
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 ُتعمن عن إجراءات لمواجهة "مخططات" تشديد الحصار  في غزة الحكومة

 مصر عبر فضائيات حماس فتح تطالب أبو مرزوق بوقف بث "التحريض" ضد  
 الحموة مخيم عينفي  قوة "أمن مجتمعي"ئل الفمسطينية تشكل الفصا

 اً واقتصادي اً لـ"إسرائيل" مصمحة بالتوصل إلى تنسيق مع السمطة أمنيليبرمان: 
 أيمول  أحداثاليوم بمناسبة ذكرى  "إسرائيل"هجوم الكتروني عمى 

 المســـــــجد مســـــــتوطنون ي تحمـــــــون
وتحــذيرات  األقصــى ويدنســون باحاتــ 

 اندالع حرب دينيةمن 
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 اندالع حرب دينيةوتحذيرات من  األقصى ويدنسون باحات  المسجد مستوطنون ي تحمون 2
مسػتوطووف ، أف حتمػ  اػاص اػ االقػدس الممػف ، 22/9/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا( ذكػرت

برفقػػػ  حااامػػػات إسػػػرائيمييف اػػػباح األربعػػػاء المسػػػند األماػػػ  المبػػػارؾ مػػػف ن ػػػ  بػػػاب  وامتطرفػػػوف امتحمػػػ
 المغارب  وسط إنراءات شرطي  مشددة.

مسػػتوطًوا امتحمػػوا موػػذ سػػاعات  41ومػػاؿ راػػواف عمػػرو أحػػد المػػرابطيف فػػل األماػػ  لوكالػػ   اػػ ا  إف وحػػو 
ند األماػػػػ  عمػػػػ  شػػػػكؿ منموعػػػػات، وتنولػػػػوا فػػػػل أوحػػػػاء مت رمػػػػ  مػػػػف باحاتػػػػ  برفقػػػػ  الاػػػػباح البػػػػاكر المسػػػػ

 الحااامات الذيف مدموا شروحات عف ال يكؿ المزعوـ، كما أدى بعا ـ طقوًسا تممودي .
وأواػػػن أف األماػػػ  يشػػػ د حالػػػ  مػػػف التػػػوتر الشػػػديد فػػػل ظػػػؿ الػػػدعوات الي وديػػػ  المتكػػػررة  متحػػػاـ نمػػػاعل 

وأشػػار إلػػ  توانػػد مكبػػؼ لطػػ ب وطالبػػات  سػػبوع المقبػػؿ بحنػػ  األعيػػاد الي وديػػ .لممسػػند ًػػًدا الامػػيس واأل
مااطب العمـ الذيف تعالت أاوات تكبيرات ـ فل كؿ أوحاء المسند توديػًدا بعمميػات ا متحػاـ المتوااػم  مػف 

رو بػأف شػرط  وأفاد عم مبؿ المستوطويف، مبيًوا أو ـ يتعمدوف القياـ بأعماؿ است زازي  وتاوير حمقات العمـ.
ا حت ؿ شددت مف إنراءات ػا عمػ  بوابػات المسػند األماػ ، واحتنػزت ال ويػات الشااػي  لكافػ  الػدااميف 

 إلي  وسنمت أرمام ا لدي ا.
وتػػأتل هػػذق ا متحامػػات وسػػط ميػػاـ نماعػػات وموظمػػات ي وديػػ  بوشػػر إع وػػات وبياوػػات تشػػير الػػ  أف عػػدة 

ؼ مػػف أنػػؿ ال يكػػؿ  تقػػدمت بطمػػب الػػ  شػػرط  ا حػػت ؿ موظمػػات وشااػػيات تواػػوي تحػػت إطػػار  ا ئػػت 
 ل تن المسند األما  السبت ل حت اء بػ  يـو الغ راف .

ماػادر فمسػطيوي   ، أفوليػد عػوض عػف مراسػم اراـ اهلل  مف، 22/9/1023ال دس العربي، لندن،  وأاافت
مػػات المسػػتوطويف ل ماػػ  حػػذرت الب بػػاء مػػف اوػػد ع حػػرب ديويػػ  فػػل الموطقػػ  نػػراء توااػػؿ امتحا، رسػػمي 

وتدويس  بشكؿ يومل، ال  ناوب سماح شرط  ا حت ؿ ل ـ بالداوؿ لساحات  بوا  ا ساحات نبػؿ ال يكػؿ 
.  الي ودي المزعـو
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مسػػتوطوا الب بػػاء المسػػند األماػػ  وتنولػػوا فػػل سػػاحات ، وذلػػؾ بعػػد يػػـو مػػف إعػػ ف  151وامػػتحـ أكبػػر مػػف 
ؿ ي ػودي الواػوؿ لسػاحات الحػـر القدسػل باعتبارهػا سػاحات لنبػؿ م وض الشرط  اإلسػرائيمي  بأوػ  يحػؽ لكػ

 ال يكؿ الي ودي.

وحػػذر الم وػػدس عػػدواف الحسػػيول وزيػػر شػػؤوف القػػدس فػػل الحكومػػ  ال مسػػطيوي  الب بػػاء مػػف امكاويػػ  اوػػد ع 
يمل حرب ديوي  فل الموطق    يمكف السيطرة عمي ا نراء مواام  المسػتوطويف ومػف ام  ػـ ا حػت ؿ اإلسػرائ

 است داؼ األما .

ومالت الوزارة فل بياف اح ل الب باء، أف وزير الاارني  ال مسطيول ريػاض المػالكل تونػ  برسػائؿ متطابقػ  
لعػػدد مػػف المسػػؤوليف األمميػػيف، يحػػث ا ل ػػا الػػدوؿ األعاػػاء لعقػػد انتماعػػات طارئػػ  واسػػتبوائي ، ولمتحػػرؾ 

 ’.مف أنؿ ومؼ هذا العدواف الغاشـ‘العانؿ 

تػػػ  حّمػػػؿ المتحػػػدث باسػػػـ حركػػػ  فػػػتن أحمػػػد عسػػػاؼ، الحكومػػػ  اإلسػػػرائيمي  المسػػػؤولي  الكاممػػػ  عػػػف ومػػػف ن 
ا متحامػػات المتوااػػم  لممسػػند األماػػ  مػػف مبػػؿ المسػػتوطويف والنماعػػات الي وديػػ  المتطرفػػ ، ومػػا مػػد يوػػت  

قيػػػؽ حػػػؿ عو ػػا مػػػف تػػداعيات اطيػػػرة والتػػل مػػػد توسػػؼ كػػػؿ المسػػػار الت اواػػل والن ػػػود الدوليػػ  مػػػف أنػػؿ تح
 . 1967الدولتيف عم  حدود الرابع مف حزيراف لعاـ 

ومف واحيت  دعا الواطؽ باسـ حرك  حماس سامل أبو زهري، الب بػاء، كػؿ القػادة والعممػاء والشػعوب العربيػ  
 واإلس مي  إل  تحمؿ مسؤوليات ـ فل موان   هذا التطور الاطير الذي يست دؼ المسند األما .

 
 من عن إجراءات لمواجهة "مخططات" تشديد الحصارُتع في غزة لحكومةا 2

أكدت الحكوم  ال مسطيوي  بغزة، اليوـ الب باء، أو ا تبذؿ ن وًدا  كبيرة  لموان   الماططات الرامي  ل رض 
اافل  الحاار عم  مطاع ًزة، مف ا ؿ توني  كاف  الوزارات والمؤسسات الحكومي  لمقياـ بدور فعاؿ وا 

 مواطويف.فل تقديـ الادمات لم
ودعت الحكوم  فل بياف ادر عو ا عقب انتماع ا األسبوعل فل مقر منمس الوزراء بمديو  ًزة، إل  
ارورة وموؼ المؤسسات الدولي  أماـ مسئوليات ا تناق ما ينري فل مطاع ًزة مف فرض مزيد مف 

 اإلنراءات لتشديد الاواؽ والحاار، مما يتسبب فل ت امـ معاواة المواطويف.
الحكوم  مطالبت ا لمسمطات الماري  بارورة فتن معبر رفن بشكؿ كامؿ فل أسرع ومت، مشيرًة  ونددت

إل  تراكـ أعداد العالقيف والمسافريف الماطريف لمس ر بشكؿ كبير، وااا  فل ظؿ ترانع أعداد المسافريف 
ً م  عدة مرات.  عبر المعبر وا 

البالغ إزاء ما يتعرض ل  المسند األما  المبارؾ فل سياؽ آار، أعربت الحكوم  ال مسطيوي  عف ممق ا 
مف امتحامات المستوطويف، ورأت أف هذق التارفات المدعوم  مف مبؿ حكوم  ا حت ؿ تشكؿ اطرا مباشرا 
مام  ال يكؿ  عم  المسند وتم د الطريؽ أماـ إنراءات أكبر اطورة والااا  الرامي  ل دـ المسند وا 

 المزعوـ.
وكرت الحكوم  استمرار السمط  فل راـ اهلل فل عممي  الت اوض مع حكوم  ا حت ؿ، فل ناوب مو اؿ، است

ومالت إو   أاح  عببيا وب  وتائ ، فا  عما يشكم  مف مظم   ستمرار نرائـ ا حت ؿ ااواا 
 وي .ا ستيطاف ، مؤكدًة عم  موم  ا البابت والداعل لومؼ هذق الم اواات والتمسؾ بالبوابت والحقوؽ الوط

ونددت الحكوم  ال مسطيوي  رفا ا ألي تداؿ عسكري فل سوريا وتأييدها لممطالب العادل  لمشعب 
 السوري.
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 10/9/2013فمسطين أون الين، 
 

 الغصين: معبر رفح مغمق بشكٍل كامل وهناك محاوالت لخنق غزة نهائياً  3
 اب الغايف أف معبر رفن مغمؽ أكد الواطؽ باسـ الحكوم  ال مسطيوي  فل مطاع ًزة إي: حبيب أبو مح وظ

بشكٍؿ كامؿ عم  أرض الوامع، أما إع ميًا فإو  م توح لباع ساعات   تزيد عم  األربع ساعات يوميًا يتـ 
مف الحا ت اإلوساوي   -فل بعض األحياف حافم  ركاب واحدة فقط-ا ل ا إدااؿ عدد مميؿ مف المسافريف 
 ت ا لياار بعدها إل  إً ؽ المعبر بشكٍؿ كامؿ.التل تقـو السمط  الماري  بتحديد هويا

ـ مف ا تاا ت  وماؿ الغايف فل تاريٍن لػ السبيؿ :  هواؾ محاو ت لاوؽ مطاع ًزة بشكؿ كامؿ، بالًر
التل ونري ا مع الناوب الماري إلعادة فتن المعبر وعم  مدار الساع ، بؿ إدااؿ الباائع مف معبر رفن 

 لمعابر ووقاط الحدود فل العالـ .تمامًا كما يحاؿ فل بق  ا
 11/9/2013السبيل، عمان، 

 
 : ندين تصدير اإلرهاب لمصرباإلسكندرية فمسطينقنصل  4

، وعميد السمؾ باإلسكودري مواؿ عاـ فمسطيف ، أعمف الس ير نماؿ النمؿ: أميرة عوض -اإلسكودري 
اب مف ا ل ا إل  مار، مؤكًدا رفا  تحويؿ دول  فمسطيف لمأوى لإلرهابييف، وتادير اإلره ،القوامل

 حؽ مار فل تقرير مايرها، وااتيار إرادت ا السياسي .
يوويو  00ناءت كمم  الس ير نماؿ النمؿ فل أبواء اوعقاد مؤتمر عالمل؛ لمتأكيد عم  إرداة الشعب فل 

ساء الناليات حزًبا سياسًيا  وموااؿ الدوؿ األنوبي  وموظمات دولي  ورؤ  11أماـ دوؿ العالـ،  بمشارك   
 .باإلسكودري األنوبي  

ماؿ فل كممت :  اسمحوا لل أف أوت ز ال را  كوول ممبً  ل مسطيف، وكوول أعمـ أهمي  وااواي  القاي  
ال مسطيوي  لدى الشعب الماري العظيـ والشعب العربل، وأف أوان بعض األمور والموامؼ، بالتأكيد 

ت لبعض المارميف فل الساح  ال مسطيوي  فل الشأف الماري، تتابعوف مف ا ؿ وسائؿ اإلع ـ مف تدا 
لذا فوحف وديف ال ئ  المارم  وممارسات ا عم  الساح  الماري ، هذة ال ئ  الاال  التل تدعو لممقاوم ، إوما 
أاذت مطاع ًزة رهيو  لتحويؿ مطاع ًزة مرتًعا لمنماع  اإلس مي  . وأكد:  الشعب ال مسطيول براءة مف 

 .يسلء فمسطيول مد يسلء أو يتداؿ فل الشأف الماري مف مريب أو بعيدكؿ ما 
 11/9/2013الوفد، الجيزة، 

 
 خم ف خمسة جرحى أمني فمسطيني يتعرض إلطالق نار من مجهولين مركزرام اهلل:  5

راـ اهلل:  تعرض مركز أمول تابع لن از الشرط  ال مسطيوي  فل محافظتل راـ اهلل والبيرة، الوامع  وسط 
 (، إلط ؽ وار مف مبؿ مسمحيف من وليف.9|10الا   الغربي ، فل ساع  مبكرة مف فنر الب باء )

أف مسمحيف من وليف أطمقوا الوار، فنر  وأواحت ماادر فمسطيوي  وش ود عياف لػ  مدس برس 
 عم  مركز شرط  اواحل القدس فل حل أـ الشرايط القريب مف مديو  راـ اهلل. الب باء

  أف امس  مف عواار الشرط  الذيف كاووا متوانديف فل المركز أايبوا بنراح ماتم   إبر وأشارت إل
 تعرض المركز لػ اميات مف الرااص  أطمق ا مسمحوف كاووا يستقموف سيارة مسرع .

 10/9/2013قدس برس، 



 
 
 

 

 

           7ص                                    1975العدد:                11/9/1023األربعاء  التاريخ:

 
 مصري عمى غزة عسكري : أستبعد أي  هجومالبردويل 6

الػدكتور اػ ح البردويػؿ القيػادي فػل حركػ  المقاومػ  اإلسػ مي  اسػتبعد : تغطي  ااا  - الرسال  وت -ًزة
 حماس، شف هنوـ عسكري ماري عم  مطاع ًزة، مائً :    وتومع ذلؾ .

ومػػاؿ البردويػػؿ فػػل تاػػريحات متم ػػزة ل اػػائي   القػػدس ، الب بػػاء،    وشػػعر بػػالاوؼ عمػػ  اإلطػػ ؽ مػػف أي 
 حاار أو تاييؽ مف مار اد ًزة .

زة .وأااؼ  وشعر ب  الحزف الذي ينعؿ النيش الماري يستنيب لمحمم  اإلع مي  المكذوب  اد حماس ًو
وأكػػػػػد البردويػػػػػؿ أف سياسػػػػػ  حركتػػػػػ  تقتاػػػػػل عػػػػػدـ التػػػػػداؿ فػػػػػل شػػػػػئوف الػػػػػدوؿ األاػػػػػرى؛ ألف  حمػػػػػاس ل ػػػػػا 

 ااوايت ا، وهل بريئ  مف التدا ت الداامي  .
مميف، متسائً :  هـ مونودوف حوؿ العالـ، واستوكر ما يمارس  النيش اد مف يتاؿ بنماع  اإلاواف المس

 ف ؿ مف المعقوؿ أف يشف السيسل حرًبا عالمي  عمي ـ؟ .
وتػػابع  لػػـ وتومػػع الاػػوض فػػل هػػذا العػػداء والحاػػار ًيػػر المبػػرريف مػػف النػػيش الماػػري وا وحيػػاز لطػػرؼ 

 السمط  التل تاخ معمومات كاذب  لمنيش الماري .
 اػػزعب ت السياسػػي  واإلع ميػػ   التػػل تبب ػػا وسػػائؿ اإلعػػ ـ، هػػدف ا  وأواػػن أف هػػذق المعمومػػات ومػػا سػػماها

 نعؿ حماس عدو مار األوؿ.
 20/9/1023، الرسالة، فمسطين

 
 مصر عبر فضائيات حماس تطالب أبو مرزوق بوقف بث "التحريض" ضد   فتح 7

ل فػػل مكتػػب طالبػػت حركػػ  فػػتن، القيػػادي فػػل حمػػاس موسػػ  أبػػو مػػرزوؽ باػػ ت  المسػػؤوؿ اإلع مػػ: راـ اهلل
حمػػػػاس السياسػػػػل، بومػػػػؼ بػػػػث حركتػػػػ   لم ػػػػتف والتحػػػػريض  اػػػػد النػػػػيش الماػػػػري والشػػػػعب الماػػػػري عبػػػػر 

ومالػػػت الحركػػػ  فػػػل بيػػػاف اػػػح ل اػػػدر عػػػف  فاػػػائيات حمػػػاس ووسػػػائؿ إع م ػػػا الماتم ػػػ ، عمػػػ  واػػػ  ا.
تحريض م واػػي  ا عػػ ـ والبقافػػ  اليػػـو الب بػػاء،  إف فاػػائيات حمػػاس واااػػ  القػػدس واألماػػ  تقػػـو بػػال

اليػػػومل وعمػػػ  مػػػدار السػػػاع  وفػػػل بػػػرام  ماتم ػػػ  عمػػػ  الشػػػعب الماػػػري ونيشػػػ  الػػػوطول، معتبػػػرة أف هػػػذا 
التحػػػػريض تػػػػداً  سػػػػافرًا فػػػػل شػػػػؤوف ماػػػػر واوحيػػػػازًا ألحػػػػد األطػػػػراؼ الدااميػػػػ  الماػػػػري  )نماعػػػػ  اإلاػػػػواف 

  الكراهيػ  والتسػبب فػل إرامػ  المسمميف(، وتناوزًا اطيرًا واوت اكًا لمبدأ اإلع ـ الوطول التحرري، ويبعػث عمػ
الدماء، مذكرة اف النيش الماري الوطول كاف وما زاؿ يعبر عف ارادة ام  تطمن اف يكػوف ل ػا مكػاف تحػت 

ومالت فتن  اف عم  حماس اف تعمـ نيدا او ا ارتكبت نرائـ كبيرة فل حػؽ الشػعب ال مسػطيول مػف  الشمس .
ؤوف العربيػػػ ، وأدامػػػت و سػػػ ا فػػػل حسػػػابات امميميػػػ  ًيػػػر اػػػ ؿ سياسػػػت ا ًيػػػر المسػػػؤول  وتػػػدا ت ا فػػػل الشػػػ

محسػػوب  العوامػػب، ومبمػػت لو سػػ ا أف تكػػوف أداق فػػل أيػػدي أوظمػػ  متعػػددة، وسػػرعاف مػػا تامػػت عو ػػا فػػل أوؿ 
 عاا   واوتقمت ال  المحور المااد ف قدت المادامي  عود كؿ األطراؼ .

 22/9/1023، وكالة سما اإلخبارية
 

 / أغسطس الماضيوال اتصاالت بشأن المصالحة منذ منتصف آباألحمد: ال اقتراحات  8
و   عزاـ األحمد، عاو المنو  المركزيػ  لحركػ  فػتن ومسػؤوؿ ممػؼ الماػالح  في ػا،  عبد الرؤوؼ أرواؤوط:

لػ  األياـ  ونود أي اتاا ت أو امتراحات رسمي  بشأف الماالح  موذ الرابع عشر مف آب وماؿ: كؿ ما يػتـ 
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بر مف إشاعات أو محاول  لامط األوراؽ وما وقول  هو إف ا ت امات وااح  و  حان  لموقاش تداول  ليس أك
 ب ذق الطريق .

وشػػدد األحمػػد عمػػ  أف    حانػػ  لحػػوارات نديػػدة لمػػوطوييف الماماػػيف الػػذيف أًرااػػ ـ وزي ػػ  و  هػػدؼ ل ػػـ 
أف يشػػكؿ ًطػػاء لحمػػاس بعػػد  سػػوى إو ػػاء ا وقسػػاـ مػػف انػػؿ إو ػػاء ا حػػت ؿ  مشػػيرا إلػػ  أف  الػػبعض يريػػد

 معنزة الشعب الماري األايرة .
وكاوػػت أوبػػاء تػػرددت عػػف امتػػراح مػػف  حمػػاس  بتسػػمـ امػػف الرئاسػػ  معبػػر رفػػن واف يػػتـ تشػػكيؿ حكومػػ  برئاسػػ  

 الرئيس محمود عباس عم  أف تنري ا وتاابات بعد عاـ وهو ما و اق األحمد.
ت عػف تشػكيؿ حكومػ  يمي ػا البحػث فػل إنػراء ا وتاابػات كما استغرب األحمػد بعػض ا متراحػات التػل تحػدب

وماؿ:  كؿ ما يتداوؿ مف امتراحات هوا وهواؾ هػل متواماػ  مػع بعاػ ا الػبعض مػا يػدؿ عمػ  عػدـ نػديت ا  
معتبرا  أو ا تساعد حماس عم  الت رب مػف إو ػاء ا وقسػاـ وفقػا ل ت امػات القائمػ  وذلػؾ مػف انػؿ إطالػ  أمػد 

 آار ألًراض ابيب  تمحؽ الارر بوحدة الشعب ال مسطيول ومستقبؿ وحدت  الوطوي  . ا وقساـ إل  إشعار
 22/9/1023، األيام، رام اهلل

 
 سورية مريكي ضد  األ مم المتحدة رفضا لمهجوماليسار تتظاهر أمام م ر األ قوىغزة:  9

مقػر األمػـ المتحػدة  ًزة ػ أشرؼ ال ور: احت  العشرات مف وشطاء فاائؿ اليسػار ال مسػطيول يػوـ أمػس أمػاـ
 عم  العدواف األمريكل المتومع اد سوري ، وأكدوا وموف ـ إل  ناوب سوري   الدول  والشعب .

