
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 صفقة بين مرسي وحماس لمتنازل عن سيناء كذب مذموم وافتراء: الكالم عن "أبو مرزوق

 ويدالجئين فمسطينيين أثناء محاولتيم السفر لمس تقتل يةمصر البحرية ال ":تنسيقية اليرموك"
  تسعى لتقويض السمطة "الجياد"جيش اإلسرائيمي: مجموعات من فتح وبالقائد المنطقة الوسطى 

  نفاقاأل ظل التشديدات األمنية المصرية عمى بتوافق عمى إمداد غزة بمواد البناء  "إسرائيل"
 من ِقبل مصمين بعد تعرضو العتداء لفظي قصىحمد من المسجد األرد عزام األط

" يعدم عنصرًا منن اإلسرائيمي"الجيش 
"الجينناد" بعنند اعتقالننو مننن منزلننو فنني 

 مخيم جنين بالضفة الغربية
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 عدم عنصرًا من "الجياد" بعد اعتقالو من منزلو في مخيم جنين بالضفة الغربية " يالجيش اإلسرائيمي" 2
قتػػػؿ عر ػػػاص ال ػػػيش  فمسػػػطيني أف :ا ؼ ب نقػػػال عػػػف نػػػاعمس مػػػف، 28/9/1023، الحيننناة، لنننندن ذكػػػرت

حاـ منزلو في وقت معكر في مخػيـ لال ئػيف فػي لػماؿ الاػفر الغرعيػر  عحسػب مػا االسرائيمي  عاحًا ع د اقت
 اعمف ال يش االسرائيمي وم ادر امنير فمسطينير.

وقػػاؿ ال ػػيش االسػػرائيمي فػػي عيػػاف "ا ػػيب المطمػػوب وقامػػت قػػوات ال ػػيش عنقمػػو لم ػػالج وتػػوفي الحقػػًا متػػ  را 
 ع روحو في مستلفى اسرائيمي".

عامػػاو وا ػػيب عنػػدما اقػػتحـ  18مسػػطينير الػػى اف اللػػاب يػػدعى اسػػالـ الطوعاسػػي  والػػارت م ػػادر امنيػػر ف
 ال يش عيتو في وقت معكر مف ال عاح في مخيـ  نيف لال ئيف لماؿ مدينر ناعمس عالافر الغرعير.

وقالت الم ادر اف ال م مومات لدييا حوؿ نلػاط اللػاب ولكنيػا اواػحت عػاف لػقيقو الػذي كػاف نالػطا فػي 
 .:100د االسالمي قتؿ عمى يد ال يش االسرائيمي في عاـ حركر ال يا

ومف  يتو  قػاؿ م ػدر طمػب عػدـ الكلػؼ عػف اسػمو فػي حركػر ال يػاد االسػالمي فػي  نػيف لوكالػر فػرانس 
عػػػرس "اللػػػييد اسػػػالـ الطوعاسػػػي ىػػػو احػػػد كوادرنػػػا فػػػي مدينػػػر  نػػػيف وقػػػد استلػػػيد عػػػدـ عػػػارد وتركػػػو االحػػػتالؿ 

 كدا اف الحركر "تحمؿ االحتالؿ المسؤولير الكاممر عف استلياده".ال ييوني ينزؼ حتى الموت" مؤ 
والار العياف ال ادر عف ال ػيش االسػرائيمي انػو فيمػا كػاف ال نػود يحػاولوف اعتقػاؿ الطوعاسػي  ت مػ  لػعاف 

 فمسطينيوف وعدأوا عالي وـ عمى ال يش عالر اص والز ا ات الحارقر.
اليدؼ وىو يحػاوؿ اليػرب مػف المنطقػر. وتمكنػت قػو  االمػف واااؼ "خالؿ االاطراعات  تـ الت رؼ عمى 
 مف احت از الملتعو عو عاستخداـ الذخيرة الحير".

 وعحسب العياف  ا يب لاب اخر عر اص ال يش االسرائيمي ونقؿ الى مستلفى اسرائيمي لم الج.
عمػػػػى ال ػػػػيش  وفيمػػػػا كػػػػاف ال نػػػػود يحػػػػاولوف اعتقػػػػاؿ الطوعاسػػػػي  ت مػػػػ  لػػػػعاف فمسػػػػطينيوف وعػػػػدأوا عػػػػالي وـ

 عالر اص والز ا ات الحارقر.
 



 
 
 

 

 

           5ص                                    1981العدد:                9/1023/>8األرع اء  التاريخ:

وقػػاؿ المتحػػدث عاسػػػـ ال ػػيش عيتػػػر ليرنيػػر فػػي عيػػػاف "التيديػػد االرىػػػاعي المتوا ػػؿ مػػف منطقػػػر  نػػيف يتطمػػػب 
 موا مر ال يش الدخوؿ الى المنطقر ال راء عمميات".

يشو عمرا  ر الظروؼ وتاع  "الي وـ اد القوات اد  الى رد عاستخداـ القوة لمدفاع عف النفس. وسيقوـ  ال 
 المحيطر عاطالؽ النار التي ادت الى مقتؿ الملتعو عو االرىاعي".

اخػػريف ع ػػروح فػػػي  =8اب/اغسػػطس المااػػي قتػػؿ ال ػػيش االسػػرائيمي  ال ػػر فمسػػطينييف وا ػػاب  :1وفػػي 
 موا يات عنيفر استمرت ساعات في مخيـ قمنديا عيف راـ اهلل والقدس اللرقير المحتمر.

الغػػاء  مسػػر مفاواػػات كانػػت مقػػررة لػػذلؾ اليػػوـ عػػيف االسػػرائيمييف والفمسػػطينييف  عحسػػب مػػا واد  ذلػػؾ الػػى 
 اعمف مسؤوؿ فمسطيني.

إسػػالـ  فمسػػطينيال استلػػيد أمػػسأنػػو    ونقػػال عػػف وكػػاالت غػػزةمػػف ، 28/9/1023الخميج،الشننارقة، قالػػت و 
” اإلسػػرائيمي“قػػوات االحػػتالؿ عامػػًاو  متػػ  رًا ع ػػروح أ ػػيب عيػػا خػػالؿ موا يػػات انػػدل ت مػػ   =8الطوعاسػػي  

 في مخيـ  نيف لماؿ الافر الغرعير  فيما توغمت قوات االحتالؿ في المناطؽ الواق ر  نوب قطاع غزة.
عامػًاو أ ػيب ع ػد مداىمػر منزلػو وتف يػر أعواعػو   ػعاح أمػس   ػـ أقػػدـ  =8وكػاف اللػاب إسػالـ الطوعاسػي  

االحتالؿ استلياده الحقًا في أحد الملافي داخػؿ أرااػي  نود االحتالؿ عمى اعتقالو  ومف  ـ أعمنت قوات 
 .>8اؿ 

الحقوقي في عياف  أف استلياد اللاب إسالـ حساـ الطوعاسي  ع ػد ” مركز أسر  فمسطيف لمدراسات“ رواعتع
عمميػػر إعػػداـ مػػدعرة ومت مػػدة  حيػػث تػػـ إطػػالؽ النػػار عميػػو معالػػرة عيػػدؼ القتػػؿ “اعتقالػػو عسػػاعتيف فقػػط  ىػػي 

االعتقاؿ  محماًل قوات االحتالؿ المسؤولير عف إعدامو عدـ عارد  ومليرًا إلى أف االحػتالؿ قتػؿ وليس عيدؼ 
 . ;:=8مواطنًا فمسطينيًا منذ عاـ  8;عنفس الطريقر 

المػواطنيف فػي  مػف  نػيف  أف فالؼ عمي سػمودينقال عف مراسميا ، 28/9/1023القدس، القدس، وذكرت 
عامػاو  الػذي قتمتػو  18 اء    ماف اللييد إسالـ حسػاـ سػ يد الطوعاسػي    مساء يوـ ال الوالي  مخيـ  نيف

 .اإلسرائيميرالوحدات الخا ر 
وانطمػػؽ موكػػب تلػػيي  الطوعاسػػي مػػف مستلػػفى اللػػييد الػػدكتور خميػػؿ سػػميماف فػػي مدينػػر  نػػيف يتقدمػػو قػػادة 

النار عاليواء تحيػر  أطمقواوسرايا القدس  الذيف  األق ىالقو  والف ائؿ ومقاتميف مسمحيف مف كتائب ليداء 
 لملييد.

 
 أسرى من القدامى 104أسيرًا إضافة إلى  250قبمت إطالق  "إسرائيل: ""لحياة" 

أف إسرائيؿ وافقت في لكؿ لعو نيائي « الحياة»كلفت م ادر فمسطينير مو وقر لػ : فتحي  ّعاح -غزة 
وافقت عمى إطالقيـ تزامنًا م   والت أسر  الذيف  101أسيرًا فمسطينيًا إلى  انب الػ  250عمى إطالؽ 

 المفاواات م  الفمسطينييف.
 250وقالت الم ادر إف الفريؽ المفاوض الفمسطيني تمقى مف إسرائيؿ موافقر لعو نيائير عمى إطالؽ 

أسيرًا منت ؼ اللير المااي   22الذيف ُأطمقت منيـ دف ر أولى عددىا  101أسيرًا فخر  فااًل عف الػ 
 أخر  أواخر اللير المقعؿ.وستطمؽ دف ر 

 18/9/2013الحياة، لندن، 
 

 الفرا حول تدني شعبية حماس "منافية لمواقع"بركات رزقة: تصريحات  3
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و ؼ د. يوسؼ رزقر  المستلار السياسي لرئيس الوزراء عالحكومر الفمسطينير  : أحمد الم ري -غزة
% 5حماس ال تحظى سو  عما نسعتو  ت ريحات سفير السمطر الفمسطينير عم ر عركات الفرا ع ف حركر

مف الت ييد الل عي  عػ"المتنافير م  الحقائؽ والواق   وتؤكد  يمو الوااح في القراءة السياسير  واالعت اد عف 
 المواوعير".

وقاؿ رزقر لػ"فمسطيف": "إف قوة الحركر ول عيتيا  ليست افتراء يفتر "  عقدر ما ىو واق  يمكف ألي  ير أو 
ممسو  مف خالؿ الف اليات ال ماىيرير  و وال لنتائج االنتخاعات التي حققتيا ساعقا  والحًقا في لخ ير أف ت

 المؤسسات الت ميمير".
 17/9/2013فمسطين، أون الين، 

 
 وواشنطن "تل أبيب"تدعو السمطة لوقف التعويل عمى  في غزة الحكومة 4

في مخيـ  نيف لماؿ الافر الغرعير  دانت الحكومر الفمسطينير  ريمر إعداـ لاب عر اص االحتالؿ
المحتمر ال ال اء  ورأت أنيا  اءت "تحت غطاء المفاواات ال ع ير" التي ت رييا السمطر في راـ اهلل م  

 حكومر االحتالؿ اإلسرائيمي.
ون ت الحكومر في عياف  در عنيا عقب ا تماعيا األسعوعي عمدينر غزة اليوـ ال ال اء  عرئاسر ـ.زياد 

عاًماو  وكررت مطالعتيا لرئيس السمطر محمود  11نائب رئيس الوزراء  اللييد إسالـ الطوعاسي  الظاظا 
ععاس وحركر فتح عوقؼ مفاواات التسوير م  االحتالؿ "فورا وارورة عودتيـ لخندؽ المقاومر م  الل ب 

 الفمسطيني".
تفاؽ ودعت السمطر "لمرا  ر و ددت الحكومر في الذكر  ال لريف لتوقي  اتفاؽ أوسمو  رفايا ليذا اال

مواقفيا ووقؼ الت ويؿ عمى المواقؼ اإلسرائيمير واألمريكير والت اوف م  كؿ القو  الفمسطينير لمتوافؽ عمى 
 استراتي ير  ديدة تؤسس ل مؿ وطني  اد وف اؿ لتحقيؽ الطموحات الوطنير".

 ددت الحكومر دعوتيا لمم تم  الدولي وعمناسعر إحياء الذكر  الحادير وال ال يف لم زرة  عرا ولاتيال  
ومنظمات حقوؽ اإلنساف في ال الـ إلى االستمرار في مالحقر القتمر وتقديميـ لمحكمر ال نايات الدولير 

 الرتكاعيـ  رائـ حرب و رائـ اد اإلنسانير.
مسطيني داعير وو يت الحكومر الفمسطينير التحير إلى الال ئيف الفمسطينييف في مخيمات الم وء واللتات الف

 إياىـ إلى االستمرار عالتمسؾ عحؽ ال ودة.
استنكرت الحكومر اقتحاـ وزير اإلسكاف اإلسرائيمي ومستوطنيف ييود المس د األق ى المعارؾ  "والتي تؤكد و 

عمى أطماعيـ عتقسيـ المس د في ظؿ انلغاؿ ال الـ ال رعي عملاكمو الداخمير"  مطالعًر ال ام ر ال رعير 
مؤتمر اإلسالمي وكؿ األحرار في ال الـ عال مؿ ال اد لحماير القدس واألق ى مف مخططات ومنظمر ال
 االحتالؿ.

وفيما يخص األوااع اإلنسانير في قطاع غزة  ألارت الحكومر إلى تفاقـ الوا  اإلنساني عسعب اإلغالؽ 
 ىميا المراى والطالب.المحكـ المفروض عمى الحدود  مما تسعب في زيادة الم اناة لد  قطاعات ك يرة أ

 .كما  ددت استنكارىا استمرار إغالؽ م عر رفح وخ و ا في ظؿ تفاقـ الوا  اإلنساني في قطاع غزة
واستنكرت عيذا ال دد قياـ العحرير الم رير عإطالؽ النار عمى  ياديف فمسطينييف والت دي عمييـ قعؿ 

 وطالعت عسرعر اإلفراج عنيـ.أياـ  كما أعرعت عف أسفيا الستمرار اعتقاؿ م موعر أخر  
 17/9/2013فمسطين، أون الين، 
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 األيام المقبمة عن عناصر تعمل ضد غزةفي زياد الظاظا: سنكشف  5

قاؿ الميندس زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء الفمسطيني إف  مي  محاوالت عزؿ قطاع غزة : أحمد أعو قمر
 لقطاع ستعوء عالفلؿ.عف ال الـ الخار ي عإنلاء منطقر عازلر عيف م ر وا

وأواح خالؿ ت ريح متمفز لو عمى فاائير "األق ى" ليمر ال ال اء؛ مقدرة الحكومر في غزة عمى الت امؿ 
 م  األزمات التي ي اني منيا القطاع ع قالنير واتزاف.

وأف ح عف نّير الحكومر الكلؼ عف عنا ر ت مؿ اد الفمسطينييف وتحاوؿ الزج عيـ عالل ف الداخمي 
  ري.الم

وكلؼ عف است داد الحكومر الفمسطينير في غزة تلكيؿ ل نر تحقيؽ أمنير فنير ملتركر لموقوؼ عمى 
ظيارىا لم مي .  الحقائؽ وا 

وتاع  نائب رئيس الوزراء "ع ض ال يات تس ى لتحقيؽ الفواى الخالقر التي تس ى أمريكا لتطعيقيا  وا  ارة 
عالتالي كسر المقاومر األمر الذي ي ب في  الح الفواى في المنطقر ييدؼ إلسقاط حكومر غزة و 

  اسرائيؿو".
وفي حدي و عف ما يسمى "حممر تمّرد" عّقب الظاظا "مف يريد أف ي مف عف غزة اقميـ متمرد فيو يتمقى أوامره 

 مف االحتالؿ  وأؤكد انو ال يستطي  الوقوؼ في و و المقاومر التي سّطرت التاريخ الفمسطيني".
 18/9/2013ن، الرسالة، فمسطي

 
 المعالجة مضخات وقود نفاد بسبب البحر إلى الصحي الصرف مياه البمديات تضخ: في غزة الحكومة 6

قاؿ محمد الفرا وزير الحكـ المحمي في الحكومر المقالر التي تديرىا حركر حماس أف : ألرؼ اليور -غزة 
ؿ محطات ال رؼ ال حي ل دـ عمديات قطاع غزة عدأت عاخ مياه الم اري في العحر  ع د توقؼ تلغي

 توفر الوقود.
وقاؿ انو يتوق  أف ت مف العمديات علكؿ رسمي الخميس القادـ نفاد الوقود عالكامؿ نتي ر لتلديد الح ار 

 عمى غزة وىدـ األنفاؽ عمى الحدود م  م ر  ومن  و وؿ الوقود الم ري.
ف م ال ر إلى العحر  مما يزيد مف ملكمر كمما زاد اخ مياه ال رؼ ال حي دو ’ كار ر عيئير‘وأنذر عوقوع 

 التموث وت  يرىا عمى الوا  العيئي و حر اإلنساف.
إذا استمر الح ار واإلغالؽ ومن  دخوؿ ’ ميددة عالتموث‘وقاؿ اف  مي  دوؿ العحر األعيض المتوسط 

 المواد واآلليات الالزمر إلنقاذ الوا  العيئي عغزة.
 18/9/2013القدس العربي، لندن، 

 
 بناء لغزةالمواد من توافق عمى إدخال كميات محدودة  "إسرائيل" :مسؤول المعابر في السمطة 7

قاؿ نظمي مينا مسؤوؿ الم اعر في السمطر الفمسطينير اف إسرائيؿ وافقت عمى إدخاؿ  ألرؼ اليور: -غزة
 كميات محدودة مف اإلسمنت إاافر لمواد العناء األخر  لمقطاع الخاص في غزة.

ا اف ال انب اإلسرائيمي قد وعد عزيادة كميات اإلسمنت والحديد المستخدـ في عمميات العناء علكؿ وقاؿ مين
 تدري ي.
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وطالب الت ار عمرا  ر ل نر تنسيؽ العاائ  عغزة ل مؿ الالـز عخ وص السم  التي وافؽ ال انب 
 اإلسرائيمي عمى إدخاليا إلى قطاع غزة.

 18/9/2013القدس العربي، لندن، 
 

 الحمد اهلل بشأن تشكيل الحكومة الجديدةو بين عباس  اجتماع نيائي سيعقد اليومام الفمسطينية: األي 8
كلفت م ادر فمسطينير مطم ر لػ"األياـ" أف ا تماعا نيائيا سي قد اليوـ  األرع اءو  ععد الرؤوؼ أرناؤوط :

كيؿ الحكومر ال ديدة وذلؾ عيف الرئيس محمود ععاس ورئيس الوزراء المكمؼ د. رامي الحمد اهلل عل ف تل
 ع د أف انتيت الميمر القانونير الممنوحر لرئيس الوزراء المكمؼ ليمر أمس.

وعحسب الم ادر فإف الرئيس ععاس ينتظر اليوـ ردا نيائيا مف الحمد اهلل عل ف تلكيؿ الحكومر  عمما أنو 
سيكمؼ لخ ير اخر  عتلكيؿ  عمو ب القانوف األساسي فانو في حاؿ عدـ ن اح الحمد اهلل فانو الرئيس

 الحكومر.
 18/9/2013األيام، رام اهلل، 

 
 صفقة بين مرسي وحماس لمتنازل عن سيناء كذب مذموم وافتراء الكالم عن: مرزوق"أبو  9

و ؼ موسى أعو مرزوؽ  نائب رئيس المكتب السياسي لحركر حماس  الحديث عف و ود  فقر تمت عػيف 
قامػػر الدولػػر الػػرئيس محمػػد مرسػػي وحركػػر حمػػاس لمت نػػازؿ ليػػا عػػف  ػػزء مػػف سػػيناء عيػػدؼ توسػػي  القطػػاع وا 

 الفمسطينير في غزة ع نو كذب وافتراء.
  ععر  فحتو اللخ ير عمى موق  "فيس عػوؾ" "ىػذا الكػالـ ]أمس[وأااؼ أعو مرزوؽ  مساء اليوـ ال ال اء

ينيػػر  وىػػذه ال ػػفقر لػػـ كػػذب مػػذموـ  ومػػذموـٌ أك ػػر عنػػدما يػػ تي عمػػى لسػػاف مػػف ىػػو فػػي موقػػ  المسػػئولير الد
وتػػاع  " ىػػذا الملػػروع طرحػػو رئػػػيس  ت ػػرض العتػػر عمػػى حمػػاس ال مػػػف ِقَعػػؿ الػػرئيس مرسػػي وال مػػف غيػػػره ".

الػػوزراء ال ػػييوني عنيػػاميف نتنيػػاىو عمػػى الػػرئيس األسػػعؽ حسػػني معػػارؾ كمػػا أفػػاد األخيػػر فػػي أحادي ػػو التػػي 
 معارؾ عف رفاو ليذا الملروع". وعّعر تنلرىا  حيفر اليـو الساع  الم ريرو ىذه األياـ.

  كػاف ىنػاؾ ملػروع أمريكػي ملػاعو حمػؿ اسػـ ملػروع سػيناء  93=8وأواح أعو مػرزوؽ " سػاعقًا فػي يونيػو 
وافقػػت عميػػو الحكومػػر الم ػػرير حينػػذاؾ  ورفاػػو الفمسػػطينيوف مػػف أعنػػاء قطػػاع غػػزة ععػػر مظػػاىرات عارمػػر  

 -فػػػي سػػػياؽ المحػػػاوالت األمريكيػػػػر  -ال يػػػزاؿو -اسػػػتمرت حتػػػى تػػػـ إسػػػقاط الملػػػروع؛ حيػػػث  ػػػاء الملػػػروع 
 ال ييونير الدءوعر لتوطيف الال ئيف الفمسطينييف  و واًل إلى طّي قايتيـ الوطنير".

28/9/1023، الشعب، مصر  
 

 أبو مرزوق: تصريحات عباس تسيم في وحدة الصف الفمسطيني 20
وؽ  إف حػػػػديث الػػػػرئيس قػػػػاؿ نائػػػػب رئػػػػيس المكتػػػػب السياسػػػػي لحركػػػػر حمػػػػاس  موسػػػػى أعػػػػو مػػػػرز  :سػػػػما /غػػػػزة

الفمسطيني محمود ععاس حوؿ م عر رفح وتزويد محطر كيرعاء غزة عػالوقود حػديث مسػئوؿ يسػاىـ ك يػرا فػي 
 وحدة ال ؼ ولـ اللمؿ.

