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 11 :كاريكاتير

*** 
 
 لضرب والتنكيل قبل إغراقهم عمدا  تعرضوا لفي البحر المتوسط الفلسطيني  "قارب الموت" ضحايا .0

حصلت  أنه محمد عايش:، لندنعن مراسلها من  18/9/4114القدس العربي، لندن، ذكرت 
على تفاصيل جديدة تتعلق بحادث الغرق المأسوي لقارب الموت الذي كان يقل  «القدس العربي»

لشواطئ االيطالية، أماًل مهاجرين غير شرعيين أغلبهم من الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول الى ا
في طلب اللجوء في القارة األوروبية، حيث تأكد بأن الحادث كان جريمة متعمدة هدفت الى التخلص 
 من المهاجرين في عرض البحر بعد أن احتجوا على الظروف التي كانوا فيها خالل عملية التهريب.

من األمانة العامة لمؤتمر  وأكدها وفد« القدس العربي»وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 
فلسطينيي أوروبا الموجود حاليًا في جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا فإن الالجئين الذين يزيد تعدادهم 

شخص غرقوا جميعًا في البحر ونجا منهم أقل من عشرة أشخاص، كانوا قد تعرضوا  000عن 
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تقرر عصابة التهريب التخلص  للضرب بالعصي والركل باألرجل وتلقوا الكثير من اإلهانات قبل أن
 منهم في عرض البحر وا غراق قاربهم بشكل متعمد.

وبحسب ما أفاد مصدر في وفد األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا الذي يجمع المعلومات حاليًا 
فلسطيني على األقل كانوا على متن القارب  300في صقلية بالتعاون مع السفارة الفلسطينية فإن 

نهم جميعًا من قطاع غزة. الغارق،  وا 
ويتوزع أقل من عشرة أشخاص نجوا من الكارثة حاليًا على ثالث دول هي ايطاليا ومالطا واليونان، 

إن المعلومات التي تم التوصل اليها تفيد بأن المهاجرين الذين « القدس العربي«فيما قال المصدر لــ
الذي « قارب الموت»وا يأتون على دفعات الى كان يتم نقلهم من الشواطئ المصرية أو الليبية كان

سيقلهم الى شواطئ أوروبا، وبعد أن ارتفع عددهم بصورة كبيرة بدأوا االحتجاج ضد المهربين ورفض 
بعضهم الصعود من القارب المطاطي الصغير الى القارب الكبير الذي سيواصل السفر بهم، وعندها 

للضرب والتنكيل على أيدي المهربين الذين قرروا بعد تعرض المهاجرون بمن فيهم النساء واألطفال 
 ذلك التخلص منهم في عرض البحر.

تحقيقات أمنية أولية حصل عليها موقع "المجد أن ، 17/9/4114، غزة، األمنيالمجد وأورد موقع 
األمني" كشفت أن غرق ثالث سفن تقل مهاجرين من قطاع غزة خالل يومين لم يكن عبثي بل 

 بل جهات استخبارية في المنطقة.مخطط له من ق
وأشارت التحقيقات التي حصل عليها الموقع إلى أن السفن الثالث تم اغراقها بشكل متعمد من قبل 

 جهات يعتقد أنها مرتبطة بجهات استخبارية.
ولم تستبعد تقديرات أمنية أن يكون للعدو الصهيوني وجهات استخبارية أخرى تكيل لغزة العداء يد في 

 ف السفن خاصة أنها تقل الكثير من الشبان الباحثين عن العلم والعمل.استهدا
وأوضحت التقديرات أن هناك وبال شك مخططات تحاك ضد شباب قطاع غزة تهدف لتشويه واقعهم 

 بعد الحرب األخيرة أو إلبعادهم عن خيار االلتحاق في المقاومة التي أذاقت العدو الويالت.
د األمني على الحادثة بأن السبب وراء إثارة هذا الموضوع هو وعلق مصدر أمني لموقع المج

شغالها في مشاكل جانبية عن معاركها مع العدو الصهيوني،  إلشعال الجبهة الداخلية في غزة، وا 
 والنجاحات التي حققتها المقاومة.

غزة، "حوادث الغرق التي وقعت ما بين بدء الثورات العربية وحتى ما قبل العدوان على وأضاف: 
يمكن اعتبارها قليلة مقارنة بالفترة الزمنية التي تمت فيها، ولكن بعكس األمر الذي يقع اآلن وبعد 
عدوان غزة، فثالث حوادث غرق في أقل من أسبوع لم يتم قبل ذلك خالل محاوالت الهجرة السابقة 
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لغرق في البحر قبيل العدوان، من خالل ذلك يمكننا الربط بين عدوان غزة، وبين زيادة حوادث ا
 بشكل عام".
"لتأكيد هذه الرواية، فقد وردت معلومات عن أن حوادث الغرق هذه مفتعلة بطريقة أو واستطرد: 

بأخرى، فيما أورد شهود عيان كالما مفاده أن مراكب كبيرة صدمت عمدا مراكب المهاجرين 
 إلغراقهم".

الفترة الممتدة  أن ،لندن من، 17/9/4114، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةوأضافت 
هذا الموسم إذ أفادت  األسوأ تعتبر 1014أيلول  – سبتمبر 10آب وأوغسطس  14ما بين 

الجئاً  في المتوسط معظمهم من الالجئين الفلسطينيين  000المعلومات عن غرق أكثر من 
 إلى جنسيات أخرى. باإلضافةالسوريين والسوريين وفلسطينيين من قطاع غزة 

بعض الدراسات االحصائية أن أعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية الذين تقدموا بطلبات  وقدرت
( الجئاً  13930)قد بلغ  1014لجوء في دول االتحاد االوروبي خالل النصف األول من عام 

 قوارب الموت. المتوسط بواسطةوصل معظمهم الى أوروبا عبر البحر االبيض ، فلسطينيا ً 
غرق  1014أيلول  –سبتمبر  6ت الموت على فلسطينيي سورية فقد سجل يوم ولم تقتصر رحال

فلسطينياً  من قطاع غزة فروا من جحيم الحرب األخيرة على القطاع التي  400مركباً  يقل حوالي 
جعلتهم يركبون البحر بحثاً  عن مستقبل أبنائهم واألمن واألمان على حسب ما صرح به أحد الناجين 

 فيه.المركب الذي ابتلعه البحر بمن الثمانية من 
وفي سياق متابعة الحادث قامت مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سورية باالتصال مع السفارة 
الفلسطينية في روما حيث أكد المستشار السياسي في السفارة الفلسطينية في ايطاليا مصطفى 

االيطالية عن كثب تفاصيل الحادثة، القدومي " أن السفارة الفلسطينية تتابع مع الجهات المعنية 
وأشار المستشار إلى أن ثمة صعوبات تواجههم في الحصول على المعلومات الدقيقة بسبب امتناع 
السلطات االيطالية عن إعطاء معلومات حول المهاجرين حتى للسفارات ، كما أن مشاركة أكثر من 

 جعل المعلومات موزعة بين هذه الدول.اليونان (  –مالطا  –دولة في عملية االنقاذ ) ايطاليا 
 
 ويبلغه بأن التوجه لألمم المتحدة هو إلنهاء الصراععباس يستقبل زعيم المعارضة اإلسرائيلية  .2

رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا اليوم األربعاء،  : استقبلرام هللا
 ل ايتسحاق هرتسوغ.زعيم المعارضة اإلسرائيلية، زعيم حزب العم
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وجرى خالل اللقاء، بحث آخر المستجدات على الصعيد السياسي. وقال الرئيس إن التوجه 
الفلسطيني نحو األمم المتحدة هو إلنهاء الصراع، وتغليب لغة السالم واالستقرار في المنطقة، بوجود 

 دولتين تعيشان بأمن واستقرار وسالم.
في الشارع اإلسرائيلي مؤيدة لحل الدولتين، رغم محاولة اليمين  بدوره، قال هرتسوغ أن هناك أغلبية

 المتطرف التأثير على الرأي العام اإلسرائيلي.
وأشار زعيم المعارضة اإلسرائيلية إلى أن حزب العمل لديه عمل هام وهو تأطير قوى السالم الداعمة 

خابات المقبلة إلعطاء فرصة لمبدأ حل الدولتين في مواجهة مشروع اليمين اإلسرائيلي، في االنت
 حقيقية للسالم بين الشعبين.

وشدد هرتسوغ على ضرورة أن يكون هناك تعاون أكبر بين قوى السالم الفلسطينية واإلسرائيلية 
 إلعادة المسيرة السلمية إلى طريقها الصحيح نحو تحقيق السالم وفق مبدأ حل الدولتين.

 م هللا، وفدا من رجال األعمال في قطاع غزة.استقبل عباس، بمقر الرئاسة في مدينة راو 
وقال، إن جهودا تبذل اآلن من قبل القيادة الفلسطينية لإلسراع في إدخال مواد إعادة إعمار قطاع 

 غزة، واحتياجات أبناء شعبنا، للتخفيف من معاناتهم.
ه إسرائيل وأضاف أنه حصل اتفاق مع الجانب اإلسرائيلي وكذلك األمم المتحدة، تتعهد من خالل

بدخول كل المواد المطلوبة إلى غزة، بمساعدة األمم المتحدة وبإشراف حكومة الوفاق الوطني للبدء 
وتابع قائال 'نحن نطمئن الدول المانحة بأن األوضاع على األرض مستقرة، وذلك من اجل  باإلعمار.

نا على أبواب الشتاء وهناك البدء الفوري بإعادة اإلعمار للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، خاصة وأن
 اآلالف من أهلنا في العراء جراء تدمير منازلهم بشكل كامل'.

إن إعادة اإلعمار ستتم من خالل حكومة الوفاق الوطني، وهذا مطلب الدول المانحة، "وقال 
فالوزارات المعنية هي التي ستتسلم هذه المساعدات بمساعدة األمم المتحدة، وستقوم بإرسالها إلى 

 ."لمواطنين المتضررين بشكل مباشر لبناء ما دمر من بنية تحتية وبيوت ومؤسساتا

 17/9/4114، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الحمد هللا: االتحاد األوروبي ينسق مع الحكومة لمساعدة أهالي غزة .3
سق مع حكومة الوفاق الوطني، رام هللا: قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، إن االتحاد األوروبي ين

لتجنيد المزيد من الجهود في سبيل مساعدة المواطنين في قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي الالزم 
 إلعادة إعمار القطاع.
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جاء ذلك خالل لقائه بمقر رئاسة الوزراء في رام هللا، أمس، مسؤول االتحاد األوروبي في شمال 
 رغر، وممثل االتحاد لدى دولة فلسطين جون راتر.إفريقيا والشرق األوسط كرستيان بي

وأطلع الحمد هللا الضيفين على آخر المستجدات على صعيد التحضير لمؤتمر المانحين، ومؤتمر 
إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه االتحاد األوروبي في دعم القضية الفلسطينية، 

لى متانة العالقات بين الطرفين.  وا 
جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء مع وفد من منظمة الصليب األحمر الدولي، أمس، سبل تقديم  من

المزيد من المساعدات الطبية واإلنسانية ألهالي قطاع غزة، وذلك خالل لقائه الوفد بمقر رئاسة 
ك الوزراء في رام هللا، برئاسة نائب رئيس بعثة الصليب األحمر في القدس والضفة الغربية فريدري

 ديسجريس، بحضور وزير الصحة جواد عواد.
وشدد الحمد هللا على أهمية تركيز المساعدات الطبية واإلنسانية لقطاع غزة على األدوية، واللقاحات 
المضادة، باإلضافة إلى معالجة األطفال من آثار الصدمة النفسية التي عاشوها خالل أيام العدوان 

 يوما. 00الذي استمر 
اذ اإلجراءات الالزمة لنقل الجرحى الذين أصيبوا خالل العدوان لمعالجتهم في الدول وأكد ضرورة اتخ

التي تبنت تكلفة معالجتهم، باإلضافة إلى بحث آلية لنقل المرضى الذين يعانون من األمراض 
 المزمنة.

 18/9/4114األيام، رام هللا، 
 
 أحمد بحر: "سال ح المقاومة يعد ررعيا  وغير قابل للمساومة" .4

الهور: أكد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، وهو قيادي في  أشرف-غزة
 ."شرعيًا وغير قابل للمساومة"حركة حماس أن سالح المقاومة يعد 

وشدد على أن ال أحد يمكنه المساس به بأي حال من األحوال، وذلك خالل كلمة ألقاها في حفل 
مقاومة االحتالل "ل الحرب األخيرة على غزة، حيث قال فيه أيضا تكريم المؤسسات العاملة خال

 ."مشروعة، كفلتها القوانين األرضية والسماوية
كما طالب الرئيس محمود عباس بالتوقيع على اتفاقية روما، تمهيدا النضمام فلسطين لمحكمة 

 الجنايات الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل.
 18/9/4114القدس العربي، لندن، 
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 إعادة إعمار قطاع غزةبمحمد مصطفى: الحكومة توافق على خطة اللجنة المكلفة  .5
محمد مصطفى، أمس،  بالص: أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير االقتصاد الوطني، د. محمد-جنين 

 عن موافقة الحكومة على الخطة التي أقرتها اللجنة الحكومية المكلفة إعادة إعمار قطاع غزة.
ستتوجه إلى القاهرة في الثاني عشر من الشهر المقبل، لمطالبة المانحين بتقديم  وقال: إن الحكومة

الدعم المالي المطلوب لتنفيذ خطة اإلعمار، بما يسهم في التخفيف من معاناة المنكوبين من أبناء 
 القطاع الذي كان هدفا لعدوان شرس شنته آلة الحرب اإلسرائيلية، وألحق دمارا مخيفا على المستويين

 البشري والمادي.
 18/9/4114األيام، رام هللا، 

 
 المبادرة الفلسطينية أمام الجمعية العامة األسبوع المقبل لنيل تأييد أعضائها :جميل رحادة .6

قال مسؤول فلسطيني إن "المبادرة الفلسطينية إلنهاء االحتالل، ضمن سقف : سعد الدين نادية-عمان
لألمم المتحدة، في اجتماعها األسبوع المقبل، للحصول على  زمني محدد، ستقدم إلى الجمعية العامة

 تأييد أكبر عدد من أعضائها تمهيدًا لطرحها أمام مجلس األمن".
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة إن "اللجنة المشكلة من مجلس الجامعة 

عضاء في األمم المتحدة من أجل طرح العربية تجري اتصاالتها ومشاوراتها المكثفة مع الدول األ
 المبادرة الفلسطينية على الجمعية العامة".

وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الحراك الفلسطيني العربي الكثيف يستهدف الحصول على 
 تأييد أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة للمبادرة".

بحسب شحادة، "لطرح المبادرة أمام مجلس األمن، للحصول على قرار وتمهد تلك الخطوة المهمة، 
قرار خطوات جدول زمني محدد لالنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية  بإنهاء االحتالل وا 

 ".1960المحتلة العام 
 18/8/4114الغد، عمان، 

 
 أبو مرزوق: ننتظر دعوة مصرية الستئناف مفاوضات التهدئة .7

المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس موســـى أبـــو مـــرزوق، إن حركتـــه تنتظـــر الـــدعوة قـــال عضـــو : غـــزة
المصــرية مــن أجــل اســتئناف المفاوضــات فــي القــاهرة قبــل انتهــاء موعــد مهلــة الشــهر، التــي كانــت قــد 

 حددت حين تم اتفاق وقف إطالق النار، الذي أنهى الحرب على غزة.
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الشـــهر الجـــاري، وأن  14نتهـــي فـــي أن مهلـــة الشـــهر ت -فـــي تصـــريح صـــحفي-وأوضـــح أبـــو مـــرزوق 
المفاوضــات ســتنطلق قبيــل هــذا التــاريل، مشــيرا إلــى أن حركتــه تنتظــر الــدعوة المصــرية اليــوم أو غــدا 

 الخميس على أبعد تقدير.
وحــول إمكانيــة تنصــل الجانــب الصــهيوني مــن الحضــور إلــى القــاهرة، قــال أبــو مــرزوق: "إن إســرائيل 

 ستئناف المفاوضات".أكدت التزامها بالوقت الذي حدد ال
وحول تأثير إطالق الصواريل المتقطع على "إسرائيل" كما جرى أمس الثالثاء؛ أكـد أبـو مـرزوق وقـوع 

 عملية إطالق صاروخ، نافيا التصريحات الصهيونية بشأن اعتقال المجموعة التي قامت بالعملية.
لتفــاهم مــع الفصــيل الــذي وأضــاف: "لــيس مــن سياســاتنا مالحقــة أي مــن مجموعــات المقاومــة، وســيتم ا

 كان يقف خلف الهجوم، ويتم تسوية الوضع بالتأكيد على االلتزام من كافة الفصائل".
وبشأن لقاء المصالحة المرتقب بين حركـة حمـاس وفـتح؛ قـال أبـو مـزروق إنـه فـي غضـون ثالثـة أيـام 

 ية الفلسطينية.سيتم تحديد مصير اللقاء الذي قال إنه من الضروري عقده في ظل ما تمر به القض
ولفت إلى أن اللقاء سيبحث كافة ملفات المصالحة والمشاكل التي طرأت، كمـا سـيبحث عمـل حكومـة 
التوافــق وكفاءتهــا، والمشــاكل والخالفــات التــي تحــيط بعمــل حركــة حمــاس فــي الضــفة وحركــة فــتح فــي 

عالميـة المتبادلــة غـزة، مبينـا أن اللقـاء ســيتناول أيضـا قضـية ملــف إعـادة اإلعمـار ووقــف الحمـالت اإل
 ومناقشة كل القضايا ذات االهتمام المشترك.

