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الإثنني، 2014/9/1

االحتالل  اإعادة  “اإمكانية  الزهار  حممود  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  ا�ستبعد   •

لقاء  يف  وقال،  �سورة”،  باأي  النار  اإطالق  لوقف  ت�سعى  كانت  قيادته  الأن  غزة  على  حربه 

“نحن ال ناأمن غدر االحتالل، ولدينا من  “القد�س” الفل�سطينية:  تلفزيوين عر�سته ف�سائية 

القدرات ما يردعه حال فكر ب�سن عدوان على القطاع”. واأ�سار اإىل اأن ما بني يدي حركته من 

ال�سجون  اأ�رسى فل�سطينيني من  اأ�رسى” �سيكونون ثمناً الإطالق �رساح  اإ�رسائيليني  “جنود 

.
1
االإ�رسائيلية

اأفرج جي�س االحتالل االإ�رسائيلي عن النائب يف املجل�س الت�رسيعي الفل�سطيني اأحمد طوطح   •

.
2
والوزير ال�سابق خالد اأبو عرفة، بعد اعتقالهما اإدارياً لثالثة اأ�سهر

قال املتحدث با�سم حركة فتح اأحمد ع�ساف: “نحن ب�سدد معركة �سيا�سية ملحا�سبة حكومة   •

وحدة  تتطلب  املعركة  “هذه  اأن  على  م�سدداً  االإن�سانية”،  �سد  جرائمها  على  االحتالل  دولة 

.
وطنية عمادها امل�ساركة وعدم االإق�ساء”3

“عندما تقتل  قال وزير االقت�ساد االإ�رسائيلي نفتايل بينت، يف ت�رسيح لالإذاعة االإ�رسائيلية:   •

 .
اإ�رسائيل الفل�سطينيني جتلب احلياة الإ�رسائيليني، وعندما يهدمون نحن نبني”4

الربملان  اأمام  األقاها  كلمة  يف  اأوغلو،  داود  اأحمد  اجلديد  الرتكي  الوزراء  رئي�س  ا�ستبعد   •

الرتكي يف اأنقرة، تطبيع العالقات مع “اإ�رسائيل” طاملا مل ترفع احل�سار، وتوقف عدوانها 

.
5

عن قطاع غزة

با�رس ن�سطاء اإغاثة وم�سوؤولون يف عدد من اجلمعيات واملوؤ�س�سات االإن�سانية فعاليات حملة   •

عاملية بقيمة مليار دوالر الإغاثة قطاع غزة واإعادة اإعماره، واأعلنوا يف البيان اخلتامي مللتقى 

رعته موؤ�س�سة قطر اخلريية يف الدوحة، االكتتاب مببلغ مئة مليون دوالر من قبل امل�ساركني، 

.
6
على اأن ت�ستويف احلملة جمع التربعات يف خمتلف املجاالت خالل ال�سهور املقبلة

اإنه مت حتى االآن اإدخال  قال حممد عتيق الفالحي، اأمني عام هيئة الهالل االأحمر االإماراتي،   •

اأربع قوافل اإىل قطاع غزة ت�سم اأكرث من خم�سني �ساحنة، حملت ع�رسات االآالف من الطرود 

 2014 االإغاثية، كما بلغت قيمة امل�ساعدات التي مت تقدميها منذ بدء العدوان يف متوز/ يوليو 

على قطاع غزة 29 مليون دوالر من بينها 14 مليون دوالر للم�ست�سفى امليداين االإماراتي يف 

.
7
رفح، و15 مليون م�ساعدات اإغاثية
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70% من الدامناركيني يرون اأن “اإ�رسائيل قاتلة اأطفال”،  اأظهر ا�ستطالع للراأي اأن اأكرث من   •

وفق كربى ال�سحف الدامناركية يوالند�س بو�سنت Jyllands-Posten، وذلك و�سط ت�سامن 

.
8
كبري يف الدامنارك مع الفل�سطينيني منذ العدوان االإ�رسائيلي االأخري على قطاع غزة

قيادة  يف  وتنقالت  تغيريات  جملة  على  االإ�رسائيلي  اجلي�س  يف  االأركان  هيئة  قيادة  �سادقت   •

العميد  وتعيني   Mickey Edelstein اأدلي�ستاين  ميكي  غزة  فرقة  قائد  نقل  اأبرزها  اجلي�س، 

 .
9
اإيتاي فريوب Itai Virob خلفاً له

اإىل  الرامية  الفظيعة  االإ�رسائيلية  ال�سلطات  خطة  اإن  )اأمن�ستي(  الدولية  العفو  منظمة  قالت   •

اأرا�سي ال�سفة الغربية تعترب غري �رسعية  اآالف دومن( من  األف فدان )اأربعة  م�سادرة نحو 

.
10ً

ويجب اإلغاوؤها فورا

اقتحموا  احتاللياً  عن�رساً   1,326 اإن  لها،  بيان  والرتاث، يف  للوقف  االأق�سى  موؤ�س�سة  قالت   •

.
امل�سجد االأق�سى املبارك خالل �سهر اآب/ اأغ�سط�س 112014

الثالثاء، 2014/9/2

�سادق جمل�س الوزراء الفل�سطيني، خالل جل�سته االأ�سبوعية، على اإلغاء قرار جمل�س الوزراء   •

وذلك  واملحررين،  االأ�رسى  �سوؤون  وزارة  على  باالإ�رساف  العي�سة  �سوقي  الوزير  بتكليف 

ا�ستناداً اإىل املر�سوم الرئا�سي ال�سادر بهذا اخل�سو�س، والقا�سي بتحويلها من وزارة تتبع 

للحكومة، اإىل هيئة وطنية عليا ل�سوؤون االأ�رسى واملحررين تتبع ملنظمة التحرير الفل�سطينية، 

�سوؤون  وزير  قراقع  عي�سى  وتعيني  الفل�سطينية،  الرئا�سة  واإ�رساف  الإ�رسافها  وتخ�سع 

.
12

االأ�رسى واملحررين ال�سابق رئي�ساً لهذه الهيئة

قال وكيل وزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان يف غزة ناجي �رسحان، اإن “احلرب على قطاع غزة   •

دمرت اأكرث من 9,800 وحدة �سكنية ب�سكل كامل، وقرابة ثمانية اآالف وحدة �سكنية دمرت 

األف وحدة �سكنية دمرت ب�سكل   46 ب�سكل جزئي، لت�سبح غري قابلة لل�سكن”، و“اأكرث من 

اأولية واأن عمليات احل�رس واالإح�ساء مل  “هذه االأعداد  اأن  جزئي طفيف ومتو�سط”، موؤكداً 

.
تنته بعد”، واأن “اإعادة االإعمار حتتاج اإىل مبلغ مليار ون�سف املليار دوالر”13

التكلفة  اإن  اأبيب،  تل  يف  اقت�سادي  موؤمتر  يف  يعلون،  مو�سيه  االإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  قال   •

مليار   2.5 )نحو  �سيكل  مليارات  ت�سعة  للحرب على قطاع غزة زادت عن  البحتة  الع�سكرية 

دوالر(، واأ�ساف “لقد هاجمنا اأكرث من �ستة اآالف هدف، اأكرث من 500 منها جواً، و900 براً 

وبحراً”. و�سدد على اأن الف�سائل يف غزة ما تزال حتتفظ برت�سانة كبرية من االأ�سلحة بالرغم 

.
14

من الق�سف الكثيف
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الفل�سطيني  املركز  اأجراه  الذي  غزة،  قطاع  يف  باحلرب  اخلا�س  اال�ستطالع  نتائج  اأ�سارت   •

للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية، اإىل ارتفاع كبري يف �سعبية حما�س وقادتها، وانخفا�س كبري يف 

�سعبية حركة فتح والرئي�س حممود عبا�س، واأنه لو جرت انتخابات رئا�سية اليوم وتر�سح 

على  وعبا�س   %61 على  هنية  يح�سل  هنية،  واإ�سماعيل  عبا�س  حممود  هما  فقط  اثنان  فيها 

على  الربغوثي  فيح�سل  هنية  واإ�سماعيل  الربغوثي  مروان  بني  املناف�سة  كانت  ولو   .%32

45% وهنية على 49%. ولو كانت املناف�سة بني عبا�س والربغوثي وهنية، فاإن هنية يح�سل 

على 48% والربغوثي على 29% وعبا�س على 19%. ولو جرت انتخابات برملانية مب�ساركة 

على  �ستح�سل  حما�س  حلركة  التابعة  واالإ�سالح  التغيري  قائمة  فاإن  ال�سيا�سية  القوى  كافة 

46%، وفتح على 31%، وكافة القوائم االأخرى جمتمعة على 7%، وقالت 17% اإنها مل تقرر 

بعد ملن �ست�سوت.

اأن اجلمهور يرى حما�س منت�رسة و“اإ�رسائيل” مهزومة ع�سكرياً  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كذلك   

انت�رست.  قد  “اإ�رسائيل”  اأن  و%3  انت�رست،  قد  حما�س  اأن   %79 يعتقد  حيث  و�سيا�سياً، 

اإنهم   %94 قال  االأف�سل الإنهاء االحتالل، حيث  امل�سلح هو  اأن نهج حما�س  ويرى اجلمهور 

را�سون عن اأداء حما�س الع�سكري يف مواجهة القوات االإ�رسائيلية، و78% را�سون عن اأداء 

حما�س يف الدفاع عن املدنيني، و89% را�سون عن اأداء حما�س االإعالمي. كما اأيد 86% اإطالق 

ال�سواريخ على “اإ�رسائيل” اإذ مل يتم اإنهاء احل�سار واالإغالق، كما اأعلن 57% رف�سهم حّل 

.
15

التنظيمات امل�سلحة يف القطاع

اأمهل االحتاد االأوروبي “اإ�رسائيل” حتى نهاية اأيلول/ �سبتمرب 2014 الإي�ساح م�سدر من�ساأ   •

ت�سنيع واإنتاج ال�سادرات احليوانية االإ�رسائيلية املوجهة لدول االحتاد، قبل منع ا�ستريادها 

.
16

يف حال مل ُتقدِّم “اإ�رسائيل” وثائق مقنعة ب�ساأن جهة املن�ساأ والت�سنيع

الأربعاء، 2014/9/3

 Noble Energy اإنرجي  نوبل  �رسكة  اإن  االإ�رسائيلي  ليفياثان  حقل  يف  ال�رسكاء  اأحد  قال   •

لالأردن  الطبيعي  الغاز  45 مليار مرت مكعب من  للتفاو�س على توريد  نوايا  وقعت خطاب 

على مدى 15 عاماً. وقدر م�سوؤول بقطاع الغاز، طلب عدم ذكر ا�سمه، اأن تبلغ قيمة ال�سفقة نحو 

.
17

15 مليار دوالر

دعا اأحمد بحر، رئي�س املجل�س الت�رسيعي الفل�سطيني باالإنابة، احلكومة الفل�سطينية اإىل القيام   •

االإعمار،  باإعادة  يتعلق  فيما  خا�سة  غزة،  قطاع  الفل�سطيني يف  ال�سعب  اأبناء  جتاه  مبهامها 

والعمل على �رسف رواتب املوظفني يف قطاع غزة ودجمهم �سمن ك�سوفات موظفي ال�سلطة. 
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وقال بحر: “هناك تق�سري من حكومة الوفاق الوطني با�ستالم مهامها والقيام بواجبها جتاه 

.
غزة”18

طرح قادة اأمنيون وع�سكريون اإ�رسائيليون، ومن بينهم وزير الدفاع مو�سيه يعلون، خالل   •

زيادة  طلب  )الكابينت(،  واالأمنية  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  امل�سغر  الوزاري  املجل�س  اجتماع 

ميزانية االأمن مببلغ 20 مليار �سيكل )نحو 5.6 مليار دوالر(، بحيث يتم زيادة ميزانية 2014 

بت�سعة مليارات �سيكل )نحو 2.5 مليار دوالر(، وميزانية 2015 بـ 11 مليار �سيكل )نحو 3.1 مليار 

.
19

دوالر(

اأقرت بلدية االحتالل يف مدينة القد�س بناء 2,200 وحدة ا�ستيطانية يف حي ال�سواري �رسقي   •

املدينة، وفق خطة �ستخ�سع لعملية اإجرائية طويلة قبل بدء تطبيقها. وقال رئي�س بلدية القد�س 

“تر�سيخ ال�سيادة االإ�رسائيلية على القد�س ال�رسقية  “اإن هذا امل�رسوع يرمي اإىل  نري بركات: 

.
واحلفاظ على وحدتها”20

على  احلايل  احل�سار  بقاء  مع  اأنه  من  كرينبول  بيري  االأونروا  لوكالة  العام  املفو�س  حذر   •

.
21

قطاع غزة، فاإن عملية اإعادة االإعمار قد ت�ستغرق اأكرث من عقد. لذلك، يجب رفع احل�سار

اأن تفح�س  االأمريكية  االإدارة  االأمريكية جي �سرتيت من  الي�سارية  اليهودية  املنظمة  طالبت   •

على  اال�ستيالء  اإعالنها  بعد  قرارات  �سّدها  تتخذ  واأن  “اإ�رسائيل”،  مع  جدياً  عالقاتها 

اآالف دومن يف منطقة بيت حلم و�سمها للم�ستعمرات. وذكر موقع �سحيفة معاريف  اأربعة 

�سّد  اإجراءات  باتخاذ  يهودية  منظمة  فيها  تطالب  التي  االأوىل  املرة  هي  هذه  اأن  العربية 

.
22

“اإ�رسائيل” ب�سبب اال�ستيطان

اخلمي�س، 2014/9/4

 Samantha Power قالت مندوبة الواليات املتحدة االأمريكية لدى جمل�س االأمن �سامانثا باور  •

الفل�سطينية  املبادرة  الإقرار  الدويل  االأمن  جمل�س  يف  قرار  ا�ست�سدار  �ستعار�س  وا�سنطن  اإن 

.
23

التي ترمي اإىل اإنهاء االحتالل االإ�رسائيلي يف ال�سفة الغربية يف غ�سون ثالث �سنوات

جلنة  بت�سكيل  اأمر  عبا�س  حممود  الرئي�س  اأن  كميل  اهلل  عبد  اللواء  طولكرم  حمافظ  اأعلن   •

النائب ح�سن خري�سة �سباح يوم  النار جتاه  اإطالق  للوقوف على مالب�سات حادث  حتقيق 

.
اخلمي�س 242014/9/4

االأمريكية:  اخلارجية  وزارة  مبنى  خارج  مقت�سب  �سحفي  لقاء  يف  عريقات،  �سائب  قال   •

اإنهاء  بوجوب  تتعلق  الفل�سطينية  القيادة  من  ر�سالة  كريي  ]جون[  الوزير  �سلمت  “لقد 

وفق  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  وقيام  حمدد،  زمني  �سقف  �سمن  االإ�رسائيلي  االحتالل 

.
67، وعا�سمتها القد�س ال�رسقية، لتعي�س باأمن و�سالم اإىل جانب اإ�رسائيل”25 حدود �سنة 



307

�أيلول/ �سبتمرب 2014

قال اأ�سامة حمدان، مدير دائرة العالقات اخلارجية بحركة حما�س، اإن طرح الواليات املتحدة   •

كونه  املتحدة،  االأمم  مل�سداقية  طعنة  مبنزلة  �سيكون  املقاومة  �سالح  بنزع  يق�سي  م�رسوعاً 

.
26

خمالفة �رسيحة مليثاق املنظمة الدولية الداعمة حلقوق ال�سعوب بالتخل�س من االحتالل

قال وزير االقت�ساد االإ�رسائيلي نفتايل بينت، يف لقاء مع �سحيفة معاريف، اإن “خيار الدولة   •

لهذا اخليار  “املوؤيدين  كل  داعياً  املا�سيني”،  ال�سهرين  ب�سكل كامل خالل  الفل�سطينية �سقط 

.
للرتاجع عن مواقفهم وعلى راأ�سهم رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو”27

نظمت موؤ�س�سات اأهلية فل�سطينية بالتعاون مع وكالة االأونروا حفل زفاف جماعي لـ 15 �ساباً   •

.
28

فل�سطينياً يف اأحد مراكز اإيواء نازحي العدوان االإ�رسائيلي مبدينة رفح جنوبي قطاع غزة

التكلفة  اإن  ا�ستية  حممد  )بكدار(  واالإعمار  للتنمية  االقت�سادي  املجل�س  رئي�س  اأعلن   •

مبلغ  ر�سد  بحيث  دوالر،  مليار   7.8 لـ  ت�سل  غزة  وتنمية  اإعمار  اإعادة  لعملية  االإجمالية 

املبا�رسة  املبا�رسة وغري  العاجلة، وقدرت اخل�سائر  االإغاثية  للحاجات  450 مليون دوالر 

للحاجات  3.02 مليار دوالر  4.4 مليار دوالر، يف حني و�سعت ميزانية بقيمة  بـ  للعدوان 

.
29

وغريه املياه  حتلية  وحمطة  امليناء  ي�سمل  مبا  التنموية، 

ت�رسيح  يف  العذاري،  زياد  تون�س  يف  االإ�سالمية  النه�سة  حركة  با�سم  الر�سمي  الناطق  قال   •

