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 أمام الجمعية العامة تصريحات الخارجية األمريكية حول خطاب عباس ترفضالسلطة  

عضو اللجنة أن  ،رام هللا من 23/9/2104، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 
تحدثة باسم الخارجية التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال إن تصريحات الم

األميركية جنيفر بساكي، حول خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
 "تصريحات غير الئقة وغير مسؤولة، ومرفوضة". 

وأكد عريقات في حديث لـ "وفا": أن خطاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ارتكز إلى ستة 
رب اإلبادة التي تمارسها الحكومة اإلسرائيلية على أبناء شعبنا الفلسطيني أبعاد: البعد األول: إدانة ح

ننا سنسعى إلى مساءلة ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم، ولن نسمح لهم باإلفالت  في قطاع غزة، وا 
من العقاب، وعلى العالم محاسبتهم ومساءلتهم على جرائمهم، مؤكدًا حق شعبنا في الدفاع عن نفسه. 

الثاني: ارتكز خطاب الرئيس على المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نقطة ارتكاز لتحقيق البعد 
، 2991إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 

تندة واستمرار بناء مؤسسات الدولة المحصنة بحقوق اإلنسان، وصون الحريات وحرية المرأة، والمس
 إلى سيادة القانون، والسيادة الواحدة، والسالح الشرعي الواحد. 

البعد الثالث: ركز على وجوب قيام مجلس األمن بإصدار قرار يحدد سقفا زمنيا ملزما لالحتالل 
قامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسالم إلى جانب  اإلسرائيلي، وا 

 دولة إسرائيل. 
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البعد الرابع: أكد وجوب استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل حول كافة قضايا الحل النهائي من 
دون استثناء، بدءًا بترسيم الحدود وبعيدًا عن مربعات المفاوضات التي تعقد لمجرد المفاوضات والتي 

 تدور في حلقة مفرغة.
سات والمواثيق والمعاهدات البعد الخامس: ارتكز على حق فلسطين باالنضمام إلى المؤس 

والمنظمات والبروتوكوالت الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، على اعتبار مكانة فلسطين 
 القانونية، فهي دولة تحت االحتالل. 

رفض فلسطيني البعد السادس: ركز على وجوب دحر اإلرهاب ومكافحته بكل أشكاله، ودعا إلى 
رهاب، والذ  يعتبر استمرار االحتالل اإلسرائيلي أحد أهم منابعه. وأكد تجفيف مستنقعات التغذية لإل

عريقات أن العناصر التي وردت في خطاب الرئيس القت ترحيبا واستحسانا من جميع أعضاء 
 المجتمع الدولي باستثناء الحكومة اإلسرائيلية والمتحدثة باسم الخارجية األميركية. 

إلى إعادة النظر في مواقفها واالنتصار للقانون الدولي، وتأييد مشروع  ودعا عريقات اإلدارة األميركية
 الذ  سيعرض على مجلس األمن الدولي. العربي-القرار الفلسطيني 

عبرت عن أسفها ودهشتها الفلسطينية وزارة الخارجية  أن، 29/9/2104األيام، رام هللا،  وأوردت
األميركية، وقالت: إن هذه التصريحات "تؤكد مرًة واستيائها من تصريحات الناطقة باسم الخارجية 

أخرى على أن الواليات المتحدة تضع نفسها محامية للدفاع عن إسرائيل بشكل أتوماتيكي، حتى لو 
كانت إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، قد ارتكبت جرائم متنوعة كما حدث مؤخرًا في قطاع غزة قد 

قوق اإلنسان إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية". ترتقي حسب قول مؤسسات دولية في ح
وأضافت: إن مثل هذه التصريحات المدافعة عن الجرائم اإلسرائيلية إنما تضر بأميركا على مستوى 
مكانية أن تبقى راعية غير منحازة لعملية السالم. وهذه القراءة الخاطئة ليست ذات القراءة  العالم وا 

وب المنطقة، كما أن مثل هذه التصريحات في الدفاع المستميت عن جرائم أبناء شع يقرأهاالتي 
إسرائيل هي التي توّلد تلك األجواء المعادية ألميركا في المنطقة وفي العالم. وأضافت، إن "هذه 
التصريحات تعبر عن قراءة خاطئة ومتسرعة لخطاب الرئيس، فلقد أشار السيد الرئيس في خطابه 

وضع الفلسطيني تحت االحتالل، وشخَّص أبعاد ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة إلى حالة وصفية لل
 باالحتالل، بهدف استئصال الوجود الفلسطيني من األرض الفلسطينية.

وكان من المفترض قراءة الخطاب في سياقه التاريخي منذ بدايات النكبة وحتى يومنا هذا، معرجين  
ائيلي األخير على شعبنا في قطاع غزة، لكي تتحدد معالم في ذات الوقت على العدوان اإلسر 

 وعناصر ذلك االحتالل اإلسرائيلي وأهدافه اإلحاللية االستئصالية. وعدم قراءة الخطاب ضمن هذا
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السياق إنما يعكس قراءة سطحية تهدف إلى اإلضرار بأية جهود دولية نرحب بها فلسطينيًا للتوصل 
 حتالل الممتدة ألكثر من أربعة عقود".إلى اتفاق سالم ينهي حالة اال

إبراهيم، أن كامل  نقاًل عن مراسلهاالقدس المحتلة من  29/9/2104الرأي، عمان، وأضافت 
لمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اعتبر ان على الواليات المتحدة إثبات جديتها في ا

بل أن تعرب عن غضبها معقبا بذلك على غضب الفلسطينية ق لألراضيإنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
 الخارجية األمريكية من كلمة ابو مازن أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة.

وأضاف أبو ردينة أن السلطة الفلسطينية لها الحق الكامل في طلب إنهاء االحتالل أمام األمم 
ضوية غير الدائمة في المنظمة المتحدة الفتًا الى أن السلطة ستطلب منح دولة فلسطين مكانة الع

 الدولية في الدورة المقبلة.
 

 خطاب عباس باألمم المتحدة كان بمثابة إعالن شهادة وفاة لنهج المفاوضات :البرغوثي مصطفى 

شدد األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي : عبدهللا رّيان -رام هللا 
ن تفرض الخنوع على الشعب الفلسطيني وتحاول أن تدّجن الناس وتمنعهم على أن إسرائيل تريد أ

من االنتفاضة ضدها ومقاومتها، وتريد أن تفرض واقعًا جديدًا مضمونه تكريس الضم واالستيطان 
 والتهويد.

مشيرًا إلى أن خطاب الرئيس محمود عباس األخير في األمم المتحدة كان بمثابة إعالن شهادة وفاة 
ال يمكن االستمرار في الوضع الحالي إال ببديل استراتيجي جديد »مفاوضات السابق، مضيفًا: لنهج ال

عماده المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات وتعزيز الصمود الوطني وتوحيد الصف 
 «.الفلسطيني وتغيير ميزان القوى لصالح القضية الفلسطينية

برأيي »الثالثة جارية، وتجاوزت مرحلة الشرارة االولى، مضيفًا وأشار البرغوثي إلى أن االنتفاضة 
االنتفاضة بدأت ولكنها تجر  بوتيرة أقل من السابق وعلى شكل موجات، ولكنها بدأت ووصلت ذرى 
فظيعة خالل العدوان على غزة، ولكن الطابع هذه المرة مختلف، بمعنى أنها تجر  على شكل 

برغوثي ضرورة أن تكون االنتفاضة الجديدة ذات طابع شعبي وأكد ال «.موجات ستتصاعد كل يوم
حول القدرة الفلسطينية على التحكم بشكل هذه « البيان»أساسه المقاومة الشعبية. وردًا على سؤال 

هذا ممكن فقط في حالة واحدة إذا تشكلت ثورة من قيادة فلسطينية موّحدة »االنتفاضة قال البرغوثي: 
 «.د  لتفعيل منظمة التحريرالقيا اإلطارعبر دعوة 

 29/9/2104البيان، دبي، 
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 الحمد هللا: ملتزمون بكل االتفاقات مع النقابات والضائقة سبب تأخير التنفيذ 

لندن: أكد رئيس الوزراء رامي الحمد هللا احترام الحكومة والتزامها بكافة االتفاقيات الموقعة مع 
 تمر بها الحكومة تؤخر تنفيذ جزء منها.النقابات، مشيرا الى الضائقة المالية التي 

وشدد رئيس الوزراء خالل اجتماعه مع الهيئة اإلدارية لنقابة الموظفين العموميين، بحضور وزير 
المالية شكر  بشارة ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، على ضرورة تضافر الجهود كافة 

القيادة في معركتها في المحافل الدولية  واستمرار الحوار ما بين النقابات والحكومة، ومساندة
 والضغوطات التي تمارس عليها.

وحرية العمل النقابي، من خالل التنسيق والمشاورات الدائمة بين كافة  الديمقراطيةوأكد على مبدأ 
 األطراف.

 29/9/2104القدس العربي، لندن، 
 

 المعارضة السوريةب ضاءألعالسلطة تلغي جوازات السفر التي تم منحها ": العربي"القدس  
رائد الحلبي: قالت مصادر في المعارضة السورية ان قرارا صدر عن الرئيس الفلسطيني  ياسين-حلب

بارزين في المعارضة  ألعضاءمحمود عباس يقضي بسحب جميع جوازات السفر التي تم منحها 
 السورية.

معارضة السورية جوازات سفر واضافت المصادر ان السلطة الفلسطينية منحت العديد من اعضاء ال
فلسطينية لتسهيل حركتهم خاصة الذين انتهت صالحية جوازات سفرهم السورية اضافة الى اخرين 

 كنوع من التكريم.
 29/9/2104القدس العربي، لندن، 

 
 سيوف الحق في عالم الحرية تبحث كيف تحرركم: سعي حماس لتحرير األسرى يؤكدهنية  

ائـــب رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس رئـــيس الـــوزراء األســـبق، أن غـــزة: أكـــد إســـماعيل هنيـــة ن
  الحركة تبحث عن كيفية تحرير األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.

وقــال خــالل زيارتــه ألســير فلســطيني أطلــق ســراحه بعــد عشــر ســنوات مــن االعتقــال، ان األســرى هــم 
 "سيوف الحق التي نقاتل بها وما زلنا ". 
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شير إلى عمل المقاومـة علـى تحريـرهم "إن سـيوف الحـق فـي عـالم الحريـة تبحـث كيـف وأضاف وهو ي
ن شاء هللا سنلتقي بكم قريبا".  تحرركم، وا 

 29/9/2104، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"حماس: ال وجود لمشاورات للتفاوض مع  
 جددت حركة حماس موقفها الرافض للتفاوض بصورة مباشرة مع )إسرائيل(.: غزة
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى في تصريح لـ "الرسالة نت"، و 

األحد، إن "حركته ال تنظر إلى طريق المفاوضات مع إسرائيل كمخرج لحل الصراع واستعادة 
 الحقوق".

وأوضح موسى أن "المفاوضات ُجربت ولم ينتج عنها شيء لصالح القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى 
 ما تتداوله وسائل اإلعالم حول استعداد الحركة للتفاوض مع )إسرائيل( عاٍر عن الصحة. أن

وشدد على أن حماس تسير وفق نهج المقاومة الذ  يمثل المخرج الوحيد إلنهاء االحتالل عن 
 فلسطين، مؤكدا أن حركته تفكر فقط في تطوير المقاومة وحمايتها لمواجهة االحتالل وغطرسته.

ى: "بالمقاومة فقط نخضع االحتالل لشروطنا، أما المفاوضات فقد أثبتت فشلها ولن تجلب وقال موس
 لنا إال المزيد من الدمار وضياع الحقوق".
األحد، تصريًحا عن مصدر قالت إنه قياد  بحماس  ]أمس[ ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية اليوم

جعات الداخلية، تتعلق بالمشهد السياسي قوله إن الحركة تعكف حالًيا على إتمام سلسلة من المرا
 والتفاوض مع "إسرائيل"، وتقييم الوضع العسكر  بعد الحرب األخيرة.

 23/9/2104، الرسالة، فلسطين
 

 عيد األضحى: الحكومة الفلسطينية تمارس عملها بعد األحمدعزام  
إن "حكومــة التوافــق  قــال عضــو اللجنـة المركزيــة لحركـة فــتح عــزام األحمـد: ناديــة سـعدالدين  -عمـان 

الوطني ستمارس عملها بعد عيد األضـحى مباشـرة فـي غـزة كمـا الضـفة الغربيـة، لتنفيـذ مـا تـم االتفـاق 
 عليه مع حركة "حماس" بشكل متتابع، من أجل استعادة وحدة السلطة وفرض القانون".

يـة األسـبوع الماضـي وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن مـا تـم االتفـاق عليـه بـين الطـرفين، نها
نمـا تأكيـد علــى السـابق، ووضـع ةليـات تنفيذيــة لبـدء التحـرك الفعلــي  فـي القـاهرة، "لـيس اتفاقــًا جديـدًا، وا 

نهاء االنقسام".  في خطوات تحقيق المصالحة وا 
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وأوضح أنه "تم االتفاق على بسط سلطة الحكومة في غزة، كما هو حاصل في الضفة الغربية، وعدم 
ا، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، بحيـث تكـون هـي صـاحبة القـرار حـول كيفيـة التدخل في شؤونه

نما عبر القنوات المرعية".  عملها، وليس الفصائل، كما ال عالقة "لفتح" أو "حماس" بشؤون السلطة وا 
ولفــت إلــى "التوافــق حــول الموضــوع السياســي، مــن حيــث التحــرك السياســي القاضــي بمســاعي تقــديم 

ـــة مشـــروع فلســـطيني  قامـــة الدول ـــى مجلـــس األمـــن إلنهـــاء االحـــتالل، ضـــمن ســـقف زمنـــي محـــدد، وا  إل
 الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة".

وأفاد "بالتوافق على أن قرار الحرب والسلم قرار وطني وليس فصائليًا"، مؤكدًا أن "موضوع السالح لم 
 يطرح خالل المباحثات، وال تفكر "فتح" في طرحه".

أيــار )مــايو(  4لــى "ضــرورة بســط ســيطرة الحكومــة والســلطة، وتنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه فــي وأكــد ع
 في القاهرة". 2022

، ستبقى قائمة، ولم تطرح مسـألة تغييرهـا، وال توجـد الحمد هللاوقال إن "الحكومة القائمة، برئاسة رامي 
مشـاركة القـوى والفصـائل ضرورة لذلك، رغم دعوات بعض الفصائل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ب

 الفلسطينية"، مقدرًا أنه "من المبكر الحديث في ذلك".
وأكــد أن "مــن المهــم اتن أن تبســط الحكومــة الســلطة المطلقــة وفــق القــانون األساســي ولــيس بحســب 

 االتفاقات بين الفصائل، وخاصة االتفاقات بين فتح وحماس".
ل شيء على المحك، خاصة لجهـة بعـض التفسـيرات واعتبر أنه "بعد أيام من العيد مباشرة سيوضع ك

 غير الدقيقة التي صدرت من بعض قياد  حركة "حماس" حول الموظفين".
وقــال إن "معالجــة كــل مــا يتعلــق بــالموظفين فــي قطــاع غــزة ســيتم وفــق مــا تقــرره الحكومــة مــن خــالل 

". وأوضـح أن 2022اهرة العام اللجنة اإلدارية والقانونية، التي تم االتفاق على تشكيلها وفق اتفاق الق
"اللجنة مشكلة من عدد من الوزارات والجهات الفلسطينية المعنية، كما انضم إليهـا خبـراء مـن سويسـرا 

 "، للمساعدة".UNDPو"
ولفت إلى أن "اللجنة سـترفع توصـياتها إلـى الحكومـة حـول كـل مـا يتعلـق بـالموظفين فـي القطـاع، بمـا 

 ل أخرى متعلقة بالموظفين".في ذلك قضية الرواتب وأية مشاك
وقـــال إن "مقيـــاس نجـــاح تحقيـــق خطـــوات المصـــالحة يكمـــن فـــي االلتـــزام الـــوطني والتصـــرف مـــن هـــذا 

 المنطلق بعيدًا عن أ  أجندات إقليمية ودولية".
 29/9/2104، الغد، عّمان
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 لالفلسطينية تعد لمرحلة جديدة من االشتباك السياسي والقانوني مع االحتال  القيادة: فتح 
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمـال محسـين أن واشـنطن أبلغـت  :أيهم أبوغوش -رام هللا 

فـي القـدس أنهـا سـتقف ضـد التوجـه  األميركـيالقيادة الفلسطينية عبر رسـالة موجهـة مـن قبـل القنصـل 
جــدول الفلســطيني فــي األمــم المتحــدة والرامــي إلــى الحصــول علــى قــرار أممــي لترســيم الحــدود ووضــع 

 زمني إلنهاء االحتالل.
فـرع –وقال محسين لـ"الحياة الجديدة" على هامش مشاركته في احتفال نظمته جامعة القـدس المفتوحـة 

فـي  59مـن طلبتهـا الـذين سـقطوا شـهداء خـالل العـدوان األخيـر علـى غـزة ) 55رام هللا والبيرة, لتأبين 
ي سياستها المنحازة لالحتالل من خالل نيتها غزة وشهيدين في الضفة( إن الواليات المتحدة ماضية ف

أعضــاء فــي مجلــس األمــن لتمريــر قــرار يقضــي  9منــع الجانــب الفلســطيني مــن الحصــول علــى تأييــد 
تنصــب حاليــا  األميركيــةبترســيم الحــدود ويضــع جــدوال زمنيــا إلنهــاء االحــتالل، مشــيرا إلــى أن الجهــود 

وتجنيــب واشــنطن موقفــا محرجــا باضــطرارها للجــوء الجهــود الفلســطينية فــي األمــم المتحــدة  إفشــالعلــى 
 إلى حق النقض "الفيتو" في حال نجاح القيادة في تجنيد تسعة أعضاء لصالح القرار.

