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 "إسرائيل" السلطة الفلسطينية عطلت فتح تحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية ضد   نإ تقولوثيقة  .0

ن السلطة الفلسطينية أعلى وثيقة تؤكد  حصل ، أنهلندنمن  ،21/9/1024 ،"12"عربي موقع ذكر
رفض وزير الخارجية رياض  عطلت فتح تحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، بسبب
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المالكي تبني دعوى تقدم بها وزير العدل الفلسطيني للمحكمة للتحقيق بجرائم االحتالل في عدوانه 
 األخير على قطاع غزة.

فقد وجهت مدعي عام المحكمة الجنائية السيدة "فاتو بنسوده" رسالة رسمية لمكتب قانوني فرنسي 
دعي العام بغزة إسماعيل جبر برفع دعوى في الجنائية ضد مكلف من وزير العدل سليم السقا والم

إسرائيل، قالت فيها إنها لن تتمكن من فتح تحقيق في االتهامات الموجهة إلسرائيل بارتكاب جرائم 
 من إعالن روما المنظم ألعمال المحكمة الجنائية. 21/3حرب، بناء على المادة 

تخول  21/3" نسخة منها إلى أن المادة 12عربيوأشارت المدعي العام في الرسالة التي تنشر "
السلطة الفلسطينية طلب االنضمام إلعالن روما وتقديم إقرار للمحكمة الجنائية بفتح تحقيق في 
الجرائم التي ارتكبت أثناء العدوان األخير على غزة، ألن السلطة أصبحت تمتلك صفة الدولة، بعد 

ى منح فلسطين وضع "دولة غير عضو" في نوفمبر عام لألمم المتحدة عل العامةموافقة الجمعية 
1021. 

قرار فتح  ولكن المدعي العام تقول في الرسالة المشار إليها إن إجراءات االنضمام إلعالن روما وا 
تحقيق ال يمكن أن يتم إال بتفويض من رئيس فلسطين أو رئيس وزرائه أو وزير خارجيته أو أي 

، وأكدت إنها سألت وزير خارجية السلطة رياض المالكي في شخص مخول من الحكومة الفلسطينية
إن كانت الدعوى التي قدمها وزير العدل  1024اجتماعها معه بالخامس عشر من آب/أغسطس 

تمثل السلطة، ولكنها لم تتلق "ردا إيجابيا" منه، ما يعني أنها غير مخولة في هذه الحالة بفتح تحقيق 
 رسمية من السلطة بهذا الخصوص. مع إسرائيل بسبب عدم وجود دعوى

وكانت السلطة الفلسطينية قد تعرضت لنقد شديد من مراقبين وقانونيين بسبب امتناعها عن االنضمام 
إلعالن روما، وتقديم إقرار للمدعي العام للجنائية بفتح تحقيق في جرائم االحتالل في قطاع غزة، 

اإلقرار، ما فسر لدى مراقبين بخضوع السلطة  على الرغم من امتالكها للحق القانوني لتقديم هذا
سرائيلية لمنعها من اتخاذ هذا القرار.  لضغوط أمريكية وا 

ولم تقتصر االنتقادات للرئيس عباس على معارضي السلطة الفلسطينية فقط، بل إن مسؤول ملف 
عالن المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات وجه لوما شديدا لعباس بسبب عدم انضمامه إل

روما والتوجه للجنائية الدولية، حيث قال في تسجيل صوتي مسرب، إن عباس يرفض التوقيع على 
االنضمام للمؤسسات الدولية بسبب التزامه إلسرائيل والواليات المتحدة بعدم القيام بذلك، مضيفا إنه 

منع نتنياهو من قال ألبو مازن أنه يستطيع من خالل التوقيع على االنضمام لهذه المؤسسات أن ي
 السفر خارج تل أبيب واعتباره "مجرم حرب"، ولكن أبو مازن رفض ذلك.
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 وفيما يلي النص الكامل لترجمة الرسالة: 
 السادة غيلي ديفير وشركاهم

 فرنسا  -ليون
 عبر اإليميل 

  1024أغسطس  24التاريخ: 
 عزيزي السيد ديفير 

على  1024يوليو  30يوليو ويوم  12مكتبي يوم أكتب إليك باإلشارة إلى الوثائق التي قدمتها ل
الترتيب بالنيابة عن موكليك السيد وزير العدل في فلسطين، صاحب السعادة سليم السقا، والمدعي 

 العام في محكمة العدل بقطاع غزة السيد إسماعيل جبر. 
( 2) 22 قد قدمت بموجب المادة 1024وكانت الوثائق المؤرخة في الخامس والعشرين من يوليو 

إلى قبول  1024(، بينما سعت الوثيقة المؤرخة في الثالثين من يوليو ”اإلعالن“من إعالن روما )
( من اإلعالن. فيما يتعلق بهذا 3) 21( بموجب المادة ”المحكمة“تفويض المحكمة الجنائية الدولية )

 الخطاب الوثيقة، يرجى مالحظة ما يلي: 
ن الدول بإمكانها منح التفويض للمحكمة من خالل من اإلعالن، فإ 21بحسب نص المادة 

( ( أو من خالل التقدم بطلب بهذا 2) 21انضمامها إلى اإلعالن بحيث تصبح طرفًا فيه )المادة 
( (. ليس لدي شك بأنك على علم 3) 21الخصوص إلعالن اإلقرار بصالحيات المحكمة )المادة 

إبريل  3نو أوكامبو كان قد أصدر قرارًا بتاريخ بأن سلفي المدعي العام السابق السيد لويس موري
، والذي خلص فيه 1009يناير  11بخصوص الطلب الذي تقدمت به حكومة فلسطين يوم  1021

من  21إلى أنه لم يتم استوفاء الشروط المطلوبة من أجل ممارسة الصالحيات بموجب المادة 
، والذي 1021نوفمبر  19يوم  76/29رار اإلعالن. وبعد أن تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة ق

المتحدة إلى دولة مراقب غير عضو، أوضحت حينها بأن قرار  األممغيرت فيه وضع فلسطين في 
الجمعية العامة لألمم المتحدة لم يكن ذا أثر رجعي على الطلب المقدم بهذا الشأن لدى المحكمة، 

.  والسبب في ذلك 1009ب الذي قدم عام وهو بذلك لم يحل مشكلة عدم الصالحية القانونية للطل
كيان “(، كان وضع فلسطين في األمم المتحدة، وهو 1009أنه حينما قدم الطلب )أي في عام 

، يعني أنها لم تكن مؤهلة لقبول صالحيات المحكمة من خالل التصديق على إعالن روما ”مراقب
ولكن بعد تبني الجمعية العامة لألمم  (.3) 21أو من خالل التقدم بطلب إقرار بموجب أحكام المادة 

، أصبح بإمكان فلسطين تفعيل تفويض المحكمة إما من خالل االنضمام إلى 76/29المتحدة للقرار 
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 21اإلعالن أو من خالل التقدم بطلب جديد لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 
 ( يقر فيه بتفويض المحكمة بممارسة صالحياتها.3)
من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، فإن رئيس الدولة ورئيس  6ناء عليه، وبموجب المادة وب

الحكومة ووزير الخارجية فقط دون غيرهم يحق لهم تمثيل الدولة انطالقًا من وظائفهم، ودون الحاجة 
ة ما. أما غير التعبير عن إقرار الدولة باالنضواء في معاهد التامة فيإلى إبراز إثبات بالصالحيات 

للدولة لهذه األغراض فقط إذا ما أبرزوا ما يثبت  يعتبروا ممثلينذلك من األشخاص فيمكن أن 
الصالحيات التامة، أو أن يبدو من ممارسة الدولة المعنية أو من مجمل الظروف األخرى أن نية 

له بالصالحيات الدولة معقودة على اعتبار ذلك الشخص ممثاًل للدولة لهذه األغراض وعلى تخوي
 الكاملة. 

، التقيت بوزير الشؤون الخارجية في فلسطين، سعادة السيد رياض 1024في الخامس من أغسطس 
المالكي، حيث قدمت له توضيحات طلبها بشأن اآلليات المختلفة التي يمكن من خاللها لدولة أن 

اإلطار القانوني إلعالن تعبر عن قبولها بصالحيات المحكمة الجنائية الدولية وبشكل أعم بشأن 
 1024روما. سعيت خالل ذلك االجتماع التأكد مما إذا كان خطابكم المؤرخ في الثالثين من يوليو 

قد قدم نيابة عن السلطة الفلسطينية، إال أنني لم أتلق أي تأكيد إيجابي. وبناء عليه، ال يوجد لدى 
على أنه  1024الثالثين من يوليو مكتبي أي أساس قانوني يمكنه من اعتبار أو معاملة خطاب 

صادر عن ممثل لفلسطين حاصل على التفويض المطلوب الذي يؤهله للتقدم بطلب إقرار 
 ( من اإلعالن. 3) 21بصالحيات المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 

ولهذه األسباب، وبموجب الممارسة المتعارف عليها في مكتبي، فإن خطاب الثالثين من يوليو 
من اإلعالن وليس على أنه طلب باإلقرار  22سيعامل على أنه مراسلة ذات عالقة بالمادة  1024

 (. 3) 21بالتفويض بموجب المادة 
ويسعد مكتبي أن يستمر في المساعدة وتقديم أي توضيحات إضافية قد تحتاجونها بشأن هذه 

 القضايا 
 المخلصة 
 فاتو بنسوده

 المدعي العام
 .ؤون الخارجية في فلسطين سعادة السيد رياض المالكينسخة إلى وزير الش
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كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية كشفت ، 22/9/1124الجزيرة نت، الدوحة،  وأضافت
أن السلطة الفلسطينية حالت حتى اآلن دون بدء تحقيق رسمي من قبل المحكمة في جرائم الحرب 

 ا يثير تساؤال عن احتمال تعرضها لضغوط خارجية.وهو م غزة،اإلسرائيلية األخيرة في قطاع 
تو اوحصلت وحدة الصحافة االستقصائية في الجزيرة على وثيقة سرية قالت فيها المدعية الغامبية ف

بنسودة إنها "لم تتلق تأكيدا إيجابيا" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن الحكومة 
ما  الجرائم،وزير العدل الفلسطيني للمحكمة لفتح تحقيق في تلك الفلسطينية وافقت على طلب تقدم به 

 يعني أن السلطة الفلسطينية لم تصدق على الطلب.
وقال المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس للجزيرة إن القيادة الفلسطينية إما 

أو أنها غيرت رأيها من  المحكمة،يين إلى أنها لم تقر إحالة شكوى وزير العدل والنائب العام الفلسطين
 اللجوء إلى المحكمة.

 
 مع السيسي : موضوع التوطين في سيناء لم يطرح إطالقاً عباس .2

نفى الرئيس محمود عباس في مستهل حديثه في اجتماع القيادة بمقر الرئاسة بمدينة رام هللا،  :رام هللا
ئل اإلعالم حول قيامه ببحث موضوع التوطين جملة وتفصيال صحة األنباء التي تناقلتها بعض وسا

في شبه جزيرة سيناء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما رأت القيادة ان الحملة الدولية 
ضد االرهاب تفتقر حاليا الى أي بعد سياسي يعالج قضايا شعوب المنطقة خاصة حقوق المواطنة 

لقومي والطائفي والعرقي، وتفتقر كذلك الى التصدي وحماية وحدة الشعوب وأوطانها ووقف التمييز ا
لمعالجة القضية المركزية األبرز وهي قضية فلسطين حتى يمكن تجفيف المنابع التي يتغذى عليها 

 االرهاب والتطرف بكل أشكاله.
: قيل بعد زيارتنا لمصر أنه جرى حديث مع الرئيس السيسي حول التوطين في سيناء، عباسوقال 

ن أين جاءوا به وأؤكد لم يطرح اطالقا هذا الموضوع معه وال مبرر وال ضرورة لذلك، وال أدري م
 ونعرف موقف السيسي الرافض لهذا الموضوع.

م، عندما قيل بتوطين الالجئين في 2927وأضاف: قضية التوطين في سيناء، مطروحة منذ عام 
وفي حينه أثيرت حولها ضجة غزة في سيناء وتوطين الالجئين من الجوالن في منطقة البوكمال، 

كبيرة، وقامت الدنيا وانتهى األمر في اإلعالم إال أنها عادت مرة أخرى على لسان ايغورا ايالند الذي 
بدأ يروج لها ويطرحها إال أن مصر لم تقبل ولم تصغ لذلك عندما أثير الموضوع مجددا في عهد 

 مبارك، وهذه المسألة لم تطرح في مصر وال في سوريا.
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ابع: المسألة طرحت في عهد محمد مرسي وكان حديث جدي لكنها ما لبثت وانطفأت والسيسي وت
عندما كان وزيرا للدفاع أصدر قرارا بتحريم بيع األرض في سيناء وحصل الشيء نفسه تقريبا في 
عهد مبارك مع الشهيد ياسر عرفات "أبو عمار" عندما كنا نريد بناء مطار رفح وكان ينقصنا أمتار، 

إعطاء سنتمتر واحد من أراضي مصر، فالقضية انتهت ولم تبحث إطالقا  أستطيعقال مبارك: ال و 
 ما استوجب التنويه.

إلى االستعدادات الجارية لعقد مؤتمر المانحين يوم الثاني عشر من الشهر المقبل،  عباسوتطرق 
 لإلغاثةلها المواد الالزمة  مضيفا: نحضر جيدا للمؤتمر، ونريد أن ينجح، ونريد لغزة أن ُتعمر وتُقدم

 والمساعدات الطبية، وهذا األمر مهم جدا أيا كان الوضع السياسي.
وقال: "كحكومة وفاق وطني مستعدون الستالم المواد برعاية األمم المتحدة ونوصلها للجهات التي 

 تستحقها سواء كانت لنا سلطة فعلية أو لم تكن".
لى إلى حصول اتفاق مع الجان عباسوأشار  ب اإلسرائيلي حول موضوع االستيراد والتصدير من وا 

قطاع غزة، مضيفا: إن حسين الشيخ ومندوب األمم المتحدة أبرما اتفاقا بما يسمح بدخول جميع 
المواد للقطاع، وتصدير ما يمكن تصديره إلى الخارج بما يسهم في تخفيف األعباء المعيشية على 

 أهالي قطاع غزة.
تائج اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة مؤخرا، والذي أعلن دعم التوجه وأشار الرئيس إلى ن

إلى مجلس األمن الدولي للمطالبة بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي، مجددا التأكيد على دعمه للمصالحة 
 الوطنية.

ال كما حذر الرئيس من انعكاس ظاهرة تنظيم "داعش" على القضية الفلسطينية، معربا عن أمله بأ
 يتسبب الجهد المبذول لمالحقة هذا التنظيم في لفت األنظار بعيدا عن القضية الفلسطينية.

 22/9/1124، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

واألمم المتحدة تطلقان مبادرة اسـتجابة لمطالـب واحتياجـات السـكن فـي قطـاع  الفلسطينية الحكومة .3
 غزة
" في UNDPون مع وكالة األونروا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "أعلنت الحكومة بالتعا :غزة

مؤتمر صحفي بغزة أمس عن إطالق حزمة جديدة من المساعدات للعائالت في قطاع غزة، والتي 
 يوما. 22عانت من تدمير أو تضررت منازلها بسبب العدوان اإلسرائيلي الذي استمر 
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برنامج الى إعادة اإلعمار الذي أطلقته لضمان توفير وتعمل الحكومة بشكل سريع عن طريق هذا ال
 المالجئ اآلمنة والمناسبة للعائالت المتضررة من العدوان في غزة، وذلك في أسرع وقت ممكن.

وقال وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة: "سنعمل على تعويض كافة المنازل المتضررة 
وتم االتفاق مع وكالة غوث وتشغيل  طفيفة،ى أضرارا سواء كان الضرر كليا أو جزئيا أو حت

دوالرا بدل إيجار  120 – 100الالجئين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على دفع مبلغ بين 
ألف عائلة  10دوالر أميركي لحوالي  200ودفعة لمرة واحدة بقيمة  منازلها،للعائالت التي تضررت 

 دمرت منازلها بشكل كلي".
ارة عن البدء الفوري لعملية تقييم األضرار التي تعرضت لها المنازل في غزة، حيث سيتم وأعلنت الوز 

" وبالشراكة مع وزارة األشغال العامة واإلسكان واتحاد UNDPإجراء هذا التقييم عن طريق الـ "
 المقاولين الفلسطينيين، حيث سيتم تقييم ظروف جميع العائالت المتضررة في غزة بشكل تلقائي.

 21/9/1124حياة الجديدة، رام هللا، ال
 
 "النحشون"قراقع: الشهيد الجعبري تعرض لضرب مبرح على الرأس من قبل قوات  .4

أكد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، مساء اليوم الخميس، ان األسير : الخليل
 الجعبري استشهد إثر تعرضه لضرب مبرح على الرأس من قبل قوات 'النحشون'.

وأضاف قراقع خالل مؤتمر صحفي نظمته الهيئة العامة لشؤون االسرى والمحررين ونادي االسير 
حول ظروف استشهاد االسير رائد عبد السالم الجعبري، ان نتائج التشريح الذي تم في معهد الطب 
العدلي في ابو ديس، أظهرت تعرض االسير الجعبري لضربة شديدة في الرأس بموقع قاتل ما سبب 

 نزيفا حادا وارتجاجا في خاليا الدماغ أدى إلى استشهاده.
واتهم قراقع اسرائيل ومخابراتها خاصة بقتل االسير المذكور عمدا مع سبق االصرار وان الجريمة 

 اصبحت مضاعفة بزعمهم انه شنق نفسه لتضليل العالم.
 22/9/1124، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دولة ومؤسسة للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة 81لـ وجهنا دعوات محمد مصطفى:  .5

قال محمد مصطفى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير االقتصاد  :سوسن أبو حسين-القاهرة
الفلسطيني، إن المجلس االقتصادي واالجتماعي دعا الدول العربية إلى ضرورة دعم الوضع 
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رض له قطاع غزة أخيرا من دمار للبنية التحتية االقتصادي في فلسطين، وخصوصا بعدما تع
 الفلسطينية، وأيضا بسبب ما يجري في القدس من تهويد.

ووصف مصطفى في تصريح له، أمس، عقب اختتام أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي في 
ما صدر من قرار من »على المستوى الوزاري في مقر الجامعة العربية، بأن  94الدورة العادية 

المجلس يعد قرارا مهما، ولكن نريد متابعته من أجل االستفادة من هذا الدعم العربي، ونحن في أمس 
 «.الحاجة لهذا الدعم له في الوقت الراهن

وأكد مصطفى أن حكومة الوفاق الوطني قامت بالتحضير للمؤتمر الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة، 
هرة، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وذلك من من الشهر المقبل في القا 21الذي سيعقد يوم 

 2الـ مراحل خالل السنوات  3خالل تقرير يوضح استراتيجية العمل إلعادة إعمار القطاع على 
المقبلة، وسيجري تقديمها لمؤتمر المانحين، مشيرا إلى أنه جرى تدمير القطاع الصناعي بالكامل في 

 رى تدميرها.غزة، باإلضافة إلى أن هناك أحياء كاملة ج
كما عبر مصطفى عن أمله في أن تصاحب المؤتمر جهود أخرى سياسية من أجل تسهيل إدخال 
مواد البناء الضرورية إلعادة اإلعمار، وتمكين الحكومة من صالحيتها كاملة في القطاع لتستطيع 

 لدعواتأن تقوم بمسؤولياتها في إعادة األعمار بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه جرى بدء توجيه ا
 
دولة ومؤسسة دولية وعربية، وذلك من خالل وزارتي  80للمشاركين في المؤتمر والبالغ عددهم  

 الخارجية في مصر والنرويج، باإلضافة إلى فلسطين.
 21/9/1124الشرق األوسط، لندن، 

 
 الفلسطينية يصطدم بمركبة إسرائيلية وهو "سكران" معاريف: مسؤول كبير بالسلطة .6

معاريف" العبرية، اليوم الخميس، أن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، ويعمل ذكرت صحيفة "
قائدًا للمخابرات العامة، أصيب بحادث سيارة، بعد أن اصطدمت سيارته التي كان يقودها تحت تأثير 
الكحول بسيارة تابعة لمستوطنين من مستوطنة تلمون، وبعد الفحص وجد معه مسدس غلوك، الذي 

 ال أمن السلطة، ورائحة الكحول تفوح من فمه.يستعمله رج
 22/9/1124، فلسطين أون الين
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 وزير العدل يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استشهاد األسير رائد الجعبري .7
طالب وزير العدل في حكومة الوفاق المستشار سليم السقا، مساء أمس الخميس، بتشكيل لجنة  :غزة

 األسير رائد الجعبري من مدينة الخليل. تحقيق دولية مستقلة في مقتل
وأشار السقا في تصريح صحفي له، أن تقرير الطبيب الشرعي بوزارة العدل والنتائج األولية الصادرة 
عنه تؤكد أن الشهيد الجعبري تعرض لكدمات في الرئة وتبين ووجود نزيف في أنسجة خاليا الدماغ 

على أن الشهيد الجعبري تعرض للتعذيب قبل باإلضافة كدمات بالوجه ووجود عالمات تدلل 
 استشهاده.

