
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 هنية: رفح أخفت كثيرًا من أسرار الحرب يمكن أن ننبئ شعبنا بها في األشهر القادمة
 شهيدًا من وحدة النخبة في كتائب القسام هم من حفظة القرآن 06أكثر من خليل الحية: 

 : نتنياهو رفض اغتيال مشعل حفاظًا على العالقات مع قطر وواشنطن"واال"موقع 
 "جويش كرونيكل": "إسرائيل" ُتَقدم الغاز لـ"مصر واألردن" مقابل الضغط على حماس

 الخارجية األمريكية: حماس ليست "داعش"

 تجاه االحـتاللالسياسة المعتمدة مشعل: 
ــــد  هــــي ــــر المباشــــرة عن المفاوضــــات غي

فــي  "حكومة ظــللـــ"وجــود وال الضــرورة   
 غزة
 

 4    ص 
 

 1119 31/9/1034 السبت



 
 
 

 

 
           4ص                                     1119 العدد:     31/9/4634السبت  التاريخ:

 

  السلطة:
 0 تفتقر لمعالجة قضية فلسطين اإلرهابالحملة الدولية ضد  قيادة السلطة الفلسطينية:  .2
 9 موذج للتسجيل عبر اإلنترنت للمتضررين في غزةنوزارة األشغال واإلسكان:   .3
 9 في المجلس التشريعي الفلسطينيعن نائب االحتالل يفرج   .4
 36 االستئناف المقدم من دحالن وتثبيت الحكم بحبسه سنتين إسقاط  .5
 36  في أوسلو وفد فلسطين يختتم مشاركته بمؤتمر رؤساء البرلمانات األوروبية  .6

 
  المقاومة:

 33 هنية: رفح أخفت كثيرًا من أسرار الحرب يمكن أن ننبئ شعبنا بها في األشهر القادمة  .7
 34 هنية لـ "الخليج أونالين": لن نقبل فرض أي شروط علينا لتطبيق اتفاق المصالحة  .8
 31 من وحدة النخبة في كتائب القسام هم من حفظة القرآن شهيداً  06أكثر من خليل الحية:   .9
 34 الحية: الكون يسارع إلعمار غزة لكن هناك من يبتزناخليل   .01
 31 زّال: خيار العودة للمواجهة العسكرية قائممحمد ن  .00
 31 تحذر من االقتراب من سالح المقاومة ألوية الناصر  .02
 39  االنقسامالبردويل لـ "قدس برس": حماس ماضية في المصالحة وال عودة إلى   .03
 39  "سرايا القدس" تؤكد تمسكها بسالح المقاومة وتدعو الفصائل إلى التوحد من أجل اإلعمار   .04

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 46 : نتنياهو رفض اغتيال مشعل حفاظًا على العالقات مع قطر وواشنطن"واال"موقع   .05
 43 الرئيس اإلسرائيلي: يجب وقف داعش "قبل فوات األوان"  .06
 43 ائد المنطقة الوسطى في الشرطة اإلسرائيليةاستقالة قيديعوت أحرونوت:   .07
 43  في الضفة "داعش"أي تنظيمات أو تماثل مع ضابط بقيادة الجبهة الوسطى اإلسرائيلية: ال يوجد   .08
 44 حسب وزرائها في طريقها النتخابات جديدة "إسرائيل"  .09
 41 ئات من جنود االحتالل عولجوا من الصدمة النفسية بسبب غزة"إسرائيل هيوم": م  .21

 
  :األرض، الشعب

 44 رائد صالح في مهرجان "األقصى في خطر" يدعو إلى االلتفاف حول المصالحة  .20
 41 فتح جبهة دولية مع االحتالل ومحاسبتهقدورة فارس: بات من الُملح   .22
 40 شرطة االحتالل استخدمت سالحا جديدا أدى الستشهاد محمد سنقرط  .23
طالقعشرات االصابات في الضفة      .24  42  النار صوب الصيادين بغزة وا 
 41 بة العشرات واعتقال متضامن خالل قمع مسيرتي بلعين والنبي صالحرام هللا: إصا  .25
 41 خر في سلوادآمواطنين واعتقال  36صابة إ  .26
 49 خالل العام الجاري ومواجهته تتطلب إرادة سياسية %06الخواجا: االستيطان تضاعف   .27



 
 
 

 

 
           1ص                                     1119 العدد:     31/9/4634السبت  التاريخ:

 

 16 يدرسون تنفيذ خطوات احتجاجية رفضا لظروفهم الصعبة "عوفر"جواد بولس: أسـرى   .28
 13 االحتالل يمنع المواطنين من دخول أراضيهم في يعبد  .29
 13 عدوانغزة: صحافيون يطالبون بتأهيلهم نفسيًا جراء تغطيتهم مشاهد مروعة خالل ال  .31
 14 غزة: ارتفاع األسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء تفاقم معاناة المواطنين بعد العدوان  .30
 11 غزة المحاصرة تواجه تحديات هائلة إلعادة البناءتقرير:   .32
 11 محاكمة المسؤولين عن إحباط محاكمة االحتالل في الهايمنظمة فلسطينية تطالب ب  .33

 
  مصر: 

 11 "جويش كرونيكل": "إسرائيل" ُتَقدم الغاز لـ"مصر واألردن" مقابل الضغط على حماس  .34
دخال ستة أطنان من األدو  غزة إلىمصر: عبور وفد طبي كويتي   .35  10 ية مقدمة من كوباوا 
 10 تشيد بعرض السيسي دولة فلسطينية بسيناء إسرائيليةكاتبة   .36
 11 "إسرائيلـ"صحافية إسرائيلية: السيسي "سيجلب المزيد من البشريات السارة" ل  .37

 
  لبنان: 
 19 مشاريع تسهيل المعامالت اإلدارية للفلسطينيينوزارية التابعة للجنة الحوار: اللجنة ال  .38
 46 نفاع: عروبة الدروز بمواجهة االحتاللالنائب العربي سعيد يتضامن مع  "التقدمي"  .39

 
  عربي، إسالمي:

 43 اخل لزيارتها ولقاء ساستهاتركيا تدعو قادة فلسطينيي الد  .41
 43  أسرة 4166مساعدات لـ  إلعادة إعمار قطاع غزة تقدم اللجنة القطرية  .40
 43 طرد إغاثي على سكان مدينة زايد بغزة 066توزع  األحمر اإلماراتي الهالل  .42
 44 "إسرائيلـ"في مؤتمر لمكافحة اإلرهاب بكمال اللبواني يشارك سوري الرض معاال  .43
 44  "العربية لحقوق اإلنسان" تدعو إلقالة وزير الخارجية رياض المالكي  .44

 
  دولي:
 41 الخارجية األمريكية: حماس ليست "داعش"  .45
 41 راضي الضفةأاالف دونم من  4بالتراجع عن قرارها بمصادرة  "إسرائيل"استراليا تطالب   .46
 44 "مسيحيو المشرق" تطرد سيناتور لحديثه عن "فضائل إسرائيل"واشنطن:   .47
 44 فة عماًل مسرحيًا لفرقة إسرائيليةعرب يحتجون على استضان و وأثينا: يوناني  .48

 
  حوارات ومقاالت:

 41 عدنان أبو عامر    حماس قلقة من عدم تحقيق أهدافها بعد حرب غّزة  .49
 41 منير شفيق    محمود عباس وتصفية المقاومة المسلحة  .51



 
 
 

 

 
           4ص                                     1119 العدد:     31/9/4634السبت  التاريخ:

 

 16 * أحمد بن عثمان التويجري   موقف الرسمي الفلسطيني والمحكمة الجنائية الدوليةال  .50
 11 وليم هانا *    وحشية الدولة اليهودية  .52
 11 عاموس يدلين    كيف نواجه تعاظم قوة حماس؟  .53

 
 19 :كاريكاتير

*** 
 
وجـود وال المفاوضات غيـر المباشـرة عنـد الضـرورة    هي تجاه االحتاللالسياسة المعتمدة مشعل:  .0

 في غزة "حكومة ظللـ"
خالرد مشر ر رسريس المكترس السياسر   ، مرن ترونس، أن31/9/4634الشرق األوسـط، لنـدن، ذكررت 

 مية ف  طاا  زة. تديرها الحركة اإلسال« حكومة ظر»نفى ف  تونس أمس وجود  لحركة حماس،
هنرراح حكومررة وفرراق وانرر   أمررا »وطررار لحاررحافيين لثررر للاسرر  الرررسيس التونسرر  المنارر  المرةوطرر : 

لكرن عنردما تبيرس الحكومرة عرن زرة. »وأضرا  موضرحا: «  حكومة ظر فهذا منا  لححليلرة برالماحق
«  حكومررة ظررر تبلررى الرروةارات، مررن خررالر وكررالو الرروةار. والمررديرين، ت مررر بشرركر ابي رر ، هررذ  ليسررت

نرحس بحكومة الوفاق الوان  لت مر ف  زة. وتتسحم الم رابر، وتلروم بكرر مسراولياتها »وتابع مش ر: 
 « وفق ما اتفلنا عحي  ف  محفات الماالحة

وتشرركحت حكومررة وحررد. وانيررة فرر  يونيررو احةيررران  الماضرر  إلنهرراو اانلسررام بررين السررحاة الفحسرراينية 
  لكررن رسرريس 1002وحمرراس الترر  سرريارت عحررى طاررا  زررة. عررام  بليرراد. عبرراس فرر  الضررفة البربيررة،

الحكومررة رامرر  الحمررد   يشرركو مررن عرردم تمكنرر  مررن فرررغ سررحاة الحكومررة فرر  زررة.، حيرر  تحررتفظ 
 حماس بحكومة مواةية بحسس عباس الذي هدد األسبو  الماض  بوط  الشراكة مع الحركة 

اشرررر مرررع لسرررراسير ب رررد تارررريحات للرررى ذلرررح، أوضررر  مشررر ر أن حمررراس ا تنررروي التفررراوغ بشررركر مب
موسى أبو مرةوق، الرجرر الثران  فر  الحركرة، طرار فيهرا لن حمراس طرد تضرار للرى لجرراو مفاوضرات 

الموط  واض ؛ المفاوضات المباشر. مع ااحتالر اإلسرراسيح  »مع لسراسير  وطار ف  هذا السياق لن 
تمد. ف  الحركة هر  أنر  لذا كران السياسة الم »وختم ماكدا أن «  ليست ماروحة عحى أجند. حماس

 « من ضرور. لحمفاوضات فستكون زير مباشر.
الررررسيس التونسررر  مناررر  ، أن ترررونسمرررن ، 34/9/4634المركـــز الفلســـطيني ل عـــالم،  وأضرررا 

المرةوطرر  اسررتلبر فرر  طاررر طرارراو الرساسرر  وفررداا رفي رراا مررن طيرراد. حركررة حمرراس يرأسرر  خالررد مشرر ر 
  رسيس المكتس السياس  لححركة
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وكان خالد مش ر وار ال اامة التونسية عحى رأس وفد رفيع مرن طيراد. الحركرة ظهرر اليروم الجم رة 
   9-31ا
أنر  نراطم مرع الررسيس  -خالر ماتمر احف  علرد  بلارر طراراو الرساسر  بترونس -وأوض  مش ر 

زاثتهم بكر المجاات، وخبر. ت يواو المشردين وا  ونس سيما المرةوط  المساعد. ف  لعمار طاا  زة. وا 
 رسيسها ف  المالحلة اللانونية للاد. ااحتالر أمام ال دالة الدولية 

وطررررردير رسررررريس المكترررررس السياسررررر  لحمررررراس أي جهرررررود لت ةيرررررة الوحرررررد. الفحسررررراينية، ماكرررررداا أن مسرررررير. 
الماالحة ستمض  رزم التباينات والخالفات، "فحردينا م ركرة مرع ااحرتالر ولريس لردينا مرن مسرار لا 

 ف  الماالحة والوحد. وترتيس البيت وفق ما اتفلنا عحي  بكر محفات الماالحة" ااستمرار 
ورداا عحررى سرراار حررور وجررود وسررااة تونسررية بررين الفارراسر الفحسرراينية، شرردد مشرر ر عحررى عرردم وجررود 
طاي ة بين الفااسر لتكون هناح وسااة، مضيفاا "طرأنا كما طرأتم عن الوسرااة ولريس لردينا م حومرات 

 عن ذلح" 
 

 الحكومة مسئولة بغزة
وفرر  محررر  لعررراد. لعمرررار طاررا  زرررة.، طرررار لن الوضرررع فرر  طارررا  زرررة. يررردعو للررى سررررعة ذلرررح، داعيارررا 
حكومة الوفاق الوان  لتحمر مسسولياتها ف  زة. والضفة عحى حد سواو دون الحاجة للرى علبرات أو 

برالرسيس محمرود عبراس  حجج لتأخير ذلح وفق ما اتفق عحي ، ماكداا أنر  ثبرت هرذا األمرر خرالر للاسر 
 ف  الدوحة 

ولفررت مشرر ر ل رردم ووجررود أي م رروق فرر  طاررا  زررة. لممارسررة حكومررة الوفرراق مهامهررا، مشرريراا للررى أن 
الحدي  عن حكومة ظر هو منا  لححليلة بالماحق، لكن  طار: "عندما تبيس الحكومة عن زة. تبلرى 

 لمدراو" الوةارات ت مر بشكر حليل  لخدمة ش بها من خالر الوكالو وا
وعن عود. التراشق اإلعالم  بين حركت  حمراس وفرت  ب رد انتهراو ال ردوان اإلسرراسيح  عحرى اللارا ، 
أوضرر  مشرر ر أن حركترر  ت رضررت لهجرروم علررس انتهرراو ال رردوان مباشررر.، داعياررا لوطرر  التراشررق وحررر 

 الخالفات عن اريق الحلاو المباشر وليس عبر وساسر اإلعالم 
ا نرتس بيتنا الفحساين  وجاوت الحرس فتوحدنا ف  الميدان بشركر راسرع وفر  وأضا  "طبر الحرس بدأن

السياسررة انتررةا  ماالبنررا"، كاشررفاا عررن أن فكررر. الوفررد الموحررد فرر  اللرراهر. ارحتهررا طيرراد. حمرراس عحررى 
 الرسيس عباس لر"ليمانها بال مر الوحدوي" 
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 لعبة مكشوفة
تالر الارهيون  بنيرامين نتنيراهو يحراور تبايرة وف  سياق متار، طار مش ر لن رسيس حكومرة ااحر

جريمت  الت  ان ها ف  زة. بإللاو اتهامات طرد تحلرى هروي فر  ااعرالم البربر  كتشربي  حركرة حمراس 
 بتنظيم "داعم" ووسمها باإلرهاس، لكن  أشار للى أن الكثير من دواسر البرس لم تتماه  مع ذلح 

ركرات تحررر وانر ، وأي محاولرة لتشربيههم برداعم أو وأكد أن حركة حمراس والفاراسر الفحسراينية ح
زيررر  "ل بررة مكشرروفة لررن تناحرر  عحررى أحررد"، مجرردداا التررذكير باسررتراتيجية حركترر  بحاررر مواجهتهررا مررع 

 ااحتالر داخر فحساين المحتحة 
را نرردعو لالطتررداو برر  وهرو اللررو. الملترردر. المبدعرة الموجهررة لالحررتالر ولرريس  وأضرا  "نحررن طرردمنا نموذجا

 اخر، والفكر الوساى الم تدر الذي نامن ب ، وال لر السياس  المنفت " لحد
مررن جهرررة أخررري، أكرررد مشرر ر أن المفاوضرررات المباشررر. مرررع الكيرران اإلسرررراسيح  ليسررت ماروحرررة عحرررى 
أجنرررد. الحركرررة، وا فررر  مرررداواتها، مشررردداا أن السياسرررة الم تمرررد. لررردي الحركرررة هررر  المفاوضرررات زيرررر 

 ضرور. لذلح  المباشر. لذا ما كان من
وأشرررراد رسرررريس المكتررررس السياسرررر  لحركررررة حمرررراس بموطرررر  تررررونس ورسيسررررها المرةوطرررر  تجررررا  اللضررررية 

 الفحساينية، ماكداا أنها داسماا مشرفة 
 
 تفتقر لمعالجة قضية فلسطين اإلرهابالحملة الدولية ضد  قيادة السلطة الفلسطينية: .2

فحسرراين محمررود عبرراس اجتماعرراا فرر  مدينررة رام  علرردت الليرراد. الفحسرراينية برساسررة رسرريس دولررة: رام هللا
 ما يح : للى، وبحثت عددا من المحفات ال اجحة حي  تواحت 1034-9-33هللا يوم 

حكومررة  أارردرتهاالحاةمررة للرررارات الماررادر. فرر  منالررة بيررت لحررم وجنرروس الخحيررر الترر   اإلدانررة: أوا
مرن ثالثرين عامراا، ممرا يشرير  أكثررنرذ مساحة م األوسعوالت  تةيد عن ستة آا  دونم، وه   لسراسير

لمنرع حرر  األرغالخارة الوحيرد. لالحرتالر وحكومتر  هر  مةيرد مرن نهرس  أنبشكر واض  مرن جديرد 
طيام دولة فحساينية مستلحة، وتكريس سياسة التوسرع ااسرتياان  كرأمر واطرع مرادام ا يحلرى  للىيادي 

  رد ف ار من طبر المجتمع الدول  وماسسات  المختحفة أي
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لتدمير كر ملومات الحر المتواةن وتبييرر الواطرع  اإلسراسيحيةالمحاوات  أنلن اللياد. الفحساينية تاكد 
تبييررر فرر  طواعررد التسرروية السياسررية، ولررن تتراجررع كررر فسررات شرر بنا  أي، لررن يترتررس عحيهررا األرغعحرى 

  كرسرررتها طررررارات وطررروا  الوانيرررة تحرررت طيررراد. منظمرررة التحريرررر الفحسررراينية عرررن الحلررروق الوانيرررة التررر
 الشرعية الدولية 

ثانيا: تاكد اللياد. عحى موطفها الثابت والداسم ف  ضرور. ايانة مسرير. المارالحة الوانيرة وحمايتهرا، 
طررررار وانررر  موحرررد تجرررا  جميرررع اللضرررايا الوانيرررة  للرررىبمرررا يتاحبررر  ذلرررح مرررن ضررررور. ال مرررر لحوارررور 

 والمحفات الداخحية 
 األولويراتالوان هو من بين  لرجاوحكومة التوافق الوان  ف  جميع  ت ةية دور أنكما تري اللياد. 

ماررر الشررليلة  أعحنررتالبنرراو الترر   لعرراد.ومررن اجررر الت جيررر فرر  عمحيررة  بأسررر خدمررة لماررال  شرر بنا 
ودوليررة  لطحيميررةاللررادم بمشراركة  أكتروبر 31ر فرر  اااعمر لعرراد.والنررويج الاررديلة عرن الرردعو. لمراتمر 

 واس ة 
ماررر الشررليلة ستوااررر دورهررا اسررتسنا  المفاوضررات زيررر المباشررر. مررن  أن. الفحسرراينية وتثررق الليرراد

 الحاار  لنهاواجر تثبيت الهدنة وحر اللضايا الت  بليت عاللة بشأن 
 أجرواووترحس اللياد. الفحساينية بكر حروار وانر  يسرتهد  م الجرة اللضرايا واانتهاكرات التر  تسرمم 

 األعمارالمسارعة ف  وضع حد لجميع التجاوةات، وكر  للىمما يحتاو الماالحة الوانية وت رطحها، 
 المرعية  واألنظمةالخارجة عن اللوانين 

ش بنا الفحساين  الاامد والدم السرخ  الرذي بذلتر ،  وأبناوتضحيات زة.  أنوتاكد اللياد. الفحساينية 
نهراور رفرع الحارار الوان  عحرى دعرم ارمود زرة. والردفا  عرن حرق شر بنا فيهرا مرن اجر واإلجما   وا 

الجهررود مررن اجررر ت ةيررة الماررالحة  اارتلرراو بمسررتويذلررح كحرر  يتاحررس  أن، أمرردهاالم انررا. الترر  اررار 
  األخيروتنفيذ ااتفاطيات السابلة، وخااة اتفاق اللاهر.  أمامهاالوانية ورفع كر ال واسق 

نظمرة التحريرر الفحسراينية فر  الليرادي الماطرت لم اإلارارل لرد اجتمرا   األعردادوسو  تواار اللياد. 
 أهررردافناوطرررت، حترررى يمرررارس دور  فررر  حمايرررة مسرررير. الوحرررد. الوانيرررة الفحسررراينية وفررر  تحليرررق  أسرررر 

نهاوااعمار  لعاد.الوانية الكبري، وتأمين   اإلسرراسيحيةالحاار للاا  زة.، ومن اجر منع الخاة  وا 
 ا الفحساين  فار زة. عن الضفة البربية وتمةيق وحد. ش بن للىالرامية 

الردول   األمرنمجحرس  للرىثالثا: ترحس اللياد. الفحسراينية بلررار مجحرس الجام رة ال ربيرة بشرأن التوجر  
وتحليررق اسررتلالر دولررة فحسرراين عحررى  اإلسررراسيح استارردار طرررار يحرردد سررلفاا ةمنيررا إلنهرراو ااحررتالر 

  3992حدود عام 
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من  أياستادار هذا اللرار، كما تأمر ان ا تلوم  تكثي  الجهود ال ربية والدولية للىوتدعو اللياد. 
 بت اير ادور هذا اللرار  األمريكيةاللوي الدولية وخااة الوايات المتحد. 

