
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 ال نقبلها وال نريدهار من مخاطر اندالع انتفاضة حذ   ن عباس:
 المرتقبة سبقها رسالة سرية إلى نتنياهو "قنبلة عباس"هآرتس: 

 حرمة المسجد األقصى وتستفز المشاعر الدينية للمسلمين تنتهك "إسرائيل" :األورومتوسطي
 أيام 10مواطنًا من القدس خالل  150نادي األسير: اعتقال 

 واالحتالل يتعاونان على منع االنتفاضة وضع الضفة مهدد باالنفجار.. والسلطةد. محسن صالح: 

وفتاة وسط  "دورا"االحتالل يقتل شابًا في 
تنزف لنصف  الفتاةجنوده تركوا و الخليل 
 ساعة

 

 4ص  ...
 

 

 3704 23/9/2015األربعاء 

   عبببل اورببب  رن اليطططومفلسططططيتحتجبببش ة بببر   
اومببار،   حضبح عي  األ بمةاسبة أيام وم   أربعة

  كل عام  أةتم بخير.  تقبل هللا طاعتكم



 
 
 
 

 

 2 ص                                              3704 العدد:         23/9/2015 األربعاء التاريخ: 
  

  :الزيتونةأخبار 
 5 واالحتالل يتعاونان على منع االنتفاضة وضع الضفة مهدد باالنفجار .. والسلطةد. محسن صالح:   2.

 
  السلطة:

 8 ال نقبلها وال نريدهااندالع انتفاضة  مخاطرر من حذ   ن :عباس  3.

 9 تعهدات أممية بالتدخل لتسريع وتيرة إعمار غزة: ير األشغال العامةوز   4.

 10 إعمار قطاع غزةإعادة في الدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها  الحمد هللا يدعو  5.

 10 نيين في سوريةالفلسطي عبد الهادي يبحث مع فيصل مقداد أوضاع الالجئينأنور   6.

 11 "األقصى"مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض المغالطات اإلسرائيلية بشأن الوضع القائم بط  7.

 11 أوقاف القدس: ال عنف وال توتر إذا توقفت االقتحامات لألقصى  8.

 12 "غرين روتوس"جائزة يني لدى بريطانيا ُيمنح السفير الفلسط  9.

 12 الرجوب يرفض نقل مكان إقامة مباراة المنتخبين الفلسطيني والسعودي خارج الضفة الغربية  10.

 13 المرتقبة سبقها رسالة سرية إلى نتنياهو "قنبلة عباس"هآرتس:   11.
 

  ومة:المقا
 13 تطالب السلطة وفتح بإطالق يد المقاومة في الضفةو حماس تنعى الشهيد تالحمة   12.
 14 الخليل وتدعو للجم االحتالل يتنعى شهيد "الجهاد"  13.
 15 ق على حل الملفات العالقةتحضيرات تجري بين فتح وحماس لالتفاأبو شهال:   14.
 15 تطالب عباس بإعالن نهاية "أوسلو" باألمم المتحدة "الشعبية"  15.
 16 الجبهة الشعبية: جرائم االحتالل لن تمر دون عقاب  16.
 17 "إسرائيل"انتهاكات  ام مقر جامعة الدول العربية ضد  وقفة احتجاجية بالقاهرة أمفتح تنظم   17.
 17  فرج عن قياديين بحماس في الضفةتاالحتالل سلطات   18.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 18 قد يحاولون االعتداء على رئيس الوزراء "اليمين المتطرف"يعلون: نشطاء   19.

 18  ريفلين: بناء الثقة بين اليهود والفلسطينيين ضمان لوجودنا بالبالد  20.

 19 األثريةالتي لحقت بكنيسة الطابغة  لألضرار دفع تعويضاً  اإلسرائيلية: سيتموزارة القضاء   21.

 20 د ة اللهجة من نتنياهو إلى عبد هللا الثاني ُتطالبه بوقف التحريض في قضية األقصىرسالة حا ":رأي اليوم"  22.

 21 والعراق ةخبير إسرائيلي: بوتين أبلغ نتنياهو بخطة لط"إعادة استقرار" سوري  23.

 22 "إسرائيل"رية متفشية في جرثومة الكراهية والعنص ":مدغام"معهد لاستطالع   24.

 22 ... وتعزيزات في القدس"روغربنادق "تعليق استخدام هآرتس:   25.
 

  :األرض، الشعب
 23 أيام 10مواطنًا من القدس خالل  150نادي األسير: اعتقال   26.



 
 
 
 

 

 3 ص                                              3704 العدد:         23/9/2015 األربعاء التاريخ: 
  

 23 ر محاوالت طمس الهوية العربية واإلسالميةمفتي القدس يستنك  27.

جراءات إسرائيلية مشددة بالقدس تأهًبا ليوم "الغفران"  28.  24 قيود وا 

 24 يحصل على بطولة بالجودو في السويد ةالجئ فلسطيني من سوري  29.

 24 بلدة العيزرية قضاء القدس المحتلة فيمن عائلة واحدة  سطينيينأربعة فلاعتقال   30.

 25 هيئة األسرى: "إسرائيل" تعذب وترو  ع األسرى األطفال  31.

 25 تسمح باستيراد الحديد واألثاث من قطاع غزة للمرة األولى منذ فرض الحصار "إسرائيل"  32.

 26 مليون زيارة للمواقع السياحية في الضفة خالل العام الجاري 2.65الجهاز المركزي لإلحصاء:   33.

 26 إعادة التوطين خارج العراقبفلسطينيون يطلبون   34.
 

  : صحة
 27 الفشل الكلويغزة: مناشدات إلنقاذ حياة أطفال مصابين ب  35.

 
  : مصر
 28 : مصر لم تعد تمانع عقد اجتماع لإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير"القدس العربي"  36.

 
  األردن: 

 29 مع المرابطين في األقصى النقابات المهنية تقيم فعاليات تضامناً : انعم    37.

 30 األمير علي يتعهد بكل التسهيالت في حال نقل مباراة فلسطين والسعودية لألردن  38.
 

  لبنان: 
 30 بر ي يرعى طاولة حوار... فلسطينيةنبيه رئيس مجلس النواب ": األخبار"  39.

 
  عربي، إسالمي:

 31 منظمة التعاون اإلسالمي تدين اإلجراءات غير القانونية التي تتبعها "إسرائيل" ضد  األقصى مجموعة  40.

 32 مليون دوالر لدعم "األونروا" 15الكويت تتبرع بط   41.

 32 ينا: سندمر "إسرائيل" إذا اعتدت علالجنرال اإليراني عطا هللا صالحي  42.

 32 ةالتحرك داخل سوري أوالمقداد: ليس هناك أي قرار يمنع الفلسطينيين من السفر   43.

 33 قرار ليبي بمعاملة الطلبة الفلسطينيين بنظرائهم الليبيين  44.

 33  ي لفلسطين لن يتوقفرئيس وزراء البحرين: الدعم العرب  45.

 33 السعودية تمول تشييد مبنيين في جامعة األزهر بغزة  46.
 

  دولي:
 34 مليون دوالر إضافية دعمًا لموازنة السلطة الفلسطينية 25البنك الدولي يحول   47.
 34 منزل في غزة 1,150صل على تمويل إلعادة بناء تح "األونروا"  48.



 
 
 
 

 

 4 ص                                              3704 العدد:         23/9/2015 األربعاء التاريخ: 
  

 35  تنتهك حرمة المسجد األقصى وتستفز المشاعر الدينية للمسلمين  "إسرائيل" :األورومتوسطي  49.

 36  األقصىالمسجد هوالند يدعو إلى احترام المبادئ في   50.

 37 صندوق النقد الدولي يوصي بتخفيف القيود اإلسرائيلية في الضفة ورفع الحصار على غزة  51.
 

  : تقارير
 37 القاهرة و"حماس": فتور وال قطيعةتقرير:   52.

 
  حوارات ومقاالت:

 40  فيقمةير  ...اللقاء على أرض االنتفاضة  53.

 43 راوح اوةعامي ...عباس يطمئن إسرائيل: ال حل للسلطة وال إلغاء ألوسلو  54.

 44 فراس أب  هالل ...هل تنجح الدبلوماسية بإعادة فلسطينيي سوريا إلى بالدهم؟  55.

 48 عب  اولطيف اوسع  ل... منسية فلسطينيو العراق... حكاية  56.

 49 محم  كري ال "...أبو مازن"حيرة   57.

 52 أمير أ رل ...خلل في استراتيجية الجيش اإلسرائيلي  58.
 

 54 :صورة
*** 

 
 تنزف لنصف ساعة الفتاةجنوده تركوا و لخليل وفتاة وسط ا "دورا"االحتالل يقتل شابًا في  .1

: قتلت ق ات االحتالل اإلسرائيلي  فجر أمس  او اش حضياء عب  اوحليم  كاالتاو األيام   -اوخليل
تالحمة   ذو، بإطالقها اوةار عليه عة  مفرق قرية خرسا جة ش بل     را )جة ش غربي اوخليل(  

 هي طاوبة في جامعة اوخليل  متأثر  بجر حها  فيما است ه ت اوفتا  ه يل رالح اوه لم ل 
اوخطير  إثر إطالق اوةار عليها )رباح أمس( مل قبل جة   االحتالل عل  حاجز  ائم مقام عل  

 م خل   ارع او ه اء   سط اوم يةة.
 قال م اطة ل يقيم ل في محيط  مفرق خرسا   أمس  إل ق   مل جيش االحتالل أطلقت اوةار عل  

عاما(  ما أ ى إو  است ها ه؛ بيةما مةعت ط اقم إسعاف تابعة وجمعية اوهالل  21مة )او اش تالح
األحمر اوفلسطيةي مل او ر ل إو  اومكال حيث است ه   م يريل إو  اة الع م اجهات باومةطقة 
 عقش ذو، استخ م خالوها جة   االحتالل األعير  اومع ةية  اوقةابل اور تية  اومسيلة ول م ع  بما في
ذو، باتجاه اومةازل  األمر اوذي أ ى إو  إرابة اوع رات مل اوم اطةيل بحاالت اختةاق  كما  همت 

 بعض اومةازل  أقامت ةقاطا عسكرية عل  أسطحها. 
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   قاوت اإلسالميفي ت ييع جثمال او اش اوذي وف بعلم حركة اوجها   األ خاص  ار، مئات مل 
 ا بابةي .ج    فخ ر  أةا او ته اوتي وم تك ف اسمها  

في سياق مترل  قال مةسق  تجمع  باش حض  االستيطال  باوخليل  عيس  عمر   إل إطالق جة   
االحتالل اومتمركزيل عل  اوحاجز اومقام عل  م خل  ارع او ه اء باوم يةة اوةار باتجاه اوفتا  ه يل 

  حيث أطلقت عليها ع   عاما(  رباح أمس  كال أقرش إو   عملية إع ام ب م بار   18اوه لم ل )
 أةهاررارات مل مسافة قريبة    ل أل ت كل أي ته ي ؛ بعكس مزاعم ق ات االحتالل عل 

جة   االحتالل اومتمركزيل عل  اوحاجز مةع ا ط اقم  ألا إو   حا وت طعل أح  اوجة     م ير  
ل ها إو  أح  اإلسعاف مل او ر ل إويها  ترك ها تةزف وم   تقرش مل ةرف ساعة؛ قبل أل يةق

 اومست فيات في اوق س اوغربية حيث قحضت متأثر  بجر حها.
 أفا  او كت ر رالح اوه لم ل  او  اوفتا  رئيس قسم اوتخ ير في اومست ف  األهلي  م يره اوعام 

  بأل ابةته اوطاوبة سةة أ و  في جامعة اوخليل  اوباوغة مل اوعمر ثماةية ع ر عاما ‹ فا‹سابقا وبب
ق ات االحتالل اورراص عليها  إطالقحا بجر ح في بطةها  أطرافها اوسفلية  عقش أريبت ربا

اومقام عل  م خل  ‹اوك ةتيةر›ب كل مبا ر  أثةاء عب رها اوب ابات اوح ي ية او  البية عل  حاجز 
  بأةها فارقت اوحيا  ‹ عار تسي ،›في مست ف   األطباء ارع او ه اء   في  قت الحق ابلغه 

 ي  . ارتقت  ه
 23/9/2015األيام، رام هللا، 

 
 واالحتالل يتعاونان على منع االنتفاضة .. والسلطةوضع الضفة مهدد باالنفجار: صالحد. محسن  .2

غز  /ةبيل سة ة : مل رام هللا إو  او اليات اومتح    اوعكس رحلة اورئيس محم   عباس -بير ت
تح    في ظل اةت ار سرطال االستيطال في أةحاء اومرتقبة إلوقاء كلمة أمام اوجمعية اوعامة وألمم اوم

اوحضفة اوغربية    ر ل اةتهاكات االحتالل بحق اومسج  األقر  إو  مرحلة متق مة   اةس ا    
 اوتس ية  اوتي يركلها االحتالل بق ميه   ال يؤمل عباس إال بها.

س  _عل   فق  رفه_  اومق  عباس اومؤمل باوتةسيق األمةي كلمة مل غير اومعل م أستبقي م قف
او طةية  وم اجهة  اوفلسطيةي  في إطار اتفاقات اومراوحة حاوه  أم ستأذل بتح ل ي ح  اورف عل 

 .  ومركز اوزيت ةة ول راسات  االست ارات رجل  اح    هةا يطرح اوم ير اوعام االحتالل عل  قلش
ا:  ح   اورف  يحقق  ما اوذي يةتظره أب  مازل حت  محسل راوح اوسؤال األكثر إوحاح 

ظل حاوة  اوملفات اوساخةة   غيرها   يق ل:  في حا رت  فلسطيل  راوح في هذه اوفلسطيةي؟ .
  وكل اوسلطة ستفعل ما تستطيع مع في اوحضفة اوغربية ةت قع كل  يء  اإلحباط  اوغحضش او عبييل
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األمر   متابعة   سيعمل ل كل ما في  سعهم الستتباش اوجاةش اإلسرائيلي ومةع اةتفاحضة ثاوثة 
ا إذا استمرت )إسرائيل( في او حضع مه   باالةفجار في أي وحظة  اوتةسيق األمةي   وكل  خر ر 

ذا ما أق مت فعلي ا متابع ا:  هةا، ةذر  عل  تقسيم اومسج  زماةي ا أ  مكاةي ا   اقتحاماتها وألقر    ا 
هللا  قيا تها ب جه عام  قيا    أ  بأخرى .  يحضيف:  إل اوسلطة في رام بتفجر األ حضاع بر ر 

ه  اومسار  ألةها قررت أل مسار اوتس ية اوسلمية اوتحرير تعيش في أزمة سياسية كبير   مةظمة
تري  أل ترل إو    وة  متعطل   رل إو  طريق مس      هي او حي    هذا اومسار اآلل

ةما سلطةوسلطة وم تتح ل إو     ج ت ةفسها فقط في إطار حكم ذاتي فلسطيةية  تح وت    وة   ا 
 إل هذه  باوتةسيق األمةي  غيره . مما تخ م إرا   او عش اوفلسطيةي  إو  إ ار  تخ م االحتالل أكثر

 االحتالل بقمع اومقا مة  يتابع راوح  اوب رلة   أربحت مهمتها خ مة اوسلطة فق ت االتجاه
 قةبلة  في ةهاية  مل أل عباس سيلقي إعالم عربية أخير ا كالمه  متسائال  ب أل ما ت ا وته  سائل

 يكمل:  إل مسار اوتس ية  تس ية متعطلة  ما اوذي يةتظره أب  مازل؟! . كلمته باألمم اومتح  :
قا ر عل  أل  وماذا يذهش إو  األمم اومتح    ه   اوحاوة اوفلسطيةية في أبأس حاالتها  متعطل 

 يري  أل يستقيل فليتفحضل  يق م  إذا كال عباساوفلسطيةية؟!   متابع ا:  يفعل  يئ ا في اوساحة
ذا أرا   ح    طةية أل يتراجع عل هذه اوخط  ( إو   فلسطيةية فما اوذي  عاه أخير ا )قبل االستقاوة   ا 

 يؤك  أةه  اومعر فة؟! . مةه يتجا ز كل اوخط ط اوفلسطيةية باتجاه عق  اومجلس او طةي بقرار او فع
ا عل   والةعقا   ال اومؤقت ومةظمة اوتحرير او ح   فعليه  ع   اإلطار اوقيا ي  إذا كال عباس حرير 

 اوسياسي ألبي مازل ال  يتابع:  إل اوسل ، او طةي   ل ت افق . سل ك ا فر ي ا بعق  اومجلس أل يسل،
 مسارات اوتس ية  أ  يحسم اوفلسطيةي  أ  سيةهي سيفّعل اوعمل او طةي ي جع عل  اوتفاؤل بأةه

 ال يب ر بب ا ر إيجابية فحت  اآلل سل كه اوسياسي باتجاه تفعيلها  او ح    وسلطة  اومةظمةخيارات ا
 جهها وعق ه   ل  اومجلس سليم اوزعة ل او طةي اوتي كال رئيس  يبيل أل  ع   اومجلس كبير  .
ش اوفتحا ي   ترتي خل  عباس ه  إعا   ترتيش اوبيت  تعطي مؤ ر ا عل  أل اوذي ي  ر في ت افق

اوت افق  اوسياسية او خرية  ال عل  أساس اوتحرير اوفلسطيةية عل   فق ت جهاته سيا   مةظمة
 اومقا مة اإلسالمية حماس  اوجها  اومراوحة او طةية    خ ل حركتي اوفلسطيةي اومبةي عل 

عا   تفعيل   هل او اليات اومتح   ستتخذ خط ات مؤسساتها . اإلسالمي إو  اومةظمة   ا 
راوح:  إل  ا ةطل   . يعطي عباس  يئ ا مل األمل؟   يجيش تئةاف  عملية اوتس ية   ماب أل اس

( إو  ح  ما   وكل اوجاةش معةية بهذا )إعطاء  اإلسرائيلي غير جاهز عل  اإلطالق . عباس أمال 
 ال ي ج  ما يق مه  بإف ال حل او  وتيل عل  األرض   بذو،  يفسر ذو، بق وه:  االحتالل معةي اآلل

ا فيما يتعلق   يعرش  مرارحة حقيقية  يق  ه عباس . بتس ية يقبلها اوجاةش اوفلسطيةي اوذي خر ر 
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مل قبل عباس   أل يةفذ  مرارحة حقيقية مع او عش اوفلسطيةي عل أمله في أل تك ل هةا، حاوة
: ما ه  متفق أ باوتةفيذ يب    تفعيل ذو، بي  أبي مازل   عليه أل عليه )اتفاقات اومراوحة(  قائال 

إو  اومررييل عل إغالق اومعابر   يب أ بغز   يف، اوحرار عةها   يتح ث عل  األرض اوفلسطيةية 
 فعلها  ال يفعلها . فهةا، ملفات كثير  يستطيع عباس اوبحر اوذي يستخ م اآلل كج ار ج ي    ماء

ط ل اوح    مع  اوبحر اومت سط في أةابيش عمالقة عل   ب أ اوجيش اومرري أخير ا بحضخ مياه
مياه  عل  هذه اوخط   بأةه  مؤوم   ه  )حضخ  يرف راوح إق ام اوسلطات اومررية قطاع غز .

عل  قطاع غز   يرش في اوةهاية إال في إطار اوحضغط اوبحر عل  ط ل اوح    مع غز ( ال
 ل  عل هذا اوقطاع .  ي    عل  أ األجة   اإلسرائيلية في محا وة تركيع اورام    ال يخ م إال

 أل يتحمل مسؤ ويته  أةه جزء مل اوعاوم اوعربي  اإلسالمي  اوةظام اومرري اوتعامل مع اوقطاع عل 
 ب أل او حضع في  اوحضغط  اوحرار عليه .  ي عمه في  جه االحتالل  ال أل يزي  تجاه اوقطاع 

 اومسلميل قل ش اوفلسطيةييل  اوعرش    راوح:  إل او حضع في اوق س ي مي اوق س اومحتلة يق ل
 األمة  كرامتها   اوفلسطيةي متأجج  ي افع عل األقر   اوتفاعل او عبي ب جه عام في او اخل

وكةه ي ير إو  أل  االستجابة   كرامتها  عزتها .  اإلخ   اومرابطيل يمثل ل األمة  األخ ات اومرابطات
اومست ى اومطل ش   ج  ا عل االستيطاةي مازاوت بعي     اإلسالمية أمام اوت حش اورهي ةي اوعربية

ا وم ترق إو  اومست ى اومطل ش   اوتغطية اإلعالمية و  حاوة تعبئة  عبية تستطيع بها أيحض  أل   ا 
عاومةا اوعربي  اإلسالمي  اإلسرائيلي .  يلفت إو  أل  ما ةراه في ت كل تحاوف ا ولحضغط عل  اوكيال

قل ش اومؤمةيل  األقر   اوذي وه مركزية في باومسج   ه    ل اومست ى اوذي يليق بها تجاه اوق س
:  فاومطل ش مل األمتيل  يرف او حضع في اوق س بأةه  مؤوم  حضع مؤوم في اوعاوم .  ج  ا   قائال 

ا مل اوةاحية اورسمية  اوعربية  اإلسالمية أكثر بكثير مل اوذي فالب  أل تتحمل او  ل  ةراه  خر ر 
خ اةةا ي ي مسؤ وياتها . اوعربية اإلسالمية اوقابحض ل عل  اوجمر في    راوح  بما فعله أهلةا  ا 

عل  ح   االستيطاةية اومت ح ة عل  األقر    استطاع ا مع كل األوم كسر اوهجمة اوق س  اوذيل
األقر  أخير ا   أ وها تذرعه  استغلها االحتالل وترعي  هجمته عل  تعبيره.  ُيَبيِّل أل أربعة ج اةش

  ية . األعيا  اويه   بم سم
اوتي تعكس حاوة   مرتبط بطبيعة اوحك مة اإلسرائيلية  اوجاةش اوثاةي _ اوكالم ال يزال وراوح_

األغلبية في  اومست طةيل اومتطرفيل اوذيل وهم تحاوف مل حزش )ويك  (  ق ى تطرف كبير  فهي
رري  في  كله اومتطرف اوعة تعكس أعل  ر ر اوتعرش االستيطاةي )اوكةيست( اإلسرائيلي   هي

 وهم برةامج خاص  ممةهج فيما يتعلق فهؤالء



 
 
 
 

 

 8 ص                                              3704 العدد:         23/9/2015 األربعاء التاريخ: 
  

ةف ذ أكبر  اخل )اوكةيست(   خالل اوسة ات اوماحضية أربح وهم بته ي  اوق س  اومسج  األقر  
أما اوجاةش اوثاوث  في رةاعة اوقرار اإلسرائيلي .  هم اآلل في ذر   ق رتهم عل  اوتأثير  اوحك مة 

 اورخ    اوعربية  اإلسالمية اوممزقة  اوحضعيفة يطة بفلسطيل   اوبيئةاإلقليمية اومح فه   مرتبط باوبيئة
  اإلسالمي ةفسها جرأ   و ى اوع    ق  عكست حاوة اوحضعف اوعربي  اومة غلة بذاتها  برراعاتها 

 يفعله    فق ق ل راوح. إو  أةه ول تك ل هةا، ع اقش وما اإلسرائيلي وتةفيذ برامجه   ه  مطمئل
او اخلية   تح ي  ا في  اوجاةش اورابع متعلق باوحاوة اوفلسطيةية وعام ل اوزيت ةة :  إل يتمم اوم ير ا
مسؤ وية كبير  في  يق  ها أب  مازل  مل معه تتحمل  هي أل اوسلطة اوفلسطيةية اوتي مةطقة رام هللا 

 أ  حاوة  تمةع حاوة اوهيجال او عبي ةراها؛ ألةها ال تزال تةسق مع االحتالل  حاوة اوحضعف اوتي
 االةتفاحضة في  جه االحتالل .