وأااؼ أعو مػرزوؽ ععػر  ػفحتو اللخ ػير فػي فػيس عػوؾ  أف ت ػريحات ععػاس تع ػد الرئاسػر الفمسػطينير 
 .عف االنتيازير الرخي ر والمناكفات الايقر

27/9/1023، وكالة سما اإلخبارية  



 
 
 

 

 

           9ص                                    1981العدد:                9/1023/>8األرع اء  التاريخ:

 
 وليس قيادة مشتركة  اتفقتا عمى تشكيل قيادة تنسيقية عميا "الجياد"حماس وأبو زىري:  22

تاػػارعت ت ػػريحات مسػػؤوليف فػػي حركتػػي حمػػاس وال يػػاد اإلسػػالمي  حػػوؿ حقيقػػر : كفػػاح زعػػوف - راـ اهلل
وقػاؿ   عينما أكػد مسػؤولوف األمػر  نفػاه فخػروفتلكيؿ قيادة واحدة ملتركر  إلدارة مختمؼ لؤوف الحركتيف  ف

 الع ض إنو م رد تنسيؽ عمى مستو  أقؿ.
وع د أف أكد القيػادي فػي حركػر حمػاس  عاػو المكتػب السياسػي  محمػود الزىػار  أف حركتػو وحركػر ال يػاد 

عيػر  نفػى نائػب اإلسالمي لكمتا قيادة عميا لمت اوف عمى  مي  المستويات السياسير والنقاعيػر والنسػائير والطال
أمػيف عػػاـ ال يػػاد  زيػػاد النخالػػر  ذلػػؾ. وكػػاف الزىػػار أكػد خػػالؿ لقػػاء سياسػػي  مػػ  قيػػادات مػػف الحػػركتيف فػػي 

قيػػػادات مػػػف كػػػؿ حركػػػر إلدارة المقػػػاءات وتنظػػػيـ  8لػػػكمتا قيػػػادة موحػػػدة  واخترنػػػا »غػػػزة أف حمػػػاس وال يػػػاد 
المحيطػر عنػػا  خا ػر أنيمػػا تمتمكػػاف ي ػب أف تػػنيض ىاتػاف الحركتػػاف فػػي ظػؿ التطػػورات »  ماػػيفا «ال مػؿ

 «.ىدفا واحدا وعقيدة واحدة  ورغعر في تطوير ال القات خدمر لمملروع اإلسالمي
وفورا  نفى نائب األميف ال اـ لحركر ال ياد تلكيؿ قيادة ملتركر عيف حركتػي ال يػاد وحمػاس. وقػاؿ النخالػر 

حرص حركتػو عمػى »  مؤكدا «ف غير دقيؽإف خعر تلكيؿ قيادة ملتركر عيف الحركتي»في ت ريح  حافي 
 «.عالقات متميزة م  حركر حماس في موا ير االحتالؿ والتحديات التي تتيدد الل ب الفمسطيني

الحركػػر حري ػػر ألػػد الحػػرص عمػػى »وأ ػػدر م ػػدر مسػػؤوؿ فػػي ال يػػاد ت ػػريحا تواػػيحيا  ػػاء فيػػو أف 
يمػػر ت قػػد الحركتػػاف لقػػاءات وأنلػػطر منػػذ سػػنوات طو »وأاػػاؼ الم ػػدر «. توطيػػد عالقاتيػػا مػػ  حركػػر حمػػاس

ملػتركر عينيمػا  كمػػا  ػر  تلػػكيؿ ل نػر تنسػػيؽ ملػتركر عػيف الحػػركتيف فػي كػػؿ ال وانػب  وىػػذه الم نػر ت مػػؿ 
ت مؿ ال ياد أف ترتقي ىػذه ال القػر  لخدمػر ملػروع المقاومػر ورعايػر م ػالح »وتاع  «. منذ ستر أعواـ تقريعا

 «.الل ب الفمسطيني وقايتو
 ػػػريحات المختمفػػػر والتػػػي عػػػدا ع اػػػيا اػػػعاعيا ارتعاكػػػا فػػػي الملػػػيد. وااػػػطرت حمػػػاس لتواػػػيح وخمفػػػت الت

حمػاس وال يػاد اإلسػالمي اتفقتػا عمػى تلػكيؿ قيػادة »الموقؼ  ععر أحد ناطقييا  وقاؿ سامي أعو زىػري  إف 
مػا »فػي عيػاف وقػاؿ أعػو زىػري «. قيػادة ملػتركر»  نافيػا تلػكيؿ «تنسيقير عميا لمتنسيؽ فػي القاػايا الملػتركر

ُنسب لمدكتور محمود الزىار حوؿ تلػكيؿ قيػادة ملػتركر لحمػاس وال يػاد غيػر دقيػؽ  ومػا ق ػده ىػو تلػكيؿ 
  مليرا إلى أف الحركتيف قط تا لػوطا  يػدا «قيادة تنسيقير عميا عيف الحركتيف لمتنسيؽ في القاايا الملتركر

 عمى طريؽ تطوير ال القات ال نائير.
إف القيادة التنسيقير مو ودة منػذ سػنوات طويمػر « اللرؽ األوسط»قطاع غزة  قالت لػلكف م ادر مطم ر في 

ىذه القيادة ت مؿ منذ سنوات لتنسػيؽ المواقػؼ مػف  يػر وحػؿ اإللػكاليات مػف »وليست  ديدة أعدا. وأاافت 
   الحوارات عيف حماس وال ياد عيػدؼ االنػدماج  تسػير فػي خطػوط أخػر »وأكدت الم ادر أف «.  ير  انير
 «.وىي قديمر

وكلفت الم ادر أف ىذا االندماج لـ يكتمؿ  وت تريو م وقػات  كمػا أنػو يمقػى م اراػر فػي  ػفوؼ أن ػار 
ال يو د حتى المحظػر انػدماج أو اتفػاؽ »الحركتيف  وىذا ما خمؼ ارتعاكا في الت ريحات والمواقؼ. وتاع ت 

وكلفت الم ادر أف حماس «. الف عف األمرعمى االندماج  لكف الحوارات مستمرة  والزىار ت  ؿ في اإلع
 تحاوؿ إقناع ال ياد لمملاركر في حكـ قطاع غزة.

 28/9/1023، الشرق األوسط، لندن
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 مسيرة في بيروت في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال ة" تنظم ي"الديمقراط 21
مسػػيرة عمناسػػعر نظمػػت ال عيػػر الديمقراطيػػر لتحريػػر فمسػػطيف والف ػػائؿ الفمسػػطينير  ”:الخمػػيج“ -عيػػروت  غػػزة 

 لم زرة  عرا ولاتيال  انطمقت مف مخيـ لاتيال  نوعي عيروت عات اه مقعرة ليداء الم زرة. 38الذكر  
إلعػػادة “وتحػػدث فػػي الملػػاركيف عاػػو المكتػػب السياسػػي لم عيػػر الديمقراطيػػر عمػػي في ػػؿ الػػذي  ػػدد الػػدعوة 

عػػادة االعتعػػار  فػتح ممػػؼ الم ػػزرة مػف خػػالؿ المحكمػػر ال نائيػر الدوليػػر أو مػػف خػالؿ م مػػس األمػػف الػدولي وا 
كمػػا تحػػدث أمػػيف سػػر ف ػػائؿ منظمػػر ” . لم ػػداقير القػػانوف الػػدولي عمحاكمػػر مرتكعػػي ومػػدعري ىػػذه الم ػػزرة

اػرورة محاكمػر قػادة االحػتالؿ عمػى م ػزرة  ػعرا “التحرير فتحي أعػو ال ػردات عاسػـ الف ػائؿ  ملػددًا عمػى 
فػي ” إسػرائيؿ“اسػتمرار “  م تعػرًا أف ”ت متوا مر حتػى ىػذه المحظػرولاتيال وغيرىما مف الم ازر التي ما زال

ارتكاب م ازرىا أماـ أعيف ال الـ ي ػود إلػى الػدعـ الػذي تقدمػو الػدوؿ الغرعيػر ليػذا الكيػاف الػذي ال ي ػيش إال 
 ”.عمى لغر القتؿ والدـ

مػػػػى أرض الواقػػػػ  مػػػػف  يػػػػر أخػػػػر   قامػػػػت ال عيػػػػر الديمقراطيػػػػر لتحريػػػػر فمسػػػػطيف  أمػػػػس  عتييئػػػػر األ ػػػػواء ع
وسياساتيا التيويدير واالستيطانير المتوا مر. ودعت ” اإلسرائيمي“النتفاار ل عير  ال ر اد قوات االحتالؿ 

  السػػمطر ” ػػعرا ولػػاتيال“لمذعحػػر  38ال عيػػر  فػػي عيػػاف  ػػدر فػػي قطػػاع غػػزة عمناسػػعر الػػذكر  السػػنوير اؿ 
  وتسػخير كػؿ ”إسػرائيؿ“حاب مػف المفاواػات مػ  الفمسطينير عرئاسر محمود ععاس وفريقيا المفاوض عاالنس

 ال يود السياسير الفمسطينير نحو االناماـ لممؤسسات الدولير س يًا لمقاااة دولر االحتالؿ عمى  رائميا.
 28/9/1023، الخميج، الشارقة

 
 من ِقبل مصمين بعد تعرضو العتداء لفظي قصىمن المسجد األ حمداألطرد عزام  23

: ا ػارت حاد ػر طػرد عػزاـ االحمػد رئػيس كتمػر فػتح العرلمانيػر رئػيس وفػد فػتح لمحػوار مػ  راـ اهلل ػ وليػد عػوض
حمػػاس ال ال ػػاء مػػف المسػػ د االق ػػى مو ػػر مػػف الت ميقػػات مػػا عػػيف مؤيػػدة وم اراػػر عمػػى مواقػػ  التوا ػػؿ 

 اال تماعي في حيف سادت حالر مف الغاب  فوؼ نلطاء حركر فتح وخا ر في منطقر القدس.
العتداء لفظي ال ال اء عقب زيارتو لممس د االق ى المعارؾ عرفقر وفػد اردنػي  حيػث طالعػو  وت رض االحمد

احد المو وديف ىناؾ عالخروج مف المكاف  ممػا اد  لت ػالي اال ػوات  االمػر الػذي اد  لت ميػر ال ديػد مػف 
 ـ القدسي. الم ميف الذيف اقدموا كذلؾ عمى طرده وسط اطالؽ ا وات غااعر طالعتو عالخروج مف الحر 

وقػػاؿ لػػيود عيػػاف إف الحاد ػػر وق ػػت ع ػػد تي ػػـ أحػػد الم ػػميف عمػػى االحمػػد ناعتػػًا إيػػاه عػػاالحمؽ عنػػد قراعػػر 
السػػاعر ال انيػػر ع ػػد الظيػػر  وعمػػى إ ػػر ذلػػؾ ت مػػ  ال لػػرات مػػف المو ػػوديف فػػي السػػاحات وطػػالعوه عمغػػادرة 

 المنطقر  وذلؾ عمى وق  اطالؽ ع ض اللتائـ.
ر فػػتح عنا ػػر مػػف حمػػاس عمحاولػػر االسػػاءة لالحمػػد والوفػػد االردنػػي المرافػػؽ لػػو  واتيمػػت م ػػادر فػػي حركػػ

متيمر م موعر مف ال حافييف عإ ارة العمعمر في عداير االمر قعؿ اف يناـ ليػـ اخػروف لكيػؿ اللػتائـ لالحمػد 
 عح ر انو  رح مؤخرا عموافقتو عمى الدخوؿ لغزة التي تسيطر عمييا حماس عمى ظير دعاعر م رير.

لالسػػتقواء عػػاالحتالؿ االسػػرائيمي فػػي ’ الملػػعوىر’أدانػػت كتمػػر فػػتح العرلمانيػػر ع ػػض ال يػػات التػػي و ػػفتيا عػػػو 
طػالؽ اليتافػات واللػتائـ والمواقػؼ المسػيئر اػد اللخ ػيات  ساحات المس د األق ػى الرتكػاب االسػاءات وا 

مسػ د األق ػى ت كيػدا عمػى عروعػر الفمسطينير او الايوؼ مف الوفود ال رعير واإلسالمير التػي تػ تي لزيػارة ال
سالمير أولى القعمتيف و الث الحرميف اللريفيف.   وا 
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وطالعت الكتمر  مي  القو  والف ائؿ والمؤسسات واأل يزة الفمسطينير عارورة التحرؾ ازاء تكػرار مػا تلػيده 
م  قػوات ساحات األق ى مف استغالؿ ع ض ال نا ر لغياب السمطر الوطنير الفمسطينير وتحت مرأ  ومسػ

االحتالؿ لفرض مواقفيا واستغالؿ ىذا المنعر الديني المقدس إلطالؽ إساءاتيا سواء نحو الػداخؿ الفمسػطيني 
 او االساءة لم القات الفمسطينير ال رعير واالسالمير. 

قامػت عكيػؿ اللػتائـ التػي ي ػؼ ‘واتيـ م در مسؤوؿ فػي حركػر فػتح الم موعػر الم تديػر عمػى االحمػد عانيػا 
لمساف لمقيادة الفمسطينير ولالخ عزاـ االحمد الذي ترف  عف الرد عمى م ؿ ىذا الف ؿ المليف  ليوا ؿ عنيا ا

 ’.الوفد اللقيؽ زيارتو في المدينر المقدسر ودخوؿ المس د وال الة فيو
 28/9/1023، القدس العربي، لندن

 
  الشام" جند"و "فتح"اشتباكات في عين الحموة بين  24

اء امػػس الػػتعاكات عنيفػػر فػػي منطقػػر الت ميػػر التحتػػاني فػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة عػػيف وق ػػت مسػػ: محمػػد  ػػالح
عػالقرب مػف محطػر  مػوؿ. وقػد اسػفرت عػف سػقوط «  نػد اللػاـ»وفخػريف مػف « فتح»مسمحيف تاع يف لحركر 

مف فؿ زيداف  ااافر الػى «  ند اللاـ»وىو مف فؿ خلاب  وفخر مف « فتح» ريحيف ينتمياف الى كؿ مف 
 دير. وس مت حركر نزوح عات اه مس د المو ممي في المنطقر.اارار ما

عمػى «  نػد اللػاـ»م ادر فمسطينير الارت الى اف االلػتعاكات انػدل ت عمػى خمفيػر اعتػراض عنا ػر مػف 
عند الحا ز ال ائد ليا عند الت مير التحتاني  وتطور االمر الى الػتعاكات « فتح»كاميرا مراقعر تاع ر لحركر 

 الى اتالؼ الكاميرا والتي ـ عمى الحا ز.«  ند اللاـ»ا ر ع د اف عمد عن
وع ػػػد ذلػػػؾ تحػػػوؿ االلػػػكاؿ الػػػى الػػػتعاكات عػػػيف الطػػػرفيف اسػػػتخدمت فييػػػا األسػػػمحر ال ػػػاروخير والرلالػػػر  
واستمرت الك ر مف ساعر  حيث سم  دوي القذائؼ في  يدا. وتدخمت ل نر المتاع ر في المخيـ عمػى خػط 

 لتعاكات توقفت ع د تدخؿ ع عر االن ار عيف الطرفيف.الم ال ر  وافيد عاف اال
 28/9/1023، السفير، بيروت

 
 الفمسطينية يبحث مع نبيو بري الوضع الفمسطيني في لبنان والمخيمات الفصائلوفد من  25

عحػػث رئػػػيس م مػػػس النػػػواب نعيػػػو عػػػري مػػػ  وفػػػد مػػف قيػػػادة الف ػػػائؿ الفمسػػػطينير فػػػي لعنػػػاف فػػػي أمػػػور مت مقػػػر 
عػػػدـ تػػػدخؿ »ني فػػػي لعنػػػاف والمخيمػػػات. وأكػػػد المتحػػػدث عاسػػػـ الوفػػػد فتحػػػي اعػػػو ال ػػػردات عالواػػػ  الفمسػػػطي

 «. الفمسطينييف في الل ف الداخمي المعناني  واعتماد سياسر الحياد االي اعي
 28/9/1023، السفير، بيروت

 
 خطوات لوقف النووي اإليراني أربع :لمتنسيق مع أوباما باألمم المتحدةيؤجل خطابو  نتنياىو 

رئيس الحكومر االسرائيمير عنياميف نتنياىو    أففماؿ لحادة عف، //الحياة، لندن،  ذكرت 
قرر  ت  يؿ موعد خطاعو أماـ ال م ير ال امر لالمـ المتحدة  الذي كاف مقررًا في األوؿ مف اللير المقعؿ  

ألعيض لمناقلر ع ض القاايا واتفؽ م  الرئيس األميركي عاراؾ اوعاما  اال تماع قعؿ ذلؾ في العيت ا
 اليامر في المنطقر التي تلمميا كممر نتنياىو. 

وتلير الم ادر اإلسرائيمير إلى أف نتنياىو سيا  الممفيف السوري واإليراني عمى رأس موااي  كممتو اماـ 
سر ال م ير ال امر. وفيما سيؤكد عمى ارورة القااء عمى االسمحر الكيماوير السورير  سيحذر مف سيا

الرئيس اإليراني ال ديد حسف روحاني  و"ت رير القناع الم تدؿ"  كما ي فو االسرائيميوف  الذي يا و 
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روحاني. وكاف مسؤوؿ إسرائيمي قاؿ في وقت ساعؽ ال ال اء إف رئيس الوزراء اإلسرائيمي سيمتقي عالرئيس 
 أيموؿ/سعتمعر. األميركي عاراؾ أوعاما في والنطف في 

كاف قد التقى وزير الخار ير  نتنياىو  أف حممي موسى  عف //، ، بيروتالسفيروأاافت 
األميركير  وف كيري قعؿ أياـ لمعحث في تفا يؿ التسوير الكيميائير  وما ينعغي ف مو م  إيراف. ولدد عمى 

خراج كؿ ال»أف السعيؿ لوقؼ الملروع اإليراني يستمـز أرع  خطوات:  يورانيـو وقؼ تخ يب اليورانيـو  وا 
قفاؿ منل ة قـ ووقؼ المسار العموتوني فقط ععر ال م  عيف ىذه »واعتعر نتنياىو أنو  «.المخ ب  وا 

وفي  «.الخطوات األرع  يمكف ت ظيـ الاغط عمى إيراف وعدـ التخفيؼ منو  وعالت كيد ليس التسييؿ عمييا
أحداث األساعي  األخيرة عززت  أنني أؤمف أف»م  سوريا  قاؿ نتنياىو « تسوير الكيميائي»إلارة إلى 

المسممات التي ن مؿ وفقيا. فالدولر ال اقر التي تطور أو تمتمؾ أسمحر لمدمار اللامؿ يمكف عالقط  أف 
تستخدميا. وفقط التيديد ال سكري المو وؽ يمكف أف يسمح عتداعير ديعموماسير أو خطوات أخر  تقود إلى 

ر عموا مر تح يف قوتيا كي تكوف دائمًا قادرة ومست دة لمدفاع إسرائيؿ ممزم»ولدد عمى أف «. وقؼ التسمح
عف نفسيا عقواىا الذاتير  أماـ كؿ تيديد. وأكرر أمامكـ ما ىو م روؼ لديكـ: إف لـ أكف لنفسي  فمف يقؼ 

 «.ل انعي. وأنا أقوؿ ذلؾ عمساف  م ي لل عنا
 
 ئة األركان لعام آخر تصادق عمى تمديد والية غانتز رئيسًا ليي ةاإلسرائيمي الحكومة 

السعيؿ:  ادقت الحكومر اإلسرائيمير ال ال اء عاإل ماع عمى تمديد والير رئيس أركاف  يش االحتالؿ 
ال نراؿ عيني غانتس ل اـ فخر. وذكرت إذاعر االحتالؿ أف القرار  اء خالؿ  مسر الحكومر األسعوعير ع د 

ير  األمر تو ير مف وزير ال يش موليو ي الوف الذي قاؿ إف غا نتس يقود ال يش ع ورة مسؤولر ومتروِّ
الذي تمخات عنو من زات ك يرة خالؿ فترة واليتو  أىميا اليدوء النسعي الذي يسود المناطؽ الحدودير في 
فترة يليد فييا اللرؽ األوسط ااطراعات غير مسعوقر. وأااؼ أف رئيس األركاف يقود أياًا إ الحات 

تالؼ طعي ر التيديدات والتحديات الخار ير  عاإلاافر إلى الفرص التكنولو ير ىيكمير في ال يش  مردىا اخ
 المتوفرة حاليًا ومقتايات ميزانير الدفاع.

 //السبيل، عم ان، 
 

 تسعى لتقويض السمطة  "الجياد"جيش اإلسرائيمي: مجموعات من فتح وبالالوسطى  المنطقةقائد  
: زعـ قائد القيادة المركزير لممنطقر الوسطى في  يش االحتالؿ تر مر خا ر لػ القدس دوت كوـ -غزة 

اإلسرائيمي "نيتساف فلوف"  أف ىناؾ "م موعات مسمحر تتع  لحركتي فتح وال ياد اإلسالمي تس ى لتقويض 
قوة السمطر الفمسطينير في مخيمات الال ئيف مف خالؿ استيداؼ القوات اإلسرائيمير ال اممر عالمناطؽ 

 ". الفمسطينير
وحذر فلوف في لقاء نلره الموق  االلكتروني ل حيفر "يدي وت أحرونوت" ال عرير  مف تحويؿ المخيمات 
الفمسطينير عالافر الغرعير لمناطؽ فمنر لما و فيا عالم موعات "اإلرىاعير". واااؼ فلوف: "إف م موعات 

قمنديا  ويس وف إلى تقييد حرير عمؿ مسمحر مف فتح وال ياد تحاوؿ إعادة عنيتيا التحتير في  نيف وناعمس و 
ال يش اإلسرائيمي وتقويض قوة السمطر الفمسطينير  متيما حركر ال ياد اإلسالمي عانيا ال ير األك ر وقوفا 

 خمؼ األحداث". 
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واواح ع ف "عددا قميال مف سكاف تمؾ المخيمات الفمسطينير  ال يقعموف عالسمطر الفمسطينير وال يحترموف 
احد وسالح واحد  الذي تحاوؿ قوات أمف السمطر التاع ر ل عاس تطعيقو"  عمى حد ت عيره. معدأ قانوف و 

وتاع : "يزعموف أنيـ يت راوف لمتمييز وال يح موف عمى امتيازات وفرص عمؿ في وزارات السمطر 
طينير الفمسطينير  ولذلؾ نتوق  مقاومر مسمحر علكؿ دائـ داخؿ المخيمات رغـ محاوالت قوات األمف الفمس

فرض القانوف والنظاـ ... ىذه ظاىرة ال تحتمؿ ويمكف أف تحدث انف ارا إلسرائيؿ. ألف أي عممير عسكرير 
داخؿ أي مخيـ مف مخيمات الال ئيف ستوق  إلكاليات  يمكف أف تتطور  وأف تو ؿ المنطقر لحالر  وراف 

لاطات إرىاعير في مخيمات كعيرة  وكمنا مدركوف ليذا الخطر ولكف ميمتنا الرئيسير ىي من  أي ن
 الال ئيف". 

