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*** 
 
 "غوش عتصيون"دونم بهدف توسعة مجمع مستوطنات  489وافق على مصادرة ييعلون  .0

ذكر الموقع االلكترويي لصحنفة "هآرتس" العبرنة،  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -بنت لحم
دويم بهدف  484  وزنر الجنش اإلسرائنلي "موشنه نعلو " وافق على مصادرة ظهر النوم األحد، أ

توسعة مجمع مستوطيات "غوش عتصنو "، واصفة ما جرى بأيه "تيفنذ عملنة أكبر مصادرة ألراٍض 
  فلسطنينة".

ووفقا للصحنفة، فإيه سنتم توسعة مستوطيات "يفنه دايننل" و "إلنعنزر" و "ألو  شفوت"، والعمل على 
شرعية البؤرة االستنطاينة المتيازع علنها مع الفلسطنينن  "يتنف هئفوت" والتي نسكيها "زئنف حفنر" 
وهو أحد قادة المستوطين  المعروف باسم "بزامبنش" الذي نعمل سكرتنر ميظمة استنطاينة تسمى 

 "آم ".
وتقط  فنها  على أراٍض فلسطنينة خاصة 1001وأشارت الصحنفة إلى أ  هذه البؤرة أقنمت عام 

سيوات بعد أ  خرج م   3عائلة فلسطنينة، الفتًة إلى أ  "بزامبنش" نسك  فنها ميذ  00يحو 
 مستوطية "كرنات أربع" القرنبة.
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ووصفت الصحنفة ما جرى بأكبر عملنة مصادرة ميذ سيوات طونلة، قائلًة "سنبقى داخل هذه 
كو  محاصرة بن  العقارات الجدندة األراضي جنوب م  األراضي الخاصة للفلسطنينن  والتي ست

للمستوطين ، وتحونل البؤر االستنطاينة غنر القايوينة باعتبارها قايوينة ومصادرة عشرات الدويمات 
 وبياء مئات الوحدات االستنطاينة وتحونلها لبلدات نسكيها اآلالف م  اإلسرائنلنن .
19/9/4119، القدس، القدس  

 
 صدي لسياسات االحتالل في استباحة األقصىللت جميعا   هنية: علينا التوحد .2

دعا إسماعنل هينة، رئنس الحكومة الفلسطنينة في غزة، إلى التوحد م  أجل التصدي لسناسات  :غزة
المصالحة خالل األنام  إليجازالعمل بخطوات وانثقة "االحتالل في المسجد األقصى، مشدًدا على 

سم وزنر العدل السابق واحد القادة التارنخنن  لحركة وقال هينة خالل حفل افتتاح شارع با المقبلة".
غرب مدنية غزة: "يأمل البدء بخطوات عملنة في  13/4فتح الراحل ياهض الرنس، صباح األحد 

طرنق المصالحة، وعلنيا أ  يتوحد جمنعًا م  أجل التصدي لسناسات العدو الصهنويي م  استباحة 
 نوم".األقصى والمقدسات التي كا  آخرها هذا ال

وأكد أ  "العمل جاري بخطوات وانثقة إليجاز المصالحة الوطينة الفلسطنينة خالل األنام المقبلة"، 
 دعنا إلى التوحد على المبادئ لحمانة القدس م  االيتهاكات وم  أجل حق العودة وتحرنر فلسطن .

ى التوحد على وشدد هينة أيه ال خنار أمام الشعب الفلسطنيي في الضفة الغربنة وقطاع غزة سو 
النثوابت والمقاومة للتصدي لما تمر به القضنة الفلسطنينة، مؤكًدا حرص حكومته وحركة المقاومة 

 اإلسالمنة "حماس" على ايجاز المصالحة وتقدنم جمنع استحقاقاتها.
وأشاد هينة بمياقب الراحل الرنس وايجازاته على المستوى الوطيي والفكري، مؤكًدا أ  "فلسطن  ال 

ووصف رئنس الحكومة في غزة الرنس بالقول: "إيه م   رجالها سواء فوق النثرى أو تحته". تيسى
الرجال الذن  سطروا أروع الصفحات على مر الزما ، إيه علم م  أعالم األمة، ورجُل تخطى باسمه 
وتارنخه وصبره ونثباته حدود غزة وفلسطن  فعرفتهم مكويات األمة في عقود متتالنة م  الصراع مع 

 العدو الصهنويي".
 11/9/4119قدس برس، 

 
 إسرائيلي جديد دون نتائج -اجتماع تفاوضي فلسطيني  .3

  الجهود ما زالت جارنة لجسر الهوة بن  الموقفن  إالقدس: قال مسؤول فلسطنيي لـ"األنام": 
 الفلسطنيي واإلسرائنلي على الرغم م  العقبات التي نضعها الجايب اإلسرائنلي.
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صائب عرنقات، عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر  فد الفلسطنيي الذي ضم د.وقد اجتمع الو 
 اإلسرائنليالفلسطنينة واللواء ماجد فرج، رئنس المخابرات العامة الفلسطنينة، فنما ضم م  الجايب 

 وزنرة العدل تسنبي لنفيي ومستشار رئنس الوزراء اإلسرائنلي المحامي اسحق مولخو.
بسبب  جتماع المبعو  األمرنكي لعملنة السالم في الشرق االوسط مارتن  ايدنكلم نشارك في االو 

 في الوالنات المتحدة األمرنكنة. تواجده
  مطالب الجايب الفلسطنيي في المفاوضات مع الجايب اإلسرائنلي إوقال المسؤول الفلسطنيي: 

سرى الداخل، دو  أ ، بم  فنهم سرى الفلسطنيننخنرة ع  األع  الدفعة الرابعة واأل باإلفراجتتمنثل 
و الجدندة واالفراج ع  دفعات أبعادات وتجمند االستنطا  اإلسرائنلي سواء المياقصات القدنمة إ

 اضافنة م  االسرى وتقدنم الجايب اإلسرائنلي خارطة الحدود.
قطاع  لىإسرى أبعاد إيه بعد رفض الجايب الفلسطنيي ألى إشارت مصادر إسرائنلنة أبالمقابل، فقد 

رسالهم الى الضفة ا  سرى م  الداخل و أتفكر بسحب الجيسنات اإلسرائنلنة م   "إسرائنل"غزة فا  
   الجايب الفلسطنيي رفض هذا العرض.ألى إ نضاً أالغربنة ميوهة 

  19/9/4119 ،األيام، رام هللا
 
جراءات مماثلة.. و تمديد المفاوضات حتى اللحظة الجانب الفلسطيني ضد  : األحمد .4  لعقوباتل ا 

نيذر خطاب "الالعودة" اإلسرائنلنة ع  معاقبة الفلسطنينن  بتصعند : يادنة سعد الدن  –عّما  
يهم سنردو  أسناسي واقتصادي غنر مسبوق في األراضي المحتلة، بنيما نؤكد الفلسطنينو  

ما فنها "بإجراءات ممانثلة"، ل  تستنثيي ميها "قطع كل أشكال العالقة مع الحكومة اإلسرائنلنة، ب
عزام  التيسنق األميي، بحن  نتحمل االحتالل مسؤولناته"، وفق عضو اللجية المركزنة لحركة فتح

 األحمد.
ذاعة أجنال الفلسطنينة أمس، إ  "الخنارات متاحة ضم   وقال، في حدن  هاتفي مشترك لـ"الغد" وا 

والوكاالت األممنة، الظروف الراهية، حن  سنتم استكمال خطوات االيضمام إلى بقنة المؤسسات 
وأضاف أ  "المجلس المركزي  وترتنب البنت الفلسطنيي، وتصعند المقاومة الشعبنة ضد االحتالل".

 الفلسطنيي سنجتمع قبل يهانة الشهر الجاري لبح  الوضع الراه  وتحدند الخطوات المقبلة".
ي ظل "عدم حدو  أي وم  شأ  التصعند اإلسرائنلي أ  نيعكس سلبًا على المفاوضات المتعنثرة، ف

تطور في الجلسات النثال  األخنرة التي تمت بن  الجايبن  الفلسطنيي واإلسرائنلي بحضور المبعو  
األمرنكي لعملنة السالم في الميطقة مارت  ايدنك، الذي غادر األراضي المحتلة عائدًا إلى واشيط  
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، ولك  االيهنارالمفاوضات م   يقاذإلوأكد األحمد أ  "الجلسات تمت في محاولة أمرنكنة  للتشاور".
 الجلسة األخنرة ايتهت إلى الصفر".

م  الشهر الجاري، ما لم  14وقال إ  الجايب الفلسطنيي "ضد تمدند المفاوضات حتى اللحظة، بعد 
نحصل أي تغننر في األفكار والمقترحات األمرنكنة، ولك  واشيط  لم تقدم حتى اآل  أي شيء 

 رسمي".
والقدس والقرار  1497المفاوضات إال بعد وضوح الموقف األمرنكي م  حدود العام  وقال "ل  يمدد

الخاص بقضنة الالجئن  الفلسطنينن ، وسنادة الدولة الفلسطنينة في أرضها وجوها، مقابل ترك  144
 األبواب مفتوحة أمام استكمال خطوات األمم المتحدة والمقاومة واليضال ضد االحتالل".

ة إدارة )وزنر الخارجنة األمرنكي جو ( كنري للموضوع تسببت في التعيت ورأى أ  "طرنق
 ( وقرارات الشرعنة الدولنة".1003اإلسرائنلي، حن  خرج ع  خرنطة الطرنق )

وكشف ع  "عرض كنري على الجايب الفلسطنيي بتقدنم ورقة خطنة تتحد  ع  القدس الشرقنة 
ام اإلسرائنلي به، فنما تحد  أمام أحد وزراء الخارجنة عاصمة الدولة الميشودة، تم رفضه لعدم االلتز 

العرب )لم نذكر اسمه( ع  االكتفاء بمحصلة التفاوض إلى حل الدولتن ، غنر أ  المفاوضات ال 
 تأخذ باالستيتاجات بل بالوقائع على األرض".

ءات العقابنة م  جايبه، توقع عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر جمنل شحادة أ  "تأخذ اإلجرا
وقال، لـ"الغد" م  فلسطن  المحتلة، إ  "سلطات االحتالل ترى في خطوة  ضد الفلسطنينن  مداها".

 القنادة الفلسطنينة تمردًا على سناستها الصهنوينة، وم  هيا جاء ردها القاسي وغنر المحسوب".
  19/9/4119 ،الغد، عم ان

 
 صلة حراكنا السياسي الدوليسرائيلية عن موا: لن تثنينا العقوبات الشعث .5

يباء حد في تصرنحات يقلت وكالة األقال عضو اللجية المركزنة لحركة فتح يبنل شع  األ :القدس
الفلسطنينة )وفا( إ  "الخنارات الفلسطنينة مفتوحة ومتعددة، وا   العقوبات اإلسرائنلنة ضد شعبيا ل  

 ؤسسات والميظمات الدولنة".تنثينيا ع  مواصلة حراكيا السناسي لاللتحاق بجمنع الم
 11/9/4119 ،القدس، القدس

 
 تقوم بخطوات خطيرة جدا  و معادية للسالم نتنياهو حكومة عشراوي:  .6

اتهمت حيا  عشراوي عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة  :رونترز –القدس المحتلة 
وقالت  االستنطاينة. لأليشطةبمحاولة يسف فرص السالم م  خالل "تصعند هستنري"  "إسرائنل"
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هذه حكومة معادنة للسالم تقوم بخطوات  "هذا هو الوجه الحقنقي للحكومة اإلسرائنلنة.. لرونترز:
 خطنرة جدا لها أبعاد استراتنجنة".

  19/9/4119 ،الغد، عم ان
 
 ": تمديد المفاوضات وارد والمصالحة مدخلها االنتخاباتبرسمرو لـ"قدس عنبيل  .7

اإلسرائنلنة  -أكد عضو المجلس النثوري لحركة فتح يبنل عمرو أ  المفاوضات الفلسطنينة  :رام هللا
تعنش هذه األنام مأزًقا حقنقًنا، لكيه لنس يهائًنا، وأشار إلى امكاينة التوصل إلى تفاهمات تمك  م  

 ت.تجاوز ذلك عبر صنغة تحقق ايجاز الدفعة الرابعة م  اإلفراج ع  األسرى وتمدند المفاوضا
وأوضح عمرو في تصرنحات خاصة لـ"قدس برس" أ  التوصل إلى تفاهمات سناسنة بن  السلطة 

وعما إذا  نيهي المأزق الحالي الذي تعنشه عملنة التسونة مازال أمرا ممكيا. "إسرائنل"الفلسطنينة و
عمرو:  كا  هذا التوافق م  شأيه أ  نتضم  تراجع السلطة ع  الذهاب إلى الميظمات الدولنة، قال

 "ال أعتقد أ  الربط بن  المسألتن  حتمي".
يهاء االيقسام مدخله االيتخابات،  على صعند آخر؛ أكد عمرو أ  ملف المصالحة الفلسطنينة وا 
وقال: "موضوع المصالحة الفلسطنينة أصبح نحتاج إلى كلمة واحدة هو إعال  حماس أيها مستعدة 

ستة أشهر، إذا أعليت ع  ذلك تكو  قد أيهت االيقسام  للذهاب إلى ايتخابات رئاسنة وتشرنعنة خالل
 وأيجزت المصالحة"، على حد تعبنره.

 11/9/4119قدس برس، 
 
 لـ"قدس برس": عباس يلوح بورقة المصالحة عند كل أزمة مفاوضات مع االحتالل ردادالنائب  .8

لنه المفاوضات بن  أكد اليائب في المجلس التشرنعي الفلسطنيي، رناض رداد، أ  ما آلت إ :طولكرم
رام هللا واالحتالل، كا  متوقًعا، وأيه "كا  معروًفا سلفا أيها ل  تفضي إلى  الفلسطنينة في سلطةال

 شيء إنجابي لصالح الشعب الفلسطنيي".
وقال رداد في تصرنحات خاصة لـ"قدس برس": "إ  االحتالل نستغل المفاوضات مع السلطة 

مخططاته، بنيما لم نجيي الشعب الفلسطنيي م  هذه  الستهالك الوقت لصالح تمرنر كافة
 عدم ايضمام السلطة إلى المؤسسات الدولنة ميذ البدانة. ردادوايتقد  المفاوضات سوى الوعود".

وأشار إلى أيه في كل أزمة مفاوضات تعود قنادة السلطة للحدن  ع  المصالحة، حتى أ  قادة 
باس سنتقرب م  حماس وهذا دلنل على أ  مأزق االحتالل نصرحو  في كل أزمة مفاوضات أ  ع

وقال إ   ...المفاوضات دائما ندفع بحركة فتح يحو الحدن  ع  المصالحة ولنس المصالحة
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"المصالحة أصبحت شماعة عيد كل أزمة مفاوضات، ويح  يتوقع في حال تحس  وضع 
سنتالشى حدن  السلطة  المفاوضات واإلفراج ع  الدفعة الرابعة م  األسرى خالل األنام القادمة

وحركة فتح ع  المصالحة، مع أييي أتميى أ  أكو  مخطئا في تقدنري هذه المرة، وأ  تكو  هياك 
 مصالحة حقنقنة، وتيفنذ أمن  لكل ما تم االتفاق علنه في القاهرة وقطر".

 11/9/4119قدس برس، 
 
 صىاالعتداءات السرائيلية على المسجد األق دينت الفلسطينيةالسلطة  .9

الفلسطنينة مسلسل االعتداءات السلطة دايت رئاسة : أ ف ب، سما -القدس المحتلة، رام هللا 
اإلسرائنلنة على المسجد األقصى في البلدة القدنمة في القدس المحتلة، وحذر الياطق باسم الرئاسة 

ا أل  التغول إمعا  حكومة االحتالل في سناستها الراهية حنال القدس ومقدساته"يبنل أبو ردنية م  
 ."علنها كفنل بإشعال حرنق شامل في الميطقة بأسرها

هذا العدوا  الجدند على األقصى وعلى المصّلن ، وفي هذا التوقنت بالذات نأتي ": أبو ردنية وقال
في سناق الحملة المسعورة التي نقودها عتاة النمن  والمستوطين  برعانة الحكومة اإلسرائنلنة وجنشها 

ر ميها، لفرض أمر واقع جدند نرمي إلى تهوند مقدساتيا، خصوصا األقصى، م  خالل وبتواطؤ ساف
 ."تقسنمه زماينًا ومكايناً 

العالمن  العربي واإلسالمي، والمجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة، الى التدخل فورًا لوقف هذه "ودعا 
الشعب الفلسطنيي بكل أطنافه أبياء ". كما دعا "الجرائم، ومعاقبة حكومة االحتالل على ارتكابها

ومؤسساته الرسمنة والشعبنة وفي كل أماك  وجوده، الى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا ع  القدس 
 ."وأقصاها الشرنف، والمرابطة فنه للتصدي لمؤامرة تهونده

  19/9/4119 ،الحياة، لندن
 
 بحر يدعو العرب إلى االلتزام بدعم المقدسيين أحمد .01

الدول العربنة  ،أمس األحد ،األول لرئنس المجلس التشرنعي الفلسطنيي أحمد بحردعا اليائب : غزة
لى االلتزام بتعهداتها بتقدنم الدعم المادي والمعيوي للمقدسنن  لتمكنيهم م  التصدي للمخططات إ

 اإلسرائنلنة في القدس المحتلة.
ند، في الوقت الذي وأكد بحر في تصرنح صحفي أ  المسجد األقصى نتعرض ألخطر حمالت التهو 

وأشار إلى أ  الكنا   نيوي فنه مستوطيو  اقتحام المسجد في حملة كبنرة خالل "األعناد النهودنة".
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اإلسرائنلي نسعى لفرض التقسنم المكايي والزمايي أمًرا واقًعا، محذًرا م  أ  الشعب الفلسطنيي "ل  
 ف األمر م  نثم ".نسكت ع  محاوالت االحتالل الهادفة لتقسنم المسجد مهما كل

وطالب بحر أبياء شعبيا في القدس وكافة أماك  تواجده والشعوب العربنة واالسالمنة باليفنر العام 
ليصرة المسجد األقصى ومدنية القدس، في ظل مخططات إسرائنلنة باقتحام المسجد غًدا بطرنقة 

 غنر مسبوقة بمياسبة ما نسمى "عند الفصح" النهودي.
عدم قنام السلطة الفلسطنينة في رام هللا بأي دور ليصرة أهليا بالقدس وخاصة واستغرب بحر م  "

المرابطن  بالمسجد األقصى المبارك"، مشنًرا إلى أ  االحتالل نتخذ المفاوضات ذرنعة لفرض سناسة 
 األمر الواقع في القدس.

