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 29 :كاريكاتير

*** 
 
 مشعل: لن نسمح بخخرا  القدس والضفة من ميدان المقاومة .0

أكةةد لالةةد مشةةس  رمةةن  المكسةةل السناسةة  لحركةةة حمةةا  أن مسركةةة ف سةة نن لةةن سحصةةر فةة  : الدوحةةة
 غزة، مشددا أييا "لن يسمح ألحد أن نلرج القد  والضفة من مندان المقاومة".

لال  احسفا  يظمه االسحاد السالم  لس ماء المس منن فة  دولةة ق ةر مسةاء النةود األحةد -وقا  مشس  
إن "األمةور صةسبة فة  الضةفة، ومةن نيسةل مة، السةدو، لكةن  ة    -ر المقاومة ف  غزةابسهاجًا بايسصا

الضةةفة سةةسظ  يةةاًرا ع ةةي المحس ةةنن والمسةةسو ينن"، م كةةدا أن الةة ي  ةةور الحجةةر إلةةي بيدقنةةة وصةةارو  
سةةنسب ل ع ةةي المسوقةةات فةة  الضةةفة البربنةةة، "والمقاومةةة حقيةةا وواجبيةةا، ولةةن  ألحةةد أن نصةةادر  ةة ا 

 .الحل المقد "
فةةة  سةةةةنال دلةةةةر، أكةةةةد مشةةةةس  أن الوحةةةةدة الو ينةةةة حةةةةل وواجةةةةل، وأن "االلةةةةسالف السناسةةةة  ال نميةةةة، 
الوحةدة"، م كةدا أن حمةا  سةسبقي أمنيةةة ع ةي الوحةدة والمصةالحة بةنن أبيةةاء شةسبيا، "وكرسةيا  لة  فةة  

  السدوان، ووجهيا المجا دنن ل سوحد ف  مندان المقاومة، فيحن حرنصون ع ي المص حة السامة ولةن
 ع ي المص حة الفردنة أو الحزبنة".

وقا : "ما إن وضست الحرل أوزار ةا حسةي بةدأ الهجةود ع ةي المقاومةة،  ة  نرنةد أحةد أن نل ةل أجةواء 
مةةةن لةةةال  السراشةةةل اإلعالمةةة  باسهةةةاد المقاومةةةةن..ل الشةةةسل الف سةةة ني  لةةةن  عيةةةد  وقةةةت لاليشةةةبا  

 غزة". بالمسار  الجايبنة، ولدنيا أولونات وأ مها إعمار ق اع
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وأكةةد أن "المصةةالحة الف سةة نينة سسيةة  الس بنةةل الكامةة  لكةة  م فةةات المصةةالحة، ولةةن يقبةة  إ مةةا  أي 
م ف من الم فات مهما كان، فحما  م سزمة بكة  م فةات المصةالحة صةبنر ا وكبنر ةا، وع ةي الجمنة، 

 االلسزاد ب ل ، ولن  من حل أحد أن نسسقوي ب رف ع ي حسال شسبيا".
مقاومة ال يقب  بوضةسه ع ةي جةدو  األعمةا ، وال يقبة  أن نكةون موضة، لةالف بةنن وساب،: "سالح ال

فصةام يا الف سة نينة، و ةو موجةه ل محسة  اإلسةةرامن  ، وال يقبة  سسةونفًا أو إلبةاء ألي جةزء يصةت ع نةةه 
 اسفاقنات المصالحة".

الو ينةةةة  وبةةةنن أن الوفةةةد الةةة ي   ةةةل موحةةةدًا ل قةةةا رة كةةةان بةةةدعد ومقسةةةرح مةةةن حمةةةا  لسسزنةةةز الوحةةةدة
 الف س نينة.

وأضاف رمن  المكسل السناس  لحما  أيه "لو وضة، أ ة  غةزة ع ةي الةر و  واألكسةاف وق لةد يقةد 
 بالوفاء لهد، وع ي األمة بقادسها وحكوماسها وشسوبها أن نسهموا ف  إعمار غزة".

 ة واإلسالمنةوف  شأن إعمار غزة، قا  مشس : "لنكن لك  قامد وعالد ومن ك  أبياء أمسيا السربن
بريةةامإل إلعمةةار غةةزة والمسةةا مة فةة  إعةةادة بيةةاء مةةا دمةةر  االحةةسال  اإلسةةرامن  ، فةةيحن محسةةاجون لةةدور 

 األمة ليصرة شسبيا الف س ني  وقضنسه السادلة".
وشدد مشس  ع ي أن حما  سسبيي اليهإل الوس   المسسد  ف  دنييا، ولدنها عق  سناس  ميفسح ع ي 

وع ةةةي الجمنةةة،، وحمةةةا  ال سحةةةارل أحةةةدًا لدنيةةةه أو عرقةةةه، وحمةةةا  سةةة من  المحةةةن  اإلق نمةةة  والةةةدول 
بحوار الحضارات،ن..ل حما  ال سقب  االحسال  وال السدوان، و يا  فرل شاس، بنن حما  المقاومة، 

 وبنن الس رف واإلر ال".
يةةةا و كةةةر أيةةةه "ع ةةةي كةةة  قامةةةد أن نكةةةون أمنيةةةًا عيةةةدما نسحةةةدع عةةةن اإلر ةةةال، فبةةةدًا سةةةن رل السةةةالد باب

 والمقاومة    من سفرض  ل ".
ورحل مشةس  بةدعوة االسحةاد السةالم  لس مةاء المسة منن بالحفةاظ ع ةي سةالح المقاومةة وع ةي حرصةهد 
ع ي وحدة الشسل الف س ني . وقا : "يحن النود ومي  أن وضست الحرل السدواينة ع ي غزة أوزار ا، 

يحةةن يسةةنر بل ةةي نثابسةةة، وأنثبسةةت المقاومةةة األمةةة احسف ةةت بايسصةةار غةةزة والمقاومةةة، و ةة ا فضةة  ق، و 
 األصن ة أيها عيد حسن الظن، وأن أدواسها وسالحها المس ور أنثبت أييا ميسصرون ع ي عدويا".

وأضاف مشةس  أن "جهةاد الك مةة النةود أ ةد مةن جهةاد البيدقنةة، وأ ة  ف سة نن ال نيقصةهد شة ء، ولةو 
 حرنر بإ ن ق".شسبيا الف س ني  قاس  لوحد  لن نقصر ف  اليصر والس

وقةةا : "لةةن يسيةةاز  عةةن شةةبر واحةةد مةةن أرضةةيا الف سةة نينة المحس ةةة، واس ا كةةان الةةبسض نةةر  "إسةةرامن " 
 كبنرة؛ فيحن يرا ا حقنرة".
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وأكد مشس  أن "مةا قامةت بةه المقاومةة الف سة نينة وع ةي رأسةها كسامةل القسةاد دلنة  ع ةي مسجةزة ا نةة 
وة وربةا  اللنةة "، مبنيةةا أن مسركةةة غةزة األلنةةرة قربةةت مسةةافات القردينةة "وأعةةدوا لهةةد مةا اسةةس سسد مةةن قةة

 اليصر
وبشأن القد ؛ قا : "مسركة القد     المسركة المركزنة الكبر  لسحرنر ف س نن، وقد أحا ها السةدو 
بسةةةوار ومةةةا بسةةةد  سةةةوار، وضةةةنل الليةةةال، وحةةةاو  سبننةةةر مسالمهةةةا، ومةةةديها السربنةةةة، لسهونةةةد المدنيةةةة 

صرليا جمنسًا، و   ف  الق ل، وأياشد أن سكون ف  كة  مياسةبة وفة  كة  ل بةة المقدسة، القد  سسس
 وف  ك  احسفا ".

 20/9/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 األمريكي ستحدد مسار الحركة السياسية في المرحلة القادمة الجانباللقاءات مع  ردينة:أبو  .2

يا ل باسد الرماسة، ف  حدنع لة"األناد": إن الر وف أريا و : قا  يبن  أبو ردنية، ال عبد -بارن  
ال قاءات الس  سنسقد ا الرمن  محمود عبا  م، الجايل األمرنك  ف  ينونور  ولقاءات الرمن  م، 

 المجموعة السربنة سسحدد مسار الحركة السناسنة ف  المرح ة القادمة.
فسرل  رنل، ال قاءات وقا  أبو ردنية: "من الواضح ان القضنة الف س نينة والمي قة ع ي م

الس  سسسبل اجسماعات األمد المسحدة ولقاءات الرمن  م، المجموعة السربنة  األمرنكنة -الف س نينة 
 سسحدد مسار الحركة السناسنة ف  المرح ة القادمة".

ولفت ابو ردنية الي ان "الرمن  سن ق  ل ابًا مهمًا أماد الجمسنة السامة المسحدة نود الساد  
 من   ا الشهر يكون عيد ا قد بدأيا حركة سناسنة جدندة" والسشرنن

وقا : "لد نسد من المقبو  الحفاظ ع ي األمر الواق،، المرح ة صسبة وحساسة ولكيها سسفسح أفقًا 
جدندًا، لد نسد مقبواًل اسسمرار الجمود السناس  ولد نسد مقبواًل أو نمكن السكوت ع ي اسسمرار 

السالد ان نفهد ان الل وة األولي لمحاربة اإلر ال    بإع اء االحسال  اإلسرامن   وع ي 
 الف س نيننن حقوقهد الكام ة غنر ميقوصة".

وشدد ع ي "أن السحالف الدول  من اج  ايهاء االحسال   و ال رنل إليهاء االر ال ولن  السك "، 
حدندًا اإلدارة األمرنكنة وقا : "       الرسالة الف س نينة و   الرسالة السربنة ل مجسم، الدول  وس

الس     اماد السبار وع نها ان سلسار بنن ان سسا د ف  سكرن  السالد ف  المي قة او ان سحافظ 
ع ي االمر الواق، ال ي ولد اإلر ال والفوضي ف  المي قة وسسيسك  دنثار  الس بنة ع ي الجمن، 

 ول  بأسر ".ولن  فق  ع ي الساحة الف س نينة والسربنة وايما المجسم، الد
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وبشأن المسوق، من الجايل األمرنك  قا  أبو ردنية: "حسي ا ن ف  مكالمة الرمن  م، وزنر 
سد االسفال ع ي لقاء ف  ينونور  وع ي وق،   ا ال قاء سس رح بسض  باألم اللارجنة األمرنك  

ما حص  ف  االفكار ولكن الموقف الف س ني  سس د االدارة األمرنكنة و و موقف مدعود عربنا ك
اجسماع وزراء اللارجنة السرل االلنر وبالسال  فا ن الكرة ف  الم سل األمرنك  ولد نسد مقبوال 
اسسمرار السناسة اإلسرامن نة واسسمرار حصار غزة ولد نسد مقبوال اداية االسسن ان فق  فال بد من 

 ن  ".الضب  ع ي إسرامن  واسلا  اجراءات حقنقة لوقف ك    ا السسيت اإلسرام
 22/9/2104األيام، رام هللا، 

 
 "دينيا   عدوانا  للمسجد األقصى " استباحة المستوطنين يعد  قريع  .3

أبو سسد : وصف أحمد قرن،، عضو ال جية السيفن نة لميظمة السحرنر الف س نينة،  فادي -ق راد 
المس رفنن، رمن  دامرة ش ون القد ، اسسباحة المسجد األقصي المبار  من قب  المسسو ينن 

بالسدوان الدني ، مح رًا من ل ورة سصسند حكومة االحسال  القسحامات المسجد األقصي، والسماح 
ل مسسو ينن المس رفنن الدلو  والسجو  ف  باحاسه ال ا رة، واسسفزاز مشاعر المس منن المص نن، 

 من لال  سسمد شرل اللمر دال  باحاسه.
السهوندنة الل نرة الس  سيسهجها حكومة إسرامن  "ألقصي بةووصف ممارسات االحسال  بحل المسجد ا

 ."ف  سنال مل  اسها الرامنة إلي السقسند الزماي  والمكاي  ل مسجد األقصي المبار 
 22/9/2104القدس العربي، لندن، 

 
 وسندافع عن األرض والهوية 48الـ اآلغا: لن نسمح بتكرار مأساة  .4

نة لميظمة السحرنر، رمن  دامرة ش ون الالجمنن زكرنا األغا، ال قا  عضو ال جية السيفن  :وفا –غزة 
 .2948نمكن السماح بسكرار مساياة ومأساة أبياء شسبيا الس  سسرضوا لها عاد 

وشدد األغا لد  سر سه اجسماع ر ساء ال جان الشسبنة لالجمنن ف  ق اع غزة، بحضور مدنر عاد 
سوفنر مس  بات الحناة األساسنة إلي جمن، األسر الس  الملنمات مازن أبو زند، ع ي ضرورة ان نسد 

 دمرت ميازلها انثياء السدوان.
وقا  "نجل ع ي الجمن، الوقوف أماد مس ولناسه السارنلنة والو ينة وسوفنر حناة كرنمة س نل بصمود 

 أبياء شسبيا  وا  فسرة الحرل الس  اسسلدمت فنها دلة الحرل اإلسرامن نة شسي أيواع السالح".
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ودعا إلي اإلسراع ف  عقد م سمر إعمار غزة والبدء بل وات عم نة، لاصة أييا مقب ون ع ي فص  
الشساء ما نزند حجد المأساة لألسر الس  سد سهجنر ا وسدمنر مساكيها، ميو ا إلي أيه ال نمكن القبو  

 بأن نبقي الممات من األسر الف س نينة ف  مراكز اإلنواء.
 22/9/21104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 في فلسطين: هجرة الفلسطينيين من وطنهم جريمة نكراء مجلس الفتاء األعلى .5

القد : اسسيكر مج   اإلفساء األع ي ف  ف س نن إقداد بسض الف س نيننن ع ي الهجرة من أرض 
ها الربا  إلي المجهو ،   بًا ل رزل وغنر  ف  بالد ألر ، وقا  المج  : إن الكارنثة الس  سسرض ل

أبياء   ا الشسل لال  محاولة سهرنبهد إلي بالد ألر  عبر البحر،  ربًا من واق، الحا  الصسل 
ال ي سسنشه أرض الربا ، سي ر بيسامإل مدمرة، رغد قساوة الرح ة وصسوبسها ول ورسها، وسك فسها 
 البا ظة، وأضاف أن المحافظة ع ي الربا  ف      األرض المباركة من أفض  أعما  البر،
فف س نن سشد الرحا  إلنها وال نهاجر ميها، امسنثااًل لقو  الرسو ، ص ي ق ع نه وس د، حنيما سأله 

 ِبَبْنِت اْلَمْقِدِ   ِإْن اْبُسِ نَيا َبْسَدَ  ِباْلَبَقاِء َأْنَن سَْأُمُرَيا َقاَ  َعَ ْنَ  الصحاب  الج ن   و األصاب، قا : ن
نٌَّة َفَ َس َُّه َأْن َنْيَشَأ لَ  َوَنُروُحوَنل نمسيد أحمد، حدنع  ي األصاب،  اْلَمْسِجِد  ِإَلي َ ِلَ   َنْبُدوَن  َ  ُ رِّ

 رض  ق سسالي عيهل. 
وع ي الصسند  اسه؛  الل مج   اإلفساء األع ي ف  ف س نن السالد أجم، بضرورة نثي  س  ات 

المقدسة وما نحن ها من األرض الف س نينة االحسال  عما سمارسه من إبساد قسري ألبياء المدنية 
عن المسجد األقصي المبار ، ف  ظ  محاوالسها لسقسنمه زماينًا ومكاينًا، ف  مقاب  سماحها ل نهود 
المس رفنن بممارسة ال قو  السوراسنة دال  المسجد األقصي المبار ، وأوضح المج   أن ما 

ي المبار  وأبيامها نهدف إلي سهوند ما بالكام ، سسسرض له المدنية المقدسة ودرسها المسجد األقص
وفرض حقامل جدندة ع ي األرض، مح رًا من سبسات     المشارن، السهوندنة ع ي واقسيا السارنل  

 والدني  والو ي . 
 20/9/2104، موقع دار االفتاء الفلسطينية

 
 لفلسطينيين بالتقصير في متابعة مأساة غرق مئات ا الوفاقكومة نائب عن فتح يتهم ح .6

اسهد اليامل عن حركة "فسح" أشرف جمسة حكومة الوفال الف س نينة بالسقصنر ف  مسابسة مأساة : غزة
 غرل ممات الف س نيننن ف  البحر المسوس  ف   رنقهد ل هجرة إلي أوروبا.
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مقر وقا  جمسة أنثياء مشاركسه ف  اعسصاد يظمه أ ال  المفقودنن وضحانا السفنية البارقة أم  أماد 
ال جية الدولنة ل ص نل األحمر ف  مدنية غزة، إن "حادع غرل السفنية الس  سزند حمولسها ع ي 

شلص، ج هد من غزة، كان نقسض  من حكومة نرام ل الحمد ق القناد بمس ولنسها الو ينة  000
اد ع ي أن 20وواجبها األلالق  لمسابسة فاجسة البرل مي  ال حظة األولي". وأضاف: "مر أكنثر من 

الحادع من دون أن ي م  أي سحر  رسم  له   الحكومة سجا  س   الفاجسة األلنمة، ب  إن  يا  
 سقصنرًا واضحًا وفاضحًا أماد     المأساة".

و الل "بسشكن  ل نة أزمة لمسابسة حادنثة غرل موا ينن ف س نيننن سسحم  الحكومة المس ولنة عيهد 
ولنة مباشرة، والبحع عيهد ومسرفة مصنر د وسقدند المساعدة لهد أماد القايون الدول  واإليساي  مس  

يقا  بحري لمسرفة مصنر د  ن النا إلي "إرسا  فرل بحع واس ول ونهد". ودعا النويان ومال ا واس
ومالبسات وظروف الحادع، أو اسسمجار فرل بحع بحري وجوي من لال  ال جية الدولنة ل ص نل 

ت     الدو  عن المساعدة". كما  الل "بسشكن  فرنل سحقنل األحمر ف  حا  سس ر  ل  أو امسيس
لمسرفة أسبال ومالبسات وظروف غرل المركل واسلا  اإلجراءات القايوينة لمحاسبة الجياة 

 والمجرمنن ومالحقسهد".
 22/9/2104، الحياة، لندن

 
 حماس عدم التفاوض المباشر مع االحتالل سياسةأبو مرزوق لـ"الدستور":  .7

من االيسصار  األ د أنقا  القنادي ف  حركة حما  الدكسور موسي أبو مرزول : مد حرلأح -غزة 
اللمسةةةنن ع ةةةي ق ةةةاع غةةةزة  ةةةو وحةةةدة الشةةةسل الف سةةة ني  والسحامةةةه مةةة،  األنةةةادالسسةةةكري بسةةةد حةةةرل 

أمةةاد حالةةة يةةادرة مةةن  ةة ا االلسحةةاد بةةنن المقاومةةة وحضةةيها الةةداف  ومحن هةةا فةة   أييةةامقاومسةةه، م كةةدا 
وبةال شة  األمةة ك هةا محسضةية المقاومةة، لة ل  أقةو  يحةن لةن  إمةاد مراجسةات ولكةن أمةاد ق اع غزة 

و   مةن الممكةن سحسةنن الصةورة وزنةادة  أصبيا؟وأنن  أل اميا؟سقنند موضوع . ك  فسرة الحرل أنن 
الكفاءة ؟؟     ك ها مراجسات سسيه  قرنبًا أليها مهمة ل بانة، قب  أن يسحدع عن مسسقب  ألن نكون 

 سةةةسكون النثقةةة  يةةةا  سقةةةند لهةةة   المرح ةةةة السةةة  السسمةةةت بةةةالحرل. سةةةيرسل أولناسيةةةا، وبةةةال شةةة  أولناسيةةةا 
 األساس  فنها ل شسل الف س ني ، الن   ا الشسل نسسحل ميا الكنثنر وسيفس  إن شاء ق.

ن االجسمةةاع المقبةة  الةة ي سسسسضةةنفه القةةا رة قرنبةةا بةةن أنوشةةدد ابةةو مةةرزول فةة  مقاب ةةة مةة، "الدسةةسور" 
نسالإل ك  المشكالت الموجةودة ع ةي السةاحة  أنالمصالحة من المفسرض  إلكما الفصام  الف س نينة 
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 ة   وحةو  سة الهالف س نينة السناسنة وكفاءة الحكومةة الف سة نينة وعم هةا والمشةاك  السة  سسسرضةها. 
 مضي؟حما  باست مض رة إلي المفاوضات أكنثر من أي وقت 

ف  السصرنح يفسه  كةرت بةأن سناسةة حمةا  عةدد السفةاوض المباشةر مة، أواًل أيا أجال أبو مرزول: "
سناسنة ال نوجد بهةا إشةكالنة فالشةل الة ي ال  أوشرعنة  المسألة كويها     أناالحسال  وأنضا  كرت 

سناسةنة  أن ةو  ا لةر و ال ي   بوا فنه بالسفسنر وأكدت الحركة الحقا ع ي الشةل  إشكالنهنوجد به 
سناسةةةة  الحركةةةةة لةةةن  فنهةةةةا أي سبنةةةر فنمةةةةا نسس ةةةةل  ا نأيةةةةه وحسةةةةي  أقةةةو عيةةةة  حمةةةا  لةةةةد سسبنةةةر. د

بالمفاوضةةةات المباشةةةرة ويحةةةن يفةةةاوض غنةةةر مباشةةةر مةةةن عةةةدة سةةةيوات وبةةةال شةةة  أن السفةةةاوض غنةةةر 
، وأحنايا ال نحقل يسامإل، والحركة لد سجةد يفسةها حسةي ال حظةة مضة رة لفةسح  ة ا يسامإلالمباشر نحقل 

الدال نة لكن ك ماس  كايت رسالة ألن الكنثنر من الظ د السناس  نحص  الموضوع حسي ف  اليقاشات 
 أنضاع   ألسبال ملس فة وال ي يسإل عيه سسا الت من الشسل الف س ني  وكنثنر من الردود السكسنة 

غانثةوفسح المسابر  باإلعمارفنما نسس ل  اليا  ك      القضانا    من جس ت  يا  سسا الت كنثنرة  واس
 حو  المسسقب .

