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*** 
 
 الستكمال ملفات المصالحة عباسالوفاق بممارسة مهامها ويدعو حكومة أبو مرزوق يطالب  .0

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.موسى  أبىو مىرزوحك حكومىة الوفىاح : جمال غيث -غزة
 تردد.الوطني برئاسة رامي الحمد هللا إل  الحضور إل  قطاع غزة ومباشرة عملها دون أي 

وقىىال أبىىو مىىرزوحك فىىي مىىعتمر قىىحقي عقىىد عقىىب لقىىاف سياسىىي مىىد قىىادة القكىىر والىىرأي بمدينىىة غىىزةك 
األربعاف: "ال بد أن تمارس حكومة التوافح الوطني عملها فىي قطىاع غىزة كىي تىتمكن مىن القيىام بكافىة 

عادة االعمار".  قالحياتها ال سيما فتح المعابر وا 
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ل علىىى  تسىىىهيل إدخىىىال المسىىىاعداا اانسىىىانية وااغا يىىىة إلىىى  وطالىىىب حكومىىىة الوفىىىاح الىىىوطني بالعمىىى
 القطاعك مرحًبا باللجنة الخماسية التي شكلتها اللجنة المركزية لحركة فتح للتحاور مد حركة "حماس".
وقال أبو مرزوح: "نداف للرئيس )محمود( عبىاس أبىو مىازن بىقن يقىوم بكىل مىا اتقىح عليىا خىالل اتقىاح 

القيىىىادي المعقىىا لمنلمىىىة التحريىىىر لالجتمىىاع للقيىىىام بمسىىعولياتهاك وفىىىح اتقىىىاح القىىاةرةك ودعىىىوة ااطىىار 
قدار المراسيم المطلوبة لعقد المجلس التشريعي القلسطيني".  القاةرةك في أي مكان يريدهك وا 

وشدد عضو المكتب السياسيك عل  ضرورة استكمال باقي ملقىاا المقىالحة بىدون أي اسىت نافك وأن 
لىى  و يقىىة رومىىا لمالحقىىىة قىىادة االحىىتالل فىىي محكمىىة الجنايىىاا علىى  جرائمهىىىا يوقىىد الىىرئيس عبىىاس ع

 المتواقلة بحح الشعب القلسطيني.
وفي ذاا السياحك أكد أبو مرزوحك عدم وجود تراشح إعالمي بين حركتي "فتح" و"حمىاس" كمىا تىرو  

 ر ااعالم".لا بعض وسائل ااعالمك مضيًقا: "نحن في حماس لسنا بقدد حل المشاكل مد فتح عب
وشىىىدد علىىى  ضىىىرورة اسىىىتكمال ملقىىىاا المقىىىالحة بقسىىىرع مىىىا يمكىىىنك قىىىائاًل: "ال ينققىىىنا اتقاقيىىىاا لكىىىن 
ينققىىىنا نوايىىىا طبيىىىة"ك مطالًبىىىا الحكومىىىة بترسىىىيم مىىىولقي غىىىزة بكشىىىوفاا السىىىلطة فىىىي الضىىىقةك وتوحيىىىد 

 معسساا الحكومة بين الضقة وغزة.
ن أةىىم مهمىىاا حكومىىة الوحىىدة الوطنيىىة التىىي توافقنىىا وقىال أبىىو مىىرزوحك رًدا علىى  أسىىئلة القىىحقيين: "مىى

 عليهاك أن تقوم بتوحيد المعسساا بين الضقة وغزة وأال تتلكق بذلك وتهيئ األجواف لالنتخاباا".
وأوضح عضو المكتىب السياسىي لىى "حمىاس" أن حركتىا والمقاومىة ملزمىة بوقىف إطىالح النىار مىا التىزم 

عقد مىىىعتمر للتبىىىرعين فىىىي القىىىاةرة الشىىىهر المقبىىىل بهىىىدف رقىىىد بىىىا االحىىىتالل ااسىىىرائيليك مضىىىيًقا: "سىىىي
 األموال اعادة اعمار القطاع".

وأضىىاف: "ةنىىىاك قسىىىم مىىىن األمىىىوال تىىىم التبىىىرع بهىىا لشمىىىم المتحىىىدة والتىىىي ستباشىىىر ب دخىىىال مىىىواد إعىىىادة 
ااعمار من معبر كرم أبو سالم"ك الفًتا إل  وجىود حىديث مىن أجىل توسىعة معبىر بيىا حىانون )إيىرز( 

 ليقبح معبر للبضائد واألفراد.
 15/9/4514، فلسطين أون الين

 
 األشقر: التهدئة حققت المطالب... والمقاومة جاهزة لمعاودة القتال إن تنصل االحتالل من التهدئة .2

أكد رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي القلسطينيك النائب إسماعيل األشقرك أن  غزة:
بها وشروطها التي اشترطتها باتقاح لم يوضد با كلمة واحدة ضد إرادة المقاومة التهدئة حققا مطال

 القلسطينية.
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( "في حال تنقل االحتالل من اتقاح التهدئة 9|10الوم األربعاف ) وقال األشقر في تقريح مكتوب
روح فالمقاومة لم تضد السالح وجاةزة لمعاودة القتال والتقعيدك وجاةزة أن تقاتل شهور وشهور ب

 عالية وستكبد االحتالل خسائر فادحة جدا".
حكومة الوفاح "أن تكون عل  قدر المسئولية وأن تبدأ بعقد معتمر  وطالب البرلماني القلسطيني

لإلعمارك وان تبدأ ب عمار ما دمره االحتاللك وستكون المقاومة وعل  رأسها حركة حماس سندا لهذه 
لم تقم  جود حكومة بديلة أو حكومة للك وأردف قائال: "إننافيا بشدة و  الحكومة" عل  حد تعبيرهك

حكومة التوافح بالتزاماتها وتحقح أةدافها ومهماتها المطلوبة منهاك سيتم استبدالها بحكومة أخرى 
 توافقية يتم التوافح عليها من قبل كل فقائل الشعب القلسطيني".
قائال "إن أردا أن تكون رئيسا لشعبنا  وخاطب األشقر رئيس السلطة القلسطينية السيد محمود عباس

عليك أن تغير من أفكارك وتقوراتك وتوحد بين أبناف الشعبك وليس أن تقرح بين غزة والضقةك 
ال فان التاريخ لن يرحمك  ومولف شرعي وغير شرعيك وعليك أن تكون عل  قدر المسئوليةك وا 

 وأنقحك أن تكون عل  قدر المسئولية". حسب قولا.
المستمرة للمقاومة في الضقة الغربية وقال "السلطة ةي  ر مالحقاا السلطة القلسطينيةكما استنك

نلام قغير من األنلمة العربية العقنة فهي أتا للمحافلة عل  االحتالل والمستوطنين وتبادل 
األدوار مد االحتالل واألجهزة األمنية تعتاش من وراف تنسيقها األمنيك وتلك األجهزة مدعومة من 

 حتالل ولوال وجود االحتالل لما وجدا تلك األجهزة األمنية". وفح قولا.اال
 15/9/4514قدس برس، 

 
 والوزارة في رام هللا تنفي يوم الخميس... صرف نصف راتب لموظفي غزة بغزة: الماليةوكيل وزارة  .3

ك راضيمحمود أبو  نقاًل عن مراسلها 15/9/4514، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ذكرا
وزارة المالية أعلنا عن قرف نقف راتب لمولقي قطاع غزةك غًدا الخميسك عبر مكاتب البريد أن 

 والبنوك المنتشرة في محافلاا القطاع.
وقال وكيل الوزارة يوسف الكيالي في تقريح خاص لوكالة "الرأي": "استشعاًرا منا في الوزارة 

مسئولياتناك سنشرع بقرف دفعة من متقخراا باللروف التي يعيشها المولقونك ووقوًفا عند 
 المولقين غًدا الخميس".

شيكل حسب اآللية  4000وذكر الكيالي أن الراتب سيكون بحد أدن  ألف شيكلك وبحد أقق  
 المتبعة لدى وزارة المالية.
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وأوضح أنا تم االتقاح مد إداراا البنوك عل  عدم خقم المرابحاا من رواتب المولقينك مشيًرا 
  أن القرض الذي حقلا عليا الوزارة يشتمل عل  تسديد أقساط المرابحاا من المولقين عل  إل

 أن يتم خقمها من المتقخراا لدى الوزارة.
وبّين الكيالي أنا سيتم قرف رواتب مولقي العقود والتشغيل المعقا خالل أيام من قرف رواتب 

 المولقين.
وزارة  ك أنكقاح زبون نقاًل عن مراسلتها رام هللامن  11/9/4514الشرق األوسط، لندن، وأوردا 

المالية في رام هللا ردا بقنها ال علم لها بقي دفوعاا لرواتب مولقي حماس. وقالا إن األمر لم 
 يحل بعد.

 
 الغربية في مناطق الضفة "داعش"وجود لتنظيم الضميري ينفي  .4

هزة األمن القلسطينية في الضقة نق  اللواف عدنان الضميري الناطح باسم أج: الهور أشرف-غزة
 المسلحك في األراضي القلسطينية. "داعش"الغربية أي وجود لتنليم 

 ليس لدينا لاةرة داعشك التي ال تنسجم مد فهم القلسطينيين لسماحة الدين.»وقال في تقريحاا 
م مباح اا فان أجهزة أمنية وقادة سياسيين في الضقة الغربية أكدوا في خض "القدس العربي"علما و 

في مناطح الضقةك وان  "داعش"أجريا مد مسعولين أمريكيين زاروا المنطقة بانا ال وجود لتنليم 
 «.تحا السيطرة»األمر الميداني في المناطح القلسطينية بشكل عامك يقد حسب الوقف 
عكد انا ال ت« القدس العربي»فالمعلوماا التي ذكرتها تقارير أمنية فلسطينيةك وأكدةا مسعول كبير لى 

 في الضقة. "داعش"وجود ألي ةياكل تنليمية لى
ودلل المسعول القلسطيني عل  تقريحاتا ةذه بعدم مشاركة الجانب القلسطيني في االجتماعاا التي 

 سيعقدةا كيري في المنطقة لبحث مواجهة التنليم المتطرف.
 11/9/4514القدس العربي، لندن، 

 
 تالل اإلسرائيلي واعتداءاته المبرمجةحلالالجرائم البشعة عشراوي تدين  .5

الجرائم البشعة لقواا »عضو اللجنة التنقيذية لمنلمة التحريرك  أدانا حنان عشراويك رام هللا:
االحتالل ااسرائيلي واعتدافاتا المبرمجة ضد شعبنا القلسطيني في دولة فلسطين المحتلةك التي 

ل( الحاليك سقطوا متق رين بجروحهم إبان شهداف منذ بداية سبتمبر )أيلو  7أسقرا عن سقوط 
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شهداف بدم بارد في  3العدوان ااسرائيلي السافر عل  قطاع غزةك بااضافة إل  إقدامها عل  اغتيال 
 «.الضقة الغربية والقدس المحتلة

المجتمد الدولي واألمم المتحدة والمعسساا الحقوقية وةيئاا حقوح اانسان  عشراويوطالبا 
جل للتحقيح في انتهاكاا إسرائيلك القوة المحتلةك ولجمها وتقمين الحماية العاجلة ألبناف بالتدخل العا

 الشعب القلسطيني.
 11/9/4514الشرق األوسط، لندن، 

 
 ينفي ربط مستوطنتين بالخط الواصل لمدينة روابي مقابل حصول المدينة على المياهمازن غنيم  .6

ال قحة لما تداولتا وسائل ااعالم »م أمسك إنا رام هللا: قال رئيس سلطة المياه مازن غني
ااسرائيلية وبعض وسائل ااعالم المحلية حول ربط مستوطنتين إسرائيليتين بالخط الواقل لمدينة 

ةذه فقط بلبلة إعالميةك »وأضاف بيان لسلطة المياه أن «. روابي مقابل حقول المدينة عل  المياه
موقف الشرعية الدولية التي ال تقر بشرعنة االستيطانك ومن  ألن موقف الحكومة القلسطينية يدعما

 «. م ليسا ةناك إمكانية لقبول أي مشاريد تعكد واقد وجودةا عل  األراضي القلسطينية
ولقا غنيم إل  أن ةذا الموقف ال يتعلح فقط بسلطة المياه القلسطينيةك بل أيضا بموقف الحكومة 

ا الخدماتية بشكل عامك والمياه بشكل خاصك لتحقيح أغراض القلسطينية الرافض الستخدام القضاي
دور سلطة المياه »سياسية لم يستطد االحتالل تحقيقها من خالل المقاوضاا. وتابد موضحا أن 

يقال الخدمة ألبناف شعبنا  يجاد الحلول المناسبة لتطوير ةذا القطاعك وا  يقتقر عل  الجانب القني وا 
المهاتراا السياسية ومحاولة استخدام المياه لتحقيح أي قضايا كافة دون است نافك بعيدا عن 

من حح مدينة روابيك بققتها تجمعا فلسطينيا كقي تجمد فلسطيني "وشدد غنيم عل  أنا  «.سياسية
آخرك الحقول عل  المياه من دون أن تكون ةناك مساوماا وابتزازاا من الجانب ااسرائيلي 

. كما أوضح غنيم أنا يجري العمل عل  إنشاف خط ناقل لخدمة "لقرض أمر ةو مرفوض منذ البداية
 محافلة رام هللا والبيرةك وأنا سيجري تزويد مدينة روابي بالمياه خالل القترة المقبلة.بالمناطح الغربية 

 11/9/4514الشرق األوسط، لندن، 
 

 في غزة "إسرائيل"هنية يدعو إلى البدء فورا في إعادة إعمار ما دمرته  .7
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماسك إسىماعيل ةنيىةك إلى  البىدف القىوري فىي إعىادة إعمىار دعا 

 يوما. 01قطاع غزةك وبناف ما دمرتا الحرب ااسرائيلية األخيرة التي استمرا 
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وخالل تققده آل ار الحرب ااسرائيلية في محافلة الوسط  مساف اليىوم األربعىافك قىال ةنيىة إّنىا يجىب 
 رفىىد الحقىىار بشىىكل كامىىل عىىن غىىزةك وفىىتح المعىىابرك والبىىدف القىىوري فىىي إعىىادة ااعمىىار. العمىىل علىى 

وجىىىىدد ااعىىىىراب عىىىىن رفىىىىض حركتىىىىا ألي مشىىىىروع إقليمىىىىي أو دولىىىىي يسىىىىتهدف نىىىىزع سىىىىالح الققىىىىائل 
 القلسطينية.

 15/9/4514، فلسطين أون الين
 
 يعقب وفاة األسير الجعبر  المحتل بالضفة الغربية حماس تدعو للنفير ضد   .8

دعا حركة حماسك الجماةير القلسطينية إل  "النقير والتقعيد الشامل في وجا المحتل" فىي : رام هللا
 مناطح الضقة الغربيةك وذلك عقب وفاة األسير رائد الجعبريك ومقتل الشاب عيس  القطري.

حتىىل وفىىي بيىىان لهىىاك قالىىا الحركىىة إن الىىدعوة تشىىمل "النقيىىر الىىوطني والتقىىعيد الشىىامل فىىي وجىىا الم
تحويىىىل مواكىىىىب وداع الشىىىهداف إلىىىى   ىىىورة تحىىىىرح األخضىىىىر “ضىىىىرورة وبمختلىىىف األدواا"ك مشىىىىيرة إلىىى  

 واليابس".
وأضىىىافا الحركىىىة فىىىي بيانهىىىا إن "االحىىىتالل بىىىاا يرتكىىىب جرائمىىىا تحىىىا سىىىتر التىىى مر الىىىدولي والتخىىىاذل 

ا فىي الضىقة العربي دون حسيب وال رقيبك فقطلح العنىان لجيشىا المهىزوم وقطعىان مسىتوطنيا ليعربىدو 
الغربية ويعي وا فيها القسىاد قىتاًل واعتقىااًل وتنكىياًل بعىدما لقنىتهم مقاومىة شىعبنا أكبىر الىدروس فىي حىرب 

 العقف المقكول".
ولقتىىىا حمىىىىاس إلىىى  ضىىىىرورة "توحيىىىد كافىىىىة الجهىىىود وتالقىىىىي الطاقىىىاا فىىىىي ميىىىدان المقاومىىىىة وسىىىىاحاا 

ووقوفًا عند مسعولياتا تجاه أبنائا األسىرى الىذين  االنتقاضة ردًا العتبار شعبنا وانتقارًا لدماف شهدائا
 يترقبون كل عمل نضالي لكسر غطرسة االحتالل"ك وفح البيان.

 15/9/4514، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "مقاومة لالحتالل فقط" هنافي المناطق الفلسطينية  لـ"داعش" ال وجود بالمطلقحماس:  .9
رضوان القيادي في حركة حماس في تقريحاا لىى "القىدس  أكد الدكتور إسماعيل: غزة ى أشرف الهور

ك وان مىىا ةىىو موجىىود "مقاومىىة لتنلىىيم "داعىىش"العربىىي" ان ال وجىىود بىىالمطلح فىىي المنىىاطح القلسىىطينية 
 لالحتالل فقط".