 19/9/4119 ،السبيل، عم ان
  
 النتهاكات السرائيلية للمسجد األقصىا للوقوف بحزم أمام نسلميمالعرب وال يدعو الهباش .00

، محمود الهباش، العالمن  في الضفة الغربنة رام هللا: دعا وزنر األوقاف والشؤو  الدنينة الفلسطنيي
التقسنم الزمايي "، و"االيتهاكات اإلسرائنلنة بشكل عام"العربي واإلسالمي إلى الوقوف بحزم أمام 

 ."والمكايي للمسجد األقصى بشكل خاص
إ  الهجمة التي تتعرض لها مدنية القدس والمسجد األقصى م  قبل "وقال الهباش في بنا : 

االحتالل في الفترة األخنرة تدل، بما ال ندع مجاال للشك، على أ  األمر ايتقل م  مجرد ايتهاكات 
فردنة استفزازنة سطحنة نمكييا أ  يضعها في باب الصبناينة السناسنة التي نمارسها بعض 

متطرفن  م  غالة المستوطين ، إلى ايتهاكات خطنرة مدروسة ومميهجة، تمارسها مؤسسة ال
االحتالل اإلسرائنلي بكافة تفاصنلها الفكرنة واإلدارنة والسناسنة وحتى الدنينة، تسعى فنما تسعى إلنه 

ات إلى ايتزاع السنادة ع  المسجد األقصى لنصبح تحت هذه المؤسسة التي لم تعد تكتفي بممارس
  ."متفرقة وغنر ميهجنة

إ  االضطهاد الدنيي الذي تمارسه المؤسسة السناسنة والعسكرنة واألمينة ": الهباش قائالً  وتابع
اإلسرائنلنة نيذريا بعواقب وخنمة قد تضع الميطقة أمام حرب دنينة تحاول هذه المؤسسة بعقلنتها 

شعال يارها  ."المتطرفة سناسنة وفكرنا تأجنجها وا 
  19/9/4119 ،ألوسط، لندنالشرق ا
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 قوات االحتالل للمسجد األقصى باقتحام يندد قريع .02
، أحمد الفلسطنينة اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر في يدَّد رئنس دائرة شؤو  القدس :أدهم الشرنف

قرنع، باقتحام قوات االحتالل اإلسرائنلي الخاصة للمسجد األقصى المبارك، ومهاجمة المصلن ، 
 صرة المرابطن  م  الشبا  في المسجد القبلي وا غالق أبوابه بالسالسل الحدندنة.ومحا

، قنام بعض م  أتباع ميظمات "الهنكل المزعوم" 13/4األحد  واستيكر قرنع في بنا  صحفي، نوم
بإلصاق يشرات عيد أحد مداخل أبواب المسجد األقصى المبارك، موجهة للفلسطنينن  والمصلن  م  

ب علنها: "أيتم مطالبو  بإخالء ميطقة "جبل الهنكل" بسبب أعمال "بياء الهنكل" وتجدند المسلمن  كت
الموقع وتقدنم قرابن , والتجهنز لتقدنم قربا  في عند الفصح"، واصفًا ذلك بالعيصرنة المعلية التي 
تيتهجها حكومة االحتالل اإلسرائنلي التي تسهل عملنة اقتحامات المسجد األقصى المبارك 

لمستوطين  المتطرفن ، والتي تشكل تحدًنا فًظا وا عال  حرب على المسلمن  وعلى كل العالم ل
 اإلسالمي.

  11/9/4119 ،فلسطين اون الين
 
 القدس والتشتت العربي يجر ئان "إسرائيل" على تصعيد هجمتها ضد   الفلسطينياالنقسام الخضري:  .03

في قطاع  لجية الشعبنة لمواجهة الحصاررئنس ال ،استيكر اليائب جمال الخضري :أدهم الشرنف
اقتحام قوات إسرائنلنة خاصة المسجد األقصى المبارك ومهاجمة المصلن  وطلبة مصاطب  غزة،

 العلم بقيابل الغاز والرصاص.
على تصعند  "إسرائنل"وقال الخضري: إ  االيقسام الفلسطنيي والتشتت العربي واإلسالمي نجّرئا  

تستغل االيقسام الفلسطنيي  "إسرائنل"وشدد على أ   د األقصى.هجمتها ضد القدس والمسج
واألوضاع العربنة والتوترات في العالم وايشغال اإلعالم لتمرنر وتيفنذ مخططات بشكل مدروس 

 ومميهج ضد القدس والمسجد األقصى.
  11/9/4119 ،فلسطين اون الين

 
 دفاع عن األقصىبرس": وقف المفاوضات ركيزة مهمة لل قدسمنصور لـ"النائب  .04

أكدت عضو المجلس التشرنعي الفلسطنيي ع  محافظة يابلس، ميى ميصور، أ  حمانة  :رام هللا
المسجد األقصى المبارك والدفاع ع  المقدسات "ال تقع على مسؤولنة وكاهل الفلسطنينن  وحدهم"، 

 ه وحمانته.مشددة على أ  األقصى قبلة المسلمن  األولى ونقع على األمة جمعاء الدفاع عي
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، إلى 13/4وأشارت اليائب ع  "كتلة التغننر واإلصالح" البرلماينة، في حدن  لـ"قدس برس"، األحد 
أ  وقف المفاوضات "السرنة والعلينة"، ووقف التيسنق مع دولة االحتالل بكافة أشكاله خطوة أولى 

الوحدة الوطينة وشددت ميصور على أ   هامة على طرنق مواجهة مخططات االحتالل في القدس.
يهاء  على الساحة الفلسطنينة وترتنب البنت الفلسطنيي  االيقسامورأب الصدع الفلسطنيي الداخلي وا 

 ركائز أساسنة في الدفاع ع  المقدسات وصّد الهجمة النهودنة الشرسة علنها.
 11/9/4119قدس برس، 

 
 خريشة يدعو إلى حراك شعبي فلسطيني لدعم القدس .05

ئب النثايي لرئنس المجلس التشرنعي الفلسطنيي، حس  خرنشة، بتشكنل لجية طالب اليا :الخلنل
 شعبنة لمؤازرة مدنية القدس المحتلة ومسايدتها في وجه الهجمة اإلسرائنلنة ضدها.

، "إ  المطلوب م  13/4وقال خرنشة في تصرنحات خاصة ل "قدس برس" أدلى بها نوم األحد 
قوف أمام مسؤولناته للتصدي لقطعا  المستوطين  ووقف الشعب الفلسطنيي بفصائله وقنادته الو 

 األخطار المحدقة باألقصى والتي تعّدت إطار االيتهاكات النومنة".
وشّدد خرنشة على ضرورة وقف السلطة الفلسطنينة ليهج المفاوضات مع االحتالل والتعامل بجدنة 

 مع ملف القدس ووقف الترّدد الحاصل لدى المفاوض الفلسطنيي.
 11/9/4119برس،  قدس

 
 أصبحت تحظى بالحماية الدولية وقرارات األمم المتحدة األسرىقراقع: قضية  .06

  قضنة االسرى أصحبت تحظى إرام هللا: قال وزنر شؤو  االسرى والمحررن  عنسى قراقع: 
   أعليت الحكومة السونسرنة ايضمام دولةأبالحمانة الدولنة وبقرارات األمم المتحدة ومننثاقها بعد 

 فلسطن  إلى اتفاقنات جينف األربع والبرتوكوالت الملحقة بها.
  قضنة االسرى أصبحت قضنة دولنة وا  على األطراف المتعاقدة في اتفاقنات أوأشار قراقع إلى 

جينف إلزام دولة االحتالل االعتراف بايطباق االتفاقنات على األراضي المحتلة وعلى االسرى 
 األمم المتحدة التي أقرت حق الشعب الفلسطنيي في تقرنر مصنره.بالسجو  وااللتزام بقرارات 

 19/9/4119 ،األيام، رام هللا
 
 
 



 
 
 

 

 
           11ص                                     1187 العدد:     19/9/4119 ثنينال  التاريخ:

 لـ"سوء المعاملة"بتعرض معتقل  تعترف أجهزة أمن السلطة في رام هللا .07
أقرت الشرطة الفلسطنينة في رام هللا بتعرض معتقل لدى جهاز المباح  م  الخلنل لسوء  :رام هللا

 عيها مؤسسة حقوقنة بتعرضه لـ"تعذنب وحشي" أنثياء اعتقاله على مدار نومن .معاملة، كشفت 
وقالت الشرطة الفلسطنينة برام هللا في بنا  لها يشرته عبر صفحتها الرسمنة على موقع "فنسبوك" إ  

لم نشر البنا   –لجية تحقنق توصلت الى أ  المواط  أسامة الشوامرة قد تعرض لـ"سوء المعاملة" 
م  قبل طاقم إدارة المباح  العامة إنثياء التحقنق معه ويظرا للتجاوزات التي حصلت م   -ها لطبنعت

 قبلهم فقد تم إحالتهم إلى الينابة العامة العسكرنة.
وذكرت الشرطة أ  القضاء العسكري عقد نثال  جلسات لالستماع إلى أقوال المتجاوزن  م  فرع 

 وجاري اليظر في القضنة حسب األصول، كما قالت.المباح  العامة في شرطة محافظة الخلنل، 
 11/9/4119قدس برس، 

 
 برس": مشعل وهنية ال يحمالن الجنسية المصرية قدسالبردويل لـ" .08

يفــى القنــادي فــي حركــة حمــاس الــدكتور صــالح البردونــل أ  نكــو  رئــنس : غــزة )فلســطن ( ـ القــاهرة
 هينة نحمال  الجيسنة المصرنة. ماعنلإسالمكتب السناسي لحركة "حماس" خالد مشعل أو يائبه 

( بوجـود دعـوى 4|13ووصف التقارنر اإلعالمنـة التـي يقلتهـا بعـض الصـحف المصـرنة النـوم األحـد )
قضائنة إلسقاط جيسنتهما المصرنة بأيها "إعاليـات مدفوعـة الـنثم  مـ  جهـات صـهنوينة هـدفها إذكـاء 

 يار الفتية بن  الشعبن  الفلسطنيي والمصري".
ـــ "قــدس بــرس" أ  مشــعل وهينــة كالهمــا نيحــدر ألم وأب مــ  وأكــد ال بردونــل فــي تصــرنحات خاصــة ل

سماعنلفلسطن ، وقال: "خالد مشعل  هينة كالهما ألب وأم م  فلسطن ، وكالهمـا نيتمـي للمقاومـة  وا 
الفلســطنينة ولــنس لهمــا أي جيســنة مصــرنة. ومــا يشــرته بعــض الصــحف عــ  وجــود دعــوى قضــائنة 

مصــرنة عيهـا غنــر صـحنح بــالمرة، وهـو مجـرد إعاليــات مدفوعـة الــنثم  مـ  جهــات إلسـقاط الجيسـنة ال
وأضـاف: "الـدعوة  صهنوينة هدفها إشعال الفتية بن  الشعبن  الفلسطنيي والمصري وتشونه المقاومـة".

موجهــة للعقـــالء مــ  أبيـــاء مصــر لنردعـــوا هــؤالء الـــذن  نتغــذو  علـــى الرشــوات الصـــهنوينة ونيشـــرو  
 ل يار الفتية"، على حد تعبنره.    قصصا كاذبة إلشعا

 11/9/4119قدس برس، 
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 االتفاق على توجه وفد القيادة إلى القطاع األسبوع المقبل لبحث المصالحة عزام األحمد: .09
لحركة فـتح عـزام األحمـد أ  اللجيـة التـي  المركزنةرام هللا، غزة ـ "األنام"، وكاالت: أعل  عضو اللجية 

ينة بشأ  تيفنذ اتفاق المصالحة ستتوجه إلـى غـزة خـالل األسـبوع القـادم بعـد أ  شكلتها القنادة الفلسطن
بنيه وبن  يائـب رئـنس المكتـب السناسـي  أمستم االتفاق على ذلك خالل اتصال هاتفي جرى صباح 

 لحركة حماس إسماعنل هينة.
االت ( جـــاء بعـــد سلســـلة مـــ  االتصـــأمـــسوقـــال األحمـــد، فـــي بنـــا  صـــحافي: إ  اتصـــاال تـــم النـــوم )

عـال   ، ألييـا لسـيا بحاجـه إلـى الدوحـةواللقاءات مع قنادة حركة حماس م  أجـل تيفنـذ اتفـاق القـاهرة وا 
 حوارات جدندة.

مجمــل الوضــع الفلســطنيي ولــنس فقــط مــأزق عملنــة الســالم نتطلــب مــ  الجمنــع التحلــي  أ وأضــاف: 
وطينة م  خالل رص الصفوف بالمسؤولنة الوطينة لمواجهة التحدنات والمخاطر التي تهدد القضنة ال

يهاء االيقسام البغنض.اتفقت حركتا فتح وحماس على أ  تتوجه اللجية التـي  يجاز الوحدة الوطينة وا  وا 
 القادم. األسبوعشكلتها القنادة الفلسطنينة بشأ  تيفنذ اتفاق المصالحة الى غزة خالل 

تصال هاتفي بنيهما النوم )أمس( في ا األحمدوقال مكتب هينة في بنا  صحافي "إ  هينة ابلغ عزام 
 القادم". األسبوعموافقته على وصول وفد المصالحة مطلع 

  19/9/4119، األيام، رام هللا

 
 لمطالبه االستجابةعن الطعام بدأه أمس األحد بعد  ينهي إضرابا   األسير إبراهيم حامد .21

أمــس األحــد إضــرابا  يفرادنــةاأ ف ب: أيهــى أســنر فلســطنيي معتقــل فــي إســرائنل فــي زيزايــة  –رام هللا 
ســج  آخــر، بحســب مــا أعلــ  يــادي  إلــىلمطلبــه ويقلــه  االســتجابةعــ  الطعــام لزمــه لفتــرة قصــنرة بعــد 

 األسنر الفلسطنيي.
حامــد وهــو مســؤول ســابق فــي  إبــراهنموكــا  يــادي األســنر ومقــره فــي رام هللا أعلــ  األحــد أ  األســنر 

ة حماس بدأ األحـد إضـرابا عـ  الطعـام احتجاجـا علـى كتائب عز الدن  القسام الجياح العسكري لحرك
أســنر فلســطنيي سنضــربو  عــ  الطعــام تضــاميا  100مشــنرا أ  يحــو  االيفــرادياحتجــازه فــي الحــبس 

 معه.
 وبحسب المتحدنثة باسم مصلحة السجو  اإلسـرائنلنة سـنفا  وانزمـا  فـإ  حامـد رفـض وجبتـن  األحـد.

قبل نثالنثة أشهر لتورطه في أيشطة محظورة  االيفراديبس وأشارت وانزما  أيه تم وضع حامد في الح
 دو  اإلدالء بمزند م  التفاصنل. 

 19/9/4119، القدس العربي، لندن
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ز الوحدة الوطنية .20  حماس: إنهاء عزل األسير حامد إنجاز وطني لألسرى يعز 

لــى إجبــار باركــت حركــة حمـاس لألســرى الفلســطنينن  فــي سـجو  االحــتالل قــدرتهم ع: القـدس المحتلــة
االحتالل الصهنويي على الخضوع لمطالبهم بإيهاء عزل األسنر القّسـامي إبـراهنم حامـد المسـتمر ميـذ 

مـ  مختلـف تيظنمـات الحركـة األسـنرة، وعلـى رأسـهم  100نثالنثة أشهر، وأشادت بإضراب األسـرى الــ 
 األسرى القادة حس  سالمة ومروا  البرغونثي وأحمد سعدات، الذي أيجز ذلك.

ت حمـاس فـي بنـا  لهـا بهـذه المياسـبة أرسـلت يسـخة ميـه لــ "قـدس بـرس": "إيَّيـا فـي حركـة حمـاس وقال
يبارك ألسرايا األبطال وجماهنر شعبيا الفلسـطنيي هـذا االيتصـار الكبنـر إلرادة األسـرى علـى غطرسـة 
 الســــّجا  الصــــهنويي، ويعــــّده إيجــــازًا وطينــــًا نضــــاف إلــــى الســــجل الحافــــل لصــــمود األســــرى وتحــــّدنهم
لالحــتالل، ويؤّكــد أ َّ تالحــم األســرى فــي ســجو  االحــتالل علــى اخــتالف فصــائلهم وايتمــاءاتهم نجّســد 

 الصورة الحقنقنة للوحدة الوطينة التي تقود شعبيا يحو التحرنر واليصر".
 11/9/4119قدس برس، 

 

 حماس تنفي وجود توجه لفصل الزهار من صفوفها .22
ما يشرته وسائل إعالم ع  ينة الحركة فصل القنادي  يفى مصدر في حركة حماس: )وكاالت( -غزة

 البارز فنها محمود الزهار، بسبب خالفات داخلنة".
وقال المصدر، أمس، ا  ما يشر عبر وسائل اإلعالم عـ  ينـة الحركـة فصـل الزهـار، وتعلنـق مهامـه 

 م  الحركة غنر صحنح وهدفه إنثارة الفت  على الساحة الفلسطنينة".
 :" الزهار مـ  أعضـاء الحركـة الـذي نشـهد لـه بالكفـاءة والوطينـة، ومـا ُنيشـر بهـذا وأوضح المصدر، أ

 الصدد مجرد لخلق بلبلة، حركة حماس أكبر ميها بكنثنر".
  19/9/4119، الغد، عم ان

 

 القيام بإجراءات إيجابية ملموسة لتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني لبنان حماس تطالب .23
ي لبيـا  علـي بركـة االحـتالل الصـهنويي مـ  مغبـة االعتـداء علـى حّذر ممنثل حركة حماس ف: بنروت

 المسجد األقصى، ميبًها إلى أ  ذلك سنكو  اعتداء على عقندة المسلمن .
وأّكد بركة، خالل احتفال جماهنري بمياسبة أسبوع الشهداء )الشنخ أحمد ناسـن  والـدكتور عبـد العزنـز 

ائنة فـــي حركـــة حمـــاس بميطقـــة صـــندا فـــي لبيـــا ، أّ  الريتنســـي( و"نـــوم األســـنر" أقامتـــه اللجـــا  اليســـ
"االعتــداء علــى األقصــى هــو اعتــداء علــى عقنــدة المســلمن  فاألقصــى آنــة فــي كتــاب هللا عــز وجــّل"، 
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ـــة مســـتعّدو  للـــدفاع عـــ   مشـــدًدا علـــى أ  القـــدس "ســـتبقى قبلـــة جهاديـــا، وأّ  المالنـــن  مـــ  أبيـــاء اأُلمَّ
 المسجد األقصى".

"حماس" لخطة وزنر الخارجنة األمرنكي جو  كنري التـي تهـدف إلـى تصـفنة رفض حركة بركة وجّدد 
القضنة الفلسطنينة وشطب حق العودة وتكرنس االحـتالل فـي القـدس والضـفة الغربنـة وبقـاء االحـتالل 
على الحدود والمعابر الفلسـطنينة. وقـال "ال نمكـ  أ  تقـوم دولـة فلسـطن  مقّطعـة األوصـال ومزروعـة 

 هودنة".بالمستوطيات الن
وطالب ممنثل حركة "حماس" في لبيا  ميظمة التحرنر والسلطة الفلسـطنينة بوقـف المفاوضـات ووقـف 
التيســنق األميــي مــع االحــتالل والعــودة إلــى مربــع المقاومــة وااليتفاضــة، ودعــا رئــنس الســلطة محمــود 

حـــدة تتمســـك عبـــاس لعقـــد اجتمـــاع موّســـع لقـــادة الفصـــائل الفلســـطنينة لوضـــع اســـتراتنجنة فلســـطنينة وا
 بالمقاومة وبالحقوق والنثوابت الوطينة.

كمــا وّجــه بركــة التحنــة لألســرى البواســل فــي "نــوم األســنر" الفلســطنيي، وأّكــد ممنثــل حمــاس أّ  الحركــة 
ســـتبذل كـــل مـــا تســـتطنع لمفـــراج عـــيهم كمـــا فعلـــت ســـابقا فـــي صـــفقة وفـــاء األحـــرار، فهـــؤالء األســـرى 

 وا ُحرِّنَّاَتُهم م  أجليا جمنعًا. األبطال هم الشهداء األحناء الذن  قدم
وفنما نتعلق بـالوجود الفلسـطنيي فـي لبيـا ؛ أكـد بركـة أ  الفلسـطنينن  واللبيـاينن  لـ  نكويـوا إال عامـل 

 استقراٍر في هذا البلد ول  نكويوا طرفًا في أّي مشروٍع داخلّي.
ابنة ملموسة لتخفنف معاياة شعبيا وطالب بركة الجهات اللبياينة الرسمنة والحزبنة القنام بإجراءات إنج

قـرار الحقـوق المدينــة واإليسـاينة، مـدنًيا فـي الوقــت  الفلسـطنيي وتخفنـف اإلجـراءات حــول المخنمـات، وا 
 ذاته األحدا  األمينة األخنرة في مخنمي المنة ومنة وعن  الحلوة.

