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 44 :كاريكاتير

*** 
 
نسانية وسياسية فلسطينيةرفع الحصار عن غزة وتأسيس دولة  أردوغان:   ضرورة أخالقية وا 

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان في الكلمة التي ألقاها األربعاء، في : األناضول - نيويورك
ن للجمعية العامة لألمم لعامة للدورة التاسعة والستيالمناقشات ا في جلسة بمجلس األمن الدولي،

العامة لألمم المتحدة المنعقدة حاليا تتزامن مع الذكرى المئوية  للجمعية 69الـ ن الدورة ، إالمتحدة
، مضيفا "وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من 2924للحرب العالمية األولى التي اندلعت في العام 

عام، إال أننا نشاهد بكل حزن وأسف أن المناطق الجغرافية التي كانت  200مرور فترة زمنية بلغت 
مسرحا لتلك الحرب، الزالت محرومة من االستقرار والرفاهية والسالم، من سوريا للعراق، ومن 
فلسطين لليمن ومن مصر لليبيا ومن أفغانستان ألوكرانيا، منطقة جغرافية واسعة الزالت تعج في 

 أزمات عميقة". 
ألف آخرين،  512ألف طفل سوري لقوا حتفهم في الحرب السورية، بينما ُأصيب  21شار إلى أن "وأ
طفال فلسطينيا لقوا حتفهم في العدوان  490ألف فقدوا عضوا على األقل من أعضائهم، وأن  29و

 أالف آخرين".  5الذي استهدفهم في قطاع غزة، وُأصيب 
ى ومسمع من العالم، مضيفا "األمهات ُقتلن أم ُترتكب على مر وأكد "أردوغان" أن هذه المجازر والجرائ

وهن يحملن أطفالهن في أحضانهن أمام العالم أجمع، وأمام كاميرات المصورين الصحفيين، 
لجئن إليها، وأطفال  الالتيوعرضتها شاشات التلفاز، ُقتلن وهن في بيوتهن وفي األماكن اآلمنة 

 ئ". آخرون قتلوا وهم يلعبون على الشاط
وأضاف: "ولقد شاهدنا أن هناك من سعوا إلسكات من كانوا يحاولون لفت أنظار العالم إلى تلك 

 .المجازر، سعوا في ذلك تحت تسميات مختلفة"
 26وأشار إلى أن الدول التي تتشدق بين الحين واآلخر بحرية الصحافة، غضت الطرف عن مقتل 

بالضغوط التي مورست على وسائل  يعبئوا لمل صحفيا أثناء العدوان األخير على قطاع غزة، ب
اإلعالم، بحسب قوله، مضيفا: "من اكتفوا بمجرد المشاهدة، والصمت، ولم يكن لهم أي ردة فعل 
حيال قتل األطفال، والنساء، واالنقالب بالسالح، والدبابات على األنظمة المنتخبة من قبل الشعب، 

 إلنسانية". مشاركون صراحة، وعالنية في هذه الجرائم ا
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، وقال بشأنها: "القضية الفلسطينية الفلسطينيةوتطرق الرئيس التركي خالل كلمته إلى القضية 
مستمرة منذ نصف قرن، هذه القضية التي تعتبر سببا في العديد من القضايا بالمنطقة، وأنا أؤكد أن 

طاع غزة، وتأسيس القائم على أساس دولتين، ورفع الحصار عن ق الفلسطينيةتفعيل حل القضية 
نسانية وسياسية". فلسطينيةدولة   مستقلة دائمة إلى جانب إسرائيل، ضرورة أخالقية وا 

على أساس دولتين، ُقتلت حديثا باألمم المتحدة، لكن لم  الفلسطينيةوأشار إلى أن مسألة حل القضية 
ال يكفي، ال بد من  يتم اتخاذ أي خطوة في سبيل تحقيق ذلك، على حد تعبيره، مضيفا "الكالم وحده

 التنفيذ على أرض الواقع"، وطالب األمم المتحدة باتخاذ خطوات فعالة في هذا الشأن.
42/9/4114، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   

 
 غزة إعمار إعادةيتفق مع كيري على ضرورة عباس  

مع عدد من  واللقاءات االجتماعاتسلسلة من  أمسعقد الرئيس محمود عباس  :وكاالت –نيويورك 
للجمعية العامة لألمم المتحدة  69الـ الرؤساء والوزراء العرب واألجانب على هامش أعمال الدورة 

 المنعقدة في نيويورك.
فقد اجتمع الرئيس مع نظرائه المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي محمد منصف المرزوقي، 

م، ووزير خارجية روسيا االتحادية ومع رئيس الوزراء اللبناني تمام سال أردوغانوالتركي رجب 
سيرغي الفروف، ووزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، ومع وزير الخارجية االسباني خوسيه 
مانويل غارسيا. وبحث عباس خالل تلك االجتماعات، التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة من أجل 

ادة إعمار قطاع غزة الذي دمره إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وموضوع المصالحة الوطنية، وا ع
 االحتالل خالل العدوان األخير، اضافة الى العالقات الثنائية مع تلك الدول.

وكان عباس، الليلة قبل الماضية في حفل استقبال، أقامه الرئيس األميركي باراك أوباما على شرف 
ته وزير الخارجية األميركي الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة لألمم. واستقبل في مقر إقام

 جون كيري.
غزة. وقال مسؤول في وزارة  إعمار إلعادة إنسانيةواتفق الرئيس وكيري على ضرورة تقديم مساعدة 

الخارجية االميركية ان كيري والرئيس عباس شددا خالل لقائهما على اهمية تقديم هذه المساعدة 
دة خمسين يوما الى دمار هائل طال المنازل بعدما أدت الحرب التي شنتها اسرائيل على غزة لم
فلسطيني بدون مأوى على  ألفمن مئة  أكثروالبنى التحتية في القطاع المكتظ بالسكان وتركت 

 المدى البعيد، بحسب االمم المتحدة.
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وقال مسؤولون فلسطينيون ان الرئيس عباس ينوي طرح قرار للتصويت يطلب فيه انتهاء االحتالل 
وأكد كيري مجددا خالل اللقاء على دعم واشنطن لحل الدولتين  ل ثالث سنوات.االسرائيلي خال

 المسؤول في وزارة الخارجية. أوضح، على ما اإلطاروعزمه على تشجيع المفاوضات في هذا 

 42/9/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 سنوات الثةثكيري يطالب عباس بعدم طرح مشرو ع قرار إلنهاء االحتالل خالل "الحياة":  

أن وزير الخارجية األميركي جون كيري طالب الرئيس الفلسطيني محمود  "الحياة"علمت : نيويورك
عباس، خالل لقائهما في نيويورك أول من أمس بعدم تقديم مشروع قرار إلى مجلس األمن يلزم 

ه إلى العودة إلى إسرائيل بإنهاء احتاللها خالل فترة زمنية محددة ال تتجاوز السنوات الثالث، ودعا
 المفاوضات المباشرة مع إسرائيل باعتبارها الطريق الوحيد إلنهاء الصراع وفق كيري.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن مشروع القرار الجاري بحثه مع جهات صديقة وشقيقة وقانونية عديدة 
المسؤولون أن  سيقدم فور إنهاء الرئيس عباس خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة. وأوضح

الرئيس عباس رد على كيري بأن المفاوضات لم تؤد إلى إنهاء االحتالل، فيما استغلتها إسرائيل 
 غطاء لمواصلة وتعزيز مشروعها االستيطاني الرامي إلى إنهاء حل الدولتين.

وقال مسؤولون إن بعض الدول األوروبية أبدت استعدادها لالعتراف بفلسطين دولة على حدود 
العام المقبل. ومن هذه الدول فرنسا التي ترى أن الحرب على اإلرهاب في المنطقة تتطلب  2961

إن فرنسا ستعلن اعترافها بدولة  "الحياة"إيجاد حل للقضية الفلسطينية أواًل. وقالت مصادر عليمة لـ
م فلسطين من جانب واحد وستحض دواًل أوروبية عدة على القيام بذلك. وأضافت إن باريس تعتز 

طرح مبادرة سياسية مع مجموعة من الدول األوروبية في الشهور المقبلة، وفي حال عدم تجاوب 
إسرائيل مع هذه المبادرة ستقدم فرنسا ومعها هذه الدول على االعتراف بفلسطين دولة على حدود عام 

 تبطة بها.وستتخذ مجموعة من اإلجراءات العقابية ضد المستوطنات والمؤسسات اإلسرائيلية المر  61
 42/9/4114الحياة، لندن، 

 
 اعمار قطا ع غزةإلعادة الحمد هللا: السعودية ه  الدولة األولى والوحيدة الت  تبرعت  

إن المملكة العربية السعودية هي  "الحياة"قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا لـ: نيويورك
قطاع غزة، موضحًا أن السعودية تعهدت بتقديم الدولة األولى والوحيدة التي تبرعت إلعادة إعمار 

 نصف بليون دوالر إلعادة إعمار غزة.
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بليون دوالر إلعادة إعمار غزة  5.3وقدم الحمد هللا طلبًا إلى اللجنة التوجيهية للدول المانحة بتقديم 
 مليون دوالر لتغطية العجز في موازنة السلطة الفلسطينية حتى نهاية العام. 600إضافة إلى 

 42/9/4114الحياة، لندن، 
 

 الضميري: القوات األمنية منضبطة بقرار سياس  
اللواء عدنان الضميري، الناطق باسم المؤسسة األمنية الفلسطينية، كتب فادي ابو سعدى:  -رام هللا

، إن قوات األمن الفلسطينية، دخلت الوطن "فيسبوك"عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي 
باتفاقية سياسية وليس بحرب حاسمة، هزم فيها العدو وُسحق، كما أن قوات األمن  ،2994في عام 

الفلسطينية ليست صاحبة قرار الحرب والسلم، وال تصنع سياسة وال تشرع قانونا، بل تنفذ سياسة 
وتنفذ قانونا، ألنها ليست ميلشيا حزب، أو جماعة، فهي مسؤولة عن السلم األهلي الداخلي، واألمن 

 لي، واألهم أن مستوى تسليحها، ليس جيشا حربيا بعدته وعتاده.الداخ
، إبان 5000وتحدث صراحة، أنه عندما ُطلب من قوات األمن الفلسطينية، بقرار رسمي في عام 

انتفاضة األقصى، قاتلت بإمكاناتها الفقيرة بكل بسالة، وقدمت مئات الشهداء والجرحى واألسرى، 
أي »وجندي في داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، وبالتالي فهي  ضابط 100الذين ال يزال منهم 

 منضبطة بالقرار السياسي.« قوات األمن
وعاد الضميري وذّكر أن قوات األمن الفلسطيني، تعيش كجزء من النسيج الوطني واالجتماعي في  

حدودها، فلسطين المحتلة، وتحت االحتالل، وهي ليست جيشا لدولة حازت على استقاللها وتحرس 
نهاء االحتالل.  رغم أن هذا هو ما يسعى إليه الرئيس محمود عباس، في الحصول على االستقالل وا 

ويعتقد الضميري أن المعارك والمواجهات العسكرية، ُتحسب جيدًا في ميزان الربح والخسارة  
بل يتحمل  واالهداف، وال تكون عبارة عن مغامرات مشاعرية، أو شعار يهرب المقاتل من نتائجها،

 نتائجها.نتائجها، وال ُيحمل شعبه 
لننظر معًا إلى نموذج العدوان العسكري اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، »وختم إجابته بالقول  

ونستخلص منه النتائج، ولنتذكر معًا نموذج الفلتان األمني في السنوات الماضية، كما علينا أن 
 «.م األهلي، ونقارن بمن حولناننظر إلى مستوى األمن الداخلي، والسل

حجز أو »فعرفه اللواء الضميري، بحسب القانون الفلسطيني أنه  "االعتقال السياسي"وفي ما يتعلق بـ 
أو التعبير عن رأيه « توقيف شخص بتهمة رأيه السياسي، أو موقفه السياسي أو حزبه السياسي

بل اآلالف من االشخاص داخل السجون،  السياسي بأي وسيلة، ولو كان االمر كذلك، لرأينا المئات
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ألن الناقدين والمعارضين لموقف الرئيس والحكومة والقيادة، ليسوا بعدد اصابع اليد بل باآلالف، 
ويعلن كثير منهم رأيه في كل وسائل االعالم والمؤتمرات واالعتصامات واالحتجاجات، التي نراها 

 ونسمعها يوميا، وهي حرية كفلها القانون.
 42/9/4114س العرب ، لندن، القد

 
  "قدس برس": تقرير سري للسفارة الفلسطينية حول تحرك الرئاسة التونسية التضامن  مع غزة 

كشفت مصادر تونسية رفيعة المستوى النقاب عن جدل مفاجئ بين الرئاسة عادل الحامدي: - تونس
ني في تونس سلمان الهرفي قد التونسية والسلطة الفلسطينية على خلفية تقرير كان السفير الفلسطي

وجهه إلى رئيس السلطة السيد محمود عباس تضمن تقييما شخصيا لخلفيات تحرك الرئاسة التونسية 
 التضامني مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

دأت في وذكرت هذه المصادر، التي تحدثت لـ "قدس برس" وطلبت االحتفاظ باسمها، أن القصة ب
من آب )أغسطس( الماضي، حين استقبل الرئيس التونسي الدكتور المنصف المرزوقي في  24

قصر قرطاج وفدا فلسطينيا من حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ضم كال من إسماعيل رضوان 
وعلي بركة، باإلضافة إلى السفير الفلسطيني في تونس سلمان الهرفي، لوضع الرئيس في صورة 

العدوان على قطاع غزة وتفاصيل اتفاق التهدئة، الذي تم بوساطة مصرية وتم بموجبه وقف نتائج 
 العدوان.

وتقول المصادر، إن تقريرا سريا حول اللقاء ُأرسل من سفارة السلطة الفلسطينية تحدث عن أن الجهد 
المسلمين" وهو الرئاسي التونسي ينطلق من خلفية انتخابية وله عالقة بتوجهات قريبة من "اإلخوان 

تقرير نفته سفارة فلسطين في مراسلة رسمية للرئاسة قبل أن يصدر نفي رسمي له في وسائل اإلعالم 
التونسية التي كشفت الموضوع، واستضافت مدير الديوان الرئاسي عدنان منصر، الذي أكد أن 

القة لها بالجدل الجهد الرئاسي في تونس بشأن القضية الفلسطينية ينطلق من قناعات راسخة ال ع
 االنتخابي أو باإلخوان المسلمين.

 44/9/4114قدس برس، 
 
 لقاءات المصالحة الفلسطينية بالقاهرة تناقش حصار غزة وعمل حكومة الوفاق 

لقـــاءات ، أن القـــاهرةمـــن سوســـن أبـــو حســـين ، عـــن 42/9/4114، الشـــرق األوســـط، لنـــدنذكـــرت 
ح وحمـــاس، بـــدأت صـــباح أمـــس، فـــي العاصـــمة بـــين حركتـــي فـــت الفلســـطينية-المصـــالحة الفلســـطينية 
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، التــي ركــزت علــى بحــث كــل بنــود المصــالحة التــي مــا زالــت عالقــة، وأبرزهــا عمــل القــاهرة المصــرية
حكومة الوفاق الوطني في غزة، برئاسـة رامـي الحمـد هللا، وضـرورة تطبيـق مـا جـرى التوصـل إليـه مـن 

عمـار مـا خلفتـه الحـرب اإلسـرائيلية، اتفاق سابق، باإلضافة إلى قضايا السلم والحرب وحصار  غـزة، وا 
 وقضية االنتخابات ولجان المصالحة.

