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 02 :كاريكاتير

*** 
 

االحتالل يعلن اغتيال القساميين مروان القواسمي وعامر أبو عيشـة منفـذي عمليـة اختطـاف وقتـل  .0
 بالخليلوطنين الثالثة في حزيران الماضي المست
الثالثواء اليوو  أعلن صباح  جيش االحتالل اإلسرائيلي أن، 23/9/2504، فلسطين أون الين ذكرت

اغتيوووال المدووواردين النسووواميين موووروان النواسووومة وعوووامر أبوووو عيشوووة مووون مدينوووة ال ليووول جنوووو  ال ووو ة 
 لة النواسمة.المحتلة بعد محاصرة منزليهما، واعتنال ثالثة شبان من عائ

وذكرت صحي ة "يديعوت احرونوت" العبرية أن قوة عسكرية إسرائيلية وأ ور  مون وحودة "يموا " تمكنووا 
 من الوصول إلى مكان ا تباء مروان النواسمي وعامر أبو عيشة.

وكانت قوة إسرائيلية كبيورة شورعت رجورا بهود  أجوزاء مون منوزل ومحوال تجاريوة بحوي الجامعوة بال ليول، 
دالق الجنود وابالا كثي اا من الرصاص والننابل صوبها.بعد محاص  رتها وا 

وتته  )إسرائيل( أبو عيشة النواسمي بالوقوف  لف عملية قتل المستودنين الثالثة غر  حلول شمال 
 .2024يونيو  30ال ليل والذين عثر على جثثه  مساء االثنين 

 773دنيه الثالثوة، واعتنول مون يزيود عون " للعثور على مسوتو األ وةون ذ جيش االحتالل حملة "عودة 
 موادناا ري ال  ة الغربية وداه  مئات المنازل وررض حصارا شامال عليها.

حركووة حموواس رووي محار ووة ، موون ال ليوول، أن 23/9/2504المركــز الفلســطيني ل،عــالم، وأ وواف 
رجور اليوو  الثالثواء المجاهدين البدلين عامر أبو عيشة ومروان النواسمي، اللذين ارتنيا  نعت ال ليل،

(، بعووود أكثووور مووون ثالثوووة أشوووهر مووون المدووواردة، عنووو  تن يوووذهما عمليوووة ال ليووول البدوليوووة  ووود 23-9)
 المستودنين الغاصبين.
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وأكدت الحركة ري بيان لهوا، وصول "المركوز ال لسوديني ل"عوال " نسو ة عنوه، أن قارلوة مجاهوديها لون 
ة ال تنال منها الحرا ، وال تثنيها حمالت االغتيال تتوقف بارتناء الشهداء، وأن مسيرة مناومتها ما ي

 واالعتنال.
وتعهوودت الحركووة بالم ووي قوودما علووى دريووق الشووهداء و يووار المناومووة، قائلووة: "هووذا  يووار حملووة لووواء 
المناومة ورأس حربتها حماس، التي ما زالت منذ اندالقتها تجود ب يورة قادتهوا وأبنائهوا شوهداء وأسور  

 وجرحى".
 
 "إسرائيل"تفاوضية سرية مع  قناةي وجود قريع ينف .2

ن ى ع و اللجنة التن يذية ري من مة التحرير، رئيس دائرة شؤون الندس أحمد قريع  :الندس المحتلة
، جملة وت صيال ما ت  تداوله ري وسائل اإلعال  حول وجود قناة م او ات أمسري تصريح صح ي 

 لي ني. سرية بواسدته ووزيرة الن اء اإلسرائيلية تسيبي
وأكد قريع ن يه ما ت  تداوله بوجود قناة م او ات سرية بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة 

 اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بواسدته ولي ني.
 23/9/2504الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ": ال معنى ألي مصالحة تبنى على التفرد بالقرارواإلصالحالتغيير كتلة " .3

التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، المجتمعين بالناهرة ب رورة  دالبت "كتلة
اإلسراع ري تن يذ بنود المصالحة، محذرة من تداعيات التأ ير عن التن يذ، ومؤكدة ري الوقت ذاته 

 دعمها الكامل للمصالحة ال لسدينية.
ي تصريح مكتو  اليو  االثنين: "إن وقالت الكتلة على لسان رئيسها المستشار محمد ررج الغول ر

هناك من يتربص بوحدة الشع  ال لسديني ويسعى جاهداا إلعادة االننسا  البغيض الذي دلنه 
لى األبد، وأن المست يد الوحيد لعودة االننسا  هو االحتالل الصهيوني البغيض  الشع  ال لسديني وا 

 زة إلنهاء الوراق ال لسديني".الذي شن عدواناا نازياا  د أهلنا ري الندس وال  ة وغ
وأكد أن هناك استحناقات للمصالحة "ال تحتمل التأ ير اجتمعت كلها ري يد رئيس السلدة 
ال لسدينية محمود عباس، والذي عليه المسارعة لتن يذها دون التذرع بأي حجج تعتبر تارهة أما  

يق وحدة الشع  ال لسديني الهدف األسمى واألعلى وهو تحنيق المصالحة على أرض الواقع وتحن
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لمواجهة االحتالل الصهيوني البغيض، رال بد من تغلي  المصلحة الودنية العليا على المصالح 
 الحزبية وال ردية ال اصة".

وقال الغول: "ال معنى ألي مصالحة تبنى على أساس االن راد بالنرار وتنسي  أبناء الشع  
شرعي غير شرعي، وغير الشرعي شرعي وقلبت الحق على أساس آراء منلوبة جعلت ال ال لسديني،

 بادالا والبادل حق".
 22/9/2504، فلسطين أون الين

 
 التحرير تطالب بوقف مخطط اسرائيلي لتهجير البدو بمنظمة"شؤون الالجئين"  .4

 22حذرت دائرة شؤون الالجئين بمن مة التحرير من م دد اسرائيلي لترحيل ما ينار   :را  هللا
من منادق م تل ة ري ال  ة واسكانه   سجلين لد  وكالة الغوث الدولية " االونروا"ألف الجئ م

بالنر  من اريحا مشيرة إلى ان هذا الم دد يرمي إلى ت ريغ المندنة المحيدة بالندس وبعض 
المنادق ري ال  ة المحيدة بالمستودنات من الموادنين لتدوير وتوسيع تجمع مستودنات معاليه 

 االستيدانية. E1ر المندنة ادومي  وتدوي
أن  أمسواعتبر رامي المدهون النادق االعالمي لدائرة شؤون الالجئين ري المن مة ري بيان صدر 

الم دد االسرائيلي جريمة وعمل ال أ القي وهو بمثابة حر  م توحة على ال لسدينيين وحلنة من 
 ريغ األرض من ال لسدينيين حلنات مسلسل التدهير العرقي والتهجير النسري لل لسدينيين لت

 ومصادرتها ل دمة المشروع االستيداني االسرائيلي. 
 23/9/2504الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الحمد هللا يطلع بلير على جهود الحكومة من أجل التخفيف على أبناء شعبنا في غزة .5

ممثل اللجنة الرباعية  التنى رئيس الوزراء ال لسديني رامي الحمد هللا، :أبو سعد  رادي-هللارا  
الدولية للسال  ري الشرق االوسد، دوني بلير، قبيل انعناد مؤتمر المانحين ري نيويورك ري منر 
األم  المتحدة. وأدلع الحمد هللا بلير على الجهود التي تبذلها الحكومة ال لسدينية من أجل ت  يف 

لبدء بإعادة إعمار البيوت المهدمة جزئيا معاناة ابناء شعبنا ري قداع غزة، مو حاا أنه ت  بال عل ا
 بالتعاون مع مؤسسات األم  المتحدة.

والتنى الحمد هللا بح ور وزير المالية د. شكري بشارة ممثلي الحكومة األمريكية إلى مؤتمر 
ياه  آ ر المستجدات على الساحة ال لسدينية، مدالبا الحكومة األمريكية  المانحين، واستعرض وا 
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لتزمت به من دع  للحكومة ال لسدينية، و اصة دع  الموازنة و رورة إيجاد أرق سياسي بتندي  ما ا
حتى يعدي شعبنا األمل لمستنبل أر ل، ويساعد على إحداث تنمية حنينية على "للعملية السلمية، 

 ."األرض، وجذ  االستثمارات ال ارجية وتمكين االقتصاد ال لسديني
 23/9/2504القدس العربي، لندن، 

 
 النتشة للمرة الرابعة للنائبتجديد االعتقال اإلداري  .6

أعر  مركز "أسر  رلسدين" للدراسات عن إدانته الشديدة لنيا  محاك  االحتالل والتي وص ها بو 
"الصورية" بتجديد االعتنال االداري للنائ  ري المجلس التشريعي ال لسديني عن حركة "حماس" 

 التوالي.ينة ال ليل، لستة شهور جديدة للمرة الرابعة على عاما( من مد 44محمد جمال النتشة )
للنائ  النتشه  اإلداريواعتبر مركز "أسر  رلسدين" ري بيان صح ي، اليو  االثنين، أن التجديد 

 .على أي مسوغ قانوني أو تهمة وا حة وال يستند"قرار انتنامي وا ح، 
 22/9/2504، فلسطين أون الين

 
 الفلسطينية تبدأ تعليم اللغة التركية بدعم من أنقرة المدارسم: وزارة التربية والتعلي .7

(، ات اقية مع وكالة 9|22وقعت وزارة التربية والتعلي  ري السلدة ال لسدينية اليو  االثنين ): را  هللا
(، تهدف إلى دع  تعلي  اللغة التركية واعتماد المنهاج TIKAالتنسيق والتعاون التركي ري رلسدين )

 ري تدريسها. التركي
وتنص بنود االت اقية، بحس  بيان صح ي صدر عن وزارة التربية ال لسدينية، على تعلي  اللغة 
التركية من الصف السابع األساسي وحتى العاشر بواقع ثالث حصص دراسية أسبوعياا، وكذلك التزا  

لحكومية ال لسدينية، وتزويد معلمي اللغة التركية بكارة التعليمات والنوانين المعمول بها ري المدارس ا
( ودرع روات  المعلمين وتورير التدري  TIKAالمدارس الريادية بالكت  المنهجية من  الل وكالة )

نشاء مكتبة  رسال ال براء وا  والتأهيل له  وغيرها من الجوان  المتعلنة بالمنح والوسائل التعليمية وا 
 إلنجاح هذا المشروع.

 )أجنبيةينية، ري بيانها إن تعلي  التركية "يأتي باعتبارها لغة ص ية ثانية وقالت وزارة التعلي  ال لسد
ا تيارية( ري المدارس الريادية الم تارة، ري ثالث مديريات تربية وتعلي ، اعتباراا من العا  الدراسي 

 ".2024/2024الحالي 
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ين، ودولكر ، مدارس ري مدن ال  ة موزعة على جن 9يذكر أن الحكومة التركية تبرعت ببناء 
 ونابلس، ورا  هللا والبيرة، وال ليل.

 22/9/2504قدس برس، 
 
 فتح لبحث المصالحة والتزامات حكومة التوافق حركةأبو مرزوق: لقاء مع  .8

موسى أبو مرزوق إن لناء حركته مع حركة "روتح" سويبدأ،  قال ع و المكت  السياسي لحركة حماس
ت   اللهما بحث ق ايا المصالحة والتزامات حكوموة التواروق يو  األربعاء المنبل ويستغرق يومين، سي

 الودني.
وأ اف أبو مورزوق روي تصوريح نشورى علوى صو حته علوى "ريسوبوك"، "سويعند لنواء بوين ورودي حمواس 
ورتح لمناقشة العديد مون الن وايا وعلوى رأسوها حكوموة التواروق وقيامهوا بكاروة التزاماتهوا وبنيوة المل وات 

عمووووار غووووزة، والشووووراكة  المت ووووق عليهووووا سووووابنا" وموووون بينهووووا ت عيوووول المجلووووس التشووووريعي، واالنت ابووووات، وا 
 السياسية، والتوقيع على )ميثاق روما( الذي يتيح محاكمة إسرائيل.

 وأو ح أن االجتماع بين وردي حركتي "رتح" و"حماس" سيستمر ليومي األربعاء وال ميس المنبلين.
ير المباشرة بين الوردين ال لسديني واإلسرائيلي ستعند وأشار أبو مرزوق إلى أن جلسة الم او ات غ

يو  غدا الثالثاء، بالناهرة، لو ع جدول أعمال اللناء الذي سيت  استئناف أعماله بعيود عيود األ وحى 
 مباشرة.

وغووادر وروود موون حركتووي حموواس والجهوواد اإلسووالمي صووباح اليووو  االثنووين، قدوواع غووزة عبوور معبوور ررووح 
مصوووورية النوووواهرة، للمشوووواركة رووووي اسووووتئناف الم او ووووات غيوووور المباشوووورة مووووع البووووري، إلووووى العاصوووومة ال

 )إسرائيل(، من أجل تثبيت ات اق وقف إدالق النار.
و ووو ف ورووود حركوووة حمووواس، أع ووواء المكتووو  السياسوووي )محموووود الزهوووار،  ليووول الحيوووة، وموسوووى أبوووو 

 دش، ونارذ عزا (.مرزوق، ريما    ورد حركة الجهاد اإلسالمي النياديْين ري الحركة ) الد الب
 22/9/2504، فلسطين أون الين

 
 القاهرة بطريقة خاطئة اتفاق: حماس قرأت أمين مقبول .9

قووال أمووين منبووول، النيووادي رووي رووتح وأمووين سوور المجلووس الثوووري للحركووة، إن : ك وواح زبووون - را  هللا
ا وبسد سولدتها الملف األساسي سيكون تمكين حكومة الوراق، برئاسة رامي الحمد هللا، من أ ذ دوره

 ري قداع غزة.
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وأ اف لو"الشرق األوسد" أن "الملف اآل ر سيكون تن يذ ات اقيات الناهرة بكل بنودهوا بموا ريهوا الشوق 
 40األمني وكل المل ات األ ر "، التي مهدت للتهدئة ري غزة بعود الحور  اإلسورائيلية التوي اسوتمرت 

 يوما.
نداع سينهي مشكالت أ ر  مرتبدة بتدبيوق النوانون وير  منبول أن بسد الحكومة سيدرتها على ال

 وحماية الموادنين والمواد التموينية واإلغاثات التي تصل غزة.
وقالوت مصووادر روي رووتح لوو"الشرق األوسوود" إن "كثيورا موون الن وايا يمكوون حلهوا بتمكووين حكوموة التوارووق 

 من ررض سيدرتها على غزة، ما سيلغي ازدواجية النرارات والنوانين".
كوون المصووادر اسووتبعدت تسوووية سووريعة لمسووألة مووو  ي حموواس، وقالووت إن السوولدة ال تسووتديع اآلن ل

دارية ومالية". ورجحت أن يكوون الحول مون  والل دورف ثالوث،  الدرع له  ألسبا  م تل ة، "سياسية وا 
 مثل قدر، يدرع روات  مو  ي حماس.

النواهرة. حمواس قرأتوه بشوكل  وادئ  وعن  منبول على ق ية الروات ، قائال: "هوذا سويعود إلوى ات واق
كمووا يبوودو، االت وواق ال يوونص علووى أن توودرع السوولدة رواتوو  مووو  ي حموواس، ولكوون علووى تشووكيل لجووان 

 إدارية وقانونية ل حص األمر وهذى اللجان ل  تنه عملها بعد".
 23/9/2504، الشرق األوسط، لندن

 
 ودة الهدوء لهمبرفع الحصار السبيل لع لنتنياهوحماس: مطالبة المستوطنين  .01

روووي تصوووريح مسووواء االثنوووين أن "مدالبوووة  حركوووة حمووواس سوووامي أبوووو زهوووري، النوووادق باسووو  قوووال: غوووزة
مت اهري غالف غوزة لنتنيواهو برروع الحصوار عنهوا هوو السوبيل الوحيود لعوودة الهودوء لهو ، وعلويه  أن 

 يدركوا أن نتنياهو غير معني به  وأنه ال يزال يراوغ ري ررع الحصار عن غزة".
ت وواهر العشوورات موون مسووتودني مسووتودنات مووا يسوومى غووالف غووزة مسوواء اليووو  االثنووين، قبالووة منووزل و 

رئوويس الوووزراء الصووهيوني "بنيووامين نتنيوواهو" رووي النوودس المحتلووة، مدووالبين إيوواى بررووع روووري للحصووار 
 الم روض على قداع غزة والسير ري حل سلمي.

 روراا عن النداع والبدء بالم او ات". وررع المت اهرون شعارات من قبيل "يج  ررع الحصار
 22/9/2504، المركز الفلسطيني ل،عالم
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 لتحقيق المطالب الفلسطينية تهدفالزهار: مفاوضات القاهرة  .00

(، إن الهوودف موون 9-22قووال ع ووو المكتوو  السياسووي لحركووة حموواس محمووود الزهووار االثنووين ): ررووح
لصوووهيوني برعايوووة مصووورية هوووو تحنيوووق المدالووو  اسووتئناف الم او وووات غيووور المباشووورة موووع االحوووتالل ا

 ال لسدينية وتثبيت وقف إدالق النار.
وأو ووح الزهووار  ووالل تصووريحات للصووح يين علووى معبوور ررووح البووري اليووو  قبيوول توجهووه  وومن الوروود 
ال لسديني الموحد إلى النواهرة، أن الورود سويركز علوى ملوف رروع الحصوار عون قدواع غوزة، واسوتكمال 

 ه ري المحادثات التي سبنت إعالن وقف إدالق النار.ما ت  التوصل إلي
وبووين أنووه سوويت   ووالل لنوواء النوواهرة و ووع جوودول أعمووال لحوووارات المرحلووة المنبلووة غيوور المباشوورة مووع 

 الكيان الصهيوني.
 وقبيل الم او ات غير المباشرة سيعند اجتماع بين وردين من حركتي حماس ورتح.

ملون لناءات المصالحة مع حركة رتح لبحث تدبيق ما ت  االت اق وبهذا الصدد؛ قال الزهار إنه  سيك
عليوه روي غوزة روي أبريول الما وي، مشويراا إلوى أنووه كوان مون الم تورض أن يكوون هنواك لنواء روي تووونس 

 نهاية الشهر الحالي "لكن على ما يبدو يوجد عنبات تحول دون ذلك، سنحاول تذليلها".
ني الموحووود "حتووى نسوووتديع أن نتواصووول مووع إ واننوووا العووور  وأكوود علوووى أهميووة تعزيوووز الموقوووف ال لسوودي

والمسلمين بكل مكوان لنصورة ق ويتنا  اصوة بعود العودوان األ يور، األمور الوذي يحتواج مون األموة إلوى 
دع  كبير"، الرتوا إلوى أن الكيوان الصوهيوني وقوع ات اقيوة إلد وال موواد البنواء إلوى غوزة، وبنيوة الن وايا 

 سيت  نناشها.
ذا كانووت أشووياء غيوور مر ووية سوونعلن عنهووا وتووابع قووائال:  "إذا وصوولنا إلووى شوويء موورضع سوونعلن عنووه، وا 

وووا وسووويكون لنوووا موقوووف، لكووون ال نريووود أن ن وووع ق وووايا ارترا وووية اآلن قبووول أن نحنوووق   األهووودافأي ا
 الحنينية من اللناء".