ويقوؿ فلوف عحسب ال حيفر ال عرير  اف "معدأ عممنا أف ن تي إلى اإلرىاعييف في كؿ مكاف  إنيـ يريدوف 
عادة تنظيميا  تقييد حرير عممنا  و ال ينعغي لنا أف نقعؿ عخمؽ وا  يسمح لإلرىاعييف عإي اد مناطؽ فمنر وا 

ر أف ما يحدث ال زاؿ في نطاؽ محدود وليس ظاىرة  وال أعتقد أف دخولنا لمخروج عي مات ادنا .. حقيق
لممخيمات عيدؼ الت ادـ وال يو د ىناؾ موا يات واس ر نسعيا ولكف ىناؾ أحداث فردير ونحف ندرؾ 
الظروؼ العيئير التي تتطمب منا اعط النفس والحذر". وحوؿ اللكاوي الفمسطينير الرسمير لسقوط عدد مف 

وال رحى في عمميات ال يش االسرائيمي مؤخرا  قاؿ فلوف "سنس ى لمحد مف اإل اعات في  فوؼ الليداء 
 الفمسطينييف وعطعي ر الحاؿ  قواتنا تقـو عمحارعر اإلرىاب ل دـ الت اؿ المنطقر م ددا"  عمى حد ت عيره.

 //القدس، القدس، 
 
 سد طاحة بالرئيس األشيد اإلنريد أن ن :" لدى األمم المتحدةإسرائيلسفير " 

 رويترزو: قاؿ سفير إسرائيؿ لد  األمـ المتحدة ال ال اء إف إسرائيؿ تريد أف تليد االطاحر  -القدس المحتمر
عالرئيس السوري علار االسد في تغير في موقفيا ال مني مف الحرب االىمير في  ارىا. وقاؿ السفير مايكؿ 

انو حتى ىزيمر االسد عمى أيدي م ارايف متحالفيف م   عوست  يروزاليـأوريف في مقاعمر م   حيفر 
 القاعدة ستكوف أفاؿ مف التحالؼ الراىف م  ايراف ال دو المدود السرائيؿ. 

وتم ؿ ت ريحاتو تغيرا في الموقؼ ال مني السرائيؿ عل ف الحرب المستمرة منذ عاميف ون ؼ ال اـ في 
لقد أردنا دائما اف “منيا قعؿ نلرىا كاممر يوـ ال م ر  سوريا. وقاؿ أوريف في المقاعمر التي نلرت أ زاء

يذىب علار االسد ونفاؿ دائما االلخاص االلرار الذيف ال تدعميـ ايراف عمى االلخاص االلرار الذيف 
الخطر “وقاؿ أوريف إف االطاحر عاألسد ستا ؼ التحالؼ م  إيراف وحزب اهلل. وأااؼ ”. تدعميـ ايراف

و القوس االستراتي ي الذي يمتد مف طيراف إلى دملؽ إلى عيروت. ونر  اف نظاـ االعظـ عمى اسرائيؿ ى
 . "االسد ىو ح ر الزاوير في ىذا القوس

وقاؿ أوريف اف الم ارايف االخريف المناىايف لالسد أقؿ تطرفا مف االسالمييف. ولـ يذكر أوريف وىو مف 
 اسرائيؿ تروج لسقوط االسد أو كيؼ ستف ؿ ذلؾ.  اللخ يات التي تتمت  ع قر نتنياىو في المقاعمر اف كانت

 //القدس العربي، لندن، 
 
 تنشر قائمة الفتات حسن النية التي ستقدميا "إسرائيل" لمسمطة الفمسطينية معاريف 
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القدس المحتمر: قالت  حيفر م اريؼ اف اسرائيؿ ستقدـ  ممر مف التسييالت والمفتات االنسانير 
ب الفمسطيني خالؿ مؤتمر المانحيف الذي سين قد في والير نيويورؾ االمريكير االسعوع واالقت ادير لم ان

 المقعؿ. 
وعحسب م اريؼ فاف قائمر المفتات تتامف منح المزيد مف ت اريح ال مؿ عنحو علرة االؼ ت ريح 

سف ال ماؿ والسماح لنحو عسرة االؼ عامؿ لدييـ ت اريح عالمعيت في اسرائيؿ ىذا عاالاافر الى تخفيض 
عاما عحيث ي عح عدد  عاما ع د اف كاف ال مر المسموح عو  المسموح عدخوليـ السرائيؿ ؿ 

عداخؿ  ت اريح ال مؿ لم ماؿ الفمسطينييف في اسرائيؿ والمستوطات نحو سع يف الؼ ت ريح منيا 
 اسرائيؿ ونحو  ال يف الؼ في المستوطنات. 
المنعي لساعات الف ر عحيث تـ زيادتيا عنحو ساعتيف ااافييتيف كما تامف التسييالت زيادة عمؿ  سر 
 ساعر لمدة خمسر اياـ عاالسعوع.  كما سي ري ال مؿ عمى فتح الم عر لمدة 

وتتامف التسييالت عحسب م اريؼ ااافر اسرائيؿ ارع ر مالييف متر م ب مف المياه التي تزودىا لمسمطر 
ويا الى  انب ت زيز ال مؿ الزراعي الملترؾ عما فييا اقامر مركز مميوف متر مك ب سن حاليا والعالغر 

 التدريب الزراعي الملترؾ. 
وعالنسعر لمت اوف االقت ادي فقد الارت م اريؼ الى انو تقرر عقد ا تماعات لمفرؽ االقت ادير اإلسرائيمير 

 مارؾ. كما وتقرر أياا والفمسطينير عيدؼ حؿ القاايا الملتركر في عمميات نقؿ الوقود والارائب وال
تلغيؿ وا ير او منظومر إلكترونير مف ل نيا أف تسمح عالو وؿ والتزامف عيف األنظمر الاريعير عيف 
الحكومر اإلسرائيمير ووزارة الخزانر الفمسطينير. رزمر تسييالت لمقطاع اياا والارت م اريؼ الى اف رزمر 

غزة عناء عمى طمب وتدخؿ الرئيس الفمسطيني محمود التسييالت ال تلمؿ الافر الغرعير عؿ اياا قطاع 
لاحنر اسعوعيا لزيادة دورة ال مؿ في القطاع  ععاس حيث ستتامف التسييالت لقطاع غزة ادخاؿ 

 وت زيز انلطر القطاع الخاص. 
وعحسب م اريؼ فقد تقرر أياا مااعفر كمير المياه التي تزودىا اسرائيؿ لقطاع غزة لت ؿ عم موعيا 

مميوف متر مك ب مليرة الى اف اسرائيؿ عدأت عوا  خط المياه لمرعط عيف غزة و أرااييا و  الى 
مالييف متر مك ب توفرىا حاليا إسرائيؿ لغزة منذ اتفاؽ  توفير خمسر متر مك ب سنويا  عاإلاافر إلى 

وليد الكيرعاء في غزة  أوسمو. كما تقرر أف يتـ زيادة التنسيؽ مف ا ؿ دخوؿ الوقود واإلمدادات إلى محطر ت
 مف أ ؿ زيادة انتاج الطاقر خا ر في لماؿ قطاع غزة في نوفمعر مف ىذا ال اـ. 

ملروعا تنفذىا مؤسسات تاع ر الى الم تم  الدولي في ملاري   كما قررت اسرائيؿ ال مؿ عمى ت زيز 
قالت م اريؼ اف منسؽ عمميات العنير التحتير والت ميـ وال حر والرعاير اال تماعير لمسكاف المدنييف. و 

غوت اف كؿ ىذه نونلاطات دولر االحتالؿ في االرااي الفمسطينير المحتمر المي ر  نراؿ إيتاف دا
واواحت  التسييالت سي ري تنسيقيا عيف الم اف الملتركر م  الفمسطينييف وم  مؤسسات الم تم  الدولي.

 ير يوفاؿ لتاينتز العماؿ المؤتمر حيث سيم الف غوت سيناـ ىو ووزير اللؤوف االستراتينم اريؼ اف دا
 إسرائيؿ في المؤتمر. 

وقالت ال حيفر في ختاـ تقريرىا اف مع وث الم نر الرعاعير الدولير كاف قد ناقش أمس  ال ال اءو قرار 
ر و الحكومر اإلسرائيمير منح لفتات اي اعير ات اه السمطر الفمسطينير والوا  االقت ادير في الافر الغرعي

 قطاع غزة.
 //وكالة سما اإلخبارية، 
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 " والسمطة الفمسطينية تجددان التعاون الزراعي إسرائيل"والال": " 

ػرب: أفاد موق  "والال" اإللكتروني إف إسرائيؿ والسمطر الفمسطينير  ددتا الت اوف الزراعي عينيما  وذلؾ عػػ
المدير ال اـ لوزارة الزراعر الفمسطينير ععد اهلل لحموح  ونظيره في لقاء  ر  قعؿ ما يسمى عػ"يـو الغفراف" عيف 

عادة  –اإلسرائيمي رامي كوىف. وتقرر في اال تماع إقامر مركز إقميمي لمت اوف الزراعي  االقت ادي  وا 
تف يؿ الم اف الزراعير الملتركر عيف إسرائيؿ والسمطر الفمسطينير  والتي كانت م مدة في أعقاب انتفاار 

 دس واألق ى  وعامنيا ل نر حماير النعاتات  ول نر التسويؽ واإلرلاد  والم نر العيطرير. الق
وعحسب "والال" فقد تقرر أياا استئناؼ الورلات واإلرلادات التي يقدميا مسؤولوف مف وزارة الزراعر 

يؿ  وتطوير الخدمات اإلسرائيمير لممزارعيف الفمسطينييف  والمساعدة في نقؿ المنتو ات الزراعير إلى إسرائ
العيطرير في السمطر الفمسطينير  والمساعدة في الت دير الزراعي الفمسطيني. وأااؼ الموق  أف المقاء عيف 
المديريف ال اميف لوزارتي الزراعر اإلسرائيمير والفمسطينير كاف عيدؼ ت ديد ال القات والت اوف عيف الطرفيف 

ر نوعير المواد الغذائير لم ميور الفمسطيني  ومن  انتقاؿ األمراض في فروع الزراعر المختمفر  عادعاء تطوي
سرائيؿ. وألار الموق  إلى أف المسؤوليف اإلسرائيمييف  وال وامؿ الاارة عيف مناطؽ السمطر الفمسطينير وا 

 ي تقدوف أف تطوير الزراعر في ال انب الفمسطيني سوؼ يؤدي إلى تطور في ال انب اإلسرائيمي.
 //، عرب 

 
  الميت بالبحر" عتصيون غوش" يصل ضخم استيطاني شارع لشق تخطط الحكومةمعاريف:  

الحياة: استمرارًا لمت ريحات ال منير التي أطمقيا نواب يمينيوف عارزوف في االئتالؼ الحكومي في  –النا رة 
والسمطر الفمسطينير  في المفاواات عيف إسرائيؿ « تقديـ الحكومر أي تنازؿ لمفمسطينييف»إسرائيؿ اد 

أمس أف  ال ر مف أقطاب االئتالؼ  رئيس ل نر الخار ير واألمف العرلمانير « م اريؼ»أفادت  حيفر 
أفيغدور ليعرماف ووزير النقؿ يسرائيؿ كاتس ووزير الزراعر يئير لمير أقّروا خطر  ديدة عتكمفر علرة مالييف 

 نوب القدس المحتمر « غوش عت يوف»ات في دوالر للؽ طريؽ  ديد يقّ ر الطريؽ عيف المستوطن
ع نو « غوش عت يوف»والعحر الميت في غور األردف المحتؿ  وىو ما اعتعره رئيس م مس مستوطنات 

وأاافت ال حيفر أف اللخ يات ال الث يرافقيا مديرا وزارتي الزراعر ولركر األلغاؿ «. حدث تاريخي»
« غوش عت يوف»تحتير في المستوطنات  قاموا ع ولر في ومينيوف مف م اؿ العنى ال« مير عاـ»ال امر 

أمس لالطالع عمى الممسات األخيرة لعدء تنفيذ ىذا اللارع ال ديد. وتاع ت أف توقيت تنفيذ الملروع ي تعر 
  إذ أف الطريؽ ال ديد تخترؽ مناطؽ في الافر الغرعير المحتمر التي ت ري المفاواات «إلكالياً »

الخاا ر تمامًا « ج»وليا  عمى رغـ أف الطريؽ يمر في المناطؽ الم روفر عػ الفمسطينير الحالير ح
لالحتالؿ اإلسرائيمي وتطالب السمطر الفمسطينير عتسمـ المسؤولير عنيا. وتاع ت ال حيفر أف الطريؽ ال ديد 

 سي عح الطريؽ الرئيس مف وسط إسرائيؿ إلى غور األردف. 
 //الحياة، لندن، 

 
  "األقصى"حول اقتحام  ريجيف بجمسة لجنة الداخميةنائبةالو  الطيبي وأبو عرار مواجية بين 
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النا رة ػ  زىير أندراوس: ليدت ل نر الداخمير العرلمانير  مسر  اخعر في نقاليا قاير دخوؿ الييود إلى 
وحدة وال رعير الحـر القدسي اللريؼ  لارؾ فييا النائب أحمد الطيعي والنائب طمب أعو عرار مف القائمر الم

  لمتغيير  وترأستيا عاو الكنيست ميري ري يؼ..
كما لارؾ فييا قائد منطقر القدس في لرطر إسرائيؿ يوسي عريانتي  أعااء كنيست مف اليميف مف عينيـ 
موليو في يمف  ومم موف عف منظمات ييودير  ييونير مف اليميف المتطرؼ التي تطالب عالسماح لمييود 

ـر القدسي اللريؼ مدعير ع ّنو  عؿ الييكؿ  و اء أف ىذه ال يات المتطرفر عادرت ل قد عالدخوؿ إلى الح
ىذه ال مسر لمطالعر اللرطر عاتخاذ خطوات  ارمر وملددة ت اه الفمسطينييف الذيف يت دوف ليـ  ولتسييؿ 

اخمتو في وقاؿ النائب أحمد الطيعي في مد دخوؿ الييود في فترة عيد ال رش لعاحات المس د األق ى.
ال مسر: نليد في الفترة األخيرة م ؿ ىذه ال مسات المستي نر التي تيدؼ إلى إل اؿ المنطقر  والمعادروف 

 ليا ىـ ألخاص محّراوف متطرفوف يدف وف عات اه الموا يات.
أسوة ومما أ ار الطيعي وأعو عرار اقتراح النائعر ري يؼ أْف يكوف تقسيـ لألوقات واألياـ في المس د األق ى 

عالحـر اإلعراىيمي في الخميؿ: فرّد الطيعي واعو عرار ع ف ىذا األمر مرفوض  وعاقتراحاتكـ المرفوار 
 والمستحيمر ستل موف كؿ المنطقر  المس د األق ى مكاف ععادة إسالمي  عمى حّد ت عيرىما.

 ود وال الة في  عؿ وعندما عدأت ري يؼ تقديـ الكممر الختامير لم مسر قائمر ي ب السماح لمييود عال 
الييكؿ  الحـر اللريؼ  احتدـ النقاش عيف الطيعي وأعو عرار مف  ير  والحاور وري يؼ مف  ير أخر   
وأواحا أف ما تقولو ري يؼ ىو تحريض عكؿ م نى الكممر  وأنيا ستل ؿ المنطقر  وأنو يو د تناقض 

عينيما  وطمعت مف المنظميف إخراج وااح في أقواؿ ري يؼ  فحاولت ري يؼ إسكاتيما فاحتدـ النقاش 
الطيعي وأعو عرار مف القاعر  وتدخؿ عاو الكنيست اليميني موليو في ميف متي مًا عمى الطيعي  فقاؿ لو 

 الطيعي: أنت لديؾ س ؿ  نائي فع ي حؽ تتكمـ.
لييكؿو  وتاع ت ري يؼ كممتيا اإل مالير ع ف الميمر والرغعر ىي السماح لكؿ ييودي ع ف ي مي في   عؿ ا

أي الحـر القدسي اللريؼ  وأي لخص يخّؿ عالنظاـ ي ب اعتقالو  وع ف الم نر سترسؿ رسالر إلى رئيس 
الحكومر ووزير الداخمير ووزير األدياف والمستلار القاائي لتوايح حقوؽ كؿ لخص ع ف ي مي في  عؿ 

يعي قائاًل: وماذا عف الييكؿ  وعندما قالت إّنو يحؽ لكؿ لخص أف ي مي حي ما يلاء  قاط يا الط
  المسمميف مف غزة والافر  ىـ أياًا يحؽ ليـ ال الة في األق ى.

وأ ناء طمب ري يؼ مف الحرس إخراج الطيعي وأعو عرار مف القاعر  والتي ترا  ت عنو ع د لحظات  تفوه 
تخر يف نائعيف مف احد الملاركيف عتفوىات مسيئر ات اه الطيعي وأعو عرار فقاؿ الطيعي: أخر يو فوًرا. أنت 

ال مسر  عينما أولئؾ الرعاع الذيف يتطاولوف عمينا ال تخر ينيـ ألنيـ ييود  وقعؿ انتياء ال مسر  خرج النائب 
الطيعي وأعو عرار مف ال مسر  احت ا ًا عمى سوء اإلدارة  وعمى اعتعار أف ال مسر تسير عطريقر غير 

حد الرعاع عمى الطيعي وأ ر األخير عمى إخرا و مف مينير. وخالؿ خروج الطيعي خارج القاعر تطاوؿ ا
معنى الكنيست  عواسطر حرس الكنيست.

 //، القدس العربي، لندن
 
 ألف بدوي مئةمسؤول إسرائيمي سابق: برافر سيؤدي إلى تيجير  

سيؤدي  حذر "إيمي عت موف" نائب رئيس مديرير العدو ساعقا  مف أّف "تطعيؽ قانوف عرافر :القدس المحتمر
 ألؼ عدوي مف عيوتيـ". إلى طرد حوالي 
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لراكر" ال رعير الييودير  كلؼ عت موف النقاب  -وفي م رض كالمو في مؤتمر عقده ائتالؼ "لوتفوت
عف أحد الم طيات المفا ئر عالنسعر لممخطط التي يري ال ن ري  حيث قاؿ إّف "األرقاـ المتداولر في ىذا 

دو الذيف تـ تي يرىـ إلى عمدات  اعتر في منطقر  السياجو عدءا مف % مف العالل ف ماممر وأف 
سع ينات القرف المااي ال يسكنوف أعدا فييا وال يزالوف في قر  غير م ترؼ عيا. وعميو  فإف تطعيؽ الخطر 
 التي أقّرت عالقراءة االولى في الكنيست في حزيراف المااي والتي ستطرح لمقراءة ال انير ي ني ترحيؿ نحو

 ألفا كما ُينلر عادة". ألؼ مواطف عدوي وليس  
وأردؼ المسؤوؿ الساعؽ  الذي عمؿ لسنوات في ترحيؿ العدو مف أرااييـ أو مف قراىـ غير الم ترؼ عيا  
قائال: "إنو عسعب ىذا الم طى فإف احتماالت تطعيؽ الخطر قميمر وأنو لف يكف عاإلمكاف التو ؿ إلى اتفاؽ 

 وعيف المواطنيف العدو عل ف النزاع عمى ممكير األرض". ت اوف عيف الدولر
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تقتل الجئين فمسطينيين أثناء محاولتيم السفر لمسويد يةمصر البحرية ال ":اليرموكتنسيقية " 15

النػػار  استلػػيد ال ال ػػاء ال ئػػيف فمسػػطينييف وأ ػػيب عػػدد فخػػر إ ػػر إطػػالؽ العحريػػر الم ػػرير:  ػػفا –القػػاىرة 
عمػػػى قػػػارب محمػػػؿ عػػػالال ئيف السػػػورييف والفمسػػػطينييف فػػػي مينػػػاء "أعػػػو قيػػػر" عمدينػػػر اإلسػػػكندرير  ع ػػػد قػػػرارىـ 

 مغادرة م ر إلى إحد  الدوؿ األوروعير لطمب الم وء فييا.
وكتعت تنسيقير مخيـ اليرموؾ عمػى  ػفحتيا فػي "فػيس عػوؾ" أف "العحريػر الم ػرير أطمقػت الر ػاص الحػي 

مواطنػػا فمسػػطينًيا وسػػوريا"  معينػػر أف و يػػر القػػارب  100أ نػػاء مالحقتيػػا لمقػػارب الػػذي يقػػؿ  علػػكؿ علػػوائي
 كانت إلى السويد عغرض الي رة وطمب الم وء.

عاًمػاو  الفتػر  39عاًمػاو  وعمػر دلػوؿ  8:وألارت إلػى أف اسػتيداؼ القػارب أد  إلػى استلػياد فاطمػر طػو  
 ة في  فوؼ الركاب.إلى و ود ال ديد مف اإل اعات عينيما خطير 

فيما ذكرت م ادر أف السفينر انطمقت ف ر اليـو والحقتيـ العحرير الم رير قعػؿ أف تقتادىػا إلػى مينػاء "أعػو 
 قير" وتطمب مف ركاعيا النزؿ منيا  األمر الذي رفاوه وطمعوا و وؿ ال ميب األحمر قعؿ ذلؾ.

