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  إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وفق جدول زمنيعلى األمم المتحدة تبني قرار  سأطرحعباس  .0
الرئيس محمود عباس خالل محاضرة أمام طلبة جامعة "كوبر يونيون" في نيويورك  : قاليويوركن

اليوم ألطلب  أتيتللجمعية العامة لألمم المتحدة، " لقد  69الـ على هامش مشاركته في أعمال الدورة 
ة، أنا أطلب منكم التفكير بفلسطين بطريقة مختلفة، أعيدوا منكم أن تنظروا إلى فلسطين بطريقة جديد

النظر بفكرة فلسطين، ساعدونا على وقف سرقة اراضينا، وهذا األسبوع سأطرح على األمم المتحدة 
 جدواًل زمنيًا جديدًا لمحادثات السالم، حيث يكمن المفتاح بالموافقة على ترسيم حدود الدولتين.

 إلنهاءخطابه الداعي  لينكولن أبراهام األمريكيالتي القى الرئيس من ذات المنصة  عباسودعا 
نهاءعاما. رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتانياهو، لصنع السالم  230العبودية في امريكا قبل   وا 

 .االحتالل"
 أن الوقال خالل محاضرته التي جرت بالتنسيق مع كنائس من أجل سالم الشرق األوسط "نتمنى 

اإلسرائيليون من الشعب الفلسطيني أن يعيش في ظل نظام تمييز عنصري. إذ ال يمكن يتوقع جيراننا 
القضاء بالقوة على رغبة الشعب الفلسطيني الذي يتطلع للسالم والحرية واالستقالل، نحن الشعب 
الوحيد على االرض الذي ال يزال يعيش تحت االحتالل، عليكم رؤية فلسطين بطريقة جديدة، 

تسرق( أليس سرقة األراضي مدرجة في  )السرقة أراضينا، تقول الوصية الثامنة ساعدونا لوقف 
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وبموجب القانون الدولي ال يحق إلسرائيل االستيالء على هذه االراضي، ان سرقة  ؟،الوصية الثامنة
فهي تعرقل التوصل إلى سالم عادل  إلحاحًا.إسرائيل المستمرة ألرضنا هي المشكلة الجوهرية األكثر 

الراحل م مع فلسطين، وهذه السياسة االسرائيلية تذكرنا بالكلمات الحكيمة التي قالها الرئيس ودائ
 : "ال يمكننا التفاوض مع هؤالء الذين يقولون ما هو لي ملكي، وما هو لك خاضع للتفاوض".كيندي

لحكومة المجتمع الدولي بعدم االختباء وراء دعوات استئناف المفاوضات، دون إلزام ا عباسوطالب 
سرقة أراضينا. داعيا اياه بتحمل مسؤولية توفير الحماية لشعبنا الذي يعيش تحت  االسرائيلية بوقف

ن تحقيق األمن يتطلب إنهاء االحتالل  إرهاب المستوطنين وجيش االحتالل والحصار المؤلم، وا 
العشوائي لغزة  يجري تضليل الشعب اإلسرائيلي لدرجة أنه ال يدري أن القصف نفهم كيفوالظلم، ال 

 .الذي يقتل اآلالف من النساء واألطفال ال يزرع سوى المزيد من الكراهية"
عاما، ال أعرف إذا ما كنت سأحمل بين يدي  99ونوه عباس "في الختام وبعد أن وصلت إلى سن 

 ثمرة السالم وأتذوق طعمها الحلو، ولكني على يقين تام بأنني حملت بين يدي ورأيت بأم عيني بذور
 السالم".

 وقال "هل لديكم القدرة إلقناع الشعب االميركي برؤية القضية الفلسطينية بطريقة جديدة".
قد يبدو غريبًا لمسلم مؤمن أن يتحدث عن السالم هنا بالقرب من مركز التجارة العالمي، حيث سقط 

 ول.اآلالف من األميركيين األبرياء رجال ونساء وأطفال، ضحايا في ذلك اليوم من أيل
عامًا  230لكن اليوم من ) كوبر يونيون( أقف في نفس المكان الذي وقف عليه ابراهام لينكولن قبل 

وأدان فيه ويالت العبودية واعلنها صريحة، واضحة ومدوية، بأن أبناء الشعب الفلسطيني يدينون 
ير اإلرهاب، ويدينون ما حدث في الحادي عشر من أيلول، ويدينون معاملة المسيحيين وغ

من المسلمين حول العالم،  %99المسيحيين على يد داعش، وأنا على قناعة أنني  أتحدث باسم 
وهنا اليوم وبالقرب من مركز التجارة العالمي أقول للعالم: البرابرة داعش والقاعدة الذين يقتلون 

فلسطيني األبرياء ليسوا مؤمنين مسلمين، ولألطفال عائالت ضحايا الحادي عشر من أيلول أقول ك
مسلم، اسف أللمكم، وهؤالء القتلة ال يمثلون االسالم. سنقف ضدهم لمحاربتهم وهزيمة أفكارهم 

 الشيطانية.
مؤخرًا في الفاتيكان صليت أنا وقداسة البابا فرانسيس ورئيس إسرائيل حينذاك شمعون بيرس معًا من 

 ابراهيم. واحد ربلي جميعًا إلله على اختالف أدياننا في الواقع نص معًا ألننا السالم، صليناأجل 
هللا الرحمن الرحيم "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا  الكريم بسميقول القران 

 وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم." صدق هللا العظيم.
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رها، وجئتكم اليوم أيها عمري سنة على وجه الدقة، عشت حياتي بحلوها وم 99منكم سنًا،  أكبرأنا 
الشباب ألخبركم بما صليت من أجله في الفاتيكان، لقد صليت من أجل عالم مختلف، لقد صليت 
في ذلك اليوم إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن شعبي وعن بلدي فلسطين، لقد صليت من أجل دولة 

 اسرائيل.ة إلى جانب جارتها دول وسالم وازدهارفلسطين المستقلة التي تعيش بأمن 
لقرون. فالسالم بين االديان يجري  معًا بسالمكما تعرفون فقد عاش اليهود والمسيحيون والمسلمون 

( والسالم بين أديان العالم يجري في شرايين أريحا )القدسفي شرايين أكثر المدن قداسة في العالم 
 أقدم مدينة على األرض.

طين. لقد صليت مع قداسة البابا من أجل أن تبني السالم بين أديان العالم يجري في شرايين فلس
سرائيل الجسور بينهما وليس الجدران العازلة.  فلسطين وا 

صليت من أجل أن أتمكن في يوم من األيام من تطبيق اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على اشكال 
جًا يحتذى به في تكون نموذ وذلك حتىالتمييز ضد المرأة كافة التي وقعت عليها في دولة فلسطين. 

 العالم العربي لحرية المرأة.
لقد صليت أن تعيش إسرائيل وبعد طول انتظار إلى جانب فلسطين كجار طيب وليس كمحتل، وذلك 
حتى نتمكن كأبناء للشعب الفلسطيني من االستمرار في بناء المؤسسات لدولة حضارية ومجتمع 

 منفتح.
يقية إلسرائيل، ال صديقة زائفة، وكما يمنع األصدقاء لقد صليت من أجل أن تكون أميركا صديقة حق

القيادة وهم سكارى، يمنع الصديق الحقيقي إلسرائيل من االنخراط في قتل  أصدقاءهم منالحقيقيون 
النساء واألطفال بما في ذلك قصف المستشفيات والمدارس على النحو الذي رأيناه في قطاع غزة 

 مؤخرًا.
قيون في أميركا أصدقاءهم من خرق القانون، فإن الصديق الحقيقي وكما يمنع األصدقاء الحقي
ببنما تدعي في الوقت ذاته  شرعية،وحدة استيطانية غير  ألف 23إلسرائيل سيمنعها من بناء 

 مشاركتها في مفاوضات للتوصل الى تسوية.
رانهم، فإن وكما يمنع االصدقاء الحقيقيون في أميركا أصدقاءهم من االساءة واستغالل أطفال جي

أميركا كصديق حقيقي إلسرائيل يجب أن تمنعها من االعتقال الروتيني ألطفال فلسطين وضربهم 
 الذي وثقه الصحفيون وجماعات حقوق االنسان المستقلة. لهم، االمروحبسهم دون توجيه تهمة 

 والعالم  لذلك اتيت اليوم ألطلب منكم يا طالب )كوبر يونيون(، بل ألطلب من جميع طالب أميركا
 الشعب االسرائيلي يعيش اليوم كمحتل لنا، ودون رؤية دائمة لتعايش سلمي. غير مقبول.
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منهم يعتمدون  %00وشعبي في قطاع غزة يعيش تحت حصار إسرائيل، دون حرية للسفر والتجارة 
على المساعدات االجنبية، ويعيشون في خوف مستمر إلمكانية قصفهم بشكل عشوائي، ويعيشون 

 سجن كبير. غير مقبول. داخل
والموجات  اإلقليمية،إلى اليوم تواصل إسرائيل سيطرتها على أجواء قطاع غزة ومياهه 

 الكهرومغناطيسية وسجل السكان وحركة جميع األفراد والبضائع.
أقارب الذين استشهدوا مؤخرًا في قطاع غزة على يد القوات اإلسرائيلية عليهم الحصول على شهادات 

 من إسرائيل. هل هذا شعب حر؟ غير مقبول.وفاة لهم 
شعبي في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش تحت االحتالل اإلسرائيلي، حيث طرق الفصل 
العنصري، وخلف جدران ضخمة، ويضطر للتنقل من خالل نقاط تفتيش ثابتة، وال تصل المياه 

جوء منذ عقود طويلة، ال يخضعون الجارية لعدد كبير منهم، وقسم آخر الزال يعيش في مخيمات الل
وغالبا ما يتعرضون لالعتقال والضرب واإلساءة الجسدية، ودون ما  كفاالت،لمحاكم عادلة أو دفع 
 أمل في مستقبل أفضل.

 43/9/4104، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الستيطان: عباس سيعرض إجراء مفاوضات مدة تسعة شهور مع تجميد كامل ل"الحياة" .2
سيعرض في كلمته امام  هان "الحياة"عباس لـمحمود كشف مساعدون للرئيس الفلسطيني : نيويورك

الشهر الجاري خطته للسالم القائمة على اجراء مفاوضات مدة تسعة شهور  46الجمعية العامة في 
الحدود، على تترافق مع تجميد كامل لالستيطان، وتكرس الشهور الثالثة االولى منها للتفاوض على 

 ان يجري االنسحاب االسرائيلي خالل ثالث سنوات كما فعلت المنظمة الدولية في كوسوفو.
 44/9/4104الحياة، لندن، 

 
 الحمد هللا يدعو المانحين لدعم ميزانية السلطة والمشاركة في تمويل اعمار غزة .3

اع المانحين الذي عقد في قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا خالل مشاركته في اجتم :نيويورك
نيويورك أمس االول: "إن هذا االجتماع يأتي في وقت حرج جدا بالنسبة لنا، فشعبنا يعاني كل أنواع 
العدوان من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية في قطاع غزة والضفة. فالعدوان األخير على غزة، تسبب 

 الماليةقتصادية واالجتماعية". وشارك وزير بخسائر بشرية كبيرة، ودمار هائل للخدمات العامة واال
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والتخطيط شكري بشارة ضمن الوفد الفلسطيني الذي يترأسه الحمد هللا في اجتماع لجنة االرتباط  
( والذي عقد امس، في نيويورك، باستضافة AHLCالخاصة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني )

والبنك الدولي « بورج بريند»خارجية النرويجي ووزير ال« بان كي مون»أمين عام األمم المتحدة 
وصندوق النقد الدولي وممثل اللجنة الرباعية لمناقشة التقارير وتحليلهم، حيث قدم الوفد الفلسطيني 

 ".اعادة بناء األمل "تقريرًا حول األوضاع المالية والسياسية واالقتصادية لدولة فلسطين تحت عنوان 
 44/9/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 بالخطأ دخل طولكرم إسرائيليا   أمن السلطة الفلسطينية يسلم ضابطا   .4

أعادت أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، مساء اليوم الثالثاء، ضابطا إسرائيليا دخل : طولكرم
 للسلطة الفلسطينية. الخاضعة" Aخطأ إلى طولكرم التي تقع ضمن مناطق "

إن الضابط دخل طولكرم بمركبته الخاصة، بينما كان يرتدي الزي " احرونوتوقالت "يديعوت 
العسكري ويحمل سالحه. مضيفة أن أجهزة األمن التابعة السلطة عاينت مركبة الضابط وقام 

 بتسليمه للشرطة اإلسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني فلسطيني قوله إن عناصر أمن السلطة عاينوا الضابط بسبب 

 بة الرقمية الصفراء، إضافة إلى كونه يرتدي الزي العسكري.لوحة المرك
وأضاف المصدر األمني الفلسطيني أن الضابط اإلسرائيلي شعر بالتوتر بداية عندما أدرك أنه في 
منطقة فلسطينية ومحتجز من قبل أجهزة أمن السلطة، إال أنه أدرك الحقا أنه بأمان، وأنه سيتم 

 صى سرعة ممكنة.تسليمه للجيش اإلسرائيلي بأق
 43/9/4104، 48عرب 

 
 مليون دوالر سنويا   011مؤسسة وجمعية تتلقى مساعدات بقيمة مليار و 4781بو العينين: أ .5

مؤسسة  4900قال رئيس هيئة شؤون المنظمات األهلية اللواء سلطان ابو العينين ان وجود  :رام هللا
 يحتاج الى عمل متواصل.أو جمعية أهلية عاملة في فلسطين، رقم ال يستهان به، و 

وأضاف خالل ورشة نظمتها هيئة شؤون المنظمات األهلية "ان هناك غيابا للقانون وللمتابعة، في 
عمل المؤسسات األهلية"، مشيرا الى أن هذا ينعكس سلبا على الشفافية في عمل هذه المؤسسات. 

لقوانين الناظمة لعمل وشدد على ضرورة وضع اآلليات المناسبة وتشكيل لجنة من أجل تعديل ا
المؤسسات االهلية بما يضمن وجود هامش رقابي اوسع، والبت في عمل الهيئات. وبين ابو العينين 
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مليون دوالر  600أن حجم المساعدات والتمويل للجمعيات والمؤسسات األهلية يصل الى مليار و
فته وزيرا للداخلية كذلك على سنويا، وكشف أن هناك اتفاقا مع رئيس الحكومة د. رامي الحمد هللا بص

 تصويب عمل الجمعيات األهلية، وتنظيم عملها.
 44/9/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ادعيس يستنكر عملية اغتيال الشهيدين مروان القواسمي وعامر أبو عيشة .6

استنكر الشيخ يوسف ادعيس وزير األوقاف والشؤون الدينية الجريمة : وسام الشويكي-الخليل
عاما( وعامر  49، الشهيدين المطاردين مروان القواسمي )التي أدت الى اغتيال البشعة "إلسرائيليةا"

 عامًا( من مدينة الخليل، في عملية عسكرية استمرت عدة ساعات. 55عيشة ) بوأعمر 
 44/9/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 سفر ألهالي قطاع غزة جوازاتإصدار  : زيادة غير طبيعية في عدد طلبالفلسطيني وزارة الداخلية  .7

جواز  3000سائد أبو فرحة: قال وكيل وزارة الداخلية، حسن علوي، إنه تم إصدار نحو  –رام هللا 
سفر ألهالي قطاع غزة خالل العدوان اإلسرائيلي، مشيرًا إلى ازدياد عدد الطلبات الواردة من القطاع 

 الستصدار جوازات سفر بشكل غير مسبوق.
في حديث خاص لـ"األيام": هناك ازدياد ملحوظ وغير طبيعي في عدد معامالت جواز السفر وقال 

من محافظات غزة، ويجب على كافة المسؤولين التنبه لهذا الموضوع، وأضاف: هناك آالف 
المعامالت من القطاع لدينا حاليا، وهناك زيادة غير اعتيادية في عددها، بالتالي ينبغي التوقف عند 

 مسألة مليًا.هذه ال
وأوضح أن وزارة الداخلية تواجه إشكاليات عديدة بعملها في غزة، مبينا أنه رغم توقيع "اتفاق 
الشاطئ"، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، إال أنه لم يطرأ أي تقدم على صعيد عودة الوزارة لمزاولة 

 نشاطها بشكل اعتيادي، كما كان عليه الوضع قبل االنقسام.
 44/9/4104هللا،  األيام، رام

 
 حول التهدئة  القاهرةب المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية غير المباشرة استئناف .8