 22/9/2504، المركز الفلسطيني ل،عالم
 

  األسبوعالمصالحة تبدأ هذا  البردويل: مفاوضات التهدئة بعد العيد ومشاورات .02
كشف النيادي ري حركة حماس الدكتور صالح البردويل الننا  عون أن الم او وات : غزة )رلسدين(

غيوور المباشوورة بشووأن اسووتكمال ات وواق التهدئووة المرتنبووة رووي النوواهرة سووتندلق غوودا، وذلووك بمشوواركة وروود 
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ل، علوى أن تندلوق الم او وات رلسديني مصغر مهمته تحديد جدول أعمال الم او وات موع االحوتال
 المبارك. األ حىرعليا بعد عدلة عيد 

وأو ووح البردويوول رووي تصووريحات  اصووة لووو "قوودس بوورس" أن اجتموواع الوروود ال لسووديني المصووغر مووع 
(، وقووووال: "هنوووواك اجتموووواع غوووودا الثالثوووواء بووووين الوروووود 9|23الدوووورف المصووووري سوووويكون غوووودا الثالثوووواء )
تحديود جودول أعموال الم او وات غيور المباشورة موع االحوتالل ال لسديني المصغر والدورف المصوري ل

 المبارك". األ حىعلى أن تبدأ الم او ات رعليا بعد عدلة عيد 
جلسووات التشوواور بووين وروودين موون حركتووي حموواس ورووتح  األربعوواءوأ وواف: "وبعوود ذلووك سووتندلق يووو  

 الستكمال بحث سبل تن يذ بنية بنود ات اق المصالحة".
البردويوول أن رهانووات  صووو  الحووق ال لسووديني والمناومووة وحركووة حموواس علووى  علووى صووعيد آ وور أكوود

إنهوواء "حموواس" بووالنوة أو موون  ووالل زرع الشووناق بينهووا هووو رهووان راشوول، وقووال: "الووذين يراهنووون علووى 
إنهواء "حمواس" أو إ ووعارها عبور ال يوار العسووكري أو عبور بووث الشوناق بينهوا، هوو  واهموون وحووالمون، 

سساتية قوية ليس لها مثيل ري العال  العربوي علوى اإلدوالق لجهوة المؤسسواتية ألن "حماس" حركة مؤ 
والنوة، وهي حركة متجذرة ري ن وس أبنواء الشوع  ال لسوديني وكول اسوتدالعات الورأي المسوتنلة تؤكود 
ذلووك. وقوود جربووت أقووو  المؤسسووات اإلعالميووة رووي العووال  العربووي مدعومووة باآللووة العسووكرية الصووهيونية 

لووى "حموواس" ولكنهووا رشوولت جميعووا رووي النيوول موون شووعبية "حموواس" أو مصووداقيتها لوود  شوون الحوور  ع
الشعو . لند صومدت "حمواس" أموا  اآللوة العسوكرية الصوهيونية، ال بول إنهوا أث نوت روي العودو وقتلوت 

 منه المئات ري سابنة هي األولى من نوعها".
دائيووة  وودنا، ألننووا أصووحا  تمامووا ولوويس لوودينا أي قلووق موون أيووة حمووالت ع نمدمئنووو وأ وواف: "نحوون 

 ق ية عادلة ال نساو  ريها وال نتنازل"، على حد تعبيرى.
 22/9/2504قدس برس، 

 
 من غزة يشارك في ندوة بـ"تل أبيب" في فتحقيادي  .03

وا روي غوزة روي (، أن قيادياا رلسدينياا 9-22ذكرت اإلذاعة العبرية اليو  االثنين ): غزة حركوة روتح منيما
(، روووي اجتمووواع حوووول الحووور  و"السوووال " ن متوووه مبوووادرة 9-22ك أموووس األحووود )زار "تووول أبيووو " وشوووار 

 جنيف.
وُعند اللناء ري "تل أبي " تحت عنوان "بين الحر  والسال "، وح رى النيوادي بحركوة روتح هشوا  عبود 

 الرازق الذي د ل "تل أبي " قادماا من قداع غزة.
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وصل إلى ت اهمات حول م تلف الن ايا وننلت مصادر صهيونية عن عبد الرازق ترجيحه أن يت  الت
 العالنة بين "إسرائيل" وحركة حماس  الل الم او ات غير المباشرة ري الناهرة.

 22/9/2504، المركز الفلسطيني ل،عالم
 
 يتهم قيادة التنظيم بتجاهل عناصرها بغزة خالل الحرب  قيادي في فتح .04

تح، ماجووود أبوووو شووومالة، قيوووادة تن يموووه اتهووو  ع وووو المجلوووس التشوووريعي عووون حركوووة رووو: غوووزة )رلسووودين(
بتجاهوول عناصوورها وعوود  االكتووراث لمووا أصووابه   ووالل الحوور  علووى غووزة، وعوود  تنوودي  أي مسوواعدات 
لهو ، مشودداا علووى أن قيوادة التن ووي  لويس لهووا عالقوة بمجموعوات "كتائوو  شوهداء األقصووى" التوي قاتلووت 

 ري الميدان، جنبا إلى جن  مع باقي رصائل المناومة.
أبو شمالة ري منال له بعنوان "رتح بين المصلحة الش صية والمصلحة الودنية": "ابتسمت رغ   وقال

األل  عندما حودثني أحود زمالئنوا روي الورود ال لسوديني الموحود أن ورود روتح كوان ي ت ور بمشواركة "روتح" 
األقصوى ري الن ال والمناومة والتصدي للعدوان اإلسرائيلي على قداع غزة من  الل كتائ  شهداء 

لواء الشهيد ن ال العوامودي ولو  أسوتغر  ذلوك رغو  تنوديري أن غالبيوة النيوادة روي اللجنوة المركزيوة  -
 تررض االعتراف بأي مجموعات عسكرية للحركة بل وتررض اعتباره  أبناء شرعيين للحركة".

ن" روتح تناتول وأ اف: "ورغ  ذلك أكد أنه  كانوا يرددون لو حمواس بوأنه  ليسووا وحوده  روي الميودان وأ
ولكن السؤال هنا هول كل وت النيوادة ن سوها برروع  -وهذا صحيح تماما -معه  جنبا لجن  وكت ا بكتف 

سماعة الهاتف واالدمئنان على مناتليها الذين ارت رت به  أثناء الم او ات بعود أن انتهوت الحور   
مكانيوووة مسووواعدة أو حتوووى قاموووت بسوووؤاله  عووون احتياجووواته  ال ووورورية وتعوووزيته  روووي الشوووهداء مووون ه  وا 

جرحووواه  وتدييووو   ووووادر مووون رنووودوا بيووووته  مووونه   أ  أن دورهووو  انتهوووى بعووود الحووور  وعوووادت قيادتنوووا 
الحكيمة إلى عاداتها النديمة برر ه  االعتراف أو التعرف على أبدال روتح الوذين ررعووا رأس الحركوة 

 وأبناءها وهذا يندبق على كل المجموعات العسكرية ال تحاوية".
لويس مصولحة رتحاويوة  شمالة عن أس ه أن يكون الح ا  علوى هوؤالء المنواتلين ال تحواويين أبو  وأعر 

 أو ودنية.
وأشووار إلووى حووديث رئوويس السوولدة ال لسوودينية رئوويس حركووة "رووتح" محمووود عبوواس انووه يوجوود أكثوور موون 

 بيوت عوزاء وغدوت مصوروراتها 040شهيد رتحاوي ري الحر ، متسائال هل تبنت حركوة "روتح"  040
ولوووو  تنصوووور مووووع ذوي الشووووهداء  وهوووول ك ك ووووت الحركووووة دموووووع الثكلووووى والمكلووووومين موووون أسوووور الشووووهداء 

 وذويه  .
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وأ اف ع و المجلس التشريعي عن حركة "رتح": "أين قيادة الحركة من آالف الجرحى ال تحاويين  
 ووررت له  العالج الالز  . هل  مدت جراحه 

 22/9/2504قدس برس، 
 
 انتصار غزة في مهرجان حاشد بمخيم نهر البارد حماس تحتفي ب لبنان: .05

ن مت حركة حماس مهرجانا حاشدا ري م ي  نهر البارد احت واالا بانتصوار المناوموة روي غوزة : بيروت
(، بمشووواركة ممثلوووين عوون النوووو  وال صوووائل واألحووزا  اللبنانيوووة وال لسووودينية 9|22مسوواء أموووس األحوود )

األهليوة باإل وارة إلوى ل يوف مون العلمواء والمشوايء ووجهواء  وممثلين عن األنديوة والوروابد والجمعيوات
 م يمات الشمال والجوار اللبناني وحشد كبير من األهالي.

وقوود شووودد أبوووو بكووور األسوودي نائووو  المسوووؤول السياسوووي لحركووة حمووواس روووي الشووومال رووي كلموووة لوووه أموووا  
 ووية، وأكوود علووى أن المهرجووان أن غووزة انتصوورت ألن المناومووة أعوودت العوودة علووى موودار السوونوات الما

 انتصار غزة جعل العودة إلى رلسدين حلما قري  التحنيق.
موون جهتووه قووال النيووادي رووي حركووة حموواس وع ووو المجلووس التشووريعي مشووير المصووري "إن المناومووة 
توووررض أي ابتوووزاز لهوووا مووون  وووالل مناي وووة سوووالح المناوموووة بإعوووادة إعموووار غوووزة". وأكووود أن موووا حننتوووه 

أن تبنى على أساسوها رؤيوة رلسودينية جديودة إلدارة الصوراع موع االحوتالل المناومة من إنجازات يج  
ودال  حكومة التوارق الودني بالنيا  بواجبها تجاى أهل غزة الذين يستحنون الحيواة والتنودير لتنوديمه  
كل تلك الت حيات. ودالو  المصوري كول األدوراف المعنيوة بإعموار نهور البوارد ب ورورة اإلسوراع روي 

 .2007الم ي  المنكو  منذ عا   إنهاء مأساة
وري المهرجان قا  مسوؤول مؤسسوة سواند روي الشومال عبود الغنوي زعورورة بتسولي  أبوو صوهي  الشوريف 
المسووؤول السياسووي لحركووة حموواس رووي نهوور البووارد شوويكا رمزيووة بنيمووة المبلووغ الووذي جمووع موون مندنووة 

 الشمال دعما لغزة.
ورنورة رنيوة لزهورات ووصوالت إنشوادية ل ريوق الوعود  ت لل المهرجوان اسوتعراض لنناصوة غوول النسوامية

لل ن اإلسالمي رلسدين الذي أله  الجمهور باألناشيد الجهادية والحماسوية الموؤثرة. وا توت  المهرجوان 
بررووع السووتار عوون مجسوو  دووائرة أبابيوول حيووث و ووع المجسوو  رووي وسوود الم ووي  كرسووالة تنوودير موون أهوول 

 سدينية.الم ي  لكتائ  النسا  والمناومة ال ل
 22/9/2504قدس برس، 
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 االحتالل يعتقل سبعة من نشطاء حماس في الخليل  .06
االثنووين عوون اعتنووال جوويش االحووتالل  ]أمووس  كشوو ت مصووادر عبريووة صووباح اليووو : ال ليوول )رلسوودين(

الليلوووة الما وووية سوووبعة رلسووودينيين مووون نشوووداء حمووواس روووي ال ليووول بووودعو  ت دووويده  لتن يوووذ عمليوووة 
 ة العبرية. للمناومة ري رأس السن

وذكوورت مصووادر عبريووة بووان جوويش االحووتالل اعتنوول سووبعة موون نشووداء حركووة حموواس رووي بلوودة سووعير 
ومعدات لتن يذ عملية ري تجمع "عتصيون" قر  بيوت لحو ،  أسلحةق اء ال ليل وعثر بحوزته  على 

 مراكز التحنيق. إلىوانه جر  ننله  
ان قوة كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت بلودة وارادت مصادر محلية رلسدينية لوكالة "قدس بر س" ب

 واألسووويروهووو  النيوووادي روووي حركوووة حمووواس عوووزات شووواللدة  سوووعير واعتنلوووت سوووتة رلسووودينيين مووون البلووودة
المحوورر جهوواد شوواللدة والدالوو  أحموود شوواللدة والشووا  إسووال  يووونس شوواللدة، والدالوو  محمووود حكووي  

 شاللدة والشا  بالل عارف شاللدة.
 22/9/2504قدس برس، 

 
 ستماطل في المفاوضات مع المقاومة "إسرائيل"خبراء:  .07

المزمووع اسووتئنارها -يتوقووع  بووراء وسياسوويون إسوورائيليون أن تدووول الم او ووات : وديووع عووواودة - حي ووا
بين إسرائيل والمناومة ال لسدينية، مؤكدين أن إسرائيل ستستغل ال الف ال لسديني  -الثالثاء بالناهرة

ي المنحواز لهوا إلدالوة أمود الم او وات والت لوت مون دلبوات المناوموة وأهمهوا الدا لي والموقف المصر 
 ررع الحصار وبناء مدار وميناء.

توقعت مصادر سياسية إسورائيلية صوعوبة الم او وات موع حركتوي حمواس والجهواد اإلسوالمي المنورر 
او وات وأن تنتهوي استئنارها الثالثاء بالعاصمة المصرية النواهرة، ويورجح مراقبوون أن تدوول هوذى الم 

 بترمي  قداع غزة مع اإلبناء على حصارى.
وتوقووع مصوودر إسوورائيلي رووي تصووريح لموقووع "واال" اإل بوواري أن تكووون م او ووات النوواهرة "صووعبة" ألن 

 إسرائيل ستصر على مدالبها األمنية، ورق رأيه.
اومووة وعوود  النبووول وأو ووح أن إسوورائيل "ستتمسووك بنوووة بمدالبهووا األمنيووة المتمثلووة رووي نووزع سووالح المن

 ببناء مدار وميناء بغزة".
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وقال إن األم  المتحدة تسعى لنشر مئات المراقبين الدوليين دا ل غزة لمراقبة عمليات ترميمها، غيور 
أنهوووا تتسووواءل عموووا إذا كانوووت حمووواس سوووتنبل بوووذلك، م وووي ا أن األمووو  المتحووودة غيووور م ووودرة لتنييووود 

 دة اإلعمار دون رقابة.رعالياتها وتعل  أن إسرائيل لن تسمح بإعا
وقوود ررووض النووادق باسوو  الحكومووة اإلسوورائيلية أوريوور غانووديرمان اإلدالء بووأي تصووريح للجزيوورة نووت رووي 

 هذا الصدد.
سرائيليين قووله  إن المنودو  األمموي للشورق  وننل موقع "واال" يو  االثنين عن دبلوماسيين أوروبيين وا 

 مراق  دولي بالنداع. 400و 240األوسد روبيرت ساري معني بتثبيت ما بين 
مراقبا تابعا لألم  المتحودة وصولوا مدينوة را  هللا وهو  مسوتعدون لالنتنوال لغوزة  40وبحس  الموقع رإن 

 لمراقبة سير اإلعمار، وسيزداد عدده  مع التند  ري اإلعمار.
حيووواء وأ ووواف الموقوووع "بحسووو  ال دوووة سووويوجد المراقبوووون إلوووى جانووو  المشووواريع العمرانيوووة الكبووور  كاأل

 السكنية بغير مراقبة مواد البناء".
ويرجح المحلل بالشؤون العسكرية يوسي ميلمان أن تواجوه حركوة حمواس مصواع  روي عورض إنجواز 
معيفن على سكان غزة "لتبرير معاناته   الل الحر  عليها"، الرتا إلوى أن هوذا األمور "سويعند الو وع 

ي ووا تبحووث عوون مكاسوو  لتبريوور الحوور  المكل ووة ويثيوور الت وووف موون المسووتنبل" ألن حكومووة إسوورائيل أ
 التي  يبفت آمال اإلسرائيليين، ورق قوله.

وأو ووح ميلمووان للجزيوورة نووت أن قووادة حموواس "يبثووون رووي األيووا  األ يوورة رسووائل م تل ووة بشووأن نوايوواه  
موونح المسووتنبلية"، معتبوورا أن ال الرووات ال لسوودينية الدا ليووة "تعنوود المووداوالت بووين إسوورائيل وحموواس، وت

 األولى ررصة للممادلة والمناورة".
وال يتوقووع المحلوول العسووكري أن تتوصوول إسوورائيل وحموواس لتسوووية رووي النوواهرة تشوومل مووا يتعوود  إعووادة 
اإلعمار دون تد ل دولي، و غود الدول المانحة. لكنه أي ا يستبعد اسوتئناف الحور  المتوق وة منوذ 

 ء ري هذى المرحلة".أسابيع "ألن مصلحة الدررين تنت ي استمرار الهدو 
األمر ن سه توقعه الصح ي الم تص بالشؤون العربية وال لسدينية بصحي ة هآرتس اإلسرائيلية جاكي 
 وووري قوووائال إن إسوورائيل "غيووور معنيووة بتسووووية شوواملة موووع حموواس والجهووواد العتبووارات سياسوووية تتعلوووق 

 بالصراع العا ".
ادة إعمار غزة شوريدة  ومان رقابوة تحوول دون وقال  وري للجزيرة نت إن إسرائيل تتجه للسماح بإع

 است دا  مواد البناء ألغراض عسكرية مع ت  يف الحصار، وليس أكثر من ذلك.
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ويتدابق حوديث  ووري موع موا بثتوه الننواة اإلسورائيلية العاشورة األسوبوع الما وي مون أن رئويس الووزراء 
موع حمواس  وروا مون أن تشوق الدريوق اإلسرائيلي بنيامين نتنيواهو "غيور معنوي بوإحراز تسووية حنينيوة 

بورا  ات واق موع السولدة ال لسودينية علوى أسواس حول  ل غود عليه لتسوية الصوراع موع ال لسودينيين، وا 
 الدولتين الذي يتهر  منه".

ويرجح  ووري أن تدوول الم او وات بوين إسورائيل وحمواس روي النواهرة ألن األولوى "سوتعتمد الممادلوة 
 نية الدا لية للتهر  من ال غود عليها لررع الحصار عن غزة".وتراهن على ال الرات ال لسدي

موون جانبووه توقووع ع ووو الكنيسووت عوون التجمووع الووودني الووديمنرادي باسوول غدوواس أن يتسووب  الو ووع 
 ال لسديني الدا لي ري مصاع  كبيرة جدا، باإل ارة إلى "الدور المصري الباعث على التشاؤ ".

جراء "م او ات حنينيوة" بوين الدوررين بالنواهرة، رغو  احتموال وري حديثه للجزيرة نت استبعد غداس إ
 وجود  غود دولية متزايدة على إسرائيل.

و لص إلى النول إن مجمل ال روف المحيدة بمو وع غزة "تدرع باتجاى إعادة تورمي  الندواع برقابوة 
 أممية دون ررع الحصار وبناء ميناء ومدار كما تدل  المناومة".

 22/9/2504، ةالجزيرة نت، الدوح
 
 االئتالف الحالي أو االنتخاباتإما  الخيارينسنوافق على أحد ليبرمان:  .08

ررووض وزيوور ال ارجيووة اإلسوورائيلية أريغوودور ليبرمووان، مسوواء يووو  االثنووين، إمكانيووة تشووكيل : ووور 40عوووو
 ائتالف حكومي بديل، وشدد على أن حزبه سيوارق رند على أحود  يوارين؛ إموا االئوتالف الحوالي، أو

 االنت ابات.
وجاء أنه روي  ول ال الروات حوول الميزانيوة، وتبوادل التصوريحات العلنيوة بوين رئويس الحكوموة بنيوامين 
نتانياهو، وبين وزير المالية يوائير لبيود، قوال رئويس "يسورائيل بيتينوو" إنوه روي "عصور الهوزة األمنيوة روي 

 لى أي تغيير".الشرق األوسد رإن إ ارة هزة سياسية أمر غير مسؤول. لن نوارق ع
 22/9/2504، 48عرب 

 
 عبر من حرب غزة أربعوزير الجيش اإلسرائيلي األسبق: حماس لم تهزم بالمعركة و  .09

قووال وزيوور الجوويش اإلسوورائيلي األسووبق موشووي آرنووز إن "الحوور  علووى : ترجمووة صوو ا –النوودس المحتلووة 
إلمكووان ردع إرهووابيين قدوواع غووزة لوو  تهووز  حركووة حموواس وأنووه حووان الوقووت لووت ه  إسوورائيل أنووه لوويس با

 كحماس التي تعد العدة استعدادا للمواجهة النادمة".
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عبوور مست لصووة مووون  4وعوودد آرنووز رووي منالوووة لووه نشوورتها صوووحي ة "هووآرتس" العبريووة صووباح الثالثووواء 
الحر  أولها أن "هزيمة حماس والمن مات العنائدية ليس سوهال، رمبوادت ت ديدهوا قائموة علوى مودار 

بحتمية النصور، وأن إيمانهوا غيور قابول للتغيور ولون توردعه   وربة عون مواصولة مئات السنين وتؤمن 
 نشاداته .

