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 53 :كاريكاتير

*** 
 
 من على منبر األمم المتحدة: لن نعود إلى مفاوضات دون سقف زمني إلنهاء االحتالل عباس .0

أبدى الرريي  اللسسرنيني مومرود عبرا  رفلره العرودا تلرا اسرتيناض الملاولرات مر  : وفا –نيويورك 
اامرا الدولرا  تسراييل، رابنرا اسرتيناف ا بشررون ولر  سرنض ممنري موردد الن را  ا ورت ل االسرراييسي واق

. يسرري كلرررك 2997اللسسررنينيا، وعاصررمت ا النرررد  الشرررايا، عسررا كامرررل امرالرري الموتسررا منرررد عررام 
استيناض الملاولات لترسيم الودود، وا تلاق عسا تلاصيل المروسا الن اييا، والتوصل  تلراق شرامل 

 لسس م بين الجانبين.
لرري  مجررديا »الجمعيررا العامررا لامررم المتورردا صرربا  أمرر :  واررال الررريي  اللسسررنيني فرري كسمترره أمررام

استنسرراأ أسرراليت عبررت عنم ررا، ومررن المسررتويل العررودا تلررا دوامررا ملاولررات تلررر  تسررراييل نتايج ررا 
اامرا الدولرا اللسسرنينيا عسرا امرالري التري  مندما، و  جدوى لملاولات   تؤدي الن ا  ا ورت ل واق

جرررردوى لملاولررررات   تستررررمم بجرررردول ممنرررري صررررارم لتونيررررق هرررركا ، و  2997تررررم اوت ل ررررا فرررري عررررام 
 «.ال دض

وشررردد عبرررا  عسرررا أن فسسرررنين تررررف  أن يكرررون وجودهرررا رهينرررا فررري يرررد تسرررراييل، مشررريرا تلرررا سرررعيه 
لسوصول عسا ومايا دوليرا، مرن لر ل المنتمرات الدوليرا، ونالرت بتروفير لرمانات لعرودا ال جيرين 

 تلا أرالي م.
ن ننبل بأن نبنا في مرب  المنالبين بإعبرات وسرن نوايراهم وتنرديم تنرام ت، ل»واال ب كا اللصوص: 

والتمام الصمت أمام ن ت أرالينا، كي نوتا بوننا في العيش وممارسا الوياا، نون الشعت الوويرد 
واسررررتعر  الررررريي  اللسسررررنيني النترررراي  المروعررررا لسورررررت «. فرررري العررررالم الرررركي بنرررري توررررت ا وررررت ل

اع غما، وما أسلرت عنه من اتل آل ض امنلال والنسا  والشيوأ، وتشريد نصض االسراييسيا عسا ان
مسيررون فسسررنيني، وترردمير البيرروت والمستشررليات والمسرراجد والمصرران ، بمررا يؤكررد ارتكررات جرررايم تبررادا 

 وتدمير   معيل ل ا في العصر الوديث.
أسرررى فسسررنينيين، وفنررا  تلرراق  وانتنررد عبررا  تللرراق الوكومررا االسررراييسيا فرري ا لتررمام بررإن ق سرررا 

 أبرمته م  الو يات المتودا.
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وشرردد عسررا أن تسررراييل تمررار  سياسررا ممن جررا لتنرروي  كررل مررا ينرروم برره اللسسررنينيون الاامررا دولررا 
 فسسنينيا مستنسا، تبني جسور التعاون م  جيران ا، وتكر  التعدد والمواننا وسيادا النانون.

ا  ج رود الوروار الرونني الن را  ا ننسرام الردالسي، وتشركيل وكومرا وأشار الريي  اللسسنيني تلا نج
 توافق ونني روبت ب ا جمي  دول العالم ت  تسراييل.

 وفيما يلي نص الخطاب:
 بسم هللا الرومن الرويم

 السيد الريي ،
دورت ا  في البدايا، أتوجه بالت نيا اللالصا لكم عسا انتلابكم رييسا لسجمعيا العاما لامم المتودا في
 الواليا، كما أتوجه بالشكر والتندير لسعادا جون آش عسا رياسته المتميما لسدورا الماليا.

 السيد الريي 
 السيدات والسادا

في هكا العام الكي التارته الجمعيا العاما لامم المتودا كي يكرون عامرا دوليرا لستلرامن مر  الشرعت 
 ورت تبادا جديدا ارتكبت ا لد الشعت اللسسنيني. اللسسنيني التارت تسراييل أن تجعسه شاهدا عسا

صرررار  عسررا تنجررام  وفرري هرركا العررام الرركي أردتمررو  باسررم دول وشررعوت العررالم معبرررا عررن ترروق العررالم واق
الس م العادل، التارت دولا ا وت ل أن تتودى العالم بأسر  بشن ورب ا عسا غما، وكانرت نايرات را 

وبيررررروت ومررررردار  وأوررررر م آ ض امنلرررررال والنسرررررا  والرجرررررال  ودبابات رررررا وهررررري تةترررررال بووشررررريا ويررررراا
 اللسسنينيين تج م في واا  اممر عسا ما تبنا من آمال الس م.

 السيدات والسادا
ووررركرت مررررن أن دولرررا ا وررررت ل  2022لنرررد لرررانبتكم فرررري هرررك  الناعرررا فرررري معرررل هرررك  اميررررام العرررام 
كم: امنعرروا وارروع نكبررا جديرردا، ادعمرروا تاامررا ا سرتيناني تعررد لنكبررا جديرردا لسشررعت اللسسررنيني، وناشرردت

 دولا فسسنين الورا المستنسا اآلن.
وعررردت بعرررد شررر رين تلرررا نلررر  الناعرررا وفسسرررنين تلرررمد جراو رررا، وشرررعب ا يررردفن الشررر دا  مرررن أوبتررره 
امنلرررال والنسرررا  والرجرررال بعرررد وررررت ألررررى شرررنت وينررركاك عسرررا انررراع غرررما، ويوم رررا اسرررت: لرررم يكرررن 

م بواجا تلا أن يلند عشرات امنلال اللسسنينيين ويات م كي يتأكد أن تسرراييل بالتأكيد أود في العال
تتمسررك بررا وت ل ولررم تكررن هنرراك واجررا آل ض الةررارات الناتسررا وامننرران مررن المتلجرررات كرري يتررككر 

 العالم أن هناك اوت   يجت أن ينت ي وأن هناك شعبا يجت أن يتورر.
 وها نون هنا مجددا اليوم.
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نجرد أنلسررنا، وبكرل أسررض ومررارا ننررر  نلر  الل صررات وامسريسا النديمررا بعرد ورررت جديرردا  وهرا نوررن
هي العالعا التي تشن ا دولا ا وت ل العنصرري لر ل لمر  سرنوات عسرا غرما، هرك  البنعرا الصرةيرا 

 والمكتتا والةاليا من ب دنا.
ا امنلرال مرن م أنرول، وكركلك اللرارق اليروم أن وجرم جريمرا االبرادا أكبرر، وأن اايمرا الشر دا  ولاصر

ارروايم الجروررا والمعررااين، وأن عشرررات العرراي ت تمررت تبادت ررا بالكامررل، واللررارق اليرروم أن هنرراك نوررو 
نصررض مسيررون شررلص شررردوا مررن بيرروت م، وأن عرردد البيرروت والمرردار  والمستشررليات والمبرراني العامررا 

غيرررر مسررربوق لونررروا بشررربابنا وأبناينرررا  والعمرررارات السررركنيا والمسررراجد والمصررران  ووترررا المنرررابر المررردمرا
لينتنمرروا مررن م فرري المنررابر، واللررارق اليرروم أن الرردمار الرركي تسرربت برره العرردوان امليررر   معيررل لرره فرري 

 العصر الوديث كما أكد شاهد عيان هو السيد الملو  العام لاونروا.
 السيد الريي 

 السيدات والسادا
ن جرايم الورت مكتمسا امركان نلركت وببرث مباشرر عسرا لند كانت الورت امليرا عسا غما سسسسا م

مرررأى ومسررم  العررالم بأسررر  لوتررا بسوتررا. فرر  يعنررل أن يرردعي أوررد اآلن أنرره لررم يرردرك وجررم وهررول 
الجريما. و  يعنل، أن يكتلي البع  بإع ن دعمه وق تسراييل في الدفاع عن نلسر ا دون ا هتمرام 

تجرراه  ونينررا بسررينا نررككر  ب ررا وهرري أن ويرراا اللسسررنيني بمصررير آ ض اللرروايا مررن أبنررا  شررعبنا م
 آلر. تنسانغاليا، تماما كوياا أي 

 تن تجاهل البع  لسونايق عسا امر    ينلي وجود هك  الونايق.
ونلتر  أيلا أن   أود سيتسا ل بعد اآلن: لماكا ينمو التنرض ولماكا تتراج  عنافرا السر م، ولمراكا 

 .تن ار الج ود لتونينه
ونعتنررد أو نتمنررا أن   يورراول أوررد مسرراعدا ا وررت ل هررك  المرررا أيلررا عسررا االفرر ت بجريمترره دون 

 مسا لا.
 السيد الريي 

 السيدات والسادا
باسم فسسنين وشعب ا أؤكد هنا اليوم: لن ننسا ولن نةلر، ولن نسرمح برأن يلسرت مجرمرو الوررت مرن 

 العنات.
ك بونرره المشررروع فرري الرردفاع عررن نلسرره أمررام آلررا الورررت وأؤكررد أمررامكم أن الشررعت اللسسررنيني متمسرر

 االسراييسيا، ومتمسك بونه المشروع في مناوما ا وت ل العنصري ا ستيناني االسراييسي.
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وفي نلر  الوارت أؤكرد أن ومننرا وفجيعتنرا وصردمتنا وغلربنا لرن يجعسنرا لسوترا نتلسرا عرن تنسرانيتنا 
لررردوام عسرررا اوترامنرررا والتمامنرررا بالنرررانون الررردولي، والنرررانون وعرررن ايمنرررا وأل اياتنرررا، برررل سرررنوافت عسرررا ا

الدولي االنساني وتماعسنا م  االجماع الدولي، وسنصون تناليد نلالنا الونني التري رسرل ا اللرداييون 
 .2995اللسسنينيون والتممنا ب ا منك أن اننسنت العورا اللسسنينيا في منس  العام 

 السيد الريي 
 السيدات والسادا

ن نوفان المكابح واقعصار التدمير الشامل وجدنا شعوت العالم تنمل في متاهرات للما، معسنا وس
تدانت ررا لسعرردوان وا وررت ل وتأييرردها لوريررا فسسررنين، ووجرردنا امغسبيررا السرراونا مررن الرردول تتبنررا نلرر  

ت ل المواررررض، ولوتنررررا اتسرررراعا نوعيررررا فرررري فعاليررررات ومسررررا المنانعررررا الشررررعبيا الدوليررررا لسياسررررا ا ورررر
 و"امبرت ايد" وا ستينان االسراييسي.

فالتويا باسم فسسنين لكل من انوام تلا النيم االنسرانيا ونالرت بالوريرا والعردل والسر م. لنرد شركست 
عسرا -كل متاهر التلامن الصاداا هك  رسالا هاما لمن كانوا يواج ون االبادا في غما كي يشرعروا

 أن م ليسوا وودهم. -امال
 ي السيد الري

 السيدات والسادا
لند جا ت الورت االسراييسيا امليرا لتجسد عسا امر  جوهر ما كانت الوكوما االسراييسيا تنروه 
في غرض الملاولات المةسنا. فند جا ت بعد مسعا تلاولري نويرل وشراق اسرتمر أكعرر مرن عمانيرا 

معرابرا مرن وميرر لارجيتره جرون  ش ور برعايرا الو يرات المتوردا وبمتابعرا الرريي  براراك أوبامرا وبرإدارا
كيري. وانلرننا في هكا المسعا بعنول ملتووا وبنوايا صاداا وبرو  تيجابيا، ونرونا مواالنا العابتا 
المسررتندا لنرررارات الشرررعيا الدوليررا والترري توترري بالتأييررد السرراوق بررين دول العررالم، واوترمنررا بررإل ص 

اارت ا نت اكرات االسرراييسيا المسرتمرا والمتصراعدا نمرار  جمي  التماماتنا وتلاهماتنا، بل كنرا ونورن نر 
درجات مستويسا من لبن النل  فنكتم صرلاتنا ونعر  عسرا جراونرا كري نعنري الج رود امميركيرا 

 أفلل فرصا ممكنا لسنجا .
 ولكن وكالعادا لم تلوت الوكوما االسراييسيا اللرصا دون أن تلرت فرصا الس م.

اصرررست عمسيرررات البنرررا  ا سرررتيناني ومصرررادرا امرالررري وهررردم البيررروت فلررر ل شررر ور الملاولرررات تو 
وومرر ت النتررل وا عتنررا ت الواسررعا والت جيررر النسررري فرري اللررلا الةربيررا وتشررديد الوصررار الجرراير 
عسررا انرراع غررما. وركررم ا وررت ل ومسترره عسررا مدينررا النررد  وموانني ررا، مورراو  تةييررر وتمييررض رو  
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ا، مركررما عسررا المسررجد اماصررا مررا ينرركر بعوااررت كارعيررا، وفرري الواررت وهويررا ومشرر د المدينررا المندسرر
نلسررره كانرررت عصرررابات المسرررتوننين العنصرررريين المسرررسوين تواصرررل جرايم رررا لرررد المررروانن وامر  

 والمساجد والكناي  والممتسكات وأشجار الميتون.
 وكالعادا أللنت الوكوما االسراييسيا مجددا في امتوان الس م.

اررا مرر  االدارا امميركيررا وررول تنرر ق عرردد مررن أسرررى الوريررا اللسسررنينيين فرري سررجون فنررد ننلررت اتلا
ا وت ل، الكين نصر عسا تن ق سراو م جميعا، وعندما وج ت بامسيسا البسينا في الملاولرات 

 المباشرا أو عبر الوسين امميركي لم تتردد في كشض مواال ا الونينيا:
برررل تسرررعا  2997مرالررري دولرررا فسسرررنين التررري اوتست رررا العرررام تن تسرررراييل تررررف  تن رررا  ا ورررت ل 

 سررررتمرار  وتكريسرررره، وترررررف  ايررررام دولررررا فسسررررنينيا، وترررررف  تيجرررراد وررررل عررررادل لنلرررريا ال جيررررين 
 اللسسنينيين. هكا هو المواض الرسمي لوكوما تسراييل.

اموروال معرامل تن المستنبل الكي تنتروه الوكوما االسراييسيا عسا الشعت اللسسنيني هو في أوسرن 
متلراا لسلسسنينيين عسا أر    ودود ل را، و  سريادا ل رم عسي را و  عسرا أجواي را ومياه را وعروات را 
النبيعيا، وستكون توت سنوا المستوننين اللاشيين وجيش ا وت ل في أبش  تنبيق ممكن منتما 

ا اللسسرنينيا،، هرك  المعرالم التري "امبرت ايد". ورغم هكا بعلر م ينولرون نريرد الردولتين، أيرن هري الدولر
 يريدون ا لسدولا اللسسنينيا.

 لند أكدت تسراييل ل ل الملاولات أن ا ترف  صن  الس م م  اللويا، م  الشعت اللسسنيني.
ويجري كلك م  مواولا تللا  ناب  ديني عسا الصراع، وم  تصاعد وتلشي العنصريا في اللنات 

وتكريسرررر ا فرررري المنرررراه  الدراسرررريا وفرررري سسسررررسا مررررن النرررروانين وفرررري السياسرررري واالع مرررري االسررررراييسي 
ممارسرررات ا ورررت ل والمسرررتوننين، وارررد وجررردت هرررك  العنافرررا العنصرررريا ولنرررات التورررري  والكراهيرررا 
تعبيرررا مجسرردا لنتاج ررا فرري الجريمررا الدنييررا والمروعررا الترري أارردم عسي ررا عرردد مررن المسررتوننين اللاشرريين 

لتررا المندسرري مومررد أبررو للررير وارراموا بإوراارره ويررا عررم اتسررو ، تن هرركا ابررل شرر ور عنرردما التنلرروا ال
 يككرهم بشي  ما بالتاريخ نتمنا أن يتككرو .

وفرري السررنوات المالرريا مررار  ا وررت ل سياسررا ممن جررا اللررعاض السررسنا الوننيررا وصررو  لشررنت 
نموكج دولرا  عمسي لكامل دورها، وكان ا وت ل يست دض ما ننوم به من عمل دؤوت لصياغا أس 

فسسررنين الترري نريررد: دولررا سرريدا مسررتنسا تعرريش بسرر م وتبنرري جسررور التعرراون المتكرراف  مرر  جيران ررا، 
توترررم ا لتمامررات والمعاهرردات وا تلااررات، تكررر  المواننررا والمسرراواا وسرريادا النررانون وونرروق االنسرران 

االاصرررا ، وتنررروي عنافرررا  والتعدديرررا، ترسرررخ االرث التنرررويري اللسسرررنيني فررري التسرررامح والتعرررايش وعررردم
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السر م، وتعرمم دور المرررأا، وتبنري تدارا كلرؤا تستررمم معرايير الوكرم الرشرريد. أراد ا ورت ل ويريرد لرررت 
هرررركا النمرررروكج منرررره ننرررري  جرررروهر سياسرررراته ا سررررتينانيا، ومنرررره يريررررد ترررردمير فرصررررا تبسررررور الكيانيررررا 

 الدولتين.اللسسنينيا في دولا مستنسا لمن ول 
ج ودنررا عبررر الورروار الررونني ابررل شرر ور فرري تن ررا  ا ننسررام الرردالسي واسررتعدنا وورردا وعنرردما نجوررت 

امر  والونن والمؤسسات وشكسنا وكوما التوافق الونني وبدأنا مسيرا ستنود تلا تجرا  ا نتلابات 
يرق الرياسيا والتشريعيا، فند روبت جمي  دول العالم ب كا ت  تسراييل التي تعمل عسا الردوام عسرا تمم 

 أرلنا ووودتنا الوننيا. كل دول العالم وافنت عسا وكوما الوفاق الونني ت  تسراييل.
 السيد الريي 

 السيدات والسادا
 واآلن تلا أين من هنا،

تن التلكيررر بأنرره مررن الممكررن وببسررانا العررودا تلررا نمررن عمررل سررابق تكرررر فشررسه هررو أمررر سرراكج فرري 
انت أنه لرم يعرد منبرو  ولري  مجرديا استنسراأ أسراليت أوسن امووال، ولان  في جمي  امووال، بج

 عبت عنم ا، أو مواصسا اعتماد مناربات أللنت مرارا وتوتاج مراجعا شامسا وتصويبا جكريا.
أكررررر، مررن المسررتويل العرررودا تلررا دوامررا ملاولرررات تعجررم عررن التعامرررل مرر  جررروهر  مررن المسررتويل،

ولرررررات تلرررررر  تسرررررراييل نتايج رررررا المسررررربنا النلررررريا والسرررررؤال امسرررررا ،   صررررردايا و  جررررردوى لملا
با ستينان وببنش ا وت ل، و  معنا و  فايدا ترتجا من ملاولات   يكرون هردف ا المتلرق عسيره 
تن ررا  ا وررت ل االسررراييسي، وايررام دولررا فسسررنين وعاصررمت ا النررد  عسررا كامررل امرالرري اللسسررنينيا 

ات   ترررتبن بجرردول ممنرري صررارم لتنليررك هرركا ، و  ايمررا لملاولرر2997الترري تررم اوت ل ررا فرري ورررت 
 ال دض.