احتضــن مقــر ، القــاهرةمــن سوســن أبــو حســين ، عــن 44/9/4104، الشرررق األوسررط، لنرردنذكــرت 
جهـــــاز المخـــــابرات المصـــــرية، ظهـــــر أمـــــس، المفاوضـــــات غيـــــر المباشـــــرة بـــــين الجـــــانبين الفلســـــطيني 
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يلي، برئاســـة الـــوزير محمـــد فريـــد التهـــامي، رئـــيس جهـــاز المخـــابرات العامـــة المصـــرية، وذلـــك واإلســـرائ
لوضـــع جـــدول أعمـــال للمفاوضـــات التـــي ستســـتكمل بعـــد عيـــد األضـــحى المبـــارك واألعيـــاد اليهوديـــة، 
والتوصل إلى هدنة طويلة في غزة، وذلـك بعـد سـاعات مـن إعـالن الجـيش اإلسـرائيلي قتـل فلسـطينيي ن 

 شبان يهود في يونيو )حزيران( الماضي. 5قتل شاركا في 
وقــال عــزام األحمــد، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح رئــيس الوفــد الفلســطيني الموحــد للمفاوضــات 

 46غير المباشرة برعاية مصرية إن االتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية المخـابرات المصـرية فـي 
سـرائيل، بمـا يحقـق سـرعة إدخــال أغسـطس )آب( الماضـي، نـص علـى فـتح المعـابر بـ ين قطـاع غـزة وا 

أميــال  6المســاعدات اإلنســانية واإلغاثيــة، ومســتلزمات إعــادة اإلعمــار، والصــيد البحــري انطالقــا مــن 
بحرية، وكذا استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات األخـرى خـالل شـهر 

 من بدء تثبيت وقف إطالق النار.
مد أنه جرى االتفاق مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على أن تكون هناك جلسة قبل بدء وأكد األح

 20األعياد، ثم يجري استئناف المفاوضات بعد األعيـاد اليهوديـة التـي تبـدأ اليـوم )األربعـاء( وتسـتمر 
 أيام متقطعة، فضال عن عيـد األضـحى المبـارك، حيـث سـيجري وضـع جـدول األعمـال والموعـد الـذي

 سيجري فيه استئناف المفاوضات بعد إجازة األعياد بهدف مناقشة جدول األعمال بالتفصيل.
الــدكتور محمــود مــن غــزة، أن  أشــرف الهــور، عــن 44/9/4104القرردس العربرري، لنرردن، وأضــافت 

، إن وفـدا فلسـطينيا مقلصـا عقـد «القدس العربي»الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس قال لـ 
مـع الوفـد اإلسـرائيلي « غيـر المباشـرة»ع الجانب المصري الذي يتوسط فـي المفاوضـات أمس جلسة م

بخصــوص وضــع جــدول زمنــي لبحــث بــاقي ملفــات التهدئــة، بعــدما علــق اجتماعاتــه لســاعات، بســبب 
اغتيال إسرائيل لمروان القواسمي وعامر أبو عيشة المتهمـين باختطـاف وقتـل المسـتوطنين الثالثـة فـي 

 جنوبي الضفة الغربية.مدينة الخليل 
وقـال الزهـار الموجـود فـي العاصــمة المصـرية القـاهرة للمشـاركة قــي اجتماعـات المصـالحة بـين حركتــه 

مــع إســرائيل حــول ملفــات « غيــر المباشــرة»وفــتح، إن الوفــد الفلســطيني علــق مشــاركته فــي المباحثــات 
 ناشطين أبو عيشة والقواسمي.التهدئة، كما أصدر بيانا أدان فيه عملية االغتيال اإلسرائيلية لل

وأكد أيضا أن الموافقة على عقد هذه الجلسة تمـت، كـي ال يتهـرب االحـتالل مـن التزاماتـه التـي أقـرت 
 باتفاق التهدئة.

وعقد أعضاء الوفد الفلسطيني الثالثي الذي يضم كال مـن عـزام األحمـد عضـو اللجنـة المركزيـة لفـتح، 
مـــرزوق عضـــو المكتـــب السياســـي لحمـــاس، وخالـــد الـــبطش وهـــو رئـــيس الوفـــد، والـــدكتور موســـى أبـــو 
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، مباحثــات فــي مقــر إقامــة هــذا الوفــد، لبحــث تــداعيات عمليــة االغتيــال، اإلســالميالقيــادي فــي الجهــاد 
 «.الجريمة البشعة«وأصدر الوفد بيانا أدان ما وصفها بـ

مفاوضـــات غيـــر إن ســـلطة االحـــتالل اختـــارت هـــذا اليـــوم المقـــرر فيـــه اســـتئناف ال»وجـــاء فـــي البيـــان 
المباشـــرة، مـــا يـــدل علـــى النوايـــا الخبيثـــة المبيتـــة لـــديها فـــي عـــدوانها وحربهـــا علـــى الشـــعب الفلســـطيني 
وتعطيل جهود وقف العدوان واستمراره في ارتكاب الجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسـطيني، والتنصـل 

ع الدولي بوقـف العـدوان من تنفيذ التزاماتها كسلطة احتالل، وضربها عرض الحائط بمطالبات المجتم
 «.وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني

مقتنع تماما بأن عملية الخليل، تأتي إلخفاء حقيقة روايتها عما جرى منذ اختفاء »وأكد بيان الوفد أنه 
ويــأتي هــذا فــي إطــار تعطيــل التحــرك والمفاوضــات غيــر المباشــرة »المســتوطنين الثالثــة فــي الخليــل، 

 .«إلنهاء معاناة شعبنا
نهـــاء الحصـــار الظـــالم  وطالـــب الوفـــد بوقـــف العـــدوان اإلســـرائيلي، والبـــدء بإعـــادة إعمـــار قطـــاع غـــزة، وا 

نهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة. إلى ذلك قال الزهار لـ  إن « القدس العربي»المفروض منذ سنوات، وا 
تفـاق األخيـر جلسة األمس التي تمت كانت لوضع جدول ألعمال مباحثات التهدئة القادمة، حسب اال

 الذي أوقف الحرب على غزة.
وعن طبيعة المفاوضات التي ستتم على األرجـح بعـد انتهـاء عطلـة األعيـاد اليهوديـة وعيـد األضـحى، 
قال الزهار إن الوفد الفلسطيني وضع جدوال لبحث الملفـات التـي يـتم االنتهـاء مـن حلهـا، علـى أن يـتم 

 دمة.بحث كل نقطة منها على حدة، في الجوالت القا
وأشار إلى أن الوفد يحمل معه المطالب الفلسطينية السابقة المتمثلة في إنشاء مطار وميناء في غزة، 

 وضرورة رفع الحصار عن القطاع، وبحث عملية إعادة اإلعمار.
 
 أبو مرزوق: الميناء والمطار حقوق لشعبنا ولن نتنازل عنها .9

د الفلســطيني لمفاوضــات القــاهرة موســى أكــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس عضــو الوفــ: غــزة
 أبومرزوق أن "مطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة هي حقوق، سواء كانت مطار أو ميناء بحري".

وكتــب أبــو مــرزوق علــى حســابه فــي موقــع التواصــل االجتمــاعي "فيســبوك" مســاء الثالثــاء "لقــاء اليــوم 
 قرر في أواخر أكتوبر القادم.انتهى استعداًدا لجدول أعمال اللقاء القادم"، والذي ت

وأشــار إلــى أن "اللقــاء الـــذي عقــد أمــس بالقــاهرة كـــان إلعــداد جــدول أعمــال اللقـــاء غيــر المباشــر مـــع 
 "إسرائيل" خالل الشهر القادم، والذي ستستضيف القاهرة المؤتمر الدولي إلعمار غزة خالله".
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، سواء كانت المطالـب مطـار أو وشدد القيادي بحماس على أن "مطالب الشعب والمقاومة هي حقوق
(، أو تثبيــت إجـــراءات 24-6مينــاء بحــري، أو إبطـــال كافــة اإلجــراءات الصـــهيونية فــي الضــفة بعـــد )

 التهدئة بتفصيالتها، وكذلك اإلعمار والتسهيالت للبدء به".
 وانتهى مساء أمس لقاء المفاوضات غير المباشـرة بـين الفصـائل الفلسـطينية والكيـان الصـهيوني الـذي

 عقد برعاية القاهرة في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية.
 44/9/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تستمر يومين بين فتح وحماس اليوم سيشهد بدء جلسات ثنائيةعزام األحمد:  .01

ال عــزام األحمــد، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح وحــول اســتئناف : قــسوســن أبــو حســين - القــاهرة
صالحة بين فتح وحماس، أوضح األحمد أن اليوم سيشهد بدء جلسات ثنائية تسـتمر يـومين، حوار الم

ـــه حركـــة فـــتح لحمـــاس،  ـــى القـــاهرة، وهـــو الـــذي قدمت ـــه قبـــل المجـــيء إل وأن جـــدول أعمالهـــا متفـــق علي
ويتضمن معالجة العقبات التي وقفت أمام إتمام اتفاق المصالحة بعد تشكيل حكومة التوافق الـوطني، 

 إلى أن أول نقطة في تلك العراقيل هو قرار الحرب والسالم.مشيرا 
وشدد األحمد على أن فتح تعد قرار الحرب والسالم مسألة قرار وطنـي، ولـيس قـرارا فصـائليا، وأن لهـا 

لــن نســتطيع أن »أيضــا وجهــة نظــر حــول مســتقبل حكومــة التوافــق الــوطني، وقــال بهــذا الخصــوص: 
فة المتعلقة بغزة، خصوصا بعد الحرب، لن تجري معالجتها إال فـي نتقدم خطوة واحدة ألن القضايا كا

نهـاء االنقســام، ووجـود حكومــة شـرعية تتبـع الســلطة الوطنيـة المعتــرف بهـا، وهــذا  ظـل وحـدة وطنيــة، وا 
، مشــيرا إلــى أنـه ســيجري بعــد ذلــك «ينطبـق علــى رفــع الحصـار وعمــل المعــابر وعمليــة إعـادة اإلعمــار

ا ورد فــي وثيقــة المصــالحة، التــي أعــدتها مصــر ووقعــت عليهــا الفصــائل البــدء بخطــوات لتنفيــذ كــل مــ
 .4022الفلسطينية كافة بالقاهرة في مايو )أيار( من عام 

كمــا لفــت إلــى أن المباحثــات ستتضــمن مــا قامــت بــه حمــاس مــن ممارســات تجــاه أطــر فــتح أثنــاء فتــرة 
لكننـا نريـد أن نطـوي هـذا الملـف هـذا كلـه موثـق، »الحرب والعدوان اإلسرائيلي على غزة، موضـحا أن 

ونعالجــه بشــكل نهــائي، وهنــاك أيضــا قضــية اإلعمــار التــي نريــد أن نناقشــها وأمــن المعــابر، ســواء مــع 
وأعـرب عـن أملـه فـي نجـاح الحـوار «. الجانب اإلسرائيلي أو معبر رفح، حتـى نصـل إلـى فهـم مشـترك

 بحل هذه اإلشكاليات.
 44/9/4104، الشرق األوسط، لندن
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 المصري: استمرار اتفاق الهدنة مرتبط بالتزام االحتالل باستحقاقاتهامشير  .00
الثالثـاء، إن  ]أمـس  قال القيادي في حركة المقاومـة اإلسـالمية "حمـاس" مشـير المصـري، مسـاء اليـوم

استمرار اتفاق الهدنة مع )إسرائيل( مرتبط بالتزامها بكامل استحقاقاتها وتنفيذها لجميع بنودها التي تم 
 فاق عليها خالل المفاوضات غير المباشرة في القاهرة.االت

جاء ذلك خالل مسيرة نظمتها حركة "حماس" في مخيم جباليا شمالي قطاع غـزة وشـارك فيهـا المئـات 
من الفلسطينيين، رفضا لسياسة التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي، وتنديدا 

اليــوم، الثنــين مــن عناصــر كتائــب عــز الــدين القســام الجنــاح المســلح  باغتيــال جــيش االحــتالل صــباح
 لـ"حماس" في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأضـــاف المصـــري أن "العـــدو الصـــهيوني ال يمتلـــك إال خيـــارا وحيـــدا وهـــو االلتـــزام بكامـــل اســـتحقاقات 
 المباشرة في القاهرة". التهدئة، واختيار المسار الذي ستحدده المقاومة وحماس للمفاوضات غير

وشــدد المصـــري علــى أن حركتـــه تمتلــك "أوراق قـــوة" ســتجبر )إســـرائيل( علــى الرضـــو  لكافــة مطالبهـــا 
 وشروطها.

وحمل )إسرائيل( المسؤولية الكاملة عن تداعيات اغتيال العنصرين في كتائب القسام عامر أبو عيشـة 
 ومروان القواسمي بمدينة الخليل.

لســــطينية تتحمــــل مســــؤولية كبيــــرة عمــــا يحــــدث فــــي الضــــفة الغربيــــة مــــن جــــرائم وقــــال إن "الســــلطة الف
صــهيونية، وهــي شــريكة مــع االحــتالل فــي جريمــة اغتيــال المجاهــدين القســاميين أبــو عيشــة والقواســمي 

 عبر التنسيق األمني".
 43/9/4104، فلسطين اون الين

 
 في وجه المحتل القسام تنعى القواسمة وأبو عيشة وتؤكد: بنادقنا ستبقى مشرعة .02

تعهــدت كتائــب القسـام، الــذراع العســكري لحركـة حمــاس، بمواصــلة المقاومـة ضــد االحــتالل مهمــا : غـزة
 كلفها ذلك من تضحيات حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني والمقدسات واستعادة الحقوق.
ا فجـر اليـوم ونعت الكتائب في بيـان لهـا الشـهيدين مـروان القواسـمى وعـامر أبـو عيشـة اللـذين استشـهد

( في مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية، "وهما يدافعان عـن حيـاض شـعبهم 9-45الثالثاء )
وأمتهم، ويرفعان للحرية والكرامة راية عٍز ومجٍد، ليمضيا إلى ربهم بعد مشواٍر جهادٍي مشّرٍف، ورحلة 

 مطاردٍة ومقارعٍة للمحتل". بحسب البيان.
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فجر اليوم الثالثاء القواسمة وأبو عيشة بعد محاصرة المنزل الـذي تحصـنا بـه  واغتالت قوات االحتالل
في مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية، حيث تتهمهم سلطات االحتالل بالوقوف وراء خطف 

 وقتل ثالثة جنود صهاينة قبل ثالثة أشهر.
قى الوفية لدمائهم الطاهرة، وللمبادئ ووجهت الكتائب التحية ألرواح شهدائها وعائالتهم، متعهدة أن تب

 والحقوق التي قضوا من أجلها شهداء.
وأضـافت: "كمـا نعاهـدهم أن تبقـى البندقيـة مشـرعًة فـي وجـه المحتـل، وأال تضـيع البوصـلة مهمـا كلفنــا 

 ذلك من ثمٍن وتضحياٍت، حتى تحرير كامل أرضنا ومقدساتنا واستعادة كافة حقوقنا".
 43/9/4104، المالمركز الفلسطيني لإلع

 
 تهرب من استحقاقات وقف إطالق النار اغتيال القواسمة وأبو عيشةالرشق: عملية  .03

استنكر عضو المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس عـزرت الررشـق ارتكـاب جـيش االحـتالل جريمـة ة: القاهر 
ات اتفـاق اغتيال المواطنين مروان القواسمي وعامر أبـو عيشـة، واعتبرهـا محاولـة للتهـرب مـن اسـتحقاق

 وقف إطالق النار.
وأكد الرشق في تصريح مقتضب له من القاهرة أن االحتالل لن يفلت مـن غضـب الشـعب الفلسـطيني 

 بعد هذه الجريمة.
ونعت حركة حماس شهيدي جناحها العسكري كتائب القسام عامر أبو عيشة ومروان القواسمي اللذين 

من ثالثـة أشـهر مـن المطـاردة عقـب تنفيـذهما عمليـة (، بعد أكثر 9-45استشهدا فجر اليوم الثالثاء )
 الخليل البطولية ضد المستوطنين الثالثة.