 2015/9/23، فلسطينصحيفة 
 

 ال نقبلها وال نريدهااندالع انتفاضة  مخاطرر من حذ   ن :عباس .3
محم   عباس  مل مخاطر اة الع  اةتفاحضة ال  رئيس اوسلطة اوفلسطيةيةحذر  : فا –باريس 

 ية  بحق اومسج  األقر  اومبار،.ةري ها   في حال استمرار االةتهاكات  االعت اءات اإلسرائيل
 قال اورئيس عباس خالل مؤتمر رحفي م تر، مع اورئيس اوفرةسي فرةس ا ه الة   اوي م اوثالثاء  

   إل ما يجري في مةته  اوخط ر   ال ةري  وه أل يستمر ألةه إذا استمر فإل اوب يل اإلويزيهفي قرر 
ةري ها  وذو، عليةا أل ةطاوش ةتةياه   قف هذه ه  اوف حض    اوب يل ه  اةتفاحضة ال ةقبلها  ال 

االةتهاكات اوتي تجري في اوق س  باوتاوي أل ي قف االستيطال اوذي يعتبر غير  رعي بلغة جميع 
 اوعاوم  وةهيئ اوظر ف ولمفا حضات .

 ةحل ةعتبر اومفا حضات اوطريق او حي  ول ر ل إو  سالم  ةحل أي يةا مم      ائما  عباس أحضاف 
ولسالم  ألةةا ةعرف أل هذا ه  اوطريق او حي  ولحر ل عل  رؤية او  وتيل    وة فلسطيل   أب ا

    وة إسرائيل وتعي ال جةبا إو  جةش بأمل  سالم .
 تابع اورئيس:  أةه في حال اةسحبت إسرائيل مل األراحضي اومحتلة فإل كل او  ل اوعربية  اإلسالمية 

  وة إسرائيل  هذه اوه ية اوتي ستق م إلسرائيل إذا جاءت حسش مبا ر  اوسالم اوعربية ستعترف ب
 ولسالم  وذو، عليها أل تسرع اوخط  مل أجل او ر ل إو  اوسالم .

 أ ار إو  أل اولقاء اوذي جرى بيل او ف  او زاري اوم تر، بيل فلسطيل  فرةسا كال هاما ج ا  يجش 
ئم  خارة أل فرةسا تق م وةا  عما سياسيا أل ةبةي عليه الستمرار اوتعا ل  ألل اوتعا ل بيةةا قا
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 ماويا مهما  س اء ب كل مبا ر أ  غير مبا ر مل خالل االتحا  األ ر بي   هذه اولقاءات تعزز 
 اوثقة  اوعالقات بيةةا  بيل أر قائةا في فرةسا.

تبذل   قال  ةحل عل   راية تامة باوجه   اوتي تبذوها فرةسا في كل اومحافل او  وية   هةا، جه  
مل أجل مجم عة  عم اوعمل اوسياسي في او رق األ سط  فلسطيل   محضيفا  أل هذه اورؤية  اوفكر  
ال ةؤي ها فقط بل سةعمل عل  تجةي  كل األر ات اور يقة وت افق عليها  ألةها في مةته  األهمية 

ظم  كبير  في  ال تعارض بيةها  بيل اورباعية بل باوعكس هذه  ح   إذا تمت فإةها ستجة  ق ى ع
اوعاوم و عم عملية اوسالم إو  األمام  ألل اوسالم أربح اآلل مطلبا   ويا ويس فقط مطلبا إقليميا  أ  

 بيةةا  بيل اإلسرائيلييل .
 ةحل ال ب  أل ةذكر أل فرةسا ر تت معةا مل أجل اوحر ل عل    وة مراقش   عباس أحضاف 

أيل ل اوجاري في األمم اومتح   أل فرةسا  30ي في  ةذكر أيحضا اوي م  ةحل سةرفع اوعلم اوفلسطية
 كاةت عل  رأس او  ل اوتي ر تت وجاةبةا .

 ح ل تط رات األ حضاع في اومةطقة  قال اورئيس  سمعت مل اورئيس ه الة  أفكارا عظيمة مل أجل 
استمر هذا او حضع  إذااو ر ل وحل سياسي ألةه اوحل او حي  وس ريا ويةتهي هذا او حضع  ألةه 

سيةت ر  يريش كل   ل اوج ار   األفكار اوذي تق م بها في هذه اوقحضية يب ر بها اوعاوم  ةحل 
 معه مل أجل او ر ل إو  حل سياسي في س ريا   سةستمر في هذه االتراالت  اولقاءات .

 استعرض اورئيس عباس خالل اولقاء اوذي جرى قبل اومؤتمر اورحفي  تط رات األ حضاع في 
اءات اومت ارلة اوتي يةفذها االحتالل اإلسرائيلي بحق اومق سات اإلسالمية اوق س  االعت 

 اومسيحية  خارة بحق اومسج  األقر   االقتحامات اومستمر   االعت اءات عل  اومرليل 
  اومرابطيل هةا،   محا الت تقسيمه.

ية تستمر ثالثة  كال اورئيس عباس  رل  مساء األح   إو  اوعارمة اوفرةسية باريس في زيار  رسم
 أيام.

 22/9/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تعهدات أممية بالتدخل لتسريع وتيرة إعمار غزة: وزير األشغال العامة .4
أك  مسؤ ل فلسطيةي  أ ل أمس االثةيل   ج   تعه ات مل األمم اومتح   باوت خل و ى : ) .ش.أ(

ع  تير  إعمار قطاع غز  عقش اوع  ال  اإلسرائيلي  األخير عليه األطراف اومعةية كافة بغرض تسري
 قبل عام.
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 قال  زير األ غال اوعامة  اإلسكال في حك مة او فاق اوفلسطيةية مفي  اوحسايةة إل هذه اوتعه ات 
 تم تلقيها مل اومةسق اوخاص وألمم اومتح   وعملية اوسالم في او رق األ سط ةيك الي مال ية ف.

سايةة أل مال ية ف أطلع خالل زيارته قطاع غز  عل  حجم اومع قات أمام تسريع تةفيذ  ذكر اوح
 م اريع اإلعمار في اوقطاع  اوقي   اومفر حضة أمام آويات ت ري  م ا  اوبةاء اوالزمة وذو،.

 أ حضح اوحسايةة أل مال ية ف تعه  باوت خل و ى اوجاةش  اإلسرائيلي  وتسهيل ت ري  جميع م ا  
 أحضاف أل اومبع ث األممي أك   إو  قطاع غز  خارة تل، اوم ا  ذات االستخ ام اومز  ج. اوبةاء

حرره عل  بذل اومزي  وحث او  ل اوماةحة عل  زيا   او عم اوماوي اومق م وتةفيذ م اريع اإلعمار 
 في قطاع غز  عل  أمل أل يتم رؤية ةتائج إيجابية وجه  ه قريبا .

 23/9/2015، الخليج، الشارقة
 

 إعمار قطاع غزةإعادة في إلى الوفاء بتعهداتها  المانحةالدول  الحمد هللا يدعو .5
اومةسق اوخاص وألمم اومتح   وعملية  معهللا اجتمع رئيس او زراء اوفلسطيةي رامي اوحم  : ) .ش.أ(

في م يةة رام هللا  وبحث آخر اوتط رات ه اوسالم في او رق األ سط ةيك الي مال ية ف في مكتب
 قطاع غز . إعماراوسياسية  سير إعا   

 ذكر بيال را ر عل مكتش اوحم  هللا أةه أطلع اومبع ث األممي عل  جه   حك مته في إعا   
خارة عل  رعي  قطاعي اإلسكال  اومياه  اوجه   اوفلسطيةية في اوت ارل مع او  ل  اإلعمار

 غز . إعمارإعا   اوماةحة  او  ل اوعربية وح   او عم اوالزم وتسريع عملية 
  عا اوحم  هللا في هذا اوسياق او  ل اوماةحة إو  او فاء بتعه اتها اوتي قطعتها خالل مؤتمر اوقاهر  

   مؤسسات اومجتمع او  وي إو  إوزام  إسرائيل  بف، اوحرار عل اوقطاع   تسهيل اإلعمارإلعا   
 .اإلعمار خ ل م ا  اوبةاء اوالزمة وتسريع عملية 

 23/9/2015، الشارقةالخليج، 
 

 الفلسطينيين في سورية عبد الهادي يبحث مع فيصل مقداد أوضاع الالجئينأنور  .6
بحث م ير او ائر  اوسياسية ومةظمة اوتحرير اوفلسطيةية اوسفير أة ر عب  اوها ي  مع :  فا – م ق 

 اومخيمات  ة ريةائش  زير اوخارجية اوس ري فيرل مق ا   ي م اوثالثاء  أ حضاع اوفلسطيةييل في س
 استعرض عب  اوها ي و ى وقائه مق ا  في مقر  زار  اوخارجية اوس رية  االةتهاكات  اوفلسطيةية.

األخير  وق ات االحتالل اإلسرائيلي  اومست طةيل بحق اومسج  األقر    بيل جه   اورئيس محم   
 ح ل أ حضاع  وته ي .عباس اوحثيثة عل  كافة اومست يات وحماية اوق س  اومسج  األقر  مل ا



 
 
 
 

 

 11 ص                                              3704 العدد:         23/9/2015 األربعاء التاريخ: 
  

كال سببها  خ ل اومسلحيل  ة  أك  عب  اوها ي أل هجر  اوفلسطيةييل في س رييةاوالجئيل في س ر 
 إو  مخيماتهم  تهجيرهم مل مةازوهم  ما زا  مل معاةاتهم اوقاسية  س ء األ حضاع اومعي ية.

 22/9/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "األقصى"الفلسطيني يرفض المغالطات اإلسرائيلية بشأن الوضع القائم بط مجلس الوزراء .7
أك  مجلس او زراء اوفلسطيةي رفحضه  استهجاةه ولمغاوطات  اال عاءات اوتي يحا ل  :بترا –ال عمّ 

رئيس او زراء اإلسرائيلي بةياميل ةتةياه  تمريرها  ح ل حرص حك مته باوحفاظ عل  او حضع اوقائم 
اوثالثاء  في  أمس أ حضح اومجلس في جلسته األسب عية اوتي عق ها  قر  اومبار،.في اومسج  األ

م يةة رام هللا برئاسة رئيس او زراء رامي اوحم  هللا  أل أي ح يث عل او حضع اوقائم في األقر  
غير او حضع اوذي كال سائ ا مةذ اوعه  اوعثماةي   الحقا في فتر  االةت اش اوبريطاةي   مل ثم خالل 

وعه  األر ةي   ه   أل إ ار  األ قاف اإلسالمية في اوق س هي اوجهة او حي   اومسؤ وة عل كل ما ا
يتعلق باومسج  األقر  اومبار، مل جميع اوة احي   ه   حضع فرحضته إسرائيل باوق   اوعسكرية حيل 

 اوفلسطيةية   فا . األةباء فقا و كاوة  1967قيامها باحتالل اوق س في اوعام 
اومجلس أل إسرائيل  رعت مةذ اوي م األ ل الحتالوها اوق س  باةتها، او حضع اوقائم به م   أحضاف

مةزال كاةت ت كل حار  او رف  إلقامة ساحة كبير  كاملة أمام حائط اوبراق   باستيالء ق ات  350
زال  االحتالل عل  مفتاح باش اومغاربة   ه  اوباش او حي  مل بيل أب اش اومسج  األقر  اوذي ما

بإحراق اومسج  األقر    1969االحتالل يسيطر عل  مفاتيحه   بقيام متطرف يه  ي عام 
 بمسلسل اوحفريات أسفل اومسج  األقر   في محيطه   حفر اوةفق اوذي أ ى وهبة او عش 

م فيما عرف بهبة اوةفق   قيام رئيس او زراء اإلسرائيلي األسبق 1996اوفلسطيةي في  هر أيل ل سةة 
  ما أ ى إو  إ عال  رار  اةتفاحضة 2000ل  ار ل باقتحام األقر  في  هر أيل ل مل عام أرئي

 األقر .
  23/9/2015الرأي، عم ان، 

 

 أوقاف القدس: ال عنف وال توتر إذا توقفت االقتحامات لألقصى .8
م في اوق س  اةه  عة ما ال يقتح اإلسالميةاوق س: قال او يخ عزام اوخطيش  م ير عام األ قاف 

اومتطرف ل اويه   اومسج  األقر   ال ته   سلطات االحتالل بتقسيمه  ا غالقه في  جه اومسلميل ال 
: ب ويل أل األ قاف تستقبل ةرف ملي ل مسلم في  أحضاف ي ه  اومسج  األقر  عةفا  ال ت ترا .

  ل  2015أوف في كل جمعة في رمحضال  300ويلة اوق ر   ل حا ثة عةف  اح    تستقبل أكثر مل 
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زائر غير مسلم ي ميا  1000إو   500حا ثة تعكر رف  اورال   اوعبا    تستحضيف األ قاف مل 
  ل حا ثة احتجاج أ  عةف  اح   طاوما اوزائر ل يحترم ل ه ية  حرمة اومسج   1967 مةذ اوعام 

األماكل  األقر   اوق اع  اوتي تحضعها إ ار  األ قاف اوتي ت ير اومكال باسم راحش او راية  خا م
 أ ار إو  أل ذو، يأتي  ر ا عل  ترريح  اومق سة جالوة اومل، عب هللا اوثاةي بل اوحسيل اومعظم .

مةس ش ورئيس او زراء اإلسرائيلي بةياميل ةتةياه  اتهم فيه أ قاف اوق س بع م اومسؤ وية مل خالل 
 اويه   . اوسماح ولمعتكفيل باو خ ل ولمسج  األقر  ولتر ي القتحامات اومتطرفيل

 قال اوخطيش:  ةق ل وسلطات االحتالل اإلسرائيلي إةه عل  إسرائيل أل تحترم أ ال ق اع  اوتفريق بيل 
اوحضي ف  اومعت يل عل  اومكال اومق س  ةحل إ ار   حراس اومسج  األقر  ملتزم ل ب اجبةا وت فير 

الستقبال اوحسل ولز ار غير اوحماية  األمال  اوترحاش  اوه  ء وكافة اومرليل اومسلميل  كذو، ا
اومسلميل اوملتزميل باحترام ه ية  ق سية اومسج  األقر  كامل اوحرم او ريف كمكال عبا   
ولمسلميل ب رط أل ال تت خل  رطة االحتالل في اومسج  األقر   أل ال تمةع اومرليل مل 

اوق س في  أحضاف:  إل سبش ما جرى  ما يجري مل ت تر في األقر     او ر ل ومسج هم .
األسابيع األخير  إةما ه  محا وة اعت اء عل  ه ية  أراوة اومسج  األقر  با عاء  محا وة فرض 
بق   االحتالل أل في اومسج  حقا  وغير اومسلميل  هذا اوتغير في اوسياسة اإلسرائيلية اورسمية إذعال 

 ورغبة اومتطرفيل  سي اجهه مع أ قاف اوق س كل اوعاوم اإلسالمي .
 23/9/2015، يام، رام هللااأل

 

 جائزة "غرين روتوس"السفير الفلسطيني لدى بريطانيا ُيمنح  .9
ةال اوسفير اوفلسطيةي و ى اومملكة اوبريطاةية اومتح   ماة يل حسسيال  جائز   غريل ر ت س  اوتي 

ا في تمةح كل سةة وتكريم  يبل ماسي مميز.  كاةت وجةة االختيار ر حته ولجائز  بع  مطاوعة ق مه
 مجلسي اوعم م  اول ر ات مل أجل حر ل فلسطيل عل  االعتراف او  وي.

  23/9/2015الحياة، لندن، 
 

 الرجوب يرفض نقل مكان إقامة مباراة المنتخبين الفلسطيني والسعودي خارج الضفة الغربية .01
قة عل  رفض رئيس االتحا  اوفلسطيةي وكر  اوق م جبريل اورج ش اوم اف: أحم  اومسع   -اورياض 

طلش ةظيره رئيس االتحا  اوسع  ي أحم  عي  بةقل مكال إقامة اومبارا  اوثاةية ولمةتخبيل اوفلسطيةي 
مل ت ريل األ ل )أكت بر( اومقبل مل فلسطيل إو  اوسع  ية  اوتي  13 اوسع  ي  اوتي ستقام في اوب

 كأس آسيا  2018سيا تأتي حضمل مةافسات اوترفيات اآلسي ية اوم تركة اومؤهلة إو  م ة يال ر  
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   تمس، اورج ش بإقامة اومبارا  في فلسطيل   ذو، خالل اجتماع احتحضةته أ ل 2019في اإلمارات 
 مل أمس )االثةيل( اوعارمة األر ةية عّمال  استمر ساعات ط يلة.

  23/9/2015الحياة، لندن، 
 

 المرتقبة سبقها رسالة سرية إلى نتنياهو "قنبلة عباس"هآرتس:  .00
حيفة هآرتس اوعبرية أل رئيس اوسلطة محم   عباس بعث برساوة سرية إو  رئيس ك فت ر

 اوحك مة اورهي ةية بةياميل ةتةياه   ب اسطة او زير اورهي ةي اوسابق مائير  طريت.
 ذكرت اورحيفة  في ع  ها رباح أمس  مع قرش خطاش عباس في اوجمعية اوعامة وألمم 

ةاء وقائه في باريس بأربعة  بل ماسييل  إسرائيلييل   ب ع   اومتح    أل عباس ك ف عل رساوته أث
يلي بار ةيبي   يه  ا  مل رئيسة بل ية باريس آل هي وج    ححضرها  ةييل  ي،   ةيسم زفيلي   ا 

 وةكري    ل أل يتطرق ومحضم ةها.
 عاه   ةقلت اورحيفة عل او بل ماسي  ةييل  ي،  أةه سأل عباس  وماذا وم ير  عل  ةتةياه  عة ما

إو  تج ي  اومحا ثات   ل  ر ط مسبقة  فأجابه بأل طرفا ثاوثا غير  إسرائيلي  ه  مل يرفض عق  
 اولقاء مع ةتةياه .

 تابع  ي،:  أما اوذي رفض عباس اإلفراح عةه  ه  محضم ل اورساوة اوتي أرسلها إو  ةتةياه  
 ب اسطة او زير اوسابق  طريت .
تي يحملها عباس في أر قة األمم اومتح    تأثيرها سيك ل عليه  ت قعت اورحيفة أل  اوقةبلة  او

 ةفسه  فق  يعلل عل ةيته تر، اوسلطة بع  اوجم   اوذي ي  ش اوحل اوسلمي.   
 23/9/2015، السبيل، عم ان

 
 تطالب السلطة وفتح بإطالق يد المقاومة في الضفةو تالحمة  الشهيدحماس تنعى  .02

المية حماس في اوحضفة اوغربية  او هي  او اش ابل حركة اوجها  ةعت حركة اومقا مة اإلس :اوسبيل
 اإلسالمي حضياء تالحمة اوذي ارتق  فجر اوي م في قرية خرسة جة ش اوخليل.

 قاوت حماس في بيال وها  إل او هي  تالحمة كال يع  كميةا آلوية عسكرية رهي ةية في خرسا  
ر ر ق ات االحتالل  م ي    ب جاعته  مبا رته في  اةفجرت فيه اوعب   اومتفجر  اوتي بح زته قبل م

 أك ت حماس عل   ح   أبةاء فرائل اومقا مة خلف ةهج او ه اء  اومقا ميل   م اجهة االحتالل.
 مباركة  ثبات أبةاء اوحركتيل عل  م اقفهم او طةية رغم محا الت االحتالل اوحثيثة وثةيهم عل ذو،.
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اوذي اعتقلته أجهز  أمل اوسلطة أكثر مل مر  عل  خلفية   أ ارت حماس إو  أل او هي  تالحمة
اةتمائه وفريل مقا م   فع حضريبة اوذ   عل أبةاء  عبه  مؤك    أل اوسلطة في اوحضفة ال تزال 

 تالحق أبةاء فرائل اومقا مة عل  مختلف اةتماءاتهم اوسياسية.
و   طاوبت حركة حماس اوسلطة في اوحضفة اوغربية  حركة فتح  إو  احت رام  ماء  ه اء  عبةا  ا 

 إطالق ي  اومقا مة اومكبلة بأرفا  األجهز  األمةية اوفلسطيةية.
    ت حركة حماس في بياةها عل  أل او باش اوفلسطيةي كال  سيك ل  سيبق   علة اةتفاحضة 
او عش حض  اومحتل  م ير  إو  أل او هي  تالحمة طاوش في جامعة اوق س   كال ممثل اورابطة 

 مية فيها.اإلسال
 23/9/2015السبيل، عمان، 

 
 الخليل وتدعو للجم االحتالل يتنعى شهيد "الجهاد" .03

تعه ت بم ارلة مل اوخليل  أل حركة اوجها  اإلسالمي ، 22/9/2015وكالة قدس برس،  ة رت
 اوثالثاءاوسير عل  طريق او هي  حضياء اوتالحمة اوذي سقط برراص ق ات االحتالل فجر اوي م 

 م يةة اوخليل اومحتلة جة ش اوحضفة اوغربية. ( في9|22)
عاما (  مل بل     را  21 ةعت اوحركة في بيال وها تلقت  ق س برس  ةسخة مةه او هي  اوتالحمة )

 –أبةاءها  م ير  إو  اةه كال مةسقا  ولرابطة اإلسالمية في جامعة اوق س  أح قحضاء اوخليل  ب رفه 
  اةه كال طاوبا  متف قا  بكلية اوهة سة.أب   يس )اوذراع اوطالبي ولجها (  

 قاوت اوحركة:  إةةا إذ ةةع  او هي  اومجاه  حضياء  فإةةا ةعاه  هللا تعاو  أل ةظل أ فياء ألر اح 
 او ه اء األبرار  أل ة ارل ةهج اوجها   اومقا مة اوذي سار ا عليه   أل ةحفظ  مهم   راياهم .

ر عل  ذات اوطريق اوذي سلكه او ه اء  م ارلة اوم اجهة   عت أبةاء او عش اوفلسطيةي إو  اوسي
 مع ق ات االحتالل  فاعا  عل اومسج  األقر .

 اإلسالميحركة اوجها  مل رام هللا  أل  23/9/2015وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   جاء في
مس ب م بار  في فلسطيل ةعت او هي   ه يل اوه لم ل   اوتي أع مها جة   االحتالل اإلسرائيلي أ

 في م يةة اوخليل جة ش اوحضفة اوغربية اومحتلة.
 قال مر ر مسؤ ل في اوحركة في ترريح وه إل  االحتالل ي ارل جرائمه اوع  اةية بحق أبةاء 

  عبةا  اوتي كال آخرها قتل او هي   اوه لم ل ب م بار  .