وااًعا قاسير  تفاقمت ع د عزؿ الػرئيس محمػد إلى م ر أ رويوا و الال ئوف الفمسطينيوف الفاريف مف سوري
لغػػاء السػػمطات الحاكمػػر ل ممػػر تسػػييالت كػػاف أقرىػػا مػػؤخرا ليػػـ  فيمػػا ت ػػاعدت الحممػػر التحرياػػير  مرسػػي وا 

 مف قعؿ وسائؿ اإلعالـ عحقيـ مما دف يـ إلى ترؾ م ر والعحث عف عدائؿ.
27/8/1023وكالة الصحافة الفمسطينية، صفا،   

 
 

 أبيبتل و في لموتمصاب مما أدى  عامل فمسطينييعتدي عمى  سرائيميإ مقاول :ىآرتس 16
 أقػػدـمقػػاوؿ عنػػاء  أف إسػػرائيمير إعالميػػركلػػفت م ػػادر  :تر مػػر غسػػاف حػػالوة -القػػدس دوت كػػوـ -راـ اهلل 

عػو  وألقػى  أعيبا يب ع روح عميغر  ا ناء عممو في ورلر عناء عمدينر تؿ  أفعمى  ر عامؿ فمسطيني ع د 
 لوارع الفرعير ليمقى حتفو.في احد ال

عمػػى  أعيػػبوقالػػت  ػػحيفر "ىػػعرتس" عمػػى موق يػػا االلكترونػػي  اف عػػاعري سػػعيؿ ع ػػروا يػػـو اال نػػيف  فػػي تػػؿ 
عامػػؿ عنػػاء فمسػػطيني مػػف منطقػػر نػػاعمس  ي مػػؿ عػػدوف ت ػػريح عمػػؿو ُممقػػى فػػي احػػد اللػػوارع ال انعيػػر فػػي 



 
 
 

 

 

           28ص                                    1981العدد:                9/1023/>8األرع اء  التاريخ:

 أ نػػاءي مػػؿ م ػػو فػػي إحػػد  الورلػػات  ع ػػد إ ػػاعتو المدينػػر  وذلػػؾ ع ػػد اف ألقػػى عػػو مقػػاوؿ العنػػاء الػػذي كػػاف 
 عالج لو. أييتـ تقديـ  أفال مؿ عإ اعات عميغر  دوف 

وااافت ال حيفر انو  ر  نقؿ الم اب الى المستلػفى حيػث اعمنػت وفاتػو ىنػاؾ  وفتحػت اللػرطر تحقيقػًا 
 عالحادث.

مػف ال مػػاؿ  مػػف  ا نػػيفعمسػػاعدة رأوا المقػاوؿ ي ػػر ال امػػؿ الم ػاب   أنيػػـونقمػت "ىػػعرتس" عػػف لػيود عيػػاف 
 مساعدة طعير لو. أييقوموا عتقديـ  أفوتركوه ىناؾ دوف  -حيث ع ر عميو-اللارع  إلىموق  العناء 

ونقمت ال حيفر عف حساـ فروج  وىو مف عمدة قمنسوة في الم مث وتوا د في المكاف  اف "ال امؿ كاف ي مػؿ 
طرقػر وي مػؿ عيػا  وعمػى مػا يعػدو فقػد سػقط وا ػيب إ ػاعر   ورأيتػو عػاالمس يحمػؿ مأسػعوععند المقاوؿ منذ 

عميغر  وع دىا رأيػت المقػاوؿ ي ػؿ مسػرعًا مػ  ا نػيف مػف ال مػاؿ  وحممػوا ال امػؿ مػف يديػو ور ميػو  والقػوا عػو 
 عمى حافر اللارع الم اور".

27/9/1023القدس، القدس،   
 

 الداخل الفمسطينيبمية نائب رئيس الحركة اإلسال خطيب كمالو  أبو شيخة الشيخين اعتقال 17
مساء اليوـ ال ال اء  اعتقاؿ الليخ كماؿ خطيب نائب رئيس الحركر  اإلسرائيميرقررت اللرطر : أنس موسى 

اإلسالمير في الداخؿ الفمسطيني  والليخ عمي أعو ليخر  وذلؾ ع د استدعائيما مف قعؿ مخػاعرات االحػتالؿ 
االخػػالؿ عالنظػػاـ ال ػػاـ فػػي  إلػػىأعمػػاؿ لػػغب أدت “يمػػر إ ػػارة االسػػرائيمي لمتحقيػػؽ م يمػػا  حيػػث توّ ػػو ليمػػا ت

 “.المس د األق ى عالفترة األخيرة 
 .االعتقاؿفي القدس لمعّت في مواوع ” ال مح“كما وسيتـ عرايما غدا  عاحا عمى قااي محكمر 

ة فػػي قػػد اسػػتدعت اللػػيخ كمػػاؿ خطيػػب لمتحقيػػؽ أ نػػاء طريقػػر ع ػػر اليػػـو لم ػػال اإلسػػرائيميروكانػػت اللػػرطر 
المسػػ د األق ػػى  فػػي حػػيف تػػـ اسػػتدعاء اللػػيخ عمػػى أعػػو لػػيخر مػػف منزلػػو  وقػػد أ ػػري التحقيػػؽ م يمػػا فػػي 

 .8رقـ ” التحقيؽ م  األقميات“مركز لرطر المسكوعير عغرفر 
27/9/1023مؤسسة اأٌلقصى لموقف والتراث،   

 
 تدخل السريع انتشار لقوات التزامنا مع مستوطنا يقتحمون األقصى  ستون: األقصىمؤسسة  18

المسػػ د األق ػػى المعػػارؾ مػػف  يػػر عػػاب المغارعػػر   اقػػتحـ علػػرات المسػػتوطنيف عرفقػػر حاخامػػات إسػػرائيمييف
 وسط إ راءات لرطير ملددة  وح ار مك ؼ لم اطب ال مـ  واعتقاؿ أحدىـ.

مسػػػتوطًنا  0:إف نحػػو ”:  ػػػفا“فػػي ت ػػريحات  ػػػحفير  لوكالػػر ” مؤسسػػر األق ػػػى لموقػػؼ والتػػػراث“وقالػػت 
منػػذ سػػاعات ال ػػعاح علػػكؿ  مػػاعي وفػػردي  مػػف عيػػنيـ سػػتر مسػػت رعيف   األق ػػىقتحمػػوا ودنسػػوا المسػػ د ا

 ونظموا  ولر في أنحاء متفرقر في عاحاتو  وتمقوا لروًحا عف الييكؿ المزعوـ.
” قوة التدخؿ السري “وأواحت أف ال ديد في األمر أنو  ر  اليوـ استعداؿ قوات لرطر االحتالؿ عما يسمى 

  وىػػػـ يحا ػػػروف طػػػالب م ػػػاطب ال مػػػـ علػػػكؿ كعيػػػر  وياػػػيقوف الخنػػػاؽ عمػػػييـ عنػػػد دخػػػوليـ ”اليسػػػاـ“ –
عيػػػد “لممسػػ د  وذكػػرت أف المسػػ د األق ػػى يلػػيد حالػػر اسػػتنفار ق ػػو  مػػف قعػػؿ لػػرطر االحػػتالؿ علػػير 

 الذي ي ادؼ غًدا األرع اء.” ال رش
27/9/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   
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 تدريبات عسكرية إجراءبحجة  فمسطيني من األغوار مئةمن  رأكثرحل ياالحتالل  19
ف ر ال ال اء ال لرات مف المواطنيف الفمسطينييف عػف  اإلسرائيميراـ اهلل ػ وليد عوض: رحؿ  يش االحتالؿ 

 تدريعات عسكرير في المنطقر. إ راء  عح ر األغوارمساكنيـ في منطقر 
مػػواطف يقطنػػوف فػػي خرعتػػي الميتػػر  800مػػف  أك ػػر رتأ عػػم ػػادر محميػػر عػػ ف قػػوات االحػػتالؿ  وأواػػحت

والعرج في األغػوار اللػمالير عتػرؾ مسػاكنيـ  تطعيقًػا لإلنػذار الػذي و يتػو ليػـ يػوـ الخمػيس المااػي عمغػادرة 
 المنطقر واعتعارىا منطقر عسكرير مغمقر. إغالؽمنازليـ عسعب تدريعات عسكرير انطمقت ال ال اء ع د 

غمػر مػف سػكاف خرعػر الميتػر أف ىػذه التػدريعات ال سػكرير تلػكؿ خطػورة كعيػرة عمػى وأواح المواطف وليػد درا
اوالدىػػـ وعمػػى أمػػنيـ اللخ ػػي  حيػػث إف قػػوات االحػػتالؿ سػػتترؾ القػػذائؼ والقناعػػؿ واأل سػػاـ المتف ػػرة فػػي 
ا المكػػاف لتقػػ  فيمػػػا ع ػػد عػػػيف أيػػدي األطفػػػاؿ وتلػػكؿ تيديػػػًدا عمػػى حيػػػاتيـ وحيػػاة عػػػائالتيـ وموالػػييـ  منالػػػد

المؤسسات اإلنسانير والحقوقير عزيارة األغوار اللمالير واالطالع عمى م اناتيـ مف قعؿ االحتالؿ الذي يرحؿ 
 ويدمر ويحرؽ األخار والياعس في األغوار. 

28/9/1023القدس العربي، لندن،   
 

 اقنفاأل ظل التشديدات األمنية المصرية عمى بتوافق عمى إمداد غزة بمواد البناء  "إسرائيل" 30
غػزة ػ ألػرؼ اليػور: وافقػت إسػرائيؿ عمػى إدخػاؿ مػواد عنػاء لمقطػاع الخػاص فػي قطػاع غػزة لممػرة األولػى منػذ 
فرض الح ار عمى القطاع  في الوقت الذي توقفػت فيػو غالعيػر ورش العنػاء فػي القطػاع عسػعب منػ  ال ػيش 

لػػددة ينفػػذىا فػػي منػػاطؽ الم ػػري تيريػػب األسػػمنت مػػف األنفػػاؽ المقامػػر أسػػفؿ الحػػدود  اػػمف حممػػر أمنيػػر م
 سيناء  أدت إلى نفاد السم  الم رير مف أسواؽ القطاع.

وقاؿ نظمي مينا مسؤوؿ الم اعر في السمطر الفمسطينير اف إسرائيؿ وافقػت عمػى إدخػاؿ كميػات محػدودة مػف 
 اإلسمنت إاافر لمواد العناء األخر  لمقطاع الخاص في غزة.

نذ أف فرات الح ار عمى قطاع غػزة قعػؿ أك ػر مػف سػت سػنوات  وكانت إسرائيؿ تمن  دخوؿ ىذه المواد م
 وسمحت مؤخرا فقط امف إ راءات تسييؿ الح ار عإدخاؿ ىذه المواد ل الح الملاري  الدولير فقط.

وقاؿ مينا اف ال انب اإلسرائيمي قد وعد عزيادة كميات اإلسمنت والحديد المستخدـ فػي عمميػات العنػاء علػكؿ 
 تدري ي.

ير عاـ الم اعر عمى استمرارير  يود السمطر الفمسطينير عمى مدار الساعر لكي ت ػود الحيػاة إلػى وقد أكد مد
 م اعر قطاع غزة كما كانت عميو قعؿ فرض الح ار.

وطالػػػػب الت ػػػػار عمرا  ػػػػر ل نػػػػر تنسػػػػيؽ العاػػػػائ  عغػػػػزة ل مػػػػؿ الػػػػالـز عخ ػػػػوص السػػػػم  التػػػػي وافػػػػؽ ال انػػػػب 
 اإلسرائيمي عمى إدخاليا إلى قطاع غزة.

28/9/1023القدس العربي، لندن،   
 

 مواقع أثرية غرب سمفيت ثالثة يمتيماالستيطان  32
وا مت قوات االحػتالؿ اإلسػرائيمي أمػس ت ريػؼ أرااػي المػزارعيف الفمسػطينييف فػي مختمػؼ : غزة - راـ اهلل

قػػػر  وعمػػػدات محافظػػػر سػػػمفيت لػػػماؿ غرعػػػي الاػػػفر الغرعيػػػر المحتمػػػر لم ػػػمحر التوسػػػ  االسػػػتيطاني وعنػػػاء 
 مواق  أ رير ىناؾ.  الثغرب مدينر سمفيت ع د سرقر « ليلـ»المستوطنر ال ديدة 
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وقاؿ العاحث والمتاع  لمتوس  االسػتيطاني فػي المحافظػر سػمفيت خالػد م ػالي إف المواقػ  األ ريػر ال ال ػر التػي 
رعػر خ»غػرب سػمفيت و« مغر اللمس والقمر»لماؿ سمفيت  و« خرعر الل رة»سطا عمييا المستوطنوف ىي 

 ذات اآل ار العيزنطير لماؿ غرب عمدة كفر الديؾ.« دير سم اف
28/9/1023اإلتحاد، أبو ظبي،   

 
 رىابية" وتدعو لجمعة "الوحدة الوطنية"تطالب بحظر حماس وتصفيا بن"اإل  الفمسطينية "تمرد" 31

  أنػػو فاال نػػيحممػػر تمػػرد إلسػػقاط حكػػـ حمػػاس فػػي غػػزة فػػي عيػػاف  ػػادر ليػػا مسػػاء  : أكػػدتىػػاني عػػدر الػػديف
وعلػكؿ وااػح عػف حظػر حركػر حمػاس والت امػؿ م يػا  اإلعػالفمطموب مػف القيػادة الفمسػطينير  اآلفأ عح 

 ت مؿ عمى تدمير القاير واإلنساف الفمسطيني. -عمى حد و ؼ تمرد غزة -كحركر "ارىاعير"
تػدمير واعتقػاؿ وقالت حممر تمرد غزة "نؤكد اف االعماؿ الم رمر التي ارتكعتيا حماس اػد لػ عنا مػف قتػؿ و 

اػػػ اؼ القاػػػير الفمسػػػطينير عمػػػى  ىانػػػو ألعنػػػاء لػػػ عنا فػػػي غػػػزة مػػػف ناحيػػػر  وتقسػػػيـ الػػػوطف الػػػى قسػػػميف وا  وا 
ال ػػ يد الدعموماسػػي الػػدولي مػػف ناحيػػر اخػػر    وأالف المواقػػؼ الغيػػر وطنيػػو والحزعيػػر الاػػيفو التػػي تتخػػذىا 

ف ػاؿ الملػينر ت  منػا ن مػؿ  اىػديف مػف حماس ت اه دوؿ لقيقر تػؤدي لتلػويو الكػؿ الفمسػطيني  كػؿ ىػذا اال
 ا ؿ ا دار ىذا القرار فمسطينيا وعرعيا ودوليا".

القادمػر يومػا لرفػ   ال م ػراعتعػار يػـو  إلػىودعت حممر تمرد " ماىير ل عنا في مدف ومخيمػات قطػاع غػزة 
الملػروعو فػي المنػازؿ  مؤكػديف اف وحػدتنا ىػي الطريػؽ الوحيػد إلعػادة حقوقنػا  أسػطحال مـ الفمسػطيني عمػى 

 الحرير واالستقالؿ".
7/9/1023األىرام العربي،   

 
 : حكام مصر الجدد يريدون ألىالي غزة الموت جوعًا ومرضاً في ىولندا الفمسطينيالمنتدى  33

فمسػطيني لمحقػوؽ والتاػامف فػي ىولنػدا "حكػاـ م ػر ال ػدد" مسػؤولير مػا ي ػري لسػكاف غػزة حّمؿ المنتد  ال
  .عسعب إغالؽ م عر رفح وتدمير األنفاؽ التي كانت تخفؼ مف ف ار الح ار عمى القطاع

وقاؿ المنتد  في عياف لو و ؿ "إنساف أوف اليف" نسخر منو ع ف "حكاـ م ر ال دد أرادوا ألىؿ غزة الركوع 
طػػػالؽ اآللػػػر اإلعالميػػػر  أمػػػاـ المحتػػػؿ أو المػػػوت  وعػػػًا ومراػػػًا عقػػػب إغػػػالؽ م عػػػر رفػػػح وىػػػدـ األنفػػػاؽ  وا 

وأكػػػد العيػػػاف عمػػػى أف "اللػػػ ب الفمسػػػطيني رغػػػـ كػػػؿ  ."المسػػػ ورة التػػػي تكيػػػؿ االتيامػػػات الزائفػػػر لمفمسػػػطينييف
ة االحػتالؿ ولػف يف ميػا فػي المؤامرات والح ار والت وي  والقتؿ لـ يستسمـ ولـ يرف  الرايػر العياػاء طػواؿ فتػر 

وألار العيػاف إلػى أف "ح ػار غػزة مػف قعػؿ االحػتالؿ وال انػب الم ػري ياػ  أىػالي القطػاع فػي  ."المستقعؿ
س ف محكـ اإلغالؽ  وىو ما ي د أمرًا منافيًا لمقيـ األخالقير والليامر ال رعير واألعراؼ اإلنسانير  عؿ ي تعر 

 ."مف  رائـ الحرب
27/9/1023، إنسان أون الين  

 
 نير البارد" إلعادة اعمار المخيم إنعاشجمعية و" وفد المجنة االيطاليةلبنان: لقاء بين  34

فػي  فالال ئػيف الفمسػطينيي إلى مخيـ« كي ال ننسى  عرا ولاتيال»و ؿ  ظير أمس  وفد الم نر االيطالير 
ارًا مػ  المسػؤوؿ عػف ممػؼ   حيػث عقػدوا حػو « م يػر ان ػاش المخػيـ»وا تم ػوا فػي مركػز  "مار اليػاس" لعناف

عادة اعماره»    مرواف ععد ال اؿ.«مخيـ نير العارد وا 
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الفمسػطينييف عمػى الحيػاد  فػي موا يػات نيػر العػارد  كػاف خيػارًا  ػائعًا.  ػحيح »يقوؿ ععد ال اؿ إف وقوؼ 
ر إعػػادة وكػػاف لقػػاؤه  أمػػس  عالوفػػد االيطػػالي مناسػػعر لمتػػذكير عػػ ف أوؿ ورلػػ«. أنػػو مكمػػؼ  لكنػػو أقػػؿ مػػف غيػػره
لػػعاب مػػف حػػزب ال مػػؿ العم يكػػي. كػػانوا متطػػوعيف فػػي مخػػيـ  ػػيفي. ولػػغموا »اعمػػار لممخػػيـ ال ديػػد نفػػذىا 

 «.لعاب المخيـ م يـ. ال ننسى ىذه المعادرة التاامنير
مالييف  9أوؿ  زء مف مساىمتيا وتعمغ »في التمويؿ. م اًل قدمت الحكومر االيطالير االعمار ملكمر وتكمف 

لكػف ىػذه ليسػت حػاؿ كػؿ الػدوؿ «. ت ممت في الترميـ. وسي مف قريعًا عػف المنحػر االيطاليػر ال انيػردوالر. واس
 «.كاف تمويميا  في الغالب  عمى الورؽ. ولـ ي منا ليء»التي وعدت في فيينا عالتمويؿ. 

تػدميره. و ارت أفاؿ مف حالػر المخػيـ قعػؿ »مف الناحير األمنير  يلير ععد ال اؿ  إلى أف الحالر تحسنت 
وا  ػازات الػػدخوؿ والخػػروج توقفػػت. كانػػت مذلػػر لكػػؿ فمسػطيني. لكػػف الحيػػاة اإلقت ػػادير لػػـ تر ػػ  ع ػػد. طالعنػػا 

 «.عمساعدة الناس عمى تحريؾ أسواقيـ  عمنح قروض م اًل. لكف ىذا لـ يح ؿ
ع دما اسػتم وا  فيميعو غراندي. وىـ « األونروا»قرر  معدئيًا  أعااء الم نر تو يو عريار لممفوض ال اـ لػو 

إلى ععد ال اؿ وحدي و عف س ي المنظمر الدولير إلى تقميص نفقاتيا عما ال يتناسب م  حا ات أىالي مخيـ 
 نير العارد  قرروا الت عير عف عدـ موافقتيـ عمى ىذه اال راءات.

28/9/1023السفير، بيروت،   
 

 ويصمم لوحًا لمتعميم التفاعمي يخترعفمسطيني  35
"  الذي ع تو قناة  :اعو الريش محمد - راـ اهلل ال اـ المااي   mbc 4ن ح الملارؾ في عرنامج "ن ـو ال مـو

 لأللػػواحعامػػاو  عت ػػميـ  يػػاز "سػػطح الت مػػيـ التفػػاعمي"  وىػػو مػػرادؼ مطػػور  19المينػػدس احمػػد الرمحػػي  
 الذكير  ال يحتاج لموحر االلكترونير التي تزيد مف وزنو وت  ب نقمو وتزيد نفقر  يانتو.

 األلػػ رولػػوح الت مػػيـ الػػذي  ػػممو الرمحػػي وىػػو مػػف محافظػػر سػػمفيت  ععػػارة عػػف كػػاميرا  ػػغيرة ت مػػؿ عمػػى 
تحت الحمراء  سػيمر النقػؿ  يػتـ و ػميا ع يػاز حاسػوب لمػتحكـ  و يػاز عػرض  عرو كتػرو  ويمكػف الػتحكـ 

 لوح خلعي. أوال اكسر اي سطح م ؿ ال دار  األل رعيا مف خالؿ مالمسر 
سػػطح  مػػا يلػػكؿ نقمػػر نوعيػػر فػػي وسػػائؿ  أيالت ميمػػي ال ػػرض والكتاعػػر عػػالممس مػػف قعػػؿ عمػػى ويتػػيح المػػوح 

والطعلػػور لمكتاعػػر مػػف قعػػؿ الم ممػػيف والطمعػػر  فاػػال  لأللػػواحالت مػػيـ الممكػػف اسػػتخداميا فػػي المػػدارس كعػػديؿ 
 المرفقرو.عراو عند الحا ر  انظر ال ور  إلعادةتت مؽ عتخزيف ما ي رض ويتـ لرحو  أخر عف مميزات 

ؽ  عػف طريػؽ اوي مؿ  ياز "سطح الت ميـ التفاعمي" مف خػالؿ عػرامج الحاسػوب المت ػددة المتػوفرة فػي االسػو 
 أنػػػواعتحػػػت الحمػػػراء لت ػػػفح التطعيقػػػات  والعػػػرامج المختمفػػػر  والكتاعػػػر عخػػػط اليػػػد  عمػػػى لػػػتى  األلػػػ رعػػػث 

لتكنولو يا  اػمف تكمفػر م قولػر  مػا الت ميـ وال رض مف خالؿ مواكعر ا ألساليب  ما يايؼ نوعير األسطح
 .دوالر 90>يل   عمى اقتناء ىذا ال ياز  الذي ال يت اوز س ره 

27/9/1023القدس، القدس،   
 

 أبو النمل د. حسين والباحث لمكاتب "الزمن الفمسطيني المبناني جميال كانحين كتاب: " 36
حػػػيف كػػػاف الػػػزمف ‘ ديػػػد ع نػػػواف عيػػػروت:  ػػػدر لمكاتػػػب والعاحػػػث الفمسػػػطيني د. حسػػػيف أعػػػو النمػػػؿ كتػػػاب 

عػف م يػد ع ػاـ فػارس فػي ال ام ػر االمريكيػر فػي عيػروت وىػو مقارعػر مني يػػر ’ الفمسػطيني المعنػاني  مػيال
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تاريخير ت  يمير لم القات الفمسطينير المعنانير والحقوؽ الملػروعر لفمسػطينيي لعنػاف  ويػرد عمػى الغػالؼ عػ ف 
  مادة ىذا الكتاب تلكؿ أراير نقاش أولي.