 ةة ا االجسمةةاع مةةن المفسةةرض ايةةه وحةةو  االجسمةةاع المزمةة، عقةةد  بةةنن فةةسح وحمةةا  فةة  القةةا رة، قةةا : "
لةةاص باإلضةةافة ل حكومةةة  السناسةةنة بشةةك السةةاحة الف سةة نينة  ع ةةي نسةةالإل كةة  المشةةكالت الموجةةودة

نا، إ ا الف س نينة وكفاءسها وعم ها والمشاك  الس  سسسرضها وك  مةا نسس ةل بهةا، باإلضةافة إلة  القضةا
وجةد  يةةا  مشةاك  لحمةةا  فة  الضةةفة أو وجةد مشةةاك  لفةسح فةة  ق ةاع غةةزة أنضةا سةةنسد اسسسراضةةها، 
وم فات المصالحة الف س نينة واسسكمالها سنسد أنضا مياقشسه ف      القضنة .. أي ل وات سناسنة 

سةةةنسد أنضةةةا قادمةةةة سةةةسسد مياقشةةةسها واإل ةةةار القنةةةادي الم قةةةت وعم ةةةه والةةةدعوة إلنةةةه واسةةةسمياف أعمالةةةه 
والدعوة إلنه  يا  قضانا كنثنرة عالقة، واسفاقنةات عدنةدة سةد السوقنة، ع نهةا  المج   السشرنس مياقشسه، 

 س بل ك      المسام .. وسسكون موض، ل حوار. أنيرند 
 إلةيبسد وقف إ الل اليار األلنر ما ا بسد؟ بمسيي إلي أنن وصة ت األمةور فة  السةودة  وسألسه البد:
 اليقا  الس  سد سحدند ا؟ السفاوض ع ي

المفاوضةات لهةا جةدو  أعمةا  محةدد وجةدو  األعمةا   اعسقةد ايةه مفسةوح ونمكةن فأجال أبةو مةرزول: "
وض، أي قضنة لكن بشك  أسا     وبقنة م الل الشسل الف س ني  المسس قة بسنثبنت وقف إ الل 

االجسمةاع كةان موعةد لةال  المقبة   سةنكون  ة ا االجسمةاع ألن  األسةبوعاليار و   ع ةي األغ ةل فة  
غنةةر  مفاوضةةاتوسةةنكون  ةة ا ال قةةاء المسس ةةل بال 24شةةهر مةةن سوقنةة، االسفةةال ونسيةة  بحةةد أقصةةي نةةود 

 22/6مباشةةرة حةةو  قضةةانا األلةةر  منثةة  المنيةةاء والم ةةار واإلجةةراءات السةة  حةةدع فةة  الضةةفة بسةةد ال
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واعسقد سةد االسفةال ووقسةت  فبالسال      القضنة سسكون موض، ا سماد لكن المسابر سد عدة اجسماعات
جةةراءات فةةةسح المسةةابر مةةن المفةةةروض ا ن نةةسد إدلةةا  المةةةواد  األورال المسس قةةة بةةالمواد وفةةةسح السةةابر واس

الس  ة  إلي القصة باإلضافةسدل  ف       أنبأسرع وقت ممكن. نمكن الجهة الوحندة الباق  ع نها 
سةةةةه ل قضةةةةانا الملس فةةةةة ألن األشةةةةناء السةةةة  المسحةةةةدة " الق ةةةةاع اللةةةةاص "وكنفنةةةةة مسابس واألمةةةةدالو ينةةةةة 

سنقومون باألسا  بإدلا  المواد ضمن بريامإل محدد مسفل ع نه  و الس  ة واألمد المسحدة والق ةاع 
 اللاص.
عةةودة قونةةة ل سجا بةةات السناسةةنة واإلعالمنةةة بنةةيكد وبةةنن حركةةة فةةسح وكةةان دلر ةةا سصةةرنح بةةأن وحةةو  

الحصار ف  المقاب  الرمن   ةدد بفة  الشةراكة مسكةد .. الرمن  الف س ني  أو  من عارض ع ي رف، 
الشارع نسأ  لما ا     السجا بةات عةادت بسةد عةدوان وبسةد اسفةال المصةالحة األلنةر؟  ة  أيةت م  ة، 

 الف س نينة؟م نون وص ت إلي لزنية الس  ة  200بأن ع ي األموا  الس  سأس  عيدما صرحت 
ولن  مةن الجهسةنن، حمةا  لةد سقةد بةالرد حسةي مسظةد السصرنحات حقنقة    من جهة واحدة أجال: "

 غنر . أوالسصرنحات الس  كايت بحقها من السند الرمن  
 إلةةيودلةةر  ةة   الصةةرنحات اسهةةاد حمةةا  بأيهةةا مةةن اجةة  حفةةن الةةدوالرات سسةةه  الهجةةرة ل ف سةة نيننن 

هةةا وجةةود أوروبةةا بسةةد حادنثةةة غةةرل السةةفنية. ولةةن  لهةةا وجةةود مةةن اسهامةةات السةة  ال أصةة  لهةةا ولةةن  ل
واسهامات أحنايا قدنمة أو سق نل ل صحف نسي  إحداع ماضنة !! سجاوز ا الزمن وسجاوزسها األحةداع 
لكةةن حمةةا  لةةد سةةرد فةة   ةة ا المجةةا  أليهةةا ال سرنةةد وسةةد سبننةةر الصةةورة السةة  يحةةن ع نهةةا فةة  الوقةةت 

القضةةانا السةة   الحاضةةر بسةةد ايسصةةار قةةدند حققسةةه المقاومةةة وبالسةةال  يحةةن مسينةةون ومشةةبولون بمسالجةةة
بةةراز عظمةةة   ةة ا الشةةسل باسحةةاد  مةة،  حةةدع بسةةد الحةةرل مةةن إعمةةار  ومواسةةاة الجرحةةي والمك ةةومنن واس

نفصةة   أنمقاومسةه بوحةدة قونةة وفرنةةدة لةد نسةس ن،  ةة ا لقصةف والظ ةد اإلسةرامن   الةة ي حةو  الق ةاع 
جةةراءات مسس قةةة الشةةسل عةةن مقاومسةةه بةةال شةة  ال يرنةةد ان يبهةةت  ةة   الصةةورة فةةيحن ابسسةةديا عةةن أي إ

 ."بالرد ع ي مياكفة احد أو بأي إساءة لآللر بأي شك  من اإلشكا 
 يةا  قةا  أبةو مةرزول:  " إبسةاد شلصةنات مةن جماعةة اإللةوان المسة منن مةن ق ةر...؟وعن سفسةنر  

ضةبو  ع ةةي ق ةر و يةةا  سفةا د بةةنن ق ةر و ةة الء اإللةوة واللةةروج مةن ق ةةر إلراحةة الجايةةل الق ةةري  
ف من المشةاك  الموجةودة فة  الل ةنإل، لكةن  ة ا ال نسية  شةنما فة  سبنةر السناسةة ألن حسي نسد السلفن

اسسجابة الضبو  والسفا د مة، اليةا  ل لةروج و ة ا مةا نفسةر اليةا  عيةدما لرجةوا شةكروا  ق ةر ع ةي 
حسةةن الضةةنافة فةة  األنةةاد السةة  قضةةو ا  يةةا  ، فبالسةةال  فةة  المسادلةةة  ةة   يفهةةد أن اإللةةراج باليسةةبة 

 إجراء  بنس  مهد له وان ظروف مج   السساون الل نج   أيسجت القرار.له الء 
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   بت ق ر من حما  اللروج من ق ر؟؟ الدسسور:    هوسألس
اسجا  الحركة سبنر مةن قبة  األشةقاء فة  ق ةر. األمةور سسةنر بشةك   بنسة  فة    أنال اعسقد أجال: "

 ."السالقة م، ق ر
يسسي بك  إمكايناسيا ليسسام  بإنجابنةة مة، اإللةوة فة  مصةر ، قا : "السالقة م، اليظاد المصريوعن 

اجة  عالقةات حسةية ولةد يب ةل فرصةة ال أي بةال مةن  ك هةا مةنومن قب يا األمور.. واألبةوال مفسوحةة 
. نجل أن نقةرر ال رفةان حسةن السسامة  وحسةن الجةوار بنن  رفننأج      السالقات، لكن السالقات 

شةةةقاء فةةة  مصةةةر أن يفةةةسح صةةةفحة جدنةةةدة بالسسامةةة  فةةة  كةةة  ومسةةةسسدون فةةة  أي وقةةةت نقةةةرر فنةةةه األ
 ."الظروف

الصةفحة  نةسد ق ةلأن  ويرجوال .. نوجد إجراءات قضامنة ضد الحركة وال حمالت إعالمنة وأضاف: "
 ."اج  سحسنن السالقات األلونة ألن   ا نيسك  ع ي الشسبنن بضرر كبنر الموضوع منبه ا 

 22/9/2104، الدستور، عّمان
 
 قطاع غزة ظاهرة هجرة الفلسطينيين من لنهاءدعو إلى مؤتمر وطني حماس ت .8

ح رت حركة حما  أبياء شسبيا الف سة ني  مةن السةقو  فة  وحة  األو ةاد اللادعةة السة  نزنيهةا : غزة
لهةةةد بسةةةض اللبنثةةةاء ل هجةةةرة مةةةن ف سةةة نن، "فف سةةة نن أرض ربةةةا  مقدسةةةة مبةةةار  فنهةةةا، والهجةةةرة ميهةةةا 

 ل نمة كبر ".
ل، 9-22األحةد ن ببزة النودف  حركة حما  صالح البردون ، ف  م سمر صحف  عقد   وأكد القنادي

أّن السةةبل الحقنقةة  وراء الهجةةرة  ةةو االحةةسال  الصةةهنوي  الببةةنض الةة ي نسسةةدي ع ةةي أرواح الشةةسل 
 الف س ني  وبنوسه وأمواله من أج  دفسه إلي سفرنغ األرض لسل و لق سان مسسو ينه.

مةةن أن نسقا فهةةا المسةةمولون وغنةةر المسةةمولنن عبةةر األبةةوال اإلعالمنةةة،  ةة   وقةةا : إن "الكارنثةةة أكبةةر
 جرنمة اقسرفسها أنٍد لبننثة بحل أبياء شسبيا".

وفةة  سفاصةةن  مةةا حةةدع وفقةةا لمةةا قةةا  إيهةةا سحقنقةةات رسةةمنة، فةةإن "مسظةةد المهةةاجرنن سةةافروا ب رنقةةة 
هربنن  يا  إلنصةالهد عبةر السةفن عادنة عبر مسبر رفح، ووص وا إلي اإلسكيدرنة، وس قفسهد أندي الم

المصةةرنة إلةةي إن النةةا، أو عبةةر البةةّر إلةةي لنبنةةا، فةة  رح ةةة غنةةر مضةةموية السواقةةل قةةد سيسهةة  بةةالموت 
 غرقًا".
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وساب، أن "الق ن  من المهاجرنن لرجوا عبر األيفال بجوازات وألساد قاد بسزونر ا مهربون مقاب  مبالغ 
 ةة الء  عةةدد مةةنرف المصةةري، ولقةةد سةةد إلقةةاء القةةبض ع ةةي مةةن المةةا  نقسسةةمويها مةة، مهةةربنن فةة  ال ةة

 المزورنن".
وبنن أن "مسظةد المهةاجرنن  ةد مةن مدنيةة لةان نةوي  أو رفةح، وقةد  ةاجروا بةدواف، مادنةة يظةرًا لسةوء 
األحةوا  االقسصةةادنة والحصةةار، أو بةةدواف، البحةةع عةةن الرفا نةة  روبةةًا مةةن غةةزة، وأكنثةةر د مةةن الشةةبال 

غرسه سجارل أقرايه أو أقاربه أو بسبل ضب  السدوان والحصةار ع ةي يفسةنسه، الصبنر السا ج ال ي أ 
و د نجه ون الصسوبات والسسقندات الس  نمّر بها المهةاجر لسةيوات حسةي نسةسقر فة  غربسةه إن وصة  

 حنًا".
ويةةةو  إلةةةي أن "يسةةةبة الهجةةةرة ازدادت، حنةةةع اسةةةسب  المهربةةةون الوضةةة، األميةةة  الصةةةسل والمسقةةةد الةةة ي 

 شر ة وأجهزة األمن أنثياء القصف الصهنوي ".عم ت فنه ال
ولفت إلي أن "أ داف المهربنن المح ننن واللارجننن سسراوح ما بنن جم، األموا  من الضحانا المبرر 
بهد، وبنن أ داف لبننثة قد سةرسب  بةاالحسال  الة ي نسةسي لقسة  أكبةر عةدد مةن الف سة نيننن، أو سفرنةغ 

و   اء".األرض المحس ة ف  الضفة ع ي السَّ
وشددت حما  ع ي أنَّ "الك  الو ي  والسرب  واإليساي  م الل بوض، حٍد له   السناسة، ب  وض، 

 حٍد لالحسال  والسدوان الصهنوي  ع ي الشسل الف س ني ".
وقالت حما  ف  م سمر ا: إن "ك  من نسا د ف  حصار غزة، ونشج، االحسال  ع ةي  ة ا الحصةار 

سناسةةنة  ةةو مسةةمو  عةةن جرنمةةة المةةوت غرقةةًا لسشةةرات المهةةاجرنن  أل ةةداف حزبنةةة أو أندنولوجنةةة أو
  روبًا من الحصار".

وأضافت أيه "البد من وض، حٍد لهة   المياكفةة السناسةنة المم ةة السة  سمارسةها السة  ة وأسباعهةا سحةت 
حجةةإل وا نةةة، وم  ةةول ا ن وبأسةةرع وقةةت سفسنةة  م فةةات الوفةةال الةةو ي  بةةدءًا مةةن المرجسنةةة الموحةةدة 

نث ة باإل ار القنادي لميظمة السحرنر، مرورًا بحكومة الوفال الو ي  وايسهاًء بالسسةاون الجةاد لرفة، المسم
عادة اإلعمار".  الحصار واس

وأكةةدت ع ةةي ضةةرورة الجةةزد فةة  مالحقةةة المهةةربنن وشةةبكاسهد، سةةواء كايةةت ل فنةةاسهد أمينةةة أو جيامنةةة، 
لسة  أودت بحنةاة السشةرات مةن أبيةاء شةسبيا وسقدنمهد ل سدالةة بهةدف وضة، حةٍد لهة   الظةا رة الل نةرة ا

 وميهد عامالت بأكم ها يساًء وأ فااًل ورجااًل.
و البةةت الحركةةة حكومةةة الوفةةال الةةو ي  بضةةرورة سفسنةة  االسصةةا  بكةة  الجهةةات اللارجنةةة السةة  لهةةا 

 عالقة بسم نات السهرنل، والسساون من أج  مي،     الظا رة ف  المسسقب .
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  رفةة، الحصةةار عةةن ق ةةاع غةةزة، وسةةوفنر الظةةروف اإليسةةاينة واالقسصةةادنة كمةةا دعةةت إلةةي اإلسةةراع فةة
 لحناة أبياء الشسل الف س ني  ال نن قدموا الكنثنر من السضحنات من أج  ف س نن.

و البةةةةةت بسقةةةةةد مةةةةة سمر و يةةةةة  سشةةةةةار  فنةةةةةه الفصةةةةةام  الو ينةةةةةة والميظمةةةةةات األ  نةةةةةة والشلصةةةةةنات 
، ل لةةروج بةةأيج، ال ةةرل وأسةرعها إليهةةاء ظةةا رة سهجنةةر والم سسةات الفاع ةةة كةةالسس ند والدال نةةة وغنر ةا

 الف س نيننن من دنار د.
 20/9/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 في غزة األمورتمكين الحكومة من تسلم مقاليد ليهدف  بالقاهرة فتح وحماساألحمد: حوار  .9
عةزاد األحمةد، رمةن   ةسةنكون برماسةأع يت حركة فسح عن وفد ا المشار ، ال ي  ة أشرف الهور: غزة

الرجةول، وحسةنن  وجبرنة م ف المصالحة، وعضونة كة  مةن الةدكسور زكرنةا األغةا، وصةلر بسنسةو، 
الشةةنخ، فنمةةا نةةرأ  وفةةد حمةةا  الةةدكسور موسةةي أبةةو مةةرزول، وسةةنمنث  بأعضةةاء مةةن المكسةةل السناسةة  

 من غزة والدوحة.
عةةدة م فةةات، لاصةةة فةة  ظةة  وسةةنكون حاضةةرا ع ةةي  اولةةة لقةةاءات فةةسح وحمةةا  السةة  سسةةد "حاسةةمة" 

سفاقد األزمة بنن الحركسنن، الس  وص ت حد السراشل اإلعالم  م لرا، رغد سشكن هد قب  نثالنثة شهور 
 حكومة وفال و ي ، ل مرة األولي مي  بدانة االيقساد السناس .

جر  وقا  الدكسور فنص  أبو شهال القنادي ف  حركة فسح لة "القد  السرب " إن  يا  عدة م فةات سةن
ن ال قاءات سسسبل المباحنثات "غنر المباشرة" م، الوفد اإلسرامن  .  بحنثها بنن الحركسنن واس

وكان أبو شهال ضمن الوفةد الف سة ني  الموحةد الة ي شةار  فة  المفاوضةات "غنةر المباشةرة" وأفضةت 
 السفال وقف إ الل اليار قب  شهر.

ضةةو وفةةد الحركةةة أن ال قةةاءات سةةسبدأ مةةن جايبةةه أع ةةن صةةلر بسنسةةو عضةةو ال جيةةة المركزنةةة لفةةسح وع
النثالنثةةةةاء المقبةةةة ، وسةةةةسسد برعانةةةةة مصةةةةرنة، ولكةةةةن بةةةةدون حضةةةةور ل جايةةةةل المصةةةةري، كويهةةةةا "حةةةةوارات 

 دال نة".
وسرددت قب   ل  أيباء عةن أن القةا رة سةرفض اسةسقبا  الوفةدنن ع ةي أراضةنها، قبة  أن سس ةن موافقسهةا 

 ا باإلشارات م كدا ايه نيسظر الموافقة المصرنة.ع ي رعانة ال قاء. ويفي األحمد  ل  واصفا إنا 
وقةا  الةدكسور أبةو شةهال لةة "القةد  السربة " إن الوفةد سةنبقي نضةد الفصةام ، برماسةة األحمةد، يافنةةا أن 

 نكون فصن  بسنيه  و من سنشار  ف      المفاوضات.
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نشةةهد سق نصةةا فةة  نةةأس   لةة  فةة  الوقةةت الةة ي ع مةةت فنةةه "القةةد  السربةة " أن وفةةد الفصةةام   ةة ا ربمةةا 
 عدد الحضور، م، المحافظة ع ي سمنثن  ك  الفصام  السابقة الس  شاركت ف  الحوار.

وكان الوفد السابل نضد ممنث نن عن فسح وحما  والجهاد اإلسالم ، والجبهسنن الشسبنة والدنمقرا نةة 
 وحزل الشسل.

شةك  موسة، ل م فةات الم روحةة، ك ل  ع مت "القد  السرب " أن الج سة المقب ة لن نسد فنها اليقاش ب
بقدر ما سسلصةص فقة  لسحدنةد مةا سةنسد بحنثةه، ع ةي أن سسقةد ج سةات ألةر  ع ةي غةرار السة  جةرت 
لال  الحرل بسد ايسهاء ع  ة عند األضحي وعند رأ  السية السبرنة. ونسوق، الكنثنر مةن المسة ولنن 

 عناد صسبة.الف س نيننن وك ل  اإلسرامن ننن أن سكون الج سة الس  سسل ف األ
 أن عةةةزاد، عةةةن سوسةةةن أبةةةو حسةةةنن مةةةن القةةةا رة، 22/9/2104الشـــرق األوســـط، لنـــدن، وأضةةةافت 

األحمةةد، رمةةن  وفةةد حركةةة فةةسح ل حةةوار مةة، حمةةا  أوضةةح أن حةةوار وفةةدي الحةةركسنن سنسةةبل موعةةد 
المفاوضات غنر المباشرة م، إسرامن ، مضنفا: "نجل أن سسد المفاوضات م، إسرامن  بياء ع ي ر نة 

 ضحة ومسفل ع نها ف س نينا أوال، وال سنما بنن الحركسنن، وبياء ع ي اسسراسنجنة ف س نينة واحدة".وا
وقا  األحمد إن الحوار بنن حركس  فسح وحما  نهدف إلةي سمكةنن الحكومةة مةن سسة د مقالنةد األمةور 

سوافةةل ك هةا فة  م سسةةات السة  ة فةة  ق ةاع غةةزة، وحة  اإلشةةكاالت السة  بةةرزت بسةد سشةةكن  حكومةة ال
الو ي ، داعنا إلي "سكرن  سنادة القايون وسجاوز ك  السقبةات السة  ظهةرت أمةاد الحكومةة فة  عم هةا 
 يا ". وأكد األحمد أيه "ال بد ل حكومة أن سقود بكافة واجباسها ومهامها كام ة غنر ميقوصة فة  غةزة 

ن المحادنثةةةات سسشةةةم  كمةةةا فةةة  الضةةةفة البربنةةةة ن...ل ال يرنةةةد يظةةةامنن وازدواجنةةةة قةةةواينن". وأوضةةةح أ
"الممارسات اللا مة الس  قامت بها حما  لال  السدوان سجا  كوادر وأعضاء حركة فسح حنع سبةنن 

 ليا أن  يا  حكومة ظ  سحكد ف  غزة لارج إ ار القايون".
وحو  مسألة إعادة إعمار الق ةاع، قةا  األحمةد "ال بةد مةن السوصة  إلةي موقةف ف سة ني  موحةد حسةي 

مر المةةايحنن فةة  القةةا رة الشةةهر المقبةة  لسةةوفنر الةةدعد المةةال  الةةالزد إلعةةادة إعمةةار يضةةمن يجةةاح مةة س
 ق اع غزة".

وأشةةةار إلةةةي وجةةةود "جةةةدو  أعمةةةا  مسفةةةل ع نةةةه بةةةنن الحةةةركسنن ن...ل ويأمةةة  أن ال سظهةةةر عقبةةةات بةةة  
يهاء االيقسةاد". وقةا : "سةيبحع موضةوع األمةن فة   المض  قدما يحو سيفن  كام  السفال المصالحة واس

 غزة والمصالحة المجسمسنة".
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 "2المصري: مفاوضات القاهرة المقبلة عنوانها "وفاء األحرارمشير  .01

قةةةا  القنةةةادي فةةة  حركةةةة حمةةةا  مشةةةنر المصةةةري، إن المفاوضةةةات القادمةةةة غنةةةر المباشةةةرة مةةة، : غةةةزة
االحةةسال  الصةةهنوي  لةةن سكةةون مقسصةةرة ع ةةي سنثبنةةت السهدمةةة، بةة  لصةةياعة اسفةةال جدنةةد عيوايةةه صةةفقة 

 " ع ي أندي كسامل القساد.2"وفاء األحرار
وأضةةاف المصةةري لةةال  ك مسةةه فةة  مهرجةةان لحمةةا  يظمسةةه بمياسةةبة ايسصةةار غةةزة بملةةند يهةةر البةةارد 

ل، إن حركسةةه سسمضةة  بالمفاوضةةات غنةةر المباشةةرة، حسةةي س بنةةل 9-22شةةما  لبيةةان، النةةود األحةةد ن
الف سةة ني . مشةةدًدا ع ةةي أن رمةةن  وزراء  أركةةان السهدمةةة، والسةةزاد االحةةسال  بجمنةة، اسةةسحقاقات الشةةسل

 "إسرامن " سنجبر ع ي اسسمياف المفاوضات بوسا ة مصرنة.
سةالمنة"،  02نوما    بسةداد  02لة وساب،: "إن مسركة الشسل الف س ني  م، االحسال   دولةة عربنةة واس

السضةةةحنات وأردف "المقاومةةةة أيابةةةت عةةةن األمةةةة السربنةةةة واإلسةةةالمنة بمقارعةةةة االحةةةسال ، ورغةةةد عظةةةد 
شهند، ودالف الجرحي، وسدمنر ممات المدار  والجامسات والم سسات  2000واسسشهاد ما نزند عن 

 والبنوت، لد نرف، الشسل الف س ني  الرانة البنضاء".
وبنن أن أولونات حركسه مسمنث ة بسضمند جراح الشسل الف سة ني ، والوقةوف بجايةل المك ةومنن، ممةن 

   مما كايت ع نه. دمت بنوسهد لسسود غزة أفض
وجةةدد القنةةادي فةة  حمةةا  سأكنةةد حركسةةه أّيةةه "لةةن نسةةس ن، أحةةد ابسةةزاز سةةالح المقاومةةة مةةن أجةة  إعمةةار 

 غزة"، وفل قوله.
وفنمةةةا نسس ةةةل بالمصةةةالحة الف سةةة نينة؛ قةةةا  إن حركسةةةه سسمضةةة  ع ةةةي  رنةةةل الوحةةةدة المسةةةسيدة للنةةةار 

حكومةةة الوفةةال لسحمةة  مسةة ولناسها بإعمةةار  المقاومةةة، والسمسةة  بةةالحقول والنثوابةةت الف سةة نينة، داعنةةا
 غزة.

