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 2وزير اليارجية المصري يهدد بر"ييارات عسكرية أمنية" ضد حماس
نيويورؾ  -راغدة درغاـ :وصؼ وزير الخارجية المصري نبيؿ فيمي في مقابمة مع "الحياة" عمى ىامش
اجتماعات الجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيويورؾ ،العالقات المصرية  -األميركية بأنيا "مضطربة"،
مؤكداً أف توجو الرأي العاـ المصري حياؿ الواليات المتحدة "يميؿ نحو السمبية أكثر مف أي وقت مضى".
وحوؿ العالقات مع حركة حماس ،قاؿ :ىناؾ شوائب كثيرة جداً لعالقة "حماس" بالنظاـ القديـ وعالقة
"حماس" أو أطراؼ فمسطينية إسالمية أخرى بالعمؿ اإلرىابي داخؿ سيناء .نحف ال نقبؿ خنؽ المواطف
الفمسطيني وتعذيبو في غزة ،إنما سأتمسؾ بكؿ قوة وبكؿ شدة بفرض السيادة والقانوف في كؿ سيناء،
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وبالتحديد عند المداخؿ الحدودية حتى يكوف واضحاً مف ىو طرؼ فاعؿ ومف ىو ليس طرفاً فاعالً .بال شؾ
ىناؾ توتر حالياً.
إذا أثبتت "حماس" باألفعاؿ ،وليس باألقواؿ  -ولألسؼ ىناؾ مؤشرات كثيرة سمبية  -إذا أثبتت باألفعاؿ
(حسف نواياىا) فإنيا ستجد طرفاً مصرياً يضع االنتماء الفمسطيني في المقاـ األوؿ ويحمي الطرؼ
الفمسطيني .إذا شعرنا بأف ىناؾ أطرافاً في "حماس" أو أطراف ًا أخرى تحاوؿ المساس باألمف القومي
المصري ،فسيكوف ردنا قاسياً ،وبكؿ صراحة لف نقبؿ المساس باألمف القومي المصري أو بالسيادة
المصرية.
وأضاؼ أنيا خيارات عسكرية أمنية ،وليس خيارات تنتيي إلى معاناة لممواطف الفمسطيني.
وحوؿ معبر رفح ،قاؿ أنو مقفوؿ خالؿ األياـ الحالية ،لكف ليس ىناؾ قرار سيادي بوقفو إلى ما ال نياية.
الحياة ،لندن/ / ،
عباس :ممتزمون بعممية السالم لموصول إلقامة دولة فمسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة "إسرائيل"
نيويورؾ :قاؿ ال رئيس محمود عباس 'إننا ممتزموف بعممية السالـ لموصوؿ لحؿ نيائي يؤدي في النياية
إلقامة دولة فمسطينية مستقمة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيؿ بأمف واستقرار'.
وأضاؼ الرئيس ،خالؿ اجتماعو مع الرئيس األميركي باراؾ أوباما ،في مقر األمـ المتحدة بنيويورؾ' ،ليس
لدينا أوىاما بأف األمور سيمة وبسيطة ،لكف ال بد عمينا أف نجتاز كؿ الصعاب ألف السالـ في منطقة
الشرؽ األوسط ميـ جدا ليس لمشعب الفمسطيني واإلسرائيمي فقط ،إنما لكؿ دوؿ الشرؽ األوسط ،وكؿ دوؿ
العالـ'.
وتابع مخاطبا الرئيس األميركي' :نعدكـ بأننا سنستمر في ىذه المفاوضات ونبذؿ كؿ جيود ممكف ،ونغتنـ
ىذه الفرصة التاريخية التي نحف بصددىا ،ونقدر ما يواجينا لكف سنبذؿ كؿ جيد لنجتاز كؿ الصعوبات
وازالة كؿ العقبات في طريقنا'.
وعبر عباس عف شكره وتقديره لمدعـ المقدـ مف قبؿ الواليات المتحدة لمشعب الفمسطيني' ،لبناء مؤسسات
الدولة الفمسطينية المقبمة التي ستكوف قريبا جدا إف شاء اهلل بدعمكـ'.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/9/25 ،
 4السمطة :تصريحات نتنياهو عن تعزيز االستيطان في اليميل تعكس السياسة الحقيقية لحكومته
ذكرت الحياة لندن 2013/9/25 ،مف الخميؿ نقالً عف مراسميا محمد يونس ،أف المستشار السياسي
لمرئيس محمود عباس نمر حماد قاؿ لػ «الحياة» اف تصريحات نتانياىو عف تعزيز االستيطاف في الخميؿ
تعكس السياسة الحقيقية لحكومتو .وأضاؼ« :ال يوجد اي خطة أخرى لنتانياىو غير االستيطاف ،وىو
يستخدـ اي ذريعة لتحميؿ الفمسطينييف المسؤولية عف فشؿ المفاوضات ،لكف الحقيقة ىي اف االستيطاف ىو
الذي سيؤدي الى فشؿ المفاوضات».
وأضافت الدستور ،عمان  2013/9/25مف القدس المحتمة ،أف و ازرة الخارجية الفمسطينية دانت في بياف
ليا امس تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو الخاصة بتوسيع االستيطاف في مدينة
الخميؿ وأوامره بتسميـ «بيت الرجبي» لممستوطنيف في الخميؿ .واعتبرت الو ازرة تمادي المستوطنيف وحكومة
االحتال ؿ في العدواف ضد الشعب الفمسطيني وأرضو وممتمكاتو ومقدساتو واالستيتار الدائـ بالقانوف الدولي
التاريخ :األربعاء 2023/9/25

العدد2989 :

ص5

والقانوف الدولي اإلنساني ،تحدياً ساف اًر إلرادة المجتمع الدولي وتمرداً عمى الشرعية الدولية وشرعية حقوؽ
اإلنساف ،ويشكؿ في الوقت ذاتو تيديداً مباش اًر لعممية السالـ ولممفاوضات بيف الجانبيف.
 5الحكومة في غزة :تصريحات "فهمي" تتناقض مع تاريخ مصر ودورها بحماية الشعب الفمسطيني
ذكرت القدس العربي ،لندن 2013/9/25 ،مف غزة نقالً عف مراسميا أشرؼ اليور ،أف الدكتور غازي
حمد وكيؿ و ازرة الخارجية في الحكومة المقالة ندد أمس بتصريحات وزير الخارجية المصري نبيؿ فيمي،
التي ىدد خالليا بالمجوء لػ’خيارات أمنية عسكرية’ ضد الحركة.
وقاؿ حمد في تصريح صحافي ‘نستغرب التصريح الصادر عػػف وزير الخارجية المصري والذي تحدث فيو
عف خيارات عسكرية وأمنية ضد قطاع غزة’.
وأكد أف ىذا األمر ‘يناقض تاريخ مصر ودورىا في حماية الشعب الفمسطيني’ ،مشي ار إلى أف قيمة فمسطيف
والقدس والمقاومة وغزة عظيمة لدى مصر ،وأف حكومتو تعتبر ىذا التصريح ‘تصعيدا خطي ار وغير مبرر
مف شأنو توتير األجواء وزيادة االحتقاف’.
وأضافت وكالة سما اإليبارية 2013/9/25 ،مف غزة ،أف المستشار االعالمي لرئاسة الوزراء بغزة طاىر
النونو ،قاؿ في تصريحات تمقت (سما) نسخو عنيا الثالثاء  ":نستغرب ىذا التصريح وىو يتناقض مع تاريخ
مصر ودورىا في حماية الشعب الفمسطيني الف قيمة فمسطيف والقدس والمقاومة وغزة عظيمة لدى مصر.
وطالب النونو كؿ الحكماء في مصر بتحمؿ المسؤولية القومية.
 6الحكومة في غزة تستهجن إدانة عباس لعمميات المقاومة في الضفة الغربية
جددت الحكومة الفمسطينية ،اليوـ الثالثاء ،دعوتيا لمجامعة العربية ومنظمة التعاوف اإلسالمي لضرورة
التدخؿ العاجؿ لحماية المسجد األقصى مف االقتحامات شبو اليومية لباحاتو ،مف قبؿ جنود االحتالؿ وآالؼ
المستوطنيف.
وثمنت الحكومة في ىذا السياؽ ،دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ لجعؿ الجمعة
القادمة جمعة نفير وغضب مف أجؿ المسجد األقصى ،مؤكدةً "دعميا ومباركتيا لكافة الفعاليات والتحركات
المناصرة لمقدس واألقصى".
واستيجنت الحكومة في بياف صدر عنيا عقب اجتماعيا األسبوعي في مقر مجمس الوزراء بمدينة غزة،
إدانة رئيس السمطة محمود عباس لعمميات المقاومة التي وصفتيا بػ"المباركة" في الضفة الغربية ضد جيش
االحتالؿ اإلسرائيمي ودعوتو الييود لدعمو.
كما استنكرت التصعيد اإلعالمي المستمر مف قيادات وكوادر حركة فتح ضد الشعب الفمسطيني في قطاع
غزة وتحريضيـ عمى إغالؽ معبر رفح ومطالبتيـ لتشديد الحصار عمى غزة وحثيـ عمى اجتثاث المقاومة
مف غزة ووصفيا باإلرىاب .واستنكرت ما تقوـ بو األجيزة األمنية التابعة لمسمطة "مف قمع ومالحقة واعتقاؿ
ألبناء الشعب الفمسطيني واستمرار التنسيؽ األمني مع العدو الصييوني خدمة ألمف الكياف" ،داعية إلى
"محاسبة تمؾ األجيزة القمعية" ،الفتة االنتباه لما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية عف "انتياكات" ىذه
األجيزة لمقانوف وحقوؽ اإلنساف.
فمسطين أون الين2013/9/24 ،
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 7السفارة الفمسطينية في القاهرة :أي تسريبات صحفية مهما كان مصدرها لن تؤثر عمى مكانة عرفات
السبيؿ -استنكرت سفارة السمطة الوطنية الفمسطينية في القاىرة التسريبات الصوتية المنسوبة إلى الرئيس
المخموع ،حسني مبارؾ ،والتي ألمح مف خالليا إلى تسريب الرئيس الفمسطيني الراحؿ ،ياسر عرفات ،موعد
حرب العاـ  1973إلى "إس ارئيؿ".
وقاؿ بياف صادر عف السفارة الفمسطينية في القاىرة" :إف أي تسريبات صحفية ميما كاف مصدرىا لف تؤثر
عمى مكانة القائد الرمز ياسر عرفات ،القائد التاريخي لألمة العربية وقائد النضاؿ الوطني الفمسطيني وأحرار
العالـ جميعاً".
السبيل ،عمان2013/9/24 ،
 8وزارة الدايمية بغزة تحذر من طرق جديدة تستيدمها الميابرات اإلسرائيمية الستدراج الشباب والفتيات
عبد الرحمف يونس :حذرت و ازرة الداخمية في غزة ،النشطاء عمى مواقع التواصؿ االجتماعي مف طرؽ
جديدة تستخدميا المخابرات االسرائيمية؛ الستدراج الشباب والفتيات ،عف طريؽ اختراؽ أجيزة الحواسيب
الخاصة بيـ.
وقاؿ اسالـ شيواف المتحدث الرسمي باسـ الداخمية في تصريح عبر صفحتو بفيسبوؾ ،الثالثاء" :أُْلفت انتباه
الجميع أنو ال تزاؿ أساليب المخابرات االسرائيمية في االسقاط مستمرة بجميع أشكاليا" .وأوضح أف اختراؽ
األجيزة يتـ عبر خطوات عدة ،أوليا يكوف بإرساؿ المخابرات طمب صداقة باسـ مستعار لفتاة جميمة أو اسـ
قويا لو قدرة سيطرة عالية عمى الحاسوب.
ايماني وفؽ الشخص المستيدؼ ،ثـ ترسؿ لو ممفًا يحوي
فيروسا ً
ً
وأضاؼ شيواف" :يكوف الفيروس مف خالؿ رابط بعنواف مثير وفؽ الشخص المستيدؼ وتوجيو السياسي،
تماما".
بمعنى إف كاف ينتمي لممقاومة ترسؿ لو روابط باسماء ووثائؽ سرية لقيادات فتحاوية ،والعكس ً
وأشار إلى أف المخابرات تيدد الشخص المطموب بفضحو ونشر معموماتو الخاصة التي سيطرت عمييا,
مطالبا المواطنيف بعدـ إظيار الضعؼ واالستسالـ
صور إباحية أو محادثات جنسية مفبركة,
ًا
وكذلؾ تنشر
ً
لالبتزاز.
وتابع شيواف" :بعد ذلؾ مباشرة تطمب المخابرات منو –أي المستيدؼ -أسماء قيادات فاعمة في المقاومة أو
مناشدا الجميع بعدـ التعاوف مع تمؾ الطمبات .وطالب المواطنيف بأال
النشاط الطالبي في الجامعات",
ً
يحتفظوا عمى حواسيبيـ بممفات أو صور خاصة .وحث مف يتعرض لذلؾ بأف يبمغ الجيات األمنية
المختصة.
الرسالة ،فمسطين2013/9/24 ،
 9بركات الف ار ينفي وجود معمومات بتولي لجنة من حماس والسمطة إدارة المعابر
القاىرة :أعمف سفير فمسطيف بمصر ،بركات الفرا ،أف القاىرة معنية جدا بإعادة فتح معبر رفح البري مع
قطاع غزة ولكف الظروؼ األمنية في سيناء تمنع ذلؾ حاليا ،وأضاؼ في حديث لوكالة «معا» اإلخبارية
الفمسطينية ،أف اتصاالت حثيثة تجرييا السفارة مع القيادة المصرية مف أجؿ فتح المعبر وتمقت وعودا بإعادة
فتحو خالؿ الفترة القادمة.
وأوضح الفرا« :ليس مف مصمحة مصر استمرار إغالؽ المعبر فيي معنية بتخفيؼ المعاناة عف أىمنا في
قطاع غزة لكف ىناؾ ظروفا يجب أف نقدرىا خاصة الوضع األمني في سيناء» ،مشي ار إلى أف إغالؽ
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المعبر اضطراري مف قبؿ الجانب المصري ،وأف «أمف مصر ىو أمننا ومصمحتيا ىي مصمحتنا ،وموقؼ
القيادة الفمسطينية واضح بعدـ المساس باألمف المصري».
وقاؿ سفير فمسطيف إف «المعبر سيفتح لمحجاج مف قطاع غزة في الموعد المحدد ليـ ولف يكوف ىناؾ أي
تغيير»  ،لكنو أشار إلى أف حماس ال تزاؿ تمنع إرساؿ جوازات البعثات اإلدارية واإلرشادية والطبية التي
يفترض أف ترافؽ حجاج قطاع غزة إلى الجيات المختصة لوضع التأشيرات الالزمة عمييا.
ونفى الف ار عمـ السفارة بتولي لجنة مف «السمطة وحماس» إلدارة معبر رفح .وقاؿ حوؿ موقؼ السمطة مف
بقاء اتفاقية المعابر لسنة  2005أو وجود اتفاؽ جديد ،إف الميـ بالنسبة ليـ ىو إعادة فتح المعبر ومف ثـ
سيتـ بحث األمور األخرى.
الشرق األوسط ،لندن2013/9/25 ،
 10سفير فمسطين في زامبيا يعمن انضمام فمسطين كدولة بصفة مراقب لمنظمة مكافحة القنابل العنقودية
راـ اهلل -وليد عوض :أعمف سفير فمسطيف لدى جميورية زامبيا عطاهلل قبيعة الثالثاء ،عف انضماـ فمسطيف
كدولة بصفة مراقب ،إلى منظمة مكافحة القنابؿ العنقودية ،التابعة لألمـ المتحدة ،خالؿ مؤتمرىا الرابع الذي
استضافتو العاصمة الزامبية لوساكا ،قبؿ أياـ.
وأكد قبيعة ،في تصريح صحافي صدر الثالثاء ،أف فمسطيف أصبحت اعتبا ار مف أيموؿ  ،2013عضوا
مراقبا في المنظمة الدولية لمكافحة القنابؿ العنقودية إلى جانب  29دولة تتمتع بالعضوية المراقبة ،و83
دولة موقعة عمى االتفاقية ذات الصمة بتجريـ وتحريـ القنابؿ العنقودية ،امتالكا وتصنيعا واستخداما.
القدس العربي ،لندن2013/9/25 ،
 22أبو مرزوق :ال نعارض تواجد حرس الرئيس عمى معبر رفح
غػزة -القػػدس دوت كػػوـ :قػػاؿ عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس ،د.موسػػى أبػػو مػػرزوؽ ،إف حركتػو لػػـ
تعترض عمى فكرة تواجػد حػرس الػرئيس عمػى معبػر رفػح لعػدـ تػرؾ أيػة ذريعػة تزيػد مػف عػذابات الفمسػطينييف
في قطاع غزة.
ولفػػت أبػػو مػػرزوؽ فػػي تغريػػدة لػػو عبػػر صػػفحتو عمػػى شػػبكة التواصػػؿ االجتمػػاعي الفػػيس بػػوؾ ،مسػػاء أمػػس
الثالثػػاء ،أف "معبػػر رفػػح ىػػو المنفػػذ الوحيػػد تالؼ البشػػر ويتوقػػؼ عميػو اتصػػاليـ بالعػػالـ الخػػارجي وحاجػػاتيـ
األساسية اإلنسانية مف تعميـ وعالج وغير ذلؾ ،معربا عف أسفو إلغالقو باستمرار أماـ الحػاالت اإلنسػانية".
ولفػػت القيػػادي فػػي حمػػاس إلػػى أف "قيػػادات حركتػػو وعناصػػرىا ممنوعػػوف مػػف مغػػادرة القطػػاع ومػػدرجوف عمػػى
اع إنسانية أو سياسية ،معربا عػف اسػتغرابو مػف اتيامػات صػحفية لحركتػو
قوائـ المنع وال تنطبؽ عمييـ أية دو ٍ
بالمتاجرة بالمعبر" ،معتب ار أف "تمؾ التصريحات تأتي في إطػار الم ازيػدات السياسػية واالنتيازيػة التػي ال مبػرر
ليا".
وأشار إلى أف دور حكومة حماس بغزة -في ظؿ عدـ فتح المعبر إال قميال أماـ الحاالت اإلنسانية -التنسيؽ
وتنظيـ عمميات السفر ،مبينا أف " 000مسافر يسمح ليـ في حاؿ فتح المعبػر فيمػا زاؿ اتالؼ مػف الطػالب
والمرضى وأصحاب اإلقامات ينتظروف فتحو لمسفر".
وأكد أنو ليس بيد حركتو "إال التسميـ بإجراءات المعبر والرضا بالقميؿ ،شريطة عدـ عودة االحتالؿ إليو".