وقال الدكتور رضوانك الذي شىغل منقىب وزيىر األوقىاف فىي حكومىة حمىاسك ان الشىعب القلسىطيني 
ل"ك ورد عل  تشبيا نتنياةو حماس بى"داعش" بالقول "ةذه افترافاا مغلوطىةك "يعمن بالوسطية واالعتدا
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وأشىىىار إلىىى  ان تلىىىك التقىىىريحاا يريىىىد االحىىىتالل مىىىن ورائهىىىا  فهىىىو )نتنيىىىاةو( يتسىىىم بالنازيىىىة الجديىىىدة".
 "التغطية عل  جرائما التي ارتكبا خالل الحرب"ك وأكد ان حماس ال تلقي لها باال.
 11/9/4514، القدس العربي، لندن

 
 لبنان: وفد الفصائل الفلسطينية يبحث مع مخابرات الجيش الوضع األمني في "عين الحلوة" .01

تحّركا القوى والققىائل القلسىطينية ااسىالمية والوطنّيىة فىي عىين الحلىوة بمشىاركة وفىد : محمد قالح
زغيىب" لقىاًف أمنيىًا حمىد " كنة م من لجنة االرتباط األمنية القلسطينية في لبنان باتجاه الجيشك فشهدا

 مكتىىىب رئىىىيس فىىىرع مخىىىابراا الجىىىيش فىىىي الجنىىىوب العميىىىد علىىىي شىىىحرور.بفلسىىىطينيًا موسىىىعًا  - لبنانيىىىا
]مخىيم عىين وأشارا مقادر المجتمعىين أّن "اللقىاف جىاف على  خلقيىة الشىائعاا التىي اجتاحىا المخىيم 

ين السىىلقيين المتشىىددين"ك وتتعلىىح باألوضىىاع األمنيىىة فيىىاك ومىىا قيىىل عىىن تحىىرك أمنىىي لإلسىىالميالحلىىوة  
معكىىدًة أن" "اللقىىاف األمنىىي رك"ىىز علىى  موضىىوع تحقىىين عىىين الحلىىوة أمنيىىًاك وجىىرى التنبيىىا مىىن ان تقىىوم 
 جهة ما باستغالل خالفاا فتح وحماس المستجدة والقيام بعمل أمني يستهدف عين الحلوة ومحيطا".

قلسىىطينية فىىي لبنىىان السىىقير القلسىىطيني أشىىرف إلىى  ذلىىكك التقىى  وفىىد اللجنىىة األمنيىىة العليىىا للمخّيمىىاا ال
دّبىىور فىىي مقىىّر السىىقارة. ونقىىل الوفىىد عىىن دبىىور تقكيىىده أن "ال انعكاسىىاا سىىلبية لخالفىىاا فىىتح وحمىىاس 

 عل  الساحة اللبنانية"ك مشيرًا إل  "وجود فقل لساحة لبنان عن تداعياا الساحة القلسطينية".
 11/9/4514السفير، بيروت، 

 
 قطاع غزة العدوان على خالل جنوده بـ"جرائم" جنائيا   تحقيقا   يفتحلي الجيش اإلسرائي .00

الجيش ااسرائيلي أعلن أمسك عن ك أن برةوم جرايسيك عن 11/9/4514عم ان،  الغد،ذكرا 
الشروع بالتحقيح في عدوانا عل  قطاع غزةك بمسارينك أولهما التحقيح في مسار العدوان وأداف 

بما في ذلك مستوى المعلوماا االستخباراتيةك أما المسار ال انيك فهو الجيش قبل وخالل العدوانك 
ك في 1009التحقيح في عدد من الجرائم التي ارتكبها خالل العدوانك مكررا ما فعلا في عدوان 

 محاولة الستباح لجنة التحقيح الدوليةك وطرح تقرير نقيض لتقريرةا المقترض.
ال عن مقدر "كبير" في جيش االحتاللك إن رئاسة األركان نق ااسرائيليةكوقالا وسائل ااعالم 
"حاد ة أخرى"ك بمعن  جرائم  00حاد ة"ك كخطوة أول  يتبعها "فحص  44أقاما لجانك "لقحص 

كبرى ارتكبتها قواا االحتالل وحقدا أرواح المئااك وأن "القحص" يسبح عادة القرار بشقن اجراف 
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"حاد ة" وفح  11قررا النيابة العسكرية حت  اآلنك نقل  "تحقيح جنائي"ك وحسب ما نشر أمسك فقد
 تعبير االحتاللك إل  "التحقيح الجنائي".

الميجر جنرال داني عقرونيك النائب العام ك أن 11/9/4514لندن،  األوسط، الشرقوأضافا 
شكاوى تتعلح بنشاطاا الجيش  0الشروع في التحقيح الجنائي في "العسكري ااسرائيلي أعلن 

. وتتضمن ةذه الشكاوى ققف مدرسة شمال "سرائيلي خالل عملية الجرف القامد في قطاع غزةاا
فلسطينيا وسقوط  14يوليو )تموز( الماضيك وأدى إل  قتل  14قطاع غزة تابعة لشمم المتحدة يوم 

أطقالك وسرقة أموال عل  أيدي  4الك ير من الجرح ك وققف شاطئ مدينة غزة التي سقط فيها 
أيام وتكليقا  0ن لواف غوالنيك وقتل امرأة بعد مغادرتها منزلهاك واحتجاز شاب فلسطيني لمدة جنود م

طواقم خاقة شرعا في التحقيح  6بقداف مهام عسكرية. وقال عقروني بهذا الخقوصك إن 
نا تم حت  اآلن  44ب جمالي  شكوى تتعلح بنشاط الجيش ااسرائيلي خالل العملية في القطاعك وا 

ملقاا أخرى. وعل  قعيد متقلك  7تقريرا حول حوادث تم التحقيح فيها. كما أكد إغالح  11تقديم 
ن ةذا "قال مقدر عسكريك إن النيابة العسكرية  تحقح في ةذه الشكاوى بشكل جدي وموضوعيك وا 

 ."التحقيح يحول في معلم الحاالا دون تدخل المحاكم الدولية لقحص ةذه الشكاوى مجددا
 
 يعزز مكانة بينيت جديدا   يهودي" يقر دستورا  "البيت الحزب  .02

أقر معتمر حزب "البيا اليهودي" اليميني المتطرفك مساف األربعافك الدستور الجديد لهذا : 44عرب 
الحزبك األمر الذي يعزز مكانة رئيساك وزير االقتقاد نقتالي بينياك داخل الحزب ويمنحا 

 حزب لالنتخاباا ووزراف.قالحياا واسعة في تعيين مرشحين في قائمة ال
وكان بينيا قد بادر إل  الدستور الجديدك الذي يمنحا قالحية تعيين مرشح من بين في قائمة 
مرشحي الحزب النتخاباا الكنيسا. كذلك يخول الدستور بينيا ب دخال مرشحين من خار  "البيا 

 قرر بشقن تعيين الوزراف.اليهودي" إل  المنافسة عل  الترشح لالنتخاباا ضمن قائمة الحزب وأن ي
وحاول عضوا الكنيسا من "البيا اليهودي"ك يوني شبتبون وموطي يوغفك إجراف تقويا سري 
عل  الدستور الجديد في المعتمرك لكنهما لم ينجحا في ذلك. وفي المقابل تعهد بينيا بتشكيل لجنة 

 استشارية لتعديل الدستور.
جذب أعضاف جدد علمانيينك وليس من أتباع التيار  ويسع  بينيا من وراف الدستور الجديد إل 

الديني فقطك وذلك بهدف توسيد ققوف الحزب وقاعدة معيديا وناخبيا ليقبح في  –القهيوني 
االنتخاباا العامة المقبلة  اني أكبر حزب وأن يقبح منافسا لرئيس الحكومة وزعيم حزب الليكودك 
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ااك معخراك أنا "زعيم اليمين في إسرائيل" وأن "البيا وقال بينيا في عدة مناسب بنيامين نتنياةو.
 اليهودي" ةو "الحزب الوحيد في الكنيسا الذي يعارض قيام دولة فلسطينية".

 15/9/4514، 48 عرب
 
 نتنياهو يستغل "داعش" للتحريض على عرب الداخل .03

"داعش"ك وسط يعقد رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياةوك مداوالا أمنية حول تنليم : 44عرب 
تحريض عل  األقلية العربية القلسطينية في الداخل بزعم أن أفراد منها قد ينضمون إل  التنليم 

والجدير بااشارة إل  أن مكتب رئيس حكومة إسرائيل ال يسرب في غالب األحيان إل   اارةابي.
حول المداوالا وسائل ااعالم معلوماا حول مداوالا أمنية يجريهاك لكنا سرب معلوماا كهذه 

 بشقن "داعش" وتمحورا التسريباا حول التحريض عل  عرب الداخل.
 15/9/4514، 48 عرب

 
 يزور أذربيجان ألول مرةيعلون  .04

القدس ى أ ف ب: توجا موشيا يعلون االربعاف ال  اذربيجان في زيارة ليومين ةي االول  التي يقوم 
 ك بحسب ما اعلنا وزارة الدفاع.اناير بها وزير دفاع اسرائيلي لهذا البلد المحاذي 

وزير الدفاع ةبط لتوه في باكو في زيارة ليومينك ةي االول  التي يقوم بها "وقالا الوزارة في بيان ان 
بين البلدين " تعزيز التعاون ال نائي"واضافا ان الزيارة تهدف ال   ."وزير دفاع اسرائيلي الذربيجان

لون خالل زيارتا الرسمية الرئيس االذربيجاني عوسيلتقي ي .مية"ااقليالرةاناا االستراتيجية "وبحث 
الهام علييف ونليره زكير حسنوف ووزير الخارجية المار مامادياروف اضافة ال  مم لين 

 للمجموعاا اليهودية المحلية.
 11/9/4514لندن،  العربي، القدس

 
 ي أيديولوجية إسالمية متطرفةتنظيم إرهابي ذإلى أي نضمام اال يمنع قانون ليفني تقدم اقتراح  .05

أن وزيرة القضاف ااسرائيلية "تسيبي  العبريةكذكرا قحيقة "يديعوا أحرونوا" ن: عكا أون الي
ليقني" قدما اقتراح قانون تعمل عل  بلورتا بحيث يتيح محاكمة كل "مواطن إسرائيلي يشارك في 

جاف ذلك خالل جلسة طوارئ  "كتنليم إرةابي مسلح ذي أيديولوجية إسالمية متطرفةك م ل داعش
 عقدةا رئيس الحكومة ااسرائيلية "بنيامين نتانياةو" مساف أمس األربعاف.
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ومن المتوقد أن تنشر ليقني اليوم اقتراح القانونك الذي سينص عل  مند "انضمام أي مواطن أو 
قائمة بقسماف ويخول االقتراح وزير األمن بوضد  "كمقيم في إسرائيل إل  تنليم مسلح في الخار 

 سنواا. 3التنليماا أو الدول أو المناطحك بحيث أن من ينشط فيها سيواجا عقوبة السجن مدة 
 11/9/4514الين،  اون عكا

 
 يرانيا  إ كيا  يمر أ سالمية لكنها تخشى تقاربا  الدولة اإل ترحب بالتحالف ضد   "إسرائيل" .06

 لإلسالميينكيل تحالف واسد للتقدي أ ف ب: رحبا اسرائيل االربعاف بجهود واشنطن لتش -القدس
المتشددين الذين يقاتلون في العراح وسوريا لكنها اعربا عن تخوفها ازاف تقارب محتمل بين حليقها 

 ايران. اللدوداالميركي وعدوتها 
بالمبادرة  "أرحبوقال وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان في تقريحاا ب تها االذاعة العامة 

 ."بزمام االمور وتشكيل تحالف ضد الدولة االسالميةك وامل ان تنجح ةذه الجهود لشخذية االميرك
للغايةك  "باايجابيكما رحب نائب وزير الخارجية تساحي ةنغبي بمشروع التحالف واققا اياه 

 ."خقوقا عندما يعود مواطنيهم المنخرطين في الدولة االسالمية ال  بلدانهم لشوروبيين وباألخص
عن مخاوف ازاف تقارب محتمل  لإلذاعةلكن ةنغبي المقرب من رئيس الوزراف بنيامين نتانياةو عبر و 

يرانبين الوالياا المتحدة   لقالح ائتالف ضد الدولة االسالمية. وا 
من  أخطرالدولة االسالمية ةي عدو  والوالياا المتحدة. إيرانال يمكننا استبعاد تقارب بين  وتابد
وفي بعض  بنقوذ م ل لبنان او العراح. إيرانم ل سوريا او في البلدان التي تتمتد فيها وحلقائها  إيران

 .”االحيان يقبح اعداف االعداف اقدقاف
 11/9/4514لندن،  العربي، القدس

 
 الرئيس اإلسرائيلي يتهم وزارة الخارجية بافتعال أزمة ديبلوماسية مع نيوزيلندا .07

لرئيس ااسرائيلي رعوبين ريقلينك وزارة الخارجية بتخريب اتهم ا: حسن مواسي -القدس المحتلة 
عالقاا إسرائيل بنيوزيلندا بوققها دولة قديقة مهمةك واتهمها بخلح أزمة عالقاا مد إحدى 

وكان من المقترض أن يقدم السقير النيوزيلندي الجديد جونا ان كارك  الحكوماا القديقة اسرائيل.
لرئيس ااسرائيليك بيد أن ذلك لن يحقل بسبب رفض الخارجية اليوم الخميسك أوراح اعتماده ل

 ااسرائيلية أن يكون السقير نقسا معتمدًا لدى السلطة الوطنية القلسطينية.
 11/9/4514بيروت،  المستقبل،
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 يواصل نشاطه السياسي وسط انتقادات اليمين يزبير  .08

الذي  يزيلي السابح شمعون بير كشف تقرير أمسك إن الرئيس ااسرائ: برةوم جرايسي -الناقرة 
أنه  واليتا في نهاية تموز )يوليو( الماضيك ما زال يمارس نشاطا السياسيك وحت  أنا يتقرف 
كما لو أنا ما زال "رئيسا"ك إذ يعقد لقافاا مد ساسة ودبلوماسيين أجانبك خالل زيارتهم إل  

راف والنواب من االئتالف اليميني إسرائيلك وحت  أنا يقوم بجوالا في الخار ك ووجا عدد من الوز 
 ك واتهموهك بقنا يعمل كى "رئيس لل" للرئيس الحالي.يزالحاكمك انتقاداا لبير 

 11/9/4514عم ان،  الغد،
 
 : مد مدينة روابي بالمياه مقابل الحصول على المياه لمستوطناتها"إسرائيل" .09

ير الطاقة والمياه االسرائيلي كشقا قحيقة معاريف العبريةك ان وز : فادي أبو سعدى -رام هللا 
االسرائيليةك  - سيلقان شالومك أقدر تعليماتا لمم لي الوزارة في لجنة المياه المشتركة القلسطينية

بوضد شرط موافقة الجانب القلسطينيك عل  عشراا المشاريد المتعلقة بمياه المستوطناا في الضقة 
 تبن  في عهد السلطةك بالمياه. "ينية حدي ةأول مدينة فلسط"الغربيةك مقابل ربط مدينة روابي 

 11/9/4514لندن،  العربي، القدس
 
 االشتباه بتسريب مساعدي باراك أو غاالنت وثائق "سرية للغاية"هآرتس:  .21

ك عن أن الوحدة القطرية للتحقيح في االحتيال في الشرطة أمسُكشف النقابك مساف : 44عرب 
شتباه بقن مساعدي وزير األمن السابحك ايهود باراكك أو ااسرائيلية فتحا تحقيقاك في مركزه اال

مقربين من قائد الجبهة الجنوبية السابح في الجيش ااسرائيليك يوفاف غاالناك سربوا و ائح 
 عسكرية ُوققا بقنها "سرية للغاية" إل  مواطنين غير مسموح لهم االطالع عليها.

ه الو ائح شملا تحليال حول القجواا في جمد ووفقا لموقد قحيقة "ة رتس" االلكترونيك ف ن ةذ
المعلوماا االستخبارية في أقسام شعبة االستخباراا العسكرية ااسرائيليةك وعالقاا األجهزة 

المتخاقمة" في أجهزة االستخباراا ااسرائيليةك وخطط عسكرية تابعة لقيادة الجبهة  –"الشريكة 
ويتوقد أن يداةم المحققون عدة مكاتب  اا أسلحة.الجنوبية للحرب ضد حماس وأسماف سرية لمنلوم

 عن و ائح سرية أخرى مسربة. البحثللمقربين من باراك وغاالنا بهدف 
 15/9/4514، 48 عرب
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 إلسرائيليةفي المستشفيات اصابين من القطاع الذين يتلقون العالج يستجوب الم "الشاباك" .20

  عجزةا الذي شهدناةا في غزة وتتخبط في تحاول أجهزة األمن القهيونية أن تخق: خاص –المجد 
محاوالا بائسة لجمد أية معلوماا عن المقاومة وتجهيزاتهاك بكل الطرح الشرعية وغير الشرعية من 
ابتزاز المواطنين عبر المساعداا أو بالترةيب والتخويف وكان أخرةا ابتزاز المرض  ومرافقيهم 

 نية.الحاقلين عل  تحويالا ال  المستشقياا القهيو 
االحتالل القهيوني وأجهزتا األمنية ال يملك الحد األدن  من األخالح وال يلتزم باألعراف والقوانين 
الدولية والحقوقية للتعامل مد المقابينك العديد من المقابين الذي ذةبوا للعال  في المستشقياا 

والتحقيح معهم حول القهيونية خضعوا للتحقيح واالبتزاز مقابل عالجهمك ومرافقيهم لالعتقال 
 المقاومة وعناقرةا وبعض تحركاا قياداتها واألنشطة التي تقوم بها.

المرافقين لموقد المجد األمني أن االحتالل عرض عل  معلم المرض  والمرافقين  أحدوقد قرح 
العمل معا مقابل مغرياا ك يرة وضماناا عديدة لكن جميد عروضا رفضا من الجميد مما شكل 

 األجهزة األمنية ودافد لمحاوالتا التضييح عليهم في رحلة العودة إل  قطاع غزة.رفضهم سخط 
من ةنا نناشد كل من يتعرض لم ل ةذا االبتزاز سواف بالترغيب أو الترةيب بشكل مباشر أو عبر 

واللجوف لشجهزة األمنية للمساعدة والحماية في حال التعرض  مطلقًاكاالتقال بعدم التعاطي مد ذلك 
 ل ةذه المحاوالا لإلسقاط.لم 

 15/9/4514األمني،  المجد
 
 بسبب تداعيات حرب غزةاإلسرائيلي ل" كتواصل تدهور "الشي .22

يواقل تراجعا أمام سلة العمالا بسبب التداعياا  سرائيليل ااكما زال الشي: القدس المحتلة
القطاعاا االقتقادية االقتقادية للحرب األخيرة عل  قطاع غزة والتي ألحقا ضررا بالغا بمختلف 

 في الكيان القهيوني.
ك 3664ل انخقاضا جديدا أمام الدوالر األمريكيك حيث قرف اليوم األربعاف عل  كوقد سجل الشي

 3639نقطة منذ بداية الحرب عل  غزة حيث كان يقرف عل   14مسجال انخقاضا بقك ر من 
 ل في تسعة أشهر.كام الشيوبذلك يكون الدوالر قد سجل أعل  سعر لا أم ل للدوالر.كشي

 15/9/4514، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 آب خالل ُاغسطس/ "إسرائيل"تراجع أعداد السياح إلى نسبة  %34"اإلحصاء اإلسرائيلي":  .23
األناضول: ألهر تقرير قدر أمس األربعاف عن مكتب ااحقاف المركزي ااسرائيلي ان  –رام هللا  

مقارنة  %31سرائيل تراجد خالل شهر اُغسطس/آب الماضي بنسبة أعداد السياح الوافدين إل  إ
 بنقس الشهر من العام الماضي.