مواارررحة ال مرررر بإاررررار وتارررميم عحرررى تنفيرررذ الخارررة السياسرررية  للرررىكمرررا تررردعو الليررراد. الفحسررراينية 
الحمحرة  لارارلماسسرات الدوليرة، وفر  الفحساينية بجميرع جوانبهرا، وخاارة مرا يتارر بال ضروية فر  ا

والتجنيرد الواسرع لحمشراركة فر  هرذ  ال محيرة، فران الليراد. تاكرد  اإلرهراسالشرامحة ضرد  واإلطحيميرةالدولية 
 ضحايا   أبرةالذي كان ش بنا وا يةار من  اإلرهاسعحى وطوفها الثابت ضد 

 األدلة وأبرةها عن هذ  الحليلة  آخر لاعحى زة. وش بنا الاامد  األخير اإلرهاب وليس ال دوان 
أي ب د سياس  ي الج طضايا  للىتفتلر حاليا  اإلرهاسوتري اللياد. الفحساينية ان الحمحة الدولية ضد 

ووطررر  التمييرررة اللررروم   وأواانهررراشررر وس المنالرررة وخاارررة حلررروق المواانرررة وحمايرررة وحرررد. الشررر وس 
التاردي لم الجرة اللضرية المركةيرة  للرى إلرهراساوالااسف  وال رط ، وكذلح تفتلر الحمحة الدولية ضد 

والتاررر  بكررر  اإلرهرراسوهرر  طضررية فحسرراين حتررى يمكررن تجفيرر  المنررابع الترر  يتبررذي عحيهررا  األبرررة
  أشكال 

تارر عحرى  أن اإلرهراسوالدولية مدعو. حتى تنج  الحررس ضرد  واإلطحيميةال ربية  اإلارا جميع  لن
 وال سكري وحد   األمن ى الب د رباها بالب د السياس  وان ا تلتار عح

مواارررحة الحمحرررة الوانيرررة لررردعم ارررمود شررر بنا فررر  طارررا  زرررة.  للرررىراب رررا: تررردعو الليررراد. الفحسررراينية 
مررع ال رراسالت  األسررريمررن المهجرررين ومرن بينهررا مشرررو  التكافرر  األلررو وتخفير  الم انررا. عررن مسرات 

 تواجد   أماكنش بنا ف  جميع  أبناوالمشرد. من جانس 
التدمير واللتر الت  تمارسها طوات ااحتالر ومرن بينهرا ازتيرار  أعمار: تدين اللياد. الفحساينية خامسا

الهردم والتخريرس فر  البيروت والمرةار   للرى لضرافةعدد مرن الشربان الفحسراينيين فر  الخحيرر واام رري، 
 واللري ف  منااق مختحفة من الوان 

لوانيرررة والجهرررات الدوليرررة مرررن اجرررر التاررردي لهرررذ  فاعحيرررة لماسسررراتنا ا أكثررررذلرررح يسرررتدع  دورا  لن
 ال ناري  واإلجرامالهمجية 

 33/9/4634، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 موذج للتسجيل عبر اإلنترنت للمتضررين في غزةن :وزارة األشغال واإلسكان .3
الوان  الفحساينية نموذجرا لتسرجير دشنت وةار. األشبار ال امة واإلسكان ف  حكومة الوفاق : رام هللا

أضرارهم عبر ااانترنت  لحتيسير عحى الفحسراينيين الرذين تضرررت منراةلهم جرراو ال ردوان اإلسرراسيح  
 عحى زة. 

وطالررت الرروةار. عبررر لشرر ار نشرررت  عحررى موط هررا الرسررم : "طامررت اررواطم الرروةار. الهندسررية ب مررر ةيررارات 
البالغ ازير الاال  لحسكن  تم تسجيحها ف  كشوفات أولية زير  ميدانية لحاات الهدم الكح  والجةس 

نهاسيرررة، وسررريتم عمرررر حارررر مفارررر لجميرررع األضررررار مرررن طبرررر الارررواطم الهندسرررية ابترررداو مرررن ماحرررع 
سرربتمبر وفلررا لخاررة عمررر لحاررر األضرررار فرر  كافررة محافظررات طاررا  زررة.، وسرريتم الواررور لجميررع 

 تسجير عبر الموطع اإللكترون  لحوةار. المتضررين ف  جميع المحافظات، ويمكنكم ال
وذكرت أن كر ما يتم تسجيح  عبر الموطع اإللكترون  بمثابة تسجير أول  وزير م تمد وسيتم فحر  

 األسماو وةيارتها عبر الاواطم الهندسية المختاة 
  31/9/4634، االتحاد، أبو ظبي

 
 في المجلس التشريعي الفلسطينياالحتالل يفرج عن نائب  .4

أفاد مركة "أحرار" لحلوق اإلنسران فر  فحسراين، أمرس برأن ااحرتالر اإلسرراسيح  أفررو مسراو : هللا ارام
عامراا" مرن  69أمس، األور عن الناسس ف  المجحس التشري   من حركرة "حمراس" خالرد يحيرى سر يد "

مدينررة جنررين، شررمار الضررفة البربيررة حيرر  كرران م ررتلال فرر  سررجن "مجرردو" فرر  فحسرراين المحتحررة عررام 
3944  

لن الناسررررس خالرررد سررر يد اعتلررررر ضرررمن الحمحررررة  وطرررار مررردير المركررررة فرررااد الخفرررم فرررر  بيررران ارررحف :
ال سكرية الت  شنها ااحتالر عحى النواس الفحساينيين، ورموة الش س الفحسراين  ب رد عمحيرة الخحيرر 

 والت  طتر فيها ثالثة مستوانين مختافين 
اعتلار اإلداري دون  ون ف  سجون ااحتالر ف  لاار اناسباا ووةيران يلب 11وأشار للى أن  ا يةار 

  أية تهمة 
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ومن جانب  االس الناسس المفرو عن ، الماسسرات الحلوطيرة وبرلمراني  ال رالم، بالتردخر لترأمين اإلفرراو 

 عن جميع النواس وعحى رأسهم رسيس المجحس التشري   الفحساين  الدكتور عةية دويح 
 31/9/4634، االتحاد، أبو ظبي

 
 االستئناف المقدم من دحالن وتثبيت الحكم بحبسه سنتين إسقاط .5

 144/1034أعحنت النيابة ال امة أمس عن أن محكمة بداية رام هللا بتت فر  الردعوي  :وفا –رام هللا 
 استسنا  جن  الملدمة من المتهم محمد يوس  شاكر دحالن 
جررراري طرررارا يلضررر  بإسررلاا ااسرررتسنا  وأشررارت للررى أن المحكمرررة أارردرت يررروم الثررامن مرررن الشررهر ال

الملدم من طبر وكير المرتهم بنراو عحرى احرس النيابرة ال امرة ل ردم تلردم المرتهم لحتنفيرذ طبرر موعرد جحسرة 
 أعررال المحاكمرة وعرردم حضرور  الجحسررة، مرا يلضرر  باعتبرار الحكررم المسرتأن  واللاضرر  بحربس المررتهم 

للرى  اإلشرار.ضحى طيد التنفيذ من طبر النيابة ال امرة مرع لمد. سنتين طابال لحتنفيذ وبالتال  فان الحكم أ
ن تم من طبر المذكور   ا يوط  تنفيذ ال لوبة الاادر. بحل   أعال أن نلغ الحكم وا 

  31/9/4634، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 في أوسلو وفد فلسطين يختتم مشاركته بمؤتمر رؤساء البرلمانات األوروبية .6

فحساين، أمس، مشاركت  ف  أعمار ماتمر راساو البرلمانات األوروبية، الذي علد رام هللا: اختتم وفد 
، وي لد بشكر دوري كرر عرامين، وتررأس دورتر  الحاليرة الناسرس أولميرح أوسحوف  ال اامة النرويجية، 

ثوميسين، رسيس الجم ية البرلمانية التاب ة لمجحس أوروبا رسيس برلمان النررويج، وآن براسريير األمرين 
 ال ام لحجم ية البرلمانية لمجحس أوروبا 

وشررررهد المرررراتمر حضررررور زالبيررررة راسرررراو البرلمانررررات فرررر  دور ااتحرررراد األوروبرررر ، أو نررررواس راسرررراو 
البرلمانررات، وتضرررمن جررردور أعمالررر  محررراور أساسرررية ثالثرررة هررر : الحلررروق األساسرررية وحريرررة المشررراركة 

والسررررياد. واألمررررن فرررر  أوروبررررا، واألزحبيررررة  والثلررررة والنلررررام ال ررررام كشررررروا لحديملراايررررة، والديملراايررررة
 والم ارضة لتحليق التواةن الديملراا   

وترررأس الوفرررد الفحسررراين  رسررريس كتحرررة فرررت  البرلمانيرررة عرررةام األحمرررد، وضرررم عضرررو المجحرررس التشرررري   
 الدكتور بيرنارد سابيال، وأمين عام المجحس لبراهيم خريشة 
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ولبرغ، خرررالر حفرررر ااسرررتلبار الرررذي اطامتررر  عحرررى هرررامم والتلرررى الوفرررد رسيسرررة وةراو النررررويج بيرنرررا سررر
المرررراتمر، حيرررر  أكررررد أعضرررراو الوفررررد تلرررردير  لمواطرررر  النرررررويج المتوااررررحة ودعمهررررا السياسرررر  والمررررادي 
والم نررروي لحشررر س الفحسررراين ، وجهرررود النررررويج لوطررر  الحررررس عحرررى طارررا  زرررة. ومبادرتهرررا ودعوتهرررا 

 د ف  اللاهر. الشهر الملبر لماتمر المانحين إلعاد. لعمار زة.، الذي سي ل
ودعررا الوفررد للررى موااررحة الرردور النرويجرر  فرر  عمحيررة السررالم خااررة انهررا احتضررنت اتفاطيررة أوسررحو، 

نهاو ااحتالر  طامة الدولة الفحساينية المستلحة وا   وتحليق أهدا  السالم وا 
 فود البرلمانية المشاركة كما التلى الوفد عدداا من الوفود البرلمانية وراساو البرلمانات ونوابهم والو 

ووجرر  األحمررد دعررو. شررفاهية لرررسيس برلمرران النرررويج أولمرررت اومسررون لةيررار. فحسرراين، بهررد  ت ةيررة 
 ال الطات بين الش بين والبرلمانيين 

والتلى الوفد رسيس مجحس الحوردات البرياان  البارونة فرانسيس ديسروةا، وناسرس رسريس مجحرس ال مروم 
دو، حيررر  تمرررت مناطشرررة آخرررر التارررورات فررر  المنالرررة عحرررى مسرررتوي الاررررا  البرياررران  دوان بيرمالررر
الفحسرراين ، وكررذلح آخررر التاررورات والمسررتجدات ب ررد ال رردوان اإلسررراسيح  عحررى  -ال ربرر ، اإلسررراسيح  

 زة. 
وفرر  للاسررر  رسررريس البرلمرران اإليارررال  لرررورا بولررردرين ، االررس الوفرررد بموطررر  اياررال  أكبرررر لررردعم جهرررود 

 استمرار ال الطة والتواار مع البرلمان اإلياال  السالم، وضرور. 
 31/9/4634، األيام، رام هللا

 
 هنية: رفح أخفت كثيرًا من أسرار الحرب يمكن أن ننبئ شعبنا بها في األشهر القادمة .7

أشاد ناسس رسيس المكتس السياس  لحماس لسماعير هنية بتضرحيات مدينرة رفر  أطارى جنروس : رف 
يوما طدمت رف  فيهرا  63ال ا  المأكور الت  انتهت طبر أسبوعين ودامت طاا  زة. خالر م ركة 

 شهيدا وعشرات الجرحى  410أكثر من 
وطررار هنيررة الررذي ةار عحررى رأس وفررد رفيررع عواسررر الشررهداو: لن "رفرر  أخفررت كثيررراا مررن أسرررار الحرررس 

شركحت نلارة تحرور  يمكن أن ننبئ ش بنا بها ف  األشهر اللادمة"، ماكداا أن م ركة ال ا  المأكور
 مهمة ف  تاريخ الارا  مع ال دو الاهيون  

وبررردأ هنيرررة جولتررر  فررر  رفررر  بةيرررار. عواسرررر الشرررهداو فررر  المنالرررة الشررررطية االمشررررو  والنارررر والشررروكة 
والبحبيس  ، ثم تنلر للى زرس المدينة اح  تر السحاان ومواا  البحر  طبر أن يختمهرا مرع شرهداو 

  عاسحة الحشام شمار زرس رف 
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تكريميارا متواضر ا يجمرع عراسالت شرهداو كرر منالرة لتسرهير تكرريم مرن طبرر وفرد  وأطامت الحركة حفرال ا
حماس الذي ضم للى جانس هنية، د خحير الحية، د  يونس األسار د  سام  أبرو ةهرري ولفير  مرن 

 طيادات حماس ف  رف  
حمررد أبررو شررمالة، راسررد ال اررار وةار الوفررد أيضررا المنالررة الترر  شررهدت ازتيررار طرراد. اللسررام الثالثررة ام

ومحمد برهوم  وسا ح  ترر السرحاان زررس رفر ، مشريدين بتضرحيات الشر س الفحسراين ، وماكردين 
 أن طاد. حماس وأبناوهم ليسوا أزحى من أبناو الش س الفحساين  

وكرران واضررحا ااسرررتلبار الجمرراهيري الكبيرررر لوفررد حمررراس فرر  كرررر منالررة تواجرررد فيهررا فررر  رفرر  اررروا 
والنسررراو كحهرررم تةاحمررروا لحتسرررحيم عحرررى الليرررادات والتلررراا الارررور  والشررريوا واألافرررارالرجرررار وعرضرررا، 

 التذكارية م   
وأكد األهال  عحرى الثبرات عحرى الاريرق، وارالبوا اللراد. بالثبرات أيضرا وعردم الخضرو  أو التنراةر عرن 

 أي ماحس يمس كرامتنا خااة سالح الملاومة 
 34/9/4634، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 هنية لـ "الخليج أونالين": لن نقبل فرض أي شروط علينا لتطبيق اتفاق المصالحة .8

طار لسماعير هنية، ناسس رسريس المكترس السياسر  لحركرة حمراس: لن حركتر  "لرن : أحمد هادي -زة.
تلبرر" بفرررغ أي شررروا عحيهرا لتابيررق بنررود اتفراق الماررالحة الفحسرراينية، داعيراا للررى تبحيررس ماررححة 

 والذهاس إلنهاو اانلسام عحى طاعد. "ا زالس وا مبحوس، وب يداا عن الممااحة والتحكا"  الوان
 ، طررررار هنيررررة: لن "اتفرررراق الماررررالحة 09/31وفرررر  ملابحررررة خااررررة مررررع "الخحرررريج أوناليررررن"، الجم ررررة ا

الفحساينية تم توطي  ، واسرتنفد سرنوات اويحرة مرن الحروار، ومرن المفتررغ أنر  نراطم مختحر  اللضرايا 
لت  يجس بحثها"، ماكداا أن  "من زير الملبرور وضرع أي شرروا لتابيرق هرذا ااتفراق، ولرن نلبرر أن ا

 ن ود للى المربع األور من اانلسام ووضع ااشترااات هنا وهناح" 
ومضى طاسالا: "يجس أن نذهس لحماالحة عحرى طاعرد. ا زالرس وا مبحروس، وتبحيرس مارححة الروان 

ن يفكررر عكررس ذلررح، أو أنرر  ممكررن أن يسررتثمر أي ظرررو  لماررححت ، عحررى أي اعتبررارات أخررري، ومرر
 فإن طراوت  خااسة" 

ونفررى هنيررة أن يكررون أحررد طررد احررس مررن حركترر  تنفيررذ اشررترااات لتف يررر اتفرراق الماررالحة مررع حركررة 
 "فت " 
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للى  وأشار للى أن "حماس" تش ر أن هناح "ممااحة وتحكااا" ف  تنفيذ بنود اتفاق لنهاو اانلسام، داعياا 
لنهاو هذ  الممااحة لتحليق ماححة الش س الفحساين  الذي كان ينتظر الححظرة التر  ت رود فيهرا لبرة 

 الوحد. والماالحة 
وأعرررس هنيررة عررن ترحيبرر  بالوفررد الررذي شرركحت  حركررة "فررت " اسررتسنا  الحرروار مررع "حمرراس"، ماكررداا أن 

يق اتفراق المارالحة الرذي ترم التوطيرع حركت  تلبر باستسنا  الحوار عحى طاعد. التابيرق األمرين والردط
 عحي  

وفرر  سررياق آخررر، طررار هنيررة: لن "لعرراد. لعمررار زررة. هرر  حررق لحمررواانين الررذين دمرررت بيرروتهم خررالر 
 ال دوان الاهيون  عحى اللاا ، ونتيجة ابي ية يجس أن تتحلق بدون أن يكون هناح أي علبات" 

 يدفع الفحساينيون الذين دمرت بيوتهم ثمناا ألي وشدد ف  حديث  لر"الخحيج أونالين" عحى ضرور. أن ا
خال  سياس ، م رباا عن رفض  ابتةاة الموانين ف  زة.، أو وضع اشترااات أو علبات سياسرية، 

 كشرا لحبدو بإعاد. اإلعمار 
ولفت للى أن حركة "حماس" بردأت ف حيراا بتلرديم لزاثرة عاجحرة ألارحاس البيروت المردمر. لحتخفير  مرن 

 محيون دوار  10بحبت طيمتها  م اناتهم،
وف  مح  المفاوضات زير المباشر. مرع لسرراسير، طرار هنيرة: لن "حمراس" تنتظرر دعرو. مارر لجميرع 
األارررا  اسررتسنا  المفاوضررات فرر  اللرراهر.، موضررحاا أن حركترر  تجررري حاليرراا اإلعررداد الكامررر لتحررح 

 المفاوضات 
 34/9/4634، الخليج أونالين

 
 شهيدًا من وحدة النخبة في كتائب القسام هم من حفظة القرآن 06ن أكثر مخليل الحية:  .9

أكرررد عضرررو المكترررس السياسررر  لحركرررة "حمررراس" خحيرررر الحيرررة أن سرررالح الملاومرررة بررراق ، وفررر  تارررور، 
وسيظر مشروعاا حتى التحرير، مشدداا عحى أن لراد. الش س الفحساين  ب د الحررس باطيرة وهر  أعظرم 

 وأطوي من طبر 
هذ  ه  روح ش بنا ف واسر الشهداو هم عنوان ش بنا الذي يادح برالحق واللرو. والحريرة وطار الحية: "

ليلور كحمة واضحة رزرم مرا دمررتم وطتحرتم فحرن تنتةعروا منرا لرادتنرا، ا لراد. الحيرا. وا لراد. اإليمران وا 
 لراد. التحرير" 

يلتحررع هررو م ررارغ لسررنن هللا  وأشررار الحيررة للررى أن كررر مررا يسرروط  ال رردو الاررهيون  أنرر  ا ي لهررر ولررن
 مشرو  حتى التحرير"  اظهورنا، وسالحنووعد ، م تبراا أن "الهةاسم عحى ش بنا ولت وأابحت خح  
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شهيداا من وحد. النخبة ف  كتاسس اللسام هم من حفظة  90ونو  الحية خالر حديث  للى أن أكثر من 
 اللرآن، ماكداا أننا "نلاتر بإيماننا وعليدتنا" 

اسالا: "أبناانا وآباانا وأحفادنا وأحبابنا وجيراننا زالون عحرى طحوبنرا وهرم ليسروا أرطامرا، مضريفاا: ومضى ط
ذا وض نا هااو فر  كفرة والردين والروان فر  كفرة، سرترج  كفرة الردين والروان عحرى اءبراو واألبنراو  "وا 

 واألمهات والنساو"  
 34/9/4634، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 ون يسارع إلعمار غزة لكن هناك من يبتزناالحية: الكخليل  .01

اعضو المكتس السياس  لحركرة حمراس خحيرر الحيرة أن "الكرون يسرار  إلعمرار مرا دمرر  ااحرتالر أكد 
الاررهيون  فرر  طاررا  زررة."، لكنرر  اسررتدرح: "هنرراح محرراوات خبيثررة ابتررةاة المهدمررة بيرروتهم وتخررويفهم 

 باور أمد  أو ربا  بنة  سالح الملاومة" 
الحيررة خررالر خابررة الجم ررة فرر  مسررجد الفرراروق المرردمر بمخرريم النارريرات وسررا طاررا  زررة. لن  وطررار

"هناح محاوات لتيسيس ش بنا الفحساين  ب د الحرس وذلح استمراراا ف  أهردا  ال ردوان   فرال تسرم وا 
 لهااو المرجفين" 

هنرراح محرراوات  وأضررا  "األمررور تسررير فرر  الكررون بشرركر متسررار  إلعرراد. لعمررار زررة.، ولكررن ل سرر 
سرريسة تحرراور تخويرر  النرراس وتحرراور ابتررةاةهم، وهنرراح أيضررا مررن يحرراور ربررا لعرراد. اإلعمررار بسررالح 

 الملاومة" 
وشرردد الحيررة عحررى أن "هررذا السررالح الررذي لررم ينكسررر بوجرر  أعتررى طررو. فرر  المنالررة فرر  عدوانرر  األخيررر 

 وأمام اللا  والدمار ولن ولم ينخمد لا ب د النار والتحرير" 
: "سرررنبلى جنبارررا للرررى جنرررس مرررع شررر بنا وكمرررا اطتسرررمنا الررردم والشرررهاد. والبيررروت المررردمر.، وا سرررتكمر طررراسالا

وسنلتسم الحيا. الكريمة وسن يد ما دمر  ااحتالر حتى لو تخحى الناس كحهم عن ش بنا والخييرون ف  
 األمة كثر، ومن يحاولون ابتةاةنا ستدوسهم األيام" 

ركترر  محتةمررة بخيررار الماررالحة والوحررد. عحررى مبرردأ الشررراكة السياسررية وجرردد الحيررة التأكيررد عحررى أن ح
وحمايرررة الثوابرررت ودعرررم الملاومرررة برررر واحتضرررانها، مضررريفاا: "نحرررن محتةمرررون بالمارررالحة ونلرررور لكرررر 

 المحبين أننا نريد أن نبلى افا واحد. ف  مواجهة ااحتالر" 
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ها وكفاهررا تحكرراا وتراج اررا وتررردداا   ونحررن وعررن حكومررة التوافررق؛ طررار لن "الحكومررة ماالبررة بالليررام برردور 
شكحناها لتلروم برالمنوا بهرا وكفاهرا تمييرةاا   هرذا شر س واحرد وهرذ  حكومرة ارتضريناها لحكرر ويجرس أن 

 تبت د عن الفساد، وهذ  أسس نسير عحيها ومستبشرون باللادم" 
. والشرراكة   وسنمضر  وختم الحية حديث  باللور: "نحن لسنا هروا. حرروس   وا خيرار لنرا سروي الوحرد

 م ا ونبي  الناس ون مر لهم حتى يحلق هللا لنا ال ة. والكرامة" 
 34/9/4634، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 زّال: خيار العودة للمواجهة العسكرية قائممحمد ن .00

