
 

 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  

  
 
 

 مليارات دوالر أميركي إلعادة إعمار غزة 4الحكومة: نسعى لجمع 
 لقاء بين فتح وحماس في القاهرة منتصف األسبوع: األحمد

 حسن خريشة انتهت من دون نتيجة نائباللجنة التحقيق في إطالق النار على 
 سنوات لبحث ملف الحدود 3: نتنياهو منع اجتماعي بعباس قبل زبيري

 ي في خطرتدهور الوضع الصحي لعدد من األسرى وحياة الشوبكهيئة شؤون األسرى: 

واصل أبو يوسف: دور السلطة 
الفلسطينية مؤقت واآلن انتهى 

 ويجب االنتقال إلى الدولة
 

 4... ص 

 3347 21/9/2014 حداأل



 
 

 

 

 
           2ص                                     3347 العدد:     21/9/2114 حداأل التاريخ:

 

  السلطة:
 5 مليارات دوالر أميركي إلعادة إعمار غزة 4الحكومة: نسعى لجمع   .2
 6 نائب حسن خريشة انتهت من دون نتيجةاللجنة التحقيق في إطالق النار على   .3
 7 ن من غزةيام": إفادات الناجين تكشف المتورطين في تهريب المهاجريالمالكي لـ "األ  .4
 9 األحمد: لن نسمح باستغالل المخيمات لضرب األمن في لبنان  .5
 11 قرية بدوية شرق مدينة القدس 23االحتالل دّمر أكثر من : وزارة الخارجية  .6
 11 على األوضاع الفلسطينية يسياإندون"التشريعي" يطلع وفدًا برلمانيًا   .7

 
  المقاومة:

 11 لقاء بين فتح وحماس في القاهرة منتصف األسبوع: األحمد  .8
 11 حماس تطالب الحمد هللا بإثبات تهديدات الدول المانحة  .9
 12 في القاهرة قائم حتى اآلن ء مع حماسفتح: خيار تنظيم اللقا  .01
 13  أبو ليلى لـ"قدس برس": تدهور المصالحة سيصعب عمل وفد مفاوضات التهدئة   .00
 13 موقع عبري: حماس استأنفت تجاربها الصاروخية  .02
 14 لنضال يطلع سياسيين مصريين على المستجدات الفلسطينيةاألمين العام لجبهة ا  .03
 14  في مجدليون: أمن المخيمات من أمن لبنان  "جبهة التحرير"وفد   .04
 15 فصائل وللتشكيك في إنجازات المقاومةالتعليمات جديدة للعمالء للتفرقة بين : "المجد األمني"  .05
 16 المصالحة الفلسطينية في تقاطع نيران محلية واقليمية": الحياة"  .06

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 11 2115 : قريبون من االتفاق على الميزانيةلبيد  .07
 11 سنوات لبحث ملف الحدود 3: نتنياهو منع اجتماعي بعباس قبل زبيري  .08
 19  "إسرائيل" األربع التي خاضتها لحروبلمليار شيكل تكلفة مباشرة  25عاموس هرئيل:   .09
 19 تتوقع مفاوضات صعبة مع الفلسطينيين في القاهرة "إسرائيل"  .21
 21 ل" تحتفي بتحالفها مع أذربيجان"إسرائي  .20
 21 تخطط لبناء جدار عالي التقنية على الحدود مع األردن "إسرائيل" ":وورلد تريبيون"  .22
 21 الهدوء لسنوات طويلةسياسة مع غزة تضمن بتسوية الحكومة  يطالبون "غالف غزة" مستوطنو  .23
 22 غالبية "الليكوديين" يريدون مبادرة من نتنياهو تقود الى قيام دولة فلسطينيةاستطالع:   .24
 22 سرائيليين يخشون على مستقبلهم االقتصاديغالبية اإلاستطالع لـمكتب اإلحصاء اإلسرائيلي:   .25
 23  ش اإلسرائيلي يؤكد سقوط إحدى طائراته في لبنان الجي  .26

 
  :األرض، الشعب

 23 األسرى يهددون بالتصعيد ردًا على سياسة التنكيل الجماعي بحقهمقراقع:   .27



 
 

 

 

 
           3ص                                     3347 العدد:     21/9/2114 حداأل التاريخ:

 

 23 ي في خطر كتدهور الوضع الصحي لعدد من األسرى وحياة الشوبهيئة شؤون األسرى:   .28
 24 لألضرابالعيساوي يهدد بالعودة األسير سامر   .29
 24 "سـرائيل"إالصادر عن  "القومية اآلرامية"الكنيسة االرثوذكسية تدين مشـروع   .31
 25 تشفياتهافي غزة يشل مس شركات النظافة إضراب عمال  .30
 25 روضة وحضانة حرم آالف األطفال من االستفادة من خدماتها 75غزة: تدمير   .32
 26 في القدس خالل شهرينفلسطينيًا قاصرًا  261اعتقال هآرتس:   .33
 26 لدعم قطاع غزة مفتوحاً  مدرسة مقدسية تخصص يوماً   .34

 
  ثقافة: 
 26 ذا كنت وطنياً" في جامعة بيرزيتإ"معرض افتتاح   .35

 
  : رياضة
 27 2114رياضيًا في دورة األلعاب االسيوية  11الرجوب: نشارك بحوالي   .36

 
  مصر: 

 21 .. واستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"ضافة لقاءات المصالحة بين فتح وحماساست: مصر  .37
 

  األردن: 
 21 إلى غزةوصولنا منعت  السعود: سنعود إلى عمان بسبب تهديدات أمنيةالنائب يحيى   .38
 29 لطبية لألهل في غزةيباشـر بتقديم الخدمة ا "32غزة "مستشفى   .39

 
  عربي، إسالمي:

 31 عبر معبر رفح وقف إدخال مواد البناءب االونروا عمار غزة تستهجن دعوةاللجنة القطرية إلعادة إ  .41
 31 ةفلسطينيا أصيبوا خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على غز  21وصول تركيا:   .40

 
  دولي:
 31 برلماني أوروبي يطالب العالم بوضع حد للجرائم اإلسرائيلية  .42
 31 اإلسرائيلي متناقضة - موقع "موندويس" االمريكي: سياسة واشنطن بشأن الصراع الفلسطيني  .43

 
  حوارات ومقاالت:

 32 فايز أبو شمالة ...ضاعت الضفة الغربية على عينك يا مفاوض  .44
 33 عوني صادق... نتنياهو وحزبه وائتالفه  .45
 36 رضا حمودة... كيف احتلت إسرائيل مصر اقتصاديا  .46



 
 

 

 

 
           4ص                                     3347 العدد:     21/9/2114 حداأل التاريخ:

 

 31 رنياعناحوم ب... انتفاضة األطفال  .47
 

 44 :كاريكاتير
*** 

 
 واصل أبو يوسف: دور السلطة الفلسطينية مؤقت واآلن انتهى ويجب االنتقال إلى الدولة .0

فيما يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن خالل يومين ويلتقي : كفاح زبون -رام هللا
ويضعه أمام الخيارين المتبقيين له، دولة أو مواجهة دبلوماسية، وزير الخارجية األميركي جون كيري 

تتواصل المشاورات التي يجريها الفلسطينيون مع الدول العربية والكتلة اإلسالمية ودول أميركا 
الجنوبية ودول عدم االنحياز في األمم المتحدة لضمان مشروع قرار في مجلس األمن يطلب بشكل 

 ألراضي الفلسطينية في مدة زمنية محدودة.واضح إجالء إسرائيل عن ا
وقال عضو اللجنة السياسية الفلسطينية العليا، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو 

 «.المشاورات مستمرة على كل الصعد من أجل تقديم مشروع قرار في مجلس األمن»يوسف: 
 22كاملة وواضحة في خطابه في الرئيس سيعرض خطته ورؤيته «: »الشرق األوسط»وأضاف لـ

 «.الحالي في األمم المتحدة، لكن مشروع القرار ما زال بحاجة إلى وقت وسيقدم إلى مجلس األمن
وينص مشروع القرار الذي يعمل الفلسطينيون على تقديمه إلى مجلس األمن على الطلب من 

بالجالء عن أرض الدولة المجلس إلزام إسرائيل بصفتها دولة عضو في األمم المتحدة )محتلة( 
العضو فلسطين التي يقع عليها االحتالل وفق مدة زمنية محددة باالستناد إلى قرارات سابقة في هذا 

 الصدد.
هناك مجموعة كبيرة من القرارات ترفض حكومات االحتالل تنفيذها، وهذه »وأوضح أبو يوسف: 

د أن نستثمر االعتراف بنا وأن نحن نري»وأضاف: «. أصبحت اآلن من مسؤولية المجتمع الدولي
يجب اآلن. ولم يعد ممكنا تأجيل ذلك. يجب نقل الفلسطينيين من »وتابع: «. نجسد واقع الدولة

السلطة إلى الدولة، السلطة وجدت من أجل اتفاقات مؤقتة ودورها كان مؤقتا كذلك، واآلن انتهى هذا 
 «.الدور، يجب إقامة الدولة

لسلطة، واكتفى بالقول إن دورها انتهى. لكن مصادر مطلعة قالت ولم يشر أبو يوسف إلى حل ا
إن خطة أبو مازن تضع حدا لدور السلطة، أما عن طريق إقامة دولة وانتهاء « الشرق األوسط»لـ

السلطة أو عن طريق مواجهة مفتوحة إذا مضى في الخطة إلى نهايتها قد تفضي إلى انهيار 
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لتوجه إلى مجلس األمن فإن البديل هو االنضمام إلى الجنايات إذا فشل ا»وقالت المصادر:  السلطة.
 «. ومنظمات أخرى وهو ما يعني باختصار أن مواجهة قاسية تنتظرنا

كيري أبلغ الوفد الفلسطيني الذي التقاه في واشنطن أنه يرفض الخطة ويفضل »وقال أبو يوسف: 
يتو( في مجلس األمن ضد إقامة نحن قلنا إذا استخدم األميركيون الـ)ف»وأضاف: «. مفاوضات

الدولة، سنذهب إلى المعاهدات الدولية وسنتحلل من االتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها السياسية 
ويرى أبو يوسف أن المفاوضات استنفدت وفشلت، وأن «. واألمنية. هذا قاله أبو مازن بوضوح

  الخطة الحالية هي بديل استراتيجي للمفاوضات.
الرئيس األميركي باراك أوباما شخصيا حذر أبو مازن في وقت سابق من : »وقالت المصادر

 «.موضوع الجنايات وقال له إنها ستكون مواجهة مع الواليات المتحدة
 الفلسطينيين نهاية السلطة المنهكة ماليا. المسؤولينوقد تعني هذه المواجهة بحسب كثير من 

21/9/2114، الشرق األوسط، لندن  
 
 مليارات دوالر أميركي إلعادة إعمار غزة 4عى لجمع الحكومة: نس .2

عقب مصادقة مجلس الوزراء برئاسة د. رامي الحمد هللا على الخطة  :الحياة الجديدة –رام هللا 
المبكر وا عادة اعمار غزة، قدرت الحكومة الفلسطينية أن اعادة اعمار قطاع غزة  لإلنعاشالوطنية 
 مليارات دوالر على األقل. 4ستكلف 

اعمار غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء  إلعادةوتم اعداد هذه الخطة من قبل اللجنة الوزارية العليا 
وزارة ومؤسسة وطنية وفريق  20ووزير االقتصاد الوطني د. محمد مصطفى ولجنة فنية مكونة من 

 خبير غالبيتهم في غزة. 200من  أكثرمكون من 
الدولي لتحقيق رؤيتنا الطموحة والهادفة إلعادة إعمار وقال د. محمد مصطفى "سنسعى لجمع الدعم 

تشرين األول المقبل" كما أكد على  12غزة، وذلك خالل مؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة في 
 "أننا سوف نعيد بناء غزة أفضل مما كانت عليه".

يومًا يعتبر غير  11ر ومن الجدير بالذكر أن حجم الدمار الذي خلفه العدوان اإلسرائيلي الذي استم
تقريبا  –مليار دوالر  1.9مسبوق، حيث ستبلغ تكلفة إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية وحدها 

صالح المتضرر منها الى  نصف المبلغ االجمالي المقدر، كما ستصل تكلفة إعادة إعمار المنازل وا 
من المنازل في غزة قد  %11 ما يزيد على المليار دوالر، حيث أكد د. مصطفى أن: " ما يقارب من

مواطن من شعبنا في غزة  101،000تضرر أو تدمر بالكامل، هذا يعني بأن ما يزيد على ال
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مشردين بال مأوى، ومع اقتراب فصل الشتاء سيصبح توفير المالجئ لهؤالء األشخاص أولوية 
 قصوى يجب العمل عليها فورًا". 

الر لدعم االحتياجات االنسانية، االجتماعية، مليون دو  700كما قدرت الحكومة حاجتها إلى 
الصحية والتعليمية لعشرات اآلالف من ابناء الشعب الفلسطيني الذين فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم 
وأفرادًا من عائالتهم خالل العدوان، ما أدى إلى زيادة مطردة بأعداد الفقراء والمحتاجين والمشردين 

، وتعمل الحكومة كذلك بأقصى سرعة على إعادة تفعيل خدمات واألشخاص ذوي اإلعاقة واأليتام
التعليم والصحة لالستجابة لالحتياجات الطارئة للمواطنين هناك، كما ستعمل على رفع مستوى هذه 

 الخدمات لالستجابة لالحتياجات الجديدة والقديمة. 
ية يعتبر كذلك أولوية وأضاف الدكتور مصطفى بأن "إعادة تنشيط االقتصاد ودفعه باتجاه اإلنتاج

دوالر أميركي بهدف  1.2للحكومة الفلسطينية"، حيث يهدف برنامج الحكومة إلى تخصيص حوالي 
تمكين القطاعات االقتصادية اإلنتاجية من النهوض والعودة إلى العمل وتوفير الغذاء والسلع 

 األساسية وتوفير فرص العمل والمشاركة بعملية إعادة اإلعمار.
وزيادة القدرة التشغيلية  الحكومةمليون دوالر لقطاع  200الخطة أنها بحاجة إلى كما قدرت 

 لمؤسسات حكومة الوفاق الوطني والحكم المحلي لضمان االستجابة الفاعلة الحتياجات المواطنين.
وتم إعداد الخطة الحكومية بناء على عملية تقييم سريعة لألضرار من خالل فرق عمل في غزة من 

والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص الفلسطيني عبر األسابيع الخمسة األخيرة. وأشار  الوزارات
الدكتور مصطفى إلى أنه "كما تظهر هذه التقييمات، فإن غزة كانت تعاني من أزمة شديدة قبل بدء 
العدوان نتيجة لسبعة أعوام من الحصار واالعتداءات المتكررة، وهذا يعتبر السبب الرئيسي في أن 

 ". 2001كلفة هذا المخطط يفوق بثالثة أضعاف التقديرات التي تلت العدوان عام ت
21/9/2114، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 نائب حسن خريشة انتهت من دون نتيجةاللجنة التحقيق في إطالق النار على  .3

س الفلسطيني قال النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة إن اللجنة التي شكلها الرئي": المستقبل"
محمود عباس للتحقيق في محاولة اغتياله قبل ثالثة أسابيع، لم تصل إلى إي نتيجة تذكر، مشيرًا 

 إلى أن من يمتلك السالح في الضفة هو األجهزة األمنية وبعض المقربين منها.
من أطلق رصاصات الغدر »عقده في رام هللا، إن  أمسوأضاف خريشة خالل مؤتمر صحافي 

وأوضح ان «. ًء أمنيًا وماليًا ممن أعطاه التعليمات ومن يمتلك ذلك قطعيًا متنفذيمتلك غطا
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التحريض والكراهية واألحقاد والشخصنة واالنقسام أحد أهم األسباب للفالتين والمنفلتين وترجمت هذه »
 «.الثقة إلى رصاصات غدر
لحين أثناء خروجه نار في الرابع من الشهر الجاري، من قبل مس إلطالقوكان خريشة تعرض 

 هللا.متر من منزل رئيس الوزراء رامي الحمد  100صباحًا من بيته في طولكرم، وعلى بعد 
نما رسالة موت»وأكد خريشة أن   «.هذه المحاولة لم تكن رسالة صمت وا 

21/9/2114، المستقبل، بيروت  
 
 ين من غزةيام": إفادات الناجين تكشف المتورطين في تهريب المهاجر المالكي لـ "األ .4

رياض المالكي: إن حادثة غرق  عبد الرؤوف ارناؤوط: قال وزير الشؤون الخارجية د. -باريس 
السفن األخيرة كشفت عن ظاهرة هجرة عائالت من قطاع غزة، مشددًا على أهمية إجراء تحقيق 
ل عميق وتفصيلي في الحادثة بما في ذلك اتهامات لبعض أفراد أمن حماس على معبر رفح بتسهي

 عبور أشخاص عبر المعبر بتحويالت طبية مقابل أموال.
وقال المالكي في حديث لـ "األيام": "الحكومة والقيادة تتحمل مسؤوليتها في الوصول إلى حقيقة هذه 
المأساة ومن يقف وراءها، وبالتأكيد يجب أن نقف على حقيقة هذا الموضوع، هناك جدية كاملة من 

مأساة، ولهذا السبب فإن هناك تحركا كبيرا على مستوى سفاراتنا وعلى قبلنا في التعامل مع هذه ال
 مستوى حكومات عدد من الدول وهناك وفود خرجت وتخرج وهذه تعليمات واضحة".