فيػػو عقمػػـ عاحػػث مني ػػي ر ػػيف مػػف  يػػر ويتسػػـ عحػػرارة  روم ػػداقي ريكتسػػب كتػػاب أعػػو النمػػؿ ال ديػػد أىميػػو 
 وحيوير مف عاش  لخ يا  ذلؾ الزمف. 

 المقدمر التي وا يا أعو النمؿ لكتاعو ىذا: ع ض ما  اء فيىنا و 
و أو ال قعات التي  اعيتو  أو  رت ال ادة أف يتامف التقديـ عراًا ألعرز ما انتيى إليو العحث  أو محتويات

مني ير ال مؿ التي تـ اتعاعيا  أو الخال ػات التػي تو ػؿ إلييػا العاحػث. كػؿ ذلػؾ تاػمنو مػتف الػنص  وال 
داعي لتكراره ممخ ًا ومنزوعًا عف سياقو. ىذا التقديـ  مختمؼ  عؿ ىو استدراؾ مسعؽ  ألنو سيتناوؿ ع ض 

 ف يكوف العحث عداير في ناحير   ـ  ار في ناحير أخر  تمامًا.األمور الوا عر المرافقر مف م ؿ: م نى أ
ي ػػرؼ كػػؿ عاحػػث متمػػرس أنػػو حػػيف يتقػػدـ عفكػػرة أو مخطػػط عحػػث  يتوقػػ  ت ػػدياًل قمػػياًل أو ك يػػرا عمػػى مػػا كػػاف 
مقػػدرا  لكػػف مػػف اػػمف نفػػس النسػػؽ والت ػػور األولػػي. لكػػف أف ينقمػػب األمػػر رأسػػًا عمػػى عقػػب  فػػذلؾ يحػػدث 

مف ي تعرىـ سيئي الحظ ألف عمميـ و ؿ عيػـ عػوالـ أخػر  لػـ يتوق ونيػا. ىنالػؾ مػف قػد  عادة لعاح يف   مر
 يراىـ محظوظيف ألنيـ تو موا إلى  ديد؛ إلى خروج إعداعي عف النسؽ التقميدي والسياؽ الم لوؼ.

  وأف ااع عاح وف ألنيـ وع دما  رفوا الموارد المتاحر ليـ  اكتلفوا أف إلكالير العحث تقػ  فػي مكػاف فخػر
عقػػاء    ’القػػديـ عمػػى قدمػػو‘عمػػييـ العػػدء مػػف  ديػػد. قػػد يم ػػ  الػػع ض إلػػى الخدي ػػر عإخفػػاء مػػا إسػػت د م ػػو  وا 

فيكوف عممو زعدًا!  مر مف يعدأ مف  ديد فيعتكر إعداعا  ي واو مااعفًا ما عذلو مف  يد أولي  كاف فامو 
 ليئ سياًل وم زيًا ومعدعًا.كعيرا  ألنو وا  العاحث عند العداير ال حيحر  وع دىا أ عح كؿ 

ألسعاب عديدة  منيا أني أمارس عممي العح ي عمت ر ومسؤولير. وأني انيف عمى إسمي  كنػت أعػدأ العحػث 
مػػف  ديػػد ولغيػػر مػػرة  إلػػى أف ح ػػمت عمػػى المكافػػ ة التػػي أريػػدىا؛ ن ػػا أراػػى اػػميري  وألػػع  ىا سػػي 

 قادر عمى تفسير ما حدث وتوق  ماذا سيحدث.العح ي. ذىب عي نحو السياؽ ال حيح لموقائ  والتحميؿ ال
الحظػػت تعػػاطؤي فػػي إطػػالؽ سػػراح عمػػؿ نػػا ز  دوف سػػعب إال اػػغط القمػػؽ  ػػراء نتػػائج مفا ػػ ة قػػاد إلييػػا 
العحث  ما إقتاى مني إعادة التيقف مما تو ػمت إليػو. حاولػت اإلسػتقواء عإستلػارة زمػالء ون ػيحتيـ  لكػف 

ليػػـ علػػ ف أمػػور عػػدت ليػػـ ىرطقػػر. يعقػػى عالنسػػعر لػػي م يػػرا لمت مػػؿ ردودىػػـ أتػػت متم  مػػر تحػػت وطػػ ة أسػػئمتي 
 م نى إستي اف مف يطرح نفسو مفكرًا يساريًا مف سؤالي لو حوؿ: و ود و داف مسيحي أو و داف لعناني!

ل ؿ ذلؾ يفسر التعاطوء في إطالؽ عناف نص أعتقد أنو عيف أعمؽ وأل   ما كتعت. كنت أعحث عف نفسي 
عيي  قعؿ العحث في عالقات فمسطينير لعنانير. لـ يكف تعاطوًأ عؿ إعادة ت كد؛ عحث فػي ووعيي في نفسي وو 

 كؿ ُع د؛ ت  يؿ كؿ فكرة  عح ًا عف يقيف طريقًا لل اعر القوؿ: النص ُي عر عني. يلعيني.
ر ختاما  إذ يتو و كاتب النص عاللكر لك يريف ساىموا في إنتاج ىذا ال مؿ يسػ ؿ أنػو يتحمػؿ وحػده مسػؤولي

كػؿ مػا ورد عػو مػف فراء وتحمػيالت  لػػـ تخاػ  لتلػذيب. ل ػؿ ذلػؾ كػػاف السػعب الوحيػد ل ػدـ المسػاس عػػالنص 
األ مي. كنػت عمػى خلػير أف يفتقػد لػو أعيػدت  ػياغتو  لػ اعتو ال اليػر وعكارتػو األولػى. كػاف ي ػب تػرؾ 

ي تػدخؿ فيػو سيتسػعب ع  مػو النص كما  يغ ألوؿ مرة وُقِدـ دوف مرا  ر ألنو كاف حقيقيًا وحارًا و ػادقًا  أ
 أك ر محاذرة وديعموماسير ومعالرة. سي  مو  عانًا. ىذا ال يميؽ عكاتب مقاتؿ يستحؽ نفسو وقممو. 

28/7/1023القدس العربي، لندن،   
 
 المصري أوصل رسالة لحماس مفادىا "قادرون عمى سحق أي فصيل إرىابي" الجيشاليوم السابع:  
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سيادي لػػ"اليوـ الساع " إف ال يش الم ري أراد أف يو و رسالر تحذير محمد أحمد طنطاوي: قاؿ م در 
 ارمر لحركر حماس الموالير ل ماعر اإلخواف المسمميف عقطاع غزة  ععر المؤتمر الذي عقده المتحدث 
ال سكري لمقوات المسمحر ال قيد أركاف حرب أحمد محمد عمى أوؿ أمس األحد  ليقدـ رسالر مفادىا: "كفوا 

ـ عف ال عث عاألمف القومي الم ري مف خالؿ دعـ ال ماعات المسمحر في سيناء  وال تم عوا عالنار أيديك
وأواح  م  ال يش الم ري  الذي ي تعر القوة ال سكرير الوحيدة المؤ رة في المنطقر ال رعير ع كمميا".

لحدود الم رير أو الم در أف القوات المسمحر الم رير قادرة عمى سحؽ أي ف يؿ إرىاعي سواء داخؿ ا
خار يا  حتى ولو كمفيا األمر أف تو و ارعات ل نا ر إرىاعير خارج الحدود  لحماير األمف القومي  الفتا 
إلى أف حركر حماس ىي التي تدعـ كؿ أعماؿ اإلرىاب وال نؼ  التي تدور عمى أرض لعو  زيرة سيناء 

ذ محاوالت  عانر  مف خالؿ السيارات المفخخر خالؿ المرحمر الراىنر  وتحاوؿ عيف الحيف واآلخر  أف تنف
وزرع المتف رات عالقرب مف الوحدات ال سكرير واللرطير  كما حدث مؤخرا عالقرب مف معنى المخاعرات 

 الحرعير في رفح.
وألار الم در إلى أف ال ماعات المسمحر في سيناء تمتمؾ كميات ىائمر مف األسمحر  التي ح مت عمييا 

خالؿ ال اـ الذي تولى خاللو محمد مرسى رئاسر الدولر الم رير  مواحا أف ال ماعات مف ليعيا وحماس 
التكفيرير علماؿ سيناء تمتمؾ مخازف أسمحر كعيرة  دا  ولدييا كميات غير قميمر مف أسمحر  قيمر متطورة  

 منيا  واريخ لمدفاع ال و  لموا ير طائرات األعاتلى الم رير.
 
 
 
 

قر  داخؿ مناطؽ اللماؿ عسيناء  لـ تدخميا القوات المسمحر أو اللرطر المدنير منذ  وعّيف الم در أف ىناؾ
  األمر الذي   ؿ تمؾ المناطؽ م قال  وعؤرا لم نا ر اإل رامير المسمحر  وم درا أساسيا لكؿ عاـ 

لحدود  ماعات ال نؼ المسمح  في  مي  رعوع سيناء  مؤكدا أف م ظـ تمؾ القر  تق  عالقرب مف خط ا
الدولير عرفح  و نوب الليخ زويد  وأغمعيا امتداد ل ماعات مسمحر عمى ال انب اآلخر مف الحدود م  

 قطاع غزة.
 //اليوم السابع، مصر، 

 
 : حماس تدعم بقوة كل عمميات اإلرىاب والعنف الموجودة عمى أرض سيناءيزعم غطاسسمير  

رئيس منتد  اللرؽ األوسط لمدراسات اإلستراتي ير إف محمد أحمد طنطاوي: قاؿ الدكتور سمير غطاس 
"كؿ اإلمدادات ال سكرير التي كانت ت ؿ مف قطاع غزة  إلى ال ماعات التكفيرير في سيناء توقفت خالؿ 
الفترة المااير ع د تاييؽ ال يش الخناؽ عمى حركر التيريب  عرا وعحرا  كما أف الموق  الرسمي لكتائب 

ناح ال سكري لحركر حماس  أعمف في موق و الرسمي عمى اإلنترنت ن يو ال نيف مف عز الديف القساـ ال 
 القساـ  وىـ "محمد عاعد" و "محمد من ور".

وألار غطاس إلى أف م ر توا و إرىاب دولي منظـ  تلترؾ فيو عنا ر مف تنظيـ القاعدة  وحركر 
موال طائمر لتقوير لوكر اإلرىاب في سيناء  حماس  والتنظيـ الدولي ل ماعر اإلخواف المسمميف  الذي يدف  أ

الفتا إلى أف ال يش الم ري عدأ خالؿ المرحمر الراىنر مرحمر الي وـ الم اكس والموا ير المعالرة م  
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إرىاب سيناء ف ع دما توفرت لديو العنير الم موماتير الكافير مف خالؿ الت اوف الم موماتي القائـ عيف أ يزة 
ال امر  وقطاع األمف الوطني عوزارة الداخمير  ومكنتو  ال ير الت اوف مف القعض عمى المخاعرات الحرعير و 

 أعداد كعيرة مف ال نا ر التكفيرير  ومالحقر أوكار في مناطؽ متطرفر ع يدة عف الموا يات المعالرة.
فس وكلؼ غطاس أف حركر حماس تدعـ عقوة كؿ عمميات اإلرىاب وال نؼ المو ودة عمى أرض سيناء  ون

أسمحر الدفاع ال و   واريخ "األستريال" التي اعطيا ال يش في سيناء  ىي نفس المو ودة ع روض حركر 
حماس منذ نحو يوميف في المنطقر اللرقير مف قطاع غزة  عما يؤكد أف األسمحر المو ودة عحوزة ال ماعات 

إال امتداد ل ماعات إرىاعير  المسمحر في سيناء  ىي نفس التي تحمميا حركر حماس  ومف يحممونيا ما ىـ
 داخؿ قطاع غزة  وتنتمي عطريقر أو ع خر  لحماس.

وذكر غطاس أف حركر حماس ال يمكنيا إطالؽ "ح ر" عمى إسرائيؿ  وليس ال واريخ المتطورة المحمولر 
عمى الكتؼ  ولكف ىذه األسمحر مو ير إلى م ر والحركات اإلرىاعير التي اتخذت مف سيناء م قال ليا 

 ؿ الفترة األخيرة.خال
 //اليوم السابع، مصر، 

 
 دعوى قضائية إلقامة منطقة عازلة بين مصر وغزةمحامي مصري يرفع  

ت أماـ محكمر القااء اإلداري عم مس  دعو  قاائير  رفأف  //فمسطين أون الين، نلر 
عمى اللريط الحدودي م  غزة  تف ؿ الدولر الم ري  طالعت عإلزاـ الحكومر الم رير عإقامر منطقر عازلر 

 عيف رفح الم رير ونظيرتيا الفمسطينير.
المنطقر ال ازلر عيف رفح الم رير والفمسطينير تساعد  إقامروقاؿ المحامي سمير  عري في دعواه: "إف 

ا قوات األمف عتحقيؽ أق ى در ات الت ميف؛ لوقؼ عمميات "اإلرىاب" والتقميؿ مف حالر الطوارئ التي مددى
 ال يش لليريف كامميف وذلؾ ألف الحدود م  غزة غير م زولر".

وأكدت الدعو  أف القانوف يؤكد عمى أف قرار إنلاء تمؾ المنطقر لف يدخؿ حيز التنفيذ إال ع د أف يتـ 
مف خط الحدود  ـك ت ويض أىالي مدينر رفح الم رير سواء عالماؿ أو ععناء مساكف  ديدة ليـ تع د 

 ت الدعو  أف نقؿ األىالي أمر حتمي لو ود المنازؿ عيذا القرب مف الخط الحدودي.الدولير. وعين
وأااؼ المحامي في دعوتو "أف  مي  المست مريف الذيف كاف مف المقرر أف ياخوا أمواليـ في أرض 

 الفيروز ع فر عامر ىرعوا واعتذروا عف عدـ استكماؿ مخطط التنمير عسعب تردي الحالر األمنير".
مف القاىرة نقال عف مراسمو محمد ععد الحميد  أف الفريؽ أوؿ ععد الفتاح  //ارم، وق  وذكر م

السيسي وزير الدفاع قد يوا و ال زؿ مف من عو وعقوعر الس ف لمدة عاـ حاؿ تقاعسو عف تنفيذ حكـ 
فا ئ اللارع قاائي عإنلاء المنطقر ال ازلر عمى خط الحدود الدولير عيف م ر وقطاع غزة  وذلؾ ع د ت

 الم ري عدعو  قاائير فريدة مف نوعيا أقاميا المحامي د.سمير  عري أماـ القااء اإلداري المست  ؿ.
" فقد استند في دعواه عمى الم مومات واألرقاـ التي  اءت عمى لساف المتحدث  وحسب ما قالو  عري لػ"إـر

اير مف ال مميات ال سكرير عسيناء  وما ال سكري عاسـ القوات المسمحر الم رير عل ف ح اد الفترة الما
أ مرت عنو مف اعط كميات مف األسمحر والمتف رات أمدت عيا حركر حماس وكتائب القساـ اإلرىاعييف في 

 سيناء.
وأااؼ  عري: المنطقر ال ازلر التي أطالب السيسي عإنلائيا لف تكوف ع ي حاؿ? ?مف األحواؿ كال دار 

كوف منطقر خالير مف و ود أي عن ر علري أو ت م  سكني أو منازؿ حتى ال ازؿ اإلسرائيمي  ولكنيا ست
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يتـ السيطرة عمييا?  وسوؼ ينتلر عيا قوات حرس الحدود وقوات اللرطر المدنير لمراقعتيا واماف استقرار 
 الحدود اللرقير لمعالد.

 
 يروجون لمسياحة المصرية في الكيان الصييوني االنقالبيون"الشعب":  

ديدة تااؼ إلى فاائح االنقالعييف المتوالير يومًا ع د يوـ أذاع تمفزيوف الكياف ال ييوني في فايحر  
تقريًرا عف وفد سياحي م ري زار الكياف ال ييوني في محاولر لمترويج لمسياحر الم رير التي ت اني 

 تدىوًرا لديًدا منذ االنقالب.
في حا ر إلى كؿ السياح وعدأ عالسياح والغريب أنو في الوقت الذي يواح الوفد الم ري أف م ر 

ال ياينر  وقاؿ ليـ عالحرؼ "نحف في وقت رد ال ميؿ" يرد التمفزيوف ال ييوني ليقوؿ إف ما و فيا 
 ع عماؿ اللغب في م ر لـ تيدأ ع د.

 //الشعب، مصر، 
 

 القدس عمى مصادرة أسطح أسواق البمدة القديمة في "إسرائيل"حتج لدى ت يةاألردنالحكومة  42

محمد المومني انو  .د األردنير قاؿ وزير الدولر للؤوف اإلعالـ الناطؽ الرسمي عاسـ الحكومر :عماف
اهلل النسور و يت وزارة الخار ير ولؤوف المغترعيف مذكرة إلى  ععد .د األردني وعإي از مف رئيس الوزراء

لركر تطوير العمدة القديمر في القدس   الحكومر اإلسرائيمير ععرت فييا عف الموقؼ األردني الرافض لقياـ
عمو ب م اىدة السالـ الموق ر عيف  "إسرائيؿ"وتذكر عالتزامات   عم ادرة أسطح األسواؽ في العمدة القديمر

 ال انعيف.
وأااؼ المومني أف األردف طمب مف الحكومر اإلسرائيمير وامف المذكرة التي تـ تسميميا إلى السفير 

تخاذ كافر اإل راءات لمحيمولر دوف المساس أو محاولر الت رؼ عاألوقاؼ اإلسالمير اإلسرائيمي في عماف ا
في القدس  ومن  لركر تطوير العمدة القديمر وغيرىا مف المؤسسات ال امر والعمدير اإلسرائيمير مف محاولر 

وني ع ي لكؿ مف الت رؼ عيذه األوقاؼ  عما فييا تمؾ التي تلغميا المحاؿ الت ارير أو تغيير وا يا القان
 األلكاؿ.

 28/9/1023، الدستور، عم ان

 
 يستنكر استباحة المتطرفين الصياينة لممسجد األقصى األردني األوقافوزير  41

األردني عّعر وزير األوقاؼ واللؤوف والمقدسات اإلسالمير  :عرىوـ  رايسي  عتراوكالر  – النا رة  عماف
كاره اللديديف لما قاـ عو متطرفوف إسرائيميوف عاستعاحر ىايؿ ععد الحفيظ داود عف رفض األردف واستن

المس د األق ى تحت حماير قوات االحتالؿ وأدائيـ طقوسًا تممودير في "محاولر لفرض واق   ديد ييدد 
مف  80متطرفا و 839المس د المعارؾ". وقاؿ داود إف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي أدخمت  عاح أمس 

لى المس د األق ى  في وقت دعا فيو عاو الكنيست المتطّرؼ موليو فيغمف ر اؿ اللرطر عزي مدني إ
 لطرد موظفي األوقاؼ اإلسالمير في المس د األق ى.

وأكد داود أف المس د األق ى وما حولو ىو وقؼ إسالمي  حيح  ومف أقدس مقدسات المسمميف وقعمتيـ 
مميار مسمـ  ;.8يير ىذا الواق  ت د مساسا ع قيدة األولى  الذي تيفو قموعيـ إليو. واعتعر أف أي محاولر لتغ

في ال الـ  محذرًا مف استمرار االحتالؿ في االعتداء عمى "الو اير اليالمير" عمى المقدسات. ودعا األردف 
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لوقؼ اعتداءاتيا وانتياكاتيا لمحـر  "إسرائيؿ"أمس األمـ المتحدة والمنظمات الدولير لمقياـ عوا عاتيا ت اه 
 المقدسي.

 28/9/1023، الغد، عم ان

 
 ينونصرة الفمسطينيإسرائيل""والسنيورة بضرب  "نفطيونالمسؤولون يطالب "ال: لماذا ال قاسمنعيم  43

أكد نائب األميف ال اـ لػ"حزب اهلل" الليخ ن يـ قاسـ أف "سورير توا و مف موق يا في محور المقاومر  محور 
في سورير ىو الموا ير عيف محوريف: محور المقاومر ومحور الليطاف األكعر ورعيعتو إسرائيؿ  وما ي ري 

سرائيؿ".  أميركا وا 
في  "المنتد  ال رعي الدولي لمناىار ال دواف عمى سورير ودعـ المقاومر"قاسـ  خالؿ ان قاد  وأااؼ

دىـ : "يا لمخزي وال ار  عندما يروج مسؤولوف نفطيوف والرئيس فؤاد  السنيورةو سي=/:8عيروت يوـ اإل نيف 
؟   عاراؾو أوعاما لي تدي عمى سورير ويدكيا دمارا. أليس في قموعكـ رحمر عمى ىذا الل ب السوري المظمـو
لماذا ال تطالعوف عارب إسرائيؿ ون رة الل ب الفمسطيني؟ وىؿ و ؿ عكـ الوىف أف تعح وا عف زعامتكـ 

اومر وأف نطالب اآلخريف عموقفيـ ودعا إلى "التوقؼ عف الدفاع عف المق عمى األلالء وع يدي األ انب؟".
مف االحتالؿ  فإذا كانوا اد إسرائيؿ فمماذا ال يقاومونيا؟ أيف مساىماتيـ اد إسرائيؿ؟ أيف  راخيـ؟ أيف 
عياناتيـ؟ أيف أمواليـ؟ لماذا ال يو يوف السالح اد إسرائيؿ؟ إذا كنتـ ال تتدخموف في المسائؿ ال سكرير 

ذا كنتـ تخافوف مف ردة الف ؿ عميكـ في ألنكـ تؤمنوف عالحراؾ المدني   فمماذا تتدخموف في سورير؟ وا 
 موا ير إسرائيؿ فاستسمموا وحدكـ ولكف ال تساعدوا إسرائيؿ".