 11/9/4119، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مشعلو ن عباس ": اتصال شبه يومي بي98لـ"عرب  مصدر .24

وعالقـة ونثنقـة بـن  رئـنس  وجود تقـارب"، اليقاب ع  48لموقع "عرب  ،مصدر فلسطنيي مطلعكشف 
السلطة الفلسطنينة محمود عباس، ورئنس المكتب السناسي لحركـة حمـاس خالـد مشـعل، مؤكـدًا أيهمـا 

 على اتصال دائم بل شبه نومي. 
ة الفلســطنينة نــدرك أيــه مطعــو  بشــرعنته وعــ  توجهــات عبــاس يحــو المصــالحة، قــال: "رئــنس الســلط

بســبب ايتهــاء والنتــه، وبســبب أزمــة المجلــس التشــرنعي الميتهنــة والنتــه، واســتحقاق لاليتخابــات، وهــو 
ببســـاطة نرنـــد اكتســـاب الشـــرعنة أواًل نثـــم مكـــام  القـــوة التـــي توفرهـــا المصـــالحة.  أعتقـــد أ  االســـتحقاق 

 يفسي ألزمة المفاوضات".الداخلي هو الطاغي لك  قد نكو  هياك تأنثنر 
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وعــ  "الخطــوات المصــنرنة المتعلقــة بالمصــالحة" التــي تحــد  عيهــا عبــاس خــالل زنارتــه للقــاهرة قبــل 
: " فهم البعض "الخطوات المصنرنة" بأ  عباس مـاض يحـو المصـالحة بـأي نثمـ ، قال المصدرأنام، 

 المصالحة.هو نتحد  ع  سنيارنو ما بعد فشل جهود  المقصود، بللك  لنس هذا هو 
وقـــال المصـــدر: "إذا فشـــلت جهـــود المصـــالحة نعتـــزم عبـــاس الـــدعوة لعقـــد اجتمـــاع للمجلـــس المركـــزي 

صـــالحنات  وبـــذلك تعـــودلميظمـــة التحرنـــر الفلســـطنينة بحنـــ  نتخـــذ قـــرارًا بحـــل المجلـــس التشـــرنعي، 
مـــت المجلـــس التشـــرنعي للمجلـــس المركـــزي الـــذي نعتبـــر أعلـــى ســـلطة فلســـطنينة، والـــذي بقـــرار ميـــه أقن

يائب  بواستحدا  ميصسنتخذ المجلس المركزي قرار تيظنم ايتخابات عامة  الفلسطنينة، كماالسلطة 
 رئنس".  

وعــ  جدنــة عبــاس فــي توجهــه يحــو المصــالحة، قــال المصــدر إ  الجهــود حقنقنــة مــ  جايــب الســلطة، 
ة، قـال: " لك  الكرة اآل  في ملعب حماس.  وع  دور التقارب بن  عباس ومشعل في دفـع المصـالح

تــأنثنر مشــعل فــي غــزة، ففــي ظــل الصــراع الــذي نمــزق حركــة حمــاس، ال أعتقــد أ   ميــوط بقــوةاألمــر 
 مشعل نملك قوة حقنقنة للتأنثنر على القرار".

وع  فرص تحقنق المصالحة، قال المصدر: األمر لنس بسنًطا، يح  يتحد  ع  صراع بن  قـوتن ، 
اع وطيـي علـى المصـالحة فـإييي أكـرر أ  الكـرة اآل  ع  صراع على السـلطة، لكـ  بمـا أيـه نثمـة إجمـ

في ملعب حركة حماس، أو تحدندًا قنادة حماس الداخل. وبالمقابل أعتقد أ  الفرصة متاحة أكنثر مـ  
أي وقــت مضــى، وأيــا متفائــل بحــذر مــ  اليتــائج المتوقعــة لزنــارة وفــد القنــادة الفلســطنينة لقطــاع غـــزة 

 األسبوع المقبل.
 41/9/4119، 98عرب 

 
 بات أقرب للواقع عن تقسيم المسجد األقصى زمانيا  ومكانيا   الحديثحماس:  .25

حذر القنادي في حركة حماس، حسـام بـدرا ، مـ  أ  الحـدن  عـ  تقسـنم المسـجد : رام هللا )فلسطن (
األقصـــى زماينـــًا ومكاينـــًا "لـــنس كالمـــًا بـــال مضـــمو "، ميبًهـــا إلـــى أيـــه "بـــات أقـــرب للواقـــع، واالحـــتالل 

 نلي نسعى لهذا األمر بطرنقة مدروسة ومميهجة".اإلسرائ
(، على أ  أول ما هو مطلوب مـ  األمـة 4|13وأكد بدرا ، في حوار خاص مع "قدس برس" األحد )

 جمعاء هو إدراك خطورة المرحلة وجدنتها.
وأكــد بــدرا  علــى أ  األقصــى ملــك لألمــة كلهــا، وأ  حمانتــه واجــب علــى األمــة وهــذا نشــمل الحكــام 

واألحــزاب والجماعــات واألفــراد والهنئــات المختلفــة، متابًعــا: "لكــل طــرف مــ  هــذه األطــراف أ   والعامــة
نفكر ملنًا وجدنًا فنما نمك  أ  نقدمه يصرة لألقصى، وما نقبل م  العامة ال نقبل مـ  الخاصـة، ومـا 



 
 
 

 

 
           18ص                                     1187 العدد:     19/9/4119 ثنينال  التاريخ:

اذل وللمبـادر نكفي األفراد ال نكفي الجماعات، وايتظار ما نقدمـه اآلخـرو  لـنس مبـررًا للتقـاعس والتخـ
 فضل".

حقـــائق ووقـــائع علـــى األرض "مســـتغاًل  تلتنثبنــورأى القنــادي الفلســـطنيي أ  االحـــتالل نســـعى تـــدرنجنًا 
الفلسطنيي والتغنرات اإلقلنمنة"، مستطردًا "وهو أمر لـه بـالغ الخطـورة ونزنـد  وااليقسامالضعف العربي 
يصــل إلــى مرحلــة النــأس والخيــوع والتســلنم واســتدرك بــدرا : "غنــر أ  هــذا ال نعيــي أ   األمــر تعقنــدًا".
 باألمر الواقع". 

ولفــت اليظــر إلــى أ  "التغننــر وراد فــي ظــل تحــرك العــدو علــى األرض"، ولكــ  "مــ  الضــروري عــدم 
 االعتراف بشرعنة المحتل أو اإلقرار بسناساته، وهذا أمر مهم في الصراع".

هـذه المرحلـة تبـدو عـاجزة تمامـًا عـ  تقـدنم  وع  السـلطة الفلسـطنينة ودورهـا؛ قـال بـدرا : "السـلطة فـي
أي شــيء لشــعبها، وهــي غنــر قــادرة وربمــا غنــر راغبــة فــي اتخــاذ خطــوات حقنقنــة ذات مغــزى فــي هــذا 

القنام بما هو متاح في هذا المجـال "مـ  خـالل التوجـه للمؤسسـات الدولنـة  السلطة إلىالسناق"، داعنًا 
 إلظهار مدى جرم المحتل".

ورة إيهاء التيسنق األميي مع االحتالل ورفع ندها ع  المقاومـة ووقـف مالحقتهـا وطالب السلطة بضر 
"والتوقــف التــام عــ  اليشــاطات التطبعنــة مــع العــدو، أل  هــذا نفســد األجــواء الداخلنــة ونشــوه الصــورة 

 العامة لليضال الوطيي الفلسطنيي ونحس  شكل المحتل أمام العالم".
 11/9/4119قدس برس، 

 
 من اتخاذ قرارات مصيرية  "قريبان جدا"ن الفلسطيني والسرائيلي ابليفني: الجان .26

ندنعوت »قالت مسؤولة الوفد اإلسرائنلي المفاوض، تسنبي لنفيي، لصحنفة : كفاح زبو  - رام هللا
م  اتخاذ قرارات مصنرنة في « قرنبا  جدا»إ  الجايبن  الفلسطنيي واإلسرائنلي ، «أحرويوت

السالم لنس ترفا، بل هو ضروري إلسرائنل. أعتقد أييا قرنبو  بما »فة أ  المباحنثات الجارنة، مضن
، دو  أ  تعطي مزندا «نكفي التفاق، وأيا سأطرح على الحكومة صفقة تسمح باستمرار المفاوضات

 م  التفاصنل.
وتوقعت مصادر سناسنة إسرائنلنة رفنعة الوصول إلى تسونة متفق علنها بعد عطلة عند الفصح 

ألسبوع الحالي. وقالت المصادر للصحنفة اإلسرائنلنة إ  الصفقة المتوقعة ستتضم  إطالق يهانة ا
م  حملة الجيسنة اإلسرائنلنة، مقابل  14سراح الدفعة الرابعة م  األسرى الفلسطنينن  بم  فنهم 

لي إطالق سراح الجاسوس النهودي جويانثا  بوالرد المعتقل في الوالنات المتحدة. وعد مصدر إسرائن
إطالق سراح بوالرد هدنة »أ  التوصل لصفقة كهذه تشكل ايتصارا سناسنا إلسرائنل. وأضاف: 
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كبنرة.. ال نوجد أحد، وال رئنس وزراء إسرائنلنا نمك  أ  نفوت فرصة إطالق سراح بوالرد.. هذا 
 «.واجب أخالقي

 19/9/4119، الشرق األوسط، لندن
 
 اللحظة األخيرةب بالتراجع ينالفلسطينيويتهم كود" ليبرمان يفض شراكته االنتخابية مع "اللي .27

في الوقت الذي هدد فنه وزنر التجارة واالقتصاد اإلسرائنلي رئنس حزب "البنت : القدس المحتلة
النهودي يفتالي بنينت بااليسحاب م  الحكومة في حال أفرج ع  أسرى الداخل، هدد عوفر شنلح 

الكينست أ  حزبه سندرس إمكاينة االيسحاب م   رئنس كتلة "نش عتند"، )هياك مستقبل( في
 الحكومة ما لم نطرأ في غضو  بضعة أسابنع أي تقدم على المفاوضات.

ورغم ا  افنغدور لنبرما  وزنر الخارجنة اإلسرائنلي، توقع أ  نصمد االئتالف الحكومي الراه  
ه ال نخشى الذهاب مرة بالرغم م  تهدندات حزب البنت النهودي بااليسحاب ميه غنر أيه أكد أي

معتبرًا مع ذلك ا  تفكنك االئتالف الحالي سنضر بالمصالح  االقتراع،أخرى إلى صيادنق 
االسرائنلنة، وأعل  لنبرما  فض شراكته مع حزب "اللنكود" وخوض االيتخابات للكينست القادم بشكل 

 ميفرد.
"م  نرند أ  نيسحب  ،أمسها "يشرت مقتطفات مي وقال لنبرما  في مقابلة مع "ندنعوت احرويوت

ايسحب بنينت يح  ال يخاف التوجه الى االيتخابات،  إذاوال داعي أل  نهدد"، مضنفًا: "  –فلنيسحب 
وما كيت سأتوجه يحو ائتالف آخر". وقال أنضًا: "أجد صعوبة في أ  أرى بنينت نيفذ تهدنده، وأرى 

 لحقنقة، يح  ال يتأنثر بهذه التهدندات".لدنه فارقًا كبنرًا بن  التصرنحات واألفعال عملنا، ا
وحذر لنبرما  م  آنثار هذا االيسحاب قائاًل: "م  نرند ا  نفكك الرزمة، فلنز  جندا خطواته"، وقال: 
"هذه خطوة غنر صحنحة م  حن  المصلحة القومنة إلسرائنل، ومحاولة ترهنب االئتالف م  

لنس أمرًا سلنمًا، نجب اليظر الى االعتبار  م  قبل العضون  متسياع وحتى بنينت وهذا –الداخل 
 االوسع والى المصلحة القومنة".

كما أوضح لنبرما  بأيه سنميح وزراء حزبه حرنة التصونت على مسألة االفراج ع  الدفعة الرابعة 
، ونرى مراقبو  48م  عرب أسرىموضحًا أيه نعارض االفراج ع   ،48م  االسرى بم  فنهم عرب

 سنضم  األغلبنة إلقرار عملنة االفراج في مجلس الوزراء االسرائنلي.ا  تصرنحه هذا 
وايتقد لنبرما  خالل المقابلة، الوزراء االسرائنلنن  الذي نهاجمو  وزنر الخارجنة االمنركي جو  

". ونقول إلسرائنل"كنري صدنق حقنقي  كنري في اشارة الى وزنر الجنش موشي نعلو ، وقال:
 سية، فلندخل الى غوغل ونقرأ قلنال عيه". 30سجل كنري على مدى بسخرنة: "م  ال نعرف 
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أما بنينت فكتب على صفحته الشخصنة على "الفنسبوك" وحسابه على "تونتر" باللغة العربنة، "أ  
في صفقة تمدند المفاوضات سنخلق أنثرًا مرتدًا على الوسط  48م  عرب أسرىطلب ادراج تحرنر 

"صفقة نطلب فنها رئنس ميظمة فتح منثل هذا التحرنر هي وصمة العربي في إسرائنل". وأضاف: 
عار غنر مبررة للوسط العربي، منثل هذه الصفقة تسحب البساط م  تحت مطلبكم للمساواة في 
الحقوق الكاملة والعادلة، فإذا كا  أبو ماز  هو الذي نرتب األمور، فسنقول لكم مواطيو إسرائنل 

 .النهود، فلنرتب لكم كل شيء إذ "
خالل لقائه سفراء عاملن  في تل ابنب "كيا على وشك التوصل  أمسوع  المفاوضات، قال لنبرما  

الى اتفاق مع الفلسطنينن  )نتمنثل( في عملنة تبادل معقدة كايت الحكومة قد باشرت مياقشتها، ولك  
 معاهدة دولنة". 10في اللحظة االخنرة لم نف الفلسطنينو  بوعودهم وتقدموا بطلباتهم لاليضمام الى 

19/9/4119، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 مارس رغم قرار التجميد آذار/"إسرائيل" تسلم السلطة أموال الضرائب لشهر : نوتو يديعوت أحر  .28

علمت صحنفة ندنعوت أحريوت مساء النوم األحد بأ  ما تم إعاليه م  قبل رئنس : عكا أو  الن 
و" الخمنس الماضي حول قرار تجمند أموال ضرائب السلطة الوزراء اإلسرائنلي "بينامن  يتيناه

 الفلسطنينة وتحونلها إلى سداد دنويها لشركة الكهرباء اإلسرائنلنة، ما هو إال فرقعات إعالمنة فقط.
ووفقًا لما يقلته الصحنفة ع  مسئولن  كبار في الحكومة اإلسرائنلنة فإ  "إسرائنل" قد قامت بتسلنم 

 400كافة أموال الضرائب المخصصة لشهر مارس الماضي والبالغة قدرها يحو السلطة الفلسطنينة 
 أنام. 3ملن  شنكل، مشنرة إلى أ  تسلنمها جاء بعد إعال  يتيناهو بتجمند أموال السلطة بـ
11/9/4119، عكا اون الين  

 
 98أسرى  إطالقبينيت يجدد تهديده باالنسحاب من الحكومة في حال  .29

م  الحكومة، ما  بااليسحابئنس حزب البنت النهودي، يفتالي بنينت، تهدنده عاود وزنر االقتصاد ر 
 48سراح أسرى  إطالقالحكومي والذهاب الى ايتخابات جدندة، في حال تم  االئتالفنعيي تفكنك 

 في يطاق الجهود الرامنة الى استئياف المفاوضات.
ة، مساء النوم األحد، إيه غنر معيي بالذهاب وقال بنيت في مقابلة أجرتها معه القياة النثاينة االسرائنلن

السراح المحتملة، مشنرًا الى ا   إطالقالى ايتخابات مبكرة ولك  نبدو أيه نجب التهدند لوقف عملنة 
سراح  إطالقالكرة موجودة لدى رئنس الحكومة بينامن  يتيناهو الذي نجب أ  بضع حدا ونرفض 

 سرائنلنة.نحملو  الهونة اال عرب وصفهم بـ"القتلة"



 
 
 

 

 
           41ص                                     1187 العدد:     19/9/4119 ثنينال  التاريخ:

وذكرت القياة مساء النوم أ  يتيناهو قدم مقترحًا للتسونة مع بنينت نقضي بسحب الجيسنة م  أسرى 
 في حال تحرنرهم، لك  بنينت ما زال نرفض تحرنرهم أصاًل. 48

11/9/4119، 98عرب   
 
 سيجعلونكم طابورا  خامسا   :98بينيت لفلسطينيي الـ  .31

وجه بنينت امس رسالة إلى عرب إسرائنل )فلسطنيني : سما أ ف ب، -القدس المحتلة، رام هللا 
صفقة تحرنر عرب إسرائنل تجعلكم مواطين  م  »(، ويشرتها وسائل إعالم عبرنة، قال فنها إ  48

واعتبر أ  طلب إدراج تحرنر أسرى فلسطنيني الـ «. الدرجة النثاينة، وتمس بكم أواًل وقبل كل شيء
وأضاف: «. دًا داخل إسرائنل، خصوصًا على الوسط العربي يفسهسنخلق أنثرًا مرت»في الصفقة  48
صفقة نطلب فنها رئنس ميظمة فتح منثل هذا التحرنر هي وصمة عار غنر مبررة للوسط العربي »

... منثل هذه الصفقة تسحب البساط م  تحت مطلبكم للمساواة في الحقوق الكاملة والعادلة، فإذا كا  
  هو الذي نرتب األمور، فسنقول لكم مواطيو إسرائنل النهود، )الرئنس محمود عباس( أبو ماز 

 «.فلنرتب لكم كل شيء إذاً 
19/9/4119، الحياة، لندن  

 
 الصحافة السرائيلية: فشل مهمة كيري مسؤولية نتنياهو وواشنطن .30

ايشغلت الصحف اإلسرائنلنة بتحدند المتسبب في فشل مساعي وزنر الخارجنة : صالح اليعامي
جو  كنري في الدفع قدما بمفاوضات التسونة بن  إسرائنل والسلطة الفلسطنينة، وتبانيت األمنركي 

وزنر الخارجنة األمنركي لوجهات اليظر بها الشأ  بن  م  حمل يتيناهو المسؤولنة وبن  م  حملها 
 جو  كنري يفسه.

نركنة المسؤولنة وفي مقال له أمس السبت بصحنفة "هآرتس" حمل الكاتب بنتر بنيرنت اإلدارة األم
جباره على االعتراف بحق  "لعدم ممارستها الضغط "على رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو وا 

 .1497الفلسطنينن  في دولة على حدود العام 
م  ياحنته، اعتبر الكاتب ب  كاسبنت أ  يتيناهو هو المسؤول ع  إفشال جهود التسونة، على 

ضما  بقائه في كرسي الحكم، مشنرا إلى أيه نرفض المخاطرة بمحاولة اعتبار أ  كل ما نعينه هو 
 حل الصراع خشنة أ  نتفكك ائتالفه الحاكم.
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وفي مقال يشره في اليسخة العبرنة لموقع "مويتور" مساء أمس أوضح كاسبنت أ  هياك إجماعا بن  
أندنولوجنة متنية بل المعلقن  في إسرائنل على أ  مواقف يتيناهو السناسنة ال تيبع ع  خلفنة 

 نحكمها اعتبار واحد، وهو توفنر الشروط التي تضم  مستقبله الشخصي كرئنس للحكومة.
لك  وزنر المخابرات اإلسرائنلي السابق دا  مرندور حمل الجايب الفلسطنيي المسؤولنة ع  إفشال 

تم طرح قضنة عودة المفاوضات، مدعنًا أ  ممنثلي السلطة الفلسطنينة "نفجرو " المفاوضات عيدما ن
 الالجئن  الفلسطنينن .