وومؼ المشاركوف مف توظيمات النب تيف الشعبي  والديمقراطي  لتحرير فمسطيف، وحزب الشػعب، وحػزب فػدا، 
عدواف، إااف  إل  أع ـ فمسطيوي  وسوري ، أماـ مقر األمـ المتحدة ًرب مديو  ًزة، ورفعوا شعرات تودد بال

 وكتبوا عم  ال فتات  العدواف عم  سوري  اوت اؾ لمقاووف الدولل .
  لمعػدواف   لمعػدواف بػدوا وعػيش  ، و وهتؼ المشاركوف  يا أوبامػا اسػمع اسػمع، الشػعب العربػل مػش حيركػع
المركزيػػ  لمنب ػػ  الشػػعبي ، فػػل كممػػ   بأمػػاف ، و يسػػقط يسػػقط حمػػؼ الوػػاتو . ومػػاؿ نميػػؿ مزهػػر عاػػو المنوػػ 

ألقاهػػػا باسػػػـ القػػػوى المشػػػارك  أو ػػػـ يق ػػػوف إلػػػ  ناوػػػب سػػػوري   الدولػػػ  والشػػػعب ، وشػػػدد مػػػف رفاػػػ ـ لمعػػػدواف 
األمريكػػل ال ػػادؼ إلػػ   تػػدمير سػػوري  وتحويم ػػا إلػػ  سػػاح  امتتػػاؿ مػػذهبل وطػػائ ل لاػػرب المشػػروع القػػومل 

 العربل المساود لممقاوم  ال مسطيوي  .
الػػػب مزهػػػر كافػػػ  أطيػػػاؼ الشػػػعب السػػػوري إلػػػ   الوحػػػدة ورص الاػػػ وؼ لقطػػػع الطريػػػؽ عمػػػ  ا سػػػتعمار وط

األمريكػػػل الغربػػػل وتقسػػػيـ سػػػوري  واػػػرب مشػػػروع ا المقػػػاوـ. معموػػػًا تاػػػامف القػػػوى األربػػػع مػػػع سػػػوري  فػػػل 
مميميًا .  التادي ل ذق المؤامرة المدعوم  ًربيًا وأمريكيًا وا 

أف الشػػػعب ال مسػػػطيول يػػػرفض  و المنوػػػ  المركزيػػػ  لمنب ػػػ  الديمقراطيػػػ عاػػػاـ أبػػػو دمػػػ  عاػػػأكػػػد  مػػػف ن ػػػت
العػػػدواف األمريكػػػل عمػػػ  سػػػوري ، ماػػػػي ا  إف شػػػعبوا ال مسػػػطيول ونميػػػع الشػػػػعوب العربيػػػ  تػػػدرؾ بػػػأف دولػػػػ  
ا حت ؿ اإلسرائيمل ل راال ال مسطيوي  والسوري  والمبواوي  هل المست يد األوؿ مف أي عدواف اارنل عمػ  

 و أي بمد عربل .سوري  أ
 وفل اتاـ التظاهرة سممت القوى الديمقراطي  األربع المذكرة لمكتب األمـ المتحدة بغزة لتسميم ا.
 22/9/1023، ال دس العربي، لندن

 
 في قطاع غزة  أسرة فمسطينية الجئة 5400ست دم عمى حذف  األونرواحماس:  20
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كػػ  حمػػاس الػػدكتور عاػػاـ عػػدواف بػػاف القػػرار واػػن مسػػؤوؿ ممػػؼ ال نئػػيف فػػل حر أ ػػػ وليػػد عػػوض: راـ اهللأ
، يتعمػؽ بػإنراء تقمياػات كبيػرة  األووػروا النديد لوكال  األمػـ المتحػدة إلًابػ  وتشػغيؿ ال نئػيف ال مسػطيوييف 

 مف مستحقل المساعدات التمويوي  بقطاع ًزة فل ال ترة القريب  القادم .
’ األووػػروا‘نئػػيف التابعػػ  لحمػػاس الب بػػاء بػػإف ومػػاؿ عػػدواف فػػل تاػػرين اػػحافل وشػػر عمػػ  مومػػع دائػػرة ال 

، مػػػف اسػػػتحقاؽ المسػػاعدة التمويويػػػ  بكافػػػ  فػػػل مطػػػاع ًػػزة أسػػػرة فمسػػػطيوي   نئػػ  5411سػػتقدـ عمػػػ  حػػذؼ 
أوواع ا، والتل تتـ كؿ ب ب  شػ ور، وواػع ـ اػمف ااوػ   نئػيف ميسػوري الحػاؿ، مبيًوػا أف متوسػط أعػداد 

 ألؼ فرد. 27هذق األسر كمًيا 
أسػػػرة مػػػف مسػػػتحقل المسػػػاعدة التمويويػػػ  ذوي  4211ؼ أوػػػ  سػػػيتـ أياػػػا اػػػمف مػػػرارات الوكالػػػ ، وقػػػؿ وأاػػػا

تحسػػػف ‘البطامػػػ  الاػػػ راء، إلػػػ  البطامػػػ  البياػػػاء، والتػػػل تعػػػد أمػػػؿ فػػػل المحتػػػوى، عمػػػ  اعتبػػػار أف واػػػع ـ 
 ’.فقراء‘، مع إبقائ ـ فل ااو  تاويؼ الوكال  ’ممي 

سػػرة فقػػط سػػيتـ وقم ػػـ مػػف البطامػػ  البياػػاء التاػػوي ي ، إلػػ  البطامػػ  آ ؼ أ 7وأواػػن أوػػ  فػػل المقابػػؿ فػػإف 
الا راء، بحيث تزيػد معػووت ـ، فيمػا أف الوكالػ  وفقػا لمماػادر بػداام ا سػتعمؿ عمػ  ونػود بحػث وتحػٍر عػف 

 العائ ت وفقا لما لدي ـ مف أباث دااؿ بيوت ـ.
مػػف العػػائ ت،  –دو را امريكيػػا  361حػػوالل  –شػػيكؿ  1511وأشػػار عػػدواف إلػػ  أف مػػف لديػػ  داػػؿ أمػػؿ مػػف 

شيقؿ لم رد الواحد، مشددا عمػ  أف هػذا المبمػغ وبزيػادة  311ستكوف مف مستحقل المساعدات، وبمعدؿ داؿ 
عوػػ    ي ػػل فػػل ومتوػػا هػػذا لمعظػػـ متطمبػػات العػػيش الكػػريـ والحانػػات المتووعػػ  والماتم ػػ  ل سػػر. وأكػػد أف 

سػػكاف مطػػاع ًػػزة، عػػاطميف عػػف العمػػؿ، و  يونػػد لػػدي ـ أي ماػػدر بالمئػػ  مػػف  32الوكالػػ  بو سػػ ا تقػػوؿ أف 
 داؿ، وأف حرماف هذق العائ ت مف المساعدات   يستقيـ مع حانت ـ الماس  ل ا.

، تقـو عم  بحث أنراق الباحبوف لدي ا، وأو ا تنػد ’عادل  وش اف ‘وبيف عدواف أف الوكال  تتذرع بأف حسبت ا 
ووقػػػؿ أي أسػػػرة مػػػف مائمػػػ  ألاػػػرى، مووهػػػا إلػػػ  أف النميػػػع يممػػػس فػػػػل و سػػػ ا ماػػػطرة لتاػػػويؼ ال نئػػػيف 

تقمياات ا المتنددة ووايا اموي  لتشػديد الاوػاؽ عمػ  مطػاع ًػزة، بػدً  مػف مسػاودت  فػل ظػؿ األواػاع التػل 
 يعيش.

 22/9/1023، ال دس العربي، لندن
 

سالمية لمدفاع عن 22  األقصى المسجد حماس تدعو إلى هبة عربية وا 
وددت حرك  حماس باإلع ف اإلسرائيمل الرسمل حػوؿ السػماح لممسػتوطويف الي ػود بالاػ ة : تم القدس المح

 فل المسند األما  المبارؾ.
واعتبر الواطؽ باسػـ حركػ  حمػاس فػل تاػرين اػح ل أمػس الب بػاء، أف اإلعػ ف اإلسػرائيمل يوطػوي عمػ  

 .-وفؽ تقديرق-دت ـ   استباح  لممقدسات اإلس مي ، واستا اؼ مشاعر المسمميف وعقي
ودعت الحرك  العالميف العربل واإلس مل مادًة وشعوبًا إل  تحمؿ مسؤوليات  فل موان   ما وا   بػ التطور 
الاطيػػػر  فػػػل حنػػػـ الت ديػػػدات اإلسػػػرائيمي  التػػػل تسػػػت دؼ المسػػػند األماػػػ  المبػػػارؾ، مشػػػّددة عمػػػ  اػػػرورة 

 أداء دورها فل حماي  المسند األما . 48مواام  المواطويف ال مسطيوييف فل القدس وأراال الػ
وفػػل سػػياؽ متاػػؿ، اعتبػػرت حمػػاس أف اسػػتمرار الم اواػػات مػػع الناوػػب اإلسػػرائيمل ومومػػؼ حركػػ   فػػتن  
والسمط  ال مسطيوي  براـ اهلل مف الم اواات  يوفر الغطاء لنرائـ ا حت ؿ؛ عبػر التعػاوف األموػل وتكبيػؿ يػد 

 .-حسب رأي ا-ا  المقاوم  وموع ا مف القياـ بدوره
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 22/9/1023، السبيل، عم ان
 

 فتح تحذر من مخطط إسرائيمي يؤدي إلى ت سيم المسجد األقصى 21

القدس: حذر المتحدث باسـ حرك  فتن احمد عساؼ مف اطػورة الماطػط الػذي توػوي حكومػ  وتويػاهو تو يػذق 
وهو الماطط الذي تسػع  مػف فل األما  المبارؾ، عبر هؤ ء المستوطويف والنماعات الي ودي  المتطرف ، 

ا ل  إسرائيؿ إل  فرض وامػع بػالقوة، يػؤدي إلػ  تقسػيـ أولػ  القبمتػيف وبالػث الحػرميف بػيف المسػمميف والي ػود 
 عم  ًرار الحـر اإلبراهيمل بالاميؿ.

 22/9/1023، األيام، رام اهلل
 

 المحتل الجمعة كتائب األقصى تعمن النفير ضد   23
لنوػػاح العسػػكري لحركػػ   فػػتن  الو يػػر يػػـو النمعػػ  المقبػػؿ البالػػث عشػػر مػػف أعموػػت كتائػػب شػػ داء األماػػ  ا

سبتمبر اد ا حت ؿ اإلسرائيمل عم  وقاط التماس التل سطر الشعب ال مسطيول أعظػـ معػارؾ الػدفاع عػف 
 أرا  ووطو .

الوػابع مػف  ومالت الكتائب فل بياف ادر اليـو الب باء :  إف يـو النمعػ  القػادـ هػو بمبابػ  الاػوء األااػر
 امائروا لنميع وحدات وا يا الكتائب الوائم  لبدء تو يذ العمميات ال دائي  اد العدو الا يوول الغاشـ .

ودعت أبواء الشعب ال مسطيول لممشارك  الواسػع  وال عالػ  فػل ا وت ااػ  الشػعبي  وذلػؾ اػووا لمع ػد ولػدماء 
 ض لمحاو ت الت ويد والتقسيـ.الش داء ولمدفاع عف أراوا وعراوا وأمااوا الذي يتعر 

 22/9/1023، السبيل، عم ان
 

 الحموة مخيم عينفي  قوة "أمن مجتمعي"الفصائل الفمسطينية تشكل  24
تمااػػت ا نتماعػػات التػػل عقػػدت عمػػ  مػػدى أكبػػر مػػف شػػ ريف وواػػؼ الشػػ ر بػػيف ميػػادات : محمػػد اػػالن

مويػػػػ  والعسػػػػكري ، بمشػػػػارك   اواػػػػار اهلل ، القػػػػوى وال اػػػػائؿ الوطويػػػػ  واإلسػػػػ مي  ال مسػػػػطيوي ، السياسػػػػي  واأل
والمناف الشػعبي ، ولنوػ  المتابعػ  فػل ماػيـ عػيف الحمػوة، عػف اإلعػ ف عػف تشػكيؿ  القػوة األمويػ  ال مسػطيوي  

 15عوارًا مف فاائؿ  موظمػ  التحريػر ال مسػطيوي  ، و 21عوارًا، بيو ـ  51المشترك  ، التل يبمغ عديدها 
ل مسػػطيوي   وعشػػرة عوااػػر مػػف القػػوى اإلسػػ مي ، وامسػػ  عوااػػر مػػف  اواػػار عواػػرًا مػػف  تحػػالؼ القػػوى ا

 اهلل .
ماػػادر ال اػػائؿ ال مسػػطيوي  أشػػارت إلػػ  أوػػ   اػػ ؿ الموامشػػات التػػل افاػػت إلػػ  تشػػكيؿ هػػذق القػػوة، لػػـ يػػتـ 

والمطمػوبيف التطرؽ إل  القاايا األموي  الشػائك ، كوو ػا وقاطػًا ا فيػ ، ومو ػا تسػميـ المت مػيف بقاػايا أمويػ  
إل  القااء المبواول، و  إل  مسأل  كي ي  التعاطل مع المم ات األموي  السااو  المتعمق  بتعمير عيف الحموة، 
كبػػؤرة أمويػػ  سػػااو ، فػػل حػػيف أف م مػػ  القػػوة تشػػمؿ رفػػع الغطػػاء عػػف أي ماػػؿ بػػاألمف فػػل الماػػيـ فػػل حػػاؿ 

 توفر رفع الغطاء السياسل.
  هػذق القػوة فػل المرحمػ  الراهوػ  هػل الح ػاظ عمػ   األمػف المنتمعػل  لمماػيـ وأشارت الماادر إلػ  أف وظي ػ

ومػػف م ام ػػا الحاليػػ  حمايػػ  مؤسسػػات األووػػروا، وواػػع وقػػاط حراسػػ  حػػوؿ المػػدارس، وتوظػػيـ السػػير وأعمػػاؿ 
 المرامب .
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ت عدديػ  مػف وأعموت الماادر أف هذق القوة، تعتبر وواة، سيتـ رفػدها وتعزيزهػا  حقػًا، عمػ  مراحػؿ، بإاػافا
ماتمؼ ال اائؿ لتتحوؿ إلػ   مػوة أمويػ  فاعمػ  ومػادرة  فػل المسػتقبؿ ل ػا ميػادة فمسػطيوي  مشػترك ، ولػيس ل ػا 

 ع م  بػ األمف الوطول ال مسطيول ، الذي حؿ مكاف  الك اح المسمن  فل المايـ.
عتبػر أف  ا ت ػاؽ الػذي نػرى عاو القيادة السياسي  فل  موظم  التحرير ال مسطيوي   فل لبواف أبو الوػايؼ، ا

التواؿ إلي  بيف ال اائؿ ال مسطيوي  والقوى اإلس مي  حوؿ وشر القوة األمويػ  دااػؿ ماػيـ عػيف الحمػوة هػو 
إوناز بحد ذات  ب دؼ الح اظ عم  أمف شعبوا دااؿ المايـ . وشدد عمػ  أف  الحانػ  اليػوـ هػل لػدعـ عمػؿ 

ؿ القػوى السياسػي  الوطويػ  واإلسػ مي  ال مسػطيوي  مػف أنػؿ القيػاـ القوة األموي  فل مايـ عيف الحموة مف ا 
 بم ام ا ورفع الغطاء عف المتسببيف بأي أحداث   مامح  لمشعب ال مسطيول بالتورط في ا .

وشددت المنو  اإلع مي  لمقوى وال اائؿ ال مسطيوي  فل عػيف الحمػوة عمػ  أف  ال اػائؿ أعموػت عػف سياسػ  
تناذبػات المبواويػػ . وأوػ  اذا كػػاف هوػاؾ فػرد أو منموعػػ  أفػراد مت مػػيف بقاػايا ومطمػػوبيف الوػأي بػالو س عػػف ال

لمدولػ  المبواويػ  ف ػذا  يعوػػل أف كػؿ الماػيـ مػػت ـ أو متػورط . ومػاؿ مائػد  األمػػف الػوطول ال مسػطيول  اػػبحل 
الت نيػػر، كمػػا أبػػو عػػرب:  إف مايماتوػػا هػػل عوػػواف عودتوػػا وونودوػػا في ػػا مؤمػػت، ووػػرفض اشػػكاؿ التػػوطيف و 

 ورفض ا ست داؼ اإلع مل لمايماتوا .
 22/9/1023، السفير، بيروت

 
 "الجهاد": أمن السمطة يكمل مشروع االحتالل لتصفية الم اومة 25

ات مت حرك   الن اد اإلس مل  األن زة األموي  التابع  لسمط  راـ اهلل باسػت داؼ وم حقػ  واعتقػاؿ عوااػر 
 .المقاوم  فل الا   الغربي 

ومالت الحرك  فل بياف اح ل:  إف أن زة أمف السػمط  تكمػؿ ال نمػ  الشرسػ  التػل تشػ دها الاػ   المحتمػ  
 مف مبؿ ا حت ؿ، عف طريؽ استمرار است داؼ المناهديف والمقاوميف .

وأاافت:  أمػف السػمط  يكمػؿ مشػروع تاػ ي  المقاومػ  فػل الاػ  ، ووحػف أكػدوا مػرارًا وتكػرارًا رفاػوا لم زلػ  
 لتوسيؽ األمول المرفوض ديويًا ووطويًا وأا ميًا .ا

ووػػددت الحركػػ  باسػػتمرار ن ػػاز  األمػػف الومػػائل  فػػل راـ اهلل، اعتقػػاؿ ابوػػيف مػػف عوااػػرها، وهمػػا األسػػيريف 
 المحرريف سانل عطايا وع ء أبو عادي، مطالب  باإلفراج ال وري عو ـ.

 20/9/1023، فمسطين أون الين
 

ري عشرةاعت ال حماس تت هم السمطة ب 26    ن في الضفةمن أنصارها بينهم أسرى محر 
ات مػت حركػ  حمػاس األن ػزة األمويػ  التابعػ  لمسػمط  ال مسػطيوي  باعتقػاؿ واسػتدعاء عػدٍد : راـ اهلل )فمسطيف(

 مف أواار الحرك  فل ماتمؼ مدف الا   الغربي  المحتم .
(، إف أن ػػزة أمػػف السػػمط  9|11ـو الب بػػاء )ومالػػت الحركػػ  فػػل بيػػاف ل ػػا تمقػػت  مػػدس بػػرس  وسػػا  عوػػ  اليػػ

وااػػمت حمػػ ت ا عتقػػاؿ وا سػػتدعاءات بحػػؽ أواػػار حركػػ   حمػػاس  والمػػواطويف ال مسػػطيوييف فػػل ماتمػػؼ 
 محافظات الا  .

وأواػػػحت أف الحمػػػ ت األمويػػػ  التػػػل تو ػػػذها أن ػػػزة السػػػمط  ال مسػػػطيوي  أسػػػ رت مػػػؤارًا عػػػف اعتقػػػاؿ طالػػػب 
يػػ  فمسػػطيوييف مػػف سػػم يت شػػماؿ الاػػ  ، باإلاػػاف  إلػػ  أسػػيريف محػػرريف مػػف نػػامعل فػػل طػػولكـر وسػػت  فت

 سنوف ا حت ؿ اإلسرائيمل فل بيت لحـ والاميؿ نووب الا  ، وآار مف راـ اهلل.



 
 
 

 

 

           21ص                                    1975العدد:                11/9/1023األربعاء  التاريخ:

وفػػػل سػػػياؽ متاػػػؿ، أفػػػادت  حمػػػاس  بػػػأف ن ػػػازي  األمػػػف الومػػػائل  و الماػػػابرات العامػػػ   التػػػابعيف لمسػػػمط  
د كبيػػر مػػف وشػػطاء الحركػػ  مػػف طمبػػ  نػػامعييف وميػػادييف، مػػّددت المحػػاكـ ال مسػػطيوي  يوااػػ ف اعتقػػاؿ عػػد

 التابع  ل ا اعتقاؿ بعا ـ، وفؽ البياف.
 20/9/1023قدس برس، 

 
 لـ"إسرائيل" مصمحة بالتوصل إلى تنسيق مع السمطة أمنيًا واقتصادياً ليبرمان:  27

س لنوػػ  الاارنيػػ  واألمػػف البرلماويػػ  واػػؼ وزيػػر الاارنيػػ  اإلسػرائيمي  السػػابؽ رئػػي: أسػػعد تمحمػػل –الوااػرة 
بػػيف إسػػرائيؿ وال مسػػطيوييف فػػل المػػدى الموظػػور بػػػ   المحػػاو ت لمتواػػؿ إلػػ  تسػػوي  سػػممي  دور ليبرمػػاف نػػأفي
، محػػذرًا مػػف أف امػػؽ ا وطبػػاع بأوػػ  مػػف الممكػػف إونػػاز تسػػوي  اػػ ؿ األشػػ ر السػػبع  المتبقيػػ   ًيػػر وامعيػػ  

 . ئيؿمد يرتد إل  وحر إسرا لمم اواات 
وكػرر ليبرمػاف، المتومػع فػل حػاؿ تبرئػ  المحكمػ  لػ  مػف ت مػ  ال سػاد أف يعػود لمومػع وزيػر الاارنيػ ، موم ػ  

وتػابع  ماي ًا أو    يرى فل األفؽ أي  تسػوي .  أي او ران  القائؿ بأف الم اواات مع ال مسطيوييف لف تبمر 
اػػػمح  فػػػل التواػػػؿ إلػػػ  توسػػػيؽ مػػػع السػػػمط  ليبرمػػػاف فػػػل مقابمػػػ  مػػػع اإلذاعػػػ  العامػػػ  أمػػػس اف إلسػػػرائيؿ م
أمػػا التومعػػات باو رانػػ  عمػػ  المسػػتوى السياسػػل  ال مسػػطيوي  فػػل منػػاليف رئيسػػييف همػػا األموػػل وا متاػػادي، 

 . ف ل ليست وامعي  ألف الظروؼ ليست واان  بعد لمتواؿ إل  تسوي  شامم 
رائيمي  )فػػػل إشػػػارة إلػػػ  رئيسػػػ  طػػػامـ ا وشػػػغاؿ الزائػػػد والمحػػػاو ت لػػػدى أوسػػػاط إسػػػ وااػػػاؼ محػػػذرًا مػػػف أف 

الم اواات وزيرة القااء تسيبل لي ول( لامؽ تومعات كبيرة باحتماؿ التواؿ إل  تسوي  تمي ا ايب  أمؿ مف 
عػػػدـ القػػػدرة عمػػػ  التواػػػؿ إلي ػػػا، سػػػتمس بالتعػػػاوف بػػػيف إسػػػرائيؿ والسػػػمط  ال مسػػػطيوي  فػػػل المنػػػاليف األموػػػل 