 20/9/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 أبو ليلى: جلسة المفاوضات الفلسطينية السرائيلية مختصرة وتحدد جدول أعمال الجلسة القادمة .00

قةةا  عضةةو الوفةةد الف سةة ني  المفةةاوض فةة  القةةا رة قةةن  عبةةد الكةةرند "أبةةو : يادنةةة سةةسد الةةدنن -عمةةان 
اإلسةرامن نة غنةةر المباشةةرة، بوسةةا ة مصةرنة، سةةسبدأ غةةدًا النثالنثةةاء  – ةي" إن "المفاوضةةات الف سةة نينة لن

 ف  القا رة".
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وأضةةاف، لةةة"البد" مةةن ف سةة نن المحس ةةة، إن "الموعةةد سةةد سحدنةةد  بحنةةع سكةةون لةةه وظنفةةة سناسةةنة عبةةر 
شةةةهر الماضةةة  بوسةةةا ة سأكنةةد األ ةةةراف سنثبنةةةت اسفةةةال وقةةةف إ ةةةالل اليةةةار"، الةة ي سةةةد السوصةةة  النةةةه ال

 مصرنة.
وأوضح بأن "ج سة المفاوضات سسبحع ف  عدد مةن القضةانا اإلجرامنةة  ات األ منةة السناسةنة، منثة  
سحدند جدو  أعما  الج سة النثاينةة مةن المفاوضةات، وموعةد ايسقاد ةا"، الفسةًا إلةي أن "الج سةة سةسكون 

 ملسصرة، ولنود واحد ع ي األغ ل".
م ةار والمنيةاء البحةري واألسةر  نالمسسق ةنن أنثيةاء حم ةة االحةسال  ل بحةع عةن وأشار إلي أن "قضانا ال

سمةةوز ننولنةةول الماضةة ، ومةةيهد األسةةر  المحةةررنن فةة  صةةفقة  22مسةةسو ينه النثالنثةةة المفقةةودنن فةة  
 "شالن "ل، سسكون ضمن جدو  األعما ، الس  سنسد بحنثها ف  الج سة النثاينة من المفاوضات".

قادمةةةة مةةةن المفاوضةةةات سةةةسكون صةةةسبة وشةةةاقة بسةةةبل القضةةةانا الم روحةةةة ع ةةةي واعسبةةةر أن "الجولةةةة ال
 جدو  البحع، و   أصسل من القضانا الس  سد بحنثها ف  الجوالت السابقة".

ويةةو  إلةةي أن "مةةا نسقةةد مةةةن صةةسوبة  ةة   المفاوضةةات اللروقةةات اإلسةةةرامن نة السةة  سمةةت لةةال  الفسةةةرة 
 المواجهة السسكرنة ووقف إ الل اليار".الماضنة، كما سيسقد الجولة ف  ظ  ظروف وقف 

وسوق، "سسيت إسرامن   أشّد حنا  القضانا الم روحة، مةا نس  ةل روافة، جدنةة سضةمن سحقنةل يةوع مةن 
السوازن ع ي مسادلة السفاوض، وف  مقدمسها وحدة الصف الف س ني  وسصسند السحر  الشسب  السرب  

 ع ف  المفاوضات".والدول  الضاغ  ع ي االحسال  من أج  جدنة البح
وكايت وكالة أيباء الشةرل األوسة  المصةرنة  كةرت أمة  أن "اسةسمياف المحادنثةات غنةر المباشةرة بةنن 
الوفدنن الف س ني  واإلسرامن   سنهدف إلي اسسكما  مفاوضات سنثبنت اسفال الهدية ال ي سةد السوصة  

 إلنه بوسا ة مصرنة الشهر الماض ".
 22/9/2104الغد، عّمان، 

 
 ئل الفلسطينية بالجزائر تحتفي بانتصار المقاومة في غزة الفصا .02

الجزامةةةةةر أن ايسصةةةةةار المقاومةةةةةة  السام ةةةةةة فةةةةة أكةةةةةدت فصةةةةةام  ميظمةةةةةة السحرنةةةةةر الف سةةةةة نينة : الجزامةةةةةر
ل قضةةةنة  االعسبةةةارالف سةةة نينة لةةةال  السةةةدوان اإلسةةةرامن   األلنةةةر ع ةةةي ق ةةةاع غةةةزة سمنثةةة  فةةة  "إعةةةادة 

 بت  ونال سحت عيوان المفاوضات السقنمة". الف س نينة كقضنة سحررنة بسد أن غن
ل، أن  ل  جةاء لةال  الفسالنةة السناسةنة السة  أقنمةت 9|22و كر مصدر جزامري رسم  النود األحد ن

ل بمقةةةر فصةةةام  الميظمةةةة فةةة  الجزامةةةر الساصةةةمة سحةةةت شةةةسار "شةةةركاء فةةة  الةةةدد 9|20أمةةة  السةةةبت ن
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ف سةة نن فةة  الجزامةةر والجبهةةة الدنمقرا نةةة  شةةركاء فةة  القةةرار"، شةةاركت فنهةةا الجبهةةة الشةةسبنة لسحرنةةر
 لسحرنر ف س نن بالجزامر وسناسننن دلرنن.

بمقنا  “إيه ويق  المصدر عن ممنث  ل جبهة الشسبنة لسحرنر ف س نن ف  الجزامر صالح محمد قوله 
ع ةي السةدو اإلسةرامن   فة  السةدوان األلنةر ع ةي غةزة حنةع  االيسصةارأ داف المقاومةة فقةد سةد سحقنةل 

يةةت نالمقاومةةةل مةةن ضةةرل  نبةةة قةةوة الةةردع اإلسةةرامن نة كمةةا أعةةادت االعسبةةار ل قضةةنة الف سةة نينة سمك
كقضةنة سحررنةةة بسةد أن شةةهدت سراجسةا قبةة  أربةة، سةيوات مضةةت وأكةدت أن لنةةار الكفةاح المسةة ح  ةةو 

 اللنار المياسل لسحقنل اليصر".
محمةد الحمةام  القنةادة الف سة نينة  من جهسه، دعا ممنث  الجبهة الدنمقرا نة لسحرنر ف س نن بةالجزامر

" و ل  بسد االحسال إلي "عدد السودة إلي مفاوضات السالد والم البة بسقد م سمر دول  ل سالد نيه  
 وصفها ل"السبنثنة" و"السقنمة". الس سية من المفاوضات  22مرور 

الحصةةار عيةةه  كمةةا دعةةا إلةةي سشةةكن  حكومةةة إيقةةا  و يةة  سكةةون مسينةةة بإعةةادة إعمةةار ق ةةاع غةةزة ورفةة،
إلةةي محكمةةة الجيانةةات الدولنةةة "لمحاكمةةة  ةة ا اإلر ةةال الةةدول   وااليضةةمادوالسوجةةه إلةةي األمةةد المسحةةدة 

 إلي م سسات المجسم، الدول ، كما قا  المصدر. االيضمادالميظد" ومواص ة 
 20/9/2104قدس برس، 

 
 "العبثية"يصفها بـ شتاينتزو للتهدئة  القاهرةنتنياهو يتجاهل مفاوضات  .03

فنما لد نس رل رمن  الحكومة اإلسرامن نة بينامنن يسينا و ف  سصرنحاسه األسبوعنة أم  إلي : القا رة
اسسمياف المحادنثات بنن إسرامن  والف سة نيننن المسوقسةة فة  القةا رة  ة ا األسةبوع، مةا ن شةر إلةي عةدد 

زنةةر الشةة ون االسةةسراسنجنة إنةةالء إسةةرامن  األ منةةة القصةةو  لهةةا، اسةةسبسد أكنثةةر الةةوزراء القةةرنبنن ميةةه، و 
، مضةنفًا أن ال سوقسةةات "المحادنثةات السبنثنةة"أن سحقةل المحادنثةات أي يسنجةة ووصةةفها بةة زانيسسنوفةا  شة

 ." الما لد سجّرد حما  يفسها من السالح"كبنرة لدنه من المحادنثات 
رة، باسةسنثياء باسةسنثياء وقةف اليةار ل مةد  ال ونة  الة ي سةد سحقنقةه، فةإن المحادنثةات فة  القةا "واوضح: 

موضةةوع إعةةادة سأ نةة  الق ةةاع،  ةة  محادنثةةات عبنثنةةة سةة كريا بالمحادنثةةات بةةنن انةةران والبةةرل فةة  شةةأن 
المشروع اليووي اإلنراي ، و   باليسبة النيا أ د من محادنثات القا رة، لكيها ال سقود إلي أي مكةان... 

 ."اي  أكنثر من مسألة ق اع غزةوبرأن  ع نيا اال سماد بالسأنثنر ف  المفاوضات ف  شأن الم ف اإلنر 
 22/9/2104، الحياة، لندن
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 نتنياهو ولبيد يجتمعان وال يتفقان على الميزانية  .04

أعربةةت األجهةةزة األمينةةة اإلسةةرامن نة عةةن مسارضةةسها الشةةدندة ل سسةةونة الم روحةةة بةةنن  :القةةد  المحس ةةة
بند، والس  بموجبهةا سةسد زنةادة منزاينةة رمن  الحكومة اإلسرامن نة بينامنن يسينا و، ووزنر المالنة نامنر ل

 .%3.4 ، ورف، سقف السجز لة كم نارات شن 6الجنش 
وقالةةةت القيةةةاة اإلسةةةرامن نة النثاينةةةة إن األجهةةةزة األمينةةةة سسسةةةرض بشةةةّدة ع ةةةي  ةةة   الزنةةةادة وسسسبر ةةةا غنةةةر 

  غنةةر كار شةنم نة 22كافنةة، وقالةت إيهةا بحاجةة لم نةارات كنثنةرة. وس الةةل وزارة الجةنش اإلسةرامن نة بةة 
  ما أنثةار اسةسناء واسةسا فة  الميظومةة كم نارات شن 6أن السسونة الس  سد السوص  إلنها سميحها زنادة 

 األمينة.
وأضةةافت القيةةاة النثاينةةة، أيةةه إلةةي جايةةل مسارضةةة األجهةةزة األمينةةة ع ةةي الزنةةادة لموازيةةة األمةةن، عبةةرت 

، األمةةر الةة ي نضةة، %3.4جةةز بيسةةبة محافظةةة بيةة  إسةةرامن  عةةن مسارضةةسها الشةةدندة لرفةة، سةةقف الس
 يسينا و أماد مسض سنن، من غنر الواضح كنف سنسجاوز ما. 

وقةةةد اجسمةةة، يسينةةةا و ولبنةةةد، لبحةةةع يقةةةا  اللةةةالف فةةة  المنزاينةةةة السامةةةة، لكةةةن االجسمةةةاع ايسهةةةي دون 
السوص  إلةي اسفةال نسةنح عةرض المنزاينةة ع ةي الحكومةة. ولةد سسضةح بسةد يقةا  اللةالف السة  عرق ةت 

سفال، و كرت وسام  إعالد إسرامن نة أن االجسماع بنن يسينا و ولبند ايسهةي دون يسةامإل لكيهمةا اسفقةا اال
 ع ي ال قاء مجددا لال  األناد القرنبة.

و ةةاجد رمةةن  حةةزل السمةة  نسسةةحا   رسسةةوذ، االسفةةال الةة ي نسب ةةور بةةنن ال ةةرفنن، وقةةا  إيةةه سةةنسيإل 
جةازات السةة  نفةةالر بهةةا لبنةةد  ة  لةةداع، ففةة  الوقةةت الةة ي اإلي". وأضةةاف أن "مةةدمرة اجسماعنةةا"منزاينةة 

نسشةةدل بأيةةه نحةةافظ ع ةةي ال بقةةة الوسةة ي أجةةر  سق نصةةات لموازيةةة السربنةةة والسس ةةند والرفةةا  والصةةحة، 
 ."األمر ال ي من شأيه أن نوجه ضربة ل  بقة الوس ي ول شرامح الضسنفة

 22/9/2104، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 وفدا  إسرائيليا  إلى القاهرة الستئناف مفاوضات اتفاق "وقف النار" :يليمصدر رسمي إسرائ .05

بسد  و  سأجن ، من المقرر أن سفسسح ف  القةا رة غةدًا جولةة المفاوضةات السة  سقةررت : ح م  موسي
 ف  اسفال وقف اليار ال ي أيهي حرل اللمسنن نومًا بنن إسرامن  والف س نيننن ف  ق اع غزة. 

رامن  أن وفدًا إسرامن نًا سنصة  إلةي القةا رة فة  غضةون السةاعات القرنبةة ل مشةاركة وأكدت مصادر إس
ف  المفاوضات. ومسروف أن الوفد اإلسرامن   كان ع ي السمود برماسة رمن  الشابا  نوس  كو نن، 
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وعضونة رمن  ال اقد السناس  األمي  ف  وزارة الدفاع الجيرا  عامو  ج ساد وأحنايًا ميّسل الش ون 
 اإلسرامن نة ف  الميا ل المحس ة أو رمن  شسبة السل ن  ف  األركان السامة.

وأع ن مصدر رسم  إسرامن   "أييا س قنيا دعوة ل واقد المفاوضات لنود األربساء. وبسةبل أن  ة ا نةود 
 عشنة رأ  السية السبرنة   بيا سقدند الموعد، ل ل  نفسرض أن نسواجد وفديا  يا  نود النثالنثاء".

الواضح أن جولة المفاوضات اإلسرامن نة الف س نينة ف  القا رة    لنود واحد، ما نجس ها أقةرل  ومن
إلي اإلجرامنة والشك نة ميها إلةي المفاوضةات الفس نةة. فإسةرامن  سةدل  ابسةداء مةن نةود اللمةن  المقبة  

مفاوضةات  ةوا  األسةبوع فسرة األعناد الس  سيسه  سقرنبًا بة"نود البفران"، ما نسي  أيه لةن سجةري  يةا  
 المقب .

 22/9/2104، السفير، بيروت
 
 ماليين تسعةيقترب من  "إسرائيل"عدد سكان وزارة الداخلية السرائيلية:  .06

حسةبما يشةرت دامةرة السةكان والهجةرة  8،904،3,3ب غ عدد سكان إسرامن  عشنة رأ  السية السبرنةة 
وبالمقاريةة مة، المس نةةات السة  يشةرت عشةةنة رأ   .فة  وزارة الدال نةة اإلسةةرامن نة، صةباح النةود األحةةد
وحسةل المس نةات  ةاجر إلةي  موا يةا. 2,3،822السية السبرنة الساد الماض  ارسف، عةدد السةكان بةة 

 نهودنا. 24802إسرامن  لال  الساد الماض  
 نشةار إلةي أن  ة ا السسةةداد نشةم   شةرق  القةةد  و ضةبة الجةوالن السةةورنة المحس ةة، والمسةسو يات فةة 

 .,296األراض  المحس ة عاد 

 20/9/2104، 48عرب 
 
  وتحديدا  المعتدلين منهم ةالسوري ةالجيش السرائيلي: هناك فرصة لعقد تحالفات مع المعارض .07

السبننةةةر المنةةةداي  ع ةةةي الحةةةدود مةةة، سةةةورنا ال نق ةةةل سةةة  أبنةةةل، فسةةةن رة وايسشةةةار المسارضةةةة السةةةورنة 
مةةا س كةةد السقةةارنر السبرنةةة،  مةةا فرصةةة لسقةةد سحةةالف بةةنن بالممةةة مةةن  ةة   الحةةدود، ك 80المسةة حة ع ةةي 

 الجنش اإلسرامن   والمسارضنن.
عرض قامد المي قة الشمالنة ف  الجنش اإلسرامن  ، ال واء نامنر غوالن، الوض، االمية  ع ةي الحةدود 
مةة، سةةورنا أمةةاد عةةدد مةةن مسةة ول  المسةةسو يات الشةةمالنة، م مميةةًا كةة  المسةةسو ينن إلةةي أيةةه ال ل ةةر 

الجنش اإلسرامن   نر  ونسةانن ". وبحسل غوالن، فإن "ك  البنود المس بدة ف  االفل شماالً "مقب  رغد 
ما نحدع ف  سورنا، وأنضًا ما نحدع ف  لبيان، لكي  ما زلت أعسقد أيةه نجةل عةدد سبننةر شة ء مةن 
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يسةةةاب، صةةةحنح أن  يةةةا  غنومةةةًا فةةة  االفةةةل، لكيةةة  دمةةة  أال سصةةة  الةةةي  يةةةا. يحةةةن ". وأضةةةاف: "جايبةةةاً 
ويسسقل  ل  وع ي مدار الساعة، ويحن جةا زون وع ةي اسةسسداد لمواجهةة السبننةرات، سةواء فة  لبيةان 

 ."أو ع ي الحدود م، سورنا
وحةةو  إمكةةان سسةةاق  صةةوارنخ ع ةةي االراضةة  اإلسةةرامن نة واسةةسلداد أيفةةال  جومنةةة ضةةد المسةةسو يات 

اد والجا زنةةة، م كةةدًا أّن الجةةنش اإلسةةرامن   االسةةسسد "الزمةةة"الشةةمالنة اي القةةًا مةةن لبيةةان، كةةّرر غةةوالن 
يحةةن يحةةرص ع ةةي جا زنةةة عالنةةة فةة   ةة   "اسةسفاد مةةن عبةةر الجيةةول مةة، ق ةةاع غةةزة حةةو  االيفةال، و

الفسرة، ب  إن عةددًا كبنةرًا مةن الجيةود سةنبقون فة  مراكةز د ومةواقسهد، ولةن نشةاركوا عةامالسهد االعنةاد، 
 ."ع ي ل فنة الجا زنة القاممة ع ي الحدود

إلي  ل ، أكد ضاب  رفن، المسسو  ف  قنادة المي قة الشمالنة، ف  حدنع إلي القياة الساشةرة السبرنةة، 
أن المسركةةةة فةةة  القين ةةةرة السةةةورنة ايسهةةةت لمصةةة حة المسارضةةةة السةةة  بسةةة ت سةةةن رسها ع ةةةي المسبةةةر 

 بالممة من الحدود م، إسرامن . 80ومسظد المي قة الحدودنة، و   سسن ر حالنًا ع ي 
ن سحولت عم نًا الي مي قة غنر مسسقرة، لكن ف  الوقت يفسةه  يةا  و  أضاف الضاب  أن المي قة، واس

 فرصة لسقد سحالفات م، المسارضنن السورننن، وسحدندًا المسسدلنن ميهد، منث  الجنش السوري الحر.
 22/9/2104، األخبار، بيروت

 
 إيجاد حّل لها  "إسرائيل"في  : األنفاق خطر إستراتيجّي وعلى صناع القراريخبير إسرائيل .08

اسةةسسرض مةةدنر وحةةدة األبحةةاع بمسهةةد السناسةةات اإلسةةسراسنجنة الةةدكسور  ز نةةر أيةةدراو : - الياصةةرة 
، وأيجز ةا السشةرات مةةن "عقنةدة أمينةة جدنةةدة"شةا و  شةاي سوصةنات الونثنقةةة السة  جةاءت سحةةت عيةوان 

السقنةدة األمينةة السق ندنةة السة  وضةسها اإلسسراسنجننن والسسكرننن، ودعت الونثنقة إلي س ةونر وسحةدنع 
 ISRAELرمن  الوزراء األو  إلسةرامن  دافنةد بةن غورنةون. وأوضةح شةاي، فة  مقةاٍ  يشةر  بموقة، ن

DEFENSE  ل، وال ي أشرف ع ي سحضنر الونثنقة، أّن السقندة األمينة السق ندنة الس  سسسمد باألسا
 قدنمة.ع ي قوة الردع واإلي ار المبكر وحسد الحرل باست 

وأضاف أّيةه نجةل سحةدننثها وس ونر ةا فة  ظة  سصةاعد وسنةرة السهدنةدات غنةر السق ندنةة وسراجة، ل ةورة 
الجنوش واأليظمة السربنة السق ندنة واسسبدالها بسهدندات غنر مسهودة ل سيظنمةات اإلسةالمنة المس رفةة، 

الشةرل األوسة  واالقسسةا  والس  سأس  ع ي وق، األحداع المسسارعة والمسبنرات الس  ما زالت سسصةف ب
 وعدد االسسقرار بالدو  المجاورة إلسرامن .
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وسسسمةةةد السقنةةةدة األمينةةةة الجدنةةةدة، حسةةةل شةةةاي، ع ةةةي أربسةةةة محةةةاور ُسسةةةهد بسحةةةدنع األسةةة  األمينةةةة 
والسسكرنة الس  وضسها بن غورنون، حنع ندعو الباحنثون إلعةادة صةناغة الر نةة األمينةة اإلسةرامن نة 

حبةةةا  السهدنةةةدات والضةةةربات الموجهةةةة ضةةةّد دولةةةة  بحنةةةع ُسركةةةز ع ةةةي  ةةةرح اسةةةسمرار ميةةة، الحةةةرول واس
 إسرامن ، وس ونر يظاد اسلا  قرارات ل حسد بوقت قصنر.

إلي جايل  ل ، سر  الونثنقة ضرورة صناية السالقات الممنزة بنن س  أبنةل وواشةي ن واعسبار ةا حجةر 
ًنا، والسةةةس  لسحالفةةةات إق نمنةةةة مةةة، الةةةدو  األسةةةا  بالسقنةةةدة األمينةةةة الجدنةةةدة ورصةةةنًدا سناسةةةًنا وعسةةةكر 

السربنة المسسدلة لمواجهة المشروع اإلسالم  عبر قبةو  سة  أبنةل مبةادرة السةالد السربّنةة السة   رحسهةا 
السةةسودنة. ولكةةن بسةةةد الحةةرل السدوايّنةةة األلنةةةرة ع ةةي ق ةةةاع غةةّزة، رأ  الكولوينةة  الُمسقاعةةةد شةةاي أّيةةةه 

السهدنةةدات والسحةدّنات الُمحدقةةة بهةا قضةةنة األيفةال، واعسبار ةةا سهدنةةًدا نسحةّسد ع ةةي إسةرامن  أْن سُةةدرج فة  
إسةةسراسنجًنا كبنةةًرا ع ةةي إسةةرامن ، والفسًةةا إلةةي أّن األيفةةال السةة  اكُسشةةفت فةة  ق ةةاع غةةّزة لةةال  الحةةرل، 
أْن أربكت الجنش اإلسرامن ّ ، إْن كايت  جومّنة أو دفاعّنة، م ّكًدا ع ي أّيه لن  من الُمسةسبسد بةالمّرة 

نكون حةزل ق ال بيةايّ  قةد أقةاد األيفةال، ع ةي الحةدود مة، إسةرامن ، كمةا أّيةه حةّ ر مةن أّن األيفةال قةد 
 سكون أنًضا سهدنًدا ف  الجوالن السربّ  السورّي الُمحّس . 