وأضح الوزير أن تقرير الطبيب الشرعي التابع لوزارة العدل يكذب الرواية اإلسرائيلية حول انتحار 
االسير الجعبري كما زعمت سلطات االحتالل، داعيا مؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات الدولية 

 ه ضد أبناء الشعب الفلسطيني لعدم ارتكابه مزيدا من الجرائم.بضرورة محاسبة االحتالل على جرائم
وأشار الوزير إلي أن حاالت القتل المتعمد ضد األسرى في السجون اإلسرائيلية تزداد حيث بلغ عدد 

 أسير. 120المعتقلين الذين قتلتهم في السجون اإلسرائيلية حوالي 
 ون أن تكون عليه اي مظاهر مرضية.يذكر أن الشهيد الجعبري مكث في السجن مدة شهرين د

 21/9/1124القدس، القدس، 
  
 هنية يدعو عباس لتوقيع ميثاق روما إلنصاف ضحايا غزة .8

دعــا رئــيس الــوزراء الســابق، نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة مســاء : غــزة
وما من أجـل محاكمـة ( رئيس السلطة محمود عباس إلى التوقيع على إعالن ر 9-22أمس الخميس )

 قادة االحتالل الصهيوني على جرائمهم بحق الفلسطينيين.
وقــال هنيــة فــي تصــريح مقتضــب نشــرته وســائل اإلعــالم إن "القــوى الوطنيــة وشــرائح المجتمــع الــدولي 

 الفلسطيني أجمعت على وجوب الذهاب إلى محاكمة قادة االحتالل والتوقيع على إعالن روما".
كانت قد وقعـت مـؤخًرا علـى الوثيقـة التـي تطالـب رئـيس السـلطة عبـاس بـالتوقيع  وأشار إلى أن حركته

علـــى إعـــالن رومـــا خـــالل اللقـــاء الـــذي جمعـــه بـــرئيس المكتـــب السياســـي لحمـــاس مـــع أميـــر قطـــر فـــي 
 الدوحة.

وأكـد هنيـة أن التوقيــع علـى هــذا اإلعـالن حـق لكــل الضـحايا، وأي مماطلــة فـي األمـر تعــد  تفريًطـا فــي 
ساء  ة إلى صورة الشعب الفلسطيني ونضاله.حقهم وا 

 22/9/1124المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 أبو مرزوق: قد نضطر للتفاوض مع االحتالل إذا بقي الوضع على حاله .9

أعلن نائب رئيس حركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن المفاوضات مع إسرائيل "غيـر محرمـة"، مبينـا 
ع إسـرائيل، وردًا علـى سـؤال عـن إمكـان إجـراء "حمـاس" أن حركته قد تجد نفسـها مضـطرة للتفـاوض مـ

 مفاوضات مع إسرائيل.
وقــال أبــو مــرزوق فــي مقابلــة مــع فضــائية "القــدس" الفلســطينية: "مــن الناحيــة الشــرعية ال غبــار علــى 
مفاوضــة االحــتالل، فكمــا تفاوضــه بالســالح تفاوضــه بــالكالم". وأضــاف: "إذا بقــي الحــال علــى مــا هــو 

لحاضــر... ألنــه أصــبح شــبه مطلــب شــعبي عنــد كــل النــاس، قــد تجــد حمــاس نفســها عليــه فــي الوقــت ا
 مضطرة لهذا السلوك )التفاوض(" مع إسرائيل.

وأوضح أبو مرزوق الموجود حاليًا في غزة، أن "الحقوق البديهية ألبناء قطاع غزة أصبح وقعها ثقـياًل 
(. إلــى هــذا الحمــد هللابرئاســة رامــي  علــى إخواننــا فــي الســلطة )الفلســطينية( والحكومــة )حكومــة الوفــاق

لـــى هـــذه الدرجـــة أصـــبح الكثيـــر مـــن القضـــايا التـــي كانـــت سياســـات شـــبه تـــابو )محرمـــة( عنـــد  الحـــد وا 
 الحركة، يمكن طرحه على أجندتها".

 
وبعد أن شدد على أن "سياستنا حتى اآلن أال نفاوض االحتالل"، استدرك قائاًل: "لكن، على اآلخـرين 

 المسألة )المفاوضات( غير محرمة". أن يدركوا أن هذه
 21/9/1124الحياة، لندن، 

 
 حماس: المفاوضات المباشرة مع العدو ليست من سياستنا .01

أكد المكتب السياسي لحركة حماس أن المفاوضات المباشرة مع العدو الصـهيوني ليسـت مـن : الدوحة
 سياسة الحركة، وليست مطروحة في مداوالتها.

( إن هـذا التأكيـد يـأتي "تعقيبـًا 9-22حماس في بيان صحفي اليوم الخمـيس )وقال المكتب السياسي ل
على ما تتداوله بعض وسائل اإلعالم عن تصريحات منسوبة لألخ الدكتور موسى أبـو مـرزوق حـول 

 موضوع المفاوضات مع االحتالل".
ت مــن وأضــاف بيــان المكتــب السياســي لحمــاس إن "المفاوضــات المباشــرة مــع العــدو الصــهيوني ليســ

 سياستنا، وهذه هي السياسة المعتمدة في الحركة".
 22/9/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أبو مرزوق: ال خيار أمامنا إال تعزيز المقاومة .00

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس موسـى أبـو مـرزوق أنـه ال خيـار : غزة
 نية، مشدًدا أنه ال ُيمكن ألحد نزع سالحها.أمام حركته إال لتعزيز المقاومة الفلسطي

(: "ال 9-22وقــال أبــو مــرزوق فــي تصــريح  نشــره عبــر صــفحته علــى فيســبوك مســاء اليــوم الخمــيس )
ـــه وهـــذا  ـــذي حققت ـــز المقاومـــة وتقويتهـــا وتطويرهـــا، خاصـــة بعـــد هـــذا النصـــر ال ـــدنا إال لتعزي مجـــال عن

 اإلجماع الشعبي على احتضانها".
نــزع ســالح المقاومــة علــى األرض وفــي الميــدان، ال يمكــن أن يــنجح فــي نــزع وأضــاف: "مــن فشــل فــي 

 سالحها على طاولة المفاوضات".
 22/9/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الزهار لـ"القدس العربي": لن نجري مفاوضات مباشرة .02

ركـة لــ غزة ـ من علـي الصـالح وأشـرف الهـور: أكـد محمـود الزهـار عضـو المكتـب السياسـي للح -لندن
موقفنا الثابت سيبقى كما هو ال تفاوض مباشرا مع إسرائيل وسـنبقى ضـد  أن"القدس العربي" "الحقيقة 

التفاوض معها"، موضـحا انـه "لـيس هنـاك قضـايا سياسـية نتفـاوض حولهـا مـع إسـرائيل". ولكـن إذا مـا 
ة مـع إسـرائيل وسيلة وفشل في المفاوضات غيـر المباشـر  إيجادفشلت جهود الرئيس محمود عباس في 

قـــد نضـــطر للبحـــث عـــن وســـيلة  فإننـــابشـــأن رفـــع الحصـــار وفـــتح المعـــابر والمينـــاء البحـــري والمطـــار، 
نضــع  أنيســوي هــذه القضــايا ولــم نــرد  إنالمجــال لـــ )الــرئيس( عبــاس  أعطينــاأخــرى". وتــابع القــول "

 سنبحث عن بدائل" أنناالعصا في العجلة ولكن إذا فشلت جهوده فمن المؤكد 
 21/9/1124العربي، لندن، القدس 

 

 خارج إطار الشرعية الفلسطينية خيانة "إسرائيل": التفاوض مع فتح .03
المتحـدث باسـم ، أن رام هللا، مـن 22/9/1124، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفـا(ذكـرت 

حركــة فـــتح أحمـــد عســـاف، قــال إن تصـــريحات القيـــادي فـــي حركـــة حمــاس موســـى أبـــو مـــرزوق حـــول 
حركتـــه التفـــاوض المباشـــر مـــع دولـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي، لـــم يفـــاجئ أحـــدا، مشـــيرا إلـــى أن  اســـتعداد

مفاوضات حماس السرية المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل من خالل وسـطاء إقليميـين ودوليـين لـم "
 ."تنقطع يوما
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ائال: منـذ متـى وأكد عساف أن التفاوض مع إسرائيل خارج إطار الشرعية الفلسـطينية هـو خيانـة، متسـ
يتفــاوض كــل فصــيل سياســي فلســطيني مــع إســرائيل منفــرداو أال يمثــل ذلــك ذروة الخيانــة واإلمعــان فــي 

 تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني وموقفه السياسيو.
كانت لدينا معلومات طوال الوقت عن مفاوضات سرية تجريها حماس بشكل  مباشـر وغيـر "وأضاف: 

، "سياسية ال تحقق أهدافنا وتنتقص من ثوابتنا الوطنية مع إسرائيل مباشر حول قضايا إنسانية وأخرى
إن ما يلوح به أبو مـرزوق يمثـل تهديـدا وابتـزازا للقيـادة الشـرعية للشـعب الفلسـطيني، مـن خـالل "قائال: 

استخدام ورقة التفاوض مع دولة االحتالل وبشكل منفرد، معتبرا هذا االستقواء بـاالحتالل قمـة الهبـوط 
 ."قي والوطني، وهو مرفوض رفضا قاطعا من شعبنا الفلسطينياألخال

 شنب، أبو مد. حاز القيادي بحركة فتح السفير ، أن 21/9/1124الحياة الجديدة، رام هللا، وأضافت 
ال تشــكل ، مــرزوق عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس اعتبــر أن تصــريحات الــدكتور موســى أبــو

تدحرج الكثيـر  1008إسرائيل منذ عدة سنوات وفي سنة  مفاجأة حيث إن حماس تدير مفاوضات مع
سرائيل دون إعالن.   من التسريبات حول اتفاق للتنسيق األمني أو التهدئة بين حماس وا 

ومــا قبلهــا جــرت مفاوضــات واتفقــت حمــاس ومعهــا جماعــة اإلخــوان وبإشــراف  1021وأضــاف: فــي 
قًـا أمنًيـا تقـوم بموجبـه حمـاس بجعـل قطـاع مباشر وتنسيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي لتبـرم اتفا

غـــزة منطقـــة آمنـــة مـــن أي أعمـــال للمقاومـــة الفلســـطينية ضـــد دولـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي بمباركـــة مـــن 
 جماعة اإلخوان المسلمين الدولية وهي أول مرة يجرم فيها العمل المقاوم الفلسطيني..

سياسي لحركـة حمـاس والـذي يحمـل أكثـر وقال أن المفاجأة هذه التصريحات لمسؤول كبير بالمكتب ال
من معنى.. األول: عن إعالن إقرار هذه االستراتيجية فـي العمـل لجماعـة اإلخـوان ومنـدوبتهم حمـاس 

والثالـــث أنـــه يحمـــل تهديـــًدا مبطًنـــا برغبـــة هـــذه الجماعـــة فـــي  عليـــه،والثـــاني: إضـــفاء الصـــبغة الدينيـــة 
للشـعب الفلسـطيني وهـو منظمـة التحريـر وهـذه يعيـدنا االستمرار بدورها بـديالً  للممثـل الشـرعي الوحيـد 

تــرى نفســها  تغــادر حمــاس فكــرة أنهــا بــديل للحركــة الوطنيــة الفلســطينية وال مربــع ســابق، حيــث ال إلــى
 شريكا ولكنها تريد إنهاءها وتكون مكانها بما يعني أن الشراكة تدخل في سياق المجهول.

 

 د يعيق إعادة اإلعمار ورفع الحصارمركزية فتح: وجود حكومة أمر واقع في غزة ق .04
علــى المضــي قــدما فــي الخطــة السياســية  اإلصــرارأكــدت اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح  :وفــا –رام هللا 

قامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصـمتها القـدس الشـريف علـى  المدعومة عربيـا إلنهـاء االحـتالل وا 
 مهما كانت التهديدات أو الضغوط. 2976حدود عام 
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وكانت اللجنة عقدت اجتماعا لها ظهر أمس برئاسة الـرئيس محمـود عبـاس، بمقـر الرئاسـة فـي مدينـة 
رام هللا. وأطلـــع الـــرئيس أعضـــاء اللجنـــة المركزيـــة علـــى آخـــر المســـتجدات المتعلقـــة بـــالجهود السياســـية 

قامــة الدولــة الفلســطينية علــى حــدود   2976عــام المبذولــة والهادفــة لوضــع حــد لالحــتالل اإلســرائيلي وا 
ـــة إلعـــادة إعمـــار مـــا دمـــره االحـــتالل  وعاصـــمتها القـــدس، وفـــق ســـقف زمنـــي محـــدد، والجهـــود المبذول

 اإلسرائيلي أثناء عدوانه األخير على أهلنا في قطاع غزة.
وقــال النــاطق الرســمي باســم حركــة فــتح، وعضــو لجنتهــا المركزيــة نبيــل أبــو ردينــة، إن الــرئيس وضــع 

ــــ ــــي صــــورة اجتماعات ــــب المجتمعــــين ف ــــة، واالتصــــاالت مــــع الجان ــــدول العربي ــــي جامعــــة ال ه األخيــــرة ف
 األميركي.

وأكد ضرورة تمكين حكومة الوفاق الـوطني مـن القيـام بعملهـا فـي قطـاع غـزة، مـن خـالل بسـط واليتهـا 
حتـى تقـوم بواجباتهـا علـى أكمـل وجـه وفـق مـا اتفـق عليـه فـي القـاهرة، ورفـع المعانـاة عـن شـعبنا الـذي 

 مار.تعرض للقتل والد
وأشار أبو ردينة إلى أن الوضع الحالي في قطاع غزة في ظل وجود حكومة أمر واقـع علـى األرض، 

 قد يعيق إعادة اإلعمار ورفع الحصار، مؤكدا على الدعم الكامل والعمل المتواصل إلنجاحها.
ريه وفيمــا يتعلــق بالوضــع الــداخلي، أكــد أبــو ردينــة أهميــة إنجــاح الحــوار مــع حركــة حمــاس الــذي ســيج

الوفد الخماسي المشكل من اللجنة المركزية لما له من انعكاسات مهمة على مستقبل الوحدة الوطنية، 
مجددا تمسك حركة فـتح بتكـريس الوحـدة الوطنيـة وفـق أسـس واضـحة ومتفـق عليهـا لتحقيـق المصـالح 

قامـــة ا لدولـــة الفلســـطينية العليـــا لشـــعبنا الفلســـطيني، والعمـــل وفـــق أولوياتـــه المتمثلـــة بإنهـــاء االحـــتالل وا 
 المستقلة.

وحــــول الوضــــع الحركــــي الــــداخلي، أوضــــح أبــــو ردينــــة أنــــه جــــرى االتفــــاق علــــى تفعيــــل عمــــل اللجنــــة 
التحضيرية الخاصة باإلعداد للمؤتمر السابع للحركة، وفق النظام الداخلي واللوائح الحركية المقرة من 

 أجل عقده في أسرع وقت ممكن.
لمصـر الشـقيقة علـى جهودهـا التـي بـذلتها لوقـف العـدوان اإلسـرائيلي وقال إن حركة فـتح تجـدد شـكرها 

علـــى شـــعبنا فـــي قطـــاع غـــزة، مجـــددا التأكيـــد علـــى أن اللقـــاء الـــذي جمـــع الـــرئيس مـــع شـــقيقه الـــرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي لــم يتطــرق علــى اإلطــالق إلــى الحــديث حــول توســيع قطــاع غــزة علــى 

هــذا المشــروع هــو إســرائيلي قــديم جديــد مرفــوض فلســطينيا حســاب األرض المصــرية فــي ســيناء، وأن 
 ومصريا وعربيا.

 21/9/1124الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 والحاقدون االحتاللحماس: فتحي حماد رمز أعلى من أن يناله  .05
أشـــرف الهـــور: رفضـــت حركــــة حمـــاس مـــا نشـــر عبــــر مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي والشــــبكة  - غـــزة

بع حركة فـتح، وطـال عـددا مـن قادتهـا أبـرزهم فتحـي حمـاد، وزيـر الداخليـة فـي العنكبوتية تقول انها تت
 حكومة الحركة التي كانت قائمة في غزة قبل حكومة التوافق.

وقالت حماس في بيـان لهـا تلقـت "القـدس العربـي" نسـخة منـه انهـا تواصـلت مـع حركـة فـتح "علـى أثـر 
ومة السياسـية، والـذي تقـوم بـه شخصـيات االستهداف الرخيص والبذيء الذي يتنافى مـع شـرف الخصـ

 ومواقع في حركة فتح ضد قيادات في حركة حماس وعلى رأسها األخ القائد فتحي حماد".
حمـاد هـرب مــن قطـاع غـزة خــالل الحـرب، ضـمن سياســة  أنوكانـت مواقـع مقربـة مــن فـتح قـد زعمــت 

فــي القطــاع عقــب  الــتخلص مــن الحــرس القــديم للحركــة مــن خــالل تصــفيتهم جســديا، لكــن حمــاد ظهــر
 انتهاء هذه الحرب، ما بدد هذه اإلشاعات.

طالبت حركة فتح بـ "محاسبة المسؤولين عن هذه الحملة البذيئة التي جاءت  أنهاوأشارت حماس إلى 
متزامنــة مــع حملــة صــهيونية ضــد هــؤالء القــادة الكبــار باعتبــارهم رمــوزا للمقاومــة". وعبــرت عــن أســفها 

رســميًا بــأي رد علــى هــذه المراجعــة، واســتنكرت هــذا الســلوك وحملــت  اآلن الشــديد لعــدم قيــام فــتح حتــى
حركـة فــتح رسـميًا "المســؤولية عـن هــذه الســخافات التـي تنســجم مـع سياســات المحتـل الصــهيوني الــذي 

قادتهــا وعلــى  أنوأكــدت حمــاس  فشــل فــي اســتهدافه بكــل أشــكال قوتــه العســكرية لحمــاس وقياداتهــا".
رمـوزًا لكـل المجاهـدين األبطـال وللمقاومـة الباسـلة التـي أذلـت أعنـاق قـادة  رأسهم فتحي حماد "سيظلون

 االحتالل برغم ما يقوم به االحتالل وأعوانه من تشويه واستهداف للمقاومة ورموزها".
 21/9/1124القدس العربي، لندن، 

 
 دليل على كذب االدعاءات اإلسرائيليةحماس: تحقيق "هيومن ووتش" حول عدوان غزة  .06

رحبــت حركــة حمـاس بــالتحقيق، وقــال النــاطق باسـم حركــة حمــاس سـامي أبــو زهــري إن التحقيــق : غـزة
الذي أجرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، التـي أشـارت فيـه لعـدم 
وجــود أهــداف عســكرية واضــحة فــي محــيط ثــالث مــدارس تابعــة لوكالــة األمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل 

، دليــل علــى كــذب خــالل العــدوان علــى غــزة ين الفلســطينيين "أونــروا" كانــت قصــفتها "إســرائيل"الالجئــ
 االدعاءات "اإلسرائيلية".

 21/9/1124القدس العربي، لندن، 
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 باالنضمام لــ"الجنائية" اإلسراعتطالب عباس  "الشعبية" .07

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  إلـىفي االنضمام  اإلسراع إلىدعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : لندن
وميثاق روما، وطالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم التلكـؤ والتبـاطؤ فـي هـذا األمـر، مؤكـدة 

 المحكمة مطلب فلسطيني عام، ويجب أن ال يتم التعامل معه كورقة مساومة. إلىإن االنضمام 
" إن االنضـــمام 12ـــــ"عربي وقـــال القيـــادي فـــي الجبهـــة الشـــعبية جميـــل مزهـــر فـــي تصـــريحات خاصـــة ل

للمحكمــة الجنائيــة مهــم وضــروري وغيــر قابــل للتأجيــل أو المســاومة"، مضــيفًا: "نحــن مــع التســريع فــي 
 االنضمام للمحكمة وميثاق روما لمالحقة قادة العدو المجرم ومحاكمتهم".