ويقل موقع صحنفة "معارنف" مساء أمس ع  مرندور قوله إ  المفاوضات بن  الرئنس الفلسطنيي 
محمود عباس ورئنس الوزراء اإلسرائنلي السابق إنهود أولمرت فشلت بسبب إصرار عباس على تيفنذ 

 حق العودة لالجئن .
19/9/9411، الجزيرة نت، الدوحة  

 
بعادهم 98تدرس سحب الجنسية من أسرى فلسطينيي  "إسرائيل"يديعوت أحرونوت:  .32  وا 

ذكرت صحنفتا "ندنعوت أحرويوت" العبرنة، و"إسرائنل  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم -رام هللا
، الذن  48النوم"، أ  الجهات المختصة في إسرائنل بدأت تدرس جدنا اإلفراج ع  أسرى فلسطنيني 

 العقبة األساسنة أمام يجاح المفاوضات.رأت فنهم 
ووفقا للمصادر ذاتها، فإ  إسرائنل تدرس عدة خنارات ممكية إلتمام الصفقة بما في ذلك سحب 
الجيسنة اإلسرائنلنة م  أسرى الداخل، أو إبعادهم لخارج مياطق سكياهم، مقابل تجمند الفلسطنينن  

 خطواتهم للتوجه للمؤسسات الدولنة.
قلت، صحنفة "هآرتس" العبرنة ع  مسؤول فلسطنيي قوله إ  السلطة الفلسطنينة م  جهتها، ي

، الذن  سنفرج عيهم في إطار 48رفضت االقتراح اإلسرائنلي األخنر بشأ  إبعاد أسرى فلسطنيني 
 الدفعة الرابعة إلى الضفة الغربنة أو قطاع غزة.

11/9/4119، عكا اون الين  
 
 في الخليلمبنى  ادة احتالليعلون يمك ِّن المستوطنين من إع .33

الخلنل ـ "األنام"، وكاالت: أعاد العشرات م  المستوطين  اإلسرائنلنن ، تحت حراسة قوات االحتالل، 
عصر أمس، احتالل مبيى الرجبي القرنب م  مستوطية كرنات أربع شرق الخلنل، وذلك عقب 

ح لعدد م  العائالت النهودنة صدار قرار م  وزنر الجنش اإلسرائنلي موشي نعالو  نقضي بالسماإ
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بالدخول إلى المبيى واإلقامة فنه، استيادا إلى قرار كايت أصدرته المحكمة العلنا اإلسرائنلنة في "آذار 
 " الماضي وسمحت بتملنكه للمستوطين .

عقب قرار المحكمة، وافق وزنر الدفاع موشنه نعالو  النوم )امس(  وقال بنا  ع  مكتب نعالو "
 م السك  في الميزل" مشنرا الى ايه تم "السماح لعدد محدود م  العائالت بالسك  بالميزل".على ا  نت

وقال مواطيو  نقنمو  في واد الحصن  حن  نقع المبيى لـ"األنام"، مساء أمس، إ  حشد المستوطين  
ة يفذها الذن  احتلوا المبيى، يقلوا إلنه بعض االنثا  وأقاموا مهرجايا خطابنا وسط إجراءات عسكرن

المتطرف، بنيهم  اإلسرائنليجنش االحتالل في الميطقة؛ وذلك بحضور زعماء بارزن  م  النمن  
"موشنه لنفيغر" و "باروخ مارزنل" و عدد م  الحاخامات، فنما أبدوا مخاوفهم م  تصاعد اعتداءات 

 .انتهمالمستوطين  و القنود المفروضة على تيقل المواطين  المقنمن  في الوادي بحجة حم
ويدد المتحد  باسم حركة "السالم اال " لنئور امنحاي بقرار نعالو  "انثبت وزنر الدفاع والحكومة مع 

  هذا القرار ايهما غنر مهتمن  بحل الدولتن  او حتى بالمفاوضات".
ويددت ميظمة كسر الصمت االسرائنلنة غنر الحكومنة المؤلفة م  جيود سابقن  في الجنش 

و  بتونثنق ايتهاكات حقوق االيسا  ضد الفلسطنينن  بالقرار، وقالت في بنا  ايها االسرائنلي نقوم
مستوطية جدندة في  بإيشاءالتي تسمح فنها السلطات االسرائنلنة  1480المرة االولى ميذ عام 

 الخلنل.
19/9/4119، األيام، رام هللا  

 
 ستبتلع الضفة.. وخيار الدولتين سقط "إسرائيل"مريدور:  .34

حكومة  اإلسرائنلنة، أ زنر اللنكودي السابق دا  مرندور، خالل لقاء بنثته القياة العاشرة أكد الو 
ما تسبب في أزمة المفاوضات الراهية وما نيتج  مرات، 3االحتالل برئاسة بينامن  يتيناهو، أخطأت 

ومة عيها، وأ  يتيناهو نستخدم أسلوب الهروب والتملص م  المشاكل بدل الوقوف بنثبات كرئنس حك
 ونحل المشكالت العالقة.

قال مرندور: الخطأ األول: أيها وعدت وزنر خارجنة أمرنكا بإطالق سراح الدفعة الرابعة م  و 
األسرى وتيصلت م  ذلك. وعلى يتيناهو أ  نعرف أ  الحكومات حن  تقدم وعوًدا نجب أ  تيفذها، 

ذا كايت ال تستطنع تيفنذها فلماذا تينثر الوعود أساًسا؟!  وا 
خطأ النثايي: إعال  وزنر اإلسكا  أوري أرئنل عطاء بياء استنطايي في شرقي القدس نوم جاء ال

فشال  المفاوضات،كنري إليقاذ  ولنس  المفاوضات،وهي خطوة المقصود ميها إفشال جهود كنري وا 
 لها أي معيى آخر سوى أ  يتيناهو ال نستطنع ضبط حكومته.
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رهنية بند األحزاب الصغنرة المتطرفة، وهي التي تقرر  الخطأ النثال : أ  حكومة يتيناهو أصبحت
 ولنس اللنكود أو يتيناهو.

11/9/4119، فلسطين أون الين   
 
 بركة من صوفيا: نتنياهو غير معني بالتسوية .35

الياصرة ـ ودنع عواودة: قال رئنس الجبهة الدنمقراطنة للسالم والمساواة اليائب محمد بركة إ  إسرائنل 
جاء  نة وترغب كسب الوقت معتبرا بقاء فلسطنيني الداخل فوق ترابهم أهم إيجازاتهم.غنر معينة بتسو 

ذلك ضم  محاضرة ألقاها في قصر النثقافة في العاصمة البلغارنة صوفنا وبمشاركة السفنر 
 عاما على العالقات الفلسطنينة البلغارنة. 19الفلسطنيي أحمد المذبوح بمياسبة مرور 

م  السلطة الفلسطنينة، أ  الشعب الفلسطنيي وقنادته نتمسكا  بالشرعنة واعتبر بركة، المقرب 
الدولنة، والقرارات األممنة التي صدرت على مر السين ، ولك  في الوقت الذي تلوح به دول كبرى، 
منثل الوالنات المتحدة بتطبنق قرارات دولنة تروق لها في مياطق مختلفة م  العالم، فإيها تدعم 

 وسه كل القواين  والقرارات الدولنة.في د االحتالل
بما نسمى  باالعترافوقال إ  واشيط  تسايد حكومة إسرائنل أنضا في مطالبتها القنادة الفلسطنينة 

، ما نعيي صهنية حركة التحرر الوطيي، والتيازل ع  حق عودة الالجئن ، ووضع ’نهودنة الدولة‘
 ’.دولة النهود‘ا مؤقتن  في وجوديا وبقائيا في وطييا تحت عالمة سؤال، وكأيي

 %17وتوقف بركة عيد سناسة التمننز العيصري المستفحلة م  قبل إسرائنل ضد فلسطنيني الداخل )
كسريا كل الرهايات الصهنوينة، ‘( معتبرا أ  اإليجاز األكبر واألهم هو البقاء في الوط  وأضاف 

ويح  يياضل م  أجل مستقبل أفضل  ولك  هذا ال نعيي أييا يستكن  فهذه مسنرة يضالنة مستمرة،
 ’.ألجناليا التالنة، الى جايب يضاليا م  أجل حرنة واستقالل شعبيا

19/9/4119، القدس العربي، لندن  
 
 من الفرات والنيل أيها العرب : تحية للثورة السورية وقبضتنا الحديدية حول بالدكمزغانت .36

، زالعاّمة في جنش االحتالل، الجيرال بنيي غايتفتتح رئنس هنئة األركا  ا زهنر أيدراوس: –الياصرة 
 صفحة باللغة العربّنة على موقع التواصل االجتماعّي )فنسبوك( لتمرنر الرسائل إلى الوط  العربّي.
وكتب على صفحته الشخصّنة في الفنسبوك باللغة العربّنة ما نلي: ُنعل  كاًل م  الشعب اإلسرائنلي 

لنثورة السورنة إلسقاط اليظام في سورّنة، ول  ييسى م  سقط شهندًا والحكومة اإلسرائنلنة دعمها ل
 للحرنة.
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على النثوار السورنن  أْ  نعرفو  أييا خلفهم ويسايدهم منثلما وقفيا معهم وسايدياهم في البدانة، وأتميى 
 ”.م  اإلخوة العرب أال نيكرو  فضليا وواجبيا الذي أدنياه على أكمل وجه

هل تعلمو  نا “على صفحته، ما نلي، وهذا اقتباس حرفّي:  زجيرال غايتوفي يفس السناق يشر ال
معشر العرب أييا مسنطرو  علنكم م  كل االتجاهات واليواحي؟ إييا مشددن  قبضتيا الحدندنة حول 

سنطريا على دول  ةبالدكم ابتداء م  يهر الفرات في العراق ويهر الينل في مصر والسودا ، فقبل مد
لربنع العربي فأسقطيا كل األيظمة العربنة وأولها تويس نثم مصر التي كيا يخشاها العرب بعملنة ا

ويخشى جنشها لكيها النوم ال تملك جنش وكذلك لنبنا وسورنا وضربيا مخز  األسلحة الذي في 
السودا  ولم نتجرأ حاكم عربي بأ  نرد ولو بكلمه أن  جنش محمد الذن  تتكلمو  عيه وتتوعدو  

العظمى به؟ الشعب اإلسرائنلي سنحكم العالم في نوم م  األنام وسوف ترو  نا عرب  دولة إسرائنل
 ، على حّد تعبنره.”نا إرهابنن 

19/9/4119، رأي اليوم، لندن  
 
 تكشف عن اعتقال جنود قاموا بسرقة وبيع أسلحة وصواريخ مضادة للدبابات "إسرائيل" .37

أ اعتقال نثماينة إسرائنلنن  خالل األسبوع الماضي سمحت الرقابة اإلسرائنلنة، النوم األحد، بيشر يب
بعضهم م  الجيود اليظامنن  بتهمة الضلوع في سرقة أسلحة م  قواعد الجنش بهدف بنعها وم  بن  
األسلحة المسروقة صوارنخ مضادة للدروع واألفراد م  طراز "الو" كايت ستستخدمها المافنات في 

 عملنات تصفنة بنيها.
اللواء الجيوبي في الشرطة اإلسرائنلنة "نورام هلنفي" على اعتقال المجموعة بالقول  بدوره، علق قائد

"وضعيا أندنيا على صوارنخ الو قبل عدة دقائق م  وصولها لند رجاالت المافنا لصالح عملنات 
التصفنة المتبادلة وعملنات جيائنة أخرى، يتحد  ع  صوارنخ ذات رؤوس متفجرة يوعنة سنؤدي 

 إلى الكنثنر م  الضحانا" كما قال. استخدامها
11/9/4119، 98عرب   

 
 لبنان شكوى إسرائيلية ضد   .38

م   1701تقدمت اسرائنل بشكوى رسمنة الى األمم المتحدة ضد لبيا ، متهمة اناه بخرق القرار 
وقالت  .1014آذار  14خالل تعرض احدى دورناتها لهجوم بعبوة ياسفة في مزارع شبعا بتارنخ 

ا  الشكوى االسرائنلنة استيدت الى ما أعليه « السفنر»ماسنة عربنة في ينونورك لـمصادر دنبلو 
نوم االنثين  الماضي « السفنر»لسند حس  يصرهللا في مقابلة أجرتها معه ا« حزب هللا»األمن  العام لـ
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، وذلك «م  شغل حزب هللا»وقال فنها ا  العبوة التي ايفجرت بالدورنة االسرائنلنة في مزارع شبعا 
 ردا على الغارة االسرائنلنة على جيتا.

من  العام لألمم المتحدة با  كي واشارت المصادر الى أ  رسالة البعنثة االسرائنلنة الموجهة الى األ
هو دلنل على مواصلة » يصر هللامو  وأعضاء مجلس األم  الدولي اعتبرت أ  إعال  السند 

. ونأتي ذلك بعد 1701ميظمة حزب هللا اإلرهابنة عملها جيوب اللنطايي في خرق واضح للقرار 
 «.هللا جيوب اللنطايي نشنر إلى رصد عياصر مسلحة تابعة لحزب 1701تقرنر جدند ع  القرار 

بتجاوز كل الخطوط »وأنضا « الخط األزرق»بتجاهل « حزب هللا»واتهمت الرسالة االسرائنلنة 
 «.الحمراء التي اقرها المجتمع الدولي

19/9/4119، السفير، بيروت  
 
 الخدمة العسكرية تتظاهر بزي الجيش ضد   "الشبيبة الشيوعية": "إسرائيل" .39

اإلسرائنلنة، وشباب الجبهة الدنمقراطنة للسالم والمساواة، مساء السبت، في يظمت الشبنبة الشنوعنة 
السناسي والفيي، « تساهل )اختصار للجنش اإلسرائنلي بالعبرنة( ما بستاهل»مدنية الياصرة، مشروع 

في ساحة العن  بمدنية الياصرة، وهو بريامج مياهض للخدمة العسكرنة في الجنش اإلسرائنلي، 
 فتية الطائفنة.ولمشارنع ال

، م  ممنثلن  «48فلسطنيني »فياًيا متطوًعا م   70وشارك في المظاهرة الفينة والسناسنة أكنثر م  
إلى نثكية « ساحة العن »وعازفن  وراقصن ، حن  قاموا بتقدنم عرض فيي تقوم فكرته على تحونل 

« أبطال التجيند»اجهة عسكرنة وميطقة محتلة م  قبل الجنش اإلسرائنلي للساحة، إلظهار كنفنة مو 
هذه التحدنات ولكشف حقنقة االحتالل البشع، ولرفع صرخة تضام  مدونة مع رافضي الخدمة 

 العسكرنة.
كما شارك في العرض األسنر المحرر، سامر العنساوي، إلى جايب عدد م  الشباب الفلسطنيي 

دن  سعد، كما شهد العرض )الدرزي( الذي رفض الخدمة العسكرنة اإلجبارنة، م  بنيهم عمر زهر ال
تمزنق عضو الشبنبة الشنوعنة، عروة سنف، أمر التجيند الذي وصله، مؤكًدا رفضه الخدمة في 

 الجنش اإلسرائنلي.
وقال المحلل السناسي الفلسطنيي، القنادي بالجبهة الدنمقراطنة للسالم والمساواة، برهوم جرانسي، 

توجهات الحركة الصهنوينة ميذ وصلت إلى »ة، إ  في اتصال هاتفي م  الياصر « المصري النوم»لـ
 «.فلسطن  تهدف إلى تفرنق العرب إلى طوائف وفرق ومجموعات

19/9/4119، المصري اليوم، القاهرة  
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 عنه والدفاع للرباط إليه يتوافدون والمئات ..واعتقاالت جرحى عن ُيسفر األقصى للمسجد اقتحام .41

 األحد نوم صباح لها بنا  في ،11/9/4119 والتراث، للوقف االقصى مؤسسة قالت
 اقتحام بعد المبارك، االقصى المسجد األنثياء هذه تسود الشدند االحتقا  م  حالة إ  13/4/1014
 على واعتدت الصوتنة القيابل بإطالق وباشرت المسجد الخاصة والقوات الشرطة م  كبنرة قوات

 كما العلم، مصاطب مشروع م  طالبتن  إصابة في تسبب ما بالهروات فنه والمتواجدن  المصلن 
 القبلي الجامع في المتواجدن  وحاصرت كما الصخرة، قبة صح  على الشرطة قوات صعدت

 عدد واعتقال فلسطنينن  جرحى سقوط الى والمرابطن  االحتالل بن  المواجهات وأدت. المسقوف
 .ميهم آخر

 الشبا  م  عدد يظمه ورباط فاعتكا لفض جاء االحتالل قوات اقتحام إ  البنا ، وأضاف
 نوم لألقصى جماعي القتحام الهنكل ميظمات أطلقتها التي الدعوات أمس،عشنة نوم المقدسنن 

 رئنس يائب خطنب كمال الشنخ دعا حن  في فنه،" الفصحالعبري قرابن " نسمى ما وتقدنم االنثين 
 الفعالة المشاركة الى لقدسوا الداخل في األهل جمنع الفلسطنيي الداخل في االسالمنة الحركة
 المسجد ع  الدفاع ايواع م  كيوع 14/4/1014 االنثين  نوم االقصى المسجد العامالى فناليفنر
 .بحقه المستوطين  ايتهاكات تزاند مع خاصة فنه االسالمي الوجود وتعزنز االقصى
 م  حشود ا  14/4/1014 االنثين  النوم صباح لها بنا  في والترا  للوقف االقصى مؤسسة وقالت

 االنثين  فجر صالة ميذ نتواجدو  الفلسطنيي والداخل القدس اهل م  والمعتكفن  والمرابطن  المصلن 
 المزعوم الهنكل ميظمات دعوات ظل في وحمانته، عيه للدفاع بواباته وعيد االقصى المسجد داخل

 .فنه العبري الفصح قرابن  وتقدنم لألقصى جماعي القتحام
 االقصى، المسجد في ورباطهم اعتكافهم النثايي للنوم نواصلو  المعتكفن  مئات ا  سةالمؤس وأضافت

 .فنه ومكنثوا االقصى، المسجد في إلنهم ايضموا الذن  المصلن  ومئات النوم فجر صلوا وقد
 القدنمة البلدة وخاصة القدس الى نتوافدو  والداخل القدس اهل م  المئات زال ما يفسه السناق في

 .العسكرنة التشدندات كل رغم المرابطن  حشود الى ونيضمو 
 م  أكنثر ا  الشرباتي، عنسى مراسلها ع  ،19/9/4119 هللا، رام الجديدة، الحياة وأضافت
 المسجد باحات اقتحموا اسرائنلنن  ومستوطين  جيود مع مواجهات في أمس أصنبوا فلسطنينا عشرن 

 . الشرقنة بالقدس االقصى،
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 اليرموك حصار بسبب جوعا   قضوا 191... بسورية فلسطينيين ثالثة استشهاد: "العمل مجموعة" .40
 بسبب قضوا فلسطنيناً  الجئاً ( 143) إ " سورنة فلسطنيني أجل م  العمل" مجموعة قالت: دمشق
 العاصمة جيوب النرموك مخنم على المفروض المشدد الحصار جراء الطبنة والعيانة التغذنة يقص

 المشدد الحصار أ  إلى االنثين ، ،(صفا) وصل بنا  في المجموعة رتوأشا .دمشق السورنة
 ميه، والطبنة الغذائنة المواد معظم فقدا  إلى أدى مما مستمراً  زال ال النرموك مخنم على المفروض

 .النرقا  أبرزها األمراض م  العدند إيتشار إلى أدى الذي األمر
 محمد" أحدهم األحد أمس نوم فلسطنينن  ناضحا نثال  سقوط المجموعة ونثقت السناق، ذات وفي

