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 ى إلتّسلحعاموس جلعاد: حماس باشرت من جديد ببناء إألنفاق وإلعودة إل .0

زهير أندراوس: خالًفا لما كان قد صّرح به مصدر إسرائيلّي رسمّي األسبوع الفائت، والذي –الناصرة 
قال إّن حركة حماس باشرت من جديد ببناء األنفاق والعودة إلى التّسلح، قال رئيس الهيئة السياسية 

اس مُنشغلة اآلن في إعادة إعمار واألمنية في وزارة األمن اإلسرائيلّية، عاموس غلعاد، إّن حركة حم
 قطاع غّزة، الفتًا إلى أّنها غير قادرة على تنفيذ المهمتين في آٍن واحًد.
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وجاءت أقوال الجنرال في االحتياط غلعاد في لقاء أجرته معه القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلّي، 
سؤال قال إّن مصر ترى في أمس السبت، ضمن برنامج )واّجه الصحافة(. وفي معرض رّده على 

حركة حماس تنظيًما إرهابًيا، ألّن حركة حماس، بحسب تعبيره، هي الفرع الفلسطينّي لحركة اإلخوان 
الُمسلمين، مؤكًدا على أّن الحركة لم تتنازل حتى اللحظة عن رفضها القاطع بإدراج قضية نزع سالح 

التي ستجري عّما قريب في القاهرة، وألمح الُمقاومة على جدول أعمال المفاوضات غير الُمباشرة، 
بأّن إسرائيل ستنتهج سياسة المماطلة في محادثات القاهرة من أجل التوصل إلى وقف إطالق نار 
طويل األمد في غزة، وأوضح إّنه حتى اآلن لم يّتم تحديد الموعد النتهاء المحادثات والتي قد تستمر 

اق القاهرة فإّن المحادثات ينبغي أن تبدأ بعد شهر من وقف فترة طويلة جًدا، ولفت إلى أّنه حسب اتف
 القتال، لكن لم ُيحدد موعد النتهائها وقد تستغرق وقًتا طوياًل.

وزعم في سياق المقابلة أّن حركة حماس تعيش فترًة صعبًة جًدا بعد أْن وضعت الحرب أوزارها، 
بوقف إطالق النار، على الرغم من أّن وللتدليل على ذلك، شّدّد الجنرال غلعاد، فإّن حماس قبلت 

 الشروط التي وضعتها لم تُقبل من الجانب اإلسرائيلّي، على حّد تعبيره.
وأضاف غلعاد أّن اإلعالن المصري اعتمد على ثالث قواعد أساسّية: وقف أطالق النار بدون 

تفاق وقف شروط، بدء إعمار قطاع غزة، بدء محادثات بعد شهر من وقف القتال للتوصل إلى ا
إطالق نار طويل األمد، وشّدّد على أّن المصريين لم ُيحددوا الفترة الزمنّية النتهاء المحادثات بعد 

 شهر من وقف القتال بين الجانبين.
وقال إن حماس قبلت وقف إطالق النار بدون شروط ألّنها لم تعد تستطيع تحمل ضربات الجيش 

حقائق وقرائن، وليس على تقديرات، على حّد قوله، كما أضاف  اإلسرائيلّي، الفتًا إلى أّنه يعتمد على
أّن إسرائيل ال ُتعارض المشاركة في إعادة إعمار قطاع غّزة، ألّنها ال ُتعادي الشعب الفلسطينّي. وفي 
الوقت عينه، نفى األنباء التي تحدثت عن أّن رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين نتنياهو، ال ُيريد 

 محادثات القاهرة. العودة إلى
وفي معرض رّده على سؤال حول نزع سالح حماس، قال الجنرال اإلسرائيلّي إّن حماس ترفض حتى 
النقاش في الموضوع، ولكّنه أضاف أّن وضع الحركة اليوم يختلف تماًما عن وضعها قبل العملية 

مهورّية اإلسالمّية اإليرانّية العسكرّية األخيرة ضّد القطاع، فمصر ترى في الحركة حركة إرهابّية، والج
تجد صعوبة بالغة في تهريب األسلحة إلى القطاع، وشّدّد على أّن الفرق بين حماس قبل العملية 
وحماس بعد العملية العسكرّية يتجّلى في أّن الحركة باتت ضعيفًة جًدا، وهي غير مهتمة اآلن بإعادة 
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ن، بأّنه في أّول ُسّلم أولوياتها إعادة البناء في القطاع، بناء ترسانتها العسكرّية، ألّنها تعلم علم اليقي
 ولكّنه أضاف أّن حماس سُتحاول القيام بذلك في الُمستقبل، على حّد قوله.

وفي معرض رّده على سؤال قال إّن حماس ما زالت تملك الصواريخ، ومن الناحية النظرّية والعملّية 
ولكن عليها أْن تُفّكر في الرّد اإلسرائيلّي، الفتًا إلى أّن بإمكانها إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل، 

الظروف في المنطقة ال تعمل لصالح حركة حماس. على صلٍة بما سلف، ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية 
العامة صباح اليوم أّن الواليات المتحدة األمريكية أعلنت أّنها توافقت مع إسرائيل على ضرورة 

 ما دمره العدوان األخير على قطاع غزة. اإلسراع في إعادة إعمار
وبحسب ما نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن بياٍن لوزارة الخارجية األمريكية أنهما أكدتا أهمية تعزيز 
موقع السلطة الفلسطينية في ذلك، وشّدّدت واشنطن على أهمية تحقيق اتفاق طويل األمد بين 

القطاع، ولفتت اإلذاعة إلى أّن البيان صدر عقب  إسرائيل والفلسطينيين عقب الجولة األخيرة في
سرائيل، التي يترأس وفدها وزير الشؤون  انتهاء جولة من الحوار اإلستراتيجّي بين أمريكا وا 

 يوفال شطاينتس. االستراتيجية
 54/9/0254رأي إليوم، لندن، 

 
 ات إلثنائيةعباس يستقبل وزير إلخارجية إلكويتي إلشيخ إلصباح ويبحث معه تطوير إلعالق .2

وفا: بحضور الرئيس محمود عباس، وقعت دولتا فلسطين والكويت  –رام هللا-القدس المحتلة 
 الشقيقتان اتفاقية للتعاون الثنائي، ومذكرة تفاهم في المجال السياسي.

ووقع االتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب الفلسطيني، وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، وعن 
الكويتي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ الصباح خالد الصباح. وتنص االتفاقية  الجانب

األولى، على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت، وحكومة دولة فلسطين، وتنص 
 مذكرة التفاهم على إقامة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين.

رئيس عباس استقبل ظهر أمس، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، الشيخ الصباح. وقال وكان ال
المالكي، في مؤتمر صحفي مع الشيخ الصباح، عقب لقائه مع الرئيس عباس، إن هذه الزيارة 
تاريخية بكل معنى الكلمة. وأضاف، أن الرئيس عباس بحث مع الضيف الكويتي الكبير، العالقات 

ية تطويرها، خاصة أن هذه الزيارة تمثل منعطفا مهما في هذه العالقة ألنها تفتح صفحة الثنائية وكيف
 جديدة لتعميقها وتعزيزها.



 
 

 

 

 
           7ص                                     3345 إلعدد:     51/9/0254 إالثنين إلتاريخ:

 

وأشار المالكي إلى أن البلدين وقعا على اتفاقيتين في غاية األهمية، األولى تتعلق بإنشاء لجنة 
ق هذه العالقات األخوية نحو وزارية تكون بمثابة مظلة جامعة بين الطرفين للبحث في كيفية تعمي

األفضل، وأعرب عن أمله بانعقاد االجتماع األول لهذه اللجنة المشتركة في القريب العاجل، وان 
ولفت إلى أن االتفاقية الثانية التي وقعت تتعلق بإنشاء لجنة مشاورات سياسية  يكون في فلسطين.

هذه المشاورات السياسية قريبا على مستوى بين وزارتي الخارجية في فلسطين والكويت، آمال أن تبدأ 
وقال المالكي: "قّيمنا خالل اللقاء األوضاع في المنطقة ككل، وهي هامة لفلسطين  وكالء الوزارتين.

والكويت أيضا، وتطرقنا إلى الترتيبات الجارية لعقد الجمعية العامة لألمم المتحدة، وكيفية االستفادة 
لعالم لترجمة ما تم االتفاق عليه في اجتماع وزراء الخارجية من الحضور المكثف لزعماء دول ا

العرب حول الذهاب إلى مجلس األمن لتقديم مشروع قرار يتعلق بتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل 
قامة الدولة الفلسطينية على حدود عام   وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين". 5991وا 

في أجواء ايجابية، ما يعكس قوة العالقات الثنائية الحالية بين دولتي  وأشار إلى أن المناقشات كانت
 الكويت وفلسطين، "نحن سعداء بهذه الزيارة الهامة، والتي نتمنى تكرارها".

من جانبه، أكد سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب أن زيارة الشيخ صباح الخالد الصباح هي 
واليوم الدعم لفلسطين من قلب  5991ي لفلسطين منذ عام تاريخية كونها زيارة أول مسؤول كويت

فلسطين والقدس، مشددًا على أن فلسطين على سلم "أولويات" القيادة الكويتية التي تدعم القيادة 
قامة الدولية الفلسطينية المستقبلة على  الفلسطينية في مساعيها وخطواتها السياسية إلنهاء االحتالل وا 

 ها القدس.وعاصمت 5991حدود عام 
 51/9/0254إلحياة إلجديدة، رإم هللا، 

 
 "إلشرق إألوسط": عباس في باريس لعرض خطته إلنهاء إالحتالل إإلسرإئيلي .3

رام هللا: قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يزور 
ند في باريس، سيحاول الحصول دعم فرنسا يوم الجمعة المقبل ويلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هوال

 باريس لخطة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي التي عرضت على واشنطن أخيرا".
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"الشرق األوسط" فإن "عباس يقدر الدور الفرنسي المهم في مسيرة 

 عملية السالم والضاغط على واشنطن كذلك".
م دولي لخطته في الوقت الذي رفضت فيه اإلدارة ويريد عباس، بحسب المصادر، تجنيد دع

األميركية أي تحرك منفرد من قبل السلطة الفلسطينية تجاه مجلس األمن الدولي. وقالت المصادر إن 
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عباس سيطرح على هوالند تفاصيل الخطة بما في ذلك استعداد الفلسطينيين لمفاوضات تبدأ بترسيم »
ى كل القضايا النهائية. وسيطلب منه ممارسة الضغوط على الحدود وتنتهي خالل عام باالتفاق عل

طالق مفاوضات يتوقف خاللها االستيطان، ألن  سرائيل، كذلك، في نقطة ترسيم الحدود وا  واشنطن وا 
من شأن ذلك تجميد كل الخطوات المتعلقة بالذهاب إلى مجلس األمن أو االنضمام إلى مؤسسات 

 «.دولية ومحاكمة قادة إسرائيلدولية من بينها المحكمة الجنائية ال
وتأتي زيارة عباس إلى فرنسا قبل ذهابه للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 سبتمبر )أيلول( الحالي في نيويورك. 14المقرر في 
الرئيس عباس »وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة الصحافة الفرنسية 

ه إلى باريس ليومين، قبل التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لألمم سيتوج
 «.المتحدة

التي أصبحت خطة »وبحسب أبو ردينة فإن عباس سيطلع الرئيس الفرنسي على خطته السياسية 
الفلسطينية عربية للتقدم بمشروع قرار في مجلس األمن الدولي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

 «.ودعوة إسرائيل لالنسحاب منها فورا 5991المحتلة منذ عام 
 51/9/0254إلشرق إألوسط، لندن، 

 
دخال  .4  شاحنة موإد بناء لغزة يوميا   0222أبو شهال: نحتاج إلى فتح ستة معابر وإ 

ر معاب 9أيمن قناوي: أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهال، الحاجة إلى فتح  -القاهرة 
دخال   سنوات. 3شاحنة مواد بناء يوميا حتى نتمكن من إعادة إعمار غزة خالل سنتين إلى  1000وا 

وقال وزير العمل الفلسطيني على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة، اليوم األحد، إن إسرائيل 
تاج إلى شاحنة مواد بناء يوميا فمعنى ذلك سنح 500إذا نجحت في تطبيق السيناريو وهو إدخال 

وأكد أن كمية الردم التي قدرت من األمم  سنة قادمة. 51-51إعادة األعمار في فترة تتراوح من 
 ? من الصواريخ والقنابل التي لم تنفجر50مليون طن بداخلها  1.1المتحدة في قطاع غزة بنحو 

الكمية وأضاف: نحن كحكومة لجأنا إلى قانونيين وخبراء دوليين لبحث ما يمكن فعله في هذه 
 مليون دوالر. 31.1الضخمة، مشيرا إلى أن تكلفة نقل وعزل المواد المتفجرة منه سيكلف الحكومة 

مليار دوالر لبناء ما تم تدميره في قطاع غزة وفق تقديرات حكومة  9.1وقال إننا في حاجة إلى 
 االتحاد األوروبي.الوفاق بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية، باإلضافة إلى البنك الدولي و 

 51/9/0254إلشرق، إلدوحة، 
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 مسافرإ  يغادرون قطاع غزة عبر معبر رفح 062هيئة إلمعابر:  .5

مسافرًا من حملة اإلقامات والجنسيات األجنبية والمصرية قطاع غزة، عبر معبر رفح  190غادر 
 البري، اليوم األحد، باتجاه مصر.

حافالت تقل  1رة الداخلية الفلسطينية في بيان صحفي، إن وقالت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزا
مسافرًا من أصحاب اإلقامات والجنسيات األجنبية والمصرية تمكنت، اليوم األحد، من مغادرة  190

 قطاع غزة معبر رفح باتجاه األراضي المصرية".
ر أسباب مسافرا من مغادرة غزة، دون أن ذك 11وأوضحت الهيئة أن السلطات المصرية منعت 

 مسافًرا تمكنوا من الوصول للقطاع قادمين من األراضي المصرية. 383وأشارت إلى أن  ذلك.
 54/9/0254فلسطين أون الين، 

 
 وزير إلصحة إلفلسطيني يثمن موقف إألردن في تقديم إلمساعدإت إالغاثية وإلصحية لغزة .6

لملك عبد هللا الثاني ابن الحسين عمان: قال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور جواد عواد ان جاللة ا
يسعى دائما لدعم الموقف الفلسطيني وهناك تشاور بين القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين 
حول مختلف القضايا، مشيرا الى ان الرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات ممتازة وجيدة وهناك 

 تحذيرات شديدة اللهجة بالنسبة لباب المغاربة.
ي حديث لـ "الدستور" ان األردن رئة فلسطين وما يحصل عندنا ينعكس إيجابًا أو سلبًا واضاف ف

عليه، مثمنا دور الهيئة الخيرية الهاشمية والمؤسسات الصحية االردنية في تقديم المساعدات االغاثية 
كز مر  39مستشفيات و 9والصحية لألهل في غزة خالل العدوان االسرائيلي على القطاع، مبينا ان 

 رعاية صحية دمرت بشكل كلي أو جزئي في القطاع.
 51/9/0254إلدستور، عمان، 

 
 وزإرة إلخارجية إلفلسطينية تدين إقتحامات إلمستوطنين للمجسد إألقصى .7

بترا: دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة اقتحامات المستوطنين والجنود  –القدس المحتلة
ك بمدينة القدس المحتلة، والتي اخرها بزعامة اإلرهابي العنصري االسرائيليين للمسجد األقصى المبار 

 كما دانت فرض الحصار على المسجد ومنع المصلين المسلمين من الدخول إليه. فيغلين.
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وحّذرت الوزارة في بيان لها أمس من التعامل مع التقسيم الزماني الحاصل للمسجد األقصى المبارك 
 وصول إلى تقسيمه المكاني.كأمر واقع مسّلم به، ومقدمة لل

وحّملت الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه االنتهاكات وتداعياتها، وتعتبرها بمثابة 
 دعوات إسرائيلية مدروسة وممنهجة إلدخال المنطقة في الحرب الدينية والطائفية.

 51/9/0254إلرأي، عمان، 
 
 للقدس من سكانها إلعربنائب فلسطيني يحذر من خطورة إفرإغ إالحتالل  .8

قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس، أحمد عطون، أن دولة االحتالل  رام هللا:
اإلسرائيلي "تتعامل بعنجهية وتضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط" فيما يتعلق بقضية إبعاد النواب 

خاصة لـ "قدس برس"، أن وأكد عطون في تصريحات  المقدسيين وأي قرار يخص القدس المحتلة.
قرار إبعاد نواب ووزير القدس "يتنافى مع كل المواثيق واألعراف الدولية، والتي تمنع إبعاد أي مواطن 
عن مكان سكناه"، وقال: "نحن ال زلنا مبعدين إلى الضفة الغربية، وال نستطيع مغادرة رام هللا ألننا 

وحذر عطون، وهو عضو  إلى القدس".نرفض استالم أي وثائق تنتقص من حقنا في العودة 
 التشريعي عن كتلة "التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، 

من أن قرار إبعاد نواب القدس ووزيرها، لو حدث فعاًل، "فسيشير إلى إبعاد الفلسطينيين عن القدس 
أن االحتالل يماطل في إصدار وتفريغ المدينة من سكانها، ويصبح هذا اإلجراء قانونيًا". وأشار إلى 

 حكم بقضية إبعاد النواب.
ذا مرر هذا القرار  واستدرك: "معركتنا في هذه القضية هي معركة على ديموغرافية المدينة المقدسة، وا 
بحق النواب، فإنه سيشرعن على كل أهالي المدينة المقدسة، حتى يتم إفراغها من سكانها 

عتبر القضية خطيرة وسابقة في تاريخ كيانه، وبناء عليه تم رفع وأضاف: "االحتالل ا  الفلسطينيين".
 قاضيًا". 51-9قضاة لينظر فيها لدى هيئة المحكمة العليا كاملة، أي من  3هيئة التمثيل من 

 54/9/0254، قدس برس
 
 مشير إلمصري: أوسلو قّسمت شعبنا وإلمقاومة وحّدته .9

ة الموقف الفلسطيني )السياسي والعسكري( في قال القيادي في حركة حماس مشير المصري: إن وحد
وجــه العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى قطــاع غــزة، تعــد األولــى مــن نوعهــا منــذ توقيــع اتفاقيــة "مدريــد" 

 ، واللتين أحدثتا انقساًما فلسطينًيا داخلًيا منذ تاريخ توقيعهما.93، وكذلك "أوسلو" 95
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ت "أســبوع المقاومــة" فــي مســجد الجمعيــة اإلســالمية وأضــاف المصــري، خــالل كلمتــه فــي افتتــاح فعاليــا
بالنصـــيرات وســـط قطـــاع غـــزة: إن "وحـــدة الموقـــف السياســـي فـــي مفاوضـــات القـــاهرة، ووحـــدة العمـــل 
العســكري المشــترك مــن أبــرز مالمــح المواجهــة األخيــرة"، مؤكــًدا أن المقاومــة وشــعبها الــذي احتضــنها 

 .جماهيرًيا سجال انتصاًرا جديًدا ضد "إسرائيل"
وتــابع: "حتــى الفصــائل التــي ال تتبنــى خيــار المقاومــة، إال أنهــا تبنــت مطالبهــا الجامعــة لحقــوق أبنــاء 
شعبها في المفاوضات غير المباشرة"، مرجًحا في الوقت ذاته، أن تعود تلـك المفاوضـات فـي موعـدها 

 المحدد بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي الستكمال المباحثات المتبقية.
ه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي د. سمير زقـوت، أن المقاومـة الفلسـطينية بدور 

حققـــــت انتصـــــاًرا تاريخًيـــــا ضـــــد االحـــــتالل اإلســـــرائيلي، مســـــتداًل بشـــــهادات عســـــكرية لقـــــادة عســـــكريين 
 إسرائيليين، وأخرى بشهادات عسكرية ميدانية للمقاومة الفلسطينية.