وأشار إلى أن "العمليات السابنة ري النداع ل  تردع حماس من استئناف الحر  ريما نوى إلى أنه من 
 على لبنان ردعت حز  هللا عن النيا  بحر  جديدة". 2002ال دأ الت كير أن حر  

أن العبوورة الثانيووة تتمثوول رووي أن " دوور صووواريء الندوواع أكبوور موون  دوور األن وواق وتحوودث آرنووز عوون 
ربإمكان الصواريء الدقينة أن تشل دولة بأكملها ري حوين بإمكوان متابعوة  دور األن واق عبور عمليوات 

 حر .محلية ودون التورد دا ل النداع"، مدالباا بتدمير الندرات الصارو ية ري بداية أي 
روي منوع انودالع أي حور  تشومل حمواس وحوز  هللا روي ذات الوقوت  -وروق آرنوز-الثةوتكمن العبرة الث

ويج  الحرص على دوا  رصل الجبهات، ألنه ليس من السهل التوأقل  موع جبهتوي حور  مون الشومال 
 والجنو .

ول وووت إلوووى أن العبووورة الرابعوووة تكمووون روووي االمتنووواع عووون النيوووا  بمعوووارك دويلوووة والتركيوووز علوووى المعوووارك 
والسوووريعة، معلوووالا ذلوووك بووووأن الحووورو  الدويلوووة تزيووود موووون ال وووغد علوووى اإلسووورائيليين وتزيوووود ال اد وووة 
 ال سائر.

 " ونوى وزير الجيش األسبق إلى أن "إسرائيل غير مهيأة للنيا  بحرو  دويلة رالعوال  لون ينت ور دوويالا
 كما قال. 

 23/9/2504(، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا
 
 منطقة سكنية وتجارية ومجمع للوزارات نم على مدخل القدس إلى دو  200تحويل : "الكابينت" .21

صووادق أع وواء المجلووس الوووزاري اإلسوورائيلي المصووغر لشووؤون السووكن "كابينووت السووكن" االثنووين،  :الغوود
دونموا علووى مود ل النوودس المحتلوة موون جهوة الغوور  إلوى مندنووة  222علوى ات واق يووت  بموجبوه تحويوول 

 دحة سحا  ومجمع للوزارات.نا 22سكنية وتجارية تشمل بناء 
وذكورت الننوواة العبريوة الثانيووة أنووه سويت  بنوواء نادحوات السووحا  لالسووت دا  التجواري والمكاتوو  وال نووادق 

 و دمة السياح، ري حين سيشمل المشروع بناء مجمع جديد للدوائر الحكومية.
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زديوواد نسووبة السووياح وأو ووحت الننوواة أنووه تنوورر كووذلك بنوواء أل ووي غررووة رندقيووة جديوودة بهوودف اسووتيعا  ا
الواردين للندس المحتلة، ري حين سيت  تدوير مركز المؤتمرات ري المدينة ليتحوول لمركوز الموؤتمرات 

 األكبر ري "إسرائيل".
وعنوو  وزيوور البنوواء واإلسووكان "أوري أريئيوول" علووى توقيووع االت وواق قووائالا " الحووديث يوودور عوون قوورار هووا  

مون زحوا  إلوى مود ل عصوري وحوديث يليوق بعاصومة إسورائيل يحول المد ل الندي  للندس موع موا ريوه 
 األبدية" على حد زعمه.

 23/9/2504، الغد، عّمان
 
 لجنة الدستور في الكنيست تقر "قانون منع العفو" عن األسرى  .20

أقوورت لجنووة النووانون والدسووتور رووي الكنيسووت امووس قانونووا يحوود موون : لحيوواة الجديوودةا -ة النوودس المحتلوو
ن أسوور  رلسوودينيين أو ت  يووف األحكووا  عوونه ، ويهوودف إلووى زيووادة الت ووييق علووى إمكانيووة "الع ووو" عوو

األسوور  ومنووع اإلرووراج عوونه  رووي إدووار صوو نة سياسووية، أو صوو نة تبووادل. ويحوود النووانون موون صووالحية 
الووورئيس اإلسووورائيلي بموووا يتعلوووق بمووونح الع وووو أو تحديووود محكوميوووة أسووور  أدينووووا بارتكوووا  عمليوووات  ووود 

حكو  عليه  بالمؤبود، ويننول هوذى الصوالحية إلوى المحواك . وبعود إقورار النوانون روي أهداف إسرائيلية وم
اللجنووة سوويعرض علووى الهيئووة العامووة للكنيسووت مووع بوودء الوودورة الشووتوية للكنيسووت إلقوورارى بووالنراءة الثانيووة 

وقدمت مشروع النانون ع وة الكنيست أياليت شاكيد من حوز  "البيوت اليهوودي" المتدورف،  والثالثة.
وأو حت ري تندي  النانون أنه يهدف إلى منع "مبادرات حسن نيوة سياسوية" أو عمليوات تبوادل أسور  

 ري المستنبل.
 23/9/2504، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لتجنيد الجواسيس جديدا   الكترونيا   يطلق موقعا   "الموساد" .22
موقعا الكترونيا جديدا لتجنيود  االثنين ،دلق جهاز الم ابرات اإلسرائيلي الموسادأ :أ ف   -الندس  

الجواسوويس موون  ووالل الدعايووة للعموول الووذي ينووو  بووه رجالووه وذلووك رووي شووريد ريووديو يشووبه ارووال  االثووارة 
وجوواء رووي بيووان لمكتوو  رئوويس الوووزراء بنيووامين نتنيوواهو الووذي يتبعووه الموسوواد مباشوورة ان  الهوليووديووة.

سووبة للمجنوودين المحتملووين الووذين ال يعررووون الهوودف هووو جعوول الوصووول الووى المن مووة اكثوور سووهولة بالن"
 ."المجموعة المتنوعة للو ائف المعرو ة

 23/9/2504، القدس العربي، لندن
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 الموسادفي  االغتياالتوفاة مايك هراري مؤسس وحدة "إسرائيل":  .23

السووابق الشووهير  "موسوواد"أعلنووت وسووائل اإلعووال  اإلسوورائيلية وروواة  ووابد : أ ف   -النوودس المحتلووة 
المكل وووة عمليوووات التصووو ية روووي جهووواز االسوووت بارات  "كيووودون"كووول )مايوووك( هوووراري، مؤسوووس وحووودة ماي

 عاماا. 07ال ارجية، األحد عن 
 23/9/2504، الحياة، لندن

 
 لتطوير النقب لكشيمليار  2: "إسرائيل اليوم" .24

ا بنيوووامين نتنيوواهو الثالثووواء علوووى أع وواء حكومتوووه مشووو سووورائيلييعووورض رئووويس الوووزراء اإل :السووبيل روعا
ا للتصويت عليه، بهدف دع  جنو  الكيان اإلسرائيلي بتكل ة  ل، كجوزء مون  دوة كمليار شوي 2  ما

 الدع  الشاملة عن  العدوان األ ير.
وذكووورت صوووحي ة "إسووورائيل اليوووو " أن ال دوووة الجديووودة ستشووومل بنووواء مستشووو ى روووي مدينوووة بئووور السوووبع، 

رووي الننوو  وتوصوويل  دووود الغوواز الدبيعووي وتدوووير مستشوو ى "سوووروكا"، وتوسوويع مشوواريع االسووتثمار 
ا شق المزيد من الدرق وتن يذ مشاريع مواصالت بنيمة حوالي نصف مليوار  للمندنة. كما تشمل أي ا

نشاء بنية تحتية للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسدة، إ وارة لودع  السوياحة روي عسونالن كشي ل، وا 
 دوية ري النن .بمشاريع سياحية جديدة، والمشاريع ري النر  الب

 23/9/2504، السبيل، عّمان
 
 نمر"ال"من طراز مدرعة  مئتيباإلسرائيلي يتزود  الجيشيديعوت أحرونوت:  .25

قوورر جوويش االحووتالل، وموون بووا  اسووت الص العبوور موون معركووة حووي الشووجاعية رووي غووزة حووين : غووزة
لووواء غوووالني، تعر ووت مدرعووة صووهيونية للتوودمير علووى يوود كتائوو  النسووا  وقتوول ريهووا سووبعة جنووود موون 

مدرعوووة متدوووورة صوووهيونية الصووونع مووون دوووراز "النمووور" التوووي تعووودف مووون أكثووور المووودرعات قووووة  200شوووراء 
 ومتانة.

( إن وزيوور الجوويش يعلووون 9-22وقالووت صووحي ة "يووديعوت احرونوووت" العبريووة الصووادرة اليووو  االثنووين )
اعية"، وأن هوذى ال دوة صادق على  دة الشراء كجزء من الدروس والعبر المست ادة من "كارثة الشوج

 قد تننذ حياة الجنود ري المعارك المستنبلية.
 22/9/2504، المركز الفلسطيني ل،عالم
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 2504يبقي أسعار الفائدة بال تغيير ويخفض توقعه للنمو في  "بنك إسرائيل المركزي" .26

كوان متوقعوا  ري المائة كما 0224أبنى بنك إسرائيل المركزي سعر رائدته األساسي  :محمد عبد العال
يو  االثنين قائال إن الت  ي ين اللذين أجراهما لتكاليف االقتراض ري الشهرين الما يين كانا كاريين 

 لدع  االقتصاد الذي يمر بحالة  عف.
روي المائوة  223إلوى  2024و  ض البنك المركوزي أي وا تنوديرى للنموو االقتصوادي إلسورائيل روي عوا  

أساسا إلى آثار الحر  التي دارت بين إسرائيل وحركة حماس علوى ري المائة وهو ما يرجع  229من 
 يوما ري غزة ري شهري يوليو تموز وأغسدس آ . 40مد  

 ري المائة. 3وهو  2024وترك البنك بال تغيير توقعه لمعدل النمو ري عا  
 22/9/2504، وكالة رويترز لألنباء

 
 از للمهاجرين األفارقةالمحكمة العليا اإلسرائيلية تقضي بإغالق مركز احتج .27

ح رت المحكمة العليوا روي إسورائيل يوو  االثنوين اسوتمرار عمول مركوز احتجواز : حسن عمار -الندس 
محتجووز  ووالل  2000يووت  إبنوواء المهوواجرين األرارقووة ريووه موون دون محاكمووة وأموورت بوواإلرراج عوون نحووو 

رائيلي رووي ديسوومبر كووانون األول وألغووى هووذا الحكوو  إجووراء أقوورى البرلمووان اإلسوو الشووهور الثالثووة المنبلووة.
باحتجوواز المهوواجرين الجوول غيوور مسوومى رووي إجووراء انتندتووه جماعووات حنوووق اإلنسووان بوصوو ه محاولووة 

ريتريا.  إلجبار المهاجرين على مغادرة البالد. ومع   المهاجرين من السودان وا 
ه جماعوات حنووق وأمر الن اة اإلسرائيليون ري حكمه  التاري ي الذي جاء بناء على دعن تنودمت بو

اإلنسوان السوولدات بووإغالق مركووز االحتجوواز المسوومى هولوووت الووذي ارتووتح قبوول عووا  رووي مندنووة جنووو  
 أرريني محتجز هناك. 2000النن . وأمروا أي ا باإلرراج عن نحو 

 22/9/2504، وكالة رويترز لألنباء
 
 لشن حرب جديدة على غزة مام منزل نتنياهو رفضا  أيون يتظاهرون إسرائيل .28
ت واهر عشورات اإلسورائيليين أموا  منوزل رئويس الووزراء اإلسورائيلي بنيوامين نتنيواهو روي النودس  :لندسا

 الغربية الليلة الما ية رر ا لشن الحر  مجددا على قداع غزة.
وبحس  النناة الثانية ري التل زيون اإلسرائيلي رإن اإلسرائيلين الذين ت اهروا ه  من سوكان موا يسومى 

قدووواع غوووزة وقووود دوووالبوا بوووإجراء م او وووات مباشووورة موووع ال لسووودينيين ل وووتح مسوووار مسوووتودنات غوووالف 
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سياسي، كما دالبوا بعد  شن حر  جديدة على قداع غزة، ورتح المعابر التي تربد إسرائيل بالنداع 
عادة إعمار ما دمر ري غزة  الل الحر  اإلسرائيلية األ يرة على غزة.  وا 

 23/9/2504، الدستور، عّمان
 
 تحت خط الفقر "إسرائيل"مليون نسمة من مجمل سكان  0.8اإلحصاء اإلسرائيلي: دائرة  .29

يسووتدل موون معديووات رسوومية أن ربووع اإلسوورائيليين رنووراء وأن العوودوان علووى : وديووع عووواودة -الناصوورة 
قداع غزة الذي بلغت كل توه نحوو أربعوة مليوارات دوالر سويزيد دينوته  بلوة روي  ول التنليصوات الكبيورة 

 يات الرراى وال دمات األساسية.ري ميزان
 442200مليووون نسوومة )  220وكشوو ت دائوورة اإلحصوواء المركزيووة عشووية رأس السوونة العبريووة أن هنوواك 

 200مليون نسمة( تحت  د ال نور مون بيونه  أكثور مون  022ألف عائلة( من مجمل سكان إسرائيل )
 الف د ل.

 %22متوسدة الد ل تكون مجبرة على تنليص وتر  السلدة للتأمين الغذائي ري إسرائيل أن العائلة 
من نسبة مشترياتها مون الحاجيوات االساسوية مثول الحليو  واالجبوان وال  وار وال واكوه وال بوز بسوب  
ازدياد غالء المعيشة، محذرة من أن التنازل عن األغذية األساسية مون شوأنه أن يوؤدي لنتوائج صوحية 

  ديرة.
موون السووكان رووي إسوورائيل،  %20لوودا ل الووذين يشووكلون نحووو ودبعووا أكثوور المت ووررين هوو  رلسوودينيو ا

مونه  يعيشوون تحوت  ود ال نور يلويه  اليهوود  %22حيوث تودلل معديوات دائورة اإلحصواء المركزيوة أن 
موووون ال نووووراء رووووي إسوووورائيل( وغووووالبيته  غيوووور من ووووردين بسوووووق العموووول  %22المتوووودينون األصوووووليون )

 ويعتمدون على التمويل الشامل من قبل الدولة.
 23/9/2504، القدس العربي، لندن

 
 ألف مستوطن بالضفة  655ماليين يهودي منهم  6سرائيلي: االحصاء اإل .31

بينوت المعديوات الرسومية لودائرة السوكان والهجورة التابعوة  :ا.ف.  -الحيواة الجديودة  -الندس المحتلة 
 2نة العبريوووة أكثووور مووون لووووزارة الدا ليوووة اإلسووورائيلية أن عووودد اليهوووود روووي إسووورائيل بلوووغ عشوووية رأس السووو

مليون نسمة، علماا أن هذا الورق  يشومل ال لسودينيين  0،2ماليين، ريما بلغ عدد السكان الكلي حوالي 
ووصول عودد المسوتودنين روي ال و ة الغربيوة نحوو  ري الندس المحتلة والسوريين ري الجوالن المحتول.

 ألف مستودن. 200
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نسووومة بيووونه  سوووتة ماليوووين  400أل وووا و 242يوووين ووت اصووويل االحصووواء تشوووير الوووى وجوووود ثمانيوووة مال
عربوووووي بوووووين مسووووولمين ومسووووويحيين  900آالف و 709( ومليوووووون و%74ال ووووا ومئوووووة يهوووووودي ) 202و
 ( بحس  المكت  المركزي لالحصاءات.20،7%)

( ليسووووا ال يهوووودا وال عربوووا، رهووو  %4،3اسووورائيلي ) 400أل وووا و 342واشوووار المصووودر ن سوووه الوووى ان 
دون ديانة او مسيحيين من غير العر . وه  بغالبيته  من المهواجرين اآلتوين  مسجلون على انه  من

من االتحاد السوورييتي السوابق وحصولوا علوى الجنسوية االسورائيلية مون  والل الورابد العوائلي موع قريو  
شووهرا، وهووي وتيوورة مماثلووة لتلووك  22 ووالل  %2،9وقوود زاد عوودد السووكان رووي اسوورائيل حوووالي  يهووودي.

 السنوات اال يرة بحس  هذا التنرير الذي نشر لمناسبة رأس السنة اليهودية. التي سجلت ري
 .2940ألف رلسديني بنوا على ارا يه  بعد انشاء دولة اسرائيل ري العا   220وي   التعداد 

مون النوودس  -ال يحملوون الجنسوية االسورائيلية  -ألوف رلسووديني  290وتشومل هوذى االحصواءات نحوو 
لكون المجتموع الودولي لو  يعتورف مدلنوا بهوذا  2927هوا اسورائيل واعلنوت  ومها روي الشرقية التي احتلت

 ال  .
عامووا، وهووي موون النسوو   24موون االسوورائيليين تنوول اعموواره  عوون  %20،2ول ووت هووذا التنريوور الووى ان 

عامووا  03عامووا للرجووال و 00االكثوور ارت اعووا بووين الوودول الغربيووة. امووا معوودل الحيوواة رووي اسوورائيل رهووو 
 للنساء.

وقال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو: " ألول مرة ري تاريء إسرائيل، يعيش ريهوا أكثور مون 
ماليووين يهووودي. وهووذا العوودد يندوووي علووى أهميووة م وواع ة ن وورا لتوواريء الشووع  اليهووودي رووي النوورن  2

 األ ير"، حس  تعبيرى. 

 23/9/2504، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 في باب األسباطقبرا   25الحرم االبراهيمي ويستنكر هدم  االحتاللالق مفتي القدس يدين إغ .30

أدان الم تي العا  للندس والديار ال لسدينية  دي  المسجد األقصى المبارك سماحة  :بترا –را  هللا 
الشيء محمد حسين قرار سلدات االحتالل اإلسرائيلي إغالق المسجد اإلبراهيمي أما  المصلين 

 ال ميس والجمعة المنبلين بحجج واهية ال تندلي على أحد. المسلمين يومي
قال ان ذلك يحدث ري الوقت الذي تسمح ريه تلك السلدات للمستودنين باستباحة المسجد وساحاته و 

وأروقته ما ي هر توادؤ السلدات الرسمية اإلسرائيلية وتغا يها عن جرائ  المستودنين  د شعبنا 
 ال لسديني ومساجدى وكنائسه.
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قبراا، ري مندنة با  األسباد، مؤكداا أن  20من جان  آ ر؛ استنكر قيا  سلدات االحتالل بهد  
جميع الديانات واألعراف والنوانين تحر  المس بحرمة النبور، داعياا إلى وقف جميع هذى االنتهاكات 

 والتي تؤجج الصراع ري المندنة.
23/9/2504الرأي، عمان،   

 
 "الكنيست" لتأمين االقتحاماتبـمطالبات " و األقصى"يقتحمون  ستوطنونوممجندات  :األقصى مؤسسة .32

من حملة جديدة من  22/9/2024ري بيان لها االثنين ” مؤسسة األقصى للوقف والتراث“حذفرت 
االقتحامات للمسجد األقصى من قبل االحتالل االسرائيلي ريما ُيعرف بموس  األعياد اليهودية والتي 

عنصراا إحتاللياا اقتح  ودنس المسجد األقصى، )ما بين  242أن نحو  وأرادت ثاء،تبدأ يو  غدع الثال
مجندة من مجندات االحتاللي بلباس عسكري،  72( من بينه  22:00والساعة  7:30الساعة 

اقتحمت األقصى من جهة با  المغاربة بشكل جماعي، وبحراسة مشدد من قوات االحتالل، حيث 
أحداها تمركزت عند صحن قبة الص رة والثانية عند البوائك الغربية توزعت الى ثالث مجموعات 

والثالثة ري المندنة الشرقية، قريباا من با  الرحمة، وتندمت كل مجموعة مجندة تند  الشروحات عن 
 تاريء الهيكل المزعو .