 آن ل كا ا وت ل ا ستيناني أن ينت ي اآلن.
تن فسسنين تررف  أن يكرون ورق شرعب ا فري الوريرا رهينرا  شرترانات عرن أمرن تسرراييل، وهرو الركي 

 يتعر  يوميا الرهات دولا ا وت ل العنصري ومستونني ا.
ونينررا تلررا الومايرا الدوليررا اللوريرا وهررو مررا سنسرعا تليرره مررن تن شرعت فسسررنين هرو مررن يوترراج فري ال

لا الس م ابل أي أود آلر، وأكعر من أي أورد آلرر،  ل ل المنتمات الدوليا، ويوتاج تلا اممن واق
وأنلال فسسنين يستونون أن يلمن العالم ل م بأن   يتم مرا ألرى اغتيال نلولت م وسراا أو م م 

 وويات م.
 هك  المأساا المستمرا والمتجددا أن تنوى،!.أما آن للصول 
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عامرا واركض  99تن من ااتسعوا من بيوت م الدافيا وأرل م النيبرا وب دهرم الجميسرا لر ل النكبرا ابرل 
ب رم تلرا جورريم المنرافي والسجرو ، ويجرررى اركف م فري متاهررات هجررات جديردا، أو تلررا سرلن المروت فرري 

ن تلررا لررمانات بررأ  يشررردوا مرررا ألرررى، وأ  ينلرروا بوررار العررالم، بررين وررين وآلررر هررم مررن يوترراجو 
 ويات م في انتتار الةماا في ورب م الجديدا.

 أما آن ل كا التيه النويل أن يصل تلا مونته امليرا.
لن ننبل بأن نبنا تلا امبد في مرب  المنالبين عسا الدوام بإعبات وسن نواياهم بتنرديم تنرام ت عسرا 

لصمت وهم ينتسون وأرل م تن ت. لند سيمنا الدلول في امتوانات تلافيا وسات ونوا م، وبالتمام ا
العبررات الكلررا ا والجرردارا كرري نوتررا بوننررا النبيعرري البسررين فرري أن نعرريش ويرراا عاديررا، وأن نمررار  
وننا البدي ي في توا  غد هادئ مألوض والوسم بأيام أجمل، وبالندرا عسا أن يلنن شبابنا بانمينران 

  م النادما بوريا وس م فوق أرلنا كبنيا شعوت العالم.ميام م وسنوات
آن لسسر م العرادل والونينري أن يمكرن فري أر  السر م. كمررا اسرت أكعرر مرن مررا نورن الشرعت الوويررد 

 في كل العالم الكي بني توت ا وت ل.
 السيد الريي 

 السيدات والسادا
ات الكارعيا  سرتمرار ا ورت ل ا سرتيناني لند وكرنا نون وجمي  الدول العربيا عسا الدوام من العوا

وعرردم نيرررل شرررعت فسسررنين لوريتررره واسرررتن له، ودلسنرررا مرررارا عسرررا أن بنرررا  تسررراييل دولرررا فررروق النرررانون 
واسررتمرار تف ت ررا مررن العنررات والمواسرربا عسررا اعترردا ات ا وتورردي ا لررورادا والشرررعيا الدوليررا مسررؤول 

 بييا المناسبا لنمو التنرض والكراهيا واالرهات في منننتنا.بشكل واسم عن توفير التربا اللصبا وال
تن مواج ا االرهات الكي ابتسيت به منننتنا من تنتيمات كر"داعش" وغيرها   ع ارا ل را برأي صرورا 
من الصور بالدين االس مي السمح أو بالبشريا، وتنوم بارتكات فتاي  ووشريا دنييرا، تتنسرت مرا هرو 

عررر ن أكعرررر مرررن المواج رررا الع سررركريا وهررري أمرررر مسرررح، وتسرررتسمم مرررا هرررو أكعرررر مرررن تنررر ق االدانرررات واق
الموااض وهو أمر منسوت. تن ا توتاج في المنام امول تلا بنرا  اسرتراتيجيا شرامسا مصردااا لتجليرض 
منراب  االرهرات واجتعراث جرركور  فري جمير  المجرا ت السياسرريا واللكريرا وا اتصراديا وا جتماعيرا فرري 

تتنست ول  أس  صسبا لتوافق عمسي يجعرل مواربرا جمير  أشركال االرهرات وفري كرل  منننتنا، تن ا
مكرران م مررا واسررما يتصرردى ل ررا توررالض الرردول وتوررالض الشررعوت وتوررالض الولررارات، وتتنسررت فرري 
هكا السياق وبشكل ريي  تن ا  ا وت ل االسراييسي لب دنرا الركي يعرد بواوعره وباسرتمرار  وبممارسراته 

 ترهات الدولا ودفييا لستوري  والتوتر والكراهيا.شك  بشعا من 
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 السيد الريي 
فررري الوارررت الررركي مرررا ملنرررا نعررراني فيررره أهررروال الوررررت ينرررض أمامنرررا تورررد هايرررل العرررادا تعمرررار مرررا دمرررر  

 ا وت ل. وهك  المرا العالعا العادا تعمار ما دمر  ا وت ل.
ستستلريض النرراهرا الشر ر النررادم مررؤتمرا  وبردعوا نعمن ررا مرن جم وريررا مصرر العربيررا وممسكرا النررروي 

عادا تعمار غما، وستندم وكومتنا تنارير شرامسا تلرا المرؤتمر عرن اللسراير  دوليا لاصا وول تغاعا واق
التي لونت بملتسض مناوي الوياا نتيجا العدوان، وستندم تلاصيل اللنن والبرام  التي ستسارع تلا 

غما لتسبيا اوتياجات االغاعا العاجسا ومتنسبات تعادا البنرا  النيام بتنليكها واالشراض عسي ا في اناع 
واالعمار، بالتنسيق الكامل م  هييات ووكا ت اممم المتودا. تكن كل شري  سريجري بإشرراض اممرم 

 المتودا.
وابل يومين اتلنت اللصايل اللسسنينيا عسا تعميم وتمكين وكوما التوافق في اناع غما، ما سيعمم 

 عمسيات تعادا االعمار.ويلمن تنجام 
تننا تك نعبر عن تنديرنا لكل الدول وال ييات التي سارعت لتنديم المساعدات لسشعت اللسسنيني ل ل 
الورت وبعدها، فنون عسا عنا أن الدول الشنينا والصدينا لن تتردد في دعم ما سرننروه مرن لنرن 

 اجات لوايا العدوان.وبرام ، وأن المؤتمر سيلرج بنتاي  عمسيا تسبي تواعات واوتي
ونؤكد هنا مجرددا أن الشررن امسرا  لنجرا  كرل هرك  اللنرن والج رود هرو تن را  الوصرار االسرراييسي 
البشرر  المتواصررل منررك سررنوات والرركي يلنررق غررما ويوول ررا تلررا أكبررر سررجن فرري العررالم لورروالي مسيرروني 

ق النرررار عبرررر مررروانن فسسرررنيني، وفررري الوارررت نلسررره نؤكرررد ورصرررنا عسرررا لررررورا تعبيرررت وارررض تنررر 
الملاولات التي ترعاها مصر. غير أنه من اللروري ولكي   تتكرر دوامرا الورروت ودوامرا تعرادا 
االعمار كل سنتين أو ع ث أن نركم عسا المسألا امسا  ونننا ا نن ق وهي أن معاناا غما لرن 

 تنت ي بشكل كامل ت  بانت ا  ا وت ل االسراييسي وايام دولا فسسنين.
 يد الريي الس

 السيدات والسادا
لنرررد اامرررت فسسرررنين والمجموعرررا العربيرررا لررر ل امسررربوعين المالررريين باتصرررا ت مكعلرررا مررر  ملتسرررض 
المجموعررات االاسيميررا فرري اممررم المتورردا مررن أجررل االعررداد لتنررديم مشررروع ارررار  عتمرراد  فرري مجسرر  

نرؤمن بالسر م  ا  ملنرنيرق السر م. االسراييسي ولسدف  بج رود تو -اممن الدولي وول النماع اللسسنيني
 من ل ل الشرعيا الدوليا.
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تن هرركا المسررعا يؤكررد لسجميرر  مجررددا التمامنررا بتونيررق السرر م العررادل عبررر وررل تلاولرري، واعتمادنررا 
الج د الدبسوماسي والسياسي عبر هييرات اممرم المتوردا، وهركا المسرعا يسرتس م ويسرتعير بشركل كامرل 

التي وافنتم عسي ا في الجمعيا العاما وتسك التي أارت في مجس  اممن  رو  ونصوص عديد النرارات
 والتي وددت أس  الول الدايم وتونيق الس م العادل. لن نأتي بشي  جديد كس ا ارارات معتمدا.

تن هرركا المسررعا ينمررح لتصررويت مررا أعترررى الج ررود السررابنا لتونيررق السرر م مررن عةرررات بتأكيررد  عسررا 
االسراييسي وتونيق ول الدولتين، دولا فسسنين وعاصمت ا الند  الشررايا عسرا  هدض تن ا  ا وت ل

ووررررل مشرررركسا ال جيررررين  تسررررراييلجانررررت دولررررا  تلررررا 2997كامررررل امرالرررري الترررري اوتسررررت فرررري العررررام 
كمرا ورد فري المبرادرا العربيرا لسسر م مر   294اللسسنينيين و  عاد  ومتلنا عسيه عسا أسا  النررار 

وررردد لتنليرررك هرررك  امهرررداض   برررد مرررن سرررنض ممنررري موررردد لتنليرررك هرررك  امهرررداض، ولررر  سرررنض ممنررري م
سررراييل لترسرريم الورردود بين مررا والتوصرررل  وسرريرتبن كلررك باسررتيناض فرروري لسملاولررات بررين فسسررنين واق

  تلاق تلصيسي شامل وصياغا معاهدا س م بين ما.
 السيدات والسادا

ل ممررن يورصرون عسررا أن   تشرر د ب دنررا وروبررا تننرا عسررا عنررا أن هرركا المسرعا سرريوتا بتأييررد شررام
وفتاي  جديدا، وممن يريدون دعم ومسا التصردي لورهرات، وممرن يؤمنرون أنره يجرت المسرارعا لرفر  
التسررم الترراريلي الرركي ألونترره النكبررا بالشررعت اللسسررنيني وممررن يتواررون لرؤيررا السرر م يوررل فرري أر  

 الرسا ت السماويا.
ار تأكيردا عسرا مرا أردتمرو  برأن يكرون هركا العرام عامرا دوليرا لستلرامن مر  وستكون المصاداا عسا النر 

الشعت اللسسنيني الكي سيواصرل نلراله وصرمود  وسرين   شرجاعا واويرا مرن برين الركرام والردمار، 
فررنون كمررا اررال شرراعرنا مومررود درويررش: "مصررابون برردا    شررلا  منرره هررو اممررل، ونوررت الويرراا تكا 

كا ما استنعنا ف  وول و  اوا ت  باهلل.لي ا سبي "، و Yاستنعنا   اق
 السيد الريي 

 السيدات والسادا
 هناك اوت ل يجت أن ينت ي اآلن

 وهناك شعت يجت أن يتورر عسا اللور
 دات ساعا استن ل دولا فسسنين، واعتند أنكم تستمعون لداات ا.

 وشكرا.
 20/9/2704الحياة الجديدة، رام هللا، 
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  ةأوضاع الالجئين الفلسطينيين في سوريلمعلم عباس يبحث مع وليد ا .2

التنرررا الرررريي  مومرررود عبرررا ، اليررروم الجمعرررا، عسرررا هرررامش أعمرررال الجمعيرررا العامرررا لامرررم : نيويرررورك
وتنرراول هرركا السنررا  أولرراع ال جيررين اللسسررنينيين فرري  المتورردا، وميررر اللارجيررا السرروري وليررد المعسررم.

 في المنننا. امولاعسوريا وككلك 
نتيررر  العراارري الررريي  فررؤاد  عبررا ، عسررا هررامش أعمررال الجمعيررا العامررا لامررم المتورردا، تنرريالكمررا 

جم وريرا  أرالريوأكد الريي  عبا  ل ل السنا  ورص دولا فسسنين عسرا ووردا وسر ما  معصوم.
وجرررى لرر ل  كمررا اجتمرر  الررريي  عبررا ، مرر  ريرري  ومرا  مالنررا جوميررض موسرركات. العررراق الشررنيق.
ع الرركي عنررد عسررا هررامش أعمررال الجمعيررا العامررا لامررم المتورردا فرري نيويررورك بوررث سرربل هرركا ا جتمررا

ن ا  ا وت ل االسراييسي.  وشد التأييد الدولي لول النليا اللسسنينيا، واق
 21/9/2704، القدس، القدس

 

 أبو ردينة: ال بد من إجراءات إلقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .3
المتوردث باسرم الرياسرا نبيرل أبرو ردينرا أمر  تن "المنسروت هرو اررار مرن مجسر  اال : وفا –نيويورك 

اممرن الرردولي يورردد اللترررا الممنيررا الن ررا  ا وررت ل مررن سررنتين تلررا ع عررا، و  بررد مررن تن ررا  ا وررت ل 
 وفق جدول ممني ولي  العودا تلا ملاولات   تؤدي ت  تلا استمرار الملاولات".

ريوات صرروليا عسررا أنرره "   بررد مررن تجرررا ات جديرردا ولنرروات جديرردا مررن وشرردد أبررو ردينررا فرري تصرر
 الدولا اللسسنينيا وعاصمت ا الند ". تااماأجل 

واال تن الريي  مومود عبا  المتواجرد فري نيويرورك لسمشراركا فري اجتماعرات الجمعيرا العامرا لامرم 
 أنسع رموبري والجانرت امميركري، المتودا، أجرى مشاورات داينا م  المجموعرا العربيرا وا توراد امور 
 ل ل ا عسا اللنوات التي ستتلك للدما مصالح الشعت اللسسنيني.

 20/9/2704الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 أسابيع سيصوت مجلس األمن على مشروع قرار إلنهاء االحتالل ثالثةعريقات لـ"األيام": خالل  .4
ينات، علو السجنا التنليكيرا لمنتمرا التوريرر : أعسن د. صايت عر  أرناؤونعبد الرؤوض  -نيويورك 

اللسسنينيا أن "العمل م  امميركيين وول تمكانيا العمرل المشرترك فري مجسر  اممرن ارد وصرست تلرا 
نريرررق مسررردود"، مشررريرام تلرررا أن مشرررروع اررررار بشرررأن توديرررد سرررنض ممنررري الن رررا  ا ورررت ل االسرررراييسي 
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سرنينيام اليروم الجمعرا، وتبردأ مشراورات تسرتمر عرادا بصيةته اموليا سريكون جراهمام فس 2997مرالي 
 أسابي  وتا يجري التصويت عسيه في المجس . 3ما بين أسبوعين تلا 

وكشررض عرينررات الننررات فرري وررديث لررر"اميام" عررن أنرره "وج ررت تورركيرات لنررا مررن ابررل تسررراييل بنرررق 
ت وعسررا الولرر ، ولكننررا مباشرررا وغيررر مباشرررا ومررن أميركررا أيلررام مررن أن هرركا اررد يررؤعر عسررا الع اررا

ودى أهم ركايم هك    توديد الع اات م  تسراييل". ا ستراتيجيانعمل وفنام لمصالونا، واق
ركرايم، وهري: التوجره تلرا مجسر   9اللسسرنينيا تنروم عسرا  ا ستراتيجياوللت في هكا الصدد تلا أن 

  تسرررراييل، والررردعوا النلررراك اممرررن، وا نلرررمام تلرررا المواعيرررق والمؤسسرررات الدوليرررا، وتوديرررد الع ارررا مررر
ميعرراق جنيررض الرابرر  عسررا امرالرري اللسسررنينيا الموتسررا، وترروفير الومايررا الدوليررا لسشررعت اللسسررنيني، 

 والوودا الوننيا اللسسنينيا.
لرمن سرنض ممنري    2997ويدعو مشروع النرار ل نسوات االسراييسي مرن امرالري الموتسرا عرام 

وجود نرض عالث فري امرالري اللسسرنينيا وأن يرتم الشرروع فرورام فري سنوات بالترافق م   3يميد عسا 
 ترسيم الودود والتلاو  لول جمي  الايا الول الن ايي دون استعنا .

واررال عرينررات: "االدارا امميركيررا، مررن لرر ل وميررر اللارجيررا جررون كيررري، أبسةتنررا أن هرركا لرري  ليررارام 
راك أوبامررا اررال فرري الجمعيررا العامررا لامررم المتورردا: تن بالنسرربا تلي ررا، واالررت تن الررريي  امميركرري بررا

استمرار الول  النرايم فري اللرلا الةربيرا وانراع غرما غيرر ممكرن، وشردد فري لنابره عسرا أنره   برد 
مرررن ورررل الررردولتين، وأن االدارا امميركيرررا تعكرررض عسرررا تيجررراد هرررك  الصررريةا، ولكرررن هررركا لرررن يرررتم عبرررر 

 مجس  اممن أو عبر المنتمات".
: "نوررن نلتسررض مع ررم، بمعنررا أن هنرراك ل فررام، وغرردام صاليررومو سررتكون صرريةا مشررروع النرررار وألرراض

جاهما، وهو ارار يسرتند تلرا النرانون الردولي والشررعيا الدوليرا ويؤسر  لنيرام دولرا فسسرنين بعاصرمت ا 
لتعرريش بررأمن وسرر م تلررا جانررت دولررا تسررراييل والجيررران فرري المنننررا،  2997النررد  الشرررايا بورردود 

المنسوت هو توديد سنض ممني ل ستن ل الناجم للسسنين، وهكا يتم من ل ل مجس  اممرن وورل و 
 كافا النلايا الن اييا".

وردام عسرررا الموارررض امميركررري، ارررال عرينرررات: "ا لتبرررا  ورا  الررردعوا  سرررتيناض الملاولرررات واقعنرررا  
عمسيررا السرر م كةنررا   سررتمرار فرصررا لعمسيررا السرر م لررم يعررد مجررديام أمررام وكومررا تسررراييسيا تسررتلدم 

 ا ستينان وفر  الونايق عسا امر  لتدمير ول الدولتين".
أسررابي  يجررري بعرردها التصررويت فرري مجسرر  اممررن.  3وللررت تلررا أن المشرراورات وررول النرررار ستسررتمر 

واررال: "غرردام صاليررومو هنرراك تجرررا ات بالةررا الداررا، فسرريكون هنرراك مشررروع ارررار بصرريةته اموليررا جرراهم 
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أسررررابي  تبرررردأ مرررر  المجموعررررا العربيررررا  3سررررنينيام وتبرررردأ مشرررراورات تسررررتمر عررررادام بررررين أسرررربوعين تلررررا فس
ومجموعا الدول االس ميا ومجموعا دول عدم ا نويام وا تواد اموروبي وأميركا ال تينيرا والصرين 

يكون هنرراك وروسريا، وفرري امسرربوع العالرث يررتم نررر  مشررروع النررار بالوراررا المراررا ، وهرركا يعنري أنرره سرر
 تصويت". 

وككر عرينات أن الريي  بدأ فع م المشاورات م  الدول امعلا  الدايمين وغير الدايمين فري مجسر  
 اممن. 