لمقاومــة فكــرت بطــرق إبداعيــة عســكرية، وخرجــت بقادتهــا وســالحها بعــد وقــال زقــوت، خــالل كلمتــه: "ا
 إعالن التهدئة"، وذلك في رسالة تؤكد أنها ما زالت بخير، وأنها مستعدة ألية مواجهة أخرى.

يوًمــا، فيمــا خســرت  15وأضــاف، "فلســطين خرجــت للعــالم الــذي تضــامن معهــا طــوال أيــام العــدوان، 
ا، وأثبتت أنها دولة إجرامية"، مشيًدا في الوقت ذاته، بكافة المحاوالت )إسرائيل( موقفها وصورتها دوليً 

 الدولية التي ستجرها إلى المحاكم الدولية سواء الرسمية أو الرمزية.
 54/9/0254فلسطين أون الين، 

 
 يحيى موسى: إتفاق أوسلو جلب إلكوإرث وإلخطايا إلوطنية للفلسطينيين .01

فـي حركـة حمـاس يحيـى موسـى فـي حـديث إلـى "السـفير"، أن "اتفـاق  كونا، وفا، رويترز: أكـد القيـادي
أوسلو جلب الكوارث والخطايا الوطنية للفلسطينيين منذ أن تم التوقيع عليه، إلى جانب هدفه األساس 
تضـــييع أرض فلســـطين وضـــرب وحـــدة الشـــعب الفلســـطيني مـــا بـــين الشـــتات والـــداخل، باإلضـــافة إلـــى 

دخالــه فــي حالــة فــي المئــة  80التنــازل عــن حــوالي  مــن أرض فلســطين وتقســيم الشــعب الفلســطيني وا 
 احتواء ثقافي وأمني وسياسي".

وقـــال موســـى "إننـــا وبعـــد عشـــرين عامـــًا مـــن توقيـــع االتفـــاق، أصـــبحنا نشـــهد كـــوارث وطنيـــة اســـتغلها 
االحتالل بتعميق احتالله وزيادة المستوطنين والمستوطنات، وفي تهويد القدس الذي كان يتواجـد فيهـا 

ألف مستوطن، فضاًل عن تراجع  900ألف مستوطن في السابق، واآلن أصبحوا حوالي  500حوالي 
 االقتصاد الفلسطيني إلى الخلف".
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ولفت موسى، إلى أنه "كان من الممكن البناء على بعض اإليجابيات في االتفـاق مـن خـالل التطبيـق 
تفــــاق، مشــــددًا علــــى أن الشــــعب العملــــي علــــى األرض، لكــــن االحــــتالل تحلــــل مــــن التزاماتــــه تجــــاه اال

 الفلسطيني أصبح بال مشروع وطني وبال إستراتيجية وطنية وبال وحدة وطنية".
  51/9/0254إلسفير، بيروت، 

 
 يحيى رباح: إتفاق أوسلو كان إنجازإ  للفلسطينيين لكن إلرإعي إألمريكي لم يكن نزيها   .00

لحركة فتح في قطاع غزة يحيى رباح، إن اتفاقيـة كونا، وفا، رويترز: قال عضو الهيئة القيادية العليا 
أوســلو لـــم تســـبب كــوارث وطنيـــة، الفتـــًا إلـــى أّن ذلــك "كـــالم غيـــر سياســي علـــى اإلطـــالق، ألّن الـــذين 
يتشـــبثون اآلن بمكاســــب فــــي فلســــطين ســــواء حركـــة حمــــاس أو أي مــــن فصــــائل المعارضــــة أصــــبحوا 

 لو".موجودين داخل السلطة الفلسطينية بناًء على اتفاق أوس
وفـي حــديث مــع "الســفير"، شــّدد ربــاح علــى أن "إسـرائيل" أخلّــت باالتفــاق، وأن الراعــي األميركــي لــه لــم 
يكـــن نزيهــــًا فــــي تطبيقــــه علــــى األرض، وهــــو مــــا تـــرجم فعليــــًا، مؤكــــدًا علــــى أن "االتفــــاق كــــان إنجــــازًا 

فـــاق اعترفـــت للفلســـطينيين، خصوصـــًا أن إســـرائيل كانـــت تتنكـــر لوجـــود الشـــعب الفلســـطيني وبعـــد االت
بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثـل شـرعي ووحيـد للشـعب الفلسـطيني". ولفـت إلـى "أن الحلـف العربـي 
واإلسالمي كان ضعيفًا ولم يقف مع الفلسطينيين إبان االتفاق، على عكس حلفاء إسرائيل الذين وقفوا 

 إلى جانبها ودعموها".
الكويتي صباح خالد الصباح إلى مدينة رام هللا في وبرغم ذلك، علق رباح، على زيارة وزير الخارجية 

الضفة الغربية المحتلة، قائاًل إنها ستفتح لمرحلة جديدة من الوعي العربي والشعور بالمسؤولية العربية 
 تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضــاف أن هــذه الزيــارة "هــي األولــى مــن نوعهــا لدولــة عربيــة لــيس لهــا عالقــات مــع إســرائيل"، مشــددًا 
ى "ضرورة االستمرار في مثل هذه الزيارات من قبل مختلف الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية عل

  والوقوف عند مسؤولياتها تجاهها".
واعتبــــر أنــــه "عنــــدما يكــــون لــــك أخــــوة يعــــانون ويــــالت االحــــتالل، فعليــــك أن تــــزورهم وتتعــــرف علــــى 

 أوضاعهم، وأن تقف معهم وال تشير لهم عن بعد".
   51/9/0254يروت، إلسفير، ب
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 حماس: قطر لم تطلب من مشعل مغادرة أرإضيها .02
عمان ـ  نادية سـعد الـدين: أكـدت حركـة حمـاس أن "قطـر لـم تطلـب مـن رئـيس مكتبهـا السياسـي خالـد 
مشعل مغادرة أراضيها، وال تخفيض تمثيل الحركة فيها"، وذلك على غرار القرار المتعلق بقيادات مـن 

 ين لديها.جماعة اإلخوان المسلم
وقــال القيــادي فــي حمــاس أحمــد يوســف إنــه "لــم ُيطلــب مــن الحركــة تخفــيض تمثيلهــا فــي الدوحــة، ولــم 
يصل إليها أي مطلب أو تمارس عليها أي ضغوط في هـذا الشـأن، كمـا لـم يطلـب مـن مشـعل مغـادرة 

 األراضي القطرية".
ـــ"الغد" مــن فلســطين المحتلــة، إن "عالقــة مشــعل بــأفراد األســر  ة الحاكمــة فــي قطــر آل ثــاني وأضــاف، ل

وطيــدة يزيــد عمرهــا علــى العشــرين عامــًا، كمــا عالقتــه بــاألمير القطــري الشــيخ تمــيم بــن حمــد آل ثــاني 
 التي يسودها أجواء التفاهم واالحترام المتبادل".

إلى ذلك، قال يوسف إن "حماس ليست معنية بأي مناكفات سياسية وا عالمية مع حركـة "فـتح"، حيـث 
نازالت المطلوبة وأخلت المواقع لحكومة الوفاق الوطني، وطلبـت منهـا بتسـلم مهامهـا فـي قدمت كل الت

 غزة".
وأضــاف إن "الســلطة والحكومــة تنكرتــا لمــا تــم التفــاهم عليــه فــي اتفــاق الشــاط ، الــذي أبــرم فــي نيســان 
)إبريـــل( الماضـــي، بخصـــوص رواتـــب المـــوظفين، حيـــث تـــم التعامـــل معهـــم وكـــأنهم ليســـوا جـــزءًا مـــن 

 وطن".ال
ونـــوه إلـــى "حـــرص حمـــاس، حينهـــا، علـــى وضـــع لبنـــات الحلـــول والتقـــدم بمقتـــرح بـــأن يـــتم جمـــع المـــال 
المخصــص للرواتــب ســويًا وعــدم تحميــل الســلطة أعبــاء ماليــة، فيمــا وعــدت قطــر بتقــديم الــدعم الــالزم 

 حتى االنتخابات القادمة".
ان"، الفتـًا بـأن "حمـاس تنتظـر وصـول إال أن "السلطة اختارت السبيل األخير الذي دفـع باتجـاه االحتقـ

الوفــد الخماســي الــذي شــكلته "فــتح" مــؤخرًا"، مــن أجــل الحــوار حــول مختلــف القضــايا الخالفيــة بهــدف 
زالة العقبات أمام إنهاء االنقسام.  تعزيز الوحدة الوطنية، وا 

 51/9/0254إلغد، عّمان، 
 
جرإؤه .03  عملية ناجحة بتركيا حماس: إصابة إلقيادي إلعلمي خالل إلعدوإن على غزة وإ 

كشـفت حركـة حمــاس، عـن إصــابة أحـد قادتهــا البـارزين خـالل الحــرب اإلسـرائيلية األخيــرة علـى قطــاع 
جرائه عملية "ناجحة" في تركيا. 15غزة، التي استمرت   يوما، وا 
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وقالــت الحركــة فــي تصــريح مقتضــب، اليــوم األحــد، إّنهــا تتقــدم بالتهنئــة للقيــادي البــارز عمــاد العلمــي، 
ناسبة سالمته بعد إجراء عملية جراحية لقدمه اليمنى، أجريت له في إحدى المستشفيات التركية إثر بم

 إصابته في معركة "العصف المأكول".
ولم تكشف حركة حماس عن إصابة العلمي خالل الحرب، غيـر أنهـا أضـافت فـي بيانهـا الـذي صـدر 

للمكـــان الـــذي كـــان متواجـــًدا فيـــه خـــالل  اليـــوم: "العلمـــي أصـــيب بعـــد اســـتهداف أحـــد المنـــازل المجـــاورة
 العدوان اإلسرائيلي األخير".

واعتبرت حماس أن قياداتها السياسية والعسكرية "كانت وستظل دائما تشارك أبناء الشـعب الفلسـطيني 
 مصابهم وتضحياتهم بالنفس وبالولد والمال".

يسمها أن عماد العلمي قد فقد  وكان موقع " والال " العبري نشر الجمعة الماضية نقال عن مصادر لم
رجليــه أثنــاء محاولتــه الخــروج مــن ملجــأ تحــت األرض وســط غــزة للــذهاب إلــى القــاهرة للمشــاركة فــي 

 مفاوضات وقف إطالق النار.
وفي التفاصيل قال الموقع، إن العلمي كان يهم بمغادرة الملجأ بواسطة مصعد صغير مخصص لهـذه 

لـى إصـابته بكسـور خطيـرة فـي قدميـه نقـل علـى أثرهـا للمستشـفى الغاية لكن المصـعد انهـار، مـا أدى إ
حيــث تــم بتــر قدميــه لخطــورة اإلصــابة، مــا منعــه مــن التوجــه للقــاهرة فقــررت حمــاس إيفــاد خليــل الحيــة 

 بدال عنه.
 54/9/0254فلسطين أون الين، 

 
 إلجبهة إلعربية: إلقيادة إلفلسطينية سترفض طلب نزع سالح إلمقاومة .04

ميل شحادة عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية وأمـين عـام الجبهـة حسن جبر: قال ج
العربية الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية تتوقع مفاوضات شاقة مع إسرائيل والتي من المتوقع أن تبـدأ 

 في القاهرة بعد نحو أسبوعين.
ـــ"األيام" أن األشــقاء المصــريين لــم يحــددوا موعــدا  للقــاء والمفاوضــات غيــر المباشــرة مــع وأكــد شــحادة ل

 إسرائيل مؤكدا أنهم لم يرسلوا حتى اآلن دعوات للوفد الفلسطيني الموحد للقدوم إلى مصر.
ونــوه إلــى أن القيــادة ســتطرح قضــايا األســرى مــن الدفعــة الرابعــة الــذين لــم تطلــق ســراحهم إســرائيل إلــى 

رائيل اعتقـالهم فـي أوقـات سـابقة إضـافة جانب األسـرى المحـررين مـن صـفقة شـاليط والـذين أعـادت إسـ
دخال مواد البناء إلى قطاع غزة ورفع الحصار. عادة اإلعمار وا   إلى قضايا الميناء والمطار وا 

 وأضاف، سالح المقاومة يمكن طرحه ونقاشه خالل الحل النهائي وليس اآلن.
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مكانية أن تنعك س على مفاوضات القاهرة وعن الخالفات واألجواء المتوترة بين حركتي فتح وحماس وا 
قـــال شـــحادة، إن موضـــوع الوفـــد الموحـــد شـــيء والعالقـــات الثنائيـــة والمصـــالحة شـــيء آخـــر مؤكـــدا أن 
المطالــب التــي ســـيطرحها الوفــد الفلســطيني الموحـــد هــي مطالـــب القيــادة ولــيس لهـــا عالقــة بالعالقـــات 

 الثنائية بين "فتح" و"حماس".
 51/9/0254إأليام، رإم هللا، 

 
 د: إلمقاومة تعيد رسم إلخارطة وتستعد للجولة إلقادمةفتحي حما .05

غــزة: أكــد فتحــي حمــاد وزيــر الداخليــة فــي حكومــة غــزة الســابقة أن المقاومــة قفــزت قفــزًة كبيــرة لألمــام 
 وسجلت انتصارًا في وجدان العالم من حول فلسطين بالمعركة األخيرة.

م"، إن المقاومــة فاجــأت االحــتالل فــي وقــال حمــاد فــي تصــريحات لمراســل "المركــز الفلســطيني ل عــال
 معركة "العصف المأكول" بأدائها الميداني على مدى تطور الصواريخ والعمليات النوعية المختلفة.

وأشار إلى أن معركة "العصف المأكول" أعادت رسم الخارطة السياسية، وأن هناك تفاؤل في المحـيط 
ي عـدد مــن دول المنطقـة، وكــل ذلـك سيصــب العربـي بعـد صــعود لكثيـر مــن الثـوار وأصــحاب الحـق فــ

 كما قال. -في تقوية المقاومة
وأضاف: "عندما خرج الناس فرحين بنصر هللا كـان المقـاومون قـد عـادوا لمـواقعهم وثكنـاتهم العسـكرية 

 وهذا خير دليل على يقظتهم وتواصلهم في العمل".‘استعدادا للمرحلة والجولة القادمة
دمًا وانتصارًا في الجوالت القادمـة بشـكل جديـد يتراجـع فيـه العـدو، متفـائاًل وتوقع أن تسجل المقاومة تق

 بتحرير عدد من المدن في فلسطين المحتلة التي تخضع اآلن لالحتالل.
 51/9/0254إلمركز إلفلسطيني لإلعالم، 

 
 "إلمصري إليوم": تجاهل إلقاهرة يدفع فتح وحماس لعقد لقاء "حسم إلمصير" في غزة .06

فلسـطينية مطلعـة أن لقـاًء مرتقبـًا سـُيعقد بــين حركتـي فـتح وحمـاس فـي غـزة خـالل أيــام  أكـدت مصـادر
الحتــواء الخالفــات بــين الحــركتين، ووقــف االنتقــادات المتبادلــة التــي تفّجــرت عقــب وقــف إطــالق النــار 
بــين حمــاس وقــوات االحــتالل اإلســرائيلي. وشــددت علــى أن االجتمــاع سيحســم مصــير القطــاع خــالل 

مقبلة، وكيفية إدارته بشكل ثنائي. وقالت المصادر إن الحـركتين اتفقتـا علـى اختيـار غـزة للقـاء الفترة ال
 بداًل من القاهرة، في ظل عدم رد السلطات المصرية على طلب الجانبين باستضافة االجتماع.
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آلن، لكن جمال الشوبكي سفير فلسطين في القاهرة، قال إن مكان عقد اللقاء المرتقب لم يحـدد إلـى ا 
مشيرًا إلـى وجـود مشـاورات واقتراحـات حـول عقـد اللقـاء فـي القـاهرة أو غـزة. ولفـت إلـى أنـه كـان هنـاك 
مقتــرح بعقــد االجتمــاع فــي بيــروت، لكــن تــم اســتبعاده. وأضــافت المصــادر أن عضــو اللجنــة المركزيــة 

ماعـــات لحركـــة فـــتح، عـــزام األحمـــد، يواصـــل مباحثاتـــه مـــع قيـــادات "حمـــاس" لتحديـــد وقـــت عقـــد االجت
المشتركة بين الحركتين، موضحة أن اللقاء سيتطرق إلى العالقات الثنائية بـين الحـركتين، ومـا يتعلـق 

 بعمل الحكومة فى غزة، وسوف يبحث كل التفاصيل السياسية العالقة بين الطرفين.
 51/9/0254إلمصري إليوم، إلقاهرة، 

 
 فتح: شكلنا وفدإ لزيارة غزة لترسيخ إلمصالحة .07

فلسطين(: أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فـتح أمـين مقبـول أن اللجنـة المركزيـة للحركـة الخليل )
نهـاء االنقسـام، وأكـد أن  شكلت وفدا مـن خمسـة أعضـاء لبحـث سـبل ترسـيخ المصـالحة مـع "حمـاس" وا 

 هذا النهج يشكل خيارا استراتيجيا لدى السلطة وحركة "فتح".
برس" أن الوفد أجرى اتصـااًل مـع حركـة "حمـاس" لبحـث وأوضح مقبول في تصريحات خاصة لـ"قدس 

 مكان وزمان اللقاء وأشار إلى أنه ال مانع أن يكون بغزة لكنه لم يتلقى ردًا من "حماس".
وبــين مقبــول بــان اللقــاء مــع حمــاس ســيبحث خالفــات وتباينــات وفــي مقــدمتها تمكــين حكومــة الوفــاق 

لثنائية وما وصفه بـ"االنتهاكات" ضد كوادر حركة الوطني من بسط سلطتها في غزة وبحث العالقات ا
عمــار غــزة وســبل ترســيخ  "فــتح" فــي غــزة مــن قبــل عناصــر حمــاس وقضــايا تتعلــق بالرؤيــة السياســية وا 

زالــــة كــــل الخالفــــات. وشــــدد مقبــــول علــــى أن القيــــادة الفلســــطينية لــــن تتخلــــى عــــن  الوحــــدة الوطنيــــة وا 
فاوضـات التـي قـال إنهـا إذا مـا جـرت سـيكون لهـا المصالحة على حسـاب تقـدم الملـف السياسـي أو الم

غطــاء مــن كــل الفصــائل والقــوى الفلســطينية ومــن بينهــا حمــاس والجبهــة الشــعبية وفــق شــروط وضــمن 
 رؤية محددة ومرجعية وسقف زمني واضح، على حد تعبيره.

