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 54 :كاريكاتير

*** 
 
جعــل ثمــن  المفاوضــات فشــلت.. يجــب للمقاومــة... حــرب غــزة كانــت انتصــارا   :مــروان البرغــوثي .0

 " إسرائيل"على  حتالل باهظا  اال
قال مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح الفلسطينية : من علي صوافطة -رام هللا )الضفة الغربية( 

ن التركيججت يجججن أن ينصججن ا ن  المسجججون فججي ئسججرا يل ئن حججرن غججتص كانججت انتصججارا للفلسججطينيين وان
 فوق قدرتها على التحمل. على مقاطعة ئسرا يل لجعل تكلفة احتاللها للضفة الغربية

ودعجججا البرغجججوثي فجججي ردودل علجججى أسججج لة لرويتجججرت قجججدمتها عبجججر نجججادي ا سجججير الفلسجججطيني ئلجججى توسجججي  
عامجججججا ووضججججج   44المواجهجججججة لمحاربجججججة ااحجججججتالل ا سجججججرا يلي لسراضجججججي الفلسجججججطينية المسجججججتمر منججججج  

  يس الفلسطيني محمود عباس.استراتيجية تختلف اختالفا كبيرا عن النهج ا كثر ح را ال ي يتبنال الر 
 يجعلوا ثمن ااحتالل باهظا على ئسرا يل." ئنوقال في ردل على ا س لة "على الفلسطينيين 
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وأضججاف أن "الحريججة فججي فلسججطين لججن تتحقججق ئا بججمطالق أوسجج  مقاومججة تترافججق معهججا أوسجج  مقاطعججة 
 سياسية واقتصادية وأمنية وسياسية لالحتالل."

يومججا والتججي خاضججتها الفصججا ل  50 شججارص ئلججى حمججاس بججالحرن التججي اسججتمرت وأشججاد البرغججوثي دون ا
 ا سالمية وجماعات نشطاء أخرى في غتص ضد ئسرا يل ووصفها بأنها نصر لكل الفلسطينيين.

وقال في ردودل المكتوبة على ا س لة "نحجن نعتبجر أن المعركجة تمثجل نصجرا للمقاومجة ولفلسجطين ولكجل 
 الفلسطينيين."

أن ئسججججرا يل ا تسججججتطي  وا تملجججج  القججججدرص علججججى حججججل الصججججرا  بججججالقوص  أثبتججججتا ال ئن المعركججججة "وتججججاب  قجججج
 ا راضججججيااحججججتالل بصججججورص كاملججججة مججججن  ئنهججججاءالعسججججكرية وأن الطريججججق الوحيججججد  نهججججاء الصججججرا  هججججو 

 ."1994الفلسطينية المحتلة عام 
ميين لمقاطعججججة ااقتصججججاد لكججججن البرغججججوثي يتيججججد دعججججوات المجتمجججج  المججججدني الفلسججججطيني والنشججججطاء العججججال

 ا سرا يلي فيما يعرف بحركة المقاطعة وسحن ااستثمارات والعقوبات.
ودعا ئلى "تعتيت حملة المقاطعة وسجحن ااسجتثمارات وفجرل العقوبجات علجى دولجة ااحجتالل كمقدمجة 

 لعتلها دوليا وفرل عقوبات دولية عليها."
ل عشجججرين عامجججا فجججي تحقيجججق الحريجججة والعجججودص "المفاوضجججات مججج  ئسجججرا يل فشجججلت طجججوا البرغجججوثي: وقجججال

وااستقالل." ويشير البرغوثي ئلى حق الالج ين الفلسجطينيين فجي العجودص ئلجى بيجوتهم التجي فقجدوها بعجد 
 .1941في عام  ئسرا يلقيام 

وأضججججاف "ا أرى أن ئسججججرا يل مسججججتعدص لسججججالم حقيقججججي بججججل ترغججججن فججججي مفاوضججججات عقيمججججة تسججججتخدمها 
 تيطان وتخفيف عتلتها الدولية."لمواصلة ااحتالل وااس

 11/9/4114، وكالة رويترز لألنباء
 
 معزيا بوفاة فحص: واحد من العظماء الذين زرعوا النواة األولى للتالحم اللبناني الفلسطيني عباس .2

غين الموت أمس عضو مجلس ئدارص متسسة ياسر عرفات  :وكاات -الحياص الجديدص –رام هللا 
عاما قضال بخدمة شعبه  91فحص، ال ي توفي في بيروت عن عمر ناهت  العالمة اللبناني هاني

 وأمته.
وأبرق الر يس محمود عباس أمس معتيا بوفاص فحص. وقال الر يس في برقية بعثها ئلى أسرص الفقيد 
في بيروت: "بميمان واحتسان، وبتأثير أخوي كبير، تلقينا نبأ رحيل ا خ المناضل والكاتن المتميت 

يد هاني فحص ئلى رحمة هللا تعالى ورضوانه، بعد حياص كان خاللها مناضال قوميا عت سماحة الس
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نظيرل، وواحدا من العظماء ال ين تركوا بصمة في حياتنا وقضيتنا، وترعوا النواص ا ولى للتالحم 
 اللبناني الفلسطيني".

 دارص ور يسه ونعت متسسة ياسر عرفات، ممثلة بمجلس ا مناء ور يسه عمرو موسى، ومجلس ا
ناصر القدوص، وكافة العاملين بالمتسسة، العالمة فحص، وأشارت الى انه كان فلسطينيا لبنانيا ملتتما 

 لقضايا ا مة وحقوق شعبنا، وعمل عن قرن م  الر يس المتسس ياسر عرفات.
19/9/4114، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 زور غزة قريبا  الحمد هللا: ال وقت للمناكفات بين الفصائل وسأ .3

د. رامي الحمد هللا، أن اتفاق الشاطئ ال ي وق  بين  الوتراءأكد ر يس  :الحياص الجديدص -رام هللا 
 حركتي فتح وحماس لم يوض  له خطط تنفي ية.

خالل لقاء نظمته متسسة بيت الصحافة بغتص عبر الفيديو كونفرس بحضور عدد من  الحمد هللاوقال 
  ااتفاق دون وض  خطط تنفي ية لمشكلة الرواتن وعمل الحكومة في "تم توقي أمسالصحفيين 

غتص"، موضحًا ان الفصا ل التي وقعت اتفاق "الشاطئ" في غتص تتحمل المستولية الكاملة عن وض  
 حلول للمشاكل العالقة، مطالًبا الفصا ل بعقد لقاء عاجل لحل تل  ا شكاليات.

جنة ئدارية وقانونية لمعالجة ملف الموظفين في غتص وآلية صرف ئلى أنه تم تشكيل ل الحمد هللاوأشار 
أشهر وبعد  ل  يتم تشكيل  4رواتبهم، افتًا ئلى أن ملف ا من تم ااتفاق بأن يتر  على حاله لمدص 

لجنة لمتابعة ا وضا  وحل المشاكل العالقة. وبيَّن أن اللجنة اجتمعت لصرف رواتن الموظفين، 
ل المانحة هددت بقط  المساعدات عن السلطة في حال صرفت الرواتن لموظفين مشيًرا ئلى أن الدو 

 قطا  غتص.
وفي ملف الطاقة، بيَّن الحمد هللا أن الحكومة تتاب  أتمة الكهرباء التي يعاني منها قطا  غتص 

خطوط كهربا ية التي دمرها ااحتالل.  10باستمرار، حيث تواصلت م  متسسات دولية  صالح 
و  تيارص غتص، قال ر يس الوتراء ئن ئسرا يل منعت تيارتي ئلى قطا  غتص خالل العدوان وفي موض

 على غتص، متكًدا أنه سيتور القطا  بعد عودته من الوايات المتحدص ا ميركية. 
وأضاف: "الوقت اليوم ليس للمناكفات السياسية  ن وض  قطا  غتص ا يحتمل، مطالًبا الفصا ل بأن 

  ل المناكفات.تتفق لوقف ه
19/9/4114، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 مليون دوالر إلعمار غزة 511تقديم  تعهدتالحمد هللا: السعودية  .4
أكد ر يس الوتراء د. رامي الحمد هللا أن عجلة ئعادص ئعمار قطا  غتص ستبدأ بشكل فعلي  حامد جاد:

حيث سيتم تحديد كميات مواد البناء  بعد متتمر المانحين ال ي ستستضيفه القاهرص الشهر المقبل،
التي يحتاجها كل مشرو  وستتم عملية توريد مواد البناء تحت رقابة من ا مم المتحدص و ل  حسن 

 ما أعلنه المنسق الخاص لسمم المتحدص لعملية السالم روبرت سري.
اتصال المر ي وشدد الحمد هللا في لقاء، أمس، م  عدد من الصحافيين في قطا  غتص عبر تقنية ا

"فيديو كونفرنس" أن الدول المانحة أكدت موقفها في التعامل فقط م  حكومة الوفاق واشترطت في 
الوقت نفسه أنه في حال لم يتم تمكين الحكومة من القيام بدورها فمن عملية ئعادص ا عمار ستواجه 

حيث ئن معظم  1011 وحرن 1009صعوبات كبيرص، افتًا في ه ا السياق ئلى تجربة حرن العام 
 ا موال التي تعهدت الدول المانحة بدفعها ظلت مجرد حبر على ورق.

مليون دوار  عمار غتص حيث يتوق  أن تبلغ  500وقال الحمد هللا: ئن السعودية تعهدت بتقديم 
 ئجمالي تكلفة ئعادص ا عمار بعد الحرن نحو أربعة مليارات دوار على مدى ثالث سنوات.

مد هللا للصحافيين في غتص وهو يتحدث من خالل دا رص تلفتيونية مغلقة من الضفة الغربية: وقال الح
مليون دوار. وقال ئنه يأمل في متيد من التعهدات  500ئن السعودية بدأت المعونات بالتعهد بتقديم 

 التي تغطي التكاليف الكاملة لإلعمار في الوقت المحدد.
منتل دمر في الحرن التي استمرت سبعة أسابي  بينما لحقت  11000وأشارت التقديرات ئلى أن 

 ألف منتل آخر. 40أضرار بالغة بنحو 
وفي معرل ردل على أس لة لج "ا يام" حول مدى رضا حكومته عن خطة سيري  عادص ا عمار 

 وآلية ئدخال مواد البناء حسن الخطة الم كورص، قال الحمد هللا:
عن قطا  غتص، وما ورد في خطة سيري ا يعبر عما نريدل فعليًا، "نحن نريد رف  الحصار كليًا 

ولكننا نأمل أن يكون  ل  بداية لرف  الحصار كليًا، كما أننا نعلم أن قطا  غتص بحاجة ئلى ماا يقل 
شاحنة وسيتم تأهيله  500شاحنة من مواد البناء يوميًا ومعبر كرم أبو سالم يستوعن  1500عن 

 ".شاحنة 400استيعان 
وأضاف: "سيري ب ل جهودًا كبيرًص لتحديد جدول الكميات التي ستعرل عليه والتي سيعرضها بدورل 

 على ئسرا يل ومن ثم سيكون دور ا مم المتحدص مراقبة كل ما يتعلق بمجريات عملية ئعمار غتص".
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لمطلون توريدها وبين الحمد هللا أن )ا ونروا( ستقدم للجانن ا سرا يلي جدول كميات مواد البناء ا
ئلى غتص حسن آلية ئدخال مواد البناء التي أعلنها متخرًا سيري وتعتبرها الحكومة غير مرضية بشكل 

 كلي وأنها ابد وأن تكون بمثابة خطوص أولى على طريق رف  الحصار كليًا.
لة ئعادص ولفت ئلى أن الحكومة أطلقت بالتعاون م  )ا ونروا( وبرنامج ا مم المتحدص ا نما ي عج

ئعمار المناتل المدمرص جت يًا حيث باشرت )ا ونروا( فعليًا ا صالح الجت ي في المخيمات، بينما 
 باشر برنامج ا مم المتحدص ا نما ي ئصالح ا ضرار الجت ية في المناطق الواقعة خارج المخيمات.

وم ا ول للعدوان حيث وأشار الحمد هللا ئلى أن الحكومة أولت قطا  غتص جل اهتمامها من  الي
تدخلت  عادص التيار الكهربا ي بعد أن استهدفت ئسرا يل خالل عدوانها خطوط شبكة الكهرباء 
ا سرا يلية المغ ية لشبكة كهرباء قطا  غتص مشيرًا ئلى أن الحكومة ا سرا يلية اقتطعت الشهر 

 مليون شيكل. 90الماضي من أموال المقاصة 
ت خالل الحرن على غتص دف  مبلغ مليوني شيكل يوميًا لتتويد محطة وأوضح: أن الحكومة واصل

غتص لتوليد الكهرباء بالوقود الالتم لتشغيلها حيث استمرت بدف  المبلغ الم كور ئلى أن قامت ئسرا يل 
 بقصف المحطة.

وتطرق في ه ا السياق ئلى المقترح المتعلق بتتويد غتص بمحطة كهرباء محمولة على ظهر باخرص، 
شيرًا ئلى أن تركيا أبدت استعدادًا وجاهتية تامة لتتويد غتص به ل المحطة القادرص على تتويد غتص م

 ميجا وات. 105بقدرص كهربا ية بنحو 
وقال: "اقترحنا ان ترسو ه ل المحطة المحمولة قرن ميناء غتص ولكن ئسرا يل رفضت، وعندما قابلت 

و في ميناء أسدود ويتم تتويد الكهرباء ئلى غتص عبر ر يس الوتراء التركي دار الحديث على أن ترس
 الشبكة ا سرا يلية ولكن حتى ا ن الجانن ا سرا يلي لم يعط ئجابة".

وأضاف: "تم طرح مشاري  الميال على ئدارص البن  ا سالمي للتنمية خالل مشاركتي في متتمر 
ات لتحلية الميال ضمن مشاري  منظمة التعاون ا سالمي في جدص وتم ااتفاق على دعم عدص محط

مليون كون من الميال  13تنف ها سلطة الميال، بحيث ستكفل تتويد ه ل المحطات تتويد غتص بج 
 سنويًا اعتبارًا من العام المقبل".

وتاب : "السلطة عملت من  اليوم ا ول للحرن وحتى الساب  من الشهر الحالي على دعم ااحتياجات 
شاحنة من المواد الغ ا ية والتموينية  1499قطا  حيث تودت غتص بحمولة ا نسانية لمواطني ال
شاحنة من ئسرا يل كما باشرت السلطة تنفي   5444شاحنة من ا ردن و 310وا غاثية وتم ئدخال 
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سلسلة من البرامج ا غاثية، حيث نف ت مشروعًا لإلغاثة العاجلة وحاليًا مرحلة ا نعاش المبكر 
 لمدمرص جت يًا والمرحلة الثالثة ستكون مرحلة ئعادص ا عمار". صالح البيوت ا

ونول ئلى أن الحكومة واصلت تمويل كلفة التحويالت الطبية للعالج في الخارج رغم أن هنا  قرارًا 
بعدم التحويل  سرا يل ئا أنه تم استثناء حاات مرضية كثيرص حيث بلغت فاتورص الشهر الماضي 

 مليون شيكل بالنسبة للضفة الغربية. 13بة لتحويالت قطا  غتص ومليون شيكل بالنس 14
19/9/4114، األيام، رام هللا  

 
 مجلس األمنفي المشاوراتمنصور: سنتخذ خطوات الحقة بشأن مبادرة الرئيس بعد انتهاء  .5

ر، انه أكد المراقن الدا م لدولة فلسطين لدى ا مم المتحدص د. ريال منصو  :الحياص الجديدص –رام هللا 
سيتم اتخا  خطوات احقة بشأن مبادرص الر يس محمود عباس بعد انتهاء أسبو  المداوات لقادص العالم 

 في نيويور .
وكشف منصور في حديث   اعة موطني أمس ان الر يس سيلتقي م  عدد من رتساء ومستولي 

من دول العالم وفقا لبرنامج  الدول بما فيها لجنة المتابعة العربية ومجلس الوتراء العرن، وعدد كبير
معد مسبقا ليدلي بتفاصيل أكثر حول مبادرته، لتوضيح الصورص بشكل أكبر للدول التي لديها 
استفسار معين حول المبادرص، مضيفا أنه ستتم دراسة وتحليل ه ل التفاصيل لتحديد الخطوات 

هرص قال منصور: ان ه ا وحول اجتما  مجلس الوتراء العرن ال ي عقد متخرا في القا الالحقة.
ااجتما  اعتمد وتبنى مبادرص الر يس، وطالن السفراء العرن في ا مم المتحدص ببدء المشاورات م  
أعضاء مجلس ا من به ا الصدد. وأضاف: "وضعنا خطة تنفي ية به ا الشأن وبدأنا بمجراء 

لرتساء وقادص الدول ااتصاات م  أعضاء مجلس ا من وسنستكمل ااتصال بهم قبل أن يصل ا
 العالم ئلى نيويور  للبدء بالمناقشات العامة في بداية الدورص التاسعة والستين للجمعية العامة".

19/9/4114، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 المائي في مسافر بني نعيم  وزير الزراعة يعلن بدء تنفيذ مشروع السد   .6

ة أمس عن بدء تنفي  مشرو  السد الما ي في مسافر أعلن وتير التراعة شوقي العيس -وفا -الخليل 
بني نعيم شرق الخليل، ضمن مشرو  الحصاد الما ي بمدارص البن  ا سالمي للتنمية، وبتمويل من 

 الهي ة العربية لالستثمار وااتحاد ااوروبي.
19/9/4114، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 سيدفع الثمن غالي ا األشقر: من يضع العقبات أمام إتمام المصالحة .7

أكد النا ن عن كتلة التغيير وا صالح البرلمانية ئسماعيل ا شقر، أن حركه "حماس" معنية بمنجاح 
تالة أي عقبات تعترضها.  الجهود الداخلية التي تجري من أجل ئتمام باقي ملفات المصالحة، وان

قاء حركتي "فتح" و"حماس" واعتبر ا شقر في تصريح مكتون له، اليوم، أن وض  أي شروط قبل ل
  المقرر خالل ا يام القليلة المقبلة، من شأنه أن ُيفسد ا جواء الداخلية للحوار الوطني.

عادص ئعمار ما  وقال ا شقر: "المطلون ا ن هو التركيت على كيفية رف  الحصار عن قطا  غتص، وان
  العقبات أمام المصالحة سيدف  وأضاف: "من يض ".قطا الرن ا سرا يلية ا خيرص على خلفته الح

 قال.الثمن غاليًا، والمماطلة به ا الملف المهم والمصيري بالنسبة للفلسطينيين لن تجدي نفعا"، كما 
11/9/4114، فلسطين أون الين  

 
 إعادة افتتاح مكتب وزير الداخلية الذي دمره االحتالل بغزة .8

ر الداخلية الفلسطيني رامي الحمد هللا بعد (، من جديد، مكتن وتي9|11ُفتح اليوم الخميس ): غتص
 تدمير المقر السابق خالل العدوان الصهيوني ا خير على غتص.