 
 
 
 

 

 15 ص                                              3704 العدد:         23/9/2015 األربعاء التاريخ: 
  

ل اوذي يقتل  ي مر في ظل  حمل االحتالل كامل اومسؤ وية عل اوجريمة   اعي ا ولتر ي والحتال
غياش  احضح وألجهز  األمةية اوتي ال تق م بأي   ر وحماية أهلةا  او فاع عةهم في  جه هذا اوع  ال 

 اوذي يسته ف اوةاس باوقتل عل  او بهة.
 

 تحضيرات تجري بين فتح وحماس لالتفاق على حل الملفات العالقةأبو شهال:  .04
ت وب  اوق س اوعربي  أل مرر وم تع  تماةع مل حيث تفي  معل مات  رل: أ رف اوه ر -غز  

اومب أ  عق  اجتماع وإلطار اوقيا ي اومؤقت ومةظمة اوتحرير اوفلسطيةية  اوذي يحضم إو  جاةش 
ممثلي اومةظمة قا   حركتي حماس  اوجها  اإلسالمي   أل ذو، اوملف ة قش ب كل م سع خالل 

م اورئيس محم   عباس  إحضافة إو  او كت ر م س  زيارات قام بها مسؤ و ل فلسطيةي ل عل  رأسه
علمت  اوق س اوعربي  أل تل، اولقاءات مل اومقرر أل تك ل بع  عي  األحضح     أب  مرز ق.

 مبا ر    أل اتراالت هاتفية أجريت بيل اورجليل  بع  االترال اوذي تلقاه اورئيس مل م عل.
ؤ ل في حركة فتح عل ملف اوعالقات او طةية اق قال او كت ر فيرل أب   هال  اومسي في هذا اوس

 في قطاع غز   إل هةا، تححضيرات تجري بيل فتح  حماس  والتفاق عل  حل اوملفات اوعاوقة.
 أك  في ترريحات وب  اوق س اوعربي  أل اوت ارل بيل اوحركتيل وم يةجم عةه حت  اولحظة االتفاق 

 عل  م ع  مح   الجتماع اإلطار اوقيا ي اومؤقت.
أ ار إو  أل االتراالت ستةاقش االتفاق عل  ت كيل  حك مة  ح    طةية   كا فا اوةقاش عل أل   

اورئيس عباس  كال ق  أك  خالل االترال مع م عل عل  حضر ر  ت كيل هذه اوحك مة  وب  تك ل 
 مسؤ وة عل كل اوملفات بما فيها األمةية  االقترا ية  ولتححضير والةتخابات اومقبلة .

ك  أب   هال وب  اوق س اوعربي  أل اورئيس عباس  أبلغ م عل حضر ر  االتفاق عل  هذه  كذو، أ
اوحك مة  او ح   او طةية  وتحل ب ال مل حك مة اوت افق   وتعمل ب كل كامل بعي ا عل  ج   

 تتهم حركة فتح خرمها اوسياسي حماس بإقامة  حك مة ظل  في قطاع غز    حك مة ظل  في غز .
 او زارات بعي ا عل حك مة اوت افق. تق م بإ ار 

 23/9/2015القدس العربي، لندن، 
 

 بإعالن نهاية "أوسلو" باألمم المتحدة عباستطالب  "الشعبية" .05
طاوبت اوجبهة او عبية وتحرير فلسطيل اورئيس محم   عباس أل تتحضمل كلمته في هيئة  :رام هللا

ي  كلت اإلجماع او طةي اوفلسطيةي   أل األمم اومتح   طرح جميع قرارات اومجلس اومركزي اوت
 اةتهاء اتفاق أ سل . إعاللتك ل اوكلمة بمثابة 
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(  9|22  ّ   اوقيا ي في اوجبهة أب  حم  فؤا  في ترريح رحفي تلقته  ق س برس  ي م اوثالثاء )
يك ل أساس خطاش اورئيس  قف اوتةسيق األمةي  اومفا حضات مع اوع    ألعل  حضر ر  
حضح اوع    جرائمه اومستمر  مل ت مير غز  إو  حرق األطفال  ته ي  اوق س اورهي ةي   ف

  االستيطال   أل يعلل بكل  حض ح اةتهاء اتفاقات أ سل .
 أك  أب  أحم  عل  أل مةظمة اوتحرير اوفلسطيةية هي اوممثل او رعي  او حي  ول عش اوفلسطيةي  

وغاء مةظمة اوتحرير اوفلسطيةية كممثل ول عش  أل قيام او  وة اوفلسطيةية ال يعةي عل  اإلطالق إ
 اوفلسطيةي  أه افه االستراتيجية.

 أ ار أب  احم  إو  أل اومطل ش أيحضا مل اورئيس أل يؤك  عل  حق او عش اوفلسطيةي بممارسة 
كافة أ كال اوةحضال مل أجل تحرير  طةه كحق م ر ع ول ع ش اومحتلة وتحرير أ طاةها   كذو، 

ية او  وية ول عش اوفلسطيةي    وته  حيث أةها   وة تحت االحتالل   تتحمل اومطاوبة باوحما
اومؤسسات او  وية )هيئة األمم اومتح    مجلس األمل او  وي( اومسؤ وية في اوعمل عل  ممارسة 

 او  وة اوفلسطيةية سيا تها اوكاملة.
زل م قفا   احضحا  يةص  أحضاف أب  أحم  فؤا  قائال:  يجش أل يتحضمل خطاش األخ اورئيس أب  ما

عل  حضر ر  تطبيق قرار هيئة األمم اومتح   بع    اوالجئيل إو   يارهم اوتي طر  ا مةها حسش 
( بهذا ةعتق  أل األخ اورئيس يعبر عل إرا   او عش اوفلسطيةي في فلسطيل 194اوقرار األممي رقم )

  بل ال او تات  اولج ء .
 22/9/2015، قدس برس

 
 االحتالل لن تمر دون عقاب جرائم الجبهة الشعبية: .06

أك ت اوجبهة او عبية وتحرير فلسطيل أل جريمة اغتيال او هي  حضياء اوتالحمة مل اوخليل   كل 
 جرائم االحتالل ول تمر   ل أل ي فع االحتالل اوثمل باهظا .

ل باوقرش  ةعت اوجبهة في بيال وها اوثالثاء  او هي  اوتالحمة   اوذي است ه  بةيرال جيش االحتال
 مل مفرق خرسا ببل     را جة ش م يةة اوخليل إو  اوجة ش مل اوحضفة اوغربية اومحتلة.

 قاوت اوجبهة في بياةها:  إل استمرار  الل او م اوفلسطيةي باوةزيف   تراع  اوهبة اوجماهيرية 
ور ر    ارع اوق س   مختلف أرجاء اوحضفة  ه  اب اةتفاحضة  باش اوحجار   اوزجاجات اوحارقة 

اوم رقة اومت ارلة ألبةاء  عبةا مهما غلت اوتحضحيات  تراع  اإلرهاش اورهي ةي   اوذي يجش 
إسةا ه بإعا   االعتبار ولمقا مة اومسلحة  إلوحاق أف ح اوخسائر بجة  ه  اومست طةيل  بةيته 

أ ت في  إل تراع   تير  إطالق اوةار عل  اوم اطةيل عل  اوح اجز   اوتي   أحضافت: اوتحتية .
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رابة اوع ي  مل اوم اطةيل  ه  تةفيذ عملي وقرارات حك مة  اوساعات األخير  إو  است ها   ا 
االحتالل اوفا ية وجة  ها بت سيع  ائر  االسته اف  اوع  ال عل  أبةاء  عبةا   ه  يتطلش سرعة 

اوحرش اومت ارلة اوتحر، اوعاجل عل  اومست ى او  وي إل اةة هذه اوجرائم  اعتبارها امت ا  وجرائم 
 حض   عبةا في اوق س  اوحضفة  غز  .

 22/9/2015، فلسطين أون الين
 

 "إسرائيل"أمام مقر جامعة الدول العربية ضد انتهاكات بالقاهرة وقفة احتجاجية فتح تنظم  .07
ةّظم اوع رات مل اوفلسطيةييل   قفة احتجاجية أمس  أمام مقر جامعة او  ل اوعربية  ولتة ي   اوقاهر :

 وممارسات اوع  اةية  االةتهاكات  اوتي يرتكبها جيش االحتالل بحق اوق س  األقر .با
 قال مسؤ ل اوعالقات اوخارجية بحركة  فتح  في مرر ياسر أب  سي    إل وجةة إقليم  فتح  في 
مرر قامت بتةظيم تل، او قفة ولتعبير عل اوغحضش او  ي  إزاء اوم اقف اوعربية اومتخاذوة بحق 

اوفلسطيةية  اوتي ال يمكل تبريرها رغم إ راكةا اوم اكل اوتي ي اجهها اوعاوم اوعربي  ألل اوقحضية 
وفلسطيل  األقر   اوق س أهميتها في اوعاوميل اوعربي  اإلسالمي  كأ و  اوقبلتيل  ثاوث اوحرميل 

 او ريفيل  مةبها  إو  أل  إسرائيل  تستغل ذو، ولت سع في ته ي  األراحضي اوفلسطيةية .
 أعرش عل أمله في اتخاذ م قف عربي أكثر رالبة ومساة   او عش اوفلسطيةي في م اجهة 

 اوعةررية  اإلسرائيلية   الفتا  إو  أل اومةظميل ول قفة سيرفع ل مذكر  وألميل اوعام ولجامعة.
 23/9/2015الخليج، الشارقة، 

 

 فرج عن قياديين بحماس في الضفةتاالحتالل سلطات  .08
( عل اوقيا ييل في 9-22أفرجت سلطات االحتالل اورهي ةي  عرر ي م اوثالثاء ): ط وكرم  جةيل

براهيم جبر مل جةيل  باإلحضافة وألسير  حركة حماس او يخ رأفت ةاريف مل م يةة ط وكرم   ا 
 سامر اوسع ي مل مخيم جةيل.

حتالل  حيث  هرا  في سج ل اال 31عاما (  بع  اعتقال إ اري استمر  48 جاء اإلفراج عل ةاريف )
 ج   االحتالل اعتقاوه اإل اري ست مرات   أفرج عةه مل سجل  مج   .

عاما  في سج ل االحتالل  م زعة عل  ع   مرات  13 يذكر أل األسير ةاريف أمحض  ما مجم عه 
 تعرض فيها والعتقال   بعحضها عل  ذمة االعتقال اإل اري   يعاةي مل آالم قرحة اومع  .

حركة حماس او يخ ةاريف عل  حاجز ساوم قبل ةقله بمسير  كبير  إو  مسقط   ق  استقبلت قيا ات
 رأسه في م يةة ط وكرم.
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كما أفرجت سلطات االحتالل اورهي ةي مساء ي م اوثالثاء عل اوقيا ي اوبارز في حركة حماس 
 عاما( مل مخيم جةيل  مال اوحضفة اوغربية   ذو، عل  حاجز اوظاهرية 50او يخ إبراهيم جبر )
 كال ع   مل قيا ات حركة حماس  أعحضاء اوت ريعي في استقبال او يخ جبر  جة ش م يةة اوخليل.

 قبل ةقله بمسير  مركبات إو  جةيل حيث يت قع  ر وه اوليلة.
 تستع  حركة حماس  فعاويات مخيم جةيل إلقامة استقبال  عبي ولمحرر جبر عل  مثلث او ه اء 

 ل ةقله ومةزوه في اومخيم.عل  م خل م يةة جةيل اوجة بي قب
 22/9/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قد يحاولون االعتداء على رئيس الوزراء "المتطرف اليمين"يعلون: نشطاء  .09

األةاحضببب ل: قببببال  زيبببر اوببب فاع اإلسببببرائيلي م  بببيه يعلببب ل  إل ة ببببطاء  اويمبببيل اإلسببببرائيلي  -اوقببب س 
يةييل  ق  يحا و ل أيحضبا  االعتب اء علب  رئبيس اوب زراء اومتطرف   اوم تبه فيهم باالعت اء عل  فلسط

 اإلسرائيلي  بةياميل ةتةياه  .
 ذكر وإلذاعة اإلسرائيلية اوعامة )رسمية(  أمس اوثالثاء  أل ة بطاء  اويمبيل اومتطبرف   اوبذيل ي بتبه 

ا تتح ى فيهم بممارسة اإلرهاش  سيبق ل  رهل االعتقال اإل اري ألةهم يةتم ل إو  مجم عة خطر  ج 
 أيحضا اوحك مة .

 أحضاف:  اوتعامل مع أفرا  هذه اومجم عة يتم مل مةطلق االفتراض بأةهم ق  يحا و ل أيحضا االعت اء 
اإل اري  وبم  االعتقبال تابع يعل ل:  مةذ  حضع هؤالء اوة طاء رهبل  عل   زراء  عل  رئيس او زراء .

 ى .يتمكل أفرا  اومجم عة مل ارتكاش اعت اءات إرهابية أخر 
مبببل  ة بببطاء اويمبببيل اومتطبببرف   رهبببل االعتقبببال اإل اري ب ببببهة  6 كبببال قببب  أعلبببل مبببؤخرا عبببل  حضبببع 

 مهاجمة فلسطيةييل.
 23/9/2015، القدس العربي، لندن

 
 ريفلين: بناء الثقة بين اليهود والفلسطينيين ضمان لوجودنا بالبالد  .21

اء اوثقببة ببيل اويهبب    اوفلسببطيةييل هبب  اعتبببر اوبرئيس اإلسببرائيلي  رؤ فببيل ريفلبيل  أل بةبب: ببالل حضبباهر
حضمال الستمرار  مستقبل  ج   اويه   في اوبال   علما أل ريفليل يةتمي إو  اوتيار اويميةي اوعقائب ي 

 اوذي يرفض  ج   كيال سياسي فلسطيةي مستقل بيل اوبحر  اوةهر.
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يه    فلسطيةييل فبي اوقب س  كتش ريفليل في رساوة  جهها ي م اوثالثاء  إو  فعاوية ي ار، فيها فتية 
أل  االعتةاء باوعالقات ببيل اويهب    اوعبرش يجبش أل تكب ل اوهبم اومركبزي اوسياسبي  اوعبام  اإلعالمبي 

  أي  يء أقل مل ذو، ويس إال إهمال  تخلي مل جاةبةا عل مستقبلةا  مستقبل أ ال ةا .  
أ  معسكر   اويسار ربي ويست مهمة  أحضاف ريفليل أل  مهمة بةاء اوثقة بيل اوجمه ريل اويه  ي  اوع

ةمببا هببي مهمببة كببل مببل تعببز عليببه هببذه اوبببال .  يحظببر أل يتملكهببا معسببكر  سياسببي كهببذا أ  ذا،   ا 
  اح   يملي طريقها  وغتها  مثلما يحظر عل  معسكر آخر اوتهرش مل تحمل اومسؤ وية .

وجاةبش اويهب  ي أ  اوجاةبش  تابع   حقيقة أل هذا اوم حض ع بات مرتبطا بمعسكر سياسي  س اء فبي ا
اوعربي  ويست إال مأسا   إذ أةه في بةباء اوثقبة ببيل اويهب    اوعبرش تكمبل اومفباتيح ومجبر   ج  ةبا هةبا 

  ومريرةا  مستقبلةا .
 22/9/2015، 48عرب 

 
 األثريةالتي لحقت بكنيسة الطابغة  لألضرار دفع تعويضاً  : سيتماإلسرائيليةوزارة القضاء  .20

سببلطات االحببتالل سببت فع تع يحضببا  أل  اإلسببرائيلية زار  اوقحضبباء  أعلةببت :  ت كبب م  اوقبب س  -اوقبب س
اومعر فبببة باةهبببا كةيسبببة  اوخببببز  اوسبببم،  قبببرش بحيبببر   األثريبببةاوتبببي وحقبببت بكةيسبببة اوطابغبببة  وألحضبببرار

 احضرم مست طة ل اوةار فيها. ألطبرية  بع  
اوتبببي تسببببش بهبببا  وألحضبببرارات  قبببرر اومست بببار اوقحضبببائي يهببب  ا فاية بببتايل اةبببه  يجبببش  فبببع تع يحضببب

 محضرم  اوةار طبقا وق اةيل حضريبة اوعقارات   بحسش بيال او زار .
 حزيرال/ي ةي . 18اوةار في اوكةيسة في  بإحضراممتطرفيل يه  ييل اثةيل  إو   جهت اوتهم 

اوحضرائش رفحضت في اوب اية طلش اوكةيسة اوحر ل عل  تع يض   قاوت اةه مل غير  أجهز  كاةت 
  كال اوهج م تم و  افع  ق مية . إذاح ما او احض

اوهجبب م يتعلببق بببب اوةزاع  ألاوم ببتبه بهمببا   إوبب  زار  اوقحضبباء اعتبببرت بةبباء علبب  اوببتهم اوم جهببة  أل إال
    امرت ب فع تع يض ولكةيسة  بحسش مكتش فاية تايل.اإلسرائيلياوعربي 

 1.7 ش يةباهز سببعة ماليبيل  بيكل )اومبلبغ اومطلب إل قال مسؤ و ل في اوكةيسبة و كاوبة فبراةس ببرس 
 ملي ل ي ر (. 1.6ملي ل   الر  

 22/9/2015، القدس، القدس
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اللهجة من نتنياهو إلى عبد هللا الثاني ُتطالبه بوقف التحريض في قضية  حاد ةرسالة  ":رأي اليوم" .22
 األقصى 

 جهّبت اوحك مبة فقب  ش   فق با ومربا ر سياسبّية رفيعبة اوُمسبت ى فبي تبل أبيب زهير أةب را س: -اوةارر  
اوملببب، عبببب  هللا  اإلسبببرائيلّية  فبببي األّيبببام اوقليلبببة اوماحضبببية  رسببباوة   ببب ي   اولهجبببة إوببب  اوعاهبببل األر ةبببيّ 

 اوثاةي  حّذرته فيها ب ّ ٍ  مل ُم ارلة اوتحريض عل  إسرائيل في قحضية األقر .
ائيلّي  أ  ي سبيغال  اوبذي اعتمبب   بحسبش ُمراسبل او ببؤ ل اوسياسبّية فبي اوقةببا  اوثاةيبة بباوتلفزي ل اإلسببر 

علبببب  مرببببا ر عليمببببة جبببب  ا فببببي ُمحببببيط رئببببيس اوبببب زراء  فببببإّل اورسبببباوة اوتببببي تببببّم ت جيههببببا علبببب  أعلبببب  
اومسبببت يات إوببب  اوملببب، عبببب  هللا  كاةبببت حببباّ   كببباوم س.  تابعبببت اومربببا ر عيةهبببا قائلبببة  إّل اوحك مبببة 

ولُمسلميل باوة م في األقر   ا  خال األسلحة  اإلسرائيلّية وفتت ةظر اوعاهل األر ةّي إو  أل َمْل سمح
اوبيحضبباء  اوحجببار   كبباة ا حببّراس اومسببج  األقربب   اوببذيل هببم تحببت اوسببيطر  األر ةّيببة  كمببا جبباء فببي 
اورسبباوة  اوتببي أحضببافت قائلببة  ولملبب، األر ةببّي إّةببه يتحببّتم عليببه أْل يتحّمببل مسببؤ وياته   أْل يت قّببف عببل 

 ّية.اوتحريض حضّ  اوحك مة اإلسرائيل
 أ حضحت اومرا ر ذاتها  بحسش اوتلفزي ل اإلسبرائيلّي  ببأّل اوقبرار بت جيبه اورسباوة  جباء بعب  أْل قبام 
عاهببل اومملكببة اوها ببمّية ببباإل الء بترببريحات أّ ل مببل أمببس األحبب   أّكبب  مببل خالوهببا علبب  أّل األر ل 

ا ولُمسلميل فقط  ُم ّ   ا عل  ألّ  بال ه ترفض أّي تقسيم مكاةّي أْ   يعتبر اومسج  األقر  مكاة ا ٌمقّ س 
زماةّي وهذا اومكال اوُمقّ س وألّمة اإلسالمّية  علب  حبّ  تعبيبره  األمبر اوبذي أغحضبش ربّةاع اوقبرار فبي 
تل أبيش. باإلحضافة إو  ذو،  ةقل اوتلفزيب ل اإلسبرائيلّي عبل اوملب، األر ةبّي ق وبه خبالل اجتمباع عقب ه 

باوعارمة عّمال  ةقل عةه ق وه: ماذا ُيري  ةتةياه ؟ هل ُيري  مع ع ٍ  مل اوة اش اوعرش في اوكةيست 
تفجيبببر األ حضببباع؟   أحضببباف اوعاهبببل األر ةبببّي قبببائال : إةّةبببي أقببب م بُمتابعبببة األ حضببباع  اوُمسبببتج ات فبببي 
اومسج  األقر  اوُمبار، عل كثش   سأتحّ ث ح ل هذا اوم حض ع اوُمقلق مع جميع زعماء اوعاوم في 

 ألسب ع اوقا م  عل  حّ  تعبيره. األمم اوُمتحّ   في ا
 وفت اوُمحلل اوسياسّي سيغال إو  أّل اورساوة اإلسرائيلّية ق  تؤّ ي إو  ت ه ر ج يٍ  في اوعالقات بيل 
عّمال  تل أبيش  بعب  أْل تبّم قببل فتبرٍ   جيبرٍ  تبرميم هبذه اوعالقبات علب  ةفبس اوخلفيبة  أْي اوُممارسبات 

عببال   علبب  ذوبب،  أحضبباف سببيغال  أّل اومرببا ر اوسياسببّية فببي تببل  اإلسببرائيلّية فببي اومسببج  األقربب .
أبيش   اوتي  رفها بأّةها رفيعة اومست ى  ال تستبع  اوبّتة أْل تؤّ ي اورساوة اإلسرائيلّية ولمل، األر ةّي 

 وة  ش أزمٍة  بل ماسيٍة ج ي ٍ  بيل اوبل يل  عل  حّ  تعبيرها. 
 22/9/2015، رأي اليوم، لندن
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 والعراق ةائيلي: بوتين أبلغ نتنياهو بخطة لط"إعادة استقرار" سوريخبير إسر  .23
اعتببر خبيبر إسبرائيلي فبي او بؤ ل اور سبية  أل اوبرئيس اور سبي فال يميبر بب تيل  كبال : بالل حضباهر

االثةبيل  أل يجةب  يب م معةيا خالل وقائه مع رئيس اوحك مة اإلسرائيلية بةيباميل ةتةيباه   فبي م سبك   
ة تق  هبببا ر سبببيا فبببي اومةطقبببة   تهببب ف باألسببباس إوببب  اسبببتقرار األ حضببباع فبببي سببب ريا إسبببرائيل وعمليببب

  اوعراق  مل   ل تقسيمهما.
غبب رفيتش  مببل جامعببة حيفببا  ق وببه إل  –عببل اوبر فيسبب ر بببار خ غبب ر  اإلوكتر ةببي nrg ةقببل م قببع 

ا  اوعبراق  مبل 'خلفية اولقاء ه  عملية عسكرية  سياسية كبير  مبل جاةبش بب تيل إلعبا   اسبتقرار سب ري
خالل إبقاء هاتيل او  وتيل كاملتيل'.  أحضاف أل 'اوح يث ي  ر عل عملية جرى تةسيقها ب كل كامل 
مببع األميببركييل  األ ر بيببيل.  خببالل األسببب ع األخيببر جببرى تةسببيقها كلهببا بببيل اوبب  ل اوعظمبب . وببذو،  

مببا يمكببل ت قعببه باوحضبببط فببي فببإل مببا قيببل هةببا، كببال عمليببا إبببالة ةتةيبباه   قببا   اوجببيش اإلسببرائيلي ب
 اوحيز اوس ري  اوعراقي'.