 22/9/1124، "12موقع "عربي 
 
 واالنتفاضة الثالثة واردة جًداواصل أبو يوسف: أموال اإلعمار عن طريق حكومة التوافق  .08

ــــدراوس: –الناصــــرة   ــــر أن ـــــ زهي ــــو يوســــف األمــــن العــــام ل ــــدكتور واصــــل أب ــــر ”كشــــف ال لجبهــــة التحري
، اليوم الخميس، كشف النقاب عن أن ه خالل األيام ”رأي اليوم“في لقاء  خص  به صحيفة ” الفلسطينية

ركتـــي فـــتح وحمـــاس إلنهـــاء التراشـــق القليـــة القادمـــة ســـيت م عقـــد اجتمـــاع خـــارج فلســـطين بـــين وفـــدي ح
الكالمــي  بينهمــا، واالتفــاق علــى المصــالحة، وقطــع الطريــق علــى قــوى وفئــات معين ــة تــأجيج الخــالف 

 بينهما.
وفــي معــرض رد ه علــى ســؤال قــال د. أبــو يوســف إن  إعــادة بنــاء قطــاع غــز ة يجــب أن  يــت م عــن طريــق 

  ُيعقل أن  ُيغن ي كل  على لياله، على حد  تعبيره.د هللا، ألن ه الحمحكومة الوفاق الوطني  برئاسة ال
ـــه ال يســـتبعد البت ـــة ـــو يوســـف إن  ـــة، قـــال أب ـــدالع انتفاضـــة ثالث انـــدالعها علـــى ضـــوء  وحـــول أمكانيـــة ان

ممارسات االحـتالل اإلسـرائيلي  فـي الضـف ة الغربي ـة المحتل ـة، بعـد العـدوان علـى قطـاع غـز ة، وأكـد  علـى 
 ين إسرائيل والسلطة الفلسطيني ة انتهت إلى غير رجعة.أن  المفاوضات الثنائية ب

 22/9/1124رأي اليوم، لندن، 

 
 المطران الحداد: المخيمات ليست حاضنة للتطرف "جبهة التحرير" تزور .09

زار وفد من قيادة جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو المجلس الوطني الفلسـطيني صـالح : صيدا
 ر القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد.اليوسف راعي أبرشية صيدا ودي
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وقــال اليوســف بعــد اللقــاء، إنــه تــم عــرض "الممارســات اإلســرائيلية علــى أرض فلســطين واالعتــداءات 
علــى كــل المقدســات الدينيــة المســيحية واإلســالمية"، مناشــدًا إعــادة إعمــار قطــاع غــزة فــوًرا. وأكــد إدانتــه 

اء علــى الجـيش" اللبنــاني، منـددًا "بشــدة قتـل جبهــة النصـرة وداعــش لجنـود لبنــانيين". الكاملـة "ألي اعتـد
وقــال: "لــن يكــون هنــاك بيئــة حاضــنة لهــذه الجماعــات فــي المخيمــات الفلســطينية وخصوصــًا فــي عــين 

ن هذه الجماعات تسيء  ن أمـن لبنـان هـو مـن أمـن  إلىالحلوة، وا  المخيمات الفلسـطينية واسـتقرارها، وا 
 ت الفلسطينية".المخيما

 21/9/1124المستقبل، بيروت، 
 
 : حماية الوحدة الوطنية هي بوابة إعادة اإلعمار "الديمقراطية" .21

شـــارك عشـــرات اآلالف مـــن المـــواطنين بمســـيرة جماهيريـــة دعـــت إليهـــا الجبهـــة : نفـــوذ البكـــري -غـــزة 
مـــي الوحـــدة لفـــك ، مـــن ميـــدان الســـرايا وســـط مدينـــة غـــزة تحـــت عنـــوان "لنحأمـــسالديمقراطيـــة لتحريـــر، 

عادة اإلعمار".  الحصار وا 
وفـي الكلمــة المركزيــة التــي ألقاهــا صــالح زيــدان عضــو المكتــب السياســي للجبهــة ومســؤولها فــي قطــاع 
غــزة، فــي ميــدان الجنــدي المجهــول، طالــب زيــدان الــرئيس أبــو مــازن بالــدعوة العاجلــة لإلطــار القيــادي 

زالة العقبات ووضع إسـتراتيجية فلسـطينية سياسـية المؤقت لـ م. ت. ف. إلنجاز المصالحة الحقيقية  وا 
لــوأد  4/2/1024ونضــالية موحــدة، ودعــا لإلســراع فــي اســتكمال معالجــة جميــع ملفــات المصــالحة فــي 

 االنقسام الكارثي إلى األبد.
 وطالب زيدان بتفعيل دور حكومة التوافق الوطني وبمساندة جميع القوى الوطنية واإلسالمية.

عـادة اإلعمـار ليسـت بتمكـين حكومـة التوافـق الـوطني مـن  وشدد زيدان على أن معركة فك الحصـار وا 
أخــذ دورهـــا فقـــط، بـــل باســـتكمال المعركـــة التفاوضـــية بــأعلى درجـــة مـــن الوحـــدة فـــي الوفـــد الموحـــد فـــي 
ـــى درجـــة مـــن الوحـــدة  ـــب، واالســـتناد فـــي المعركـــة التفاوضـــية إلـــى أعل الموقـــف وفـــي القـــرارات والمطال

 الوطنية.
لــى تقــديم دولــة االحــتالل ومجرمــي الحــرب اإلســرائيليين للمحاكمــة والمســاءلة والمحاســبة علــى ودعــا إ

 الجرائم المرتكبة في غزة والضفة والقدس.
 21/9/1124الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 



 
 
 

 

 
           11ص                                     3338 العدد:     21/9/1124 الجمعة التاريخ:

 

 
 تل أبيب جزء من ائتالف أوباما الدولي لقتال "داعش": نتنياهو .20

معهد السياسات ضد "نتنياهو، في كلمته أمام مؤتمر أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
ائتالف دولي  إلقامةفي تل أبيب، عن دعمه الكامل لدعوة الرئيس األميركي، باراك أوباما،  "اإلرهاب

لقتال داعش، وكشف على نحو رسمي، أن تل أبيب جزء من هذا االئتالف، موضحًا أن تلك 
علنية، واضعًا حركات المقاومة والتنظيمات اإلرهابية  )الشراكة( تجري عبر وسائل علنية وأخرى أقل

حماس وحزب هللا وسائر الحركات اإلرهابية األخرى، ومن بينها تنظيم القاعدة "في سلة واحدة، إذ إن 
 ."وداعش وبوكو حرام، هي فروع من الشجرة السامة نفسها

إذا حققت مأربها في مكان ما، "وأكد نتنياهو ضرورة محاربة هذه التنظيمات بالطريقة نفسها، ألنه 
 ."فستتمكن من تحقيقه في أماكن أخرى

وقوف "ودعا نتنياهو إلى حرب عالمية ضد اإلرهاب، وفقًا للمفهوم اإلسرائيلي، وشدد على ضرورة 
 . "كل الدول في خندق واحد من أجل مكافحة اإلرهاب وتدمير هذه المنظمات

نحن نبذل جهودنا، وجزء منها معروف للجمهور، بينما "اًل: أما في ما يتعلق بإسرائيل نفسها، فأكد قائ
الدول السنية في المنطقة بات عليها أن تفهم أن إسرائيل "، وأضاف أن "الجزء اآلخر غير معروف

 ."ليست عدوًا، بل نحن نكافح معاً 
 اآلالف من بإنتاج، فأشار إلى وجود قرار "التهديدات الخاصة بإسرائيل"وتطرق نتنياهو إلى 

تهديد صواريخ حزب هللا، وأيضًا "الصواريخ االعتراضية لمصلحة منظومة القبة الحديدية، الفتًا إلى 
. "يقترب منا من الشرق ومن الشمال "الدولة"حماس والمنظمات اإلرهابية األخرى، كما أن تنظيم 

ود بوسائل إسرائيل أمام هذه التحديات، وفي أكثر من ساحة، عليها أن تتز "وبحسب نتنياهو فإن 
، "قتالية دفاعية وهجومية، وبالكثير من االستخبارات والكثير من الوسائل التي ال يمكن التفصيل فيها

من الضروري زيادة الميزانية األمنية في العام المقبل واألعوام التي تليه، إذ ال خيار أمامنا، "وقال: 
 ."فاألمن يأتي قبل أي شيء آخر
، وأضاف أنه من الممنوع أن نقوي "الدولة"إيران على خلفية محاربة وحذر نتنياهو من زيادة قوة 

، ومن الممنوع السماح للمتطرفين من السنة "متطرفين سنة"من أجل إضعاف  "متطرفين شيعة"
والشيعة على حد سواء، بامتالك سالح نووي. أما لجهة إيران النووية، فحذر نتنياهو من واقع تكون 

امتلك اإليرانيون سالحًا نوويًا، "بيع أو أشهر من القنبلة النووية، ألنه إذا فيه طهران على مسافة أسا
 ."فستحدث أمور ال يمكن تصورها في العالم، ويحظر علينا أن نسمح بذلك
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وتابع نتنياهو يقول إن الصفقة األفضل مع إيران، هي أن تكون كالصفقة التي وقعت مع سوريا 
ن تريد إبقاء كل المواد النووية المخصبة في يديها، وحينها إيرا"بخصوص سالحها الكيميائي، لكن 

 ."في يوم واحد تطرد المراقبين الدوليين، وتتقدم إلى األمام نحو القنبلة الذرية
إلى أن ما تقوم به  نتنياهواألخرى، فأشار  "جهات اإلرهاب"و "الدولة"أما لجهة المقارنة بين تنظيم 

حيث "ل، هي نفسها أعمال القتل التي تحدث في إيران وقطاع غزة، من عمليات قت "الدولة اإلسالمية"
يقتلون الناس في الشوارع ويعلقون المشانق في الساحات العامة ويطلقون النار على المتظاهرين، كما 

 ."هذه هي تقنية الدولة نفسها"، وقال: "حدث أخيرًا في غزة، بعدما تظاهر الناس ضد حماس
 21/9/1124بيروت،  األخبار،

 
 لـ"إسرائيل" زيد ميزانية الدفاع مع الحفاظ على التصنيف االئتمانينسنتنياهو:  .22

قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إنه سيزيد : سيف الدين حمدان -القدس 
خالل  ميزانية الدفاع لمواجهة التهديدات المتزايدة لكن لن يدع التصنيف االئتماني للبالد يتراجع من

 أي انفاق زائد.
ويواجه نتنياهو ضغطا من وزارة الدفاع لزيادة المخصصات بدرجة كبيرة للمساعدة في تغطية نفقات 

 يوما مع حركة حماس في غزة والتصدي للمتشددين االسالميين. 20الحرب التي استمرت 
ارتفع اثناء االزمة  يلإلسرائوقال نتنياهو في كلمة بمؤتمر لمناهضة االرهاب إن التصنيف االئتماني 

نه لن يسمح بتراجعه.  المالية العالمية وا 
وقال مشيرا الى ارتفاع تكاليف خدمة الديون "انخفاض التصنيف االئتماني )السيادي( درجة واحدة 

مليون دوالر( سنويا. ينبغي أن يشغلنا أال يحدث  816) شيكلسيكلف دولة اسرائيل ثالثة مليارات 
"ينبغي ان نزيد ميزانية الدفاع. األمن له األولوية." وتابع "لكن يجب أن نفعل ذلك وقال نتنياهو  هذا."

 بمسؤولية كي ال يؤدي الى نمو مطلق العنان لعجز الميزانية. لن نزيد العجز بصورة مفرطة."
 22/9/1124لألنباء،  رويترز وكالة

 
 ي محادثات القاهرةتحقق أي نجاح سياسي فلم حال بحماس ستستأنف القتال : تساحي هنغبي .23

قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي تساحي هنغبي المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحياة: 
أمس، إن حركة حماس في قطاع غزة ستستأنف القتال في حال تأكدت في األسابيع المقبلة أنها لن 

هناك فرصة "وقال إلذاعة الجيش:  لها في المحادثات المرتقبة في القاهرة. "أي نجاح سياسي"تحقق 
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. وأضاف أن "أن تعيد حماس البدء بروتين العنف الخاص بها. هذه إمكانية ال يمكننا تجاهلها
حماس ستنتظر استئناف المفاوضات في القاهرة، باإلضافة إلى مؤتمر المانحين المتوقع في "

حقيق أي نجاح سياسي، فإنها منتصف الشهر المقبل، لكن عندما ستفهم أن الحرب لم تسمح لهم بت
 ."قد تعاود القتال

 21/9/1124لندن،  الحياة،
 
 ن تكون منطقة منزوعة السالحأ: غزة يجب الرئيس اإلسرائيلي .24

قال الرئيس االسرائيلي رؤوفين ريفلين، إن قطاع غزة يجب ان يكون منطقة منزوعة السالح، كجزء 
 ال يتجزأ من عمليات إعادة إعماره.

ضرورة ماسة لفرض الرقابة على  قوله: "هناكة االسرائيلية العامة عن ريفيلن ونقلت االذاع
 ."التحويالت المالية الى غزة، تفادًيا لوقوعها بيد حركة حماس

وجاء تصريح الرئيس االسرائيلي لدى استقباله مؤخرا في مقر ه بالقدس المحتلة وزير خارجية النرويج 
ة أمسية خاصة في نيويورك بمشاركة فلسطينية ومصرية لغرض بورغ براندا الذي أشار إلى قرب إقام

 جمع أموال التبرعات من أجل إعادة إعمار غزة.
ويشار الى ان التصريحات تجيء بالتزامن مع الكشف عن مخطط لوزارة الخارجية االسرائيلية لنشر 

لقطاع، وفرض الرقابة قوات دولية في قطاع غزة، بهدف توفير الغطاء للعمليات االمنية االسرائيلية با
 على تسلح المقاومة.

 21/9/1124عم ان،  الدستور،
 
 زمانًيا أو مكانًيا "األقصى"تنفيذ مخطط تقسيم  من النواب العرب بالكنيست يحذرون .25

أرسل أعضاء الكنيست من القائمة العربية الموحدة والعربية : كامل أبراهيم -االراضي الفلسطينية 
وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاك أهرونوفيتش يطلبون فيها عقد للتغيير رسالة مستعجلة ل

اجتماع مستعجل لبحث ما يجري من انتهاكات واقتحامات للمسجد األقصى المبارك ومن مضايقات 
جراءات خطيرة ضد المصلين المسلمين، وخاصة النساء وطالب مصاطب العلم.  وا 

ة والمتكررة التي يتعرض لها المصلون المسلمون وتطرق األعضاء في رسالتهم للمضايقات الخطير 
من قبل شرطة االحتالل على بوابات األقصى، وخاصة منع النساء من دخول المسجد منذ عدة 

براهيم  أسابيع. وحذر أعضاء الكنيست، وهم مسعود غنايم، أحمد الطيبي، طلب أبو عرار، وا 
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نًيا أو مكانًيا، مؤكدين أن ما يجري صرصور، من مغبة تحقيق أو تنفيذ مخطط تقسيم األقصى زما
 األقصىحالًيا من مضايقات ومن سياسة متساهلة مع دخول المستوطنين اليهود إلى المسجد 

 يشير إلى نوايا سيئة بتقسيم زماني للمسجد. المبارك،
واكد أعضاء الكنيست أمام الوزير والحكومة اإلسرائيلية أن المسجد األقصى هو مكان عبادة 

سالمي ال مساومة عليه.للمسلمين  ، وحق عربي وا 
 21/9/1124عم ان،  الرأي،

 
 خاوف إسرائيلية من تجدد إطالق الصواريخ من غزةم العبري:" واال" موقع .26

قالت تقارير إسرائيلية إن آراء كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي انقسمت مؤخرًا حول التطورات  :الغد
رة المقبلة وسط مخاوف من تجدد إطالق الصواريخ مع الميدانية المتوقعة في قطاع غزة خالل الفت

 نهاية الشهر الجاري.
ونقل موقع "واال" العبري عن ضباط كبار في قيادة فرقة غزة وقيادة الجيش بما فيهم قائد الفرقة 
الجديد "ايتاي فيروف" عن استعداد الجيش لسيناريوهين منفصلين بين استمرار الهدوء الراهن أو تجدد 

 .المواجهة
لكن هؤالء شددوا أنه وعلى ضوء الوضع الحالي في غزة فإن الخيار الثاني أكثر واقعية ومن الممكن 
أن تسمح حماس بإطالق محدود للصواريخ وقذائف الهاون على ما يسمى مستوطنات غالف غزة 

 نهاية الشهر الجاري بالتزامن مع عيد رأس السنة اليهودية.
يوم قائلين إن "غزة تغلي"، منوهين إلى نجاح حماس مؤخرًا ووصف بعض قادة الجيش وضع غزة ال

في تهريب األموال لداخل القطاع ودفعوا رواتب جزئية لموظفيهم ولكن الوضع العام ال يدعوا للتفاؤل 
 على حد تعبيرهم، محذرين من استئناف إطالق النار نهاية الشهر الجاري.

ن المخاطر التي تعتري الجنود العاملين على وفي السياق تحدث أحد ضباط الجيش في فرقة غزة ع
السياج األمني المحيط بالقطاع بعد انتهاء عملية "الجرف الصامد" دون إتفاق ووجود مخاوف من 
استئناف وضع العبوات داخل الشجيرات على السياج األمني في حين يقوم الجيش بتفعيل معدات 

وأضاف الضابط أن عناصر المقاومة  لها.داخهندسية لكشف هذه الشجيرات مخافة وضع العبوات 
في غزة يدرسون حركة الجيش خالل التوغالت األخيرة في محاولة للتصدي لها مستقباًل باإلضافة 

 .لتحدي الفلسطينيين للقوات البحرية العاملة قرب سواحل القطاع
 21/9/1124عم ان،  الغد،
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منكشـــف لعمليـــات الرصـــد  : كـــل فلســـطيني" يرفضـــون الخدمـــة8111ضـــباط وجنـــود مـــن "وحـــدة  .27

 والتنصت
"، التابعة 8100للمرة األولى منذ إقامتها، وقع ضباط وجنود احتياط من الوحدة ": ـرب48عــ

لالستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، على رسالة رفض المشاركة في العمليات ضد الفلسطينيين، 
 ألراضي المحتلة.ويرفضون أن يوصلوا كونهم أداة لتعميق السيطرة العسكرية على ا

لى  43جاء ذلك في رسالة بعث بها  ضابطا وجنديا، اليوم الجمعة، إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، وا 
 ".8100رئيس أركان الجيش، ورئيس االستخبارات العسكرية، وقائد الوحدة "

تجزأ وكتب الضباط في رسالتهم أنهم أدركوا خالل خدمتهم العسكرية أن االستخبارات هو جزء ال ي
من السيطرة العسكرية على األراضي الفلسطينية المحتلة، وأن السكان الفلسطينيين الواقعين تحت 
الحكم العسكري منكشفون تماما للتجسس ومتابعة االستخبارات اإلسرائيلية، خالفا للسكان في إسرائيل 

المعلومات وأضاف الضباط في رسالتهم أنه "ال رقابة على أساليب جمع  وفي الدول االخرى.
ومتابعة واستخدام المعلومات االستخبارية بشأن الفلسطينيين، سواء كان لهم دور في العنف أم لم 

 يكن".
وكتبوا في رسالتهم أن المعلومات التي يقومون بجمعها وتخزينها، تمس بـ"أناس أبرياء، وتستخدم 

د متعاونين وتوجيه أجزاء من للمالحقة السياسية، وخلق تفرقة في المجتمع الفلسطيني من خالل تجني
 الشعب الفلسطيني ضد الشعب نفسه".

وأضافوا أنه في حاالت كثيرة فإن المعلومات االستخبارات تمنع المحاكمة العادلة لمتهمين في 
المحاكم العسكرية، وبدون وجود أدلة ضدهم، حيث تسمح المعلومات االستخبارية بالسيطرة 

الرقابة المشددة، إضافة إلى اختراق كافة مجاالت حياتهم،  المتواصلة على ماليين البشر، تحت
 مضيفين أن ذلك ال يسمح لهم بحياة طبيعية، ويشعل المزيد من العنف، ويقصي حل الصراع.

وأنهى الضباط رسالتهم بدعوة جنود االستخبارات العسكرية، حاليا ومستقبال، إلى إسماع صوتهم، 
 نهم يعتقدون أن مستقبل إسرائيل أيضا متعلق بذلك.والعمل على وضع حد لذلك. وبحسبهم فإ

 21/9/1124، 48 عرب
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 إقامة سريتي حرس حدود جديدتين لنشرهما في البلدات اليهودية القريبة من غزة .28
يعكف وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش، على خطة تقضي بنشر : 48عرب 

 اليهودية القريبة من الشريط الحدودي حول قطاع غزة.سريتي من وحدة حرس الحدود في البلدات 
وأفادت القناة العاشرة اإلسرائيلية، مساء الخميس، بأنه لهذا الغرض سيتم إقامة سريتين جديدتين في 

 وحدة حرس الحدود.
وعقد قائد وحدة حرس الحدود اجتماعا مع رؤساء السلطات المحلية في هذه البلدات، في إطار بلورة 

قامة السريتين، اللتين ستعمالن على غرار عمل قوات حرس الحدود في الضفة الغربية الخطة إل
 وستكون متواجدة في البلدات المحيطة بالقطاع بصورة دائمة.

وبحسب أهرونوفيتش فإن إقامة سريتي حرس الحدود هدفها محاولة االستجابة لمخاوف سكان 
 واحتمال امتدادها إلى ما وراء الشريط الحدودي.البلدات من األنفاق التي يتم حفرها في قطاع غزة 

 وتقرر في هذه األثناء بقاء قوات من الجيش اإلسرائيلي في هذه البلدات إلى حين إقامة السريتين.  
 22/9/1124، 48 عرب

 
 بتسيلم: تحقيق الجيش اإلسرائيلي بجرائمه بغزة إلخفاء الحقائق .29

رت بفتح تحقيقات في الحاالت "االستثنائي ة" أثناء حملة ردًّا على بيان النيابة العسكري ة بأنها أم
"الجرف الصامد"، تقول منظمة بتسيلم إن  تجارب الماضي تدفعها لعدم تعليق آمال كثيرة بأن تؤد ي 
الفحوصات إلى تحقيقات جدي ة أو إلى أي  نتائج ُتذكر، سوى اخفاء الحقائق. وأعلنت بتسيلم مطلع 

مساعدة لجهاز التحقيق العسكري  القائم، إذ أنه ال يشك ل في هيئته الحالية إال األسبوع أنها لن تقد م ال
مسرًحا لتحقيقات غير حقيقي ة، وطالبت باستبداله بجهاز تحقيق مستقل  وشف اف وغير منحاز. وقال 
مدير عام بتسيلم، حجاي إلعاد: "إن  اإلعالن يشير مرة أخرى إلى أحد اإلخفاقات األساسي ة القائمة 
: رفض مثابر وعنيد للتحقيق مع المستوى الرفيع ولفحص المسائل الواسعة  في الجهاز الحالي 

 المتعلقة بسياسة ممارسة القوة العسكري ة، بشكل صادق.
 يتمي ز الجهاز الحالي  للتحقيق في األحداث الحربي ة بثالثة إخفاقات:

   الرفيع، المسؤولي ن عن رسم  غير ُمعد  للتحقيق مع المستوى السياسي  أو المستوى القيادي
ل بذلك؛  السياسات واألوامر، وهو غير مخو 

  النائب العسكري  العام يلعب دوًرا مزدوًجا: فهو يوفر استشارة قانوني ة للجيش قبل الحرب
وأثناءها بخصوص مشروعي ة األوامر، وهو المسؤول في نهاية الحرب عن اتخاذ قرار 
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وفي الحاالت التي صدرت فيها أوامر غير قانوني ة  بخصوص محاكمة المخالفين للقانون.
في أعقاب االستشارة التي قد مها، فإن  النائب العسكري العام سيكون في وضعي ة تضارب 

 مبنية.مصالح 

  تترك ز تحقيقات الشرطة العسكري ة المحق قة في الجندي  على أرض الميدان وليس في المستوى
أخير، في حين يسمح االستقصاء العسكري  للجنود بتنسيق القيادي  الرفيع، وهي تُفتح بعد ت

 إفاداتهم، وفي حاالت كثيرة ال يستطيع المحققون الوصول إلى موقع الحدث.

