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سالمية ستعيد عالقاتيا مع 57فإن  67من أراضي  "إسرائيل"ذا انسحبت إ :عباس    يادولة عربية وا 

نقاذ  األقصى المسجد مشعل يطالب بإنياء االنقسام وا 
 " وىناك معمومات مؤكدة باقتحاميا سجون مصرسرائيل"إ استولت عمى السمطة بتسييل منحماس  حماد:

   ثارة األوضاع بالضفة الغربية بحجة المقاومةإسمح لحماس بن فتح: لن
 مسطينية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاىرينالف األمنية األجيزةمنظمة العفو الدولية تتيم 

"إسرائيل" تتيم أمن السلمطة ىآرتس: 
الفمسلللطينية بالضلللفة بعلللدم التعلللاون 

 ""اإلرىابوالتقاعس عن محاربة 
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 ب" اإلرىا" تقاعس عن محاربةالتعاون و لا بعدمضفة أمن السمطة الفمسطينية بال تتيم "إسرائيل"ىآرتس:  2
، النقاب عف توجيو مصادر أمنية إسرائيمية رفيعة المستوى انتقادات  كشفت صحيفة ىآرتس صباح اليـو
حادة لمسمطة الفمسطينية واتياـ السمطة الفمسطينية بأنيا تتواني عف "مكافحة اإلرىاب" وأف عمؿ السمطة 

التاـ عف مواجية "اإلرىاب الفمسطيني". وجاءت ىذه  عجزىا الفمسطينية في ىذا المضمار يدؿ عمى
 االتيامات بعد مقتؿ جندييف إسرائيميف في نياية األسبوع الماضي داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة. 

وقالت الصحيفة إف ىذه االنتقادات واالتيامات تعكس تغييرا حادا في الموقؼ اإلسرائيمي مف السمطة 
ة الفترة األخيرة كانت السمطة الفمسطينية تحظى بالمديح والثناء مف قبؿ األجيزة األمنية الفمسطينية. فمغاي

اإلسرائيمية، والخبراء العسكرييف في إسرائيؿ. غذ أكثر الجيش اإلسرائيمي وجياز الشاباؾ مف القناء عمى 
والذي كاف يتوج عادة  التعاوف األمني الوثيؽ بيف أجيزة السمطة الفمسطينية وبيف األجيزة اإلسرائيمية،

 بحمالت اعتقاالت متواصمة لناشطيف فمسطينييف في الضفة الغربية. 
لكف تقوؿ صحيفة ىآرتس إف المصادر األمنية رفيعة المستوى أبمغت الصحيفة أمس: أنو وخالؿ األشير 

قبؿ اإلسرائيمييف األخيرة تـ إحباط محاوالت كثيرة لتنفيذ عمميات داخؿ إسرائيؿ، وتـ إحباط ىذه العممية مف 
ما أنو لـ  فقط" وأضافت ىذه المصادر أف السمطة الفمسطينية قممت مف عمميات اعتقاؿ ناشطيف "إرىابيف":

يتـ خالؿ العاـ األخير تقديـ أي ناشط لممحاكمة أماـ المحاكـ الفمسطينية. كما أف لـ يتـ لغاية اآلف 
مية قتؿ الجندي اإلسرائيمي كوبي غاؿ في ألوصوؿ إلى طرؼ خيط يمكف أف يقود إلى ىوية منفذي عم

 الخميؿ برصاص قناص فمسطيني. 
24/9/2013، 48عرب   

 
سالمية ستعيد عالقاتيا مع 57فإن  67من أراضي  "إسرائيل"ذا انسحبت إ :عباس   يادولة عربية وا 

جاء  نات.رئيس محمود عباس، إف عمى إسرائيؿ أف تبني السالـ ال المستوطالقاؿ : موفدة 'وفا' -نيويورؾ
 68ذلؾ خالؿ إجتماع عباس مع عدد مف قادة الجالية األمريكية الييودية في نيويورؾ عشية إفتتاح الدورة الػ

 لمجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيويورؾ.
تموز الماضي، لبحث  30الحاضريف عمى إستئناؼ المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي في  وأطمع عباس

ة، مؤكدا أف استئنافيا جاء بفضؿ الجيود الحثيثة والبناءة التي بذليا الرئيس األمريكي كافة القضايا الجوىري
باراؾ أوباما ووزير خارجيتو جوف كيري، مشيرا أف الواليات المتحدة األمريكية شريكا كامال في ىذه 
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الحدود، المفاوضات، ومشددًا عمى أف المفاوضات سوؼ تعالج جميع قضايا الحؿ النيائي وىي: القدس، 
 المستوطنات، الالجئيف، األمف، واألسرى.

شيور، مقابؿ إلتزاـ إسرائيؿ  9-6وأوضح عباس أف الميمة المخصصة لمتوصؿ إلى اتفاؽ شامؿ ىي مف 
، منوىا إلى التزاـ دولة فمسطيف 1993أسير مف األسرى القابعيف في السجوف قبؿ عاـ  104باإلفراج عف 

ووكاالت األمـ المتحدة خالؿ ىذه الميمة، مشيرًا إلى أنو إذا انسحبت بعدـ الذىاب إلى أي مف مؤسسات 
سالمية ستعيد عالقاتيا وتعامميا  57، فإف 1967إسرائيؿ مف األراضي التي احتمتيا في عاـ  دولة عربية وا 

 مع إسرائيؿ.
ذلؾ بدوف 'لدينا فرصة حقيقية لتحقيؽ السالـ الدائـ والعادؿ والشامؿ، ويمكننا تحقيؽ  :عباسوأضاؼ 
 أخطاء'.

قترح عباس إحياء المجنة الثالثية بشأف مكافحة التحريض )الفمسطينية االمريكية واالسرائيمية(، بحيث تموؿ  وا 
 وزارة الخارجية األمريكية بحوث شاممة لمتحقيؽ في مضموف الكتب المدرسية اإلسرائيمية والفمسطينية.

'حماس' الذىاب إلى صناديؽ اإلقتراع لإلنتخابات  وأكد عباس أف المصالحة الوطنية ستتـ عندما تقبؿ
الرئاسية والتشريعية، وقاؿ 'لف تكوف المصالحة عبئا عمى المفاوضات، وفي الوقت نفسو سنواصؿ بناء 
مؤسسات دولتنا الفمسطينية، التي ستكوف مثاال لمديمقراطية، وحقوؽ اإلنساف، وحقوؽ المرأة، والمساءلة، 

 والشفافية.'
الحضور مف أعضاء الجالية: 'نحف بحاجة إلى دعمكـ لضماف نياية ناجحة لمحادثات عباس وخاطب 

السالـ، لكي تستطيع دولة فمسطيف أف تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيؿ في سالـ وأمف عمى حدود 
نني أحث الحكومة اإلسرائيمية التركيز عمى بناء السالـ، وليس بناء المستوطنات.'1967عاـ   ، كما وا 

حذر عباس مف ضياع الفرصة التي قد تكوف األخيرة لتحقيؽ السالـ في المنطقة عبر حؿ الدولتيف، واصفًا و 
الوقت باألنسب لتحقيقو، 'لقد حاف الوقت لتحقيؽ السالـ في األراضي المقدسة، ىذا ىو الوقت المناسب 

الث، فقد حاف الوقت إلستبداؿ لمييود والمسيحييف والمسمميف، إلظيار أوجو الشبو وعظمة ىذه الديانات الث
الكراىية والصراع وسفؾ الدماء والتحريض، والتعاوف واالستفادة مف إمكانات اإلسرائيمييف والفمسطينييف في 
أوقات السمـ، نسعى إلى السالـ، في محاولة لمتوصؿ الى اتفاؽ تاريخي مع إسرائيؿ التي مف شأنيا إنياء 

وأنا ال أفعؿ ذلؾ خدمة إلسرائيؿ ولكف كمصمحة لشعبي الفمسطيني، الصراع وتحقيؽ المطالب الفمسطينية، 
 آمؿ وأصمي أف يتصرؼ قادة إسرائيؿ بنفس الطريقة.'

ستمع عباس إلى مداخالت مف أعضاء الجالية الييودية األمريكية، وأجاب عمى العديد مف األسئمة  وا 
خطابو أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة  موضحًا أف لغتو واحدة أماـ كؿ العالـ، داعيًا إلى اإلستماع إلى

الذي سيعيد ويؤكد عمى الموقؼ الفمسطيني، مؤكدًا أف المطالب الفمسطينية واضحة بإقامة الدولة الفمسطينية 
 ، إلى جانب قضايا الحؿ النيائي.67بعاصمتيا القدس الشرقية عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ 

 24/9/2013طينية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمس
 
 
 

 لمدفاع عن شعبنا وأمتنا التي تجرييا كتائب القسام في غزة العروض ىنية: 3
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قاؿ رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية إّف "العروض التي تجرييا كتائب الشييد عز الديف : غزة
أمتنا وفي مقدمتيا مصر  القساـ في شوارع قطاع غزة ىي رسالة جاىزية لمدفاع عف شعبنا الفمسطيني وعف

 وأمنيا القومي".
وقاؿ الكاتب والمحمؿ السياسي إبراىيـ المدىوف في تدوينة لو عبر "فيسبوؾ" إنو سأؿ ىنية عقب أدائو صالة 
الفجر في أحد مساجد غزة عف عروض القساـ، فأكد أنيا "رسالة دفاع عف األمة وأمنيا القومي في وجو 

 لمقدمة".االحتالؿ الصييوني، ومصر في ا
 23/9/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 " وىناك معمومات مؤكدة باقتحاميا سجون مصرسرائيل"إ عمى السمطة بتسييل من استولتحماس  حماد: 4

أكد نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس محمود عباس، أف ىناؾ معمومات مؤكدة لدى : وكاالت -القاىرة
 .2011يناير 25س شاركت في فتح السجوف في السمطات الفمسطينية أف حركة حما

وأشار حماد إلى أف ىناؾ معمومات أخرى تفيد أف الحركة تشارؾ في األحداث التي تشيدىا مصر لخدمة 
جماعة اإلخواف، مؤكدا أف حماس جزء مف مشروع إسالمي مف وجية نظرىـ، واستطاعت أف تستولى عمى 

 السمطة في غزة بتسييؿ مف إسرائيؿ.
أنو ال يمكف القوؿ بأف حماس سيطرت عمى غزة وىى ال ” المحور ” خالؿ لقاء لو عمى ” حماد ” وأضاؼ  

تسيطر عمى البر أو البحر، مؤكدا أف إسرائيؿ ىي التي تحاصر القطاع اآلف وليس العرب. وأشار إلى أف 
مف مرة بعدـ ىدـ  مف األنفاؽ بيف مصر وغزة ىي حركة حماس، والدليؿ أنيا طالبت أكثر الحقيقيالمستفيد 

 المصري. القوميىذه االنفاؽ رغـ انيا تضر األمف 
 24/9/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 لى غالبية الدول التي صوتت مع فمسطين في األمم المتحدةإرسالة شكر يحمل  عباسالمالكي:  5

الرسالة التي  أشار وزير الشؤوف الخارجية د. رياض المالكي الى اف: عبد الرؤوؼ أرناؤوط -نيويورؾ 
يحمميا الرئيس محمود عباس الى اجتماعات الجمعية العامة لألمـ المتحدة ىذا العاـ ىي الشكر عمى 
التصويت لصالح فمسطيف في األمـ المتحدة العاـ الماضي واالستعداد لتقديـ الدعـ لفمسطيف إضافة الى 

 تأكيد االلتزاـ الفمسطيني بالمفاوضات.
متناف الى غالبية الدوؿ التي صوتت مع فمسطيف وساعدت في اف تصبح فمسطيف وقاؿ، "ىي رسالة شكر وا

دولة غير عضو في األمـ المتحدة وتوجو رسالة ميمة الى كافة ىذه الدوؿ اف الموضوع لـ ينتو بالتصويت 
نما الموضوع قد بدأ وبالتالي فإف المطموب ىو اف تحافظ ىذه الدوؿ عمى  عمى فمسطيف دولة غير عضو وا 

تعدادىا الدائـ لتقديـ كؿ المساعدة لفمسطيف حيف الحاجة لدعـ فمسطيف في كؿ مساعييا السياسية اس
 المختمفة".

وأضاؼ المالكي، "ثانيًا، االلتزاـ الفمسطيني بالعممية التفاوضية والجيد الذي تبذلو اإلدارة األميركية مف اجؿ 
قامة الدولة الفمس نياء االحتالؿ وا  طينية وانو رغـ التزامنا بيذه العممية اال اف ما تقوـ بو التوصؿ الى اتفاؽ وا 

إسرائيؿ عمى االرض يحاوؿ اف يعطؿ ذلؾ، الرئيس سيعطي مؤشرات عمى المفاوضات الجارية ولكف سيؤكد 
 التزاـ فمسطيف بيذه العممية".

 24/9/2013األيام، رام اهلل، 
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 م الجيود الدولية لدعم السالمسرائيمية والتحريض ال يخدبسيسو: استمرار االنتياكات اإل 6

دعا مدير المركز اإلعالمي الحكومي والمتحدث باسـ الحكومة د. ايياب بسيسو المؤسسات الدولية  :راـ اهلل
وبشكؿ خاص مؤسسات حقوؽ االنساف إلى بذؿ المزيد مف الجيود لمضغط عمى الحكومة االسرائيمية لوقؼ 

حافظات. محذرا مف خطورة االستمرار في االستيالء عمى انتياكاتيا اليومية ضد شعبنا في مختمؼ الم
 االراضي والبيوت الفمسطينية، خاصة في االغوار والخميؿ.

وأكد بسيسو أف استمرار االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الفمسطينييف وممتمكاتيـ ال تخدـ الجيود الدولية مف 
 اجؿ المضي في عممية سياسية تقوـ عمى حؿ الدولتيف. 

 24/9/2013الجديدة، رام اهلل،  الحياة
 

 في غزة تندد باقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد األقصى األوقافوزارة  7
ندد وزير األوقاؼ والشئوف الدينية في غزة الدكتور إسماعيؿ رضواف بإقداـ عشرات المستوطنيف مف غزة: 

، عمى خمس دفعات، وسط انتشار بينيـ حاخامات عمى اقتحاـ باحات المسجد األقصى مف باب المغاربة
 مكثؼ لقوات االحتالؿ.

( "يواصؿ االحتالؿ الصييوني استغالؿ الفرص 23/9وقاؿ رضواف في تصريح مكتوب اليوـ االثنيف )
الرامية لتيويد القدس واألقصى في ظؿ انشغاؿ األمة بأحداثيا الداخمية وفي ظؿ استمرار مربع المفاوضات 

لذي يجرئ االحتالؿ عمى تنفيذ مخططاتو", محذًرا مف اقتحامات مماثمة خالؿ العبثية والتنسيؽ األمني ا
 األياـ القادمة.

 23/9/2013قدس برس، 
 

 إغالق معبر رفح يتسبب بإلغاء معرض فمسطين الدولي لمكتاب في غزة :في غزة الثقافةوزارة  8
كتاب لمعاـ الحالي، بسبب ألغت وزارة الثقافة في غزة،  أمس، معرض فمسطيف الدولي لم: )يو .بي .آي(

غالؽ معبر رفح، عمى أف تتـ إقامة معرض محمي بداًل منو.  اشتداد حدة الحصار وا 
وقاؿ مدير عاـ اإلدارة العامة لممعارض والمكتبات بوزارة الثقافة في غزة محمد الشريؼ، إف األوضاع 

ر النشر والشخصيات المدعوة الجارية في مصر، وما ترّتب عمييا مف إغالؽ معبر رفح، وعدـ السماح لدو 
 بالدخوؿ إلى القطاع، تسّبب بإلغاء المعرض الدولي الذي كاف يفترض إقامتو خالؿ الشير الجاري. 

 24/9/2013الخميج، الشارقة، 
 

 مميون دوالر من أحد الفاسدين الفارين إلى مصر 40في استرداد  نجحناالنتشة:  9
ؽ النتشة اف الييئة تمكنت مف استرداد أربعيف مميوف دوالر مف أكد رئيس ىيئة مكافحة الفساد رفي: راـ اهلل

أحد الفاسديف الياربيف إلى مصر، بعد الحصوؿ عمى قرار مف محكمة مصرية بإعادتيا إلى خزينة السمطة 
الفمسطينية كوف شريؾ اليارب ىو مواطف مصري، إضافة إلى عشرة مالييف دوالر سابقة، وعشريف مميوف 

ستعادتيا بجيود الرئاسة، إضافة إلى عقارات أخرى تقدر بأربعمئة دونـ. جاء ذلؾ خالؿ دوالر أخرى تمت ا
لقاء نظمتو ىيئة مكافحة الفساد والييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ومحافظة القدس لقاء 

 في العيزرية صباح امس، حوؿ دور الشباب المقدسي في مكافحة الفساد.
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 24/9/2013رام اهلل، الحياة الجديدة، 
 

 في البمدة القديمة من القدس " مساعدات مالية ألصحاب المنازل المتضررة بحي "القرمي تقدمالسمطة  10
سمـ وزير شؤوف القدس المحافظ عدناف الحسيني، اليوـ االحد، مساعدات مالية  :زكي ابو الحالوة-القدس 

دة القديمة مف القدس، لتدبر امورىـ الى حيف عاجمة الصحاب المنازؿ المتضررة في حي القرمي في البم
 الشروع في اعماؿ الترميـ.

وبيف الحسيني انو وبناًء عمى تعميمات الرئيس محمود عباس فقد تشكمت لجنة متخصصة انبثؽ عنيا فريؽ 
ىندسي الجراء تقرير متخصص بيدؼ عرضو عمى قانونييف مف اجؿ مقاضاة سمطات االحتالؿ االسرائيمي 

المختمفة لتسببيا في التشققات لبيوت البمدة القديمة، جراء الحفريات التي تجري منذ عقود اسفؿ واجيزتيا 
 .ىذه البيوت

 24/9/2013القدس، القدس، 
 

نقاذ 22  األقصى المسجد مشعل يطالب بإنياء االنقسام وا 
سػػاحة دعػػا رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس خالػػد مشػػعؿ الفمسػػطينييف فػػي القػػدس إلػػى االحتشػػاد فػػي 

المسػػجد األقصػػى الميمػػة وغػػدًا إلنقػػاذ القػػدس واألقصػػى "مػػف دنػػس االحػػتالؿ الصػػييوني"، داعيػػا الفمسػػطينييف 
 لجعؿ القدس عمى رأس االىتماـ. 

ودعا مشعؿ في لقاء مع الجزيرة حركة فتح والرئاسة والقوى الفمسطينية إلى عدـ االنشػغاؿ بالمعػارؾ الجانبيػة 
 وجعؿ قضية القدس عمى رأس االىتماـ. والتعامؿ بالمساحات المشتركة

وقاؿ "إف المطموب خطوات سريعة وجيد إلنياء االنقساـ الفمسطيني مف أجؿ إنقاذ القػدس واألقصػى وقضػايا 
 حؽ العودة وقضية الالجئيف وتحرير األرض المحتمة مف الكياف الصييوني".

د صػػالح مػػف أجػػؿ القػػدس واألقصػػى، والشػػير رائػػ 29وأشػػاد مشػػعؿ بػػالجيود الضػػخمة التػػي يبػػذليا فمسػػطينيو 
مؤكػػػػدا أف "القػػػػدس واألقصػػػػى لػػػػف نسػػػػتعيدىما إال بكػػػػؿ وسػػػػائؿ المقاومػػػػة وعمػػػػى رأسػػػػيا المقاومػػػػة المسػػػػمحة، 

 فبالمقاومة المسمحة حررىا صالح الديف".
كمػا دعػػا الجامعػػة العربيػة ومنظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي والقيػادات العربيػػة إلػػى "عقػد المػػؤتمرات وبػػذؿ األمػػواؿ  
ف أجؿ قضية استعادة القدس واألقصى، والتي ىي مف صميـ مسؤوليات الزعماء العرب. وأحذر األمػة مػف م

أنيػػا مػػا لػػـ تيػػبا لنجػػدة األقصػػى فإنػػو سيضػػيع مػػف بػػيف أيػػدينا، وخاصػػة أنػػو يتعػػرض لمتقسػػيـ مػػف قبػػؿ الكيػػاف 
 الصييوني الغاصب".

 23/9/2023، الجزيرة نت، الدوحة
 
 

  وضاع بالضفة الغربية بحجة المقاومةارة األ سمح لحماس باثنلن : فتح 22
تعيدت حركة فتح المسيطرة عمى الضفة الغربية مف خالؿ السمطة الوطنيػة واجيزتيػا : وليد عوض –راـ اهلل 

 االمنية االثنيف بانيا لف تسمح لحماس باثارة االوضاع بالضفة الغربية بحجة المقاومة.
إف محػػاوالت حمػػاس لتغييػػر ‘تح االثنػػيف لموقػػع فمسػػطيف بػػرس وقػػاؿ أسػػامة القواسػػمي النػػاطؽ باسػػـ حركػػة فػػ

الموازيف في الضفة الغربية كما جرى الوضع في قطاع غزة خالؿ االنقالب لف نسمح فيو بشكؿ مطمؽ ألننػا 
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أكػد و  ’.نريد مقاومة شػعبية ووحػدة وطنيػة تحػت إطػار منظمػة التحريػر دوف محاولػة إحػراج القيػادة الفمسػطينية
النػػاطؽ باسػػـ حركػػة فػػتح أف حركػػة حمػػاس باتػػت عػػاجزة اليػػوـ عػػف إثػػارة البمبمػػة فػػي الضػػفة  أسػػامة القواسػػمي

الغربيػػػػػة بشػػػػػكؿ يمكػػػػػف أف يػػػػػؤثر عمػػػػػى الحيػػػػػاة الفمسػػػػػطينية والوضػػػػػع السياسػػػػػي، وذلػػػػػؾ لعػػػػػدة أسػػػػػباب تتعمػػػػػؽ 
 باإلستراتيجية التي باتت مكشوفة لممواطف الفمسطيني عمى حد قولو.