 21/9/2704، األيام، رام هللا

 
 مليون دوالر 30لتربية تطلق خطة طوارئ لدعم التعليم في غزة بقيمة اوزارة  .5

 37عرررالي، لنرررا نررروارئ لررردعم التعسررريم فررري انررراع غرررما، بنيمرررا رام هللا: أنسنرررت ومارا التربيرررا والرررتعسم ال
 مسيون دو ر أميركي.

وأكدت "التربيا"، في بيان صوافي، أم ، أهميا تعميرم الشرراكات وآفراق التعراون مر  كافرا المنتمرات 
الشرررريكاد لررردعم التعسررريم فررري غرررما، وتنسررريق الج رررود العرررادا تعمرررار مرررا دمرتررره آلرررا الوررررت االسرررراييسيا، 

عسا تسبيا ا وتياجات والمستسممات اللروريا، تأكيدا عسا وق امنلال في التعسيم، ولمان والعمل 
 وصول م تلا بييا تربويا صويا وآمنا.

وأشررار وكيررل "التربيررا" مومررد أبررو ميررد تلررا ورررص الررومارا عسررا مواج ررا العنبررات والعراايررل الترري تواجرره 
ارئ الترري أعرردت اد لتونيررق الةايررات المنشررودا، العمسيررا التعسيميررا فرري غررما، مررن لرر ل تنليررك لنررا النررو 

تكسلا نشرانات االرشراد والتربيرا  23،227،402دو را من ا  39،997،297ويث تبسغ تكسلا تنليكها 
تكسلررررا  2،227،729اللاصررررا، والنشررررانات الن بيررررا، والصرررروا المدرسرررريا، واالشررررراض، والميرررردان، و

عادا تأهيل المدار ، و تص   امعراث والتج يرمات بردل الترالض نتيجرا العردوان تكسلا  4،222،000واق
 عسا اناع غما.

وبرين أن هررك  اللنرا ت رردض تلرا تسبيررا اوتياجرات التعسرريم فري انرراع غرما، وتنليررك العديرد مررن اللعاليررات 
والنشانات من ل ل االدارات العاما المعنيا، ويث تلمنت في االنار كاتره وصرلا ل رك  النشرانات 

 ما لتنليكها.والمبالغ الماليا ال م 
مدرسررررررا بنيمررررررا  222وللررررررت تلررررررا أن الررررررومارا وصررررررست عسررررررا موافنررررررا الصرررررر   املرررررررار وتأهيررررررل 

دو را من سسا التمويل المشترك، ويث بدأت فعسيا بنر  العنا ات ل كا الةرر  ومرن  4،055،039
 المنبسا. امش رنر  العنا ات المتبنيا ل ل  تجرا اتالمتوا  استكمال 
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 املررررارمرررن المؤسسرررات والج رررات الدوليرررا والموسيرررا بنرررر  عنرررا ات تصررر    وارررال: بررردأت العديرررد
مرردار  مرردمرا بشرركل  4دو را، مولرروام أن هنالررك  220،420بنيمررا  ألرررىمدرسررا  94والتأهيرل فرري 
وتروفير التمويرل  تنشراي ادو ر، مرا يسرتدعي تعرادا  3،302،000تمويرل تبسرغ ايمتره  تلاكامل بواجا 

دلال مو   اد البنا  غير الموجودا واليا في أسواق غما.ال مم ل ا، واق
مدرسا وكوميراد  سرتنبال  53والتربيا اللاصا، أولح أبو ميد أنه ستتم موا ما  االرشادوفي مجال 

الم نري، وتردريت  االشرراضمرشدين تربويين لسوصرول عسرا دبسروم  5النسبا من كوي االعااا، وتأهيل 
ن رررا: م رررارات التعامرررل مررر  الصررردما، والبييرررا اآلمنرررا مرشررردا تربويرررا عسرررا مولررروعات ملتسلرررا م 230

، ونتام التوويرل النلسري، والتعامرل والواايرا مرن املةرام صملسلرات ا ورت لو، وغيرهرا امنلالوعمالا 
 االعااراو، وتمويرد النسبرا كوي 20-2من الم ارات وتنبيق دليل التوجيه الم ني اللاص بالصلوض ص

ياسا البييا المدرسيا، ونباعا الدليل اللاص ب ا، وتلعيل سياستي بأج ما وأدوات مساعدا، وتلعيل س
نسرررلا مررن دليررل المرشررد التربرروي الجديررد، ونباعرررا  500منرر  الترردلين، والوررد مررن العنررض، ونباعررا 

نشرا لسنسبا وموليا  أمورهم عن دور المرشد التربوي، وافتتا  مركرم مصرادر فري شرمال غرما،  5000
جرررا  عررداد  االرشرراددراسررا فرري  واق التربرروي بعنرروان: "المشررك ت السررسوكيا الترري يعرراني من ررا النسبررا"، واق
جرررا  التررري أصررريت ب ررا النسبرررا نتيجرررا العررردوان  االعاارراتلتولرريح أنرررواع وعررردد  توصررراييامسرررووات  واق

 ألض نالت ونالبا. 250وتشمل  االسراييسي
 21/9/2704، األيام، رام هللا

 
 بمعرض السياحة العالمي في اليابان تشاركالفلسطينية وزيرة السياحة واآلثار  .6

اليابران عنردت رو  معايعرا وميررا السرياوا واآلعرار،  تلرال ل ميارت ا الرسرميا : معا –الند  الموتسا 
عددا من ا جتماعات الرسميا الم ما من ا ا جتماع م  نتيرها الياباني اوكيرو اوتا والوميرا والنايت 

ا ورييسرررا لجنرررا الصررردااا البرلمانيرررا اللسسرررنينيا اليابانيرررا، وكررركلك يوريكرررو كرررويكي وميررررا الررردفاع السرررابن
ا جتمرراع مرر  نايررت الوكالررا اليابانيررا لستنميررا الدوليررا جايكررا المنلرركا لبرنررام  تنميررا السررياوا المسررتداما 
والرركي تنلررك  الوكومررا اليابانيررا فرري فسسررنين، وا جتمرراع مرر  ريرري  وكالررا السررياوا اليابانيررا هيروترري 

وا جتماع م  ممعسي النناع السياوي الياباني بشنيه العام واللاص، ويث شرارك فري هرك   تاكاهسش،
ا جتماعات السلير وليد صيام سلير دولا فسسنين في اليابان وهشام نصار مستشار السلارا وجري  

 امصيا مدير مكتت وميرا السياوا واآلعار.
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ممعسرين عرن وكرا ت السرياوا والسرلر  وتشارك فسسنين في هكا المعر  من ل ل جنا  مميم يلرم
 اللسسنينيا وبع  البسديات والورفيين الكين شاركوا بجولا دراسيا تشمل ك  من اليابان وماليميا.

 20/9/2704، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 أكبر المطلوبين سنا إسرائيليا… أحمد علي في التشريعي النائب .7

بيلا  و  سني عمرر  التري تجراومت اللمسرا والسربعين عامرام، تشل  له لويته ال امنالول: لمنابس  ر 
و  وصانته البرلمانيا كونه نايبام برالمجس  التشرريعي اللسسرنيني، مرن أن تلرعه تسرراييل عسرا  يورا 
ل كررررأكبر المنرررراردين سررررنام لسجرررريش  المنسرررروبين لرررردي ا وتنررررارد  منررررك أكعررررر مررررن ع عررررا شرررر ور، ليسررررج 

 ينيون.االسراييسي، بوست ونوايون فسسن
وتنررارد النرروات االسررراييسيا النايررت عررن وركررا ومررا  فرري مدينررا نررابس  شررمال اللررلا الةربيررا، أومررد 

منك أن بدأت عمسيت ا العسكريا بالللا عنت التلا  ومنتل ع عا مستوننين في اللسيل  عسي،الواج 
ين فرري ملرريم يونيررو/ وميررران المالرري. وااررتوم الجرريش االسررراييسي منررمل النررات الكررا 22صجنرروتو فرري 

مرات ب دض اعتنال دون فايدا، فيرد الجنود االسراييسيون بتونيم موتويات المنمل  9العين في نابس  
 وت ديد عايسته بأنه سيتم اغتياله ما لم يسسم نلسه، وست ما االته ابنته هبا لانالول.

ي منسر  أيسرول/ كانت ا اتوامات تجري بعد منتصرض السيرل، لكرن ا اتورام امليرر فر»وتليض هبا: 
سبتمبر الجراري، كران فري ولرح الن رار ولرم يكرن والردي فري المنرمل، فنرال اللرابن ممري تن لرم يسرسم 

 «.نلسه سنةتاله، وهك  ليست المرا امولا التي ي ددون باغتياله
 20/9/2704، القدس العربي، لندن

 
 بحر المتوسطفي ال وفد فلسطيني يبحث في صقلية تطورات قضية المفقودين بغرق القارب .8

رام هللا: بوررث وفررد فسسررنيني برياسررا وكيررل ومارا الشررؤون اللارجيررا تيسررير جرررادات، وعلررويا سررليرا 
فسسنين لدى ايناليا مي كيسا، والمستشار اممني موي الدين جبر، م  موافت راجوم  بجميرا صنسيا 

غررررق النرررارت ابالرررا  االيناليرررا انونشرررياتو فيرررردا، تنرررورات الررريا الملنرررودين اللسسرررنينيين فررري ورررادث
 السواول اموروبيا.

وأكررد الموررافت فيررردا، أهميررا التعرراون والمتابعررا مررن الجررانبين لسكشررض عررن الم بسررات وامسرربات الترري 
 أدت تلا واوع الوادث، مستبعدام تمكانيا الععور عسا ناجين جدد أو جعث الملنودين بالوادث.
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عسررا تعسيمررات الررريي  مومررود عبررا ، مأسرراا غرررق  وأكرردت "اللارجيررا" أن ررا تترراب  باهتمررام بررالغ بنررا 
 وفندان العشرات من الةميين، جرا  غرق عدد من السلن التي أاست م في اآلونا امليرا.

 20/9/2704، األيام، رام هللا
 
 باريس: فلسطين تشارك في معرض السياحة الدولي .9

اللامسرا عسرا التروالي، ويرث تشارك فسسنين في معر  السرياوا الردولي فري براري ، لسسرنا : رام هللا
أايم هكا العام في مدينا المعار  في العاصما اللرنسيا بين العالث والعشررين والسراب  والعشررين مرن 

 آت المالي.
ومينررت جرردران جنررا  فسسررنين فرري المعررر  بالصررور السررياويا الترري تسررتعر  الولررارات المتعاابررا 

ه مرن آعرار تردل عسرا الجركور اللراربا فري عمرق عسا فسسنين، والعنافات التي توالت عسي را ومرا تركتر
 التاريخ لسشعت اللسسنيني.

 20/9/2704، القدس، القدس
 
 "إسرائيل"بداية الحرب كان يعنى انتصار  في: قبول المبادرة المصرية أبو مرزوق .01

، فري لوركرا ومرا  السياسريمررموق، نايرت ريري  المكترت  اال موسا أبو: مومد عمارا وأومد غنيم
يومرام عسرا انراع غرما يلتسرض كعيررام عررن  50لر ل وررت الررر المصرري: تن الموارض الرونن"وروار مر  "

 فرري، مؤكرردام «عمررود السرروات»ُعرفررت بررر الترري، 2022تعامررل الدولررا المصررريا وموال ررا لرر ل ورررت 
 ، وست وصله.«رأ  العرت»الوات نلسه تندير الوركا لدور مصر وأهميته، باعتبارها 

لجريردا مصرريا عنرت انت را  الوررت عسرا غرما  صوليار ، كأول ووار وو  في، "مرموق أبو"وألاض 
امسررربوع امول لسوررررت رفلرررت ا  فرررياُررردمت  التررري: تن المبرررادرا المصرررريا المالررريأغسرررن   29 فررري
انتصررار ، وتجاهسررت المنالررت اللسسررنينيا.  االسررراييسيمن ررا كانررت سررتؤدى العرر ن العرردو « ومررا »

للتررا الورررت لمعرفرا مكاسررب ا « تعرادا تنيرريم ومراجعرا»مرا ُيعررض بررروأشرار تلرا أن الوركررا تجررى واليررام 
 ولسايرها.
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واال: تن ما تردد ل ل فترا الورت عرن وجرود مبرادرا نروت را دولرا انرر أو تركيرا بشرأن ورل امممرا 
، مؤكرردام أنرره كانررت هنرراك أفكررار أمريكيررا منرووررا لرر ل تسررك اللترررا لوررل امممررا، لكررن "غيررر صررويح"
اصررست اتصررا ت ا بمصررر تيمانررام برردورها وأهميترره، وأكررد أن مصررر لررم تتلررل  عررن النلرريا و « ومررا »

 عامام الماليا. 90الر اللسسنينيا نيسا 
 21/9/2704، الوطن، مصر

 
 االحتالل" لتحرير األسرى مقابل جنود 2وفاء األحرار حماس: الشعب على موعد مع صفقة " .00

ري تن الشعت اللسسنيني عسا موعد م  صلنا "وفا  اال النيادي في وركا وما  مشير المص: غما
" لتوريررر امسرررى "منابررل الجنررود الصرر اينا امسرررى لرردى المناومررا لرر ل معركررا العصررض 2امورررار 
 المأكول".

وأكرررد المصرررري لررر ل كسمرررا لررره بم رجررران "ا نتصرررار" لتكرررريم شررر دا  كتيبرررا "الرلررروان" شرررمال غرررما، 
ستصرن  صرلنا جديردا لتوريرر أكبرر عردد ممكرن مرن امسررى،  الجمعا، أن الملاولرات غيرر المباشررا

 مشددما عسا أن المناوما ستبنا الوفيا لدما  الش دا  وآهات امسرى.
وأشار تلا أن وركته ستملي بالملاولات غير المباشررا مر  ا ورت ل، لنيرل جمير  منالرت الشرعت 

لمناومرا أوراق اروا سرتجبر ا ورت ل اللسسنيني لسعيش بوريا وكراما، مبينما أن لردى وركتره وفصرايل ا
 عسا الرلوأ لسمنالت اللسسنينيا.

وشرردد المصررري عسررا أن "ا وررت ل لررم يونررق أي ررا مررن أهدافرره لرر ل العرردوان عسررا انرراع غررما، بعرردما 
اسرررتمرت الصرررواريخ بالسرررنون بكعافرررا عسرررا المررردن الموتسرررا، وبنيرررت امنلررراق تعمرررل وترررا آلرررر لوترررا، 

 نون العدو".وننست المعركا تلا لسض ل
واال تن "المعركا المنبسرا سرتكون عسرا أعترات الننرت وعسرن ن وجمير  أرالرينا الموتسرا، نورو النرد  

 بإكن هللا"، مشددما أن من يواول ابتمام س   المناوما من أجل االعمار "واهم".
را عسركري ا لعناصرر "ا لنلبرا" وش د الم رجان الكي نتمته وما  لتكريم عوايل شر دا  الرلروان عرلم

 في النسام، وتلمن عدا فنرات متنوعا.  
 21/9/2704، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 منظمة التحرير ستطلب من مجلس األمن الدولي االعتراف بفلسطين دولة  نبيل شعث:  .02

ملو  الع اات الدوليا في ا د.نبيل شعث أمام شلصريات « فتح»أكد علو السجنا المركميا لر: لندن
ي لندن، أول من أم ، تن ما يريد  اللسسنينيون اآلن هو تةيير تنار التلاو  النديم م  فسسنينيا ف

 تسراييل والكي لم يؤد تلا أيا نتاي  عسا صعيد تن ا  ا وت ل وتونيق ا ستن ل.
وألرراض تن منتمررا التوريررر سررتنست مررن مجسرر  اممررن الرردولي ا عتررراض بلسسررنين دولررام مسررتنسام،  

مستنب م بين دولا ودولا عسا أن تواض تسراييل بالكامل نشران ا ا سرتيناني تلرا  لتجري الملاولات
 وين ا نسوات الكامل من الللا الةربيا الموتسا.

وأولررح أن منتمررا التوريررر سررتنست مررن مجسرر  اممررن توديررد النرررارات اممميررا الترري تشررك ل مرجعيررا 
 «.نريد و يا دوليا وليست أميركيا»الملاولات وتوديد موعد ل نسوات االسراييسي، مليلام: 

وتاب  شعث الكي مار برينانيا لولور المؤتمر السنوي لورمت العمرال البرينراني واستكشراض تمكانيرا 
 نون بواجا لدعم من أوروبا للسسنين.»اعترافه واعتراض برينانيا بلسسنين دولام: 

ارجيرا اللرنسري ارال تن براري  تلكرر نريد اعترافات عناييا. ومت العمال ينول تنه سيعترض، وومير الل
 «.جديام با عتراض بنا دولام 

ورأى أنررره تكا مرررا اعترفرررت دول أوروبيرررا كبررررى معرررل برينانيرررا وفرنسرررا بلسسرررنين دولرررا فسرررتتبع ا الررردول 
والررردول اموروبيرررا المتوسرررنيا وهولنررردا وبسجيكرررا والنمسرررا وايرلنررردا وغيرهرررا، مشررريرام تلرررا أن  االسررركندنافيا

 أكتوبر المنبل موعدام لمنااشا اليا اعتراض برينانيا بلسسنين. 3بريناني ود د يوم ومت العمال ال
 20/9/2704البيان، دبي، 

 
 : سنكشف عن عدة مفاجآت بـ"العصف المأكول" قريب اكتائب القسام .03

اررال متورردث بسسرران كتايررت النسررام الجنررا  العسرركري لوركررا ومررا  مسررا  الجمعررا تن ملاجرر ت : غررما
 ركا "العصض المأكول" سيكشض الننات عن ا ل ل اميام المنبسا.كعيرا ل ل مع

وأكد المتودث "أبو ومما" ل ل كسمرا لره بم رجران "ا نتصرار" لتكرريم شر دا  كتيبرا "الرلروان" شرمال 
 غما أن النسام لديه أوراق اوا كعيرا الجبار ا وت ل الص يوني عسا ا ستجابا لمنالت المناوما.

ا "العصض المأكول ستكون فاتورا النريرق أمرام ا نتصرارات المنبسرا وترا توريرر وشدد عسا أن معرك
 كامل ترات فسسنين".

 21/9/2704، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 في غزة تنظم مسيرة تكريم لشهداء "العصف المأكول" بالبريج حماس .04

ان "غررما تنرراوم نتررم ج ررام العمررل الجمرراهيري لوركررا ومررا  فرري ملرريم البررري  مسرريرام توررت عنررو : غررما
 غما.وفسسنين تنتصر" لتكريم ش دا  المليم، الكين استش دوا ل ل الورت عسا 

 مسعما من أشبال وما  وبمشاركا ايادا الوركا في البري . 250وشارك في المسيرا أكعر من 
وكرران عسررا رأ  المشرراركين موسررا السررماك النيررادي فرري الوركررا ولالررد الشررريض والعشرررات مررن أبنررا  

 المليم.ا والشلصيات ا عتباريا في الورك
وجابرررت المسررريرا شررروارع الملررريم ومنرررامل الشررر دا  ومرررل ل ل رررا المسعمرررون صرررور الشررر دا  ومجسرررمات 

وتلسررل المسرير تكرريم عوايرل الشر دا  أمرام منررامل م  لاسرسوا التري اسرتلدمت ا المناومرا لر ل الوررت.
 وتنديم درع تككاري وصورا لسش يد.