وكشــف محيســن النقــاب عــن توجــه الــرئيس محمــود عبــاس والقيــادة عمومــا للبــدء بمرحلــة جديــدة مــن 
رهينـة لمفاوضـات  إبقائـهلصـراع وعـدم االشتباك السياسي والقـانوني مـع االحـتالل فـي محاولـة لتـدويل ا

 .اإلسرائيليمنحازة بالمطلق لالحتالل  أمريكيةعبثية وتحت رعاية 
علــى جرائمهــا ضــد  إســرائيلوقــال إن القيــادة تريــد أن تلجــأ لكافــة الخطــوات القانونيــة الالزمــة لمحاكمــة 

 شعبنا بما في ذلك االنضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
ـــة، دعـــا م ـــة الضـــيقة وتطبيـــق مـــن جهـــة ثاني ـــي عـــن المصـــالح الفئوي ـــى التخل حيســـن حركـــة حمـــاس إل

التفاهمات مع حركة فتح بالسماح لحكومة التوافق الوطني من بسـط سـيطرتها علـى قطـاع غـزة والبـدء 
 الالزمة لبدء إعادة اإلعمار. باإلجراءات

ناصـر وكـوادر الحريـات العامـة فـي قطـاع غـزة والكـف عـن مالحقـة ع بإطالقوأكد أن حماس مطالبة 
حركــة فــتح "تحــت حجـــج واهيــة"، باإلضــافة إلـــى "الكــف عــن التعــالي علـــى نضــاالت شــعبنا واحتكـــار 

 حركة فتح "لم ولن تتخلى عن السالح طالما بقي االحتالل". أن إلىالنضال على عناصرها"، مشيرا 
 29/9/2104، الحياة الجديدة، رام هللا
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 سعي بالطرق السلمية للحصول على دولةلبسبب ااألقصى لن تتكرر  انتفاضةزكي:  
أكد عبـاس زكـي عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح أن انتفاضـة األقصـى لـن : عبدهللا رّيان -رام هللا 

تتكــرر نتيجـــة لكـــون الحقبـــة الفلســـطينية بعـــد استشـــهاد ياســـر عرفـــات وبعـــد انتفاضـــة األقصـــى تقـــدمت 
 ة عبر الطرق السياسية والتفاوضية والدبلوماسية.باتجاه إقناع العالم بأن الفلسطينيين جديرون بدول

وقال زكي: إن نتيجة فشل مساعي السـالم الفلسـطينية المتكـّررة، كانـت مزيـدًا مـن االسـتيطان والتهويـد 
والســحق للحالــة الفلســطينية والشــطب لمعــالم العروبــة فــي الضــفة الغربيــة إضــافة إلــى المــذابح المتكــررة 

 في غزة.
د يـراهن اتن علـى أميركـا وال علـى نضـج إسـرائيل لعمليـة السـالم باعتبارهـا تـزداد وأشار إلى انه ال أحـ

تطرفـــًا وغطرســـة وخروجـــًا علـــى الشـــرعية الدوليـــة مدعومـــة بخـــط أميركـــا للفوضـــى الخالقـــة وتحويلهـــا 
 المنطقة لدمى تحركها كيفما تشاء خدمة إلسرائيل.

كــي: "الميــدان ســيد نفســه ال أعــرف وحــول بــديل ذلــك فــي إطــار خطــة عبــاس إلنهــاء االحــتالل قــال ز 
بالتحديد إلى أين تسير األمور ولكن هناك شعب فلسطيني خلق للشدة ولن يرفع يده ويستسلم، وأعتقـد 
بـأن المرحلــة الحاليــة سـتكون بــدايات لعــودة الكرامــة والحميـة الوطنيــة وقطــع كـل العالقــات مــع إســرائيل 

والمفاوضات العبثية التـي أمضـينا فيهـا عشـرين عامـًا  بما فيها التنسيق األمني، ومغادرة مربع التسوية
 من دون نتائج.

زكــي أن هنــاك انتفاضــة "دوليــة" بــدأت، وانتفاضــة "شــعبية" ةخــذة فــي التصــعيد فــي األيــام المقبلــة  وأكــد
حـــال أن تبـــدأ الخطـــوات الجديــــة للـــدخول فـــي المعتـــرك الــــدولي ومقاضـــاة إســـرائيل ومالحقـــة قياداتهــــا 

 كمجرمي حرب.
  29/9/2104، ، دبيالبيان

 
 والتعاون في االبتكار التكنولوجي "إسرائيل"نتنياهو يدعو رئيس وزراء الهند لزيارة  

دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نظيره الهند ، ناريندرا : األناضول –عالء الريماو  
 اصة في مجالي الزراعة والمياه.مود ، إلى زيارة إسرائيل، والتعاون في مجال االبتكار التكنولوجي خ

في مايو/ أيار الماضي، عقب وصول  "مود "جاء ذلك في أول لقاء بين الجانبين منذ انتخاب 
لقاء كلمة  99نتنياهو نيويورك، األحد، لحضور اجتماعات الدورة  للجمعية العامة لألمم المتحدة وا 

 مي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي.إسرائيل المقررة اليوم اإلثنين، بحسب بيان للمكتب اإلعال
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وتطرق نتنياهو، خالل اللقاء، إلى الخطر الذ  يكمن في نية إيران بالتزود بأسلحة نووية كما تطرق 
 على العالم أجمع. "اإلرهاب اإلسالمي"إلى الخطر الذ  يشكله 

يل والهند أتفق معك على أن العالقات التي تسود بين إسرائ"من جانبه، قال رئيس الوزراء الهند  
ودعا نتنياهو نظيره الهند  إلى القيام بزيارة رسمية إلى  ، بحسب البيان."هي عالقات تاريخية

 ."هذه هي فرصة إلسرائيل وللهند بمواصلة توسيع العالقات الثنائية"إسرائيل وقال له: 
 29/9/2104لندن،  اليوم، رأي

 
 المسألة الفلسطينيةبار في تضييع الوقت : عباس أقنع العالم بأنه ال يوجد جدوى لالستمر ليبرمان 

وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ، أن كامل إبراهيم، عن 29/9/2104عّمان،  الرأي،ذكرت 
 .ليبرمان دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى ترك منصبه ألنه لم يعد شريكًا للسالم

لدولي والشعب الفلسطيني وأقنع وأضاف أن خطاب عباس في األمم المتحدة خيب ةمال المجتمع ا
 العالم بأنه ال يوجد جدوى لالستمرار في تضييع الوقت في المسألة الفلسطينية، وفق قوله.

أمن السلطة الفلسطينية، وبضمن ذلك أمن أبو مازن الشخصي، متعلق "وأضاف ليبرمان أن 
 ."بالمساعدات األمنية اإلسرائيلية

لعاصمة النمساوية، قبل أسبوعين، قال ليبرمان إن كانت وفي رده على سؤال حول زيارته إلى ا
 مرتبطة بمجهود دبلوماسي من أجل منع اتخاذ قرار ضد إسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تبليغ "انه ينو   أعلن ليبرمان، أن وديع عواودة، عن 29/9/2104لندن،  العربي، القدسوأضافت 
القيادة  إن، في نيويورك ين سيلتقي بهم خالل األسبوع الجار كل وزراء الخارجية األجانب الذ

نماالفلسطينية الحالية هي قيادة رافضة، ال تتيح التقدم نحو اتفاق،   إلىتعيد العالقات بين الجانبين  وا 
وفي حديث إلذاعة الجيش دعا ليبرمان المجتمع الدولي الستخالص الدروس في كل ما  ."الوراء

يقدمه ألبي مازن وللسلطة الفلسطينية بقيادته. وتابع ليبرمان المعروف بمواقفه يتعلق بالدعم الذ  
نماويثبت عباس في كل مرة انه ليس رجل سالم "المتطرفة والعنصرية  مكمل درب )الرئيس الراحل  وا 

 . "ياسر( عرفات بطرق أخرى
 
 (مليار دوالر أميركي 011حوالي )مليار شيكل  823لبيد: موازنة "إسرائيل"  

 2025الحياة الجديدة: قدم وزير المالية اإلسرائيلي يائير لبيد امس، موازنة عام  -محتلة القدس ال
مليار دوالر أميركي، وجاء اإلعالن عن  200مليار شيكل أ  ما يعادل حوالي  325التي بلغت 
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الموازنة بعد مخاض عسير وخالفات عميقة بين وزير المالية من جانب، ورئيس الحكومة بنيامين 
 اهو، ووزير الجيش موشي يعلون، من جانب ةخر، حول موازنة وزارة الجيش.نتني

وجاء اإلعالن عن الميزانية التي ستطرح على الحكومة بعد عيد "الغفران" اليهود  الذ  يصادف 
أول يوم من أيام عيد األضحى المبارك، بعد التوصل إلى حل وسط بشأن موازنة الجيش. وتشمل 

مليارات شيكل لكنها ستحصل  9لمرة واحدة لموازنة وزارة الجيش بقيمة  زيادة 2025موازنة عام 
مليارات شيكل من احتياطي موازنة العام الجار  لتغطية نفقات العدوان على  5 -1أيضا على حوالي

 مليار شيكل.  51قطاع غزة. وتبلغ موازنة وزارة الجيش بعد الزيادة 
لى غزة كان لها تأثير دراماتيكي على االقتصاد". وأكد لبيد خالل عرض الميزانية أن "الحرب ع

. وأعلن لبيد أنه لن يتم رفع %0,4أ  بزيادة حوالي  %3,4وحددت الميزانية سقف العجز بـ 
 الضرائب، كما أعلن عن نيته تخفيض أسعار الكهرباء بنسبة عالية.

أكد وزير المالية بأن خطته  مليار شيكل، كما 2،5وتشمل الميزانية زيادة موازنة التربية والتعليم بـ 
لإلعفاء الضريبي على شراء المنازل ستقر، كما تحدث عن إصالحات في الجهاز الصحي وزيادة 

 األدوية المدعومة من قبل وزارة الصحة.
 29/9/2104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يدعو إلى تحديد نسل عرب النقبالزراعة اإلسرائيلي وزير  

إلسرائيلي يائير شامير )يسرائيل بيتينو( إنه يدرس سبال لمنع تعدد الزوجات اة قال وزير الزراع: وام
لدى البدو من أجل تحديد النسل، في تصريحات أثارت غضب أهالي النقب الذين اعتبروها عنصرية 

وقال شامير، الذ  يرأس اللجنة الوزارية لتسوية استيطان البدو في النقب، التي تسعى  بامتياز.
لعرب من قراهم من أجل استخدام أراضيهم ألغراض استيطانية، إنه يدرس سبال لمنع تعدد القتالع ا

سيبلغ تعداد البدو  2035الزوجات من أجل تحديد النسل لدى عرب النقب، محذًرا من أنه في عام 
 في النقب نصف مليون إنسان.

 29/9/2104الشارقة،  الخليج،
 
 اليه أدوميم"االحتالل يعترف بسرقة أرض مركز أمن "مع 

اعترف جهاز "اإلدارة المدنية" التابع لجيش االحتالل اإلسرائيلي، أن األراضي التي أقيم عليها مركز 
نما أراٍض فلسطينية  شرطة مستوطنة "معاليه أدوميم" اليهودية، هي "ليست ملكًا للدولة العبرية وا 
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لشرطة اإلسرائيلية على مساحة عامًا على تشييد مبنى ل 24ويأتي هذا االعتراف بعد مضي  خاصة".
تبلغ ثالثة دونمات من أراٍض فلسطينية تّمت مصادرتها في مطلع ثمانينات القرن الماضي بزعم أنها 

 "أراضي دولة".
وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، أن الوثائق التي بحوزة "اإلدارة المدنية" بّينت منذ عامين أن مركز 

 له أقيم على أراٍض فلسطينية غير مسجلة في "الطابو".الشرطة وموقف السيارات المالصق 
 23/9/2104، فلسطين أون الين

 
 لتحسين مكانتها الدولية تزود روسيا والهند بمعلومات عن اإلسالميين "إسرائيل" 

أكدت محافل عسكرية صهيونية أن "إسرائيل" تعكف على توظيف المعلومات : صالح النعامي - غزة
عها عن العالم العربي في تحسين مكانتها الدولية ووضعها االستراتيجي، عبر االستخبارية التي تجم

 اطالع قوى عظمى ودول عليها مقابل حصولها على مزايا من هذه الدول.
ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن هذه المحافل قولها إن تل أبيب تعمل على تزويد الدول التي 

ديها من معلومات حول هذه الجماعات من أجل الحصول تواجه "خطر الجماعات اإلسالمية" بما ل
 على مقابل استراتيجي منها، على حد قولها.

وأضافت المحافل أن "إسرائيل" تعكف على تزويد روسيا بمعلومات استخبارية حول تحركات 
 "الجماعات اإلسالمية" ذات العالقة بالحركات اإلسالمية التي تقاوم الوجود الروسي في القوقاز.

نوهت المحافل إلى أن "إسرائيل" تدرك أهمية الدور الذ  تلعبه روسيا في الساحة الدولية، وبالتالي و 
تحرص على تزويدها بالمعلومات التي بحوزتها عن "اإلسالميين"، حتى ال يتأثر موقف موسكو منها 

 بالتوتر الذ  يحصل بين الفينة واألخرى بين روسيا والواليات المتحدة.
افل إلى أن إسرائيل ال تكتفي بنقل المعلومات االستخبارية لموسكو فقط، بل إنها تجر  وأشارت المح

لقاءات دورية لمناقشة التهديدات المشتركة، وعلى رأسها مخاطر ما يطلق عليه "حركات الجهاد 
ويمثل محافل التقدير االستراتيجي اإلسرائيلي ممثلون عن شعبة االستخبارات العسكرية  العالمي".

وأوضحت المحافل أن "إسرائيل" تقوم باطالع الهند على معلومات  مان"، ومجلس األمن القومي."أ
استخبارية حول تحركات "الجهاديين"، سيما بعدما وقعت عدة تفجيرات استهدفت سياحا ويهودا في 

دا وأكدت المحافل أن صعود اليمين المتطرف للحكم في الهند بزعامة نارن الهند قبل ثالثة أعوام.
مود ، شكلت نقطة تحول فارقة في التعاون االستخبار  بين "إسرائيل" والهند، على اعتبار أن مود  

 من أكثر المتحمسين لمواجهة "الحركات اإلسالمية".
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وأشارت إلى أن "إسرائيل" تطمع من خالل التعاون االستخبار  مع الهند توظيف مكانة نيودلهي 
في المحافل الدولية. لذلك حرصت مثال على تزويد الواليات  العالمية واإلقليمية في مساعدتها

المتحدة على معلومات استخبارية محدثة عن تحركات "تنظيم الدولة" في سوريا والعراق، عالوة على 
أنها قامت بتزويد الدول األوروبية بمعلومات حول المواطنين األوروبيين الذين يعملون في صفوف 

 ى جانب "تنظيم الدولة" وغيرها.تنظيمات إسالمية تقاتل إل
 23/9/2104، "20 عربي" موقع

 
 مستوطناتاللتنفيذ عمليات داخل  ثغرات بسياج غزةال إسرائيلي من استغالل الفلسطينيين تخوف": الوالموقع " 

( عن 9-25أعربت مصادر عسكرية في جيش االحتالل الصهيوني عصر اليوم األحد ): غزة
يين من قطاع غزة للثغرات التي أحدثتها العملية األخيرة في السياج مخاوفها من استغالل فلسطين

 لتنفيذ عمليات داخل مستوطنات ما يسمى غالف غزة.
" العبر  عن مصادر في الجيش قولها إن أعمال ترميم السياج قد تستغرق أشهرًا، هونقل موقع " واال

شركات المقاوالت إلطالق  وذلك على ضوء أسباب أمنية ومالية نتيجة مخاوف الجيش من تعرض
نيران القناصة في القطاع أثناء إعادة ترميم األسالك واألعمدة حول القطاع باإلضافة لأللياف 

وجاء على لسان ضباط ميدانيين في المنطقة إن الثغرات في  اإللكترونية الممدودة على السياج.
بطة هناك، عدا عن أنها تحتاج الجدار تحتاج إلى حراسة مشددة تزيد من الضغط على القوات المرا

 إلى نشاطات جوية وبرية بما في ذلك الدبابات وسالح المشاة والمراقبة.
 23/9/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"في  43ارتفاع الوالدات بين اليهود ُيجّمد نسبة فلسطينيي اإلحصاء اإلسرائيلي:  

المركزية اإلسرائيلية، بمناسبة رأس  اإلحصاءدائرة  أظهر تقرير صادر عن: جرايسي برهوم-الناصرة 
من بين سكان  45العبرية، أن تزايد الوالدات بين اليهود، ُيجّمد تقريبا نسبة الزيادة لدى فلسطينيي 

الزيادة في  إلى، إال أن االرتفاع في معدل والدة اليهود، يعود % 25إسرائيل، والبالغة بحدود 
ين اليهود المتزمتين )الحريديم( واليهود من التيار الديني الصهيوني، وهذا معدالت الوالدة المرتفعة ب

 ما يقلق المؤسسة اإلسرائيلية تجاه المستقبل.
منهم ما نسبته  45مليون نسمة، ويشكل فلسطينيو  1,95يبلغ عدد سكان إسرائيل حاليا، قرابة 

عدد سكان إسرائيل يبلغ حاليا  الرسمية تقول إن اإلحصائياتالسكان، إال أن  أجماليمن  % 21,5
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ألفا من فلسطينيي القدس المحتلة،  250مليون نسمة، ولكن من بين هؤالء أكثر بقليل من  5,252
ألفا من سور  مرتفعات الجوالن المحتل، علما أنه حسب التقديرات، هناك أيضا قرابة  22وأكثر من 

، في سكان قرية 45لفا من فلسطينيي أ 22ألفا من الفلسطينيين في القدس، من بينهم حوالي  29
ألفا من المقدسيين، الذين طلبوا  25إلى نحو  إضافة(، وهجرة داخلية، 45بيت صفافا )شطر 