لوكالة االأنا�سول، اإن ال�سيخ را�سد الغنو�سي ي�سعى حلل اخلالفات بني حركتي فتح وحما�س، 

وحتقيق الوحدة الفل�سطينية، ا�ستجابة لدعوة �رسيحة تلقاها يف هذا اخل�سو�س من الرئي�س 

.
30

حممود عبا�س

اجلمعة، 2014/9/5

قال اإ�سماعيل هنية، نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، اإن حما�س “ال ميكن اأن تقبل   •

توافق  اأن حركته  اإىل  واأ�سار  املقاومة”،  اأو دويل مي�س �سالح  اإقليمي  قرار  اأي  تتعامل مع  اأو 

.
“على نزع �سالح املقاومة اإذا انتزع �سالح االحتالل ورحل عن اأر�سنا”31

امل�ستوطنني  وقتل  خطف  عملية  تفا�سيل  بن�رس  )ال�ساباك(،  االإ�رسائيلي  االأمن  جهاز  �سمح   •

القوا�سمي.  علي  ح�سام  اخللية  م�سوؤول  قدمها  التي  واالعرتافات  للتحقيقات  وفقاً  الثالثة، 

وبح�سب ما ن�رس موقع �سحيفة يديعوت احرونوت، فاإن العملية مل تكن بتوجيه من كتائب 

الهدف خطف ثالثة م�ستوطنني، ولكن  الع�سكري حلركة حما�س، ومل يكن  الق�سام، اجلناح 

الهدف كان خطف م�ستوطن واحد وهذا ما اأربك اخلاطفني وقادهم لقتل امل�ستوطنني الثالثة 

.
32

فور خطفهم
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قال حممود الزهار، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، اإن امتالك املقاومة الفل�سطينية يف   •

ال�سفة الغربية ربع االأدوات التي متتلكها املقاومة يف غزة �ُسينهي الدولة العربية يف غ�سون 

.
33

يوم واحد

يدر�سون  االإ�رسائيليني  من   %30 اأن  الثانية،  العربية  القناة  اأجرته  للراأي،  ا�ستطالع  اأظهر   •

.
34

بجدية الهجرة من “اإ�رسائيل” حال اأتيحت لهم الفر�سة، وذلك يف اأعقاب احلرب على غزة

ت�سدرت فرن�سا قائمة دول الهجرة اإىل “اإ�رسائيل” يف الثمانية اأ�سهر االأوىل من عام 2014، مع   •

كاندل  اأرييل  فرن�سا  يف  اليهودية  الوكالة  مدير  اأعلن  كما  الكيان،  اإىل  يهودياً   4,566 توجه 

.
35

Ariel Kandel لفران�س بر�س

ال�سبت، 2014/9/6

قال الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س، يف لقائه مع االإعالميني امل�رسيني بالقاهرة: “اإننا لن   •

نقبل اأن ي�ستمر الو�سع كما هو، ولن نقبل اأن يكون بيننا وبينهم )حما�س( �رساكة اإذا ا�ستمر 

27 وكيل وزارة هي التي تقود  و�سعهم يف غزة بهذا ال�سكل، فهناك حكومة ظل مكونة من 

.
البلد، وحكومة الوفاق الوطني ال ت�ستطيع اأن تفعل �سيئاً على اأر�س الواقع”36

قال وزير االأمن الداخلي االإ�رسائيلي اإ�سحق اأهرونوفيت�س اإن “املجتمع الدويل وفر الإ�رسائيل   •

�رسعية وا�سعة الإحلاق الهزمية بحركة حما�س لو دخلنا اإىل قطاع غزة”، واأ�سار اإىل اأن وزير 

.
37

اخلارجية احلايل اأفيجدور ليربمان �سيكون رئي�س احلكومة القادمة

رفع فنانون وممثلون جلمعيات حقوقية واأهلية واجتماعية ونا�سطون، وجلنة الت�سامن مع   •

ال�سعب الفل�سطيني يف االأرجنتني، دعوى ق�سائية �سّد “اإ�رسائيل”، هي االأوىل من نوعها التي 

ترفع اأمام املحاكم االأرجنتينية. وقال بيان �سادر عن �سفارة دولة فل�سطني لدى االأرجنتني، 

“دعوى  عنوان  حتت  قرطبة،  مدينة  يف  الفيدرالية  العدل  حمكمة  اأمام  رفعت  الدعوى  اإن 

ال�سكان  بحق  جماعية  واإبادة  االإن�سانية  �سد  جرائم  الرتكابها  اإ�رسائيل  دولة  �سلطات  �سد 

.
الفل�سطينيني يف قطاع غزة”38

اأنه �سيكون باإمكان احلجاج، هذا العام،  ذكرت �سحيفة ذي ماركر االقت�سادية االإ�رسائيلية   •

ال�سفر من تل اأبيب اإىل جدة عرب عّمان بالطائرة، بعد اأن �سادقت الدول ذات العالقة على ذلك. 

واأنه �ستكون رحالت جوية منظمة بني 23 و2014/9/26 �سيتم نقل 766 �سخ�ساً اإىل جدة على 

.
39

منت �رسكة الطريان امللكية االأردنية، بتكلفة 600 دوالر تقريباً لل�سخ�س الواحد
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الأحد، 2014/9/7

قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�سعل، يف كلمة له مبهرجان نظمته احلركة   •

والف�سائل  القيادات  وكل  نف�سي  “اأدعو  غزة:  يف  املقاومة  بانت�سار  احتفاالً  بلبنان  �سيدا  يف 

واالتهامات”،  العقيم  اجلدل  وجتاوز  الفل�سطينية  والق�سية  غزة  معركة  مل�ستوى  يرتقوا  اأن 

القوى  ال�سلطة وكافة  االتهامات”. ودعا  اإىل مربع  اأن ننجر  اأكرب من  “ق�سيتنا  اأن  واأكد على 

بكل  والن�سايل  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  ا�سرتاتيجياته  ر�سم  يف  امل�ساركة  اإىل  الفل�سطينية 

االأول  املطلب  اإن  وقال  نقاط،  اأربع  على  ي�ستمل  وطني  م�سار  عن  م�سعل  واأعلن  مكوناته. 

للنف�سية  االإيجابية واملدمرة  تاأثرياتها  االأخرية بكل  امل�سار يعتمد على و�سع معركة غزة  يف 

االإ�رسائيلية ولقادة العدو يف موقعها الالئق يف ا�سرتاتيجية حما�س لتحرير فل�سطني والتخل�س 

م�ساعفتها  مع  اجلهود  توحيد  يف  يتمثل  الثاين  واملطلب  القد�س.  وا�ستعادة  االحتالل  من 

رزمة  امل�ساحلة  ملفات  جميع  ا�ستكمال  يف  االإ�رساع  فهو  الثالث  اأما  غزة،  الإغاثة  وت�رسيعها 

هو  الرابع  املطلب  اأن  م�سعل  وذكر  الفل�سطيني،  ال�سف  وترتيب  وتوحيد  ومتكاملة  واحدة 

اأن ياأخذ التحرك ال�سيا�سي ثوباً جديداً لر�سم ا�سرتاتيجية للتحرك ال�سيا�سي والن�سايل بكل 

.
40

مكوناته

اأحمد ولد تكدي، وزير اخلارجية املوريتاين، الذي تراأ�س بالده الدورة احلالية ملجل�س  قرر   •

وزراء اخلارجية العرب، حتويل اجلل�سة العامة اإىل مغلقة، ب�سبب مهاجمة الرئي�س الفل�سطيني 

العرب يف  142 ملجل�س وزراء اخلارجية  الدورة  افتتاح  حممود عبا�س حركة حما�س يف كلمة 

.
41

القاهرة

موؤمتر  يف  له  كلمة  خالل  هنية،  اإ�سماعيل  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  نائب  دعا   •

الف�سائل  من  وطنية  جلنة  لت�سكيل  غزة”،  انت�سار  بعد  الفل�سطينية  الق�سية  “م�ستقبل 

مفاو�سات  يف  عليه  االتفاق  مّت  ما  ملتابعة  واحلكومة  التحرير  ومنظمة  وال�سلطة  الفل�سطينية 

.
42

القاهرة، والتح�سري للق�سايا التي �ستطرح خالل االأ�سابيع املقبلة

ك�سف رئي�س احلكومة الفل�سطينية رامي احلمد اهلل اأنه “مّت حتذير احلكومة والبنوك العاملة   •

يف االأرا�سي الفل�سطينية اأنه يف حال دفع )رواتب املوظفني( حلكومة حما�س ال�سابقة يف غزة 

اإن هناك م�ساكل كثرية  �سيتم مقاطعة احلكومة”. وقال، يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س، 

هنية،  حكومة  عينتهم  الذين  للموظفني  الرواتب  ودفع  االأمن،  بينها  حكومته،  عمل  تعيق 

.
43

وتداخل الوظائف
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الرئي�س  م�ست�سار  بها  متهم  مايل  ف�ساد  بق�سايا  الفل�سطينية  الف�ساد  مكافحة  هيئة  حتقق   •

الفل�سطيني لل�سوؤون الدينية، قا�سي ق�ساة فل�سطني حممود الهبا�س. وي�سمل التحقيق اإقدام 

ملبنى  القد�س  �رسق  العيزرية  منطقة  من  مقرها  بنقل  االأوقاف  وزارة  توليه  اأثناء  الهبا�س 

اأن  اأمريكي، بالرغم من  األف دوالر  ا�ستئجاره وجتهيزه بحوايل مليون و800  مّت  اهلل  يف رام 

ب�سبهة  التحقيق  ويجري  للوزارة.  ُملك  الأنه  ال�سابق  ملقرها  اأموال  اأي  تدفع  تكن  مل  الوزارة 

اأر�س االأوقاف يف حمافظة  ف�ساد حول �سفقة وقعها الهبا�س بتاأجري ع�رسات الدومنات من 

دمن  لكل  اأمريكي(  ون�سف  دوالر  )نحو  اأردين  دينار  مقابل  النخيل  �سجر  لزراعة  اأريحا 

.
44ً

�سنويا

قناة  على  تلفزيوين  لقاء  خالل  احلية،  خليل  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  قال   •

االأق�سى، اإن “م�سكلة رواتب املوظفني يف غزة هي �سيا�سية بامتياز، ولي�ست مالية، وال ميكن 

.
اأن تتم امل�ساحلة ب�سكل حقيقي طاملا بقي املوظفون بال رواتب”45

ك�سفت القناة الثانية يف التلفزيون االإ�رسائيلي اأن القائد العام لكتائب الق�سام حممد ال�سيف قد   •

يكون جنا من حماولة اغتياله، وذلك ب�سبب عدم انفجار القنابل التي اأطلقت يف بداية الهجوم 

.
46

على املبنى الذي كان بداخله

قال كمال خطيب نائب رئي�س احلركة االإ�سالمية بفل�سطني 1948 اإن قيام “اإ�رسائيل” بتفكيك   •

لبع�س  اإر�ساء  اإال  لي�س  املغاربة  باب  مدخل  على  م�ستوطنون  اأقامه  الذي  اخل�سبي  اجل�رس 

على  اأكرب  اإ�رسائيلية  ل�سيطرة  متهيداً  يكون  وقد  بالعيون،  للرماد  وذراً  العربية،  االأنظمة 

.
47

امل�سجد االأق�سى

قال مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق االإن�سان اإنه تلقى موؤخراً رداً من قيادة جي�س   •

االحتالل االإ�رسائيلي يفيد باحتجاز جثامني 119 �سهيداً يف مقابر االأرقام. واأعربت “احلملة 

الوطنية ال�سرتداد جثامني ال�سهداء والك�سف عن م�سري املفقودين”، عن اإدانتها القوية لرد 

اجلي�س االإ�رسائيلي. واأكدت اأن ما تبقى من جثامني ال�سهداء املحتجزة، وفقاً ملا هو موثق لديها 

.
48ً

يفوق 262 �سهيدة و�سهيدا

الإثنني، 2014/9/8

اإعالم  و�سائل  اأوردته  ما  قاطعاً  نفياً  ردينة  اأبو  نبيل  الرئا�سة  با�سم  الناطق  نفى   •

امل�رسي  الرئي�س  قدمه  عر�س  حول  وعربية  فل�سطينية  اإعالم  و�سائل  وتناقلته  اإ�رسائيلية 

اأرا�سي  من  غزة  قطاع  بتو�سيع  يق�سي  عبا�س،  حممود  للرئي�س  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 

.
491967 الرابع من حزيران/ يونيو  التنازل عن حدود  �سيناء مقابل 
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قالت النائب يف املجل�س الت�رسيعي عن حركة حما�س �سمرية حاليقة، يف ت�رسيحات خا�سة   •

�سد  انتفا�سة  باندالع  معنية  غري  بال�سفة  الفل�سطينية  ال�سلطة  “اإن  بر�س،  قد�س  لوكالة 

الذي  ال�سيا�سي  اأو حدوث هبة �سعبية وحالة تعبري تخالف برناجمها  االحتالل االإ�رسائيلي 

.
ينحاز اإىل املفاو�سات والتن�سيق االأمني”50

املناكفات  اإىل  تنجر  لن  حركته  اأن  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  الر�سق  عزت  اأكّد   •

ال�سيا�سية كما يرغب البع�س عرب االتهامات والرتا�سق االإعالمي. وقال الر�سق يف ت�رسيحات 

.
ن�رسها عرب �سفحته على تويرت، “اأمامنا عمل كبري لنخدم اأبناء ال�سعب الفل�سطيني”51

التوافق  حكومة  “ال  ت�رسيح،  يف  االأحمد  عزام  فتح  حركة  يف  امل�ساحلة  ملف  م�سوؤول  قال   •

الوطني وال ال�سلطة ملزمتان بدفع رواتب موظفي غزة”. واتهم حما�س باأنها “عادت بنا اإىل 

.
نقطة البداية، اإىل االنق�سام”52

قال حركة حما�س، يف بيان �سحفي، اأنها وزعت نحو 32 مليون دوالر على اأ�سحاب البيوت   •

.
53

املهدمة كلياً وجزئياً وعوائل ال�سهداء يف اأعقاب العدوان ال�سهيوين االأخري على قطاع غزة

عّدت وزيرة العدل االإ�رسائيلية ت�سيبي ليفني انتهاء احلرب يف قطاع غزة “من دون اأن يكون   •

عرب �سل�سلة ت�سويات دولية م�سرتكة لنا وللمجتمع الدويل والدول العربية املعتدلة وال�سلطة 

الفل�سطينية وا�ستئناف املفاو�سات بني اإ�رسائيل وال�سلطة الفل�سطينية” خطاأ. وقالت، يف موؤمتر 

اإ�سعافها  اأ�سعفت حما�س، لكن حتتم  اإن القوة الع�سكرية االإ�رسائيلية  اأبيب،  هرت�سليا يف تل 

.
اأكرث، و“اأن نختتم احلرب بعمل �سيا�سي يقود اإىل ا�ستبدال حما�س يف احلكم يف القطاع”54

هي  “تنني”،  ا�سم  عليها  اأطلق  اأملانيا،  من  جديدة  غوا�سة  ان�سمام  االإ�رسائيلي  اجلي�س  اأعلن   •

.
55

الرابعة من طراز “دولفني” االأكرث تطوراً، اإىل قواته البحرية نهاية االأ�سبوع املا�سي

اإنهاء ح�سار قطاع غزة  اإىل   ،Borge Brende دعا وزير اخلارجية الرنويجي بورغ برندي   •

وال�سماح باإدخال مواد البناء اإليه واإطالق اإعادة اإعماره. وقال برندي، خالل موؤمتر �سحفي 

70% من  اإن  اإذ  الوظائف،  الكثري من  اقت�ساده للح�سول على  “تطوير  يف مدينة غزة: يجب 

اأمر غري مقبول”، واأجرى برندي جولة  العمل وهذا  العاطلني عن  ال�سباب يف قطاع غزة من 

تفقدية ت�سمنت زيارة حي ال�سجاعية لالطالع على حجم الدمار الذي و�سفه باأنه “كبري جداً 

.
وغري معقول”56

الثالثاء، 2014/9/9

املقاومة  “�سالح  اإن  هنية  اإ�سماعيل  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  نائب  قال   •

الفل�سطينية مقد�س واالإعمار ما�ِس... والثوابت حمفوظة، والبندقية م�سانة و�سالح املقاومة 
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املقاومة  �سالح  على  ن�ساوم  لن  يقول  النا�س  ول�سان  يتم،  �سوف  غزة  قطاع  واإعمار  مقد�س 

.
مقابل اإعادة اإعمار بيوتنا، والتخلي عن الثوابت”57

اأطلقت احلكومة الفل�سطينية خطة الإعادة اإعمار قطاع غزة خالل ثالث �سنوات، وقال نائب   •

رئي�س الوزراء حممد م�سطفى، يف موؤمتر �سحفي عقد يف رام اهلل، اإن خطة احلكومة تتاألف من 

“موا�سلة اأعمال االإغاثة،  ثالث مراحل ت�سري بالتوازي مع بع�سها البع�س، تتمثل االأوىل يف 