ولفت د.المالكي إلى انه "يجب أن نتعامل وفق القانون، وان كان هناك أفراد ينتمون لحركة حماس 
ال يعني أن الحكم على حركة حماس بقدر ما نتحدث عن استغلوا وظائفهم وأماكن وجودهم فهذا 

تصرف أفراد، ولهذا السبب نحن نتوقع من حركة حماس أن تتعاون، كما يجب أن يتعاون الجميع، 
مع هذا التحقيق الذي يجب أن يأخذ مجراه، وهي قضية مجتمعية ويجب أن نتعامل معها خاصة 

 غرق السفن".وأننا نتحدث عن فقدان من أبناء شعبنا نتيجة ل
وأشار المالكي إلى "أنها المرة األولى التي نرى فيها ظاهرة هجرة عائالت من قطاع غزة، ولكن هي 
ظاهرة شاهدناها في سورية من خالل الفلسطينيين الذين خرجوا من سورية، وبالتالي هي تكرار لمثل 

من الضرورة بمكان هذه الظاهرة ولكن هي ظاهرة جديدة على شعبنا في قطاع غزة، وأعتقد أن 
البحث عن أسبابها، فلماذا اآلن نتحدث عن هجرة عائالت بشكل كامل في قطاع غزة مع انه في 
السنوات الماضية كنا نتحدث عن أفراد يخرجون ومن ثم عندما يستقرون في الدول األوروبية فإنهم 

 ".يستدعون باقي أفراد عائالتهم ولكن اآلن هو خروج جماعي بمن فيهم األطفال
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وبالنسبة لتورط أفراد من أمن حماس في تهريب أشخاص من غزة، قال: "لدينا اآلن أقوال بعض 
الناجين، ونحن نأخذ أقوالهم بثقة ألن ليس هناك من أسباب أو من دواع أو مبررات لعدم قول 

جهة، الحقيقة، خاصة ان هؤالء قد فقدوا عائالتهم، وبالتالي هم يريدون أن يقولوا الحقيقة هذا من 
ومن جهة ثانية يجب أال نقفز عن التحقيق والتحقق من مثل هذه األقوال التي هي حتى هذه اللحظة 
ادعاءات، وهذا يستدعي منا كحكومة أن تشكل لجان تحقيق للتأكد من مثل هذه األقوال 

 والمعلومات".
اع غزة وتحديدًا وتابع: "وهذا يستدعي التواصل والتحقيق مع كل هؤالء بمن فيهم األسماء داخل قط

في خان يونس ممن سهلوا فكرة الهجرة وشجعوا هؤالء على الهجرة وهم الذين قاموا باإلجراءات 
األولى أو هؤالء الموجودين على معبر رفح الذين سهلوا عملية الخروج مقابل ألف دوالر للفرد وهؤالء 

ن على المعبر في قطاع تحديدا، حسب أقوال الناجين، هم من عناصر امن حركة حماس المتواجدي
غزة أو الذين وفروا التحويالت الطبية.. هذه معلومات ومعطيات يجب أن نتحقق منها ونتابعها بكل 
تفاصيلها ومن ثم ننتقل بالتنسيق مع الجانب المصري حول من سهل العملية على الجانب المصري، 

استأجر لهم شقق في اإلسكندرية من استقبل هؤالء عندما عبروا معبر رفح ونقلهم حتى اإلسكندرية و 
ونقلهم بعد ذلك في حافالت صغيرة حتى منطقة الرشيد قرب اإلسكندرية ومن ثم من هناك استقلوا 

 السفن، من المسؤول عن ذلك؟".
وزاد بهذا الشأن، "لدينا أسماء وأرقام هواتف موجودة في مصر ونتابعها مع الجهات المصرية 

طيات، وأيضًا مع الجانب األوروبي في ايطاليا ومالطا واليونان الذين الرسمية للتأكد من كل تلك المع
ما زالوا متحفظين على من تم إنقاذهم من تلك السفن ويجب أن يكونوا شهود على جريمة غرق 
السفينة واعتقد أننا بدورنا كجهات فلسطينية مسؤولة وكجهات مصرية مسؤولة يجب أيضا أن نتابع 

ث وتفصيلي مع كل تلك الجهات سواء أكان في قطاع غزة أو في الموضوع بشكل رسمي وحثي
الجانب المصري إللقاء القبض والتحفظ على كل من ذكر اسمه أو هو جزء عصابات التهريب للتأكد 
ألنه حسب األمم المتحدة فان ما حدث هو جريمة ضد اإلنسانية وبالتالي تستحق كل االهتمام وكل 

ت في مثل هذه الجريمة أن يحاسب وهذه قضية يجب أن نتابعها المتابعة وكل شخص أو جهة ساهم
 بكل التفاصيل".

21/9/2114، األيام، رام هللا  
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 األحمد: لن نسمح باستغالل المخيمات لضرب األمن في لبنان .5

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي أمس، 
ممثل الرئيس الفلسطيني في اإلشراف على الساحة الفلسطينية « فتح»مركزية لحركة عضو اللجنة ال

في لبنان عزام األحمد، على رأس وفد ضم: السفير الفلسطيني أشرف دبور، الوزير رمزي الخوري 
وأمين سر فصائل منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية فتحي أبو العردات، في زيارة أعرب خاللها 

المواقف والمبادرات التي اتخذها »اعي عن شكر الفلسطينيين وتقديرهم قيادة وشعبًا على كل الوفد للر 
 ».غبطته دعمًا للقضية الفلسطينية وال سيما الزيارة الرعوية التي قام بها الى األراضي المقدسة

ره، وهي القيادة الفلسطينية حريصة كل الحرص على أمن لبنان واستقرا»بعد اللقاء، أكد األحمد أن 
ملتزمة بالتعاون مع السلطات اللبنانية واألجهزة األمنية وخصوصًا الجيش اللبناني لتثبيت هذا األمن 

، موضحًا أن زيارة الوفد »لبنان داخل المخيمات وقطع الطريق أمام أي مستفيد يعمل ضد مصلحة 
عباس( والشعب هي لننقل اليه تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني أبو مازن )محمود »للراعي 

الفلسطيني. والكلمات التي أطلقها غبطته في فلسطين أثناء زيارته، كانت بمثابة درس لنا في 
نهاء االحتالل   .»اإلسرائيلي الصمود والعطاء والتضحية من أجل تحرير أرضنا وا 

لبنانية، وعن وضع المخيمات الفلسطينية في الداخل اللبناني وتأثرها باألحداث التي تشهدها الساحة ال
لبنانية  -كل المحاوالت التي جرت للزج بالمخيمات الفلسطينية في صراعات لبنانية »أكد األحمد أن 

أو تفجيرات داخل لبنان لمصلحة قوى إقليمية، أفشلناها جميعها. ومنذ أشهر عدة لم تعد ترد أي 
فصائل الفلسطينية أخبار عن اغتياالت أو تفجيرات داخل المخيمات، وهذا دليل أكيد على وعي ال

جميعها لحقيقة الوضع. وتحصينًا لهذا األمر شكلنا منذ فترة داخل أكبر مخيم للفلسطينيين في لبنان، 
وهو مخيم عين الحلوة، القوة األمنية الموحدة من كل الفصائل الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية 

اللبنانية واألجهزة األمنية اللبنانية وعلى  لتأكيد استتباب األمن الذي يتم بالتنسيق الكامل مع الحكومة
الرهان على المخيمات الفلسطينية هو رهان خاسر ألن أمن »، معتبرًا أن »اللبناني رأسها الجيش 

المخيمات هو جزء من أمن هذا البلد واستقراره. ونقولها دائمًا نحن كفلسطينيين بكل تواجدنا وكل 
سلطة الدولة اللبنانية والقانون اللبناني. واألمن داخل  فصائلنا وكقيادة شرعية، نقول نحن تحت

المخيمات يتم بالتنسيق بيننا وبين الدولة اللبنانية. ولن نسمح ألي خارج عن القانون أن يستغل 
 «.المخيم لضرب األمن والسلم األهلي في لبنان

21/9/2114، المستقبل، بيروت  
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 رية بدوية شرق مدينة القدسق 23االحتالل دّمر أكثر من : وزارة الخارجية .6

قرية بدوية شرق  23أفادت معطيات فلسطينية رسمية أن قوات االحتالل اإلسرائيلي دمرت أكثر من 
. مشيرة إلى أن االحتالل دّمر أيضًا أكثر من االستيطانيمدينة القدس المحتلة ألغراض التوسع 

 .2014الجاري ( بيتًا بدويًا، واغلقت عديد المدارس منذ بداية العام 310)
ترحيل »إلى أن االحتالل يقوم بكل ذلك لغرض  الفلسطينيةولفتت وزارة الخارجية في السلطة 

ويعمل »التجمعات البدوية الفلسطينية من المنطقة الشرقية للقدس ونقلهم إلى غور األردن. مبينة: 
 «.معاتاالحتالل على الحيلولة دون وصول المساعدات اإلنسانية واإلغاثية لهذه التج

( C( ومناطق )E1إفراغ مناطق )»وقالت الوزارة، أن االحتالل ينفذ مخططات وسياسات تهدف لـ 
، وعمليات تهويد األرض االستيطانيمن التجمعات البدوية الفلسطينية، ألغراض التوسع 

 «.الفلسطينية
21/9/2114، الدستور، عّمان  

 
 ألوضاع الفلسطينيةعلى ا إندونيسيا"التشريعي" يطلع وفدًا برلمانيًا  .7

"األيـام": أطلع أعضاء في المجلس التشريعي، برئاسة عبد هللا عبد هللا، في رام هللا، أمس،  -رام هللا 
 على تطورات األوضاع في فلسطين. إندونيسياوفدًا برلمانيًا 
شخصا  23، إضافة إلى صديق، نائب رئيس البرلمان، رئيس الوفد، محفوظ اإلندونيسيوضم الوفد 

مثلون أحزاب: الوطني، والشفافية، والديمقراطي، والعدالة، بحضور النواب: خالدة جرار، وجمال ي
 حويل، ووليد عساف، وعبد الرحيم برهم.

ترى أن المصالحة من أسس النجاح للعملية  إندونيسياأهمية الزيارة وأن  صديقمن جهته، أكد 
ل واألبرياء في غزة، ونشعر اآلن بالسعادة ألنكم السياسية، وقال: "لقد تأثرنا بشدة عندما قتل األطفا

تعملون في إطار موحد، فالوحدة الفلسطينية تجعلنا نعمل بقوة أكثر في أروقة المجتمع الدولي كما 
 ".2012وقفنا إلى جانبكم أثناء التصويت لصالح دولة فلسطين في األمم المتحدة العام 

الفلسطينية النائب المزمل يوسف، إن اللجنة التي  سيةاإلندونيبدوره، أوضح رئيس اللجنة الثنائية 
تعمل في عدة مجاالت  2001، بعد الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة العام 2009تأسست العام 

يصال المساعدات الدائمة للشعب الفلسطيني ولغزة تحديدا، وتقديم  مثل زيارة الضفة وغزة والقدس، وا 
 منح للطلبة.
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أن الدورة الجديدة للبرلمان ستدعم فلسطين بشكل كامل عبر األطر السياسية  ياإلندونيسوأكد الوفد 
 سيكون قريبا في الضفة. إلندونيسياوالدولية والمحلية، وأضافوا إن مكتب التمثيل الدبلوماسي 

21/9/2114، األيام، رام هللا  
 
 لقاء بين فتح وحماس في القاهرة منتصف األسبوع : األحمد .8

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام األحمد، اليوم السبت، إنه  :وت كومالقدس د-رام هللا
اتفق مع المصريين على عقد لقاء مع حركة حماس منتصف األسبوع الجاري، وذلك من اجل 

 استكمال ملف المصالحة.
ح، وأضاف األحمد في بيان صحافي، أن اللقاء سيعقد في القاهرة، وذلك بناء على طلب من حركة فت

ووفق جدول اعمال متفق عليه لمعالجة كافة القضايا العالقة وإلزالة كافة العراقيل التي اعترضت 
 عمل حكومة الوفاق الوطني، وضمان االستمرار في تنفيذ اتفاق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية.

ائيلية غير وأشار إلى أنه من المتوقع بعد ذلك اللقاء أن تستأنف المفاوضات الفلسطينية االسر 
المباشرة التي تتم برعاية مصرية، وذلك استكماال للجهود السابقة التي قامت بها مصر وتوجت باتفاق 

 .الشهر الماضيمن  22النار في الـ  إطالقوقف 
21/9/2114القدس، القدس،   

 
 حماس تطالب الحمد هللا بإثبات تهديدات الدول المانحة .9

"حماس"، رئيس حكومة التوافق رامي الحمد هللا بإبراز أي  طالبت حركة المقاومة اإلسالمية :غزة
مراسالت أو وثائق رسمية، تثبت تهديد الجهات المانحة بقطع المساعدات عن السلطة إذا صرفت 

 رواتب موظفي غزة.
(: "تصريحات 9-20وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي، اليوم السبت )

ل المانحة هددت بقطع المساعدات عن السلطة إذا صرفت الرواتب لموظفي غزة الحمد هللا بأن الدو 
 هي مجرد ادعاءات ال أساس لها من الصحة".

وأضاف: "على الحمد هللا أن يبرز أي مراسالت أو وثائق رسمية من الجهات المانحة بهذا 
 الخصوص، إذا أراد أن يبرهن على صحة ادعائه".

21/9/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 في القاهرة قائم حتى اآلن فتح: خيار تنظيم اللقاء مع حماس .01

قالت آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن خيار عقد اللقاء الثنائي بين  حسن جبر:
حركتي فتح وحماس في القاهرة مازال قائما مؤكدة أن الخيار حتى اآلن لم يحسم بعد بسبب وجود 

 ن فتح ومصر.مشاورات متواصلة بي
نهاء معاناة المواطنين؛ لذلك تجري نقاش  وأكدت حمد لـ "األيام" أن "فتح" معنية بنجاح هذا الحوار وا 
جدي حول عقده في القاهرة ألن القيادة المصرية هي التي رعت حوارات المصالحة دائما وهي التي 

وأضافت: "فتح" تعطي  غزة. تتابع ملف وقف إطالق النار الذي أنهى العدوان اإلسرائيلي على قطاع
أولوية لعقد اللقاء في القاهرة ألنها معنية بدور مصر وعمقها وحضورها األصيل وان لم يتم عقد 

 اللقاء في مصر سيعقد في غزة.
ونفت حمد ما صرح به محمد نزال عضو قيادة حركة حماس من رفض مصر عقد اللقاء على 

 ائمة ومصر لم تبلغ فتح برفضها.أراضيها مشيرة إلى أن االتصاالت ما زالت ق
وعن الملفات التي سيتم تناولها في هذا اللقاء وما يثار حولها قالت حمد أن الملفات واضحة وهناك 
نقاش ومشاورات بيننا وبين حماس حولها طرحت خالله حركة فتح جملة من القضايا المهمة ردت 

ش جدي ومعمق لكن لم يتم حسم عليها حماس بجملة تساؤالت وتفاصيل، مشيرة إلى وجود نقا
 النقاش في أي ملف من الملفات.