 40وأ ارت المؤسسة أن هذا االقتحا  تزامن مع اقتحما  مجموعة من المستودنين عدده  
لة ري أنحاء مت رقة من األقصى يتندمه  أحد الحا امات، ريما اقتح  مست ودنا، ن موا جولة مدوف
إسرائيليا  من مجموعة مرشدين يتكلمون اللغة العبرية ، تمركزوا قريبا من مندنة الكأس  22نحو 

 والمصلى المرواني.
النساء من د وله، مما ري الوقت ن سه منعت قوات االحتالل المتمركزة عند بوابات االقصى أغل  

ا درهن للرباد عند مدا ل األقصى، وبالذات عند با  حدة والمجلس، ريما احتجزت أغل  
البداقات الش صية للرجال عند د وله ، ويتواجد ري األقصى المئات من المصلين الذين اعتلت 

االقتحمات أصواته  بالتكبير دون اننداع، وتسود األقصى حالة من الغ   الشديد على تكرار 
 لالقصى.

هذا وكانت شردة االحتالل أعلنت عن ترتيبات أمنية  اصة بمناسبة األعياد اليهودية التي تبدأ 
مراسيمها الثالثاء بما ُيعرف عيد رأس السنة العبرية، وأرادت بيانات صادرة عنه أن اقتحامات 

لهيكل المزعو  قبل أيا  المستودنين لألقصى ستتكثف ري هذى األيا ، ريما كانت أعلنت من مات ا
، كما أن لجنة 24/9/2024و23عن يوميات اقتحامات األقصى ومنها يومي الثالثاء واألربعاء 
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الدا لية ري الكنيست أوصت ري اجتماع لها قبل نحو ثالثة اسابيع عن تدابير  اصة لتأمين 
 ال صوص. تعند اليو  جلسة أ ر  بهذاو اقتحامات المستودنين  الل األعياد اليهودية، 

22/9/2504مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 واقع رياض األطفال في المخيمات الفلسطينية في لبناندراسة لـ"شاهد":  .33

عة أصدرتها جهات م تصة، واقع رياض أد ال  :بيروت كش ت دراسة ميدانية جديدة موسف
  ، وأه  ال دد والبرامج لهذى الرياض.ال لسدينيين ري لبنان، وما هي التحديات الراهنة، واحتياجاته

وصدرت الدراسة التي تحمل عنوان: "واقع رياض األد ال ري الم يمات ال لسدينية ري لبنان: دراسة 
"، عن كلف من المؤسسة ال لسدينية لحنوق اإلنسان "شاهد"، ومنرفها بيروت، 2024–2023ميدانية 

 صور.والوق ية اإلنسانية ل"غاثة والتنمية، ومنرفها 
من إجمالفي رياض األد ال، أن تحصي  %90شملت عينتها أكثر من التي استداعت الدراسة، و 

رو ة أد ال، موزعة على كارة الم يمات والتجمعات، وتصدر م يما البداوي ونهر البارد عدد  44
اد رياض. وبدأ إنشاء الرياض بداية سبعينيات النرن الما ي، وازد 9كل م ي  بالرياض، حيث يوجد 

 .رو ة 22، حيث ت ف تأسيس 2999و 2990عددها بشكل الرت بين سنتي 
من الرياض ال لسدينية ري لبنان تتبع لجمعية مسجلة قانونياا ري مديرية  %24وأ هرت الدراسة أن 

منها ليست  %72الشؤون السياسية والالجئين، أي مسجلة ري وزارة الدا لية والبلديات اللبنانية، ريما 
تنو  بحك  األمر الواقع ري الم يمات. وأشارت الدراسة إلى أن تسجيل رياض األد ال  مسجلة، وهي

 ليس باألمر السهل ري لبنان،  صوصاا ريما يتعلق بالالجئين ال لسدينيين.
من رياض األد ال مملوكة لمؤسسات إما للرو ة ن سها، أو للجمعية  %70وت هر الدراسة أن 

 مشغول دون إيجار. %2مستأجرة، و منها %24التي تعمل  منها، وأن 
من الرياض تعمل  %40تعاني مع   الرياض ال لسدينية ري لبنان من  يق المساحات؛ حيث أن و 

 %2، و2  400-300منها يشغل مساحة ما بين  %22، ريما نجد 2 300-200ري مساحة بين 
كثر من ألف ، ويوجد رند ثالث رياض تشغل مساحة أ2  400-400منها يشغل مساحة ما بين 

 متر مربع.
كما أن السالمة العامة لألد ال والندرة الجسمانية له  تتدل  أن تكون رياض األد ال مكونة من 
دبنة واحدة أو دبنتين كحد أقصى. لكن هذا األمر ليس متوارراا ري رياض الم يمات ال لسدينية، 
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من دبنة واحدة،  %44منها تتكون من ثالث دبنات، ورو ة واحدة من أربع دبنات، و %22رو
 من دبنتين.  %32و
من  %24تعاني مع   الرياض ال لسدينية ري لبنان من  يق المساحات؛ حيث تنل مساحة نحو و 

، وهي مساحات صغيرة جداا لجهة مراعاة الجوان  2 22بمساحة  %37، و2 22الغرف عن 
 30-20تحوي ما بين  من الغرف الص ية %04التربوية والصحية والن سية، مع اإلشارة إلى أن 

د الا، والمعدل الوسدي ألعداد  24724د الا. ويبلغ المعدل الوسدي ألعداد األد ال ري الرياض 
دا ل الغررة الص ية الواحدة؛ مع اإلشارة إلى أن العدد النموذجي لألد ال ري  2324األد ال بو 

الص ية ال تتورر ريها المساحة د الا ومعلمتان، غير أن مع   الغرف  24الغررة الص ية الواحدة هو 
 الكارية لهذا العدد، وال يوجد ريها إال معلمة واحدة.

وأشارت الدراسة إلى أنه ال توجد جهة مت صصة رسمية لبنانية أو رلسدينية ت ع مناهج تربوية أو 
تعليمية قائمة على أسس علمية صحيحة، كما أن دور اليونيسف  عيف. واألمر متروك لكل 

من الرياض ال لسدينية على المناهج المعدة من  %29اض األد ال. وتعتمد نحو رو ة من ري
 42على منهج مند  من اليونيسف. وذكرت  %2ت تار منهاجها من دور نشر، و %30مشرريها، و

رو ة أنها تمتلك وسائل اإلي اح. ومن أبرز األنشدة الالص ية التي تندفمها الرياض لألد ال 
 (.%22(، والحاسو  )%09) (، والريا ة%93الرس  )

وتشير الدراسة إلى أنه وري  ل غيا  التمويل الكبير للبرامج التربوية ري الرياض، سواء من قبل 
األونروا أو الدولة اللبنانية أو المن مات الدولية، رإن ذلك يدرع إدارتها إلى االعتماد على األقساد 

 47400إلشارة إلى تكل ة الكت  تبلغ نحو منها على األقساد. مع ا %44بشكل كبير، حيث تعتمد 
 40000( للرو ة األولى، و$34ل.ل. )نحو  43000( لمرحلة الح انة، و$32ل.ل. )نحو 
( للرو ة الثانية. ويبلغ معدل التكل ة السنوية لننل الد ل ال لسديني من الرياض $39ل.ل. )نحو 

من الرياض ال يتورر  %40 (. وتجدر اإلشارة إلى أن أكثر من$00ل.ل. )نحو 229000نحو 
 لديها وسائل ننل  اص بها.

22/59/2504بيروت، )شاهد(،  -المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان   
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 بسبب العدوان من معظم الخدمات األساسية محرومونغزة مواطنو جنوب قطاع  .34

تمرار اننداع ال تزال منادق واسعة من شرق مدينتي  ان يونس وررح، تعاني جراء اس محمد الجمل:
 دمات أساسية، ومن أبرزها  دمتا الهاتف األر ي واإلنترنت، والكهرباء، إ ارة إلى مشاكل ري 

 إيصال مياى الشر  لبعض المنادق.
ررغ  مرور نحو شهر على انتهاء العدوان اإلسرائيلي على النداع، رإن شركات ال دمات ال تزال 

بشبكاتها، جراء شح المواد، وعد  سماح االحتالل  عاجزة عن إصالح األ رار الكبيرة التي لحنت
 بإد ال معدات للنداع.

ويعاني آالف الموادنين من سكان بلدتي الشوكة و ربة العدس شرق مدينة ررح، وقر  شرق  ان 
 يوماا. 40يونس، من اننداع كامل ري  دمتي الهاتف واالنترنت منذ أكثر 

ري قداع غزة متوق ة منذ مدة، بسب  منع  وكانت مصادر مدلعة، أكدت أن إصالح الهواتف
 ة.االحتالل إد ال كوابل للشرك

أما مياى الشر ، رال يزال موادنون من شرق المدينة،  اصة ممن يعتمدون على مياى تست رج من 
آبار  اصة، يواجهون مشكالت كبيرة، بسب  تدمير شبكات المياى الواصلة إلى منازله ، وكل ة 

 يتدلبها إعادة ترمي  الشبكات. اإلصالح العالية التي
23/9/2504األيام، رام هللا،   

 
 شرق القدس بالمصادرةراض مهددة أيطردون مقاولين اسرائيليين من  المقاومة الشعبية نشطاء .35

تمكن نشداء ري المناومة الشعبية من درد  ،عبد الرحمن يونس ،محمد ابو الريش -الندس 
ة المدنية االسرائيلية من مندنة )ا  الش الي  ( الواقعة بين بلدتي المناولين االسرائيليين و باد االدار 

ابوديس والعيزرية شرق الندس، بعدما تواجدوا بهدف االستدالع الميداني على م دد بناء مساكن 
للبدوا المزمع تهجيره  من االرا ي التي يعيشون عليها منذ عشرات السنين، وذلك لتن يذ الم دد 

ما يعرف بوم دد )الندس الكبر (، والذي يسعى ل   ارا ي من شرق الندس  ( اوe1االستيداني )
 وصوال الى البحر الميت للسيدرة االسرائيلية.

وكان المناولون االسرائيليون يرارنه   باد من االدارة المدنية االسرائيلية ح روا للمكان بهدف 
ي بلدة ابوديس وت  مصادرتها بعد الكشف الميداني على االرا ي التي تعود ملكيتها باالصل الهال

 .2927عا  
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، الى ان المناومة الشعبية "الندس دوت كو "المناومة الشعبية محمد حسن مدر لو بواشار النيادي 
علمت بح ور المناولين االسرائيليين بررنة االدارة المدنية وه  يحملون  رائد البناء، التي من 

يل البدو من االرا ي التي يعيشون عليها ، "اال اننا منعناه  المنرر ان يبدأوا بتن يذها قريبا، وترح
 من البناء ري الموقع وقمنا باالستحواذ على عدد من ال رائد التي يملكونها ومزقناها امامه ".

22/9/2504القدس، القدس،   
 
 " لدعم طلبة المدارس في قطاع غزةاليونيسيف"بنك فلسطين" يوقع اتفاقية مع " .36

من مة األم  المتحدة للد ولة واألمومة "اليونيسيف" وبنك رلسدين ات اقية لدع  دلبة  وقعت: را  هللا
المدارس ري قداع غزة، وذلك من  الل تبرع البنك بحوالي عشرة آالف حنيبة مدرسية وأل ي زِي 
وحذاء للدال  المت ررين من توابع الحر  على قداع غزة وذلك بالتزامن مع رترة العودة إلى 

 وبدء ال صل الدراسي.  المدارس
أكد هاش  الشوا، رئيس مجلس اإلدارة والمدير العا  لبنك رلسدين، بأن أولويات البنك بعد الحر  و 

 .على غزة هي الدلبة الذين ت رروا جراء النصف وهد  البيوت ورندوا الكثير من ممتلكاته 
ر أميركي، لتغدي تكاليف دوال 224،000وتبلغ مساهمة البنك بمشروع دع  دلبة المدارس قيمتها 

المساعدات المندمة للدلبة من أجل العودة للمدارس التي بدأتها وزارة التربية والتعلي  العالي 
 واليونيسيف.

23/9/2504األيام، رام هللا،   
 
 قبالة شواطئ غزة صيادين أربعةاالحتالل يعتقل  .37

ادين كانوا على متن قاربه  قبالة اعتنلت قوات البحرية اإلسرائيلية، مساء يو  االثنين، أربعة صي
 سواحل الزوايدة ري المندنة الوسدى بنداع غزة.

ميل من غزة، وهي  من المندنة  424وقالت مصادر أمنية رلسدينية إن االعتنال جر  ري مسارة 
 أميال حس  ات اق وقف إدالق النار. 2المسموح للصيادين بصيد األسماك ريها، وتبلغ 

 لبحرية اإلسرائيلية ننلت الصيادين األربعة إلى ميناء أسدود اإلسرائيلي.وأ ارت المصادر أن ا
22/9/2504، فلسطين أون الين  
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 ويعتقل عددا  من المواطنين والبيرة ونابلس وجنين وأريحا هللاالخليل ورام االحتالل يقتحم  .38

  ري محار ات موادناا  الل عمليات ده 22"األيا ": اعتنلت قوات االحتالل، أمس  -محار ات 
 ال ليل ورا  هللا والبيرة ونابلس وجنين وأريحا. 

وأراد نادي األسير ال لسديني أن اعتنال الموادنين تزامن مع عمليات ده  وت تيش ري منازل 
وري محار ة أريحا، اعتنلت قوات االحتالل  الل عملية ده  عائالته  باست دا  الكال  البوليسية، 

 وت تيش ري قرية الج تلك موادنا واستولت على مبلغ من المال وهواتف ننالة وسيارة تعود للموادن.
23/9/2504األيام، رام هللا،   

 
 "داعشبتهمة االنضمام إلى " حيفا من االحتالل يحاكم فلسطينيا   .39

و  االثنين ي، 40ائيلية ري مدينة حي ا شمال رلسدين المحتلة عا  أدانت محكمة إسر : الناصرة
بتهمة "المشاركة ري تدريبات  ( شابا رلسدينيا يدعى أحمد عماد شربجي من سكان أ  ال ح 9|22)

 الدولة اإلسالمية، ومغادرة البالد بصورة م ال ة للنانون". تن ي عسكرية ممنوعة لحسا  
دريق تركيا، حيث ان   إلى  لمدان توجه إلى األرا ي السورية عنوجاء ري الئحة االتها  أن "ا

 شارك ري تدريبات وعمليات مسلحة مح ورة هناك".و  ، تن ي  الدولة اإلسالمية
وكانت مصادر أمنية إسرائيلية أشارت إلى ان ما  نحو عشرة من رلسدينيي الدا ل إلى تن ي  

 ش"."الدولة اإلسالمية" المعروف إعالميا باس  "داع
22/9/2504، قدس برس  

 
 ليست معاداة للسامية اإلسرائيليةأردوغان: انتقاد المجازر  .41

قال الرئيس التركي، رج  دي  أردوغان، إن انتناد المجازر : نيويورك/مصد ى كلش/األنا ول
 التي تنو  بها إسرائيل وانتهاكها لحنوق اإلنسان واالست  اف بحياة البشر، ليست معاداة للسامية.

كلمة له أما  مجلس العالقات ال ارجية بمدينة نيويورك، الذي يعتبر من أه  مؤسسات ال كر  وري
والرأي ري الواليات المتحدة األمريكية، أ اف أردوغان، أن بعض وسائل اإلعال  تستهدف تركيا، 

 بمجرد انتنادها قتل إسرائيل لألد ال األبرياء ري الشرق األوسد.
ق ية رلسدين ليست ق ية ال لسدينيين رند، بل ق ية جميع المسلمين وأراد الرئيس التركي، أن 

على وجه األرض، وأنها تعتبر األزمة الرئيسية للعديد من األزمات والن ايا ري المندنة، وحلها 
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يؤدي لحل م تلف األزمات، وأن إسرائيل ل  تتجن  الحرو  واإللناء بشعبها وبشع  المندنة ري 
 لك.ال در، رغ  علمها بكل ذ

وقال أردوغان إن "ياردة معاداة السامية أصبحت وسيلة للهجو  على تركيا وعلي أنا ش صيا، وعلى 
وزرائي والمسؤولين ري البالد، تركيا ل  تت ذ موق ا عنصريا على مدار التاريء، تركيا دائما وق ت 

 بجان  الم لو ، ومدت يدها إلى اليهود عندما تعر وا لل ل ".
كي على رغبة بالدى ري إحالل السال  ري الشرق األوسد، وأن تركيا تسعى ري وأكد الرئيس التر 

 م تلف االتجاهات من أجل تحنيق ذلك.
وتابع الرئيس التركي حديثه قائال: "نحن عندما نن ر إلى رلسدين ال ن رق بين منسو  لحماس أو 

العراق ال ن رق بين سني غيرها، ال نن ر إلى كونه غربيا أ  ال، وبن س المندق عندما نتعامل مع 
يزيدي وغيرى، وكذلك ال ن رق بين علوي وسني ري سوريا،  وشيعي ومسيحي، أو بين كردي وعربي وا 
نحن نن ر للجميع من وجهة ن ر إنسانية ال غير، لو تعرض مسل  ل ل  رتركيا ستنف بجانبه، كما 

 مع اليهودي والمسيحي لو تعرض ألذ  أي ا".
23/9/2504، رأي اليوم، لندن  

 
 يؤكد دعم بالده للقضية الفلسطينية العاجرئيس جمهورية ساحل  .40

، دع  بالدى للن ية ال لسدينية. أمسأكد رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا،  :ورا–أبيدجان 
وكلف الرئيس واتارا الس ير ال لسديني عوض ي لف، لد  استنباله لمناسبة انتهاء مهامه، بننل 

محمود عباس، معبرا عن شجبه وألمه لما حصل من اعتداء إسرائيلي على قداع  تحياته الى الرئيس
حل للن ية  إليجادغزة مؤ را، واستهجانه للموقف الدولي الصامت الذي ال يبذل الجهد الكاري 

 ال لسدينية.
ي وأثنى على حسن أداء س ارة رلسدين والس ير  الل ال ترة السابنة،  صوصا الدبلوماسية الهادئة الت

 ميزت عمل الس ير.
وننل ي لف للرئيس واتارا تحيات الرئيس محمود عباس، معبرا عن امتنانه وشكرى للرئيس العاجي 
ولحكومته على الرعاية والح اوة التي ح ي بها  الل رترة مهامه، وعلى دع  الكوت دي وار ووقورها 

 دوما الى جان  الحق ال لسديني ري اقامة الدولة ونيل االستنالل.
وري وقت سابق، أقامت وزارة ال ارجية االي وارية ح ل عشاء على شرف الس ير لمناسبة انتهاء 
مهامه ري الكوت دي وار، وأشار الوزير االي واري ري كلمته الى دع  بالدى للشع  ال لسديني وحنه 
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وا ري قداع ري تنرير المصير واقامة دولته المستنلة، وقد  تعازيه باس  الحكومة لل حايا الذين سند
غزة وتمنياته بالش اء العاجل للجرحى، ومن ث  قا  بتنليد وسا  برتبة قائد ريلق الشرف وهو أعلى 

 وسا  ري "الكوت دي وار"، للس ير عوض ي لف.
23/9/2504، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 قرار عربي حول القدرات النووية اإلسرائيلية مشروعسفير الكويت لدى النمسا:  .42

كونا: قال س ير الكويت لد  النمسا وممثلها الدائ  لد  المن مات الدولية ري ريينا صادق  – ريينا
معرري: إن المجموعة العربية ستند  مشروع قرار حول الندرات النووية اإلسرائيلية لدرحه رسميا 

 .أمسنا للمؤتمر العا  للوكالة الدولية للداقة الذرية التي اندلنت ري ريي 40 ¯ال  الل الدورة 
23/9/2504، السياسة، الكويت  

 
 قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة 33 يسيرالهالل األحمر الكويتي  .43

 أمسكونا: أعلن نائ  رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل األحمر الكويتي أنور الحساوي  -الناهرة 
 زة.شاحنة تابعة للجمعية محملة بالمساعدات االنسانية والدبية الى قداع غ 33توجه 

وقال الحساوي ري تصريح الى "كونا" ان تلك المساعدات التي تند  للشع  ال لسديني امتداد 
 للبرنامج االنساني الذي تن ذى الجمعية بتوجيهات سامية من سمو أمير البالد الشيء صباح األحمد.