ن اليومين القادمين سيحددان مكان وموعد  وحول مكان اللقاء؛ قال أبو مرزوق ربما يكون في غزة، وا 
 اللقاء، وربما يكون في القاهرة في حال وافقت السلطات المصرية على استضافة اللقاء.
 17/9/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تحّمل حكومة رام هللا واالحتالل مسؤولية الهجرة غير الررعية من غزة .8

فـي بيـان لهـا أمـس األربعـاء هجـرة مئـات الشـبان مـن قطـاع « حمـاس»وكاالت: وصفت حركة  –غزة 
وحملــت إســرائيل المســؤولية « كارثــة مزدوجــة»غــزة إلــى أوروبــا وغــرق عشــرات مــنهم فــي البحــر بأنــه 

 عنها.
عظيم الشـعور باألسـى علـى غرقـى شـعبنا الـذين قضـوا فـي البحـر أثنـاء طـريقهم »الحركة عن وعبرت 

 ، معتبرة أنهم يضافون إلى شهداء العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.«مهاجرين إلى أوروبا
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المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، حيث اضطرت الحـرب اإلجراميـة أعـدادًا »وحملت حماس إسرائيل 
مــن أبنــاء شــعبنا إلــى الهــروب مــن وجــه العـــدوان خوفــًا مــن القنابــل ليموتــوا غرقــًا فــي ســفن المهـــربين 

 «.المجرمين الذين ساهموا في إغراق هؤالء الضحايا لحسابات مادية
، ودعـت أوليـاء «وضـع حـد لهـذه الهجـرة المنافيـة للوطنيـة والـدين»وناشدت الحركة الشعب الفلسطيني 

 ئهم من هذا السلوك الذي وصفته بالمشين.األمور إلى منع أبنا
وطالبت الحركة الحكومة الفلسطينية القيام بمهامها في منع الظاهرة ومالحقة المسؤولين عن التهريـب 

 ومحاكمتهم.
حركــة فــتح وناطقيهــا االرتقــاء إلــى مســتوى المســؤولية والكــف عــن المزايــدة الرخيصــة »وقالــت إن علــى 

ك يعفـي االحــتالل وعصـابات التهريــب اإلقليميـة مــن المسـئولية عــن بتحميـل حمــاس المسـؤولية ألن ذلــ
 «.هذه الجريمة

جميـــع فصـــائل الشـــعب الفلســـطيني والمثقفـــين إلـــى المســـاهمة فـــي صـــناعة رأي عـــام »ودعـــت الحركـــة 
 «.مضاد للهجرة لتثبيت أبناء شعبنا في وجه االحتالل الغادر

في إعـادة إعمـار قطـاع غـزة ورفـع الحصـار مـن اإلسراع »كما دعت السلطة الفلسطينية والحكومة إلى 
 «.أجل التخفيف عن أبناء شعبنا والحيلولة دون تفكيرهم في الهجرة

تحمل مسؤولياته عما يحدث من مآس للشعب الفلسطيني بسبب »ودعت حماس المجتمع الدولي إلى 
 «.االحتالل والعدوان

ت نشـرتها وكالـة األنبـاء الفلسـطينية وكان المتحدث الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري نفى إدعـاءا
متورطـون فـي عمليـات تهريـب الشـبان، حيـث قـال أبـو زهـري « حمـاس»وتفيد بأن عناصر من « وفا»

مــا أوردتــه وكالــة األنبــاء الفلســطينية الرســمية )وفــا(، عــن تــورط عــدد مــن أعضــاء حركــة حمــاس »إّن 
 «.ة عن إدعاءات وأكاذيب سخيفةباإلشراف على هجرة عدد من سكان قطاع غزة إلى أوروبا، عبار 

بعيدًا عن كون االتهامات غير واقعية، فمـن الناحيـة العمليـة هنـاك إدارة مصـرية تـتحكم فـي »وأضاف 
دخول وخروج الفلسطينيين في قطـاع غـزة، هـذه االتهامـات سـخيفة، وتقـارير تـروج لهـا بعـض الجهـات 

 «.المشبوهة
ـــى أن حركتـــه  ـــو زهـــري إل ، محمـــاًل مســـؤولية تهجيـــر «ه الوكالـــة الرســـميةتـــرفض مـــا أوردتـــ»وأشـــار أب

قلبـــت حيـــاة ســـكان القطـــاع إلـــى جحـــيم، وخلقـــت أوضـــاعًا »فلســـطينيي غـــزة، إلســـرائيل التـــي قـــال إنهـــا 
 ، في إشارة لما خلفته الحرب األخيرة على القطاع.«مأساوية
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م تقـديم أي تجاهـل معانـاة سـكان قطـاع غـزة، وعـد«كما اتهم المتحدث باسم حماس، حكومـة التوافـق بــ
 «.عون حقيقي لهم

 18/9/4114، القدس العربي، لندن

 
 فتح لم يحددحركة البردويل: موعد لقائنا ب .9

أكدت حركة حماس أن موعد اللقاء المقـرر عقـده بينهـا وبـين حركـة فـتح لبحـث القضـايا العالقـة، : غزة
لــرأي"، إن عــزام وقــال القيــادي بحمــاس صــالح البردويــل، فــي تصــريح خــاص لوكالــة "ا لــم يحــدد بعــد.

األحمد يريد أن يكون اللقاء خارج فلسطين، موضحا أنه ليس لدى حركته أي مشكلة بشأن مكان عقد 
وأشــار إلـى أن اللقــاء سـيبحث وقــف الحملـة اإلعالميــة التـي تشــنها حركـة فــتح والـرئيس محمــود  اللقـاء.

 إعمار قطاع غزة.عباس على حماس، وتفعيل عمل حكومة التوافق، واإلسراع في عملية إعادة 
وذكــر البردويــل أن اللقــاء ســيناقش أيًضــا اســتكمال تنفيــذ جميــع ملفــات المصــالحة الوطنيــة التــي جــرى 

 التوافق عليها خالل االتفاق األخير.
 17/9/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 بعد إطالق صاروخ من غزةحماس تعتقل عنصرين من السلفية الجهادية "الررق األوسط":  .01
ســـرائيلية، أمـــس، أن جهـــاز األمـــن التـــابع لحركـــة : كفـــاح زبـــون - هللا رام أكـــدت مصـــادر فلســـطينية وا 

، جنوب إسـرائيل مسـاء «أشكول»حماس في قطاع غزة اعتقل مطلقي الصاروخ الذي سقط في مجمع 
أول من أمس، وذلك بعد اتصاالت مع مصر تعهدت خاللها الحركة بمالحقة الجهة التي تقف خلـف 

 منع تكرار ذلك.العملية و 
إن األجهــزة األمنيــة التــي تســيطر عليهــا حمــاس « الشــرق األوســط»وقالــت مصــادر فلســطينية مطلعــة لـــ

اعتقـل شخصـان ينتميـان »اعتقلـت اثنـين فـي قطـاع غـزة كانـا يقفـان وراء إطـالق الصـاروخ. وأضـافت: 
نما تصـرفا اتضح من التحقيق أنهما لم يتلقيا أوامر م»وتابعت: «. إلى السلفية الجهادية ن قياداتهما وا 

 «.بشكل فردي ودون الرجوع إلى مسؤوليهما
بضـــبط عناصـــرهم وأنهـــا لـــن »وأكـــدت المصـــادر أن حركـــة حمـــاس أبلغـــت قيـــادات الســـلفية الجهاديـــة 

تتهاون في هذه المسألة وستكبح جماح من يحـاول إطـالق الصـواريل، وأنهـا لـن تسـمح ألحـد بـالخروج 
 «.لقاضي بوقف الحرب وااللتزام بالتهدئةعن التوافق الفلسطيني العام ا
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وفي غضون ذلك، أكـد مسـؤولون أمنيـون إسـرائيليون أن حمـاس أبلغـت مصـر بـأمر االعتقـال. وأفـادوا 
أوقفـــت منفـــذي الهجـــوم بســـرعة ألنهـــا تشـــعر بانزعـــاج مـــن الوضـــع وتخشـــى مـــن تطـــور »بـــأن الحركـــة 

 غير معنية بتجديد إطالق النار. وأكدوا أن حماس أبلغت إسرائيل، عبر مصر، بأنها«. األحداث
إســرائيل نقلــت إلــى حمــاس أنهــا تتوقــع مــن الحركــة أن تتحــرك ضــد »وأوضــح مســؤول إســرائيلي بــأن 

ال فــإن إســرائيل ســترد علــى إطــالق النــار بنفســها قلنــا »وأضــاف: «. مطلقــي الصــواريل نحــو إســرائيل وا 
 «.لهم إن إسرائيل ستختبر األفعال وليس األقوال

 18/9/4114، لندن، الررق األوسط
 
غاثة غزة ورفع الحصار عنهاارعث: نعمل على  .00  ستراتيجية سياسية إلنهاء االحتالل وا 

قال د.نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في حـديث لــ"األيام"، إن  عبد الرؤوف أرناؤوط:
ل اإلســرائيلي والثــاني اإلســتراتيجية السياســية الفلســطينية تنقســم إلــى قســمين األول وهــو إنهــاء االحــتال

وهو خطوتان سـريعتان فـي غـزة وهـي اإلسـراع فـي تحقيـق الـدعم إلغاثـة غـزة بكـل الطـرق والثانيـة رفـع 
 الحصار عن غزة إضافة إلى خطوة إعادة إعمار قطاع غزة.

وقــــال د.شــــعث، "اإلســــتراتيجية التــــي نعمــــل عليهــــا تنقســــم إلــــى قســــمين، األول وهــــو إنهــــاء االحــــتالل 
ـــدون ذلـــك ســـنبقى نتعـــرض دائمـــا لهجمـــات علـــى الضـــفة الغربيـــة وغـــزة ونهـــب األرض اإلســـرائيلي و  ب

الفلسطينية مـن خـالل االسـتيطان وتهويـد القـدس واسـتهداف الحـرم الشـريف وبالتـالي فـإن الكارثـة التـي 
 نتعرض لها هي كارثة االحتالل اإلسرائيلي".

فــي فرنســا ولقــاء عــدد كبيــر مــن  وأضــاف، "ولــذلك فــإن التركيــز الرئيســي لرحلــة الــرئيس محمــود عبــاس
الرؤساء على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك هو تفعيـل، لـيس 
نمـا أيضــا قــرار فـي مجلــس األمـن فيــه مواجهــة لتحويـل صــيغة الحــراك  فقـط، قــرار فـي األمــم المتحــدة وا 

يديـة التـي لـم تـؤد إلـى أي تقـدم، إلـى الرعايـة السياسي من الوضـع الـراهن، وهـو الرعايـة األميركيـة التقل
الدوليـــة فـــال يجـــوز أن نســـتمر فـــي أي مفاوضـــات لـــيس فيهـــا أي ســـقف زمنـــي ولـــيس فيهـــا أي تحـــرك 

 إيجابي بالنسبة لنا وليس فيها أي التزام باالنسحاب اإلسرائيلي".
ذا هــذه الرعايــة التــي تحــل مكــان الرعايــ ة األميركيــة أفشــلت وتــابع د.شــعث، "فــنحن نريــد رعايــة دوليــة وا 

من خالل الفيتو األميركي في مجلس األمن فإننا ذاهبون في مواجهـة مصـعدة مـع إسـرائيل مـن خـالل 
قضيتين وهما العزل إلسرائيل من خالل القرارات الدولية والمقاطعة وأيضا محاسبة قـادة إسـرائيل علـى 
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ايـــــات الدولية..هـــــذه هـــــي جـــــرائمهم ضـــــد اإلنســـــانية التـــــي يرتكبونهـــــا بحقنـــــا مـــــن خـــــالل محكمـــــة الجن
 اإلستراتيجية السياسية الخارجية".

ولفت د.شعث إلى أن "غـزة ال تسـتطيع أن تنتظـر لحـين تحقيـق كـل شـيء وهـو إنهـاء االحـتالل وقيـام 
وعاصـــمتها القـــدس وحـــل قضـــية الالجئـــين"، وقـــال، "اإلســـتراتيجية الجديـــدة  1960الدولـــة علـــى حـــدود 

تظار ولذلك فإن الجزء الثاني من هذه اإلسـتراتيجية، وهـو األمـر تحتاج إلى وقت وغزة ال تستطيع االن
الملح يتعلق بما حدث في غزة نتيجة العدوان الهمجي اإلسرائيلي على غزة، يتعلق بخطوتين سريعتين 
وخطوة أطول ... الخطوتـان السـريعتان هـي أوال اإلغاثـة، فالوضـع فـي غـزة صـعب جـدا فهنـاك مئـات 

لي اإلســراع فــي تحقيــق الــدعم إلغاثــة غــزة بكــل الطــرق وأمــا الخطــوة الثانيــة اآلالف بــدون بيــوت وبالتــا
فهــي المفاوضــات التــي ســتجري فــي القــاهرة الســتكمال مــا تــم فــي مفاوضــات وقــف إطــالق النــار وهــي 
مفاوضــات هــدفها إنهــاء الحصــار علــى غــزة .. هاتــان همــا الخطوتــان الســريعتان وهمــا اإلغاثــة ورفــع 

 روض على غزة".الحصار اإلسرائيلي المف
نهـــاء  ـــا نحـــن نـــرى أن إعـــادة إعمـــار غـــزة وا  وأضـــاف د.شـــعث، "وتاليـــا إعـــادة إعمـــار قطـــاع غـــزة، وهن
االحــتالل اإلســرائيلي ال يمكــن أن يتمــا مــن دون وحــدة وطنيــة فلســطينية ولــذلك فــإن الجــزء الثــاني مــن 

لسطينية الواحـدة ولـذا ال بـد اإلستراتيجية هو إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية لتحقيق الحكومة الف
من حوار استراتيجي مع حماس إلنهاء كل اإلجراءات االنتقاليـة السـابقة واإلجـراءات التـي ظهـرت مـع 
الحــرب علــى غــزة، ال تســتطيع أن تفــتح مطــارا أو مينــاء أو معبــرا أو ممــرا بــين غــزة والضــفة مــن دون 

 ية".وحدة وطنية ولن ترى المساعدات من دون وحدة وطنية فلسطين
وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، "أنت بحاجـة إلـى دولـة فلسـطينية واحـدة تضـغط علـى العـالم 

مليــارات دوالر مطلوبــة إلعــادة اإلعمــار وتفــتح الحــدود وتــدخل المــواد إلعــادة اإلعمــار  10-8لتقــديم 
لؤلؤة فلسطين وميناء  وتفتح الباب بين الضفة وغزة ألن غزة التي نريد إعادة إعمارها، نريدها أن تكون

فلسـطين ولـيس أن تبقـى كانتونـا منعـزال يتعـرض للقصـف اإلسـرائيلي كـل عـام أو عـامين، نريـد الحريــة 
عــادة تعميــر غــزة بهــذا المنطــق، فغــزة يجــب أن تكــون نيويــورك  نهــاء االحــتالل عــن كــل فلســطين وا  وا 

عاصــمة ولكــن مينــاء الدولــة والقــدس العاصــمة واشــنطن إذا مــا اســتخدمنا المثــال األميركــي، فالقــدس ال
وواجهتها إلى الخارج هي غزة، وبالتالي فأنت ال تعيد بناء كانتون يتعرض الحقا للقصف اإلسرائيلي، 

 ".1011وال ما تم تدميره في  1009فحتى اآلن لم ننه إعادة بناء ما تم تدميره في 
 0ه المجموعـة القياديـة مـن وزاد د.شعث "ولذلك فإن الحوار االستراتيجي الذي من المفتـرض أن تجريـ

أعضــاء مــن اللجنــة المركزيــة مــع )حمــاس( مــن المفتــرض أن يصــب فــي رؤيــة متكاملــة حــول الوحــدة 
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نمـــا حكومـــة فلســـطينية واحـــدة فـــي الضـــفة الغربيـــة وغـــزة تقـــوم بكـــل  الوطنيـــة ولـــيس مجـــرد مصـــالحة وا 
عادة إعمار غزة في إطار جديد في بناء ال  دولة الفلسطينية المستقلة".مسؤولياتها تجاه تحرير الوطن وا 

 18/9/4114، األيام، رام هللا
 
 واستراتيجية موحدة ضد االحتالل بإعالء األصوات ضد دعاة الفرقة تطالبمركزية فتح  .02

دعت أمانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم األربعاء، أبناء شعبنا وكافة الفصائل وأبنـاء  :رام هللا
م ضـد الفرقـة، وأن تتضـافر جهـودهم ضـد أبـواق الفتنـة رحمـة بشـعبنا فـي حركة فتح بـأن يعلـوا أصـواته

 فلسطين وغزة.
 وقالت أمانة سر اللجنة المركزية للحركة في بيان صحفي:

سّطر أهلنا الصامدون الصابرون المقاومون في فلسطين، كل فلسـطين، وفـي غـزة األبيـة أسـمى آيـات 
ذاللهـم وتـركعيهم، مـا المجد والفخار، وأسمى آيات العزة واالنتصار ع لى محاوالت االحـتالل لقهـرهم وا 

لـــم يـــنجح االحـــتالل اإلســـرائيلي بـــأن يجـــد لـــه منفـــذا الـــى الشخصـــية الفلســـطينية الموحـــدة حـــول ثورتهـــا 
 وسلطتها وقيادتها الحكيمة.

ـــرفض والمواجهـــة والتصـــدي لمخططـــات العقـــل  ـــا الصـــامدون فـــي فلســـطين كـــل معـــاني ال وســـطر أهلن
 أمور رئيسة: 3لي الذي هدف وما زال لتحقيق االستعماري االحتال

.  تجريد شعبنا الفلسطيني من حصانته الذاتية وقدرتـه األكيـدة علـى الصـمود والمقاومـة للمحتـل فـي 1
القـــدس وبيـــت لحـــم وغـــزة وجنـــين والخليـــل ورفـــح...، وكـــل مكـــان فـــي العـــالم، وهـــذا الصـــمود والمقاومـــة 

 القرار. المتعانق مع وحدة القيادة واألداء، ووحدة
.  تحطيم كـل أهـداف ثورتنـا وشـعبنا بـالتحرر واالسـتقالل والدولـة بتواصـل سـلب األرض والمقدسـات 1

 واألرواح وتكريس األمر الواقع الذي يلغي تدريجيا حلم قيام الدولة الفلسطينية على األرض.
عبـــــر .  مواجهـــــة صـــــمود وصـــــالبة الشـــــعب الفلســـــطيني بوحدتـــــه ورفضـــــه الـــــدائم للقهـــــر واإلذالل، 3

مخططــــات تكــــريس الفصــــل بــــين أبنــــاء الشــــعب الفلســــطيني جغرافيــــا وسياســــيا، وعبــــر تعميــــق منطــــق 
 االنقالب واالنقسام واالنشقاق في الجسد.

ـــو مـــازن، وقفـــت  ـــرئيس أب ـــى رأســـها األخ ال ـــادة حركـــة فـــتح، وعل ـــة وقي ـــادة الفلســـطينية الواعي إال ان القي
 فنا أو شق الصف الوطني وتعميق الشرخ فيه.بالمرصاد لكل المحاوالت اإلسرائيلية لتحطيم أهدا

إن استغالل االحتالل اإلسرائيلي للعدوان على غزة قد جاء منذ اليوم األول الذي صـّور االحـتالل فيـه 
العــدوان وكأنــه موجــه ضــد 'حمــاس' لوحــدها، فيمــا القنابــل تنــزل علــى رؤوس كــل أبنــاء شــعب فلســطين 
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ته، في محاولة عقيمة لتجزئ شعبنا ونضاله الممتـد منـذ وضد فصائله وبيوته ومقدراته وأرضه ومقدسا
 قرن من الزمان.

إن هذه المحاوالت ال يمكن أن تثمر إال بأدوات فلسطينية تمّكن لإلسرائيليين أن ينشروا فكرهم اليائس 
هذا في أعماق الشـعب الفلسـطيني الموحـد فيرتـد نضـاله مـن نضـال ضـد المحتـل الـى االقتتـال األهلـي 

 في الداخل.
إن كان الوعي لدى القيادة الفلسطينية عميقا باألهداف االسـرائيلية، فـإن التسـاوق معهـا مـن خـالل أي 

 طرف فلسطيني يعّد خروجا على عوامل التآلف والوفاق والوحدة.
فـتح قـد ارتـأت أن تـدعو حركـة حمـاس -لذا كانـت اللجنـة المركزيـة لحركـة التحريـر الـوطني الفلسـطيني

صــة لصــوت العقــل فيهــا، ليكــون المســار جامعــا وحــدويا فلســطيني البوصــلة، لكلمــة ســواء موجهــة خا
مناهضا بشكل واضح لكل عوامل الفرقة وضد استمرار التعنـت اللفظـي لعـدد مـن شخصـيات 'حمـاس' 
لألسـف المتسـاوق مـع أبـواق االكـذب والتحـريض المتالقـي مـع التجـاوزات الميدانيـة الخطيـرة، فـي غـزة، 

يعمل على تطبيق قـرار المشـاركة فـي المصـير، فقـرار الحـرب والسـلم واحـد، فشكلت وفدا لهذا الغرض 
وقرار الميدان واحد، وقرار االعمار والسياسة واحد، واإلطار الجامع واحد فيـه نتـداول ونتحـاور وننتقـد 
وال نتـــرك غبـــار المعركـــة لـــم يكـــد أن ينقشـــع إال وأصـــبح هـــدف المخرصـــين وأصـــحاب الفتنـــة هـــو رأس 

 ة وحركة فتح.السلطة والمنظم
لقــد صــادفتنا مــؤخرا حملــة شرســة مــن بعــض األطــراف الفلســطينية وعلــى رأســها أســماء شخصــيات فــي 
)حمــاس( تهــاجم القيــادة الفلســطينية وتهــاجم مواقــف الحركــة والــرئيس، وكــأن الوحــدة التــي تجلــت فــي 

ال بــد مــن  المعركــة والتــي توجــت قبلهــا باالتفاقيــات وحكومــة االئــتالف الــوطني أصــبحت نســيا منســيا
تجاوزهــــا بالتصــــريحات المشــــينة المليئـــــة بالشــــتائم واالتهامــــات والســــموم مـــــن جهــــة، وبــــالتملص مـــــن 

 استحقاقات الوحدة الوطنية الميدانية على االرض في قطاع غزة.
إن الهجوم غير المبرر على قيـادة حركـة فـتح وعلـى الـرئيس أبـو مـازن هـو هجـوم علـى الكـل الـوطني 

الحــرة، وال يقبلــه أصـحاب القــيم والخلــق، هــذا الخلــق الـذي يتميــز بــه شــعبنا الثــائر تأبـاه الــنفس الوطنيــة 
إننا ندعو كافة أبناء شعبنا الفلسطيني األبي وكافـة الفصـائل وأبنائنـا مـن حركـة فـتح أن يكـون  البطل.