ويقتي ةذا التراجدك بحسب التقريرك نتيجة للحرب التي شنتها إسرائيل عل  قطاع غزة والتي استمرا 
قواريخ أغسطس/ آب الماضي. وخالل تلك الحرب ُاطلقا من غزة  10يوما وانتها في  01

 المدن ااسرائيليةك ما دفد بالسياح األجانب إل  تحويل وجهاتهم إل  دول ُاخرى. باتجاه
ووقف وزير السياحة ااسرائيليةك عوزي النداوك في تقريح أوردتا أمس قحيقة )ذي ماركر( 

التي أ را عل  االقتقاد ااسرائيليك  "الضربة الهائلة للسياحة"االقتقادية ااسرائيليةك ةذا التراجد بى
 زادا من حدة التباطع.و 

وحذر الوزير من تواقل تراجد أرقام السياحة في إسرائيلك حت  بعد انتهاف العملية العسكرية عل  
غزةك سواف خالل العام الجاري أو مطلد العام المقبلك معكدًا إن خططًا حكومية الستعادة بريح 

 السياحة سيتم تنقيذةا في المستقبل القريب.
 11/9/4514، لندن العربي، القدس

 
 شرطي "حرس حدود" اعتدى بوحشية على طارق أبو خضير  الئحة اتهام ضد   .24

قدم قسم التحقيقاا مد أفراد الشرطة )ماحش( التابد لوزارة القضاف  :الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
ك الئحة اتهام إل  محكمة القلح في القدس ضد شرطي من وحدة ما يسم  "حرس أمساالسرائيلية 

 حدود" الذي اعتدى عل  طارح أبو خضيرك ابن عم الشهيد القت  المقدسي محمد أبو خضير.ال
يذكر أن أشرطة تقوير و ّقا اعتداف أفراد شرطة من وحدة حرس الحدود بالضرب المبرح عل  
طارح. وتنسب الئحة االتهام لشرطي حرس الحدود تهمة اعتداف تسبب بقذى جسماني حقيقي للقت  

يشار إل  أن طارح يحمل الجنسية األميركية. وكانا الوالياا المتحدة قد نددا  ضير.القاقر أبو خ
 باالعتداف عليا وطالبا السلطاا االسرائيلية ب جراف تحقيح في ةذا االعتداف.

 11/9/4514هللا،  رام الجديدة، الحياة
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 مقاتل غربي في الجيش اإلسرائيلي 0555تقرير:  .25
حرب األخيرة عل  قطاع غزة عن وجود عدد كبير من مزدوجي كشقا ال: محمد أمين -لندن 

الجنسية من المتطوعين األوروبيين واألميركيين في ققوف جيش االحتالل ااسرائيليك فضال عن 
 وجود معسساا خيرية تجمد التبرعاا لقالحا.

ا وجود وحقلا الجزيرة نا عل  ملف كامل و قا فيا المنلمة العربية لحقوح اانسان في بريطاني
أمهاا وآباف لهم أبناف يحملون الجنسية البريطانية يخدمون في جيش االحتالل ااسرائيليك وادعا 
المنلمة أنهم نلموا معخرا "حملة لدعم جنود جيش االحتالل وتقديم النقح لآلباف الذين لهم أبناف 

 يخدمون فيا".
ف األمهاا شكلن منلما تدع  وفي ةذا الملف الذي أرسلتا المنلمة للجزيرة ناك تقول إن ةعال

"Mahal Mumms عضواك انضم لها  10" بعد التحاح أبنائهن بالخدمة في جيش االحتاللك وتضم
 بعض اآلبافك ولها موقد عل  شبكة اانترنا وفيسبوك.

وقال مدير المنلمة العربية لحقوح اانسان في بريطانيا محمد جميل إنا وفقا للمعطياا التي لدى 
ةناك مائة جندي يحملون الجنسيتين البريطانية وااسرائيلية يخدمون في جيش  منلمتا ف ن

 االحتالل.
وتواقلا الجزيرة نا مد مكتب مسعول لجنة الشعون الداخلية بالبرلمان البريطاني كيث فازك الذي 

رغم  قالا المنلمة إنها راسلتا بهذا الخقوصك ولكن حت  تاريخ إعداد ةذا التقرير لم تتلح ردا مناك
 االتقال بمكتبا مراا عديدة.

وو قا المنلمة في الملف الذي أرسلتا للجزيرة ناك أسماف منلماا قهيونية تعمل عل  تجنيد 
متطوعين أجانب للخدمة في الجيش ااسرائيلي من االتحاد األوروبي وأميركاك وعل  رأس ةذه 

" من 1ح إحقائياا "سار أي(ك وبلغ أعداد المتطوعين وفSar- El" )1المنلماا تقتي "سار أي
 متطوعا. 4011قرابة  1011كافة أنحاف العالم لعام 

أن عدد مزدوجي الجنسية الذين يطلح عليهم "الجندي  -وفقا لمقادر إسرائيلية-وأكدا المنلمة 
 من دول االتحاد األوروبي والوالياا المتحدة األميركية ودول أخرى. 0000الوحيد" يقدر بى

أن" األميركي نشر في يوليو/تموز الماضي تقريرا لدان سايمون قدر فيا عدد وكان موقد "سي أن 
أميركيا بحسب "جمعية أقدقاف  700األميركيين الذين يخدمون في الجيش ااسرائيلي وقتها بحوالي 

 جيش الدفاع ااسرائيلي" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
 15/9/4514الدوحة،  نت، الجزيرة
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 استخدمنا الجيش في غزة وألقانا بعدها بالقمامة ن:جنود إسرائيليو .26

الهر تقرير إسرائيلي نشر األربعاف قورة قاتمة عن حياة بعض : ترجمة ققا - القدس المحتلة
الجنود الذين اشتركوا في العدوان البري عل  القطاع حيث يعانون من ضائقة اقتقادية قاسية 

 ضعف دعم الجيش لهم.أفقدتهم مساكنهم وتراكما عليهم الديون بعد 
وجاف في التقرير الذي نشرتا القناة العبرية ال انية أن بعضهم ال يستطيد النوم في الليل بسبب عدم 
قدرتا عل  تحقيل قوا يومهم وذلك بالرغم من تقانيهم في الدفاع عن الدولة كما قالواك حيث 

 ئوم.اعتبروا أن الجيش استخدمهم وألقاةم بعدةا ليواجهوا مقيرةم المش
ونقلا القناة عن أحد الجنود ويدع  "عيدان" الذي خدم في إحدى بطارياا القبة الحديدية إبان 
الحرب عن معاناتا جراف الحرب عل  غزة قائاًل: "إن والده مشلول وأما مريضة وتراكما عليا 

 ل".كألف شي 100الديون حت  وقلا ال 
قود ويوزع القحف قباحًا ليوفر دخاًل شهريًا ونوه إل  أنا كان يعمل قبل الحرب لياًل في محطة و 

ل قبل أن يتم استدعاعه لالشتراك في الحرب حيث تدةور وضعا االقتقادي بعد كآالف شي 6يقل 
وأبدى تذمره قائاًل: "ةذا ما يقعلا الجيش بجنودهك يستخدمهم ويلقيهم بعدةا في القمامة  انتهاف الحرب.

ك وسقنهي بعد عدة أسابيد أحدر القادة ولكن ال يهتم بنا وكل ميزانية الجيش تذةب كمعاشاا لكبا
 خدمتي العسكرية بدين متراكم ي قل كاةلي ودون مستقبل". 

 15/9/4514، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

 على استشهاد سنقرط احتجاجا   اد الجوز والصوانة والطوربو  ومواجهات القدسبضراب شامل إ .27
شهدا احياف من مدينة القدس امس مواجهاا عنيقة مد قواا  :اتيعيس  الشرب - القدس المحتلة

االحتالل اقيب خاللها العشراا بحاالا االختناح جراف الغاز المسيل للدموع ال  جانب اقاباا 
 16بالرقاص المطاطيك وذلك بعد االعالن عن استشهاد القت  المقدسي محمد عبد المجيد سنقرط 

قيب برقاقا معدنية مغلقة بالمطاط في الرأس الماضي األسبوع عامًا متق رًا بجراحا بعد أن أ
 الماضي في حي واد الجوز.

 بااطاراافي احياف واد الجوز والقوانة والطورك حيث اغلح الشبان الشوارع  االشتباكااوتقجرا 
 .النار فيهاك كما شهدا مدينة القدس اضرابا تجاريا شامال أشعلواالمطاطية وحاوياا القمامة حيث 
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واقتحم العشراا من جنود االحتالل ومن بينهم افراد في الوحداا الخاقة حي واد الجوزك حيث 
اشتبكا مد الشبان داخل الحي وخاقة في مشروع االوقاف قرب منزل الشهيد الذي توافد عليا 

 العشراا من السكان وابناف المدينة بعد االعالن عن استشهاد القت  محمد.
لجرح  ومن بينهم مسعف فلسطيني عبر طرح جانبية ترابية قرب مستشق  وتم نقل العشراا من ا

الهالل االحمر القلسطيني بسبب محاقرة مداخل الحي من قبل قواا االحتاللك والتي وضعا 
 حواجز في محيط الحيك لتقادي عبور مواطنين اسرائيليين الحي وتعرضهم للهجوم.

راا الشبان مستوطنة بيا اوروا عند الساعة وفي حي القوانة القريب من واد الجوز ةاجم عش
عليها االلعاب النارية ورشقوةا بالحجارة وزجاجة حارقة عل   أطلقواالسابعة والنقف مسافك حيث 

 مدخلها ما ادى ال  ةروب الجنود الذين كانوا يققون عل  بوابتها.
11/9/4514الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 قومية يهودية بجبل المشارف في القدس مخطط إقامة حديقةاالحتالل يوقف  .28

عبد الرعوف أرناعوط: أوقف المجلس األعل  للتخطيط والبناف ااسرائيلي تنقيذ إقامة  -القدس 
الحديقة القومية اليهودية عل  جبل المشارف بين بلدتي الطور والعيساوية في القدس الغربية وأعاد 

 طيط والبناف.المخطط إل  اللجنة اللوائية ااسرائيلية للتخ
وقال احمد قب لبنك الباحث الميداني والخبير في شعون االستيطانك لى"األيام"ك إن قرار المجلس 
األعل  ااسرائيلي جاف استجابة العتراض تقدما با جمعيتا "عير عميم" و"بمكوم" ااسرائيليتان 

 ولجنة السكان في بلدتي الطور والعيساوية.
ف نا ستتم إعادة المخططاا إل  اللجنة اللوائية للتخطيط والبناف  وأضاف قب لبنك "بموجب القرار

ااسرائيلية من اجل مناقشة المشروع من جديد وبخاقة أن المجلس األعل  اعتبر أن المخطط لم 
يقخذ بعين االعتبار احتياجاا جميد األطراف في المنطقة وبالتالي ف ن االحتماالا مقتوحة بشقن 

 مستقبل ةذا المخطط".
كانا سلطة الطبيعة والحدائح ااسرائيلية وبدعم من بلدية القدس الغربية بادرا إل  ةذا المخطط و 

 دونما. 740عل  ارض فلسطينية مساحتها  1011في العام 
وقال قب لبنك "السكان في بلدتي الطور والعيساوية كانوا تقدموا بمخططاا للتوسد في المنطقة إال 

لية رفضا المخططاا القلسطينية وقبلا بالمخطط ااسرائيلي وةو األمر أن اللجنة اللوائية ااسرائي
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الذي تم التركيز عليا في االعتراض الذي تم تقديما إل  المجلس األعل  والتخطيط ااسرائيلي وبناف 
 عل  ذلك فقد قرر اليوم )أمس( إعادة المخطط إل  اللجنة اللوائية ااسرائيلية للتخطيط والبناف".

آلن المشروع مجمد وستتم مناقشتا من جديد من قبل اللجنة اللوائية للتخطيط والبناف وأضافك "ا
 ااسرائيلية وسنرى كيف ستجري التطوراا بهذا الشقن".

وتعكد منلّمة "مخّططون ألجل حقوح التخطيط" )بمكوم( انا "ال تتوافر أمام الحّيين )الطور 
لمنطقة المخّققة وفح التخطيط للحديقة "الوطنية"ك والعيساوية( أي إمكانياا للتوّسد سوى باتجاه ا

وةي تعتبر بم ابة المخزون األخير للبناف المستقبلي بعد أن قودرا مناطح أخرى من أراضيهم 
 وشّيدا عليها الطرقاا والمعّسساا ااسرائيلية وغيره".

أكبر من تلك اآل ار التي وتابعاك "إن" اآل ار المتواجدة في منطقة الحديقة المقترحة ال تتحّل بقةمية 
أقيما عليها أحياف إسرائيلية في القدسك م ل )بسغاا زئيف وريخس شلومو( وغيرةما. إن" أةمية 

 اآل ار ال يمكن لها أن تمنح شرعية اعالن إنشاف حديقة وطنية في ةذه المنطقة".
11/9/4514األيام، رام هللا،   

 
 لقدس مهدد بالهدمألف منزل فلسطيني با 45"الجزيرة": أكثر من  .29

ألف منزل فلسطيني بالقدس مهددة بالهدم الذي تتعدد  10: أك ر القدس المحتلة-أسيل جندي
أساليباك فبعض القلسطينيين يضطرون لهدم بيوتهم بقيديهم لتجنب أجرة الهدم الباةلة التي تقرضها 

لياا التي تهدم ألف دوالر أجرة لآل 16سلطاا االحتالل عليهمك في حين يدفد آخرون أك ر من 
 بيوتهم.

بكل ما أوتيا من قوة تحاول سلطاا االحتالل ااسرائيلي تطبيح سياساتها الهادفة لتهجير المواطنين 
القلسطينيين من مدينة القدسك ومن ضمن ةذه السياساا ةدم منازلهم بحجة "عدم الترخيص والبناف 

 عل  أراض خضراف".
ام القلسطينيين الراغبين في الحقول عل  رخص بناف وتضد بلدية االحتالل شروطا تعجيزية أم

منازل أو أي عقاراا أخرى ال يستطيد المواطنون تلبيتها في معلم الحاالاك األمر الذي يدفعهم 
للبناف من دون ترخيصك وعندةا يضطر المواطن لدفد مخالقاا باةلة للبلديةك وقد يكون مقير 

ن دفد قيمة المخالقاا.  منزلا الهدم حت  وا 
المواطن توفيح الغزاوي ةدما سلطاا االحتالل منزلا ومنزل شقيقا قبل أسبوعين في حي الطور 

 بالقدس المحتلة.



 
 
 

 

 
           41ص                                     3337 العدد:     11/9/4514 خميسال التاريخ:

 

ك ومنذ ذلك الوقا حت  تاريخ ةدم 1996قال العزاوي للجزيرة نا "نسكن في المنزل منذ العام 
الر(ك ونحن ألف دو  691ألف شيكل ) 100المنزل دفعنا مخالقاا لبلدية االحتالل تقدر بنحو 

دوالر( أجرة الجرافاا واآللياا التي ةدما  16600ألف شيكل ) 60مجبرون اآلن عل  دفد مبلغ 
 المنزل".

15/9/4514الجزيرة، نت، الدوحة،   
 
 االحتالل يهدم مساكن فلسطينية في الخليل .31

لسطينية بهدم مساكن ف (9|10شرعا آلياا االحتالل ااسرائيلية منذ قباح يوم األربعاف ) الخليل:
 في منطقة "خشم الدر " قضاف الخليل جنوب الضقة الغربية المحتلة.