وكــان وفــد حركــة فــتح مكونــا مــن أعضــاء اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح عــزام األحمــد، وزكريــا األغــا، 
وجبريل الرجوب، وصـخر بسيسـو، وحسـين الشـيي، بينمـا ضـم وفـد حركـة حمـاس كـال مـن موسـى أبـو 

 ار، وخليل الحية، وعزت الرشق.مرزوق، ومحمود الزه
وكان عزام األحمد، رئيس وفد فتح للحـوار مـع حركـة حمـاس، قـد صـرح لوكالـة الصـحافة الفرنسـية أن 
ـــى تمكـــين الحكومـــة مـــن تســـلم مقاليـــد األمـــور كلهـــا فـــي  ـــي فـــتح وحمـــاس يهـــدف إل الحـــوار بـــين حركت

وز كـل العقبـات التـي ظهـرت تكريس سيادة القانون وتجا»مؤسسات السلطة في قطاع غزة، ودعا إلى 
الحكومة أن تقوم بكافة واجباتهـا ومهامهـا كاملـة »، مضيفا أنه يتوجب على «أمام الحكومة في عملها

 «.غير منقوصة في غزة، كما في الضفة الغربية )...( ال نريد نظامين وازدواجية قوانين
ــــيج، الشــــارقة، وأضــــافت  ــــاهرة، أن 42/9/4114الخل صــــالحة الفلســــطينية اجتماعــــات الم، مــــن الق

انطلقت بالقاهرة، أمس، برعاية الوزير محمد فريد التهامي رئيس جهـاز المخـابرات، وتـرأس وفـد حركـة 
"فتح" فيهـا عضـو لجنتهـا المركزيـة عـزام األحمـد، بينمـا تـرأس وفـد حركـة "حمـاس" نائـب رئـيس مكتبهـا 

 البطش.يادي الشيي خالد السياسي موسى أبو مرزوق، وترأس وفد تنظيم "الجهاد اإلسالمي" الق
وعلمت "الخليج" أن وفود الحركات الثالث عقدوا سلسلة من الجلسات المغلقة علـى مـدى نهـار أمـس، 
وتركز النقاش حول إمكانيـة تفعيـل أداء ودور وصـالحيات حكومـة الوفـاق الـوطني برئاسـة الحمـد هللا، 

ينية، وبالـــذات فـــي قطـــاع غـــزة والمكونـــة مـــن عناصـــر تكنـــوقراط ال تنتمـــي ألي مـــن الفصـــائل الفلســـط
وضـرورة قيامهـا بمهامهـا الكاملـة فـي القطـاع بمنـأى عمـا يطلـق عليـه حكومـة موازيـة ل"حمـاس"، وهــو 
األمــر الــذي تســبب فــي وقــوع احتقــان سياســي مــؤخرا بينهــا وبــين حركــة "فــتح"، إلــى جانــب مــا يتعلــق 

بل األجهزة األمنية فـي كـل مـن باالتهامات الخاصة باالعتقاالت، التي طالت عناصر للحركتين من ق
الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب تحديد موعد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والتي كـان 

 من المقرر أن تتم بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة التوافق .
مســـؤول حمـــاس عـــزت مـــن القـــاهرة، أن  مـــن شـــادي بشـــرى، 44/9/4114وكالـــة رويتـــرز، وأوردت 
تفاصـيل  إعطـاءيجابيـة" لكنـه رفـض إ أجـواءجـرت فـي " محادثات المصالحة في القاهرة إن قال الرشق
 الوفدين يأمالن تقديم تفاصيل في نهاية يوم ثان من االجتماعات يوم الخميس. إنوقال 
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. ويمكــن لمثــل هــذا التعــاون اإلســرائيليلمواجهــة االحــتالل  أساســيوقــال الرشــق إن الوفــاق الفلســطيني 
فـــي  إســرائيلمـــن  أفضــليســاعد الفلســطينيين فـــي الحصــول علـــى شــروط  إنصــائل المنقســـمة بــين الف

 محادثات الشهر القادم.
الذين ال يريدون المحادثات تجاه تشكيل حكومة وفاق وطني  األطرافوقال الرشق انه يوجد كثير من 

 ويفضلون استمرار االنقسام.
رويتــرز إن فــتح وحمــاس تناقشــان مواضــيع وقــال صــخر بسيســو عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح ل

دارة قطاع غزة.  تشمل األمن واالنتخابات وا 
مــرزوق نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس عبــر صــفحته علــى الفيســبوك  أبــووقــال موســى 

عن "الحوار الفلسطيني الفلسـطيني" قـائال إن "أهـم مـا يحتاجـه هـذا الحـوار االتـي: النوايـا الطيبـة والثقـة 
وااللتــزام بمــا تــم االتفــاق  األوجــهدلــة والمســؤولية الوطنيــة والبعــد عــن العموميــات والجمــل حمالــة المتبا

 قراءة صحيحة" لآلخرعليه نصا وروحا وقراءة كل طرف 
 
 الرجوب: عباس سيفّجر "قنبلة سياسية" أمام جمعية األمم المتحدة       جبريل  

ركــة "فــتح"، جبريــل الرجــوب، بــأن رئــيس الســلطة صــّرح عضــو اللجنــة المركزيــة لح: رام هللا )فلســطين(
عباس يعتـزم تفجيـر" قنبلـة سياسـية" فـي كلمتـه أمـام الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة  الفلسطينية محمود

 أيلول )سبتمبر( الجاري. 56المقّرر التئامها يوم الجمعة المقبلة الموافق 
(، أن مساعي عباس تأتي في 9|54اء )وأوضح الرجوب في تصريحات إذاعية أدلى بها، اليوم األربع

إلــى أن اللجنــة المركزيـــة  الشــرعية الدوليــة، مشــيراً  إطــار تفعيــل دور المجتمــع الــدولي والعمــل بقــرارات
 أواخر آذار )مارس( الماضي. لحركة "فتح" أقّرت هذه اإلستراتيجية

لـــى الصـــعيدين اتجاهـــات ع وقـــال الرجـــوب "لـــدى حركـــة فـــتح إســـتراتيجية تعمـــل مـــن خاللهـــا فـــي ثالثـــة
 الداخلي والخارجي؛ أولها يهدف إلى ترتيب البيـت الفلسـطيني، وثانيهـا يسـعى لتفعيـل العامـل اإلقليمـي

 وتشكيل جبهة موحدة عربيًا ودوليًا، والثالث يتعلق بالعامل الدولي"، كما قال.
دقة ونوايـا وفي سياق متصل، أشار القيادي في "فتح" إلى أن لدى حركته "قـرار اسـتراتيجي برغبـة صـا

خارطــة طريــق تحمــي المشــروع الــوطني الفلســطيني مــن أجــل تحقيــق الوحــدة وقيــام  حســنة، فــي اختيــار
 دولة فلسطين كهدف استراتيجي"، داعيًا حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"إلى "االتعاظ، والتوقف عـن

 وضع العراقيل أمام حكومة الوفاق"، على حد تعبيره.
 44/9/4114قدس برس، 
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 ن حزب الشعب الفلسطين : الخالفات تضعف فرص تقدم المفاوضاتأمي 

عبـــر بســـام الصـــالحي أمـــين عـــام حـــزب الشـــعب الفلســـطيني وعضـــو اللجنـــة : عبـــد هللا ريـــان -رام هللا
عن اعتقاده بأن المشكلة تكمن في كون في حديثه لـ"البيان"، التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، 

هناك معركة سياسية كبيرة تجري في إطـار »لفة عن ما تريده إسرائيل، وقال المطالب الفلسطينية مخت
هــذه المفاوضــات والواقــع القــائم ألن جــوهر الحصــار مــا زال قائمــًا علــى غــزة، واعتقــد أننــا ال نــزال أمــام 

نما هـي «. ذات التحديات التي سادت الجولة السابقة وأكد أن إسرائيل ال تريد للمفاوضات أن تجري وا 
ة الســتئنافها ألنهــا تريــد أواًل إرضــاء الجانــب المصــري بإظهــار التجــاوب مــع المبــادرة المصــرية مضــطر 

فـي جـوهر الموقـف إسـرائيل »فضاًل عن التغطية الدوليـة علـى جـرائمهم بذريعـة المفاوضـات، وأضـاف 
ما زالت تصر على إبقـاء الحصـار علـى قطـاع غـزة وعـدم تقـديم أي مكتسـبات فعليـة للفلسـطينيين فـي 

 «.طر هذه المفاوضاتأ
وشــــدد الصــــالحي علــــى أن عــــودة الخالفــــات وتجــــّددها يضــــعف فــــرص التقــــدم الفلســــطيني علــــى كــــل 
المسـتويات وأولهــا التوجــه السياســي الفلسـطيني والتحــرك الــدولي باتجــاه مجلـس األمــن واألمــم المتحــدة، 

الحيـــاة الديمقراطيـــة  عـــودة االخـــتالف يزيــد مـــن ارتبـــاك»غــزة، وتـــابع قـــائاًل:  إعمـــار إعـــادةإضــافة إلـــى 
بعيدة عن األولويات الرئيسية في توحيـد  أولوياتالفلسطينية التي تراجعت بسبب االنقسام ويدخلنا في 

ـــة علـــى مســـتقبل القضـــية  إنهـــاءالجهـــد مـــن اجـــل  االحـــتالل، ولـــذلك العـــودة لالنقســـام لـــه نتـــائج كارثي
 «.الفلسطينيالنضالية للشعب  واألهدافالفلسطينية  األرضالفلسطينية ووحدة 

إســـرائيل تـــتحكم فـــي إمكانيـــة إجـــراء االنتخابـــات، وحركـــة الحكومـــة الفلســـطينية، »وقـــال الصـــالحي إن 
وغيرهـــا الكثيـــر، وبالتـــالي فـــإن التـــدخالت اإلســـرائيلية والدوليـــة تحـــد مـــن حريـــة القـــرار  األمـــوالوحركـــة 

 «.فاقيات المصالحةتقدم جهود وات إمكانيةالفلسطيني تجاه ما يتفق عليه وبالتالي هذا يضعف 
وحــول اســتئناف مباحثــات المصــالحة بــين حركتــي فــتح وحمــاس، أكــد الصــالحي أن المؤشــرات ليســت 

نحـن نعمـل علـى أن يـتم الحفـاظ علـى الوحـدة الوطنيـة، لـذلك دعـا حـزب الشـعب إلـى »مبشرة، مضيفًا 
جعـــه بشـــكل مـــؤتمر حـــوار شـــامل ووقفـــة شـــعبية تســـند هـــذا الحـــوار بمنحـــاه االيجـــابي وتحـــول دون ترا

تمثـياًل  أوسـعحكومـة  أو، مشددًا على ضرورة تطوير حكومة التوافق إلى حكومة وحـدة وطنيـة «سلبي
 مع بقاء قوى وشخصيات مستقلة على قوامها.

وتحــــدث الصــــالحي عــــن أهميــــة خطــــة الــــرئيس الفلســــطيني محمــــود عبــــاس مــــن حيــــث رفــــض العــــودة 
عــل مــن خــالل األمــم المتحــدة ومؤسســاتها للمفاوضــات فــي جوهرهــا الســابق والتمســك بتــدخل دولــي فا
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أكــد األمــين العــام لحــزب الشــعب الفلســطيني بســام الصــالحي أن إعــادة اإلعمــار تصــطدم و  المختلفــة.
باألســاس بشــروط إســرائيل التــي تريــد أن تفــرض رقابــة علــى إعــادة اإلعمــار وفــق المفهــوم اإلســرائيلي 

بقاء يدها هي العليا في التحكم في عملية اإلعمار، مشددًا على أن إصرار إسرائيل على هذه اآلليـة  وا 
آمــل أال تصــبح األمــم المتحــدة ». وأضــاف 5003أفشــلت محــاوالت إعــادة اإلعمــار الســابقة منــذ عــام 

نمـــا أن تكـــون اآلليـــة المقترحـــة متحـــررة مـــن شـــروط  وســـيلة للتعـــاطي مـــع هـــذه الشـــروط اإلســـرائيلية، وا 
 «.إسرائيل

  42/9/4114البيان، دب ، 
 

طالق أسرى شاليط عناوينإعادة تشغيل المطار والميناء الرشق:    القاهرة مفاوضات وا 
سوســـن أبـــو حســـين: قـــال عـــزت الرشـــق، عضـــو الوفـــد الفلســـطيني إلـــى مفاوضـــات القـــاهرة:  - القـــاهرة

اقترحنـــا عنـــاوين الملفـــات التـــي نريـــد طرحهـــا علـــى جـــدول أعمـــال المفاوضـــات القادمـــة، والتـــي جـــرى »
مـن »، وأضـاف: «في األسبوع األخيـر مـن شـهر أكتـوبر )تشـرين األول( القـادماالتفاق على استئنافها 

جانبنـــا بصـــفتنا وفـــدا فلســـطينيا طرحنـــا الملفـــات التاليـــة علـــى جـــدول األعمـــال، أولهـــا إجـــراءات تثبيـــت 
التهدئة ووقف إطالق النار، وثانيها إعادة بناء وتشغيل المطار والميناء، وثالثهـا وقـف كـل اإلجـراءات 

يونيـو )حزيـران( الماضـي، ومنهـا اإلفـراج عـن كـل  25التي فرضها االحتالل فـي الضـفة بعـد  العقابية
 «.المعتقلين وأسرى صفقة وفاء األحرار ورئيس وأعضاء التشريعي

 42/9/4114، الشرق األوسط، لندن
 

 الواقع األمرسنعمل على تدويل القضية الفلسطينية وسنكسر محمد أشتية:  
كشــف عضــو اللجنــة المركزيـــة لحركــة فــتح، ورئــيس مجلــس إدارة المجلـــس  :محمــد عبــد هللا -رام هللا 

االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمـار "بكـدار"، د. محمـد اشـتيه عـن مالمـح مـن المفاجـأة التـي قيـل 
 ان الرئيس سيعلنها في خطابه الذي سيلقيه من على منبر الهيئة الدولية بعد غد الجمعة .

عـن  أكثـردوت كـوم، تفاصـيل  كان يتحدث في لقاء حصري متلفز مـع القـدسولم يوضح اشتيه الذي 
لــه عالقــة بتحــالف ضــد االحــتالل قــد يــتم تشــكيله مــن الــدول  األمــر أن إلــى أشــارتلــك المفاجــأة لكنــه 

االحتالل والتـي تـنص علـى إقامـة الدولـة  إلنهاءالشقيقة والصديقة بعد ان يطرح الرئيس عباس خطته 
، وعاصـمتها القـدس الشـريف، خـالل فتـرة زمنيـة معينـة، تـم التوافـق 2961د عام الفلسطينية على حدو 

 عليها بإجماع الدول العربية وفرنسا.
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الرئيس عباس سيفجرها في خطابه المرتقب الجمعة من على  أناللواء جبريل الرجوب  وقال ما قصده
شـروع قـرار متعلـق بشـكل منبر الهيئة الدولية، هو أن الرئيس أبو مازن سيعرض على مجلس األمن م

، وفــق 2961االحــتالل الــذي وقــع علــى أرضــنا خــالل العــام  بإنهــاءأساســي، بقــرار القيــادة الفلســطينية 
 جدول زمني معين، يعقبها الذهاب إلى مفاوضات لترسيم الحدود، بعد ذلك نستكمل القضايا األخرى.

المقتــرح علــى عــدد مــن مشــروع القــرار هــذا ســيعرض علــى مجلــس األمــن، وســبق ذلــك عــرض الــرئيس 
كفرنســـا واالتحـــاد األوروبـــي، حتـــى ال تكـــون  ةومصـــر، والصـــديقالـــدول الشـــقيقة، كالســـعودية واألردن، 

 هنالك حجج ومبررات تتحدث عن عدم مشاورة هذه األطراف بالمشروع.
التـي  وتلـكبالنسبة لنـا اسـتكملت كـل المفاصـل، لكـن مـا أود اإلشـارة لـه، هـو الفـرق بـين هـذه الخطـوة، 

، هو أننا ذهبنا في ذلك العام إلى األمم المتحدة لالعتـراف بفلسـطين، 5025اتخذتها القيادة في العام 
 وتم ذلك بشكل جزئي، لكن هذه المرة سنذهب إلى مجلس األمن، ونريد مشروع قرار إنهاء االحتالل.