مكاتن وخيمة تضم دوا ر ووحدات وأقسام مكتن وتير الداخلية،  9ويتكون المبنى الجديد من 
 واستغرق العمل في ئنجات المكان أسبوعين.
المبني من "البالستي  وا خشان والصفيح" كل من وكيل وشار  في قص شريط افتتاح المقر الجديد 

الوتارص كامل أبو ماضي، وقا د قوات ا من الوطني اللواء جمال الجراح ولفيف من قادص ا جهتص 
ا منية ومدراء ا دارات المركتية بالوتارص وحشد من رجال ا صالح وا عيان والوجهاء، حيث تم 

 را للداخلية فيه.وض  صورص الحمد هللا بصفته وتي
ودعا أبو ماضي في كلمة له خالل ئعادص افتتاح المكتن، الحمد هللا، لتيارص غتص وتحمل مس ولياته 
تجال شعبه وأن يباشر في ئجراءات رسمية لف  الحصار المفرول على غتص وفتح معبر رفح البري 

وأعلن ئعادص  دمرت خالل العدوان.بشكل دا م، وطالبه القيام بدورل في ئعادص بناء مقار الداخلية التي ت
 العمل في  ات المكان المدمر ومباشرص خدمة أبناء الشعن الفلسطيني ومواصلة مسيرص العمل ا مني.

11/9/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد يتسلم تقرير هيئة مكافحة الفساد .9
يس كتلة فتح البرلمانية عتام ا حمد، أمس، التقرير السنوي لهي ة مكافحة "ا يام": تسّلم ر  -رام هللا 

 من ر يس الهي ة رفيق النتشة بمقر المجلس التشريعي برام هللا. 1013الفساد للعام 
، والخطط المستقبلية لتطوير عملها، وقرن اانتهاء 1013ووضح النتشة ئنجاتات الهي ة في العام 

كافحة الفساد، والحاجة الماسة لمتابعة جمي  متسسات المجتم  المدني من التعديل على قانون م
دون أن يسقط عليها مفهوم المتابعة المسي ة للعمل ئنما بهدف الصالح العام لبناء متسسات دولة 

 فلسطين، ول ا أشاد بالتعاون الكبير بين الهي ة ومتسسات المجتم  المدني الفلسطينية.
نجاتات التي تحققت في عمل الهي ة، متكدًا دعمه الكامل لعملها المنسجم ورحن ا حمد بالتقرير وا 

م  القانون الفلسطيني ال ي يشدد على مبدأ الشفافية والمحاسبة، بالتتامن م  الدور المنوط للمجلس 
 التشريعي له ل المبادئ وا سس التي كانت وما تالت أساسًا لبناء الدولة الفلسطينية العتيدص.

حمد ئلى أن الجمي  تحت القانون سواسية، وا أحد فوق القانون، متكدًا ضرورص تطبيقه ولفت ا 
 والتمس  بتنفي ل بكل شفافية ونتاهة.

وحضر ااجتما  كل من النوان بسام الصالحي، وخالدص جرار، ومصطفى البرغوثي، وانتصار 
التشريعي ئبراهيم خريشة، الوتير، ووليد عساف، ونجاص ا سطل، وعالء ياغي، وأمين عام المجلس 

 ومساعدل للشتون القانونية جمال الخطين.
19/9/4114، األيام، رام هللا  

 
 تدعو للتصدي لمخططات االحتالل لتفريغ مناطق "ج" من المواطنين "الخارجية" .01

هللا ج "ا يام": دعت وتارص الخارجية، أمس، المجتم  الدولي ئلى الوقوف بحتم أمام المخطط  مار 
  يلي الهادف ئلى تفريغ مناطق "ج" وا غوار من المواطنين الفلسطينيين.ا سرا

من تسار  ا جراءات ا سرا يلية في تهويد مناطق  أمسوح رت الوتارص في بيان صحافي صدر عنها 
)ج( وتحديدًا مناطق ا غوار، وتفريغها من السكان الفلسطينيين العرن قبل ا عالن عنها منطقة 

 ى الفلسطينيين الوصول ئليها.مغلقة ُيحظر عل
وأشارت ئلى أن تعبيرات ا دانة الفردية التي كانت تصدر عن دول مختلفة عبر السنوات الماضية، 

ه ل الخطوات ا سرا يلية في تفريغ المنطقة )ج( من الوجود  استمرارلم تمن   ااحتاللومن  بداية 
قليميًا ودوليًا هو تخطي تعبيرات ا دانة العربي الفلسطيني، وعليه أصبح ا ن المطلون عربيًا  وان
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الدولية الفاشلة على مستوى رد  ئسرا يل، والبدء بتفكير آخر عملي من شأنه أن يكون رادعًا 
 ه ا النهج. واستكمالفي تطبيق ه ل السياسة  ااستمرارللمستولين ا سرا يليين من 

19/9/4114، األيام، رام هللا  
 

 و"إسرائيل"بالتفاهم مع حكومة التوافق  إعمار غزة إعادةة ستتولى المتحد األممأبو مرزوق:  .00
صجججرح القيججادي فجججي حركججة حمججاس موسجججى أبججو مججرتوق بجججان موعججد اسجججت ناف : خججاص معججا جبيججت لحججم 

 الجاري في القاهرص. 14النار سيكون قبل  ئطالقالمفاوضات غير المباشرص الخاصة بوقف 
موعد است ناف المفاوضات لم يحدد بعد ولكنه بالتأكيد  أنوأضاف أبو مرتوق في حديث لوكالة معا "

 الجاري". 14سيكون قبل 
ااعمار بالتفاهم م   ئعادصالمتحدص ستتولى موضو   ا مم ئناعمار قطا  غتص، قال  ئعادص آليةوحول 

سرا يلحكومة التوافق   ، وسيكون هنا  مراقبين وبرامج لدخول مواد البناء.وان
تضججعها  آليججات أيلججدخول المججواد، قججا ال " ا نعتججرل علججى  آليججة ئيعلججى عججدم اعتججرال حركتججه  وأكججد
 المتحدص". ا مم

وبشججان اللقججاء المرتقججن بججين حركتججي فججتح وحمججاس، قججال "انججه بانتظججار اتصججال هججاتفي مججن مسججتول وفججد 
 ليحدد مكان وتوقيت ااجتما ". ا حمدحركة فتح عتام 

تجرددت  ئ ا أمجا بجا مر ا خيجرصرحبت  ئ اما  بالقاهرص الحركة ليس لديها اي مان  بعقد ااجت ئنوقال "
 فان ااجتما  سيعقد بغتص".

موظجف بالحكومجة المقالجة السجابقة، قجال "انجه ا يوججد اي مبجرر  ألجف 40وحول ملف رواتن أكثر من 
 ئلجىولفجت  لعدم صرف رواتبهم، مطالبا بمعاملتهم بنفس القيمة التي يلقونها مجوظفي حكومجة التوافجق".

 ه سيتم بحث ملفهم خالل اجتماعات القاهرص المقبلة.ان
المتحجدص والسجلطة لتحريج  عجلجة  ا مجمانه التقى مستولين مجن  ئلىأبو مرتوق  أشارفي غضون  ل  

 ئعجادصما دمرل ااحتالل بدا من اانتظجار لمجتتمر  ئصالح بمعادصااقتصاد في قطا  غتص والبدء فورا 
 الجاري. 11اعمار غتص يوم 

 11/9/4114، ة معا  اإلخباريةوكال
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 أشهر بعد ذلك سنفكر بالبدائل التوافق ستةالزهار: سنعطي الحكومة  .02
أكد الدكتور محمجود التهجار عضجو المكتجن السياسجي لحركجة حمجاس، أن المقاومجة اسجتطاعت أن : غتص

تضجججرن نظريجججة ا مجججن القجججومي الصجججهيوني، مشجججددًا علجججى أن غجججتص أصجججبحت محرمجججة علجججى ااحججججتالل 
 لمقاومة ستطور أدواتها.وا

وقججججال التهججججار خججججالل حلقججججة الصججججالون الصججججحفي التججججي عقججججدها منتججججدى ا عالميججججين الفلسججججطينيين بغججججتص، 
(: ئن "غججتص أصججبحت محرمججة علججى ااحججتالل، واليججوم نقججول بأننججا نسججتطي  أن نحججرر 9-11الخمججيس )

لمقاومة بالترتين م  فلسطين كل فلسطين، ومن حق الشعن الفلسطيني أن يقاوم وأن يجهت لبرنامج ا
 كل الجهات الفلسطينية، حتى تبقى بندقيتنا نحو ااحتالل فقط".

وأشججار القيججادي فججي حركججة حمججاس، ئلججى أنججه بالمعججايير الصججهيونية، فججمن المقاومججة قججد حققججت انتصججارًا،  
 داحضًا كل ما وصفها بج"اافتراءات" و"ا كا ين" التي تقلل من انتصار المقاومة.

طانيا انتصرت وقد ُدمر كل بيٍت فيها، وك ل  فيتنام وغيرهجا مجن الجدول التجي تحجررت"، وأضاف: "بري 
 مبينًا أن نتا ج الحرن ليست مرتبطة بحجم الدمار أو الخسا ر، بل مرتبطة بدرجة التأثير.

وتججججاب : "ئسججججرا يل" انتصججججرت فججججي شججججيء واحججججد فقججججط، فقججججد انتصججججرت علججججى ا خججججالق والمبججججادئ والقججججيم  
سقط المبرر ا خالقي لقيام دولة ااحتالل بقتل النساء وا طفجال، ولج ل  خجرج ا اف  ا نسانية، وقد

 المتلفة في بريطانيا وألمانيا وأمام البيت ا بيل".
وسخر التهار من حديث ر يس السجلطة محمجود عبجاس، بجأن قجرار السجلم والحجرن يججن أن يكجون بيجد  

حجتالل حتجى تشجاور أحجدا، بجل تجم ااعتجداء علجى غجتص، السلطة، مبينًا أن حماس لم تشن حربًا على اا
 وكانت المقاومة في حالة دفا  عن شعبها.

لى أوسلو لم يستشجيروا أحجدا، فجي حجين أن كجل قيجادات حمجاس   ومضى يقول: "من  هبوا ئلى مدريد وان
 والجهاد كانت موجودص في ا بعاد".

 
 مفاوضات القاهرة 

لجججى أن الوفججد الفلسجججطيني لجججم يكججن يخجججول مفاوضجججات وشججّدد عضجججو المكتججن السياسجججي فجججي حمججاس، ع
سياسججية فججي القججاهرص، وقججال: "لججم نكججن نفججاول علججى قضججايا سياسججية بججل تفاوضججنا علججى ئجججراءات رفجج  

 الحصار، وكان جتء من الحرن وتداعياته هو تأخير ه ا الموضو ".
دخجول ا سججمنت، وأشجار التهجار، ئلجى أن ااحجتالل قجرر أن يلتجتم بجمجراءات رفج  الحصجار مجن خجالل  

 مبينًا أنه يبحث فقط ا ن عن جهة تراقن دخول ا سمنت.
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وأضاف: "ه ل محاولة استرداد جتء من الكرامة، حتى ا يبدو أن ه ا الجيش ال ي ُقهر عسكريًا أنجه 
 ُقهر من خالل المفاوضات".

بعجد أن يجتم رفج   وشّدد التهار على أنه لم يتم الحديث كلمجة واحجدص فجي موضجو  ا سجرى الصجهاينة ئا
 الحصار بالكامل.

 
 المصالحة والحكومة 

وتوق  التهار، أن يكون هنا  لقاء قرين بين فتح وحماس لبحث آخجر تطجورات المصجالحة وااتفاقجات 
ووصف حكومة التوافق بأنها حكومة "فاشلة"، وقال: "هي حكومة لجم تسجتط  أن تحقجق شجي ا  الموقعة.

 أشهر. 9عن بدا ل عقن انتهاء مدص الحكومة  واحدا"، كاشفًا أن الحركة ستبحث
أشهر، بعد  لج  سجنفكر بالبجدا ل، وا نسجتطي  أن نعطجي الشجعن وبرنجامج  9وقال: "سنعطي الحكومة 

المقاومة رهن لهتاء ال ين لم يحققجوا أي ئنججات"، افتجًا ئلجى أن المصجالحة تعنجي التعجايش بجين البجرامج 
 اس.المختلفة بين برنامج فتح وبرنامج حم

ونفججى التهججار قطعيججًا، موافقججة حركتججه بمعطججاء تصججريح  بججو مججاتن بالموافقججة علججى حججدود فلسججطين عججام  
 ، وقال: "نحن لن نتيدل حتى ا نتحمل مستولية فشله، ولكن لن نض  له العصا في دوابه".1994

 
 العالقات الخارجية 

عجججالم العربجججي وا سجججالمي، وأكججد التهجججار أن حركتجججه سجججتحرص علججى نسجججج عالقجججة طيبجججة بكججل معونجججات ال
وقال: "يجن أن تكون لنا عالقات طيبة م  دول العالم ا سالمي بخاصة ئيجران وحجتن هللا، وبنجدقيتنا 

 موجهة للعدو الصهيوني، ونحتاج ئلى دعم كل ئنسان وكل دولة.
يجران دفعجت مجن  وأضاف: "كل من دف  قرشا واحجدا لبرنجامج المقاومجة هجو شجري  فجي هج ا اانتصجار، وان
ا موال، ما ثبت الحكومة العاشرص، وما ثبت المقاومجة"، واعتبجر أن كجل الجدول التجي شجاركت وآوت فجي 

 برنامج المقاومة هي شريكة في ه ا اانتصار
 11/9/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ملفات لقاء المصالحة المرتقب "معا"العالول يكشف لـ .03

جهاد" عضو اللجنة المركتية لحركجة فجتح أن لقجاء  أبول "أكد محمود العالو  : تهير الشاعر -بيت لحم
 القليلة المقبلة، وهنا  مسا  لعقدل في القاهرص . ا يامحركتي فتح وحماس سيعقد خالل 
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وكشججف العججالول فججي حججديث لججج معججا ان اللقججاء الجج ي سججيجم  قيججادات مججن حركتججي فججتح وحمججاس سججيناقش 
ارات المصجججيرية والقضجججايا المصجججيرية كالمفاوضجججات، ، الموضجججوعات المتعلقجججة بجججالقر أبرتهجججاعجججدص ملفجججات 

للقضججايا الوطنيججة ومناقشججة  ا ولويججة ئعطججاءوالملفججات التججي لهججا عالقججة بالوطنيججة الفلسججطينية مججن خججالل 
 المسلمين والعالقة م  قطر". ا خوانقضايا "
من خجالل تسجهيل  العالول ان اللقاء سيناقش ك ل  الملفات التي لها عالقة بالحكومة التوافقية أكدكما 

عمجار القطجا ، وموضجو  حركجة  ئعجادصعمل الحكومة وسيطرتها في قطا  غتص، كما سيناقش موضو  
 .الحركة أبناءفتح في غتص وااعتداءات بحق 

العالول انه وخالل الحرن لم  أكدوفيما يتعلق بعودص المناكفات بين فتح وحماس بعد الحرن على غتص 
فات رغم الحمجالت التجي تعرضجت لهجا مجن قبجل حركجة حمجاس، مضجيفا تشأ حركة فتح الدخول في مناك

انه وبعد انتهاء الحجرن ججرى التأكجد مجن تصجرفات لحركجة حمجاس تتعلجق بااعتجداء علجى عناصجر فجتح 
لتامججا الحجديث عجن هجج ل  أصجبح، وبج ل  المقدمججة للسجكان ا نسجانيةفجي غجتص والسجيطرص علججى المسجاعدات 
 س.الممارسات ومحاولة بحثها م  حما

تخجرج  أن أملجه، معربجا عجن مجن اللجنجة المركتيجة للحركجة أعضجاءوفد فتح سجيتكون مجن خمسجة  أن وأكد
 .ئصابتهاالمصالحة الفلسطينية من حالة الهشاشة التي 

 19/9/4114، وكالة معا  اإلخبارية
 
 الزهار: اإلعالم لم يكن أقل تأثيرا  من صواريخ المقاومة .04

حركجججة حمجججاس محمجججود التهجججار بجججا عالميين الفلسجججطينيين علجججى أشجججاد عضجججو المكتجججن السياسجججي ل: غجججتص
تغطيتهم للعدوان الصهيوني ا خير على قطا  غتص، مشجددًا علجى أن انتصجار غجتص ججاء بقجوص ئعالمهجا 

 وتكامله م  المقاومة.
ولفت التهار، خالل مهرجان نظمته كتلجة الصجحافي الفلسجطيني لتكجريم الشجهداء والجرحجى ا عالميجين 

م خالل العدوان على غتص، ئلى أن ااحتالل بعدما قّدر قوص الكلمة لإلعالم الفلسطيني، شّن ومتسساته
 حرًبا ئلكترونية عليه وقصف مقراته.

وأكد التهار، أن ااحتالل يصدق كلمة المقاومة أكثر من ئعالمه، قا اًل: "العدو ينتظر كلمة المقاومة 
، فهي عندما تقول لهم عجودوا يرجعجون لمسجتوطناتهم، ليفعل ما تطلبه منه، ويصدقها أكثر من ئعالمه

 وعندما تطلن منهم الرحيل يرحلون".
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، -قيجججادص كتا جججن القسجججام-ونقجججل التهجججار، خجججالل كلمتجججه تحيجججة القيجججادص السياسجججية والجهجججات العسجججكري لهجججا 
 لإلعالميين، وأهالي الشهداء والجرحى منهم.

مليجون رسججالة،  50ل مجن الحججرن علجى غججتص، وأضجاف ئن ا عججالم الفلسجطيني أرسججل خجالل الشججهر ا و 
 تحّولت لماليين المتلقين من أنحاء العالم.

وتجججاب : "فلسجججطين والقجججدس تنتظجججران أقجججالم وسجججالح الشجججهداء، الججج ين لخجججص تجججاريخهم ا عجججالم العسجججكري 
 لكتا ن القسام وسرايا القدس وبقية الفصا ل".