حرذرر محمرد نرةار عضرو المكترس السياسر  لحركرة حمراس مرن ال رود. للرى : محمود هنيرة -الرسالة نت
ال سكرية، لذا ما حالت ب غ األارا  دون الواور للرى حرر سياسر  يضرمن لنهراو م انرا. الم ركة 

 الش س الفحساين  ف  طاا  زة. 
وطار نةار ف  حدي  خا  لر"الرسالة نت": "عحى جميع األارا  أن تدرح أن  ف  حار انسداد األفرق 

لررى الم ركررة ال سرركرية مررر. السياسرر  وعرردم الواررور للررى لنجرراةات سياسررية، فإنرر  مررن الممكررن ال ررود. ل
 أخري" 

واستنكر ف  الوطت نفس  الحمحة التر  تشرنها طيراد. منظمرة التحريرر والحجنرة المركةيرة لحركرة فرت  عحرى 
، لضرافة للرى تارريحات رسريس السرحاة األخيرر. فر  لارالقحماس ف  ااجتماعات الت  أعلبت وط  

بة بنرة  سرالحها، م تبرراا أن الهرد  مرن وراو تحرح اللاهر. والمت حلة بالتشكيح ف  نوايا الملاومة والماال
 التاريحات هو تحوير األنظار عن لنجاةات الملاومة، واالتفات للى الخال  الداخح  

 
 معركة أخرى

وطار: "نحن أمام م ركة من نو  آخر تهد  لتجريد الملاومة من وسام انتاارها، والم ركرة السياسرية 
أن "السررحاة حاولررت التمرراه  فرر  البدايررة مررع الملاومررة، كخاررو.  لررم تنترر  ومررا ةالررت مسررتمر."، مضرريفا

 تكتيكية وليست استراتيجية" 
واعتبر نةار تاريحات عباس األخير. بالحردي  عرن سرالح واحرد، برأن الملارود منهرا هرو نرة  سرالح 

ريكر  الملاومة، مشيراا للى أن  اسرتخدم ماراححا "دبحوماسرياا" لتمريرر رزبتر  المتوافلرة مرع المسر ى األم
 ااإلسراسيح    -
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وتوعد نةار من يحاور نة  سالح الملاومة باللور لن هذا السالح خرا أحمرر، ومرا دونر  حرةي الرطراس، 
 وفق ت بير   ماكدا أن من يريد نة  السالح عحي  أن يتحمر عواطس ذلح 

وكررالو ورداا عحررى مررةاعم رسرريس السررحاة بوجررود مررا يسررمى بررر"حكومة ظررر" باإلشررار. زيررر المباشررر. للررى 
الوةارات المختحفة، نبر  نرةار للرى أن مرن يرتم اتهرامهم هرم مرن تولروا المسرسولية، فر  الوطرت الرذي زابرت 
في  حكومة التوافق، وأداروا الماسسات الوانية، وحافظوا عحيها من اانهيار، متساسالا "لماذا لرم يرةور 

 عباس ورسيس حكومت  اللاا  ف  ذرو. الحرس عحي  أو ب دها؟" 
نرررةار طولررر  "هنررراح مرررن يتنررراةر عرررن مسرررسوليات  ويحليهرررا عحرررى اءخرررر"، ماالبارررا بضررررور. تف يرررر  وترررابع

ماسسررات منظمررة التحريررر بشرركر عاجررر وفرروري، وفرر  ملرردمتها المجحسررين الرروان  والمركررةي، كونهمررا 
ا أنررر  "لرررم ي رررد مسرررتبرباا حالرررة  تشررركال فررر  ظررررو  زامضرررة زررراس عنهرررا ااجمرررا  الفحسررراين ، موضرررحا

تمررر بهررا هررذ  الماسسررات، وينببرر  أن تتحرررح جميررع األارررا  لتف يحهررا فرر  أسررر  وطررت  الجمررود الترر 
 ممكن" 

 
 التشكيك بالمقاومة

ر مررررن  واعتبررررر السرررر   وراو تشرررروي  الملاومررررة محاولررررة لحنيررررر منهررررا وا ي نيرررر  لنجاةاتهررررا، "ألنرررر  متضرررررر
ارار والهةيمرة، التر  انتاارها ااستراتيج  والنوع  عحرى مسرتوي اللضرية"، موضرحا أن م رايير اانت

تناحق منها الملاومرة تكمرن فر  فشرر ااحرتالر بتحليرق أهدافر  عحرى الار يدين الم حرن والمضرمر فر  
 حرب  عحى زة. 

 
واسررتند عضررو المكتررس السياسرر  لحمرراس للررى ثبررات الفحسرراينيين عحررى أرضررهم رزررم الحررروس الااحنررة 

الملاومرة عمردت الرى أسرحوس ااسرتنةا  الت  شرنها ااحرتالر عحريهم عبرر ال لرود الماضرية، ماكردا أن 
 اوير المدي، عبر ال محيات الت  شنتها ف  م ركتها مع ااحتالر 

وأشار للى أن الملاومة لن تذهس الى مواجهة واس ة ف  الوطرت الرراهن، وذلرح إلدراكهرا أنر  ينببر  أن 
ن اللروي بم ناهرا تكون هذ  الخاو. مدروسة ومحسوبة، ومستند. الى تبيير جوهري وحليل  فر  مرواةي

 الشامر وليس ال سكري فسحس 
وطررار لن هررذ  الم ركررة حررار اشرر الها ينببرر  أن تكررون م ركررة لحسررم الارررا  برمترر ، وهرر  مررا ا تررري 

 الملاومة أن أوانها طد حان ب د" 
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 إنجازات استراتيجية
ة بتدمير نظرية عحى نحو متار است رغ نةار اإلنجاةات ااستراتيجية الت  حللتها الملاومة والمتمثح

"الجررريم الرررذي ا يلهرررر" والتررر  اعتررراد ااحرررتالر التررررويج لهرررا، فضرررالا عرررن نجاحهرررا فررر  تكسرررير نظريرررة 
"التواةن ااسرتراتيج " التر  دأبرت ب رغ الرنظم ال ربيرة ترديردها لتبررر لنفسرها عردم مواجهرة ااحرتالر، 

 بحسس ت بير  
والنررةوح ملابررر النررةوح، وعررةةت ثلافررة وذكررر أن الملاومررة فرضررت م ادلررة الحاررار ملابررر الحاررار، 

الملاومررة بب رردها ال سرركري وأن هةيمررة المحتررر لررم ي ررد مسررتحيالا كمررا برردا فرر  الذهنيررة ال ربيررة، لضررافة 
ألنهررا أن شررت األجيررار الناشررسة والارراعد.، وانتشررحتهم مررن حالررة اإلحبرراا الترر  أاررابتهم ب ررد انتكاسررة 

 عحيها  الثورات ال ربية، وانلالس "الثورات المضاد."
ولفت للى أن الم ركة أعادت ااعتبار للى "الحركة اإلسالمية الوساية"، رزم محاوات الشيانة الت  
ت رضت ل  عحى كافة الا د خالر األعوام الثالثة الماضية، فجاوت هذ  الم ركرة، لتنارفها اسريما 

 أن حماس خرجت من رحم هذ  الحركة 
تشرركرر خرررراسا جديرررد. فرر  هرررذ  المنالرررة الترر  تمررروو بالتيرررارات وبانتهرراو هرررذ  الم ركررة، كررران ا برررد أن ت

 والحسابات والمحاور، وه  برأي نةار انلسمت الى طسمين طسم مناوئ لالحتالر وآخر متواائ م   
ا مررن المحررور األور بتوط رر  أن يسررتمر فرر  تحالفرر  مررع ااحررتالر، مفضررالا اانتظررار  وبرردا نررةار متشرراسما

 كم عحى هذا المحور بإمكانية أن ي در سحوك  من عدم  لحين من الوطت ك  يتسنى الح
وأكد أن حماس ما ةالت تري نفسها ضمن محرور الملاومرة الرذي يواجر  السرراسير ، وهر  فر  حرر مرن 

 أمرها من أي محور يوجر  البندطية اوس بواحة أخري زير فحساين 
عالطررة حركترر  مررع  ومررع ذلررح، فلررد أبرردي عضررو المكتررس السياسرر  حرارر  عحررى  ضرررور. الحفرراظ عحررى

 جميع دور المنالة، اعتبارات تفرضها م ايير اانتماو الدين  والجبراف  والتاريخ  
كما أظهر حرار  كرذلح عحرى ال الطرة مرع الشرليلة المجراور. لبرة. "مارر"، مرذكرراا برأن حركتر  لرم تسرئ 

 كمها لها يوماا، وه  حرياة عحى أمنها واستلرارها بم ةر عن النظام السياس  الذي يح
ولفررت للررى أن طنرروات ااتاررار مررع النظررام الماررري الحررال  لررم تنلاررع، أمررالا بررأن يسررفر التوااررر مررع 
الحركة عن ترميم ال الطة وبناسها بشكر ليجاب ، وأن تتوط  الحمالت السياسية واإلعالمية ضد، وأن 

 يفت  م بر رف  الذي يمثرر طضية مححة لكر الش س الفحساين  بكر أاياف  
حاوات ب غ األارا  ال ربية تشوي  موط  حماس، استناداا للى وجود جرةو مرن طيادتهرا فر  وحور م

طاررر، أشررار نررةار أن الرردور ا تت امررر بمناررق الجم يررات الخيريررة، وهرر  تبحرر  عررن ماررالحها، لكررن 
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ا الحليلررة تلتضرر  اللررور بكررر أمانررة، أن لررم ترردفع ثمنرراا سياسررياا لهررذا الوجررود، تمامرراا كمررا لررم تدف رر  عنرردم
 كانت موجود. ف  سوريا، وطبحها ف  األردن 

وطرار "مرا ي نر  حمراس بم رةر عرن النوايرا هررو دعرم اللضرية، وتجربرة الحركرة خيرر دليرر وبرهران عحررى 
 عدم تناةلها، وما دون ذلح من دعاوي ه  ضمن حمحة التحريغ الت  تشن عحيها"، بحسس ت بير  

 هللا طرردوسرروريا وحررةس  ليرررانعحررى محررور ضررم وردا عحررى ااتهامررات بررأن حمرراس الترر  كانررت محسرروبة 
هرت  باعت هذا المحور، أكد نةار أن حركت  ا تنكر جمير أحرد، وأنهرا التةمرت الموضروعية عنردما وجر

ااتارار والت بيررر ال حنر  عررن دعررم  زرة. عحررىالشركر إليررران عحرى موطفهررا الرذي اطتاررر خرالر م ركررة 
 الملاومة 

داعيارا لياهرا اسرتسنا  دعمهرا المرال  وال سركري لحملاومرة عحرى وشديد عحى أهمية ال الطة مع اهران،  
 زرار ما كان عحي  الحار سابلاا 

 34/9/4634، الرسالة، فلسطين
 
 ألوية الناصر تحذر من االقتراب من سالح المقاومة .02

حرررذرت ألويرررة الناارررر ارررالح الررردين مرررن ااطترررراس مرررن سرررالح الملاومرررة أو مجررررد محاولرررة ذلرررح طرررواا 
وعررديت "أن محاولررة خرروغ الررب غ فرر  هكررذا موضررو  يسرر و لشررهداسنا وأسرررانا وطضرريتنا وتحريضرراا، 

 الوانية التحررية" 
وأكد "أبرو عاايرا" المتحرد  الرسرم  باسرم ألويرة الناارر فر  تارري  ارحف ، اليروم، أن الم ركرة مرع 

ن أجر ذلح ااحتالر اإلسراسيح  تلوم عحى أساس استرداد حلوطنا وتحرير أرضنا وتاهير ملدساتنا وم
 فإننا جاهةون لتلديم البال  والنفيس إلنجاة مشرو  التحرير 

وأضررا : "لن الم ركررة لررم تنترر ت وماةالررت الراااررة فرر  بيررت النررار والارراروا فرر  مربضرر  ومراباونررا 
مكانيرررات  األبارررار عحرررى الثبرررور وشررر بنا جررراهة لخررروغ م ركرررة التحريرررر بكرررر مرررا يمحرررح مرررن وسررراسر وا 

  ب كس ما يتوهم الواهمون"
وشدد عحى أن "مجاهدي األلوية جاهةون لمواجهة مع ااحتالر بأشرس مما كان ف  الم ركة األخير. 

 وأن ال دو ي حم جيداا ما واج  طوات  المهةومة عحى تخوم وأارا  طاا  زة." 
 34/9/4634، فلسطين أون الين
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  اماالنقسالبردويل لـ "قدس برس": حماس ماضية في المصالحة وال عودة إلى  .03
أكرررد الليرررادي فررر  حركرررة حمررراس الررردكتور ارررالح البردويرررر، أن حركتررر  ماضرررية فررر  : زرررة. افحسررراين 

الماررالحة للررى نهايتهررا، وأن اإلنلسررام طررد أمسررى وراو ظهررور الشرر س الفحسرراين ، وأن رهرران الررب غ 
 عحى عةر "حماس" ا نايس ل  من الواطع ف  ش و 
للرى أن "حمرراس" اةالرت تنتظررر ردا مرن حركررة  وأشرار البردويررر فر  تاررريحات خاارة لررر "طردس برررس"

"فرررت " بشرررأن موعرررد ومكررران ان لررراد اجتمرررا  لررردنتين مرررن حركتررر  "حمررراس" و"فرررت " لمتاب رررة تنفيرررذ اتفررراق 
الماالحة، وطار: "نحن ف  انتظار التوافق عحى موعد ومكران اجتمرا  الحجنترين مرن حركتر  "حمراس" 

  فررر  "حمررراس" أن اانلسرررام اءن هرررو وراو ظهرررور و"فرررت " اسرررتكمار المارررالحة، وخيارنرررا ااسرررتراتيج
الفحساينيين جمي ا وا عود. ل  ماحلا، وكر التهديدات الت  تادر من ب غ األشرخا  هنرا وهنراح 
ا طبرور لهرا فر  الشرار  الفحسراين ، وا أحرد مرن الفحسراينيين يمكنر  اءن اللبرور بت ايرر المارالحة، 

 ين  الت  ترجمناها ف  الميدان" ونحن ماضون ف  تكريس وحد. الش س الفحسا
 ووا  البردوير رهان الب غ عحى عةر "حماس" داخحيا أو دوليا بأن  "أضبا  أحالم" 

 34/9/4634قدس برس، 

 
 "سرايا القدس" تؤكد تمسكها بسالح المقاومة وتدعو الفصائل إلى التوحد من أجل اإلعمار   .04

فررر  فحسررراين، أن  اإلسررالم ي لحركررة الجهررراد أكرردت "سررررايا اللرردس" الجنررراح ال سررركر : زررة. افحسررراين 
الم ركة اللادمة ستبدأ من حي  انتهت م ركة البنيان المراو  التر  خاضرتها الملاومرة ضرد ال ردو 

 الاهيون   
  لكافرة شررهداو محافظررة 9|33وشرددت "سرررايا اللردس" فرر  حفررر تكريمر  أطامترر  مسراو أمررس الخمرريس ا

خالر ال ردوان الارهيون  األخيرر عحرى طارا  زرة.، عحرى أن  شمار طاا  زة.، الذين ارتلوا للى ال ال
سالحها هو سالح الدفا  والتحرير ولن تستايع دور األرغ أن تجبرها عحرى تررح هرذا السرالح حترى 

 تجبر هذا ال دو عحى مبادر. فحساين وملدساتها  
. أنهررا سرتبل  فرر  وطالرت السررايا أنهررا محتةمرة بوطر  لاررالق النرار مررا الترةم بر  ال رردو الارهيون ، ماكرد

 خا الدفا  األور ف  مواجهة هذا ال دو  
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ودعررت السرررايا جميررع اللرروي والفارراسر التوحررد مررن اجررر برردو اعمررار طاررا  زررة. ومررداوا. جررراح الشرر س 
الفحسرراين  وال مررر عحررى توحيررد الجهررود وترررح الخالفررات فالمرححررة ارر بة وتحترراو للررى ر  البنيرران 

 والافو  
 34/9/4634قدس برس، 

 
 اغتيال مشعل حفاظًا على العالقات مع قطر وواشنطن رفض: نتنياهو "واال" موقع .05

اإلسراسيح  أن المجحس الوةاري المابر درس ازتيار رسيس  "واا"ذكر موطع : سما –اللدس المحتحة 
المكتس السياس  لحركة حماس خالد مش ر خالر الحرس األخير. عحى طاا  زة.  وأوض  أن هذا 

كر من وةراو الخارجية أفيبدور ليبرمان والدفا  موشي  ي حون، والمار ياسير لبيد، ااطتراح تلدم ب  
 ألسباس منها عرطحة أي اتفاق لوط  النار بدافع من طار 

اموساد  طدم خاة مفاحة ل محية ازتيار مش ر  "جهاة ااستخبارات الخارج "وأوض  الموطع أن 
نتنياهو ف  انتظار تاديل  ل محية ازتيار مش ر، داخر األراض  اللارية، وكانت الخاة بين أيدي 

لكن تم التراجع عنها ف  الححظات األخير. ألسباس عد.، منها أن  ف  حار ازتيال ، سيتم توجي  
أاابع ااتهام للى تر أبيس، وهذا ي ن  تدهور ال الطات مع واشنان، لذ أن عالطات طوية تربا 

ازتيار  كما أن لسراسير ت حم جيداا أن مش ر ف  حماية واشنان والدوحة الت  ستكون مسرح عمحية ا
األمير اللاري تميم بن حمد آر الثان ، ما ي ن  تدهور ال الطات بين تر أبيس والدوحة حي  يليم 

  1031مش ر منذ عام 
طدم ارطاا عد. ازتيار مش ر، منها اااياد  عن اريق ااسر. من دون  "موساد"وكش  الموطع أن 

ألراض  اللارية، أو ازتيال  عن اريق عمالو مثر ازتيار محمود المبحوح ف  دب  ايار داخر ا
 ، أو ازتيال  عن اريق تفجير سيارت  ب د خروج  اباحاا لحتريغ 1009عام 

عن ماادر ف  زة. لم يسمها أن الليادي ف  حماس عماد ال حم  الذي  "واا"الى ذلح، نلر موطع 
 سكري والسياس  ف  الحركة، فلد رجحي  أثناو محاولت  الخروو يشكر همة. الوار بين المستوي ال

من محجأ تحت األرغ وسا زة. لحذهاس للى اللاهر. لحمشاركة ف  مفاوضات وط  النار  وأضا  
أن ال حم  كان يهم بمبادر. المحجأ بواساة ما د ابير مخا  لهذ  الباية، لكن الما د انهار 

 ما أدي للى لاابت  بكسور وتم بتر طدمي  وسلا داخر بسر الخروو من المحجأ، 
 31/9/4634لندن،  الحياة،
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 الرئيس اإلسرائيلي: يجب وقف داعش "قبل فوات األوان" .06

طار الرسيس اإلسراسيح  رافين ريفحين أن لدي "لسراسير  :ترجمة خااة -اللدس دوت كوم  -زة. 
م تبراا أن هذ  المسألة ا تخ   وال الم مساولية لوط  طوي الشر مثر داعم طبر فوات األوان"،

 لسراسير وحدها بر "ال الم كح  مشترح ف  هذ  المسألة" 
وأشاد ريفحين ف  حفر لحااسفة الدرةية ف  ساعة متأخر. من مساو أمس الجم ة بحضور وةير 

، بالتحال  الدول  لمواجهة داعم، م ربا عن ةالجيم موشي  ي حون ورسيس هيسة األركان بين  زانت
 ف  أن يحلق ذلح التحال  نتاسج ليجابية وف الة لمنع انتشار التنظيم المتار   أمح 

 34/9/4634القدس،  القدس،
 
 استقالة قائد المنطقة الوسطى في الشرطة اإلسرائيليةيديعوت أحرونوت:  .07

ذكرت احيفة "يدي وت أحرونوت" اإلسراسيحية اباح اليوم أن طاسد لواو المركة : الرسالة نت -زة. 
الشراة اإلسراسيحية الحواو "برونو شتاين", أبحغ مدير عام الشراة الحواو "يوحنان دانينو" عن تلديم  ف 

 استلالت  من مناب  ف  الشراة 
وطالت الاحيفة أن "شتاين" و"دانينو", أجروا للاو توةي ات طبر عد. أسابيع, وف  نفس الحلاو تم 

بحسس الاحيفة فإن سبس ااستلالة ا ةالت زير ف  الشراة, و   الحدي  بأن "شتاين" سيترح مناب
ويأت  ذلح ب د أن وجهت الي  انتلادات شديد. الحهجة ف  الشراة وف  أوساا أخري بسبس  م حومة 

مشاركت  ف  حفر اطام  المحام  "رونسير فيشر" المشتب  في  بارتكاس مخالفات جناسية واطامة عالطات 
 زير اسلة مع ضباا ف  الشراة 

 33/9/4634فلسطين،  لة،الرسا
 
 في الضفة  "داعش"أي تنظيمات أو تماثل مع ضابط بقيادة الجبهة الوسطى اإلسرائيلية: ال يوجد  .08

نلحت وساسر اإلعالم اإلسراسيحية أمس عن ضابا رفيع المستوي ف  طياد. الجبهة : ححم  موسى
ف  الضفة البربية  وأضا   "داعم"الوساى طول  لن  لم يححظ ب د وجود أي تنظيمات أو تماثر مع 

تتشارح فيها لسراسير والفحساينيين، وتح س فيها عوامر كثير.، بينها  "حدوداا لحم ركة"أن هناح 
 الوايات المتحد. ودور زربية وجهات فحساينية  
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لذا ما نشأ ب د نا  عام فر  لداعم ف  اوباس، أو  عح أنا لن أسلا مبشياا "ومع ذلح طار 

  "ن يافا يسافر لحلتار ف  سورياسم نا عن شاس م
 31/9/4634بيروت،  السفير،

 
 حسب وزرائها في طريقها النتخابات جديدة "إسرائيل" .09

ب د ال دوان عحى طاا  زة. ومحاولة نتنياهو وحكومت  تسويق اور. انتاار، خيمت : 44عرس 
يما اللوية منها، أجواو ضبابية وزير مفسر. عحى المشهد السياس  اإلسراسيح  وكر أحةاب ، ا س

فخالر األسبو  األخير، ذكر ال ديد من الوةراو ف  جحساتهم الخااة، أن لسراسير ف  الاريق 
 انتخابات جديد. 