 أحضاف اوخبيبر اإلسبرائيلي أل جهب  بب تيل األساسبي م جبه حضب  تةظبيم ' اعبش'  حتب  أكثبر مبل  عبم 
ةظام األس . 'فال يمير ب تيل يرى ب اعش ته يب ا علب  ر سبيا ةفسبها  علب  اوب  ل اوسب فييتية اوسبابقة  

ر سبببية كبيبببر .  وبببذو، قبببرر ح ببب  تحببباوف  اسبببع الجتثببباث   وبببذو، يبببرى فبببي محارببببة اوتةظبببيم مربببلحة
اوتةظيم.  ق  تح ث مع اوسع  ييل ح ل ذوب،  جةب هم وهبذا األمبر   تحب ث مبع األر ةيبيل   اآلل جباء 

   ر إسرائيل  كما أل إيرال ستطلع عل  اوعملية'.
أل سببط  مةببع غبب رفيتش إل 'األ ر بيببيل رحببب ا بهببذه اوعمليببة مببل أجببل اسببتقرار او ببرق ا – قببال غبب ر 

استمرار ت فق اوالجئيل اوكبير.  وذو،   ألةه يت قع هةا تةفيذ عمليبة كبيبر   معقب    فبإل بب تيل سبيطلع 
إسرائيل عل  اوتفاريل  بما في ذو، اومةاطق اوتبي تة بط فيهبا إيبرال )فبي سب ريا( فبي إطبار األة بطة 

تفببق عليهببا عببل اوحبب    فببي اومتفببق عليهببا مببع ببب تيل.  وكببل هببذه األة ببطة سببتجري علبب  بعبب  مسببافة م
هحضبببة اوجبب الل  وبةببال  مببل أجببل اوحفبباظ علبب  اومربباوح اإلسببرائيلية.  ببب تيل مهببتم باوحربب ل علبب  
م افقة كافة األطراف في اومةطقة عل  هذه اوعملية اومعق     وذو، يبذل جه ا  بل ماسيا باوغا'  م يرا 

 اوعامة وألمم اومتح    او هر اومقبل.إو  أل هذه االتراالت ستت ارل عل  هامش اجتماع اوجمعية 
 أ بار إوب  ثمبة سبببا آخبر ولتبب خل اور سبي فبي او برق األ سبط   هبب  اوتبأثير علب  ترب ير اوغباز مببل 

 إسرائيل إو  مرر  اوسيطر  عل  م ار  اوطاقة اوكبرى في اومةطقة مل خلف اوك اويس.
 22/9/2015، 48عرب 
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 "إسرائيل"والعنصرية متفشية في  جرثومة الكراهية ":مدغام"معهد لاستطالع  .24
  يع ع ا   : يست ل مل استطالع  اسع ع ية  ي م اوغفرال  اوذي يرا ف اوي م  -اوةارر  
 باء اوكراهية متفش ج ا بيل اإلسرائيلييل  يطال مختلف قطاعاته  مركباته. االستطالع  ألاألربعاء  

هر أل اويميل يكره اويسار  اوعرش  اوذي أع ه مركز معه   م غام  بإ ار   . ميةا تسيمح يظ
 اومتزمتيل اويه    اوعرش ي مئز ل مل اومثلييل  اوسحاقيات   اويسار ال يطيق اومست طةيل  

  اوعلماةي ل  اومت ية ل اوق مي ل يكره ل اومتزمتيل  اوعرش.
مح اوق رات اومح      ما ي ل عل  غياش اوتسا أرحاشكما ال يتحمل اوكثير مل اإلسرائيلييل 

  ب ءا مل رئيس اوحك مة مر را ب زير اوتعليم اإلسرائيلييقلق كل  اح  في اومجتمع  ألبمست ى يجش 
 حت  او خريات اورئيسية في كل قطاع مل قطاعات اومجتمع اإلسرائيلي  حسش ما يق ل اومحلل 

ه   هي األعل  ةسبة اوكراهية اوم جهة ولمتزمتيل اوي أل يتبيل مل االستطالع  اوبارز سيبر فل تسكر.
(  ثم اومست طة ل %21.3(  ثم اوم اطة ل اوعرش في إسرائيل )%28.3)اويسار (  يليهم 32.7%)
( يليهم قطاع اومثلييل  اوسحاقيات %12.8( ثم اويميل )%14.4) اإلرالحي ل(  ثم 18.7%)
أثير  ح ل ت (.%2.7(  فاوعلماةي ل )%3.5(  ثم األثي بي ل )%7.3(  ثم اومت ية ل )11.9%)

  يكتش مع   االستطالع اةهم قام ا في  هر اإلسرائيلياوسياسييل عل  اوكراهية اومتف ية في او ارع 
ترريحا عةرريا   تائم  234,542فقط  باستعراض او بكات االجتماعية  فعثر ا عل   أغسطسآش/

غتراش  ع   مبا ر  إو  ممارسة اوعةف اوجس ي )اوقتل  اال 7154 تحريحضا عةرريا  مل بيةها 
 اإلحراق( حض  اوعرش.  يقر اوقائم ل عل  االستطالع بأةه وم يكل مفاجئا اوعث ر عل  ارتباط  احضح 

عل  سبيل اومثال  بيل ترريحات اوسياسييل  اوتعقيبات اوعةيفة  اوعةررية ور ا  او بكة االجتماعية.
ت جيه او كر ألةهم  فإةه عة ما قال ةائش  زير او اخلية يار ل مز ز ولة اش اوعرش بأل عليهم

حزيرال/ ي ةي  اوماحضي ظهر هذا اوتعبير ب كل سريع في  24يحمل ل اوه ية اإلسرائيلية  في 
 ع   غير مبا ر   400ترريح عةرري  بما في ذو،  2100تعقيبات ر ا  او بكة  حيث تم تسجيل 

ارسة اوعةف  ع   مبا ر  إو  مم 81إو  ممارسة اوعةف اوجس ي مل قبل اومؤي يل ألق اوه   
 اوجس ي حض  اوعرش.

 23/9/2015، القدس العربي، لندن

 
 ... وتعزيزات في القدس"روغربنادق "تعليق استخدام هآرتس:  .25

أعلةبببت  بببرطة اوعببب   أةهبببا سبببتمةع اسبببتخ ام بةبببا ق  ر غبببر  اوتبببي اسبببتعملت فبببي األيبببام اوماحضبببية حضببب  
ا.  قاوببت رببحيفة  هببآرتس  إل اومتظبباهريل اوفلسببطيةييل  مببل أجببل  تأهيببل اوقةارببة  علبب  اسببتخ امه
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او رطة قررت اوتعليق اومؤقت  ألةه يجبش أل يربا ق  قسبم اوتطب ير  اإلر با  فبي او برطة علب  هبذا 
 اوملف  وذو، تم تجمي  استخ ام هذا اوسالح حت  ر  ر اوتر يق .

فببي او قببت ةفسببه  ةقلببت  هببآرتس  أةببه سببيجري ة ببر قبب ات إحضببافية مببل  او ببرطة  حببرس اوحبب     تقبب ر 
آلالف فبي اوقب س اومحتلبة  بسبببش حلب ل عيب  األحضبح   اوتخب ف مببل از يبا  اوم اجهبات  مبع اوعلببم ببا

ببببأل  زيبببر األمبببل م  بببيه يعلببب ل فبببرض اإلغبببالق اوكامبببل علببب  اوحضبببفة  غبببز   ومةبببع اوفلسبببطيةييل مبببل 
 او ر ل إو  اوق س في األيام اومقبلة.

 23/9/2015، األخبار، بيروت

 
 أيام 10نًا من القدس خالل مواط 150اعتقال  :نادي األسير .62

م اطةا   150األيام: أفا  ةا ي األسير  أمس  بأل ع   اومعتقليل في م يةة اوق س  رل إو  -رام هللا 
 أ ار اوةا ي  في بيال رحافي  إو    م اطةة  خالل ع ر  أيام  غاوبيتهم مل اوقارريل  األطفال.
ات االحتالل حض  اوهجمة او رسة اوتي أل حملة االعتقاالت جاءت في إطار اوم اجهات مع ق  

 قال م ير ةا ي  ت ه ها م يةة اوق س  اومسج  األقر  به ف ته ي ه   تقسيمه زماةيا   مكاةيا .
األسير في اوق س ةارر ق س إل هذا اوع   مل اومعتقليل خالل فتر  زمةية قرير  ه  سابقة 

مبيةا  أل مجمل أعمار اومعتقليل ترا حت تسته ف اومرابطيل  اومرابطات  اوحاميل ولمسج  األقر   
عاما    أل ق ات االحتالل أرابت ع  ا  مةهم باورراص اوحي   اعت ت عل  غاوبيتهم  20  13بيل 

 باوحضرش قبل اعتقاوهم.
 23/9/2015األيام، رام هللا، 

 
 محاوالت طمس الهوية العربية واإلسالمية يستنكرمفتي القدس  .62

كر اومفتي اوعام ولق س  او يار اوفلسطيةية  خطيش اومسج  األقر  استة: قةا –اوق س اومحتلة 
اومبار، او يخ محم  حسيل محا الت طمس اوه ية اوعربية اوتاريخية ول  ارع  األحياء في اوق س مل 
خالل ته ي  أسماء اوم ل  او  ارع بأسماء عبرية  به ف مح  كل ما ه  عربي أ  فلسطيةي مل 

 طاوش مفتي اوق س في بيال رحفي وه اوي م اوثالثاء  اومةظمات  كر  اوعربية.او اقع اوفلسطيةي  اوذا
اوعاومية  اوجامعات او  وية بمساة   اوفلسطيةييل في تر يهم ولترعي  اوعةرري حض   ج  هم 
 ثقافتهم  مبيةا أل كل أمة وها تاريخ  تراث  مل حق او عش اوفلسطيةي أل يحافظ عل  ه يته  اوتي 

 االحتالل اإلسرائيلي إوغاءها مل او اقع  اوذاكر  معا .تحا ل سلطات 
 23/9/2015الشرق، الدوحة، 
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جراءاتقيود  .62  إسرائيلية مشددة بالقدس تأهًبا ليوم "الغفران" وا 
   ت ق ات االحتالل اإلسرائيلي مل إجراءاتها األمةية  ة رت آالف ا مل رفا:  –اوق س اومحتلة 

ي اوق س اومحتلة  عل  م اخل اوحرم اوق سي او ريف  ع ية ي م جة  ها في محيط اوبل   اوق يمة ف
  اوغفرال  اويه  ي  اوذي ب أ مساء اوثالثاء  يستمر حت  مساء األربعاء.

 فرض االحتالل قي   ا عل   خ ل اومسلميل ولمسج  األقر  اومبار،  بيةما أمل رل ات 
ا وق ات  رطة االحتالل عل  ب ابات اوبل    الحظ  ه   ت اج  ا كبير   اإلسرائيلييل عة  حائط اوبراق.

 اوق يمة في اوق س اومحتلة   في أزقتها  عة  ب ابات اومسج  األقر   محيط حائط اوبراق.
 23/9/2015وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، غزة، 

 
 يحصل على بطولة بالجودو في السويد ةمن سوري فلسطينيالجئ  .62

  وجأ إو  اوس ي   عل  اومي اوية اوذهبية في بط وة ةس ري حرل  اش مل فلسطيةيي: محم  بل ط
 .ةاوج    وفئة او باش  في حيل أةه كال ق  حرل عل  اومركز اوثاوث في س ري

سةة(   ه  مل م اوي  مخيم اويرم ، في  م ق  ق  هاجر إو   19 كال او اش عب  هللا م س   )
 إو  اوقاهر  بع  األح اث اوتي  ه ها اومخيم.   اةتقلت أسرته بمفر ه 2013اوس ي  في أ اخر عام 

أيل ل/ سبتمبر( في م يةة هلمستا   في اوجة ش اوغربي ولس ي    19 جرت اوبط وة اوسبت اوماحضي )
حيث فاز عب  هللا في ثالث ج الت متتاوية  ما أهله إو  اوةهائي  ويف ز فيه عل  اوس ي ي ماركس 

 اوقا م مل ةا ي م يةة ي ت ب ري.
عاما   وتك ل اومي اوية  21اوف ز حرل عب  هللا عل  وقش بطل اوس ي  ول باش تحت سل   بهذا

 اوذهبية وهذه اوفئة مل ةريبه.
 22/9/2015، 21عربي

 
 بلدة العيزرية قضاء القدس المحتلة في من عائلة واحدة فلسطينيينأربعة اعتقال  .03

عة فلسطيةييل مل عائلة  اح   مل بل   اعتقلت ق ات اوجيش اإلسرائيلي أمس أرب: االتحا –رام هللا 
اوعيزرية قحضاء اوق س اومحتلة  بيةهم سي    مسل مراش بأمراض مزمةة.  اقتحمت ق ات االحتالل 

عاما(  ثم فت ته  خربت محت ياته   65بل   اوعيزرية  فجرت مةزل األسير اومحرر  فا اوعجل ةي )
 أ ارت اومرا ر  إو  أل اوحاج اوعجل ةي اعتقل   ز جة أح هما. أبةائهقبل أل تعتقله مع اثةيل مل 

 ستة مرات   ه  عقي  متقاع   م رس قرآل في م رسة األيتام اإلسالمية   يعاةي مل ع   أمراض. 
 23/9/2015االتحاد، أبو ظبي، 
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 تعذب وترو  ع األسرى األطفال "إسرائيل" :هيئة األسرى .01
اوقارريل ولحضرش  اوتر يع  اوتعذيش خالل  أظهرت  ها ات ج ي   تعرض األطفال: االتحا -غز  

اعتقاوهم  استج ابهم في سج ل االحتالل.  أ حضح تقرير ر ر عل هيئة األسرى اوفلسطيةييل  أل 
 يقبع في سجل  او ار ل   أفا   10/5/2015سةة( اومعتقل مةذ  14األسير أ رف هاةي ياسر غيث )

عل  كرسي  تقيي  ي يه إو  اوخلف   ت جيه  أةه تعرض في سجل اومسك بية ولتعذيش او  ي  ب بحه
( باومسك بية قي  أح  4محققيل اوحضربات او  ي    اومؤومة وه والعتراف.  أحضاف أةه في غرفة ) 3

اومحققيل ي يه إو  اوخلف   طلش مةه أل يركع عل  ق ميه ثم أخذ يحضربه ب كل تعسفي عل  ظهره  
.  أفا  األسير محم   وي  ج    أب  جمعة سكال بل   م حضحا  أةهم كاة ا يتفةة ل في أساويش تعذيبه

 يقبع في سجل  او ار ل   أل اوجة   هجم ا  9/5/2015سةة(   اومعتقل مةذ  16اوط ر في اوق س )
عليه في حار  بل   اوط ر   بطح ه أرحضا   أخذ ا يحضرب ةه ب كل همجي عل  جميع أةحاء جسمه  

لبسها في ي يه  م جها  حضرباته عل  رأسه  ظهره مسببيل وه  أل أح هم حضربه باوكف اوح ي ية اوتي ي
 اآلالم  األ جاع او  ي  .

   يقبع في سجل مج    أةه 2/4/2015سةة اومعتقل مةذ  17 أفا  األسير ماهر أحم  رفيق حسيل 
خالل اعتقاوه هجم عليه اوجة    بطح ه أرحضا   اةهاو ا عليه باوحضرش ب كل هستيري مما تسبش وه 

ساعات قبل ةقله إو   6بليغة في اورأس   قال إةهم ب ؤ ا اوتحقيق معه  ه  يةزف وم    بجر ح
 معسكر ولجيش  وم يق م ا وه أي عالج. 

 23/9/2015االتحاد، أبو ظبي،   
 

 تسمح باستيراد الحديد واألثاث من قطاع غزة للمرة األولى منذ فرض الحصار "إسرائيل" .06
را مل او هر اومقبل باستيرا  ع   سلع مل قطاع غز   وبيعها في قررت إسرائيل اوسماح اعتبا: غز 

أس اقها اومحلية   ذو، ولمر  األ و  مةذ أل فرحضت اوحرار اومحكم عل  اوسكال في مةترف اوعام 
  في  قت قللت فيه إح ى اوجمعيات اإلسرائيلية مل هذه اوخط    في ظل استمرار سلطات 2007

 اوخام إو  اوقطاع. االحتالل في مةع  ر ل اوم ا 
 ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أل هذه اوسلع اوتي سيسمح باستيرا ها مل غز  ابت اء مل تاريخ اوسابع 
مل او هر اومقبل  ستك ل اوح ي   األثاث  اوةسيج  ويتم تس يقها في إسرائيل.  تم اتخاذ هذا اوقرار 

طيةية  بزعم أل هذه اوخط   ته ف إو  مل قبل مكتش مةسق اوحك مة اإلسرائيلية في اومةاطق اوفلس
يجا  فرص عمل ج ي   فيه .   تحسيل األ حضاع االقترا ية في اوقطاع  ا 
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وكل جمعية  غي ا  اإلسرائيلية اوتي تعة  بحماية حرية اوتةقل ولفلسطيةييل  حذرت مل أل رةاعة 
وقطاع ب راء أو اح األثاث في قطاع غز   ق  تة ثر بسبش ع م سماح إسرائيل ألرباش اورةاعة في ا

  اح .خ بية يزي  سمكها عل سةتيمتر 
 أك ت أةه ب  ل م ا  خام فلل تك ل هةا، ج  ى وتس يق بحضائع مل غز   اخل إسرائيل  ألةه ال 

 ت ج  بحضائع في ظل ع م اوسماح ب خ ل اوم ا  اوخام مل إسرائيل.
ل  حيث سبق  أل ذكرت  حضاعف اوحرار اإلسرائيلي هذا ةسش اوفقر  اوبطاوة في رف ف اوسكا

مل سكال اوقطاع يعتم  ل عل  اومساع ات  % 80 كاوة غ ث  ت غيل اوالجئيل  األ ةر ا  أل 
 % 60اوخارجية في حياتهم اوي مية   في تقارير أخرى جرى اوتأكي  عل  أل ةسش اوبطاوة فاقت اوب

ةذ ي م أمس إغالق ملي ل ةسمة. هذا  قررت إسرائيل م 1.8مل اوسكال اوباوغ ع  هم أكثر مل 
 معابر قطاع غز    وم   ثماةية أيام متتاوية  بسبش عطلة أح  األعيا  اويه  ية.

 23/9/2015القدس العربي، لندن، 
 
 مليون زيارة للمواقع السياحية في الضفة خالل العام الجاري 2.65الجهاز المركزي لإلحصاء:  .00

ا ل مع  زار  اوسياحة  اآلثار اوفلسطيةية بياةا  : أر ر اوجهاز اومركزي وإلحراء باوتع فا-رام هللا 
أيل ل مل كل عام.  استعرض فيه  27رحافيا  ومةاسبة اوي م اوعاومي ولسياحة  اوذي يرا ف ي م 

 أبرز اومؤ رات اوسياحية في فلسطيل.
حركة ز ار  2015فق   ه ت اوم اقع اوسياحية في اوحضفة اوغربية خالل اوةرف األ ل مل اوعام 

اوم اقع اوسياحية  اوح ائق  اومتةزهات اومختلفة   إو لي ل زيار  م 2.65ل  محلييل ةتج عةها  اف ي
ملي ل زيار  مل قبل اوز ار اومحلييل.  باومقارةة  1.65مةها ملي ل زيار  مل قبل اوز ار او اف يل   

فحضت اوزيارات اةخ  كذو،  32%فق  اةخفحضت زيارات او اف يل بةسبة  2014مع ذات اوفتر  مل اوعام 
 .2%اومحلية بةسبة 

 .2013ملي ل   الر أميركي خالل اوعام 446.7وألة طة اوسياحية ةح  اإلةتاج بلغ إجماوي قيمة 
 23/9/2015األيام، رام هللا، 

 
 إعادة التوطين خارج العراقبفلسطينيون يطلبون  .03

اوعراق مطاوبيل بإعا   تجّمع ولمر  اوثاةية في غحض ل أيام ع رات مل اوفلسطيةييل اومقيميل في 
 رفع اومتجمع ل اوذيل يعي  ل ظر فا قاسية في حي اوبل يات ب رقي  ت طيةهم في أي مكال خارجه.



 
 
 
 

 

 27 ص                                              3704 العدد:         23/9/2015 األربعاء التاريخ: 
  

بغ ا   الفتات تطاوش اومجتمع او  وي باوت خل إلةهاء معاةاتهم بع  تلقيهم ته ي ات مل ملي يات 
 طائفية.