 43/9/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 .. والدة أبو عيشة تحمل جثمانه بنفسهايشيعون شهيدي "القسام" في الخليل اآلالف .04

ظهر اليوم الثالثاء، جثماني  شيع اآلالف من الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
الشهيدين عامر ابو عيشة ومروان القواسمي بعد ساعات من اغتيالهم من قبل االحتالل خالل عملية 

 عسكرية بالمدينة فجر اليوم.
وانطلق موكب تشييع الشهداء مباشرة بعد تسليم االحتالل جثماني الشهيدين للجانب الفلسطيني، 

إسعاف فلسطينية الى منزليهما في منطقة دائرة السير بمدينة حيث جرى نقلهم بواسطة مركبة 
 الخليل، حيث ألقى ذويهما نظرة الوداع األخير عليهما ليجرى نقلهما لمسجد الحسين.
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وأصرت والدة الشهيد عامر ابو عيشة أصرت على المشاركة في تشييع جثمان نجلها، وأن تحمل 
ار مشاعر المشاركين وانطلقوا بالتكبير والتهليل، لما جثمانه بنفسها وتخرجه من المنزل في مشهد أث

 اعتبروه من صمود وقوة والدة الشهيد امام مشهد فراق نجلها.
وأدى اآلالف صالة الظهر والجنازة على الشهيدين القواسمي وابو عيشة في مسجد الحسين بالمدينة 

 ليجري نقلهم الى مقبرة الشهداء في مسيرة جماهيرية مهيبة.
43/9/4104أون الين،  فلسطين  

 
 حماس: أمن السلطة صّعد ضد كوادرنا في الضفة المحتلة .05

ـــة ـــة االعتقـــاالت : الضـــفة الغربي اتهمـــت حركـــة حمـــاس أجهـــزة أمـــن الســـلطة الفلســـطينية بتصـــعيد حمل
 واالستدعاءات التي تشنها ضد كوادرها في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

( 9-45فلسـطيني لععـالم" نسـخة عنـه مسـاء اليـوم الثالثـاء )وقالت حماس في بيان وصل "المركز ال
آخــرين مــن  26مــواطنين، فيمــا اســتدعت  5ســاعة الماضــية  42الـــ إن أجهــزة الســلطة اعتقلــت خــالل 

 عدد من محافظات الضفة.
وأشارت إلى أن جهاز األمن الوقائي اقتحم منزل منسـق الكتلـة اإلسـالمية السـابق فـي جامعـة بيرزيـت 

 مد العوري في رام هللا وسلم شقيقه استدعاًء للمقابلة.األسير مح
وداهــم ذات الجهــاز منــزل الطالــب محمــد حشــايكة فــي بيتونيــا بعــد أن فّتشــه وصــادر بعــض أغراضــه 

 الشخصية، حيث لم يكن متواجدًا في المنزل، وترك له استدعاًء للمقابلة.
ريمـا، والشـاب أويـس منـذر العـوري واستدعى عدًدا من الشـبان عـرف مـنهم: يحيـى الريمـاوي مـن بيـت 

 من البيرة، والشاب أسامة الطويل من البيرة، والمحرر رامي البرغوثي من قرية كفر عين.
كمــا اســتدعت كــاًل مــن فــوزي شــلبي مــن المزرعــة الشــرقية، وعــالء ســماحة مــن عــين ســينيا، ويــونس 

لمديـة، ويـزن أبـو عـادي التعمري من بيرزيت، ويعقوب األجرب من قبيا، وعبد الرحمن مصطفى من ا
 من كفر نعمة، ومحمد علوي من دير جرير، ومحمد أبو ربيع من المزرعة الغربية.
 43/9/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

عادة إعمار : سياسي لقاءخالل  .06  قطاع غزةفصائل تدعو لتحقيق المصالحة الوطنية وا 
عــادة إعمــار دعــا قــادة فصــائل فلســطينية إلــى تحقيــق الوحــ: جمــل غيــث -غــزة دة الوطنيــة الفلســطينية وا 

 قطاع غزة، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والتنظيمية.
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وشدد هؤالء، خالل لقاء سياسي نظمه تحالف السالم الفلسطيني، الثالثاء، بعنوان "الوضع الفلسطيني 
ورة االلتــــزام باتفــــاقي والخيــــارات للخــــروج مــــن األزمــــة الراهنــــة ومســــتقبل حكومــــة التوافــــق"، علــــى ضــــر 

"الشــاطئ" والقــاهرة، ووقــف التنســيق األمنــي مــع االحــتالل اإلســرائيلي، واالتفــاق علــى برنــام  سياســي 
 مشترك وموحد بين الفصائل الفلسطينية.

ودعا القيـادي فـي حركـة حمـاس خليـل نوفـل، الفصـائل الفلسـطينية إلـى أن تتحمـل مسـؤوليتها، وتغلـب 
 الح الشخصية والتنظيمية.المصلحة الوطنية على المص

عـــالن  وشـــدد علـــى ضـــرورة تشـــكيل قـــوة ضـــغط علـــى حركتـــي "فـــتح" و"حمـــاس" ومراقبـــة المفاوضـــات وا 
المســؤول عــن إفشــالها، ليــتم محاســبته جماهيرًيــا، مؤكــًدا أن حركتــه أعلنــت فــي موقــف رســمي لهــا عــدم 

 الرّد على أي خالفات.
غربيـــة مـــن االجتياحـــات ومصـــادرة األراضـــي وأضـــاف: "القضـــية الفلســـطينية ومـــا يحـــدث فـــي الضـــفة ال

وتدمير المسجد األقصى ال يحتمل استمرار االنقسام"، مطالًبا الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا 
"فـــتح وحمـــاس" بالوصـــول التفـــاق موحـــد بهـــدف المحافظـــة علـــى مـــا تبقـــى مـــن األراضـــي الفلســـطينية 

 وتحريرها من دنس المحتل.
ني بالقـدوم إلـى القطـاع لممارسـة عملهـا، وعـدم التفرقـة بـين الضـفة وغـزة، وطالب حكومة الوفـاق الـوط

ــــي مــــع االحــــتالل  ــــف التنســــيق األمن ــــذها، ووق ــــات المصــــالحة وتنفي ــــزام باتفاقي ــــتح لاللت ــــا حركــــة ف داعًي
 اإلسرائيلي.

وجدد نوفل، تأكيد حركته على االلتزام بكل مـا تـم االتفـاق عليـه خـالل جلسـات الحـوار مـع حركـة فـتح 
وقت سابق، داعًيـا الفصـائل ألن تأخـذ دورهـا وتعلـن عـن المسـؤول عـن الخالفـات وتعطيـل تحقيـق في 

 المصالحة.
مــن جهتــه، شــدد النــاطق باســم فــتح فــي غــزة فــايز أبــو عيطــة، علــى ضــرورة إنهــاء االنقســام وتوحيــد 

 الجهود إلعادة إعمار غزة.
وا عطائها الوقت الكافي كي تتمكن من ودعا أبو عيطة، إلتاحة الفرصة أمام حكومة التوافق الوطني، 
 القيام بمهامها وتقدم خدماتها بشكل جيد ألهالي الضفة وغزة.

وأشـار إلـى أن إنهـاء االنقسـام السياســي وتحقيـق الوحـدة الوطنيـة ومعالجــة كافـة القضـايا الخالفيـة بــين 
الل حربـه األخيـرة الحركتين سينعكس بشكل إيجابي على إعادة إعمار ما دمره االحتالل اإلسـرائيلي خـ

 على غزة.
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وقال: "نحن في حركة فتح نبحث عن عوامل قوة لنواجه االحـتالل اإلسـرائيلي وعدوانـه المسـتمر علـى 
الضــــفة وغــــزة"، مشــــدًدا علــــى ضــــرورة االتفــــاق علــــى برنــــام  سياســــي مشــــترك وموحــــد بــــين الفصــــائل 

 الفلسطينية ليتم تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.
فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي خضــر حبيــب: "االحــتالل اإلســرائيلي يحــاول التلكــؤ  بــدوره، قــال القيــادي

والــتملص مـــن اتفـــاق وقـــف إطــالق النـــار مـــع الفصـــائل الفلســطينية برعايـــة مصـــرية"، مؤكـــًدا أن الوفـــد 
 الفلسطيني الموحد في القاهرة تمكن من تحقيق العديد من اإلنجازات.

ا فــي القــاهرة لمــا تمكنــت الفصــائل والمقاومــة مــن تحقيــق وأضــاف: "لــو لــم يكــن الوفــد الفلســطيني موحــدً 
عادة اإلعمار".  مطالبها من االحتالل والرامية إلنهاء الحصار وفتح المعابر وا 

مـــن جهتـــه، قـــال عضـــو اللجنـــة المركزيـــة للجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين حســـين الجمـــل: "العـــدوان 
ـــدة ل ـــات جدي ـــى القطـــاع أوجـــد أولوي ـــر عل ـــه رفـــع اإلســـرائيلي األخي ـــم تعـــد أولويات لشـــعب الفلســـطيني، فل

قامة الدولة فقط بل إعادة إعمار القطاع والتي تعد من أهم األولويات".  الحصار وا 
 43/9/4104، فلسطين أون الين

 
 اغتيال القواسمة وأبو عيشة"الجهاد" تدعو المقاومة لضرب العدو ردا  على  .07

يدين المجاهــدين مــروان القواســمي وعــامر أبــو اكــدت حركــة الجهــاد اإلســالمي ان جريمــة اغتيــال الشــه
ن  عيشــه مــن مدينــة خليــل الــرحمن، هــي رســالة اســتمرار للحــرب والعــدوان علــى الشــعب الفلســطيني، وا 

 االحتالل يتحمل كامل المسؤولية عن تداعياتها.
ى الـرد وجددت الحركة في بيان لها اليوم الثالثاء، ثقتها بقدرة الشعب الفلسطيني ومقاومتـه الباسـلة علـ

علـــى جـــرائم االحـــتالل، رغـــم االســـتهداف والمالحقـــة، ودعـــت المقـــاومين إلـــى رص صـــفوفهم والتعـــاون 
فشال أهدافه وسياساته.  والتعاضد فيما بينهم لضرب العدو وا 

ودعــت الحركـــة أبنــاء الشـــعب الفلســطيني فـــي القــدس وكافـــة مــدن الضـــفة الغربيــة للتصـــدي لالحـــتالل 
 المقاومة واحتضان رجالها. ومواجهته، وااللتفاف حول خيار

كما طالبـت السـلطة وأجهزتهـا بـالتخلي عـن سياسـات التنسـيق األمنـي التـي تتـيح للعـدو فرصـة التوغـل 
 على أبناء الشعب الفلسطيني قتاًل واعتقااًل.

 43/9/4104فلسطين أون الين، 
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 يوتطالب بوقف التنسيق األمن اغتيال القواسمة وأبو عيشةفصائل فلسطينية تدين  .08
أدانت فصائل فلسطينية في قطاع غزة جريمة اغتيال االحـتالل اإلسـرائيلي للقسـاميين عـامر أبـو : غزة

عيشــة ومــروان القواســمي فــي محافظــة الخليــل، مؤكــدة أن دمــاء الشــهداء لــن تــذهب هــدًرا، وأن جــذوة 
 المقاومة لن تطفئ في الضفة الغربية.

نية إلى وقف التنسيق األمني مع االحتالل، ورفع ودعت الفصائل في بيانات منفصلة السلطة الفلسطي
 يدها عن المقاومة للرد على جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.

اعتبــرت حركــة الجهــاد اإلســالمي جريمــة اغتيــال القواســمي وأبــو عيشــة بمثابــة رســالة اســتمرار للحــرب و 
 كامل المسؤولية عن تداعياتها.والعدوان على جماهير الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن االحتالل يتحمل 

وعبــرت الحركــة عــن ثقتهــا بقــدرة الشــعب ومقاومتــه علــى الــرد علــى جــرائم االحــتالل، رغــم االســتهداف 
فشــال  والمالحقــة، داعًيــا المقــاومين إلــى رص صــفوفهم والتعــاون والتعاضــد فيمــا بيــنهم لضــرب العــدو وا 

 أهدافه وسياساته.
ي القـدس وكافـة مـدن الضـفة للتصـدي لالحـتالل ومواجهتـه، ودعت أهـالي وأبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـ

ــالتخلي عــن سياســات  رجالهــا،وااللتفــاف حــول خيــار المقاومــة واحتضــان  مطالبــة الســلطة وأجهزتهــا ب
التنسـيق األمنـي التــي تتـيح للعــدو فرصـة التغــول علـى أبنــاء شـعبنا قــتاًل واعتقـااًل. بــدورها، نعـت حركــة 

ن القواســمي وأبــو عيشــة، قائلــة "ننعــى لشــعبنا المجاهــد الصــامد شــهادة المجاهــدين الفلســطينية الشــهيدي
 أبنائه، ونؤكد أن دماء أبناء شعبنا لن تذهب هدًرا، وستكون مناًرا لطريق التحرير".

وأكدت الحركة على لسان مفوضها اإلعالمي سالم عطا هللا أن اعتداءات االحتالل في الضفة بمثابة 
 مع االحتالل، وأن االنتفاضة هي الكفيلة بلجم هذه االعتداءات.دافع قوي لمواصلة االشتباك 

فيما اعتبر المتحدث الرسمي باسم ألوية الناصر صالح الـدين أبـو عطايـا دمـاء أبـو عيشـة والقواسـمي 
 بأنها لعنة ستطارد االحتالل وأعوانه، مؤكًدا حق الرد على هذه الجريمة.

صـراًرا علـى وأكدت حركـة األحـرار الفلسـطينية أن عمليـة ا لخليـل لـن تزيـد الشـعب الفلسـطيني إال قـوة وا 
 مقاومة االحتالل، ورفض التنسيق األمني.

مـــن ناحيتهـــا، نـــددت جبهـــة النضـــال الشـــعبي بجريمـــة اغتيـــال القواســـمي وأبـــو عيشـــة، محملـــة حكومـــة 
 االحتالل مسؤولية أي تداعيات لجرائمها وعدوانها على الشعب الفلسطيني.

مــي للجبهــة فــي قطــاع غــزة أنــور جمعــة "ال معنــى ألي اتفــاق تهدئــة يتــرك أيــدي وقــال النــاطق اإلعال
قوات االحتالل طليقة في الضفة الغربية، لتبطش وتركب الجرائم بحق شعبنا الفلسـطيني هنـاك". وأكـد 
أن الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة بغزة لـن تقـف موقـف المتفـرج مـن جـرائم االحـتالل بحقـه فـي أي 
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الــوطن، داعيــة المجتمــع الــدولي لتحمــل مســؤولياته والتــدخل لوقــف جــرائم االحـــتالل،  بقعــة مــن أرض
جباره على االلتزام بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.  وا 

وطالبــت الجبهــة الوفــد الفلســطيني الموحــد فــي مفاوضــات القــاهرة بعــدم التوقيــع علــى أي اتفــاق نهــائي 
ــم يشــمل شــطري الــوطن فــي الضــفة والقــدس للتهدئــة ووقــف إطــالق ا لنــار مــع حكومــة االحــتالل إذا ل

 وغزة.
 44/9/4104، السبيل، عّمان

 
  أوفينا بعهدنا لإلسرائيليين باغتيال منفذي "عملية الخليل" : نتنياهو .09

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر أن عملية ، أن 43/9/4104قدس برس، ذكرت 
لكل من مروان القواسمي وعامر أبو عيشة القياديين في "كتائب القسام" الذراع العسكري  اغتيال جيشه

 لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، تأتي لـ "الوفاء بالعهد لعسرائيليين"، على حد تعبيره.
(، "إن قتل 9|23وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها في مستهل جلسة حكومته، اليوم الثالثاء )

ذي عملية الخليل التي أسفرت عن أسر وقتل ثالثة مستوطنين يهود في جنوب الضفة منتصف منف
 حزيران )يونيو( الماضي، يعّد بمثابة وفاء بالعهد الذي قطعناه لعسرائيليين"، وفق تصريحاته.

بـ وأثني رئيس الحكومة اإلسرائيلية على أداء جهاز المخابرات العام "الشاباك" وعلى عمل ما ُتعرف 
"وحدة مكافحة اإلرهاب" التابعة للشرطة، وذلك على خلفية نجاح الجانبين في تنفيذ عملية تصفية 

 المقاومين القواسمي وأبو عيشة.
نتنياهو قال إنه اتصل بذوي المستوطنين الثالثة  أن، 44/9/4104، الحياة، لندنوأضافت 

لكنني أبلغتهم ان هناك حساب "، ئهم"أبناألهنئهم بالسنة اليهودية الجديدة رغم ألمهم على قتل "
العدالة. ونفذنا المهمة التي التزمنا تنفيذها غداة اختطافهم بأننا سنالحقهم وأن يدنا ستنالهم. اليوم يد 

 ."العدالة وذراع إسرائيل الطويلة نالتهما
 

   ة األمنميزانيكبيرة لزيادة تستوجب  على "إسرائيل"تهديدات الأصبحت من الماضي و للسالم  : المبادرة العربيةنتنياهو .21
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر،  أن، 44/9/4104، الحياة الجديدة، رام هللاذكرت 

في مقابلة رأس السنة العبرية التي اجرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" ونشرت مقتطفات منها على 
لم تعد ذات صلة بالشرق األوسط  4004عام  موقعها اإللكتروني امس، أن "المبادرة العربية للسالم

 حاليا بعد أن شهد الكثير من التغيرات، فقد اعدت لمرحلة مختلفة". 
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وأضاف نتنياهو في المقابلة، التي ستنشر اليوم األربعاء، "إذا قرأتم تلك المبادرة بتمعن، سترون أنها 
، وقبل أن تستولي داعش أعدت في مرحلة مختلفة، قبيل صعود حماس وسيطرتها على قطاع غزة

على أجزاء من سوريا والعراق والتفكيك الفعلي للبلدين، وقبل أن تسرع إيران من وتيرة برنامجها 
وا عادة  2969النووي". وتعليقا على ما تطلبه المبادرة من انسحاب إسرائيلي كامل الى حدود العام 

دت "قبل أن تسيطر القاعدة على سوريا هضبة الجوالن الى سوريا، أشار نتنياهو الى ان المبادرة أع
 في هضبة الجوالن". 