وساب، قاماًل إّن حزل ق، وضمن اسسلالص السبر من حرل لبيان النثاينة، سوّص  إلةي يسنجةة مفاد ةا 
السحصنيات الدفاعّنة وميّصات إ الل الصوارنخ إلي ق ل القر  واألماكن المبيّنة من الممكن أّن يق  

جًدا أْن ُسحّسن قدرسه ف  الدفاع، الفًسا إلي أّن ميظومة الدفاع المسواجةدة سحةت األرض، م نمةة باأللبةاد 
القادمة صسبة جًدا.  والقياّصة وب رل دفاعّنة ألر ، سجس  من مهّمة الجنش اإلسرامن ّ  ف  المواجهة

وساب، أّيه بحسل السقندة األميّنة الجدندة لحزل ق، فقد قةاد األلنةر ببيةاء السحصةنيات سحةت األرض، 
صةةدار  وزوّد ةةا بسقينةةات عةةال  ومس ةةوّرة جةةًدا، باإلضةةافة إلةةي إقامةةة غةةرف لاصةةة ل سةةن رة والةةسحّكد واس

 األوامر ل قوات ع ي األرض.
ولوينةةة  اإلسةةةةرامن ّ  الُمسقاعةةةد أْن نكةةةةون حةةةزل ق قةةةةد سةةةزوّد بشةةةةبكة عةةةالوة ع ةةةي  لةةةة ، لةةةد نسةةةةسسبد الك

 اسصاالت جدندة ومسقّدمة من الصسل، إْن لد نُكن مسسحناًل السراقها، ع ي حّد قوله.
كمةةا أشةةار إلةةي أّن حةةزل ق قةةاد بسحونةة  كةةّ  قرنةةة وقرنةةٍة فةة  الجيةةول ال بيةةايّ  إلةةي قاعةةدة ميفةةردة عةةن 

السياصةةر مةةن الحةةزل نقومةةون باإلشةةراف الةةدامد ع نهةةا وصةةنايسها، م ّكةةًدا األلةةر ، بحنةةع أّن عشةةرات 
 ع ي أّن كّ  قاعدة م نمة بالصوارنخ من جمن، األيواع. 

عةةةالوة ع ةةةي  لةةة ، شةةةّدّد الةةةدكسور شةةةاي، ع ةةةي أّن إسةةةرامن  ُم زمةةةة بالسسامةةة  مةةة،  ةةة ا الل ةةةر الجدنةةةد، 
إلسةةرامن  نالبسةةد الجةةوّي، الفضةةامّ ، األيفةةال والحةةرل سحةةت األرض، كبسةةٍد سةةاد  فةة  سةةاحات القسةةا  
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البحر، النابسة والسانبرل، مشنًرا إلي أّن ضّد   ا السهدنةد نجةل أْن نكةون حسمًنةا إلسةرامن ، ألّن السةدو 
نميح  ة ا البسةد أ منةة كبنةرة، وأنًضةا مةن مي  ةل الفهةد واالسةسنسال إّن األيفةال والحةرل سحةت األرض 

واجهها إسةةرامن ، وبالسةةال  ع ةةي صةةّياع القةرار فةة  سةة  أبنةةل، قةةا  سةنكويان مةةن أّ ةةد السحةةدّنات السةة  سةسُ 
الةةدكسور شةةاي، أْن نميحةةوا األفضةة ّنة إلنجةةاد حةةّ  سةةرن، وفةةورّي لهةة ا السحةةّدي اإلسةةسراسنجّ ، الةة ي بةةات 

 ع ي األبوال، ع ي حّد وصفه. 
عقنةةدة جةةدنر بالةة كر أّن الةةدكسور شةةاي كةةان قةةد وضةة، مةة لًرا ورقةةة مهمةةة سحةةت عيةةوان نسةةأمالت فةة  

األمةةن القةةوم  اإلسةةرامن نةل، للةةّص فنهةةا مفهةةود األمةةن اإلسةةرامن  ، والس ةةونرات المفا نمنةةة الم  ةةول 
إدلالهةةةا ع نةةةه، ربً ةةةا بالبنمةةةة اإلسةةةسراسنجنة الجدنةةةدة، ول ةةةر حةةةرول غنةةةر سق ندنةةةة، وسراجةةة، قةةةوة الةةةردع 

 اإلسرامن   ضمن المفا ند والمسادالت الس  سادت لسقود ل ت.
من اإلقرار بسدد النقنن باليسبة لمسسقب  المي قة، وبالسال  ال سسس ن، دوامر القةرار فة   وسي  ل الورقة

، لةةن  2948إسةةرامن  الركةةون لمس نةةات المسةةادالت السةةابقة، بالساللهةةا الةة ي بقةة  مسةةسمًرا ميةة  عةةاد 
 بفسةةةة  مةةةةوازنن القةةةةو  اإلق نمنةةةةة المجةةةةردة، بةةةة  بمةةةةا سرسةةةةل ع ةةةةي يسةةةةل السحالفةةةةات الدولنةةةةة، والسالقةةةةات
سةةرامن ، وباسةةت المسبنةةرات سفةةرض إعةةادة فحةةص السقنةةدة  اإلسةةسراسنجنة بةةنن الوالنةةات المسحةةدة والبةةرل واس
األمينةةةة اإلسةةةرامن نة، السةةة  سأسسةةةت ع ةةةي واقةةة، جنوسناسةةة  ملس ةةةف جةةة رًنا، وسةةة  أزمةةةات مازالةةةت فةةة  

هةا،  روسها، ومح ور سحو  بسض دو  الجوار إلي دو  فاش ة، ع ي ضوء عم نةة السفكة  الحاصة ة فن
وأكّد أنًضا ع ي أّن األوضاع اإلق نمنة المض ربة وضست إسرامن  أمةاد واقة، مسقةد، بسةد مةا نصة  ح 
ع ةةةي سسةةةمنسه بةةةالربن، السربةةة ، وأزمةةةة السالقةةةات مةةة، سركّنةةةا، ُنحةةةّسد ع نهةةةا سسنةةةنن فةةةرص جدنةةةدة لل ةةةل 

يةةان وقبةةرص، سحالفةةات مةة، دو  شةةرل أوسةة نة، وسوسةةن، الةةدامرة لسشةةم  ب ةةداًيا فةة  المسوسةة ، منثةة  النو 
والب قةةان والقةةارة األفرنقنةةة، فةة  يسةةل ال نسسمةةةد بالضةةرورة ع ةةي المفةةاسنح األمرنكنةةة واألوروبنةةة البربنةةةة 

 بالصنغ الس  ايسهجت ف  الماض ، ع ي حّد قوله.

 20/9/2104، رأي اليوم، لندن
 
 تتمتع بعبقرية إعالمية "داعش"خبير إسرائيلي:  .09

سةةةسقن ال سبةةةة اإلعالمنةةةة  "داعةةةش"إعالمةةة  إسةةةرامن   أن حركةةةة ودنةةة، عةةةواودة: نسسبةةةر لبنةةةر  -الياصةةةرة 
وبواس سها سواص  سحولها من سيظند إر اب  مجهو  ل سبة اسد مسروف نجري سداو  سهدنداسةه الدولنةة 

 ل حضارة البربنة، لال  عدة أسابن، فق .
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رف الحةدود، فةإن ونقو  اللبنر ف  اإلعالد غاي كالير ايه باسسنثياء كون داعش سيظنما ار ابنةا ال نسة
الحدنع  يا عن اعالمننن مهرة، اجادوا ل ل سأنثنر كبنر بسك فة مادنة ق ن ة. واوضةح فة  مقةا  يشةرسه 

أمة ، ان اليجةاح فةة  سرسةنخ السالمةة السجارنةة لرعةةل داعةش، سسضةمن عةدة عياصةةر  "نسةرامن   نةود "
لبةة إعالينةة ممنةزة سضةمن رمنسنة: كافة األعما  اإلر ابنة نجري سيفن  ا حسل رمز إعالم  ميةسظد، 

سحدنةةد وسكةةرن  وابةةراز السيظةةند فةة  وسةةام  االعةةالد مةةن لةةال  عةةرض مشةةا د مرعبةةة وم ويةةة مسشةةابهة 
ومسكةةررة بةةيف  ال رنقةةة. وبرأنةةه سمسةةن داعةةش سفكنر ةةا بكةة  سفصةةن  وسفصةةن ، وسحةةرص ع ةةي الةةراج 

 . "اإلر اب المشهد "المشا د، من لال  السركنز ع ي بسا ة ك  المركبات دال  
 22/9/2104، القدس العربي، لندن

 
 "رأس السنة العبرية"وأوامر بخغالق الحرم البراهيمي في األقصى  المسجد يقتحمون مستوطنون .21

اسسأيف المسسو يون من المس رفنن، عم نات اقسحاد المسجد األقصي، : فادي أبو سسد  -راد ق 
حسال  اإلسرامن  ، ووحداسه اللاصة، عن  رنل بال المباربة، سحت حراسة مشددة من شر ة اال

الس  سرافل عادة المسسو ينن. وسمت االقسحامات كما ك  مرة، عبر مجموعات صبنرة ومسسالنة، نسقدد 
ك  مجموعة أحد الحالامات المس رفنن، ال نن نسصرفون كة"دلن  سناح " لسقدند حكانات س مودنة 

 لمبار .حو  أس ورة الهنك  المزعود مكان المسجد األقصي ا
واعرل المص ون ف  المسجد األقصي، عن احسجاجهد ع ي     االقسحامات، عبر الهساف وصنحات 
السكبنر والسه ن ، فنما واص  االحسال  احسجاز ب اقات الدال نن إلي المسجد من فمس  الشبان 

 .يهواليساء، ع ي البوابات الرمنسنة اللارجنة، إلي حنن لروجهد م
  الشرنف ف  الل ن  المحس ة، قا  حجازي أبو سينية، رمن  سدية الحرد وف  الحرد اإلبرا نم

اإلبرا نم ، إن س  ات االحسال ، أب بسه بأمر إغالل الحرد اإلبرا نم  ف  مدنية الل ن  بالكام ، ف  
 وجه المص نن المس منن، اعسبارا من نوم  اللمن  والجمسة المقب نن.

لمقاب  بفسح أروقة الحرد االبرا نم  لال    نن النومنن واضاف أن األمر االحسالل  نقض  ف  ا
 أماد المسسو ينن واسسباحة جمن، أروقسه وساحاسه، بحجة ما نسمي عند رأ  السية السبرنة.

22/9/2104القدس العربي، لندن،   
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 للمسجد األقصىالشهداء المالصقة  مقبرةقبرا  في  عشريناالحتالل يهدم  .20

قبرًا  20  ات االحسال  اإلسرامن   وما سسمي بة "س  ة ال بنسة"، أم ، "وفا":  دمت س -القد  
لسامالت مقدسنة نالشهداءل قرل مقبرة النوسفنة ف  مي قة بال األسبا ، والُمالصقة لجدار المسجد 

 األقصي الشرق ، بزعد أيها موجودة ع ي أرٍض مصادرة لصالحها.
إلسالمنة ف  القد  مص في أبو ز رة بشّدة عم نات من جايبه، اسسيكر رمن  لجية رعانة المقابر ا

 الهدد الس  سمت النود، م كدًا أن  ل  اعسداء ع ي حرمة موسي المس منن.
ن المقبرة "الشهداء" سسسبر امسدادًا لمقبرة النوسفنة  وقا : إن القبور الس   دمت سد سشنند ا م لرًا، واس

 ة.الواقسة ف  بال األسبا  و   أرض وقف إسالم  محض
ولفت أبو ز رة إلي أن المقبرة سارنلنة ومدفون فنها ممات الشهداء وفنها يصل، وقا  إيه سد قب  عدة 
أشهر بياء مجموعة من القبور، واسُسلدد بسضها لدفن الموسي، والجزء ا لر فارذ، مشنرًا إلي أيه سد 

 النود نأم ل  دد القبور غنر المسسلدمة.
  وس  ة  بنسسه، م كدًا أن األرض وقفنة، وأيه ال حاجة ودحض أبو ز رة ادعاءات االحسال

السسصدار أي سرالنص من أي جهة احساللنة إلقامة قبور ف  المقابر اإلسالمنة، م كدًا أن األوقاف 
 اإلسالمنة    صاحبة الشأن واإلشراف ع ي     المقابر وغنر ا.

22/9/2104األيام، رام هللا،   
 
 المسجد األقصىعتقال الفلسطينيين في صبح سببا  لالتكبير في وجه المستوطنين أ .22

سندات وشابًا مقدسنًا أليهد احسجوا ع ي قناد  3القد : أع يت الشر ة اإلسرامن نة أيها اعسق ت 
مسسو ينن باقسحاد باحة األقصي، ون حظ سزاند ف  االعسقاالت ع ي     الل فنة، األمر ال ي نشنر 

سسسام  بند من حدند ضد مظا ر االحسجاج ع ي االقسحامات إلي أن الشر ة اإلسرامن نة باست 
واعسق ت الشر ة اإلسرامن نة السدند من الف س نيننن لال  األسابن،  النومنة ل مسجد األقصي.

 الماضنة لمجرد أيهد كبروا ف  وجه المسسو ينن أو عبروا عن امسساضهد من وجود د ف  الحرد.
عامًال بسد أن قمن  64. 30،34مشسبهات مقدسنات ن 3وقالت الشر ة، إيها اعسق ت، أم ، "

عامًال  28بإ الل الهسافات والسكبنرات باسجا  مجموعة من الزوار النهود، كما سد اعسقا  شال ن
 مقدس  بشبهة االعسداء ع ي احد الزوار النهود دون سسجن  إصابات بشرنة".

22/9/2104األيام، رام هللا،   
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 همخنقاذبالسلطات اليطالية والمالطية بالتقصير ويتهم  غرق الفلسطينيينبيق يدعو للتحق" األورومتوسطي" .23

شهدت قضنة غرل المهاجرنن الف س نيننن من ق اع غزة قب  أناد ف  البحر : أشرف الهور -غزة 
المسوس ، سفاعال كبنرا ف  الق اع لال  االناد الماضنة، و ل  بسد أن أكدت م سسة حقوقنة أوروبنة 

 بنة السظمي من المهاجرنن. موت البال
واسهد المرصد األورومسوس   الس  ات اإلن النة والمال نة بالسقصنر ف  إيقا  المهاجرنن لحظة 
البرل، وقا  إن الس  ات اإلن النة كايت سس د مبكرا بسم نة البرل، مشنرا إلي أن لدنه "سجربة سنمة" 

وف س نيننن ف  سشرنن االو / أكسوبر من  م، الس  ات االن النة ف  حادنثة غرل لمهاجرنن سورننن
 الساد الماض .

وسرد رام  عبد  رمن  المرصد ف  م سمر صحاف  عقد  بمدنية غزة سفاصن  عم نة غرل عشرات 
المهاجرنن، عدد كبنرة ميهد ف س نينون، وقا  إن السم نة سمت عمدا من قب  المهربنن، حنيما رفضوا 

بحر لمركل صبنر  ش، فجر  صدمهد من مركل دلر عمدا، االيسقا  ل مرة الرابسة ف  عرض ال
مشنرا إلي أن السم نة سسد "أكبر عم نة إغرال ف  األعواد الماضنة"، وأيها سوصف بسم نة "قس  

 جماع  يف  ا مجرمون".
ولال  الم سمر الصحاف  سرد عبد  بالسفاصن  عم نة لروج المهاجرنن من ع ي مسن القارل من 

لبرل والموت، و كر اسد المركل ال ي اعسرض المهاجرنن وصدد مركبهد اإلسكيدرنة، حسي ا
 الصبنر عمدا.

و الل بفسح سحقنل ف  الحادنثة، مي  ال حظة األولي الس  بدأت فنها عم نة الهجرة، وصوال إلي إ ما  
 اإليقا  وايسشا  الجنثع حسي ال حظة، م البا االسحاد األوروب  بالسم  سرنسابالس  ات األوروبنة 

 ع ي إلراج باق  الجنثع، بسد أن أكد أن غالبنة من كايوا ع ي مسن المركل ماسوا غرقا.
22/9/2104القدس العربي، لندن،   

 
 الخاص يطالبون بتشكيل هيئة وطنية لعادة االعمار والقطاعغزة: ممثلو منظمات أهلية  .24

لف س ني  سمسكهد جدد ممنث و ميظمات أ  نة وم سسات من الق اع اللاص ا: فسح  صّباح -غزة 
بإيهاء الحصار االسرامن   ع ي ق اع غزة سمامًا، وفسح ك  المسابر أماد حرنة حركة األفراد 
والبضام،، لصوصًا مواد االعمار من دون شر  أو قند. كما  البوا "بسشكن   نمة و ينة إلعادة 

 اعمار الق اع".
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سحت عيوان "شركاء من أج  إعادة ووجه مشاركون ف  ورشة عم  يظمسها شبكة الميظمات األ  نة 
إعمار ق اع غزة" ف  مدنية غزة ام ، ايسقادات ال عة لسشكن  حكومة الوفال الو ي  لجية العادة 
االعمار سسألف من سبسة أعضاء ك هد من الضفة البربنة برماسة يامل رمن  الحكومة وزنر 

ن نكون من بنيها أعضامها االقسصاد محمد مص في. وسساءلوا كنف نمكن سشكن  لجية من دون أ
أي عضو من غزة، ومن دون اشرا  ممنث نن عن الق اعات الملس فة وممنث   الضحانا ف  وض، 

 ل ة اعادة االعمار.
كما عبروا عن رفضهد ل ة مبسوع السالد الساب، لألمد المسحدة روبرت سنري، وموافقة الحكومة 

 ة" الحصار ع ي الق اع ولن  بإيهامه سمامًا.والس  ة الف س نينة ع نها، والقاضنة بة"سيظند وادار 
22/9/2104الحياة، لندن،   

 
 استياء وتوتر في صفوف األسرى بسبب ممارسات إدارة السجون القمعية :شؤون األسرى .25

راد ق: قالت  نمة ش ون األسر  والمحررنن، إن حالة من االسسناء والسوسر باست سسود صفوف 
االحسال ، جراء الممارسات االسسفزازنة والسيجهنة الس  سمار   الحركة األسنرة ف  ملس ف سجون

 بحقهد من إدارة السجون.
وأشارت "ش ون األسر " ف  بنان صحاف ، أم ، إلي أن الوض، الساد ف  سجون االحسال  بدأ 
نأل   اب، الضب  والسوسر، سجا  ما سقود به إدارة السجون بحل االسر ، حنع سمار  أسالنل قمسنة 

 زازنة مهنية ف  كافة أمور د الحناسنة.اسسف
واسسسرض البنان عددًا من القضانا الس  سل ل منث  س   الحالة ف  سجون االحسال ، وع ي رأسها 
سناسة اإل ما  ال ب  المسسمد ال ي نمار  بحل األسر  المرضي، ولفت إلي أن األسر  نشسكون 

مرضي، حنع نسد يق  األسنر بظروف بشك  مسواص  من عم نات اليق  بة "البوس ة"، لاصة ال
سنمة ل بانة ال نمكن سحم ها، ما نجبر السدند من األسر  المرضي، ع ي رفض اللروج ل سالج 

 بسببها.
22/9/2104األيام، رام هللا،   

 
 "شاليط" يضربون عن الطعام ليوم واحد صفقةأسرى  :نادي األسير .26

  صفقة وفاء األحرار نشالن ل والمساد قا  يادي األسنر الف س ني ، إن األسر  المحررنن ف
 اعسقالهد، قرروا لوض إضرال سح نري عن ال ساد لنود واحد، م البنن باإلفراج عيهد.
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وأوضح اليادي ف  بنان صحف  نود األحد، أن المسسق نن قرروا االضرال عن ال ساد نود النثالنثاء 
ة السدل  الساج  لح  قضنسهد واإلفراج القادد، م البنن الوفد الف س ني  المفاوض ف  القا رة بضرور 

 عيهد بأسرع وقت.
ف س نينا، بسد اإلفراج عيهد من صفقة "وفاء  60وكايت س الت االحسال  اإلسرامن   أعادت اعسقا  

األحرار"، بنن حركة "حما " ونإسرامن ل مقاب  الجيدي اإلسرامن   ج ساد شالن ، عقل ل ف وقس  
 نوينو/ حزنران الماض . 22رنخ نثالنثة مسسو ينن ف  الل ن  بسا

20/9/2104، فلسطين أون الين  
 
 على التوالي في معتقالت االحتالل 09أسير فلسطيني يدخل عامه الـ  .27

أيهي األسنر الف س ني  محمود عبد ق عارضة من جينن شما  الضفة البربنة المحس ة، راد ق: 
 رامن نة.ع ي السوال  ف  مسسقالت االحسال  اإلس 28عامه الة 

ل، 9|22وأفاد مركز "أسر  ف س نن" ل دراسات ف  بنان س ّقت "قد  بر " يسلة عيه، نود األحد ن
 بشك  مسواص  ف  سجون االحسال . 29بأن األسنر عارضة قد دل  عامه الة 

وأوضح المركز، أن االحسال  أصدر بحل األسنر عارضة من ب دة عرابة جيول غرل جينن، حكمًا 
عامًا إضافنة بسهمة االيسماء لحركة "الجهاد اإلسالم "  20د مد  الحناة باإلضافة إلي بالسجن الم ب

 وسيفن  عم نات ضد أ داف إسرامن نة.
عامال سسّرض ل كنثنر من السقوبات دال  سجون  39ولفت "أسر  ف س نن" إلي أن عارضة ن

 أشهر، دون إبداء أسبال. 6االحسال  وُعز  لفسرة سقارل 
20/9/2104قدس برس،   

 
غالق مدخل مخيم العروبببلدات و  لبيت لحم اثر اقتحام االحتاللواعتقاالت إصابات  .28  جنين وا 

"وفا": أغ قت قوات االحسال  ام  مدل  ملند السرول شما  الل ن ، فنما اقسحمت  -محافظات 
  ب دة اللضر جيول بنت لحد ودا مت عدة محالت سجارنة، كما قامت بمدا مة عدة ب دات وقر  ف

. فف  الل ن  أغ قت قوات االحسال  ام ، مدل  ملند واعسق ت عددا من الموا ينن محافظة جينن
 السرول شما  الل ن  بالضفة البربنة.
ب دة نسبد جيول غرل جينن كما و  بنر الباشا جيوب  المدنية، ةف  جينن اقسحمت قوات االحسال ، قرن

ل  األلضر غرل جينن، وس  إ الل لقياب  اقسحمت قوات االحسال ، قرنة زبوبا المحا نة ل 
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الصوت والباز المسن  ل دموع، ما أد  إلي ايدالع مواجهات مسفرقة ف  القرنة الس  أقند سناج 
الفص  السيصري ع ي أراضنها المصادرة، أسفر عيها إصابة عدد من الموا ينن بحاالت السيال 

 جراء اسسيشال الباز.
22/9/2104األيام، رام هللا،   

 
 يتظاهرون للكشف عن مصير أبنائهم المفقودينزة: أهالي المهاجرين غ .29

سظا ر أ ال  المفقودنن ف  حوادع غرل السفن ف  عرض البحر، أم ، أماد م سسات  حسن جبر:
 دولنة وأوروبنة ف  ق اع غزة م البنن بالكشف عن مصنر أبيامهد ال نن فقدوا ف  حوادع غامضة.