وأفاد راتب الجبور منسح اللجنة الوطنية لمقاومة االستيطان في يطا لى "قدس برس" أن االحتالل ةدم 
 بيطا تعود لمواطنين من عائلة الهذالين.  ال ة مساكن في منطقة "خشم الدر "

لا  ال ة مساكن لكال من عبد هللا احمد الهذالين ومقطق  سالم وأوضح أن عملياا الهدم طا
الهذالين وموس  أحمد الهذالينك مشيرًا أن آلياا االحتالل متواجدة بالمنطقة وتقوم بعملياا ةدم 

 وتجريف أخرى.
15/9/4514قدس برس،   

 
 عذبت أسرى غزة وأعدمتهم "إسرائيل"مؤسسات حقوقية:  .30

اا حقوقية فلسطينية تعن  بشعون األسرى إسرائيل وجيشها اتهما معسس: نابلس-عاطف دغلس
بتعذيب و"إعدام" أسرى فلسطينيين بعد اعتقالهم خالل العدوان عل  غزة الذي بدأ مطلد يوليو/تموز 

 يوماك واستندا إل  رواياا حية ممن تعرضوا لهذه االعتدافاا وشاةدوةا. 01الماضي واستمر 
ومعسسة الضمير لرعاية األسير إل  أن جنود االحتالل وخلص مركز أسرى فلسطين للدراساا 

وعناقر مخابراتا ارتكبوا "جرائم" بحح أك ر من مائتي أسير فلسطيني من القطاع بعد اعتقالهم 
درا  العديد تحا قانون "مقاتل غير شرعي".  وا 

ما حل واستعرضا المعسستان خالل ندوة نلما مساف ال ال اف بمدينة نابلس حال ةعالف األسرى و 
آخرين رةن االعتقال  16أسيراك وأبقا عل  نحو  110بهمك وقالتا إن إسرائيل أفرجا عن أك ر من 

 "وأعدما العشراا".
15/9/4514الجزيرة، نت، الدوحة،   
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 وحشيةاالحتالل القضى نتيجة ممارسات  األسير رائد الجعبريقراقع:  .32

رى والمحررين عيس  قراقدك المجتمد الدولي طالب رئيس ةيئة شعون األس :الحياة الجديدة -رام هللا 
بموقف ضاغط ايقاف جرائم سلطاا االحتالل بحح المعتقلين القلسطينيينك وبلجنة تحقيح دولية 

 للتحقيح في لروف المعتقلين واحتجازةم ومعاملتهم وتعذيبهم.
تمند حكومة لشسف ال توجد إرادة قوية »وأعرب عن استيائا من تققير المجتمد الدولي بالقول: 

ك معكدا أن الشهيد الشاب المعتقل رائد الجعبري قد قض  «االحتالل من االستمرار في جرائمها
ضحية ممارساا إسرائيلية وحشية في معتقالا االحتاللك ومحذرا بالوقا نقسا من خطر محدح 

ية كاملة عن بحياة المعتقلين نتيجة التعذيب اليوميك محمال إدارة المعتقالا ااسرائيلية المسعول
 استشهاد الجعبري وبقية المعتقلينك ومعربا عن اعتقاده بتعرض الشهيد لتعذيب أدى الستشهاده.

بدورةا اعتبرا حركة المبادرة الوطنية القلسطينيةك استشهاد االسير الجعبري "جريمة من جرائم 
كتراث للقضايا سيما وان ما يسم  بمقلحة سجونها تتعمد ااةمال الطبي وعدم االالاالحتالل" 
االمر الذي يجعل حياتهم عرضة للخطر حيث ان ةذه الجريمة لم تكن االول  ولن  ألسراناالقحية 

 األخيرة.تكون 
11/9/4514الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 مؤسسات حقوقية تؤكد فرضية القتل العمد في حادثة استشهاد األسير رائد الجعبري .33

عن حقوح األسرى في سجون االحتالل بعين الشك والريبة  ينلر ك ير من المدافعين حسن جبر:
عامًا( من مدينة الخليل  30للتقسير ااسرائيلي لحاد ة استشهاد األسير رائد عبد السالم الجعبري )

 الذي ادعا قواا االحتالل انا انتحر شنقًا.
" ك ي قطاع غزةقال نشقا الوحيدي الناطح ااعالمي لمقوضية األسرى والمحررين في حركة فتح فو 

لى "األيام" أن شبهة القتل العمد تدعمها حقيقة أن األسير الجعبري المعتقل منذ فترة ققيرة وال يحمل 
أي أمراضك مشيرًا إل  أن ذلك يعكد أن ما حدث جريمة اغتيال واضحة المعالم حت  وان حاولا 

خقاف جريمتها.  إسرائيل التضليل عل  ذلك وا 
ي قضايا األسرى عبد الناقر فروانة أن العشراا من األسرى استشهدوا من جانباك يعكد الباحث ف

في لروف غامضة داخل السجون كان آخرةم الشهيد الجعبريك منوةا إل  أن العشراا من األسرى 
 استشهدوا بعد خروجهم من السجن مباشرة بسبب أمراض ور وةا من السجن خاقة مرض السرطان.
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ألسرى بتشكيل لجنة تحقيح دولية لمعرفة أسباب استشهاد من جهتهاك طالبا منلمة أنقار ا
 الجعبريك معكدة أن حاد ة استشهاده تعد جريمة حربك وتشكل انتهاكًا لكافة مبادئ حقوح اانسان.

11/9/4514األيام، رام هللا،   
 
 على غزة استشهاد مواطنين متأثرين بجراحهما خالل العدوان .34

مواطنان متق ران بجراحهما التي أقيبا بها خالل العدوان  األربعافك ومياستشهد : الرأي –غزة 
 "ااسرائيلي" عل  قطاع غزة.

عاًما( لهر اليوم متق رة بجروح أقيبا بها خالل العدوان 03وارتقا سميرة حسن أحمد اللوح )
 يوًما للعال  من جروح وحروح في مستشق  المقاقد في القدس المحتلة. 00األخيرك بعد أك ر من 

عاًماك من سكان حي تل السلطان غربي 71قٍا سابح استشهد المسن عبد القتاح أبو سليمة وفي و 
رفحك متق را بجراحا الحرجةك التي أقيب بهاك خالل استهداف قادة القسام ةناك داخل منزل بتسعة 

 وكان يعاني من جراح خطيرةك نتيجة ااقابة التي تعرض لها. قواريخ.
15/9/4514عالم، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإل  

 
 يتوجهون إلى ألمانيا الستكمال عالجهم من غزة طفال   44 القاهرة: مطار .35

من األطقال القلسطينيين  41غادر مطار القاةرةك مساف اليوم األربعافك : أيمن قناوي -القاةرة 
عل  نققة المقابين جراف العدوان ااسرائيلي عل  قطاع غزة في طريقهم إل  ألمانيا للعال  ةناك 

الخيرية في ألمانيا. يرافح األطقال وفد طبي فلسطيني ألماني عقب وقولهم إل   الجمعيااإحدى 
 القاةرة أمس عبر معبر رفح.

11/9/4514الشرق، الدوحة،   
 
 رفح: "األونروا" تنقل آالف النازحين لمركزي إيواء وتواصل االستعدادات الفتتاح العام الدراسي .36

لة غوث وتشغيل الالجئين القلسطينيين "األونروا"ك معلم مراكز اايواف التي أخلا وكا محمد الجمل:
كانا تضم عشراا اآلالف من المواطنين النازحينك استعدادًا الفتتاح المدارس أبوابهاك مد بدف العام 

 الدراسي الجديدك قبيحة األحد المقبل.
جرى خالل األيام الماضية نقل  وأكد مدير مكتب "األونروا" في مدينة رفحك د.يوسف موس ك أنا

حوالي عشر آالف مواطن نازحك إل  مركزي إيواف شمال وشرح مدينة رفحك ويجري تقديم مساعداا 
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غذائية وعينية لهم بشكل منتلمةك إل  حين يتم حل مشكلتهم بقورة معقتةك عبر قرف بدل إيجار 
 لمن فقدوا منازلهم.

إعادة قيانة وتقةيل كافة المدارس التي تضررا جراف  وبين أن االستعداداا المذكورة اشتملا عل 
الققفك أو التي كانا تستخدم كمراكز إيوافك كما أطلقا "األونروا" حملة تنليف وتعقيم شاملة 

 لكافة المدارسك وأعادا تجهيز الققول الدراسية الستقبال الطالب.
11/9/4514األيام، رام هللا،   

 
 ين قبالة ساحل رفحاالحتالل يطلق النار تجاه الصياد .37

أطلقا الزوارح الحربية ااسرائيليةك لهر يوم األربعافك نيران أسلحتها الرشاشة ال قيلة تجاه مراكب 
 القيادين قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

دون وقوع إقابااك كما الحقا  أحدةاواستهدف إطالح النار المراكب بشكل مباشر ما أدى اقابة 
 أميال بحرية. 0ل  ال ة مراكب للقيادين في مساحة زوارح االحتال

ال ال افك أربعة قيادين من عرض البحرك وذلك في خرح جديد  يوموكانا قواا االحتالل اعتقلاك 
 للتهدئة المبرمة معخرًا في مقر بين فقائل المقاومة القلسطينية واالحتالل.

15/9/4514، فلسطين أون الين  
 
 يل وجنود االحتالل يصيبون شابا  بحروق في سعيرمستوطن يدهس طفال  بالخل .38

"األيام": أقيب طقل بجروح ورضوض بعد أن دةسا مستوطن بمركبتا قرب حارة جابر  -الخليل 
 في مدينة الخليلك فيما أقيب شاب بجروح وحروح خالل اقتحام قواا االحتالل بلدة سعير.

سنواا( بمركبتاك ما  6الجعبري ) وأفادا مقادر محلي بقن المستوطن دةس الطقل محمد فارس
 تسبب ب قابتا بجروح نقل عل  إ رةا للمستشق  لتلقي العال .

من جهة أخرىك أقيبك أمسك مواطن بجروح وحروح خالل اقتحام قواا االحتالل بلدة سعيرك 
 شمال شرقي الخليل.

11/9/4514األيام، رام هللا،   
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 الفلسطينيينسائقين البالقدس: فتية يهود يعتدون على جديدة  ظاهرة .39
نما تعهدتها إل  : 44عرب  ال تقتقر موجة العنقرية التي تغرح إسرائيل عل  األقوال فقطك وا 

األفعال واتساع لاةرة قيام فتية يهودك عل  األرجح أنهم محرضونك باالعتداف عل  سائقي سياراا 
 األجرة القلسطينيين المقدسيين.

  رقود السائح المقدسي زياد القواسمي في المستشق  بعد ووقل األمر بقحد ةذه االعتدافاا إل
اعتداف القتية اليهود عليا وتسببوا بكسر في أنقاك بعد أن قعدوا إل  سيارة األجرة في منطقة "كيكار 

وأكدا القناة ال انية للتلقزيون ااسرائيلي في تقرير حول ةذه اللاةرة ب تا مساف اليومك  ةحتولوا".
ةذا االعتداف ينضم إل  سلسلة طويلة من األحداث العنيقة والتهجماا الكالمية  األربعافك عل  أن

عل  سائقي سياراا األجرة المقدسيينك خالل األسابيد الماضية. وأضافا أنا تم اعتقال خمسة من 
وتبين أن "النواة القلبة" تضم عدة عشراا من القتية اليهودك ومعلمهم قاقرون  ةعالف القتية.
 هم ةدفا بجعل السائقين العرب ييقسون من العمل ومنعهم من كسب رزقهم.وضعوا أمام

وحول طريقة عملهمك ف ن ةعالف القتية يحيطون بسيارة األجرة ويطالبونك وأحيانا يهددونك المسافرين 
 بقال يدخلوا إل  سيارة األجرة إذا كان السائح عربيا.

"سقبق  ةنا ولن أدعك تكسب رزقك". وأضاف وو ح التقرير المقور أحد القتية يقول لسائح عربي: 
 القت : "لن أسمح لك وال ألي عربي بقن يحاول كسب الرزح في ةذه المدينة".

وقال أحد السائقين المقدسيين أن ةذه اللاةرة بدأا في أعقاب خطف وقتل المستوطنين ال ال ة قبل 
 سياراا األجرة التي يقودةا عرب.حوالي  ال ة شهور. وأضاف أن ةعالف القتية ينزلون المسافرين من 

15/9/4514، 48عرب   
 
 شهادة تخرج والدتها الشهيدةتتسلم  طفلة ناجية من العدوان على غزة .41

 تسلما طقلة ناجية من العدوان عل  غزةك شهادة تخر  والدتها الشهيدة في مشهٍد مع ر. :غزة
عامًا(ك التي  13أماني أبو جزر )وقعدا الطقلة عل  منقة التكريم لتستلم شهادة والدتها الشهيدة 

 ارتقا مد جميد أفراد عائلتها في العدوان االخيرك حيث لم يبح اال الطقلة.
بعنوان "القمود واألمل"ك حيث  10واحتقلا الكلية الجامعية في غزة أمس ال ال اف بتخريج القو  الى 

الستالم شهادة التخر ك لكن طلب القائمون عل  االحتقال تقدم أحد أفراد عائلة الشهيدة أبو جزر 
 الحضور فوجئوا بحضور طقلتها القغيرة الستالمهاك كونها الناجية الوحيدة من المحرقة الحدي ة.

15/9/4514القدس، القدس،   
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 أسيرا   14االحتالل يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق نادي األسير:  .40

اا االحتالل أقدرا وجددا أوامر إدارية "األيام": أفاد نادي األسيرك أمسك بقن سلط -رام هللا 
( أسيرًا منذ بداية أيلول الجاري في سجون االحتاللك منهم تسعة أسرى أقدرْا أوامر 14بحح )

إدارية بحقهم ألول مرة وةم من ضمن من تم اعتقالهم في الحملة التي تشنها سلطاا االحتالل عل  
ااداري بحقهم. فكل من األسير عرفاا ةدميك  آخرين تم تجديد االعتقال 0المواطنينك إضافة إل  

وعبد هللا فهمي شعبانك مشهور شاةر ديريةك أرسالن أبو خضر جميعهم ُأقدر بحقهم أوامر إدارية 
 شهور. 4لمدة 

11/9/4514األيام، رام هللا،   
 
 ماهر الطباع: تواصل انقطاع الكهرباء سيجهز على ما تبقى من اقتصاد غزة .42

شامي: حذر خبير اقتقادي فلسطيني من أن استمرار توقف محطة توليد عبد الغني ال -غزة 
ساعة يومياك يهدد ما  14الكهرباف في قطاع غزة عن العمل وانقطاع الكهرباف عن قطاع غزة لمدة 

تبق  من القطاعاا االقتقادية ويضعف إنتاجيتها وينذر بكار ة حقيقة سوف تع ر عل  األمن 
وقال د. ماةر الطّباع الخبير االقتقادي لى "قدس برس": "إن العديد من  الغذائي األساسي للمواطنين.

ن العمل بسبب انقطاع الكهربافك كما سوف يع ر بالسلب المطاحن والمخابز أوشكا عل  التوقف ع
عل  عملية إعادة إعمار غزةك وينذر بكار ة بكافة القطاعاا الخدماتيةك إضافة لعمل البلدياا التي 

تحليا المياه عل  مدار  تحتاجا الستمرار عمل مضخاا القرف القحيك وآبار المياه ومحطاا
 الساعة."

استنزاف موارد الموطنين حيث أن تكلقة تشغيل مولد متوسط الحجم وأضاف: "ةذا بااضافة إل  
دوالر( وتتحمل الشقح السكنية في األبرا  والعماراا  30للساعة الواحدة فقط تقدر بمائة شيكل )

السكنية أعباف مالية مضاعقة نتيجة استخدام السوالر ااسرائيليك ةذا بااضافة إل  قيمة فاتورة 
 ساعة". 14لتي تقتي وكقن الكهرباف موقولة عل  مدار الكهرباف الشهرية وا

وأشار إل  انا وبالرغم من غياب الكهرباف خالل فترة الحرب في شهري تموز )يوليو( وآب 
)أغسطس( الماضيين إال أن المواطنين في قطاع غزة تقاجقوا وقدموا بعد الحرب مباشرة حين 

اآللي وعند استالم فواتير الكهربافك حيث  خقما مستحقاا القواتير مباشر من البنوك للتسديد



 
 
 

 

 
           47ص                                     3337 العدد:     11/9/4514 خميسال التاريخ:

 

اشتك  معلم المواطنين من ارتقاع قيمة القواتير بشكل مبالغ فيا عل  الرغم من عدم وجود الكهرباف 
 خالل تلك القترة.

وتسافل الطّباع لماذا ال تقوم السلطة القلسطينية بخقم قيمة "ضريبة البلو" عن السوالر الوارد لقطاع 
شيكل فقطك  4شيكل عن كل لترك وبذلك يقبح لتر السوالر  160ر قيمتها بحوالي غزة والتي تقد

مليون شيكل  90وذلك مقابل المبالغ الموفرة نتيجة إيقاف المحطة والتي تقدر حت  اللحلة بحوالي 
يوم  40مليون شيكل يوميا عل  مدار  1نتيجة عدم توريد السوالر القناعي اليومي للمحطة بمعدل 

المحطة. وقال: "إن دعم السوالر من قبل السلطة القلسطينية بخقم قيمة ضريبية البلو لا منذ توقف 
أةمية كبيره جدا في تلك القترة الحرجة التي يمر بها قطاع غزة بعد تعرضا لحرب شرسةك وةذا أقل 

مليون مواطن يعيشون في قطاع غزة ويتمكنوا من  164واجب حت  يتم رفد جزف من المعاناة عن 
يل المولداا لساعاا أطول خقوقا ونحن مقبلون عل  فقل الشتافك كما سيكون لهذه الخطوة تشغ

 األ ر اايجابي عل  كافة األنشطة االقتقادية وكافة مناحي الحياة في قطاع غزة".
15/9/4514قدس برس،   

 
 المقبل في القاهرةمن الشهر  14 الـ مصر والنروج: مؤتمر إعادة إعمار غزة في .43

 11اتققا مقر والنرو  عل  عقد اجتماع المانحين لتمويل إعادة إعمار غزة في : الحياة –القاةرة 
المقبل في القاةرة. وكان وزيرا خارجية البلدين سامح شكري وبور  برند عقدا جلسة محاد اا مساف 

 بحضور وفدي البلدين. ال ال اف
لمحاد اا تناولا تطوراا القضية وأفاد الناطح باسم وزارة الخارجية المقرية في بيان أمس أن ا

القلسطينية واألوضاع في قطاع غزة والتحضيراا الجارية لعقد المعتمر الدولي اعادة إعمار غزةك 
ح مد السلطة والذي يتم تنليما بشكل مشترك بين الحكومة المقرية وحكومة النرو ك وبالتنسي

 الوطنية القلسطينية.
شهر المقبل بهدف تخقيف معاناة الشعب القلسطيني في القطاع وتم االتقاح عل  عقده في القاةرة ال

عادة بناف ما دمرتا الحرب األخيرة عل  قطاع غزة. وكان برند أجرى محاد اا مد األمين العام  وا 
للجامعة العربية نبيل العربي تناولا قضايا المنطقةك من بينها سبل التقدي لخطر تنليم الدولة 

 ااسالمية.
 11/9/4514الحياة، لندن، 
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 مع نظيره الروسي األوضاع في قطاع غزةيبحث وزير الخارجية المصري  .44
بحث وزير الخارجية المقري سامح شكري مد نليره الروسي سيرجي : وكاالا –الحياة الجديدة 

الفروفك األوضاع القلسطينيةك خاقة الوضد في قطاع غزةك إضافة إل  الترتيباا الجارية 
ك إن االتقال أمسإعمار غزة. وقالا الخارجية المقرية في بيان قحقي الستضافة معتمر إعادة 

الذي أجراه الوزير شكري مد نليره الروسيك تناول الجهود المبذولة الستئناف المقاوضاا غير 
 المباشرة بين الجانبين القلسطيني وااسرائيلي.