 27/9/1023، السفير، بيروت

 
 أسرة فقيرة في غزةخمسمائة كويتية ل مساعدات 

اعدات نقدير مقدمر مف اتحاد ل اف الرعاير ال حير في قطاع غزة أمس توزي  مس أعمفكونا:  -غزة 
 سر محتا ر في القطاع.أالكويت عمى 

االتحاد الدكتور رائد  عاح في عياف: إف االتحاد "تمقى دعمًا سخيًا مف الكويت  إدارةوقاؿ رئيس م مس 
ألؼ دوالر لتوزي يا  الكويتي وعالتنسيؽ م  اليالؿ األحمر لقطاع غزة عقيمر  األحمرعواسطر اليالؿ 
 فقيرة في غزة عواق   أسرة وأواح  عاح أف المساعدات تـ توزي يا عمى  حتا ر".عمى األسر الم

 الم يلير ال  عر. واألوااعفقيرة لمساعدتيا في موا ير ظروؼ الح ار الخانؽ  أسرةدوالر لكؿ 
 //السياسية، الكويت، 

  
 ف أسرة فمسطينيةتوزع كسوة مدرسية وجامعية عمى أبناء أل اإلماراتيةاألعمال ىيئة  

قدمت ىيئر األعماؿ الخيرير اإلماراتير كسوة مدرسير و ام ير ألعناء نحو ألؼ أسرة  و: واـ -راـ اهلل 
 فمسطينير فقيرة عداير ال اـ الدراسي الحالي.

وقاؿ إعراىيـ رالد مدير مكتب الييئر في الافر الغرعير إف المساعدات تيدؼ إلى إعانر أرعاب األسر الفقيرة 
توفير زي مدرسي  ديد لمطالب واألطفاؿ مف أ حاب الوا  االقت ادي ال  ب وعما يسيـ في  في

مساعدة الطمعر عمى االستمرار في الدراسر ومساعدة أولياء أمورىـ عمى تخطي ظروؼ الحياة الم يلير 
 ال  عر وت اوز اغوط الح ار والفقر والعطالر.
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 //االتحاد، أبو ظبي، 
 
 تفاىم بين تونس والسمطة الفمسطينية في مجال العمل والعالقات المينية     إبرام مذكرة  

تونس: أعرمت تونس والسمطر الفمسطينير مذكرة تفاىـ في م اؿ ال مؿ وال القات المينير عيف وزارتي اللؤوف 
لمينير اال تماعير التونسير وال مؿ الفمسطينير تقاي عدعـ تعادؿ الت ارب في م اؿ ال مؿ وال القات ا

 وال حر والسالمر المينير والاماف اال تماعي واالستفادة مف خعرات الطرفيف في ىذه الم االت.
و  أف االتفاقير ن ت في م اؿ ال مؿ وال القات المينير عمى /وذكر م در تونسي رسمي ال ال اء  

ديد األ ور ورف  إنتا ير تعادؿ الو ائؽ والت ارب والخعرات خا ر في م االت تلري ات ال مؿ وتقنيات تح
ال امؿ والمؤسسر والت نيؼ الم ياري الميني وتنظيـ تفقدير ال مؿ وتدعيـ دورىا والنيوض عال القات 
المينير واليات تطوير الحوار اال تماعي والمفاواات ال ماعير وتسوير النزاعات والعحوث والدراسات حوؿ 

ندوات ودورات تكوينير إما في م اؿ السالمر المينير  مختمؼ قاايا ال مؿ ودعـ تعادؿ الكفاءات وتنظيـ
 والاماف اال تماعي.

 //قدس برس، 
 
 الشيخ العريفي: غزة بدون كيرباء منذ ثالثة أيام الميم انصر أىميا  

انتقد الداعير اإلسالمي الس ودي  الليخ محمد ال ريفي  تاييؽ ح ار سمطات االنقالب في م ر لغزة  
  ار ال ييوني المفروض عمييا  مؤكدًا أف ىذا الح ار سيكوف لو نتائج كار ير.عاإلاافر لمح

أياـ  المستلفيات و.. كؿ ليء  وقاؿ ال ريفي عمى  فحتو الرسمير: "توقؼ محطر كيرعاء غزة منذ 
 ينطفئ  دخمت امرأة النار في ىرة حعستيا  فما عالؾ عمف يحارب إخوانو وأىمو!رّب انت ر ليـ".

 //ر، الشعب، مص
 
 : أوباما يمتقي نتنياىو نياية الشير الجاري لمناقشة عممية السالمضالبيت األبي 

أكد العيت األعيض  ال ال اء  أف الرئيس األمريكي عاراؾ أوعاما سي تم  م  رئيس الحكومر : عرب
لمناقلر ما يسمى عػ"عممير  سعتمعر  وذلؾ اإلسرائيمير عنياميف نتانياىو في ال ال يف مف اللير ال اري  أيموؿ/

 السالـ" عيف إسرائيؿ والسمطر الفمسطينير  إاافر إلى القايتيف اإليرانير والسورير.
وكاف نتانياىو قد أكد  يـو أمس  في عداير  مسر الحكومر  أنو سيمتقي الرئيس األمريكي نياير اللير 

علكؿ ف مي  مؤكدا عمى ارورة موا مر  ال اري  وأف المقاء سيتركز حوؿ وقؼ العرنامج النووي اإليراني
 الاغوطات عمى إيراف.

قاؿ السفير األمريكي في إسرائيؿ داف لعيرو في مقاعمر م  "إذاعر ال يش" إنو يفترض أف ىناؾ مف  يتو 
فر ر لمعدء عمحاد ات دعموماسير م  الحكومر ال ديدة في طيراف. وأااؼ أنو لـ يوا   دوؿ زمني دقيؽ 

 حا ر لممزيد مف الوقت لرؤير التغيير في تو و الحكومر اإليرانير.لذلؾ  وأف ىناؾ 
 //، عرب

 
 لدعم عممية السالم  سيري: اجتماعان لن"الرباعية" في نيويورك األسبوع القادم روبرت 
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قادـ األياـ: تمتئـ الم نر الرعاعير الدولير عمى المستو  الوزاري وعمى مستو  المندوعيف األسعوع ال -القدس 
في نيويورؾ عمى ىامش أعماؿ ال م ير ال امر لألمـ المتحدة وذلؾ لممرة األولى منذ أك ر مف سنر مف ا ؿ 

 اإلعالف عف دعميا لممفاواات ال ارير عيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف.
لم مس  واعمغ روعرت سيري  مع وث األميف ال اـ لألمـ المتحدة ل ممير السالـ في اللرؽ األوسط  ا تماعا

األمف أمس أف الم نر الرعاعير ست تم  عمى المستو  الوزاري وعمى مستو  المندوعيف إلظيار الدعـ 
 لممفاواات التي تـ استئنافيا عيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي.

ويلارؾ في ا تماعات الم نر عمى المستو  الوزاري األميف ال اـ لألمـ المتحدة عاف كي موف ووزير 
ير األميركي  وف كيري ووزير الخار ير الروسي سير ي الفروؼ ومسؤولر الخار ير واألمف في الخار 

 االتحاد األوروعي كا ريف التوف إاافر إلى مع وث الم نر الرعاعير توني عمير.
و المقرر عقده ويتوق  ان قاد اال تماع إلى  انب ا تماع ل نر تنسيؽ مساعدات الدوؿ المانحر  

 س وال لريف مف اللير ال اري في نيويورؾ عملاركر كيري وكي موف.يوـ الخام
وقؿ سيري في إحاطتو التي أرسؿ نسخر منيا لػ "األياـ": عقدت فرؽ التفاوض عدة  والت مف المحاد ات  
ونحف نل   كال ال انعيف عمى تسري  مناقلاتيما وتك يفيا  ول مو مف المفيـو أف يستمر المتلككوف 

 اموف ىذه المحاد ات.عالتلكيؾ في م
وأااؼ: "لقد أيد الم تم  الدولي منذ فترة طويمر رؤير حؿ الدولتيف وعميو اآلف مسؤولير إعطاء ىذه ال يود 
فر ر. ولكف المسؤولير لمحفاظ عمى عيئر مواتير تق  عمى عاتؽ الطرفيف. ي ب عمى الطرفيف عمى حد 

المفاواات. ونحف نح يـ عمى الت رؼ عمسؤولير سواء االمتناع عف القياـ ع عماؿ تيدد عتقويض ففاؽ 
 واعط النفس".

ولفت سيري إلى ا تماع ل نر تنسيؽ مساعدات الدوؿ المانحر األسعوع القادـ في نيويورؾ الذي ألار إلى 
انو ين قد "في وقت أك ر أمال" وقاؿ: "مف المتوق  أف يناقش اال تماع معادرة اقت ادير فمسطينير  وا ت 

  والتي ينعغي أف ت زز وتكمؿ المسار أميركييفو يقر م  مم ؿ الرعاعير توني عمير وخعراء في ملاورات 
 السياسي".

 //األيام، رام اهلل، 
 
 "إسرائيل" تضغط باجتماع نووي دولي لرفض حممة عربية ضد   الواليات المتحدة 

عرعير الخت اص إسرائيؿ عاالنتقاد قالت الواليات المتحدة يوـ ال ال اء إف مساعي  :محمد ىميمي -فيينا 
عسعب ترسانتيا النووير المفترار مف ل نيا أف تار عال يود الدعموماسير لحظر أسمحر الدمار اللامؿ في 

 منطقر اللرؽ األوسط.
واقترحت الدوؿ ال رعير قرارا في ا تماع لموكالر الدولير لمطاقر الذرير ي عر عف القمؽ عل ف "القدرات النووير 

المنطقر مف األسمحر  إلخالءائيمير" ع دما ل رت تمؾ الدوؿ عخيعر األمؿ إزاء ت  يؿ مؤتمر دولي اإلسر 
 الذرير.

إسرائيؿ  ويدعو القرار غير الممـز والذي طرح عمى ا تماع الوكالر ىذا األسعوع لممرة األولى منذ 
 الذرير تحت إلراؼ الوكالر. لالناماـ إلى م اىدة عالمير مناىار لألسمحر الكيماوير ووا  منلعتيا

وي تقد عمى نطاؽ واس  أف إسرائيؿ تممؾ الترسانر النووير الوحيدة في اللرؽ األوسط وىو ما ي رايا 
يراف. ولـ ت ترؼ إسرائيؿ قط عامتالؾ   ذرير. أسمحرإلدانات متكررة مف ال رب وا 
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تيديد الرئيسي في م اؿ حظر االنتلار وي تعر المسؤولوف األمريكيوف واإلسرائيميوف أنلطر إيراف النووير ال
النووي. وقالوا إف   ؿ منطقر اللرؽ األوسط خالير مف األسمحر الكيماوير ال يمكف أف يتحقؽ دوف اتفاؽ 

سرائيؿ ودوف أف تكعح إيراف عرنام يا.  سالـ واس  عيف ال رب وا 
 ؿ إخالء منطقر اللرؽ األوسط وقاؿ مع وث الواليات المتحدة لد  الوكالر إف والنطف ممتزمر عال مؿ مف أ

 مف أسمحر الدمار اللامؿ ومف وسائؿ إطالقيا.
عمى خطر م رير ل قد ا تماع دولي لمتمييد إلخالء منطقر اللرؽ  ووافقت القو  ال المير في 

لكف الواليات المتحدة وىي إحد  القو  التي ستلارؾ في رعاير اال تماع  األوسط مف األسمحر الكيماوير.
ال اـ المااي إنو لف ي قد كما كاف مزم ا في ديسمعر كانوف األوؿ المااي ولـ تقترح  أواخرت في قال

 موعدا  ديدا.
 //وكالة رويترز لألنباء، 

 
 
 
 "أوسمو"عامًا من  محدودية خيارات السمطة الفمسطينية بعد  يؤكد نعوم تشومسكي 

عاما مف  حدودير خيارات المفاوض الفمسطيني ع د أكد المفكر والنالط األميركي  ن وـ تلومسكي  م
  إف الي س قد يكوف أحد أسعاب دخوؿ "إنفورميلوف كميرنغ ىاوس"أوسمو  وقاؿ في حوار أ راه م و موق  

السمطر الفمسطينير في مفاواات ت ب عالكامؿ في م محر إسرائيؿ  مليرًا إلى ع ز السمطر الفمسطينير 
ت اد ساعدات الغرعير  وت مد إسرائيؿ من  تحوؿ االقت اد الفمسطيني إلى اقواعتمادىا الكامؿ عمى الم

 منتج.
وتطرؽ تلومسكي إلى أزمر سوريا واحتماؿ تقسيميا إلى  الث مناطؽ  مؤكدا ارتياح إسرائيؿ لما ي ري 

 ىناؾ مف اقتتاؿ داخمي.
 //لبيان، دبي، 

 
 بيل غيتس يتربع عمى عرش الثراء العالمي 

األميركي األك ر  "مايكروسوفت"يعقى عيؿ غيتس أحد مؤسسي م موعر :  خدمر دنياو -أ ؼ ب  - نيويورؾ
عميوف دوالر  عحسب الت نيؼ ال ديد الذي نلرتو م مر    م   روة مقدرة عػ راء في ال اـ 

 ."فورعس"
 المتحدة. عمى التوالي الذي يكوف فيو عيؿ غيتس أ ر  أ رياء الواليات وىذا ىو ال اـ الػ

عامًا م ددًا مرتعر ال دارة في ت نيؼ أ ر  أ رياء  وفي أيار  مايوو  احتؿ غيتس العالغ مف ال مر 
 ال الـ  متقدمًا عمى المكسيكي مف أ ؿ لعناني كارلوس سميـ.

 اي.ال اـ الما اـ  في مقاعؿ األك ر  راًء ألفيف عميوف دوالر ىذا ال  وتوازي  روة األميركييف الػ
 وي ز  ىذا االزدياد  عحسب الم مر  إلى انت اش األسواؽ المالير وال قارير.

عيركلير "وكما كاف الحاؿ ال اـ المااي  كانت المرتعر ال انير مف ن يب وارف عافيت مدير م موعر 
  وتاله في عميوف منذ ال اـ  عميوف دوالر ارتف ت عم دؿ    م   روة مقدرة ب "ىا اوي

 عميوف دوالر. م   "أوراكؿ"المرتعر ال ال ر الري إليسوف أحد مؤسسي م موعر 
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 عميوف دوالر. مف الت نيؼ م   و اء رئيس عمدير نيويورؾ مايكؿ عمومعرغ في المرتعر الػ
عميونير  منيـ  في حيف عقيت  روة  عميونير وانخفات  روة  وع ورة إ مالير  ازدادت  روة 

 ا.عمى حالي
ور وا  ىـ ع اميوف و مف أ حاب العالييف ولدوا خارج الواليات المتحدة و رالمائفي  و

 ور وا  زءًا مف ال روة وعمموا عمى زيادتيا.  رواتيـ  كما أف 
 //الحياة، لندن، 

 
 المسممين األردن: جيات سيادية تطمب لقاء اإلخوان 

أمس  أف  يات رسمير سيادير طمعت « الحياة»دنير رفي ر لػ كلفت م ادر أر : تامر ال مادي -عماف 
  كعر  ال ماعات الم ارار في العالد  وىو الطمب «اإلخواف المسمميف»قعؿ أياـ لقاء مم ميف عف  ماعر 

 األوؿ مف نوعو منذ عاـ.
رفض عواوح اهلل ال اني  وأكدت الم ادر التي الترطت عدـ اإللارة إلييا  أف ال اىؿ األردني الممؾ ععد

خالؿ ا تماع لم مس السياسات  يرأسو الممؾ وياـ قيادات الدولر السياسير واألمنير وال سكريرو فكرة 
عف المليد السياسي ع دما قدمت لو تو ير نادرة دف ت عات اه الت  يد م  ال ماعر   "اإلخواف"إق اء 

 خ و ًا ع د التطورات األخيرة التي ليدتيا الساحر الم رير.
تو يات تـ تداوليا خالؿ الفترة المااير داخؿ مطعخ القرار  في خ وص  ت الم ادر عف وتحد 

. وأكد التو و األوؿ الذي م متو الحكومر ارورة االنفتاح عمى ال ماعر عمى "اإلخواف"الموقؼ مف  ماعر 
الدولر ىذه رغـ إخفاؽ فرعيا األـ في م ر. ورأ  أ حاب ىذا التو و أف االنفتاح لف يكوف مكمفًا عمى 

 ي انوف ا فًا عامًا  ولف يميموا إلى االلتراط أو الاغط. "اإلخواف"المرة عاعتعار أف 
أما التو و ال اني الذي م مو التيار المحافظ داخؿ الدولر  فاعتعر أف مف غير المقعوؿ االنفتاح عمى 

 اإلسالمييف حاليًا  وأنو يتو ب تح يميـ  مف دوف إعالف حاؿ الحرب.
و و ال الث  وفؽ الم ادر  والذي يم مو التيار الرسمي األك ر تلددًا  دف  خالؿ لقاءات غير م منر لكف الت

نحو إ راءات قاسير اد ال ماعر و مت إلى حد ت ريميا قانونيًا وقاائيًا  وىو تو و رفض  ممر 
 وتف ياًل مف كعار مسؤولي الق ر.

أو أي طرؼ فخر عف الحياة السياسير  "اإلخواف" اهلل قاؿ قعؿ أياـ إنو يرفض إق اء وكاف الممؾ ععد
 في المممكر.« "احتكار المليد السياسي"األردنير  لكنو أكد أنو لف يسمح ألحد عػ

  الذراع السياسير لم ماعر  حمزة من ور  إف ت ريحات " عير ال مؿ اإلسالمي"وقاؿ األميف ال اـ لحزب 
. "عمى مف حاوؿ اإلساءة إلييا خالؿ األلير المااير ت تي رداً "الممؾ األخيرة عف الحركر اإلسالمير 

ال تتحقؽ إال ععر توافؽ وطني  وأف سياسر اللد وال ذب "وأااؼ في ت ريحات أف م محر األردف 
الع ض  لـ يسموو حاوؿ اال طياد في الماء ال كر  واستغالؿ األحداث ". واعتعر أف "والتفرد ال تخدـ أحداً 

نريد حوارًا  ادًا منت ًا تتوافؽ عمى مخر اتو القو  ". وقاؿ "لمحركر اإلسالمير في م ر وسورير  واإلساءة
 ."السياسير  مي يا

ع د أف  منذ كانوف ال اني  ينايرو عاـ  "اإلخواف"وكاف األردف ليد أ واء ملحونر عيف السمطر و
وت ديالت عمى الدستور س ت ال ماعر إلى تنظيـ تظاىرات متالحقر طالعت عإ الحات سياسير واقت ادير 

 مف ل نيا المس ع الحيات الممؾ.
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 //الحياة، لندن، 
 

 لم تتدخل في شؤون الدول العربية "حماس" 54
 موسى أعو مرزوؽ

في الفترة األخيرة عالتدخؿ في اللؤوف الداخمير لم ر ومف قعميا سورير  وىي تيمػر  ديػدة « حماس»اتُّيمت 
انطالقتيػػػا لػػػـ تتػػػدخؿ فػػػي لػػػؤوف الػػػدوؿ ال رعيػػػر  وحتػػػى عنػػػدما تػػػـ  غيػػػر مسػػػعوقر؛ حيػػػث إف الحركػػػر ومنػػػذ

 استدعاؤىا استقواًء في مرات عدة  كاف موقؼ الحركر ال اعت عاالعتذار.
والحركر حينما اتخذت ىذه السياسر وا ت ن ب عينييػا الت ػارب الفمسػطينير مػ  الػدوؿ ال رعيػر؛ حيػث إف 

خميػػػر  كػػػاف اسػػػتدعاء الفمسػػػطيني فييػػػا حااػػػرًا لمتػػػدخؿ  وكانػػػت ال رعيػػػر  وال رعيػػػر الدا -ال ػػػراعات ال رعيػػػر 
ان كاسات ىذا التدخؿ وخيمر عمى الل ب الفمسطيني؛ ففي أزمر الػيمف وسػمطنر عمػاف و عيػر ظفػار تػدخمت 
عػػدد مػػف الف ػػائؿ الفمسػػطينير والقوميػػر فػػي موا يػػر ُعمػػاف  مػػا ان كػػس علػػكؿ معالػػر عمػػى عالقػػر السػػمطنر 

ألمػػر فػػي أزمػػر ليعيػػا وتلػػاد كػػاف ال امػػؿ الفمسػػطيني ىػػو الحااػػر األىػػـ فػػي الحػػرب  عالفمسػػطينييف. وكػػذلؾ ا
وأزمػػػر األردف والف ػػػائؿ الفمسػػػطينير التػػػي عػػػانى منيػػػا الفمسػػػطينيوف حتػػػى يومنػػػا ىػػػذا  كمػػػا تسػػػعب الموقػػػؼ 

 الفمسطيني مف أزمر ال راؽ والكويت عإخراج مئات فالؼ الفمسطينييف مف الكويت..الخ.
 مػػػف السياسػػػات الخاطئػػػر لممنظمػػػات الفمسػػػطينير  مػػػا   منػػػا ن ػػػّر ونتمّسػػػؾ عسياسػػػر عػػػدـ  دفػػػ  الفمسػػػطينيوف