أف مصداقية حماس فػي الشػارع الفمسػطيني ضػربت ضػربة قويػة بعػد كشػؼ وعزا القواسمي تمؾ األسباب إلى 
مخططاتيـ الحقيقية وتسترىـ وراء الديف والمقاومة، إضافة إلى أف حماس إذا أرادت أف تغير الوضع وتسعى 

ولفػت  لممقاومة عمييا أوال أف تقاوـ في قطاع غزة ال أف تحػافظ عمػى اليدنػة مػع إسػرائيؿ ىنػاؾ بقػوة السػالح.
واسمي في تصريح لوكالة فمسطيف برس لألنباء المحمية إلى أف المواطف البسيط يستطيع بحكمتو أف يميز الق

ما بيف العمػؿ المقػاوـ والجػاد الػذي يسػعى إلنيػاء االحػتالؿ ومػا بػيف تكتيكػات ليػا عالقػة بإسػتراتيجية حمػاس 
 لزعزعة الشارع الفمسطيني بالضفة الغربية.

 24/9/2023، القدس العربي، لندن
 

 االحتالل: "قناص الخميل" محترف استخدم بندقية قنص روسية جيشإذاعة  23
ذكػرت إذاعػة جػيش االحػتالؿ أف قنػاص الخميػؿ اسػتخدـ فػي اليجػوـ، الػذي أسػفر عػف مقتػؿ جنػدي : الناصرة

صػػييوني، مسػػاء أمػػس، بندقيػػة قنػػاص محتػػرؼ مػػف طػػراز "دراغونػػوؼ" روسػػية الصػػنع، والتػػي يصػػؿ المػػدى 
 نوعية مف البنادؽ إلى أكثر مف كيمومتر واحد".القاتؿ ليذه ال

وأضافت إف ىذه البندقية مزودة بجياز لمتصويب والتسديد ويمكف أف يكوف ىذا الجياز ضوئيًا أو يعمؿ عف 
وكشػػػفت مصػػػادر عسػػػكرية صػػػييونية أف التقػػػديرات تشػػػير إلػػػى منفػػػذ ىجػػػـو  طريػػػؽ الحػػػرارة أو أشػػػعة الميػػػزر.
  ى الجندي الصييوني مف عمى سطح أو شرفة أحد المنازؿ.األمس في الخميؿ أطمؽ النار عم

 23/9/2023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 "شيداء األقصى" و"أحرار الجميل" تتبنيان قتل الضابط اإلسرائيمي في الخميل 24
أعمنػػت "كتائػػب شػػيداء األقصػػى الوحػػدة الخاصػػة" التابعػػة لحركػػة "فػػتح"، و"كتائػػب : أسػػعد تمحمػػي -الناصػػرة 

الجميؿ فرساف األقصى" مسػؤوليتيما عػف قتػؿ الضػابط اإلسػرائيمي المسػؤوؿ عػف الحػـر اإلبراىيمػي فػي  أحرار
مدينة الخميؿ جنوب الضفة الغربية. وأشارت المنظمتاف في بياف مشترؾ أمس إلى إف "عممية القنص جاءت 

حتمػػة". وحػػذرت بعػػد سػػاعات مػػف عمميػػة خطػػؼ جنػػدي صػػييوني وقتمػػو فػػي مدينػػة قمقيميػػة )شػػماؿ( الضػػفة الم
إسرائيؿ مف انو "إذا تـ المساس بالقدس الشريؼ سنحرؽ األخضر واليػابس ومػا خفػي كػاف أعظػـ. كتائبنػا إذا 

ذا ضربت أوجعت. ومازالت عمميتنا مستمرة. إما النصر أو الشيادة". ذا وعدت أوفت وا   قالت فعمت وا 
 24/9/2023، الحياة، لندن

 
 ندي اإلسرائيمي في الخميل عممية قتل الج انتبارك والقسام حماس 25

ػػػ أشػػرؼ اليػػور: باركػػت حركػػة حمػػاس وجناحيػػا المسػػمح كتائػػب القسػػاـ عمميػػة قتػػؿ جنػػدي إسػػرائيمي فػػي  غػػزة
 مدينة الخميؿ، لكنيا لـ تتبف تنفيذ ىذه العممية.
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عمميػػة الخميػػؿ ىػػي رد ‘وقػػاؿ الػػدكتور سػػامي أبػػو زىػػري، النػػاطؽ باسػػـ حركػػة حمػػاس فػػي تصػػريح صػػحافي 
، وأكػػد ’جػػرائـ االحػػتالؿ والعػػدواف عمػػى المسػػجد األقصػػى ومحػػاوالت تصػػفية القضػػية الفمسػػطينية طبيعػػي عمػػى
 ’.دليؿ عمى قوة المقاومة وفشؿ عمميات التنسيؽ األمني‘أيضا أنيا 

كػػذلؾ نقػػؿ عػػف أبػػو عبيػػدة النػػاطؽ باسػػـ القسػػاـ الجنػػاح المسػػمح لحمػػاس مباركتػػو لعمميػػة قػػنص الجنػػدي مسػػاء 
 ’.خيار المقاومة المسمحة في وجو العدو الصييوني وفي الضفة خاصة‘دة عمى أبو عبي وأكد األحد.

 24/9/2023، القدس العربي، لندن
 

 سرائيمي الذي قتل بالخميل لم يكن في نزىةزكي: الجندي اإلعباس  26
قػاؿ عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح، عبػاس زكػي، إف "مػف يتحمػؿ مسػؤولية  :القدس دوت كوـ -راـ اهلل 
 الجندي االسرائيمي ىو نتنياىو نفسو وحكومتو المتطرفة" مؤكدا اف "الجندي لـ يكف في نزىة بالخميؿ". مقتؿ

واداف قػػرار رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو "اعطػػاء الضػػوء االخضػػر لممسػػتوطنيف لالسػػتيالء عمػػى 
الجندي اإلسرائيمي"، معتبػرًا ايػاه تشػريع منزؿ عائمة الرجبي في البمدة القديمة مف مدينة الخميؿ، ردا عمى قتؿ 

 لالستيطاف والعدواف".
وحذر مف تصاعد العدواف الػذي تقػوـ بػو قػوات االحػتالؿ فػي الخميػؿ المتمثػؿ فػي اصػابة واعتقػاؿ العديػد مػف 

واشار زكي الى اف حكومة نتنيػاىو ىػي "حكومػة حمقػاء تصػب الزيػت  المواطنيف ومداىمة المنازؿ وتخريبيا.
وتواصؿ استفزازاتيا لشعبنا مف خالؿ اقتحػاـ االقصػى المبػارؾ واغػالؽ الحػـر االبراىيمػي الشػريؼ  عمى النار

  وتدمير المنازؿ وتشريد شعبنا في االغوار وعمميات االستيطاف والقتؿ".
 24/9/2023، القدس، القدس

 
 فشل في ردع المقاومة   في الضفة حماس: التنسيق األمني بين السمطة واالحتالل  27

اعتبػػػر القيػػػادي فػػػي حركػػػة حمػػػاس، حسػػػيف أبػػػو كويػػػؾ، أف عمميػػػة قتػػػؿ الجنػػػدي الييػػػودي : ـ اهلل )فمسػػػطيف(را
 بمدينة قمقيمية والجندي اآلخر في مدينة الخميؿ "إفالسًا وفشاًل ذريعًا لمحؿ األمني اإلسرائيمي".

الحػتالؿ المتواصػؿ (، إف "إرىػاب ا43/9وقاؿ القيادي فػي "حمػاس" فػي تصػريحات لػػ "قػدس بػرس"، االثنػيف )
بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني ومقدسػػاتو وممتمكاتػػو وفشػػؿ عمميػػة التسػػوية، كػػؿ ذلػػؾ سػػاىـ فػػي تصػػعيد المقاومػػة 

 الفمسطينية والثأر مف المحتؿ".
 23/9/2023قدس برس، 

 
 عدنان خضر: فمتبكي أميات "إسرائيل" عمى أبنائين القتمى كما يبكي أمياتنا عمى الشيداء 28

فإنػػػػو مػػػػف قػػػػدر اهلل أيضػػػػا أف تبكػػػػي أميػػػػات الجنػػػػود نػػػػا عمػػػػى الشػػػػيداء أف تبكػػػػي أميات إف كػػػػاف مػػػػف قػػػػدر اهلل
 اإلسرائيمييف أيضا

رأى األسير المحرر والقيادي في حركة الجياد اإلسالمي الشػير عػدناف خضػر أف حالػة البػؤس التػي يعيشػيا 
ُيخرج أبناءىـ مف السجوف  الفمسطينيوف مف كؿ شيء، عمى رأسيا جرائـ االحتالؿ، تدفعيـ لمتفكير جديا فيما

 ويوقؼ اعتداءات االحتالؿ تجاه مقدساتيـ ومصادرتو أرضيـ وفرضو سياسة األمر الواقع عمييـ.
وأكد الشير خضر لمجزيرة نػت أف االحػتالؿ ال يقػـو بالقتػؿ واالعتقػاؿ بشػكؿ عفػوي، بػؿ ىػي سياسػية منظمػة 

ال لماذا يعتقؿ العشرات يوميا ويقتؿ الشيدا ء جماعػة وتباعػا فػي جنػيف وقمنػدياا"، داعيػا السػمطة وممنيجة، "وا 
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لوقؼ المفاوضات والتنسيؽ األمني مع االحتالؿ، وتبني سياسة الرد بالمثؿ عمى اعتػداءات االحػتالؿ، وعػدـ 
 التزاـ الصمت.

وأضػػػاؼ "إف كػػػاف مػػػف قػػػدر اهلل أف تبكػػػي أميػػػات فمسػػػطيف عمػػػى شػػػيدائيا فإنػػػو مػػػف قػػػدر اهلل أيضػػػا أف تبكػػػي 
 ود اإلسرائيمييف أيضا".أميات الجن

 23/9/2023، الجزيرة نت، الدوحة
 

 دعو إلى انتفاضةتو  اإلسرائيميين في الضفة بارك عمميتي قتل الجنديينت األحرارحركة  29
أكػػد األمػػيف العػػاـ لحركػػة األحػػرار خالػػد أبػػو ىػػالؿ، أف حركتػػو تبػػارؾ عػػودة المقاومػػة : سػػيد إسػػماعيؿ -غػػزة

، داعيػًا إلػػى ة ]فػػي إشػارة إلػػى قتػؿ جنػػدييف إسػرائيمييف فػػي الضػفة الغربيػػة تمػالمسػمحة إلػػى الضػفة الغربيػػة المح
نيػػػاء التنسػػػيؽ األمنػػػي معػػػو،  اطػػػالؽ انتفاضػػػة شػػػاممة بالضػػػفة الغربيػػػة المحتمػػػة ضػػػد االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي، وا 

 والتوقؼ عف مالحقة ناشطي المقاومة بالضفة.
بػو، اليػـو االثنػيف، المئػات مػف مسػمحي وقاؿ أبو ىالؿ خػالؿ فػي مػؤتمر صػحفي عقػب عػرض عسػكري قػاـ 
و دعا أبو ىػالؿ حركتػي فػتح وحمػاس  كتائب األنصار، الجناح العسكري لحركة األحرار، وسط مدينة غزة: 

 إلى اإلسراع بإجراءات المصالحة .
ف ظممتمونػا وقمػتـ  وفي رسالة إلػى الجانػب المصػري، قػاؿ أبػو ىػالؿ: " رسػالتنا لألشػقاء بمصػر أنكػـ حتػى وا 

 ويع أبنائنا، فإف معركتنا ستبقى دومًا مع االحتالؿ اإلسرائيمي وحده.بتج
 23/9/2023، فمسطين أون الين

 
 حماس تدعو لممشاركة الفاعمة بفعاليات نصرة األقصى 20

حذرت حركة "حماس" االحتالؿ اإلسرائيمي مف مغبة المسيرات واالقتحامات المتكّررة التػي تنظميػا "جماعػات 
حماية وتنسيؽ مف االحتالؿ ضد المسجد األقصى، معتبرة ذلؾ "تصػعيدًا خطيػرًا واعتػداء صييونية متطّرفة" ب

 صارخًا عمى حرمة المسجد األقصى المبارؾ وتجاوزًا لمخطوط الحمراء".
وأكدت الحركة في بياف ليا، عمى "أف جماىير شعبنا الفمسطيني لف تبقى مكتوفة األيدي بؿ سػتنتفض دفاعػًا 

 المقدسات".عف األقصى والقدس و 
وفيما شددت "حماس" عمى أف المسجد األقصى سيظؿ إسالميًا خالصًا ال يقبؿ القسػمة، أكػدت أنػو لػف يكػوف 
فيو "مػوط  قػدـ لالحػتالؿ ومتطّرفيػو ميمػا بمغػت غطرسػتيـ وعربػدتيـ، فإنانػا نػثّمف صػمود أبنػاء شػعبنا الػذيف 

 يرابطوف لمدفاع عف األقصى بصدورىـ العارية".
سع مشاركة مف جماىير شعبنا في المسيرة الحاشدة التي مػف المقػرر أف تنطمػؽ اليػوـ الثالثػاء، ودعت إلى أو 

 مف باب العامود.
وطالبػػت "حمػػاس" الحكومػػات العربيػػة واإلسػػالمية وجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ومنظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي بتحمػػؿ 

 لوقؼ عدوانو عمى القدس واألقصى. مسؤولياتيا والتحرؾ الفاعؿ في الساحة الدولية لمضغط عمى االحتالؿ
 23/9/2023، فمسطين أون الين

 
 اإلسالمي: تولينا تقريب وجيات النظر بين حماس وحزب اهلل  العملجبية  22
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أكػد القيػادي فػي "جبيػة العمػؿ اإلسػالمي" النائػب كامػؿ الرفػاعي، المنضػوي فػي إطػار : نػذير رضػا - بيروت
قيػػادييف فػػي حػػزب اهلل، وحركػػة حمػػاس، عقػػدت فػػي لبنػػاف فػػي الفتػػرة كتمػػة حػػزب اهلل النيابيػػة، أف لقػػاءات بػػيف 

السابقة، جرى خالليػا "تقيػيـ المرحمػة الماضػية"، و"ميػدت لمقػاء جمػع بػيف حمػاس والمسػؤوليف اإليػرانييف عقػد 
 أخيرا في طيراف".

ب وجيػػات وقػػاؿ الرفػػاعي لػػػ"الشرؽ األوسػػط" إف "جبيػػة العمػػؿ اإلسػػالمي"، المقربػػة مػػف الطػػرفيف "تولػػت تقريػػ
النظر بػيف حركػة حمػاس وحػزب اهلل"، مؤكػدا أف "التواصػؿ حصػؿ، قبػؿ أف يصػؿ إلػى التواصػؿ المباشػر مػع 
اإليرانييف قبؿ نحو عشريف يوما". وأوضح أف المقاءات التي جرت في لبنػاف "تخمميػا نػوع مػف العتػاب والتقيػيـ 

يا ومصػر والعػالـ العربػي"، الفتػا إلػى لممرحمة الماضية، وتداوؿ المجتمعوف خالليا قضية ما يحصؿ في سػور 
 أف "ىناؾ شبو تفاىـ بيف الطرفيف عمى وجيات نظر متعددة ومتقاربة حوؿ قضايا العالـ العربي".

ذ أكػػد الرفػػاعي أف نقػػدا لممرحمػػة السػػابقة جػػرى خػػالؿ المقػػاءات، أعػػرب عػػف اعتقػػاده أف "نقػػاط الخػػالؼ بػػيف  وا 
يػة أخػرى، أصػبحت ضػيقة، فيمػا ارتفعػت أسػيـ التفػاىـ بشػكؿ حماس مف جية، وحزب اهلل واإليػرانييف مػف ج

 كبير".
وأفادت مصادر صحافية في بيروت أمس بأف سمسمة لقاءات عمى مستوى قيادي بارز بيف حزب اهلل وحركػة 

يػػػراف وقالػػػت المصػػػادر إف المجتمعػػػيف "أبػػػدوا تخوفػػػا مػػػف التطػػػورات المقبمػػػة التػػػي تؤشػػػر لمحػػػاوالت ، حمػػػاس وا 
 ومة". وذكرت أف إيراف "أعادت تعزيز دعـ حركة حماس وحكومة غزة".محاصرة قوى المقا

وقاؿ الرفاعي إف "تقريب وجيات النظر بيف حزب اهلل وحماس، الذي تواله قياديو جبية العمؿ اإلسالمي فػي 
لبنػػاف، جػػرى عبػػر التنسػػيؽ مػػع قيػػادات بػػارزة فػػي حمػػاس شػػممت عضػػو المكتػػب السياسػػي ومسػػؤوؿ العالقػػات 

مة حمداف، وممثؿ الحركة فػي لبنػاف عمػي بركػة ومسػؤوليف آخػريف". ولفػت إلػى أنػو "حػيف بػدأت الخارجية أسا
االجتماعات الثنائية بيف الطرفيف انتيػت ميمتنػا"، مؤكػدا أف "التواصػؿ الػذي تػـ فػي لبنػاف مػع حػزب اهلل كػاف 

 توطئة لما حصؿ الحقا مف لقاءات بيف حماس والمسؤوليف اإليرانييف".
 24/9/2023، لندنالشرق األوسط، 

 
 لبنان: ضباط من فتح يجتمعون في "عين الحموة" لبحث مواجية "حركة المينو" 22

فػػي أوؿ رد عمػػى مػػا سػػمي الحركػػة اإلصػػالحية فػػي حركػػة "فػػتح" بقيػػادة القائػػد السػػابؽ لمكفػػاح المسػػمح : بيػػروت
ًا فتحاويػًا يمثمػػوف الفمسػطيني العميػد محمػود عيسػى الممقػب بػػ "المينػو"، تػػداعى أمػس أكثػر مػف خمسػيف ضػابط

قيػػادة الييئػػة العسػػكرية العميػػا وقػػادة المنػػاطؽ والكتائػػب والوحػػدات العسػػكرية واألمنيػػة فػػي مخيمػػات الالجئػػيف 
الفمسطينييف في الجنوب والشماؿ وبيروت إلى عقد اجتماع في مخيـ عيف الحموة برئاسة قائػد األمػف الػوطني 

فػي الوضػع الفمسػطيني فػي لبنػاف، إضػافة إلػى الوضػع المواء صبحي أبو عرب. وخصػص االجتمػاع لمتػداوؿ 
التنظيمػي داخػػؿ "فػتح" عمػػى خمفيػة البيػػاف الػذي صػػدر أخيػرًا عػػف "المينػو" وحمػػؿ فيػو عمػػى الػرئيس الفمسػػطيني 
محمود عباس وبعض قيادات "فتح" في الساحة المبنانية متيمًا إياىا بالفسػاد واالنحػراؼ والتخمػؼ عػف متابعػة 

 في لبناف. مشكالت الفمسطينييف
وعممت "الحياة" مف مصادر فمسطينية بأف بدايػة االخػتالؼ بػيف قيػادة "فػتح" فػي لبنػاف و"المينػو" كانػت بسػبب 
 اتياـ األخير بأنو يقيـ عالقة جيدة بالقيادي الفتحاوي السابؽ محمد دحالف الذي يخوض صراعًا مع عباس.
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ة طويمػػػة إلػػػى عػػػػيف الحمػػػوة وتقػػػـو بتوزيػػػػع وأكػػػدت المصػػػادر أف جميمػػػة زوجػػػػة دحػػػالف أخػػػذت تتػػػردد منػػػػذ فتػػػر 
المساعدات عمى الالجئيف الذيف نزحػوا أخيػرًا مػف سػورية إلػى لبنػاف مػف خػالؿ أمػيف سػر المجػاف الشػعبية أبػو 

 أياد شعالف المقرب جدًا مف "المينو".
وراء ولفتت المصادر إلى أف توزيػع دحػالف المسػاعدات طػرح أسػئمة لػدى قيػادة "فػتح" حػوؿ الجيػة التػي تقػؼ 

 دوالرًا تتيح لحاممييا شراء مواد غذائية مف عدد مف المخازف. 250تمويميا لتوزيع "كوبونات" مالية بقيمة 
وأوضحت أف "المينػو" اسػتبؽ بتزعمػو "الحركػة اإلصػالحية" القػرار الػذي كانػت "فػتح" تسػتعد التخػاذه بحػؽ أبػو 

عفائػػو مػػف كػػؿ ميماتػػو و  مناصػػبو. وقالػػت إف نشػػاط زوجػػة دحػػالف أيػػاد شػػعالف والقاضػػي بفصػػمو مػػف "فػػتح" وا 
 تمّدد في اتجاه مخيمي المية ومية في صيدا والبداوي في شماؿ لبناف.

واعتبػػرت المصػػادر أف االجتمػػاع الفتحػػاوي الػػذي رعػػاه أبػػو عػػرب وعقػػد وسػػط حراسػػة أمنيػػة مشػػددة مػػف قبػػؿ 
 عناصر مف "فتح" يشكؿ أوؿ الغيث في الرد عمى "المينو".