 54/9/0254قدس برس، 
 
 طني  إلبردويل: حماس متمسكة بتنفيذ إلمصالحة وتفعيل حكومة إلتوإفق إلو  .08

غزة )فلسطين(: أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صـالح البردويـل أن مرحلـة االنقسـام ولـت ولـن 
تعــود، وأنــه ال توجــد عراقيــل جديــة أمــام اســتكمال بنــود المصــالحة وتفعيــل حكومــة الوفــاق الــوطني مــن 

 جهة حماس على اإلطالق.
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انت بانتظار قدوم وفد حركة فتح" وأوضح البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن حماس ك
إلى قطـاع غـزة السـتكمال تنفيـذ اتفـاق المصـالحة لكـن ذلـك لـم يحصـل، وبـدأ الحـديث عـن مكـان آخـر 
لالجتماع، وقال: "لقد كنا في انتظار قدوم وفد من حركة "فتح" إلـى قطـاع غـزة السـتكمال تنفيـذ اتفـاق 

حكومــة التوافــق الــوطني، إعــادة بنــاء منظمــة المصــالحة المتفــق عليــه بيننــا، والــذي يشــمل باإلضــافة ل
التحرير الفلسطينية لتكون للكل الفلسطيني، وتفعيل المجلس التشريعي والمصالحة المجتمعية واالتفاق 
علـــى موعـــد لالنتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية لتكـــون حـــرة ونزيهـــة، لكـــن فجـــأة طلبـــت فـــتح نقـــل مكـــان 

ــم تــرد حتــى اآلن، ثــم بــدأ التفكيــر فــي  االجتمــاع إلــى خــارج غــزة، واقترحــت القــاهرة، التــي يبــدو أنهــا ل
بيروت، لكن هذا أيضا غير ممكن ألن عدم موافقة القاهرة على احتضان االجتماع يعني عمليـا عـدم 

 سماحها بسفر وفد "حماس" إلى بيروت".
بة إلينـا فـي وأشار البردويل إلى أن هذه العراقيل الجديدة لن تكون عقبة أمام المصـالحة، وقـال: "بالنسـ

"حمــاس" االنقســام ولــى وانتهــى ولــن يعــود، والشــعب الفلســطيني لــن يســمح بعودتــه أصــال، وســيفرض 
الوحدة على الجميع، ولذلك فإن هذه العراقيل التي نراهـا مفتعلـة تمامـا مثلمـا كانـت االتهامـات والحملـة 

علـــى قطـــاع غـــزة  اإلعالميـــة التـــي خيضـــت ضـــد "حمـــاس" والمقاومـــة بعـــد انتهـــاء العـــدوان الصـــهيوني
محاولة يائسة لتشويه "حمـاس" والحـط مـن نصـر المقاومـة، التـي اسـتطاعت أن تفـرض وألول مـرة فـي 
ــين إلــى المالجــ ،  تــاريخ الصــراع الصــهيوني ـ العربــي تــوازن معادلــة الرعــب، وأدخلــت ماليــين المحتل

ز مختصة أن شعبية وأربكت العدو، كل ذلك اآلن انتهى وكشفت استطالعات الرأي التي أقامتها مراك
 المقاومة ونهجها ارتفعت وأن خيار التفاوض يسقط يوما بعد يوم".

وحول حديث حركة فتح والسلطة حول خشيتهم من حكومة الظل في غزة، قال البردويل: "هـذا حـديث 
مؤسف ومؤلم حقيقـة، حكومـة الوفـاق الـوطني التـي ظلـت صـامتة طيلـة الحـرب علـى قطـاع غـزة، ولـم 

ى حــد اآلن، وتــرفض إعطــاء موظفيهــا رواتــبهم تتحــدث عــن حكومــة ظــل، الــذين أداروا تــزر القطــاع إلــ
قطــاع غــزة ووفــروا لــه مقومــات الوقــوف فــي وجــه الحــروب الصــهيونية المتتاليــة هــم رجــال يســتحقون 
التقدير واالحترام من السلطة الفلسطينية وليسوا مصدرا للخوف أو الخشية، وال توجد لدينا حكومة ظل 

 كلها محاوالت يائسة لعرقلة المصالحة ومنع قيامها ليس إال"، على حد تعبيره. أبدا، هذه
 54/9/0254قدس برس، 
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 حماس: إألمن إلوقائي يعتقل خمسة من أنصارنا برإم هللا ونابلس .09
رام هللا )فلسطين(: قالت حركة حماس إن األجهزة األمنيـة التابعـة للسـلطة الفلسـطينية بالضـفة الغربيـة 

رقهــا" لكافــة اتفاقــات المصــالحة التــي نصــت علــى وقــف االعتقــاالت واالســتدعاءات علــى "واصــلت خ
 خلفية سياسية.

(، إلــى أن أمــن 9|54وأشــارت حركــة "حمــاس" فــي بيــان لهــا تلقــت "قــدس بــرس" نســخة عنــه، األحــد )
مـا ( من محافظتي رام هللا ونابلس، وواصل اعتقال اثنين ببيت لحم رغـم تـردي حالته1السلطة اعتقل )

 الصحية.
 54/9/0254قدس برس، 

 
 نتنياهو ينتظر حّل إلخالفات مع وزير إلمالية لبيد ليقرر مصير إلحكومة وإالنتخابات  .21

، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ 51/9/0254إلشرق إألوسط، لندن، ذكرت 
ف مع وزير المالية يائير أسابيع أخرى على األقل من أجل حل الخال 3مقربين منه بأنه سينتظر 

لبيد، حول موازنة العام المقبل، قبل أن يقرر الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وجاء ذلك بعد جولة من 
تبادل االتهامات بين أوساط نتنياهو والبيد خالل األيام القليلة الماضية حول الصالحيات وبعض 

 نقاط الموازنة.
من أكتوبر  8اليهودي في الـ« العرش»ظر حتى بعد عيد وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو سينت

 )تشرين األول( المقبل، قبل أن يقرر مصير الحكومة.
وال يرغب نتنياهو في انتخابات مبكرة، لكنه يخشى أن ال مناص من ذلك إذا بقي وزير المالية مصرا 

 على مواقفه وعطل الموازنة.
ل اليومين الماضيين، إلى الحد الذي اتهم فيه وكانت الخالفات بين نتنياهو والبيد تفاقمت خال

مساعدو لبيد رئيس الوزراء بالتدخل في أمر ال يعنيه، ورد مساعدو نتنياهو بأن لبيد لم يعد يريد وزارة 
 المالية ويسعى إلى تفكيك االتئالف وحسب.

مخاوفه  وحذر وزير االقتصاد نفتالي بينت، أمس، من نتائج هذا الخالف على الحكومة. وعبر عن
من أن تؤدي الخالفات حول تمرير الميزانية إلى إجراء انتخابات مبكرة بالفعل. ودعا رئيس الوزراء 

الوضع قابل للحل »لتجنب هذه االنتخابات المبكرة، مضيفا: « التصرف بمسؤولية»ووزير المالية إلى 
 «.إذا فكروا في مصالح إسرائيل وليس في المصالح الشخصية فقط
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للتصويت إذا لم تخضع لتعديالت من جانب لبيد، بينما  1051اهو طرح موازنة عام ويرفض نتني
 يرفض األخير تدخل نتنياهو إلى هذا الحد.

وتشهد الموازنة خالفات حادة على حجم ميزانية وزارة الدفاع اإلسرائيلية، إذ طلب الجيش اإلسرائيلي 
 9مليار دوالر(، منها  1.1مليار شيكل ) 10مبلغا إضافيا بعد الحرب األخيرة على قطاع غزة بلغ 

مليارا على ميزانيته  55بسبب الحرب، وزيادة أخرى بقيمة  1054مليارات شيكل زيادة على ميزانية 
للعام المقبل. كما تدور خالفات أخرى بشأن إصرار لبيد على تمرير القانون الخاص بإعفاء األزواج 

 اء أول شقة سكنية.الجدد من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شر 
وبسبب هذه الخالفات ألغيت أمس جلسة الحكومة اإلسرائيلية لألسبوع الثاني على التوالي، ولكن عقد 
لقاء مهم بين نتنياهو ولبيد، حضره محافظ بنك إسرائيل كرنيت فلوغ وكبار الموظفين في مكتب 

 رئيس الحكومة ووزارة المالية وبنك إسرائيل.
ال فإن إسرائيل ستكون مضطرة ويفترض أن تقدم الموا زنة قبل نهاية ديسمبر )كانون األول( المقبل، وا 

 إلى اعتماد ميزانية مؤقتة للدولة، بموجب العام السابق يمنع خاللها إضافة أي مصاريف جديدة.
 3.01وقدم لبيد لرئيسه أمس ميزانية العام المقبل وفق رؤيته النهائية القائمة على عجز يصل إلى 

 ئة، وتخلو من أي زيادة للضرائب بالنظر إلى نوع من التباطؤ في أداء االقتصاد اإلسرائيلي.في الما
إذا لم يحدث اتفاق فإنه من الصعب إقرار ميزانية »وقال مسؤول في وزارة المالية اإلسرائيلية أمس: 

 «.قد نكون أمام حاجة إلدارة الدولة بميزانية مؤقتة»وأضاف: «. الدولة في الوقت المحدد
عفاء األزواج  وأكد مقربون من لبيد أنه لن يتراجع عن موقفه من مسألتي عدم زيادة الضرائب وا 

يديعوت »الشباب من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شراء شقة سكنية، وأضافوا لصحيفة 
 «.إذا لم يستجب نتنياهو أخيرا لمواقف البيد فإنه سينضم إلى المعارضة»أمس: « أحرونوت
، عن أسعد تلحمي، أن يديعوت أحرونوت نقلت عن مسؤول 51/9/0254لحياة، لندن، إوأضافت 

كبير في االئتالف الحكومي تقديره بأنه على خلفية الخالف على موازنة الدولة والعملية السياسية، 
 .10:10فإن احتماالت تبكير االنتخابات هي 

بين من رئيس الحكومة، أن تكون لدى ونفى نائب وزير الخارجية تساحي هنغبي، وهو من أكثر القري
نتنياهو رغبة في تبكير االنتخابات، متهمًا وزير المال بافتعال أزمة لتبرير االنسحاب من الحكومة أو 
التحرر من منصبه بداعي أن هذا المنصب كّلفه تراجع شعبيته وشعبية حزبه، وعليه فإنه يبحث عن 

 ذرائع لالنسحاب من الحكومة.
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النائب عوفر شيلح بادعاء مماثل بأن سلوك نتنياهو يؤشر إلى أن « يش عتيد»ورد زعيم كتلة 
االنتخابات تقترب، وأنه )نتنياهو( دخل في مواجهة مع وزير المال، على رغم إدراكه أن األخير لن 

 يتزحزح عن مواقفه.
 
 شتاينتز: لن نسمح لدإعش باالقترإب من إألردن .20

مام التهديد النووي االيراني، في سياق االعداد للمعركة ضد حذرت اسرائيل امس من "تراخي" الغرب ا
داعش". وقال وزير الشؤون االستراتيجية واالستخبارية في الحكومة االسرائيلية،  –"الدولة االسالمية 

يوفال شتاينتز، ان "الحرب على داعش صحيحة، لكن يجب اال تكون على حساب الملف النووي 
 اإليراني".

في مقابلة مع القناة العاشرة العبرية امس، ان "اسرائيل ترحب باالئتالف الدولي واضاف شتاينتز، 
لمحاربة داعش، وهذه حرب صحيحة، لكن يجب اال يؤثر ذلك سلبا في تركيزنا على المعركة في 
مقابل ايران، اذ ال يمكن لقتال الدولة االسالمية ان يوفر الفرصة اليران كي تواصل تطوير برنامجه 

 ، واضاف "تبقى ايران هي التهديد االساسي، ويجب ان تكون هي المهمة األساسية".النووي"
وعن تهديد داعش السرائيل، اعرب شتاينتز عن "سعادة" بان العشرات فقط من "عرب إسرائيل"، 
انضموا الى هذا التنظيم االرهابي، وذلك مقارنة بدول اخرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا، حيث عدد 

الى داعش من هذه الجنسيات، هو اكبر بكثير من عدد االسرائيليين. مع ذلك، حذر من انضم 
شتاينتز من ان "اسرائيل لن تسمح لداعش باالقتراب من االردن، فنحن لن نسمح بسقوط المملكة 
ذا  الهاشمية"، مضيفا انه "إذا واجه االردن خطرا حقيقيا بسبب زحف تنظيم داعش إلى أراضيه، وا 

 على خلفية ذلك المساعدة منا، فان اسرائيل ستهب لمساعدته".طلب األردن 
 51/9/0254إألخبار، بيروت، 

 
 ضابط إسرإئيلي كبير: إلضيف خليفة أبو مازن .22

السبيل: وصف ضابط كبير في الجيش اإلسرائيلي ما يحصل بالضفة الغربية مؤخرًا من تصعيد 
ء الست سنوات الوردية التي عاشها الخطوات التدريجية إلنها”متدحرج على مدار عام ونصف بـ

 ”.جيشه هناك
العبرية مساء أمس السبت أن التصعيد بالضفة بدأ ” معاريف“وأضاف الضابط في حديث لصحيفة 

على مفرق زعترة جنوبي نابلس وانتقل ” ابيتار بوروفسكي“قبل عام ونصف مع مقتل المستوطن 
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ين الثالثة حتى وصل التصعيد جنوبًا إلى بعدها الثقل لمنطقة جنوب الضفة بخطف وقتل المستوطن
 غزة مع بدء عملية الجرف الصامد.

واستبعد الضابط مشاهدة أنفاق في الضفة الغربية على غرار أنفاق غزة وذلك بسبب األرضية 
الصخرية للضفة بخالف أرضية القطاع الرملية، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن بمقدور 

ن الحاجة للتعب في الحفر، منوهًا إلى أن الكثير من التجمعات المسلحين تنفيذ عملياتهم دو 
 االستيطانية في الضفة ال يوجد حولها سياج.

ومع ذلك فلم يستبعد الضابط حفر أنفاق في التجمعات السكانية الكبيرة كمدينة نابلس بعد االعتماد 
 .على أنفاق قديمة داخل المدينة وتحويلها ألنفاق قتالية. على حد تعبيره

انه وحتى لو “كما تحدث الضابط عن مخاطر إقامة الدولة الفلسطينية على مستقبل إسرائيل قائاًل: 
أقام رجاالت فتح الدولة فهي غير منوطة بوجود عباس فباإلمكان تقوية أبو مازن حتى الغد وبعد غد 

اليوم التالي  ولكن محمد الضيف مع باقي أجزائه المبعثره هو الذي سيدير هذه الدولة وسيأتي في“
 ”.ألبو مازن عبارة: هللا اكبر

وتطرق الضابط لمسألة التنسيق األمني مع أجهزة امن السلطة بالضفة قائاًل بأنه يثق بالتنسيق معها 
في المكان الذي يشهد توافق للمصالح فالسلطة متعاونة بالكامل ولكن في حال “لحد معين، مستدركًا 

ة فمن الصعب عليهم العمل ضدها ألن مصلحتهم غير وقعت مظاهرة على إحدى مفارق الضف
سرائيل في ”. واضحة في هذا المكان وأبدى الضابط سعادته من وجود التقاء للمصالح بين السلطة وا 

ألن المصلحة المشتركة واضحة هنا وذلك ” اإلرهابية“كل ما يتعلق بإحباط ما أسماها بالعمليات 
إلسرائيليين ولكن بسبب خوفهم من نتيجة هكذا أعمال من ليس بسبب خوف أفراد السلطة على حياة ا

 رد إسرائيلي عنيف ضد السلطة.
ولفت الضابط إلى تغير جهة نظر المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية من اتفاق المصالحة بعد حرب غزة 
قائاًل أن إسرائيل ال يمكن أن تقرر من يحكم الفلسطينيين وكيف يحكمهم طالما أن ذلك يلبي 

 لب األساسية للرباعية الدولية .المطا
وقال إن عملية الجرف الصامد على القطاع أثبتت وجود تباين في األفكار بين حماس وفتح ولكنها 
بقيت في اإلطار التكتيكي فحماس تؤمن بإقامة الدولة بقوة الذراع فيما تؤمن فتح ببناء الدولة عبر 

 اتفاق سياسي مهما استغرق من وقت.
 51/9/0254 إلسبيل، عّمان،
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 معاريف: إلجيش إإلسرإئيلي يشكل فريقا  جيولوجيا  بالضفة لكشف إلعمليات .23
القدس المحتلة: قررت قيادة الجيش اإلسرائيلي بالضفة الغربية تشكيل فريق جيولوجي من خبراء 
وجنود احتياط من مستوطني الضفة، وذلك لمرافقة الجيش في أعمال البحث التي يجريها في مناطق 