وحول سؤاله فيما اذا كان يعتقد بأن المبادرة العربية لم تعد ذات صلة، قال نتنياهو: "ما له صلة 
اليوم هو حقيقة وجود اعتراف جديد بين أكثرية بلدان الشرق األوسط، بأن إسرائيل لم تعد عدوها 

نما هي حليف محتمل في التصدي للتحديات المشتركة". وحول األبدي، على أقل تقدير،  وا 
المفاوضات غير المباشرة في القاهرة لغرض التوصل الى اتفاق طويل األمد في غزة، شدد نتنياهو 
على أن الغرض من تلك المفاوضات "ضمان مصالح إسرائيل األمنية الحيوية، والسماح بإعادة 

 قا لمتطلباتنا األمنية"، وفق قوله. اعمار غزة والمساعدة اإلنسانية طب
وحول قضية ميناء غزة، قال نتنياهو "قلت أكثر من مرة، بأنه عندما تتخلى غزة عن سالحها وهدف 
القضاء على إسرائيل، فحينها سنكون منفتحين للتفكير بكل شيء، لكن ذلك يفترض الهدوء في غزة 

 وتبني السالم".

تنياهو قال خالل حفل في المجلس اإلقليمي "أشكول"، ن أن، 43/9/4104، 48عرب  ونشر موقع
اليوم الثالثاء، بمناسبة رأس السنة العبرية إن "التهديدات األمنية على إسرائيل تستوجب زيادة كبيرة 

وتابع نتنياهو أنه مسؤول عن إجراء التوازن بين "االحتياجات األمنية الكبيرة" وبين  لميزانية األمن".
وأضاف أنه "من السهل نثر الوعود، واألمر األصعب هو إدارة سياسة  مستقر. الحاجة إلى اقتصاد

وقال نتنياهو خالل حفل أقامه الموساد، أمس، بالمناسبة نفسها، "إننا نقف أمام تغيرات  مسؤولة".
كبيرة في منطقتنا ونحن مطالبون بمعالجتها وتحصين أمن دولة إسرائيل، وننفذ ذلك بمساعدتكم 

 ن أعين الجمهور".وبطرق خفية ع

أمس في حفل  قالنتنياهو ، أن حلمي موسى عن، 44/9/4104، السفير، بيروتوأضافت 
، إن تسلم الغواصة "يرسل رسالة حادة وواضحة ألعدائنا بأن دولة إسرائيل دولفين استقبال الغواصة

تتراكم  عازمة على مواجهة كل المخاطر، كل التحديات، في كل مكان. وفي مقابل المخاطر التي
نحن عازمون على حماية حدودنا برًا عبر األسيجة، وجوًا، بالقبة الحديدية، وبحرًا بالغواصات، 
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وبداهة، بالكثير جدا من الوسائل األخرى، ولكن فوق كل شيء بالمقاتلين العازمين على حماية 
 وطنهم بإخالص، ببطولة وبإحساس رسالي عميق".

 
   االستراتيجيتحقيق مكاسب من مكاننا بلبناء ميناء أسدود: بدأنا  نيةشركة صيبعد توقيع عقد مع  نتنياهو .20

أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء توقيع عقد مع شركة صينية : حلمي موسى
 ."أننا بدأنا في تحقيق مكاسب من مكاننا اإلستراتيجي"لبناء ميناء أسدود الجديد 

بين عدد من المشاريع الكبرى التي اتفقت إسرائيل مع شركات صينية ويعتبر توقيع العقد واحدًا من 
وتبلغ تكلفة مشروع إنشاء الميناء  على إنجازها في إطار خطة تطوير كبرى لقطاع المواصالت.

 الجديد في أسدود حوالي مليار دوالر.
للموانئ " نا هاربورتشاي"وقد أبرم االتفاق أمس، في تل أبيب بين وزارة المواصالت اإلسرائيلية وشركة 

بحضور كل من نتنياهو ووزير المالية يائير لبيد ووزير المواصالت إسرائيل كاتس وكذلك السفيرة 
 الصينية في إسرائيل جاو يان فينغ.

لمنظومة العالقات بين إسرائيل "وشّدد نتنياهو في كلمة ألقاها في مراسم التوقيع على العقد على أن 
اآلن بدأت في تجسيد نفسها. واألمر ال يتعلق فقط بقطاع التكنولوجيا والصين قدرة كامنة، فقط 

نما بالصين نفسها حيث توجد قدرات كامنة في مجاالت الزراعة والمياه. لدينا مكان  العالية، وا 
إستراتيجي في العالم، لم نكن نكسب منه. لذلك قررنا إنشاء جسر بري، بسكة حديد، بين البحرين 

نما سنكون عاماًل مكماًل لها. إننا نفهم أن األحمر واألبيض الم توسط. ولن ننافس قناة السويس، وا 
 ."معظم التجارة ستظل تمر عبر قناة السويس

وتأتي كلمات نتنياهو هذه في محاولة لتبديد مخاوف لدى المصريين من خطة إسرائيلية شاملة لخلق 
 بدائل لقناة السويس.

 44/9/4104، السفير، بيروت
 
  اإلسرائيلي يحقق في سفر ليبرمان السري للنمسالعام ا المراقب .22

ذكــرت وســائل إعــالم إســرائيلية أن المراقــب العــام "يوســف شــبيرا"، شــرع فــي التحقيــق  :عكــا أون اليــن
بجولــة وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان، إلــى أوروبــا التــي تخللهــا قضــاء نهايــة أســبوع فــي 

حزب العمل شيلي يحيموفيتش، توجهت للمراقب العام وطلبت منـه  وكانت عضوة الكنيست عن فيينا.
التحقيــق فــي زيــارة  ليبرمــان إلــى فيينــا والتــي لــم تكــن مدرجــة فــي برنــام  الجولــة  وطالبــت يحيمــوفيتش 
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بفحص "إذا ما كان ليبرمان استخدم أموال دافعي الضرائب لتمويل سفرياته الخاصة"،  وتساءلت عـن 
خفائها عن كافة مسؤولي الوزارة". "سبب تكتم  ليبرمان عن  زيارته لفيينا وا 

وأرسل المراقب العـام اليـوم رسـالة لليبرمـان طالبـه بإيضـاحات حـول زيارتـه تلـك  وقـال فـي الرسـالة إنـه 
ايام  وطالبه   20تلقى شكوى من عضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش حول زيارة ليبرمان إلى فيينا قبل 

اردة فــي الشــكوى"  كمــا طلــب منــه برنــام  الســفر المفصــل للنمســا ولــدول "بــالرد علــى االدعــاءات  الــو 
 أخرى وجدول المواعيد خالل تلك الجولة.

 43/9/4104، عكا اون الين
 
 أغلقت ش"ا"ماح من الشكاوى التي قدمت لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة %93القضاء:  وزارة .23

من الشكاوى التي قدمت لقسم التحقيق  %95بينت معطيات وزارة القضاء اإلسرائيلية أن : 20عرب 
مع أفراد الشرطة "ماحش" لم تفتح فيها ملفات تحقيق وأغلقت دون تفسير األسباب وبتبريرات واهية، 
األمر الذي يؤكد الهواجس، ال سيما في أوساط فلسطينيي الداخل، بأن هذا القسم يغطي على عنف 

 الشرطة ويتعامل باستخفاف مع شكاويهم.
بموجب قانون حرية المعلومات أن بين عامي « عدالة»لمعطيات التي حصل عليها مركز وأشارت ا
من بينها فقط أحيلت للقضاء، في حين  506 شكوى، لكن 22404قدم لماحاش  4022-4025
 ( إلى محاكم سلوكية.%5 5) 595أحيل 

 44/9/4104، 48عرب 
 
 الفلسطينية: العالم ال يكترث بالمسألة يةسرائيلاإل الخارجيةوزارة  .24

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيلية، في موقعها على اإلنترنت  :برهوم جرايسي -الناصرة 
وبعثتها في األمم المتحدة، قولها، "إن  وزارة الخارجية اإلسرائيلية "واينت" أمس، عن "مصادر" في

إذ تتركز االهتمامات في اهتمامات الحلبة الدولية في األمم المتحدة، ليست المسألة الفلسطينية، 
مسألة مكافحة "داعش"، ووباء اإليبوال، والحرب في أوكرانيا"، وادعت المصادر ذاتها، أن فرص 
الرئيس محمود عباس )أبو مازن(، لتمرير مبادرته في الجمعية العمومية لألمم المتحدة، لوضع 

 جدول زمني إلقامة دولة فلسطين باتت ضئيلة.
يلية ذاتها، أن أبو مازن لن يكون بمقدوره، كما يبدو، ضمان تأييد تسع دول وتدعي المصادر اإلسرائ

في مجلس األمن الدولي، من أجل ضمان نقل مشروع القرار إلى الجمعية العمومية، وهذا حتى قبل 
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أن تحتاج الواليات المتحدة لفرض الفيتو على مشروع فلسطيني كهذا، تعتبره إسرائيل "خطوة أحادية 
 الجانب".

 44/9/4104، لغد، عّمانا
 

 يقرأ "مستقبل داعش" إسرائيليجنرال  .25
طالب الجنرال اإلسرائيلي إسرائيل زئيف الحكومة اإلسرائيلي بمحاولة : 42عربي  -القدس المحتلة 

التأثير في تقديرات الحلف األمريكي الجديد االستراتيجية؛ وأن تطور بموازاة ذلك قدرات الرد الذاتية 
هة أي ارتدادات عكسية للحرب التي يخوضها التحالف الدولي ضد داعش، يمكن أن إلسرائيل، لمواج

 تجعل التنظيم أقوى مّما هو عليه اليوم.
وأبدى زيف سعادته الغامرة بصور الطائرات األمريكية بال طيار التي تهاجم داعش، ورأى في ذلك 

ي المنطقة"، محذرا في الوقت نفسه "عالمة إيجابية في الطريق إلى إعادة مشاركة الواليات المتحدة ف
 من ارتدادات هذا الهجوم التي "قد تفضي إلى نتائ  عكسية".

وفي مقالته لصحيفة يديعوت اإلسرائيلية، الثالثاء، أكد زيف أن للعملية األمريكية عيبين جوهريين؛ 
يه لن يفضي وهما بحسب الجنرال "أنها ال تعمل إال على األهداف التي تحقق غاية لها"، وهذا برأ

إلى القضاء على داعش تماما؛ واألمر اآلخر "أن العملية ليس لها إلى اآلن أية خطة لترتيب إقليمي 
 جديد يضمن االستقرار".

ونوه الجنرال إلى أّن "الخطأ الوحيد السافر الذي أخطأته داعش إلى اآلن هو تحديها أمريكا بالقطع 
لى التدخل، لكن داعش هي أول من تفهم خطأها وهي المعلن للرؤوس، وهو ما جر الرئيس أوباما إ
 تغير في هذه األيام توجهها االستراتيجي كليا".

وأشار إلى أّن داعش أعادت  نقل حركتها من الشرق إلى الغرب أي من العراق إلى سوريا والى 
أقل الشمال حيث الحدود التركية، والتوغل العميق في داخل لبنان حيث قدرة الحلف على التدخل 

وحذر من أن دخول داعش إلى لبنان سيضعضع الجبهة  وقدرتها على االختفاء وحفظ قوتها أكبر.
السورية كثيرا؛ ألنه سيوجب على نصر هللا أن يعيد جزءا كبيرا من قواته لحماية لبنان، وبذلك 

 ستضعف الجبهة في سوريا وتحرز داعش تفوقا آخر في ساحة األسد، بحسب الجنرال.
أن ارتدادات الهجوم األمريكي يمكن أن تفضي إلى ثالث نتائ ؛ األولى أن ينجح وأوضح زيف 

تنظيم الدولة ـ من غير دخول بري ـ في البقاء وأن يخرج أعظم قوة بعد أن "حارب الغرب كله". 
والثانية هي إحداث فوضى على األرض والفوضى مستنبت خصب لعرهاب وتحويل المنطقة إلى 
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ثة أن اإليرانيين وحزب هللا سيقومون باستغالل حقيقة أن داعش ستضعف؛ شبه الصومال. والثال
للسيطرة على المناطق "الموبوءة" في غرب العراق وشرق سوريا ويحققون بذلك خطة "الممر" المتصل 

 بين طهران وبيروت.
ونبه إلى "أنه يوجد في الخلف من ذلك على الدوام نوع من المصالحة السياسية التي أصبحت 

ودة بين واشنطن وطهران، وُتستغل لمطالب في الشأن الذري، وهذه نتيجة استراتيجية ستحسن موج
 مكانة ايران بصفتها من القوى اإلقليمية الكبرى، وتكون أسوأ كثيرا من الوضع الحالي".

ودعا الجنرال اإلسرائيلي الواليات المتحدة الختيار استراتيجية تغاير "االحتواء"؛ وذلك عن طريق 
عتماد على منظومة الدول والعناصر المستقرة في المنطقة، والجمع بينها على نحو يحتوي المنطقة اال

"الموبوءة" في الوسط ويحاصرها، والغاية هنا هي أن ُيمنع ـ في مرحلة الهجوم وبعدها ـ انتشار داعش 
عادة بنائها.  وا 

وزاد على ما سبق بالقول "تتطلب هذه الخطوة تجنيد تركيا وتعزيز حدودها الجنوبية التي يمر منها 
إلى داعش مجندون وأموال. وينبغي التعجيل بمنح كردستان استقاللها بالفعل وا عادة بناء جيش 

ألردنية العراق )وهو أمر سيحتاج إلى ثالث سنوات على األقل( في الجنوب، وينبغي تقوية الحدود ا
 أيضا". 

واستدرك الجنرال على ما سبق قائال "لكن أهم اللبنات هي تغيير التصور األمريكي بشأن سوريا؛ 
دراك أنه لم يعد الحديث هنا عن إصالح نظام األسد واستبداله بآخر. فالتفكير في إعادة سوريا إلى  وا 

عراق، ومستقبل سوريا سابق عهدها بمساعدة معارضة ضعيفة سيفضي بال شك إلى خطأ كخطأ ال
منقسم فهناك سوريا الصغيرة التي يسيطر عليها العلويون، وشمال كردي موحد وشرق الدولة باعتباره 

 سوريا الجديدة لعناصر المعارضة".
وطالب إسرائيل بإنشاء شريط امني جديد في هضبة الجوالن يشبه ذاك الذي كان في جنوب لبنان؛ 

يصبح "مصفاة" لمنع التوغل والزيادة في جمع المعلومات ليكون شريطا في العمق يمكن أن 
االستخبارية في داخل المنطقة وقاعدة لتنفيذ اجتياحات وعمليات في العمق لمواجهة اطالق نار غير 

 مباشر قد يحدث من عمق سوريا على إسرائيل. 
ه أن يشدد وختم بالتأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية ثقيلة الوزن مع حماس؛ ما من شأن

الخناق على غزة ويفصلها تماما في جنوب إسرائيل، والتفرغ لما يجري في الجبهة الشمالية مع 
 سوريا.

 43/9/4104، "40موقع "عربي 
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 ثانية من لحظة رصدها في الجوالن 41تسقط مقاتلة سورية بعد دقيقة و "إسرائيل" .26

ة سورية مقاتلة وذلك ألول مرة منذ عام أعلنت إسرائيل أمس إسقاط طائر  : الشرق األوسط - رام هللا
 في هضبة الجوالن. "فض االشتباك"بعد أن اقتربت من منطقة  2904

وقال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الدفاعات الجوية اإلسرائيلية أسقطت طائرة 
باتريوت، أطلق من مقاتلة خرقت المجال الجوي اإلسرائيلي على الحدود مع سوريا بواسطة صارو  

 قاعدة عسكرية في منطقة الجليل األعلى.
ثانية من لحظة رصدها، واتخذ قرار  40وبحسب الجيش، فإن الطائرة أسقطت بعد مرور دقيقة و

إسقاطها على الرغم من التقديرات اإلسرائيلية بأنها كانت تنوي مهاجمة موقع لقوات المعارضة 
إسرائيل لن "لي موشيه يعلون على حادث إسقاط الطائرة قائال إن وعقب وزير الدفاع اإلسرائي السورية.