 وحصلوا على الجنسية اإلسرائيلية الكاملة.
لدى  % 2,1، مقابل % 2,3تبلغ حاليا نحو  45ويستدل من التقرير، أن نسبة تكاثر فلسطينيي 

لنسبة كانت أكبر بكثير وهي تتقلص سنويا، فعلى سبيل المثال، كانت نسبة تكاثر اليهود، ولكن هذه ا
، وتساهم الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، رغم "ضآلتها"، % 2,9، نحو 2022في العام  45فلسطينيي 

الديانة  أبناءمن  2955في سد فجوة التكاثر، أذ وصل إلى إسرائيل في العام الماضي إلى إسرائيل 
 ية، وهذا يعد من أدنى معدالت الهجرة السنوية، وهو حال قائم منذ ثماني سنوات.اليهود

من السكان، ولكن هذه  % 25يشكلون حتى مطلع سنوات التسعين ما يزيد عن  45وكان فلسطينيو 
النسبة تراجعت مع تدفق الهجرة الضخمة إلى إسرائيل في سنوات التسعين وحتى سنوات االفلين 

، وحتى العام 2009، ثم عادت إلى مسار االرتفاع ابتداء من العام % 29ى نحو األولى وهبطت إل
حاليا، هو االرتفاع الحاد في معدل الوالدات  45الماضي، ومن أبرز مؤشرات جمود نسبة فلسطينيي 

، 45بين اليهود، وحتى أنه قريبا سيسد الفجوة القائمة، على ضوء تراجع الوالدات بين فلسطينيي 
 بين اليهود المتزمتين )الحريديم( والمتدينين من التيار "الديني الصهيوني". وارتفاعها

والدة لكل  3,2، فإن معدل الوالدات بين العرب كان في العام الماضي اإلحصاءوحسب تقرير دائرة 
والدات لدى األم اليهودية، علما أن التقرير يتعامل مع  3امرأة عربية، مقابل أكثر بقليل من 

في هذه المقارنة، على أساس ديني، مسلمات ومسيحيات ودرزيات، بينما الفارق  45 فلسطينيي
في معدل الوالدات بين العرب، ال يعود إلى العامل الديني، بل بشكل خاص الخلفية  األساس

الجغرافية وطابع المجتمع، إذ يرتفع معدل الوالدات بين عشائر الجنوب في النقب، ثم تتراجع كلما 
 ل فلسطين.اتجهنا شما

ويظهر من التقرير التراجع الحاد في معدل الوالدات بين العرب، فحتى قبل خمس سنوات، كان 
والدة لكل امرأة يهودية، وفي سنوات السبعين، كان معدل  2،1والدات لكل امرأة، مقابل  3,9المعدل 

 لكل امرأة يهودية. والدة 3،25والدة لكل امرأة عربية، مقابل  1،5نحو  45الوالدات بين فلسطينيي 
وفي حين يبدو سد الفجوة "إيجابيا" من ناحية إسرائيل، إال أن مصدر "سد الفجوة" يشكل قلقا كبيرا 

والتقارير، إذ أن  األبحاثلإلسرائيل والحركة الصهيونية، وهذا ما يظهر بشكل دائم في سلسلة 
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من اليهود في  % 25يوم ما نسبته إسرائيل قلقة من االزدياد المضطرد "للحريديم"، الذين يشكلون ال
السكان، وحسب بحث ديمغرافي في جامعة حيفا، فإن "الحريديم"  أجماليمن  % 23إسرائيل ونحن 

قد يضاعفون نسبتهم بعد عشرين عاما من اتن، وينبع القلق من طبيعة مجتمع "الحريديم" المنغلق 
نطلقات دينية، رغم توجهات السياسة على نفسه اقتصاديا واجتماعيا، وهو يناهض الصهيونية من م

 اليمينية.
سلسلة من المعطيات التي تعكس سياسة التمييز العنصر  التي يواجهها  اإلحصاءوُيدرج تقرير دائرة 

في مختلف النواحي، المسكن والعلم والتعليم، ولكن من أبرز ما تعكسه هذه السياسات  45فلسطينيو 
لفقر التي تزيد بثالثة وأربعة أضعاف عن نسبها بين اليهود، على حياة الفرد، عدا نسب البطالة وا

يقل بنحو ثالث سنوات عن معدل األعمار بين اليهود. ويبلغ  45بين فلسطينيي  األعمارفإن معدل 
 عاما. 52عاما وللرجال  54معدل األعمار للنساء في إسرائيل نحو 

 29/9/2104عّمان،  الغد،
 
 (مليون دوالر 27نحو )مليون شيكل  011القدس" بدفع  محكمة إسرائيلية تطالب "كهرباء 

القــدس: طالــب قاضـــي المحكمــة المركزيـــة اإلســرائيلية، شــركة كهربـــاء محافظــة القـــدس، خــالل جلســـة 
كحـد أدنـى حتـى يـتم  (مليون دوالر 21331342نحو ) مليون شيكل 200مداوالت أمس، بدفع مبلغ 

 ن االعتبار. الشركة مع أخذ االعتبارات السياسية بعي البّت في القضية المنظورة ضدً 
شـركة كهربـاء  وقال هشام العمر  مدير عام الشركة، إّن قرار التأجيل للبت في القضية المرفوعة ضدً 

، جــاء حتــى يتســنى للمحكمــة دراســة كافــة البيانــات "إســرائيل"محافظــة القــدس مــن قبــل شــركة كهربــاء 
قــــرار الحجــــز علــــى  واإلجــــراءات القانونيــــة التــــي يمكــــن أن تتخــــذها بحــــق الشــــركة، مــــع اإلبقــــاء علــــى

 الحسابات البنكية وعقاراتها حتى موعد انعقاد الجلسة القادمة والمقّررة في الثالثين من الشهر القادم.
مليــون شــيكل إلــى  200وأضـاف العمــر ، إن مطالبــة قاضــي المحكمــة اإلســرائيلية الشــركة بــدفع مبلــغ 

نوني للشـركة بـات أكثـر خطـورة مـن حين البت في القضية هو إجراء تعجيز ، معتبـرًا "أن الوضـع القـا
ــــي ظــــل  ــــى الشــــركة مــــن قبــــل إســــرائيل ال زال قائمــــًا، ف أ  وقــــت مضــــى، وأن خطــــر وضــــع اليــــد عل
الضغوطات التي تمارس ضدنا مـن قبـل المحكمـة والتهديـدات المتكـررة باتخاذهـا اإلجـراءات القضـائية 

بــاء إســرائيل والبــالغ قيمتهــا القانونيــة بحــق الشــركة فــي حــال لــم نســدد كافــة ديوننــا لصــالح شــركة كهر 
  مليون شيكل". 900حوالي 
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لتـراكم  الكهربائيـة فـي منـاطق االمتيـاز نتيجـة وحذر العمر  من حدوث أزمة من حيـث التـزود بالطاقـة
 .]شيكل 3,9550دوالر= [ .الديون واستمرار السرقات

  29/9/2104 ،األيام، رام هللا
 
 المحتل ربع المساكن اإلسرائيلية الجديدة في القدس تبنى في الشطر الشرقي 

مــن المســاكن اإلســرائيلية  %25ن حــوالى أحــد أعلنــت منظمــة غيــر حكوميــة إســرائيلية األ :)أ ف ب(
تقــع فــي الشــطر الشــرقي  2024ول مــن عــام الجديــدة التــي بوشــر ببنائهــا فــي القــدس فــي النصــف األ

ن كـانون ول مـصدرته البلدية اإلسـرائيلية للقـدس فقـد سـجل منـذ األأوبحسب بيان  المحتل من المدينة.
مسـكن فـي القـدس، ولكـن هـذا البيـان  2200عمـال بنـاء أ يونيو بدء  حزيران/ 30يناير ولغاية  الثاني/

تعتبر القدس مدينة واحـدة  "إسرائيل"ال يوضح حصة كل من شطر  المدينة من هذه االنشاءات كون 
 غير مقسمة وعاصمتها "االبدية والموحدة".

ــــة فــــرانس بــــرس قا ورداً  ــــت هاغيــــت اوفــــران مــــن منظمــــة الســــالم اتن اإلســــرائيلية علــــى ســــؤال لوكال ل
المناهضــة لالســتيطان ان ربــع هـــذه المســاكن الجديــدة تقـــع فــي احيــاء اســـتيطانية فــي القــدس الشـــرقية 

"، مشــيرة الــى ان هــذه االرقــام قريبــة وحــدة ســكنية تقريبــاً  500وصــرحت اوفــران "نتحــدث عــن  المحتلــة.
 رة.من تلك التي سجلت في االعوام االخي

 29/9/2104 ،رأي اليوم، لندن
 
 مقدسيون يتصدون لمحاوالت زرع قبور يهودية وهمية بوادي الربابة 

ــة المــواطن جميــل شــقير يــوم األحــد، لمجموعــة مــن  :القــدس تصــدت عــائالت مقدســية مــن بينهــا عائل
قصـى، وقفيـة بحـي واد  الربابـة فـي بلـدة سـلوان جنـوب المسـجد األ المستوطنين اليهود اقتحمت أرضاً 

ونقلـت الوكالـة الرسـمية "وفـا"  برفقة جرافة وعمال ومعدات ثقيلة، بهدف إقامة قبور وهمية في المكان.
إن "سلطة الطبيعة" اإلسرائيلية تنشط منذ فترة في هذه المنطقة، لتزرع قبورا يهودية وهمية، في مسعى 

 لوضع اليد على أراضي المنطقة، التي هي أراٍض وقف إسالمية.
 23/9/2104 ،لقدسالقدس، ا

  
 
 



 
 
 

 

 
           09ص                                     8855 العدد:     29/9/2104 اإلثنين التاريخ:

 

 العثور على جثة فلسطيني من الداخل قرب مستوطنة موديعين 
حــد، علــى جثــة شــخص نــه تــم العثــور صــباح األأذكــر موقــع "والــال" االخبــار  العبــر   :ترجمــة خاصــة

راضــــي أبـــالقرب مـــن جــــدار الفصـــل العنصــــر  المحـــاذ  لمســـتوطنة مــــوديعين عيليـــت المقامــــة علـــى 
نهـا ألـى المكـان و إنـه تـم اسـتدعاء شـرطة االحـتالل أضاف الموقع أو  ام هللا.المواطنين من قرى غرب ر 

 ن التحقيق يسير في جميع االتجاهات.أعلنت أ شرعت بالتحقيق في ظروف الحادث، و 
 23/9/2104 ،القدس، القدس

 
غالق الحرم اإلبراهيمي بحجة األعياد اليهودية اقتحام   األقصى وا 

توطنين اليهـود المتطـرفين، اقتحـام المسـجد األقصـى، فـي القـدس رام هللا: عـاودت مجموعـات مـن المسـ
المحتلة، من جهة باب المغاربة، بمرافقة وحراسة شرطة االحتالل اإلسـرائيلي، وقواتهـا الخاصـة، بينمـا 
انتشــــر العشــــرات مــــن المصــــلين إلــــى جانــــب حــــراس وســــدنة المســــجد، فــــي باحاتــــه ومرافقــــه، لمراقبــــة 

 ستفزازية، وفي محاولة لمنعهم من أداء أ  طقوس تلمودية فيه.المستوطنين، ورصد جوالتهم اال
وكانـت قيـادات الجماعـات اليهوديـة المتطرفـة، قـد أعلنـت عـن تنظـيم خمسـة أيـام أطلقـت عليهـا تسـمية 

ول مـن أمـس، وتتضـمن اقتحامـات واسـعة للمسـجد األقصـى، أ"أيام التوبة التوراتية" وبدأت اعتبارا مـن 
 وس والشعائر الخاصة، بهذا التقليد التلمود .ومحاولة أداء بعض الطق

وأعلن المصلون الفلسطينيون، حالـة اسـتنفار منـذ سـاعات الصـباح، ألن االقتحامـات التـي أعلـن عنهـا 
، ردا على 2000أيلول/ سبتمبر  25المتطرفون اليهود، تتزامن وذكرى اندالع انتفاضة األقصى، في 

 يل شارون المسجد األقصى.تدنيس رئيس وزراء االحتالل األسبق أريئ
فـــي ذات الســـياق، أبلغـــت ســـلطات االحـــتالل، رئـــيس ســـدنة الحـــرم اإلبراهيمـــي الشـــريف، حجـــاز  أبـــو 

 اسنينة، عن قرارها بإغالق الحرم في مدينة الخليل بالكامل في وجه المصلين المسلمين، غدًا.
شــاعر المســلمين، كــون ووصــف أبــو اســنينة هــذا اإلجــراء باعتــداء علــى بيــت مــن بيــوت هللا، ومــس بم

سلطات االحتالل تتـيح للمسـتوطنين اسـتباحة المسـجد بجميـع أروقتـه وسـاحاته، بحجـة مـا يسـمى "يـوم 
 التوبة" الخاص باليهود.

 29/9/2104 ،القدس العربي، لندن
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 سبتمبر /فلسطينيًا في الضفة منذ بداية أيلول 561االحتالل يعتقل  
 590األحد، أن سلطات االحـتالل اعتقلـت منـذ بدايـة أيلـول الجـار  ذكر ناد  األسير، اليوم  :رام هللا

وأوضح النـاد  فـي  مواطنًا من محافظات الضفة، وفقًا للملفات القانونية التي ُسجلت من قبل الناد .
بيان، أن محافظـة الخليـل تصـدرت بـأعلى نسـبة اعتقـاالت، فقـد وصـل عـدد المـواطنين الـذين تعرضـوا 

ــين. 205هــا محافظــة جنــين بـــ، تلت293لالعتقــال لـــ  أمــا بــاقي المحافظــات فكانــت علــى النحــو  معتقل
، 29، ونـابلس 49، بيـت لحـم 50مواطنًا، وفي القـدس  95التالي: في رام هللا والبيرة اعتقل االحتالل 

ــين فــي ســلفيت وطوبــاس وأريحــا  5، وقلقيليــة 23وطــولكرم  ــين، فيمــا وصــل مجمــوع المعتقل  35معتقل
 معتقاًل 

 29/9/2104 ،القدسالقدس، 
 
 األزمات المالية تهدد القطاع الصحي الفلسطيني وخاصة مستشفى المقاصد 

ثار قرار المحكمة اإلسرائيلية اغالق مستشفى الدجاني للوالدة في أ :عيسى الشرباتي – القدس المحتلة
، يالمخـاوف مـن المصـير الـذ  سـتؤول اليـه مؤسسـات القطـاع الصـح ،حي بيت حنينا بالقدس مـؤخراً 

ـــة التـــي يعـــاني منهـــا مستشـــفى المقاصـــد واســـتمرار االحتجاجـــات مـــن قبـــل خاصـــة مـــع األ زمـــة الخانق
زمـــة الماليـــة وتـــأخرت ن اســـتمرت األإيقـــاف الخـــدمات ا  غالق المستشـــفى و إوتهديـــدهم بـــ ،العـــاملين فيـــه

 السلطة في توفير المستحقات المفروضة عليها.
قبـل مستشـفيات القـدس وخاصـة مستشـفى المطلـع وتبلغ قيمة المستحقات المفروضة على السلطة من 

 مليون شيقل. 200والمقاصد اكثر من 
 29/9/2104 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 أسيران فلسطينيان يرزقان بتوأم وذكر من نطف مهربة 

عامــًا  23رزق أســيران أحــدهما محكــوم بالمؤبــد بتــوأمين، والثــاني محكــوم بالســجن  رائــد الفــي:-غــزة 
 عبر النطف المهربة من معتقالت االحتالل اإلسرائيلي. بمولود ذكر،

عامـًا(  44وأفاد "مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان"، بأن األسـير عطـا محمـد عبـدالغني )
مــن طــولكرم، والمحكــوم بالســجن مــدى الحيــاة، رزق بتــوأم مــن الــذكور، وذلــك بعــد نجاحــه فــي تهريــب 

 لع العام الجار .نطف من داخل السجن في وقت سابق مط
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عامًا في سجون االحتالل بمولود أنجبته زوجته مـن  23ورزق األسير نبيل مسالمة المحكوم بالسجن 
نطفــة هربهــا مــن داخــل ســجنه، وقــال "مركــز أحــرار": إن زوجــة األســير أنجبــت طفــاًل فــي المستشــفى 

انيـة، وقـد تمـت عمليـة األهلي في الخليل بعد نجاح عملية زراعـة النطـف والتخصـيب مـن المحاولـة الث
 اإلخصاب في "مركز رزان" في نابلس .