ةهم مسته ف ل فقط ألةهم فلسطيةي ل. يق ل هؤالء اوفلسطيةي ل إةه وم يع  وهم مكال هةا      ا 
 بع  ساعات مل اةتظار ق  م مسؤ وة بعثة األمم اومتح   في اوعراق  اكتفت اومسؤ وة بإرسال رساوة 
تؤك  وهم أةها ويست مخ وة ببحث إعا   اوت طيل  وكةها أ ارت إو  أةه يمكل اوةظر في اوحاالت 

 االستثةائية.
أوفا قبل عام  06ر ا اوتجمع إو  أل أع ا هم تحضاءوت مل  ي ير أح  اوفلسطيةييل اوذيل ححض

 فقط. 3066إو   3662
 22/9/2015 الدوحة،نت،  الجزيرة

 
 غزة: مناشدات إلنقاذ حياة أطفال مصابين بالفشل الكلوي .03

ةا   أهاوي مرحض  اوف ل اوكل ي في مست ف  عب  اوعزيز اورةتيسي وألطفال  بإةقاذ حيا  أبةائهم  
ر  اورحة مل ت قف جلسات اوغسيل او م ي خالل أسب عيل  ةتيجة اوةقص اوكبير في بع  تحذير  زا

 فالتر اوغسيل  أةابيش ةقل او م.
جاء ذو، خالل  قفة ةظمها أهاوي اومرحض   ي م اوثالثاء  في مست ف  اورةتيسي وألطفال بحي 

 اوةرر  مال م يةة غز .
مريحضا يتةا ب ل  22حضع اوقائم   اوذي يه    حذر  . مرطف  اوعيلة م ير اومست ف  مل خط ر  او  

 أحضاف   او حضع عل  م ارف كارثة حقيقية  جلسة  هريا. 250عل  جلسات اوغسيل اوكل ي ب اقع 
في حال وم تت فر فالتر اوغسيل خارة   ةحل ةتح ث عل اومرحض  األطفال ةظرا وخر رية 

 حاوتهم .
ر اوكهربائي عل أقسام اومست ف    اوحضرر اوةاجم  أ ار اوعيلة إو  تأثيرات االةقطاع اومتكرر ولتيا

 عل ذو، في األجهز  اوطبية  في األقسام اوحي ية  كاوعةاية اومركز   قسم اوكلية اورةاعية.
مست فيات  5مريحضا باوف ل اوكل ي تق م وهم خ مات اوغسل او م ي في  544ج ير باوذكر أل 

 حك مية في قطاع غز .
 22/9/2015القدس، القدس، 
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 لم تعد تمانع عقد اجتماع لإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير  مصر: "القدس العربي" .36
 تفي  معل مات  رلت وب  اوق س اوعربي  أل مرر وم تع  تماةع مل حيث اومب أ  :غز  ب أ رف اوه ر

 عق  اجتماع وإلطار اوقيا ي اومؤقت ومةظمة اوتحرير اوفلسطيةية  اوذي يحضم إو  جاةش ممثلي
اومةظمة قا   حركتي حماس  اوجها  اإلسالمي   أل ذو، اوملف ة قش ب كل م سع خالل زيارات 
قام بها مسؤ و ل فلسطيةي ل عل  رأسهم اورئيس محم   عباس  إحضافة إو  او كت ر م س  أب  

 مرز ق.
جرى   حسش اومرا ر اوفلسطيةية اورفيعة اوتي تح ثت وب اوق س اوعربي  فإل هةا، اتراالت مةذ أل

االترال األخير قبل أكثر مل أسب ع بيل اورئيس عباس   رئيس اومكتش اوسياسي وحركة حماس 
خاو  م عل  به ف عق  اإلطار اوقيا ي اومؤقت   ذو، بع  أل تم تأجيل عق  اجتماع اومجلس 
او طةي اوفلسطيةي  اوذي كال سيةتخش وجةة تةفيذية ج ي   ولمةظمة  وم تكل حماس  اوجها  

 مي م اركتيل فيها.اإلسال
 تؤك  اومرا ر أل عق  االجتماع وهذا اإلطار اوذي يحضم أعحضاء اولجةة اوتةفيذية   األمةاء اوعاميل 
ولفرائل  بمل فيهم حماس  اوجها    كذو، رئيس اومجلس او طةي  بات ملحا ج ا في هذا او قت  

في األمم اومتح  .  وم  خارة في ظل اوخطاش اوذي سيلقيه اورئيس عباس ةهاية او هر اوجاري
يح   بع  م ع  ةهائي وهذا االجتماع  في ظل اتراالت تجري بيل حركتي فتح  حماس  يق  ها عل 
األ و  عزام األحم    عل اوثاةية م س  أب  مرز ق  غير أل هةا، جه  ا مةربة وعق  االجتماع 

ومتح    ول ر ل خالوه إو  في اوقاهر  إما بع  اوعي   أ  او هر اومقبل  أي عقش خطاش األمم ا
خطة عمل  تحر، فلسطيةية ت افق عليها كل اوفرائل بما فيها حماس  خارة  أل اورئيس يري  أل 

 يعلل عل جملة قرارات حض  سياسات إسرائيل.
 جرى اوتغيير في م قف مرر تجاه حماس  خارة باستحضافتها مؤخرا ألب  مرز ق ومةاق ة 

 يل  وتؤك  إمكاةية ع    مرر وراعية ملفات اومراوحة مل ج ي   اوملفات اوفلسطيةية  بع  غياش ط
 هي عملية ت قفت مةذ أل جرى عزل اورئيس اوسابق محم  مرسي   وم تتم س ى مر   اح   بع  
اوحرش األخير  عل  غز  قبل أكثر مل عام  وكل سرعال ما ت قفت بع  ع    اوت تر بيل مرر 

  حماس.
ث حضمل جملة اوملفات خالل وقائه األخير باورئيس اومرري عب   تؤك  اومرا ر أل اورئيس بح

اوفتاح اوسيسي   كذو، م س  أب  مرز ق ممثل حماس   مل قبلهم األميل اوعام ولجها  اإلسالمي 
 او كت ر رمحضال  لح  عملية عق  اجتماع وإلطار اومؤقت   ه  مطلش كثيرا ما  عت إويه حماس.



 
 
 
 

 

 29 ص                                              3704 العدد:         23/9/2015 األربعاء التاريخ: 
  

ر باوسلش عل  اوطلبات  وكةها أومحت إو  أةها تري  أل يةتهي  وم تر  مرر حسش ما تق ل اومرا 
االجتماع باتخاذ قرارات حقيقية وتةفيذ اتفاق اومراوحة عل  األرض  ال أل يك ل م ابها وما سبقه 
مل اجتماعات خرجت بقرارات وم تةفذ عل  األرض.  في حال عق  االجتماع سيححضر خاو  م عل 

 سبق مرسي. قاهر   ولمر  األ و  مةذ أل تمت عملية عزل اورئيس رئيس اومكتش اوسياسي وحماس ول
 أل تح ث اوع ي  مل اوتقارير عل وعش األميل اوعام ولجها    را في إعا   تقريش  جهات اوةظر بيل 
مرر  حماس  خالل زيارته األخير  ولقاهر  قبل أسابيع  حيث تالها عق  اجتماع في اوعارمة 

مرز ق  اوذي  رل قبل ع   أيام ومرر   اوتق  بع  غياش ط يل اولبةاةية بير ت مع أب  
 اومسؤ ويل اومررييل اوم رفيل عل  ملف اومراوحة او اخلية.

 هةا  مل باش اوحفاظ عل  ع م اتساع رقعة اوخالف اوفلسطيةية  ت ير اوكثير مل اومعل مات أل 
اوق ر  مستقبال عل  جسر مرر كال وها   ر في تأجيل اجتماع اومجلس او طةي  خ ية مل ع م 

 اوه   بيل اوفرقاء اوفلسطيةييل.
 مل اومقرر أل يلتقي قريبا كل مل األحم  مع أب  مرز ق عل  األغلش في اوعارمة اولبةاةية 

 بير ت  كما جرت اوعا   مؤخرا.
  23/9/2015القدس العربي، لندن، 

 
 في األقصى مع المرابطين النقابات المهنية تقيم فعاليات تضامناً : انعم   .02

أعلةت اوةقابات اومهةية عل سلسلة فعاويات ولتحضامل مع اومرابطيل في اومسج  األقر  : عمال
 قال أميل عام مجمع  اومبار، اوذي يتعرض وحملة غير مسب قة مل االعت اءات اورهي ةية.

إقامة قررت اولجةة اومرغر  وتي  كلها مجلس اوةقباء  ألاوةقابات اومهةية او كت ر فايز اوخاليلة  
اوعي  في ساحة مجمع اوةقابات تحت عة ال  عي ةا أقر   مسرى كما قررت اولجةة  ع    رال 

 تحضم اولجةة اومرغر  رئيس مجلس  اتحا ات اوةقابات اوعربية والجتماع في عمال ةرر  وألقر .
براهيم فايز اوخاليلة  سمير خرفال  رخر اوةس ماج  اوطباع  أميل عام اومجمع  . اوةقباء م.  ر  ا 

 اوطرا ةة  ةها  اوعليمي.
اوةقابات اومهةية  عت اوحك مة إو  قطع اوعالقات مع اوع   اورهي ةي  سحش اوسفير ر ا  أليذكر 

 عل  االقتحامات اومتكرر  ولمست طةيل  جة   االحتالل ولمسج  األقر .
 23/9/2015، الدستور، عم ان 
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 نقل مباراة فلسطين والسعودية لألردناألمير علي يتعهد بكل التسهيالت في حال  .02
  ش أ: تعه  األمير علي بل اوحسيل رئيس اتحا ي كر  اوق م باألر ل  غرش آسيا  اومر ح  –عمال 

الةتخابات رئاسة االتحا  او  وي وكر  اوق م )فيفا( بتق يم األر ل جميع اوتسهيالت اومطل بة حال 
 مةتخبيل اوسع  ي  اوفلسطيةي إو  األر ل.م افقة االتحا  اوفلسطيةي عل  ةقل مبارا  او

  ع  األمير علي بأل تق م بال ه كل ما يلزم إلةجاح اومبارا  اومقرر  او هر اومقبل حضمل اوترفيات 
 . 2019 كأس آسيا  2018اوم تركة اومؤهلة وبط وتي كأس اوعاوم 

 23/9/2015القدس العربي، لندن، 
 
 ي يرعى طاولة حوار... فلسطينيةبر  نبيه رئيس مجلس النواب ": األخبار" .02

طرح عل  قيا ات حركتي فتح  حماس فكر  إة اء  ةبيه بري علمت  األخبار  أل رئيس مجلس اوة اش
 طا وة ح ار فلسطيةية وحل األزمة اوتي تمر بها مةظمة اوتحرير اوفلسطيةية.

بيةهم مسؤ ل  ق  حرص عل  اإلعالل عل مبا رته أمام مل اوتقاهم مل قيا ات اوفرائل   مل 
اوساحة اولبةاةية  ملف اومراوحة في فتح عزام األحم   عحض  اومكتش اوسياسي وحركة حماس 
م س  أب  مرز ق.   ّ   عل  أل  أب اش اومجلس مفت حة في حال رفحضت مرر استحضافة اجتماع 

  اإلسالمي. اولجةة اوقيا ية اوعليا اومؤقتة ومةظمة اوتحرير  اوتي تحضم فرائل اومةظمة  حماس  اوجها
 ةقلت مرا ر فلسطيةية أل بري عرض  استئجار أح  اوفةا ق اوقريبة مل مجلس اوة اش وتسهيل 

 حركة او ف   اوم اركة في اوح ار .
 قاوت اومرا ر إل أب  مرز ق أب ى م افقة حماس عل  اومبا ر    أةها ال تماةع في عق  اولقاء في 

اوقاهر  ألل اوحك مة اولبةاةية ول تك ل طرفا   وبةال.  أ حضحت أل  حماس تفحّضل بير ت عل 
حضاغطا  عل  اوحركة . كذو، أب ى األحم   بحسش اومرا ر  م افقة فتح عل  عق  اولقاء في وبةال  

 اومقبلة ولقاء أب  مرز ق   حضع ج  ل أعمال اولقاء. األسابيعبير ت في  إو مؤك ا  أةه سيححضر 
 ته اوساحة اوفلسطيةية إثر  ع   رئيس اوسلطة اوفلسطيةية مبا ر  بري تأتي بع  االةقسام اوذي  ه

اةتخاش وجةة تةفيذية ج ي   ومةظمة اوتحرير   ه  ما  إو محم   عباس اومجلس او طةي اوفلسطيةي 
 رفحضته كافة اوفرائل  حت  تل، اومةحض ية تحت و اء مةظمة اوتحرير.

ي حال م افقة اوفرائل عل  عرحضه   قال مسؤ و ل في مةظمة اوتحرير إل بري أب ى استع ا ه  ف
ألل يك ل م ج  ا  في مجلس اوة اش قريبا  مل اوح ار  اوت سط بيل اوفرائل إذا  عت اوحاجة  مل 

   ل أل يعةي ذو، ححض ره جلسات اوح ار.
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 أك  مسؤ و ل في حماس أل  او ع   ج ية   اورئيس بري يعلم أةه في حال ةجحةا في ح ارةا فإل 
 او اخلي في مخيمات وبةال  خر را  عيل اوحل   . األمةيبا  عل  او حضع ذو، سيةعكس إيجا

 بحسش مسؤ ويل في فتح  فإل اوح ار ول يةحرر بم حض ع مةظمة اوتحرير  اةتخاش وجةتها 
اوتةفيذية فحسش  إذ إل بري اقترح مةاق ة اوملفات اوعاوقة بيل حك متي غز   رام هللا  مثل مسأوة 

االةقسام  إو عمل حك مة او فاق او طةي. كذو، سيتطرق اومجتمع ل  إو م ظفي غز   إحضافة 
 ق  ساهم اولقاء اوذي عق  في بير ت  قبل ةح  ع ر  أيام  بيل أب   اوحارل بيل فتح  حماس.

مرز ق  سمير م هرا ي )اومقّرش مل اوقيا ي اوفتحا ي اومفر ل محم   حالل( في إقةاع  أب  
  حالةي. -إلةهاء ملف اومراوحة  خ ية مل تقارش حمسا ي مازل  بحضر ر  اوت ارل مع حماس 

 23/9/2015، األخبار، بيروت
 

اإلسالمي تدين اإلجراءات غير القانونية التي تتبعها "إسرائيل" ضد   التعاونمجموعة منظمة  .41
 األقصى

 ي ر، أ اةت مجم عة مةظمة اوتعا ل اإلسالمي و ى األمم اومتح   في ةي: فا ي أب  سع ى -رام هللا 
اوسياسات  اإلجراءات غير اوقاة ةية اوتي تتبعها إسرائيل اوسلطة اوقائمة باالحتالل حض  اومسج  
األقر   كافة األعمال االستفزازية  االعت اءات مل قبل االحتالل اإلسرائيلي  مست طةيه اومتطرفيل 

 حض  اومرليل في األقر   اوحرم او ريف في تح  سافر وم اعر اومسلميل.
ت اومجم عة في بيال وها بأ   اوعبارات كافة أعمال االستفزاز  اوعةف  اوتحريض مل قبل   جب 

ق ات االحتالل  خارة حرق أجزاء مل اومسج  األقر   مهاجمة اومرليل ب اخله  اعتقاوهم  مةع 
اوفلسطيةييل مل ممارسة حق قهم او يةية  تعتبر اومجم عة هذه األعمال إرهاش   وة  جرائم حض  

اوعبا    اةتهاكا رارخا والتفاقيات  اومعاه ات او  وية اوتي تحضمل حماية األماكل او يةية  حرية
 اومق سة. 

 أك ت اومجم عة أل اومسج  األقر  ه  مكال إسالمي مق س غير قابل ولتقسيم  وه مكاةته 
في  اوخارة في اوعاوم اإلسالمي بأسره.   عت إو  االحترام اوكامل وحق ق اومرليل اومسلميل

 اومسج  األقر   ممارسة حق قهم او يةية بعي ا  عل اوتحريض  االستفزاز  اوعةف. 
 23/9/2015القدس العربي، لندن، 
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 مليون دوالر لدعم "األونروا" 15 بطالكويت تتبرع  .40
   ةر ا األملي ل   الر و كاوة  15  وة اوك يت اوي م اوثالثاء تبرعها بقيمة  : أعلةت)بترا(-اوك يت

 م جه  ها في تعليم ةرف ملي ل طاوش فلسطيةي.و ع
 23/9/2015الغد، عمان، 

 
 : سندمر "إسرائيل" إذا اعتدت عليناالجنرال اإليراني عطا هللا صالحي .42

سخر قائ  اوجيش اإليراةي اوجةرال عطا هللا راوحي أمس  مل  ةباح  إسرائيل  م يرا  إو  أل : وة ل
 رأى راوحي أل  اوكيال اورهي ةي  حض ها  وكي  ت مرها .  يا  عمال  ع ائ بال ه تت ق إو  ارتكابها 

يةبح   سة مره مهما ُز ِّّ  بمع ات )عسكرية(. ةعِّ  بأةةا سةفعل ذو، .  أحضاف:  إةةا مسر ر ل 
وت اج ةا في اوخط األمامي وترريحات اوقائ  )علي خامةئي( في ما يتعلق بمح  اوكيال اورهي ةي. 

ة مبا ر  معةا اآلل   تلق ا حضربة ممَّل ة عمهم .  تابع:  ةحل مت ّ ق ل )اورهايةة( ويس ا في م اجه
سةة )اوتي  25وكي ُيق م اورهايةة عل  أي عمل ع ائي حض ةا  وكي ةةهي  ج   كياةهم قبل مهلة 

تح ث عةها خامةئي(   ةخّلص  ع ش اوعاوم مل  ّر  ج   اورهايةة   حت  او عش األمريكي اوذي 
 ي فع حضرائش وهم .

 23/9/2015لحياة، لندن، ا
 

 ةالتحرك داخل سوري أوالمقداد: ليس هناك أي قرار يمنع الفلسطينيين من السفر  .43
اوثالثاء أةه ويس هةا، أي قرار س ري  أمسأك  فيرل اومق ا  ةائش  زير اوخارجية اوس ري  : م ق

 كاوة األةباء اوس رية  أفا ت  يمةع اوفلسطيةييل مل اوسفر  اوتحر،  اخل األراحضي اوس رية  خارجها.
 ساةا  أل كالم اومق ا  جاء خالل استقباوه م ير او ائر  اوسياسية ومةظمة اوتحرير اوفلسطيةية اوسفير 
أة ر عب  اوها ي  حيث بحث معه تط رات األ حضاع في اومةطقة اوعربية  اوعالقات اوفلسطيةية 

 .ةاوس رية  أ حضاع اوفلسطيةييل في س ري
او  ر اإلسرائيلي اوخفي في حضرش اوم ر ع او طةي اوفلسطيةي بإقامة   وته  استةكر اوجاةبال 

 اومستقلة  عارمتها اوق س.
اوحق ق اوم ر عة ول عش اوفلسطيةي  أةه رغم ما يح ث في س ريا إال أل  ة أك  اومق ا   عم س ري

 اوقحضية اوفلسطيةية تبق  اوقحضية اومركزية  األ و  باوةسبة إويها.
 23/9/2015 القدس، القدس،
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 قرار ليبي بمعاملة الطلبة الفلسطينيين بنظرائهم الليبيين .44
أر ر  كيل  زار  اوتربية  اوتعليم بحك مة االةقاذ او طةي في ويبيا خاو  رزق  قرارا يقتحضي  :طرابلس

بم جبه معاملة اوطلبة اوفلسطيةييل أس   باوطلبة اوليبييل في اوتسجيل باوم ارس اوحك مية مع اوتأكي  
 عل  مجاةية اوتعليم.

 يأتي قرار او زير رزق حضمل مساعي  متابعات سفار    وة فلسطيل و ى ويبيا وتخفيف األعباء عل  
 اوفلسطيةييل اومقيميل هةا،.

 22/9/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 رئيس وزراء البحرين: الدعم العربي لفلسطين لن يتوقف .45
س  زراء مملكة اوبحريل األمير خليفة بل سلمال آل خليفة  أل او عم اوعربي وقحضية رئي هللا: أك رام 

 أك  أل األمة اوعربية و يها  فلسطيل ول يت قف  ستظل هي اوقحضية اوتي تتمل، كل جه  عربي.
اوق ر  عل  او ق ف مع حق قها  حماية مراوحها مت  ما تركت خالفاتها جاةبا    جهت  فة جه  ها 

وعمل اوعربي اوم تر، اوذي يحمي اومراوح اوعربية   يحمي اومةطقة مل اوت خالت باتجاه ا
 اوخارجية.

 23/9/2015القدس، القدس، 
 

 السعودية تمول تشييد مبنيين في جامعة األزهر بغزة .46
تعه ت اوسع  ية بتم يل ت يي  مبةييل رئيسييل في حرم جامعة األزهر اوج ي  في غز   بقيمة : غز 
تلقت  ق س برس   22/9 أك ت  كاوة  األ ةر ا   في بيال وها ي م اوثالثاء  الر أمريكي.ملي ل     24

ةسخة مةه ال تم يل اوم ر ع سيتم مل خالل اورة  ق اوسع  ي ولتةمية  تحت إ رافها   اةه 
 أفا  اوبيال اةه بم جش  سيغطي أعمال ت يي  مركز األة طة اوطالبية إحضافة إو  مبة  كلية اآل اش.

فاقية بيل جامعة األزهر  اورة  ق اوسع  ي ولتةمية   األ ةر ا   تم تف يض  كاوة اوغ ث باإل راف ات
ملي ل   الر أمريكي  24.1عل   ا  ار  ت يي  هذيل اومبةييل  م حضحا أل اوتم يل اوذي يرل إو  

 سيغطي أعمال اوت يي  اوتي ب أت رسميا  في اوخامس مل أيل ل)سبتمبر( اوجاري.
 اال ةر ا  إو  أل عالقة ق ية ج ا    راكة ط يلة تجمعها باورة  ق اوسع  ي ولتةمية  ه   أ ارت 

 أح  اوجهات اوسخية او اعمة  مةذ م   ط يلة وها في غز   في مةاطق اوعمليات األخرى.
 22/9/2015، قدس برس
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 الفلسطينية مليون دوالر إضافية دعمًا لموازنة السلطة 25البنك الدولي يحول  .47
ملي ل   الر ولسلطة اوفلسطيةية مل أم ال اورة  ق  25ق س: قال اوبة، او  وي إةه حّ ل او

االستئماةي ولخطة اوفلسطيةية وإلرالح  اوتةمية اوذي يمثل آوية متع    اوماةحيل ي يرها اوبة، و عم 
ة مل  أحضاف في بيال  رل  األيام  إةه  س ف تساع  هذه األم ال اومق م اوم ازةة اوفلسطيةية.

اوةر يج  اومملكة اومتح   في تلبية االحتياجات اوعاجلة وم ازةة اوسلطة اوفلسطيةية حيث تق م  عل  
سبيل اومثال ال اوحرر  اومساة   وما يجري حاويا مل إرالحات إل ار  االقترا  اوكلي  اوماوية 

 اوعامة .
بم جش  2008ةيسال  10في   ق  أة ئ اورة  ق االستئماةي ولخطة اوفلسطيةية وإلرالح  اوتةمية

اتفاق  قعه اوبة، او  وي  اوسلطة اوفلسطيةية.  ي كل اورة  ق مك ةا أساسيا وجه   اوبة، اومعةية 
بمساة   اوخطة اوفلسطيةية وإلرالح  اوتةمية اوتي يجري تةفيذها حاويا.  يحضم اوماةح ل اوحاوي ل 

 مملكة اومتح    اويابال.ولرة  ق حك مات أستراويا  فرةسا  اوك يت  اوةر يج  او
مليار  1.38 قال اوبة، او  وي:  بهذه او ريحة اوج ي    يك ل اورة  ق االستئماةي ق  ررف ةح  

   الر .
 23/9/2015األيام، رام هللا، 

 
 منزل في غزة 1,150تحصل على تمويل إلعادة بناء  "األونروا" .48

ل أب  حسةة إل او كاوة ةجحت حت  اآلل في قال اومست ار اإلعالمي و كاوة  األ ةر ا  ع ةا: )قةا(
ةه جاري اوعمل اآلل  66000إرالح أحضرار أكثر مل  أوف مةزل مل اوتي أريبت بأحضرار بسيطة  ا 

 قال إةه ق  تم إةجاز  أوف مةزل تةتظر ت فر األم ال. 54أخرى فيما تبق  ةح   9000الستكمال 
مةزل آخر  يتبق   2000عل  إرالح  مةزال مل اوتي أريبت بأحضرار جسيمة  يجري اوعمل 430
 ح ل اوبي ت اوم مر  بر ر   املة قال إةه يجري اوعمل في بةاء  مةزل باةتظار اوتم يل. 6500ةح  
مةزال  سيجري اإلعالل عةها قريبا .  تابع  إل األ ةر ا تبذل  1150مةزال   تم ت فير تم يل ل  165

ل هةا، ةقرا  حا ا  جه  ا  كبير  في هذا اوملف  إال أل عملية اإل عمار برمتها تعاةي بطءا   ي ا  ا 
مل قيمة اومبلغ اوذي طاوبت به في  %30في اوتم يل حيث وم تحرل  األ ةر ا  إال عل  ةح  

 ملي ل   الر. 724مؤتمر اإلعمار إلعا   مةازل اوالجئيل فقط  ه  
 23/9/2015الخليج، الشارقة، 
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 ة المسجد األقصى وتستفز المشاعر الدينية للمسلمينتنتهك حرم "إسرائيل" :األورومتوسطي .49
قال اومرر  األ ر مت سطي وحق ق اإلةسال في تقريٍر  امل أر ره اوي م إل االةتهاكات  :جةيف

 .2015اإلسرائيلية  اوتحريض بحق اومسج  األقر  تراع ت ب كل كبير خالل اوعام اوجاري 
ا   استفزاز اوم اعر او يةية ولمسلميل في اوحرم  حذر اوتقرير  اوذي حمل عة ال:  ةار تحت اورم

اوق سي او ريف مل أل م ارلة إسرائيل استفزازاتها وم اعر اومسلميل  ستؤجج حاوة اوت تر عل  
 األرض مما ق  ي عل رراعا   يةيا  تتبعه ةتائج كارثية.