تسمح ألي جهة باختراق سيادتها وتهديد أمنها، وستتعامل مع أي محاولة اختراق بصرامة سواء 
 ."أكانت متعمدة أم عرضية

 44/9/4104، الشرق األوسط، لندن
 
 فيه  يرابطونمعتكفين عشرات اإلصابات خالل اقتحام االحتالل للمسجد األقصى ومئات ال .27

ان قوات كبيرة من  42/9/4022مؤسسة االقصى للوقف والتراث فد بيان لها صباح األربعاء قالت 
قوات االحتالل اقتحمت المسجد االقصى وقامت بالقاء وابل كثيف من القنابل الصوتية والغازية 

جبارين من مدينة ام واعتدت على المصلين مما أوقع عدد من اإلصابات من بينهم احمد محمود 
النائب  –الفحم وهو رئيس مؤسسة القدس للتنمية، وحسام صباح من الكعبية والشيخ حسام ابو ليل 

هذا ، إصابة بالرصاص المطاطي 50وايضا ، الثاني لرئيس الحركة االسالمية في الداخل الفلسطيني
ي المسجد االقصى ويتوزعون وما زال مئات المعتكفين من اهل القدس والداخل الفلسطيني يرابطون ف

في الوقت نفسه أدى مئات المصلين رجاال ونساء من اهل الداخل والقدس صالة الفجر . في ساحاته
 عند بوابات االقصى بعد ان منعوا من دخوله.

الى ذلك يواصل االحتالل منذ يوم امس حصاره واجرءاته المشددة على االقصى ويمنع من هم دون 
كما ينصب الحواجز  ل من دخوله، فيما يمنع جميع النساء من دخوله،عاما من الرجا 23ال 

 .العسكرية
44/9/4104مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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 : حمالت استيطانية وتهويدية غير مسبوقة بالقدس المحتلة"اإلسالمية المسيحية" .28

قدسات" وأستاذ في القانون الدولي حذر األمين العام لـ "الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والم
الدكتور حنا عيسى، من تطورات األحداث في مدينة القدس المحتلة خالل األسبوعين األخيرين 
"وخاصة ما يرتكب بحق المسجد األقصى من تدنيس واقتحامات يومية من قبل جيش االحتالل 

على إقامة وقفات تأبين وأداء والمستوطنين ووحدات المخابرات وأعضاء من الكنيست ووزراء، والعمل 
 صلوات وتلمودية وشعائر دينية واالعتداء على المرابطات بحماية أمنية".

وقال عيسى في بيان صحفي اليوم الثالثاء، إن سلطات االحتالل قامت مؤخرا باالعتداء على مقابر 
بنبش وتحطيم  المسلمين قرب باب األسباط، أحد أبواب بلدة القدس القديمة، عندما قامت قواتها

بعض القبور في المقبرة اليوسفية بالقرب من نصب الجندي المجهول، في سياسة تهدف إلى القضاء 
سالمي في المدينة المقدسة.  على كل ما هو عربي وا 

وذكر أمين عام "الهيئة اإلسالمية المسيحية" أن سلطات االحتالل طرحت الشهر المنصرم مناقصات 
في المنطقة الغربية من الحي االستيطاني "جيلو" في شرقي القدس  وحدة استيطانية 900لبناء 

 المحتلة، وهو إشارة إلى السياسة االستيطانية المستمرة لالحتالل.
43/9/4104، فلسطين أون الين  

 
 "بهدف توسيع مستوطنة "معاليه ادوميم : االحتالل يزيد من وتيرة تهجير البدو شرقي القدس"هآرتس" .29

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح األربعاء عن زيادة ما تسمى : ترجمة صفا –القدس المحتلة 
اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من وتيرة هدم بيوت البدو الفلسطينيين القاطنين 
شرقي القدس وذلك منذ شهر نيسان/ابريل المنصرم بهدف توسيع مستوطنة "معاليه ادوميم" في 

 . E1المسماة  المنطقة
وقالت الصحيفة إن عدد المباني المهدمة باإلضافة لعدد البدو المشردين خالل األربعة أشهر األخيرة 

سنوات، حيث تضاعف عدد المباني المهدمة شرقي القدس، ففي حين هدم في  3كان األعلى منذ 
شخص  236وي إليها مبنى يأ 53مبنى، هدمت "إسرائيل" خالل هذا العام  42العام الماضي بأكمله 

 شخص العام الماضي. 39مقابل 
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مبنى  526في الضفة الغربية منذ بداية العام  Cوأضافت أن "إسرائيل" هدمت في المنطقة المصنفة 
شخص ، بينما هدمت خالل العام  660ما بين "بركس" أو خيمة أو مكان إيواء كان يسكنها 

 يين .مواطنين فلسطين 003مبنى يأوي إليها  363الماضي 
ودللت معطيات إعادة تشييد المباني المهدمة على إصرار السكان البدو على العودة إلى مضاربهم 
وعدم تركها والذهاب لمناطق أخرى، في الوقت الذي ترفض فيه اإلدارة المدنية منحهم تراخيص 

تراخيص عامًا بينما تمنح  30للبناء وذلك على الرغم من وجودهم في هذه األماكن منذ أكثر من 
 البناء لمستوطنات الضفة بصورة متسارعة.

44/9/4104وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 مقبرة أرقام في الجليلبخير خالل العدوان األ المقاومينتدفن جثث  "إسرائيل": "القدس العربي" .31

الى  من مصادر محلية ان الجيش االسرائيلي نقل "القدس العربي"علمت : وديع عواودة -الناصرة 
جثث شهداء المقاومة الفلسطينية الذين قضوا  2920منطقة الجليل في شمالي فلسطين المحتلة عام 

 خالل العدوان االخير على قطاع غزة.
في معسكر « مقبرة االعداء»وقام الجنود التابعون للحاخامية اليهودية بدفنها في ما يعرف بـ 

 المهجرة جــب يوســف. في الشمال المجاور للقرية الفلسطينية« عميعاد»
وأوضح المصدر ان عددا من الجثث جمعت وأحضرت الى شمال البالد من غزة، وقد تم تسليمها 
الى جنود الحاخامية لدفنها، بغية استخدامها كورقة مساومة من اجل استرجاع الجنديين االسرائيليين 

 نية في غزة.هدار غولدين، واورون شاؤول اللتين بقيتا في يد المقاومة الفلسطي
وقال المصدر ان لدى اسرائيل العديد من االسرى من مقاتلي المقاومة الفلسطينية الذين تم اعتقالهم 

 غزة.ل، وهم ما زالوا في اسرائيل ولم تتم اعادتهم األخيرعدوان الخالل 
دفت فيها جثامين شهداء المقاومة الفلسطينية  20يشار إلى أن هناك عدة مقابر داخل أراضي 

عرف بمقابر األرقام، منها مقبرة في قرية وادي الحمام بالقرب من طبريا وأخرى بجوار جسر بنات وت
 يعقوب بين الجليل والجوالن.

44/9/4104القدس العربي، لندن،   
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 المستقلة" تجتمع بغزة وتعلن "ثورة" ضد من يعطل المصالحة الشخصيات" .30
اجتماعا بمدينة غزة، بحضور رئيسه د. ياسر  عقد "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة" غزة:

الوادية وأعضاء قيادة التجمع في قطاع غزة لمناقشة الخطوات الالزمة لوضع حد لحالة التدهور التي 
يمر بها اتفاق المصالحة الفلسطينية، والتعطيل المتعمد لحكومة التوافق الوطني وانعكاسها السلبي 

 لمعاناة الشعب الفلسطيني بالوطن والشتات.على عملية إعادة إعمار غزة ورفعها 
أن "عدم  (9|45الثالثاء ) وأكدت قيادة "تجمع الشخصيات المستقلة" في بيان تلقته "قدس برس" يوم

اهتمام أطراف االنقسام بمعاناة الشعب وبعدهم عن معاناة النازحين والمهجرين في المدارس والبيوت 
الذي ينتظر سكان قطاع غزة، في حال لم يتم تطبيق  المهدمة وعدم اكتراثهم بالمصير المظلم

المصالحة، يعبر عن رؤية فردية فئوية ال تهتم سوى بمناصري األحزاب ومدى تحقيقها لألهداف 
الحزبية الخاصة بها" وفق تعبير البيان، الذي أشار إلى أن الشخصيات المستقلة "ستسعى لتوحيد 

رة وستعلي صوت الفئة الصامتة لتشكيل جبهة وطنية صوت العائالت المكلومة والنازحة والمتضر 
 شعبية تثور في وجه في من يعطل تنفيذ المصالحة ويعمل وفق أجندته وارتباطاته االقليمية".

43/9/4104قدس برس،   
 
 خرين آ سبعةتركيا لتلقي العالج وعودة إلى من قطاع غزة  جريحا   07وصول  .32

أطفال الليلة الماضية إلى مطار "عدنان  3غزة بينهم  جريًحا فلسطينًيا من قطاع 29وصل : أنقرة
مندريس" بوالية إزمير غرب تركيا على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية من أجل 

 تلقي العالج من إصاباتهم التي تعرضوا لها خالل العدوان اإلسرائيلي األخير.
ل الجرحى ومرافقيهم والي مدينة إزمير "مصطفى ووفًقا لـ"األناضول" التركية، فقد كان في استقبا

 طوبراق" ومديرة الصحة، "بديهة توركيلماز".
وعقب وصول الطائرة قامت طواقم طبية في مطار "عدنان مندريس" بإجراء الفحوصات األولية على 
المصابين، ليتم نقلهم عقب ذلك إلى المستشفيات المختلفة التي سيتلقون فيها العالج بعدد من 

 يارات اإلسعاف المجهزة طبًيا.س
جرحى من غزة عادوا إلى القطاع على متن طائرة عسكرية طبية تركية غادرت من أنقرة  9وكان 

 صباح الثالثاء بعد تلقيهم العالج في تركيا.
44/9/4104وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
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 معبر رفحعبر التوجه إليها  قطر وماليزيا منو تركيا بالدارسين  الغزيين تمنع مصر": الجزيرة" .33
قطر وماليزيا وغيرها من لتمنع مصر الغزيين الدارسين في تركيا والمسافرين : أيمن الجرجاوي - غزة

قاماتهم  ،التوجه إليها من خالل معبر رفح "المنفذ الوحيد" ومخاوف الغزيين من خسارة دراستهم وا 
 ع يتم بدون إبداء أي أسباب.وممتلكاتهم وأعمالهم، ومصادر فلسطينية تؤكد أن المن

باءت محاوالت الشاب الفلسطيني "ب.ص" وأسرته مغادرة قطاع غزة إلى تركيا بالفشل على أعتاب و 
 معبر رفح البري حين أبلغته السلطات المصرية بمنعه من السفر دون إبداء أي أسباب.

إلى القطاع قبل للجزيرة نت إنه "عاد  -الذي فّضل عدم الكشف عن اسمه-ويقول الفلسطيني 
العدوان اإلسرائيلي األخير بثالثة أسابيع لزيارة عائلته، بعد أن كان قد درس اللغة التركية لمدة عام 

 بمدينة كونيا، وحصل على قبول مبدئي من إحدى الجامعات التركية لدراسة الماجستير.
من أن استمرار  -والذي أمضى نحو عامين برفقة أسرته في تركيا-عاما(  43ويتخوف "ب. ص" )

منعه من السفر قد يفقده إقامته التي تنتهي في األول من أكتوبر/تشرين األول المقبل، ومقعده 
 الجامعي، وعمله، وشقته التي يسكن فيها.

ويؤكد مصدر فلسطيني مسؤول في وزارة الداخلية في قطاع غزة للجزيرة نت إرجاع السلطات 
إلى بعض الدول عبر معبر رفح البري، دون إبداء أي  المصرية عددا من الفلسطينيين المسافرين

 أسباب.
أن المنع استهدف الفلسطينيين الذين يعتزمون  -الذي رفض الكشف عن اسمه-ويوضح المصدر 

 السفر إلى تركيا بشكل خاص، ويشمل أيضا بعض الدول األخرى كقطر وماليزيا.
غ الجانب الفلسطيني على المعبر بشكل ويشير المصدر الفلسطيني إلى أن السلطات المصرية لم تبل

رسمي بقرار المنع، لكنها تعلم المسافرين إلى تلك الدول بالقرار عند وصولهم إلى الجانب المصري 
 من المعبر حيث ترجعهم إلى قطاع غزة.

وتشير إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني في غزة إلى أن المعبر فتح 
 يوما. 293ا بشكل جزئي منذ بداية العام الحالي، وأغلق بشكل كامل مدة تسعين يوم

43/9/4104الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 وحالة من الغضب تسود السجون األسرى يؤدون صالة الغائب على أرواح شهيدي الخليل": أحرار" .34
سرائيلي قاموا يوم أفادت مصادر حقوقية، بأن األسرى الفلسطينيين القابعين في معتقالت االحتالل اإل

(، بتأدية صالة الغائب على أرواح الشهيدين مروان القواسمي وعامر أبو عيشة 9|45الثالثاء )



 
 
 

 

 
           31ص                                     3351 العدد:     44/9/4104األربعاء  التاريخ:

 

اللذين ارتقيا إثر عملية اغتيال إسرائيلية مباشرة استهدفتهما في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 
 المحتلة.

الفلسطينيين أّدوا اليوم صالة الغائب على وقال مركز "أحرار" الحقوقي في بيان صحفي، إن األسرى 
أرواح الشهيدين اللذين اتهمهما االحتالل بأسر وقتل ثالثة من جنوده في جنوب الضفة الغربية 

 المحتلة، منتصف حزيران )يونيو( الماضي.
وأضاف المركز أن حالة من الغضب والحزن والتوّتر خّيمت على المعتقالت اإلسرائيلية بعد علم 

األسيرة بعملية تصفية القواسمي وأبو عيشة، في ظل توقعات بتصعيد األوضاع وزيادة حّدة  الحركة
 التوّتر واالستنفار في السجون.

43/9/4104، فلسطين أون الين  
 
 "وفاء األحرار" يضربون عن الطعام صفقة ذوو أسرى :نادي األسير .35

رار" الذين أعادت قوات االحتالل أعلنت زوجات وعائالت أسرى "صفقة وفاء األح رائد الفي: -غزة 
"اإلسرائيلي" اعتقالهم، خوضها إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع ذويها الذي يخوضون إضرابًا تحذيريًا 

 للمطالبة بتحريرهم.
وقال "نادي األسير"، في بيان أمس، إن "عددًا من عائالت وزوجات األسرى المحررين في صفقة 

عاد اعتقالهم، يخوضون في مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في وفاء األحرار "صفقة شاليط" الم
مدينة البيرة بالضفة الغربية إضرابًا عن الطعام تضامنًا مع أبنائهم وأزواجهن"، وخاض محررو صفقة 
التبادل "وفاء األحرار" الذين أعيد اعتقالهم إضرابًا تحذيريًا، أمس، بالتزامن مع بدء محادثات القاهرة 

 التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل األمد. من أجل
44/9/4104الخليج، الشارقة،   

 
 لمعاقبة األطفال المقدسيين "إسرائيل".. سالح المنزليالحبس  .36

أصدرت محاكم االحتالل في القدس عشرات األحكام بالحبس المنزلي : القدس المحتلة-أسيل جندي
 على أطفال مقدسيين، عشرة منها أصدرت األسبوع الماضي.

ويشكل الحبس المنزلي خطرا على المسيرة التعليمية لألطفال المقدسيين، حيث يحرم الطفل الذي 
صدر بحقه قرار بالحبس المنزلي من الخروج من المنزل إال لزيارة الطبيب بمرافقة ولي أمره، وبعد 

 إبالغ السلطات الرسمية بذلك.
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وموقوف، فيما تجاوز عدد االعتقاالت  قاصرا بين محكوم 30ويقبع في السجون اإلسرائيلية حاليا 
قاصر، ويسجل يوميا بين أربع وخمس حاالت اعتقال يومية  400منذ بداية يوليو/تموز حتى اآلن 

 بحق أطفال في المدينة.
إنه يمكث في الحبس  -من سكان البلدة القديمة-عاما ونصفا(  22يقول الطفل رشيد الرشق )

يف أنه منذ ذلك الوقت حتى اآلن اعتقل ثالث مرات بدعوة المنزلي منذ مارس/آذار الماضي، ويض
 خرقه لشروط الحبس.