 ة حال وقعت إحدى العمليات.الضف
العبرية الليلة، إن الفكرة تبادرت لضباط الجيش في أعقاب قيام مجموعة ” معاريف“وقالت صحيفة 

من خبراء األرض والجيولوجيا بمرافقة قوات الجيش في أعمال البحث عن المستوطنين الثالثة 
ور على جثث المستوطنين شمالي المختطفين بالخليل قبل أن يتمكن فريق من هؤالء الخبراء في العث

الخليل. وقالت الصحيفة إن مهمة هذا الفريق تتمثل في إمكانية استدعائهم حال الحاجة لمساعدة 
الجيش في أعمال التفتيش في األماكن الوعرة بالضفة في أعقاب حدوث إحدى العمليات أو التفتيش 

 ل.االستخباري وذلك بالنظر إلى تدريبهم العالي في هذا المجا
وأشارت الصحيفة نقاًل عن ضابط إسرائيلي كبير إلى أن أعضاء هذا الفريق يعرفون بالضبط أماكن 

 تواجد الكهوف واحتماالت إخفاء البشر فيها. 
 51/9/0254إلسبيل، عّمان، 

 
 "إسرإئيل" تحاول فرض "عيد إلغفرإن" كعطلة رسمية لألمم إلمتحدة .24

العربي" من مصادر دبلوماسية ومصادر داخل األمانة  عبد الحميد صيام: علمت "القدس -نيويورك 
العامة لألمم المتحدة أن إسرائيل تعمل وبصمت منذ أكثر من عام على جس نبض المجتمع الدولي 
حول إمكانية اعتماد قرار في دورة الجمعية العامة التاسعة والستين التي تبدأ خالل األيام القليلة 

 يهودي )يوم كيبور( عيد عالمي تعطل فيه أعمال المنظمة الدولية.المقبلة يقر بأن عيد الغفران ال
وتعتمد إسرائيل وقلة من أنصارها داخل المنظمة الدولية أسلوب المقارنة مع األعياد المسيحية كعيد 
الميالد وأعياد المسلمين كعيدي الفطر واألضحى حيث تم إقرارها أعيادًا رسمية للمنظمة الدولية. وبما 

ية هي الدين السماوي الثالث والمعترف به من قبل أتباع الديانات المسيحية واإلسالم فمن أن اليهود
باب عالمية المنظمة وعدم التمييز يجب أن تعتمد المجموعة الدولية "يوم كيبور" يوم عطلة رسمية 

 تغلق فيها منظمة األمم المتحدة أبوابها في كل مكان في العالم.
 51/9/0254إلقدس إلعربي، لندن، 
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 تعيين عينات شالين سفيرة لـ"إسـرإئيل" لدى إألردن .25
الدستور: علمت "الدستور" ان الحكومة االسرائيلية استمزجت الحكومة االردنية في ارسال -عمان

 عينات شالين سفيرة لها في العاصمة عمان.
نات الجديدة حيث واشارت مصادر مطلعة لـ"الدستور" ان الخارجية اإلسرائيلية انتهت من جولة التعيي

تم تعيين السفيرة عينات شالين سفيرة السرائيل في المملكة. وتعتبر هذه الحالة األولى من نوعها 
 كسفيرة في دولة عربية بعد أن اعتادت تعيين سفراء ذكور في هذه المهمة.

 51/9/0254إلدستور، عّمان،   
 
 حزبا إلليكود و"يوجد مستقبل" ال يريدإن إنتخابات مبكرة .26

: أكد قياديون في حزبي الليكود و"يوجد مستقبل" على أن كال الحزبين ال يريدان انتخابات 48رب ع
 عامة مبكرة على الرغم من الخالفات حول ميزانية الدولة.

وذكرت تقارير صحفية، اليوم االثنين، أنه ال توجد نية لدى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
ستقبل" ووزير المالية، يائير لبيد، بالتوجه إلى انتخابات عامة مبكرة، نتنياهو، ورئيس حزب "يوجد م

 رغم أن االثنين لم يتوصال إلى تفاهمات، خالل اجتماعهما أمس، حول ميزانية الدولة.
ونفى لبيد، أمس، نيته الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وقال إن "حزب يوجد مستقبل سيبقى في 

. وقد تم انتخابنا لمدة أربع سنين وال أرى سببا لحل الحكومة. لكن أيضا 1059االئتالف خالل العام 
 لدي خطوط حمراء ولن أتجاوزها".

 51/9/0254، 48عرب 
 
 إلجيش إإلسرإئيلي ينتقد لبيد ويهدد يوقف إلتدريبات إلعسكرية .27

ترجمة خاصة: هاجم مصدر عسكري كبير في جيش االحتالل أمس،  -القدس دوت كوم  -رام هللا 
 50المالية في حكومة االحتالل يائير لبيد بسبب إصراره على عدم زيادة موازنة الجيش بـ وزير 

مليارات شيكل، محذرًا بوقف الطلعات التدريبية لسالح الطيران في حال عدم إقرار الزيادة وذلك 
 حسبما ورد على موقع "والال" االخباري العبري.

مليار شيكل، سنعمل ثانية على وقف  93بقيمة واضاف المسؤول: "اذا لم نتلق ميزانية للجيش 
 الطلعات التدريبية والتدريبات على اليابسة اعتبارًا من شهر نيسان المقبل".
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واشار المصدر الى ان موظفي وزارة المالية وعلى رأسهم الوزير، "يصمون آذانهم عن مطالب وزارة 
 الجيش، وكأنه لم يكن هناك حرب في الفترة االخيرة".

 51/9/0254إلقدس،  إلقدس،
 
 عشرإت إلضباط إإلسرإئيليين يدعمون زميلهم بعد إطالقه إلنار على موإطن عربي .28

: وجه عشرات الضباط في قوات االحتياط في الجيش اإلسرائيلي رسالة إلى رئيس أركان 48عرب 
في النقب، الجيش، بيني غانتز، عبروا فيها عن دعمهم لضابط في قاعدة "تسيئيليم" للتدريبات البرية 

بعد أن أطلق النار على مواطن عربي من إحدى القرى البدوية غير المعترف بها وأصابه بجروح 
خطيرة بادعاء االشتباه بأن الشاب العربي وشخص آخر أرادا جمع معادن من منطقة قريبة من 

 القاعدة العسكرية.
كتروني اليوم االثنين، "بالتوقف وطالب الضباط في رسالتهم إلى غانتز، حسبما ذكر موقع "والال" االل

وأن التعليمات ”! عن تعقير قدرة رد فعل الجنود، وا عادة كرامة وأمن الجيش إلى مكانها المناسب
 تُبقي الجنود والسلك العسكري في القاعدة عاجزين".“الحالية في الجيش 

 51/9/0254، 48عرب 
 
 ضابط كبير في إلشرطة إإلسرإئيلية متهم بقضية تحرش جنسي .29

: كشفت وسائل إعالم إسرائيلية، مساء اليوم أن أحد كبار ضباط الشرطة اإلسرائيلية 48عرب 
يخضع للتحقيق بتهمة التحرش الجنسي بحق شرطية عملت تحت إمرته، وهي قضية التحرش 
الجنسي الثالثة التي يكشف النقاب عنها خالل نحو أسبوعين ضد مسؤولين في الشرطة وفي سلك 

  القضاء.
في منطقة القدس، كوبي دويدان، خضع ” موريا“العبري إن قائد شرطة ” والال“تقرير لموقع وقال 

بتهمة التحرش الجنسي بحق شرطية. ” ماحش“للتحقيق قبل أيام في قسم التحقيق مع أفراد الشرطة 
حيث قام الضابط بالتحرش الجنسي  1001واوضح أن التحقيق يدور عن حادثة تحرش تعود لعام 

 عمل تحت إمرته.بشرطية ت
 54/9/0254، 48عرب 
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 إلجيش إإلسرإئيلي يستعد لسيناريو قيام حزب هللا باحتالل مستوطنات حدودية  .31
الحياة الجديدة: كشف ضابط كبير في قيادة المنطقة الشمالية بالجيش اإلسرائيلي  -القدس المحتلة 

سرائيلية واحتاللها لعدة ان الجيش يستعد إلمكانية قيام حزب هللا بشن هجوم على مستوطنة إ
ساعات، مؤكدا ان المخاوف من سيناريو من هذا النوع تتزايد ال سيما في ظل ما سماه "تزايد 

 االحتكاك" بين مقاتلي حزب هللا وجنود الجيش اإلسرائيلي في المنطقة الحدودية.
قناعة لدى وذكر موقع "يديعوت احرونوت " االلكتروني امس، انه تعززت خالل األشهر الماضية 

القيادة العسكرية الشمالية بأن حزب هللا سينفذ تهديداته وخطته الهجومية التي تستهدف مناطق في 
إصبع الجليل أو حتى الجليل الغربي إذا ما اندلعت حرب ثالثة في لبنان. وقال الموقع إن السيناريو 

على حزب هللا خاصة  الكئيب هذا يرتبط بالمتغيرات التي رصدتها إسرائيل مؤخرا والتي طرأت
 المتغيرات المتعلقة بالسياسة التي أطلق عليها أمين عام الحزب نصر هللا " كسر الصمت".

 51/9/0254إلحياة إلجديدة، رإم هللا،   
 
 يديعوت إحرونوت: مئات من جنود إالستخبارإت إإلسرإئيلية يدإفعون عن وحدتهم  .30

مئات من الجنود والضباط القدامى في وحدة  أ.ف.ب: سارع –الحياة الجديدة  –القدس المحتلة 
االستخبارات العسكرية الخاصة في اسرائيل للدفاع عن وحدتهم امس بعد اعالن اكثر من اربعين 

 جنديا احتياطيا في الوحدة رفضهم الخدمة متهمين الجيش بارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين.
سالة نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" من جنود وضباط االحتياط في الوحدة في ر  100وقال 

مقاطع منها امس "نريد ان نعبر عن صدمتنا واشمئزازنا وننأى بأنفسنا بالكامل عن تلك الرسالة 
المؤسفة من رفاقنا في الوحدة". واضافوا "نحن الذين نخدم في هذه الوحدة منذ سنوات ال يمكننا قبول 

 "، حسب تعبيرهم.8100اتهامات حول انعدام االخالقيات في الوحدة 
 51/9/0254إلحياة إلجديدة، رإم هللا،   
 
 إلمؤرخ إإلسرإئيلي إيالن بابيه: دولة ثنائية إلقومية إلنهاء إلصرإع إلفلسطيني إإلسرإئيلي .32

: أكد المؤرخ اإلسرائيلي البروفيسور إيالن بابيه أن طرح حل الدولتين بات غير واقعي، 48عرب 
اإلسرائيلي بفرض حقائق على األرض في بالمناطق الفلسطينية وذلك بسبب ممارسات االحتالل 

المحتلة، وشدد على أن إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يكمن في حل دولة ثنائية القومية، مع 
 ضمان حق العودة لالجئين الفلسطينيين.
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لتعاون مع الحراك عرعرة، با -جاءت أقوال بابيه في ندوة سياسية نظمتها الحركات الشبابية في عارة 
، حيث استضافت ”مجتمعك مسؤوليتك“، وحركة مبادر الشبابية التطوعية وحركة ”فينا خير“الشبابي 

المؤرخ بمحاضرة لعرض رؤيته المتعلقة بحل الدولة الواحدة، وما تحمله مثل هذه الدعوات من أمل 
 لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.

الوحيد المطروح اليوم على الساحة هو حل الدولة الواحدة بين وذكر  بابيه خالل المحاضرة أن الحل 
النهر والبحر، يعيش فيها الفلسطيني واإلسرائيلي جنبا إلى جنب، ويكون أساسها المواطنة والمساواة 

 التامة بين كافة المواطنين يهودا وعربا، مع ضمان حق العودة لالجئين الفلسطينيين.
 54/9/0254، 48عرب 

 
 سمح لخمسة آالف عامل فلسطيني بالعمل دإخل إلكيانإالحتالل ي .33

وكاالت: صادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون االجتماعية  –القدس المحتلة 
آالف عامل فلسطيني من الضفة الغربية تصاريح عمل داخل  1االقتصادية ظهر األحد، على منح 

 الكيان الصهيوني وذلك للعمل في مجال البناء.
آالف عامل  1قد عرض على المجلس السماح بدخول ” أوري أريئيل“ن وزير اإلسكان اإلسرائيلي وكا

للمساهمة في اإلسراع بتشييد الشقق السكنية وزيادة العرض بعد فترة من الركود، حيث سيساهم هؤالء 
 العمال في فك أزمة السكن داخل دولة االحتالل، حسب قوله.

 54/9/0254، ”05عربي “ موقع
 
 ثقفون إسرإئيليون: تل أبيب أصبحت أسوأ من "دإعش"م .34

ويقدمون  1054وديع عواودة: يقدم ثالثة مثقفين إسرائيليين رؤيتهم صورة مرعبة إلسرائيل  -الناصرة 
شروحاتهم لماذا صارت أكثر دموية ووحشية، ويتوقفون عند السؤال متى تتحول إسرائيل لدولة فاشية 

زداد سوءا. ويرى بعضهم أن إسرائيل تتجه بعنصريتها لتدمير ذاتها وهم يتفقون على أن األحوال ست
بأيديها. وجاءت أقوال المثقفين اإلسرائيليين في ندوة عن "الجماهير العربية ما بين حرية التعبير عن 
الرأي والقمع الجوانب القانونية والسياسية" تخللها مؤتمر "المكانة القانونية للجماهير العربية في 

 .48ل" الذي نظمه مركز "مساواة " بالناصرة داخل أراضي إسرائي
ويرى المحامي أفيغدور فيلدمان أن اإلسرائيليين مجتمع مغلق، رأسمالي، مادي، يعيش مع اإلنكار، 
يضعف ويتسع فيه الجهل بالتدريج ويقول إن مثل هذا المجتمع سيزول. وال يستغرب فيلدمان ما 
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ألنها  5991وضح أن إسرائيل لم تنتصر في أي حرب منذ جرى في الحرب األخيرة على غزة وي
تخلو من اإلبداع والتجديد وتشهد أجياال جديدة جاهلة، سطحية وتلهث وراء الحياة االستهالكية. 
ويتابع "هذا جيل سيضيع ومجتمع سيزداد ضعفه وربما هناك من يفرح لذلك أو ينتظره". لكن فيلدمان 

لنقدية على قراءة الوضع الراهن فقط فيعود بها للمربع األول الفتا كمراقبين آخرين ال يؤسس رؤيته ا
. ويوضح أن كان حريا باإلسرائيليين معرفة الحقيقة أنها 5948الى أن بدايات المشكلة تكمن في 

عاما وبعد احتالل جديد في  99قامت بعد طرد سكان محليين، الفتا إلى أنها ال تفعل ذلك حتى بعد 
اإلسرائيليون اليوم يواصلون إنكار الحقيقة أن ماليين الفلسطينيين يعيشون تحت .ويتابع " 5991

احتاللها بظروف قاسية تشبه العبودية". ويضيف " لألسف من ينظر متأمال يرى أن اإلسرائيليين 
 مجتمع يهدم نفسه بأيديه".

مصادرة أراضي ويرى فيلدمان أن األوضاع في إسرائيل لم تكن بالماضي أفضل، الفتا لتورطها ب
العرب وممارسات الحكم العسكري لكنه يقول إنها تواصل التدهور. ويستذكر أن أوساطا في إسرائيل 
كانت تخرج لالحتجاج للتظاهر على مذبحة صبرا وشاتيال وأنها تكاد تكون معدومة اليوم نتيجة 

فاشيا كما كشفت الحرب تالشي األسس اإلنسانية فيها. ويتابع: "بتنا مجتمعا عسكريا، بلطجيا وربما 
 األخيرة على غزة بوضوح".

ويقول محاضر كلية الحقوق في جامعة حيفا د. إيالن سابان إن إسرائيل تدنو من نظام فصل 
عنصري )أبرتهايد( على غرار صربيا وجنوب إفريقيا بالماضي، منبها أن األمم المتحدة لم تنعتها 

. ويشير إلى أن إسرائيل قوتها محدودة وتعتمد على بهذا التوصيف حتى اآلن بفضل الفيتو األمريكي
اآلخرين مؤكدا أن الحل إما تقسيم البالد أو دولة واحدة باتفاق. كما أكد استحالة وجود نظام 

 ديموقراطي في إسرائيل طالما أنها دولة محتلة وطالما تدير ذاتها على مبدأ إثني. 
ال السيئة الراهنة ستزداد سوءًا لعدم وجود من المعلق السياسي البارز غدعون ليفي يرى أن األحو 

يوقفها. وينوه ليفي إلى إضعاف أجهزة الرقابة والكبح في إسرائيل بشكل منهجي ويقول إن إسرائيل 
ما  ليست دولة فاشية لكن في حال ظهور زعيم فاشي لن يجد فيها من يوقفه فالجميع إما معطلون وا 

لمستقبلية يقول ليفي إن المشكلة تكمن أيضا بأن أغلبية داعمون. وفي تشخيصه للحالة الراهنة وا
اإلسرائيليين ال ترى بالفلسطينيين بشرا متساوين، يضاف الى ذلك جهلهم بالديمقراطية التي يعتبرونها 
مجرد تصويت أغلبية ضد أقلية.. تأييد اثنين لقتل شخص ألنه أسمر مقابل معارضة واحد. ويشير 

التغيرات داخل إسرائيل وتجلت بتأييد قتل األطفال الفلسطينيين كما ليفي أن الحرب كشفت عن كل 
تبين من التعقيبات في الشبكة مثلما تجلى بدعوة رئيس اإلئتالف الحاكم ياريف لفين لمحاكمته 
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بصفته "خائنا" النتقاده الحرب. وحمل ليفي بشدة على الصحافة في إسرائيل ونعتها بالمتعاونة 
مة لالحتالل ولشيطنة الفلسطينيين وقمعهم وقال إنها " سطحية وصفراء وبدون والعميلة األكبر الداع

 قيم " هدفها االنتشار الواسع وسط انقطاع عن الواقع.
وبلغت جرأة ليفي ذروتها بالقول إن إسرائيل في الحرب على غزة كانت أسوأ من داعش ألن القتلة من 

ا يدفعهم ذلك للشعور بالذنب والتراجع، أما في اإلسالميين المتطرفين يرون ضحيتهم وهي تموت وربم
إسرائيل فتتم عمليات اإلعدام عن بعد وال ترى إال عبر شاشات التلفاز أو نافذة الطائرة. وسخر ليفي 
من محاوالت إسرائيل استغالل التحامل العالمي على اإلسالم المتطرف والزعم أن حماس هي داعش 

صحافيا فلسطينيا ولم تقد  53ن اثنين بينما قتلت إسرائيل فلسطينية. وقال إن هذه قتلت صحافيي
 قيامة العالم. واختتم بالقول متهكما " ربما يكون اإلسرائيليون غير مذنبين فهم ضحية تضليل".