 20/9/2704، يةوكالة معا  اإلخبار 

 

 المقبلأكتوبر تشرين أول/ آخرفي  االحتاللأبو ليلى: المفاوضات غير المباشرة تستأنف مع  .05
كشرررض علرررو الوفرررد اللسسرررنيني الموورررد فررري النررراهرا اررري  عبرررد الكرررريم، بأنررره سررريتم اسرررتيناض : رام هللا

سربوع امليرر مرن الملاولات غير المباشررا مر  وكومرا ا ورت ل، والتري ترتم برعايرا مصرريا، فري ام
 ش ر تشرين امول أكتوبر المنبل.

واررال عبررد الكررريم فرري وررديث مرر  فلرراييا عررودا أمرر :" تررم ا تلرراق عسررا اسررتكمال الملاولررات بعررد 
انت ا  امعيراد الي وديرا وعيرد املروا المبرارك، ويرث سريعند مرؤتمر المرانوين فري العراني عشرر مرن 

الماليررا اللررروريا لتمويررل تعررادا تعمررار انرراع غررما، يتبعرره  أكترروبر المنبررل، لتجنيررد اممرروال وا لتمامررات
 برعايا مصريا". االسراييسياستيناض الملاولات غير المباشرا م  الجانت 

وأكرررد عبرررد الكرررريم برررأن الجسسرررا امولرررا مرررن الجولرررا العانيرررا لسملاولرررات غيرررر المباشررررا برررين الجرررانبين 
ا، مولروام برأن تعرردام الشر يدين مرروان النواسررمي اللسسرنيني واالسرراييسي افتتوررت برأجوا  متروترا لسةايرر

وعرامر أبررو عيشرا برردم بررارد فري اليرروم المممرر  فيره عنررد الجسسرا كرران منصررودام مرن الجانررت االسررراييسي، 
فشال الملاولات، مروبام بردور الجانرت المصرري الركي نجرح فري اوتروا  الموارض ومرن  للرق ال دنا واق

 عم عندت الجسسا.
فرري جسسررا التلرراو  غيررر المباشرررا، ألرراض عبررد الكررريم: "ارردم كررل نرررض ووررول أبرررم مررا تررم نرورره 

عنرراوين المسلررات الترري يريررد نرو ررا عسررا جرردول أعمررال الملاولررات المنبسررا لسجانررت المصررري، الرركي 
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سرروض يعرلرر ا كأجنرردا فرري الجسسررا المنبسررا الترري تررم ا تلرراق عسررا اسررتيناف ا فرري امسرربوع امليررر مررن 
 منبل".ش ر تشرين امول/ أكتوبر ال

أن الجانرت اللسسرنيني نرر  أربعررا مسلرات لسننراش، وهري "البرد  فري تعرادا تعمررار  تلراوأشرار أبرو ليسرا 
عررادا بنررا  وتشررةيل  جرررا ات تعبيررت الت ديررا وواررض تنرر ق النررار، واق انرراع غررما بأسرررع واررت ممكررن، واق

لةررا  كرل االجرررا ات العنابيررا التري فرلرر ا ا وررت ل فري اللررلا  وميررران/  22بعررد المنرار والمينررا ، واق
يونيو المالي، ومن ا االفراج عن كل المعتنسين وأسرى صلنا شالين، ومن اعتنسوا من نوات المجس  

 التشريعي.
بأنه ركم عسا اليا وجود جعمانين لجنود تسراييسيين لردى  راالسراييسي، أشاووول ما نروه الجانت 

معسومرات لردينا ورول هركا المولروع، وبالترالي المناوما اللسسنينيا، وأولح ااي م:" نون أكردنا برأن   
   نستني  التلاو  ووله"، مليلام أنه ركم عسا الترتيبات اممنيا في عمسيا تدلال المساعدات.

وعن مسألا نمع الس  ، اال أبو ليسا:" بع  الدول متل ما لسموارض االسرراييسي، لكرن رفر  البورث 
سرنيني ووسرت، برل مرن ابرل الرريي  مومرود عبرا  الركي في هك  المسألا لم يكرن اررارا مرن الوفرد اللس

أكد عسا ربرن الورديث عرن الترتيبرات اممنيرا بإن را  ا ورت ل وايرام دولرا فسسرنين عسرا وردود الرابر  
 من وميران ونيس ا الوريا الكامسا.

ني واعتبررر عبررد الكررريم عنررد الجسسررا ا فتتاويررا ابررل موعرردها بأيررام يرردل عسررا التررمام الجررانبين اللسسررني
واالسرررراييسي بمرررا ترررم ا تلررراق عسيررره، مشررريرام أنررره كررران ارررد ترررم ا تلررراق عسرررا اسرررتيناض الملاولرررات غيرررر 

 أن يوم غٍد هو المتمم لسش ر. بش ر،  فتام المباشرا بعد تيناض تن ق النار 
وألراض:" نورن أعبتنرا اردرتنا عسررا وسرم الل فرات، ولجرم الترردل ت اللارجيرا، والتأكيرد عسرا مبرردأ أن 

 ار اننسق من الورص عسا المصسوا الوننيا العسيا، وتنبيق المصالوا عسا أر  الواا .الوو 
 20/9/2704، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 يوم ا بحماس ولن أفاوضهم أبد ا ولو حتى بطريقة غير مباشرة أعترفنتنياهو: لن  .06

لموارر  تن آر جرري العبررري  نتنيرراهو، بنيررامينفرري منابسررا اجراهررا ريرري  الررومرا  االسررراييسي، : 42عرررت 
عشرريا رأ  السررنا العبريررا، تورردث كعيرررما عررن العرردوان امليررر عسررا انرراع غررما مورراو م تسررويق صررورا 

 انتصار له ولجيشه.
را بومرا ، ولرن أفاولر م أبردما  واال نتنياهو عنرد سرؤاله عرن الملاولرات مر  ومرا : "لرن أعتررض يومم

لوفررد االسررراييسي الرركي مار النرراهرا أكعررر مررن مرررا عررن ا سررؤالهولررو وتررا بنرينررا غيررر مباشرررا". وعنررد 
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ا عسكريين فنن، ولم نرسل أي مسؤول سياسري أو وميرر  والموادعات هناك اال: "أرسسنا ت  هناك أناسم
 أو لابن برتبا كبيرا".

وأكمل نتنياهو أن هك  اللنوا جرا ت كرسرالا والروا لومرا  أنره لرن يعتررض ب رم سياسريما أبردما، وأنره 
 ن يريدون تمالا تسراييل ويستعمسون مسيوني موانن في اناع غما كرهاين ودروع بشريا.لن يلاو  م

وألرراض: "نوررن لررربنا أهرردافما عسرركريا ومنصررات تنرر ق الصررواريخ الترري هررددت أمننررا وشرركست لنرررما 
عسررا ويرراا المررواننين، كررل تسررراييل كانررت توررت ت ديررد صررواريخ ومررا  الرركين   يميررمون بررين مرردني 

أن م يعدمون السركان فري انراع غرما،   يعردمون م بننر  أعنراا م، برل يعردمون م عرن وعسكري، وتا 
 نريق اوتجامهم في أماكن معينا وعن نريق الترهيت والتلويض".

وعررن اللنرروات ا سررتراتيجيا لمواج ررا ومررا  اررال نتنيرراهو: "وج نررا لومررا  لررربا اويررا جرردما ألسررت 
عما عندما اعتنست اوات وما  لسيا واولرت لررت تسرراييل، بتوامن م وأفندت م اوت م، ورأينا تأعير  سري

فبعرد ال جرروم مباشررا وابررل أن ننررر مرراكا نلعرل، مرر  العسرم أننررا تج منرا لسرررد بنروا، أرسررست ايرادا ومررا  
 عدا برايات تنول في ا أن ا ليست مسؤولا عما ودث، وأنه تم اعتنال اللاعسين".

اممررران وال ررردو  السرررراييل، بررردأت بلررررت البنرررا  وتررراب  نتنيررراهو: "ولرررعت لنرررا جيررردا لسولرررات عسرررا
التوتيرررا العسررركريا وامنلررراق ال جوميرررا وتصرررليا ايرررادات عسررركريا لومرررا ، ونلررركت هرررك  اممرررور بدارررا 

 شديدا، وبإمكان سكان ناول عوم اليوم النوم بأمان ودون لوض من وما ". 

 21/9/2704، 41عرب 
 
 انيتعارض تشغيل النووي اإلير  "إسرائيل": زشتاينت .07

أن اسرراييل تعرار  بشردا  مأكرد وميرر الشرؤون ا سرتراتيجيا ا سرراييسيا يوفرال شرتاينت :معرا -بيت لوم
 أن تواصل تيران تشةيل ا  ض من اج ما النرد المركمي.

جا  كلك تعنيبا عسا مرا نشرر أن الو يرات المتوردا تردر  ااتراورا جديردا ينلري بتسيرين منالرت الردول 
النررووي ا يرانرري منابررل اتلرراك اجرررا ات مررن شررأن ا ان تررؤدي الررا ابنررا  عمسيررا  الكبرررى بشررأن البرنررام 
 تلصيت اليورانيوم.

برران يسررمح ل ررا بمواصررسا تشررةيل جميرر  اج ررما النرررد المركررمي الموجررودا بوومت ررا.  تيرررانواررد نالبررت 
  كوريرا مر 2007واال شتاينت  تن هكا ا اترا  معسه معل ا تلاق السي  الكي تم التوصل اليره عرام 

 الشماليا والكي جعس ا تمسك نوو عشرا رؤو  وربيا نوويا.
 20/9/2704، وكالة معا  اإلخبارية
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 قضائيا   إسرائيليا   مسؤوال   57الحق تالكنيست بالديمقراطي  الوطنيكتلة التجمع  .08

أنسنررت كتسررا التجمرر  الررونني الررديمنراني فرري الكنيسررت ومسررا شرركاوى لررد مسررؤولين : وديرر  عررواودا
يسيين تشمل ومرا  ونوابا شاركوا بالتوري  وا عتدا  عسا فسسنينيي الدالل ل ل الورت عسرا تسراي

غررما، وت رردض الكتسررا تلررا توررراج النلررا  االسررراييسي وفلررح انت اكررات تسررراييل لونرروق موانني ررا أمررام 
 ررا: تررأتي الومسررا لررمن مشررروع التصرردي الرركي تنررود  كتسررا التجمرر  الررونني الررديمنراني ونواب العررالم.

جمررال موالنررا وونررين معبرري وباسررل غنررا ، لمناهلررا "التوررري  المسررعور" عسررا فسسررنينيي الرردالل 
 والكي اشتد ل ل العدوان االسراييسي عسا غما.

وتررررم  تدشررررين الومسررررا بمررررككرا لسمستشررررار النلررررايي لسوكومررررا نررررالبوا في ررررا بلررررتح تونيررررق مرررر  مسررررؤولين 
اللاصرا برالتونيق مر  رجرال شررنا فري ومارا العردل،  تسراييسيين ومواكمت م، وبإرسرال شركاوى لسووردا

 تنالت بالتونيق مع م لتعامس م الووشي والعنيض بوق المتتاهرين العرت ل ل الورت.
ووتررا اآلن تررم تنررديم نوررو لمسررين شرركوى تلررا "لجنررا السررسوكيات" فرري الكنيسررت ولسشرررنا االسررراييسيا، 

يسيين، بسةت كروت را بردعوا شربه صرريوا مرن عسا لسليا تصريوات عنصريا ولنيرا لمسؤولين تسراي
وميرر اللارجيررا أفيةرردور ليبرمرران لنتررل علررو الكنيسررت ونررين معبرري عسررا لسليررا مشرراركت ا فرري أعمررال 

 اوتجاجيا مناهلا لسعدوان عسا غما.
 21/9/2704، الجزيرة نت، الدوحة

 
 .. "ارهاب سياسي ويحرض على الكراهية"عباستهاجم خطاب  "إسرائيل" .09

هاجمررت اسررراييل لنررات الررريي  مومررود عبررا  أمررام : أ.ض.ت - الويرراا الجديرردا - موتسرراالنررد  ال
الجمعيا العاما لامم المتودا. ومعمت أوسان منربا من ريي  الومرا  ا سراييسي بنيامين نتنيراهو ان 

 اللنات "يور  عسا الكراهيا ومسي  بامكاكيت".
  ك  النرينا يتودث رجل س م" وست تعبير .واال مصدر في اوسان نتنياهو للران  بر  "لي  ب

وفي بيان، ات رم وميرر اللارجيرا ا سرراييسي افيةردور ليبرمران الرريي  عبرا  برر "ا رهرات الدبسوماسري". 
واررال ليبرمرران "كرر م عبررا  يؤكررد أنرره   يريررد السرر م و  يمكررن ان يكررون جررم ا مررن أي وررل سياسرري 

 غ" وست اوله.مننني، لم ينلم عبا  لوكوما وما  من فرا 
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وألرراض ليبرمرران: "أبررو مررامن يشرركل امتررردادا لومررا  باسررتعماله االرهررات السياسرري، ويوجرره ات امرررات 
السراييل   أسا  ل ا مرن الصروا، ومرا دام مومرود عبرا  يشرةل منصرت ريري  السرسنا اللسسرنينيا 

 عبير .سيبنا الل ض اايما، وعبا  يكمل نريق عرفات بشكل ملتسض في تعميق الل ض" وست ت

 20/9/2704، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 يبتزون مرضى فلسطينيين لتجنيدهم 1277: ضباط وجنود الوحدة اإلسرائيليةالعاشرة  .21

" nana news 10بعررت الننررراا العاشرررا االسررراييسيا عسررا مواع رررا االلكترونرري ": مومررد عسرري وسررن
ون بشرررركل من جرررري المرلررررا ، اعترفرررروا في ررررا أن ررررم يبتررررم 2200شرررر ادات لجنررررود ولرررربان مررررن وورررردا 

اللسسرررنينيين الررركين يلرررنرون لسللررروع لسعررر ج فررري اللرررارج أو دالرررل اللرررن امللرررر فررري مواولرررا 
 لتجنيدهم كعم  .

وننسررت الننرراا عسررا مواع ررا عررن أوررد اللرربان اولرره الرركي يليررد أنرره يررتم ولرر  المررري  مررا بررين ليررار 
كررل فسسررنيني معررر  لسرصررد  المرروت أو ليانررا وننرره. وأت رررت شرر ادات للرربان وجنررود آلرررين أن

 دون تواض ودون ومايا الاييا.
 25/9/2704، الوطن، مصر

 

 الجيش اإلسرائيلي ينهي تدريبات عسكرية تحاكي احتالل بلدات شمال غزة .20
أشرررض ال ررور: برررغم انت ررا  الورررت عسررا انرراع غررما، ودلررول اتلرراق ارررار واررض تنرر ق النررار  -غررما 

لاولررات يرروم الع عررا  المالرري، شرر ر  العرراني ت  أن تنررارير الرركي جرررى التأكيررد عسررا اسررتمرار  فرري م
التابعرررا لسجررريش  "402المررردرعات "و  "الناورررال "تسرررراييسيا كشرررلت عرررن تجررررا  اررروات معرررمما مرررن لررروا ي

 تمارين موسعا، تدرت ل له الجنود عسا اوت ل بسدا بيت وانون أاصا شمال النناع.
لعسرركريا الترري تورراكي اجتيررا  هررك  البسرردا الترري تنرر  عسررا ووفررق تنررارير تسررراييسيا فررإن هررك  الترردريبات ا

أاصررا ورردود انرراع غررما، وكشررض عن ررا الننررات صرربا  أمرر  أجررري فرري منننررا تمررت ت ييت ررا لتورراكي 
 منننتي بيت وانون وبيت  هيا المأهولتين، دالل ااعدا لسجيش االسراييسي في منننا الننت.

 20/9/2704، القدس العربي، لندن
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 "إسرائيل"ئيلي: هجرة العقول خطر استراتيجي على كاتب إسرا .22

وديرر  عررواودا: ورركر كاتررت صرروافي بررارم فرري تسررراييل مررن أن هجرررا العنررول ت رردد بنا هررا،  -الناصرررا 
" دي مرراركر"وينرردم عشررر أفكررار رييسرريا لكيليررا تلادي ررا. ويولررح جرراي رولنيررك ريرري  توريررر صررويلا 

يررض ترجرر  الم رراجرين وننررنع م بالبنررا  أن الوررل يكمررن ك"ولبيررر التسررويق البررارم بمنررال منررول بعنرروان 
 ."بعورا ايميا ونينيا من ول  تسراييل اليوم   يناق

الننرراع الصررةير عسررا سرراول "وينررول رولنيررك تنرره بالنسرربا مغسبيررا االسررراييسيين لرردي م دولررا عانيررا عرردا 
تنور منابررل اللنررر لكنرره يشرردد عسررا لرررورا اسررتمرار تسررراييل بررال "البوررر المتوسررن بررين غررما وصررور

 الداهم واللوري بلندان ا الشبات وامدمةا وكل النادرين عسا بنا  وياا جديدا ل م لارج الب د.
من دول الةررت تمسرك امتيرامات نسربيا  استراتيجيمعتبرا أن تسراييل تنض اليوم أمام تود كبير ولنر 

معاهرررد البورررث  الجامعرررات، ،اللرررلما الكبررررى الشرررركاتهايسرررا منوهرررا لعجمهرررا عرررن منافسرررا امسرررواق 
عسررررا غرررررار مررررراابين آلرررررين ينررررول رولنيررررك تن الشرررربات  والتنرررروير العتيمررررا وفرررررص العمررررل الكبيرررررا.

 المتميمين يستنيعون تونيق ادرات م لارج الب د بشكل أفلل مما هو في تسراييل.
 20/9/2704، القدس العربي، لندن

 
 يود عن زيارات األهل لألسرىبرفع القالحكومة يطالب  االسرائيلي" هموكيد"مركز  .23

، أن السرررررسنات "هموكيرررررد"فرررررادي ابرررررو سرررررعدى: اكرررررد المركرررررم ا سرررررراييسي لسررررردفاع عرررررن اللررررررد  -رام هللا 
ا سرراييسيا اوالررت عنررت وادعررا التنرراض واتررل المسررتوننين الع عررا فرري اللررام  عشررر مررن وميررران/، 

وفي العالث عشر مرن تمروم/ يوليرو يونيو المالي كل الميارات العايسيا عن كل امسرى في تسراييل، 
المالرري اسررتؤنلت الميررارات. وشررمل ا سررتيناض أسرررى وركرررا فررتح بينمررا اسررتمر عنررات المنرر  وسرررت 

وركتررري ومرررا  والج ررراد االسررر مي، والجب ترررين الشرررعبيا والديمنرانيرررا  أسررررىعسرررا  "هموكيرررد"مركرررم 
االسررراييسيا لسوكومررا  بااليعررامن ونالررت المركررم الموكمررا العسيررا ا سررراييسيا، فرري بيررا لتوريررر فسسررنين.

بالسما  لعاي ت ا سرى بميارت م، ولاصا أسرى ومرا  والج راد االسر مي، والجب ترين الديمنرانيرا 
 والشعبيا.

وق العاي ت في ميارا أبناي ا المعتنسرين، كرون اممرر يعتبرر  "هموكيد"وأكد المركم الونوق ا سراييسي 
سرهمد وهو وق ملمون في النانون االسراييسي والدولي عسا ود سوا ، ونام أساسيام لسمعتنسين وأفراد أ
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وان فر  العنوبات عسا المعتنسين الكين ل م ارتبانات عسا أسا  أيديولوجي، يشكل عنابرام جماعيرام 
 مبالةام فيه، و  يلدم أي هدض شرعي.