 21/9/1124بتسيلم،  اإلنسان، لحقوق االسرائيلي المعلومات مركز
 
 سفر العرب بالمواصالت العامة المستوطنون يتظاهرون ضد  "إسرائيل":  .31

ضد سفر  "ارييل"، لمظاهرة على مفرق "شباب ارييل"و "مستوطنو السامرة"لجنة  دعت ما يسمى بـ
 "آرييل"في المركز باتجاه مستوطنة  "غوش دان"المواطنين العرب في الحافالت العمومية من منطقة 

 بحجة ان السكان يخشون السفر في الحافالت المذكورة.
ان سكان الضفة الغربية اليهود  "ول هيهوديهك"وجاء في الموقع االلكتروني التابع للمستوطنين 

 "افيكيم"ومنذ عدة سنوات يخشون السفر في حافالت شركة  ارييل،وخاصة سكان  "المستوطنون"
بسبب وجود عشرات المسافرين العرب من قرى الضفة  "الضفة الغربية –غوش دان "المشغلة لخط 

 لك تصريحا.وأكثرهم عمال يعملون داخل الخط االخضر ومنهم من ال يم
وذكر الموقع ان السكان احتجوا عدة مرات حتى انه خصصت ذات مرة حافالت خاصة للعمال 

 االمر الذي اثار زوبعة وادعاء التفرقة العنصرية.
 21/9/1124عم ان،  الدستور،

 
ارتفاعــا بعجــز الميــزان التجــاري خــالل الشــهور الثمانيــة األولــى مــن  %1.9اإلحصــاء اإلســرائيلي:  .30

1124  
كشف التقرير الشهري حول التجارة الخارجية اإلسرائيلية الصادر عن مكتب : صفا –قدس المحتلة ال

اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي ان العجز في الميزان التجاري خالل الشهور الثمانية األولى من العام 
س الفترة مليار دوالر(، مقارنة مع نف 20مليار شيكل ) 37ليصل إلى  %6886الجاري ارتفع بنسبة 
 من العام الماضي.
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وبحسب التقرير الذي نشر الخميس، فإن العجز للشهور الثمانية األولى ارتفع مقارنة مع الفترة 
مليون دوالر(، حيث بلغ العجز حتى  643مليار شيكل ) 187المناظرة من العام الماضي، بنحو 

 ر(مليار دوال 9816مليار شيكل ) 3384، قرابة 1023نهاية أغسطس/ آب 
والميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات، ويتكون العجز عندما ترتفع قيمة الواردات عن 

 الصادرات، فيما يحقق الميزان فائضا إذا زادت الصادرات عن الواردات.
ووفقا لبيانات اإلحصاء اإلسرائيلي، فإن إجمالي واردات الكيان اإلسرائيلي من السلع خالل العام 

مليار دوالر(، مقابل  4887مليار شيكل ) 262)حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي(، قرابة  الجاري
 مليار دوالر( خالل نفس الفترة. 3887مليار شيكل ) 239صادرات سلعية بلغت 

 21/9/1124، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

 باألردن "إسرائيل"صفقة الغاز توطد عالقات الصحف اإلسرائيلية:  .32
عكست اتفاقية الغاز المبرمة بين إسرائيل واألردن مدى حجم التنسيق : محمد محسن وتد -القدس 

التجاري والتعاون الوثيق بين البلدين، وعمق العالقات اإلستراتيجية في الجوانب االقتصادية 
ن تباينت المواقف السياسية لتل أبيب وعم ان.  والسياسية، وا 

بصفقة الغاز وتداعياتها على مستقبل العالقات بين تل أبيب  فقد أبدت الصحف اإلسرائيلية اهتماما
وعم ان، واعتبرتها سياسية بامتياز رغم جوهرها االقتصادي، وقالت إنها تعكس مالمح التحالفات 

 اإلقليمية واإلستراتيجية التي تعو ل عليها اإلدارة األميركية في الشرق األوسط.
ة ذهبت إلى استعراض انعكاس االتفاق بين شركة "ديلك" صحيفة "كلكليست" االقتصادية اإلسرائيلي

اإلسرائيلية للطاقة وشريكتها شركة "نوبل أنرجي" األميركية وبين شركة الكهرباء الوطنية األردنية، 
على قطاع الطاقة والغاز واالقتصاد اإلسرائيلي الذي رصد ميزانية بقيمة مائة مليون دوالر لتطوير 

 إلى الحدود األردنية.خطوط شبكة الغاز وصوال 
وقال مراسل الصحيفة "ليئور جوطمان" إن الصفقة التي سبقتها اتفاقيات مماثلة مع مصر والسلطة 
الفلسطينية، لها دالالت سياسية، خاصة أن عم ان التي تخلت عن غاز قطر والخليج وفضلت الغاز 

دوالر بتطوير حقول الغاز  مليار 22اإلسرائيلي، ستسهم من خالل االتفاق الذي وصلت قيمته إلى 
 المكتشفة بالمياه اإلقليمية اإلسرائيلية.
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أما صحيفة "دا ماركر" فقد أوضحت أن واشنطن التي ترى في اتفاق الغاز اإلسرائيلي األردني محورا 
إستراتيجيا نحو االستقرار ووسيلة لالندماج اإلقليمي وتدعيم محور االعتدال في الشرق األوسط، 

 إبرام الصفقة التي تشارك فيها شركات أميركية. كانت وسيطا في
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية األميركي كيري استغل جوالته الماراثونية في الشرق األوسط 
خالل عدوان إسرائيل على غزة، وأنجز الصفقة بين البلدين من خالل لقاء نتنياهو وملك األردن في 

 عم ان.
 22/9/1124الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 بحق  ُرواده إجراءاته التعسفية" واالحتالل يواصل فرض األقصى" مستوطنون متطرفون يدنسون .33

جدد ت جماعات يهودية استيطانية، أمس، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة : قنا
زة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل "اإلسرائيلي"، وشرعت على  برفقة حراسات معز 

 الفور بتنفيذ جوالت استفزازية في باحاته.
وقالت وكالة األنباء الفلسطينية "وفا"، إن اقتحامات المستوطنين اليهود بدأت أمس صباحًا، ويتقدم 
هذه المجموعات عدد من كبار المتطرفين من الحاخامات اليهود، الذين يتولون تقديم روايات يهودية 

 زعوم مكان المسجد األقصى.أسطورية، حول خرافة الهيكل الم
من جهتها، تواصل شرطة االحتالل فرض إجراءاتها التعسفية بحق رو اد األقصى، خاصة من النساء 

 ، وتحتجز بطاقات كل من تسمح له بالدخول إليه.هوالطالبات، وتمنع عددًا كبيرًا منهن من دخول
 21/9/1124الخليج، الشارقة، 

 
 كمة المركزية اإلسرائيليةرائد صالح يمثل أمام المحالشيخ  .34

مثل زعيم الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر الشيخ رائد صالح أمام المحكمة المركزية 
اإلسرائيلية في القدس اليوم التي بدأت النظر في استئناف قدمته النيابة العامة ضده اعترضت فيه 

 على قرار سابق للمحكمة بسجنه ثمانية أشهر.
النيابة تطالب بعقوبة أقسى ضده، لكن ذلك لن يردعه ولن يخيفه، وسيواصل وقال الشيخ صالح إن 

 عمله لخدمة المسجد األقصى المبارك والقدس الشريف.
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يذكر أن السلطات اإلسرائيلية تحاكم الشيخ صالح على نشاطه في القدس في إطار احتجاجات على 
حريض على استخدام العنف في استهداف السلطات اإلسرائيلية األقصى والقدس، حيث أدين بالت

 .1006خطبة الجمعة بضاحية وادي الجوز في القدس عام 
 22/9/1124الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 خالل العدوان على غزةاستشهاد طفل من رفح متأثرًا بجروحه  .35

عامًا( من سكان  22استشهد، أمس، الطفل يوسف محمد إجميعات الشاللفة ) عيسى سعد هللا:
 غرب محافظة رفح، متأثرًا بجروحه.منطقة المواصي، 

وقالت عائلة الشاللفة في تصريحات صحافية: إن  "إدارة مستشفى غزة األوروبي في خان يونس 
الجروح الخطرة التي أصيب بها في رأسه بالقصف  أبلغتها باستشهاد نجلها، صباح أمس، على أثر

 اإلسرائيلي الذي تعرض له فناء منزلهم خالل الحرب.
فل الشاللفة أصيب بجروح حرجة جدًا، فيما أصيب خمسة من أفراد عائلته بجروح متفاوتة، وكان الط

واستشهد والداه في قصف من طائرة حربية دون طيار لفناء منزلهم في المنطقة المذكورة، خالل 
 العدوان على غزة، في الثالث عشر من الشهر الماضي.

 21/9/1124األيام، رام هللا، 
 
 بأعمال تجريف وتمشيط ويشرع رفحو  خان يونسلعلى الحدود الشرقية  االحتالل يتوغل .36

جددت قوات االحتالل اإلسرائيلي خرقها التفاق التهدئة الذي أبرم قبل أكثر من  :أشرف الهور -غزة 
أسبوعين ونصف األسبوع مع الفصائل الفلسطينية، ونفذت عملية توغل برية على الحدود الشرقية 

لت مصادر فلسطينية وشهود عيان ان عددا من آليات االحتالل توغلت لجنوب قطاع غزة، وقا
صباح أمس بشكل محدود في أطراف بلدة القرارة الواقعة على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس. 
ودخلت الجرافات واآلليات المصفحة من موقع عسكري قريب، وشرعت هناك بأعمال تجريف 

الحتالل النار في المنطقة، دون ان يتسبب ذلك في وقوع وتمشيط. وخالل التوغل أطلقت قوات ا
 إصابات.

وسجلت قوات االحتالل خرقا آخر بتوغل في مدينة رفح األسبوع الماضي واعتقلت عددا من 
 الصيادين في سلسلة من الخروقات منذ وقف العدوان.

 21/9/1124القدس العربي، لندن، 
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 ضى في "عيادة الرملة"أسرى مر  تـدهـور الـوضـع الـصـحـي ألربعـة .37

"األيـام": أفاد محامي نادي األسير، أمس، بأن تراجعًا طرأ على الوضع الصحي ألربعة  -رام هللا 
 أسرى مرضى في "عيادة سجن الرملة".

وقال بيان للنادي، إن محاميه نقل عن األسير عدنان محيسن من بيت لحم، الذي يعاني من شلل 
ل نقلته عبر "البوسطة" إلى سجن "عوفر" قبل عدة أيام، ورغم صعوبة ثالثي، أن إدارة سجون االحتال

 .وضعه تم تكبيله، ما أدى إلى وقوعه داخل عربة "البوسطة" وفقدانه للوعي
 .وقال البيان إن األسير معتز عيبدو ال يزال ينتظر إجراء ثالث عمليات جراحية من تاريخ اعتقاله

ء إدارة سجون االحتالل قدموا له أدوية تسببت بحدوث ونقل عن األسير ربيع رزق صبح، أن أطبا
 .ومن المفترض أن يخضع لعملية جراحية عاجلة ،نزيف َضرَب عضلة القلب

أن األسير أشرف أبو الهدى من نابلس يعاني وضعًا صحيًا صعبًا بعدما تعرض إلصابة في  وبين
 شي بشكل سليم.قدميه أثناء اعتقاله، وهو بحاجة إلى عالج طبيعي ليتمكن من الم

 21/9/1124األيام، رام هللا، 
 
 يقاطعون محاكم االحتالل العسكرية إدارياً  أسيراً  21نادي األسير:  .38

أسيرا إداريا يقاطعون المحاكم العسكرية لالحتالل وال يمتثلون أمامها. وقال  22أفاد نادي األسير بأن 
، إن مقاطعة المحاكم في قضايا مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس

االعتقال اإلداري هي حق لألسير ووسيلة يعبر من خاللها األسرى عن موقفهم الرافض للسياسة 
المتبعة في إصدار األوامر اإلدارية، خاصة أن للمحاكم دورا في تسويغ هذه السياسة التي تنافي 

 ع القوانين الدولية.أبسط الحقوق القانونية واإلنسانية كما عرفتها وخبرتها جمي
 21/9/1124الدستور، عمان، 

 
 األسرى في سجن "عوفر" يدرسون تنفيذ خطوات احتجاجيةاألسير:  نادي .39

قال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير الفلسطيني جواد بولس: "إن األسرى الفلسطينيين في 
وضاع القائمة سيما سياسة سجن عوفر غرب رام هللا، يدرسون الشروع في خطوات احتجاجية ضد األ

االعتقال اإلداري، وذلك عقب اعتقال االحتالل للمئات إداريًا، وتجاوز عدد المعتقلين اإلداريين 
 ( معتقل".200الـ)
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وم الخميس، أن األسرى يشتكون من حرمان عائالتهم من الزيارة، يوأوضح بولس في بيان صحفي 
ار األهالي لتصاريح الزيارة، كما اشتكوا أيضًا من وأحيانًا يتم إرجاعهم عن الحواجز بعد استصد

النقص الكبير في كميات الحاجيات األساسية كاألطعمة والمالبس وذلك لعدم استالمهم مبالغ 
 الكنتين.

22/9/1124، فلسطين أون الين  
 
 بعد قرار مستشفى استخدام العبرية فقط 48 فلسطينيياستياء في أوساط  .41

د الفلسطينيون في إسرائيل على تشريع اليمين قوانين وأنظمة تبغي ت: أسعد تلحمي  – الناصرة عو 
النيل من مكانتهم وحقوقهم، لكنهم لم يتوقعوا أن يشارك مسؤولون عرب في حمالت اليمين المتواصلة 

 «.وظلم ذوي القربى أشد مضاضةً »على المواطنين العرب، ليصح في اولئك القول: 
في مدينة نهاريا )شمال « الجليل الغربي»صدرها مدير مستشفى التعليمات الجديدة التي أوجاءت 

إسرائيل( بمنع رؤساء األقسام في المستشفى من التحدث بلغة غير العبرية في أوقات الدوام، جاءت 
أكثر فداحًة ووقعًا على المواطنين العرب ألن المدير صاحب هذه األوامر هو عربي من مدينة 

دكتور مسعد برهوم، وهو أول عربي يتم تعيينه مديرًا لمستشفى حكومي شفاعمرو )بلد عم ار( يدعى ال
 في إسرائيل.

اتساع ظاهرة استعمال لغات مختلفة )غير اللغة العبرية( خالل »وبرر برهوم خطوته المستهجنة بـ 
، مضيفًا أن هذه «العالج الطبي من جانب الطاقم الطبي، بعضه ال يفهم اللغة التي يتحدث غيره بها

الحديث بين أفراد الطاقم »اهرة تضر بجودة العالج، وتمس أحيانًا بحقوق المريض. وزاد أن الظ
الطبي بلغة غير مفهومة للجميع ال يعطي احترامًا لباقي الزمالء، كما أنه ال يساهم في التعاون بين 

 «.الطاقم
ن عددًا كبيرًا من أطباء وأثارت هذه التعليمات استهجانًا واسعًا، ليس فقط ألن مطلقها عربي، إنما أل

 المستشفى هم من العرب، كما أن غالبية المعاَلجين فيه من البلدات العربية في الجليل.
، إن األخيرة «يش عتيد»وقال مصدر قريب من وزيرة الصحة اإلسرائيلية، وهي من الحزب الوسطي 

 «.فوجئت بأن يصدر مثل هذا القرار عن طبيب عربي»
21/9/1241الحياة، لندن،   
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 سنة في عكا أربعة آالفجرة نبيذ عمره  أربعيناكتشاف  .40
عثرت سلطة اآلثار خالل تنقيباتها في منطقة الكابري قضاء عكا على جرار نبيذ تعود إلى : الناصرة

 أربعة آالف سنة، ويعتقد بانها كانت تتبع ألحد ملوك الكنعانيين.
ت في أطالل قصر يتوقع ان تساهم في إلقاء وتم العثور على بقايا النبيذ داخل أربعين جرة اكتشف

 الضوء على تاريخ الجليل الغربي في ذاك الزمان الغابر.
وترجح سلطة اآلثار اإلسرائيلية ان الملك الكنعاني اعتاد على تنظيم حفالت خاصة لمقربيه وأصدقائه 

وانات أيضا. كما شملت تناول النبيذ واللحوم، إذ اكتشفت بجنبات القصر كمية كبيرة من عظام الحي
تعتقد ان النبيذ تم تصنيعه بدقة وهو مؤشر على شيوع ظاهرة شرب النبيذ لدى الخاصة وعلى مكانة 

 اجتماعية مرموقة في تلك الحقبة.
21/9/1124القدس العربي، لندن،   

 
 فلسطينيًا في الضفة 31االحتالل يعتقل  .42

قالت مصادر حقوقية وأمنية فلسطينية: "إن قوات االحتالل اعتقلت الليلة الماضية وفجر يوم جنين: 
مواطنا فلسطينيا على األقل خالل حملة اعتقاالت واسعة في محافظتي جنين  32( 9|22الخميس )
 والخليل.

لعشرات وقال نادي األسير الفلسطيني أن قوات االحتالل اقتحمت عدد مناطق في الضفة واعتقلت ا
 من المواطنين، أبرزها: قرية فحمة جنوب غرب جنين، قرية يعبد، بلدة بيت أمر، مدينة الخليل.

22/9/1124قدس برس،   
 
 جوني منصور"إسرائيل" واالستيطان" للدكتور تحت عنوان : دراسة "مدار" .43

عنوان  رام هللا: صدرت حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار" دراسة تحت
-2976"إســـــــرائـــــيـــل واالســـتـيطـان: الثابت والمتحول في مواقف الحكومات واألحزاب والرأي العام )

 ("، أنجزها الدكتور جوني منصور.1023
تستعرض الدراسة مواقف األحزاب والحركات السياسية في إسرائيل من المشروع االستيطاني خاصًة 

السياسات والمواقف منذ االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية عام  بعد أوسلو، من خالل متابعة
 ، ومحاور الجدل ومفرداته، وما مر  عليه من محطات.2976
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 2976وتسرد الدراسة ما تأثرت به عملية التوسع االستيطاني االسرائيلي في األراضي المحتلة عام 
مت مسار سيرورة االستيطان، وحددت طبيعة من عوامل أيديولوجية وعملية وسياسية وديمغرافية، رس

 زخمه التوسعي، ورسمت مالمح مراحله المختلفة.
وتبين الدراسة باإلحداثيات أن المشروع االستيطاني الجاري تنفيذه إلى اآلن في مناطق الضفة الغربية 

ل إلى هو حلقة من مسلسل طويل زمنيًا ابتدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر، يحاول منفذوه الوصو 
من مجمل مساحة  %82اقتسام الضفة الغربية مع الفلسطينيين لتكون مساحة إسرائيل أكثر من 

فلسطين التاريخية، في حين أن ه يترك للفلسطينيين مجال إدارة شؤونهم اليومية في إطار حكم ذاتي 
 مقيد.

خفيف ِحد ة المشروع وختمت الدراسة بأن االتفاقيات بين إسرائيل ومصر واألردن أيضا لم تساهم في ت
االستيطاني، أو إيقافه. بالعكس تعاملت إسرائيل مع االتفاقيات كأنها بينها وبين هاتين الدولتين دونما 
عالقة لما يجري في الضفة الغربية مثاًل، أي أن  الضفة الغربية وقطاع غزة هما خارج إطار 

رصة أمامها لتحقيق مزيد من توسيع المشروع االتفاقيتين. هذا التفسير اإلسرائيلي لالتفاقيتين أتاح الف
 االستيطاني.

4/9/1124المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، مدى،   
 
 يستقيل في خضم االستعدادات لكأس آسيا ي لكرة القدمفلسطينالمنتخب المدرب  .44

كاسة لنهائيات كأس آسيا النت الفلسطينيرويترز: تعرضت استعدادات المنتخب  -القدس المحتلة 
كبرى باستقالة المدرب جمال محمود. وقال االتحاد اآلسيوي لكرة القدم إن المدرب األردني البالغ من 

، استقال متعلال بأسباب شخصية. وعين مساعده 1022عاما والذي تولى المنصب في  42العمر 
ستقام في وكان المنتخب الفلسطيني آخر المتأهلين للنهائيات التي  صائب جنديه مدربا للفريق.