 الفلســطيني. الواليــات المتحــدة وحســب توقعــاتي ستســتخدم حــق النقــد الفيتــو، ضــد المقتــرح وأضــاف أن
فــي حــال عرقلــة القــرار بـــ" الفيتــو" فعليــًا، فــان لــدينا خطــة كاملــة فــي هــذا الموضــوع، الــرئيس أبــو وقــال "

منظمـة وميثاقــا دوليـا، وبهــذا تكـون فلســطين قـد انضــمت رسـميًا إلــى  255مـازن ســيقوم بـالتوقيع علــى 
 ."مئات المعاهدات، ومن ضمنها االنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية

نؤكـــد للجمهـــور الفلســـطيني إن الئحـــة كاملـــة قامـــت الدولـــة الفلســـطينية بإعـــدادها، ووقـــع عليهـــا وتـــابع "
نحـن نريـد أن نكسـر األمـر  آخرالرئيس عباس، وبإجماع وطني لالنضمام إلى المحكمة، ومن جانب 

وطن، مسـت 5000دونـم شـهريًا، إضـافة لــ  5000الواقع، األمر الواقع ليس جامدًا، لكنه منقوص منـه 
 ."ونحن نريد كسر هذه االستراتيجية، وتدويل قضيتنا

نحـن نميـز بشـكل كبيـر وحول إعادة إعمار قطاع غزة ارتباطه بملـف المصـالحة الوطنيـة، قـال أشـتية "
مـن منظورنـا  ةبين حوارنا في المصالحة مع حماس وبين خدمة أهلنا في غزة، عملية إعادة إعمار غـز 

نريـد مصـالحة بكامـل الشـفافية والوضـوح، " وأضـاف ."بـين فـتح وحمـاس ال نريدها رهينة إلى الحـوارات
نحن وحركة حماس، ويجب على حماس أن تقبل بذلك، رحمة بالمشردين في قطاع غزة، فغـزة دمـرت 

شـــهيدا، يجـــب أن نتنـــازل  5500مليــون طـــن مـــن الركــام، هنـــاك أكثـــر مــن  2.3بشــكل كامـــل، هنـــاك 
 ."كون حماس حزب هللا في قطاع غزةللوصول إلى صيغة وطنية، ال نريد أن ت

بـــدون أدنـــى شــك، عمليـــة إعــادة إعمـــار أمامهـــا ، قــال "تخوفـــات مــن شـــح المـــنح الماليــة الدوليـــة وحــول
مجموعـة تحــديات حقيقيــة، أواًل يجــب رفــع الحصــار بشــكل حقيقــي، إذا مــا أردنــا إعــادة اإلعمــار بأســرع 



 
 
 

 

 
           14ص                                     3321 العدد:     42/9/4114الخميس  التاريخ:

 

الشـــتاء، كمـــا أننـــا نريـــد األمـــوال وقـــت، ألن فصـــل الصـــيف انتهـــى وشـــارفنا علـــى الـــدخول فـــي فصـــل 
 ."الالزمة، لكن األموال بطيئة الوصول بسبب إجراءات الدول

مــا أقصــده بــأن األمــوال بطيئــة، هــو أن المــانحين لــو تعهــدوا بالــدعم المــالي لغــزة خــالل مــؤتمر وتــابع "
ــًا خــالل شــهر  عــد ذلــك مــن العــام القــادم، وربمــا ب 5أو  2المــانحين، فإنهــا )أي األمــوال( ستصــل فعلي

كما نريد أن تبسط السلطة سلطتها، حتى تسـتطيع الـدول المانحـة، خاصـة  بكثير، هكذا تقول تجاربنا.
عـادة اإلعمـار، ألن الوضـع  األجنبية منها، أن تتعامل مع عنوان واحد للحديث في تفاصيل التمويل وا 

 ."الحالي ليس كذلك مطلقاً 
تضارب فـي األرقـام إطالقـًا، لكـن الفـرق فـي التقـارير،  ال يوجدوحول تقديرات تكلفة إعادة البناء، قال "

هو أن فريقنا على سبيل المثال والمتواجد في قطاع غزة، أشار إلى ثالثة مفاصل، أواًل أموال لإلغاثة 
مليـون دوالر، ثانيـًا تكلفـة إعـادة اإلعمـار، أي إعمـار المنشـ ت التـي تـدمرت  422الفوريـة، بقيمـة تبلـ  

ر دوالر، ثالثــًا مشــاريع تنمويــة وتطويريــة يحتاجهــا قطــاع غــزة، مثــل المينــاء علــى مليــا 4.1  بقيمــة تبلــ
ســبيل المثــال، المينــاء مشــروع جديــد لــم يكــن ســابقًا، وكــذلك األمــر ينطبــق علــى المنــاطق الصــناعية 

أي أن التقرير الذي خرجنا به، هو إغـاثي وتنمـوي، لتقليـل نسـب البطالـة . ومحطات تحلية مياه البحر
وربط االقتصاد الغزي باقتصاد الضفة الغربيـة، لخلـق تنميـة متوازنـة، تقضـي علـى كـل جيـوب  والفقر،

لكـن مـا تناولـه تقريـر الحكومـة مـثاًل، هـو إلعـادة اإلعمـار . الفقر وتعمل علـى انتعـاش السـوق المحلـي
ـــة للنهـــوض  ـــرة المقبل ـــة يحتاجهـــا القطـــاع خـــالل الفت ـــة وتنموي ـــى مشـــاريع تطويري فقـــط، دون التطـــرق إل

 ."باقتصاده خالل تلك الفترة
 44/9/4114، القدس، القدس

 
 تشكيك برواية االحتالل حول استشهاد القواسم  وأبو عيشة 

ــة : أســامة العيســة - الخليــل التــي خلفتهــا  اآلثــارانهمــك صــباح امــس، عمــال مــن بلديــة الخليــل، بإزال
 و عيشة.عملية قوات االحتالل، التي أدت إلى اغتيال مروان القواسمي وعامر أب

ولكن العمال لم ينجحوا في مهمتهم إال بشكل نسبي، فما خلفته عملية االحـتالل مـن تـدمير، سـيحتاج 
 فترة طويلة، الزالته.

ويشكك المواطنون الذين يقطنون بالقرب من المكان الذي تمت فيه عمليـة اغتيـال الشـهيدين، بالروايـة 
جــر الثالثــاء واســتمرت عــدة ســاعات. التحقيــق اإلســرائيلية حــول مــا حــدث خــالل العمليــة التــي بــدأت ف



 
 
 

 

 
           12ص                                     3321 العدد:     42/9/4114الخميس  التاريخ:

 

الميداني على أرض الواقع، يطرح تساؤالت كثيرة حول صحة الرواية اإلسرائيلية خصوصا فيما يتعلق 
 بوقوع اشتباك مسلح بين قوات االحتالل والشهيدين.

هـذه  حسب الرواية اإلسرائيلية، فان الشهيدين، تحصنا فـي تسـوية أرضـية تحـت عمـارة سـكنية، وتضـم
التسوية مصنعا لألحذية، ومنجرتين، ويظهـر مـن الشـارع، ان سـالح الهندسـة اإلسـرائيلية أحـدث فتحـة 

النـار مـن مختلـف الجهـات، كمـا  إطـالقفي سقف التسوية، بواسطة التفجير، وتـولى جنـود االحـتالل، 
ـــة كبيـــرة  وألقيـــتالرصـــاص علـــى الشـــبابيك، واألبـــواب،  أثـــاريتضـــح مـــن  مـــن مـــن خـــالل الفتحـــة كمي

الشــهيدين علــى األقــل وهــو  أحــدفــان  األرجــحالمتفجــرات أدت إلــى اشــتعال حريــق فــي التســوية، وعلــى 
عامر أبو عيشة قد قضى محترقا. وهذا السيناريو لما حدث، ال يمكـن ان يكـون قـد تخللـه أي اشـتباك 

 مسلح، لعدم قدرة الشهيدين، من مكانهما المفترض ان يطلقا النار، ألسباب لوجستية.
قرب من المبنى، يقع مسـجد الربـاط، ويقـول مؤذنـه عبـد الـرحيم أبـو زينـة الـذي يسـكن قبالـة المبنـى: بال
عند نحو الساعة الثانية فجرا، كنت في بيتي، وكعادتي استيقظت قبل صالة الفجر، ألفتح المسجد، »

وهـي للصـالة، الحظـت سـيارات الجـيش اإلسـرائيلي تصـل المنطقـة المكشـوفة لـي، وتطوقهـا،  وأتحضر
منطقـــة بئـــر المحجـــر حـــي الجامعـــة، وبعـــد قليـــل، أتـــى الجـــيش ببلـــدوزر ضـــخم، واخـــذ بتحطـــيم أبـــواب 

عامــا(، وهــو معتقــل منــذ نحــو ســنة، المبنــى  50المحــالت فــي المبنــى الــذي يملكــه مهــران القواســمي )
تضـم فـرن أبـو حديـد، ومصـنع أحذيـة، ومحـالت أخـرى، لـم  أمامـهيتكون من طابقين، والمحالت التي 

تطع معرفــة مــاذا يحــدث، ســمعنا صــوت انفجــارات قويــة، ثــم طلــب جنــود االحــتالل مــن أي شــخص نســ
يفعلــوا نفــس الشــيء،  أنموجــود فــي المنجــرة او فــي التســوية الخــروج، وأيضــا طلبــوا مــن ســكان الشــقق 

رصـــاص ولكننـــا ال نعـــرف مـــاذا حـــدث  أصـــواتفخرجـــوا إلـــى الشـــارع. زادت حـــدة االنفجـــارات، ســـمعنا 
رأيـت مـن بيتـي الجنـود، وهـم يحملـون الجثتـين ويرمونهمـا فـي سـيارة »ضـيف أبـو زينـة: وي «.بالضبط؟

عســـكرية، بعـــد انتهـــاء العمليـــة، اعتقلـــوا صـــاحبي المنجـــرة فيصـــل القواســـمي، وغســـان القواســـمي، مـــن 
 «.منزلهما خلف المسجد، واعتدوا عليهما بالضرب المبرح

 42/9/4114، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مواطنا   19طة تشن حملة اعتقاالت واستدعاءات بالضفة تطال حماس: السل 
اتهمـــــت حركـــــة حمـــــاس أجهـــــزة الســـــلطة بالضـــــفة الغربيـــــة بشـــــن حملـــــة اعتقـــــاالت : رام هللا )فلســـــطين(

 واستدعاءات طالت تسعة عشر من كوادر ونشطاء حماس بالضفة.
 44/9/4114قدس برس، 
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 " ف  رام هللا اآلن"السالم  فتح يلتق  بوفد إسرائيل  من حركة قيادي ف  حركة 
( 9|55التقــى عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح" محمــد المــدني أمــس الثالثــاء ): رام هللا )فلســطين(

 " في مدينة رام هللا.   اآلنبوفد إسرائيلي من حركة "السالم 
ط وشــدد المـــدني خــالل لقائـــه الوفــد، علـــى "ضـــرورة العمــل فـــي المجتمــع اإلســـرائيلي خاصــة فـــي أوســـا

الشباب من أجل الوصول لحل سياسي قائم على إنهاء االحـتالل لـألرض الفلسـطينية وعلـى مبـدأ حـل 
وبحــث المــدني، بحســب تصــريحات صــحفية، مــع حركــة "الســالم اآلن" اإلســرائيلية التنســيق  الــدولتين".

 المشترك لتكثيف الجهود لدى اإلسرائيليين لفضح ممارسات االحتالل.
 44/9/4114قدس برس، 

 
 "إسرائيل"الهدف منها تعزيز أمن و  تنياهو: مباحثات القاهرة مع الفلسطينيين ليست مفاوضات سالمن 

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات نشرت أمـس، : الشرق األوسط - القدس
ل التوصـل إن إسرائيل تستعد إلجراء مباحثات غير مباشرة مع وفد فلسطيني في القاهرة، ليس مـن أجـ

مفاوضــات حــول قضــايا األمــن وليســت مفاوضــات "إلــى اتفــاق ســالم، بــل لتعزيــز أمنهــا، مؤكــدا أنهــا 
 ."سالم

لقــد حرصــت علــى أن يركــز الوفــد "وأضــاف نتنيــاهو، فــي تصــريح لنشــرة مجانيــة مقربــة مــن الحكومــة: 
إسحق مولخو، مبعوثه ، مشيرا إلى أنه لم يضم لذلك إلى الوفد ")المرَسل إلى القاهرة( فقط على األمن

 المعتاد والشخصي للمباحثات مع الوفد الفلسطيني، وال أي وزير.
وكان نتنياهو يشير إلى المباحثات التي تتوسط فيها القاهرة مع وفـد فلسـطيني، إثـر الحـرب علـى غـزة 

 في يوليو )تموز( وأغسطس )آب(.
نحن على استعداد لبحـث أي أمـر " التي تصدر باإلنجليزية: "جيروزاليم بوست"وقال نتنياهو لصحيفة 

. وهمــا شــرطان يبــدوان حاليــا غيــر "شــرط نــزع الســالح فــي غــزة، والتخلــي عــن هــدف تــدمير إســرائيل
إن المشــــكلة الحقيقيــــة هــــي كيــــف نضــــمن المصــــالح الحيويــــة "مقبـــولين مــــن حمــــاس. وتــــابع نتنيــــاهو: 

مـار غـزة ووصـول المسـاعدة إلسرائيل في مجال األمن، وكيف يمكـن السـماح فـي اآلن ذاتـه بإعـادة إع
اإلنسانية بالتطابق مع احتياجاتنا األمنية، هذا ما سيكون في صلب المباحثات، وفي كل األحوال في 

 ."صلب سياستنا
 42/9/4114، الشرق األوسط، لندن

 
 



 
 
 

 

 
           18ص                                     3321 العدد:     42/9/4114الخميس  التاريخ:

 

 لبيد: ال رؤية مستقبلية للحكومة ف  شأن حل الصرا ع مع الفلسطينيين  
الوســطي، وزيــر المــال يئيــر لبيــد بــأن ال رؤيــة  "يــش عتيــد"حــزب أقــّر زعــيم : أســعد تلحمــي -الناصــرة 

عـدم تحـرك الحكومـة فـي "مستقبلية للحكومة الحالية في شأن حل الصراع مع الفلسطينيين، معتبـرًا أن 
السنوات القليلة المقبلة نحو عملية سياسية سيجعل مـن إسـرائيل دولـة ثنائيـة القوميـة، إذ أننـا ال نعـرف 

. "احتضان أربعة ماليين فلسطيني... يجـب االنفصـال عـنهم لنضـمن دولـة يهوديـة ولسنا قادرين على
وأضـــــاف أن حزبـــــه سيواصـــــل ضـــــغطه علـــــى رئـــــيس الحكومـــــة للقيـــــام بعمليـــــة سياســـــية مـــــع الســـــلطة 
الفلسطينية، يليها عقد مؤتمر إقليمي يقـود نحـو إعـادة إعمـار القطـاع وتجريـد الفصـائل الفلسـطينية فيـه 

ى ســــؤال عــــن احتمـــال انســــحابه مــــن الحكومـــة فــــي حــــال لـــم تســــتأنف العمليــــة وردًا علـــ مـــن الســــالح.
ال أتعامــل مــع رئــيس الحكومــة مــع ســاعة توقيــت، لكننــي ســأتحلى بالصــبر فــي "السياســية، قــال لبيــد: 

. وزاد أن المفاوضـات مـع الفلسـطينيين "انتظار ما سيحصل، وفي الوقت ذاته أقول إن لصبري حدوداً 
وهـــذا مـــا يدركـــه معظـــم اإلســـرائيليين، لكننـــي لـــن أكـــرر خطـــأ اليســـار "مـــة ســـتنطوي علـــى تنـــازالت مؤل

 ."وأتحدث مسبقًا عن طبيعة هذه التنازالت
 42/9/4114، الحياة، لندن

 
 خالل عامين شيكل مليار 14بـ نتنياهو ولبيد يتفقان على زيادة ميزانية األمن  

لي مســاء األربعــاء عــن التوصــل أعلــن مكتــب رئــيس الحكومــة اإلســرائي: ترجمــة صــفا -القــدس المحتلــة
باإلضـافة لتعويضـات حـرب غـزة  5022التفاق مع وزير المالية يائير لبيد حول ميزانية الجيش للعام 

وذكــر موقــع "واال" العبــري أن االتفــاق  ل.كمليــار شــي 24حيــث بلغــت نســبة الزيــادة فــي الميزانيــة إلــى 
مليــارات كتعــويض عــن تكلفــة  1افة لمبلــ  ل لميزانيــة العــام المقبــل باإلضــكمليــار شــي 6يشــمل إضــافة 

كما تم التوافق علـى  ملياًرا. 21الحرب على القطاع، في حين ستبل  قيمة ميزانية الجيش للعام القادم 
 .%5.4عدم فرض ضرائب جديدة العام المقبل حيث ستبل  نسبة العجز في الميزانية 

 42/9/4114، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 حقيقة مؤكدة  "إسرائيل"يل : عدم وجود أنفاق تمتد من غزة إلى ضابط اسرائ 
قال ضـابط العمليـات فـي مـا تسـمى "قيـادة الجبهـة الجنوبيـة للجـيش  : الحياة الجديدة -القدس المحتلة 

اإلسرائيلي"، العقيد رونين مرلي، إنه ال توجد أنفاق تمتد من قطـاع غـزة إلـى إسـرائيل، واعتبـر أن هـذه 
 حقيقة مؤكدة.
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وشــدد مرلــي فــي مقابلــة أجرتهــا معــه القنــاة الثانيــة للتلفزيــون اإلســرائيلي وبثتهــا مســاء امــس، علــى أنــه 
"مؤكـد ال توجـد أنفـاق تقـود إلـى إسـرائيل". وأضـاف أن األنفـاق فـي غـزة لـم تفـاجئ الجـيش اإلســرائيلي، 

وع، ولــم نجلــس وقــال "قمنــا بأبحــاث حــول ذلــك طــوال الوقــت، وتعقبناهــا وكنــا مشــغولين بدراســة الموضــ
جانبا دون أن نفعل شيئا. وقد تعقبنا وفكرنا وطورنا طرقا لحل المشكلة. ولم نفاجأ مـن أي نفـق. وكنـا 

 نعلم حجمها. ونعرف بصورة ال لبس فيها انه ال توجد أنفاق تمتد إلى إسرائيل".
يف، وفـي رده علـى ســؤال حـول مصــير قائـد كتائــب القسـام الـذراع العســكري لحركـة حمــاس، محمـد ضــ

 قال مرلي "ال أعرف اإلجابة وهذا ليس مهما أيضا".
وقــال الضــابط اإلســرائيلي "إن اتفاقــا سياســيا فقــط ســيوقف الفصــائل فــي القطــاع عــن مواصــلة إطــالق 
الصواريي في المسـتقبل. حتـى نتوصـل إلـى اتفـاق مـا يجعلهـم يتراجعـون عـن هـذه الرغبـة، سيسـتمرون 

كون مـن الصــعب جــدا علــى المقاومــة بنــاء وحفــر أنفــاق فـي عمــل مــا يســتطيعون عملــه". واضــاف "ســي
باتجــاه إســرائيل، وبرأيــي أن محفزاتهــا لتنفيــذ ذلــك تكــاد تكــون غيــر متــوفرة. وقــد وجهنــا ضــربة شــديدة 

 ضدها، ودمرنا أنفاقا حفرتها طوال سنوات"، حسب تعبيره.
 وقال إن حماس منشغلة اآلن بإجراء حفريات بحثا عن جثث المقاومين الشهداء.