 20/9/2704، القدس العربي، لندن
 
 قمع مسيرات الضفة وير المسجد األقصى لثكنة عسكرية ويحاص القدساالحتالل يحول  .24

وولت اوات ا وت ل أم  وسن ومركم مدينا الند  الا ما يشبه العكنا  :نايل موسا -موافتات 
العسكريا التي تةيت عن ا متاهر الوياا النبيعيا وتةست عسي ا المتاهر الشرنيا والعسكريا، وسن 

 . توتر شديد تمداد ودته م  ااترات وات ص ا الجمعا
وأدى آ ض المندسيين، ص ا الجمعا في شوارع ونراات أويا  المدينا المندسا جرا  تغ ق المسجد 

سنا، وفر  نوق عسكري عسا البسدا النديما  50اماصا المبارك أمام من تنل أعمارهم عن 
 والورم الندسي.

وتجم  المندسيون في أويا  المدينا العتينا، ويث أدوا الص ا وسن مراابا اوات ا وت ل المعمما 
التي انتشرت منك ساعات اللجر لتنبيق تعسيمات مشددا تنلي بمن  الرجال دون اللمسين من 

 الوصول لسمسجد اماصا بدعوى عدم "االل ل بالنتام".
لمتتاهرين الموسيين وامجانت بوا ت التناق شديد بالةام وأصيت مواننان بجرو  نليلا وعشرات ا

ام  اوات ا وت ل مسيرتي الجمعا امسبوعيتين لد ا ستينان وجدار اللم  تعرالمسيل لسدموع 
والتوس  العنصري في بسعين والنبي صالح. كما اندلعت مواج ات في بسدا سسواد ادت الا اصابا 

 عدد من المواننين.
وت ل أم  مسيرا المعصرا ا سبوعيا ومسيرا اريا واد فوكين لد الجدار وامعت اوات ا 

 وا ستينان والمصادرا ما ادى الا اصابا عدد من المواننين بجرو .
ونصبت اوات ا وت ل أم  واجما عسكريا عسا مدلل بسدا يعبد بعد تنليك عمسيا ااتوام لعدد من 

 أوياي ا.
الوجارا ل ل مواج ات م   اللنا جرا  تعر  اوا اوت ليا واصيت جندي اوت لي بجرو  نليلا 

الميات من الشبان في اريا كلر ادوم. واالت ا كاعا العبريا تن الجندي تسنا ا سعاض في مكان 
 الوادث، وأن اصابته وصلت بالنليلا.

 20/9/2704، الحياة الجديدة، رام هللا
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 شا  فلسطينيو مخيم اليرموك يواجهون خطر الموت عط .25

اال نشنا  سوريون تن مليم اليرموك الواا  جنوت العاصما دمشق، يواجه : امنالول -دمشق 
و عسا 22لنر الموت بسبت العنش، في تل ان  النتام السوري الميا  عن المليم لسيوم الر ص

 التوالي، ما ينكر بتلاام المعاناا االنسانيا فيه، وتوول ا تلا كارعا جديدا. 
لسيد"، اال في تصريوات له "اوات النتام السوري تنن  الميا  عن المليم المواصر، الناشن "رامي ا

و 22منك فترا نويسا لسةايا"،  فتا تلا أن تسك النوات تةسق شبكا الميا  التي تمد المليم بالميا  منك ص
 يوما". 

بالمليم يعانون  والمنيمونوألاض السيد "المليم يعيش واليا كارعا تنسانيا جديدا بسبت ان  الميا ، 
بشكل كبير في تسبيا اوتياجات م اليوميا لسميا ، فل  عن تدني مستوى النتافا الشلصيا بسبت 

 ننص الميا ". 
وللت تلا أن المليم سبق وأن شاهد وا ت وفيات كعيرا بسبت المجاعا التي تسببت في ا اوات 

، مليلا: "لند تم تيصال المساعدات النتام السوري، بمنع ا وصول المساعدات االنسانيا لسمليم
و ألض  ج  لنر الموت عنشا 20االغاعيا ل جيين في المليم عنت كلك، لكن اآلن يواجه نوو ص

 بسبت ان  الميا  عن م". 
و أللا من أهالي 225وبوست الشبكا السوريا لونوق االنسان، فند دفعت اموداث ما   ينل عن ص

 و  تلا منانق ألرى دالل سوريا، أو السجو  تلا دول الجوار.المليم تلا ترك منامل م، والنم 

 21/9/2704، "20موقع "عربي 
 
 أسيرة في معتقالت االحتالل  00: للدراساتمركز أسرى  .26

أكد "مركم أسرى فسسنين لسدراسات"، أن ا وت ل "االسراييسي"   يمال يلتنض في : صوكا تو
يا جدام، ويورم ن من كل متنسبات الوياا االنسانيا أسيرا فسسنينيا في تروض ااس 27معتن ته 

ونبه المركم تلا بع  التروض الناسيا التي  البسينا، م  تمايد في الوا ت المرليا بين ن.
تعاني ا امسيرات ومن ا الورمان من الميارا، ويث   تمال امسيرا منا اعدان من جنين موروما من 

  رام. ش 22ميارا كوي ا منك اعتنال ا ابل 
 20/9/2704، الخليج، الشارقة
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 معتقال 547ارتفاع عدد األسرى اإلداريين إلى : للدراساتمركز أسرى  .27

أكد مركم أسرى فسسنين لسدراسات، أن أعداد امسرى االداريين في سجون ا وت ل  :معا –الند  
يني، وكلك بعد و أسير فسسن540ارتلعت ل ل امسابي  الع عا امليرا لتصل تلا ما ينارت ص

ألرين ل ل اللترا  70مكعر من  رياالدا، بااللافا تلا تجديد االداريتوويل العشرات ل عتنال 
 الماليا.

 21/9/2704، وكالة معا  اإلخبارية
 
 يضربون عن الطعام "صفقة شاليط"عائالت أسرى  .28

موررين في صلنا أكد نادي ونواي يعنا بشؤون امسرى، أن عددام من عاي ت وموجات امسرى ال
وفا  امورار صصلنا شالينو والمعاد اعتنال م، يلولون في منر الصسيت امومر في البيرا تلرابام 

ويلو  موررو صلنا التبادل، تلرابام توكيريام لمنالبا  عن النعام تلامنام م  أبناي م وأمواج ن.
 الوفد اللسسنيني الملاو  بالتدلل العاجل لوفراج عن م.

يمان ناف  موجا  واد أورد النادي أسما  الملربين وهم: تكرام ملوم وهي موجا امسير نلال ملوم، واق
امسير نايل البرغوعي، وليسا شسش موجا امسير تبراهيم شسش، فدوى المصري موجا تبراهيم 
المصري وماجدا أبو عيد موجا امسير سسمان أبو عيد، ومنت ا النويل والدا امسيرا بشرى النويل 

 تي أعيد اعتنال ا، تلافا تلا عدد آلر من أهالي امسرى.ال
 20/9/2704، الدستور، عم ان

 
 عادة االعمارإيرفضون السكن في الكرفانات ويطالبون بسرعة  الشجاعيةسكان  .29

انت ت الورت وما مال سكان الشجاعيا في معاناا جرا  اللاجعا والدمار التي  :هاني ابو رمق –غما 
يوما، ويرفلون السكن  52الوي عسا مدار  دمرالكي  دمرمال االسراييسيدوان ألمت ب م، بعد الع

في كرفانات ولو بشكل مؤات بد  عن بيوت م المدمرا لاصا م  ااترات فصل الشتا ، ما ي دد 
 بملاعلا المعاناا واشتدادها عسي م. 

 20/9/2704، الحياة الجديدة، رام هللا
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ا 40عودة  .31  كيالغزة بعد معالجتهم بتر  جريح 

ا جرى ننس م تلا تركيا لسع ج منك  223فسسنيني ا تلا اناع غما من أصل  42عاد : أننرا  22جريوم
 أغسن /آت المالي، بعد تصابت م في العدوان الص يوني املير.

ا عادوا تلا غما، م  مرافني م،  42واالت ومارا اللارجيا التركيا في بيان ل ا الجمعا تن الر  جريوم
ع ج، وأن العدد االجمالي لسجروا الكين وصسوا تركيا، يشمل الدفعا امليرا التي عنت تكمال ال
الش ر الجاري، مشيرا تلا معالجت م في مستشليات تابعا لومارا الصوا، بو يات  23وصست في 

 ملتسلا.
 21/9/2704، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 لدعم المقاومة الشعبية " …لنا ..األرض"إنطالق حملة  .30
التي ترتكم  "…لنا …امر "ومسا  "صوتنا فسسنين"فادي ابو سعدى: أنسنت مؤسسا  -ام هللا ر 

عسا تلعيل دور الشبات في المناوما الشعبيا، من ل ل تنليك أنشنا تساند الج ود السياسيا 
والدبسوماسيا التي تلول ا النيادا اللسسنينيا عسا جمي  المستويات، ولصوصام في اممم المتودا، 

 2997ال ادفا الن ا  ا وت ل، وتونيق ول الدولتين بإااما الدولا اللسسنينيا المستنسا عسا ودود 
 وعاصمت ا الند  الشرايا.

وبوست النايمين عسا الومسا، فإن الواا  الكي يلرله ا وت ل االسراييسي عسا امر  بشكل 
عسا ألك ممام المبادرا وتنليك  يومي، يتنست ج دام فسسنينيام صاداام لوث الشبات، بشكل لاص،

أنشنا عسا امر  لسود من التوس  ا ستيناني، وبنا  ونايق فسسنينيا تيجابيا مشجعا عسا 
 امر  في مواج ا ما يتم بنا   من ابل ا وت ل والمستوننين.

 20/9/2704، القدس العربي، لندن
 
 ومشرفة في الدفاع عن القدس: مواقف الملك تاريخية ة باألردنيالفلسطين المخيماتأبناء  .32

ردن عن اعتمامهم الكبير بالموااض اعرت ابنا  المليمات اللسسنينيا في ام: لالد اللواجا -عمان 
 لوجرا اتالمتودا برفله وادانته  لاممالتاريليا لج لا المسك عبدهللا العاني امام الجمعيا العاما 

ج لته ومايته لسند  ومندسات ا من ا عتدا ات  وتأكيدوا نت اكات ا سراييسيا لسمسجد ا اصا 
 وا نت اكات ا سراييسيا.
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هك  ا نت اكات اليوميا وا عتدا  عسا  بإداناونالبوا المجتم  الدولي ودول العالم ا س ميا والعربيا 
المندسات ا س ميا والواوض صلا واودا لسجم هكا التمادي اللنير من ابل المستوننين  أشرض
 تنرفين في اسراييل.والم

 20/9/2704، الرأي، عم ان
 

 ديون الحكومة الفلسطينية تتجاوز ملياري دوالر .33
امنالول: كشرلت البيانرات الشر ريا الصرادرا عرن ومارا الماليرا فري وكومرا التوافرق الرونني  –رام هللا 

مالرري نوررو اللسسررنينيا، أن تجمررالي الرردين العررام المسررتوق عسررا الوكومررا بسررغ وتررا ن ايررا الشرر ر ال
 مسيار دو ر. 28222

مسيررون  22مسيرون شرريكل ص 92وبوسرت البيانررات المنشرورا أمرر  الجمعررا، فنرد ارتلرر  الردين العررام بنوررو 
مسيرار  28254دو رو، منارنا م  ش ر تموم/ يوليو الكي سبنه، ويث بسغ وين ا تجمالي الردين ارابرا 

 دو ر.
 رررت البيانرات أن تراجعررام نرررأ فري تجمررالي الرردين ومنارنرا مرر  آت/ أغسرن  مررن العررام اللايرت، فنررد أت

مسيرررون دو ر، ويرررث بسرررغ تجمرررالي الررردين ن ايرررا آت/  25، بنورررو 2024العرررام لررر ل آت/ أغسرررن  
 مسيار دو ر. 28397، ارابا 2023أغسن  

وبسغ تجمالي اللوايد التي دفعت ا وكوما رامي الومد هللا، عسا ديون را، لر ل الشر ور العمانيرا امولرا 
 مسيون دو ر. 2282ن العام الجاري نوو م

مسيررار  28222ويتررومع الرردين العررام المسررتوق عسررا الوكومررا اللسسررنينيا، بررين ديررن عررام موسرري، يبسررغ 
مسيون دو ر لصالح البنوك العامسا في فسسنين، والبااي لصالح هييرا البتررول  992دو ر، منه ارابا 
 ومؤسسات ألرى.

مسيرار دو ر، من را نورو  28202ام اللرارجي، بوسرت أرارام ومارا الماليرا، بينما يبسغ تجمالي الردين العر
مسيرررررون دو ر لصرررررالح مؤسسرررررات عربيرررررا كصرررررندوق اماصرررررا، والبنرررررك االسررررر مي لستنميرررررا،  92087

 والصندوق العربي لستنميا.
ن مسيرو  42083أما المبسغ المتبني من تجمالي الرديون اللارجيرا المسرتونا عسرا الوكومرا اللسسرنينيا ص

سرررربانيا والصررررين، والبنررررك الرررردولي وبنررررك  دو رو، ف رررري لصررررالح دول ومؤسسررررات دوليررررا معررررل تيناليررررا واق
 ا ستعمار اموروبي.
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و  يشررمل الرردين العررام، مبررالغ مسررتونا عسررا الوكومررا اللسسررنينيا، والترري تعتبرهررا متررألرات عسي ررا منررك 
ى فرري الننرراع اللرراص، سررنوات، معررل ديررون لصررالح صررندوق المتناعرردين، وبعرر  المؤسسررات املررر 

 مسيار دو ر. 282والتي تتجاوم ديون ا واجم 
لافا تلا المتألرات المستونا عسا الوكوما، فإن الومارا لم تلصح أيلام عن ديون ألرى مستونا  واق
عسي ا في ميمانيت ا، من ا تعتبرها متألرات، من تصريوات ومير الماليا د. شكري بشارا منسر  العرام 

 484تلرا أن تجمررالي الردين العررام والمترألرات المسررتونا عسرا السررسنا اللسسرنينيا تبسررغ الجراري، تشررير 
 من النات  الموسي االجمالي. %42مسيار دو ر، أي 

 20/9/2704، القدس العربي، لندن

 
 االقتصادية لغزة دمرت بشكل ممنهج البنيةاقتصاديون:  .34

نت جه ا وت ل االسراييسي في وربه يتلح السسوك العدواني الممن   الكي ا: أومد صنر -غما 
امليرا عسا اناع غما والكي اعتبر  ااتصاديون أنه "املنر" من ل ل النتر تلا أننا  أود 
المصان  الكبرى الوديعا المدمرا بشكل كامل، والكي كان من الملتر  افتتاوه في رملان 

 ا لسنناع وال دون كلك.المالي، ولكن است داض ا وت ل المنتوما امساسيا ا اتصادي
"، 22الوايك، لر"عربي عسامن ج ته، أكد ريي  مجس  تدارا اتواد الصناعات اللسسنينيا بةما، 

ل ل جولته عسا بع  المصان  المدمرا أن العدوان االسراييسي "كان له أعر كبير عسا تدمير 
ا اآلن، ويث ، كانت املنر وت2024ا اتصاد، وتسريح آ ض العمال"، مولوا أن "ورت 

 است دفت كبرى المصان  ا اتصاديا بشكل مبرم ".
 ، و  يوجد ل ا بديل في غما".570بر وألاض أن "عدد المنش ت الصناعيا الكبرى المدمرا تندر 

ووست ما صدر عن ومارا ا اتصاد اللسسنينيا، تندر لساير النناع ا اتصادي بمسيار دو ر 
 .2022و 2002منشأا ااتصاديا ل ل وربي  2700با ونصض، عسما بأن ا وت ل دمر ارا

ورهن الوايك تعادا االعمار بشكل كامل في غما برف  الوصار وفتح جمي  المعابر، وتوفير الدعم 
الكافي، مشددا أنه "  يمكن الوديث عن االعمار وهناك وصار، فةما ما مالت تعيش توت 

ل كل مستسممات ومواد البنا "، منالبا المجتم  وتاب  بأن "ا وت ل ما مال يمن  دلو  الوصار".
 الدولي بالعمل عسا رف  الوصار وفتح المعابر.
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وأولح الوايك أن هناك أولويات كعيرا من أهم ا "تعادا بنا  ما دمر  ا وت ل من مساكن للمان 
"تننا في  عودا الناموين تلا بيوت م، وبنا  المصان  المدمرا، والتي تستوعت آ ض العمال"، مؤكدا

 غما نعيش كارعا تنسانيا وااتصاديا كبرى".
، اال الوايك: "نالبنا بتشكيل هييا عسيا يشارك الجمي  اللسسنينياووول التنسيق م  وكوما الوفاق 

في ا من أجل لمان نجا  تعادا االعمار"، مستنكرا "ت ميش" أهل غما والنناع اللاص من السجنا 
 التي تم تشكيس ا.
وكوما الوفاق بر"تلي  الوات الكي كان من الملتر  أن يتم فيه تنجام نسبا كبيرا من وات م الوايك 

 تعادا تعمار آ ض البيوت المدمرا جمييا، والشروع بترميم المصان  المدمرا جمييا".
وفي سياق متصل، كشض مصدر مسؤول بومارا امشةال العاما في غما، نالبا عدم ككر اسمه، أن 

ا برياسا رامي الومد هللا "اامت بإنشا  السجنا العسيا العادا االعمار، والتي تلم الوكوما اللسسنيني
أعلا  كس م من الللا الموتسا ما عدا علو واود هو ومير امشةال مليد الوساينا من غما"،  7

 مؤكدا أن وكومته تعمدت "ت ميش غما".
ا تسك السجنا، التي ادرت تكسلا وُكس ض نايت ريي  الومرا  وومير ا اتصاد، مومد مصنلا، برياس

 مسيارات دو ر أميركي. 4عمسيا تعادا االعمار بر 
ويعتبر "تنشين ا اتصاد ودفعه نوو االنتاجيا"، هو من أولويات الوكوما اللسسنينيا، وكلك وفق 

مسيون  282تصريح صولي لومير ا اتصاد، والكي أولح أن الوكوما لصصت في برنامج ا 
 دا النناعات ا اتصاديا تلا العمل.دو ر من أجل عو 

"، أن "اللسسنينيين عاشوا 22من جانبه، أكد اللبير ا اتصادي، الدكتور معين رجت، لر"عربي
المعاناا ابل العدوان وبعد ، لكن اممما اآلن تلاعلت بشكل كبير، ولي  في امفق تجابات 

 عادا االعمار".صريوا"، عسا تساؤ ت المواننين، معل "متا سيتم البد  في ت 
وشكك رجت في نوايا ا وت ل االسراييسي ااي : "لو كانت هناك نيا صاداا له في االعمار، فما 
الكي يمنعه من أن يسمح بدلول ما يسمم العادا االعمار من المعابر التي يسينر عسي ا"، والتي 

 تلاق بين اممم تسمح بولع ا الوالي من تدلال مستسممات االعمار، مستنكرا "عدم تنبيق ا
 المتودا والسسنا اللسسنينيا وا وت ل وتا اآلن، والكي ينلي بتوسي  معبر كرم أبو سالم".