صور أبيامهد والفسات سدعو جمن، الم سسات األ  نة والدولنة إلي ورف، المشاركون ف  السظا رات 
السحر  الساج  من اج  مسرفة مصنر أبيامهد ال نن فقدوا لال  محاولسهد الهجرة إلي الدو  

 األوروبنة عبر إن النا.
وردد األ ال  شسارات غاضبة س الل بمساعدسهد ف  السنثور ع ي أبيامهد، م كدنن أيهد لن نيسوا 

وس د أ ال  المفقودنن ال نن سجمسوا أماد مقار األمد المسحدة والص نل  أبياء د ع ي اإل الل.
 األحمر الدول  وم سسة االورمسوس       الم سسات رسام  س البها بمبادرة حالة الصمت أماد

 الجرنمة الس  حدنثت ألبيامهد ف  عرض البحر.
ودعا أ ال  المفقودنن ال نن شاركوا ف  السظا رة لال  الرسام  بضرورة كشف ما جر  ألبيامهد ف  

 عرض البح، م كدنن أن قاربهد اغرل بشك  مسسمد دال  البحر ألسبال ما زالت مجهولة.
22/9/2104األيام، رام هللا،   

 
 "إسرائيل"انتشارا  في  األكثر سم" المحمد"هارتس": " .31

يشرت وزارة الدال نة اإلسرامن نة مس نات إحصامنة عشنة ما ن  ل ع نه عند "رأ  السية : السبن 
 السبرنة"، ومن بنن س   المس نات األسماء األكنثر ايسشاًرا، لكيها أسق ت ميها عمًدا األسماء السربنة.

ن فإن قاممة أسماء الموالند األكنثر ايسشاًرا لال  السية ووفل المس نات المسس قة بمجم  اإلسرامن نن
ياع، واألسماء األكنثر ايسشارا ل  كور حسل البنان:  الميسهنة، سسضمن عشرات أسماء عبرنة ل كور واس

 نوسف، دايمن ، أوري، إنس ، عومر، ددد، يوعد، أرمن ، إنسان ودافند نحسل السرسنلل.
ن الفحص بنن أيه إ ا س رقيا لمجم  اإلسرامن ننن فإن أكنثر بنيما قالت صحنفة " آرس " السبرنة أ

 األسماء ايسشاًرا  و "محمد" لكيه ح ف من بنان الدامرة المسلصة بالوزارة.
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وأوضحت الصحنفة أن بنان الدامرة لد نقسصر ع ي النهود وسضمن أسماء نمكن أن سكون عربنة 
ح فت من القاممة، م، أن  "محمد وأحمد"حة كة ونهودنة كة "نوسف وددد"، لكن األسماء السربنة الواض

 محمد نحس  المكان األو  وأحمد نح  ف  المكان الساس،.
22/9/2104السبيل، عمان،   

 
 تراجع النمو وزيادة البطالة يعانياالقتصاد الفلسطيني "بكدار":  .30

دار" محمد قا  رمن  المج   االقسصادي ل سيمنة واإلعمار الف س ني  "بك: راد ق-عوض الرجول
 %6.3اشسنة إن االقسصاد الف س ني  ندل  ميس فا جدندا نسمنث  ف  سراج، كبنر ف  يسبة اليمو من 

 . حسل أرقاد البي  الدول .2023ف  يهانة عاد  %2إلي 
وأضاف اشسنة لال  اسسقباله وفدًا برلماينًا إيدوينسنا أن الب الة وص ت إلي أع ي مسسوناسها عيد 

ف  جمن، األراض  الف س نينة، موضحًا أن األل ر  و ارسفاع يسبة  %30ف  غزة وعيد  40%
عاما، ووصف  ل  بالم شر الل نر  32و 24بنن الفمة السمرنة  %02الب الة بنن الشبال لسص  

 ال ي ندف، الشبال إلي الهجرة.
ة، مشنرا وقا  إن الدمار ال ي لحل بق اع غزة أد  لزنادة يفقات الحكومة ف  قضانا لد سكون ميظور 

إلي أن سوفر أموا  إعادة إعمار غزة سنوفر فرص عم  جدندة، إلي جايل سيشن  ميشآت الق اع 
 اللاص ولاصة ف  الق اعات اإليساجنة الزراعنة والصياعنة.

وعّبر اشسنة عن سلوفه من أن سكون مساعدات المايحنن إلعمار غزة ع ي حسال المساعدات 
 ف  موازية الحكومة. الدورنة مما قد نل ل عجزا إضافنا

وأ  ، اشسنه الوفد ع ي السحدنات الس  سواجه إعادة إعمار ق اع غزة، وأو      السحدنات نسمنث  ف  
م نارات إلعادة  ,.4م نون دوالر ل مساعدات اإلغانثنة، و 402سوفنر السمون  الالزد والمقدر بة

 أعد ا "بكدار".م نار لمشارن، الس ونر كما جاء ف  الل ة الس   2.0اإلعمار، و
وأشار إلي أن السحدي النثاي   و رف، الحصار الساد والشام  عن ق اع غزة، والسحدي النثالع  و 
وجود س  ة قادرة ومس ولة و ات صالحنات ف  ق اع غزة، و  ا األمر مرسب  بالسفا مات بنن 

 حركس  فسح وحما  المسوق، البدء فنها نود غٍد ف  القا رة.
دي األلنر نكمن ف  ل ل أفل سناس  واضح و ي مسار نيه  االحسال  ونكسر وقا  اشسنة إن السح

 األمر الواق، ال ي سحاو  إسرامن  فرضه.
20/9/2104الجزيرة نت، الدوحة،   
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 غزة تهوي بمؤشر األعمال الفلسطيني قطاع على العدوانتبعات  :سلطة النقد الفلسطينية .32

ل يق ة بح و   36.2-عما  ف  ف س نن إلي ن محمد لبنصة: سراج، م شر أيش ة األ -راد ق 
ل يق ة ف  ميسصف ال/اغس   الماض . 30-ميسصف أن و /سبسمبر الجاري، مقارية م، ن

وبحسل السقرنر الصادر عن س  ة اليقد الف س نينة نالبي  المركزيل، ام  االحد، فإن   ا السراج، 
 .الضفة البربنة أنضاً بسه نأس  جراء اسسمرار سد ور  ف  ق اع غزة، إلي جايل سراج

وم، سدي  م شر األعما  لال  الشهر الجاري، فإيه ب ل  نسج  أديي رقد له مي  إيشاء الم شر 
 نومًا. 02، بسبل السدوان ع ي ق اع غزة، وال ي اسسمر 2022يهانة أن و /سبسمبر من الساد 

 -ل، فنما سب غ القنمة الدينا ن200ن كر أن القنمة القصو  لم شر س  ة اليقد لدورة األعما  سب غ ن+ 
ل.وسشنر القند الموجبة ل م شر أن األوضاع االقسصادنة جندة، فنما سشنر القند السالبة إلي 200

 سد ور األداء اإلقسصادي.
وكايت الحكومة الف س نينة، قد أع يت أم  عن ل ة إعادة إعمار غزة، وقالت ف  بنان لها، إيها 

ر أمرنك ، إلعادة األوضاع ف  ق اع غزة، لما كايت ع نه قب  النثامن م نار دوال 4بحاجة إلي مب غ 
 من سموز/نولنو الماض  نبدء الحرل اإلسرامن نة ع ي غزةل.

-وشهد م شر دورة األعما  مزندًا من السد ور لال    ا الشهر ف  ق اع غزة، حنع سراج، من 
  ميسصف الشهر لال 82.6-يق ة لال  ميسصف شهر ال/اغس   الماض ، إلي  8.2,

 الحال ، جراء سراج، أداء جمن، الق اعات بال اسسنثياء.
وكان ق اع اإليشاءات أكنثر الق اعات سضررًا، سبسه الق اع الصياع ، ال ي سسرض إلي سدمنر 

وسشنر البنايات إلي أن مسسو  السشا د ف  أوسا  الميشآت الصياعنة ال  مصي، ف  الق اع، 000
ونسوّق، أن نسسمر الحا  ع ي  ي ع ي اإل الل مي  بدء احسسال الم شر.نزا  مرسفسًا، و و األع 

 ل  لال  األشهر الق ن ة القادمة، لاصة إ ا ما بقنت عم نة إعادة االعمار وفسح المسابر سراوح 
 مكايها.

يق ة لال  ميسصف أغس   الماض   20.6-وبااليسقا  إلي الضفة، شهد الم شر سراجسًا من يحو 
يق ة لال  الشهر الحال ، جّراء سراج، أداء جمن، الق اعات، باسسنثياء سحسن ف   22.3-إلي يحو 

 ق اع الصياعات الب امنة إنثر حمالت مقا سة البضام، اإلسرامن نة.
22/9/2104القدس العربي، لندن،   
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 على وشك االنهيار القدسشرقي مستشفيات معطيات:  .33

د  الشرقنة كافة من أزمة مالنة مسسمرة، أساسها سساي  مسسشفنات الق: القد  المحس ة-أسن  جيدي
عدد دف، الدنون المسرسبة ع ي وزارة الصحة الف س نينة لصالح     المسسشفنات، والياسجة عن سحون  

 ممات دالف المرضي سيونا ل سالج ف  القد .
ا، ف  ظ  وسفاقمت األزمة ف  ا وية األلنرة لسص  إلي مرح ة ايهنار المسسشفنات واحسما  إغالقه

 عدد وجود وعود ودفال لسسدند الدنون المسسحقة ع ي الس  ة الف س نينة.
ونقو  اليا ل الرسم  باسد يقابة السام نن ف  مسسشفي المقاصد اللنرنة إناد السند أحمد إن 
الل وات السصسندنة ل يقابة سسبدأ النود األحد وسسمنث  بإغالل السنادات اللارجنة، وسسسمر حسي يهانة 

سبوع حنع "سيرفض اسسقبا  الحاالت المرضنة المحولة من وزارة الصحة الف س نينة، وسسسوج األ
الل وات السصسندنة بدعوة وزنري القد  والصحة الف س نينة لسس د مفاسنح المسسشفي من أج  

 إغالقه".
ال ، كما وأضاف ف  حدننثه ل جزنرة يت أن الموظفنن لد نحص وا ع ي رواسبهد ل شهر النثالع ع ي السو 

أن المسدات واألجهزة ال بنة يفدت من المسسشفي و"ال يرضي بأن يص  لمرح ة اإل ما  ال ب  
 بسبل اليقص ف  المسدات واألدونة".

 
 األعداد

وعن أعداد المرضي ال نن نسسقب هد المسسشفي سيونا، قا  المدنر الساد لمسسشفي المقاصد اللنرنة 
دلو  سسج  ل مقاصد سيونا من سحونالت وزارة الصحة  ألف حالة 23رفنل الحسني  إن حوال  

ألف مرنض سيونا من الضفة البربنة وق اع غزة، ف   20الف س نينة، ونزور السنادات اللارجنة 
م نون شنك  نحوال   60حنن وص ت الدنون المسراكمة ع ي وزارة الصحة لصالح المسسشفي إلي 

 م نون دوالرل. 26.0
وم سساسها أولونة ول ا أحمر ف ن ن نثر ع ي الس  ة اقس اع مب غ م نون وأضاف "إ ا كايت القد  

 ويصف دوالر شهرنا من منزاينسها لصالحيا".
وحسل المدنر الساد لمسسشفي الم  ، وأمنن سر جمسنة شبكة مسسشفنات القد  الشرقنة سوفنل 

سسشفنات القد  ياصر فإن المشك ة الحقنقنة سكمن ف  اعسماد وزارة الصحة الف س نينة ع ي م
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الشرقنة بشك  أكبر بكنثنر من  اقسها ع ي دف، الفواسنر السالجنة ل مرضي، فسحو  الوزارة لمسسشفي 
 الم  ، فواسنر بقنمة سسسة مالننن شنك  شهرنا ولكن ال نسوفر لدنها   ا المب غ م  قا لدفسه ليا.

    األزمة، فيقص األدونة  وأضاف أيهد نواجهون نومنا قرارات حناة أو موت بوصفهد أ باء بسبل
ولاصة أدونة السر ان قد سودي بحناة المرنض ف  أنة لحظة، و  ا غنر ميصف أليه من حل 
المرنض ال ي سحوله وزارة الصحة أن سدف، فاسورة سحون ه لنسسيي ليا شراء األدونة وسوفنر ا بشك  

 دامد بمسسودعاسيا.
 

 نطاق واسع
وا ينن من الضفة البربنة وق اع غزة ع ي ي ال واس، وال بد وأضاف أن     المسسشفنات سلدد الم

 من ح  أزمسها المالنة لضمان اسسمرار عم ها بشك  اعسنادي.
م نون دوالرل،  23م نون شنك  ن 83وب بة األرقاد، ب بت دنون مسسشفي الم  ، ع ي وزارة الصحة 

 ألف دوالرل. 600مالننن شنك  ن 6.0ومسسشفي السنون 
ج سة عالج كنمنام   900ألف مرنض، ونقدد  04و 49شفي الم  ، سيونا بنن ونسسقب  مسس

 220لمرضي ق اع غزة، ف  حنن نسسقب  مسسشفي السنون  %30ألمراض السر ان شهرنا ميهد 
 ألف مرنض سيونا من الضفة البربنة والق اع.

ي لال  وبسد من جرحي غزة ال نن وص وا المسسشف 80وقدد مسسشفي المقاصد السالج المجاي  لة
جرنحا من القد  ف   400الحرل األلنرة ع ي الق اع، كما قدد السالج لسشرنن جرنحا من الضفة و

 األحداع األلنرة الس  شهدسها المدنية.
20/9/2104الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 وصول وفد طبي مصري إلى غزة عبر معبر رفح .34

بر مسبر رفح البري، وفد  ب  مصري، وص  ق اع غزة مساء النود األحد، ع :االياضو  - السبن 
نسكون من سسة أ باء، ل مسا مة ف  عالج الجرحي ال نن لّ فسهد الحرل اإلسرامن نة األلنرة، والس  

 نوما". 02اسسمرت لة"
وأفاد مراس  األياضو  لأليباء ف  مدنية رفح أن وفدا من يقابة األ باء المصرننن، وص  مساء النود 

ض، الصح ، بسد الحرل اإلسرامن نة األلنرة والقناد بسدد من السم نات ل مسا مة ف  سفقد الو 
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وأضاف أن الس  ات المصرنة سمحت لسسة أ باء مصرننن بالدلو  لق اع  الجراحنة ل مصابنن.
 غزة، الفسا إلي أن الوفد سنمكع عشرة أناد.

واألدونة شاحيات" محم ة بالمواد الب امنة، 20وف  سنال دلر، وص ت مساء النود يحو "
 والمسسه كات والمسدات ال بنة قادمة من مالنزنا، إلي ق اع غزة عبر مسبر رفح.

 22/9/2104، السبيل، عّمان
 
 " في عجلونلألقصىمهرجان "كلنا فداء  .35

مة  فة  سةاحة ق سةة عج ةون مهرجةان الفةسح الصةالح  الساسة، سحةت أيظةد   :نزن فرنحةات -عج ون 
 نادات حزل جبهة السم  االسالم .شسار "ك يا فداء لألقصي" بمشاركة ق

وقةةا  األمةةنن السةةابل لجبهةةة السمةة  اإلسةةالم  حمةةزة ميصةةور الةة ي رعةةي فسالنةةات المهرجةةان إن الفةةسح 
جنةةا  سسحةةدع سةةسبقي األ مجنةةداً  سةةالمنة والسربنةةة وسةةج  سارنلةةاً مةةة اإلالصةةالح  حقةةل االيسصةةارات لأل

 عن     السضحنات السظنمة ف  سبن  رفسة االسالد.
اليقةةةاب  والياشةةة  الس ةةوع  واالجسمةةةاع  الةةةدكسور رفسةةت الزغةةةو  فةةة  ك مةةة لةةةه بإسةةةد الفسالنةةةات  واشةةار

 الشسبنة الي أن شهداء األردن شاركوا شهداء ف س نن بالسضحنة والجهاد والكفاح.
 22/9/2104 ،الرأي، عّمان

 
 "القدس إلى غزة الصمود مرابطياختتام مهرجان "من  .36

ن المقاومةة السةةالح أ ،وعمنةد األسةر  األردينةنن سةابقاً  ،ان السج ةةوي سةنر المحةرر سة  أكةد األ :عّمةان
فة   إلي أن كة  فةرد نسةس ن، أن نكةون عضةواً  مة ولد نوجه لصدور ا، مشنراً الوحند ال ي داف، عن األ

 المقاومة من مكايه وحسل مجاله.
هةةةا يقابةةةة جةةةاء  لةةة  فةةة  لسةةةاد  فسالنةةةة مهرجةةةان "مةةةن مراب ةةة  القةةةد  إلةةةي غةةةزة الصةةةمود" والسةةة  سقنم

حنةةةع  المهيدسةةةنن األردينةةةنن بالسسةةةاون مةةة، فرنةةةل "مراب ةةة  القةةةد " فةةة  حدنقةةةة المهيةةةد  فةةة  الزرقةةةاء،
 س حسها وجر  بدء سسونضها.أفق  من  %20-20ن المقاومة اسسه كت ما نقارل أضاف أ

قةند بحضةور يقنةل المهيدسةنن األردينةنن ورمةن  أوسل   الفسالنة مسرض ع ةي مةدار نةومنن ومهرجةان 
والةة ي اشةةسم   ،سةةامة يصةةنرأ .ق عبنةةدات وافسسحةةه راعةة  الحفةة  د عبةةد .اد المهيدسةةنن السةةرل داسحةة

حداع غزة وسوضح مفا ند عن القد  والمسجد االقصي ومةا أع ي بازار لنري وزاونا مسيوعة سسياو  
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نهدد  من أل ار باإلضافة إلي مجسمات مقدسةنة وس سة ة صةور سوضةح أحةداع القضةنة الف سة نينة 
 اليكبة وحسي ا ن.من 

 22/9/2104 ،الدستور، عّمان
 
 بالفصل تراوح مكانها المهددينقضية موظفي "األونروا"  :عّمان .37

موظفةةا فةة  وكالةةة األويةةروا المهةةددنن بالفصةة  ع ةةي ل فنةةة  23مةةا سةةزا  قضةةنة : غةةادة الشةةنخ - عّمةةان
 ا.مواقف وأراء سناسنة عبروا عيها بوسام  السواص  االجسماع ، سراوح مكايه

وكةةان مصةةدر مسةة و  فةة  الوكالةةة وعةةد "البةةد" باصةةدار سوضةةنح رسةةم  لمالبسةةات القضةةنة فةة  فسةةرة 
 أسبوع، اال ايه لد نسد  ل  حسي النود.

موظفةةا بنةةيهد مةةن األردن،  23وكايةةت "البةةد" ع مةةت مةةن مصةةادر م  سةةة أن "األويةةروا"، سسسةةزد فصةة  
 واص ، ال سنما سونسر وفنسبو .  ع ي ل فنة مواقف ودراء سناسنة عبروا عيها ف  مواق، الس

وقالةةةت المصةةةادر إن عةةةددا مةةةن المةةةوظفنن سةةةد السحقنةةةل مسهةةةد بالفسةةة  فةةة   ةةة ا اللصةةةوص، بةةةدون أن 
 نصدر قرار رسم  من اإلدارة بحقهد. 

  22/9/2104 ،الغد، عّمان
 
 جنوب لبنانفي  فلسطينيةأمسية تراثية لبنانية ـ  .38

 -" ويةةةادي المسةةةسقب  النثقةةةاف  أمسةةةنة سرانثنةةةة لبياينةةةة الف سةةة ني  -يظمةةةت "جمسنةةةة السواصةةة  ال بيةةةاي  
، أحنسهةةا فرقةةة سةةراج السةةودة، نلبيانلف سةة نينة فةة  سةةاحة المدرسةةة الرسةةمنة فةة  ب ةةدة  نردبةةا الجيوبنةةة

الكرند بحسون قصامد شسرنة  ع  ، عبد ق عبد وألقي لاللها الشسراء سسند حندر، جهاد حيف ، عبد
لحضةةور عضةةو المج ةة  النثةةوري لحركةةة فةةسح السةةفنر يظمةة  حةةزوري، سبيةةت بف سةة نن ولبيةةان. وسقةةدد ا

حةزال أحمةد زنةداي ، قنةادة حركةة فةسح فة  صةور وممنث ةو أبةو أعضو قنةادة اق ةند حركةة فةسح فة  لبيةان 
 وقو  لبياينة وف س نينة.

وألقي عضو قنادة حركة "أم " ف  اق ند جب  عامة  صةدرالدنن داود ك مةة أكةد فنهةا "وقوفيةا الةدامد إلةي 
ايةةةةل القضةةةةنة الف سةةةة نينة والشةةةةسل الف سةةةة ني  حسةةةةي اقامةةةةة الدولةةةةة الف سةةةة نينة وعاصةةةةمسها القةةةةد  ج

الف سةة نينة وان ف سةة نين  لبيةةان لةةن نكويةةوا اال مةة،  -وأكةةد حةةزوري "عمةةل السالقةةة ال بياينةةة  الشةةرنف".
 الس د اال    ال بياي " 

  22/9/2104 ،المستقبل، بيروت
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 منع مصر دخول موادهابسبب غزة  فيها توقف مشاريعن عن تعل اللجنة القطرية لعمار غزة .39

أع يت ال جية الق رنة إلعادة إعمار غزة عن سوقف المشارن، الق رنة ف  الق اع بسبل رفض 
 الس  ات المصرنة السماح بإدلا  مواد البياء عبر مسبر رفح البري.
م نون  200مسوقفة سص  إلي وقا  مدنر المكسل الفي  ل جية أحمد أبو را  إن ك فة المشارن، ال

وشدد ع ي ضرورة  مالننن دوالر. 200دوالر، إضافة لمدنية الشنخ حمد السكينة الس  سب غ ك فسها 
ميح     المشارن، األولونة واال سماد الالزد من األمد المسحدة وميظماسها عبر س لن  السقبات الس  

 سسنل عم نة ايسنال ودلو  مواد البياء عبر مسبر رفح.
وكايت ال جية كشفت ف  وقت سابل أن مقسرحات المشارن، سسضمن سمون  مح ة لسولند الكهرباء 

 00بقدرة مامة منباوات نومنا محمولة ع ي مسن بالرة سسرسو ف  عرض البحر بك فة سيونة سب غ 
ونشم    ا المشروع سأ ن  ل و  ومحوالت شبكة كهرباء غزة دمر ا القصف  م نون دوالر.