القدس ،القدس2023/9/25 ،
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 22حماس :ليس لدينا أجندة لفتح صراع مع مصر ..ومستعدون لتشكيل لجنة أمنية مشتركة
ذكر موقع فمسطين أون الين ،2023/9/24 ،أف القيادي في حركة حمػاس الػدكتور محمػود الزىػار ،أكػد أف
حركتو مستعدة لمرد عمى أي اتيامات توجو إلييا ولف تتأخر عف تمبية أي دعوة لمسئوليف مف الحركػة ترغػب
القيادة المصرية في االستماع إلييـ وبحث جميع اإلشكاليات معيـ.
وقاؿ الزىار فى حوار لإلذاعة المصرية ،اليوـ الثالثاء ،إنو ال يوجد شخص في حركة حماس في الػداخؿ أو
الخػػارج يريػػد عالقػػات سػػيئة مػػع مصػػر ،أو أف تكػػوف غػزة سػػببا فػػي زعزعػػة أمػػف مصػػر فػػي سػيناء أو غيرىػػا،
مضيفًا أف قيادات حماس ليست مف الغفمة بحيث تقبؿ أي ضغوط أو إمالءات مف أي جية كانت عربية أو
غير عربية تدفعيا إلى العبث بأمف مصر أو اإلساءة إلييا.
وأشار إلػى أف عالقػة الحركػة مػع مصػر تعرضػت ألضػرار بالغػة مػؤخرا ،واصػالح ىػذه العالقػة ضػرورة قابمػة
لمتحقؽ عبر إجراءات فاعمة ومبادرات تنطمؽ مف الرغبة المؤكدة لمطرفيف في إصالحيا.
ونفػػى الزىػػار قطعيػػا ،أف يكػػوف ىنػػاؾ أي أشػػخاص مطمػػوبيف لمسػػمطات فػػي مصػػر عمػػى أرض غػزة سػواء مػػف
جماعة اإلخواف المسمميف أو غيرىا ،موضحا أف القيادي اإلخواني محمود عزت لػيس موجػودا فػي غػزة و لػـ
يكف فييا بالمطمؽ.
وعرض أف ترسؿ مصر وفدا إلى قطاع غزة ليتحقؽ بنفسو مف وجود أي مطموبيف لمعدالة في مصر.
وأعمػػف الزىػػار اسػػتعداد الحركػػة تشػػكيؿ لجنػػة أمنيػػة مشػػتركة مػػع مصػػر لمعالجػػة جميػػع اإلشػػكاليات المتعمقػػة
بػػالنواحي األمنيػػة ،ومسػػتعدوف إلغػػالؽ جميػػع األنفػػاؽ غيػػر الشػػرعية عبػػر الحػػدود بعػد نصػػؼ دقيقػػة مػػف فػػتح
المعابر الشرعية مع مصر بشكؿ منتظـ لألفراد والبضائع.
وحػػوؿ م ػزاعـ ضػػبط قنابػػؿ مػػف صػػنع حمػػاس فػػي سػػيناء ،قػػاؿ الزىػػار إف حمػػاس كانػػت تػػوزع األسػػمحة عمػػى
جميع الفصائؿ المقاومة الفمسطينية قبػؿ سػنوات لمػدفاع عػف غػزة مػف االحػتالؿ وعثػر عمػى الػبعض منيػا فػي
سيناء مؤخ ار وىذا ليس دليؿ إدانة لحماس.
وعف المخططات التي تتداوليا مصادر عديدة بشأف توسيع رقعة قطػاع غػزة عمػى حسػاب األرض المصػرية،
قاؿ الزىار "إف ىذه المخططات معروفة منذ وقت بعيد ونعمـ بيػا ،لكنيػا لػـ تعػرض عمينػا بػأي شػكؿ كػاف أو
مػف أي طػػرؼ كػاف ألف موقفنػػا معػػروؼ وىػو الػرفض القػاطع ليػػا فمػػف المسػتحيؿ أف تكػػوف حمػاس جػػزءا مػػف
مخططات كتمؾ".
وأعاد الزىار تأكيػدات قػادة حمػاس المتتابعػة عمػى أف الحركػة ال تتػدخؿ فػي الشػأف المصػري ،وقػاؿ مسػتطردا
"اطمبونا وناقشونا وواجيونا بكؿ االتيامات".
وأضافت الحياة ،لندن ،2023/9/25 ،عف وكالة يو بي أي مف غػزة ،أف النػاطؽ باسػـ حمػاس فػوزي برىػوـ
قاؿ في تصريح نشره عمى صفحتو عمى موقع فايسبوؾ" ،حماس وكؿ الشعب الفمسطيني ليس ليـ أي تفكير
أو أجنػػدة لفػػتح أي صػراع مػػع مصػػر" .جػػاء كػػالـ برىػػوـ رداً عمػػى تصػريحات وزيػػر الخارجيػػة المصػػري نبيػػؿ
فيمي التي لوح فييا باستخداـ الخيار العسكري ضد الحركة بغزة.
واستيجف تصريحات فيمي ووصفيا بأنيا "خطيرة جدا واساءة لسمعة مصػر وتاريخيػا" ،معتبػ اًر أنيػا "تػنـ عػف
نوايا سيئة تجاه الفمسطينييف بشكؿ عاـ وغزة بشكؿ خاص" .وقاؿ برىػوـ إف ىػذه التصػريحات "محاولػة لسػمخ
مصر عف دورىا القومي والعربي واإلسالمي تجاه القضية الفمسطينية".
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وأضػػاؼ "سػػنبقى مػػدافعيف عػػف ع ػزة وك ارمػػة االمػػة العربيػػة واإلسػػالمية جمعػػاء  ،وص ػراعنا ال ػرئيس فقػػط مػػع
االحتالؿ اإلسرائيمي الخطر االكبر عمى مصر وفمسطيف".
 23الحية :لن نستسمم لمحصار ولن نقبل بمساس جبهتنا الدايمية
أك ػػد القي ػػادي ف ػػي حرك ػػة "حم ػػاس" د .خمي ػػؿ الحي ػػة ،أف الش ػػعب الفمس ػػطيني ل ػػف يستس ػػمـ لمحص ػػار اإلسػ ػرائيمي
المفروض عمى قطاع غزة ،مطمئناً الجميع بأف ىذا الحصار سينكسر قريباً.
وأوضػػح الحيػػة خػػالؿ لقػػاء سياسػػي ألكثػػر مػػف ألػػؼ مػػف ضػػباط الداخميػػة ومػػدراء أجيزتيػػا األمنيػػة فػػي منػػاطؽ
شػػرؽ غ ػزة ،أمػػس ،أف حركتػػو ال تقبػػؿ بػػأي عبػػث وأي مسػػاس فػػي الجبيػػة الداخميػػة لمقطػػاع ،وعػػد أي مسػػاس
يصب في مصمحة االحتالؿ فقط.
بأمف غزة ُ
وقػػاؿ الحيػػة " :كس ػرنا اليالػػة التػػي تسػػمى (إس ػرائيؿ) وغ ػزة أصػػبحت معسػػك اًر لممقاومػػة فػػي المنطقػػة لػػذلؾ ىػػـ
يشددوف الحصار عمى القطاع اتف بعدما كسره شعبنا عمى مدار السنوات الماضية".
مستطردا "غزة مستيدفة لصالح االحتالؿ
واتيـ مف ُيحاصر غزة بمحاولة شؿ قيادة "حماس" وعمؿ الحكومة،
ً
ومشروع التسوية وأف جميع المؤامرات تحطمت عمى صخرة صمود القطاع".
وفي سياؽ آخر ،أكد القيادي في حماس أف حركتو تسعى لتشكيؿ جبية وطنيػة موحػدة لمواجيػة المفاوضػات
بيف سمطة فتح والكياف .وأضاؼ" :بدأنا خطوات وما زلنا نعمػؿ مػع الفصػائؿ والقػوى الوطنيػة واإلسػالمية فػي
قطاع غزة لتوحيد الصفوؼ ووضعنا سػيناريوىات لحمايػة المشػروع الػوطني ومجابيػة المفاوضػات والمحافظػة
عمػػى شػػعبنا وثوابتػػو وعقػػد لقػػاءات مػػع مختمػػؼ الفصػػائؿ لػػدعوتيا لمعمػػؿ الموحػػد عمػػى إدارة القطػػاع" .وتػػابع:
"خاطبنػػا الجميػػع بػػأف تعػػالوا نعمػػؿ فػػي غػزة بشػػقيف أوليمػػا السياسػػي وخدمػػة الجميػػور عبػػر إيجػػاد إدارة موحػػدة
لمقط ػػاع ن ػػؤمف عبرى ػػا ش ػػعبنا م ػػف ظػ ػواىر الحص ػػار الظ ػػالـ باس ػػتخداـ كاف ػػة األدوات واالتص ػػاؿ بك ػػؿ ال ػػدوؿ
لممساىمة في كسر الحصار".
فمسطين أون الين2023/9/24 ،
 24حواتمة والزعنون يدعوان لعقد اجتماع لممجمس المركزي الفمسطيني
راـ اهلل (فمس ػػطيف) :دع ػػا كػ ػ ٌؿ م ػػف أم ػػيف ع ػػاـ "الجبي ػػة الديمقراطي ػػة لتحري ػػر فمس ػػطيف" ن ػػايؼ حواتم ػػة ،ورئ ػػيس
المجمس الوطني الفمسطيني (برلماف المنفى) ،سػميـ الزعنػوف ،إلػى عقػد اجتمػاع لممجمػس المركػزي الفمسػطيني
لمراجعػػة المفاوضػػات الجاريػػة ،وإلنيػػاء االنقسػػاـ عمػػى أسػػاس اتفػػاؽ أيار/مػػايو 5022وتفاىمػػات شػػباط/فبراير
 5023فػػي القػػاىرة .جػػاء ذلػػؾ عقػػب اجتمػػاع بػػيف الط ػرفيف ،لػػـ يحػػدد مكانػػو وزمانػػو ،حيػػث أكػػدا أف مرجعيػػة
ق ػ اررات ورعايػػة الشػػرعية الدوليػػة كفيمػػة لعقػػد المفاوضػػات عمػػى األسػػس السياسػػية القانونيػػة التػػي تػػؤدي لحػػؿ
سياسي شامؿ بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي.
قدس ،برس2023/9/24 ،
 25أبو زهري :حممة التحريض عمى حماس وغزة في مصر مستمرة
غزة (فمسطيف) :أكدت حركة حماس أف حممة ىدـ األنفػاؽ والتحػريض عمػى حمػاس وقطػاع غػزة فػي اإلعػالـ
المصري ال ازلت مستمرة ،لكنيا أكدت أيضا أف االتصاالت بينيا وبيف جياز المخابرات المصرية لـ تنقطع.
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وشػػدد المتحػػدث باسػػـ حركػػة حمػػاس سػػامي أبػػو زىػػري فػػي تص ػريحات خاصػػة لػ ػ "قػػدس بػػرس" ،أف التنػػاقض
الرئيسي لحركة "حماس" ىو مع االحتالؿ ،وقػاؿ" :نحػف نؤكػد أف العالقػة مػع مصػر يجػب أف تػدار بنػوع مػف
الحكمػػة والصػػبر ،وىػػذا مػػا تفعمػػو "حمػػاس" عمػػى الػػرغـ مػػف مظموميتيػػا ،وبػػالرغـ مػػف االسػػتفزاز الواسػػع الػػذي
تتعرض لو يوميا ،فاالتصاالت ال تزاؿ مستمرة مف خالؿ جياز المخابرات العامة ،ونحف حريصوف عمى ىذا
التواصؿ".
قدس ،برس2023/9/24 ،
 26ممثل حماس في لبنان :عالقتنا بر"حزب اهلل" وايران لم تنقطع
بيروت :أكد ممثؿ حركة حماس في لبنػاف عمػي بركػة ،أف مػا يجمػع "حمػاس" وحػزب اهلل فػي لبنػاف أكثػر ممػا
يفرقيـ ،وأف العالقات بػيف "حمػاس" وايػراف تتحسػف ىػي األخػرى ولػـ تنقطػع ،بػالرغـ مػف التبػايف فػي التعػاطي
مع الممؼ السوري.
ونفى بركة في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" اليوـ الثالثاء ( )9|50أي تغييػر لمكاتػب "حمػاس" الموجػودة
في الضاحية الجنوبية ،وقاؿ" :مكاتبنػا ما ازلػت فػي الضػاحية الجنوبيػة ولػـ يطمػب منػا أحػد تغييرىػا ،وعالقاتنػا
مع حػزب اهلل لػـ تنقطػع ،ومػا يجمػع بيننػا أكثػر ممػا يفػرؽ ،فػالبرغـ مػف الخػالؼ حػوؿ الممػؼ السػوري ،فػنحف
متف قوف في ممؼ الصراع مع العدو الصييوني ودعـ المقاومة في فمسطيف وتحييػد المخيمػات الفمسػطينية فػي
لبنػػاف ومواجيػػة الفتنػػة المذىبيػػة باعتبارىػػا سػػالحا إس ػرائيميا ،ودعوتنػػا إلػػى حػػؿ الخالفػػات بػػيف المسػػمميف عبػػر
الحوار المباشر بعيدا عف االقتتاؿ".
وحػػوؿ عالقػػة "حمػػاس" بػػإيراف ،قػػاؿ برك ػة" :عالقتنػػا مػػع إي ػراف جيػػدة ،وىنػػاؾ تواصػػؿ وزيػػارات متبادلػػة بػػيف
مسؤوليف إيرانييف ومسؤوليف في "حماس" ،والعالقة بيننا اليوـ أفضؿ مف السنة الماضية".
وجػػدد بركػػة تمسػػؾ "حمػػاس" بالمقاومػػة ،وقػػاؿ" :نحػػف كحركػػة "حمػػاس" لػػف نتخمػػى عػػف المقاومػػة فيػػي خيارنػػا
االستراتيجي ألننا نؤمف أف تحرير فمسطيف ال يمكف أف يتـ إال عبر المقاومة" ،عمى حد تعبيره.
قدس ،برس2023/9/24 ،
" 27الشعبية" تقود لقاءات مع القوى الفمسطينية إليجاد يارطة طريق تنهي االنقسام
غزة (فمسطيف) :أكد عضو المكتب السياسي لمجبيػة الشػعبية ربػاح مينػا أف الجبيػة تمتقػي مػع القػوى الوطنيػة
واإلس ػػالمية بش ػػكؿ ثن ػػائي أو جم ػػاعي "ف ػػي محاول ػػة إليج ػػاد خارط ػػة طري ػػؽ تني ػػي االنقس ػػاـ الض ػػار بالقض ػػية
والمصمحة الوطنية".
وأوضح مينا في حديث لو اليوـ الثالثاء ( )9|50إلذاعة "صوت الشعب" المحمية ،أف األفكػار التػي تطرحيػا
الجبيػػة إلنيػػاء االنقسػػاـ تسػػتند إلػػى عػػدة نقػػاط أوليػػا ضػػرورة إنيػػاء االنقسػػاـ ليسػػتمر الشػػعب الفمسػػطيني فػػي
مواصمة نضالو ،وثانييػا االسػتناد لمػا جػرى االتفػاؽ عميػو فػي حػوارات القػاىرة عػاـ  5022وثالثيػا بمػورة رؤيػة
سياسية موحدة لمشعب الفمسطيني باالستناد لوثيقة الوفاؽ الوطني.
قدس ،برس2023/9/24 ،
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 28غزة :حماس و"الجهاد" تنظمان مسيرات تنديدا باالنتهاكات في المسجد األقصى
غػ ػزة :نظم ػػت حركت ػػا حم ػػاس والجي ػػاد اإلس ػػالمي ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ،الي ػػوـ الثالث ػػاء ،مس ػػيرات منفص ػػمة تندي ػػدا
باالنتياكات اإلسرائيمية المتواصمة مف اقتحامات وتيويد لممدينة المقدسة والمسجد األقصى.
وقاؿ النائب عف الحركة ،مشير المصري ،في كممػة لػو خػالؿ المسػيرة ،إف "القػدس ال تقبػؿ القسػمة وال تجمػع
بيف الييود والفمسطينييف ،وأنيا عربية فمسطينية إسالمية وأف أحالـ الصياينة فييا لف تكوف حقيقة".
وأض ػػاؼ "إف م ػػا يج ػػري ف ػػي الق ػػدس م ػػف انتياك ػػات يس ػػتوجب نفيػ ػ ار عام ػػا ف ػػي ك ػػؿ الم ػػدف والمخيم ػػات والق ػػرى
الفمسػػطينية ف ػػي الػػداخؿ والش ػػتات" ،داعيػػا إل ػػى "وح ػػدة الموقػػؼ الفمس ػػطيني قاعػػدة ع ػػدـ التنػػازؿ ع ػػف الحق ػػوؽ
والثوابت والتأكيد عمى خيار المقاومة الكفيؿ لمجـ االحتالؿ".
وفػػي مسػػيرة لحركػػة الجيػػاد ،قػػاؿ القيػػادي بالحركػػة ،خالػػد الػػبطش ،إف "اعتػػداءات ق ػوات االحػػتالؿ وحماقاتػػو
وعجرفتػػو بحػػؽ القػػدس والمقدسػػات الفمسػػطينية لػػف تمػػر ،وسػػيكوف ليػػا تػػداعياتيا الخطي ػرة عميػػو فػػي المنطقػػة
ككؿ".
ودعا البطش "الفمسطينييف بالضفة والداخؿ المحتؿ إلى االشتباؾ المستمر مع االحتالؿ اإلسرائيمي ،رداً عمى
االعتػ ػػداءات المتواصػ ػػمة فػ ػػي القػ ػػدس والمسػ ػػجد األقصػ ػػى ،والتواجػ ػػد الػ ػػدائـ فػ ػػي سػ ػػاحاتو إلفشػ ػػاؿ مخططػ ػػات
االحتالؿ".
القدس ،القدس2023/9/24 ،
 29القسام :القدس قبمة المقاومة وغزة حتف الطغاة
أف القػػدس ىػػي "قبمػػة المقاومػػة وبوصػػمتيا" ،فػػي إشػػارة إلػػى مػػا
غػزة – صػػفا :أكػػدت كتائػػب عػػز الػػديف القسػػاـّ ،
يجري مف محاوالت القتحاـ المسجد األقصى وتيويد القدس.
وقاؿ أبو عبيدة الناطؽ باسـ كتائب القساـ في تغريدة لو عبر صػفحتو الشخصػية عبػر "تػويتر"" :القػدس قبمػة
وغزة مقبرة الغزاة وحتؼ الطغاة".