يوم األحد الماض ، وطبر علد ماتمر حةس البيت اليهودي، علد وةير ااطتااد، نفتال  بينيت، للاو 
بالموافلة عحى الدستور الجديد وتولي  رساسة  خااة ف  اللدس لنحو ثالثين ناشااا مركةياا ليلن هم

الحةس مر. أخري، وعند ساال  عن السبس وهذا ال جحة طار لن  يجس حسم الموضو  اءن، ألن 
 لسراسير ستذهس ب د األعياد لاناديق ااطترا  

ا اجتمع رسيس الحكومة نتنياهو بالناسبين عن حةس "يهدوت هتورا."، موشي  جا فن  وهذا األسبو  أيضا
وي كو  ليتسمان، ف  مكتس رسيس الحكومة، واعتبر الارفان الجحسة ناجحة جداا  وتحد  جافن  
عن مواضيع الحلاو الذي جم هما برسيس الحكومة، ولم تكن المواضيع حور طانون الضراسس الجديد 

ابات وا عن ااستال  الحال ، لنما تمحور الحدي  عن ااستال  اللاسم الذي سيلام ب د اانتخ
لرساسة الحكومة اللادمة ب د  ستدعمونن اللادمة، حي  طام نتنياهو بساالهم مباشر. " هر 

 اانتخابات؟"، واجاس الناسبان أنهم سيستشيرون حاخاماتهم طبر اإلجابة 
وخالر هدد حةس "الحركة" برساسة تسيب  ليفن ، باانسحاس من ااستال  الحكوم  ف  حالة لم 

انون التهود تلدمت ب  ليفن ، عحى أثر  اتفق نتنياهو وبينيت وليفن  أن توافق يوافق عحى اطتراح ط
الحكومة عحى اللانون ف  الجحسة الت  ست لدها يوم األحد، لكن جحسة الحكومة ألبيت  وطار ملربون 

 من ليفن  أن السبس وراو للباو جحسة الحكومة هو الخال  بين نتنياهو ولبيد حور الميةانية 
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وم، طالت ماادر ملربة من رسيس الحكومة، لن السبس وراو لارار لبيد عحى للباو طيمة الضريبة والي

المضافة، هو رزبت  بالتوج  لاناديق ااطترا  ف  الفتر. اللريبة، لظن  أن  األطوي اليوم عحى الساحة 
 طدر من األاوات      أكبرالسياسية ويستايع حاد 

 34/9/4634، 41 عرب
 
 مئات من جنود االحتالل عولجوا من الصدمة النفسية بسبب غزةيوم": "إسرائيل ه .21

اعترفت احيفة "اةراسير هيوم" ال برية بتحل  مسات الجنود الاهاينة لح الو : ترجمات -المجد
 النفس  نتيجة ااابتهم بانهيارات نفسية وادمات خالر الم ركة البرية األخير. ف  طاا  زة. 

تحاين النفس  ف  الجيم الاهيون  تابيق الجيم لخاة م الجة ف  ونلحت الاحيفة عن ش بة ال
الميدان وذلح عبر ضباا وجنود مرافلين لحلوات لهذا البرغ حي  كان يتم رفع م نويات الجنود 

 وت ةية ثلتهم بأنفسهم دون الحاجة لنلحهم لح الو ف  المشاف  النفسية بدولة الكيان خالر الحرس 
جيم ب الجهم ف  الميدان ب د أن مروا بادمة نفسية خالر اللتار وةعمت أن نسبة من نج  ال

 ، حي  تم لعادتهم لمهامهم اللتالية ب د م الجة نفسية سري ة %40باللاا  للى 
وتحدثت الاحيفة عحى لسان مسسور كبير ف  سالح الاس طول  أمس األرب او "لن هنالح تلحيااا 

ن الميدان خالر حرس زة. وذلح بالملارنة مع الحروس جوهرياا ف  عدد الجنود الذين تم لخالاهم م
السابلة حي  ساهم رفلاو هااو الجنود ف  عالجهم بشكر ميدان  ب د تحل  توجيهات من ش بة 

 التحاين النفس  ف  الجيم" 
أشهر بتهيسة الجنود ف  شتى الوحدات المختحفة سواو بين  4وأشارت الاحيفة للى بدو الجيم طبر 

ساعات، حي  ت حم الجنود كيفية  4ميين أو ااحتياا عبر برنامج تدريب  بواطع الجنود النظا
 تشخي  عالمات الادمات ف  ميدان الم ركة وم الجتها عبر رفلاو السالح 

واستشهدت الاحيفة بحادثة مر بها ساسق لحدي الدبابات ف  اللاا  حي  ت رغ لادمة نفسية 
م الجندي المرافق ل  ف  تهدسة روع  وشرح ل  ابي ة وتوط  عن ال مر داخر اللاا  ف  حين ساه

 الواطع المحيا ب  
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ولفتت للى أن الجندي المرافق استخدم مع الساسق عبارات رفع لحم نويات من طبير "تستايع أن 
تتبحس عحى ذلح" و"نحن بحاجتح فتلدم"، حي  ساهمت هكذا عبارات ف  التلحير من حاات 

 احيفة الادمات النفسية بحسس ال
 34/9/4634األمني،  المجد

 
 رائد صالح في مهرجان "األقصى في خطر" يدعو إلى االلتفاف حول المصالحة .20

احتفى مهرجان "األطاى ف  خار" التاسع عشر، الذي احتضنت  بحد. : أم الفحم-محمد محسن وتد
اسيح ، وركةت أم الفحم بالداخر الفحساين  مساو الجم ة، بانتاار طاا  زة. عحى ال دوان اإلسر 

فلرات  عحى الثورات ال ربية وما ي ا  بمدينة اللدس المحتحة والمسجد األطاى من مخااات تهويد 
 واستياان 

وتلاار عشرات اءا  من الداخر الفحساين  واللدس المحتحة لساحة المهرجان الت  تةينت بأعالم 
يس الماري الم ةور محمد مرس  فحساين ودور الربيع ال رب  وش ارات راب ة ال دوية واور الرس

 الذي كرم بحلس "ناير األطاى" 
وأتحفت ماسسة األندلس لحفن واألدس المهرجان بفلرات ثلافية وعروغ فنية خات بها دور الربيع 
ال رب  بأزنية "نةي  األمة"، وادحت الحناجر بأزنية "مراباون"، إلعالو ارخة اللدس واألطاى، 

 مراسيم ااحتفاو بانتاار زة. وتوجت أنشود. "جراح النار" 
كحمات لليادات دينية وسياسية ووانية، حمحت رساسر  -الذي وثلت  الجةير. نت-وألليت بالمهرجان 

حذرت من تمادي ااحتالر اإلسراسيح  بالتفرد باللدس واألطاى، ومحاوات االتفا  عحى الماالحة 
نتاار ثورات الربيع ال رب  رزم ما ي ا  الفحساينية وانتاار زة.، وب ثت برطيات من التفاار با

 بالمنالة من أحدا  وتحديات 
وف  الوطت نفس ، حذر رسيس الحركة اإلسالمية بالداخر الفحساين  الشيخ راسد االح من محاوات 
جر الش س الفحساين  للى حرس واطتتار داخح  من خالر محاوات ةر  بذور الفتنة بإحدا  الشلاق 

فحساين  الواحد، والتآمر عحى زة. واانتاار الذي حللت  بدحر ااحتالر وال داو. بالا  ال
 اإلسراسيح  

ودعا للى االتفا  حور الماالحة الفحساينية واإلسرا  بإزاثة ونجد. زة.، مع التشب  بالثوابت 
والموااحة حتى تحليق ماالس الوفد الفحساين  الموحد باللاهر.، كما االس الرسيس محمود عباس 
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توطيع عحى م اهد. روما من أجر ماارد. ااحتالر اإلسراسيح  وجراسم  بالمحاكم الدولية، افتا للى بال
 أن الساكت عن جراسم ااحتالر هو مجرم 

وبدا الشيخ االح متفاسال ومتيلنا من طرس انتاار الربيع ال رب  واإلسالم ، لذ االس الش وس 
 المية الت  تدبر لحنير من اةدهار مشرو  اإلسالم ال ربية بتوخ  الحذر واانتبا  لحمخااات ال

السياس ، وحثها عحى اإلارار عحى الشرعية والحرية باختيار النظام، مع رفغ األنظمة ال سكرية 
 والرج ية ال ربية التب ية، والس   لتحليق الوحد. الشامحة ل متين ال ربية واإلسالمية 

ال الم  ل حماو المسحمين الرافغ لممارسات تنظيم الدولة  وأكد االتةام بالموط  الذي حدد  ااتحاد
اإلسالمية بال راق والشام، لكن  أبدي رفض  الماحق والمبدس  لحتحال  ال الم  الذي أعحن عن  

 الرسيس األميرك  باراح أوباما وهدد من خالل  بلا  ال راق وسوريا 
يد من الفرطة وال داو. عحى مسير. ووا  الشيخ االح هذا التحال  بالشرير الساع  لفرغ المة 

األمة ال ربية بمحاولة لدفن الربيع اإلسالم ، وتساور أين كان هذا التحال  من اإلرهاس الذي 
 تمارس  الدور ضد المسحمين بال الم؟ وأين كان من اإلرهاس اإلسراسيح  بفحساين؟

ة الليامة، ويري أن ما أما األوكونوموس اال  الخوري فأكد أن المسجد األطاى ف  مكانة كنيس
تت رغ ل  ساحات الحرم من محاوات تلسيم وتهويد ما ه  لا مخااات تنسجم مع تاحع 
ااحتالر اإلسراسيح  الذي يستهد  الملدسات ال ربية واإلسالمية من مساجد وكناسس، ببرغ امس 

 الم الم واءثار ال ربية لحمدينة الملدسة وتهويدها 
ن اللدس السابق حاتم عبد اللادر عحى أن الحشود بالمهرجان تاكد لحمحتر من جانب ، شدد وةير شاو 

اإلسراسيح  أن الداخر الفحساين  جنبا للى جنس مع لخوانهم أهر اللدس المحتحة سيوااحون رزم 
التضييلات واانتهاكات شد الرحار لحمدينة الملدسة لدعم سكانها األاحيين بوج  مخااات 

 ااستياان والتشريد 
   عبد اللادر برسالة لح الم ال رب ، واالب  بحسم موطف  من اللدس واألطاى، وتساور هر وب

 المدينة الملدسة لحفحساينيين وحدهم أم ه  أيضا ل متين ال ربية واإلسالمية؟
34/9/4634، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 قدورة فارس: بات من الُملح فتح جبهة دولية مع االحتالل ومحاسبته .22

فادي أبو س دي: طار طدور. فارس، رسيس نادي األسير الفحساين ، ان  وف  ضوو نتاسج  - رام هللا
التحليق ف  طضية الشهيد األسير راسد الج بري، وب د ان اتض  ان لسراسير تمارس جريمة طتر 
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خفاو الجريمة باريلة تلوم بها عاابات اإلجرام فلا، وف  ضوو استمرار ااحتالر ف  جراسم ،  وا 
ن الضروري والم ح  فت  جبهة دولية مع ااحتالر عحى الا يد الدول ، واانضمام لمحكمة بات م

 الجنايات الدولية 
وطار فارس ذلح كون هناح توافق فااسح  عحى هذا التوج ، وان ا تبيير عحى علحية ااحتالر، 

ارتلى خمسة شهداو  وان كر يوم يمر عحي  يتوزر ف  دمنا أكثر، فف  السنوات األرب ة األخير. فلا
من الحركة األسير. داخر السجون، م تبراا ان ما جري سبباا لضافياا لإلسرا  ف  وضع حد لجراسم 

 ااحتالر المستمر. 
وشي ت جماهير زفير.، جثمان الشهيد راسد الج بري، ب د اال. أمس الجم ة من مسجد الحسين 

ان  الثري ف  ملبر. الشهداو، ب د ان ألليت وسا مدينة الخحير جنوس الضفة البربية، حي  ووري جثم
 نظر. الودا  عحي  ف  منةل  وبحضور عاسحت  

31/9/4634، القدس العربي، لندن  
 

 شرطة االحتالل استخدمت سالحا جديدا أدى الستشهاد محمد سنقرط .23
عاما ، من وادي الجوة ف   39أظهر تلرير التشري  لجثة الشهيد محمد سنلرا ا: اللدس المحتحة

اللدس المحتحة، والذي أعد من طبر د  اابر ال الور وحاحت عاسحت  عحي ، أن الوفا. نجمت عن 
نما نتيجة  كسر ف  الجمجمة ونةي  ف  المخ، األمر الذي ا يمكن أن يحار نتيجة سلوا، وا 

 أمتار  30لاابة براااة من البالستيح أو اإلسفنج من مسافة طاير. ا تةيد عن 
يحية ماح ة عحى التحليق ان األاباو اإلسراسيحيين يتفلون مع ال الور عحى أن وطالت ماادر لسراس

الوفا. نجمت عن راااة لسفنجية وليس نتيجة سلوا، وذلح استنادا للى حدود الجرح وشكر الكسر 
 ف  الجمجمة 

وف  حين تاكد عاسحة الشهيد أن ابنها أاحق عحي  الراا  بينما كان يسير ف  الشار ، فإن شراة 
ااحتالر تةعم أن  أايس بالراا  برجح ، فسلا وارتام رأس  براي  الشار ، األمر الذي تسبس 

 بوفات   
 31/9/4634، الحياة الجديدة، رام هللا
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طالقعشرات االصابات في الضفة     .24  النار صوب الصيادين بغزة  وا 

أحدهم بجروح خاير. اايس عشرات المواانين بجروح،  :أسامة ال يسة –ناسر موسى –محافظات 
خالر طمع ااحتالر لمسيرات سحمية نظمت ف  اماكن متفرطة بالضفة احتجاجا عحى ااستياان 

 والجدار ال ناري 
فلد أايس عشر. شبان عحى األطر، أحدهم بجروح خاير.، واعتلر آخر، خالر مواجهات اندل ت 

حواد  وذكرت ماادر مححية أن مساو أمس بين المواانين وطوات ااحتالر اإلسراسيح  ف  بحد. س
عاما  أايس براااة م دنية مبحفة بالمااا ف  الرأس، أاحلها عحي   12الشاس أسامة بسيسو ا

جنود ااحتالر عن طرس، ونلر للى مجمع فحساين الاب  ف  مدينة رام هللا لح الو  وأوضحت 
 ووافت جروحهم بالافيفة  الماادر أن باط  الماابين تحلوا ال الو ف  مركة الاوارئ ف  البحد.،

وأاابت طوات ااحتالر أمس عشرات المتظاهرين المححيين واألجانس بالباة المسير لحدمو  واألعير. 
المبحفة بالمااا، واعتلحت متضامنا بحجيكيا خالر طمع مسيرت  الجم ة ضد ااستياان ف  طريت  

نابر الاوت والباة المسير بح ين والنب  اال   وأاحق جنود ااحتالر الراا  الم دن  وط
 لحدمو ، باتجا  المتظاهرين ما ادي الى لاابة ال ديد منهم بحاات اختناق شديد  

وطم ت طوات ااحتالر، مسير. الم ار. ااسبوعية السحمية، الت  نظمتها الحجان الش بية والوانية  
اان ، وحمر المشاركون فيها واناحلت المسير.، من وسا اللرية، باتجا  جدار الفار والتوسع ااستي

ااعالم الفحساينية، مخااين المسير. لهذا ااسبو ، لدعم امود اهحنا ف  طاا  زة.، ولجهود 
لعاد. البناو، ور  الافو ، ودعو. لتف ير الملاا ة لحبضاسع ااسراسيحية، وتف ير الملاومة الش بية 

 الماثر. ف  وج  ااحتالر 
ار طوات ااحتالر لحشاس محمود علر دار الحاو مرافق طاسد وأعحن مادر أمن  أمس عن اعتل

منالة بيت لحم، عحى حاجة ةعتر  شمار الضفة اثناو توجه  لمكان سكن  للضاو لجاةت   كما 
 اعتلحت طوات ااحتالر مواانا من بحد. بيت أمر وسحمت آخر بالزا لملابحة مخابراتها 

ران أسححتها تجا  مراكس الايد الفحساينية ف  بحر وأاحلت الةوارق الحربية اإلسراسيحية أمس ني
منالة السودانية شمار زرس مدينة زة.، دون لاابات، لا أنها أرزمتهم عحى ال ود. باتجا  
الشاائ  وطار ب غ الايادين لن ااحتالر اخترق بهذا ال دوان التهدسة الم حنة ف  السادس 

 أميار المتفق عحيها  9اوةوا مسافة وال شرين من الشهر الماض ، خاواا أنهم لم يتج
 31/9/4634، الحياة الجديدة، رام هللا
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 رام هللا: إصابة العشرات واعتقال متضامن خالل قمع مسيرتي بلعين والنبي صالح .25

رام هللا ر "األيام": طم ت طوات ااحتالر، أمس، مسيرت  طريت  بح ين والنب  اال  األسبوعيتين، 
ر.، المنددتين بااستياان وماادر. األراض ، والماالبتين برحير ااحتالر، ما بمحافظة رام هللا والبي

أدي للى لاابة عشرات المواانين والمتضامنين األجانس بحاات اختناق متفاوتة جراو طنابر الباة 
المسير لحدمو  الت  أاحلها جنود ااحتالر بكثافة للمع المسيرتين، فيما اعتلحت طوات ااحتالر 

 ناا أجنبياا متضام
وأوضحت ماادر مححية ف  طرية بح ين، أن عشرات المواانين والمتضامنين األجانس أايبوا 
بحاات اختناق متفاوتة لثر استنشاطهم الباة المسير لحدمو ، فيما اعتلر جنود ااحتالر المتضامن 

ألسبو  تحت ش ار عاما ، خالر مشاركت  ف  المسير. الت  اناحلت هذا ا 13البحجيك  "أشير كنت" ا
 "ملاومة سياسة ماادر. األراض ، والتادي لسياسة اازتياات ألسرانا البواسر"  

وأشارت للى أن جنود ااحتالر أاحلوا الراا  الم دن  المبح  بالمااا وطنابر الباة المسير 
المحرر. لحدمو  واللنابر الاوتية باتجا  المشاركين ف  المسير. لدي واولهم للى أراض  اللرية 

 باللرس من جدار الفار ال ناري الجديد 
من جهتها، طالت الحجنة الش بية لملاومة الجدار ف  بح ين: لن المسير. اناحلت هذا األسبو  تضامناا 
مع األسري الذين يت رضون لسياسة اازتيار كما حار مع األسير الشهيد راسد الج بري، وضد 

 لمستوانين ضد المسجد األطاى، وماادر. األراض  الهجمة الشرسة الت  يلوم بها طا ان ا
ودعت الحجنة المواانين لحمشاركة ف  الف اليات التضامنية مع األسري واألطاى، مدينة ااعتداوات 

 المتكرر. عحى الملدسات اإلسالمية ف  مدينة اللدس  
والمتضامنين  وف  طرية النب  اال ، شمار زرب  مدينة رام هللا، أايس ال شرات من المواانين

 بحاات اختناق لثر طمع طوات ااحتالر مسير. اللرية 
 31/9/4634، األيام، رام هللا

 
 خر في سلوادآمواطنين واعتقال  36صابة إ .26

أايس ما ا يلر عن عشر. شبان، أحدهم بجروح خاير.، واعتلر آخر،  :اللدس دوت كوم -رام هللا 
ين المواانين وطوات ااحتالر اإلسراسيح  ف  بحد. خالر مواجهات اندل ت مساو اليوم الجم ة، ب

 سحواد شرق رام هللا 
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عاما  أايس براااة م دنية مبحفة  12وذكرت ماادر مححية أن المواان أسامة بسيسو ا
بالمااا ف  الرأس، أاحلها عحي  جنود ااحتالر عن طرس، ونلر للى مجمع فحساين الاب  ف  

لماادر لوكالة اانباو الرسمية "وفا" أن باط  الماابين تحلوا وأوضحت ا مدينة رام هللا لح الو 
 ال الو ف  مركة الاوارئ ف  البحد.، ووافت جراحهم بالافيفة 

وأضافت أن طوات ااحتالر اعتلحت الشاس عيسى فاروق، الذي ي مر كحكم مساعد، ويحمر الشار. 
 الدولية، خالر المواجهات 

 34/9/4634القدس، القدس، 
 
 خالل العام الجاري ومواجهته تتطلب إرادة سياسية %06ا: االستيطان تضاعف الخواج .27

أكد الخبير ف  شاون ااستياان ومنسق لجنة ملاومة ااستياان والجدار : محمد الليق -رام هللا
ال ناري ف  الضفة البربية المحتحة االح الخواجا أن م در ااستياان اليهودي ف  الضفة البربية 

خالر ال ام الجاري؛ افتاا للى أن مواجهت  تتاحس لراد. سياسية  %90عد بنسبة تةيد عنالمحتحة تاا
 فحساينية حليلية وأن اانتفاضة ه  أحد سبر لنهاس  أو الحد من  

واعتبر الخواجا ف  حوار مع "فحساين" بأن مدينة اللدس المحتحة ه  األكثر تضررا من بين المدن 
جراو سياسة التهويد المستمر. والت  يلوم بها ااحتالر مسابلا الةمن  الفحساينية ف  الضفة المحتحة

لحواور للى هدفهم النهاس  والكبير المتمثر ف  السيار. الكامحة عحى كر األراض  الفحساينية مما 
 يذهس بححم الدولة الفحساينية المستلحة الت  تس ى السحاة لتحليل  عبر المفاوضات "أدراو الرياح" 

عن كر السنوات  1031واجا: لن نسبة ااستياان ف  الضفة البربية تضاعفت ف  عام وطار الخ
 %90الحال  تةايدت مشاري   بنسبة  1034؛ وف  عام %100السابلة بنسبة تةيد عحى أكثر من 

مما ي ن  أن  ف  كر عام يتضاع  عن ال ام الذي يسبل  ضمن سياسة لسراسيحية ممنهجة وليست 
 عشواسية 

، %140بنسبة  1031وحتى  3993اسيات لسراسيحية ارتفع عدد المستوانين منذ عام وحسس لحا
وذلح جراو الدعم اإلسراسيح  الرسم  لحمستوانات الت  حاحت عحى ميةانيات مالية كبير. من 