عقػػوؿ أف يػػتـ التواػػؿ فػػل ًاػػوف سػػبع  أشػػ ر إلػػ  تسػػوي  المسػػائؿ . وأردؼ أوػػ  مػػف ًيػػر الم وا متاػػادي
مبػػػؿ ال نئػػػيف والقػػػدس والحػػػدود وي وديػػ  إسػػػرائيؿ واوت ػػػاء الاػػػراع، وكم ػػػا مسػػػائؿ بالغػػػ   النوهريػػ  لماػػػراع 

  تحمػؿ أي  وأردؼ أوػ  مػف اػ ؿ اط عػ  عمػ  النػو ت الت اواػي  التػل تمػت حتػ  ا ف، فإو ػا  . التعقيد
، 2117ومؤتمر أوابوليس عاـ  2111ل  ما تـ التواؿ إلي  فل م اواات كامب دي يد عاـ يااؼ إ  نديد

. وكػػرر أف الظػػروؼ ليسػػت  لػػذا فػػإف كػػؿ المحػػاو ت لتسػػريع الم اواػػات بشػػكؿ ماػػطوع محكومػػ  بال شػػؿ 
 . وممووع بث األوهاـ بإمكاف تحقيؽ ذلؾ واان  بعد لمتواؿ إل  تسوي  دائم  

 22/9/1023، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"ليبرمان: هددنا األسد باغتيال  إذا هاجم  28
دور ليبرمػػاف، فػػػل مقابمػػ  أنرت ػػا معػػػ  نػػرئػػيس لنوػػػ  الاارنيػػ  واألمػػف التابعػػػ  لمكويسػػت أفي كشػػؼ :وكػػا ت

الشػػبك  الباويػػ  فػػل اإلذاعػػ  العبريػػ  اليػػـو الب بػػاء، عػػف أف )إسػػرائيؿ( هػػددت باًتيػػاؿ الػػرئيس السػػوري بشػػار 
ماـ بم انم  نب ت ا الداامي  ردًا عم  أي هنوـ أميركل، مرنحا احتماؿ مياـ دمشؽ بت ريب األسد فل حاؿ 

 الس ح الكيميائل إل  حزب اهلل.
وأااؼ ليبرماف:  وعرؼ مدى حساسي  األسد لقاء وظاـ حكم ، لذا وقموا ل  رسال  م ادهػا أوػ  فػل حػاؿ تمػت 

 رة ا ست داؼ .م انم  إسرائيؿ فإو  والمقربيف مو  سيكوووف فل بؤ 



 
 
 

 

 

           23ص                                    1975العدد:                11/9/1023األربعاء  التاريخ:

نػػراءات مت ػػؽ عمي ػػا تاػػمف الػػتامص مػػف السػػ ح  وشػػدد ليبرمػػاف عمػػ  أوػػ  يتونػػب التأكػػد مػػف بمػػورة وظػػـ وا 
الكيميائل السوري وعدـ السماح لموظػاـ السػوري بتاػميؿ العػالـ، م ػددًا بػأف إسػرائيؿ لػف تتػردد فػل إحبػاط أيػ  

 محاول  مف هذا القبيؿ بالقوة.
ميػت، مػف وفل سياؽ متعمؽ باألزم  ا لسػوري  وتػداعيات ا، حػّذر كبيػر معمقػل اػحي    إسػرائيؿ اليػوـ  داف مًر

أف السػػورييف سػػيقت وف أبػػر اإليػػراوييف فػػل تاػػميؿ الم تشػػيف الػػدولييف فػػل حػػاؿ تقػػرر وظػػاـ ت تػػيش دولػػل عمػػ  
 الس ح الكيميائل السوري.

 20/9/1023، فمسطين أون الين
 

 بـالكيميائي السوريتل أبيب تربط النووي اإليراني معاريف:  29
فل ظّؿ المبادرة الروسػي   حتػواء مسػأل  الت ديػد األميركػل بشػّف عػدواف عمػ  سػوريا، عممػت تػؿ : عمل حيدر

عػػف مسػػؤوليف رفيعػػػل   معػػاريؼ أبيػػب عمػػ  واػػع الحػػدث السػػوري فػػل السػػياؽ اإليراوػػل، إذ وقمػػت اػػحي   
ُيببت فقط مػاذا يمكػف أف  كوو    سياد فل إيرافرسال  ل  المستوى، فل تؿ أبيب، تقديرها بأف ما نرى يشّكؿ 

. وتؤكػػد الن ػػات و سػػ ا أّف رئػػيس الػػوزراء  يحاػػؿ فػػل حػػاؿ كػػاف التمػػوين بالايػػار العسػػكري يتمتػػع بالاػػدمي 
بوياميف وتوياهو يرى أّو  كمػا ترانعػت سػوريا ووافقػت عمػ  التوػازؿ عػف ماػزوف األسػمح  الكيميائيػ ، فػل ظػؿ 

ع بادمي ، ب دؼ مطع الطريؽ عم  ال نوـ األميركل عمي ا، فإف ت ديدًا ممابً ، ت ديد عسكري أميركل يتمت
 يتمتع بالادمي ، يمكو  أف يدفع إيراف إل  ومؼ بروامن ا الوووي والموافق  عم  مطالب الغرب.

 22/9/1023، ، بيروتاألخبار
 

 اإلسرائيمية وزارة الخارجيةالمستوطنات تثير أزمة في  الع وبات األوروبية ضد  هآرتس:  10
التل تتمق  ” اإلسرائيمي “أبارت العقوبات التل أعمف ا تحاد األوروبل فرا ا عم  المستوطوات، والمؤسسات 

تمػػػويً  أوروبيػػػًا وتتعامػػػؿ مػػػع المسػػػتوطوات، أزمػػػ  دااػػػؿ وزارة الاارنيػػػ  فػػػل الكيػػػاف، وتبػػػادؿ ات امػػػات بػػػيف 
وبػػرزت هػػذق األزمػػ  بعػػدما  ذير مػػف هػػذق العقوبػػات.المسػػتوييف السياسػػل والدبموماسػػل حػػوؿ ال شػػؿ بعػػدـ التحػػ

أاػػدر زئيػػؼ إلكػػيف وائػػب وزيػػر الاارنيػػ  تعميمػػات بح ػػظ تقريػػر داامػػل شػػمؿ تحقيقػػًا فػػل أسػػباب عػػدـ تومػػع 
 الوزارة لمعقوبات األوروبي ، ورفض استوتانات .

ذي أزاؿ المسػؤولي  ، عف مادر رفيع المستوى مول  إف إلكيف، يعتبػر أف التقريػر، الػ”هآرتس“ووقمت احي   
وحمم ا المستوى السياسل،   يزود أنوب  كافي  لإلا امات فل عمؿ الوزارة، ” اإلسرائيمييف“عف الدبموماسييف 

و  يدرس حاليًا تعييف لنو  اارني  لمتحقيؽ فل المواوع.  وا 
بموماسػػػييف ، أداء الد”هػػػآرتس”وواػػػؼ رئػػػيس وزراء الكيػػػاف بويػػػاميف وتويػػػاهو فػػػل انتماعػػػات مغمقػػػ ، وفقػػػًا ؿ

 ”.اإلا اؽ األكبر الذي اادف  ا ؿ الب بيف عامًا األايرة“فل هذق القاي  بأو  ” اإلسرائيمييف“

 22/9/1023، الخميج، الشارقة
 

 1023-1021العام المالي خالل  %4بنسبة  سجمت عجزاً  "إسرائيل"ميزانية  12
أار مف مساء ا بويف عف ترانع العنز محمد ابيا : أعموت وزارة المالي  اإلسرائيمي  فل ومت مت –القدس 

، 2113-2112مػف إنمػالل الوػات  المحمػل اإلنمػالل اػ ؿ العػاـ المػالل المااػػل  %4الحكػومل إلػ  وحػو 



 
 
 

 

 

           24ص                                    1975العدد:                11/9/1023األربعاء  التاريخ:

مػايو/ ’شػ ر’وهل وسب  نيدة إذا ما موروت بالتومعات التل أطمق ػا وزيػر الماليػ  اإلسػرائيمل يػائير  بيػد اػ ؿ
 أيار الماال.

 ؿ نمسػػ  لمنمػػس الػػوزراء فػػل مايو/أيػػار المااػػل أف تاػػؿ وسػػب  العنػػز مػػف الوػػات  وكػػاف  بيػػد مػػد تومػػع اػػ
، فػػل أعقػػاب ترانػػع الومػػو ا متاػػادي مػػف ن ػػ ، واوا ػػاض القػػوة الشػػرائي  %9المحمػػل اإلنمػػالل المسػػت دؼ 

 وبمػغ الوػات  المحمػل اإلنمػالل وترانع بق  المست مؾ مػف ن ػ  أاػرى اػ ؿ الشػ ور السػت  األولػ  مػف العػاـ.
مميػار دو ر(، فيمػا  276مميار شيكؿ إسرائيمل ) 993أكبر مف  2113-2112ا ؿ السو  المالي  المااي  

مميػار  25مميػار دو ر، فػل الومػت الػذي كاوػت فيػ  التومعػات تبمػغ  11بمغت ميم  العنز الحكومل أكبر مف 
 دو ر.

ـ مف ارت اع مؤشػرات ًػ ء المعيشػ  فػل السػوؽ اإلسػرائيمي  ، وفػرض اػرائب نديػدة ورفػع أاػرى، وعم  الًر
مميػار دو ر( عػف السػو  الماليػ  ال ائتػ  لعػاـ  14مميػار شػيكؿ ) 51إ  أف الوات  المحمل سنؿ ارت اعًا بقيمػ  

، حيث أدى رفع الارائب إل  تحقيؽ إيرادات اريبي  مرت ع ، بحسب أسػتاذ ا متاػاد فػل 2112 – 2111
 نامع  حي ا االد العممل.

ل ا ؿ اتااؿ هات ل مع وكال  األوااوؿ ل وبػاء أف تقػدـ الحكومػ  اإلسػرائيمي  اػدمات ووعيػ  ويتومع العمم
ـ مػف المظػاهرات التػل شػ دت ا  لممواطويف اإلسرائيمييف، الذيف استوزفت نيوب ـ مػف دفػع الاػرائب، عمػ  الػًر

لعنػز الحكػومل الػذي شوارع تؿ أبيب ا ؿ ومت سابؽ مف العاـ الناري، فقػد مممػت هػذق األمػواؿ مػف وسػب  ا
 مف الوات  المحمل. %6.8( وحو 2112 – 2111بمغ ا ؿ السو  المالي  )

إ  أف تقػػارير إسػػرائيمي  وشػػرت اػػباح الب بػػاء أشػػارت إلػػ  اػػرورة رفػػع ميزاويػػ  الػػدفاع واألمػػف اػػ ؿ العػػاـ 
اػػ  ل ػػا فػػل الماا’مميػػار 21مميػػار دو ر بػػدً  مػػف  24عمػػا هػػل عميػػ  ا ف لتاػػبن  %21المقبػػؿ بوسػػب  

 موازو  العاـ الناري، وهو األمر الذي يعتبر أولوي  عف تقديـ ادمات لممواطويف.
وطالبػػت أاػػوات فػػل الكويسػػت اػػ ؿ آاػػر نمسػػ  عقػػدت األسػػبوع المااػػل باػػرورة ا ػػض الاػػرائب عمػػ  

  ، واػػػريب  القيمػػػ  الماػػػاف  )المشػػػتريات( البالغػػػ%4.5اإلسػػػرائيمييف، اااػػػ  اػػػريب  الػػػداؿ التػػػل تبػػػدأ مػػػف 
، إاػػاف  إلػػ  اػػريب  السػػمع الكماليػػ  التػػل ارت عػػت اػػ ؿ ومػػت سػػابؽ مػػف شػػ ر يوليػػو/ تمػػوز المااػػل 18%

 .%51بوسب  وامت إل  
وتومعػػت وزارة الماليػػ  أف ياػػؿ إنمػػالل الوػػات  المحمػػل مػػع و ايػػ  السػػو  الماليػػ  الناريػػ ، والتػػل توت ػػل و ايػػ  

مميػػار دو ر(، مػػع وسػػب  عنػػز تاػػؿ إلػػ   286مل )تريميػػوف شػػيكؿ إسػػرائي 1.13، وحػػو 2114’يوويػػو/حزيراف
 مميار دو ر. 11، أي وحو 3.5%

تتومػػع وزارة الماليػػ  اإلسػػرائيمي  أف تبمػػغ وسػػب  العنػػز اػػ را بالمئػػ ، مػػع بػػدء داػػوؿ  2116ومػػع و ايػػ  العػػاـ 
 ، أهم ػا تركيػا اإليرادات المالي  الواتن  عف إوتاج الغػاز الطبيعػل وبيعػ  لعػدد مػف األسػواؽ العربيػ  واألوروبيػ

يطاليا.  ومبرص وا 
وبمغػػت حاػػ  الزراعػػ  واػػواع  األدويػػ  والاػػواعات التكوولونيػػ  المتطػػورة والتكوولونيػػا العسػػكري  واػػواع  

مميػػػار دو ر(، بيومػػػا واػػػمت  121.5مػػػف الوػػػات  المحمػػػل اػػػ ؿ العػػػاـ المااػػػل ) %44األسػػػمح  مػػػا وسػػػبت  
 مميػػار دو ر. 33الوػػات  المحمػػل اإلنمػػالل، أي وحػػو مػػف  %12اػػادرات المسػػتوطوات الاػػواعي  والزراعيػػ  

مميػػػار  38.8مميػػػار شػػػيكؿ ) 141مػػػف ن ػػػ  أاػػػرى بمػػػغ منمػػػؿ اإليػػػرادات الاػػػريب  موػػػذ مطمػػػع العػػػاـ الحػػػالل 
مميػار دو ر( اػ ؿ و ػس ال تػرة مػف العػاـ المااػل، بيومػا واػؿ  35.8مميار شيكؿ ) 129دو ر(، مقارو  بػ 

 مميار دو ر. 68( وحو 2113 – 2112سرائيمي  ا ؿ السو  المالي  )إنمالل إيرادات الارائب اإل



 
 
 

 

 

           25ص                                    1975العدد:                11/9/1023األربعاء  التاريخ:

ويبمػػػغ عػػػدد سػػػكاف إسػػػرائيؿ حسػػػب آاػػػر إحاػػػائي  اػػػادرة عػػػف مكتػػػب اإلحاػػػاء المركػػػزي اإلسػػػرائيمل و ايػػػ  
مميوف وسم ، بما فل ذلؾ سكاف المستوطوات )التنمعات السكاوي  المقامػ   8.11يوويو/ حزيراف ال ائت وحو 

 ا   الغربي .عم  اراال ال
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نػػزء مػػف الوبػػائؽ السػػري  المتعمقػػ    تحريػػر موػػذ أعػػواـ، دأبػػت الرمابػػ  العسػػكري  اإلسػػرائيمي  عمػػ  : محمػػد بػػدير

ي  ل ا. ومػد ح ػؿ هػذا العػاـ، أياػًا، بالكشػؼ عػف عػدد عشي  كؿ ذكرى سوو  1973عاـ   يوـ الغ راف بحرب 
م ػـ مػف الوبػػائؽ تتاػمف بمعظم ػػا ت ااػيؿ ميداويػػ  حػوؿ سػير المعػػارؾ عمػ  النب تػػيف السػوري  والماػػري . 
ولعؿ األبرز في ػا هػو مػا كتبػ  العميػد السػابؽ فػل شػعب  ا سػتابارات العسػكري ، أهػاروف لبػراف، وأمػاط المبػاـ 

  حوؿ سير المعارؾ كاف يرفع ا هػو ورئػيس الموسػاد فػل حيوػ  تسػ ل زاميػر، إلػ  الممػؾ في  عف تقارير يومي
 األردول ب دؼ الحيمول  دوف اتااذق مرارًا با واماـ إل  الحرب حمي ًا لسوريا ومار. 

لمحػػرب التػػل ُح ػػرت فػػل   اإلونػػازات ا سػػتاباري  مػػف الدرنػػ  األولػػ  وفػػل إطػػار تسػػميط الاػػوء عمػػ  بعػػض 
سػػػرائيمل بواػػػ  ا اإلا ػػػاؽ ا سػػػتاباري األكبػػػر فػػػل تػػػاريخ إسػػػرائيؿ، رأى لبػػػراف، فػػػل مقػػػاؿ وشػػػرت  الػػػوعل اإل
أحػد أهػـ هػذق اإلونػازات هػو التقػدير بػأف األردف لػف يواػـ إلػ  الحػرب، وكػذلؾ  ، أف  إسرائيؿ اليوـ احي   

 .  لسويسالمعمومات التل أوذرت بشكؿ مسبؽ عف اوتقاؿ فرمتل مدرعات ماريتيف مف شرمل مواة ا
ما لـ يعرف  النم ور اإلسرائيمل هو أف الذي  ويايؼ الاابط الكبير فل شعب  ا ستابارات، فل حيو ، أف 

ساعد ا ستابارات عم  التواؿ إل  هذا التقدير كاوت التقارير اليومي  التػل وقمواهػا أوػا ورئػيس الموسػاد فػل 
ورات ػا بػدافع عػدـ وموعػ  فػل إًػراء ا واػماـ حيو ، تس ل زامير، إل  الممؾ حسػيف حػوؿ مسػار الحػرب وتط

حػيف اػدؽ التقػارير الكاذبػ  التػل أرسػم ا إليػ  الػزعيـ الماػري  1967إلي ا وتكرار الاطػأ الػذي ارتكبتػ  عػاـ 
نمػػػاؿ عبػػػد الوااػػػر، ونػػػاء في ػػػا أف النيشػػػيف الماػػػري واألردوػػػل يسػػػحقاف النػػػيش اإلسػػػرائيمل. وبوػػػاء عمػػػ  

لمسػاعدة السػػورييف،  41ذ الممػػؾ حسػيف مػرارًا متوازوػػًا، أي إرسػاؿ المػواء المػػدرع التقػارير التػل مػػدمواها لػ ، اتاػ
 .  عشي  اوت ائ ا 61وذلؾ فل اليـو السادس لمحرب، وكذلؾ إرساؿ المواء 

أمػػا فػػل مػػا يتعمػػؽ باإلوػػذار الػػذي ون ػػ  الممػػؾ حسػػيف اػػ ؿ لقائػػ  برئيسػػ  الػػوزراء ًولػػدا مئيػػر، فػػل الاػػامس 
مبؿ وحو عشرة أياـ مف اود ع الحرب، والذي حذر فيػ  مػف تاطػيط كػؿ مػف سػوريا  والعشريف مف أيموؿ، أي

ومار لشف حرب عم  إسرائيؿ فل موعد مريب، ف  يعدق النوراؿ لبراف مف امف األاطاء الكبػرى. ويعػزو 
إف النػػيش  لبػػراف ذلػػؾ إلػػ  حقيقػػ  أف الممػػؾ األردوػػل و سػػ  تح ػػظ بشػػأف واػػعي  النػػيش مقتبسػػًا عوػػ  مولػػ  

وري مونود فعً  فل حالػ  ن وزيػ  وفػل واػعي  توبػب لم نػوـ، لكػف   أحػد يعمػـ مػاذا يعوػل ذلػؾ. يونػد الس
 . لدي شكوؾ، و  يمكف أحدًا أف يكوف وابقاً 

 22/9/1023، االخبار، بيروت
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سوريا وس ح ا الكيميائل، ولكف مف المعروؼ أف سوريا ليسػت الوحيػدة التػل شغمت الو يات المتحدة العالـ ب

تمتمػػؾ ذلػػؾ الوػػوع مػػف أسػػمح  الػػدمار الشػػامؿ فػػل الشػػرؽ األوسػػط، ومػػد تاطت ػػا إسػػرائيؿ بكبيػػر مػػف األسػػمح  
 الكيميائيػػ  والبيولونيػػ  إلػػ  الووويػػ . وربمػػا   يونػػد أي دليػػؿ مممػػوس عمػػ  امػػت ؾ إسػػرائيؿ لترسػػاو  أسػػمح 
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تؤكػد أف الدولػ  العبريػ  بوػت   سػل آي إيػ  كيميائي ، ولكف وبيق  كش ت مؤارًا لوكال  ا ستابارات األميركي  
 ترساوت ا الكيميائي  الااا  موذ أكبر مف ب ب  عقود.

ـ مػػػف التقػػػارير الموشػػػورة عػػػف امػػػت ؾ إسػػػرائيؿ لماػػػزوف مػػػف األسػػػمح  الكيميائيػػػ  والبيولونيػػػ ، إ  أف  وبػػػالًر
بقل عم  البحوث وأعماؿ التطوير التل تقـو ب ا الحكومػ  اإلسػرائيمي  فػل مركػز األبحػاث البيولونيػ   التركيز

كيمومترًا نووب تؿ أبيب(. ولذلؾ، فإف وبيق  وكال  ا ستابارات التل تعود  21السري فل موطق  ويس زيووا )
 . فوريف بوليسل ، مد تكوف الدليؿ األموى عم  ذلؾ، بحسب ما وقمت منم  1983إل  العاـ 

احتمػػاؿ  عػػف  1982وبحسػػب الوبيقػػ  ا سػػتاباراتي ، فػػإف األممػػار ا اػػطواعي  األميركيػػ  كشػػ ت فػػل العػػاـ 
ونود موشأة لتاويع األسمح  الكيميائيػ  وموشػأة تاػزيف فػل موطقػ  التاػزيف الحساسػ  فػل ديمووػا فػل الوقػب. 

 . كيميائي كما يعتقد بونود ماوع ااص متطور ندًا لتاويع األسمح  ال
فل ومت   وستطيع تأكيد امت ؾ إسرائيؿ ألسمح  كيميائي  ماتم ، إ  أو  هواؾ مؤشرات  وتايؼ الوبيق  او  

عدة تنعموا وعتقد أو ـ يمتمكوف ًاز أعاػاب بتػأبير دائػـ وآاػر بتػأبير ًيػر دائػـ، فاػً  عػف ًػاز الاػردؿ، 
از مكافح  الشغب، وكم ا مابم  لموقؿ  . ًو

، فإف الغاز دائـ التأبير ليس وااحًا ما هو ووع ، إوما الغاز مف دوف تأبير دائػـ ف ػو  وريف بوليسلف ووفقًا لػ
وبحسب التقديرات ا ستاباراتي ، التل أبمػغ ب ػا البيػت األبػيض، فػإف الوكالػ  شػككت فػل ونػود تمػؾ  الساريف.