 29/9/2104 ،الخليج، الشارقة
 
 بيت لحم: المحافظ ينفي اضراب موقوفين لدى السلطة عن الطعام 

نفى محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكـر  فـي تصـريح لمراسـل القـدس دوت  :نجيب فراج -بيت لحم 
بشـأن شـروع خمسـة موقـوفين لـدى السـلطة الفلسـطينية مـن سـكان  كوم صحة التقـارير التـي تـم تـداولها

 على اعتقالهم. مخيم عايدة باالضراب عن الطعام احتجاجاً 
علـى اعتقـالهم  ضرابهم عن الطعام احتجاجاً إعلنوا أ ن "خمسة معتقلين أوكان بيان لحركة حماس ذكر 

 من قبل االجهزة االمنية الفلسطينية".
 مس ولكن تم حلها".شكالية باألإنه "كان هناك أكر وكان مصدر أمني فلسطيني ذ

 29/9/2104 ،القدس، القدس
 
 نقذتهم قبرص فلسطينيونأمن ركاب القارب الذين  %71: وزارة الخارجية الفلسطينية 

من ركاب القارب الذين تم انقاذهم قـرب  %10كثر من أن أذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية  :رام هللا
 .ةهم من الالجئين الفلسطينيين في سوريالسواحل القبرصية 

 200امــرأه و 93طفــل و 52شــخص بيــنهم  345نقــاذ ألكثــر مــن إوكانــت الســلطات القبرصــية نفــذت 
رجل كانوا على متن قارب صيد جنح عن مسـاره بسـبب الريـاح القويـة والبحـر الهـائج باتجـاه السـواحل 

 القبرصية وكان مهددا بالغرق.
وليـــة الـــواردة مـــن ســـفارة فلســـطين فـــي ن المعلومـــات األألـــى إية فـــي بيـــان واشـــارت الخارجيـــة الفلســـطين

ن البقيـة هـم مـن أ( و %10قبرص، تفيد بأن ركاب القارب أغلبهم من الفلسطينيين السوريين )أكثـر مـن
ن السـلطات القبرصـية ال أرواح موضـحة ن الجميع بحاله جيـدة، وال توجـد خسـائر فـي األأالسوريين، و 
ة الالجئين وتتحفظ على تقديم تفاصيل حول جنسـيات واعـداد واحـوال الركـاب، ريثمـا بزيار  تسمح مؤقتاً 

 تنتهي من كافة الفحوصات الطبية والطعوم واالجراءات القانونية.
 29/9/2104 ،القدس، القدس
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 تزامن عيد األضحى و"الغفران" اليهودي ينذر باحتكاكات بين العرب واليهود 

عيــد األضــحى المبــارك، الســبت المقبــل، مــع "يــوم الغفــران" اليهــود ،  ينــذر تــزامن أول أيــام :الناصــرة
تذّكر بالمواجهات العنيفة التي وقعت في مدينـة عكـا قبـل  "إسرائيل"باحتكاكات بين العرب واليهود في 

سنوات حين تذّرع اليهود بأن العرب انتهكوا حرمـة أقـدس األيـام اليهوديـة والتـي تشـّل فيـه الحيـاة تمامـًا 
 باعتباره "يوم صوم وغفران". "رائيلإس"في 

وال يخفي الفلسطينيون، خصوصًا في القدس المحتلة و"المدن المختلطة" )حيفا وعكـا ونتسـيرت عليـت 
، قلقهــم مــن احتمــال "شــّل حــركتهم" فــي أول أيــام العيــد، إذ يحّظــر "إســرائيل"والرملــة ويافــا واللــد( داخــل 

هوديـة حتـى إن كـانوا يتوجهـون إلـى المسـاجد لتأديـة الصـالة التنقل بالسيارات داخل المدن واألحيـاء الي
ن فعلـــوا يتعرضـــون إلـــى الرشـــق بالحجـــارة أو  وممارســـة الشـــعائر الدينيـــة، أو إلـــى أقـــاربهم للمعايـــدة، وا 

 االعتداءات الجسدية التي غدت مشهدًا يتكرر كل عام.
ت عنيفـة، خصوصـًا مـع اتسـاع وتعتزم الشـرطة اإلسـرائيلية اتخـاذ اإلجـراءات االسـتباقية لوقـوع صـداما

 المظاهر العنصرية المعادية للعرب في األشهر األخيرة في أعقاب الحرب على غزة.
وتطالب القيـادات العربيـة قيـادة الشـرطة بالتعامـل بحـزم ضـد يهـود يعتـدون علـى عـرب فـي هـذا اليـوم، 

 خوف. مؤكدين حقهم في االحتفال بالعيد وممارسة الشعائر الدينية من دون قلق أو 
 29/9/2104 ،الحياة، لندن

 
 حرب غزة فاقمت أوضاع األسرى و"هّمشت" قضيتهم 

قـــال رئـــيس نـــاد  األســـير الفلســـطيني قـــدورة فـــارس إن األحـــداث السياســـية التـــي أعقبـــت اختفـــاء  :غـــزة
يونيـــو الماضــي وقــتلهم الحقــًا، والعـــدوان علــى قطــاع غــزة فـــي  /حزيــران 22المســتوطنين الثالثــة فــي 

يوليــو الماضــي، أدت إلــى تهمــيش قضــية األســرى، وتفــاقم أوضــاعهم فــي ســجون  /مــوزالثــامن مــن ت
عامــًا علــى تأســيس النــاد  أن  22وأضــاف فــي تصــريح أمــس لمناســبة مــرور  االحــتالل اإلســرائيلي.

ـــدارة "إذ يجــب عــدم التســليم بتحويــل إجــراءات  ـــناد  يقــوم بــدوره فــي إعــادة قضــية األســرى إلــى الصـــ الــــ
 سرائيلية القمعية إلى تقليد ونمط حياة داخل السجون".الحكومة اإل

وشــــدد علــــى أن "المـــــفاوضــــــــات غــــــــير المـــــــباشرة يجــــب أن تكــــون محطــــة حاسمـــــــة فــــي كــــــــبح جمــــاح 
وأشـــار الـــى أن "النـــاد  ســـّلم الوفـــد المفـــاوض ملفـــًا  الحكومـــة اإلســـرائيلية فـــي تــــــعاملها مـــع األســــــــرى".

القضــايا الملحــة التــي نعتبــر أن طرحهــا علــى المفاوضــات أمــر موضــوعي، وتمثــل يتضــمن مجموعــة 
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بأنها "حّولت  "إسرائيل"واتهم  بالنسبة إلينا والحركة األسيرة أداة قياس على جدية المفاوضات الجارية".
الحركـــة الوطنيـــة األســـيرة إلـــى مجموعـــة مـــن الرهـــائن، وهـــي تنـــتقم مـــن الشـــعب الفلســـطيني مـــن خـــالل 

واعتبـر  ا القمعية والتنكيلية في حقهم، وهذا مؤشر خطير، وتجاوز للقانون الدولي منذ عقود".إجراءاته
فارس أن "ذلك يجب أن يشعل الضوء األحمر للحركة الوطنية والقيادة السياسية والمؤسسات األهليـة، 

مارســـتها إذ ال بـــد مـــن مواجهـــة التوجـــه الجديـــد والخطيـــر بحـــزم، فـــال حـــدود للكراهيـــة والعنصـــرية التـــي 
 إسرائيل ضد الحركة األسيرة".

 29/9/2104 ،الحياة، لندن
 
 ونروا" غرب غزة تقرر العمل بنظام ثالث فترات النتظام العام الدراسيمدارس "األ  

ونــروا"، إلــى العمـل بنظــام الــثالث فتــرات فــي عـدد مــن مدارســها غــرب مدينــة اضــطرت وكالــة "األ :غـزة
مــدارس كمراكــز إليــواء المشــردين جــراء الحــرب علــى قطــاع غــزة، وذلــك بســبب اســتخدام إحــدى هــذه ال

وقــد اســتطاعت مـدارس الرمــال غــرب مدينـة غــزة العمــل بنظـام الــثالث فتــرات بعـد إخــالء مدرســة  غـزة.
من قبل النازحين إليها حيث كانت تستخدم ومدرسـة أخـرى كمركـز لإليـواء بعـد تـدمير قـوات االحـتالل 

 لمنازلهم.
 23/9/2104قدس برس، 

 
 واستمرار استهداف المخيمات ةون: استشهاد الجئ فلسطيني في سوريناشط 

" إن ةقال نشطاء فلسطينيون ينضوون تحت مظلة "مجموعة العمل مـن أجـل فلسـطينيي سـوري :جنيف
مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السـورية دمشـق، مـازال تحـت الحصـار منـذ نحـو 

"األمر الذ  زاد مـن معانـاة سـكان  مقطوعة عنه منذ نحو عشرين يوماً  ، فيما مازالت المياهيوماً  435
 المخيم وأعبائهم االقتصادية خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي وجميع الخدمات األساسية".

يـدعى حسـام  فلسـطينياً  إن الجئـاً  25/9وأوضح بيان صدر عن المجموعة، تلقته "قـدس بـرس" األحـد 
( من أبناء مخيم درعا، لقي حتفه في االشتباكات التي انـدلعت بـين مسـلحي عاماً  23محمد النعيمي )

 .ةالمعارضة السورية والجيش النظامي في مدينة القنيطرة جنوب سوري
وأعلنت "مجموعة العمل"، أن عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في مخيم السيدة زينب لالجئـين 

وأكـدت  .الجئـاً  40، بلـغ 2024أغسـطس  /وحتـى نهايـة ةببريف دمشق منذ بداية األحداث السورية 
المجموعــة علــى تصــاعد حملــة االعتقــاالت التــي يشــنها األمــن الســور  فــي اتونــة األخيــرة ضــد أبنــاء 
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مخيم "العائدين" في حمص، ما سبب حالة من الخوف والتوتر بين أبنائه الذين باتوا ال يأتمنون علـى 
أيلول )سبتمبر( الجار  باعتقال ثالثة من أبناء المخيم هم:  29م حياتهم، حيث قام األمن السور  يو 

إبراهيم أبو الخير وأمجد القوسي، ومحمود جهاد، الذ  اعتقل بعد منتصف الليل من أمام منزله وسط 
 شارع القدس، وهو في العقد الثالث من العمر.

 23/9/2104قدس برس، 
 

 نطاق التسوية النهائية للصراعوزير الخارجية المصري: نزع سالح غزة يدخل في  

في  "الحياة"وزير الخارجية المصر  سامح شكر  في حديث إلى  : قالدرغام راغدة-نيويورك 
نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، ان المبادرة العربية كانت 

في غزة من حيث فتح المعابر  تركز على وقف إطالق النار والعناصر الداعمة للشعب الفلسطيني
وتوفير الحاجات اليومية وا عادة اإلعمار. وتظل هذه هي المكونات الرئيسة في المبادرة التي نسعى 
إليها. ونجحنا في تثبيت وقف إطالق النار خالل المفاوضات ونأمل بأن نواصل جهودنا للتوصل 

األسلحة وغيرها فتدخل في نطاق إلى اتفاق يضمن عدم تكرار مثل هذا األمر. أما مواضيع نزع 
ونأمل بأن تؤّد  أحداث غزة إلى تفاعل دولي مرة  اإلسرائيلي-التسوية النهائية للصراع الفلسطيني 

قامة الدولة الفلسطينية.  أخرى لتحقيق حل نهائي وا 
 29/9/2104الحياة لندن، 

 
 وزير األوقاف يحذر من التصرفات االستفزازية لالحتالل في القدس 

الدكتور هايل عبد الحفيظ الداوود  اإلسالميةوالشؤون والمقدسات  األوقافوزير  : حذربترا–عمان 
االستفزازية والظالمة لمنع المؤمنين المتوجهين  اإلسرائيليمن مغبة تصرفات سلطات االحتالل 

 المبارك يوم الجمعة. األقصىللصالة في المسجد 
العديدة على الطرقات التي تؤد  للمدينة  يةاألمنوكانت سلطات االحتالل قد وضعت الحواجز 

ثكنة  إلىالمبارك داخل البلدة القديمة في القدس وحولتها  األقصىالمقدسة والممرات المؤدية للمسجد 
المسجد  أبوابكبيرة من جنودها وشرطتها وقواتها الخاصة على جميع  أعداداووضعت  عسكرية،
 ليه.إدخول المصلين  إلعاقةالمبارك  األقصى

التي تفرضها سلطات االحتالل لمنع المصلين المسلمين من الوصول  اإلعاقات إنود و وقال دا 
البد  إرهابامليار مسلم حول العالم وتعتبر  2ر1للمسجد المبارك تشكل اعتداًء صارخًا على عقيدة 
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 كنأما إلىمن وقوف العالم اجمع ضده حيث ال يوجد في العالم دولة تمنع المؤمنين من الدخول 
 .اإلسرائيليدولة االحتالل  إالعبادتهم 

وناشد العالم اجمع والهيئات والمنظمات الدولية ضرورة وضع حد لتصرفات سلطات االحتالل  
تجاه  اإلسرائيليةاجل ضمان عدم تكرار االنتهاكات  منالمبارك  األقصىتجاه المسجد  اإلسرائيلي

 المبارك. األقصىجد المصلين المسلمين ولفك الحصار المفروض على المس
 29/9/2104عمان،  الرأي،

 
 تنظم ندوة حول جرائم االحتالل في غزة "الصحفيين" 

ندوة عن توثيق الجرائم  األردنيينلجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين  بترا: نظمت–عمان 
 «.على غزة ومالحقتها جنائيا ودوليا اإلسرائيلية

 إلىارتكب جرائم حرب ضد اإلنسانية مشيرين  اإلسرائيليالعدو  إنوقال المشاركون في الندوة 
ضرورة تقديم قادة العدو الصهيوني إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم في تلك الجرائم والتوجه 

 المحكمة الجنائية الدولية. إلى
والمبادئ اإلنسانية والمواثيق الدولية  األبعادخرق وتجاوز كل  اإلسرائيليالعدو  إنوقالوا في الندوة 

والصحافة  اإلعالمواتفاقيات جنيف والتي تعتبر المدنيين والمستشفيات والمدارس ودور العبادة ورجال 
تحت الحماية الدولية أثناء الحروب ومن كل من يعتد  عليهم يعتبر مجرم حرب يجب معاقبته 

 ومحاكمته.
 إسرائيلحقة اإلسرائيليين في جرائم غزة حيث دائما تعامل وقالت القاضي حكمت انه من الصعب مال

فوق القانون مؤكدة بالوقت ذاته ضرورة توثيق المعلومة إلنجاز العدالة الدولية ومالحقة الجرائم 
 .اإلسرائيلية

التقصير العربي وندد بصمت الجامعة العربية تجاه العدوان على غزة وعدم  إلىشموط  أشاربدوره 
 أنمحكمة الجنايات العربية خاصة  إلى اإلسرائيليةة تقصي الحقائق وتحويل الجرائم تشكيلها لجن

 وتونس وجيبوتي. األردندول عربية موقع على اتفاقية روما المتعلقة بهذا الشأن منها  أربعهناك 
الدكتورة هناء الصديق الموقف  وحقوق اإلنسانمن جهتها استنكرت رئيس المركز الليبي للتنمية 

 45بي والرسمي من العدوان على غزة، مؤكدا بأن العدو الصهيوني يرتكب جرائم حرب منذ عام العر 
 وحتى يومنا هذا.

 29/9/2104الرأي، عمان، 
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 "إسرائيل"مؤسسات مجتمع مدني ترفض اتفاقية شراء الغاز من األردن:  

وعدد من  عقد ممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني محلية وخبراء من قطاع الطاقة الغد:-عمان
الشخصيات العامة اجتماعا تحضيريا بالتنسيق مع "حركة األردن تقاطع" أمس، تم فيه االتفاق على 

النسور لرفض "اتفاقية شراء الغاز من الكيان  عبد هللاتسليم عريضة شعبية لرئيس الوزراء 
 الصهيوني".

وتحديدا الغاز  واستمع الحضور خالل اللقاء إلى عرض تفصيلي حول ملف الطاقة في األردن
الطبيعي ومصادره والبدائل المتاحة له في المنطقة، حيث حذر الخبراء من "مغبة االعتماد على 
الكيان الصهيوني كمصدر وحيد لسد احتياجات األردن من الطاقة، وتحديدا بعد تجربة المصدر 

 الواحد التي أثبتت فشلها مسبقا، بعد تجربتي الغاز المصر  والنفط العراقي".
من جانبهم، أكد المشاركون موقفهم الرافض للتطبيع مع إسرائيل، مشددين على ضرورة تعزيز جهود 
المقاطعة االقتصادية والتجارية واألكاديمية واإلعالمية والثقافية للكيان الصهيوني وزيادة عزلته 

 الدولية التي تعاظمت بعد العدوان الوحشي على غزة.
قعت على بيان "األردن تقاطع"، مجددة التزامها بـ"مقاطعة مؤسسة مجتمع مدني و  59 أنيذكر 

الكيان الصهيوني ووقف التطبيع معه"، وطالبت بالضغط على الشركات متعددة الجنسيات "المتواطئة 
 مع االحتالل".

 29/9/2104 عمان، الغد،
 

 ن دخول أراضيهاألمن اللبناني يمنع عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين م: فلسطين أون الين"" 
منعت عناصر األمن العام اللبناني في نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، يوم أمس السبت 

(، عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين من دخول األراضي اللبنانية "بعد أن انهالوا عليهم 9|21)
 بالضرب والشتائم الخادشة للحياء".

سوريا" في بيان صحفي، عن أحد الالجئين الذين تعرضوا "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي  ونقلت
للضرب والشتم من قبل عناصر األمن العام اللبناني قوله إنه "عن وصولنا إلى نقطة المصنع 
الحدودية في الجانب اللبناني قادمين من سوريا، قام عناصر األمن بجمع بطاقات الدخول الخاصة 

بتوجيه سيل من الشتائم غير األخالقية والتي  وبدأواأعيننا، بالالجئين الفلسطينيين وتمزيقها أمام 
 تخدش الحياء أمام األطفال والنساء" وفق قوله.
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وأضاف "بأنهم انهالوا على بعض الشباب بالضرب وهم يرددون: أنتم فلسطينيون ممنوعون من 
 دخول لبنان، تريدون أن تحاربوا اذهبوا إلى سورية وحاربوا هناك".

 29/9/2104 ن،يفلسطين أون ال
 

 الخارجية: باسيل لم يلتق أي مسؤول اسرائيلي 
لم يلتق أو يجتمع بأ  مسؤول إسرائيلي في »أّكد مصدر في وزارة الخارجية أن الوزير جبران باسيل 

ُيعطى خبر مدسوس من هذا »خالل زيارته الحالية للواليات المتحدة. واستغرب أن « أ  إطار كان
 «.النوع أ  أهمية

تسيبي ليفني شاركت في عشاء في نيويورك  اإلسرائيليةمواقع إسرائيلية عدة أن وزيرة العدل  وزعمت
االثنين الماضي حضره وزراء خارجية ومسؤولون رفيعو المستوى من بينهم باسيل واألمين العام 

ق والمساعد الساب واإلماراتوالكويت  واألردنللجامعة العربية نبيل العربي ووزراء خارجية مصر 
 لألمين العام لألمم المتحدة.