وضػػع االجتمػػاع الفتحػػاوي فػػي خانػػة تحصػػيف الوضػػع الفمسػػطيني،  -فػػؽ المصػػادر و  -ومػػع أف أبػػو عػػرب 
خصوصػػًا السػػاحة الفتحاويػػة، فإنػػو فػػي المقابػػؿ اعتبػػر أف مػػا يكتػػب وينشػػر حػػوؿ وجػػود "حركػػة إصػػالحية" ال 
نمػا يخػدـ المتربصػيف بػػ "فػتح" ىػذه "الحركػة العمالقػة" وأف ىنػاؾ األطػر التنظيميػة  يخدـ القضية الفمسطينية وا 
لمعالجة المشكالت الداخمية والنظر فييا ومف لديػو مشػكمة، فػي إشػارة إلػى "المينػو"، مػا عميػو إال أف "يتفضػؿ" 

 ويطرحيا مف خالؿ األطر التنظيمية.
وأكد أبو عرب أنو تقرر أف يعقد ىذا االجتماع في مطمع كؿ شير وسيخصص "لوضع اإلخوة في الوضعيف 

وقػاؿ القيػادي فػي "فػتح" المػواء  فييمػا وتأثيرىمػا فػي القضػية الفمسػطينية". السياسييف الدولي والعربي وما يدور
منير المقدح الذي شارؾ في اجتماع سفارة فمسطيف في بيروت، إنو ضد البيانات والبيانػات المضػادة، معتبػرًا 

بقى أف أي انتقػػاد يجػػػب أف يعػػالج ضػػػمف األطػػر التنظيميػػػة ألف ىػػذه البيانػػػات تػػؤدي إلػػػى الفتنػػة و "فػػػتح" سػػػت
 موحدة ولف تنجر إلييا.

وردًا عمى سؤاؿ حوؿ عدـ حضوره اجتماع ضباط "فػتح" فػي عػيف الحمػوة قػاؿ: "أنػا غيػر معنػي تنظيميػًا بيػذا 
 االجتماع".

 24/9/2023، الحياة، لندن
 

 لخدمة المحتل  مل": السمطة الفمسطينية تعالتحرير"حزب  23
السمطة وحكومتيا في الضفة الغربيػة المحتمػة، بأنيػا وصؼ "حزب التحرير" في فمسطيف، : راـ اهلل )فمسطيف(

 أقرب لػ "مجمس إدارة خدمات سمطوية"، متيمًا إياىا بأنيا تسير وفؽ سياسة "نيج الجباية وخدمة االحتالؿ".
(، أف القضػية الفمسػطينية بحاجػة لػػ "ساسػة مخمصػيف  43/9وقاؿ الحزب في بياف تمقتو "قدس برس" االثنػيف )

 ا الجيادي الصحيح ويرسخوف سياسة الصمود".يعيدوىا لسياقي
و انتقد الحكومة الفمسطينية، التي أعمف عػف االنتيػاء مػف تشػكيميا وأدت اليمػيف القانونيػة أمػاـ رئػيس السػمطة 
محمػػود عبػػاس، معتبػػرا أف  "الجبايػػة وخدمػػة االحػػتالؿ ىػػي كممػػة السػػر عنػػد كػػؿ حكومػػة فتحاويػػة تشػػكؿ مػػف 

 جديد" بحسب تعبير البياف.
قؿ البياف عف عضو المكتب اإلعالمي لمحػزب، مػاىر الجعبػري، قولػو إف إعػادة تشػكيؿ "حكومػة فػتح جػاء ون

 بالتزامف مع إطالؽ الخطة األمريكية لتطوير االقتصاد الفمسطيني".
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ووصػػػػؼ الجعبػػػػري وزراء الحكومػػػػة  وأشػػػػار الجعبػػػػري إلػػػػى أف" أمريكػػػػا ىػػػػي مػػػػف تحػػػػرؾ المشػػػػيد الفمسػػػػطيني".
 الغربية بأنيـ  مجرد "مدراء".  الفمسطينية في الضفة

 23/9/2023قدس برس، 
 

  الذي ارتكب االعتداء في الخميل "المخرب" يتعيد بمحاسبة يعمون اإلسرائيمي الجيشوزير  24
ترأس وزير الدفاع اإلسرائيمي موشيو يعالوف، أمس، جمسة لتقييـ األوضاع في الضفة : كفاح زبوف - راـ اهلل

 األجيزة األمنية اإلسرائيمية. الغربية، حضرىا مسؤولوف في
الذي ارتكب االعتداء في « المخرب»وقاؿ يعالوف إف قوات الجيش واألجيزة األمنية ستمقي القبض عمى 

دولة إسرائيؿ لف تمر مر الكراـ عمى محاوالت منظمات »الخميؿ وعمى مرسميو، وستحاسبيـ. وأضاؼ: 
طنييا وجنودىا وتشويش سير الحياة الطبيعية وأنيا إرىابية أو مخربيف يعمموف بشكؿ انفرادي لممس بموا

 «.ىذه المعركة طويمة وتتطمب مف إسرائيؿ الحسـ»وتابع: «. ستتصدى لمثؿ ىذه المحاوالت بحـز وصرامة
وأكد أنو اعتقؿ فمسطينييف يشتبو «. ال انتفاضة ثالثة عمى األبواب»وقاؿ الناطؽ باسـ الجيش إنو 
 الخميؿ، لكنو لـ يؤكد أنيما فعال المذاف يقفاف وراء عممية القنص.بضموعيما في إطالؽ النار في 

 ورفع الجيش، صباح أمس، الطوؽ الذي فرض عمى الخميؿ، ولكنو قاؿ إف النشاط األمني المكثؼ سيستمر.
، وال يوجد ربط بيف عممية قتؿ الجندي «عرضي»ويقدر الجيش اإلسرائيمي أف التصعيد الفمسطيني األخير 

 ة، وقتؿ الجندي في الخميؿ.في قمقيمي
24/9/2013، الشرق األوسط، لندن  

 
 أركان الجيش اإلسرائيمي: مقتل الجنديين صدفة وال يشير إلى تصعيد رئيس 25

اعتبر أف مقتؿ  ،رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ بني غانتس أف، 23/9/2013، 48عرب  ذكرت
مصادفة وال يشير بالضرورة إلى تصعيد في األوضاع  الجندييف اإلسرائيمييف، الجمعة واألحد ىو مجرد

 األمنية في الضفة الغربية أو إلى توجو جديد.
ؼ الذي نشر الخبر إف غانتس أضاؼ يقوؿ "سنعمؿ حتى ال يصبح ذلؾ توجيا جديدا. لقد يوقاؿ موقع معار 

ننا سنمقي القبض عمى عززنا نشاطنا الميداني قدر اإلمكاف، عبر الدفاع بقوات جديدة، ال يراودني شؾ بأ
 الجناة وسنواصؿ الحفاظ عمى األمف بأقصى قدر ممكف".

وتطرؽ غانتس الذي كاف يتحدث في مقر وزارة األمف اإلسرائيمية في تؿ أبيب، في حفؿ بمناسبة عيد العرش 
ود مع الييودي، إلى األخطار التي تيدد أمف إسرائيؿ عمى الجبية الشمالية فأقر بأنو يقع كؿ يوـ عمى الحد

الجوالف احتكاؾ جديد عمى امتداد الحدود مضيفا أف: سوريا تتحوؿ تدريجيا إلى مكاف مرشح ألف يصبح 
 قاعدة لعناصر الجياد العالمي، وأف ىناؾ المزيد مف التحديات". 

وأضاؼ غانتس أف إسرائيؿ تواجو تيديدات "اإلرىاب" في كافة المياديف، وأف ىذا األسبوع لـ يكف سيال 
فيو يذكرنا بأنو كمما بدأت المنطقة ىادئة، وأف المشاكؿ مف حولنا، فإنو يظؿ عمى الجيش اإلسرائيمي عمينا 

 وقادتو أف يواجيوا أحداثا في كافة القطاعات.
رفض االنطباعات، التي شاعت  غانتس، أف حممي موسى، عف 24/9/2013، السفير، بيروتوأضافت 

صفوؼ الفمسطينييف جراء انسداد أفؽ التسوية. وأنكر غانتس أف فور تنامي األنباء عف تعاظـ المرارة في 
إننا نقؼ »عمميات قتؿ الجنود ىي بشائر االنتفاضة الثالثة التي ىددت بيا جيات فمسطينية مختمفة. وقاؿ 
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في مواجية أحداث إرىابية، وىذا لـ يكف أسبوعًا سياًل: لقد فقدنا جندييف، تومر حزاف الذي اغتيؿ وغاؿ 
وأضاؼ أف ىذه األحداث تشكؿ تذكرة لخطر اإلرىاب حتى في زمف اليدوء «. ذي سقط في الخميؿكوبي ال

األحداث التي وقعت ىي مصادفة مأساوية. ونحف ال نرى في ذلؾ مياًل لكف ينبغي العمؿ »النسبي. وأكد أف 
، «ه الجرائـال ريب في أننا سنضع يدنا عمى منفذي ىذ»وشدد عمى أنو «. مف أجؿ أال يغدو ىذا ميالً 

 «.أننا عززنا نشاطاتنا مف أجؿ الحيمولة مف دوف تحوؿ تراكـ األحداث إلى ميؿ»معترفًا بػ
 

 "اإلرىاب"اإلسرائيمي: وقف المفاوضات سيمثل مكافأة لل البيئةوزير  26
قاؿ "عمير بيرتس" وزير البيئة اإلسرائيمي الحالي ووزير الدفاع األسبؽ، إف "وقؼ المفاوضات : السبيؿ

ويشير بيرتس بكممة اإلرىاب إلى مقتؿ جندييف إسرائيمييف  ياسية مع الفمسطينييف سيمثؿ مكأفاة لإلرىاب".الس
وفي مؤتمر صحفي أماـ مقر وزارة الدفاع اإلسرائيمية بتؿ أبيب  خالؿ اليوميف الماضييف في الضفة الغربية.

اربة اإلرىاب وضرب رجالو، وفي اليوـ اإلثنيف، أوضح بيرتس أنو "مف الميـ بذؿ كؿ جيد مستطاع لمح
 الوقت نفسو مف الميـ مواصمة المفاوضات السياسية مع الفمسطينييف ألف وقفيا يعد مكافأة لإلرىاب".

حذرت رئيسة حزب العمؿ تشيمي يحيموفتش، في تصريح ليا نقمو موقع "والاله" اإلخباري اإلسرائيمي اليوـ، و 
لمفاوضات مع الجانب الفمسطيني، وقالت إف "مف مصمحة مف انعكاس موجة العمميات في الضفة عمى ا

 "إسرائيؿ" مواصمة عممية السالـ خاصة في ىذه المرحمة الحساسة".
24/9/2013، السبيل، عّمان  

 
 اإلسرائيمية تنوي طرد دبموماسية فرنسية بحجة أنيا اعتدت عمى ضابط الخارجيةيديعوت:  27

العبرية في عددىا الصادر أمس االثنيف ’ ت أحرونوتيديعو ‘كشفت صحيفة : زىير أندراوس -الناصرة 
النقاب عف أف وزارة الخارجية اإلسرائيمية تنوي طرد الدبموماسية الفرنسية، التي ُيزعـ أنيا قامت باالعتداء 
عمى ضابط في حرس الحدود اإلسرائيمي يوـ األحد الماضي، ونقؿ مراسؿ الشؤوف السياسية في الصحيفة 

جية اإلسرائيمية قوليا أف الخارجية توجيت إلى مستشار األمف القومي لمحكومة عف مصادر في الخار 
اإلسرائيمية، الجنراؿ في االحتياط يعقوؼ عميدرور، وطمبت منو اإلعالف عف الدبموماسية الفرنسية 

 كشخصية غير مرغوب بيا في الدولة العبرية تمييًدا لطردىا مف إسرائيؿ، عمى حد قوؿ المصادر.
24/9/2013، عربي، لندنالقدس ال  

 
 ن يطالبون بوقف إطالق سراح األسرىيسرائيميإوزراء  سبعة 28

وزراء في الحكومة اإلسرائيمية، مساء اليوـ االثنيف،  7طالب  :ترجمة خاصة لػ القدس دوت كوـ -غزة
بنياميف نتنياىو بعقد جمسة عاجمة لمحكومة، لبحث وقؼ إطالؽ سراح أسرى فمسطينييف ردا عمى مقتؿ 

 جندييف في الضفة خالؿ اليوميف الماضييف.
ووفقا لمواقع عبرية مختمفة، فإف "الوزراء مف حزب البيت الييودي والميكود، طالبوا برسالة عاجمة لنتنياىو 
بعقد جمسة لمحكومة في أقرب وقت ممكف لمناقشة سياسة الحكومة في أعقاب اإلفراج عف أسرى أمنييف 

 مماثمة". فمسطينييف ووقؼ أي خطوات أخرى
وجاء في الرسالة، "عمينا أف نجدد النقاش في سياسة الحكومة بشأف اإلفراج عف أسرى، في األياـ األخيرة 
شيدنا جريمتي قتؿ خطيرتيف، أودتا بحياة جندييف، وعمى ضوء ما تقدـ فإننا نطمب منؾ أف يعقد في أقرب 
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ة مناقشة سياسات اإلفراج عف السجناء وقت جمسة لمحكومة وجمسة لمكنيست بكامؿ ىيئاتو مف أجؿ مواصم
 في ظؿ التطورات األخيرة"، عمى حد تعبيرىـ.

وأضاؼ الوزراء وبعضيـ مف المجنة الوزارية الخاصة بإطالؽ سراح أسرى فمسطينييف، "لقد كاف مف الخطأ، 
القتؿ  االنتحار الذي جرى بإطالؽ سراح القتمة كشرط لممفاوضات، حتى ىذه المحظة لـ يدف عباس عمميات

وىو ذاىب لدعـ اإلفراج عف الذي قتؿ لتحرير شقيقو... الفمسطينيوف في يد يطالبوف باإلفراج عف قتمة وفي 
المقابؿ يرسموف آخريف لالستمرار في التخريب والقتؿ، يجب أف تقـو الحكومة بإعادة سياسة المفاوضات 

 عمى خطوط عريضة جديدة".
24/9/2013، القدس، القدس  

 
 

 الفمسطينية : أحداث الضفة لن تؤثر عمى العالقة مع السمطةعبريةالاإلذاعة  29
قالت "اإلذاعة العبرية العامة"، نقاًل عف "مصادر أمنية" في جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، إف حادثي مقتؿ 
الجندييف في قمقيمية ومدينة الخميؿ بالضفة الغربية المحتمة، لف يؤثرا عمى عالقة )إسرائيؿ( مع السمطة 

وأكدت ذات المصادر لإلذاعة، أف التنسيؽ األمني بيف السمطة الفمسطينية ودولة االحتالؿ "ال  مسطينية.الف
 يزاؿ مستمرًا بيدؼ القبض عمى منفذي عممية الخميؿ".

وأضافت المصادر أنو "مف غير المتوقع أف يؤثر مقتؿ الجنود اإلسرائيمييف عمى العالقات مع السمطة 
سيؽ أمني وطيد وحرية عممياتية في الدخوؿ إلى مناطؽ الضفة، تتضمف عمميات الفمسطينية.. فيناؾ تن

 اعتقاؿ تجري في كؿ ليمة".
23/9/2013، فمسطين أون الين  

 
 تدير في نيروبي أكبر مركز تجسس في إفريقيا "إسرائيل" 30

ف وحدة كوماندوز زىير أندراوس: كاف الفتا لمغاية بالنسبة لمرأي العاـ العربي والعالمي أيضا أ -الناصرة 
إسرائيمية وصمت إلى كينيا لمساعدة قوات األمف المحمية في تحرير الرىائف الذيف احتجزوا مف قبؿ تنظيـ 

العبرية،  "ىآرتس"إسالمي صومالي متشدد، ولكف أمس االثنيف أزاؿ المحمؿ لمشؤوف السياسية في صحيفة 
نيا متوقعا، بؿ أكثر مف ذلؾ، فتحت عنواف باراؾ رافيد، السحاب الذي جعؿ التدخؿ اإلسرائيمي في كي

كشؼ المحمؿ السياسي النقاب عف أنو في الخامس عشر مف ’ القاعدة االستخباراتية اإلسرائيمية في كينيا‘
التقى دبموماسي مف السفارة األمريكية في نيروبي مع المدير العاـ  2007شير آذار )مارس( مف العاـ 
مولو، وخالؿ المقاء، أضاؼ، قاـ المسؤوؿ الكيني باستعراض العالقات لوزارة الخارجية الكينية، طوـ أ

الخارجية لبالده مع دوؿ الشرؽ األوسط، مركزا عمى العالقة مع الدولة العبرية، حيث أكد لمدبموماسي 
سرائيؿ تقيماف عالقات أمنية واستخباراتية وثيقة جدا مف سنوات عديدة، كما أنيما  األمريكي أف كينيا وا 

 اف لقاءات تنسيؽ وتعاوف في جميع المجاالت وعمى كافة المستويات، عمى حد تعبيره.تقيم
عالوة عمى ذلؾ، أضافت الصحيفة العبرية، قاؿ أمولو لمدبموماسي األمريكي إف إسرائيؿ بالنسبة لكينيا ىي 

ُتشاركنا في رقيمنا  شريؾ إستراتيجي، وأنو، أي إسرائيؿ، ُتشكؿ بالنسبة لكينيا ردا مناسبا عمى الدوؿ التي ال
 التي نعتمد عمييا ونمشي بحسبيا، عمى حد تعبيره.
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ولفت المحمؿ إلى أف الدبموماسي األمريكي قاـ بتوجيو برقية إلى وزارة الخارجية األمريكية حوؿ موضوع 
 المقاء مع المسؤوؿ الكيني، وىذه البرقية تـ نشرىا مف قبؿ موقع )ويكيميكس(،عمى حد قولو.

عف مصادر رفيعة في تؿ أبيب قوليا إف العاصمة نيروبي ُتعتبر في السنوات األخيرة قاعدة  ونقؿ المحمؿ
لممخابرات اإلسرائيمية عمى جميع أجيزتيا مف أجؿ محاولة فيـ ما يدور في القارة السمراء، ومحاولة التعامؿ 

المصادر. وقاؿ المحمؿ إف  مع التيديدات الكثيرة التي ُتحدؽ باألىداؼ اإلسرائيمية في إفريقيا، كما قالت
العممية اإلرىابية التي نفذىا تنظيـ القاعدة ضد السفارة األمريكية في العاصمة الكينية أشعمت األضواء 
الحمراء لدى أجيزة المخابرات في الدولة العبرية في ما يتعمؽ بتيديدات اإلرىاب في إفريقيا، ولكف العممية 

سرائيمييف في فندؽ )برادايز( في بومباسا، ومحاولة إسقاط طائرة تابعة التي نفذىا تنظيـ القاعدة ضد سياح إ
، حوال 2002لشركة الطيراف اإلسرائيمية )أركيع( بواسطة صاروخ كتؼ في تشريف الثاني )نوفمبر( مف العاـ 

 األضواء الحمراء إلى صفارات إنذار حقيقية، عمى حد وصؼ المحمؿ.
موازاة التعاوف والتنسيؽ األمني بيف الدولتيف، ُتعتبر كينيا مف الزبائف وتابعت الصحيفة العبرية قائمة إنو ب

الميميف لمصناعات العسكرية في الدولة العبرية، فقد قامت إسرائيؿ ببيع كينيا األسمحة والعتاد العسكري، 
جنود واألىـ مف ذلؾ أنيا قامت ببيعيا معمومات أمنية ىامة جدا، باإلضافة إلى ذلؾ، فإف المئات مف ال

الكينييف تمقوا في السنوات األخيرة تدريبات عسكرية في إسرائيؿ وتـ تأىيميـ مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي 
 لمكافحة اإلرىاب، كما شارؾ في التدريبات مدربوف رسميوف وآخروف شبو رسمييف.

ينيا لممساعدة وخمص المحمؿ إلى القوؿ إف التقارير التي ُنشرت حوؿ وصوؿ قوات كوماندوز إسرائيمية إلى ك
في تحرير الرىائف في الُمجمع التجاري تتماىى وتتماشى مع العالقات األمنية واالستخباراتية الدافئة بيف 
 نيروبي وتؿ أبيب، وأنو مف المتوقع جدا أْف تتوثؽ ىذه العالقات أكثر بعد ىذه العممية، عمى حد قولو.