 اليظام سجو  في التعذنب تحت قضوا م  قائمة إلى ايضم الذي النرموك مخنم سكا  م " ميصور
 . السوري

19/9/4119 صفا، الفلسطينية، الصحافة وكالة  
 
 حامد إبراهيم األسير عزل إنهاء بعد الطعام عن إضرابهم يعلقون األسرى .42

 موافقة بعد األحد، نوم بدأوه كايوا الطعام ع  إضراباً  الفلسطنينن  األسرى اتعشر  علق: هللا رام
 .العزل م  حامد إبراهنم األسنر إخراج على اإلسرائنلنة السجو  مصلحة
 إدارة مع النوم ظهر االتفاق تم إيه األسنرة، الحركة قنادة ع  يقالً  بنا  في بغزة، األسرى وزارة وقالت

 إيهاء مقابل يفحه، سج  إلى ويقله( حماس قادة أحد) حامد إبراهنم االسنر زلع ايهاء" على السجو 
 احتجاجاً  النوم األسرى م  عشرات نخوضه أ  المقرر م  كا  الذي الطعام ع  المفتوح االضراب

 أسنر 100 يحو" إ  للدراسات، فلسطن  أسرى مركز قال سابق، وقت وفي ".العزل استمرار على
 أ  بعد الطعام ع  المفتوح اضرابهم النوم صباح شرعوا االسرائنلنة لسجو ا مختلف م  فلسطنيي
 في حماس قادة أحد) حامد ابراهنم االسنر عزل فك رفض بقرارها السجو  مصلحة أبلغتهم
 (".السجو 

19/9/4119 عمان، الغد،  
 
 اليهودية األعياد بحجة غزة وقطاع الضفة معابر تغلق" إسرائيل" .43

 وحتى الماضنة اللنلة م  ابتداء الغربنة الضفة اإلسرائنلي، االحتالل تسلطا أغلقت: 48 عرب
 على الدوام ساعات تقلنص اإلغالق ونشمل. النهودنة األعناد بحجة المقبل، النثالنثاء لنل ميتصف

 .الكرامة معبر
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 فترة خالل الغربنة الضفة إلى بالدخول 48 عام لفلسطنيني السماح كذلك االحتالل سلطات وأعليت
 .ظهرا 11 حتى صباحا 7 الساعة م  إلغالقا

 شرق جيوب سالم، أبو كرم معبر اإلنثين ، النوم اإلسرائنلي، االحتالل سلطات أغلقت نثاينة جهة م 
 .غزة إلى القادمة والمساعدات البضائع حركة أمام غزة، قطاع جيوب أقصى رفح، مدنية
 المعبر بأ  االحتالل أبلغيا'  ،'وفا'لـ توحف رائد القطاع، في البضائع إدخال تيسنق لجية رئنس وقال

 '.لغزة القادمة والمحروقات والمساعدات البضائع أمام األعناد، بحجة والنثالنثاء اإلنثين  مغلقاً  سنكو 
19/9/4119 ،98 عرب  

 
 المحتلة القدس في" الشعانين أحد" يحيون المسيحيون الفلسطينيون .44

 القدس في الشعاين  بأحد األجايب الزوار آالف مع المسنحنو  الفلسطنينو  احتفل(: وكاالت)
 .القدنمة المدنية إلى الزنتو  جبل م  اليخنل سعف حاملن  وساروا المحتلة،
 م  تمكيوا الفلسطنينن  المسنحنن  م  محدوداً  عدداً " فإ  الفلسطنينة التحرنر ميظمة وبحسب
 تحني التي الشعاين  أحد سنرةم وجرت". إسرائنلنة" تصارنح وجود عدم بسبب للمسنرة االيضمام

 فرنق أنضا فنها شارك مشددة، أمينة إجراءات وسط القدس مدنية إلى المسنح السند دخول ذكرى
 .الفلسطنيي الكشافة

 .المقبل أنار/مانو 19و 14 فترة في فلسطن  إلى له زنارة بأول فريسنس البابا نقوم ا  المتوقع وم 
19/9/4119 الشارقة، الخليج،  

 
 "حسين الشيخ" معبر عند كي ال مجد السياسي والناشط الباحث يعتقل اللاالحت .45

 عيد كنال مجد الفلسطنيي السناسي والياشط الباح  األول، أمس اإلسرائنلي االحتالل شرطة اعتقلت
 عبر المحتلة فلسطن  إلى بنروت م  عودته طرنق في وهو بنسا ، قرب" حسن  الشنخ جسر" معبر
 إلى زنارة بعد والدته، برفقة األول أمس مساء الفلسطنينة ـ األردينة الحدود كّنال ووصل .األرد 
 .األربعن  بعندها" السفنر" احتفاالت في للمشاركة أسبوعن  يحو دامت بنروت
 األول، أمس لنل ميتصف عيد ذونه ميزل بتفتنش قامت اإلسرائنلنة الشرطة أ " السفنر" وعلمت
 حنفا، في الدن  صالح شارع في الوالد ميزل إلى إلسرائنلنةا الشرطة م  كبنرة قوة وصلت حن 
 احتجزوا بعدما الكتب، م  ومجموعة الكومبنوترات وصادروا الندن ، مكّبل كا  الذي مجد برفقة

 .التفتنش ايتهاء حن  إلى الخارج مع التواصل م  وميعوهم بغرفة فنه المتواجدن 
19/9/4119 بيروت، السفير،  
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 األرض يوم ذكرى في تحتفل ألمانيا في نيةالفلسطي الجالية .46

 العرب م  المئات بمشاركة االحد أمس الماينا في الفلسطنينة الجالنة أحنت: جمعة عالء - برلن 
 قامت أ  بعد 1479 العام م  مارس/آلذار أحدانثه تعود والذي الفلسطنيي األرض نوم وااللما 
 . الفلسطنينة األراضي  م الّدويمات آالف بمصادرة اإلسرائنلنة الّسلطات
 ورئنس العربي الكينست وعضو دعنبس خلود. د الماينا في الفلسطنينة السفنرة م  كل وبحضور
 أحمد المعتقل الشعبنة الجبهة رئنس زوجة سعادات وعبلة بركة محمد الداخل في الدنمقراطي التجمع
 للدبكة الكرمل فرقة م  كةومشار  خلة سالم االرقام شهداء جنثامن  استرداد حملة وميسق سعادات

 والعضو دورتمويد في الفلسطنينة الجالنة رئنس افتتح موسى سياء الفياية وبحضور الفلسطنينة
 أ  االلماينة باللغة له خطاب في مؤكدا الحفل حماد هشام. د الخضر حزب ع  السابق البرلمايي
 هاجسا نشكل ا  نجب االرض نوم وبا  واالستنطا  االسرائنلنة للسناسات هدفا زالت ال فلسطن 

 .الفلسطنينة االرض استعادة اجل م  الفلسطنينن  لدى
19/9/4119 لندن، العربي، القدس  

 
 الكثير من االرتياح وحماس عدونا المشترك  تسببيوسي بيلين: عالقتنا بمصر  .47

هرة م  قال نوسي بنلن  يائب وزنر الخارجنة اإلسرائنلي األسبق إ  العالقات بن  تل أبنب والقا
 الياحنة األمينة تسبب الكنثنر م  االرتناح، خاصة أ  حماس هي العدو المشترك وأذرع القاعدة.

األحد حذر م  أ  العالقات الدبلوماسنة المعلية  "إسرائنل النوم"إال أ  بنلن  في مقالته بصحنفة 
المصرنو   إ  السفنر المصري الذي أخذ ميا في عملنة عمود السحاب، يسي"وقال  تشهد ضعفاً 

وأشار إلى أ  مصر  ."إعادته، ولم نتم أي لقاء على صعند رسمي بن  الطرفن  ميذ االيقالب
تراجعت ع  مكاية الجهة المساعدة بدفع عملنة السالم وتبتعد ع  إسرائنل على صعند الدبلوماسنة "

 ."المعلية
لذي نذكريا بأنام عبد الياصر أشناء سنئة فنثم القواين  الجدندة واليظام ا"وأوضح أ  مصر تحد  فنها 

متظاهر م   900االستبدادنة، في كل شيء، وعقوبات اإلعدام التي فرضت على يحو م  
المعارضة كل ذلك نضاف إلى الصورة التي تجعل عددا نزداد م  الدول تبتعد ع  اليظام الحالي 

تؤند االيتقاد، لك  تشعر إسرائنل بأيه لنس م  عملها أ  "وأضاف:  ."وتطلب إلنه أ  نغنر يهجه
 ."لذلك نثميا م  مكايتيا الدولنة
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يفاق بن  سنياء وغزة باليشاط المصري في شبه جزنرة سنياء وبإغالق األ "استخفافه"على عدم  وأكد
لكييي اقترح على أيفسيا أال يعتقد أ  هذا التعاو  هو بدنل ع  "والتعاو  األميي الونثنق مضنفا 

يطلب ميهم أال تيتهي العالقات بن  الدولتن  عيد المجال غنر " "لوختم بالقو  ."دبلوماسنة علينة
 ."المرئي، فالتأنثنرات التي ستكو  في الجنل المصري الجدند ستتأنثر بالتحرنض ال بالعالقة السرنة

 11/9/4119الشعب، مصر، 
 
 يكشف عن قصة انضمام مجندة مصرية لقواته السرائيليالجيش  .48

رائنلي، أفنخاي أدرعي، مقطع فندنو للمجيدة اإلسرائنلنة، دنيا يشر المتحد  باسم الجنش اإلس
عوفادنا، التي كا  الموقع الرسمي للجنش اإلسرائنلي قد أجرى معها مقابلة في وقت سابق، وقدمها 

، في إشارة إلى "الخروج النثايي"بأيه  "أدرعي"على أيها هاجرت م  مصر إلى إسرائنل، فنما سماه 
 مصر مع اليبي موسى.خروج بيي إسرائنل م  

وقال المتحد  باسم الجنش اإلسرائنلي، إيه نيشر مقطع الفندنو بمياسبة حلول عند الفصح النهودي، 
إلى متابعة قصة  "أدرعي"وهو العند الذي نحتفل فنه النهود بخروج بيي إسرائنل م  مصر، ودعا 

 ."لى جنش الدفاع اإلسرائنلياجتنازها الطرنق مع عائلتها م  اإلسكيدرنة إ"و "مجيدته العزنزة"
أيا دنيا عوفادنا، نهودنة، ولدت "هللا، المعروفة باسم دنيا عوفادنا في مقطع الفندنو:  وقالت دنيا عبد

في مصر باإلسكيدرنة، بحي المعمورة، أدعوكم لمتابعة قصتي الشخصنة للخروج النثايي واألخنر م  
الذن  خرجوا م  مصر في الخروج األول  "سرائنلبيي إ"، مضنفة أيها وعائلتها مم  تبقوا م  "مصر

)مع اليبي موسى(، وأيها بقنت في مصر حتى فترة قرنبة، ودعت الجمنع لمتابعة قصتها التي 
 ، على حد قولها."ايتهت يهانة سعندة بجنش الدفاع اإلسرائنلي"

 19/9/4119المصري اليوم، القاهرة، 
 
 ر/ مارس الماضيلية في آذاطن خضار وفواكه إسرائي 411األردن يستورد  .49

ط  م  الخضار والفواكه  100أفادت بنايات رسمنة أ  األرد  استورد يحو  :الغد -عما  
وأشارت البنايات التي يشرتها وزارة الزراعة مؤخرا  مارس الماضي./ اإلسرائنلنة خالل شهر آذار

 44طيا م  الجزر و 114 وأطلع علنها " الغد اإللكترويي" إلى أ  المملكة استوردت م  إسرائنل
كما أوضحت البنايات أ  األرد  صدر إلى إسرائنل في  طيا م  الكاكا. 31األفوكادو وطيا م  

 طيا م  الخنار. 011طيا م  البيدورة و 1911يفس الفترة 
 19/9/4119الغد، عمان، 
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 مي ة عن ضربة إسرائيلي ة وشيكة تستهدف حزب هللا لتغيير قواعد اللعبة القلي معلومات .51

 إطاللتهخالل  ،ز، الجيرال بيي غايتاإلسرائنليالجنش  أركا فتح كالم رئنس : منشال يصر
التكهيات والتحلنالت حول ما ستؤول  أمام، الباب اإلسرائنلنةعلى شاشات التلفزة  األخنرة اإلعالمنة

نرا العسكرنة مع كل م  سورنا لبيا   األوضاع إلنه القائمة  األمينة ، في ظل التهدندات والتحدناتوا 
في لبيا  ميذ مطلع  "حزب هللا"والمقبلة، في حملة دعائنة لم نسبق لها منثنل في صراعها مع 

النثماينيات، تبرنرًا لحرب خاطفة نعتقد قادتها العسكرنو  واالستخبارنو  وعدد كبنر م  كبار ساستها 
سرائنلاداتها على لبيا  التطورات المنداينة السورنة وارتد إلىايه اقترب موعدها، استيادا   .وا 

 إلىالالفت في مضمو  الكالم تكتمل صورته في ظل المعلومات الدبلوماسنة التي وصلت  أ غنر 
الميطقة  "أقطاب"وتغننر قواعد اللعبة بن   اإلقلنمنة األوراقخلط  إلعادةبنروت وتحدنثت ع  اتجاه 

رنر االستخباراتنة ع  حشود عسكرنة تشنر التقا اللبياينة، حن ، ايطالقا م  الساحة األساسنن 
ميطقة البقاع الغربي في مقابل استيفار ملحوظ لعياصر حزب  إلىعلى طول الخط الواصل  إسرائنلنة

 .األمامنةهللا في القرى 
وتضنف المعلومات المستقاة م  مصادر جيوبنة واسعة االطالع أّ  الميطقة الحدودّنة تعنش حالة 

حرب بن   إلىل  تلب  أ  تتحّول  إسرائنلحدو  توترات محدودة مع  توتر، مع ارتفاع احتماالت
، وتشهد المياطق 1701المستمّر ع  التقّند ببيود القرار الدولي رقم  إعاليهماالجايبن  على رغم 

الحدودّنة حالة م  الحرب األميّنة الصامتة، كما تصفها المصادر، بن  حزب هللا والجنش 
 ترصد بدّقة ما نجري وتتابع الوضع بتفاصنله. "النوينفنل"، مع أّ  قوات اإلسرائنلي
الخط "يجاح حزب هللا بحفر خيادق تحت  إلىتقارنر استخباراتنة غربنة  أشارت اإلطاروفي هذا 

تربط ما بن  الجايب اللبيايي م  الحدود ويقاط داخل ميطقة الجلنل، الستخدامها في الحرب  "األزرق
والكتائب  األلونة أجرتعلى محمل الجد، حن   اإلسرائنلنةالعسكرنة  تأخذه القنادة أمرالمقبلة. 

 األراضي إلىاليظامنة المختلفة، تدرنبات حاكت فرضنة يجاح عياصر م  حزب هللا بيقل المعركة 
 إطار ي، ف1009في الحرب المقبلة، على يقنض مما حد  في حرب لبيا  النثاينة عام  اإلسرائنلنة

هللا، ومع اكتساب مقاتلي  العام لحزب هللا السند حس  يصر األمن دات التعامل الجدي مع تهدن
الحزب، يتنجة مشاركتهم في الحرب السورنة، خبرة قتالنة عالنة، األمر الذي وفر لهم خبرات تشغنلنة 

 ."المبادرة والهجوم"عملناتنة قّنمة وقدرة كبنرة على 
 11/9/4119الشعب، مصر، 

 



 
 
 

 

 
           11ص                                     1187 العدد:     19/9/4119 ثنينال  التاريخ:

 ارع والجوالنتعزيزات إسرائيلية في المز  .50
كنثف االحتالل تعزنزاته العسكرنة في محور المزارع المحتلة، إذ أشارت : حمدا  أبوطارق 

الماضنة، قوة مدرعة ضمت دبابات  14الـ جنش االحتالل، أدخل خالل الساعات  أ  إلىالمعلومات 
الشمالي  وياقالت جيد وغرف قنادة متيقلة، توزعت على عدة يقاط في الطرف "منركافا"م  طراز 

للمزارع، والجايب الشرقي للجوال  السوري المحتل. كما تم تعزنز مواقع المراقبة اإلسرائنلنة المواجهة 
 لمرتفعات جبل الشنخ، حن  كنثف الطنرا  الحربي واالستطالعي م  تحلنقه في أجواء هذه المياطق.

شقات رشاشة نثقنلة، وفي سناق متصل، أطلقت عياصر إسرائنلنة م  موقعها في رونسة العلم، ر 
على مدى حوالي يصف ساعة، عشوائنا، استهدفت محنط الموقع واألحراج عيد طرفه الشرقي. فنما 

 ُسمع دوي سلسلة ايفجارات فجرا، تبن  الحقا أ  مصدرها الطرف الجيوبي لمزارع شبعا المحتلة.
 19/9/4119السفير، بيروت، 

 
 من األدوية نوعا   195ه دائم تسبب في نفاد معبر رفح بشكل شب": إغالق السالمي"التعاون  .52

شرف الهور: أكد تقرنر أصدرته ميظمة التعاو  اإلسالمي نتياول األوضاع اإليساينة في أ - غزة
 م  المصايع العاملة في القطاع المحاصر توقفت ع  العمل، وأ  شهر آذار/ %80قطاع غزة، أ  

 .1011مارس الماضي كا  األعيف ميذ العام 
في غزة أ  شهر  واالقتصاديه الميظمة ونتياول الوضع العام ر التقرنر الشهري الذي تصدوأشار 

آذار/ مارس سجل أعيف تصعند عسكري إسرائنلي ضد المدينن  الفلسطنينن  في قطاع غزة ميذ 
، حن  تسبب هذا التصعند باستشهاد 1011يوفمبر  يهانة العدوا  اإلسرائنلي في تشرن  النثايي/

ينن  تم استهدافهم بشكل مباشر م  قبل الطائرات اإلسرائنلنة، وقامت تلك الطائرات بش  نثالنثة فلسطن
غارة جونة وتيفنذ العدند م  الغارات الوهمنة في عرض بحر قطاع غزة لترونع المواطين ، فنما  49

 أهداف متفرقة في القطاع. 7استهدفت 
نة أغلقت معبر رفح أمام حركة المسافرن  وعلى صعند أزمة المعابر أفاد التقرنر أ  السلطات المصر 

لى قطاع غزة لمدة  نومًا متتالنة، باستنثياء فتحه لمدة نومن  كل أسبوعن  لمرور وعودة  00م  وا 
 المعتمرن ، مما فاقم م  األزمة اإليساينة داخل قطاع غزة.

في قطاع  االختصاصآالف مواط  مضطرو  للسفر حسب جهات  10نشار إلى أ  أكنثر م  
 ة، في حن  تزداد هذه األعداد م  العالقن  بشكل نومي جراء استمرار إغالق المعبر.غز 

يوعا م  األدونة  140وأفاد التقرنر أ  إغالق معبر رفح بشكل شبه دائم، تسبب في يفاد 
م  القائمة األساسنة وتسبب في حرما  ما نقارب  %30والمستلزمات الطبنة األساسنة التي تشكل 
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رضنة م  العالج، حن  كا  نتم تحونل الحاالت المرضنة للعالج في المستشفنات حالة م 400م  
المصرنة، وميع إغالق معبر رفح وصول العدند م  الوفود الطبنة المتخصصة إلى قطاع غزة والتي 

حاالت مرضنة ميذ تشدند  3كايت تقوم وتشرف على عملنات يوعنة لمرضي القطاع وُسجل وفاة 
 أشهر. 4لطات المصرنة معبر رفح ميذ أكنثر م  الحصار، وا غالق الس

 19/9/4119القدس العربي، لندن، 
 
 األسد يتهم "إسرائيل" بدعم الفصائل المسلحة التي تقاتل نظامه .53

وكاالت: قال الرئنس السوري بشار األسد األحد إ  األزمة في سورنا دخلت ميعطفا لصالح اليظام، 
 ئنل بدعم الفصائل المسلحة التي تقاتل يظامه.خاصة م  الياحنة العسكرنة، واتهم إسرا

واعتبر األسد في كلمة ألقاها في أعضاء الهنئة التدرنسنة وطالب الدراسات العلنا في كلنة العلوم 
ضعافها لتغننر  السناسنة بدمشق أ  ما تتعرض له سورنا نستهدف السنطرة على قرارها المستقل، وا 

لح الوالنات المتحدة والغرب في الميطقة، وتحد  ع  دور سناساتها التي قال إيها ال توافق مصا
وقال إ  سورنا مستهدفة لنس فقط بحكم موقعها  إسرائنلي في دعم ما سماها "المجموعات اإلرهابنة".