دن  300آالف عبوة غذائية بحمولة  20وأو ح الحساوي أن الشاحنات الكويتية تحمل على متنها 
دنا من االدوية والمستلزمات الدبية المندمة من  220و مسة آالف حنيبة مدرسية ا ارة الى 

الشع  الكويتي لدع  األشناء ال لسدينيين ري قداع غزة والتعبير عن استمرار برامج الجمعية 
 االنسانية للشع  ال لسديني.

يات الجراحية والرعاية الدبية واللواز  وأ اف أن النارلة محملة بالمستلزمات الدبية ال رورية للعمل
الصحية مشيرا الى ان الجمعية الكويتية الدبية ستعمل على توزيع األدوية والمستلزمات الدبية على 

 المستش يات ري قداع غزة بالتعاون مع وزارة الصحة ال لسدينية.
مر ال لسديني على وقال الحساوي ان المواد الغذائية سيت  توزيعها بالتعاون مع الهالل االح

 المت ررين ري مراكز االيواء والمنادق التي يتواجدون ريها.
23/9/2504، السياسة، الكويت  

 



 
 

 

 

 
           30ص                                     3349 العدد:     23/9/2504 الثاءثال التاريخ:

 

 بيكو جديد -عن األسد ومشروعه سايكس  بالتخلي "إسرائيل" "أقنع"للبواني "الحياة": ا .44
مع إسرائيل كشف المعارض السوري، كمال اللبواني، عن  دة بحثها : شحادة آمال-الندس المحتلة 

"تهدف باألساس إلى تغيير السياسة الدولية تجاى األزمة السورية، بما ي من اقامة سورية الجديدة 
على منادق جغرارية محاذية إلسرائيل يديرها ن ا  جديد يكون إلسرائيل دور ري إدارتها ومساندتها. 

ستنبل، الذي ستبدو ريه بالدنا والهدف ان تتحول هذى المنادق الجغرارية المحررة نموذجاا لسورية الم
 نواة الدولة الشامية الح ارية، التي تعيد أمجاد الما ي العتيق".

ال دة، ورق اللبواني، ستعرض ري الواليات المتحدة ري غ ون شهرين، كمشروع مشترك بين 
ن المعار ة، ويمثلها اللبواني، وبين إسرائيل وبح ور ممثلي دول أ ر . وورق ما عرض اللبواني م

دويلة وري مركزها اقامة دولة واحدة لها صيغة  أشهرت اصيل عنها رند تمت مناقشة هذى ال دة منذ 
اتحادية وينول: "هناك مكون السنة ومكون العلويين والدروز. باإلمكان إقامة برلمانين واحد يحدد 

ثل الدررين، ألنه من كبرلمان يحك  هوية الدولة وسووياستها ال ارجية وبرلمان يعتمد البرنامج بحيث يم
الصع  اليو  منووع االنتنا  وس ك الدماء ألننا ذاهوووبون نحو إبادة عرقية وبما ان العال  متجه نحو 
العولمة رالحاجة تتدل  اقامة مووشروع عا  للووشرق األوسد كنوع من انواع االتحوادات على ان ننشئ 

تدبينه على كل الدول. رإذا ن رنا من حولنا نووجد دا ل كل دولة نموووذجاا م تل اا لهذا التعايش يمكن 
 لبوونان يهتز واألردن يهتز وكذلك سورية والعراق، وهذا يتدل   لق مسار آ ر وم تلف".

وال يستثني اللبواني حز  البعث السوري من هذا المشروع، بل ينول انه يمكن االت اق مع قاعدة 
بعاد بشار األسد عن الن ا . كيف  بأية الن ا  وعند ص نة معه  شرد استئصال رأس الن  ا  وا 

درينة  ه  يدركون كيف يت لصون منه ربما باالننال  او باإلبعاد او بات اق معه، المه  استئصال 
رأس الن ا ، بما ي من ان يكون الو ع من بداا ري الن ا  ونحن جاهزون وأقوياء وهكذا نكون 

، عندها رند يمكن اقناع المتدررين بالعودة ومن نحن النوة األكبر، ري حال توصلنا الى ات اق
 يررض نحاربه.

ال ي شل كل شيء. تصوري   إذاوورق اللبواني ال بد إلسرائيل من ان تشارك ري ادارة هذى المندنة وا 
ذا ذهبت إسرائيل وحدها  ذهبت انا وحدي الى الواليات المتحدة ستنول لي لك عدو وهو إسرائيل وا 

ي المعار ة السورية. وعليه لن يت  اي تند ، وهذا هو دارع اي اا لتوجهي سينولون لها لك عدو وه
 الى إسرائيل لالت اق على هذى ال دة.

ررض اللبواني الحديث عن م مون االجتماعات الرسمية مع المسؤولين السياسيين وقال ان هذى 
را وحي ا". وي يف االجتماعات سرية، ولكن بالنسبة للجوالن رأ  ان مشكلتها كمشكلة "الندس ويا
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"يمكن است دا  الجوالن كحدينة للسال  وليس ساحة حر . غير مه  العل  الذي يررع على الجوالن 
المه  درينة است دا  المندنة. بالنسبة إلي يوجد الجئون يج  ان يعودوا وبالنسبة إلى إسرائيل 

بل شراكات تنا  ري  واقتصادي". وقال:" انا ال اريد رتح حر  أمنىتتعامل مع األرض كعنصر 
 الجوالن وحدائق ومستش يات ومشاريع كلها تكون م توحة اما  اللبنانيين وال لسدينيين والجميع".

ينول:" الشع  اليهودي يكابر ألننا ل  ن تح له ابواباا ا ر   اإلسرائيلي-العربيوعن مسألة الصراع 
لح، ريما الدول العربية ال حكيت معه عنل ومندق ومصا إذاواليهود شع  ذكي وعندى مؤسسات 

عنل وال مصالح لها. هنا )ري إسرائيل( ناس يسمعون للشع  وتوجد مؤسسات وعندما تتحدث معه  
 حول مصالح ممكن ان تصل الى نتائج".

23/9/2504، الحياة، لندن  
 
 إلغاء لقاء بين أردوغان ووفد يهودي في نيويورك .45

نرر أن يجمع الرئيس التركي رج  دي  أردوغان بورد ُألغي لناء، كان من الم: نيويورك و األنا ول
 المؤتمر اليهودي العالمي الذي يرأسه رجل األعمال رونالد ستي ن لودر االثنين ري مدينة نيويورك.
وورنا للمعلومات التي ت  الحصول عليها من مصادر ري الرئاسة التركية، رإن اللناء ألغي بسب  

 عد اللناء الذي دلبوى ري وقت سابق.دل  الورد صباح االثنين تغيير مو 
وكان من المنرر أن يستنبل أردوغان االثنين ورد المؤتمر اليهودي العالمي ري رندق "ذي بنينسوال"، 
إال أن مسؤولين ري المؤتمر دلبوا تغيير التوقيت أو يو  اللناء، وبسب  كثارة برنامجه، ودل  تغيير 

 لرئيس التركي من إعداء موعد آ ر الستنبال ولناء الورد.الموعد ري اللح ات األ يرة، ل  يتمكن ا
22/9/2504، "20موقع "عربي   

 
 المغرب: مصممون على تقديم مشروع إلدانة "نووي إسرائيل" .46

قال مندو  المغر ، لد  الوكالة الدولية للداقة الذرية، محمدي علي، إن بالدى : األنا ول –ريينا 
للوكالة الدولة للداقة  40الو مجموعة العربية للمؤتمر العا  مصممة على تندي  مشروع قرار من ال

 الذرية، المنعند حالياا ري ريينا، يدين الم ادر والندرات النووية اإلسرائيلية.
إسرائيل بل يدالبها رند باالمتثال لن ا  ال مانات الشاملة للوكالة"،  ال يعاديول ت إلى أن "المغر  

 وكالة بدورها بشكل كامل ورعال ري هذا المجال.مؤكداا على أهمية أن تنو  ال
22/9/2504، "20موقع "عربي   
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 مليون لاير 7.0لغزة بقيمة  سعوديةمساعدات  .47

وجه وزير الدا لية المشرف العا  على حملة  اد  الحرمين الشري ين إلغاثة الشع  : الرياض
 مليون لاير. 724هالي غزة بنيمة غزة األمير محمد بن نايف بتأمين حلي  أد ال ودقيق ألبال لسديني 

مليون لاير لتأمين حلي  لألد ال يت  توزيعه بالتنسيق مع وزارة الصحة  3274وسُي صص مبلغ 
مليون لاير لتأمين الدقيق  3274ال لسدينية ومستش يات األد ال ري قداع غزة، ريما سي صص 
ن اعتماد هذين المشروعين يأتي وتوزيعه على أهالي النداع. وأرادت وكالة األنباء السعودية بأ

استكماالا لبرامج ومشاريع إغاثية ن ذتها الحملة ألهالي النداع للت  يف عليه  من ودأة الحصار 
والعدوان اإلسرائيلي، إذ وزفعت الحملة  الل األيا  الما ية آالف السالل الغذائية، وعبوات الدقيق 

 تجمعات ري المدارس ومنادق اإليواء األ ر .على سكان منادق عدة ري النداع وعدد من مواقع ال
23/9/2504، الحياة، لندن  

 
 ينظم مزادا  خيريا  لتمويل حملة "نصرة غزة" القطرياألحمر  الهالل .48

ين   الهالل األحمر الندري مزادا  يريا كبيرا  من حملة "نصرة غزة" وذلك يو  الجمعة المنبل، 
 مساء ري الحي الثناري "كتارا". 9:30حتى الساعة  7:30سبتمبر الجاري من الساعة  22الموارق 

 2024وتت من رنرات المزاد عرض مجموعة متنوعة من السيارات والدراجات النارية موديل 
 العالمية،سيارة رارهة من أشهر الماركات  24عليها بين المشاركين، ومن  منها  للمزايدة 2023و

هي عبارة عن ثالث قدع كاملة من كسوة الكعبة و  بمال،باإل ارة إلى معرو ات ن يسة ال تندر 
 المشررة المدرزة ب يود الذه .

يأتي هذا المزاد ري إدار الحملة اإلنسانية التي أدلنها الهالل قبل أكثر من شهرين من أجل دع  
األشناء ري قداع غزة الذين ت رروا من العدوان اإلسرائيلي الغاش  .. وعن  انتهاء العدوان، انتنلت 

ة نصرة غزة من مرحلة اإلغاثة إلى مرحلة إعادة اإلعمار، حيث شرع مكت  الهالل األحمر حمل
الندري ري قداع غزة على ال ور ري أعمال إعادة اإلعمار واستكمال المشروعات التي كانت ررق 
الهالل تباشر تن يذها قبيل األزمة، باإل ارة إلى حصر األ رار الكلية والجزئية التي لحنت ببعض 

و اصة ري قداعات الصحة والتعلي  والمياى واإلصحاح من أجل  بال عل،لمشروعات المنتهية ا
 إصالحها وا عادة تأهيلها ل دمة أبناء النداع.

23/9/2504، الشرق، الدوحة  
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 "واقع وتحديات الصم في العالم العربي.. غزة نموذجا  "تعقد ملتقى  "الجزيرة" .49

كة الجزيرة اإلعالمية بالتعاون مع مؤسسة قدر ال يرية اليو  عندت شب: الدوحة - أسامة أبو الرُّ 
االثنين ري العاصمة الندرية الدوحة ملتنى "واقع وتحديات الص  ري العال  العربي.. غزة نموذجا"، 

 وذلك بمناسبة األسبوع العالمي للص .
بعنوان  -جزيرة من سلسة "تحت المجهر" التي تنتجها قناة ال-وعرض  الل المهرجان ريل  وثائني 

 "أقو  من الكال "، يتحدث عن و ع الص  ري قداع غزة.
22/9/2504، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 "رابعة"و "غزة"الشرطة المغربية تحقق مع ناشطة حقوقية بسبب شارتي تضامن مع  .51

:   عت حنوقية مغربية أمس األول األحد لتحنيق من درف الشردة يالسوس مصع  -الرباد 
ينة مراكش امتد لنحو ساعة من الزمن، وذلك على  ل ية شارتين ت امنيتين مع كل من المغربية بمد

كانت ت عهما الناشدة ، قداع غزة، وأ ر  مع  حايا رك اعتصا  ميدان رابعة العدوية بمصر
 على واجهة سيارتها.

سرائيلية ورر ت الحنوقية الشهيرة بدراعها عن الن ية ال لسدينية وتبنيها لمنادعة المنتوجات اإل
إزالة الشارة الت امنية مع قداع غزة بعدما أ برها الشردي أن ليس لها الحق ري أن تعلق تلك 
الشارة، م ي ا: "نحن كلنا رلسدينيون، ويج  أن تزيلي تلك الشارة". وأما  ررض الولوس ت  اقتياد 

ة والعملية، الحنوقية إلحد  م ارر الشردة، وهناك   عت ألسئلة دقينة حول حياتها الش صي
 وأ ر  حول انتماءاتها السياسية.

23/9/2504القدس العربي، لندن،   
 
 مراقب في قطاع غزة لمراقبة "اإلعمار" 055نحو  لنشرتخطط  األمم المتحدة: هآرتس .50

دال  األمين العا  لألم  المتحدة بان كي مون، أمس بو" رورة و ع حد : ك اح زبون -را  هللا
ائ "، محذرا من أن "المتبرعين لن يهبوا دائما إلعادة إعمار مكان يجري لتدمير قداع غزة بشكل د

ويعمل مبعوث األم  المتحدة ال اص إلى الشرق األوسد روبرت سيري هذى  استهداره باستمرار".
مراق  دولي ري قداع غزة ل مان تن يذ عملية  400األيا  على و ع  دة سيتعين ريها نحو 

 لمتدلبات الدولية.إعادة إعمار النداع ورنا ل
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وأكد دبلوماسيون أوروبيون ومسؤولون إسرائيليون لصحي ة "هآرتس" اإلسرائيلية أمس، أن سيري ينوي 
االستعانة بعدد من المراقبين الدوليين رورا على أن ين   إليه  آ رون كلما اتسعت عملية إعادة 

 اإلعمار.
ياء التي سيعاد إعمارها وري مواقع البناء وتنو   دة سيري على نشر المراقبين دا ل غزة، ري األح

الكبر ، إ ارة إلى المواقع التي ست زن ريها مواد البناء كاإلسمنت واألس لت والحديد واألنابي  
ال والذية والعتاد الثنيل كالبلدوزرات والجرارات، ل مان أن ال تست د  ألهداف أ ر ، ري إشارة 

  منية إلى است دامها لبناء األن اق.
سرائيل  مانات كيال تصل أغراض ومعدات إعادة إعمار غزة أليدي حركة وت ريد األم  المتحدة وا 

 حماس أو أي رصيل رلسديني آ ر.
وقال مسؤول إسرائيلي إن حماس باتت ت ه  أنه من دون د ول المراقبين لن تسمح إسرائيل بإعادة 

جزءا من ت اهمات توصل إليها إعمار النداع. وبحس  هآرتس رإن نشر المراقبين الدوليين كان 
سيري  الل محادثات أجراها مع منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية ري المنادق، يوآف مرد اي، 

 ، ريما يتعلق بإعمار غزة.الحمد هللاومع رئيس الحكومة ال لسدينية رامي 
23/9/2504، الشرق األوسط، لندن  

 
 جنائية الدوليةمجلس حقوق اإلنسان يدعو إلحالة ملف عدوان غزة لل .52

أوصى مجلس حنوق اإلنسان التابع لألم  المتحدة، أمس، ري جنيف بإحالة جرائ  : )د .  .أ(
الحر  "اإلسرائيلية" التي ارتكبت  الل العدوان األ ير على قداع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية 

 الهاي.ري 
رالريا بانسيري تنريرا إلى مجلس  وقدمت نائ  الم وض السامي لحنوق اإلنسان ري األم  المتحدة

حنوق اإلنسان جاء ريه أن النوات "اإلسرائيلية" ارتكبت جرائ  حر  من  الل استهداف المدنيين 
وأثار التنرير أي ا ما أسماى م اوف من أن الجماعات المسلحة ال لسدينية انتهكت  مدنية.وأهداف 

 ".سرائيلقوانين الحر  من  الل شن هجمات غير تمييزية على "إ
وأشارت بانسيري أن تحنيق األم  المتحدة السابق بنيادة ريتشارد غولدستون المدعي العا  السابق ري 

بإحالة الو ع ري األرا ي  2009محكمة جرائ  الحر  ري األم  المتحدة أوصى ري عا  
  الهاي.ال لسدينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ري 

23/9/2504، الخليج، الشارقة  
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 تقرير دولي: عدد األسرى المرضى بسجون االحتالل في تصاعد مثير للقلق  .53

أراد تنرير صادر عن المجموعة العربية للتنمية والتمكين الودني التي تت ذ  :الجديدة الحياة-جنيف
من جنيف منراا لها، بأن أعداد األسر  ال لسدينيين المر ى ري سجون االحتالل ري تصاعد مثير 

دي الشرود الحياتية وسوء األو اع الصحية وشح التغذية كماا ونوعاا، واستمرار للنلق بسب  تر 
ال غودات الن سية والمعاملة الالإنسانية المتواصلة واإلجراءات النمعية المتصاعدة واالعتداءات 

 المتكررة، واستمرار سياسة اإلهمال الدبي المتعمد.
( ويعانون 2400سر  المر ى وصل إلى نحو )وقالت المجموعة العربية ري تنريرها: إن عدد األ

من أمراض جسدية ون سية م تل ة، وأن العشرات منه  يعانون من إعاقات جسدية ون سية وحسية، 
( أسيراا ينيمون بشكل دائ  ري ما ُيسمى مستش ى سجن الرملة ويحت رون هناك، وه  24بينه  )

 ن هيئة شؤون األسر  ال لسدينية.عبارة عن أكوا  من اللح  كما وص ه  تنرير سابق صدر ع
وحملت المجموعة العربية دولة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسر  المر ى كارة وممن 

 يعانون من أمراض  ديرة ومزمنة ويحت رون دا ل السجون  اصة.
يات ودالبت المجتمع الدولي بمؤسساته المتعددة، و اصة األدراف السامية المتعاقدة على ات اق

، إلى تذكير "إسرائيل" بااللتزامات الواجبة عليها حيال كارة المعتنلين ال سيما 2949جنيف للعا  
 المر ى منه  وتندي  العالج الالز  له ، و مان اإلرراج عنه  قبل أن ي د ه  الموت.