وتبػػػيف الوبيقػػػ  أف وكالػػػ   األسػػػمح  لعقػػػود عػػػدة، واف الحكومػػػ  األميركيػػػ  التزمػػػت الاػػػمت حػػػوؿ المواػػػوع.
ا سػػػتابارات كاوػػػت عمػػػ  عمػػػـ بتنػػػارب إسػػػرائيؿ الكيميائيػػػ  فػػػل بدايػػػ  السػػػبعيويات، عوػػػدما كشػػػ ت ماػػػادر 
استاباري  عف إط ؽ إسرائيؿ لتنارب أسمح  كيميائي ، ااواًا ًاز األعااب. ومد أنريت التنػارب فػل 

، 1973ائيؿ سرعت مػف أبحاب ػا بعػد حػرب العػاـ احراء الوقب. ولكف التقدير ا ستاباري يشير إل  أف إسر 
فػػػل موطقػػػ   1976حيػػث أف ا سػػػتابارات األميركيػػػ  كشػػػ ت عػػػف تنػػػارب إسػػػرائيمي  فػػػل كػػػاووف البػػػاول العػػػاـ 

 الوقب.
، فإف مراءة اور األممار ا اطواعي  تبيف أف مومع تازيف األسمح  الكيميائي  يقع  فوريف بوليسل وبحسب 

 كيمومترًا عف ًرب ديمووا. 16فل مري  تبعد حوالل 
 22/9/1023، السفير، بيروت
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عمقػػت شػػرك  الاطػػوط النويػػ  اإلسػػرائيمي   العػػاؿ  رح ت ػػا إلػػ  موتنػػع  إيػػ ت  : أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػ  

وسػػػبؽ أف    نديػػػدة ألسػػباب أمويػػ ، كمػػا أفػػػاد ماػػدر رسػػمل.السػػياحل وموػػ ، باوتظػػار تحديػػػد مسػػارات نويػػ
 تعرات  إي ت  لاواريخ عدة، أطمقت مف شب  نزيرة سيواء الماري .

ومػػػاؿ ماػػػدر رسػػػمل ل ػػػراوس بػػػرس، طالبػػػًا عػػػدـ ذكػػػر اسػػػم ، إف  العػػػاؿ مػػػررت تغييػػػر طرم ػػػا النويػػػ  باتنػػػاق 
يمل أف  الطيػػاريف ًيػػػر مػػدربيف بعػػد عمػػػ  وأواػػػحت هيئػػ  الطيػػراف المػػػدول اإلسػػرائ إيػػ ت، ألسػػباب أمويػػ  .

 المسارات النديدة، لذلؾ فامت الشرك  ومؼ رح ت ا فل هذا ا تناق .
 وماؿ المتحدث باسـ هيئ  الطيراف المدول أف  الشركتيف األارييف، اسراير واركيا، لـ تمغيا رح ت ما . 

 22/9/1023، الحياة، لندن
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ذكػػػرت القوػػاة العبريػػ  الباويػػ ، مسػػػاء اليػػـو الب بػػاء، أف إسػػػرائيؿ  :ترنمػػ  اااػػ  لػػػػ القػػدس دوت كػػوـ -ًػػزة 
( فل سػنف Xتوامت مؤارا  ت اؽ مع عائم  العميؿ  بف زاينر  الذي عرفت مايت  باسـ العميؿ الموتحر )

، يقاػػل بتعوياػػ ا مبمغػػا مػػف المػػاؿ مقابػػؿ عػػدـ التقػػدـ بػػأي ماػػايا ماػػائي  اػػد الحكومػػ  أيػػالوف موػػذ أشػػ ر
 ا سرائيمي .

 2.4م ييف شيك ، حيث سيدفع العاـ الناري ل ا  4ووفقا لمقواة، فإف  ا ت اؽ يقال بتعويض العائم  بمبمغ 
 ألؼ شيكؿ كؿ سو  . 411مع عم  أربع دفعات ا ؿ األربع سووات المقبم  بوا 1.6مميوف شيكؿ، ومف بـ 

 22/9/1023، ال دس، ال دس
 

 نالتح يق باستشهاد باسم أبو رحمة خالل مظاهرة ضد الجدار في قرية بمعي يغمقاالحتالل  16
المواء داول عي روول، إً ؽ ممؼ التحقيؽ ” اإلسرائيمل“مرر ما يسم  المدعل العاـ العسكري : )يو بل آي(

إاػابت  بقوبمػ  ًػاز مسػيؿ لمػدموع أطمق ػا أحػد نوػود ا حػت ؿ اػ ؿ مظػاهرة باستش اد باسـ أبو رحم  نراء 
” بتسػيمـ“ومػاؿ بيػاف لموظمػ   اد الندار فل مري  بمعيف فل الا   الغربي  مبػؿ أربػع سػووات وواػؼ السػو .

ل، لحقوؽ اإلوساف إف عي روول اتاذ مرارق بإً ؽ ممؼ التحقيؽ فػل و ايػ  يوليػو/ تمػوز المااػ” اإلسرائيمي “
لكػػف تػػـ إبػػ غ المحكمػػ  العميػػا بػػالقرار مػػؤارًا فقػػط، وفػػل إطػػار رد تػػـ تسػػميم  لممحكمػػ  عمػػ  ا لتمػػاس الػػذي 
مدمت  ابحي  أبو رحم ، والدة الش يد. وأاػاؼ أف أبػو رحمػ ، أاػيب بقوبمػ  ًػاز مسػيم  لمػدموع فػل اػدرق 

وتػػابع  ر فيػديو وبقػت الحػدث.اػ ؿ مظػاهرة اػد النػدار ال ااػؿ فػل مريتػ  بمعػيف، وأف ب بػ  أشػرط  تاػوي
تببػت أف أبػو رحمػ  توانػد فػل الناوػب الشػرمل مػف النػدار، ولػـ يتاػرؼ بعوػؼ “البياف أف أشرط  التاػوير 

ولـ يشكؿ اطرًا عم  النوود بأي شكؿ، وأظ ر تحميؿ ابراء لشريط ال يديو أف إط ؽ موبمػ  الغػاز تػـ بشػكؿ 
ووفقػػًا لمموظمػ  الحقوميػػ   ”.اإلسػرائيمل“التػػل واػع ا النػػيش  ”مباشػر باتناهػ ، ا فػػًا لتعميمػات إطػػ ؽ الوػار

  “فإف الويابػ  العامػ  لػـ تػذكر فػل ردهػا األسػباب التػل دفعػت إلػ  إًػ ؽ ممػؼ التحقيػؽ باسػتبواء القػوؿ إوػ  
توند أدل  كافي ، بالقدر المطموب نوائيًا، مف أنؿ اتااذ إنراءات ماائي  اد أي مف النوود الاالعيف فل 

 ”.   الحدث

 22/9/1023، الخميج، الشارقة
 

 ال دسشرقي ترجئ البت  في مصادرة أمالك أهالي الضف ة في  اإلسرائيمية لعميااالمحكمة  17
وظػػرت المحكمػػ  العميػػا اإلسػػرائيمي  يػػـو أمػػس، الب بػػاء، فػػل ماػػي  اسػػتي ء مػػا يسػػم  بػػػ حارس : ػػػرب48عػػػػ

  ل مسػػطيوييف مػػف سػػكاف الاػػ   الغربيػػ . ومػػد تطرمػػت أمػػ ؾ الغػػائبيف  عمػػ  أمػػ ٍؾ فػػل القػػدس المحتمػػ  تابعػػ
المحكم  إل  النواوب المبدئي  فػل ماػّي  تطبيػؽ مػاووف أمػ ؾ الغػائبيف فػل القػدس الشػرمي  بشػكؿ عػاـ، مبػؿ 

وطرحػػت المحاميػػ  سػػ اد بشػػارة مػػف  أف ترنػػا البػػت فػػل ماػػادرة أمػػ ؾ أهػػالل الاػػ   فػػل القػػدس المحتمػػ .
دور فيمدماف أماـ المحكم  اإلشػكاليات القاػائي  فػل تطبيػؽ القػاووف فػل  القػدس مركز  عدال   والمحامل أفيغ

الشرمي   كوو ا موطق  محتم ، وبالتالل شدد المحامّياف عم  توامض هذا القاووف مع القاووف الدولل اإلوساول. 
فػػل سػػياؽ  1951كمػػا أشػػار المحاميػػاف بشػػارة وفيمػػدماف إلػػ  اإلشػػكاؿ فػػل تطبيػػؽ مػػاووف إسػػرائيمل ُسػػّف عػػاـ 

 ، ويعتبػر أاػحاب ا محميػيف بمونػب القػاووف الػدولل.1967ماووول وتاريال معّيف، عم  أراض احتمت عػاـ 
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كما ادع  مركز  عدال   أماـ المحكم  أف فرض القاووف عم  أم ؾ فمسطيويل الا   فل القدس فقػط، دوف 
ؿ، يػػدؿ عمػػ  األهػػداؼ الحقيقّيػػ  فراػػ  عمػػ  أمػػ ؾ سػػكاف مسػػتوطوات الاػػ   الغربيػػ  الوامعػػ  دااػػؿ إسػػرائي

 الكامو  وراء تطبيؽ القاووف.
هػػذا ومػػد طمبػػت المحكمػػ  مػػف مركػػز  عدالػػ   أف يقػػّدـ ون ػػ  وظػػرق فػػل مسػػأل  ماوووّيػػ  تتعمػػؽ بإمكاوّيػػات مػػرار 
المحكم ، وهل إف كاف ينب إلغػاء الماػادرات التػل مػد تّمػت حتػ  ا ف إذا مػا مػررت المحكمػ  موػع تطبيػؽ 

القػػدس، أي أف ُيطبػػؽ القػػرار بػػأبٍر رنعػػّل أيًاػػا، أـ يقتاػػر القػػرار عمػػ  موػػع الماػػادرة مسػػتقبً ، القػػاووف فػػل 
ر أف مركز  عدال   كاف مػد كُيذ وسيقّدـ عدال  ون   وظرق القاوووّي  فل هذا المواوع ا ؿ األسابيع القادم .

ذلػؾ وظػًرا لمنواوػب المبدئّيػ  التػل يتاػمّو ا مّدـ طمًبا ل واماـ لمبػّت فػل هػذا الممػؼ باعتبػارق ابيػًرا ماوووًيػا، و 
الممؼ. هذا ومد ناء فػل ورمػ  المومػؼ التػل مػدمت ا المحامّيػ  سػ اد بشػارة مػف عدالػ  أف المومػؼ الػذي مّدمػ  
المستشػار القاػائل لمحكومػ ، والػذي ياػادؽ عمػ  تطبيػؽ القػاووف فػل القػدس الشػرمّي ، ُيعتبػر تغييػًرا لمواػػع 

ات السويف، والػذي دعمػ  المستشػاروف القاػائيوف السػابقوف لمحكومػات اإلسػرائيمّي  موػذ الراهف القائـ موذ عشر 
، وبمونبػ  ُيموػع تطبيػؽ القػاووف عمػ  أمػ ؾ أهػالل الاػ   الغربّيػ  المونػودة 1967احت ؿ القػدس فػل العػاـ 

 فل القدس المحتم .

 22/9/1023، 48عرب 
 

 األقصىالمسجد قتحام من خطورة الدعوات اليهودية ال يحذ رمفتي ال دس  18
حػذر الم تػل العػاـ لمقػدس والػديار ال مسػطيوي  الشػيخ محمػد حسػيف، مػف الػدعوات اإلسػرائيمي  : القدس المحتمػ 

حكػػاـ السػػيطرة الي وديػػ  عميػػ ، والتػػل كػػاف آارهػػا دعػػوة م ػػوض  المتزايػػدة  متحػػاـ المسػػند األماػػ  المبػػارؾ وا 
في ػػػا بحػػؽ الي ػػػود بالاػػ ة دااػػػؿ األماػػ  باعتبػػػارق مػػػف  شػػرط  ا حػػػت ؿ يوحوػػاف داويوػػػو والتػػل ادعػػػ  زوراً 

ومػػاؿ الشػػيخ حسػػيف فػػل بيػػاف لػػ  تمقػػت  مػػدس بػػرس  وسػػا  عوػػ ، اليػػـو الب بػػاء  سػػاحات  ال يكػػؿ المزعػػوـ .
(،  إف التاػريحات وا سػػت زازات والممارسػػات التػػل تقػػـو ب ػػا سػػمطات ا حػػت ؿ اػػد المقدسػػات وعمػػ  9|11)

اوت اكػػات اطيػػرة نػػدًا   سػػّيما تمػػؾ التػػل تاػػدر عػػف المسػػتوى األموػػل الػػذي  رأسػػ ا المسػػند األماػػ ، هػػل
يسيطر عم  مدااؿ المسند األما  المبارؾ ، محذرًا مف عوامب السكوت عف هذق الػدوات  التػل تحمػؿ فػل 

 بواياها ووايا اطيرة اد المقدسات ، حسب رأي .
20/9/1023، قدس برس  

 
 "اليهودية الكنوز"عالمي الذي حظي ب  خبر اإل تحذر من الترويج األقصى"مؤسسة " 19

 اإلع مػػلالواسػػع  والػػرواج  األفعػػاؿمػػف حنػػـ ردود ” لمومػػؼ والتػػراث األماػػ مؤسسػػ  “حػػذرت : اوػػس ًوػػايـ
مف الع د البيزوطل الذي تداولت  وسائؿ ا عػ ـ العبريػ  أمػس ” الكووز الي ودي  “الكبير الذي حظل ب  ابر 

العبػور عمي ػا اػ ؿ أعمػاؿ  اإلسػرائيمي ا يسم  بسػمط  اُ بػار التابعػ  لممؤسسػ  والذي ادع  باحبو ا بار فيم
متػػرا مػػف حػػائط  51تحديػػدا فػػل موطقػػ  القاػػور ا مويػػ  وعمػػ  بعػػد  األماػػ الح ريػػات فػػل محػػيط المسػػند 

 البراؽ .
ويػػاميف ب اإلسػػرائيملأف رئػػيس الػػوزراء  إلػػ  11/9/2113وأشػػارت المؤسسػػ  فػػل بياو ػػا الاػػادر يػػـو الب بػػاء 

، ”الكوػوز“عبورهػا عمػ  هػذق  وادعػتاييمت مزار التل أشرفت عم  عمميات الح ػر  د.وتوياهو هاتؼ شاايا 
وأعػػرب ل ػػا عػػف تقػػديرق الكبيػػر وشػػكرق النزيػػؿ لمػػا مامػػت بػػ  مػػف عمػػؿ تػػاريال عظػػيـ حسػػب مولػػ . وأاػػاؼ 
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بػاط الشػعب الي ػودي بمديوػ  تؤكػد ارت األرضاف الحديث يدور عف ومائع تاريايػ  عمػ  ”وتوياهو فل مكالمت  
القدس وأرا  وتراب ، والشمعداف الي ودي والرموز الديوي  التل تـ العبور عمي ا ك يمػ  باظ ػار ماهيػ  الشػعب 

 عم  حد مول .” الي ودي 
 اإلسػ مي إف الغطػاء والػدعـ الكامػؿ الػذي مدمػ  وتويػاهو لمػف يقػـو يتزييػؼ ا بػار ” مؤسسػ  ا ماػ “ومالت 

المبػػارؾ يؤكػػد مػػا تػػـ التحػػذير موػػ  سػػابقا مػػف اسػػت داؼ أذرع  األماػػ ربيػػ  فػػل القػػدس والمسػػند والحاػػارة الع
لمديو  القدس وهذا بحد ذات  أمر يحتاج ال  تحرؾ اس مل وعربػل يميػؽ  اإلس مي ا حت ؿ لمتاريخ وال وي  

 ايؿ.والعربل األ اإلس مليح ظ لمقدس تاريا ا وتراب ا   اإلسرائيميبمستوى التحركات 
20/9/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   

 
 األقصىالمسجد ال دس و  ضد   اإلسرائيمية تستنكر االنتهاكات "األقصىعمارة " 30

 ـ ناء في : 2113-9-11أادرت مؤسس  عمارة األما  والمقدسات بياوا يوـ الب باء 
تقػوـ ب ػا مػوى األمػف والتػل تشنب مؤسسػ  عمػارة األماػ  والمقدسػات ممارسػات المؤسسػ  ا حت ليػ  التػل ”

حػػؽ الي ػػود فػػل  إلػػ الداعيػػ  ” يوحوػػاف داوػػوف“التاػػريحات الاػػادرة عػػف مائػػد شػػرط  ا حػػت ؿ  آارهػػاكاوػػت 
واعتبػػرت مؤسسػػ  عمػػارة األماػػ   الاػػ ة بالمسػػند األماػػ  المبػػارؾ كي مػػا شػػاءوا ووفػػؽ األومػػات المحػػددة،

حيػػث أف ا متحامػػات سػػتكوف  اػػ  المبػػارؾ،والمقدسػػات هػػذق التاػػريحات وػػاموس اطػػر بحػػؽ المسػػند األم
 بغطاء رسمل حكومل احت لل مما يدلؿ عم  وي  ا حت ؿ المبيت  بتقسيـ المسند األما  المبارؾ.

وفل سياؽ متاػؿ اسػتوكرت المؤسسػ  دعػوات المتطػرفيف بالسػماح ل ػـ بػداوؿ المسػند األماػ  يػـو السػبت 
إلػػػ  امتحػػػاـ األط ػػػاؿ ” ال يكػػػؿ المزعػػػوـ“عػػػوات موظمػػػات ،ود” عيػػػد الغ ػػػراف الي ػػػودي“القػػػادـ الػػػذي ياػػػادؼ 

مامػػ  حاػػص تعميميػػ  سػػادس أيػػاـ عيػػد العػػرش الي ػػودي يػػوـ الب بػػاء القػػادـ  والعػػائ ت لممسػػند األماػػ  ،وا 
.،وتأتل هذق الدعوات فل ظؿ امتحامات كبيرة مف مبؿ المستوطويف لممسند األماػ  المبػارؾ 24-9-2113

 مستوطف بحراس  مف شرط  ا حت ؿ. 151قارب ،حيث سنؿ اليـو امتحاـ ما ي
20/9/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   

 
 

ل مدن فمسطينيي  اإلسرائيميالجيش  32  إلى معسكرات تدريب لحروب  المست بمية 48يحو 
فل مديوػ  الطيبػ  فػل المبمػث النوػوبل الوامعػ  وسػط فمسػطيف المحتمػ   أفاؽ ال مسطيويوف: سميـ تاي  - الطيب 
فقػػد اوتشػػر مئػػات  ، مػػذعوريف عمػػ  اػػوت ا ليػػات العسػػكري  اإلسػػرائيمي  التػػل امتحمػػت البمػػدة لػػيً .48عػػاـ 

 النوود فل شوارع ا وحارات ا وأزمت ا، وبعا ـ كاف بيدق ارائط تتامف تاويًرا نوًيا لموازؿ البمدة وشوارع ا
يتحرؾ النوود عم  أساس ا، فيما اوبطن آاروف عم  األرض وبيف الموػازؿ فػل واػع متػالل، وسػط أاػوات 

 ال واتؼ ال سمكي  )الماشير بالعبري ( التل يحمم ا النوود ويتمقوف مف ا ل ا التعميمات مف مادت ـ.
يمقراطي  لمس ـ والمساواة: إمداـ استوكر الوائب العربل فل البرلماف اإلسرائيمل محمد برك ، رئيس النب   الدو 

نػػيش ا حػػت ؿ عمػػ  إنػػراء تػػدريبات عسػػكري  فػػل دااػػؿ مديوػػ  الطيبػػ ، مشػػدًدا عمػػ  أف كػػؿ بياوػػات النػػيش 
السػػابق ،   يمكو ػػا أف تموػػع حالػػ  الاػػوؼ بػػيف األهػػالل، وحػػذر مػػف أف يػػتـ اسػػتاداـ البمػػدات العربيػػ  كأمػػاكف 

ودعػا بركػػ  إلػػ  ومػػؼ أي وػػوع مػف هػػذق التػػدريبات الاطيػػرة، التػػل  مػػ .تػدريبات اسػػتعدادا لحػػروب إسػػرائيؿ المقب
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أياػػا مػػد تتػػرؾ مام ػػات ذايػػرة تشػػكؿ اطػػرا عمػػ  المػػواطويف، مشػػدًدا عمػػ  أف  وانػػب الحكومػػ  أف ت كػػر فػػل 
و اء حال  التوتر، وليس فل أشكاؿ التاعيد والتدمير .  اتناهات حؿ الاراع وا 

ويست نماؿ زحالق  عف اسػت ناو  إزاء إاػرار نػيش ا حػت ؿ عمػ  مف ناوب ؛ أعرب الوائب العربل فل الك
زعانػػ  وتعػػريض  إنػػراء التػػدريبات دااػػؿ وبنػػوار القػػرى العربيػػ ، وتعػػريض حيػػاة المػػواطويف العػػرب لماطػػر، وا 

 األط اؿ لماوؼ والذعر.
ف اػ ؿ وحذر زحالق  فل تاريحات ااا  لػ  مدس برس ، نيش ا حت ؿ مف المغامرة بحيػاة المػواطويف مػ

 التدريبات العسكري  التل   يتورع النيش عف استعماؿ الذايرة الحي .
ودعػػا زحالقػػ  وزارة األمػػف اإلسػػرائيمي  إلػػ  ومػػؼ التػػدريبات العسػػكري  فػػل القػػرى العربيػػ ، والتػػل ت ػػدؼ بحسػػب 

  أو مولػػ  لتن يػػز النػػيش اإلسػػرائيمل لحػػرب المػػدف، حيػػث يتعامػػؿ النػػيش مػػع القػػرى العربيػػ  كومػػوذج لمقريػػ
 المديو  العربي  التل سيقاتؿ في ا النيش مستقبً  وباألاص فل ًزة ولبواف والا   الغربي  المحتم .