أنه استضاف مساء  اإللكترونية، ومقره نيويورك، نشر على موقعه «معهد السالم الدولي»يذكر أن 
االثنين عشاء وزاريًا شارك فيه وزراء خارجية ومسؤولون رفيعو المستوى من الشرق األوسط وشمال 

، ولوكسمبورغ اإلماراترسن ووزير  خارجية . وأوضح أن العشاء الذ  كان برعاية الوأوروبا أفريقيا
 في العشاء. إسرائيليمشاركة أ  مسؤول  إلىولم يشر موقع المعهد 

 29/9/2104بيروت،  األخبار،
 
 وزيرة ليفنيبالوزراء خارجّية عرب يلتقون سرًا ": الوال" موقع 

ة وزيرة العدل اإلخبار  اإلسرائيلي، مساء أمس األول، خبر تلبي« واال»نشر موقع : حلمي موسى
تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، حفاًل مغلقًا في نيويورك مع عدد من 

 كبار المسؤولين العرب، غالبيتهم من دول ال تقيم عالقات رسمية مع إسرائيل.
وكشف الموقع أن ليفني زارت نيويورك األسبوع الماضي، وحضرت مأدبة عشاء مغلقة بحضور 

اء خارجية ورجال سياسة عرب كبار من دول عربية، بينها دول ال تقيم عالقات ديبلوماسية مع وزر 
وأشار الموقع إلى أن المأدبة لم تقتصر على تناول الطعام، بل شهدت مداوالت في قضايا  إسرائيل.

 .إقليمية مختلفة. بدءًا من محاربة اإلرهاب وصواًل إلى االتصاالت اإلسرائيلية الفلسطينية
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ساعة فقط،  24وبحسب الموقع، فإن ليفني وصلت نيويورك يوم االثنين الماضي، في زيارة استمرت 
تلبية لدعوة تلقتها لحضور حفل رسمي يقيمه الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون وزوجته، المتوقع 

 تنافسها على الرئاسة، هيالر  كلينتون.
ه، هو أنه بعد حفل ةل كلينتون تمت دعوتها إلى حضور والجزء المثير لالهتمام في زيارة ليفني هذ

مأدبة عشاء مقلصة ومغلقة أمام وسائل اإلعالم، دعي إليها أيضا زعماء وديبلوماسيون عرب 
 موجودون في نيويورك لمناسبة انعقاد دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة.

ان بينهم األمين العام شخصًا ك 20وبحسب الموقع، حضر المأدبة مدعوون يقل عددهم عن 
للجامعة العربية نبيل العربي، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وزير الخارجية المصر  سامح 
شكر ، وزير الخارجية األردني ناصر جودة، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ خالد الصباح، ووزير 

 الخارجية اإلماراتي عبد هللا بن زايد.
باسيل لم يلتق أو يجتمع بأ  »أن  أمسليل  أكدوزارة الخارجية اللبنانية  لكن مصدرا مسؤوال في

كان على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة  إطارمسؤول إسرائيلي في أ  
 «.أن يعطى خبر مدسوس من هذا النوع أية أهمية»، مستغربًا «في نيويورك

طع ما رددته بعض وسائل اإلعالم أنه قابل أو اجتمع بوزيرة بشكل قا»بدوره، نفى العربي، في بيان، 
إذ يؤكد »وأضاف البيان أنه «. العمل اإلسرائيلية تسيبي ليفني على هامش اجتماعات األمم المتحدة

األمين العام لجامعة الدول العربية أنه لم يلتق بأ  مسؤول إسرائيلي، فإنه يدعو وسائل اإلعالم إلى 
 «.ل مثل هذه األخبار غير الدقيقة والتي ال أساس لها من الصحةتحر  الدقة عند نق

وشارك أيضًا في المأدبة األمير السعود  تركي الفيصل، الذ  لم يتردد في السابق في إبداء تعاطفه 
 مع ليفني علنًا، حينما أثنى عليها أثناء مؤتمر ميونيخ األمني.

سيون غربيون كبار، بينهم وزير الخارجية وحضر المأدبة إلى جانب المسؤولين العرب، ديبلوما
 الكند  جون بيرد، ومبعوث األمم المتحدة السابق للشرق األوسط تير  الرسن.

وكانت الوزيرة ليفني الشخصية اإلسرائيلية الوحيدة التي دعيت إلى هذا اللقاء، الذ  جرى بعيدًا عن 
 أعين وسائل اإلعالم.

والرد على أسئلة « واال»ن وزيرة العدل رفض التجاوب مع توجه وأشار الموقع اإلسرائيلي إلى أن ديوا
في هذا الشأن. كما أن مشاركين ةخرين في المأدبة رفضوا الرد على األسئلة. وفي اليوم التالي، 

 عادت ليفني إلى إسرائيل لقضاء عطلة رأس السنة العبرية.
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ذين تواجدوا في المأدبة يمثلون دواًل وأضاف الموقع أنه عدا مصر، كل الديبلوماسيين العرب الكبار ال
 «.التحالف الدولي ضد داعش»شريكة في 

ومن المهم اإلشارة إلى أنه قبل أربعة أشهر، وبعد انهيار المفاوضات بين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية إثر قرار تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التقت ليفني سرًا بالرئيس الفلسطيني محمود 

وأثار ذلك اللقاء أصداء وردود فعل متناقضة في إسرائيل، حذر بعدها نتنياهو ليفني  عباس في لندن.
 من مغبة إجراء اتصاالت من وراء ظهره. وقيل حينها إن نتنياهو فكر في إقالة ليفني.
29/9/2104، السفير، بيروت  

 
  التفاهمات أقوى" و حماس" متمسكة بـالدوحة "األخبار":  قطري لـ مسؤول 

مغادرة الدوحة. المسؤول « حماس»يقول مسؤول قطر ، من الصعب الطلب من : هاني إبراهيم-غزة
الذ  يعمل في وزارة الخارجية ورفض التصريح باسمه، قال إن بالده والحركة تمتلكان عالقات 

« األخبار»ف لـوأضا«. وتحديدًا بعد خروج حماس من األردن»، 2999سياسية قوية ممتدة إلى عام 
قناعة سياسية وأخالقية، وليس رد فعل ضد أ  موقف »نابع من « حماس»أن دعم بالده المقدم إلى 

وذهب أبعد من ذلك، باإلشارة إلى وجود تفاهمات في «. سياسي، وال سيما أنها حركة تحرر وطني
 «.ليمحيال التطورات المتالحقة في القضية الفلسطينية وحتى ما يخص اإلق»السياسات 

مع اإلقليم وتطوراته الدراماتيكية، أكّد المسؤول أن عالقة بالده بالحركة اإلخوانية الفلسطينية ال يمكن 
ألن حماس نأت بنفسها عن تداعيات المشهد »أن تتأثر بسيناريوات المشهد السياسي في المنطقة، 

ركة في العالقة مع وبشأن تأثير احتضان الح«. مع وجود محاوالت للزج بها في أتون تفاصيله
الدوحة تقف على مسافة واحدة من كل األطياف السياسية »المكونات السياسية الفلسطينية، ذكر أن 

الفلسطينية، لكننا نعطي لحماس اهتمامًا، خاصة بعد إقامة مقر المكتب السياسي للحركة هنا عقب 
 «.خروجها من دمشق

، الخليجيةن أ  ترتيبات بشأن المصالحة مع الدول وردًا على سؤال يرتبط بإمكانية تأثر العالقة ضم
المراقب لسياسة حماس الخارجية يعلم أنها لم تسئ إلى أ  نظام في المنطقة، وال توجد »أجاب: 

لديها إشكاالت مع األنظمة العربية، على عكس موقف هذه األنظمة من جماعة اإلخوان في 
ماس ضمن محاوالت التقريب األخرى مع طلب التخلي عن ح»، خالصًا إلى أنه لم يطرح «مصر

 «.دول مجلس التعاون
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إلى إصدار سلسلة من التصريحات الصحافية التي تعّبر عن « حماس»في المقابل، سارعت قيادات 
مع الدوحة، ونفي ارتباط زيارة مشعل لتونس بأ  نية للبحث عن مكان ةخر. وقال « متانة العالقة»

الموقف القطر  القاضي بترحيل »اسي، موسى أبو مرزوق، إن النائب الثاني لرئيس المكتب السي
كذلك أكد المتحدث باسم الحركة الموجود «. سبعة من أعضاء اإلخوان لن يسر  على قيادات حماس

في الدوحة، حسام بدران، أن عالقة حركته بالدوحة قوية وعميقة، موضحًا أن زيارة مشعل لتونس 
 «.شد والنصرة لقطاع غزةجاءت ضمن ترتيبات مسبقة بغرض الح»

27/9/2104، األخبار، بيروت  
 
 "إسرائيل"يطالب المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني وردع  الفيصلسعود  

نيويورك: أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على بذل قصارى جهدها دوما سعيا لتحقيق 
لسعودية على لسان األمير سعود أهداف العمل الجماعي تحت مظلة األمم المتحدة، وتساءلت ا

متى يتحرك المجتمع الدولي إلنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل »الفيصل وزير خارجيتها: 
، جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها األمير سعود الفيصل وزير الخارجية «عن سياساتها التعسفية؟

ية العامة لألمم المتحدة، التي وزعت ليلة للجمع 99الـ السعود  رئيس وفد المملكة في الدورة العادية 
 أول من أمس في نيويورك، وجاء فيها:

م عالمة مهمة بالنسبة للقضية الفلسطينية كونها سنة التضامن مع 2024تشكل السنة الحالية »
الشعب الفلسطيني، ومن المؤلم أن يتزامن ذلك مع ما شهدناه هذا العام من عدوان إسرائيلي غاشم 

رائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة في تجاهل إسرائيلي صارخ لإلرادة الدولية يرقى إلى ج
وأحكام القانون الدولي. ولنا أن نتساءل هنا: متى سوف يتحرك المجتمع الدولي إلنصاف الشعب 
الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية المناقضة لهذه اإلرادة؟ متى سوف يتحرك المجتمع 

ي تجاه إسرائيل التي ال زالت تمارس سياساتها التعسفية األحادية الجانب من خالل محاوالتها الدول
تهويد القدس الشريف وتغيير تركيبته الديمغرافية وارتكاب االنتهاكات اليومية ضد الفلسطينيين من 

في ذلك تهجير وطرد واعتقال تعسفي؟ هذا إلى جانب استمرار سياسات إسرائيل االستيطانية، بما 
احتجاز ةالف األسرى، وانتهاك حرمة األماكن المقدسة، وتهجير المواطنين الفلسطينيين، خاصة في 
القدس الشريف، واالستمرار في ممارسة سياسة الفصل العنصر  والتطهير العرقي، ناهيك عن 

أ   مواصلة سياسة الحصار الجائر لقطاع غزة.. يحدث ذلك كله تحت أنظار المجتمع الدولي دون
 تحرك لوضع حد لهذه الممارسات.
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وعليه، فإننا نناد  من هذا المنبر بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء توفير الحماية 
للشعب الفلسطيني بصورة عاجلة وفورية. ومن هذا المنطلق، فإننا نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة 

اإلسرائيلية تحت رعاية الواليات المتحدة  - عن فشل الجولة األخيرة من المفاوضات الفلسطينية
األميركية، على الرغم من التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة التزاماتها وتعهداتها بأسس عملية 

 السالم.
ومع إشادتنا بجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة التي أفضت إلى اتفاق وقف إطالق النار في غزة 

يقاف نزيف الدم الفلس طيني، يجب أال يغيب عن أذهاننا أن وقف إطالق النار ال ينبغي أن يشكل وا 
هدفا في حد ذاته بمعزل عن هدف تحقيق السالم العادل والشامل والدائم وفقا لمبادرة السالم العربية 
وقرارات الشرعية الدولية، وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة 

 «.متها القدس الشرقيةوعاص
29/9/2104، الشرق األوسط، لندن  

 
 ليفني : الخالد لم يلتق وزيرة العدل اإلسرائيليةالكويتية" الخارجية" 

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل اإلعالم عن عقد اجتماع 
جية الشيخ صباح الخالد مع وزيرة العدل شارك فيه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخار 

 االسرائيلية وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك.
 وأشار المصدر في تصريح إلى أن هذه المعلومات عارية عن الصحة وال أساس لها.
سرائيل والتزامه واختتم المصدر تصريحه بالتذكير بموقف الكويت الثابت والمعلن من االتصال بإ

بالمواقف العربية في هذا الشأن مجددا تذكيره بأن الكويت ستكون ةخر من يطبع عالقاته مع 
 إسرائيل.

29/9/2104، السياسة، الكويت  
 
 " والصين تؤكد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني77الـ  مجموعة" 

طيني، وفي مقدمتها حقه والصين دعمها لحقوق الشعب الفلس 11الـ أكدت مجموعة  :وفا –نيويورك 
 في تقرير المصير واالستقالل وحقه في التنمية.

جاء ذلك في البيان الوزار  السنو  الذ  صدر في ختام اجتماع وزراء الدول األعضاء في 
 للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك. 99المجموعة، الذ  عقد على هامش أعمال الدورة الـ 
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إزاء أهم القضايا  11الـ ن أبرز الوثائق التي تحدد موقف وسياسة مجموعة ويعتبر البيان واحدا م
االقتصادية والتنموية للدول النامية، باإلضافة إلى مواقف مبدئية تتعلق بالدول التي تعيش حاالت 

 خاصة، وتضمن مواقف قوية حول فلسطين.
نتهاكات المستمرة للقوانين وأدانت المجموعة بشدة الجرائم اإلسرائيلية المستمرة ضد شعبنا واال

واألعراف الدولية. وطالب الوزراء في بيانهم مجلس األمن بتحمل مسؤوليته في حماية السلم واألمن 
الدوليين، ومحاسبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم كان ةخرها العدوان الوحشي على قطاع غزة، 

 لتحتية ومقدرات الشعب الفلسطيني.وما أسفر عنه من قتل للمدنيين العزل وتدمير للبنية ا
كما أدان الوزراء ممارسات إسرائيل االستيطانية وسرقتها لألراضي والثروات الطبيعية الفلسطينية، 
وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفور  والفعلي لوقف هذه الممارسات ونصرة الشعب الفلسطيني في 

 من معه.، الذ  هو العام العالمي للتضا2024هذا العام 
29/9/2104، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 شحنة تبرعات من الشعب اليوناني إلى غزة 

شحنة من  أنذكرت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية  :القدس دوت كوم-أثينا
 تم جمعها خالل حملة تبرعات ُنظمت في العديد من المدن اليونانية في طريقها إلى قطاع األدوية

 غزة عبر مصر.
رسالجمع  أن إلىفي بيان  وأشارت هذه الشحنة من التبرعات يأتي تعبيرا عن تضامن الشعب  وا 

اليوناني ومؤسساته وأحزابه المختلفة مع الشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جانب حقوق الشعب 
 ة بحقه.ووقف المجازر اإلسرائيلي االحتاللالفلسطيني ومطالبه المشروعة وفي مقدمتها إنهاء 

وحسب معلومات وصلت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية من منظمي الحملة، 
فقد رافق شحنة األدوية المتجهة إلى مصر للعبور إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وفد تضامني رفيع 

ت )فير يمثل المؤسسات والجمعيات اليونانية التي نظمت حملة جمع التبرعات، وهي خمس مؤسسا
بالنيت، العيادات االجتماعية، اتحاد العمال والشغيلة الفلسطينيين، والتضامن من اجل الجميع( 

 (.205،5يرافقهم صحفي ومصور لحساب راديو اليسار )كوكينو 
29/9/2104القدس، القدس،   
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 اسم مروان البرغوثي على شارع في "فالنتون" الفرنسية  إطالق 
بحضور المحامية رئيس الحملة الدولية لحرية مروان البرغوثي واألسرى في  :ةالحياة الجديد –رام هللا 

ورئيس مؤسسة  أفريقياسجون االحتالل فدوى البرغوثي، ورئيس الحملة الدولية في جمهورية جنوب 
نيشان بولتون، ورئيسة المجلس البلد  لمدينة فالنتون الفرنسية ضمن فعاليات  اإلفريقيكاترادا الزعيم 

ة الدولية في فرنس، أطلقت يوم أمس اسم مروان البرغوثي على احد شوارع المدينة وافتتاح الحمل
مركز نلسون مانديال في شارع مروان البرغوثي، وكانت المدينة قد منحت القائد البرغوثي مواطنة 

 مدينة فرنسية أخرى خالل السنوات الماضية. 50الشرف إلى جانب نحو 
29/9/2104، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 يقدم عرضا عن جهوده التوثيقـية لالنتهاكات اإلسـرائيليـة فـي غـزة "األورومتوسطي"فريق  
لقاًء  األولفي قطاع غزة أمس  اإلنسانعقد فريق المرصد األورومتوسطي لحقوق : عمان –جنيف  

سان في عبر خدمة االتصال المرئي مع مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق اإلن
مكارم ويبيسونو، تناول جهود فريق المرصد التوثيقية،  2991األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 

 األخير على قطاع غزة. اإلسرائيليوالتقارير التي عمل عليها المرصد عقب الهجوم 
قده وأشارت المتحدثة باسم األورومتوسطي مها الحسيني إلى إن المرصد قدم خالل اللقاء الذ  ع

األخير  اإلسرائيليالسبت عرضًا موجزًا عن التقارير التي أعدها عقب انتهاء الهجوم  أمس أولمساء 
على القطاع، إْذ عرض المرصد مخرجات تقرير تناول عمليات وحوادث القتل الجماعي التي حدثت 

دات ومخرجات بحق المدنيين الفلسطينيين، في األماكن العامة، والمدارس، والمنازل، فيما عرض شها
 تقرير ةخر وّثق استخدام قوات االحتالل للمواطنين الفلسطينيين دروعًا بشرية.