 51/9/0254إلقدس إلعربي، لندن، 
 

 شابا  من غزة في مركب هجرة غير شرعي قبالة سوإحل إإلسكندرية 51معطيات: غرق  .35
 ، عن مصادر خاصة من غزة، أن عائالت في قطاع غزة54/9/0254، إلقدس، إلقدسقالت 

قالت مساء يوم السبت، أنها تلقت اتصاالت من جهات مصرية رسمية أبلغتهم فيها بأن سفينة كانت 
 تقل أقاربهم قبالة سواحل االسكندرية في طريقها الى إيطاليا قد جنحت في البحر.

لمراسل القدس دوت كوم، أن عددا من أفراد تلك االسر تم  وأوضحت هذه العائالت التي تحدثت
إنقاذهم من قبل خفر السواحل المصرية، فيما ال يزال البحث جاريا عن اخرين ممن فقدوا في عرض 

 البحر ومن بينهم عدد من األطفال.
 590وفي وقت الحق، قالت مصادر مطلعة علي تفاصيل هذ الكارثة لـ القدس دوت كوم ، ان 

نيا كانوا على متن القارب الذي تعرض للغرق ، مشيرة الى ان خفر السواحل المصري تمكن فلسطي
 من انقاذ عدد من المهاجرين وقام بنقلهم الى مدينة االسكندرية.

واكدت هذه المصادر  استمرار اعمال البحث عن بقية من كانوا على متن هذا المركب وجميعهم من 
 يونس ورفح(.سكان مناطق جنوب قطاع غزة )خان 

من غزة عن مراسلها اشرف الهور، انه أفاق سكان  ،51/9/0254إلقدس إلعربي، لندن، وأضافت 
شابًا في مركب هجرة غير  51قطاع غزة المنكوبون على فاجعة جديدة يوم أمس تمثلت في غرق 

 شرعي، قبالة سواحل مدينة اإلسكندرية المصرية بعد أن كانوا بطريقهم للهجرة إيطاليا.
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شابًا قضوا غرقًا أمام سواحل مدينة  51وأعلنت مصادر رسمية في القاهرة وعائالت في غزة أن 
اإلسكندرية المصرية عندما كانوا يحاولون الوصول بطريقة غير شرعية الى شواط  إيطاليا لطلب 

 اللجوء في القارة األوروبية.
 
 دف فصل إلقدس عن ضوإحيها"حديقة وطنية" به إلقامةدونما  بالقدس  712إالحتالل يصادر  .36

برهوم جرايسي: أكد مركز "عدالة" الحقوقي الفلسطيني، ومقره في مدينة حيفا، في بيان له  -الناصرة 
أمس، أن أعلى هيئة للتنظيم والبناء في حكومة االحتالل، قد صادقت في االسبوع الماضي، على 

لعيساوية شمال القدس المحتلة، دونم، من ضاحيتي الطور وا 110المخطط االستيطاني، لمصادرة 
القامة ما يسمى بـ"حديقة وطنية" استيطانية، وبهدف سلخ ضواحي القدس الشمالية عن مركز 

 المدينة، وهذا ينفي أنباء صدرت قبل ايام ادعت أن محكمة احتالل قد جّمدت المشروع.
ا قد أقر نهائيا، وأن أي وقالت المحامية سهاد بشارة، من مركز عدالة، إن المشروع االستيطاني عملي

تعديالت في حالة أقرت، ستكون هامشية جدا، ولن تغّير من طبيعة المخطط االستعمارية، ويتمثل 
أساسا بتعميق سيطرة ونفوذ إسرائيل على القدس الشرقية، وتغيير طابع المنطقة وهويتها الفلسطينية، 

 ات.كما تعزيز االستيطان عبر خلق امتداد جغرافي بين المستوطن
51/9/0254إلغد، عمان،   

 
 مئات إلمصلين يتصدون القتحام إلحاخام فيجلين وعدد من إلمستوطنين إلمسجد إألقصى .37

إن قوات االحتالل  54/9/1054قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في بيان لها ظهر يوم األحد 
جراءاتها على المسجد األقصى والداخلين اليه، فور ان تهاء اقتحام موشيه خففت وطأة حصارها وا 

فيجلين نائب رئيس الكنيست صباح اليوم، حيث تمكن المئات من المصلين رجاال ونساء من أهل 
 القدس والداخل من دخول المسجد.

وأضافت أن المصلين انتشروا في أنحاء المسجد األقصى وقضوا وقتهم بالصالة والعبادة والرباط، 
ة، وخالل تواجد المصلين اقتحمت مجموعات من واعتلت أصواتهم بالتكبير على مدار الساع

االقصى من جهة باب المغاربة، وحاول بعضهم أداء طقوس  –” الحريديم“منه بعض  –المستوطنين 
تلمودية، حيث انبطح احدهم على األرض، لكن جموع المصلين وحراس المسجد األقصى تصدوا له 

خراجهم الى خارج حدود المسجد على الفور ،  ، مما اضطر قوات االحتالل اختصار جولتهم ، وا 
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وخالل ذلك تم االعتداء على حارس االقصى مؤيد حمامي من قبل قوات االحتالل الخاصة، مما 
 استدعى نقله الى إحدى عيادات المسجد.

ولفتت المؤسسة الى أن مجموع المستوطنين الذين اقتحموا األقصى منذ ساعات الصباح حتى 
باإلضافة الى خمسة من عناصر المخابرات، مشيرة الى أن أجواء من الساعة نحو أربعين عنصرا 

 الغضب الشديد سادت المسجد االقصى بسبب تواجد المستوطنين.
54/9/0254مؤسسة إألقصى للوقف وإلترإث، أم إلفحم،   

 
 "إالسالمية إلمسيحية": تحذر من خطورة سياسة إغالق إلمسجد إألقصى .38

مية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات د. حنا عيسى، األحد، إلى دعا األمين العام للهيئة االسال
ضرورة تكثيف وجود المقدسيين وفلسطينيي الداخل في المسجد األقصى المبارك تزامنا مع سياسة 

 إغالقه المستمرة واقتحامات الجماعات االستيطانية المتكررة بحماية أمنية.
متطرف "يهودا غليك" بنشر دعوات على صفحات وجاءت هذه الدعوات في أعقاب قيام الحاخام ال

التواصل االجتماعي يدعو فيها الجماعات االستيطانية إلى التواجد في البلدة القديمة في القدس 
لدخول المسجد األقصى من كافة األبواب حتى يوم الخميس تزامنا مع ما يسمى بـ"راس السنة 

عى إلى تصعيد التوتر في الحرم القدسي الشريف، العبرية". وأشار إلى أن الجماعات االستيطانية تس
بهدف اختبار ردود األفعال العربية واإلسالمية وصواًل إلى ما فرضته من أمر واقع جديد يقضي 
بتقسيم الحرم مكانيًا وزمانيًا بين المسلمين واليهود، للوصول إلى الهدف المنشود وهو تقسيم األقصى 

قامة الهيكل المزعوم مكانه. على غرار الحرم اإلبراهيمي تمهيدا  لهدمه وا 
54/9/0254فلسطين أون الين،   

 
 إلمنتدى إلفلسطيني في بريطانيا يحتفل بانتصار غزة .39

أقام المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، مهرجانا في مقره الرئيسي بلندن احتفاال بانتصار المقاومة في 
سالمية، باإلضافة لعدد من الفنانين الذين غزة، حضرته عشرات العائالت الفلسطينية والعربية واإل

 غنوا للمقاومة وصمودها في وجه االحتالل.
، تكريما لعدد من النشطاء الفلسطينيين 1054-9-53وقد شهد المهرجان الذي نظم يوم السبت 

والعرب والبريطانيين ممن دعموا صمود الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل، باإلضافة لعدد من 
فنية التي شارك فيها فنانون فلسطينيون وعرب منهم: عبد الفتاح عوينات، عبد الكريم الفقرات ال
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مبارك، وسرمد أكرم، باالضافة لجمع تبرعات لصالح الشعب الفلسطيني في غزة ضمن مشروع 
 إسكان أهل القطاع ممن ُدمرت بيوتهم.

54/9/0254فلسطين أون الين،   
 
 0517ع عدد شهدإء إلعدوإن إلى إستشهاد شاب متأثرإ  بجرإح في غزة يرف .41

استشهد صباح يوم األحد، شاب فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها خالل العدوان اإلسرائيلي األخير 
على قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلى العدوان الذي شنه االحتالل في الثامن من تموز/ يوليو 

 فلسطينيًا. 1511يومًا إلى  15الماضي واستمر 
عامًا(،  11لقدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إّن "الشاب أنس الحناوي )وقال أشرف ا

من بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، توفي صباح اليوم األحد، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خالل 
 الحرب اإلسرائيلية. وأضاف القدرة، أنه كان يتلقى العالج بأحد المستشفيات األردنية.

اب الحناوي، يرتفع عدد قتلى الحرب اإلسرائيلية التي بدأت في السابع من يوليو/ تموز وبوفاة الش
 طفاًل، بحسب القدرة. 110فلسطينيًا، بينهم أكثر من  1511يومًا، إلى  15الماضي واستمرت 

54/9/0254فلسطين أون الين،   
 
 ة تتقاعسخالل ثالث أسابيع: إلجريمة تتفاقم وإلشرط 48عشرة قتلى فلسطينيين في  .40

خالل األسابيع الثالث األخيرة إحدى أكثر الفترات  48شهد المجتمع الفلسطيني في الـ : رامي حيدر
دموية وعنًفا وجريمة، فبين التفكك في النسيج االجتماعي وصعود ما يسمى "عائالت" الجريمة 

طر التربوية المنظمة، ووسط تقاعس الشرطة وعدم أدائها واجباتها كما يجب عليها، وانعدام األ
أشخاص وأصيب سبعة آخرون في عدة بلدات عربية،   50والتثقيفية في البلدات العربية، قتل 

 جميعهم رمًيا بالرصاص بأسلحة غير مرخصة.
وفي معظم الحاالت فرضت الشرطة أمًرا بمنع نشر التفاصيل المتعلقة بالجرائم، ولم تصدر بياًنا 

ين باستثناء حادثة أو اثنتين. ويرجح أن الشرطة تعرف رسمًيا أو أي تصريح عن اعتقال مشتبه
الجناة وخلفيات الجرائم، لكنها تتقاعس وتماطل في أداء واجبها ما دامت الجرائم تقع في البلدات 
العربية، ولو أن مواطًنا إسرائيلًيا أصيب بعيار ناري ألمسكت بالجاني خالل ساعات. ولو كانت 

 تنفرت وأتت بالجاني خالل ساعات.الجريمة على خلفية "أمنية" الس
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وقامت لجنة المتابعة العليا بعقد اجتماع طارئ لها في مدينة الطيبة لبحث ظاهرة العنف والجريمة، 
استنكرت بعده تقاعس الشرطة، وحملت الحكومة مسؤولية ما يحدث ومخاطره، وأنها في حال 

ا. وانبثقت من االجتماع لجنة تتابع استمرت في التقاعس عن أداء واجبها فإن األمور ستنقلب عليه
يجاد حلول لها.  قضايا العنف والجريمة وتحاول الحد منها وا 

وعدد الضحايا مرشح لالرتفاع، لكن الالفت أن معظم هذه الجرائم  …أسابيع 3عشرة جرائم في 
 وقعت في وضح النهار، بعضها على مقربة من مراكز الشرطة.

54/9/0254، 48عرب   
 
 طالب من إلتعليم 9622درإسي بغزة.. إشغال مدإرس بيت حانون بالنازحين يحرم بدء إلعام إل .42

خليل الشيخ: بدأ العام الدراسي في جميع مدارس محافظة شمال غزة، أمس، باستثناء ثماني مدارس 
 في بلدة بيت حانون.

خالءها، وتعطل العمل في هذه المدارس بعد أن رفضت آالف األسر من النازحين المدمرة منازلهم إ
 تمهيدًا الستئناف الدراسة فيها.

وقال عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي في وكالة الغوث الدولية "أونروا"، إن قرار تعطيل الدراسة 
 في بيت حانون جاء لرفض األسر النازحة إلى مدارس، "أونروا" إخالءها.

تدائية واإلعدادية، في ثمانية مبان وتدير "أونروا" عشر مدارس للطالب والطالبات من المرحلتين االب
 فقط، متوزعة في مختلف مناطق بلدة بيت حانون.

وأضاف أبو حسنة في تصريحات صحافية، إن تعطل الدراسة في مدارس بيت حانون، أدى على 
 طالب وطالبة من التوجه للدراسة، أمس. 9900حرمان نحو 
ان اإلسرائيلي في تلك المدارس، ألف نازح ممن تضررت منازلهم خالل العدو  10ويقيم نحو 

 ويرفضون مغادرتها إال بعد توفر منازل بديلة، لهم.
51/9/0254إأليام، رإم هللا،   

 
 أسيرإ   39نادي إألسير: إالحتالل يصدر أوإمر إعتقال إدإري بحق  .43

بحق "األيـام": أفاد نادي األسير، أمس، بأن سلطات االحتالل أصدرت أوامر اعتقال إداري  -رام هللا 
أسيرًا، منهم أربعة أسرى أصدرت بحقهم أوامر إداري ألول مرة، وباقي األسرى مدد اعتقالهم  39

أشهر، بينهم نائب في المجلس التشريعي، ليصل عدد  9اإلداري لمدد متفاوتة تراوحت بين شهر و
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ادي، وقال الن .13األوامر التي أصدرت بحق أسرى إداريين خالل منتصف أيلول الجاري فقط إلى 
في بيان صحافي، أمس، إنه ووفقا للمحافظات فقد كان عدد األسرى اإلداريين الذين أصدرت بحقهم 

من بيت لحم،  3من طولكرم،  4من نابلس،  4من جنين،  9من الخليل،  54هذه األوامر كالتالي: 
 من رام هللا والبيرة. 3من طوباس،  3من قلقيلية،  1

51/9/0254إأليام، رإم هللا،   
 

 أسرى مرضى ينتظرون إجرإء عمليات جرإحية منذ سنوإت :ادي إألسيرن .44
"األيـام": قال نادي األسير، أمس، إن األوضاع الصحية لألسرى المرضى في "عيادة سجن  -رام هللا 

ن عددا منهم ينتظرون إجراء عمليات جراحية منذ سنوات. وأشار النادي،  الرملة" تتدهور باستمرار، وا 
إلى أن األسير رياض العمور ينتظر إجراء عملية تغيير لجهاز تنظيم دقات القلب  في بيان صحافي،

عاما، واألسير خالد الشاويش الذي يعاني من عدة إصابات تعّرض لها في انتفاضة  53منذ 
 األقصى وعلى إثرها أصبح مقعدا، يشكو من آالم شديدة طوال الوقت.

51/9/0254إأليام، رإم هللا،   
 
 فلسطينيا  إألسبوع إلماضي 574الل يعتقل تقرير :إالحت .45

(، إن سلطات االحتالل اعتقلت في األسبوع الثاني من 9|54رام هللا: قال "نادي األسير" يوم األحد )
مواطنًا، وكانت أعلى نسبة اعتقاالت في منطقة جنين  514الجاري  شهر أيلول )سبتمبر(

أما في بيت لحم كان  معتقال. 40الخليل إلى معتقاًل، فيما وصل عدد المعتقلين في  99بلغت  حيث
معتقلين. واعتقل  50، هذا وبلغ عدد معتقلي القدس 51، وفي رام هللا والبيرة 51عدد المعتقلين 

، أما مجموع المعتقلين 1أربعة مواطنين وكذلك في قلقيلية، وفي طولكرم  االحتالل في نابلس شماال
 .معتقالً  53 في طوباس وسلفيت وأريحا بلغ

54/9/0254قدس برس،   
 

 وزإرة إلمالية: روإتب موظفي إلسلطة إلفلسطينية تلتهم حوإلي نصف إجمالي ميزإنيتها .46
األناضول: أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية  –رام هللا 

ألولى من العام الجاري أمس األول أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين خالل الشهور السبعة ا
 من إجمالي نفقات الحكومة لنفس الفترة. %48شكلت قرابة 



 
 

 

 

 
           34ص                                     3345 إلعدد:     51/9/0254 إالثنين إلتاريخ:

 

 1.1وبلغت نفقات حكومة رامي الحمد هللا منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي 
مليار دوالر لصالح فاتورة رواتب الموظفين العموميين والمستفيدين من  5.1مليار دوالر، ذهب منها 

 ي الشهداء والجرحى.ذو 
ويبلغ عدد العاملين في الوظيفة العمومية، والمسجلين في ديوان الموظفين العام الفلسطيني قرابة 

 100ألف موظف، بينما يتجاوز إجمالي عدد المستفيدين من رواتب ومعاشات الحكومة قرابة  511
ررين، هذا عدا عن ألف، إذا ما أضيف إليهم ذوي الشهداء والجرحى ومخصصات األسرى والمح

 الذين كانوا يتقاضون رواتب من حكومة غزة.
مليون دوالر شهريًا.  510 – 590وتتراوح فاتورة الرواتب الشهرية، بحسب بيانات وزارة المالية، بين 

وتعد إيرادات المقاصة، التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الحكومة الفلسطينية على السلع الصادرة 
لى ف لسطين عبر الحدود الدولية )الجمارك والضرائب(، مصدرًا رئيسيا لتوفير فاتورة والواردة من وا 

 الرواتب.
فقط خالل العام  %5.1ويواصل االقتصاد الفلسطيني تراجعه المستمر، ليستقر معدل نموه عند 

في المساعدات والمنح الخارجية للموازنة والخزينة  %30الماضي. وترافق ذلك مع تراجع بنسبة 
يذكر انه خالل السنوات الخمس  مليار دوالر. 4.15ينية خالل العام الجاري المقدرة بـ الفلسط

 .%11و %41الماضية تراوحت حصة الرواتب من إجمالي انفاق السلطة الفلسطينية بين 
51/9/0254إلقدس إلعربي، لندن،   

 
 0254دإيـة طن من إلمنتجات إإلسرإئيلية إلفاسدة مـنـذ بـ 422وزإرة إالقتصاد: إتـالف  .47

"األيـام": قالت وزارة االقتصاد الوطني، أمس، إن طواقم حماية المستهلك، بالتعاون مع  -رام هللا 
طن من المنتجات اإلسرائيلية  401شركائها في المؤسسات الحكومية، أتلفت خالل العام الجاري 

لمستوطنات المحظورة وفق الفاسدة والتالفة والمخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ومنتجات ا
 قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات.