المقاومة وبوصمتياّ ،
وتتعػػرض المدينػػة المقدسػػة والمسػػجد األقصػػى المبػػارؾ ىػػذه األيػػاـ ليجمػػة إس ػرائيمية شرسػػة ،وعمميػػات تيويػػد
متالحقة ،بيدؼ السيطرة عميو ،واضفاء الطابع الييودي عمى كافة مكونات المدينة ،وتفريغيا مف أىميا.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2023/9/25 ،
 20فتح :الحراك الشعبي المتواصل ساهم بإفشال ميططات التقسيم الزمني لممسجد األقصى
القػػدس المحتمػػة  -محمػػد محسػػف وتػػد :قػػاؿ عضػػو المجمػػس الثػػوري لحركػػة فػػتح ديمتػػري دليػػاني إف الح ػراؾ
الش ػػعبي المتواص ػػؿ ف ػػي الق ػػدس س ػػاىـ بإفش ػػاؿ مخطط ػػات التقس ػػيـ الزمن ػػي لممس ػػجد األقص ػػى خ ػػالؿ األعي ػػاد
الييودية ،فالمرابطوف ىناؾ استطاعوا مف خالؿ مسيراتيـ ووقفاتيـ إجياض الحراؾ الييػودي المتمثػؿ بمسػيرة
مميونية كاف مف المقرر ليا أف تقتحـ أسوار المسجد.
وأضػػاؼ دليػػاني فػػي حػػديث لمجزي ػرة نػػت أف "االحػػتالؿ يحػػوؿ القػػدس لثكنػػة عسػػكرية ويميػػد األج ػواء لعربػػدة
المسػػتوطنيف ،ممػػا ينػػذر بوجػػود مخطػػط خطيػػر بمنطقػػة البمػػدة القديمػػة بالػػذات ،وىػػي المنطقػػة التػػي أضػػحت
حاض ػػنة لميي ػػود ومنفػ ػرة ألص ػػحاب األرض ال ػػذيف يتعرض ػػوف لمترىي ػػب ،فيم ػػا تس ػػتمر الجماع ػػات االس ػػتيطانية
باقتحاـ األقصى بدعـ رسمي وبشكؿ غير مسبوؽ ،لتتكشؼ مخططات ىدمو".
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ويرى أف الحراؾ الفمسػطيني المتصػاعد سػيتحوؿ إلػى مقاومػة شػعبية لالحػتالؿ ،مسػتبعدا أف يتحػوؿ ذلػؾ إلػى
كفاح مسمح لكي ال يجني االحتالؿ أي ثمار ،ويجػب أف "تتبمػور انتفاضػة سػممية ال تشػكؿ عبئػا عمػى القيػادة
الفمسػػطينية تحمػػؿ فػػي طياتيػػا أبعػػادا سياسػػية وشػػعبية تركػػز عمػػى حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي تقريػػر مصػػيره
لتفضح وتحرج قيادة إسرائيؿ عالميا".
الجزيرة نت ،الدوحة2023/9/25 ،
 22تفجير عبوة ناسفة بجرافة إسرائيمية شرق البريج
غ ػزة :انفجػػرت عبػػوة ناسػػفة ،اليػػوـ الثالثػػاء بج ارفػػة عسػػكرية إس ػرائيمية توغمػػت إلػػى جانػػب عػػدد مػػف الج ارفػػات
واتليات شرؽ مخيـ البريج وسط قطاع غزة.
وأفاد شيود عياف لمراسؿ القػدس دوت كػوـ ،بػأف انفجػا ار كبيػ ار سػمع ،فػي المنطقػة الشػرقية مػف مخػيـ البػريج،
تبيف أنو ناتج عف استيداؼ المقاومة ألحدى الجرافات المتوغمة وأف الدخاف تصاعد منيا.
القدس ،القدس2023/9/24 ،
 22حماس تتهم السمطة باعتقال يمسة من أعضائها في الضفة الغربية
(يو .بي .آي) :اتيمت حركة حماس ،أمس ،األجيزة األمنية الفمسطينية باعتقاؿ  2مف أعضائيا في الضػفة
الغربيػػة .وقالػػت حمػػاس فػػي بيػػاف ،إف جيػػاز “المخػػابرات العامػػة اعتقػػؿ كػالً مػػف أحمػػد محمػػد سػػرور مػػف بمػػدة
نعميف ،ومحمد مصطفى شريتح مف بمدة المزرعة القبمية ،ومأموف ربحي عاصي مف بمػدة بيػت لقيػا ،ويوسػؼ
أحمد مشعؿ البرغوثي مف قرية كوبر ،ومحمد الشرباتي مف الخميؿ” .وأضافت أف أجيزة السػمطة اعتقمػت فػي
طولكرـ ،فادي منذر رداد وىو مف قياديي حركة الجياد اإلسالمي مف بمدة صيدا.
القدس ،القدس2023/9/25 ،
" 23قدس برس" :حماس تنتقد مستشار رئيس السمطة نمر حماد وتتهمه بنشر الكذب
راـ اهلل (فمسػػطيف) :نػػددت حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية حمػػاس بتصػريحات مستشػػار رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية
فػػي راـ اهلل نمػػر حمػػاد ،مؤكػػدة أف حمػػاد حػػاوؿ مػػف خػػالؿ التص ػريحات عمػػى قنػػاة "المحػػور" المص ػرية تشػػويو
صورة المقاومة الفمسطينية في غزة والتحريض عمييا.
وقالت حركة المقاومة اإلسالمية حماس في تصريح صحفي مكتوب تمقتو "قػدس بػرس" اليػوـ الثالثػاء ]أمػس
( ،)9/50أف نمر حماد يقوـ بنشر سمسمة اكاذيب لتشويو صورة المقاومة في غزة وتحريض مصر عمييا.

التاريخ :األربعاء 2023/9/25

العدد2989 :

ص 23

واتيمػػت حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية حمػػاس نمػػر حمػػاد بأنػػو "صػػاحب تػػاريخ أسػػود ويعرفػػو كػػؿ الفمسػػطينييف".
مح ػػذرة م ػػف اس ػػتمرار "موج ػػة األكاذي ػػب والتمفيق ػػات والحق ػػد والتحػ ػريض المس ػػتمر عم ػػى غزة".وطالب ػػت الحرك ػػة
"العقالء" بوضع حد لػ"األصوات النشاز الخارجة عف الشرؼ الوطني الفمسطيني".
قدس برس2023/9/24 ،
 24لبنان :الوفد الموحد لمقوى الفمسطينية في مييم عين الحموة يمتقي فاعميات مدينة صيدا
صيدا :واصؿ الوفد الموحد لمقوى الفمسطينية الوطنية واالسالمية في مخيـ عػيف الحمػوة جولتػو عمػى فاعميػات
صيدا فالتقى رئػيس بمديػة المدينػة المينػدس محمػد السػعودي فػي مكتبػو فػي القصػر البمػدي حيػث جػرى خػالؿ
المقػػاء إسػػتعراض مختمػػؼ االوضػػاع فػػي صػػيدا والمخيمػػات الفمسػػطينية ،واإلحتياجػػات المت ازيػػدة لمقػػاطنيف فػػي
المخيـ وال سيما مع تزايد أعداد النازحيف السورييف إلػى منطقػة صػيدا والمخيمػات والمسػؤوليات المترتبػة جػراء
ذلؾ.
وردا عمى سؤاؿ حوؿ الوضع في مخيـ عيف الحموة ،قاؿ عضو المكتب السياسػي لجبيػة التحريػر الفمسػطينية
صػػالح اليوس ػػؼ بإس ػػـ الوف ػػد" :المخ ػػيـ الي ػػوـ ى ػػو أكث ػػر أمن ػػا وامان ػػا م ػػف الماض ػػي نتيج ػػة التواف ػػؽ الفمس ػػطيني
الفمسطيني ،وىناؾ ايضا الػى جانػب القػوة األمنيػة لجنػة متابعػة مػف كػؿ الفصػائؿ الفمسػطينية والكػؿ يػد واحػدة
ونعمؿ جاىديف مف اجؿ تحصيف امف المخيـ واستق ارره ،وىناؾ اجماع فمسطيني عمى عدـ االنجرار وراء أي
فتنو تحاؾ مف أي طرؼ كاف".
السعودي
مف جيتو رحب السعودي بالوفد وقاؿ" :كممتنا اليوـ ىي كممة عيف الحمػوة وكممػة فمسػطيف .ففمسػطيف وصػيدا
ىمػػا أخػػوة واكثػػر مػػف أي شػػىء آخػػر .وأنػػا شخصػػيا كمحمػػد السػػعودي اقػػوؿ اف ىػػذا الشػػعب الجبػػار ىػػو اكثػػر
شعب مظموـ فػي البمػداف العربيػة ،ولألسػؼ يقػع الظمػـ فػي بعػض الػدوؿ عمػى ىػذا الشػعب وعمينػا جميعػا رفػع
الظمـ واعطاء ىذا الشعب حقو في العيش الكريـ."..
والتقػػى الوفػػد الفمسػػطيني الحقػػا أمػػيف عػػاـ التنظػػيـ الشػػعبي الناصػػري الػػدكتور أسػػامة سػػعد ورئػػيس تيػػار الفجػػر
عبد اهلل الترياقي.
المستقبل ،بيروت2023/9/25 ،
 25نتنياهو يطمب من بعثة "إسرائيل" في األمم المتحدة مقاطعة يطاب حسن روحاني
ع ػ48ػرب :أصدر رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو ،مساء اليوـ الثالثاء ،أم ار لمبعثة اإلسرائيمية
لألمـ المتحدة بعدـ التواجد في قاعة الجمعية العامة خالؿ خطاب الرئيس اإليراني حسف روحاني ،الذي
سيمقيو في ساعات منتصؼ الميؿ.
وقاؿ نتنياىو إنو "بالرغـ مف ىجمة االبتسامات لرئيس إيراف الجديد فإف سياسة النظاـ اإليراني لـ تتغير.
وفي األسبوع الماضي رفض روحاني االعتراؼ بالمحرقة (اليولوكوست) كحقيقة تاريخية مثؿ سمفو أحمدي
نجاد".
وأضاؼ أنو "عندما يتوقؼ قادة إيراف عف إنكار المحرقة ،ويتوقفوف عف الدعوة إلبادة إسرائيؿ ،ويعترفوف
بحقيا في الوجود ،فإف البعثة اإلسرائيمية سوؼ تصغي لخطاباتيـ في الجمعية العامة".
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وكاف نتنياىو قد عقب عمى خطاب أوباما بالقوؿ إنو "يثمف أقوالو" ،والتي جاء فييا أف "الكممات المعتدلة
إليراف يجب أف تكوف مترافقة مع الشفافية في األعماؿ ويمكف التحقؽ منيا" .وقاؿ نتنياىو إنو ينوي مناقشة
ذلؾ في لقائو مع أوباما في البيت األبيض األسبوع القادـ .وقاؿ أيضا إف إيراف تعتقد أف "الكممات تيدئ،
والع مميات الشكمية تتيح ليا مواصمة السير في مسار إنتاج القنبمة النووية" .وأضاؼ أف إيراف تعمؿ مثؿ
كورية الشمالية وتواصؿ محاولة إزالة العقوبات االقتصادية مف خالؿ إبداء تنازالت شكمية ،بينما تحافظ عمى
قدرتيا عمى بناء قنبمة نووية بسرعة في التوقيت الذي تختاره لنفسيا.
عرب 2013/9/24 ،48
 26لبيد :قرار "إسرائيل" بيروج مندوبيها من قاعة الجمعية العامة أثناء يطاب روحاني "ياطئ"
تؿ أبيب  -يو بي أي :وصؼ وزير المالية اإلسرائيمي ،يائير لبيد ،قرار إسرائيؿ بخروج مندوبييا مف قاعة
الجمعية العامة لألمـ المتحدة خالؿ خطاب الرئيس اإليراني ،حسف روحاني ،بأنو "خاطئ".
ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية عف رئيس حزب "يوجد مستقبؿ" ووزير المالية اإلسرائيمي لبيد قولو في تصريح
الفت ،إف قرار إسرائيؿ بخروج مندوبييا مف قاعة الجمعية العامة خالؿ خطاب روحاني ،في وقت الحؽ
يتعيف عمى إسرائيؿ أف تبدو كرافضة مواظبة
مف اليوـ الثالثاء ،ىو قرار "خاطئ" .وأضاؼ لبيد أنو "ال ّ
لممفاوضات ،وكدولة ليست ميتمة بالحموؿ بطرؽ سممية".
وتابع "عمينا أف نجعؿ اإليرانييف رافضي السالـ ،وأال نبدو كمف لسنا منفتحيف تجاه التغيرات ،والخروج مف
تصرفت بيا
الييئة العامة لألمـ المتحدة والمقاطعة ال عالقيا بالدبموماسية الحالية وتذ ّكر بالطريقة التي
ّ
الدوؿ العربية تجاه إسرائيؿ".
القدس العربي ،لندن2013/9/25 ،
 27وزير اإلسكان اإلسرائيمي :حدود دولتنا تمتد حتى نهر األردن
الناصرة :أعمف وزير اإلسكاف في الحكومة اإلسرائيمية أوري أرئيؿ رفضو قياـ دولة فمسطينية عمى حدود
الرابع مف حزيراف (يونيو) عاـ  ،1967مؤكدا أف "ىذه األرض ىي أرض دولة إسرائيؿ ،التي تمتد حدودىا
مف نير األردف حتى الحدود الغربية" ،عمى حد تعبيره .ونقمت القناة العبرية السابعة مساء أمس
االثنيف ( ،)9|23تأكيدات الوزير اإلسرائيمي عمى دعـ وتوفير الميزانيات لالستيطاف ،حيث قاؿ "لدينا
التزامات كاممة تجاه االستيطاف ،ونعمؿ ليؿ نيار مف أجؿ االىتماـ بمعالـ التوراة ،سواء عندما يتعمؽ األمر
بقانوف التجنيد أو بخصوص الميزانية" .وجاءت أقواؿ الوزير اليميني المتطرؼ خالؿ كممة لو في احتفاؿ
تدشيف كنيس في مستوطنة "بينو نتسريـ" ،حيث أشاد بسكاف المستوطنة بالقوؿ "أنتـ األشخاص الجيدوف
والذيف تمثموف التوراة ،أنتـ الطالئع".
قدس برس2013/9/24 ،
 28جنرال بالجيش اإلسرائيمي :ضغط مصر عمى حماس سيؤدي ال نفجار غزة في وجهنا
القدس المحتمة :قاؿ القائد الجديد لممنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيمي الميجور جنراؿ سامي تورجماف،
ّإنو "مف الميـ أف تكوف حكومة حماس قوية في قطاع غزة ،مف أجؿ الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ".
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وأضاؼ المسؤوؿ العسكري في لقاء مع القناة الثانية اإلسرائيمية ،بثّت مقاطع منو ليمة الثالثاء وسيبث
أف الجيش اإلسرائيمي قمؽ جدا مف الضغط المصري عمى
بالكامؿ في نشرة األخبار مساء السبت القادـّ ،
حركة حماس في قطاع غزة ،وأف كبار رجاالت األمف اإلسرائيمييف وصموا ويصموا إلى القاىرة لمقاء نظرائيـ
ألف إسرائيؿ متخوفة مف أف يؤدي ىذا
مف أجؿ "تخفيؼ حدة الضغط والحصار عمى قادة حركة حماسّ ،
الضغط إلى انفجار غزة في وجييا" ،مف خالؿ عشرات الصواريخ التي ستوجو إلييا.
وأشارت "القناة الثانية" ،التي وصفت المقاء مع المسؤوؿ العسكري اإلسرائيمي بأنو "صريح" ،إلى أنو بالرغـ
فأف القادة العسكرييف
يموحوف بضرورة تدمير سمطة حماس في قطاع غزةّ ،
مف ّ
أف قادة سياسييف في إسرائيؿ ّ
أف القادة العسكرييف في إسرائيؿ يعوف
يروف عكس ذلؾ .وتعميقا عمى تخوفيـ ،أشار المسؤوؿ العسكري إلى ّ
أف المواجية القادمة مع حركة حماس ستبدأ بإطالؽ الصواريخ مف اليوـ األوؿ تجاه تؿ أبيب والمركز.
وردا عمى سؤاؿ لممراسمة فيما إذا كانت حركة حماس "جيدة إلسرائيؿ أو سيئة إلسرائيؿ" ،وىو السؤاؿ
األساس في كؿ أجندة أمنية أو سياسية لمقادة اإلسرائيمييف ،قاؿ الميجور جنراؿ تورجماف" :نحف نريد ىدوء
وأمف حوؿ قطاع غزة ،ونحف نرى سمطة مسؤولة عف األمف ،وحماس ىي السمطة المسؤولة عف األمف في
قطاع غزة وىو يستطيع ويعرؼ كيؼ يحافظ عمى األمف ،وىو يقوـ بذلؾ اتف" .وأضاؼ القائد العسكري
اإلسرائيمي" :أنا ال أرى أي بديؿ لسمطة حماس في قطاع غزة".
وكالة سما اإليبارية2013/9/25 ،
 29قائد سالح البحرية اإلسرائيمية :تعزيز قدرات القوات البحرية بأربعة سفن وثالث غواصات قتالية
القدس المحتمة  -آماؿ شحادة :كشؼ قائد سالح البحرية االسرائيمية ،راف روطبرغ ،خطة دفاعية وىجومية،
لسالح بحريتو تضمف تعزيز قدراتو في مواجية عمميات ضد اىداؼ استراتيجية وبحرية اسرائيمية .وتشمؿ
الخطة اربع سفف بحرية قتالية جديدة تضمف تغطية دفاعية واسعة وثالث غواصات تحمؿ اسمحة ىجومية
ودفاعية متطورة.
وبحسب روطبرغ فاف خطة تعزيز القدرات ستجعؿ سالح البحرية قاد ار عمى المواجية والتصدي الىداؼ
قريبة المدى ،تجاه لبناف وسورية وبعيدة المدى تجاه ايراف .ونقؿ عف مصادر اف الغواصات التي ستحصؿ
عمييا اسرائيؿ ستكوف مزودة أسمحة فتاكة.
الحياة ،لندن2013/9/25 ،
 30ثالثون نائباً في الكنيست يطالبون نتنياهو بإلغاء قرار تحرير أسرى ما قبل أسمو
ذكرت الحياة الجديدة ،رام اهلل ،2013/9/25 ،أف أكثر مف  30عضو كنيست وقعوا أمس ،عمى رسالة
تطالب رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو بإلغاء قرار الحكومة اإلسرائيمية ،الذي نص عمى تحرير
األسرى الذيف وقعوا في األسر قبؿ إبراـ اتفاقية أوسمو.