 42/9/4114، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 الجوية على "داعش" ف  سورية بموعد الضربات "إسرائيل "واشنطن أبلغتهآرتس:  

ســــرائيلية عليــــا، وفــــق صــــحيفة هــــ رتس، أمــــس، أن اإلدارة : حلمــــي موســــى أكــــدت مصــــادر أميركيــــة وا 
الدولــة "ة علــى مواقــع تنظــيم األميركيــة أبلغــت إســرائيل االثنــين الماضــي ســلفًا قبيــل بــدء غاراتهــا الجويــ

 في سوريا بنيتها مهاجمة هذه األهداف. "داعش"ـ  "اإلسالمية في العراق والشام
وبحســب هــ رتس، فــإن مســؤولين أميــركيين اتصــلوا فــي ســاعات مســاء االثنــين الماضــي بنظــرائهم فــي 

لي إلطالعهــم علــى ديــوان رئاســة الحكومــة اإلســرائيلية وفــي وزارة الــدفاع وهيئــة أركــان الجــيش اإلســرائي
علــــى األراضــــي الســــورية. وقــــدم األميركيــــون لإلســــرائيليين  "داعــــش"الهجمــــات المقــــررة علــــى أهــــداف لـــــ

الموعـــد العمـــومي للغـــارات، وعـــن المنـــاطق التـــي توجـــد فيهـــا األهـــداف التـــي ســـتتعرض "تفاصـــيل عـــن 
  ."للهجوم

سـرائيل كـان ح اسـما، فـي ضـوء واقـع مشـاركة وأشارت ه رتس إلى أن التنسيق بين الواليـات المتحـدة وا 
عــدة أســلحة جـــو عربيــة ال تقـــيم عالقــات ديبلوماســـية مــع إســـرائيل فــي شـــن هــذه الغـــارات. وقــد ســـعى 
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األميركيون بذلك إلى منع نشـوء وضـع تشـخص فيـه إسـرائيل، بطريـق الخطـأ، طـائرات حربيـة ألسـلحة 
 راق مجالها الجوي.الجو العربية تحلق في األجواء السورية كطائرات معادية تتجه نحو اخت

 42/9/4114، السفير، بيروت
 
 "إسرائيل": نتنياهو رئيس حكومة بال منافس ف  معاريف ويديعوتاستطالعان ل 

يستدل من استطالعي رأي أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ال : وديع عواودة -الناصرة 
اع غـزة وخيبـة األمـل الواسـعة منـه فـي ظـل ينافسه أحد على رئاسة الوزراء رغم فشل العدوان على قط

 عدم وجود شخصيات سياسية تتحدى زعامته.
بمناسـبة حلـول  "يـديعوت أحرونـوت"مـن اإلسـرائيليين فـي اسـتطالع رأي نشـرته صـحيفة  %22ويعتقد 

أنــه  %50الســنة العبريــة أن الحالــة األمنيــة فــي إســرائيل لــم تتغيــر بعــد الحــرب علــى غــزة فــي مــا يــرى 
الحــزب الحــاكم  ىحظـييــرون أنهـا تراجعــت. وفـي حــال جـرت االنتخابــات العامـة اليــوم  %50تحسـن و

 "أمـا الفـائز األكبـر فسـيكون حـزب المسـتوطنين  مقعدا أي زيادة مقعد عمـا هـو اليـوم، 50)الليكود( بـ 
مقعــدا متجــاوزا بــذلك حــزب العمــل المعــارض  26مقعــدا إلــى  25الــذي ســيرتفع مــن  "البيــت اليهــودي 

بقيـادة " يسـرائيل بيتنـا  "مقعدا، كما سينخفض حزب المهاجرين الروس  24إلى  22بط من الذي سيه
يـش عتيـد  "مقعدا وسيتدهور حزب الطبقـة الوسـطى  22إلى  25أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية من 

 مقعدا. 22إلى  29بزعامة وزير المالية يئير لبيد من  "
اليمــين ال يــزال يحــافظ علــى قوتــه، وأن نتنيــاهو ال  أن فوأظهــر اســتطالع آخــر اجرتــه صــحيفة معــاري

يزال المفضل في رئاسة الحكومة للسنوات القادمة. لكن هذا االستطالع يظهر أن غالبية اإلسـرائيليين 
غيـر راضـية عــن االوضـاع االقتصــادية واألمنيـة والتعليميـة وجــودة البيئـة واالهتمــام بالشـرائح الســكانية 

 «.يديعوت أحرونوت» تطالع الضعيفة، بما يختلف عن اس
يحافظان على قوتيهما ويحصالن  "يسرائيل بيتنا"و  "الليكود"واما إنتخابيا فتبين أن الحزبين الحاكمين 

مقعــدا، بينمــا يرتفــع  25بمقعــدين فيحصــل علــى  "العمــل"(، ويتراجــع 3+  54مقعــدا ) 55معــا علــى 
 3مقعـــدا إلـــى  29مـــن  "يـــش عتيـــد"اجـــع مقعـــدا، ويتر  21مقعـــدا اليـــوم إلـــى  25مـــن  "البيـــت اليهـــودي"

مقعدا لوزير االتصاالت المستقيل موشيه كحلون الذي يحظى  22« مقاعد. ويمنح استطالع معاريف
في حال خاض االنتخابات في قائمة منفصلة عـن حزبـه  "يديعوت أحرونوت"بعشرة مقاعد باستطالع 

، %54ت القادمـة، حـاز نتنيـاهو علـى الليكود. وردا على سؤال حول األفضل لرئاسـة الحكومـة للسـنوا
، ويــائير %22، ونفتــالي بينيــت %4، وأفيغــدور ليبرمــان %5، وموشــي يعلــون %9وموشــي كحلــون 
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أن أيـا  %52، فيمـا يـرى %2، وتسـيبي ليفنـي%4عر ا، غـدعون سـ%1، يتسحاك هرتسوغ %5لبيد 
 بأنهم ال يعرفون.  %20منهم ليس مناسبا، بينما أجاب 

 42/9/4114، نالقدس العرب ، لند
 
 زالت قادرة على القتالوما الضربات القاسية لم ترد ع حماس معاريف: 

" ربـابورتاعتبر المحلل العسكري في صحيفة معاريف العبريـة "عميـر : ترجمة صفا - القدس المحتلة
أن الضربات القاسية التي تلقتهـا حمـاس خـالل الحـرب والتـي شـملت تصـفية عـدد مـن قيـادات الصـف 

 ناحها العسكري لم تكن كافية لردعها، فال زالت حماس قادرة على القتال.األول في ج
" فــي مقالــة نشــرتها صــحيفة معــاريف الليلــة الماضــية إن الســمة البــارزة للوضــع األمنــي ربــابورتوقــال "

الحــالي هــي انعــدام االســتقرار علــى شــتى الجبهــات ولــيس فقــط مــع حمــاس فــي القطــاع ومــع ذلــك فقــد 
 ن الجبهة األسرع تدهورًا خالل السنة القادمة ستكون جبهة الجنوب.أعرب عن اعتقاده بأ

ولفت الكاتب إلـى فشـل األمـن اإلسـرائيلي مـرة بعـد مـرة خـالل الصـيف األخيـر فـي فهـم صـورة الوضـع 
فــي الســاحة الفلســطينية وذلــك علــى الــرغم مــن التنســيق الوثيــق مــع أجهــزة األمــن الفلســطينية، كمــا أنــه 

ي غزة حيث وصلت حماس قبيل الحرب إلى وضع ال تجد ما تخسره حتى لو فشل في فهم ما يدور ف
وحــذر "رففــورط" مــن تجــدد الحــرب وحشــر حمــاس فــي الزاويــة مــرة أخــرى حيــث  دخلــت غمــار الحــرب.

ستعود حماس مجددًا إلى الحالة التي سبقت الحرب، "ففي حال لم تتلق حماس رواتب لموظفيها ورفع 
عور بأنـــه ال يوجـــد مـــا تخســـره وســـتجد نفســـها مجبـــرة علـــى إطـــالق للحصـــار عـــن القطـــاع فســـتعود للشـــ

 الصواريي مرة أخرى على جنوبي إسرائيل". 

 42/9/4114، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 من اإلسرائيليين يرفضون العرب جيرانا   %43: لمعهد "سميت" استطال ع 

اســتعداد للسـكن قـرب عـرب، كمــا أن  قـال اسـتطالع للـرأي إن نسـبة كبيــرة مـن اإلسـرائيليين ليسـوا علـى
 الغالبية تشعر بالقلق أكثر من الوضع األمني.

ســرائيلية "ريشــيت بيــت" فــإن  مــن  %45وبحســب االســتطالع، الــذي أجــراه معهــد "ســميت" لإلذاعــة اإلي
 السكان في إسرائيل ليسوا على استعداد لقبول سكان عرب في نفس المبنى.
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سرائيليين قلقون أكثر من الوضع األمني، مقارنة مما كان عليه من اإل %25كما بّين االستطالع أن 
وجاء أيضا أن نصف اإلسرائيليين يعتقدون أنه ستكون هناك جولة قتالية أخرى مع  الوضع قبل عام.

 قطاع غزة في العام القريب.
 44/9/4114، 47عرب 

 
 مفت  القدس: المسجد األقصى يكتوي بنار التدنيس 

لشيي محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية من العواقب التي حذر االقدس المحتلة: 
 ستجر إليها المنطقة برمتها جراء تصاعد وتيرة االعتداء على المسجد األقصى المبارك.

مرار االعتداء على المسجد أن "است (9|54واوضح المفتي في بيان تلقته "قدس برس" األربعاء )
المتطرفين له، ينذر بحرب دينية وشيكة" موضحًا أن سلطات االحتالل  وتدنيسه باقتحاماألقصى 

"تمنع المصلين المسلمين من دخوله وا عماره، وتفرض عليه حصارًا مشددًا، بهدف إفراغه من أي 
 منافح عنه، ليستفرد المتطرفون به، مستخدمة وسائل القمع المختلفة ضد المواطنين األبرياء العزل".

أن "استمرار العدوان على المسجد قد يقود إلى مجزرة، كما حدث في مرات  وبّين الشيي حسين
سابقة، ومن ثم إلى نتائج ال يمكن التكهن بمداها وعواقبها" مؤكدًا على أن "المشروع اإلسرائيلي الذي 
يهدف إلى تهويد القدس والمسجد األقصى المبارك أو وضع اليد عليهما، إنما هو ضرب من الخيال؛ 

 سجد األقصى هو حق خالص للمسلمين.ألن الم
44/9/4114قدس برس،   

 
 ويشرف على االعتداء على المصلين وتأمين المستوطنين "األقصى"وزير الشرطة يقتحم مؤسسة األقصى:  

إن وزير  54/9/5024في بيان لها ظهر يوم االربعاء ” مؤسسة األقصى للوقف والتراث“قالت 
أكد الخبر  –ظهرالاقتحم المسجد األقصى قبل ” ق أهرونوفيتشيتساحا“]األمن اإلسرائيلي[ الشرطة 

، بعد ان تواجد في ساعات الصباح في منطقة البراق -شهود عيان ومصادر في اإلعالم العبري
قريبا من األقصى وأشرف بنفسه مباشرة على أحداث االعتداء المصلين فيه، وعلى تأمين حماية 

باألضافة الى اقتحام ” أوري أريئيل“قتحام وزير االستيطان كبيرة القتحامات المستوطنين، وأيضا ال
مستوطنًا على مجموعات، فيما أوقعت قوات االحتالل عشرات االصابات المختلفة في صفوف  221

المعتكفين في المسجد االقصى والمرابطين خارجه ممن منعوا من دخوله، ومن بين المصابين عدد 
داخل الفلسطيني، علمًا ان أحداث داخل المسجد االقصى من قيادات الحركة االسالمية في ال
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ان االحتالل االسرائيلي كان يخطط القتحام كبير ” مؤسسة األقصى“استمرت لعدة ساعات، وأكدت 
وجماعي للمستوطنين والجماعات اليهودية، لكن تواجد المعتكفين من اهل القدس والداخل في 

 االقصى والمرابطين خارجه احبط مخططاتهم.
وقبل صالة الظهر بقليل خفف االحتالل من حصاره على األقصى بعد ضغط كبير من المرابطين 
عند بواباته، ودخل المئات من المصلين رجااًل ونساء بمسيرة حاشدة الى المسجد األقصى وانضموا 
ل هناك الى مئات المعتكفين وهم يعلون أصواتهم بالتكبير، وبكلمة مختصرة حيا الشيي حسام ابو لي

جمهور المصلين المعتكفين  -النائب الثاني لرئيس الحركة االسالمية في الداخل الفلسطيني –
إن رباطكم افشل اقتحامات :” والمرابطين على موقفهم المشرف للدفاع عن المسجد األقصى وقال 

طين المستوطنين الذين ما كان لهم ان يدخلوا المسجد االقصى اال خائفين، وستبقى تكبيرات المراب
 ”.قتحامات عنهالواحباب االقصى ترعبهم ونحن سنبقى نرابط في األقصى حتى يزول خطر ا

44/9/4114مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 بإزالة الجسر الخشب  بتلة المغاربة االردنجهود يثمن  مدير أوقاف القدس 

صى المبارك الشيي محمد عزام ثمن مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد األق :)بترا( -عمان 
الخطيب التميمي الجهود التي بذلها جاللة الملك عبدهللا الثاني والحكومة األردنية، والتي أثمرت عن 

 قيام السلطات اإلسرائيلية بإزالة الجسر الخشبي من فوق تلة المغاربة في القدس المحتلة كليا.
لشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور هايل داود وأكد التميمي في رسالة بعثها الى وزير األوقاف وا

ات، داعيا إلى ممارسة ضغوط أن هذا األمر القى ترحيبا كبيرا في مدينة القدس على كل المستوي
أكبر على الحكومة االسرائيلية خاصة في ما يتعلق بباب الرحمة المغلق بقرار من مفتش الشرطة 

 العام بدون مبرر أو مسوغ قانوني لكونه جزءا من المسجد األقصى المبارك.
 .صىكما دعا الى ممارسة الضغوط لوقف عرقلة تنفيذ المشاريع العمرانية في المسجد األق

42/9/4114الغد، عمان،   
 
 منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا  هدفه بدو الترحيل هيئات حقوقية: مخطط  

عقدت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، ومركز القدس للمساعدة : فادي أبو سعدى -رام هللا 
مس لتسليط الضوء على مخاطر القانونية وحقوق اإلنسان، مؤتمرًا صحافيًا في مدينة رام هللا، ا

مخطط تهجير المواطنين الفلسطينيين البدو، من مناطق اقامتهم، وتركيزهم في مخيمات جديدة، على 
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وتحدث في المؤتمر الصحافي كل من زياد أبو عين، رئيس «. تلة النويعمة»مدخل مدينة أريحا في 
القدس للمساعدة القانونية، وجميل هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، وعصام العاروري مدير مركز 

 جهالين، ممثال عن التجمعات المعرضة للترحيل.
لم تأت فقط من  ترحيل البدوواعتبر مركز القدس للمساعدة القانونية في بيان رسمي، أن مخططات 

، بل جاء من أجل تسهيل إتمام المخطط «غيتوهات»في معسكرات معزولة  همنية إسرائيل بوضع
كبير الهادف إلى عزل القدس، وفصل الضفة الغربية. وعلم مركز القدس للمساعدة االستيطاني ال

القانونية وأطراف أخرى من اإلدارة المدنية لالحتالل نفسها، عبر دوائرها القانونية وتلك المعنية 
 بالتخطيط، أن هذه المخططات اكتسبت قرارًا سياسيا، نظرا لحساسيته.