صوتهم عاليا ضد الفرقة والقسمة، وضد أبـواق الفتنـة رحمـة بشـعبنا فـي فلسـطين وغـزة، لنكـرس عملنـا 
لقـــادم لبنـــاء اســـتراتيجية موحـــدة ضـــد االحـــتالل، ولإلعمـــار والبنـــاء وبلســـمة الجـــراح، وتحقيـــق الدولـــة ا

 المستقلة وعاصمتها القدس بإذن هللا.
 17/9/4114، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 فتح تدعم جهود عباس الدبلوماسية وتتهم حماس بإفرال المصالحة  .03

لجنـة المركزيـة لحركـة "فـتح" محمـود العـالول بـأن الحركـة تـدعم التحـرك السياسـي أكد عضـو ال: رام هللا
والدبلوماســي الــذي يقــوده الــرئيس محمــود عبــاس علــى الســاحة الدوليــة، إلنهــاء االحــتالل خــالل فتــرة 

 زمنية محددة.
عــاد ( إلذاعــة "مــوطني" الفلســطينية المحليــة، أ 9|10وقــال العــالول فــي تصــريحات لــه اليــوم االربعــاء )

القســـم اإلعالمـــي لحركـــة "فـــتح" نشـــره: "التحـــدي األبـــرز الـــذي يواجـــه الشـــعب الفلســـطيني، هـــو إنهـــاء 
 االحتالل وممارساته ضد الشعب الفلسطيني".

وأشــار إلــى أنــه "إذا لــم يلبــي العــالم مطالبنــا، ســندرس كــل الخيــارات المتاحــة األخــرى، ألننــا نقــف علــى 
 منعطف سياسي وميداني خطير".

رى أكـــد العـــالول بـــأن المصـــالحة الفلســـطينية كانـــت هشـــة منـــذ البدايـــة بســـبب ممارســـات مـــن جهـــة أخـــ
 ومواقف "حماس"، التي وصفها بـ "االنقالبية"، والتي قال بأنها "ال تتناسب مع فكر الوحدة الوطنية".

وأضاف: "إن منع "حماس" حكومة الوفاق الوطني القيام بمهامها، وبسـط واليتهـا علـى قطـاع غـزة هـو 
 سبب الرئيسي في هشاشة المصالحة"، كما قال.ال

 17/9/4114قدس برس، 
 

 تل أبيب تقدم الئحة اتهام ضد نرطاء في حماس بتهمة قتل ضابط كبير .04
(، الئحــة اتهــام بحــق المــواطن الفلســطيني زيــاد 9|10قــدمت نيابــة االحــتالل اليــوم األربعــاء ): الناصــرة

تتهمهمـا فيهـا بقتـل  المحتلـة،يـل جنـوب الضـفة الغربيـة عواد ونجله عز الدين من بلدة إذنـا قضـاء الخل
 ضابط كبير في شرطة االحتالل قرب حاجز ترقوميا خالل شهر نيسان )إبريل( الماضي.

 وقالت اإلذاعة العبرية إن المتهمين مثال اليوم أمام محكمة "عوفر" غرب رام هللا، بتهمة القتل.
حركـة "حمـاس"، تقـدم نحـو الشـارع الرئيسـي، وأطلـق  وجاء في الئحة االتهام، أن عواد وهـو ناشـط فـي

النار من بندقية "كالشنكوف" صوب عدد من المركبات، من بينها سيارة الضابط الذي أصيب بجـراح 
 في أطرافه العليا، في حين أصيبت زوجته بجراح في الحوض.

رة لألمــن القــومي، وكانــت مصــادر فــي األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية اعتبــرت مقتــل الضــابط "خســارة كبيــ
 حيث كان له دور بارز في تشكيل وحدات أمنية كما إنشاء وحدة التصنت في شرطة االحتالل".

 17/9/4114قدس برس، 
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عالمهم مصير ذويهم المفقودين قرارا حكوميا : ماجد أبو رمالة .05  هل تحتاج طمأنة مواطنينا وا 
ــذين حــا: رام هللا ولوا الهجــرة األســبوع الماضــي مــن غــزة تحولــت مأســاة غــرق عشــرات الفلســطينيين، ال

بطريقة غير شرعية، بعد غرق مركبهم في البحر المتوسط، إلى مناسبة لتبادل االتهامات بين حركتي 
 فلسطينيا يعتقد أنهم غرقوا، ظل مصير آخرين مجهوال. 90فتح وحماس، وفيما نشرت أسماء نحو 

من كـل هـذه المآسـي، فـإن الفلسـطينيين ال  على الرغم»إنه « الشرق األوسط»وقالت مصادر مطلعة لـ
 «.أيام تقريبا تغادر سفينة من مصر إلى دول أوروبية 3كل »وأضافت: «. يزالون يخرجون من غزة

وفرضــت ظــاهرة الهجــرة نفســها علــى المشــهد الفلســطيني بقــوة خــالل األيــام القليلــة الماضــية؛ إذ يعــيش 
ت جديـدة عـن أبنـائهم المفقـودين، وناشـدوا السـلطات كثير من األهالي في قلق كبير ترقبـا ألي معلومـا

 العمل على كشف مصيرهم.
أنــه تلقــى « فيســبوك»وكتــب النائــب ماجــد أبــو شــمالة فــي صــفحته علــى موقــع التواصــل االجتمــاعي 

العديد من االتصاالت المملوءة بالفزع والرعب من ذوي المفقودين على متن قوارب الموت، يناشدون »
فــة مصــير أبنــائهم الــذين فقــدوا االتصــال معهــم وعلمــوا أنهــم ممــن خرجــوا للهجــرة التــدخل مــن أجــل معر 
 «.على متن تلك القوارب

هـــل تحتـــاج طمأنـــة مواطنينـــا وا عالمهـــم مصـــير ذويهـــم المفقـــودين قـــرارا »وتســـاءل النائـــب أبـــو شـــمالة: 
البحـث لمعرفـة حكوميا أو مرسوما رئاسيا أو توافقا من حكومـة التوافـق، للبـدء فـي إجـراءات التواصـل و 

ـــــع يتحمـــــل »وأضـــــاف: «. مصـــــيرهم، أم إن وكـــــالء وزارة غـــــزة يرفضـــــون عمـــــل وزراء الضـــــفة  الجمي
المســؤولية، وعلــى الجميــع التحــرك، فــتح وحمــاس وكــل الفصــائل والحكومــة والرئاســة وكــل مــن يملــك 

ن كانــت وزارة الخارجيـــة تت حمـــل القــدرة علـــى االتصــال، مـــن أجــل معرفـــة مصـــير أبنائنــا المفقـــودين، وا 
فلســطينيا مــن غــزة ال يزالــون مفقــودين، بيــنهم مــا  90ونشــرت أمــس أســماء نحــو  «.عــبء هــذه المهمــة

 من عائلة واحدة هي عائلة بكر. 10يقارب 
 18/9/4114الررق األوسط، لندن، 

 
 "عين الحلوة"أمن الفلسطينيين و  لالجئين الحقوق المدنية: ناقرنا "الرعبية" تلتقي "المستقبل" .06

ل منســق عــام تيــار المســتقبل فــي الجنــوب الــدكتور ناصــر حمــود فــي مقــر المنســقية فــي اســتقب: صــيدا
 صيدا وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقدمه مسؤولها في منطقة صيدا عبد هللا الدنان.

ـــة وفـــي  ـــاء بحـــث المســـتجدات فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتل المخيمـــات  أوضـــاعوجـــرى خـــالل اللق
 الحلوة.ان وال سيما مخيم عين الفلسطينية في لبن
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ناقشنا عددا من الملفات التي تهم شعبنا الفلسـطيني وتهـم مدينـة صـيدا وهـي »اللقاء:  إثروقال الدنان 
« الحقـــوق المدنيـــة، األمـــن فـــي مخـــيم عـــين الحلـــوة، الهجمـــة علـــى المنطقـــة بشـــكل عـــام»ملفـــات كبيـــرة 

يـار المسـتقبل الـذين عبـروا عـن تضـامنهم مـع وتوافقنا حول الكثير، وكـان هنـاك لفتـة مـن األخـوة فـي ت
 «.قطاع غزة، ونحن دائما نتوقع منهم العون للقضية الفلسطينية ولشعبنا الفلسطيني

 18/9/4114المستقبل، بيروت، 
 

   مدماكا  أساسيا  في الضربة العسكرية التي تلقتها حماس تمعلومات سال ح االستخبارات ركلنتنياهو:  .07
، "لن توافق على تنقيط إطالق الصواريل"بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل  ئيليسراأكد رئيس وزراء اإل

مشددًا على أن هذا األمر هو الذي دفع حركة حماس إلى توضيح أنها اعتقلت من يقف وراء إطالق 
، وتابع، خالل زيارة لقاعدة "ملتزمة وقف النار"الصاروخ أول من أمس، وأقر نتنياهو بأن حماس 

المعلومات التي وفرها هذا الجهاز كانت ثروة وتشكل مدماكًا أساسيًا "رات، قائاًل إن سالح االستخبا
 ."في الضربة العسكرية التي تلقتها حماس

 18/9/4114، األخبار، بيروت  
 
 "داعش"محاربة في تقديم الدعم للواليات المتحدة لمستعدة  "إسرائيل" :ليبرمان يؤكد لكيري .08

 ور ليبرمان في واشنطن الليلة الماضية مع نظيره االميركي جون كيري. اجتمع وزير الخارجية افيغد
وافيد انه أكد للوزير كيري استعداد اسرائيل في تقديم الدعم للواليات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة 
االسالمية معتبرا انه ال فرق بين هذا التنظيم وحركة حماس. هذا وطلب ليبرمان من نظيره االميركي 

تعدل الخارجية االميركية عن االنذارات التي اصدرتها الى رعاياها بتوخي الحذر خالل زيارة ان 
 اسرائيل.

 18/9/4114اإلسرائيلي، صوت اسرائيل والتلفزيون 
 

 اإلسرائيلية بعد األعياد اليهودية علن عزمه االستقالة من الحكومةجدعون ساعر ي .09
الذي ينظر اليه على انه منافس وخلف -السرائيلي اعلن وزير الداخلية ا: وجدي االلفي -القدس 

يوم االربعاء انه سيستقيل من الحكومة في خطوة فاجأت  -محتمل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
 اليمين السياسي.



 
 
 

 

 
           41ص                                     3344 العدد:     18/9/4114 الخميس التاريخ:

 

وأبلغ جدعون ساعر الذي يعتبره الكثيرون مرشحا ألن ينافس يوما ما نتنياهو على زعامة حزب 
لحزب انه سيستقيل من مجلس الوزراء ومن البرلمان بعد عطلة السنة عددا من خلصاء ا -الليكود

 اليهودية الجديدة في وقت الحق هذا الشهر.
 وقال ساعر "قررت إعتزال الحياة السياسية" مضيفا انه يريد ان يقضى المزيد من الوقت مع اسرته.

مع نتنياهو الذي بدأت واشار محللون بوسائل االعالم الي ان قرار ساعر ربما يرجع الي خالفات 
 يوما. 00شعبيته تتعافى بعد هبوط حاد اثناء الحرب االخيرة في قطاع غزة التي استمرت 

عن أسفه لرحيل ساعر قائال  -وهو قومي متشدد-وعبر وزير الخارجية االسرائيلي أفيجدور ليبرمان 
 انه خسارة للحكومة.

الساحة السياسية لتحدي نتنياهو الذي يواجه  لكن استقالة ساعر لن تمنعه من ان يعود يوما ما الي
صعوبة في التغلب على خالفات داخل مجلس وزرائه بسبب مطالب لزيادة االنفاق الدفاعي في 

 اعقاب حرب غزة.
 18/9/4114، وكالة رويترز لألنباء

 
 لسنا ضمن أهداف "داعش".. و إعادة إعمار غزةبالسلطة الفلسطينية تتلكأ  :يسرائيلضابط إ .21

ضابط في شعبة االستخبارات العسكرية ، أن 18/9/4114الحياة الجديدة، رام هللا،  ذكرت
اإلسرائيلية )أمان( قال، امس، إنه إذا توفرت لدى إسرائيل معلومات حول أهداف لتنظيم "داعش" 
فإنها لن تتردد في تسليمها للتحالف الدولي ضد هذا التنظيم اإلرهابي. كذلك رفض هذا الضابط 

بط في ما يسمى "فرقة غزة" العسكرية بأن حركة حماس استعدت للمبادرة إلى الحرب أقوال ضا
 األخيرة على قطاع غزة منذ بداية العام.

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن الضابط في "أمان" قوله، خالل لقاء مع صحفيين، إنه "إذا توفرت 
سوريا وطولبنا بنقلها إلى التحالف  لدى إسرائيل معلومات استخبارية حول أهداف لتنظيم داعش في

الدولي ضد التنظيم، فإني أعتقد أننا سنفعل ذلك". واعتبر الضابط اإلسرائيلي أنه يجدر التعامل 
بجدية مع هذا التنظيم اإلرهابي "الذي لن يختفي قريبا عن الخارطة"، مضيفا "أنهم سيحاولون على 

م". وتابع أن تقييمات جهاز األمن اإلسرائيلي ما يبدو االختفاء لدى شن هجوم عسكري محتمل ضده
هي أن داعش نجح في إقامة تواصل إقليمي لـ"الدولة اإلسالمية" بين غرب العراق وشرق سوريا "لكنه 

 ال يهدد مصالح إسرائيلية في هذه المرحلة".
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ا ألف عنصر ينضوون تحت هذ 30ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الجيش اإلسرائيلي، فإنه يوجد 
التنظيم ويقاتلون في سوريا والعراق، وأن هذا التنظيم يضم إليه تنظيمات إرهابية أخرى بصورة 

 تطوعية أو بالقوة أو من خالل دفع المال لمن ينضم إليه.
 110حقل نفط في العراق تنتج  60وأضاف الضابط االسرائيلي أن مصادر تمويل "داعش" تشمل 

م ما بين ثالثة إلى ستة ماليين دوالر كل يوم، وذلك إلى جانب آالف برميل يوميا، وتدر على التنظي
من احتياطي الغاز السوري، لكن دون قدرة على استخراجه في هذه المرحلة.  %40السيطرة على 

ميغا  1310كذلك يسيطر التنظيم على أربع محطات لتوليد الكهرباء في سوريا، قادرة على انتاج 
 واط.

ن الرئيس السوري بشار األسد، يضطر إلى شراء النفط من "داعش"، رغم وقال الضابط اإلسرائيلي إ
أن النظام السوري يحارب هذا التنظيم. وعدا سيطرته على موارد طبيعية، فإن "داعش" يمول نفسه 
بواسطة "احتجاز رهائن لغرض الفدية، كما ينفذ عمليات سطو وابتزاز ويجمع تبرعات من شيوخ ُسنة 

 في دول الخليج". 
أضاف الضابط أن الفرق بين داعش وحماس، على سبيل المثال، هو أن داعش أعاد الحروب و 

الدينية التي اعتقدنا أنها لم تعد موجودة في الشرق األوسط، ولذلك ال توجد إمكانية للتوصل إلى 
 تسوية معهم، خالفا لمنظمات مثل حماس وحزب هللا". 

هي قصة وهمية وال  "في "أمان" إن "حرب تموز وحول أقوال الضابط في فرقة غزة، قال الضابط
أساس لها. إنها مجرد اختراع". وأضاف أن "أمان" حذر من هجوم كبير ستستخدم حماس فيه نفقا في 

حزيران الماضي حذرت شعبة  10منطقة كرم أبو سالم، في أقصى جنوب شرق قطاع غزة، وأنه في 
أعقاب اختطاف المستوطنين الثالثة وحملة االستخبارات من احتمال تدهور الوضع إلى حرب في 

 االعتقاالت الواسعة التي شنها الجيش اإلسرائيلي ضد نشطاء حماس في الضفة الغربية.
ضابط رفيع المستوى في ، أن حلمي موسى عن، 18/9/4114، السفير، بيروتوأضافت 

الدولة اإلسالمية في "يم االستخبارات اإلسرائيلية أكد، لعدد من المراسلين العسكريين، أمس، أن تنظ
، والذي يراكم قدرات عسكرية واقتصادية كبيرة، ال يضع إسرائيل ضمن "داعش" – "العراق والشام

 أهدافه وال يهتّم بها. 
تسليم المعلومات هو بالمستوى االستراتيجي "وعن تسليم إسرائيل معلومات للتحالف، قال الضابط إن 

إذا كانت هناك نية للهجوم في ". وأضاف "خبارية حول أهدافالعملياتي، وال يتعلق بمعلومات است
 ."سوريا، فإن إسرائيل ستنقل للتحالف معلومات استخبارية
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وأشار إلى أن التنظيم يحظى بدعم مالي من بعض الشيوخ السعوديين والكويتيين. وقال إنه فضاًل 
طاقة كبرى في سوريا، عن سيطرتهم على حقول النفط، فإنهم يسيطرون أيضًا على أربع محطات 

وهذه السيطرة على بنى تحتية وموارد تمنحهم استقرارًا واستقاللية. وأوضح الضابط أن معلومات 
أنشأ لنفسه وزارة داخلية وشرطة ووزارة مالية ووزارة شؤون اجتماعية. كما  "داعش"إسرائيل تفيد بأن 

 ."الدولة اإلسالمية"ل شعار سيطر على مطار الطبقة في سوريا وشرع بإصدار جوازات سفر تحم
من جهة أخرى، تطرق الضابط للجدال حول إخفاقات االستخبارات في الحرب على غزة، فأكد أن 
االستخبارات قدمت معلومات حول نية حماس مواصلة إطالق الصواريل. واعترف بأنه لم تكن لدى 

ناك معلومات استخبارية كافية لكن بالتأكيد كانت ه"االستخبارات معلومات كاملة عن مسار األنفاق، 
. واعتبر االتهامات لالستخبارات بأنها تجاهلت اإلشارات بشأن مواجهة محتملة "في كل المستويات

، مؤكدًا أن االستخبارات قدمت إنذارًا نهاية تموز الماضي باحتمال مبادرة حماس لشن "كالمًا فارغاً "
 الحرب.

معنية حاليًا بالحفاظ على التهدئة، لكن اإلحباط وتحدث عن المستقبل في غزة، فقال إن حماس 
متزايد في القطاع، فالسلطة الفلسطينية تتلكأ في إنشاء آلية إلعادة إعمار غزة، وهي تستغّل ضعف 

 حماس لزيادة هيمنتها على الشارع الفلسطيني.