اإ�سافة اإىل تلبية احلاجات االأكرث اإحلاحاً للمواطنني مثل توفري اأجور ال�سكن ملن فقدوا بيوتهم، 

ليقوموا  الأ�سحابها  الالزم  املال  تقدمي  عرب  جزئية  ب�سورة  ت�رسرت  التي  البيوت  وترميم 

.
بذلك باأنف�سهم”58

لعلماء  الدويل  املوؤمتر  يف  �سلح،  اهلل  عبد  رم�سان  االإ�سالمي  اجلهاد  حلركة  العام  االأمني  قال   •

تعّر�س  بينما  انت�رست  “غزة  اإن  طهران،  يف  ُعقد  الذي  الفل�سطينية  املقاومة  لدعم  االإ�سالم 

من  �سيئاً  حتّقق  مل  االحتالل  �سلطات  الأن  جمدداً،  يفكر  �ستجعله  لهزة  االإ�رسائيلي  املجتمع 

اأهدافها يف احلرب العدوانية على القطاع”. واأ�سار �سلح اإىل اأن “التحدي االأكرب يبقى لنا جميعاً 

والعامل  العرب  وم�سوؤولية  حقوقه،  اإعادة  الفل�سطيني  ال�سعب  جتاه  التاريخية  وم�سوؤوليتنا 

.
كله اإعادة اإعمار فل�سطني”59

ندوة  خالل  االأحمد،  عزام  “اإ�رسائيل”  مع  التهدئة  ملفاو�سات  الفل�سطيني  الوفد  رئي�س  قال   •

عقدت يف جامعة النجاح الوطنية بنابل�س، اإنه “من حّق م�رس اأال تفتح معرب رفح احلدودي مع 

.
قطاع غزة ب�سكل كامل، اإال بوجود �سلطة �رسعية تديره”60

قال وزير اخلارجية االإ�رسائيلي اأفيجدور ليربمان اإن عملية “اجلرف ال�سامد” كانت احلملة   •

الع�سكرية الثالثة �سّد حركة حما�س، ومتكنت احلركة من جتاوز كّل احلروب التي من �ساأنها 

اإ�سعاف قوتها الع�سكرية وال�سيا�سية. واأ�ساف اأن �سواريخ حما�س كانت يف احلرب االأوىل 

ال�سحاب”  “عامود  الثانية  احلرب  يف  و�سل  بينما  �سديروت،  باجتاه  كيلومرتاً   15 اإىل  ت�سل 

اإىل م�سارف تل اأبيب وري�سون لت�سيون Rishon Lezion، واالآن تتجاوز �سواريخ حما�س 

.
61

اخل�سرية

ذكرت �سحيفة معاريف العربية اأن رئي�س الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو اأمر وزراءه   •

بالبدء بهجوم دبلوما�سي مركز على تركيا وقطر، مع الرتكيز على دور تركيا كدولة اإ�سالمية 

.
62

تدعم االإ�سالم “االإرهابي” وعلى راأ�سها حما�س

قال وزير الدفاع االإ�رسائيلي مو�سيه يعلون، يف موؤمتر هرت�سيليا: “العامل ي�سرب وي�سرت�سي   •

وهما  وقطر  تركيا  وكذلك  اإيران.  راأ�سها  وعلى  االإرهاب،  تدعم  التي  الدول  كبري  ب�سكل 

املوؤيدتان االأكرب حلما�س... كلتاهما ذات تاأثري حول العامل، واحدة منهما )تركيا( هي ع�سو يف 
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منظمة الناتو”. وانتقد �سمنا الواليات املتحدة ب�سبب ما و�سفه بـ“الروابط والعالقات اجليدة 

.
63

واملتعددة االأوجه” مع قطر وتركيا

مدينة  من  عاماً(   35( اجلعربي  ال�سالم  عبد  رائد  االأ�سري  �سوروكا  م�ست�سفى  يف  ا�ست�سهد   •

رئي�س  قراقع،  عي�سى  وقال  اإي�سل.  �سجن  يف   2014/7/26 منذ  موقوفاً  كان  والذي  اخلليل، 

هيئة �سوؤون االأ�رسى واملحررين، اإن اجلعربي مل يكن يعاين من اأي اأمرا�س، حممالً �سلطات 

.
64

االحتالل االإ�رسائيلي امل�سوؤولية الكاملة عن ا�ست�سهاده

�سهد الربملان الربيطاين يوماً ت�سامنياً وا�سعاً مع غزة، حيث توافد املئات من املواطنني ملقابلة   •

.
65

نوابهم لل�سغط عليهم من اأجل رفع احل�سار عن القطاع وحتقيق العدالة للفل�سطينيني

قالت ال�سيا�سية االإيرلندية مارتينا اأندر�سون Martina Anderson، ع�سوة الكتلة الربملانية   •

حلزب الي�سار املتحد يف الربملان االأوروبي، “اإن على اإ�رسائيل اأن تدفع ثمن ما ارتكبته، ويجب 

و�سع حّد الإفالت منتهكي حقوق االإن�سان من العقاب”. وقالت يف موؤمتر �سحفي م�سرتك 

املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي  اإىل  الربملانية  احلزب  كتلة  من  وفد  بها  قام  جولة  حول  ُعقد 

حيث ا�ستكت فيه من عدم اإعطاء وزارة اخلارجية االإ�رسائيلية لهم اإذناً بدخول قطاع غزة، 

.
“ال ينبغي اأن تتكرر االعتداءات التي �سهدتها غزة وال اأن ُتن�سى”66

قال ويليام �سابا�س، اخلبري الكندي يف القانون الدويل، الذي يراأ�س جلنة االأمم املتحدة حلقوق   •

غزة  وقطاع  القد�س  و�رسقي  الغربية  ال�سفة  يف  “اإ�رسائيل”  حرب  يف  �ستحقق  التي  االإن�سان 

يف �سهري متوز/ يوليو واآب/ اأغ�سط�س 2014، اإنه على الرغم من ال�سغوطات ال�سديدة التي 

اللجنة، فاإنه لن  اإياه بالتنحي عن رئا�سة  “اإ�رسائيل” حكومة واإعالماً، ومطالبتهم  متار�سها 

.
67

ي�ستقيل

الأربعاء، 2014/9/10

قال ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى اأبو مرزوق اإنه “ال بّد اأن متار�س حكومة   •

فتح  �سيّما  ال  �سالحياتها  بكافة  القيام  من  تتمكن  كي  غزة  قطاع  يف  عملها  الوطني  التوافق 

.
املعابر واإعادة االإعمار”68

اأكد رئي�س جلنة الداخلية واالأمن يف املجل�س الت�رسيعي الفل�سطيني النائب اإ�سماعيل االأ�سقر، يف   •

ت�رسيح مكتوب، اأن التهدئة حققت مطالبها، و�رسوطها التي ا�سرتطتها باتفاق مل يو�سع به 

.
69

كلمة واحدة �سد اإرادة املقاومة الفل�سطينية

اأكد اإ�سماعيل ر�سوان القيادي يف حركة حما�س يف ت�رسيحات ل�سحيفة القد�س العربي اأن ال   •

)داع�س(،  العراق وال�سام  االإ�سالمية يف  الدولة  لتنظيم  الفل�سطينية  املناطق  باملطلق يف  وجود 

.
واأن ما هو موجود “مقاومة لالحتالل فقط”70
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اأعلن اجلي�س االإ�رسائيلي اأن ق�سم التحقيق الع�سكري �رسع يف التحقيق يف ع�رسات احلوادث   •

امل�ستبه باأن جنوده اأخلّوا باالأعراف املتبعة، اأو القانون الدويل، اأو اأنه وقعت اأحداث نابعة عن 

.
71

اإهمال يف اتخاذ القرار خالل العدوان على قطاع غزة، واأنه �سيحقق يف االإجمال يف 99 حادثة

اأقر موؤمتر حزب البيت اليهودي االإ�رسائيلي اليميني املتطرف د�ستوره اجلديد، الذي يعزز   •

يف  وا�سعة  �سالحيات  ومينحه  احلزب،  داخل  بينت،  نفتايل  االقت�ساد  وزير  رئي�سه،  مكانة 

تعيني مر�سحني يف قائمة احلزب لالنتخابات من خارج احلزب، ويف تعيني الوزراء. وي�سعى 

التيار  اأتباع  من  ولي�س  علمانيني،  جدد  اأع�ساء  جذب  اإىل  اجلديد  الد�ستور  وراء  من  بينت 

.
72

ال�سهيوين – الديني فقط

املواطنني  من  االآالف  ع�رسات  ت�سم  كانت  التي  االإيواء  مراكز  معظم  االأونروا  وكالة  اأخلت   •

.
73

النازحني، ا�ستعداداً الفتتاح املدار�س اأبوابها، مع بدء العام الدرا�سي اجلديد

ت�سلمت طفلة ناجية من العدوان على غزة، �سهادة تخرج والدتها ال�سهيدة يف م�سهٍد موؤثر.   •

و�سعدت الطفلة على من�سة التكرمي لت�ستلم �سهادة والدتها ال�سهيدة اأماين اأبو جزر )23 عاماً(، 

.
74

التي ارتقت مع جميع اأفراد عائلتها يف العدوان، حيث مل يبَق اإال الطفلة

قال �سفري االحتاد االأوروبي يف “اإ�رسائيل” الر�س فابورغ اأندير�سن اإن هناك احتماالً كبرياً   •

.
75

لعودة العنف اإىل قطاع غزة ورمبا خالل ب�سعة اأ�سهر فقط

يف  اأقيم  حفل  يف  فل�سطينياً،  طالباً   120 لـ  درا�سية  مقاعد  الرتكية  تراثنا  جمعية  منحت   •

�سارينت�س  م�سطفى  فل�سطني  يف  الرتكي  ال�سفري  بتوزيعها  وقام  القد�س،  جامعة  مدرج 

.
76Mustafa Sarnıç

اخلمي�س، 2014/9/11

باملحكمة  حتقيق  فتح  عطلت  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإن  تقول  وثيقة   21 عربي  موقع  ن�رس   •

اجلنائية الدولية �سّد “اإ�رسائيل”، ب�سبب رف�س وزير اخلارجية ريا�س املالكي تبني دعوى 

تقدم بها وزير العدل الفل�سطيني للمحكمة للتحقيق بجرائم االحتالل يف عدوانه االأخري على 

.
77

قطاع غزة

نفى الرئي�س حممود عبا�س، يف م�ستهل حديثه يف اجتماع القيادة مبقر الرئا�سة مبدينة رام اهلل،   •

�سحة االأنباء التي تناقلتها بع�س و�سائل االإعالم حول قيامه ببحث مو�سوع التوطني يف �سبه 

.
78

جزيرة �سيناء مع الرئي�س امل�رسي عبد الفتاح ال�سي�سي

عبا�س  حممود  الرئي�س  هنية  اإ�سماعيل  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  نائب  دعا   •

جرائمهم  على  ال�سهيوين  االحتالل  قادة  حماكمة  اأجل  من  روما،  اإعالن  على  التوقيع  اإىل 

.
79

بحق الفل�سطينيني
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العدو  مع  املبا�رسة  املفاو�سات  اأن  �سحفي  بيان  يف  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  اأكد   •

اإن  البيان،  ال�سهيوين لي�ست من �سيا�سة احلركة، ولي�ست مطروحة يف مداوالتها. واأ�ساف 

“املفاو�سات املبا�رسة مع العدو ال�سهيوين لي�ست من �سيا�ستنا، وهذه هي ال�سيا�سة املعتمدة 

يف احلركة”.

مقابلة  يف  مرزوق  اأبو  مو�سى  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  قال  بعدما  ذلك  وجاء   

مع ف�سائية القد�س الفل�سطينية: “من الناحية ال�رسعية ال غبار على مفاو�سة االحتالل، فكما 

الوقت  يف  عليه  هو  ما  على  احلال  بقي  “اإذا  واأ�ساف:  بالكالم”.  تفاو�سه  بال�سالح  تفاو�سه 

احلا�رس... الأنه اأ�سبح �سبه مطلب �سعبي عند كل النا�س، قد جتد حما�س نف�سها م�سطرة لهذا 

.
ال�سلوك”80

املدعومة  ال�سيا�سية  اخلطة  يف  قدماً  امل�سي  على  االإ�رسار  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  اأكدت   •

عربياً الإنهاء االحتالل واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�رسيف على 

.
81

حدود 1967 مهما كانت التهديدات اأو ال�سغوط

اأعلن رئي�س احلكومة االإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو، يف كلمته اأمام موؤمتر معهد ال�سيا�سات �سّد   •

االإرهاب يف تل اأبيب، عن دعمه الكامل لدعوة الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما الإقامة ائتالف 

دويل لقتال تنظيم داع�س، وقال اإن تل اأبيب جزء من هذا االئتالف، مو�سحاً اأن تلك ال�رساكة 

.
82

جتري عرب و�سائل علنية واأخرى اأقل علنية

قالت وكالة االأونروا يف بيان اإن الوكالة �ستدفع بدل اإيجار الأ�سحاب البيوت املدمرة �سهرياً   •

ما  اأن  اإىل  ت�سري  التقديرات  اأن  الوكالة  واأ�سافت  االأ�رسة.  اأفراد  بعدد  تتعلق  معايري  وفق 

غزة؛  قطاع  على  االإ�رسائيلي  العدوان  نتيجة  ت�رسرت  ومن�ساأة  منزل  األف  �ستني  يقارب 

األف م�سكن  اأما الع�رسون  اإعادة ترميم وبناء،  اإىل  األف منزل ومن�ساأة بحاجة  اأربعون  منها 

غري  اأ�سبحت  وباأنها  بالغ  ب�سكل  ت�رسرت  اأو  ُدمرت  اإما  اأنها  اإىل  التقديرات  فت�سري  املتبقية 

.
83

لل�سكن �ساحلة 

اأعلنت الواليات االأمريكية املتحدة اأنها توافقت مع “اإ�رسائيل” على اأهمية االإ�رساع يف اإعادة   •

اإعمار وتقدمي امل�ساعدات لقطاع غزة. وقال بيان لوزارة اخلارجية االأمريكية على موقعها 

التي  و“اإ�رسائيل”  وا�سنطن  بني  اال�سرتاتيجي  احلوار  من  جولة  انتهاء  بعد  االإلكرتوين 

يرتاأ�س وفدها وزير ال�سوؤون اال�سرتاتيجية يوفال �ستاينتز، اإنهما اأكدتا اأهمية تعزيز موقع 

.
84

الفل�سطينية ال�سلطة 
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اجلمعة، 2014/9/12

قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�سعل، يف تون�س اإثر لقائه الرئي�س التون�سي   •

املن�سف املرزوقي: “هناك حكومة وفاق وطني. اأما حكومة ظل فهذا مناف للحقيقة باملطلق”. 