باتت معروفة للجميع، في تقويض واضح ألي فرصة في أن  ، التي«2ئي »وتكمن خطورة مخطط 
يعيش الفلسطينيون في دولة مستقلة، ذات سيادة على أراض متواصلة جغرافيا، حيث أن هذا 
المشروع إضافة إلى المجمعات االستيطانية الكبيرة في شمالي الضفة ووسطها وجنوبها سيجعل من 

ة وغير المتصلة جغرافيا، ومعزولة عن مدينة القدس الضفة الغربية مجموعة من الكنتونات المغلق
 الشرقية المحتلة وبالتالي سيكون حل الدولتين فكرًة غير ممكنة التنفيذ.

42/9/4114القدس العرب ، لندن،   
 
 جراء العدوان بغزة تخّوف من وجود آثار إشعاعية وكيميائية ف  األراض  الزراعية 

ة ومزارعون بإجراء فحوص مخبرية وتحاليل على أجزاء خليل الشيي: طالب ممثلو مؤسسات زراعي
 من التربة في األراضي الزراعية التي تعرضت للقصف خالل العدوان.

وحذر هؤالء من البدء في استصالح األراضي الزراعية دون التأكد من خلوها من التأثيرات 
 اإلشعاعية والكيميائية التي تضر باإلنتاج النباتي.

أبو فول عميد كلية الزراعة في جامعة األزهر بغزة، إنه ودون شك أن الصواريي قال الدكتور نصر و 
والمتفجرات التي ُألقيت على قطاع غزة تركت أثرًا على البيئة بشكل عام لذا من الضروري التأكد من 

 نسبة ونوعية هذا التأثير على التربة في األراضي الزراعية، بالذات.
اونًا بين جامعة األزهر وبعض المؤسسات ذات العالقة بإجراء وأضاف لـ "األيام"، إن ثمة تع

الفحوص الالزمة، موضحًا أنه يجري فحوص مخبرية، وفق الُمتاح في المعامل المختصة في 
الجامعات والمؤسسات المحلية، لكن األمر يحتاج لفحوص أكثر تطورًا بهدف التأكد من عدم وجود 

 القطاع.بي على اإلنتاج الزراعي الذي ُيعد سلة الغذاء الرئيسة تأثيرات إشعاعية على التربة، وبالتال
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من جهته قال المهندس بهاء الدين األغا مدير عام الحماية والمصادر الطبيعية في سلطة جودة 
البيئة، إن سلطة جودة البيئة بدأت ومنذ فترة بإجراء فحوص مخبرية أولية على األراضي الزراعية 

المواد السامة فيها، عبر نقل عينات محددة من التربة، والتي بينت النتائج المقصوفة، لقياس مستوى 
ولم  خلو هذه العينات من المواد السامة، منوهًا إلى أن الفحوص المخبرية الالزمة لم تكتمل بعد.

 األغا خلو األراضي الزراعية التي تعرضت للقصف بالصواريي من التلوث بشكل كامل.يؤكد 
42/9/4114، األيام، رام هللا  

 
 ف  مخيم عين الحلوة عائلة نازحة بال إعانات 1111"اللجان الشعبية" تحذر األونروا:  

تفاعلت في عين الحلوة القضية المتعلقة بقرار "األونروا"، المتعلق بقطع المساعدات : محمد صالح
اعدات كونهم المالية عن أكثر من ألف ومئة عائلة من فلسطينيي سوريا. ويأتي توقف برنامج المس

ال تنطبق عليهم الشروط والمواصفات انطالقا من مبررات الوكالة، التي بنيت على دراسة أجرتها عن 
 واقع الالجئين الفلسطينيين النازحين.

إبراهيم د.وقام وفد من اللجان الشعبية في مخيمات صيدا بعقد لقاء مع مسؤول "األونروا" في صيدا 
على شطب العديد من النازحين من مخيمات سوريا من سجالت الخطيب. وأبدى الوفد احتجاجه 

 اإلعانه التي تقدمها لهم الوكالة شهريا على ض لتها وعدم كفايتها لحاجاتهم المعيشية.
ووجهت اللجان الشعبية رسالة مفتوحة إلى المدير العام للوكالة في لبنان آن ديسمور، وصفت ما 

والالإنسانية، وال تمت بصلة بالواقع الذي ارتبط دور حصل بالتجاوزات والتصرفات الالمنطقية 
األونروا بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية والقوانين التي تنص على تقديم الحماية والمأوى وكل 
احتياجات الالجئين المرتبطة في زمن الحروب والكوارث الطبيعية والمجاعة وانتشار األمراض 

ة اإلنسان، إضافة إلى دور الوكالة في تأمين الحماية والمأوى واألوبئة، التي تشكل خطرًا على حيا
 وكل احتياجات الالجئين من دون تمييز.

42/9/4114السفير، بيروت،   
 

 بالبقا ع بسبب تقليص خدمات االونروا مساعداتالحرم من ت   فلسطينية من سوريةعائلة  121لبنان:  
السوريين تقليص خدمات "األونروا" التي رفض عشرات من النازحين الفلسطينيين : سامر الحسيني

عائلة من قائمة المستفيدين من الخدمات  220بوشر العمل فيها، وتمثلت مؤخرا بشطب أكثر من 
 التي تقدمها الوكالة بحجة تقلص الميزانية.



 
 
 

 

 
           42ص                                     3321 العدد:     42/9/4114الخميس  التاريخ:

 

على باب "األونروا" في تعلبايا، اعتصم عشرات النازحين ليعبروا عن مأساة النزوح الثاني وهو 
وفق إحدى النازحات التي أشارت إلى غياب الخدمات الدولية والعربية عن النازح الفلسطيني  األقسى،

الذي يعد األكثر حاجة إلى المساعدة بعدما نكب بدمار كل ممتلكاته في سوريا وضياع وسرقة 
 أمواله.

هللا وتحدث في االعتصام عضو اللجنة المركزية في "الجبهه الديموقراطية لتحرير فلسطين" عبد 
كامل، الذي طالب "األونروا بالعودة والتراجع عما وصفه سياستها التعسفية"، التي تماطل وتقدم دوما 

عائلة  220على تقليص الخدمات بدال من زيادتها إتجاه النازحين ، فاإلجراءات المتخذة بشطب 
. ودعا كامل دون أي مبرر، أدى إلى ازدياد األمور تعقيدا وصعوبة، فأسباب الشطب غير مبررة"

"األونروا إلى التراجع الفوري عن إجراءاتها التعسفية وخاصة بعد بداية شهر الشتاء، الذي من شأنه 
 أن يزيد من االحتياجات االقتصادية واالجتماعية عند النازح الفلسطيني".

42/9/4114السفير، بيروت،   
 
 الداخل عبر خطة تدريجيةتتجه نحو تجنيد فلسطيني   ""إسرائيل: المركز العرب  للدراسات 

تضاعف إسرائيل من جهودها لتطبيق ما يعرف باسم "الخدمة المدنية" على : حيفا-وديع عواودة
 شباب فلسطينيي الداخل الذين يرونه مخططا يمهد إللحاقهم بالخدمة العسكرية في جيش االحتالل.

إن إسرائيل تتجه نحو تجنيد تقول دراسة أصدرها المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية و 
فلسطينيي الداخل عبر خطة تدريجية بدأتها بما يعرف بالخدمة المدنية. ويقول محللون إن السياسيين 

 الفلسطينيين قرروا الدخول في عصيان مدني إذا طبقت إسرائيل هذه الخدمة عنوة.
عمل إسرائيل على على خطورة هذا المخطط الذي ت 43ويجمع قادة العمل السياسي داخل أراضي 

 دفعه إلى األمام بالترغيب، ويهددون بالعصيان المدني إذا أقدمت على فرضه عنوة.
وكانت السلطات اإلسرائيلية قد طرحت قبل نحو ست سنوات مشروع "الخدمة المدنية" على الشباب 

 من السكان( ألنهم ال يخدمون في جيش االحتالل. %21من فلسطينيي الداخل )
تطوع الشباب الفلسطيني في المستشفيات والمدارس والسلطات المحلية وبقية  ويشمل المخطط

المؤسسات العامة داخل بلداتهم، تحت شعار "تقاسم األعباء" و"المساواة في الواجبات" كشرط للمساواة 
 في الحقوق.
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ية وتعتمد إسرائيل حتى اآلن أسلوب الترغيب الجتذاب مخطط الخدمة المدنية بتقديم مساعدة مال
كافيا لمنح الشرعية  البعض يعتبرهشهرية وامتيازات مادية أخرى خاصة لطالب الجامعات، وهو ما 

 على انخراطها في الخدمة المدنية.
42/9/4114الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 المحاضر بجامعة النجاح الى االعتقال االداري رائد أبو بدوية الدكتور االحتالل يحول 

 رائد أبو بدوية لالعتقال اإلداري. د.محاضر في جامعة "النجاح" الوطنية حولت محكمة إسرائيلية ال
أيلول/سبتمبر( من  52وكانت قوات االحتالل اعتقلت المحاضر الجامعي أبو بدوية األحد الماضي )

 منزله في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو من مخيم جنين.
نسان تحويل سلطات االحتالل االسرائيلية الدكتور أبو بدوية بدوره استنكر مركز "أحرار" لحقوق اإل

 لالعتقال اإلداري.
وأشار المركز في بيان له اليوم األربعاء، إلى أن أبو بدوية يعمل منذ سنوات في جامعة النجاح 
الوطنية وهو ناشط حقوقي ويحمل الجنسية الفرنسية، وطالب مركز "أحرار" بضرورة التدخل واإلفراج 

 عنه.
44/9/4114، فلسطين أون الين  

 
 12أسيرا  ويحكم بـ"اإلداري" على  149االحتالل يمدد اعتقال نادي األسير:  

أسيرًا لفترات متفاوتة، وذلك بذريعة استكمال  259"األيـام": مددت محاكم االحتالل اعتقال  -رام هللا 
قلين في الفترات المقبلة، فيما التحقيق واإلجراءات القضائية، علما أن جلسات محاكمة ستجرى للمعت

أمر اعتقال إداري جديد بحق أسرى في  22أفاد نادي األسير، أمس، بأن سلطات االحتالل أصدرت 
 سجون االحتالل.

وأوضح نادي األسير في بيان له، أن مدد اإلداري تراوحت بين شهر وستة أشهر، منهم من أمضى 
بيل النتشة من الخليل، وبذلك يرتفع عدد أوامر سنوات متفرقة في االعتقال اإلداري كاألسير ن

، علما أن عددا من األسرى أصدر 205االعتقال اإلداري التي ُأصدرت خالل أيلول الجاري إلى 
 بحقهم أمر إداري ألول مرة، ومنهم من مدد اعتقاله.

42/9/4114األيام، رام هللا،   
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 لغزة: اإلفراج عن أسير أمضى عشر سنوات ف  سجون االحتال  
( عن أسير من قطاع غزة وذلك بعد 9|54غزة: أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم األربعاء )

عاًما(  53اعتقال دام عشر سنوات متواصلة. وأخلت سلطات االحتالل سبيل األسير سليم الحشاش )
ة من رفح جنوب قطاع غزة، عند معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة حيث تم اقتياده بمسير 

 محمولة من قبل أقاربه وأصدقائه إلى مسقط رأسه في رفح.
م خالل إحدى توغالتها في قطاع غزة. 5004وكانت قوات االحتالل اعتقلت األسير الحشاش عام 

وحكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على الحشاش بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة العضوية في 
 امة اإلسالمية "حماس"، ومقاومة االحتالل."كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المق

44/9/4114قدس برس،   
 
 حبة دواء يوميا   37"هيئة األسرى" تحذر سياسة اإلهمال الطب  بحق األسرى.. أسير يتناول  

غزة: حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين )وزارة األسرى والمحررين(، من تدهور الحالة الصحية 
مصطفى، والقابع في سجن عسقالن، حيث يعاني االسير من عدة  لألسير إبراهيم عبد هللا أبو

 .امراض خطرة
 22والمحكوم ، وهو من سكان خان يوني جنوب قطاع غزة عاما( 50ويعاني األسير أبو مصطفى )

سنة منذ من مشاكل بالكلى والقلب وارتفاع خطير بالكوليسترول، كما يعاني  22عاما أمضى منها 
حبة دواء يوميا، ويتناول  53الدم والمعدة ومشاكل باالعصاب، ويأخذ االسير من مشاكل بضغط 

 حسب ما نقل محامي الهيئة. .غالبيتها لمشاكل في االعصاب
وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن هناك عدد من الحاالت المرضية التي تقبع في عسقالن أبرزها، 

 ابوكويك.محمد ابراش وعثمان يونس ونزار زيدان وعلي حسان وسامر 
44/9/4114قدس برس،   

 
 وصول عشرات الفلسطينيين المحتجزين ف  مصر إلى غزة 

(، عن العشرات من قطاع غزة كانت تحتجزهم 9|55غزة: أفرجت السلطات المصرية مساء الثالثاء )
على خلفية الهجرة غير الشرعية. وقالت مصادر فلسطينية أن الجانب المصري في معبر رفح البري 

فلسطينيا من قطاع غزة كانت السلطات المصرية قد  60أمس الثالثاء نظيره الفلسطيني  سلم مساء
 احتجزتهم مؤخرا على خلفية الهجرة غير الشرعية.
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 وأضافت ان المعتقلين وصلوا الى الجانب الفلسطيني في معبر رفح، ودخول قطاع غزة بالفعل.
متفرقة من مصر قبل التحاقهم بأحد وكانت السلطات المصرية اعتقلت الفلسطينيين في مناطق 

القوارب التي غرقت في عرض البحر األبيض المتوسط في العاشر من الشهر الجاري، وعلى متنها 
 مهاجرين غير شرعيين.

44/9/4114قدس برس،   
 
 نقابة الموظفين بغزة: تجاهل حكومة الوفاق لموظف  غزة وعدم صرف رواتبهم يكرس االنقسام 

موظفين العموميين بقطاع غزة، باستمرار تجاهل حكومة الوفاق الوطني الموظفين نقابة ال غزة: نددت
في قطاع غزة وعدم صرف رواتبهم للشهر الرابع على التوالي مطالبة بصرف رواتب موظفي غزة 

 أسوًة بموظفي حكومة رام هللا السابقة.
حكومة رام هللا السابقة وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق أعلنت أنها ستصرف رواتب موظفي 

 عن شهر أيلول )سبتمبر( الجاري دون موظفي حكومة غزة وذلك قبل عيد األضحى.
الذريعة التي  ( أن9|55واعتبر نائب نقيب الموظفين بغزة إيهاب النحال في بيان له اليوم األربعاء )

ية بوجود قيود تسوقها حكومة الوفاق الوطني في عدم صرف رواتب موظفي غزة ومستحقاتهم المال
 وتهديدات دولية، "غير مقنعة".