سناسي المهم، بل بسبب دورها التارنخي المحوري في الميطقة، وتأنثنرها الكبنر على الشارع -الجنو
 العربي.

 19/9/4119، تالجزيرة. ن
 
 والتناغم مع الحراك المسلح السورية ستمالة المعارضةتسعى ال "إسرائيلتقرير: " .54

 "الجدار الطنب"لنس واضحا ما إذا كا  اإلسرائنلنو  قد حزموا أمرهم أم بعد على تكرار تجربة 
اللبيايي في سورنا، لك  م  المؤكد أيهم لم نتوقفوا ع  محاولة اجتذاب معارضن  سورنن  إلى 

فهم، وتفضنل العسكرنن  ميهم، رغم ترددهم في التدخل مباشرة في الصراع الحالي، ورفضهم صفو 
 مؤخرا. األمنركنة "هنرالد ترنبنو "طلبات أمنركنة توجنه ضربات للجنش السوري، كما ذكرت صحنفة 

لك  الموقف اإلسرائنلي تطور خالل الصراع، م  تفضنل بقاء اليظام الحالي على أي تغننر نحمل 
معه عياصر تحرنك في جبهة الجوال  السورنة المحتلة المستقرة، إلى دعم خنارات تؤدي إلى تقسنم 
سورنا، والتخلص م  أي سلطة مركزنة في دمشق، تحفظ الموقع السوري، وتهدد ام  إسرائنل. ولم 

 وروبا.نميع ذلك اإلسرائنلنن  ميذ البدانة م  محاولة امتالك أوراق داخل المعارضة السورنة في أ
ونقول مصدر سوري معارض إ  اإلسرائنلنن  عملوا ميذ بدانة الحراك في سورنا، على فتح قيوات 
اتصال مع المعارضن  السورنن ، عبر بعض الباحنثن  المهتمن  ميهم بالشرق العربي، ومعاهد 
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ائنل. الدراسات األمنركنة واألوروبنة ورجال األعمال، ومصرفنن  مقربن  م  اللوبي المؤند إلسر 
وخالل العامن  الماضنن ، توطدت عالقات باحنثن  ومؤندن  إلسرائنل، نعملو  كواجهة إعالمنة في 

 أوروبا، مع عدد م  الشخصنات السورنة المقنمة في أوروبا.
وكا  باح  إسرائنلي، عمل سابقا، مساعدا للملحق العسكري اإلسرائنلي في واشيط ، قد يجح بإقامة 

م  الشخصنات السورنة، في مطلع الحراك، واستمر باإلشراف علنها، في  صالت ونثنقة مع مجموعة
 األعوام الماضنة.

ونقول مصدر سوري معارض إ  اإلسرائنلنن  قد عنثروا في بارنس على عمند رك  سابق، وصل إلى 
، بعد تسرنحه م  ميصبه العسكري يهانة النثماينينات. وكا  الضابط السوري 1004فريسا في العام 

ق قد دخل مندا  األعمال والتجارة، وأقام صالت مع الباح  اإلسرائنلي، بعد ظهوره في الساب
 .1011اإلعالم، في آذار في العام 

في المرحلة األولى م   "هنئة أركا  الجنش الحر"وكا  اإلسرائنلنو  نطمحو  إلى وضعه في 
قرنب، وضعف صالته  في ذلك بسبب ميافسة العسكرنن  الميشقن  ميذ وقت أخفقتأسنسه، لكيه 

 بهم، وطول ايقطاعه ع  المؤسسة العسكرنة.
ونقول المصدر السوري إ  الضابط السابق ال نزال مرشحا، للعب دور الميسق في الجوال  السوري 
مع جماعات المعارضة المسلحة، إذا ما تطورت العملنات العسكرنة في الميطقة، وأدت إلى إيشاء 

 عارضة المسلحة.ميطقة عازلة تسنطر علنها الم
قامة مراكز  وبات مؤكدا أ  عملنات استقبال الجرحى م  مقاتلي المعارضة في رنف القينطرة، وا 
ليقلهم عبر خط فصل القوات في الجوال  المحتل، إلى مستشفنات يهارنا وصفد، قد ساهم أنضا في 

نا الطبي، يفذ يهار  -اختراق المعارضة المسلحة، إذ بعد أشهر قلنلة م  افتتاح خط الجوال  
اإلسرائنلنو  عملنات اغتنال لشخصنات علمنة وعسكرنة سورنة مهمة. ففي النثالنثن  م  آذار العام 

معالجة الجرحى، بدانة للتعاو  المستقبلي مع سورنا، ما "أعليت القنادة الشمالنة العسكرنة أ   1011
 ."بعد )الرئنس السوري بشار( األسد
فنذ عملنات اغتنال استهدفت بعض العياصر األساسنة في البرامج وسمح االختراق اإلسرائنلي بتي

قتل مسلحو  مجهولو  العالِّم الفنزنائي يبنل زغنب،  1011تموز العام  11العسكرنة السورنة، ففي 
والمشرف على البريامج الصاروخي السوري، مع زوجتنه وابينه في باب توما. وفي أنلول التالي، 

 أحدكلنة الكنمناء في جامعة حمص، كما قتل أوس عبد الكرنم خلنل  اغتنل يائل الدخنل، عمند
 علماء الهيدسة اليوونة.

 19/9/4119السفير، بيروت، 
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 قنبلة نووية 111: "إسرائيل" تمتلك أكثر من كارتر .55
صرح رئنس الوالنات المتحدة السابق "جنمي كارتر" خالل لقاء له مع إحدى القيوات  :عكا أو  الن 

ة األمرنكنة األسبوع الحالي "لنس م  المفند أ  تقوم الوالنات المتحدة بمهاجمة إنرا ، حتى التلفزنوين
 قيبلة يوونة سالح يووي". إيتاجلو يجحت في 

وحول التوقعات بمهاجمة "إسرائنل" لليووي اإلنرايي أضاف كارتر "لم أشعر أبدًا أ  إلسرائنل القدرة 
كنلومتر أو أكنثر، حتى تقوم بضرب إنرا   1100ل إلى العسكرنة حتى تتمك  طائراتها م  الوصو 

وتابع كارتر "إ  الدولة الوحندة في العالم التي تمتلك القدرة على القنام بذلك  نثم تعود إلى إسرائنل".
هي الوالنات المتحدة األمرنكنة، وال أعتقد أيه م  المياسب للوالنات المتحدة أ  تقصف إنرا  م  

عرض سؤال حول موقفه في حال امتلكت إنرا  سالحًا يوونًا أشار "كارتر" وفي م أجل هذا السبب".
إلى أ  امتالك إنرا  السالح اليووي ل  نؤنثر على موقفه، معلاًل ذلك بأ  "إسرائنل" لدنها أكنثر م  

قيبلة يوونة، الفتًا إلى أ  كل إنرايي ندرك أ  استخدامهم للسالح اليووي سنقابل بمحي إنرا   300
 نطة، معربًا ع  اعتقاده أ  قرار تدمنر ما لدنهم م  أسلحة هو قرار سخنف.ع  الخر 

 11/9/4119عكا أون الين، 
 
 أموال الضرائب للسلطة الفلسطينيةبتجميد تحويل  السرائيليمن القرار قلقها  تبديواشنطن  .56

أموال نل بتجمند تحو  اإلسرائنليواشيط  ع  قلقها م  القرار  : أعربت)ا ف ب( - القدس المحتلة
جن  بساكي نوم الجمعة  األمنركنةالمتحدنثة باسم الخارجنة  أكدتحن   الضرائب للسلطة الفلسطنينة

الفائت في حدن  للصحفنن  "رأنيا تلك التقارنر الصحفنة ولكييا لم يطلع على أي إعال  رسمي م  
ميتظم ألموال التحونل ال أ تطور ممانثل سنكو  مؤسفا، يعتقد  أي" وأضافت ".إسرائنلحكومة 

والسلطة الفلسطنينة كا  مفندا وهاما  إسرائنلالضرائب للسلطة الفلسطنينة والتعاو  االقتصادي بن  
 لصالح االقتصاد الفلسطنيي".

 19/9/4119الغد، عمان، 
 

 أوفيد يقد م تمويالت إلى مؤسسات فلسطينية تساهم في حفظ الهوية وتعزز جهود التنمية .57
)أوفند( سلنما  الحربش أخنرًا  "صيدوق أوبك للتيمنة الدولنة"المدنر العام لـاختتم : الحناة -فننيا 

مهمة عمٍل إلى فلسطن  هي األولى للصيدوق، تزاميت مع تسمنة الجمعنة العامة لألمم المتحدة 
 السية الدولنة للتضام  مع الشعب الفلسطنيي. 1014
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ى مقر الرئاسة الفلسطنينَّة في مدنية رام هللا وُبدئت المهمة بزنارة رسمنة للحربش والوفد المرافق إل
حن  التقى بالرئنس محمود عباس، وذلك تلبنًة لدعوة م  األخنر الذي كا  زار مقر )أوفند( في فننيا 
العاَم الماضي. وعقد الجايبا  محادنثات حول التحدنات االقتصادنة واالجتماعنة التي تواجه الشعب 

 األراضي الفلسطنينة المحتلة.الفلسطنيي وضرورات التيمنة في 
ألف دوالر مع مؤسسة محمود عبَّاس، بن  الحربش ورئنس  000وبحضور عباس ُوقِّّع اتفاق ميحة بـ 

مجلس إدارة المؤسسة محمد مصطفى، الذي نشغل ميصب المدنر التيفنذي لصيدوق االستنثمار 
ل  بموجب االتفاق ميحًا دراسنة لـ  "ندأوف"الفلسطنيي، ويائب رئنس الوزراء للشؤو  االقتصادنة. وسنموِّّ

طالبًا فلسطنينًا في مخنمات اللجوء بلبيا ، لتمكن  المتفوقن  ميهم م  ينل درجات علمنة علنا  70
ملنو  دوالر مع مارغوت  1,0ووّقع الحربش اتفاق ميحة تبلغ قنمتها  في عدد م  التخصصات.

الميحة إلى دعم نثالٍ  م  المدارس التي تدنرها ، وتهدف هذه "أويروا"إنلنس، يائبة المفوض العام لـ 
الوكالة في مخنم شعفاط لالجئن  بالقدس الشرقنة م  خالل بريامٍج م  شأيه تحسن  خدمات التعلنم 

 تلمنٍذ. 700المقدمة ليحو ألف و
غرست شجرة زنتو  باسم الحربش  "أويروا"وزار الوفد قرنة ُبدُرس شمال غربي القدس، حن  كايت 

ملنو   3,3. ووّقع الحربش أربع اتفاقات ميح تبلغ قنمتها "أصدقاء أويروا"في حقل باسم  "أوفند"و
ه ماورِّيغ، الممنثل الخاص لمدنر بريامج األمم المتحدة اإليمائي في األراضي  دوالر مع فرودِّ

 الفلسطنينة ومدنر بريامج مساعدة الشعب الفلسطنيي، لتمونل نثالنثة مشارنع في القدس، 
 19/9/4119ندن، الحياة، ل

 
 نار على المركز االجتماعي اليهودي بكنساس في الواليات المتحدة قطال با قتلى ثالثة .58

األحد، بحادنثة إطالق يار على المركز  أمس ءأشخاص، مساقتل نثالنثة : وكاالت – 48عرب 
 االجتماعي النهودي بميطقة كيساس الكبرى، بحسب ما قاله المتحد  باسم مركز إطفاء اوفراليد

وقال رودنس إ  إطالق اليار وقع في ميطقتن  مختلفتن  في الوقت الذي تم  بارك، جانسو  رودنس.
م  جهته قال رئنس شرطة اوفراليد بارك، جو  دوغالس إ  المشتبه به  فنه احتجاز شخص واحد.

 عاما دو  تقدنم أي تفاصنل إضافنة ع  هونته، في الوقت الذي 70بإطالق اليار نبلغ م  العمر 
 ."أكد فنه أ  التحقنقات ال تزال جارنة وم  المبكر التصرنح بأ  هذا الحاد  نعتبر "جرنمة كراهنة

أما باليسبة للحاخام، هنربنرت مايدل، فقال إ  القتنلتا  هما امرأة مسية إلى جايب مراهق، مبنيا أ  
 ."توقنت هذا الحاد  نظهر أيه على األغلب "جرنمة كراهنة

 11/9/4119، 98عرب 
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 د. أسعد عبد الرحم 
...ومسنرة "المفاوضات" الفلسطنينة/ اإلسرائنلنة األخنرة خنر شاهد: نتفق قادة الدولة الصهنوينة، ميذ 
رئـــنس وزرائهـــم األول )دافنـــد بـــ  غورنـــو ( إلـــى النـــوم، ومـــ  "النمـــن " و"النســـار"، علـــى أ  فلســـطن  

نة هي "وط  إسرائنل"، وأ  الفلسطنينن  أقلنة نجب التخلص ميهم أو تطـونقهم وتهمنشـهم، لـذا التارنخ
لم ول  توافق أي حكومة إسرائنلنة على إقامة دولة فلسطنينة حقنقنة أو تيسحب مـ  )الضـفة الغربنـة( 

لـى عقلنـة القلعـة بكاملها، وذلـك اسـتيادا إلـى األسـاطنر التوراتنـة والتلمودنـة الملفقـة. وهـذا كلـه، نؤشـر إ
التي نؤم  بها اإلسرائنلنو ، الوفنة لترا  الصهنوينة القائمة على العيصرنة واالسـتعالء وكذبـة شـعب 
 7هللا المختــار، والتــي أساســها الخــوف مــ  تكــرار "عقــدة الماســادا"، حــن  حاصــرهم الجــنش الرومــايي 

نفهمــه أحــد مــ  العقــالء عبــر ســيوات، مــا أجبــر رجــال النهــود فــي القلعــة علــى اتخــاذ قــرار غرنــب لــم 
 التارنخ: قتل اليساء واألطفال والشنوخ وم  نثم االيتحار!

ســرائنل  نقـول )جـوري رودونينـا ( فـي مقــال يشـر فـي "الينونـورك تـانمز" حمــل عيـوا  "الميطقـة تغلـي وا 
ريامجهـا تتبيى استراتنجنة القلعة": "نستمر بينامن  يتيناهو وغنره م  القـادة فـي رؤنـة انـرا  الشـنعنة وب

اليــووي تهدنــدًا رئنســنًا الســرائنل، وفــي كــو  حــزب هللا األكنثــر ترجنحــًا لجرهــا الــى معركــة مباشــرة. ومــا 
نـزال مــ  الصــعب بمكــا  تجاهــل حقنقــة القــوة المتصــاعدة للخالنــا الســينة المتطرفــة فــي ســورنا والعــراق 

لفوضــى العارمــة، نتبيــى ومــا وراءهمــا والتــي تهــدد بجلــب الجهــاد الــى القــدس. وفنمــا تتصــاعد وتنــرة ا
علـى شـكل أسـنجة حـدود  -المسؤولو  االسرائنلنو  عقلنة القلعة آملن  أ  نكو  الخيدق الذي حفـروه 

 لشراء الوقت على األقل". -فائقة التقينة قد كنثفه االيتشار العسكري واالستخبارات المتطورة 
، عمنقـا، فـي المراتـب العلنـا فـي كــل لقـد تغلغـل االسـتعمارنو / "المسـتوطيو " وحلفـاؤهم اإلنــدنولوجنو 

م  الجـنش و)الشـاباك(، جهـاز االسـتخبارات اإلسـرائنلنة السـري. وقـد كشـفت صـحنفة "هـآرتس" أخبـارًا 
مقلقة أفادت بأ  نثالنثة م  أصل أربعة مـ  رؤسـاء الشـاباك اآل  نتبعـو  هـذه األندنولوجنـة المتطرفـة. 

رنة االسـتراتنجنة )نـاكوف أمنـدرور( الـذي اسـتقال ولقد لخـص الجيـرال السـابق فـي االسـتخبارات العسـك
مـؤخرًا مـ  ميصـب مستشــار األمـ  القـومي فــي إسـرائنل، السناسـة اإلسـرائنلنة فــي ظـل األوضـاع التــي 
تعنشها ميطقة الشرق األوسط، بوضـوح بقولـه: "ايتظـر وحـافظ علـى القلعـة"، مضـنفا: "مـا نجـب علنيـا 

 اذا؟ هذا ما ال أعرفه".فهمه هو حقنقة أ  كل شيء سنتغنر.. الى م
أما )جدعو  لنفي( فقد كشف جوهر التطورات المتفاقمـة فـي الدولـة الصـهنوينة حـن  كتـب نقـول: "إ  
الشر باسـم القومنـة نرفـع رأسـه فـي كـل مكـا .. لـنس مـ  سـبنل الـى فهـم كنـف أصـبح مجتمـع الجئـن  
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ضـــنف: "لـــنس ومهـــاجرن  فـــي غضـــو  وقـــت قصـــنر جـــدا مجتمـــع شـــر كهـــذا ترأســـه حكومـــة شـــر". ون
الحــدن  فقــط عــ  فقــدا  الشــعور بالعــدل بــل عــ  ســلوك ايتحــاري انضــا. فقــد كــا  أســاس قــوة اســرائنل 
دائما التسونغ االخالقي لها، فبفضله قامت وبفضله نثبتت. وقد يبعت يظرة العالم النهـا قبـل كـل شـيء 

ا االقتصــادي مــ  شــعور بالــذيب يحــو ضــحانا المحرقــة. وأضــنف الــى ذلــك قوتهــا العســكرنة وازدهارهــ
والعلمــي وتــأنثنر نهــود العــالم. لكــ  الميــارة فــي ظــاهر االمــر قــد تيهــار مــ  غنــر التســونغ االخالقــي". 
ونختم: "أصـبحت اللعبـة ميـذ اآل  هـي الحفـاظ علـى صـبغتها النهودنـة، ونجـوز باسـم هـذا إحـدا  كـل 

سونغات لدن  االم  شيء تقرنبا كما نجوز إحدا  كل شيء باسم عبادة االم . لك  اذا كايت توجد ت
فال تسونغ لوسواس الحفاظ على الصبغة النهودنة بكل نثم  سوى القومنة والعيصرنة اللتن  تلـدا  كـل 

 هذا الشر". 
يكرر: مسنرة "المفاوضات" الفلسطنينة اإلسرائنلنة خنـر شـاهد. فإسـرائنل والسـالم يقنضـا . وهـي دولـة 

سنة تعشعش في العقلنة النهودنة قوامهـا الـرفض تحنط يفسها بجدرا  إسميتنة على األرض، وأخرى يف
والخوف م  اآلخر والحل لدنها نكم  في تطاول بينا  جدرا  القلعة. وحتى جدار الفصل العيصري، 
فضال ع  أيه يوع م  "االبارتهاند"، إال أيه إضافة إلى ذلك نذكر بتقالنـد الغنتـو النهـودي فـي أوروبـا. 