م اوجاري  حت  ةهاية  قال اومرر  اوحق قي األ ر بي إل اوسلطات اإلسرائيلية اتخذت مةذ ب اية اوعا
آخريل  255مق سيا  عل اومسج  األقر    اعتقلت  227 هر أغسطس/آش اوماحضي قرارات بإبعا  

 مل ساحات اومسج   عل  م اخله.
 قال اومرر  األ ر مت سطي إل سلطات االحتالل اإلسرائيلي  سعت مةذ ب اية اوعام اوجاري مل 

 اوةساء اومرليات  األطفال  حراس اومسج  األقر   قرارات اإلبعا  اوتي تتخذها بحق كبار اوسل
 اوذيل يتبع ل  زار  األ قاف األر ةية.

 أ حضح أل أع ا  قرارات اإلبعا  بحق اومق سييل ترتفع ب كل  احضح قبيل األعيا  اويه  ية  زيارات 
رت اومست طةيل وساحات اومسج  األقر  بأع ا  كبير   م يرا  إو  أل او رطة اإلسرائيلية أر 

مق سيا في ويلة  اح   قبيل  عي  اوفرح اويه  ي  بأيام   ع ية ما يعرف  15قرارات إبعا  بحق 
 بب خراش اوهيكل  في  هر ي وي /تم ز اوماحضي.

 وفت إو  أل قرارات اإلبعا  اوتي اتخذت مةذ ب اية هذا اوعام حت  ةهاية او هر اوثامل مةه بلغت 
قرارا  25   %36.4قرارا بحق ةساء بةسبة  83   %52.6 بحق رجال بةسبة 119قرارا  مةها  227

 .%11عاما( بةسبة بلغت  18بحق أطفال )  ل 
مق سيا  مل ساحات اومسج   255كما  ثق اومرر  األ ر مت سطي اعتقال او رطة اإلسرائيلية 

 رجال   116 حت  ةهاية أغسطس/آش اوماحضي  بيةهم  2015األقر   عل  م اخله مةذ ب اية اوعام 
 عاما (. 18طفال  )  ل سل  44امرأ     95 

 أفا  أل  هر مارس/آذار اوماحضي  ه  اوةسبة األكبر مل االعتقاالت اإلسرائيلية بحق اومق سييل  
 طفال. 14امرأ     35معتقال   بيةهم  61حيث بلغ ع   اومعتقليل 

مع او خص اوذي يتم  ذكر اومرر  اوحق قي أل عمليات االعتقال ترافقت مع اوعةف في اوتعامل 
ماي /أيار اوماحضي اعت ت او رطة اإلسرائيلية عل   31اعتقاوه بر ر  غير مبرر   م يرا  إو  أةه في 

 مسل )فلسطيةي يحمل اوه ية اإلسرائيلية( باوحضرش اومبرح  غير اومبرر خالل عملية اعتقاوه.
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ي خل ل إو  ساحات اومسج    في اوسياق  رر  اوتقرير از يا ا  ملح ظا  في أع ا  اويه   اوذيل
 األقر   في مقابل مةع اومسلميل مل ذو، في او قت ةفسه.

أوف  11بلغ ما يقرش مل  2014 أ حضح أل ع   اويه   اوذيل زار ا باحات اومسج  األقر  في عام 
ع   اوز ار   تقريبا  حضعف  2013عل أ وئ، اوذيل جاؤ ا وزيارته عام  %28يه  ي  بزيا   بةسبة 

 .2009عام  اويه  
 قال إل ع   اومست طةيل اوذيل  خل ا ساحات اومسج  األقر  عل  م ار اوثماةية أ هر األ و  مل 

 حضابطا   جة يا  إسرائيليا . 820مست طل  رافقهم  7200بلغ قرابة  2015عام 
اوةسبة األكبر مل هذه  - اوذي تخلله  عي  اوفرح اويه  ي -  ه   هر ةيسال/أبريل اوماحضي 

 حضابطا   جة يا. 93مست طةا   رافقهم  1412 ا   حيث  خل ساحات اومسج  األقر  خالوه األع
  ثق اومرر  ع   اةتهاكات  تررفات استفزازية يرتكبها اومست طة ل اويه   خالل اقتحامهم باحات 
اومسج  األقر   مةها تعم  أ اء اورل ات اوتلم  ية في أماكل قريبة مل اومرليل اومسلميل  

عت اء باوحضرش أ  رمي بعض اوقاذ رات عل  اومرليل أ  في أماكل رالتهم    تم اومرليل  اال
أ  وعةهم أ  ته ي هم باوقتل  اوذبح   اورقص  اوغةاء   تعم  اوتعري أمام اومرليل   مةعهم مل 

 او خ ل وساحات اوحرم اوق سي في أ قات اقتحام اومست طةيل.
ل إو   قف اإلجراءات االستفزازية اوتي تق م بها عل  اومست ى   عا األ ر مت سطي في تقريره إسرائي

اوحك مي  أ  تل، اوتي تق م بها اوجماعات او يةية اومتطرفة   حضمال اتخاذ جميع اوت ابير اوالزمة 
 ومةع  ق ع مزي  مل اوتجا زات اوتي تةته، حرمة  سالمة اومرليل  تؤجج اوت تر عل  األرض.

 ةسك   اومجتمع او  وي باوحضغط عل  إسرائيل والوتزام باوقاة ل او  وي  طاوش بحضر ر  أل تق م اوي
  اتفاقيات جةيف  اوتي ت ع  سلطات االحتالل إو  احترام سالمة اوممتلكات اومحتلة.

 ج   األ ر مت سطي  ع ته ومجلس األمل إو  اوحضغط ألجل إةهاء االحتالل اإلسرائيلي وألراحضي 
 احتالل غير قاة ةي  استعماال  غير م ر ع ولق  . اوفلسطيةية اومحتلة  باعتباره

 
 22/9/2015، المرصد األورومتوسطي

 
 األقصىالمسجد هوالند يدعو إلى احترام المبادئ في  .51

بع  اوم اجهات  اومبا ئ اوته ئة  احترام   عا اورئيس فراةس ا ه الة  إو  : آرويت خ ري  -باريس 
ة اومسج  األقر  اومبار، في اوق س اومحتلة  م يرا  إو  أل اوعةيفة اوتي استمرت اياما  ع   في باح

بال ه معبأ  مل أجل ته ئة اوت تر في اوق س   تعمل مل هذا اومةطلق عل  تعزيز مجم عة االترال 



 
 
 
 

 

 37 ص                                              3704 العدد:         23/9/2015 األربعاء التاريخ: 
  

او  وية اوتي اقترحتها وإلع ا  الستئةاف مفا حضات اوسالم.  عّبر اورئيس محم   عباس عل ترحيبه 
طار اة الع اةتفاحضة ج ي   في حال استمرت االةتهاكات اإلسرائيلية باومجم عة  محذرا  مل أخ

 وساحات األقر .
جاء ذو، خالل مؤتمر رحافي م تر، عق  في قرر اورئاسة اوفرةسي عقش جلسة محا ثات بيل 
ه الة   عباس اوذي يغا ر باريس في زيار  وم سك  قبيل اجتماع اوجمعية اوعامة وألمم اومتح   

 أك  ه الة  مج  ا  حرص فرةسا عل  ع م اإلخالل باو حضع اوقائم بيل إسرائيل  اوسبت اومقبل.
. عّبرت عل تمسكةا بع م اومبا ئ   قال:  ة ع  إو  اوته ئة  احترام 1967 اوفلسطيةييل مةذ عام 

تغيير  يء في اومسج  األقر  .  أك  أل اوسلطات اوفرةسية معبأ  ةتيجة اوت تر اوراهل   أل 
ري مع مسؤ وي اومةطقة مل أجل اوته ئة  احترام اومبا ئ.  أحضاف أةه  عباس بحثا في اتراالت تج

م حض ع معا    اومفا حضات   أةه في إطار اوعمل عل  تسهيلها اقترح  زير اوخارجية و رال فابي س 
إة اء مجم عة عمل   وية تعمل عل  اإلع ا  الستئةاف اوتفا ض  معتبرا  ال هذا االقتراح يةبغي ال 

 يربح  اإلطار  اآلوية    أةه يةبغي اوعمل في األيام اومقبلة عل  تعزيز هذه اومجم عة.
 23/9/2015الحياة، لندن، 

 
 بتخفيف القيود اإلسرائيلية في الضفة ورفع الحصار على غزة يوصيصندوق النقد الدولي  .50

 تخفيف قي   اوحركة رة  ق اوةق  او  وي إسرائيل عل  تعزيز اوتعا ل االقترا ي   هللا: حثّ رام 
 اوعب ر في اوحضفة اوغربية   اوعمل مع بل ال أخرى في اومةطقة  ورفع اوحرار عل غز   اوذي يعيق 

 اوتعافي بع  اةتهاء اوحرش األخير .
 أ حضح تقرير ر ر عل خبراء اورة  ق ولعرض عل  وجةة االرتباط اوخارة بتةمية اومساع ات 

را  اوفلسطيةي ي اجه تح يات جسيمة  جراء تزاي  ع م (   أل االقتAHLCول عش اوفلسطيةي )
 .اويقيل اوسياسي   تعطل عملية اوسالم 

 23/9/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 ": فتور وال قطيعةحماسالقاهرة و"تقرير:  .36

أحضيف عةرر ت تر ج ي  إو  اوعالقة اومتأّزمة بيل حركة اومقا مة اإلسالمية : غز  بب حضياء خليل
 اوسلطات اومررية  فإغراق اوح    باومياه اوماوحة  اوذي يق م به اوجيش اومرري مةذ  )حماس(

أيام   يت قع أّل يستمر  سيؤ ي حتما  إو  اومزي  مل تحضييق اوخةاق عل  غّز  اومحارر    يت قع أل 
 يك ل وه ارت ا ات سلبية عل  اوعالقة في اوقطاع اوذي تحكمه  حماس .
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مررية عل  غّز   ال ترغش مرر اورسمية برئاسة عب  اوفتاح اوسيسي بةفض  رغم كل اوتحضييقات او
ي ها مل غّز   اوملفات اوتي تحملها فلسطيةيا   كما ال تري  أل ترل اوعالقة مع  حماس  إو  حاوة 
اوطالق اوبائل  وكةها في او قت ةفسه  ال ترغش في أّل تك ل اوعالقة إيجابية بيةهما  كما يب   مل 

 او اقع.
 تعترف حركة  حماس  بأّل اوعالقة مع مرر اورسمية  فاتر    رغم سعيها اوحثيث وتط يرها. وكل 
اومطل ش مةها أكثر مما قّ مته ولقاهر  اوتي تخ ض حربا   رسة حض  جماعة  اإلخ ال اومسلميل  اوتي 

 تةتمي  حماس  وها فكريا   رغم ع م  ج   ارتباط تةظيمي بيةهما.
يل  حماس   مرر  استقبلت اوقاهر  قبل أيام  ةائش رئيس اومكتش اوسياسي  في ذر   اوت تر ب

ولحركة م س  أب  مرز ق  اوذي يبحث حاويا  ملف اومخط فيل اوفلسطيةييل األربعة عل  مقربة مل 
 اوب ابة اومررية ومعبر رفح  قبل أكثر مل  هر.

ق  طلش إبقاء   حضيف أب  مرز  علمت  اوعربي اوج ي   أّل جهاز االستخبارات اومرري اوذي يست
 اوزيار  طّي اوسرية  اوكتمال ب كل رسمي   تةاقش اوزيار  ملف اومخط فيل األربعة حررا .

 ي ير اوقيا ي في  حماس   م ير اومرري في ح يث وب اوعربي اوج ي    إو  أّل اوعالقة مع مرر 
ل  أرحضية اومراوحة اوم تركة   فاتر    الفتا  إو  أةه  كلما طمحت اوحركة وتط يرها  تحسيةها ع

 تحمل مرر مسؤ وياتها تجاه اوقحضية اومركزية وألمة  رار هةا، م قف مرري مةاقض وهذه 
 اإليجابية اوتي تحملها )حماس( .

 ي حضح اومرري أّل اوقةا  اومائية اوتي  قتها مرر عل  ح   ها مع غّز  هي عبار  عل م ر ع 
س اومخل ع حسةي( مبار،    وألسف يطبق اوي م بأي  مررية   إسرائيلي أميركي ُطرح في عه  )اورئي

 مبيةا  أّل هةا، ملفات كثير  تؤزم اوعالقة مع مرر  بيةها اومختطف ل األربعة.
 يؤّك  اوقيا ي في  حماس  أّل حركته معةية بعالقة إيجابية مع مرر   معةية كذو، بأال تتهرش 

ي اوع ي  مل اوملفات اوفلسطيةية   هةا، ارتباط مرر مل مسؤ وياتها  خر را  أّل مرر  سيط ف
 جغرافي  تاريخي بيل مرر  فلسطيل ال يمكل أل يةف،.

 مرر اورسمية   فق م ير اومرري  تعلم أّل  حماس  ت كل ق   ال يستهال بها في معا وة 
اورراع   أّل وها حاحضةتها او عبية   يرعش اوقفز عةها في أي قحضية متعلقة بفلسطيل   هذه 

 اوقحضايا حاحضر  و ى مرر اورسمية     رها في اوقحضية اوفلسطيةية ال يكتمل ب  ل  حماس .
 يبيّل اوقيا ي بب حماس   أّل مرر تحمل ملفات فلسطيةية ع ي   في او قت اوحاوي   ما يزال هةا، 

ى  ملفات مقبلة يةبغي أّل تحملها أطراف إقليمية    وية خر را  فيما يتعلق بقحضية تبا ل األسر 
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مؤك ا  أّل مرر اورسمية حريرة عل  أّل تبق  هي اومحر، وهذه اوملفات  في تفسيره وع م  ر ل 
 اوعالقة وطالق كامل.

 ي ير اومرري  إو  أّل ما تق م به مرر تجاه غز    حماس  عل   جه اوتح ي   مةاقض ولتاريخ 
اورهي ةي  أرحاش اومراوح اومرري مع اوقحضية اوفلسطيةية   ال مستفي  مل  راء ذو، إال اوع   

او خرية  مستةكرا  او ر ل إو   اوزمل اوذي تب وت فيه اومفاهيم حت  أحضحت غز  ع  ا  ُتهّ   
 باوقرف  ُتغرق باومياه بيةما تُفتح والحتالل اوح     اوقل ش .

ال  مل جاةبه  يق ل اومحلل اوسياسي حاتم ي سف وب اوعربي اوج ي    إّل اوعالقة بيل  حماس   مرر
يمكل أل تأخذ  كل اوقطيعة او ائمة أ  اوتفاهم او ائم في ظل اوةظام اومرري اوقائم   اوذي يعتبر 

 مل جماعة  اإلخ ال اومسلميل  في مرر. يتجزأاوحركة جزءا  ال 
 ي ير ي سف إو  أّل اوةظام اومرري اوحاوي يخ ض معركة  ج  ية مع جماعة اإلخ ال  يعتبر 

 اومررييلعة.  يعتبر أّةه في او قت اوذي تري  مؤسستا اورئاسة  اوخارجية  حماس  امت ا ا  ولجما
 قطع أي ت ارل مع غز    حماس   ترفض االستخبارات اوعامة ذو،  تتمس، بملف غز  ألهميته.

 ي حضح ي سف أّل سياسة حركة  حماس  تجاه او  ل اوعربية  ع م اوت خل في  ؤ ةها او اخلية 
وة أ  ةظام قائم  عل  اورغم مل أي إجراءات أ  تحريض تق م به األجهز  يمةعها مل مقاطعة أي    

   كما يجري حاويا  مع اوسلطات اومررية. ك ا رهااورسمية في او  وة بحقها أ  حق قيا اتها 
قامة عالقات  ائمة  ال تبحث عل قطع   يلفت إو  أّل  حماس  ترّر عل  اوت ارل مع اوجميع  ا 

 اوت رل وةقاط اوتقاء تخ م مل خالوها مراوح اوقحضية اوفلسطيةية  اومقا مة. اوعالقات بق ر ما تري 
 ي ير اومحلل اوسياسي اوفلسطيةي إو  ع م  ج   م قف ثابت  اخل اومؤسسات اورسمية في مرر 
تجاه  حماس   فاالستخبارات معةية باوحفاظ عل  اوعالقة مع اوحركة  اةطالقا  مل اوبع  األمةي 

 ولقطاع.
سياق ةفسه  يرى اوكاتش  اومحلل اوسياسي طالل ع كل  في ح يث وب اوعربي اوج ي    أّل  في او

اوجغرافية اوسياسية تمةع  ر ل اوعالقة بيل حركة  حماس   مرر إو  مرحلة اوقطيعة او ائمة  
ل  ه ت اوعالقة في اوفتر  اوماحضية ت ترا     تُبقي اوباش مفت حا  ولطرفيل وتح ي  طريقة اوتعامل   ا 

 كبيرا .
 ي حضح ع كل أّل اوةظام اومرري اوحاوي يتعامل مع  حماس  عل  أساس أةها فريل فلسطيةي 
 ويست جزءا  مل اوةظام اوفلسطيةي اوقائم  وذا تُبقي عل  عالقاتها اومفت حة مع اورئيس محم   عباس 

 اوذي يحظ  ب عم كامل مل اوسلطات اومررية.
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فلسطيةية  جرى إةهاء االةقسام   خلت  حماس  إو  سلطة  يحضيف أةه  في حال تمت اومراوحة او
 م ح   ستختلف حيةها آوية اوتعامل بيل اوحركة  اوةظام اومرري .

 يلفت ع كل إو  أّل إةهاء االةقسام سيحضع حّ ا  كبيرا  ولت تر اوحارل في اوعالقة حاويا    ق  يفتح 
اوسلطات اومررية اوتي وم تتخل عل اوباش عل  مرراعيه أمام تعا ل ج ي  بيل حركة  حماس    

 اوت ارل مع اوحركة حت  في ظل ت تر اوعالقات حاويا .
 ي ير إو  أّل اوت ارل يب    احضحا  في او ق األمةي   اوطلش اومرري اومتكرر مل اوحركة بحضبط 

 اوح    اوجة بية ولقطاع.
 23/9/2015، العربي الجديد، لندن

 
 اللقاء على أرض االنتفاضة .30

 فيقمةير  
اوكل يتح ث عل أزمة او حضع اوفلسطيةي. طبعا  ال ج ي  في هذا اوح يث. ألل ما مل مرحلة مّرت 
بها اوقحضية اوفلسطيةية  أ  مل بيال ر ر  إاّل  ت ّسع اوح يث عل األزمة اوتي يمر بها او حضع 

عل   اوفلسطيةي  اوقحضية اوفلسطيةية. بل ثمة  يباجة كاةت تسبق كل بيال أ  خطاش   هي تؤك 
 رع بة اومرحلة   قتها  اومخاطر او  ي   اوتي تّحف بها.

ل اختلفت اوظر ف  م ازيل اوق ى  كذا كال م حض ع األزمة ه  اوقاسم اوم تر، بيل كل اومراحل   ا 
 ة ع اومخاطر. األمر اوذي  كل ميال  عاما   إو  تحليل او حضع اوفلسطيةي   ال سيما في مرحلة 

ت اؤم.  ق  استمر هذا اوحال إو  اوي م باورغم مل اومأزق اوحقيقي اوذي   يعّج باو1968م.ت.ف بع  
يتحّ ط اوكيال اورهي ةي   ما راح يعاةيه جي ه   ه  عما   ج  ه  مل حاوة حضعف  تراجع.  ق  

 2014  2012   2009/ 2008في وبةال   2006ترجم ذو، بهزيمته في حر به األخير  األربع: في 
 مل قطاع  2000جم باةسحابه اومذل  بال قي  أ   رط  مل جة بي وبةال عام في قطاع غز   كما ُتر 

 .2005غز   مع تفكي، اومست طةات اوتي أقامها  اخله  في 
 أحضف إو  ذو، فق اةه و عم اورأي اوعام اوغربي وه    خ وه في عزوة عةه  كما اتّساع هّ   اوخالف 

األ ر بية  ةاهي، عل االةحطاط بمست ى اوقيا ات  بيةه  بيل اإل ار  األمريكية  ع   مل اوحك مات
 مل جهة اومقاييس اورهي ةية اوتي قام اوكيال عل  أساسها.

هذه اوحقائق اوتي تفرض اوتفاؤل او  ي  باوةسبة إو  مستقبل اوكيال اورهي ةي اومتراجع  ه  اوجاةش 
   اوعرش  اومسلميل األساس في احتساش م ازيل اوق ى في اورراع مع او عش اوفلسطيةي خر را  
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بعامة   وكل ال ُيرا  وها أل ُترى مع طغيال عا   اوت اؤم اوم ار إويها أعاله. فهةاو، قا    محلل ل 
 سياسي ل يخجل ل مل أل يقّ م ا تق يرا  ولم قف متفائال  أ  بيل بيل.

  فيه  عليه. إل مل يري  أل يقّ م مستقبل أي رراع يجش أل يلحظ أ ل ما يلحظ حال اوق   اومسيطر 
  أ  ق ية راسخة ثابتة األركال  فعليه أل يعتبر أل اورراع ”رساوة“فإذا كاةت فتّية راع   تحمل 

ط يل  ط يل ج ا . أما إذا كاةت ق   خلت مأزقها االةح اري   راحت او يخ خة ت ّش في أ راوها 
خالقي  فعليه أل يعتبر مع كثير مل اوسلبيات اومراحبة مثل اوترف  اوغر ر  اورلف  االةحطاط األ

ألل اومهم ه  ”. مل   ل تح ي  وع   اوسةيل“أل اورراع ق  أخذ يميل حض ها   ق  اقتربت اوةهاية 
 االتجاه اوعام.

رحيح  إل كْ ل حك مة ةتةياه  في مأزق  أزمة   كْ ل   وة اوكيال ق  آذةت باتجاه األف ل  فهذا ال 
 مأزقا  ه  أيحضا   ما  امت م ازيل اوق ى وم ترل إو  ح  يعةي أل او حضع اوفلسطيةي ال ي اجه أزمة 

اوحسم في مرلحته. فكيف إذا كاةت قيا ته  كما ه  حاوها اآلل  في حاوة مل االهتراء تجعل أزمة 
 او حضع اوفلسطيةي أ ّ  مل أزمة اوع   ب رجات.