 ل من الصواريخ والبندقية خالل المعركة.وشدد التهار على أن الكاميرا والقلم لم يكن دورهما أق
ووّجه ستاله لالحتالل "لما ا ضربتم مقرات ا عالم"، ثم أجان " نها دخلت عليكم بما لم تدخل عليجه 

 ا سلحة، فشّنوا حرًبا ئلكترونية ا مثيل لها، كانت من أشد الحرون تأثيًرا عليكم".
 الصجهيوني، وقجالوا"هجتاء الج ين دمجروا نظريجة ا مجن  وأشاد التهار بعمل المقاومجة الفلسجطينية، مضجيًفا

لالحتالل اليوم نغتوكم وا تغتوننا )..( ففاجأوا العجدو بعمليجات ئنجتال مجن فجوق ا رل وتحتهجا وبقجا  
 البحر".

وأشجججار ئلجججى أن العمليجججات القسجججامية با نفجججاق كفيلجججة بجججأن تكجججون منهًججججا للوحجججدات العسجججكرية الصجججهيونية 
 ليتعلموا منه.

 اف التهار: "ه ل ا نفاق ضربت نظرية الدبابات التي ا تقهر، والطا رات التي ليس لها مثيل".وأض
 110ونقل القيادي في حماس عن مقاتلين من القسام، قجولهم: "فجي أول أسجبوعين مجن الحجرن قنصجنا 

ن في في حي التفاح شرق غتص، وا خرو  14في ختاعة جنون القطا  قتلوا على الفور، و 10جنديًّا، 
 مناطق اشتباٍ  متفرقة".

وتجاب : "أصججين وقتجل الم ججات علجى مججدار المواجهججة مج  ااحججتالل، مجن بيججت حجانون والتفججاح، والم بحججة 
 الكبرى كانت بحي الشجاعية، ثم في جحر الدي  والتنة وختاعة، وآخرها برفح".

را جججد العطجججار أنجججه  واسجججتنكر التهجججار اتهجججام حمجججاس بتكجججديس أموالهجججا لمصجججالح شخصجججية  قجججا اًل: "اتهمجججوا
 مليونير  نه مستول عن ا نفاق، ف هبنا لنهنئ أهله باستشهادل، فوجدنا بيته بدون "بالط".

 
وأكد على حقيقة القرآن بانتصار المقاومجة علجى ا رل الفلسجطينية، معقًبجا "غيجر مسجموح مجن شجخص 

 أو فصيل أن يتناتل عن أي  رص تراٍن من أرضها".
 11/9/4114، مالمركز الفلسطيني لإلعال
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 لبنانإلى حماس تطالب األونروا بالعدول عن قرار قطع مساعداتها للنازحين  .05
طالججن مكتججن شججتون الالج ججين الفلسججطينيين فججي حركججة حمججاس، اليججوم، وكالججة غججوث وتشججغيل الالج ججين 
الفلسججطينيين "أونججروا"، بالعججدول عججن قججرار قطجج  المسججاعدات عججن الالج ججين الفلسججطينيين النججاتحين مججن 

 وريا ئلى لبنان اعتبارا من الشهر القادم.س
وأعججرن مكتججن شججتون الالج ججين فججي رسججالة مفتوحججة ئلججى المججدير العججام لسونججروا آن ديسججمور، عججن أسججفه 
لقيجججام ا ونجججروا بمخبجججار عجججا الت مجججن الالج جججين الفلسجججطينيين مجججن سجججورية ئلجججى لبنجججان عجججن نيتهجججا قطججج  

تحججت  1014مججن الشججهر القججادم تشججرين ا ول )أكتججوبر(  المسججاعدات المتعلقججة بججا يواء والغجج اء اعتبججارا ً 
حجججج تجج ر  بهججا القججرار مثججل "عججدم انطبججاق شججروط تلقججي المسججاعدات علججى تلجج  العججا الت"، و لجج  بعججد 

 ا حصاء والمسح ا خير ال ي نف ل فريق من المتطوعين خالل شهر تموت )يوليو( الماضي.
الن المدير العام لسونروا بمعادص النظر فيه، نظرًا وأعلن مكتن شتون الالج ين رفضه له ا القرار، وط

لمجا يعانيججه الالج ججون الفلسجطينيون مججن أوضججا  تمنج  مججن اعتمججاد هج ا المسججح غيججر المنطقجي مججن حيججث 
التمان والظروف، فا تمات ااقتصادية والمعيشجية بعجد قرابجة العجامين مجن اللججوء ئلجى لبنجان فجي تفجاقم 

علججى الالج جين العججودص ئلجى مخيمججاتهم فججي سجورية بسججبن مجا تشججهدل مججن مسجتمر، وكجج ل  مجا تال متعجج رًا 
 للخطر.أعمال قتالية تمنعهم من  ل  وتعرل حياتهم 

وشججدد فججي رسججالته التججي وصججلت "فلسججطين أون ايججن" نسججخة عنهججا، علججى ضججرورص التأكججد مججن اسججتمرار 
عمججججل علججججى تحسججججين تقججججديم المسججججاعدات لجميجججج  الالج ججججين الفلسججججطينيين مججججن سججججورية دون اسججججتثناء، وال

الظججروف المعيشججية لهججم بمجججا يحفججظ كججرامتهم ويعجججتت انتمججاءهم لحججين مججنحهم الحقجججوق التججي أقرتهججا لهجججم 
 القوانين والقرارات الدولية وعلى رأسها حقهم في العودص ئلى ديارهم.

 11/9/4114، فلسطين أون الين
 
 ةحماس: الظروف التي أدت إلى انفجار الوضع في قطاع غزة ال تزال قائم .06

)ا ناضول(: قال سامي أبو تهجري، المتحجدث باسجم حركجة حمجاس، ئّن الظجروف  -غتص ج عال عطا هللا
 التي تسببت بانفجار الوض  في قطا  غتص ا تتال قا مة.

الخميس، المجتم  الدولي ئلى تحّمل كافة مسجتولياته مجن خجالل اتخجا  ئججراءات  أمسودعا في بيان، 
 ي، والبدء فورًا في ئعادص ئعمار غتص.حقيقية لرف  الحصار ا سرا يل
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يأتي  ل  بعد ساعات من بيان لممثل اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق ا وسجط، تجوني بليجر، 
انجدا  جولججة أخجرى مججن العنجف بجين الفلسججطينيين وا سجرا يليين، ئ ا مججا طجال الوقججت »حج ر خاللجه مججن 

 «.في تنفي  ئعادص ئعمار غتص
خطججر انججدا  العنججف مجججددا فججي أيججة لحظججة يشججّكل ا سججبان المحججددص التججي تججدعو ئلججى »وقججال بليججر ئن 

المقجرر أن  نومج«. تحر  عاجل في أسر  وقت ممكجن فجي جهجود ئعجادص ئعمجار قصجيرص وطويلجة ا ججل
 من الشهر المقبل، متتمر المانحين  عادص ئعمار القطا . 11الج تستضيف مصر في 

حجججرن التجججي شجججنتها ئسجججرا يل فجججي السجججاب  مجججن يوليو/تمجججوت الماضجججي ويحتجججاج ئعمجججار قطجججا  غجججتص بعجججد ال
مليجججار دوار أمريكجججي، وفقجججًا لتصجججريح سجججابق للجججر يس الفلسجججطيني  4.5يومجججًا، ئلجججى نحجججو  51واسجججتمرت 

 محمود عباس.
 19/9/4114، القدس العربي، لندن

 
 "لجان المقاومة": إغراق شبان غزة بقوارب الهجرة مؤامرة مركبة .07

المقاومجججة" فجججي فلسجججطين أن "جريمجججة ئغجججراق شجججبان غجججتص فجججي قجججوارن الهججججرص، مجججتامرص  عجججّدت "لججججان: غججتص
مركبة تستهدف الشبان الفلسطيني وتفريغ ا رل المحتلة من الطاقات والكوادر الشجبابية التجي تشجكل 

 عصن المجتم  الفلسطيني المقاوم".
رسجججمية بالكشجججف عجججن (، الجهجججات ال9|11وطالبججت لججججان المقاومجججة فجججي بيجججان صجججحفي اليجججوم الخمجججيس )

خيوط المتامرص وأدواتها ومحاسبة كل من تورط في ه ل الجريمة خاصة م  توارد معلومات عن عملية 
 ئغراق متعمدص تعرضت لها القوارن في عرل البحر.

 11/9/4114المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 ومطالبات بدراستها في الضفة الغربية من تنامي شعبية حماسإسرائيلية خشية  .08
نقلت القناص العبرية ا ولى عن ر يس جهات الموساد ا سبق "أفجرايم هجاليفي"، مطالبتجه : القدس المحتلة

 جهتص ا من الصهيونية بتحليل معاني ارتفا  تأييد حمجاس فجي الضجفة الغربيجة، بعجد مجرور أكثجر مجن 
 سنوات على حملة "السور الواقي". 10
ًا المقاومججة فججي الضججفة المحتلججة، لكنهججا لججم تمنجج  عمليججات واعتججرف "هججاليفي" أن العمليججة أسججقطت ظججاهر  

قاسججية ُنفجج ت ضججد المسججتوطنين، وتعججاظم التأييججد الجمججاهيري لحمججاس فيهججا رغججم مالحقججة أجهججتص السججلطة 
 وحركة فتح لها، وتدمير كامل للمنظومات ااجتماعية وااقتصادية التابعة لها، واعتقال نشطا ها.
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ثجل فجي غجتص بنظيجرل النجامي فجي شجوار  القجدس والضجفة، عبجر مجداوات وطالن برتية تدمج التحجدي الما
 السياسية بكامل اتساعها وعمقها، سواء في الضفة أم في غتص.-تطرح الصورص ااستراتيجية 

أن تعجججرل أجهجججتص ااسجججتخبارات وا مجججن صجججورص الوضججج   علجججى ضجججرورصوشجججدد ر جججيس الموسجججاد ا سجججبق 
ار اللحظججة التججي يتعججين فيهججا علججى الجججيش أن يججداف  عججن شججوار  والبججدا ل ا منيججة والسياسججية، دون انتظجج

 القدس.
 11/9/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 استشهاد أحد عناصر كتائب القسام في نفٍق للمقاومةغزة:  .09
أعلنججت كتا ججن القسججام، الجنججاح العسججكري لحركججة حمججاس استشججهاد أحججد عناصججرها أثنججاء عملججه فججي أحججد 

عاًمجا(، وهجو  11الكتا ن في بيجان لهجا، مسجاء اليجوم، ئن أحمجد ريجال الحجداد ) وقالت أنفاق المقاومة.
 أحد عناصرها، استشهد أثناء عمله في نفق للمقاومة.

 11/9/4114، فلسطين أون الين

 
 لن تحتمل مواصلة االعتداءات الصاروخية الفلسطينية المتقطعة على أراضيها "إسرائيل" :يعلون .21

ير الجيش ا سرا يلي موشيه يعلون حركة حماس في قطا  عتص، من ح ر وت : أشرف الهور -غتص 
تواصل ااعتداءات الصاروخية الفلسطينية المتقطعة على جنون ئسرا يل، في ظل اتفاق التهد ة 
 ا خير ال ي أبرم الشهر الماضي، و ل  بعد سقوط أول ق يفة حسن ئدعاءات ئسرا يل قبل يومين.

ئسرا يل "التعاونية القريبة من حدود قطا  غتص  "شاعر هنيغف"قرية وقال يعلون في متتمر عقد في 
 ."لن تحتمل مواصلة ااعتداءات الصاروخية الفلسطينية المتقطعة على أراضيها

، وأكد في "من واجن الحكومة من  حركة حماس من تشويش مجرى الحياص في جنون البالد"وأضاف 
ا يلية أن بالدل تتوق  من حركة حماس االتتام بوقف سياق تصريحاته التي أوردتها ا  اعة ا سر 

 ."اسيما بعد الضربة الشديدص التي تكبدتها"ئطالق النار 
 19/9/4114، القدس العربي، لندن

 
 ليبرمان يطالب كيري بوقف المساعي الفلسطينية في األمم المتحدة .20

ارجية اسرا يل ركت خالل قال مصدر مطل  لج القدس دوت كوم ان وتير خ :سعيد عريقات - واشنطن
اللقاء ال ي جمعه م  وتير الخارجية ا ميركي جون كيري مساء ا ربعاء على ثالث قضايا: ا ولى 
حشد تأييد الوايات المتحدص  جهال مساعي منظمة التحرير الفلسطينية في ا مم المتحدص لتجاوت 
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الثانية، ضرورص ئخضا  أي عملية  عادص المفاوضات المباشرص وتحديد فترص تمنية  نهاء ااحتالل، و 
ا عمار في غتص أو ئدخال المساعدات ا نسانية  دق معايير الرقابة لضمان عدم وقوعها في أيدي 
حركة حماس وأن تكون مرتبطة مبد يًا بنت  سالح غتص وهيمنة قوات أمن السلطة الفلسطينية، 

 لة واحدص.والثالثة، ئصرار ليبرمان على وض  حماس وداعش في س
واشار المصدر الى ان ليبرمان طلن من كيري رف  "القيود التي فرضتها الوايات المتحدص في 

 ا سبو  ا خير على سفر وتنقل ا ميركيين ئلى ئسرا يل.
 11/9/4114، القدس، القدس

 
 رسميا  " "أمان لشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية هليفي رئيسا   لتعيين هرتس .22

، في مقر تجرت اليوم الخميس في مكتن ر يس أركان الجيش ا سرا يلي، بيني غانت: 41عرن 
وتارص ا من في تل أبين، مراسم تم خاللها ترقية العميد هرتسي هليفي لرتبة لواء وتعيينه ر يسا لشعبة 

 ااستخبارات العسكرية "أمان".
من موشيه يعلون، وأعضاء هي ة و كرت وسا ل ئعالم ئسرا يلية أنه شار  في المراسم وتير ا 

وتولى هليفي منصن قا د دورص القيادص وا ركان وسيخلف أفيف كوخافي في ر اسة  ا ركان العامة.
 "أمان".  

 11/9/4114، 41عرب 
 
 يتراجع إلى القوة الثانية في الكنيست "الليكودحزب " .23

دعون جنيست عن الليكود تبين المعطيات أنه م  استقالة وتير الداخلية وعضو الك: جرن41عجج
 عر، أن الحتن لم يعد القوص ا ولى في الكنيست.اس

عضو  31بج 19وتظهر ا رقام أن ر يس الحكومة بنيامين نتنياهو، بدأ وايته في الكنيست الحالية الج
من "يسرا يل بيتينو"، حيث أن الحتبين خاضا اانتخابات  11من الليكود، و  10كنيست، منهم 
 شتركة أطلق عليها "الليكود بيتينو".ضمن قا مة م

 31وفي أعقان انتخان رتوبين ريفلين ر يسا  سرا يل، احتل مكانه كرمل شاما )الليكود( في الموق  
من القا مة المشتركة، ولكنه اضطر لالستقاله بعد تعيين مندوبا  سرا يل في منظمة التنمية والتعاون 

، وهو من حتن "يسرا يل 33يلر ال ي احتل الموق  (، ودخل مكانه أليكس مOECDااقتصادي )
 عضوا. 19ئلى  10بيتينو"، ما يعني أن عدد أعضاء الكنيست من الليكود قد تراج  من 
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ليون ليطينتسكي، وهو من حتن "يسرا يل  34وبعد استقالة ساعر، فسوف يحل مكانه من الموق  
 عضوا. 11ود في الكنيست مرص أخرى ئلى بيتينو" أيضا، وبالنتيجة فسوف يتراج  عدد أعضاء الليك

 19تجدر ا شارص في ه ا السياق ئلى أن حتن "يش عتيد" ال ي يترأسه يا ير لبيد قد حصل على 
 مقعدا في الكنيست، ما يعني أنه بات القوص ا ولى.

 عضوا، 11عضوا بدا من  13وبالنتيجة أيضا فمن حتن "يسرا يل بيتينو" بات ممثال في الكنيست بج
مقعدا في  11وب ل  يتجاوت عدد أعضاء "البيت اليهودي"، بر اسة نفتالي بينيت، ال ي حصل على 

وأشارت تقارير ئسرا يلية ئلى أنه في أعقان نشوء الوض  الجديد فليس من  اانتخابات ا خيرص.
 ص لحتبه.المستبعد أن يطالن لبيد بمعادص توتي  الحقا ن الوتارية بحيث تتالءم م  المكانة الجديد

 11/9/4114، 41عرب 
 
 وحماس "إسرائيل"بين  إنذار كاذب في مستوطنات غزة يسبب توترا   .24

م  اقتران شهر على ااتفاق ا ولي، رفعت ئسرا يل وحماس من لغة : الشرق ا وسط - رام هللا
ق التهديد قبل أيام من است ناف مفاوضات ئطالق النار في القاهرص، جاء  ل  بعد حدوث جدل وقل

بسبن سما  دوي صفارات ئن ار داخل مستوطنات في محيط غتص، أعلن معها عن سقوط ق ا ف 
 صاروخية، قبل أن يتضح احقا أنها انطلقت بالخطأ.

وكانت صفارات ا ن ار قد دوت أمس في المجلس ا قليمي اشكلون والمجلس ا قليمي شاعر 
فجارات، قبل أن تعلن ئ اعة الجيش هنيغف، حيث قال بعل سكان المنطقة ئنهم سمعوا دوي ان

 ا سرا يلي عن سقوط ق ا ف في مناطق مفتوحة في خرق ثان للتهد ة.
لكن بعد نصف ساعة أعلن الجيش ا سرا يلي أن صفارات ا ن ار التي سمعت انطلقت بطريق 
الخطأ. كما نفى الجيش ا سرا يلي التقرير ال ي تحدث عن هجوم صاروخي من غتص، حيث قالت 

 ."صفارات ا ن ار كانت كا بة"تحدثة باسم الجيش م
 19/9/4114، الشرق األوسط، لندن

 
 إصرار إسرائيلي على منع العرب من السكن في "بلدات يهودية" .25

رفضت المحكمة العليا ا سرا يلية مساء أول من أمس، االتماس ال ي : برهوم جرايسي - الناصرص
ات، ضد واحد من أخطر القوانين العنصرية التي أقرها قدمته عدص منظمات حقوقية قبل ثالث سنو 
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الكنيست، ويفسح المجال أمام م ات "البلدات اليهودية" لمن  اسكان أي عا لة عربية فيها، أو كل من 
 ا يتماشى م  "ا جواء الثقافية وااجتماعية"، في تل  البلدات.

ة قضاص، وبين القضاء ااربعة وجاء القرار بأغلبية خمسة قضاص من اصل هي ة مكونة من تسع
سليم  المعارضين للقانون العنصري، القاضي العربي الوحيد في المحكمة العليا ا سرا يلية، وهو
 جبران، ال ي كتن في وجهة نظرل في حيثيات القرار، ئن ه ا القانون يكرس التمييت ضد العرن.