وحول عقوبة الحبس المنزلي لألطفال المقدسيين، يقول محامي مؤسسة الضمير المختص في قضايا 
اعتقال المقدسيين محمد محمود إن اإلفراج عن الطفل لحبس منزلي هو عقوبة أكبر من السجن 

ل وكفالءه، كما تحرم الطفل من حقه بالتعليم وال يسمح للمحامي بالتقدم الفعلي فهي تقيد الطف
للمحكمة بطلب إذن للسماح للطفل بالذهاب للمدرسة إال بعد شهر ونصف من الحبس، وقد يرفض 

 الطلب أيضا.
وأضاف أن هناك تشديدات جديدة تفرضها محاكم االحتالل فيما يخص القاصرين، فلم يكن القاصر 

إال أنه اآلن يدان ويسجن وتفرض عليه عقوبات قاسية، تقيده نفسيا واجتماعيا وتقيد ذويه يدان سابقا 
اقتصاديا بسبب الغرامات العالية التي يوقع األهالي على دفعها في حال أخل طفلهم بشروط الحبس 

 المنزلي.
43/9/4104الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 ُيجمل الحصار وال يعيد االعمارة والسلطة واالحتالل االتفاق الثالثي بين األمم المتحد  ماهر الطباع: .37

غزة: اعتبر خبير ومختص في الشأن االقتصادي أن آلية إدخال االسمنت إلى قطاع غزة التي من 
خالل االتفاق الثالثي بين األمم المتحدة والسلطة ودولة االحتالل ال يمكن أن تقوم باعمار القطاع، 

 ل إلنهاء الحصار عن قطاع غزة وليس تجميله.مطالبا بالضغط على دولة االحتال
وقال د. ماهر الطّباع الخبير والمحلل االقتصادي لـ "قدس برس": "انه وبعد تعرض قطاع غزة لثالثة 
حروب خالل خمس سنوات قضت على كافة مقومات الحياة، و فاقمت من أزمة البطالة و الفقر إلى 

ضاف: "ان حالة التشاؤم زادت لدى الفلسطينيين في أن وصلت إلى أرقام كارثية غير مسبوقة، وا
سرائيل واألمم المتحدة للبدء في  قطاع غزة بعد االعالن عن التوصل التفاق ثالثي بين السلطة وا 

البناء الضرورية إلعادة اعمار قطاع غزة، حيث يعتبر هذا االتفاق تجميل واستمرار  ادخال مواد
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ليس إنهاء الحصار كما تم االتفاق علية في مباحثات  لحصار قطاع غزة برعاية دولية أممية و
 القاهرة لوقف إطالق النار".

تابع: "يفرض االتفاق الثالثي رقابة أمنية صارمة و شديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء، 
وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها، و حصول مورد 

وزع مواد البناء على ترخيص من حكومة رام هللا وكأنة ال يوجد حكومة وفاق وطني، كما يجب أو م
على القطاع الخاص أن يأخذ موافقة الحكومة الفلسطينية في رام هللا على المشاريع التي ينوي القيام 

   وبهذه الطريقة لن تكون هناك عملية إعمار جدية وسريعة. بها
ية التي تنفذ في قطاع غزة و التي أعطت بريق أمل للعديد من العاملين في وأكد أن المشاريع القطر 

قطاع اإلنشاءات وساهمت في خفض معدالت البطالة في قطاع غزة؛ لم تسلم من االتفاق الثالثي 
حيث أن اإلسمنت الذي يدخل عن طريق معبر رفح سيتوقف، ولن يكون هنالك نقطة لدخول مواد 

كرم أبو سالم والحقًا بيت حانون "إيريز" وذلك لتضمن األونروا أن تكون  البناء إال من خالل معبر
 .هنالك رقابة كاملة على ما يدخل من مواد بناء إلى قطاع غزة

وقال: "أما بالنسبة للمعابر فسيتم استخدام معبر وحيد و هو معبر كرم أبو سالم الذي ستزيد طاقتها 
شاحنة  2000بينما يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن شاحنة يوميا  000إلى  200االستيعابية من 

يوميا دون قيود أو شروط ودون تحديد الكم و النوع للسلع و البضائع لعودة األمور إلى طبيعتها في 
 قطاع غزة".

وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلعادة إعمارة فترة خمس سنوات لكن هذا يتطلب إدخال ما يزيد عن 
من مواد البناء ) االسمنت و الحديد و الحصمة و البسكورس ( دون رقابة  شاحنة يوميا فقط 200

أو قيود   لكن في حال تم تطبيق آلية الرقابة العقيمة على دخول مواد البناء سوف يحتاج قطاع غزة 
عاما إلعادة إعمارة، وهذا ما صرحت به الشركة الدولية شيلتر كالستر بعد تقيمها الذي  40إلى 

 درة معبر كرم أبو سالم بالتعامل مع مائة شاحنة من مواد البناء يوميا. استند على ق
43/9/4104قدس برس،   

 
 توفيق مهناسعادة والصهيونية" للكاتب  أنطوانكتاب " .38

« أنطون سعادة والصهيونية»االستنتاج إذا قلت إن كتاب توفيق مهنا بال أجازف : صقر أبو فخر
ديد في مسيرة طويلة إلعادة اكتشاف ريادة أنطون سعادة ( هو شوط ج4022)بيروت/ دار الفرات، 

في فهمه المبكر للحركة الصهيونية، وفي الدعوة إلى التصدي لها ومكافحتها واالنتصار عليها بخطة 
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علمية شاملة تستنفر قدرات األمة كلها، وتكون باعثًا، ال على رد الخطر الصهيوني عن بالدنا 
تي تطلق جميع عناصر القوة الكامنة في هذه األمة. وال ريب في فحسب، بل حافزًا على النهضة ال

أن نصوص هذا الكتاب تمثل عصارة تفكير سعادة في المقدمات السياسية األولى لقضية فلسطين. 
لكن هذا الكتاب، ليس تكرارًا لمقوالت سعادة وآرائه وأفكاره، إنما هو استعادة متجددة لهذه األفكار في 

. ويكشف الكتاب أن فهم 2920وقائع الدامية التي عصفت باألمة منذ سنة سياق جدالها مع ال
سعادة للصهيونية وغاياتها، وهو في المهجر األميركي الجنوبي، كان أفضل بما ال يقاس عليه، من 
فهم رجال السياسة حتى في فلسطين، فهو دعا مبكرًا إلى منازلة الصهيونية والهجرة اليهودية ال 

راهية عرقية على غرار ما فعلته أوروبا، بل كردٍّ قومي للدفاع عن الحقوق ودرء كتعصب ديني أو ك
 المخاطر.

44/9/4104السفير، بيروت،   
 
 في النصف الثاني من أكتوبر اإلسرائيلية- يةفلسطينال: استكمال المفاوضات المصرية الخارجية .39

زء الثاني من المفاوضات بين ، إن الجعبد العاطيقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر 
سرائيل ستستكمل في النصف الثاني من أكتوبر المقبل.  الفلسطينيين وا 

( لوقف إطالق 4022إطار رعاية مصر لتفاهمات التهدئة )القاهرة  فيوقال بيان لوزارة الخارجية: "
مباشرة واإلسرائيلي جولة من المفاوضات غير ال الفلسطينيالنار في قطاع غزة، عقد الوفدان 

بالقاهرة، أكد خاللها الجانبان االلتزام بتثبيت التهدئة وقدما مقترحاتهما لجدول أعمال بحث القضايا 
من شهر أكتوبر  الثانيالعالقة على أن يتم استكمال المفاوضات غير المباشرة خالل النصف 

 ."بالقاهرة 4022
44/9/4104، المصري اليوم، القاهرة  

 
 ة إلعمار غزةمصر تطالب بمساندة دولي .41

دعت مصر إلى ضرورة مساندة مؤتمر إعادة إعمار غزة، المقرر عقده خالل  القاهرة "الخلي ":
الشهر المقبل، وتعزيز المساندة الدولية إلقامة الدولة الفلسطينية، مطالبة بضرورة العمل على أن 

 .اقتصادياً تكون الدولة الفلسطينية مستقلة سياسيًا قابلة للعيش واالستمرار 
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع لجنة تنسيق 

 المتحدة.المساعدات للفلسطينيين، على هامش حضوره اجتماعات األمم 
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وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن شكري أكد أن هذا االجتماع تأخر لمدة 
ات، التي كانت توشك على االنتهاء آنذاك، والتي تسبب فشلها في عام، انتظارًا لنتائ  المفاوض

صابة اآلالف وحدوث شبه  نشوب األزمة األخيرة في قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد المئات وا 
انهيار كامل في البنية األساسية لقطاع غزة، مؤكدًا أنه أصبح الحصول على عناصر الحياة 

مهام الجسيمة، فضاًل عن استمرار القيود الشديدة على حركة السلع األساسية مثل مياه الشرب من ال
 جديد.بما سيصبح بيئة خصبة إلفراز كل أشكال العنف من 

ودعا شكري إلى ضرورة االهتمام بالنظرة الكلية الشاملة لحل للصراع، السيما في ظل الوضع 
لفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى الحالي، وعدم وجود أي أفق سياسي إلنهاء االحتالل وقيام الدولة ا

التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية، والتي تحتم إيجاد كل السبل لمساعدتها لالضطالع 
 غزة.بمسؤولياتها في الضفة الغربية، وتثبيت تواجدها في قطاع 

عادة إعم ار غزة وأكد شكري اتفاق مصر والنروي  على عقد المؤتمر الوزاري الدولي حول فلسطين، وا 
والذي يهدف، إلى جانب التعامل مع االحتياجات  4022أكتوبر/تشرين األول ، 24بالقاهرة في 

اآلنية والملحة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبا بوجود اإلرادة السياسية الدولية لدعم السلطة 
ية شاملة تحقق حل الفلسطينية وتمكينها من ممارسة مسؤولياتها في غزة، بما يدعم التوصل إلى تسو 

 الدولتين.
44/9/4104الخليج، الشارقة،   

 
 بطرق غير شرعية متسلال   فلسطينيا   ستينالسلطات المصرية تسلم غزة  .40

 60سلمت السلطات المصرية، مساء اليوم الثالثاء، : رفح الفلسطينية/ مصطفى حبوش/ األناضول 
إلى داخل مصر، للهجرة إلى دول فلسطينًيا إلى قطاع غزة، بعد أن تسللوا بطرق غير شرعية 

 أوروبية عن طريق البحر المتوسط.
الجانب الفلسطيني في معبر رفح تسلم مساء “وقالت مصادر أمنية فلسطينية، لوكالة األناضول، إن 

فلسطينيا من غزة، كانوا محتجزين لدى األمن المصري، بعد أن تم ضبطهم داخل  60الثالثاء 
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم نشر  ”.د بطرق غير شرعيةمصر، في أعقاب دخولهم البال

 ”.المحتجزين جرى تحويلهم لألجهزة األمنية في غزة للتحقيق معهم قبل اإلفراج عنهم“أسمائها، أن 
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ونقلت وكالة األناضول عن مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن عشرات الفلسطينيين 
ية إلى مصر، بعد أن حصلوا على وعود بالهجرة إلى دول غادروا غزة مؤخرًا عبر األنفاق الحدود

 أوروبية عبر البحر.
 ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما ذكرته المصادر الفلسطينية.

43/9/4104، رأي اليوم، لندن  
 

 استعلق بحميمام حكم صدر في الواليات المتحدة أالمركزي األردني يدعم البنك العربي  .42
قال البنك المركزي األردنـي إنـه : إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية، من سليمان الخالدي -عّمان 

 يدعم البنك العربي ويثق في قدرته على الدفاع عن نفسه أمام حكم صدر في الواليـات المتحـدة ووجـد
 أن أكبر بنك في األردن مسؤول عن تقديم دعم مالي لحركة حماس.

يـز محـافظ البنـك المركـزي لرويتـرز فـي مقابلـة "البنـك المركـزي واثـق مـن متانـة األوضـاع وقال زيـاد فر 
المالية للبنك العربي وقدرته على استيعاب أي تبعات سلبية قد يتعرض لها من جـراء هـذا القـرار غيـر 

 العادل."
 4002م وأبــدى البنــك المركــزي األردنــي دعمــه القــوي للبنــك العربــي منــذ تحريــك الــدعوي ضــده فــي عــا

"عارضا تقديم الدعم والمساعدة" وقال فريز إن ذلك ينبع من ثقة الحكومة فـي البنـك الـذي يعـد دعامـة 
 مليار دوالر. 2 26رئيسية للنظام المالي بميزانية عمومية تزيد عن 

وهــو مؤسســة ماليــة شــرق أوســطية رائــدة ذات ســمعة قويــة ويطبــق  -وأضــاف فريــز أن البنــك العربــي 
يتمتع "بمسـتوى رسـملة قـوي ومعـدل كفايـة رأس المـال  -لممارسات المصرفية العالمية أفضل معايير ا

 في المئة ومركز قوي جدا للسيولة النقدية." 23
وقال فريز إن البنك المركزي يرى أنه ال توجد أي مخاطر تتهـدد السـالمة الماليـة للبنـك العربـي خـالل 

 فترة التقاضي.
 43/9/4104 ،وكالة رويترز لألنباء

 
 عزمه استئناف قرار محكمة نيويورك بشكل فورييعلن البنك العربي  .43

أعلن البنـك العربـي ليـل اإلثنـين الثالثـاء عزمـه اسـتئناف قـرار محكمـة نيويـورك بشـأن مسـؤولية  :عّمان
البنــــك المدنيــــة فــــي قضــــية لنــــدي المقامــــة ضــــده فــــي نيويــــورك مــــن قبــــل مــــدعين يحملــــون الجنســــيات 

 اإلسرائيلية واألمريكية.
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وقــال البنــك فــي بيــان وصــل "الــرأي" نســخة منــه إنــه "ســيقّدم طلــب اســتئناف لهــذا الحكــم لــدى المحكمــة 
المختصــة والطلــب مــن المحكمــة إعــادة النظــر فــي قــرار محكمــة المقاطعــة حســب اإلجــراءات المعتمــدة 

 انطالقًا من قناعة البنك بسالمة موقفه في هذه القضية".
"بتقــديم دفوعــه لمحكمــة االســتئناف والطعــن بجميــع اإلجــراءات  -وفــق البيــان  –كــذلك ســيتوجه البنــك 

 واألدلة التي لم يتسنى له تقديمها أثناء المحاكمة االبتدائية بسبب تلك العقوبات".
 44/9/4104 ،الرأي، عّمان

 
 النسور: حريصون على تعزيز التعاون مع الفلسطينيين .44

مــس رئــيس ديــوان المــوظفين العــام أهللا النســور  عبــد .داألردنــي اســتقبل رئــيس الــوزراء  :بتــرا –عّمــان 
كــد النســور حــرص األردن علــى تعزيــز التعــاون مــع أو  موســى أبــو زيــد والوفــد المرافــق. .الفلســطيني د

 شقاء بفلسطين في المجاالت كافة وبما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.األ
اجاتهم من الخبرات والتجارب األردنيـة في فلسطين باحتي األشقاءاستعداد األردن لتزويد  األردنبدى أو 

 في مجاالت تطوير الموارد البشرية والقطاع العام والخدمة المدنية.
 44/9/4104 ،الرأي، عّمان

  
 يةفلسطينالسلطة التوقع اتفاقيات تعاون مع  األردنية الزراعةوزارة  .45

يني شوقي العيسه، بمقـر وزارة عاكف الزعبي ونظيره الفلسطاألردني وقع وزير الزراعة  :بترا –رام هللا 
الزراعة الفلسطينية في رام هللا، أمس الثالثاء، اتفاقيات تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز العالقات بـين 

 البلدين في المجال الزراعي.
وأكد الزعبي في حديث لـمراسل )بترا( فـي رام هللا، أهميـة هـذه االتفاقيـات التـي جـاءت ثمـرة اجتماعـات 

يــة الفلســطينية األردنيــة المشــتركة العليــا، والتــي تضــمنت برنامجــا تنفيــذيا لمــا تــم االتفــاق اللجنــة الزراع
وقال انه تم التركيز على األهداف المشـتركة فيمـا يتعلـق باإلنتـاج  عليه في مجاالت الزراعة المختلفة.

يق الزراعـــي النبــاتي والغابـــات، ومجـــال الثـــروة الحيوانيـــة والخــدمات البيطريـــة وصـــحة الحيـــوان، والتســـو 
 المتبادل، والبحث العلمي في المجال الزراعي.