وقاؿ موقع "جيروزاليـ بوست" االسرائيمي إف أعضاء كتمة "البيت الييودي" الذي يرأسو  ،نفتالي بينيت ،قد
تجندوا امس لجمع تواقيع أعضاء الكنيست عمى الرسالة المذكورة ،وذلؾ أثر مقتؿ جندييف إسرائيمييف في
نياية األسبوع الماضي .وبحسب الموقع فقد وقع عمى الرسالة أعضاء كنيست مف "الميكود بيتنا" ،و"شاس"
و"ييدوت ىتوراه" وحزب "ىتنوعاه" (الحركة) الذي ترأسو تسيبي ليفني المكمفة بممؼ المفاوضات مع
الفمسطينييف .ولفت الموقع إلى أف عددا مف الموقعيف عمى الرسالة التي بادرت إلييا أيميت شكيد ،رئيسة
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كتمة "ال بيت الييودي" عدد مف نواب الوزراء في الحكومة اإلسرائيمية ومف بينيـ زئيؼ إلكيف وأوفير أكونيس
وتيبي حوطيبيمي وفانيا كيرشنباوـ وجميعيـ مف كتمة الميكود بيتنا.
وجاءت ىذه الخطوة مكممة لرسالة مماثمة وجييا أمس االوؿ سبعة مف وزراء الحكومة طالبوا نتنياىو بعقد
جمسة طارئة إلعادة النظر في بند تحرير أسرى ما قبؿ أوسمو.
وأضافت وكالة سما اإليبارية ،2013/9/25 ،أن صحيفة 'معاريؼ' العبرية قالت ،في عددىا الصادر
اليوـ االربعاء ،إف قادة حزب الميكود طالبوا بعقد مؤتمر لحزبيـ لكي يتـ تخريب المفاوضات مع
الفمسطينييف .وكاف أغمبية اعضاء رئاسة المؤتمر 7( ،مف  11عضوا) ارسموا رسالة الى رئيس المؤتمر،
نائب وزير الجيش داني دنوف ،لعقد اجتماع المؤتمر ،وأرسمت رسالة مماثمة لرئيس المكتب السياسي لميكود
نائب وزير الخارجية زئيب الكيف .وجاء في الرسالة' ،في ىذه االياـ تجري حكومة اسرائيؿ برئاسة الميكود
مف اوضات سرية ،لكف تسربت معمومات مفادىا اف اسرائيؿ وافقت عمى تنازالت تتناقض مع موقؼ الميكود
المبدئي ،كما جاء في دستور الحزب' .وأضافت الصحيفة ،اف رئاسة حزب الميكود تعمؿ عمى اصدار قرار
مف شانو اف يوقؼ عممية المفاوضات .ويذكر اف رئيس االئتالؼ الحكومي عضو الكنيست اإلسرائيمي
يريب نفيف ،كاف قد اعمف قبؿ اياـ انو في حاؿ تـ التوصؿ الى اتفاؽ مع الجانب الفمسطيني فانو سيستقيؿ
مف منصبو وسيعمؿ عمى اقصاء نتنياىو مف رئاسة الحزب.
 31اإلذاعة اإلسرائيمية :إيران قادرة عمى انتاج سالح نووي
عمي حيدر :نقمت اإلذاعة االسرائيمية عف مصادر رفيعة المستوى قوليا ،إف إيراف باتت تممؾ أجيزة طرد
مركزي قادرة عمى تحويؿ اليورانيوـ المخصب مف درجة  3,5الى درجة مناسبة لصناعة قنبمة نووية ،خالؿ
بضعة اسابيع .وتضيؼ المصادر إف التقدير الرسمي االسرائيمي ىو اف ايراف حتى لو تخمت عف مخزونيا
مف المواد المخصبة بدرجة  20في المئة ،فإنيا باتت قادرة عمى انتاج سالح نووي ،عبر نصب الؼ جياز
طرد مركزي متطور في منشآتيا النووية ،مما يتيح ليا زيادة وتيرة التخصيب أربعة او خمسة اضعاؼ .وفي
السياؽ ،شدد وزير الشؤوف االستراتيجية االسرائيمية يوفاؿ شطاينتس ،في مقابمة مع اذاعة جيش االحتالؿ،
عمى اف اسرائيؿ تح ّذر المجتمع الدولي كمو ،مف أف إيراف يمكف اف تكوف تريد اتفاقا ،لكنو سيتحوؿ الحقاً
الى ما يشبو اتفاؽ ميونيخ عاـ  ،1938مع المانيا النازية.
وأضاؼ شطاينتس إف الرئيس اإليراني «يريد أف ُيخادع ،وجزء مف العالـ يريد اف يكوف مخدوعاً ،ودور
اسرائيؿ الصغيرة ىو شرح الحقيقة مف أجؿ الوقوؼ بحزـ ،وىذا ما نقوـ بو بكامؿ قدرتنا» ،مشي اًر الى اف
وعبر عف أممو بأال تحصؿ مصافحة بيف الرئيسيف االميركي وااليراني في
الصراع في ىذا المجاؿ طويؿّ .
االمـ المتحدة ،مضيفاً أف «األمر األىـ في كؿ ما ُيقاؿ ىو االفعاؿ والق اررات».
االيبار ،بيروت2013/9/25 ،
 32معاريف :هجوم تنظيم "الشباب" في نيروبي أدى إلى تحسين العالقات األمنية بين "إسرائيل" وكينيا
الناصرة  -برىوـ جرايسي :قاؿ مسؤولوف امنيوف اسرائيميوف وتجار سالح في إسرائيؿ ،إف ىجوـ تنظيـ
"الشباب" الصومالي األصولي المتطرؼ عمى المجمع التجاري "ويست غيت" في العاصمة الكينية نيروبي،
أدى إلى تحسيف العالقات األمنية بيف إسرائيؿ وكينيا.
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ونقمت صحيفة "معاريؼ" االسرائيمية أمس ،عف تاجر سالح إسرائيمي يعمؿ في أفريقيا منذ سنوات طويمة
قولو إف "ىذا اليجوـ اإلرىابي سيزيد مف ىيبة إسرائيؿ في كينيا وسيؤدي إلى توثيؽ العالقات األمنية بيف
الدولتيف".
وأكدت "معاريؼ" عمى وجود عالقات أمنية متشعبة بيف إسرائيؿ وكينيا ،وأف شركات األسمحة اإلسرائيمية
تسعى في ىذه األثناء إلى إقامة عالقات متينة مع الرئيس الكيني الجديد ،أوىورو كينياتا ،الذي انتخب في
نيساف (أبريؿ) الماضي.
وقاؿ تاجر السالح اإلسرائيمي لمصحيفة إف "كينياتا مؤيد إلسرائيؿ ،لكنو ال يريد الدخوؿ في مواجية مع
القوى اإلسالمية في الدولة ،ولذلؾ فإنو لـ يسارع إلى إقامة عالقات مباشرة مع الشركات اإلسرائيمية".
الغد ،عمان2013/9/25 ،
 33الشيخ رائد صالح :االحتالل لن ينجح بتقسيم زماني أو مكاني لممسجد األقصى وسنبقى له بالمرصاد
أكػػد الشػػيخ ارئػػد صػػالح رئػػيس الحركػػة اإلسػػالمية فػػي الػػداخؿ الفمسػػطيني أف االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي لػػف يػػنجح
بتحقيػػؽ أحالمػػو السػػوداء إف كػػاف يطمػػع بتقسػػيـ زمػػاني أو مكػػاني لألقصػػى ،أو مػػف خػػالؿ بنػػاء ىيكػػؿ باطػػؿ
مكػػاف األقصػػى” .مضػػيفا ” سػػنبقى لالحػػتالؿ بالمرصػػاد ،ليفعػػؿ مػػا يشػػاء فيػػو باطػػؿ والػػى زواؿ بػػإذف اهلل رب
العالميف” .
وجاءت تصريحات شيخ األقصى خالؿ لقاء متمفز مع قناة القدس الفضائية مساء يػوـ الثالثػاء ،حيػث قػاؿ”:
ط ػواؿ الوقػػت كػػاف الخػػط الرسػػمي ىػػو الػػذي يقػػؼ وراء كػػؿ االعتػػداءات ،ووراء محػػاوالت تيويػػد القػػدس عبػػر
السنوات الماضية ،ووراء كؿ االقتحامات األقصى.
واستطرد شيخ األقصى بالقوؿ  ”:نحف ال نواجو مجرد مجموعة شاذة مف المجتمع اإلسرائيمي المحتؿ بؿ ىي
مواجية مباشرة مع رأس اليرـ اإلسرائيمي ،وسننتصر عمى ىذا االحػتالؿ رغػـ انػو يممػؾ ترسػانة نوويػة ،وذلػؾ
لسبب واحد ،وىو أننا عمى حؽ وىو عمى باطؿ ،حقنا سينتصر عمى باطمو اف شػاء اهلل ،وجودنػا فػي القػدس
وسيكتب لو الزواؿ القريب بإذف اهلل “.
واألقصى ىو الوجود الشرعي ،والوجود اإلسرائيمي ىو وجود باطؿ ُ
وتطػ ّػرؽ الشػػيخ إلػػى قضػػية القػػدس فػػي المحافػػؿ الدوليػػة والمطمػػوب مػػف الشػػارعيف اإلسػػالمي والعرب ػي ،حيػػث
قاؿ ”:المطموب مف العالـ اإلسالمي والعربي اتف أف يؤكد مػف خػالؿ نشػاطات جماىيريػة غاضػبة لالحػتالؿ
اإلسػرائيمي أف االحػػتالؿ ال يعمػػف حربػػا عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني بػػؿ عمػػى كػػؿ األمػػة المسػػممة مػػا داـ يواصػػؿ
احتالؿ القدس واألقصى وعدوانيتو عمييما.
وعف سياسة الخطؼ واإلبعاد التي ينتيجيا االحتالؿ اإلسرائيمي صد مناصػري القػدس واألقصػى قػاؿ الشػيخ:
”واضػح جػدا أف االحػتالؿ بغبائػو الػػذي يرّكػز فيػو عمػى خطػوة اختطػػاؼ العػامميف فػي حقػؿ القػدس واألقصػػى،
مػػف خػػالؿ االعتقػػاؿ واإلبعػػاد ،يظػػف بغبائػػو انػػو سػػيجيض مقاومػػة االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،االحػػتالؿ واىػػـ ألف
ارادة شعبنا الفمسطيني ال تقؼ عند حد شخص ىنا او ىناؾ ،بؿ ىي إرادة جماعية ،لمدفاع عف القدس”.
وأردؼ الشيخ رائد متحدثا حوؿ دور الكنيست في قضية األقصى :الكنيست ال يوجد لو أي حؽ ال مف قريب
وال مػف بعيػد بالحػديث عػف األقصػى ،وال أي حػؽ باتخػاذ أي قػرار يتعمػؽ بالمسػجد ،وكػؿ مػا بحثػوه وقػرروه ال
نعترؼ بو فيو باطؿ.
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األمة تجاه القدس واألقصى ،قاؿ ”:دورنا حتى اتف غير مرضي ،ودور كؿ األمة المسممة والعالـ
وعف دور ّ
العربي غير مرضي وسنبقى كذلؾ حتى ينتج عف الدور المطموب زواؿ االحتالؿ عف القدس واألقصى ،ومػا
قبؿ ذلؾ ميما عممنا سيبقى دورنا ناقص وغير مرضي“.
مؤسسة األقصى لموقف والتراث ،أم الفحم2023/9/24 ،
 34غضب شعبي بالقدس بعد "المسيرة اليهودية الكبرى" واالحتالل يحول المدينة لثكنة عسكرية
قالػػت الحيرراة ،لنرردن ،2023/9/25 ،نقػػال عػػف م ارسػػميا مػػف غ ػزة ،فتحػػي صػػباح ،أف مدينػػة القػػدس المحتمػػة
شيدت حالة مف الغضب والغمياف الشعبي والتوتر الشديد في وقت نظـ ييود متدينوف ومستوطنوف متطرفػوف
المسيرة الييودية الكبرى «مسيرة الحجيج إلى القدس» أمس في اليوـ السادس مف عيد «العرش الييودي».
واعتكؼ مئات الفمسطينييف في المسجد األقصػى ليػؿ االثنػيف  -الثالثػاء ،فيمػا توافػد إليػو صػباح أمػس مئػات
آخروف لمدفاع عنو في وجو المستوطنيف المحتميف ،في وقت أغمقت سمطات االحتالؿ بوابة المغاربػة ،أحػدى
البوابػػات الرئيسػػة التػػي يسػػتخدميا عػػادة المتػػدينوف والمسػػتوطنوف المتطرفػػوف فػػي اقتحػػاـ المسػػجد تحػػت ح ارسػػة
قوات الشرطة وحرس الحدود االسرائيمييف.
وتدفؽ المصموف عمى المسجد األقصػى مػف بوابػات السمسػمة ،والنػاظر ،وحطػة وانتشػروا فػي باحػات المسػجد،
فػي وقػػت حولػػت سػػمطات االحػػتالؿ القػػدس إلػػى ثكنػة عسػػكرية ،فنشػػرت المئػػات مػػف رجػػاؿ الشػػرطة و «حػػرس
الحدود» في أرجاء البمدة القديمة التاريخية وضواحييا والشوارع والطرؽ ،فضالً عف نشر آالؼ رجاؿ الشرطة
في الشطر الغربي مف المدينة لتأميف الحماية لممستوطنيف في المسيرة.
ولتخفيػػؼ حػػدة االحتقػػاف والتػػوتر أعمنػػت سػػمطات االحػػتالؿ أنػػو سػػيتـ تنظػػيـ المسػػيرة فػػي الشػػطر الغربػػي مػػف
الق ػػدس ،ول ػػف تص ػػؿ إل ػػى الش ػػطر الشػ ػرقي ،إال أف منظم ػػات ييودي ػػة تطم ػػؽ عم ػػى نفس ػػيا «المكت ػػب المش ػػترؾ
لجماعات اليكيؿ» ،دعت إلى تنظيـ مسيرة في شوارع حي سمواف جنوب المسجد األقصى وصػوالً إلػى البمػدة
القديمة ،أو ما تُطمؽ عميو «معيد الييكؿ».
ذكػرت وكالة سما اإليبارية 2023/9/24 ،مػف القػدس المحتمػة ،أف قػوات االحػتالؿ اإلسػرائيمي أصػابت 00
مػف الشػػباف المقدسػػييف ،واعتقمػػت آخػريف ،مسػػاء اليػػوـ الثالثػػاء ،خػػالؿ قمعيػػا لوقفػػة ومسػػيرة جماىيريػػة حاشػػدة
دعت ليا القوى الدينية والوطنية في القدس ُنصرةً لممسجد األقصى المبارؾ ضػد محػاوالت اسػتيدافو مػف قبػؿ
االحتالؿ والجماعات الييودية.
وكػػاف مئػػات المػواطنيف احتشػػدوا فػػي باحػػة بػػاب العػػامود (أحػػد أشػػير بوابػػات القػػدس القديمػػة) ورفعػوا األعػػالـ
الفمسػػطينية والفتػػات ضػػد االحػػتالؿ تمييػػداً لتنظػػيـ مسػػيرة حاشػػدة إلػػى البمػػدة القديمػػةّ ،إال أف ق ػوات االحػػتالؿ
ىػػاجمتيـ بػػالي اروات وقنابػػؿ الغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع ،وغػػاز الفمفػػؿ الحػػار ،وأصػػابت عػػدداً كبي ػ اًر مػػنيـ واعتقمػػت
آخريف.
 35قراقع يدعو إلى تفعيل الحممة الشعبية إلطالق سراح األسرى المرضى
بيت لحـ :دعػا وزيػر شػؤوف األسػرى والمحػرريف عيسػى ق ارقػع إلػى تفعيػؿ الحممػة الشػعبية واإلعالميػة الداعيػة
إلطػػالؽ سػراح األسػػرى المرضػػى مػػف سػػجوف االحػػتالؿ والػػى فضػػح االنتياكػػات اإلسػرائيمية بحقيػػـ فػػي ضػػوء
تصاعد وتفاقـ الوضع الصحي لمئات األسرى المرضى واستمرار سياسة اإلىماؿ الطبي بحقيـ.
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وحيػا ق ارقػع خػػالؿ زيارتػو عػػددا مػف عػػائالت األسػرى فػي محافظػػة بيػت لحػػـ كافػة المؤسسػػات والقػوى الداعمػػة
لحقوؽ األسرى وابراز قضػيتيـ العادلػة مؤكػدا أننػا ال نقبػؿ أف يمػوت األسػرى المرضػى داخػؿ السػجوف ونحػف
نتطمع إلييـ ،بؿ يجب الضغط أكثر إلنقاذىـ واطالؽ سراحيـ.
وشارؾ قراقع في جولة مدير و ازرة اإلعالـ في بيت لحـ أحمد عباس ومدير الييئة المستقمة في الجنوب فريػد
األطرش ونصري عبد ربو شقيؽ االسير عيسى عبد ربو ومدير مكتب الو ازرة في بيػت لحػـ منقػذ أبػو عطػواف
ومدير نادي االسير عبد الفتاح خميؿ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2023/9/25 ،
 36تدهور الوضع الصحي لألسير عبد المجيد يضيرات المضرب منذ  226يوماً
راـ اهلل :قال ػػت محامي ػػة و ازرة ش ػػؤوف األس ػػرى ىب ػػة مص ػػالحة إف األس ػػير عب ػػد المجي ػػد عق ػػاب خض ػػيرات م ػػف
طوباس ،وىو أسير محرر في "صػفقة شػاليت" وأعيػد اعتقالػو فػي  22أيػار الماضػي ال يػزاؿ يخػوض إضػرابا
مفتوحا عف الطعاـ منذ  221يوماً ويقبع في عزؿ سجف "مجدو" في وضع صحي خطير.
وبين ػػت المحامي ػػة مص ػػالحة الت ػػي زارت األس ػػير خض ػػيرات أن ػػو مض ػػرب ع ػػف الطع ػػاـ احتجاج ػػا عم ػػى اعتقال ػػو
التعسػػفي ،وأوضػػحت أف وضػػع األسػػير خضػػيرات الصػػحي سػػيئ وأنػػو ال يتنػػاوؿ إال المػػاء ،وتنقػػؿ بػػيف عػػدة
سػػجوف ،وقػػرر قب ػؿ  50يومػػا عػػدـ شػػرب المػػاء حيػػث ازداد وضػػعو سػػوءا وأصػػيب بػػآالـ قويػػة فػػي خاص ػرتو
وأجريت لو فحوص في سجف الرممة وتبيف اف الكمية اليسرى ال تعمؿ فطمبوا منو انياء اإلضراب عف الطعاـ
الف وضعو صعب ،وىناؾ احتماؿ كبيػر بػأف تصػاب الكميػة اليمنػى ويجػب اف يتنػاوؿ دواء لتخفيػؼ األوجػاع
ودواء لمعالجة ما أصاب الكمية.