 م نون دوالر. 20وسب غ سك فة سرمنمها  اإلسرامن  
وسسضمن مشروعات ال جية الق رنة سوفنر عشرة دالف ميز  م قت إلنواء األسر اليازحة الس  دمرت  

م نون دوالر وسمون  احسناجات الب دنات من مسدات  220بنوسها ك نا أنثياء السدوان اإلسرامن   بك فة 
أعما  ال جية أنضا سوفنر صهارنإل منا  لح  مشك ة الشرل وسحوي  نثقن ة إلزالة الركاد من األحناء.

 نوما. 02نولنو/سموز الماض  واسسمر  ,ف  ميا ل الق اع الميكوبة عقل السدوان ال ي بدأ ف  
وكايت ال جية الق رنة قد أع يت ف  وقت سابل اسسكما  المرح ة النثالنثة من سيفن  الميحة اإلغانثنة 

م نون دوالر، وشم ت سقدند لدمات إغانثنة  ارمة اسسهدفت  23نمسها الس  قدمسها ق ر والس  ب بت ق
بشك  رمنس  مسضرري السدوان ودعد وسمون  احسناجات المسسشفنات بالمولدات الكهربامنة والوقود 

 واألدونة وصناية األجهزة ال بنة.
دفاع المدي  كما قدمت مساعدات مالنة بقنمة نثالنثمامة دوالر لك  فرد من موظف  وزارة الصحة وال

السام نن ف  لجان ال وارئ واإليقا  وال جان ال بنة ولجان اإلسساف ممن لد نس قوا رواسبهد ف  األشهر 
 النثالنثة الماضنة.

20/9/2104، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 
 



 
 
 

 

 
           37ص                                     3348 العدد:     22/9/2104 ثنينال  التاريخ:

 

 
 باحترام القانون الدولي "إسرائيل"الجامعة العربية تدعو العالم للزام  .41

الدو  السربنة، النود األحد، دو  السالد والميظمات الدولنة  دعت جامسة: مراد فسح  -القا رة 
وميظمات المجسم، المدي  ل سم  من أج  حمانة وسيفن  القرارات الدولنة اللاصة بالقضنة 

لزاد إسرامن  بإيهاء االحسال  واحسراد مبادئ القايون الدول .  الف س نينة، واس
ف س نن واألراض  السربنة المحس ة النود األحد ف  بنان أصدر  ق اع  -وأوضحت الجامسة السربنة 

أن السالد بأسر  نحسف  النود من ك  عاد بة "النود السالم   -بمياسبة االحسفا  بالنود السالم  ل سالد 
ل سالد"، وال ي نهدف إلي سسزنز قند ومبادئ السالد بنن ك  الشسول واألمد والسأكند ع ي حل 

األمد المسحدة سدعو لال    ا النود كافة األمد والشسول إلي الشسول ف  الس د، مشنرا إلي أن 
لي إحناء   ا النود بالسنثقنف ويشر الوع  بالمسام  المسص ة بالسالد.  االلسزاد بوقف السيف واس

وأضاف البنان أيه ف    ا الساد ال ي سحسف  فنه كافة الشسول بقند ومساي  السالد، ال نزا  الشسل 
حسال  اإلسرامن   الجامر، ونسسرض ألبش، الممارسات الس  سسياقض م، الف س ني  نقب، سحت اال

مبادئ السالد الس  سكف  حل كافة الشسول بالسنش ف   مأينية وأمان بسندًا عن السيف والظ د 
 واالض هاد.

عامًا ع ي يكبة الشسل الف س ني  الس  حّ ت به عاد  66وأشار البنان إلي أيه بالرغد من مرور 
سزا  س  ات االحسال  اإلسرامن   سأبي إال وأن سنثبت ل سالد أجم، أيها دولة فول القايون، ، ال 2948

 وأيها ال سسسي إلي السالد.
22/9/2104، الشرق، الدوحة  

 
 الجامعة العربية تحذر من االنقسام الفلسطيني .40

السسمياف رحبت جامسة الدو  السربنة النود بالجهود المصرنة المب ولة : مراد فسح  -القا رة 
المفاوضات غنر المباشرة بنن الجايبنن الف س ني  واإلسرامن  ، م كدة دعد الجامسة وأمنيها الساد 
الدكسور يبن  السرب  بجهود مسسمرة لدعد الجهود المصرنة لسنثبنت وقف إ الل اليار ودعد الموقف 

 الف س ني .
واألراض  المحس ة بالجامسة وقا  السفنر محمد صبنح األمنن، الساد المساعد لش ون ف س نن 

السربنة، ف  سصرنحات له النود األحد، إن  يا  صسوبات بالبة ياجمة عن الموقف اإلسرامن   ال ي 
ال نرند أن نسقدد باسجا  السالد ع ي اإل الل، ونض، السراقن  أماد السحر  الف س ني  ف  أنة 
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ن   س ق  بظاللها ع ي الموقف مفاوضات، مشنرا إلي أن المشاك  الموجودة بالدال  اإلسرام
 اإلسرامن  .

 
وشدد صبنح ع ي ضرورة الوصو  إلي سنثبنت دامد لوقف إ الل اليار ف  غزة، مشنرا ف    ا 
الصدد إلي قناد مصر واليرونإل بسوجنه الدعوات اللاصة بم سمر المايحنن إلعادة إعمار غزة المقرر 

 أكسوبر القادد بالقا رة. 22
مكاينة سأنثنر ا ع ي مسار المفاوضات  وردا ع ي س ا  بشأن اللالفات بنن حركس  فسح وحما  واس

غنر المباشرة م، الجايل اإلسرامن  ، قا  صبنح إن الوفد الف س ني  المشار  ف  المفاوضات  و 
وفد موحد ومشك  من جمن، الفصام  الف س نينة وقاد بدور  بكفاءة عالنة لال  الفسرة الماضنة، 

ات والمياكفات الحزبنة الضنقة ال مكان لها كويها سيسك  س با ع ي المفاوضات، موضحا أن المياوش
 وال نجوز أن سكون به   الحدة وف    ا السوقنت.

22/9/2104، الشرق، الدوحة  
 
ر الغاز الطبيعي إلى ": هسبريسموقع " .42  م قابل "أجهزة متطورة" "إسرائيل"الجزائر ت صدِّّ

حكومنة إسرامن نة ألو  مرة ف  سارنخ المبادالت السجارنة ت ماكشفت  ن: محمد لدنل – سبرن  
 ل دولة السبرنة م، دو  عربنة، أن س  أبنل قامت بسصدنر مسدات سكيولوجنة جد مس ورة ل جزامر.
ونأس    ا اإلعالن الصادر عن أجهزة حكومنة عبرنة رسمنة، ف  الوقت ال ي كايت الس  ات 

ي الميصرد، أيها ال سسمح بسسونل أي يوع من البضام، الجزامرنة قد أع يت فنه لال  شهر ما
 اإلسرامن نة.

وسقو  الس  ات الجزامرنة إن بسض الشركات اإلسرامن نة س جأ لقيوات سجارنة غنر مباشرة ومسقدة، من 
أج  "إلفاء" المصدر األص   اإلسرامن   ل س ، والحصو  ع ي شهادة الميشأ األوروب  ل ولوج إلي 

 ة.السول الجزامرن
لكن وعك  ما سقوله الجهات الجزامرنة الرسمنة، فقد أورد المكسل المركزي اإلسرامن   لإلحصاء 

، بسصدنر ما نيا ز 2023الساب، لرماسة الحكومة اإلسرامن نة، أن الدولة السبرنة قامت لال  سية 
المسدات  ألف دوالر من     المسدات السكيولوجنة، بشك  مباشر إلي السول الجزامرنة، و   242

 الس  سسسسم  ف  عدة مجاالت من بنيها المجا  الفالح .
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وسسشك  المسدات الس  اسسوردسها الجزامر، من دالت مس ورة سسسسم  ف  مجا  الزراعة وأجهزة 
كمبنوسر مسقدمة وسجهنزات منكاينكنة، إلي جايل مواد صندلنة وغ امنة وألسال األ فا  والمشروبات 

 الكحولنة واللمور.
ت سابسة ل حكومة اإلسرامن نة، لسس ن مابر     اإلحصامنات األولي من يوعها الس  سكشفها  نوسسس

 ب ل  شروع الدولسنن ف  فسح قيوات ل سساون االقسصادي والسجاري والسكيولوج .
م سسة سابسة لفروع شركات إسرامن نة، سسوفر ع ي  22وسقو  األجهزة الرسمنة الجزامرنة، إن  يا  

نة وأسنونة مسلصصة ف  سسونل المواد الصندلنة والب امنة واأللسال واللمور، سيش  مقرات أورب
 بشك  كبنر ف  الجزامر.

وف  ظ  اليف  الرسم  الجزامري لوجود سساون اقسصادي أو عسكري أو سكيولوج  م، إسرامن ، 
 .كشفت سقارنر إعالمنة عن سوقن، الجزامر ع ي اسفال لسزوند س  أبنل بالباز ال بنس 
20/9/2104، موقع وطن يغّرد خار  السرب، واشنطن  

 
 حمدان بن زايد: المارات ملتزمة بمساندة غزة .43

أكد سمو الشنخ حمدان بن زاند د  يهنان، ممنث  حاكد أبوظب  ف  المي قة البربنة، : واد –أبوظب  
الف س ني  ف   رمن   نمة الهال  األحمر، السزاد دولة اإلمارات الدامد، بالوقوف إلي جايل الشسل
جاء  ل  لال   ملس ف قضانا  السادلة، وحرصها ع ي دعد ومسايدة سكان غزة ف  محيسهد.

اسسقباله، بقصر اليلن  مساء أم ، الدكسور مفند محمد الحسانية، وزنر األشبا  السامة واإلسكان 
 الف س ني  ال ي نزور البالد حالنًا.

ا  المساعدات الساج ة واالحسناجات الضرورنة إلي وقا  الشنخ حمدان "إن اإلمارات بادرت بإرس
قامة مسسشفي منداي  مسكام  مي  بدانة السدوان اإلسرامن   ع ي الق اع، و  ا عهديا  ق اع غزة، واس

وأشار إلي ضرورة أن سسجه الجهود لال  الفسرة المقب ة إلي  باإلمارات داممًا سجا  القضنة الف س نينة".
 سوفنر ما ن زد من احسناجات إيساينة وأساسنة أل ال  الق اع.إعادة إعمار ق اع غزة، و 

22/9/2104، البيان، دبي  
 
 الجوالن المحتلالطيران السوري يشن غارات على الشريط الفاصل مع  .44

شن ال نران السوري غارات ع ي الميا ل الفاص ة ف  الجوالن بنن سورنة والقسد ": الحناة"–ليدن 
وقا  "المرصد السوري لحقول  ن م، قصف ع ي شما  شرق  دمشل،المحس  من إسرامن ، بالسزام
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اإليسان" ام  ان ال نران الحرب  شن نثماي  غارات ع ي األق  ع ي ميا ل ف  الشرن  الفاص  ف  
الجوالن بنن القسد المحس  من إسرامن  والقسد السوري، و او  القصف ب دات جباسا اللشل وأوفاينا 

 .ية وبمر عجدو ريجة والصمداينة وأد با 
22/9/2104، الحياة، لندن  

 
 لبدو الفلسطينيينااألونروا تحث مجتمع المانحين على تبني موقف حازم ضد ترحيل  .45

دعت وكالة األويروا النود مجسم، المايحنن ل وقوف ضد مل   سرحن  دالف البدو من الميا ل 
 حا.الوس ي ف  الضفة البربنة إلي "ضاحنة" ف  اليونسمة بالقرل من أرن

"ف  حا  سد س بنل   ا المل  ، فه ا لن نزند فق  من احسمالنة اعسبار األمر كةَ "سرحن  قسري" مما 
فنه لرقًا السفاقنة جنينف الرابسة، ب  قد ن دي األمر ك ل  إلي مزند من السوس، االسسن اي  

لألويروا بننر  صرح المفوض السادو اإلسرامن   غنر الشرع ، مما نهدد حّ  الدولسنن بشك  أكبر"، 
كرا نيبو  مضنفًا: "أدعو الس  ات اإلسرامن نة إلي عدد االسسمرار بقرار سرحن      السجمسات كما 

 أدعو مجسم، المايحنن ألل  موقف حازد ضد ".
، أع يت الس  ات اإلسرامن نة عن ل ة إلعادة سو نن سجمسات بدونة رعونة سسنش 2024ف  أبرن  

ضواح  حضرنة    يونسمة والجب  وفصان . البالبنة  3البربنة ف   ف  ميا ل ملس فة من الضفة
السظمي السجمسات المسسهدف يق ها    من الالجمنن الف س نيننن المسج نن لد  األويروا. كما سضد 

ومسالنه أدومند بالقرل من القد  والمقرر اسسلدامها  E1مي قة     السجمسات   الء القا ينن ف  
  يات اإلسرامن نة واحسما  سوس، اسسن اي .لس ونر جدند ل مسسو 

"إن ا نثار اإليساينة الياجمة عن مل   اليق    ا قد سكون جسنمة"، وفقًا لكرا نيبو  ال ي أضاف: 
سد  ع ي أن الضواح  المقسرحة قد س دي  أن و  9ودل  20"إن مل  ات اليونسمة الس  يشرت ف  

ن أن اليق  المل   ل سكان سن ّبل بسد صدور ألف شلصًا.  يال  ملاوف م 22إلي يق  حوال  
موافقة إسرامن  اليهامنة ع ي مل  ات اليونسمة، وأيه سنسد سيفن  قرارات الهدد المسّ قة وبالسال  سدمنر 

 مياز  ومصادر عنش س   السجمسات".
ل الما رفضت السجمسات البدونة بشك  صرنح عم نة إعادة سسكنيها. بصفسهد الجمنن ف س نيننن، 
فإن البدو نرغبون بالسودة إلي أراضنهد األص نة ف  اليقل. وحسي موعد السودة، فإن رغبسهد    

 البقاء حنع نسواجدون ف  الوقت الحال .
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نسنش الكنثنر من البدو سحت سهدند نوم  لسرحن هد كما نسسرضون لهدد ال نحصي لممس كاسهد وقرارات 
 ي يظاد سل ن  وسقسند عاد  وغنر سمننزي، الحجز والمصادرة وك ها ياسجة عن عدد حصولهد ع

األمر ال ي سسحكد به إسرامن  كويها القوة المحس ة ف  مي قة ج. وا ن وبسد صدور مل  ات 
 اليونسمة، فإن ل ر لسارة مساكيهد بات ن وح ف  األفل بشك  أكبر.

ات ف  الضفة ، يق  عدد من السجمسات البدونة إلي مي قة محن ة بأكبر مكل ل يفان,299ف  عاد 
البربنة ن  ل ع نها الجب  مما أد  إلي ايهنار اقسصاداسهد الرعونة وسدمنر سدمنر يسنجهد 

 االجسماع  ويم  حناسهد البدوي إلي غنر عودة.
نسكن السدند من البدو المسسهدفنن ل سرحن  ف  مواقسهد الحالنة مي  عقود بسد أن لجأوا إلي     

د، ومن 2948اإلسرامن   عاد -السق ندنة ع ي إنثر الصراع السرب المي قة وسركوا أراض  أجداد د 
نومها لد نسمكيوا من السودة. ومي  االحسال  اإلسرامن   ل ضفة البربنة، بما فنها القد  الشرقنة، 

 شهدت     السجمسات يمو المسسو يات اإلسرامن نة حولهد.
20/9/2104موقع االونروا،   

 
 في غزة لمنع وصول مواد بناء إلى حماس خطة أممية لنشر مفتشين: هآرتس .46

قا  دب وماسنون أوروبنون وموظفون إسرامن نون رفنسو المسسو  إن مبسوع األمد المسحدة إلي الشرل 
األوس ، روبرت سنري، مسي  بيشر ممات المفسشنن الدولننن لمراقبة عم نة إعمار غزة ف  أعقال 

 الدمار الهام  ال ي ل فه السدوان اإلسرامن  .
ويق ت صحنفة " آرس "، النود االنثينن، عن الدب وماسننن األوروبننن قولهد إن سنري نسسي إلي 

 00مفسش من قب  األمد المسحدة، فنما قا  موظف إسرامن   إن  000إلي  200إحضار ما بنن 
مراقبة مفسشا سابسا لألمد المسحدة نسواجدون حالنا ف  راد ق وجا زون ل سوجه إلي غزة ل مشاركة ف  

عم نة اإلعمار، وأن سنري مسي  بأن نحضر الحقا مفسشنن دلرنن ك ما سقدمت عم نة اإلعمار 
 واسسست.

وأضافت الصحنفة أن ل ة سنري سقض  بايسشار مفسش  األمد المسحدة ف  مواق، بياء المشارن، 
بون مواق، نسد الكبر ، منث  إعادة بياء أحناء أو مبان عامة كبر  سنجري سرمنمها، كما أيهد سنراق

سلزنن فنها مواد بياء، منث  اإلسميت والبا ون ومواد منث  األيابنل الفوال نة أو قضبان حدندنة، 
 والمواق، الس  سسسوقف الجرافات والمسدات الهيدسنة األلر .
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وبحسل الدب وماسننن األوروبننن والموظفنن اإلسرامن ننن فإن مهمة المفسشنن الدولننن سسكون السأكد 
ن مواد البياء والمسدات الهيدسنة سسسلدد لبرض اإلعمار فق  ال غنر وأال سص  أندي حركة من أ

 حما  لبرض حفر أيفال أو بياء مالج  مينسة.
وأضافت الصحنفة أن يشر المراقبنن الدولننن  و جزء من سفا مات سوص  إلنها سنري لال  

"، أي رمن  إدارة االحسال ، نوءاف محادنثات م، "ميسل أعما  الحكومة اإلسرامن نة ف  الميا ل
 مردلاي، وم، رمن  الحكومة الف س نينة، رام  الحمد ق، فنما نسس ل بإعمار غزة.

22/9/2104، 48عرب   
 
 متضامنون مع فلسطين يمنعون سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها في ميناء تامبا بفلوريدا  .47

مي، السفن اإلسرامن نة من السحمن  والسفرنغ ف  اسسست حم ة  :الحناة الجدندة –القد  المحس ة 
المواي  األمرنكنة لسص  لمنياء سامبا بوالنة ف ورندا األمرنكنة، حنع حا  يحو ممس  مسظا ر صباح 
السبت دون سفرنغ حمولة سفنية إسرامن نة سحم  اسد "زند االباما" ومم وكة لشركة "سسند" اإلسرامن نة. 

اميون م، ف س نن حالة ال ق  السنمة والم ر الشدند ال ي سشهد  حنع سحد  المسظا رون المسض
المدنية، وحضروا مي  ساعات الصباح الباكر وقب  أن نبزذ الفجر بسد أن سس  ت السفنية ل منياء 
 ورست فنه قب  موعد ا لال  ساعات ال ن  وميسوا  واقد المنياء من سفرنغ سفنية الشحن اإلسرامن نة.

ن شقدنح ميسل سحالف ميظمات مقا سة إسرامن  ف  الوالنات المسحدة أن   ا وأوضح الدكسور سيا
االحسجاج  و جزء من إ ار جدند م ند لف س نن ونحم  اسد الحم ة لة"مي، القوارل اإلسرامن نة" 
ونسم  ع ي إيشاء أفرع له عبر سحالفات م، الجهات الم ندة ل ف س نيننن ف  المدن األمرنكنة الس  

ع ي المحن نن الهادي واأل  س ، حنع سسصاعد نومنًا حمالت المقا سة إلسرامن   سمس   مواي 
ع ي كافة الصسد ف  المدن والوالنات األمرنكنة، وسيلر  فنها ق اعات واسسة وجدندة من الميظمات 

 و  بة الجامسات واليقابات السمالنة. المدينة،والحركات والم سسات 
22/9/2104، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 لحقوق النسان من زيارة الضفة والقدس أمميا   االحتالل يمنع مبعوثا   .48

كشف مقرر األمد المسحدة اللاص المسي  بوض، حقول اإليسان ف  األراض  الف س نينة المحس ة 
غزة، "مكارند ونبنسيو"، اليقال  ع ي، وال ي نحقل ف  جرامد االحسال  ف  السدوان األلنر ,296مي  

 امن ل لد سسمح له بالدلو  إلي الضفة والقد .عن أن نإسر 
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 28المي قة والس  سسسمر حسي  إليوأوضح "مكارند ونبنسيو"، ال ي بدأ أم  السبت زنارسه الرسمنة 
أن و /سبسمبر الجاري، أيه ب   ك  جهد ممكن ل سماح له ب ل  مسبرا عن لنبة أم ه لسدد السمكن من 

 االدعاءاتوالحدنع وجها لوجه م، الضحانا والشهود ع ي  زنارة الضفة البربنة والقد  الشرقنة
 المسس قة بايسهاكات إسرامن  ل قايون الدول  اإليساي  وقايون حقول اإليسان.

20/9/2104، فلسطين أون الين  
 
 يتعرض لهجوم لدعمه غزة "ذا النسيت"رئيس تحرير  .49

وعنة " ا اليسنت" رنسشارد  ورسون نسسّرض رمن  سحرنر المج ة البرن اينة الس منة األسب: مال  مك 
 openإلي حم ة من قب  ال وب  اإلسرامن   ع ي أنثر يشر المج ة رسةالة مفسوحة لألفراد ف  غزة "

letter for the people of gaza ف  النثاي  من شهر دل الماض ، والس  وّقسها عشرون ألفا "
 .ونثالنثة وسسون  بنبا وباحنثا ع منا من ملس ف أرجاء السالد

نشرح األسسا  ف  ع د السناسات واليظد الصحنة ورمن  "الجمسنة ال بياينة ل رعانة الصحنة" الدكسور 
يبن  قريف  أن المج ة، مي  سيوات عدة، سس   الضوء ع ي البحوع الس منة المرسب ة بصحة 

 ة " و يا  شراكة بنن المجThe Lancet Palestinian health Allianceالف س نيننن من لال  "
وجامسة "بنرزنت". سبنن س   البحوع الواق، الف س ني  ب رنقة ع منة مونثقة وسظهر ل سالد أنثر 

، وفل قريق ، ف   ورسنالحرول ع ي البيي السحسنة وع ي اليواح  الصحنة واالجسماعنة. نشار  
الس  الم سمرات الس منة الس  سياقش س   البحوع ونبدي رأنه بها. وكان قد شار  ف  الم سمرات 

عقدسها "ك نة الس ود الصحنة ف  الجامسة األمرنكنة ف  بنروت" ودعد صدور كسال "الصحة السامة 
 ف  السالد السرب ".

وأنثياء الحرل األلنرة ع ي غزة، يشرت " ا اليسنت" رسالة مفسوحة إلي األفراد ف  غزة، نشجل فنها 
، والس ش، وايق اع الكهرباء، واليقص الكاسل السدوان اإلسرامن   ع ي غزة حنع نساي  األ   الجوع

، ع ي أنثر  ل ، بمهاجمة المج ة واعسبر أيها سشو  صورة الصهنوي ف  األدونة ... قاد ال وب  
 إسرامن .
الكنثنر من السس نقات ويشرت له صور ع ي أيه يازي نشبه  س ر، و ددت س     ورسنالقي 

 ف  ميصبه.   ورسناليات إ ا ظ  المجموعات الصهنوينة دار اليشر "إلزفنر" بوقف اإلع
مشنرنن   ورسنف  المقاب ، أرس  لمسون مفكرا وباحنثا ع منا، من جمن، أيحاء السالد، رسالة لدعد 

فساحه المجا  لمياقشة ملس ف  فنها إلي يزا سه ف  السحرنر، وروحه االبسكارنة، وفكر  الواس، واس
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نهدد يزا ة   ورسنالهجود ال ي ن ا  وجهات اليظر ضمن مساحة مسسق ة. واعسبر الموقسون أن 
 واسسقاللنة جمن، المجالت الس منة الس  سسالإل المواضن، الصحنة وال بنة.