 
 خالل حرب غزةقبل و في قرارات الحكومة اإلسرائيلية  يفتح تحقيقا   مراقب الدولة .20

رت لجنة الكنيست اإلسرائيلي توجيهاتها إلى مراقب الدولة، يوسيف شابيرا، بفحص قرارات أصد
في « الجرف الصامد»الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية قبل عملية 

قطاع غزة وخاللها، مع التشديد على الجاهزية لمواجهة خطر األنفاق الهجومية. جاءت هذه 
خالل جلسة عاصفة كانت مغلقة أمام وسائل اإلعالم والجمهور، وشارك فيها وزير التوجيهات 

الجيش موشي يعلون. وذّكر رئيس اللجنة امنون كوهين بأن الحكومة كلها والمجلس الوزاري خاصة 
 كانا على علم جيد بخطر األنفاق قبل الحرب بوقت طويل.

ع في فحص كيفية اتخاذ القرارات من الحكومة في المقابل، أبلغ شابيرا، اللجنة، بأنه كان قد شر 
والجيش خالل العملية، وسينشر تقريرًا خاصًا بهذا الموضوع في غضون األشهر القليلة المقبلة، لكن 
كوهين طلب منه أن يضيف إلى التقرير أداء األجهزة األمنية والجيش وعناصر االستخبارات 

 والصناعات العسكرية أثناء الحرب.
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الجلسة عقدت بحضور وزير الجيش من دون حضور العناصر األساسية المركزية التي  يشار إلى أن
كان لها دور في الحرب. نتيجة ذلك، تقرر عقد جلسة مباحثات أخرى يشارك فيها ممثلون عن 

 ."سلطة تطوير الوسائل القتالية ـ رفائيل"والصناعات الجوية والعسكرية و "الشاباك"
 18/9/4114، األخبار، بيروت  

 
 رمنيةالداخلية اإلسرائيلية تعترف ألول مرة بالقومية األ معاريف:  .22

دعون ساعر" تعليماته لسلطة سجل السكان ج" اصدر وزير الداخلية اإلسرائيلي :معا -بيت لحم
بضرورة تعديل اإلجراءات بما يسمح بتسجيل القومية االرمنية في سجل السكان اإلسرائيلي وذلك 

رائيل وفقا لما كشفته اليوم األربعاء صحيفة " معاريف" العبرية التي أشارت إلى ألول مرة منذ قيام إس
 توقيع الوزير االمر الجديد.

وقالت الصحيفة إن األمر الوزاري الجيد جاء ردا على طلبات متكررة قدمتها الجمعية المسيحية 
"ناف غبريئيل" االرمنية في إسرائيل ممثلة برئيسها "شادي حلول" "إضافة إلى طلب الراهب 

 وشخصيات اعتبارية أخرى من الطائفة االرمنية.
وأضافت الصحيفة بان "ساعر" قرر قبول هذه الطلبات بعد ان حصل على رأي استشاري قدمه ثالثة 
خبراء أكدوا حقيقة وجود القومية االرمنية كحقيقة ثابتة وظاهرة للعيان وتمتع هذه القومية باإلبعاد 

 ة والدينية واللغوية المشتركة .واالعتبارات التاريخي
ألفا  13مليون شخص بينهم  11ويقدر المختصون أفراد الشعب االرمني المنتشرين حول العالم بأ 

 يعيشون في إسرائيل.
 17/9/4114، وكالة معا  اإلخبارية

 
 : يجب التوصل لوقف إطالق نار طويل األمد مع حماس رئيس المجلس اإلقليمي "أركول" .23

مجلس اإلقليمي "أشكول" حايين يلين إلى التوصل التفاق وقف إطالق نار طويل األمد دعا رئيس ال
 مع حركة المقاومة اإلسالمية "حماس".

وأضاف "نحن لن نقبل بإطالق النار على بلداتنا وقوة قيادة الدولة تقاس بقدرتها على اختيار الطريقة 
صل إلى تسوية سياسية تحقق الهدوء لفترة التي تدافع بها عن مواطنيها؛ وأمامها طريقان إما التو 
 طويلة، أو مواصلة دائرة العنف التي ال تنتهي"، كما قال.

 17/9/4114، فلسطين أون الين
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 الجيش االسرائيلي يرارك في قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة  .24

ضابط إسرائيلي في توقعت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية امس تعيين  :بترا -القدس المحتلة 
مقر قيادة أركان قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في مقرها العام بمدينة نيويورك وذلك للمرة 

 األولى منذ إقامة دولة إسرائيل.
ووفقا للصحيفة تجري بين إسرائيل واألمم المتحدة الترتيبات الضرورية التي تسبق اإلعالن عن 

. وتشمل وظيفة الضابط اإلسرائيلي "رائد"ائيلي الذي سيكون برتبة التعيين الرسمي للضابط اإلسر 
المساعدة على نشر القوات الدولية في مناطق النزاعات والكوارث حول العالم، والقيام بجوالت ميدانية 

 لتفقد قوات األمم المتحدة المنتشرة في مناطق العالم.

 18/9/4114، الدستور، عّمان
 
 حديدية اإللكترونية لمكافحة القرصنةتطور القبة ال "إسرائيل" .25

ذكر تقرير أخباري أن داني جولد، الذي بدأ وقاد مشروع القبة الحديدية المضادة : وكاالت –المجد 
للصواريل ابان رئاسته لقسم األبحاث والتطوير في الجيش الصهيوني والميجور جنرال احتياط إسحاق 

طوران نظاما سوف يكون قادرا على استهداف بن إسرائيل رئيس المكتب القومي االلكتروني ي
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية في موقعها االلكتروني يوم  ومهاجمة القراصنة.

ان المشروع الذي يطلق عليه القبة الحديدية االلكترونية و الذي من المتوقع ان  9/  11الجمعة 
الدفاع الصهيونية . )الدوالر يساوي  يتكلف مئات الماليين من الشيكالت سوف تموله وزارة

ويعكف حاليا جولد، الذي يتولى حاليا منصب رئيس اللجنة االلكترونية القومية في  شيكل(.3ر00
 المجلس القومي لألبحاث والتطوير، على إعداد المشروع باالشتراك مع مكتب االلكتروني القومي.

ون السنوات الثالث المقبلة.. وسوف وأضافت الصحيفة أن من المتوقع تطبيق المشروع في غض
يعمل المشروع على أربع مستويات رئيسية وهى تحديد التهديدات والحماية منها والتعامل معها داخل 

 الشبكة االلكترونية وأخيرا  شن هجوم مضاد ضد القراصنة.
في يذكر أن الدولة اللقيطة تعرضت خالل حربها ضد غزة في عملية الجرف الصامد التي شنتها 

 1013السابع من شهر يوليو الماضي لهجمات الكترونية شملت مواقع رسمية كما تعرضت في عام 
 لهجمات الكترونية شملت مكتب رئيس الوزراء ووزارتي الدفاع والتعليم ومكتب اإلحصاءات المركزي

 17/9/4114األمني، المجد 
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 المدىصاروخ بعيد  1111: إيران تمد حزب هللا بترسانة من "إسرائيل" .26

قام ببناء ترسانة ضخمة من الصواريل بعيدة  "حزب هللا"ذكرت أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية أن  
 كيلومتر. 100المدى، وأنه يركز على الصواريل التي يفوق مداها الـ 

أجهزة االستخبارات خلصت في »األميركية، أن  "وورلد تريبيون"وكشف مصدر إسرائيلي لصحيفة 
ى حكومة بنيامين نتنياهو إلى أن الحزب حصل من إيران على ترسانة من خمسة تقرير رفعته إل

آالف صاروخ بعيد المدى قادرة على ضرب العمق اإلسرائيلي، وهي أكبر من تلك التي تملكها معظم 
أجهزة االستخبارات رصدت الصواريل اإليرانية الى حين "، مشيرًا إلى أن »بلدان الشرق األوسط

معظم الترسانة ". وأوضح أن "آت تحت األرض في بيروت، وكذلك في سهل البقاعوصولها إلى منش
كلم، وأن هذه الصواريل  100، التي يصل مداها الى أكثر من "110فاتح "تضم صواريل من نوع 

يمكن توجيهها بدقة وتحميلها رؤوسًا حربية بوزن طن واحد على األقل، وبإمكانها تقريبًا أن تضرب 
 . "»ئيلأي هدف في إسرا

 18/9/4114، المستقبل، بيروت
 
 حرب غزة ُتحول جنود ا إسرائيليين لمتسولينالقناة الثانية اإلسرائيلية:  .27

كشفت القناة العبرية الثانية بعد ظهر األربعاء عن فحوى كتاب أرسله جنود من عدة وحدات  :السبيل
ضرارهم لتسول  عسكرية إسرائيلية اشتركت بالحرب البرية على قطاع غزة يشتكون فيه ضيق الحال وا 

 لقمة العيش ومد اليد لآلخرين بعد أن ضاق بهم الحال.
وجاء في الكتاب الذي أرسلت نسخة منه لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه 

أن وضع الجنود ازداد سوءًا خالل الصيف األخير ألنهم  زموشي يعلون، ورئيس أركانه بيني غانت
 ودوا لبيوتهم إال القليل بعد اشتراكهم بعمليتي عودة األخوة والجرف الصامد في الضفة وغزة"."لم يع

وقال الجنود في كتابهم "لقد تحولنا إلى أيتام على موائد اللئام وأصبحنا نتسول المال لنقدر على 
 العيش فليس لدينا ما نأكله خالل العيد القريب".

تالية بالجيش عبر شعورهم بالمسئولية والواجب لكنهم فوجئوا ويتحدث هؤالء عن اختيارهم لمهام ق
بإضرارهم لشراء حاجياتهم أثناء الحرب من أموالهم، منوهين إلى أنهم لم "يتخيلوا يومًا أن يصل بهم 

 الحال إلى التوسل للجمعيات الخيرية لمساعدتهم".
 18/9/4114، السبيل، عّمان
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 زال واردا  تل أبيب: تصدير الغاز إلى تركيا ال ي .28

، هذا ما أكدته "خيار تصدير الغاز اإلسرائيلي إلى تركيا ال يزال قائمًا ومطروحًا في تل أبيب"
، آسي بيرتفيلد، الذي تملك "ديليك"اإلسرائيلية نقاًل عن الرئيس التنفيذي لمجموعة  "غلوبوس"صحيفة 

جاء ردًا على تصريحات صدرت  شركته امتياز التنقيب عن النفط والغاز في إسرائيل. تأكيد بيرتفيلد
تركيا لن توقع مع إسرائيل اتفاقًا لمّد خط "أخيرًا عن وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، الذي ادعى أن 

 ."أنابيب الغاز جراء التوتر السياسي في أعقاب العدوان األخير على غزة
سس االقتصادية سليمة إذا كانت األ"ونقلت الصحيفة عن مصادر اقتصادية إسرائيلية تأكيدها أنه 

وجيدة، فإن االتفاق سيتحقق ال محالة، وهذا ما ينطبق على الحالة التركية، وفي نهاية المطاف فإن 
 ."االتفاق سيبرم بين الجانبين

ليس هناك شك في أن "ووفقًا للمدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية السابق، الون ليئيل، فإنه 
وليس هناك شك أيضًا في أن تركيا تريد هذا الغاز وهي بحاجة إليه رغم كل  إسرائيل تريد بيع الغاز،

إسرائيل ". وأضاف المدير السابق: "التصريحات الصادرة هناك، وآخرها تصريح وزير الطاقة في أنقرة
أبرمت عقودًا لتصدير الغاز إلى كل من مصر واألردن، وهاتان االتفاقيتان مباركتان وصحيحتان، 

هذا البلد "، علمًا بأن "ي منطقة غير مستقرة، فكيف بنا تجاه االتفاق لتزويد تركيا بالغاز رغم أننا ف
 ."هو بلد مستقر على نقيض الحالتين المصرية واألردنية

)أكبر  "لفيتان"الصحيفة كشفت في السياق أن شركات الغاز اإلسرائيلية وأصحاب الحقوق عن حقل 
المتوسط( أجروا في شهر آذار الماضي مباحثات مع شركات  الحقول الغازية اإلسرائيلية في شرق

 .، وأبدت هاتان الشركتان اهتمامًا بارزًا بالغاز اإلسرائيلي"زورلو"و "تركاس"تركية من ضمنها 
 18/9/4114، األخبار، بيروت

 
 اليمين اإلسرائيلي سيحصد غالبية مقاعد "الكنيست" في االنتخابات المقبلةاستطالع:  .29

ج استطالع للرأي العام، بان أحزاب اليمين اإلسرائيلي ستحصد غالبية أصوات الجمهور أّكدت نتائ
في االنتخابات النيابية المقبلة، وعليه فإن الحصة األكبر من مقاعد البرلمان "الكنيست" ستكون من 

 نصيب التيار اليميني المتطرف.
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لدراسة، بأن حزب "الليكود" الحاكم وأفادت نتائج االستطالع الذي أجراه مركز "موحوت" لألبحاث وا
سيتصّدر قائمة األحزاب البرلمانية من حيث عدد المقاعد التي سيحظى بها في "الكنيست" إذا ما 

 ُأجريت انتخابات مبكرة، فيما حّل حزب "البيت اليهودي" في المركز الثاني، وفق النتائج.
مقعدًا في البرلمان خالل أي  16 ووفقا لنتائج االستطالع، فإن "البيت اليهودي" سيحصل على

، في 1013انتخابات مستقبلية، أي بفارق مقعدين إضافيين عن االنتخابات السابقة التي أجريت عام 
مقاعد إضافية في "الكنيست" ليبلغ مجموع أعضاء كتلته البرلمانية  0حين سيحصل "الليكود" على 

مقعدا حصل عليها  11قاعد فقط مقارنة بـ م 8أما حزب "هناك مستقبل" فقد يحصل على  نائبًا. 14
في انتخابات العام الماضي، في حين أشارت نتائج االستطالع إلى أن حزب "إسرائيل بيتنا" الذي 

مقعدًا متقاربا بذلك مع حزب "العمل"  14يتزعمه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قد يحصل على 
 مقعدًا. 13الذي قد يحصل على 

 17/9/4114 ،فلسطين أون الين
 
 بعيدا  عن قطاع غزة اليهودية يخططون لقضاء األعياد ي الجنوبمستوطنموقع "واال":  .31

قالت مصادر إعالمية عبرية، إن حالة من خيبة األمل ال زالت تخّيم على صفوف المستوطنين 
، حيث عّبر كثيرون منهم عن نيتهم 1948اليهود في جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

درة المستوطنات المحيطة بقطاع غزة والتوّجه إلى أماكن أخرى لقضاء فترة األعياد اليهودية، مغا
وذلك خشية تجّدد التصعيد العسكري المتبادل بين جيش االحتالل اإلسرائيلي والمقاومة الفلسطينية 

 في القطاع.
لم ينتظروا سقوط قذيفة وقال موقع "والال" اإلخباري العبري، اليوم األربعاء "إن مستوطني الجنوب 

صاروخية للتفكير في قضاء فترة األعياد بعيدًا عن مساكنهم، فقد كان تحذير مسؤول أمني قبل أيام 
من إمكانية تجدد القتال كافيًا لدفعهم للتفكير بمغادرة المنطقة والخروج من دائرة مرمى صواريل 

 المقاومة".
 17/9/4114، فلسطين أون الين

 
 ائيلي يجري مناورة في أجواء قطاع غزةسال ح الجو اإلسر  .30

(، مناورة جوية في أجواء قطاع غزة، 9|10أجرى سالح الجو اإلسرائيلي صباح اليوم األربعاء )غزة: 
 وذلك ألول مرة منذ انتهاء الحرب على القطاع قبل قرابة ثالثة أسابيع.
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من صباح اليوم األربعاء وذلك  وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت أن المناورة ستبدأ عند الساعة العاشرة
 من خالل تحليق أسراب من الطائرات في أجواء القطاع.

 17/9/4114قدس برس، 
 
 مستوطنا  للمسجد االقصى 81مؤسسة األقصى: المصلون يتصدون القتحام نحو  .32

ان مئات المصلين من  10/9/1014قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في بيان لها األربعاء 
والداخل الفلسطيني تواجدوا منذ ساعات الصباح في المسجد االقصى وانتشروا في جميع  اهل القدس

 فيما لم تنقطع التكبيرات المتواصلة. وقضوا أوقاتهم بالصالة وقراءة القرآن والتسبيح،، أنحائه
البطاقات الشخصية للمصلين من األقصى واحتجزت قوات االحتالل المتمركزة عند ابواب ومداخل 

 .المسجدأنحاء متفرقة من بل والنساء، فيما انتشرت عناصر من قوات التدخل السريع الرجا
مستوطنا االقصى، من جهة باب المغاربة، ودنسوه بجولة فيه ،خاصة في  80الى ذلك اقتحم نحو 

الجهة الشرقية، وتصدى مصلون وحراس االقصى لهؤالء المستوطنين وخاصة محاوالتهم المتكررة 
هذا وتم  قوس التلمودية، وكان من بين المقتحمين عدد من مستوطني كريات اربع.ألداء بعض الط

اعتقال المسن طه شواهنة من مدينة سخنين ، خالل تواجده في االقصى، وذلك بتهمة التكبير، وتم 
 تحويله الى احد مراكز شرطة االحتالل.

 17/9/4114مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم، 
 
 نحن فلسطينيون عرب :هوية المسيحيينب وضع صفة "آرامي"" ردا  على اثوليكيةالكنائس الك" .33

عمم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في األرض المقدسة بياًنا جاء فيه: "تناقلت : القدس المحتلة
هوية باألخبار أن وزير الداخلية اإلسرائيلي شّجع وضع صفة "آرامي" إلى جانب كلمة "مسيحي" 

الفلسطينيين في إسرائيل. إن اللغة اآلرامية كانت لغة اليهود مدى قرون طويلة، وظّلت المسيحيين 
 كذلك حتى أعيدت اللغة العبرية إلى الحياة نهاية القرن التاسع عشر فقط وحتى اليوم".

وأضاف البيان: "العرب اليوم، في بالد الشام، نطقوا عبر التاريل والقرون، باآلرامية واليونانية 
بية، حتى استقرت العربية. ونحن اليوم في إسرائيل فلسطينيون عرب. إن كانت هذه المحاولة والعر 

لفصل المسيحيين الفلسطينيين عن الفلسطينيين عامة، هي للدفاع عن المسيحيين أو لحمايتهم، كما 
ادرتموها. تدعي بعض القيادات اإلسرائيلية، نحن نقول: ردوا لنا أواًل بيوتنا وأراضينا وقرانا التي ص

وثانًيا، أفضل حماية لنا هي إبقاؤنا في شعبنا. وثالثًا: أفضل حماية لنا ولكم هي أن تدخلوا بطريقة 
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جدية في طريق السالم. أما إن أردتم بتبديلكم لهويتنا أن تضمنوا لكم حليف سالم، فنحن حلفاء سالم 
، والكثيرون اليوم يقولون: أنتم من دون هذا االعتداء على هويتنا، والفلسطينيون كلهم حلفاء سالم

الرافضون للسالم". وتابع البيان: "فإن أردتم أنتم البقاء في الحرب، فال تزّجوا بنا في طريق ليست 
 حرب دائمة.بطريقنا، ال يجوز أن يحكم علينا وال عليكم وال على اإلنسان في أية منطقة، أن يعيش 
 18/9/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الفلسطينيينيا اإلسرائيلية" تصادق على قانون عنصري يتيح للبلدات اليهودية إغالق أبوابها أمام "العل .34

"األيام": رفضت الهيئة القضائية الموسعة للمحكمة العليا اإلسرائيلية، مساء امس، االلتماس  -القدس 
ا بلدات يهودّية، من ضد قانون "لجان القبول" الذي يمّكن البلدات الجماهيرية في إسرائيل، وجميعه

رفض المرشحين للسكن فيها اعتمادا على معايير وشروط خاصة بهم، ما يتيح إمكانّية واسعة لرفض 
 المرّشحين العرب ومنعهم من السكن في هذه البلدات.