واأ�ساف مو�سحاً: “لكن عندما تغيب احلكومة عن غزة تبقى الوزارات، من خالل وكالء الوزارة 

واملديرين، تعمل ب�سكل طبيعي، هذه لي�ست حكومة ظل”. وحول ت�رسيحات مو�سى اأبو مرزوق، 

التي قال فيها اإن حما�س قد ت�سطر اإىل اإجراء مفاو�سات مع “اإ�رسائيل”، قال م�سعل اإن “املوقف 

اأجندة حما�س”.  وا�سح؛ املفاو�سات املبا�رسة مع االحتالل االإ�رسائيلي لي�ست مطروحة على 

وختم موؤكداً اأن “ال�سيا�سة املعتمدة يف احلركة هي اأنه اإذا كان من �رسورة للمفاو�سات ف�ستكون 

.
غري مبا�رسة”85

قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س اإ�سماعيل هنية الذي زار على راأ�س وفد رفيع عوائل   •

ال�سهداء يف رفح اإن “رفح اأخفت كثرياً من اأ�رسار احلرب ميكن اأن ننبئ �سعبنا بها يف االأ�سهر 

اأن معركة الع�سف املاأكول �سكلت نقطة حتول مهمة يف تاريخ ال�رساع مع  القادمة”، موؤكداً 

.
86

العدو ال�سهيوين

تطور،  ويف  باٍق  املقاومة  �سالح  اإن  احلية  خليل  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  قال   •

و�سيظل م�رسوعاً حتى التحرير، ونوه احلية خالل حديثه اإىل اأن اأكرث من �ستني �سهيداً من 

.
وحدة النخبة يف كتائب الق�سام هم من حفظة القراآن، موؤكداً اأننا “نقاتل باإمياننا وعقيدتنا”87

قوى  لوقف  م�سوؤولية  والعامل  “اإ�رسائيل  لدى  اإن  ريفلني  روؤوفني  االإ�رسائيلي  الرئي�س  قال   •

ال�رس مثل داع�س قبل فوات االأوان”، معترباً اأن هذه امل�ساألة ال تخ�س “اإ�رسائيل” وحدها بل 

.
“العامل كله م�سرتك يف هذه امل�ساألة”88

خالل  له  كلمة  يف  �سالح،  رائد  ال�سيخ  الفل�سطيني  بالداخل  االإ�سالمية  احلركة  رئي�س  حذر   •

مهرجان االأق�سى يف خطر، التا�سع ع�رس، يف بلدة اأم الفحم بالداخل الفل�سطيني، من حماوالت 

الفتنة  بذور  زرع  حماوالت  خالل  من  داخلي  واقتتال  حرب  اإىل  الفل�سطيني  ال�سعب  جّر 

الذي  واالنت�سار  غزة  على  والتاآمر  الواحد،  الفل�سطيني  بال�سف  والعداوة  ال�سقاق  باإحداث 

.
89

حققته بدحر االحتالل االإ�رسائيلي

اإنه ويف �سوء نتائج التحقيق يف ق�سية  قال قدورة فار�س، رئي�س نادي االأ�سري الفل�سطيني،   •

ال�سهيد االأ�سري رائد اجلعربي، الذي ا�ست�سهد يف 2014/9/9، وبعد اأن ات�سح اأن “اإ�رسائيل” 

�سوء  ويف  فقط،  االإجرام  ع�سابات  بها  تقوم  بطريقة  اجلرمية  واإخفاء  قتل  جرمية  متار�س 

ا�ستمرار االحتالل يف جرائمه، بات من ال�رسوري واملُلح فتح جبهة دولية مع االحتالل على 

.
90

ال�سعيد الدويل، واالن�سمام ملحكمة اجلنايات الدولية



317

�أيلول/ �سبتمرب 2014

ال  اإنها  هارف،  ماري  بل�سانها  املتحدثة  نائبة  ل�سان  على  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  قالت   •

ت�ساوي بني حركة حما�س وتنظيم الدولة االإ�سالمية )داع�س(، واأردفت قائلة: “هذا ال يعني 

باأن حما�س ال ت�سكل خطراً جدياً فهي تنظيم اإرهابي، ولكن اأهدافها بعيدة متاماً عن اأهداف 

.
وم�ستوى وح�سية داع�س”91

وقع 43 �سابطاً وجندياً من الوحدة 8200 التابعة لال�ستخبارات الع�سكرية االإ�رسائيلية على   •

اأن يو�سلوا كونهم  الفل�سطينيني، واأنهم يرف�سون  ر�سالة رف�س امل�ساركة يف العمليات �سّد 

املعلومات  اأن  ر�سالتهم  يف  وكتبوا  املحتلة.  االأرا�سي  على  الع�سكرية  ال�سيطرة  لتعميق  اأداة 

ال�سيا�سية،  للمالحقة  وت�ستخدم  اأبرياء،  بـ“اأنا�س  مت�س  وتخزينها،  بجمعها  يقومون  التي 

ال�سعب  من  اأجزاء  وتوجيه  متعاونني  جتنيد  خالل  من  الفل�سطيني  املجتمع  يف  تفرقة  وخلق 

.
الفل�سطيني �سّد ال�سعب نف�سه”92

ال�سبت، 2014/9/13

يف  عقده  �سحفي  موؤمتر  خالل  م�سعل،  خالد  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  دعا   •

الكيان  اإىل تثبيت انت�سار قطاع غزة على  التون�سي،  اأجل اجلمهورية  مقر حزب املوؤمتر من 

اإدارة  واآلية  الوطنية،  وامل�ساحلة  االإعمار،  اإعادة  ملفات  ت�سمل  خطوات  بخم�س  ال�سهيوين 

.
93

ال�رساع، ومالحقة االحتالل، واأولوية الق�سية الفل�سطينية

قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س اإ�سماعيل هنية، خالل احتفال نظمته حما�س،   •

تكرمياً لل�سحفيني واالإعالميني العاملني خالل احلرب االإ�رسائيلي على غزة: “نقول ب�سكل 

وا�سح ب�سوت كل اإن�سان فل�سطيني. ال ميكن اأن نقاي�س �سالح املقاومة باالإعمار وال بغري 

�رسعي  وهو  يتجاوزه،  اأو  يلم�سه  اأن  الأحد  يجوز  ال  اأحمر  خط  املقاومة  ف�سالح  االإعمار، 

.
و�سيظل �رسعياً حتى حترير وطننا”94

ت�سلمت قيادة حركة حما�س يف لبنان، مبلغ 300 األف دوالر اأمريكي كدعم لق�سية فل�سطني،   •

جمعته حملة اأن�رس غزة من البقاع، التي نظمتها هيئة ن�رسة االأق�سى يف اجلماعة االإ�سالمية، 

.
95

يف مركز اجلماعة يف بر اإليا�س

الأحد، 2014/9/14

الكويتي،  الوزراء  رئي�س  نائب  اهلل،  برام  الرئا�سة  مقر  يف  عبا�س،  حممود  الرئي�س  ا�ستقبل   •

وزير اخلارجية ال�سيخ ال�سباح خالد ال�سباح، ومّت توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي، ومذكرة 

للتعاون بني  اإن�ساء جلنة م�سرتكة  االأوىل، على  االتفاقية  ال�سيا�سي. وتن�س  املجال  تفاهم يف 
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احلكومتني الكويتية والفل�سطينية، وتن�س مذكرة التفاهم على اإقامة م�ساورات �سيا�سية بني 

.
96

وزارتي اخلارجية يف البلدين

واإدخال  معابر،  �ستة  فتح  اإىل  احلاجة  �سهال  اأبو  ماأمون  الفل�سطيني  العمل  وزير  اأكد   •

2,000 �ساحنة مواد بناء يومياً حتى نتمكن من اإعادة اإعمار غزة خالل �سنتني اإىل ثالث �سنوات. 

وقال اإننا يف حاجة اإىل 6.5 مليار دوالر لبناء ما مت تدمريه يف قطاع غزة وفق تقديرات احلكومة 

.
97

بالتعاون مع املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية، باالإ�سافة اإىل البنك الدويل واالحتاد االأوروبي

اأكد اأمني �رس املجل�س الثوري حلركة فتح اأمني مقبول اأن اللجنة املركزية للحركة �سكلت وفداً   •

من خم�سة اأع�ساء لبحث �سبل تر�سيخ امل�ساحلة مع حما�س، واإنهاء االنق�سام، واأكد اأن هذا 

.
98

النهج ي�سكل خياراً ا�سرتاتيجياً لدى ال�سلطة الفل�سطينية وحركة فتح

اأن مرحلة االنق�سام ولت ولن تعود، واأنه ال  القيادي يف حركة حما�س �سالح الربدويل  اأكد   •

توجد عراقيل جدية اأمام ا�ستكمال بنود امل�ساحلة وتفعيل حكومة الوفاق الوطني من جهة 

.
99

حما�س على االإطالق

اأبلغ رئي�س الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو مقربني منه باأنه �سينتظر ثالثة اأ�سابيع على   •

يقرر  اأن  قبل   ،2015 موازنة  حول  البيد،  يائري  املالية  وزير  مع  اخلالف  حّل  اأجل  من  االأقل 

.
100

الذهاب اإىل انتخابات مبكرة

�ستاينتز  يوفال  االإ�رسائيلية  احلكومة  يف  واال�ستخبارية  اال�سرتاتيجية  ال�سوؤون  وزير  قال   •

اإن “احلرب على داع�س �سحيحة، لكن يجب اأال تكون على ح�ساب امللف النووي االإيراين”. 

وعن تهديد داع�س لـ“اإ�رسائيل”، حذر �ستاينتز من اأن “اإ�رسائيل لن ت�سمح لداع�س باالقرتاب 

من االأردن، فنحن لن ن�سمح ب�سقوط اململكة الها�سمية”، م�سيفاً اأنه “اإذا واجه االأردن خطراً 

اأرا�سيه، واإذا طلب االأردن على خلفية ذلك امل�ساعدة  اإىل  حقيقياً ب�سبب زحف تنظيم داع�س 

.
منا، فاإن اإ�رسائيل �ستهب مل�ساعدته”101

15 �ساباً من قطاع غزة يف مركب هجرة غري �رسعي قبالة �سواحل مدينة االإ�سكندرية  غرق   •

.
102

امل�رسية بعد اأن كانوا يف طريقهم اإىل اإيطاليا

الإثنني، 2014/9/15

ان�سمت فل�سطني الإعالن ميثاق الطاقة االأوروبي ل�سنة 1991 بعد اأن وقعت �سفرية فل�سطني   •

الطاقة  و�سلطة  فل�سطني  دولة  عن  بالنيابة  االإعالن  على  �سهيد  ليلى  االأوروبي  االحتاد  لدى 

على  املوقعة   65 رقم  الدولة  فل�سطني  ت�سبح  التوقيع  وبهذا  الفل�سطينية.  الطبيعية  واملوارد 

.
103

االإعالن
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اإن قيمة االأ�رسار واخل�سائر التي حلقت بقطاع  قالت وزارة الرتبية والتعليم يف قطاع غزة،   •

بيان  يف  الوزارة،  وقالت  دوالر.  مليون   33 بلغت  االأخرية  االإ�رسائيلية  احلرب  جراء  التعليم 

واملدار�س  احلكومية  املدار�س  �سملت  اخل�سائر  قيمة  اإن  عنه،  ن�سخًة  االأنا�سول  وكالة  تلقت 

.
104

التابعة لوكالة االأونروا

ملوؤمتر   41 الـ  الدورة  اأعمال  خالل  كلمته  يف  �سهال،  اأبو  ماأمون  الفل�سطيني  العمل  وزير  قال   •

فال  غزة،  قطاع  يف  توقفت  االقت�سادية  احلياة  عجلة  اإن  القاهرة،  يف  املنعقد  العربي  العمل 

من�ساآت تعمل وال ت�سغيل، وجتاوز عدد العاطلني عن العمل اأكرث من 160 األفاً. واأ�سار اأبو �سهال 

.
105

اإىل اأن تكلفة اإعادة االإعمار تقدر اأولياً بثمانية مليارات دوالر اأمريكي

اأبداً  “اإن احلركة لن متانع  ال�سيا�سي حلركة حما�س،  اأبو مرزوق، ع�سو املكتب  قال مو�سى   •

يف اإدارة م�رس ملعرب رفح من اجلانبني امل�رسي والفل�سطيني، واأن احلركة ت�سعى لفتح املعرب 

.
باأي و�سيلة كانت من جانب م�رس اأو من جانب ال�سلطة الفل�سطينية”106

قالت موؤ�س�سة االأق�سى للوقف والرتاث، يف بيان لها، اإن 36 م�ستوطناً اقتحموا امل�سجد االأق�سى   •

ع�رسة  خم�سة  ذلك  بعد  اقتحم  فيما   ،2014/9/15 االثنني  يوم  �سباح  املغاربة  باب  جهة  من 

.
107

عن�رساً من املخابرات االإ�رسائيلية وقاموا بجولة يف اأنحاء متفرقة من امل�سجد

قال مركز اأحرار لدرا�سات االأ�رسى وحقوق االإن�سان، يف بيان له، اإن عدد االأ�رسى الفل�سطينيني   •

من ال�سحفيني يف �سجون االحتالل بلغ عددهم 15 موزعني بني معتقلني اإداريني وحمكومني 

.
108

وموقوفني مل ت�سدر بحقهم قرارات ق�سائية بعد

الثالثاء، 2014/9/16

امل�سغر  الوزاري  املجل�س  اأع�ساء  من  عدداً  يعلون  مو�سيه  االإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  اتهم   •

لل�سوؤون ال�سيا�سية واالأمنية، باإقامة قنوات ات�سال غري ر�سمية مع قادة ميدانيني يف اجلي�س 

االإ�رسائيلي خالل احلرب على قطاع غزة لغر�س احل�سول على معلومات ح�سا�سة. وقال، 

يف ت�رسيح نقلته القناة االأوىل العربية الر�سمية، “من املمنوع على اأي وزير اأخذ معلومات من 

.
ال�سباط حول املعركة”109

لوقف  العاجل  التدخل  اإىل  الدويل  املجتمع  الفل�سطينية  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  دعت   •

ومناطق   )E1(1 اإي  مناطق  اإفراغ  اإىل  الهادفة  االإ�رسائيلية  احلكومة  وخمططات  �سيا�سات 

االأر�س  وتهويد  اال�ستيطاين،  التو�سع  الأغرا�س  الفل�سطينية،  البدوية  التجمعات  من   C ج 

.
110

الفل�سطينية
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�سدد جمل�س الوزراء الفل�سطيني على عدم ا�ستالم اأي مبالغ من الدول املانحة الإعادة اإعمار   •

قطاع غزة، واأن احلكومة تعمل بالتن�سيق مع الهيئات واملنظمات الدولية من اأجل تنفيذ جهود 

املالية من خالل  امل�ساعدات  تاأمني  القطاع، ريثما تتمكن من  العاجلة الأبناء �سعبنا يف  االإغاثة 

.
موؤمتر اإعادة االإعمار املقرر عقده يف القاهرة يف ت�رسين االأول/ اأكتوبر 1112014

قال وكيل وزارة الرتبية والتعليم يف غزة زياد ثابت يف ت�رسيحات خا�سة للمركز الفل�سطيني   •

مدار�سهم  اإىل  الو�سول  على  قادرين  غري  مدر�سة  ومدير  مدر�س   700 من  اأكرث  اإن  لالإعالم، 

ب�سبب انقطاع رواتبهم، واتهم ثابت وزيرة الرتبية والتعليم خولة ال�سخ�سري بتجاهل طلبات 

.
112

الوزارة يف غزة

اأكدت ال�سفارة الفل�سطينية يف اليونان، يف بيان �سحفي اأن �سفينة املهاجرين التي كانت تقل   •

عمداً  لالإغراق  تعر�ست  غزة،  قطاع  �سكان  من  فل�سطينيون  اأغلبهم  �سخ�س   400 من  اأكرث 

.
م�ساء االأربعاء 1132014/9/10

اأ�سدر وزير الداخلية االإ�رسائيلي جدعون �ساعر تعليماته بال�سماح الأبناء الطوائف امل�سيحية   •

املختلفة يف البالد بكتابة القومية االآرامية بدالً من العربية يف بطاقات هويتهم. وانتقد ع�سو 

العربية  االأقلية  اأبناء  بني  الف�سل  اإىل  ي�سعى  اإنه  قائالً  القرار  هذا  الطيبي  اأحمد  الكني�ست 

يف  الفل�سطينية  العربية  القومية  االأقلية  من  يتجزاأ  ال  جزء  هم  امل�سيحيني  واإن  “اإ�رسائيل”  يف 

.
114

البالد

اللجنة،  اأع�ساء  بع�س  به  تقدم  قرار  م�رسوع  على  الليكود  حلزب  املركزية  اللجنة  وافقت   •

وين�س على العمل على تدمري واإ�سقاط حركة حما�س يف اأي معركة مقبلة قد تن�ساأ جمدداً مع 

.
115

احلركة وخا�سًة يف قطاع غزة

عدد  اأن  االإ�رسائيلية،  اال�ستيطان  حركات  اأبرز  للم�ستعمرات،   Yesha ي�سا  جمل�س  اأعلن   •

اإىل  يونيو  حزيران/  يف  و�سل  القد�س،  با�ستثناء  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف  امل�ستوطنني 

.
116

382,031 م�ستوطناً، اأي اأكرث بـ 7,500 م�ستوطن عما كان عليه قبل �ستة اأ�سهر

توظيف  عملية  يف  �رسعت  الدائرة  اأن  اخلطيب  عزام  القد�س  اأوقاف  دائرة  عام  مدير  اأعلن   •

.
117

حار�سات يف امل�سجد االأق�سى، وذلك للمرة االأوىل يف تاريخ امل�سجد

عن  اأعلنت  اأوروبا  يف  لفل�سطني  العاملة  املوؤ�س�سات  اأن  اأوروبا  فل�سطينيي  ملوؤمتر  بيان  ذكر   •

ال�سعب  اأبناء  بع�س  اإليها  و�سل  والتي  البحر،  على  املطلة  املناطق  ي�سمل  عاجل  حترك  بدء 

الفل�سطيني القادمني من قطاع غزة عرب البحر، والذين قادتهم الظروف القا�سية بعد احلرب 

.
118

اإىل املخاطرة بحياتهم وركوب البحر، هروباً من املوت وبحثاً عن االأمان
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ال�سعبية ملواجهة احل�سار يف ت�رسيح �سحفي،  اللجنة  النائب جمال اخل�رسي، رئي�س  قال   •

اإن املهجرين من بيوتهم املدمرة واآالف النازحني يف مراكز االإيواء “يعي�سون اأو�ساعاً كارثية 

الرئي�سية من  انهيار �سبه كامل يف اخلدمات  االأ�سا�سية بعد  ويفتقدون كافة مقومات احلياة 

كهرباء ومياه و�رسف �سحي”. واأو�سح اأن ن�سبة البطالة ارتفعت ب�سكل حاد، واأن اأكرث من 

.
119ً

90% يعي�سون حتت خط الفقر، فيما معدل دخل الفرد اليومي اأقل من دوالرين يوميا

جلامعة  التابع  امل�سحية  والدرا�سات  الراأي  ا�ستطالعات  مركز  اأجراه  للراأي  ا�ستطالع  اأظهر   •

املقاومة، مقابل تراجع ملحوظ  الفل�سطيني خليار  ال�سارع  يف  كبرياً  تاأييداً  نابل�س  النجاح يف 

الفل�سطينية  43.8% جناح امل�ساحلة  يف �سعبية حركة فتح ورئي�سها حممود عبا�س. وتوقع 

االنتخابات  يف  �سي�ساركون  باأنهم   %82.5 وقال  ف�سلها.   %47.2 توقع  بينما  وا�ستمرارها، 

�سيعطون   %25.6 �سي�ساركون  باأنهم  اأفادوا  الذين  االأ�سخا�س  بني  ومن  املقبلة،  الرئا�سية 

اأ�سواتهم ملر�سح فتح، و27% ملر�سح حما�س. واأفاد 82.2% باأنهم �سي�ساركون يف االنتخابات 

�سيعطون   %25.9 �سي�ساركون  باأنهم  اأفادوا  الذين  االأ�سخا�س  بني  ومن  املقبلة،  الت�رسيعية 

االآن  ت�رسيعية  انتخابات  اإجراء  حالة  ويف  حما�س.  ملر�سح  و%28.4  فتح،  ملر�سح  اأ�سواتهم 

توقع 26.2% فوز فتح، بينما 39.7% توقع فوز حما�س.