باحنثا وأكادنمنا  228إلي دار يشر "إلزفنر" ووق، ع نها   ورسنمن جهة ألر ، سد إرسا  رسالة لدعد 
 من ملس ف الب دان السربنة. 

22/9/2104، السفير، بيروت  
 
 لفلسطينية.. صعود المارد أم سقوط الثور؟المقاومة ا .51

محسن صالحد.   
بدا المشهد ف  األسبوع األو  من حرل غزة األلنرة لد  بسض القو  اإلق نمنة والدولنة و   سسسام  
ببرود الفت ل سنان م، الهجود اإلسرامن   الوحش  ع ي الق اع، وكأيها سيسظر "سقو  النثور" 

 اوشه بسكاكنيها.نالمقاومةل حسي سجهز ع نه وسسي
لال فألهد.. لد نكن نثورا ف  مهرجان إسباي  لصراع النثنران.. أولم  ال نن كايوا نودون الس    بمشهد 
السقو .. سسارعت يبضات ق وبهد.. وأحرقوا دلر يَف  ف  الة"سنجار".. و د نرون ماردا "م ميا" 

 صاعدا نق ل حساباسهد.
 

* * * 
 

سش المقاومة الف س نينة بنمة إق نمنة أسوأ من س   الس  عاشسها قب  مي  إيشاء الكنان الصهنوي  لد س
وأنثياء ، السرسنبات كايت سجري ع ي قدد وسال  2024السدوان اإلسرامن   ع ي الق اع ف  صنف 

 إلغالل م ف المقاومة الف س نينة وإلعداد مراسند جيامزنة "المقة"!
سد إغالل م ف النثورات وسسود األيظمة الفاسدة كايت نثمة قياعات لد  الالعبنن الكبار أيه حسي ن

والمسسبدة ل سموض، بشك  نسمح لها باالسسمرار م، سكرن  حالة من الضسف والسمزل ال امف  
 منثالنة ل كنان اإلسرامن  ، ال بد من: اسسراسنجنةوالسرق ، بما نوفر أنضا بنمة 

 ولصوصا االسجا ات اإلسالمنة.ضرل االسجا ات الرمنسنة الس  شك ت قا رة رمنسنة ل سبننر  -
ال بد من إغالل الم فات الس  سشك  عيصرا ل سفجنر ف  المي قة، وسحدندا الم ف الف س ني   -

 وج وسه المسمنث ة ف  السم  المقاود.
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ف  م  ، الصنف كان  يا  ما نبرر صق  السكاكنن والسنوف.. حالة حصار غنر مسبوقة من 
 ياعنة" الس  كان نسيف  ميها ناأليفالل.. اسسمرار الحصار اليظاد المصري أغ قت "الرمة االص

اإلسرامن  .. سوقف المساعدات مي  يحو سية ويصف من إنران و"قو  الممايسة"، ضنل وايزعاج من 
 أ راف االعسدا  والممايسة من سنار "اإلسالد السناس " السي  ال ي سشك  حما  مركز  الف س ني .

يهاء حكومة حما  ف  الق اع وسس نمها اإلدارة  وجاء "اسفال الشا  " وسفسن  سرسنبات المصالحة واس
لحكومة السوافل الو ي  لنفسر  كنثنرون بمن فنهد القنادة الفسحاونة ف  راد ق أن حما  جاءت إلي 

 المصالحة و   راغمة، ب  جاءت و   "شالحة" كما  كر قنادي فسحاوي كبنر ف  أحد مجالسه.
أنامها األولي كايت أ راف عربنة سسوق، أن سس قي حما  الصفسات عيدما سارت الحرل ف  

والضربات القاسنة وأن سلرج ملفوضة الرأ  مهنضة الجياح كان إعالمها باردا، كما كان سمجا 
و و نسسب   سقو  "النثور"، أما ف  مصر ف د نكسف مسظد اإلعالد الفسا  باالبسساد عن الدور 

يما ايضمت جوقات إعالمنة لحفالت ال ب  الو ي  والقوم  والسروب  واإلس الم  المسساد لمصر، واس
 والزمر ف  سشونه المقاومة وسشونه يضا  الشسل الف س ني  والسبرنر ل سدوان اإلسرامن  .

فاإلعالمنة أماي  اللنا  وصفت السدوان اإلسرامن   بأيه مسرحنة  زلنة سدنر ا حما ، وبرر سوفنل 
الل أ   غزة بالنثورة ع ي حما ، و البت أماي  الدردنري الس  ات عكاشة الهجود اإلسرامن   و 

المصرنة بمساعدة "إسرامن " ف  القضاء ع ي حما ، ووص ت الفجاجة بم ن، منث  محمد البن   
بسرض صور مفبركة مزورة ف  بريامجه ع ي قياة السحرنر إلسماعن   ينة قامد حما  ف  الق اع، 

 الموساد"، كما فبركت مج ة روز النوسف أكا نل ألر .سسهمه بسالقات جيسنة م، "يساء 
لد نلِف سسادسه بالسالقة  -لصوصا المصري-الكنان اإلسرامن   ال ي كان مرساحا لألداء السرب  

الس  يسجت م، دو  المي قة، ورأ  فنها  لرا مهما لة"إسرامن " كما قا  يسينا و، وكايت وزنرة السد  
ر صراحة عيدما سحدنثت عن أن  يا  سوافقا م، مصر ع ي ليل اإلسرامن نة سسنب  لنفي  أكنث

 حما .
أما إسحل  رسسوذ رمن  حزل السم  وزعند المسارضة اإلسرامن نة فسحدع ف  مقاب ة م، ندنسوت 
أحرويوت عن "ح ف دسر ف  المي قة نشم  مصر واألردن والس  ة الف س نينة نف  راد قل 

 "إسرامن " جزء ميه، وأن   ا الح ف نسبر عن ر نة إق نمنة. والسسودنة ودو  الل نإل"، م كدا أن
عن أن مصر و"إسرامن " سشكالن ندا واحدة  2024/,/20صحنفة الجنروزالند بوست سحدنثت ف 

ضد حما ، بنيما وصف موق، صحنفة مسارنف ع ي اإليسريت السالقات المصرنة اإلسرامن نة بأيها 
-داي  دايون يامل وزنر الدفاع اإلسرامن   السابل فقا   وص ت إلي مرح ة "السحالف الشجاع"، أما
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إن المصرننن   بوا من اإلسرامن ننن االسسمرار ف  ضرل  -بسد يحو شهر من الحرل ع ي غزة
 حما  أليها لد سسألد بما فنه الكفانة.

ن وسحدع موق، دنبكا االسسلباري اإلسرامن   عن رسالة بسنثها اليظاد المصري أن مصر لد سسمكن م
 إقياع حما  بسقدند أي سيازالت ألن "الجنش اإلسرامن   لد نضرل حما  بما نكف  من قوة".

وللص المسسشرل اإلسرامن   المسروف "إنهود إنساري" المشهد بقوله إن الرمن  المصري السنس  
نرند أن نر  حركة حما  سيزف، وأن نسسمر اليزنف، ل ل  فإيه نسم  من أج  اإلمسان ف  إ اللها 

 من لال  السم نة الس  نقود بها الجنش اإلسرامن  .
و وا  الحرل سرددت فكرة يزع أس حة حما  والمقاومة، وقا  اإلسرامن نون إن     الفكرة سدعمها 
الوالنات المسحدة ومصر ودو  ألر ، حسل ما عبر ج ساد أردان وزنر الدال نة وعضو المج   

 الوزاري اإلسرامن   المصبر.
حة المقاومة نسي  عم نا إغالل م ف المقاومة الف س نينة، واس ا كايت     الفكرة سرول كان يزع أس 

لإلسرامن ننن واألمنركننن فقد وجد فنها يظاد السنس  ضربة لإلسالد السناس  وفرع "اإللوان" ف  
ف س نن، كما وجدت فنها بسض أ راف الس  ة الف س نينة فرصة لسهمنش سنار المقاومة، والهنمية 

  ي الساحة الف س نينة، وفرض أجيدسها المرسب ة بمسار السسونة ع ي القضنة الف س نينة.ع
 

* * * 
 

فاجأ أداء المقاومة الجمن، وأرب  حساباسهد، فالمقاومة صمدت ع ي األرض وقدمت أداء ب ولنا، 
صوارنلها والمقاومة مرغت أيوف قوات اليلبة البرنة اإلسرامن نة ف  السرال، والمقاومة غ ي مرمي 

كافة السجمسات الصهنوينة ف  ف س نن المحس ة، وألو  مرة مي  عشرات السيوات أبدعت المقاومة ف  
 البر والبحر والجو.

والمقاومة السفت حولها الجما نر واسسسادت سألقها، وقدمت دورا مسمنزا لة"اإلسالد السناس " وأقامت 
 الحجة ع ي الدو  والشسول، وفضحت سلا   األيظمة.

لد نكن م  وبا من المقاومة أكنثر مما فس ت قناسا بحركة محدودة اإلمكايات سداف، عن شرف األمة 
فشا  ل   السدو،  وكرامسها ف  مواجهة أحد أقو  جنوش السالد، فكان الم  ول الصمود والب ولة واس

 و  ا ما حدع.
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ي ما مارد "م من" بمفهومه لد يسد أماد "نثور" نسريح ب  أماد "مارد" نصسد، لن  ماردا من الجن، واس
 اإلنجاب  المرسب  بالقوة والسزة والسيفوان.

 
* * * 

 
وف      األناد سسنش الساحة اإلق نمنة حالة من السداف، و"صراع اإلرادات"، والجمن، سسام  م، ما 

 حدع ف  غزة كمجرد "جولة" من الجوالت.
س  اسسهدفت "اإلسالد السناس " وسنارات الجدند ف      الجولة أيها صدمت الموجة المرسدة الساسنة ال

المقاومة، وأيها كشفت عن حجد السض ن  الهام  واإلعالد األسود ال ي سسسرض له المي قة  وا  
أشهر عدندة، وأن     الجولة أعادت ل سنار اإلسالم  السي  المسسد  صورسه ال بنسنة، وأكدت 

نة المقنسة الس  أرادت بسض القو  أن سضسهد السفاف جما نر واسسة حوله، وألرجت اليا  من النثيام
ما يمو ج مشو  لإلسالد نسسسه  السكفنر والولوذ  بنن أحد لنارنها: و و إما أيظمة فاسدة مسسبدة، واس

 ف  الدماء.
"إسرامن " والقو  اإلق نمنة الس  أق قها أداء المقاومة وكشف بسضا من عوراسها سسواصالن السس  ف  

ذ إيجازات المقاومة من محسوا ا، والحمالت اإلعالمنة سسسسأيف ضد المقاومة، األناد القادمة إلفرا 
وسنجري السركنز ع ي الدمار واللسامر الس  وقست ف  الق اع م، سحنند مسسمد ل حدنع عن 

 المقاومة وب والسها وصمود ا.
ي ، وما وسنجري السركنز أنضا ع ي ما "جّرسه" المقاومة من لسامر وأضرار ع ي الشسل الف س ن

سسسبل به مبامراسها من "كوارع" ع ي اليا ، ولكن لن نسد الحدنع عن المسسدي وال المجرد 
 الصهنوي ، وال أيه سبل مأساة الشسل الف س ني .

سنسد السركنز ع ي لود الضحنة، وع ي من حاو  أن نداف، عن شرفها، وسنحاو  ال رف اإلسرامن   
الجة الدمار حسي "نسسفن" جرح اليا ، وحسي نجبروا سألنر اإلعمار ومس -ومسه أ راف ألر -

اليا  ع ي االيفضاض عن المقاومة، لنسه وا بسد  ل  ع ي أيفسهد االيقضاض ع نها، سنحاولون 
 إعادة المارد إلي "القمقد"، وسنجهزون السكاكنن من جدند.

 
* * * 
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الهجمة سسكون شرسة، وقد لن سكون المهمة سه ة أماد المقاومة ل دفاع عن يفسها ومكسسباسها، ف
سكون بأدوات ومساننر أكنثر قسوة، ول ل  فأماد المقاومة جدو  عم   ون  وشال، م البة فنه بأن 
سحافظ ع ي قوسها وسماسكها، وأن سزداد السصاقا بالجما نر و مود اليا ، وأن سبقي بوص سها مصوبة 

 ضد االحسال  اإلسرامن  .
نارات الف س نينة ع ي مننثال نجس  سالح المقاومة ل ا أحمر، م  ول أن سوّق، كافة الفصام  والس

ونرفض يزع أس حسها، ونرفض س بنل إمالءات االحسال  ف  الضفة البربنة ع ي الوض، ف  ق اع 
 غزة.

وم  ول أنضا أال نسد االسسفراد بق اع غزة ال ي صمد وأبدع ف  نثالع حرول كبنرة، نجل أال 
جل أن سسسسند باق  ف س نن حنونسها وك ل  شسبها ف  اللارج نسسفرد به ف  أي مرة قادمة، ون

 ومسهد أبياء أمسيا السربنة واإلسالمنة وأحرار السالد.
 

* * * 
 

صحنح أن البنمة اإلق نمنة ما زالت غنر مواسنة ل مقاومة، وصحنح أن الملا ر كبنرة، ولكييا ييبه 
ت جهات بسض الجوالت، لكن اليسامإل لد إلي أن البنمة     سض رد بالحركة والسبننر، وربما كسب

سسسقر بسد ألحد، كما أن المقاومة ف  مسظد سارنلها الحدنع والمساصر لد سسم  ف  بنمات إق نمنة 
مواسنة، نثد إن قضنة ف س نن أوال وألنرا    قضنة حل وعد ، وقضنة سكف  ق سبحايه بها، 

والمهد سجاوز السقبات بأق  اللسامر  وسسرج، ف س نن عاجال أد دجال بسز عزنز أو ب    لن ،
 وأفض  اليسامإل بإ ن ق.

20/9/2104، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 لماذا يرفض مسؤولو السلطة الفلسطينية االعتراف باالنتصار في غزة؟! .50

 رأفت مرة
نصال المساب، لسصرنحات ومواقف مس ول  الس  ة الف س نينة، وبناياسها، ومواقف المسحدنثنن 

باسد حركة فسح، بيوع من الد شة حنن نسم،   الء و د نرفضون االعسراف بااليسصار الرسمننن 
 السارنل  ال ي حققه الشسل الف س ني  ومقاومسه ف  ق اع غزة ع ي االحسال  الصهنوي .
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والمسحدنثنن باسد  -رمنسًا وقنادات  -فالبنايات والمواقف والسصرنحات الس  صدرت عن الس  ة 
فنها االعسراف بااليسصار، ونرفضون سفول شسبيا ومقاومسيا ع ي جنش حركة فسح، نرفضون 

االحسال  وحكومسه، ونسم ون بشك  دامد من أج  مي،  كر مص  ح "االيسصار"، ومي، االحسفا  
باليصر، ونهاجمون ك  من نسحدع عن ايسصار، ونقولون إيهد اض ّروا لإلعالن عن مواقفهد النود 

 بسد سوقف السدوان.
اب، لسنرة   الء ويهجهد السناس ، ال نفاجأ باألسبال الموضوعنة الس  سدفسهد لرفض إن المس

االيسصار.   ا االيسصار ال ي سحدع عيه مس ولون صهانية، ومح  ون ومس قون إسرامن نون وصفوا 
ما حص  بة "االيهنار"، وبة"الهزنمة"، وبة"ال ّ "، لكن فرنل الرمن  محمود عبا  نرفض ما أقّر به 

 صهانية.ال
 أما لما ا نرفض   الء االعسراف بااليسصار؟ ف ل  نسود لألسبال ا سنة:

فقدت النثقة بيفسها، وبأ ر ا السيظنمنة، وبر نسها،  -س  ة وقنادات ومسحدنثنن  -إن     الفمة   -2
أي ايسصار مهما كان شك ه. و   فمة سب د  -شسبًا ومقاومة  -وبهنك نسها، و   ال سرند لبنر ا 

 حسا  الو ي  لدنها، وفقدت مفهود الوالء لألرض واإليسان والقضنة، ولدنها أزمة ايسماء و ي .اإل
إن   الء سارنلنًا،  د مسسس مون، عاجزون ضسفاء، ميّظرون ل فش ، مرّوجون ل هزنمة،   -2

ق نمنة، ال ن ميون بقدرات  مهزومون يفسنًا، مرا يون ع ي عوام  لارجنة، وضبو  جهات دولنة واس
 لشسل الف س ني ، وال بمسسو  أبيامه وال إرادة مجسمسيا ف  الدال  واللارج.ا
إن   الء اعسادوا اللسامر، وامسهيوا السراج،، واحسرفوا االيهزاد، فهد ايهزموا ف  مساركهد   -3

السسكرنة، ايسحبوا من جيول لبيان، لرجوا من بنروت، غادروا  راب  ، فش وا ف  مفاوضاسهد م، 
سق  يهجهد السفاوض ، سّ موا أوراقهد ل محس ، رب وا مصنر د به، عجزوا عن سحقنل أنة  االحسال ،

 مكاسل، و د نسسرضون ل صفسات السناسنة واألمينة ك  نود.
إن   الء ملسرقون أمينًا حسي السظد، ساق ون اسسلباراسنًا حسي اليلاع، مواقفهد سصاذ ف    -4

 ني قون باسمها. أجهزة األمن ود النز االسسلبارات الس 
فهد ال ني قون باسد ف س نن، وال نسحدنثون باسد الف س نيننن، ال نرب هد ش ء بالمقاومة،  د 

 نساجرون بالمواقف، نسربصون، نسصندون، نبنرون مواقفهد، نسانرون الشارع.
ايسق  فهد نهاجمون المقاومة، ونهاجمون قادسها ونحاربويها، قب  السدوان. لكيهد أنثياء السدوان حنع 

مزاج الرأي الساد، أصبحوا مقاومنن، لكن بسد سوقف السدوان عادوا لنهجموا ع ي المقاومة ون سيويها 
 ف  الظهر، ونسن ون لها ب  ل من مرجسناسهد السناسنة واألمينة اللارجنة.
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إن   الء لن نسسرفوا بايسصار شسبيا ومقاومسه، ألن االعسراف بايسصار المقاومة نحرجهد   -0
 ًا، ونسق  مشروعهد السفاوض ، ونسّري سناساسهد السيازلنة الس  لد سحقل أي إيجاز.سناسن

إن اعسراف   الء بايسصار الشسل والمقاومة نحرجهد سناسنًا عيد األ راف اإلق نمنة والدولنة   -6
 الراعنة لهد، ونزعإل مرجسناسهد.

ن اعسراف   الء بايسصار الشسل والمقاومة نسي  باليسبة لهد أ ن قو  المقاومة    المسبرة عن واس
الحقول، المدافسة عن األرض واإليسان، المسمسكة بالنثوابت. ونسي  أن المقاومة    قامدة المشروع، 
و   الممنث  الشرع  والوحند ال ي جم، الف س نيننن ووّحد قوا د، والقادر ع ي سحقنل دمالهد بالحّرنة 

 االحسال .  وس  ساسهد باالسسقال ، وأ دافهد بالسل ص من 
ل ل ، فإن الحرل السناسنة واإلعالمنة الس  نشّيها   ا الفرنل من لال  مواقفه وسصرنحاسه عن 
حما ،    ايسقاد سناس  لن  أكنثر، وج ٌد ل  ات ولن  لآللر، واعسراف بالهزنمة السارنلنة، وسسبنر 

حقول، واعسرف باالحسال  عن أزمة عمنقة أصابت   ا السنار مي  زمن، حنن فقد البوص ة، وفّر  بال
 ويّسل مسه أمينًا. لكن المقاومة الف س نينة ق بت الدفة وصححت المسار.     

  الء أصبحوا لارج الزمن، كبام، نساجر ببضاعة فاسدة، ال الزبون نشسرنها، وال الساجر نقب  
ال نم كون ل   إرجاعها. ال السسونة يجحت مسهد، وال المقاومة سقب هد. فقدوا الماض  والمسسقب ،

رجسة، وال ل ة بدن ة، ل ل  نسحدون ف  السياز  والهجود ع ي المقاومنن.. حسي الموت، ونهشمون 
 أي يجاح أو إيجاز أو سقدد، ولو كان ايسصارًا ع ي االحسال .

21/9/2104، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 سالح فلسطيني واحد.. ولكن منزوع ! .52

 محمد سنف الدولة
واحد، وايه لن  ف س ني مازن في الجامسة السربنة، بايه البد ان نكون  يا  سالح ان نصرح أبو 

قامال بأن  الفريس م سمر  المشسر  م، الرمن   ف نسمح ببنر  ل ، نثد نسند ونكرر  ل  من بارن  
الواحد، وايه ال سالح لارج  الشرع الدولة الف س نينة سسقود ع ي اسا  سنادة القايون والسالح 

 الس  ة. إ ار
ان نقو   ل  و و نس د وندر  جندا، ايه س د سالحه ل نهود الصهانية مي  زمن بسند، وايه سياز  عن 

في حم  السالح وفي الكفاح المس ح وفي المقاومة، والسزد بان السفاوض نثد  الف س ني حل الشسل 
ايما نسسهد أماد  ، فايه,296السفاوض  و ال رنل الوحند السسرداد الحقول الف س نينة ع ي ارض 
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أراد ارس ها الي اسرامن  وح فامها من بارن    ا  الس السالد بيزع السالح الف س ني ، وكأن الرسالة 
الضفة  ف غزة كما يزعسه لكد  ف وايا ايزع لكد سالح المقاومة  ,296 ف دولة  أع وي االسبوع نن
 البربنةلل
*** 

 أياسفاقنات اوس و، ع ي مصادرة  ف ة الف س نينة لقد وق، ابو مازن وسسهد واقسد  و وقادة الس  
، وسوقنف ومحاكمة ك  من نصيسه او نحم ه او نقاس  به، والسزد بسيسنل اميي كام  ف س ني سالح 

 لمسابسة ومراقبة وادارة وسوجنه   ا االلسزاد. الصهنوي م، س  ات االحسال  
يما أ  ل رجا  شر سه وقوات أمي ه في الضفة البربنة لسصفنة المقاومة و و لد نكسِف بالسسهد واس

وعياصر ا وسالحها، وقدمهد ل محاكمة بصفسهد مجرمنن جيامننن ولنسوا مسسق نن سناسننن، وبسهمة 
 نحظر حم  السالح سو  ع ي عياصر الشر ة الف س نينة. ال يملالفة القايون 

*** 
يهار مي  ما  نكررون لن ح فا  ا سسك د عيه، واسرامن  وقادسها و  ال ي"سالح واحد" نا ابو مازن  أي

نقرل من رب، قرن، اييا لو وافقوا ع ي قناد دولة ف س نينة قاب ة ل حناة، فسسكون ميزوعة السالح، 
 ومنا ها االق نمنة ومسابر ا سحت السن رة والسنادة االسرامن نة. الجويحدود ا ومجالها 

ف س نينة المدربة في مصر واالردن ، حنن سكون الوظنفة الرمنسنة ل شر ة الف س ني سالح  أي
لصالح االحسال ، شر ة سسم  لد   الف س ني قم، الشسل    سحت إشراف االمرنكان وسمون هد، 

 ب دان السالد.  ف اسرامن  من البا ن منث  شركات االمن اللاصة 
يما ف مضمون السصرنحات،  ف لن  السجنل فق    االسسلفاف بالسقو !! واس
 الشهنر ننسرقوا الصيدول نا محمد، لكن مفساحه مسانالل المصريايه ن كريا بالمنث  

 الف س ني !اسسرد سالح  اوال، نثد سحدع بسد  ل  عن وحدة السالح 
قرار أصال، رواسبكد ندفسها لكد ح فاء اسرامن  من الدو  المايحة، وسأسنكد عبر  أيايت ال سم   

  نود ع ي اند  يسينا و ومسسو ياسه، وايت ال سسرل ميكد ك الف س نينةالبيو  االسرامن نة، واالرض 
سسس ن، ان سحمي المص نن في المسجد االقصي، وال ان سمي، اسسباحات ساحاسه ك  نود من قب  
الصهانية وسناحهد، وال أن سوقف حمالت السهوند الجارنة  يا  ع ي قدد وسال حسي حل الحركة 

 أكبرنسس ن، سوقنف  إسرامن   شر   رفأصب رقات وشوارع الضفة ال سم كه،  وااليسقا  ف 
 ، لنسند  من حنع أسي.إسرامن  حاجز  أيشلصنة في الس  ة الف س نينة عيد 
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لها، ولد سجر  اال  بالسصديع ي غزة، أمرسكد اسرامن   الصهنوي ع ي السدوان  ومظا رات البضل
 أن سيف .