وبقرارها هذا، يأتي االلتماس الذي قّدمه مركز عدالة، وجمعّية حقوق المواطنة ومؤسسات اجتماعّية 
إلى نهايته بمصادقة المحكمة العليا على مبدأ الفصل بالمسكن بين العرب  1011عام أخرى في ال

بلدة جماهيرّية، وهي ما  434واليهود، ويعطي الضوء األخضر للعنصرّية على خلفّية قومّية، ويمّكن 
 من مجموع البلدات في إسرائيل، من رفض المتقّدمين العرب ومنعهم من السكن فيها. %43يعادل 
تعقيبه على قرار المحكمة أّكد مركز عدالة أن قرار المحكمة "يعطي الضوء األخضر لقانون وفي 
بلدة في إسرائيل إلى بلدات تتأسس على مبدأ "األبارتهايد" في المسكن. هذا القانون هو  434يحّول 

ساسي أن أحد القوانين األكثر عنصرّية من بين التشريعات الصادرة في السنوات األخيرة، وهدفها األ
تهّمش المواطنين العرب وتمنعهم من السكن في البلدات الجماهيرّية. قرار المحكمة يشرعن هذه 

 العنصرّية ويشرعن واحدا من أخطر القوانين في كتاب القوانين اإلسرائيلّية".
 .الفلسطينيينبلدة في إسرائيل مغلقة بوجه المواطنين  434وبهذا القرار ستكون 

 18/9/4114 األيام، رام هللا،
 

 غزة جراء العدوان على دمار واسع بقطاع المياه والصرف الصحي .35
العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة تجاوز استهداف أرواح الفلسطينيين : غزة-أيمن الجرجاوي

وممتلكاتهم لتخريب قطاعات خدماتية تؤثر في حياتهم بشكل مباشر، ويحتاج إرجاعها للوضعية التي 
 سنوات عديدة. كانت عليها إلى
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قطاع المياه والصرف الصحي كان له نصيب كبير من االستهداف اإلسرائيلي، إذ تضررت خالل 
 كيلومترا من الشبكات. 00بئر مياه، وست محطات تحلية، و 16العدوان 

خزان مياه محطة صرف صحي، ومحطات لتجميع المياه العادمة  16كما تضرر من العدوان 
ى استهداف الطائرات اإلسرائيلية قطاع الصرف الصحي إلى انهيار بحسب بيانات رسمية. وأد

 منظومة معالجة المياه العادمة.
ودفع هذا الوضع البلديات لضل كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى البحر، لكن بعضها 
ي تسرب إلى األراضي الزراعية والمياه الجوفية كما يؤكد مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل ف

 قطاع غزة منذر شبالق.
وتوجد في القطاع أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهي شبه متوقفة عن العمل بسبب 
االستهداف اإلسرائيلي وأزمة الكهرباء الخانقة التي يعيشها القطاع بعد قصف محطة التوليد الوحيدة 

 خالل العدوان.
لمناطق شمال القطاع وجنوبه الختالطها بمياه وأدى استهداف خطوط نقل المياه العادمة في بعض ا

 الشرب.
مليون دوالر،  34وبلغت الخسائر اإلجمالية لالستهداف اإلسرائيلي لقطاعي الصرف الصحي والمياه 

حيث بلغت في كل مرة  1011و 1009بزيادة كبيرة عن الخسائر التي لحقت بهما خالل عدواني 
 نحو ستة ماليين دوالر كما يبين شبالق.

 17/9/4114لجزيرة نت، الدوحة، ا
 
 االحتالل يستولي على معدات زراعية في طوباس وينفذ مناورات جنوب جنين .36

"وفا": استولت قوات االحتالل امس، على معدات وجرارات زراعية من خربة عاطوف  - محافظات
 والراس األحمر في طوباس ، وقامت باحتجاز عدد من المزارعين.

ن قوات االحتالل اقتحمت منذ ساعات الصباح، أراضي المزارعين وأوضحت مصادر محلية، أ
وصادرت هوياتهم، واستولت على معداتهم وآلياتهم الزراعية، ونقلتهم إلى حاجز "تياسير" العسكري 

 على مدخل األغوار الشمالية، كما طالبتهم بمراجعتهم واالبتعاد عن المنطقة.
مناورات عسكرية في قرية برطعة الواقعة خلف جدار وفي السياق نفذت قوات االحتالل فجر امس، 

الضم والتوسع العنصري جنوب جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة بحثا عن آبار للمياه في سهل قرية 
 كفرذان بمرج ابن عامر غربا.
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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا، بأن قوات االحتالل اقتحمت برطعة والقرى الواقعة في منطقتها، ونفذت 
 ت عسكرية فيها.مناورا

 18/9/4114األيام، رام هللا، 
 
 ةمن سوريالفلسطينيين بوقف قرار خفض خدماتها لالجئين  "ألونروا"اتطالب  "راهد" .37

، في بيان، انها استقبلت وفدًا من لجنة فلسطينيي "شاهد"أعلنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان
تظّلم حول قرار األونروا وقف المساعدات  في لبنان، الذين تقدموا عبر المؤسسة بشكوى ةسوري

 المالية الدورية المقدمة لعدد من العائالت الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان.
حيث تمثلت باستمرار مشاكل اإليواء  ةوعرض الوفد الزائر معاناة الالجئين الفلسطينيين من سوري

للمسكن الواحد. باإلضافة إلى  $100ى الى وارتفاع إيجارات السكن، والتي قد تصل في حدها األدن
لى المخيمات من قبل  عدم توفر فرص العمل وعدم تجديد اإلقامات وتصاريح الدخول والخروج من وا 

 الجيش اللبناني.
كانت قد أجرت دراسة ميدانية موسعة عن واقع  "شاهد"أضاف البيان: ومن الجدير ذكره أن و 

أظهرت الدراسة نتائج مأسوية حول واقع اإليواء والسكن، حيث  ةالالجئين الفلسطينيين من سوري
 وتأمين العالج ومتطلبات الحياة اليومية من طعام وملبس وغير ذلك.

 نطالب األونروا باآلتي: "شاهد" إزاء هذا الواقع فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان
برنامج اإليواء الدوري والذي يتمثل  ـ الوقف الفوري لقرار تخفيض عدد العائالت المستفيدة من 1

 بدل طعام لكل فرد. $30للعائلة شهريًا فضاًل عن  $100بمبلغ 
، لحين ةـ االستمرار في تقديم التغطية الصحية وتحسينها لجميع المهجرين الفلسطينيين من سوري 1

 انتهاء األزمة وعودتهم الى مخيماتهم ومنازلهم.
د األونروا فإنها ال ُتحل على حساب الفقراء والمساكين من الالجئين ـ إذا كان ثمة مشكلة مالية عن 3

بل أن تبحث األونروا من خالل إطالق نداءات استغاثة لتوفير التمويل الالزم لالستمرار في تغطية 
 الخدمات المختلفة أو أن ُترّشد من اإلنفاق اإلداري والتشغيلي.

، ال سيما منظمة ةمعاناة الالجئين الفلسطينيين من سوريـ أن يقوم جميع المسؤولين بواجباتهم تجاه  4
ن لم تستجب وكالة األونروا لمطالب الالجئين الفلسطينيين فإن تحركات شعبية  التحرير الفلسطينية. وا 

 سوف تبدأ أمام جميع مراكز األونروا.
 18/9/4114المستقبل، بيروت، 
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 "إسرائيل"يس وكيف تجندهم جاسوسة فلسطينية سابقة تلقي الضوء على عالم الجواس .38

سنة(، كانت هي وزوجها  48ألقت رواية أرملة فلسطينية، ): كفاح زبون - رام هللا ،لندن ،غزة
، نظرة نادرة إلى جانب الجاسوسية السري في الحرب بين 1011لمصلحة إسرائيل عام  يتجسسان
 «.الحركة اإلسالمية»إسرائيل و

ام على يد مسلحين بالقطاع بسبب التجسس لمصلحة إسرائيل، تل زوج هذه الفلسطينية في ذلك العوقُ 
 أبناء، بسبب تقديمها المساعدة لزوجها. 0واعتقلت هي أيضا، وهي أم لـ

ذكرته هذه الفلسطينية، استغل عمالء أمنيون إسرائيليون مرور زوجها بضائقة مالية منذ  ما بناء على
صريحا بالعمل في إسرائيل، ثم جندت هي سنوات، وأغروه للتعاون معهم بأن عرضوا عليه ت 10

 أيضا الحقا عندما ُسمح لها باصطحاب أحد أبنائها إلى إسرائيل لتلقي عالج طبي.
، السنوات التي قدمت خاللها، «أسوشييتد برس»ووصفت هذه المرأة الفلسطينية، في مقابلة مع وكالة 

حيما. كنا مذعورين. كنت أنظر كانت حياتنا ج»هي وزوجها، المعلومات إلى إسرائيل، بالقول: 
 «.خلفي عندما أخرج إلى السوق وأشعر بالخوف لرؤية أي سيارة شرطة

سنوات تقريبا، عندما كانت إسرائيل تملك سيطرة مباشرة على  10ند زوج األرملة الفلسطينية منذ جُ 
وقتما كان  . عمل الرجل في السابق جامع قمامة بإسرائيل،1000غزة قبل انسحابها من القطاع عام 

اآلالف من سكان غزة مسموح لهم بالدخول إلى إسرائيل يوميا للعمل. ولكن ألغي تصريحه بسبب 
 تورطه في سرقة سيارة، على حد قول زوجته.

بدأت الزوجة بزيارات متكررة إلى مصر لشراء بعض السلع لتبيعها في غزة. وعندما حاول أن يفعل 
رائيليون على الحدود من جانب القطاع. وقالت زوجته بأنهم زوجها مثلها، أوقفه عمالء األمن اإلس

عرضوا عليه إعادة تصريحه للعمل في إسرائيل مقابل التعاون معهم. بعد ذلك، ساورت الشكوك 
زوجته ألنه كان يصعد إلى سطح منزلهم باستمرار إلجراء مكالمات هاتفية. وعندما واجهته، اعترف 

 «.. أعطيهم فقط رقم هاتف أو اسم أو معلومة عن أحد األنفاقأنا ال أؤذي أحدا»لها وقال لها: 
، عندما ُسمح لها باصطحاب أحد أبنائها 1008ولكنها لم تنضم إلى زوجها في العمالة إال في عام 

لتلقي العالج في مستشفى إسرائيلي. وُطلب منها التوجه إلى مكتب األمن في المستشفى، وهناك 
ألف دوالر  14راء هدايا لها وألبنائها. وبعد عدة أيام، أعطاها أعطاها شخص إسرائيلي ماال لش

تركنا »أميركي وتعليمات بترك المال في نقاط متعددة بغزة لدفع مستحقات عمالء آخرين. وقالت: 
لى جانب الجدران  «.المال تحت الصخور، وفي صناديق القمامة، وا 
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، تلقى زوجها اتصاال من اإلسرائيليين 1011ام وتابعت السيدة قائلة إنه قبل اعتقالهما بفترة قصيرة ع
وصفوا له سيارة وطلبوا منه التوجه فورا إلى الطريق الرئيس خارج منزله وانتظارها. عندما رأى 
السيارة، اتصل باإلسرائيليين وأخبرهم بأن رجلين بداخلها. وبعد أكثر من ساعة، فّجر اإلسرائيليون 

 دو كانا من المقاتلين.السيارة، وقتلوا من فيها، وفيما يب
سنوات. ولكن، صدر  0أدينت األرملة أيضا في محكمة أقامتها حماس وصدر ضدها حكم بالحبس 

وتكافح األرملة اآلن من أجل تربية أبنائها  عفو عنها في ديسمبر )كانون األول( كي ترعى أطفالها.
 .ابدخل قليل، ولم تذكر التعرض لمضايقات بسبب الحكم الصادر بإدانته

وعن صحة أو خطأ العمل مع إسرائيل، تظهر على وجه األرملة تعابير هي مزيج من اإلنكار 
كان زوجي »والرغبة في الدفاع عن سمعة زوجها، والشعور باالرتياح النتهاء أعوام الخوف. وأكدت: 

 «.رجال طيبا. لم يكن يضر أي شخص
 18/9/4114الررق األوسط، لندن، 

 
 أعيد اعتقالهم يهددون بخطوات احتجاجية محررا   أسيرا   73 ":سرىرؤون األ" .39

أسيرا محررا أعيد اعتقالهم من قبل سلطات  03قالت هيئة شؤون االسرى والمحررين أن : رام هللا
االحتالل االسرائيلي هددوا في رسالة وصلت الهيئة بخطوات احتجاجية في وقت قريب مطالبين 

اعتقالهم من جديد يعتبر اعتقال غير قانوني وتعسفي وجاء في رسالة المحررين أن  االفراج عنهم.
 وألسباب سياسية ال تمت للعدالة بأي صلة، واستهتار بالمبادئ االنسانية والقانونية.

وحذر االسرى المحررين أنه أمام اعادة ما تبقى من أحكام سابقة على عدد منهم وتقديمهم لمحاكم 
 خيار أمامهم سوى اتخاذ خطوات احتجاجية قد عسكرية جائرة ودون تهم واضحة ومحددة فانه ال

 تصل الى اضراب سياسي مفتوح عن الطعام.
 18/9/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 االحتالل يمدد اعتقال تسعة مقدسيين ويصدر أحكاما  بحق خمسة من بيت لحم .41

 0درت أحكامًا بحق مقدسيين وأص 9"األيام": مددت محاكم االحتالل امس اعتقال  -لقدس، رام هللا ا
 أسرى من بيت لحم، فيما ثبتت "اإلداري" ألربعة من عدة محافظات.

 قاصرين. 8مقدسيين، بينهم  9ففي القدس مددت محكمة "صلح" االحتالل، أمس، اعتقال 



 
 
 

 

 
           34ص                                     3344 العدد:     18/9/4114 الخميس التاريخ:

 

وفي رام هللا أصدرت محكمة االحتالل العسكرية في "عوفر" قرارات بتثبيت أوامر االعتقال اإلداري 
 أشهر. 6رى لمدة بحق أربعة أس

وفي السياق أفاد محامي النادي محمد شاهين، أمس، بأن المحكمة العسكرية لالحتالل في "عوفر"، 
 أصدرت أحكاما بحق عدد من أسرى محافظة بيت لحم.

 18/9/4114األيام، رام هللا، 
 
 تنذر بوقوع كارثة "والصحة" ا ..ضرابا  تحذيريإعمال النظافة في مرافي غزة ينفذون  .40

نفذ المئات من عمال النظافة في مشافي قطاع غزة أمس إضرابا عن العمل  :أشرف الهور -زة غ
ساعة لعدم تلقيهم رواتبهم منذ خمسة أشهر، محذرين من الدخول في إضراب مفتوح، ما  14استمر 

 ينذر بوقوع كارثة صحية في المشافي تهدد حياة المرضى.
قيام بمهام تنظيف المشافي وغرف المرضى، وهو ما عامال من عمال النظافة عن ال 000وامتنع 

 ترك منذ اليوم األول لإلضراب أثرا كبيرا، تمثل في تراكم القمامة داخل غرف المرضى.
وذكرت شركات النظافة الخاصة التي تدير عمل هؤالء المضربين وموزعة على مشافي غزة أنها 

افق الوطني في غزة ورام هللا بالعمل على قامت بمناشدة مستمرة للمسؤولين في وزارات حكومة التو 
 صرف مستحقاتها المالية وتلبية مطالبهم العادلة.

من جهته، أكد سامي العمصي رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة في تصريحات 
ألف دوالر شهريًا، حيث يتقاضى العامل الواحد  180صحافية أن العمال المضربين يحتاجون إلى 

 دوالر. 100قارب ما ي
وحذرت وزارة الصحة في غزة من استمرار إضراب شركات النظافة، وقال الناطق باسم الوزارة أشرف 

 «.توقف شركات النظافة عن عملها في المستشفيات سيعرض مرضانا لكارثة صحية»القدرة 
 18/9/4114القدس العربي، لندن، 

 
 خالل آب/ أغسطس الفلسطينية الصادراتقيمة  مليون دوالر 6.3وزارة االقتصاد:  .42

"وفا": قالت وزارة االقتصاد الوطني، أمس، إن شركات فلسطينية تمكنت خالل الشهر  -رام هللا 
مليون دوالر تقريبًا، من المنتجات الزراعية والحجر والرخام إلى  6.3الماضي من تصدير ما قيمته 

 لهاشمية، واإلمارات العربية المتحدة.أسواق الواليات المتحدة األميركية، والمملكة األردنية ا



 
 
 

 

 
           31ص                                     3344 العدد:     18/9/4114 الخميس التاريخ:

 

وسجل عدد شهادات المنشأ خالل الشهر الماضي وفق تقرير دائرة الدراسات واإلحصاء في وزارة 
بالمقارنة  %04.8مقارنة بالشهر السابق وارتفاعًا بنسبة  %14.0االقتصاد الوطني ارتفاعًا بنسبة 

شهادة منشأ لمحافظات الضفة  018زارة على ، بعد مصادقة الو 1013مع الشهر المناظر من العام 
 الغربية.

، %43.0واحتلت محافظة طوباس المرتبة األولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 
، %19.9، وجاءت ثالثًا محافظة الخليل بنسبة وصلت إلى %14.6تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 

مليون دوالر تقريبًا، ساهمت محافظة بيت لحم  6.3كما بلغت قيمة شهادات المنشأ خالل هذا الشهر 
 .%11.4ثم محافظة طوباس بنسبة  %10.4، تلتها محافظة الخليل بنسبة %30.1فيها بما نسبته 

وحول البلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خالل شهادات المنشأ التي أصدرتها 
ليها وزارة االقتصاد الوطني فقد تصدرت األردن بلدان الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت ع

، تلتها أمريكا %31.3المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 
. وتصدرت األردن أيضا بلدان المقصد من %11.3، واإلمارات بنسبة %10.4بنسبة وصلت إلى 

، وجاءت في المرتبة %14.0تلتها قطر بنسبة ، %01.6حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 
 .%9.4الثالثة من حيث القيمة أمريكا وبنسبة بلغت 

ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خالل شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة 
، فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة األكبر 1014االقتصاد الوطني خالل شهر آب 

، ومن ثم %30.3تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت  %43.8ن حيث العدد بنسبة وصلت م
، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات %10.1صادرات المنتجات الصناعية بنسبة وصلت 

وصادرات المنتجات الزراعية في المقام الثاني بنسبة  %40.1الحجر والرخام في المقام األول بنسبة 
 من مجمل القيمة. %13.9، تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة 19.1%

 18/9/4114األيام، رام هللا، 
 
 4114خالل  آالف طن إجمالي إنتاج التمور : أربعةوزارة الزراعة .43

مدير مديرية وزارة الزراعة في محافظة أريحا واألغوار أحمد فارس خالل تصريح قال "وفا":  -أريحا 
آالف طن، أي بنمو مطرد  4اج اإلجمالي من التمور خالل العام الجاري يقدر بـ صحافي، إن اإلنت

آالف طن، خالل  10عن العام الماضي يقدر بألف طن، ومن المتوقع أن ترتفع كميات اإلنتاج إلى 
األربع سنوات المقبلة، األمر الذي يستوجب مضاعفة قدراتنا التصديرية، وتوفير بنية تحتية تسويقية 
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وأشار إلى انه  طن. 1000مع هذا اإلنتاج، خصوصا أن البنية الحالية تستوعب ما يقارب  تتالءم
ألف دونم، منها  13033ألف شجرة نخيل من األنواع الجيدة على مساحة  191161يوجد 

شجرة مثمرة، والباقي غير مثمر، ويوجد أربعة مصانع لتغليف وتعليب التمور لتصديرها،  100001
آالف  4مليون دوالر، ويوفر ما يقارب  100مة االستثمار في قطاع التمور تقدر بـالفتا إلى أن قي

دولة أجنبية وعربية، خصوصا أن التمر  10فرصة عمل، ويتم تصدير التمور الفلسطينية إلى 
 الفلسطيني يعتبر من أفضل التمور على مستوى العالم، ويمتاز بمذاق طيب.