سيناقش ما يتعرض له أنصار فتح وحركة فتح من مضايقات ومنع مستمر في  إن اللقاءوقالت 
 قطاع غزة، الفتة إلى أن فتح ال تستطيع توزيع مجرد مساعدة صغيرة على أنصارها في غزة.

ح التي تتمتع بتأييد وجماهيرية عالية لتوزيع إغاثة وتابعت أنا أتحدى أن يتم السماح لحركة فت
صغيرة، منوهة إلى أن فتح غير قادرة على مساعدة أبنائها، وقالت "حماس تتحدث بشيء وتمارس 

 شيئا آخر على األرض".
من جهة أخرى سيناقش اللقاء دور حكومة التوافق الوطني ومهامها على األرض والتعقيدات التي 

ى أن اللقاء سيناقش أيضا قرار الشراكة في الحرب والسلم داعية إلى إيجاد شراكة تواجهها، منوهة إل
 جادة وحقيقية في أي قرار يمس بمستقبل الشعب الفلسطيني من خالل مشاركة كل الفصائل.

وأكدت حمد أن الحديث ال يدور عن اتفاق جديد على األرض بين حماس وفتح بل هناك حديث 
االتفاق، منوهة إلى ضرورة عدم الحديث في اإلطار العام عن الوحدة  حول تفاصيل واليات تنفيذ

 وممارسة شيء آخر على األرض.
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وقالت "إما أن تكون هناك شراكة حقيقية نلمسها في كل جوانب الحياة أو نقول ال توجد وحدة وطنية 
 ألننا ال نريد خداع المواطن، ونريد أن نكون أمناء مع أنفسنا وحركتنا وأبنائنا".

21/9/2114، األيام، رام هللا  
 
 أبو ليلى لـ"قدس برس": تدهور المصالحة سيصعب عمل وفد مفاوضات التهدئة .00

أكد عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات التهدئة في القاهرة، قيس أبو ليلى، أن تدهور أجواء  :الخليل
من شانه أن يصّعب المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" وحالة التراشق اإلعالمي بين الجانبين 
 عمل الوفد ويؤّثر على المفاوضات التي لم تحدد القاهرة موعدًا النطالقها بعد.

(، على أن 9|20وشدد أبو ليلى في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أدلى بها اليوم السبت )
أن الخالف الداخلي الفلسطيني سيؤثر سلبًا على تقدم مفاوضات التهدئة مع االحتالل، مشيرًا إلى 

هناك محاوالت تجري الحتواء الخالف بين حركتي "فتح" و"حماس" على الرغم من أن الطرفين 
يؤكدان التزامهما بالوفد وتمثيله في المفاوضات، غير أن الموقف يتطلب توحيد المواقف والذهاب 

 بوفد موحد وقوي وفق تقديره.
21/9/2114، قدس برس  

 
 وخيةموقع عبري: حماس استأنفت تجاربها الصار  .02

زعم موقع اخباري عبري، أن حركة المقاومة اإلسالمية حماس قد استأنفت، منذ الليلة الماضية، 
" إن تجارب التي نفذتها حماس يأتي في 0404وقال موقع " تجاربها الصاروخية داخل قطاع غزة.

 إطار االستعداد لمواجهة جديدة مع )إسرائيل(.
ي كانت تقوم بها حماس قبل الحرب األخيرة، حيث كانت وأضاف أن ذلك يأتي استمرارا للتجارب الت

تنفذ تجاربها كل عدة أيام باتجاه مناطق مفتوحة في القطاع وباتجاه البحر مشيرًا إلى أن حماس 
 تهدف من وراء هذه التجارب إلى زيادة دقة صواريخها واختبار مداها.

21/9/2114، فلسطين أون الين  
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 ل يطلع سياسيين مصريين على المستجدات الفلسطينيةاألمين العام لجبهة النضا .03

"وفا": اطلع األمين العام لجبهة النضال الشعبي، أحمد مجدالني، في العاصمة المصرية  -القاهرة 
القاهرة، رئيس حزب التجمع رفعت السعيد، ورئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، على آخر 

 ان اإلسرائيلي على قطاع غزة.مستجدات األوضاع الفلسطينية وتداعيات العدو 
وتحدث في لقاءين منفصلين عقدا في القاهرة حول خطة خارطة الطريق السياسية، والتحرك 

 الفلسطيني في األمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة ومكونات نجاح هذا التحرك.
ح المساعي السياسية، وأكد مجدالني أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية الفلسطينية، لضمان نجا

وكذلك أضواء تداعيات العدوان على قطاع غزة واإلسراع في حل االحتياجات األساسية واليومية وحل 
 القضايا الملحة للمواطنين في القطاع وا عادة األعمار.

من جهته، شدد السعيد على أهمية استعادة المبادرة السياسية، خصوصًا في ظل االهتمام الدولي 
بمكافحة اإلرهاب واعتبار ذلك أولوية على حساب القضية الفلسطينية واستعادة مسار واإلقليمي 

 السالم.
وتناول اللقاء مع صباحي المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خصوصًا تداعيات العدوان 
 اإلسرائيلي على قطاع غزة ومسؤولية كل األطراف لتقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني؛ لمواجهة
نتائج العدوان، خصوصًا اإليواء والدعم اإلنمائي واإلنساني، وحل القضايا الحياتية للمواطنين الحتواء 

 الموقف قبل انفجاره.
وركز اللقاء على معالجة قضية الوحدة الوطنية وأهمية ذلك لنجاح المساعي السياسية وضرورة 

 الوصول التفاق سياسي يعزز دور حكومة التوافق الوطني.
21/9/2114، ام، رام هللااألي  

 
 في مجدليون: أمن المخيمات من أمن لبنان "جبهة التحرير"وفد  .04

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا من جبهة التحرير الفلسطينية ": المستقبل"صيدا ـ 
برئاسة عضو مكتبها السياسي صالح اليوسف. حيث كان بحث مطول في المستجدات في األراضي 

 سطينية المحتلة وفي األوضاع في المخيمات.الفل
ثر وضعنا السيدة الحريري بآخر المستجدات والتطورات على الساحة » اللقاء تحدث اليوسف وقال: وا 

ايضا وضعناها بآخر المستجدات في المخيمات الفلسطينية بشكل عام »واضاف:  ». الفلسطينية
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الفلسطينية الموحدة لتحييد المخيمات  وفي مخيم عين الحلوة بشكل خاص والمبادرة الوطنية
الفلسطينية عن اية تداعيات سياسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.. فهناك قرار 
فلسطيني واضح وتوافق فلسطيني على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وكان اول بنود هذه 

يم عين الحلوة، من اجل تحصين امن المخيم وعدم المبادرة تشكيل القوة االمنية المشتركة في مخ
االنجرار الى اي فتنة تحاك من اي طرف كان، ألن امن مخيم عين الحلوة من امن الجوار وامن 

 «.المخيمات الفلسطينية هو من امن لبنان
كدنا ادانتنا لكل االعتداءات على الجيش المقاوم الوطني الجيش اللبناني الشقيق مما أ»وقال: 

رض من اعتداءات من قتل وذبح وخطف، وهذه ليست من شيم االسالم والمسلمين، وكان آخر يتع
هذه االعتداءات استشهاد جندي من الجيش اللبناني من مدينة صيدا من ال الخراط. ونحن باسم 

 «.قيادة جبهة التحرير الفلسطينية نحيي الجيش اللبناني المقاوم ونقف الى جانبه في السراء والضراء
21/9/2114، لمستقبل، بيروتا  

 
 فصائل وللتشكيك في إنجازات المقاومةالتعليمات جديدة للعمالء للتفرقة بين : "المجد األمني" .05

كشفت مصادر أمنية عن توجيهات جديدة وصلت للعمالء من قبل ضباط المخابرات : خاص-المجد
طريقة خبيثة بعد الحرب الصهيونية المشغلين لهم تهدف لضرب الجبهة الداخلية في قطاع غزة ب

 األخيرة.
ولفت مصدر أمني كبير لموقع "المجد األمني" أن التحقيقات تشير إلى تعليمات أمنية جديدة وصلت 
للعمالء لضرب الجبهة الداخلية عبر بث اشاعات خطيرة تهدف للتفرقة بين فصائل المقاومة 

 وللتشكيك في إنجازات المقاومة.
اعترف أن ضابط المخابرات وجهه للحديث بين الناس بنعرات  وأكد المصدر أن أحد العمالء

ثارة الخالف بين أبناء الفصائل المختلفة حول ما أنجزته المقاومة.  فصائلية وا 
وبين أن الضابط طلب من العميل الذي ألقي القبض عليه مؤخرًا محاولة ضرب جبهة المقاومة عبر 

 التفريق بين الجانب العسكري والسياسي.
عميل آخر أنه تم توجيهه للتشكيك في قيادة المقاومة عبر بث اشاعات عنهم، مؤكدًا أنه  واعترف

ولفت إلى أنه  حصل على تفاصيل هذه المعلومات بتوجيه من الشاباك عبر أحد مواقع االنترنت.
وجه من قبل الضابط المسئول عنه لتحريض العائالت التي قصفت بيوتها حول مساعدات تقدمها 

 بزعم أنها ال تساوي بين المتضررين. المقاومة،
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وفي ذات السياق، شدد المصدر على أن هناك حربًا خفية بين أجهزة أمن المقاومة وجهاز األمن 
وأضاف:" بعد الضربة الكبيرة التي  العام الصهيوني "الشاباك" وعمالئه أبرز أدواته االشاعة.

الءها لتشويه المقاومة وقادتها، وفي تعرضت لها أجهزة أمن العدو خالل الحرب، باتت توجه عم
 المقابل هناك متابعة حثيثة ومحاربة ألساليب العمالء".

21/9/2114، غزة –المجد االمني   
 
 المصالحة الفلسطينية في تقاطع نيران محلية واقليمية": الحياة" .06

ناجمًا عن وقوعها  تشهد المصالحة الفلسطينية تأزمًا جديداً ": الحياة" -محمد يونس ،رام هللا –القاهرة 
قليمية. و محلية  "تقاطع نيران"في  وفدًا مؤلفًا من خمسة اعضاء في لجنتها « فتح»شكلت حركة وا 

أن يمثل الخارج والداخل « حماس»، لكنها اشترطت في وفد «حماس»المركزية للحوار مع حركة 
نيسان )ابريل( توصلنا الى اتفاق مع حماس في غزة في «: »فتح»معًا. وقال مسؤول رفيع في 

وافقت عليه قيادة الخارج ممثلة برئيس المكتب  إذاالماضي، لكن تبّين لنا ان االتفاق لن يطبق اال 
لهذا نصر على وجود ممثلين من مكتب »واضاف: «. السياسي للحركة خالد مشعل او من يمثله

 «.مشعل في اي حوارات مع حماس
والخارج موافقة مصر، إما على استضافة في الداخل « حماس»ويتطلب وجود وفد مشترك من 
في غزة بمغادرة القطاع عبر اراضيها، او السماح لوفد « حماس»الحوار، او على السماح لوفد من 

 من الحركة في الدوحة الدخول عبر اراضيها الى غزة.
ويرى العديد من السياسيين الفلسطينيين ان مصر غير متحمسة الستضافة مشعل او من يمثله على 
اراضيها، وهي غير راغبة ايضًا في تسهيل مشاركته في اي قرار مستقبلي بسبب ما تعتبره انخراطه 

 وقطر وتركيا.« االخوان المسلمين»في محور مناهض لها يضم كاًل من 
مصر تنظر لمشعل على انه خصم وليس كشريك في أي شيء، وبالتالي »وقال مسؤول فلسطيني: 

 إلجراءواضاف ان مصر استقبلت اثنين من المقربين لمشعل «. هفهي ال ترحب به وال بمن يمثل
 مفاوضات وقف النار التي قامت برعايتها، لكنها غير متشجعة الستضافتهم مستقباًل في أي مناسبة.

 «. حماس»حماسة للحوار المقبل مع « فتح»ومحليًا، ال تبدي 
ة نعلن بعدها ان حماس هي ستكون جولة المفاوضات المقبلة فرصة اخير »وقال مسؤول رفيع: 

إما ان »واضاف: «. سنتركها لشأنها، وعليها ان تتركنا لشأننا وأنناالمسؤولة عن فشل المصالحة، 
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توافق حماس في الحوار المقبل على تمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها كاملة من امنية ومدنية 
 «.الحة، واال فلن يكون هناك اي مصأحدمن دون تدخل او شراكة من 

حماس تعلن على المأل انها ترحب بعودة الحكومة »وقال مسؤول رفيع في الحكومة في رام هللا: 
غزة، لكن عندما نقترب من التفاصيل تقول: نريد ان يظل قادة اجهزة االمن والمسؤولون في  إلدارة

تقبله حماس اقصى ما يمكن ان »واضاف: «. االدارات العليا في الوزارات والموظفون في اماكنهم
هو شراكة مناصفة في االدارات الحكومية من امنية ومدنية، وهذا ما ال يمكن ان نقبله الن الحكومة 

 «.تعمل بصورة مهنية وليس فصيلية
واضح ان »تحاول ابتزازها سياسيًا. وقال مسؤول في الحركة: « فتح»ان « حماس»وفي غزة، تقول 

ماس مضطرة لتسليم القطاع كاماًل للسلطة بسبب فتح تعتبر ان الحرب دمرت غزة، وترى ان ح
فتح تريد ان تقطف ما تراه ثمار االغالق على غزة، تريدنا ان »واضاف: «. الحاجة الى المال

 «.نستسلم ونسلم لها، وهذا لن يحدث
المقرب من رئيس « حماس»وفي خطوة تصعيدية تجاه مصر، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة 

القاهرة اعتذرت بشكل رسمي عن استضافة لقاءات الحوار »حركة محمد نزال أن المكتب السياسي لل
عزام األحمد. « فتح»علمت بذلك من رئيس وفد « حماس»قال نزال ان و «. بين حماس وفتح

على اجراء الحوار في غزة، بعد اعتذار « حماس«و« فتح»واضاف ان اتفاقاً مبدئيًا جرى بين 
 للقاءات لم يحدد بعد.القاهرة. لكنه قال ان موعد ا

محاولة للتخريب ووضع العراقيل امام »من جانبه، نفى االحمد اقوال نزال، واصفًا ما نسبه اليه بأنه 
ما زلنا بانتظار رد االخوة المصريين على استضافة لقاءات »وقال في بيان: «. االجتماع المنتظر
راعية للمصالحة الفلسطينية، بغض موقفنا الثابت بأن تبقى مصر ال»واضاف: «. الحوار مع حماس

النظر عن موقفها من حماس، لما فيه مصلحة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وبأننا حريصون 
 «.على تطوير وتعميق عالقات االخوة المصرية الفلسطينية

وعّبر مسؤول مصري عن استغرابه للتصريحات الصادرة عن عضو المكتب السياسي لحركة 
نزال، والتي قال فيها إن مصر اعتذرت بشكل رسمي عن عدم استضافة لقاءات محمد « حماس»

لم يصدر من القاهرة حتى هذه اللحظة «: »الحياة»وقال لـ «. فتح»و « حماس»الحوار بين حركتي 
 ، مشيرا إلى أنه يجري حاليًا درس هذا األمر.«أي قرارات في هذا الشأن
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تذار القاهرة عن استضافة لقاءات المصالحة، وأكدت في اع أمسكما نفت وزارة الخارجية المصرية 
الخبر الذي تناقلته وكاالت األنباء في هذا الشأن عار تماما من الصحة وال أصل له، »بيان أن 

 «.فضاًل عن أنه ال يتسق مع الدور المصري المعروف والمستمر إزاء القضية الفلسطينية
21/9/2114، الحياة، لندن  

 
 2115 على الميزانية االتفاق : قريبون منلبيد .07

الحل، من  يقترب 2011ميزانية  الخالف حولأكد وزير المالية اإلسرائيلي يائير لبيد، إن : 41عرب 
 أن سيلتقي يوم غد برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمواصلة بحث نقاط الخالف. موضحا

: "نقــدر بأننــا قريبــون مــن التوصــل أمــام منزلــه بعــد ظهــر اليــوم الســبت لصــحفيينوقــال لبيــد فــي حــديث 
التفــاق. والهــدف هــو عــرض الميزانيــة علــى الحكومــة بــأقرب وقــت ممكــن". وأكــد أنــه ســيلتقي يــوم غــد 

 .2011بحث ميزانية عام  نتنياهو لمواصلةبرئيس الوزراء بنيامين 
 21/9/2114، 41عرب 

 
 سنوات لبحث ملف الحدود 3بعباس قبل  اجتماعي: نتنياهو منع زبيري .08

، إن رئـيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو منـع قبـل زالـرئيس اإلسـرائيلي السـابق شـمعون بيريـ المستقبل: قال
 نحو ثالث سنوات لقاًء سريا كان سيعقد في عمان بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

عـــه بـــبعض كشـــف عـــن ذلـــك خـــالل لقـــاء جم زوأفـــادت القنـــاة التلفزيونيـــة االســـرائيلية الثانيـــة، بـــان بيريـــ
 القيادات السياسية اإلسرائيلية حين وجه أحدهم سؤاال له حول ذلك االجتماع.