20/9/1023، قدس برس  
 

 االحتالل يصدر أحكاما بالسجن تصل إلى سبعة أعوام بحق  أطفال من ال دس 31
، أحكاما ماسي  اد شاب فل القدس، عار يـو الب باء إسرائيمي أادرت محكم   :مو  القواسمل -س القد

ات مػػػت ـ بػػػػ طعف مسػػػتوطف  أفو ب بػػػ  أط ػػػاؿ مػػػف مريػػػ  سػػػمواف يبمػػػغ احػػػدهـ البالبػػػ  عشػػػرة مػػػف عمػػػرق، بعػػػد 
لقائ ػػا،  لقػػاءإسػػرائيمل وتاػػويع زنانػػات حارمػػ  وا  وأفػػاد  حنػػارة وم رمعػػات وحػػو بػػؤر اسػػتيطاوي  فػػل القريػػ . وا 

محكم ، حكـ عم  الشاب محمد سػمين العباسػل المحامل محمد محمود، مف مؤسس  الامير، بأف ماال ال
ألػؼ شػيكؿ، كمػا حكػـ عمػ  ال تػ   31أعػواـ، ودفػع ًرامػ  ماليػ  مػدرها  7عامًا(، بالسػنف ال عمػل لمػدة  18)

آ ؼ شػيكؿ،  11أعػواـ، ودفػع ًرامػ  ماليػ  مػدرها  5عاما، بالسنف ال عمل لمػدة  16مندي العباسل، البالغ 
عامػػا، بالسػػنف ال عمػػل لمػػدة عػػاـ وواػػؼ، ودفػػع ًرامػػ   14باسػػل البػػالغ وحكػػـ عمػػ  الط ػػؿ أيمػػف سػػمين الع

عاما، بالسنف ال عمل لمدة عاـ  13آ ؼ شيكؿ كما حكـ عم  الط ؿ محمد سمطاف العباسل البالغ  3مدرها 
 آ ؼ شيكؿ. 3وواؼ، ودفع ًرام  ميمت ا 

22/9/1023ال دس، ال دس،   
 

 وذخيرة بالضفة فمسطينيًا ويضبط أسمحة 17عت ل ياالحتالل  33
مػوات أف  الػرحيـ حسػيف، عبػدو ع ء المشػ راوي وق  عف مراسمي ا، ، 22/9/1023اإلتحاد، أبو ظبي، مالت 

فمسػػطيويًا عمػػ  األمػػؿ فػػل أوحػػاء الاػػ   الغربيػػ . ومالػػت ماػػادر أمويػػ  فمسػػطيوي  إف  27اعتقمػػت ا حػػت ؿ 
ماؿ الاميػؿ، حيػث فتشػت العديػد مػف الموػازؿ مػوات إسػرائيمي  امتحمػت ماػيـ العػروب ل نئػيف ال مسػطيوييف شػ

 .شاباً  18وحطمت محتويات ا واعتقمت 
وأاػػافت أف مػػوات احػػت ؿ داهمػػت بمػػدة عزمػػوط شػػرؽ وػػابمس، وفتشػػت عػػددًا مػػف الموػػازؿ وعبػػث بمحتويات ػػا 

مي  وعابت في ا ارابًا. واعتقمت الشقيقيف رايؽ إبراهيـ ابين وعزيز ابين. وذكر شػ ود عيػاف أف مػوة إسػرائي
 امتحمت وفتشت موازؿ فل حل الاواو  ببمدة سموف واعتقمت 

 أربع  فمسطيوييف. 
 اإلذاعػ  اإلسػرائيمي  العامػ مػف بيػت لحػـ، أف ، 22/9/1023وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(، وأاػافت 

مالت اباح األربعاء إف موة مف نيش ا حت ؿ ابطت عود حانز عسػكري شػمالل شػرمل بيػت لحػـ الميمػ  
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فمسػػطيوييف.  ب بػػ المااػػي  رشاشػػيف مػػف طػػراز  كػػارؿ ًوسػػتاؼ  وأمشػػاطا لمػػذايرة فػػل سػػيارة كػػاف يسػػتقم ا 
 .الب ب  إل  الن   األموي  الماتا  لمتحقيؽ مع ـ  ـحالتإ تـ  وأشارت أو

 
 سجن "إيشل" ون ل أسير لجهة غير معروفةباقتحام  باإلضراب.." يهددون المرضى األسرى" 34

القػػادـ،  األحػػدعػػف الطعػػاـ ابتػػداًء مػػف يػػوـ  باإلاػػرابالمراػػ  فػػل سػػنوف ا حػػت ؿ،  ألسػػرىاهػػدد  :راـ اهلل
 الطبل التل تتعمدها مامح  السنوف بحق ـ. اإلهماؿاحتنانًا عم  سياس  

يػوـ الب بػاء، بعػد زيػارة المحاميػ  ابتسػاـ عوػاتل،  األسػرىوماؿ مركز  حريات  اف رسال  عانم  واػمت ، مػف 
لمرا ، رياض العمور الذي أفاد او ـ  سياواوف إارابًا عف الطعاـ ابتداء مف يوـ األحد لممبؿ ا سرى ا

داػػػاؿ أطبػػػاء لزيػػػارت ـ  15/9/2113الموافػػػؽ  لمػػػدة عشػػػرة أيػػػاـ، مطػػػالبيف بومػػػؼ سياسػػػ  اإلهمػػػاؿ الطبػػػل وا 
 ومعايوت ـ، وتحسيف أوااع القسـ المعيشي ، والسماح ألهالي ـ بزيارت ـ .

، األسػػػرى، المتاااػػػ  بقمػػػع اإلسػػػرائيمي وػػػادي األسػػػير إف وحػػػدات ماػػػمح  السػػػنوف مػػػاؿ مػػػف ن ػػػ  باويػػػ ، 
 فل سنف إيشؿ، وهل مدنن  بالس ح ترافق ا الك ب. 11)متسادا(، امتحمت مسـ  باسـالمعروف  

وأوان الوادي فل بياف ل ، مساء يوـ الب باء، أف ا متحاـ استمر لعدة ساعات بحن  أموي ، وتـ وقؿ ممبؿ 
 ـ األسير سميـ النعب  إل  ن   ًير معموم .القس

22/9/1023ال دس، ال دس،   
 
 رفح: زوارق االحتالل تهاجم قوارب الصيادين وتصادر قاربين 53

رفن: هانمت زوارؽ ا حت ؿ الحربي  مبال  سواحؿ محافظ  رفن موارب الاياديف اػ ؿ ونودهػا فػل البحػر 
 ًرب المحافظ ، أمس.

حت ؿ تقدمت فل اتناه ـ ا ؿ ساعات الميؿ وبدأت م حق  عدد مف القػوارب، وأكد ايادوف أف زوارؽ ا 
 مبؿ أف يسمع إط ؽ وار، ما أنبر عددا مو ـ عم  ترؾ ماربيف فل المياق وال رار فل اتناق الشاطا.

وماؿ ايادوف: إف نوود ا حت ؿ حااروا القاربيف، وبعد التأكد مػف اموهمػا مػف الاػياديف اػادروهما وتػـ 
حب ما إل  ن   ًير معموم ، بيوما واامت الزوارؽ تمركزها فل موامع متقدمػ  مػف الشػاطا وأطمقػت الوػار س

 باورة مت رم  تناق مراكب الاياديف، ما أنبرهـ عم  مغادرة المياق اشي  التعرض ل ذى.
11/9/3115األيام، رام اهلل،   

 
 ادية مدمرةاتحاد الم اولين الفمسطينيين في غزة يحذر من كارثة اقتص 36

حذر اتحاد المقاوليف ال مسطيوييف مف اطورة المرحم  الراهو  عم  مطاع اإلوشاءات فػل مطػاع ًػزة فػل : ًزة
 ظؿ إً ؽ األو اؽ، المادر األكبر لداوؿ المواد اإلوشائي ، ما أدى إل  ارت اع أسعارها بأاعاؼ عدة.

 مسػطيوي  واألمػـ المتحػدة والمنوػ  الرباعيػ  وطالب ا تحػاد فػل بيػاف أمػس الػرئيس محمػود عبػاس والحكومػ  ال
بالتداؿ ال وري إلدااؿ المواد اإلوشائي  بالكميات ال زمػ  لممقػاوليف والقطػاع الاػاص ورفػع الحاػار  الدولي  

 . بالكامؿ والشامؿ عف محافظات ًزة مف دوف ميد أو شرط وفتن نميع المعابر
توسػػيؽ إلداػػاؿ المػػواد ال زمػػ  لممشػػاريع الاػػغرى )الطػػرؽ باػػرورة ال كمػػا واشػػد المنوػػ  القطريػػ  إلعمػػار ًػػزة 

الدااميػػػ (، وبالتحديػػػد اإلسػػػموت وحديػػػد التسػػػمين والحاػػػ  )المسػػػتادم  فػػػل الارسػػػاو  المسػػػمح ( والمشػػػتقات 
 . البترولي 
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أف هواؾ اعوب  ماػوى فػل وقػؿ الومػود أو المػواد اإلوشػائي ، باسػتبواء اإلسػموت، إلػ   ومالت ماادر محمي 
 ؿ مف األو اؽ التل   تزاؿ تعمؿ حت  ا ف.عدد ممي

22/9/1023الحياة، لندن،   
 

 الغزاويةإلزالة صفحة "تمرد"  و"تويتر"عمى موقعي "فيسبوك"  حممة يطم ونفمسطينيون  37
أطمؽ وشطاء فمسػطيويوف حممػ  إلكتروويػ  عمػ  مػومعل التوااػؿ ا نتماعل فيسػبوؾ  و تػويتر  بعوواف نمعػ  

 13عػػوات مقابمػػ  مػػف  منموعػػ  تمػػرد  ًػػزة لػػػ نمع  التكبيػػر  تزامًوػػا مػػع أذاف العشػػاء يػػوـ اإلزالػػ  ؛ لموان ػػ  د
 سبتمبر الناري.

وتعتبػر نمعػػ   اهلل أكبػر  الوشػػاط البػػاول لحممػ  تمػػرد ًػزة التػػل تستوسػػخ التنربػ  الماػػري  بعػد فشػػم ا النمعػػ  
 ومابموها بالساري . المااي  فل  نمع  التا ير  التل لـ يستنب ل ا ال مسطيويوف بالقطاع

وأواػػػن الوشػػػػطاء القػػػائموف عمػػػػ  الحممػػػ  أف الػػػػدعوة لػػػػػ نمع  اإلزالػػػ   تسػػػػت دؼ دعػػػوة الحكومػػػػ  والنمػػػػاهير 
اارنػ  عػف أاػوؿ وأعػراؼ شػعبوا عػدا عػف  ألو ا ال مسطيوي  فل ًزة عم  رفض ما تسم  منموع   تمرد ؛

 أو ا   تعتبر حً  ألي ا ؼ سياسل.
بػػوؾ  و تػػويتر  هاشػػتاج بعوػػواف  نمعػػ  اإلزالػػ  مػػف أنػػؿ حشػػد الن ػػود لموان ػػ   واوتشػػر عبػػر اػػ حات  فػػيس

 دعوات تمرد إلبارة الق مؿ دااؿ المنتمع ال مسطيول ..
وفػػػل سػػػياؽ آاػػػر، مػػػاؿ القػػػائموف عمػػػ  حممػػػ   اليػػػـو اإللكترووػػػل اػػػد الم اواػػػات :  إف عشػػػرات الاػػػ حات 

ا نتماعل أعموت مشاركت ا واوامام ا لمحمم  الرافاػ   ال مسطيوي  والمبادرات الشبابي  عم  موامع التوااؿ
سػػبتمبر النػػاري فػػل الػػذكرى العشػػريف لتوميػػع  13لمم اواػػات، والتػػل مػػف المقػػرر أف توطمػػؽ النمعػػ  القادمػػ  

  ات اؽ أوسمو .
وأشػػاروا إلػػ  أف ا سػػتعدادات لمتظػػاهر اإللكترووػػل يػػـو النمعػػ  القادمػػ  مسػػتمرة عمػػ  مػػدـ وسػػاؽ، بمشػػارك  

ئػػػات مػػػف الوشػػػطاء الشػػػباب والشااػػػيات ال مسػػػػطيوي  والعربيػػػ ؛ لمتأكيػػػد عمػػػ  الػػػرفض الشػػػبابل والشػػػػعبل الم
 لمم اواات التل تنري ا السمط  ال مسطيوي  مع دول  ا حت ؿ.

22/9/1023الوفد، الجيزة،   
 

 "ممف مخيم نهر البارد إلى أين؟" بعنوانندوة لبنان:  38
 الػػػػػديمقراطللمم ويػػػػػيف ال مسػػػػػطيوييف  و الممتقػػػػػ   الػػػػػديمقراطللتنمػػػػػع أمػػػػػاـ  المركػػػػػز البقػػػػػافل ال مسػػػػػطيول  و ا

ال مسػػػطيوييف ، وػػػدوة بعوػػػواف  ممػػػؼ ماػػػيـ و ػػػر البػػػارد إلػػػ  أيػػػف؟ ، وذلػػػؾ فػػػل ماػػػيـ و ػػػر البػػػارد،  لإلع ميػػػيف
 حارها ممبمو ال اائؿ والمنو  الشعبي  ومؤسسات المنتمع المدول وفعاليات المايـ.

ال مسػػطيول  امػػدوف الشػػريؼ، فاسػػتعرض  دور المنوػػ  وسػػعي ا لحػػؿ  -مبوػػاول وتحػػدث رئػػيس  لنوػػ  الحػػوار ال
العديػػد مػػف المشػػك ت والمم ػػات العالقػػ ، بمػػا في ػػا العقػػارات الاااػػ  وال بػػ  ا يطاليػػ  واعػػادة حػػل نوػػيف إلػػ  

 أاحاب  .
، ولػو بػالم رؽ، وشدد الشريؼ عمػ  أف  الحكومػ  المبواويػ  ومع ػا لنوػ  الحػوار تسػعياف لتػأميف التمويػؿ الػ ـز

وأف الحكوم  ترفض تامل  األووروا  عف ع ج أاحاب األمراض المزمو ، وااواػا األمػراض السػرطاوي  
سيؿ الكم  ، مشيرا إل  أف  ماي  المطموبيف عم  ام ي  حادب  حزيراف/يوويو   عم  طريؽ الحؿ . 2112ًو
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أركػػاف بػػدر  أبػػو لػػؤي  أهميػػ   عػػدـ تػػداؿ  لتحريػػر فمسػػطيف  الديمقراطيػػ وأكػػد عاػػو  المنوػػ  المركزيػػ  لمنب ػػ  
ال مسطيوييف بالشؤوف المبواوي  والتناذبات بيف ماتمؼ أطراف ا ،  فتا إلػ  أف  مػرار المػديرة العامػ  لػػ األووروا  

ديسػػمور بومػػؼ بروػػػام  الطػػوارئ لػػػ  تػػداعيات سػػػمبي  كبيػػرة ، ومعتبػػػرا أف  تػػأميف األمػػػواؿ ال زمػػ   ًابػػػ   آف
عال مسطيوييف   اعمار المايـ مسؤولي   األووروا  والدول  المبواوي  وموظم  التحرير . ادةوا 

22/9/1023المست بل، بيروت،   

  
 اصطناعية لممصابين بالعالم يصنعان عيونا 17فمسطينيان من  39

تمكف أوؿ فريؽ عربل ووحيد فل الشرؽ األوسػط ياػـ أربعػ  مػف الماتاػيف العػرب فػل : االد كريـز - ًزة
 ا اطواعي  المتحرك ، مف اواع  العيوف بامس طرؽ ماتم  .عمـ العيوف 

وهؤ ء األربع  مف بيو ـ فمسطيوياف مف ًزة تمقوا عدة تدريبات فػل العااػم  األردويػ  عمػاف وأنػروا عشػرات 
 أااائل عيوف ااطواعي  عم  مستوى العالـ. 27العمميات التل تكممت بالوناح، وهـ مف أاؿ 

بػػل شػػرؽ مديوػػ  ًػػزة الماتاػػيف ال مسػػطيوييف لي تتحػػا مسػػًما لاػػواع  وتركيػػب واحتاػػف مركػػز الراػػواف الط
العيػػػوف بػػػدأ يعػػػ  بالمراػػػ  والماػػػابيف الػػػذيف أرهقػػػت ـ األعػػػيف التناريػػػ  النػػػاهزة التػػػل   تتواسػػػب مػػػع حنػػػـ 

 عيوو ـ.
ت فػل أّف ال ريؽ الغزي الذي تمقػ  تػدريبات وأنػرى عػدة عمميػا -والحديث لحناج-أهمي  هذا األمر فل ًزة 

العااػػم  األردويػػ  عمػػاف، يعػػود إلػػ  أّف مطػػاع ًػػزة ُمحااػػر وأّوػػ  لػػف يمػػـز بعػػد اليػػوـ أف ياػػطر الُماػػابوف 
 لمس ر إل  الاارج لاواع  عيف ُمشاب   لمعيف األامي .

الت ػػوؽ الػػذي حققػػ  األطبػػاء نعم ػػـ يسػػتطيعوف نعػػؿ العػػيف الُماػػاب  تتحػػرؾ مػػع العػػيف السػػميم  فػػل وظرهػػا 
م ػػ ، وهػػو أمػػر يعتمػػد عمػػ  الدمػػ  فػػل زرع  الكػػرة المرناويػػ   التػػل ينػػب أف تُػػربط بعاػػ ت ل تناهػػات المات

 العيف الاواعي  مبؿ واع ا، وفؽ حناج.
أيمػػػوؿ / يقػػوؿ مػػػدير مركػػػز الراػػػواف الطبػػل حسػػػف ال وػػػداوي إّف مسػػػـ العيػػػوف الاػػواعي  الػػػذي افتُػػػتن بدايػػػ  و 

لونػػاح، تامم ػػا اػػواع  وتركيػػب عيػػوف لممراػػ  الحػػالل أنػػرى حتػػ  ا ف بػػ ث عمميػػات تكممػػت با سػػبتمبر
 ُتشاب  عيوو ـ األامي  السميم .

وُيشػػير فػػل حديبػػ  لػػػ ا ا  إلػػ  أّف بمػػف اػػواع  وتركيػػب العػػيف ُيبمػػغ مػػا ُيقػػارب أل ػػل دو ر،  وتػػوفر نمعيػػ  
ؼ عػػف األيػدي الرحيمػ  التػل يتبػع ل ػػا المركػز نػزًءا مػف هػػذا المبمػغ لممػريض، ونػزء يدفعػػ  هػو، وذلػؾ لمتا يػ

 نميع فئات المنتمع الُماابيف فل أعيو ـ .
ووفقًػػا إلحاػػائي  لػػدى المركػػز، فػػإّف عػػدد الُماػػابيف فػػل عيػػوو ـ ومػػاموا بتركيػػب عيػػوف اػػواعي  تناريػػ  مبػػؿ 

حالػػ ، مبيًوػػا أّف هوػػاؾ إمبػػا  ممحوظػػا موػػذ اإلعػػ ف عػػف ونػػود اػػواع  وتركيػػب  711ذلػػؾ، يبمػػغ مػػا ُيقػػارب 
 عيوف لدى المركز.

22/9/1023لصحافة الفمسطينية، )صفا(، وكالة ا  
 
 لمفوضي الدولة"منح الفمسطينيين الجنسية المصرية"  دعوىإحالة مصر:  

دعوى ومؼ تو يذ القرار الاادر مف المعزوؿ  اإلداريسامي  فاروؽ: أحالت الدائرة الباوي  بمحكم  القااء 
تب عم  ذلؾ مف آبار، أهم ا سحب ا محمد مرس ، بمون النوسي  الماري    ؼ ال مسطيوييف، وما يتر 

 .القاووول بالرأيالدول  إلعداد تقرير  م والمو ـ ل يئ  
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ماائي ، ااتامت في ا كً   لسو   وكاوت راا البركاوى المحامي  مد أمامت دعوى حممت رمـ 
 مف رئيس النم وري  المؤمت، ورئيس الوزراء ووزير الداامي  ورئيس مامح  النوازات.

ألؼ  وامع  مؤس   تمبؿ اياو  عظم ، مون الرئيس السابؽ النوسي  الماري ، لػ فلرت الدعوى أو  وذك
يتممؾ  وبالتاللنميع ـ يوتموف لحرك  حماس، وتزامف ذلؾ مع إادار ماووف بتممؾ أراض بسيواء،  فمسطيول

ار ماالؼ لمقاووف وي دد ال مسطيويوف الحااموف عم  النوسي  الماري  أراٍض بسيواء، مؤكدة أف هذا القر 
 .القوملاألمف 

 //الوفد، مصر، 
 
 مصادر مصرية: استعدادات لن ل مرسي لسجن طرة لمحاكمت  بتهمة التخابر مع حماس 

التق  المستشار هشاـ بركات الوائب العاـ الماري فل مكتب ، أمس، مع المواء محمد  الامي : -القاهرة 
ف كاوت ماادر ماائي  أكدت العاار وائب وزير الدفاع فل زي ارة م انئ  لـ يتـ اإلع ف عف أسباب ا، وا 

أف المقاء تواوؿ وي  الوياب  العام  وقؿ مرسل إل  سنف طرة مف مكاف احتنازق الحالل بأحد األماكف التابع  
ادي  ا تح يلمقوات المسمح ، وذلؾ استعدادًا لبدء نمسات محاكمت  فل عدد مف القاايا، مو ا متؿ متظاهر 

هاو  القااء.  والتاابر مع حرك  حماس وا 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 
 الذراع المسمح لتنظيم اإلخوان هي: حماس بمصر الشرق األوسط منتدىرئيس  

إف حرك   اإلستراتيني ،الشرؽ األوسط لمدراسات  موتدىحساـ شع ف: ماؿ الدكتور سمير ًطاس رئيس 
حوار ببروام   اباح البمد  عم  فاائي   فل ،وات ـ ًطاس اإلاواف.الذراع المسمن لتوظيـ  هلحماس 

مشيرا  اإلسكودري ، فلت نير كويس  القديسيف  فلحرك  حماس بأو ا متورط   - ادى البمد  اليـو الب باء 
إل  أف حماس كاوت مستعدة لتكرار ما فعمت  أبواء بورة يواير مف امتحاـ السنوف لكف النيش تادى ل ا 

 كرداس . أحداث فلتكرر  ولكو 
عم  ع م   اإلاوافوأكد ًطاس أف التوظيـ الااص لمنماع  هو مف اًتاؿ مؤسس ا  حسف البوا  واف 

شئوف مار  فلالاوء األاار لحماس لمتداؿ  أعط لإلاواف  الدوللالتوظيـ  أفمعتبرا  ،بتوظيـ القاعدة
 الداامي .