ل في اريحا واالغوار مأمون جاسر "إن قطاع إنتاج التمور في بدوره، قال رئيس جمعية مزارعي النخي
 00طن هذا العام، يشكل نسبة جيدة مقارنة مع االنتاج العالمي المقدر بـ 4000فلسطين الذي يقدر بـ

 ألف طن. 10ألف طن، ومن المتوقع ان يصل خالل العشر سنوات المقبلة إلى 
طين الواعد اذا تم االهتمام به، خاصة في ظل واوضح جاسر ان قطاع النخيل، يعتبر بترول فلس

 ، عدا القيمة الحقيقة للمشاريع التي تقدر بأكثر من ذلك.100حجم االستثمار الذي يقدر بـ 
 18/9/4114األيام، رام هللا، 

 
 في الرباط "سينما المؤلف"تكريم السينما الفلسطينية في مهرجان  .44

الرباط الدولي للفنون والثقافة الدورة العشرين لمهرجان تنظم جمعية مهرجان : توفيق ناديري -الرباط 
، وذلك في "السينما ملتقى للحوار وتالقح الحضارات"تحت شعار  "سينما المؤلف"الرباط الدولي لـ
 في العاصمة المغربية. 1014تشرين الثاني/أكتوبر  14و 1الفترة ما بين 

ج الفلسطيني إيليا سليمان، من أشهر أعماله وستكرم هذه الدورة السينما الفلسطينية في شخص المخر 
ما تبقى »، وفيلم 1001( الذي فـــاز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان عام 1001) "يد إلهية"فيلم 

وتتميز هذه الدورة للمهرجان، باالحتفال بالذكرى العشرين  ."لحظة اختفاء"، ثم فيلم «من الوقت
ة في التنظيم، اللوجيستيك والعالقات الخارجية، والقيام بعدد سن 10للمهرجان الذي راكم تجربة لمدة 

 من التكريمات لشخصيات فنية وطنية وعربية ودولية لها.
 18/9/4114القدس العربي، لندن،   
 
 في المناهج الدراسية "إسرائيلـ"وزير التربية والتعليم األردني: لم نستبدل كلمة فلسطين ب .45

محمـد  األردنـي مـن وزيـر التربيـة والتعلـيم األردنيـة ربية والتعليم النيابيةاستمعت لجنة الت :بترا –عّمان 
 لـى مـا تـمّ إالـذنيبات ومـديرة المنـاهج خـالل اجتمـاع أمـس خصصـته لموضـوع تغييـر المنـاهج الدراسـية 
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تغييــره فــي المنــاهج الدراســية للصــفوف االبتدائيــة الثالثــة، واألهــداف المرجــوة مــن ذلــك التغييــر وآليــة 
 اللجان المشرفة على التأليف.اختيار 

ونفى الذنيبات في رده على سؤال لرئيس اللجنة النائب محمد القطاطشة، أنه تم حـذف كلمـة فلسـطين 
ي شـيء مـن الكتـب المنهجيـة أنه لم يتم حذف أفي المناهج الدراسية، وأكد  "إسرائيل"واستبدالها بكلمة 

نما   بسيط المناهج.عيد تأليفها من جديد بمعان جديدة من أجل تأ وا 
 18/9/4114 ،الغد، عّمان

 
 في أي صفقة تبادل ناللقاء حماس للطلب رمول أبنائ رقيق أسير أردني: سنركل وفدا   .46

يعتزم شقيق األسير األردني في سجون االحتالل اإلسرائيلي منير مرعي شاهين : غادة الشيل -عّمان
األردنيـين فـي سـجون االحـتالل للتوجـه إلـى مرعي خالل الفترة المقبلة تشكيل وفد يمثل أهالي األسرى 

 قطاع غزة ولقاء قيادة حركة حماس هناك.
وتــأتي هــذه الخطــوة بحســب تصــريح شــاهين لـــ"الغد" للطلــب مــن حمــاس شــمول أبنــائهم فــي أي صــفقة 

وعزا شاهين عزمه تنفيذ هذه الخطوة نتيجة لما وصفه  ."إسرائيل"تبادل أسرى قادمة قد يتم إبرامها مع 
ـــ"عجز وتقــاعس" الحكومــة األردنيــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق أبســط حقــوق األســرى ال ســيما تنظــيم زيــارة  ب

 ذويهم لهم. 
 18/9/4114 ،الغد، عّمان

 
 إلعطاء الرعب الفلسطيني حقوقه المرروعة دعوات لبنانية للضغط على "إسرائيل" .47

ــــة الفرنســــية  ــــس الشــــي –زار وفــــد مجموعــــة الصــــداقة البرلماني ــــة فــــي مجل رئاســــة ب ،وخ الفرنســــياللبناني
الشـيل عبـد األميـر  اللبنـاني السيناتور جـان جيرمـان، نائـب رئـيس المجلـس االسـالمي الشـيعي األعلـى

 .شيل عقل طائفة الموحدين الدروز الشيل نعيم حسنو  ،قبالن
وأكد قبالن "أن لبنان عرضة للتهديدات الصهيونية والتكفيرية التي تتربص الشر به وبشعبه، فإسرائيل 

مصـــدر الشـــر فـــي المنطقـــة وعلـــى فرنســـا ودول االتحـــاد االوروبـــي الضـــغط علـــى إســـرائيل التـــي  هـــي
عطــاء اغتصــبت االرض وشــردت الشــعب الفلســطيني وتمعــن فــي سياســة االســتيطان، فتعمــل الــدول إل

قامـــة الدولـــة الفلســـطينية علـــى أرض فلســـطين وعاصـــمتها إالشـــعب الفلســـطيني حقوقـــه المشـــروعة فـــي 
 عودة الالجئين الى ديارهم". القدس الشريف بعد
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يجــاد حــل عــادل وشــامل للقضــية الفلســطينية، إكــد الشــيل حســن ضــرورة مســاهمة فرنســا فــي بــدوره، أ
"ألنهـا القضـية األساســية فـي المنطقــة، وألن للشـعب الفلســطيني الحـق الكامــل فـي قيــام دولتـه المســتقلة 

مزيـد مـن الجهـود للضـغط علـى سـلطات ، داعيًا مجلس الشيوخ الفرنسي الى "بـذل ال"وعاصمتها القدس
 االحتالل اإلسرائيلي لوقف كل أشكال الظلم بحق الشعب الفلسطيني".

 18/9/4114 ،النهار، بيروت
 

 العدوانية تهدد أمن المنطقة "إسرائيل""التعاون اإلسالمي": سياسة  .48
ر في مناطق أكدت منظمة التعاون اإلسالمي أن صوت االتحاد األوروبي يجب أن ُيسَمع بقوة أكب

األزمات، كما هو الحال في قطاع غزة، مشددًا على أن السياسة المتطرفة والعدوانية التي تعتمدها 
 إسرائيل تهدد أمن المنطقة بأكملها.

وكشف القسم اإلعالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي النقاب عن أن المنظمة واالتحاد األوروبي، اتفقتا، 
أيلول )سبتمبر( الجاري في مقر االتحاد  9و 8انعقد يومي خالل أول اجتماع رفيع المستوى 

األوروبي في بروكسل ببلجيكا، على أرضية مشتركة للشراكة في مختِلف المجاالت التي تهم 
المنظمتين، من قبيل إقامة حوار بين العالم اإلسالمي واالتحاد األوروبي، وحماية األقليات المسلمة، 

ئل اإلعالم، والتطرف، والخوف من اإلسالم، والهجرة، وغير ذلك من ومكافحة اإلرهاب واألمن، ووسا
 التحديات التي قد تواجه كلتا المنظمتين في المستقبل.

 18/9/4114، فلسطين أون الين
 
 للمساهمة في إعمار غزةتبدي استعداها جمعية الهالل األحمر الكويت:  .49

ر أن الجمعية مستعدة للمساهمة في جهود هالل الساي أعلن رئيس جمعية الهالل األحمر الكويتية د.
مشيرا إلى أن عملية اإلعمار تأتي في المقام األول بمبادرات من قبل  خبرائها،إعمار قطاع غزة عبر 

 الحكومات ألنها تحتاج إلى مليارات الدوالرات.
ها مديرة التي حضرت” معا لغزة“جاء ذلك خالل الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية الخريجين بعنوان 

عام مؤسسة التعاون المعنية بشؤون االغاثة في فلسطين د. تفيدة جرباوي بحضور سفير فلسطين 
 لدى الكويت رامي طهبوب.

وأوضح الساير أن جمعية الهالل األحمر الكويتي دخلت قطاع غزة منذ بداية العدوان من خالل اربع 
تعمل لمساعدة المنكوبين في غزة والثاني  التي لإلغاثةمسارات. أولها التعاون مع مؤسسة التعاون 
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قافلة مواد اغاثية الى غزة منذ بداية  16عبر ممثلة الجمعية في رام هللا والتي استطاعت ادخال 
قافلة إلدخالها عبر ممثلتها في رام هللا.  14الحرب وحتى اآلن. كما تقوم الجمعية حاليا بتجهيز 

ها عبر معبر رفح. كما كان للهالل اربع طائرات عالوة على شراء مواد طبية من مصر وادخال
 طنًا من المساعدات الطبية دخلت جميعها بشكل مباشر الى مستشفيات غزة. 40تحتوي على 

 18/9/4114السياسة، الكويت، 
 
 "اإلسرائيليواجرام االحتالل "رهابية جرام التنظيمات اإل إبيان لهيئة كبار العلماء يساوي بين : السعودية .51

القدس العربي: صعدت السلطات السعودية من حمالتها االعالمية الدينية ضد المنظومة  - الرياض
االيدولوجية والثقافية للسلفية الجهادية التي اصبحت هي المرجع الفقهي وااليدولوجي لحركات 

 االرهاب االسالمي المعاصر )القاعدة وداعش(.
المسلمين ـ وهي اعلى هيئة وسلطة دينية  وصدر يوم امس بيان في الرياض من هيئة كبار العلماء

تحريم االلتحاق بالقتال في مناطق الصراع مثل العراق وسوريا الى جانب »في السعودية ـ اكدت فيه 
ودعت الهيئة السلطات الى محاربة من ينتسبون الى هذه الجماعات او « المجموعات المتطرفة

ألنهم دعاة ضاللة وفرقة »هذه المجموعات يلتحقون بها ومن يحرضون المسلمين على االلتحاق ب
وقدم بيان هيئة كبار العلماء المسلمين ادلة من « وتحريض على معصية والة االمر والخروج عليهم

ألن االرهاب يعرض مصالح االمة ألعظم »القرآن واالحاديث النبوية تجرم االرهاب وتحرمه 
 «.االخطار ومن زعم انه من الجهاد فهو جاهل ضال

اعمال االرهاب الصادرة عن بعض الجماعات مثل »بر كبار علماء الدين في السعودية جميع واعت
ـ وهي ميليشيا شيعية متطرفة في العراق ـ وحزب هللا « عصائب الحق«داعش والقاعدة وما يسمى بـ

اجرام االحتالل «هذه التنظيمات و« جرائم»، وساوى العلماء بين «محرمة ومجرمة»والحوثيين، 
 «.ائيلياإلسر 

 18/9/4114القدس العربي، لندن، 
 
 بلير: كلما ابتعد اعمار غزة اقتربت جولة جديدة من الصراع .50

حّذر ممثل اللجنة الرباعية توني بلير من أنه كلما طال الوقت في إعادة  :الحياة الجديدة – رام هللا 
العنف والصراع. وكتب  إعمار غزة، فإن الفلسطينيين واإلسرائيليين قد يقتربون من جولة أخرى من

بلير في مقدمة التقرير المقدم من مكتب ممثل الرباعية إلى المؤتمر التنسيقي لمساعدات الدول 
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الذي سيعقد االثنين المقبل في نيويورك "إن الوضع الخطير في قطاع غزة وجنوب  AHLCالمانحة 
ددة التي تدعو إلى تحرك إسرائيل، وخطر اندالع العنف مجددًا في أية لحظة تشكل األسباب المح

 عاجل في أسرع وقت ممكن في جهود إعادة اإلعمار قصيرة وطويلة األجل".
ورحب بلير بإعالن الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة روبرت سيري بتوصل اإلسرائيليين 

 إلعمار.والفلسطينيين إلى آلية دخول للمواد إلى غزة، معتبرًا اياه خطوة مهمة في جهود إعادة ا
دعا بلير إلى تقارب شامل لدعم  ،"AHLCوفي التقرير المقدم للدول المانحة خالل اجتماع الـ 

السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بمواصلة 
ع في ذات االستثمار في إمكانيات وطاقات السلطة "حتى تتمكن من إدارة الضفة الغربية بشكل ناج

 الوقت الذي تقود فيه عملية إعادة إعمار وتنمية ضخمة في قطاع غّزة".
وقال بلير "إن الموضوع ال يقتصر على إعادة جمع القطع مجددًا في غزة، بل يتعداه إلى إحداث 
تغيير مستدام، وا عادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة وفتح غزة إلى العالم"، مضيفًا "إن أي 

مستدامة لغزة تتطلب دورًا قياديًا من قبل السلطة الفلسطينية، التعاون من قبل إسرائيل، الدعم مقاربة 
 من مصر، والدعم الكامل من المجتمع الدولي".

ويفّصل التقرير المقدم عمل مكتب ممثل اللجنة الرباعية خالل العام المنصرم في مجاالت التنمية 
دة القانون، ويوضح الخطط للمرحلة القادمة والمتعلقة بدعم االقتصادية، حرية الحركة والمرور وسيا

المجتمع الدولي في جهود إعادة إعمار غزة. ويالحظ التقرير إنه وبهدف المساعدة في إطالق 
 –الطاقات الكامنة لالقتصاد الفلسطيني، فإن على إسرائيل أن تنفذ سلسلة من "اإلجراءات التمكينية" 

بعيد الصراع األخير هذا الصيف. وتشمل هذه اإلجراءات: إعادة العالقة  والتي غدت اآلن أكثر أهمية
الثنائية التجارية باالتجاهين ما بين الضفة الغربية وغزة، توفير موارد إضافية من الماء والطاقة 
خاصة في غزة، تسريع تنفيذ المشاريع الحيوية للبنية التحتية في مجالي الطاقة والمياه في الضفة 

وقطاع غزة، السماح بالوصول إلى األرض والموارد في مناطق "ج"، والسماح لقطاع الغربية 
. وبالنسبة 4Gو الـ  3Gالتكنولوجيا واالتصال بالوصول إلى الترددات وفتح مجاالت شبكة الـ 

للفلسطينيين، إن هذه اإلجراءات مقرونة بأجندة بناء المؤسسات والتشريعات، بما يشمل التغييرات 
ت في سيادة القانون والحوكمة، ومع عودة السلطة إلى قطاع غزة فإنها ستحتاج إلى تطوير والتحسينا
موحدة للحكومة، وأجهزة موحدة في القضاء والقانون والتشريعات، وصواًل إلى سيادة كاملة  منشئات

 في السلطة على جميع القوى المسلحة.
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سوف يساعد الشعب الفلسطيني في الوصول ويوضح التقرير أنه التقارب الشامل للتنمية االقتصادية 
 إلى اقتصاد يدعم قيام الدولة الفلسطينية، وهذا يصب في مصلحة جميع الالعبين.

وفي مقدمة التقرير، حذر بلير من الخطر الكامن الذي يهدد أفق حل الدولتين إذا ما استمر انغالق 
طال الوقت وتركنا هذا الموضوع،  األفق الحالي بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني وقال "كلما

صعب األمر في العودة إلى طاولة المفاوضات، والمفاوضات هي السبيل الوحيد التي نستطيع من 
خاللها الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل آمنة" 

 أضاف بلير.
 18/9/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 سيري تسمح بإدخال مواد البناء تحت رقابة األمم المتحدةخطة  .52

في رام هللا أن األمم المتحدة تلعب دورًا « الحياة«أكدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ: الحياة -رام هللا 
مركزيًا في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة. وعزت تصدر المنظمة الدولية إلعادة 

الفلسطينية، والقيود اإلسرائيلية، -عاملين أساسيين هما الخالفات الفلسطينيةاإلعمار حتى اآلن إلى 
في المئة من  00إلى جانب وجود آليات عمل دائمة للمنظمة الدولية التي تقدم مساعدات ألكثر من 

سكان قطاع غزة الالجئين. وأوضحت أن إسرائيل تريد دورًا لجهة محايدة في الرقابة على استخدام 
دة اإلعمار ذات االستخدام المزدوج، العسكري والمدني، مثل اإلسمنت والحديد، وأن المنظمة مواد إعا

 الدولية المقبولة من األطراف المختلفة قادرة على القيام بهذا الدور.
توقعت مصادر أممية البدء بتوريد مواد البناء الى القطاع اعتبارًا من األسبوع المقبل، وفق وفي غزة 

تشارك فيها حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، ومكتب سيري، وما يسمى منسق شؤون آلية مراقبة 
إن االتفاق « الحياة«األراضي الفلسطينية في الجيش اإلسرائيلي الجنرال يوآف مردخاي. وقالت لـ

ينص على إدخال مواد البناء إلعادة إعمار القطاع، سواء لمنظمات وجهات دولية، أو للقطاع 
طيني والتجار. وأضافت أن االتفاق يتضمن زيادة أعداد الشاحنات المسموح لها بتحميل الخاص الفلس

 البضائع من معبر كرم أبو سالم.
وأشارت إلى نقاشات ومفاوضات مع سلطات االحتالل في شأن توريد مواد البناء أيضًا عبر معبر 

والشمال، فيما تصل  شمال القطاع، كي يتم تسهيل وصولها إلى مدينة غزة« ايرز»بيت حانون 
 المواد بسهولة إلى وسط القطاع وجنوبه عبر كرم أبو سالم.
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وعن تأثير االنقسام الداخلي والمناكفات على إعادة اإلعمار، ووجود حواجز للسلطة والحركة على 
المعابر وخشية الدول المانحة من ذلك، قالت المصادر إن السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق وحركة 

وعدت بتقديم كل التسهيالت المطلوبة إلعادة اإلعمار ودخول مواد البناء. وأضافت أنها « حماس»
أجرت اتصاالت مع الحركة التي تعهدت عدم عرقلة األمور وتقديم التسهيالت الالزمة شعورًا 

 التي تفاقمت خالل العدوان اإلسرائيلي األخير وبعده.« الغزيين»بالمسؤولية الوطنية تجاه معاناة 
الشهر المقبل وفرص التمويل، توقعت  11وبالنسبة إلى مؤتمر إعادة اإلعمار المزمع عقده في 

المصادر أن يكون هناك تمويل سخي إلعادة اإلعمار، لكنها استدركت وقالت إن لدى الدول المانحة 
ير ما مخاوف كبيرة من التأثير السلبي لالنقسام على أرض الواقع، كما أنها تريد ضمانات بعدم تدم

يتم بناؤه مرة أخرى. وقالت إن لدى المانحين قلقًا حقيقيًا من أن تُقدم إسرائيل على تدمير المنشآت 
والمباني والبنى التحتية التي ستتم إعادة بنائها، خصوصًا في ظل تجربة السنوات الخمسة عشر 

 األخيرة.
مد، وليست موقتة، بحيث ال وأضافت أن الضمانات المطلوبة تتمثل في التوصل إلى هدنة طويلة األ

تضطر إلى إعادة تمويل ما يهدمه االحتالل كل سنوات قليلة. وأوضحت أن ذلك ما عبر عنه األمين 
العام لألمم المتحدة بان كي مون في شأن مشاورات يجريها أعضاء مجلس األمن لتبني قرار في 

 شأن وقف النار في قطاع غزة.
 18/9/4114الحياة، لندن، 

 
 التوافق الفلسطينية دعم حكومة  يؤكد التزامهاألوروبي  االتحاد .53

وفا: قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، إن االتحاد األوروبي ينسق مع حكومة الوفاق  -رام هللا 
الوطني، لتجنيد المزيد من الجهود في سبيل مساعدة المواطنين في قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي 

 قطاع.الالزم إلعادة إعمار ال
جاء ذلك خالل لقائه بمقر رئاسة الوزراء في رام هللا، أمس، مسؤول االتحاد األوروبي في شمال 

 إفريقيا والشرق األوسط كرستيان بيرغر، وممثل االتحاد لدى دولة فلسطين جون راتر.
ا من جهته، أكد بيرغر التزام االتحاد األوروبي في دعم حكومة الوفاق، مشددا على ضرورة تواجده

على األرض لإلشراف على عملية إعادة اإلعمار بالتنسيق مع األمم المتحدة، وأهمية استمرار عمل 
 الحكومة في تطوير وتمكين مؤسسات الدولة للنهوض بها.