هنــاك تفــاهم "ان نتنيــاهو منــع اللقــاء وطلــب منــه االنتظــار أليــام أخــرى، موضــحًا أنــه كــان  زوقــال بيريــ
حــول بعــض النقــاط المهمــة فــي إطــار الحــل النهــائي، لكــن نتنيــاهو فضــل االنتظــار علــى أمــل تقــديم 

 ."أفضل من قبل مندوب اللجنة الرباعية الدولية توني بليرعرض 
أنـــا لـــم أكـــن اعتقـــد أن بليـــر كـــان قـــادرا علـــى تحضـــير عـــرض أفضـــل ممـــا حضـــرته "وأضـــاف بيـــريس، 

بنفســي، ومــن حيــث المبــدأ كنــا نتحــدث عــن حجــم األرض والحــدود، وأن ذلــك كــان فــي إمكانــه إتاحــة 
، كمــا كانــت هنــاك 27ه ذلــك دون الحــديث عــن حــدود تبــادل األراضــي، والكتــل االســتيطانية، ومــا شــاب

 ."خرائط جاهزة لذلك
 21/9/2114، المستقبل، بيروت
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  "إسرائيل" األربع التي خاضتها لحروبلتكلفة مباشرة  شيكلمليار  25عاموس هرئيل:  .09

اعتبــر المحلــل العســكري لصــحيفة "هــآرتس" عــاموس هرئيــل، أن التكلفــة المباشــرة للحــروب : ـــرب41عــــ
 مليار شيكل.  21تقدر بـ  2002ربع التي خاضتها إسرائيل منذ العام األ

وفــي تقريــر مطــول يتنــاول الكاتــب االســتخدام الهائــل للقــوة الناريــة مــن قبــل الجــيش اإلســرائيلي، والــذي 
 يعتبره بالفائض عن الحاجة، مشيرا إلى أنه ذلك يتم بدون إجراء مناقشات معمقة بهذا الشأن.

خالف بشأن الميزانية هو سياسي في أساسـه، ولـيس اقتصـاديا. وأن المشـكلة سـتحل يقول هرئيل أن ال
إذا تــوفر حيــز وســطي يتــيح لــرئيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو، ووزيــر االقتصــاد يــائير لبيــد، أن يظهــرا 

 فيها كمن لم يهزما في المواجهة.
مـن خـالل رفـع نسـبة العجـز  وأشار إلى أن المعادلة االقتصادية لتضـييق الفجـوة بـين الطـرفين سـتكون

مليار شـيكل للسـنة القادمـة. ورغـم  2، بحيث يمكن معها زيادة ميزانية األمن بـ%3.1إلى  %2.9من 
مليــار شــيكل، إال أنــه يمكــن للطــرفين االتفــاق  11أن الحــديث عــن مبلــغ أقــل ممــا طلبــه الجــيش، وهــو 

 على ذلك رغم األضرار البعيدة المدى على االقتصاد.
إلــى أنــه فــي حــال توصــل نتنيــاهو ولبيــد إلــى نتيجــة أن االنتخابــات المبكــرة ليســت جيــدة  وأشــار أيضــا

 لليكود أو لـ"يش عتيد"، فإن الخالف سيحل.
في المقابل، يشير الكاتب إلـى قضـية أخـرى ال يـتم بحثهـا بشـكل كـاف، سـواء فـي المجلـس الـوزاري أم 

 لحرب في قطاع غزة.في اإلعالم، وهي ذات صلة بالجوانب االقتصادية إلدارة ا
 21/9/2114، 41عرب 

 
 تتوقع مفاوضات صعبة مع الفلسطينيين في القاهرة "إسرائيل" .21

قــال مســؤول سياســي إســرائيلي إن إســرائيل تتوقــع مفاوضــات صــعبة مــع الفلســطينيين فــي : 41عــرب 
القــــاهرة، فــــي وقــــت تــــرفض فيــــه المطلــــب الفلســــطيني بإقامــــة مينــــاء فــــي غــــزة فيمــــا تــــرفض الفصــــائل 

 لسطينية مطلب إسرائيل بتجريدها من السالح..الف
ونقل موقع "والال" االلكتروني، اليـوم األحـد، عـن مسـؤول إسـرائيلي قولـه إنـه "نتوقـع مفاوضـات صـعبة 
فــي القــاهرة"، مضــيفا أن "إســرائيل ستصــر بشــدة علــى مطالبهــا األمنيــة. ولــم يــتم تحديــد جــدول زمنــي 

 سبوع".للمحادثات عدا جولة قصيرة ستجري هذا األ



 
 

 

 

 
           21ص                                     3347 العدد:     21/9/2114 حداأل التاريخ:

 

ومن المقرر أن يصل الوفدان الفلسـطيني واإلسـرائيلي إلـى القـاهرة يـوم الثالثـاء المقبـل، حيـث سـتجري 
جولـــة مفاوضـــات قصـــيرة تنتهـــي فـــي اليـــوم التـــالي، األربعـــاء، الـــذي يصـــادف عشـــية عيـــد رأس الســـنة 

 العبري وسيغادر الوفد اإلسرائيلي القاهرة.
 21/9/2114، 41عرب 

 
 مع أذربيجان بتحالفها"إسرائيل" تحتفي  .20

أبــدت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية اهتمامــا كبيــرا بتعزيــز التعــاون االســتراتيجي : صــالح النعــامي -غــزة 
بين "إسرائيل" وأذربيجان، والتي عكسـتها الزيـارة التـي قـام بهـا مـؤخرا وزيـر الحـرب الصـهيوني، موشـيه 

 ي العاصمة األذربيجانية باكو.يعلون، للمشاركة في معرض الشركات األمنية الذي ينظم ف
" إن أذربيجـان تعتبـر حليفـا اسـتراتيجيا إلسـرائيل، عـالوة علـى ISRAEL DEFENSEوقـال موقـع "

من احتياطات إسـرائيل مـن الـنفط تسـتورد مـن هنـاك،  %40أنها أكبر مزود للنفط لتل أبيب،حيث أن 
لـى جانـب شـراء لـوازم  إلى جانب أن أذربيجان تستورد السالح من إسرائيل بقيمة مليـارات الـدوالرات، وا 

 مدنية تقدر بالمليارات سنويا.
وفي تقرير صدر مؤخرا، نوه الموقع إلى أن ما يعـاظم أهميـة العالقـات مـع أذربيجـان حقيقـة أنهـا دولـة 

 مسلمة شيعية لها حدود طويلة مع إيران.
بحقيقة أن مستوى الالسامية  ونقل الموقع عن سفير "إسرائيل" في أذربيجان قوله إن "أذربيجان تتباهى
 فيها يبلغ صفرا"، منوها إلى أن األذاريين يعتبرون "إسرائيل" صديقة لهم.

ويشــير مراقبــون إلــى أن الحــديث يجــري عــن إمكانيــة اســتهداف إيــران مــن هــذه المنــاطق، حيــث تحــد 
 أذربيجان إيران من الجهة الشمالية، وهو ما يثير قلق األخيرة.

ــــة وشــــدد الموقــــع علــــى أن  ــــين الجــــانبين، حقيقــــة أن الشــــركات األمني ــــدلل علــــى قــــوة العالقــــات ب مــــا ي
 من مساحة المعرض األمني في باكو. %20اإلسرائيلية وحدها تستحوذ على 

ــدفاع اإليرانــي إللغــاء  وأدت مشــاركة وزيــر الحــرب الصــهيوني يعلــون فــي المعــرض إلــى قــرار وزيــر ال
 مشاركته في المعرض في آخر لحظة.

إلــــى أن العالقــــات بــــين "إســــرائيل" وأذربيجــــان تعاظمــــت فــــي أعقــــاب تفكــــك االتحــــاد  ولفــــت المعــــرض
 .1993السوفياتي وتحول أذربيجان إلى دولة مستقلة عام 
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وأشار الموقع إلى أن النائب عن حزب العمل في ذلك الوقت، الجنرال إفرايم سنيه، اقترح علـى رئـيس 
علــى إذربيجــان تطــوير العالقــات مــع تــل أبيــب، الــوزراء الصــهيوني حينهــا، إســحاق رابــين، أن يعــرض 

 فوافق رابين وكلفه بالمهمة، حيث فاق نجاح مهمة سنيه كل التوقعات.
وممـــا يعكـــس تعـــاظم العالقـــات بـــين الجـــانبين، إقامـــة شـــركة "الورانتيســـك" اإلســـرائيلية مصـــنعا إلنتـــاج 

 الطائرات بدون طيار في أذربيجان.
لعالقـــات مـــع الـــدول اإلســـالمية التـــي كانـــت جـــزءا مـــن االتحـــاد ويـــذكر أن "إســـرائيل" تـــرى فـــي تعزيـــز ا

 السوفياتي حاجة استراتيجية.

 21/9/2114، "21موقع "عربي 
 
 تخطط لبناء جدار عالي التقنية على الحدود مع األردن "إسرائيل" ":وورلد تريبيون" .22

أعطــت أولويــة  األميركيــة امــس أن إســرائيل "وورلــد تريبيــون"ذكــرت صــحيفة : ســما –القــدس المحتلــة 
لمشـروع لبنــاء جـدار عــالي التقنيـة علــى الحـدود مــع األردن. ونقلـت فــي نشـرتها اإللكترونيــة امـس عــن 

تبحث حكومة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو عـن مـوارد السـتكمال جـدار "مسؤولين قولهم: 
دار ســيزود كــاميرات ، الفتــين إلــى أن الجــ"كيلــومتر قــد يمنــع تســلل عناصــر مــن األردن 400بطــول 

 حرارية وأجهزة رصد الحركة وطائرات بال طيار، وسيتم بناؤه على مراحل.
 21/9/2114، الحياة، لندن

 
 الهدوء لسنوات طويلةسياسة مع غزة تضمن بتسوية الحكومة  يطالبون "غالف غزة" ومستوطن .23

ة بالتوصــل إلــى مســاء اليــوم للمطالبــ "غــالف غــزة"تظــاهر المئــات مــن ســكان مســتوطنات : 41عــرب 
 تسوية سياسية مع قطاع غزة تضمن الهدوء لمستوطنات الجنوب لفترة طويلة.

نظمت المظـاهرة علـى مفـرق مسـتوطنة "شـاعر هنيغيـف" تحـت شـعار "نوقـف الحـرب القادمـة". وقالـت 
هـدف  المظـاهرة ""الحركة من أجل مستقبل النقب الغربي" التي نظمت المظاهرة  فـي بيـان الـدعوة إن 

عــوة الحكومــة اإلســرائيلية لتــوفير الهــدوء لمنطقــة الجنــوب مــن خــالل تســوية سياســية  تضــع حــدا هــو د
 ."للوضع الذي ال يحتمل

واتهم المشاركون الحكومة بأنها تخلت عن سكان الجنوب، فيما قال أحد المتحدثين إن الحل ال يمكن 
 لهدوء لسنوات طويلة. أن يتحقق عسكريا ودعا الحكومة إلى المبادرة للتوصل التفاق يضمن ا

 21/9/2114، 41عرب 
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 " يريدون مبادرة من نتنياهو تقود الى قيام دولة فلسطينيةالليكوديينغالبية "استطالع:  .24

ـــ اظهـــر اســـتطالع جديـــد للـــرأي فـــي اســـرائيل ان غالبيـــة المســـجلين  :الحيـــاة الجديـــدة -ة القـــدس المحتل
و، انهـم يؤمنـون بـأن علـى رئـيس الـوزراء اطـالق كمصوتين لحزب "الليكود" الذي يرأسه بنيامين نتنيـاه

مبادرة سياسية تقود في نهاية المطـاف الـى اقامـة دولـة فلسـطينية جنبـا الـى جنـب مـع اسـرائيل، حسـب 
 ما ذكر موقع "جيروزاليم بوست" الذي أورد النبأ.

مــــن  %13وأظهــــر االســــتطالع الــــذي أجــــراه "بحــــث موجــــة جديــــدة" بتكليــــف مــــن "مبــــادرة جنيــــف" ان 
( يؤمنون بأن على الحكومة تجديد الدفع باتجاه تسوية مـع %11ليكوديين وغالبية من االسرائيليين )ال

 الفلسطينيين بعد عدوان على قطاع غزة استمر سبعة اسابيع.
 21/9/2114، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 القتصاديسرائيليين يخشون على مستقبلهم اغالبية اإلاإلسرائيلي:  اإلحصاءاستطالع لـمكتب  .25
تزداد مخاوف اإلسرائيليين على مستقبلهم االقتصادي خاصة مع اقتـرابهم  :القدس دوت كوم -القدس 

مـــن ســـن التقاعـــد، حيـــث شـــهدت الفتـــرة األخيـــرة ارتفاعـــا حـــادا فـــي نســـبة اإلســـرائيليين المتخـــوفين مـــن 
 زي اإلسـرائيلي.المستقبل االقتصادي وفقـا للمعطيـات التـي نشـرها امـس االول، مكتـب اإلحصـاء المركـ

إسرائيلي تقـع أعمـارهم ضـمن الفئـة العمريـة مـا  7400واظهر االستطالع الذي شمل عينة مكونة من 
ــــ  ـــى  20بـــين ال عامـــا ومـــا فـــوق وتوزعـــت علـــى كافـــة أنحـــاء إســـرائيل، خـــوف غالبيـــة اإلســـرائيليين عل

 مستقبلهم االقتصادي.
لقــون مــن عــدم قــدرتهم علــى ادخــار األمــوال وبينــت النتــائج، إن اثنــين مــن بــين كــل ثالثــة إســرائيليين ق

من المستطلعة أرائهـم ان حالـة القلـق هـذه تسـبب لهـم الشـعور بعجـزهم عـن  %19للمستقبل، فيما قال 
انهــم يخــافون مــن قــدرتهم علــى العــيش  %11مســاعدة أوالدهــم فــي بدايــة طــريقهم المســتقلة، فيمــا قــال 

 ان يتحولوا الى عبء على اآلخرين.يخافون من  %12بكرامة حين يبلغون سن الشيخوخة و 
ووفقا لالستطالع ال تقتصر مشاعر الخوف والقلق على سن الشـيخوخة ، بـل ازدادت خـالل السـنوات 

عــام  %10الماضــية حــاالت خــوف اإلســرائيليين مــن تــردي وضــعهم االقتصــادي بشــكل فــوري وقــال 
لة القادمة لترتفع هذه النسبة بأنهم يخافون من تدهور وضعهم االقتصادي خالل السنوات القلي 2010
 .%17إلى 2013عام 

 21/9/2114، القدس، القدس
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  إحدى طائراته في لبنان  سقوطد كالجيش اإلسرائيلي يؤ  .26
(، ســقوط إحــدى طائراتــه االســتطالعية 9|20الخليــل: أكــد جــيش االحــتالل اإلســرائيلي، اليــوم الســبت )

 بدون طيار أثناء تحليقها في األجواء اللبنانية.
وقــال النــاطق باســم جــيش االحــتالل فــي بيــان نشــرته اإلذاعــة العبريــة، إن طــائرة إســرائيلية بــدون طيــار 
تحطمت اليوم وسقطت داخل األراضي اللبنانية أثناء قيامها بمهمة استطالعية روتينية، مرجعـًا سـبب 

 ذلك إلى خلل فني في محرك الطائرة، حسب قوله.
 ت الجيش ستشرع بالتحقيق وتقّصي ظروف الحادث.وأضاف المسؤول اإلسرائيلي، أن سلطا

 21/9/2114قدس برس، 
 
 ردًا على سياسة التنكيل الجماعي بحقهم بالتصعيداألسرى يهددون قراقع:  .27

هدد االسرى في سجون االحتالل االسرائيلي باتخاذ إجراءات تصعيدية ردًا : سما –القدس المحتلة 
رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع ان على سياسة التنكيل الجماعي بحقهم. وقال 

االسرى في سجون االحتالل يتدارسون القيام بخطوات احتجاجية في وقت قريب ردًا على التنكيل 
 الجماعي والتعسفي بحقهم.