كايت بمنثابة الكارنثة ع ي الشسل أن االيسفاضة  اإلسالم نثد الد سصرح بيفس  اماد ميظمة السساون 
 اسرامن ؟وال بحرل  بإسرامن  ات الم سمر بأيكد ال قب  لكد  ف ؟ الد سس ن صراحة الف س ني 

 واحد ؟! ف س ني نثد سأسي النود ل سحدع عن سالح 
 

*** 
ع ي غزة، وبسد ان اع يت  الصهنوي نثد ان نسل  ابو مازن   ا الموقف، بسد اناد ق ن ة من السدوان 

 و يزع سالح المقاومة، فايه نيق  يفسه يق ة يوعنة؛ من ممنث  ل شسل  الرمنس سرامن  أن م  بها ا
نفاوض اسرامن ، الي ممنث  لس  ة االحسال ، نفاوض الف س نيننن ل ضب  ع نهد  الف س ني 

رغامهد ع ي إلقاء سالحهد.  واس
 

*** 
فنها أن ح  القضنة سنيزع ال رام، نثد ان سسضمن ك مسه في قصر االلنزنه فقرة عن اإلر ال، نقو  

من المجموعات المس رفة وسنوفر مصداقنة وقوة ضد اإلر ال في مي قسيا، وأن االيسصار ع ي 
يهاء االحسال    .اإلسرامن  االر ال نس  ل سحقنل السالد واس

في  س منح ال سل مه السنن، بالرب  بنن المقاومة الف س نينة واإلر ال، في او  سابقة من يوعها ف 
 .الف س ني السارنخ 

و ل  بدال من ان ن كد ع ي ضرورة السفرقة بنن االر ال وبنن حل الشسول في مقاومة االحسال ، 
كأحد الحقول الميصوص ع نها في مننثال االمد المسحدة. وكأحد الصناغات الكالسنكنة في الل ال 

 الدو  "المسسدلة". ف حسي  السرب  الرسم 
 سض  ؟ن من سلدع نا ابو مازن وم

 كفي إ اية لف س نن وقضنسها، كفي سسوال ع ي أبوال االحسال  وح فامه.
 
 
 
 



 
 
 

 

 
           23ص                                     3348 العدد:     22/9/2104 ثنينال  التاريخ:

 

 
 وأسسقن  وح ان لد سكن قادرا ع ي السراج، والسودة الي ال رنل الصحنح، فايسحل نا رج  واعس ر 

 بالحقنقة. والسالم  والسرب  الف س ني الساد  الرأيالس  ة الف س نينة، وصارح 
السبن     اسرامن ، وأن المقاومة  ف المفاوضات وال  ف سد ال رنل، وايه ال أم  ق  لهد ايكد أل أ
 الوحند ل سحرنر.

22/9/2104، "20موقع "عربي   
 
 نتنياهو يجدد حربه االستيطانية بعد فشل حربه العسكرية .53

 ماجد الّشنخ
محاوالت س بسه،  عاد االحسال  إلي  بنسسه الكولوينالنة االسسسمارنة، عاد لنمار   بسه ال ي غ ل

كما ف  ك  مرة نسسي إلي مصادرة المزند من األراض ، بحجة أو من دويها، ف ن  من  بام، 
االحسال  السبرنر أو الس رع به ا أو ب ا ، من األسبال الس  سسسدع  مصادرة أرض  يا أو  يا ، 

ها سيفن  أكبر عم نة و ا    حكومة يساينا و سواص  مساعنها لقضد األراض  الف س نينة، مس ية يّنس
مصادرة لألراض  الف س نينة مي  نثالنثنن عامًا. وف    ا السنال أصدر ميسل أعما  الحكومة 

 4000، أوامر عسكرنة باالسسنالء ع ي 32/8/2024اإلسرامن نة ف  الضفة البربنة مساء األحد 
ان االعالن عن » : دويد من أراض  محافظس  الل ن  وبنت لحد جيول الضفة البربنة المحس ة. وقا

    االراض  أمال  دولة، نأس  سيفن ًا ل قرار ال ي كايت الحكومة قد اسل سه ف  أعقال عم نة 
ون  ل ع ي     المي قة الس  ندور الحدنع «. الس اف وقس  المسسو ينن النثالنثة قب  حوال  شهرنن

يضوي سحت لواء مج   وقد أقنمت فنها عدة مسسو يات نهودنة س« غوش عسصنون»عيها بالسبرنة 
وقا  دافندي بنر  رمن  المج   االق نم  له   «. غوش عسصنون»إق نم  نحم  االسد يفسه 

ان القرار الم كور نمهد ال رنل إلقامة مدنية جدندة ف  مي قة غوش عسصنون ف  »المسسو يات، 
شار الي ان قرار اعالن االجراءات لسسزنز االسسن ان والسنادة االسرامن نة ف  الضفة البربنة. ن إ ار

    األراض  أمالكًا أمنرنة نسي  مصادرسها لصالح الدولة، و  ا نلض، لالسسمياف قضامنًا من قب  
نومًا، ومن المسروف ايه ف  حا  كايت     األراض  بم كنة  40المسضررنن لال  مدة أقصا ا 

  ف س نينة عمومًا فه  شلصنة، فإن المحكمة قد سحسرد االعسراض ولكن حنن سكون     األراض
قاب ة ل مصادرة ف  يظر الس  ات اإلسرامن نة. وسشنر أرقاد رسمنة اسرامن نة الي ان عدد الوحدات 

 ألف 3,0مقارية بالساد ال ي سبقه. ونسنش  2023السكينة ف  المسسو يات سضاعف عاد 
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ف  الممة  4،2قدر ا  مسسو ن اسرامن   ف  الضفة البربنة المحس ة، بحسل احصاءات رسمنة، بزنادة
 .2023مقارية بساد 

ع ي حد ع ميا، أن »ويددت حركة السالد ا ن الميا ضة لالسسن ان، ف  بنان به ا االعالن قام ة: 
  ا اإلعالن غنر مسبول ف  حجمه مي  النثماينيات، ونمكن ان ن دي الي سبننر كبنر ف  الوض، 

ننثبت أن رمن  »لحركة أن   ا اإلعالن وأكدت ا«. القامد ف  غوش عسصنون ومي قة بنت لحد
جدند، ب  نواص  وض، السراقن  أماد ح  « أفل سناس »الحكومة نبينامننل يساينا و ال نسسي إلي 

 «.الدولسنن، وسسزنز ح  الدولة الواحدة
، فإن الحكومة اإلسرامن نة «أراض  دولة»دويد إضافنة كة  4000باإلعالن عن »وأضاف البنان: 
لف س نينة المسسدلة ف  الظهر، وسنثبت مرة ألر  أن السيف ن دي إلي سيازالت س سن القو  ا

 «.إسرامن نة، بنيما ن دي الالعيف الي المزند من السوس، االسسن اي 
، ان االسا  القايوي  «فراي  بر »من حزل الحركة لوكالة « حاغنت اوفران»من جهسها، أكدت 

 .2808الحكد السنثماي  ف  عاد لمصادرة     االراض  نسود الي قرار ابان 
وقالت وسام  اإلعالد اإلسرامن نة إن     اإلجراءات بدأت بسد سس نمات من المسسو  السناس  

األمر ال ي «. غوش عسصنون»اإلسرامن  ، و ل  بهدف سوسن، االسسن ان ف  مي قة مسسو يات 
هدوء الدول  اليسب  ال ي إيه سبدند ل  2024/ 4/9ف  افسساحنسها نود «  آرس »رأت فنه صحنفة 

ففرضنة الحكومة ف  أن حربها ضد االر ال سيسجد «. الجرف الصامد»رافل اسرامن  ف  انثياء حم ة 
، وس منحات رمن  الوزراء بياف ة فرص لبياء «حما »وأماي  الدو  السربنة والبربنة، الس  ايسقدت 

نة عن  ور ا، كما كان مسوقسًا، أفل سناس  سح مت بالفس  السلنف. فقد لرجت االدارة االمنرك
. ووصف دنب وماس  باإلجماعو  بت من اسرامن  الباء القرار. وشجبت دو  اوروبا المصادرة 

فمصادرة االراض ، الس  سرم  الي «. ف  عنون اصدقاء اسرامن  أصب،دل »اوروب  الل وة كة 
ألو  مرة، ف  مركز لوحة سض، الدولة، ولن  « غوش عسصنون«إنجاد سواص  اق نم  بنن اسرامن  و

اسسهداف االسرة الدولنة، الس  نصسل ع نها ان سحسم  اسسهداف اسرامن  لفرص المفاوضات 
السناسنة.     االسرة، الس  نسس ل بها اقسصاد اسرامن  ونسسمد ع نها االسياد السناس  والسسكري 

نها لدف، المسنرة السناسنة ل دولة، سبيت مي  االن امكان فرض عقوبات ع ي اسرامن  كجزء من مساع
 الي االماد.

عن رمن  ب دنة صورنف محمد أحمد الف ، أن قوات االحسال  نرافقها ممنث و ما « وفا»ويق ت وكالة 
دويمًا من  3,99سسّمي باإلدارة المدينة، والسيظند اإلسرامن  ، ع قت أوامر سقض  باالسسنالء ع ي 
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وأوضح الف  أن حصة ب دة صورنف من أوامر  أراض  ب دات صورنف، والجبسة، وواد فوكنن.
دويد مزروعة بالزنسون واألشجار الحرجنة، ف  ميا ل را  حسان،  2000االسسنالء سقدر بيحو 

ول ة محمد سالمة، والحنا ، وواد اليساشة، وقرية حدند، وواد الح وشة، ودنر موسي، واللور، وبمر 
  ل ب دة، وسسود م كنسها لسامالت القاض  والهور، اللور، وظهر الهو ، والس  سق، ف  الشما  البرب

 وغينمات، وحمندات.
س َّمت مج   ب دنة سسنر بالغًا « اإلدارة المدينة»وف  وقت الحل، أكد مج   ب دنة الشنو  أن 

دويمًا، وع ي أصحال األراض  االعسراض ع ي القرار لال  سبسة  22مصادرة »عسكرنًا مفاد  
األراض  الس  نيوي االحسال  مصادرسها بدواع أمينة، سسود م كنسها إلي وبنن المج   أن «. أناد

عام ة ابو شيل وعام ة الشاللدة وسق، ف  الياحنة الشمالنة الشرقنة من قرنة الشنو ، و   المي قة 
ع ي أكنثر من كن و مسر من األراض   2984عاد « اصفر» اسها الس  أقنمت ع نها مسسو ية 

 ة إلي أراض سابسة لقرنة سسنر.السابسة ل ب دة، إضاف
عامًا، من الوصو  ألراضنهد  20وأكد أن س  ات االحسال  ال سسمح ل موا ينن مي  أكنثر من 

القرنبة من المسسو ية، سمهندًا لالسسنالء ع ي     األراض  وضمها إلي المسسو ية، وسبل أن قاد 
الرصاص ع نهد واالسسنالء ع ي  بحرل أراض  الموا ينن والسيكن  بهد، واس الل« اصفر»مسسو يو 
 دويمًا ميها. 0,دويمًا من س   األراض ، ووضسوا أسالكًا شامكة حو  يحو  80أكنثر من 

نب غ إجمال  مساحة األراض  الس  أع يت اسرامن  ينسها مصادرسها من اراض  قر  وادي فوكنن 
غوش » اي  وصورنف والجبسة وحوسان، غرل وجيول بنت لحد ببرض ضمها ل سجم، االسسن

دويد. وسهدف الحكومة اإلسرامن نة من وراء  ل ، الي رب  مسسو ية  4000حوال  «. عسصنون
سور »و « بنسار عن نت»الس  سسسبر أكبر مسسو يات الضفة ف  مسسو ية « غوش عسصنون»

مسر  800ومسسو ية جفاعوت، والي اقامة مي قة صياعنة قرل وادي فوكنن ع ي مساحة «  داسا
 مرب،.

 22000دويد من قرنة وادي فوكنن الس  سب غ مساحسها السارنلنة  2000ضد األراض  المصادرة، وس
 ,298، وصودرت مساحات ألر  ميها عاد ,296دويد ميها عاد  8300دويد، سمت مصادرة 

أن و   23دويد فق  بسد عقد اسفال اوس و ف   3000لبياء مسسو ية بنسار عن نت، وبق  ل قرنة 
الوادي ». وأراض  وادي فوكنن مزروعة بالزنسون وال وزنات وسسرف باسد 2993نسبسمبرل 
، و ل  لكنثرة اللضرة الميسشرة ع ي جبالها ووادنها الكبنر و   سق، مباشرة ع ي ل  «األلضر

 .2949الهدية عاد 
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دويمًا، فصادرت س  ات االحسال  مساحات واسسة من  20034أما ب دة صورنف البالبة مساحسها 

 .2982عاد « ياحا  صورنف»ها، وأقامت ع نها مسسو ية أراضن
، احس ت الميظمات الصهنوينة 2948وسق، ب دة الجبسة مباشرة ع ي ل  الهدية ال ي حدد بسد عاد 

. أما سكان ب دة حوسان المقّدر عدد د عاد 2948دويد من أراضنها عاد  2,00المس حة حوال  
دويد مسبقنة من  8000دويد من أص   3000 يسمة نقنمون ع ي مساحة 8000بحوال   2009

 أراض  القرنة بسد االسسن ان اإلسرامن  ، و ل  وفقًا لدراسة قاد بها مركز حوسان النثقاف .
ونبدو أن اسرامن  لد سكسف بمساقبة الف س نيننن بشن حرل اللمسنن نومًا ع ي غزة إنثر مقس  نثالنثة 

زمت مصادرة المزند من األراض  لسزند مقدار اسرامن ننن ف  حزنران ننوينول الماض ، ب  اعس
وحدة سكينة  2200مساياسهد، كما حص  ف  أنار نمانول الماض ، حنع سد عرض مياقصات لبياء 

جدندة ف  مسسو يات الضفة البربنة المحس ة وأربسممة ف  القد  الشرقنة، ردًا ع ي سشكن  حكومة 
ي سصاعد االيسقادات الدولنة، ع ي اعسبار أن   ا الوحدة الف س نينة. وأدت مصادرة االراض      إل

القرار قد ن دي إلي مزند من سد ور األوضاع، ونسرق  سنر السم نة الس منة بنن الف س نيننن 
 واالسرامن ننن.

ونسسبر القرار االسرامن   الجدند، ل وة غنر إنجابنة سسياقض م، القايون الدول  وكافة المبادئ 
، ومننثال األمد 2949الرابسة لساد  –واسفاقنات جينف  ,290ميها المحة ال اي واالسفاقنات الدولنة و 

 المسحدة والسهدنن الدولننن ل حقول االجسماعنة.
و ك ا ال سفّوت الحكومات اإلسرامن نة المسساقبة أي مياسبة من دون أن س كد أيها ال سقند أي اعسبار 

رارًا وسكرارًا السيدندات واإلدايات والم الل الدولنة، أو وزن ل مواقف الدولنة، حسي أيها كايت سسجا   م
وله ا نسسمر القرار األلنر بشأن مصادرة األراض  ف  مي قة غوش عسصنون، وكأن شنمًا لن 
نحدع. و و قرار كان قد أقر قب  السدوان األلنر ع ي ق اع غزة، نهدف ميه يساينا و ا ن لسسزنز 

ودال  االمسالف ال ي بدا أنثياء الحرل مزعزعًا ال نشهد سماسكًا  موقسه ومكايسه دال  ال نكود نحزبهل
يفسال  بنينت كان أكنثر من « البنت النهودي»ع ي مواقف سناسنة بدت مسرددة، بلاصة وأن زعند 

مشاك  ف  اجسماعات الكابنينت، أي المج   الوزاري المصبر، و ا  و نه   لقرار االسسن ان 
موق، يساينا و ف  صفوف االمسالف، وف  صفوف النمنن االسسن اي . األلنر، األمر ال ي قد نسزز 

ال سنما وأن قرار المصادرات لألراض  الف س نينة، نحم  رسالة واضحة موجهة ل نمنن اإلسرامن   
وسحدندًا النمنن المسدنن ال ي نمنث ه بنينت. ونوجه رسالة أنضًا مفاد ا أن لنر من نلدد مصالح 
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  األراض  المحس ة  و يساينا و، وال نجوز ف  المرح ة الحالنة الر ان ع ي الحركة االسسن اينة ف
 مياف  دلر.

22/9/2104، الحياة، لندن  
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 أفنشاي عبري
سية. نمكن  ,4ان البحع ف  مصنر ميا ل نهودا، السامرة وغزة نصمد السناسة االسرامن نة مي  

وبالسأكند «. مسسقب  الميا ل»جز كر نية ف  أقبنة موضوع القو  ان ل ابيا السناس  الس ف ومحس
لن    ا موضوعا عدند اال منة، ولكن المكان الملصص له ف  الل ال الجما نري أكبر بكنثنر 
من مكايه الحقنق . فالمكاية القايوينة له   االراض  وحسي الملا ر االمينة الكامية ف  السكان 

الموضوع الهاد او االكنثر الحاحا ل مجسم، االسرامن  ، وال حسي المسادنن ال نن نق يون فنها لنست 
النثاي  ف  ا منسه. فهامة أكنثر بكنثنر المياقشات عن  بنسة المجسم،، يظامه االقسصادي والسيظند 
ال وجسس  واالداري فنه. ولكن ف  الل ال الجما نري، سدحر     المواضن، بشك  دامد الي ما وراء 

 «.الميا ل»اليقاش عن 
؟ لمن كان  اما له ابقا   ف  السياونن «الميا ل»من كسل من اال منة المص يسة لموضوع 

الرمنسة؟ أوال وقب  ك  ش ء، أعداء اسرامن : السرل والمحاف  الميا ضة ل نهود ف  اوروبا. السرل، 
و  ال نن فقدوا ك  أم  ف  ابادة اسرامن  بقوة ال راع، يق وا ف  السبسنينات حربهد الي المسس

كدولة غنر الالقنة الحجر االسا  ف      الحرل،  بإسرامن الدب وماس  والدعام . وكان السيدند 
ووفر حكد اسرامن  ف  ميا ل نهودا والسامرة ع ي السكان السرل الكنثنرنن البريامإل الكام  لهد. فال 

من  كاحسال  أبدا، وعرض اسرا« ف س نينة»نوجد أي لالف ف  أن ميا ل نهودا والسامرة لد سكن 
 ألعداء و كيز « االحسال »وحش  ال نوجد له اي سيد قايوي ، ولكن من ياحنة اعالمنة فان 

 اسرامن ، نحرصون ع ي اسسبالله حسي اليهانة.
جهة ألر  أدارت الحرل ضد اسرامن ، ولكيها غابت عن ياظر الجمهور االسرامن  ،    

  وسام  االعالد االسرامن نة كصفة ل مشاغبنن من االوروبنون. فكرا نة اسرامن  ف  اوروبا سقدد ف
الهوامش االجسماعنة، ولكن الحقنقة    أن ميظمات كبنرة ومحسرمة، بما فنها ميظمات حكومنة، 
شرن  كام  ف  الحرل ضد اسرامن  وسسبرع بم نارات النورو ات لسسزنز ويشر االدعاء المركزي 

بمجرد وجود ا، وله ا ف ن  لها اي حل ف  الوجود.  ل سرل: اسرامن     دولة شرنرة وغنر الالقنة
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، بق د الصحاف  سوبنا سييبود، نكشف اليقال عن بسض «امس  النهودي»كسال رام، صدر م لرا، 
نوالس      إلسرامن من حجد الدور المفزع ل ميظمات االوروبنة ف  االعالد والدب وماسنة الميا ضة 

الس  نشب ها « حقول االيسان»  سمون  ميظمات ميا ضة ل نهودل، ضمن امور الر  من لال
 االسرامن نون السام ون، بينة مبنسة أد ببنر وع ، ضد دولسهد.

 فبإصرار ا. ألعدامهاع ي مد  السينن وفر ال لنرة  إلسرامن مفارقة مرنرة    أن الس و  االلالق  
س نمات االيساينة لمننثال ع ي ميح سفسنر موس، لمس ولنسها عن نهودا والسامرة،  بقت الدولة الس

جينف سجا  السكان  يا ، رغد أيه لن  ل مننثال مفسو  حقنق  ف  المي قة نالس     قايوينا لنست 
، كويها لد سحس  من دولة سدع  الم كنة ع نهال. فاليزعة البرنزنة االلالقنة ل حرص «ارض محس ة»

عرضت ف  السالد كاعسراف جزم  القايون الدول   نس  لع ي مصالح السكان الي ما نسجاوز ما 
بادعاءات السرل الم كنة ع ي المكان، وشك ت سالحا أوال ف  درجسه ضد دولة اسرامن . سالح اقو  

 بكنثنر من صوارنخ حما .
   ف  مسظمها أد ف  « ح  المشك ة الف س نينة»عن  األحادنعع ي االسرامن ننن أن نفهموا أن 

ركها الالسامنة البسن ة. نجل أن يسند البحع ف  نهودا ك ها حرل دب وماسنة ضد اسرامن ، سح
الشر به  بإنقاعوالسامرة الي حجومه الحقنقنة. ع ي حكومة اسرامن  أن سحم  شسبها من الراغبنن 

 سح  المشك ة»واال 
 وباق  السسابنر المبسولة الس  مسيا ا القضد من حل الشسل النهودي ف  دولة مسسق ة.« السناسنة

20/9/2104بوع معاريف االس  
22/9/2104القدس العربي، لندن،   
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