األيام ،رام اهلل2023/9/25 ،
 37اعتصامات تضامنية في أربع محافظات في الضفة لممطالبة بإنهاء معاناة األسرى المرضى
محافظات " -وفا" :دعا مشاركوف في أربع اعتصػامات تضػامنية مػع األسػرى المرضػى فػي راـ اهلل وطػولكرـ
وجنيف وطوباس أمس ،المؤسسات التي تعنى بشػؤوف األسػرى ،إلػى ضػرورة تكثيػؼ الفعاليػات التضػامنية مػع
األسرى في سجوف االحتالؿ وتفعيؿ قضيتيـ عمى مختمؼ المستويات إلى أف يتـ تحريرىـ.
ففي راـ اهلل شارؾ باالعتصاـ ،الذي دعت إليو الييئة العميا لمتابعة شؤوف األسرى ،ونادي األسير ،العشرات
م ػػف أى ػػالي األس ػػرى ،إل ػػى جان ػػب عائم ػػة عمي ػػد أس ػػرى الجن ػػوب الي ػػوـ نع ػػيـ الشػ ػوامرة ،واألس ػػير أحم ػػد عبي ػػد،
وشخصيات رسمية.
وفي جنيف حمػؿ المشػاركوف فػي االعتصػاـ الجمػاىيري الػذي نظػـ ،أمػس ،قبالػة مقػر المجنػة الدوليػة لمصػميب
األحمر في المدينة ،سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي المسؤولية الكاممة عف حياة األسرى المرضى في سجونيا.
وفػػي طػػولكرـ طالػػب ذوو األسػػرى فػػي المحافظػػة كافػػة المؤسسػػات الدوليػػة المعنيػػة بحقػػوؽ اإلنسػػاف والمجتمػػع
الدولي ،بالتحرؾ السريع إلنقاذ حياة آالؼ األسرى واإلفراج عنيـ.
وشػػيدت مدينػػة طوبػػاس ،أمػػس ،اعتصػػاما تضػػامنيا مػػع األسػػرى المرضػػى والمض ػربيف عػػف الطعػػاـ ،وحم ػؿ
المعتصموف ،حسب بياف لنادي األسير ،صور األسرى ورفعوا شعارات تطالب بإنياء ممؼ األسرى وتبيػيض
السػجوف ،وناشػػدوا الييئػػات الدوليػػة والمؤسسػػات الحقوقيػػة واإلنسػانية والصػػميب األحمػػر الػػدولي بالضػػغط عمػػى
حكومة االحتالؿ بتطبيؽ االتفاقيات الدولية الخاصة باألسرى وتحديدا المرضى منيـ.
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األيام ،رام اهلل2023/9/25 ،
 38مسيرات حاشدة في قطاع غزة نصرة لمقدس والمسجد األقصى
غزة  -محمد عيد :شػارؾ اتالؼ مػف أبنػاء قطػاع غػزة ،اليػوـ الثالثػاء ،فػي مسػيرات جماىيريػة حاشػدة دعػت
إلييا حركتػا حمػاس والجيػاد اإلسػالمي؛ نصػرة لمدينػة القػدس المحتمػة والمسػجد األقصػى المبػارؾ ،الػذي يشػف
االحتالؿ عميو حممة شرسة تقضي بتقسيمو والسيطرة عميو.
وانطمقت المسيرة التي دعت إلييا حماس مف مفرؽ السرايا صوب المجمس التشريعي الفمسطيني بمدينػة غػزة،
وشاركت فييا شخصيات حكومية ،وبرلمانية ،وقادة فصائؿ وطنية واسالمية ،ورجػاؿ أمػف ،وطػالب جامعػات
وم ػدارس ،ونظي ػراتيـ مػػف النسػػاء والطالبػػات .ورفػػع المشػػاركوف الفتػػات تطالػػب األمتػػيف العربيػػة واإلس ػػالمية
بنصرة المسجد األقصى ،وتحذر االحتالؿ مف المساس بو ،وأخرى تندد بالمفاوضات الثنائية بيف السمطة في
راـ اهلل واالحتالؿ ،وسط ترديد شعارات معبرة عف التضحية والفداء ألجؿ المسرى.
وشاركت جماىير غفيرة وقوى وفصائؿ في مسيرة جماىيريػة ،دعػت إلييػا حركػة الجيػاد اإلسػالمي فػي ميػداف
فمسطيف وسط مدينة غزة.
فمسطين أون الين2023/9/24 ،
 39االحتالل يدشن حيا استيطانيا جديدا في مستوطنة "هاربرايا" قرب نابمس
راـ اهلل :كشػػفت مصػػادر إعالميػػة عبريػػة النقػػاب عنػػو انػػو تػػـ أمػػس االثنػػيف ( )9/53وبحضػػور المئػػات مػػف
المسػتوطنيف ،تدشػيف حػي اسػتيطاني جديػد فػي مسػػتوطنة "ىارب ارخػا" المقامػة عمػى أ ارضػي قريػة بػوريف قضػػاء
مدينة نابمس شماؿ الضفة الغربية المحتمة.
وقالػت مصػػادر إعالميػػة إسػرائيمية يػػوـ الثالثػػاء ،إف حاخػػاـ المسػػتوطنة الػػذي شػػارؾ فػػي تدشػػيف الحػػي أكػػد أف
ىػػذا الحػػي الجديػػد أقػػيـ خصيصػاً لػػألزواج الشػػابة ،مػػف أجػػؿ بنػػاء حيػػاة جديػػدة ليػػـ عمػػى "أرض إسػرائيؿ" ومػػف
أجؿ أف ينجبوا ويربوا أبنائيـ عمى العمؿ لصالح دولة إسرائيؿ".
وأكد عضو البرلماف اإلسرائيمي موتي ياغوؼ ،مف حػزب "البيػت الييػودي" الػذي حضػر حفػؿ التدشػيف ،عمػى
أنػػو "لػػف يكػػوف ىنػػاؾ أي دولػػة عربيػػة بػػيف البحػػر (المتوسػػط) والنيػػر (األردف) وسػػنعمؿ عمػػى تعزيػػز البنػػاء
الييودي في منطقة ييودا والسامرة ( الضفة الغربية المحتمة)" وفؽ مزاعمو.
قدس برس2023/9/24 ،
 40ثالثون ألف فمسطيني فقدوا أعمالهم من جراء تدمير أنفاق غزة
غػزة :قػػدر رئػػيس اتحػػاد المقػػاوليف الفمسػػطينييف نبيػػؿ أبػػو معيمػػؽ ،أف نحػػو  30ألػػؼ عامػػؿ انضػػموا إلػػى ق ػوائـ
العػاطميف عػػف العمػػؿ فػي قطػػاع اإلنشػػاءات بسػػبب “الضػربة الموجعػػة” التػػي ألحقيػػا تػدمير أنفػػاؽ التيريػب مػػع
مصر ،وىي مصدر نصؼ ورادات قطاع غزة.
وح ػ ّذر أبػػو معيمػػؽ فػػي تص ػريحات صػػحفية ،أمػػس ،مػػف وقػػوع “كارثػػة إنسػػانية” مػػف ج ػراء إغػػالؽ المعػػابر مػػع
“إسرائيؿ” ،واستمرار الحممة األمنية المصرية التي تستيدؼ تدمير أنفاؽ التيريب مع قطاع غزة.
اليميج ،الشارقة2023/9/25 ،
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 42دراسة :ازدياد نسبة تعاطي الميدرات في المييمات الفمسطينية في لبنان
حسيف سعد :فاجأت نتائج الدراسة التي أعدتيا «جمعية عمؿ تنموي بال حػدود  -نبػع» ،بتمويػؿ مػف االتحػاد
األوروبػػي« ،عػػف المشػػكالت التػػي تواجػػو الشػػباب الفمسػػطيني فػػي المخيمػػات» ،األوسػػاط السياسػػية واألىميػػة
والشعبية في مخيمات منطقة صور .ورأت فييا مؤامرة واساءة لمشعب الفمسطيني.
دراسة الجمعية ،التي اعتمدت في ثالثة مخيمات فمسطينية ،ىي ،الرشػيدية ،وبػرج البراجنػة وشػاتيال .وشػممت
 2020شاباً وشابة في المخيمات الثالثة ،تراوحت أعمػارىـ بػيف  21و 51عامػاً ،توصػمت إلػى أرقػاـ مخيفػة،
لناحية تعاطي المخدرات واإلدماف عمييا .وتجاوزت النسبة الستيف في المئة مف المشموليف بالدراسة.
وأشػػارت الد ارسػػة التػػي كانػػت عرضػػت فػػي «مركػػز باسػػؿ األسػػد الثقػػافي» فػػي صػػور ،بحضػػور ممثمػػيف عػػف
الجمعيػػة واالتحػػاد األوروبػػي ،وممثمػػيف عػػف الفصػػائؿ الفمسػػطينية ،والمجػػاف الشػػعبية ،إلػػى األسػػباب التػػي ت ػدفع
بالشباب إلى إدماف المخدرات .وبينت الدراسة التي شممت  320شاباً وشابة فػي مخػيـ الرشػيدية لالجئػيف فػي
منطقػػة صػػور ،الػػذي يتعػػدى عػػدد سػػكانو  55ألػػؼ الجػػئ أف  % 88مػػف الشػػباب ،يػػروف أف الضػػغط النفسػػي
داخػػؿ المخػػيـ دافػػعٌ إلػػى تعػػاطييـ المخػػدرات ،و %28ممػػف شػػمميـ البحػػث يػػروف السػػبب فػػي تجاىػػؿ المجتمػػع
لػػدور الشػػباب ،و % 80يعيػػدوف ذلػػؾ إلػػى األسػػباب األمنيػػة ،و % 22يظنػػوف أف المشػػكمة تعػػود إلػػى سػػوء
المعاممة في المدارس وأماكف العمؿ ،فيما يرى  % 12أف المشكمة تكمف في غياب المرجعية والمثػؿ األعمػى
في حياة الشباب.
والخطيػػر فػػي الد ارسػػة ،أف  % 10ممػػف شػػممتيـ ،ص ػرحوا أف المصػػدر األساسػػي لممخػػدرات ىػػو األشػػخاص
المػػدمنوف أنفسػػيـ فػػي الطػػرؽ ،بينمػػا أشػػار  % 30مػػف الشػػباب أف مصػػدرىـ األساسػػي ىػػو مػػف الصػػيدليات.
وأعمف  % 50أف المصدر ىو األحزاب السياسية.
السفير ،بيروت2023/9/25 ،
 42غزة :تزيد االستيراد من تركيا عمى حساب المنتجات اإلسرائيمية
غ ػزة – مػػف عػػال عطػػااهلل :قػػاؿ طػػو سػػمور ،منػػدوب المشػػتريات فػػي شػػركة السكسػػؾ بغ ػزة ،إف اإلقبػػاؿ عمػػى
المنتجػػات التركيػػة يت ازيػػد يومػػا بعػػد آخػػر .وأضػػاؼ طػػو فػػي حػ ٍ
ػديث لوكالػػة األناضػػوؿ ’أف الطمػػب عمػػى المنػػتج
التركػػي أكثػػر مػػف الطمػػب عمػػى أي منػػتج آخػػر بسػػبب جودتػػو العاليػػة وىػػو األمػػر الػػذي دفػػع شػػركتو السػػتيراد
أدوات السباكة بكافة أنواعيا مف تركيا .وفي العاـ الماضي بمغت قيمة منتجات السباكة المسػتوردة مػف تركيػا
نصؼ مميوف دوالر ،وىو المبمغ الذي يتوقع لو طو أف يزداد بيذا العاـ’.
ويستطرد مندوب المشػتريات بػالقوؿ ‘يكػاد المنػتج اإلسػرائيمي يختفػي أمػاـ التركػي فػاألخير ينافسػو فػي الجػودة
وسعره أقؿ تكمفة ،وىنػاؾ إقبػاؿ واضػح عمػى الخػزؼ التركػي ،والمغاسػؿ وسػائر األدوات الصػحية ومسػتمزمات
تأسيس المنازؿ’.
ويؤكد طو أف بدء تدفؽ ىذه المنتجات التركية إلى غزة عبر معبر كػرـ أبػو سػالـ التجػاري والخاضػع لمسػيطرة
اإلسرائيمية جاء عقب حادثة ‘أسطوؿ الحرية’.
القدس العربي ،لندن2023/9/25 ،
 43لبنان :هيئة اإلذاعة والتمفزيون الفمسطينية و"  " R&Mيعمنان عن إطالق "أوبريت القدس"
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بي ػػروت :عق ػػدت ىيئ ػػة اإلذاع ػػة والتمفزي ػػوف الفمس ػػطينية ،بالتع ػػاوف م ػػع  R&Mم ػػؤتم ار ص ػػحافيا ف ػػي الس ػػفارة
الفمسطينية في بيروت ،بحضور المستشػاريف اإلعالمػي والثقػافي فػي السػفارة ورئػيس ىيئػة اإلذاعػة والتمفزيػوف
رياض الحسف.
تـ اإلعالف عف إطالؽ ‘اوبريت القدس… أرض االنبياء’ التي يشارؾ فييا عدد مف نجوـ الفػف العػرب
حيث ّ
ىػػـ حتػػى اتف :لطفػػي بوشػػناؽ ،نػػو ار رحػػاؿ عمػػار حسػػف ،دالؿ ابػػو آمنػػة ،بريجيػػت يػػاغي ،عمػػار محمػػود،
الممح ػػف صػ ػالح الشػ ػرنوبى وط ػػالؿ س ػػالمة…م ػػع األخ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار أف ىن ػػاؾ بع ػػض األس ػػماء المرش ػػحة
لالنضماـ لمعمؿ.
القدس العربي ،لندن2023/9/25 ،
اليارجية المصرية :توفير المواد األساسية لسكان غزة مسؤولية "إسرائيل"
القاىرة  -وكاالت :قاؿ السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسـ الخارجية المصرية ،أف بالده ممتزمة بمواقفيا
تجاه القضية الفمسطينية ،وأنيا تتحرؾ مع المجتمع الدولي رفضاً لتجويع غزة ،ومطالبة إسرائيؿ بتوفير
المواد األساسية لسكاف القطاع ألنيا مسؤولية تقع عمى عاتقيا وحدىا عمى حد قولو ،مجدداً رفض بالده
ألي ممارسات في سيناء  -في إشارة إلى األنفاؽ  -تمس باألمف القومي المصري.
وأكد عبد العاطي أف مف يفكر بالتسمؿ لمحدود المصرية ،فإف السمطات المصرية ستتعامؿ معو بكؿ حزـ،
ألف الحفاظ عمى األمف القومي المصري إحدى أىـ أولويات الحكومة المصرية الجديدة .ووصؼ عبد
العاطي خالؿ تصريحات تمفزيونية فجر األربعاء ،تمويح وزير الخارجية المصري نبيؿ فيمي باستخداـ
خيارات أمنية ضد حماس في غزة ،بالطبيعية مضيفاً أنو ال توجد دولة في العالـ تقبؿ بانتياؾ سيادتيا،
والمس بأمنيا القومي.
وكالة سما اإليبارية/ / ،
"الشرق األوسط" :تدمير األنفاق ال يستهدف الفمسطينيين بغزة ولكن لحماية األمن القومي المصري
القاىرة  -الشرؽ األوسط :كشفت مصادر الرئاسة المصرية أمس عف تحقيؽ قوات الجيش والشرطة تقدما
كبي ار في العمميات التي تجرييا لػ"تطيير سيناء مف اإلرىابييف والتكفيرييف" ،خصوصا بعد لقاء لوفود شعبية
بينيا قيادات قبمية مف سيناء ،مع رئيس الدولة المؤقت المستشار عدلي منصور ،وأضافت المصادر أف
العمميات المصرية خاصة غمؽ وتدمير األنفاؽ الحدودية مع قطاع غزة ،ال تستيدؼ الفمسطينييف في
القطاع ،ولكف ىدفيا "حماية األمف القومي المصري".
ومع استمرار المداىمات والمالحقات لممشتبو في انتمائيـ لمجماعات المتشددة والمسمحة في سيناء خاصة
في المناطؽ القريبة مف حدود كؿ مف إسرائيؿ وقطاع غزة ،قالت مصادر أمنية في مطار القاىرة الدولي
أمس إف مبعوثا إسرائيميا وصؿ إلى العاصمة المصرية في زيارة استغرقت عدة ساعات ،التقى خالليا مع
مسؤوليف أمنييف كبار قبؿ عودتو إلى تؿ أبيب ،مشيرة إلى أف الجانبيف تطرقا إلى التطورات الحالية في
سيناء خاصة في "المنطقة ج" التي يتطمب وجود قوات الجيش المصري فييا تنسيقا مع الجانب اإلسرائيمي
عاما بيف البمديف.
وفقا التفاقية السالـ المبرمة قبؿ نحو
الشرق األوسط ،لندن/ / ،
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"القبائل العربية" :عدلي منصور وعد بتعويض المساحة المقتطعة من األراضي مع حدود غزة
سيد شاكر وعادؿ الدرجمي :عبر عمى فريج ،رئيس الحزب العربي لمعدؿ والمساواة ،الذراع السياسية لمقبائؿ
العربية ،عف ترحيبو بنتائج المقاء الذي جمع عمداء ومشايخ مطروح ،االثنيف ،مع المستشار عدلى منصور،
رئيس الجميورية ،بحضور محافظي شماؿ وجنوب سيناء ومرسى مطروح ،واستمر ساعات ،لمناقشة
مشاكؿ المحافظات الثالث.
وأوضح "فريج" ،في بياف الثالثاء ،أف المقاء ناقش تنمية سيناء ،واالتفاؽ عمى اىتماـ الدولة بسيناء.
وأضاؼ "فريج" أف الرئيس وعدىـ بوضع القواعد واألسس التي سيتـ بناء عمييا تممؾ ىذه األراضي ،و"أكد
لنا أننا جزء مف الشعب ،ولنا نفس الحقوؽ والواجبات" ،وتعيد بتعويض المواطنيف الذيف أضيروا ،بسبب
حرب اإلرىاب في سيناء.
متر ،الشريط الذي تـ تفريغو عمى حدود غزة،
وقاؿ إف الرئيس وعدىـ بتعويض مناسب لألىالي عف الػ
وبإعادة محاكمة أىالي سيناء الذيف صدرت ضدىـ أحكاـ غيابية.