 18/9/4114األيام، رام هللا، 
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 يطالب بإنهاء االحتالل  كية تعقد مؤتمرا  يمنظمة أمر خمس وسبعون  .54

، عاما للتضامن مع 1014في سياق فعاليات عام  :وفا –ة الجديدة الحيا –نيويورك  –رام هللا 
الشعب الفلسطيني، وبالتزامن مع الكلمة التي سيلقيها الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة 
لألمم المتحدة، نهاية األسبوع المقبل، ليطالب بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، تعقد 

ظمة ومؤسسة وكنيسة أميركية مؤيدة للحق الفلسطيني مؤتمرا لها، يبدأ يوم الجمعة خمس وسبعون من
 وينتهي األحد في مدينة سان دياغو تحت مظلة "الحملة األميركية إلنهاء االحتالل".

وقال الناشط الفلسطيني دكتور سنان قديح، منسق تحالف مقاطعة إسرائيل في الواليات المتحدة 
مع دائرة شؤون المغتربين، ان المؤتمر سوف يركز على بحث إطالق آليات األميركية في اتصال 

إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ووقف المساعدات المالية والعسكرية إلسرائيل عبر التركيز على تعميم 
الحراك العالمي لمقاطعة إسرائيل، ومواصلة النضال من أجل حقوق الفلسطينيين، وذلك وفق ما 

 الواليات المتحدة.بلمؤتمر راما كوديني الناشطة ضمن تحالف مقاطعة إسرائيل صرحت به منظمة ا
وفيما يؤكد المؤتمرون أنهم يمثلون مؤسسات تنشط على المستوى الجماهيري، وال يتلقون مساعدة أو 
دعما من أي جهات حكومية وفقا لكوديني فإن طروحاتهم تلتقي إلى حد بعيد مع الخطة التي 

الفلسطيني أبو مازن المطالبة بإنهاء االحتالل. ويحضر المؤتمر نحو ثالثمائة سيطلقها الرئيس 
وخمسين عضوا يمثلون منظمات طالبية، ومؤسسات وكنائس ونقابات ومعابد ومنظمات يهودية 

 ونقابات إضافة لليسار األميركي وفقا لكوديني.
نهاء احتالل فلسطين في وسيبحث المؤتمر التعامل مع التحديات التي تواجه النشاط من أجل إ

الواليات المتحدة على ضوء الهجمة القانونية التي يتعرض لها الناشطون المؤيدون للحق الفلسطيني، 
 وكذلك سيسعون إلى توسيع التحالف وربط النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

 استراتيجيةنية لوضع وقالت كوديني إن المؤتمر فرصة للجماعات وأنصار ونشطاء الحقوق الفلسطي
للتواصل حول الجهود المبذولة إلنهاء كل أشكال دعم الواليات المتحدة لالحتالل اإلسرائيلي باعتباره 
نظاما للفصل العنصري. وتشمل قائمة المتحدثين علي أبو نعمة، المؤسس المشارك لموقع االنتفاضة 

، ومارجوري كوهن الرئيس السابق اإللكتروني ومؤلف كتاب "معركة من أجل العدالة في فلسطين"
لنقابة المحامين الوطنية، وروبن كيلي من الحملة األميركية لمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل، 

 والدكتور سنان قديح الناشط في مجال مقاطعة إسرائيل.
 18/9/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية: حان الوقت لتعقنصل بريطانيا السابق في القدس .55

نشرت صحيفة الديلي تليغراف مقاال كتبه فينسنت فين، قنصل بريطانيا السابق في القدس،  :لندن
يتحدث فيه عن بناء إسرائيل مستوطنات جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة، وتجدد أعمال 

 العنف في المنطقة.
ائيل بناء مستوطنات جديدة وموجة العنف التي تشهدها يقول فنسنت فين في مقاله إن إعالن إسر 

 المنطقة يقلالن من فرص حل األزمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
في موقعها االلكتروني الخميس ان فين يرى أن الوقت حان لتعترف بريطانيا ” بي بي سي“وقالت 

وروبية في موقفها، مضيفا أنه مثلما بالدولة الفلسطينية، وأنها لو فعلت ذلك لتبعتها بقية الدول األ
، البد لها أن تعترف اليوم بفلسطين، من أجل أنهاء العنف 1900اعترفت بريطانيا بإسرائيل عام 

 وحل األزمة نهائيا.
ويحمل بريطانيا هذه المسؤولية ألنها، على حد تعبيره، طرف في تاريخي في األزمة باعتبارها 

، وأنها أخذت عهدا على 1948إلى  1910في فلسطين من  صاحبة وعد بلفور، وقوة االحتالل
 نحو الرفاهية ومساعدته على االستقالل. الفلسطينينفسها بدفع الشعب 

ويضيف الدبلوماسي البريطاني أن حل الدولتين، الذي يعد الحل الواقعي الوحيد، أصبح في خطر، 
ليين فكالهما يستحقان السالم وكالهما وعليه ينبغي االنحياز لما هو في صالح الفلسطينيين واإلسرائي

 يستحقان أن تكون لهما دولة.
اعترفت بالدولة الفلسطينية، وأن بريطانيا  193دولة في األمم المتحدة من أصل  134ويشير إلى أن 

 تنتظر الوقت المناسب لتفعل ذلك، وقد حان هذا الوقت، حسب رأيه.
، 1960لحل وبمقتضاها تعلن الدولتان على حدود إطارا ل 1001ويرى في المبادرة السعودية لعام 

ويتم تبادل األراضي لربط غزة بالضفة الغربية، وا عالن القدس عاصمة مشتركة، وكذا حل مسألة 
 الالجئين الفلسطينيين.

ويوضح أن سياسة بريطانيا تدعم أن تتكفل قوات أمريكية وأخرى تابعة لحلف شمال األطلسي بحماية 
، ”ال غالب وال مغلوب فيها“حب القوات اإلسرائيلية من فلسطين، وفق اتفاقية أمن الدولتين، ثم س

منبها إلى أن االعتراف ال يغني عن إنهاء االحتالل، الذي يتم بالمفاوضات العادلة، واحترام القوانين 
 الدولية، التي ساعدت بريطانيا في وضعها، وهي ملزمة بالدفاع عنها.

 18/9/4114رأي اليوم، لندن، 
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 عدد مواقع اإلنترنت تجاوز المليار .56

كشف موقع "إنترنت اليف ستاتس" المتخصص في شؤون االنترنت ان عدد المواقع : )و ص ف(
 االلكترونية في العالم تجاوز عتبة المليار، وهو آخذ باالرتفاع المتواصل.

 موقعًا.مليون  60من مليار و أكثرعامًا على بدء العمل بالشبكة، باتت تضم  10ومع مرور 
وصمم فكرة االنترنت البريطاني تيم برنرز لي في ثمانينات القرن الماضي، وكان مهندسًا شابًا في 
مختبر للفيزياء في سويسرا. وبدأت الفكرة مع نجاحه في وصل عدد من اجهزة الكومبيوتر في ما 

ريل يوم ميالد ، قدم اقتراحا مكتوبا عن فكرته هذه، فاعتبر ذاك التا1989اذار  11وفي  بينها.
 االنترنت. وسبق ذلك سعي الجيش االميركي الى وصل اجهزة الكومبيوتر التابعة له في ما بينها.

 18/9/4114النهار، بيروت، 
 
 هل فازت حماس؟ .57

 مخيمر أبو سعدة
قتيل وما يزيد على  1100أكثر من  -يوما 01والتي دامت -لقد َخلََّفت حرب هذا الصيف على غزة 

فضال عن مساحات شاسعة من الخراب والدمار والتي سوف تستغرق إعادة بنائها ألف جريح،  11
 سنوات.

وبعد الحرب اإلسرائيلية الثالثة على غزة في أقل من ست سنوات، يتساءل العديد من الفلسطينيين 
عن الغرض من االستمرار في القتال، ويأملون في التوصل إلى حل ال يؤدي إلى زيادة معاناتهم. 

رى هل تستطيع حماس، وقد اكتسبت مكانة جديدة في طليعة السياسة الفلسطينية، أن تقدم ولكن تُ 
 مثل هذا الحل 

قبل اندالع الحرب األخيرة كانت حماس معزولة سياسيا، فقد خسرت حلفاءها التقليديين في سوريا 
يران وحزب هللا. وكان الضرر األكبر الذي لحق بها ناجما عن اإلطاحة بحكومة اإل خوان المسلمين وا 

وعلى رأسها الرئيس المصري السابق محمد مرسي وبالتالي حرمانها من شريان الحياة من اإلمدادات 
 واألسلحة.

كان النظام العسكري في مصر بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي معاديا لحماس بال شفقة، محمال 
ردة. حتى أن مصر شنت حملة إياها المسؤولية عن القتال في سيناء بين الجيش وجماعات متم

 لتدمير األنفاق بين غزة وسيناء، والتي عزلت غزة تماما.



 
 
 

 

 
           46ص                                     3344 العدد:     18/9/4114 الخميس التاريخ:

 

وواجهت حماس أزمة متزايدة الشدة. ومع عجزها عن دفع رواتب أكثر من أربعين ألف موظف عام 
في غزة، بدأ الخناق يضيق على حماس من ِقَبل السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية. ولم تجلب حكومة 

 ة الوطنية التي أسستها مع السلطة الفلسطينية في يونيو/حزيران أي غوث.الوحد
وبعد أن لم يعد لديها ما تخسره قررت حماس أن جولة أخرى من القتال مع إسرائيل هي الوسيلة 

 01الوحيدة لتحريك األمور. وبرغم قدراتها العسكرية المتواضعة، تمكنت حماس من الصمود لمدة 
 ية وضعت نفسها في مركز السياسة الفلسطينية واإلقليمية.يوما وفي هذه العمل

وعلى النقيض من هذا، فشلت إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها، بدءا باستعادة قدرة الردع. والواقع 
أن حماس استمرت برغم كل الجهود التي بذلتها إسرائيل في إطالق الصواريل البعيدة المدى على 

ن من حيفا في الشمال إلى عسقالن وديمونة في الجنوب، كما عبرت مناطق رئيسية مأهولة بالسكا
 الخطوط اإلسرائيلية بشكل متكرر باستخدام األنفاق تحت األرض.

وقد حطمت هذه اإلنجازات صورة الجيش اإلسرائيلي الذي ال ُيقَهر، وفضحت نقاط الضعف التي قد 
ن غير المستغرب على هذه الخلفية أن تحاول جماعات إسالمية راديكالية أخرى استخدامها. ولعل م

تتمكن حماس من إرغام أغلب اإلسرائيليين الذين يعيشون في المناطق المجاورة لقطاع غزة على 
 الفرار، وأن يتهم العديد من اإلسرائيليين حكومتهم بالفشل في حماية مواطنيها بالقدر الكافي.

لم تنجح رغم ذلك في جلب أي تقدم نحو باختصار، زعزعت الحرب في غزة الوضع الراهن. ولكنها 
حل القضايا المعلقة الكامنة وراء النزاع بين إسرائيل وحماس، أو تغيير الظروف التي حفزت الصراع 
األخير في المقام األول. فقد وافقت إسرائيل على شروط تشبه إلى حد كبير تلك التي أنهت الهجوم 

 فاق لم يتم تنفيذه قط.، ولكن ذلك االت1011السابق على غزة في عام 
فاآلن من المتوقع أن تعمل إسرائيل على سبيل المثال على تخفيف الحصار الذي تضربه على غزة 
والسماح بنقل اإلمدادات اإلنسانية ومواد البناء. ولكن القضايا األكثر تعقيدا، مثل إطالق سراح 

نشاء مطار وميناء بحري في غزة، سوف تترك لمناقشات الشهر المقبل. وليس  األسرى الفلسطينيين وا 
 هناك ما قد يضمن استجابة إسرائيل لطلبات حماس من دون نزع سالح غزة.

لقد أصبح الرهان بالنسبة لحماس مرتفعا إلى حد غير مسبوق. فمن خالل كسر العزلة السياسية 
دي المفروضة على غزة، عمل وقف إطالق النار على تغذية األمل في تخفيف الحرمان االقتصا

والمالي. ونظرا لدور حماس القيادي فسوف تُـَحمَّل المسؤولية ليس فقط عن نجاح إعادة بناء غزة، بل 
 وأيضا عن أي تأخير آخر للمصالحة الفلسطينية.
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برغم دعمه لمطالب الفلسطينيين -وتواجه حماس أيضا الضغوط من المجتمع الدولي، الذي أصر 
على معالجة مخاوف إسرائيل األمنية  -سرائيل على غزةالمتعلقة بإنهاء الحصار الذي تفرضه إ

 أيضا.
وكما َحذَّر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون فإن "أي جهود تبذل لتحقيق السالم وال تعالج 

 األسباب الجذرية لألزمة لن تسفر إال عن تجهيز الساحة للدورة المقبلة من العنف".
ى اتفاق سالم دائم التنازالت من الجانبين، ذلك النوع من بعبارة أخرى، سوف يتطلب التوصل إل

التنازالت التي قاومتها حماس لفترة طويلة. ومن جانبه، يتعين على المجتمع الدولي أن يتبنى إشراك 
 حماس في السعي إلى تحقيق التسوية السلمية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

ن بيريز "إن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل أي ذات يوم قال الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعو 
أزمة، مهما بلغت ضخامتها، إلى فرص جديدة للعمل". واآلن حان الوقت لكي تدرك كافة األطراف 
الفاعلة في الصراع بين إسرائيل وفلسطين ضرورة مواجهة هذا التحدي، واتخاذ خطوات راسخة وبّناءة 

 وخالقة لجلب السالم إلى غزة أخيرا.
د أثبتت حماس قوتها الصامدة، وربما كان بوسعها بعد عقود من المواجهات والجمود أن تركز لق

 بدرجة أقل على بقائها وبدرجة أكبر على المساعدة في تحقيق السالم العادل والدائم.
بروجيكت سينديكيت   

17/9/4114، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 العالم يوحد الفلسطينيين باإلكراه .58

 نبيل عمرو
 ينجح العالم فيما فشل فيه الفلسطينيون والعرب هل 

أطرح هذا السؤال، بعد سلسلة متصلة من اإلخفاقات الفلسطينية والعربية، في إنهاء االنقسام 
الفلسطيني، وبلوغ حد أدنى من الوئام الداخلي على الساحة الفلسطينية، وأرجح أن ينجح العالم وأن 

 طوعا، فسيقبلونها باإلكراه. يفرض صيغة، إن لم يقبلها الفلسطينيون
وعنوان الصيغة هو إعادة إعمار غزة، ومضمونها تأهيل الفلسطينيين موضوعيا لتجنب استخدام 
السالح لمصلحة االتجاه الحتمي نحو تلبية حاجات الناس في غزة. وأولوية الناس جميعا هي إعادة 

حديث بادئ األمر أن يعقد المؤتمر اإلعمار، وعما قريب سينعقد مؤتمر عالمي لهذه الغاية، كان ال
في النرويج، إال أن الجغرافيا والسياسة والنفوذ تضافروا لنقل هذا المؤتمر إلى مصر، وذلك في رسالة 
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سرائيل، بل هي مفتاح كل شيء  بليغة تقول بصريح العبارة إن مصر ليست وسيطا فنيا بين غزة وا 
 يتعلق بغزة، حاضرا ومستقبال.

ترط توحد الفلسطينيين تحت شرعية معترف بها، كي تبدأ اآلليات الفعلية إلعادة إن جبهة العالم تش
اإلعمار، بما في ذلك حركة المعابر والرقابة على المواد الالزمة لغزة، والشروع في حديث أكثر جدية 
عن إنهاء تدريجي للحصار الشامل، وفتح الحديث مجددا في أمر الميناء والمطار، وهذه أمور يراهن 

ن لم يفعلوا فسينتظرهم مصير المليارات الخمسة التي ا لعالم على أن يتوحد الفلسطينيون من أجلها، وا 
 رصدت في مؤتمر شرم الشيل إلعمار غزة بعد عملية الرصاص المصبوب.

ولقد بدأت بروفة أولية وصغيرة في هذا االتجاه، من خالل التفاهم الذي تم بين األمم المتحدة 
بالشروع في إدخال مواد البناء بموافقة إسرائيلية مشروطة برقابة دقيقة تتوالها األمم  والسلطة الوطنية،

، للتأكد من وصول المواد إلى ورشات إعادة اإلعمار، وليس إلى إعادة ترميم «األونروا»المتحدة عبر 
 وتجهيز األنفاق.

عد الحرب القاسية والمدمرة، وحركة حماس التي تواجه مأزق سؤال الفلسطينيين حول المزايا المتحققة ب
ن لم تفعل فإن انفجار  ال بد أن تجد نفسها مضطرة إلى الموافقة على ما كانت ترفضه من قبل، وا 
الوضع من الداخل في غزة لن يكون مستبعدا، بل هو النتيجة الوحيدة والمنطقية لتأخير إعادة 

 اإلعمار.
في عودة السلطة الوطنية مجرد عودة التي ما تزال متشبثة بحكم غزة، وترى  -وحركة حماس 

بدأت تعاني، إضافة إلى كل ما  -شكلية، توفر غطاء ساذجا يساعد على فتح األبواب المغلقة دونها 
ذا  تعانيه، ويالت الحرب... من مسألة الهجرة من غزة إلى أي مكان حتى لو كان قاع البحر، وا 

رين، فإنها بذلك تتحدث عن األداة وتغفل كانت حماس تحّمل عصابات التهريب مسؤولية نقل المهاج
ذا كان مهما معرفة من يتولى تهريب الناس عبر ما تبقى من أنفاق، أو  الحديث عن األسباب، وا 
حتى بعض منافذ البحر الضيقة، فإن ما هو مهم أكثر وضع اليد على الدوافع الحقيقية للهجرة، 

نما إلى  جملة واحدة مفيدة؛ وهي أن نسبة من واألمر هنا ال يحتاج إلى مؤسسات بحثية، وا 
 الفلسطينيين صارت تشعر بأن الغرق في البحر أفضل من مواصلة الحياة في غزة.