29/9/2104، الدستور، عّمان  
 
 منع سفينة "إسرائيلية" من إفراغ حمولتها في كاليفورنيا للمرة الثانية في غضون شهرين 

ية، أن متظاهرين أميركيين للقناة اإلسرائيلية الثان اإللكترونيذكر الموقع : )"مرصد السفير"(
متضامنين مع الفلسطينيين منعوا، للمرة الثانية في غضون شهرين، سفينة "ريم" اإلسرائيلية من إفراغ 

 حمولتها في ميناء أوكالند في والية كاليفورنيا األميركية.
في الميناء  ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن موقع القناة العبرية قولها إن مئات المتضامنين تجّمعوا

ورفضوا االنصياع ألوامر الشرطة التي حاولت إبعادهم، وواصلوا االحتجاج ومنعوا عمال الميناء من 
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ورفع المتظاهرون الفتات تشير إلى أنهم يقومون بذلك للمرة  التقّدم إلفراغ إفراغ حمولة السفينة.
 الثانية، احتجاجًا على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

29/9/2104، بيروتالسفير،   
 
: اهتممـــتم بالصـــواريخ التـــي ســـقطت علـــى "إســـرائيل" وتجـــاهلتم مجلـــس األمـــنلرئيســـة األرجنتـــين  

 الضحايا الفلسطينيين
كريستينا ” السيدة  األرجنتينانقطاع الترجمة عن كلمة رئيسة جمهورية  هواش: أثارعمر  –طهران 

 الترجمة،التساؤالت بشأن حقيقة انقطاع  موجة من األمن،في اجتماع مجلس ” فرنانديز د  كيرشنر 
حتمال األخير هو األرجح في ذلك بعد أن تناقلت اال أنحيث تبين  استخباراتي،تقني أم  وهل هو

، التي فجرت قنبلة خالل ”كرستينا“فقرات مطولة من تساؤالت الرئيسة  االجتماعيمواقع التواصل 
قضات الدولية إن كانت من قبل مجلس األمن أو النقاب عن الكثير من التنا إزاحتهاإثر  الجلسة،

 الواليات المتحدة األميركية.
 أمريكاهاجمت القرار األممي وسياسات ” کريستينا فرنانديز د  کيرشنر“الرئيسة  كلمةويشار إلى أن 

 بينها:وقضايا الشرق األوسط، وتضمنت تساؤالت عدة كان من ” اإلرهاب“حيال 
ولم  ،2994الذ  طال سفارة إسرائيل في بوينس أيرس عام  االنفجارعلى خلفية  إيراناتهمتم   -

 .االنفجارتثبت التحقيقات من قبلنا تورط إيران بهذا 
 للحكمالمتشدد  وأوصلتم اإلسالم، وغيرهارحبتم بالربيع العربي ودعمتموه في تونس ومصر وليبيا  -

ول تعاني من وصول المتشددين . ومازالت شعوب تلك الدومباركتكم بقراراتكمفي هذه البلدان 
 م والعبث بحريات المواطنين هناك.لحكاإلسالمين إلى ا

إسرائيل وموت العديد من الضحايا  ارتكبتهاالتي  الكارثةاتضح من خالل القصف على غزة فداحة  -
 سقطت عليها والتي لم تؤثر أو تحدث خسائر في إسرائيل. ىلإالفلسطينيين بينما اهتممتم بالصواريخ 

 كمالمة، كوعندما استطردت الرئيسة األرجنتينية بالحديث على هذا الحال، تم فجأة، إلغاء ترجمة ال
 تقوم بنقل الجلسة مباشرة. كانتقطعت وسائل اإلعالم التي 

23/9/2104، رأي اليوم، لندن  
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 هل هناك تهديد حوثي على األمن القومي السعودي؟ 
حميد الدين عبد هللا  

وجه الحقيقة ما حدث في اليمن. ولكن هناك بعض المؤشرات. يبدو أنه حصل ال أحد يدر  على 
قليمي ويمني على ضرورة التخلص من  وسيطرتهم على مفاصل « اإلخوان المسلمين»توافق عالمي وا 

قليميًا على  مهمة في الحكومة اليمنية والجيش. يظهر هذا التوافق من الصمت الرسمي التام عالميًا وا 
. هذا إضافة إلى التصريحات السعودية والخليجية التي باركت اتفاق صنعاء. يمنيًا تطّور األحداث

فإنه ما كان ممكنًا للحوثيين القضاء على علي محسن األحمر وال على األطراف المسلحة من حزب 
اإلصالح لوال أن أبرز القيادات السياسية والعسكرية والقبلية أرادت ذلك. لقد كانت معركة شرسة 

ل ذهب ضحيتها المئات من القتلى والجرحى. ولو أرادت القوى اليمنية األخرى أن تطيل األمر بالفع
لكان لها ذلك. في اليمن يصعب اقتالع شيخ قبيلة صغير من موقعه بهذه السهولة فكيف بجنرال له 

 قّوات عسكرية موالية وبحزب يشارك في حكم اليمن منذ ربع قرن.
ستغربت الصمت أو الرضا السعود ، إنها كّلها تعلم بأن ما كان معظم الكتابات من السعودية ا

ممكنًا ألن يحصل ما حصل لوال أنَّ السعودية أرادته أو على األقل أنها قّررت السماح بحصوله. 
وكل تلك الكتابات وصفت الحدث بأنه سقوط لصنعاء في يد إيران. وبعض اتراء حّذرت من 

ينبئ « اإلخوان المسلمين»ب بعض األطراف المحسوبة على اإلرهاب الدمو  الذ  سيحصل وأسلو 
بأنهم يتمنون حّمام دٍم في اليمن فقط لكي يثبتوا للحكومة السعودية أّنها أخطأت، ولكي يقولوا لها إنها 
ستندم. ولكن ما حصل في اليمن لم يكن سقوطًا لصنعاء في يد إيران وال حتى في يد الحوثيين. 

فعاًل هو سقوط نهائي لحزب اإلصالح ولعلي محسن األحمر، وهما األمر الوحيد الذ  حصل 
طرفان أساسّيان في تغذية اإلرهاب ودعم القاعدة في اليمن. وصحيح إنَّ ما حصل رافقه صعود 
لنفوذ الحوثيين في اليمن. وهذا الصعود ليس في مصلحة السعودية باعتبار التحالف الثالثي الموجود 

يران والح وثيين. ولكن هذا النفوذ بكل ما فيه من مخاطر إال أنه أقل خطورة من بين حزب هللا وا 
 وحلفائهم على الحكومة اليمنية.« اإلخوان المسلمين»استمرار سيطرة 

يبدو أن الحسابات التي دفعت القوى الدولية واإلقليمية واليمنية للرضا عن صعود الحوثيين كانت 
 اتتي:

أ  هناك تيار متطرف يسيطر على مؤسسات «. لةدو -ال»حزب اإلصالح كان دولة في  -2
ال  -الحوثيون  -حكومية سيادية وعلى كتائب عسكرية وميليشيات قبلية، وهناك تيار متطرف ةخر 

. ال يمكن القضاء عليهما 2يملك إال قّوة عسكرية، وليس له جذور في مؤسسات الحكم في اليمن. 
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. التيار األول أخطر بسبب عمق وجوده في 3معًا.  معًا، وال يمكن أيضًا السماح لهما باالستمرار
الدولة، وفي الجيش، ولسوابقه في دعم اإلرهاب، وهو حاليًا أقدر على تهديد األمن القومي اإلقليمي. 

. فكان القرار القضاء على 4أ  هناك تهديد فعلي من اإلصالح، وهناك تهديد كامن من الحوثيين. 
 اء على التهديد الكامن.التهديد الفعلي، ثم التفرغ للقض

هناك حساب ةخر ربما ُأخذ باالعتبار عندما تمت الموافقة على السماح للحوثيين بالقضاء على 
التطرف اإلصالحي. وهو أنَّ الحوثيين ال يمكنهم أبدًا السيطرة على اليمن بالطريقة التي سيطر فيها 

دًا قبل تحقيق ذلك، ولن يحصل. حزب اإلصالح على اليمن سابقًا. أمام الحوثيين طريق طويل ج
الحوثيون ليس لديهم إال خيار المشاركة مع األطراف اليمنية األخرى، وحينها سيمكن تحييد أثرهم 
كثيرًا. فهناك أطراف يمنية متعددة لن تسمح للحوثيين بالسيطرة الكاملة، وستفرض عليهم المشاركة 

غير دقيق.  2005بما حصل في بيروت  2024في الحكم. لذلك فإنَّ مقارنة ما حصل في صنعاء 
حزب هللا سيطر على بيروت وهو دولة كاملة، وحاضر في الجيش اللبناني، وفي االستخبارات، وفي 

 الحكومة اللبنانية نفسها. أما الحوثيون فليسوا إال قّوة عسكرية.
لى األمن القومي عدم سيطرة الحوثيين على اليمن مستقباًل ال يعني أنَّ صعودهم ال يشكل تهديدًا ع

الخليجي، وذلك بسبب تحالفهم مع إيران. والسؤال ما الخيارات لمنع هذا من الحصول؟ لإلجابة عن 
يران في طريقهما إلى  السؤال ال بد من أخذ مجموعة حقائق باالعتبار: أواًل يبدو أنَّ السعودية وا 

البلدين. وقد رأينا بدايات هذا  التفاهم حول خلق نظام إقليمي جديد يقوم على توازن قوى بين حلفاء
في العراق، حيث أدركت إيران أنها لن تستطيع السيطرة عليه، ولن تستطيع إقصاء حلفاء المملكة 
من الحكم. وأظن أن هذا ما سيحصل في اليمن. أ  سيكون هناك صيغة للمشاركة في الحكم بحيث 

نما –حلفاء إيران  –ال يكون للحوثيين  يكونون قّوة بين قوى أخرى. ثانيًا:  هيمنة على اليمن. وا 
السعودية تعلم بأن قّوة الحوثيين معتمدة على تحالفات قبلية واسعة. وهي تعلم أن هؤالء الحلفاء ليسوا 
مرتبطين بالحوثيين ارتباطًا عقائديًا وأنهم قاتلوا معهم لوجود عدو مشترك لهم جميعًا. أ  الحوثيون 

ئديين، وهم قّلة مع القبائل وهم كثرة. وبعد ذهاب العدو المشترك فإن هم في الحقيقة نتيجة اتحاد العقا
الجناح القبلي سيفرض شروطه، والتي منها الحفاظ على العالقة اإليجابية مع السعودية. فالغالبية 
الكاسحة من قبائل الشمال والجنوب لن تقبل إطالقًا بتهديد المملكة. ثالثًا: الحوثيون أنفسهم 

من ينظر إلى المملكة نظرة أيديولوجية، ولكنهم قّلة. وهناك جناح براغماتي. إحدى  منقسمون. فيهم
تجليات البراغماتية الحوثية كانت في استعدادهم للتحالف مع علي عبد هللا صالح، وهو الذ  أشعل 
عليهم فتيل ست حروب، وقتل منهم المئات وشّرد اتالف. هذا الجناح ُيدرك أنه على المدى البعيد 
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إنَّ الجار السعود  هو األهم، ويعلمون أّنهم بالنسبة إليران مجّرد ورقة سيتم االستغناء عنها لو ف
ضعفوا قلياًل. وهذا الجناح يعلم أنَّهم كجماعة لن يستطيعوا االستمرار طوياًل في الحفاظ على موقعهم 

في مركز قّوة قبل أن  القوّ  اتن، وبالتالي فإنهم يفّكرون بضرورة فتح قنوات مع السعودية، وهم
يضطروا إلى ذلك، وهم في مركز ضعف. الجناح البراغماتي الحوثي يعلم أن اليمن ليست لبنان، وأنَّ 
ما تحقق لحزب هللا في لبنان ال يمكن أن يتحقق لهم في اليمن. فالمعطيات االجتماعية والسياسية 

و المشترك، فإنَّ السعودية قادرة على قلب مختلفة تمامًا. كما إن الحوثيين يعلمون أّنه بعد غياب العد
دخالهم في صراعات ألعوام طويلة تستنزفهم تمامًا. رابعًا: ال يوجد في اليمن مشكلة  الطاولة عليهم وا 

شيعية، وال يوجد طائفية. الطائفّيون هم المتطرفون من اإلصالح وهؤالء خرجوا من الصورة  -سنّية 
يسمح لهم بالتحرك. بالتالي فإّنه لن يحصل سيطرة شيعية على  والمتطرفون من الحوثيين وهؤالء لن

السّنة كما يحلو للبعض أن يتخّيل. خامسًا: العالقة بين السعودية وبين الهاشميين والزيدية في اليمن 
كانت على الدوام عالقة ود. ومعظم الزعامات الهاشمية والزيدية تعلم أن السعودية وقفت معهم كثيرًا 

يًا وعسكريًا في أكثر من موقف. ويعلمون أنَّ الحرب على الزيدية من بعض األجنحة ودعمتهم مال
نما بسبب أجندات بعض السلفيين  السلفية المتطرفة لم تكن بموافقة من الحكومة السعودية، وا 

 المتطرفين.
على ضوء هذا فإن خيارات منع سيطرة إيران على اليمن واسعة جدًا لعل أهمها، أواًل: العمل 

لديبلوماسي السعود  الهادئ إلقصاء الشرائح المتطرفة الحوثية. ثانيًا: تكثيف المصالح بين القبائل ا
المتحالفة مع الحوثيين وبين السعودية من خالل مشاريع تنموية سعودية تقع في مناطقهم مباشرة. 

يجية والبطيئة على ثالثًا: دعم الحكومة اليمنية وتقوية مؤسساتها بحيث يمكن لها بسط سيطرتها التدر 
 اليمن كاماًل.

بمثل هذا يمكن إبعاد شبح إيران عن اليمن، وضمان أال تتحول اليمن إلى شوكة في خاصرة 
 السعودية.

 29/9/2104الحياة، لندن، 
 

 تراجع المؤشرات االقتصادية لالجئين بفلسطين 
 بكر ياسين اشتية

ـــم يعـــد اللجـــوء داخـــل الـــوطن مقتصـــرا علـــى األراضـــي الفلســـطي ـــدأت مـــن ل نية، لكـــن القصـــة األولـــى ب
عامـا مـن التغريـب، اختلفـت  99فلسطين. فللجوء فيها عنـاوين وأحـداث ومؤشـرات ُنسـجت علـى مـدى 
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خاللها أشكال وأحجام المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، واحتفظت خاللها بالكثير من معاني 
ــم نح ســن قراءتهــا فلــن نــتمكن مــن عــالج التشــرد واللجــوء ضــمن مؤشــرات اقتصــادية واجتماعيــة، إن ل

 ةثارها التي أثرت سلبا على كل قطاعات المجتمع الفلسطيني.
ويبرز هذا التقرير العالقة بين المؤشرات االجتماعية المتراجعة في المخيمات الفلسطينية مع مؤشرات 

مـال الـذ  االقتصاد الكلي من فقر وبطالة ومستويات معيشة وتعليم وغيرها، ويسلط الضوء علـى اإله
لحـق ســكان تلــك المخيمــات مقارنــة مــع بـاقي التجمعــات الســكانية، وصــوال لنتيجــة مفادهــا أن مخيمــات 
الشتات التي باتت تشكل وفقا لبعض الحكومات العربية مصدر إزعاج بسـبب عـدم رغبـة أو قـدرة تلـك 

لك فــي الحكومــات علــى دمــج ســكان تلــك المخيمــات مــع مــواطني تلــك الــدول، ال ينبغــي أن تكــون كــذ
مخيمات اللجوء داخل الـوطن، فالـدمج االقتصـاد  واالجتمـاعي فـي هـذه الحالـة ال يعّبـر فـي أ  حـال 

 عن التفريط في حق العودة.
وتشــير ســجالت وكالــة الغــوث )األونــروا( إلــى أن عــدد الالجئــين الفلســطينيين المســجلين لــديها بتــاريخ 

 جئ.ماليين ال 5,4نحو  2024األول من يناير/كانون الثاني 
وهذه األرقام تمثل الحد األدنى لعدد الالجئين الفلسطينيين، وقد شكل الالجئون الفلسطينيون المقيمون 

مـن إجمـالي  %29,5مـا نسـبته  2024في الضفة الغربية والمسـجلون لـدى وكالـة الغـوث بدايـة العـام 
 2,3غــزة )فــي قطــاع  %24,2ةالف الجــئ(، مقابــل  901الالجئــين المســجلين لــدى وكالــة الغــوث )

( مـــن %29,2( مـــن ســـكان المنـــاطق الفلســـطينية الجئـــون، يشـــكلون )%42مليـــون الجـــئ(، أ  أن )
 ( من سكان قطاع غزة.%95,5سكان الضفة الغربية، و)

من إجمالي الالجئين،  %42,2سنة قد بلغت  25الالفت هنا أن نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن 
مواليد في مناطق اللجوء، وهي النسب العليا فـي األراضـي  4,4كما ارتفع معدل الخصوبة الكلي إلى 

 الفلسطينية.
 

 مؤشرات مستويات المعيشة والتشغيل
تشــير التقــارير الصــادرة عــن الجهــاز المركــز  لإلحصــاء الفلســطيني إلــى تفــاوت واضــح فــي مؤشــرات 

جهة أخـرى. االقتصاد الكلي بين كل من تجمعات الريف والحضر من جهة وتجمعات المخيمات من 
(، %39,3فبينمـــــا بلغـــــت معـــــدالت الفقـــــر وفقـــــا لمســـــتويات الـــــدخل فـــــي كـــــل مـــــن الريـــــف والحضـــــر )

( من األسر التي تقطن %55,2(، أ  أن )%55,2( على التوالي، بلغت في المخيمات )%45,2و)
 المخيمات يقل مستوى دخلها عن خط الفقر.
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( %29,3لتي بلغت في الريـف والحضـر )وينسحب ذلك على معدالت الفقر وفقا ألنماط االستهالك ا
 ( في المخيمات.%35,4( على التوالي، في حين بلغت تلك النسبة )%29,2و)

تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الفــرق بــين معــدالت الفقــر وفقــا لمســتويات الــدخل وأنمــاط االســتهالك يعبــر 
ا يعكس اتسـاع قاعـدة عن األسر التي لجأت على األغلب للمساعدات للخروج من دائرة الفقر، وهو م

 الالجئين ممن يعتمدون في تسيير شؤونهم الحياتية على المساعدات نظرا لعدم كفاية الدخل المتاح.
وبــالنظر إلـــى متوســط اســـتهالك الفــرد الشـــهر ، نجــد الـــرقم يرتفــع فـــي تجمعــات الحضـــر والريــف إلـــى 

( دوالرا، وهـــو رقـــم 299( دوالرا علـــى التـــوالي، ويـــنخفض فـــي المخيمـــات إلـــى )229( دوالرا و)230)
ينسجم مع معدالت الفقر المرتفعة هناك. ولعلنا نستطيع تفسير كل تلك األرقام من خـالل النظـر إلـى 

 معدالت البطالة في المخيمات مقارنة مع غيرها من التجمعات السكانية.
ة فـي (، بينما تنخفض تلـك النسـب%25,3) 2023فقد بلغت معدالت البطالة في المخيمات في العام 

ــذات الســنة، وهــو مــا يعكــس مبــدئيا عــدم تكــافؤ %20,2تجمعــات الريــف والحضــر مجتمعــة إلــى ) ( ل
 الفرص في التشغيل في المناطق الفلسطينية لصالح سكان الريف والحضر على حساب المخيمات.