المصري اليوم ،القاهرة/ / ،
 47العاهل األردني :حل الدولتين سيمنح "إسرائيل" أمناً حقيقياً
نيويػػورؾ (-بتػرا) :أكػػد الممػػؾ عبػػداهلل الثػػاني أمػػس الثالثػػاء أف مسػػتقبؿ األمػػف العػػالمي سيتشػػكؿ بنػػاء عمػػى مػػا
يجري حاليا في الشرؽ األوسط ،وأنو يمكف لممنطقة أف «تكوف بيتا لمسالـ واالزدىار ،بوجود ركائز قوية مػف
الحكـ الرشيد ،وفرص متاحة أماـ الجميع ،خصوصا لشبابنا وىذا ىو بيتنا األردني الذي نعمؿ عمى بنائو».
وقاؿ ،في خطاب لو أماـ المشاركيف في أعماؿ الدورة العادية الثامنة والسػتيف لمجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة
ف ػػي نيوي ػػورؾ ام ػػس ،أف عم ػػى المجتم ػػع ال ػػدولي أف يعم ػػؿ إليج ػػاد ح ػػؿ سػ ػريع لمقض ػػية الجوىري ػػة ف ػػي الش ػػرؽ
األوسط ،والمتمثمة بالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي «وىو نزاع يغذي نيراف التطرؼ في جميع أنحاء العالـ».
وتػػابع :نحػػف نعمػػـ الطريػػؽ الصػػحيح الػػذي يجػػب أف نسػػمكو ،ونعمػػـ أنػػو بإمكاننػػا تحقيػػؽ اليػػدؼ ،والمتمثػػؿ فػػي
تسػػوية عادلػػة ونيائيػػة قائمػػة عمػػى حػػؿ الػػدولتيف ،ترتكػػز إلػػى الشػػرعية الدوليػػة ومبػػادرة السػػالـ العربيػػة .وىػػذه
التسػػوية سػػتمنح إس ػرائيؿ أمنػػا حقيقيػػا وعالقػػات طبيعيػػة مػػع  28دولػػة عربيػػة واسػػالمية ،وسػػتمنح ،بعػػد طػػوؿ
انتظػػػار ،الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني حقوقػ ػػو التػ ػػي يسػػػتحقيا فػ ػػي دولػ ػػة مسػ ػػتقمة قابمػػػة لمحيػػػاة عمػػػى الت ػ ػراب الػػػوطني
الفمسطيني ،وعمى أساس خطوط عاـ  2918والقدس الشرقية عاصمة ليا.
الدستور ،عمان2023/9/25 ،
 48بيان أردني ر مقدسي يستنكر االنتهاكات اإلسرائيمية المستمرة لممسجد األقصى
عماف  -يو بي أي :استنكرت الييئة اإلسالمية العميا ومجمس األوقػاؼ والشػؤوف اإلسػالمية فػي األردف ودار
اإلفتػػاء فػػي القػػدس ،االنتياكػػات اإلس ػرائيمية المسػػتمرة لممسػػجد األقصػػى ،ومحػػاوالت المتط ػرفيف الييػػود انتيػػاؾ
حرمتو بشكؿ متكرر وفرض واقع جديد فيو.
وقالت الجيات الثالث في بياف مشترؾ ،إف "المسجد األقصى بكؿ ساحاتو وقبابو وأروقتو باطنو وأعاله ،يعد
مقدس ػاً ولػػيس ألحػػد أف ينػػازع فيػػو" ،معتب ػرة أف "الػػدعوات النشػػاز التػػي تصػػدر مػػف الجيػػات
مسػػجداً إسػػالمياً ّ
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االحتاللية كافة القتحامو ومطالبتيـ بتقسيمو زمانياً ومكانياً ىي دعوات باطمة مرفوضة كونو جزءاً مف عقيدة
األمة اإلسالمية".
ورفػػض البيػػاف بشػػدة "م ػزاعـ الشػػرطة اإلس ػرائيمية االحػػتالؿ بػػأف تواجػػدىا فػػي سػػاحات األقصػػى ىػػو لحمايتػػو
والحفاظ عميو ،بؿ ىػو غطػاء لحمايػة المتطػرفيف مػف الييػود كمػا أف مػنعيـ المصػميف المسػمميف مػف الوصػوؿ
إلػػى المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ دليػػؿ واقعػػي عمػػى ذلػػؾ" .وشػػدد عمػػى أف إجػراءات شػػرطة االحػػتالؿ فػػي تحديػػد
أعمار الداخميف إلى المسجد األقصى مػف المصػمّيف المسػمميف ىػو "إجػراء باطػؿ مرفػوض رفضػاً باتػاً" ،مؤكػداً
عمى "حرية دخوؿ المصميف المسمميف لمتعبد وأداء الشعائر فيو وأداء الصموات".
وأىاب بأبناء األمتيف العربية واإلسالمية وكؿ محبي العدؿ والسالـ بأف "يقفوا وقفة مسؤولة أماـ ىػذا العػدواف
محمػالً "سػمطات االحػتالؿ تبعػات ىػذه
واالحتالؿ الظالـ الغاشـ الباطػؿ نصػرة لألقصػى وأىػؿ بيػت المقػدس"ّ ،
االعتػػداءات واالقتحامػػات المتكػػررة لممسػػجد" .وأشػػاد البيػػاف ب ػػ"موقؼ الحكومػػة األردنيػػة الػػداعـ لصػػمود أىػػؿ
القدس وتحدييـ لسمطات االحتالؿ في الدفاع عف المسجد األقصى المبارؾ والذود عنو".
الحياة ،لندن2023/9/25 ،
 49رسالة من المتقاعدين العسكريين األردنيين عن التجنيس :كيف تجاوز عدد األردنيين سبعة ماليين؟
وج ػػو ناش ػػط سياس ػػي م ػػف تي ػػار المتقاع ػػديف العس ػػكرييف األردني ػػيف رس ػػالة ميم ػػة لعض ػػو ف ػػي البرلم ػػاف تس ػػأؿ
بإختصار عف التجنيس السياسي :كيؼ أصبح عدد األردنييف أكثر مف سبعة مالييف نسمة؟.
الرسالة وجيت بعدما أعمف مدير األحواؿ المدنيػة والجػوازات بػاف عػدد األردنيػيف الػذيف يحممػوف أرقامػا وطنيػة
بمغ سبعة مالييف وأكثر مف  300ألؼ بموجب اإلحصاء الرسمي.
الناشط وىو عمي الطيراوي إعتبر في رسالتو لعضو مجمػس النػواب محمػد قطيشػات بػأف ىػذه األرقػاـ تكشػؼ
جريمػػة بيػػع الػػوطف والتجنيس..خاصػػة لمفمسػػطيني معتب ػ ار أنيػػا م ػؤامرة قػػذرة مػػدمرة لمشػػعب االردني..ولمشػػعب
الفمسػػطيني..ليا ىػػدفيف بػػالغي القػػذارة والخطػػورة االوؿ..تػػوطيف وتجنػػيس الفمسػػطينييف بػػاالردف ليكػػوف وطػػنيـ
البديؿ.
والثاني..ترحي ػ ػػؿ الفمسػ ػ ػػطينييف مػػ ػػف ارض ػ ػػيـ بالصػػ ػػفقة الكبػ ػ ػػرى..اي التخمػ ػ ػػي ع ػ ػػف حػ ػ ػػؽ الع ػ ػػوده لفمسػ ػ ػػطييف
االردف..مقابؿ اكماؿ حقوقيـ السياسيو المنقوصو باالردف!!
رسالة الطيراوي سألت :كيؼ صرنا سبعة مالييف و 300الؼ أردني ؟..مف تجنس ومف جنس ولماذا ؟
رأي اليوم ،لندن2023/9/24 ،

 50الرئيس المبناني :نأمل أن ال تؤثر المفاوضات عمى موضوع توطين الالجئين الفمسطينيين
داود رماؿ :استحوذ لقػاء رئػيس الجميوريػة العمػاد ميشػاؿ سػميماف ونظيػره االميركػي بػاراؾ اوبامػا عمػى سػاعة
الموسػػع بدايػػة بحضػػور اعضػػاء الوفػػديف االميركػػي والمبنػػاني ،والثنػػائي
كاممػػة مػػف الوقػػت وزعػػت مناصػػفة بػػيف
ّ
الحقا .حيث جدد رئػيس الجميوريػة موقػؼ لبنػاف الػرافض لمتػدخؿ العسػكري الخػارجي والػداعـ لمحػؿ السياسػي
السممي الذي يحفظ جميع مكونات الشػعب السػوري ويحفػظ وحػدة اال ارضػي السػورية ،كمػا قػدـ عرضػا لقضػية
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النػػازحيف السػػورييف ولتقاسػػـ االعبػػاء واالعػػداد ،مكػػر ار موقػػؼ لبنػػاف مػػف عممي ػة السػػالـ فػػي المنطقػػة ورفػػض
توطيف الالجئيف الفمسطينييف».
وأمػػؿ سػػميماف أف «تكػػوف المفاوضػػات التػػي تجػػري برعايػػة الواليػػات المتحػػدة بػػيف االس ػرائيمييف والفمسػػطينييف
خطػػوة فػػي سػػياؽ المفاوضػػات الشػػاممة لموصػػوؿ الػػى حػػؿ عػػادؿ وشػػامؿ فػػي الشػػرؽ االوسػػط ،الف ىػػذا الحػػؿ
ي ػػؤثر عم ػػى دوؿ الجػ ػوار ،خاص ػػة اف لبن ػػاف لدي ػػو مم ػػؼ ف ػػي ى ػػذا الموض ػػوع يتعم ػػؽ بػ ػرفض ت ػػوطيف الالجئ ػػيف
الفمسطينييف عمى ارضو ،وىذا ما نصت عميو المبادرة العربية لمسالـ».
السفير ،بيروت2023/9/25 ،
"قدس برس" :يمية أمنية إماراتية  -مصرية  -فمسطينية هدفها إثارة الفوضى في غزة وتونس
دبي  -القاىرة :كشفت مصادر دبموماسية عربية موثوقة في اإلمارات العربية المتحدة ومصر أف لجنة
استخباراتية خاصة تـ تشكيميا عقب الحرب اإلسرائيمية األخيرة في قطاع غزة ،مشكمة مف االستخبارات
المصرية واإلماراتية والفمسطينية ،بيدؼ إسقاط تجربة اإلسالمييف في الحكـ في دوؿ الربيع العربي.
وأشارت إلى أف ىذه الخمية يشارؾ فييا القيادي األمني المفصوؿ مف "فتح" محمد دحالف ،المقيـ في
اإلمارات ،وضابط في جياز االستخبارات اإلسرائيمي الخارجي "الموساد".
وأوضحت ىذه المصادر ،التي تحدثت لػ"قدس برس" وطمبت االحتفاظ باسميا ،أف المجنة التي تشكمت في
اإلمارات ال عربية المتحدة ،والتي كانت تجتمع مرة كؿ أسبوع ،تمكنت مف تحقيؽ ىدفيا األوؿ وىو االنقالب
عمى تجربة اإلخواف في مصر في الثالث مف تموز /يوليو الماضي ،وأنيا اتف انتقمت مف اإلمارات إلى
عاصمة عربية أخرى محاذية لفمسطيف ،إلعادة ترتيب محور االعتداؿ وضرب المقاومة المبنانية
والفمسطينية .وأشارت المصادر إلى أف المجموعة ذاتيا تعمؿ اتف عمى استنساخ التجربة المصرية في
تونس وقطاع غزة ،وقالت" :ىناؾ تنسيؽ رفيع المستوى بيف األجيزة األمنية الفمسطينية والمصرية لتدريب
عناصر مف أجيزة أمف السمطة مف الفاريف مف قطاع غزة والمتواجديف في مصر عمى خطة تمرد ووضع
خطة واسعة جزء أساسي منيا تشكيؿ خاليا نائمة لالنقضاض عمى "حماس" حتى يبدأ تنفيذ الخطة" ،عمى
حد تعبيره.
قدس برس/ / ،
أمير قطر :استمرار االحتالل اإلسرائيمي يهدد السمم واألمن الدوليين
السفير  -أ ؼ ب  -أ ب :افتتحت أمس أعماؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيويورؾ في دورتيا
الػ  ،ولفت أمير قطر تميـ بف حمد آؿ ثاني إلى أف "استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي والغبف عمى الشعب
الفمسطيني ييدد السمـ واألمف الدولييف".
السفير ،بيروت/ / ،
عبد اهلل غول :استمرار المعاناة الفمسطينية تسبب الكثير من المشاكل في المنطقة
السفير  -أ ؼ ب  -أ ب :افتتحت أمس أعماؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيويورؾ في دورتيا
الػ  ،وتطرؽ الرئيس التركي عبد اهلل غوؿ إلى الموضوع الفمسطيني ،معتب اًر أف "استمرار المعاناة
الفمسطينية تسبب الكثير مف المشاكؿ في المنطقة" ،ومؤكدا أنو "يحؽ لمفمسطينييف أف ينعموا بدولة آمنة".
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ولفت إلى أف "استمرار المستوطنات غير الشرعية (االستيطاف اإلسرائيمي) وانتشارىا عمى األراضي
الفمسطينية يؤخراف عممية المفاوضات".
السفير ،بيروت/ / ،
الكويت تؤكد حق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير
جنيؼ  -كونا :أكدت الكويت أماـ مجمس األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف أمس ضرورة احتراـ حؽ الشعب
الفمسطيني في تقرير مصيره وحؿ مشكمة الالجئيف واقامة دولة فمسطيف المستقمة عمى كامؿ األراضي التي
وعاصمتيا القدس الشرقية وفقا لمبادرة السالـ العربية.
احتمتيا إسرائيؿ عاـ
السياسة ،الكويت/ / ،
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان :الواليات المتحدة شريكة لالحتالل في جرائمه ضد المسجد األقصى
لندف :حذرت "المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف" في لندف ،مف أف مصير المسجد األقصى تحفو المخاطر
في ظؿ تصاعد موجة االستيطاف واالقتحامات الصييونية لو ،وارتفاع أصوات مطالبة بتقسيمو ،كما انتقدت
المنظمة تقري ار لمخارجية األمريكية قالت بأنو انطوى عمى مغالطات كثيرة وتزوير لمحقائؽ ووقؼ موقفا
رماديا مف القدس يعطي سمطات االحتالؿ حقوقا فييا وعمى األماكف المقدسة بؿ وينتقدىا متغافال عف
االنتياكات الجسيمة التي يرتكبيا االحتالؿ بحؽ األماكف المقدسة سواء اإلسالمية منيا أو المسيحية.
وأكدت المنظمة أف الواليات المتحدة األمريكية التي قاؿ البياف بأنيا "تقدـ كؿ الدعـ الممكف إلسرائيؿ
لمسيطرة عمى األراضي المحتمة وتيويد المسجد األقصى ..تعتبر شريكة في جرائـ خطيرة منصوص عمييا
المنشئة لممحكمة الجنائية الدولية ،وأشارت إلى أف ىذه اإلجراءات الخطيرة
في اتفاقية روما
المدعومة أمريكيا تيدد السمـ واألمف الدولييف" بحسب البياف.
قدس برس/ / ،
الرئيس اإليراني حسن روحاني" :الهولوكست" جريمة جديرة باإلدانة
مف نيويورؾ ،أف الرئيس اإليراني ،حسف روحاني ،قاؿ إف النازييف
/ /
نشرت سي ان ان،
 ،الثالثاء ،ع از فييا عدـ اجتماعو
ارتكبوا جريمة "تستحؽ اإلدانة" ضد الييود ،وذلؾ خالؿ مقابمة مع
بنظيره األميركي ،باراؾ أوباما ،في نيويورؾ إلى "ضيؽ الوقت".
ورد الرئيس اإليراني عمى سؤاؿ مف كريستياف أمانبور عما إذا كاف يقر بحدوث محرقة "اليولوكوست"
بالقوؿ" :كما سبؽ وصرحت فأنا لست مؤرخاً ..وعندما يتعمؽ األمر بالحديث عف أبعاد المحرقة فاف
المؤرخيف ىـ مف ينبغي أف يحكموا بذلؾ" .وتابع" :لكف إجماال يمكنني أف أقوؿ لؾ إف أي جريمة تحدث في
التاريخ ضد اإلنسانية ،وبما في ذلؾ المحرقة التي ارتكبيا النازيوف ضد الييود ،وغير الييود كذلؾ ،فيي
جديرة باالستنكار واإلدانة".
ويأتي موقؼ روحاني مغاي ار لسمفو ،الرئيس السابؽ ،محمود أحمدي نجاد ،المشكؾ في "اليولوكوست"
وحجميا ،ودأب عمى وصفيا بأنيا مجرد "خرافة" استخدمت في إقامة إسرائيؿ ،التي ال تعترؼ بيا بالده.
نقال عف ،أ ؼ ب  -أ ب ،أف روحاني أشار في كممتو أمس
/ /
وذكرت السفير ،بيروت،
خالؿ افتتاح أعماؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيويورؾ في دورتيا الػ  ،إلى أف الحقوؽ األساسية
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لمفمسطينييف تتعرض "النتياؾ مأساوي تحت سمطة االحتالؿ" ،الفتاً األنظار أيضاً إلى البحريف ،حيث دعا
إلى "العمؿ عمى وقؼ العنؼ الدائر ىناؾ" .وختـ روحاني كممتو قائالً "ندعو العالـ إلى إدانة اإلرىاب
والتطرؼ ،ووضع خيار السالـ عمى الطاولة".
أوباما :لن نتيمى أبدا عن التزامنا بأمن "إسرائيل" وال دعمنا لوجودها كدولة يهودية
نيويورؾ  -عبد الرؤوؼ أرناؤوط :أكد الرئيس األميركي باراؾ أوباما تصميمو عمى حؿ الصراع بيف
الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،مشي ار إلى "أف ىناؾ اعترافا متزايدا داخؿ إسرائيؿ بأف احتالؿ الضفة الغربية
يمزؽ النسيج الديمقراطي لمدولة الييودية".
وشدد الرئيس األميركي عمى انو "تماما كما أف الشعب الفمسطيني يجب أف ال يشرد فإف دولة إسرائيؿ
موجودة لتبقى" مشيدا في ىذا الصدد بالتزاـ الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بالمفاوضات
الجارية لمتوصؿ إلى اتفاؽ حوؿ جميع قضايا الحؿ النيائي.
وقاؿ أوباما في خطابو أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة" :لقد أوضحت أف الواليات المتحدة لف تتخمى أبدا
عف التزامنا بأمف إسرائيؿ ،وال دعمنا لوجودىا كدولة ييودية .في وقت سابؽ مف ىذا العاـ ،في القدس ،كاف
مصدر إلياـ بالنسبة لي الشباف اإلسرائيميوف الذيف أكدوا أف السالـ أمر ضروري ،عدؿ ،وممكف ،وأعتقد أف
ىناؾ اعترافا متزايدا داخؿ إسرائيؿ بأف احتالؿ الضفة الغربية يمزؽ النسيج الديمقراطي لمدولة الييودية.