واعتقد 82.9% باأن “اإ�رسائيل” هي التي بداأت العدوان االأخري على قطاع غزة، بينما %6.5   

 %72.8 اعتقدوا باأن حما�س والف�سائل الفل�سطينية االأخرى هي التي بداأت احلرب، واعتقد 

باأنه �سيكون هناك مواجهات ع�سكرية جديدة مع “اإ�رسائيل” يف امل�ستقبل القريب يف قطاع غزة. 

واأيد 76.3% اإطالق ال�سواريخ على “اإ�رسائيل” يف حال مل تف ِ“اإ�رسائيل” بالتزاماتها التفاق 

.
120

القاهرة االأخري

قال مبعوث االأمم املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�رسق االأو�سط روبرت �سريي اإن االأمم املتحدة   •

جنحت يف التو�سط للتو�سل اإىل اتفاق ثالثي فل�سطيني - اإ�رسائيلي - اأممي لتمكني ال�سلطة 

.
121

الفل�سطينية من قيادة جهود اإعادة االإعمار يف غزة

قال حاييم كور�سيا Haim Korsia، الذي انتخب موؤخراً حاخاماً اأكرب لفرن�سا، اإن احلكومة   •

الفرن�سية ردت بقوة على املد املتزايد لالأفعال املعادية لل�سامية هذا العام، لكن املجتمع ال يبايل 

.
122

على ما يبدو للمخاطر التي ينطوي عليها هذا املد

الأربعاء، 2014/9/17

اأعلن نائب رئي�س الوزراء الفل�سطيني، وزير االقت�ساد الوطني، حممد م�سطفى عن موافقة   •

.
123

احلكومة على اخلطة التي اأقرتها اللجنة احلكومية املكلفة اإعادة اإعمار قطاع غزة
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الدعوة  تنتظر  حركته  اإن  مرزوق  اأبو  مو�سى  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  قال   •

امل�رسية من اأجل ا�ستئناف املفاو�سات يف القاهرة قبل انتهاء موعد مهلة ال�سهر، التي كانت قد 

.
124

حددت حني مّت اتفاق وقف اإطالق النار، الذي اأنهى احلرب على غزة

قال نبيل �سعث، ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح، يف حديث ل�سحيفة االأيام، اإن اال�سرتاتيجية   •

ال�سيا�سية الفل�سطينية تنق�سم اإىل ق�سمني االأول اإنهاء االحتالل االإ�رسائيلي، والثاين خطوتان 

�رسيعتان يف غزة وهي االإ�رساع يف حتقيق الدعم الإغاثة غزة بكل الطرق والثانية رفع احل�سار 

.
125

عن غزة اإ�سافة اإىل خطوة اإعادة اإعمار قطاع غزة

بفح�س  �سابريا  يو�سيف  الدولة  مراقب  اإىل  توجيهاتها  االإ�رسائيلي  الكني�ست  جلنة  اأ�سدرت   •

قبل  )الكابينت(،  واالأمنية  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  امل�سغر  الوزاري  واملجل�س  احلكومة  قرارات 

الت�سديد على اجلاهزية ملواجهة خطر  ال�سامد” يف قطاع غزة وخاللها، مع  “اجلرف  عملية 

.
126

االأنفاق الهجومية

ع�سكرية  وحدات  عدة  من  جنود  اأر�سلها  ر�سالة  فحوى  عن  الثانية  العربية  القناة  ك�سفت   •

اإ�رسائيلية، ا�سرتكت باحلرب الربية على قطاع غزة، ي�ستكون فيه �سيق احلال وا�سطرارهم 

.
127

لت�سول لقمة العي�س، ومد اليد لالآخرين

كتب فين�سنت فني Vincent Fein، قن�سل بريطانيا ال�سابق يف القد�س، مقاالً قال فيه اإن اإعالن   •

يقلالن من فر�س  املنطقة  ت�سهدها  التي  العنف  بناء م�ستعمرات جديدة وموجة  “اإ�رسائيل” 

بريطانيا  لتعرتف  حان  الوقت  اأن  فني  ويرى  واالإ�رسائيليني.  الفل�سطينيني  بني  االأزمة  حّل 

بالدولة الفل�سطينية، واأنها لو فعلت ذلك لتبعتها بقية الدول االأوروبية يف موقفها، م�سيفاً اأنه 

مثلما اعرتفت بريطانيا بـ“اإ�رسائيل” عام 1950، ال بد لها اأن تعرتف اليوم بفل�سطني، من اأجل 

.
128ً

اإنهاء العنف وحّل االأزمة نهائيا

اخلمي�س، 2014/9/18

انت�ساراً  كانت  غزة  حرب  اإن  الفل�سطينية،  فتح  حركة  يف  القيادي  الربغوثي،  مروان  قال   •

للفل�سطينيني، واإن الرتكيز يجب اأن ين�سب االآن على مقاطعة “اإ�رسائيل” جلعل تكلفة احتاللها 

.
129

لل�سفة الغربية فوق قدرتها على التحمل

قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل، “مّت توقيع االتفاق دون و�سع خطط تنفيذية   •

مل�سكلة الرواتب وعمل احلكومة يف غزة”، مو�سحاً اأن الف�سائل التي وقعت اتفاق ال�ساطئ يف 

غزة تتحمل امل�سوؤولية الكاملة عن و�سع حلول للم�ساكل العالقة، مطالباً الف�سائل بعقد لقاء 
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ال�سيا�سية الأن و�سع  للمناكفات  اليوم لي�س  “الوقت  االإ�سكاليات. واأ�ساف:  عاجل حلل تلك 

.
قطاع غزة ال يحتمل”130

اأكد رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل اأن عجلة اإعادة اإعمار قطاع غزة �ستبداأ ب�سكل   •

فعلي بعد موؤمتر املانحني الذي �ست�ست�سيفه القاهرة يف ت�رسين االأول/ اأكتوبر 2014، وقال: 

اإن ال�سعودية تعهدت بتقدمي 500 مليون دوالر الإعمار غزة حيث يتوقع اأن تبلغ اإجمايل تكلفة 

.
131

اإعادة االإعمار بعد احلرب نحو اأربعة مليارات دوالر على مدى ثالث �سنوات

اأكد حممود الزهار، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، اأن املقاومة ا�ستطاعت اأن ت�رسب   •

االحتالل  على  حمرمة  اأ�سبحت  غزة  اأن  على  م�سدداً  ال�سهيوين،  القومي  االأمن  نظرية 

البدائل،  “�سنعطي احلكومة فرتتها، وبعد ذلك �سنفكر يف  اأدواتها. وقال:  واملقاومة �ستطور 

.
وال ن�ستطيع اأن نبقي ال�سعب وبرنامج املقاومة رهناً لهوؤالء الذين مل يحققوا اأي اإجناز”132

جرت يف مقر وزارة االأمن يف تل اأبيب يف 2014/9/18 مرا�سم مّت خاللها ترقية العميد هرت�سل   •

.
133

هاليفي Herzl Halevi لرتبة لواء وتعيينه رئي�ساً جلهاز اال�ستخبارات الع�سكرية )اأمان(

من  الفل�سطينية  العائالت  ع�رسات  باحتجاز  امل�رسية  ال�سلطات  فل�سطينيون  ن�سطاء  اتهم   •

املهاجرين غري ال�رسعيني املحتملني اإىل اأوروبا فيما اأ�سموها معتقالت ويف ظروف و�سفوها 

.
134

باملهينة

اأفادت م�سادر حقوقية فل�سطينية اأن قوات االحتالل اأفرجت عن اأقدم اأ�سري اإداري يف ال�سجون   •

االإ�رسائيلية. م�سرية اإىل اأنه من �سكان البرية، و�سط ال�سفة الغربية. واأو�سح املحامي اأ�رسف 

اأبو �سنينة اأن االأ�سري هو عبد احلكيم بواطنة، واأفرج عنه بعد اعتقال اإداري ا�ستمر لـ 30 �سهراً 

.
135

ب�سكل متوا�سل

قال مدير برنامج املنا�رسة وك�سب التاأييد اخلا�س مبنطقة ال�رسق االأو�سط و�سمال اإفريقيا   •

بفرع منظمة العفو الدولية يف الواليات املتحدة، �ساجنيف بريي Sunjeev Bery، اإن املنظمة، 

بت�سليم  تقوم  نيويورك،  مدينة  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماع  بدء  مع  وبالتزامن 

عري�سة حتمل 187,365 توقيعاً اإىل البيت االأبي�س �سمن دعوة عاملية اإىل قطع عمليات توريد 

.
136

االأ�سلحة التي توؤجج ارتكاب االنتهاكات يف “اإ�رسائيل” واالأر�س الفل�سطينية املحتلة

ذكرت االإذاعة االإ�رسائيلية العامة اأن م�رسب املعلومات املوظف لدى وكالة املخابرات املركزية   •

اأن  عن  النقاب  ك�سف   ،Edward Joseph Snowden �سنودن  جوزيف  اإدوارد  االأمريكية 

وكالة اال�ستخبارات االأمريكية )نا�سا NASA( زودت وحدة اال�ستخبارات االإ�رسائيلية 8200 

.
137

مبعلومات �رسية حول فل�سطينيني وعرب يقطنون يف الواليات املتحدة
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اجلمعة، 2014/9/19

ال�سهداء  الأهايل  تكرمي  حفل  خالل  الت�رسيعي،  املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب  بحر  اأحمد  قال   •

يف مدينة رفح: “احلمد اهلل مل يت�سل بغزة قبل احلرب اأو اأثناء احلرب اأو بعدها، واإذا ال تريد 

.
احلكومة ووزراوؤها اأن ياأتوا لغزة ويخدموا اأبناء ال�سعب الفل�سطيني عليهم اال�ستقالة”138

احلكومة  رئي�س  اإن  له،  بيان  يف  حما�س،  حركة  با�سم  املتحدث  زهري،  اأبو  �سامي  قال   •

الفل�سطينية رامي احلمد اهلل، “ال زال ياأمتر بتعليمات حركة فتح وينفذ قراراتها”. واأ�ساف: 

“كما اأن احلمد اهلل يتجاوز الوفاق الوطني ويتجاهل حقوق اأهايل قطاع غزة ومعاناتهم وهو 

.
ما يكر�س االنق�سام ويزيد من ف�سل احلكومة”139

اإن  العربية  االإذاعة  ن�رستها  ت�رسيحات  يف  بينت،  نفتايل  اليهودي  البيت  حزب  رئي�س  قال   •

العملية  انتهاء  منذ  م�ستمر  تزايد  يف  االإ�رسائيلية  احلكومة  داخل  واال�سطدامات  “املواجهات 

.
الع�سكرية يف قطاع غزة”140

ا�ست�سهد ثالثة مواطنني واأ�سيب اثنان اآخران يف انفجار لغم من خملفات جي�س االحتالل يف   •

.
141

حي ال�سجاعية �رسق مدينة غزة

اأعلن الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند François Hollande، اإثر لقائه الرئي�س الفل�سطيني   •

حممود عبا�س يف باري�س، اأن م�رسوع قرار حول “حّل النزاع” بني “اإ�رسائيل” والفل�سطينيني 

.
142

�سيتم طرحه يف جمل�س االأمن الدويل

ال�سبت، 2014/9/20

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  وع�سو  العليا،  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  اللجنة  ع�سو  قال   •

اأن ن�ستثمر االعرتاف بنا واأن جن�سد واقع الدولة”. وتابع:  “نحن نريد  اأبو يو�سف:  وا�سل 

“يجب االآن. ومل يعد ممكناً تاأجيل ذلك. يجب نقل الفل�سطينيني من ال�سلطة اإىل الدولة، ال�سلطة 

وجدت من اأجل اتفاقات موؤقتة ودورها كان موؤقتاً كذلك، واالآن انتهى هذا الدور، يجب اإقامة 

.
الدولة”143

4 مليارات دوالر على  قدرت احلكومة الفل�سطينية اأن خطة اإعادة اإعمار قطاع غزة �ستكلف   •

اإعمار غزة برئا�سة نائب  اإعداد هذه اخلطة من قبل اللجنة الوزارية العليا الإعادة  االأقل. ومّت 

20 وزارة  الوطني حممد م�سطفى وجلنة فنية مكونة من  الوزراء ووزير االقت�ساد  رئي�س 

.
144

وموؤ�س�سة وطنية وفريق مكون من اأكرث من 200 خبري غالبيتهم يف غزة

الرئي�س  التي �سكلها  اللجنة  اإن  الفل�سطيني ح�سن خري�سة  الت�رسيعي  املجل�س  النائب يف  قال   •

تذكر،  نتيجة  اأي  اإىل  ت�سل  مل  اأ�سابيع،  ثالثة  قبل  اغتياله  حماولة  يف  للتحقيق  عبا�س  حممود 
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واأ�ساف اإن “من اأطلق ر�سا�سات الغدر ميتلك غطاًء اأمنياً ومالياً ممن اأعطاه التعليمات ومن 

.
ميتلك ذلك قطعياً متنفذ”145

باأن  اهلل  احلمد  “ت�رسيحات  له:  بيان  يف  زهري،  اأبو  �سامي  حما�س  حركة  با�سم  الناطق  قال   •

الدول املانحة هددت بقطع امل�ساعدات عن ال�سلطة اإذا �رسفت الرواتب ملوظفي غزة هي جمرد 

ادعاءات ال اأ�سا�س لها من ال�سحة”. واأ�ساف: “على احلمد اهلل اأن يربز اأي مرا�سالت اأو وثائق 

.
ر�سمية من اجلهات املانحة بهذا اخل�سو�س، اإذا اأراد اأن يربهن على �سحة ادعائه”146

جتاربها  املا�سية،  الليلة  منذ  ا�ستاأنفت،  قد  حما�س  حركة  اأن  عربي،  اإخباري  موقع  زعم   •

يف  تاأتي  حما�س  نفذتها  التي  التجارب  اإن   0404 موقع  وقال  غزة.  قطاع  داخل  ال�ساروخية 

.
اإطار اال�ستعداد ملواجهة جديدة مع “اإ�رسائيل”147

اإىل ت�سوية �سيا�سية مع  تظاهر املئات من �سكان م�ستعمرات غالف غزة للمطالبة بالتو�سل   •

مفرق  على  املظاهرة  نظمت  طويلة.  لفرتة  اجلنوب  مل�ستعمرات  الهدوء  ت�سمن  غزة  قطاع 

.
م�ستعمرة �ساعر هنيغيف حتت �سعار “نوقف احلرب القادمة”148

وجهت هيئة �سوؤون االأ�رسى واملحررين، نداًء عاجالً اإىل كافة املوؤ�س�سات احلقوقية والدولية   •

لل�سغط على اجلانب االإ�رسائيلي لالإفراج العاجل عن االأ�سري اللواء فوؤاد حجازي ال�سوبكي، 

االأكرب �سناً يف �سجون االحتالل )75 عاماً( واملحكوم بال�سجن 20 عاماً ويقبع يف �سجن عوفر 

.
149

الع�سكري

اأعلن النائب يحيى ال�سعود، رئي�س الوفد النيابي االأردين اإىل قطاع غزة، يف بيان ر�سمي �سادر   •

عن الوفد، باأنه تقرر عودة الوفد اإىل عّمان، ب�سبب وجود تهديدات اأمنية حقيقية حالت دون 

يف  غزة  قطاع  اإىل  املتوجه  االأردين  الربملاين  للوفد  احلماية  تاأمني  امل�رسية  ال�سلطات  متكن 

.
150

املنطقة ما بني العري�س ورفح امل�رسية

الأحد، 2014/9/21

قال خالد م�سعل رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س اإن معركة فل�سطني لن حت�رس يف غزة،   •

م�سدداً على “اأننا لن ن�سمح الأحد اأن يخرج القد�س وال�سفة من ميدان املقاومة”. وقال م�سعل، 

خالل احتفال نظمه االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني يف دولة قطر ابتهاجاً بانت�سار املقاومة يف 