51/9/0254إأليام، رإم هللا،   
 
 وزإرة إلسياحة: إلقطاع إلسياحي بالضفة خسر عشرإت ماليين إلدوالرإت إثر إلعدوإن على غزة .48

انت فادي أبو سعدى: قبل بدء العدوان العسكري اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، ك -رام هللا 
فنادق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، على وجه الخصوص، محجوزة بالكامل، وليس فيها غرفة 
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، فيما تم افتتاح عدة فنادق «القدس العربي»فندقية واحدة فارغة، بحسب معلومات حصلت عليها 
المقدسة،  جديدة في المدينة، في محاولة الستيعاب تدفق الحجاج المسيحيين القادمين لزيارة األراضي

 سواء في الضفة الغربية أو القدس أو فلسطين التاريخية.
ومع انطالق العدوان على غزة، ألغيت الحجوزات بشكل غير مسبوق، وعادت فنادق بيت لحم لتكون 
خالية، خاوية من أي مرتادين لها، بعد أن كان متوقعًا أن ُتدر دخاًل كبيرًا على أصحابها، وعلى 

 لتي تعتاش من السياحة األجنبية، والقليل من السياحة الداخلية.المحافظة بأكملها، ا
وزيرة السياحة من جهتها، قالت إن األثر غير المباشر على السياحة في الضفة، للعدوان على قطاع 
غزة، كان على السياح القادمين إلى بيت لحم، ألنه ال يوجد سياحة خارجية في قطاع غزة، فيما 

ين لضربة كبيرة، إذ وخالل شهري تموز وآب، وصلت نسبة إلغاء تعرضت السياحة في فلسط
 ، فيما تقدر الخسائر بالقطاع السياحي بعشرات ماليين الدوالرات.% 90الحجوزات الفندقية إلى 

مليون دوالر، فقط في الى  58أما تقديرات الخسائر على صعيد السياحة، في قطاع غزة، بلغت قرابة 
لمطاعم والفنادق السياحية، فيما طال العدوان مواقع اثرية ودينية وتاريخية شواط  التي تم تدميرها وا

 اسالمية ومسيحية، دمرت بالكامل، بعضها موجود على الئحة التراث العالمي.
51/9/0254إلقدس إلعربي، لندن،   

 
 من خطوط إلكهرباء إلمعطلة بغزة جرإء إلعدوإن %82وزإرة إلطاقة: إصالح  .49

س فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة، إّن طاقم شركة الكهرباء نجحت وكاالت: قال المهند
من الخطوط التي تعطلت جراء العدوان "اإلسرائيلي" األخير على قطاع  %80من إعادة توصيل 

 غزة، وخصوصًا في المناطق الشرقية.
وزارة جلبت خزانات وأشار الشيخ خليل، في لقاء مع مسؤول الذي تنظمه وزارة اإلعالم بغزة، أّن ال

ذات سعة قليلة تكفي ألسبوع على األقل في ظل عدم المقدرة على تعويض المدمر. وأضاف أن 
وصل للتيار الكهربائي سيستمر خالل الفترة الحالية طالما لم يتوفر الوقود للمحطة، الفتًا  9جدول الـ 

لوقود. وقّدر الشيخ خليل ساعات في حال توفر ا 8إلى أنه من الممكن العودة للعمل ضمن جدول 
مليون دوالر، بينما وصلت الخسائر التي لحقت بشبكات الكهرباء  51خسائر الكهرباء بغزة بنحو 

 مليون دوالر. 11نحو 
54/9/0254، 48عرب   
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 مهاجرإ  من غزة قبالة سوإحل إالسكندرية 43إألمن إلمصري يضبط  .51
األوسط المصرية، األحد، إن قوات حرس القدس دوت كوم: قالت وكالة أنباء الشرق  –القاهرة 

شخصا من جنسيات مختلفة،  511الحدود المصرية أوقفت مركب هجرة غير شرعية، وعلى متنه 
 وذلك قبل مغادرتهم البالد عبر سواحل اإلسكندرية.

وحسب الوكالة، فقد كان المهاجرون في طريقهم للسفر إلى إيطاليا، وهم ينتمون إلى عدة جنسيات 
مصريا،  39من جزر القمر، و 1سوريا، و 58صوماليا، و 59سودانيا، و 31فلسطينيا، و 43منها: 

 أطفال. 8نساء و 1وعراقي، مشيرة الى ان من بين هؤالء المهاجرين 
وأضافت الوكالة أن األمن المصري قرر ترحيل المهاجرين كل الى بلده، فيما تم حبس القائمين على 

 دوالر عن كل فرد. 3100مبلغ  المركب وهم ثالثة مصريين تقاضوا
 54/9/0254إلقدس، إلقدس، 

 
 إلسفير إإلسرإئيلي إلجديد في إلقاهرة يقدم أورإق إعتماده إلى إلسيسي .50

السبيل: قدم سفير االحتالل اإلسرائيلي الجديد في القاهرة حاييم كورين ظهر اليوم أوراق اعتماده إلى 
سرائيلية في القاهرة تعمل بشكل جزئي في منزل السفير عبد الفتاح السيسي. ويشار إلى أن السفارة اإل

 كونها تفتقر إلى مقّر رسمي منذ سيطرة متظاهرين معارضين على مقّرها السابق قبل ثالث سنوات.
 51/9/0254إلسبيل، عمان، 

 
 كاتب إسرإئيلي: إلسيسي عجيب.. يطرح ما يرفضه بعضنا .52

لي "يسرائيل هرئيل" إنه "من العجيب أن يتبرع : قال الكاتب اإلسرائي15عربي  -القدس المحتلة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأرض للفلسطينيين لحل مشكلة الالجئين، في حين يرفض 

وأضاف الكاتب في مقاله في صحيفة "هآرتس"  مسؤولون إسرائيليون هذه الفكرة رفضا باتا".
الجيش اإلسرائيلي، تلقيت رسالة قصيرة من  اإلسرائيلية، األحد، "عند نشر اقتراح السيسي في إذاعة

هل يمكن أن يكون السيسي شارك قبل سنين في ‘شخص مركزي سابق في وسائل اإلعالم قال فيها: 
مؤتمر هرتسليا واقتنع برغم ردود ساخرة في القاعة بكالم إسرائيلي غريب تحدث عن واجب مصر أن 

 ‘".طينية؟تسهم بشيء من أرضها الضخمة الفارغة للدولة الفلس
وبين هرئيل، والذي شغل رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، أن الفكرة التي 
عرضها السيسي رفضها بعض اإلسرائيليين في مؤتمر "هرتسليا" سابقًا، حتى أن أحد الحاضرين 
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وأشار  ا؟".تساءل معلقًا على الفكرة: "هل يعطون مثل هذا الكالم العجيب منبرا في مؤتمر هرتسلي
الكاتب اإلسرائيلي إلى أن حكومة بالده لم تتطرق إلى اآلن بصورة رسمية إلى استعداد رئيس مصر 
ورفض أبو مازن. "ويبدو أنه يصعب عليها أيضا أن تفيق من هول إجراء السيسي الذي ال يكف عن 

عفي بذلك إسرائيل في مفاجأتنا، فهو في هذه المرة مستعد ألن يتبرع بأراض للدولة الفلسطينية وهو ي
وختم مقالته بقوله: "لو أن السيسي بسط اقتراحه في  واقع األمر من مسؤوليتها وحدها عن المشكلة".

الذين يعتبرون  –مؤتمر هرتسليا لكان من المعقول جدا أن ُيحكم عليه في نظر عدد من المشاركين 
على أنه رجل غريب االطوار  -لدولة في المؤسسة األمنية واالقتصادية واألكاديمية والسياسية في ا

 إن لم نقل اسوأ من ذلك".
 54/9/0254، 05موقع عربي 

 
 طلبات إلدفاع تؤجل محاكمة مرسي في قضية "إلتخابر" مع حماس للسبت إلقادم .53

مع حماس « التخابر»األناضول: أجلت محكمة مصرية، ظهر األحد، النظر في قضية  –القاهرة 
آخرون،  31اإليراني، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي ووحزب هللا والحرس الثوري 

وأوضحت المصادر أن  في جلستها الرابعة عشرة، إلى السبت المقبل، بحسب مصادر قضائية.
سبتمبر/ أيلول  10محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قررت تأجيل القضية إلى 

وطلب الدفاع تكليف وزارة الخارجية المصرية بتقديم  هيئة الدفاع.الجاري، وذلك للنظر في طلبات 
محاضر االجتماعات التي قام بها عصام الحداد بصفته مساعد الرئيس للشؤون الخارجية خالل فترة 

 توليه هذا المنصب.
 51/9/0254إلقدس إلعربي، لندن، 

 
 عبد هللا إلثاني يدعو لتكثيف إلجهود إلعادة إعمار غزة .54

بترا: أكد الملك عبد هللا الثاني ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  –عمان 
استنادا إلى حل الدولتين، ومبادرة السالم العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة 

لعربية والدولية إلعادة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، مشيرا جاللته إلى أهمية تكثيف الجهود ا
 إعمار ما دمره العدوان اإلسرائيلي في قطاع غزة.

51/9/0254إلرأي، عّمان،   
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غاثية إلى غزة"" .55  إلخيرية إلهاشمية" تسير قافلة مساعدإت إنسانية وإ 
بترا: سيرت الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية أمس االحد قافلة مساعدات انسانية الى األهل -عمان 

 59غزة. وقال أمين عام الهيئة ايمن المفلح في تصريح لـ)بترا( إن القافلة مكونة من  في قطاع
كرتونة  119مولدا كهربائيا و 53شاحنة، تحمل فرشات وحرامات ومادة الطحين والمياه المعدنية و

 مصابيح شمسية.
51/9/0254إلدستور، عمان،   

 
 إالحتالل يجتاز خط إالنسحاب في خرإج بلدة شبعا .56

، من 50،40ابو حمدان: أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان انه "عند الساعة  طارق
مترا  10صباح أمس االول أقدمت دورية تابعة للعدو اإلسرائيلي على خرق خط االنسحاب لمسافة 

في خراج بلدة شبعا، محاولة اختطاف أحد الرعاة اللبنانيين دون التمكن من ذلك". وأشارت الى انه 
 "تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات اليونيفيل".

51/9/0254إلسفير، بيروت،   
 
 دولة لدعم إلقضية إلفلسطينية 532وزير إلخارجية إلكويتي في رإم هللا: ننسق الستثمار وجود  .57

وفا: بحضور الرئيس محمود عباس، وقعت دولتا فلسطين والكويت  –رام هللا  -القدس المحتلة 
 تفاقية للتعاون الثنائي، ومذكرة تفاهم في المجال السياسي.الشقيقتان ا

ووقع االتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب الفلسطيني، وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، وعن 
الجانب الكويتي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ الصباح خالد الصباح. وتنص االتفاقية 

ة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت، وحكومة دولة فلسطين، وتنص األولى، على إنشاء لجن
 مذكرة التفاهم على إقامة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين.

وكان الرئيس عباس استقبل ظهر أمس، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، الشيخ الصباح. وقال 
لشيخ الصباح، عقب لقائه مع الرئيس عباس، إن هذه الزيارة المالكي، في مؤتمر صحفي مع ا

تاريخية بكل معنى الكلمة. وأضاف، أن الرئيس عباس بحث مع الضيف الكويتي الكبير، العالقات 
الثنائية وكيفية تطويرها، خاصة أن هذه الزيارة تمثل منعطفا مهما في هذه العالقة ألنها تفتح صفحة 

 جديدة لتعميقها وتعزيزها.
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وأشار المالكي إلى أن البلدين وقعا على اتفاقيتين في غاية األهمية، األولى تتعلق بإنشاء لجنة 
وزارية تكون بمثابة مظلة جامعة بين الطرفين للبحث في كيفية تعميق هذه العالقات األخوية نحو 

لعاجل، وان األفضل، وأعرب عن أمله بانعقاد االجتماع األول لهذه اللجنة المشتركة في القريب ا
 يكون في فلسطين.

بدوره، قال الشيخ الصباح "أنا في غاية السعادة بهذه الزيارة التاريخية إلى فلسطين، المباحثات مع 
الرئيس محمود عباس، تناولت جانب العالقات الثنائية بين البلدين، وتطور األوضاع في المنطقة، 

ح، تشرفت بنقل رسالة خطية من أمير البالد والخطوات المقبلة للقضية الفلسطينية". وأضاف الصبا
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح إلى الرئيس محمود عباس، تضمنت تعزيز العالقات، 
واستعراض كل سبل االرتقاء بالعالقات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا في المنطقة، كون 

لعربية، ويهمنا االطالع على رأي الرئيس الكويت تترأس القمة العربية، ولجنة متابعة مبادرة السالم ا
 عباس والتشاور والتنسيق حول الخطوات المقبلة.

وقال: "وقعنا اتفاقيات مهمة ستعطينا مظلة واسعة للتنسيق والتعاون في مجاالت متعددة والتنسيق 
الكويت  والتشاور بين وزارة خارجية البلدين، في الخطوات المقبلة بما يتعلق بالوفد الوزاري برئاسة

ووزراء خارجية كل من: فلسطين، االردن، مصر، وموريتانيا واألمين العام للجامعة العربية نبيل 
العربي والتي ستجتمع بالرئيس عباس في نيويورك على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة. 

مع رئيس دولة ورئيس حكومة للتباحث حول الخطوات القادمة بالتنسيق  530سنستثمر وجود 
الرئيس محمود عباس". وتابع: "سعدنا بأجواء المباحثات التي تعكس عمق ومتانة العالقات 
 المشتركة، وأشكر الرئيس عباس على كل ما القيناه في الزيارة من حفاوة االستقبال وحسن الضيافة.

مؤكدا  وأدى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أمس، الصالة في المسجد األقصى المبارك،
دعم الكويت لفلسطين وشعبها وقيادتها. وزار الشيخ الصباح المسجد األقصى وتجول في مرافقه 
واّطلع على االنتهاكات اإلسرائيلية بحقه. وأعرب عن سعادته لزيارة االقصى في مستهل زيارته 

وقيادتها، مثمنًا للبالد، مؤكدًا أنه جاء لنقل تحيات ومحبة الشعب والقيادة الكويتية لفلسطين وشعبها 
صرارهم على الحفاظ على مقدسات األمة، في إشارة إلى المسجد األقصى  صمود الفلسطينيين وا 

وقال الصباح: "نحن نتابع ما يجري في  المبارك ذي المكانة الهامة جدًا لكل المسلمين والعرب.
لك ان شاء هللا، فلسطين وما تقدمونه للحفاظ على المقدسات، واألقصى محل اهتمامنا وسيبقى كذ

 وكل الدعم الذي تقدمه الكويت سوف يستمر فالكويت معكم وستظل".
 51/9/0254إلحياة إلجديدة، رإم هللا، 
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 نائبان كويتيان: زيارة وزير إلخارجية إلكويتي إلى رإم هللا تطبيع مرفوض .58

رة وزير الخارجية قال النائب السابق وليد الطبطبائي في تغريدة له على موقع التواصل تويتر ان زيا
وللعلم هذه الزيارات … الكويتي الى رام هللا تطبيع مرفوض لمناطق تخضع تحت االحتالل الصهيوني

 تتم بعلم وموافقة سلطات االحتالل.
من جهته اعتبر النائب المبطل محمد الدالل زيارة الخالد لألراضي الفلسطينية تراجعًا دستوريا وقانونيا 

 ويت وهو امر مرفوض ومستهجن وغير الئق.وسياسيا وشعبيا من الك
 وعلى خطى الطبطبائي رأى أن الزيارة تعتبر نوعا من التطبيع مع الكيان المحتل.

 51/9/0254إلخليج، إلشارقة، 
 
 إالئتالف إلوطني إلسوري: زيارة كمال إللبوإني إلى "إسرإئيل" تصرف شخصي .59

رض أن زيارة عضو التكتل السابق كمال المعا« االئتالف الوطني السوري»الحياة: قال  –لندن 
، منوهًا «تصرف شخصي ال عالقة له بمواقف الشعب السوري، وال باالئتالف»اللبواني إلى إسرائيل 

 في القنيطرة في الجوالن ودرعا قرب حدود االردن.« الجيش الحر»بإنجازات مقاتلي 
يليا شمال تل أبيب. وقال في وكان اللبواني شارك في مؤتمر دولي حول اإلرهاب في مدينة هرتز 

هو الغائب الوحيد عن القرار الدولي، وأنه يجب أن ُنسمع »تصريحات صحافية ان الشعب السوري 
أن هناك شعبًا معتداًل قادرًا على أن يكون شريكًا في »، مضيفًا: «صوتنا للعالم، ونقل معاناته إليه

 «.التحالف الدولي ضد اإلرهاب
زيارة اللبواني إلى األراضي الفلسطينية المحتلة، هي تصرف »بيان أن قال في « االئتالف»لكن 

شخصي، وأنه استقال من االئتالف مطلع العام الجاري، وجميع مواقفه وتصريحاته شخصية، وال 
 «.تعبر إال عن رؤيته الخاصة

 51/9/0254إلحياة، لندن، 
 
 إألونروإ: إلعدوإن إألخير أثر سلبا  على طلبة غزة .61

قال المفوض العام لوكالة األونروا بيير كرينيول إن العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع  األناضول:
 غزة أّثر سلبا على المدارس والطلبة، وذلك خالل افتتاحه العام الدراسي األحد.
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وأضاف كرينيول، في إحدى مدارس شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، أنه كانت للصراع القاسي 
الجماعي تأثيرات سلبية على المدارس والطلبة، وشدد على ضرورة تقديم الدعم والقتل والتهجير 

 النفسي االجتماعي للطلبة قبل البدء في العام التعليمي.
ولفت كرينيول إلى أن األونروا عازمة على مد الطلبة بما وصفه بحس األمل، وأشار إلى توظيف 

ألطفال واألهالي والمدرسين خالل فترة انتقالهم الوكالة األممية أكثر من مائتي مرشد ومرشدة لدعم ا
 إلى المدرسة من جديد.