23/9/2504، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 حماس لن تعود إلى الحرب مجّددا  في غّزة .54

 بو عامرعدنان أ
ر أن تشهد الناهرة  اإلسورائيليفة غيور  -، اسوتئناف الم او وات ال لسودينيفة 23/9روي  ءالثالثامن المنرف

 المباشرة للبحث ري وقف دائ  إلدالق النفار بينما األمل ري تحنيق ان راج  ئيل.
 الجولة النبلة

لمونيتوووووور": "إنف قوووووال مسوووووؤول مصوووووريف قريووووو  مووووون الم او وووووات المرتنبوووووة روووووي اتفصوووووال هوووووات يف موووووع "ا
الم او ووات سووتكون صووعبة بووين الجووانبين، رالوروود اإلسوورائيليف سوويدال  بتجريوود غووزفة موون السووالح، ريمووا 
دووالق سووراح سووجناء رلسوودينيفين منابوول  تدالوو  "حموواس" بالبوودء ببنوواء مينوواء بحووريف وتشووغيل المدووار وا 

درروي ننويض متباعودين، وهوو مووا  تسولي  جثوامين جنوود إسورائيليفين. وبالتفوالي، روإنف الدوررين ين وان عنود
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يعني أنف هذى الجولة لن تكون األ يرة، ألنف ليس باإلمكان البتف ري هذى الن ايا الكبيرة، وسنكون ري 
 انت ار جولة منبلة ل  تحدفد بعد".

أ اف: "ليس مدروحاا البتفة العودة مون جديود إلوى  يوار العمليفوات العسوكريفة بوين الجوانبين إذا حصول 
روي الم او وات المنبلوة، ألنف اتف واق وقوف إدوالق النفوار نوصف روي صوورة وا وحة علوى وقوف  أيف تعثفر

سرائيل بورفاا وبحوراا وجووفاا، وعود  تن يوذ أيف عمليفوات اجتيواح بورفي لغوزفة أو  كلف األعمال العدائيفة بين غزفة وا 
يناف إدالق الصواريء بم تلف أنواعها والهجمات على الحدو   د".استهداف المدنيفين وا 

وتأتي مناسبة الحديث عون إمكوان تجودفد المواجهوة العسوكريفة روي غوزفة موع بودء الم او وات ال لسودينيفة 
اإلسورائيليفة روي النوواهرة، ألنف األو واع رووي غوزفة لو  يدوورأ عليهوا أيف تغييوور بعود انتهواء الحوور ، بول إنفهووا 

ء إلى أسوأ، وهو ما تدرق إليه "المونيتور" ري منال سابق  .تسير من سيف
وقووال مسووؤول كبيوور رووي "حموواس" رووي حووديث لووو"المونيتور": إنف "غووزفة تسووابق الووزمن رووي مسووألة االتف وواق 
ووة بإعووادة اإلعمووار، رالشووتاء علووى األبوووا ، ومراكووز اإليووواء التووي ت وو ف عشوورات  علووى اآلليفووات ال اصف

ل الحركووة ك  يهتنوواآلالف المهدفمووة منووازله  لوون  ثيووراا علووى إنجوواز موون بوورد الشووتاء وأمدووارى. لووذلك، تعوووف
ة ب تح المعابر وررع الحصار، لكن عود  إنجازهوا درعوة واحودة بالسورعة التوي نريودها ال  المل فات ال اصف
يعنوي بال ورورة أن نعوود مون جديود إلوى  يوار المواجهوة المسولفحة موع إسورائيل، رالكل وة باه وة والووثمن 

 كبير".
، أنف 29/9زوق روي حوووار صووحاريف رووي وأشوار نائوو  رئوويس المكتو  السياسوويف لوووحماس موسوى أبووو موور 

الحركووة ال تريوود حربوواا أ وور  مووع إسوورائيل، لكوون المزيوود موون النتووال سيصووبح أمووراا ال م وورف منووه إن لوو  يووت ف 
ل إلى اتف اق ل تح المعابر، محذراا من أنف ال شل ري م او ات النواهرة ورروع الحصوار قود يوؤدفي  التوصف

وأعتنوود أنف اإلسوورائيليفين ال يريوودون أن يووروا هووذى الحوور  موورفة إلووى حوور  أ وور ، رغوو  أنفنووا ال نريوود هووذا، 
 أ ر .

مدلنوي صواروس سوند جنوو  إسورائيل، وهموا  22/9واعتنل جهاز األمن التفابع لو"حماس" روي غوزفة روي 
 . ينتميوان إلووى السول يفة الجهاديفووة، رغو  أنفهمووا لو  يتلنيفووا أواموور مون قياداتهمووا، بول تصوورفرا روي شووكل روورديف

غووت حموواس النيووادات السوول يفة رووي غووزفة ب ووبد عناصوورها، ألنفهووا لوون تتهوواون رووي هووذى المسووألة، ولنوود أبل
وسوووتكبح جمووواح مووون يحووواول إدوووالق الصوووواريء، ولووون تسووومح ألحووود بوووال روج عووون التفواروووق ال لسووودينيف 

 النا ي بوقف الحر  والتزا  التفهدئة.
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ووة علووى وأعووادت "حموواس" بعوود انتهوواء الحوور  مباشوورة رووي أوا وور أغسوودس الما  ووي، نشوور وحوودة  اصف
عنصر وتعمل علوى مودار  200حدود غزفة، هدرها منع إدالق الصواريء على إسرائيل، يصل قوامها 

 ساعة. 24
 مالحنة الصواريء

وقووال مسووؤول أمنوويف رووي "حموواس" لووو"المونيتور": "ال يعنوول أن تكووون حوودود غووزفة مسووتباحة أليف مجموعووة 
ك اتف وواق عليووه إجموواع ودنوويف بوقووف إدووالق النفووار، روواألجهزة تدلووق الصووواريء علووى إسوورائيل، ريمووا هنووا

األمنيفووة رووي غووزفة مكلف ووة بح وو  أموون النوواس هنووا، وعوود  موونح إسوورائيل ذرائووع للتنفصوول موون الم او ووات 
رسوواح المجووال للنيووادة السياسوويفة لتدبيووق اتف وواق وقووف إدووالق  . وا  المنبلووة، أو تصووعيد الو ووع الميوودانيف

 يكون مسموح العبث باألمن الدا ليف لغزفة تحت أيف مسمفى كان".النار، هذا قرارنا، ولن 
نف عد  رغبة "حماس" بتجدفد المواجهة المسلفحة مع إسرائيل، تزامن مع إجراءات الح ها "المونيتور"  وا 
ري غزفة ببودء الحركوة  دووات رعليفوة لتورمي  األ ورار الناجموة عون الحور  األ يورة، مون  والل تسوهيل 

سو ات المحليفووة والدوليفوة لجموع البيانووات اإلحصوائيفة عون األ وورار مون جهوة، وتوزيووع عمول بعوض المؤسف
رين لتووودبير شوووؤونه ، سوووواء أكوووان مووون حيوووث البحوووث عووون شووونق سوووكنيفة للمهدموووة  أمووووال علوووى المت ووورف

رة جزئيفاا. ولنود بلغوت روي مجملهوا  مليوون دوالر، كموا  32منازله  كليفاا، أ  البدء بترمي  المنازل المت رف
 ح بذلك مسؤول ماليف ري "حماس" لو"المونيتور".صرف 

وأعلن نائ  زعي  "حماس" موسى أبو مرزوق روي لنواء موع أكواديميفين روي غوزفة ح ورى "المونيتوور" روي 
، أنف السوولدة ال لسوودينيفة يمكوون أن تبوودأ عمليفووة إعووادة إعمووار قدوواع غووزفة منووذ اآلن، موون  ووالل 24/9

 دوالر، من دون انت ار مؤتمر المانحين الشهر المنبل. مليون 200األموال التي وصلتها بنيمة 
وهذا ما درع بمسؤول ري حكوموة التفواروق الوودنيف إلوى أن ين وي تلنفيهوا أموواالا تمكفنهوا مون البودء بإعوادة 
إعمار غزفة، ول  يصلها سو  مبالغ إغاثيفوة دارئوة، لتلبيوة حاجوات السوكفان العاجلوة، مون مسوكن وغوذاء 

 ألف. 200الو ازحين ري قداع غزفة الذين يتجاوز عدده  ودواء،  صوصاا للنف 
وعل  "المونيتور" من مسؤولين ري "حماس" بال ارج أنف الحركة "ن مت ري األسابيع األ يرة عدداا من 
المهرجانووات رووي عوودد موون العواصوو  العربيفووة واإلسووالميفة، احت وواالا بانتصووار غووزفة، و صوصوواا رووي أننوورة 

وت وعمووان وماليزيووا. و ووالل هووذى ال عاليفووات، توو ف جمووع تبرفعووات لصووالح إغاثووة والجزائوور والدوحووة وبيوور 
رين من حر  غزفة، من  الل رجوال األعموال والجمعيفوات ال يريفوة والشوركات والمووادنين، مون  المت رف
دون تو يح حج  األموال المجموعة، لكن الحديث يدور عن ماليين الدوالرات، وبدأ العمل بإيصالها 

 ا ري قداع غزفة".لمستحنفيه
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ووواف إلوووى النوووول: إنف قيوووادة "حمووواس" روووي غوووزفة تلنفوووت روووي  وهوووو موووا دروووع بالنفوووادق باسووو  "روووتح" أحمووود عسف
مليوووون دوالر لمسووواعدة سوووكفان قدووواع غوووزفة، لكووون هوووذى األمووووال لووو  تصووول إلوووى  700األسوووابيع األ يووورة 

عووادة إعمووار الندوواع الووذي وجهتهووا، رغوو  أنف حموواس جنفوودت هووذى األموووال موون الوودول العربيفووة للبوودء رووي إ 
 دمفرته إسرائيل.

 22/9/2504المونيتور، 
 
 حتى ال يكون حوار القاهرة حوار طرشان .55

 هاني المصري
بدأ الحوار المنرر بين "رتح" و"حمواس" روي النواهرة روي محاولوة قوال الورئيس إنهوا أ يورة؛ ليتنورر بعودها 

 هل ستكون هناك شراكة أ  ال 
. لو كانت الن ايا المدروحة علوى أول مالح ة تدرح ن سها: لماذ ا الحوار ثنائي وليس ودنياا شامالا

جوودول األعمووال ت ووص العالقووات الثنائيفووة لكووان يمكوون ت هوو  الحوووار الثنووائي، لكنهووا ق ووايا ودنيفووة موون 
الدرجوة االاولوى، بول مصويريفة يووؤثر االت واق عليهوا علوى الكول ال لسووديني، وعواقو  عود  االت واق عليهووا 

ون عنوانها األبرز العودة إلى مربع االننسا  بأسوأ أشكاله، ألننا ل  نغادر االننسا  بالرغ  كارثيفة، سيك
من "ات اق الناهرة" و"إعالني الدوحة والشادئ" وتشكيل حكومة الورواق الوودني، رموا حودث حتوى اآلن 

دأنا نسومع موؤ راا عون مجرد إدارة لالننسا ، وعندما قلنوا ذلوك روي حينوه اُتِهْمنوا بأننوا ال نريود الوحودة، وبو
 حكومة ال ل ري غزة، وأن حكومة الحمد هللا ليست أكثر من دربوش، أو أنها حكومة ال  ة رند.

أي حوووار ثنووائي معوورض لل شوول أو إلووى التوصوول إلووى نوووع موون المحاصصووة الثنائيفووة ال صووائليفة. وأي 
مهووا رووي السووابق، ويسووعى حوووار موون دون أن يتنوواول الن ووايا المصوويريفة الجوهريفووة التووي توو  تجنوو  مع 

لالت وواق علووى مناربووة شوواملة؛ يكووون مجوورد إ وواعة للوقووت واسووتهالكاا للوورأي العووا  ال وواغد موون أجوول 
 إنهاء االننسا  واستعادة الوحدة.

ال أستديع أن أرسر: لماذا تر ى ال صائل األ ر  أن يكون الحوار ثنائياا بعد أن بدأ ري النواهرة روي 
ث  ت  التوصل إلى "ات اق الناهرة" ثنائياا حيث كانت ال صوائل األ ور  مثول  حواراا ودنياا، 2009العا  

ِقوووعا بالموارنووة عليووه مووون دون تعووديل، وحووين قوووال بعووض ممثلوووي  "شوواهد الووزور" حوووين ُدِلوو  منهووا أن ُتوا
لوا هووذى التح  وات بعوود التوقيووع، لدرجووة  ال صوائل إن لووديه  تح  ووات علوى بعووض الننوواد، قيوول لهو  سووجف

 ثلي ال صائل إلى كتابة "شاهد ما شارش حاجة" بعد توقيعه.درعت أحد مم
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عنووود الحاجوووة يوووت  اسوووتدعاء ال صوووائل مثلموووا حصووول عنووود الحووووار الوووذي أر وووى إلوووى "إعوووالن الشوووادئ" 
وتشكيل الورد المشترك لم او ات وقوف إدوالق النوار روي المرحلوة االاولوى، أموا روي الم او وات التوي 

تاصر على ممثلي كول مون "روتح" و"حمواس" والجهواد اإلسوالمي، موع ستجري غداا رند ت  تنزي  الورد واق
أن الورد كان يمكن أن يستمر لالت اق على رؤية واحدة التي يمكون أن يحملهوا رورد أو اثنوان أو ثالثوة 

 منه  لننلها للمصريين وبعد ذلك ل"سرائيليين.
د التوقيع على "ات اق مكة" وعندما ال تكون هناك حاجة يت  استبعاد ال صائل األ ر  مثلما حصل عن

ومووون بعووودى "إعوووالن الدوحوووة"، وروووي مشووواورات تشوووكيل حكوموووة الورووواق، رهووو  تحوووت الدلووو ، ومسوووتعدون 
 للموارنة ري الحالتين، ومع مه  ال ينومون حتى باالعتراض العلني.

ْحُت ممثلي تن ي  واحد على األقل بعد  التوقيع على شيء ل  يشاركوا ري التوصل إليه، من  دون ناصا
نمووووا يمكوووون مباركتووووه موووون دون تحموووول  أن يعنووووي عوووود  التوقيووووع الووووررض أو السووووعي لتعديوووول االت وووواق، وا 

 المسؤوليفة عنه، وبذلك يند  نوعاا من االحتجاج المعبِفر على استبعاده .
قد يكون رد رصويل أو كول هوذى ال صوائل أن مون األر ول أن تتحمول "روتح" و"حمواس" المسوؤوليفة عموا 

ذا صووحيح، ولكنووه ي توورض عوود  توقيووع ال صووائل إذا لوو  تشووارك رووي الحوووارات موون جنووت أياديهمووا، وهوو
 البداية حتى النهاية.

وقد يكون رد ممثلي ال صائل إن ميزان النو  علوى األرض هوو الوذي يجعول موا يحصول ممكناوا، ولكون 
يق السؤال هو: إذا ل  يكن لل صائل أو لبع ها دور ملموس ووزن ركيف سيصبح له  ذلك  وما الدر 

 لتغيير ميزان النو  إذا استمرت ال صائل من دون مبادرة تميزها وت رض إشراكها.
لو درح رصيل أو أكثر من التي تسمي ن سها ديمنراديفة أو يساريفة أو تندميفة أو قوميفة ... إلء رؤية 

ووود ممارسوووة جديفوووة لتدبينهووا؛ لوووت  كسووور هوووذا االسوووتندا  الثنووائي الحووواد المسوووتمر منوووذ ز  مووون، بديلووة وجسف
 والمرشح لالستمرار ما دا  ل  ينشأ تيار ثالث ودني ديمنرادي قادر على تندي   شبة ال الص.

الوورئيس بحاجووة إلووى الحوووار بعوود رشوول مهمووة كيووري والووررض األميركووي لمبادرتووه، وألنووه ال يسووتديع أن 
و يريود مون يني  الدولة ري ال  ة الغربيفة وقداع غوزة مون دون ات واق موع "حمواس" المتحكموة بغوزة. رهو

الحوووار الثنووائي موارنووة "حموواس" علووى شووروده، وأهمهووا سوولدة واحوودة وسووالح واحوود، وتمكووين حكومووة 
نهوواء حكومووة ال وول الحمسوواويفة، وعوود  االلتووزا  بتحموول المسووؤوليفة  الحموود هللا موون الحكوو  بشووكل كاموول، وا 

وا أروراد األجهوزة األمنيفوة؛ لوذلك أعلون  الحمود هللا أن كول عن روات  مو  ي حكومة "حمواس"، و صوصا
دول العال  نصحت بعد  صرف روات  هؤالء المو  ين، بالرغ  من أن هناك معلومات ت يد بوأن هوذى 
المسألة ُحلَّت، وت  الحصول عن عد  ممانعة أميركيفة، وحتى إسورائيليفة، قبول تشوكيل الورود ال لسوديني 
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د  مووون قدووور والتوزيوووع سووويت  المشوووترك الوووذي رووواوض علوووى ات ووواق "وقوووف إدوووالق النوووار"، رووواألموال سوووتن
 بواسدة األم  المتحدة. 

ذا لوو  توارووق "حموواس" علووى شوورود الوورئيس رلتتحموول المسووؤوليفة عوون العووودة إلووى االننسووا  واسووتمرار  وا 
 الحصار وعد  إعادة اإلعمار.

األمانة تنت ي النول إن الورئيس يمكون أن يكوون أعواد حسواباته وتراجوع عون بعوض شوروده، وتحودث 
د ولووويس جولوووة واحووودة، وعووون بنووواء "شوووعرة معاويفوووة"، بووودليل حديثوووه عووون االلتوووزا  بإعوووادة عووون حووووار ممتووو

اإلعموار بغوض الن ور عوون نجواح حووار "رووتح" و"حمواس" أو عود  نجاحوه. ونأموول أن يكوون هوذا موق اووا 
جديداا يتناس  مع  رورة االستعداد للمجابهة التوي تبودو حتميفوة إذا أصور الورئيس علوى  ورورة التوزا  

ال رإنوه إسرائي ل والواليات المتحدة أو مجلس األمن ب دوة إنهواء االحوتالل  والل مودة زمنيفوة محوددة، وا 
 سيوقف التنسيق األمني، وسين   إلى الوكاالت الدوليفة، بما ريها محكمة الجنايات الدوليفة.
ال منابول أما "حماس" رتريد من الحوار االحت ا  بسويدرتها علوى غوزة، وعود  االسوتعداد للتنوازل عنهوا إ

اقتسا  السلدة والمن مة مع "رتح"، أو على األقل اقتسا  السلدة ري غزة، ألنها م ودرة للشوراكة روي 
عوووادة اإلعموووار، وصووورف رواتووو  الموووو  ين، ألن شووورود  غوووزة حتوووى يوووت  رروووع الحصوووار أو ت  ي وووه، وا 

لوووى المجتموووع الووودولي و صوووومتها موووع مصووور تجعووول مووون المسوووتحيل أن تحنوووق ذلوووك وحووودها، أو تعوووود إ
 سيدرتها االن راديفة ألن المصالحة ل  تحنق لها أيًّا من مدالبها.