إدارة سجون االحتالل تشن، منذ أكثر من شهرين، حملة مضايقات على االسرى تتمثل "وأوضح أن 
د وحماس والجبهة الشعبية من الزيارات، وا غالق حسابات الكنتين لهم، وا غالق بحرمان أسرى الجها

عدد كبير من المحطات الفضائية، إضافة إلى حملة مكثفة من االقتحامات والتفتيشات االستفزازية 
يتشاورون في خطوة ". وأشار الى أن االسرى "التي تقوم بها قوات خاصة تابعة إلدارة السجون

أن وقف شامل للزيارات في ضوء سياسة التفرقة في الزيارات بين تنظيم وآخر، تقوم في ش "«جماعية
 به إدارة سجون االحتالل.

 21/9/2114، الحياة، لندن
 
 ي في خطرالصحي لعدد من األسرى وحياة الشوبك الوضعتدهور هيئة شؤون األسرى:  .28

عاجال إلى كافة المؤسسات الحقوقية "األيـام": وجهت هيئة شؤون األسرى والمحررين، نداء  -رام هللا 
والدولية للضغط على الجانب اإلسرائيلي لإلفراج العاجل عن األسير اللواء فؤاد حجازي الشوبكي، 
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عاما ويقبع في سجن "عوفر"  20عاما( والمحكوم بالسجن  71األكبر سنا في سجون االحتالل )
 العسكري.

عاما(، من  30سير مرعي حسين محمود كبها، )وقال محامي "شؤون االسرى" فادي عبيدات إن األ
سنة ويقبع في سجن النقب، يعاني من فقدان النظر في العين اليمنى بشكل  11جنين والمحكوم 

كامل وال يرى فيها أي شيء وذلك نتيجة مضاعفات أصيب بها خالل فترة األسر، حيث لم يعان من 
 م تقديم العالج أدت إلى فقدان النظر.مشاكل صحية قبل االعتقال، وأن المماطلة الطبية وعد

عاما(، من  37وأشار المحامي عبيدات إلى أن الحالة الصحية لألسير محمود تيسير غلمة صالح، )
سنة( ويقبع في سجن "النقب" تزداد سوءًا، حيث عانى من إصابته بثالث  4.1رام هللا، المحكوم )

 جلطات قلبية خالل فترة أسره.
 31ؤون األسرى حنان الخطيب، أن األسيرة سمارة سليمان علي زين الدين، )وبينت محامية هيئة ش

عاما(، من مجدل بني فاضل والموقوفة في سجن "الشارون" للنساء، تعاني من ورم صدري، وبدأ 
 الورم يكبر ويسبب لها آالما شديدة، وهناك مماطلة في إجراء الفحوص لها وتقديم العالج.

 21/9/2114، األيام، رام هللا
 
 يهدد بالعودة لالضراب العيساوياألسير سامر  .29

اعلن االسير سامر العيساوي الذي خاض اطول اضراب عن الطعام  :القدس دوت كوم -رام هللا 
يوما قبل نحو عامين انه سيخوض اضرابا جديدا اذا لم يفرج عنه من سجون  272استمر لمدة 

 االحتالل.
 21/9/2114، القدس، القدس

 
 "سـرائيل"إالصادر عن  "القومية اآلرامية" مشـروعرثوذكسية تدين الكنيسة اال  .31

الصادر عن  "القومية اآلرامية"دانت بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية مشروع : )بترا( -عمان 
وزارة الداخلية االسرائيلية معتبرة إياه  محاولة مرفوضة لتمزيق أبناء الشعب العربي الفلسطيني الواحد. 

اطق باسم الكنيسة األرثوذكسية المقدسية األب عيسى مصلح، في بيان إن المشروع يمثل وقال الن
نهجا سياسيًا على مبدأ فرق تسد، ويأتي استكمااًل لمشاريع أخرى سبق للبطريركية االرثوذكسية 

 المقدسية رفضها، مثل مشروع التجنيد للمسيحيين.
 21/9/2114، الدستور، عّمان
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 في غزة يشل مستشفياتها نظافةال شركات إضراب عمال .30

يتفاقم الوضع اإلنساني في قطاع غزة شيئًا فشيئًا إثر العدوان األخير، وهو : نيللي المصري -غزة 
مريضًا بسبب  110األمر الذي أدى إلى شلل في الحياة العامة، إذ تم تأجيل عمليات جراحية لنحو 

 إضراب شركات النظافة في مستشفيات القطاع.
من عمال شركات النظافة في مستشفيات غزة إضرابًا عن العمل لليوم الثالث على  700حو فقد نفذ ن

التوالي احتجاجًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ ستة شهور، على الرغم من 
 تحذيرات المسؤولين من حدوث كارثة صحية بسبب هذا اإلضراب.

غزة أشرف القدرة أنه تم إرسال عدد من الخطابات من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الصحة في 
والمراسالت الرسمية إلى وزارة الصحة والمسؤولين في الحكومة لحل أزمة رواتب عمال النظافة. 

 وأوضح أن الوزارة لم ترد على الخطابات والمراسالت، مشيرًا إلى أن الجهود قائمة لحل األزمة.
يل العمليات المجدولة في مستشفيات قطاع غزة كافة، وأضاف القدرة أّن وزارة الصحة قررت تأج
 وذلك بسبب استمرار إضراب عمال النظافة.

بدوره، يؤكد نائب رئيس نقابة العمال بفلسطين محمد حمدان ضرورة أن تقدر حكومة الوفاق الوطني 
ة. دور عمال النظافة في إظهار المستشفيات بشكل الئق، وأن تستشعر ظروفهم االقتصادية الصعب

دوالر(، وال تكفي لمواجهة الغالء المعيشي  200شيكل ) 700ويوضح أن أجرة العامل ال تتجاوز 
 المتصاعد في غزة.

 21/9/2114، البيان، دبي
 
 حرم آالف األطفال من االستفادة من خدماتها وحضانةروضة  75غزة: تدمير  .32

بن، أن تدمير آلة الحرب أكد مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نضال غ فايز أبوعون:
روضة وحضانة في مختلف محافظات قطاع غزة تدميرًا كليًا أو  71اإلسرائيلية خالل العدوان نحو 

دارية وعاملة نظافة من استمرار فرصة الحصول على  229جزئيًا حرم نحو  عاملة ومربية أطفال وا 
 أجورهن المتدنية أصاًل.

روضة وحضانة أطفال تدميرًا  12رم أيضًا من خالل تدميره لـ وقال غبن لـ"األيام"، كما أن العدوان ح
طفاًل وطفلة من  12271أخرى تدميرًا جزئيًا في محافظات القطاع الخمس أكثر من  23كليًا، و لـ 

 الذين كانوا يستفيدون من تلك الرياض ودور الحضانة من االستفادة منها.
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في  17في محافظة شمال غزة، و 10الي: وبيَّن أن هذه الرياض تتوزع على المحافظات كالت
في محافظة رفح،  10في محافظة خان يونس، و 21في محافظة الوسطى، و 17محافظة غزة، و

مشيرًا إلى أن جميع العامالت اللواتي يتقاضين أجورًا متدنية للغاية تصل في أحسن األحوال من 
 شيكل شهريًا.  100إلى  400

 21/9/2114، األيام، رام هللا
 
 في القدس خالل شهرينفلسطينيًا  قاصرًا  261اعتقال آرتس: ه .33

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الجمعة، أن الشرطة اإلسرائيلية  :القدس دوت كوم -تل ابيب 
 عامًا. 11قاصرا من سكان مدينة القدس ممن هم تحت سن  220اعتقلت 

فلسطينيا من بينهم  720اعتقال أكثر من  ووفقا للصحيفة، فإن هذه نسب غير مسبوقة، مبينًة أنه تم
وهم يهاجمون المستوطنين والشرطة  12قاصرا، كما تم ضبط عشرات األطفال تحت سن  220

 بإلقاء الحجارة اتجاههم بعد خروجهم من المدارس.

 21/9/2114، القدس، القدس
 
 لدعم قطاع غزة مفتوحاً  يوماً مدرسة مقدسية تخصص  .34

مت لجنة االهالي بالتعاون مع إدارة مدرسة الجروسالم في بيت حنينا نظ :القدس دوت كوم -القدس
 شمال القدس، اليوم السبت، يوما مفتوحا لدعم صمود شعبنا في قطاع غزة.

وبحسب بيان المدرسة، فقد تضمن اليوم دعما مباشرا للمنتج الوطني الفلسطيني، الى جانب جمع 
د ريع مبيعات المنتوجات الفلسطينية المعروضة تبرعات الهلنا في قطاع غزة، وذلك من خالل رص

 والقمصان الموشحة بعبارات التضامن مع غزة.
 21/9/2114، القدس، القدس

 
 ذا كنت وطنياً" في جامعة بيرزيتإ"معرض افتتاح  .35

افتتح في جامعة بيرزيت اليوم السبت، معرض "اذا كنت وطنيا" الذي  :القدس دوت كوم -رام هللا 
 يئة الحضرية لبعض األماكن والمباني في فلسطين.يرصد تحوالت الب

طالبا من دائرة الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت، وكلية  23وشارك في تأسيس المعرض نحو 
 فلسطين.-بارد للفنون والعلوم الحرة، واألكاديمية الدولية للفنون-القدس
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على بعض المباني التاريخية  وعمل المشاركون على توثيق تاريخي لرصد تحوالت البيئة الحضرية
، كما رصد طالب دائرة 1923في مدينة رام هللا، كفندق هيلتون كارتون الذي يرجع تاريخه لعام 

الهندسة في جامعة بيرزيت التحوالت التي مرت على كرم الخليلي في القدس، وعلى إعادة إحيائه من 
 حديثًا إلى بؤرة لتجارة المخدرات. خالل مداخالت لمدرسة السيرك الفلسطيني هناك، بعد أن تحول

كما يرصد المعرض التحوالت التي جرت على الصناعات الفلسطينية كمصنع تاكو الذي تم اغالقه 
 بسبب االحتالل والفساد، كما يسلط الضوء على مصنع سيلفانا الشهير.

 21/9/2114، القدس، القدس
 
 2114سيوية في دورة األلعاب اال رياضياً  11الرجوب: نشارك بحوالي  .36

تشكل مشاركات فلسطين في دورة االلعاب االسيوية  :القدس دوت كوم -اينشيون )كوريا الجنوبية( 
دولة اسيوية  41االف رياضي ورياضية من  10الى جانب قرابة  2014السابعة عشرة في اينشيون 

ا تواكبت مع حدثا غير اعتيادي، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فكيف اذ
 نتائج الفتة تؤكد تصميم رياضييها على اثبات انفسهم.

وقال رئيس اللجنة االولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب في حديث لوكالة "فرانس برس" اليوم 
 السبت، عن ظروف المشاركة واهدافها بقوله "نخوض معركة وطنية وسياسية في االلعاب االسيوية".

وف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتقييد الحركة داخل فلسطين واضاف "برغم الظر 
وخارجها ايضا، والظروف المالية الصعبة التي نعاني منها، لقد نجحنا في المشاركة في االلعاب 

 لعبة". 12رياضيات، وهم يشاركون في  7رياضيا منهم  10االسيوية بحوالي 
مؤكدا "المنتخب االولمبي يحقق انجازا بفوزه بمباراتين  وسلط الرجوب الضوء على منتخب كرة القدم

 وضمانه بنسبة كبيرة التأهل الى الدور الثاني، وهذا بحد ذاته انجاز للرياضة الفلسطينية".
ومضى قائال "ما يميز هذا االنجاز في اينشيون ان جميع العبي المنتخب الفلسطيني من الداخل، 

ربية وغزة، فنحن لم نشرك اي العب من المنتخب االول او ويتدربون بظروف صعبة في الضفة الغ
فوق السن القانونية، لكن الالعبين هنا اثبتوا جدارتهم واعتقد بان عددا منهم سينتقل الى المنتخب 

 االول بعد عملية الفرز".
 21/9/2114، القدس، القدس
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 ات مع "إسرائيل".. واستئناف المفاوضبين فتح وحماس المصالحةاستضافة لقاءات : مصر .37

مسؤولون ، أن سوسن أبو حسين عن القاهرةمن  ،21/9/2114، الشرق األوسط، لندن ذكرت
فلسطينيون ومصريون أن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية غير المباشرة ستستأنف األربعاء المقبل 

ات بين في القاهرة. ويسبق هذا االجتماع لقاء مصالحة بين حركتي فتح وحماس لحل الخالف
 الطرفين.

القاهرة دعت الوفدين الفلسطيني »ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هؤالء المسؤولين أن 
وأوضحت المصادر أنه «. واإلسرائيلي إلى استئناف هذه المفاوضات في القاهرة وفق هذا التاريخ

غدا االثنين( ) 22ستسبق ذلك دعوة حركتي فتح وحماس إلى حوار بين الفصيلين في القاهرة في »
وأكد مسؤول مصري رفيع المستوى أن مصر ستستضيف اللقاء بين حركتي «. من هذا الشهر أيضا

من الشهر الحالي الستكمال ملف المصالحة الفلسطينية. وقال إن  22فتح وحماس اعتبارا من يوم 
سطينية من مصر ستستضيف أيضا المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفل»

سرائيل من جهة أخرى، يوم  من الشهر نفسه، الستكمال المباحثات حول تثبيت الهدنة  24جهة، وا 
 «.وتنفيذ ما اتفق عليه

مسؤول مصري عّبر عن استغرابه للتصريحات الصادرة ، ان 21/9/2114، الحياة، لندنوأضافت 
إن مصر اعتذرت بشكل  عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، والتي قال فيها

لم يصدر من ": "الحياة"رسمي عن عدم استضافة لقاءات الحوار بين حركتي حماس وفتح. وقال لـ 
 ، مشيرا إلى أنه يجري حاليًا درس هذا األمر."القاهرة حتى هذه اللحظة أي قرارات في هذا الشأن

قاءات المصالحة، وأكدت في اعتذار القاهرة عن استضافة ل أمسكما نفت وزارة الخارجية المصرية 
الخبر الذي تناقلته وكاالت األنباء في هذا الشأن عار تماما من الصحة وال أصل له، "بيان أن 

 ."فضاًل عن أنه ال يتسق مع الدور المصري المعروف والمستمر إزاء القضية الفلسطينية

 
 ا إلى غزةمنعت وصولن السعود: سنعود إلى عمان بسبب تهديدات أمنيةالنائب يحيى  .38

أعلن النائب يحيى السعود، رئيس الوفد النيابي األردني إلى قطاع غزة، بأنه تقرر عودة الوفد  :الغد
إلى عمان بسبب وجود تهديدات أمنية حقيقية حالت دون تمكن السلطات المصرية تأمين الحماية 

 ورفح المصرية. للوفد البرلماني األردني المتوجه إلى قطاع غزة في المنطقة ما بين العريش
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وقال السعود في بيان رسمي صادر عن الوفد وصل الى الغد نسخة منه بأن السفارة األردنية في 
القاهرة والسلطات المصرية أبلغتا أعضاء الوفد بعدم قدرة السلطات األمنية في البالد بتوفير التأمين 

م الماضية في نفس خط سير الوفد، الالزم لهم على خلفية التفجيرات المتتالية التي وقعت خالل األيا
وذهب ضحيتها قتلى وجرحى، وأن حياة أعضاء الوفد غير آمنة والمنطقة أعلنت منطقة عسكرية 

 مغلقة.
هللا عزو وجل ومن ثم مجاهدي فلسطين األبية بأن األردن "سيبقى الرئة القوية  وعاهد البيان

لى أن لجنة فلسطين النيابية "لن تؤل جهدا والصادقة لدعم صمود فلسطين العروبة واإلسالم" مشيرا إ
 على تكرار المحاوالت للوصول إلى القطاع مهما كانت العقبات".