 44/9/4104 ،الرأي، عّمان
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 رؤوس العالم في مقاومتهم تغزة رفعو  هاجس الملك دعم القضية الفلسطينية الطراونة: .46
 عــاطف الطراونــة وقــوف األردن ملكــاً  .ماألردنــي أكــد رئــيس مجلــس النــواب : محمــد الزيــود - عّمــان

هللا الثـاني هاجسـه  جاللـة الملـك عبـد أنفـي فلسـطين مبينـا  واألخـوة األهـللـى جانـب إ وحكومة وشعباً 
مــن  مــس جانبــاً أالطراونــة خــالل ترؤســه  وأضــاف دعــم القضــية الفلســطينية والعمــل علــى حلهــا. األول

اللقــاء الــذي عقدتــه لجنــة فلســطين النيابيــة والتقــت خاللــه عــددا مــن الالعبــين القــدامى فــي قطــاع غــزة 
فـي غـزة رفعـوا رؤوس العـالم اجمـع فـي مقـاومتهم الباسـلة  األهـل أنة الالعبين القدامى في غزة وجمعي

مـن جهتـه عـرض رئـيس لجنـة فلسـطين  هناك. األهلالهمجية مشيدا بدور  اإلسرائيليةضد آلة الحرب 
فــي  ألهـلااللجنــة ذهبـت مـؤخرا لزيــارة  أنالنيابيـة النائـب يحيــى السـعود دور اللجنـة وآليــة عملهـا مبينـا 

 في مؤتمر صحفي. أعلنهالم تدخل بسبب ظروف كان قد  أنها إالالقطاع 
 44/9/4104 ،الرأي، عّمان

 
 جودة: التحدي أمامنا ضمان عدم تكرار دائرة العنف والحرب .47

شــارك وزيــر الخارجيــة وشــؤون المغتــربين ناصــر جــودة فــي اجتمــاع لجنــة االتصــال : بتــرا –نيويــورك 
 ن للسلطة الوطنية الفلسطينية، الذي عقد في نيويورك أمس.الخاصة بمجموعة المانحي

التــي جــاءت بعــد  األحــداثعلــى غــزة وسلســلة مــن  األخيــرةنجتمــع اليــوم بعــد الحــرب  إننــاوقــال جــودة 
مــارس الماضــي وكمــا هــو الحـال فــي دوائــر العنــف الســابقة التــي جــاءت  /تعليـق المفاوضــات فــي آذار

الناتجـة  األثـاراليـوم هـو لـيس التعـافي مـن  أمامنـاحـدي الـذي الت أنضـاف أو  فـراغ سياسـي. أعقـابفي 
للمنطقـة  األمـنعن الحرب فقط ولكن هـو ضـمان عـدم تكـرار هـذه الـدائرة مـن العنـف والحـرب وانعـدام 

نهـاءمن خالل إنهاء السبب الجذري للنزاع  إالباسرها والذي ال تمكن معالجته   إلـىودعـا  االحـتالل. وا 
ت بــين الجــانبين الفلســطيني واإلســرائيلي التــي كانــت تجــري برعايــة أمريكيــة اســتئناف المفاوضــا أهميــة

 إقامــة إلــى وصــوالً  اإلطــارطــالق الجهــود فــي هــذا إ إلعــادة مــارس الماضــي، داعيــاً  /وتوقفــت فــي آذار
 ."القدس الشرقية"وعاصمتها  2969الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

غـزة الــذي تنظمـه مصـر بالتعــاون مـع النــروي  فـي القــاهرة فـي الثــاني  إعمــارمر إعـادة مــؤت أهميـةواكـد 
عشــر مــن الشـــهر المقبــل لــيس فقـــط مــن حيــث المســـاعدة العاجلــة الالزمــة، ولكـــن لوضــع اســـتراتيجية 

عـــن تقـــدير األردن لجهـــود  الفلســـطينية، معبـــراً  األراضـــيطويلـــة المـــدى لتحقيـــق اســـتقرار الوضـــع فـــي 
 .اإلطاري والنرويجي في هذا الجانبين المصر 

 44/9/4104 ،الغد، عّمان
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 "مرابطو القدس" مهرجان يؤكد أن المقاومة الممثل الشرعي لألمة .48

لهــــذه األمــــة وال قائــــد لهــــا إال  أكــــد األســــير المحــــرر ســــلطان العجلــــوني أنــــه "ال ممثــــل شــــرعياً  :عّمــــان
 مة، ولم يوجه لصدورها".المقاومة"، ألنها وحسب قوله "السالح الوحيد الذي دافع عن األ

 في المقاومة من مكانه وحسب مجاله. وأشار العجلوني إلى أن كل فرد يستطيع أن يكون عضواً 
جــاء ذلــك خــالل حــديث للعجلــوني فــي ختــام فعاليــة "مــن مرابطــي القــدس إلــى غــزة الصــمود"، وأقامتهــا 

 س بالزرقاء، واستمرت يومين.نقابة المهندسين، بالتعاون مع فريق "مرابطي القدس"، في حديقة المهند
حسن أبو حمرة، أكد أن القضية األولى للنقابة ما تزال هي "قضية  .وكان ممثل النقابة لفرع الزرقاء م

 القدس وفلسطين".
من جانبه، بين مؤسس فريق "مرابطو القدس" أن المشروع الصهيوني ال بد وأن يقابل بمشروع شبابي 

 س". وألجل ذلك كان فريق "مرابطو القد
 44/9/4104 ،الغد، عّمان

 
 العربي يبحث مع عباس التحرك السياسي إلنهاء االحتالل .49

التقى األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود : )وكاالت(
 المتحدة.لألمم  69عباس على هامش أعمال الدورة 

خالل اللقاء مناقشة التحرك السياسي الذي تقوم به  وأفاد بيان صحفي للجامعة العربية، أنه جرى
قامة  الجامعة والمجموعة العربية في نيويورك في إطار األمم المتحدة في سبيل إنهاء االحتالل وا 

وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومواصلة  2969الدولة الفلسطينية على حدود ،
جبار "إسرائيل" على احترام القانون الدولي التحرك نحو تنفيذ اتفاقية جنيف الرا  اإلنساني.بعة وا 

44/9/4104الخليج، الشارقة،   
 
 اإلمارات تشارك في حوار التعاون اآلسيوي ولجنة المساعدات الفلسطينية .51

أكدت لجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية "إيه : وام( -)نيويورك 
ضرورة تعزيز الدول المانحة مساعداتها وفي الوقت المناسب، وذلك تسهيال إتش إل سي" على 

 لعملية إصالحات مؤسساتها وتحقيق اإلنعاش، وا عادة إعمار غزة.
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كما أكدت أهمية إزالة العقبات التي تحول دون حرية حركة األفراد والبضائع إلى قطاع غزة، مطالبة 
يذ اإلصالحات المالية التي تقوم بها، تماشيًا مع السلطة الفلسطينية بمواصلة ضبط النفس وتنف

 توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، ومجددة دعمها العملية السياسية في إطار حل الدولتين.
وتناول جدول األعمال بحث وتقييم المرحلة السابقة لنتائ  االستجابة التي قدمتها اللجنة في مجال 

الفلسطيني وتقييم التحديات الهائلة التي تواجهها الحكومة التي تنسيق المساعدات الخارجية للشعب 
تشكلت في يونيو الماضي بما في ذلك تداعيات استمرار األزمة المالية، وتدهور االتجاهات 
االجتماعية واالقتصادية في األراضي الفلسطينية وال سيما في أعقاب االعتداءات اإلسرائيلية على 

 الفلسطيني خسائر فادحة.قطاع غزة وتكبد االقتصاد 
44/9/4104، االتحاد، أبو ظبي  

 
 ليهاإوال تسافروا  "إسرائيل"المؤتمر الوطني األفريقي: قاطعوا  .50

 أفريقيادعا األمين العام لحزب المؤتمر الوطني األفريقي الحاكم في جنوب  :الحياة الجديدة –رام هللا 
ليها وذلك إيتضمن االمتناع عن السفر إلى مقاطعة إسرائيل بشكل كامل، بما  منتاشيهغويدي 

 تضامنا مع فلسطين.
قوله خالل مؤتمر صحفي في  منتاشيهونقل موقع صحيفة "بزنس داي" الجنوب أفريقي عن 

االمتناع عن السفر  األفريقيوقادة المؤتمر الوطني  أعضاءإنه "يتوجب على  األول أمسجوهانسبرغ 
 مع الشعب الفلسطيني". ، كون المؤتمر في حالة تضامنإسرائيل إلى

إلى امتناع  إضافةوتعليميا،  وأكاديمياالدعوات لمقاطعة إسرائيل ثقافيا  إلىوأضاف "نحن ننضم 
 ليها".إالحكومة والبرلمان والمسؤولين الحكوميين عن السفر  وأعضاءوقادة المؤتمر والتحالف  أعضاء

 2لمحتلة مثل "كيب غيت" و"جي إلى منع الشركات التي تعمل في االراضي ا منتاشيهكما دعا 
التي تصنع في  اإلسرائيلية، والى مقاطعة المنتجات أفريقيا" و"كاتربيلر" من العمل في جنوب األمنية

تعرضت لحملة مقاطعة في بداية الشهر  أفريقيةوكانت شركة "وولوورت" الجنوب  المحتلة. األراضي
 أنهاتسوق منتجات طبع عليها  أنها إلىتقارير  أشارت أنالجاري من قبل مجموعة متعددة بعد 

  كنها في الحقيقة صنعت في فلسطين.ل إسرائيلصنعت في 
الشركات  إلىبشدة خالل خطاب وجهه الشهر الماضي  أدانجاكوب زوما  أفريقياوكان رئيس جنوب 

 في عدوانها على غزة. أميركيةمعدات عسكرية  إسرائيلاستخدام  األميركية
44/9/4104، هللا الحياة الجديدة، رام  
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 مليون دوالر مساعدة إنسانية إضافية لقطاع غزة 70: جون كيري .52

، أن الواليات المتحدة ستقدم أكثر من أمسأعلن وزير الخارجية جون كيري  :الحياة الجديدة –رام هللا 
 .مليون دوالر كمساعدات إنسانية إضافية للمساعدة في تلبية االحتياجات الطارئة في قطاع غزة 92

ألف شخص ما زالوا  30وقال في بيان صحفي وصلت نسخة منه لـ"الحياة الجديدة"، إن "أكثر من 
يحتمون في مرافق األمم المتحدة، والضروريات األساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والوقود ال تزال 

 تنقص في جميع أنحاء غزة".
ام  وكالة "األونروا" في غزة، بينما مليون دوالر من هذه المساهمة، لدعم بر  39وسيخصص مبلغ 
مليون دوالر لدعم عمل الشركاء المنفذين اآلخرين، بما في ذلك الوكالة  24يذهب أكثر من 

 األميركية للتنمية الدولية وذلك لتوفير المياه في حاالت الطوارئ والمأوى والغذاء والرعاية الصحية.
لتزمة بمعالجة احتياجات الشعب الفلسطيني"، وهذه وجاء في التصريح، إن الواليات المتحدة "تبقى م

 42مليون دوالر كمساعدات إنسانية لغزة أعلنها كيري بتاريخ  29المساعدة تأتي باإلضافة إلى 
 مليون دوالر. 220تموز، وبذلك يصل االلتزام إلى ما مجموعه أكثر من 

44/9/4104، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 يجب اتخاذ خطوات قاسية ضدهافبإنهاء حصار غزة  "إسرائيل"ذا لم تلتزم إ: وزير خارجية الدنمارك .53

هدد وزير الخارجية الدنماركي مارتين ليدغارد بفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم : حلمي موسى
تقدم تسهيالت للفلسطينيين في المفاوضات الدائرة في القاهرة بين إسرائيل والفلسطينيين بخصوص 

" فإنه إذا لم تلتزم إسرائيل بإنهاء الحصار على قطاع غزة، ولن The Local غزة. وبحسب موقع "
 توقف بناء المستوطنات، يجب اتخاذ خطوات قاسية ضدها.

ذا لم يبد الجانب اإلسرائيلي  وأشار إلى أنه "إذا لم يتغير شيء في محادثات السالم في هذه الجولة، وا 
تخاذ تدابير جديدة، بما في ذلك تغييرات في لتغيير ردوده فسوف نضطر للبحث في إمكانية ا

عالقاتنا التجارية مع إسرائيل". وأبدى ليدغارد أمله "أن ال تصل األمور إلى هذه النقطة، ولكني أعتقد 
 أنهم في االتحاد األوروبي تتحرك في هذا االتجاه".

44/9/4104، السفير، بيروت  
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سررائيل" فري ظرل "الربيرع العربري" وتعرّدد مصرادر ورقة صهيونية تستعرض المخاطر األمنّيرة علرى "إ .54

 التهديد
استعرض مدير وحدة األبحاث بمعهد السياسات : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

الصهيونّية "شاؤول شاي" توصيات وثيقة بعنوان "عقيدة أمنّية جديدة"، أنجزها العشرات  االستراتيجية
ودعت لتطوير وتحديث العقيدة األمنية التقليدّية التي وضعها رئيس  والعسكريين، االستراتيجيينمن 

الوزراء األول "دافيد بن غوريون"، التي تعتمد باألساس على قوة الردع واإلنذار المبكر وحسم الحرب 
 باتت قديمة.

ة، وقال "شاي" إّنه يجب تحديث هذه العقيدة، وتطويرها في ظل تصاعد وتيرة التهديدات غير التقليدي
وتراجع خطورة الجيوش واألنظمة العربية، واستبدالها بتهديدات غير معهودة للتنظيمات اإلسالمّية، 
وتأتي على وقع األحداث المتسارعة والمتغيرات التي ما زالت تعصف بالشرق األوسط واالقتتال وعدم 

 االستقرار بالدول المجاورة لـ"إسرائيل".
محاور ُتسهم بتحديث األسس األمنّية والعسكرّية،  2ة تعتمد على ة األمنّية الجديددوأضاف أّن العقي

حباط  داعيًا إلعادة صياغة الرؤية األمنّية الصهيونّية بحيث ُتركز على طرح استمرار منع الحروب وا 
التهديدات والضربات الموجهة ضّد "إسرائيل"، باإلضافة إلى تطوير نظام اتخاذ قرارات للحسم بوقت 

يانة العالقات المميزة بين "تل أبيب" وواشنطن، واعتبارها حجر األساس للعقيدة قصير، وضرورة ص
األمنّية الجديدة، ورصيدًا سياسيًا وعسكريًا، والسعي لتحالفات إقليمّية مع الدول العربّية "المعتدلة" 

 دية. لمواجهة المشروع اإلسالمي عبر قبول "تل أبيب" مبادرة السالم العربّية التي طرحتها السعو 
وبعد الحرب األخيرة على قطاع غّزة، رأى "شاي" أّنه يتحّتم على "إسرائيل" أن  ُتدرج في التهديدات 

كبيًرا عليها، الفتًا إلى أّن األنفاق  استراتيجياوالتحدّيات الُمحدقة بها قضية األنفاق، واعتبارها تهديًدا 
كانت هجومّية أو دفاعّية، وليس من  التي اكُتشفت في قطاع غّزة خالل الحرب، أربكت الجيش، إن  

الُمستبعد بالمّرة أن  يكون "حزب هللا" قد أقام األنفاق، على الحدود مع "إسرائيل"، محّذرًا من أّن 
 األنفاق قد تكون أيضًا تهديدًا في الجوالن.

أّن واعتبر أّن "حزب هللا" وضمن استخالص العبر من حرب لبنان الثانية، وتوّصل لنتيجة مفادها 
نقل التحصينات الدفاعّية ومنّصات إطالق الصواريخ إلى قلب القرى واألماكن المبنّية من الممكن 
جدًا أن  ُتحّسن قدرته في الدفاع، الفتًا إلى أّن منظومة الدفاع المتواجدة تحت األرض، مليئة باأللغام 
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واجهة القادمة صعبة والقناّصة وبطرق دفاعّية أخرى، تجعل من مهّمة الجيش الصهيوني في الم
 جدًا.

 
 السيطرة والتحكم 

وبحسب العقيدة األمنّية الجديدة لـ"حزب هللا"، فقد قام األخير ببناء التحصينات تحت األرض، وزوّدها 
صدار األوامر للقوات  بتقنيات عالي ومتطوّرة جدًا، باإلضافة إلقامة غرف خاصة للسيطرة والتحّكم، وا 

يكون الحزب قد تزوّد بشبكة اتصاالت جديدة ومتقّدمة من الصعب،  على األرض، دون استبعاد أن  
إن  لم يُكن مستحياًل اختراقها، وقام بتحويل كّل قرية وقريٍة في الجنوب اللبنانّي إلى قاعدة منفردة عن 
األخرى، بحيث أّن عشرات العناصر من الحزب يقومون باإلشراف الدائم عليها وصيانتها، مؤّكدًا 

 ّل قاعدة مليئة بالصواريخ من جميع األنواع. على أّن ك
وشّدد "شاي" على أّن "إسرائيل" ُملزمة بالتعامل مع هذا الخطر الجديد، األنفاق والحرب تحت 
األرض، كبعٍد سادس في ساحات القتال لها بجانب: البعد الجوّي، الفضائّي، البحر، اليابسة، 

جب أن  يكون حتمّيًا لـ"إسرائيل"، ألّن العدو يمنح هذا البعد والسايبر، مشيرًا إلى أّن ضّم هذا التهديد ي
 أهمية كبيرة. 