لما يسمى بج "البلدات الجماهيرية"،  ويجري الحديث عما يسمى بج "قانون لجان القبول"، ال ي يجيت
وهي تجمعات سكنية صغيرص تضم م ات ا شخاص، من تشكيل لجنة في كل واحدص ه ل البلدات، 
لتدرس طلن أي عا لة تريد السكن في تل  البلدات، ومن "حق تل  اللجان" أن ترفل أي عا لة ا 

لثقافية وااجتماعية السا دص في تل  تتناسن م  ا جواء الصهيونية أو م  ما يسمى بج "ا جواء ا
 البلدات.

 19/9/4114، الغد، عم ان
 
 ضابط إسرائيلي مشتبه بإصدار تصاريح عمل لفلسطينيين لقاء رشاوىاعتقال  .26

أوقفت الشرطة العسكرية ا سرا يلية، اليوم الخميس، ضابطا في الجيش واقتادته للتحقيق : 41عرن 
 يل لفلسطينيين من الضفة الغربية "بصورص غير قانونية" و ل  بشبهة ئصدار تصاريح دخول ئلى ئسرا

و كرت وسا ل ئعالم ئسرا يلية أن الشرطة العسكرية أجرت تحقيقا سريا في ه ل  مقابل رشاوى.
 القضية خالل الشهرين ا خيرين، وكشفت عنه اليوم بعد اقتياد الضابط للتحقيق.
 11/9/4114، 41عرب 

 
 بمضاعفة الجهود للوصول لجنودهي غزة فيأمر عمالئه  "الشاباك" .27

كشفت مصادر أمنية في أجهتص أمن المقاومة أن الشابا  الصهيوني طلن من : خاص -المجد
 عمال ه مضاعفة الجهود في البحث عن الجنود ا سرى لدى المقاومة في قطا  غتص.

شدد جهات الشابا   وتفيد المصادر المختصة لموق  "المجد ا مني" أنه بعد انتهاء الحرن مباشرص
على عمال ه بضرورص الوصول لمعلومات عن الجنود بأسر  وقت ممكن حتى يتم تفويت فرصة 

 مبادلة هتاء الجنود بأسرى فلسطينيين.
واعترف عمالء ألقي القبل عليهم بعد الحرن ا خيرص بطلن ضباط المخابرات منهم البحث عن 

 في قطا  غتص.معلومات حول الجنود ال ين أسرتهم المقاومة 
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وأشار عميل اعتقل في منطقة رفح ئلى أن ضابط المخابرات طلن منه البحث عن معلومات حول 
وجود أسرى من الجيش الصهيوني في رفح، با ضافة لمعرفة مصيرهم وهل هم على قيد الحياص أم 

ومات وبحسن التحقيقات فمن ضابط المخابرات وعد العميل بمكافأص في حال حصوله على معل ا.
 جديدص، ئا أن ه ا العميل وق  في يد العدالة قبل أن يصل لشيء.

وعن طريقة جمعه للمعلومات قال العميل :" كنت أتلصص على الشبان ال ين يعملون في المقاومة 
 وأحاول سما  نقاشاتهم حول ما جرى خالل الحرن".

مة وتسجيل ا ماكن التي يتردد من ناحية أخرى، اعترف عميل آخر بتكليفه بمراقبة أحد قادص المقاو 
بالغ ضابط المخابرات بها بشكل فوري.  عليها وان

وأشار ئلى أن ضابط المخابرات طلن منه  ل  حتى يصلوا للجنود المأسورين في قطا  غتص، و ل  
 اعتقاد ضابط المخابرات أن ه ا القا د ربما يكون على عالقة بعمليات ا سر.

 11/9/4114األمني، المجد 
 
 : "الحرب بين االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية والشاباك"عدوان على غزةد البع .28

بعد أن توقفت الحرن ا خيرص بين الجيش ا سرا يلي والمقاومة الفلسطينية في قطا  غتص، بدأت 
حرن أخرى بين ااستخبارات العسكرية ا سرا يلية وبين جهات ا من العام )الشابا ( بشأن ا ن ار 

 لحرن التي اعتبرت على أنها "حملة عسكرية"، وأطلق عليها "الجرف الصامد".قبل ا
وفي تقرير كتبه يوسي يهوشو ، نشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يشير ئلى أن الشابا  يدعي 
أن تقديراته من  مطل  العام الحلي كانت تشير ئلى أن حركة حماس معنية بالحرن، في حين تدعي 

 ية أن لم تكن هنا  أية تقديرات من ه ا النو .ااستخبارات العسكر 
وقال ضاط كبير في ااستخبارات العسكرية، يوم أمس، ئن ادعاء الشابا  بأنه ح ر من حرن في 

 تموت )يوليو( هو قصة مختلقة ليس لها أي أساس.
نهي وتتكد ااستخبارات العسكرية أن موقف شعبة ااستخبارات التي يترأسها أفيف كوخافي، ال ي ي

مهام منصبه ا سبو  القادم، يتلخص في أن كبار قادص حماس لم يكونوا معنيين بالحرن، وأنهم 
 انجروا ئليها. ويتكد ضابط كبير أن ه ل التقديرات كانت صا بة.

في المقابل، يصر الشابا  على أنه ح ر مسبقا من الحرن. ونقلت الصحيفة عن مستولين في 
ط ااستخبارات العسكرية على صوان، فلما ا عّين ر يس أركان الشاب  تساتلهم: "ئ ا كان ضاب

 الجيش نهاية شهر تموت كموعد للجاهتية للقتال".
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تص" للمراسلين العسكريين بأن غكما يتساءل مستول الشابا  نفسه "لما ا صرح ضابط كبير في "كتيبة 
 الكتيبة جاهتص للحرن في تموت؟".

ات العسكرية ئنهم راضون من القدرات ااستخبارية التي ئلى  ل ، يقول مستولون في ااستخبار 
أضعاف وربما  3تجلت أثناء الحرن. وبحسن أحد كبار الضباط فمنه كان للجيش بن  أهداف يعادل 

 ضعفا عن ا هداف التي كانت في الحرون السابقة. 10
 9014لحرن هدفا، انضاف ئليها خالل ا 1154وقال الضابط نفسه ئن الجيش بدأ القتال ولديه 

 هدفا. 150هدفا. ويضيف أن الطا رات ا سرا يلية قصف في كل يوم نحو 
 11/9/4114، 41عرب 

 
 احتفظت بكميات "كبيرة" من الذخائر الكيماوية ةسوري": إسرائيل" .29

قال مستول ئسرا يلي رفي  الشأن يوم الخميس ئن ئسرا يل تعتقد أن : محمد عبد العال -القدس 
ت مخبأص من ا سلحة الكيماوية الجاهتص لالستخدام بعد أن تخلت عن المواد سوريا احتفظت بكميا

 الخام المستخدمة في صناعتها تحت ضغط القوى ا جنبية.
وقال المستول ئن السلطات السورية احتفظت بعدد من الرتوس الحربية للصواريخ والقنابل التي 

 مة مثل غات السارين.تسقطها الطا رات وق ا ف صاروخية تحمل مواد كيماوية سا
وكان المستول يدلي بخالصة تقارير استخبارية اسرا يلية لم تكشف في وقت سابق لتجنن تقويل 

 عملية تخلي سوريا عن ترسانتها الكيماوية المعلنة.
 -فيما أعتقد -وقال المستول لرويترت مشترطا عدم الكشف عن اسمه "ا يتال بحوتص السوريين 

 ص يمكن أن تستخدم في ظروف معينة ويمكن أن تكون خطيرص للغاية."ئمكانيات متبقية كبير 
وقال المستول ئن اسرا يل "على درجة كبيرص من اليقين" في معلوماتها لكنه رفل  كر أعداد محددص 
لسسلحة الكيماوية التي يتعم أن سوريا تحتفظ بها مشيرا ئلى أن السبن هو سرية ه ل المعلومات 

 كون نظام الر يس السوري بشار ا سد قد دمر جتءا منها أو استخدمه.فضال عن احتمال أن ي
وقال المستول "ما نقوله هو أن هنا  عددا من التساتات التي يجن ئيضاحها في ه ا المجال وعلى 

 )المفتشين الدوليين( دراستها بدقة."
 11/9/4114، وكالة رويترز لألنباء
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 "إسرائيلـ"لعرب لتحذيرات من دخول مئات آالف الالجئين ا .31
ودي  عواودص: ح ر الخبيران ا سرا يليان البروفسور أرنون سوفير، ر يس كاتدرا ية حيكين  -الناصرص 
استراتيجية في جامعة حيفا وتميله الدكتور انطون باركوبسكي، في مقال مشتر ، ئسرا يل  -للجيو

نطقة. ونوها في مقال نشرل من خطر الهجرص ال ي يقف على اعتابها، جراء ما يحدث في دول الم
موق  الكاتدرا ية ا كاديمية لمحيط الدول المنهارص، والتي تواجه حالة من الحرون الداخلية والخارجية، 
وشددا على حاجة ئسرا يل لالستعداد لوصول موجات من المهاجرين من الدول العربية ئلى أراضيها، 

 وال ين قد يشكلون خطرا على وجودها.
 19/9/4114، ، لندنالقدس العربي

 
 "ما بعد اإلسالم السياسي"العرب على موعد مع دولة واحدة في مرحلة  :باحث إسرائيلي .30

العراق سيتول وسوريا لن تبقى وا ردن أيضا بل كافة الدول العربية  نها : ودي  عواودص -الناصرص 
شخصا بمساعدص الشبكة مليون  350واحدص تجم  أكثر من  "الوايات العربية المتحدص"ستتحد ضمن، 

العنكبوتية مرجحا أن تكون على نمط تونس اليوم، ديمقراطية اقتصادية أكثر مما تكون خالفة 
 داعشية.

ه ل واحدص من توقعات لباحث ئسرا يلي، الدكتور أشر عيدان وهو محاضر في جامعة تل أبين 
دارص استخباراتية ويعتبر م ن أهم المستشارين لجهات مختص بموضو  وسا ل التواصل ااجتماعي وان

الصادر باللغة العبرية وال ي تنشر  "على سفح جبل داعش"ا من العام والجيش. في كتابه الجديد 
مقاط  منه اليوم الجمعة، يتطرق للتغيير ال ي أحدثه اانترنت خاصة منتديات  "يديعوت أحرونوت "

لشرق ااوسط كما يرال في العقد التواصل ااجتماعي وأهمها فيسبو  على العالم العربي وعلى ا
ويتوق  الباحث ا سرا يلي خروج الشبان العرن من عالم الديكتاتور أو عالم المسجد  القرين.

واانفتاح على العالم الخارجي وعدم اانصيا  للرتساء كما حصل م  للق افي ومبار ، كل ه ا 
تحوات بملغاء ااطار الملكي في بواسطة ومساعدص وسا ل ااتصال ااجتماعي. وبرأيه ستنتهي ال

وبنشوء مملكة عربية جديدص تكون وطنا  "التي ا مبرر أو عدالة استمرارها"الدول القومية العربية 
مليون عربي. ويوضح عيدان أنه بعكس ما يعتقدل البعل فهو يرجح بأن ما يجم   350جامعا لج 

م المتطرف في مرحلة عربية جديدص بالعقد العرن من جديد ليس ااسالم متوقعا تراج  داعش وا سال
 ."ا سالم السياسي المتطرف"القادم يعرفها بفترص ما بعد 
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كان بالنسبة  سرا يل بمثابة تلتال ويتساءل هل هنال  تلتال جيد وآخر غير  "الربي  العربي"ويرى أن 
أما داعش فهو تلتال حسن مقياس ريختر، و  4جيد؟ ويعتبر أن التلتال في ميدان التحرير كان بقوص 

ويقول ئنه ا يمكن  10ويحّ ر من تعرل ئسرا يل في نهاية المطاف لتلتال بقوص  درجات. 9بقوص 
 حد ان يوقفه، داعيا استغالل الوض  الراهن والتفكير في كيفية الركون على الموجة وليس فقط 

كما تفعل حماس وحتن هللا في  "حرن اانترنت  "علينا الدخول والمحاربة بواسطة "مواجهتها ويتاب  
مواجهتنا وأن نعمل كسرن وتغير الجيش ااسرا يلي من نظامي متصلن الى معولم ولين والعمل في 
مجموعات صغيرص منفتحة على عالم اانترنت وحتى استعمال كل جندي لهاتف محمول  كي 

 ."ليتمكنوا من العمل بشكل منفرد أو بمجموعات صغيرص
منهم دون  %95مليون عربي  350تواجه خطرا غير مسبوق  نها ستحاط بج ويرى أن ئسرا يل س

كما قامت ثورص الطباعة قبل  "وهي الف ة ا كثر تأثيرا في ئطار دولة واحدص. ويضيف  30سن الج 
عام بتغيير العالم المسيحي الى ما بعد المسيحية وهك ا هو الحال بالنسبة للعالم العربي  500

بفضل اانترنت من اسالمي الى مرحلة ما بعد ااسالم ويخطئ من يظن أن وا سالمي سيتحول 
 ."العرن سيتجهون أكثر نحو ا سالم ا صولي،بالعكس

 19/9/4114، القدس العربي، لندن
 
 عنه لليوم التاسع على التوالي تقطع أن بعد أزمة مياه تعصف بمخيم اليرموك .32

اليرمو ، أكبر مخيم للفلسطينيين في سوريا جنون تجاوتت معاناص أهالي مخيم : هبة محمد -دمشق 
العاصمة دمشق، الجو  ال ي أودى متخرا بحياص العديد منهم بسبن الحصار ال ي فرضه النظام على 

 المنطقة، ئلى أتمة ميال خانقة بعدما قطعها النظام عنهم لليوم التاس  على التوالي.
"، ئن قط  الميال 11ي السيد في حديث لج"عربي وقال الناشط ا عالمي من داخل مخيم اليرمو  رام

عن المخيم جاء بعد شهرين من قط  الميال عن الحجر ا سود وأجتاء من حي التضامن، ما فاقم 
وتعاني مناطق جنون دمشق وعلى رأسها  من سوء الوض  ا نساني أكثر مما كان سي ا با صل.
القيادص العامة، وسط بظام والجبهة الشعبية مخيم اليرمو ، من حصار من  عامين، من قبل جيش الن

نعدام المواد الغ ا ية ئا من اانعدام الماء والكهرباء وغيان الرعاية الصحية والخدمات، با ضافة 
 المساعدات الشحيحة التي تقدم للمدنيين عبر ا مم المتحدص.

ى بعضه للشرن ويجبر انقطا  الميال ا هالي على المسير ئلى مسافات طويلة للحصول عل
وااستخدام المنتلي، والتي في غالبها تكون ميال آبار غير صالحة للشرن، ما يهدد حياص العشرات 
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بأمرال معوية والتيفو يد وحاات التسمم، كنتيجة طبيعية  نساء وا طفال، فضاًل عن ا صابةمن ال
 ناطق المخيم.من م %90استخدام الميال غير الصالحة للشرن، بعد انقطا  الميال عن 

 11/9/4114"، 41موقع "عربي 
 
 بكيرات: الزيارات الرسمية للقدس تلمع وجه االحتالل ووقتها لم يحن .33

ُبعيد انتهاء الحرن التي شّنها ااحتالل ا سرا يلي على قطا  غتص بوقت : فاطمة أبو حية -غتص
يسير، تار نا ن ر يس الوتراء الكويتي، وتير الخارجية صباح الخالد الصباح مدينة القدس المحتلة 

 .في ئطار تيارص رسمية للقاء الر يس الفلسطيني محمود عباس
"علينا أن ندر  دا ما أن الحرن ااسرا يلية على  مدير المسجد ا قصى الدكتور ناجح بكيرات قال:

 عاصمة الشعن الفلسطيني ا بدية القدس هي حرن في اتجاهات متعددص و ات أهداف مختلفة".
وأعرن بكيرات في حوار خاص م  "فلسطين": عن اعتقادل بأن الحرن العدوانية على قطا  غتص 

ي الوقت ال ي ُهدمت فيه بيوت الغتيين، عاما، موضحا: "فف 44شبيهة بالحرن على القدس من  
تهدم بيوت أهل القدس، وك ل  الحصار عليهما، وغير  ل  من أشكال اانتهاكات ا سرا يلية، ول ل  
أرى أن المتيد من ه ل التيارات العربية سيعطي نوعا من عدم ا دانة لالحتالل ال ي يقوم بمثل ه ل 

بقاء المفاوضات واستمرار  التيارات هو نو  من تلمي  وجه ااحتالل الكالح ال ي ُفضح الممارسات، وان
 في العالم، علينا أن نفرل حصارا على ااحتالل وأن نقدمه ئلى المحاكم الدولية".

وتاب : "ه ا ليس وقت التيارات الرسمية، وا ُيستجدى منها أن تحقق أي فا دص ُت َكر للمدينة المقدسة 
ن  ل  فهي ستتخرنا وتعطي ااحتالل ما يريد من تلمي  وجهه وللمسجد ا قصى، بل على العكس م

أمام العالم، ول ا فمننا نرفل التيارات على المستوى الرسمي بأي شكل من ا شكال خاصة ئ ا كانت 
 من قبل شخصيات عربية".

 11/9/4114فلسطين أون الين، 
 

 نشطاء يتهمون القاهرة باحتجاز عائالت فلسطينية في ظروف مهينة .34
احمد المصري: اتهم نشطاء فلسطينيون امس الخميس السلطات المصرية باحتجات عشرات  -دن لن

« معتقالت»العا الت الفلسطينية من المهاجرين غير الشرعيين المحتملين الى اوروبا في ما اسموها 
 .«المهينة«وفي ظروف وصفوها بج
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السلطات المصرية تعتقل »رفل الكشف عن اسمه ان « القدس العربي«وقال ناشط فلسطيني لج
عا الت فلسطينية بينهم اطفال ونساء في ظروف صعبة وا تقدم لهم اي عناية صحية وظروف 

، مطالبا سفارص القنصلية الفلسطينية في ااسكندرية بسرعة ااطم نان على «اعتقالهم مهينة  دميتهم
ياط ومرسى مطروح على صحة ه ل العا الت، التي قال انهم معتقلون في مدن ااسكندرية ودم

 ساحل البحر المتوسط حيث كانوا في طريقهم الى اوروبا عبر مراكن الهجرص غير الشرعية.
من مدينة كاتانيا ،ا يوجد « القدس العربي«وقال القنصل الفلسطيني روحي القدومي في ايطاليا لج

لقد اتصلت بنا ن »ناجون احياء على ااراضي اايطالية وا توجد ايضا جثث للقتلى. واضاف 
، واكد «محافظ المدينة وابلغني بأنهم لم يتسلموا اي جثث ولم يعثروا على اي ناج من الكارثة

ا يوجد اي تأكيد لدى السلطات اايطالية عن مكان وقو  الحادث لكن هنا  ترجيح »القدومي انه 
 «.بان يكون وق  في الميال الدولية وليس في الميال ااقليمية

ن غير الشرعيين ال ين انطلقوا من مصر كانوا في طريقهم الى ايطاليا عندما صدم والمهاجرو 
المهربون المصريون المركن عن عمد قرن جتيرص مالطا انهم رفضوا الصعود الى مركن اصغر، 

 كما روى ناجون.
 19/9/4114القدس العربي، لندن، 

 
 "لتحدياتمدينة قادرة على مواجهة ا "مئةانضمام رام هللا إلى شبكة  .35

"ا يام": أعلنت بلدية رام هللا، انضمامها ئلى شبكة "م ة مدينة قادرص على مواجهة  -رام هللا 
جاء  ل  خالل حفل أقامته البلدية في متحف محمود درويش، أمس، وبحضور ر يس  التحديات".