تغمغميا في القارة األفريقية وىي أىداؼ إستراتيجية، وبحسب المحمميف فإف إلسرائيؿ أىدافا كبيرة مف وراء 
ذلؾ أف القارة السمراء ُتشكؿ بالمنظور اإلسرائيمي أىمية استراتيجية كبيرة، لعدة أسباب: امتالؾ أفريقيا 
لممرات حيوية لمتجارة الدولية ولمنافذ وموان  بحرية ىامة عمى المحيطيف اليندي واألطمسي، امتالؾ أفريقيا 

ت نفطية إذ قدر مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية )أونكتاد( مجمؿ االحتياطي النفطي ألفريقيا إلمكانا
بالمئة مف  20مميار برميؿ. تشكؿ أفريقيا حاليا ممرا ىاما لمتجارة البحرية اإلسرائيمية حيث يمر  80بنحو 

ف رحالت )شركة العاؿ( اإلسرائيمية ىذه التجارة أماـ سواحؿ القرف األفريقي وفي مضيؽ باب المندب، كما أ
الرسمية إلى الشرؽ األوسط تمر في سماء إريتريا ومف ىناؾ تتجو شرقا. باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ األىداؼ 
قامة  السياسية والتي تشمؿ سعي إسرائيؿ لمخروج مف عزلتيا والحصوؿ عمى المزيد مف الشرعية الدولية، وا 

مف الدوؿ األفريقية كمدخؿ لمقياـ بنشاطات أخرى اقتصادية وأمنية،  عالقات دبموماسية مع أكبر عدد ممكف
وكوسيمة لنفي الصورة العنصرية لمدولة العبرية، مف خالؿ القياـ بنشاطات إعالمية وثقافية وتقديـ مساعدات 
متنوعة، باإلضافة إلى السعي لكسب ودعـ السود في أمريكا ولممواقؼ والمطالب اإلسرائيمية عمى الساحة 

 األمريكية.
وُيشكؿ البحر األحمر أىمية كبيرة بالنسبة لممصالح اإلسرائيمية التجارية واإلستراتيجية ألنيا تعتمد عميو في 
تجارتيا مع أفريقيا وآسيا وأستراليا، ونظرا لغياب قواعد عربية واضحة تحكـ أمف البحر األحمر، ومع 

بي، تحاوؿ إسرائيؿ ضماف تمبية مطالبيا األمنية وابتعادىا عف النظاـ العر  1993استقالؿ إريتريا عاـ 
 الخاصة بالبحر األحمر.

24/9/2013، القدس العربي، لندن  
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 المخابرات اإلسرائيمية تقوم بإعداد ممف عن األسمحة الكيماوّية بالدول العربّية  31

رئيس شعبة  ، كّمؼموشي يعموفكشؼ خبير عسكري صييوني عف أّف وزير الحرب الصييوني، 
، بإعداد ممؼ شامؿ عف الدوؿ العربية التي بحيازتيا أسمحة كيماوية ،فياأفيؼ كوخ تخبارات العسكريةساإل

"، باإلضافة ؿغؾ ىياتش"ونظيره األمريكي الفتًا إلى أّف ىذا التكميؼ جاء بعد اتصاالت جرت بيف "يعموف" 
اتفؽ مع  ر الخبير إلى أّف "يعموف"وأشا وزراء الدفاع في بعض الدوؿ األوروبية ومنيا فرنسا وبريطانيا.إلى 

في  دوؿ عربيةو بمسح شامؿ لقدرات إيراف  اإلستخبارات"وحدة األبحاث في شعبة أف تقوـ "عمى  "ىيغؿ"
بعد استكماؿ إجراءات نزع السالح الكيماوي مجاؿ األسمحة الكيماوية تمييدًا لمطالبتيـ مستقباًل بنزعيا 

ي المرتبة الثانّية بعد سوريا في امتالؾ أسمحة كيماوية، ولدييا . وأوضح الخبير أّف مصر تأتي فالسوري
مثؿ السوداف لدييا مخزوف  دوالً ، مدعيًا أّف وسائط لنقؿ ىذا السالح بواسطة الصوارير وأنواع مف المدفعية

ف حيث ، الجزائر تمتمؾ مخزونًا ال يزاؿ يحاط بالكثير مف السرّية، فيما تأتي ليبيا بالمرتبة الثالثة ممحدود
أعمنت ليبيا عف تراجعيا وتخمييا عف تطوير ما تراجعت بعدحجـ ترسانتيا مف األسمحة الكيماوّية، لكنيا 

 . أسمحة الدمار الشامؿ
 ماتيو عملمبي لمدراسات والتوثيؽ ار ركز العمال

23/9/2013 ،2915التقرير المعموماتي   
 

 ةسوريفي بالمخيمات الفمسطينية  واعتقاالتشييد  32
ت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية إف الشاب الفمسطيني محمػد عبػد الػرحمف حسػف مػف قال: دمشؽ

 .ةأبناء مخيـ خاف الشيح استشيد االثنيف جراء إصابتو بشظايا قذيفة سقطت في منطقة جرمانا في سوري
ؿ ومخػارج " التابع لمجيش النظامي ال زالوا يفرضوف حصاًرا عمى مداخ89وأشارت إلى أف عناصر حاجز "الػ

 المخيـ، ويعتقموف عدد مف شباب المخيـ عند خروجيـ أو دخوليـ إليو.
، حيػث بػات 33وذكرت أف النظاـ السوري ال يزاؿ يفػرض حصػاًرا مشػدًدا عمػى سػكاف مخػيـ اليرمػوؾ لميػوـ الػػ

وحميػب  المخيـ قاب قوسيف أو أدنى مف كارثػة إنسػانية محققػة فيػو بسػبب نفػاد جميػع المػواد الغذائيػة واألدويػة
 األطفاؿ، باإلضافة الستمرار انقطاع التيار الكيربائي عف جميع مناطقو منذ عدة أشير.

نسػػمة يعػػانوف مػػف التشػػديد  9000وأوضػػحت أف سػػكاف مخػػيـ الرمػػؿ بالالذقيػػة الػػذي يصػػؿ تعػػدادىـ حػػوالي 
نظػاـ السػوري بعػض األمني وكثرة الحواجز واالعتقاالت شبو اليومية، حيث لوحظ في الفترة األخيرة اعتقاؿ ال

 أعضاء حركة حماس في المخيـ، ومالحقة مف تبقى منيـ.
24/9/2023وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   

 
 "كينة الييكل"مسيرة مستوطن يقتحمون المسجد األقصى وانطالق  200 :األقصىمؤسسة  33

المكتػػػب “ى نفسػػػيا تطمػػػؽ عمػػػ إسػػػرائيميةمنظمػػػات  أف "لموقػػػؼ والتػػػراث األقصػػػىمؤسسػػػة "قالػػػت  :انػػػس غنػػػايـ
، حيػػث تجتمػػع مسػػاء يػػـو ”مسػػيرة كينػػة الييكػػؿ“مسػػيرة ليميػػة بعنػػواف  إلػػىدعػػت ” المشػػترؾ لجماعػػات الييكػػؿ

،وتقيـ بعض الشعائر التممودية، ثـ  -األقصىجنوب المسجد  –االثنيف تماـ الساعة الثامنة، في عيف سمواف 
مذبح “وىناؾ تقوـ بشعائر ” معيد الييكؿ“حديد عند البمدة القديمة ، وبالت إلىتسير في شوارع سمواف، وتصؿ 

 .”الييكؿ
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مػف عػدة أمكنػة وسػتنظـ ” مسػيرة الحجػيج المقػدس الػى القػدس“ االثنػيف في سػياؽ متصػؿ انطمقػت صػباح يػوـ
مسػػيرة “وتمتػػئـ مػػع  الثالثػػاء، ومػػف المخطػػط اف تسػػتكمؿ مسػػيرتيا يػػـو ”جبػػؿ ايتػػاف“حفػػال غنائيػػؿ ليميػػًا عمػػى 

 .نت عنيا بمدية االحتالؿ في القدسالتي أعم” القدس 
بعػػػػض  وأدوا، األقصػػػػىمسػػػػتوطنًا اقتحمػػػػوا ودنسػػػوا المسػػػػجد  400نحػػػػو  أف” األقصػػػىمؤسسػػػػة “ىػػػذا وأفػػػػادت 

، وذلػؾ وسػط غضػب شػديد وتواجػد المئػات ”شعيرة سػعؼ النخيػؿ“الشعائر التممودية والصموات الييودية،منيا 
 ، وطالب مدارس القدس.ألقصىامف المصميف ومف طالب مصاطب العمـ في المسجد  

المسػجد والمصػمى المروانػي وانتقمػوا  أرجػاءوأضاؼ البيػاف أف المقتحمػيف قػاموا بمسػارىـ الػذي رسػموه ىػـ فػي 
محػػيط قبػػة الصػػخرة المشػػرفة وتوقفػػوا عنػػد البائكػػة الغربيػػة واسػػتمعوا لشػػروحات حػػوؿ تػػارير الييكػػؿ  إلػػىبعػػدىا 

 الييكؿ الخرافي كما يزعموف. أنقاضقامة عمى قبة الصخرة م أفالمزعـو مع التركيز عمى 
 اإلسرائيميإف شرطة االحتالؿ  42/9/4023مؤسسة في بياف ليا صباح اليوـ الثالثاء القالت مف جية ثانية 

مػػف داخػػؿ المسػػجد  األقصػػىفػػي مؤسسػػة  اإلعػػالـعطػػا مػػدير قسػػـ  أبػػواعتقمػػت فجػػر اليػػـو الصػػحفي محمػػود 
 ية لمتحقيؽ معو.مركز المسكوب إلىواقتادتو  األقصى

وسػػيتـ التحقيػػؽ معػػو خػػالؿ السػػاعة القريبػػة  األقصػػىعطػػا اعتقػػؿ مػػف داخػػؿ المسػػجد  أبػػووأضػػاؼ البيػػاف أف 
 القادمة.

24/9/2023مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   
 

 استطالع بالضفة وغزة حول المفاوضات والوضع المصري والسوري والعالقة مع األردن 34
لمرأي العاـ الفمسطيني في الضفة الغربية  استطالعيني لمبحوث السياسية والمسحية بإجراء قاـ المركز الفمسط

. شػػػيدت الفتػػػرة السػػػابقة لالسػػػتطالع 4023أيمػػػوؿ )سػػػبتمبر(  42-29وقطػػػاع غػػػزة وذلػػػؾ فػػػي الفتػػػرة مػػػا بػػػيف 
عػػزؿ الػػرئيس اإلسػػرائيمية المباشػػرة وقيػػاـ الجػػيش المصػػري ب-حػػدثيف رئيسػػييف: العػػودة لممفاوضػػات الفمسػػطينية

محمػػػد مرسػػػي واسػػػتبدالو بػػػرئيس جديػػػد وحكومػػػة جديػػػدة. يغطػػػي ىػػػذا االسػػػتطالع قضػػػايا األوضػػػاع الداخميػػػة 
واالنتخابػػات والمصػػالحة وتقيػػيـ الجميػػور ألداء حكػػومتي اسػػماعيؿ ىنيػػة ورامػػي الحمػػد اهلل ولمسػػتوى الرضػػى 

 العودة لممفاوضات، وغيرىا.عف أداء الرئيس محمود عباس، وتوازف القوى الداخمي بيف فتح وحماس، و 
 وجاءت نتائج االستطالع عمى الشكؿ التالي:

 
 ( االنتخابات الرئاسية والتشريعية:2

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشػح فييػا اثنػاف فقػط ىمػا محمػود عبػاس واسػماعيؿ ىنيػة، يحصػؿ األوؿ 
في االنتخابات في ىذه الحالة  % مف أصوات المشاركيف، وتبمغ نسبة المشاركة24% والثاني عمى 52عمى 

83.% 
% سيشػاركوف فييػا، حيػث تحصػؿ 32لو جرت انتخابات برلمانيػة جديػدة بموافقػة جميػع القػوى السياسػية فػإف 

%، وتحصػػؿ 39% مػػف أصػػوات المشػػاركيف وفػػتح عمػػى 32قائمػػة التغييػػر واإلصػػالح التابعػػة لحمػػاس عمػػى 
 % أنيا لـ تقرر بعد لمف ستصوت.44مف %، وتقوؿ نسبة 20كافة القوائـ األخرى مجتمعة عمى 

 
 ( أوضاع الضفة والقطاع:2
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% 42% قبػؿ ثالثػة أشػير إلػى 38نسبة التقييـ اإليجابي ألوضاع قطاع غزة تػنخفض بشػكؿ درامػاتيكي مػف 
 % أف األوضاع في القطاع سيئة.55في ىذا االستطالع فيما تقوؿ نسبة مف 

% فػي 49نسبة التقييـ اإليجابي ألوضاع الضفة الغربية تبقػى تقريبػًا كمػا كانػت قبػؿ ثالثػة أشػير حيػث تبمػغ 
% إلػػى 33ىػػذا االسػػتطالع.  لكػػف نسػػبة االعتقػػاد بػػأف األوضػػاع فػػي الضػػفة سػػيئة أو سػػيئة جػػدًا ترتفػػع مػػف 

 % خالؿ نفس الفترة.22
% فػػػػي ىػػػػذا 39نية فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة تبمػػػػغ نسػػػػبة االعتقػػػػاد بوجػػػػود فسػػػػاد فػػػػي مؤسسػػػػات السػػػػمطة الفمسػػػػطي

 %.88االستطالع،وتبمغ  نسبة االعتقاد بوجود فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة 
 
 المصالحة: ( 3

فػػي ظػػؿ تطػػورات األوضػػاع فػػي مصػػر والتقػػدـ والتراجػػع فػػي الحػػوار بػػيف حركتػػي فػػتح وحمػػاس، نسػػبة التفػػاؤؿ 
%. 24والقطػػاع تػػنخفض ألدنػػى مسػػتوى منػػذ االنفصػػاؿ حيػػث تبمػػغ اليػػـو  بإمكانيػػة عػػودة الوحػػدة بػػيف الضػػفة

% قبػؿ ثالثػة 38نسبة االعتقاد بأف الوحدة لف تعود وسينشأ كياناف منفصالف في الضفة والقطػاع ترتفػع مػف 
 % تعتقد أف الوحدة ستعود ولكف بعد فترة طويمة.24% في ىذا االستطالع. نسبة مف 22أشير إلى 

% يعتقػػدوف 22أف التطػػورات األخيػػرة فػػي مصػػر تضػػعؼ فػػرص توحيػػد الضػػفة والقطػػاع و% تعتقػػد 53نسػػبة 
 % يعتقدوف أنيا ال تؤثر عمى فرص التوحيد.45أنيا تعزز فرص التوحيد و

% يعتقدوف أف التطورات األخيرة في مصر ستضػعؼ سػمطة حمػاس فػي قطػاع غػزة فيمػا تقػوؿ نسػبة مػف 83
 و لف يكوف ليا تأثير عمى سمطة حماس.% أن40% إنيا ستقوييا وتقوؿ نسبة مف 20
 
 
 
 ( الغايات العميا لمشعب الفمسطيني والمشاكل األساسية التي تواجيو:4

% تعتقد أف الغاية العميا األولى لمشعب الفمسطيني ينبغي أف تكوف تحقيؽ انسحاب إسرائيمي لحدود 25نسبة 
قامػػة دولػػة فمسػػطينية فػػي الضػػفة والقطػػاع وعاصػػمتيا  2983عػػاـ  % 49القػػدس الشػػرقية. فػػي المقابػػؿ فػػإف وا 

يقولػوف أف الغايػػة األولػػى يجػػب أف تكػػوف الحصػػوؿ عمػػى حػػؽ العػػودة لالجئػػيف وعػػودتيـ لقػػراىـ وبمػػداتيـ التػػي 
 .2929خرجوا منيا في عاـ 

 
 عممية السالم:         (5

% 29قػػػرار و% يؤيػػػدوف ال23الجميػػػور منقسػػػـ تجػػػاه قػػػرار الػػػرئيس عبػػػاس العػػػودة لممفاوضػػػات مػػػع إسػػػرائيؿ: 
% 80% فػػي الضػػفة الغربيػػة. لكػػف نسػػبة مػػف 23% فػػي قطػػاع غػػزة و82يعارضػػونو. نسػػبة المعارضػػة تبمػػغ 

تعتقد أف الرئيس عباس قد اتخذ القرار الصحيح عندما وافؽ عمى تجميد طمبات انضػماـ فمسػطيف لممنظمػات 
% تعتقػد 32القدامى. نسبة مػف مف األسرى  202الدولية لمدة تسعة أشير مقابؿ قياـ إسرائيؿ باإلفراج عف  

 أنو قد اتخذ القرار الخاطىء.
 
 ( التطورات في مصر:6
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% يقولوف أنيـ يتعاطفوف مع الرئيس مرسي واإلخواف والقوى المؤيػدة ليػـ فػي مصػر فيمػا تقػوؿ 22نسبة مف 
ؼ مػػع % أنيػػا تتعػػاطؼ مػػع الجػػيش والحكومػػة الحاليػػة والقػػوى المؤيػػدة ليػػا. تػػزداد نسػػبة التعػػاط43نسػػبة مػػف 

% تػرى أف تغييػر 85%(. كما أف نسػبة 39%( مقارنة بالضفة الغربية )28مرسي واإلخواف في قطاع غزة )
الػرئيس والحكومػة فػي مصػػر الػذي أطػاح بػالرئيس مرسػػي ىػو تطػور سػيء لمفمسػػطينييف فيمػا تعتقػد نسػبة مػػف 

 % أنو جيد لمفمسطينييف.44
 
 ةسوري( التطورات في 7

اـ األسد ىو الذي استخدـ السالح الكيماوي ضد المدنييف السورييف ونسبة مف % تعتقد أف نظ54غالبية مف 
% تعتقد أف المعارضة ىي التي استخدمت السالح الكيماوي. لكف حتى لو ثبت أف نظاـ األسد ىو الذي 40

% فقػػط يؤيػػدوف قيػػاـ الواليػػات المتحػػدة بتوجيػػو 49اسػػتخدـ السػػالح الكيمػػاوي فػػإف ثمثػػي الجميػػور يعارضػػوف و
 ربة عسكرية محدودة ليذا النظاـ.ض
 
 العالقة مع األردن( 8

% فػي ىػذا االسػتطالع 29% قبؿ ثالثة أشػير إلػى 20ارتفاع في نسبة معارضة الكونفدرالية مع األردف مف 
% 45%(. 54) 4003%( و29) 4009وىػػذه النسػػبة الراىنػػة أقػػرب لمنتػػائج السػػابقة التػػي تػػـ تسػػجيميا فػػي 

 % يؤيدوف قياميا في المستقبؿ بعد انتياء االحتالؿ اإلسرائيمي.29األف ويؤيدوف قياـ كونفدرالية 
 23/9/2023، (PCPSRالمركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية )

 
 
 

 من مميون شخص لمخطر أكثر حياة نقص الكيرباء ييدد مياه غزة ويعرض: سىآرت 35
عمػػؿ  أفس" فػػي عػػددىا الصػػادر اليػػوـ، ذكػػرت صػػحيفة "ىػػآرت :ترجمػػة خاصػػة -القػػدس دوت كػػـو  -راـ اهلل 

يتوقػؼ نتيجػة الػنقص الحاصػؿ بتزويػد ىػذه المحطػات بالكيربػاء  أفمحطات التنقية في قطاع غػزة مػف شػأنو 
 الالزمة لتشغيميا.
بطمػب لزيػادة حصػة الكيربػاء التػي  إسػرائيؿ إلػىالسػمطة الفمسػطينية كانػت توجيػت  أف إلػىوأشارت الصحيفة 

 لـ تستجب  ليذه المطالب لغاية ىذا الوقت. أنيا إاليا، القطاع ب إسرائيؿتزود 
عػدـ القػدرة عمػى معالجػة ميػاه الصػرؼ الصػحي مػف شػأنيا اف تعػرض الوضػع البيئػػي  أفالصػحيفة  وأضػافت

والصحي في القطاع، وحياة اكثر مف مميوف شػخص يقيمػوف فػي القطػاع لمخطػر الشػديد، بحيػث تتسػبب ىػذه 
ية في القطاع، والتي تعد المصػدر الرئيسػي وربمػا الوحيػد لتزويػد سػكاف القطػاع المخمفات بتمويث المياه الجوف

تحويػػؿ جػػزء مػػف ىػػذه المخمفػػات الػػى البحػػر، مػػا يتسػػبب بخطػػر تمػػوث شػػواط   إلػػى باإلضػػافةبميػػاه الشػػرب، 
 القطاع والشواط  المجاورة.