استراليا مطلع العام المقبل بعد فوزه بكأس التحدي اآلسيوي في جزر المالديف. وأمام الفلسطينيين 
أربع مباريات ودية في الطريق للنهائيات، اثنتان منها ضد الهند في الثامن والعاشر من أكتوبر/ 

ر/ كانون األول. تشرين األول ثم ضد المغرب بعدها بأربعة أيام وأخيرا ضد الصين في ديسمب
وسيلعب في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا اليابان المدافعة عن اللقب والعراق 

 واألردن.  1006بطل 
21/9/1124القدس العربي، لندن،   
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 إجراءات استقبال الحجاج الفلسطينيين مع "األوقاف" الفلسطينية تبحث األردنية "الداخلية" .45
المحـافظ سـمير مبيضـين لـدى لقائـه أمـس األردنـي بحث أمين عام وزارة الداخليـة  :ابتر  وكالة -عم ان 

جـــراءات والتســـهيالت بـــرز اإلأ ،الخمـــيس وزيـــر األوقـــاف والشـــؤون الدينيـــة الفلســـطيني يوســـف ادعـــيس
لـــى الـــديار المقدســـة مـــن خـــالل المعـــابر والمنافـــذ إالالزمـــة الســـتقبال الحجـــاج الفلســـطينيين المتجهـــين 

 الردنية.الحدودية ا
حـو نردن في منتصف الشهر الجاري بوقدر ادعيس عدد الحجاج الفلسطينيين الذين سيصلون الى األ

حاج سينقلون الـى الـديار المقدسـة جـوا فيمـا يصـل عـدد الحـافالت التـي  400حو نحاج منهم  3700
 حافلة.  78لى حوالي إستنقلهم عبر الحدود البرية 

 21/9/1124 ،الرأي، عم ان
 
 بدعم أمريكي دورتي إطفاء لمرتبات دفاع مدني فلسطين تخريج عم ان: .46

ــان  احتفلــت المديريــة العامــة للــدفاع المــدني أمــس الخمــيس بتخــريج دورتــي اإلطفــاء  :بتــرا وكالــة -عم 
طفــاء حرائــق المنشــيت النفطيــة الخاصــة بمرتبــات الــدفاع المــدني الفلســطيني التــي عقــدت  المتقدمــة وا 

 دريبية بدعم من الحكومة األمريكية.بمدينة الدفاع المدني الت
وخالل الحفل الذي رعـاه منـدوبًا عـن المـدير العـام للـدفاع المـدني، آمـر المدينـة التدريبيـة العميـد سـعيد 
البيايضــة، أكــد منــدوب المنســق األمنــي األمريكــي أهميــة عقــد مثــل هــذه الــدورات المتخصصــة لتأهيــل 

ز خبـراتهم الميدانيـة فـي كافـة مجـاالت الـدفاع المـدني مرتبات الدفاع المدني الفلسـطيني مـن أجـل تعزيـ
نقاذ. طفاء وا   من إسعاف وا 

 21/9/1124 ،الرأي، عم ان
  
 مساعدات أردنية جديدة إلى قطاع غزة قافلةوصول  .47

وصلت الى قطاع غزة أمس عبر معبر بيت حانون شمال القطاع قافلة مسـاعدات  :بترا وكالة -غزة 
الخيريــة األردنيــة الهاشــمية مــن أجــل المســاهمة فــي التخفيــف مــن معانــاة أردنيــة جديــدة ســيرتها الهيئــة 

وقال قائد المستشفى الميداني األردني بركات العقيل في تصـريح لمراسـل وكالـة  األهل في قطاع غزة.
منهــا محملــة بــالمواد اإلغاثيــة  7شــاحنات  8األنبــاء األردنيــة "بتــرا" فــي غــزة إن القافلــة اشــتملت علــى 

 مات ومواد تنظيف، وشاحنتين محملتين باألدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية.ومالبس وحرا
 21/9/1124 ،الغد، عم ان
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 حزب هللا: خط المقاومة يحفظ لألمة حقوقها الثابتة وليس نهج التفاوض واالستسالم .48

ن، ضم: محمود قماطي، أمـين شـري، علـي ضـاهر وسـعيد نصـر الـدي اللبناني زار وفد من "حزب هللا"
وشــدد قمـــاطي علــى أن "خـــط المقاومــة هـــو  رئــيس "حــزب االتحـــاد" الــوزير الســـابق عبــد الـــرحيم مــراد.

فلسطين، التي أثبتت أن النهج المقاوم هو الذي يحقـق لألمـة انتصـاراتها، ويحفـظ لهـا حقوقهـا الثابتـة، 
نطقـة بكثيـر وليس نهج التفاوض واالستسالم"، الفتا إلى أن "انتصار غـزة انعكـس وسـينعكس علـى الم

من االيجابيات، وبمزيد من االنتصارات، واهم هذه المفاعيل، هي االنتقال من حالة تضليل األمة في 
بوصلة العداء، حيث الجو المذهبي الذي كاد يفتك باألمـة، فجـاءت غـزة لتعيـد جمـع األمـة علـى عـدو 

 واحد، هو العدو الصهيوني".
 21/9/1124 ،السفير، بيروت

 
 يام رحالت مباشرة بين جدة وتل أبيب لنقل الحجاج الفلسطينيينالسعودية تنفي ق .49

أبلغ المتحدثان الرسميان لوزارة الحج والهيئة العامة للطيران المدني : علي بن غرسان -جدة 
أمس، أن سياسة نقل الحجاج من كافة بلدان العالم لم يطرأ عليها أي تغيير هذا العام ولم « عكاظ»

ر المتعمدة سلفا بنقل أي حجاج من دول محظورة، مؤكدين أن مطارات يسمح لشركات الطيران غي
 المملكة ال تستقبل أي رحالت من تل أبيب.

وجاءت هذه التأكيدات بعد تداول أنباء تشير إلى نية تسيير رحالت مباشرة بين تل أبيب وجدة لنقل 
حج حاتم بن حسن حجاج فلسطينيين موسم حج هذا العام، حيث رأى المتحدث الرسمي لوزارة ال

قاضي، أن الناقل الجوي يخضع لسلطة الطيران المدني حسب االختصاص لكن لم يحدث أي تغيير 
في مسار الرحالت هذا الموسم ولم يضف أي جدولة جديدة كما أشيع. فيما أكد المتحدث الرسمي 

حجاج فلسطين وال  للهيئة العامة للطيران المدني خالد الخيبري، أنه لم يطرأ أي تعديل في جدول سير
صحة لما يتداول أنه سيكون هناك تسيير رحالت جوية مباشرة من فلسطين المحتلة إلى المطارات 
السعودية، وذلك لنقل الحجاج الفلسطينيين إلى األراضي المقدسة بشكل مباشر. وأكد الخيبري، أن 

ومن ثم يتوجهون إلى  الحجاج الفلسطينيين يتم نقلهم عن طريق المطارات المصرية أو األردنية،
 األراضي المقدسة أو بالبر عبر األراضي األردنية.

 21/9/1124عكاظ، جدة، 
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ه ضد  المعارضة السورية قتال العبرية:  الثانيةالقناة  .51  الجيش اإلسرائيلي في القنيطرة غير موج 
ه ضد ناطق باسم المعارضة السورية المسلحة تل أبيب بأن  القتال في منطقة القنيطرة غ قال ير موج 

غير معنية أيضًا بمواجهة « جبهة النصرة»الجيش اإلسرائيلي وما وراء الحدود في الجوالن. وأكد أن  
 «.كلنا سنقاتل كي ال تصل داعش الى الحدود»إسرائيل، و

وبثت القناة الثانية العبرية، أمس، مكالمة هاتفية أجراها مراسلها للشؤون العربية، يارون شنيدر، مع 
« المخاوف»القناة، إلى  أشارتفي منطقة القنيطرة، تطرق فيها، كما « المتمردين»ث باسم المتحد

 .رية على معظم الحدود في الجوالناإلسرائيلية من سيطرة المعارضة السو 
 21/9/1124األخبار، بيروت، 

 
 بمنع تسليح غزة "إسرائيلـ"كي في مجلس األمن مع ضمانات ليمشروع قرار أمر  .50

تؤدي االتصاالت المكثفة مع »توقع الناطق باسم األمين العام لألمم المتحدة، أن : ياةالح -نيويورك 
 «.األطراف المعنية بالنزاع في غزة إلى اتفاق في شأن وقف دائم إلطالق النار خالل أيام

وأعلن الناطق باسم األمين العام لألمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المبعوث الخاص لألمين العام 
جميع األطراف المعنية، ونأمل في أن تؤدي »مم المتحدة روبرت سيري يجري لقاءات مكثفة مع لأل

 على وقف النار.« نتيجة هذه االتصاالت خالل أيام قليلة الى اتفاق دائم
وتواكب الواليات المتحدة تقدم هذه المحادثات من خالل التمهيد لطرح مشروع قرار في مجلس األمن 

النقطة األساسية في »نار. وقال ديبلوماسي غربي رفيع في مجلس األمن، إن لدعم اتفاق وقف ال
مشروع القرار ستكون متعلقة بمسألة نزع السالح في غزة، والتحقق من تطبيق القرار من خالل آلية 

 «.المراقبة الدولية
ال فإن المجتمع الدولي لن يساهم في »وأوضح أنه  إعادة يجب عدم العودة الى الوضع السابق، وا 

إسرائيل تحتاج ضمانات أمنية، »وأضاف: «. إعمار غزة طالما أن خطر اندالع نزاع سيبقى قائماً 
 وهو ما يعني معالجة مسألة السالح والصواريخ في غزة.

ورغم أن عبارة نزع السالح لن ترد في القرار، إال أن لغة ما ستعني ذلك، الى جانب سيطرة السلطة 
سيطلب من األمين العام لألمم المتحدة بان »وأكد أن قرار مجلس األمن «. الفلسطينية على السالح

وأكد ضرورة الحصول على «. كي مون تقديم اقتراحات في شأن كيفية التوصل الى هذه الصيغة
ضمانات بعدم إعادة حركة حماس تسليح نفسها، وأنها لن تستطيع بناء الصواريخ، وال بد أن تكون »

 «.ذلك مسألة األنفاق جزءًا من
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سيتولى المراقبون، بغض النظر هل كانوا تابعين لألمم المتحدة أو »وبالنسبة الى آلية المراقبة، قال: 
 «.لجهات أخرى، دخول المواد إلى القطاع من المعابر، ووقف النار، وأي تهديد من الجانبين لكسره

 21/9/1124الحياة، لندن، 
 
 الفلسطينية عزيز موقع السلطةعلى إعمار غزة وت إسرائيلي -أمريكي اتفاق  .52

أعلنت الواليات األمريكية المتحدة فجر الجمعة أنها توافقت مع "إسرائيل" : صفا –القدس المحتلة 
 على قطاع غزة. األخيرعلى ضرورة اإلسراع في إعادة إعمار ما دمره العدوان 

ان لوزارة الخارجية وبحسب ما نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة على موقعها االلكتروني عن بي
 األمريكية أنهما أكدتا أهمية تعزيز موقع السلطة الفلسطينية في ذلك.

وشددت واشنطن على أهمية تحقيق اتفاق طويل األمد بين "إسرائيل" والفلسطينيين عقب الجولة 
 األخيرة في القطاع. وفق البيان.

 و"إسرائيل" التيبين واشنطن  تيجياالستراوصدر البيان عقب انتهاء ما قيل إنها جولة من الحوار 
 يوفال شتاينتس. االستراتيجيةيترأس وفدها وزير الشؤون 

 من جهة أخرى جددت واشنطن قلقها من النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
اللها يوًما وقتلت خ 22يوليو الماضي واستمر  6وشنت "إسرائيل" حرًبا ضروًسا على القطاع بدأ في 

آلف آخرين ودمرت عشرات آالف الوحدات السكنية وانتهى برضوخها  22فلسطيني وجرحت  1220
 لشروط المقاومة في اتفاق وقف إلطالق النار برعاية مصرية.

 21/9/1124وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 
 ا إلى غزة"إيباك" تؤيد رسالة من أعضاء بمجلس الشيوخ لـ"كيري": يجب دعم السلطة إلعادته .53

صاغت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ األميركي  :سعيد عريقات -القدس دوت كوم -واشنطن
من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، رسالة موجهة إلى وزير الخارجية األميركي "جون كيري"، 
اًل يؤيدون فيها جهوده لدعم السلطة الفلسطينية "والعمل من أجل عودة سيطرتها على قطاع غزة بد

 من أيلول الجاري. 28من حماس"، حيث ينون تقديمها له يوم 
" المقربة من منظمة إيباك )اللوبي اإلسرائيلي(، أن المنظمة )إيباك( لم تبارك  JTAوتؤكد صحيفة "

 الرسالة فقط، بل "شاركت في وضع تعديالت في صياغتها" بحسب الصحيفة، ومسؤولين في "إيباك".
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من أعضاء لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ، اإلدارة األمريكية بـ"  وتطالب الرسالة الموقعة
توفير الدعم الالزم للسلطة الفلسطينية كي تتمكن من بسط سيطرتها على قطاع غزة، خاصة وأن 
سرائيل يتطلب شريكًا فلسطينيًا يسيطر على الضفة الغربية وقطاع  السالم الحقيقي بين الفلسطينيين وا 

ز على التنمية االقتصادية في المنطقتين ويضمن بأن تكون غزة منزوعة السالح". حسب غزة، يرك
 التعبير.

وتدعو الرسالة إلى "اتخاذ الخطوات الطارئة الضرورية لمعالجة األوضاع اإلنسانية المتدهورة في غزة 
 ماس".شريطة وضع المعايير المطلوبة لضمان عدم وقوع هذه المساعدات في يد أو تحت سيطرة ح

كما تدعو الرسالة كيري لـ"منع الفلسطينيين من اتخاذ خطوات مؤذية في األمم المتحدة والمنظمات 
المرتبطة بها، والتي تستهدف إسرائيل بعد الحرب األخيرة في غزة"، وحث الفلسطينيين على العودة 

ستيطان والدفعة الرابعة إلى "طاولة المفاوضات" التي أفشلتها إسرائيل بسبب مواقفها المتعنته حول اال
 من األسرى القدامى.

وتحظى الرسالة أيضا بدعم من "منظمة جي ستريت" التي تعرف نفسها بالمؤيدة لحل الدولتين على 
 وتطالب بوقف االستيطان في القدس الشرقية والضفة. 2976أساس حدود حزيران 

"لتكون لوبي للسالم" حسب  -التي تشكلت من اليهود األميركيين الليبراليين -وتسعى المؤسسة
 وصفها لنفسها، وتنافس إيباك على النفوذ بين اليهود األميركيين.

سرائيل.  ووصفت "جي ستريت" الرسالة بالخطوة البناءة نحو سالم مستدام بين الفلسطينيين وا 
ومن المقرر أن تسلم الرسالة إلى الوزير األمريكي عشية ذهابه إلى نيويورك للمشاركة مع 

س"باراك أوباما" في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة والتي سيشارك فيها وفد فلسطيني رفيع الرئي
المستوى برئاسة الرئيس أبو مازن، إذ من المتوقع أن يتم مناقشة العدوان اإلسرائيلي األخير على 

 غزة.
 22/9/1124القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"هود مالحقة تعرض تفاصيل جالدولية الجنائية المحكمة مدعي عام  .54

رفضت المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فاتوه بنسودة االتهامات التي : 12عربي  -لندن 
وجهت له برفض فتح تحقيق في جرائم اسرائيل بغزة بسبب الضغوط السياسية التي تواجهها 

 المحكمة.
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نه "إذا ما نأى المراقب وقالت بنسودة في مقالة له نشرت في صحيفة الغارديان البريطانية إ
الموضوعي بنفسه بعيدًا عن الغرق في اإلثارة التي تحيط بهذا الموضوع، فإنه سيكتشف حقيقة أن 
مكتبي لم يكن في يوم من األيام في وضع يؤهله لفتح أي تحقيق بسبب عدم توفر التفويض الالزم 

 ".لذلك. وقد كنا دومًا نصرح، بوضوح وعلى المأل، بأسباب هذا الوضع
وقالت إنه من المعلوم أن إعالن روما، وهو المعاهدة التي تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية  

الدولية، مفتوح أمام الدول للمشاركة فيه. بإمكان المدعي العام التحقيق والمقاضاة فقط في الجرائم 
 عن ذلك قبلت التي ترتكب في أراضي، أو من قبل مواطني، دول انضمت إلى إعالن روما أو بديالً 

بصالحية المحكمة الجنائية الدولية من خالل إعالن بهذا الخصوص يفيد ذلك صراحة، انسجامًا مع 
 من إعالن روما. 3-21ما نصت عليه المادة 

وأشارت إلى أن هذا يعني أن الجرائم التي يزعم بارتكابها في فلسطين خارجة عن الصالحيات 
ية، وذلك رغم دفوع بعض خبراء القانون بأن ثمة قواعد تفويضية القانونية للمحكمة الجنائية الدول

 أساسية يمكن صياغتها بموجب تفسير حر وانتقائي إلعالن روما.
ولفتت إلى أن هؤالء الخبراء يجادلون فيما يبدو، بأنه طالما كان هدف المحكمة الجنائية الدولية هو 

المساءلة والعقاب، فإنه ينبغي على الحيلولة دون إفالت من يرتكب جرائم حرب جماعية من 
المحكمة أن تتدخل، حتى في الحاالت التي من الواضح أنه لم تتوفر فيها المعايير التفويضية 

 الالزمة و"مثل هذا الرأي ال هو قانون صالح وال هو يؤسس إلجراء قضائي مسؤول".
ة الدولية في عام وأوضحت أن السلطة الفلسطينية سعت إلى قبول صالحيات المحكمة الجنائي

، و"قد نظر مكتبي بعناية في كافة الحجج القانونية المقدمة، وخلص في إبريل من عام 1009
بعد ثالثة أعوام من التحليل المعمق واالستشارات الموسعة إلى أن وضع فلسطين في األمم  1021

ا إنما يتم من خالل المتحدة ككيان مراقب كان مطلبًا أساسيًا نظرًا ألن االنضمام إلى إعالن روم
 .الجمعية العامة لألمم المتحدة، التي تمثل دور الوصي على المعاهدة"

وقالت إن وضع فلسطين في األمم المتحدة آنذاك كان يعني أنها غير مؤهلة للتوقيع على إعالن 
طين على روما. ولذا استنتج المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية بأنه نظرًا لعدم قدرة فلس

من اإلعالن بما يمكنها من  3-21االنضمام إلى اإلعالن، فإنه لم يكن أيضًا بإمكانها تفعيل المادة 
 االنضواء تحت المعاهدة كما حاولت أن تفعل في ذلك الوقت.

جرى ترفيع وضع فلسطين من قبل الجمعية العامة لألمم  1021وأشارت إلى أنه في نوفمبر من عام 
. وحينها نظر مكتبي 76/29ولة مراقب وغير عضو" وذلك من خالل تبني القرار المتحدة لتصبح "د
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في الميالت القانونية لهذا التطور وخلص إلى أنه رغم أن هذا التغيير ال يفعل بأثر رجعي الطلب 
، إال أنه بات اآلن بإمكان فلسطين االنضمام إلى إعالن 1009الذي تم التقدم به، ورفض، عام 

 روما.
"ويؤكد صحة ما ذهبنا إليه أن فلسطين قامت منذ حصولها على وضع دولة مراقب بالتوقيع وأضافت 

على عدد من المعاهدات الدولية األخرى. إال أن إعالن روما لم يكن، وحتى يومنا هذا، واحدًا من 
 تلك المعاهدات التي قررت فلسطين االنضمام إليها، كما أن فلسطين لم تتقدم بطلب جديد لالنضمام

. من المعلوم، عمومًا، أن القادة الفلسطينيين 1021إليه منذ صدور قرار الجمعة العامة في نوفمبر 
عاكفون على التشاور فيما بينهم بشأن ما إذا كانوا سيقدمون على هذه الخطوة أم ال، ولذلك فالقرار 

خاذ القرار نيابة قرارهم هم وحدهم، ولست مخولة بوصفي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بات
 عنهم".

وقالت إنه ونظرًا لطبيعة الصالحيات الممنوحة للمحكمة، "فإن كل حالة تعرض على مدعي عام 
المحكمة الجنائية الدولية ستكون لها دالالت سياسية. ومع ذلك، فإن صالحياتي كمدع عام واضحة 

وتطبيقًا للقانون باستقاللية وحيادية  المعالم: أال وهي التحقيق والمقاضاة في الجرائم بناء على البينات
 تامتين".

وأشارت إلى أنه وسواء صدر التقويض الممنوح للمحكمة الجنائية الدولية عن دول أو عن مجلس 
األمن الدولي، فإنه قرار مستقل تمامًا عن المحكمة. ولكن، ما أن يصدر مثل هذا التفويض فإن 

ن تكون مسيسة بأي شكل من األشكال أو تحت أي القواعد القانونية المطبقة ستكون واضحة ول
 ظرف من الظروف. 