 حكومة ااحتالر عحى مدار ال لود السابلة 
  الضفة واللدس المحتحتين ا وذكر الخواجا أن  حتى توطيع اتفاطية أوسحو كان عدد المستوانين ف

أل  مستوان، ولكنهم اءن وحسس لحااسيات رسمية من الماسسات الم نية والمتاب ة  310يتجاوة 
أل  مستوان؛ افتا للى أن تحح ليست أرطاما  260لشاون ااستياان وار عددهم للى أكثر من 
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بشكر داسم أو ماطت من طبر دطيلة بسبس وجود بار استياانية تسمى بالبار ال شواسية وتستخدم 
 المستوانين لم تدخر ضمن تحح اإلحااسيات 

وطار الخواجا: " لن ااحتالر ي تبر وجود الفحساينيين ف  الضفة واللدس المحتحة طنبحة ديمبرافية 
أل   21كانت تار ف  اللدس لحوال   3992يجس لةالة مخاارها"، مشيراا للى أن أعدادهم عام 

أل  ملابر  161ي مستوان، بينما وار عددهم ف  السنوات ااخير. للى فحساين  دون وجود أل
 أل  مستوان ف  المنالة ذاتها  131

بت ةية ااستياان ف   1001ولفت للى أن ااحتالر اتخذ طرارا ف  ماتمر "هرتسيحيا" الذي علد عام 
عحي  اب اد  الضفة عبر عد. خاوات كانت أبرةها بناو جدار الفار ال ناري وأخار ما ترتس

أل  ملدس  للى خارو محيا البحد. اللديمة وعةلهم عنها بالكامر وةياد. حجم ااستياان ف   346
 ااراض  الفحساينية 

تشهد عمحيات تهجير طسرية؛ حي  كان  3992ولفت الخبير للى أن منااق األزوار المحتحة عام 
ألفا وهذا  66اءن ا يةيد ال دد عحى  أل  بينما 100عدد الفحساينيين فيها طبر احتاللها يتجاوة 

األمر ينبئ بسياسة خاير. لحباية تابق ف  األراض  الفحساينية دون وجود راد  دول  وا حتى 
 عرب  

وحور ارق مواجهة ااستياان وتبول  ف  األراض  الفحساينية رأي الخواجا أن ذلح يتم باريلتين 
الكر الفحساين  وأن تكون هناح لراد. سياسية  األولى عحى األرغ بوجود انتفاضة يشارح فيها

حليلية وليست مجرد ش ارات يتحد  عنها الجميع ف  المكاتس ويراهن عحى نجاحها ف  مواطع 
 مختحفة من الجدار ال ناري 

وأكد الخواجا بأن ااتجا  الثان  لمواجهة خار ااستياان المستشري يكون دوليا عبر اانضمام للى 
ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية ألن ذلح هو السبير الذي يمكن أن ينج  ف  لجم ااحتالر 

ستوان والمستوانين عحى اعتبار أن ااستياان جريمة حرس مستمر.، حي  باإلمكان مالحلة أي م
 باعتبار  مشاركا ف  جريمة حرس ضد الفحساينيين؛ حسس ت بير  

 34/9/4634، فلسطين أون الين
 
 يدرسون تنفيذ خطوات احتجاجية رفضا لظروفهم الصعبة "عوفر"جواد بولس: أسـرى  .28

« عوفر»طار مدير الوحد. اللانونية ف  نادي األسير المحام  جواد بولس، أن األسري ف  سجن 
  يشتكون من حرمان عاسالتهم من الةيار.، وأحياناا يتم لرجاعهم عن الحواجة رزم حاولهم اإلسراسيح
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ووفق بيان اادر عن نادي األسير أبحغ األسري المحام  بولس بأن   عحى التااري  الالةمة لحةيار. 
جن    م تلر داخر900ونتيجة لتةايد عدد الم تلحين ف  اءونة األخير.، فلد تم توطي  أكثر من ا السي

 ف  فتر. وجية.، ما أدي للى خحق أةمة حليلية ف  توفير المواد األساسية لحموطوفين الجدد 
وأوض  األسري أنهم يدرسون تنفيذ خاوات احتجاجية ضد األوضا  اللاسمة ا سيما سياسة 

داريين ااعتلار اإلداري، وبخااة علس اعتلار ااحتالر لحمسات لدارياا، وتجاوة عدد الم تلحين اإل
   600الرا

 31/9/4634الدستور، عمان، 
 
 االحتالل يمنع المواطنين من دخول أراضيهم في يعبد .29

المواانين من دخور أراضيهم الةراعية ف  بحد. ي بد جنوس  اإلسراسيح  مساتمن ت طوات ااحتالر 
يسة خيمة عسكرية ف  المكان  وأفاد عضو المجحس البحدي ورسيس ه 10زرس جنين، ب د نابها 

الكهرباو محمد أبو بكر بأن طوات ااحتالر تواار منع المواانين من دخور أراضيهم المةروعة 
ال سكري، ب د ناس هذ  « دوتان»بأشجار الةيتون ف  منالة المحور ف  بحد. ي بد، ملابر حاجة 

الخيام ال سكرية ماخرا  وأضا ، لن المجحس البحدي وأاحاس األراض  يناشدون كافة الجهات 
المختاة بالتدخر لوط  المنع، الذي من شأن  أن يححق بهم خساسر مادية فادحة خااة مع بدو 

 ااست داد لموسم الةيتون 
 31/9/4634الدستور، عمان، 

 
 غزة: صحافيون يطالبون بتأهيلهم نفسيًا جراء تغطيتهم مشاهد مروعة خالل العدوان .31

حافيين الذين استشهدوا وجرحوا خالر ال دوان دفع اارتفا  الكبير ف  أعداد الا عيسى س د هللا:
األخير عحى طاا  زة. الاحافيين للى تبيير اولوياتهم الفنية والمهنية من حي  ابي ة الدورات 

 المساند. ل محهم 
واالس ال ديد من الاحافيين بضرور. طيام الماسسات الاحافية المختاة وذات ال الطة بتنظيم 

مهنية وااس افات األولية لمواجهة ااخاار المحدطة بحياتهم ف  المةيد من دورات السالمة ال
 الحروس 

وطار الاحاف  اارق حمدية مراسر احدي ااذاعات المححية: لن ال دوان األخير كش  عن ثبرات 
 ونل  كبير ف  خبر. الكثير من الاحافيين ف  الت امر وطت الحروس ف  الميدان 
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ذي أايس خالر أحدا  سبلت الحرس مباشر.، لن استشهاد الماور الاحاف  ناار رحمة ال وطار
احافياا خالر الحرس جمي هم ا ينتمون لوكاات عالمية لهو دلير واض  عحى اللاور تجا   32

 فسة الماورين والاحافيين المححيين والنشااو 
حى بجروح متفاوتة خالر ال دوان األخير ع - 32عالو. عحى الشهداو الر -احافياا  14وأايس 

 يوماا  63طاا  زة. والذي استمر مد. 
 31/9/4634، األيام، رام هللا

 
 غزة: ارتفاع األسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء تفاقم معاناة المواطنين بعد العدوان .30

أابحت التوط ات باستمرار نل  ميا  الشرس، م انا. جديد. بالنسبة لحمواانين الذين  خحير الشيخ:
 ن األخير عحى طاا  زة. تضرروا من ال دوا

بسر ميا ، وست محاات تححية  19وكانت ماححة ميا  بحديات الساحر طالت، أن ال دوان دمر نحو 
خةاناا لحميا ، وهو ما سبس لشكالية كبير. ف  الحاور عحى  39كيحو متر من شبكات الميا  و 26و

 ال ادي  وميا  ااستخدامميا  الشرس 
احاف  ادر ماخراا للى أنها تمكنت بالت اون مع البحديات ف  كر لكن الماححة أشارت ف  بيان 

محافظات زة.، من لجراو اإلاالحات الممكنة عحى ماادر الميا  وتوةي ها من أجر لمداد الناس 
 بالميا  الت  يحتاجونها 

ر وي ان  مواانو اللاا ، أيضاا جراو انلاا  التيار الكهرباس  عن منالتهم لفترات اويحة طد تستم
ف  م ظم منااق طاا  زة.، للى  ساعة31لر ورزم انتظام فترات انلاا  التيار الت  تستمر  أليام 

 أن المنااق الحدودية الت  ت رضت لحدمار ت ان  من انلاا  أاور من ذلح 
وا تت دي تاح ات وآمار المواانين المتضررين وزيرهم ف  زة.، حد تمكنهم من ال يم البسيا، 

مستحةمات الرسيسية، لا أن هذ  التاح ات ا تجد سبيحها للى التحلق، لذا ما والحاور عحى ال
 استمرت حالة ارتفا  األس ار 

يوماا، خحفت فضالا عن الدمار والخراس ارتفاعاا مححوظاا  34فالحرس الت  وض ت أوةارها طبر نحو
 ف  ارتفا  األس ار 
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ار. الةراعة لر"األيام" أن ارتفا  األس ار ل  عالطة وطار نبير أبو شمالة مدير داسر. السياسات ف  وة 

مباشر. بال دوان ونتاسج  عحى اللاا  الةراع  ف  زة.، موضحاا أن ارتفا  ثمن الدجاو الالحم نتج 
 عن طيام ااحتالر بتدمير مسات المةار  

 31/9/4634، األيام، رام هللا
 
 ناءغزة المحاصرة تواجه تحديات هائلة إلعادة البتقرير:  .32

تركت حرس الخمسين يوماا أجةاو من طاا  زة. حااماا  وف  وطت يسن في  اطتااد : رويترة –زة. 
جراوات أمنية مارية عحى الحدود، فإن اللاا  يواج  اءن مهمة  اللاا  تحت الحاار اإلسراسيح  وا 

 تكاد تكون مستحيحة تتمثير بإعاد. بناس  
ليمة تلدير بباليين الدوارات، ف  وطت يحاور كسر يحتاو طاا  زة. للى مساعدات من الخارو ب

الليود المفروضة عحي  من الحكومة اإلسراسيحية الت  تمنع دخور مواد البناو، وحر الخالفات السياسية 
 المرير. بين الفحساينيين وضمان استمرار تدفق المساعدات اإلنسانية 

أسبو   أما اءن فيحتاو اللاا  للى ما اناا من اإلسمنت كر  10طبر الحرس، كان يدخر طاا  زة. 
 يلدير ب شر. آا  ان من اإلسمنت يومياا خالر األشهر الستة الملبحة 

وطار وةير الخارجية النرويج  بورو بريند الذي ةار زة. هذا األسبو  ف  محاولة لتلدير حجم 
حى نحو ا يادق الحاجات اإلنسانية ومستحةمات لعاد. اإلعمار: "ب غ المنااق ف  زة. تبدو ع

 كما لو أن ةلةاا ضربها" 
بحيون  2,4وطالت السحاة الوانية الفحساينية ف  دراسة األسبو  الماض  ان "لعاد. البناو تحتاو للى 

بحيون دوار إلعاد. بناو  1,6دوار، تمثير مرتين ونا  لجمال  الناتج المحح  للاا  زة.، منها 
 اطة" محيون دوار للاا  الا 160المناةر و

ويلور اإلطتاادي ف  زة. ماهر الابا  لن "تكالي  لعاد. ااعمار أطر من ذلح، لذ يلدرها بر"خمسة 
 باليين دوار" 

 31وأييا كان المبحغ الالةم إلعاد. البناو فإن المانحين الدوليين الذين سيجتم ون ف  اللاهر. يوم 
 وطار ي رفون شيساا واحداا ان الكحفة عالية األوروب  وتركيا  ااتحادتشرين األور اأكتوبر  وبينهم 
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وطار ممثر ااتحاد األوروب  ف  الضفة البربية وطاا  زة. جون جات روتر: "ا أستايع أن أطور 
حاجات هاسحة وأنن  ا أعر  ان  لن هناحلكم بالضبا ما هو الرطم"، وأضا : "كر ما أستايع طول  

 كان بملدور أي أحد أن يجد هذا المار" 
أل  بيت وارطاا ومدارس وجسوراا ومستشفيات تحتاو للى لعاد. البناو، لكن ربما  34لملدير أن وا

 تكون أهم عمحية ه  لاالح محاة الكهرباو 
ف  الماسة من ااطتها واءن ت مر بستة ف  الماسة من  60طبر الحرس، كانت المحاة ت مر بأطر من 

ات الميا  والار  الاح ، باعتبار أن محاات وهذا ل  أثر سحب  بالغ عحى لمداد ااطتها فلا 
 الم الجة ت مر بالكهرباو، كما أن تححية ميا  البحر تحتاو للى ااطة عالية 

محيون دوار، بينما تحتاو زة. أيضاا مااا لمساعدات  34تحتاو عمحيات لةالة الركام وحدها الى 
 الا ام واألدوية والم دات الت حيمية والتنمية الةراعية 

أل  نسمة ف  السنة ي تمدون بشكر كبير عحى المساعدات من  60السكان الذين يةيدون بم در و 
المانحين الدوليين، ومن دون م در متدرو لحنمو ا يرجي  أن ينخفغ م در الباالة بينهم عن نسبة 

 ف  الماسة الموجود. حالياا  40
 

 اإلسمنت اإلسرائيلي
أل  بيت لحلت ب  أضرار شديد.، يضا  لها  40حساينة لن "يلور وةير اإلسكان الفحساين  مفيد ال
 مستا مسجد أايبت بأضرار أو دمرت" 

لسنوات جاو م ظم اإلسمنت الذي است مر ف  زة. من الاانع الوحيد ف  لسراسير انيشر  الذي 
ف  المسة من السوق اإلسراسيحية  ورزم أن  يمكن استيراد اإلسمنت من زير  46يهيمن عحى نحو 

 اسير فإن شراو  منها أسر  وأرخ  لسر 
طار الابا  لن "األمر يتاحس عشر. آا  ان من اإلسمنت يومياا لمد. ستة أشهر وا يوجد خيار و 

آخر زير لسراسير رزم أن الفحساينيين ف  زة. يش رون بالحةن ألن اإلسمنت اإلسراسيح  يستخدم ف  
 لعاد. بناو وترميم بيوتهم الت  طافتها لسراسير" 

طار هان  الشمال  الذي يدير شركة تستورد مواد البناو ف  زة. لن "اإلسمنت اإلسراسيح  جيد"  ومع و 
محيون دوار، ه  أموار يرج  أن تتدفق عحى  300ذلح يتوطع أن "تةيد فاتور. اإلسمنت وحدها عحى 

 نيشر" 
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 الصراع السياسي

سية الفحساينية يمكن أن تمثير عواسق السيا فاانلساماتلكن مشكالت زة. ليست مع لسراسير فلا، 
 كبير. أيضاا 

وطار الليادي ف  "فت " فيار أبو شهال: "المانحون الذين يريدون تلديم المساعدات ينتظرون أن 
تتسحم حكومة الوحد. الوانية سحااتها ف  زة.، ومواد البناو تنتظر حكومة الوحد. الوانية لتشر  

 عحى الم ابر" 
 31/9/4634، الحياة، لندن

 
 منظمة فلسطينية تطالب بمحاكمة المسؤولين عن إحباط محاكمة االحتالل في الهاي .33

لندن: االس مركة الشاون الفحساينية ف  برياانيا ف  بيان ل ، بمحاكمة كر المساولين من السحاة 
اة الفحساينية ف  رام هللا عن التراجع عن الدعوي الت  طدمها وةير ال در والمدع  ال ام ف  السح

 بملاضا. ااحتالر عحى جراسم  ف  طاا  زة. 
ونلر البيان تاريحا لشخ  اسم  حسن ال وري عري  نفس  بأن  المستشار اللانون  لحرسيس محمود 

  عن تفااير تراجع 4|4  كذس في  ما نشر  مركة الشاون الفحساينية يوم ا4|9عباس بتاريخ ا
در والمدع  ال ام ف  السحاة بملاضا. ااحتالر عحى سحاة رام هللا عن الدعوي الت  طدمها وةير ال 

 جراسم  ف  طاا  زة.، بحسس ما نشر  الجراح الفرنس  كريستوفر اوبراين 
ورأي المركة أن هذ  السحاة ومن يمثحها أابحت عبسا حليليا عحى الش س الفحساين  وطضيت ، 

عن هذ  خاو. التراجع، الت   وباتت ممارساتها تخدم ااحتالر فلا، واالس بمحاكمة المساولين
 وافها بأنها "جريمة"، عحى حد ت بير البيان 

34/9/4634قدس برس،   
 
 لـ"مصر واألردن" مقابل الضغط على حماس الغاز"جويش كرونيكل": "إسرائيل" ُتَقدم  .34

ذكرت احيفة "ذا جويم كرونيكر" اليهودية البرياانية أن "لسراسير تري ان علد افلات الباة 
من أجر التنسيق لحضبا المشترح عحى حركة حماس، لحموافلة عحى واألردن هو مع مار  الابي  

 وط  لاالق النار دون تحل  أي تناةات من جانس تر أبيس 
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اإلسراسيح ، طاسحة لن  –خير. الماضية أثبتت طو. التحال  الماري اوادعت الاحيفة أن األشهر ا
ور. مشتركة الضبوا األمريكية إلبداو مةيد من المرونة تجا  اللاد. الماريين واإلسراسيحيين طاوموا با

طار، بح س دور ف  المحادثات بشأن زة.، مضيفة أن  –حماس والسماح لحدولة الت  ترعى حماس 
 افلة الباة الجديد. تبشر بأن تنضم األردن لهذا التحال  

أابحت ثال   –ف  المنالة  لحدي البحدان الض يفة وطحيحة الموارد –واعتبرت الاحيفة أن األردن 
سراسير، لذ يتم لسالة الباة اإلسراسيح  بالف ر، وطد يجذس خا  دولة تنضم لتحال  الااطة مع مار وا 

ححفاو لطحيميين جدد مثر األكراد  -الذي يربا األردن ف  شراكة اويحة األمد  -األنابيس الجديد 
 وتركيا 

 34/9/4634، الشعب، مصر
 
دخال ستة أطنان من األدوية مقدمة من كوبا غزة إلى يتيكو مصر: عبور وفد طبي  .35  وا 

عبر وفد اب  كويت  للى طاا  زة.، اليوم الجم ة، عبر م بر رف  البري : أيمن طناوي -اللاهر. 
 لحمساهمة ف  عالو الجرحى والماابين ف  مستشفيات طاا  زة. 

ا وابيبة تابع لحجم ية الابية ابيب 31وطار مادر مساور ف  الم بر، لن الوفد الاب  المكون من 
الكويتية، مشيرا لل  أن تخاااتهم مختحفة، وذلح لالستفاد. منهم ف  عالو جرحى ال دوان 

 فورا اإلسراسيح  عحى طاا  زة.، والبح  ف  ااحتياجات ال اجحة لحلاا  الاح  لتوفيرها 
جابر ال رب ، بأن  تم  ومن جهت  ارح رسيس مجحس لدار. الهالر األحمر الماري بال ريم الحواو

 أانان من األدوية والمساعدات الابية والملدمة من كوبا  9لدخار عدد 
وطار ال رب ، لن المساعدات تم لدخالها عن اريق الهالر األحمر الماري وبالتنسيق مع الهالر 

 األحمر الفحساين  إلدخالها للى طاا  زة. 

 31/9/4634، الشرق، الدوحة
 
 السيسي دولة فلسطينية بسيناء بعرضشيد ت إسرائيليةكاتبة  .36

نشرت احيفة "جيروةاليم بوست" ملار رأي لحكاتبة اليمينية كارواين زحيح حور : 13عرب   -لندن 
عرغ عبدالفتاح السيس  لطامة دولة فحساينية ف  سيناو وذكرت أن رسيس السحاة الفحساينية 

اس بأن السيس  عرغ عحي  مساحة آس/ أزس 13محمود عباس أخبر ف  اجتما  لحركة فت  ف  
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مرات، ولكن عباس رفغ ال رغ ثم تلور  6كم مربع بجانس زة. مما يضاع  مساحتها  3900
 لن راديو الجيم اإلسراسيح  أكد هذا ال رغ 

وت حق طاسحة: "هذا ي ن  أن السيس  عرغ عحى عباس حال لم انا. الفحساينيين يمنحهم استلالا 
 ، لنس فكر. الدولة، اتركهم ي انون" سياسيا وعباس طار ل : "ا

ثم تلور لن هذا ما كان يلول  ةعماو لسراسير ألجيار وهو أن لسراسير وحدها ا تستايع أن تف  
باحس الفحساينيين دون أن توطع عحى شهاد. وفاتها  وحتى جاو السيس  باطتراح  لم يتلدم ةعيم 

شاب  يواج  بااستبراس من األجانس واإلسراسيحيين عرب  بمثر هذا الملترح وكان أي اطتراح لسراسيح  م
 عحى حد سواو  

وتساولت: ما الذي يدفع السيس  لذا وكي  يمكن تفسير هذا التحور الدراماتيك ؟ مجيبة بأن عرغ 
السيس  مساحة كبير. من سيناو ا يأت  من مناحق اإليثار ولكن من مناحق الضرور. فمن وجهة 

من السنة زير الجهاديين ف  الس ودية واإلمارات ال ربية فإن الحمحة  نظر  ومن وجهة نظر ححفاس 
 الفحساينية ضد لسراسير تشكر خارا عحيهم 

وحي  يواج  هااو خار ليران النووية وانب ا  اللوي الجهادية من اللاعد. للى داعم للى اإلخوان 
تمرار الجهاد الفحساين  ضد المسحمين بحي  أاب  المسحمون السنة "الالجهاديون" ي تلدون بأن اس

 لسراسير ا يخدم ماالحهم 
وتلور لن مار واألردن عانتا من الجهاد الفحساين  الذي كاد أن يدمر لبنان واألردن وأابحت 
مار والس ودية تنظران للى لسراسير كححي  ف  الحرس عحى الجهاديين السنة وملاومة النفوذ 

 اإليران   
محاربة لسراسير لحجهاديين السنة والشي ة ممثحين ف  حماس وحةس هللا وأشارت للى أنهم يدركون أن 

يخدم ماال  "السنة الالجهادية  وأدركوا من حرس زة. األخير. أن استمرار الحمالت الفحساينية ضد 
 لسراسير يلوي من أعداو مار والس ودية الجهاديين مثر حماس" عحى حد وافها 

ى عباس ه  محاولة لمساعد. الفحساينيين وسحس اللضية وطالت من الواض  أن عرغ السيس  عح
من أيدي الفحساينيين الجهاديين، ولكن لسوو حظ السيس  فإن ةميح  السن  الالجهادي عباس لم 

 يلبر بال رغ 
ثم ت حق طاسحة لن عباس ف  رفض  بل  وفيا لسجح  ولسجر الةعماو الفحساينيين منذ "ال مير الناةي" 

ولحهد  ااستراتيج  لفت  وشركاس  حماس  ثم تلور لن  منذ أن اختر  الحسين   الحاو أمين الحسين 
 "الفحساينيين" لم يكن الهد  أبدا لطامة دولة فحساينية بر تدمير لسراسير عحى حد وافها 
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ثم تذكر أن عرغ السيس  لم يكن متوط ا بالنسبة إلسراسير   ولكن  يدر عحى أن طرار مار  
دعم لسراسير ضد حماس ف  عمحية الجر  الاامد لم تكن مجرد ادفة بر  والس ودية واإلمارات

  ااستراتيجيةجةوا من تحور كبير ف  تلديراتهم 
ن سحمت األنظمة ف  تحح البحدان فبالبا ا تتبير تحح التلديرات ما دامت ليران  وأشارت للى أن  وا 

 والجهاديين السنة يشكحون تهديدا لهم 
 3969حمر. األولى منذ تحالفت لسراسير مع برياانيا وفرنسا ضد مار عام وطالت هذا ي ن  أن  ول

 "تستايع لسراسير أن تخاا استراتيجيا كجةو من تحال  لطحيم " 
ن الاريلة الوحيد. لتحليق استلرار ف  والوضع ف  زة.   ثم تلور لن خاة السيس  جيد. إلسراسير وا 

 تم بتوس ة زة. وهةيمة حماس وبلية "الجيوم اإلرهابية هناح" ي
ن طبر الفحساينيون ف  يهودا والسامر. الضفة البربية حكما ذاتيا محدودا فحن تكون لسراسير مهدد.  "وا 
ديمبرافيا وتستايع لسراسير تابيق طوانينها ف  المنالة و وتحم  أمنها عحى المدي الب يد وتحافظ 

 عحى حلوق رعاياها" 
 السيس  ن مة إلسراسير أيضا ألنها تكش  خدا  عباس   وبحسس الكاتبة الت  أشارت للى أن مبادر.