ولكف مف حؽ األطفاؿ في إسرائيؿ أف يعيشوا في العالـ الذي يتجمع في ىذه الييئة أف يعترؼ تماما ببمدىـ،
ويرفض رفضا قاطعا تمؾ الصواريخ التي تطمؽ عمى منازليـ أو تحريض الغير عمى الكراىية ليـ ،وبالمثؿ،
ال تزاؿ الواليات المتحدة ممتزمة باإليماف بأف الشعب الفمسطيني لو الحؽ بالعيش بأمف وكرامة في دولتو
ذات السيادة".
وأضاؼ " :في نفس الرحمة ،أتيحت لي الفرصة لمقاء مع شباف فمسطينييف في راـ اهلل ،الذيف يتألموف بشعور
عدـ وجود مكاف ثابت في مجتمع األمـ ،ىـ بحؽ يشعروف بسخرية أف تقدما حقيقيا سيحدث يوما ،واإلحباط
مف جراء معاناة أسرىـ مف ميانة يومية مف االحتالؿ .لكنيـ يعترفوف بأف حؿ الدولتيف ىو السبيؿ الحقيقي
الوحيد لمسالـ :ألف تماما كما أف الشعب الفمسطيني يجب أف ال يشرد فإف دولة إسرائيؿ موجودة لتبقى".
وأشار الرئيس األميركي إلى انو "حاف الوقت لممجتمع الدولي بأسره أف يقؼ وراء السعي لتحقيؽ السالـ"
وقاؿ" :بالفعؿ ،فقد أثبت الزعماء اإلسرائيميوف والفمسطينيوف أنيـ عمى استعداد لتحمؿ المخاطر السياسية
الميمة .الرئيس عباس وضع جانبا الجيود الرامية إلى تقصير المساعي لتحقيؽ السالـ ،وجاء إلى طاولة
المفاوضات .ورئيس الوزراء نتنياىو أطمؽ سراح أسرى فمسطينييف ،وأكد مف جديد التزامو بقياـ دولة
فمسطينية .وتركز المحادثات الجارية حاليا عمى قضايا الوضع النيائي حوؿ الحدود واألمف والالجئيف
والقدس".
وأضاؼ" :اتف يجب عمينا أف نكوف عمى استعداد لتحمؿ المخاطر .يجب أف يدرؾ أصدقاء إسرائيؿ ،بما
في ذلؾ الواليات المتحدة ،أف أمف إسرائيؿ كدولة ييودية وديمقراطية يتوقؼ عمى تحقيؽ دولة فمسطينية".
وتابع" :الدوؿ العربية ،والذيف يدعموف الفمسطينييف ،يجب أف يعترفوا بأف االستقرار ال يتأتى إال مف خالؿ
حؿ الدولتيف مع إسرائيؿ آمنة .يجب عمينا جميعا أف ندرؾ أف السالـ سيكوف أداة قوية ليزيمة المتطرفيف،
وتشجيع أولئؾ الذيف عمى استعداد لبناء مستقبؿ أفضؿ .وعالوة عمى ذلؾ ،يمكف لعالقات التجارة والتبادؿ
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التجاري بيف اإلسرائيمييف والعرب أف تكوف محركا لمنمو والفرص في وقت فيو الكثير مف الشباب في
المنطقة دوف عمؿ.
لذلؾ دعونا نخرج مف الزوايا المألوفة مف الموـ والتحامؿ ،ودعـ الزعماء اإلسرائيمييف والفمسطينييف الذيف ىـ
عمى استعداد لمسير في الطريؽ الصعب نحو السالـ".
واعتبر أوباما أف اختراقات حقيقية في برنامج إيراف النووي ،والسالـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف  -سيكوف
لو أثر عميؽ وايجابي عمى الشرؽ األوسط بأكممو وشماؿ أفريقيا.
وقاؿ" :لكف التشنجات الحالية الناشئة عف الربيع العربي تذكرنا أف السالـ العادؿ والدائـ ال يمكف قياسو فقط
مف خالؿ االتفاقات بيف األمـ .ويجب أف تقاس أيضا مف خالؿ قدرتنا عمى حؿ النزاعات وتعزيز العدالة
داخؿ الدوؿ .وبالتالي مف الواضح لنا جميعا أف ىناؾ الكثير مف العمؿ الذي يتعيف القياـ بو".
األيام ،رام اهلل/ / ،
بان كي مون :نافذة الفرص أمام حل الدولتين تغمق بسرعة
نيويورؾ  -عبد الرؤوؼ أرناؤوط :رحب األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف باستئناؼ المفاوضات
الفمسطينية اإلسرائيمية ولكنو حذر مف أف نافذة الفرص أماـ حؿ الدولتيف تغمؽ بسرعة.
وقد استقبؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة أمس الرئيس محمود عباس لدى افتتاح أعماؿ الجمعية العامة لألمـ
المتحدة حيث جرى بحث تطورات األوضاع في الشرؽ األوسط ،وعممية السالـ ،واالنتياكات اإلسرائيمية
المتواصمة بحؽ الشعب الفمسطيني.
وقاؿ كي موف في افتتاح الدورة الجديدة مف أعماؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة" :اربح بإعادة استئناؼ
المفاوضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية المباشرة والسياسة الجريئة التي جعمت ىذا األمر ممكنا ،إذا ما كنا
جاديف بشأف تحقيؽ حؿ الدولتيف ،فإف عمينا االعتراؼ بأف نافذة الفرص تغمؽ سريعا" وأضاؼ" :أحث
األطراؼ عمى إظيار القيادة ،واستشعار المصالح بعيدة المدة لشعوبيا والمنطقة".
وأعمف كي موف أف "المجنة الرباعية ستمتئـ في وقت الحؽ مف ىذا األسبوع في نيويورؾ لتقديـ دعميا".
األيام ،رام اهلل/ / ،
تحذير أممي من تدهور األوضاع اإلنسانية في غزة بعد تشديد حركة التنقل مع مصر
نيويورؾ :حذرت األمـ المتحدة مف أف تشديد القيود عمى معبر رفح سيؤدي لتدىور األوضاع اإلنسانية في
قطاع غزة ،في ظؿ تدمير السمطات المصرية لألنفاؽ ،التي تعتبر شرياف الحياة لمقطاع في ظؿ تشديد
الحصار اإلسرائيمي.
وقاؿ تقرير صادر عف مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية اليوـ الثالثاء (  ) /ونشر عمى
موقعيـ" ،إف القيود المشددة عمى الحركة بيف مصر وقطاع غزة أدت إلى تدىور الوضع اإلنساني اليش في
القطاع" ،كما أدت إلى "شح الوقود وعدـ القدرة عمى الوصوؿ إلى الرعاية الصحية بالخارج" ،بحسب التقرير.
ويعد معبر رفح الممر الرئيسي إلى العالـ الخارجي بالنسبة لقطاع غزة ،بعد تشديد القيود عمى المعابر التي
تسيطر عمييا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي.
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ويشير التقرير إلى أنو "ال يسمح حاليا بالعبور إال لممسافريف الذيف يحمموف تراخيص ،مثؿ الرعايا األجانب،
المحوليف بشكؿ رسمي لتمقي العالج بالخارج" ،والذي ينتج
واألشخاص الحامميف لتأشيرات السفر ،والمرضى ُ
عنو "عدـ قدرة الغالبية العظمى مف سكاف غزة ممف ال يمبوف تمؾ الشروط عمى مغادرة القطاع".
قدس برس/ / ،
مميون دوالر
غراندي" :األونروا" تعاني عج از بقيمة
قاؿ المفوض العاـ لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف "أونروا" فيميبو غراندي إف الوكالة الدولية ال تستطيع
االستمرار بتقديـ خدماتيا لالجئيف "ما لـ تتقدـ الجيات المانحة كميا خطوة لألماـ وتقدـ الدعـ لموكالة".
وأضاؼ غراندي ،اليوـ الثالثاء ،قبيؿ مغادرتو القدس المحتمة صوب نيويورؾ لممشاركة في اجتماع وزاري
مميوف دوالر ىذا العاـ والعاـ القادـ
دولي لمبحث في معاناة "أونروا" أف الوكالة "تعاني مف عجز بقيمة
سيكوف أكثر سوءا" .وت ابع "عمى وجو التحديد نتطمع صوب المانحيف العرب ليقوموا بإعادة التأكيد عمى
وبالمضي قدما في مشاركتيـ لتحقيؽ اليدؼ الذي حددتو الق اررات السابقة لجامعة الدوؿ العربية والمتمثؿ
 %مف موازنة أونروا الرئيسة".
بقياـ الحكومات العربية بتقديـ ما نسبتو
وزاد غراندي" :في ظؿ ىذه الظروؼ المضطربة حاليا في المنطقة فإنو مف األفضؿ بشكؿ كبير القياـ
بتعزيز أونروا باعتبارىا مساىما ميما في عممية االستقرار".
فمسطين أون الين/ / ،
جندي
بارجة أمريكية في ميناء ايالت وعمى متنها
القدس المحتمة  -آماؿ شحادة :يتوقع أف تصؿ إلى ميناء ايالت ،جنوب إسرائيؿ ،خالؿ أياـ بارجة تابعة
جندي أميركي.
لألسطوؿ األميركي السادس ،وعمى متنيا
واقتربت البارجة وىي حاممة طائرات ىميكوبتر ،مف الميناء اإلسرائيمي في البحر األحمر حيث سترسو لعدة
أياـ .وادعت صحيفة "إسرائيؿ اليوـ" ،أف ىذه البارجة رست في شير آب /أغسطس الماضي في ميناء
ايالت ولكف أجيزة األمف األميركية واإلسرائيمية قررت تعديؿ برنامج البارجة في أعقاب تحذيرات مف
عمميات ستنفد ضد أىداؼ أميركية في المنطقة.
الحياة ،لندن/ / ،
األمم المتحدة "قمقة" من الهدم الجماعي لممتمكات الفمسطينيين
(واـ) :أعربت مفوضة حقوؽ اإلنساف باألمـ المتحدة نافى بيالي عف قمقيا مف عمميات اليدـ الجماعي
لممتمكات الفمسطينييف وتيجيرىـ قسرياً والذي أصبح يثير مخاوؼ جدية حوؿ حظر اإلخالء القسري بموجب
القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف خاصة في ظؿ تزايد عمميات اليدـ التي تقوـ بيا السمطات اإلسرائيمية لمنازؿ
البدو الفمسطينييف وبشكؿ حاد ىذا العاـ.
وقاؿ روبرت كولفيؿ المتحدث باسـ بيالي في جنيؼ ،أمس ،إنو وفي غضوف شير واحد قامت السمطات
“اإلسرائيمية” بيدـ المنازؿ السكنية وممحقاتيا في مف المجتمعات البدوية الفمسطينية بشكؿ كامؿ أو شبو
سبتمبر /أيموؿ قامت السمطات اإلسرائيمية بيدـ ما يصؿ إلى
كامؿ كما أنو وفي اتونة األخيرة منذ
طفالً بال مأوى.
فمسطينياً بينيـ
مبنى لمبدو في األغوار الشمالية وترؾ
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اليميج ،الشارقة،

/ /

مصدر استيباراتي غربي لر"الراي" :اليطر الجهادي عمى "إسرائيل" سيأتي من دايمها
خاص  -الراي :كشؼ مصدر استخباراتي غربي رفيع لػ"الراي" عف أف "إسرائيؿ ليست في أفضؿ حاؿ مع
شعورىا بحيرة ال سابؽ ليا تطاؿ موقعيا ومستقبميا بعدما أدركت أنيا صارت بيف مطرقة محور حزب اهلل
وسورية مف جية وسنداف تنظيـ القاعدة والحركات الجيادية الحاممة ألفكاره والمتنامية في شكؿ مضطرد مف
جية ثانية" ،الفتاً الى اف "تؿ ابيب تجد اف أيا مف الخياريف أسوأ مف اتخر ،وخصوصاً انيا باتت اليوـ
مستيدفة في كؿ مكاف ،وليس اد ّؿ عمى ذلؾ مف عممية مركز جافا ىاوس وست غيت في نيروبي".
َ
 ،وفي
واوضح المصدر اف "حزب اهلل أثبت اف ذراعو طويمة عندما ضرب في بيونس ايرس العاـ
سنغافورة وأمكنة أخرى في آسيا اضافة الى قبرص ،وىو ما زاؿ يسعى لضرب المصالح اإلسرائيمية" ،مشيرة
الى اف "التجارب دلت عمى اف حزب اهلل يبرع في تنفيذ أىدافو بعناية ويعمؿ بطريقة انتقائية مدروسة ،مف
دوف اف يتردد في االعالف عف نياتو مسبقاً في الرد عمى قتؿ زعمائو العسكرييف وقياداتو (عمى غرار أمينو
العاـ السابؽ عباس الموسوي وقائده العسكري عماد مغنية وآخريف)".
وتوقؼ المصدر أماـ "تعاظُـ خطر منظمات الجياد العالمية التي تطرؽ ابواب اسرائيؿ مف سورية ،وقريباً
عينيا اذا توقفت الحرب ضد نظاـ (الرئيس السوري بشار) االسد" ،الفتاً الى اف "حزب
مف داخؿ اسرائيؿ ْ
اهلل الشيعي ال يممؾ القاعدة الشعبية او البيئة الحاضنة في المجتمع الفمسطيني السني الذي تربى عمى يد
حركة حماس" ،مالحظاً "انخراط أعضاء كثر مف المنظمات الفمسطينية في الحركات الجيادية ،ناقميف الخبرة
التي اكتسبوىا في حربيـ ضد اسرائيؿ والتدريبات التي تمقوىا عمى يد حزب اهلل ،وقد قُتؿ الكثير مف ىؤالء
في العراؽ وافغانستاف ،وفي الحرب الدائرة اتف في سورية".
وقاؿ المصدر االستخباراتي الغربي أف "منظمات الجياد العالمي تندفع اليوـ وبحماسة كبيرة إلقامة دولتيا
عمى حدود اسرائيؿ (في سورية) لتتم ّكف منيا عبر بناء قاعدة شعبية وعسكرية في بالد اصبحت قبمتيا
لتنطمؽ مف بعدىا ضد لبناف واسرائيؿ" ،مشي اًر الى اف "الضربات الموجعة التي ستتعرض ليا إسرائيؿ
ستأتييا مف عدو لو القدرة عمى ضربيا مف قمبيا ،وليس فقط مف عدو تستطيع مجابيتو بقوتيا العسكرية
المتعددة االذرع ،اي الطيراف والسفف الحربية والوحدات الخاصة واأللوية ،كما ىي الحاؿ عند اي مواجية
بيف اسرائيؿ وحزب اهلل" ،متحدثاً عف اف "العد العكسي لصداـ الحركات القاعدية مع اسرائيؿ بدأ في مبنى
جافا ىاوس ويست غيت في نيروبي ،الذي تعود ممكيتو السرائيؿ ويقيـ فيو الموساد".
ورأى المصدر اف "القيادة االسرائيمية كانت مرتاحة لمحراؾ العسكري االميركي في الشرؽ االوسط ،الذي
أفضى الى قرار نزع السالح الكيماوي السوري ،الذي غالباً ما ّلوح بو االسد كسالح استراتيجي ضد
اسرائيؿ" ،معتب اًر انو "بعد زواؿ ىذا الخطر اصبح التيديد اليوـ ناجماً ،بحسب الدوؿ الغربية وأجيزتيا
ستدؽ ابواب تؿ ابيب في حاؿ توقفت
االستخبارية واالمنية ،عف دور الحركات الجيادية  -القاعدية ،التي
ّ
الحرب في سورية".
الراي ،الكويت/ / ،
الغاز الصيري يعزز فرص أمريكا باكتفاء ذاتي
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باريس  -أ ؼ ب :أدت طفرة الغاز والنفط الصخرييف (الشيست) إلى ثورة صناعية فعمية في الواليات
المتحدة وبعثت أحالماً باالكتفاء الذاتي في مجاؿ الطاقة لدى اوؿ مستيمؾ لمنفط في العالـ.
وأفاد الخبير في مؤسسة "بروكينغز" لمبحوث تشارلز أبينغر بأف "ثورة صخر الشيست حقيقية وبدأت تحوؿ
صناعتنا".
في البدء تركز االندفاع إلى صخر الشيست عمى إنتاج الغاز ،لكف بسبب نجاحو الكبير ،نتج منو تدىور
أسعار الغاز ،ما ادى الى انتقاؿ ىذه الطفرة الطاقوية الى النفط .وبمغ انتاج نفط الشيست حوالى مميوني
مميوف برميؿ في اليوـ،
برميؿ في اليوـ في العاـ الفائت ،رافعاً اجمالي االنتاج النفطي األميركي الى
سنة.
في المئة في خمس سنوات وىو رقـ قياسي منذ
اي بزيادة
وبرزت التبعات محمياً حيث بدأت قرى في بنسمفانيا (شرؽ) أىمكتيا االزمة العقارية االخيرة تنتعش فيما تنشأ
قرى اخرى وسط مناطؽ معزولة في داكوتا الشمالية (شماؿ) حيث يستقر آالؼ العماؿ.
انشأت
عمى مستوى البالد قدرت دراسة لمكتب "اي اتش اس" نشرت في الشير الجاري انو في
مميوف
طفرة انواع النفط غير التقميدية حوالى نصؼ مميوف وظيفة مباشرة .ويرتفع ىذا العدد الى
بإضافة الوظائؼ غير المباشرة (فنادؽ ،مطاعـ ،خدمات ،تبعات عمى الصناعة الكيميائية ،حركة النقؿ
بميوف دوالر جمعت مف العائدات الضريبية و
وسكؾ الحديد ،البناء ...الخ) .وتابعت الدراسة اف
بميوناً مف االرباح في العاـ الفائت بفضؿ المحروقات غير التقميدية .ويتوقع ارتفاع ىذه االرقاـ بنسبة
 .وتساعد طفرة الشيست وىبوط اسعار الغاز الذي لحقيا الصناعة
في المئة تقريباً مع حموؿ
االميركية عمى استعادة قدرتيا التنافسية وال سيما في صناعة البتروكيماويات والصمب واإلسمنت .وتابع
ابينغر" :يمكننا اف نصبح بمداً ذا اسعار متدنية لكثير مف السمع التي نقؿ تصنيعيا الى الخارج".