ة المهندس موسى الوتراء د. رامي الحمدهللا، ومحافظ رام هللا والبيرص د. ليلى غنام، ور يس البلدي
مدينة قادرص على مواجهة التحديات" مايكل بيركوينت، ومدير عام الدفا   100حديد، ور يس مشرو  "

 المدني اللواء محمود عيسى، وعدد من الشخصيات الرسمية.
وأعرن الحمد هللا، في كلمته بالحفل عن اعتتاتل بانضمام مدينة رام هللا ئلى شبكة م ة مدينة قادرص 

جهة التحديات، ضمن مشرو  تقوم عليه متسسة "روكفللر"، حيث اعتبر أن ه ا ا نجات على موا
العظيم يساهم في توسي  جاهتية المدينة، للتصدي لستمات وتعتيت قدرتها على القيام بوظا فها 

 بفعالية وانتظام، وتكون لبنة أساسية على طريق تنمية مجتمعنا وخدمة مواطني دولتنا.
 19/9/4114، األيام، رام هللا
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 لبنان يفضل بكثير من حال فلسطينيأحوالنا تحت االحتالل أ :ببيروت بو خضيرأشهيد العائلة  .36
تارت عا لة الشهيد محمد ابوخضير ال ي خطفه مستوطنون من بلدص شعفاط  كمال خلف: -بيروت 

ار ابو را د الحاج في القدس المحلتة واحرقول حيا  بيروت بدعوص من السفارص الفلسطينية في لبنان وت 
حسين ابو خضير والحاجة سهى ام را د مخيمات الالج يين الفلسطينيين في لبنان، وقال الحاج 

 حسين انه فوجئ بحال الفلسطينيين في لبنان.
ان اوضا  الفلسطينيين تحت ااحتالل رغم المعاناص الكبيرص ” الميادين“واضاف في مقابلة م  قناص 
 في لبنان وضعهم متري للغاية. افضل حاا من اخوتنا هنا

وحول متابعة قضية ابنه الشهيد محمد قال ان القضية ا ن في المحاكم ااسرا يلية ويبدو انها حسن 
محامي العا لة مهند جبارص فان ااجراءات سوف تستغرق اكثر من عام، واعتبر الحاج حسين ان ه ل 

قت وعبر ابو را د عن خشيته من ان اسرا يل مماطلة ان القضية واضحة وا تحتاج الى كل ه ا الو 
 تسعى الى اطالة الوقت لنسيان القضية ومن ثم تقوم بتبر ة المتهمين.

وكشف والد محمد ابو خضير ان نوان اوربيون اتصلوا به واخرون تارول وعرضوا عليه مساعدته في 
ول ه ا غير ممكن اان انه ا رف  دعوص في المحاكم الدولية ادانة اسرا يل والفاعلين لكن الوالد يق

يمكن قانونيا حسن راي المحامي رف  دعوص لقضية تقعد فيها محكمة في اشارص الى المحكمة 
 ااسرا يلية.

 11/9/4114رأي اليوم، لندن، 
 
 في إذنا ومداهمات شرق يطا منازل ثالث بهدمإخـطـارات الضفة:  .37

مناتل مأهولة في بلدص  3طارات تقضي بهدم "ا يجام": سلمت قوات ااحتالل، أمس، ئخ –الخليل 
ئ نا، غرن الخليل، فيما دهمت عددًا من المناتل في خربة معين شرق يطا، ب ريعة التفتيش عن مواد 

 ممنوعة.
وأشار ر يس بلدية ا نا هاشم الطميتي، ئلى أن ئخطارات الهدم الثالثة تندرج ضمن سياسة ممنهجة 

 .لبلدص على الرحيل من أراضيهمترمي ئلى ئرغام سكان مناطق غرن ا
من جهته، بين منسق لجنة مقاومة الجدار وااستيطان في جنون الخليل راتن الجبور، أمس، أن 
قوات ااحتالل دهمت خربة معين شرق بلدص يطا، وأجبرت مواطنين على الخروج من مناتلهم ب ريعة 

 .التفتيش عن مواد ممنوعة
 19/9/4114هللا،  األيام، رام
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 ويقوم بأعمال هدم جمعات بدوية شرقي القدسحتالل يقتحم تاال .38

نف ت قوات ااحتالل ا سرا يلي عملية اقتحام للتجمعات البدوية الواقعة : فادي أبو سعدى - رام هللا
خالء جماعية، والحديث  شرقي مدينة القدس المحتلة، و ل  بعد أيام من تسليمهم ئخطارات هدم وان

وار بحسن خطة ئسرا يلية معدص مسبقًا، حيث وصلت ئلى المنطقة عدص عن نقلهم ئلى منطقة ا غ
آليات عسكرية ئسرا يلية، ترافقها جرافة، وقامت بعملية تصوير وتوثيق التجمعات البدوية، استمرت 

 لفترص من الوقت.
أنه تم هدم أسوار محيطة بأرال ومناتل في منطقة خلة « القدس العربي»وأفادت مصادر فلسطينية لج

لقمر في بلدص أبو ديس دون سابق ان ار، علمًا أن ااقتحام والهدم جاء بعد أيام من تسليم سكان ا
التجمعات البدوية ئخطارات الهدم وا خالء، لتجمعات بدوية لقبا ل كبيرص مثل الجهالين والكعابنة 

 والرشايدص وغيرهم، ويصل تعدادهم ئلى أكثر من اثني عشر ألف مواطن.
 19/9/4114لندن،  القدس العربي،

 
 ألونروالوكالة األف دوالر  311 ُتقدم"اليونيسيف"  .39

أعلنت منظمة صندوق اامم المتحدص للطفولة "اليونيسف"، في بيان، انها "ستدعم برنامج ااجهتص 
المعينة التاب  لوكالة اامم المتحدص اغاثة الالج ين وتشغيلهم )ااونروا( بمساهمة سخية تبلغ قيمتها 

لف دوار اميركي لتلبية الحاجات العاجلة لسطفال  وي ااعاقة. ويأتي ه ا اضافة الى مبلغ أ 300
ألف دوار أميركي قدمته "اليونيسف" مسبقا الى برنامج ااجهتص المعّينة التاب  لسونروا،  10بقيمة 

في كجتء من تعهدها لضمان حياص أفضل، ومستقبل أفضل لسطفال من الالج ين الفلسطينيين 
 لبنان".

 19/9/4114النهار، بيروت، 
 
 "وفاء األحرار"قراقع يعلن عن حملة دولية لإلفراج عن أسرى صفقة  .41

أعلن ر يس هي ة شتون ااسرى والمحررين عيسى قراق  أن حملة دولية : فادي أبو سعدى - رام هللا
طالبة با فراج عن اليوم من جنيف خالل اجتماعات مجلس حقوق ا نسان التاب  لسمم المتحدص للم

 أسيرا محررا في صفقة شاليط أعيد اعتقالهم من قبل سلطات ااحتالل ا سرا يلي. 43
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وقال قراق  ان عددا من متسسات حقوق ا نسان الدولية والفلسطينية ستشار  في ئطالق ه ل الحملة 
يل باعتقال ردا على ئجراءات غير قانونية وغير عادلة وانتقام سياسي قامت به حكومة ئسرا 

 المحررين ومحاولة فرل أحكام سابقة عليهم.
وقال قراق : ان حكومة ئسرا يل مارست حالة انتقام سياسي من الشعن الفلسطيني باعتقالها 

 المحررين وخالفت كافة القواعد وا حكام الدولية وأسس المحاكمات العادلة.
ثي في بلدص كوبر في رام هللا وال ي كان قد جاءت أقوال قراق  خالل تيارته عا لة ا سير نا ل البرغو 

عاما في سجون ااحتالل وأعيد اعتقاله مجددا بعد اافراج عنه في صفقة شاليط. وشار   35قضى 
 قراق  في التيارص وفد من وتارص ااسرى وبحضور ا سير المحرر فخري البرغوثي.

 19/9/4114القدس العربي، لندن، 
 
 1967 سنةقال من قطاع غزة منذ ( حالة اعت466511فروانة: ) .40

قال مدير دا رص ا حصاء بهي ة شتون ا سرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة بمدارص شتونها : غتص
( حالة اعتقال في قطا  غتص ُسجلت من  العام 199500في قطا  غتص، عبد الناصر فروانة، ئن )

وهتاء يشكلون قرابة ثلث ئجمالي  ، وهي نسبة كبيرص قياسًا بمساحة القطا  وعدد سكانه،1994
 ( ألف حالة اعتقال. 100حاات ااعتقال في ا راضي الفلسطينية والتي تقدر بأكثر من ) 

( معتقل من قطا  غتص، يشكلون ما 400وتاب : فيما ا تتال تحتجت في سجونها ومعتقالتها نحو )
وأن من بينهم من هم معتقلون من   ( من ئجمالي عدد ا سرى في السجون ا سرا يلية،%5،4نسبته )

( معتقاًل منهم كانوا قد اعتقلوا خالل ااجتياح ا سرا يلي البري 11ما يتيد عن عشرين عامًا، وأن )
 للمناطق الحدودية لقطا  غتص خالل العدوان ا خير.

يرًا من ( أس91ولغاية اليوم تضم ) 1994وبّين فروانة أن قا مة شهداء الحركة ا سيرص من  العام 
قطا  غتص كانوا قد استشهدوا جراء التع ين وا همال الطبي أو القتل العمد وا صابة بأعيرص نارية 

 بعد ااعتقال.
 19/9/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "حريات": األسير العيساوي يتعرض إلهمال طبي متعمد .42

نية "حريات"، أمس، من تدهور الحالة "وفا": ح ر مركت الدفا  عن الحريات والحقوق المد -رام هللا 
الصحية لبطل معركة ا معاء الخاوية ا طول في التاريخ  سامر طارق محمود العيساوي في سجن 
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"جلبو "، بسبن ا جراءات ا سرا يلية التعسفية التي تنتهجها ئدارص مصلحة السجون من ئهمال طبي 
 ضى وللحاات المرضية الصعبة.متعمد، وعدم تقديم العالج الالتم له ولسسرى المر 

 1011و ّكر "حريات" في بيان صحافي، أمس، بأن العيساوي أضرن عن الطعام في ا ول من آن 
يومًا، احتجاجًا على ئعادص اعتقاله بعد أن كان قد تم ا فراج عنه في ئطار صفقة تبادل  141ولمدص 

 وفاء ا حرار.
حتيران  14، ليتم اعتقاله مرص أخرى يوم 1013ول كانون ا  13وقال: ُأفرج عن العيساوي يوم 

، وهو يعاني حاليًا من ئعياء وتعن واصفرار في وجهه، م  نقص في وتنه وآام شديدص في 1014
 كليته، بحيث ا يستطي  تناول الطعام بسهولة.

 19/9/4114هللا، األيام، رام 
 
 خالل شهرينفلسطينا   طفال   451اعتقال أكثر من  :"هآرتس" .43

 190فلسطينيا من القدس المحتلة، بينهم  490عتقلت قوات ااحتالل في الشهرين ا خيرين نحو ا 
طفال دون سن الثامنة العشرص، وبين ا طفال العشرات دون سن الثانية عشرص، و ل  خالل المواجهات 

محطات التي وقعت في المدينة، وتنسن لهم شبهات بدءا من ئلقا الحجارص وحتى ئضرام النيران في 
 الوقود.

وقال تقرير تصدر صحيفة "هآرتس" الصادرص صباح اليوم، الجمعة، تحت عنوان "انتفاضة ا طفال" 
ئن مشاركة ا طفال في المواجهات م  قوات ااحتالل في القدس ليست ظاهرص جديدص، حيث أن 

اء الدوام المستوطنين وعناصر الشرطة يعلمون أن غالبية حوادث الرشق بالحجارص تق  م  انته
 المدرسي، ولكن ه ل "الظاهرص" تتصاعد في ا سابي  ا خيرص أكثر من أي وقت مضى.

 19/9/4114، 41عرب 
 
 عاما  في السجون 41اعتقال حقوقي واإلفراج عن أسير بعد أن قضى  .44

اعتقلت قوات ااحتالل ا سرا يلي، منسق الوحدص القانونية في متسسة : فادي أبو سعدى - رام هللا
عامًا، من منتله في قرية صفا غرن مدينة  44ضمير لرعاية ا سير وحقوق ا نسان، أيمن ناصر ال

رام هللا. وأدانت متسسة الضمير اعتقال منسق وحدتها القانونية، معتبرص  ل  استهدافًا ممنهجًا 
ا للمتسسات الحقوقية الفلسطينية، لتجريم عملها بغرل ئسكات صوتها ومنعها من ممارسات دوره

 وواجباتها، لنصرص قضية ا سرى العادلة وحريتهم.
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ومن ااعتقال ئلى الحرية، أفاد نادي ا سير الفلسطيني، أن سلطات ااحتالل أفرجت عن ا سير 
سا د خطاطبة بعد قضا ه حكما بالسجن لمدص عشرين عاما في سجون ااحتالل، وا سير خطاطبة 

، وكان في استقباله ممثلو 1994أيلول عام  19يخ من بلدص بيت فوري  في نابلس، اعتقل بتار 
وأكد عقن ا فراج عنه، أن الفرحة لن تكتمل ئا با فراج عن  المتسسات والفصا ل وأهالي البلدص.

 كافة ا سرى وا سيرات من سجون ااحتالل.
 19/9/4114القدس العربي، لندن، 

 
 االحتالل يفرج عن أقدم أسير إداري .45

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن قوات ااحتالل ا سرا يلي أفرجت، : سقدس بر  -رام هللا 
الخميس، عن أقدم أسير ئداري في السجون ا سرا يلية. مشيرص ئلى أنه من سكان مدينة البيرص، وسط 

 الضفة الغربية.
ري وأوضح المحامي أشرف أبو سنينة أن ا سير هو عبد الحكيم بواطنة، وأفرج عنه بعد اعتقال ئدا

 شهرًا( بشكل متواصل، من سجن النقن الصحراوي، جنون فلسطين المحتلة. 30استمر لج )
وكشف أبو سنينة أن قوات ااحتالل كانت قد عرضت على ا سير بواطنة ا بعاد لخارج فلسطين 

سنوات على أن يتم ا فراج عنه من سجونها، قبل أسبوعين من موعد ا فراج، متكدًا أن  3مدص 
 أصّر على أن يتم ا فراج عنه لبيته في مدينة البيرص.ا سير 

 19/9/4114"، 41موقع "عربي 
 
 ألف دوالر ثمن إعداد رغيف الخبز في فلسطين مئة .46

)ا ناضول(: لم يخطر في  هن الفلسطيني سليمان عيد اله الين، أن  ، قيس أبو سمرص -الخليل 
ألف دوار، ويجعله يتراف   100يكلفه مبلغ طابونًا )فرن مبني من الطين(، لصناعة خبت عا لته س

 أمام المحاكم ا سرا يلية من  نحو العام.
عاما( بدوي فلسطيني يقطن ِخْرَبة أم الخير )قرية صغيرص( ئلى الجنون من مدينة  54واله الين )

الخليل في أقصى جنون الضفة الغربية، تسّلم نهاية العام الماضي ئخطارا لهدم ه ا الطابون، ثم 
بطلن تعويل مادي « كرم يل»بالغا من محكمة ئسرا يلية يفيد برف  مستوطن يهودي من مستوطنة 

 «.الطابون»ألف دوار أمريكي، لما تعّرل من أ ى نتيجة استنشاق دخان  100بقيمة 
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من  »ويقول اله الين: « ألف دوار ثمن رغيف الخبت لعا لتي! 100سأدف  مبلغ »ويضيف متعجبًا: 
نحن نتعّرل  صناف المضايقات من قبل المستوطنين ال ين سكنوا المنطقة في العام ست سنوات و 

 «.، وتطورت ئلى حد ااعتداءات بشكل مباشر ومنعنا من رعي ا غنام1911
نهاية العام الماضي تسلمت ئخطارات بهدم الطابون ومساكن أخرى، ومن ثم تسلمت »يتّنهد قا ال 

ألف  100لية يفيد بطلن مستوطن يسكن من  بض  سنين، مبلغ بالغا من محكمة الصلح ا سرا ي
 «.دوار، تعويضا على أضرار سببها الدخان المنبعث من الطابون

اله الين مصنو  من الطين، ويستخدم روث الحيوانات مصدرا للحرارص من الخارج، ويعد « طابون»و
الغاتات السامة ه ا دخان من من أين جاءت »النمو ج البدا ي للفرن الفلسطيني، ويقول الرجل: 

 «.نتيجة احتراق روث الحيوانات
 19/9/4114القدس العربي، لندن، 

 
 من جرحى حرب غزة إلى تركيا لتلقي العالج فلسطينيا   41وصول  .47

فلسطينيا من جرحى العدوان الصهيوني على غتص ئلى تركيا لتلقي  11وصل الليلة الماضية ص: أنقر 
 العالج.

اضول" ئن الجرحى تقلهم طا رص عسكرية تركية وصلوا ئلى مطار "عدنان مدريس" وقالت وكالة "ا ن
وكان في استقبل الجرحى عددا من  بواية ئتمير قادمة من مطار "بن غوريون" في "تل أبين".