غزة، اإن “االأمور �سعبة يف ال�سفة، ومن ين�سق مع العدو، لكن هذه ال�سفة �ستظل ناراً على 

.
املحتلني وامل�ستوطنني”151

اأر�س  من  الهجرة  على  الفل�سطينيني  بع�س  اإقدام  فل�سطني  يف  االأعلى  االإفتاء  جمل�س  ا�ستنكر   •

.
152

الرباط اإىل املجهول، طلباً للرزق وغريه يف بالد اأخرى
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اأكد القيادي يف حركة حما�س �سالح الربدويل، يف موؤمتر �سحفي، اأّن ال�سبب احلقيقي وراء   •

الهجرة هو االحتالل ال�سهيوين البغي�س الذي يعتدي على اأرواح ال�سعب الفل�سطيني وبيوته 

واأمواله من اأجل دفعه اإىل تفريغ االأر�س لتخلو لقطعان م�ستوطنيه. وقال: اإن “الكارثة اأكرب 

من اأن يتقاذفها امل�سوؤولون وغري امل�سوؤولني عرب االأبواق االإعالمية، هي جرمية اقرتفتها اأيٍد 

.
خبيثة بحق اأبناء �سعبنا”153

قال عزام االأحمد، رئي�س وفد حركة فتح للحوار مع حركة حما�س اأن حوار وفدي احلركتني   •

�سي�سبق موعد املفاو�سات غري املبا�رسة مع “اإ�رسائيل”، م�سيفاً: “يجب اأن تتم املفاو�سات 

اأوالً، وال �سيما بني احلركتني،  مع اإ�رسائيل بناء على روؤية وا�سحة ومتفق عليها فل�سطينياً 

وبناء على ا�سرتاتيجية فل�سطينية واحدة”. وقال االأحمد اإن احلوار بني حركتي فتح وحما�س 

يهدف اإىل متكني احلكومة من ت�سلم مقاليد االأمور كلها يف موؤ�س�سات ال�سلطة يف قطاع غزة، 

.
154

وحّل االإ�سكاالت التي برزت بعد ت�سكيل حكومة التوافق الوطني

فيهم  مبن  �سخ�ساً،   8,904,373 العربية  ال�سنة  راأ�س  ع�سية  “اإ�رسائيل”  �سكان  عدد  بلغ   •

الداخلية  ال�سكان والهجرة يف وزارة  القد�س واجلوالن، ح�سبما ن�رست دائرة  �سكان �رسقي 

 .155
االإ�رسائيلية

كافة  يتناول  اإىل �رسورة فتح حتقيق عاجل  االإن�سان  االأورومتو�سطي حلقوق  املر�سد  دعا   •

اجلن�سيات  وحملة  الفل�سطينيني  املهاجرين  قارب  اإغراق  جرمية  تخللتها  التي  االنتهاكات 

املهاجرين  معظم  وفاة  كبرية  بدرجة  املر�سد  ويجزم  املتو�سط.  البحر  عر�س  يف  االأخرى، 

االإيطالية واملالطية  ال�سلطات  اأن جتربته مع  اإىل  النظر  املر�سد  القارب، ولفت  وهم على منت 

�سيئة فيما يتعلق بانت�سال اجلثث، حيث رف�ستا �سابقاً انت�سال اأكرث من 200 جثة لفل�سطينيني 

.
و�سوريني غرق قاربهم يف ت�رسين االأول/ اأكتوبر 1562013

اأعلنت اللجنة القطرية الإعادة اإعمار غزة عن توقف امل�ساريع القطرية يف القطاع ب�سبب رف�س   •

ال�سلطات امل�رسية ال�سماح باإدخال مواد البناء عرب معرب رفح الربي. وقال مدير املكتب الفني 

اإ�سافة ملدينة  155 مليون دوالر،  اإىل  املتوقفة ت�سل  امل�ساريع  اإن كلفة  اأبو را�س  اأحمد  للجنة 

 .
157

ال�سيخ حمد ال�سكنية التي تبلغ كلفتها 205 ماليني دوالر

دعت وكالة االأونروا، يف بيان لها، الدول املانحة للوقوف �سد خمطط ترحيل اآالف البدو من   •

.
158

املناطق الو�سطى يف ال�سفة الغربية اإىل �ساحية يف النويعمة بالقرب من اأريحا
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الإثنني، 2014/9/22

حذرت دائرة �سوؤون الالجئني مبنظمة التحرير، يف بيان لها، من خمطط اإ�رسائيلي لرتحيل ما   •

يقارب 12 األف الجئ م�سجلني لدى وكالة االأونروا من مناطق خمتلفة يف ال�سفة واإ�سكانهم 

.
159

بالقرب من اأريحا

والتعاون  التن�سيق  وكالة  مع  اتفاقية  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  وقعت   •

 ،Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) )الرتكي يف فل�سطني )تيكا

تهدف اإىل دعم تعليم اللغة الرتكية واعتماد املنهاج الرتكي يف تدري�سها. وتن�س بنود االتفاقية 

على تعليم اللغة الرتكية من ال�سف ال�سابع االأ�سا�سي وحتى العا�رس، بواقع ثالث ح�س�س 

.
160

اأ�سبوعياً، وتزويد املدار�س بالكتب املنهجية، ودفع رواتب املعلمني، وتدريبهم وتاأهيلهم

متظاهري  “مطالبة  اأن  له،  ت�رسيح  يف  حما�س  حركة  با�سم  الناطق  زهري،  اأبو  �سامي  قال   •

اأن  غالف غزة لنتنياهو برفع احل�سار عنها هو ال�سبيل الوحيد لعودة الهدوء لهم، وعليهم 

.
يدركوا اأن نتنياهو غري معني بهم واأنه ال يزال يراوغ يف رفع احل�سار عن غزة”161

قال رئي�س احلكومة االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو يف جل�سة هيئة االأركان العامة للجي�س التي   •

الدعم  �ستقدم  خطة  على  احلكومة  يف  اأم�س  “�سادقنا  اأ�سكول:  االإقليمي  املجل�س  يف  اأقيمت 

االقت�سادي اإىل هذه املنطقة بحجم غري م�سبوق. واأدرنا االقت�ساد ب�سكل ناجح ولكن، اإىل جانب 

.
ذلك، التهديدات االأمنية على دولة اإ�رسائيل تلزم زيادة ميزانية الدفاع ب�سكل ملحوظ”162

عن  العفو  اإمكانية  من  يحد  قانوناً  االإ�رسائيلي  الكني�ست  يف  والد�ستور  القانون  جلنة  اأقرت   •

اأ�رسى فل�سطينيني اأو تخفيف االأحكام عنهم، ويهدف اإىل زيادة الت�سييق على االأ�رسى ومنع 

.
163

االإفراج عنهم يف اإطار �سفقة �سيا�سية، اأو �سفقة تبادل

قال وزير اخلارجية اأفيجدور ليربمان اإن امل�سكلة يف املنطقة ال تتمثل يف ال�رساع االإ�رسائيلي   •

ال�سامد”  “اجلرف  عملية  اأعقاب  يف  اإنه  وقال  العربية.  املجتمعات  داخل  هي  بل  الفل�سطيني 

�سيكون من االأ�سعب اإقناع “اإ�رسائيل” بتقدمي تنازالت اإقليمية يف “يهودا وال�سامرة و�رسقي 

.
اأور�سليم القد�س”164

والذي   www.mossad.gov.il بعنوان  املحّدث،  االإلكرتوين  موقعه  املو�ساد  جهاز  د�سن   •

يهدف اأ�سا�ساً اإىل جتنيد املُخربين واجلوا�سي�س يف اأنحاء العامل عرب ا�ستمارات باللغات العربية 

.
165

والعربية والفار�سية واالإجنليزية والرو�سية

طراز  من  حديثة  مدرعة  جنود  ناقلة   200 �رساء  على  يعلون  مو�سيه  الدفاع  وزير  �سادق   •

نامري Namir ليبلغ جمموع عددها يف وحدات امل�ساة 531 ناقلة، وتعّد من اأكرث املدرعات قوة 

.
166

ومتانة
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قال وزير الدفاع االإ�رسائيلي االأ�سبق مو�سيه اأرن�س Moshe Arens يف مقالة له اإن “احلرب   •

باالإمكان  لي�س  اأنه  اإ�رسائيل  لتفهم  الوقت  على قطاع غزة مل تهزم حركة حما�س، واأنه حان 

.
ردع اإرهابيني كحما�س التي تعد العدة ا�ستعدادا للمواجهة القادمة”167

قال االأمني العام حلزب املوؤمتر الوطني االإفريقي احلاكم يف جنوب اإفريقيا غويدي منتا�سيه   •

Gwede Mantashe خالل موؤمتر �سحفي يف جوهان�سربغ، اإنه “يتوجب على اأع�ساء وقادة 

املوؤمتر الوطني االأفريقي االمتناع عن ال�سفر اإىل اإ�رسائيل، كون املوؤمتر يف حالة ت�سامن مع 

واأكادميياً  اإ�رسائيل ثقافياً  الدعوات ملقاطعة  اإىل  “نحن نن�سم  الفل�سطيني”. واأ�ساف  ال�سعب 

والربملان  احلكومة  واأع�ساء  والتحالف  املوؤمتر  وقادة  اأع�ساء  امتناع  اإىل  اإ�سافة  وتعليمياً، 

.
وامل�سوؤولني احلكوميني عن ال�سفر اإليها”168

عقوبات  بفر�س   Martin Lidegaard ليدغارد  مارتني  الدمناركي  اخلارجية  وزير  هدد   •

بني  القاهرة  يف  الدائرة  املفاو�سات  يف  للفل�سطينيني  ت�سهيالت  تقدم  مل  اإذا  “اإ�رسائيل”  على 

.
169

“اإ�رسائيل” والفل�سطينيني بخ�سو�س غزة

حّث 88 ع�سواً يف جمل�س ال�سيوخ االأمريكي يف ر�سالة اإىل وزير اخلارجية جون كريي، اإدارة   •

اإىل  وت�سليمها  حما�س  حكم  من  غزة  “لتجريد  التحرك  �رسورة  على  اأوباما  باراك  الرئي�س 

 Kelly Ayotte ال�سلطة الفل�سطينية”. واأو�سل الر�سالة لكريي كال من ال�سناتور كيلي اأيوتي

.
170

من احلزب اجلمهوري وال�سناتور بوب كي�سي Bob Casey من احلزب الدميقراطي

الثالثاء، 2014/9/23

االت�سال  جلنة  عقدته  �سحفي  موؤمتر  يف  اهلل،  احلمد  رامي  الفل�سطيني  الوزراء  رئي�س  قال   •

املعنية بفل�سطني باملقر الدائم لالأمم املتحدة بنيويورك، اإن تكلفة اإعادة اإعمار قطاع غزة تقدر 

بثالثة مليارات و�سبعمئة مليون دوالر. وتعليقاً على العالقة بني فتح وحما�س، �سدد احلمد اهلل 

على احلاجة الأن تتوافق ال�سلطات يف قطاع غزة مع طريقة تفكري ال�سلطة الفل�سطينية ب�ساأن 

.
171

حّل الدولتني

 Yamam ميام  وحدة  من  واأخرى  اإ�رسائيلية  ع�سكرية  قوة  اأن  االإ�رسائيلي  اجلي�س  اأعلن   •

القوا�سمة  مروان  الق�سام  كتائب  ع�سوي  اختباء  مكان  اإىل  الو�سول  من  متكنوا  احلدودية 

قام  وقد  وقتلهما.  اخلليل  مدينة  من  م�ستوطنني  ثالثة  بخطف  املتهمني  عي�سة،  اأبو  وعامر 

ثالثة  واعتقال  منزليهما،  حما�رسة  بعد  عي�سة  واأبو  القوا�سمة  باغتيال  االإ�رسائيلي  اجلي�س 

.
172

�سبان من عائلة القوا�سمة
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نيويورك  يف  يونيون  كوبر  جامعة  طلبة  اأمام  حما�رسة  خالل  عبا�س،  حممود  الرئي�س  قال   •

اأن  “لقد �سليت  69 للجمعية العامة لالأمم املتحدة،  على هام�س م�ساركته يف اأعمال الدورة الـ 

تعي�س اإ�رسائيل، وبعد طول انتظار، اإىل جانب فل�سطني كجار طيب ولي�س كمحتل، وذلك حتى 

نتمكن كاأبناء لل�سعب الفل�سطيني من اال�ستمرار يف بناء املوؤ�س�سات لدولة ح�سارية وجمتمع 

.
منفتح”173

اأعادت اأجهزة االأمن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية �سابطاً اإ�رسائيلياً دخل خطاأ اإىل طولكرم التي   •

.
174

تقع �سمن مناطق اأ اخلا�سعة لل�سلطة الفل�سطينية

اإجراء مفاو�سات غري مبا�رسة بني اجلانبني الفل�سطيني واالإ�رسائيلي باإ�رساف رئي�س جهاز   •

املخابرات العامة امل�رسية الوزير حممد فريد التهامي، وذلك لو�سع جدول اأعمال للمفاو�سات 

اإىل هدنة طويلة يف  اليهودية، والتو�سل  التي �ست�ستكمل بعد عيد االأ�سحى املبارك واالأعياد 

.
175

قطاع غزة

نعت كتائب الق�سام، يف بيان لها، ال�سهيدين مروان القوا�سمي وعامر اأبو عي�سة اللذين ا�ست�سهدا   •

يف مدينة اخلليل املحتلة. وتعهدت الكتائب مبوا�سلة املقاومة �سد االحتالل مهما كلفها ذلك 

.
176

من ت�سحيات حتى حترير كامل الرتاب الفل�سطيني واملقد�سات وا�ستعادة احلقوق

قال رئي�س الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو، يف مقابلة مع �سحيفة جريوزاليم بو�ست،   •

رداً على �سوؤال فيما اإذا كان يعتقد باأن املبادرة العربية مل تعد ذات �سلة: “ما له �سلة اليوم 

هو حقيقة وجود اعرتاف جديد بني اأكرثية بلدان ال�رسق االأو�سط، باأن اإ�رسائيل مل تعد عدوها 

.
االأبدي، على اأقل تقدير، واإمنا هي حليف حمتمل يف الت�سدي للتحديات امل�سرتكة”177

اأعلن رئي�س احلكومة االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو، يف كلمة األقاها يف مرا�سم توقيع العقد مع   •

�رسكة �سينية لبناء ميناء اأ�سدود اجلديد، اأن “ملنظومة العالقات بني اإ�رسائيل وال�سني قدرة 

كامنة، فقط االآن بداأت يف جت�سيد نف�سها. لدينا مكان ا�سرتاتيجي يف العامل، مل نكن نك�سب منه. 