وأشار إلى "أن لجنة فلسطين النيابية وأعضاء الوفد النيابي إلى قطاع غزة كان يأمل أن تتكحل 
لعدو الصهيوني، وأن المظفرة على ا انتصاراتهمعيونهم بمشاركة المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها 

نتواجد بين أبطال غزة الذين أعادوا لألمة مجدها وكرامتها في ظل الخنوع والذل العربي، لنستقي 
 منهم معاني الصمود واألنفة والعزة".

 21/9/2114، الغد، عّمان
 
 يباشـر بتقديم الخدمة الطبية لألهل في غزة "32غزة "مستشفى  .39

بتقديم الخدمة الطبية والعالجية واالنسانية  32ني االردني غزة باشرت كوادر المستشفى الميدا :غزة
السبت تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبد هللا الثاني  أمسفي قطاع غزة اعتبارًا من صباح  لألهل
العقيد الركن  32واشار قائد المستشفى الميداني االردني غزة  عمل المستشفى وتعزيز دوره. بإدامة

ريح لمراسل )بترا( في غزة بأن جميع كوادر المستشفى الطبية والفنية واالدارية خالد الزيود في تص
 ستقوم بمواصلة تقديم الخدمة الطبية والعالجية واالنسانية ألبناء قطاع غزة وعلى مدار الساعة.

واوضح مدير المستشفى العقيد الطبيب محمد الشبول ان جميع الكوادر الطبية العاملة في المستشفى 
الخدمات العالجية لألهل  أفضلدرجة عالية من الكفاءة والخبرة في المجال الطبي؛ ما يعني على 

 في غزة ومساعدتهم لكي يتجاوزوا الظروف العصيبة التي مروا بها.
يشار الى انه تم ارسال قافلة مساعدات طبية وانسانية رافقت طواقم المستشفى وسيتم توزيعها على 

 تمدة في القطاع.المستشفيات الحكومية المع
 21/9/2114، الدستور، عّمان
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عبـر معبـر  وقـف إدخـال مـواد البنـاءب االونـروا عمـار غـزة تسـتهجن دعـوةاللجنة القطرية إلعـادة إ .41

 رفح
استهجنت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة دعوة المنسق األممي الخاص لعملية : ريما زنادة -غزة 

لوقف إدخال مواد البناء عبر رفح بذريعة أن تضمن وكالة السالم بالشرق األوسط روبرت سيري 
 "أونروا" وجود رقابة كاملة على ما يتم إدخاله من مواد البناء إلى غزة. غوث الالجئين

"نحن نستغرب ما  :روقال المهندس أحمد أبو راس مدير المكتب الفني للجنة القطرية إلعادة اإلعما
يق قرارات رفع الحصار وا عادة اإلعمار، وتدرك أن معبر جاء على لسان شخصية أممية كلفت بتحق

رفح يمثل شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة بشكل عام وللمشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية بشكل 
 خاص".

"الشرق" على نسخة منه:" هناك بروتوكوالت وقعت بين اللجنة وجهات  وأضاف في بيان حصلت
ناء ومستلزمات إعادة اإلعمار واستمر االلتزام بتنفيذ هذه البروتوكوالت سيادية مصرية لتوريد مواد الب

 على مدار عام ونصف العام حيث تم إدخال آخر كمية من االسمنت في األول من الماضي".
وأشار، الى أنه منذ بداية الحرب لم تدخل أي كمية من األسمنت لمشاريع اللجنة القطرية التي تم 

لعدم توفر المواد الخام، الفتا الى أن كلفة المشاريع المجمدة في حال طبق  تجميد العمل بها نتيجة
لمدينة الشيخ حمد السكنية تصل الكلفة  باإلضافةمليون دوالر  111القرار المذكور تصل الى 

ماليين دوالر وهي تشتمل على مشروع شارع صالح الدين وشارع الرشيد  201اإلجمالية الى 
 ى األطراف الصناعية.الطريق الساحلي ومستشف

 21/9/2114، الشرق، الدوحة
 
 فلسطينيا أصيبوا خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة 21وصول تركيا:  .40

فلسطينيا أصيبوا خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة على متن  21وصل : وكاالت
 طائرة عسكرية تركية إلى إزمير جنوب غربي تركيا.

وبينهم خمسة -الجرحى الفلسطينيين  -"130وهي من طراز "هرقل سي-رة التركية ونقلت الطائ
 من مطار تل أبيب اإلسرائيلي مساء الخميس. -أطفال

وكان  المطار،وكان حاكم والية إزمير مصطفى طبراق في استقبال الجرحى لدى وصولهم إلى 
طار "عدنان مندريس" وعقب وصول الطائرة أجرت طواقم طبية في م بصحبتهم مرافقون لهم.
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الفحوصات األولية على المصابين، لينقلوا بعد ذلك في عدد من سيارات اإلسعاف المجهزة طبيا إلى 
 المستشفيات المختلفة التي سيتلقون فيها العالج.

 21/9/2114، الجزيرة نت، الدوحة
 
 برلماني أوروبي يطالب العالم بوضع حد للجرائم اإلسرائيلية .42

" بابلو Podemosطالب عضو البرلماني األوروبي عن حركة " :دوت كوم القدس -رام هللا
اغليسياس، العالم، بالقيام بالدور المطلوب منه في سبيل وضع حد للجرائم اإلسرائيلية تجاه الشعب 

 الفلسطيني.
جاء ذلك لدى اجتماعه، مع سفير فلسطين لدى إسبانيا موسى عودة، حيث وعده بالعمل مع 

 من أجل صد إسرائيل عن جرائمها. المجتمع الدولي
وقال المسؤول األوروبي في تصريحات صحفية عقب االجتماع: "نقلت للسفير تفاصيل رحلتنا إلى 
إسرائيل بداية الشهر الحالي مع وفد البرلمان األوروبي من اليسار الوحدوي، حيث رفضت إسرائيل 

 منحنا اإلذن بدخول غزة".
نصري الذي تمارسه الدولة العبرية في األرض الفلسطينية، مؤكدا أنه وأعرب عن استنكاره للتمييز الع

سيعمل ضمن البرلمان األوروبي "من أجل وقف العمل باالتفاقيات التجارية التي تمنح إسرائيل 
 أفضلية بسبب عدم التزامها باحترام حقوق اإلنسان".

دات اإلنسانية للعديد من " من خالل البرلمان األوروبي لتوفير المساعPodemosوتسعى حركة "
 البلدان التي تعاني من الصراعات.

 21/9/2114، القدس، القدس
 
 اإلسرائيلي متناقضة - موقع "موندويس" االمريكي: سياسة واشنطن بشأن الصراع الفلسطيني .43

شكك موقع أمريكي في إمكانية أن تكون الواليات المتحدة  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم -رام هللا
 اإلسرائيلي. -محايدا في الصراع الفلسطينيطرفا 

وقال موقع "موندويس" االمريكي في تقرير نشره حول الدعم الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب، إن ذلك 
 للدعم الدبلوماسي والسياسي. باإلضافةيشمل أمواال وسالحا 

، الفلسطينيينائيل بحق وبين الموقع أن الواليات المتحدة تعد شريكا في جرائم الحرب التي ترتكبها اسر 
 وآخر تلك الشراكة تمثلت في القتل والدمار الهائل الذي سببه العدوان األخير على قطاع غزة.



 
 

 

 

 
           32ص                                     3347 العدد:     21/9/2114 حداأل التاريخ:

 

وأضاف التقرير أن الواليات المتحدة السبب وراء منع الفلسطينيين من الذهاب الى المنظمات الدولية 
جنائية الدولية، مؤكدا على "أن هناك لمحاسبة اسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها مثل المحكمة ال

خاطئ عندما يعجز سكان البلد االصليين في الحصول على حقهم بالشكل القانون بسبب دولة  شيء
 عظمى مثل الواليات المتحدة".

ورغم أن قانون الواليات المتحدة ينص على عدم جواز تقديم مساعدة عسكرية لحكومة بلد تنتهك 
 إلسرائيلدوليًا، إال أن الواليات المتحدة تواصل تقديم مساعدات عسكرية  حقوق االنسان المعترف بها

 مليار دوالر سنويًا. 3.1أكثر من أي دولة أخرى، وتقدر هذه المساعدات بـ 
إلى الدعم العسكري والمادي والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن للدولة العبرية، فإن دورها  وباإلضافة

المتحدة من خالل التصويت ووضع العراقيل أمام الخطوات الدولية  في مجلس األمن التابع لألمم
للحصول على العدالة يشكل العبا رئيسيا في مساعدة اسرائيل لالستمرار باالحتالل العسكري، وهو 

 ما يؤكد في مجمله دليال على أن السياسة األمريكية متناقضة.
ة اسرائيل على الجرائم ضد االنسانية ان وحسب الموقع، فإن الواليات المتحدة تخشى في حال محاسب

لها  لألسلحةيؤدي ذلك لمحاسبتها بصفتها الممول الرئيسي لتل أبيب والغطاء الدبلوماسي والمزود 
 منذ عقود.

 21/9/2114، القدس، القدس
 
 ضاعت الضفة الغربية على عينك يا مفاوض .44

 فايز أبو شمالة
فقط، وهي المنطقة التي قبلتم  %11الفلسطينيون إال ضاعت الضفة الغربية، ولم يبق لكم فيها أيها 

من مساحة الضفة  %21في أوسلو أن تكون منطقة "ا"، أما منطقة "ب" والتي تبلغ مساحتها 
الغربية، فهي مدار التفاوض والمساومة على مدار أكثر من عشرين عامًا، بينما منطقة "ج" والتي 

فقد انتهى أمرها، وصارت إسرائيلية بالكامل،  من مساحة الضفة الغربية، %21تبلغ مساحتها 
 ألف عربي فقط. 17ألف مستوطن يهودي، وال يتواجد فيها إال  217ويسكنها 

على ضوء الحقائق السابقة، فإنني أنصح الشعب الفلسطيني أن يكون عاقاًل، وأن يعترف بالواقع 
ثانيًا، على الفلسطينيين أن يدركوا أن  المرير أواًل، ثم يفكر بآلية التحرك المناسب لتغيير هذا الواقع

نما هي أرض  21% من الضفة الغربية ليست أراضي عربية محتلة، وال هي أراٍض متنازع عليها، وا 
 إسرائيلية بحكم األمر الواقع.
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ما سبق من حقائق مريرة قد وردت في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، بتاريخ 
من خالله وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الوقوف  ، بيان رسمي تدعو11/9/2014

بحزم أمام المخطط اإلسرائيلي الهادف إلى تفريغ مناطق "ج" واألغوار من المواطنين الفلسطينيين، 
قليميا ودوليا بتخطي تعبيرات اإلدانة، والبدء بتفكير عملي يردع  وتطالب الخارجية الفلسطينية عربيا وا 

ن اإلسرائيليين عن االستمرار في تطبيق سياسة هدم المساكن الفلسطينية في المناطق المسئولي
المصنفة "ج" بدعوى أنها أراٍض إسرائيلية، في حين تسمح للمستوطنات اإلسرائيلية بالبناء والتوسع 

إلى العمراني!!!! وقد دعا البيان، دول االتحاد األوروبي والدول الملتزمة بمبادئ القانون الدولي 
 التحرك لحماية الشعب الفلسطيني من هذا العدوان المستمر.

ومع ذلك؛ هل الحظتم الوقاحة الفلسطينية في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية، الوقاحة تتمثل في 
الطلب من المجتمع الدولي بالتحرك، وعدم مطالبة المجتمع الفلسطيني بأي حركة، وكأن الذي يجري 

ة يخص البولنديين والفرنسيين والبرتغاليين والبرازيليين، وال يخص الشعب على أرض الضفة الغربي
 الفلسطيني من قريب أو بعيد؟.

فكيف تطالب القيادة المجتمع الدولي بالتحرك، وال تطالب نفسها؟ لماذا ال تتحرك القيادة الفلسطينية 
دة الفلسطينية باتجاه التوقيع في اتجاه وقف التنسيق األمني على سبيل المثال؟ لماذا ال تتحرك القيا

على اتفاقية روما؟ لماذا ال تتحرك القيادة في اتجاه االعتراف بفشل نهج المفاوضات، والبدء في 
اتباع نهج المقاومة؟ لماذا ال تضع القيادة رأسها على مخدة الرواتب وتنام، وتترك الشعب الفلسطيني 

ترفوا بالحقيقة المرة أيها الفلسطينيون، واذرفوا يتحرك، ويقارع المستوطنين بالحجارة والرصاص؟ اع
ياكم أن تغفروا لذرية  دمعة على أرض مقدسة كانت لكم دومًا، وابدؤوا مشوار المقاومة من جديد، وا 

 من خذلكم وخانكم ذنبًا.
21/9/2114، فلسطين أون الين  

 
 نتنياهو وحزبه وائتالفه .45

 عوني صادق 
ى غزة، كان رئيس الوزراء "اإلسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، ينام هانئًا قبل الحرب "اإلسرائيلية" الثالثة عل

ولم تضعف سياساته االستيطانية والعنصرية شعبيته بل زادتها اتساعًا، كما أن  زعامته.مطمئنًا على 
وبالرغم من  مكانته.خالفاته الخارجية مع الواليات المتحدة أو مع االتحاد األوروبي لم تهدد 

لتي كانت تظهر داخل حزبه، وداخل ائتالفه، بين فينة وأخرى، إال أنه كان هناك ما يشبه الخالفات ا
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أما اآلن وبعد تلك الحرب،  األقل.اإلجماع على أن ليس لزعامته بديل، في المدى المنظور على 
 األفق.فهناك من أصبح يرى أن انتخابات مبكرة للكنيست تلوح في 

(، كتب أوري سافير، الرئيس الفخري ل"مركز 12/9/2014-وفي مقال له في صحيفة )معاريف
بيريز للسالم"، يصف الوضع في "إسرائيل" بعد الحرب على غزة، وقال: "إسرائيل في أزمة من أعمق 

فقد انتهت الحرب بإحباط عميق بسبب عدم قدرتنا على التغلب على  التاريخ.وأخطر األزمات في 
صاد على شفا ركود عميق، البطالة تتعاظم، وغالء المعيشة وتابع يقول: "االقت ".)حماس( الضعيفة

الصحة والتعليم والرفاه ستتضرر بشدة بسبب كلفة الحرب . . والساحة السياسية تمر بهزة  يطاق.ال 
 شديدة في ضوء الصراع بين نتنياهو وليبرمان وبينيت".