التدخؿ في لؤوف الدوؿ ال رعيػر  ونتمسػؾ أياػًا ع القػات مػ  كػؿ األطػراؼ مػف دوف اسػت ناء  وحينمػا كانػت 
اللػػػ ب  تت ػػػارض ىػػػذه ال القػػػات كّنػػػا نَغمّػػػب الخيػػػار الػػػذي يحمػػػؿ ع ػػػدًا إسػػػتراتي يا ل ػػػالح المقاومػػػر ول ػػػالح

الفمسػػػطيني  عػػػدليؿ عالقاتنػػػا مػػػ  النظػػػاميف ال راقػػػي والسػػػوري رغػػػـ اختالفيمػػػا الكعيػػػر وحرعيمػػػا الم منػػػر عمػػػى 
اإلخػػواف المسػػمميف. عػػؿ أك ػػر مػػف ذلػػؾ؛ نحػػف لػػـ نقعػػؿ فػػي أيػػر لحظػػر أف تكػػوف عالقاتنػػا مػػ  أي طػػرؼ عمػػى 

دة  وعالقتنػػا مػػ  السػػ ودير حسػػاب طػػرؼ فخػػر  فقػػد كانػػت عالقتنػػا مػػ  ال ميوريػػر اإلسػػالمير فػػي إيػػراف  يػػ
والخمػػيج وال ػػراؽ  يػػدة أياػػًا. ألننػػا ععسػػاطر نحتػػاج ال ميػػ   وقاػػير فمسػػطيف قاػػير  ام ػػر. وعمػػى الػػدوؿ 

 ال رعير أف تقّدر مد  ال القر وعمقيا  وعمييـ أياًا أف يتفّيموا سياساتنا وم الح ل عنا.
الداخميػر لمػدوؿ ال رعيػر  خر نػا ألننػا نػرفض  خر نا مف سورير حفاظًا عمى سياستنا ع دـ التدخؿ في اللػؤوف

مػػ  النظػػاـ السػػوري كانػػت عمػػى أحسػػف « حمػػاس»االنحيػػاز ألي طػػرؼ عمػػى حسػػاب الطػػرؼ اآلخػػر. عالقػػر 
حاؿ  وعالقتنا م  مختمؼ أطياؼ الل ب السوري كانت كذلؾ عليادة ال مي    ّنعنا أنفسنا وعنا رنا وأعناء 

ؼ  ون ػحنا  ميػ  األطػراؼ عال مػؿ عمػى إي ػاد حػؿ سياسػي تػوافقي ل عنا مغّعػر التػدّخؿ إلػى  انػب أي طػر 
يكوف قاعدة لمت امؿ  عداًل مف الحؿ األمني وال سكري. ال سيما أف الرئيس األسد في عداير األزمر كاف مقعواًل 

ًر؛ مف كؿ األطػراؼ وقاسػمًا ملػتركًا  وكػاف يمكػف أال تنزلػؽ الػعالد إلػى الحػرب والفتنػر والخػراب والػدمار. عدايػ
طمعػػت السػػمطات السػػورير مػػف حمػػاس تحديػػد موقفيػػا أمػػاًل عانحيػػاٍز متوقػػ  نظػػرًا لحسػػف ال القػػر ومتانتيػػا مػػ  
النظػػػاـ سػػػاعقًا  فكػػػاف قػػػرار الحركػػػر ىػػػو االنحيػػػاز إلػػػى السياسػػػر ال اعتػػػر وخر نػػػا عموقػػػؼ متػػػوازف. وىنػػػا عػػػدأت 

لى حّد المطالعر عتحديد موقؼ الاغوط مف األ دقاء والحمفاء عموقؼ أك ر واوحًا حتى و مت الاغوط إ
وااح م  أو اد النظاـ  وكذلؾ المطالعػر عمقاعمػر الػرئيس األسػد  ودارت حػوارات عػدة مػ  المسػؤوليف حػوؿ 
طعي ػػػر ىػػػذا المقػػػاء والملػػػاركيف فيػػػو  وحاػػػور وسػػػائؿ اإلعػػػالـ  ومػػػاذا سػػػيقاؿ ع ػػػد المقػػػاء  وكػػػاف االخػػػتالؼ 

طعػػاع أننػػا لػػف نتػػدخؿ أو ننحػػاز ألي فريػػؽ  وفػػي النيايػػر تػػـ وااػػحًا؛ ألننػػا كنػػا ن ػػّر أف تخػػرج ال ػػورة واالن
االعتػػذار عػػف لقػػاء األخ أعػػو الوليػػد  خالػػد ملػػ ؿو مػػ  الػػرئيس األسػػد  األمػػر الػػذي كػػاف عػػاماًل حاسػػمًا فػػي 
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المغادرة وانتيػاء االستاػافر. لقػد دف نػا غاليػًا  مػف عػدـ تػدخمنا فػي اللػ ف الػداخمي السػوري  وكػاف الػ مف ىػو 
سورير التي كانت الساحر األىـ عالنسعر لنا. لـ يكف األمر سياًل عمى القيادة وال عمى ال نا ر  خرو نا مف 

إذ لػـ ت ػػد ىنػػاؾ سػػاحر ت مػ  المكتػػب السياسػػي  وكػػاف لػتاتًا قاسػػيًا عمػػى أعنػػاء الحركػر ولكّنػػو عكػػؿ ت كيػػد أقػػؿ 
اؾ الك يػػر مػػف االدعػػاءات اػػررًا مػػف االنحيػػاز والتػػدخؿ فػػي لػػ ف عرعػػي داخمػػي. ع ػػد خرو نػػا الحظنػػا أف ىنػػ

حػػػوؿ ملػػػاركتنا فػػػي القتػػػاؿ اػػػد الحكومػػػر وال ػػػيش  وىػػػو اّدعػػػاء كػػػاذب  لػػػـ يخػػػُؿ مػػػف استلػػػيادات اػػػ يفر 
ألطراؼ عػدّة  ولكػف ال ميػ  ي مػـ أننػا لػـ نلػترؾ أو نغّيػر موقفنػا مػف أف الحػؿ السياسػي ىػو المخػرج  والحػؿ 

 األمني وال سكري ىو الخراب والدمار.
أعػػواـ المااػػير لػػـ نسػػئ ألحػػد وكنػػا ومازلنػػا نقػػؼ نفػػس الموقػػؼ مػػ  اللػػ ب السػػوري فػػي  وعمػػى مػػد  ال ال ػػر

محنتػػو رافاػػيف عمميػػات القتػػؿ ال مػػاعي والتي يػػر القسػػري  ودعونػػا األلػػقاء ال ػػرب لتحمػػؿ مسػػؤولياتيـ أمػػاـ 
 قتؿ ىؤالء األعرياء  ونحف ال نممؾ إال الكممر والموقؼ والدعاء وىذا ما ف مناه واهلل يليد.

للػػػ ف الم ػػػري: م ػػػر عالنسػػػعر لنػػػا ليسػػػت كػػػ ي عمػػػد؛ فيػػػي تحتاػػػف الك يػػػر مػػػف الفمسػػػطينييف  وىػػػي م عػػػر ا
لى قطاع غزة  وىي أكعر عمد عرعي احتاػف القاػير الفمسػطينير  وكػاف محػور التحػرؾ  لمالييف فخريف مف وا 

 ال رعي ومركز التو و االستراتي ي.
انػت وااػحر منػذ عػدء ال القػر  فقػد طمػب منػا سػاعقًا وحماس في سياستيا ع دـ التػدخؿ فػي اللػ ف الم ػري ك

الػػوزير عمػػر سػػميماف عػػدـ المقػػاء عػػاإلخواف المسػػمميف رغػػـ حر ػػنا عمػػى ذلػػؾ  فمػػـ نمتػػؽ عيػػـ وكنػػا نقاعػػؿ كػػؿ 
الفمسػػطيني  -األطػػراؼ عاسػػت ناء اإلخػػواف. قامػػت حممػػر لػػديدة الوطػػ ة عمينػػا عمػػى أ ػػر الخػػالؼ الفمسػػطيني 

فح وم  ذلؾ لـ ت عت أف ىناؾ حالر واحدة أخط  فييا أعنػاء الحركػر أو أعنػاء وعسعب الح ار وعسعب م عر ر 
قطػػػاع غػػػزة فػػػي حػػػؽ م ػػػر  رغػػػـ أف الريػػػاح الم ػػػرير الرسػػػمير كانػػػت غيػػػر مرتاحػػػر لمػػػا أفرزتػػػو االنتخاعػػػات 
األخيػػرة فػػي فمسػػطيف. لكػػف ومنػػذ فػػوز اإلخػػواف فػػي م ػػر عالرئاسػػر الػػتدت الي مػػر اإلعالميػػر عمػػى حمػػاس  

المستيدؼ اإلخواف وكؿ مف لو  مر عيـ  ولكف كنا األك ر ت  رًا أو استيدافًا  عخا ر أف ىناؾ  حيح كاف 
 ملاكؿ في سيناء وأخر  عسعب ح ار غزة ما زاد مف مساحر الي ـو واألكاذيب واالفتراءات.

ر ينػػػاي 19اعتػػػدأت حكايػػػر اتيػػػاـ حمػػػاس عتف يػػػر كنيسػػػر القديسػػػيف و عػػػت عػػػراءة الحركػػػر  وكػػػذلؾ عقتػػػؿ  ػػػوار 
وتسػػريعات المكالمػػات المفعركػػر  وقاػػير اقتحػػاـ السػػ وف  التػػي حققػػت فييػػا ل نػػر تق ػػي الحقػػائؽ ولػػـ تػػذكر 
كممر واحػدة عػف حمػاس سػو  ىتػاؼ ع ػض العػدو ليػا أمػاـ سػ ف وادي النطػروف الػذي لػيس فيػو أي ا نعػي  

لتػػي لػػكميا الم مػػس وفػػؽ لػػيادة الػػدكتور سػػ يد محمػػد ععػػد الغفػػار الػػواردة فػػي تقريػػر ل نػػر تق ػػي الحقػػائؽ ا
ال سكري. اتيمت حماس عقتؿ ال نود في رفح والليخ زويد   ـ ألقوا القعض عمى القاتػؿ وفػؽ عيانػات ال ػيش 
الم ػري ووزارة الداخميػػر. حاد ػر االعتػػداء عمػػى المستلػار الزنػػد واتيػػاـ خمسػر لػػعاب عػػ نيـ مػف حمػػاس وع ػػد 

م ريًا مف أ ؿ فمسطيني وليس لو انتمػاء سياسػي. ذلؾ تعيف كذب االدعاء وأنيـ م ريوف إال واحدًا  كاف 
السع ر المرّحموف مف مطار القاىرة واتياميـ واتياـ حمػاس عحمػؿ خػرائط و ػور ألمػاكف اسػتراتي ير  ػـ تعػّيف 

عن ػر لحمايػر د.  000;عن ػر ومػرة  300غير ذلؾ  وتـ تسفيرىـ إلى غّزة. االّدعاء عإرساؿ الكتائب مرة 
ـ غاب الخعر النتفاء األ ر  ولـ يو د عن ر واحد مف كتائػب القسػاـ فػي م ػر  مرسي وق ر االتحادير   

ولـ يلاىد أحػد ىػذه اآلالؼ.! فتنػر الخ ػوص والكاتدرائيػر عال عاسػير واتيػاـ حمػاس وكتائػب القسػاـ   ػـ يقػدـ 
لممحاكمػػر غيػػرىـ ممػػف تسػػعب ف ػػاًل فػػي الحػػادث  ػػـ سػػكت ال ػػحافي الػػذي أطمػػؽ اإللػػاعر.! خطػػؼ ال نػػود 

ع ر  سرعاف مػا اتيػـ الخعػراء ال سػكريوف حمػاس عاختطػافيـ  وتعػّيف ع ػد إطػالؽ سػراحيـ غيػر ذلػؾ. ومػف الس
النماذج التي تداولتيا ال حؼ ووسػائؿ اإلعػالـ الم ػرير المسػموعر والمرئيػر ق ػر الفمسػطينييف األرع ػر مػف 
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نػو تػـ إلقػاء عائمر ح اج وعياد وادعاء انيـ مف حماس و ـ إلقاء القعض عمييـ وعحوزتيـ سال ح ومتف رات وا 
القػػعض عمػػييـ فػػي المقطػػـ عمقػػر  ماعػػر اإلخػػواف المسػػمميف  وتعػػّيف كػػذب كػػؿ ذلػػؾ. اّدعػػوا كػػذلؾ أف حػػراس 
المرلػػد عنػػد ظيػػوره فػػي ميػػداف راع ػػر كػػانوا فمسػػطينييف  وسػػّموا  ال ػػر مػػنيـ عمػػى أنيػػـ مػػف كتائػػب القسػػاـ وتػػـ 

ذلؾ أف األسػماء المػذكورة ع اػيا لػـ يػدخؿ م ػر إطالقػًا القعض عمى المرلد ولـ يكف م و احد  وتعيف ع د 
وأحدىـ مّر ععر م ر متو يًا لم مػرة. اتيػـ الػع ض كتائػب القسػاـ عحمايػر راع ػر واعػتالء ال مػارات  وزعمػوا 
و ود فمسطينييف ك ر في االعت اـ  ولـ ي تقؿ ولـ يتيـ أي فمسطيني عواػًا عػف كونػو مػف كتائػب القسػاـ  

مقولػػر اختعػػاء « الخعػػراء األمنيػػيف واإلسػػتراتي ييف»اخميػػر نفسػػو ع ػػد فػػض راع ػػر. رّدد ع ػػض وعلػػيادة وزيػػر الد
قادة اإلخواف م ؿ محمود عزت وأسامر ياسيف وع اـ ال رياف والعمتا ي في غزة  وتعيف عند اعتقاؿ ع ايـ 

ؾ أي اتيػاـ كذب الروايػر وسػخفيا. وال عػد ىنػا مػف تسػ يؿ ع ػض المالحظػات حػوؿ االتيامػات؛ فمػـ يكػف ىنػا
مو ود في أك ر مف  حيفتيف  ودائمًا يكوف الم در غير رسمي  عؿ إف م ظـ الت ريحات الرسمير خاليػر 
مػف االتيامػػات  ولػػـ ُي تقػػؿ أي فػػرد ينتمػي إلػػى كتائػػب القسػػاـ فػػي م ػر  ولػػـ يقػػّدـ أي فمسػػطيني عمػػى خمفيػػر 

يػػؿ  وكػػؿ مػػف تػػـ اعتقػػاليـ مػػف الفمسػػطينييف إ راميػػر لمقاػػاء  عػػؿ إف النائػػب ال ػػاـ لػػـ يػػتيـ أحػػدًا مػػف ىػػذا القع
ادعػاءاتيـ « الخعػراء»تحت عنػد االلػتعاه أطمػؽ سػراحيـ أو تػـ تػرحيميـ. إذف فكػؿ االتيامػات التػي عنػى عمييػا 

عػػ ف حمػػاس تتػػدخؿ فػػي لػػؤوف م ػػر الداخميػػر  ىػػي محػػض افتػػراءات ومػػردود عمييػػا عالػػدالئؿ التػػي ذكرتيػػا 
ع ػدـ التػدخؿ فػي لػؤوف أيػر دولػر عرعيػر  وىػذه السياسػر دف نػا  منيػا  أعاله. وأكػّرر أف سياسػر حمػاس  اعتػر 

 ألننا ن مـ  ّيدًا أف كمفر الحياد تعقى أقؿ عك ير مف كمفر التدخؿ في اللؤوف الداخمير لمدوؿ.
 28/9/1023، الحياة، لندن
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يف م ػر وحمػاس.. المػؤتمر ال ػحفي لم قيػد أحمػد محمػد عمػي  كػاف عمى نحو متسػارع  تتػرد  ال القػات عػ

عم اعػػػر الئحػػػر اتيػػػاـ لمحركػػػر  ت ػػػدر عػػػف ال ػػػيش  ع ػػػد أف  ػػػدرت لػػػوائح لػػػعيير ليػػػا عػػػف  يػػػات سياسػػػير 
عالميػػػر م ػػػرير عديػػػدة.. والمؤسػػػؼ أف ردة ف ػػػؿ حمػػػاس كمػػػا تعػػػدت فػػػي المػػػؤتمر ال ػػػحفي لمنػػػاطؽ عاسػػػـ  وا 

 سػكرير "المفا ئػر" التػي نظمتيػا كتائػب القسػاـ  قػد عّمقػت األزمػر عػدؿ أف حكومتيا أو ععػر االست رااػات ال
 تساعد عمى احتوائيا و"حمحمتيا".

النظػػاـ الم ػػري ال ديػػد يػػتيـ حمػػاس عػػالتورط ميػػدانيًا فػػي اسػػتيداؼ ال ػػيش ومسػػاندة إخػػواف م ػػر وتػػدريب 
خوانيػػر  وىػػذا مػػا تنفيػػو الحركػػر  ممػػر وتف ػػياًل  ول قػػد ات ػػؿ األخ إسػػماعيؿ ىنّيػػر وتسػػميح عنا ػػر  ياديػػر وا 

عكاتب ىذه السطور  ليؤكد عراءة الحركر مف االتيامات الم رير  لكف "التػورط السياسػي واإلعالمػي" لمحركػر 
في اللؤوف الم ػرير الداخميػر  ياػ ؼ موقػؼ حمػاس  وُي قّػد ميمػر الوسػطاء وأ ػحاب المسػاعي الحميػدة  

 متدخؿ في اللؤوف الم رير الداخمير.وال يحمؿ الم رييف عمى ت ديؽ نفييا المتكرر ل
لقػػػد تعنػػػت حمػػػاس "الروايػػػر اإلخوانيػػػر" عحػػػذافيرىا لمػػػا  ػػػر  وي ػػػري فػػػي م ػػػر  ولػػػّنت أ يزتيػػػا اإلعالميػػػر 
وال حفير  وال تزاؿ  ى ومًا عنيفًا عمى النظاـ ال ديد  االنقالبو  ودعمت "اللرعير" و"مرسي" وكرست ُ ػّؿ 

اف م ر ورئيسيا الم زوؿ  ما ُعّد تدخاًل سافرًا في اللػ ف الم ػري  ساعات ع يا و فحاتيا لمدفاع عف إخو 
ال يقؿ أىمير  خطورةو عف التػدخؿ األمنػي أو التػورط فػي التػدريب والتسػميح  وعػات  ػ عًا عمػى كػؿ حػريص 
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الحمسػػاوير  إقنػػاع ال انػػب الم ػػري  عاػػرورة تػػوخي الحػػذر قعػػؿ إطػػالؽ ال نػػاف  –عمػػى ال القػػات الم ػػرير 
 مات الذي ال ينقط  اد حماس وحكومتيا.لسيؿ االتيا

لقد اقترحػت عمػى األخ "أعػو ال عػد"  اػعط األداء اإلعالمػي لمحركػر حيػاؿ األزمػر الم ػرير  واعتمػاد سياسػير 
عقاء ال واطػؼ الخا ػر التػي تحػتفظ عيػا الحركػر حيػاؿ "ال ماعػر األـ" فػي  عالميًا  وا  الن ي عالنفس  سياسيًا وا 

ة تغميب م محر ال ماعر الوطنير الفمسطينير عمى م محر "ال ماعػر اإلخوانيػر"  ال دور  انطالقًا مف قاعد
أو مف عاب عراغماتي  انطالقًا مف الحرص عمى م محر حماس حكومر وحركػر فػي المقػاـ األوؿ واألخيػر.. 

ذ أعد  رئيس حكومر غزة تفيمًا القتراحنا  عؿ ووعد عال مؿ فػي ىػذا االت ػاه  لػـ ن ػد لػيئًا ف ميػًا  قػد تغييػر  وا 
ف كانت حدة المي ر قد تعدلت ع ورة طفيفر مؤخرًا  ومؤخرًا  دًا.  وا 

وال أدري فػػػي الحقيقػػػر أيػػػر م ػػػمحر يمكػػػف لحمػػػاس أف ت نييػػػا مػػػف وراء "االست رااػػػات ال سػػػكرير" المد  ػػػر 
عإلػػػػارات "راع ػػػػر" و ػػػػور مرسػػػػي ولػػػػ ارات ال ماعػػػػر فػػػػي م ػػػػر  وكيػػػػؼ يمكػػػػف ألحػػػػد أف يفيػػػػـ  أف ىػػػػذه 

ال أدري فػػي الحقيقػػر مػػف ىػػـ  ػػاحب … مو يػػر اػػد إسػػرائيؿ  ولػػيس اػػد ال ػػيش الم ػػري االست رااػػات 
الـ ييدؼ وما الذي يتوق  أف يحققو عيذه ال رااات واالست رااات التي ال تقدـ  الرأي  القرارو عف ؿ ذلؾ  وا 

 يػػػر كمػػػا أننػػػي وغيػػػري مػػػف المػػػراقعيف  عتنػػػا نخلػػػى أف تكػػػوف "رسػػػالر" ىػػػذه االست رااػػػات  مو … وال تػػػؤخر 
لمػػداخؿ الفمسػػطيني  وتحديػػدًا ألىػػؿ القطػػاع وقػػواه السياسػػير الم اراػػر لحكػػـ حمػػاس وحكومتيػػا  تحػػت اػػغط 
الخلير مف "تمرد غزة" أو إعادة إنتاج السيناريو الم ري في القطػاع المحا ػر  م ػؿ ىػذا التقػدير إف  ػح  

 يحمؿ في طياتو أوخـ ال واقب وأسوأ التوق ات.
ى أف عيد الحركر ورقر لف تستطي  م ر أف تت اىػؿ أىميتيػا  وأنيػا كفيمػر عػدف   مر في حماس مف ي تقد عم

القػػاىرة لمت امػػؿ مػػ  "األمػػر الواقػػ " فػػي غػػزة  كيفمػػا كػػاف  وأعنػػي عيػػا ورقػػر التمػػويح عفػػتح  عيػػر مػػ  إسػػرائيؿ  
حراج م ر ووا يا في أايؽ الزوايا.. م ؿ ىذه المقارعر  أقرب ما تكوف إلى "المقامرة"  وىػي  سػالح ذو وا 

حديف  أخلى أف الحد الذي سي يب حماس منو  ألد مااًء مف الحد الذي قد ي رح م ػر أو يحر يػا أو 
سقاطيا  قعؿ أف تتمكف الحركػر  يخدليا  سيما عو ود محور عرعي فاعؿ  ال يخفي رغعتو في عزؿ الحركر وا 

ف كػػاف لم ػػؿ تمػػؾ ال القػػات أف مػػف تػػرميـ عالقاتيػػا مػػ  مػػا كػػاف ي ػػرؼ عػػػ"محور المقاومػػر والممان ػػر"  ىػػذا إ
 تترمـ.