عا في ( تراج2024-2023بّينت األرقام الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للعام الدراسي )
بعـــض المؤشـــرات التعليميـــة فـــي تجمعـــات المخيمـــات الفلســـطينية. فمـــن حيـــث معـــدل عـــدد الطلبـــة فـــي 

( طالبــا لكــل معلــم فــي المخيمــات، فــي حــين انخفــض الــرقم إلــى 25,5المـدارس لكــل معلــم، بلــغ الــرقم )
ــا لكــل معلــم فــي بــاقي التجمعــات الســكانية. ومــن حيــث معــدل عــدد الطلبــة لكــل جهــاز 20,3) ( طالب
( طالبـا لكـل جهـاز حاسـوب، وفـي بـاقي التجمعـات السـكانية 43,3اسوب، بلغ الرقم في المخيمات )ح
 ( طالبا لكل جهاز حاسوب.21,4)

وتعكس تلك األرقـام مشـاكل كميـة ونوعيـة فـي مؤشـرات التعلـيم للمخيمـات، سـواء مـن حيـث االكتظـاظ 
اندة للعمليــة التعليميــة. ويــزداد فــي الصــفوف المدرســية، أو مــن حيــث نقــص التجهيــزات التعليميــة المســ

األمر سوءا عند النظر لمعدالت التسرب من المدارس في الصفوف العليا )الصـف العاشـر فمـا فـوق( 
(، وفـــي بـــاقي التجمعـــات %5,9المؤهلــة للتعلـــيم الجـــامعي، فقـــد بلغــت نســـبة التســـرب فـــي المخيمــات )

 (.%2,5السكانية )
اني هــو األعلــى عالميــا، وقــدرة محــدودة علــى الــدمج وفــي ظــل واقــع اقتصــاد  متراجــع، واكتظــاظ ســك

االقتصـــاد  واالجتمـــاعي لســـكان المخيمـــات مـــع محيطهـــا مـــن التجمعـــات الحضـــرية، بـــات مـــن غيـــر 
المســـتغرب أن نلحـــظ تراجعـــا واضـــحا فـــي الظـــروف االجتماعيـــة التـــي يعيشـــها ســـكان المخيمـــات فـــي 

 م هناك.األراضي الفلسطينية نتيجة تزايد الضغوط االقتصادية عليه
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 توزيع األدوار

ومــن غيــر المنصــف أن نحمــل جهــة بعينهــا المســؤولية عــن تــرد  المؤشــرات االقتصــادية واالجتماعيــة 
لسكان مخيمات اللجوء، ولكنها مسؤولية مشتركة، ال بد أن توزع فيها األدوار، كل حسب جهة تمثيلـه 

ظ فــي الســنوات األخيــرة تراجعــا واختصاصــه، ومــن تلــك الجهــات أوال وكالــة األونــروا، حيــث بــدأنا نلحــ
حــــادا فــــي قــــدرتها علــــى تمويــــل نفقاتهــــا اإلغاثيــــة فــــي مجــــاالت التعلــــيم والصــــحة واإلســــكان والتمــــوين 
والتشغيل، ويعود ذلك التساع ظاهرة اللجوء حول العالم من جهة، وتقلص التبرعات والدعم المقدم لها 

 (.%25من دول العالم، حيث تجاوز العجز في موازنة الوكالة )
وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا اإلطــار إلــى أن مجمــوع مــا تتعهــد بــه الــدول العربيــة لــدعم الجهــود اإلغاثيــة 

( مـــن مجمـــوع الـــدعم المقـــدم لهـــا، وبالتـــالي ال بـــد مـــن تكثيـــف الجهـــود %1لألونـــروا يشـــكل أقـــل مـــن )
للوكالــة، إضــافة الرســمية الفلســطينية باتجــاه حــث الــدول العربيــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا وزيــادة دعمهــا 

 للعمل على توسيع قاعدة المانحين بإشراك دول جديدة لقاعدة المتبرعين.
ثانيــا: مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وُيلقــى علــى عاتقهــا العــبء األكبــر فــي مجــاالت عــدة، 
فالمخيمـــات مرتبطـــة عضـــويا بمحيطهـــا مـــن التجمعـــات الفلســـطينية، هـــذا االرتبـــاط العضـــو  ال بـــد أن 

به دمـــج اقتصـــاد  واجتمـــاعي مـــع ذلـــك المحـــيط، وهـــو الـــدور الـــذ  يجـــب أن تلعبـــه المؤسســـة يصـــاح
 الرسمية الفلسطينية.

فــال أقــل مــن توســيع الرقعــة الجغرافيــة الممنوحــة للمخيمــات ألغــراض الســكن والتعلــيم والصــحة ضــمن 
انيـة المتزايـدة المخطط الـوطني المكـاني الـذ  أقـر مـؤخرا دون أن يأخـذ فـي االعتبـار االحتياجـات المك

 لسكان المخيمات.
فكــل التجــارب التنمويــة العالميــة تثبــت أن الكثافــة الســكانية العاليــة تشــكل الضــاغط األكبــر علــى كــل 

( مـن األسـر فـي المخيمـات تقطـن %23,3مؤشرات التنميـة االقتصـادية. وقـد بينـت اإلحصـاءات أن )
ك النسـبة فـي التجمعـات الحضــرية ( متـرا مربعـا، فـي حـين تـنخفض تلـ50مسـاكن تقـل مسـاحتها عـن )

 ( على التوالي.%24,9( و)%22,1والريفية إلى )
مــن جانــب ةخــر، نجــد لزامـــا علــى الســلطة الفلســطينية تخصــيص بنـــد فــي الموازنــة العامــة التطويريـــة 
لمخيمــات اللجــوء، فوكالــة األونـــروا وكالــة إغاثيــة طارئــة، فـــي حــين أن المخيمــات بحاجــة لمســـاعدات 

نما تتعداها لطـوابير فـرص عمـل ومشـاريع  تنموية تطويرية ال تقتصر على طوابير الطحين والغذاء، وا 
 منتجة.
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وهنـــاك العديـــد مـــن المبـــادرات اإلبداعيـــة لســـكان المخيمـــات باتجـــاه التمكـــين االقتصـــاد  واالجتمـــاعي 
لقــاطني تلــك المخيمــات، ســواء كانــت تلــك المبــادرات بجهــود ذاتيــة، أم بــدعم مــن مؤسســات المجتمــع 

 دني، وكلها تصب باتجاه الدمج المكاني مع المحيط.الم
وخالصــــة الحــــديث أن مخيمــــات اللجــــوء داخــــل الــــوطن ال ينبغــــي أن تحمــــل أشــــكال التشــــرد واإلذالل 
والفصـل غيـر المبـرر لهـا عـن محيطهـا، وال ينبغــي أن تكـون مرتعـا للفقـر والجهـل والمـرض والجريمــة، 

ه األنظـار للمخيمـات بشـبابها وأطفالهـا وطاقاتهـا لتكـون عاما من اللجوء باتت كافية ألن ُتوجـ 99وأن 
 رافدا تنمويا للنسيج الفلسطيني، ال عائقا أو مصدر إزعاج للسلطات الرسمية.

 23/9/2104، الجزيرة نت، الدوحة
 

 حدثان مفصليان في السياسة الفلسطينية 
 طالل عوكل

ينطـو  علـى أبعـاد مهمـة، تؤشـر ما وقع من تطورات في الوضع الفلسطيني خالل األسبوع الماضي، 
علــى تغييــر كبيــر وربمــا جــذر  فــي الــرؤى السياســية، والخيــارات، إزاء كيفيــة التعــاطي مــع االحــتالل، 

 والحقوق الفلسطينية، وةليات البحث عن سبل تحقيق الحقوق.
ـــى اتفـــاق المصـــالحة الجديـــد فـــي القـــاهرة نهايـــة األســـبوع  ـــى اتن ال ينظـــر المـــواطن الفلســـطيني إل حت

لماضــي، علــى أنــه اتفــاق جــد  يفــتح المجــال أمــام تزايــد الشــعور باألمــل فــي معالجــة أزمــات وملفــات ا
 راكمتها سبع سنوات من االنقسام الخطير.

يعود السبب في سلبية المواطن إلى تكـرار خيبـات األمـل لكثـرة الحـوارات وكثـرة االتفاقـات، التـي كانـت 
جديـد، فيمـا تـزداد المعانيـات، وتتضـخم الملفـات  تفضي فـي معظـم األحيـان إلـى نشـوب الخالفـات مـن

التــي ترهــق كاهــل المــواطن الــذ  عليــه أن يضــحي وأن يصــمد، دون أن يجــد اهتمامــًا مناســبًا مــن قبــل 
 المستويات السياسية.

على أن سلبية المواطن، قد تتبدد سريعًا، في ضوء جدية االتفـاق األخيـر، الـذ  تمكـن الطرفـان "فـتح" 
ه من تقـديم إجابـات موحـدة، وشـبه موحـدة علـى األسـئلة الصـعبة التـي كانـت مثـار و"حماس" من خالل

الخالف الذ  عطل اتفاق المصالحة الذ  تم توقيعه في الشاطئ فـي شـهر نيسـان الماضـي. األصـل 
في هذا التفاؤل، دون حذر، هو أن الطرفين لم يجدا أ  خيارات سوى الذهاب إلى المصالحة بعـد أن 

 بل أمام إمكانية تبرير، المضي قدمًا كل في خياراته الخاصة.تم إقفال كل الس
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إذا كـــان الخـــالف السياســـي بـــين مـــن يتبنـــى مشـــروع وبرنـــامج المقاومـــة ومـــن يتبنـــى مشـــروع وبرنـــامج 
التســــوية عبــــر المفاوضــــات. إذا كــــان هــــذا الخــــالف قــــد تســــبب عــــن حــــق، أو كذريعــــة، فــــي اســــتمرار 

أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، االنقسام، فإن خطاب الرئيس محمود عباس 
 قد قدم الغالف السياسي الذ  يمكن أن يجتمع عليه الفلسطينيون.

حركة حماس مسبقًا وقبل إلقاء الرئيس خطابه في األمم المتحدة عبرت عن تأييدها للتوجه نحو األمم 
وجهات الطرف اتخـر، خصوصـًا وقـد المتحدة، وكانت تلك إشارة مهمة على طريق تفهم كل طرف لت

ســبقها تصــريح الــدكتور موســى أبــو مــرزوق الــذ  أوحــى مــن خاللــه، بــأن المفاوضــات مــع إســرائيل ال 
 تدخل ضمن إطار المحرمات السياسية.

خطــاب الــرئيس، فــي األمــم المتحــدة، جــاء متممــًا لمنــاخ المصــالحة، حيــث إنــه وفــر الغطــاء السياســي 
د حد الخالفات، كما يـوفر السـبب لتخفيـف هـذه الخالفـات، لمـن أراد أن الذ  يمكن أن يخفف إلى أبع

يتراجــع بالتــدريج عــن خطابــه األقصــو ، فــي ســياق البحــث عــن برنــامج القواســم الوطنيــة، المشــتركة. 
الخطاب كان أشبه بعملية تقييم جذرية، لعشرين سنة مضت من المفاوضـات، ومحـاوالت البحـث عـن 

ســطينية عبــر ةليــات الرباعيــة الدوليــة، والمفاوضــات المباشــرة، التــي تــتحكم تحقيـق الحقــوق الوطنيــة الفل
 الواليات المتحدة حصريًا في ملفها.

يعكس الخطاب إدراك الفلسطينيين لتحول الواليات المتحدة عن التعاطي مع ملف القضية الفلسـطينية 
 خواتها.كأولوية، والذهاب إلى تحشيد المجتمع الدولي تحت عنوان محاربة داعش وأ

قبل ذلك كانت إسرائيل قـد حاولـت إقحـام الملـف النـوو  اإليرانـي، كأولويـة ولكـن تلـك المحاولـة انتهـت 
 حين بدأت المفاوضات بين إيران ودول خمسة زائد واحد. 

، وبالرغم من أن انتفاضة األقصى كانت في أوجها، ذهبـت الواليـات المتحـدة، نحـو 2002وفي العام 
 رهاب لكي يكون عنوان االهتمام األول للمجتمع الدولي.اختالق عدو اسمه اإل

الواليــات المتحــدة بــدورها يئســت مــن محاولــة إغــراء حليفتهــا إســرائيل لجهــة إبــداء مرونــة كافيــة لتحقيــق 
تســوية مــع الفلســطينيين عبــر المفاوضــات، ولــذلك عــادت لتؤكــد بالممارســة مــا دأبــت عليــه مــن حمايــة 

ة، ولـذلك، كانـت ردة فعـل اإلرادة األميركيـة سـيئة جـدًا تجـاه خطـاب إسرائيل ودعم مخططاتهـا السياسـي
 الرئيس.

خطــاب الــرئيس فــي األمــم المتحــدة، يحــذر المجتمــع الــدولي مــن أن المبــادرة الفلســطينية العربيــة، التــي 
ســتتقدم بهــا فلســطين إلــى مجلــس األمــن، ســتكون الفرصــة األخيــرة المتاحــة أمــام اســتئناف المفاوضــات 

 وية.بحثًا عن تس
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يعلم الرئيس، وكل من يتابع الشأن الفلسطيني أن الواليات المتحدة ستقف بالفيتو لتمنع مجلـس األمـن 
مــن إصــدار قــرار بتبنــي المبــادرة الفلســطينية العربيــة، لكــن الفيتــو ال يشــكل الحــل األخيــر، فثمــة أبــواب 

 أخرى مفتوحة في المؤسسة الدولية، لمتابعة البحث عن الحقوق الفلسطينية.
الواليات المتحدة تلوح بقطع المساعدات عن السلطة، ما يحمل الفلسطينيين مسؤولية التقشف والبحث 
عن مصادر أخـرى علـى األغلـب ينبغـي أن تكـون عربيـة، حتـى ال تضـطر السـلطة لمقايضـة الحقـوق 

 باألموال. 
ن ذلـك يلحـق أضـرارًا معلوم أن الواليات المتحدة تقـاوم التوجـه الفلسـطيني لألمـم المتحـدة، لـيس فقـط أل

 بإسرائيل وسياستها، ولكن أيضًا يعني سحب الملف من يدها.
خطاب الرئيس، يذهب إلى االشتباك المفتوح، الذ  ال يعني بالضرورة، إعـالن الحـرب علـى إسـرائيل، 
 ولكنه في حال تطوير مضامينه، وااللتزام بما ورد فيه، يشكل نهاية مرحلة وبداية أخرى من الصراع. 

رحلــة القادمــة مــن الصــراع، تتركــز أساســًا علـــى تفعيــل كــل أشــكال النضــال السياســي والدبلوماســـي الم
والقـانوني علـى المســتوى الـدولي، ســواء مـن خــالل مؤسسـات األمــم المتحـدة، أو الــرأ  العـام األوروبــي 

 والدولي، باإلضافة إلى تفعيل المقاطعة للمنتجات اإلسرائيلية، وتفعيل المقاومة الشعبية. 
ربمـــا يســـتلزم مثـــل هـــذا التوجـــه وفـــي مراحـــل متقدمـــة، تغييـــر وظيفـــة الســـلطة، وتفعيـــل أشـــكال الضـــغط 

 الدولي واإلقليمي على االحتالل اإلسرائيلي.
 29/9/2104، األيام، رام هللا

 
 مفاوضات القاهرة .. ثالثة على واحد 

 محمد سيف الدولة
ين الفلسطينيين واالسرائيليين فى القاهرة، وال نعلم ال أحد يعلم خبايا المفاوضات غير المباشرة الدائرة ب

تفاصـــيل اتفـــاق التهدئـــة، وهـــل أخـــذت المقاومـــة بالفعـــل، الضـــمانات التـــى طلبتهـــا كشـــرط لقبـــول وقـــف 
 اطالق النار؟ وما هى هذه الضمانات؟ وهل التزم بها باقى االطراف ام أنهم راوغوا كالمعتاد؟

ان نتوقـع ونرصـد طبيعـة المفاوضـات الـدائرة اتن، ومواقـف ال نعلم شئ من كل ذلك، ولكننا نستطيع 
كل األطراف، من واقع األجندات المعلنة من كل منهم والتى بدأوا يعبئون ويحشدون فى اتجاههـا بعـد 

 توقف القتال مباشرة.
اإلسرائيليون أعلنوها واضحة منذ اللحظة األولـى انـه يجـب نـزع سـالح غـزة، وانـه يتحـتم ربـط االعمـار 

السالح، وانه يجب مراقبته من قبـل اسـرائيل والمجتمـع الـدولى، لكـى ال تسـتخدم أموالـه فـى إعـادة  بنزع
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بناء األنفاق مرة أخرى، وانه ال فك للحصار علـى المعـابر اال ان تسـلمتها السـلطة الفلسـطينية وراقبهـا 
ل انهــــا ضــــد . كــــذلك اعلنــــت اســــرائي2005االتحــــاد االوروبــــى وفقــــا التفاقيــــات المعــــابر الموقعــــة فــــى 

المصـالحة الفلسـطينية وحكومــة التوافـق الـوطنى علــى طـول الخـط، وان علــى السـلطة الفلسـطينية وابــو 
 مازن ان يختاروا بين اسرائيل وبين حماس.