ع م  حماس  أفمواحا  ،لمقطاع إاواولؿ وواؼ ًطاس سيطرة حماس عم  مطاع ًزة بأو  احت 
 بإيراف تمت بموافق  مكتب اإلرشاد.

 //الوفد، مصر، 
 
  إسرائيل"السالم البارد مع "لمراجعة  مصريةدعوات  

، وذلؾ ا ؿ ودوة أبيبطالب سياسيوف ومبق وف ماريوف الب باء، بمرانع  الع مات مع تؿ  :القاهرة
 فل القاهرة. اإلسرائيملعم  إحراؽ س ارة الكياف  وظمت بمواسب  مرور عاميف
وزاؿفل مار  اإلسرائيمي الس ارة  إحراؽوبمواسب  مرور عاميف عم   عمم ا ورفع العمـ الماري بدً  عو ،  وا 

الحاكم  باات ؼ  األوظم فل ظؿ تواتر  اإلسرائيمي عقد حزب العمؿ حمق  وقاشي  حوؿ الع مات الماري  
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ـ برعاي  حمي   ا ستراتينل الماموع حسول  اإلسرائيملب ب  عقود مف س ـ بارد مع الكياف  سياسات ا، فبًر
تغيير نذري فل سياس  الع مات بعد  إل  إشارةس ارة الكياف احرم ا المتظاهروف الغاابوف فل  إ مبارؾ، 

 اوت اء حكـ الماموع.
لمتأكيد  اإلسرائيمي امتحاـ الس ارة  أف  وشدد اياء الااوي واشط سياسل ماري لمراسؿ مواة العالـ، عم

 إ يعتبروا اوتاار البورة  أفيستطيعوف  المتظاهريف   أفالبورة الماري  مازالت مستمرة، مؤكدا  أفعم  
 لمتأكيد عم  هذا المعو . اإلسرائيملهو امتحاـ الس ارة الكياف  أول كامب دي يد، وكاف  بإسقاط
 اإلاوافالا ؼ الرئيسل مع  إفالعمؿ النديد بمار، لمراسؿ العالـ: مندي احمد حسيف رئيس حزب  وأكد

مشاكؿ  أييتنوبوها ويحيدوا  أفوحاولوا  أساسي لـ يعتبروا ات امي  كامب دي يد ماي   ألو ـالمسمميف كاف 
كس ، بؿ بالعاإلاوافحكـ  إبافويستمروا بو س الع مات، وافيًا تأبر تمؾ الع مات   إسرائيؿ و أميركامع 

العسكري فل سيواء كما هو حااؿ  األمولكاوت الع مات موي  ندًا فل ااطر مناؿ وهو المناؿ التعاوف 
 ا ف.

 //ال دس العربي، لندن، 
 
 إسرائيمية إلقامة "دولة غزة" في سيناء -: خطة أمريكية المصريةالوطن  

. هذق ه  ال كرة الشيطاوي  الت  طرح ا  تا ي  القاي  ال مسطيوي  باألراا  العربي  كتب أسام  االد: 
الرئيس السابؽ لمنامع  العبري  ف  دراس  موسع ، لحؿ ماي  الشرؽ األوسط   ي وشع بف آري  البروفيسور 

األول  دوف توازؿ واحد مف إسرائيؿ، وكأو  يعوض مف ُسرمت أرا  بقطع  مف أراا  عائمت . الدراس  
يتامف آليات ومميزات إلمواع مار ببيع أرااي ا   ا يوو -يك أمر  العبري  سرعاف ما تحولت لمشروع 

حامت عم  وسا  مف   الوطف .  تبادؿ أراٍض إمميمي  مقابؿ مشروعات امتاادي  اام  تحت عوواف 
المشروع النديد، الذى تـ إعدادق ف  إسرائيؿ، وعرات  أمريكا ف  سري  تام  عم  دوؿ أوروبي  وعربي ، 

افؽ عمي  اإلاواف ف  انتماع ُعقد ف  واشوطف مبؿ واول ـ لمحكـ، فكاوت مكافأت ـ أهم ا تركيا ومطر، وو 
 تس يؿ ودعـ واول ـ لمحكـ ف  مار ودوؿ أارى، لتو يذ تع دات ـ حياؿ المشروع.

سرائيؿ، ف  أف تتوازؿ   اإلسرائيم  -األمريك   ويتماص المشروع  لتبادؿ األراا  بيف مار وفمسطيف وا 
عف رفن والشيخ زويد لتتمدد ًزة إل  حدود مديو  العريش، مقابؿ أف تحاؿ مار عم  مار لم مسطيوييف 

أراٍض ممابم  ف  احراء الوقب، ومميزات ااا  تتمبؿ ف  إمام  شبك  طرؽ أهم ا طريؽ يربط بيف مار 
واألردف والسعودي  ويواؿ الحني  المارييف إل  مك  المكرم ، فاً  عف مون مميزات لمار مو ا اخ 

مميار دو ر، بناوب محط  تحمي  مياق اام  ممول  مف البوؾ الدول   و قدى يتراوح بيف و
 تغط  العنز الكبير ف  المياق الذى سيتسبب في  سد الو ا  اإلبيوب .

% مف أراا  الا   الغربي ، مع مون إل   وف  المقابؿ، تحاؿ إسرائيؿ عم  مساحات تاؿ مف 
يم  ف  احراء الوقب بحيث تحافظ عم  المستوطوات اإلسرائيمي  ف  الا   وتموح ا ال مسطيوييف مطعًا بد

 الشرعي  الدولي  والقبوؿ العالم .
الرئيس السابؽ لمنامع  العبري ، ويرتكز مشروع   ي وشع بف آري  وأعد المشروع البروفيسور اإلسرائيم  

كؿ مو ا عم  ا ار، طبقًا لون  وظر  عم  امس  مقومات أساسي ، يتأسس  تبادؿ األراا  اإلمميم  
زة ًير كافي  لقياـ دول  فمسطيوي  كامم  السيادة، وعمي  فيكوف الحؿ هو  آري   ، فمساح  أراا  الا   ًو

 الحاوؿ عم  أراٍض ماري  لحؿ األزم ، ويايؼ البروفيسور اإلسرائيم  أف مار شاركت ف  حرب 
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 ًزة، كما أف القطاع و س  كاف تحت اإلدارة الماري  لمدة وكاوت سببًا ف  وزوح ال نئيف إل  مطاع 
 عامًا، ولذلؾ عم  مار التداؿ والمساهم  ف  الحؿ...

ب ث ارائط أولي ، تحدد بدم    الوطف وتاموت وسا  مماص المشروع التو يذى الت  حامت عمي ا 
تروؿ، المقترح  كمميزات لمدوؿ األراا  الت  سيتـ تبادل ا وارائط الطرؽ والممرات ا مو ، واطوط الب

سرائيؿ، واألردف، وفمسطيف...  األربع المست يدة مو ، وه : مار، وا 
ترؾ تحديد   آري  وماؿ مادر ماري مطمع إف دبموماسييف ًربييف سربوا هذا المشروع، وكشؼ عف أف 

المبدئي  عم  المساحات بشكؿ دميؽ لممرحم  الباوي  وه  مرحم  ستبدأ بمنرد الحاوؿ عم  الموافق  
المشروع مف الدوؿ المعوي ، ااا  مار، والت  تعتبر حنر الزاوي  ف  الموافق  عم  هذا المشروع، ااا  
أو ا سبؽ أف رفات مبيً  ل  مف مبؿ، وماؿ إف المساحات المبدئي  المطروح  فيما يتعمؽ بمار تتحدث 

ف ال مسطيوييف و نا الشتات ف  عف حدود تقؼ عود مديو  الشيخ زويد عم  أساس استيعاب ال نئي
اإلسرائيمي ، ماي ًا أف المشروع ترؾ  -الاارج، وهـ معام  اعب  ف  كؿ م اواات الس ـ ال مسطيوي  

الباب م توحًا أماـ إمكاوي  توسع  األراا  ال مسطيوي  النديدة، ف  المراحؿ الو ائي ، إل  حدود العريش 
 مقابؿ مميزات أعم  لمار.

 //الوطن، مصر، 
 
 

 المستفيد األكبر من تفريغ الشرق من مسيحيي  "إسرائيل"وزحمة والب اع:  الفرزلراعي أبرشية  45

ى راعل أبرشي  ال رزؿ وزحم  والبقاع لمروـ الممكييف الكابوليؾ المطراف عااـ يوحوا أر : كارمف نوادار
حيوف مست دفوف بشكؿ ااص ب دؼ أف ما يحدث فل سوري  مؤامرةٌ عم  اإلوساف العربل فيما المسي درويش

إسرائيؿ، هل المست يدة األكبر مف  ، مؤكدًا عم  أف  إسرائيؿػ المسيحل ادم  ل -ارب التعايش اإلس مل 
ت ريغ الشرؽ مف المسيحييف ما سينعم ا مادرة عم  است داؼ بمداف المسمميف، الوطف تمو ا ار، وهو ما 

 . . وواش  أف تمتد الويراف إل  البمداف العربي  األارىوش دق اليـو مف تووس وليبيا وسوري  ومار
 22/9/1023، السفير، بيروت

 
  : المفاوضات الحالية بين الفمسطينيين واإلسرائيميين هي الفرصة األخيرة الدول العربية جامعة 

 األايرة . اإلسرائيمي  الحالي  مد تكوف  ال را  –اعتبرت نامع  الدوؿ العربي  أف الم اواات ال مسطيوي  
وماؿ الس ير محمد ابين، األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراال العربي  المحتم  بالنامع  
العربي ، فل تاريحات ل ، الب باء، إف  الدوؿ العربي  دفعت بكؿ ما تستطيع مف إينابيات لمتناوب مع 

مؤكدا أف  العودة إل  الم اواات  بد أف اإلسرائيمي  ،  –الطمب األمريكل، لمعودة لمم اواات ال مسطيوي  
ي اـ العالـ أف  تكوف وااح ، وعم  أسس سميم ، وأ  تكوف الم اواات منرد م اواات وع مات عام ، وا 

 هواؾ م اواات مف أنؿ الس ـ .
 وأااؼ  ابين  أف  األمور تسير إل  العكس، ومد تكوف هذق ال را  األايرة لمم اواات .

  القائد العاـ لمشرط  اإلسرائيمي ، يوحواف داويوو، الب باء، أف إسرائيؿ ستسمن رسميا وردا عم  ما أعمو
لمي ود بالا ة فل المسند األما ، باإلااف  إل  ا متحامات اليومي  مف مستوطويف وعوارييف، وآارها 
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  يقبم  أحد، وهو عدد مف نوود البحري  اإلسرائيمي  تحت حماي  إسرائيمي ، ماؿ  ابين  إف  هذا الك ـ 
ذا تـ تطبيق  سيوسؼ عممي  الس ـ، ويحيؿ الموطق  إل  فوا  تتحمم ا الوزارة اإلسرائيمي  .  اطير لمغاي ، وا 

 //المصري اليوم، ال اهرة، 
 
 ةماليين دوالر لالجئين الفمسطينيين بسوري بعشرةالسعودية تتبرع  

ف السعودي  استنابت لوداء الوكال  الااص بسوريا بالتبرع بعشرة أوردت وكال  )ا ووروا( إ :)بترا( -ويويورؾ 
 األمـم ييف دو ر مف ا ؿ الاودوؽ السعودي لمتومي . وذكرت الوكال ، فل بياف اح ل، وقم  راديو 

الاراع الدائر فل سوريا يطاؿ مايمات األووروا بشكؿ متزايد إذ يعاول أكبر مف واؼ  أف أمسالمتحدة 
 ال مسطيوييف فل سوريا مف الت نير سواء دااؿ سوريا أو فل البمداف المناورة. عدد ال نئيف

وستدعـ المساهم  السعودي  ن ود األووروا فل مواام  تزويد ال نئيف ال مسطيوييف بالمساعدات الغذائي  
ًراودي ب ذا ورحب الم وض العاـ ل ووروا فيميبو  والوقدي  إل  ناوب الادمات الاحي  والتعميمي  الطارئ .

التبرع، وماؿ إف عدد ال نئيف ال مسطيوييف الم نريف والمحتانيف يتزايد كؿ يوـ إذ إف المواطؽ السوري  التل 
 يعيش ب ا أًمب ال مسطيوييف تعاول مف اشتداد ا متتاؿ. 

 //الدستور، عمان، 
 
 إلى مستشفى إسرائيمي سورين ل جريح  

ش اإلسرائيمل، مساء اليوـ الب باء، بوقؿ سوري مااب بنروح اطيرة سمن الني :القدس دوت كوـ - ًزة
 إل  احد المستش يات اإلسرائيمي  فل الشماؿ.

نسدق،  أوحاءووفقا لموامع عبري  ماتم  ، فإف السوري يعاول مف كسر فل النمنم ، وشظايا فل ماتمؼ 
مف  لمستش   مشيرة تعامؿ مع فاف هذا ا اإلسرائيمي وحسب الماادر  ومد وقؿ إل  مستش   و اريا.
   يزالوف يتمقوف الع ج في . النرح  السورييف، مف بيو ـ 

 //ال دس، ال دس، 
 
 يدين أحكام اإلعدام في غزة األوروبياالتحاد  

وكا ت: أداف ا تحاد األوروبل أحكاـ اإلعداـ التل أادرت ا سمطات ًزة، معرًبا عف معارات  الشديدة 
 عقوب  اإلعداـ تحت أي ظرؼ أو أي مبرر.إلادار 

ير إوساوي   و عانزة عف ردع  -فل بياف أادرق اليوـ الب باء  -وعدَّ ا تحاد  عقوب  اإلعداـ  ماسي  ًو
 السموؾ اإلنرامل  وتشكؿ  تناهً  ًير مقبوؿ لكرام  اإلوساف وس مت  .

اإلعداـ و تعزيز الكرام  اإلوساوي  والتطور وأكد البياف أف ا تحاد األوروبل يعمؿ لاالن إلغاء عقوب  
التدرينل لحقوؽ اإلوساف ، داعًيا السمطات فل ًزة إل  ا متواع عف القياـ بأي عمميات إعداـ لمسنواء 

 والتقيد بالومؼ ال عمل ألحكاـ اإلعداـ الذي تمتـز ب  السمط  ال مسطيوي .
 //الوفد، مصر، 

 
 أيمول  أحداثاليوم بمناسبة ذكرى  ""إسرائيلهجوم الكتروني عمى  
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 إل وليد عوض: دعا الكبير مف الوشطاء المتااايف فل ال نمات ا لكترووي  الب باء  -راـ اهلل 
 .أيموؿ  أحداثبمواسب  ذكرى  األربعاءاليـو  إسرائيؿالمشارك  فل هنـو الكتروول عم  

، ذلؾ عاـ  أيموؿ  أحداثليوـ بمواسب  ا إسرائيؿوحسب الوشطاء يأتل ال نوـ ا لكتروول عم  
فل ويويورؾ ونحت فل است داؼ برنل التنارة  أهداؼطائرات مدوي  عم   بأربعاليوـ الذي ش د هنمات 

 البوتاًوف.  األمريكي  ست داؼ مقر وزارة الدفاع  إااف العالمي  بحل مو اتف 
‘الب باء تسني  تحت عوواف   وسا ووويم المعروف  باسـ   ال اكرز هذا ووشرت منموع  

في  ويت ا شف هنوـ عالمل عم  الموامع اإلسرائيمي  اليوـ األربعاء فل ذكرى أحداث  أعموت’ 
( حذر المؤسسات المالي  فل إسرائيؿ ومالت المنموع  إف مكتب التحقيقات ال درالل ) سبتمبر. 

 .امف عممي   /نـو المتومع يـو والو يات المتحدة األمريكي ، مف ال 
 //ال دس العربي، لندن، 

 
 تحركات إلطالع صناع ال رار األوروبيين عمى تطورات حصار غزة  : عرفات ماضي 

شرع منمس الع مات األوروبي  ال مسطيوي ، الذي يتاذ مف بروكسيؿ مقًرا ل ، بتحرؾ موسع : بروكسيؿ
ت مف أنؿ إط ع اواع القرار فل ا تحاد األوروبل عم  تطورات الحاار الم روض وعم  عدة مستويا

 عم  مطاع ًزة، الذي يايؽ باورة ًير مسبوم  ألوؿ مرة موذ سبع سووات.
وماؿ الدكتور عرفات ماال، مدير المنمس فل تاريحات ااا  لػ مدس برس  إف التحرؾ الذي بدأق 

منموعات دااؿ البرلماف األوروبل، ومع وواب ولناف دااؿ  المنمس شمؿ عقد لقاءات واتاا ت مع
 .األيرلوديمنمسل الموردات والعمـو البريطاوييف، والبرلماف 

وأشار ماال إل  أو  تـ طرح عدة أسئم  عم  وزراء اارني  دوؿ أوروبي  حوؿ موم  ـ مف استمرار 
ما وأو  يشتد فل ظؿ مياـ السمطات الحاار الم روض عم  مطاع ًزة لمعاـ السابع عم  التوالل،   سي

الماري  ب دـ األو اؽ، التل تعتبر شرياف الحياة الوحيد إلدااؿ ا حتيانات اإلوساوي  األساسي  لسكاف 
 القطاع الذيف تزيد معاوات ـ يوًما بعد يوـ.

اموت وأكد ماال عم  أف الوقاشات والمراس ت، التل ماـ ب ا المنمس مع اواع القرار األوروبييف، ت
أيًاا إط ع ـ عم  معمومات شمم ا تقرير أشرؼ عمي  منمس الع مات األوروبي  ال مسطيوي ، يكشؼ عف 
التداعيات الاطيرة الواتن  عف استمرار الحاار وتاعيدق ا ؿ الش ريف المااييف، مشيًرا إل  أف المنمس 

عم  هذق الحقائؽ مف أنؿ التحرؾ  سيعمؿ عم  توظيـ زيارة عانم  لمسؤوليف وبرلماوييف أوروبييف لموموؼ
 بشكؿ حاسـ إلو اء حال  الحاار.

 //قدس برس، 
 
 " تكشف عن انتهاكات بحق الفمسطينيين في مصر األوروبية"الشبكة  

طالبت  الشبك  األوروبي  لمدفاع عف المعتقميف ال مسطيوييف  السمطات الماري  بالكشؼ عف عدد : أوسمو
 فل سنوو ا، واإلفااح عف األسباب القاوووي  وراء اعتقال ـ. ال مسطيوييف المعتقميف

(، عف ممق ا البالغ إزاء تقارير إع مي  تحّدبت عف /وأعربت الشبك  فل بياف ادر عو ا الب باء )
اعتقاؿ فمسطيوييف فل مار وممارسات ُوا ت بػ    إوساوي   تاممت عممي  وقؿ ال مسطيوييف مف معبر رفن 
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مطار القاهرة وبالعكس، فيما حّبت السمطات الماري  عم  ا لتزاـ بالقواويف الدولي  الااا  البري إل  
 بحري  الس ر والتوقؿ.

وناء فل بياف الشبك ، أف السمطات الماري  تتح ظ عم  عدد مف ال مسطيوييف فل معتق ت ا وبعض مراكز 
القاوووي  وراء اعتقال ـ، مشيرة فل الومت  الشرط ، وسط تكتـ رسمل عم  عدد هؤ ء المعتقميف أو األسباب

ذات  إل  وفاة فمسطيول واحد عم  األمؿ فل المعتق ت الماري  فل ظؿ ظروؼ من ول ، حيث لـ تكشؼ 
 السمطات فل القاهرة عف أسباب الوفاة كما أو ا لـ تبِد وي  فل فتن تحقيؽ ب ذا الشأف، حسب البياف.

 //قدس برس، 
 
 " األوروبية تنجز اتفاًقا لدخول مخيم اليرموك بدمشق لتوزيع مساعداتها  قافمة "الوفاء 

أعموت  حمم  الوفاء األوروبي  لعوف موكوبل سوري   أو ا أونزت ات اًما مع الن ات المعوي  يمكو ا : دمشؽ
ت التل مف داوؿ مايـ اليرموؾ ل نئيف ال مسطيوييف )الذي ُيعد أكبر مايـ دااؿ سوري ( وتوزيع المساعدا

 تحمم ا بشكؿ مباشر.
وكاوت الحمم  مد طالبت السمطات فل دمشؽ بالسماح ل ا بداوؿ مايمات ال نئيف ال مسطيوييف فل 
العاام ، لتقديـ المساعدات اإلوساوي  واإلًابي  ل ا بشكؿ مباشر، وذلؾ استناب  لموداءات التل وامت إل  

إليناد اط آمف لداوؿ المساعدات لمعائ ت ال مسطيوي  الحمم  مف أهالل المايمات، كما طالبت بػ هدو   
 المتاررة دااؿ المايمات .

 //قدس برس، 
 
 اإلسالميينحممة عمى  إطارالمساجد في  أئمةمن  ألفا عمى  حظراً  تفرضمصر  

ماؿ وزير األوماؼ الماري محمد ماتار نمع  اليوـ الب باء إف  :رويترز -ياسميف االن  - القاهرة
اطب فل المساند وذلؾ فل  إلقاءالذيف   يحمموف تراايص مف  األئم أل ا مف  السمطات ستموع 

 اد المتعاط يف مع الرئيس المعزوؿ محمد مرسل. إنراءاحدث 
المسمميف التل يوتمل إلي ا مرسل موذ أف تداؿ النيش  اإلاوافوتشف السمطات الماري  حمم  عم  نماع  

وماؿ الوزير الماري إف هؤ ء  يو تموز فل أعقاب احتنانات حاشدة اد حكم .لعزل  فل البالث مف يول
 متطرفوف ويمبموف ت ديدا ل مف الماري. أو ـعم   إلي ـالاطب ويوظر  إللقاء  يحمموف تراايص  األئم 

ويست دؼ الحظر بشكؿ أساسل الزوايا الاغيرة ًير المراا . وتأتل هذق الاطوة ب دؼ وشر رسال  
بقاءـ الوسطي  اإلس  وماؿ نمع  لرويترز إف القرار ي دؼ  المارييف بعيدا عف األفكار الراديكالي . وا 

 الاطب عم  المارح ل ـ بذلؾ. إلقاءفحسب إل  تقويف عممي  الاطاب  ا ؿ ا ة النمع  ومار 
 //ال دس العربي، لندن، 

 
 اح السيسي إلدارة مصرالمصرية في سيناء ورغبة بإنج بالجهودإشادة "إسرائيل":  55

وااػػمت األوسػػاط السياسػػي  الاػػ يووي  دعم ػػا ل وقػػ ب : ترنمػػ  مركػػز دراسػػات وتحميػػؿ المعمومػػات العبريػػ 
العسكري فل مار، ومسػاودة النػيش الماػري بقػوة، ألو ػا تػرى فيػ  ماػدرًا م مػًا  سػتقرار الموطقػ ، زاعمػ  

نيًا بشف هنوـ عسكري موسػع هػو األوؿ مػف ووعػ  عمػ  أف القيادات العسكري  الماري  اتاذت مرارًا استراتي
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نميع معامؿ المسمحيف بمديوتل رفن والشيخ زويد المتيف تمب ف أكبر التحديات األموي  لمار ا ؿ المرحم  
 الراهو .