إذن.. فإن المأزق الراهن لحماس يدفعها للتكيف مع مطالب العالم بما في ذلك إسرائيل، وما حدث 
شكول، يؤكد بالملموس التي سقطت على منطقة أ« االختبار -الهاون »باألمس بما يوصف بقذيفة 

 أن حماس، لن تمتنع فقط عن إطالق النار بل إنها ستالحق من ال يمتنع.
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ومن هنا إلى أن يعقد مؤتمر شرم الشيل العتيد، فإن حماس ال بد أن تمر باختبارات متعددة ويتعين 
شرعية التي عليها أن تنجح فيها، وأصعب هذه االختبارات حتمية تغيير النظرة إلى السلطة الوطنية ال

يسمونها سلطة رام هللا، وهنا يتعين على حماس أن توازن بين نفوذ موضوعي معقول يوفر لها البقاء 
 والمشاركة واستمرار التطلع إلى بسط سلطة كاملة وعميقة تحت غطاء شفاف اسمه سلطة رام هللا.

تمسك بزمام األمور  إن األمر بحاجة إلى مغالبة الذات والنوازع، ومطلوب من حماس التي ما تزال
في غزة، أن تغير الكثير من سياساتها وأجنداتها لمصلحة اندماج حقيقي وعميق مع السلطة الوطنية، 
التي إن قبلت دور الغطاء فإن العالم لن يسمح به، فما بالك والسلطة في رام هللا، وعلى لسان رئيسها 

 ن سلطة حقيقية.محمود عباس، أعلنت بأوضح عبارة أنها ال تقبل إال أن تكو 
لهذا كله، فإن وحدة الفلسطينيين تحت الحاجة، وتحت الضغط الدولي ستكون واقعيا أكثر نجاعة من 
الوحدة التي تمت محاولة بلوغها عبر آالف الساعات دون نتيجة، أو تلك الوحدة التي سعت إليها 

 اصة.أطراف كانت ترى في االنقسام الفلسطيني دجاجة تبيض ذهبا ألجنداتهم الخ
18/9/4114، الررق األوسط، لندن  

 
 حتمية زوال الكيان .59

 فايز رشيد
العدوان الصهيوني األخير على قطاع غزة، هو حلقة من سلسلة متواصلة للحروب واالعتداءات 

العدوانية  اللحظة.الصهيونية على الفلسطينيين وعلى األمة العربية منذ إنشاء دولة الكيان وحتى هذه 
وجود "إسرائيل" وسماتها، كل الذي تغير، هو تطور أدوات ووسائل القتل  هي إحدى متالزمات

لم تختلف "إسرائيل" منذ بدايتها وحتى اآلن،  النازية.والتدمير الصهيوني، وتطور أساليب الكيان 
مثاًل، في وجود متغيرات فيها تجنح نحو التعايش مع اآلخر والسالم معه، بدليل ما تعبر عنه 

أن التطور األبرز، هو أن الشارع "اإلسرائيلي" يتجه  الكيان منعددة التي تجرى في اإلحصائيات المت
ومن زاوية ثانية، أدركت شعوب العالم في تجربتها المرة مع النازية  والتطرف.نحو المزيد من اليمين 

اثهما من والفاشية في الحرب العالمية الثانية، أنه ال تعامل مع الظاهرتين إال بالقضاء عليهما واجتث
الظروف المحيطة هي  القانون."إسرائيل" ليست استثناًء من القاعدة التي هي بمثابة  الجذور.

هذه مسألة خاضعة للتغيير ولن تكون  االستراتيجيين.المختلفة، وكذلك حجم تأييده من قبل حلفائه 
شية في المذابح التي ما مارسته "إسرائيل" من وح أيضًا.ثابتة، كما أن موازين القوى قابلة للتعديل 
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ارتكبتها يؤكد أن الكيان نسخة متطورة من الظاهرتين، وبالتالي فإن مصيره لن يكون أفضل من 
 أستاذيه.مصيري 

لذا، فإن من يؤمن ويعتقد بحتمية زوال "إسرائيل" هو أيضًا على حق على الرغم من اتهامه من 
نه بعيد اآلخرين بأنه يبدو في نظرهم وكأنه في العصر الخشبي وا   نه خارج إطار التاريل والزمن، وا 

بالتأكيد إن هؤالء المتِهمين )بكسر الهاء( يعتقدون باستحالة إزالة هذه  والموضوعية.عن الواقعية 
الدولة، وبالتالي فهم يتفاوضون معها، ويوقعون اتفاقيات سالم مع قادتها، ويرون أن وجودها أصبح 

القوة ما ال يؤهل الفلسطينيين والعرب جميعًا للحديث، حتى  واقعًا مفروضًا، وأنها تملك من عناصر
عن إمكانية إزالتها، فهي مزّنرة بالسالح النووي، وأحدث ما تنتجه مصانعها ومصانع حليفتها 

 أسلحة.االستراتيجية الواليات المتحدة وعموم الدول الغربية من 
ومن هؤالء،  وطنية.ب كثيرة: دينية وقومية وبالمقابل، هناك المؤمنون والمعتقدون بحتمية زوالها ألسبا

المتابعون للداخل "اإلسرائيلي" بكل تفاصيله، ونتيجة معرفتهم الدقيقة بالتفاصيل يرون استحالة 
التعايش مع هذه الدولة، فعدوانها الدائم والمستديم هو الذي يؤسس لبداية نهايتها، فهي ترفض كافة 

فالواقع يشي باستحالة هذا الحل، فطبيعة الحقائق التي  ن.الدولتيالحلول التي جرى تقديمها: حل 
حل الدولة  النور.تفرضها على واقع الضفة الغربية تجعل من االستحالة بمكان أن يرى هذا الحل 

الواحدة هو أيضًا مستحيل، مثلما هو حل الدولة الثنائية القومية وحل "دولة لكل مواطنيها" الذي 
مح إلى بناء دولتها اليهودية، والصهيونية ستظل صهيونية، والعقيدة طرحه البعض، ف"إسرائيل" تط

التلمودية هي الخلفية التي أسست والتزال للعنصرية الصهيونية، وللعدوان والرتكاب  -التوراتية 
بقاء حالة الحرب مفتوحة على الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين  المجازر، ولالستعالء، وا 

ن لإلمالء السياسي "اإلسرائيلي" للتسوية أو الحل، الذي يتلخص في حكم ذاتي الذين ال يرضخو 
قامة سالم مع الدول العربية من دون شروط من قبلها، ليكون سالمًا مقابل سالم،  للفلسطينيين وا 
وليس سالمًا في مقابل األرض . هذه هي "إسرائيل" باختصار شديد، ومن يعارض وجهة النظر هذه، 

 حقائقه.عن فليكشف لنا 
من بين المؤمنين والمعتقدين بزوال "إسرائيل"، هناك أحزاب وقوى وطنية وقومية عربية كثيرة، كما أن 

 داخلها.ما يدور في الداخل "اإلسرائيلي" من تناقضات يؤكد أن هذه الدولة في طريقها إلى الفناء من 
عربية وتناوبوا على حكمها، ولكن اعتمادًا على التاريل إن غزاة كثيرين احتلوا فلسطين واألرض ال

مثلما كان زوال كل أولئك الغزاة حتميًا، فلن يكون المشروع االستعماري الصهيوني أفضل حااًل من 
صحيح أن فروقات كبيرة توجد  ورحلوا.كل أولئك الذين ُهزموا وحملوا أمتعتهم وعصّيهم على كواهلهم 
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المشاريع، كوننا نواجه مشروعًا اقتالعيًا  بين المشروع االستعماري الصهيوني، وبين كل تلك
حالل المستوطنين  لكن عندما تنضج الظروف المواتية ستتم  محلهم.ألصحاب األرض األصليين، وا 

 الصهيونية.إزالة الدولة 
كثير من المعتقدين باستحالة اإلزالة يتساءلون: وماذا سنفعل بما ينوف على خمسة ماليين مستوطن 

األرض الفلسطينية، وبالتالي فأين يمكنهم الذهاب  وفي اإلجابة نقول: إن عقودًا وهؤالء يعيشون على 
من اللجوء للفلسطينيين لن تزيل حقوقهم في العودة إلى بيوتهم وأرضهم ومدنهم وقراهم، ومن حق 
هؤالء العودة إليها، وليس المعتدى عليه هو المطالب )بفتح الالم( باألجوبة وا عطاء الحلول للمعتدي، 

الحل يكمن بعودة المستوطنين المهاجرين  لقضاياه.فاألخير هو الذي يفترض فيه أن يجد الحلول 
هذا أيضًا ما طرحته إحدى اإلعالميات  سفرها.إلى دولهم التي يمتلكون مواطنتها وجوازات 

اء األمريكيات العامالت في البيت األبيض منذ سنوات، وجرى مباشرة اتهامها بالتهمة الجاهزة "العد
 عملها.للسامية" وجرت إقالتها من 

أكثر المتشائمين لم يتوقعوا انهيارًا لإلمبراطورية البريطانية التي لم تكن الشمس  نذكر بأنوفي الختام 
تغيب عن ممتلكاتها وال اإلمبراطورية الرومانية، وغيرهما من اإلمبراطوريات، هذا الحال سينطبق 

ها ال يقومان بفعل سوبرمانياتها، بل بالقدر الذي يقومان فيه على "إسرائيل" أيضًا فصلفها وعنجهيت
 على ضعفنا نحن، نعم نحن، والحقيقة األكيدة أن مآلها إلى زوال.

18/9/411الخليج، الرارقة،   
 
 لماذا يتجاهل بيبي الرئيس المصري؟ .61

 آريه إلداد
طالقتوجد احداث شغب في القدس: رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة،  هنا وهناك ايضا.  نار وا 

الحريق. وُترفع رايات حماس « تحتوي»وفي جبل الهيكل أحرق المشاغبون مركز الشرطة والدولة 
كان اليهود يتخلون على هذا النحو عن  إذاوداعش في جبل الهيكل بال اعتراض. ويدرك العرب أنه 

يل كلها ألننا مثل أقدس مكان في زعمهم للشعب اليهودي فانهم سينجحون في طردنا من ارض اسرائ
 .باألرضالصليبيين وليست لنا صلة 

 100لكن في كل مرة توجد فيها احداث شغب في القدس، وكان هذا يحدث فينة بعد اخرى في الـ 
حلف »سنة االخيرة، ينهض يهود حكماء أذكياء، باحثون عن السالم واألخوة بين الشعوب منذ ايام 

ومارتن بوبر الى اليسار االسرائيلي في ايامنا، فيخلصون  الذي آمن به يهودا لييف ماغنس« السالم
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الى االستنتاج المنطقي اآلتي وهو أن الحل ال يمكن أن يكون بالقوة وأنه ال حل عسكريا بل ُيحتاج 
 الى حل سياسي.

قبل ثمانين سنة يقول إن اليهود ال حاجة بهم « حلف السالم»على صورة « الحل السياسي»إن ذلك 
ولة. قضى البروفيسور ماغنس، رئيس الجامعة العبرية في جبل المشارف، شهورا طويلة الى د البتة

، يحاول اقناع اعضاء االمم المتحدة بالتصويت اعتراضا على انشاء دولة 1940في نيويورك في 
تشرين  19يهودية. وقد ُضرب هذا التصور ضربة قاسية حينما استقر رأي الجمعية العمومية في 

واحفادهم « حلف السالم»عل عكس ذلك خاصة. ومنذ ذلك الحين، يحاول أبناء رجال الثاني على ف
آخر يحرك عجلة التاريل الى « حل سياسي»وابناء احفادهم الروحانيون، يحاولون التوصل الى 

 الوراء.
كانت دولة اسرائيل قائمة فيجب تغييرها من االساس كي ال تكون على االقل دولة تصر على  إذا

 وطنها التاريخي.التمسك ب
أن يجعل دولتنا  –كاسمه  –، الذي يحاول «صندوق اسرائيل الجديد»وهم يستعينون بأذرع أخطبوط 

ال يعنون سوى انشاء دولة فلسطينية في « حل سياسي»اسرائيل شيئا ما جديدا، وحينما يدعون الى 
 قلب البالد. وال حل آخر.

 1600ة ايام واقترح حال آخر بمنح الفلسطينيين حينما قام رئيس مصر عبد الفتاح السيسي قبل عد
كم مربع في شمال سيناء، في مساحة تزيد على مساحة قطاع غزة بخمسة اضعاف، كي ينشئوا 
هناك دولتهم ويستوعبوا الالجئين هناك، وكي يستطيع العرب في يهودا والسامرة أن يصبحوا سكان 

 تجاهلوه. –لة الفلسطينية المقترحة اسرائيل مع حكم ذاتي في مدنهم، ومواطنين في الدو 
ومن المناسب «. أن الفلسطينيين لن يوافقوا»ال يمكن بالطبع معارضة اقتراح سخي كهذا إال بذريعة 

أسقطت اسرائيل بمرة واحدة والى األبد الخطة  إذاأن نسأل: وماذا سيكون إن لم يوافقوا  أفربما 
لبالد سيكون من الضرورة البحث عن حل آخر  لكن االنتحارية وهي انشاء دولة فلسطينية في قلب ا

ما بقي حتى بنيامين نتنياهو يوافق على منحهم دولة في يهودا والسامرة وغزة فلن يوافق أي عربي 
هذا الطريق  أصبح إذاعلى أقل من ذلك، وسيبحث العرب والمجتمع الدولي ايضا عن حل آخر فقط 

أنها فكرة رائعة لكن « االردن هو فلسطين»اقترحت أن  مسدودا تماما. إدعوا علي طوال سنين حينما
 الفلسطينيين واالردنيين ال يريدونها. فالمصريون اآلن يريدون، وقد سقطت الذريعة فلماذا التجاهل .

إنهم يتجاهلون ألنهم ال يريدون، ال يريدون أن يحلوا المشكلة إال بطريقة تفضي الى القضاء على 
ضمت اسرائيل يهودا والسامرة فستصبح دولة ذات شعبين أو دولة  إذانا أنه دولة اسرائيل. وهم يهددون
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فصل عنصري. وها هو ذا السيسي يضيف امكانا ثالثا منطقيا. وهو مخيف ألنه قد ُيخرج اسرائيل 
 من الطريق المسدود الذي أحدثوه منذ كانت اتفاقات اوسلو.
اذا ال يبارك نتنياهو االقتراح  ذلك حسن وهناك سؤال أصعب وهو لماذا تسكت حكومة اسرائيل  ولم

كان هو ايضا ال يريد أي حل سوى دولة  إذامراوغة وبتنسيق مع رئيس مصر، لكن  ألسبابكان  إذا
 حماس في يهودا والسامرة فقد حان الوقت الستبدال رئيس الحكومة.

17/9/4114هآرتس   
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 ليتك كنت حماس "داعش"يا  .60

 تسفي برئيل
عن الشاشة وحلت « الجرف الصامد»عدنا الى أسرة الشعوب. فقد غابت الحملة الصغيرة المسماة 

محلها حرب جليلة دولية وال سيما حرب تستطيع اسرائيل أن تفخر بها. صحيح أن اسرائيل ليست 
الى أن يتم جزءا من الحلف الغربي أو العربي الذي بدأ بالقصف في العراق وربما في سوريا ايضا 

، لكن من المؤكد أنها حاضرة. فالمعلومات االستخبارية االسرائيلية «الدولة االسالمية»القضاء على 
ذاتستعملها وستستعملها اعضاء الحلف،  اقتضى االمر فان اسرائيل ستبيح لطائرات امريكية أن  وا 

ماء الى الشرق االوسط لالنت الدافئتستعمل قواعدها للخروج في هجوم، وقد اصبحت تشعر بالدثار 
 العربي الذي يحارب االسالم المتطرف.

ثبت ثباتا جيدا. وقد خلصت حرب اوباما لقطاع « حماس هي داعش وداعش هي حماس»إن شعار 
 الرؤوس اسرائيل من عزلتها. هذا هو اوباما الذي نحبه، إنه اوبامانا.

ه هب لطرد االرهابيين االسالميين ألف سوري، لكن 100اوباما الذي لم يؤثر فيه أن قتل أكثر من 
ذامن أوكارهم ولسحق بنيتهم التحتية والقضاء على قادتهم.  قتل في الطريق بضعة آالف من  وا 

المدنيين العراقيين أو السوريين بسبب اخطاء طيارين أو مصادرهم االستخبارية فال يوجد ما يمكن 
 فعله ألن الهدف ُمسوغ.

رية، هذا الى أن هؤالء المدنيين يتعاونون على العموم مع داعش أوليست داعش تستخدمهم دروعا بش
على الحكومة العراقية. ويبدو ايضا أن اسرائيل أسهمت بهذه المراسم الحبيبة في الحلف. فما أجمل 

 أن يستطيع اوباما وشركاؤه أن يفهموا آخر االمر ما تمر به اسرائيل.
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 1100ا تدمر عشرات آالف البيوت في غزة وتقتل على اتهام اسرائيل حينم إذالماذا يصر العالم 
التي تخيفها رهبة االسالم المتطرف  فان  بأوروباانسان فقط  ولماذا يقارنونها بسوريا خاصة ال 

مجرد حساب بسيط يثبت أن اسرائيل موجودة في جانب األخيار، وقد قتل في عملية الجرف الصامد 
هذا العدد في ثالث سنوات ونصف من الحرب  فلسطينيا كل يوم في المعدل. ويبين ضعف 44

ألف قتيل فلسطيني،  06الجارية في سوريا على مواطنيها أن اسرائيل لو فعلت فعلها لبلغت فقط الى 
 أي الى ربع عدد السوريين الذين قتلوا.

وتلك بالطبع حسابات غوغائية ألن اسرائيل ما كانت لتبلغ أبدا الى هذا العدد من القتلى، لكن 
قارنة بين حرب داعش وحرب حماس غوغائية فاخرة؛ فحماس لم تسيطر على مناطق في دولة الم

ألف فلسطيني  900بشريا. وهي منذ سبع سنوات مسجونة مع مليون و« مسلخا»فيها  لتنشئاسرائيل 
شاءت أن تمنع الهجمات على  إذاتستطيع « جهة مسؤولة»في داخل قطاع غزة، لكنها تعتبر 

آخر الزمان عندها عن انشاء أمة اسالمية ال تأتي على حساب مطامحها الوطنية اسرائيل. ورؤيا 
ن كانت  1960الى انشاء دولة للشعب الفلسطيني. وهي تقبل مبدأ الدولة الفلسطينية في حدود  وا 

تحلم أنشاء دولة فلسطينية في مساحة دولة اسرائيل كلها. ولهذا فان حلمها ال يختلف عن حلم ُهذاة 
بل إنها تفاوضها  إلسرائيلئيل في اراضي فلسطين كلها، وهي ال ترفض مفاوضة سياسية ارض اسرا

 للتوصل الى هدنة دائمة.
تنتظر حماس بفارغ الصبر تجديد التفاوض في مصر كي تستطيع أن تبدأ اعمار القطاع ولتعرض 

يرانعلى سكانها انجازات مدنية. وقد فصلت حماس نفسها عن سوريا  في سوريا  بسبب المذبحة وا 
التي تطمح واشنطن الى التعاون معها على محاربة داعش واالسد  إيرانوهذا مما يسجل لها. وهي 

ُيرى اآلن كنزا استراتيجيا في هذه الحرب. وقد خدمت حماس في الوقت نفسه اسرائيل  أصبحالذي 
ودودة خدمة جيدة حينما أتاحت لها ذريعة رفض صالحية محمود عباس. إن حماس ليست منظمة 

مقلمة األظفار بل هي بعيدة عن ذلك، لكن اوروبا والواليات المتحدة لو وجدتا في داعش شريكا مثلها 
 «.إن داعش هي حماس»لكانتا سعيدتين. فليتهما استطاعتا أن تقوال حقا 
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