ب على غزة بنتنياهو وبحزبه والسؤال الذي يطرحه الوضع "اإلسرائيلي" الراهن هو: ماذا فعلت الحر 
 وبائتالفه؟

في األسبوع الماضي وحده، تم رصد ثالثة أحداث انفجرت في وجه نتنياهو: األول، اضطراره إلى 
إلغاء االجتماع األسبوعي للحكومة، للمرة الثانية على التوالي، وقيل إن سبب اإللغاء كان من أجل 

والحدث الثاني، كان إعالن  المالية.ه وبين لبيد، وزير تالفي تصعيد األزمة الناشبة حول الموازنة بين
استقالة وزير الداخلية جدعون ساعر، المنافس األقوى لنتنياهو على زعامة الليكود، بسبب التوتر 

أما الحدث الثالث، فكان في األخبار التي ذكرت أن  غزة.بينهما حول ما جرى أثناء الحرب على 
يسكي، سيقدم استقالته بعد األعياد اليهودية أول الشهر المقبل، دون مدير مكتب نتنياهو، إيال جيموف

 األسباب.ذكر 
لقد جاء إعالن وزير الداخلية، جدعون ساعر استقالته، مفاجأة للطبقة السياسية في الكيان، ولنتنياهو 

 مسؤولون في )الليكود( علقوا على اإلعالن بقولهم إنهم "يشعرون بأن خاص.وحزب الليكود بشكل 
ن "نتنياهو يخسر الليكود"! وذكرت صحيفة )يديعوت  السفينة تغرق، وأن موعد االنتخابات يقترب"، وا 

( أن التوتر بين ساعر ونتنياهو كان قد وصل ذروته أثناء الحرب على 11/9/2014 -أحرونوت
غزة، حيث اتهمه ساعر بالتخاذل لعدم العمل على إسقاط )حماس( . كما كتب ناحوم برنياع في 

لصحيفة ذاتها أن ساعر أدرك متأخرًا ما أدركه القيادي اآلخر في حزب نتنياهو الذي غادر الحزب، ا
موشي كحلون، من أن العمل ممكن من خارج الحزب وليس من داخله، ما دام نتنياهو في رئاسة 

 بينما رأى شمعون شيفر، الكاتب في الصحيفة، أن استقالة ساعر تأتي من تقديراته أن الحكومة.
 الغرق.زمن نتنياهو قد ولى، وأن السفينة التي يقودها توشك على 
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ومع استقالة ساعر، كما يرى مراقبون، تراجع )الليكود( الى المركز الثاني في االئتالف الحاكم، 
( 13( عضوًا، وأصبح لحزب ليبرمان )20( عضوًا، بعد أن كان له )11فأصبح له في الكنيست )

( عضوًا، ولذلك توقع 19وفي الوقت نفسه، تقدم عليه حزب لبيد ب ) .عضواً ( 12عضوًا، وكان له )
إلى جانب ذلك، رأى مراقبون أنه لم يعد  الحكومة.البعض أن يطالب لبيد بإعادة توزيع الحقائب في 

لحزب الليكود "نخبة" يمكن االعتماد عليها في االنتخابات، بعد خروج ساعر وكحلون، ومن قبل بني 
ور. يذكر أن الخالف الناشب بين نتنياهو ولبيد، يرجع إلى الخالف حول حصة بيغن ودان مريد

( مليار شيكل، بينما تقول أوساط لبيد إن 11الجيش في الموازنة الجديدة، حيث يطلب له نتنياهو )
وهناك نقطة خالف أخرى تتعلق بالضريبة  شيكل.( مليارات 2الحد األقصى ال يجب أن يتجاوز )

ويتهم نتنياهو وزير ماليته بأنه يسعى إلى تأخير  الجديدة.الخاصة بالشقق السكنية  والقيمة المضافة
من جانبه، تحدث وزير  مبكرة.التصديق على الموازنة، ليصبح ال مفر من إجراء انتخابات 

االقتصاد، زعيم حزب )البيت اليهودي( عن ضرورة الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وزاد على ذلك أنه 
الحزب من أجل أن يسمح للعلمانيين بدخوله، واعتبر البعض ذلك استعدادًا لالنتخابات، غير دستور 

 نتنياهو.حيث يطرح بينيت نفسه ممثاًل لليمين بداًل من 
لكن مع وجود كل تلك الصراعات والشقوق في جدار االئتالف الحاكم، يظل من يرى أن الخالف 

تعلة"، يقصد بها ترميم زعامة الزعيمين كل لدى بين نتنياهو ولبيد على وجه التحديد "معركة مف
ويستشهدون بما أظهرته نتائج بعض  غزة.جمهوره، بعد التداعيات التي جرتها عليهما الحرب على 

فقد جاء أن نتنياهو سيحقق فوزًا كبيرًا، لو أجريت انتخابات مبكرة،  مؤخرًا.استطالعات أجريت 
أما بالنسبة للبيد،  انتخابات.مقاعد عن آخر ( مقعدًا، أي بزيادة ستة 22وسيحصل على )

( مقاعد، وهو الذي له 1فاالستطالع المذكور توقع أن ينفرط عقد حزب لبيد، وأن يحصل على )
لذلك من مصلحة لبيد وحزبه أن ال تكون هناك انتخابات، خصوصًا أنه ال يزال  مقعدًا.( 19اآلن )

إن ما كشفت عنه الحرب من شقوق في  ة.الحكومأمامه ثالث سنوات مضمون فيها بقاؤه في 
الوضع "اإلسرائيلي"، وما أضافته من شقوق جديدة وتداعيات، أظهر نقاط ضعفه الكثيرة التي كانت، 
وربما ال تزال، برسم الفلسطينيين الذين يتوجب عليهم أن يستغلوها لصالح قضيتهم الوطنية في إنهاء 

 االحتالل.
21/9/2114، الخليج، الشارقة  
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 كيف احتلت إسرائيل مصر اقتصاديا .46

 رضا حمودة
تتبعها الدول واألنظمة  التيمن أبرز أسلحة التركيع واإلخضاع  االقتصاديال شك أن السالح 

االمبريالية ضد دول وأنظمة أخرى معادية، وفى الحالة المصرية فقد وقعت مصر دولًة ومؤسسات 
ادية الغربية)الصهيو أمريكية على وجه لألسف الشديد منذ عقود طويلة تحت الوصاية االقتص

التي  الماضيسبعينيات القرن  في االقتصاديالتحديد( ال سيما بعد ما يسمى بسياسة االنفتاح 
انتهجها أنور السادات ..عبر أدواتها اللعينة )صندوق النقد والبنك الدوليين( وفرض شروط وآليات 

تلك الدول ومنها مصر بطبيعة الحالة على  السوق الحرة ومخالب الرأسمالية المتوحشة إلجبار
نصبح خاضعين رغمًا عنا للعولمة واإلرادة الصهيو  وبالتالياالنسياق وراء الثقافة االستهالكية المقيتة 

 أمريكية سياسيًا واقتصاديًا.
دأبت الدولة الصهيونية العبرية منذ نشأتها ليس فقط على احتالل أراضينا نحن العرب والمسلمين بل 

لسطو على مواردنا المائية والنفطية )سرقة مياه الضفة العربية الفلسطينية والجوالن السورية المحتلة( ا
أيضًا ثم ابتزازنا بها بكل بجاحة حتى وصل األمر اآلن بيع تلك الثروات والموارد بأثمان باهظة 

لهذه  السيئالنموذج والعجيب تجد من يتهافت على الشراء والتعاقد دون تردد ولنا فى مصر واألردن 
لمصر بصفقة تقدر  الطبيعي)ذكرت وكالة رويترز أن إسرائيل ستبيع الغاز السوداء التراجيديا العربية 

 عامًا(  11مليار دوالر خالل  30ب 
آن واحد تحت  فيتقرير ملفت ومحزن  فيحيث ذكرت صحيفة" فيوز تايمز" األمريكية اإلليكترونية 

 الطبيعيل الجديد إلخضاع دول المنطقة( فى إشارة واضحة لحقول الغاز عنوان ) الغاز سالح إسرائي
شرق البحر المتوسط منذ  فياستولت عليها الدولة الصهيونية بالتواطؤ مع اليونان وقبرص  التي

المياه االقتصادية المصرية الخالصة بالخرائط والمستندات مما  فيتقع  والتيوما بعدها  2010العام 
أشد الحاجة إليها كانت كفيلة بدفع  فينة المصرية مئات المليارات من الدوالرات أضاع على الخزي

البالد فى اتجاه التنمية الحقيقية دون الحاجة للتسول واالقتراض من جهات تفرض شروطها المجحفة 
 واالقتصادي والسياسي الوطنياستقاللنا  فيبما يضر مصالحنا العليا وينتقص من إرادتنا ويطعن 

 220بنحو  احتياطيصميم ال سيما عندما نعرف أن ما تمثله تلك موارد الغاز المصرية من ال في
محطة كهرباء ، وتضيف الصحيفة األمريكية أنه قد تتحول  1140تريليون متر مكعب كافية لتشغيل 

اكتشفتها إسرائيل إلى سيف مسلط على رقاب الدول فى منطقة  التيالضخمة  الطبيعيموارد الغاز 
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إن أمام تل  – الجاريسبتمبر  9تقرير نشرته فى  فيق األوسط ، وقالت الصحيفة اإلليكترونية الشر 
كورقة ضغط مؤثرة يمكن من خاللها تحقيق  االستراتيجيةتستغل سلعة الغاز  كيأبيب فرصة 

وأشارت الصحيفة إلى اتفاقية الغاز األخيرة  –المنطقة  فيوفرض سياستها  االستراتيجيةمصالحها 
عامًا  11مليار دوالر على مدار  11صفقة بلغت  فيأبرمتها إسرائيل لتوريد الغاز إلى األردن  يالت

مليار متر  41لألردن بهذه السلعة الحيوية عبر توريد  الرئيسيلتصبح بموجبها إسرائيل المزود 
 إلى األردن. الطبيعيمكعب من الغاز 

إسرائيل تركيع أعداءها وفرض شروطها دون  صار سالحًا فتاكًا تستطيع به االقتصاديفاالحتالل 
الحاجة إلى طلقة رصاص واحدة فى حروبها المستقبلية مع العرب ، حيث ذكرت صحيفة " ذا 

مع مصر  الطبيعيجويش كرونيكل " اليهودية البريطانية أن إسرائيل ترى أن عقد صفقات الغاز 
، للموافقة على وقف إطالق النار واألردن هو من أجل التنسيق للضغط المشترك على حركة حماس 

هو من يدفع باتجاه  االقتصاديبما يعنى أن العامل  –دون تلقى أى تنازالت من جانب تل أبيب 
معين تريده الدولة الصهيونية ومن خلفها الواليات المتحدة والغرب حتى  سياسيالضغط لتمرير مسار 

بح الحديث عن اإلرادة الوطنية واالستقالل يص وبالتالينظل فى حاجة دائمة لما يتفضلون به علينا 
من التبعية الصهيو أمريكية وهم كبير و فرقعة إعالمية بغرض االستهالك المحلى ودغدغة مشاعر 

 البسطاء.
وها هو شمعون بيريز يتكلم عن مشروع أسماه " الغذاء مقابل السالم " ويقوم هذا المشروع المهين 

على تدوير فضالت طعام األغنياء ليأكلها المصريون حتى  (المخضرم)بيريز الصهيونيحسب رؤية 
ال يؤدى جوعهم إلى تحولهم إلى اإلرهاب!!... فالمرء ال يكاد يصدق إلى أى مدى وصلنا إلى هذه 
الحالة المزرية من االنسحاق واالنبطاح حتى ينظر إلينا الصهاينة تلك النظرة الدونية ، لكن ال 

ما كسبت أيدى حكامنا المستأسدون علينا بينما حمالن أمام السيد نستطيع إاّل أن نلوم أنفسنا ب
، وتؤكد لنا حقيقة موجعة مفادها أنه كيف أن الدولتان اللتين تربطهما عالقات  واألمريكي الصهيوني

)مصر كامب ديفيد  الصهيونيرسمية معلنة حيث عقدتا اتفاقيات سالم تركيع مع الكيان 
هما من يتجرعان كأس الهزيمة السياسية واالقتصادية واألخالقية  (1994واألردن وادى عربة 1971

كنتيجة طبيعية لدفع  ضريبة التسوية مع العدو والركض  الصهيونيأيضًا أمام هذه الهيمنة واإلذالل 
وراء سالم وهمى ومفاوضات عبثية لم نجنى من وراءها سوى مزيد من الذل واالنكسار والهزيمة على 

 ألصعدة!!.كافة المستويات وا
21/9/2114، "21موقع "عربي   
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 انتفاضة األطفال .47

 ناحوم برنياع
عملية يعلون: خالل عملية الجرف الصامد كان وزير الدفاع موشيه يعلون مثل عازف كمان ثان مع 
رئيس الوزراء. وقد الءم في مباحثات المجلس الوزاري المصغر ما يراه مع توصيات قيادة الجيش 

وكان تأييده لالبسي المالبس العسكرية كبيرا جدا حتى إن افيغدور ليبرمان لقبه  االسرائيلي العليا.
 «.نائب رئيس االركان»ساخرا 

وفي الظهور المعلن كان يالئم رأيه مع رأي نتنياهو، فكان يبدو حانقا، منطويا على نفسه مستعبدا 
ه زعيما للجمهور. ويرى للنصوص التي أعدها مسبقا متخليا عن الفرصة التي أتيحت له ليظهر نفس

 الجمهور أن العملية مرت بالقرب من يعلون ال من خالله.
لكن العملية انقضت ويصر يعلون على أن ُيذكر أنه وزير دفاع كما يصر بينيت على أال ُيذكر أنه 
وزير اقتصاد. وقد بادر يعلون هذا االسبوع الى عملين يثيران االهتمام فهاجم في االول بينيت الذي 

تعمل المباحثات في االنفاق في المجلس الوزاري المصغر معلومات حصل عليها من ضباط اس
الجيش االسرائيلي في غالف غزة. وأعلن في الثاني أن اللواء المتقاعد يوآف غالنت غير مأخوذ في 

 الحسبان أن يكون مرشحا ليكون رئيس االركان التالي.
اعد افيحاي رونتسكي الذي كان في الماضي الحاخام لنسر بحسب النظام. يتهم يعلون العميد المتق

العسكري الرئيس بتسريب معلومات عسكرية الى بينيت وهي معلومات أثيرت بعد ذلك في مباحثات 
 المجلس الوزاري المصغر.

اجل كان رونتسكي يتجول في غالف غزة في فترة العملية العسكرية، ولم يكن هو الوحيد. فقد لقيت 
ة قوات الجيش االسرائيلي في موقع مشحون بقذائف الهاون بالقرب من جدار ذات يوم أحد قاد

الحدود، واتجهت نحونا سيارة مدنية فارهة كان فيها عميد متقاعد كان يقوم بعمل جانبي يصاحبه 
 ضيف من الخارج ومكنته شهاداته من الدخول.

عنه فاحتج بالهاتف وفي  لقيت رونتسكي حينما كان يخطب خطبا نارية على مسامع الجنود. وكتبت
الفيس بوك ومواقع كثيرة اخرى. وأراد أن يشير في الحديث بيننا الى أنه يؤدي عمال في الجيش سريا 
ال يستطيع تفصيل الحديث عنه على مسامعي، وبين أن الجيش يزعم غير ذلك فرونتسكي لم يجند 

 ألبتة.
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ي أنني أعلم ما الذي علمه بينيت. في ال أعلم ما الذي علمه رونتسكي عن االنفاق، لكن يخيل إل
بداية العملية طلب توسيعها ردا على قتل الفتيان الثالثة ولم يعرف بشأن االنفاق، وحتى لو أثير ذلك 

 في نقاش ما في المجلس الوزاري المصغر فانه أثير عرضا ولم يذكره.
من كرم أبو سالم. وبرغم اصبحت االنفاق أمرا ذا شأن قبيل العملية إثر الكشف عن النفق بالقرب 

ذلك لم يفكر الجيش االسرائيلي وال المستوى السياسي فوقه في جعلها هدفا مركزيا في العملية، لكن 
ما حسم االمر هو محاولة التسلل في نفق بالقرب من كيبوتس صوفا وأفضت هذه المحاولة الى 

يلومترين المجاورين للحدود وهي استقرار الرأي على ادخال قوات برية الى القطاع وادخالها في الك
 المنطقة التي حفرت فيها االنفاق الهجومية.