المقري الذي ساةم في  وبحسب الخارجية المقريةك أعرب الوزير الروسي عن تقدير بالده للدور
التوقل إل  اتقاح وقف إطالح النار بين الجانبينك واتقح الوزيران عل  ضرورة البناف عل  ةذه 
الجهودك وضمان تجنب تكرار استخدام العنف والقوة العسكرية في قطاع غزةك والعمل عل  استئناف 

ية نهائية وعادلة وشاملة مقاوضاا الحل النهائي بين الجانبين بما يعدي إل  التوقل إل  تسو 
 للقضية القلسطينية.

 11/9/4514الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 عم ان: "الشعبية للدفاع عن األقصى" تقرر تشكيل وفد للقاء المسؤولين العرب .45

علىىن المكتىىب التنقيىىذي للهيئىىة الشىىعبية األردنيىىة للىىدفاع عىىن األققىى  والمقدسىىاا تشىىكيل وفىىد أ  :انعّمىى
وأمين سىرةا وعىددًا مىن أعضىائهاك يتىول  عقىد لقىافاا عاجلىة مىد الجهىاا الرسىمية يضم رئيس الهيئة 

 القاعلة ذاا الشقنك للتداول معها حولا وجالف المالبساا المتعلقة بمدينة القدس.
جىىاف ذلىىك خىىالل اجتمىىاع طىىارئ للمكتىىب التنقيىىذي لتىىدارس األخطىىار المتقىىاعدة التىىي تشىىهدةا المدينىىة 

مواجهىاا دمويىة يتعىرض لهىا أةلنىا العىزل ةنىاك خىالل تقىديهم لإلجىرافاا  المقدسةك وما يتخللها مىن
واالنتهاكىىىاا واالعتىىىدافاا التىىىي يمارسىىىىها االحىىىتالل القىىىهيونيك واالقتحامىىىاا اليوميىىىة التىىىي ترتكبهىىىا 
جىرافاا الغلىح  قطعان مستوطنيا لسىاحاا المسىجد األققى  المبىارك تحىا حمايىة جىيش االحىتاللك وا 

د لبوابىىاا الحىىرم القدسىىي الشىىريف أمىىام العىىرب والمسىىلمينك ومىىا تناقلتىىا وسىىائل الزمنىىي اليىىومي المحىىد
 ااعالم من تساعالا تطال جهاا رسمية أردنية في

وعل  ضوف ما اتضح لدى الهيئىة مىن معطيىاا تبعىث على  القلىحك قىرر المكتىب التنقيىذي عقىد ملتقى  
لىون مقدسىيون ذوو حضىور فاعىلك مطلىد تشىرين ال ىاني المقبىلك ُيىدع  إليىا مم بوطني مقدسىي فاعىل 

 يدلون فيا بما لديهم من معطياا ومشاةداا ميدانية لما يجري ةناكك ومن تقوراا ينبغي اتخاذةا.
 11/9/4514 ،السبيل، عم ان
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 على مستوى األمة كلها فضل هللا: أي سقوط في فلسطين قد يكون قاتال   .46

 العلمىاف فىي العىالم ااسىالمي إلى  التعامىل العالمىة السىيد علىي فضىل هللااللبنىاني دعا المرجد الشيعي 
مىىىد القضىىىية القلسىىىطينيةك كقولويىىىة أساسىىىيةك إلىىى  جانىىىب العمىىىل للوحىىىدة ااسىىىالميةك مشىىىيرًا إلىىى  أن أي 

 سقوط لنا في فلسطينك قد يكون قاتاًل عل  مستوى األمة كلها.
القضىىية القلسىىطينية الىىذي فىىي كلمىىة ألقاةىىا فىىي المىىعتمر الىىدولي لعلمىىاف ااسىىالم لىىدعم  كوأكىىد فضىىل هللا

ن الخطىىر األكبىىر الىىذي يتهىىدد فلسىىطين بعىىد القىىهيونية العالميىىةك ةىىو خطىىر القتنىىة أيعقىىد فىىي طهىىرانك 
المذةبيىىىةك ةىىىذه القتنىىىة التىىىي يسىىىع  الك يىىىر مىىىن الىىىدول وااداراا الغربيىىىة إلىىى  تعميقهىىىا وتركيزةىىىا فىىىي 

لعىىىالم ااسىىىالميك وضىىىد فلسىىىطين المنطقىىىة. وأكىىىد أن علىىى  العلمىىىاف السىىىنة والشىىىيعةك وكىىىل مرجعيىىىاا ا
سالمية في سلم أولوياتهمك إل  جانب مشروع الوحدة ااسالمية.  كقضية عربية وا 

 11/9/4514 ،المستقبل، بيروت
 
 واإلسرائيلي فرعان لمشروع يريد السيطرة على منطقتنا "الداعشي"رعد: الخطران  .47

ننا في لبنان نواجا عىدوين وجىوديين: إ" :درئيس كتلة "الوفاف للمقاومة" النائب محمد رع قال :الزةراني
الخطر التكقيري الداعشي والخطر االسرائيليك وةما يشكالن فرعين لمشروع يريد أن يسيطر عل  كل 
منطقتنىاك وةىىو يسىىتخدم داعىش مىىن جهىىة ويسىىت مر قىدراا االسىىرائيلي مىىن جهىىة أخىرى وفىىي النهايىىة ةىىو 

حىىد أن اسىىرائيل تسىىتطيد أن تشىىّن حربىىًا علىى  لبنىىان الىىذي يتسىىلط علىى  الجميىىد"ك متسىىائاًل: "ةىىل يتىىوةم أ
 من دون إذن من االدارة األميركية؟".

وقال رعد خالل احتقال تقبيني أقامىا "حىزب هللا" ألحىد عناقىره حسىن حيىدر الىذي قتىل أ نىاف محاولتىا 
تقكيىىىك جهىىىاز التجسىىىس االسىىىرائيلي األسىىىبوع الماضىىىي: "إن مشىىىي القرفقىىىاف أمىىىام داعىىىش واسىىىرائيل ال 

د". ولقىىا الىى  أن "الدعايىىة التىىي نسىىجتها األنلمىىة وال قافىىة الغربيىىة وب تهىىا فىىي وسىىائل ااعىىالم وفىىي ينقىى
مناةجنىىىا التربويىىىة ةىىىي مىىىن جعىىىل العىىىدو االسىىىىرائيلي فىىىي نلىىىر النىىىاس أسىىىطورةك وةىىىم اآلن يمارسىىىىون 

 األسلوب نقسا في ااعالم والمواقف وبالتقريحاا والسياساا الجبانة والخائقة".  
  11/9/4514 ،، بيروتالمستقبل
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 تبدأ تحركا  واسعا  في األمم المتحدة بشأن فلسطين العربية الجامعة .48
بدأا جامعة الدول العربية تحركا عل  المستوى الدولي لمتابعة تنقيذ قراراا مجلس  :وفا –القاةرة 

سرائيلي االحتالل اال انهافوزراف الخارجية العرب األخير بشقن دعم خطة الرئيس محمود عباسك 
لشراضي المحتلةك وتوفير الحماية الدولية لشعبناك وخطة عمل الجامعة للتنسيح مد المجموعاا 

 االقليمية والجغرافية لدعم ةذا التحرك.
وقال األمين العام المساعد لشعون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية محمد 

رئيس عباس أمام الوزاري العربي معخرا بشقن التحرك قبيحك انا في ضوف الخطة التي عرضها ال
في القترة المقبلةك فهي تكتسب أةميتها من أنها تقتي بعد المواقف االسرائيلية المتعنتةك والعدوان 
االسرائيلي األخير عل  قطاع غزة وتك يف االستيطان الذي استشرى وتضاعف أربد مرااك اضافة 

 تبعها الجيش االسرائيلي في الضقةك ومخططاا تهويد القدس.ال  سياسة العقاب الجماعي التي ي
ك أن الرئيس قرر التوجا بهذه الخطة بعد موافقة الوزاري العربي عليها أمسوأضاف في تقريح لا 

لشمم المتحدةك خاقة مجلس األمن في حال رفض ترسيم حدود دولة فلسطين وفح حدود عام 
1967. 

وواردة في مبادرة السالم العربية التي قبلها المجتمد الدوليك وأشار ال  أن ةذه الحدود معروفة 
وكذلك كافة القراراا الدولية بما فيها قرار االعتراف بدولة فلسطين كدولة بققة "مراقب" في األمم 

 المتحدة.
وأوضح أن الدورة الجديدة للجمعية العامة لشمم المتحدة ستشهد حضورا عربيا مك قا للدفاع عن 

لعربية المطروحة عل  أجندة الجمعية العامةك وكذلك من خالل اجراف مشاوراا مد الرئيس القضايا ا
األميركي باراك أوباما الذي يرأس وفد بالده ال  اجتماعاا الجمعيةك وكذلك األمين العام لشمم 

 المتحدة بان كي مونك وبالتالي سيكون ةناك حراك عربي واسد من أجل ةذه القضايا.
ةذا التحرك بهدف التنسيح مد  ب عدادن المجموعة العربية في األمم المتحدة تقوم حاليا وبّين قبيح أ

 المعركة السياسية القلسطينية في األمم المتحدة. انجازمجموعاا اقليمية أخرى لتهيئة األجواف 
 وشدد عل  أن ةذه المرحلة الراةنة تتطلب وحدة الموقف القلسطيني حت  ال نعطي الذرائد للجانب

 الكرة مرة أخرى للجانب القلسطيني. اعادةاالسرائيلي ومن يدعما في األمم المتحدة 
 11/9/4514الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 وزير الخارجية الكويتي يزور فلسطين األحد .49
كويتيك اليومك أن وزير خارجية الكويا الشيخ قباح خالد القباح سيزور  مسعولأكد : أ ف ب

 ة يوم األحد المقبلك اجراف محاد اا تتعلح بالشقن القلسطيني والمقالحة.األراضي القلسطيني
هللا في تقريحاا نشرتها وكالة األنباف الكويتيةك إن  وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار

"زيارة الشيخ قباح األحد إل  األراضي القلسطينية تقتي في إطار الخطواا الكويتية لتعزيز العمل 
وأشار إل  أّن الوزير سيحاول المساةمة في المقالحة بين القلسطينيينك من دون  عربي المشترك".ال

 اادالف بمزيد من التقاقيل.
 11/9/4514السفير، بيروت، 

 
  طالبا  فلسطينيا   145مقاعد دراسية لـ تمنح التركية  "تراثنا"جمعية  .51

طالبًا فلسطينيًاك  110ركية مقاعد دراسية لى الت« ترا نا»ناضول: منحا جمعية األ - القدس المحتلة
مقطق  »في حقل أقيم في مدر  جامعة القدسك وقام بتوزيعها السقير التركي في فلسطين 

 «.قارينتش
ان قضية فلسطين تعد من أةم القضايا عل  الساحة الدوليةك وحجم مساعداتنا لغزة »وقال قارينتش 

عند ذلك فمساعداتنا مستمرة للقلسطينيينك وانا أشعر مليون دوالرك واألمر لن يتوقف  10بلغا 
بالقخر لدراسة القلسطينيين في تركياك فعل  القلسطينيين ان يتسلحوا بالعلم وال قافة ليدافعوا عن 

ومن جانب آخر أشادا نائبة رئيس جامعة القدس ققا نقر الدين بمستوى التعليم «. قضيتهم
 الطالب القلسطينيين يحلمون بالدراسة في الجامعاا التركية.األكاديمي العالي في تركيا مبينة ان 

 11/9/4514القدس العربي، لندن، 
 
 خطأ تقني "أراب آيدول"في  "إسرائيل": ظهور اسم "أم بي سي" .50

المملوكة لرجل االعمال السعودي الشيخ وليد « أم بي سي»د ب أ: قالا مجموعة قنواا  - الرياض
أراب »عل  خريطة عرضا في الحلقة ال انية من برنامج « ئيلإسرا»االبراةيم ان لهور اسم 

ك لمواةب الغنافك يوم السبا الماضيك كان خطق تقنيا تم تقحيحا الحقًاك نافية كل «آيدول
 االتهاماا بالتطبيد مد إسرائيلك التي أطلقها بعض النشطاف عل  مواقد التواقل.

 11/9/4514القدس العربي، لندن، 
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 م المتحدة إلصدار قرار دولي حول وقف النار في غزةمنقاشات في األ .52
ك ان أروقة األمم المتحدة في أمس" االخباري االسرائيلي nrgذكر موقد " :وكاالا –الحياة الجديدة 

نيويورك تشهد نقاشاا تجري خلف كواليس مجلس األمن لمناقشة قيغة القرار الواجب إقداره فيما 
غزة وذلك رغم مرور أسبوعين عل  وقف النار واحترام االطراف يتعلح بوقف إطالح النار في قطاع 

المعنية لاك لكن يبدو أن إسرائيل والدول الغربية معنية بترسيخ االتقاح عبر قرار يقدر عن مجلس 
األمن وذلك انطالقا من القرضية بان م ل ةذا القرار سيعزز استقرار الوضد وسيبعد جولة القتال 

 القادمة. 
قيغة قدمها األردن  القرار:العبري ان أعضاف مجلس األمن ناقشوا  الث قيغ لهذا وقال الموقد 

و انية قدمها األعضاف األوروبيون في المجلس و ال ا قدمتها الوالياا المتحدة التي يبدو أن إسرائيل 
ع تقضلها عل  غيرةا من القيغ واالقتراحاا ألن االقتراح األميركي ةو األقرب إل  طلب إسرائيل نز 

سالح غزةك ولتحقيح ةذه الغاية تعمل بع ة إسرائيل الدائمة لدى األمم المتحدة برئاسة السقير رون 
 بروشاور عل  تجنيد دعم وتقييد بقية أعضاف المجلس لالقتراح األميركي.

وأضاف الموقد ان نشاط البع ة ااسرائيلية يجري بوتيرة عالية جدا وذلك بهدف حرمان الدول العربية 
 ة فرقة حقيقية لتجنيد بعض الدول لقالح المواقف العربية بعيدا عن دعم الموقف ااسرائيلي. من أي

وقال غاا روتر "ةناك عدد من الشروط ال بد من تلبيتها قبل ان نبدأ بتحديد األموال التي يمكن ان 
ن دفعا أمواال يكون لها التق ير القعلي في عملية اعادة االعمار"ك مضيقا ان ةناك دوال مانحة سبح ا

اعمار غزة التي شهدا  الث حروب خالل سا سنوااك وال تريد ان تدفد أمواال اضافية  اعادة
 عل  مشاريد قد تتعرض للدمار في اية لحلة.

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربيك أةمية الجهود المبذولة لإلعداد لمعتمر من جهتا 
ك إن المعتمر أمسفي مقر الشهر المقبل. وقال في تقريحاا للقحقيين إعادة إعمار غزة المقرر 

الشهر المقبل وسيكون ةناك تنسيح بين األطراف المعنية وةناك فترة زمنية كافية  11سيعقد يوم 
 للتحضير. 

تشرين  11وفي رده عل  سعال حول زيارة الوفد الوزاري العربي ال  قطاع غزة وةل ستكون في 
ي نقس توقيا معتمر اعادة االعمارك قال العربي: "إن موعد زيارة الوفد الوزاري لم األول المقبل ف

 يتحدد بعد".
 11/9/4514الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 قطاع غزةحذر من تدهور جديد في ي في "إسرائيل" وروبياالتحاد األ سفير  .53
ي االسرائيلي كعن سقير " االخبار nrgموقد " نقل –وكاالا  -الحياة الجديدة  –القدس المحتلة 

االتحاد األوروبي في إسرائيل الرس فابورغ اندرسن قولا امس "ةناك عالقة بين االتقاالا غير 
المباشرة الجارية في القاةرة بين إسرائيل وحماس وما يجري في نيويورك "القرار الذي سيقدر عن 

 نيويورك سيكون اداة لتنقيذ ما يتم االتقاح عليا في القاةرة ".
وأوضح أن الدول المانحة تضد عدة شروط لضمان تدفح المساعداا االقتقادية إل  غزة م ل اتقاح 
لوقف إطالح النار طويل المدىك عودة السلطة الوطنية القلسطينية إل  قطاع غزةك الربط بين غزة 

الوضد  والضقة الغربية حت  يتم إحياف حلم حل الدولتين . وقال السقير االوروبي "إن العودة إل 
السابح أمر باا من شبا المستحيل. يجب الحقال عل  أمن إسرائيل لكن يجب أن نحقح األةداف 
السابقة ونحن مقممون عل  اال نعود إل  حالة عدم االستقرار التي كانا سابقا لكن اذا لم تتم 

 معالجة الوضد االنساني في غزة فان العنف قد يندلد قريبا".
وبي لدى اسرائيل ان ةناك "احتماال كبيرا" لعودة العنف ال  القطاع وربما وقال سقير االتحاد االور 

خالل بضعة اشهر فقط. ودعا الدبلوماسيان في معتمر قحقي عقداه في القدس ال  "ضرورة" رفد 
 االعمار. ب عادةالحقار الذي تقرضا اسرائيل عل  قطاع غزة للتمكن من البدف 

السرائيليين والقلسطينيين البدف "بقسرع وقا" في المقاوضاا ولتحقيح ذلك اعتبر اندرسن ان عل  ا
 المقريين دعوة الطرفين سريعا للعودة ال  القاةرة. ب مكانالنار دائما. واعتبر ان  إطالحلجعل وقف 

 11/9/4514الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 النهائي روسيا تدعو إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية حول قضايا الحل .54

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إل  استئناف المقاوضاا القلسطينية "ااسرائيلية" : كونا
حول قضايا الحل النهائيك وجافا ةذه الدعوة خالل اتقال ةاتقي أجراه الفروفك أمسك مد نليره 

ادال اآلراف حول وقالا وزارة الخارجية الروسية في بيانك إن الجانبين تب المقري سامح شكري.
تطوراا الوضد في الشرح األوسطك فيما قيم الفروف عاليًا الدور الذي أدتا مقر في تسوية األزمة 
حول قطاع غزة معربا عن دعم بالده لمواقلة القاةرة جهودةا في ةذا المضمار. وأضاف البيان أن 

دون تكرار حدوث مواجهاا بين الجانبين اتققا عل  ضرورة بلورة اتقاقياا نهائية من شقنها أن تحول 
 القلسطينيين و"ااسرائيليين" في قطاع غزة.
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وأكد أةمية استئناف المقاوضاا القلسطينية "ااسرائيلية" الشاملة بهدف تحديد قضايا الحل النهائي 
 لشراضي القلسطينية. 