ولن نناف�س قناة ال�سوي�س، واإمنا �سنكون عامالً مكمالً لها. اإننا نفهم اأن معظم التجارة �ستظل 

.
متر عرب قناة ال�سوي�س”178

االإ�رسائيلية  اجلوية  الدفاعات  اإن  اأدرعي  اأفيخاي  االإ�رسائيلي  اجلي�س  بل�سان  الناطق  قال   •

�سورية  مع  احلدود  على  االإ�رسائيلي  اجلوي  املجال  خرقت  �سورية  مقاتلة  طائرة  اأ�سقطت 

االأعلى.  اجلليل  منطقة  يف  ع�سكرية  قاعدة  من  اأطلق   ،Patriot باتريوت  �ساروخ  بوا�سطة 

وبح�سب اجلي�س، فاإن الطائرة اأ�سقطت بعد مرور دقيقة و20 ثانية من حلظة ر�سدها، واتخذ 

قرار اإ�سقاطها على الرغم من التقديرات االإ�رسائيلية باأنها كانت تنوي مهاجمة موقع لقوات 

.
179

املعار�سة ال�سورية
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الأربعاء، 2014/9/24

األقاها يف املناق�سات العامة للدورة  التي  اأردوغان، يف الكلمة  قال الرئي�س الرتكي رجب طيب   •

الفل�سطينية م�ستمرة منذ ن�سف  “الق�سية  املتحدة:  العامة لالأمم  التا�سعة وال�ستني للجمعية 

قرن، هذه الق�سية التي تعترب �سبباً يف العديد من الق�سايا باملنطقة، واأنا اأوؤكد اأن تفعيل حّل 

الق�سية الفل�سطينية القائم على اأ�سا�س دولتني، ورفع احل�سار عن قطاع غزة، وتاأ�سي�س دولة 

.
فل�سطينية م�ستقلة دائمة اإىل جانب اإ�رسائيل، �رسورة اأخالقية واإن�سانية و�سيا�سية”180

بداأت لقاءات امل�ساحلة الفل�سطينية بني حركتي فتح وحما�س يف العا�سمة امل�رسية القاهرة،   •

الوفاق  حكومة  عمل  واأبرزها  عالقة،  زالت  ما  التي  امل�ساحلة  بنود  كل  بحث  على  وركزت 

الوطني يف غزة، و�رسورة تطبيق ما جرى التو�سل اإليه من اتفاق �سابق، باالإ�سافة اإىل ق�سايا 

االنتخابات  وق�سية  االإ�رسائيلية،  احلرب  خلفته  ما  واإعمار  غزة،  وح�سار  واحلرب  ال�سلم 

.
181

وجلان امل�ساحلة

اإ�سحق  االإ�رسائيلي  الداخلي  االأمن  وزير  اإن  والرتاث  للوقف  االأق�سى  موؤ�س�سة  قالت   •

على  االعتداء  اأحداث  على  مبا�رسة  بنف�سه  واأ�رسف  االأق�سى،  امل�سجد  اقتحم  اأهرونوفيت�س 

117 م�ستوطناً، واقتحام وزير اال�ستيطان  امل�سلني فيه، وعلى تاأمني حماية كبرية القتحام 

.
182

اأوري اأريل

لهم  مرافقاً  و112  فل�سطينياً،  جريحاً   123 اأح�رست  اأنها  الرتكية  ال�سحة  لوزارة  بيان  اأفاد   •

من قطاع غزة، اإىل تركيا بوا�سطة طائرات اإ�سعاف، منذ 2014/8/11، واأن 77 جريحاً يتلقون 

.
183

العالج حالياً، واأن 45 اآخرين اأنهوا عالجهم

قال الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما، يف خطابه اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف دورتها   •

الـتا�سعة وال�ستني، اإن “اأعمال العنف التي جتتاح املنطقة اليوم جعلت الكثري من االإ�رسائيليني 

يف  القائم  الو�سع  وا�سحني:  نكن  دعونا  ولكن  ال�ساق.  ال�سالم  عمل  عن  للتخلي  م�ستعدين 

—لي�س  الغربية وقطاع غزة غري قابل لال�ستمرار. ال ميكننا االبتعاد عن هذا اجلهد  ال�سفة 

الكثريين من  ت�سلب منا حياة  اأو عندما  االأبرياء،  االإ�رسائيليني  ال�سواريخ على  عندما تطلق 

االأطفال الفل�سطينيني يف غزة. طاملا اأنا الرئي�س، فاإننا �سندافع عن املبداأ القائل باأن االإ�رسائيليني 

والفل�سطينيني واملنطقة والعامل �سيكونون اأكرث عدالً يف ظل دولتني تعي�سان جنباً اإىل جنب، يف 

.
�سالم واأمن”184

االأو�سط  وال�رسق  االأدنى  ال�رسق  ملنطقة  االأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  عمليات  مدير  اأكد   •

بني  القتال  من  يوماً   51 بعد  خراباً  بات  غزة  قطاع  اأن   Robert Mardini مارديني  روبري 

.
185

اجلي�س االإ�رسائيلي والف�سائل الفل�سطينية
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قال وزير الدفاع االإ�رسائيلي مو�سيه يعلون اإن اخلالفات ال�سيا�سية الداخلية اأدت اإىل اإطالة اأمد   •

احلرب على قطاع غزة، موؤكداً اأن اجتماعات املجل�س الوزاري امل�سغر بثت “فرقة وانق�ساماً 

اخلارج  يف  حما�س  قيادة  اإن  اإذاعي:  حديث  يف  يعلون  وقال  احلكومة”.  داخل  وخالفات 

ا�ستخدمت االنق�سام الذي ظهر يف الكابينت من اأجل ال�سغط على قيادة حما�س يف غزة وحثها 

.
186

على موا�سلة القتال

زيادة  على  البيد  يائري  املالية  وزير  مع  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  اتفق   •

اإطار  يف  دوالر(  مليار   1.6 )نحو  �سيكل  مليارات  ب�ستة  االإ�رسائيلية  االأمنية  الدوائر  ميزانية 

ميزانية الدولة للعام 2015 لتبلغ ميزانية الدفاع بالتايل 57 مليون �سيكل )نحو 15.56 مليون 

دوالر(، باالإ�سافة اإىل منحها مبلغ 7-8 مليارات �سيكل )نحو 1.9–2.2 مليار دوالر( خالل 

2014 لتغطية النفقات املرتتبة على عملية اجلرف ال�سامد يف قطاع غزة. كما اتفق االثنان على 

اأن م�رسوع ميزانية الدولة ل�سنة 2015 �سي�سع ن�سبة العجز يف امليزانية بحدود 3.4%، كما اأنه 

.
187

�سيخلو من اأي زيادة لل�رسائب املفرو�سة على املواطنني

اخلمي�س، 2014/9/25

اإ�رساف  حول  اتفاق  اإىل  القاهرة،  يف  اجتماعهما  خالل  وحما�س،  فتح  حركتا  تو�سلت   •

امل�ساحلة  اتفاقية  بنود  املعابر يف قطاع غزة، وحول تطبيق  الوطني على  التوافق  حكومة 

اأعلن رئي�سا وفدي احلركتني. وقال  2014، بح�سب ما  اأبريل  املربمة يف ني�سان/  الفل�سطينية 

فتح  وفد  رئي�س  مع  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  يف  حما�س  وفد  رئي�س  مرزوق،  اأبو  مو�سى 

بـ“ال�رساكة  تتعلق  االتفاق عليها خالل احلوار  التي جرى  الرئي�سة  النقاط  اإن  االأحمد،  عزام 

.
ال�سيا�سية، واملعابر، واإعادة اإعمار غزة، ورواتب املوظفني يف قطاع غزة”188

مع  امل�ساورات  اإن  معاً  لوكالة  عريقات  �سائب  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  قال   •

االإدارة االأمريكية و�سلت اإىل طريق م�سدود، واإن وزير اخلارجية االأمريكي جون كريي اأبلغ 

.
189

الرئي�س عبا�س رف�س اأمريكا لقرار ال�سلطة التوجه ملجل�س االأمن الإنهاء االحتالل

ت�سكيل  عن  م�سطفى  حممد  الوطني  االقت�ساد  وزير  الفل�سطيني  الوزراء  رئي�س  نائب  اأعلن   •

ال�سناعي يف غزة، وو�سع روؤية  القطاع  العام واخلا�س لتقييم  القطاعني  جلنة م�سرتكة من 

.
190

ا�سرتاتيجية ت�ستجيب الحتياجات هذا القطاع وفق االأولوية امللحة

�سحية  لكارثة  معر�سة  باتت  غزة  قطاع  يف  م�سافيها  اأن  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   •

وبيئية، ب�سبب ا�ستمرار توقف عمل �رسكات النظافة التي مل تتقا�س م�ستحقاتها من الوزارة 

.
191

منذ خم�سة اأ�سهر
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مل  امل�رسية  “ال�سلطات  اإن  الفل�سطينية،  واحلدود  املعابر  هيئة  مدير  �سبحة،  اأبو  ماهر  قال   •

تنفذ وعودها ب�ساأن ت�سهيل �سفر املواطنني عرب رفح جنوب قطاع غزة”. وك�سف عن تلقي 

اإدارته وعوداً بت�سهيل ال�سفر بعد انتهاء �سفر حجاج غزة، غري اأنه قال “ذلك مل يتحقق بتاتاً”، 

م�سرياً اإىل اأن ال�سلطات امل�رسية “ما زالت على �سيا�سة �سفر بع�س الفئات املتمثلة يف اأ�سحاب 

.
االإقامات والتحويالت الطبية واجلوازات االأجنبية”192

ذكرت القناة العا�رسة العربية اأن ثالث عائالت فقط ق�ست ليلة عيد راأ�س ال�سنة اليهودية يف   •

كيبوت�س كريم �سالوم جنوب قطاع غزة، بينما ترك غالبية ال�سكان الكيبوت�س اإىل اأماكن بعيدة 

.
193

عن القطاع خ�سية جتدد اإطالق ال�سواريخ

امل�رسية  االإعالمية  البعثة  اأع�ساء  مع  لقاء  يف  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�رسي  الرئي�س  اأكد   •

املتواجدة يف نيويورك، اأنه حذر منذ عام ون�سف من خماطر االإرهاب، قائاًل: “النا�س اللي يف 

�سيناء لن ي�سكتوا، وقلنا الإ�رسائيل اإن اجلي�س يف �سيناء لي�س �سّدها، واإمنا لتثبيت االأو�ساع 

االأمنية”. واأ�ساف اأن امل�سوؤولني الذين التقاهم اأعربوا عن قناعتهم باملوقف امل�رسي، مو�سحاً 

.
اأنهم “قالوا كيف مل نكن ناأخذ بالنا”194

دانت حمكمة را�سل Russell Tribunal، وهي حمكمة �سعبية ذات قيمة رمزية، يف العا�سمة   •

البلجيكية بروك�سل “اإ�رسائيل” بارتكاب جرائم حرب اأثناء عدوانها االأخري على قطاع غزة، 

وذلك بعد اأن بحثت للمرة االأوىل يف تاريخها ما اإذا كانت “اإ�رسائيل” ارتكبت جرائم اإبادة �سّد 

.
195

الفل�سطينيني

اجلمعة، 2014/9/26

“لي�س  املتحدة:  العامة لالأمم  اأمام اجلمعية  الفل�سطيني حممود عبا�س، يف كلمته  الرئي�س  قال   •

تفر�س  مفاو�سات  دوامة  اإىل  العودة  امل�ستحيل  ومن  عقمها،  ثبت  اأ�ساليب  ا�ستن�ساخ  جمدياً 

الدولة  واإقامة  االحتالل  الإنهاء  توؤدي  ال  ملفاو�سات  جدوى  وال  مقدماً،  نتائجها  اإ�رسائيل 

تلتزم  ال  ملفاو�سات  جدوى  وال   ،1967 عام  يف  احتاللها  مّت  التي  االأرا�سي  على  الفل�سطينية 

.
بجدول زمني �سارم لتحقيق هذا الهدف”196

بقيمة  غزة،  قطاع  يف  التعليم  لدعم  طوارئ  خطة  العايل  والتعلم  الرتبية  وزارة  اأطلقت   •

.
197

دوالر اأمريكي مليون   37

قال مو�سى اأبو مرزوق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، يف حوار مع �سحيفة الوطن:   •

اإن املوقف امل�رسي خالل حرب اخلم�سني يوماً على قطاع غزة يختلف كثرياً عن تعامل الدولة 

امل�رسية وموقفها خالل حرب 2012. واأ�ساف اأبو مرزوق اأن املبادرة امل�رسية التي ُقدمت 
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االإ�رسائيلي  العدو  الإعالن  �ستوؤدي  كانت  الأنها  حما�س  رف�ستها  للحرب  االأول  االأ�سبوع  يف 

ُيعرف  ما  حالياً  جُتري  احلركة  اأن  اإىل  واأ�سار  الفل�سطينية.  املطالب  وجتاهلت  انت�ساره، 

.
198

بـ“اإعادة تقييم ومراجعة” لفرتة احلرب ملعرفة مكا�سبها وخ�سائرها

قال القيادي يف حركة حما�س م�سري امل�رسي خالل كلمة له مبهرجان االنت�سار لتكرمي �سهداء   •

لتحرير  جديدة  �سفقة  �ست�سنع  املبا�رسة  غري  املفاو�سات  اإن  غزة،  �سمال  الر�سوان  كتيبة 

اأكرب عدد ممكن من االأ�رسى. واأ�سار اإىل اأن حركته �ستم�سي باملفاو�سات غري املبا�رسة مع 

االحتالل، لنيل جميع مطالب ال�سعب الفل�سطيني للعي�س بحرية وكرامة، مبيناً اأن لدى حركته 

.
199

وف�سائل املقاومة اأوراق قوة �ستجرب االحتالل على الر�سوخ للمطالب الفل�سطينية

ع�سية  العربي   NRG جي  اآر  اأن  ملوقع  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  قال   •

اأبداً، ولو حتى بطريقة غري  اأفاو�سهم  “لن اأعرتف يوماً بحما�س، ولن  راأ�س ال�سنة العربية: 

مبا�رسة”. وعند �سوؤاله عن الوفد االإ�رسائيلي الذي زار القاهرة اأكرث من مرة واملحادثات هناك 

اأو  اأو وزير  اأي م�سوؤول �سيا�سي  اأنا�ساً ع�سكريني فقط، ومل نر�سل  اإىل هناك  “اأر�سلنا  قال: 

.
�سابط برتبة كبرية”200

قال ن�سطاء �سوريون اإن خميم الريموك الواقع جنوب العا�سمة دم�سق، يواجه خطر املوت   •

ب�سبب العط�س، يف ظل قطع النظام ال�سوري املياه عن املخيم لليوم الـ 18 على التوايل، ما ينذر 

 .
201

بتفاقم املعاناة االإن�سانية فيه، وحتولها اإىل كارثة جديدة

ك�سفت البيانات ال�سهرية ال�سادرة عن وزارة املالية يف احلكومة الفل�سطينية اأن اإجمايل الدين   •

.
202

العام امل�ستحق على احلكومة بلغ حتى نهاية ال�سهر املا�سي نحو 2.282 مليار دوالر

احتجت الواليات املتحدة، على اخلطاب الذي األقاه رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية، حممود عبا�س، من   •

على من�سة االأمم املتحدة، وطالب فيها باإنهاء االحتالل االإ�رسائيلي، وا�ستقالل دولة فل�سطني. 

اليوم  عبا�س  خطاب  يف  “كانت  ب�ساكي:  جنيفر  اخلارجية،  وزارة  با�سم  املتحدثة  وقالت 

“ت�رسيحات  اأي�ساً عن  العمق خميبة لالآمال ونرف�سها”، متحدثة  تو�سيفات مهينة، هي يف 

.
203

ا�ستفزازية” من جانب عبا�س

اإن  راويل  جيم�س  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  االإن�سانية  لل�سوؤون  املتحدة  االأمم  من�سق  قال   •

قطاع غزة �سيحتاج اإىل �سنوات طويلة من اأجل العودة اإىل احلالة التي كان عليها يف اأول متوز/ 

كاأنها  تبدو  غزة  يف  مناطق  وهناك  القطاع،  على  االإ�رسائيلي  العدوان  بدء  قبل   2014 يوليو 

تعر�ست لزلزال، واإن اآثار ما جرى يف احلرب االأخرية والنزاعات ال�سابقة �ست�ستمر ل�سنوات 

.
ومن املنتظر اأن �سكان قطاع غزة �سيكونون بال مياه �ساحلة يف �سنة 2042020
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ال�سبت، 2014/9/27

العمل لدفع رواتب موظفي غزة  اإنه يجري  اهلل  الفل�سطيني رامي احلمد  الوزراء  قال رئي�س   •

املدنيني موؤقتاً من قبل جهة دولية ثالثة، راف�ساً االإف�ساح عن هذه اجلهة، واأكد اأنها لي�ست عن 

.
205

طريق ال�سلطة الفل�سطينية ولكن بالتن�سيق معها حلل هذه امل�سكلة

“حركة  اإن  �سحفي،  ت�رسيح  يف  حما�س،  حركة  با�سم  املتحدث  زهري،  اأبو  �سامي  قال   •

احلكومة  رئي�س  نتنياهو  بنيامني  ولي�س  غزة  غالف  مل�ستوطني  االأمن  تقرر  من  هي  حما�س 

للم�ستوطنني  االأمن  وّفر  باأنه  االأخرية،  نتنياهو  “ت�رسيحات  اأن  واأ�ساف  االإ�رسائيلية”. 