وأكد أن "تأجيل التنليك يدل عسا أن اممور   تمال في والا لبابيا"، منالبا السسنا والوكوما 
من ل ل اللةن عسا الجانت اللسسنينيا "بالتصعيد"، والنيام بدورها، وتا تسنا المنالبات تجاوبا 

 االسراييسي.
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وألاض اللبير ا اتصادي: "نريد أن يتوول الجانت النتري تلا التنبيني، وعسا المجتم  الدولي 
 تومل مسؤولياته"، مولوا أن "اممر   يوتمل التأجيل، والمشاكل تمداد".

 20/9/2704، "20موقع "عربي 
 
 سرائيلية في شمال الخليلمقاطعة المنتجات اإل حملةتواصل فعاليات  .35

"اميام": تواصست فعاليات ومسا منانعا المنتجات والبلاي  ا سراييسيا في شمال اللسيل  -اللسيل 
التي تديرها وركا فتح بإاسيم شمال اللسيل، وكلك بالتعاون م  المصان  والشركات الموسيا بموافتا 

 اللسيل.
 21/9/2704، األيام، رام هللا

 
 الحقيقي يتمثل في االحتالل اإلسرائيلي اإلرهاب: إخوان األردن .36

اللتامي ل ا: "تن االرهات  الشورىفي بيان مجس   امردن،االت جماعا االلوان المسسمين في 
الص يوني وما مارسه عبر أكعر من ستين عامما من اتل وت جير واعتنال وتنكيل بالشعت 

و يات المتودا والي ا م  وسلاي ا لمواربا ما اللسسنيني، هو االرهات الونيني، ولي  ما تنود  ال
 تسميه االرهات العالمي".

ورف  المجس ، مشاركا امردن في التوالض الدولي الكي تنود  الو يات المتودا اممريكيا عسا 
تنتيم الدولا االس ميا في مدينا الراا السوريا، مؤكدما رفله ل ك  اللنوا التي تتناا  م  مصالح 

وأكد المجس  أن أصل التنرض هو اللساد وا ستبداد الكي تمارسه أنتما الوكم المتجبرا،  الممسكا.
التي تناا  شرعنا االس مي الكي اد م  وسسوكيات ااممر الكي فر أ ردات فعل، نرف  أساليب ا 

ا عتيمما في الوريا، والمواننا والتعايش والسسم ا جتماعي نيسا عنود ماليا.  نموكجم
 2704\9\20، ون الينفلسطين أ

 
 اإلسرائيلي على المنتجات الزراعية األردنية الطلبترجيح زيادة  .37

رجح مصدر منس ، أن يمداد النست االسراييسي عسا المنتجات المراعيا "و: الربيوات ص"عبد هللا
بوع ستبدأ امس التيامردنيا لتمويد متدينين ي ود بالمنتجات المراعيا ل ل السنا العبريا الجديدا 

الةد" أنه كل سب  سنوات يمتن  الي ود المتدينون عن “لر وأولح المصدر  المنبل، وتعتبر سنا بور.
"سنا البور" يمتن   فيمراعا أرالي م، ويث يورم أكل منتجات ا وست التناليد الدينيا، مبينا أنه 
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ياجات م يتم مرع الكعير من المتدينين في ا عن شرا  المنتجات المراعيا االسراييسيا، ولسد اوت
وكشض المصدر، أن  امردن، لسوصول عسا اوتياجات م من الللراوات واللواكه. فيالللراوات 

مشرفي الو ل الي ود بسبت ااترات سنا "البور" وصسوا امسبوع المالي، ويث ننل هؤ   مكان 
توفير اوتياجات سيتم توويس ا تلا تسراييل ل التيعمس م تلا ونول أردنيا، ويث تمرع الللراوات 

 شرا  منتجات مراعيا من أر  ليست "تسراييسيا". فيالمتدينين الراغبين 
  2704\9\20الغد، عمان، 

 
 طنا من األدوية لسكان غزة 07الجزائر ترسل  .38

ننا من امدويا ومعدات  70ر الجماير: أرسل ال  ل امومر الجمايري، أول من أم ،  امنالول
وننست االكاعا الجمايريا الرسميا، أم  عن . عدات لسكان اناع غمانبيا كدفعا أولا من المسا

رييسا ال  ل امومر الجمايري سعيدا بن وبيس  اول ا تن ع ث نايرات عسكريا جمايريا مومسا بر 
 االسماعيسياكرسيا متوركا ستةادر منار بوفاريك العسكري نوو منار  50نن من امدويا و 75

أن اممر يتعسق »نل هك  المساعدات برا نوو غما. وتابعت النول شمال شرق مصر ويث سيتم ن
هك  المساعدات »بن وبيس  فان  مستنب ". ووفقمساعدات ألرى  ترساليتم  أنبأول دفعا عسا 

هي عربون موبا وتلامن من الشعت الجمايري وتم توديدها بنا  عسا رغبا اللسسنينيين، وبعد 
ولم تودد المتودعا موعد ترسال «. كي ابسة ا اوتياجات سكان غمااستشارا سلير فسسنين بالجماير ال

 «.الدفعات املرى من المساعدات للايدا سكان النناع
20/9/2704القدس العربي، لندن،   

 
 مليون لاير حصاد المزاد الخيري إلعمار غزة 00 :الهالل األحمر القطري .39

ل امومر الننري لصالح تأهيل واقعمار بسةت وصيسا المماد الليري الكي نتمه ال  : هديل صابر
مسيون لاير انري، وكان كلك بولور الدكتور يوسض النرلاوي، والسيد صالح  22اناع غما نوو 

-العماديالمدير التنليكي لمشاري  -الم ندي، ورجل امعمال الننري مومد عبد الكريم العمادي 
بيعت  مها سيارا نادرا من نوع  مبورجيني،كان له نصيت امسد في ااتنا  أغست المنتنيات وأبر  الكي
 م يين لاير انري. 2بر 

20/9/2704، الشرق، الدوحة  
 



 
 

 

 

 
           31ص                                     3353 العدد:     20/9/2704 السبت التاريخ:

 

 
 الفرنسية لمعالجة النفايات  تنجح في إقصاء شركة "فيوليا" "إسرائيل" مقاطعةالكويت: لجنة  .41

العنوبات أعسنت السجنا الوننيا لمنانعا تسراييل وسوت ا ستعمارات من ا وفر  : ص"السلير"، "معا"و
عسي ا "بي دي ا "، أم ، أن بسديا الكويت أصدرت ارارام باستعنا  شركا "فيوليا" اللرنسيا من عند 

مسيون دو ر أميركي، بسبت تورن ا في مشاري   750بر للم لمعالجا النلايات الصسبا، تندر ايمته 
 ا مستنب م"، عسا تعر تسراييسيا تلالض النانون الدولي، و ستبعادها "من أيا مشروعات يتم نرو

 مناشدا السجنا الوننيا لسمنانعا بكلك.
وأكدت السجنا أن شركا "فيوليا" النرت ل نسوات من عنا  مشروع توسي  مونا "أم ال يمان" 
لمعالجا ميا  الصرض الصوي بعد أن كانت اد أدرجت لمن الشركات المؤهسا، وتبسغ ايما المشروع 

 مسيار دو ر. 285
ا الوننيا لسمنانعا اد ناشدت الوكوما ومجس  امما في الكويت الاصا  "فيوليا" بسبت وكانت السجن

مشاركت ا في عدد من المشاري  االسراييسيا التي تنت ك بشكل صارأ النانون الدولي وونوق االنسان 
نا اللسسنيني، بما في كلك المشروع الشاين "ترام الند " الكي يربن المستعمرات غير الشرعيا بمدي

اد أدان هكا المشروع  2009الند ، وكان مؤتمر النما العربيا الكي عند في اللرنوم في العام 
كجم  من ملنن تسراييل ا ستعماري في الند  الموتسا، ودعا تلا اتلاك تدابير عنابيا لد 

 الشركتين اللرنسيتين المشاركتين فيه: فيوليا وألستوم.
20/9/2704السفير، بيروت،   

 
 : توزيع خمسة آالف حقيبة مدرسية على أطفال غزة"الكويتي األحمر الهالل" .40

ينوم وفد جمعيا ال  ل امومر الكويتي بتومي  لمسا آ ض ونيبا مدرسيا عسا ن ت المدار  
 بمبادرا من الكويت. تنسانيمشروع دعم  تنارالموتاجين في اناع غما في 

أم   الكويتيا صكوناو امنبا يد في تصريح لوكالا الكويتي لالد الم  امومرواال ريي  بععا ال  ل 
والمستسممات نوال العام الدراسي الجديد في النناع  امدواتالونيبا المدرسيا تشتمل عسا جمي   أن

 ”.النناع أنلاليعبر عن تلامن الكويت م   وتوميع ا
20/9/2704السياسة، الكويت،   
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 مهينا"عباس في األمم المتحدة " خطاب د  واشنطن تع .42

اوتجت الو يات المتودا، الجمعا، عسا اللنات الكي ألنا  ريي  السسنا : وكا ت –واشننن 
اللسسنينيا، مومود عبا ، من عسا منصا اممم المتودا، ونالت في ا بإن ا  ا وت ل االسراييسي، 

 واستن ل دولا فسسنين.
في لنات عبا  اليوم توصيلات  واالت المتودعا باسم ومارا اللارجيا، جنيلر بساكي: "كانت

م ينا، هي في العمق مليبا لآلمال ونرفل ا"، متودعا أيلا عن "تصريوات استلماميا" من جانت 
 عبا .

وكان ريي  السسنا اللسسنينيا أعسن أن النيادا اللسسنينيا تسعا لنرار من مجس  اممن الدولي 
ولا فسسنينيا عسا كامل امر  اللسسنينيا يل  سنلا ممنيا الن ا  ا وت ل االسراييسي، وايام د

 ، "بأمن واستنرار تلا جانت دولا تسراييل".2997الموتسا عام 
20/9/2704، "20موقع "عربي   

 
 المفوض العام لألونروا يحذر من كارثة في غزة .43

الملو  العام لوكالا صاونرواو بيير ، أن نيويورك، من 20/9/2704، القدس العربي، لندن ككرت
لسجمعيا في نيويورك من تن امولاع  99وكر مسا  أول من أم  عسا هامش الدورا  ،نبولكراهي

تنكر بكارعا تنسانيا تكا لم يتم التعاني اللوري م  امولاع التي وسلت ا »في اناع غما  االنسانيا
 «. نارئالورت وتنديم الدعم الكبير واللوري من غكا  ودوا  ومواد تنسانيا أوليا وبشكل 

م كراهينبول صورا ااتما عن امولاع االنسانيا والمعيشيا التي يعاني من ا اللسسنينيون في ورس
والتي دمرت بشكل كامل  تسراييلالتي شنت ا  امليرااناع غما المنكوت بسبت الورت الشرسا »

ام وأكد كاراهنبول، الكي عين ملولا عاما لسوكالا ن ايا الع«. البنيا التويا لعسث مساوا النناع
النليا اآلن امهم من تعادا البنا  هي تيجاد فرص عمل لسشبات الكين يعانون من »المالي، أن 

يجاد فرص العيش الكريم لسةميين  داعيا النوى العالميا لتومل مسؤوليت ا في »البنالا الشامسا، واق
دلاله  النناع وتشةيل  غما وفتح المعابر وتيسير وركا المواننين من والا تلاتوفير الدعم السري  واق

نعاش التجارا م  الللا الةربيا والعالم.  المصان  واق
اال كراهينبول في معر  رد  عسا سؤال ، جنيض ،20/9/2704، الحياة الجديدة، رام هللا وألافت

من هناك:  تن ا ا أوباستلدام مدار  امونروا لتلمين أسسوا المناوما  تسراييلعن ونينا ادعا ات 
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مدار  امونروا أعسنا عن ا عسا اللور وألبرنا  أودوجود أسسوا أو كليرا في "عندما عسمنا عن 
من المواا  التي اصلت ا المدفعيا  أيولم يتم استلدام  فريدا،االسراييسيين وهك  كانت والا 

صواريخ اننسنت من اد هكا لم يودث عسا االن ق وهي ادعا ات  أناالسراييسيا توت كريعا 
 مسلنا".
ارار وق العودا كوسيسا وويدا لمعالجا  تلاعسا سؤال بلصوص لرورا الرجوع  هتجابتولدى 

، 294مسيون ابل تنليك ارار  20 تلاامولاع االنسانيا ل جيين اللسسنينيين الكين اد يصل عددهم 
من  ت   ول لمشكسا ال جيين اللسسنينيين  أناال كراهينبول "ان دور امونروا لي  سياسيا، واتلق 

ل ول شامل لسنليا اللسسنينيا تألك بعين ا عتبار تسويا اليا ال جيين تسويا عادلا ل 
 وشامسا".

 
 للشؤون اإلنسانية: غزة تحتاج سنوات للعودة إلى أوضاع ما قبل العدوان المتحدةمنسق األمم  .44

م في روت منسق اممم المتودا لسشؤون االنسانيا المني :وكا ت -الوياا الجديدا –غما  –جنيض 
امرالي اللسسنينيا جيم  كراولي، باتلاق الناهرا بين وركتي فتح وما  باتجا  تدارا موودا لنناع 
غما ااي  تن "هكا اممر   غنا عنه، لاصا أن كل البرام  المولوعا لةما ولمساعدا النناع عسا 

 لن يمكن تتمام ا دون وكوما وودا ودون مصالوا وننيا فسسنينيا". التعافي
ل كراولي في مؤتمر صولي بجنيض أم  تن اناع غما سيوتاج تلا سنوات نويسا من أجل واا

العودا تلا الوالا التي كان عسي ا في أول تموم المالي ابل بد  العدوان االسراييسي عسا النناع، 
ن آعار ما جرى في الورت امليرا والنماعات  وهناك منانق في غما تبدو كأن ا تعرلت لملمال، واق

 .2020ابنا ستستمر لسنوات ومن المنتتر أن سكان اناع غما سيكونون ب  ميا  صالوا عام الس
وأشاد بالج ود التي بكلت ا مصر سوا  باوتلان ا لسووار اللسسنيني اللسسنيني الكي أعمر عن اتلاق 
بين وركتي فتح ووما  أم  امول، والج ود المستمرا التي تنوم ب ا مصر من أجل التوصل تلا 

 اتلاق لواض تن ق نار مستمر بين النرفين اللسسنيني واالسراييسي.
20/9/2704، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 واإلسرائيليين"تقدم كبير" بين الفلسطينيين  يحدثفابيوس: لم  .45

أار ومير اللارجيا اللرنسي لوران فابيو  في نيويورك أم  بأن "اممور لم : أ.ض.ت -اممم المتودا
 .االسراييسيما كبيرا" فيما يلص النماع اللسسنيني تش د تند
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اللسسنيني غايبا ل ل هك  الدورا صلسجمعيا العاما  االسراييسيواال في مؤتمر صولي "لم يكن النماع 
وفسسنين  تسراييللامم المتوداو لكنه كان أال ولورا مما يتصور  البع . ووول الع اات بين 

 ا".فاممور وتا اآلن لم تورم تندم
تشرين امول بالناهرا لكن من  22اناع غما في  تعمار تعادا"سيكون هناك اجتماع وول  وألاض

 اممور لم تتندم كعيرا". أنما نستنتجه هو  أنول لجوهر النماع. بيد  تلاالبدي ي انه يتعين التوصل 
ل صالدلول فيو وتاب  "هناك مشاري ، لند عمسنا عسا ارار، لكن بشكل عام نون نعرض المعايير مج

 ول". تلاما   ن ايا. يجت التوصل  تلا  يمكن ا ستمرار  الملاولات.
عادامشروع ارار بشأن غما صال دنا  العداد أسابي الدايمون في مجس  اممن منك  امعلا ويعمل   واق
 ورف  الوصار ونمع الس  و. امعمار

20/9/2704، الحياة الجديدة، رام هللا  
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مدين بوأفريح   
وفوواها مراجعات ما بعد  امردنيامرموق في جريدا الدستور  بوأانسعت عسا وديث الصديق موسا 

وان التنييم  هو السيدالشعت  أنموسا عسا  امأالورت والنننا المركميا التي تسلت النتر تركيم 
 ليكون لسمستنب أنالمولوعي يجت 
جميل ولكن  وهو ك مالشعت اللسسنيني ككل الللا والنناع والشتات  هو مستنبلف مي من كلك 

 كبير.ج د  تلايوتاج 
مصادرا من  وأدواتهفمستنبسه  هو السيدلي  فوق الجمي  ولي   اآلنيا أأ موسا الشعت اللسسنيني 

يبنا ممتنيام ص وا هكا  أنالتنتيمات الصةيرا والكبيرا ووكومات رام هللا وغما والجمي  يواول 
وابل  امليراووكوما الوودا  امليراتكون لدي م منومات اللروسيا فالورت  أندون  امصيلالجواد 

   تمال اايما وأيدولوجيت ا أسباب اكلك ا نلصال الراسخ العابت فكل 
 وااصما!فالشرعيات التي يتودث عن ا الجمي  هي شرعيات منسما ومنسوما 

 كلك ..، تلاالشرعيا هي لسشعت فنن فكيض السبيل واكا كانت 
كالدوا   وأصبوتساانا في ميمان الشعت  ووكوماو صتشريعيفالشرعيات الواليا من الرياسا وجر 

 الُمر فااد الصالويا
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 االنار ن  ميتا نويسا ولدمنك سنوات  تنشايهالنيادي لسمنتما التي تم  االناران الوديث وول 
 منتما التورير أويا عرف ا في غير وارد ن أسما ومن فيه من 

 ،االنارف ل من يلبرنا ماكا تم عبر هكا  
  تكون في  أنشرينا  مسوا ومندسااليا  أصبوتمنتما التورير  أويا  تن سابنانعيد ما كتبنا  

 وفعسياعن رام هللا جةرافيام  السسنا وبعيدابنن 
 أماكندث يجم  الشعت اللسسنيني في كل بعناصر شابا جديدا في انار شامل ناتم وبرنام  مو

 عانيا واممريكيا واالسراييسييتجاوم العنبات العربيا أو   تبداعيتواجد  .. بتشكيل 
 ،أوسسوالمنتما وموت  بإويا من السؤال من سيسمح 
بنا  المنتما ورد ا عتبار ل ا ولي  المواصصا  تعاداتجاهد من اجل  أنلند كنا ننتتر من وما  

وبالتالي لرجت عن عوابت الش دا  أوسسو  تلاالسسنا  الغرا وما  انملنت  أن ت ا المشاركا ونسب
بعدم المشاركا في مواض مماعل  وآلرينالمؤسسين الشيخ اومد ياسين والدكتور عبد العميم الرنتيسي 

 ولامالمجس  التشريعي  أبنيهنيا وهكا ما  تسماعيلويش د عسا كلك الصديق  االس ميلسج اد 
 ألرى.عشر سنوات وتسك اصا 

وكان وال  أغرال ااستنلكت  أنبعد أوسسو  تيناعورنا تورنت في ا وما  بالراص عسا  فأي
 وما  كالكاهت لسو  والنا  راجعا

من ا اليا ا نلصال بين الللا بأوسسو كعيرا عسا وما  نتيجا استونااات المشاركا  أمورتداعت 
ننعات المواور العربيا وغير العربيا فمنك متا تكون تركيا وانر والنناع والوصار والةرق في مست

يراناهم من سوريا ومصر   ،،!واق
 امليراوالنتر عن التندم الكي تم بعد الورت  صبة 

نيا من وديث سابق  بسو وهكا ما ف م  تسراييلالع اا م   بوابات مستنبلكانت تركيا وانر  تكا ت 
 موسا لاأ

لد العرت وفسسنين  تنشاي امنك  تسراييلتكلر عن ج دها الكبير في دعم  أند واكا كانت تركيا تري
سراييلالنلن  أموالعن ورب ا النكرا لد سوريا والعراق لتممين ما متواللا م   أو فستكض  والتاريخ  واق

لد سوريا ومصر والعراق وروم هللا عبد  وأو ف اشاهد منك عشرات السنين عسا موااض تركيا 
النلن وتركيا لومايا سوريا والع اا الوودويا م  مصر ورت اايل  أمواللسراج الكي وارت الوميد ا

تركيا تةيرت وتعيد وسابات ا ونسأل هل تجرؤ ان تواض تعاون ا العسكري وا اتصادي م   تن
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والكي تنتمه اكعر من ستون اتلاايا عناييا وهل تجرؤ تركيا وانر عسا ككر مناوما مسسوا  تسراييل
 تعدادهما لدعم ا بالس   ،واس
لي ا فتسك تلسلارين  وم ج كانت النليا هي اليا شؤون اجتماعيا ومكاست سياسيا باهتا  تكا أما

 ألرىاليا 
المسسمين المصريين ف كا  االلوانلوكنت مكان صديني موسا لما شروت لماكا نردت انر  وأليرا

 شأن   يعني فسسنيني واود.
بعد الورت البنوليا والتي ااتل في ا الجمي  من اساميين وغيرهم بجسد نون نتودث عن مروسا ما 

والص غما  وأهس اويبنا السؤال ماكا بعد للسسنين  أهسه  ينست الللل لةير  فأرجو أنوشجاعا 
 وسابات ا،تعيد وما   توديدا ف ل

 موسا هكا لي  ردأ عسيك فا لت ض في الرأي   يلسد لسود اليا ألي
 ت فوق لن الما  ولن تكون في ا دولا مستنسا دون الللا ولن تتمدد  وأنلت اانل ا  ت ا فةما لم يبن

يكون لنا  الناهرا ابسا الوياا لوودا  أن راجياولينمين الجمي  وليصمت المرجلون  وشما  شراا
 نرجوها.