وقالت إنني "بينت بما ال يرقى إليه الشك، سواء بالفعل أو القول، أن مكتب المدعي العام سينفذ 
صالحياته دون خوف أو مماألة، حيثما منح له التفويض وتحققت له الصالحيات، وسوف يتعقب 

نظر عن المقام أو االنتماء، أولئك الذين يقومون بارتكاب جرائم بعزيمة ال هوادة فيها، بغض ال
جماعية تهز ضمير اإلنسانية. ولن يشذ تعامل مكتبي مع فلسطين عن ذلك إذا ما منح التفويض 

  لبدء التحقيق في هذه القضية".
أن يكون مجال وختمت بنسودة مقالتها بالقول "أعتقد اعتقادًا جازمًا بأن اللجوء للعدالة ال يجوز بحال 

ن الفشل في االلتزام بهذا المبدأ األصيل لن يتسبب فقط في  مساومة تبعًا ألي حسابات سياسية. وا 
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إعاقة إقامة العدل وفي توهين ثقة الجمهور بمؤسسات وآليات إقامة العدل، بل من شأنه أيضًا أن  
 ح به أبدًا، وبتاتًا".يفاقم من معاناة ضحايا االنتهاكات الجماعية البشعة. وهذا ما لن نسم

 22/9/1124، 12موقع عربي 
 
 في غزة باحتمال ارتكاب جرائم حرب "إسرائيل"تتهم  "هيومن رايتس ووتش" .55

إسرائيل باحتمال ارتكاب جرائم « هيومن رايتس ووتش»اتهمت منظمة : أ ف ب -القدس المحتلة 
قيقات جنائية داخلية حول حرب في قطاع غزة بعد يوم من إعالن الجيش اإلسرائيلي فتح خمس تح

 حاالت قد يكون تورط فيها.
 1240وأسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة واستمرت لخمسين يومًا عن مقتل 

 جنديًا وستة مدنيين. 76فلسطينيًا معظمهم من المدنيين فيما قتل في الجانب اإلسرائيلي 
غارات الثالث التي أجرت تحقيقات بشأنها فإن وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان انه في ال

 «.بخسائر في صفوف المدنيين في خرق لقوانين الحرب»إسرائيل تسببت 
تحقيقًا في حادثتي قصف منفصلتين على مدرستين تابعتين لوكالة « هيومن رايتس ووتش»وأجرت 

من تموز.  30من تموز )يوليو( و 14غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في شمال غزة في 
إضافة الى هجوم بصاروخ على مدرسة اخرى في مدينة رفح جنوب القطاع في الثالث من آب 

 )اغسطس( الماضي.
تحقيقات « هيومن رايتس ووتش»اثنين من الهجمات الثالث التي أجرت »وأوضحت المنظمة انه في 

بشكل غير مشروع، كما  بشأنها ال يبدو انها كانت تستهدف أهدافًا عسكرية، او انها كانت عشوائية
الهجمات غير »وأضافت المنظمة ان «. كانت الغارة الثالثة في رفح غير متكافئة ان لم تكن عشوائية

 «.، تعتبر جرائم حرببإهمالالمشروعة التي تنفذ عمدًا، اي بإصرار او 
خمس وقال مسؤول في الشؤون القانونية في الجيش أعلن االربعاء بدء تحقيقات جنائية تتناول 

المتحدة لجأ اليها مدنيون في  لألممحاالت قد يكون الجيش ارتكب اخطاء فيها بينها قصف مدرسة 
قتياًل، وكذلك بقصف على شاطئ غزة ادى الى مقتل اربعة  22عن  أسفرتموز )يوليو( ما  14

لم اطفال. وسينظر الجيش ايضًا في عشرات القضايا االخرى من اجل تحقيقات جنائية محتملة لكنه 
 من آب. 3من تموز او  30يذكر القصف في 

 22/9/1124، هيومن رايتس ووتش
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 أطنان من األدوية إلى غزة ستةكوبا ترسل  .56
أعلنت الحكومة الكوبية، اليوم، أنها أرسلت ستة أطنان من األدوية والمعدات الطبية إلى : أ ف ب

 قطاع غزة.
"المؤلفة من ستة أطنان من األدوية والمعدات  وأعلن الموقع الرسمي للحكومة "كوباديبيت" أن الشحنة

بيليسر إلى  ألكسندرالطبية ذات االستخدام الواحد، سلمها القائم باألعمال في سفارة كوبا في القاهرة 
 المستشار األول في سفارة فلسطين بشير أبو حطب والى موظفين في الهالل األحمر المصري".

ئاسة راوول كاسترو أعربت عن استعدادها الستقبال وبحسب الموقع، فإن الحكومة الكوبية بر 
 فلسطينيين أصيبوا خالل العدوان على غزة.

 21/9/1124السفير، بيروت، 
 
 اتصاالت لترتيب اجتماع بين نتنياهو وأوباما"إسرائيل":  السفير األمريكي لدى .57

، ان هناك اتصاالت ناضول: قال السفير األمريكي لدى تل أبيب، دانيال شابيرواأل - القدس المحتلة
إسرائيلية، في محاولة لترتيب لقاء بين الرئيس األمريكي باراك أوباما، ورئيس  –نشطة أمريكية 

 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة بعد أسبوعين.
حتمل للقاء بين نتنياهو وأوباما ولم يشر في حديثه لإلذاعة اإلسرائيلية، صباح أمس، إلى موعد م
 اللذين التقيا للمرة األخيرة في مارس/أذار الماضي في البيت األبيض.

وذكرت اإلذاعة نفسها، ان نتنياهو سيتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية األممية، من 
 دون تحديد موعد توجهه إلى هناك.

قتل العديد من »، قائاًل انه «تنظيم بربري مروع»انه ، ب«الدولة اإلسالمية»وصف شابيرو إلى ذلك 
 «.المواطنين، بينهم مواطنان أمريكيان كان أحدهما مواطنًا يهوديًا إسرائيلياً 

 21/9/1124القدس العربي، لندن، 
 
 ال يزاالن يعيقان نمو القطاع الخاص في فلسطين واالنقساماالستقرار  انعدامالبنك الدولي:  .58

أبو سعدى: كشف تقرير للبنك الدولي، ان المؤسسات الفلسطينية، ال زالت رهينة فادي  -رام هللا 
انعدام االستقرار السياسي، وعدم التوصل إلى حل للصراع، واستمرار فرض قيود على حرية الحركة 
والوصول، والتبادل التجاري، ما يؤثر على نمو القطاع الخاص بشكل مباشر، كونه يعتبر المحرك 

مو االقتصادي وخلق فرص العمل، في األراضي الفلسطينية. وجاء في التقرير الذي األساسي للن
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، ان عدم االستقرار السياسي الناجم عن «تقييم مناخ االستثمار: االنقسام وعدم اليقين»حمل عنوان 
الصراع، والحكم العسكري، والعنف، واالنقسام السياسي، وانعدام حرية الحركة والوصول للموارد 

 واق، ال يزال من المعيقات األساسية أمام النمو االقتصادي.واألس
نسخة منه، فإن القطاع الخاص الفلسطيني يبقى « القدس العربي»وبحسب التقرير الذي وصلت 

مقيدًا إلى حد كبير في الشركات متوسطة الحجم أساسًا، التي تعمل باستثمار رأسمالي منخفض، في 
عزلة نسبية عن االقتصاد العالمي، فيما األنشطة التجارية  سوق محلي يشوبه االنقسام، وفي ظل

 محكومة بالقيود المتعددة، والقواعد المعقدة التي تفرضها السلطات اإلسرائيلية.
ويبين التقرير ان األنشطة التجارية، مثقلة بالوقت اإلضافي والموارد المالية والقدرة على التنقل، 

لتي تسيطر عليها إسرائيل وكذلك العوائق المادية واإلجرائية وتعيق المعابر التجارية والحواجز ا
األخرى األعمال والتجارة، وفي غزة الصادرات ممنوعة بالكامل تقريبًا، والواردات خاضعة للقيود 

 والتأخير الشديد، حتى وان تم السماح بدخولها.
 21/9/1124القدس العربي، لندن، 

 
 ي في الخليلتنصيب رئيس جديد لبعثة التواجد الدول .59

أعلنت بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، عن تنصيب 
رئيس جديد لها خالل حفل حضره ممثلين عن الدول الست األعضاء ومسؤولين فلسطينيين 

سرائيليين.  وا 
سل م منصب رئيس بعثة وذكرت البعثة في بيان اليوم الخميس، أن اللواء النرويجي جير هولمينس سيت

 28التواجد الدولي المؤقت خلفًا للقائد كريستينا فوسن التي ستغادر كما هو مقرر بعد أن عملت لـ 
 شهرًا كرئيسة للبعثة.

عامًا في القوات المسلحة النرويجية، فريقًا دوليًا مؤلفًا  41وسيقود اللواء هولمينس الذي عمل لمدة 
الست المشاركة في البعثة؛ وهي الدنمارك، إيطاليا، النرويج، السويد،  مراقبًا مدنيًا من الدول 78من 

 سويسرا وتركيا، سيعملون على مراقبة األوضاع في مدينة الخليل وكتابة تقارير تفصيلية بشأن ذلك.
يشار الى بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل هي بعثة مراقبة دبلوماسية مدنية تم ت 

محادثات السالم في أوسلو بهدف مساعدة الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في تعزيز دعوتها خالل 
 جهودهم الرامية إلى إعادة الحياة الطبيعية في مدينة الخليل.

 22/9/1124، فلسطين أون الين
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 باالغتيالتالحقهم  "إسرائيل"و باالعتقالرئيس المخابرات األمريكية السابق: كنا نطارد أعداءنا  .61

جباري في الكثير من الحاالت، هكذا تعتقد »وديع عواودة:  - صرةالنا االغتيال هو أمر شرعي وا 
بهذه العبارة استهل مايكل هايدن الشخصية «. الواليات المتحدة ودولة أخرى واحدة فقط، إسرائيل

 االستخباراتية رقم واحد في الواليات المتحدة حديثه لصحيفة يديعوت احرونوت اإلسرائيلية.
ورئيس « سي آي إيه»غل هايدن عدة مناصب حساسة منها رئيس وكالة االستخبارات المركزية وش

وكالة األمن العام األمريكي، وواكب العديد من رؤساء الواليات المتحدة منهم بيل كلينتون وجورج 
 بوش االبن والرئيس الحالي باراك أوباما.

يات المتحدة وبين إسرائيل منذ سنوات الستينات ويستذكر ان الشراكة االستخباراتية بدأت بين الوال
شريك مثل أصدقائي المقربين، رجل »لكنه يعترف انها بلغت في فترته القمة ال سيما بفضل وجود 

، مشيرا إلى وجود «االستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين ورئيس الموساد السابق ماير داغان
نحن »مسألة مدى جهوزية السالح النووي االيراني ويتابع اختالفات في التقييمات أحيانا كما في 

سالحا مماثال أما إسرائيل فتقول ان الفترة أقل بكثير وانا  إيرانشهرا ستمتلك  28نقدر انه خالل 
 «.اتفهم األمر لكونها مهددة

يوضح انه بين  1002وفي التقرير الذي صدر تزامنا مع ذكرى الهجوم على برجي نيويورك في 
اعتمدت الواليات المتحدة على نظام االعتقال لمحاربة اإلرهاب مفضلة  1006- 1002ام األعو 

منذ سنين « االغتيال»إرهابي متكلم على إرهابي ميت. في المقابل يقول ان إسرائيل تعتمد منظومة 
 سابقة.

 21/9/1124القدس العربي، لندن، 
 

 1122سجن صيدنايا في  "خريج"ق.. وكيين في العرايالجديد: قاتل األمر  "أحرار الشام"قائد  .60
« حركة أحرار الشام اإلسالمية»هاشم الشيخ )أبو جابر( الذي ُعي ن رئيسًا لـ : إبراهيم حميدي -لندن 

خلفًا لقائدها حسان عبود )أبو عبدهللا الحموي( الذي اغتيل مع عشرات من قادة الحركة في شمال 
ضد القوات « رحالت الجهاد»سؤولين عن تنظيم غربي سورية قبل يومين، هو أيضًا كان أحد الم

. وكان أيضًا أحد الذين أفرجت عنهم السلطات السورية 1003األميركية في العراق بعد غزوه عام 
 .1022بعد انطالق الثورة في عام 
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 أبو»رئيسًا للهيئة السياسية وقائدًا عامًا خلفًا لـ « أبو جابر»سارعت إلى تعيين « أحرار الشام»وكانت 
قائدًا عسكريًا للحركة بعدما كان نائبًا للقائد « أبو صالح الطحان»، كما عي نت «عبدهللا الحموي

مسؤواًل سياسيًا وعسكريًا قتلوا في عملية تفجير  46الذي كان بين « أبو طلحة الغاب»السابق 
لواء »م غامضة قرب بلدة رام حمدان بريف إدلب )شمال غربي سورية(. ووفق عبدالعزيز سالمة زعي

، «أحرار الشام»التي تضم أيضًا « الجبهة اإلسالمية»أحد الفصائل المنضوية تحت لواء « التوحيد
الحركة مع بقية « توحيد واندماج»كان يرمي إلى البحث في « أحرار الشام»فإن اجتماع أركان 
 الفصائل المسلحة.

م عشرات الفصائل األخرى، فصياًل أسست مجلسًا لقيادة الثورة، سرعان ما توسع ليض 28وكان 
بهدف تشكيل مجلسين عسكري وقضائي موحدين، فيما توحدت فصائل الغوطة الشرقية في جسم 

زهران علوش. كما أن « جيش اإلسالم»قضائي موحد مع تشكيل مجلس عسكري برئاسة رئيس 
فيلق ال»اندمجت تحت لواء « 202الفرقة »و « 23الفرقة »خمسًا من الفصائل المعتدلة بينها 

«. فصائل معتدلة»بهدف الحصول على دعم عسكري من الجانب األميركي باعتبارها « الخامس
جمال معروف القوي في ريف إدلب موقع حصول عملية « جبهة ثوار سورية»كذلك، فإن زعيم 

« الدولة اإلسالمية»ضد « انتفاضة شاملة»، أعلن األحد الماضي «أحرار الشام»اغتيال قادة 
محور االعتدال... من بيروت »معًا والتمسك بـ « داعش»سكًا بقتال النظام السوري و )داعش(، متم

 «.إلى دمشق وبغداد
ودرست «. جبهة النصرة»و « داعش»من بين أقرب الجماعات إلى فكر « أحرار الشام»وُتعتبر 

خالد أبو »واشنطن أكثر من مرة إدراجها على قائمة المنظمات اإلرهابية، كما أنها كانت تضم 
قام به مسلحون متشددون ُيعتقد « انغماسي»الذي كان مطلوبًا من واشنطن، وقتل بهجوم « السوري

هو « داعش»في ريف حلب بداية العام الحالي. لذلك، ُيعتقد أن تنظيم « داعش»أنهم ينتمون إلى 
جزءًا من ، في ظل توقعات بأن «أحرار الشام»واحد من أبرز المشتبه بهم في عملية اغتيال قيادة 

« النصرة»أو إلى « داعش»إما إلى  -بعد مقتل معظم قادتها  -كوادر هذه الحركة سينتقل اآلن 
المعلنة من « االنتفاضة الشاملة»لتعزيز وضع التنظيمات الجهادية في ريف إدلب، خصوصًا بعد 

 ضدهم.« المعتدلين»
بريف دمشق بعد قتاله أنه كان أحد نزالء سجن صيدنايا « أبو جابر»وأظهرت معلومات عن 

وعدد من قادة « أبو عبدهللا الحموي»األميركيين في العراق، وهو األمر الذي يتساوى فيه مع كل من 
أحمد عيسى الشيخ )أبو « صقور الشام»مثل زهران علوش وزعيم « الجبهة اإلسالمية»بقية فصائل 



 
 
 

 

 
           42ص                                     3338 العدد:     21/9/1124 الجمعة التاريخ:

 

لجوالني الذي قاتل أيضًا أبو محمد ا« جبهة النصرة»عيسى(. وهؤالء يتفقون في ذلك مع زعيم 
 األميركيين في العراق.

من مواليد مدينة مسكنة « أبو جابر»أمس، فإن « الدرر الشامية»ووفق المعلومات وما نشره موقع 
، ولديه عشرة أوالد، حائز شهادة الهندسة الميكانيكي ة. وهو كان نال نتيجة 2978شرق حلب عام 

عًا في مركز البحوث العلمي ة في مدينة حلب، وهو واحد من دراسته خارج البالد وذكائه منصبًا رفي
قضى عمره في حفظ القرآن وتحفيظه ونشر دين »أكثر المواقع حساسية في سورية. وقال الموقع إنه 

كما كان من أوائل المساهمين «. هللا، وكان يتعر ض لمضايقات )من السلطات( بسبب التزامه الديني
قًا لتأمين الطريق للمجاهدين نحو العراق عبر األراضي السوري ة.في الجهاد العراقي، وكان يع  مل منس 

قوا مع الشيخ محمود غل أغاسي )ابو القعقاع( في توريد الجهاديين إلى  وُيعتقد أنه أحد الذين نس 
ُقتل في ظروف غامضة من جانب « أبو القعقاع»العراق من حي الصاخور في حلب شمااًل. وكان 

، وبدء 1002بعد انتهاء العزلة التي ُفرضت على دمشق بعد عام « أسباب جرمية»أحد مساعديه لـ 
، وتنق ل بين فروع أمني ة عد ة، قبل أن 1002في عام « أبو جابر»التعاون مع واشنطن. واعتقل 

ينتهي به المطاف في سجن صيدنايا قرب دمشق حيث شهد التمرد الشهير من جانب السجناء 
سنوات، لكن ه خرج في أيلول  8ات. وأصدرت المحكمة حكمًا بسجنه اإلسالميين قبل بضع سنو 

بعد ست  سنوات، عقب القرار الذي شمل السجناء السياسي ين باإلعفاء من ربع مد ة  1022)سبتمبر( 
بعد خروجه من السجن لم يتواَن عن االلتحاق بركب الجهاد «: »الدرر الشامية»حكمهم. وقال موقع 
، فكان من أوا س كتيبة مصعب بن عمير في مدينة مسكنة، وساهمت الشامي  ئل من التحق به، وأس 

الكتيبة بقيادة الشيخ في تحرير مدينة الرقة والطبقة )شمال شرقي سورية( ومطار الجر اح العسكري  
 «.وخناصر في ريف حلب، ومسكنة شرقها

بعد « حرار الشام اإلسالمي ةأ»قبل أن ينضم  إلى « حركة فجر الشام اإلسالمي ة»وانضم ت الكتيبة إلى 
. وبعد انضمامه عي نت قيادة الحركة 1023السيطرة على مطار الجر اح العسكري  في آذار )مارس( 

الذي اغتيل بداية العام الحالي. بعدها ُعي ن « أبو خالد السوري  »نائبًا ألمير حلب الشيخ « أبو جابر»
 «.داعش»لرقة معقل أميرًا لريف حلب الشرقي  بين ثاني أكبر مدينة وا
التقيت مرة بالشيخ جابر على »أمس: « فايسبوك»وكتبت الناشطة زينة إرحيم على صفحتها على 

معبر باب الهوا على حدود تركيا الذي كان مغلقًا ألسبوع بسبب انفجار. بعد تفتيش دقيق في حقيبتي 
. أبو جاب ر عرفه من أول نظرة إليه. وجدوا جهازًا لتحديد موقعي اعطتنيه منظمتي لالطمئنان علي 
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سألني أسئلة عن عائالت في إدلب بذكاء فظيع لمعرفة توجهي والتأكد من أنني من المدينة... بعدها 
 «.تركوني

، فهو من مواليد مدينة تفتناز بريف «أبو صالح الطحان»أما بالنسبة إلى المسؤول العسكري الجديد 
من النظام ليتمك ن بعدها من الفرار ويقضي  ُلوِحق». ووفق نشطاء، فإنه 2968إدلب في عام 

سنوات عد ة خارج سورية، ثم عاد مع انطالقة الثورة السوري ة، منتميًا إلى كتائب أحرار الشام، 
س كتيبة أحفاد علي  بن أبي طالب  «.ويؤس 

 أحد أبرز القادة العسكري ين في الحركة، وقاد معارك مهمة كان»إنه « الدرر الشامية»وقال موقع 
أبرزها معركة السيطرة على مطار تفتناز العسكري  في إدلب، وتحرير منطقة )المركز الدولي 

 «.للدراسات الزراعية والبحوث( إيكاردا بين إدلب وحلب ومعارك تحرير مدينة الرقة
قد ُأصيب سابقًا مر تَي ن خالل معركة مطار تفتناز في كانون الثاني )يناير( « أبو صالح»وكان 
 .1023عارك محافظة الرق ة في نيسان )أبريل( ، وم1023

« أصحاب اليمين»إلى ذلك، أطلق مجهولون يستقلون سيارة الناَر ليلة الخميس على قائد كتيبة 
حسين القاسم )أبو علي( واإلعالمي محمد القاسم على طريق الغدفة أبو دفنة بريف إدلب. ُيشار إلى 

 «.المجلس العسكري في إدلب»معرة النعمان تابعة لـ العاملة في ريف « أصحاب اليمين»أن كتيبة 
 21/9/1124الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"وجهان القتصاد تقرير:  .62

بعيدًا من التقديرات لكلفة الحرب : سمير صبح مدير مركز ساغا لالستشارات االقتصادية - باريس
درت عن المصرف المركزي اإلسرائيلية على غزة وقبل الدخول في األرقام المتناقضة حولها التي ص

بليون، ينبغي  184بليون دوالر و 288ووزارتي المال واالقتصاد في الدولة العبرية وتراوحت بين 
التذكير ان إسرائيل العضو في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية منذ أكثر من أربع سنوات التحقت 

 ائنة.للبلدان الصناعية الد« نادي باريس»في حزيران )يونيو( بـ 
وعندما نتحدث عن الخسائر االقتصادية التي لحقت بإسرائيل جراء عدوانها على غزة، وهي كبيرة 
نسبيًا وفعليًا، يجب ان نأخذ في االعتبار ان النمو االقتصادي اإلسرائيلي معقول كما ان معدل 

الحرب ان البطالة اقل من ستة في المئة ذلك في حين ان نمو الناتج المحلي كان متوقعًا قبل 
في المئة  181في المئة هذه السنة بحسب إحصاءات منظمة التعاون، في مقابل  381يتجاوز 

 كمعدل وسطي للدول األعضاء األخرى.
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لكن اللجنة الوطنية التي شكلتها الحكومة اإلسرائيلية لمحاربة الفقر دقت ناقوس الخطر وسلطت 
ر ينبغي ان تتابعه المؤسسات العربية الضوء على الجانب السلبي القتصاد إسرائيل، وهو أم

المختصة، خصوصًا بعد حــــرب غزة وتأثيراتها في صادرات إسرائيل من الصــناعات التكنولوجية 
المتقدمة والسالح، وفي السياحة والصــناعات الغذائية والزراعية، وتدفق االستثمارات المباشرة. فـــالذي 

يوم هو الحالة المــــتردية التي وصلت إليها األوضاع المعيشــية يقلق المسؤولين اإلســـرائيليــين ال
 للمجــتمع اإلسرائيلي، األمر الذي لم تتناوله وسائل اإلعــالم العــربية عمومًا.