لمسػاعدة  إسػرائيؿ إلػىداء " بنػاألوسطالشرؽ  - األرضيةالكرة  أصدقاءوفي ذات السياؽ فقد توجيت منظمة "
يػػتـ تعزيػػز القػػدرة عمػػى إنتػػاج التيػػار الكيربػػائي الػػالـز  أف إلػػىالفمسػػطينييف، واف تبػػيعيـ الكيربػػاء لفتػػرة محػػددة 

حمايػػة البيئػػة ال تػػتـ  أفرئػػيس المنظمػػة المػػذكورة المحػػامي جػػدعوف برومبيػػرغ إلػػى " وأشػػارلتشػػغيؿ المحطػػة، 
 بدوف تعاوف الطرفيف".
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23/9/2023القدس، القدس،   

 
 إثر مقتل أحد جنوده عمى الخميل ويعتقل العشرات األمنيةقبضتو  يواصل االحتالل 36

االثنيف عمى محافظػة الخميػؿ وذلػؾ وسػط  األمنيةمف قبضتو  اإلسرائيميػ وليد عوض: شدد االحتالؿ  راـ اهلل
بمحتوياتيػا بحجػة البحػث مػف خػالؿ اقتحػاـ منػازليـ والعبػث  باألىػاليمتواصمة لمتنكيػؿ  وأمنيةحممة عسكرية 

بالخميؿ برصاصة اخترقػت عنقػو مػف  األحدالذي لقي مصرعو مساء  اإلسرائيميعف منفذ عممية قتؿ الجندي 
 مف سكاف المنطقة. بأنو اإلسرائيمية األمنية األجيزةسالح قناص تدعي 

سػتخداـ الكػالب وأوضح شػيود عيػاف بػأف عمميػات المداىمػة طالػت كػؿ منػازؿ المػواطنيف فػي تمػؾ المنطقػة با
البوليسية وتفتيشيا بشكؿ ىمجي وتعمد تخريػب المحتويػات واألثػاث واالعتػداء عمػى أصػحابيا كمػا حػدث مػع 

 عائمة الكركي؛ حيث تـ االعتداء عمى سيدة حامؿ ونقمت إلى المستشفى.
أنحاء مركز أسرى فمسطيف لمدراسات باف سمطات االحتالؿ شنت حممة اعتقاالت ومداىمات واسعة في  وأكد

، وطالت ما يزيد األحدالذي قتؿ مساء  اإلسرائيميمدينة الخميؿ بحجة البحث عف مطمقي النار عمى الجندي 
 .مواطنا فمسطينيا 90عف 

لممركػػز الباحػث ريػػاض األشػػقر تنفيػذ حممػػة االعتقػاالت الواسػػعة والشرسػة فػػي نفػػس  اإلعالمػيواعتبػر المػػدير 
دوف  اإلبراىيمػيلخميػؿ، بسػبب مقتػؿ الجنػدي االسػرائيمى قػرب الحػرب الوقت بأنيا انتقامية مػف اىػالى مدينػة ا

أف يتمكف االحػتالؿ مػف العثػور عمػى منفػذي العمميػة، وىػذه السياسػة متعمػدة ومعتمػدة لػدى االحػتالؿ، بحيػث 
يصاؿ رسالة إلى الشػعب الفمسػطيني بػاف المقاومػة تصػيب الجميػع  يريد أف يرسر سياسة العقاب الجماعي، وا 

 بالنقمة.
24/9/2023القدس العربي، لندن،   

 
 

 يسرقون المحصولو شجرة زيتون بنابمس  300مستوطنون يحرقون  37
واصؿ المستوطنوف الييود اعتداءاتيـ عمى ممتمكػات الفمسػطينييف فػي الضػفة الغربيػة، وأحرقػوا مسػاء : نابمس

نػػابمس وجنػػيف، شػػماؿ (، مئػػات أشػػجار الزيتػػوف المثمػػرة وسػػرقوا محصػػوؿ الزيتػػوف فػػي مػػدينتي 9|43االثنػػيف )
 الضفة الغربية.

وأوضػػح مسػػئوؿ ممػػؼ االسػػتيطاف فػػي شػػماؿ الضػػفة، غسػػاف دغمػػس، فػػي تصػػريحات صػػحفية حصػػمت "قػػدس 
شػػجرة زيتػػوف  300بػرس" عمػػى نسػػخة منيػػا، أف مسػػتوطني مسػػتوطنة "حفػػاد جمعػػاد" أضػػرموا النػػار بػػأكثر مػػف 

 التابعة لمفمسطينييف في قريتي تؿ وصرة، غرب مدينة نابمس.
وفػػي سػػياؽ متصػػؿ، أقػػدـ مسػػتطنوف ييػػود مػػف مسػػتوطنات "معػػالي جمبػػوع"، "ممػػؾ منشػػو"، و"ميػػراث" المقامػػة 
عمػى أرضػػي الفمسػػطينييف شػػرؽ مدينػػة جنػيف، شػػماؿ الضػػفة، عمػػى سػػرقة محصػوؿ الزيتػػوف مػػف أراضػػي قريػػة 

 جمبوف.
23/9/2023قدس برس،   

 
 االيطالي األمنعمييم من قبل يطاليا يشتكون االعتداء الفارون من سورية إل الفمسطينيون 38
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 األمػػفاشػتكى العديػد مػػف الالجئػيف الفمسػطينييف الفػاريف مػف سػورية مػف اعتػداء قػوات : راـ اهلل ػ وليػد عػوض
مجموعة العمؿ مػف اجػؿ فمسػطينيي سػورية فػي  أكدتوااليطالية عمييـ في معسكرات المجوء بايطاليا، وفؽ ما 

 االثنيف.’ القدس العربي’لػ أرسؿبياف 
االيطػػالي اعتػػػدى عمػػػييـ  األمػػػفبعػػػض الالجئػػيف لمجموعػػػة العمػػؿ مػػػف اجػػػؿ فمسػػطينيي سػػػورية بػػاف  أوضػػحو 

وجيػػػتيـ  أفالبصػػػمات الشخصػػية كػػػونيـ ال يريػػدوف البقػػػاء فػػي ايطاليػػػا بػػؿ  إعطػػاءهبالضػػرب عقػػب رفضػػػيـ 
 المجوء لمسويد.

 األمػػػفرب عمػػػى يػػػد ووفػػػؽ مجموعػػػة العمػػػؿ مػػػف اجػػػؿ فمسػػػطينيي سػػػورية فػػػاف الالجئػػػيف الػػػذيف تعرضػػػوا لمضػػػ
 أنفسػيـالسػاعة الثامنػة حيػث سػمموا  ،42/9/4023االيطالي وصػموا إلػى شػواط  إيطاليػا صػباح يػـو السػبت 

 .الى خفر السواحؿ اإليطالي
وفػي حػدود السػاعة العاشػرة تػـ اقتيادنػا ‘وتابع احد الالجئيف قائال لمجموعة العمؿ مف اجؿ فمسطينيي سورية 

لي السػاعة يسػمى دوتشػيميو الػذي بػدا واضػحا كالمعتقػؿ الكبيػر الػذي تحػيط بػو إلى مكاف آخػر يبعػد عنػو حػوا
 ’.األسوار الحديدية البوابات الكيربائية

وعنػدما حضػر البػوليس االيطػالي لمقيػاـ بأخػذ البيانػات والبصػمة الخاصػة بػالمجوء رفػض الجميػع ‘وتابع قائال 
إلػػى السػػويد، إال أف تعػػاطي البػػوليس معيػػـ كػػاف  بدايػػًة أف يعطػػوا البصػػمة ألف وجيػػتيـ لػػـ تكػػف إيطاليػػا إنمػػا

 ’.خارج التوقعات
لقد تعرضت لمضرب الشديد عندما أحاط بي أربعػة أو خمسػة عناصػر وقػاموا بتكمػيـ ‘واضاؼ الشاب محمد 

 ’.فمي ومحاولة خنقي وأخذ بصمتي عنوة عني
اء الػرأس الػذي ترتديػو خػالتي لـ يكف ىناؾ أي اعتبار المرأة أو طفؿ أو شير، فقد قػاموا بكشػؼ غطػ‘ويتابع 

)الحجاب( البالغة مف العمر حوالي الخمسيف عامػًا، وحػاولوا خنقيػا بػو باإلضػافة إلػى ضػربيا ضػرباً  مبرحػاً  
 ’.أدى إلى كسر أسنانيا األمامية السفمية

24/9/2023القدس العربي، لندن،   
 

 سرى المرضىيطالب بإنياء معاناة األ في الخميل "الصميب األحمر" أماماعتصام  39
"األياـ": نظـ نادي األسير في محافظة الخميؿ، أمس، اعتصامًا حاشدًا أماـ مقر الصػميب األحمػر  –الخميؿ 

الدولي بالمدينة، تضامنا مع األسرى المرضى والجرحػى فػي سػجوف االحػتالؿ تحػت شػعار: "عيػادات المػوت 
سرى المرضػى وعػدد مػف المسػؤوليف في السجوف تنيش أجساد األسرى المرضى"، وذلؾ بحضور عائالت األ

 وممثمي القوى السياسة.
وحمؿ وزيػر شػؤوف األسػرى والمحػرريف عيسػى قراقػع فػي كممػة خػالؿ االعتصػاـ حكومػة االحػتالؿ المسػؤولية 

 .الكاممة عف حياة األسرى المرضى في عيادة سجف الرممة، واصفا إياىا بػ"العيادة الصورية"
س إلػػى ترجمػػة القػػرارات الدوليػػة المتعمقػػة باألسػػرى خاصػػة المرضػػى عبػػر دعػػا رئػػيس نػػادي األسػػير قػػدورة فػػار و 

خطػػػوات جػػػادة تنقػػػذ حيػػػاتيـ، مشػػػيرا إلػػػى ضػػػرورة تشػػػكيؿ لجنػػػة تحقيػػػؽ دوليػػػة محايػػػدة لموقػػػوؼ عمػػػى حقيقػػػة 
االنتياكػػػات اإلسػػػرائيمية ضػػػد األسػػػرى المرضػػػى ومعاينػػػة أوضػػػاعيـ ودراسػػػة ممفػػػاتيـ الطبيػػػة؛ إللػػػزاـ حكومػػػة 

 العالج الطبي الالـز ليـ. االحتالؿ بتوفير
24/9/2023األيام، رام اهلل،   
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 "تحالف عربي لتقويض إرىاب اإلخوان وحماس": "الراي"لل مصرية دبموماسيةمصادر  
القاىرة تمقت »كشفت مصادر مصرية ديبموماسية مصرية، أف : أحمد عبدالعظيـ وحمادة الكحمي -القاىرة 

ادييف الذيف دخموا سيناء منذ عزؿ الرئيس السابؽ محمد مرسي، مف األردف ممفا أمنيا خاصا بمئات الجي
 «.ويضـ أسماء اإلرىابييف وكيفية دخوليـ وأىدافيـ ومخططاتيـ

ىناؾ تنسيقا أمنيا إقميميا لتقويض إرىاب اإلخواف وحركة حماس، ويضـ ىذا »، اف «الراي»واكدت لػ 
 «.مطة الفمسطينيةالتحالؼ مصر واألردف والسعودية واإلمارات، فضال عف الس
مصر تصر عمى أف »، موضحة أف «حماس»ونفت أف يكوف لدى التحالؼ اإلقميمي نيو لتصفية حركة 

يكوف تعامميا مع الفمسطينييف عبر السمطة الفمسطينية مف دوف أف يكوف ىناؾ أي تعامؿ رسمي مع الحركة 
 «.ا قوبؿ بالرفضالتي طمب قادتيا اخيرا عقد لقاءات مع مسؤوليف مصرييف إال أف طمبي

القاىرة تصر عمى أف يكوف فتح معبر رفح بعيدا عف حركة حماس، وأف يكوف تأميف تسيير »وأوضحت، أف 
المعبر مف جانب السمطة الفمسطينية، وفقا لما تنص عميو اتفاقية المعابر التي نقضتيا حماس بعد انقالبيا 

 «.عمى السمطة الفمسطينية
 //الراي، الكويت، 

 
 : تأمين السواحل المصرية لمنع تسمل عناصر من حماسمصرية عسكريةادر مص 

الجيش »اكدت مصادر عسكرية مصرية إف : العزيز العظيـ ومحمود عبد أحمد عبد -القاىرة، العريش 
إرىابيا بعد مداىمة عدد مف البؤر اإلجرامية في الشير زويد ورفح والمساعيد والمزارع والصفا  أوقؼ 

 «.يش في سيناء باستخداـ طائرات األباتشي والقوات البرية والصاعقة والعمميات الخاصةوجنوب العر 
العناصر التي تـ توقيفيا مف المتورطيف في قتؿ جنود الشرطة والجيش واستيداؼ األكمنة »وأشارت إلى أف 

ة حماس ممف األمنية في شماؿ سيناء، وأف عددا منيـ ينتمي لجماعات السمفية الجيادية وآخريف مف حرك
 «.دخموا إلى سيناء عبر األنفاؽ بعد عزؿ الرئيس السابؽ محمد مرسي

القوات البحرية شددت إجراءات تأميف السواحؿ المصرية »أف « الراي»مف جانبيا، اكدت مصادر عسكرية لػ 
لوزارة عمى مختمؼ االتجاىات االستراتيجية، بالتعاوف مع قوات حرس الحدود وعناصر أمف الموان  التابعة 

قادمة مف قطاع غزة التسمؿ « حماس»الداخمية، مف خالؿ الدفع قوارب سريعة إلحباط محاولة عناصر مف 
مدادىا بالماؿ والسالح  «.إلى شماؿ سيناء ودعـ الجماعات التكفيرية المسمحة وا 

ديسمبر المقبؿ، لنظر دعوى قضائية قدميا المحامي سمير  وحددت محكمة القضاء اإلداري جمسة 
صبري، طالب فييا بإصدار حكـ قضائي بإلزاـ رئيس الجميورية ورئيس الوزراء إقامة منطقة عازلة عمى 

المنطقة العازلة تساعد »الشريط الحدودي مع غزة تفصؿ بيف رفح المصرية ونظيرتيا الفمسطينية، مضيفا إف 
 «.قوات األمف عمى تحقيؽ أقصى درجات التأميف لوقؼ عمميات اإلرىاب

 //الكويت، الراي، 
 
 السابق: خطاب مرسي إلى بيريز روتيني.. ومصر لن تتنازل عن أراضييا الخارجيةوزير  

لـ تكف طرفا في »، إف الوزارة االثنيفقاؿ محمد كامؿ عمرو، وزير الخارجية السابؽ، مساء : معتز نادي
ي سنتيمتر مف أرضيا، وال أ»، مشدًدا عمى عدـ تنازؿ مصر عف «االتصاالت بيف حماس وجماعة اإلخواف
 «.يمكف أف يحدث وأي مصري ال يقبؿ ذلؾ
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فمسطيف دولة »مع اإلعالمي شريؼ عامر: « الحياة»، في مقابمة تميفزيونية عمى قناة «عمرو»وأضاؼ 
تضـ الضفة الغربية وقطاع غزة، وعمينا التفكير في أف غزة أرض محتمة وال يمكف إعفاء إسرائيؿ مف 

 «.حتالؿمسؤوليتيا كسمطة ا
عزيزي »وبسؤالو عف خطاب الرئيس المعزوؿ، محمد مرسي، إلى شيموف بيريز، رئيس إسرائيؿ، وكتابتو: 

ىذا خطاب روتيني بحت ُترجـ عف الفرنسية، وىذا النص يكتب منذ العشرينيات، ويكتب »، أجاب: «بيريز
بتنا بتغيير ىذه الميجة ألنيا في رئاسة الجميورية ويتـ إعطاؤه لمخارجية، وكاف مف ضمف إصالحاتنا مطال

 «.ال تناسب القرف الحادي والعشريف
وتطرؽ لمحديث عف تجميد عضوية مصر في االتحاد األفريقي، مشيًرا إلى أنو أبمغ رئيس االتحاد األفريقي 

قبؿ تجميد عضويتنا، ولـ يصمني أي طمب مف »بإرساؿ لجنة إلى مصر لمعرفة حقيقة الوضع في البالد 
 «.يونيو إلقناعو بحؿ األزمة فريقي لمقابمة مرسي، قبؿ االتحاد األ

 //المصري اليوم، القاىرة، 
 

 أردنيا من أصول فمسطينية من دخول أراضيو 30األردن يمنع : العربيالقدس  43
أردنيػًا مػف أصػوؿ فمسػطينية ممػف  30نيويػورؾ ػ بيػروت ػ دمشػؽ ػ وكػاالت: منعػت السػمطات األردنيػة حػوالى 

وقاؿ مصدر برلماني أردني ليونايتد برس إنترناشػوناؿ، اإلثنػيف،  يقيموف في سورية مف دخوؿ أراضييا.كانوا 
أردنيًا مف أصوؿ فمسطينية كانوا يقيموف في سورية وعمقػوا  30الى  40السمطات األردنية منعت ما بيف ‘إف 

ىػػػؤالء ‘وأوضػػػح أف  ‘.ممكػػػة عمػػػى الحػػػدود بػػػيف البمػػػديف خػػػالؿ األيػػػاـ األخيػػػرة، مػػػف الػػػدخوؿ إلػػػى أراضػػػي الم
األشػػػخاص عنػػػدما وصػػػموا إلػػػى نقطػػػة الحػػػدود األردنيػػػة اكتشػػػفوا أف أرقػػػاميـ الوطنيػػػة قػػػد سػػػحبت مػػػنيـ خػػػالؿ 

 ’.ىذه العائالت عادت قبؿ يوميف إلى سورية‘، موضحًا أف ’وجودىـ في سورية
 24/9/2023، القدس العربي، لندن

 
 سوري وفمسطيني إلى لبنانمميون نازح  2.3 :عدنان منصور الخارجيةوزير  44

أعمػػف وزيػػر الخارجيػػة المبنػػاني عػػدناف منصػػور، أمػػس، أف عػػدد النػػازحيف السػػورييف والفمسػػطينييف : )وكػػاالت(
ىػػذا العػػدد الكبيػػر يجعمنػػا نتعػػاطى مػػع ىػػذه المسػػألة بجديػػة كبيػػرة “مميػػوف نػػازح، وقػػاؿ  2. 3إلػػى لبنػػاف تجػػاوز 

تػػداعيات األزمػػة السػػورية كبيػػرة عمػػى السػػاحة “، مشػػيرًا إلػػى أف ”فنظػػرًا لخطورتيػػا وتأثيراتيػػا السػػمبية فػػي لبنػػا
 ”.المبنانية وال يمكف لمبناف أف يتحمميا نظرا إلمكاناتو المحدودة في ىذا المجاؿ

 24/9/2023، الخميج، الشارقة
 

 لبنان من إجراءاتو المتشددة ضد حماس عند مداخل مخيمات جنوبخفف  الجيش": خباراأل" 45
إجراءاتو المتشددة ضد حماس عند مداخؿ مخيمات الجنوب. فقػد كػاف كػوادر الحركػة، مػف خّفؼ الجيش مف 

دوف استثناء، يخضعوف عند الحواجز لمتفتيش والتدقيؽ في ىوياتيـ وسبب دخوليـ إلى المخيمات وخػروجيـ 
قة قد توترت منيا، ومف بينيـ مسؤوؿ العالقات الدولية وممثميا السابؽ في لبناف أسامة حمداف. وكانت العال

بػػيف الطػػرفيف بعػػد أقػػؿ مػػف شػػيريف، عنػػدما طمػػب مػػف الحركػػة تسػػميـ محسػػوبيف عمييػػا مشػػتبو فػػي تػػورطيـ فػػي 
 إطالؽ الصوارير عمى الضاحية الجنوبية.

 24/9/2023، خبار، بيروتاأل
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 اليمجية تدعو إلى الحزن واأللم "إسرائيل": تصرفات السعودية 

حقاؽ الحقوؽ الفمسطينية طالبت المممكة المجتمع : واس )جنيؼ( الدولي بتحمؿ كامؿ مسؤولياتو والتزاماتو وا 
غير القابمة لمتصرؼ أو المساومة التي نصت عمييا القرارات والمعاىدات والقوانيف الدولية. ودعا سفير خادـ 

د في الحرميف الشريفيف لدى بمجيكا ودوقية لكسمبورغ ورئيس بعثة المممكة لدى االتحاد األوروبي فيصؿ طرا
بياف أماـ مجمس حقوؽ اإلنساف في جنيؼ أمس، المجمس إلى تحمؿ مسؤوليتو القانونية واألخالقية تجاه ما 
يعانيو المعتقموف الفمسطينيوف في السجوف اإلسرائيمية الذيف مف بينيـ األطفاؿ والنساء والشيوخ الذيف يقضوف 

أنفسيـ أو توكيؿ محاميف لمدفاع عنيـ  فترات طويمة بدوف محاكمات وحرمانيـ مف الحؽ في الدفاع عف
 عالوة عمى التعذيب والظروؼ الصحية البالغة السوء.

وأكد طراد أف استمرار سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي في ممارسة أنواع التصرفات اليمجية مستيترة بالقرارات 
مقانوف الدولي والقانوف الدولي الدولية بما فييا قرارات األمـ المتحدة بييئاتيا ومنظماتيا في انتياؾ متعمد ل

لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني بما في ذلؾ اتفاقية جنيؼ الرابعة أمر يدعو إلى الحزف واأللـ 
 واألسى.

 //عكاظ، جدة، 
 

 نقالب في مصر اإل  قادوا : مسؤولين سعوديين بدعم دبموماسي صييوني"ميدل إيست مونيتور 
ميدؿ إيست مونيتور" البريطاني أف المسؤوليف السعودييف ىـ مف قادوا االنقالب في كشؼ موقع ": السبيؿ

مصر بدعـ دبموماسي صييوني، مثمما شجعوا القادة األمريكييف عمى دعـ الديكتاتور حسني مبارؾ بقوة 
 .لمواجية الثورة عاـ 

حدود ليا في تصدير الموت والدمار  واعتبر الموقع في تقرير نشره أف "السعودية تعتمد عمى ثروة نفطية ال
 إلى جميع أنحاء المنطقة".

وجود ما اعتبره تحالفًا بيف  واعتبر الموقع أف مف أكثر األمور إثارة لمدىشة منذ انتفاضات عاـ 
السعودية والكياف الصييونى لنشر الثورة المضادة التي تييمف عمى المنطقة، واصفًا كال النظاميف بأنيما 

 ديكتاتورية عسكرية.يمثالف 
وقاؿ إف األمواؿ السعودية تغرؽ جميع أنحاء المنطقة وتتجو إلى جيوب صحفييف يستخدموف منصاتيـ 

 لتنفيذ أىداؼ السياسة الخارجية لمممكة ونشر الكراىية والطائفية في بالدىـ.
 //السبيل، عمان، 

 
 سوريين إلى مستشفى في صفد باألراضي المحتمة جريحيننقل  

نقؿ إلى مستشفى زيؼ في صفد باألراضي المحتمة اليوـ اإلثنيف جريحاف سورياف آخراف : بيروت ػ "الحياة"
 ىما والد في الثالثة والثالثيف مف عمره وابنو في الثامنة مف عمره. ووصفت اصابات االثنيف بخطيرة.