ثم تلور لن رفغ عباس ل رغ السيس  يشير للى أن  وةمالو  ف  فت  هم المشكحة وليسوا الحر 
وتنتلد البرس لدعم عباس واعتبار  م تدا وتلور لن  ا يختح  عن الجهاديين ف  ش و وأن استمرار  

نهاو م ان ا. الفحساينيين وتوسيع حرب  الدبحوماسية ضد لسراسير عاسد ف  رفغ "عروغ الدولة" وا 
للى التأييد األعمى الذي يحظى ب  من الوايات المتحد. وأوروبا  ويأت  عرغ السيس  هذا ليكش  

 البربية ف  دعم عباس   ااستراتيجيةعب  
يس  وأبدي ولفتت للى أن لذاعة الجيم ذكرت بأن  تم لخبار كر من نتنياهو وأوباما ب رغ الس

األمريكيين تأييدا لحخاة ولم تذكر التلارير شيسا عن موط  نتنياهو لا أن  ألم  ف  الماتمر الاحف  
 الذي علد  ب د وط  لاالق النار بأن فر  السالم تحسنت اءن 

 34/9/4634، "43موقع "عربي 
 
 "لإسرائيـ"صحافية إسرائيلية: السيسي "سيجلب المزيد من البشريات السارة" ل .37

ا تنفح نخس اليمين اإلسراسيح  عن ااحتفاو بالخاة الت  طدمها الرسيس الماري : اللدس المحتحة
 عبد الفتاح السيس  إلطامة دولة فحساينية ف  احراو سيناو 
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فلد خرجت الاحافية اليمينية اوفيا رون موريا الم حلة السياسية ف  احيفة "ميكور ريشون" عن 
 يس ، واافة ليا  بر "مادر البشريات الجميحة" اورها ف  كير المدي  لحس

وشددت موريا عحى أن هناح أهمية كبير. لتشديد خاة "السيس " عحى أن كر ما يحار عحي  
 الفحساينيون ف  الضفة البربية هو "حكم ذات " فلا 

ر وف  ملار نشرت  ف  عدد اليوم من الاحيفة ذكرت موريا ااسم الرباع  لحسيس ، االبة من جمهو 
 اللراو بأن يحفظ ااسم كامالا بةعم أن  "سيجحس المةيد من البشريات السار." إلسراسير 

ووظفت موريا خاة "السيس " ف  مهاجمة اليسار الاهيون ، طاسالا لن الخاة كشفت "نفاق" هذا 
اليسار، حي  أثبتت خاة السيس  أن المشكحة ا تكمن ف  ااحتالر اإلسراسيح  ل راض  ال ربية، 

 بر ف  رزبة اليسار ف  أن يظهر بشكر جيد أمام ال الم ف  المحافر الدولية" 
وأكدت موريا أن خاة "السيس " تاكد أن  باإلمكان تابيق أيدولوجية اليمين اإلسراسيح  الخالد. 

  3992واللاسمة عحى "أرغ لسراسير الكامحة"، الت  تضم جميع األراض  الت  احتحتها لسراسير عام 
ريا أن خاة السيس  تحتل  مع ملترحات اليمين المتار  ف  لسراسير والت  تري أن األردن وأكدت مو 

يمثر الدولة الفحساينية، مع فرق بسيا، حي  أن السيس  يلور لن سيناو ه  الدولة الفحساينية، 
مشير. للى أن اإلعالن عن الدولة الفحساينية ف  سيناو أكثر ليجابية من لعالن األردن كدولة 

 ساينية فح
ووااحت موريا ارح الثناو عحى السيس  طاسحة: "للد أثبت السيس  خالر الحرس عحى زة. بأن  

 ححي ، ألن  أدرح اابع الماال  المشتركة بين لسراسير ومار" 
واعتبرت موريا أن خاة السيس  تثبت أن  باإلمكان التناةر عن أبو ماةن، وااكتفاو بمحور اللاهر. 

ماذا نبح  عن رام هللا عندما تتواجد اللاهر.؟"، مشدد. عحى أن خاة السيس  تر أبيس طاسحة: "ل
  منحت اليمين اللدر. والتاميم عحى التشب  بمواطف  من الارا  مع الفحساينيين
 31/9/4634، "43موقع "عربي 

 
 مشاريع تسهيل المعامالت اإلدارية للفلسطينييناللجنة الوزارية التابعة للجنة الحوار:  .38

 ت الحجنة الوةارية التاب ة لحجنة الحوار الحبنان  الفحساين  ف  السراي الكبير برساسة رسيس اجتم
الحجنة حسن منيمنة الذي شديد عحى أهمية تابيق آلية لحتنسيق المشترح بين الحجنة وكر وةار. عحى 

ن ال مر عحيها حد. من ضمن الوةارات الم نية بالشاون الفحساينية والتارق ألبرة المساسر الت  يت يي 
 لتسهير الم امالت اادارية وتف ير عمر الحجنة 
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شارح ف  ااجتما  ممثحون عن وةارات ال مر والدفا  والاحة والداخحية والشاون ااجتماعية، فيما 
 تبيس ممثحو وةارات الخارجية وال در وال مر بداع  السفر 

حية، تناور المجتم ون مجموعة من وب د عرغ موجة عن مجمر مهام الحجنة وخاة عمحها المستلب
يالسها األهمية الالةمة داخر كر وةار.  ف حى مستوي وةار. الخارجية، تم  المحفات المنوي متاب تها وا 
البح  ف  مف ور ااعترا  بدولة فحساين كدولة مراطبة وتحضير مذكر. تفاهم بين األونروا والدولة 

 الحبنانية والمراج ة الدورية الشامحة 
لاار وةار. الدفا ، تناور المجتم ون محف  اادار. المستلبحية لمخيم نهر البارد والماحوبين وآلية وف  

 لدخار مواد البناو الى المخيمات 
وف  مجار وةار. الاحة، دار النلام حور مسألة تلديم الخدمات ااستشفاسية لحفحساينيين ف  

 ونروا والوةار. المستشفيات الحكومية وااتفاطية الم لود. بين األ
أما فيما يخ  وةار. الداخحية، فجري الحدي  عن جمحة من اللضايا أهمها: فاطدو األوراق الثبوتية 
جراوات تسجير اللادمين  واادار جواة سفر حدي  لحفحساينيين وآلية تسجير الجم يات الفحساينية وا 

ادار بااطات ت ري  جديد. لالجسين الفحساينيين   من سوريا وا 
يخ  وةار. الشاون ااجتماعية، ا رح أيضاا موضو  الخدمات الت  تلدمها الوةار. لحفحساينيين  وفيما

 اللادمين من سوريا  
 31/9/4634ت، المستقبل، بيرو 

 
 نفاع: عروبة الدروز بمواجهة االحتاللالنائب العربي سعيد يتضامن مع  "التقدمي" .39

  الكامر مع الناسس ال رب  س يد نفا  الذي تضامن"أعرس الحةس التلدم  ااشتراك  ف  بيان عن 
يت رغ مجدداا لحمالحلة وااعتلار من طبر سحاات ااحتالر ااسراسيح  بسبس مواطف  السياسية 
والوانية واللومية الت  ياكد فيها كر مر. عحى الهوية ال ربية ألبناو ااسفة الموحدين الدروة وعحى 

  "الفحساين  والتواار مع ال مق ال رب  ف  سوريا ولبنان ضرور. تأكيد اانتماو الى الخا الوان 
وجدد الحةس الدعو. ألبناو ااسفة الموحدين الدروة ف  فحساين، لحتضامن مع الناسس نفا  ورفغ 
اإلجراو الظالم الذي يستهدفهم جمي اا، كما يدعوهم لححفاظ عحى المنجةات الت  حللوها حتى اءن من 

للوم  والسياس  لمخاار المشرو  ااسراسيح  الذي يريد وض هم ف  خالر رفع مستويات الوع  ا
مواجهة مع أبناو وانهم، وياكد أن التمسح بالب د ال روب  لهويتهم الدينية والسياسية يرتدي أهمية 
مضاعفة ف  هذ  الححظة اإلطحيمية المشت حة حي  تتج  المنالة نحو حروس ونةاعات مسححة زير 



 
 
 

 

 
           43ص                                     1119 العدد:     31/9/4634السبت  التاريخ:

 

لمذهبية  يذكر أن المحكمة المركةية ف  مدينة الناار. طد أادرت منذ أيام ب يد. عن الااسفية وا
حكماا بالسجن الف ح  لمد. سنة ونا  السنة عحى الناسس المناضر س يد نفا  بتهمة ةيارت  لسوريا 

 الت  ت تبرها اسراسير دولة م ادية  
 31/9/4634، المستقبل، بيروت

 
 ارتها ولقاء ساستهالزي الداخلتركيا تدعو قادة فلسطينيي  .41

تثير دعو. تركيا لراساو أحةاس فحسايني  الداخر لةيار. انلر. وللاو رسيسها : وديع عواود. -الناار. 
 وساسة آخرين جدا ف  أوسااهم حور احة الةيار. ودواف ها  أردوزانرجس ايس 

ب د عيد  نلر.أللةيار. سياسية  3944ووجهت تركيا دعوات لراساو األحةاس ال ربية داخر أراض  
 األضحى المبارح، بواساة السفار. التركية ف  تر أبيس  

 31/9/4634، القدس العربي، لندن
 
 أسرة  4166مساعدات لـ  قطاع غزة تقدم إعمارإلعادة  اللجنة القطرية .40

 1600طدمت الحجنة اللارية إلعاد. لعمار طاا  زة.، مساعدات مالية وعينية لر : الشرق –زة. 
من ال دوان اإلسراسيح ، وذلح ضمن برنامج ازاث  لشراو ااحتياجات المنةلية بتكحفة  أسر. متضرر.

 أل  دوار  260تبحغ 
وطار المهندس أحمد أبو راس المدير الفن  لحجنة أن البرنامج الجديد يستهد  األسر المهدمة بيوتها 

لجهود الحجنة منذ بدو الحرس  والت  ماةالت تليم ف  مراكة اإليواو  وهذ  المساعدات تأت  استكمااا 
محيون  39محيون دوار، ونفذ منها مشاريع ازاثية بما طيمت  نحو  11ضمن المنحة الملدمة بليمة 

 دوار  ولفت ابو راس الى أن وةار. الخارجية اللارية تبح  حالياا ف  مح  لعاد. اعمار زة. 
 31/9/4634، الشرق، الدوحة

 
 طرد إغاثي على سكان مدينة زايد بغزة 066 توزع األحمر اإلماراتي الهالل .42

وة  الوفد السادس لهيسة الهالر األحمر اإلمارات  برساسة حميد راشد الشامس  ناسس : وام –زة. 
ارد لزاث  مت دد األنوا  عحى سكان مدينة الشيخ ةايد شمار  900األمين ال ام لحمساعدات الدولية 

 طاا  زة. 



 
 
 

 

 
           44ص                                     1119 العدد:     31/9/4634السبت  التاريخ:

 

لت  وةعت استهدفت سكان الشلق السكنية الت  ت رضت لحضرر وطار الشامس ، لن المساعدات ا
الجةس  خالر ال دوان اإلسراسيح  عحى طاا  زة.، افتاا للى أن  تم توةيع المساعدات عحى الذين 

 ت رضوا لحضرر الكح  ف  وطت سابق خالر األحدا  
 31/9/4634، االتحاد، أبو ظبي

 
 "إسرائيلـ"تمر لمكافحة اإلرهاب بفي مؤ كمال اللبواني يشارك سوري المعارض ال .43

أثارت ةيار. كمار الحبوان  الم ارغ السوري البارة، ومشاركت  ف  : األناضور –اللدس المحتحة 
ماتمر لمكافحة اإلرهاس ف  "لسراسير" ردود أف ار متباينة لدي الم ارضين السوريين عحى شبكات 

لسياس  سوري للى "لسراسير" الت  ت برها التواار ااجتماع ، حي  ت د ةيارت  أور ةيار. م حنة 
  3992دمشق عدوا أور لها وتحتر جةواا من أراضيها منذ عام 

" اإلسراسيحية I24وظهر الحبوان  الم ارغ السوري وال ضو المستلير من ااستال  عحى شاشة طنا. "
مس الخميس، ف  الناالة بال ربية ف  للاو خارو طاعة ماتمر حور "سياسات مكافحة اإلرهاس" علد أ

 مدينة هرتسحيا شمال  "تر أبيس" 
وطار الحبوان  عن سبس وجود  ف  "لسراسير" ومشاركت  ف  الماتمر: "أنا هنا ألن الباسس الوحيد عن 
اللرار الدول  اليوم هو الش س السوري، فيجس أن ن سمع اوت  وأن ننلر م انات ، ونلور لن هناح 

 يكا ف  التحال  الدول  ضد اإلرهاس" ش با م تدا طادرا عحى أن يكون شر 
وأشار للى أن  يجس أا يوضع الش س السوري بين خيارين وحيدين "لما بشار األسد وميحيشيات  أو 

 اإلرهاس وعاابات " 
وختم الحبوان  تاريح  لحلنا. اإلسراسيحية باللور: "يجس دعم الش س السوري الحليل  الذي أنا أثق ب  

 والذي أنا أمثح " 
 34/9/4634، "43قع "عربي مو 

 
 إلقالة وزير الخارجية رياض المالكي  تدعو"العربية لحقوق اإلنسان"  .44

لندن: دعت المنظمة ال ربية لحلوق اإلنسان ف  برياانيا رسيس الحكومة الفحساينية للى لطالة وةير 
سلاوا ف  الخارجية رياغ المالك ، الذي طالت بأن  فوت فراة كبير. لالنتاا  لحضحايا الذين 

 طاا  زة. ومنع فت  تحليق ف  جراسم لسراسير كان وشيكا 
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  أرسحت نسخة من  لر "طدس برس"، أن موط  وةير 9|31ورأت المنظمة ف  بيان لها اليوم الجم ة ا
الخارجية الفحساينية رياغ المالك  من احس وةير ال در الفحساين  بمحاكمة لسراسير ف  اهاي 

 كس موط  الرسيس محمود عباس الرافغ لالنضمام لحمحكمة الجناسية بسبس جراسمها ف  زة.، ي
الدولية، وأن مشاهد اللتر والدمار لم تشكر أي ضبا وماالس الش س الفحساين  والمنظمات 
الحلوطية لم تاخذ ب ين ااعتبار لنما ما أخذ ب ين ااعتبار ه  الضبوا اامريكية واإلسراسيحية حتى 

 للى ماحوبين ف  كافة انحاو الم مور.  ا يتحور اإلسراسيحيون
وأكدت المنظمة أن الفراة ا ةالت سانحة والماحوس أن يلوم رسيس الحكومة الفحساينية بإرسار 
رسالة للى المحكمة الجناسية الدولية ياكد فيها أن احس وةير ال در لدي المحكمة يمثر الحكومة 

 ويحظى بموافلتها، كما طار البيان 
34/9/4634قدس برس،   

 
 الخارجية األمريكية: حماس ليست "داعش" .45

  لنها ا تساوي بين حركة حماس 9-31الخارجية األمريكية مساو الجم ة ا المحتحة: طالتاللدس 
وتنظيم الدولة اإلسالمية "داعم"، وذلح رداا عحى تاريحات نتنياهو باألمس والت  طار فيها "لن 

 ت بير   حماس وداعم وجهان ل محة واحد."  عحى حد
وأردفت الخارجية األمريكية عحى لسان ناسبة المتحدثة بحسانها ماري هار  طاسحة: "هذا ا ي ن  بأن 
حماس ا تشكر خاراا جدياا فه  تنظيم لرهاب  ولكن أهدافها ب يد. تماماا عن أهدا  ومستوي وحشية 

 داعم"  عحى حد طولها 
 34/9/4634، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 راضي الضفةأاالف دونم من  4بالتراجع عن قرارها بمصادرة  "إسرائيل"ا تطالب استرالي .46

االبت استراليا الحكومة اإلسراسيحية بالتراجع عن طراراتها األخير. بشأن  :اللدس دوت كوم -كانبيرا 
ماادر. األراض  ف  الضفة البربية، خاواا طراراها ااستيالو عحى أرب ة آا  دونم من أراض  

 الضفة  جنوس
جول  بيشوس نظيرها ااسراسيح  افيبدور ليبرمان، خالر مكالمة  األستراليةوأبحبت وةير. الخارجية 

بشأن التلارير الت  تفيد بأن لسراسير أعحنت اعتبار أرب ة آا   األستراليةهاتفية بينهما، طحق الحكومة 
 ب ة إلسراسير دونم من أراض  الضفة البربية جنوس من بيت لحم "أراض  دولة" تا
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وطالت لن ذلح من شأن  تلحير احتماات التوار للى حر الدولتين عن اريق المفاوضات، وف  
لطامة دولة فحساينية ت يم جنبا للى جنس مع لسراسير، ف  سالم وأمن، داخر حدود م تر  بها 

 دوليا، وهو الهد  الذي تس ى استراليا لتحليل  ومحتةمة ب  
ير، إلعاد. النظر ف  هذا اللرار الذي اعتبرت  "زير مفيد"، للى جانس توطيت  ودعت استراليا، لسراس

 زير المناسس، والذي يأت  ب د اانتهاو من دوامة ال ن  ف  زة. 
وتاب ت لن األولوية اءن لاللتةام وال مر الفوري عحى تنفيذ الشروا المناو  عحيها ف  اتفاق وط  

 لاالق النار األخير 
 34/9/4634 ،القدس، القدس

 
 "مسيحيو المشرق" تطرد سيناتور لحديثه عن "فضائل إسرائيل"واشنطن:  .47

أطامت منظمة "مسيحي  المشرق"، ماتمراا ف  ال اامة األمريكية واشنان طبر يومين، لبح  أوضا  
 المسيحيين ف  الشرق األوسا، وتسحيا الضوو عحى م اناتهم ف  ظر تمدد الجماعات اإلرهابية،

فف  حين كان السيناتور الجمهوري يتحد  عن  مر ارد السيناتور األمريك  تيد كروة وشهد المات
 "فضاسر لسراسير" ت الت ايحات ااستنكار من طبر الحضور، ومن بينهم شخايات دينية مرموطة 

وف  التفااير، أن كروة أشار ف  كحمت  للى أن "الحيحة نجتمع جمي اا دفاعاا عن المسيحيين، الحيحة 
دون بوج  أولسح الذين يلتحون نجتم ع دفاعاا عن اليهود، الحيحة نجتمع دفاعاا عن أناس مامنين يتوحي

وعندما طار كروة لن "المسيحيين لن يجدوا ححيفاا أفضر من  كر من يختح  مع ت اليمهم الدينية" 
لسراسير"، بدأ الحاضرون باامت اغ والاحس من  التوط ، حتى لن الب غ وا  كالم  هذا 

 ر"الهراو" ب
وطد تااعدت ايحات الجمهور ماالبة كروة بالتوط  عن الكالم، ولم تنفع محاوات التهدسة من 
طبر المنظمين، ما دفع كروة لحمبادر. تحت الضبا، طاسالا: "لذا لم تلفوا مع لسراسير واليهود فحن أط  

 م كم" 
 31/9/4634، الشرق، الدوحة

 
 ستضافة عماًل مسرحيًا لفرقة إسرائيليةعرب يحتجون على ان و وييونانأثينا:  .48

احتج عشرات الناشاين اليونانيين وال رس عحى استضافة ماسسة ثلافية يونانية عمال مسرحيا : أثينا
 أطامت  فرطة فنية اهيونية  
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وتجمع النشااو مساو الخميس أمام ماسسة ميخاليس كاكويانيس الثلافية بوسا ال اامة أثينا، حي  
ون المسرحية التاب ة لحجام ة اليهودية ف  اللدس تادي عرضا مسرحيا مجانيا من كانت فرطة الفن

 الملرر أن يستمر بشكر يوم  حتى السبت  
وأحرق المحتجون ال حم الاهيون  وسا هتافات تندد بجراسم ااحتالر وت اون الحكومة اليونانية مع 