ومن منطلق الفهم واالستيعاب إّن األنفاق والحرب تحت األرض سيكونان من أّهم التحدّيات التي 
سُتواجهها "إسرائيل"، وبالتالي على صّناع القرار فيها أن  يمنحوا األفضلّية إليجاد حّل سريع وفورّي 

، الذي بات على األبواب. وقد وضع "شاي" ورقة مهمة تحت عنوان االستراتيجيلهذا التحّدي 
"تأمالت في عقيدة األمن القومي الصهيونية"، لخّص فيها مفهوم األمن، والتطويرات المفاهيمية 

قوة  الجديدة، وخطر حروب غير تقليدية، وتراجع االستراتيجيةالمطلوب إدخالها عليه، ربًطا بالبيئة 
الردع ضمن المفاهيم والمعادالت التي سادت لعقود خلت، وتنطلق الورقة من اإلقرار بعدم اليقين 

 بالنسبة لمستقبل المنطقة.
وبالتالي ال تستطيع دوائر القرار في "إسرائيل" الركون لمعطيات المعادالت السابقة، باختاللها الذي 

قوى اإلقليمّية المجردة، بل بما ترتب على نسق ، ليس بفعل موازين ال2920بقي مستمرًا منذ عام 
سرائيل.  االستراتيجيةالتحالفات الدولّية، والعالقات   بين الواليات المتحدة والغرب وا 

وأضافت "شاي" أّن المتغيرات باتت تفرض إعادة فحص العقيدة األمنّية الصهيونّية، التي تأسست 
ت ما زالت في ذروتها، ومحذور تحول بعض سياسي مختلف جذريًا، وسط أزما -على واقع جيو 

دول الجوار إلى دول فاشلة، على ضوء عملية التفكك الحاصلة فيها، مؤّكدًا على أّن األوضاع 
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اإلقليمية المضطربة وضعت "إسرائيل" أمام واقع معقد، بعد الربيع العربي، وأزمة العالقات مع تركّيا، 
ات مع دول شرق أوسطية، وتوسيع الدائرة لتشمل بلداًنا ُيحّتم عليها تعيين فرص جديدة لخلق تحالف

في المتوسط، مثل اليونان وقبرص، والبلقان والقارة األفريقية، في نسق ال يعتمد بالضرورة على 
 المفاتيح األمريكية واألوروبية الغربية بالصيغ التي انتهجت في الماضي.

 معهد أبحاث األمن القومي
43/9/4104كز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، مر 3071الترجمات العبرية   

 
 القواسمي وأبو عيشة بطالن ترجال .55

  خالد معالي
صار أمًرا عاديًّا أن تستفيق الضفة الغربية صباح كل يوم على مجزرة قتل عدد من الشهداء، كما 

ت؛ فهي الشهيدين مروان قواسمي، وعامر أبو عيشة، أو عدد من الجرحى، أو المزيد من االعتقاال
 باتت مستباحة بصورة كبيرة بعد فشل "نتنياهو" في حربه العدوانية على غزة.

لم تنته بعد قضية أسر المزيد من المستوطنين والجنود، ولم يطو بعد مواصلة تقديم الشهيد تلو 
الشهيد حتى دحر االحتالل؛ فما دام يوجد احتالل يوجد شهداء، ويوجد محاوالت أسر وقتل للجنود 

 ستوطنين في مسيرة ال تتوقف، مرت بها كل الدول التي احتلت أراضيها عبر التاريخ.والم
عندما يشن جيش االحتالل حملة عسكرية كبيرة في شارع الجامعة بالخليل، وتؤدي إلى استشهاد 
القواسمي وأبو عيشة المتهمين بأسر وقتل المستوطنين والجنود الثالثة؛ فهذا يعني أن إجرامه بال 

طفل في غزة ولم  600لن يتوقف، هو أمر متوقع من جيش إرهابي ومجرم قتل قبل أسابيع حدود و 
 يرف له جفن، ولم يحاسب حتى اآلن.

قافلة الشهداء والتحرير لن تتوقف باستشهاد المجاهدين القواسمي وأبو عيشة؛ فهما ترجال إلفساح 
ى عياش، والشهيد القائد عبد العزيز الطريق لمن بعدهما، وقد استشهد من قبلهما القائد المهندس يحي

يالم العدو؛ فلكل فعل رد فعل.  الرنتيسي، والنتيجة كانت على الدوام ازدياد شعلة الكفاح والجهاد وا 
الشهادة هي أسمى أمنية لكل مجاهد ومناضل، والموت في سبيل هللا أمنية طال انتظارها، وقلة هم 

شهداء الخليل أن تكون خاتمتهم الفوز بالشهادة؛ من يحوزون شرف لقبها، ولن يضير أهالي وذوي 
 فالحياة قصيرة، والموت في ساحات الوغى ال يقارن بالموت على الفراش.
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بداعات المقاومة لن تتوقف كما حصل في غزة خالل  ما قام به الشهيدان قل نظيره، وال يقارن، وا 
ومة عاهدت هللا على الموت في حرب العصف المأكول، ولن يفيد االحتالل مواصلة جرائمه أمام مقا

 ساحات الوغى، شعارها ننتصر أو نموت، وكان االنتصار لها في الحرب العدوانية األخيرة.
ستبقى الخليل عصية على االحتالل؛ فقبل الشهيدين القواسمي وأبو عيشة كان الشهيد األسير رائد 

ولن تتردد في تقديم المزيد من الجعبري، وقافلة الحرية والتحرير والجهاد لن تتوقف ولن ترتبك 
 الشهداء ألجل فلسطين.

النصر كان حليف المقاومين عبر التاريخ، والتقدم واإلنجاز السياسي حصل ويحصل فقط بالمقاومة، 
ولوالها لضاعت القضية في دهاليز "فاوض ثم فاوض"، في الوقت الذي يتبع فيه االحتالل سياسة 

و"هجر ثم هجر"، وفرض الوقائع على األرض بقوة اإلرهاب "صادر ثم صادر"، و"اقتل ثم اقتل"، 
 والسالح.

ذالل على الحواجز، ومصادرات وتهويد لن  ما يحصل في الضفة من قتل واعتقاالت ومصادرات وا 
نهاء االحتالل، هذه هي سنن التدافع األزلية والجدلية التاريخية، قال )تعالى(:  يتوقف إال بتوقف وا 

 بين الناس"."وتلك األيام نداولها 
44/9/4104، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  

 
 "لألونروا"الجمعية العامة والحماية المنقوصة  .56

 علي هويدي
لم تتغير سياسة عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  2929-24- 0منذ نشأتها بتاريخ 

لالجئين الفلسطينيين الذين وصل في الشرق األدنى "أونروا"، بتوفير المساعدة والحماية والمناصرة 
، منتشرين في 4022الجئ مسجل حسب إحصاء الوكالة في كانون الثاني  3،240،924عددهم لـ 

 خمس مناطق، الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن وسوريا ولبنان.
ويتضمن برنام  الحماية وفق الصالحيات الممنوحة لـ "األونروا" نوعين رئيسيين؛ األول الحماية 
القانونية والتي تشمل توفير خدمات المشورة والتوعية والتثقيف والمناصرة حول الحقوق والواجبات، 
أما النوع الثاني فهو الحماية اإلنسانية والتي تشمل توفير الرعاية الصحية والتعليم واإلغاثة والبنية 

في أوقات النزاع المسلح، التحتية واإلقراض وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي واالستجابة الطارئة 
وبغياب النوع الثالث من الحماية والذي من المفترض أن يتصدر األولويات من حيث األهمية 
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ويتضمن الحماية الجسدية؛ الفيزيائية، يكون توفير الحماية لالجئين الفلسطينيين بمعناه الشمولي 
 الكلي منقوصا.

الفلسطيني الذي طرد من بيته وأرضه خالل فالحماية بشموليتها حق يجب أن يحصل عليه الالجئ 
أو ما تبعها من عمليات تهجير داخل أماكن عمليات "األونروا" أو خارجها، وهذا  20نكبة العام 
القانوني ينبغي أن يكون قائمًا بموجب القانون الدولي إلى أن يتمكن الالجئ من ممارسة  االستحقاق

الذي لم يختلق حقًا جديدًا  292الصلة ال سيما القرار  حقه في العودة بموجب القرارات الدولية ذات
نما أعاد تأك  يد مبدأ القانون الدولي بالعودة.وا 

، وكان الغرض 2920أقرت األمم المتحدة نظام حماية دولي خاص بالالجئين الفلسطينيين في العام 
يق مفهوم ( بتطبUNCCPمنه توفير حماية مضاعفة لهم، وتم تكليف لجنة التوفيق الدولية )

الحماية، لكن غياب اإلرادة السياسية للدول ذات النفوذ الواسع وعلى رأسها أمريكا، حال دون تحقيق 
عامًا على النكبة واللجوء  66ذلك.. لهذا ال يزال الالجئون الفلسطينيون وبعد مضي أكثر من 

عدي والجرأة لدى محرومين من حقهم في الحماية الدولية، األمر الذي أوجد مساحة واسعة من الت
"أعداء الالجئين" النتهاك حقوقهم جهارًا نهارًا أمام سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف 

 األيدي ويكتفي باإلدانة والشجب واإلعراب عن القلق.
لو بقي نظام الحماية بمعناه الشمولي قائمًا، لما كان من السهل استهداف المخيمات وتدميرها، أو 

 االحتاللئين الفلسطينيين سواًء بداخلها أو خارجها ال سيما تلك القابعة تحت التعرض لالج
اإلسرائيلي، وفي هذا الشأن فإن الحديث يطول، ويحتاج صفحات وُكتب لتوثيق المجازر التي 
ارتكبت بحق الالجئين الفلسطينيين وأعمال التنكيل والتدمير التي مورست بحق بيوتهم المتهالكة 

ات وتجمعات اللجوء، وفي هذا ال استثناء في التاريخ الماضي أو الحاضر، منذ نكبة أصاًل في مخيم
الضفة وغيرها من  إلى األردن إلىلبنان  إلىسوريا  إلىوحتى اليوم، من غزة  20فلسطين العام 

المناطق، ونماذج شاخصة أمامنا نعيش يومياتها لحظة بلحظة في مخيمات غزة بعد العدوان 
ألف الجئ، فقد تم تدمير جزء كبير من  400خير حيث وجود أكثر من مليون و اإلسرائيلي األ

 األبنية والبنى التحتية وتم استهداف المدنيين ومنشئات "األونروا"، ال سيما المدارس..
وكذلك في سوريا حيث أكثر من نصف مليون الجئ، وما يجري فيها من أعمال تدمير للمخيمات 

ين من الالجئين في عمليات اعتقال وخطف وقتل وتهجير منذ حوالي والتجمعات واستهداف للمدني
ولم يتم إعادة إعمار  4009السنتين، ومخيم نهر البارد في لبنان الذي دمر عن بكرة أبيه في العام 
ألف الجئ مهجرر، وفي  59سوى أقل من نصف مساحة المخيم، وعودة بضعة آالف من أصل 
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مخيمات الضفة الغربية حيث تستباح من القوات اإلسرائيلية ليل مخيمي قلنديا وشعفاط وغيرها من 
نهار، وتكتفي الوكالة وفقًا للصالحيات الممنوحة والقيود، بالشكوى أو التعبير عن الشجب واإلدانة، 
ودعوة األطراف المتنازعة إلى ضبط النفس وتحييد المدنيين، والمطالبة بتشكيل لجان تحقيق، 

ا، والسعي لتوفير المساعدات اإلنسانية ما استطاعت والتي بدورها تواجه والتعزية بمقتل موظفيه
ن تبرعات الدول المانحة طوعية.  صعوبات كو 

المنظمات والجمعيات والهيئات الدولية المتخصصة ملزمة من خالل األمم المتحدة والمجتمع الدولي 
من المسؤولية الدولية  انطالقاين، بالسعي وضمان توفير الحماية الدولية الشاملة لالجئين الفلسطيني

الخاصة تجاه نكبة فلسطين وما نت  عنها من قضية الجئين هي األكبر واألطول بين الجئي العالم، 
لذلك نعتقد مع حصول دولة فلسطين على صفة عضو مراقب في األمم المتحدة في تشرين الثاني 

ة العامة لألمم المتحدة في نيويورك، ، وبدء أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعي4024من عام 
باستطاعة "دولة فلسطين" التقدم من خالل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي 

بشكل كلي، أو من خالل أي دولة عضو في الجمعية العامة؛ بمشروع  االنحيازومجموعة دول عدم 
ية بمفهومها الشمولي، وضم غير قرار لتطوير وتوسيع سياسة عمل "األونروا" بما يشمل الحما

المسجلين من الالجئين الفلسطينيين إلى سجالتها، وتوفير الميزانيات حسب احتياجات الالجئين، ال 
والسياسية  االقتصاديةأن تبقى التبرعات طوعية من الدول المانحة مرهونة ومرتبطة باألوضاع 

 للدول.
44/9/4104القدس، القدس،   

 
 الصامد" أربعة دروس من "الجرف .57

ينزموشي آر   
حان الوقت لنحلل عملية "الجرف الصامد" ونستخلص منها الدروس المناسبة، ألنه يبدو أنه تنتظرنا 

. فحماس لم ُتهزم وال تنوي أن تنزع سالحها. وال شك في أنها ستعيد ملء مخازن أخرىجولة قريبة 
ألف  200 يجوز لنا أن ننسى أن قذائفها الصاروخية كي تطلقها في اللحظة التي تراها مناسبة، وال

الدرس الذي يجب علينا  إذا، فما هو إسرائيل إلىموجهة  –حزب هللا  – أخرىلمنظمة  أخرىصارو  
 استخالصه؟

الفرد وال القاعدة وال داعش وال جبهة النصرة  اإلرهابي: ال إرهابيينهو أنه ال يمكن ردع  األولالدرس 
ها يمتد في مدى مئات السنين، وال يمكن تغيير اعتقادها ولن وال حزب هللا وال حماس. فأفق تخطيط
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ألنها على يقين من النصر النهائي. وكان يجب  أخرى إرهابيةتردعها ضربة واحدة عن عمليات 
أن تفهم ذلك عقب عمليتي الرصاص المصبوب وعمود السحاب، فهاتان العمليتان لم  إسرائيلعلى 

بعد ذلك بسنتين. ويوجد من  إسرائيلالصاروخية على  القذائف إطالقتردعا حماس عن تجديد 
يريدون أن يؤمنوا بأن الضربة القاسية التي أصابت حزب هللا في حرب لبنان الثانية تمنعه من أن 

. فعليهم أن يدركوا أن حزب هللا استغل الفترة التي مضت منذ ذلك الحين أخرىمرة  بإسرائيليتحرش 
 إسرائيليق بعيد المدى وهو مستعد لتجديد الهجمات على ألف صارو  دق 200لجمع أكثر من 

 حينما يشاء ذلك أو حينما يتلقى األمر من طهران.
التي حفرتها حماس تعرض  األنفاق. إن اإلرهابيونويتعلق الدرس الثاني بالسالح الذي يستعمله 

 أهداف إلىجهة للخطر البلدات الواقعة بالقرب من القطاع، لكن يجب أن نتذكر أن الصواريخ المو 
خطر محلي في حين يمكن أن يشوش هجوم طويل بالصواريخ سير الحياة  فاألنفاقأخطر.  إسرائيلية

 .أكثرهافي أن تعترض  –وذلك بكلفة باهظة جدا  –كلها في الدولة حتى لو نجحت القبة الحديدية 
صواريخ وهو أهم ولهذا يجب أن يقوم في مقدمة أولويات كل عملية عسكرية القضاء على تهديد ال

قوات برية. وكان يجب تطبيق  إدخالالتي توجد طرق لعالجها دون  األنفاقكثيرا من الكشف عن 
القضاء على تهديد  األولتلك الطرق منذ زمن ويجب تطبيقها اآلن، لكن يجب أن يكون الهدف 

 الصواريخ.
حماس في الجنوب وخطر  التي تواجه تهديد إسرائيل، فعلى اإلرهابويتعلق الدرس الثالث بجبهتي 

حزب هللا في الشمال أن تطمح الى منع معركة في الجبهتين في الوقت نفسه، وأن تعال  كل تهديد 
 على حدة. إن حزب هللا غارق اآلن في الحرب السورية.

معركة في جبهتين بعالج كل  إلدارةكالسيكية  امثلهومن الواضح لذلك أيهما يجب ضربه أوال. توجد 
أن  إلىلمانيا أالتي اضطرت فيها  األولىحدة كالمعركة الشهيرة في الحرب العالمية واحدة على 

في الغرب. وقد هزم الجنرال فون هايدنبرغ الروس أوال  واإلنجليزتواجه الروس في الشرق والفرنسيين 
رأ عنها لمانيا بذلك من أن تتجه لتواجه الجبهة الغربية. والذي نسي هذه الواقعة يستطيع أن يقأومّكن 

 ".2922سول زنتسين "آب  ألكسندرفي كتاب 
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 إسرائيلالذي يجب علينا استخالصه من عملية "الجرف الصامد" أن حروب  األخيروالدرس الرابع 
يجب أن تكون قصيرة، فنحن غير مهيئين لحروب طويلة. وكلما طالت الحرب وزاد عدد الخسائر 

ة حرب يبدو أنها ال تفضي الى أي مكان، ولهذا يجب أن من الطرفين زاد في العالم نفاد الصبر لرؤي
 ُيفعل ما يجب أن ُيفعل سريعا.

43/9/4104، "هآرتس"  
44/9/4104، األيام، رام هللا  

 :صور .58
 

 
 اآلالف يشيعون شهيدي "القسام" في الخليل

 43/9/4104فلسطين أون الين، 
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 عيشة تحمل جثمانه بنفسهاالشهيد عامر أبو والدة 

 43/9/4104هاب اإلخبارية، وكالة ش