ارؾ في سورية خضعوا لمعالج جرحى مف المع وذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية عمى موقعيا اإللكتروني أف 
منيـ ال يزالوف قيد العالج. ومف بيف المعالجيف حاليًا خمسة  الطبي في مستشفى زيؼ حتى اآلف وأف 

 اطفاؿ.
 //الحياة، لندن، 
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 الفمسطينية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاىرين األمنية األجيزةالدولية تتيم  العفومنظمة  

عوض: اتيمت منظمة العفو الدولية االثنيف االجيزة االمنية الفمسطينية باستخداـ القوة وليد  - راـ اهلل
المفرطة ضد المتظاىريف، داعية تمؾ االجيزة إلى الكؼ عف استخداـ القوة غير المبررة والمفرطة، ومحاسبة 

 رجاؿ األمف ممف ينتيكوف القانوف.
وشماؿ أفريقيا فيميب لوثر في بياٍف لو عمى موقعو وقاؿ مدير منظمة العفو الدولية في الشرؽ األوسط 

إنو رصد عدًدا مف حاالت فض اعتصامات براـ اهلل ظير فييا استخداـٌ مفرط لمقوة بتفريؽ :’االثنيف 
 ، مشيرًا إلى إفالت قامعي تمؾ التظاىرات مف العقاب.’المتظاىريف السممييف

إف ’ دني عمى تفريؽ المتظاىريف بالضرب، وقاؿ لوثرواستشيد بحاالت اقدـ فييا االمف الفمسطيني بمباس م
قوات األمف براـ اهلل بمباٍس مدني فرقت بالقوة المفرطة احتجاًجا ضد لقاٍء جمع الرئيس محمود عباس ووزيٍر 

يوليو مف العاـ الماضي، حيث نقؿ خمسة متظاىريف عمى األقؿ إلى المستشفى  يونيو و إسرائيمي في 
 ’.ب الشديدنتيجة تعرضيـ لمضر 

واشار لوثر الى اف المعتديف لـ تتـ محاسبتيـ عمى الرغـ مف أف الرئيس عباس أعمف تكميؼ لجنة أمنية 
إال أنو لـ تتـ محاسبة أٍي مف ‘لمتحقيؽ في مالبسات ذلؾ االعتداء الذي مضى عميو أكثر مف عاـ؛ 

 وفؽ المنظمة. ’. المخالفيف لمقانوف
 //القدس العربي، لندن، 

 
 
 
 
 "إسرائيلل"ل ألمانياانتخاب ميركل يعزز دعم  إعادةبوست":  جيروزاليم" 

اعتبرت صحيفة "جيروزاليـ بوست" االسرائيمية أف فوز  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوـ  -راـ اهلل 
المستشارة األلمانية انجيال ميركؿ في االنتخابات األلمانية لدورة ثالثة، يحمؿ دالالت عميقة عمى دعـ 

 سرائيؿ في اوروبا، مقارنة بالدوؿ األوروبية األخرى، كونيا تعي جيدا االىتمامات األمنية اإلسرائيمية.ا
وقالت الصحيفة بأنو ولفيـ العالقات اإلسرائيمية األلمانية تحت قيادة ميركؿ، يتعيف مقارنة موقفيا مع 

دة ضد المستوطنات، حيث يرى خصوميا، فحزب ميركؿ ىو الوحيد الذي رفض التوجييات األوروبية الجدي
 الحزب أف التوجييات ال تمثؿ متطمبات موضوعية وحث االتحاد األوروبي الى تعديؿ موقفو.

ىذا في حيف اف الحزب األلماني المعارض لميركؿ، اإلشتراكي الديمقراطي، اصدر بيانا يعمف فيو دعمو 
ضي الفمسطينية المحتمة، أما حزب اليسار لمعقوبات األوروبية التي تستيدؼ النشاط اإلسرائيمي في األرا

 وحزب الخضر، فيما يفضالف العقوبات األوروبية المفروضة عمى الدولة الييودية.
 //القدس، القدس، 

 
 تجاه سياسات التيجير باألراضي الفمسطينية  أمميقمق  

فمسطيف واألراضي العربية أعرب تقرير لألميف العاـ لألمـ المتحدة حوؿ حالة حقوؽ اإلنساف في : )واـ(
المحتمة عف القمؽ البالغ إزاء حالة حقوؽ اإلنساف في الضفة الغربية وبخاصة ما يتعمؽ بالسياسات 
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وأيضا وضع ” اإلسرائيمية“اإلسرائيمية لإلخالء والتيجير القسري واالستخداـ المفرط لمقوة مف قبؿ قوات األمف 
إضافة إلى العنؼ الذي يمارسو المستوطنوف ” إسرائيؿ“جزىـ الفمسطينييف بما في ذلؾ األطفاؿ الذيف تحت

 بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني.” اإلسرائيميوف“
مازالت ” إسرائيؿ“في ذات الصدد أكد إبراىيـ خريشي سفير فمسطيف لدى األمـ المتحدة في جنيؼ إف 

المتحدة وىيئاتيا المعنية مستمرة في نيجيا الذي تضرب فيو عرض الحائط بكؿ القرارات الصادرة عف األمـ 
  .وأيضًا في انتياؾ القانوف الدولي والقانوف الدولي اإلنساني واتفاقية جنيؼ الرابعة وذلؾ وفؽ نيج منظـ

 //الخميج، الشارقة، 
 
 ومصر "إسرائيل"لمضغط عمى دولية حممة تطمق لرفع الحصار عن غزة الحممة األوروبية 

مة األوروبية لرفع الحصار عف غزة، عف نيتيا إطالؽ حممة واسعة مف أشرؼ اليور: كشفت الحم -غزة 
األنشطة بيدؼ الضغط عمى األطراؼ التي تشدد الخناؽ عمى القطاع، مف أجؿ إنياء الحصار بشكؿ كامؿ 

 ودائـ، ال سيما عقب تشديده مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية والمصرية.
نسخة منو أف ’ القدس العربي‘، في تصريح صحافي تمقت وقاؿ مازف كحيؿ نائب رئيس الحممة األوروبية

، سيعقد قريبا مف أجؿ التباحث بشكؿ مشترؾ في ’التحالؼ الدولي لكسر الحصار عف غزة‘اجتماًعا لػ 
وتوقع أف يعقد االجتماع نياية الشير الجاري، ال سيما في ظؿ تسارع خطوات تشديد  الخطوات القادمة.

 بية عمى الحياة اإلنسانية لسكاف القطاع بمختمؼ مناحي الحياة.الحصار، وما لو مف آثار سم
وأشار إلى أف الحممة األوروبية وبالتنسيؽ مع شركائيا حوؿ العالـ ستعمؿ عمى جميع المستويات القانونية 

تحميؿ الجيات التي ضيقت الخناؽ أكثر فأكثر عمى مميوف وثمانمائة ألؼ فمسطيني ‘والسياسية والشعبية لػ 
 ’.طاع غزة المسؤولية الكاممة عف تداعيات ىذا الحصارفي ق

وقاؿ أيضا أف الحممة ستعمؿ عمى تفعيؿ مشروع الممر المائي لقطاع غزة، الذي كانت قد طرحتو داخؿ 
، إال أنو قوبؿ برفض إسرائيمي وتمممؿ عربي، حاؿ دوف األروقة األوروبية في الربع الثاني مف عاـ 

 ’.قع، موضحة أف ىناؾ خطوات أخرى تتدارسيا الحممة مع شركائيا لتنفيذىاالمضي بو عمى أرض الوا
يذكر أف الحممة األوروبية لرفع الحصار عف غزة، والتي تتخذ مف بروكسيؿ مقرًا ليا، قد قامت في سنوات 

أسطوؿ ‘الحصار بسمسمة تحركات لتسميط الضوء عمى الحصار الظالـ عمى قطاع غزة كاف مف أىميا 
 ’.األمؿ األوروبية‘قافمة و ’ الحرية

 //القدس العربي، لندن، 
 
 يخفف قيود التنقل عمى الالعبين الفمسطينيين  لكرة القدم )الفيفا( الدولياالتحاد  

قاؿ االتحاد الدولي لكرة القدـ )الفيفا( اليوـ اإلثنيف إنو جرى تعييف مسؤوؿ اتصاؿ لتسييؿ حركة : رويترز
 خروج مف األراضي الفمسطينية.الالعبيف عند دخوؿ أو ال

 وكاف بالتر قد تعيد بالعمؿ عمى تخفيؼ حدة القيود عمى تنقؿ الرياضييف الفمسطينييف.
وقاؿ الفيفا: "تـ االتفاؽ عمى تعييف مسؤولي اتصاؿ لمعمؿ مع السمطات المعنية مف أجؿ تسييؿ حركة 

 األشخاص والبضائع".
مة في الفيفا واالتحاد اآلسيوي لكرة القدـ وبدأ في إقامة المزيد مف ويتمتع االتحاد الفمسطيني بالعضوية الكام

 البطوالت اإلقميمية لكف ىناؾ شكاوى بمنع رياضييف مف دخوؿ الضفة الغربية.
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 //موقع الجزيرة الرياضية 
 

 الحمد اهلل الثانية حكومة 54
 ىاني المصري

س الحكومة المكمّػؼ، وىػي خمسػة أسػابيع، وبعػد التػرويج بعد استنزاؼ المّدة الكاممة التي يحددىا القانوف لرئي
بػػأف الحكومػػة الجديػػدة لػػف تضػػـ وزراء جػػددًا كثيػػريف، وأف الػػوزراء القػػدامى فػػي معظميػػـ سػػيحتفظوف بحقػػائبيـ 
الوزارّيػػػة، وبعػػػد لقػػػاء جمػػػع الػػػرئيس ورئػػػيس حكومتػػػو المكمػػػؼ لػػػـ يتوصػػػال فيػػػو إلػػػى اتفػػػاؽ حػػػوؿ التعػػػديالت 

ّيػػة لقيػػاـ الحكومػػة ببرنامجيػػا وتتناسػػب مػػع رئيسػػيا الػػذي ُفرضػػت عميػػو الحكومػػة المطروحػػة التػػي كانػػت حيو 
 األولى، فوج  الجميع بأف الوزارة استمرت كما ىي مف دوف أي تغيير.

لػػـ يكمػػؼ رئػػيس الحكومػػة نفسػػو تقػػديـ أي تفسػػير بػػالرغـ مػػف أنػػو اسػػتقاؿ بعػػد أسػػبوعيف مػػف تشػػكيؿ الحكومػػة، 
كميا، واصطدـ بنائبيف لو لـ يخترىما، وىما معروفاف بأنيما مقّرباف جًدا ألسباب تتعمؽ بترؤسو حكومة لـ يش

مف الرئيس، بؿ ومف أقرب رجالو، ىذا مع أف تعييف نائبيف لػرئيس الحكومػة مػف دوف حقائػب وزارّيػة مخػالؼ 
مػػف حػػؽ رئػػيس الحكومػػة ولػػيس الػػرئيس أف يختػػار نائًبػػا لػػو شػػرط أف تكػػوف لػػو »لمقػػانوف الػػذي يػػنص عمػػى أف 

 «.بة وزارّيةحقي
 ىناؾ ثالثة احتماالت لتفسير ما حدث باستمرار الحكومة الجديدة بتشكيمتيا القديمة:

إمػػا أّف الحمػػد اهلل كػػاف مخطئػػًا باسػػتقالتو األولػػى، واعتػػرؼ بخطئػػو واعتػػذر عنػػو كمػػا نشػػر منػػذ أسػػابيع عػػدة 
 بعض وسائؿ اإلعالـ، ونفاه في حينو رئيس الحكومة.

مػػػنح رئػػػيس حكومتػػػو صػػػالحيات كاممػػػة، وىػػػذا غيػػػر  -النػػػاطؽ باسػػػـ الحكومػػػة كمػػػا صػػػرح  -أو أف الػػػرئيس 
محتمؿ، ألف الحكومة استمرت عمى حاليا وبقي النائباف مف دوف حقائػب، وألف مػف المفتػرض أف الػرئيس ال 
يمنح رئيس حكومتو صالحياتو، ألف ىذه الصػالحيات منصػوص عمييػا فػي القػانوف األساسػي وعمػى الجميػع 

 االلتزاـ بيا.
، مثممػػا كػػاف «نظاًمػػا رئاسػػي ا»أو أف رئػيس الحكومػػة أدرؾ أف النظػػاـ السياسػػي عػػاد إلػػى سػػيرتو األولػػى ليكػػوف 

قبػػؿ اسػػتحداث منصػػب رئػػيس الحكومػػة لسػػحب الصػػالحيات مػػف يػػدي الػػرئيس الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات، بعػػد أف 
يجػػب تجاوزىػػا، « بػػةعق»لمسػػالـ إلػػى « نوبػػؿ»والحاصػػؿ عمػػى جػػائزة « صػػانع السػػالـ»أصػػبح بقػػدرة قػػادر مػػف 

ذا لـ يكف ىذا ممكنًا، فتجب إزالتيا كما حصؿ فعاًل باغتيالو بالسـ مف قبػؿ إسػرائيؿ، التػي قػررت حكومتيػا  وا 
 إزالة عرفات. -لماركيز « موت معمف»مثؿ قصة  -بقرار معمف 

معيػا الحاجػة  وبما أف الحاجة إلى تغيير النظاـ السياسػي بنظػاـ مخػتمط )رئاسػي برلمػاني( قػد انتفػت، وانتفػت
إلػى رئػيس حكومػة بصػػالحيات بعػد اغتيػاؿ عرفػػات، وبمػا أف المجمػس الرئاسػي قػػد تعطػؿ جػراء االنقسػػاـ وأف 
كؿ السمطات باتت بيد الرئيس، فال داعي لرئيس حكومة لديو صالحيات حقيقّية ينازع الرئيس المنتخب، ولو 

 أف فترة رئاستة قد انتيت منذ أكثر مف أربع سنوات.
ماؿ الثالث ىو المرجح لتفسير ما حدث، فما حصؿ طبيعي جًدا في ىػذا الوضػع الػذي ال يوجػد فيػو إف االحت

أي شػػيء طبيعػػي وال قػػانوني، فػػرئيس الحكومػػة مكمػػؼ مػػف الػػرئيس ولػػيس لديػػو مػػا يخشػػاه أو مػػف يسػػائمو أو 
ومػة موظفًػا يحاسبو سوى الرئيس الذي وحده يعينو، ويستطيع أف يقيمو متػى شػاء. وبػذلؾ، أصػبح رئػيس الحك

 «.رئيس وزراء»بدرجة 
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إذا كاف ما حصؿ بمثابة انعكاس ليذا األمػر الواقػع، فيمػـز أف يصػار إلػى تعػديؿ القػانوف األساسػي ال تجػاوزه 
مف دوف حتى مجرد تنويو، فالمجمس التشريعي معطؿ والكتؿ البرلمانّية في الضفة يجري تجاوزىػا، وال تمعػب 

، فمػػيس مػػف صػػالحياتيا تشػػكيؿ حكومػػات أو محاسػػبتيا، «فػػتح»نػػة المركزّيػػة لػػػحتػػى دوًرا استشػػاري ا. أّمػػا المج
فمػػػدييا مػػػا يشػػػغميا وأىػػػـ مػػػف الحكومػػػة بكثيػػػر، فيػػػي منػػػذ زمػػػف بعيػػػد كفػػػت عػػػف التػػػدخؿ بمثػػػؿ ىػػػذه القضػػػايا 

، مثػػػؿ الػػػرد عمػػػى اتيامػػػات إبػػػراىيـ حمػػػامي لمػػػرئيس «الكبػػػرى»، ورّكػػػزت اىتماميػػػا عمػػػى القضػػػايا «الصػػػغيرة»
 «!صكوؾ الوطنّية والخيانة»يانة، وكأف حمامي ىذا ىو الذي يوزع الراحؿ بالخ

، فمػـ تنشػغؿ بتشػكيؿ الحكومػات منػذ البدايػة، بػالرغـ مػف أف السػمطة «لمنظمػة التحريػر»وأما المجنػة التنفيذّيػة 
أداة مف أدوات المنظمة، التي رضيت بنصيبيا بعد أف أصبحت ميزانيتيا بنًدا صغيًرا ضػمف موازنػة السػمطة، 
ذا تصرفت كمرجعّية عميا تحـر مف الموازنػة. كمػا أف المجنػة التنفيذّيػة مشػغولة منػذ حػوالي شػيريف بمعالجػة  وا 

 مسألة استئناؼ المفاوضات مف دوف قرار منيا بوصفيا المؤسسة صاحبة الصالحيات.
ذا احتاجت مثػؿ ليس ميًما كؿ ما سبؽ، ألف حكومة الحمد اهلل الثانية ُمِنحت فرصة حتى نياية ىذا العاـ، و  ا 

 سابقاتيا إلى فترة إضافّية يمكف أف تأخذ ما تحتاجو.
ال أعػػرؼ إذا كػػاف فػػي مصػػمحة حكومػػة الحمػػد اهلل أـ ضػػدىا أف ال أحػػد اكتػػرث ليػػا، لدرجػػة أف فتػػرة التكميػػؼ 
التػػػي مػػػف المفتػػػرض أف يػػػتـ فييػػػا التشػػػاور مػػػع الكتػػػؿ النيابّيػػػة والفصػػػائؿ واألحػػػزاب والشخصػػػيات والعػػػائالت 

ائر لػػـ تشػػيد أي تشػػاور، إال إذا كػػاف التشػػاور سػػري ا خالفًػػا لمػػا يجػػري فػػي كػػؿ العػػالـ، وخالفًػػا لمػػا كػػاف والعشػػ
يجػػػري عنػػػدنا أسػػػوة عمػػػى مػػػا يبػػػدو بالمفاوضػػػات، فػػػإذا كانػػػت المفاوضػػػات التػػػي تمػػػس حاضػػػر ومسػػػتقبؿ كػػػؿ 

 فمسطيني سرّية، فمماذا ال تكوف المشاورات لتشكيؿ الحكومة سرّية أيًضاا
ّف المسػػتوزريف ومػػف يقػػؼ وراءىػػـ لػػـ يتحركػػوا ويضػػغطوا ويحركػػوا جماعػػاتيـ. فعمػػى مػػا يبػػدو أف مػػا الغريػػب أ

يجػػري فػػػي مصػػر وسػػػوريا والمنطقػػػة، ومػػا يمكػػػف أف تشػػيده مػػػف تطػػػورات مسػػتقبمية، ومػػػا تتعػػرض لػػػو القػػػدس 
عمػػػـو  واألقصػػػى تمييػػػًدا لتقسػػػيمو، ومػػػف ثػػػـ ىدمػػػو وبنػػػاء الييكػػػؿ المزعػػػوـ بػػػداًل منػػػو، وكػػػذلؾ مػػػا يجػػػري فػػػي

األراضػػػي المحتمػػػة مػػػف عػػػدواف وتيويػػػد وتمييػػػز عنصػػػري؛ جعػػػؿ الحكومػػػة تأخػػػذ حجميػػػا الحقيقػػػي الصػػػغير، 
خصوًصا بعد أف صّغرت دورىا وفّصمتو عمى مقاس المسارات الثالثة: السياسّية واالقتصادّية واألمنّية، التػي 

 فّصميا كيري بمساعدة توني بمير ونتنياىو.
ات، فػػي الحقيقػة، لػػف تكػوف سػػوى مسػػار أمنػي مقابػػؿ رشػوة اقتصػػادّية ومػػف دوف يػدرؾ الجميػػع أف ىػذه المسػػار 

مسػػار سياسػػي سػػوى المسػػار الػػذي يتناسػػب مػػع القبػػوؿ باسػػتئناؼ المفاوضػػات مػػف دوف أسػػس وال مرجعّيػػة وال 
فػػػي المئػػػة مػػػف أوراؽ الحػػػؿ بأيػػػدي الواليػػػات  99ضػػػمانات وبػػػال أوراؽ قػػػوة، وفػػػي ظػػػؿ اسػػػتمرار القناعػػػة بػػػأف 

بػػدأت باالنحسػػار. وقبػػؿ ذلػػؾ، عنػػدما كانػػت فػػي ذروة قوتيػػا، « اإلمبراطورّيػػة»األميركّيػػة رغػػـ أف ىػػذه المتحػػدة 
كانت تؤيد إسرائيؿ تأييػًدا أعمػى، فكيػؼ سػتكوف اآلف بعػد أف زادت قيمػة إسػرائيؿ لمواليػات المتحػدة األميركّيػة 

ائـ والمسػػتقر والمضػػموف، أمػػا عقػػب عواصػػؼ التغييػػر فػػي المنطقػػة، التػػي أثبتػػت أف إسػػرائيؿ ىػػي الحميػػؼ الػػد
 «.كؼ عفريت»الحمفاء اآلخروف فكميـ عمى 

قامػة دولػة عاصػمتيا « أوسمو»بعد عشريف عاًما عمى  الذي أوصمنا إلى كارثػة، ولػيس إلػى إنيػاء االحػتالؿ وا 
ثػر حصػولنا عمػى الدولػة 2983القدس عمى حدود  ، وفػي «المراقبػة»، وال إلى حؿ عػادؿ لقضػّية الالجئػيف، وا 

تجاوز إسرائيؿ لاللتزامات المترتبة عمييا بموجب اتفاؽ أوسمو مقابؿ إبقائيا عمى االلتزامػات الفمسػطينّية، ظؿ 
ال مناص مف بمورة مسار جديد بعيًدا عف المفاوضات الثنائّية برعاية أميركّية انفرادّية، وعف التزامات أوسمو، 
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مف أمرىا شيًئا سوى إدارة شػؤوف حيػاة جػزء مػف  وعف دوامة تشكيؿ الحكومات والتنافس عمييا، وىي ال تممؾ
 الفمسطينييف تحت االحتالؿ.

