع رأا ص في امريكي بسكين  اتل 

 ن رجال داعش، وهذا في ال قيق  عمل  بيح.م
آب  بل ذلل القتل المخيف بيوم وا د، أجا  رئيا الو راء  تل ر يع عمرر الماني  أ هر  09وفي 

مع أمط آم  أن يكون األب معهما فيمو ، ونفذ اي تيال وكان النجا  ج ئيا فتم تفجير الر يع 
 ط سيت وج مره اخر  ويتمنح فرص  اخر (.وأمط وي يتعرف مصير األب )وليا ذلل فظيعا ألن

إنط عجيب. مر يوم وا د فقع بعد  تل مستريح، فهل كان ت ع   بلغ اعمام النفا بسبب اعدام 
 آخر؟ وهل تن ع كرام  ر يع عن كرام  ص في ب يء ما؟.

ربما جاء ذلل ال يء فقع كي يعلمنا فص  من فصول النفام؛ ألنط يتبين أنط ليا الفعل هو الذي 
ذروه  إذاعندما تقت ي  رورا  النفام ذلل. هل  تل  بسكين؟ أن   –ي دد ايمر ا يانا بل األداه 

 القتل ال يواني. هل  تل  بصاروخ موجط باللي ر؟ أن  اذا ذروه التقدم ايخ  ي..
لن لكن نتنياهو بلغ ذروه  درتط عل  النفام بعد المو  الفظيع لدانييل تريغرمان إبن الرابع ، فقد أع

متجهما أن  تل دانييل  جريم   رب م اعف  . ووعد اي ا بأن تدفع  ماا عن ذلل المنا باهظا، 
 وهي كلما  يذع .

في الخمسين يوما التي سبق  ذلل اليوم المتر،  تل الجيش ايسرائيلي في كل يوم ع ره اويد، ع ره 
جريم   رب  511أو ولد  تيل  511من  أكالرعل  اي ل، في كل يوم. وبلغ ال اصل العام 

 م اعف  كما عر ف بيبي ذلل. فمن يدفع الالمن عن ذلل؟.
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وليس  تلل أيها القراء ايع اء مجرد  عع  نفام من أفخر نو . إنها مر    مده   عظيم  
 اي تمال للفو  بلقب ذروه الو ا  .

 هآرتا
 01/9/4102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 األوسط ويتعين على إسرائيل أن تنخرط فيها توجد اصطفافات جديدة في الشرق  .75

 إيلي افيدار
بعد عقود من الجمود، ت ول ال رم ايوسع ال  المكان ايكالر دينامي  في العالم. فمنظوم  
الت الفا  اي ليمي  توجد في  رك  دائم : عدو ايما هو صديم اليوم، وصديم ايما سيكون 

  ير ذي صل   دا.
  ايخيره هو الت الف ايستراتيجي بين مصر، السعودي ، ات اد ايمارا ، الم ور ايبر  في السن

الكوي  والب رين. فللمره ايول  في تاريا العالم العربي، هذا هو ات اد ي تقودر دول  سائده أو  عيم 
 كري ماتي بل فكره.

يران،   ب  د ا –هذا  لف سني يسع  ال  الو وف في وجط ال ركا  ايس مي  بكل ان قا اتها 
هللا، ايسد، ايخوان المسلمين و ماا، وكذا في وجط  ركا  متعرف  كالدول  ايس مي  وجبه  

 النصره، والمصرفيين خاصتهم من  عر.
ليا لهذا ال لف مصدر ص  يا  خارج ال رم ايوسع. بالتأكيد ليا الوييا  المت ده. في 

عود المتعرفين في ليبيا، تونا، اليمن، العرام السعوده ومصر تريان في ايمريكيين مسؤولين عن ص
وسوريا. وهما مستعدتان للتعاون مع وا نعن في مواجه  الدول  ايس مي ، ولكنهما لن يمن اها  م 

 الفيتو عل  سلوكهما.
ليس  اسرائيل ج ءا من مجموع  الدول هذر، ولكن ن أ لنا تماالل مصالح وخصوم  م ترك  مع 

 التركي. –ري القع –الم ور ال ماسي 
وجاء اينتقاد عل  «. الجرف الصامد»هذا هو ال لف الذي منح اسرائيل مجال عمل في االناء 

اسرائيل في االناء ال مل  من اوروبا ومن الوييا  المت ده، ولكن في العالم العربي بالذا  رأوا في 
   ه جبه  اخر  في الصرا   د ايصولي  ايس مي .

« ال ياه»هم ي يرون في اسرائيل عدوا. مقال ن ر مؤخرا في ص يف  لقد أو ح السعوديون أن
 العربي في صيغتط التاريخي . –يت دث صرا    ت  عن انهاء الن ا  ايسرائيلي 
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وتركيا )اللتان ليستا عربيتين( و عر، المع ول  عن با ي  إيرانفخصوم اسرائيل، كما  يل هنال، هما 
العربي  ايتفام ال امل مع اسرائيل مقبوي، كما يق ي المقال.  العالم العربي. وجعل  عف اينظم 

 اما اسرائيل فت تفظ منذئذ بصم  معبم.
 

 الفلسطيني المفضل
« الجرف الصامد»السعودي. ففي أالناء  –فتح والسلع  الفلسعيني  هما ج ء من الم ور المصري 

. وأخيرا  سم ابو ما ن في ديينوالسعو تردد عباا بين التنسيم السياسي مع  ماا وبين المصريين 
صالح ال لف مع اينظم  العربي  المعتدل . وعاد ليتخذ خعا  ا ما  د  ماا، استمر بعد ال رب 

بالنسب  يختعاف  باألكاذيباي ا: فعباا يسرب توبيخاتط لخالد م عل في  عر، يتهم  ماا 
 الفتيان بل  ت  يهدد ب ل  كوم  الو ده.