و مػػر فػػي حمػػاس مػػف يػػر  أف حػػرب ال ػػيش والمخػػاعرات الم ػػرير اػػد اإلرىػػاب فػػي سػػيناء  سػػتممي عمػػى 
النظاـ الم ػري ال ديػد  مػد يػد الت ػاوف مػ  حمػاس  لػاء أـ أعػى  وىنػا أياػًا يمكػف القػوؿ أف ىػذه المقارعػر  

تطي  أف تخنػؽ قطػاع غػزة  وسػط تفيػـ قطاعػات واسػ ر مػف تنطوي عمى قدٍر كعيٍر مف "المقامرة"  فم ر تس
الل ب الم ري  وفي أسوأ الحػاالت  م ػر تسػتطي  أف تخنػؽ حمػاس فػي غػزة  وع قػؿ قػدر مػف االعتػراض 
ال رعي الرسمي والل عي  عؿ ورعما  عػدعـ عرعػي رسػمي واسػ   وتفيػـ ي ػؿ حػد التواطػؤ  مػف قعػؿ قطاعػات 

كُف لحمػاس "الػود" و"ال طػؼ" المػذاف كانػت تكنيمػا ليػا قعػؿ التحػوالت الكعػر  مف الرأي ال اـ ال رعي  لـ ت د تُ 
 في مواقؼ حماس ومواق يا وتحالفاتيا.

عمػػى أيػػر حػػاؿ  كّنػػا نظػػف أف حمػػاس  سػػتيرع إلػػى إ ػػالح ذات العػػيف مػػ  م ػػر  ومػػف موقػػ  أنيػػا  ػػاحعر 
… ي ع امر وأىؿ غزة عخا ر الم محر األولى في ذلؾ  دع عنؾ الم محر الوطنير ال ميا لمل ب الفمسطين

وكنا نظف  أف حماس ست ند كؿ مف عمقدوره أف يقوؿ كممر طيعر أو يتقدـ عمس ى حميد لد  القاىرة لتفػادي 
لكننػػا لػػـ نػػر قيػػادة الحركػػر تعػػذؿ م ػػؿ ىػػذا ال يػػد  أقمػػو عمػػى حػػد عممنػػا وعمػػـ … االنػػزالؽ فػػي فتػػوف الياويػػر 
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لػػؾ  رأينػػا إ ػػرارًا عمػػى تعنػػي "األ نػػدة اإلخوانيػػر"  ومقػػامرة وعػػدؿ ذ… الم ػػادر الم ػػرير التػػي نتحػػدث إلييػػا 
 عم محر حماس و"الم محر الوطنير الفمسطينير" األعـ واأللمؿ.

ال يكفي أف تتيـ حماس فموؿ النظاـ الساعؽ عاستيدافيا  وال يت ػيف عمييػا أف تسػتمرئ الروايػر اإلخوانيػر التػي 
ؼ حكػـ مرسػي والمرلػد  وأف "اللػرعير" عائػدة ال محالػر  ما زالت تؤكد أف غالعيػر اللػ ب الم ػري يقػؼ خمػ

وأف مرسػػػي سػػػينطمؽ لممػػػرة ال انيػػػر مػػػف السػػػ ف إلػػػى الق ػػػر ال ميػػػوري.. ال ػػػورة عاتػػػت اليػػػوـ أك ػػػر ت قيػػػدًا  
 والرىانات القديمر لـ ي عت  حر أي منيا  والمكاعرة ىي أق ر طرؽ "المقامرة".

رؾ واسػ  عات ػاه م ػر  وت نيػد الحمفػاء واأل ػدقاء إل ػالء الوقت لـ يفت ع د  عمى قياـ حماس عإطالؽ تح
ال ػػػورة وتعديػػػد المخػػػاوؼ واللػػػكوؾ وتواػػػيح الموقػػػؼ.. الوقػػػت لػػػـ يفػػػت ع ػػػد  لم ال ػػػات تعػػػدأ عالم ػػػالحر 
الوطنيػػػر الفمسػػػطينير وال تنتيػػػي عتطعيػػػ  ال القػػػات مػػػ  م ػػػر  أقمػػػو لرفػػػ  الح ػػػار عػػػف غػػػزة  وفػػػتح الم ػػػاعر 

عػػػاـ م ػػػري  غيػػػر مت ػػػاطؼ مػػػ  األنفػػػاؽ وت ػػػارة التيريػػػب  دع عنػػػؾ "تيريػػػب"  اللػػػرعير  ع ػػػد أف تولّػػػد رأي
 عنا ر القوة واالقتدار ال سكرير.

و مر مؤلرات مقمقر يمكف لممراقب أف يت قعيا  خ و ًا حيف يت ؿ األمر ععليات اتخاذ القرار فػي حمػاس  
 دت أسػماء وو ػوه محسػوعر ع د أف غاعػت أسػماء كعيػرة عػف "السػم " و"الع ػر" منػذ عػد ألػير  وع ػد أف  ػ

عمػػى التيػػار األك ػػر راديكاليػػر فػػي الحركػػر.. والخال ػػر أف إدارة أزمػػر ال القػػات الحمسػػاوير الم ػػرير  تػػدف نا 
 اليوـ  م مما تدف  ك يريف غيرنا  لمسؤاؿ عمف يتخذ القرار في حماس  وكيؼ ُيتخذ ىذا القرار.
 27/9/1023، وكالة سما اإلخبارية

 
 في كارثة "إسرائيل"شت " لعاأوسمولوال " 56

 دوؼ فايسغالس
مػػػرت الػػػذكر  السػػػنوير ال لػػػروف التفػػػاؽ اوسػػػمو دوف نقػػػاش عػػػاـ حقيقػػػي. ويعػػػدو اياػػػا أف ميندسػػػي االتفػػػاؽ 
وأولئػػؾ الػػذيف ي رفػػوف أىميتػػو ُيقممػػوف مػػف ذكػػره حػػذرًا مػػف سػػم تو السػػيئر. إف التفاقػػات اوسػػمو  وانػػب  وىريػػر 

"خطػػر التقسػػيـ" عالف ػػؿ واعتػػراؼ فمسػػطيني عدولػػر اسػػرائيؿ فػػي حػػدود ك يػػرة تسػػتحؽ الػػذكر  منيػػا الغػػاء حػػدود 
. لكنني ال أريد أف أتناوؿ ىذه االمور عؿ أريد أف أتناوؿ سؤااًل عمميًا وىو: أيف كانت سػتو د اسػرائيؿ ;:=8

 دوف اتفاقات اوسمو؟.
أك ػػػػر السػػػػكاف إف خال ػػػػر اتفاقػػػػات اوسػػػػمو وعػػػػاريس ىػػػػي إنلػػػػاء ادارة فمسػػػػطينير مسػػػػتقمر تلػػػػعو دولػػػػر تحكػػػػـ 

الفمسطينييف فػي منػاطؽ "ييػودا" و"السػامرة" وانلػاء عالقػات اقت ػادير واداريػر مػ  إسػرائيؿ. وتحممػت السػمطر 
الفمسطينير مسؤولير مطمقر عف ادارة الحياة المدنير في المناطؽ التي تخا  لسمطتيا  عما فييا نحو مميػوني 

وال حر والترعير واالقت ػاد والنقػؿ ال ػاـ واالت ػاالت  فمسطينيو: االعماؿ اللرطير واألمف الداخمي والقااء
وتطوير العنى التحتير والعناء والتزويد عالماء والكيرعاء وغير ذلؾ. ومف ال  ب عمى السمطر منذ أف ُأسست 
أف تؤدي عمميا  فال يو د لدييا ماؿ: فاالقت اد غير متطور عقدر كاؼ؛ و عاير الارائب قميمر و زئير  وال 

ادات مف م ادر ذاتير اخر   ويغمب م  كؿ ذلؾ االسراؼ وعدـ الن اعر. ف  عحت النتي ػر ع ػزا تو د إير 
 أخذ يتراكـ عمقادير اخمر  فموال الدعـ المالي مف دوؿ ال الـ النيارت السمطر الفمسطينير.

 د "اوسػمو" وقد التيت ىذه االزمر نفوس "رافاي اوسمو". فقد فكروا في سريرتيـ أف ارادتيـ قد تمت: فال تو 
وال سػمطر فمسػطينير  ودولػر اسػػرائيؿ تُػدير ع ػورة معالػػرة حيػاة الفمسػطينييف فػػي "ييػودا" و"السػامرة". واسػػرائيؿ 
تست مؿ علرات اآلالؼ مف ال ماؿ الفمسطينييف الذيف ي مموف في الحياة ال امر  وتست مؿ مػدارس وعيػادات 
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تمد أناعيػب مػاء وخطػوط كيرعػاء وات ػاالت؛ وتقػيـ طعير ومستلفيات ومراكز لرطر وس ونا؛ وُت عد لوارع و 
 ا يزة مساعدة ورفاه. ويطارد ر اؿ لرطر اسرائيؿ ل و ا في ق عات مخيمات الال ئيف.

وكيؼ تف ؿ اسرائيؿ ذلؾ؟ مف أيف ت تي الحكومر عاألمواؿ وعالقوة العلػرير المطموعػر إلدارة حيػاة نحػو مميػوني 
لػى خػدمات حكوميػر انساف فخريف؟ وليسوا "م رد" أناس عؿ  ىـ سػكاف "اػ فاء"  يحتػا وف الػى دعػـ كعيػر وا 

ف قدرة إسرائيؿ عمى أف ت عي ارائب مػف الفمسػطينييف تقتػرب مػف  م ززة  لكنيـ ال يستطي وف دف   منيا. وا 
 ال فر؛ فكؿ ليء سيدف و مواطنو اسرائيؿ وعمى حساب فقراء اسرائيؿ.

ي منحتيا دوؿ ال الـ لمسمطر الفمسطينير وعّدلت ميزانيتيا وستتوقؼ اياا القروض واليعات عمعالغ اخمر الت
ال امػػػر ألنػػػو ي ػػػ ب أف نفتػػػرض أف توافػػػؽ الػػػدوؿ المانحػػػر عمػػػى النفقػػػر عمػػػى االحػػػتالؿ االسػػػرائيمي معالػػػرة. 
فسػػتكوف كمفػػر ادارة حيػػاة الفمسػػطينييف فػػي "المنػػاطؽ" عحسػػب الميزانيػػر االسػػرائيمير نفقػػر "خال ػػر"  أي نفقػػر ال 

  انعيا أي دخؿ  وستكوف ىذه كار ر عمى إسرائيؿ.يو د الى 
ينعغػي أال ناػؿ فػي األوىػاـ: إف ايػاـ مػا قعػؿ "اوسػػمو" حينمػا كانػت اسػرائيؿ تكتفػي عػادارة قميمػر وأساسػير فقػػط 
لمحيػػاة المدنيػػر فػػي "ييػػودا" و"السػػامرة" قػػد انقاػػت. وسػػيراقب ال ػػالـ كمػػو اآلف مػػت يـ الو ػػو مػػا تف مػػو اسػػرائيؿ 

ب الى اسرائيؿ أف ُتدير "المنػاطؽ" ادارة تاػمف "لػروط عػيش مناسػعر" لمسػكاف  وسػت د نفسػيا ىناؾ. وسُيطم
ُمرغمر عمى أف تفي عكؿ ما أخمّػت عػو السػمطر الفمسػطينير. إف تق ػيرات السػمطر الفمسػطينير فػي إدارة الحيػاة 

ا نقػض لقواعػد القػانوف ىي مس لر فمسطينير داخمير. وتق ػيرات اسػرائيؿ االداريػر فػي "المنػاطؽ" سػُت رؼ ع نيػ
الػػدولي  أو كمػػا قػػاؿ لػػي خعيػػر قريػػب مػػف ىػػذا اللػػ ف: "سػػتكوف كػػؿ حفػػرة فػػي لػػارع مواػػوعا لم نػػر تحقيػػؽ 

 دولير".
إف  ػػػيغر "اوسػػػمو ُت نػػػب" اسػػػرائيؿ ال ػػػبء االقت ػػػادي الفظيػػػ  المقػػػروف عالسػػػيطرة عمػػػى حيػػػاة الفمسػػػطينييف 

ال الـ في كؿ ما يت مؽ عػ "ييودا" و"السامرة". فػ "اوسمو" اليومير  وىي سيطرة قد تزيد في حدة االزمر م  دوؿ 
 مف ىذا ال انب عمى األقؿ ىي ن اح عظيـ.

 27/9/1023، "يديعوت"
 28/9/1023، األيام، رام اهلل
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 تسفي عرئيؿ
ل ػػميب االحمػر الزالػػر األلغػػاـ  تػـ االتفػػاؽ عمػػى معػادرة معاركػػر فػػي االسػعوع المااػػي عػػيف السػمطر االردنيػػر وا

لػاعا سػوريا مػف ال ئػي الحػرب تػدريعا وارلػادا فػي إزالػر األلغػاـ والقػذائؼ والقناعػؿ غيػر المنف ػرة  89فسيتمقى 
ألػػػػؼ ال ػػػػئ فخػػػػريف  10وسػػػػائر المػػػػواد المتف ػػػػرة. وسػػػػي مؿ ىػػػػؤالء الال ئػػػػوف ع ػػػػد ذلػػػػؾ مرلػػػػديف لنحػػػػو مػػػػف 

النلاط الخطير فػي المػدف والقػر  التػي ىرعػوا منيػا عنػدما سيتطوعوف لمح وؿ عمى إعداد وي مموف في ىذا 
 سي ودوف الى عيوتيـ في سورير.

عيد أف ىذه المعادرة تعدو ساعقر ألوانيا ليئا ما ألنػو ال أحػد فػي االردف أو فػي سػورير يسػتطي  أف يقػوؿ متػى 
يػػدات الي ػػـو عمػػى سػػي ود الال ئػػوف الػػى وطػػنيـ لتطعيػػؽ إعػػدادىـ. إف مػػواطني االردف قمقػػوف اآلف مػػف تيد

سػػورير  رغػػـ االتفػػاؽ عػػيف سػػورير وروسػػيا عمػػى الرقاعػػر عمػػى المػػواد القتاليػػر الكيميائيػػر والقاػػاء عمييػػا. وعمػػى 
حسب تقارير إخعارير في وسائؿ االعالـ االردنير  ىرب مواطنوف اردنيوف ك يروف يسػكنوف فػي مػدف الحػدود 

تػرد سػورير عق ػؼ االرض االردنيػر  عػؿ أف تسػت مؿ  اللمالير الى مدف في لػرؽ الدولػر و نوعيػا  خلػير أف
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لمػػاذا ال تسػػاعدنا الحكومػػر فتػػوزع عمػػى المػػواطنيف أقن ػػر واقيػػر كمػػا ‘سػػالحا كيميائيػػا فػػي المنػػاطؽ الحدوديػػر. 
   قاؿ مواطف اردني في غاب في حديث الى  حافي.’تف ؿ حكومر اسرائيؿ؟

لػػياد أف االردف لػػف تكػػوف قاعػػدة انطػػالؽ ل مميػػات ي مػػف الممػػؾ ععػػد اهلل ووزراء فػػي حكومتػػو عمػػى رؤوس األ
عسكرير مو ير عمى سورير  لكف الو ود ال سكري االمريكي في المممكر ون ب عطاريات  واريخ عاتريوت 
ي  ؿ المواطنيف يلكوف في  دير ىذه الت ريحات. إف عسكرييف امريكييف ُي دوف منذ ألير طويمر مقػاتميف 

عاػ ر أسػاعي  تػـ فػي عمػاف لقػاء عػيف رؤسػاء أركػاف  يػوش الػدوؿ الم ػاورة مف ال يش السوري الحر  وقعػؿ 
لالردف  وت تاز قوافؿ سالح عنفقر س ودير الحدود الى سورير عف طريؽ االردف أو تػ تي معالػرة الػى االردف 

  تلػتغؿ ’ووؿ ستريت  ورناؿ‘مف كرواتيا في طائرات سالح ال و االردني. وعمى حسب تقرير في  حيفر 
خعارات االردنير والس ودير عاعداد قوات سورير ىدفيا إسقاط نظاـ االسد. فػاذا تػـ ا ػراء عسػكري مو ػو االست

 عمى سورير فيتوق  أف تكوف االردف واحدة مف نقاط االست داد الميمر لو.
كاف الممؾ ععد اهلل أوؿ زعيـ عرعي دعا علار االسد الى التنحي عف كرسيو  وىذا ت ػريح حػاوؿ أف ُيخفػؼ 

 ػػػو ع ػػػد ذلػػػؾو. لكػػػف رغػػػـ الت ػػػاوف الو يػػػؽ الػػػذي ُي ريػػػو مػػػ  السػػػ ودير التػػػي تحػػػث عمػػػى عمميػػػر عسػػػكرير  وق
واسػػت داده لمت ػػاوف مػػ  االدارة االمريكيػػػر  يعػػدو أف خلػػيتو الكعػػػر  ىػػي مػػف سػػػيطرة منظمػػات اسػػالمير عمػػػى 

ف االردف عالقيػاس سورير ع د سقوط االسد. إف خوفو ال يختمػؼ فػي الحقيقػر عػف خػوؼ اسػرائيؿ أو تركيػا  لكػ
إلييما محدودة القدرة مف ال يتيف ال سكرير والسياسير عمى الرد عمى تطور خطيػر كيػذا. وفػي داخػؿ االردف 
يوا ػػو الممػػؾ م موعػػات اسػػالمير أكعرىػػا االخػػواف المسػػمموف االردنيػػوف الػػذيف قػػد ُيقمػػدوف نلػػاط نظػػرائيـ فػػي 

فػػي االردف والسػػمطر  ولػػـ يحظػػر القػػانوف عمػػؿ م ػػر. وعمػػى نحػػو عػػاـ سػػادت عالقػػات ت ػػاوف عػػيف االخػػواف 
حػػركتيـ كمػػا حػػدث فػػي م ػػر. وحينمػػا تػػولى االخػػواف المسػػمموف الحكػػـ فػػي م ػػر وافػػؽ الممػػؾ عاػػغط مػػف 
االخواف المسمميف االردنييف ووساطر حاكـ قطر عمى تحسيف عالقاتو العاردة عحماس  عؿ إنو التقى م  خالد 

 مل ؿ ألوؿ مرة.
تحت أنؼ الممؾ تيديد فخر ال يمكف الى اآلف تقدير قوتو. فقد ىرب أك ر مف ن ؼ وفي الوقت نفسو ينل  

ألفػا فػي مخػيـ الال ئػيف  0;8مميوف ال ئ سوري الى المممكر منذ نلب التمرد في سورير. ويسكف نحػو مػف 
حركػػات الزعتػػري ووزع العػػاقوف فػػي المػػدف والقػػر  االردنيػػر. وال يسػػتطي  أحػػد أف يقػػوؿ عيقػػيف كػػـ مػػنيـ يؤيػػد ال

 االسالمير وكـ منيـ نلطاء مف االخواف المسمميف في سورير.
في المئر مف عدد سػكاف المممكػر كمػو  قػد يزيػد ويعمػغ  =إف عدد الال ئيف السورييف الذي يعمغ اآلف نحوا مف 

في المئر كمما استمرت الحرب. فاذا سيطرت القوات االسالمير في سورير عمى أ زاء كعيرة مف  10نحوا مف 
ليػػـ لتطعيػػػؽ ’ فرعػػاً ‘عالد  أو أ ػػعحت  ػػزًء مػػف السػػمطر التاليػػر  فقػػػد ي ػػعح ال ئػػوف ك يػػروف فػػي االردف الػػ

طموحيـ االيديولو ي  وأف يحاولوا م  االخواف المسػمميف فػي االردف إسػقاط حكػـ الممػؾ. ال أحػد فػي االردف 
ر تتػاع  المػزاج ال ػاـ والنلػاط يتحدث عمنا عف ىذا الخطر  لكف م ادر اردنير تقوؿ إف االستخعارات االردنيػ

 الديني داخؿ مخيمات الال ئيف عغرض الت رؼ عمى مراكز م ارار في المستقعؿ.
إف االردف مسػػ وف عسػػعب ذلػػؾ فػػػي م اػػمر اسػػتراتي ير ُت راػػػو لخيػػاريف سػػيئيف: اذا سػػػقط االسػػد فقػػد ت ػػػد 

االسػػد فقػػد ت مػػؽ مػػ  ن ػػؼ  المممكػػر نفسػػيا ازاء نظػػاـ سػػوري  ديػػد قػػد ُي ػػرض اسػػتقرارىا لمخطػػر؛ واذا عقػػي
مميوف ال ئ يخلوف ال ودة الى وطنيـ  ومف ىنا اياا ي تي خطاب االردف الرسمي الغامض الذي ي ارض 
عمنػػا عمميػػػر عسػػػكرير عمػػػى االسػػػد  وُيييػػػئ فػػػي الوقػػػت نفسػػػو لمسػػػ ودير والواليػػػات المتحػػػدة والمتمػػػرديف قاعػػػدة 

 مساعدة.
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الردف ععئا ماليا عظيما ألنيا تحتاج الى علرات مالييف الػدوالرات والى ىذه الحيرة السياسير حّممت الحرب ا
كػػؿ لػػير لُتييػػئ حا ػػات الال ئػػيف  وال تفػػي المسػػاعدة التػػي ت تييػػا مػػف االمػػـ المتحػػدة أو مػػف الػػدوؿ ال رعيػػر 
والغرعير عمقدار النفقات. ويكمف ىنػا تيديػد سياسػي فخػر لمممػؾ  ألف مػواطنيف ك يػريف أ ػعحوا يسػ لوف لمػاذا 

  ب عمييـ أف يدف وا الى الال ئيف  في حيف ال يممكوف ىـ أنفسيـ اماكف عمؿ.ي
 27/9/1023ىآرتس 

 28/9/1023، القدس العربي، لندن
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