 الحكومة الاهيونية 
ف  أثينا لمشاهد. ال رغ؛ هت  النشااو بلو. ضد  ومع دخور شخايات من السفار. الاهيونية

ااحتالر واالبوا بإطفار سفارت  ف  أثينا، كما نددوا باليونانيين اللحيحين الذين حضروا لمتاب ة ال رغ 
 المسرح  

 34/9/4634، المركز الفلسطيني ل عالم
 
 أهدافها بعد حرب غّزة تحقيقحماس قلقة من عدم  .49

 عدنان أبو عامر
لسراسيح ي برعاية ماريية، -آس/أزساس، بناو عحى اتيفاق فحساين ي  19حرس عحى زةي. يوم انتهت ال

 يتمي بموجب  وط  لاالق النار ملابر تحليق ب غ الماالس الفحساينيية 
لكني مرور أكثر من أسبوعين عحى وط  حرس زةي.، لم يحليق ما رف ت  حماس من ماالس، ك دم 

 والتأخير ف  لعاد. لعمار اللاا  رفع حاار زةي.، وفت  الم ابر، 
 
 اّتصاالت دولّية• 

ودفع هذا التأخير ف  تحليق ماالس الفحساينييين للى انتشار تسريبات ف  زةي. مفادها عود. الحرس 
حباا فحساين ي متةايد من عدم تحليق  مجديداا مع لسراسير، ل دم التةامها بإنجاة ما تمي ااتيفاق عحي ، وا 

 الحرس أهدافها 
أيحور/سبتمبر أني   30أعحن رسيس لجنة الداخحيية واألمن ف  المجحس التشري  ي لسماعير األشلر ف  و 

ر ااحتالر من اتيفاق التهدسة، فالملاومة لن تضع السالح، وجاهة. لم اود. اللتار  ف  حار تناي
  والتا يد، وأنيها ستلاتر أشهراا بروح عالية، وستكبيد ااحتالر خساسر فادحة جدياا 

لكني مساواا رفيع المستوي ف  حماس طار لر"المونيتور" لني "الحركة ا تنوي اتيخاذ طرار باستسنا  
اللتار لذا حار تحكيا ف  تنفيذ ااتيفاق"، م تبراا "أيي تسريبات حور تجديد اللتار محاولة لخحا 

ني هناح اتيااات األمور، وأني حماس تتواار مع المارييين إللةام لسراسير بما ت هيدت ب ، وأ
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تجريها عحى مستويات لطحيميية ودوليية لمنع عود. األوضا  لما كانت عحي  طبر توطيع اتيفاق وط  
 لاالق النار" 

 6وأوض  عضو اللياد. السياسيية لحماس محمود الةهار خالر خابة يوم الجم ة ف  زة. ف  
ر من اتيفاق وط   لاالق النار الذي رعت  دور، وما يثار أيحور/سبتمبر، أني لسراسير ا يمكنها التناي

 حور عدم التةامها بااتيفاق يرويج  ب غ الذين يرتباون بااحتالر 
تحدي  "المونيتور" مع مساور كبير ف  حكومة التوافق، وسأل  عن سبس تبااسها ف  لنجاة اتيفاق 

لحكومة أاحلت خاية وط  لاالق النار، كإعمار زةي.، ودفع الرواتس، وفت  الم ابر، فأجاب : "ا
مراحر، وتتمثير ف  موااحة اإلزاثة، وتحبية  1سنوات، تتألي  من  1إلعاد. لعمار زةي. خالر 

الحاجات األكثر للحاحاا لحمواانين، كتوفير أجور السكن لمن فلدوا بيوتهم، وترميم البيوت الت  
رت ف  اور. جةسيية، من خالر تلديم المار الالةم ألاحابها، لكني  ها تواج  علبات عدي. منها تضري

ر للى حري  ترديد المانحين ف  تلديم المار، واستمرار طيود لسراسير عحى الم ابر، وعدم التواي
 الخالفات الداخحيية الفحساينيية" 

أميا ناسس رسيس المكتس السياس ي لحماس موسى أبو مرةوق فتوطيع ف  ندو. سياسيية ف  زةي. حضرها 
اإلسراسيحيية زير المباشر. ف  -ر/سبتمبر أن تستأن  المفاوضات الفحساينييةأيحو  30"المونيتور" ف  

شأن مرححة ما ب د وط  لاالق النار ف  زةي. األسبو  الملبر برعاية مار، مشيراا للى ما وافها 
"مرححة حرجة" يواجهها الفحساينييون ب د الحرس، ألني زةي. تحتاو للى تضافر الجهود وفت  الم ابر 

عاد.   اإلعمار وا 
 
 دعم حماس• 

محيون دوار أميرك ي عحى  11وعحم "المونيتور" من مساور مال ي ف  حماس أني "الحركة وةيعت 
رين ف  األييام الت  تحت انتهاو الحرس عحى النحو التال :  أل  دوار عحى  910محيوناا و 39المتضري

 490محيوناا و 33وحد. سكنيية، ودوار لكري ااحس  1000أاحاس المناةر المهديمة كحيياا، بواطع 
دوار لكري ااحس وحد. سكنيية،  3600أل  دوار عحى أاحاس البيوت المهديمة جةسيياا، بواطع 

دوار لكري عاسحة شهيد متةويو، ضمن لزاثة  3000أل  دوار عحى عاسالت الشهداو، بواطع  400
رين"   اارسة، وليس جةواا من الت ويغ المستحقي لحمتضري
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عحى ا يد مسألة مالية أخري ت يق عمحية لعاد. تأهير زة.، أا وه  أةمة الرواتس، فما ةار أميا 
المح ي عاللاا من دون حري، عحى الرزم من تباين التاريحات بلرس ححيها من أكثر من جهية بين 

 حماس وفت  
 9لكني ناسس رسيس الوةراو محميد ماا  أكيد ف  ماتمر احاف ي علد  ف  رام هللا ف  

أيحور/سبتمبر، أني الحكومة ت مر عحى توفير رواتس موظيف  اللاا  ال ام الذين عيينتهم حماس من 
 خارو مواةنة السحاة، عبر توفير أموار من خارو المواةنة ضمن آلييات آمنة، بال مشاكر طانونيية 

لحكومة تكريس وهو ما دفع بحماس للى اعتبار حدي  الوةير تحريضاا عحى زةي.، ودليالا عحى أني ا
 اانلسام بين زةي. والضفية 

الجديد ف  األمر أن حماس بدأت تدفع الرواتس المتأخر. لحموظفين  وكان يوس  الكيال  وكير وةار. 
أيحور/سبتمبر ار  نا  راتس عبر مكاتس البريد والماار   30الماليية ف  زةي. طد أعحن ف  

دوار  100اتس ف  حدي أدنى أل  شيكر، بليمة أيحور/سبتمبر، وسيكون الر  33لموظيف  زةي. ف  
، وبحدي أطاى  ، من دون توضي  مادر  3100شيكر، أي ما يساوي  4600أميرك ي دوار أميرك ي

 األموار 
وطد تحدي  "المونيتور" مع مساور كبير ف  وةار. الماليية ف  رام هللا، وسأل  عن الموضو ، ففاجأ  

ألفاا عبر مكاتس البريد،  40خاو  ار  رواتس موظيف  زةي. الرباللور: "ليس لدي الوةار. عحم ف  
فموضوعهم لم يحري ب د، وار  نا  راتس لهم جاو بلرار من وكير وةار. الماليية السابلة ف  
حكومة حماس، وليس لدي وةار. الماليية أيي عحم بذلح"، متوطي اا أن "يكون لهذا اللرار آثار سحبيية عحى 

اينيية بين فت  وحماس، ف  ظري عدم رجو  وكير الوةار. ف  زةي. للى وةير  ت ميق األةمة الفحس
 المساور عن  ف  رام هللا" 

المثير ف  السجار الداخح ي بين حماس وفت ، وتأثير  السحب ي عحى لنجاة اتيفاق وط  لاالق النار، 
 رزبة حماس الم حنة ف  تحسين ال الطة مع مار، وتجاوة افحة التوتير بينهما 

فلد كان محفتاا لجراو ةعيم حماس ف  زةي. لسماعير هنيية اتياااا هاتفيياا بجهاة المخابرات الماريية 
أيحور/سبتمبر لمتاب ة للةام لسراسير باتيفاق وط  لاالق النار، وأهميية البدو ف  لعمار  2يوم األحد 

، وأهمييت  تجا  اللضيية الفحساينيية   زةي.، مشيداا بالدور الماريي
وكش  مساور كبير ف  حماس ف  حدي  للى "المونيتور" عن "اتيخاذ طرار داخح ي ف  حماس 
بتاوير ال الطة مع مار، ف  ضوو احترام الحركة لخيارات الش س الماريي الداخحيية، وعدم التدخير 
ف  الشاون الداخحيية الماريية، وف  ضوو دور اللاهر. ف  لنجاة اتيفاق وط  لاالق النار مع 
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راسير، ووجودها ضامنة لهذا ااتيفاق وليس أحد سواها، والحاجة لها لحري أيي لشكار ملبر مع فت  لس
والسحاة الفحساينيية، للى جانس ال مر عحى اختراق الجدار اإلطحيم ي المفروغ حور زةي."  وطار: "لن 

 يتمي ذلح لاي من خالر البوابية الماريية" 
34/9/4634المونيتور،   

 
 س وتصفية المقاومة المسلحةمحمود عبا .51

 منير شفيق
خرو الرسيس الفحساين  محمود عباس من للاو رسم  مع  1034ف  السابع من أيحور/ سبتمبر 

الرسيس الماري عبد الفتاح السيس  ليشني حمحة ش واو ضدي حركة حماس، وذلح ف  اجتما  وةراو 
دد من الاحفيين والمفكرين الخارجية ال رس ف  مجحس الجام ة ال ربية كما ف  للاو مع ع

 الماريين 
من حي  األاور الديبحوماسية ف  الةيارات الرساسية الرسمية، ت تبر حمحة محمود عباس متفلاا عحيها 

 مع السيس ، وتحظى عحى الرضا الماري الرسم  
ال ام تشكر هذ  الحمحة ماشراا شديد السحبية عحى الوحد. الفحساينية، وعحى مستلبر الملاومة والوضع 

ف  طاا  زة.، فه  تهديد ب دم استكمار النار ال سكري والسياس  ال ظيم، وتمييع تنفيذ اتفاطية وط  
لاالق النار  وتبار عمر الوفد الفحساين  الموحد ف  موااحة المفاوضات زير المباشر. لتحليق 

 أهدا  الملاومة والش س الت  ارتبات ااتفاطية بإنجاةها 
إارار محمود عباس عحى وضع سالح الملاومة وأنفاطها تحت سيارت  تتحخ  هذ  الحمحة ب

نهاو ش و اسم  الملاومة المسححة، وهذا م نى طول  أمام وةراو الخارجية أو ف  للاس  مع  وطيادت ، وا 
الاحافة: "لن نسم  بحرس  أخري" وا وحد. وانية وللاو مع حماس ما لم توافق عحى "سالح واحد" 

حاة الفحساينية مساولة عن اللرارات السياسية مثر الذهاس للى الحرس أو توطيع وعحى "أن تكون الس
اتفاق السالم"  وهذا يتلااع مع هد  نتنياهو من شني ال دوان عحى طاا  زة. وي حوير هةيمت  للى 

 انتاار 
فحسس،  ليس الخحر ف  هذا الموط  ف  أن  ي  يد اانلسام للى الساحة الفحساينية بأشدي مما كان عحي 

وا يلتار الخحر ف  هذ  السياسة الم حنة لمحمود عباس ف  انفراد  باللرار الفحساين  لي سلتا خيار 
ر للى المفاوضات والتسوية وعلد اتفاق سالم داسم االتافية  نما أيضاا ف  التحوي الحرس، فحسس، وا 

 أمريكية ودولية  وبرعايةلحلضية الفحساينية  مع ال دو الاهيون  
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يريد محمود عباس أن يمس  بجر. طحم ما حللت  الملاومة والش س من نار عظيم ف  عدوان   وعمحياا 
 1031و 1009/ 1004عحى طاا  زة.، ومن طبر ذلح ما تحلق من انتاارين كبيرين ف  حرب  

ف  طاا  زة.  ومن ثم ي دخر كر ما طدمت  الملاومة والش س من تضحيات ف  داسر. ال ب   مما 
او  الذي حد  ب د أسبوعين من اندا  الحرس األخير. ف  زة.، كما استنكار  لح دوان ياكد أن انحن

وتجريم ، ثم موافلت  عحى تشكير وفد فحساين  موحد يتبنى شروا الملاومة لوط  لاالق النار  كان 
 اضاراراا ومةيفاا للى حين وط  لاالق النار 

حي  أتيا  وهذا بالابع استمرار لموطف  فلد كان يبييت اانلضاغ عحى الملاومة وسالحها من 
من  %24التلحيدي السياس  لتافية الملاومة والدخور ف  عمحية التسوية الت  ابتدأت بالتناةر عن 
مع  3992فحساين وااعترا  بالكيان الاهيون   وم ثم حار األهدا  الفحساينية بدولة ف  حدود 

تمسي اللدس وأراض  الضفة البربية وطضية ما ستخرو ب  المفاوضات، بالضرور.، من تناةات 
 الالجسين 

وأضا : بالتأكيد ما كان لمحمود عباس أن ينحن  لحملاومة والامود الش ب  ف  طاا  زة. كما 
، لو لم تثبت الملاومة طدرتها الميدانية عحى 44الر لحرأي ال ام الفحساين  ف  اللدس والضفة ومنااق 

بة أساورية ف  الامود وسا الدمار والدماو، محتفاا حور كسس نار عسكري، ويحلق الش س اال
الملاومة ومامماا عحى اانتاار، ولوا ما انتهت للي  المفاوضات األخير. الت  رعاها جون كيري 
ت األزوار  من فشر  ذريع  وذلح بالرزم مما طديم  محمود عباس إلنلاذها من تناةات جديد. مسي

 األردن  والمستوانات واللدس والحدود مع
أما من جهة أخري، فإن توطيت عباس لنة  سالح الملاومة وتافيتها ف  طاا  زة. كما ف ر ف  
الضفة البربية يأت  م اكساا لكر ما كان يدعي  من اختالر ف  مواةين اللوي ف  ماححة ال دو ا 

   ومن ثم يترح لحفحساين  من خيار سوي التخح  عن ميثاق م ت   وعن استراتيجية الكفاح المسح
تبن  استراتيجية المفاوضات والتسوية والدويحة الفحساينية بالرعاية األمريكية والدولية  فالتوطيت يأت  
اءن ف  ظر ميةان طوي ف  زير ماححة الكيان الاهيون ، فحكومة نتنياهو ف  مأةق خانق 

طبر الرأي ال ام ال رب   وجيشها مهةوم ف  الحرس، وعالطاتها الدولية مهتة.، وت ان  عةلة شديد. من 
كما يأت  التوطيت ف  ظر  انتاار ماكد لحملاومة والش س ف  طاا  زة.، كما ف  وطت راحت في  
األرغ تميد ف  اللدس والضفة البربية تحت أطدام ااحتالر، مرسحةا لرهااات انتفاضة طادر. عحى 

 اانتاار 
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تفاضة واإلراد. الفحساينية الش بية، كما بهذا من هنا يكون محمود عباس بهذا ال داو لحملاومة واان
ال ناد لحسير ف  اريق المفاوضات والتسوية الفاشحة أو الذاهبة للى تافية اللضية الفحساينية طد راح 
لى اانلسام األسوأ  وهو ما يجس أن توحد أوسع جبهة  يأخذ الوضع الفحساين  برمت  للى الكارثة وا 

 وعربياا  فحساينية إلحباا  وعةل  مارياا 
نهاو  أما بالنسبة للى طاا  زة.، فإن تاميم محمود عباس عحى وضع يد  عحى سالح طاا  زة. وا 
الملاومة سو  يذهس باللاا  للى أوخم ال واطس  فالموضو  هنا ا يت حق بحماس وحدها فحسس، 

نما أيضاا بشب  لجما  فااسح  وش ب  عحى أن تبلى زة. طا عد. وا بحركة الجهاد فحسس، وا 
لحملاومة المسححة واإلعداد الش ب  لححرس  بر والمض  بالملاومة والش س للى مستويات أعحى 

 فأعحى تسحيحاا وتدريباا وطوي.، وتاميماا، واموداا 
ولهذا فإن من زير المتوطع أن يجد عباس، وما ينبب  ل  أن يجد، من بين الفااسر الفحساينية أو 

يلبر أن يايد  ف  هذ  السياسة المدمر. الكارثية، وهذا أطر ما يجس أن  اللوي ال ربية لاي اللحير الشاذ
ي لار فيها لوا بلية أمر ف  أن ينحن  مضاراا مر. أخري، أمام اإلراد. الش بية الفحساينية وال ربية 

 واإلسالمية وال المية 
33/9/4634، "43موقع "عربي   

 
 وليةالموقف الرسمي الفلسطيني والمحكمة الجنائية الد .50

 *أحمد بن عثمان التويجري
ف  اجتما  طبر ما يلرس من أرب ة أسابيع مع الةمير ال ةية اإلنسان النبير والمناضر الحر المحام  

الذي يلود الجهود المبذولة لملاضا. النظام  Gilles Deversالفرنس  الشهير السييد جير ديفير 
ارتكب  من جراسم حرس وجراسم ضد اإلنسانية الاهيون  مع مجموعة من المحامين ال الميين عحى ما 

ف  ال دوان الباشم عحى زةي. ، وذلح ف  مكتب  ف  مدينة ليون الفرنسية، جري التباح  حور ما تم 
وما يجس أن يتم ف  اللضية الملدمة للى المحكمة الجناسية الدولية نيابة عن الش س الفحساين  

مها حتى حين   كان من أهم الوثاسق الت  تم اااال  عحيها والسحاة الفحساينية والوثاسق الت  تم تلدي
التوكيالن االتفويضان  الاادران من وةير ال در الفحساين  الدكتور سالم السلا والمدع  ال ام 
الفحساين  األستاذ لسماعير جبر لحسيد جير ديفير من أجر تمثير دولة فحساين والش س الفحساين  

 المحكمة الجناسية الدولية  ف  تلديم أوراق الدعوي للى
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خالر ااجتما  حدثن  ديفير بحرطة وألم عن الا وبات الكثير. والكبير. الت  واجهت  ف  سبير 
الحاور عحى التوكيحين المشار لليهما، وحدثن  بحرطة أكبر عن اانلسامات الشديد. داخر طوي 

اج  فريق المحامين وأهم علبة تحور السحاة الفحساينية حور هذا الشأن واعتلاد  أنها أكبر عاسق يو 
دون استمرارهم ف  انهاو لجراوات هذ  اللضية المهمة جداا ليس عحى مستوي اللضية الفحساينية، 
نما عحى مستوي الجهود اإلنسانية بوج  عام ف  مواجهة جراسم الحرس والجراسم ضد اإلنسانية  وا 

 ن عنها واانتهاكات الكبير. لحلوق اإلنسان ومحاسبة المساولي
تبادلت خالر األسابيع الثالثة الماضية مع السيد جير ديفير عدداا من المكالمات الهاتفية والرساسر 
اإللكترونية حور اللضية وال لبات الت  تواجهها، وكانت وا تةار رايتنا أن الموط  اللانون  لحلضية 

روما األساس الذي أنشست موط  طوي للى درجة كبير.، ف حى رزم دم ماادطة لسراسير عحى نظام 
بموجب  المحكمة الجناسية الدولية، وعحى رزم عدم انضمام دولة فحساين للى المحكمة الجناسية 
الدولية بشكر رسم  وكامر حتى اءن ااألمر الذي طد يوح  باستحالة ملاضا. لسراسير لدي المحكمة 

عة بر وواجبة من الناحية الدولية  لا أن هناح م ايات أخري تج ر الملاضا. ممكنة ومشرو 
 11اللانونية، فلد سبق أن أعحنت السحاة الفحساينية ف  أعلاس ال دوان اإلسراسيح  الهمج  ف  

طبولها باختاا  المحكمة الجناسية الدولية، ووفق الماد. الثانية عشر.  1009كانون الثان  ايناير  
فإن هذا كا  بحد ذات  لحخضو  لحنظام،  من نظام روما األساس لحمحكمة الجناسية الدولية 1الفلر. 