ويتلخص العجز اإلسرائيلي في عدم وجود خطة عملية قادرة على المساعدة في إرجاع معدل الفقر 
في  10في المئة وُيتوقَّع ان يتجاوز  28إلى  1021ل نهاية في المئة بعدما وص 22إلى ما دون 

المئة نهاية العام الجاري. وهذه معضلة تهدد البنيان االقتصادي واالجتماعي للدولة العبرية، 
في المئة،  2381في المئة، ولليهود المتشددين  24خصوصًا ان معدل الفقر ليهود إسرائيل يبلغ 

 في المئة. 2483ولعرب إسرائيل 
للدراسات االجتماعية في القدس المحتلة ان ثمة وجهين إلسرائيل، وجه يتمثل « توب»ويرى مركز 

في التطور التكنولوجي المتقدم جدًا يسيطر على االقتصاد اإلسرائيلي لكنه قابل للتراجع وبسرعة 
المقبلة،  نتيجة تباطؤ اقتصاد العالم وعدم قدرته على شراء هذه المنتج الغالي الثمن في السنوات

ووجه يتمثل في ان شريحة كبرى ال تستفيد من األدوات والشروط الضرورية لالندماج في االقتصاد 
المتقدم عالميًا. والمشكلة ان إسرائيل األخرى المتخلفة عن الركب بدأت تأخذ حجمًا أكبر وأخطر، 

 نذ نشأتها.وتتلخص في غياب المساواة االجتماعية العميقة وهو أمر لم تشهده إسرائيل م
وكشفت الحرب على غزة وجود خسائر تخفيها الحكومة اإلسرائيلية، إلى جانب انعكاسات للحرب 

ال لماذا حذرت وكالة  للتصنيف االئتماني من ان الحرب « فيتش»على عجز الموازنة اإلسرائيلية، وا 
ا المرتبطة بلجم عجز اإلسرائيلية على غزة يمكن ان تؤدي إلى إخفاق الدولة العبرية في تحقيق أهدافه

، مضيفة ان التأثير في الواردات يصعب التكهن به وسيكون مرتبطًا بنتائج 1024الموازنة في 
 اقتصادية أهمو

في المئة من الناتج  33من الثغرات الموجودة في بنية المالية العامة اإلسرائيلية ان النفقات تشكل 
في المئة بعد انتهاء الحرب على غزة،  43ت ، لكنها تجاوز 1021المحلي اإلجمالي إلسرائيل في 

ن استطاعت إسرائيل امتصاص هذا الفارق بفضل األداء الجيد الذي سجلته في النصف  حتى وا 
 .1024األول من 
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وعلى رغم استمرار المساعدات المادية والعسكرية لتل أبيب من الواليات المتحدة وعدد من الدول 
جدًا في الغرب، كما ان مقاطعة بضائعها منذ أكثر من سنتين الحليفة، باتت صورة إسرائيل مشوهة 

باتت شيئًا شبه عادي، فالمقاطعة تأتي من الشعوب وستزيد فاعليتها بعد ما شاهدته الشعوب على 
 الفضائيات العالمية من فظاعات خالل الحرب على غزة.

رج مستــمر، فثلث اإلسرائيليين ان الوضع المعـــيشي في إسرائيل والقوة الشرائية للمواطن هما في تدح
 يواجهون منذ أكثر من ثالث سنوات ضائقة مالية تحرمهم من تلبية حاجاتهم األساسية.

وأظهر التقرير السنوي لمركز البحوث السياسية االجتماعية في تل أبيب، ان هذه األوضاع 
يعجزون عن تسديدها، االقتصادية الصعبة تنعكس على قروض اإلسكان إذ يزداد عدد اإلفراد الذين 

ألف عائلة مرشحة في أيلول )سبتمبر( إلخالء منازلها بسبب التوقف عن تسديد  22فيما باتت 
 األقساط.

وتتخوف الحكومة من زيادة عدد أحزمة البؤس حول المدن اإلسرائيلية الكبرى وتفاقم غضب 
اب معيشته، ومن زيادة اإلسرائيلي العادي من االمتيازات التي يحصل عليها المستوطنون على حس

الضرائب مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة التي تطاول اليوم الطبقات األكثر فقرًا. وحتى 
 الطبقات الوسطى باتت هي األخرى في عين العاصفة االجتماعية.

ان  وحاولت الحكومة اإلسرائيلية أخيرًا إخفاء حقيقة مهمة بعدما كشف تقرير لمؤسسة التأمين الوطني
ألف طفل إسرائيلي دائرة الفقر، في  32تقليص النفقات الذي أعلنه وزير المال من شأنه ان يدخل 

إسرائيل »حين ان آالفًا منهم يعملون في شكل مخالف للقوانين. يضاف إلى ذلك الحديث عن ان 
مسؤولة عن ، فالسوق السوداء «أصبحت عاصمة لألسواق السوداء في العالم ومقرًا للمافيات العالمية

 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي. 12
كل ذلك يعني ان إسرائيل التي قامت على اقتصاد الحرب ونجحت فيه لعقود باتت تواجه اليوم 
حقائق يصعب عليها تجاوزها كما في السابق، ألن العالم تغير وتركيب مجتمعها الذي قام على 

اآلخر، كا ان تباطؤ االقتصاد العالمي ونشوء مجموعات  تغير هو« كيبوتز»تجربة المزارع التعاونية 
 لن يكون في صالح اقتصادها وماليتها.« بريكس»اقتصادية كبيرة معادية إلسرائيل مثل 

21/9/1124الحياة، لندن،   
 
 
 



 
 
 

 

 
           11ص                                     3338 العدد:     21/9/1124 الجمعة التاريخ:

 

 تزايد حديث "إسرائيل" عن حرب لبنانية ثالثة بعد انتهاء حرب غزة وعن التجهيزات القائمة؟تقرير:  .63
أكدت محافل عسكرية صهيونية أنه ما إن توقفت  :ز دراسات وتحليل المعلومات الصحفيةترجمة مرك

حرب غزة، حتى انطلق قادة الجيش في حملة تحذيرات من تدهور الوضع لحرب ثالثة في لبنان، 
وبدأت "إسرائيل" تتحدث عن الجبهة الشمالية كما لو أن الحرب ستشتعل غدًا، وتوقع البعض أن 

رة موضوع أخطار حرب ثالثة على لبنان، التغطية على ما يدور من معارك داخلية يكون هدف إثا
سكات صوت سكان الجنوب الذين ما زالوا يعيشون  حول إخفاقات حرب الجرف الصامد في غزة، وا 

 بقلق ألن الحرب انتهت.
اء ليخيف لكن خطر القذائف والصواريخ ما زال ماثاًل، وهناك من يرى أن هذا التركيز على لبنان ج

المواطنين، ويخلق حالة ضغط شعبي على وزارة المالية حتى تكف عن اعتراضاتها على زيادة 
 الموازنة العسكرية.

وأضافت: قادة الجيش ووزارة الحرب يتحدثون عن أنفاق اد عوا أن "حزب هللا" حفرها من بلدات 
المنطقة، واجتمع قائد منطقة الجنوب، رغم أنهم أكدوا في الماضي القريب عدم وجود أنفاق في هذه 

-يعالون-الشمال، بنفسه مع السكان، ليعلن هذا الموقف، لكن قيادة ثالوث حرب غزة "نتانياهو
غانتس"، اختارت هذا التوجه لتجعل من تهديدات لبنان وحزب هللا العنوان المركزي لمعركتها 

 الداخلية.
ان وغزة بقوله إن  عملية الجرف الصامد، من جهته، قارن وزير الحرب "موشيه يعلون" بين حربي لبن

كحرب لبنان الثانية، حددت أن "إسرائيل" تواجه تنظيمات ذات ميزات عسكرية ال يستهان بها، مهددًا 
، سواء من جانب حزب هللا أو حماس أو التنظيمات  بأن جيشه اليوم على استعداد لمواجهة أي تحد  

د تهديده قائاًل: لن نتردد بتفعيل كامل قوتنا لضرب من التي تبزغ على خلفية إسالمية متطرفة، وصع
 يحاول تشويش حياتنا، وتشكيل خطر على مواطنينا وجنودنا، كما أثبتنا خالل الجرف الصامد.

وأضاف: الشرق األوسط يغير وجهه، وبدل الجيوش الكبيرة تسيطر التنظيمات المتعطشة للدماء، 
نما باأليديولوجية التي تتحدى النظام  وهي مدربة وتتمتع بمهارات، ومسلحة، ليس بالسالح فقط، وا 

العالمي والدول الغربية وحضارتها، معتبرا المس بموازنة الحرب، وما يتفرع عنها من أبحاث وتطوير 
 وتسلح، سيدهور "إسرائيل" نحو أماكن يمنع الوصول إليها. 

ة دفاعية وهجومية من الدرجة وال يمكن من جهة المطالبة بجيش مدرب وماهر، مع قدرات تكنولوجي
األولى، وبمحاربين يصلون لساحة المعركة مؤهلين ومزودين بالسالح في انتظار صدور األمر، ومن 
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جهة ثانية تكبيل يديه، هذا ليس شعارًا، فـ"إسرائيل" تحتاج لجيش قوي وجاهز لكل سيناريو، وليس 
 الدفاع عن سكان "إسرائيل" وأمنهم. لجيش يعمل لفترات طويلة دون خطط متعددة السنة، تمكنه من

 
 أنفاق جديدة

" في الجيش، بصورة مفاجئة ومعطيات ملفتة عن 679فيما تحدث "دان غولدفوس" قائد لواء حيرام "
وجود أنفاق لبنانية تمتد داخل الحدود الصهيونية، محددا عشرات األهداف التي تضعها "إسرائيل" 

لبنان، وبثها خرائط لبلدات الجنوب مع عشرات األهداف ضمن بنك أهدافها في أي حرب مقبلة مع 
 التي تدعي أنها تحولت مخازن أسلحة.

وأعلن أن في لبنان مئة ألف قذيفة صاروخية تغطي "إسرائيل" من الشمال وحتى المركز والجنوب، 
مال، وأن هذه الصواريخ مخزنة في لبنان ومعظمها في بلدات الجنوب اللبناني، القريبة من بلدات الش

 محذرا أن أية مواجهة مستقبلية مع لبنان ستكون مختلفة كليًا عن حرب غزة.
وأضاف: ما تملكه "إسرائيل" من قبة حديدية لن تكون قادرة على مواجهة صواريخ حزب هللا، والجيش 
يحتاج لمعدات حربية متطورة حتى ال تتكرر عملية تفجير مدرعة "النمير" في الشجاعية التي أدت 

جنود واختطاف ثامن، وفي حال اندالع مواجهة عسكرية في الشمال سيكون الجيش أمام  6لقتل 
تحدي كيفية التصرف لحماية المنشيت الحيوية، من القصف الصاروخي المكثف الذي ستتعرض له 

 "إسرائيل"، وستضطر القيادة التخاذ قرارات صعبة، بينها إخالء بلدات كاملة في الشمال.
درت شعبة االستخبارات العسكرية وضباط في كتيبة الجليل، تقريرا عن تسلح في هذا الجانب، أص

ألف صاروخ من مختلف األنواع، أثقل وأكثر دقة  200بـ حزب هللا، وتعزيز قواته وتطورها، وتزوده 
، ويستطيع اليوم إطالق ألف صاروخ يوميًا، بينما ال 1007وأطول مقارنة بما استخدمها في حرب 

" الرد الكافي، وفي الوقت الذي يجلس جنود الجيش االحتياطي في بيوتهم بدل تملك "إسرائيل
الوصول للتدريبات في قاعدة "تسيئيليم"، حول الحزب منطقة القصير في سورية لقاعدة عسكرية 

 خاصة به. 
آالف ضابط وجندي من الحزب يشاركون في الحرب السورية، ويكتسبون  2وأضاف: هناك أكثر من 

ة، وكل محارب في التنظيم ذهب لسورية مرة واحدة على األقل، وتعلم أساليب القتال مهارات ضخم
داخل أطر تشبه الجيش النظامي، وتحولت قوات الحزب للقوة المحاربة المفضلة لدى األسد التي تنفذ 
المهام الحساسة، كما تدرب رجال التنظيم على تحسين قدراتهم على إطالق الصواريخ الطويلة المدى 
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لتي تعتبر حاسمة في الحرب المقبلة أمام "إسرائيل"، ومن الناحية العملية تقوم قوات الحزب ا
 سنوات، وهذا حلم كل تنظيم محارب. 3بتدريبات حية منذ 

 
 الخطط الحربية

فيما قال الكاتب الصهيوني "يهوشواع"، ال يحتاج الحزب إذا أراد احتالل الجليل لحفر األنفاق، إذ 
القوات الخاصة السياج وتسيطر على إحدى البلدات، وفي القيادة الشمالية يعرفون يكفي أن تجتاز 

أن تحذيرات زعيم الحزب جدية، ولذلك غيرت القيادة بشكل درامي خططها الحربية، وحولتها خططا 
دفاعية، تمامًا كما في غزة، لكن التحدي في الشمال سيكون أصعب، هناك من يقول إن الحزب ال 

في شن حرب صباح غد، فالتنظيم يغوص في الحرب السورية، و"داعش" وتنظيمات يملك مصلحة 
ن كانت الطلقة األولى في الشمال ال تزال بعيدة،  الجهاد األخرى تتحداه في البيت اللبناني، لكن وا 

 فمن المهم رؤية الصورة الكاملة في كل ما يتعلق ببناء قواته أمام الصدأ الذي أصاب الجيش.
ي القيادة العامة قال: على "إسرائيل" أن تستيقظ، فإذا لم تكن قواتها البرية قوية بما ضابط كبير ف

يكفي، فإنها ستواجه مشكلة في الشمال، يجب استخدام الزيادة المالية في الموازنة لتدريب قوات 
ما الجيش االحتياطي، ويتحتم على الجيش تكريس األموال لشراء المنظومات واآلليات المتطورة، ورب

 تحديد خطة متعددة السنة لشراء األسلحة.
كما سيضطر الجيش لتصحيح مفاهيمه بشأن االعتماد على النيران الجوية واالستخبارات فقط، مقابل 
إهمال جيش البر، فقد اتضح خطأ هذا المفهوم في حرب غزة، ولجسر الفجوات، يتحتم على الجيش 

 لبر.تحويل موازنات فورًا من سالح الجو إلى سالح ا
" المتطورة التي لم تصل بعد، فكل واحدة 32وأضاف: يمكن االستغناء عن قسم من طائرات "إف

مليون دوالر، والمبلغ الذي سيتم توفيره يجب تكريسه لالحتياجات الفورية العاجلة،  240منها تكلف 
ض لن طائرة من هذا النوع، ولكن من دون سالح األر  22ويمكن الجيش مواجهة كل التحديات مع 

لغاء تدريب قوات االحتياط،  ينتهي األمر بشكل جيد، ما يعني تقليص تدريب الوحدات النظامية، وا 
فالجيش يملك حاليًا عددًا قلياًل من المدرعات من طراز  المدرعة،الذي يعاني من نقص في اآلليات 

 "نمير" المزودة بحماية كافية. 
يف التي رأينا مستوى تدريعها بكارثة المدرعة التي أما بقية المدرعات فهي من النوع القديم والخف
 أصيبت خالل عملية الجرف الصامد في غزة. 
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وفي حال اندالع حرب في لبنان، فإن المدرعات القديمة ستتحول لمصيدة مميتة أمام صواريخ 
ت بطاريا 9الحزب المتطورة، وبالنسبة للدفاع الجوي ال يختلف الوضع كثيرًا، فالجيش يملك اليوم 

فقط من القبة الحديدية، ومن الواضح أنها ال تكفي لمواجهة الكارثة التي ستحدث عندما يتم إطالق 
ن منظومة "العصا السحرية" المختصة باعتراض الصواريخ الطويلة  الصواريخ على "إسرائيل"، وا 

 المدى، ستصبح جاهزة بعد سنة فقط. 
لفة كل اعتراض صاروخي ستصل مليون ولكن عندها أيضًا، ستعاني من نقص واضح: وهو أن تك

دوالر، وهذا كله، يحتم ضمان موازنة للتدريب واالستعداد لحرب مع الحزب أكثر شراسة وتدميرًا، مما 
 كانت عليه حرب غزة.

 مجلة "بمحانيه" العسكرية
22/9/1124، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3221الترجمات العبرية   

 
 
 
 لة القادمةغزة تستعد للمرح .64

 بشارة مرهج
في معركة غزة الخالدة، وعندما كان المواطن الفلسطيني يتلقى الصواريخ والقذائف اإلسرائيلية بصبر 
وروح معنوية عالية، مقدمًا أغلى التضحيات في سبيل قضيته العادلة المقدسة، كان المحتل يضرب 

نفسه جراء استمرار المقاومة في الرد أخماسًا بأسداس في ملجئه محاوال طرد اليأس الذي تسرب إلى 
والردع في أصعب الظروف، وجراء عجز جيشه عن تحقيق الوعود التي أطلقها بسحقها وفرض 

 االستسالم على غزة.
كان الجمهور الصهيوني المكدس في مالجئه المجهـزة، التي لـم يتعـود اإلقامـة فيـها طوياًل، يتساءل 

صراره على المجابهة والتفافه حول مقاومتـه برغم الخسائر عن سر صمود الشـعب الفلسطـيني و  ا 
الهائلة التي يتكبدها نتيجة القصف الوحشي المركز على المساجد وأهلها، والمنازل وعائالتها، 

 والمدارس وطالبها، والمستشفيات ومرضاها.
على  1007 لقد شكل كل ذلك بالنسبة له صدمة كبيرة مشابهة للصدمة التي فاجأته في صيف العام

يد المقاومة اللبنانية، ولكنه كان في المقابل يمن ي النفس بقرب االنتصار كلما سمع تصريحًا متشنجًا 
أو مشجعًا من قادته، وكلما مر يوم جديد على محرقة غزة. بيد أن األمنيات سرعان ما كانت تتحول 
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الصمود الفلسطيني فازداد إلى أوهام، إذ كلما ارتفعت وتيرة القصف، تحطمت الهجمات على صخرة 
تساؤله حول حقيقة ما يجري، حتى إذا تبينت مسارات الحرب، تحول التساؤل لديه إلى خيبة أمل ثم 

في المئة من الجمهور الصهيوني المتحمس للعدوان  29إلى قلق وجودي، انتشر وتعمق حتى دفع 
 إلى االعتراف بخسارة الحرب.

ا الكيان والتي لن يتمكن من إخفائها. فبعد اليوم لن تتمكن هذه هي الخسارة الكبرى التي من ي به
الصهيونية من التصرف في غزة واألرض المحتلة كما يحلو لها من دون حسيب أو رقيب، إذ باتت 

 تعرف أن المعادالت قد تغيرت.
في وبرغم القسوة التي مارستها قوات العدو وفرق االحتياط التي استدعتها والشائعات التي أطلقتها 

ظل حصار رهيب يمثل أعلى درجات العنصرية واإلرهاب فإن المقاومة صمدت وأدارت دفة الحرب 
بداع، أذهل العدو وأفشل خططه.  بحرفية وذكاء وا 

ذ خرجت المقاومة من المعركة أكثر تماسكا، وأوسع تمثياًل، وأشد تصميمًا على متابعة النضال،  وا 
فرادها االتهامات بالتقصير سواء في جمع المعلومات خرجت القيادة الصهيونية مرتبكة يتبادل أ

والتوقعات، أو في القتال الميداني حيث ظهر التفوق الفلسطيني بوضوح، مستفيدًا من دعم وخبرات 
 األشقاء واألصدقاء الذين يعرفهم الرأي العام.

طينية ويفتح إن انتصار غزة كما انتصار لبنان باألمس يؤسس لمرحلة جديدة في مسار القضية الفلس
الطريق نحو إنقاذ القدس والمقدسات كما نحو انتصار فلسطين على االحتالل الذي يجثم على صدر 

 بيت المقدس منذ عقود.
ذا كان االنتصار الفلسطيني النوعي  قد أصبح مرئيًا بفضل الدماء الزكية والتضحيات  االستراتيجيوا 

صعوبة في ظل إصرار العدو على سياسة القهر االستثنائية، إال أن المهمات المستقبلية ستزداد 
والعدوان والتهجير، ومصادرة األراضي، وبناء المستوطنات، وتكديس األسلحة النوعية والذرية، 

ثارة الفتن في ربوعنا العربية. جراء التدريبات والمناورات، ومساندة التطرف والغلو وا   وا 
بت البوصلة نحو الهدف الحقيقي وك شفت المزايدين والمارقين، والتي تنادينا اليوم إن غزة التي صوَّ

لدعمها معنويًا وماديًا لتمكينها من إيواء العائالت، وفتح المدارس، وترميم المستشفيات وفتح المعابر، 
تدرك مع كل الشرفاء واألحرار انه ال بديل عن المقاومة، وأنه لوال المقاومة لما تحقق هذا االنتصار 

رقة أمل حقيقية وسط األحداث المأساوية وتحديات الفتن الداخلية والغلو التاريخي الذي شكل با
 والعنف والتدخالت الخارجية التي تواجه أمتنا.
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إن غزة تعرف انه ال بديل عن وحدة المقاومة والشعب، ألنه من دون هذه الوحدة، تتعرض المكاسب 
ول األلغام ال تزال تحيط بنا، وثقافـة إلى أخطار ال يمكن تجاهلها. فالطريق ال تزال وعرة وطويلة وحق

االستـسالم ال تزال قوية ومنتشرة في المنطقة، والحصارات المتعددة األشكال ال تزال قائمة. لذلك 
فاأليام اآلتية هي أيام اإلعداد والبناء واالستعداد لكل االحتماالت، وهي أيام التضامن واالتحاد حول 

 مناضلي غزة وأطفالها وأهلها.
21/9/1124ير، بيروت، السف  
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 د. عبد الحميد صيام
دعنا نتفق على مجموعة مسلمات ال تختلف عليها الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني والعربي. 