ابو ما ن ي يمكنط أن يسيعر عل    ه. و ت  انجا اتط في ال ف  تعرف السعودي  ومصر أن 
الغربي  مو ع خعر. ولكن من بين الخيارا  عل  العاول ، عباا هو الفلسعيني المف ل عليهما. 
كما أن المصريين يواصلون جهودهم للتأالير عل   ماا في   ه. و د أعع  جهودهم المارها مؤخرا 

مصال ا  أصبحر وم ال   عر )في  عر اعتقدوا ان ابو مر وم  ين الغي  تأ يره موس  ابو م
 اكالر مما ينبغي(، ونائب رئيا المكتب السياسي ل ماا اعلن أنط ينتقل ال  السكن في القعا .

ما تريدر مصر والسعودي   قا هو خعوه سياسي  بين اسرائيل والسلع  الفلسعيني . ليا لديهما 
ايوسع مستقرا. ولكن يمكنها ان تخلم افقا م ليا وت عف اوهام: هذر الخعوه لن تجعل ال رم 

 ماا،  عر وتركيا؛ تغلم جبه  اخر  في مواجه  ايس م المتعرف، وتوجط أساا اينتبار والجهد 
 ال  سوريا، العرام وليبيا. هذر اهداف هام  لما يكفي يستالمار الجهود فيها.

 
 بصدق وتواضع

ايخيرين ولكن هذا و ع مؤ   فقع. فالعالم مصدوم من  ال غع من اسرائيل خف في ايسبوعين
 عع رؤوا الص افي ين ايمريكيين ولكنط ي ي ال ي يعتقد أن الفلسعينيين هم داعش، تماما ماللما 

 ايلول المسأل  الفلسعيني  عن جدول ايعمال. 00لم ت عب عمليا  
الجوين ال  السوريين   عادها رينا  نفسها توجد كل اسباب ال ذر في هذر الل ظ . لو كنا  سرائيل

 بل عقد من ال مان، لكان   وا  داعش وجبه  النصره اين تصعاد السمل في ب يره عبريا، تماما 
ماللما يجلا   ب هللا عل  الجدار العيب و ماا ت فر من ت    دود   ه. ولكن السلبي  ليس  
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دينامي . فالت ديا  الجديده عل  ايبواب. خيارا هي ايخر . فالمنظوم ، وهذا ما سبم ان  لنار، 
والمعلوب هو خعوه متوا ع  وذكي  تتناسب والفرص  ال الي . ي توجد  لول س ري ، كما ي توجد 
خعوا  ا ادي  الجانب ت ل كل ت ديا  الساع . العكا هو الص يح، اينس ابا  ا ادي  الجانب 

هاب. والخعوا  التالي  يجب أن تكون بعيده من لبنان ومن   ه خلق  فرا ا امتأل بم افل اير 
بما في ذلل داخل الجمهور ايسرائيلي، وكذا  –المد ، وان تتم بتنسيم وتوافم واسعين  در ايمكان 

مع رؤي  اسرائيل خريع   انسجاممع الدول العربي  المعتدل . وتر  اينظم  الهام  في العالم العربي 
ايمني  ايسرائيلي . فالسعوديون والمصريون يقرأون   عراريا ل انصاتا  أكالرالتهديدا ، وستكون 

ايستع عا  التي تعلن أن  ماا ستنتصر عل  ابو ما ن في انتخابا  ديمقراعي  في ال ف . 
وهما ستوافقان عل  العلب من عباا سياس  داخلي  تساعد الفلسعينيين وليا فقع توجيط ايتهاما  

فلسعيني هو مصل    كم للسلع ، باستالناء أنط ي يمكنط أن يقوم عل  . وبناء اي تصاد ال سرائيل
 اساا الفساد.

ايساا الالاني للمسيره يجب أن يكون الصدم، تجار الخارج وتجار الخارج عل   د سواء. فعل  
الصدم ان يأتي ب كل عرع اسرائيلي لمسيره سياسي ، وا عي ، عويل  السنين، تقوم عل  أساا 

كل  يء سيكون »كوابح. اسرائيل تو ح أنها ي يمكنها بعد اليوم أن تكتفي بالوعد أن التوا نا  وال
بعد اينس اب. ي عندما يكون البديل   ه اخر  في ال ف  الغربي . ومقابل ايعتراف « عل  ما يرام

 با تياجاتها ايمني ، ستكون اسرائيل مستعده لل ديث عن تنا ي .
الصدم في السا   الداخلي . فقد نفد صبر الجمهور  قا من الوعود هام بقدر ي يقل عن ذلل هو 

اينتخابي  التي تنتهل بعدها فورا؛  عارا  الس م المأخوذه من الدعاي  لل مص، او الوعود 
باينتصارا  العسكري  الج ئي  وال مع . هذر وتلل أي ا ات    كابتكارا  سع ي  لمكاتب 

لي في تاج ال  خعاب سياسي نا ج، يعترف بمكاننا في ال رم الدعاي . اما الجمهور ايسرائي
 ايوسع. خعاب  قيقي، ي يتجاهل التهديدا  أمام أبوابنا، وي يهمل الفرص التي تقع في عريقنا.

 بعد الصيف ايخير، ي يمكن لمواعني اسرائيل أن يكتفوا بأ ل.
9/9/4102معاريف االسبوع   

01/9/4102، القدس العربي، لندن  
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