 11/9/4514الخليج، الشارقة، 
 
 سرائيل"برلمانيون أوروبيون يطالبون بتجميد الشراكة مع "إ .55

طالبا مجموعة من النواب األوروبيينك أمسك االتحاد األوروبي ب يقاف اتقاقياا التعاون : كونا
منعا بع ة تققي حقائح أوروبية من إسرائيل المشترك وتقدير األسلحة إل  "إسرائيل" بعد أن 

زب "نورديك نائبًا في ح 13منعا إسرائيل وأكد النائب القبرقي نيوكلس سيليكيوتس أن  دخول غزة.
األخضر" ضمن مهمة تققي حقائح استمرا أربعة أيام إل  األراضي القلسطينية و"إسرائيل" من 

وقال إن الجولة شملا زيارة الضقة الغربية والقدس وبعض المستوطناا التي يتم بناعةا  دخول غزة.
سطينيين ولقاف نواب عل  األراضي القلسطينية المحتلةك إل  جانب تشييد الحائط الذي يعزز عزلة القل

 ومسعولين فلسطينيين و"إسرائيليين"ك إضافة إل  مم لي األمم المتحدة والمنلماا غير الحكومية. 
 11/9/4514الخليج، الشارقة، 

 
 ونرواالهند تتبرع بمليون دوالر لل  .56

يمة قام مم ل جمهورية الهند لدى فلسطين ماةيش كومار بتسليم شيك بق :الحياة الجديدة –رام هللا 
مليون دوالر أميركي للسيد سيلقاتوري لومبارداك مدير العالقاا الخارجية لوكالة غوث وتشغيل 

لشونروا. وأكد مم ل جمهورية  1014الالجئين القلسطينيين األونرواك كمساةمة الهند السنوية للعام 
الجئين يف معاناة الالهند عل  دعم حكومة بالده لشونروا في عملياتها وفي جهودةا لتخق

وتجدر ااشارة إل  أن حكومة الهند تسهم سنويا ومنذ فترة طويلة في ميزانية األونرواك . القلسطينيين
 إل  مليون دوالر أميركي. 1009/ 10وتم رفد المساةمة السنوية منذ العام 

 11/9/4514الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 طان اإلسرائيليدعوة لواشنطن للتدخل ووقف االستيالصحافة األمريكية:  .57
تناولا قحف أميركية سياسة التوسد االستيطاني ااسرائيلية في األراضي القلسطينيةك ودعا بعضها 
الوالياا المتحدة للتدخل لوققها وعدم البقاف شريكا قامتاك وأشار إل  وضد إسرائيل عالمة عل  

 األراضي المقادرة.
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يرمي بن عامي أشار فيا إل  تحديد إسرائيل فقد نشرا قحيقة لوس أنجلوس تايمز مقاال للكاتب ج
مساحاا كبيرة من أراضي الضقة الغربية من أجل بناف مزيد من المستوطناا ااسرائيلية عليهاك مما 

 أ ار جدال كبيرا.
دونم من أراضي محافلتي الخليل وبيا  4000وأوضح الكاتب أن إسرائيل حاولا مقادرة نحو 

ل بناف مستوطنة ضخمة جديدة أخرىك وقال إن ةذا ااجراف لحم جنوبي الضقة الغربية من أج
 ااسرائيلي بم ابة الشعرة التي ققما لهر البعير في ما يخص العالقة مد الوالياا المتحدة.

ودعا الكاتب الوالياا المتحدة إل  التدخل لوضد حد ألزمة االستيطانك وقال إنا يجب عل  الوالياا 
 للتوسد االستيطاني ااسرائيلي. المتحدة أال تبق  شريكا قامتا

من جانبها أشارا قحقية نيويورك تايمز إل  أن إسرائيل وضعا عالماا ويافطاا عل  األراضي 
 المقادرة التي تشير إل  أنها أراضي دولة وأنا يمند التعدي عليها أو االقتراب منها.

محافلتي الخليل وبيا لحم ُيشار إل  أن القرار ااسرائيلي بمقادرة آالف الدونماا في أراضي 
جنوبي الضقة الغربيةك وتحويلها إل  "أراضي دولة"ك قوبل بتنديد دولي واسدك كان أبرزه من الوالياا 

 المتحدة التي طالبا إسرائيل بالتراجد عن القرار.
 11/9/4514الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 الباردنهر سفراء الدول المانحة يتفقدون مخيم لبنان:  .58

القلسطيني حسن  -ولة فلسطين في لبنان أشرف دبور ورئيس لجنة الحوار اللبناني زار سقير د
منيمنة ومسعول ملف نهر البارد مروان عبدالعالك برفقة وفد من سقراف الدول المانحةك مخيم نهر 
الباردك وضم الوفد سقراف االتحاد األوروبي واليابان والقين وبعض الدول العربية والمديرة العامة 

 ونروا آن ديسمور.لال
وكان في استقبال الوفد مم لو الققائل واللجان الشعبية وفعالياا من أةالي المخيم في مكتب مدير 
مشروع إعادة إعمار المخيم. وجال الوفد في المخيم القديم وزار بعض المنازل التي جرا إعادة بنائها 

 واستمد ال  اقحابها.
ا وتققد مجمد المدارسك عقد لقاف بين الوفد ومم لي الققائل وبعد أن اطلد الوفد عل  عيادة األونرو 

واللجان الشعبية جرى خاللا الحديث عن عناوين األزمة التي يعانيها أةل المخيم وبشكل خاص 
ضرورة توفير التمويل اعادة إعمار المخيم القديم والتعويضك وا عادة إعمار ما تهّدم في المخيم 

وااغا ي واايجارااك حيث جرى تسليم مذكرة للوفدك وقد تحد ا الجديد ودعم البرنامج القحي 
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سقيرة االتحاد األوروبي معكدة أن نهر البارد سيبق  ضمن االةتمام وسيتّم تقديم دعم من أجل رفد 
 المعاناة عن أةلا.

 11/9/4514السفير، بيروت، 
 
 االنتحار في لبنان: شخص كل ثالثة أيام .59

 ال ة أيام في لبنان. وتشير التقديراا إل  زيادة نسبة االنتحار  ينتحر شخص واحد كل: مالك مكي
في المئة مقارنة مد األعوام السابقة. وتعود تلك األرقام إل   10في لبنان في العام الحالي بنسبة 

المركز الطبي في »وكشقها رئيس قسم الطب النقسي في  مختاراا مقادر قوى األمن الداخلي
« Embrace»الدكتور زياد نحاس خالل إطالح القسم وقندوح « يرواالجامعة األميركية في ب

ووزارة القحة العامةك الحملة الوطنية للوقاية من االنتحارك أمسك في اليوم العالمي للوقاية من 
 االنتحار.

يعتبر ةذا المعدلك وفح نحاسك أقل من المعدالا التي تسجلها الدول األوروبية واألميركيةك غير أن 
يرًا من العوامل ال قافية والدينية واالجتماعية التي تطمس حاالا االنتحار في لبنانك ما يشير ةناك ك 

إل  وجود عدد أكبر من الحاالا. ويعدي قغر المجتمد اللبناني وتالحم العائالا إل  زيادة األ ر 
 دة والمحيط.السلبي )شعور بالذنبك اللوم والققدان..( لحاالا االنتحار عل  أفراد العائلة الواح

 حالة كل  أربعين ثانية
 404000ك األسبوع الماضيك حدوث «منلمة القحة العالمية»يكشف التقرير األخير القادر عن 

لكل مئة  1164ك أي حالة انتحار واحدة كّل أربعين  انيةك أو بمعدل 1011حالة انتحار في العام 
عامًا. وتحدث  19و 10لقئة العمرية بين ألف نسمة. يشكل االنتحار  اني أةم أسباب الوفياا عند ا

في المئة من حاالا االنتحار في البلدان المنخقضة والمتوسطة الدخل. في البلدان  70نسبة 
األغن ك يبلغ عدد الرجال الذين يموتون منتحرين  ال ة أضعاف عدد النساف المنتحرااك بينما تبلغ 

رجل لكل امرأة واحدة. ويسجل االنتحار أعل   160النسبة في البلدان المنخقضة والمتوسطة الدخل 
معدالتا عند األشخاص الذين تجاوزوا السبعين عامًا عند الرجال والنساف وفي جميد أنحاف العالم. 
وتشمل الوسائل األك ر شيوعًا لالنتحار في العالم تناول المبيداا الحشريةك والشنحك واستخدام 

لعالمية إل  خقض االنتحار بنسبة عشرة في المئة بحلول األسلحة النارية. وتهدف منلمة القحة ا
 .1010العام 

 11/9/4514السفير، بيروت، 
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 مؤشرات إنهاء الشراكة .61
 أ.د. يوسف رزقة
تشككنا في مقال األمس في وجود شراكة حقيقية أو غير حقيقية في حكومة التوافحك وطلبنا ممن 

ويهدم شكناك ونحن لا من الشاكرينك ألن التوافح  يملك إجابة يقينية بالوجود أو شبا الوجود أن يردّ 
الوطني والشراكة الوطنية ةما مطلبان لكل أحرار فلسطينك ولكنهما ليسا مطلبْين للعبيد عل  

 ااطالح. ووعدناكم أن نقاري ما نحسبا معشراا انهاف الشراكة.
وتحدينا  وقال:ميركا( إنا تحدى بالمقالحة والشراكة مد حماس )إسرائيلك وأ عباس:قال الرئيس 

. ال أريد الحديث في الموقف العربيك ولكن موقف ؟!(والسعودية واألردن  )مقررفض كل من 
ما الشراكة مد حماس؟!(ك وقالوا إنا طلب من عباس إنهاف  نتنياةو المعلن كان إما المقاوضااك وا 

وبعد الحرب األخيرة عل  شراكتا مد حماسك كان ذلك قبل مقتل المستوطنين ال ال ةك وبعد مقتلهمك 
 غزة.

إن أميركاك واالتحاد األوروبيك وافقوا عل   وغيرةما:في الغرف المغلقة قال عباس وعزام األحمد 
استحوذ عباس عل  ورقة الحكومة في غزة  وبموجب اانشافحكومة التوافحك ووعدوا بالتعامل معهاك 

دة نحو الشراكةك ولم يقذن لوزراف الحكومة والضقةك ولكنا بعد االستحواذ عليها لم يتقدم خطوة واح
 )وزرافبالتواقل مد وكالف الوزاراا في غزةك ولم يحول للوزاراا مليما واحدا. ومن في غزة من 

ووكالف( يشربون الشاي لشسف في وزاراتهمك بينما مقالح المواطنين معلقةك رغما عنهم؟! وغزة 
 .تعيش فراغا خطيرا. وةذا أول معشرك وأقدم معشر

 انيا: قال محمود عباس: )إنا إذا  بتا مسئولية حماس عن قتل المستوطنين ال ال ةك فسيقك الشراكة 
الشراكة كما قلنا في غير ةذا المقال أكذوبة كبيرة(. واآلن وفي األيام األخيرة لمعركة  )طبعامعها(ك 

علم القيادةك عن  العقف المقكولك أو الجرف القامدك اعترفا حماس بمسئولية أفراد منها بدون
مقتل المستوطنينك وةذا أغضب عباسك ومن  مة جعلا أمام شهوة فك الشراكةك ب لية الضغط عل  

 حماسك ورش الملح عل  جراح غزة. وةذا معشر  ان.
 ال ا: لماذا ةذا الهجوم القاسيك والال منطقيك والمحشو بالمغالطاا عل  حماس بعد انتهاف المعركةك 

ي أو دوليك وفي وسائل ااعالمك مد استرجاع مسف للماضي وقققا وفي كل محقل إقليم
 المعلمةك التي انتها بخيرةا وشرةا باتقاح المقالحةك أو ةكذا يجب أن يكون.
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رابعا: لماذا يرفض عباس قرف رواتب المولقينك ويخقي إرادتا خلف ما أسماه حكومة الللك 
فك أليس الوكالف أعضاف منقذين لقراراا المكونة في خيالاك وخيال من كذب علياك من الوكال

الوزراف؟! فهل اتقل وزراف حكومتا مد الوكالفك أم تركوةم بال اتقالك وبال حول وال قوة؟!  م لماذا 
يتقند عباس بى)إسرائيل( والمجتمد الدولي لرفض قرف رواتب المولقين؟! عباس قادر عل  تمزيح 

وال الضرائب القلسطينية لو أرادك  م كيف كنتم القناع الققيح ةذاك وأن يقرف الرواتب من أم
ك واآلن 1007تقرفون رواتب لنقف عدد الموجودين اآلن عل  رأس عملهم في غزة قبل يونيو 

 ترفضون خشية من )إسرائيل(؟!
خامسا: لماذا عدتم في تقريحاتكم إل  ورقة الشرعيةك وقال عزام األحمد: المولقون في غزة غير 

? من القحةك ف ني 10هم حكومة غير شرعية؟!! ةب أن ما قالا األحمد فيا شرعيينك ألن من ولق
 م اتقاح الشاطئ مد حماس؟! وحماس التي  المقالحةكأسقلا: لماذا أبرم عباس واألحمد اتقاح 

 وشاركا في إنشاف حكومة التوافح ةي التي ولقا جّل ةعالف؟! وقعاك
راكةك ألسباب ال عالقة لها بالشرعيةك ألن الشرعية إن من يعود للعبة الشرعيةك يريد أن يخر  من الش

( ةي للمجلس التشريعي فقط.. ةذه معشراا خمسة كافية ودالة )الدستورالوحيدة الموجودة بحسب 
 وذاا مغزى.

إن سلوك رئيس السلطةك وسلوك حكومة الحمد هللاك وأقوالهماك وأقوال المتحد ين باسمهماك وتهديداا 
كةك إذا لم يتحقح كذاك وكذاك يعشر عل  قرار خقيك أو رغبة خقية ب نهاف رئيس السلطة بقك الشرا

الشراكة الشكلية مد حماسك ولكن مد تحميل حماس المسئوليةك ومن خالل رش الملح عل  جراح 
عاقة  غزة بعد الحربك وتسميم األجوافك ودفد حماس للقرارك ومن  مة استبقاف الحقار المشددك وا 

المانحة والشرعيةك أو القبول بعباس وسياستاك وااذعان لما يسمونا زورا ااعمارك بحجة الدول 
 السالح الواحدك والسلطة الواحدة.

ةذه معشراا عل  رغبة خقية انهاف الشراكة حت  في وجودةا الشكلي غير الملموسك وأحسب أن 
 في جيب المراقبين معشراا أخرى عديدة. هلل األمر من قبل ومن بعد.

15/9/4514، الينفلسطين أون   
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 خسرنا! .60
 د. أسامة جمعة األشقر

وال يعلم من  تعلمهاكبعضهم تتغّشاه التنليراا والقواعد المقمتة فيزن األمور بميزان القواعد التي 
وك يٌر منهم ال يخلو  أخرى!وكقنا ال مجال الست نافاا  وكتبوهكاست نافاا قواعده سوى ما قالوه لا 

 القاجر.من الهوى وطاعة السلطان 
وك يٌر منهم  بكلمةكوبعضهم يغيلا لقل االنتقار إذا لم يكن قد أنجزه ةو أو كان شريكًا فيا ولو 

 زالوا!وما  الجريمةككانوا شركاف في أقل 
ونقي االنتقار عن المقاومة في  ك“نقي الهزيمة عن " إسرائيل  أمرين:تترّكز حملتهم اليوم عل  

 والدمار.الكار ة  وتترّكز حجتهم عل  حجم غزة؛قطاع 
  نهزم!في البداية نقّر بقننا خسرنا ولكننا لم 

وفي أمكنة  الخدميةكوفي مرافقنا  بيوتناكوفي  جراحاتهمكوفي  أةلناككانا خسارتنا كبيرة في أرواح 
 وفي مقادر رزقنا القائمة. عملناك
 الذاةبة!األعضاف  وال يمكن تعويض األرواح أو موجعةكوكانا القاجعة  الكار ةكأدركْتنا  نعم!