نل إلى بياء الجدار نيطلق م  أسـباب تمـس البيـاء اليفسـي الـداخلي وعلنه، نمك  القول إ  لجوء إسرائ
للشخصـــنة اإلســـرائنلنة التـــي تربـــت فـــي ظـــل يظرنـــة الغنتـــو النهـــودي. لـــذا، لـــنس غرنبـــا علنيـــا "خـــوف" 

 إسرائنل م  السالم، وها هي "إسرائنل" النوم تفشل حتى المساعي األمنركنة رغم عدم حنادنتها.
 19/9/4119، الحياة الجديدة، رام هللا
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 حلمي موسى
بـــدا األســـبوع الفائـــت كأيـــه يقـــنض األســـبوع الـــذي ســـبقه فـــي كـــل مـــا نتعلـــق بالمفاوضـــات اإلســـرائنلنة 
الفلســـطنينة. فقـــد ايتهـــى األســـبوع األول وكـــأ  مسلســـل تـــدهور الطـــرفن  اإلســـرائنلي والفلســـطنيي يحـــو 

عي التفـــاوض قـــد بـــدأ قونـــا. ولكـــ  األســـبوع النثـــايي شـــهد يوعـــا مـــ  التصـــرنحات المواجهـــة ودفـــ  مســـا
المياقضــة علــى خلفنــة قنــام الطــرفن  بــإجراء نثالنثــة اجتماعــات تفاوضــنة علــى األقــل برعانــة أمنركنــة. 
وبــن  هـــذا وذاك كايـــت الصــفعة التـــي وجههـــا جــو  كنـــري إلســـرائنل باتهامهــا بالمســـؤولنة عـــ  تفجنـــر 

 ل وفق تسلسل األحدا .المفاوضات على األق
ورغــــم أ  الحلبتــــن  اإلســــرائنلنة والفلســــطنينة شــــهدتا أيماطــــا مختلفــــة مــــ  الصــــراع حــــول المفاوضــــات 
وعواقبهــا إال ا  األمــور تبــدو فنهمــا مســتقرة يوعــا مــا. فاألحادنــ  والتهدنــدات التــي أطلقهــا شــركاء فــي 
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واء متــوترة بــن  مكويــات الحكــم تركــت أجــ« صــفقة بــوالرد»االئــتالف الحكــومي اإلســرائنلي ضــد إحنــاء 
اإلســرائنلي. إذ هــدد زعــنم البنــت النهــودي، يفتــالي بنيــت بااليســحاب مــ  الحكومــة إذا أفرجــت عــ  أي 
معتقـــل مـــ  عـــرب إســـرائنل. وكـــا  وزنـــر الخارجنـــة أفنغـــدور لنبرمـــا  قـــد أعلـــ  تفضـــنله التوجـــه يحـــو 

 ايتخابات عامة على اإلفراج ع  أي معتقل فلسطنيي.
ذا كا  ا لجمنع نقر بأ  يتيناهو تخلف ع  الوفاء بتعهدات اإلفراج ع  الدفعة الرابعة مـ  المعتقلـن  وا 

فقــط بســبب خشــنته مــ  النمــن  فلــنس فــي التهدنــدات األخنــرة مــا نبــن  أيــه أفلــح فــي التغلــب علــى هــذه 
رائنل العقبة. بل ا  التهدندات فعلنا لم تقتصر على أحزاب شـرنكة للنكـود، منثـل البنـت النهـودي أو إسـ

بنتيا، بل تخطتها لتطال الجياح النمنيي في اللنكـود الـذي نضـم أشخاصـا منثـل يـواب وزراء الخارجنـة، 
 زئنف ألكن  والدفاع، دايي دايو  الذن  نهددو  باسقاط الحكومة إ  أفرجت ع  معتقلن .

  عطـاء صـفقة بـوالرد عبـر اإلعـال  عـ« اغتنـال»وعدا ذلك فإ  الدور الذي لعبه البنت النهـودي فـي 
لبيــاء مئــات الوحــدات االســتنطاينة فــي جنلـــو، مــر مــ  دو  أي يقــاش فعلــي أو حســاب. وواضـــح أ  
النمن  نمتلك قوة ويفوذا تعجز الحكومة ورئنسها ع  تخطنهما حتى إذا افترضيا رفضه له. ومـع ذلـك 

يتهـاء فتـرة فـي طرنقهـا للتيفنـذ بعـد ا« صـفقة بـوالرد»هياك في الحكومة اإلسرائنلنة مـ  نصـر علـى أ  
 األعناد النهودنة األسبوع المقبل.

وفـــي الصـــف الفلســـطنيي ال تبـــدو األمـــور مغـــانرة جـــدا خصوصـــا أ  األعبـــاء هائلـــة والضـــغط شـــدند. 
فاجتماع وزراء الخارجنة العربنة تضم  تأكندا على وجوب مواصلة المفاوضات وهو ما نيطوي علـى 

ة أمــا  مالنــة عربنــة يظرنــا. وهيــاك مــ  نتحــد  حــ  للفلســطنينن  علــى ذلــك عملنــا وقــرار بتــوفنر شــبك
عــ  ايشــغال أوســاط فلســطنينة واســعة فــي قضــانا مختلفــة ســواء أكايــت ســنيارنوهات للعمــل فــي حــال 
اســتمرت إســرائنل فــي فــرض عقوبــات أم ســنيارنوهات إعــادة اللحمــة للواقــع الفلســطنيي أم حتــى محاولــة 

 با.إعادة بياء حركة فتح عبر عقد مؤتمرها السابع قرن
ذا أخـــذيا بالحســـبا  كـــل هـــذه المعطنـــات فـــإ  األمـــور تتجـــه طـــوال الوقـــت إلـــى تأكنـــد واقـــع أ  مبـــدأ  وا 
التعامــل مــع مــا نجــري هــو مبــدأ إدارة األزمــات ولــنس مبــدأ الســعي إلــى حلهــا. ونبــدو أ  المفاوضــات 

 .وتمدندها صارت مخرجا للجمنع خصوصا أ  أحدا ال نملك حال متوفرا لمشاكل الواقع الراه 
وهكذا ورغم مشـاعر الغضـب المتولـدة لـدى كـل مـ  األمنـركنن  واإلسـرائنلنن  والفلسـطنينن ، كـل جهـة 

« صــفقة بــوالرد»تجــاه االخــرى، فــإ  المفاوضــات تتواصــل. صــحنح أ  الحــدن  نــدور عــ  عــودة إلــى 
وصحنح أ  هياك م  نقر بأ  ما كا  ل  نتكـرر لكـ  األصـح هـو أ  األطـراف معينـة بالتوصـل إلـى 

ول موقتــة ال تعــالج أســاس المشــكلة، لكــ  تميــع تــدهور الوضــع خصوصــا أ  الخنــارات جمنعهــا ال حلــ
 تحمل في طناتها أي ضما  باليجاح.
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يهـــاء فكـــرة حـــل الـــدولتن . وفـــي  1497ففـــي إســـرائنل نثمـــة مـــ  نهـــدد بضـــم األراضـــي المحتلـــة عـــام  وا 
جبــار إســرائنل علـى العــودة إلــى  ممارسـة االحــتالل المكشــوف فلسـطن  هيــاك مـ  نهــدد بحــل السـلطة وا 

وتعرنض يفسها لاليفجار المقبل الكبنر. وفي أمنركا هياك م  نهدد بترك الطـرفن  نيضـجا  فـي قـدر 
الصــراع مــ  دو  تــدخل إلــى أ  نقضــي هللا خــالف ذلــك. وفــي الميطقــة هيــاك مــ  نعتقــد أ  القضــنة 

وبالتــالي ال بــد مــ  التفــر   الفلســطنينة احرقــت مــ  الجهــد والمــال واألعصــاب أكنثــر ممــا نحتمــل العــرب
لحل القضانا األخرى. ولك  كل هذا كالم نخرج ع  السناسة ومعطنات الواقع التي تفند بأ  كل ذلك 
ال نحـــل األزمـــة وال حتـــى نســـمح بإدارتهـــا وأ  ايفجارهـــا نمكـــ  أ  نيطـــوي علـــى عواقـــب كارنثنـــة علـــى 

 مختلف الصعد اإلقلنمنة والدولنة.
لنو  وفلســطنينو  وأمنركنــو  علــى كــبح االيــدفاع مطــالبن  بــالتوقف عــ  ولهــذا الســبب نتســابق إســرائن

يقطــة راهيــة بايتظــار إنجــاد حلــول وهمنــة موقتــة تهــدئ المنــدا  للحظــة علــى أمــل أ  تحمــل الســاعات 
واألنام المقبلة ما قد نبن  الوجهة. فإسرائنل مـ  جايبهـا عـاجزة عـ  قـراءة المسـتقبل وهـي تتعامـل معـه 

للواقع. والسلطة الفلسطنينة عاجزة ع  التجاوب مع جهـود أمنركـا وضـغوط إسـرائنل على أيه استمرار 
 إلجبارها على ره  المستقبل للحاضر ومعاملته بيفس القنمة.

وفي كل حال نبدو أ  األسبوع المقبل نحمل في طناته بعض التطورات التي تشنر إلى احتمال تمدند 
الة أ  تقـــود إلـــى حـــل. المســـألة بوضـــوح اســـتمرار المفاوضـــات حتـــى رغـــم إنمـــا  كـــل األطـــراف باســـتح

 لميطق يفخ البالو  وتيفنسه، لك  السؤال األهم متى سوف نيفجر رغم كل شيء؟
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 مفاوضات عبثية لعام آخر.. دوامة .60
 ماجد الّشنخ

عـام آخـر، وذلـك  طلبت الحكومة اإلسرائنلنة مـ  اإلدارة األمنركنـة، ضـما  اسـتمرار المفاوضـات لمـدة
مقابل إطالق سراح الدفعة الرابعة م  األسرى الفلسطنينن  القدامى، وذلك لميع القنادة الفلسطنينة م  
التوجــه إلــى األمــم المتحــدة ومؤسســاتها، خاصــة المحكمــة الجيائنــة الدولنــة فــي الهــاي، ضــد االحــتالل 

 اإلسرائنلي.
ل حكومـة يتاينـاهو ومـ  خلفهـا اإلدارة األمنركنـة، بهذا وبغنره م  الضـغوط المباشـرة وبالواسـطة، تحـاو 

دفــع الســـلطة الفلســـطنينة للموافقــة علـــى اســـتمرار المفاوضــات ولـــو بـــدرجات علنــا مـــ  اإلجحـــاف، مـــع 
اإلدراك التــام أ  كــل هــذا العيــاء األمنركــي واإلســرائنلي لــ  تكــو  لــه يتنجــة أو يتــائج مضــموية ســوف 

دومـا تبـدأ مـ  يقطـة سـبق وأ  ُقتلـت بحنثـًا، مـ  قبنـل مـا  تفضي إلنها تلـك المفاوضـات، ال سـنما وهـي
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، أو تلك التي جرت مع إنهـود أولمـرت عـام 1000أفضت إلنه مفاوضات سابقة مع إنهود باراك عام 
. وها هو يتايناهو نواصل مماطلته وتسونفه وتأجنله لكـل مـا وعـد بـه بخطاباتـه فـي بـار إنـال  1008

هياك بارقة أمل ولو ضئنلة لتقـدم مـا، فـي مفاوضـات صـارت  وواشيط  وينونورك، م  دو  أ  نكو 
ممتيعة ومغدورة عشرات المرات، بفعل الموقف اإلسرائنلي غنر الجدي، الجائع لمزند مـ  األرض مـ  

 أجل البياء االستنطايي فوقها.
نًا وفي كل األحوال ال نبدو أ  المفاوضات، في صدد الوصول إلى حلول عملنة، بقدر ما نراد إسرائنل

استنثمار المزند م  تقطنع الوقت لالستنالء على المزند م  األرض، وممارسة سناسـات القهـر والطـرد 
والقواين  العيصرنة واألبارتهاند، كيوع م  استمرار جدل إدارة األزمة، في ظل إدارة الظهر اإلسـرائنلنة 

ي أعجـــز مـــ  أ  تســـتطنع للصـــراع، فـــي وقـــت بـــدا ونبـــدو أ  إدارة أوبامـــا ال تمتلـــك حلـــواًل ســـحرنة، وهـــ
، ال أل  يتايناهو وائتالفه الحكومي 1497الضغط م  أجل تقدنم دولة فلسطنينة مستقلة بحدود العام 

بتركنبته النمنينة المتطرفة المؤنثرة على القرار اإلسرائنلي العام، نرفض ذلك، أو ال نقبل بإمكـا  وجـود 
ر الواقـع االسـتنطايي قـد تجـاوز كنثنـرًا إمكـا  دولة بمواصفات ترضي الجايب الفلسطنيي، بل أل  األمـ

نمكـ  تحرنكهـا بسـهولة، وفـي »يشوء دولة مستقلة حقًا، وأل  اإلدارة األمنركنة الحالنة، وفق يتاينـاهو، 
، اتجاه االئتالف الحكومي اإلسرائنلي، الماضي في سناساته االستنطاينة والمراوغة «االتجاه الصحنح

 عبر اقتراحات تبادل األراضي.
كحصنلة للمفاوضات األخنرة، وكمقترح أخنر م  جايب اإلدارة األمنركنـة « اتفاق اإلطار»وبعد حلقة 

ـد بـه هـذا االتفـاق العتنـد أي  ملمـح  ووزنر خارجنتها، الذي اتضح ونتضح اآل  أّ  لنس م  بـن  مـا َنعِّ
وعود يتايناهو الممانثلة م  مالمح المصادقة على إقامة دولة فلسطنينة، فال وعود أوباما الخطابنة وال 

أمكيهــا أو نمكيهــا أ  تقيــع أي طــرف بمصــداقنتها، طالمــا هــي تلتــزم إطــارًا بــات معروفــًا بكويــه توجهــًا 
واضحًا إلدارة األزمة ولنس إلنجاد حلول واقعنة لها. وبذا، فإ  كسب يتايناهو جولة مقاومة الضـغوط 

ء االستنطا ، إذا ما أرند لالئـتالف الحكـومي أ  األمنركنة وتهدنده استحالة استمرار العمل بتجمند بيا
نســتمر، نعيــي أيــه مــاض فــي ســبل مواجهتــه للتيصــل مــ  وعــد إقامــة دولــة فلســطنينة، عبــر التســونف 
والمماطلــة تفاوضــنًا وصــواًل إلــى الالحــل، كحــل نمتلــك ياصــنته كــأمر واقــع، فمنثلمــا ايتهــت كــل جــوالت 

ا إلى هذا المآل ل  نكو  معينـًا إال بقنادتهـا إلـى المـآل التفاوض إلى مرابع الفشل، كذلك فإ  م  قاده
 ذاته، حتى ولو حضرت قضانا الوضع اليهائي، وهي التي تتطلب تفاوضًا مباشرًا، وفق يتايناهو.

وطالمـــا أ  واشـــيط  ال تبـــدي اســـتعدادًا للوصـــول إلـــى حـــل سناســـي محتمـــل، أو ممكـــ  علـــى طاولـــة 
والفلسطنيي، فإ  المفاوضات وا   كشفت ع  وجه سافر مـ   المفاوضات نقبل به الطرفا  اإلسرائنلي

أوجــه الســلوك اإلســرائنلي المــراو  ويزوعهــا للمماطلــة، كــذلك ســتبقى جــوالت التفــاوض القادمــة عرضــة 
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للسلوك ذاته الذي طبع ونطبع وسـنطبع سـلوك يتاينـاهو وائتالفـه الحكـومي الحـالي، وهـو الـذي ال نقـل 
لمراحــل التفاوضــنة، كــذلك هــو الوجــه اآلخــر األمنركــي الــذي ال غطرســة عــ  ســلوك إســرائنل فــي كــل ا

نــدنر حلــواًل تفاوضــنة بمقــدار مــا نــدنر أزمــات تتعّمــق كلمــا جــرت مقاربتهــا مــ  قبلــه، وهــو األحــوج إلــى 
مقاربـات مختلفــة تســاعده فــي مواجهــة األزمــة االقتصــادنة وتحــدنات قطبنتــه األحادنــة التــي ايتهــت إلــى 

 في مواجهة األزمة األوكراينة.اإلخفاق المؤكد أخنرًا 
في ظل معطنـات كهـذه، نبقـى القـول إ  أخطـر مـا نمكـ  أ  تتسـم بـه أي جولـة مـ  جـوالت التفـاوض 
القادمة، هو أ  تبدأ بشروط إسـرائنلنة وموافقـة ضـمينة أو غنـر ضـمينة أمنركنـة وعربنـة، حنـ  نجـري 

بــاره علـــى الموافقــة علـــى تلـــك حصــار الطـــرف الفلســطنيي المفـــاوض حصــارًا مطبقـــًا، فــي محاولـــة إلج
الشروط التي ال تحمل في طناتها سوى صناغات تصفونة، م  قبنـل االيـدفاع اإلسـرائنلي يحـو فـرض 

تخترقهــا المســتوطيات والجــدار العيصــري والحــواجز العســكرنة، وتحــنط بهــا « دولــة ذات حــدود موقتــة»
انـــد ايتشـــار البـــؤر االســـتنطاينة مخططـــات األســـرلة والتهونـــد، ونتواصـــل علـــى جيباتهـــا االســـتنطا  ونتز 

علــى صــهوة مفاوضــات « الدولــة القادمــة»كــالفطر، مــ  دو  أ  تســتطنع الســلطة الحالنــة، أو ســلطة 
الشـــروط اإلســـرائنلنة واألمـــر الواقـــع، اليفـــاذ مـــ  شـــبكة إكراهـــات التفـــاوض، وفـــق الشـــروط اإلســـرائنلنة 

أو مــا نمكـــ  اعتبـــاره -شــبه أي شـــرط الرافضــة أصـــاًل أي موقــف فلســـطنيي أو عربــي ُنشـــَتّم ميــه أيـــه ن
 شرطًا م  الشروط.

يمـــا إلـــى مشـــاركته فـــي إدارة أزمـــة احـــتالل  إ  مفاوضـــات ال تـــيجح وال تســـعى إلـــى إيهـــاء االحـــتالل، وا 
، اسـتمرار االحـتالل «مسـمار جحـا»األراضي الفلسطنينة، ومواصلة الكتل االستنطاينة الكبرى، كويها 

أ  المفاوضـات تقـوم بـن  أطـراف غنـر متكافئـة، إضـافة إلـى أ  أسـس سافرًا أو مقّيعًا، ال نعيـي سـوى 
التفـــــاوض ال تقـــــوم علـــــى قواعـــــد راســـــخة ومكنيـــــة وواضـــــحة. وأل  تلـــــك المفاوضـــــات العتنـــــدة نقاربهـــــا 
اإلسـرائنلنو  بشــروط مجحفـة، واألمنركنــو  بسـبب حــاجتهم ومصـالحهم المباشــرة، والسـلطة الفلســطنينة 

األخنر، فإيهـا )المفاوضـات( سـتبقى تقـارب الفشـل أو اإلفشـال المتعمـد، كويها خنارها النائس وجدارها 
 ما نعيي أيها ستبقى تيتهي كما تبدأ، وها هي تيتهي أخنرًا، كما سبق وايتهت جوالت تفاوضنة سابقة.