وأاافت: عقدت انتماعات موسع  موذ أكبر مف أسبوعيف بيف ميادات وزارتل الدفاع والدااميػ  إلمػرار اطػ  
يرة لشف حرب حقيقي  اد معامؿ التوظيمات المسمح  الاطيرة بسيواء، ومامت أن زة ا ستابارات عسكري  كب

الحربيػ  والعامػ  بتحديػػد األمػاكف المسػػت دؼ ماػ  ا بػػ ا باتشل ، وتاػػوير نميػع الوقػػاط المسػت دف  بطػػائرات 
ري  البقيمػػ  مػػف العػػريش اسػػتط ع مبػػؿ بػػدء العمميػػ  العسػػكري ، حتػػ  اوطمقػػت أعػػداد كبيػػرة مػػف ا ليػػات العسػػك

 مرى وهل: التوم  والنريع  والزوراع  والمقاب  والظ ير والنورة. 6باتناق الشيخ زويد، وبدأت بمداهم  
 وذكرت جممة إحصائيات هامة أسفرت عن الحممة األمنية المصرية، ومنها:

 بؤرة تتمركز ب ا العواار المسمح . 118مداهم   -
 كميات مف الذاائر واألحزم  الواس   والعبوات الشديدة ا و نار. ماازف ل سمح  تاـ 3تدمير  -
عربػػػ  من ػػػزة بأسػػػمح  بقيمػػػ  ومتوسػػػط  اسػػػتادم ا المسػػػمحوف بم انمػػػ  الكمػػػائف والوقػػػاط  33العبػػػور عمػػػ   -

 األموي  لمنيش والشرط  فل سيواء.
رات آاػػػريف نػػػاري متػػػؿ العديػػػد مػػػف العوااػػػر الاطػػػرة بعػػػد تبػػػادؿ إلطػػػ ؽ الوػػػار مػػػع القػػػوات، واػػػبط عشػػػ -

 لمتحقيؽ مع ـ ، فرض طوؽ أمو  حوؿ القرى لموع هروب الباميف.
موابػػػؿ  4مقػػػذوؼ  آر بػػػل نػػػل ،  5مذي ػػػ  هػػػاوف، اػػػاروخ ماػػػاد لمطػػػائرات،  27مػػػدافع هػػػاوف،  4اػػػبط  -

 بودمي  آلي  ورشاش.  2يدوي ، 
حزاـ  2س   شديدة ا و نار، عبوات وا 4مئات الطمقات الااا  بالبوادؽ ا لي  والقواا  ا ؿ الت تيش،  -

 م نر ك ربائل. 61واسؼ، 
منموع  مف دوائر لموسؼ والت نير بالزمف والاغط، شرائن لمت نير عف بعد، أن زة اتاػا ت وحواسػيب  -

 ب ا معمومات عف الوقاط ال ام  واألماكف الحيوي .
 

 تفكيك اإلخوان المسممين
ي  المتاااػ  فػل الشػئوف الماػري ، إف مائػد ا وقػ ب مف ن ت ػا، مالػت  سػمدار بيػري  الاػح ي  الاػ يوو

ال ريؽ السيسل مامـ عم  ت كيؾ نماع  اإلاواف المسمميف، فقد ألق  بزعمػائ ـ فػل السػنوف، ويتعامػؿ مػع 
ميادات الدرن  الوسط  عبر الدبابات فل المياديف، ويغمؽ موػوات التم زيػوف المواوئػ ، مقػدرة أوػ  ي اػؿ حاليػًا 

ذا إدارة الب د مػ ف الظػؿ، باعتبػارق رنػؿ الم انػآت الكبػرى، وفػل المحظػ  األايػرة سياػعد لمعربػ  السياسػي ، وا 
 اعد، فسيوتار، ألف م ييف المارييف معتادوف عم  اإلعناب بالنيش.

وأاافت: مع ذلؾ، فإف النػدوؿ الزموػل لمسيسػل يت نػر، فػالحرب فػل سػيواء، تمتػد اػد حمػاس، وونػع رأس 
ا متاػػادي، واػػياً  دسػػتور نديػػد، واوتاابػػات لمبرلمػػاف، والمشػػكم  األكبػػر تعقيػػدا ًيػػر بسػػيط مػػع ا و يػػار 

دارة اإلمبراطوريػػػ   إموػػػاع المسػػػتبمريف بػػػالعودة، ونمػػػب السػػػياح، وحمايػػػ  العبػػػور ا مػػػف فػػػل موػػػاة السػػػويس، وا 
 ا متاادي  ال ائم  لمنيش.

قرار فػل ماػر اطػر عمػ   إسػرائيؿ ، فيما ماؿ  يعكوب بيػري  رئػيس ن ػاز  الشػاباؾ  األسػبؽ إّف عػدـ ا سػت
فالواػػع في ػػا مػػد يػػؤدي لاػػروج النماعػػات الماتبئػػ  مػػف أماكو ػػا، اااػػ  النماعػػات اإلسػػ مي ، التػػل تػػدلل 

 بتاريحات أو ا تووي ارب أهداؼ ًربي  وأمريكي  وا يووي  عم  ون  التحديد.
 ال ناة العبرية األولى
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 20/9/1023المعمومات الصحفية، ، مركز دراسات وتحميل 1904الترجمات العبرية 
 

 حدودها االن البيون الهمج! عمىغزة إذ ينكسر  56
 د. أحمد بف راشد بف سعّيد
ًزة تحت حاار ااوؽ. فل البدء كاف العػدو الاػ يوول الػذي مػا فتػ ء يوشػر فػل أزمت ػا وشػوارع ا المػوت؛ 

الكبيػر الػذي ياػـ مميػوف   الغيتػو ، بـ حاار بعض احاياها فل هذا 1948العدو الذي هودس الوكب  عاـ 
ألؼ فمسطيول ماادرًا حق ػـ فػل الحيػاة؛ فػل الحػد األدوػ  مػف الحيػاة. لكو ػا ليسػت إسػرائيؿ وحػدها.  711و 

ومتػػ  كاوػػت إسػػرائيؿ وحػػدها؟ الشػػقيق  الكبػػرى ماػػر، أو بػػاألحرى، طغمػػ  ا وقػػ ب التػػل ااتط ػػت ماػػر، 
الػذي     اػواع  المػوت لحريػ  واألمػؿ. إو ػا تاػرب حاػارًا أمسػ  عمػ  ًػزة مشػارك  إسػرائيؿ اوػؽ زهػور ا

يمكف أف تتواولػ ، ولػو عمػ  اسػتحياء، موػاة العربيػ . ولػيس الحاػار مػف الناوػب الماػري ماسػيًا بمعوػ  موػع 
 الطعاـ والومود والباائع فحسب، بؿ بمعواق الو سل أياًا. 

ـُ ذوي القرب  أشدُّ مااا ..  وظم
 عم  الو ِس مف ومع الحساـِ الم ودِ 

ادر النوراؿ عبد ال تاح السيسل، رئيس طغم  ا وقػ ب فػل ماػر، ُبعيػد عزلػ  الػرئيس مرسػل، إلػ  إًػ ؽ ب
معبر رفن الحدودي مع مطاع ًزة، مت مػًا حركػ  حمػاس التػل تػدير القطػاع بالتعػاطؼ مػع الػرئيس المغػدور، 

 مسػطيوييف مػف الػداوؿ وهو ما حوؿ ًزة إل  سنف كبير. كاف الرئيس مرسػل مػد مػرر فػتن المعبػر، ومّكػف ال
، وهػل  حمم  التاامف ال مسػطيوي  والاروج ونمب الباائع بحري ، لكف   شلء مف هذا يحدث اليوـ. تقوؿ 

موظم  ًير حكومي  فل بريطاويا تسع  إل  تحقيؽ العدال  والس ـ لم مسطيوييف، إف نيش السيسل دمر بعد 
اد فػػل كميػػات الباػائع الداامػػ  إلػػ  مطػػاع ًػػزة، بمػػا و قػػًا، مػػا أدى إلػ  اوا ػػاض حػػ 351ا وقػ ب أكبػػر مػػف 

في ػػػا مػػػواد البوػػػاء والومػػػود والموتنػػػات الغذائيػػػ  األساسػػػي ، األمػػػر الػػػذي رفػػػع أسػػػعار هػػػذق الباػػػائع عمػػػ  وحػػػو 
أيميو/سػبتمبر  5، وتعاول مستشػ يات القطػاع ا ف مػف أزمػ  حقيقيػ  بعػد و ػاد األدويػ  الاػروري  ) ااروال 

فػػػل المئػػػ  مػػػف حانػػػات مطػػػاع ًػػػزة. وبحسػػػب دراسػػػ  اطمعػػػت عمي ػػػا  61تمبػػػل وحػػػو (. كاوػػػت األو ػػػاؽ 2113
فػػل المئػػ  مػػف حاناتػػ  مػػف  98فػػل المئػػ  مػػف حانػػات القطػػاع مػػف الػػدميؽ، و  65اػػحي   الغارديػػاف، فػػإف 

فل المئ  مف حانات  مف األرز، تأتل عبر األو اؽ. وبعد إً ؽ المعبر وتدمير األو اؽ شعر  52السكر، و 
 (. 2113تموز/يوليو  19)  تغيير الوظاـ وراء الباب المناور أبر أهؿ ًزة ب

لػػـ يعػػد باإلمكػػاف توريػػد الومػػود ومػػواد البوػػاء، فتعطمػػت مئػػات المشػػاريع، واسػػر ا  ؼ أعمػػال ـ، وأاػػبحت 
الك رباء شحيح ، وااطؼ الواس بسيارات ـ طويً  أماـ محطات الومود. تقوؿ اػحي   الواشػوطف بوسػت إف 

ري ي دؼ مف وراء حممت  إل  إاعاؼ حرك  حماس المسيطرة عم  القطػاع، والتػل توتمػل إلػ  النيش الما
نميػػع األو ػػاؽ التػػل تػػوفر شػػرياف حيػػاة امتاػػاديًا  تيػػار الػػرئيس مرسػػل؛ اإلاػػواف المسػػمميف، ولػػذلؾ يقػػـو ب ػػدـ 

مػػؿ بال عػػؿ . ومػػع إًػػ ؽ النػيش معبػػر رفػػن، يكػوف مػػد أك لقطػاع ًػػزة، وتػػزود حركػ  حمػػاس بعوائػػد الاػرائب
(. وفػػل تقريػػر آاػػر ل ػػا تشػػير البوسػػت إلػػ  أف حمػػاس 2113أيموؿ/سػػبتمبر  8عػػزؿ ًػػزة عػػف بػػامل العػػالـ )

)عمػ  ًػػرار الحركػ  التػػل ظ ػػرت   تمػػرد ، وأف حركػػ  ظ ػرت فػػل القطػػاع اسػم ا  مػػف دوف أاػدماء أاػبحت 
 ً ؽ مكتب مواة العربي  فل مار( تطالب بإسقاط الحكوم  فل ًزة، التل ردت باعتقاؿ بعض أعاائ ا، وا 

 (.2113آب/أًسطس  24الذي تت م  حماس بوشر األكاذيب )
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يبدو أف طغم  ا وق ب فل مار تريد أف تذهب إل  الحد األما  فل حرب ا عم  مطاع ًػزة. دمػر نػيش 
بيػت آاػر، ُماػػدرًا  511بيتػًا مػف البيػػوت المحاذيػ  لمقطػاع، وأعمػف عزمػ  عمػػ  هػدـ  21السيسػل حتػ  ا ف 

متػػر مػػف الحػػدود، أف يغػػادروا بيػػوت ـ. ويؤكػػد  511ر إلػػ  السػػكاف الماػػرييف الػػذيف يقيمػػوف عمػػ  مسػػاف  أوامػػ
الشيخ إبراهيـ الموعل، رئيس اتحاد مبائؿ سيواء، أف النيش أسس موطقػ  عازلػ  عمػ  الحػدود مػع ًػزة )عمػ  

ا وبػػيف القطػػاع(. ومػػاؿ ًػػرار الموطقػػ  ًيػػر المأهولػػ  التػػل فراػػ ا الكيػػاف الاػػ يوول بػػيف األرض التػػل يحتم ػػ
؛ ألو  يدمر بيوت مواطويف مارييف بما في ا  اطيرة ندًا وهمني  الموعل لمومع ألموويتور إف أفعاؿ النيش 

محػػػؿ  211مػػػف أبػػػاث، بحنػػػ  أف بمػػػ  أو امػػػًا تحت ػػػا، كمػػػا يوااػػػؿ إًػػػ ؽ ميػػػداف الشػػػيخ زويػػػد )الػػػذي ياػػػـ 
مبيمػ ، كم ػا تؤيػد  11اء. ويايؼ الموعل أف فل سيواء تناري(، ويو ذ اعتقا ت عشوائي  وتعذيبًا ألواس أبري

الػػرئيس مرسػػل، وتػػرفض ا وقػػ ب العسػػكري. ويوقػػؿ ألموويتػػور عػػف مسػػؤوليف فػػل الحكومػػ  ال مسػػطيوي  بغػػزة 
مػػػول ـ إف أفػػػراد نػػػيش السيسػػػل يسػػػت زوف رنػػػاؿ األمػػػف ال مسػػػطيوييف بتونيػػػ  اإلهاوػػػات ل ػػػـ، وتسػػػميط الاػػػوء 

تس ر الحكوم  عم  حماي  حدود مار مف أي ااتراؽ يار بأمو ػا. وبحسػب  الكاشؼ عم  موامع ـ، بيوما
هؤ ء المسؤوليف، فإف است زازات النيش   حد ل ا، ف و ي تن الوار عم  الموامع ال مسطيوي ، وتوت ؾ طائرات  

 (. 2113أيموؿ/سبتمبر  9أنواء القطاع )
ؿ الحشػد العسػكري المتزايػد عمػ  الحػدود. وشيؾ،  سػيما فػل ظػ  ًزو ماري كبيروف فل ًزة يتاوفوف مف 

، ويشػػمؿ تشػػكي ت  إكزاموػػر. كػػـ يحاػػؿ هػػذا الحشػػد بػػإذف إسػػرائيمل، كمػػا يقػػوؿ المومػػع اإلابػػاري األميركػػل 
 4) 16متاليػػػػػ  كالػػػػػدبابات، ووػػػػػام ت النوػػػػػود المدرعػػػػػ ، ومروحيػػػػػات األباتشػػػػػل، والمقػػػػػات ت مػػػػػف طػػػػػراز إؼ 

مطػػاع ًػػزة أف هػػذق الماػػاوؼ حقيقيػػ ،  سػػيما فػػل ظػػؿ زعيػػؽ (. وأبمغوػػل اػػحافل فػػل 2113أيموؿ/سػػبتمبر 
مػػػع الػػػرئيس مرسػػػل، وأكاذيػػػب أاػػػرى   تواطئ ػػػا حمػػػاس، و   إرهػػػاب أبػػػواؽ الدعايػػػ  الرسػػػمي  فػػػل ماػػػر عػػػف 

كالزعـ بأف السيارة التل او نرت مرب مقر وزير داامي  ا وق ب نػاءت مػف ًػزة. وياػؼ الاػحافل )الػذي 
، مؤكػػػدًا أف نػػػيش السيسػػػل يرامػػػب الباػػػائع فػػػل موػػػاة  مأسػػػاوي  ّزييف بأو ػػػا لػػػـ يحبػػػذ ذكػػػر اسػػػم ( أحػػػواؿ الغػػػ

 السويس، ويواب وقاط ت تيش فل سيواء؛ ليتأكد مف أف شيئًا مف الحانات األساسي    ياؿ إل  ًزة. 
تببػػػت الطغمػػػ  العسػػػكري  التػػػل أطاحػػػت بالشػػػرعي  فػػػل ماػػػر كػػػؿ يػػػـو أو ػػػا لػػػـ توقمػػػب عمػػػ  إرادة الماػػػرييف 

مػػػ  األمػػ  برمت ػػا، وماػػػيت ا الكبػػرى: فمسػػػطيف. يعنػػز ا وق بيػػوف أف ي تمػػػوا عاػػ ت ـ عمػػػ  وحػػدهـ، بػػؿ ع
؛ ألو ػػـ ي تقػػروف إلػػ  ااػػاؿ المػػروءة والوطويػػ  وا سػػتق ؿ التػػل تنعم ػػـ يتاػػدوف لمعػػدو الحقيقػػل،  إسػػرائيؿ 

 كما تسّوؿ أو س ـ، هدؼ س ؿ، ولقم  سائغ . -فيمت توف إل  ًزة، النائع  المو ك ، ف ل
ت أوؼ شػاروف فػل الوحػؿ حتػ  همػؾ مو ػا م ػرًا،  لكف ًزة هاشـ لحم ا مر. لقد دحرت التتار مف مبؿ، ومًر
ولف يعنزهػا أف تكسػر شػوك  ا وق بيػيف ال مػ . ًػزة اػوو المحروسػ  التػل ًػرد عمػ  لسػاو ا حػافظ إبػراهيـ 

 ذات يوـ: 
 ما رماول راـٍ وراح سميمًا..
 مف مديـٍ عوايُ  اهلل نودي..

ًزة القويػ  بأاػعؼ اإليماف.عيوووػا إلي ػا ترحػؿ كػؿ يػوـ، أو كمػا مػاؿ اإلمػاـ الشػافعل )المولػود فػل حػل إو ا 
 الزيتوف بغزة(:

ول لمشتاٌؽ إل  أرِض ًزٍة   وا 
ف ااوول بعد الت رِؽ كتماول   وا 
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 سق  اهلل أراًا لو ظ رُت بُتْرِب ا 
 كَحمُت ب ا مف شدِة الشوِؽ أن اول

 22/9/1023، العرب، الدوحة
 

 "األوسموي" الطريقحصاد  57
 مأموف كيواف

-الػػذي شػػّكؿ محطػػ  ووعيػػ  فػػل مسػػار الاػػراع العربػػل 1993أيمػػوؿ  13مػػر عقػػداف مػػف الػػزمف عمػػ  تػػاريخ 
إسػػرائيمل  -اإلسػػرائيمل . حيػػث تػػـ التواػػؿ إلػػ  ات ػػاؽ مبػػادىء فمسػػطيول-ا سػػرائيمل فػػل مسػػتواق ال مسػػطيول

تمتػ  رزمػ  ات امػات وبروتوكػو ت تاػع م مػن معالنػ  ماػايا لحؿ الاراع عم  أسػاس ا عتػراؼ المتبػادؿ، 
 الحؿ الو ائل المتمبم  فل القاايا التالي : األمف والحدود والمياق والقدس والمستوطوات وماي  ال نئيف .

وشّكؿ ش ر أيموؿ فػل ذاكػرة ال مسػطيوييف رمػزًا لمتشػاؤـ أو شػ رًا أسػود فػل تػاريخ ويوميػات ال مسػطيوييف لن ػ  
واػػع مشػػروع اػػؾ واػػاي   1922-9-29 امػػات السياسػػي  والمنػػازر وا ًتيػػا ت ا سػػرائيمي  . ف ػػل اإلا

فشػؿ مػؤتمر لوػدف )المائػدة المسػتديرة( فػل  1939عم  فمسػطيف مواػع التو يػذ؛ وفػل الشػ ر و سػ  مػف العػاـ 
 إمواع العرب بتقسيـ فمسطيف .

لبحػػث مشػػروعيف: مشػػروع األكبريػػ  فػػل  نعمػػت األمػػـ المتحػػدة مػػف و سػػ ا لنوػػ  اااػػ  1947أيمػػوؿ 3وفػػل 
 النمعي  العام  ل مـ المتحدة القاال ب:

 تقسيـ فمسطيف إل  دولتيف يربط بيو ما اتحاد امتاادي . -1
ألػػؼ عربػػل  725% مػػف المسػػاح  ألرض فمسػػطيف ويسػػكو ا 42. 88تكػػوف الدولػػ  العربيػػ  عمػػ  مسػػاح   -2
 آ ؼ ي ودي . 11و
 ألؼ عربل . 497ألؼ ي ودي و 498%،وسكاو ا 56. 74مساح   تكوف الدول  الي ودي  عم  -3
يواع لمقدس كياف مستقؿ اااع لوظاـ دولل ااص، تتول  األمـ المتحػدة إدارتػ  عبػر منمػس واػاي   -4

سػػػػ فيا،  111آ ؼ عربػػػػل و 115وتاػػػػـ  ألػػػػؼ ي ػػػػودي . ومشػػػػروع األمميػػػػ  الػػػػذي مدمتػػػػ  إيػػػػراف وال وػػػػد ويًو
 امت ا القدس، تاـ حكومتيف مستقمتيف استق ً  دااميًا .وتاّمف إمام  دول  اتحادي  عا

تػػـ إعػ ف حكومػػ  عمػـو فمسػػطيف فػل مديوػػ  ًػزة برئاسػػ  أحمػد حممػػل عبػد البػػامل  1948-9- 23وفػل يػـو 
أادر منمس نامع  الدوؿ العربي  مرارًا يقال بتومػؼ أعمػاؿ حكومػ  عمػوـ فمسػطيف؛  1952-9-23وفل 

أيمػػػػوؿ أي الاػػػػراع الػػػػدامل بػػػػيف النػػػػيش األردوػػػػل ومػػػػوات المقاومػػػػ  او نػػػػرت أحػػػػداث  1971-9-17و فػػػػل 
ال مسطيوي ، وذلؾ إبر إع ف األحكاـ العرفي  وتشكيؿ حكوم  عسكري  مؤمت  فل األردف . وفػل الشػ ر و سػ  
مػػف العػػاـ و سػػ  فقػػد ال مسػػطيويوف زعيمػػًا موميػػًا لطالمػػا اعتبػػروق محػػررًا ورمػػزًا محػػتمً  ل ػػـ ولعمػػوـ العػػرب، أي 

  ـ فقدوا نماؿ عبد الواار .أو
سػرائيؿ مػف ناوػب كػؿ مػف الػرئيس الماػري  1971-9-17وفل  تـ توميػع ات اميػ  كامػب دي يػد بػيف ماػر وا 

 1982-9-16أوور السادات ورئيس الوزراء اإلسرائيمل مواحيـ بيغف والرئيس األمريكل نيمل كارتر . وفػل 
ئيؿ وموظم  التحرير ال مسطيوي  إع ف المبادئ ومعت إسرا 1993-9-13كاوت منازر ابرا وشاتي ، وفل 

 )ات امي  أوسمو( فل احت اؿ م يب أميـ فل حديق  البيت األبيض .
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ومػػا تػػػ ق مػػػف ات امػػات نزئيػػػ  ومكممػػ  إلػػػ  بػػػروز إشػػكاليات نديػػػدة عمػػ  اػػػعيد ال كػػػر ” أوسػػػمو“وأدى ات ػػاؽ 
التوظيميػػ  المعبػػرة عوػػ ، -اؿ السياسػػي السياسػػل ال مسػػطيول تتعمػػؽ بأهدافػػ  وبويتػػ ، وأياػػًا عمػػ  اػػعيد األشػػك

 وااواًا ـ .ت .ؼ ومؤسسات ا كأطر موتن  ألولويات هذا ال كر، تنمت اإلشكاليات فل ما يمل:
وشػػوء توػػامض حقيقػػل بػػيف ماووويػػ  التػػزاـ ـ .ت .ؼ والسػػمط  الوطويػػ  با ت امػػات التػػل تواػػمت إلي ػػا مػػع  -1

ظمػػػ  كمؤسسػػػ  وكإطػػػار وطوػػػل، ممتزمػػػ  مػػػع شػػػعب ا بقيػػػادة الحكومػػػ  اإلسػػػرائيمي  وبػػػيف شػػػرعي  اسػػػتمرار المو
 الوااؿ الوطول حت  العودة وتقرير الماير وبواء الدول  المستقم  .