وبدورها قالت مديرة التعليم في األونروا كارولين بونتفراكت إن "التعليم مهم للغاية لكل األطفال في 
 األوضاع الطارئة، ولألسف ال يزال الالجئون الفلسطينيون يواجهون النزاع والطوارئ".

 األممية جهزت العديد من األنشطة والبرامج من أجل تقديم الدعم النفسي للطلبة. وأكدت أن الوكالة
 54/9/0254إلجزيرة. نت، إلدوحة، 

 
 إنسحابات من مؤتمر لمسيحيي إلمشرق بعد دعوة للتحالف مع "إسرإئيل" .60

الدفاع عن مسيحي “شهدت مؤتمر ُعقد في الواليات المتحدة لشخصيات مسيحية عربية تحت عنوان 
جداًل صاخبًا، تبعته انسحابات متبادلة بعد دعوة النائب في الكونغرس األميركي تيد كروز، ” شرقال

المسيحيين بالمشرق إلى دعم إسرائيل والتحالف معها، واضطراره بعد ذلك إلى مغادرة القاعة جراء 
 االحتجاجات التي رافقت كلمته.

بالترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة، قوله  بالعربية، عن كروز، الذي يأمل” سي إن إن“ونقل موقع 
سرائيل في “خالل الجلسة، إن على المسيحيين في الشرق األوسط  الوقوف إلى جانب اليهود وا 

 ”.الصراع ضد اإلرهاب
وأطلق عدد من المشاركين في المؤتمر صيحات استهجان احتجاجا على دعوة كروز، المقرب من 

، فقال له ”يؤسفني أن البعض هنا يعيش في كراهية“ذي رد بالقول اليمينية، وال” حزب الشاي“حركة 
 ”.تحدث عن نفسك“أحد الحضور 

إذا رفضتم الوقوف إلى جانب إسرائيل فال يمكنني “وتوجه كروز إلى المشاركين في المؤتمر بالقول 
 قبل أن يغادر المنصة.” الوقوف معكم، شكرا لكم وبارككم هللا

التي استضافت المؤتمر، توفيق بعقليني، ” الدفاع عن المسيحيين“ من جانبه، حمل رئيس جمعية
لم يعودوا موضع ترحيب “بالوقوف وراء ما جرى، مؤكدا أنهم ” بعض مستغلي الدوافع السياسية“

 ”.بالمؤتمر
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عنصرية، وتدعو إلى التحالف مع “في بيان، أن كلمة كروز كانت ” المستقبل“وفي لبنان، أعلن تيار 
تتناسب مع األهداف السامية للمؤتمر، ما دفع وفد تيار المستقبل الى االنسحاب فورا، إسرائيل وال 

، كما انسحب ”احتجاجا على هذه الكلمة، وكذلك انسحب سفير لبنان في واشنطن انطوان شديد
 للسبب نفسه عدد كبير من قادة الكنائس المسيحية في لبنان والمنطقة.

 51/9/0254إلسياسة، إلكويت، 
 
 في والية كنتكت إألميركية لجـمع إلـتـبرعات ألطـفال غـزة حملة .62

األيام: قامت مجموعة متطوعين في حملة "كلنا غزة" من أبناء الجالية الفلسطينية في والية  -رام هللا 
 كنتكت األميركية، بجمع التبرعات من المواد الغذائية لصالح األطفال في قطاع غزة.

بمنظمة التحرير في بيان صحافي صدر عنها، أمس، أن تضامن وأوضحت دائرة شؤون المغتربين 
الجاليات الفلسطينية في بلدان الهجرة والغربة مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ما زال يتواصل 
بطرق مختلفة انطالقا من الشعور بالواجب الوطني واإلنساني، كما أفاد بذلك الناشط السياسي 

 اتصال مع الدائرة. الفلسطيني دكتور عمار عودة في
وأكد عودة أن حمالت التضامن في مواجهة العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة كانت غير 
مسبوقة في نشاطات الجالية الفلسطينية في مختلف المدن األميركية، والتي ندد فيها عشرات آالف 

على قطاع غزة، والذي استهدف  المتضامنين األميركيين وأبناء الجالية بالعدوان اإلسرائيلي البربري
 المدنيين العزل وخاصة األطفال.

 51/9/0254إأليام، رإم هللا، 
 
 لماذإ أعادوهم بعد أن أخرجوهم؟ .63

 محمد سيف الدولة 
بعد العدوان مباشرة، قام نتنياهو بتخيير أبو مازن بين إسرائيل وبين المقاومة. وجاء رد أبو مازن 

رت إسرائيل(( جاء رده من جامعة الدول العربية، في اجتماع سريعا وواضحا وصريحا: ))لقد اخت
، من خالل قيامه بشن هجوم 1054أيلول/ سبتمبر  1وزراء الخارجية العربي المنعقد في القاهرة في 

 على غزة وما يجرى فيها، والتهديد بأن هذا الوضع ال يمكن أن يستمر. 
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سرائيليين( حتى ال تأخذهم به الظنون، فلم ومن الواضح أنه كان حريصا على سرعة الرد على )اإل
يتريث قليال حتى تجف الدماء والدموع، أو يتسرب النسيان إلى الرأي العام العربي الذي كان شاهدا 

 على جرائم العدوان وانتصارات المقاومة وتضحيات الشعب الفلسطيني.
االضطراب وانعدام الوزن تحت هل هو العمى السياسي أم قلة الحيلة والتحليل، أم سوء التقدير، أم 

تأثير ما جرى، أم أنه ال يعدو أن يكون ممارسة معتادة للدور المرسوم له وفقا التفاقيات وترتيبات 
 أوسلو وتنسيقاتها األمنية؟

أظن أن اإلجابة األخيرة هي االجابة الصحيحة، فيوما بعد يوم، ومعركة بعد أخرى، ومّحَكًا وراء 
الدور الوظيفي الذي تقوم به السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن لصالح  اآلخر، يتأكد لنا حقيقة

االحتالل اإلسرائيلي وضد فلسطين على طول الخط. فإن لم تفعل أو تمردت أو تملصت أو تحايلت، 
 فسيكون مصيرها مثل أبو عمار.

*** 
 أصل الحكاية:

يوما، ولم  83حاصرها ووصل إلى قلب بيروت، و  5981اجتاح الجيش الصهيوني لبنان عام 
ينسحب منها إال بعد أن َأجَبر القوات الفلسطينية على مغادرة لبنان إلى المنفى في أبعد بقاع األرض 

 عن فلسطين، إلى تونس واليمن.. الخ
وكان الصهاينة قبل ذلك وطوال فترة السبعينيات، يهددون ويتوعدون، ويطالبون بإخراج الفلسطينيين 

 دون أمن )إسرائيل( ووجودها.من لبنان، ألنهم يهد
كانوا يفعلون ذلك على غرار ما يفعلونه اليوم مع المقاومة اللبنانية في الجنوب ومع المقاومة 

 الفلسطينية في غزة.
سمح الصهاينة بدخول القيادات الفلسطينية إلى غزة والضفة، بموجب اتفاقيات  5994ولكن في عام 

 سنة. 51أوسلو، بعد أن طردوهم من لبنان بـ 
أعادوهم إلى القلب من الكيان، على بعد أمتار من فلسطين التي يسمونها اآلن )إسرائيل(. فأصبحوا 

 أقرب للصهاينة بكثير من الوضع الذي كانوا عليه في لبنان. أصبحوا متالصقين. 
*** 

 ماذا الذي تغير؟ فجعل الصهاينة يعيدوهم هنا، بعد أن أخرجوهم من هناك؟
 هم ومعتقداتهم؟هل غيروا من آرائ

 هل أصبحوا فجأة من األخيار؟
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 هل أصبحوا أقل حرصا على أمن )إسرائيل( ووجودها؟
 أم ماذا؟

 اإلجابة واضحة وصريحة ويعلمها الجميع.
 لقد أعادوهم إلنجاز مهمتين واضحتين ال ثالث لهما:

و ما تم من فلسطين وا عطائهم صك فلسطيني شرعي بذلك، وه % 18األولى: هي التنازل لهم عن 
 بالفعل.

 الثانية: هي تصفية المقاومة وتجريمها ونزع سالحها. 
وهو ما كان يجرى على امتداد السنوات األخيرة على قدم وساق بقيادة لجان التنسيق األمني 
المشتركة التي أسسها الجنرال األمريكي الخواجة "دايتون"، صاحب التصريح الشهير ))لقد نجحنا في 

انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية اثناء عدوان الرصاص المصبوب  الحيلولة دون تفجر
، ألننا قمنا بتربية وتدريب الشرطة الفلسطينية جيدا على التعايش مع إسرائيل وليس 1008/1009

 على مواجهتها((
*** 

وبعد كل عدوان، وكل جريمة ترتكبها، كانت إسرائيل تبذل جهودا مضنية لغسيل سمعتها أمام الرأي 
ام العالمي، وهو ما كان يستدعى استصدار شهادات رسمية فلسطينية وعربية، بإدانة المقاومة، الع

بتهم التمرد واالنقالب والخروج عن الشرعية والتطرف واستفزاز إسرائيل وتهديد حياة أهالي غزة..الخ، 
ت إرهابية لتظهر إسرائيل في النهاية وكأنها هي الضحية التي تدافع عن نفسها في مواجهة جماعا

 غير شرعية. وهنا كان يأتي دور أبو مازن وجماعته!
واليوم وباإلضافة إلى ذلك تريد إسرائيل إجهاض مشروع المصالحة الفلسطينية، وحرمان المقاومة من 
حصاد مكاسب الحرب، حتى ال تكاف  "االرهابيين"، كما تعمل على إعادة شحن رصيد ابو مازن 

شراكه في مهمة نزع سالح غزة بعد أن نزع الذي نفذ، من خالل تسليمه ال معابر، وأموال اإلعمار، وا 
 لهم سالح الضفة.

لكل ذلك هرول أبو مازن لممارسة دوره الوظيفي المعتاد في خدمة اسرائيل، فأخذ يردد تلك الكلمات 
عن حكومة ظل غزة التي ال يمكن أن تستمر، وعن ضرورة أن يكون هناك سلطة واحدة وقرار حرب 

الم واحد وسالح واحد )وهو الذي سلم سالحه منذ زمن طويل(، إلى آخر كل هذه المعاني أو س
 والرسائل التي حرص على إيصالها إلى اإلسرائيليين وحلفائهم العرب قبل الفلسطينيين.

51/9/0254"، 05موقع "عربي   
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 حماس أمام ثالثة خيارإت صعبة .64

 ماهر ابو طير
في اعمار غزة، إذ لن تسمح عواصم كبرى، لحركة حماس بالعودة إلى ليس غريبًا أبدًا، تلك المماطلة 

 بأي ثمن بعد هذه الحرب.« الحاضنة الشعبية»
« هذا كالم قيل مسبقا، وحتى قبل وقف الحرب، وفي مقالة سابقة لي خالل الحرب، تحت عنوان

 لهذه األسباب
فيه إن اسرائيل وعواصم كبرى  بتاريخ الخامس من شهر آب قلت« ال يريدون دفع دوالر للفلسطينيين

للمقاومة، ولن يسمحوا، لحماس بالعودة بأي ثمن مقنع، يبرر سقوط « الحاضنة الشعبية»سيعاقبون 
 الشهداء والجرحى، وهدم االف البيوت.

هذا ما حدث فعال، والذي قرأ شروط اتفاقية وقف إطالق النار، سيكتشف ببساطة، ان ما بعد 
ها، فأهم شرطين، كانا اعادة االعمار عبر السلطة الوطنية الحرب، أصعب من الحرب ذات

الفلسطينية، وهذا يفرض تواجدا سياسيا وفنيا في القطاع، فيما الشرط الثاني يتحدث عن وجود 
وواجهة لغيرها ايضا، وتعني « كلمة سر»السلطة الوطنية على المعابر الفلسطينية، والسلطة هنا 

 نهاء سيطرة حماس.اعادة القطاع لسيطرة السلطة، وا
شكوى اسماعيل هنية في غزة امام اعالميين من وجود عراقيل وضغوط للمقايضة على سالح 
المقاومة، جاءت متأخرة، الن اطاللة هذه المقايضة واضحة وتم التوقيع عليها في اتفاق القاهرة 

 أساسا.
لحماس، ويعني ايضا اعادة اعادة االعمار عبر السلطة الوطنية تعني أن ال دوالر واحدا سيتم دفعه 

 الحكم في غزة سياسيا وفنيا للسلطة الوطنية الفلسطينية ل شراف على االعمار.
معنى الكالم ايضا انهم يريدون تعرية المقاومة امام الناس، واضعافها، واظهارها بصورة التي دمرت 

د او االسمنت إلعادة القطاع، ولم تتمكن من العودة براتب شهر واحد للغزيين، وال بطن من الحدي
االعمار، وبحيث تتحول كلفة كل هذه الحرب، الى مجرد عدة اميال بحرية يستفيد منها الصيادون 
لصيد السمك، وهي كلفة ال تستحق كل هذه الدماء، اال إذا كانت قضية فلسطين، باتت قضية سمك 

 وسردين.
الغموض، فاالنتصار المؤكد هنا في رأي لمحللين فأن االنتصار في المطلق في قصة غزة، يعتريه 

تحقق بصبر الناس، وبضرب وجه اسرائيل، واهانتها، وبإطالق الصواريخ، والوصول الى كل موقع، 
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واالضرار بمطار اللد والسياحة واالقتصاد، وافهام اسرائيل ان كل شيء يعد ممكنا، وهذا هو 
 معناه.االنتصار الحقيقي الذي ال يمكن المجادلة فيه، وال اللعب على 

غير ان االتفاقية وما بعدها، ليست انتصارا بالمطلق، وهذا كالم نرى واقعه على االرض، اذ انقلبت 
السلطة الوطنية على حماس، سياسيا، وعواصم العالم تريد تجفيف فكرة االنتصار، بسلب حماس 

هم الشعبي وبقية الفصائل، الثمن االجتماعي الذي قد يعودون به الى الناس، وبحيث يصير موقف
 محرجا، امام حرب لم يتم قطف ثمارها.

يراد اذن قلب بوصلة الحاضنة الشعبية ضد الفصائل في غزة، وسنرى خالل االيام المقبلة عراقيل 
غريبة في وجه المؤتمر الدولي إلعادة االعمار، بحيث تبقى غزة وسط االنقاض، بال وظائف وال 

ضد  -كما هو مخطط-ال حياة، وبحيث ينفجر القطاعرواتب، وال اعمار، وال دواء، وال عالج، و 
الفصائل الفلسطينية، التي لم تتمكن من العودة ال بإعمار، وال مطار، وال ميناء، ولم تطلق سراح 

 االسرى، وتتم مقايضتها االن، على الحكم فعليا في غزة.
التي رأينا بكل  عقدة غزة تشتد، يوما بعد يوم، خصوصا، في ظل اوضاع الجماعة السياسية االم،

 حياد خارطتها االخيرة، وكيف تتعرض لتقلبات صعبة وحادة؟!.
ما الذي ستفعله حماس هنا؟ سؤال مهم للغاية، في ظل احكام الطوق عليها، من الداخل الفلسطيني، 

 واالحتالل االسرائيلي، والجوار االقليمي والمجتمع الدولي؟!.
ولها بقاء الوضع مأساويا في غزة، وهذا له كلفته الكبيرة على االرجح امامها ثالثة خيارات وحيدة، ا

على حماس شعبيا، ثانيها االضطرار الى تفاهمات سياسية، تتنازل فيها حماس امام السلطة ومن 
خلفها من ارادات، حتى ال ينفض الناس من حولها، وثالثها التهديد بحرب اخرى، وهو امر له كلفته 

 طاع، وال أهله.ايضا، التي قد ال يحتملها الق
دعونا نرى كيف ستفك حماس عقدة غزة، التي جدلها العرب والعالم من حول عنق القطاع، في ظل 

 تعقيدات دولية وعربية، وعواصف تهب على المنطقة بال انقطاع؟!.
51/9/0254إلدستور،   

 
 معركة تعيين رئيس إألركان إإلسرإئيلي إلمقبل تندلع مبكرإ   .65

 حلمي موسى
ارات والدالئل بدأت معركة خالفة رئيس األركان اإلسرائيلي الحالي الجنرال بني وفق كل اإلش 

غانتس مبكرا. ومن الجائز أن هذه المعركة ستفوق المعارك السابقة حدة، على األقل لكونها دخلت 
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حيز اإلعالم في وقت مبكر نسبيا وألنها انطلقت عاصفة منذ بدايتها. ويساهم في ذلك إلى حد ما 
نما في الفضائح تدهور م كانة الجيش بعد ما تبدى مؤخرا ليس فقط في أداء الجيش في حرب غزة وا 

التي تسود العالقات بين قيادته كما تجلت في أشرطة تسجيل مداوالت هيئة األركان في عهد الجنرال 
 غابي أشكنازي.

عضاء هيئة األركان وبداية يقال ان تاريخ تعيين رئيس األركان في الجيش اإلسرائيلي وقبله تعيين أ 
وتوزيع مناصبهم لم يكن أبدا عنوان النزاهة. ففي بداية عهد الدولة العبرية كان مطلوبا من رئيس 

وسرعان ما كان ينال بعد انتهاء واليته « مباي»األركان أن يكون قريبا جدا من الحزب الحاكم حينها 
ي ديان ومع اسحق رابين وحاييم منصبا رفيعا في الحكومة أو الحياة المدنية. حدث هذا مع موش

بارليف ومردخاي غور وتقريبا مع كل رئيس لألركان. وكثيرا ما كان منصب عضوية األركان مرهونا 
بضمان أال يكون المرشح قريبا من األحزاب المعارضة، خصوصا حيروت. وربما ان االستثناء 

بعد انقالب الوضع السياسي في الوحيد سابقا كان قائد سالح الجو األسبق عيزر فايتسمان. ولكن 
وتولي اليمين الحكم تغيرت الصورة وصار بالوسع اختيار رؤساء أركان أو  5911إسرائيل عام 

جنراالت من أنصار اليمين. كان رفائيل إيتان وشاؤول موفاز بين أبرز عناوين التغيير حيث انضما 
 .خالل فترة قصيرة إلى أحزاب يمينية أو شكال مثل هذه األحزاب

ولكن إلى جانب التغييرات السياسية كانت تحدث تغييرات جوهرية في طبيعة الديموقراطية والمجتمع 
اإلسرائيلي لجهة ترسيخ قيم الشفافية والحكم النزيه والرقابة والقيم الديموقراطية. ورغم أن الجيش، على 

بها من دون أن يكون  وجه الخصوص، ظل بعيدا عن هذه القيم إال انه، في مستوياته العليا، تأثر
هذا التأثير واسعا. فحتى اآلن ليس هناك نظام محدد يتسم بالشفافية في اختيار ال أعضاء هيئة 
األركان وال رئيس األركان. ربما أن التغيير الوحيد الذي طرأ على هذا الجانب تشكيل ما يعرف 

األعلى كالمدراء العامين وهي لجنة لفحص مدى طهارة كف الموظفين في الدرجات « لجنة تيركل»بـ
 ورئيس األركان والمفتش العام للشرطة.