فتح   اوقائ  اوعام  محم   عباس اوذي يت و  رئاسة سلطة رام هللا  رئاسة اولجةة اوتةفيذية  رئاسة
وألجهز  األمةية  ما زال يعيش في اوماحضي اوذي كال اوع   اورهي ةي فيه فّعاال  وما يري   فه  ال 
يستطيع أل يرى مأزقه )اوع   اورهي ةي( في هذا اوزمل  في هذه اومرحلة  ما زال )محم   عباس  

قتا في  جهه. فه  ما زال مررُا عل  متمسكا  بسياسة اوتفا ض  اوتس ية باورغم مل أل أب ابهما أغل
ع م رؤية اوطريق اآلخر اوقا ر عل  إخراج او حضع اوفلسطيةي مل أزمته اوراهةة  تح يل األزمة إو  
اةترار.  ذو، استةا ا  إو  اوقراء  او قيقة و حضع اوع   اومأز م   إلمكال إةزال اوهزيمة باالحتالل 

  قي  أ   رط. مست طةاته في اوحضفة اوغربية  اوق س  بال
وهذا ال ب  مل أل َيْعم  محم   عباس عل كل ذو،   أل يركبه اوعةا  حت  آخر ةبض في عر قه. 
 ذو، بهر به ةح  إ خال اوساحة في رراع ح ل او ع   ولمجلس او طةي.  كيف يجش أل تتم. أ  

ا ي اوذي اتفق عليه في بعبار  أخرى كيف ُيرَّتش اوبيت اوفلسطيةي مثال  أكال باو ع   إو  اإلطار اوقي
 اوقاهر  ويق م باومهمة أم بقرار يةفر  به  يجعله عل  قياسه.

أ  إعا   ت كيل م.ت.ف أ  ما ُيسّم  باستعا   او ح   او طةية  ” ترتيش اوبيت اوفلسطيةي“إل 
 عارات أ  مطاوبات غير قابلة ولتحقيق ما  ام محم   عباس عل  رأس اورئاسات اوتي مّر ذكرها. 

 ويل أل هذا ه  اوذي ح ث ط ال او قت مةذ ع ر سة ات  ه  عمليا  اوذي يعطل  ع   اإلطار  او
 مل  اء ”. اوقربة اومثق بة“اوقيا ي اومذك ر  أ  تحقيق  ح    طةية.  مل ثم ال فائ   مل اوةفخ في 

 أل يةفخ في اوقربة اومثق بة فليحا ل مر  أخرى مع عباس وعله يقتةع هذه اومر .
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ببساطة: ما هي أزمة او حضع اوفلسطيةي مل اوةاحية اوم حض عية أ ال   ويس اوذاتية )ألل اوسؤال 
 اوذاتية فاوج ال تعاوج(.

تتلخص األزمة اوراهةة ول حضع اوفلسطيةي أ ال  بحاوة االحتالل  االستيطال في اوحضفة اوغربية   ثاةيا  
األقر  في محا وة تقسيمه زماةيا  بته ي  اوق س  حضّمها ولكيال اورهي ةي  االعت اء عل  اومسج  

بقائه قاع   مقا مة مسلحة   مكاةيا .  ثاوثا  بإطالق كل األسرى.  رابعا : ف، اوحرار عل قطاع غز   ا 
  األربع عل  اوزةا  في كل وحظة.

هذه األزمة حلها كامل فيها   ال يحتاج إو  كثير مل اولف  او  رال  اوتةظير أ  ما ُيسّم  بترتيش 
وفلسطيةي  أ  إعا   رْ ة ما ُيسّم  اوم ر ع او طةي اوفلسطيةي أ  إعا   بةاء م.ت.ف: ألل اوبيت ا

طالق كل  حل أزمة االحتالل  است راء االستيطال  ته ي  اوق س  االعت اء عل  اومسج  األقر   ا 
األسرى ال يك ل إاّل باومقا مة  االةتفاحضة. فاوم ر ع اومطل ش اوذي يفرض ةفسه ه : و حر 

حتالل  تفكي، اومست طةات  تحرير اوحضفة  اوق س  فرض إطالق األسرى.  هذا يعتمل كاومرجل اال
في اوحضفة اوغربية  اوق س  ال يحتاج إال  إو  ت فر  رط االةفجار أ  وحظة االةفجار. فما ُيسّم  

عة  أ  ترتيش اوبيت اوفلسطيةي أ  إعا   بةاء م.ت.ف س ف يتحقق إذا ما تحركت اوق ى اوذاتية مجتم
ةرف مجتمعة  أ  ربع مجتمعة   ت ّكل  رط اةفجار او حضع  عة ئذ يك ل اومطل ش ويس وجةة 
ةما وجةة تث يرية أ  وجةة قيا   اةتفاحضة  مقا مة  كسر وحرار قطاع غز . فذوكم  قيا ية تححضيرية  ا 

 اوذي يرتش اوبيت اوفلسطيةي  ي ح ه.
  مع أجهزته األمةية.  ه  حض ه  اسأو ه. فاومطل ش  هذا ال يمكل أل يتم باوتفاهم مع محم   عباس أ

مل اوفرائل  اوحرا، او بابي تةفيذ قرار  قف اوتةسيق األمةي بتجا زه  اوت جه إو  اور ام مع ق ات 
 االحتالل  ال طريق إاّل طريق االةتفاحضة  اومقا مة  ما ع ا ذو، فتغميس خارج اورحل.

او طةي أ  تأجيله أ  كيفية إعا   بةاء م.ت.ف  ما  ابه فاومعركة اومفت حة اآلل ح ل عق  اومجلس 
اولقاء عل  “كله تغميس خارج اورحل.  يكفي تجريش اومجّرش مع محم   عباس.  وُيستع   عار 

 أ  قل في هذه اومرحلة: اولقاء عل  أرض اوم اجهة مع االحتالل.. أرض االةتفاحضة.” أرض اومعركة
ارل طريق اوف ل  ح ه باوهر ش إو  عق  اجتماع ولمجلس أما محم   عباس فاومطل ش مةه أل ي  

او طةي  ةقل اومعركة إويه ب ال  مل أل تةقل إو   قف اوتةسيق األمةي في األقل. فه  غير قا ر إاّل 
 عل  ارتكاش األخطاء  اوتخبط. فكل ما يفعله ي فع او حضع ويةفجر   ي فع اوفلسطيةي ويةفزر.

 22/9/2015، رأي اليوم، لندن
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 عباس يطمئن إسرائيل: ال حل للسلطة وال إلغاء ألوسلو .33
 راوح اوةعامي
عم  اورئيس اوفلسطيةي محم   عباس أخيرا  إو  ترعي  خطابه اوسياسي حض  إسرائيل في أعقاش 
اوهجمات اوتي تعرض وها اوحرم اوق سي   في ظل ت  ي  كبار اومسؤ ويل اإلسرائيلييل عل  أل 

اوم اريع االستيطاةية  اوته ي ية في اوحضفة اوغربية  اوق س.  مل أجل إسرائيل ال يمكةها أل ت قف 
اوت ويل عل  ةيته اإلق ام عل  خط ات تغير مل ق اع  اوم اجهة اوقائمة  تعّه  عباس أخيرا    في 
أكثر مل مةاسبة  بأةه ية ي تفجير  قةبلة  خالل اوكلمة اوتي سيلقيها في األمم اومتح   أ اخر او هر 

 اوحاوي.
 ق  تفا تت اوتق يرات ب أل طابع هذه  اوقةبلة    اةحررت اوت قعات في اتجاهيل. فهةا، مل قال إل 
عباس سيعلل خالل كلمته عل حل اوسلطة اوفلسطيةية  في حيل أل هةا، مل ذهش إو  أةه سيعلل 

وقلق عل إوغاء اوعمل باتفاقيات أ سل . وكل عباس سرعال ما ت ار، األم ر  اتجه وخفض مةس ش ا
اإلسرائيلي  طمأةة تل أبيش بأةه سيتجةش تح ي ا  اإلق ام عل  اوخط ات  اإلجراءات اوتي يمكل أل 
تخلط األ راق ب كل جذري في اوحضفة اوغربية   ُت ّكل في حال اتخاذها  تح يا  استراتيجيا  وحك مة 

 اويميل اومتطرف بقيا   بةياميل ةتةياه .
ةيل عل مسؤ ويل أ ر بييل كبار تح ث ا إو  عباس أخيرا   ق وهم فق  ةقلت رحيفة  هآرتس  أمس االث

إةه أبلغهم بع م ةيته اإلعالل خالل كلمته أمام األمم اومتح   عل حل اوسلطة اوفلسطيةية أ  إوغاء 
اتفاقات أ سل .  يمكل اوق ل إل قا   اوحكم اويميةييل في تل أبيش ق  تةفّس ا اورع اء بع  طمأةة 

تزامه باإلبقاء عل  اوسلطة اوفلسطيةية يعةي م ارلة إسرائيل اوتمتع بمزايا االحتالل عباس  إذ إل او
اومرفه  حيث ت ارل اوسيطر  عل  األرض  اوم ار  اوحي ية في اوحضفة  في حيل ت ارل اوسلطة 

 اوفلسطيةية تحّمل اومسؤ وية عل ت فير اومتطلبات اوحياتية ولفلسطيةييل.
عباس باتفاقيات أ سل  يعةي حضمةا  م ارلة اوتعا ل األمةي مع إسرائيل   في او قت ذاته  فإل اوتزام

 ه  اوتعا ل اوذي يحّسل مل ق ر  تل أبيش عل  م ارلة احتالوها ولحضفة اوغربية.  بع  أل أخرج 
عباس مل جعبته أهم خط تيل يمكل أل تؤثرا عل  او اقع اوسياسي  اوقاة ةي  األمةي في اوحضفة 

 يرات اإلسرائيلية ت ير إو  أل هةا، احتماال  أل يعلل عباس عل قيام   وة فلسطيل اوغربية  فإل اوتق
 تحت االحتالل.

 ةقلت قةا  اوتلفز  اإلسرائيلية اوثاةية عل أ ساط في  ي ال ةتةياه  ق وها إل مثل هذا اإلعالل في حال 
ئيل   ذو، مل أجل ر ر عل عباس  فإةه يرمي إلقةاع أ ر با بت  ي  إجراءات اومقاطعة حض  إسرا

أل تتمّكل قيا   اوسلطة مل إحضفاء  رعية عل  م ارلة تحركاتها او بل ماسية. في او قت ذاته  فإل 
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إسرائيل ترى في اوقمع اوعةيف اوذي  اجهت به أجهز  اوسلطة اوفلسطيةية األمةية اوتظاهرات اوتي 
اإلسرائيلية حض  اومسج  األقر   ةظمها اوفلسطيةي ل في أرجاء اوحضفة اوغربية تة ي ا  باوممارسات 

رساوة ت ل عل  أل عباس معةي باوحفاظ عل  او حضع اوقائم   أةه ال ية ي اوسماح والعت اءات 
 اإلسرائيلية األخير  عل  اوحرم اوق سي أل تك ل مس غا  الحضطراش اوبيئة األمةية في اوحضفة.

  إل األجهز  األمةية اوتابعة ولسلطة  قاوت اورحافية اإلسرائيلية عمير  هاس  اومقيمة في رام هللا
عكفت   ما  عل  اوتر ي ول باش اوفلسطيةي اوذيل يةظم ل تظاهرات  مسيرات باتجاه ةقاط اوجيش 
اإلسرائيلي.  في مقال وها األح   سخرت هاس مل  مزاعم  اومتح ث باسم او رطة اوفلسطيةية ع ةال 

تكا، اومتظاهريل اوفلسطيةييل بجة   اوحضميري  بأل حرص او رطة اوفلسطيةية عل  ع م اح
االحتالل يأتي مل أجل حماية اومتظاهريل.  أحضافت:  مل اورعش عل  قا   اوسلطة اوفلسطيةية 

  أجهزتها األمةية أل يقةع ا او ارع اوفلسطيةي بأل حيا  اوفلسطيةييل تعةيهم .
اومةا ر  اوسياسية أمام  وكل ال خالف بيل أ ساط اوتق ير االستراتيجي في تل أبيش عل  أل هامش

عباس بات مح   ا  ج ا   أةه ول يك ل بإمكاةه اوحفاظ عل  ه  ء األ حضاع األمةية في اوحضفة.  ق  
ةقل م قع   االه  اإلخباري األح  عل أ ساط في قيا   اومةطقة او سط  في اوجيش اإلسرائيلي ق وها 

ل اوقيا   إل إمكاةية اةفجار األ حضاع في اوحضفة اوغربية بسبش ما ي ح ث في األقر  باتت كبير    ا 
 اوعسكرية اإلسرائيلية تعكف حاويا  عل  إع ا  خططها اومستقبلية بةاء عل  هذا األساس.

 مما يزي  مل حرج عباس  في ةظر اوكثير مل األ ساط اإلسرائيلية  حقيقة أةه وم يع  بإمكاةه أل 
م قف حك مة ةتةياه .  حسش معلق او ؤ ل  يأخذ بعيل االعتبار او  ر األميركي في اوتأثير عل 

اوسياسية في قةا  اوتلفز  اإلسرائيلية اوثاةية أ  ي سيغل  ففي كل ما يتعلق باألميركييل  فإل ملف 
اومفا حضات اوفلسطيةية اإلسرائيلية بإمكاةها االةتظار  حيث أل اإل ار  األميركية م غ وة بت فير 

 تفاق اوة  ي مع إيرال.اوظر ف اوتي تسمح باوب ء بتطبيق اال
 22/9/2015، العربي الجديد، لندن

 
 هل تنجح الدبلوماسية بإعادة فلسطينيي سوريا إلى بالدهم؟ .33

 فراس أب  هالل
ال ب  مل فهم طبيعة اورراع اوعربي اإلسرائيلي  باعتباره رراعا ال يمكل ألي خط    بل ماسية أل 

اوذي يحتاج اوعرش  اوفلسطيةي ل فيه إو  تسجيل تةهيه  باوحضربة اوقاحضية  بل ه  رراع مل اوة ع 
 أية  ةقاط  وراوحهم في كل مرحلة مل اومراحل.
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طاوبت اوسلطة اوفلسطيةية األمم اومتح   مؤخرا باوعمل عل  إعا   اوالجئيل اوفلسطيةييل في س ريا 
ةها فلسطيةي  إو  اوحضفة اوغربية  قطاع غز   في محا وة عاجلة وحل األزمة اإلةساةية اوتي يعاةي م

س ريا كغيرهم مل فئات او عش اوس ري  في ظل اوحرش او ائر  بيل اوةظام  اومعارحضة   خر را 
بع  سيطر  تةظيم او  وة عل  أجزاء مل مخيم اويرم ،  استمرار اوحرار اومفر ض عل  اومخيم مةذ 

 أ هر ط يلة.
خالل ترريحات أ و  بها اورئيس  ق  جاءت تحركات اوسلطة بهذا االتجاه في اوب اية إعالمية  مل 

محم   عباس  قبل أل تتخذ اوسلطة خط   عملية بتق يم خطاش مل مة  بها في األمم اومتح   
رياض مةر ر إو  األميل اوعام ولمةظمة او  وية   أعحضاء مجلس األمل  يطاوش فيها باومساع   في 

أمر إةساةي  أخالقي  سياسي ملح   إعا   ت طيل اوالجئيل اوفلسطيةييل في غز   اوحضفة اوغربية  ك
 حسش ق وه.

فما هي اوخط ات اوقا مة اوتي يمكل أل تق م بها اوسلطة؟  هل يمكل أل يحقق اوحضغط ةتائج حقيقية 
 عل  أرض او اقع؟

 
 السلطة والحرب الدبلوماسية

طة أ  وم تكل هذه هي اومعركة او بل ماسية األ و  اوتي خاحضتها مةظمة اوتحرير اوفلسطيةية/اوسل
أعلةت عل خ حضها خالل اوسة ات اوماحضية   اوتي كال آخرها معركة اوحر ل عل  قرار يعتبر 
فلسطيل    وة غير عحض   في األمم اومتح    ما يكسبها  حضعا قاة ةيا أكثر تق ما مل  حضعها 

اوتي تحمل اوسابق كب مراقش  ال يمتل، اوكثير مل اومزايا اوتي تمتلكها او  ل ذات اوعحض ية اوكاملة أ  
 رفة    وة غير عحض  .

 وكل اوتجربة اوتاريخية ولحرا، او بل ماسي اوفلسطيةي بع  تأسيس اوسلطة تحمل ج اةش أخرى 
مختلفة غير ذو، اوجاةش  اومحضيء  اوذي قا  ولحر ل عل  رفة    وة غير عحض    إذ أل اوسلطة 

  العتبارات تتعلق باوخحض ع تراجعت في مراحل ع ي   أ  تلكأت عل خ ض معار،  بل ماسية أخرى
ولحضغ ط األميركية  اإلسرائيلية أحياةا  أ  وع م رغبتها باوتأثير عل   اومسار اوسلمي  أحياةا أخرى  

عل إعالل   وة فلسطيةية مل جاةش  اح    امتةاع  1999كما حرل في تراجع اورئيس اوراحل عام 
ج ار اوفرل اوعةرري عمال  2004عام اوسلطة عل متابعة قرار محكمة الهاي اوذي اعتبر في او

غير قاة ةي   اوتلكؤ في طرح تقرير غ و ست ل ولةقاش في مجلس األمم اومتح   وحق ق اإلةسال بع  
    غيرها مل اومحطات.2009اوع  ال اإلسرائيلي عل  قطاع غز  عام 
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   ت طيل فلسطيةيي  بةاء عل  هذه اوتجربة اوتاريخية  فإل اومرحلة األ و  وتح يل اومطاوبات بإعا
 س ريا في األراحضي اوفلسطيةية إو  حضغط  بل ماسي حقيقي تتطلش أمريل:

أل تمتل، اوسلطة  مةظمة اوتحرير اوج ية في خ ض هذه اومعركة إو  آخرها   أال تتعامل  األول:
معها كمجر  ترريحات إعالمية والستهال، اومحلي أ  إلحراج   وة االحتالل إعالميا.  حت  يتم 

و، فإل اوب اية هي  ج   قرار سياسي في هذا االتجاه مل قيا   اومةظمة بغض اوةظر عل اوحضغ ط ذ
ذا وم يتخذ هذا اوقرار اوسياسي فإل األمر ول  اوتي ستتعرض وها مل او اليات اومتح     إسرائيل .  ا 

 يتع ى ك ةه ترريحا معز ال اةته  بمجر  ة ره في  كاالت األةباء.
راسة اوقحضية مل ج اةبها اوقاة ةية بع  اتخاذ اوقرار اوسياسي  ومعرفة أفحضل اوطرق أل تتم   الثاني:

اوقاة ةية  أفحضل اوريغ اوتي يمكل اوةفا  مل خالوها إو  مؤسسات األمم اومتح   ولحر ل عل  
أكبر زخم  بل ماسي ممكل   ولب ء في م ر ع اوقرار اوذي سيق م وتل، اومؤسسات باوتةسيق مع 

 عمل اوعربية  اإلسالمية  او  ل اومؤي   ولحق ق اوفلسطيةية.مجم عات او
ذا اتخذت قيا   اوسلطة  اومةظمة هاتيل اوخط تيل ب كل ج ي  فإل هذا يعةي أل اومعركة   ا 
ال فإل اوسلطة  او بل ماسية مع   وة االحتالل بخر ص إعا   ت طيل الجئي س ريا ق  ب أت   ا 

 مة  بها في األمم اومتح   وألميل اوعام. ستك ل غير جا   باوخطاش اوذي أرسله
 

 المعركة الدبلوماسية بين فلسطين واالحتالل
أسس اوةظام او  وي بع  اوحرش اوعاومية اوثاةية عل  ق اع  ثابتة  تتيح ول  ل اومةترر  في تل، 
اوحرش اوتحكم باومؤسسات او  وية  عل  رأسها مجلس األمل مل خالل حق اوفيت .  ق  كال هذا 

وةظام مةذ تأسيسه ال يسمح بأي بقرار ملزم   فق اوبة  اوسبع  إال إذا ت افق مع سياسات او  ل ا
اوخمس  ائمة اوعحض ية في مجلس األمل   خر را او اليات اومتح    االتحا  اوس فياتي سابقا/ 

 ر سيا حاويا.
ت األمم اومتح    وكل هذا اوةظام مةح هام ا أكبر و  ل اوعاوم اوثاوث ولتحر، مل خالل مؤسسا

األخرى باستثةاء مجلس األمل  باعتبار أةه ال  ج   وحق  اوفيت   في هذه اومؤسسات  إحضافة إو  
أل اوم اثيق او  وية تتيح وجميع او  ل األعحضاء في هذه اومؤسسات اوم اركة باوتر يت عل  

ة اوعحض ية اوتي ر تا  بيةها او  ل اوخمس  ائم 15اوقرارات  في حيل يقترر مجلس األمل عل  
 تتحكم عمليا بهذا اومجلس.

 ق  حقق اوعرش  اوفلسطيةي ل  إةجازات   بل ماسية كثير  في هذه اومؤسسات   خر را  اوجمعية 
اوعامة وألمم اومتح       مجلس األمم اومتح   وحق ق اإلةسال     اوي ةسك    غيرها   ذو، 
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 عش اوفلسطيةي  مل آويات اوتر يت في هذه باالستفا   مل اوتأيي  اوعاومي اوكبير وحق ق او
 اومؤسسات اوتي تتسا ى فيها قيمة أر ات او  ل األعحضاء  خالفا وآلويات اومتبعة في مجلس األمل.
 باوةظر إو  تاريخ اوقرارات األممية اومتعلقة باوقحضية اوفلسطيةية  فإل مل اومت قع أل حملة 

ية إلعا   ت طيل فلسطيةيي س ريا في أراحضي اوسلطة ق   بل ماسية تق م بها مةظمة اوتحرير اوفلسطية
تحرل عل   عم عربي  عاومي كاف إلر ار قرار في اوجمعية اوعامة  اومؤسسات اوتخررية 
اوتابعة وألمم اومتح     وكل هذا يحتاج إو  عمل  بل ماسي  ؤ ش تحركه اومةظمة  ت عمه 

آويات ة طة والستفا   مل اوزخم اوعاومي اوذي  اومجم عة اوعربية  اإلسالمية  كما يحتاج أيحضا إو 
 تحظ  به اآلل قحضية اوالجئيل مل س ريا  مةاطق اورراع األخرى في اومةطقة.

 برغم او عم اوكبير مل غاوبية   ل اوعاوم ولحق ق اوفلسطيةية  إال أل أي معركة تتعلق بع    الجئيل 
 ماسية حضخمة في مؤسسات األمم اومتح    ربما فلسطيةييل إو  بال هم ست اجه بحملة  إسرائيلية   بل

تف ق حملتها اوتي حا وت م اجهة سعي مةظمة اوتحرير ولحر ل عل  رفة    وة غير عحض    
 وذو، فإل ةجاح اوفلسطيةييل في اوحر ل عل  قرار أممي بخر ص ع    الجئي س ريا ممكل  

جهة اوحملة اإلسرائيلية اومةاهحضة  وكةه يحتاج إو  حملة حضغط  ا ع ا  كبيريل حت  يتمكل مل م ا
 وه.