 المطلوب!قّدمنا لكم االعتراف 
وةذا  جزئيًاككان انتقارنا  الحاسمكولكننا أيضًا لم ننتقر االنتقار  نهزم؛لكْن تذّكروا أننا لم 

لذلك لم تجد أحدًا يقف  االنتقاركوأشعرةم بلذة  المنكوبينكاالنتقار القغير أفرَحنا وأبهج أةلنا 
 شعبنا!أو يعّرض بمقاومة  أمام فضائية مشبوةة يسّبنا
وبان للجميد أن  عدوناكوأوجعنا  العّدةكوأعددنا  االستطاعةكوبذلنا  بشرفكشعر الجميد بقننا قاتلنا 

ُنجَرح  َنقتلكُنقَتل وال  َنضربكُنضَرب وال  كنا:فلم نعد نحن كما  ويتق ركعدونا يتوجد ويتقلم ويقاب 
 َنجرح.وال 

 ُةزمناك أنسقهم:فك يرون منهم يقولون عن  حققاكم يعلن عن انتقاٍر وعدّونا كان واقعيًا جدًا إذ ل
وتركنا األةداف الكبيرة  القغيرةكوآخرون يقولون إننا حققنا بعض األةداف  تعادلنا؛ يقولون:وآخرون 

 بنا.أما قومنا فهم مقّرون عل  إلحاح الهزيمة  تحقيح؛دون 
ولوال تلك األبواح السياسية  بذلككخرون وشعر معنا اآل انتقرناكلقد أجمد شعبنا عل  أننا 

 تاّمًا.القلسطينية والعربية التي شاركا في أقل االعتداف علينا لكان ااجماع 
 ةندسية!سققول لكم كيف انتقرنا بلغة 
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وكان يمكن أن أزيدةا لكنني ألزمُا نقسي بمنطح  سطحككان انتقاُرنا مكونًا من خمسة طوابح ولا 
 وباختقار: الهندسةك

 الطابق االستراتيجي األمني  األول:لطابق ا
العدو األمنية أال يكون في خاقرة " إسرائيل " قوة عسكرية تشّكل تهديدًا  استراتيجيةفقد اخترْقنا 

بل أقبحنا واقعًا مزمنًا  سالحنا!ولم يتمّكنوا من القضاف علينا أو نزع  خاقرتهمكوةا نحن في  أمنيًاك
 تمديداتا.لا 

 الطابق السياسي الثاني:الطابق 
إذ عجز عن تنقيذ أةم مطلب عل  قائمة أولوياتا وةو نزع سالح  سياسيةكتعّرض عدونا لهزيمة 

كما انتزع االتقاح قرارًا  الضقة؛وتمكين سلطة عباس في غزة لمواقلة سياستها في  المقاومةك
حمود عباس والمشكلة أن من يواقل فرض الحقار ةو سلطة م غزةكإسرائيليًا بقك حقار قطاع 

 السيسي.إضافة إل  سلطة فرعون مقر  الحقاركالذي ُكّلف بمتابعة ااجرافاا التنقيذية لقك 
 الطابق المعنوي  الثالث:الطابق 

بينما يشعر جميعنا بنشوة ما حققناه  جرىكفال يوجد قهيوني واحد يشعر باالنتقار أو الرضا عما 
 أخرى؛ة أن تواقل استعدادةا وتتقدم نحو مرحلة وباا الجميد يلح عل  المقاوم عسكريكمن إنجاز 

 نقسا.كما حلينا بتضامن العالم كلا معنا واتضاح قضيتنا في قلب العالم اللالم 
بينما كان  الحروبكولهر لنا أن المجتمد القهيوني مقّكك وضعيف وغير مستعد لدفد  من 

 وقموده.مجتمعنا في قمة عطائا 
ا حين رأتنا بملهر الضحية الحر الذي يقاتل بشرف وال يستجدي ورأينا كيف انقعلا الجماةير معن

فمن كان يقدح أن تخسر إسرائيل مئاا الملياراا نتيجة سقوط حمالتها ونهاية  والمساعدةكالشققة 
وتلهر أمام العالم كدولة فاشية مجرمة تمارس إرةاب  واألمريكيتيننتائج عالقاتها العامة في أوروبا 

 بالقوة؛دة من آخر الدول التي تمارس االحتالل المباشر ألراضي شعوب أخرى وتلهر كواح الدولةك
 القاعلة.وتنتشر برامج مقاطعة معسساا الكيان في المنلوماا االجتماعية األجنبية 

 الطابق القانوني الرابع:الطابق 
ر اادانة أن وتنتل جرائماكأقبح ةذا العدو ُمدانًا إعالميًا ونقابيًا وجماةيريًا في كل مكان عل  

وةذا األمر ال يتقّت  إال بطلب رسمي من سلطة عباس يقتي بعد  رسميةكتتحول إل  إدانة قانونية 
 الدولية.انضمام فخامة دولتا إل  اتقاقية الجانية 
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 الطابق العسكري الخامس:الطابق 
وةي  الكبيرةكل آلتا أدرك العدو أن قدرتا القتالية معدومة وأن ما يمتلكا ةو القدرة التدميرية من خال

ويقّجر أزماا داخلية  وا عالميًاكسالح خطير يرتد بك رة استعمالا عل  قاحبا سياسيًا وقانونيًا 
نسانية عل  المدى   البعيد.وا 

تمكنا المقاومة من تجريب بعض قدراتها العسكرية في مجال القناعة العسكرية وفي مجال التكتيك 
 مقبلة.ير إمكاناتها وقدراتها استعدادًا لمرحلة وعرفا أنها قادرة عل  تطو  العسكريك
 السطح المكشوف  العالي:الطابح 

أعطا المقاومُة الدليل العملي عل  أن ةزيمة إسرائيل ممكنة وأنها ال تحتا  جيوشًا جرارة بل حرب 
 حاسمًا.وأن دخول الضقة الغربية في المرحلة المقبلة سيكون  منلمةكعقاباا 

فهو دولة ال تحتمل لهورةا بملهر العاجز ولديها الك ير من  القاتلةكو عرفنا نقطة ضعف العد
وسّر ضعف العدو ةو في مجتمعا  والجوكاألرواح والمرافح والمقالح لتحميها في البر والبحر 

 األقلّي.الضعيف غير المستعد إال للقرار إل  بلده 
كنا التعامل مد قوة بشرية فلسطينية فهذا العدو ال يم نحنكوعرفنا نقطة ضعف  انية لهذا العدو وةو 

فهذه الكتلة البشرية القلسطينية في حالة  واحدةكتعاديا بمنطح مقاِوٍم وةي تعيش معا عل  أرض 
وةم رقيد ةائل للمقاومة إذا تهيقا لها لروف المشاركة القاعلة  العدوكالتحام مباشر مد جمهور 

 المقاومة.في فعالياا 
ضنا لخيانة حقيقية من سلطة عباس ومن النلام العربي بقيادة فرعون ولكن يجب أن نقول إننا تعر 

ذا كان  مة مواضد قد خسرنا فيها فقد كانا  وحلقائاكمقر  فقد كشقوا لهروا وأضعقوا موققنا ... وا 
 آتية من طرف ةعالف المجرمين ... ولوال ما فعلوه لكان انتقاُرنا بطعم آخر ... 

  باالنتقار!عرفتم لماذا نشعر 
11/9/4514  

 
 "دور إسرائيل في إرهاب القاعدة" .62

 جهاد الخازن
 ال ة آالف اميركي في  حواليالذي راح ضحيتا  1001اليوم يوافح الذكرى ال ال ة عشرة ارةاب 

ك عنوانا: 10/11/1001نيويورك وواشنطنك وةناك تقرير اميركي رسمي عن الموضوع يحمل تاريخ 
قدر « وبعده 11/9/1001راا قبل الهجوم اارةابي في التحقيح المشترك عن نشاطاا المخاب»
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ققحةك لم يقرأةا  14عن لجنتي االستخباراا في مجلسي الكونغرس. التقرير نشر كلا باست ناف 
 حت  اآلن سوى قلة من أعضاف الكونغرس الذين ُمِنعوا من كشف المعلوماا فيها.

انوا سعوديينك ما جعل أعداف المملكة في ذلك اليوم المشعوم ك 19إرةابيًا من أقل  14نعرف أن 
العربية السعودية يزعمون أن لها عالقة باارةابك وةو دخول في االستحالةك ألن الحكومة السعودية 

 في حينا واليوم كانا في حرب مد اارةابيين.
 ققحة ملطخة باألسود لمند قرافتها. 14ةناك  396ققحةك وبعد الققحة  434التقرير في 
ضد »محقح االميركي جاستن ريموندوك وةو شوكة في خاقرة اسرائيلك نشر لا موقد القحافي ال

قرب نهاية الشهر الماضي تحقيقًا عليمًا عن دور اسرائيل في ذلك اارةابك وةو دور « الحرب
أشارا اليا شبكة تلقزيون فوكس اليمينية في سلسلة من أربد حلقاا تحد ا عن مئاا الجواسيس 

منهمك بينهم عسكريونك بعد اارةابك وكذبهم  60الوالياا المتحدة واعتقال أك ر من ااسرائيليين في 
عل  المحققين الذي دلا عليا أجهزة كشف الكذب. ةناك أيضًا شهاداا أعضاف في الكونغرس رأوا 
الققحاا الممنوعة مد إشاراا ال  معرفة اسرائيل باارةابيين وخطتهم وسكوتها عنهم. المقال 

ك وزير عبد العزيزية عندي لمن يريدهك فقكمل بالقديح العزيز الراحل األمير نايف بن باانكليز 
 .1011الداخلية السعودي في حينا وولي العهد بعد ذلك حت  وفاتا عام 

في جلساا معا. وأختار من مقابلة في مكتباك استمرا  11/9األمير نايف حك  لي عن إرةاب 
ل  ورح قغير لونا أخضر فاتح وعليا المملكة العربية حت  ساعاا القباح الباكر كتبتها ع

 السعوديةك وزارة الداخليةك مكتب الوزير. ةو قال:
لن أدافد عن اارةابيين ولكن ال أعكد إنهم عملوةا. ةذا مخالف للحقيقة والمنطح )كان يعتقد أنهم 

 أقل قدرة من عملية بهذا الحجم(.
الرأي العام. وكان يعرف النتائج. إذا كان أحد في العالم الذي عملها درس النتائجك والسلبياا عل  

 يعرف فهو إسرائيل.
إذا كانوا )اارةابيون( مسلمين فهم عملوا عماًل يسيف ال  ااسالم... يعني عمالف أو من الجهل أن 
يعذوا االسالم والعرب كلهم ويشوةون )قورة( االسالمك وي يرون الرأي العام االميركي ضد العرب 

 سلمين.والم
أيلول ورافةا القهيونية. ال دالئل مادية إ باتًا أو نقيًا. لو وقعوا )االرةابيون( في يد  11ققة 

السلطاا السعودية لحكم عليهم بالقتل. ال أتقور أن جماعة بن الدن عندةم القدرة عل  م ل ةذا 
 العمل. ةو أكبر منهم.
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 ئيل.في العمل االجرامي تبحث عن المستقيد. المستقيد اسرا
ال رغبة لنا في معاداة اميركا أو أي بلد اوروبي. العدوانية االميركية مقلقة. أنا غير راٍض عنها. 

 أتمن  أن تعود العالقاا السابقة بينناك مقالح واحترام متبادل وحقوح السيادة.
ائيل )عن العملياا االنتحارية القلسطينية( كمسعول أرفض ةذا العملك كمواطن أعيده. ال يهزم إسر 

سوى وحشية )اريل( شارون. رفضوا كل القراراا. أين اتقاح اوسلو؟ الساداا ضي"د نقسا. عرفاا 
 عل  الطريح. اسرائيل قوة غاشمة تخالف القراراا والمعاةداا الدولية.

عندما ُطِرَد االخوان المسلمون من مقر وسورية جاعوا الينا. احتضناةم ولقينا منهم جزاف سنمار. 
قرف )أذكر أنني قلا لا: طعنوكم في اللهر؟ رد: طعنونا في القدر واللهر. إال أن أساعوا الت

 6ققحة مد تتمة في  14في  13/1/1004ةذه الكلماا غير مسجلة في مقابلة تحمل تاريخ 
ققحاا عن إرةاب نيويورك وواشنطنك وةو كالم سبح أن سمعتا منا وطلبا في جلستنا الطويلة 

 أن يعيده ألكتبا(.
 هللا األمير نايف. م لا في الرجال قليل.رحم 

11/9/4514، الحياة، لندن  
 
عادة بناء الثقافة الفلسطينية .63  المصالحة الفلسطينية وا 

 بروفيسور عبد الستار قاسم
منذ أن نشبا الخالفاا واالنقساماا القلسطينيةك والرأي يقول إن الشعب القلسطيني بحاجة إل  

لحة بين فتح وحماسك ذلك ألن المقالحة قد تنهار في أي تحقيح وحدة وطنية وليس مجرد مقا
وقا وتبعا لذلك ينهار التقاةم القلسطيني الداخلي.  م ال يجوز ربط مستقبل الشعب القلسطيني 
بالعالقاا الققائلية القلسطينية. الققائل يمكن أن تختلف في أي لحلة وألتقا األسبابك ويعود 

ف من جديد. ولهذا لم أكن أتوقد وكما تحد ا مرارا وتكرارا أن بذلك الشارع القلسطيني إل  االختال
تستمر المقالحة وال أن يختقي االنقسام القلسطيني. في الوقا الذي تم فيا توقيد اتقاح مقالحةك 

 كان االنقسام ما ال ولم يختف للحلة واحدة. وقد عان  االتقاح من ققور شديد في التالي:
وفح قواعد العاداا العربية التي ترى في تبادل القبل وسيلة فعالة  القلسطينيةتما المقالحة  -1

وال أكل  القهوةانجاز المقالحااك ووفح قاعدة العيش والملح. تبادل القبل لم يعد قالحا وال تناول 
المناسف. عل  من يريد إقامة مقالحة أن يبحث أوال عن أسباب الخالف  م يذةب إل  وضد 
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سطينية ُسلقا سلقاك وقيغا عل  عجلك وبقيا في مهب الريح قابلة للسقوط الحلول. المقالحة القل
 في أي وقا.

يقعب عل  أي اتقاح أن يقمد إن لم يقم عل  أسس ومبادئ واضحة يتمسك بها الذين يعنيهم  -1
االتقاح. االتقاح الذي تم بين فتح وحماس اتقاح إجرائي وليس اتقاح مبادئك ولم يكن من الممكن أن 

مد أول ةبة ريح. االتقاح كالبنيانك ال يمكن لا أن يقف رأسيا إن لم تكن ةناك أسس واضحة يقمد 
تحكم سلوك المتققين. االتقاح القلسطيني لم يناقش المبادئ التي يمكن أن يجتمد عليها القلسطينيون. 

ان العربية فاالتقاح م ال ال يبين الموقف من التنسيح األمني مد إسرائيلك وال العالقاا مد البلد
وااسالميةك وال العالقاا مد قوى المقاومة في المنطقةك ولم يوضح السبيل الذي يسلكا القلسطينيون 
للحقول عل  بعض حقوقهم. ولم يميز االتقاح بين المقاومة واارةابك وال الموقف من الدعم المالي 

ال من المقاوضاا القاشلة مد األجنبي للسلطة القلسطينيةك وال من البناف االقتقادي القلسطينيك و 
الكيان القهيوني. لم يكن ةناك ذكر ألي مبدأ من المبادئ يحدد سلوك وسياسة كل فقيلك أو يلزم 
الققائل بموقف معين. لقد تركا األمور عل  غاربها. حت  مسقلة االنتخاباا التي ةي إجرائية لم 

د بالتزامن مد إقامة حكومة فلسطينية يتم تحديد موعد لها عل  الرغم من موعدةا كان يجب أن يتحد
 توافقية.

االتقاح ااجرائي ال يقمد ألنا ال يهتدي أ ناف التطبيح بمبادئك وتوقيد اتقاح غير مبدئي يعشر 
عل  ضيح أفح لدى السياسي القلسطيني. ومشكلة ةذا السياسي أنا يسير عل  خط  الحكام العرب 

 من حيث أن كل حاكم يعرف كل شيف.
خذ الققيالن الكبيران في محاد اتهما التقالحية باالعتبار أن ال قافة الوطنية القلسطينية قد لم يق -3

أقابها التلوث عبر السنواا. الققائل القلسطينية اقتتلا بالرقاص الحي والقنابل أ ناف وجودةا في 
ةذه ال قافة األردن ولبنانك وترسخا لدى أبنائها  قافة رفد السالح بوجا القلسطينيك وقد تمددا 

لتمتد إل  الشارع القلسطيني في الضقة الغربية وقطاع غزة. لقد ساةما ةذه ال قافة الملو ة وما زالا 
تساةم حت  اآلن في دعم  قافة الزعرنة التي يمارسها نقر ال بقس في عددةم في المدن والقرى 

المتبادلة والضغائن واألحقاد القلسطينية. السنواا السابقة ب ا في نقوس الناس الك ير من الكراةية 
بحيث أخذ يعبر بعض القلسطينيين أن حروبهم الداخلية أول  باالةتمام من حروبهم مد العدو. وقد 
أخذ الخقام الداخلي أشكاال متعددة بحيث أقبح التعاون مد العدو أةم بك ير من التعاون مد ابن 

تخريب النسيجين االجتماعي واألخالقي الققيل اآلخر. وقد ساةم التنسيح األمني مد إسرائيل في 
للشعب القلسطينيك ف ذا كان لوحدة وطنية فلسطينية أن تتم ال بد من تطوير  قافة جديدة تقضي 
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عل  ال قافة المستجدة. كان مطلوبا من الققائل التركيز عل  برامج تعليمية وا عالمية وتربوية 
ضيقة لقالح ااطار األوسد وةو شعب وسياسية ذاا قيم وطنية لكي يخر  الناس من أطرةم ال
 أةمية ةذا األمر؟ الستيعابفلسطين. لكن ةل لدى الققائل القدرة العلمية والتحليلية 

كان من المقروض العمل عل  إخرا  الناس من أسر الققائل ونلراتها الضيقة للمجتمد إل  ما ةو 
 أعم وأشمل ليتكون مجتمد فلسطيني قحي.