وقال: "رئاسة السلطة وحكومة التوافق ممثلة في رئيسها رامي الحمد هلل ووزرائها يتنصلون من 
دراجهم ضمن السلم الوظيفي الخاص  اتفاقات الشاطئ التي دعت إلى تبني رواتب موظفي غزة وا 

 بالسلطة الوطنية".
44/9/4114قدس برس،   

 
 القضية الفلسطينية تبقى على رأس اهتمامات الدولة المصريةأمام األمم المتحدة:  السيس  

، في افتتاح جلسة النقاش العام للدورة التاسعة والستين يقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيس
تهدد منطقتنا،  التيعلى الرغم من تعدد األزمات ، أمس األربعاء: "للجمعية العامة لألمم المتحدة

القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات الدولة المصرية.. فمازال  تحدثت عن بعضها، تبقى تيوال
القدس " ، وعاصمتها2961المحتلة عام  األراضييطمحون إلقامة دولتهم المستقلة على  الفلسطينيون

نيات القرن بمبادرة مصرية، منذ سبعي ُبِنيت عليها مسيرة السالم التيالشرقية"، تجسيًدا لذات المبادئ 
ال ت كلت أسس السالم الشامل  ، وهى مبادئ ال تخضع للمساومةالماضي المنطقة، وضاعت  فيوا 
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ويقيًنا، فإن ِاستمرار حرمان شعب فلسطين من حقوقه، يوفر مدخاًل   ..قيم العدالة واإلنسانية
 التي المحاور واختالققضيته لتأجيج أزمات أخرى، ولتحقيق البعض ألغراض خفية،  الستغالل

 ".تطلعاتهم ، وفرض الوصاية على الفلسطينيين، بزعم تحقيقالعربيتُـفَـِتُت النسيج 
 42/9/4114األهرام، القاهرة، 

 
 طردا من المأكوالت هدية للطائفة اليهودية بمصر  31ترسل  "إسرائيل" 

ة طرد مأكوالت ومشروبات هدي 50أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات وصول : وكاالت
من إسرائيل ألعضاء الطائفة اليهودية في مصر وصرح مصدر بالمطار بأن الطرود وزنت 

 50واستقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي اإلجراءات مندوب سفارة إسرائيل.  ىكجم وأنه525
ودية كيلو جرام هدية من الحكومة اإلسرائيلية للطائفة اليه 523طرًدا من المأكوالت والمشروبات تزن 

بمصر. وذكرت مصادر أمنية بالمطار قيام مندوب من السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة بحسب ما ذكرت 
وكالة "أونا"، بإنهاء كافة اإلجراءات الستالمها، بعد اتخاذ كافة اإلجراءات األمنية والصحية بالكشف 

 ة. الجالية اليهودية بالقاهر  علىعلى الطرود، ثم تم اإلفراج عنها لتوزيعها 
44/9/4114المصريون، القاهرة،   

 
 انتهاك له أياألقصى سأقف ضد  المسجد ألمم المتحدة: بصفت  وصيا  علىملك األردن أمام ا 

الثاني "إن علينا أن نجتهد في البحث عن حلول سياسية قائمـة  عبد هللاقال الملك  :)بترا(--نيويورك 
الخطاب الذي ألقاه خالل الجلسة العامة للدورة  ، فيالملكوأضاف  على اإلجماع لألزمات اإلقليمية".

ال يمكننـا مناقشـة مسـتقبل منطقتنـا "التاسعة والستين للجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي نيويـورك أمـس 
 ."دون الخوض في الصراع المركزي فيها، والمتمثل في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ودولته

نشــاء دولــة فلســطينية، لقــد شــهدنا مــرة أخــرى هــذا الوتــابع " عــام جمــودا خطيــرا فــي التقــدم نحــو الســالم وا 
ولنرى بدال من ذلك في غزة؛ تحوال عنيفا نحو الصـراع. ودعونـا هنـا نسـأل: كيـف نـداوي جـراح األسـر 
التي خسرت العزيز من أبنائها وبناتهـا؟ وكيـف نـزرع األمـل فـي شـباب مسـتقبلهم فـي خطـر؟ وكخطـوة 

الجهــود الدوليــة إلعــادة بنــاء غــزة. وبينمــا نفعــل ذلــك، علينــا أن نحشــد  أولــى ملحــة، فــال بــد مــن حشــد
االســتجابة الدوليــة الضــرورية للتوصــل إلــى تســوية نهائيــة دائمــة. ومــن شــأن هــذا أن يســاعد فــي خلــق 

 ."البيئة الضرورية إلعادة إطالق مفاوضات الوضع النهائي، استنادا إلى مبادرة السالم العربية
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ه المقاربــة أن ترســم طريقــا واضــحا، وهــو الطريــق الوحيــد، نحــو تســوية شــاملة إن مــن شــأن هــذوقــال "
تســتند إلــى حــل الــدولتين ومرجعيــات الشــرعية الدوليــة. أمــا بالنســبة إلســرائيل، فــإن هــذه التســوية ســوف 
تضــمن لهــا األمــن وعالقــات دبلوماســية واقتصــادية طبيعيــة مــع الــدول العربيــة واإلســالمية. وسيحصــل 

، وعاصـــمتها 2961لـــى دولـــة مســـتقلة قابلـــة للحيـــاة وذات ســـيادة، علـــى خطـــوط عـــام الفلســـطينيون ع
إن اإلجـــراءات األحاديـــة التـــي تســـعى إلـــى اســـتباق المفاوضـــات يجـــب أن وأضـــاف " ."القـــدس الشـــرقية

تنتهــي. ويعــارض األردن بشــدة التهديــدات التــي تســتهدف هويــة القــدس العربيــة اإلســالمية والمســيحية. 
ا على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس، سأسـتمر فـي الوقـوف وبصفتي وصيا هاشمي

أصدقائي، يسـعى الشـعب الفلسـطيني إلـى القـيم التـي وتابع " ."ضد أي انتهاك لحرمة المسجد األقصى
يســـعى إليهـــا كـــل البشـــر، والمتمثلـــة فـــي العـــدل والكرامـــة واألمـــل، وهـــذه هـــي القضـــية الجامعـــة للـــدول 

إن هــذه هــي مســؤوليتنا العالميــة، وتكمــن فــي القــّوة التــي بــين أيــدينا. لــذا،  الجمعيــة. األعضــاء فــي هــذه
 ."دعونا نجعلها حقيقة وواقعا عالميا. واألردن على أتم االستعداد ليؤدي دوره المطلوب بهذا الصدد

 42/9/4114، الغد، عّمان
 
 ىاألقص على المسجد اإلسرائيليةيحذر من استمرار االعتداءات  األردن 

ــــدس المحتلــــة  ــــةحــــذرت المملكــــة  :عيســــى الشــــرباتي –الق مــــن اســــتمرار اعتــــداءات االحــــتالل  األردني
مواجهـات بـين شـرطة االحـتالل ومـواطنين احتجـوا  أمـسعلى المسجد األقصـى الـذي شـهد  اإلسرائيلي

 . أمس األقصىعلى اقتحام مستوطنين ومتطرفين يهود للمسجد 
 إن األردنيــــةون اإلعــــالم النــــاطق الرســــمي باســــم الحكومــــة وقــــال محمــــد المــــومني، وزيــــر الدولــــة لشــــؤ 
علـــى المســــجد األقصــــى وحمايــــة متطــــرفين يهــــود  اإلســــرائيلي"اســـتمرار اعتــــداءات ســــلطات االحــــتالل 

ذلــك "يــؤجج التطــرف الــديني فــي وقــت يســعى  إنوالســماح لهــم بتدنيســه يــؤجج التطــرف الــديني". وأكــد 
التطــرف واإلرهــاب والتقليــل مــن كلفــة خــوض الحــروب  تجفيــف منــابع إلــىالعــالم المحــب للســالم فيــه 

 ضدها".
 42/9/4114، رام هللا، الحياة الجديدة

 

 جودة: المنطقة والعالم لن ينعما باألمن والسالم بغياب حل القضية الفلسطينيةناصر  
أكــد وزيــر الخارجيــة وشــؤون المغتــربين ناصــر جــودة أهميــة تضــافر جهــود الجميــع  :)بتــرا( - نيويــورك

 د الطاقات لمواجهة اإلرهاب ومحاربته والتصدي له بكل صوره وأشكاله.وحش
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وأشار خالل مداخلة له في االجتماع التشـاوري لـوزراء الخارجيـة العـرب الـذي عقـد فـي نيويـورك أمـس 
على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة لألمم المتحـدة الـى الجهـود التـي يبـذلها 

الثــاني مــن خــالل العمــل علــى محاصــرة اإلرهــاب  عبــد هللاذا اإلطــار بقيــادة جاللــة الملــك األردن فــي هــ
والمتطــــرفين وتجفيــــف مصــــادر تمــــويلهم وتعزيــــز الحــــوار بــــين الــــديانات والحضــــارات وشــــرح المفــــاهيم 

 الحقيقية للدين اإلسالمي القائمة على الوسطية واالعتدال والبعيدة عن التطرف والغلو واإلرهاب.
التطـرف هـو عـدم إيجـاد حـل عـادل وشـامل للقضـية  إلـىأن من أبرز األسباب التـي تـؤدي  إلى وأشار

الفلسطينية التي يعتبرها األردن بقيـادة جاللـة الملـك جـوهر الصـراع فـي المنطقـة وأنـه بـدون إيجـاد حـل 
 شامل وعادل لها فإن المنطقة والعالم لن ينعما باألمن والسالم.

ع الذي دعا إليـه األمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة نبيـل العربـي آخـر وبحث المشاركون في االجتما
التطورات والمستجدات في منطقة الشرق األوسط خاصة تطورات األوضاع في كـل مـن سـورية وليبيـا 

كمــا أكــد  والــيمن وأيضــًا القضــية الفلســطينية والتحــرك الدبلوماســي العربــي للتعامــل مــع هــذه القضــايا.
حلول سياسية لكـل القضـايا التـي تمـر بهـا المنطقـة بمـا فيهـا العـراق وسـورية والـيمن  جودة أهمية إيجاد

ــة الملــك بــدعم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي جهودهــا  وليبيــا. وأكــد جــودة التــزام األردن بقيــادة جالل
 المتواصلة لبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة الفلسطينية.

معالجة السبب الرئيسي للعنف المتجدد وآخره العـدوان علـى غـزة، مؤكـدا أن معالجـة السـبب  إلىودعا 
الرئيســـي تكمـــن فـــي إنهـــاء االحـــتالل وتـــوفير حيـــاة كريمـــة للشـــعب الفلســـطيني فـــي قطاعـــات التعلـــيم 

طينية إقامــة الدولــة الفلســ إلــىالمفاوضــات وصــوال  إلــىوأكــد أهميــة العــودة  والصــحة والشــباب وغيرهــا.
 المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

 42/9/4114الغد، عّمان، 
 

 األقصىالمسجد تسخر إمكاناتها لزراعة باحات  األردنية الزراعةوزارة  
فــي الــوزارة  الحرجيــةالثــروة  إلدارةأوعــز وزيــر الزراعــة الــدكتور عــاكف الزعبــي : النــا الظــاهر-عمــان 

الحــراج فــي مجــال  نالفلســطينيي لألشــقاءات العمليــة والعلميــة بتقــديم العــون الــالزم وتســخير كافــة الخبــر 
 المبارك. األقصىباحات المسجد  إعادة زراعة بهدف
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الزيـارة التـي قـام بهـا وفـد الـوزارة  أثنـاءلـوحظ »للوزارة الدكتور نمـر حـدادين إنـه  اإلعالميوقال الناطق 
 «األشـجار، وجفاف أصاب بعـض الحرجية القديمة في الساحات األشجارلمدينة القدس سقوط بعض 

 «.أهمية ورمزية»مشددا على أن للمكان 
 42/9/4114، الرأي، عّمان

 
 بإنهاء االحتالل "إسرائيل"قرار تحت الفصل السابع يلزم  إلصدارأمير قطر يدعو مجلس األمن  

ها الشيي للسنة الثانية على التوالي الذي يخاطب في: من عبد الحميد صيام -نيويورك )األمم المتحدة(
تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ويضع القضية الفلسطينية المحور الرئيس لكلمته. أدان في 
البداية الحرب الظالمة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وأدت إلى مقتل وجرح اآلالف من 

زة في مواجهة المدنيين من األطفال والنساء. وحيا أمير قطر صمود مقاومة الشعب الفلسطيني في غ
عليها أن تعي أن  إسرائيلاالحتالل واإلصرار على استعادة كافة حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن 

 أمن شعبها لن يتحقق إال بالسالم وأن االحتالل مصيره إلى زوال.
إن استجابة المجتمع الدولي لتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل ” قطر: أميروأضاف 
أمر الزم لتأكيد عدالة الشرعية الدولية، ال سيما وأن القضية الفلسطينية هي آخر قضية الوطني 

استعمارية باقية، وفي هذا اإلطار فإن الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية باتت غير مجدية وغير 
وأن مقبولة، والتعنت اإلسرائيلي يفرض علينا الرجوع إلى األمم المتحدة في إطار يتسع للجميع، 

القانونية واألخالقية بأن يعلى الشرعية الدولية وحقوق اإلنسان ويبتعد  مسؤوليتهيتحمل مجلس األمن 
 ” عن أسلوب االنتقائية الذي تميزت به معالجة هذه القضية طيلة الفترة الماضية.

جبار ودعا الشيي تميم مجلس األمن العتماد قرار حول حل الدولتين باالستناد إلى الفصل السابع إل
لألراضي الفلسطينية والبدء بمفاوضات سالم جادة إلقامة الدولة الفلسطينية  احتاللهاإسرائيل إنهاء 

راضي إلى بناء .  فالخطوات االنفرادية التي تقوم بها إسرائيل من مصادرة األ2961على حدود عام 
المجتمع الدولي إلى  ودعا األمير القطري المستوطنات لن تؤدي إلى حل عادل ودائم بين الطرفين.

 مساعدة الشعب الفلسطيني إلعادة بناء غزة.
42/9/4114القدس العرب ، لندن،   
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 الماض  آب/ أغسطس 11فلسطينيا  حضروا للعالج منذ  143وزارة الصحة التركية:  
( جريحًا 255أحضرت وزارة الصحة التركية، ): سلمى، بييق، أضا باش ،األناضول – أنقرة

( آب/ 22( مرافقًا لهم من قطاع غزة، إلى تركيا بواسطة طائرات إسعاف، منذ )225)فلسطينيًا، و
( جريحًا يتلقون العالج حاليًا 11وأفاد بيان للوزارة اليوم األربعاء، أن ) أغسطس الفائت، وحتى اآلن.

سطنبول، وأفيون قره حصار،  م، ( آخرين أنهوا عالجه42، وأن )وأزميرفي مستشفيات بمدن أنقرة، وا 
( الذين 11ويتوزع الجرحى الـ ) ( مقيمين في الفنادق.4( منهم عادوا إلى بلدهم، فيما بقي )42)

( 3( جريحًا في )29يتلقون عالجهم حاليًا في المستشفيات التركية، على المدن بالشكل التالي: )
فيون قره ( في مستشفيين بأ22( مستشفيات بإسطنبول، و)5( في )22مستشفيات بالعاصمة أنقرة، و)

 .بأزمير ( مستشفيات4( في )56حصار، و)
44/9/4114، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   

 
 "إسرائيلـ"يرفضون االعتراف ب %78: 4114نتائج استطال ع المؤشر العرب   

الذي نّفذه المركز العربّي  5024أظهرت نتائج استطالع المؤشر العربي لعام : ربحي عبد هللا
 بلًدا عربيًّا، انقساًما في تقييم الثورات العربّية. 24ياسات في الدوحة في لألبحاث ودراسة الس

من الرأي العاّم العربّي يرى أّن  %32العربية، فقد أظهرت النتائج أّن  األمةوفي الموقف من وحدة 
ْن تمايزت الشعوب العربّية بعضها، كما احتلت الو  اليات سّكان العالم العربّي يمثّلون أّمًة واحدًة، وا 

سرائيل المرتبتين األولى والثانية بوصفهما الدول األكثر تهديدا للعرب، في حين احتلت  المتحدة وا 
من مواطني المنطقة العربية يرفضون االعتراف  %31إيران المرتبة الثالثة، وبين المسح أن 

 بإسرائيل، ولم ينطلق هؤالء من مواقف ضد اليهود أو مواقف ثقافية في رفضهم.
دان التي جرى فيها االستطالع هي موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والبل

والّسودان، وفلسطين، ولبنان، واألردن، والعراق، والسعودّية، واليمن، والكويت، كما شمل عينًة من 
 ود التركية.لحدا قربركيا ولبنان واألردن وداخل األراضي السورية بتالُمهّجرين والالجئين السوريين 

42/9/4114، الشرق، الدوحة  
 

 أوباما: األوضا ع ف  الضفة الغربية وغزة غير مستدامة وال بديل عن حل الدولتين 
قال الرئيس األميركي باراك أوباما في خطابه أمام : القدس العربي –األمم المتحدة  -نيويورك

الواليات المتحدة لن تتخلى عن متابعة “ الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الـتاسعة والستين إن
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جهود تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين رغم أن االحتماالت تبدو صعبة وغير مشجعة 
وقد تدعو لليأس، وأن هناك العديد من اإلسرائيليين فقدوا أملهم وثقتهم بإمكانية تحقيق السالم وهم 

إن الوضع في الضفة الغربية وقطاع  وأضاف قائال ”.ما يجري في المنطقة من صراعات ندو هيشا
يقوم  واإلسرائيليغزة غير مستدام وال بد من المتابعة الجادة لتحقيق السالم بين الشعبين الفلسطيني 

وأكد أوباما أن الواليات المتحدة تؤمن  ألمن للشعبين.على أساس حل الدولتين التي تضمن العدل وا
ا لكن هناك حاجة ملحة لتحقيق السالم من أجل أمن إسرائيل ودول بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسه

المنطقة ولن توفر الواليات المتحدة جهدًا من أجل تحقيق هذا الهدف. وندد الرئيس األميركي 
بالزعماء العرب الذين طالما تجاهلوا قضاياهم الداخلية تحت ذريعة محاربة إسرائيل وا عطاء األولوية 

وقد ركز خطاب أوباما على  ية قائاًل إن نتائج هذه المفاهيم كانت كارثية.لحل القضية الفلسطين
الموضوع األهم بالنسبة للواليات المتحدة وهو موضوع محاربة اإلرهاب وبدء العمليات العسكرية ضد 

 .”داعش“الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
42/9/4114القدس العرب ، لندن،   

 
 زال خرابا بعد العدوانيقطا ع غزة ال : ية للصليب األحمرمدير عمليات اللجنة الدول 

أكد مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب األحمر لمنطقة الشرق األدنى والشرق األوسط روبير 
 يومًا من القتال بين جيش الحرب "اإلسرائيلي" والفصائل. 22مارديني، أن قطاع غزة بات خرابًا بعد 

بها في داخل الكيان واألرض الفلسطينية "سعيًا لتلبية االحتياجات  وأضاف مارديني عقب مهمة قام
الهائلة في قطاع غزة، تعمل اللجنة الدولية في الوقت الحاضر على زيادة ميزانيتها األولية 

تقريبًا لتبل  الميزانية اإلجمالية  %10 المخصصة لتلبية االحتياجات اإلنسانية هناك بنسبة
 مليون فرنك سويسري. 15. 5المخصصة لذلك بالتالي 

42/9/4114، الخليج، الشارقة  
 

 "حماس" تدرس خياراتها إذا فشلت حكومة الّتوافق 
 عدنان أبو عامر
في الوقت الذي بدأت فيه مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين الفلسطينّيين واإلسرائيلّيين الثلثاء في 

، ستبدأ مفاوضات فلسطينّية بين حركتي "فتح" ، للبدء بتطبيق اتّفاق وقف إطالق الّنار في غّزة55/9
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و"حماس" الستكمال ملّفات المصالحة، التي تّم التوّصل إليها في أبريل الماضي، وانبثق عنها تشكيل 
 حكومة الوفاق في أوائل يونيو الماضي.