 باومقابل  ويست هةا، آمال أ  إمكاةية ولحر ل عل  إةجاز بهذا اوخر ص في مجلس األمل  
 ه  ما يعةي أل اوةجاحات او بل ماسية اوفلسطيةية  او اعمة وها ستبق  تحت سقف اوفيت  األميركي  

  خارج أر قة مجلس األمل.
 

 لشرعيةبين تحقيق العودة ونزع ا
إذا كال اوتحليل اوسياسي وم اقف او  ل اوكبرى   خر را او اليات اومتح    يق   إو  ع م إمكاةية 
ةجاح أي حملة حضغط  بل ماسي بإر ار قرار في مجلس األمل وراوح إعا   ت طيل فلسطيةيي 

مة اوتحرير س ريا في اوحضفة اوغربية  قطاع غز   فما هي اوةتائج اومت قعة إذل ومعركة تخ حضها مةظ
عل  هذا اورعي ؟  ماذا سيحقق اوالجئ ل مل هذه اومعركة إذا كال مل اومستحيل  إيراوهم إو  بر 

 األمال في أرحضهم   كما طاوش خطاش رياض مةر ر؟
إل اإلجابة عل هذه اوتساؤالت يجش أل تةطلق مل فهم طبيعة اورراع اوعربي اإلسرائيلي  فه  رراع 

 بل ماسية أل تةهيه  باوحضربة اوقاحضية   بل ه  رراع مل اوة ع اوذي ط يل   ال يمكل ألي خط   
 يحتاج اوعرش  اوفلسطيةي ل فيه إو  تسجيل أية  ةقاط  وراوحهم في كل مرحلة مل اومراحل.
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باوطبع ول تةجح اوحمالت او بل ماسية في إعا   اوالجئيل اوفلسطيةييل مل س ريا إو  بال هم   وكةها 
  ةقاط في مرم    وة االحتالل  فهي ستعي  قحضية اوالجئيل   حق اوع     ستساهم في تسجيل ع 

إو  ر ار  اوم ه  اوعاومي  بع  أل أربح هذا اوملف مغيبا  ثاة يا بفعل أ سل    بسبش ف ل 
مةظمة اوتحرير  مفا حضيها بإعطاء قحضية اوالجئيل أهميتها  مركزيتها في عملية  إ ار  اورراع  مع 

 االحتالل.
حضاف ة وذو،  فإل اوقيام بمثل هذه اوحمالت او بل ماسية سيعمل عل  إبراز اومعاةا   اومركبة   ا 

والجئيل اوفلسطيةييل في س ريا  فبيةما يعاةي هؤالء اوالجئ ل كغيرهم مل أبةاء او عش اوس ري بسبش 
 ريا اورراع اومستمر مةذ سة ات  فإةهم يعاة ل ب كل إحضافي ألل مل يستطيع اوهرش مةهم خارج س

كثيرا ما ي اجه م كلة بسبش  او ثيقة  اوفلسطيةية اوتي يحملها   ألل   ل اوج ار اوتي تستقبل الجئي 
س ريا إما ترفض استقبال اوالجئيل اوفلسطيةييل  أ  تعاملهم معاملة سيئة خ فا مل ت طيةهم ب كل 

ذا وم تستطع او بل ماسية إعا   اوفلسطيةييل إو  أ ط اةهم  فإةها عل  األقل  ائم في أراحضيها.  ا 
 ستساهم بمةحهم  حضعا ي به  حضع اوالجئيل اوس رييل بحضماةات   وية.

مل  1948 عل  رعي  آخر  فإل إعا   طرح اومأسا  اإلةساةية اومتمثلة باولج ء اوفلسطيةي مةذ اوعام 
ا خالل جه    بل ماسية فلسطيةية  عربية  ست كل إحضافة  زخما ولحمالت او  وية اوتي تق  ه

مةظمات غير حك مية وتعرية جرائم   وة االحتالل   هي حمالت تعتبرها تل أبيش محا الت وب ةزع 
او رعية  عةها   ترى فيها ب كل رسمي خطرا ي ازي  اوته ي  اوة  ي اإليراةي  ته ي  ر اريخ حزش 

 هللا  حماس   بحسش  زار  اوخارجية اإلسرائيلية.
بإعا   اوالجئيل اوفلسطيةييل في س ريا إو  بال هم بسبش او اقع اوحمالت او بل ماسية ول تةجح إذل 

او  وي  اإلقليمي   وكةها عل  األقل ستعمل عل  إحياء قحضية اوع      ستساهم في تحسيل ظر ف 
أ وئ، اوالجئيل   ست كل جه ا  بل ماسيا يمثل إحضافة مهمة في جه   تعرية جرائم االحتالل أمام 

 اورأي اوعام اوعاومي.
 22/9/2015، لجزيرة نت، الدوحةا
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 عب  اولطيف اوسع  ل
زار ر يق بغ ا   سأل طالبا  في م رسة أ وية عما تعةيه وهم كلمة )فلسطيل(  قال األ ل إةها م يةة 

   عربية   قال آخر إةها بل  في حرش مع اوعرش   أجاش ثاوث أةها بل  بعي  ال يعرف عةه  يئا!
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اكت ف ر يقي أل طلبة اوم ارس األ وية هةا، يعرف ل عل اوخميةي أكثر مما يعرف ل عل ياسر 
عرفات   عل م يةة م ه   طهرال أكثر مما يعرف ةه عل حيفا  يافا  اوق س   أل ساحات بغ ا  ترفع 

ترتبط  ر ر مراجع إيراةية   ال تج  ر ر   اح   و خرية عربية تاريخية   ق  اختفت أسماء   ارع
بأح اث أ  م اقع عربية  وتحل محلها أسماء ذات رلة ببل  آخر   تاريخ آخر   اكت ف أيحضا حذف 

 م حض عات عل فلسطيل  عل او طل اوعربي مل مةاهج او راسة. 
راجعت رحف بغ ا  عبر  غ غل   فلم أج  أخبارا عل أح اث اومسج  األقر   ربما باستثةاء خبر 

 رحيفة أ  تل،   وم أج  خبرا  عل حال فلسطيةيي اوعراق  كيف هم اآلل؟ في زا ية مهملة في هذه او
مل بعي   يب   اوم ه  مثيرا  وألوم  ال تةقل تفاريله رحف بغ ا  اوخاحضعة وملي يات اوسلطة 
 أحزابها  أ  اوخائفة مةها  وكل اور ا  كثير ل  ثمة اعترام مفت ح ومئات اوفلسطيةييل أمام مف حضية 

ل في بغ ا  مةذ أسابيع  ال تتح ث عةه اورحف  يطاوب ل بحل ومل بقي حيا   بع   ؤ ل اوالجئي
حمالت اوقتل  اوخطف  اوتهجير اوتي طاوتهم   ثمة أع ا  أخرى مل اوفلسطيةييل  تعترم في سفار  

 فلسطيل مةذ أسابيع   ال يسأل عةها أح . 
ق باو م أ  اومال   قائع كثير  ح ثت  تري  اوملي يات اوس  اء أل تقايض  ج   أي فلسطيةي في اوعرا

 وكل او  وة كاةت غائبة. مت  كاةت او  وة حاحضر ؟ 
ذهلت مما سمعته   قّ رت أل اومسافة بيل بغ ا   اوق س تباع ت مةذ اوتاسع مل أبريل/ةيسال 

  إو   رجة أل قحضية فلسطيل  اوتي كاةت تمثل  اوقحضية األ و  في او ج ال اوعراقي   بحسش 2003
سياسي اوعراقي اوراحل  األكثر  هر   ة ري اوسعي   تراجعت ثالثمائة  ستيل  رجة  في اوسة ات او

اوع ر اوعجاف األخير  اوتي أحضافت وفلسطيةيي اوعراق تراجي يا ج ي    في احضطرارهم ولةز ح  إثر 
ذالل ي اجه ةها في بل  عربي.   أس أ حملة قمع  ا 

 يا ؟ هل كفَّ اوعراق عل أل يك ل بل ا  عرب
هذا ما ق  يخطر في اوبال في  رف اوبل  اوذي احتحضل  قبل سبعة عق    ةح  خمسة آالف مل 

  في  اقعٍة تاريخيٍة ةا ر   1948أبةاء قرى مثلث اوكرمل  م يةة حيفا  في أ ل رحلة ةز ح بع  ةكبة 
اوعراقي  اوتي  ما يزال  ي خ اوفلسطيةييل يذكر ةها  إذ ر ر أمر ملكي بةقلهم بحماية قطعات اوجيش

كاةت تخ ض معار، جةيل  ويك ة ا في حضيافة حك مة اوعراق   عبه  باستثةاء او باش اوقا ريل 
عل  حمل اوسالح  اوذيل  ارل ا مقا متهم اوبط وية. بع ها  اتسع حجم او ج   اوفلسطيةي في 

 ا في  ئام أوفا عا  42اوعراق  مع  ر ل م جات أخرى في عمليات ةز ح احضطرارية  حت  تجا ز 
 سالم في بل هم اوثاةي   حافظ ا عل  رلتهم بأرحضهم اوتي كاة ا يمّة ل أةفسهم باوع    إويها في 

 مقبل األيام. 
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ب أت محةتهم مع اوغز  األميركي ولعراق   وم تةته بع   إذ أجبر اآلالف مةهم عل  اوهجر    ما يزال 
  مسته فيل  عل  ةح  مريع  مل اوملي يات اوباق ل  اوذيل وم يتجا ز ع  هم اوي م اوخمسة آالف

اوس  اء   ق ات األمل اوحك مية  بع  ع رات ح ا ث اوقتل  االختطاف  اوتهجير   تفجير اومساكل  
وغاء   االعتقاالت اوكيفية   اوته ي  باوقتل.  ق  أق مت اوسلطات عل  إسقاط رفة اولج ء عةهم   ا 

ا  حت   رل األمر ب زير  عراقية إو  أل ت ع  وطر هم اوحق ق اوقاة ةية اوتي كاة ا يتمتع ل به
 جميعا  مل اوعراق  ب ع ى أةهم إرهابي ل. 

بع  هذا  ول ةستغرش تجاهل اإلعالم اوعراقي محةة اوفلسطيةييل في اوعراق   ول ةسأل أطفال بغ ا  
ر  ل وةا في عما تعةيه وهم كلمة )فلسطيل(  بل ةق ل: سق  هللا أيام زمال  أيام كال معلم ةا ي

 ارطفافةا  قبل او رس األ ل  ربيحة اوثاةي مل ة فمبر/ ت ريل اوثاةي مل كل عام  حكاية 
اإلةجليزي او رير)بلف ر(  اوذي  هش أرحضا  وةا إو  اويه    ويقيم ا عليها ما ي ع ةه   طةهم اومق س   

بر.  عة ما كبرةا  اكت فةا  كةا ةعاه  أهلةا اوفلسطيةييل عل  أةةا سةقاتل مغتربي أرحضهم عة ما ةك
 أل أوف بلف ر يقيم بيةةا   يبيع أرحضةا إو  األغراش.

 23/9/2015، العربي الجديد، لندن
 
 "أبو مازن"حيرة  .32

 محم  كري ال
 ال إوغاء اتفاق أ سل ..  ال … إذا كال اورئيس محم   عباس ال يعتزم ال تفكي، اوسلطة اوفلسطيةية

إلسرائيل حت  تتحمل مر  أخرى « إعا   اومفاتيح» ال … األمةي او قف اوةهائي  او احضح ولتةسيق
يعتزم اإلق ام عل  أي مل هذه اوخط ات  كما « أب  مازل»مسؤ ويتها كق   احتالل سافر   إذا وم يكل 

هذه اوتي سيرمي بها في خطابه « قةبلة»ةقل عةه في جلسات تطميل و بل ماسييل أ ر بييل  فأي 
 عامة وألمم اومتح   كما قال ه  بعظمة وساةه؟!!اومةتظر في اوجمعية او

إل كال أب  مازل يعتزم فعال اوقيام بخط   مل هذا اوقبيل ثم تراجع فق  فكبّب، قةبلته قبل حت  أل 
يخرجها مل جرابه   ةزع فتيلها قبل حت  أل يحا ل إ عال ع   ثقاش تفجيرها  أما إل وم يكل أرال 

ته اوم ار إويها ال تع   أل تك ل في أحسل األح ال مجر  قةبلة يعتزم ذو، مةذ اوب اية فإل قةبل
ر تية. في اوحاوة األ و  تسّرع   ل أل يقبض ثمل ته ي ه   في اوحاوة اوثاةية يك ل ق  أتاح مر  
أخرى وخر مه  أع ائه عل  ح  س اء   هم ويس ا بقلة  ورميه بع م اوج ية في أحسل األح ال 

 ت اوتاريخية اوكبرى في أس ئها. باوجبل عل اتخاذ اوقرارا
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وم تكل هذه اومر  األ و  اوتي يه   فيها اورئيس اوفلسطيةي بأمر جلل  أ  ي حي به عل  األقل    ل 
 أل يمحضي ق ما إو  اآلخر مما أفق  وألسف هذا اوت جه كل قيمة حت  ال ةق ل كل مر اقية.

ولفلسطيةي ذر   اح   مل ربره  يكرره مر  أخرى في  قت وم يبق فيه« أب  مازل»األس أ أل 
اوتاريخي: وق  حضاق هذا اوفلسطيةي ذرعا مل ع    ال أوعل   مل سلطة وم تحقق س ى اوةزر اوقليل 
مما كال معلقا عليها مل آمال   مل ج ار عربي اةررف عةه وحر ش أخرى   مل مجتمع   وي 

وحل وذا تركها حت  تتحلل أ  ةفض ي ه تقريبا مل قحضية وم يع  يراها س ى مستعرية تماما عل  ا
 تع   او ماء فتفرض اوخ ض فيها مل ج ي .

 مهما يكل مل تفاريل ما جرى مؤخرا في بيت وحم حيل خرج ع رات او بال اوفلسطيةييل 
اوغاحضبيل احتجاجا عل  اعت اء عةارر مل او رطة اوفلسطيةية عل   اش كال ي ار، في مسير  

ات غاحضبة حض  اورئيس عباس  رلت ح  اومطاوبة برحيله ةرر  اومسج  األقر   فإل رفع  عار 
يجش أال تمر   ل أل تت قف عة ها اوقيا   اوفلسطيةية ألل ما ح ث في أكثر مل   وة عربية إةما 
ب أ ب رارات بسيطة وم يق رها أرحاش اوقرار حق ق رها. ويس مستبع ا أل اوبعض استغل غحضش 

فلسطيةية ورفع هذا اوة ع مل او عارات وكل ذو، ويس األهاوي او رعي حض  تجا زات ق ى األمل او
 م عا  عل  أية حال وتجاهل  الالت ما جرى حت  إل ب ا مح   ا أ  ظرفيا.

تز ا  خط ر  ما سبق عة ما تأتي استطالعات رأي وتؤك  تراجعا كبيرا في  عبية عباس عل  غرار 
اسية  اومسحية   ه  مؤسسة أبحاث االستطالع اوذي أجراه مؤخرا اومركز اوفلسطيةي ولبح ث اوسي

في اومئة( أعرب ا عل  65بارز  في األراحضي اوفلسطيةية  حيل أ ار إو  أل قرابة ثلثي اوفلسطيةييل )
 44رغبتهم في أل يستقيل عباس مل مةربه  كما تراجع اورحضا عل أ ائه في مةرش اورئاسة مل 

ما سئل اوم ارك ل في االستطالع عل أكثر في اومئة حاويا.  عة  38في اومئة قبل ثالثة أ هر إو  
في اومائة إةه اوعمل اومسلح  42اوسبل فعاوية إلة اء   وة فلسطيةية مستقلة إو  جاةش إسرائيل  قال 

في اومائة رأ ا أةه اوتفا ض  مما يعةي أل اوةهج اوذي اعتم ته اوقيا   ال يحظ  باو عم  29مقابل 
 اوالزم الستمراره بزخم معق ل.

اورئيس أب  مازل  حيرته اومزمةة أةه بقي متأرجحا بيل كرسييل غير مريحيل فال ه  جلس  مأسا 
عل  هذا  ال ذا،: ه  ويس بذا، اوزعيم او عبي اومي اةي اوملتحم ب عبه  اوملبي ورغباته اوجامحة 

عتها ال مهما كاةت   ال ه  بذا، اوزعيم اوقا ر عل  إقةاع  عبه بج  ى خياراته اوعقالةية اوتي بطبي
يمكل أل تأسر ع اطف اوةاس اوجيا ة  اومرير .  ه  بيل هذا  ذا، ال حاز إجماع ق مه  ال تجا ش 
ع  ه  ال تأيي  اومتفرجيل مل األقربيل  األبع يل عل  ح  س اء فأمس  اورجل غريبا بيةهم جميعا 

 تقريبا.
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ما ب ت مغرقة في ع م رحيح أل اوزعيم اوحقيقي ويس ذا، اوذي يساير رغبات  عبه اوجامحة مه
عقالةيتها   وكةه أيحضا في اومقابل ويس ذا، اوذي يستمر في محا وة أخذهم إو  طريق اتحضح 
ع ريل مر  أةه طريق مس   . اورجل  رغم إةجازاته عل  رعي  مكاةة فلسطيل في األمم اومتح    

و، يتح ث أحياةا عل ي عر بذو، باوتأكي    أحياةا بة ع مل اوقرف جراء إحباطه مل اوجميع   وذ
  وكل اوم كل أةه حت  في هذه يب   متر  ا.…. استقاوة  أحياةا عل ع م اوتر ح مر  أخرى

 23/9/2015القدس العربي، لندن، 
 
 خلل في استراتيجية الجيش اإلسرائيلي .32

 أمير أ رل
. أوق  هةا، اوتحية عل  إيالت إو  1956 رل غا ي آيزةك ت  مثل طفل في عربة  بع  حرش 

اوستة   كال عل  أب اش اومرحلة االع ا ية في حرش  ي م اوغفرال .  األيامفي حرش  األ لاورف 
يالتكال جة ش اوةقش  1949في اوسة ات األ و  بع  احتالل أم اور راش في اوعام  بعي يل عل   ا 

  إيرالل باالز هار  وةقل اوةفط م األس   عل االهتمام.  فقط بع  عملية سيةاء ب أ اوبحر  األةظار
اوذي كال في حيةه حي يا مثلما ه  اوغاز اوي م.  خلت اوسفل او  اوميةاء اوذي أخذ يتط ر   اةبعثت 

 اوحيا  في اوم يةة اوجة بية.
اورئيس اومرري   ا عالل  إيالت إو في اوحرش مع مرر كاةت ثمة أهمية كبير  ولطريق اوبحرية  

ببا كافيا ولحرش.  بع  اور مة اومررية أب ى كال س 1967محضائق تيارل في  إغالقعب  اوةارر 
  وكل كال هةا، إسرائيلاورئيس جمال عب  اوةارر   ريثه أة ر اوسا ات استع ا هما ولتسليم ب ج   

عل   رم او يخ  ت ارل بري حت  اوقطاع  اإلسرائيليةوغ و ا مائير ه  اوسيطر   أساسي رط 
 اإلسرائيليمةطقة يميت.  ق  تم  فع ثمل اورفض   1973او ماوي بيل رفح  اوعريش. أ  بلغة ريف 
 في حرش  ي م اوغفرال   حرش االستةزاف.

او بل ماسي ل األميركي ل  اوذيل تح ث ا مع غ و ا مئير في تل، اوسة ات  اكت ف ا أل و يها أمرا ثابتا  
اوسالم.  أساسه في اوحرش اوسابقة. غ و ا مائير ويس أقل مل م  يه  يال  فحضلت  رم او يخ عل 

كال  اإلب اعيةأثبتت أةه مل خالل او بل ماسية  األخير او ثائق اوتي تم اوك ف عةها في اوسة ات 
ت ريل  6ريغة متفق عليها تمةع اوجس ر اومررية عل  قةا  اوس يس في  إيجا يمكل في حيةه 

 .األ ل
. حر به 1973حرش  اوثاةي  بع  بةي غاةتس  اوذي وم يكل جة يا بع  في األركالآيزةك ت رئيس 

تختلف عل باقي اوجةراالت اوذيل عارر ا ته ي  اوجيش اومرري  حيث كاةت س رية  وم تكل بع  
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عل  اوس فييت. اوم كلة هي  األس ر سيا  أي فتر  اوحرش اوبار   بيل اوقطبيل   استةا  ةظام حافظ 
اآلةية   اوحر ش اوسابقة  أل االستع ا  ولحرش اومستقبلية ال يمةح اوجيش فررة االستع ا  ولحرش

   اوتي ُتغير  كلها باستمرار.أيحضا
 اإلسرائيليفاز رئيس اوحك مة ح يث اوعه   بةياميل ةتةياه     حضع في وحم اوجيش  1996في اوعام 

 اوح ي  اوساخل   اوسخافة اوقاتلة وةفق اوح م ةئيم  اور ام مع اوفلسطيةييل في اوحضفة اوغربية  غز . 
 ا  ب كل مختلف ولحرش اوقا مة اهتم حضباط اوجيش بتط ير معرفة ج ي   في  مل اجل االستع

مجال مختلف ج ا عل اوحر ش اوتقلي ية   ق  برز قائ  اومةطقة او سط   اوجةرال ع زي  يال  
 م  يه يعل ل  اسحق ايتال   حضابط  اش حاذق  حكيم ه  غال هيرش   باستثةاء يعل ل  اوذي 

 ا  ولحرش اوسابقة حض   حزش هللا  في وبةال  فاةهم غير مسؤ ويل عل االستع أركالأهمل كرئيس 
   اوفلسطيةي.اإلرهاشاوتركيز عل  االحتياجات اوملحة وم اجهة  

اوجذ ر اوم تركة وب  جةري     جةرال  ويست ر فة. فعل  اوقائ  اوعسكري أل يك ل مستع ا وجميع 
حضيل سيةاري  معيل مل بيل ع   ال يحر  مل اوسيةاري هات  وكل أزمة اوميزاةيات تفرض عليه تف

اوسيةاري هات   عة  تحقق سيةاري  آخر غير مت قع  يعاةي مل او اقع  مل وجال اوتحقيق. يهتم 
ته ي  ق    –بب  إ ار  اومخاطر أمام سيةاري هات ويست في مركز االهتمام   األخير آيزةك ت في اآل ةة 

   مل  أةها تبةي ة ايا  تححضيرات حقيقية  وكل فرص عظم  ق تها أكبر مل  حزش هللا    حماس
 ح  ث ذو، تب   اآلل حضعيفة.

ه  امر  اإلسرائيلياوعمل اوسياسي  –هذه ويست مسأوة استخبارات بل ق ر  قيا ية سياسية  أمةية 
اوسالم  بل  إو حرش عل   رم او يخ  ال يقلل مل أهمية اوسعي  أخرىمفق     احتمال أل تة وع مر  

 س.اوعك
 عن "هآرتس"

 23/9/2015، األيام، رام هللا
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