السلطة الفلسطينية من ناحيتها أعلنت خطتها وموقفها أيضا بعد الحرب، فهى ضد كـل مـا يجـرى فـى 
قــرار الحــرب والســالم يجـــب ان يكــون قــرارا واحــدا، والســـالح غــزة، ضــد المقاومــة وســالحها وحربهـــا، ف

الفلســطينى ســالحا واحــدا فــى يــد ســلطة واحــدة، وحكومــة الظــل فــى غــزة تســيطر علــى كــل شــئ، وان 
يقـــاع كـــل هـــذا العـــدد مـــن الضـــحايا ، وان علـــى  المقاومـــة كـــان لهـــا دورا رئيســـا فـــى اســـتفزاز إســـرائيل وا 

م بمواجهــة اســرائيل عســكريا، وان االنتفاضــة ومــن بــاب اولــى الفلســطينيين ان يــدركوا انهــم ال قبــل لهــ
المقاومة هى بمثابة الكارثة على القضية الفلسـطينية، وانـه ال بـديل عـن التنسـيق مـع االسـرائيليين مـن 
اجل حماية الشعب الفلسـطينى ولمصـلحته)مع العلـم بـان اول مهـام التنسـيق هـو مطـاردة المقاومـة فـى 

 ها( .الضفة الغربية ونزع سالح
اما االدارة المصـرية فموقفهـا أيضـا واضـح وصـريح، فمصـر ملتزمـة باتفاقيـة سـالم مـن اسـرائيل، وهـى 
بالنســـبة لهـــا حجـــر الزاويـــة فـــى سياســـاتها واســـتراتجيتها االقليميـــة والدوليـــة، وهـــذه االتفاقيـــة تضـــع أمـــن 

علـى رأس أولوياتهـا فـى  اسرائيل وأمن الحـدود المصـرية االسـرائيلية، ومراقبـة غـزة وسـالحها ومقاتليهـا،
 كل القضايا والمسائل واألزمات التى تتعلق بالملف المصرى االسرائيلى الفلسطينى.

هذا باإلضافة الى متغير ةخر وهو قيام النظام المصرى الجديد برفـع درجـة التنسـيق األمنـى المصـر  
بـه، وهـو مـا تـرجم  االسرائيلي الى أعلى مستوى،  كمدخل مضمون الـى الفـوز بـاعتراف أمريكـى دولـى

فى هدم األنفاق مع اغالق المعبر فى ذات الوقت فى سابقة لم يفعلها نظام مبارك نفسـه، مـع إطـالق 
حملــة تشــهير وشــيطنة لكــل مــا هــو فلســطينى حتــى أثنــاء العــدوان الصــهيونى، الــى درجــة أن االعــالم 

المصــرية أكثــر ممــا كــان  المصــرى كــان يهــاجم الفلســطينيين اثنــاء الحــرب ألنهــم تحفظــوا علــى المبــادرة
 يدين العدوان نفسه.

لغـاء القيـود علـى  أما المقاومة الفلسطينية، فأجندتها هى ايضا معلنة، فهى تريد فك الحصار تمامـا، وا 
حركــة االفــراد والبضــائع علــى المعــابر بمــا ال يخــالف القــوانين المصــرية التــى تــنظم الحركــة علــى أى 

كبـــاقى شـــعوب األرض فـــى بـــالد هللا الواســـعة، و تريـــد  معبـــر مصـــرى ةخـــر، وتطالـــب بمطـــار ومينـــاء
 اإلفراج عن األسرى الذين تم توقيفهم قبل العدوان وأثناءه، وتؤكد ان سالحها غير قابل للتفاوض.
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خالصة المشهد اذًا، أننا لسنا فى حقيقة األمر بصدد مفاوضات رباعية، وانما بصدد محادثات ثنائية 
م مصـر واسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية فــى مواجهـة طـرف وحيـد هــو بـين جبهتـينا الجبهـة االولـى تضــ

 المقاومة الفلسطينية. اننا فى الحقيقة بصدد مفاوضات "ثالثة على واحد".
فثالثة أطراف من أربعة تتفق على ضرورة نزع السالح الفلسـطينى، وعـودة السـلطة الـى غـزة، وفـرض 

رعية المقاومـة طالمـا لـم تعتـرف باسـرائيل وتسـلم سيطرتها على المعابر واإلعمار، وعـدم االعتـراف بشـ
 سالحها.

وهــو مــا يمكــن ان يعطــى مؤشــرات قويــة علــى االحتمــاالت الكبيــرة لتعثرهــا وفشــلها، خاصــة مــع مــا بــدأ 
يجرى اتن من حشد اسرائيلى ودولى لمئات من المراقبين الدوليين)جواسيس( للدخول الى غـزة بهـدف 

 األنفاق مرة أخرى.مراقبة االعمار وضمان عدم بناء 
فــى النهايــة، ان لــم تتراجــع المقاومــة و تتنــازل عــن مطالبهــا "المشــروعة"، فــان النتــائج ال تبشــر بخيــر، 
وان كنــا جميعــا نتمنــى عكــس ذلــك، ونــدعو ألهالينــا فــى األرض المحتلــة أن يفــك هللا أســرهم وكــربهم 

 وحصارهم .
 29/9/2104، "20موقع "عربي 

 
 خيمأخطاء شائعة عن الم سبعة 

 تهاني نصار
قـــد يتضـــايق الـــبعض مـــن كالمـــي، ويـــرفض هـــذا التعمـــيم، لكننـــي أحببـــت أن أورد مجموعـــة نقـــاٍط إذا 

 توافرت في شخص، فهذا يعني أّنه ال يعرف شيئًا عن المّخيم
" يســكن المخــيم فلســطينيون فقــط". وهــي فكــرةع شــديدة "التعمــيم" فــالمخيم اليــوم، كمــا ســابقًا، يقطنــه -2

يون وســـيرالنكيون وبنغالدشـــيون وهنـــود. إنـــه حضـــنع دافـــئع للفقـــراء: أســـعار اإليجـــارات لبنـــانيون وســـور 
منخفضة، سكان المخّيم يتعاملون بنوٍع من األريحية مع كل هؤالء "األجانب"، فهم غير مصابين بأية 

 نزعٍة عنصرية!
 أن المخيم عبارة عن "سوق سالح".-2

طينيين بشـكٍل دائـم، وهـم يضـحكون فـي سـّرهم علـى وهي أيضًا فكرة "مضحكة"، يستعملها معظم الفلس
"جهل" البعض بما يحويه المخّيم. قد تكون الفكرة صحيحة قبل سنين طوال، لكنها اليـوم ليسـت كـذلك 
 البتة، فأية قريٍة لبنانية )أو سورية مثاًل( تحو  سالحًا أكثر بكثير من أ  مخّيم. وما هذه السمعة إال 
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عيون تقوم به بعض قنوات التلفزة بهدف التحريض على الفلسطينيين ال أكثـر نوعع من ذر الرماد في ال

 وال أقل.
أنـــك ال تســـتطيع دخـــول المخـــّيم وحـــدك دون دليـــل أو "مرشـــد". صـــدقوني علـــيكم أن تجربـــوا ذلـــك،  -3

ذا مــا أضــعتم طــريقكم فــي  يمكــنكم أن تــدخلوا إلــى المخــّيم وحتــى ولــو كنــتم ال تعرفــون أحــدًا هنــاك، وا 
أو الخـــروج، يمكـــنكم ســـؤال النـــاس وســـيدلونكم بكـــل رحابـــة صـــدر. المخـــيم لـــيس مكانـــًا مغلقـــًا الـــدخول 

يحاصــرك النــاس فيــه أينمــا حللــت وذهبــت، إنــه مكــانع مفتــوحع كــأ  شــارٍع فــي أ  مدينــٍة عربيــة. تدخلــه 
 وتخرج منه بكل بساطة وهدوء

ية" فالمخيم ليس مخيفًا ولن أن المخّيم مخيفع ومرعب: وهي أيضًا من التعميمات "شديدة العنصر  -4
يكون ولن يصبح. هو ببساطة تجمعع فلسطيني، يعـيش فيـه حاليـًا مـزيجع مـن مختلـف الجنسـيات، وكـل 
هؤالء الناس ليس لديهم أية نيـات مـن أ  نـوع بهـدف إيـذاء أو تـدمير لبنـان، وأ  كـالٍم مـن هـذا النـوع 

 سبب.هو أيضًا لتحويل الفلسطيني إلى عدو من دون أ  منطٍق أو 
 ال سرية في المخّيم وال تدور فيه أشياءع خفية

أن المخــّيم مكــانع ســر  تحصــل فيــه أشــياء ســرية: ال ســرية فــي المخــّيم، ولــيس فيــه أشــياءع "خفيــة"  -5
تـدور. ال أنفـاق خفيـة تحتـه، ال مسـتودعات سـالح، ال مقـابر جماعيـة. لـيس هنـاك أ  شـيٍء مـن هــذا 

كــأ  مجتمــٍع  –كن المخــيم وأعيشــه يوميــًا، والنــاس يهــوون الكــالم النــوع، وكمــا أخبــرتكم قــباًل، فأنــا أســ
 لذلك لو كان هناك أ  شٍي من هذا القبيل لعرفت، وبالتالي لعرف الجميع مثلي! -شرقي

أن المخــّيم هــو عبــارة عــن "قنبلــة" موقوتــة. للحقيقــة المخــّيم قــد يكــون مضــغوطًا ولــيس فيــه أمــاكن  -9
طفال، أو أعمال خاصـة للكبـار، إال أنـه ال يختلـف عـن أ  شـارٍع فـي للعب أو للتسلية بالنسبة إلى األ

الضاحية الجنوبية مثاًل )أتحدث عـن مخـّيم بـرج البراجنـة(ا ومـن يسـكنونه يتعـاملون مـع الجـوار بـنفس 
األريحيــة التــي يتعــاملون فيهــا داخــل المخــّيم، بالتــالي هــم ال يتميــزون أو يتمــايزون عمــن حــولهم، ومــن 

يرانه جيدًا، يمكنه مالحظة أّن أغلـب مجـاور  المخـّيم يشـترون أغراضـهم مـن المخـيم يعرف المخّيم وج
 ألسباٍب كثيرة أبرزها أن المخّيم يبيع بضاعٍة أقل سعرًا.

أن المخّيم هو "عالة" على االقتصاد اللبناني وبأن الدولة "تتكـرم عليـه" كـل الوقـت. للعلـم فقـط إن  -1
ســط اللبنــاني، ويصــرفون أمــوالهم هنــا فــي لبنــان، ويشــترون مــن جميــع مــن فــي المخــّيم يعملــون فــي الو 

محـال لبنانيـة )أو يشــترون بضـاعتهم مــن تجـاٍر لبنــانيين( ثـم إن المخــّيم يـدفع فــواتير البلديـة والكهربــاء 
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والماء )وأية فواتير أخرى(، بالتالي لـيس مـن "كرٍم"علـى المخّيمـات مـن أ  نـوع. مـن هنـا المخـّيم لـيس 
 وبالتأكيد ليس على اللبنانيين أو الدولة اللبنانية. "عالة" على أحد.

 29/9/2104األخبار، بيروت، 

 
 غضب اإلسرائيليون واألمريكيون على عباس ألنه قال الحقيقة التي ال يودون سماعها 

 جدعون ليفي
 الكالم الذ  كان يجب أن يقوله محمود عباس في الجمعية العمومية لالمم المتحدة: إليكم
نــا أمــامكم بعــد أن انتهــت حــرب دفاعيــة اخــرى حتميــة الســرائيل التــي هــي دولــة صــغيرة أنــا أقــف ه»

ضعيفة تناضل عن وجودها، كي أرسل اليها من هنا شكر . فالشكر لـداود االسـرائيلي الـذ  قـدرر مـرة 
اخرى على جوليات الفلسطيني، والشكر للجيش الصغير الذ  هـزم الجيـوش الفلسـطينيةا ونحـن نشـيد 

الشـكر ألعظـم الجيـوش أخالقـا فـي العـالم الـذ  أثبـت مـرة اخـرى تفـوق قيمـه. والشـكر علـى به لـذلك. و 
، والشكر على هنيبعل فـي رفـح، والشـكر علـى الشـجاعية، والشـكر علـى مئـات االوالد «طرق السقف»

والنســاء والرجــال القتلــى وأكثــرهم مواطنــون أبريــاء وكلهــم مســتحقون للمــوت. والشــكر لكــم أن قتلــتم فقــط 
ألفا. والشكر لكم أن قصفتم فقط بعض مدارس الوكالة ال كلها. والشكر لكـم أن  22انسان ال  2200

أسقطتم بعض أبراج المدينة فقط وأبقيتم عددا منها للحرب التالية. والشكر لكم أن قصفتم محطة توليد 
ذلـك باسـم الطاقة ومصنع الحلوى الوحيد في القطاع، فقد كان ذلك ضروريا ألمنكم. الشكر لكـم علـى 

كل اوالد فلسطين. وشكر خاص ايضا باسم عائلة الدلو التي أبقيتم منها إبـن عـم واحـدا حيـا، والشـكر 
 لكم على اهتمامكم وحساسيتكم.

ةالف ساكن بقوا بال بيوت، والشكر باسم من أخربتم بيته الول مرة فقط ال للمرة  220والشكر باسم »
ألفــا  390يتــيم و 2500ولــد الــذين جعلتمــوهم معــوقين، وباســم الثانيــة أو الثالثــة، والشــكر باســم ألــف ال

ممن أصيبت نفوسهم في هذه الحرب، وهـم غيـر فـارغي البـال ليشـكروكم اتن وأنـا أنطـق عـنهم اتن. 
 والشكر على العموم على هذه الحرب التي لم يوجد في التاريخ حرب أكثر منها اخالقا وعدال.

سلمية وال سيما رئيسها. وشكرا ألنه وعـد بـدولتين. وشـكرا علـى والشكر على جهود حكومة اسرائيل ال»
ةالف  4االســتمرار األهــوج علــى بنــاء المســتوطنات وعلــى ســلب االراضــي. وأقــدم شــكرا خاصــا علــى 

الدونم التي سرقتموها في غوش عصيونا فهم يستحقون هذه الكتلة، وشكرا على تدمير البيوت وعلى 
ردن وجنــوب جبــل الخليــل، وشــكرا خاصــا لمســتوطني الخليــل ألنهــم محاولــة التطهيــر العرقــي لغــور اال

موجودون وشكرا على جدار الفصل وعلى الحصار وعلى الفصل القاسي بين الضفة والقطاع. وشكرا 



 
 
 

 

 
           43ص                                     8855 العدد:     29/9/2104 اإلثنين التاريخ:

 

على استمرار اطالق النار الوحشي على صياد  االسماك في بحر غزة الذ  ال يعتبر بـالطبع نقضـا 
ليلية وعلـى االعتقـاالت فـي النهـار ايضـا. وشـكرا خاصـا باسـم ةالف للهدنة. وشكرا على االعتقاالت ال

السجناء وعدد منهم سياسيون بنت لهم اسرائيل غرف مراحيض في السجن. ونرسل شكرا مـؤثرا ايضـا 
باسم مئـات االوالد الموقـوفين. وشـكرا علـى االذالل عنـد الحـواجز، وشـكرا علـى الحـواجز فـي الحقيقـة. 

، فلـوال «الشـباك»لعسكريين وعلى رحمة مـوظفي االحـتالل وانسـانية محققـي وشكرا على عدل القضاة ا
 هم لما وصلنا الى حيث وصلنا.

وشــكرا لكــم ألنكــم جــد متيقنــين مــن أنكــم أبنــاء الشــعب المختــار الــذ  يجــوز لــه أن يفعــل كــل شــيء »
لمسـتمرة بالقـانون بالطبع. وشكرا ألنكم ال ترون الفلسطينيين بشرا مثلكم ألبتة. وشـكرا علـى االسـتهانة ا

 الدولي.
ألــف انســان. وشــكرا ألنكــم محــوتم أكثــر  950وشــكرا متــأخرا علــى النكبــة ايضــا وألنكــم طــردتم وهجــرتم 

قرية عن وجه االرض. وشكرا ألنكم لم تُبقوا لها ذكرا وال شاهدا يدل عليها. وشكرا ألنكم لـم  400من 
ي تعويضهم. وشكرا ألنكم لم تتحملوا مسـؤولية تسمحوا ألحد من سكانها بالعودة الى بيته ولم تفكروا ف

لـم تـنقض عنـدكم وأنـتم  2945عن اعمالكم ولم تأسفوا ولم تعتذروا عنها. وشـكرا خاصـا )وأخيـرا( ألن 
 «.تتابعون نفس سياسة السلب والتدمير والقتل حتى هذا اليوم. شكرا ألنكم أوصلتمونا الى اليأس

الفلســطينيين فقــدوا ارضــهم »قــة بــدال منــه، وحينمــا قــال إن لكــن عبــاس لــم يقــل هــذا الكــالم وقــال الحقي
ا وانطلـــق الجـــوق «خطبـــة تحـــريض شـــديد»بـــين المحلـــل فـــي التلفـــاز أن تلـــك الخطبـــة كانـــت « الطيبـــة

القــومي كلــه مــن حــزب العمــل ومــا ســواه مــع اصــوات مصــاحبة مــن الخلــف مــن الواليــات المتحــدة فــي 
 جرأ عباس المنكر للجميل على فعل ذلك؟.صراخ التنديد والشعور بالزعزعة. ألنه كيف يت

 25/9/2024هآرتس 
 29/9/2104، القدس العربي، لندن

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
           49ص                                     8855 العدد:     29/9/2104 اإلثنين التاريخ:

 

 :كاريكاتير 
 

 
 

 29/9/2104الحياة الجديدة، رام هللا، 