   19/9/4119الحياة، لندن، 
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سـرائيلوثيقـة جـدا بـين النظـام المصـري الجديـد  األمنية الصلة .62 المعلنـة بينهمـا فـي  لكـن العالقـات وا 
 تداركه السرائيليةتدني وهذا خطر يجب على القيادة 

 نوسي بنلن 
تعند انام الفصح في كل سية الى وعنيا ذلك الخروج م  مصر، وقسـوة فرعـو  وأهمنـة الوحنـد موسـى 
الــذي وقــف فــي مواجهــة حكــم الشــر وأخــرج العبــراينن  مــ  مصــر بمســاعدة عــدة ضــربات جــاءت مــ  

في االشهر االخنرة أ  الحدن  ع  عالمات خروج م  مصر في يسخة جدندة، أعيي  السماء. ونبدو
ابعاديـا عــ  مصــر تحـت غطــاء تعــاو  أميــي ونثنـق لــم نوجــد لـه منثنــل مــ  قبــل. وهـذه ظــاهرة مقلقــة لــم 

سية. في مقالة اهـارو  مغنـد مـ  جامعـة هارفـارد  30نسبق لها منثنل ميذ وقع على اتفاق السالم قبل 
تطرق الكاتب الى اقتبـاس عـ  حـاكم فـي احـدى محافظـات مصـر ” دنلي ستار“للبياينة في الصحنفة ا

أ  ضــربة أســماك القــرش عيــد ســواحل محافظتــه هــي مــ  صــيع نـــدي  –بحســب شــهادته  –ورد فنــه 
اسرائنل. فاذا كا  هذا الجيو  قد قنل حقا فال نمك  قوله إال في محنط ُمهـنج بقـدر كـاف لُنصـدق أ  

  اسرائنل أو م  النهود. ونيبغي أ  يضنف الى ذلك الشـعبنة المجـددة لكتـاب كل شيء سيء نأتي م
، واحدى التهم الغرنبة التي ُسمعت في احدى قيوات التلفاز موجهة الى ”بروتوكوالت حكماء صهنو “

 ”.االخوا  المسلمن “اسرائنل مؤخرا حقا تقول إيه نوجد حلف بنيها وبن  
بمستونن  أخذت الصلة بنيهما تضعف أمام أعنييا: فالحدن  م   ومصر إسرائنلتتمنز العالقات بن  

فحماس هي العدو المشترك، وأذرع القاعـدة فـي شـبه جزنـرة سـنياء عـدو  –ونثنقة  أمينةجهة ع  صلة 
مشترك نثا ، ونجري هيا تعاو  ونثنق ال نكنثرو  م  الكالم عيه خشنة الحسد. وتتم أحادن  ولقـاءات 

 ولألمــرنكنن  إسـرائنلفـي  واألمينـةكنثنــر مـ  االرتنـاح للجهـات السناســنة سـرنة، ونوجـد تيسـنق نسـبب ال
ميـا فـي ” ُأخـذ“السـفنر المصـري الـذي  إسـرائنل إلـى. وم  جهة نثاينة يسـي المصـرنو  أ  نعنـدوا أنضا
، ولـــم نــتم أي لقـــاء فـــي صـــعند رســـمي بــن  الطـــرفن  ميـــذ كـــا  ايقـــالب ”عمـــود الســـحاب“عملنـــة  أنثيــاء

بتعــد عــ  مكايــة الجهــة المســاعدة علــى الــدفع بمســنرة الســالم قــدما وتبتعــد السنســي، وأصــبحت مصــر ت
المسـلمن ، الـرئنس السـابق محمـد  األخـوا في صعند الدبلوماسنة المعلية. حتـى إ  رجـل  إسرائنلع  

سفنرا جدندا، وكتب الى رئنس الدولـة رسـالة  إسرائنل إلىمرسي، الذي ال نمك  أ  يشتاق النه، أرسل 
اليــار فــي  إطــالقصــدنقي العزنــزغ بــرغم أيــه لــم نعرفــه قــط، وشــارك فــي وقــف “نهــا بأيــه رســمنة يعتــه ف
 أي تفضل م  هذا القبنل. إلىولم نبادر المشنر عبد الفتاح السنسي ”. عمود السحاب“يهانة عملنة 

سنئة، فنثم القواين  الجدندة، واليظام الذي نذكريا بأنـام عبـد  أشناءوأكنثر م  ذلك أيه تحد  في مصر 
متظـاهر مـ   900التي فرضت على يحـو مـ   اإلعدامالياصر االستبدادنة، في كل شيء، وعقوبات 

كل ذلك نضاف الى الصورة التي تجعل عددا نزداد م  الدول تبتعـد عـ  اليظـام الحـالي  –المعارضة 
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ا مـ  بأيه لنس م  عملها أ  تؤند االيتقاد، لك  لذلك نثمي إسرائنلوتطلب النه أ  نغنر يهجه. وتشعر 
 مكايتيا الدولنة.

بــن  ســنياء وغــزة. ومــ  المؤكــد  األيفــاق وبــإغالقال أســتخف باليشــاط المصــري فــي شــبه جزنــرة ســنياء 
الونثنق. لكييي اقترح على أيفسيا أال يعتقد أ  هذا التعـاو  هـو بـدنل  األمييأييي ال أستخف بالتعاو  

ونثــم مكــا  أل  يطلــب مــيهم أال تيتهــي  عــ  دبلوماســنة علينــة. إ  لمصــر اهتمامــا كبنــرا بهــذا التعــاو 
العالقات بن  الدولتن  عيـد المجـال غنـر المرئـي، فالتـأنثنرات التـي سـتكو  فـي الجنـل المصـري الجدنـد 

 ستتأنثر بالتحرنض ال بالعالقة السرنة.
 13/4/1014النوم  إسرائنل

 19/9/4119، رأي اليوم، لندن

 

رخـاءبين سياسة كـبح المقاومـة مـن القطـاع حركة حماس تعيش بين المطرقة والسندان وتتراوح  .63  وا 
 أيضاتحاول تصعيد نشاطها في الضفة الغربية  وقدالحبل 

 نورام شفانتسر، بيدنتا بارتي وشلومو بروم
بدأ التصعند الذي سجل مؤخرا بهجمات صـاروخنة مـ  قطـاع غـزة الـى اسـرائنل كعملنـة رد مـ  حركـة 

جونـــة اســـرائنلنة، قتلــت نثالنثـــة يشـــطاء مـــ  الميظمـــة. الجهــاد االســـالمي الفلســـطنيي، فـــي اعقــاب غـــارة 
ووجهــت الغــارة االســرائنلنة فــي جيــوب القطــاع يحــو خلنــة للجهــاد االســالمي كايــت مشــاركة فــي تبــادل 

 الطالق اليار ضد قوات الجنش االسرائنلي في الطرف االخر م  الحدود.
علـى التفاهمـات للحفـاظ علـى  1014ونعكس هذا الحد  التآكل التـدرنجي الـذي طـرأ ميـذ بدانـة العـام 
عمـــود “وأدت الــى ايهـــاء حملــة  1011وقــف اليــار والتـــي تحققــت بوســاطة مصـــر فــي تشـــرن  النثــايي 

وكــا  اتفــاق وقــف اليــار هــذا غنــر الموقــع التعبنــر االكنثــر وضــوحا عــ  سناســة الكــبح لــدى ”. الســحاب
القائمــة علــى أســاس الــردع حركــة حمــاس، والتــي تبيتهــا الحكومــات االســرائنلنة فــي الســيوات االخنــرة و 
الـــذي طبــق بعــد ســـنطرة  –المتبــادل. هــذه السناســـة الجدنــدة التــي تـــم تبينهــا بعــد هجـــر الــيهج الســابق 

بالتدرنج بسبب فشله في  –واستهدف اسقاط الميظمة  1007حماس على قطاع غزة في صنف العام 
وقـف اطـالق اليـار بايخفـاض  االولـى بعـد 11كل ما نتعلق بتحقنق اهدافه. وبنيمـا تمنـزت االشـهر الــ 

 كبنر في مظاهر العيف بن  الطرفن ، تتمي السية الجارنة بوضع نصبح أقل فاقل استقرارا.
لتحقنق الردع المصداق مع حماس، حرصت حكومة اسرائنل على أ  ترد على كل خـرق للتهدئـة فـي 

اع غــزة بحكــم االمــر الميطقـة، فنمــا تعتــرف بـالتوازي بحركــة حمــاس بصــفتها الميظمـة الحاكمــة فــي قطـ
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الواقــع. وبالتــالي، فايهــا تــرى فنهــا مســؤولة عــ  كــل هجــوم علــى اراضــنها علــى مواطينهــا، دو  صــلة 
 بهونة الجهة التي تيفذ الهجوم عملنا.

ولكـــ  السناســـة االســـرائنلنة التـــي تـــرى فـــي حمـــاس الحكومـــة الفعلنـــة فـــي قطـــاع غـــزة، نجـــب ا  تكـــو  
مـ  جهـة، وحنـال التطلـع لالمتيـاع عـ  االيجـرار الـى  –الزائـد متوازية مع المصلحة في ميع التصعند 

عملنة واسعة اخرى في القطاع، م  جهة اخرى. وقد ركزت اسرائنل حتـى اال  هجماتهـا أساسـا علـى 
ميظمــة الجهــاد االســالمي فــي قطــاع غــزة، أو علــى كــل ميظمــة اخــرى تبــادر الــى اطــالق الصــوارنخ 

ى مصـلحتها فـي ميـع تصـعند شـامل، القلـق الـذي تشـارك فنـه وتخرق بذلك وقف اليار، فـتلمح بـذلك الـ
حركــة حمــاس أنضــا. وبــالتوازي، اســتخدمت حكومــة اســرائنل فــي االويــة االخنــرة الضــغط علــى حمــاس 
كــي توقــف القــوى التــي توجــد فــي انــدنها امكاينــة تــدمنر كاميــة، تعمــل فــي غــزة، مــ  الجهــاد االســالمي 

نـة المحلنـة. وفـي هـذا السـناق نيبغـي فهـم التهدنـد الـذي عبـر الفلسطنيي وحتى الفصائل السلفنة الجهاد
 عيه مؤخرا وزنر الخارجنة افنغدور لنبرما  بشأ  اعادة االحتالل الكامل لقطاع غزة.

ـــى حكمهـــا فـــي قطـــاع غـــزة، والتـــي  ـــدة للحفـــاظ عل تعيـــى حمـــاس، مـــ  جهتهـــا، مـــؤخرا بالمشـــكلة المعق
ئنل، ولكــ  فــي ظــل عــدم المخــاطرة بمصــداقنتها تســتوجب ميــع اشــتعاالت واســعة أو متــواترة مــع اســرا

ـــه العبـــو  آخـــرو ، كالجهـــاد ”. المقاومـــة االســـالمنة“كميظمـــة  ـــع وضـــع نعمـــل فن ـــك مـــ  اجـــل مي وذل
االسالمي، بهدف عرض أيفسهم كبدنل افضل. ولهذه االعتبارات، راوحت الميظمة في االوية االخنرة 

غنـر الميسـقة علـى اسـرائنل، وبـن  فتـرات تجـاه الهجمـات ” صفر تسامح“بن  فترات م  فرض سناسة 
خففت فنها قبضتها في قطاع غزة، على اساس الفهم با  استخدام كامل نثقل وزيها في داخـل القطـاع 

 م  شأيه أ  نمس بسمعتها.
فــي هــذا الوقــت، وفــي ضــوء وضــع حمــاس االخــذ فــي التعقــد، نصــبح ميــع القــوات التــي تتحــداها داخــل 

ليسبة لها. فبعد عزل حكومة مرسي في مصر، نتخذ الحكم الجدند قطاع غزة هام على يحو خاص با
فنها يهجا قاسنا على يحو خاص تجاه حماس: فرض اغالقات طونلة على الحدود بن  مصر وقطاع 
غزة، وأعمال متشددة ضد االيفاق التحت أرضنة التـي اسـتخدمت لـنس فقـط لتهرنـب وسـائل القتـال بـل 

لبضـــائع الالزمـــة لقطـــاع غـــزة. والحقـــت هـــذه السناســـة حتـــى اال  وانضـــا ادت دورا حاســـما فـــي تورنـــد ا
ضــررا اقتصــادنا جوهرنــا لحمــاس، بالحكومــة، وبــالمواطين  العــادنن  فــي القطــاع. وفضــال عــ  ذلــك، 
تتخذ الحكومة المصرنة الجدندة ميذ زم  بعنـد خطـا سناسـنا فـي ماهنتـه مواجهـة مفتوحـة ضـد حمـاس 

ة للميظمــة مــع حركــة االخــوا  المســلمن ، وأعليــت عــ  حمــاس فــي كــل مــا نتعلــق بالعالقــات التارنخنــ
كميظمة غنر قايوينة وكنا  داعم العمال االرهاب، سواء في شـبه جزنـرة سـنياء أم فـي مصـر يفسـها. 
وبنيما ردت حماس على فقدا  الحلنف المصـري مـ  خـالل بـذل الجهـود فـي اعـادة بيـاء عالقاتهـا مـع 
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دوحة وفي اسطيبول الى جايبا، فا  هذن  الشرنكن  غنـر قـادرن  طهرا  واالبقاء على اليظامن  في ال
على تعونضها ع  الشـرخ الـذي سـجل فـي عالقاتهـا االسـتراتنجنة مـع مصـر. مـ  جهـة اخـرى، تفسـر 
هذه التطورات لماذا، في يظرة شاملة، تتخذ حماس جايب الحذر الزائـد عيـد صـناغة سناسـتها فـي كـل 

نــد مــ  التفــاقم فــي العالقــات االشــكالنة اصــال بــن  الطــرفن ، مــا نتعلــق بمصــر فــي ظــل الحــذر مــ  مز 
 وتحاول المرة تلو االخرى تهدئة الوضع واعادة عالقات العمل بن  الطرفن  الى حالتها السابقة.

في هذا السناق المحدد، توجد لحماس مصلحة اكبر في االمتياع ع  مواجهـة عسـكرنة مباشـرة اخـرى 
ها م  خالل ميع التصعندات المحتملة وتعزنز آخـر لسـنطرة الحركـة مع اسرائنل، والتي تعبر ع  يفس

فـــي قطـــاع غـــزة. فـــي هـــذا الســـناق، تواصـــل حمـــاس ادارة عالقـــات متأرجحـــة مـــع عـــدد مـــ  الفصـــائل 
ميظمــة صــغنرة، ذات  –المســلحة االصــغر، العاملــة فــي القطــاع، واهمهــا المعســكر الســلفي الجهــادي 

حنــا  قرنبــة خلــف التصــعندات المتكــررة التــي فــي انثيائهــا تيظــنم هزنــل. ووقفــت هــذه الميظمــات فــي ا
اطلقت الصوارنخ يحو اسرائنل. وفي ضوء اليشاط المتزاند للجماعات الجهادنة في سورنا، فـي لبيـا ، 
فــي ســنياء وفــي مصــر، مــ  شــأ  هــذه الجماعــات ا  تشــعر بايهــا تضــطر الــى رفــع دورهــا فــي قطــاع 

شـكل يسـبي، شـكلت هـذه الجماعـات ازعاجـا سناسـنا لحمـاس غزة. ومع أ  قدراتها العسـكرنة هامشـنة ب
حمــاس أم مــ  خــالل ” اعتــدال“فــي الماضــي، ســواء مــ  خــالل مهاجمتهــا لتــارنخ حكمهــا، وايتقادهــا لـــ 

مبادرتهــا الــى هجمــات علــى اســـرائنل دو  مراعــاة النثــار ذلــك علــى قطـــاع غــزة. وعلــى الــرغم مـــ  ا  
ميظومــة شــجاعة اال ايهــا تيطــوي علــى امكاينــة  ميظومــة عالقــات حمــاس مــع الجهــاد االســالمي هــي

يشــوء المشــاكل. فــرغم أ  زعمــاء حمــاس والجهــاد االســالمي أعليــوا عــ  تعزنــز العالقــات بنيهمــا وعــ  
تيسنق أعمالهم فا  هذا التعزنز سنسجل في مكاية الجهاد االسالمي وفي حرنة عملـه، ممـا مـ  شـأيه 

تتمنــز العالقــات بنيهمــا فــي االويــة االخنــرة بتــوتر  أ  نصــبح مصــدر احتكــاك بــن  الميظمتــن ، اللتــن 
متكــرر. هــذه هــي الحالــة، وال ســنما فــي ضــوء القــرب التــارنخي والحــالي للجهــاد االســالمي مــ  انــرا  
 ومصلحته في رفع دوره المحلي على حساب حماس م  خالل مبادرات لتيفنذ هجمات ضد اسرائنل.

نبـدو أ  الحركـة توجـد بـن  المطرقـة والسـيدا . فمـ   ما الذي نمك  لحماس أ  تفعله في هذا الوضع؟
تدخل يشط لميع الجهاد االسالمي م  تيفنذ اطالق الصـوارنخ ضـد اسـرائنل علـى سـبنل النثـأر  –جهة 

لقتــل يشــطائه، كــا  خنـــارا ســنئا لحمــاس، وذلـــك اليــه نمــس ســواء بالعالقـــات الداخلنــة فــي القطـــاع أم 
تجعل االزمة السناسـنة واالقتصـادنة الحالنـة الحفـاظ علـى  بالسمعة الطنبة للميظمة. وم  جهة اخرى،

الهــــدوء مــــع اســــرائنل موضــــوعا هامــــا باليســــبة لحمــــاس. ومــــ  اجــــل تقــــدنم جــــواب مياســــب للمصــــالح 
ـــى  ـــا مـــع اســـرائنل. بهـــذا المفهـــوم، ســـنكو  عل ـــا  تلعـــب دورا مركب ـــة حمـــاس ب المتياقضـــة هـــذه، مطالب

تهما فــي العــودة الــى وضــع اليــزاع المضــبوط فــي الطــرفن  ا  نؤشــرا الــى بعضــهما الــبعض الــى مصــلح



 
 
 

 

 
           98ص                                     1187 العدد:     19/9/4119 ثنينال  التاريخ:

فـي معظـم “علـى الهـدوء، بنيمـا اسـرائنل تـرد ” فـي معظـم الحـاالت“الجيوب، والذي تحـافظ فنـه حمـاس 
ادارة اليــزاعغ “بشــكل متــواز  ومحــدود. وغيــي عــ  االشــارة الــى أ  هــذا الســلوك المتمنثــل بـــ ” الحــاالت

أ  نكو  مستقرا، ولك  في ظل غناب دور سناسـي هـام والذي نستيد الى اطالق االشارات، بعند ع  
 وتحدن  للسناسة الحالنة فايه نشكل الحل االكنثر معقولنة لمواجهة ايعدام االستقرار الحالي.

كســـبنل محتمـــل آخـــر لتســـونة التياقضـــات التـــي وصـــفت أعـــاله، مـــ  شـــأ  حمـــاس أ  تحـــاول تصـــعند 
فنهـا بشـكل مباشـر، فـي ظـل محاولـة الـدفاع عـ  يشاطها في الضفة الغربنة، الميطقة التي ال تسنطر 

الــيفس، بهـــذه الطرنقـــة، ضـــد اعمـــال الـــرد المباشـــرة الســـرائنل. وبالفعـــل، ال نيبغـــي اســـتبعاد امكاينـــة أ  
حركــــة حمــــاس فــــي الضــــفة الغربنــــة ا  نكــــو  مرتبطــــا بهــــذه  ألعمــــالنكــــو  بوســــع التعــــاظم الواضــــح 

ا مــا ضــميت الحفــاظ علــى عالقــات عمــل جنــدة االعتبــارات. وبيــاء علــى ذلــك، حســ  تفعــل اســرائنل اذ
وتعاو  مياسب مع السلطة الفلسطنينة، وذلك رغم االزمة المحتملة التي قد تيشب في أعقاب االيتهاء 
المرنــر للمفاوضــات الجارنــة بــن  الطــرفن . واال فمــ  شــأ  حمــاس وحركــات اخــرى ا  تســتغل التــوتر 

يار الكفاح  إلشعالنن  في الضفة الغربنة في محاولة المتزاندن  في اوساط السكا  الفلسطني واإلحباط
 المسلح والعيف م  جدند كوسنلة مفضلة للتصدي السرائنل.
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