لعشرين الماضية وةي سني اتقاح أوسلو ةوياا سياسية فلسطينية متشرذمة لقد تشكلا عبر السنين ا
ولكل ةوية مقالحها الخاقة التي تتناقض في ك ير من األحيان مد الهوية القلسطينية المهانة. 
فكيف التقاح مقالحة أن يقمد أمام ةوياا جزئية قد تجذرا نقسيا ومعنويا في ققوف الشعب 

 القلسطيني؟
 ةة الفلسطينيالوحدة الوطني

ك يرون ةم الذين يتغنون بالوحدة الوطنية القلسطينية ويدفعون باتجاه تحقيقها. لكن ك يرين أيضا 
يلنون أن رعيتهم الخاقة لشمور تشكل األرضية القالحة لتحقيح الوحدة الوطنية القلسطينيةك وةاذ 

 نوع من الهذيان السياسي.
 عمل التالي:حتى تتحق وحدة وطنية فلسطينية، ال بد من 

كتابة مي اح وطني فلسطيني. كل شعوب األرض لها موا يح ودساتير أو تقاليد سياسة وقانونية  -أ
تجمعها إال الشعب القلسطيني عل  الرغم من أنا أحو  الشعوب إل  مي اح يجمد الكلمة. المجلس 

  درجة االغاف بناف الوطني القلسطيني الققيح ألغ  الك ير من بنود المي اح وعدل بعض المواد إل
عل  طلب إسرائيل وأمريكا بحيث لم يعد ةناك مي اح. المي اح ضروري ألنا يوضح األةداف التي 

ويدخل في الوسائل واألساليب الم ل  التي يجب  الوطنيةكيعمل الشعب عل  تحقيقها والمبادئ والقيم 
سلوك األفرادك ويسترشد بها الناس االستعانة بها لتحقيح األةداف. المي اح أو الدستور بوقلة تحكم 

إن ضلوا. فكيف لشعب يبحث عن الحرية أن يتحرر إذا كان غير قادر عل  قياغة معايير سلوكا. 
وال يوجد فقائل في الساحة القلسطينية تتحدث عن أةمية ةذا األمر ما يشير إل  أن كل فقيل 

 يريد أن يبق  سيد نقسا حت  لو أضر بالقالح القلسطيني.
يتم بعد كتابة المي اح إعادة بناف منلمة التحرير القلسطينية وفح مبادئا وبطريقة يشارك فيها  -ب

الجميد. منلمة التحرير مللة لكل الشعب القلسطينيك وةي ال تستطيد أن تكون كذلك إن لم تكن 
 قاحبة مي اح يجمد عليا الجميد.
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ة األشخاص والققائل الذين ال ومن الضروري إنشاف محكمة دستورية أو مي اقية لمحاسب -ا
يلتزمون ببنود المي اح. التراث القلسطيني مليف بتجاوز الموا يح القلسطينية والقرارااك والمجلس 

 الوطني القلسطيني الذي يجب أن يكون الحارس عل  المي اح الذب ألغي كان عل  رأس منتهكيا.
 15/9/4514، رأي اليوم، لندن

 
 نيمرتكزات للمشروع الصهيو  3  .64

 محمد السعيد إدريس
يومًا عل  قطاع غزة من الضقة الغربية عادا إليها مرة أخرى بعد انتهائها  01كما بدأا حرب ال

في تطور شديد األةميةك يعني أن الضقة ةي المستهدف دائمًا من المشروع القهيونيك وليس قطاع 
مكاشقاا غير مسبوقة غزةك بل ربما يكون قطاع غزة ةو الحل عل  نحو ما ورد من مقارحاا و 

وردا عل  لسان الرئيس القلسطيني محمود عباس في لحلة افتقد فيها كل قدرة عل  ضبط 
 األمريكي" بحقوح الشعب القلسطيني المشروعة . -األعقاب والتستر عل  العبث "ااسرائيلي 

عب فقي محاولة للهروب من استحقاقاا الجريمة التي ارتكبا في قطاع غزة ليس فقط ضد الش
القلسطيني: أرواحا وممتلكاتاك بل وأيضًا ضد الدولة والمجتمد داخل الكيان القهيونيك نقلا 
قحيقة "يديعوا أحرونوا" عن موشي يعلون وزير الحرب القهيوني أن تكلقة عملية "الجرف 

ملياراا دوالرك قررا حكومة الكيان ورئيسها الهروب إل  األمام والتحرك  9القامد" تجاوزا ال
ريد لوضد العربة أمام الحقان ومند أي إجراف أو خطوة أمريكية أو مقرية في اتجاه تحريك الس

قطار التقاوض مجددًاك وتوقيل رسالة للجميد مقادةا أن الخيار االستراتيجي ل"إسرائيل" لم يعد حل 
باا ةذا الدولتينك الذي تتحمل الوالياا المتحدة مسعوليتاك ويقملا القلسطينيون والعرب معهمك بل 

الخيار متركزًا حول ةل "الدولة اليهودية" القادرة عل  تحقيح شعار "دولة واحدة لشعب واحد"ك أي أن 
 تتحول بحدودةا التاريخية إل  دولة يهودية للشعب اليهودي وحده دون غيره .

ة الهروب إل  األمام بهدف اافشال المسبح ألي تحرك ةدفا تجديد التقاوض مد السلطة القلسطيني
حول "حل الدولتين" واستكمال مقاوضاا التهدئة الدائمة في قطاع غزةك وبهدف تسويح انتقار 
ل"ااسرائيليين" بعد أن عجزوا عن تحقيقا بعدوانهم ااجرامي عل  قطاع غزةك جاف عبر إجرافين 

 اليهودية.يتكامالن معًا في مشروع إقامة الدولة 
أو األقلية العربية القلسطينية داخل الكيان القهيوني  1944ااجراف األول جاف موجهًا إل  عرب ك

عبر إعداد مشروع قانون قدمتا كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" إل  الكنيسا يقضي ب لغاف اعتبار اللغة 
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العربية لغة رسمية  انية داخل الكيانك إضافة إل  حزمة أخرى مكملة من مشروعاا القوانين ةدفها 
تقتقر المواطنة داخلها عل  اليهود فقط دون غيرةمك ةذا المشروع يضد  جعل "إسرائيل" دولة يهودية

القامدين أمام أحد خيارين: إما القبول بقن يهودوا  قافيًا ويذوبوا تمامًا وسط األغلبية  1944عرب 
ما أن يرغموا عل  اللجوف  %10)وةم يم لون اآلن  الكيان.اليهودية داخل  من سكان ةذا الكيان(ك وا 

 الكيان.الترانسقير( خار  القسري )
ااجراف ال اني كان إقرار الحكومة وبعدةا المجلس الوزاري المقغرك وعل  لسان وزير الدفاع يعلون 
ضم أربعة آالف دونم في وسط الضقة الغربية تتبد خمس قرى تقد بين بيا لحم والخليل قريبًا من 

اف عبر إعالنها "أراضي دولة" ما ضم ةذه المساحة الشاسعة ج .1944ال حدود الضقة مد مناطح 
يعني نزع ملكيتها من أقحابها وتخقيقها للمنقعةك حيث تقرر ضمها إل  مستوطنة "غوش 

 عتقيون".
القرار قدر باعتباره قرارًا عقابيًا "إسرائيليًا" ردًا عل  ما وققوه ب"جريمة اختطاف وقتل المستوطنين 

من شن "إسرائيل" عدوان "الجرف القامد" عل  قطاع ال ال ة" بالقرب من مدينة الخليل قبيل أيام 
غزةك أي أن ةذا القرار لا ارتباط بتداعياا عدوان "الجرف القامد" ومحاولة لتسويح انتقار أو 
الحقول عل   من من ةذا العدوان الذي عجز عن تحقيح أةدافاك خاقة ةدف "نزع سالح 

 ".المقاومة
القراراا التي تهدف إل  توسيد "غوش عتقيون" وربطها ةذا القرار جاف ليكمل سلسلة من الخطط و 

 ومداخلها.بالقدس المحتلة 
دونمًا "كقراضي دولة" في منطقة  944حيث كانا "إسرائيل" قد قادرا في إبريل/ نيسان الماضي 

"النبي دانيال"ك كما حولا موقد "جقعوا ناحال" إل  مستوطنة تعليمية قبل تحويلا إل  مستوطنة 
 الغربية.لتوسد االستيطاني في الضقة ضمن إطار ا

القرار سياسي دون ريبك وةو قرار عقابي ردعي من ناحيةك وقرار شديد االرتباط بمشروع التوسد 
االستيطاني وضم وتهويد كل ما يمكن ضما من أراضي الضقة الغربية لقرض مشروع "دولة واحدة 

يطاني في بيان الترحيب بالقرار لشعب واحد"ك ةذا المعن  أوضحا مجلس "غوش عتقيون" االست
الحكومي بضم ةذه المساحة الشاسعةك بقولا: "إن ةدف قتلة الشبان ال ال ة كان زرع الخوف فيناك 

 وعرقلة حياتنا اليوميةك والتشكيك في حقنا في األرض" معكدًا أن "ردنا ةو تعزيز االستيطان" .
عربية أخرى تعتقرةا األزماا األمنية يرى في العراحك وفي سورياك وربما في اليمنك وليبيا ودول 

األمريكيون وقبلهم "ااسرائيليون" أن التقسيم ةو الحلك كان ةذا ةو شعار جون بايدن نائب الرئيس 
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األمريكيك لحل األزمة في العراحك وأقبح شعارًا لقرض النلام الشرح أوسطي البديلك كما أسماه 
د توماس فريدمان الشهر الماضي في "نيويورك تايمز" الرئيس األمريكي باراك أوباما في حدي ا م

ب"نلام سايكس بيكو" في تعليح عل  مغزى سيطرة تنليم "داعش" عل  مناطح واسعة من شمال 
 سوريا.غرب العراح وشمال شرح 

وفي فلسطين أضح  الشعار "االستيطان ةو الحل" لقرض مشروع "إسرائيل دولة يهودية" الذي 
حدة ورئيسها أوباما في الوقا الذي يتعمدون فيا تزييف الواقد والزعم بانحيازةم تدعما الوالياا المت

إل  "حل الدولتين" وقيادتهم جوالا متتابعة من المقاوضاا ليس لها من ةدف غير منح 
 "."ااسرائيليين" الزمن الكافي لقرض خيار "االستيطان ةو الحل

تبار اللغة العربية لغة رسمية  انية داخل الكيان إن رد القعل األمريكي عل  مشروع قانون إلغاف اع
آالف دونم الجديدة ةو مجرد  4ال كان "القما" وال شيف غيرهك وكان رد فعلها عل  قرار ضم 

دعوة الحكومة "ااسرائيلية" إل  التراجد عن خطتها من دون أي إجراف عقابيك مد الحرص عل  لقاف 
وماجد فر  لبحث حزمة من الموضوعاا تتضمن  وفد فلسطيني في واشنطن يضم قائب عريقاا

وقف إطالح النار في قطاع غزة والمقاوضاا التي يجب أن تستكمل حسب توضيح جنيقر بساكي 
 األمريكية.المتحد ة باسم وزارة الخارجية 

لكن ما لم تشق أن تكشقا المتحد ة أن ةذا اللقاف ةدفا احتواف مساع فلسطينية الستقدار قرار من 
سنواا انهاف االحتالل "ااسرائيلي"ك كذلك الحتواف ما تحدث عنا  3لمتحدة يحدد مهلة األمم ا

منلمة وةيئة دولية من  001ب الرئيس القلسطيني محمود عباس من أن القيادة القلسطينية ستلتحح 
 قدمًا.ضمنها التوقيد عل  بروتوكول روما لمحكمة الجناياا الدولية إذا لم تتحرك المقاوضاا 

عباس المضي قدمًا في ةذا التحرك باستئناف المقاوضااك وكقن استئناف المقاوضاا يغني  ربط
عن جدية العزم في ةذا التحركك يعني أمرًا خطيرًاك وال ينسجم مد المعلوماا الخطرة التي كشف 

البيرة" وتحدث فيها عن  -عنها في اجتماع الهيئة العامة اقليم حركة فتح في محافلة "رام هللا 
رفضا لمقترح حل قضية الالجئين عل  أساس ضم أراض من سيناف المقريةك معكدًا أن "إسرائيل" 
ال ماند لديها "أن تكون ةناك دولة في قطاع غزة" وال تقبل إال بحكم ذاتي للضقةك مشيرًا إل  أن 

ربد من كيلومتر م 1600اقتراح ايجور ايالند مستشار الحكومة "ااسرائيلية" الذي ينص عل  إضافة 
 أراضي سيناف إل  قطاع غزة ةدفا إقامة دولة غزة الكبرى .

الكالم واضح وخطر: دولة غزة الكبرى من ناحيةك وضم الضقة إعمااًل لمبدأ "االستيطان ةو الحل" 
إمعانًا  1944من ناحية  انيةك وذلك بالتوازي مد فرض لجوف جديد أو "ترانسقير جديد" عل  عرب 
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ة لهعالف القلسطينيين ومن ناحية  ال ة ةي مرتكزاا المشروع القهيوني في طمس الهوية العربي
اقامة "إسرائيل دولة يهودية"ك ويبق  السعال األةم دون إجابة حت  اآلن: ما ةي مرتكزاا المشروع 

 القلسطيني في مواجهة المشروع القهيوني؟
11/9/4514، الخليج، الشارقة  

 
 فإسرائيل وحلف مقاومة اإلسالم المتطر  .65

 افيعاد كالينبرغ
االيرانيون كانوا نازيينا الجدد ال  أن استُبدلوا بحماس. وعرض نتنياةو والمتحد ون في ركابا التهديد 
الذي عرضوا اسرائيل لا عل  أنا قنبلة موقوتة ستضطر اسرائيل في غضون أشهر ال  عمل 

ياةو االتقاح الذي قيغ مقعولها حت  لو عملا وحدةا "وليما العالم". وعّرف نتن ابطالعسكري 
يرانبين الغرب  بعد أن تول  روحاني الحكم بقنا خدعة ضخمة وطعم ابتلعا الغرب الغبي لضعقا.  وا 

وكرر نتنياةو آنذاك المبدأ السياسي المحبب اليا وةو أنا ال يوجد من ُيتحدث معا. فالقوة ةي 
 الحكمة والتقاوض ةو الغباف.

ك وةو اتقاح يعخر البرنامج إيرانسياسية وتوقل ال  اتقاح مد ولم يتق ر الغرب بحكمة نتنياةو ال
ذاالذري االيراني عل  األقل )وةو ما لم يقعلا كل تهديدنا وةز سيوفنا(.  أردنا الحكم بحسب  وا 

االنخقاض الشديد لنغمة كالم متحد ين اسرائيليين فانا يبدو أنهم يعتقدون في القدس ايضا أنا برغم 
الذرية( فان مقدار الخوف قد  إيران)وعند اسرائيل سبب سائغ للخشية من أن المشكلة لم ُتحل 
 انخقض انخقاضا كبيرا.

لكن ما ةو أةم من مسقلة مكان الخط االحمر في رسم القنبلة الذرية الذي عرضا رئيس وزراف 
مد االيرانية. كانا تتقح  لإلجرافاااسرائيل عل  العالم في االمم المتحدةك ةو القورة المركبة 

عل  أن السياسة الوحيدة ةي "ال  الجحيم ما يعتقده  إيراناسرائيل ما كان محمود احمدي نجاد يحكم 
 منا باةلا عن  إيرانالعالم". فالدبلوماسية كلماا وال ُيحتا  ال  كلماا مد وجود جيش. ودفعا 

 توجهها المغرور ةذا ال  السياسة. ودفعا عن ذلك عزلة شديدة وازمة اقتقادية.
عل  دولة غير عقالنية في لاةر االمر  -الخندقة في المواقد القائمة  –ا كنا توقعنا ردا "اسرائيليا" اذ

متمسكة بمجموعة أحالم دينية بعلمة اقليمية واخالقيةك فقد تبين أننا كنا واةمين. فالذي حدث 
قا ققير قوا معيدا مرشحا معتدال نسبيا وغير ذلك في غضون و  إيرانبالقعل أن الجمهور في 
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ما كان حت  ذلك الحين راية السياسة االيرانية. ومهما يكن رأينا في االتقاح مد الغرب في المدى 
ن لم يواطيف القلب اللسان.  البعيد فانا يقعب أن نتجاةل حقيقة أنا استسالم للضغط الغربي وا 

ال  خطواا  يرانب لكن الققة ال تنتهي ةناك فقد أفض  لهور داعش وتقكك ُعرى الدولة العراقية 
أعدافةا االكراد بسالح وعبرا عن استعداد بمعاونة الشيطان االكبرك  إيرانواعية اخرىك فقد أمدا 

الوالياا المتحدةك عل  عمل يرمي ال  وقف العامل الجديد الذي نجم في المنطقة. وكل ذلك يعني 
االقليمية والعالمية. يقضل  أن اليران "غير العقالنية" سياسة تقوم عل  قرافة يقلة لخريطة القوة

االيرانيون أن يستهينوا بالعالم لكن المشكلة ةي أن االستهانة لها  من. ويقضلون أال يتعاونوا مد 
. إن عدو إيرانالوالياا المتحدة. لكن المشكلة ةي أن الوالياا المتحدة اآلن لم تعد أكبر مشكالا 

 يدركون ةذا. إيرانعدوي قديقي وةم في 
أمكن االستمرار عل  النحو  إذاسرائيل أقل منهم ادراكاك فلماذا يتم تغيير اتجاه التقكير لكنهم في ا

المعتاد )القخر القومي بديال عن السياسة؛ ومقالح دولة يهودا والسامرة بدل مقالح دولة اسرائيل( 
لم تعد وليمِض الواقد ال  الجحيم؟ إن قعود القوى الجديدة في الشرح االوسط معناه أن اسرائيل 

المشكلة الرئيسة عند دول كمقر واالردن والعربية السعودية. فهي معنية بحلف يوقف االسالم 
المتطرف. فعدو عدوي قديقي. وليسا اسرائيل ةي الدولة الرئيسة في ةذا النادي. لكن يجب علينا 

 خالفب كي نستطيد أن ندخل النادي أن ندفد رسوم الدخول وةي اتقاح مد القلسطينيين مقحوب 
مستوطناا؛ ألنا سيقعب عل  نلم الحكم "المعتدلة" من غيره أن يروجوا للحلف االقليمي الجديد 

 بين الجماةير في دولها.
ذاتوجد أخطار في ةذا االتقاحك لكن اآلمال التي يتيحها لنا تقوقها بعشراا األضعاف.  لم تكن  وا 

تي أتيحا لها كي تدفد قدما بمقالح حكومة نتنياةو قادرة عل  أن تالحل القرقة لمرة واحدة ال
 دولة اسرائيل الحيوية فيجب أن تنقرف.

 10/9/1014ك يديعوا
 11/9/4514، الحياة الجديدة، رام هللا
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