إذا أردنا حالا حنينياوا يتجواوز إدارة االننسوا  والمحاصصوة ال بود مون السوعي للتوصول إلوى ات واق شوامل 
علووى المن مووة والسوولدة، وم تلووف الن ووايا الجوهريفووة، بمووا ريهووا الحكومووة، وتشووكيل قيووادة واحوودة علووى 

جديوودة، موون  ووالل ت عيوول وانت ووا  عموول اإلدووار النيووادي  واسووتراتيجياتسياسوويفة حنينيفووة  أسوواس شووراكة
لوووى حوووين إجوووراء انت ابووات المجلوووس الوووودني، أو التواروووق  المؤقووت بموووا ال يموووس مؤسسوووات المن مووة، وا 

 الودني على إعادة تشكيل مؤسسات المن مة إلى أن تتورر ال رصة المناسبة إلجراء االنت ابات. 
من الحل تشكيل حكومة جديدة تكون حكومة متوارناا عليها من م تلف ألووان الديوف، ولويس كما يت 

حكوموووة الووورئيس رنووود، لكوووي تسووويدر علوووى ال ووو ة وقدووواع غوووزة، وتسوووعى لتوووورير منوموووات الصووومود، 
وووووا روووووي المنوووووادق المعر وووووة للمصوووووادرة واالسوووووتيدان والعتوووووداءات قووووووات االحوووووتالل وقدعوووووان   صوصا

عوادة إعموار غوزة، مون دون هيئوة ودنيفوة تشواركها روي ذلوك، المستودنين، وتعمول علوى  روك الحصوار وا 
صووالح األجهووزة األمنيفووة،  إ ووارة إلووى إدووالق سووراح األسوور . كمووا تعموول علووى إعووادة تشووكيل وتوحيوود وا 

 ويمكن البدء بجهاز الشردة، ألنه األقل صعوبة وتعنيداا، ولوجود حاجة ملحة له.
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للمناومة، واالت اق علوى مرجعيفوة واحودة لألجنحوة العسوكريفة  يةاستراتيجكما أن هناك حاجة إلى و ع 
المناوموووة، وال صووول التوووا  ريموووا بينهوووا وبوووين أروووراد الشوووردة واألجهوووزة األمنيفوووة التابعوووة للسووولدة، وتعزيوووز 
المناومة ري كل مندنة ورناا ل رورها، إ ارة إلى التركيز علوى المنادعوة ومالحنوة إسورائيل مون أجول 

يهوا وعزلهوا، وموا يتدلبوه ذلوك مون التوقيوع علوى كول االت اقيوات الدوليفوة، واالن وما  ررض العنوبوات عل
ا محكمة الجنايات.  إلى الوكاالت الدوليفة،  صوصا

لى و ع  واحدة للتحرك السياسي، ت من أن أي م او ات يجو  أن تكوون علوى أسوس  استراتيجيةوا 
قصووير، لتكووون م او ووات لتدبيووق ومرجعيفووة وا ووحة وملزمووة ورووي إدووار دولووي مسووتمر وجوودول زمنووي 

الوووذي ي ووومن حوووق العوووودة، وقووورار  294النوووانون الووودولي وقووورارات األمووو  المتحووودة، و صوصوووا النووورار 
 . 2927الجمعيفة العامة الذي اعترف بدولة رلسدين على حدود 

23/9/2504، األيام، رام هللا  
 
 وعن البطولة والمأساة "حماس"عن غزة و .56

 ماجد كيالي
رجووأة، إذ  2200 حووواليى غووزة لكوون أهلهووا مووازالوا يعيشوون أهوالهووا، رنوود ذهوو  موونه  توق وت الحوور  علوو

ألوووف جوووريح،  22تحولووووا إلوووى أشوووالء، أو غبوووار، نتيجوووة قصوووف الدوووائرات اإلسووورائيلية، ورووووقه  نحوووو 
عائلة محيوت تمامواا، ولو  يعود لهوا  90 حواليكثيرون منه  أصيبوا بإعاقات دائمة أو بتشوهات، وثمة 

ألوف مون الغوزفيين  400 حوواليسجل المدني. ال تتوقف الكارثة عند هذا الحدث مع وجوود وجود ري ال
بوواتوا موون دون بيووت، أو ممتلكووات، أو مكووان عموول، وال يبوودو ان ثمووة رووي األرووق المن ووور مووا يمكوون أن 
يحل هذى المشكلة. ال ننس ان ذلك حصل بعد سبعة أعوا  من الحصار تحولت معها غزة إلوى سوجن 

 لى مليوني رلسديني، وأن هذى ثالث حر  يتعرض ألهوالها هؤالء ري غ ون ستة أعوا . كبير لحوا
الم ارقووة، أن مأسوواة رلسوودينيي غووزة، مووا بعوود الحوور ، تبوودو أقسووى بكثيوور ممووا هووو قبلهووا، علووى عكووس 
التوقعات أو اآلمال، ما يعني أن العذابات والت حيات والبدوالت، التوي بوذلت، لو  تثمور، أو لو  تغيور 

 ئا على ما ي هر.شي
هكووذا، سوورعان موووا تبووددت أحوووال  الغووزيين بشوووأن رووك الحصووار، و ووومنه بنوواء مدوووار ومينوواء، يصوووله  
بالعووال  ال ووارجي، بوول إن المعووابر مازالووت علووى حالهووا تحووت رحمووة إسوورائيل، حتووى أن معبوور ررووح مووع 

ا زال أقول مون مصر ل  ي تح إدالقاا، إال لحاالت  اصة ومحددة، أما عمق الصويد روي "بحور غوزة" رمو
موويال الم تر وة. وال تتوقووف المشووكلة رنود علووى اسووتمرار  22 مسوة أميووال بحريوة، أي أقوول بكثيوور مون 
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الحصار، والنيود على حركة أهالي النداع، بل إنها تشمل النيود على تحويل األموال إلويه ، و ومنه 
رات الماليوة للسولدة. عد  إدماج مو  ي السلدة ري غوزة، مون السولكين المودني والعسوكري، روي الكشوو 

 وهذى باتت عندة كبيرة ري ملف المصالحة ال لسدينية.
زاء كول ذلوك، رووإن حركوة "حمواس"، بوصوو ها السولدة روي الندوواع، باتوت روي و ووع  مون جهوة أ وور ، وا 
صع  السيما ازاء رلسدينيي غزة، رهي ررعت سنف توقعواته  كثيوراا، وصوورت األمور وكأنهوا رر وت 

انتصرت عليهوا روي الحور ، وروي الم او وات، روي حوين أن موآالت األموور ال إرادتها على إسرائيل، و 
 تؤكد ذلك، إذ ل  يت  ررع الحصار، ول  تأت ورش اإلعمار، ول  يت  تحويل األموال.

المشكلة أي واا أن "حمواس" باتوت تبودو روي مواقوف متناق وة، رهوي روي  دابوات قياداتهوا تتحودث عون 
قيادة السلدة والمن مة، السيما بشأن التوارق علوى إقاموة دولوة روي قواس  مشتركة مع قيادة "رتح"، أي 

، واعتموواد المناومووة الشووعبية، لكنهووا مووع ذلووك تتمسووك بالح ووا  علووى اسووتنالليتها ب ياراتهووا 2927حوودود 
وأجهزتهوووا. وموووثالا، روووإن هوووذى الحركوووة تدالووو  بإدمووواج أجهزتهوووا العسوووكرية روووي إدوووار الهيكليوووة العاملوووة 

كشوووراتها الماليووة، لكوون موون دون أن يغيفوور ذلووك موون دبيعووة هووذى األجهووزة، وموون  إدووارللسوولدة، ورووي 
سوويدرتها عليهووا. وهووي أي وواا مسووتعدة للت لووي عوون السوولدة رووي غووزة، لصووالح حكومووة الوروواق الووودني، 
لكوون موون دون أن يمووس ذلووك بمكانتهووا كسوولدة رعليووة رووي الندوواع. وبا تصووار رووإن "حموواس" تريوود أن 

مال، وري المن مة والسلدة، لكن مون  والل انتوزاع ذلوك مون "روتح"، وبال وغد تكون شريكة بالنرار وال
عليها بدرق م تل ة. األمر الذي ال يستهوي الحركة األ ر ، بندر ما يست زها، ويجعلها تنو  بكل ما 

 من شأنه صد "حماس"، وتحجي  دموحاتها.
ا، محنفووة رووي مدالبهووا، وعنوودي، رووإن حركووة "حموواس"، وبغووض الن وور عوون التوارووق أو اال ووتالف معهوو

بالمشاركة ري النرار والموارد. رمون غيور المعنوول، موثالا، أن نصوف أع واء اللجنوة التن يذيوة للمن موة 
ينتمووون الووى رصووائل أكوول عليهووا الوودهر وشوور ، ولوو  يعوود لهووا أي مكانووة رووي المجتمووع، وال اي دور رووي 

ي وال سياسوووي. أي ووواا، لووويس مووون مواجهوووة اسووورائيل، ناهيوووك أن لووويس لهوووا أي مبووورر وجوووود ال أيوووديولوج
المعنوووول حرموووان هوووذى الحركوووة، التوووي روووازت روووي االنت ابوووات، مووون اسوووتثمار روزهوووا روووي إدوووار العمليوووة 

نصف قرن ل   حواليالديموقرادية، رند بسب  أن حركة "رتح" المهيمنة على السياسة ال لسدينية منذ 
( 2002"حموواس" اننالبهووا رووي غووزة )يرقهووا ذلووك. وروووق هووذا وذاك، رووإن حركووة "رووتح" التووي تأ ووذ علووى 

وت ردها ري ال يارات، وتعري ها ال لسدينيين للم ادر جراء ذلك، هي ذاتها قاموت بوأول اننوال  روي 
السياسة ال لسدينية، بتوقيعها ات اق اوسلو، وتحولهوا مون حركوة تحورر إلوى سولدة، وبتهميشوها من موة 

 التحرير. 
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ا كحركوة ودنيوة علوى كونهوا حركوة دينيوة، والت  فوف مون مع ذلك، رإن "حماس" مدالبة بتغليو  دابعهو
أجندتها اإلقليمية، وتحجي  الجوان  السلدوية ري عالقتها بالمجتمع، وترشيد  ياراتها الك احية، وعد  
تحميل غزة أكثر ما يحتمول. كموا أن هوذى الحركوة معنيوة بوإدراك أن اسواس التواروق لويس المشواركة روي 

نمووا التوارووق علووى اسووتراتيجية سياسووية، وتبعووا لووه اسووتراتيجية النوورار والمووال والنوووة العسوو كرية وحسوو ، وا 
ك احيوووة، تأ وووذ روووي االعتبوووار امكانيوووات الشوووع  والمعديوووات الدوليوووة والعربيوووة، موووا يسووواعد علوووى تثميووور 

 ت حيات ال لسدينيين وصموده  ومناومته .
تح ال تبدو مسوتعدة ألي غزة هي مشكلة حماس، أي ا، رحركة ر إن مشكلةالنصد من كل ذلك النول 

حتووى لووو رغبووت رووي ذلووك رإنهووا غيوور  وأنهووا دوووة ازاء الندوواع موون دون تنووازل "حموواس" عوون سوولدتها، 
قووادرة، بسووب  الشوورود والنيووود التووي ت  ووع لهووا، السوويما إنهووا مرتهنووة للموووارد ال ارجيووة. وبووديهي أن 

تووي تتبووع لحموواس رووي غووزة، كمووا ال الوودول المانحووة ال تبوودي أي قابليووة لوودرع األموووال ألجهووزة السوولدة، ال
تبودو مسووتعدة للمسوواهمة روي إعمووار الندوواع، تحسووباا مون وقوووع حوور  موودمرة أ ور ، بسووب  ت ورهووا موون 
 يووارات حموواس. أمووا إسوورائيل رهووي غيوور مسووتعدة لررووع الحصووار نهائيوواا وال راغبووة بتسووهيل د ووول مووواد 

 لعاريتها. االعمار، أو األموال، للحؤول دون تنوية حماس، أو استعادتها
هكذا ال تبدو الصورة روي غوزة حسو  موا يت يفول أو يتووهف  الوبعض، ومون ال دوأ الن ور إلوى األمور مون 
زاويووة واحوودة قوامهووا تع ووي  الصوومود والبدولووة، موون دون رؤيووة الكارثووة المتحننووة، رووالمجتمع ال ووعيف، 

 ثمرة.والمدمر، والذي ي تند لمنومات الحياة، ال يمكن أن يعدي مناومة راعلة، وم
على ذلك رإن غزة ال تحتاج إلى تصويرها كبدلة، وم لصة، رهذى حاجاتنا نحن لهكذا صورة نمدية، 
نعوووض ريهووا عجزنووا، وسوولبيتنا، لكنهووا تحتوواج منووا ان نعررهووا كمووا هووي، بعووذاباتها ودموحاتهووا، ب ورهووا 

 الحنينية.وشجاعتها، ب ع ها وقوتها، بانكسارها وبعنادها، بآالمها وأمالها، رهذى هي غزة 
غوزة الحنينيووة هووذى ال ي ووير كتابهوا ان يتحوودثوا عنهووا، بجوورأة وصوراحة، وبالنسووبة لوسووا  عوي ووة، رووإن 
"الحوور  انتهووت ومووا زلنووا أحيوواء.. أنووا بالتحديوود، مووا زلووت قدعووةا واحوودة، هووذا إنجوواز  ع ووي ، واألهوو  أننووا 

ي ال نعورف ت اصويله، وال إلوى حنننا "انتصاراا" آ ر ي اف إلى انتصاراتع أ ر . هذا "االنتصوار" الوذ
أين سيذه  بنا." ويتحدث الباحث عدنان أبو عامر عن ذلك بكال  أ ر  بنولوه: "لويس بال ورورة أن 
تكون محناا.. األه  أن تكون حكيما.. أتكل  عن الكارثة الحاصلة ري مشهدنا ال لسديني." أما الكاتبة 

غبة قوية تريد الرحيل عن غوزة. يوا ر  ثبتنوي والصح ية أسماء الغول، ركتبت على ص حتها: "أقاو  ر 
وساعدني". وينول يحيى السيد مسامح: "غزة زي الجنة رش ريها شغل ..! "أما أحمد أبوو رتيموة رعبور 
عن مكنوناته باعتذار جاء ريه: "أعتوذر عون كثيور مون قناعواتي روي العوامين األ يورين، التوي تبوين لوي 
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مة، ري التندير السياسي.. كثيور مون النناعوات بنيتهوا علوى أنها كانت مبنيةا على عاد ة، ال على حك
رر ووية أن صوواح  الحووق سينتصوور بمعجووزة  ارقووة موون دون اعتبووار لموووازين النووو  ولنوووانين السياسووة 
واالجتماع.. بنيت هذى النناعة ككثيرين علوى التربيوة النمديوة التوي شوربتنا م واهي  مون قبيول الم اصولة 

م ارقة مع الجاهلية، لكن تبين أن الحياة أعند من ذلك بكثير، وأن  نك أنوك والوالء والبراء والحس  وال
صوواح  حووق ال يعنوووي أنووك ستنتصوور مووون دون اعتبووار لموووازين النوووو  ولدبيعووة المعووادالت السياسوووية 
واألو اع اإلقليميوة والدوليوة. تبوين لوي أن اموتالك الحوق المبودئي ال ي ولوك حوق إعوالن الحور  وروتح 

لمين، وأن من يصد  رأسه بالجدار رإن رأسه هوو الوذي يوتحد  ولويس الجودار.. تبوين الجبهات مع العا
لوووي أن االنتصوووار والتمكوووين يكوووون بمراكموووة الننووواد والتووودرج ولووويس بال وووربة الحاسووومة. تبوووين لوووي أن 
يمووان وك وور إنمووا تنووو  علووى عالقووات قووو  ومصووالح وأن العموول  السياسووة ال تنووو  علووى حووق وبادوول وا 

ياسووة.. تبووين لووي أن المغووامرات غيوور المحسوووبة والمواجهووات غيوور المتكارئووة هووي يكووون رووي حنوول الس
 ر  من الجنون، وأن م واهي  الت وحية والشوهادة ليسوت أكثور مون انتحوار، إن انتزعوت مون سوياقها، 
ول  تراع رنه المآالت ودبيعة المرحلة واإلمكانات المتاحة. تبين لي أن االعتوراف بوالواقع الجديود لويس 

هزيمووةا بوول هووو ذكوواء وشووجاعة.. "وهووذى رسووالة جوواءتني موون صووديق موون غووزة، أراد إغ ووال اسوومه، عيبوواا و 
 2022و 2000عاموووواا( ال أملووووك سووووو  بيووووت دموووور جزئيووووا ثووووالث موووورات  34ينووووول ريهووووا: انووووا شووووا  )

واآلن تنوي  عوائلتي باإليجوار وأنووا واحود مون مليووون ونصوف مووادن رووي غوزة.. غوزة تسووتنزف،  2024و
ن ش ئت أزودك باألرقا  وباألسماء.. كل أسبوع يهاجر من ثالثة إلى  مسة شبا  عبر وهذى حنينة وا 

البحر نص ه  يصل بحمد هللا، ونص ه  ي يع روي البحور والبنيوة روي السوجون المصورية أو الليبيوة أو 
دوالر ليهوواجر موون غووزة، وهووو يعلوو  ان نجاتووه  3000االيداليوة.. هووؤالء يوودرع الواحوود موونه  علووى األقول 

احوووداا بالمئوووة.. أي نصووور وكيلوووو البنووودورة بووودوالر وربدوووة البنووودونس بنصوووف دوالر. أي نصووور تسووواوي و 
واألونروا تريد إ الء المدارس، والناس تبحث عن شنة باإليجار حتى صارت أسعار الشنق أغلى من 

 أي عاصمة ري العال ."
عجواف.. غوا  شوبا  وا ت  بكال  للصحارية سامية الزبيدي تنول ريه: "روي سونوات الحصوار السوبع ال

كثر عن ال عل ب عل عنار "الترامادول" بعد أن ت  تغييبه عن الحياة.. والعنل.. والعمل. واآلن بعد أن 
و ووع العووودوان أوزارى رهووود  موووا هوود ، وقتووول مووون قتووول، وعوووادت أحالمنووا روووي الحيووواة والحريوووة.. تتكشوووف 

هجرة.. مع ما يكتن ها من م ادر األمور عن ت كير بالهرو  والبحث عن األنا.. رتنشد المحاوالت لل
وجنون. هجرة، انك اء، اكتئوا ، إدموان، إجورا ، تدورف، تصووف.. مون استسوهلوا زراعوة األمول الكبيور 



 
 

 

 

 
           46ص                                     3349 العدد:     23/9/2504 الثاءثال التاريخ:

 

والمتدرف رينا.. عليه  اآلن أن يتحملوا مسؤولية هوذى ال وواهر ال ديورة، التوي يورثونوا إياهوا، موع كول 
 ...وأن سه ى، والمنكوبين ري ماله  وعياله  يو  يتأ ر ريه تدبي  جراح أهالي الشهداء، والجرح

 23/9/2504المستقبل، بيروت، 

 

 مراجعات حماس الداخلية .57
 جمال العلوي

 األ يورةيبدو أن تصريحات النيوادي موسوى أبوو مورزوق نائو  رئويس المكتو  السياسوي لحركوة حمواس 
دستور" الذي نشر يو  حول الحوار المباشر مع دولة االغتصا  ل  تأت من رراغ ري  وء حديثه لو"ال

 وركرية.أمس والذي أكد ريه أن الحركة تشهد مراجعات دا لية 
تتجه نحو مراجعوة ركريوة لموق هوا مون الت واوض  إن حماسوأ ن رغ  أن بعض ال ن إث  كما ينولون 

المباشوور بمووا يحموول تحوووالت جديوودة رووي الموقووف السياسووي وجوواءت التصووريحات اال يوورة لتكووون بمثابووة 
ار لنيوواس حجوو  ردود ال عوول علووى المسووتو  الوودا لي ال لسووديني والعربووي والوودولي رووي  وول بووالون ا تبوو

المعانوواة التووي يعيشووها أهلنووا رووي غووزة ب عوول تووداعيات الحصووار ال ووانق وال ووغد العربووي والوودولي الهائوول 
 حماس.الذي تتعرض له قيادة 

من موقع المحبة لحركة حماس  ننول هذا الكال  نهدرا، ونحما يعنينا هنا أن ال تذه  دماء الشهداء 
 وليس من موقع الهجو  عليها والت ندق  دها. والدراع عنها

تجربة الت واوض المباشور مون نمود "اوسولو " ال توزال ماثلوة أموا  حركوة حمواس وهوي مسوتمرة منوذ قرابوة 
يح مغوادرة را  هللا اال بموجو  تصور  عتسوتديعشرين عاما ول  تند  أي جديد سو  أن قيادة السلدة ال 

موون حكوموووة االحوووتالل وموارنتهوووا وحتووى الزائووور العربوووي ال يسوووتديع أن ينووو  بزيوووارة رسووومية اال بموارنوووة 
ورغ  كل سنوات الت اوض المباشر اال أن الحال ال زال كما هو  أردنية،صهيونية ودائرة "هوليكبتر " 

 مثمرة.دون نتائج 
زيز  د المناومة ونهج الصمود ال أن نتمنى أن تكون المراجعات الدا لية لحركة حماس ري إدار تع

تكووون رووي إدووار االنوودماج رووي  وود الت وواوض ونهجووه الووذي سووينود حتمووا الووى مزيوود موون الت ووريد دون 
البناء على ما تحنق ري النصر الوذي سوجله أهلنوا روي غوزة بتعزيوز المكاسو  السياسوية  جدو ، ويمكن

وت  يووف معانوواة الموووت ب عوول الحصووار  والبنوواء عليهووا واسووتثمارها بشووكل رعووال لررووع الحصووار عوون غووزة
 وتداعياته.
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ونحن هنا ال نزاود علوى حركوة المناوموة بكول تالوينهوا لكننوا ن وع أيودينا علوى قلوبنوا مون أي  دووات 
قليمية مؤثرة ون اف على حماس ك صيل مناو  أثبتت االيا  أنه  متسرعة وناتجة عن  غود دولية وا 

تكوووون إسووناد مهمووة ال ريووق الم ووواوض  المسوواومة، وربمووا ال زال  وومن حسووابات بيوودر المناوموووة ولوويس
للنيادي محمود الزهار ري جولته الجديدة هي من با  رسائل التدمينات وليس من با  إبعاد النيادي 

 وتندير ..! احترا المه  الدكتور موسى أبو مرزوق الذي يح ى بكل 

 23/9/2504، الدستور، عّمان

 
 غزة إعمارقيود  .58

 عميرة هاس
ال لسووودينيون روووي قدووواع غوووزة وال ووو ة الغربيوووة والنووودس الشووورقية الوووى أن يرتبووووا امووووره  هوووذا  سي ووودر

االسووبوع بثلووث حكومووة مصووالحته  ألن ثالثووة وزراء سوويحجون وسووارر ثالثووة آ وورون الووى  ووارج الووبالد 
 بمها  م تل ة، وسيكون اربعة آ رون من اع اء الحكومة ري نيويورك.