 24/9/2023، السفير، بيروت
 

 بين تكريس القطيعة وفرص االنفراج« حماس»السياسة األوروبية تجاه  55
 د. أحمد يوسؼ

 Terroristأعتقػػد أف األوروبيػػيف قػػد أخطػػأوا عنػػدما وضػػعوا حركػػة حمػػاس عمػػى قائمػػة الحركػػات اإلرىابيػػة )

List ـ، حيػػث إف الحركػػة لػػـ تقػػـ بػػأي عمميػػات عسػػكرية تسػػتيدؼ المصػػالح الغربيػػة فػػي أي 4003( فػػي عػػاـ
مكػػاف، كمػػا أف مجػػاؿ عمميػػا العسػػكري انحصػػر داخػػؿ األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة، واقتصػػر عمػػى تصػػدييا 

أو فػػػي الوقػػوؼ بوجػػػو  لمجػػيش اإلسػػرائيمي خػػػالؿ عمميػػات االجتيػػاح المتكػػػررة عمػػى القػػػرى والبمػػدات الحدوديػػة
عدوانػو الموسػع عمػى قطػاع غػزة مػف حػيٍف آلخػر، وىػذا مػف وجيػة نظػر القػانوف الػدولي ىػو عمػٌؿ مشػػروع... 

ذا كػػػػاف السػػػػبب   Suicideىػػػػو العمميػػػػات االستشػػػػيادية ) -كمػػػػا تػػػػدعي بعػػػػض الجيػػػػات األوروبيػػػػة  -وا 

Bombingقػػدس، فػػإف تمػػؾ العمميػػات ( التػػي قامػػت بيػػا كتائػػب القسػػاـ داخػػؿ الخػػط األخضػػر وفػػي مدينػػة ال
ردًا عمػى المجػػازر الداميػة والممارسػات القمعيػة لجػيش االحػتالؿ والمسػػتوطنيف  -كمػا ىػو معػروؼ  -جػاءت 

 بحؽ الفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إف مواقػػؼ االتحػػاد األوروبػػي وسياسػػاتو كانػػت فػػي معظػػـ األحػػواؿ وبشػػكؿ عػػاـ منحػػازة إلسػػرائيؿ، وأف الػػدعـ 

رشوة »بأنو  -أحيانًا  -تقدمو بعض دوؿ االتحاد لمسمطة في راـ اهلل يتـ فيمو داخؿ الشارع الفمسطيني الذي 
 عمى فشؿ المفاوضات. -كذلؾ  -، مقابؿ سكوت السمطة عمى تجاوزات االستيطاف، ولمتغطية «سياسية

ع، ولكػػػف الطػػػرؼ لقػػػد أبػػػدت حركػػػة حمػػػاس الكثيػػػر مػػػف المرونػػػة األيديولوجيػػػة فػػػي سػػػياؽ رؤيتيػػػا لحػػػؿ الصػػػرا
ظػػػؿ محرضػػػًا عمػػػى حركػػػة  -خصوصػػػا أميركػػػا  -اإلسػػػرائيمي ظػػػؿ رافضػػػًا لمتعػػػاطي معيػػػا، كمػػػا أف الغػػػرب 

حمػػاس، كمػػا أنػػو أسػػيـ فػػي خمػػؽ قطيعػػة بػػيف فػػتح وحمػػاس أدت إلػػى إخفػػاؽ الحكومػػة الحاديػػة عشػػرة )حكومػػة 
اخمي، وانشػػػػطار الحالػػػػة الوحػػػػدة الوطنيػػػػة( فػػػػي أداء مياميػػػػا، ودفػػػػع الجميػػػػع لمسػػػػقوط فػػػػي وحػػػػؿ االقتتػػػػاؿ الػػػػد

حكومتيف »عف قطاع غزة، وأصبحنا مع ىذا االنقساـ  -سياسيًا  -الفمسطينية بحيث تباعدت الضفة الغربية 
 «...!!لشعب بال وطف

في الحقيقػة، كػاف االنتمػاء اإلسػالمي ىػو الباعػث وراء حمػالت العػداء والتشػويو لحركػة حمػاس، ألف حركػات 
( لػػـ توضػػع عمػػى IRA، الجنػػاح السياسػػي لمجػػيش الجميػػوري االيرلنػػدي )«الشػػيف فػػيف»تحػػرر أوروبيػػة مثػػؿ 

ـ 2998قائمػػػة اإلرىػػػاب، وتػػػـ اسػػػتقباؿ زعيميػػػا جيػػػري آدـ فػػػي العديػػػد مػػػف العواصػػػـ األوروبيػػػة... وفػػػي عػػػاـ 
استقبمو الرئيس بيؿ كمنتوف بالبيت األبيض، فيما كاف د. موسى أبو مرزوؽ، رئيس المكتب السياسػي لحركػة 

 اًل داخؿ أحد السجوف األميركية بمدينة نيويورؾ.!!حماس، معتق
إف التقارير الصػادرة عػف المنظمػات الدوليػة والمؤسسػات الحقوقيػة أثبتػت أف الجػيش اإلسػرائيمي ارتكػب جػرائـ 
حػػرب، وجػػرائـ بحػػؽ اإلنسػػانية ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني، ولكػػف يبػػدو أف عيػػوف الغػػرب ال تبصػػر آثػػار القتػػؿ 

مسطيني، وال تسمع آذانيـ آىات الضػحايا الفمسػطينييف، وال تشػـ رائحػة موتػاىـ تحػت والدمار عمى الجانب الف
 ( مساكنيـ وأحياءىـ باألرض.F-16االنقاض، حيث تسوي طائرات )

في الحقيقة، أف االتحاد األوروبي عندما وضع حركة حماس عمى قائمة الحركات اإلرىابية كاف قد قداـ وعدًا 
ـ 4002ا توقفػت عػف تمػؾ العمميػات االستشػيادية. وفعػاًل فقػد أوقفػت الحركػة عػػاـ برفػع الحركػة مػف القائمػة إذ
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أف الحركػة  -لألسػؼ  -لجوء مقاتمييا ليػذا النػوع مػف العمميػات، العتبػارات ليػا أبعػاد أخالقيػة ودينيػة، ولكػف 
تشػػكيميا ـ و 4008مػػا زالػػت عمػػى القائمػػة الدوليػػة لإلرىػػاب، حتػػى بعػػد فوزىػػا فػػي االنتخابػػات التشػػريعية عػػاـ 

 لحكومة جاءت بخيار شعبي.
إف حركة حماس قد أعمنت وفي أكثػر مػف مناسػبة التزاميػا بالقػانوف الػدولي، وأنيػا ال تسػتيدؼ المػدنييف، وأف 
ذا وقعػػت أي إصػػابات بػػيف  عممياتيػػا بالدرجػػة األولػػى موجيػػة لمواقػػع الجػػيش اإلسػػرائيمي وألجيزتػػو األمنيػػة، وا 

(، باعتبػار أف مػا تممكػو المقاومػة مػف أسػمحة ىػي فػي Collateral Damageالمدنييف فيي غير مقصودة )
معظميا محمية الصنع وال تمتمؾ الدقة المتوافرة لدى أسمحة الجيش اإلسرائيمي وطائراتو. ومع ذلؾ، فإف حجـ 

 مقابؿ واحد( في الجانب اإلسرائيمي. 2000الضحايا مف المدنييف في الطرؼ الفمسطيني ىي )
األوروبي بأنو فقط مع الديموقراطية التي تخدـ مصالحو، وأنػو يقػؼ خمػؼ الحكومػات التػي لقد أظير االتحاد 

تسػػػير فػػػي فمػػػؾ سياسػػػاتو... أمػػػا الديموقراطيػػػة وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف فتخضػػػع عمميػػػة الػػػدعـ وااللتػػػزاـ بيػػػا لمزاجيػػػة 
 -لمحكػـ حساباتو الخاصة؛ ولقد شيدنا ذلؾ مف خالؿ رفضػو لنتػائج االنتخابػات التػي جػاءت بحركػة حمػاس 

حيث رفض التعامؿ معيا، وحذار كؿ مف يتعػاطى معيػا سياسػيًا  -رغـ نزاىتيا وشيادة جميع المراقبيف بذلؾ 
مػػف فصػػائؿ العمػػؿ الػػوطني... وىػػذا يؤكػػد لنػػا غيػػاب المصػػداقية فػػي الشػػعارات التػػي يرفعيػػا الغػػرب، ويعكػػس 

لػػذي يمارسػػونو فػػي عالقػػاتيـ مػػع ( اDouble Standerdحالػػة النفػػاؽ السياسػػي وسياسػػة الكيػػؿ بمكيػػاليف )
 الحركات والحكومات التي ترفع أو تتبنى أفكارًا ومشاريع إسالمية.

كاف ىو أوؿ مف بادر عبر مؤسسة األمػـ المتحػدة بػإقرار  -برغـ تاريخو االستعماري المعاصر  -إف الغرب 
إذا استدعت الضرورة  -الح حؽ الشعوب في الكفاح والثورة لتحرير أراضييا، ولـ يضع قيدًا عمى المجوء لمس

لتقريػػػر مصػػػيرىا ونيػػػؿ اسػػػتقالليا، وقػػػد رأينػػػا ذلػػػؾ فػػػي تاريخنػػػا المعاصػػػر عنػػػدما حمػػػؿ الجزائريػػػوف السػػػالح  -
لمقاومػػة المسػػتعمر الفرنسػػي، والفيتنػػاميوف ضػػد االسػػتعمار األميركػػي، والسػػود فػػي جنػػوب أفريقيػػا ضػػد سياسػػة 

 . الر.االبرتيايد، واألفغاف ضد االحتالؿ السوفياتي..
ذا كانت الشرعية الدولية تقر بأنو ال تعارض بيف الديموقراطية وحؽ الشعوب في الكفاح   -بأشكالو كافة  -وا 

لنيػػؿ اسػػتقالليا، فػػإف مػػف الطبيعػػي عنػػد عجػػز المجتمػػع الػػدولي فػػي إنيػػاء االحػػتالؿ بػػالطرؽ السػػممية أف يػػتـ 
فػػرض إرادتيػػا والحصػػوؿ عمػػى حريتيػػا... لقػػد المجػػوء لمسػػالح باعتبػػاره الخيػػار اآلخػػر المتػػاح أمػػاـ الشػػعوب ل

( Graffitiعبرت حركة حماس عف رفضيا لالحتالؿ بالوسائؿ السممية التي تعددت بالكتابػة عمػى الجػدراف )
وانتفاضػػػػة الحجػػػػارة، إال أف المحتػػػػؿ لجػػػػأ لقمػػػػع نػػػػداءات الشػػػػعب الفمسػػػػطيني المطالبػػػػة بالحريػػػػة واالسػػػػتقالؿ 

والتػػي لػػـ يجػػد الفمسػػطينيوف معيػػا إالا حمػػؿ السػػالح ومواجيػػة جػػيش بالرصػػاص وحمػػالت االعتقػػاؿ الواسػػعة، 
ـ. وحتػػى المحظػػة، فػػإف ىنػػاؾ مقاومػػة ال عنفيػػة فػػي العديػػد مػػف 4000االحػػتالؿ فػػي انتفاضػػة األقصػػى عػػاـ 

األمػػػػاكف فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة إال أف إسػػػػرائيؿ تمجػػػػأ السػػػػتخداـ العنػػػػؼ المسػػػػمح الػػػػذي يقػػػػوده الجػػػػيش ومغػػػػاالة 
 الفمسطينييف المدافعيف عف أرضيـ ومزارعيـ في نعميف وبعميف... الر.المستوطنيف لقمع 

لقد خاطبنا األوروبييف كثيػرًا، وقمنػا ليػـ: إف لنػا أرضػًا محتمػة وشػعبًا مشػردًا ينتظػر منػذ أكثػر مػف سػتيف عامػًا 
خػذلنا العودة ألرضػو، ولقػد ناشػدنا كػؿ المنظمػات والييئػات الدوليػة إيجػاد حػؿ عػادؿ لقضػيتنا، ولكػف لألسػؼ 

العالـ وانتصر إلسرائيؿ... إف المظمومية التي لحقت بشعبنا ىي التي فرضت عمينا التفكير فػي بػدائؿ أخػرى 
بالمقاومػة فػي تحريػر قطػاع غػزة وىػو جػزٌء  -نسػبيًا  -تجبر االحتالؿ عمى الرحيؿ عف أرضنا... لقد نجحنػا 

 ف أراضي الضفة الغربية.مف األرض الفمسطينية، وما زلنا نأمؿ أف نحرر ما احتؿ أيضًا م
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نتمنػػى عمػػى الغػػرب والمجتمػػع الػػدولي أف يعيننػػا فػػي الوصػػوؿ لحقنػػا فػػي التحريػػر والعػػودة، فػػنحف شػػعب محػػب 
لمسالـ، وكنا دائمًا كمسمميف الحاضنة اآلمنة لما تعرض لو الييود مف قتؿ واضطياد عمى أيدي األوروبييف، 

( أو بػيف الحػربيف العػالميتيف Inquisitionالتفتػيش ) سواء فػي القػرف الخػامس عشػر باألنػدلس خػالؿ محػاكـ
 مف عشرينات وأربعينات القرف الماضي في أوروبا.

 
 نافذة أمل

ـ، 4008إف العالقة مػع األوروبيػيف بػدأت تتحػرؾ بشػكؿ كبيػر مػع فػوز حركػة حمػاس باالنتخابػات فػي ينػاير 
بزيػػارات لعػػدٍد مػػف الػػدوؿ الغربيػػة، حيػػث اتػػيح لػػبعض نػػواب المجمػػس التشػػريعي وأعضػػاء فػػي الحكومػػة القيػػاـ 

يطاليػػػا، والمشػػػاركة فػػػي بعػػػض الفعاليػػػات التػػػي رعتيػػػا  مثػػػؿ: فرنسػػػا والسػػػويد وسويسػػػرا والنػػػرويج وبريطانيػػػا وا 
 الجاليات اإلسالمية ىناؾ، كما كانت ىناؾ فرصة لمبعض منيـ في زيارة برلمانات تمؾ الدوؿ.

بالمرصػاد، وتتػربص بحكومتيػا الوليػدة، دخمػت بسػرعة ولكف يبدو أف إسرائيؿ التي كانت تقؼ لحركػة حمػاس 
عمػى الخػط لوقػػؼ التواصػؿ وقطػػع الطريػؽ أمػػاـ اسػتمرار مثػؿ ىػػذه الزيػارات، وذلػػؾ بالطمػب مػػف أميركػا بػػإلزاـ 
الػػدوؿ األوروبيػػة بوقػػؼ تقػػديـ أي تسػػييالت سياسػػية لحركػػة حمػػاس أو وزرائيػػا فػػي الحكومػػة... وىػػذا مػػا تػػـ 

ف كػػاف بعضػػيا ال يػػزاؿ يجػػري خمػػؼ الكػػواليس  فعػػاًل، حيػػث توقفػػت بعػػد ذلػػؾ كػػؿ أشػػكاؿ المقػػاءات الرسػػمية، وا 
 وفي سرية تامة.

 
 إسرائيل والغرب

استراتيجي لمسياسػة األميركيػة، فػإذا كانػت سياسػة أميركػا ىػي  -إف أوروبا بشكؿ عاـ تدور في الفضاء الجيو
د شػػػاىدنا ذلػػػؾ الػػػدعـ فػػػي كػػػؿ حػػػروب دعػػػـ إسػػػرائيؿ عسػػػكريًا وديبموماسػػػيًا فػػػإف أوروبػػػا سػػػتحذو حػػػذوىا... وقػػػ

إسػػػرائيؿ بالمنطقػػػة، حيػػػث يػػػتـ حشػػػد مواقػػػؼ النصػػػرة والتأييػػػد لمموقػػػؼ اإلسػػػرائيمي، وال نكػػػاد نجػػػد إدانػػػة دوليػػػة 
 -خصوصػػػا أميركػػػا  -لمعػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػى لبنػػػاف أو سػػػورية أو غػػػزة، إننػػػا نػػػرى دائمػػػا اخػػػتالؽ الغػػػرب 

 دانة الدولية.لألعذار والمبررات إلنقاذ اسرائيؿ مف اإل
إننا نالحظ في الوالية الثانية لمرئيس أوباما أف ىامش االستقالؿ بالموقؼ األوروبي آخٌذ باالتساع، خصوصا 
مػػع بػػروز اإلسػػالمييف عمػػى مسػػرح الحكػػـ فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة بعػػد مػػا يسػػمى بػػالنيوض أو ثػػورات 

ء األخضػػر لألوروبيػػيف بػػأف كػػؿ دولػػة حػػرة فػػي الربيػػع العربػػي، األمػػر الػػذي يػػوحي وكػػأف أميركػػا أعطػػت الضػػو 
 اختيار طريقة تعامميا مع اإلسالمييف بالمنطقة بما في ذلؾ شكؿ العالقة مع حركة حماس.

ويبقػػػى سػػػؤاؿ الشػػػارع الفمسػػػطيني حػػػوؿ مػػػا لحػػػؽ بػػػو مػػػف مظمومّيػػػات تاريخيػػػة، وىػػػذه القطيعػػػة األوروبيػػػة مػػػع 
 ا«يؿ إلى خروٍج مف سبيؿف»اإلسالمييف مف حماس إنما ىي واحدة منيا، وىو: 

 22/9/2023، الراي، الكويت
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 سميـ البيؾ
َمػػف أفضػػؿ ِمػػف سػػفير السػػمطة الفمسػػطينية )أي حركػػة فػػتح( فػػي القػػاىرة ليقػػدـ الخػػدمات التػػي يريػػدىا النظػػاـ 

صػاحب العػداء ’ بالتػالي’أبو مازف في مصر و الفمسطيني، ِمف الممثؿ لسمطة’ الداخؿ‘المصري الجديد ِمف 
االستراتيجي مع حركة حماس. السمطة التػي وجػدت فػي النظػاـ الجديػد لمصػر مػا لػـ تجػده فػي نظػاـ مبػارؾ، 
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السمطة الميرولة تجاه التبعية ونيؿ رضػى نظػاـ السيسػي بمػا يفػوؽ تبعيتيػا لنظػاـ مبػارؾ، لسػبب أساسػي ىػو 
، وىػػو أعمػػؽ وأشػػمؿ مػػا يمكػػف أف ُتشػػاَرؾ بػػو "حمػػاس’خػػواف المسػػمميف والعػػداء الػػذي يحممػػو ىػػذا النظػػاـ لإل

، ’فػػتح‘حمػاس  وال أولئػؾ فػي ‘السػمطة الفمسػطينية، أمػا فمسػطيف وقضػيتيا فمػـ تعػد تشػغؿ بػاؿ ال ىػؤالء فػي 
ـَ مبػارؾ  فكيؼ الحاؿ بنظاـ السيسي الذي أساء في فترة قياسية ألىالي غّزة )بحّجة حمػاس( بقػدٍر ُيظيػر نظػا

 حنوف عمى ىذا القطاع. كأٍـ 
إـ ‘عمى قناة ’ خطوط عريضة‘كاف ما ُيسّمى بالسفير الفمسطيني بركات الفرا ضيفًا في إحدى فقرات برنامج 

ىػػي سػػبب المتاعػػب  "حمػػاس‘، بػػدأت الفقػػرة بتقريػػر حػػوى رسػػائؿ مباشػػرة لممشػػاىد تقػػوؿ بػػأف ’بػػي سػػي مصػػر
مصر بسبب تيريبو إلى قطاع غزة عبر األنفاؽ. ىكذا  المصرية، وأنيا أحد أسباب أزمة الكيرباء والوقود في

، أف "حمػاس‘بأسموب فج ومباشر، وفيو شيء مف البالىة، كيؼ لقطاع غزة بجميع أىاليو، ال فقط بعناصػر 
يسػػبب أزمػػة وقػػود وكيربػػاء فػػي مصػػر والفػػروؽ الجغرافيػػة والديمغرافيػػة بػػيف القطػػاع وجميوريػػة مصػػر العربيػػة 

عسػكريًا رجػااًل وعتػادًا، بػؿ إف األمػر ’ اإلخػواف‘تساىـ في تقويػة  "حماس‘قرير بأف فروؽ فمكيةا ثـ يكمؿ الت
إلى حد المشاركة في تنفيذ ىجمات ضد الجنود المصػرييف فػي سػيناء وأيضػًا إلػى التحضػير  "بحماس‘وصؿ 

 لمخططات عدوانية تيدؼ إلى تيديد األمف المصري.
سبة لتفّوىات المذيعة فيي مثبتة، ولكف كيؼ وأيف ومتى ولماذا ىذا الكالـ كبير )جدًا جدًا(، أي إف ثبت )بالن

لػػػـ نعػػػرؼ( إف ثبػػػت يمكػػػف لمجػػػيش المصػػػري أف يحتػػػّؿ القطػػػاع ويػػػدخؿ فػػػي حػػػرب شرسػػػة مػػػع.. مػػػع الجػػػيش 
اإلسرائيمي. كنت أود أف أكتب مستنكرًا تمؾ المباشرة في بػث الرسػائؿ التحريضػية لمُمشػاىد فػي التقريػر، وأنيػا 

ات وقػػػرائف )عجػػػزت عػػػف تقػػػديميا جميػػػع عناصػػػر المػػػواء اإلعالمػػػي المصػػػري التػػػابع لنظػػػاـ تحتػػػاج إلػػػى إثباتػػػ
السػعوديتيف(. حسػب مػا قالػو ’ روتانػا مصػرية‘و ’ إـ بػي سػي مصػر‘السيسي، وجماعات اإلسناد العربػي كػػ 

لإلخػػػػواف، كمحطتػػػػي  "لحمػػػػاس‘سػػػػفير سػػػػمطة أبػػػػو مػػػػازف فالػػػػدالئؿ كميػػػػا إعالميػػػػة، أْي تأييػػػػد اإلعػػػػالـ التػػػػابع 
القدس  )األخيرة ليست لحماس بالمناسبة وليس كؿ إسالمي فمسطيني تػابع بالضػرورة لحمػاس ’و’ األقصى‘

 بو عسكريًا وأمنيًا وسياسيًا. "حماس‘يا سيادة السفير(، ما تبّثو القناتاف إذف دليؿ عمى كّؿ ما تريدوف اتياـ 
 "حمػاس‘و أعاله، أقوؿ لػـ ال نفتػرض أف كنت أود أف أكتب مستنكرًا، ولكني بعد االستنتاج الذي توصمت إلي

فعػاًل تيػػّدد األمػف المصػػري ونصػػّدؽ كػؿ مػػا يقولػػو إعػالـ السيسػػي والمبصػوـ عميػػو بالعشػػرة وبفػرح شػػامت مػػف 
قبػػؿ السػػػمطة الفمسػػػطينية وممثميػػػا فػػػي القػػػاىرة، ونغػػػض النظػػػر عػػػف مسػػػألة اإلثباتػػػات، ألف كػػػؿ مػػػا أريػػػده ىػػػو 

ي عمػػى كافػػة حػػدود القطػػاع، فمػػف غيػػر المعقػػوؿ أف يضػػرب الجػػيُش مشػػاىدة ىزيمػػة عرمريػػة لمجػػيش اإلسػػرائيم
بحمػاس . ‘حماس  في القطاع ويترؾ الجيَش اإلسرائيمي متغندرًا عمى حدوده شامتًا )ىو اآلخػر( ‘المصري 

حمػػػاس  ‘حمػػػاس  وكّمنػػػا نعػػػرؼ كػػػـ ىػػػي ‘لكػػػف كػػػـ مػػػف الفمسػػػطينييف سػػػيقتؿ الجػػػيش المصػػػري بحربػػػو عمػػػى 
 بالمناسبة(ا’ لـ يعجبنا‘اعي في القطاع، أعجبنا ذلؾ أـ لـ يعجبنا )أنا ممف متداخمة مع النسيج االجتم

أو لنكّذب فرضية أف الحركة تشػكؿ تيديػدًا لألمػف القػومي المصػري، وليكفّػوا عػف التحػريض عمػى أىػالي غػزة 
 بحّجتيا.