 المستولين ا ترا .
 19/9/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 جدا  منخفض  41فلسطينيي الـ دراسة: انتشار التوحد لدى  .48

الفلسطينين قالت دراسة علمّية طبّية ئسرا يلّية حول مرل التوحد ئن المواطنين : يوسف أبو حسين
واليهود المتتمتين دينيا )الحريديم(، هم ا قل ئصابة بحاات التوحد بحوالى ضعفين وحّتى  41في الج 

 ثالثة أضعاف عن باقي ا قليات في البالد. 
تمدت الدراسة التي طرحت في متتمر للجمعية ا سرا يلية لنمو و كرت صحيفة "هآرتس"، أنه اع

، مسجال في 11ألف طفل وفتى حتى جيل  45على بيانات وتعت على أكثر من  وتطّور الطفل،
 صندوق العالج الطبي في ئسرا يل.
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ل وقد وجدت الدراسة أن شيو  التوحد في المجتمعين اليهودي المتدين )الحريديم( والعربي في ئسرا ي
أقل من المجتمعات ا خرى بضعفين وحّتى ثالثة أضعاف. ويقول الباحثون أن السبن في ه ل 
نما قد تكون نسبة لسن  الفجوص ليس نسبة التبليغ المنخفضة عن الحاات أو عدم تشخيصها وان

 الوالدين المنخفل لدى ا نجان.
أن معدل حاات التوحد في  وأوضحت الدكتورص ميتشيل شيرت التي قامت بمجراء البحث في المتتمر

(، وفي المجتم  اليهودي المتدّين % 0.003طفل ) 1000المجتم  العربي ثالث حاات لكل 
(. وأما في المجتمعين العلماني %0.0015طفل ) 1000حاات لكل  1.5)الحريديم( يصل ئلى 

 (.%0.009 - %0.0055طفل ) 1000حاات لكل  9ئلى  5.5والمحافظ فيتراوح المعدل بين 
 11/9/4114، 41عرب 

 
 والفلسطينيون واجهة فقط".. إسرائيل"يخدم  "قناة البحرين"تقرير: مشروع  .49

قال تقرير صادر عن مرصد السياسات ا جتماعية وا قتصادية )المرصد( حول : جميل حامد
م مشرو  قناص البحرين  ئنه ا يسهم في وقف التناقص في منسون ميال البحر الميت ويخدم بالمقا

ااول أهدافا ئسرا يلية ويستخدم الفلسطينيين كواجهة من أجل تجنيد أموال المانحين الغربيين 
 للمشرو .

مليون متر مكعن من الميال من البحر ا حمر ئلى  100وقال التقرير ئن ا نبون المقترح لنقل 
بة لوقف تراج  فقط من الميال المطلو  %10سيوفر ما نسبته حوالي  1014البحر الميت بحلول عام 

منسون الميال في البحر الميت، وبه ا فمن للمشرو  أهدافًا مختلفة وليس صحيحًا أنه يهدف ئلى ئنقا  
 البحر الميت.

وحدد عدد من الخبراء والناشطين السياسين والبي يين أهداف المشرو  ا خرى في التقرير ال ي تلقى 
المحالص، تطوير المستوطنات، توفير ميال لتبريد  " نسخة منه  كما يلي: توفير الميال 41موق  "عرن

 مفاعل ديمونا، الحصول على أموال المانحين الدوليين..الخ. 
وقالوا ئنه تحت غطاء التعاون ا قليمي، يتم نهن العديد من حقوق الفلسطينيين ال ين تم الضغط 

طرف في المشرو  هو عليهم ليكونوا طرفًا في ه ا المشرو . م  العلم أن وجود الفلسطينيين ك
لتسهيل عملية تمويله من قبل المانحين الدوليين، حيث أن ئسرا يل أو ا ردن ا تستطي  تجنيد 
مليارات الدوارات بمعتل عن الفلسطينيين، وكان على البن  الدولي ومنظمات أخرى مهتمة بالبي ة 
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ة خاصة أن معالجة تل  أن تعالج ا سبان الحقيقية التي أوصلت البحر الميت ئلى ه ل الحال
 ا سبان تعتبر أقل من حيث الضرر والتكلفة المالية.   

ئن الفا دص الوحيدص  41مدير المرصد للدراسات السياسية وااقتصادية اياد الرياحي قال لموق  عرن 
 التي سيحققها الفلسطينيين من ه ا المشرو  انهم سيشترون في المستقبل الميال المحليه دون ااعتماد
سرا يلية للمشاركة في ه ا المشرو   على الميال ااسرا يلية في حين انهم  خضعوا لضغوط أردنية وان

 ال ي ستبلغ تكلفته مليارات الدوارات.
، حيثت اتفقت ئسرا يل، ا ردن، والسلطة الفلسطينية على محاولة 1005ويعود المشرو  ئلى عام 

ميل وبناء نفق يتم من  110يتوحفر قناص بطول ئيقاف النقص المستمر في مستوى ماء البحر الم
خاللهما نقل الميال من البحر ا حمر ئلى البحر الميت. وقد قامت السطراف الثالث بتقديم طلن ئلى 
البن  الدولي لإلشراف على عملية تنفي  دراسة الجدوى وعلى عمليات التقييم البي ي وا جتماعي 

   الدولي.للمشرو  وفقًا لمباديء وسياسات البن
ومن المتوق  أن تمتد فترص دراسة الجدوى الخاصة بالمشرو  ئلى حوالى سنتين، وبتكلفة مقدارها 

مليون دوار أمريكي. وسيتم تمويل دراسة الجدوى من خالل صندوق ئست ماني مدعوم من  15.5
ر أمريكي، مليار دوا 5قبل عدد من المانحين، ومن المتوق  أن تصل كلفة المشرو  ئلى أكثر من 

 عامًا. 10وسيتم ا نتهاء من تنفي  المشرو  في فترص قد تصل ئلى 
 11/9/4114، 41عرب 

 
 تأجيل العمليات الجراحية في غزة بسبب إضراب عمال النظافة :وزارة الصحة .51

مريضا  110أعلنت وتارص الصحة في قطا  غتص أمس عن تأجيل العمليات الجراحية  كثر من : غتص
 كات النظافة في مستشفيات قطا  غتص، وهو أمر يهدد حية العديد من المرضى.بسبن ئضران شر 

وقال الطبين أشرف القدرص الناطق باسم الوتارص أن مرضى قطا  غتص يواجهون ظروفا قاسية جراء 
ا تمات المركبة التي تهدد حياتهم الصحية، في حال استمر توقف خدمات النظافة و التغ ية ونقص 

 «.تحمل مستولياتها في ئنقا  منظومة العمل الصحي»ي، وطالن الحكومة بج الدواء التخصص
في ئضران عن العمل لعدم تلقيهم رواتبهم من   450مشافي غتص وعددهم نحو بودخل عمال النظافة 

 خمسة شهور، لعدم تلقي الشرطات التي تديرهم مستحقاتها المالية من حكومة التوافق.
العمال بغتص المستولية القانونية الكاملة عما يمكن أن يحدث في  وحمل ااتحاد العام لنقابات

مستشفيات قطا  غتص، لكل من ر يس حكومة التوافق رامي الحمد هللا ، ووتيري الصحة والعمل في 
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في حال »حكومته. ودعا الجهات المختصة في غتص  يجاد حل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، 
 «.من قبل وتير الصحةكانت سياسة التجاهل مقصودص 

 19/9/4114القدس العربي، لندن، 
 
أكتوبر المقبل 14استعدادات مكثفة لعقد المؤتمر الدولي إلعادة أعمار غزة بالقاهرة  .50

: قال مصدر مصري في اللجنة التحضيرية للمتتمر الدولي  عادص أعمار غتص، قدس برس -القاهرص 
، وأنه تجري حاليا 1014تشرين أول )أكتوبر(  11م أن القاهرص ستستضيف المتتمر ال ي سيعقد يو 

التجهيتات انعقاد المتتمر ال ي ستحضرل وفود عربية ودولية، وأنه يجري بالتنسيق بين النرويج 
 ومصر. 

وقد أكد وتير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية متتمر ئعادص أعمار غتص، مشيًرا ئلى أن 
السلطة الفلسطينية محمود عباس "وسوف نعمل على ج ن المتتمر سيعقد تحت رعاية ر يس 

 الشركاء الدوليين والدول المانحة للمشاركة في المتتمر، في ئطار المستولية الدولية". 
ووصف شكري المتتمر بج"الهام.. في ضوء التدمير الواس  ال ي تعرل له قطا  غتص، نظًرا لسعمال 

ئليه من معاناص من جانن الشعن الفلسطيني في غتص، م كًرا  العسكرية التي ارتكبتها ئسرا يل وما أدى
ألف مواطن في قطا  غتص فقدوا مناتلهم، ل ا كان لتاًما علينا أن نسير قدًما لعقد  400بأن حوالي 

 المتتمر لدعم الشعن الفلسطيني. 
يجي بالقاهرص، وقد التقى الدكتور نبيل العربي ا مين العام لجامعة الدول العربية م  السفير النرو 

لبحث ئجراءات التحضير للمتتمر الدولي  عادص أعمار غتص، كما التقى العربي فرن  لوينستن، 
مبعوث وتير الخارجية ا ميركي لمفاوضات عملية السالم في الشرق ا وسط، للتباحث حول سبل 

 دعم تثبيت الهدنة التي توصلت ئليها الجهود المصرية.
 11/9/4114قدس برس، 

 
 عادل وشامل للقضية الفلسطينية سور: مشاكل المنطقة تعود لعدم إيجاد حل  الن .52

أمججس المبعججوث الصججيني  هخججالل اسججتقبال ،هللا النسججور عبججد ا ردنججي أكججد ر ججيس الججوتراء :بتججرا –عّمججان 
أن كججل المشججاكل والتحججديات التججي تواجججه منطقججة الشججرق ، الجديججد ئلججى الشججرق ا وسججط قونججغ شججياو شججنغ

 عدم ئيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.ا وسط تعود ل
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من جهته، أكد شنغ أن دعم الصين ثابت ولم يتغيجر تججال القضجية الفلسجطينية، مضجيفا أن بجالدل تجرى 
أنججه ورغججم التطججورات فججي الشججرق ا وسججط ئا أنهججا مججا تججتال تعتقججد بججأن القضججية الفلسججطينية هججي ا سججاس 

وأعججرن عججن ا مججل بتعتيججت التعججاون مجج  الججدول العربيججة لبجج ل  لجميجج  القضججايا والتحججديات فججي المنطقججة.
دراج  أقصججى الجهججود للتخفيججف مججن حججدص ا وضججا  المتججوترص وكجج ل  ا وضججا  ا نسججانية فججي المنطقججة وان

 مسألة ئعمار غتص على جدول اعمال المجتم  الدولي.
 19/9/4114 ،الغد، عم ان

 
 از من الكيان االسرائيلييناقش مخاطر استيراد الغ "العمل اإلسالميعم ان: " .53

يقيم حتن جبهة العمل ا سالمي ملتقًا وطنيًا في مقر الحتن في السابعة : مرسى الكراعين -السبيل 
مججن مسجججاء السججبت، ومجججن المقججرر أن يتنجججاول الملتقججى المخجججاطر ااسججتراتيجية اسجججتيراد الغججات ومشجججرو  

 والسيادص ا ردنية.الفيدرالية ااقتصادية م  الكيان الصهيوني على ااقتصاد 
 19/9/4114 ،السبيل، عم ان

  
 محامي البنك العربي يقول لمحكمة أمريكية إن البنك لم يساند حماس قط .54

قجال محجام عجن : تحريجر أحمجد حسجن ،ئعداد محمد عبد العال للنشجرص العربيجة ،برنارد فوغان -نيويور  
ما ماديا لحركة حماس م  بدء المرافعجات البن  العربي لهي ة محلفين أمريكية ئن البن  لم يقدم قط دع

 الختامية يوم الخميس في محاكمة بشأن تمويل ا رهان تحظى باهتمام واس  النطاق.
وقال شاند ستيفنس المحامي عن البن  العربي ئن معظم ا فراد والمنظمات ال ين تعجم المجدعون ئنهجم 

صججنفين علججى أنهججم ئرهججابيون خججالل علجى صججلة بحمججاس وتلقججوا خججدمات مصججرفية مججن البنج  لججم يكونججوا م
وقججال لمحكمججة بججروكلين ااتحاديججة "البنجج  ا يحججدد مججن هججم المجرمججون. والحكومججة هججي  الفتججرص المجج كورص.

 التي يفترل أن تصنف الناس والبنو  لها أن تعقن."
 11/9/4114، وكالة رويترز لألنباء

 
 "في لبنان ذو "طابع مذهبي رفض إعطاء الفلسطينيين الحقوق اإلنسانية والمدنية :ب هللاز ح .55

حسجن حجن هللا ومعاونجه عطجا هللا حمجود وفجد  " اللبنانيحتن هللا"استقبل مستول الملف الفلسطيني في 
محجاوات كجي الجوعي التجي يحجاول الصجهاينة "ولفجت حجن هللا ئلجى "، كي ا ننسجى صجبرا وشجاتيال" لجنة

ظججل اتفججاق ا طججار الجديججد الجج ي يهججدف  ومججن خلفهججم الوايججات المتحججدص فرضججها علججى واقعنججا العربججي فججي
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واعتبجججر حجججن هللا أن رفجججل ئعطجججاء الفلسجججطينيين الحقجججوق ا نسجججانية  ."ئلجججى ااعتجججراف بالدولجججة اليهوديجججة
 ."طاب  م هبي مسكون بهواجس وأدبيات تندرج في ئطار الخوف من التوطين"والمدنية في لبنان،  و 

يقبعون في المعتقالت ا سجرا يلية، داعيجًا ئلجى  أسير فلسطيني وعربي 5000وتطرق لمعاناص أكثر من 
 تحر  دولي يض  حدًا له ل المأساص. 

  19/9/4114 ،السفير، بيروت
 

 مبادرة عباس القاضية بتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل"معا ": الواليات المتحدة ترفض  .56
عا عن ان كشفت مصادر دبلوماسية خاصة بوكالة م :بسام ابو عيد -خاص معا  - بيت لحم

ااحتالل   نهاءاادارص اامريكية رفضت مبادرص الر يس عباس التي تتحدث عن تحديد سقوف تمنية 
 الفلسطينية. لسراضيااسرا يلي 

بلغت مندوبة واشنطن الدا مة لدى ا مم المتحدص السفيرص سامنثا باور المجموعة العربية التي أو 
 بالدها ا ترحن بالمبادرص وفق ما كشفته مصادر معا. تستمتج اراء الدول حول تل  المبادرص بمن

وتجري المجموعة الفلسطينية والعربية مشاورات حول المبادرص تمهيدا لصياغة مشرو  قرار الى 
مجلس اامن للتصويت عليها بعد ااستما  الى كل الدول قبل انعقاد الدورص السنوية للجمعية العامة 

 الشهر.المتحدص في نيويور  ه ا  لسمم
واضافت المصادر انه وخالل عرل المبادرص على جتء من ااعضاء الدا مين في مجلس اامن 

 بشأنك ل  فان بعل ااعضاء الدا مين مترددين  ،وعلى راسها امريكا ابلغتنا انها ليست م  الفكرص
 المبادرص خاصة بعد رفل اادارص اامريكية لها".

المفاوضات م  الجانن ا سرا يلي خالل تسعة أشهر،  وتقوم خطة الر يس عباس على است ناف
نجات اانسحان من ا راضي المحتلة ضمن فترص ا تتجاوت الثالث سنوات واست ناف المفاوضات  وان
م  الجانن ا سرا يلي خالل فترص تمتد تسعة أشهر، تبدأ أوًا ببحث ترسيم الحدود خالل ثالثة أشهر، 

خرى المتعلقة بالالج ين والقدس وااستيطان وا من والميال شريطة لالنتقال بعدها ئلى القضايا ا 
طالق سراح الدفعة الرابعة من ا سرى القدامى ما قبل اتفاق أوسلو  وقف ااستيطان وان

 ا راءووفقا ل ات المصادر الدبلوماسية فان المجموعة العربية والفلسطينية سوف تستمر في استمتاج 
الجمعة المقبلة سنكون قد تشاورنا م  باقي اعضاء مجلس اامن ودول عدم  حول المبادرص ولغاية يوم

بين يدي الر يس عباس فور وصوله الى نيويور  في  ا راءاانحيات وغيرها من الدول ونض  تل  
 الحالي ليقوم هو بعرضها امام قادص العالم خالل كلمته". 11/9
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الدول وعرل ابو ماتن لها فان الصورص سوف وتابعت المصادر ان وخالل استكمال المشاورات م  
لجهة الشرو  بمرحلة التحليل والمناقشة وصوا الى صياغة مشرو  القرار المنوي عرضه  أكثرتتضح 

 على مجلس اامن".
سابقا انه يتوق  بان ا توافق اادارص اامريكية على مبادرته وانه في  أعلنوكان الر يس عباس قد 
 عن خطوات اخرىحال رفضت فانه سيعلن 

روبرت سري  أعلنهمواد البناء الى قطا  غتص وفق ما   دخالالمنوي اتباعها  با ليةاما فيما يتعلق 
)السلطة، اامم المتحدص، واسرا يل( قالت المصادر ان التطبيق سيكون فوري  حول ااتفاق الثالثي

ر و ل  تحت اشراف اامم ويتضمن تيادص كميات المواد التي ستدخل الى قطا  غتص عبر المعاب
 المتحدص وحكومة التوافق.

واضافت المصادر لوكالة معا، ان سوف يفتح البان بشكل اوس  امام دخول مواد ااعمار اضعاف 
مما هو معمول به اان وفق اتفاق اسرا يل م  اامم المتحدص لتكون الضامن ل هان تل  المواد الى 

 رها فضال عن تواجد لحكومة التوافق هنا .بناء المدارس التي هدمت واابراج وغي
 11/9/4114وكالة معا  اإلخبارية، 

 
 ألف توقيع تطالب واشنطن بوقف توريد األسلحة لـ"إسرائيل" 117عريضة تحمل  .57

قال مدير الدعوص لمنطقة الشرق ا وسط وشمال ئفريقيا في منظمة العفو الدولية  :وفا -واشنطن
امن م  بدء اجتما  الجمعية العامة لسمم المتحدص في مدينة سنجيف بيرى، ئن المنظمة وبالتت 

توقيعا ئلى البيت ا بيل ضمن دعوص عالمية ئلى  114،395نيويور ، تقوم بتسليم عريضة تحمل 
 قط  عمليات توريد ا سلحة التي تتجج ارتكان اانتهاكات في ئسرا يل وا رل الفلسطينية المحتلة.