قف منذ أولها أن عدالة القضية الفلسطينية ال جدال فيها، وأن تضحيات الشعب الفلسطيني لم تتو 
وطئت أقدام المستوطنين الصهاينة أرض فلسطين بنيـ ة إقامة دولة يهودية على حساب الشعب 
العربي الفلسطيني. نتفق على أن هناك مؤامرة دولية قادتها بريطانيا من أجل زرع هذا الكيان في 

بعضها، ونتفق أن قلب األمة العربية، وما كان للمؤامرة أن تنجح لوال تخاذل األنظمة العربية وخيانة 
الواليات المتحدة أكملت دور بريطانيا في حماية الكيان وتمكينه، وما زال النظام العربي يلعب الدور 
نفسه. نتفق على أن الشعب الفلسطيني بغالبيته لن يتنازل عن حقوقه األساسية والتاريخية في 

حتالل، إذ ان كافة االحتالالت فلسطين وطنه ووطن آبائه وأجداده منذ فجر التاريخ مهما تقادم اال
التي مرت على فلسطين عبر التاريخ انتهت إلى زوال وبقيت فلسطين عامرة بأهلها، وكان يمكن لو 

من معالم تاريخية ومقدسات وتنوع  تحويهتركت لمصيرها أن تصبح جوهرة بالد العرب قاطبة لما 
ع وحيوية شعب حضاري متسامح ، وموقع فريد ومناخ رائ«تدر لبنا وعسال»جغرافي وأرض غنية 

يتعايش فيه الناس بدون تمييز على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو ثقافي. وعندما أحس الشعب 
الفلسطيني بمؤامرة بريطانيا الممثلة في وعد بلفور وصك االنتداب، امتشق السالح ونهض 

 بمسؤولياته الوطنية والقومية منذ قرن من الزمان ولغاية هذه اللحظة.
ونتفق على أن أحد مشاكل الشعب الفلسطيني في قياداته التي لم ترتق يوما إلى مستوى التضحيات، 
وأن الشعب الفلسطيني متقدم على قيادته، وأن القيادات المتعاقبة لم تراكم اإلنجازات لتتناسب طرديا 

السلطة مع مستوى التضحيات. وهذا يندرج على مسلكية القيادتين الحاليتين، حركة حماس و 
الفلسطينية خالل حرب الواحد وخمسين يوما وما بعدها، لنرصد مجموعة من األخطاء والخطايا 
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تسيء في مجملها للشعب الفلسطيني وشهدائه وأبطال المقاومة وأسرى الحرية، وتعطي أعداء القضية 
تهانة الفلسطينية من صهاينة أجانب وصهاينة عرب مادة دسمة لإلساءة إلى قدسية القضية، واس

بتضحيات الشعب العظيمة وتشويه الصورة الراقية التي عكستها الوحدة الميدانية الرائعة أثناء الحرب 
 17ووحدة الوفد المفاوض الذي ظل متماسكا إلى أن تم توقيع اتفاق وقف إطالق النار يوم 

ن آب/أغسطس، ثم انفرط العقد بعد ذلك وبدأت جوالت الردح. نتمنى أن تتسع الصدور ونح
 نستعرض مالحظاتنا على مسلكية القيادتين خالل الحرب وما بعدها.

 حركة حماس ـ مصلحة الشعب والقضية فوق كل اعتبار
ثالثة أخطاء نسجلها لحركة حماس أساءت للقضية والشعب والنضال الفلسطيني. نسرد هذه األخطاء 

شعب الفلسطيني بشكل من موقع الحرص وبهدف التصحيح وتجنب ما يسيء للحركة والمقاومة وال
 عام.

 
 أوال: اإلعدامات الميدانية

وجهت لهم تهم التخابر مع إسرائيل. وجاء  14شخصا وقيل  28قامت حماس أثناء الحرب بإعدام 
 28حكم القصاص رميا بالرصاص في حق  11/8نفذت الحركة صباح الجمعة «في بيان حماس:

ام المسجد العمري بمدينة غزة، بعد استيفاء جامعة األزهر وأم منتزهمتخابرا مع االحتالل، في 
ممارسة مهينة تحط من قدر المنفذ، حيث تم «. اإلجراءات والشروط القضائية في حق المتهمين

استغالل حالة التضامن العالي مع المقاومين من أبناء حماس والفصائل األخرى ليتم تنفيذ الحكم 
ي يعتبر حكم اإلعدام أمرا عظيما، حتى ضد بهذه الطريقة الممجوجة التي ال تليق بشعب حضار 

العمالء، وال ينفذ إال بعد تدقيقات ومراجعات وجلسات دفاع مفتوحة لكل فرد من المتهمين، واستئناف 
وصدور الحكم عن المحكمة العليا أمام مجلس محلفين ومحامين وشهود وتوقيع أعلى مسؤول في 

نفسها أثناء عملية عامود السحاب، حيث أعدمت  السلطة التنفيذية. وقد قامت الحركة بالممارسة
وسحلت أحدهم )ربحي بدوي( في  1021تشرين الثاني/نوفمبر  10سبعة مشبوهين بالعمالة يوم 

ممارسة  -اإلعدام سحال »شوارع غزة في كوكبة من الدراجات. وقد نشرت مقاال عندئذ بعنوان 
ك من يضع روح االنتقام فوق كل اعتبار، بما ، لكن األخطاء تتكرر ألن هنا«طالبانية ال تليق بغزة

في ذلك مصلحة القضية. إن هذه الممارسات الرعناء ال تمثل الشعب الفلسطيني الذي يفتخر أمام 
العالم بمستوى التعليم فيه، والذي يبز  دولة مثل إسبانيا. شعب حضاري يعرفه العالم من خالل أطفال 

يه وأساتذته وفنانيه، ثم تأتي مثل هذه الممارسة لتعطي فرصة الحجارة وناشطيه وكتابه وشعرائه ومثقف
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وغيرها الكثير، لتبرز خبر اإلعدام  14وبي بي سي والحرة وفرنسا « الشرق األوسط»لجريدة 
 الجماعي وتدوره لتغطي على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

 
 عد اإلنكارالمستوطنين الثالثة ب ثانيا: االعتراف بخطف

لقد اقتنع العالم كله، بما فيه أوساط إسرائيلية وأمريكية واألمم المتحدة، بأن اإلسرائيليين الثالثة الذين 
حزيران/يونيو الماضي ال عالقة لحماس بخطفهم، بعد النفي المتكرر من الحركة،  23اختطفوا يوم 

العاروري أحد قيادات حماس في تركيا لدرجة أن العالم عاد وصدق الرواية، إلى أن قام السيد صالح 
وكان الحراك الجماهيري قد اتسع ليشمل كل »أغسطس،  12باالعتراف بالعملية عندما قال يوم 

األرض المحتلة ووصل ذروته في العملية البطولية التي قامت بها كتائب القسام في أسر 
لذي جاء في وقت خاطئ وبدون وال أعرف لماذا هذا االعتراف ا«. المستوطنين الثالثة في الخليل

مبرر وبدون مردود، ليدفع الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا من دمه وأرضه ومؤسساته وسمعته 
وتضامن العالم معه. ما الفائدة التي جنتها حماس من هذا االعتراف المتأخرو قد يقول قائل وهل 

يوت وشن الحروب واعتقال إسرائيل بحاجة إلى هذا االعتراف لتبرر مصادرتها لألرض وتدمير الب
المئاتو والجواب طبعا ال، لكن مثل هذا االعتراف يتم تسويقه للعالم كمبرر لتلك الجرائم وذلك 
الدمار ومصادرة األرض. لقد شنت إسرائيل الحرب تحت حجة خطف المستوطنين الثالثة، لكن أحدا 

ع سيناريو للعدوان اإلسرائيلي لم يقتنع بمبررات إسرائيل إلى أن جاء هذا االعتراف المجاني ليض
 يسهل تسويقه عالميا.

 
 ثالثا: االحتفال بالنصر بإطالق الرصاص

تتقن إسرائيل دائما عقلية الضحية مع أنها المعتدي والغاصب للحقوق والقوة التدميرية التي تنتهك كل 
لواحد وخمسين يوما قواعد الحرب والقانون اإلنساني الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة. وقد تكون حرب ا

من أكثر حروب العصر الحديث بشاعة، من حيث انتهاكات حقوق اإلنسان وارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد اإلنسانية، خاصة في استهداف المدنيين والمدارس والجامعات والمستشفيات وسيارات 

ى أطفالها الذين ال االسعاف والطواقم الطبية وغير ذلك الكثير. ومع كل هذا تتباكي أمام العالم عل
ينامون ومدارسها المعطلة ومقتل الطفل دانيل تراغرمان المسكين الذي كان يلعب مع أخته الصغيرة 
عندما قتل. لقد أتقنوا هذا التباكي وتقمص شخصية الضحية، بالضبط كما وصفهم محمود درويش: 

 «.تبيعهاالباكي على شيء يحيرنا. سرقت دموعنا يا ذئب، تقتلني وتسرق جثـتي و »
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هل كانت هناك ضرورة لالحتفال بالنصر بإطالق النار في الهواء، مما أدى إلى مزيد من القتلى، 
قيل إن عدد الضحايا سبعة وقيل أقل أو أكثر. ليس مهما العدد. أال يكفي ما سقط في غزة من 

سرائيل بدون شهداءو كان األولى أن يتقن الجميع عرض الخراب والدمار والجرائم التي ارتكبتها إ
حاجة لالحتفال بإطالق النار. كان يمكن أن تقام مسيرات منظمة سلمية حضارية بدون إطالق النار 
تؤكد على الصمود وعدم االستسالم ورفض الخنوع فقط، واالستعداد لمواصلة النضال جيال وراء 

هدار لكميات من  الذخيرة قد جيل. أما إطالق النار في الهواء فهو غير مبرر وغير منطقي وا 
يحتاجها المقاومون في المستقبل القريب. نعم كان هناك صمود بطولي وتضحيات عظيمة أذلت 
كبرياء العدو وشجاعة تنحني أمامها الهامات، لكن الخسائر البشرية كانت عالية جدا، خاصة بين 

توثيقه في األيام  األطفال والنساء، وحجم الدمار كان كبيرا وتدمير البنى التحتية أكبر. هذا ما يوجب
 األولى كي ال تضيع قطعة واحدة من حيثيات جرائم الحرب.

 
 عادت حليمة لعادتها القديمة السلطة الفلسطينية

اما السلطة الفلسطينية فقد تصرفت في بداية الحرب بطريقة باردة ال تدل على أن هناك حكومة 
ولكن عندما تبين حجم المجازر التي توافق وطني، وكأن ما يجري في غزة ال يعني سلطة رام هللا. 

ترتكبها إسرائيل وبدأت األمور تغلي في الضفة الغربية والقدس وكادت تفلت من يد القيادة، وكنت 
 12شاهد عيان على هذه األوضاع، عادت القيادة وركبت الموجة ورفعت من سقف الموقف يومي 

ن وقالت حركة حماس إنه خطاب /يوليو. لقد رحب الشعب الفلسطيني بخطاب أبي ماز تموز 11و
أغسطس، بدل أن يطير عباس وحكومة  17جيد والمهم أن يترجم إلى أفعال. بعد توقف العدوان يوم 

التوافق برئاسة رامي الحمد هللا فورا إلى قطاع غزة ليقفا على كمية الدمار ويتواصال مع الناس ويثبتا 
أ عباس يهاجم حماس ويردح لها بطريقة قاسية أن هناك قيادة واحدة وجرحا واحدا وشعبا واحدا، بد

من جهة ويسوق لمفاجأة ستقلب الطاولة على رؤوس اإلسرائيليين، كما وعد. هاجم عباس حركة 
حماس واتهمها بتدبير انقالب على قيادته، ومصدره للمعلومات الشاباك اإلسرائيلي. ويكفي أن نعرف 

تدبير االنقالب، وال نعرف من هو الذي يسعى المصدر لنتأكد أن هناك رائحة كريهة من إشاعة 
ويقبل أن يكون رئيسا لسلطة ال سلطة لها وقيادة ال تقود ودولة بال سيادة وأجهزة أمنية تنسق مع 

 العدو أكثر من العمل على حماية شعبها في الدولة الموحدة.
أهذا »يسأل إن خطاب عباس أمام مجلس الجامعة أصاب الشعب الفلسطيني بصدمة كبيرة والكل 

هو وقت مناسب للهجوم على حماسو لمن يوجه عباس هذه الرسالةو أيحاول أن يرضي الحكومة 
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المصرية أم إسرائيل أم كليهما، خاصة بعد أن عاد وفد المفاجأة العتيد من واشنطن خالي اليدين 
نم من منطقة دو  4000تماما بعد مقابلة باردة مع وزير الخارجية جون كيري، ورد إسرائيل بمصادرة 

وحدة استيطانية في منطقة الخليل. فبدل رص الصفوف واالرتقاء إلى مستوى  1000بيت لحم وبناء 
التضحيات، كان رد عباس بمهاجمة حماس واتهامها بأقذع التهم وتصنيف الشهداء وال نعرف من 

ون جهنم له أين جاء بهذه األرقام الخيالية، وكأن شهيد فتح سيذهب إلى الجنة وشهيد حماس ستك
مأوى. أي منطق هذاو إن الذي أوصل الشعب الفلسطيني إلى موارد الهالك هو من رسم الطريق إلى 
أوسلو واستبدل المقاومة بالمفاوضات العبثية، وأعلن عن تخليه عن المواجهة والتعبئة العامة وااللتزام 

ـقال من يخـــرجون في مظاهرة بالتنسيق األمني. وهل يستطيع أي مسؤول أن يقنعنا لماذا يتم اعتـــ
سلمية للتضامن مع شــــهداء غزة وتضحيات شعبها العظيمو أليس الشعب الفلسطيني شعبا واحداو 
لماذا يمنع الفلسطينيون في رام هللا من التظاهر تضامنا مع غزة، ثم ما مصير االنضمام إلى 

كلم في الموضوع، هل هذه القيادة حقيقة المحكمة الجنائية الدوليةو لماذا تراجعت القيادة ولم تعد تت
مقتنعة أنها ستنتزع قرارا من مجلس األمن ينهي االحتالل خالل ثالث سنوات، وتقام الدولة المستقلة 

 أثناء لقائنا بها في األمم المتحدةو عشراويكما أخبرتنا السيدة حنان 
لس األمن ـ المفاوضات ثم المجتمع الدولي ـ مج -عادت السلطة للمرة األلف إلى المربع األول

وانتظروا أيها األوالد الجياع طبخة  -المفاوضات ـ العقالنية ـ التريث ـ الثقة في أصدقائنا األمريكيين
 قريبا تنضح وتأكلون منها حتى تشبعوا. -الحصى

21/9/1124القدس العربي، لندن،   
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آري شبيط   
قةو لقد ضقنا ذرعا. ضقنا بالقوميين الُهذاة الذين يقودون اسرائيل الى الضياع. هل تريدون الحقي

وضقنا باليساريين الُهذاة الذين يرجمون اسرائيل بالحجارة. وضقنا بالمؤمنين بما بعد الصهيونية من 
ة ذوي القبعات المنسوجة الذين يدفنون الصهيونية في الجبال. وضقنا بمن يؤمنون بما بعد الصهيوني

من ذوي النظارات الذين يصفون الصهيونية بأنها سلسلة جرائم. وضقنا بمسيحانيي ارض اسرائيل 
الكاملة الذين ال يدركون أنه لن تكون دولة دون تقسيم البالد. وضقنا بمسيحانيي السالم الكامل الذين 

 ال يفهمون حماس والدولة االسالمية وال يعلمون أين يعيشون.
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العنصري الذي يسلب الدولة اليهودية الديمقراطية صورتها، وضقنا باستخذاء وضقنا بعنف اليمين 
. وضقنا بمن يعيشون في عالم غير اخالقي، باإلسرائيليةاليسار االحمق الذي فقد الشعور بالفخر 

ضدنا. إن  –ضدنا  –نحن. وضقنا بمن يعيشون في عالم معوج، عالم ضدنا  –نحن  –عالم نحن 
ن ومن اليسار جد صبيانيين وجد انفعاليين. وهم يشبه بعضهم بعضا وبعضهم المتطرفين من اليمي

 أهٌل لبعض وهم يجلبون علينا كارثة بقواهم المشتركة.
هل تريدون الحقيقةو لم نعد نحتمل. لم نعد نحتمل الخطاب الفظ للقوة وأعمدة الدخان، ولم نعد 

والسالم في أيامنا. ولم نعد نحتمل  نحتمل الخطاب األجوف للمبادرة العربية، واألمل العباسي
صمدنا صمودا قويا فقط، كما لم نعد نحتمل الوعود الجوفاء، وعود اذا  إذاالشعارات العفنة، شعارات 

مددنا أيدينا فقط. ولم نعد نحتمل الرفض العنيد لفهم أن االحتالل يقتلنا من جهة سياسية واخالقية 
بأن فلسطين ليست كاليفورنيا، وبأن خالد مشعل ليس وسكانية كما لم نعد نحتمل رفض االعتراف 

مارتن لوثر كينغ. ولم نعد نحتمل اولئك الذين يرون في كل مكان عربا متعطشين للدم ومعادين 
للسامية يواصلون الكارثة، كما لم نعد نحتمل اولئك الذين يرفضون االعتراف بأنه توجد فاشية عربية 

 .إلسرائيلسامية اوروبيون كارهون واصولية فلسطينية ويوجد معادون لل
ولم نعد نحتمل اولئك الذين يظنون أننا وحدنا ضحايا، كما لم نعد نحتمل اولئك المتأكدين من أن 

استوليت على كثير  إذاالفلسطينيين هم وحدهم ضحايا. ولم نعد نحتمل من لم يعرفوا الى اآلن أنك 
لذين نسوا أن من ال قوة له في الشرق االوسط فكأنك لم تستوِل على شيء، ولم نعد نحتمل اولئك ا

ومن ال يستعمل القوة ال يبقى فيه. إن المتطرفين من اليمين واليسار جد مقطوعين عن الواقع وجد 
 غير واقعيين. وهم يتشابهون وبعضهم أهٌل لبعض وهم يجلبون علينا كارثة بقوى مشتركة.

مي ما زال يعمل منذ سنين عمال مضادا للقومية هل تريدون الحقيقةو نقول: الى هنا. فاليمين القو 
مضعفا لدولة الشعب اليهودي ويعرض المشروع الصهيوني للخطر، وما زال اليسار الكوني يعمل 
منذ سنين عمال غير كوني ويحصر عنايته في توجه محدد الى اتهام اسرائيل )بكل شيء( ومغفرة 

ين تعمي أعيننا عن رؤية مصير جيلنا الذي )كل شيء( للفلسطينيين. إن الحماقة الهوجاء للقطب
تحدث عن نصفه موشيه ديان في ناحل عوز حينما قال إنه يجب أن نكون مستعدين ومسلحين 
ن الشجار االحمق بين  وأقوياء وصارمين، لكن ينبغي أن نكون ايضا حكماء ومعتدلين وعلى حق. وا 

اضح وهو أنه ال يوجد في هذا المكان المتطرفين العميان يمنعنا من أن نرى واقعا مركبا لكنه و 
 مستقبل صهيوني ليس ليبراليا، وليس فيه مستقبل ليبرالي ليس صهيونيا.
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ن لليسار الهاذي تأييدا أقل من  30إن لليمين الهاذي اليوم تأييدا أقل من  بالمئة. واولئك  3بالمئة، وا 
سائل االعالم والجامعات وتقديم يتحكمون بالجهاز السياسي، وهؤالء يسيطرون على أجزاء كبيرة من و 

التقارير الى الهاي، لكن ال يفهم االسرائيلية ال هؤالء وال اولئك، وال يعبرون عن االسرائيلية، وال 
 يستوعبون معجزة وجودنا وتميز وجودنا وتحدي وجودنا.

حرروا من بالمئة من الوسط االسرائيلي بالمتطرفين من اليمين واليسار ويت 60حان الوقت ليثور الـ 
قبضتهم الخانقة، وحان الوقت لعصيان اسرائيلي واسع غاضب يعيد اسرائيل الى الواقع واالخالق 
وسالمة العقل، وال يجوز التخلي عن هذه الدولة الواحدة بال معركة. وواجب الساعة أن ُيعاد 

 االستيالء عليها وُيعاد تعريفها وأن ُتسير في مسارها مرة اخرى.
22/9/4112، هآرتس  
21/9/1124، الحياة الجديدة، رام هللا  
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