، على وقع توّتر بين "فتح" و"حماس" أخذ 54/9لكن الحوارات الفلسطينّية ستبدأ األربعاء في 
، بسبب خالفات بينهما حول 56/3التنامي والتزايد فور انتهاء الحرب اإلسرائيلّية على غّزة في ب

ملّفات إعادة إعمار غّزة وتسليم رواتب موّظفي الحكومة الّسابقة، وهو ما ناقشه "المونيتور" في مقال 
 سابق.

 
 اجتما ع محبط 

ّن خالد مشعل، وهو رئيس المكتب السياسّي لـ"حماس" است ، 52/9بق بدء حوار القاهرة بقوله في وا 
خالل كلمته في احتفال اّتحاد علماء المسلمين في الّدوحة، أّنه ما إن وضعت حرب غّزة أوزارها حّتى 
بدأ الهجوم على "حماس"، لخلق أجواء من الّتراشق اإلعالمّي، و"حماس" ال وقت لديها لالنشغال 

ا إعمار غّزة، ولن نقبل بإهمال أّي ملف منها وال بإلغاء أّي بالمعارك الجانبّية، فلدينا أولوّيات أهّمه
 جزء نّصت عليه المصالحة.

 21/9ولقد قصد مشعل بالحملة على "حماس" ما سّرب عن لقاء جمع الّرئيس محمود عّباس في 
شخصّية من غّزة من القطاع الخاص، استمّر زهاء ساعتين، وتناولته  50بمقّر الرئاسة برام هللا مع 

 ائل اإلعالم المحلّية.وس
والتقى "المونيتور" بعدد ممن اجتمع مع عّباس، وأبلغه أحدهم أّن "اللقاء كان سلبّيًا ومحبطًا، ألّن 
الّرئيس أبدى عدم اهتمامه بالكارثة التي تمّر بها غّزة بعد الحرب، وفهمنا من حديثه أّن المصالحة 

سيطرة حكومة الّتوافق، ونصح المجتمعين بعدم ستكون في مهّب الّريح إن لم تسّلم "حماس" غّزة ل
الثّقة بما تعلنه "حماس" ألّنه يعرفها منذ عقود طويلة، وكان ما فهمه المجتمعون أّن المصالحة ليست 

 على سّلم األولوّيات لدى عّباس".
وقال مسؤول في حماس لـ"المونيتور": "إّن الحركة وصلها ما دار في اجتماع عّباس مع رجال 

ع الخاص، ولديها معلومات أخطر مّما ورد في اللقاء عن حال الاّلمباالة التي يتعامل بها القطا
عّباس مع غّزة، بما يتنافى مع كونه رئيسًا يمّثل كّل الفلسطينّيين، ال سّيما على مشارف حوارات 

ة الّتوافق، القاهرة، مّما يدفع الحركة إلى أن تكون على كامل الجهوزّية إلمكانّية انفراط عقد حكوم
 ألّنها حكومة عّباس وليست حكومة الكّل الفلسطينّي".
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: إّن الملف 55/9وهو ما دفع أمين سّر المجلس الثورّي في "فتح" أمين مقبول إلى القول في 
األساسّي في حوارات القاهرة سيكون تمكين حكومة الوفاق من أخذ دورها وبسط سلطتها في غّزة، مع 

مصير موظّفي "حماس"، ألّن السلطة ال تستطيع الّدفع لهم ألسباب مختلفة: استبعاد تسوية سريعة ل
دارّية ومالّية، مّتهمًا "حماس" بأّنها أخطأت في قراءة اتّفاق المصالحة.  سياسّية وا 

أكثر من ذلك، قال قيادّي فتحاوّي في اّتصال هاتفّي لـ"المونيتور": "إّن حماس لديها اإلمكانّية المادّية 
وّظفيها في غّزة رواتب حتى نهاية العام، بعد وصول دفعات مالّية لها من الخارج بعد انتهاء لتسليم م

الحرب، لم يذكر مصدرها، مّما يجعل "حماس" تتريث في تسليم السلطة في غّزة إلى حكومة الّتوافق، 
دأ ضّي المال وهذا يضع عقبة حقيقّية أمام حوارات القاهرة الجارية هذه األّيام. وفي الوقت الذي يب

 على "حماس" من الخارج، سيبدأ العّد التنازلّي النهيار المصالحة".
وحمل "المونتيور" هذا االّتهام إلى مسؤول كبير في "حماس" من الخارج، الذي أجاب قائاًل: "الحركة 
لن تستطيع أن تقف مكتوفة األيدي على عدم استالم موّظفي غّزة رواتبهم ألشهر عّدة، واستطاعت 

دبير شؤونها بتسليم نصف راتب لهم، فـ"حماس" تمتلك من البدائل التي تمنع وصول أهل غّزة ت
 وموظفيها إلى حال ال يرضاها أحد".

 
 سيناريوهات بديلة 

هذا الحديث ينسجم مع ما أعلنه عضو القيادة السياسّية في "حماس" محمود الزّهار خالل لقاء 
ونيتور"، حين وصف حكومة الّتوافق بأّنها تمّثل الفشل، حضره "الم 23/9سياسّي في غّزة عقد في 

الـ كونها لم تحّقق شيئًا على أرض الواقع. وفي حال لم تستطع الحكومة تحقيق أهدافها خالل األشهر 
 المقبلة، فإّن "حماس" ستعمل على إيجاد البدائل لها. 6

المونيتور" فقالت: "إّن حماس وتحّدثت شخصّية كبيرة في غّزة محسوبة على تّيار المستقّلين لـ"
تتواصل في اآلونة األخيرة مع عدد من القوى السياسّية والشخصّيات االعتبارّية للتباحث في م الت 
الوضع الفلسطينّي في غّزة، تحّسبًا إلمكانّية حصول انتكاسة في ملف المصالحة، وخشية من العودة 

، مستبعدًا أن تقدم "حماس" 5001ّية منذ عام إلى سنوات االنقسام التي عاشتها األراضي الفلسطين
 على تسليم السلطة في القطاع كبادرة حسن نوايا".

وشّن نائب رئيس الحكومة السابق في غّزة زياد الظاظا هجومًا غير مسبوق على حكومة الّتوافق في 
تقديم كّل الّدعم خالل لقاء تلفزيونّي، ودعاها إلى الّرحيل ما لم تقم بواجبها تجاه أهل غّزة، و  21/9
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ذا لم تستطع القيام بواجبها فلترحل، وسنشّكل غيرها، ألّنها عّززت االنقسام الفلسطينّي،  الممكن، وا 
 وصنعت انقسامًا جديدًا.

وأخيرًا، علم "المونيتور" من مصادر في "حماس" أّنها "تجري مشاورات مكثّفة مع أوساط فلسطينّية 
وعدم المسؤولّية من قبل الّرئيس، والبحث في سيناريوهات من أهّمها: النتشال غّزة من حال الاّلمباالة 

الشروع بإمكانّية تشكيل حكومة وحدة وطنّية بديلة عن حكومة الّتوافق القائمة، بسبب سياسة اإلبطاء 
في تنفيذ مهّماتها، ووضع العصا في دواليب المصالحة، واختالق الذرائع، بجانب خيارات أخرى قد 

"حماس"، ولم تذكرها المصادر، لكّنها ما زالت قيد التشاور في أروقة الحركة القيادّية، ال تفّضلها 
 حّتى يتّم إنقاذ غّزة وأهلها".

44/9/4114المونيتور،   
 
سرائيل    العدوان المشترك واستراتيجيةأميركا وا 

 نبيل السهلي
دارات األميركية المتعاقبة التي ال يختلف اثنان بشأن العالقة اإلستراتيجية التي تربط بين إسرائيل واإل

ترسخت خالل العقود الستة الماضية، نظرا للدور الذي لعبته إسرائيل في إطار المصالح األميركية 
الشرق أوسطية، وقد تكشفت تلك العالقة أكثر من أي وقت مضى خالل العدوان اإلسرائيلي األخير 

 على غزة.
إدارة أوباما إزاء المجازر التي ارتكبها الجيش  ويمكن للمتابع أن يتلمس ذلك من خالل مواقف

 اإلسرائيلي في قطاع غزة، وهي مواقف تؤكد مدى الشراكة األميركية اإلسرائيلية في العدوان.
فمنذ اليوم األول للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة المحاصر لم تتوقف وسائل اإلعالم األميركية 

ئيلي الذي يعتبر القصف اإلسرائيلي لغزة من قبيل الدفاع عن المختلفة عن الدفاع عن الموقف اإلسرا
النفس، وأبعد من ذلك قامت بعض وسائل اإلعالم األميركية بعملية تضليل إعالمي ممنهجة، حيث 
سلطت الضوء على حالة الخوف بين اإلسرائيليين بسبب ردة الفعل الفلسطينية، دون ذكر للضحايا 

والشيوخ والنساء منهم، فضال عن ذلك لم تتوقف اإلدارة األميركية من الفلسطينيين وخاصة األطفال 
 سلحة المتطورة والقذائف القاتلة.عن تزويد آلة البطش اإلسرائيلية باأل

 

 دعم لوجست 
أكد متابعون استنادا على حقائق نشرتها وسائل إعالم إسرائيلية خالل العدوان على غزة أن إدارة 

العدوان، سواء في قتل أطفال غزة، أو في عملية تدمير البنى التحتية أوباما هي شريكة إسرائيل في 
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ومدارس ومراكز أونروا الصحية في قطاع غزة خالل العدوان المستمر، حيث زودت اإلدارة األميركية 
الجيش اإلسرائيلي بعدة أنواع من الذخائر وقذائف الهاون، ويعتبر ذلك مشاركة أميركية مباشرة في 

 وخاصة األطفال والنساء في قطاع غزة.قتل المدنيين 
والالفت أنه قد تّم تزويد الجيش اإلسرائيلي باألسلحة والعتاد العسكري األميركي من المستودعات 

 العسكرية األميركية الموجودة في فلسطين المحتلة.
نذ فضال عن الدعم العسكري أشارت بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن إدارة أوباما قامت م

اليوم األول للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة بتحويل ماليين الدوالرات لتحصين نظام القبة 
الفوالذية، وتمكينه من صد صواريي المقاومة الفلسطينية، ومنعها من الوصول إلى العمق االستيطاني 

قتصاد من أجل اإلبقاء على ا -في المستوى المالي-اإلسرائيلي، ناهيك عن الدعم األميركي 
 إسرائيلي قوي داعم للعدوان واستمراره على الفلسطينيين في غزة.

ولم يكن التوجه األميركي القاضي بدعم إسرائيل على كافة المستويات االقتصادية والسياسية 
والعسكرية حديث العهد، حيث أسقط الفيتو مشاريع قرارات عديدة كانت ستدين الممارسات والسياسات 

شعب الفلسطيني، ناهيك عن الدعم العسكري والمالي المستمر في التطور منذ اإلسرائيلية ضد ال
 عقود خلت.

 

 إسترتيجية عليا
لم تكن الشراكة األميركية اإلسرائيلية في العدوان على الشعب الفلسطيني حديثة العهد، أي منذ 

مع اإلستراتيجية  2943العدوان األخير على غزة، بل تجاوبت اإلدارات األميركية المتعاقبة منذ عام 
التي تقوم على تطوير التحالف مع إسرائيل وترسيخه في مختلف الميادين السياسية واالقتصادية 

 والثقافية والدبلوماسية.
وقد تجلى ذلك بالدعم األميركي إلسرائيل في أروقة المنظمة الدولية واستخدام الفيتو ضد أي محاولة 

د الشعب الفلسطيني األعزل، وقد اتضح التوجه األميركي الستصدار قرار يدين ممارسات إسرائيل ض
لدعم إسرائيل خالل فترة االنتفاضة، وقبل ذلك الضغط األميركي على المنظمة الدولية التي ألغت 

سرائيل.  القرار الذي يوازي بين العنصرية وا 
إلسرائيل، فحلت  بيد أن المساعدات األميركية إلسرائيل برزت بكونها األهم في إطار الدعم األميركي

تلك المساعدات العديد من األزمات االقتصادية اإلسرائيلية أو حدت منها على األقل، ناهيك عن 
 أثرها الهام في تحديث اآللة العسكرية اإلسرائيلية وتجهيزها بصنوف التكنولوجيا األميركية المتطورة.
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( بنحو 5024-2943الفترة ) وفي هذا السياق قدرت قيمة المساعدات األميركية إلسرائيل خالل
قيمة المساعدات  %40هي قيمة المساعدات العسكرية،  %60مليار دوالر، منها نحو  229

مليار دوالر  255االقتصادية، ومن المقدر أن تصل قيمة المساعدات األميركية إلسرائيل إلى نحو 
 .5022بحلول 

 

 تحول ف  الشراكة
ميركية إلسرائيل تقتصر على المساعدات االقتصادية كانت المساعدات األ 2961الالفت أنه قبل 

غير من أهمية إسرائيل في اإلستراتيجية  2961فقط، بيد أن توسع إسرائيل في األراضي العربية عام 
األميركية في منطقة الشرق األوسط، واعتبر العام المذكور منعطفا تاريخيا بين المرحلة التي كانت 

في إطار المصالح األميركية، وبين المرحلة التي أصبحت فيها تؤدي  تؤدي فيها إسرائيل دورا مهما
 الدور الرئيسي لتحقيق مصالح الواليات المتحدة األميركية في الشرق األوسط.

وهي السنة  2914وتبعا لذلك أخذت نسبة المساعدات العسكرية بالتزايد حيث بلغت ذروتها في 
سرائيل خالل الفترة التي تلت نكسة يونيو/حزيران وذلك القياسية للمساعدات العسكرية األميركية إل

 في الجبهتين المصرية والسورية. 2915لتعويضها خسارتها في حرب أكتوبر/تشرين األول 
وقد ازدادت المساعدات األميركية الحكومية إلسرائيل مع زيادة االعتماد األميركي على دورها في 

 304مليونا و 21( إلى 2935- 2912ل الفترة )الشرق األوسط، فوصلت قيمة المساعدات خال
قياسيا خالل تلك  2919مساعدات عسكرية، وكان الدعم العسكري في  %66.5آالف دوالر، منها 

 من إجمالي المساعدات في السنة المذكورة. %35الفترة فبل  
ض إسرائيل عن ومرد هذا االرتفاع في نسبة المساعدات العسكرية المحاوالت األميركية الحثيثة لتعوي

قامة قواعد عسكرية ومطارات إسرائيلية فضال عن  انسحابها من شبه جزيرة سيناء المصرية، وا 
رادارات لمراقبة المناطق العربية المحيطة بإسرائيل بعد اتفاقات كامب ديفد التي وقعت بين رئيس 

عاية الرئيس األميركي مصر األسبق أنور السادات ومناحيم بيغن رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق بر 
 األسبق جيمي كارتر.