، ووزيوور ال ارجيووة ريوواض المووالكي، الحموود هللاوزيوور الدا ليووة رامووي ي توورض أن يشووارك رئوويس الوووزراء و 
ووزيور الماليوة شوكري بشوارة ومحمود مصود ى نائوو  رئويس الووزراء ووزيور االقتصواد، روي الجلسوة التووي 
تعنوود كوول سوونتين للجنووة ارتبوواد الوودول المانحووة للسوولدة ال لسوودينية. وسووتكون تلووك رووي االسوواس جلسووة 

تشوورين االول )ودعووت السوولدة  22حووة الكبيوور المتوقووع عنوودى رووي النوواهرة رووي اعووداد لمووؤتمر الوودول المان
 دولة(، ومو وعه الرئيس اعمار قداع غزة. 00ال لسدينية اليه ممثلي 

أت  رريق برئاسة محمد مصد ى ري االسبوع الما ي تندير كل ة الدمار ري قداع غوزة وكل وة اعموارى 
ن موع يوو.إن.دي.بي )برنوامج االمو  المتحودة للتدووير( وقوا  مليارات دوالر. وت  التندير بتعواو  4وتبلغ 

ش ص اكثره  من غزة انتشروا ري أنحواء الندواع ورحصووا روي كول حوي ومندنوة.  200به رريق من 
وكووان رووي مجموعووات ال حووص الم تل ووة ممثلووون موون المسوواجد المحليووة مموون يعررووون المجتمووع المحلووي 

 و منربين من حماس.جيدا، لكن كان بع ه  اي ا من رجال حماس أ
بص ة جهواز ينسوق  2993أنشئت لجنة ارتباد الدول المانحة التي هي من ثمرات ات اقات اوسلو ري 

توزيع اموال المساعدة الدولية لتدوير المنوادق ال لسودينية المحتلوة لتهيئتهوا لتصوبح دولوة مسوتنلة الوى 
وي أمول الدولوة والتدووير روي ال تورة جان  اسورائيل. واسوتمرت اللجنوة علوى اللنواء الودائ  حتوى حينموا دو
الحرائق: العجوزات المالية ري  بإ ماداالنتنالية. وتشتغل اللجنة بدل تحديد اهداف التدوير منذ سنين 

 الميزانية ال لسدينية ومساعدة المحتاجين للمساعدة الذين تزداد اعداده .
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ما وووية الوووى المشووواركين قبيووول وكالعوووادة أرسووولت اربعوووة تنوووارير رئيسوووة تل وووص التدوووورات روووي السووونة ال
االجتماع: تنرير السلدة ال لسدينية المسمى هذا العوا  "بنواء األمول مون جديود"، وتنريور صوندوق الننود 

 الدولي، وتنرير البنك الدولي وتنرير االم  المتحدة اليونسكو.
ى أمووورين تجتموووع هوووذى التنوووارير االربعوووة االقتصوووادية السياسوووية التوووي ت تلوووف بصوووياغتها وتأكيوووداتها علووو

متوقعين وهما أن اعمار قداع غزة ممكن رند بمساعدة كثي ة من منح دول العال ، وال تستديع تن يذى 
سو  مؤسسات السلدة ال لسدينية بمشاركة من مات دولية م تل ة وشركات  اصة م و ة ومهنيوة. 

ت كووور رنووود روووي بوول يؤكووود صوووندوق الننووود الووودولي والبنوووك الووودولي أن الوودول المانحوووة ال يجووو  عليهوووا أن 
 تغدية ن نات اعمار غزة بل أن تستمر اي ا ري دع  ميزانية السلدة ال لسدينية.

تن ي كل التنارير بأنه ال يمكن اعمار غزة دون ررع الحصار أو تسهيل التننل على االقل. وين ي 
ن يكون بصوورة  ، بأنوه  ويهتعريتنرير االم  المتحدة وتنرير السلدة ال لسودينية وتنريور البنوك الودولي وا 

ال يمكوون اعووادة بنوواء االقتصوواد ال لسووديني كلووه دون إزالووة النيووود التووي ت ر ووها اسوورائيل علووى تدوووير 
المندنوة ج رووي ال وو ة، وتووذكر التنووارير الثالثووة اي وا حكومووة المصووالحة واسووتمرارها علووى أداء عملهووا 

 .ل"عمارشردا  روريا 
غزة واعادة بناء االقتصاد يحول التنوارير مون إن ذكر المندنة ج وحكومة المصالحة ري سياق اعمار 

تل يصات اقتصادية سياسية الى عل   يالي. رند بينوت اسورائيل روي أحود الميوادين أن دلبوات االتحواد 
االوروبي والبنوك الودولي روي شوأن المندنوة ج لون تجعلهوا تغيور سياسوتها االساسوية ريهوا. وروي الميودان 

 إال على الورق رند.الثاني ال تنو  حكومة المصالحة اآلن 
سيلتني هذا االسبوع روي النواهرة ورود مون كبوار قوادة روتح موع كبوار قوادة حمواس للتباحوث روي عالقواته  
التي ساءت مرة ا ر  منذ كانت الهدنة ري الندواع، ويتوقوع أن يتنواولوا مو ووع رواتو  العواملين روي 

ري مدة والية حماس. وقد أقور  ألف ش ص ُعينوا 27النداع العا  المدني ري النداع، وه  نحو من 
الوووذي تنوووو  حكوموووة الوحووودة عليوووه  دوووة وجووودوال زمنيوووا لحووول مشوووكلة  2022ات ووواق النووواهرة روووي نيسوووان 

الروات . ول  تُتح حماس لحكومة المصالحة وقتا للعمل بحس  تلك ال دة واتهمتها بأنها تت لى عون 
 العاملين.

  ري حماس جعلوا مو وع الروات  ازمة على ينول ش ص رريع المستو  ري السلدة ال لسدينية إنه
، إلويه عمد. وقال لصحي ة "هآرتس" إن االتجاى الى وجود درينوة لودمج هوؤالء العواملين ودروع رواتوبه  

ومع ذلك يعارض صندوق النند الدولي والبنوك الودولي بشودة زيوادة عودد عواملي السولدة، وهوذا تنواقض 
 ل  يت ح بعد كيف ُيحل.
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سدينيون عنبة الروات  ران حكومة المصالحة ال يمكن أن تعمل من الناهرة. ألنه حتى لو تجاوز ال ل
تبين أن الوزراء النادرين على الس ر الى نيويوورك ومكوة وبروكسول ال يسوتديعون أن يندعووا السوبعين 

 كيلومترا بين را  هللا وغزة ألن اسرائيل تمنعه  من ذلك.
ي حزيران مكانوة الش صويات المهموة للووزراء تعبيورا عون ألغت اسرائيل عند انشاء حكومة المصالحة ر

معار تها لتلك الحكومة، وال يؤثر ذلك ري حرية انتنال الوزراء الذين ي رجون من ال  ة عن دريق 
جسووور اللنبوووي الوووى ال وووارج، لكووون الغووواء مكانوووة الش صووويات المهموووة يعنوووي منوووع د ووووله  الوووى الندووواع 

 و روجه  منه عن دريق حاجز إيرز.
ارق اسرائيل ري االسبوع الما ي مثال لوزيرة التربية ال لسدينية،  ولة ش شوير، علوى أن تسوارر ل  تو 

الى النداع لتشارك ري أحداث ارتتاح السنة الدراسية ريه. ول  يج  متحدث منسوق عمليوات الحكوموة 
 ر حليووف ريمووا يتعلووق بسوو إلسوورائيلرووي المنووادق عوون سووؤال صووحي ة "هووآرتس" المتعلووق بووالمنع. وكووان 

الوزيرة باعتبارى عمال غير مرغو  ريه، وهو زياد ثابت نائ  الوزيرة الذي ُعوين روي رتورة حمواس وقوال 
إنها ل  تنسق زيارتها معه. وت  ره  ذلك االمر حتوى دون ت صويل أنوه تهديود رحوواى أنوه لون ُيمكنهوا هوو 

 رس.وقوات حماس التي ما زالت تحك  النداع بال عل من الد ول والتجول ري المدا
إن مسووألة التنسوويق بووين الوووزراء رووي را  هللا ونوووابه  وأمنوواء سوور المكاتوو  الحكوميووة رووي الندوواع مندمووة 
صغيرة: ر ي را  هللا ينولون إنه  يريدون التنسيق لكن مو  ية حماس العليا ال ُتشركه  ري المعلومات 

رتورة حمواس إن الووزراء  وال تبلغه  عن أمر االعمال التي تت وذها، وروي غوزة ينوول مو  وون كبوار مون
يتجاهلونه  وينسنون أنشدته  مع كل أحد سواه . والوجود المادي للوزراء ري النداع لو كان موجودا 
لسهل حل هذى االزمة الصغيرة. قيدت مصر الى اآلن د وله  الى غزة عن دريق ررح لكن حتوى لوو 

 أمكن ذلك رسيكون س را غير من َّ  وغير من ِف .
من رجال االعمال على ال روج من النداع ليالقوا ري را   34ري االسبوع الما ي لو وارنت اسرائيل 

ال موا كوانوا  هللا الرئيس ال لسديني محموود عبواس. وينبغوي أن ن مون أنهو  ليسووا مون مؤيودي حمواس وا 
حصلوا على تصاريح  روج ومرور. لكنه   رجوا  ائبي اآلمال من اللنواء ومتشوككين روي احتمواالت 

 . واندبع ري ن وسه  أن عباس غير متمسك بحكومة المصالحة مع حماس.االعمار
وقال شو ص روي الحكوموة روي را  هللا إن العكوس هوو الصوحيح رحمواس معنيوة باالسوتمرار علوى حكو  

علووى االعمووار. وقوود  ل"ن وواققدوواع غووزة وحوودها وأنهووا تريوود أن تسووتعمل حكومووة المصووالحة غدوواءا رنوود 
هوووذا موووع امووووال  –وتووووزع االمووووال اي وووا علوووى مووون تووو  تووودمير بيووووته  بووودأت تووودرع رواتووو  "مو  يهوووا" 
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المساعدة التي تحولها السلدة ال لسدينية، وُيندر رجال أمن ري السلدة ال لسدينية أن حماس نجحت 
 على اعمالها. ل"ن اقمنذ انتهت الحر  ري أن ُتد ل الى النداع ب ع مئات ماليين الدوالرات 

حموواس النديمووة والثوواني لحكومووة المصووالحة. وقوود كتوو   إلدارةازان االول وهكووذا يعموول رووي الندوواع جهوو
 ينشووئ)رووي قدوواع غووزة( الووذي  لوو"دارةالبنووك الوودولي عوون ذلووك رووي تنريوورى أن "و ووع االزدواج الحووالي 

 ترتيبات معندة لتندي  ال دمة للجمهور ال يمكن بناؤى".
الندووواع بعووود  إلعموووارتوووِف بالتزاماتهوووا وذكووور صوووندوق الننووود الووودولي روووي تنريووورى أن الووودول المانحوووة لووو  

الرصوواص المصووبو  بسووب  النيووود التووي رر ووتها اسوورائيل رووي االسوواس، ويتحوودثون رووي االموو  المتحوودة 
المووواد ال ووا  ومووواد البنوواء. لكوون يصووع  أن  إلد ووالوارنووت اسوورائيل عليهووا  أر وولعوون ترتيبووات جديوودة 

أن ندلوووو  االنتنووووال الحوووور للوووووزراء  نوووور  حكومووووة المصووووالحة تتغلوووو  علووووى الشووووكوك بووووين جزئيهووووا دون
 والمو  ين بأقصر الدرق وأكثرها مندنا.

 22/9/2024هآرتس 
  23/9/2504القدس العربي، لندن، 

 
 أعطوهم أبراجا   االقتصاديالحل  .59

 عيران يشيف
على يد سالح الجو قبيول نهايوة حملوة  –"ابراج اكيروف" المحلية  -ان تدمير االبراج ال ا رة ري غزة 

الصامد" أحدثت صدمة معركة لسكان غزة، بل وربما صدمة أشد من تلوك التوي اثارهوا تودمير "الجرف 
ول وووور  المصووووالح  –االحيوووواء ال نيوووورة. رووووي غووووزة مثلمووووا رووووي كوووول مكووووان، يلعوووو  االقتصوووواد دورا هامووووا 

ارت ووع المسووتو  االقتصووادي لغووزة بشووكل ذي مغووز ،  إذااالقتصووادية يوجوود أثوور. ولكوون العكووس اي ووا: 
عندما يكون للناس ما ي سرونه، رانه  ال  ألنهي ا رغبة الغزيين ري النتال  د اسرائيل، ستنل جدا أ

 يميلون الى النتال.
مليون نسمة يعيشوون روي اكت وا  هوو  2272قبل حملة "الجرف الصامد" كانت غزة ري أس ل الدرك: 

تحتيوووة روووي و وووع نسووومة للكيلوووو متووور المربوووع. البنوووى ال 42000الثالوووث روووي ارت اعوووه روووي العوووال ، نحوووو 
متهالووووك، وبالتووووالي حتووووى رووووي االزمنووووة العاديووووة توجوووود تشويشووووات كثيوووورة رووووي شووووبكات الكهربوووواء، الميوووواى 

اقول  –دوالر ري السونة  22400ري المئة وانتاج لل رج بنحو  44والمجاري، وا ارة الى معدل بدالة 
 ري المئة مما ري اسرائيل. 4من النصف مما ري ال  ة، واقل من 
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كانت  إذاجد للغزيين الكثير ما ي سروى، ري  ل ال نر وانعدا  الجدو  من و عه . ولكن واالن ال يو 
مجوواالت الحيوواة الم تل ووة، رسوويكون لووديه  مووا ي سووروى. ولعلووه مثيوور  أكثوور روويهنوواك "ابووراج اكيووروف" 

البحور، تنميوة مجوال  شوادئللعج ، ولكن لغزة توجد امكانيوات اقتصوادية: تنميوة السوياحة علوى دوول 
دمات )بموووا روووي ذلوووك موووثال الووود ول الوووى مجووواالت التكنولوجيوووا العليوووا(، وانتووواج الغووواز )روووي اعنوووا  ال ووو

(. وري المود  النصوير، يمكون اي وا توجيوه العديود مون 2999اكتشاف حنل الغاز البحري الكبير ري 
 االستثمارات وتشغيل العاملين ري مجال تنمية البنى التحتية المادية وال دمات العامة.

ما درأ تغيير جوذري. لويس  إذاكن ررع مستو  غزة ومن سي عل ذلك  ثمة معنى ري هذا رند كيف يم
 وستسوويئ دوووات صووغيرة لوون تحنووق الهوودف الحنينووي، بوول  –تسووهيل الحصووار او رووتح معووين للمعووابر 

تغيير هائل كون حمواس لو   إلحداثللو ع ري المد  البعيد. المدلو  هو اقامة آليات جديدة دولية 
او قدرة على العمل ري مثول هوذا االتجواى، واسورائيل ليسوت العنووان الصوحيح. هوذى االليوات  تثبت رغبة

 تستدعي موارنة عدد من الدول والهيئات الدولية للنيا  بالمهامة بجدية.
الحارز للدول التي ستساه  ري مثل هذا الجهد سويكون هوو أنوه باسوتثمار صوغير نسوبيا سويكون ممكنوا 

ي مندنة مليئة بالنزاعوات والتدورف الوذي يهودد العوال  باسورى. كول العوال  يعنوى احداث انعدارة سابنة ر
المتدووورف، ولوووه مصووولحة روووي اال تصووول داعوووش والناعووودة الوووى  ل"سوووال االن بمسوووألة كيوووف التصووودي 

 المندنة.
يبووودو أنوووه يجووو  التركيوووز علوووى محاولوووة الووودرع الوووى االموووا  للمو ووووع روووي مسوووتويين وبوووالتوازي. االول، 

قوة من االم  المتحدة الى غزة من النوع الذي د ول روي د وول يوغسوالريا السوابنة روي  سياسي: د ول
تسوومح بالنشوواد االقتصووادي. والثوواني، اقتصووادي:  دوليووا وقوووة، لتكووون تواجوودا 2994 – 2992اعوووا  
دولية، مثل البنك الدولي، تني  قوة مهاموة تن وذ  دود لالسوتثمار المكثوف بحجو  مليوار دوالر روي  هيئة
نة على مد  عدة سنوات. ويحرص بنك م تص بالتنميوة علوى التمويول الوذي يوأتي مون جملوة مون الس

 الدول الغربية والعربية الغنية.
سيحدث مثل هذا النوع من التد ل الدولي تغييرا بالنسبة لنمد التد ل العسكري العادي الذي ينوو  بوه 

 الت ا ور ، ايجابيوة، مون الغور ، ووزن الغر  ري الودول االسوالمية. وهكوذا تنشوأ سوابنة ايجابيوة لتود
 م اد ري النشاد المتعا   للمن مات االسالمية المتدررة. 
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وينتهوووي هوووذا التووود ل الووودولي موووع التنووود  روووي تسووووية سياسوووية بوووين اسووورائيل وال لسووودينيين ودموووج غوووزة 

موذجوا ايجابيوا روي بال  ة. وبالتالي ران التجربة الغزية ك يلة بوان تودرع الوى االموا  بالتسووية وتشوكل ن
 السياق الشرق اوسدي.

 يديعوت
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