دولة أخرى الر يس ا ميركي  199ا شخاص من الوايات المتحدص ووفي ه ل العريضة يحث آاف 
بارا  أوباما، ووتير خارجيته جون كيري على وقف تسليح ئسرا يل والشرو  في دعم فرل حظر 

 على توريد ا سلحة ئلى ئسرا يل وحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة.
ن كيري، بااستمرار في تتويد ئسرا يل بمساعدات وقال: "ئن الر يس أوباما ووتير خارجيته جو 

مليارات دوار سنويا، ئنما يساعدان على ئدامة أتمة حقوق ا نسان الناشبة. أما  3عسكرية بقيمة 
بالنسبة للكالم الكثير عن العملية السلمية" في وسا ل ا عالم ا ميركية، فمن الواق  يقول ئن الوايات 

سرا يل با سلحة وال خا ر وكميات الوقود التي استخدمتها لتسهيل ارتكان المتحدص ما انفكت تتود ئ
 انتهاكات جسيمة لحقوق ا نسان في ا رل الفلسطينية المحتلة".
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وقال ئن معارضة الوايات المتحدص اتخا  ئجراءات حقيقية من قبل مجلس ا من تعني أن البيت 
هاكات حقوق ا نسان التي اقترفتها، ويتعين على ا بيل يحمي جمي  ا طراف من المساءلة عن انت

نما دعم فكرص  الوايات المتحدص أا تدعم ئصدار قرار بحظر ا سلحة من قبل ا مم المتحدص فحسن، وان
ئحالة ا وضا  في ئسرا يل وا راضي الفلسطينية المحتلة ئلى المحكمة الجنا ية الدولية، مشيرا ئلى 

ا من ه ين الموقفين  والنتيجة أن الوايات المتحدص تقوم بحماية ئسرا يل أن ئدارص أوباما لم تفعل أي
 وحماس والجماعات المسلحة الفلسطينية ا خرى من المساءلة العالمية.

 19/9/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 بمعلومات سرية "إسرائيل" مد توكالة االستخبارات األمريكية  "إدوارد سنودن: .58
صرح المستشار السابق لوكالة ا من القومي ا مريكي، ئدوارد سنودن، : 11 عربي –القدس المحتلة 

بأن الوكالة مدت ااستخبارات ا سرا يلية بمعلومات منتهكة البروتوكول الدولي به ا الخصوص. 
وتشمل المعلومات مضامين أحاديث خاصة وأسماء من أجروها بما فيهم مواطنون أمريكيون 

 ا هم في ا راضي الفلسطينية المحتلة.يتواصلون م  أقرب
و كرت ا  اعة ا سرا يلية العامة صباح الخميس، أن مسرن المعلومات ا مريكي سنودون، كشف 

" 1100تودت وحدص ااستخبارات ا سرا يلية " NSAالنقان عن أن وكالة ااستخبارات ا مريكية 
 ات المتحدص.بمعلومات سرية حول فلسطينيين وعرن يقطنون في الواي

وأفادت صحيفة "نيويور  تايمت" ا ربعاء، بأن "سنودن" اتهم الوكالة بتتويد "ئسرا يل" بمعلومات سرية 
 لم تخض  للمراقبة، مما يشكل انتهاكا للبروتوكول الدولي.

وعادص ما يتم ئخفاء بعل ا سماء أو التفاصيل في المعلومات السرية التي تتشاركها الحكومات، 
ن صرح بأن واشنطن ترسل بشكل مستمر، ئلى "ئسرا يل" معلومات ا تخض   ي مراقبة لكن سنود
 أو تعديل.

" وهي وحدص نخبة في ااستخبارات 1100وأوضح أنه يتم تقاسم ه ل المعلومات م  الوحدص "
 ا سرا يلية تواتي وكالة ا من القومي.

ت عمليات مراقبة واسعة النطاق وسبق أن سرن سنودن للصحافة عشرات آاف الوثا ق التي تثب
قامت بها وكالة ا من القومي ا مريكية في أنحاء العالم، ا مر ال ي اعتبرل ر يس لجنة ااستخبارات 

 في مجلس النوان ا مريكي "فعل خيانة".
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ويالحق سنودن في الوايات المتحدص بتهمة التجسس وسرقة وثا ق تعود ئلى الدولة، ويواجه عقوبة 
 تى ثالثين عاما.السجن ح

 19/9/4114، 41موقع عربي
 
 القضية الفلسطينية هي األساس لجميع القضايا :المبعوث الصيني الجديد إلى الشرق األوسط .59

أكد ر يس الوتراء عبدهللا النسور أن كل المشاكل والتحديات التي تواجه منطقة الشرق  :بترا –عمان 
 ة الفلسطينية.ا وسط تعود لعدم ئيجاد حل عادل وشامل للقضي

أمس المبعوث الصيني الجديد ئلى الشرق ا وسط قونغ شياو شنغ، بحضور ه جاء  ل  خالل استقبال
 وتير الدولة لشتون ا عالم محمد المومني والسفير الصيني في عمان قاو يوشنغ.

م وأكد أن دعم الصين ثابت ولم يتغير تجال القضية الفلسطينية، مضيفا أن بالدل ترى أنه ورغ
التطورات في الشرق ا وسط ئا أنها ما تتال تعتقد بأن القضية الفلسطينية هي ا ساس لجمي  

 القضايا والتحديات في المنطقة.
وأعرن عن ا مل بتعتيت التعاون م  الدول العربية لب ل أقصى الجهود للتخفيف من حدص ا وضا  

دراج  مسألة ئعمار غتص على جدول اعمال المجتم  المتوترص وك ل  ا وضا  ا نسانية في المنطقة وان
 الدولي.

 19/9/4114الغد، عمان، 
 

 بدائل حماس لو غادرت قطر .61
 عدنان أبو عامر

من بعل قيادات  11/9فاجأت قطر العديد من ا وساط السياسية حين طلبت صباح الجمعة 
عودص العالقات الطبيعية ا خوان المسلمين مغادرص الدوحة، في ئطار الموافقة على الشروط الخليجية ل

 معها.
تحدثت عن ئمكانية تعميم ئخراج القيادات ا خوانية على تعامات حركة  14/9خرجت تسريبات يوم 

، و ل  استجابة 1011حماس، المقيمة في الدوحة بصورص دا مة من  خروجها من سوريا أواسط 
 للضغوط الدولية.
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 الصراعات الداخلية
في حماس ئسماعيل رضوان، وتير ا وقاف الفلسطيني السابق، المقيم في فيما نفى القيادي البارت 

ا ونة ا خيرص بين بيروت والدوحة، "للمونيتور" "أن تكون الدوحة طلبت من حماس مغادرص أراضيها، 
معتبرا تسرين تل  ا نباء محاولة با سة لتوتير العالقات بين الجانبين، التي تمر في أفضل 

 حااتها".
مد يوسف، المستشار السابق لر يس حكومة حماس ئسماعيل هنية، أكد "للمونيتور" أن لكن أح

"حماس لم يصلها أي مطلن بتخفيف تواجدها في الدوحة، ولم تمارس عليها أي ضغوط حول ه ا 
المطلن، اسيما أن خالد مشعل تعيم الحركة يمتل  عالقات وطيدص م  ا سرص الحاكمة في قطر 

عاما، ويسودها أجواء التفاهم وااحترام المتبادل، حماس وقطر تمتلكان عالقات  10لمدص تتيد عن 
سياسية قوية، وهنا  تفاهمات في السياسات حيال التطورات المتالحقة في ا قليم، وقطر عندما 
استضافت حماس في أراضيها رغبت أن يكون لها دور في المنطقة، وقرارها بمبعاد قيادات ا خوان 

 ن أراضيها ا يعمم على قيادات حماس".المسلمين ع
ا جابة ا كثر صراحة وردت على لسان موسى أبو مرتوق نا ن ر يس المكتن السياسي لحماس، 

، حين نفى أن يكون ا جراء القطري ضد ا خوان 15/9في حوارل ا خير م  "المونيتور" يوم 
 المسلمين سينعكس على السياسة القطرّية تجال حماس.

ان الحمساوي من بقا هم في الدوحة، لم يمن  مس وًا ئعالميًا في حماس من القول ااطم ن
"للمونيتور": "متانة عالقاتنا م  قطر، تجعلنا نقر بوجود ضغوط سياسية عليها من عواصم ئقليمية 
ودولية ترى في حماس خصمًا لها، واحترامنا للموقف القطري، يدفعنا لتفهم أي خطوص ما، بغل 

تفاصيلها، والحركة تمتل  من البدا ل العديدص في حال وصلها أي طلن من ه ا النو ،  النظر عن
دون أن يتثر على متانة عالقاتنا م  الدوحة، ونحن ا ننسى لها أنها شكلت، وما تالت تشكل، 

 حاضنة لحماس في ه ا الظرف ا قليمي الصعن".
لحة بين قطر ودول الخليج "للمونيتور" وم   ل ، فقد أكد مس ول خليجي مطل  على ترتيبات المصا

في اتصال هاتفي من الريال: "وجود حماس في الدوحة لن يتأثر بالضرورص بالصفقة الخليجية 
الداخلية لترميم العالقات م  قطر، فالحركة تمتل  عالقات جيدص ومتطورص م  عدد من دول مجلس 

وااعترال الخليجي على ئقامة قيادات التعاون الخليجي، كالسعودية والكويت على سبيل المثال، 
 من ا خوان المسلمين في الدوحة، ا ينسحن على قيادات حماس".
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لكن النفي الحمساوي المتكرر  ي طلن قطري بمغادرص أراضيها، تتامن م  تيارص مفاج ة لمشعل ئلى 
 لم يعلن عنها من قبل، على رأس وفد قيادي كبير. 11/9تونس يوم الجمعة 

ه ا التتامن بصحيفة "الشروق" التونسية للحديث عن طلن تقدم به مشعل للر يس منصف وقد دف  
على لسان سامي أبو تهري  15/9المرتوقي، لإلقامة في تونس، وهو ما نفته حماس مباشرص يوم 

 المتحدث باسمها في غتص.
تكون مسألة ئقامة ، النفي بأن 15/9وجدد أنور الغربي مستشار الر يس التونسي للشتون الدولية يوم 

قيادص حماس في تونس مطروحة، وأن تيارص مشعل ا خيرص لتونس ضمن سياق متابعة الملف 
 الفلسطيني بعد نهاية حرن غتص.

 
 عدم االستقرار

لكن مس وًا تونسيًا معارضًا طلن عدم الكشف عن هويته، قال "للمونيتور": "أجندص تيارص مشعل لم 
لقاء الر يس كما جرت العادص في تياراته لباقي الدول العربية، بل تعمد تكن تقليدية، فلم تقتصر على 

 لقاء نخبة من التعامات السياسية الموالية والمعارضة".
وأضاف: "اجتمعت قيادص حماس التا رص لتونس م  قيادات حتن النهضة ا سالمية وعلى رأسهم راشد 

والجمهوري"، لتسويق مواقف حماس أمام  الغنوشي، وفي  ات الوقت التقى بتعامات "حتبي المتتمر
مختلف القوى السياسية التونسية، اسيما وهي تقترن من استحقاق اانتخابات التشريعية والر اسية 

 في أكتوبر القادم".
"المونيتور" تواصل م  مس ول في حماس، وسأله عن خيارات الحركة في حال تطور الموقف م  

، أو على ا قل التخفيف من بعثتها التنظيمية المتواجدص في قطر، وطلبت مغادرص قيادص الحركة
الدوحة، فأجان: "الحركة ليست مضطرص للدخول في فرضيات غير قا مة، على ا قل حاليًا، لكن 
تقلبات المواقف السياسية في المنطقة تجعلنا مستعدين  ي سيناريو، ولو كان مستبعدًا، ونحن نمتل  

 الدول العربية، بما فيها تونس، السودان، اليمن". عالقات قوية م  العديد من
كما علم "المونيتور" من مس ول سياسي تونسي أن "تونس تحولت في ا عوام الثالثة ا خيرص التي 
تلت الثورص ئلى أحد أهم مراكت نشاط حماس في الخارج، من خالل تنظيم المهرجانات، وعقد 

نفو  ا سالميين التونسيين عقن ا طاحة بنظام "بن ااجتماعات، وجم  التبرعات، في ظل تيادص 
 ".1011علي" أوا ل 
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التاوية التي لم تحظ بكثير من ااهتمام في بحث ئمكانية مغادرص حماس من قطر، تأثيرها المتوق  
 على مواتين القوى في الحركة بين قيادتي الداخل والخارج.

اس أن "تنقل القيادص بين فترص وأخرى من بلد ئلى فقد علم "المونيتور" من نقاشات تجري بين أروقة حم
داري على حد سواء، على اعتبار أن ااستقرار في مكان ما  آخر يجعلها في حالة ئربا  سياسي وان
يمنح قيادص حماس أريحية مكانية وتمانية اتخا  قرارات على نار هاد ة، والتخطيط استراتيجيات 

في السنوات ا خيرص لتحرم الحركة في الخارج من ه ل  متوسطة وبعيدص المدى، وجاءت التنقالت
 الخطوات ا ساسية، وهو ما تتمت  به قيادص الداخل التي تقيم في غتص بصورص خاصة".

11/9/4114المونيتور،   
 
 القيادة الفلسطينية.. أي توجهات للمستقبل؟ .60

 د. أسعد عبد الرحمن
( جاء نافيًا لما تردد من 11/9/1014)الخميس ااجتما  ا خير للقيادص الفلسطينية في رام هللا 

ربما  نه بات واضحًا أن «! مخصص لتأكيد القطيعة م  حماس»سابقة عن أن ااجتما  « أخبار»
مستقبل الوض  الفلسطيني )بعد الحرن ا سرا يلية ا خيرص على قطا  غتص، وم  استمرار ت ب ن 

ل ل ، تمنى الكثيرون، في ااجتما ، استمرار أصبح على المح . «( حماس»و« فتح»العالقات بين 
بالجلوس الدا م المباشر على ما دص الحوار الوطني « شقاق ا خوص»ئدرا  الطرفين ضرورص ئنهاء حالة 

مثلما كان عليه الحال أثناء الحرن. فمهمة التحرر الوطني الفلسطيني ا يقوى عليها فصيل منفرد 
حالة ا قصاء الحاسم لفصيل ضد فصيل حتى ولو بمساعدص مهما كانت ئمكاناته، ئضافة ئلى است

خارجية  ي من الطرفين. أما اختالف المرجعيات والرتى والبرامج فينبغي أن يكون مصدرًا لإلثراء 
 ال ي يتثر ئيجابًا في وحدص الصف.

ًا دتوبًا ، بل جهد«السلطة»لقد أكد المتحدثون أن العالقة بين الحركتين ينبغي أا تكون صراعًا على 
 يجاد صيغة تشاركية أسوص بتجارن ناجحة في تاريخ حركات التحرر الوطني الحديث. فمن غير 

« فتح»وكال الطرفين تحت ااحتالل! فحركة « السلطة»المعقول أن يكون التنافس صراعًا على 
كون ، والعكس صحيح. وبديهي القول أنه حين ا ي«حماس»ستكون أقوى عندما تكون شريكا لحركة 

شركاء البيت الواحد على وفاق، تضعف قوى الدفا  عن البيت ويفتح المجال واسعًا أمام أطما  
الجيران، بل وجيران الجيران. وعليه، استشعرت أغلبية الحضور ضرورص اانحيات، بشكل نها ي، 

اقهما على للوحدص الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدص ا خ  والعطاء ما بين الحركتين بحيث يتكرس اتف
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استراتيجية واحدص، وسلطة واحدص، وسالح واحد، وكفاح واحد على درن التحرر وليس على درن 
سحن واق  الضفة الغربية كحكم  اتي عاجت ومحاصر على قطا  غتص المحاصر، أو سحن واق  

 القطا  على الضفة.
ت، مثلما تسجل مالحظات واتهاما« حماس»تسجل على « فتح»وبالفعل، تفهم الحضور حقيقة أن 

وه ا أمر طبيعي بسبن التباين في ا يديولوجيات والسياسات والتحالفات، «. فتح»ا خيرص على 
نما «. السلطة»وأيضًا بسبن التنافس على  ومثل ه ل التباينات ا تحل عبر الحرون ا عالمية وان

الفصيلين سيدف  كل  بالحوار الهادف. ومن أشد ا خطار، فلسطينيًا، خطر كون أي ف  للشراكة بين
طرف ئلى متابعة نهجه وعالقاته مما يتدي ئلى تكريس اانفصال. وكما قال قيادي فلسطيني، 

من جغرافية الدولة الفلسطينية التي تضمن شطري الوطن، أو « القطا »سينتهي ا مر، ئلى ئخراج 
 ي استراتيجي.من جغرافية الدولة لصالح دولة في غتص. وه ا مطلن ئسرا يل« الضفة»ئخراج 

بين « المفاوضات»وفي اجتما  القيادص  اتها، أكدت أصوات بارتص أهمية ئنجات الجولة ا ولى من 
ن في وقت  الحركتين، م  التأكيد على ضرورص ئشرا  ا طراف الفلسطينية ا ساسية ا خرى، وان

لتنظيمين. من ا« يركن رأسه»ضد َمن « شاهد»بين ااثنين، أو تقديم « جسر»احق، لتوفير 
فالحرن ا خيرص وما تحقق فيها من ئنجاتات ومكاسن فلسطينية يجن أن تأتي على حسان الطرف 

 ا سرا يلي، وليس على حسان أي طرف فلسطيني، سواء أكان ه ا الفصيل أو  ا .
، في ضوء تجربة التفاول ال ي جعلته ئسرا يل عبثيًا، اتجاهًا قوامه رفل «القيادص»لقد رسخت 

في الحلول الجت ية، ورفل السكوت على محاوات حرف القضايا نحو فروعها فحسن وكأننا البحث 
يتعامل بالقطعة وبالتقسيط، وضرورص طرح القضايا بشكل ج ري. فرغم بدء « أوكاتيون»في 
عامًا هي عمر اتفاقات أوسلو، ا يتال الحكم ال اتي هو القا م مقرونًا بخلق  11من  « المفاوضات»

با س على كل ا صعدص نتيجة ما تقترفه حكومة ااحتالل وجيشها من قتل وعدوان  أمر واق 
ومالحقات واعتقاات ومصادرص أرال وبناء لجدار الفصل العنصري وتوسي  للمستوطنات.. م  عدم 
ااعتراف أصال بوجود شري  فلسطيني للسالم! وفي ه ا السياق، جرى التأكيد على ا همية القصوى 

ت. فالمفاوضات، مثلما أنها جعلت الفلسطينيين يخسرون الكثير من الحقوق بسبن لعامل الوق
الممارسات ا سرا يلية على ا رل، فمن ال هان ئلى مجلس ا من )ئن كان ضروريًا بعد الرفل 
ا ميركي( فمنه مطلون فورًا  ن ااحتالل ا سرا يلي التوسعي )ا بارتايدي العنصري( ديناميكي 