اػػػعوب  التوفيػػػؽ بػػػػيف متطمبػػػات و ػػػػوض السػػػمط  الوطويػػػ  بم مػػػػ  بوػػػاء مؤسسػػػػات ا المدويػػػ  والعسػػػػكري ،  -2
لاػػ   الغربيػػ  وبػػيف متطمبػػات الح ػػاظ عمػػ  وبم مات ػػا الزمويػػ  وا متاػػادي  فػػل ًػػزة وأريحػػا، وبقيػػ  موػػاطؽ ا

مؤسسات ـ .ت .ؼ وعم  دورهػا كإطػار وطوػل ميػادي لكػؿ الشػعب ياػـ مػوى متعػددة متعاراػ  ومتواماػ  
 فل موام  ا مف القاايا النوهري  .

اعوب  توظيـ الام  واوتظاـ آلي  الع م  العممي  الاروري  بيف السمط  ال مسطيوي  المونودة فل مطػاع  -3
 أريحا وبيف مؤسسات ـ .ت .ؼ . ًزة

اودلعت اوت اا  الو ؽ إبر افتتاح السمطات ا سػرائيمي  و قػًا تحػت موطقػ  الحػـر القدسػل  1996-9-24وفل 
متػػر تحػػت المنمػػع العربػػل اإلسػػ مل منػػاورًا ألساسػػات  411عشػػي  )عيػػد الغ ػػراف الي ػػودي(، ويمتػػد الو ػػؽ 

أرييػػؿ شػػاروف لمحػػـر القدسػػل الشػػريؼ التػػل تسػػببت فػػل زيػػارة  2111-9-28المسػػند األماػػ  . وكاوػػت فػػل 
 اود ع ا وت اا  ال مسطيوي  الباوي  فل الا   الغربي  ومطاع ًزة .

وبوظرة وامعي  لموامع المواوعل لنغرافي  الدول  المرتقب  الم ًر  مف بروات ا وفل مقدم ا المياق، والموقواػ  
والحػػػوانز والنػػػدار ال ااػػػؿ، والمعػػػوزة امتاػػػاديًا، يبػػػدو أف السػػػيادة والتوااػػػؿ اإلمميمػػػل ب عػػػؿ المسػػػتوطوات 

الحاوؿ عم  عاوي  كامم  أو واما  لمدول  األوسموي  الموشأ لف يشّكؿ إ  استوسااًا كاريكاتوريًا لمشػاريع 
 كياوي  مديم  .

الػوطول ووفؽ هذا المسار لعممي  سياسي  تمحورت حوؿ حؿ لاراع معقد وم توح، يبدو نميًا أف أزم  العمؿ 
 ال مسطيول ستت امـ و  يموح فل األفؽ حموؿ أيموؿ فمسطيول نديد ب  وكسات.

 22/9/1023، ال دس، ال دس
 

 في ال طاع مرة اخرى تطمعفتح  58
 د. رؤوبيف باركو
فشػػمت بمعنػػزة محاولػػ  ماػػرب موتحػػر يبػػدو أوػػ  مػػف سػػيواء فػػل اسػػتعماؿ سػػيارة م ااػػ  عمػػ  وزيػػر الدااميػػ  

مااػػػل. وُأاػػػيؼ الػػػ  ذلػػػؾ عمميػػػ  ماتمػػػ  وسمسػػػم  مظػػػاهرات   توت ػػػل، فػػػل اطػػػار الماػػػري فػػػل ا سػػػبوع ال
 ال وا  التل يطمن الي ا مادة ا اواف المسمميف بغرض زعزع  مار  عادة مرسل ال  الحكـ.

ـ تاػػريحات مػػادة ا اػػواف المسػػمميف بػػأو ـ يعاراػػوف العوػػؼ واسػػتعماؿ السػػ ح يمػػوح تاػػعيد كبيػػر فػػل  بػػًر
تزيد موات ا مف الماػري  فػل الاػغط المسػتعمؿ عمػي ـ. وفػل اطػار وشػاط أموػل معػزز  وشاط ـ وبازاء ذلؾ

اعتُقؿ وشطاء كبار آاروف مف ميادة ا اواف وُسنف ماموف فل مسػند مركػزي فػل مديوػ  أسػيوط فػل ابوػاء 
 ا ة يوـ النمع . وبوحل مف شيخ األزهر محمد الطيب الػذي يعمػؿ بت ػاهـ وتوسػيؽ مػع الحكومػ  النديػدة،
ُأميؿ أئم  وُعيف فل امػاكو ـ ارينػوف مػف مؤسسػ  األزهػر فقػط موالػوف لمسػمط ، بػؿ إف الحكومػ  تػزف إاػراج 

 ا اواف المسمميف اارج القاووف.
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يشمؿ الع ج النذري لمساعدي ا اواف المسمميف أطراؼ سيواء اياا التل أابحت نيبا او االيا ل رهاب 
ي  التل ون ت عم  عسكرييف وعم  أهداؼ اسػتراتيني  فػل ماػر. ا س مل وارنت مو ا العمميات ا رهاب

ويون  نزء مف هذق الاطوات اياا عم  حماس التل ل ا اػم  بوشػاط تػآمري وبعمميػات فػل ماػر مسػاعدة 
 لمموظم  األـ، ا اواف المسمميف.

لقاػػاء الممػػؾ ميػػديسم. فمع ػػا مػػاؿ كبيػػر نمعتػػ  مػػف اػػواع  األو ػػاؽ الػػ  أف تػػـ ا“ُتعػػاول حمػػاس أعػػراض 
عمي ا، لكو  بازاء الدمار والاوؽ عم  حدود رفن   يوند شلء يشتري  رناؿ الحرك  ب ذا المػاؿ. وتو ػار فػل 

فػل مػدف القطػاع ” تمػرد“هذق ا بواء وظػـ البوػ  التحتيػ  والطبيػ  وا متاػادي ، وتسػتعد حركػات احتنػاج مبػؿ 
 لمسيرات اام  مون   عم  حماس.

، تػػوظـ ”أسػػرار عربيػػ “التػػل تعتمػػد عمػػ  مومػػع ا وتروػػت ” وطػػف“سػػبوعي  عمػػ  حسػػب مػػا تقػػوؿ الاػػحي   ا 
و س ا فل سيواء عااب  مسػمح  مػف مقػاتمل فػتن بقيػادة محمػد دحػ ف، هػدف ا الػداوؿ الػ  القطػاع بمسػاعدة 
ماػػري  والقاػػاء عمػػ  حكػػـ حمػػاس. وحتػػ  لػػو كػػاف الحػػديث حتػػ  ا ف عػػف سػػتار داػػاف فقػػط فػػاف حمػػاس 

 ؿ فتن وارا عمي ا فل ساحت ا الام ي .تاش  امكاوي  أف ُتشع
بت ػػا فػػل 2116طُػػردت فػػتن مػػف القطػػاع بعػػد ا وتاابػػات فػػل  ، لكػػف السػػمط  ال مسػػطيوي  لػػـ تتاػػؿ مػػط عػػف ًر

العػػودة الػػ  حكػػـ القطػػاع وأف تكػػوف مائػػدة الشػػعب ال مسػػطيول فػػل هػػذق الموطقػػ  اياػػا. بيػػد أف حمػػاس التػػل 
مبػػارؾ وعمػػ  ع ػػد مرسػػل فػػل األسػػاس، شػػعرت بأو ػػا  تمتعػػت بواػػع سياسػػل أاػػذ يتحسػػف فػػل و ايػػ  ع ػػد

الحاكم  الوحيدة وتناهمت أبو مازف ون ود ماالحت . لكف حيومػا ون ػت الػدعاوى عمػ  ال مسػطيوييف بسػبب 
ا وقساـ بيو ـ أدركوا فل حماس أو  توند مشكم  ينب تناوزها كل ُيوظر إلي ـ عم  أو ـ كياف واحد. وتمت 

ذق فػل محاولػ  لمماػالح  بػيف الطػرفيف، لكػف االػد مشػعؿ واسػماعيؿ هويػ  أفشػ  فل الحقيق  عدة لقػاءات ك ػ
هذق الن ػود عمػ  وحػو مو نػل. وا ف بقيػت الموظمػ  وحيػدة بسػبب سػقوط مرسػل وبسػبب فقػداف مراكػز دعػـ 

 حماس فل ايراف ولبواف وسوري .
مػف نديػد ومػد ت عػؿ ذلػؾ  توند فل الميداف إشاعات عويدة تقػوؿ إف فػتن لػـ تتاػؿ عػف السػيطرة عمػ  القطػاع

بمسػػاعدة مػػف ماػػر. إف الع مػػات التػػل تشػػ د عمػػ  القاػػاء عمػػ  البوػػ  التحتيػػ  لحمػػاس فػػل رفػػن الماػػري  
وفػػػػل سػػػػيواء، ومقػػػػدار المشػػػػارك  المتزايػػػػدة ل سػػػػتابارات والن ػػػػات ا مويػػػػ  الماػػػػري  عمػػػػ  حػػػػدود القطػػػػاع، 

مكتوفل األيػدي بػازاء مػا ينػري فػل دااػؿ  والماالن المشترك  مع فتن، تش د عم  أف المارييف لف ينمسوا
 القطاع اياا.

 20/9/1023 ،اسرائيل اليوم
 22/9/1023، رأي اليوم، لندن
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 عاموس هرئيؿ
  فػػل ُعػػرض مسػػاء أوؿ مػػف أمػػس ألوؿ مػػرة موػػذ اوعطافػػ  الػػرئيس بػػراؾ اوبامػػا الم انئػػ  ماػػرج ممكػػف ل زمػػ

سػػوري . فقبػػؿ لحظػػ  مػػف بػػدء المباحبػػات فػػل منمػػس الوػػواب األميركػػل فػػل امتػػراح ا دارة الموافقػػ  عمػػ  هنػػـو 
عسػػكري عمػػ  سػػوري ، أبػػارت موسػػكو حػػً  بػػديً  وهػػو إلغػػاء العمميػػ  مقابػػؿ وقػػؿ سػػ ح األسػػد الكيميػػائل إلػػ  

ماالح  الروسي  كبيرة. ويوند دائمػا شػؾ رماب  دولي  والقااء عمي  بعد ذلؾ.   تزاؿ المناهيؿ فل امتراح ال
فل أف الحديث فل المحام  يدور عف محاول  الرئيس السوري كسب ومػت فػل آاػر لحظػ . ُتظ ػر الو يػات 
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المتحػػػدة شػػػكًا شػػػديدًا )وذلػػػؾ بيقػػػيف ألف ا متػػػراح نػػػاء مػػػف موسػػػكو التػػػل فعمػػػت كػػػؿ شػػػلء إلفشػػػاؿ السياسػػػ  
 ايرة( ومع كؿ ذلؾ ربما بدأ يتبمور حؿ ل زم .األميركي  فل الشرؽ األوسط فل ا سابيع األ

إف الػػرد السػػػوري ا ينػػػابل عمػػػ  امتػػػراح روسػػػيا ًيػػػر م ػػػانا. فقػػػد ُعراػػػت الماػػػالح  فػػػل مػػػؤتمر اػػػحافل 
مشترؾ بيف وزيري اارني  الدولتيف فل موسكو بحيث يمكف أف و رض أف ت اايم ا مد ُوسقت بيو ما مسبقا. 

أف الػػرد الػدولل القاسػل عمػػ  المذبحػ  النماعيػ  التػػل و ػذها نيشػ  اػػد  ومػف المؤكػد أف الػػرئيس األسػد يػدرؾ
مف آب الماال بس ح كيميائل سينعؿ مف الاعب عمي  عم  أي حػاؿ أف يسػتعمؿ  21معاراي  فل اؿ 

هذا السػ ح مػرة ااػرى. يسػتطيع األسػد، الػذي يػزعـ أف المتمػرديف هػـ الػذيف اسػتعمموا السػ ح الكيميػائل، أف 
 إو  وافؽ عم  وقؿ الس ح مف بمدق لموع وموع  فل األيدي الاطيرة لموظمات المعارا .يقوؿ دائما 

إذا تػػـ احػػراز تسػػوي  آاػػر األمػػر فاوػػ  يحػػؽ ل سػػد أف يراهػػا إونػػازا   ألف أميركػػا لػػـ ت انمػػ  فقػػط ولػػـ ُيظ ػػر 
  مػػػف روسػػػيا الػػػذعر مػػػف ت ديػػػدات أمػػػوى مػػػوة عسػػػكري  فػػػل العػػػالـ، بػػػؿ ألف مػػػوة التحػػػالؼ الػػػدولل الػػػذي يدعمػػػ

 والايف ال  ايراف و حزب اهلل  طواؿ األزم  مد ونحت.
ألوباما الكبير مما يربن مف هذق القاي  اياا ألو  ما زاؿ ياعب عمي  ال  ا ف كما تبدو األمور أف ينوػد 
دعمػػا كافيػػا لعمميػػ  عسػػكري  فػػل سػػوري  فػػل منمػػس الوػػواب، ومػػا زاؿ النم ػػور األميركػػل كػػالنم ور الػػدولل 

. فاذا ُأبعد أكبر الس ح الكيميائل عف سوري  فاف اوباما يستطيع أف يقػوؿ إوػ  فعػؿ مػا ينػب يعارض  ال نـو
عمي ، فقد امف أ  ُيستعمؿ س ح اإلبادة النماعي  بعد ذلؾ. وفل الومت و س  ُينوب الرئيس و س  موان   

 سياسي  فل واشوطف وتعقيدا محتم  لم نـو العسكري.
ف اوبامػػا ماػػ  حتػػ  إذا ونػػن الحػػؿ الروسػػل  فسػػيكوف هوػػاؾ مػػف يزعمػػوف أوػػ  ُاطػػط لكػػؿ شػػلء مسػػبقا، وا 

الو اي  عمدا كل يعرض الوتين  التل يريدها وليستارج مف األسد توػاز  كبيػرا دوف أف ي ػانـ سػوري  بال عػؿ. 
لكػػف الوظػػر فػػل أعمػػاؿ الػػرئيس وتاػػريحات  فػػل األسػػابيع األايػػرة يقػػود كمػػا يبػػدو الػػ  اسػػتوتاج ماتمػػؼ. إف 
اوباما ووزيػر اارنيتػ ، نػوف كيػري، مػف ون ػ  وظػر القػدس عمػ  األمػؿ بػديا متمػوييف ومػرتنميف يػرداف أكبػر 

 مف مرة متأاريف مت انئيف مف التطورات. ووشؾ كبيرا فل ونود استراتيني  كبيرة أو اط  عمؿ مدروس .
كيػػ  وأوقػػذت األسػػد الػػذي سػػتكوف روسػػيا بػػالطبع األولػػ  فػػل مائمػػ  الرابحػػات باعتبارهػػا اػػدت الاطػػوة األمير 

ترعاق، وفّكت لغمػًا اػاما كػاف يمكػف أف يوشػا فواػ  عامػ . وسػيكوف أبوػاء الشػعب السػوري هػـ الوحيػديف 
الػػذيف لػػف يسػػتطيعوا تػػو س الاػػعداء حتػػ  لػػو تػػـ إحػػراز تسػػوي  تموػػع هنومػػا أميركيػػا. ويبػػدو مػػف ون ػػ  وظػػر 

ـ الدعاي  الشديدة المعترا  عم  عممي  عسكري   فل الدوؿ الغربي  أف ال نـو األميركل لػـ يكػف أكبرهـ وبًر
بالارورة احتما  أسوأ مػف الواػع المونػود. إف واػع الاػط األحمػر مػف نديػد المتعمػؽ بالسػ ح الكيميػائل 
ُيوذر بأف األسد وموظمات المتمرديف يسػتطيعوف ا سػتمرار فػل ذبػن المػدوييف مػف الطػرؼ العػدو بػ  تشػويش 

ا كيميائيػػا، مػف ون ػػ  وظػر العػػالـ. هػؿ ي ػػتـ أحػد بعػػدد القتمػ  فػػل الحػرب موػػذ وبكػؿ وسػػيم  متػؿ ليسػػت سػ ح
مػف اػػحايا  1411المذبحػ ؟ ُأحاػل فػػل األسػابيع الب بػ  األايػػرة فػل سػوري  مػػف القتمػ  عػدد يزيػػد عمػ  اؿ 

 المذبح .
ؿ فػػل زعػـ البروفيسػػور إيػػاؿ زيسػػر فػل مقالػػ  وشػػرها مػػف مبػػؿ مركػز ديػػاف فػػل نامعػػ  تػؿ ابيػػب أف األسػػد تحػػو 

األشػػ ر األايػػرة الػػ  إدارة حػػرب إبػػادة اػػد المتمػػرديف والمػػواطويف الػػذيف يؤيػػدوو ـ هػػدف ا  إبػػادت ـ أو طػػردهـ  
مف المواطؽ التل ي انم ا نيش . وكتب زيسر أف الحػرب األهميػ  فػل سػوري  هػل  منموعػ  معػارؾ تكتيكيػ  

وري . وهػػذق حػػرب اسػػتوزاؼ لػػف وقطيػػ  بػػيف منموعػػات اػػغيرة مػػف المتمػػرديف ومػػوات اػػئيم  مػػف النػػيش السػػ
 تحسم ا معرك ، واحدة وهل تراكـ إونازات، إ  اذا ًير التداؿ األميركل األمور فقمب ا رأسًا عم  عقب.
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أاػػبن يبػػدو فػػل هػػذا المسػػاء وبسػػبب الاػػعوبات الدااميػػ  وا متػػراح الروسػػل النديػػد أف احتمػػا ت أف يػػأمر 
ـ اطابتػ  المتشػددة. لكػف األمػور مػا زالػت بعيػدة عػف الحسػـ اوباما آار األمػر ب نػـو تتاػاءؿ بالتػدري  بػًر

الو ائل، فالشيطاف مونود فل الت اايؿ، ويمكف أف يتحطـ امتراح الماالح  الروسي  فوؽ عقبػات كبيػرة فػل 
الطريؽ مبؿ: مت  ُيوقؿ الس ح ومف يشرؼ عمي  وكيؼ ُيامف أ  تبق  مازووات فل سوري ، وي ال ذلؾ 

 أميركل فل سوري . آار األمر ال  ماؼ
يبدو عم  كؿ حاؿ أو  يمكف وبقدر كبير أف ورى أحداث األسابيع األايرة تكرارا عاما ل زم  التػل مػد توشػب 
فل السو  التالي  حوؿ وشػاط حمي ػ  لموسػكو أمػؿ إع وػا أ  وهػل ط ػراف، فاوػ  يتومػع حػدوث ااػت ؼ مشػاب  

أياا فل المستقبؿ كما حدث مبػؿ أربػع سػووات، ماطػط  حوؿ البروام  الوووي اإليراول أياا وسُيبحث هواؾ
 إاراج المادة ا وشطاري  )اليوراويـو المااب( تحت اشراؼ دولل عمي ا فل روسيا.

ل يعمػػوف فػػل اسػػرائيؿ هػػذا المسػػاء )أوؿ مػػف أمػػس( إف اسػػرائيؿ سػػترد ردا شػػديدا عمػػ   ومػػاؿ وزيػػر الػػدفاع بػػًو
فػػل سػػوري . وكػػرر يعمػػوف الػػو   الرسػػمل الػػذي يعبػػر عوػػ  فػػل  محاولػػ  أعػػدائ ا نرهػػا الػػ  الموان ػػ  العسػػكري 

المػػػدة ا ايػػػرة بتوسػػػيؽ مػػػع رئػػػيس الػػػوزراء ورئػػػيس هيئػػػ  األركػػػاف. ومػػػع كػػػؿ ذلػػػؾ يبػػػدو مػػػف األفاػػػؿ أف تبػػػدأ 
إسػػرائيؿ ماػػاءل  عػػدد التاػػريحات المعموػػ ، وأف توتظػػر القػػرارات الحاسػػم  التػػل سػػتُبت عمػػ  كػػؿ حػػاؿ فػػل 

 قدس.واشوطف وموسكو،   فل ال
 20/9/1023، "هآرتس"
 22/9/1023، األيام، رام اهلل

 
 :كاريكاتير 60

 



 
 
 

 

 

           38ص                                    1975العدد:                11/9/1023األربعاء  التاريخ:

 
 22/9/1023،الحياة الجديدة، رام اهلل