قيل في تلك االيام كالم مبالغ فيه عن االنفاق، فقد وصفت بأنها تهديد استراتيجي لدولة اسرائيل، 
وكان في ذلك غير قليل من المبالغة. وقد كانت تهديدا لقوات الجيش االسرائيلي التي عملت على 

ر الحدود بل للبلدات ايضا، لكن التهديد كان محدودا. وكان فشل عالج االنفاق الذعا لكن طول جدا
 لم يوجد هنا اخفاق حرب يوم الغفران.

وتلقى بينيت معلومات من ضباط ميدانيين ال من رونتسكي خاصة. وكان تأثيره في القرارات 
متحصنة ومستعدة فيها، لم  محدودا، ولم تكن قرارات االنقضاض على االماكن التي كانت حماس

تكن ناجحة على وجه خاص. وعلى كل حال فان زعم اييلت شكيد أن بينيت أنقذ بلدات غالف غزة 
حينما يشتكي من أن اعضاء المجلس الوزاري المصغر يحاولون  يخطئزعم مبتذل. لكن يعلون 

ان تحقيق انشاء الحصول على معلومات عسكرية بقواهم الذاتية. فقد أوجب القانون وسلسلة لج
 مجلس وزاري أمني مصغر ال ليكون ختما مطاطيا للجيش االسرائيلي ولوزير الدفاع.

وتكلم يعلون على شأن آخر هو تعيين رئيس االركان التالي وبين أن يوآف غالنت ال يتم التفكير فيه 
ما كبيرا في على أنه أحد المرشحين لرئاسة االركان. كان غالنت ضابطا جريئا وقديرا وقد ظلم ظل

ليس من الحكمة. وهناك الكثير جدا من  لألركانقضية هرباز وبرغم ذلك فان اقتراح تعيينه رئيسا 
الرواسب بينه وبين الجهاز العسكري والكثير جدا من الغريزة ومر زمن طويل منذ أن ُسرح من 

نياهو كان يدفع الخدمة العسكرية. وقد وجه تصريح يعلون قبل كل شيء الى رئيس الوزراء وكأن نت
 قدما لترشيح غالنت. وأنهى التصريح لعبة كأنما وحسن أن فعل ذلك.
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 انتفاضة االوالد

، القرية في شرقي القدس التي اصبحت حيا مدنيا، الى العيساويةيتجه شارع احمد علي صاعدا من 
الشارع ليصبح الحي اليهودي المجاور، التلة الفرنسية. وفي نقطة ما في أعلى الجبل يتغير اسم 

وقبالة هذه النقطة محطة وقود لشركة الوقود والعمال فلسطينيون والمالك يهودي. «. مقاتلي الغيتوات»
االخضر واالحمر واالسود؟ أما االسود فبقي من حريق شب في المحطة  باأللوانوالمحطة مصبوغة 

ت الشرطة بكتل اسمنتية . وعلى إثر الحريق اغلقالعيساويةأيلول، وكان المحرقون شباب من  7في 
من سكان  400اليهودية. وجاء المختار، السيد درويش مع  باألحياء العيساويةالشارع الذي يربط 

من أن يحتمل. وكان العقاب في حالته هو شديدا  أقسىالقرية طالبا ازالة الحاجز وبين أن العقاب 
 على نحو خاص ألنه مالك شركة نقل.

القرية، وقد أرسل اشخاصا،  أطرافله مراكز االحتكاك الثالثة في ووعد المختار بأن يراقب رجا
فأزالت الشرطة الحاجز بعد يوم، لكن استمر الرشق بالحجارة. ويرشق الشباب بها سيارات تسير 

بالقرب « عوفريت»تحت القرية في الشارع الى معاليه ادوميم؛ وهم يرشقون بها قاعدة حرس الحدود 
ل المشارف؛ وهم يرشقون بها سيارات الشرطة. وهم يرشقون بالحجارة في من مباني الجامعة على جب

الطريق الى المدارس ومنها، يطلعون جماعات وحقائبهم على ظهورهم فيرشقون رشقة ويختفون. 
هي اآلن أقسى  العيساوية»ويقول عوفر درور قائد سرية حرس الحدود التي تعمل في القرية إن 

 «.مركز احتكاك في المدينة
جري منذ شهرين ونصف في أحياء التماس في القدس وفي الجيوب اليهودية في شرقي المدينة ت

انتفاضة صغيرة، هي انتفاضة االوالد. ولو كنا في ايام عادية الستولى هذا الحدث المستمر على 
برنامج العمل اليومي لكن ال في هذا الصيف ألن المواجهات القاسية في القدس مرت تحت الرادار 

من المصابين وألنها لم تبلغ الى االحياء  المفاجئبب الحرب في الجنوب، وبسبب العدد القليل بس
 اليهودية غربي المدينة. واحتواء االحداث انجاز للشرطة ال يستهان به.

رجال عربيا طوال هذه الفترة؛  711تشير االرقام الى مقدار عنف يذكر باالنتفاضتين. فقد اعتقل 
آالف رصاصة  7حتى نهاية االجراءات القانونية. وأطلق رجال الشرطة أكثر من منهم  247واعتقل 

وهي ذخيرة مخصصة لمكافحة االخالل بالنظام. وقتل بالرصاص االسفنجي فتى عربي  –اسفنجية 
رصاص تحقق فيه الشرطة العسكرية السرية اآلن. واستعملت الشرطة ما ال  إطالقواحد وكان ذلك 

 مواد النتنة.طنا من ال 90يقل عن 
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يهوديا مشتبه فيهم أنهم مسوا بعرب حتى نهاية االجراءات القانونية، وقدمت فيهم لوائح  30ويعتقل 
 اتهام واعتقل عشرات آخرون وأفرج عنهم.

ولنعد لحظة الى العيسوية. يقول قائد الشرطة آفي حفيفيان، قائد منطقة كيدم وهي المركز الشرطي 
االوالد الذين ضبطوا وهم يرشقون الحجارة،  أحدتماس، إنه حقق مع احياء ال أكثرالذي يعمل في 
«. إن حجرا كهذا يمكن أن يقتل فماذا تفعل اذا تبين أن السيارة كان فيها فلسطيني؟»وقال الحدهم: 

 «.لن يحدث ذلك»فهز الفتى كتفيه وقال 
طوا وهم يرمون وأطلعني حفيفيان على صور فيديو في هاتفه المحمول الحد االوالد الذين ضب

بزجاجات حارقة. وهو ولد ظريف ولّين في التاسعة من عمره، أي دون السن الجنائية بثالث سنوات. 
كان يلبس قميصا قصير الكمين عليه رمز اتحاد الكرة االوروبي، وبدا مثل واحد من االوالد الذين 

فأجاب قائد المنطقة: «. لده؟هل استدعيتم وا»يلعبون كرة القدم في فرق مركز بيرس للسالم. وسألته: 
 «.اجل، لكنه لم يقل شيئا، فكبار السن لهم تأثير محدود في االوالد اليوم»

أراد حفيفيان أن ينظم لعبة كرة قدم بين فتيان العيسوية وفتيان التلة الفرنسية. وبين اللجان في الحيين 
أدرك أنه يحسن تجميد تعاون. وجاء بعد ذلك قتل محمد أبو خضير من شعفاط، وبعده الحرب ف

 الفكرة.
 

 العصر الحجري
كان »، يقول قائد الشرطة يوسي فراينتي، قائد المنطقة. «كان قتل أبو خضير هو الحدث التأسيسي»

االخالل بالنظام بمقدار لم تعرفه القدس منذ سنين، وقد بدأ في شعفاط برمي رجال الشرطة بشحنات 
ة بتسديد مباشر، وفي غضون يومين انتشرت االحداث في كل متفجرة انبوبية وباطالق االلعاب الناري

 أحياء شرقي المدينة.
مركز شغب مختلفا في كل نقطة  42وكانت الذروة في ليلة القدر في رمضان وسجل خالل الليلة »

في شرقي المدينة. فقد أخرجت كل المنظمات الفلسطينية رجالها الى الشوارع، من فتح الى حماس 
مهمة الشرطة أن تمنع االحداث من الوصول الى غرب المدينة وأن تمنع اغالق  والجهاد. وكانت

شوارع رئيسة. وفي النهاية لم يغلق أي شارع ولم يصب أي يهودي حتى وال اليهود الذين يسكنون في 
 االحياء العربية.

ن الى ما قبل اسبوعين أن اقول بفخر إنه لم يقتل أي عربي برصاص الشرطة، لك أستطيعكنت »
يؤسفني أنه يوجد قتيل واحد وهو فتى في السادسة عشرة من عمره من حي وادي الجوز، قتل 



 
 

 

 

 
           42ص                                     3347 العدد:     21/9/2114 حداأل التاريخ:

 

برصاصة اسفنجية. وال يطلق هذا الرصاص سوى رجال الشرطة الخاصة ومقاتلي حرس الحدود 
 «.الذين أعدوا اعدادا خاصا، ويستطيع تحقيق الشرطة العسكرية السرية أن ُيعرفنا بما حدث

فترة في القدس عمليتان احداهما لسائق جرافة هاجم اسرائيليين بآلته وقتل مواطنا، وقع في هذه ال
نار من دراجة نارية تجري، جرح جنديا. وال يشبه ذلك بأية حال العمليات االنتحارية  إطالقواخرى 

 في تسعينيات القرن الماضي.
ل بالنظام، وانتقلنا الى مرحلة نجحنا قبيل الهدنة في الجنوب في التغلب على االخال»ويقول فراينتي: 

 جديدة هي الرشق بالحجارة. وأنا أسمي ذلك اخالال بالنظام شعبيا.
إن الراشقين بالحجارة اوالد على نحو عام، وقد احتجزنا هذا االسبوع اوالدا في السابعة والتاسعة »

انية عشرة والنصف والثانية عشرة والنصف من اعمارهم، واحتجزنا في أبو طور ثمانية اوالد في الث
ورموا بها سيارات. وهذه احداث جو لم ينظمها أحد ولم  بأنفسهممن اعمارهم أعدوا زجاجات حارقة 

 يأمر بها أحد.
اعتادت المحاكم االفراج عن أحداث اعتقلوا للرشق بالحجارة من غد االعتقال، وسألنا: أين الردع. »

صرامة. فقد حصلنا احيانا حتى على اعتقال  أكثروقد كان القضاة في ذروة االحداث في الحقيقة 
 لألحداث حتى نهاية االجراءات القانونية، لكن ذلك انقضى اآلن.

كان القطار الخفيف مستهدفا. يمر كيلومتران من مساره في االحياء العربية بين بيت حنينا »
 100ط فاعتقلنا وشعفاط. وحينما اشتد الرشق بالحجارة انشأنا غرفة عمليات لتعالج هذا الشأن فق

 منهم لوائح اتهام ولم ننجح الى اآلن في حسم ذلك. 41مشتبه به، وقدمت في 
مرة كل يوم وال  300يوجد اآلن في المتوسط رشق واحد بالحجارة للقطار في كل يوم. فالقطار يمر »

يوجد سوى رشق واحد. وزجاج القطار واٍق فال يوجد مصابون. وبرغم ذلك فان حقيقة أن الرشق 
 «.بالحجارة مستمر محبطة

إنه لعار وخزي. فهم »إن القطار الخفيف قصة مشحونة. وقد قال لي رئيس البلدية نير بركات: 
بخالف توجيهات وزارة النقل العام يثيرون ضجيجا على الشرطة وعلي بسبب كل حجر، وبدل أن 

 «.يقولوا، سافروا معنا فأنتم في أمان، يثيرون الهستيريا بقدر عال
ب بركات في الشركة التي تستعمل القطار أنها تضخم الرشق بالحجارة كي تمهد لنيل تعويضات يرتا

قلت لهم سأهتم أال تحصلوا على تعويضات. فأنتم تتحملون تبعة الضرر الذي »من الدولة. 
 «.اصابكم
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ن بالمئة. وانخفاض العدد جزء م 11الى  10انخفض عدد المسافرين في القطار منذ قتل الفتى بـ 
االزمة بين العرب واليهود، ويحجم العرب عن الشراء من احياء يهودية؛ ويتلقى سائقو سيارات أجرة 
عرب يدخلون احياءا يهودية بسياراتهم ضربات قاتلة؛ ويحجم اليهود عن المجيء بسياراتهم 

 الخوف.في حي عربي أو عن التنزه في البلدة القديمة، فالمدينة منقسمة بسبب الكراهية و  إلصالحها
 

 يوم الدين واالضحى
 قلت لفراينتي إنهم يتهمونك بأنك مكنت المسلمين من احراق مركز الشرطة على جبل الهيكل.

يوما في السنة. وهو يغلق في  320ساعة كل يوم،  24إن مركز الشرطة مفتوح »وأفرحه أن يجيب. 
نين، ففي هذه االيام يوجد مئات ايام الجمعة االربع من رمضان مع ليلة القدر، وهذا قرار اتخذ قبل س

اآلالف من المسلمين في الجبل، وفي حال هجوم فان كل محاولة تخليص لرجال الشرطة ستكلف 
 «.سفك دم

في رمضان من هذه السنة ضاءل فراينتي بسبب االحداث عدد المسلمين الذين سمح لهم بالدخول 
وبرغم ذلك أخلي مركز الشرطة في  .وأكثرسنة  10الى جبل الهيكل، فلم يدخل سوى من اعمارهم 

كنت اجلس في ليلة القدر في مبنى المحكمة واشاهد كل مراكز »الموعد مع معدات العمليات. 
االحتكاك في المدينة، وفي الساعة الثانية ليال حاصر مئات المصلين مركز الشرطة الفارغ. وحاول 

 حراس االوقاف ابعادهم ففشلوا وبدأ الجمع يحرق المركز.
ان يجب علي آنذاك بصفتي قائد منطقة أن اقرر هل نهاجم مع احتمال عال جدا لوقوع قتلى أم ك»

ال نهاجم. ولو أنني هاجمت لقالوا لي إنك تشعل الشرق االوسط كله في زمن حرب كي تدافع عن 
 مبنى فارغ، أنت مجنون.

 «.دنا فتح مركز الشرطةوتحدثت الى القائد العام للشرطة فمنحني دعما كامال، وفي يوم السبت أع»
سنة،  33في هذه السنة يحل عيد االضحى ويوم الغفران في موعد واحد. وهذا يحدث مرة واحدة كل 

ومن حظنا أنه يحدث اآلن على الخصوص. والذي نبهني الى ذلك التقارن في الزمان ينيف ساغي، 
اء ومدن مختلطة. وقد تمت مدير المركز التربوي في جفعات حبيبا، وذلك يعني توترا كبيرا في أحي

 االمنية وفي القدس ايضا. لألذرعمباحثات في مستويات مختلفة 
 
 
 



 
 

 

 

 
           44ص                                     3347 العدد:     21/9/2114 حداأل التاريخ:

 

 
 حينما تفسد العالقات

في المرحلة االولى من العنف لم يقع قتلى لكن حدث ضرر »يقول نير بركات، رئيس بلدية القدس: 
ظام وبين الكثرة الصامتة. خطا واضحا جدا بين من يشاركون في االخالل بالن ننشئكبير، وأردنا ان 

 ألنه يجب معاملة المشاركين بأقسى ما يقتضيه القانون.
يمكن مكافحة الرشق بالحجارة بوسائل تقنية. وقد اقترحت على الشرطة سلسلة وسائل تصنعها »

 ذلك. ألجلالصناعات االمنية، ويمكن أن يوجد مال 
تسوء العالقات، تسوء سريعا، أما اعادتها صحيح انه يوجد اآلن توتر بين اليهود والعرب، فحينما »

 «.فتكون بطيئة. وفي نهاية المطاف نعود الى الحياة المعتادة
ذكر بركات اسماء عدة مدن في العالم العنف فيها اشد كثيرا من العنف في القدس، وأنهى بتل ابيب 

نة. وهو ثلث ما يوجد في القدس في السنوات االخيرة اربعة قتلى أو خمسة في كل س أصبح»فقال: 
 «.يوجد في تل ابيب
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