ؿ فييػػا وال انحيػػاز نرجػػع لممقابمػػة والسػػفير الػػذي تفػػّوه بمنطمقػػات حركػػة فػػتح الجديػػدة، منطمقػػات وثوابػػت ال جػػدا
، ’محمػود عبػاس الػذي انتخػب مػف الشػعب الفمسػطيني كمػو ىػو الػذي يمثػؿ الفمسػطينييف‘عنيا، منيا مثاًل أف 

الشػػعب الفمسػػطيني كمػػوا كيػػؼ ومتػػى ولمػػاذا وأيػػف كنػػت أنػػا فػػي حينيػػا، ال أعػػرؼ. ىػػو الثابػػت الجديػػد الػػذي 
يػتـ انتخابيػا ديمقراطيػًا فػي غػّزة، ثابػت ثالػث حمػاس  لػـ ‘بالمناسػبة، ثابػت آخػر جديػد ىػو أف ’ فػتح‘اتخذتو 
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حمػػاس  اسػػتطاعت وبجػػدارة نػػزع إسػػرائيؿ مػػف مكانيػػا واحتاللػػو، أقصػػد مكانيػػا فػػي ثوابػػت وسياسػػات ‘ىػػو أف 
 في ذلؾ.’ فتح‘حماس  أفضؿ مف ‘القديمة. وبالمناسبة، ليست ’ فتح‘

لمقابمػػة، فالسػػفير ال يقػػوؿ فػػي ، ىػػو مػػا توّضػػح فػػي ىػػذه ا’وجػػد مػػف يحػػّؾ لػػو عمػػى جػػرب‘بالفمسػػطيني نقػػوؿ 
مقابمتو إال ما تريد القناة سماعو مع كثيػر مػف اإلضػافات المسػتحّبة ليػا، فيػذّكرنا بػيف فينػة وأخػرى سػائاًل: مػا 
مصمحة حماس لتناصب مصر الدولة األكبر واألقوى في المنطقػة العػداءا ثػـ يضػحؾ شػامتًا قبػؿ أف ينصػح 

 ادقيا لإلسرائيمي، حقيقًة، ليست ىذه نكتة.بأف توّجو بن’ حماَس ‘سفيُر أبو مازف 
 تنويو

لػػػـ أسػػػتطع مشػػػاىدة المقابمػػػة عمػػػى التمفزيػػػوف، فػػػانتظرت إلػػػى أف تػػػـ رفعيػػػا فػػػي اليػػػوـ التػػػالي عمػػػى اإلنترنػػػت 
وشاىدتيا، أتى اىتمامي بيا بعد قراءة تعميقات عّدة عمى فيسبوؾ كاف أبرزىا أف السفير يصّرح أو يمّمح بػأف 

إلى قطاع غزة، أي سمطة أبػو مػازف. عمػى اإلنترنػت ’ الشرعية‘غمقًا إلى أف تعود السمطة معبر رفح سيبقى م
، لكف المقابمة كانت مقطوشة ’لمجموعة إـ بي سي‘التابع ’ شاىد‘لـ أجد ذلؾ، رغـ أني شاىدتو عبر موقع 

ـّ تناولو عمػى فيسػب وؾ أـ ال. ال ييػـ أشكرة )كوضوح الشمس(، وال أعرؼ إف كاف ما تـّ حذفو لو عالقة بما ت
عمى كؿ حاؿ، ىو تفصيؿ صغير في مقابمة مع ممثٍؿ لسمطة تنتيج التضييؽ عمى أىالي غزة، بما قد يفوؽ 

 عمى األىالي، وكؿٌّ مف مكانو. "حماس"تضييقات 
 24/9/2023، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيلل": الضغط المصري سيوّلد انفجارًا يمّس بحماسخنق  57

 عاموس ىرئيؿ
مصر فػي األسػابيع األخيػرة الضػغط عمػى "حمػاس" فػي غػزة. وتطالػب القػاىرة قيػادة المنظمػة الفمسػطينية  تزيد

أف تمنػػع بػػأي ثمػػف عمميػػات مػػف قطػػاع غػػزة ضػػد اسػػرائيؿ، وأف تكػػؼ عػػف مسػػاعدة المنظمػػات االسػػالمية فػػي 
 سيناء التي تصارع النظاـ الجديد في مصر.

، موسػى أبػو مػرزوؽ، االحػد الماضػي، أف الشػعب الفمسػطيني وقّدر نائب رئيس المكتػب السياسػي لػػ "حمػاس"
عمى شفا انتفاضة ثالثة. وكتػب مسػؤوؿ "حمػاس" الكبيػر فػي صػفحتو عمػى الفػيس بػوؾ أف راـ اهلل فشػمت فػي 
محاولتيا تحقيؽ االستقالؿ لمشعب الفمسطيني، وأف مخطط وزيػر الخارجيػة األميركػي، جػوف كيػري، واالمػواؿ 

لػػف تنقػػذ الوضػػع. وقػػاؿ إف موجػػة االعتقػػاالت التػػي تنفػػذىا اسػػرائيؿ فػػي منػػاطؽ الضػػفة  الكثيػػرة التػػي وعػػد بيػػا
 تشير الى بدء االنتفاضة.

أحػػػدث االنقػػػالب العسػػػكري فػػػي القػػػاىرة فػػػي تمػػػوز الماضػػػي تحػػػوال اسػػػتراتيجيا كبيػػػرا فػػػي المنطقػػػة، فقػػػد كانػػػت 
ـو تقريبػػا اتيامػػات جديػػدة الػػى "حمػػاس" الػػى اآلف مػػف المتضػػرريف الرئيسػػييف منػػو. وتوجػػو القػػاىرة فػػي كػػؿ يػػ

"حمػػاس"، وتكشػػؼ عمػػا تعرضػػو عمػػى أنػػو جيػػود لتنفيػػذ عمميػػات موجيػػة ضػػدىا. وقػػد أطمػػؽ جنػػود مصػػريوف، 
مؤخرًا، النار عمى مواقع "حماس" عمى الحدود في رفح، وُسجؿ إطالؽ نار مف سفف سالح البحرية المصرية 

 عمى صيادي أسماؾ مف غزة اقتربوا مف سواحؿ سيناء.
تح معبر رفح مف قطاع غػزة الػى سػيناء اآلف سػاعات معػدودة فقػط كػؿ يػـو تصػؿ اربػع سػاعات فػي األكثػر فُ 

فػي المعػدؿ كػؿ  2300بدال مف ثماني ساعات في الماضي، وقّؿ عدد المػاريف منػو فػي االتجػاىيف مػف نحػو 
بارات المصػرية فػي فقط. وفي االسبوع االخير ُأغمؽ المعبر كميا بعد عممية ضػد مبنػى االسػتخ 350يوـ الى 

 مصر. ومنعت مصر ايضا خروج وزراء "حماس" عف طريؽ معبر رفح.
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وتضػػػرر جػػػزء كبيػػػر مػػػف أنفػػػاؽ تيريػػػب السػػػمع والوسػػػائؿ القتاليػػػة فػػػي رفػػػح بسػػػبب النشػػػاط المصػػػري، وُيػػػدمر 
المصريوف اآلف بيوتا عمى بعد بضع مئات األمتار في الجانب الغربي لمحدود لمنع حفػر أنفػاؽ جديػدة تحػت 

 طاء المنطقة المبنية.غ
وتػػزداد الضػػائقة االقتصػػادية شػػدة فػػي غػػزة عمػػى أثػػر الضػػغط المصػػري. وتػػؤثر أزمػػة المحروقػػات فػػي حركػػة 
الحػػافالت والسػػيارات الخاصػػة فػػي القطػػاع، وىنػػاؾ سػػكاف يضػػطروف الػػى السػػير عمػػى األقػػداـ مػػف مكػػاف الػػى 

شػػيكؿ لمتػػػر  3.9سػػعره لممسػػتيمؾ مػػف  مكػػاف. وقػػد دّمػػر المصػػريوف أكثػػر أنفػػاؽ تيريػػػب المحروقػػات، وارتفػػع
الواحػد الػػى ضػػعؼ ذلػػؾ. والمحروقػػات التػػي مػا زالػػت مػػع كػػؿ ذلػػؾ ُتيػػرب مػف مصػػر تُنقػػؿ فػػي أكثرىػػا بحسػػب 

 توجيو حكومة "حماس" الى محطة توليد الطاقة المركزية في القطاع.
طػػة توليػد الطاقػػة. تنقطػع بالكيربػاء اليػػـو فػي القطػػاع سػاعات كثيػػرة فػي كػؿ يػػـو بسػبب صػػعوبة اسػتعماؿ مح

وُأقػيـ فػػي محطػػات الوقػود مراقبػػوف مػػف قبػؿ حكومػػة "حمػػاس"، ويفحػص ىػػؤالء فػػي الحاسػوب ىػػؿ توجػػد ديػػوف 
لمسػػمطات عمػػى السػػائقيف قبػػؿ أف ُيسػػمح ليػػـ بمػػؿء الوقػػود، وتفػػرض تحديػػدات شػػديدة لمكميػػة التػػي يحػػؽ لكػػؿ 

تمػػر عػػف طريػػؽ األنفػػاؽ مػػف سػػيناء. مػػواطف ممؤىػػا، وفػػي اآلف نفسػػو نشػػأت سػػوؽ سػػوداء لمسػػمع التػػي لػػـ تعػػد 
وتخسػػػر "حمػػػاس" عشػػػرات ماليػػػيف الشػػػواقؿ كػػػؿ شػػػير، وأمػػػواؿ الضػػػرائب التػػػي اعتػػػادت السػػػمطة فػػػي غػػػزة أف 

 تجبييا عمى سمع ُىربت مف سيناء.
"حماس" قمقة مف الشعور بالمرارة المنتشر بيف سكاف غػزة بسػبب الوضػع االقتصػادي الػذي يػزداد سػوءا. وبػدأ 

خيػػرة احتجػػاج يحػػاوؿ تقميػػد الحركػػة العممانيػػة "تمػػرد" التػػي سػػاعدت فػػي االنقػػالب االخيػػر فػػي فػػي االسػػابيع اال
ف ىػدؼ التنظػيـ القريػب ىػو حشػد مسػيرة كبيػرة فػي غػزة فػي  القاىرة، لكنيا تتصػؿ بػػ "فػتح" فػي واقػع االمػر. وا 

فػػي غػػزة فػػي  تشػػريف الثػػاني. والػػى ذلػػؾ حشػػدت "فػػتح" 22الػػذكرى السػػنوية التاسػػعة لمػػوت ياسػػر عرفػػات فػػي 
 مطمع السنة مسيرة شارؾ فييا مئات اآلالؼ.

أعمنت اسرائيؿ، االسبوع الماضي، عددا مف البوادر الطيبة بسػبب االزمػة االقتصػادية فػي القطػاع. فقػد تقػرر 
في جممة ما تقرر التمكيف ألوؿ مرة منذ سنوات مف إدخاؿ مواد بناء الى القطاع ليستعمميا القطاع الخاص. 

تحرص عمى أف تؤكد أف ىذه الخطػوات تػتـ بطمػب مػف رئػيس السػمطة، محمػود عبػاس، ال ألجػؿ إف اسرائيؿ 
"حماس"، محاولة أف تقوي مكانة السمطة في غزة. ومّكنت اسرائيؿ ايضا مف نقؿ كمية أكبر مػف المحروقػات 

يف الػػى القطػػاع، لكػػف الغػػزييف ال يسػػارعوف الػػى طمػػب شػػحنات مرسػػمة اخػػرى بسػػبب فػػرؽ األسػػعار الكبيػػر بػػ
 المحروقات االسرائيمية والمحروقات الميربة.

تشػػعر "حمػػاس" اآلف بعزلػػة اقميميػػة أخػػذت تقػػوى. وقػػد تضعضػػعت الصػػمة بمصػػر تمامػػا، وكانػػت االزمػػة مػػع 
ايراف قد نشبت قبؿ ذلؾ بسبب تنديد "حمػاس" بالمذبحػة التػي يقػوـ بيػا نظػاـ االسػد عمػى المتمػرديف السػنييف، 

، في سورية. ولـ يعد الدعـ الذي كانت تقدمو قطر وتركيا الى غزة كما كػاف وكثير منيـ اسالميوف متطرفوف
بسػػبب الزعزعػػات فػػي المنطقػػة وجيػػود ىػػاتيف الػػدولتيف لمحفػػاظ مػػع كػػؿ ذلػػؾ عمػػى قنػػاة اتصػػاؿ بنظػػاـ الحكػػـ 

 الجديد في القاىرة.
و لػػيس مػػف تيػػاجـ وسػػائؿ االعػػالـ المصػػرية "حمػػاس" فػػي كػػؿ يػػوـ، وتبػػدو قيػػادة "حمػػاس" فػػي غػػزة عمػػى نحػػ

سماتيا أنيا ترد متأخرة وبعدـ فيـ لمتطورات. مػا زاؿ الوضػع فػي القطػاع تحػت السػيطرة لكػف "حمػاس" تواجػو 
 صعوبات أخذت تقوى وال سيما بسبب الضغط المصري.

ُتكثػر مصػػر مػف الشػػكوى مػػف المسػاعدة التػػي تقػدميا المنظمػػات الغزيػػة لمتمػرد االسػػالمي فػي سػػيناء. وكشػػفت 
صرية في عدة حاالت عف وسائؿ قتالية في سيناء كانػت عمييػا كتابػات شػيدت فػي ظػاىر سمطات األمف الم
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االمر أنيا مف صنع "حماس" و"الجياد االسالمي" في غػزة. وحسػب معطيػات رسػمية نشػرىا المصػريوف كػاف 
 النشطاء الذيف قتمتيـ قوات األمف في سيناء، غزييف. 230في المائة مف الػ  30نحو 

نحػػػو خػػػاص مػػػف محػػػاوالت المنظمػػػات االرىابيػػػة أف تشػػػؿ النقػػػؿ البحػػػري فػػػي طريػػػؽ قنػػػاة  القػػػاىرة قمقػػػة عمػػػى
السويس. وكانت محاولة قبؿ بضعة اسابيع إلطػالؽ صػوارير مضػادة لمػدبابات عمػى سػفينة مػرت فػي القنػاة. 
 وستبدأ المحاكـ المصرية البحث في الشير القادـ في سمسػمة اسػتئنافات تطمػب مػف السػمطة أف تزيػد فػي شػدة

 الحصار عمى غزة ومنع خروج الفمسطينييف عف طريؽ رفح الى مصر.
إف إحدى االمكانيات المتاحة لػ "حماس" ىي أف تعمف العودة الى المصػالحة مػف جديػد مػع قيػادة السػمطة فػي 
الضػػفة. لكػػف المشػػكمة أف أبػػو مػػازف ورجالػػو ليسػػوا ال يخرجػػوف عػػف أطػػوارىـ فقػػط لمسػػاعدة "حمػػاس" بػػؿ ال 

يـ في إخفاء رضاىـ عف اسقاط حكـ "االخواف المسمميف" في مصر وازمة "حماس" الحالية في ُيجيدوف أنفس
األسػػاس. ويريػػد رئػػيس حكومػػة "حمػػاس"، اسػػماعيؿ ىنيػػة، أف يػػدفع بالمصػػالحة قػػدما، لكػػف آخػػريف مػػف قيػػادة 

التصميـ المنظمة يعتقدوف أف الحديث يدور عف انتحار سياسي، وأف "حماس" تستطيع االستمرار في إظيار 
 رغـ الضغوط.

وىنػػاؾ امكانيػػػة أحػػػرى وىػػي التأليػػػب عمػػػى مصػػر، فقػػػد انطمقػػػت عػػدة مسػػػيرات شػػػعبية احتجاجػػا نحػػػو الحػػػدود 
المصرية. وستكوف االمكانية الثالثة ىي العودة الى النمط الثابػت الماضػي وىػو التصػعيد مػع اسػرائيؿ. قػّدروا 

قيػادة "حمػاس" فػي غػزة مفتػرؽ الطػرؽ الػذي يجػب  في "الشاباؾ" في سنيف خمت أنو في كؿ مرة سػتواجو فييػا
عمييا فيو أف تختار بيف استمرار حكميا وبيف الحفاظ عمى فكرة المقاومة ضد اسرائيؿ، ستختار بقاء النظاـ. 
لكف القيادة الغزية اآلف محشورة في الزاوية عمى نحو لـ تعرفػو فػي الماضػي. وُيصػور رسػـ كاريكػاتوري ُنشػر 

ليمػػا ذراع اسػػرائيمية وذراع مصػػرية. ومػػف الصػػعب جػػدا أف  –القطػػاع بػػيف مقصػػيف  فػػي صػػحيفة لػػػ "حمػػاس"
ُنقدر كيػؼ سػترد "حمػاس" فػي األمػد البعيػد، لكػف يوجػد خطػر أف يوجػو الغضػب عمػى الحصػار ضػد اسػرائيؿ 

 ايضا، بصراحة.
اف يسودىا منذ إف حدود القطاع ىادئة عمى نحو مميز في االشير االخيرة استمرارا لالستقرار النسبي الذي ك

انتيت عممية "عمود السحاب" في غزة في تشريف الثاني مف العاـ الماضي. وُيقػدروف فػي الجػيش االسػرائيمي 
أف "حمػػاس" والمنظمػػات االرىابيػػة االخػػرى فػػي القطػػاع مػػا زالػػت تسػػتعد الحتمػػاؿ مواجيػػة عسػػكرية اخػػرى مػػع 

فمسطينية أف تعتمد أكثر عمػى انتػاج محمػي اسرائيؿ. ويوجب انخفاض مقدار تيريب السالح الى المنظمات ال
وفػي الوقػت نفسػو تُػدفف شػحنات ناسػفة بػالقرب مػف  يرانيػة.لصوارير ذات مدى متوسط بدؿ صػوارير فجػر اال

الحػػدود ويسػػتمر حفػػر األنفػػاؽ الػػى داخػػؿ االرض االسػػرائيمية بغػػرض اسػػتغالليا فػػي عمميػػات تسػػمؿ واختطػػاؼ 
ُيضممنا اليدوء الحالي"، قاؿ لصحيفة "ىآرتس" ضػابط كبيػر فػي  في أوقات التصعيد. "يجب أف نحذر مف أف

قيػػػادة المنطقػػػة الجنوبيػػػة. "مػػػف الواضػػػح أنيػػػـ ُيعػػػدوف فػػػي الجانػػػب اآلخػػػر ليجمػػػات حينمػػػا يحػػػيف الوقػػػت، وأف 
 العمميات قد تقع فجأة دوف أف يكوف لمجيش االسرائيمي إنذار سابؽ".

 23/9/2023، "ىآرتس"
 24/9/2023، األيام، رام اهلل
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