كما أن هناح سابلتين طضاسيتين لدي المحكمة الدولية، أواهما طيام المحكمة بملاضا. لوران طباطبو 
رسيس ساحر ال او السابق بناو عحى مجرد لعالن ساحر ال او طبولها باختاا  المحكمة الجناسية 

ليق أول  ف  جمهورية أوكرانيا حور الجراسم الت  ارتكبت الدولية، وثانيتهما طيام المحكمة بإجراو تح
طبر وخالر فتر. سلوا الرسيس األوكران  السابق فيكتور يانوكوفيتم بناو عحى مجرد طبور 

 بااختاا  دون انضمام كامر وماادطة ماحلة عحى النظام 
بجواس ورد  -نا أحدهم وأ -للد فجع السيد جير ديفير طبر أيام وفجع م   فريق المحامين المشاركين 

من المدعية ال امة لحمحكمة الجناسية الدولية السيد. فاتو بنسودا تلور في  ما نا : "خالر اجتماع  
بالسيد رياغ المالك  اوةير خارجية فحساين  حاولت الحاور من  اأي من رياغ المالك   عحى 

اأي التوكير  1034تموة ايوليو   10تأكيد بأن التوكير الاادر من وةير ال در الفحساين  بتاريخ 
الذي طدمت عحى أساس  الدعوي للى المحكمة  تم لادار  نيابة عن السحاة الفحساينية، لكنن  لم 
أتحق من  جواباا ليجابياا عحى ذلح"  لن من الا س تفهيم مثر هذا التار  من طبر مساور وضع 

ن من المحةن طبر ذلح الش س الفحساين  في  ثلت  وحميح  مساولية الدفا  عن طضاي ا  وماالح ، وا 
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أن تكون اللضايا الوانية الكبري إلخواننا الفحساينيين ساحة لحمناكفات الحةبية والتجاذبات السياسية 
 الضيلة 

للد استاا  الكيان الاهيون  عحى مدي أكثر من ستة وستين عاماا أن ينجو من كر مساولة عحى 
روس اإلباد. ويرتكس جراسم الحرس والجراسم ضد اإلنسانية ف  جراسم  الشني ة المتكرر. وأن يمارس ح

حق لخوتنا ف  فحساين دون أي تردد أو راد ، وطد كان وا يةار السبس الرسيس ف  ذلح كح  فرطة 
هدارها الفر  التاريخية الت  تتاح لها   الليادات السياسية الفحساينية وال ربية وعجةها، وا 

لدولية وما أتاح  نظامها لحدور والش وس المظحومة ومنها الش س لن لنشاو المحكمة الجناسية ا
ن ما ارتكبت  لسراسير من جراسم  الفحساين  من لمكانية ملاضا. من أجرموا ويجرمون بحلهم، وا 
وشناعات ف  عدوانها األخير عحى زةي.، وما ااحس ال دوان من ت اا  دول  مع اللضية 

ريخها، أمور توجس عحى اللياد. الفحساينية أن تبتنم هذ  الفحساينية لم يسبق ل  نظير ف  كر تا
الفراة التاريخية وأن تحاار النظام الاهيون  ف  ساحة اللضاو الدول  ب د أن ثبت أن الساحة 
السياسية يهيمن عحيها النفوذ الاهيون  وأن  ا يمكن أن يتحلق من خاللها لا ما يحلق ماال  

 الاهاينة عحى حساس الفحساينيين 
لنن  نيابة عن فريق المحامين الذين تبرعوا بتلديم الدعوي لدي المحكمة الجناسية الدولية وعحى رأسهم 

أتلدم للى رسيس دولة فحساين السيد محمود  Gilles Deverseالمناضر الكبير السيد جير ديفير 
فحساينيين، وأن عباس بمناشد. عاجحة بأن يتدخر إلنهاو هذا التضارس ف  المواط  بين المساولين ال

يبادر بإبالغ المدعية ال امة لحمحكمة الجناسية بشكر رسم  وعحن  أن ملاضا. الكيان الاهيون  
نما ماحس  عحى جراسم  الت  ارتكبها ف  زة  ف  عدوان  األخير ليست ماحباا فحساينياا فحسس وا 

لاادرين من وةير ال در لنسان  ف  الدرجة األولى، وأن ياكد لها بشكر ا لبس في  أن التوكيحين ا
والمدع  ال ام الفحساينيين يمثالن فحساين والفحساينيين جمي اا، وحبذا لو ف ر هذا من خالر ةيار. 
عاجحة يلوم بها للى المحكمة الجناسية الدولية ف  اهاي ومن خالر ماتمر احاف  ي لد  عند 

 ين  ف  ماالب  المشروعة وال ادلة أعتابها ي حن في  ماالبت  ال الم كح  بأن يساند الش س الفحسا
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أخيراا أزتنم هذ  الفراة ألعبر عن لعجاب  وتلديري الكبيرين لحمحامين والناشاين الحلوطيين 
ال الميين الشرفاو الذين يتادون بكر شجاعة ومروو. لحدفا  عن الش س الفحساين  وطضايا الش وس 

والبروفيسور  Gilles Deverseجير ديفير المظحومة ف  كر مكان وحين، وف  ملدمهم السيد 
-Mireille Fanonوالسيد. ميراي مندس فرانس  Christophe Oberlinكرستو  أوبران 

Mendes-France  
 كاتس س ودي  رسيس منظمة ال دالة الدولية

 31/9/4634الحياة، لندن، 
 
 وحشية الدولة اليهودية .52

 وليم هانا *
ستوي، أن مستويات اإلجهاد، والسكر، وضبا الدم، ارتف ت بين ذكرت خبير. "لسراسيحية" رفي ة الم

ولكن هذ  الخبير. الحساسة واإلنسانية  زة. "اإلسراسيحيين" ارتفاعاا كبيراا، أثناو ال دوان األخير عحى 
جدا، تجاهحت تشخي  ال حر الت  ححت بالش س الفحساين  ف  زة. أثناو الفتر. ذاتها من ال دوان 

بادي البربري     ومن الواض  أن الخبير.، تباضت عن احتمار أن يكون ارتفا  "اإلسراسيح " اإل
الضبا ومستوي سكر الدم لدي "اإلسراسيحيين"، راج اا للى نشوتهم البامر.، الت  بدت عحى وجوههم 
أثناو مسير. ف  تر أبيس، وهم يحتفحون بوحشية، ويرددون ش ارات عنارية، تلور "لم ت  د هنالح 

ويبدو أن الش س اليهودي الذي أطسم ب د  " زة.، ولم يبق فيها أافار"، و"زة. ملبر. مدارس ف 
المحرطة، أن "ا يحد  ذلح مر. أخري"، كان ي ن  أن ا يحد  لحيهود وحدهم، ا ر"البهاسم" الذين لم 

 " يكونوا من "الش س المختار
ن خااس أللا  ف  الكنيست، ونشر  للد أعحن رسيس الوةراو "اإلسراسيح " األسبق، مناحيم بيبن، ضم

 3941يونيو/حةيران ، 16الاحف  "اإلسراسيح "، امنون كابحيوح، ف  احيفة نيوستيتسمان، ف  
رطنا، هو سييد  لننا آلهة ملدسة عحى هذا  األعراق أثناو ال دوان "اإلسراسيح " عحى لبنان     "لن عت

واألعراق األخري،  الحشرات الفها عن ونحن مختحفون عن األعراق الدنيسة، مثر اخت الكوكس 
رطنا، وحوم وحيوانات، وبهاسم ف  أحسن  لن األعراق األخري، ت  تبر ب راةاا  األحوار بالملارنة مع عت

سو  يحكم ممحكتنا الدنيوية ةعيٌم بيد  طضيس من  الدنيسة ومايرنا هو أن نحك م األعراق  آدمياا 
  " وننا باعتبارهم عبيداا لناوسو  يح ق ال وام أطدامنا، ويخدم حديد 
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كذلح طار الرسيس األمريك  جيم  كارتر، ف  مذكرات  عن السنوات الت  طضاها ف  البيت األبيغ، 
لن  كان يمكن لطامة سالم بين ال رس و"اإلسراسحيين"، لوا آراو رسيس الوةراو "اإلسراسيح "، مناحيم 

ويذكر كارتر، أن بيبن، كان ي تلد بأن اليهود  ة الناةيبيبن، المت ابة ال نارية الشبيهة باءراو 
رٌق سييد"، وش س ملدس أسمى من الماريين  كما كان بيبن يامن بأن هللا أراد لحيهود أن  وال رس "عت
فاليهود يتوطون للى األرغ، ويس ون للى  لحسالم يمحكوا األرغ، ولذلح، لم يكن هنالح أي أساس 

 امتالكها 
لاس الحرس ال المية الثانية، يايدون ميثاق األمم المتحد.، واإلعالن ال الم  لن اليهود، كانوا ف  أع

لحلوق اإلنسان، بأن يح بوا أدواراا مهمة ف  الدفا  عن حلوق اإلنسان، ويرويجوا أن حلوق اإلنسان 
ت بير عن ديانتهم ا         واناالطاا من ذلح، راحت "لسراسير" منذ طيامها زير الشرع ، تتشدق 

ارات فارزة، من طبير أنها "الديملرااية الوحيد. ف  الشرق األوسا"؛ وأنها تمحح "الجيم األكثر بش 
 " أخالطية ف  ال الم"، وأنها "تدافع عن نفسها

هنا يجس التذكير بلور وةير الدعاية ف  المانيا الناةية، جوةي  زوبحة، لن ااستمرار ف  ترديد 
  الماا  ها ف  نهاية األكاذيس الكبري، يج ر الناس يادطون

ولكن، من سوو حظ الاهيونية وعحى الرزم من استمرار هيمنتها عحى اإلعالم الجماع ، ورشوتها 
لحةعماو البربيين، بدأت األكاذيس تتآكر، وبدأ كثير من الناس يتساولون عن استمرار "لسراسير" ف  

س "لسراسير" وت اطرس ولذل ال لاس ارتكاس الجراسم ضدي اإلنسانية، ف  منأيا واض  عن  ح، لذا لم تحاسر
عحى ما ارتكبت  من طتر وتدمير أثناو عدوانها األخير عحى زة.، فإن بلية دور ال الم لن تكون 
وحسس، طد فشحت عحى نحو باسس ف  أن تف ر الش و الااسس باإلارار عحى رعاية حلوق اإلنسان 

ال ناري المهووس، بنيامين نتنياهو، لجميع البشر، بر سيثب ت كذلح، أن افتراغ مجرم الحرس، 
سيلور ال الم لننا ندافع عن  شيساا احي ، حين طار: لن ال الم لن يلور  1003الذي اريح ب  عام ،

أنفسنا     لن امريكا ش و يمكن تحريك  بسهولة   تحريك  ف  ااتجا  الاحي      لنها لن تل  ف  
 يايدوننا" اريلنا     لن ثمانين بالمسة من األمريكيين 

مما ا ريس في ، أن طدر. "لسراسير" عحى ااستمرار ف  ااستشهاد بمفاهيم ومبادئ أخالطية يهودية 
انانة، بينما ترتكس ف  الوطت ذات ، أشنع الجراسم، طد زدت سمة وانية راسخة، يجس تحدييها 

عن النفس"، تلتض  ألن احة ادعاو "لسراسير" "الدفا   سافر. وفضحها، وكش  أنها خدعة لجرامية 
ولكن الواطع، هو أن الش س  الفحساين  أن يكون "اإلسراسيحيون" هم ضحايا ال دوان، ا الش س 

الفحساين ، هو الذي كان منذ البداية، ضحية ال اابات اإلرهابية الاهيونية، الت  اردت أبناو  
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ين بماليينهم، هم الذين مورس من مناةلهم وطراهم، وطتحت األلو  من أفراد  أثناو ذلح؛ لن الفحسايني
عحيهم اإلرهاس، وا ردوا من أرضهم؛ والفحساينيون هم الذين ت رضوا لكر أشكار الاللنسانية خالفاا 
لححلوق الابي ية واللانونية؛ والفحساينيون هم الذين ما ةالوا يت رضون لحتاهير ال رط  "اإلسراسيح " 

وهكذا، عندما يلاوم الش س الفحساين  الخاضع  أراضيهم البربري، الذي ي توو بمةيد من سحس 
التفوق الساحق  -دون أن تكون لدي  دبابة واحد.، أو ااسر. ملاتحة أو سفينة حربية -احتالر وحش 

الذي تتمتع ب  دولة نووية تمحح رابع أضخم الجيوم ف  ال الم، مدعومة من الوايات المتحد. دون 
لش س باإلرهاس، بينما يلار عن مجرم  الحرس "اإلسراسيحيين"، طيد أو شرا، عندسذ  يوام أفراد هذا ا

 لنهم "يداف ون عن أنفسهم" 
لن الناس الشرفاو ف  كر مكان، عحيهم واجس أخالط ، اتخاذ تدابير علابية ضد "لسراسير" دون 

ه   كما طار مايكر نيومان، مال  كتاس "الردي عحى "لسراسير""، -فالحليلة الجوهرية لحارا  لبااو 
أن الاهاينة س وا للى السياد. عحى فحساين   ومن هنا ينبع كر ما جاو من بر د: ردي الف ر ال رب  

 ال رطية وكر ما تال       "لسراسير" ه  اإلبن زير الشرع  لحلومية 
 * مال  أمريك  واحف  مستلر اموطع ديسنت فويس 

31/9/4634، الخليج، الشارقة  
 
 كيف نواجه تعاظم قوة حماس؟ .53

 عاموس يدلين
اءن، مع انتهاو الم ارح، ينبب  فح  مسألة اعاد. ت اظم طو. حماس  ف دم ااارار عحى اطامة 

 1031آليات تمنع اعاد. ت اظم طو. حماس ف  نهاية جوات اللتار السابلة "عمود السحاس" ف  
اس المبادر. ، هو، بلدر كبير، "الخايسة األولى" الت  أتاحت لحم1009و"الراا  المابوس" ف  

 الى جولة اللتار الحالية 
ف  موعد سابق من هذا ااسبو  نلر عحى لسان مادر سياس  كبير، عحى ما يبدو وةير الخارجية، 
طول  ان "حماس لم تنتظر حتى وا لحظة واحد. ب د جولة اللتار األخير. وبدأت ف  استسنا  تسححها 

كبير اادعاو وطار: "ا ن ر   أمنىى مادر جولة اخري"  وردا عحى ذلح، نف إلمكانيةتمهيدا 
 م حومات كهذ ، وليس واضحا لنا الى ماذا استند ومن أين استمد هذ  الم حومات" 
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ان خالفات الرأي السياسية بين مدرسة "الرد " وبين مدرسة "ااسلاا" الت  بدأت مع بداية الم ركة 
بالتواةي، ينبب  اجراو فح  مهن  لمسألة األخير. مع حماس، ملبولة وشرعية ف  دولة ديملرااية  و 

 بناو طو. حماس ب د "الجر  الاامد" لبرغ وضع سياسة محموسة تستشر  المستلبر 
من أجر اللور ان حماس ستستأن  مساع  بناو طدراتها ال سكرية فور وط  النار ا حاجة الى 

اغ بان  هكذا ستتار  استخبارات حميمة وحديثة  هكذا تارفت حماس ف  الماض  وينبب  اافتر 
ف  المستلبر ايضا  حماس ه  منظمة خات عحى عحمها الملاومة المسححة وواض  انها ستبذر كر 

بناو طدراتها ال سكرية الت  تضررت بشد. ف  الخمسين يوما من  إلعاد.جهد مستاا ، دون تأخير، 
تين: منظومة الاواريخ م ركة "الجر  الاامد"  للد فلدت حماس طدرتيها ااستراتيجيتين المركةي

ب يد. المدي، الت  تحامت عحى اللبة الحديدية ااسراسيحية ومنظومة اانفاق الهجومية الت  دمرها 
الجيم ااسراسيح  بكامحها تلريبا  كما أن منظومات اخري كمنظومات اانةار من البحر ومنظومات 

 الااسرات الابير. من دون ايارين، فشحت أو تضررت بشد. 
أن حماس تواحت الى وط  لحنار دون أن تحار عحى ش و تلريبا من طاسمة ماالبها  احي 

الاويحة الت  ارحتها، ولكن اسراسير ايضا لم تنج  ف  أن تفرغ عحى المنظمة "اارهابية" اي من 
الماالس المركةية الت  عرضها رسيس الوةراو كهد  لححمحة: تجريد زة. واطامة آليات تراطس منع 

ف  التسويات السابلة ايضا  أسحفنااس  هذا الهد  المتمثر ف  "عدم الت اظم" فوت كما ت اظم حم
ويجدر ان يكون هدفا مركةا لحماالس ااسراسيحية ف  المفاوضات عحى الترتيس، المتوطع أن تبدأ ف  

س   والى أن يتحلق الترتي1034آس  19ف   أعحناللاهر. ب د ثالثين يوما من موعد وط  النار الذي 
اوالذي احتمار ان ي الج بنجاعة مسألة الت اظم ليس عاليا  ماححة حماس ه  استخدام اا  
ال امحين ف  مخارا الاواريخ وآا  لحفر اانفاق ووض هم ف  رأس طاسمة متحل  الرواتس ف  

 المنظمة 
ى ثالثة من المهم الفهم بان الضربة لحماس كانت شديد. ولكنها ليست تامة  من المهم التركية عح

التهريس االت  عالجها الماريون ، منظومة  أنفاقمجاات تت حق بالت اظم المستلبح  لحماس: 
 اانتاو، واانفاق الهجومية 

نفق تهريس وم ظمها دمرها الماريون،  3000 – 400انفاق التهريس: يلدر بان  كان لحماس  - 3
س ست ا  أولوية لتهريس المار ولكن ينبب  اافتراغ بان بضع عشرات مع ذلح نجت وان حما

والسالح ف  هذ  اانفاق  فالمساعدات اانسانية، البذاو، الوطود وحتى مواد البناو ستأت  عحى أي 
 حار برعاية اسراسيحية عبر م بر كرم سالم 
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ف  المسة من هذ  المنظومة  60 – 10منظومة انتاو وساسر اللتار: ينبب  اافتراغ بان  - 1
ااسراسيحية لتدميرها وان مواطع اانتاو هذ  عادت لتنتج بالوتير. ااطاى الممكنة نجت من الجهود 

 المشرواة بوفر. المواد الخام 
منظومة اانفاق الهجومية: م لور التلدير بان أساس عمر الحفريات لحماس يتركة اءن ف   - 1

فاق المدمر.  ومع ذلح، فان انتشار الجث  وال ثور عحى رجار الذرا  ال سكري الذين دفنوا ف  اان
فرضية ال مر يجس أن تكون بان منظومة اانفاق الهجومية ه  ااخري طد بل  منها نفق أو اثنان 

بناسها  وحتى لو فشحت  إلعاد.لم يكتشفا او لم يدمرا بكامحهما، وان حماس ستبذر كر جهد مستاا  
  الذي حللت  اانفاق الهجومية ف  تحليق هدفها ال محيات ، فان الادي الجماهيري وف  الوع

و"اارهابية" لحماس يخحق التةاما متةايدا من جانس المنظمة ةياد. اانشبار بهذ  الوسيحة  وحتى لو 
وبخحق  باإلبلاوتتي  طدرات استراتيجية، فان حماس م نية  أنفاقكان سيمر وطت اوير الى أن تحفر 

بية" موض ية  هد  هذا الحد  سيكون ااعالم استخدام لنفق هجوم  كمناة اناالق ل محية "ارها
واايالم طدر اامكان ف  ظر محاولة التأثير عحى الم نويات ف  بحدات النلس البرب  وعحى رواية 

 الامود حتى ب د نهاية "الجر  الاامد" 
 

 ساسية من التحليل:أمفاهيم 
 اجهة التالية بناو طوتها وااست داد لحمو  إلعاد.حماس ستبذر كر جهد مستاا   - 3
فف  هذ  المرححة تنشبر  –ا ينبب  توطع ت اظم كبير وسريع لحماس ف  المدي الةمن  اللريس  -1

الترميم  وه  ب يد. جدا عن اللدرات الت  كانت لها ف  بداية تموة  وبإعاد.األضرار  بإحااوحماس 
الماض  طدر. ترميم   ومع ذلح، يوجد تخو  بالنسبة لحمدي الب يد، ان حماس اثبتت ف  1034

 وت اظم ماثر. 
ينبب  اافتراغ بأنها ستحلق ف  نجاحاتها وستحاور  –للد اثبتت حماس نفسها كمنظمة تت حم  -1

ت ةية المنظومات الت  حللت لها انجاةات، وكذا ينبب  اافتراغ بانها ستحلق ف  اخفاطاتها ف  ظر 
  بإسراسيرالبح  عن سبر جديد. لحمس 

ماس متشج ة من نجاحها ف  المس بالجيم ااسراسيح  وبالبحدات بواساة نار ا شح أن ح - 4
 ست ةة هذ  المنظومة  فإنهاطذاس  الهاون وبالتال  

ستتم أعمار الت اظم لحماس، طدر اامكان، سرا، ف  ظر محاولة اخفاسها عن ااستخبارات  - 6
 زالفا دفاعيا لنشاا حماس  ااسراسيحية  وينبب  اافتراغ بان السكان المدنيين سيوفرون
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 سيتم الت اظم سواو من خالر الشراو والتهريس الخارج  أم من خالر اانتاو الداخح  ف  زة.  - 9
ادخار محافر الحكم واجهة. األمن لحسحاة الفحساينية الى زة. لن تكف  لمنع ت اظم حماس   - 2

جهة، ومن جهة اخري فان ابو ماةن  فالضربة الت  ت رضت لها لم تكن شديد. بما في  الكفاية، من
فهو يفضر استراتيجية المواجهة السياسية مع اسراسير ف   –زير م ن  بم الجة الموضو  

 الماسسات الدولية 
 

 التوصيات للسياسة:
عحى أجهة. ااستخبارات ان تحذر عندما تنتلر حماس من مرححة "الترميم" واانت ام الى  - 3

تشديد عحى عناار الت اظم وتفاير وتير. ال محية ف  كر واحد. من مرححة "الت اظم" ف  ظر ال
 اللدرات 

عحى اللياد. السياسية أن ت تر  بأهمية التهديد النابع من الت اظم الحال  والمستلبح  لحماس  - 1
 وترجمة التهديد الى ت حيمات محموسة لحجهاة ال سكري، الدبحوماس ، ااعالم  واللانون  

الت اظم يجس أن يكون ف  رأس جدور ااعمار ف  محادثات الترتيس زير موضو  منع  - 1
المباشر. الت  ستدور ف  اللاهر.، اذا لم تنضج المحادثات زير المباشر. الى اتفاق، يلدم جوابا ناج ا 
لحت اظم، يجس بحور. استراتيجية، دون التوافق مع حماس ولكن بالتنسيق مع الماريين واألميركيين 

 بالشكر اافضر مع الت اظم المستلبح  لحماس لحمواجهة 
يجس التأكد والتنسيق مع الماريين وتشديد الجهود لسد عشرات انفاق التهريس المتبلية بين  - 4

 زة. وسيناو 
يجس ااتفاق مع ححفاسنا األميركيين وااوروبيين بان موضو  انتاو وساسر اللتار ااستراتيجية  - 6

بالنسبة لهذ  ااعمار  إلسراسيروان يكون  – إلسراسيرو خا احمر بالنسبة وحفر اانفاق الهجومية ه
 شرعية لح مر بوساسر عسكرية ف  زة. 

ف  اثناو بناو خاة ااعمار لحبنى التحتية المدنية وااطتاادية ف  اللاا  يجس تحديد آلية  - 9
 ناج ة لمنع تسرس المواد ثناسية ااستخدام لحماس 
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  "مسابلة الت حم"  ا يوجد ش و ي يق التحليق والت حم أكثر من اادمان عحى سبق حماس ف - 2
 –مظاهر النار  عحى الجيم ان يحدد لنفس  المجاات الت  يجس أن يتحسن فيها وعحى رأسها 

 النوعية  ل هدا المبادر.، الحداثة، المفاجأ.، الحيحة، ادار. ب د الةمن وكذا ااستخبارات 
 نظرة عليا

31/9/4634، ة الجديدة، رام هللاالحيا  
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