 21استمرت الواليات المتحدة في دعمها المالي والعسكري إلسرائيل فوصلت قيمة ذلك الدعم إلى 
(، إذ قدمت الواليات المتحدة األميركية 2933 - 2935ألف دوالر خالل الفترة ) 319مليونا و

مليون دوالر، وذلك  2200بلغت قيمتها نحو  2932مساعدة اقتصادية طارئة إلسرائيل خالل العام 
إلنقاذ االقتصاد اإلسرائيلي من أزمات التضخم التي بلغت أعلى معدالت في تاريي إسرائيل، وتوالت 

( وبنفس الوتائر السابقة، رغم اندالع 5024 - 2939المساعدات األميركية إلسرائيل خالل الفترة )
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الشرق أوسطي، من جهة وانهيار االتحاد السوفياتي السابق حرب الخليج الثانية وتغير دور إسرائيل 
 من جهة أخرى.

مليار دوالر، بواقع ثالثة  13وبلغت قيمة تلك المساعدات التراكمية خالل الفترة المذكورة نحو 
مليارات دوالر سنويا، منها مليار ومائتا مليون دوالر على شكل مساعدات اقتصادية، ومليار 

 الر هي قيمة المساعدات العسكرية السنوية.وثمانمائة مليون دو 
وقد قدمت الواليات المتحدة بداية عقد التسعينيات من القرن المنصرم مساعدات اقتصادية إضافية 
الستيعاب المهاجرين اليهود من دول االتحاد السوفياتي السابق إلى فلسطين المحتلة، والذين تجاوز 

ألف يهودي، كما قدمت أميركا مساعدات عسكرية طارئة مليونا ومائتي  5024مجموعهم حتى بداية 
 بحجة تعويض إسرائيل عن ما يسمى أضرار حرب الخليج الثانية.

ولم تتوان إدارة أوباما ولو للحظة عن تقديم دعمها السياسي والمالي والعسكري والدبلوماسي 
خير على قطاع غزة واإلعالمي إلسرائيل فيما بعد، وقد توضح ذلك بشكل جلي خالل العدوان األ

العدوان اإلسرائيلي األميركي المشترك  استراتيجيةالذي أصاب البشر والحجر، األمر الذي أكد ويؤكد 
 على الشعب الفلسطيني، ولهذا لم تكن أميركا يوما مع حقوق الفلسطينيين رغم عدالة تلك الحقوق.

44/9/4114، الجزيرة نت، الدوحة  
 

 سنة جديدة نظام إقليم  جديد 
اموس هارئيلع  

حادثتان أمنيتان في اليوم الذي سبق آخر السنة العبرية المنصرمة كفيالن بان يدال على ما يبدو 
في السنة الجديدة. في الضفة  إسرائيل أمامهمن الواقع االستراتيجي الذي ستقف  أيضاعلى شيء ما 

مخربي  األمنت أذرع ، قتلوالمضنىالمتأخرة للصيف الطويل  اإلنهاءالغربية، في نوع من خطوة 
يالحماس المشبوهين باختطاف وقتل الفتيان الثالثة غيل عاد شاعر، نفتالي فرنكل  يفرح في  وا 

في هضبة الجوالن فقد أسقطت منظومة الدفاع الجوي طائرة  أماغوش عصيون في شهر حزيران. 
 الجوي. إسرائيلمجال  إلىقتالية سورية اجتازت الحدود، بالخطأ على ما يبدو، فدخلت 

هذه بعيدة عن أن تكون الصورة الكاملة. فقد بدأت السنة الجديدة في ظل توتر متصاعد في الساحة 
 اإلسرائيليحطام طائرة بدون طيار للجيش  األسبوعالشمالية. حزب هللا، الذي جمع رجاله في نهاية 

عتبر في تحطمت في جنوب لبنان، غير سياسته ويحاول تحديد سقف رد فعل عنيف لكل خطوة ت
 للوضع الراهن. إسرائيلينظره كخرق 
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المساعي لمحاولة تحقيق  اآلنتوترا ونزفا في السنة الماضية، تستأنف  األكثرفي قطاع غزة، الساحة 
استقرار للوضع من خالل وقف نار طويل المدى. ومع أن االستخبارات ال تشخص حاليا خطرا فوريا 

تعقيدا مما كان في الماضي. فالساحات  أكثرالواقع الشتعال واسع في احدى الجبهات، يبدو أن 
في  اإلسرائيليالنسبي الذي تمتع به معظم الجمهور  واألمن – باألخرىالمختلفة تتداخل الواحدة 

اكثر هشاشة  اآلن، والتي كان فيها مستوى التهديد الفوري متدن للغاية، يبدو منذ األخيرةالسنوات 
 وآنية بكثير مما كان في الماضي.

حزيران، نجحوا في  25أعضاء خلية حماس من الخليل، الذين اختطفوا وقتلوا الفتيان الثالثة في 
من مئة يوم. قائد الخلية، حسام القواسمي، اعتقل  أكثرعلى مدى  اإلسرائيليةالتملص من المطاردة 

اما  .األردن إلىتموز، حين كان يوشك على الفرار  22في مخيم شعفاط لالجئين في القدس في 
 أماكنمروان القواسمي وعامر ابو عيشة، اللذين حسب المخابرات نفذا العملية، فقد غيرا عدة 

مكثا في قبو صغير،  األخيريناختباء، بينها حفر مجاري في منطقة الخليل. وفي الشهر والنصف 
رجل بعرض متر واحد وطول ستة أمتار، داخل منجرة لنشيط حماس في شمالي الخليل. وقد اعتقل ال

 أول أمس، وعلى حد قول المخابرات اعترف لدى التحقيق معه على مكان اختباء المخربين.
. عندما أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمطاردة أحدا يفاجئما حصل بعد ذلك ال ينبغي أن 

 القاتلين، كان االفتراض انهما لن يمسك بهما على قيد الحياة.
ن ببندقيتين ومسدسين وفي االستخبارات قدروا بانهما سيحاوالن عيشة مسلحي وأبووكان القواسمي 

، على فرض أن قدرهما محتوم األمنليهما قوات إفي الضفة قبل أن تصل « استشهاد»تنفيذ عملية 
 على أي حال.

وقد بقيا مخلصين للفكرة التي يتبناها الذراع العسكري في الخليل والتي تقضي بان معظم المطلوبين 
، أدارا )حسب رواية األمرقتال حتى الموت، على تسليم أنفسهم. وعندما فهما بان قضي سيفضلون ال

، اإلسرائيلية، قتال في نهايته. من زاوية النظر «يمم»الجيش والمخابرات( اشتباكا مع مقاتلي وحدة 
جهة تعريض حياة المقاتلين للخطر في موا إلىكان االعتبار هنا المنطقي تماما: ال يوجد سبب يدعو 

أن يكون في الطرف  أيضامسلحين، مشبوهين بالقتل، يصرون على مواصلة القتال. ومشكوك 
 بالشكل الذي انتهت فيه القضية. فوجئ أحدالفلسطيني 

ذات الصلة:  األمن أذرعفي الجهود الواسعة للعثور على القواسمي وابو عيشة، شاركت كل 
 المخابرات، الجيش والشرطة.
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فالساعات التي مرت  – اإلسرائيليلفعل البطيء على نحو خاص في الطرف واستغل الرجالن رد ا
الشرطي وبعدها  200عدم استغالل المكالمة الهاتفية من الفتيان الى مركز الطوارىء  أعقابفي 

للتملص من ساحة الجريمة  – اإلسرائيلياالستيقاظ المتأخر حتى بدء مساعي التفتيش من الجيش 
تال الفتيان ودفنا جثثهم. وال يزال، فان الفترة الزمنية الطويلة التي مرت صدعت بعد أن اطلقا النار فق

في الضفة الغربية. وتبين أنه  إلسرائيلالسيطرة االستخبارية والعملياتية المطلقة  أسطوريةقليال من 
 حتى عندما تكون هوية المشبوهين معروفة، وتكون السلطة الفلسطينية تقدم هنا وهناك المساعدة،

 فان المطاردة كفيلة بان تكون لزمن طويل.
من الضفة وقيادة حماس  –نهائيا تتعلق بالعالقة التي بين خلية االختطاف  إيضاحهامسألة لم يتم 

شعبة االستخبارات والمخابرات الى التقليل من أهمية هذه  أوساطفي قطاع غزة. في البداية مالت 
مطرودي صفقة شاليط الذي  أحدسمي، قائد الخلية، هو العالقة. وتبين الحقا أن شقيق حسام القوا

قطاع غزة ويعمل هناك بتكليف من قيادة العمليات في حماس، بمساعدة صالح العاروري،  إلىانتقل 
شيكل  ألف 550مسؤول المنظمة الذي ترك الضفة ويتواجد حاليا في تركيا. وتلقى حسام القواسمي 

 ف.من أخي، استخدم بعضها لعملية االختطا
توجيهات عامة من غزة،  إلىبان الخلية الخليلية عملت استنادا  إسرائيلومع ذلك، يقدرون في 

ولم  –الستغالل الفرص لعملية اختطاف من اجل تحرير المزيد من السجناء مثلما في صفقة شاليط 
نسيق مع تنفذ أمرا مفصال لتنفيذ عملية في توقيع محدد. وفي المخابرات يشتبهون بان العاروري، بت

القيادة في غزة، يوجه من بعيد مزيدا من الخاليا في الضفة ذات الهدف المزدوج: الحاق خسائر 
وهز استقرار حكم السلطة الفلسطينية في المناطق. وهذا ميل يقلق على أي حال القيادة في  بإسرائيل

يقا لتحقيقات نشيط حماس رام هللا. فبعد أن زار رئيس المخابرات، يورام كوهين، القيادة وهو يحمل توث
الماضي واعترف بتخطيط مؤامرة ضد السلطة، غضب الرئيس  أيارفي  إسرائيلالذي اعتقل لدى 

 لقائهما في قطر.في الفلسطيني محمود عباس جدا لدرجة أنه اصطدم مباشرة مع خالد مشعل 
فد المشترك للسلطة الو  إرسال إللغاءوكاد مقتل المخربين االثنين يستخدم من الفلسطينيين كذريعة 

على وقف نار طويل المدى في  إسرائيلالقاهرة، الستئناف المحادثات غير المباشرة مع  إلىوحماس 
الوفد، ولكن االتصاالت تجري االن على مستويات عمل اقل ارتفاعا  أرسلقطاع غزة. وفي النهاية 

، بعد رأس السنة أعظمية وتتركز على تحديد جدول أعمال المفاوضات. والنية هي الستئنافها بجد
، تتعلق األبعدكسب الوقت وضمان استمرار الهدوء في القطاع. المشكلة، في المدى  األثناءوفي هذه 

. فالسلطة توضح لسكان اإلعماربالحصار االقتصادي على غزة والبطء الذي تجري فيه مساعي 
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القطاع. كما  إعماريضمن  في معابر الحدود لن أجهزتهاغزة، صبح مساء، بانه بدون تواجد رجال 
القطاع  إلى إسرائيلومصر تتصرفان وكأن لديهما الوقت رغم أن حركة الشاحنات من  إسرائيلأن 

 عبر معبر كرم سالم، تكاد تتضاعف. وبدون تسوية أوسع، فان العنف على الحدود قد يستأنف.
 

 الجبهة الشمالية
. 2932مرة منذ  ألولة قتالية سورية، صاروخ باتريوت طائر  أمسصباح  أسقطفي هضبة الجوالن 

متر من غربي الحدود. في هذه المرحلة  300الروسية، وصلت حتى  54الطائرة، من طراز سوخوي 
نحوهما فتم  أطلقشخص الطياران على ما يبدو بانهما أخط  وبدآ يتراجعان. ولكن الصاروخ كان قد 

 السورية. األراضيت في اعتراض الطائرة فيما تمكن الطياران من النزول بالمظال
الثوار  أهدافبقدر ما هو معروف لم يكن هنا خرق مقصود. فالطائرة كانت في طلعة هجومية ضد 

ال تأخذ مخاطرات في مثل هذه الحاالت.  إسرائيلفي الجانب السوري من الحدود في الجوالن. ولكن 
من معسكر  –ما  أحديقرر فالوضع في الجانب السوري غير مستقر لدرة أنه ال يمكن معرفة متى 

. وبينما يمكن التجلد هنا اإلسرائيلية األراضيتنفيذ عملية في  –مقرب من منظمات الثوار  أو األسد
من الحدود، ولكن ليس على اختراق  اإلسرائيليغير مقصود الى الجانب « تسلل»وهناك على 

لتدخل. وأنهت منظمات المعارضة على عدم ا إسرائيلطائرة. وفي المعارك بين الثوار والنظام تجتهد 
، باستثناء منطقة جبل إسرائيلفي المئة من منطقة الحدود مع  90المختلفة مؤخرا السيطرة على نحو 

 الشيي، والجيب المجاور حول قرية الخضر الدرزية.
. أيضاتعقيدا حيث يتداخل فيها حزب هللا في الحدود اللبنانية  أكثرالصورة في الشمال  أصبحتلقد 
مع « حساب قديم، حساب جديد وحساب متجدد»عن  األخيرةيتحدث زعماء المنظمة في السنة و 

ويقصدون ما تفسره شعبة االستخبارات كتغيير في السياسة، نهاية التجلد على ما يعتبرونه  – إسرائيل
ال ، في حادثة نالت هنا انتباها قليأيلول 2عليها مسؤولية. في  إسرائيلكخطوات عسكرية ال تأخذ 

فقط، قتل خبير متفجرات من حزب هللا في انفجار منشأة تجسس انكشفت في جنوب لبنان. وفي 
من ذلك سقطت طائرة  أسبوعينبتفجير من بعيد للمنشأة بعد انكشافها. بعد  إسرائيللبنان اتهموا 

 فوق مرجعيون. إسرائيليةصغيرة 
عن سلسلة عمليات على حدود  مسؤولون منذ بداية السنة األسدحزب هللا ومنظمات في معسكر 

. إسرائيليةعدوانية  أعمالفي هضبة الجوالن، شرحت كرد فعل من جانبهم على  وباألساساللبنانية، 
. يخيل أن تصريحات كبار األعيادسابقة تستلزم تأهبا خاصا في الشمال، مع دخول موسم  أيضاهذه 
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الحفاظ على الهدوء في الحدود  إلىة عن الحاج األخيرين األسبوعينفي  اإلسرائيليرجاالت الجيش 
 .أيضاليها على هذه الخلفية إالسورية واللبنانية وعلى خطط حزب هللا، يجب أن ينظر 

في  اآلنما أخذنا باالعتبار ما يحصل  إذاهي فقط عرض جانبي  إسرائيلان التطورات على حدود 
ومنظمات القاعدة. في هذا سوريا وفي العراق، حيث بدأ الهجوم الجوي الكبير ضد قوات داعش 

جانب الواليات المتحدة، التي تقود التحالف الدولي الذي يضم عدة  إلىنفسها  إسرائيلالصراع، تضع 
تتركز في نقل المعلومات االستخبارية، ولكن عندما يكون في  اإلسرائيليةدول عربية. والمساهمة 

، فانه يمكن أيضاوحزب هللا  إيران المعسكر الذي يقاتل ضد داعش، بشكل غير مباشر وبتحفظ ما،
 أن نرى في ذلك دليال آخر على الجلبة الشرق اوسطية الحالية.

من الماضي، الى  أكثر، اإلقليميالسنة التي في نهايتها انزلق عدم االستقرار « تشعاه»لقد كانت 
ان التنظيم ال ، فاإلسرائيليين. فرغم ذكرى داعش المتكرر في خطابات المسؤولين أيضا إسرائيلحدود 

في ذبح الشيعة والعلويين  أكثريركز اهتمامه في هذه المرحلة على ما يجري هنا بل هو غارق 
من عدد كبير من المتغيرات  اآلنيتشكل  اإلقليميالغربيين. وال يزال فان الواقع االستراتيجي  وأحيانا

 سنة القريبة القادمة.في ال إسرائيللدرجة أنه سيكون صعبا جدا التوقع كيف وكم سيؤثر على 
44/9/4114هآرتس   
42/9/4114القدس العرب ، لندن،   

 
 :كاريكاتير 

 

 
42/9/4114الحياة الجديدة، رام هللا،   