يسلبنا الكثير من الممتلكات والحقوق يوميًا. وقد رأى فصيل متثر أن ال هان ئلى ا مم  بطبعه، بل
المتحدص لترسيم الحدود سيكون أجدى لو أن الفلسطينيين  هبوا بموقف عربي موحد يدعم ئنجات 
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ترسيم رسمي للحدود، م  مصر وا ردن )الر تين ا ساسيتين( للشعن الفلسطيني والدولة الفلسطينية 
العتيدص. فه ا الحال يقوي الطلن الفلسطيني لترسيم الحدود م  ئسرا يل. وفي ه ا السياق، شدد 
الحضور على الحاضنة العربية )بل وحاضنة العالم ا سالمي( لمتاترص الموقف الفلسطيني على كل 

ولة الصعد، ما يسهم في تغيير مواتين القوى وبخاصة م  البدء بحملة عالمية ناجحة  عالن الد
الفلسطينية عبر ا مم المتحدص وا سهام في السعي لمقاطعة ئسرا يل ئ ا ما استمرت في رفضها الحد 
ا دنى من الحقوق الفلسطينية. ومما يتيد من أهمية ه ل التحركات حقيقة أن واشنطن، رغم تعاطفها 

 سرا يل أكبر من السياسي اللفظي م  المطالن الفلسطينية، تتداد عجتًا، وه ا طبيعي  فحاجتها 
حاجتها للعرن، فيما حتن الر يس ا ميركي يقيد يديه، وربما قدميه أيضًا، اعتبارات حتبية 
مصلحية، خاصة أن اانتخابات النصفية للكونجرس على ا بوان فيما يقترن الر يس من نهاية 

 وايته الثانية.
صوات المنادية بأهمية االتحام م  حملة ك ل ، شهد اجتما  القيادص الفلسطينية آنف ال كر تكاثر ا 

المقاطعة العالمية  سرا يل وضرورص اعتمادها كجتء من برنامج فلسطيني واس ،  يصالها ئلى كل 
مكان. فتوسي  حملة عتل ئسرا يل من جهة، ومحاكمتها وقادتها العسكريين على الجرا م المرتكبة 

خياران متاحان، بل هما أكثر تحركين )سالحين( بحق الشعن الفلسطيني من جهة ثانية، هما ا ن 
، «السلطة»يتلمان ئسرا يل. وان ا ما قامت ه ل ا خيرص بتنفي  تهديداتها ضد أي قرار أحادي تتخ ل 

فمن التداعيات بما فيها فلسطينيًا )ئعادص النظر في جمي  التتامات السلطة وبخاصة موضو  التنسيق 
رجا  ا مني( هي التي ستحدد مصير السل طة الفلسطينية، حتى لو أدى  ل  في النهاية ئلى حلها وان

ا مور ئلى ما كانت عليه قبل تفاهمات أوسلو ليتحمل ااحتالل ا سرا يلي، حسن القوانين الدولية، 
المستولية كاملة وعلى كافة الصعد. ختامًا، توافق الحضور على أن كل ما سبق، لن ينجح ئا ئ ا 

)الفصيالن ا كبر، والل ين تفرقت بهما في اختيار وسا ل التحرير « حماس»و« فتح»نجحت كل من 
التي تأكدت ئبان الحرن على « المسيرص المشتركة»الوطني( في تجاوت خالفاتهما وعادا ئلى نهج 

 قطا  غتص.
19/9/4114، االتحاد، ابوظبي  
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هدوء »في أعقان حرن غتص ا خيرص، التي تشهد ا ن مجرد هدنة اصطلح على تسميتها  ول مرص و 
في انتظار مفاوضات في القاهرص سوف تبلور اتفاقًا بعيد المدى، تبدو الصهيونية أقرن « مقابل هدوء

ئلى الفشل، ويهودها يغادرون ويفرون ئلى أصقا  بعيدص جاءوا منها أو سوف تصبح أماكن ئقامتهم 
أرل ا جداد التي حلم الكثير من اليهود بالعودص ئليها، بقدر ما « أرل الميعاد»ديدص  فما عادت الج

 أصبحت أرضًا طاردص لهم، والبالد التي تستقبلهم أرل ميعادهم الجديدص.
تدهور الشعور با من »في ه ا السياق يوضح ا ستا  في جامعة تل أبين ساغي ئلبات، أن 

ل الحرن على غتص، وخصوصًا اضطرار المستوطنين في محيط القطا  الشخصي والمجتمعي خال
« ولال»لتر  مستوطناتهم، أثبت فشل الصهيونية في تحقيق أهدافها. ولفت في مقال نشرل في موق  

الحرن على غتص كشفت مظاهر المأساص التي يعيشها اليهود في ئسرا يل، ئ  ئن »ا خباري، ئلى أن 
شا ها للمكان ا كثر خطرًا على الحياص. فهي المكان ال ي يقتل فيه أكبر ه ل الدولة تحولت من  ئن

 «.عدد من اليهود
ه ا يتناقل بشكل كبير م  هدف الصهيونية بجعل ئسرا يل البي ة ا كثر أمنًا »وأشار ئلى أن 

 المتاعم القا لة بأن تأسيس ئسرا يل جعل حياص اليهود أكثر أمناً »وشدد ئلبات على أن «. لليهود
 «.ه ل المتاعم تتجاهل الواق  البا س ال ي أكدته الحرن على غتص»وأضاف «. واطم نانًا غير دقيقة

 
 بحثا  عن وطن

في السنوات ا خيرص بدأت أتفهم وأهيئ نفسي  خبر حفيدي، بأنني سأبحث لي عن وطن آخر غير »
 «.الخطر بشكل دا م ئسرا يل.. فأنا أتفهم كل المتخوفين وكل ا سرا يليين العالقين بهاجس

ه ا ما يقوله الكاتن الصحافي ا سرا يلي البارت )يارون لندن( في كتان م كرات يصدر ا سبو  
في ملحقها، ينبه لندن المتشا م من مستقبل « يديعوت أحرونوت»المقبل. وفي حديث تنشرل صحيفة 

على مدى عدص أجيال قادمة هو ئسرا يليين كثر بدأوا يقولون بأن مستقبل ئسرا يل »ئسرا يل، ئلى أن 
من ااستمرارية. وفي السنوات ا خيرص أصبحت  %50أمر مشكو  به، وأنا أعطي ئسرا يل فرصة 

شبه جاتم بأن ه ل البالد لن تقسم الى دولتين وا يوجد قوص سياسية تستطي  فرل حل مماثل. أما 
وفي عديد من توقعاتي لم هو جيد جدًا،  %50لل ين يت مرون من أفكاري فأقول لهم ئن رقم 

 «.أصن
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فهو يعد مثاًا كالسيكيًا لليهودي ال ي تأثرت منطلقاته الصهيونية « روجال ئلفر»أما الكاتن الشهير 
بعددها الصادر يوم ا حد ما قبل « هآرتس»بالحرن على غتص. وفي مقال نشرل في صحيفة 

نها ا تشكل المكان ال ي يستطي  فيه الماضي، يكشف ئلفر عن رغبته بمغادرص ئسرا يل على اعتبار أ
مثل أي ئنسان يعتقد أنه يعيش مرص واحد فقط، وله الحق في »أوادل العيش بأمان وسالم. ويضيف 

تحقيق أمانيه الشخصية في ظل أقل قدر من ااستعداد للتضحية دفاعًا عن الدولة التي يدف  
لتي يتوجن أن أبقى فيها. وهنا  في العالم الضرا ن فيها، فمني أجتم أن ئسرا يل ا تمثل الدولة ا

كل والد يتمن أن أوادل يجن أا »ويشير ئلى أن «. دول كثيرص تقدم لي عروضًا للعيش بشكل أفضل
أعتقد »ويضيف «. يكونوا مطالبين بتهديد أنفسهم أو يموتوا في الدفا  عن الدولة، التي يعيشون فيها

 «.حال سمحت لهم بمواصلة العيش في ئسرا يل أنني أتسبن بكثير من الغبن  وادي في
ئسرا يل وسياساتها عصفت بأمن اليهود في »وفي السياق، يعتبر الكاتن ا سرا يلي جدعون ليفي أن 

يشير ئلى « هآرتس»وفي مقال نشرل في صحيفة «. جمي  أرجاء العالم، وهيجت الالسامية وعتتتها
هية التي تجتاح العالم ضد اليهود، بسبن الحرن على ئسرا يل تتحمل المستولية عن موجة الكرا »أن 
الحرن لم تفاقم مستويات الكراهية  سرا يل فحسن، بل أثارت كراهية الشعون »ويتكد أن «. غتص

 «.ا خرى لليهود
توجد معاداص سامية في العالم حتى في القرن الواحد والعشرين، وقد تادت ئسرا يل في »ويضيف ليفي 

لم يحدث أن تسببت حرن في تيادص »ويشدد على أنه «.  را   كراهية كثيرص اشتعالها ومنحتها
ئسرا يل لم »ويوضح أن «. المخاطر على اليهود في العالم، كما أسهمت الحرن ا خيرص على غتص

تفشل فقط في أن تكون ملجأ آمنًا لليهود، بل ئنها عرضت حياص يهود العالم للخطر كما لم تفعل أي 
 «.حرن سبقتها

 
 هربا  من الموت إلى الموت

و ن ظاهرص هجرص الشبان ا سرا يلي اعتبارات اقتصادية ودواٍ  أمنية، أصبحت افتة، فقد كشفت 
ألف ئسرا يلي  100القناص العاشرص في التلفتيون ا سرا يلي، نقاًل عن مصادر رسمية أن هنا  نحو 

معظمهم من الشبان والعلمانيين. وتعتبر  غادروا ئسرا يل، ووجدوا لهم مأوى دا مًا في دول العالم
برلين العاصمة ا كثر شعبية في أوساطهم. وفي تقريرها قدمت القناص العاشرص فرقة موسيقية أسسها 

تم تصوير مشاهدها في « برلين»ووضعت أغنية ران عنوانها « شمامل»مهاجرون ئسرا يليون تدعى 
 أرب  قارات.
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ج السا د في أوساط الشبان ا سرا يلي، وتلقي الضوء على دواف  وكلمات ا غنية كافية لتعكس المتا
تركهم للبالد غير آبهين بالصهيونية. وبخالف الماضي، يجاهر هتاء الشبان ب ل  من دون خجل. 

 جل ما ا نبقى هنا.. يسألون في كل مكان.. يمكننا استقالل أول »وتقول ا غنية بالعبرية ما معنال: 
سنة  15اء، الجوان قاٍس وليس سهاًل.. الجارص تقطن بلوس انجلوس من  طا رص وتنفس الصعد

وتمتدح ال هان وبدون ندم.. كل عا د من خلف البحار يحدثني كم هو جميل هنا .. برلين برلين 
ن نسيت يدي اليوم سآتي الي  يا من تنتظرين، را حة اليورو والسالم والنور... جدي وجدتي لم  وان

عن الصهيونية فقط.. بل هربا من الموت، وا ن فهما بأنها ليست حياص..  يأتيا  سرا يل بحثاً 
يفضلوننا بعيدين على البقاء فقراء... ا ه ا هرون أدمغة وليس هروبًا مريحًا.. ه ا هرون م  
ا رجل، كي يبقى رأسنا مرفوعًا فوق وجه الماء، وحتى أبونا يعقون هرن لمصر حيث أجرص المسكن 

 «.راتن ضعفان..أقل بثلثين وال
ا خباري يشير فايدمان أن ا غنية ولدت على خلفية تتايد الحديث في « واا»وردًا على ستال موق  

ئسرا يل عن الهجرص، افتًا ئلى سماعه الكثير من قصص المهاجرين قبيل اتخا ل القرار بتر  
قرروا الرحيل ئلى برلين بشكل  قبلت مقترحًا بمرافقة عشرين شابًا ئسرا يلياً »ئسرا يل. ويتاب  القول 

جماعي لتسهيل اانتقال، ولكن عندها أدركت أنه طبيعي جدًا أن يبدل المرء شقته ويغير دولة بحثًا 
ويعبر فايدمان عن خيبة أمل أوساط شبابية كبيرص في ئسرا يل خرجت «. عن حياص أفضل له و وادل

اجتماعية  -اء ئصالحات اقتصاديةمطالبة بخفل مستوى المعيشة، وبمجر  1011للشوار  في 
وكانت تنتظر من حتن الطبقة الوسطى يش عتيد )يوجد مستقبل( أن يفي بوعودل اانتخابية، لكن 

 من دون جدوى، رغم مرور عام ونصف العام على اانتخابات.
ألف  10وه ا ما قاله أيضًا للقناص العاشرص شان ئسرا يلي غادر الى لندن، حيث يقيم اليوم نحو 

ئسرا يلي. يشار الى أن هنا  موقعًا عبريًا ضخمًا على الشبكة بعنوان غادر ئسرا يل 
«leaveisrael« يشكل منبرًا ودلياًل للمهاجرين ا سرا يليين وللتعاون في ما بينهم، وفيه يستخلص ،

 من قراءص شهاداتهم، أن أوساطًا منهم غادرت هربًا من الفرل الديني وغالء المعيشة والتوترات
 ا منية.

ه ا غيل من فيل من باتوا يعبرون جهرًا وعالنية عن نيتهم مغادرص أرل باتوا يكتشفون يومًا بعد 
، وبالطب  فهي ليست دولة «أرل ا جداد»أو « أرل الميعاد»يوم، أنها لم تكن ولن تكون يومًا 

النظر عن دياناتهم، بقدر ما هي دولة مواطنيها الفلسطينيين بغل « الدولة اليهودية»أو « اليهود»
وقد غيبوا وغيبت ئرادتهم السياسية ردحًا طوياًل من التمن  وبانتظار تجسيد ه ل ا رادص ستبقى 
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ا رل الفلسطينية تلفظ الغتاص، وترفل وجودهم بين جنباتها. ففلسطيننا ليست البيت ا من ليهود 
لن تكون ك ل ، في يوم من ا يام.. العالم، وقد جربوا أن تكون ئسرا يل هي بيتهم ا من، فلم تكن و 

وبحسن جدعون ليفي في مقالة أخيرص له، فمن ألبير )ئشارص ئلى اليهود الصهاينة( يغادر ا ن، بينما 
 يبقى محمد )الفلسطينيون( هنا وسيبقون هنا بعد أن يغادر الصهاينة.

19/9/4114، المستقبل، بيروت  
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تسعنات حيف  
، من أساسها. فقد «نيريم»آن الماضي تغيرت حياص كل الناس ال ين يعيشون في كيبوتسي،  19في 

أتهقت رشقة ق ا ف هاون متواصلة في آخر ساعة قبل الهدنة، أتهقت روحي اثنين من اعضاء 
تي الكيبوتس، وجرحت ُمركت التدبير ااقتصادي غادي يركوني جرحا بليغا. وكانت الكارثة الفظيعة ال

وقعت في قلن الكيبوتس بالقرن من بيوت ااواد حقا وعلى  ل  النحو من العنف والمأساوية، كانت 
وما تالت أسى عميقا لمجتمعنا الصغير. فحلقات الثكل والفقدان لها صلة بالجمي ، والفراغ ال ي نشأ 

 يرفل اامتالء.
 نه حتى لو كنا نعلم  ل  من قبل  من القاسي على نحو خاص الشعور الجارح بأن بيتنا لم يعد آمنا
الخطر ملموسا ا ن وأثمانه  أصبح)وليس من الصدفة أننا جلونا من هنا م  أبنا نا في الحرن(، فقد 

حاضرص مهددص على الدوام. وا يوجد هنا والد ا يسأل نفسه هل من الصوان وااخالقي تربية ااواد 
 ي  هنه سيناريوهات أقسى.على ه ا القرن من خط النيران، وا يتخيل ف

كانت الحرن  وان االنار.  ئطالقونحيا جميعا في نيريم وغالف غتص في تأهن متوتر استعدادا لتجديد 
قد انتهت في دوا ر جغرافية أبعد فان من المشتر  بين الجمي  هنا الشعور أننا في مهلة وأننا فوق 

على الهدنة قيل ئن الطرفين يفترل أن  برميل متفجرات قد ينفجر في كل لحظة. حينما تم التوقي 
يجتمعا في خالل الثالثين يوما بعد  ل  للتفاول في تسوية سياسية دا مة بعيدص المدى في غتص أو 

 كما قال ر يس الوتراء.« أفق سياسي»في احرات 
وم   ل  لم تلح في ااسبوعين ونصف التي مرت من   ل  الحين أية اشارص الى أنه تجري اتصاات 

رمي الى دف  ه ل التسوية قدما. ونحن في النقن الغربي نستمد من معلومات وسا ل ااعالم، وتن ر ت
اتفاق بعيد  بمحراته ل المعلومات بتالشي تدريجي للتصريحات التي تحدثت عن التتام اسرا يلي 

 اتفاق شهد ر يس الوتراء ووتير الخارجية ايضا بأنه ضروري ومطلون. –المدى 
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سلو  اشكالي  وبمتاءالى المشاعر القاسية بفقدان الثقة واامن بالحكومة والجيش وهك ا يضاف 
اانفاق، وخطبة شقا ق النعمان لر يس ااركان، ورفل  كمخفاق« )الجرف الصامد»طوال عملية 
حتى في ه ل المرص   سرا يلفي غالف غتص(، يضاف شعور مقلق بأنه ليس  الطوارئاعالن حالة 

ال، استراتيجية واضحة حقيقية، وا توجد رتيا وتعامة مصممة على احرات أهداف بعد انتهاء القت
 أُعلمت قبل  ل  وا وعد بأمن النقن الغربي.

سنخرج نحن سكان النقن الغربي بعد خروج السبت بمسيرص احتجاج على عدم وجود سياسة اسرا يلية، 
ى القيادص رتية لمدى بعيد وحلوا وسنخرج لنصرخ بأننا غير مستعدين للصمت بعد ا ن ولنطلن ال

لمدى بعيد وتعامة مبادرص  ات رتيا تغير الواق . ونحن نطلن أن يستغل متخ و القرارات الحسم 
العسكري ال ي ُأحرت في غتص كما تعم نتنياهو لحسم سياسي بتسوية دا مة تمنحنا الهدوء واامن 

، ونحن ندعو كل سكان اسرا يل الى المجيء والنماء عشرات السنين ا الى الجولة العسكرية التالية
 والسير في المسيرص معنا.

11/9/4114اسرائيل اليوم   
19/9/4114القدس العربي،   

 
 :كاريكاتير .64

 

 
 11/9/4114فلسطين أون الين، 

 