21/9/2704، رأي اليوم، لندن  
 
 بعد العدوان  ماحماس..  .47

 مؤمن بسيسو
ا  اليوم استونااات بالةا امهميا تستبنن تصويبا شام  لسوال والمسار بةيا بين يدي وركا وم

مواج ا توديات ما بعد انت ا  العدوان عسا غما، وعبور المروسا النادما بأال اللساير الممكنا، 
ن ق كات ا كمشروع ونني تورري جام  يستيم في روابه شمل اللسسنينيين.  واق

 
 إدارة األزمة الداخلية

توناق امول الكي ينبةي أن تتصدى له وما  اليوم يكمن في وسن تدارا اممما اللسسنينيا ا س
 الدالسيا لدر  أي اتجا  نوو اللتنا التي تنل برأس ا المأفون هك  اميام.

فمن المعروض أن اتلاق المصالوا بين وركتي فتح ووما  يش د ععرات م ما في لو  االشكاليات 
 بين الجانبين، وهو ما ي دد بإعادا الول  اللسسنيني الدالسي تلا المرب  امول. وا ت امات المتبادلا
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للنوا امولا التي ٌيلتر  أن تلنوها الوركا تتمعل في لرورا واض المناكلات االع ميا م  ا
فتح، كي ُيصار من بعدها تلا معالجا رمينا لسمسلات العالنا بعيدا عن التوتر الواصل في لو  

 ديا ومواتيا.منالات ها
وكي تلمن وما  تنلاك المصالوا فإن عسي ا أن تبتعد عن العمض المنلرد وتعمل في لو  معموفا 
وننيا متجانسا، تك تن اللارق أشد ما يكون بين الج د اللردي المودود والج د الونني العام الكي 

 ينتتم كافا اللصايل والشرايح والمنتمات المجتمعيا.
ركا يجت أن يتركم في اتجا  توشيد الوالا اللصايسيا وكافا المكونات من هنا، فإن ورص الو

 المجتمعيا اللسسنينيا لسلةن الونني اللاعل باتجا  تنبيق مسلات المصالوا الملتسلا.
عبر آليات التوافق م  النوى واللصايل الوننيا واالس ميا -بمواماا كلك، ينبةي أن تعمد الوركا 

الصراع م  ا وت ل بما يلمن تجنيت اللسسنينيين مميدا من المعاناا  تلا وسن تدارا -الملتسلا
والتداعيات السسبيا، ولصوصا في تل الكسلا الباهتا لسورت امليرا وشدا ونأا التروض المعيشيا 

 التي يكابدها أهالي اناع غما.
صلنا وننيا م   من سعي الوركا البرام -في تل التروض الراهنا بتعنيدات ا المعروفا-و  مندووا 

الريي  عبا  ووركا فتح ب دض ني  صلوا الل فات الواصسا، ومعالجا كل المسلات الوننيا التي 
ي دد انعدام التوافق بشأن ا الوالا اللسسنينيا برمت ا، ومن بين ا المسض السياسي، واليا الموتلين، 

 وارار الورت والسسم، وس   المناوما، والنلايا املرى.
 

 لتفكير السياسيبلورة ا
ا ستوناق العاني الكي ينبةي أن تعالجه وما  يتعسق بلرورا تعادا بسورا تلكيرها السياسي الكي 

 افتنار  تلا النل  المنسوت. -ولصوصا الورت امليرا عسا غما-أعبتت اموداث 
ا  نيسا فالعابت لدى نايلا معتبرا من أهل اللبرا السياسيا أن السسوك والممارسا السياسيا لوم

المروسا الماليا لم ترق تلا مستوى الملانر والتوديات التي واج ت ا النليا اللسسنينيا، وأس مت 
 في السنون في براعن اممما اللسسنينيا الدالسيا. -م  غيرها-بندر 

ووتا اليوم، وما رافن ا من وصار  2009تن تجربا السنوات الماليا منك تجرا  انتلابات 
كبات، بوق الشعت اللسسنيني توتم عسا الوركا توداث مراجعات عمينا لكل وملننات وم   ون

ويعيات وتلاصيل المروسا السابنا واستل ص كل ما يمكن استل صه من ا، مواعَت وِعَبر، بما 
ينودها تلا تعادا بسورا رؤى ومناربات وننيا جديدا تعمد تلا مواولا التنسيل من لساير المروسا 
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ن وململت امركان، واقعادا ا عتبار لسمبادئ والمننسنات امساسيا التي ترعرعت في التي هد ت البنيا
ت ل ا الوركا، واعتماد الرؤى والموااض السياسيا بعد البوث المستلي  والمدارسا الكامسا في لو  

 أولويا المصالح العسيا لسشعت اللسسنيني واليته الوننيا.
ا جديدا لدى وما  تعتمد عسا تعادا بسورا أهداف ا وعسيه،   مناص من تكري  رؤيا سياسي

ووسايس ا السياسيا، واقعادا بنا  موال ا السياسي تجا  اموداث والنلايا الملتسلا، بما يتلق م  مسار 
التورر الونني وامهداض والمصالح الكبرى لسشعت اللسسنيني ولرورات الدعم والتوشيد لصالح 

 النليا اللسسنينيا لارجيا.
ل تكري  ايم التوافق والشراكا الوننيا تودى النواعد امساسيا المعلدا لنجا  أيا رؤيا ويشك

سياسيا جديدا، فالعابت أن مروسا التورر الونني تستسمم بنا  الموااض وتوشيد ملتسض النااات 
الوننيا، شعبيا وفصايسيا، دون استعنا ، في تنار المعركا الكبرى م  ا وت ل، وانت اج سبل 

تنسيق الجاد والتعاون المعمر م  الكل الونني اللسسنيني عسا أرليا المشتركات الكبرى التي ال
 يوفرها العمل المشترك في مواج ا ا وت ل.

كما تن تعادا تندير المواض من مسألا ا نلران غير الموسوت في مؤسسات النتام السياسي 
تعادا لبن بوصسا الرؤيا واللنات  واجا بالةا اللرورا عسا نريق -أيلا-اللسسنيني تشكل 

السياسي في ا تجا  الونني المنشود، فند بات والوا لكل كي عينين أن وما    تنوى عسا 
استمرار تجرع كسلا ا نسياق م  متنسبات المروسا السسنويا كات الكيان االداري المرتبن علويا 

 اتصاديا والموارد الوياتيا ال مما بأوسسو في تل توكم ا وت ل بالكم  امكبر من المنومات ا
 لتسيير وياا اللسسنينيين.

تأس  عسا كلك رؤيا تبداعيا ل اا تنأى بالوركا ورمومها عن التما  المباشر م  هياكل السسنا 
نارات ا الملتسلا في تنار أي انتلابات مستنبسيا لصالح اعتماد مرشوين أكلا  أكعر ابتعادا عن  واق

ل راابا صارما تلمن وسن وس ما امدا  الم ني واقعمال مبادئ العدالا من الرو  الومبيا في ت
 ج ا، والتوسل من آعار الروابن وا لتمامات السياسيا م  ا وت ل من ج ا ألرى.

فوق كلك، فإن الوركا منالبا بنرا ا سسيما لسمتةيرات االاسيميا، والعمل عسا توداث مناربات 
أي -ما م  بع  امنتما العربيا، ولصوصا النتام المصري، كون ا سياسيا جديدا لنمع فتيل امم 

تركت آعارها السسبيا البالةا عسا نبيعا امولاع في اناع غما، وعسا النليا  -هك  اممما
 اللسسنينيا بشكل عام.
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ولي  لافيا أن لعض ادرا الوركا عسا التعاني م  المسض المصري نيسا المروسا الماليا منح 
شا واسعا لمواصرت ا وتركيم كل أشكال ا ست داض المتاوا بون ا، ما يمسي عسي ا لصوم ا هام

لرورا امت ك معايير التوامن المنسوت في الموا ما بين متنسبات انتماي ا اللكري لجماعا االلوان 
المسسمين، وبين داا وس ما ع ات ا م  النتام السياسي المصري والمكونات السياسيا والومبيا 

 ريا.المص
 بالتصار، فإن الوركا بواجا تلا تعادا بسورا وتأصيل وتنعيد تلكيرها السياسي من جديد.

 
 التالحم مع الجماهير

  يللا أن ع اا وما  م  الجم ور اللسسنيني في اناع غما اد تلررت بولو  نيسا سنوات 
 سنا  آنكاك.ا ننسام بالنتر تلا لعض الوكم واالدارا واللدمات التي ادمت ا الوركا ل

ولم تستعد الوركا جم ا م ما من عافيت ا الشعبيا ت  بلعل التلويات الواسعا والمناوما الباسسا التي 
 أبدت ا تبان الورت امليرا عبر كراع ا العسكري صكتايت النسامو.

لكا، وجت تعمال مننق الوكما في التواصل م  أهالي النناع، ما يعني وسن التعامل م  النا  
ادم المساواا وتونيد الع اات مع م بعيدا عن المواباا الشلصيا أو الو   الومبي، وتسم   عسا 

هموم م ومعانات م وشؤون معاش م في تل اممما ا اتصاديا الوادا التي يعيشون ا بلعل التداعيات 
 الكبرى التي لس لت ا الورت امليرا واستمرار الوصار.

ر ادر من التوال  اللكري والعنافي واميديولوجي م  الجمي ، كما ُيلتر  بالوركا التوسي بأكب
ولاصا م  الملاللين، وتجنت التعاني اللواي م  هؤ  ، وعدم ا نعمال أو ا بتعاد عن م، والورص 
عسا تبدا  المواجا العنافيا والووار السياسي واللكري ال ادئ الكي يس م في ترنيت امجوا  وتأليض 

النريق أمام ا نوو استيعات ملتسض فيات وشرايح المجتم  اللسسنيني لصالح النسوت، ما يعب د 
 الن   المناوم ومسار التورير.

 
 مسيرة التحرر الوطني

يتجسد في لرورا تعادا ا عتبار لمسيرا التورر  واستراتيجياا ستوناق امكعر أهميا ولنورا 
 الونني.

، استراتيجياشت نيسا المروسا الماليا ارتباكا   مناص من ا عتراض بأن الساوا اللسسنينيا عا
والت   في الندرا عسا لبن البوصسا الوننيا في اتجا  هدض التورير المنشود في تل كوبان فتح 
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في بور السسنا المت نم، ومن عم  وما  التي انتنل تلي ا جم  كبير من أمرا  السسنا وسسبيات ا 
 ات والنرات المنتوما الوننيا اللسسنينيا ككل.المعروفا، ما أدى تلا الت ل امولوي

وكان والوا أن المشروع الونني التورري ألوا أسيرا لسصراع الومبي الكي ألنا بت له الناتما 
نيسا مروسا ا ننسام، باستعنا  االلا ات امصيسا التي تجسدت من ل ل صمود وعبات وتلويات 

 شنت ا تسراييل عسا مدار السنوات الماليا. المناوما تبان الوروت الع ث امليرا التي
التي صاوبت انلران ا في متاها  ا ستراتيجيامن هنا، فإن وما  منالبا اليوم بتصويح املنا  

عادا ا عتبار لمسيرا التورر الونني  السسنا عبر تعادا صوغ معادلت ا الكلاويا المناوما، واق
 اللسسنيني.

في تونيق هكا ال دض   يتأتا ت  عبر تدشين النواعد التورريا و  ملر من ا عتراض بأن الشروع 
فرامات ا السياسيا واالداريا، بما في ا  الجديدا في لو  رؤيا جديدا تلرج بالوركا من أسر أوسسو واق
السسنا وا نتلابات وبنيا النتام السياسي اللسسنيني، تلا فلا  المناوما الواعيا الوامسا ل م  

 التورري المتورر من اللةون والتدل ت اللارجيا.المشروع الونني 
وم  كلك فإن تعادا ا عتبار لمسار المناوما والتورر الونني   تعني تهمال وتجاهل السسنا 
ومكونات ا الملتسلا كون ا توولت تلا أمر واا  في وياا اللسسنينيين، وهو ما يستوجت ايام وما  

نارات  وننيا مش ودا لما اللراغ والمشاركا السياسيا والمماوما بإفرام آليات كلؤا ودعم شلوص واق
 ا نتلابيا.

وكي تعيد وما  ا عتبار لمشروع التورر الونني فإن ا يجت أن تشكل وعا  نلاليا جامعا تنص ر 
فيه كل النااات الوننيا اللسسنينيا، وتكر  التوافق الونني كمودد أسا  لسعمسيا النلاليا ومسار 

 ا ستراتيجياا ، وأن تدف  باتجا  تشكيل مرجعيا نلاليا عاما تتولا رسم امصول المناوما والكل
عسا مسار العمل المناوم بوسايسه الملتسلا  ا ستراتيجيالناتما لمشروع المناوما الشامسا، واالشراض 

 ورفد  بالنصح الدايق والتوجيه الدايم والتنويم المستمر.
عادا ا عتبار لمشروع التورر الونني تكا لم يتورر من ولن ينجح أي ج د ونني فسسنيني في ت 

وأعماله، أو   واستراتيجياتهكاتيته اللصايسيا، وتةدو المصسوا الوننيا اللسسنينيا، في ف مه ومباديه 
 وأليرا.

 
ولتاما فإن مستنبل وما ، ومدى ادرت ا عسا مواج ا المون والتوديات الراهنا، واللروج من ا بأال 

بما يليدها في تصسيت عودها، واقعادا بنا  كات ا، وشوك ادرات ا، وعبور المروسا النادما اللساير، و 
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ن ق كات ا كمشروع ونني تورري جام  يستيم في روابه شمل  بلنا واعنا عسا أرليا متينا، واق
 اللسسنينيين، منون بمدى ادرت ا عسا تسبيا ا ستونااات الساللا دون بل  أو تجميا أو تألير.

21/9/2704، يرة نت، الدوحةالجز   
 
 على غزة: االتفاقات المنتهكة إسرائيلحروب  .48

 نعوم تشومسكي
 ترجما م ك ومود

ل الجانبان االسراييسي واللسسنيني، يوم  آت المالي، تلا اتلاق لواض تن ق النار، بعد  29توص 
يني ودمارام عسا اتيل فسسن 2200يومام، ولسض  50ال جوم االسراييسي عسا اناع غما الكي استمر 

مساوات واسعا. ودعا ا تلاق ك م من تسراييل و"وما " تلا ول  ود  لاعمال العسكريا، فل م 
 .2005عن تلليض الوصار الملرو  عسا النناع منك العام 

غير أن اتلاق واض تن ق النار املير، ُيعد  امودث لمن سسسسا من اتلااات ال دنا التي يتم 
د كل تصعيد دوري  في ا عتدا ات المتواصسا عسا اناع غما. واد اامت شرون التوصل تلي ا بع

ا تلااات كس ا عسا امس  كات ا. وكان النمن المنتتم السراييل، ينلي بتجاهل كل ما جا  في 
بوست اعترافات تسراييل الرسميا تلا أن يعير ارتلاع  -ا تلااات، بينما تراعي "وما " تسك الشرون 

االسراييسي رد  فعٍل من الوركا، تسيه ووشيا تسراييسيا أشد . والتصعيد الكي يبسغ ود  ودا العنض
تن ق النار عسا السمك في البرك، يسما بوست ا صن   االسراييسي "جم العشت". وبوست 
لابن أميركي رفي  المستوى، فإن التصعيد املير يمكن وصلا بر"اات ع امر "، جرا  ممارسات 

 أنلس م بر"الجيش امكعر أل ايا في العالم".من يصلون 
، امولا لمن سسسسا ا تلااات التي تست ا، واد واعت بين تسراييل «العبور والتننل»وكانت اتلاايا 

. وت دض ا تلاايا توديدام تلا "فتح معبر رفح بين 2005والسسنا اللسسنينيا في تشرين العاني العام 
وامشلاص، والتشةيل المستمر لسمعابر بين تسراييل وغما  غما ومصر لتس يل وركا البلاي 

 ستيراد وتصدير السس  وعبور امشلاص والود من العنبات التي توول دون التنن ل دالل الللا 
الةربيا، وتسيير واف ت وشاونات بين الللا وغما، وبنا  مينا  بوري في غما، واقعادا فتح المنار 

 و في النناع".صالكي دمر  النصض االسراييسي
توصل النرفان تلا تسك ا تلاايا، بعيد تل   تسراييل مستوننات ا ومعسكرات جيش ا في اناع 
غما. واد أولح دوض ويسة   ر المنرت من ريي  الومرا  االسراييسي آنكاك آرييل شارون، 
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غ ويسة   الصوافا والمسؤول عن التلاو  وتنليك ا تلاايا ر الداف  ورا  "لنا فك ا رتبان". تك أبس
االسراييسيا وين ا أن  "لنا فك ا رتبان هي بمعابا تجميد لعمسيا الس م". وألاض شاروام: "عندما 
نجمد تسك العمسيا، نمن  ايام دولا فسسنينيا، ونمن  النناش بشأن ال جيين والودود والند . لند 

سيه، تلا أجل غير مسما. وهكا كسه ألةينا الدولا اللسسنينيا من جدول أعمالنا، بكل ما تننوي ع
 سيوصل وبمباركا من الرياسا امميركيا وتصديق من ابل مجسسي الشيوأ والنوات في الكونةر ".