.
ا�ستعرا�س كاذب للقوة”206

قالت هيئة �سوؤون االأ�رسى واملحررين يف تقرير لها اإنها �سجلت 85 األف حالة اعتقال منذ بدء   •

انتفا�سة االأق�سى يف اأيلول/ �سبتمرب 2000، منها قرابة 2,500 حالة �ُسجلت منذ بدء احلملة 

.
االأخرية عقب اختفاء امل�ستوطنني الثالثة يف اخلليل يف 2072014/6/12

اأعلنت جتمعات بدوية �رسق القد�س رف�سها م�رسوعاً اإ�رسائيلياً يهدف اإىل ترحيل االآالف من   •

البدو من م�ساربهم يف املنطقة اإي 1، ونقلهم اإىل بلدات جديدة قرب اأريحا ويف بلدة اأبو دي�س 

.
208

قرب القد�س

الدويل  واالأمن  االأطراف  متعددة  لل�سوؤون  اخلارجية  وزير  م�ساعد  بدر،  ه�سام  ال�سفري  قال   •

امل�رسية، يف اجتماع جلنة فل�سطني حلركة عدم االنحياز، والتي عقدت على هام�س الدورة 69 

اإن  �سكري:  �سامح  اخلارجية  وزير  عن  نيابة  األقاها  والتي  املتحدة،  لالأمم  العامة  للجمعية 

“القيادة الفل�سطينية يف اأ�سد احلاجة لتاأييد دول جمموعة عدم االنحياز، كي ندعم ت�سميمها 

.
على احل�سول على حقوق ال�سعب الفل�سطيني”209

اأ�سهم االحتاد االأوروبي يف الدفعة الثانية من املخ�س�سات االجتماعية التي توفرها احلكومة   •

اإىل العائالت الفقرية واملعوزة يف ال�سفة الغربية وغزة. وقال   2014 الفل�سطينية خالل �سنة 

 PEGASE بيغا�س  اآلية  عرب  ي�سري  الذي  االإ�سهام  اإن  �سحفي،  بيان  يف  االأوروبي،  االحتاد 

.
210

mechanism، ي�سل اإىل ما يقارب من 12.93 مليون يورو )نحو 16.5 مليون دوالر( 

بياناً  رايت�س ووت�س،  التنفيذي ملنظمة هيومان  املدير   ،Kenneth Roth اأ�سدر كينيث روث   •

انتقد فيه خطاب الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س اأمام اجلمعية العامة لرتدده وعدم ح�سم 

.
211

املوقف حول االن�سمام اإىل املحكمة اجلنائية الدولية
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الأحد، 2014/9/28

ت�رسيحات  اإن  عريقات  �سائب  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  قال   •

املتحدثة با�سم اخلارجية االأمريكية جنيفر ب�ساكي، حول خطاب الرئي�س حممود عبا�س اأمام 

 .
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، “ت�رسيحات غري الئقة وغري م�سوؤولة، ومرفو�سة”212

املوقعة مع  الوزراء رامي احلمد اهلل احرتام احلكومة والتزامها بكافة االتفاقيات  اأكد رئي�س   •

.
213

النقابات، م�سرياً اإىل ال�سائقة املالية التي متر بها احلكومة توؤخر تنفيذ جزء منها

الأ�سري  زيارته  خالل  حما�س،  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  نائب  هنية،  اإ�سماعيل  قال   •

فل�سطيني اأطلق �رساحه بعد ع�رس �سنوات من االعتقال، اإن االأ�رسى هم “�سيوف احلق التي 

نقاتل بها وما زلنا”.  واأ�ساف وهو ي�سري اإىل عمل املقاومة على حتريرهم “اإن �سيوف احلق 

.
يف عامل احلرية تبحث كيف حترركم، واإن �ساء اهلل �سنلتقي بكم قريباً”214

“حكومة التوافق الوطني �ستمار�س  اإن  قال ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح عزام االأحمد   •

مّت االتفاق عليه مع  لتنفيذ ما  الغربية،  ال�سفة  االأ�سحى مبا�رسة يف غزة كما  عملها بعد عيد 

.
حركة حما�س ب�سكل متتابع، من اأجل ا�ستعادة وحدة ال�سلطة وفر�س القانون”215

اأكد عبا�س زكي ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح اأن انتفا�سة االأق�سى لن تتكرر، نتيجة لكون   •

احلقبة الفل�سطينية بعد ا�ست�سهاد يا�رس عرفات وبعد انتفا�سة االأق�سى تقدمت باجتاه اإقناع 

.
216

العامل باأن الفل�سطينيني جديرون بدولة عرب الطرق ال�سيا�سية والتفاو�سية والدبلوما�سية

قال رئي�س الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتانياهو يف ت�رسيح لدى توجهه اإىل الواليات املتحدة:   •

“�سوف اأت�سدى يف كلمتي اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة جلميع االأكاذيب التي يتم اإلقاوؤها 

علينا، الأقول احلقيقة عن دولتنا وعن اجلنود االأبطال جلي�س الدفاع وهو اأكرث جيو�س العامل 

.
اأخالقية”217

مودي  ناريندرا  الهندي  نظريه  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  دعا   •

Narendra Modi، يف اأول لقاء بني اجلانبني منذ انتخاب مودي يف اأيار/ مايو 2014، اإىل زيارة 

.
218

“اإ�رسائيل”، والتعاون يف جمال االبتكار التكنولوجي خا�سة يف جمايل الزراعة واملياه

الوزارية  اللجنة  يراأ�س  الذي   ،Yair shamir �سامري  يائري  االإ�رسائيلي  الزراعة  وزير  قال   •

حتديد  اأجل  من  الزوجات،  تعدد  ملنع  �سبالً  يدر�س  اإنه  النقب،  يف  البدو  “ا�ستيطان”  لت�سوية 

الن�سل لدى عرب النقب، حمذراً من اأنه يف عام 2035 �سيبلغ تعداد البدو يف النقب ن�سف مليون 

.
219

اإن�سان

نزع  موا�سيع  اإن  احلياة،  ل�سحيفة  حديث  يف  �سكري،  �سامح  امل�رسي  اخلارجية  وزير  قال   •

 - الفل�سطيني  لل�رساع  النهائية  الت�سوية  نطاق  يف  تدخل  وغريها  غزة  قطاع  من  االأ�سلحة 
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نهائي  حّل  لتحقيق  اأخرى  مرة  دويل  تفاعل  اإىل  غزة  اأحداث  توؤّدي  باأن  وناأمل  االإ�رسائيلي، 

.
220

واإقامة الدولة الفل�سطينية

ملف  عن  امل�سوؤولة  ليفني،  ت�سيبي  العدل  وزيرة  اأن  االإ�رسائيلي  االإخباري  واال  موقع  ن�رس   •

ع�ساء  ماأدبة  وح�رست  املا�سي،  االأ�سبوع  نيويورك  زارت  الفل�سطينيني،  مع  املفاو�سات 

دول  بينها  عربية،  دول  من  كبار  عرب  �سيا�سة  ورجال  خارجية  وزراء  بح�سور  مغلقة 

ال تقيم عالقات دبلوما�سية مع “اإ�رسائيل”. واأ�سار املوقع اإىل اأن املاأدبة مل تقت�رس على تناول 

الطعام، بل �سهدت مداوالت يف ق�سايا اإقليمية خمتلفة. بدءاً من حماربة االإرهاب و�سوالً اإىل 

.
221

االت�ساالت االإ�رسائيلية الفل�سطينية

اأكدت جمموعة الـ 77 وال�سني دعمها حلقوق ال�سعب الفل�سطيني، ويف مقدمتها حقه يف تقرير   •

يف  �سدر  الذي  ال�سنوي  الوزاري  البيان  يف  ذلك  جاء  التنمية.  يف  وحقه  واال�ستقالل  امل�سري 

ختام اجتماع وزراء الدول االأع�ساء يف املجموعة، الذي عقد على هام�س اأعمال الدورة الـ 69 

.
222

للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك

 Cristina Fernández االأرجنتني كري�ستينا فرنانديز دي كري�سرن  قالت رئي�سة جمهورية   •

de Kirchner يف كلمة وجهتها خالل اجتماع جمل�س االأمن: “ات�سح من خالل الق�سف على 

بينما  الفل�سطينيني  ال�سحايا  من  العديد  وموت  اإ�رسائيل  ارتكبتها  التي  الكارثة  فداحة  غزة 

.
اهتممتم بال�سواريخ التي �سقطت عليها، والتي مل توؤثر اأو حتدث خ�سائر يف اإ�رسائيل”223

الإثنني، 2014/9/29

قال رئي�س الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو، يف كلمته اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة،   •

لنف�س  فرعان  هما  حما�س  وحركة  )داع�س(  وال�سام  العراق  يف  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  اإن 

الفوري حلما�س هو  الهدف  اإن  املتطرف. واأ�ساف  االإ�سالم  ال�سامة وميثالن خطر  ال�سجرة 

.
اإبادة “دولة اإ�رسائيل”، واأ�ساف بقوله: “معركتنا �سد حما�س هي اأي�ساً معركتكم”224

االإدارة  “اأبلغنا  فل�سطني،  �سوت  الإذاعة  الفل�سطيني،  اخلارجية  وزير  املالكي،  ريا�س  قال   •

االأمريكية  االإدارة  اأي مواجهة مع  الفل�سطينية ال ترغب يف  القيادة  اأن  االإثنني  االأمريكية يوم 

االحتالل  الإنهاء  زمني  جدول  يحدد  قرار  م�رسوع  لعر�س  االأمن  جمل�س  اإىل  التوجه  ب�سبب 

.
االإ�رسائيلي، فنحن ما نرغب به هو املطالبة بحقوقنا باملحافل الدولية”225

اإن  بنيويورك،  املتحدة  االأمم  مقر  يف  ليربمان،  اأفيجدور  االإ�رسائيلي  اخلارجية  وزير  قال   •

حممود عبا�س “مل تعد له �رسعية للحديث با�سم ال�سعب الفل�سطيني”. واأ�ساف قائالً: “اإنني 

مل اأعد واثقاً من �رسعية عبا�س، وهناك �سكوك ب�ساأن �رسعيته كمتحدث با�سم الفل�سطينيني، 

.
اإنني اأ�سّك كثرياً يف �سلطاته”226
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اأقر قائد لواء جوالين يف اجلي�س االإ�رسائيلي غ�سان عليان، خالل موؤمتر امل�سابني و�سباط   •

خالل  جندياً   16 ملقتل  اأدت  هجومية  عمليات  ل�ستة  اجلي�س  بتعر�س  اجلي�س،  يف  املدن 

االأخري على قطاع غزة يف متوز/ يوليو  العدوان  الربية خالل  العملية  لبدء  االأوىل  ال�ساعات 

.
واآب/ اأغ�سط�س 2272014

ذكرت �سحيفة معاريف االإ�رسائيلية اأن ال�رسطة الع�سكرية حتقق يف انتحار ثالثة جنود من   •

لواء جيفعاتي، اأحد األوية النخبة، على خلفية م�ساكل نف�سية لها عالقة على ما يبدو با�سرتاكهم 

.
228

يف املعركة الربية خالل احلرب االأخرية على قطاع غزة

اأ�سدرت وزارة اخلارجية االإ�رسائيلية تعليمات اإىل �سفراء تل اأبيب وقنا�سلها يف دول العامل   •

واللوبي املوؤيد لـ“اإ�رسائيل” ب�سن حملة دبلوما�سية كربى �سد الرئي�س حممود عبا�س، تركز 

.
على و�سفه باأنه “مناه�س لل�سالم ومعاد لل�سامية واليهود”229

قال مدير مركز اأحرار لدرا�سات االأ�رسى فوؤاد اخلف�س اإن 21 حالة والدة متت منذ �سنة 2012   •

ق�سوا  والذين  باملوؤبدات،  االحتالل  �سجون  يف  املحكومني  االأ�رسى  من  عدد  لزوجات 

�سنوات طويلة داخل االأ�رس، وذلك عن طريق تهريب النطف من داخل ال�سجون واملعتقالت 

.
230

االإ�رسائيلية

اأعربت جامعة الدول العربية عن اأ�سفها ال�سديد من ردة فعل الواليات املتحدة االأمريكية على   •

خطاب الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س، خالل كلمته اأمام اأعمال الدورة 69 لالأمم املتحدة 

.
231

يف نيويورك

حركة  نتنياهو  بنيامني  االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  ت�سبيه  رف�سها  املتحدة  الواليات  اأعلنت   •

حما�س بتنظيم داع�س، اإ�سافة اإىل هجومه احلاد على جمل�س االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان. 

وداع�س  حما�س  اأن  “نعتقد  ب�ساكي:  جنيفر  االأمريكية،  اخلارجية  با�سم  املتحدثة  وقالت 

منظمتان اإرهابيتان، لكن من الوا�سح اأننا نعتقد اأن داع�س ت�سكل خطراً خمتلفاً على الواليات 

اأعتقد  “ال  واأ�سافت ب�ساكي:  تنفيذها”،  يتم  اأخرى  الع�سكري وفعاليات  للعمل  املتحدة طبقاً 

اأن تطلق الواليات  اإ�رسائيل يقرتح  اآخر يف  اأحد  اأي  اأو  اأن رئي�س الوزراء االإ�رسائيلي نتنياهو 

.
املتحدة حملة ع�سكرية �سد حما�س”232

الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  االإن�سان  حقوق  بحالة  املعني  اخلا�س  املتحدة  االأمم  مقرر  اأعرب   •

عن  مكتبه،  عن  �سدر  �سحفي  بيان  يف   ،Makarim Wibisono ويبي�سونو  مكارم  املحتلة 

انزعاجه العميق اإزاء اخل�سائر الفادحة التي تكبدها املدنيون الفل�سطينيون وخا�سة االأطفال 

.
233

جراء العملية الع�سكرية االإ�رسائيلية االأخرية يف غزة
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مليون   21 )نحو  يورو  مليون   16.5 تقارب  بقيمة  اإ�سهاماً  قدم  اإنه  االأوروبي،  االحتاد  قال   •

يقرب  ملا   ،2014 �سبتمرب  اأيلول/  ل�سهر  التقاعد  وخم�س�سات  رواتب  دفع  ل�سالح  دوالر(، 

األف موظف حكومي ومتقاعد تابعني لل�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع   69 من 

.
234

غزة

الثالثاء، 2014/9/30

اجلي�س  خروج  عن  للحديث  جمال  “ال  اإنه  يعلون  مو�سيه  االإ�رسائيلي  الدفاع  وزير  قال   •

االإ�رسائيلي من يهودا وال�سامرة )ال�سفة الغربية(، يف اإطار اأي ت�سوية �سيا�سية يف امل�ستقبل”. 

وتابع: “منطقة ال�رسق االأو�سط �سهدت تغيريات خلقت اآفاقاً جديدة، لدينا عدوان االآن: حمور 

اإيران �سورية وحزب اهلل، وحمور االإخوان امل�سلمني وقطر وتركيا وغزة، ونحن لن ن�سلم باأي 

.
تغيري يف ال�سفة”235

قال اإيال اإيزنبريغ Eyal Eizenberg، قائد اجلبهة الداخلية االإ�رسائيلية، يف حما�رسة مبعهد   •

البحث القومي ونقلتها االإذاعة االإ�رسائيلية العامة، اإن “العملية االإ�رسائيلية االأخرية يف قطاع 

غزة، ال ت�سبه باأي �سكل من االأ�سكال �سيناريوهات املعركة الكربى التي ي�ستعد لها اجلي�س 

.
االإ�رسائيلي يف املرحلة القادمة”236

على  االإيجار  بدل  خم�س�سات  بتوزيع  البدء  عن  اأ�سدرته،  بيان  يف  االأونروا،  وكالة  اأعلنت   •

اعتمد  التوزيع  برنامج  واأن  غزة،  قطاع  على  االأخري  العدوان  من  املت�رسرين  الالجئني 

خم�س�ساً مالياً يرتاوح ما بني 800 اإىل 1,000 دوالر للعائالت املت�رسرة بح�سب عدد اأفرادها، 

.
237

وذلك على مدار اأربعة �سهور متتالية

اخلا�س  اال�ستثنائي  املوؤمتر  اأعمال  خالل  املرزوقي،  املن�سف  حممد  التون�سي  الرئي�س  قال   •

بفل�سطني حتت عنوان “امل�سارات ال�سيا�سية والقانونية للق�سية الفل�سطينية”: “نحن نقرر ما 

يقرره الفل�سطينيون، واإن تون�س مدينة لفل�سطني من اأجلها ومن اأجل اأنهم علمونا الثورة، كما 

.
علمونا الفخر واالعتزاز، مبواجهتهم اأكرب هجمة ع�سكرية �رس�سة يف العامل”238

�سيا�سة  مبمار�سة  املتعاقبة  االإ�رسائيلية  احلكومات  بيان،  يف  العربية  الدول  جامعة  اتهمت   •

بدو  خا�س  وب�سكل  الفل�سطيني،  ال�سعب  �سّد  عقود  �ستة  من  اأكرث  منذ  العرقي  التطهري 

ال�سادر  البيان  واعترب  التطهري.  هذا  من  وافر  ق�سط  النقب  منطقة  يف  نالهم  الذين  فل�سطني، 

الزراعة  وزير  به  �رسح  ما  اأن  باجلامعة،  املحتلة  العربية  واالأرا�سي  فل�سطني  قطاع  عن 

عرقي  متييز  و�سيا�سة  وا�سعاً  توجهاً  يعك�س  اإمنا  �سامري،  يائري  االإ�رسائيلية  احلكومة  يف 

.
239

للخال�س من بدو فل�سطني
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الوزراء االإ�رسائيلي بنيامني  العام لالأمم املتحدة بان كي مون خالل لقائه رئي�س  اأكد االأمني   •

نتنياهو يف نيويورك، “احلاجة امللحة لرفع احل�سار املفرو�س عن قطاع غزة، وتلبية املخاوف 

الن�ساط  ا�ستمرار  اإزاء  البالغ  القلق  عن  مون  كي  بان  واأعرب  الإ�رسائيل”.  امل�رسوعة  االأمنية 

اال�ستيطاين االإ�رسائيلي يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، موؤكداً على �رسورة ا�ستعادة االأفق 

.
240

ال�سيا�سي دون مزيد من التاأخري

اأعلنت احلكومة الربيطانية اأنها بداأت تنفيذ م�رسوع لدعم القطاع اخلا�س الفل�سطيني هدفه   •

وقالت  والعاملي.  املحلي  امل�ستويني  على  لتطويره  اإ�سافية  فر�س  وخلق  القدرات  تعزيز 

مدته  الفل�سطينية  االأ�سواق  لتطوير  برنامج  عن  “عبارة  امل�رسوع  اإن  لها  تقرير  يف  احلكومة 

خم�س �سنوات، ومتوله وزارة التنمية الدولية الربيطانية واالحتاد االأوروبي بـ 15.3 مليون 

.
جنيه اإ�سرتليني )نحو 25 مليون دوالر(”241
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