ولكن مثل هذه اللجنة لم تحل دون حدوث فضائح كما جرى عند تعيين دان حلوتس رئيسا لألركان 
وعندما قادت حرب لبنان الثانية إلى إعادة منافسه، حينها، غابي أشكنازي إلى المنصب ليعيد بناء 

عهد أشكنازي كانت كبيرة جدا لدرجة أن آثارها تدفع حاليا بالشرطة الجيش. لكن الفضيحة في 
اإلسرائيلية إلى المطالبة بتقديمه للمحاكمة بتهمة التآمر. ومعروف أن أشكنازي وآخرين تآمروا من 
أجل منع الحكومة من اختيار يؤاف غاالنت رئيسا لألركان عن طريق تزوير وثيقة تبدو أنها من 
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الدفاع حينها، إيهود باراك. ومعروف أنه بعد إقرار تعيين غاالنت رئيسا لألركان  إعداد غاالنت ووزير
 بحث آخرون عن فضيحة أخرى له ما قاد إلى سحب القرار والعودة الختيار بني غانتس.

مكانية تقديمه للمحاكمة وبفضل  واليوم يعود غاالنت إلى الواجهة بفضل التقارير حول أشكنازي وا 
غاالنت كمحلل سياسي وعسكري للقناة الثانية طوال أيام الحرب الخمسين على الدور الذي لعبه 

قطاع غزة. لكن كثيرين يعلمون أن طريق غاالنت ليس معبدا بالورود. فوزير الدفاع موشي يعلون ال 
يريد غاالنت ويتحدث عن أفضلية الثنين هما نائب رئيس األركان الحالي الجنرال غادي آيزنكوت 

ألركان السابق يائير نافيه. وهناك حديث عن احتمال تعيين قائد الجبهة الشمالية ونائب رئيس ا
 الحالي يائير جوالن.

لكن قلة لم تلحظ واقع أن اسم قائد الجبهة الجنوبية الجنرال سامي ترجمان ليس مدرجا ضمن 
الية ما يشير المرشحين. وهناك من يشير إلى أن ترجمان أقدم في هيئة األركان من قائد الجبهة الشم

إلى أن وراء األكمة ما وراءها. وليس مستبعدا أنه رغم إغداق المديح على ترجمان وقيادته للجيش 
اإلسرائيلي في الحرب على غزة إال أن أداءه وأداء الجيش لم يروقا للقيادات األعلى ما أبعد ترجمان 

المعركة التي بدأت مبكرا  عن ساحة التنافس. لكن ما ال يقل أهمية عن ذلك أن كثيرين يرون أن
لخالفة غانتس سوف تكون من أقذر المعارك التي قد تدفع الحكومة، الحقا، إلى اختيار مرشح 

 لرئاسة األركان من خارج اإلطار الذي وضع فيه األربعة الكبار حاليا.
افيه. ويعتقد معلقون أن نتنياهو يرغب في غاالنت في حين يرغب وزير الدفاع يعلون بآيزنكوت أو ن

والقرار بموجب القانون بيد وزير الدفاع لكن بوسع نتنياهو أن يعرقل ويضغط على يعلون الختيار 
من يرتاح هو له أكثر من سواه. ومعروف أن نتنياهو كان يرغب في غاالنت في الجولة السابقة ألنه 

اليوم، وبعد كل ما  يعتبره أقرب إلى موقفه بشأن الهجوم عسكريا على إيران لتدمير مشروعها النووي.
مر على هذه القضية لم يعد الهجوم العسكري اإلسرائيلي على إيران أولوية، على األقل في الظروف 
الدولية الراهنة. لكن ليس هناك ما يمنع أن تكون لدى نتنياهو أفكار كهذه. ومن شبه المؤكد أن أحدا 

التفكير في االتهامات التي ستساق  لن يفكر في الغايات البعيدة لتعيين هذا أو ذاك وسوف ينحصر
 في األسابيع المقبلة ضد كل هؤالء المرشحين.

51/9/0254إلسفير، بيروت،   
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 رئيس مصر رجل عجيب .66
 إسرائيل هرئيل

كم مربع بجوار قطاع غزة )مساحة  5900عرض رئيس مصر عبد الفتاح السيسي على الفلسطينيين 
االقتراح رفضا باتا، لماذا؟ يبدو ألنه يوجد فيه كم مربع فقط(. ورفض أبو مازن  319القطاع 

عناصر يمكن أن تساعد في حل مشكلة الالجئين وتخفيف االكتظاظ القبيح في القطاع. ورئيس 
الفلسطينيين يخيفه هذان الشيئان وال سيما اعطاء حل لعدد من الالجئين في سيناء ـ ال في أسدود 

 وعسقالن.
جيش االسرائيلي تلقيت رسالة قصيرة من شخص مركزي سابق عند نشر اقتراح السيسي في صوت ال

هل يمكن أن يكون السيسي قد شارك قبل سنين في مؤتمر هرتسليا »في وسائل االعالم قال فيها: 
واقتنع برغم ردود ساخرة في القاعة بكالم اسرائيلي غريب تحدث عن واجب مصر أن تسهم بشيء 

 «.ينية؟من ارضها الضخمة الفارغة للدولة الفلسط
اليكم خالصة االقتراح الذي بسطه في مؤتمر هرتسليا: إن أكثر االسرائيليين، حتى من اليمين ُجعلوا 
يعتقدون أن اسرائيل هي الوحيدة التي يجب عليها أن تقدم االراضي المطلوبة إلنشاء دولة فلسطينية. 

صر واالردن ايضا، وهما وسألت: لماذا ال نطلب ـ ونكمل الطلب بنشاط سياسي مناسب ـ أن تسهم م
صاحبتا االحتياطي الضخم من االرض، أن تسهما بنصيب. أليستا أختين للفلسطينيين في الدين 
واالصل والقومية. وال يقل عن ذلك أن جزءا كبيرا من المشكالت االرضية والسكانية للفلسطينيين نشأ 

 للقضاء على الدولة اليهودية. 5948بسبب حربهما في 
تفرز مصر التي تبلغ مساحتها أكثر من مليون كم مربع )أكثرها غير مأهول(، واقترحت أن 

آالف كم مربع. فيحظى مئات آالف الفلسطينيين برفاهة مادية واقتصادية  50للفلسطينيين نحوا من 
)ميناء عميق في العريش، وأن ُيعد مجددا مطار ايتام الذي لم تخربه اسرائيل عند انسحابها في 

م تطوير قطاع غزة الموسع وتصنيعه بمساعدة اسرائيل والغرب وصناديق دولية(. ، وأن يت5981
فلن يكون للفلسطينيين ما يكفي من االراضي )نحو  5991وحتى لو انسحبت اسرائيل الى خطوط 

كم مربع( كي يصرفوا امور دولة قابلة للبقاء. إن النقص من االرض سيسبب اختناقا  1100من 
نفجر الى داخل اسرائيل، ويمكن اقناع االمريكيين وسائر الجهات المتقدمة في وغليانا شعبيا عاما ي

 العالم بمنطق االقتراح كي تستعمل تأثيرها في الرئيس حسني مبارك المتعلق بها.
هل يعطون مثل هذا الكالم العجيب منبرا في مؤتمر »وانفجر أحد حاضري المؤتمر قائال: 

سنوات اخرى ايضا(. وكان هناك من غضوا ابصارهم وكأنهم )وقد أُعطيت المنبر في « هرتسليا؟



 
 

 

 

 
           12ص                                     3345 إلعدد:     51/9/0254 إالثنين إلتاريخ:

 

يشاهدون منظرا محرجا في ساعة عرض. ونهض السفير االردني فاحتج بصوت عال وخرج من 
 القاعة وتبعه المصري.

وُعرضت الفكرة في منتديات اشتغلت برسم خطوط انسحاب لمختلف خطط السالم، ولم ُيخف أكثر 
ذا كانوا قالوا ذلك فانه توجد خطة البروفيسور «. ال يقبله العقل البتة»ح السامعين رأيهم بأن االقترا وا 

يهوشع بن آريه وأساسها أن تمنح مصر الفلسطينيين في غزة اراضي وأن تعوضهم اسرائيل بأراض 
 «.يقبله العقل»في النقب. وهذا المنطق 

ية في الخارج ـ ممن يملكون وعلى عكسهم لم يرفض المتباحثون وال سيما غير اليهود في حلقات دراس
 عقول غير اليهود السديدة ـ لم يرفضوا االقتراح.

من العدل أن تمنح مصر الفلسطينيين الذين يعيشون في زحام في ظروف شائنة في أحد أكثر »
، رد شخص رفيع الشأن في وزارة «أن تمنحهم مساحة ارض رمزية –االماكن اكتظاظا في العالم 

لكن يجب على اسرائيل على كل حال أن تنسحب الى خطوط »أكد قائال: الخارجية في واشنطن و 
وهو معهد البحث الملكي البريطاني )المؤيد للعرب(، وجد أن « تشاتم هاوس»ووجد معهد «. 5991

 الفكرة تستحق البحث، بل اصدرها في نسخة رسمية تشمل افكارا اخرى لحل المشكلة الفلسطينية.
ى اآلن بصورة رسمية الى استعداد رئيس مصر ورفض أبو مازن. ويبدو لم تتطرق حكومة اسرائيل ال

أنه يصعب عليها ايضا أن تفيق من هول اجراء السيسي الذي ال يكف عن مفاجأتنا، فهو في هذه 
المرة مستعد ألن يتبرع بأراض للدولة الفلسطينية وهو يعفي بذلك اسرائيل في واقع االمر من 

. ولو أن السيسي بسط اقتراحه في مؤتمر هرتسليا لكان من المعقول مسؤوليتها وحدها عن المشكلة
الذين يعتبرون في المؤسسة االمنية واالقتصادية  –جدا أن ُيحكم عليه في نظر عدد من المشاركين 

 على أنه رجل غريب االطوار إن لم نقل اسوأ من ذلك. –واالكاديمية والسياسية في الدولة 
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 عميرة هاس
 نقاط متخيلة تطرح على مسؤولي الحركة فيما لو أتيحت فرصة لصحافي إسرائيلي أن يسأل عنها

 . هل أنتم متمسكون بالموقف في أن الحرب االخيرة انتهت بانتصاركم؟5
 . هل هذا انتصار فلسطيني أم هو انتصار حماس؟1



 
 

 

 

 
           15ص                                     3345 إلعدد:     51/9/0254 إالثنين إلتاريخ:

 

 جيش االقوى في المنطقة. هل هذا هو االنتصار؟. نجحتم في تشويش ال3
. تكبدت السياحة االسرائيلية خسائر. ميزانية التعليم االسرائيلية ستتقلص. ميزانية الدفاع سترتفع. 4

في بلدات غالف غزة محبطون، يشعرون بأنهم تعرضوا للخيانة وبعدم االمان. إذا كان هذا هو 
 دفعته غزة وسكانها مجديا؟ االنتصار، فهل ولماذا كان الثمن الذي

. عرفتم مسبقا بان الغرب سيسارع ويضمن دفع ثمن اعمار غزة وتأهيل سكانها بعد الدمار الذي 1
)في الضفة ايضا(، جزئيا العتبارات انسانية وباألساس  5994ألحقته اسرائيل. هذا ما يفعله من 

ا )في دور وكيلة االعمار( وكي ال العتبارات سياسية: من أجل ابقاء السلطة الفلسطينية في مكانه
تهتز منظومة التوازنات مع اسرائيل أكثر مما ينبغي. لو لم تعرفوا بان الغرب واالمم المتحدة 

 فهل كنتم ستعملون بالضبط مثلما عملتم؟ –سيتجندان ل عمار 
ولكن . أنتم تحفظون ألنفسكم بحق اختيار طريق الحرب )الكفاح المسلح( من أجل الفلسطينيين، 9

على كل مهمة مدنية ينبغي تنفيذها تجيبون: هذا دور حكومة المصالحة. اال يوجد هنا تناقض 
 وازدواجية اخالقية؟

. بدل االيجار في القطاع ارتفع، بسبب االنخفاض في العرض )المنازل التي دمرتها اسرائيل( 1
الت الفقر والبطالة. فما ألف نسمة على االقل الى معوزي منازل. كما ارتفعت معد 500وتحول نحو 

 هي خطتكم لتخفيضها.
)وان كنتم في حينه ايضا تفاخرتم  1009 – 1008. القدرة القتالية لمقاتليكم تحسنت مقارنة بـ 8

بهذه القدرة القتالية، ولم تقنعوا احدا غير الموالين لحماس(. واضح أنكم تعلمتم من االخطاء وكرستم 
فهل تحسن القدرة القتالية وتطوير السالح الذي بحوزتكم تحوال من زمنا كثيرا للتدريبات العسكرية. 

 ترون في ذلك انتصارا؟ –وسيلة الى غاية، ولهذا فعندما تحققا 
. قلتم ان اتفاق وقف النار مع اسرائيل هو انجاز كبير. فماذا فيه بالضبط، ما يجعلكم تعتبرونه 9

هم. وفي هذه االثناء االغالق لم يرفع واسرائيل ال مثل هذا االنجاز؟ نحن، االغبياء، لم نتمكن من الف
تعتزم رفعه، وسالح البحرية يواصل إطالق النار على صيادي غزة واعتقالهم لدى انطالقهم لنيل 
الرزق من البحر وسكان غزة يعيشون في ذات السجن الذي كانت تحبسهم فيه اسرائيل منذ نحو 

 عشرين سنة.
 صلي للضمانات الدولية كي تفي اسرائيل بتعهداتها.. لماذا تنازلتم عن الطلب اال50
. لقد وجد مركز البحوث الفلسطيني ومسوح الرأي العام في االستطالع االخير بان تأييد 55

الفلسطينيين لكم ارتفع. فهل برأيكم كانت النتائج ستكون مشابهة حتى لو لم تنجحوا في أن تعفوا 
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المدني والقائها على حكومة المصالحة التي خرجت أنفسكم مسبقا من المسؤولية عن االعمار 
 متضررة جدا في العينة؟

 في أن التأييد لكم ارتفع؟ –. مكانتكم قبل الحرب كانت في أسفل الدرك. فهل هذا هو انتصاركم 51
.هل عندما فكرتم في الدخول الى التصعيد العسكري )برأيي أنتم واسرائيل معا اخترتم اتجاه 53

كان أمام ناظريكم االحتمال المعقول في ان مكانتكم  –ي، وليس فقط اسرائيل( التصعيد العسكر 
 الجماهيرية ستتحسن مثلما تتحسن دوما بعد المعارك العسكرية؟

 10في المئة من سكان القطاع الذين تحت حكمكم يريدون الهجرة ) 43.حسب االستطالع، فان 54
تتنكرون للمسؤولية عن هذا المعدل العالي من في المئة يريدون الهجرة من الضفة الغربية(. هل 

 المهاجرين المحتملين؟
.عرضتم فك االرتباط )خالء المستوطنات في القطاع( كانتصار لطريقكم العسكري. ولكن ما 51

حصل هو انقطاع غزة عن الضفة الغربية، الهدف الذي كان العمود الفقري للسياسة االسرائيلية منذ 
اعد فقط في النية االصلية إلسرائيل في انتهاج نظام آخر في غزة، . طريقكم العسكري س5990

 مختلف ومنفصل عن ذاك الذي في الضفة الغربية. ما هو جوابكم على ذلك؟
. بسبب فك االرتباط تسمح اسرائيل لنفسها بالكذب في أنه انتهى احتالل القطاع )ما ال تسمح 59

تصرفت في هجماتها ضد لبنان السيادي، فإنها في لنفسه بادعائه بالنسبة للضفة(. وعليه، مثلما 
القطاع أيضا تجتاز الحدود وتتجاوز الخطوط الحمراء: تدمر، تقصف وتقتل بدون حساب. أوليس 
من واجبكم أن تأخذوا هذه الحقيقة بالحسبان، في ان للمحتل الذي يدعي بانه يعتدى عليه ال يوجد 

 رب؟
المفاوضات الذي اتخذته م.ت.ف وابو مازن اثبتت  .أنتم تدعون )عن حق برأيي( بان طريق51

فشلها واخفاقها. والدليل: البنك الدولي يصرخ بانه بدون المنطقة ج ال وجود لالقتصاد الفلسطيني، 
واسرائيل تستخف بذلك. وتواصل سلب االراضي، هدم المنازل الفلسطينية. الجيش والشرطة على 

بار ممن ال يعرضون حياة مسلحيهم للخطر. والقدس الشرقية حالهما: يقتلون المتظاهرين الشبان والك
 هي حي فقر واحد كبير. ماذا تقترحون عمله بدال من المفاوضات؟

.عمر الطريق العسكري والكفاحي الذي اخترتموه منذ سنوات التسعينيات هو أكثر من سنوات 58
م السالح الناري. ولكن في المفاوضات. فما الذي حققه؟ في االنتفاضة االولى دفعتم نحو استخدا

 5994االراضي المحتلة فقط. بعد المذبحة التي ارتكبها د. باروخ غولدشتاين في الخليل في شباط 
قفزتم مراحل عديدة  1000انتقلتم الى العمليات االنتحارية ضد المدنيين في اسرائيل. في سنوات الـ 
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ل شيء أسوأ مما كان: االرض الفلسطينية في العسكرية وانتقلتم الى تطوير الصواريخ. ومع ذلك، ك
منقسمة أكثر. ليس فقط المستوطنات بل والفوارق االقتصادية لدى الفلسطينيين اتسعت. واليأس 

 ازداد. إذن فهل االستنتاج هو أن الطريق المسلح خاصتكم هو االخر اثبت اخفاقه وفشله؟
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