واد اعتبر صنور اليمين االسراييسي أيلام أنه بد م من استعمار موارد كبيرا لسولات عسا بلعا آ ض 
ن المننني أكعر ننس م تلا مجمعات في من المستوننين في مجمعات غير اانونيا في غما، فم

 الللا الةربيا تسعا تسراييل تلا ا وتلات ب ا.
ُصو رت "لنا فك ا رتبان" كُج د نبيل لتونيق الس م، لكن الواا  كان ملتسلام تمامام. لم تتنامل 

ممم تسراييل عن سينرت ا عسا النناع أبدام، وهي وفنام لكلك، معترض في ا كنوا اوت ل من ابل ا
المتودا والو يات المتودا ودول ألرى صما عدا تسراييل نبعامو. ويصض العسما  االسراييسيون اديث 
ميرتال وعكيلا الدار تاريخ تسراييل ا ستيناني الشامل في امرالي الموتس ا، وما وصل باللعل 

تا ليوم واود، من بعدما اررت فك ا رتبان بالنول: "لم يتم االفراج عن امرالي المدمرا، و  و
النبلا العسكريا االسراييسيا، ولم يورر السكان من عمن ا وت ل الكي كان عسي م أن يدفعو  
يوميام". وبعد فك ا رتبان "تركت تسراييل أرلَا مورواا، ولدمات مدمرا، وأناسام من دون والر أو 

عسا امرالي وينتل السكان مستنبل. ُدمرت المستوننات من ابل موتل،   يمال في الواا  يسينر 
 من لديه اوا عسكريا هايسا".

 "الرصاص المصبوت" و"عمود السوات"
سرعان ما صار السراييل كريعا  نت اك ا تلاايا التي وا عت في تشرين العاني عسا نوو أشد . فلي 

لابات ، ارتكت اللسسنينيون جريما لنيرا. صوتوا "لنأم"، وفي انت2009كانون العاني من العام 
ورا جرى رصدها بعنايا، وين سسموا البرلمان لر"وما ". وبكلك، فرلت كل من تسراييل والو يات 

 المتودا وأوروبا عنوبات شديدا، مولوين لسعالم ما يعنيه "التروي  لسديموارانيا".
سراييل تلننان  نن ت عسكري لوناوا بالوكوما المنتلبا. وعندما  وبدأت الو يات المتودا واق

، اشتد  الوصار عسا غما ليصبح مترافنام م  هجمات 2007استبنت "وما " ا نن ت في العام 
عسكريا. التصويت بنرينا لانيا في انتلابات ورا، كان سييام، ولكن استباق انن ت عسكري 

   تةتلر.« جريما»لننت له الو يات المتودا، كان 
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اق جديد لواض تن ق النار. ونص ا تلاق أيلام ، تم التوصل تلا اتل2002في وميران من العام 
عسا فتح المعابر الودوديا "لسسما  بننل جمي  البلاي  التي كانت موتورا تلا غما". وافنت 
تسراييل رسميام عسا ا تلاق، لكن  ا أعسنت عسا اللور أن ا لن تستمم بنود ، ومن ا فتح الودود، وتا 

 مسير جسعاد شالين.تلرج "وما " عن الجندي االسراييسي ا
السراييل نلس ا تاريخ نويل من لنض المدنيين في لبنان أو في الميا  الدوليا، واوتجامهم، أويانام 
كرهاين، من دون أن توجه ل م ت مام كات مصداايا. بالنب ، وجم المدنيين، من دون ت م أو بت م 

ا ٍتسراييل. ولكن التمييم، بوست مشكوك في ا، يعد ممارسا اعتياديا في امرالي التي تسينر عسي 
و، كما تنول عبارا أورويل في كتابه unpeopleوص« غير النا »المعيار الةربي، بين النا  و

 "، يجعل كل شي  آلر ب  أهميا.2924
، الكي فر  2002أوكمت تسراييل، بداا اصوى، وصارها عسا النناع في انت اك  تلاق وميران 

صامونرواو من « وكالا غوث وتشةيل ال جيين اللسسنينيين»ن ا منعت والام الن ق النار، وتا أ
 تجديد ملمون ا.

، وبينما كان االع م امميركي يركم عسا ا نتلابات 2002وفي الراب  من تشرين العاني من العام 
الرياسيا، دلست النوات االسراييسيا تلا غما واتست ستا من الناشنين في وركا "وما "، فرد ت 

وركا بإن ق صواريخ، وجرى تبادل الن ق النار صالوفيات كانت من اللسسنينيينو. في أوالر ال
كانون امول من العام كاته، عرلت "وما " والام جديدام الن ق النار. درست تسراييل العر ، ت  
 أن ا رفلته، مللسا بكلك تن ق عمسيا "الرصاص المصبوت"، ويث توغ ل جيش ا لع عا أسابي 
في عمسيا عسكريا عسا اناع غم ا، ما أسلر عن أعمال ووشيا، ُوعنت من ابل المنتمات الدوليا 

 واالسراييسيا لونوق االنسان.
ووين كانت عمسيا "الرصاص المصبوت" في أوج ا، أصدر مجس  اممن الدولي، في العامن من 

المتودا عن التصويتو، داعيام تلا  ، ارارام باالجماع صفيما امتنعت الو يات2009كانون العاني العام 
"واض فوري الن ق النار، يسيه انسوات كامل لسنوات االسراييسيا، وتوفير الةكا  والواود والع ج 

 النبي لسكان غما من دون عوايق، وتكعيض الترتيبات الدوليا لمن  ت ريت امسسوا والكليرا".
النار، ولكن عسا غرار ا تلااات السابنا، فإن في الواا ، تم التوصل تلا اتلاق جديد لواض تن ق 

، وين 2022الشرون لم تلل  لسراابا، وان ارت تمامام م  وسنا جديدا بدأت في تشرين العاني العام 
بدأت عمسيا "عمود السوات". ما ودث في المروسا التي سبنت العمسيا العسكريا، يتلح من ل ل 
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تا تن ق العمسيا: اتل تسراييسي واود بنيران من غما، وو 2022أراام اللوايا من كانون العاني 
 فسسنينيام بالنيران االسراييسيا. 72بينما اتل 

أولا عمسيات "عمود السوات" بدأت بنتل المسؤول الرفي  المستوى في الجنا  العسكري لوركا 
 "وما " أومد الجعبري. وين ا، وصض ريي  تورير صويلا "ه رت " الوض بن الجعبري بأنه
"المناول من البانن" السراييل، الكي فر  ال دو  النسبي في النناع مكعر من لم  سنوات. وكما 
جرت العادا، ف ناك دايمام كريعا ل غتيال. لكن السبت امكعر ترجيوام جا  عسا لسان ناشن الس م 

ككر التالي االسراييسي غيرشن باسكين الكي شارك في الملاولات المباشرا م  الجعبري لسنوات، و 
ابل ساعات من اغتياله: "تسنا الجعبري مسودا اتلاق لواض دايم الن ق النار م  تسراييل، 
وتلمنت آليات لسولات عسا واض تن ق النار في وال اندلعت مواج ات بين تسراييل واللصايل 

 المسسوا في غما".
يد بتونيق تسويا ديبسوماسيا. هناك سجل نويل من االجرا ات االسراييسيا ال ادفا تلا ردع أي  ت د

، تم التوصل تلا اتلاق جديد لواض تن ق النار. وم  تكرار المصنسوات «جم العشت»وبعد تمرين 
ن ا   التي أصبوت بمعابا معايير اآلن، دعا ا تلاق تلا واض العمسيات العسكريا من الجانبين، واق

لاص وننل البلاي ، وا متناع عن الوصار الملرو  عسا غما و"فتح المعابر وتس يل وركا امش
 تنييد الوركا الورا لسسكان، وا متناع عن است داض السكان في المنانق الودوديا".

كل ما ودث بعد كلك، جرت مراجعته من ابل موسل شؤون الشرق اموسن في "مجموعا امممات 
رون واض تن ق النار. الدوليا" ناعان عرول. اعترفت ا ستلبارات االسراييسيا أن "وما " راعت ش

كتت عرول: "لكلك اعتبرت تسراييل أن هناك وافمام الن ا  دورها من الصلنا. في امش ر الع عا التي 
أعنبت واض تن ق النار، أنسنت النوات االسراييسيا غارات منتتما عسا اناع غما، وهاجمت 

ند الودود، وأنسنت النار عسا الممارعين اللسسنينيين، وأوليك الكين يجمعون اللردا وامننا  ع
النوارت، ومنعت الصيادين من الوصول تلا ميا  غما". وبمعنا آلر، فإن الوصار لم ينته أبدام، 
ويث "أغسنت المعابر بشكل دوري، وأايمت المنانق العاملا دالل غما صويث يمن  دلول 

للت الواردات، وتوالت اللسسنينيين، وتشمل ووالي عسث أرالي النناع الصالوا لسمراعاو، وانل
 الصادرات، وأعني النسيل من سكان غما تصاريح الدلول تلا تسراييل والللا الةربيا".

 لسنص تتما
20/9/2704السفير، بيروت،   
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 . في غزة ".2أوسلو " .49

 عوني صادق
فد يوم الع عا  المالي، عند في الناهرا اجتماعان: امول، وتعسق بالملاولات غير المباشرا بين الو 

-2-29اللسسنيني الموود والوفد "االسراييسي" المتعسق بالت ديا التي نص عسي ا ا تلاق الموا  في 
والعاني، تعسق بالبوث في المسلات الملتسض عسي ا والمعسنا  غما.لواض تن ق النار في  2024

 مصريا.اللاصا بالمصالوا اللسسنينيا، وك هما كان برعايا 
مول، كان معروفام أنه سيلصص لول  "جدول أعمال" لسملاولات، واد تم بالنسبا تلا ا جتماع ا

كلك، عسا أن تستأنض الملاولات بعد ش ر، أي أنه تنرر "تمديد" الت ديا ش رام آلر! وبالنسبا تلا 
ا جتماع العاني، انت ا بصدور "بيان" تودث عن التوصل تلا "اتلاق شامل" وول معتم النلايا: 

عادا عودا السسنا اللس   االعمار.سنينيا تلا غما، ومسؤوليا "وكوما التوافق" عن رف  الوصار، واق
بدايا، لم تكن امجوا  التي عند في ا ا جتماعان تووي با رتيا ، وما أعسن وول ما أكد هكا 

فبالنسبا تلا ا جتماع امول، بدا أن نيا وجاهميا لستوايل موجودتان، ويث كانت امج ما  الشعور.
يا "االسراييسيا" ابسه بساعات اد نجوت في عمسيا اغتيال است دفت الش يدين مروان النواسمي اممن

وعامر أبو عيشا، المت مين بالتناض واتل المستوننين الع عا في اللسيل، وما فعسه الوفد 
اللسسنيني تما  كلك، لم يمد عن تألير بد  ا جتماع ع ث ساعات! وفي الن ايا اتلح أنه تم 

ديد" الت ديا لمدا ش ر، ولكن م  الورص عسا عدم ككر كسما "تمديد" تجنبام لتاريخ الكسما في "تم
عمت الرشق، علو المكتت السياسي لوركا "وما "، اال: تم ا تلاق عسا  اللسسنينيا.الكاكرا 

" "استيناض الملاولات في امسبوع املير من ش ر أكتوبر/ تشرين امول النادم"، وبكلك تم "دفن
 الكسما توت امننا ! 

في كل امووال ليست النليا منتصرا عسا الكسمات، عسا أهميت ا، فوتا "اتلاق أوسسو" كان يمكن 
 ورا ها.لكن اممر تجاوم الكسمات تلا ما  ".أن يكون أال سو ام لو لم يننو عسا "بع  الكسمات

ن ق النار تما مشرونا فالمعروض، وتا اآلن، أن كل المنالت اللسسنينيا في اتلاق واض ت
ما مرفولا تمامام أو تنابس ا منالت  "تسراييسيام"، بما يوول ا عمسيام تلا "مصسوا تسراييسيا"، واق
ما تنليكها ينابسه عمن باهت، يوول ا هي املرى تلا  "تسراييسيا"، تجعس ا بدورها تما مستويسا، واق

  "."مصسوا تسراييسيا
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نالت، فنال: هي "تجرا ات تعبيت الت ديا وواض تن ق النار، لند ككرنا عمت الرشق ببع  تسك الم
عادا بنا  وتشةيل المنار والمينا ، تلافا تلا واض كل االجرا ات التي فرل ا ا وت ل في  واق

يونيو/وميران المالي، ومن ا االفراج عن كل المعتنسين، وأسرى صلنا صوفا   22الللا بعد 
تشريعي"! ال فت هنا، أن الرشق لم يتنرق لمولوع "تعادا امورارو، وريي  وأعلا  المجس  ال

ن بدأ ت "تعادا بنا  وتشةيل المنار والمينا "! عسا أيا وال لي  هناك ل ض بين  االعمار"، واق
المتلاولين وراعي م وول لرورا وأهميا تعبيت واض تن ق النار وتمديد الت ديا، ويث تم االع ن 

 ق النار، أن هدض الملاولات هو التوصل تلا "هدنا نويسا"! أما ابل التوصل تلا اتلاق واض تن
  ".بنيا المنالت ف ي مولوعات لسملاولات المنبسا، ن ايا أكتوبر/تشرين امول النادم

فالدول  النار.كسنا صرنا نعرض أن مولوع "تعادا االعمار" ما مال كما كان عند تع ن واض تن ق 
وهي تعسن وتكرر أن كل ما ستجم  من أموال ل كا الةر  سيكون  المانوا لم تعند مؤتمرها بعد،

توت تصرض السسنا اللسسنينيا، وأن عمسيات االعمار ستلل  لمراابا دوليا صوبالتأكيد 
وفي والا بد   "."تسراييسيا"و، وسوض يتواض اممر كسه عسا تنليك ملرجات ملاولات "المصالوا

لنن االعمار، وفنام لآلليا التي ولعت ا اممم المتودا كما يرى  التنليك فع م، فالمدا ال مما لتونيق
اللبرا ،   تنل عن عشرين عامام! أما امصعت واملنر من كلك، ف و أن الوكوما "االسراييسيا"، 
ومع ا الدول المانوا، ونبعام الو يات المتودا، صوبع  العرتو، كل أوليك يتمسكون بمعادلا صتعمار 

س   المناوماو! وبنبيعا الوال، يدلل في المعادلا مولوع "تعادا بنا  وتشةيل غما منابل نمع 
  الللا.المنار والمينا "! كل كلك عن غما، ومن دون أن نتودث عن 

البيان الصادر عن ا جتماع يبدو كأنه أن ا  ".كلك يعيدنا تلا ا جتماع العاني و"اتلاق المصالوا
لكننا، وكما ينال، رأينا هكا الليسم أكعر من  سبنته. امات التي كل الل فات، وول  ودام لكل ا ت

مرا، عم عادت اممور كما كانت ابل أن يصل الملاولون تلا مول تاامات م! وتكلي االشارا تلا 
"لجنا المتابعا" التي ايل تن ا ستشكل "لمتابعا تنليك ا تلاق"! فالكين االوا تنه تم ا تلاق عسا كل 

 ن ما االو  لي  صويوام!شي ، يعرفون أ
 تكام، كيض ستول كل تسك النلايا، وكيض يمكن التوصل تلا اتلاق وول ا، ومتا،!

  أتن أن أودام في واجا لتككير  بالسنوات العشرين والملاولات العبعيا بين الوكومات "االسراييسيا" 
ا، منك اتلاق الناهرا والسسنا اللسسنينيا، و  بملاولات "المصالوا" وبالسنوات العشر المالي

كا صوت تنديراتنا، يتل عسينا  2005، ليتوهم أن اجتماعي الناهرا اد ولعا اممور في نصاب ا! واق
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لكن  ش ور.فنن أن نككر أنه نتريام وعسا الورق، توننت المصالوا، وتشكست "وكوما التوافق" منك 
 وورق.ع نات الواا ، وما جرى بعد كلك، ككت المعم النتري وكل ما رافنه من ت 

لاسض، لو صح ما اسنا ، فإنه يوصسنا تلا استنتاج مرعت، يتسلص في أرجويا توالي "التمديدات" 
ن ودث في امعنا  التراق، فسن يكون ت  عبر  المصالوا.لس دنا، والعودا تلا الل فات وول  واق

 غما." في 2م "أوسسو تجديد الورت! أما تن تمت الموافتا عسا الت ديا والتمديد ل ا، فسنكون أما
20/9/2704الخليج، الشارقة،   

 
 فقراء اإلسرائيليينربع  .51

 موشيه كوهين 
كانوا في النبنا الوسنا، وفي السنا امليرا تدهوروا الا  االغاعافي الميا من مدعومي  24"

ا اللنر"، هككا ينول مدير عام منتما " تيت" الموامي عيران فينتروض، الكي يعر  ابيل رأ  السن
نلل  ألض 40. ويوكر فينتروض فينول انه "هك  السنا سينلم تسراييلمعنيات ااسيا عن اللنر في 

 ما دون لن اللنر". تلاآلر 
 ألض عايسا. 90بسدا في كل الب د، تساعد نوو  95جمعيا في  250 تيت، هي منتما عسيا لنوو 

يعيشون اليوم في فنر في ، أنلالمن م  227مسيون نسما،  28754عايسا ونوو  4398500نوو 
"نوو رب  سكان الدولا يعيشون  أن. "هك  معنيات ااسيا لسةايا"، كما يوكر فينتروض من تسراييل

 فنير وواودا من كل لم  عاي ت فنيرا". تسراييسيينتوت لن اللنر، واود من كل أربعا 
نتما التعاون دولا علو في م 34من صل  32في المرتبا  تسراييلمن ويث معدل اللنر تأتي 

 22يبسغ  OECD". ويولح فينتروض فينول ان "متوسن اللنر في الر OECDا اتصادي والتنميا "
في الميا فنن". وعسا ود اوله، فان عدم اممن الةكايي هو المؤشر املنر لسلنر، وهو يتجسد في 

بدف  ار  السكن، مسمم  االنسانالتةكيا امساسيا. " تلاغيات الندرا ا اتصاديا وغيات الوصول 
تنسيص شرا  المنتجات الةكاييا  تلا. ول كا فيلنر الكعيرون المسنوفاتالشنا، لريبا  تيجار

يعيشون في  االسراييسيينفي الميا من  2282"، شاروا بكلك المعنا المنسق الكي يليد بان وامدويا
 في الميا في عدم امن غكايي والح. 289عدم أمن غكايي، من م 

من اللسل الناب  من التةكيا العسيسا ومن تنور تاهرا اجتماعيا واسعا  أيلايوكرون  في " تيت"
لتعميق اللنر: غ   المعيشا،  ألرىتتعسق بر "عنافا اللنر". ويوصون في المنتما لمسا عوامل 
صابل نوو سناو، عدم توجيه  امو دارتلاع لريبا النيما الملافا، التنسيص في ملصصات 
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 وأصواتيا لمكافوا اللنر وومسا "الجرض الصامد" التي مست شديد المسا  بالعامسين ميمانيات كاف
 تلا ألرىمرا  2025التجاريا في الجنوت. ويلشا فينتروض من أن تؤدي ميمانيا العام  امعمال

 دور مولوع اللنر وا دعا  بأنه   يوجد المالي الكافي لمكافوته.
 "معاريف"

20/9/2704، الحياة الجديدة، رام هللا  
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