وبدأت الواليات المت حدة التي تراجعت وارداتيا في مجاؿ الطاقة تبحث بواقعية امكانات اكتفائيا الذاتي عمى
بميوف دوالر سنوياً".
ىذا المستوى .وذكر ابينغر اف ذلؾ يعني وقؼ الواردات "التي كمفت حتى
وتوقعت الوكالة الدولية لمطاقة التي تمثؿ المصالح الطاقوية لدوؿ منظمة التعاوف والتنمية االوروبية اف
تصبح الواليات المتحدة اوؿ منتج عالمي لمنفط بعد اربع سنوات ،متجاوزة السعودية وروسيا وأنيا ستحقؽ
.
االستقاللية عمى مستوى الطاقة حتى عاـ
ورأى أبينغر اف "مف الممكف جداً اف تتمكف اميركا الشمالية ،اكثر مف الواليات المتحدة وحدىا ،اف تحقؽ
االستقاللية الطاقوية" .لكف الخبير في مكتب "بي اؼ سي انرجي" المتخصص راووؿ لوبالف بدا اقؿ حسماً.
واعتبر اف "انتاج نفط الشيست لـ يعد يتسارع في الواليات المتحدة" التي بدأت "تقمص ارتيانيا الطاقوي"
فحسب ،ولـ تحرز االستقاللية عمى ىذا المستوى.
لكنو لفت الى اف فرص التوصؿ الى ذلؾ سترتفع مع أسعار النفط ،ألف "األسعار المرتفعة تخفض الطمب".
لكف الطمب سبؽ اف بدأ تراجعو وقاؿ" :بدا األفراد يقودوف اقؿ مف السابؽ ويستخدموف سيارات اقؿ استيالكاً
لموقود" ،وال سيما بفضؿ معايير انبعاثات ثاني اكسيد الكربوف الجديدة التي اقرىا الرئيس االميركي باراؾ
اوباما" .تضاؼ الى ذلؾ معايير صناعية اخرى "وال سيما عمى مستوى التبريد" وفؽ ابينغر .لكف سواء
حققت البالد اكتفاء ذاتياً كامالً اـ ال ،ما زالت بعيدة عف ادارة ظيرىا لمشرؽ األوسط .بؿ "ستواصؿ القمؽ
عمى سالمة التموينات في العالـ ألنيا سوؽ دولية" .وأشار ابينغر الى اف احدى العقبات اماـ االستقالؿ
الطاقوي ىي شبكة انابيب النفط والغاز التي ما زالت غير كافية لنقؿ غاز ونفط الشيست الى مستخدمييا.
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في انتظار ذلؾ ،ادى نجاح استخراج محروقات الشيست الى طفرة اخرى في الواليات المتحدة وذلؾ في
قطاع نقؿ المحروقات بالشاحنات او القطارات.
الحياة ،لندن/ / ،
في شوارع بيروت أطفال سوريون يعممون من أجل لقمة العيش
بيروت  -أ ؼ ب :في السابعة صباحاً مف كؿ يوـ يبدأ ىيثـ ،وىو سوري في الخامسة عشرة لجأ إلى لبناف
ىرباً مف العنؼ في بالده ،عممو الذي يقضي بتوضيب البضاعة عمى رفوؼ سوبرماركت كبير في العاصمة
المبنانية.
ىيثـ واحد مف آالؼ األطفاؿ السورييف ،الذيف يجدوف أنفسيـ مضطريف لمعمؿ في أي شيء مف أجؿ البقاء
عمى قيد الحياة.
وفي عدد مف شوارع بيروت ،يقوـ صبية سوريوف بمسح األحذية مقابؿ مبمغ زىيد ،بينما تتوسؿ فتيات المارة
لشراء ورود منيف.
ساعات يومياً مف دوف راتب ثابت .ويدفع لو الزبائف الذيف يساعدىـ في حمؿ
ويعمؿ ىيثـ نحو
أغراضيـ بعض البقشيش .أماـ صاحب السوبرماركت ،يقوؿ إنو "سعيد في عممو" .لكف بعيداً عنو ،يشكو
مف "سوء المعاممة" .ويقوؿ إف "العمؿ ىنا مرعب .نتعرض لإلذالؿ والشتـ كؿ يوـ".
ويضيؼ معمقاً عمى المعاممة التي يتمقاىا األطفاؿ السوريوف العامموف في المكاف" :المدير يضربنا ،والعماؿ
اتخروف يضربوننا ،لكف ما عسانا نفعؿ؟ يجب أف نسكت ،واال ال يمكننا البقاء في العمؿ".
وصؿ ىيثـ إلى لبناف قبؿ أشير ،تاركاً وراءه عائمة لـ تعد تجد ما تقتات بو في محافظة الحسكة شماؿ
شرؽ سورية .وىو يعيش مع فتياف مف أقاربو في غرفة واحدة ،تقع في مبنى يغص بعائالت أخرى قادمة
مف سورية.
وتقوؿ عبير أبي خميؿ ،مف منظمة األمـ المتحدة لمطفولة "يونيسيؼ" لوكالة فرانس برس ،إف "ظروفيـ تترؾ
تأثي اًر كبي اًر عمييـ مف الناحية النفسية واالجتماعية" .وتضيؼ إنو "يمكف أف يترؾ ذلؾ صدمة عميقة جداً".
وتؤكد أبي خميؿ أنو "ميما كاف السبب ،إذا كاف لديكـ أطفاؿ تحت سف معينة ،ال يفترض أف يعمموا ،البقاء
في الشارع ىو اسوأ أشكاؿ عمالة األطفاؿ".
ويتعرض األطفاؿ الذيف يعمموف في الشارع إلى أسوأ أنواع االعتداءات الجسدية والجنسية ،وكثيروف ممف
التقت بيـ وكالة فرانس برس في شوارع بيروت ،رفضوا التحدث إلى صحافييف ،وكانوا يبدوف مذعوريف فور
التوجو إلييـ بالحديث.
في برج حمود ،إحدى ضواحي شرؽ بيروت ،تنظـ جمعية "الحركة االجتماعية" ،أحد شركاء اليونيسيؼ،
دروساً يومية لألطفاؿ السورييف الالجئيف ،بمف فييـ أولئؾ الذيف يعمموف.
ويتـ تمقيف األطفاؿ ،خالؿ ىذه الدروس ،أمور حياتية مثؿ االىتماـ بالنظافة الشخصية ،فضالً عف مواد
مدرسية ،ما يتيح ليـ العودة إلى المدرسة عندما تسمح ليـ الظروؼ.
عمى جدراف المبنى الداخمية ،تنتشر رسوـ تجسد بعضيا زىو اًر كتبت عمى أوراقيا حقوؽ الطفؿ" :التعميـ حؽ
لي"" ،المعب حؽ لي".
طفؿ مف الالجئيف.
ويستقبؿ المركز أسبوعياً نحو
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وتروي ريـ ،وىي فتاة جميمة في الخامسة عشرة ،أنيا جاءت إلى لبناف مف منطقة حمب في شماؿ سورية،
وأنيا عممت أشير في أماكف مختمفة في بيروت في بيع المالبس.
وتقوؿ إف "صاحب العمؿ اتيميا مرة أنيا سرقت ولـ يدفع لي أجري ،وحاوؿ صاحب عمؿ آخر أف يقنعو
أنو يريد الزواج بي ،بينما كاف يريد التحرش بي".
وتوقفت ريـ عف العمؿ ،وىي تأتي يومياً إلى المركز ،حيث يحاوؿ المسؤولوف إقناع العائالت بأف أوالدىـ
يفترض بيـ الذىاب إلى المدرسة ال إلى العمؿ.
ىيثـ يفتقد إلى مدرستو ويحمـ بالعودة إلييا .ويقوؿ" :ليتني أستطيع الذىاب إلى المدرسة .لكف لكي أذىب
إلى المدرسة يجب أف أكوف ح اًر ،بينما أنا في حاجة إلى العمؿ لكسب الماؿ مف أجؿ عائمتي .عمي أف
أنسى موضوع المدرسة حالياً".
ال يعرؼ ىيثـ ماذا يحمـ أف يكوف عندما يكبر ،لكنو يريد بألتاكيد أف يكوف رئيساً ال مرؤوساً.
ويقوؿ "أحمـ أف يأتي يوـ يعمؿ فيو الناس تحت امرتي ،ال أف أعمؿ أنا لحسابيـ .ويقاؿ لي باستمرار ما
عمي فعمو .سأكوف أفضؿ مف غيري .أريد أف أكوف سيد نفسي".
الحياة ،لندن/ / ،
 66إعالن حرب مصري عمى حماس :من الظالم ومن المظموم؟

عبد الباري عطواف
كنا نعتقد اف عمميات التكريو والتحػريض التػي تتعػرض ليػا حركػة المقاومػة االسػالمية “حمػاس ″تقتصػر فقػط
عمى بعض محطات التمفزة المصرية ،وبرامج محدودة فييا ،يشػرؼ عمييػا بعػض رمػوز نظػاـ الػرئيس السػابؽ
حس ػػني مب ػػارؾ ،ولك ػػف التيدي ػػدات الت ػػي ص ػػدرت ع ػػف ال ػػدكتور نبي ػػؿ حس ػػيف فيم ػػي وزي ػػر الخارجي ػػة المص ػػري
ونش ػرتيا صػػحيفة “الحيػػاة” المندنيػػة تؤكػػد كػػـ كنػػا مخطئػػيف فػػي اعتقادنػػا ىػػذا ،بسػػبب مػػا انطػػوت عميػػو مػػف
تيديدات ال يمكف اف تصدر عف وزير بمثؿ دولة شقيقة في حجـ مصر ،وضد قطاع صغير محاصر.
الػػدكتور فيمػػي اسػػتخداـ لغػػة تيديػػدات غيػػر مسػػبوقة ،مػػا كػػاف ليػػا اف تصػػدر عػػف وزيػػر يتربػػع عمػػى عػػرش
المؤسسة الدبموماسية في بالده ،ومف المفترض اف يترؾ لغة التيديدات ىذه لمجنراالت في الجيش او االمػف،
فكؿ ما نعرفو اف الدكتور فيمي مثؿ المرحوـ والػده ،لػيس لػو عالقػة بالعسػكر مػف حيػث المينػة والتخصػص،
وانما بالوطنية والدبموماسية ،وطرؽ التخاطب الراقية.
فعنػػدما يقػػوؿ الػػدكتور فيمػػي “اف رد مصػػر سػػيكوف قاسػػيا ،اذا شػػعرت اف ىنػػاؾ اط ارفػػا فػػي حمػػاس او غيرىػػا
تحػاوؿ المػػس بػػاالمف المصػػري” ويشػػير فػػي الوقػػت نفسػػو “الػػى وجػػود مؤشػرات عديػػدة سػػمبية” ،ويمػػوح “بػػاف رد
بػػالده يتضػػمف خيػػارات عسػػكرية امني ػة ،فػػاف ىػػذا “اعػػالف حػػرب” ،لػػـ يصػػدر مثمػػة ضػػد اس ػرائيؿ منػػذ حػػرب
العاشر مف اكتوبر عاـ  ،2983رغـ تجاوزاتيا ،وقتميا لجنود مصرييف وانتياكاتيا العديدة لمسيادة المصرية.
االجراءات المصرية االمنية الخانقة لحركة حماس ومميػوني فمسػطيني تحػت حكميػا رىػف االعتقػاؿ فػي سػجف
ال تزيد مساحتو عف  220مػيال مربعػا تصػاعدت بشػكؿ الفػت منػذ االنقػالب العسػكري الػذي قػاده الفريػؽ اوؿ
عبد الفتاح السيسي واطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي ،وىي اجراءات لـ يطبؽ عشػرىا فػي عيػد الػرئيس
المصري السابؽ حسني مبارؾ الذي اتيمناه بمعاداة الشعب الفمسطيني وحماية اسرائيؿ ،وىذا ليس تبرئػة لػو،
وانما انتقادا لمحكـ الحالي واستيجانا لبعض ممارساتو.
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التاريخ :األربعاء 2023/9/25

العدد2989 :

ص 34

منذ حدوث انقالب الثالث مف تموز (يوليو) فتحت بعض محطات التمفزة المصرية ابواب جينـ اعالمية ضد
حركة حماس بشكؿ مباشر ،والشعب الفمسطيني برمتو بشكؿ غير مباشػر ،بػرامج تصػور حركػة حمػاس عمػى
اني ػػا الخط ػػر االكب ػػر ال ػػذي يي ػػدد مص ػػر وق ػػوت ش ػػعبيا ،في ػػي س ػػبب ازم ػػة المن ػػاورات وطػ ػوابير البنػ ػزيف ام ػػاـ
المحطػػات ،وتقم ػػص حجػػـ رغي ػػؼ الخبػػز ،وارتف ػػاع اسػػعار الطم ػػاطـ والبصػػؿ ،وم ػػف المفارقػػة اف جمي ػػع ى ػػذه
االزمات انفرجت بعد يوـ واحد مف حدوث االنقالب.
السػػمطات المص ػرية الجديػػدة دمػػرت جميػػع االنفػػاؽ ،واقامػػت منطقػػة عازلػػة عمػػى الحػػدود مػػع القطػػاع بعمػػؽ
كيم ػػومتر وا ازل ػػت جمي ػػع بي ػػوت المصػ ػريف ف ػػي تم ػػؾ المنطق ػػة ال ػػذيف ك ػػانوا يعتم ػػدوف عم ػػى تج ػػارة االنف ػػاؽ غي ػػر
المشػػروعة ،واغمقػػت معبػػر رفػػح اليػػاـ ،ومػػا زاؿ المعبػػر مغمقػػا حتػػى كتابػػة ىػػذه السػػطور دوف اعتبػػار لحػػاالت
اسػػتثنائية مثػػؿ المػػرض ،ومنعػػت الصػػياديف الفمسػػطينييف الفق ػراء مػػف االقت ػراب مػػف الميػػاه االقميميػػة المص ػرية
اللتقاط رزقيـ واطفاليـ بعد اف اغمقت السمطات االسرائيمية ابواب الرزؽ في مياه القطاع باجراءاتيا القمعية.
حكومػػة حمػػاس التػػي ادركػػت ارتكابيػػا بعػػض االخطػػاء بمعارضػػتيا لالنقػػالب الػػذي اطػػاح بحميفيػػا االخ ػواني
الػرئيس محمػػد مرسػي ،حسػػب التوصػيفات المصػرية ،منعػػت الخطبػاء فػػي المسػاجد مػػف تنػاوؿ الشػػأف الػػداخمي
المصػػري ،او المػػس بػػالفريؽ عبػػد الفتػػاح السيسػػي ،مثممػػا منعػػت اي مظػػاىرات تضػػامف مػػع ال ػرئيس المعتقػػؿ
ورفاقو ،وخرج مسؤولوف فييا مثؿ السيديف اسماعيؿ ىنية وموسػى ابػو مػرزوؽ عمػى محطػات التمفػزة يشػيدوف
بمصػػر وجيشػػيا وافضػػالو عمػػى الفمسػػطينييف ،ولػػـ يبػػؽ اال اف يقبم ػوا االيػػدي ويركعػػوف شػػاكريف مقػػدريف طمبػػا
لمصفح والغفراف ،ولـ ينااله بؿ زادت االجراءات تعسفا.
ال ننكػر مطمقػػا اف حركػػة حمػاس سػػاندت الػرئيس مرسػػي ،وتعاطفػت بطريقػػة مبػػالغ فييػا مػػع االحتجاجػػات فػػي
ميػػداف رابعػػة العدويػػة ،واظيػػرت عػػداء لمجػػيش المصػػري عبػػرت عنػػو فػػي الفضػػائيات المواليػػة ليػػا ،وىػػذا امػػر
متوقع لسببيف :االوؿ انيا حركة تشكؿ امتدادا لحركة االخواف في فمسطيف ،والثاني اف عشػرات الماليػيف مػف
المصػرييف يتعػػاطفوف مػػع االخػواف ،وصػػوتوا لمرشػػحييـ فػػي االنتخابػػات البرلمانيػػة والرئاسػػية واوصػػموا الػرئيس
مرسي الى سدة الحكـ.
نػػدرؾ جيػػدا اف الجػػيش المصػػري يخػػوض حربػػا شرسػػة فػػي سػػيناء ضػػد جماعػػات جياديػػة متمػػردة اقامػػت دولػػة
داخؿ الدولػة واف بعػض ىػذه الجماعػات وقفػت خمػؼ عمميػات دمويػة اسػتيدفت عناصػر مػف الجػيش واالمػف،
مثمما نفيـ اف ىناؾ اتيامات بوجود عالقة بيف ىذه الجماعات وبعض مثيالتيا في القطاع لكف حماس نفػت
نفيػػا مطمقػػا اتيامػػات بالتعػػاوف مػػع ىػػذا الجماعػػات ،واعربػػت عػػف اسػػتعدادىا لمتنسػػيؽ مػػع الجػػيش المصػػري
لتطويؽ اخطارىا االمنية.
المخابرات المصرية تعرؼ ابناء قطاع غزة واحدا واحدا ،سواء كانوا داخؿ القطاع او خارجو ،وبالتالي تعرؼ
مف ىو مع حماس ومف ىو ليس معيا ،فمماذا كؿ ىذه االىانػات البنػاء الشػعب الفمسػطيني كمػو فػي مطػارات
مصر حيث يحتجزوف لساعات واياـ ويبعدوف الى مف حيث اتوا؟ ثـ لماذا اغػالؽ المعبػر بمثػؿ ىػذه الطريقػة
بما يحوؿ حياة المرضى والمعوزيف الى جحيـ وبعض ىؤالء ال يكف ودا لحماس ويتمنى انييار حكميا امػس
وليس اليوـ.
زعموا اف حماس ،بؿ والشعب الفمسطيني في القطاع يريد االستيالء عمى سيناء وتػوطيف االالؼ فييػا ،وقيػؿ
ايضػػا انيػػا كسػػرت السػػجوف الخ ػراج ال ػرئيس مرسػػي ورفاقػػو ،وقيػػؿ ايضػػا اف عناصػػرىا وفػػروا الحمايػػة لقصػػر
االتحادية عندما حاصره المحتجوف وكأف مصر جميورية موز ،وال يوجد لػدييا امػف مركػزي يزيػد تعػداده عػف
مميوف جندي ،انيا اىانة لمصر قبؿ اف تكوف تيمة لحماس نفسيا ،وتضخيما لدورىا.
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***
عنػػدما اطمػػع ال ػرئيس ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات عمػػى مخططػػات بنػػاء مطػػار غ ػزة ،الحػػظ اف الشػػركة المصػػممة
وضػػعت المبنػػى داخػػؿ حػػدود القطػػاع مػػع مصػػر ،وميػػبط الطػػائرات الػػذي ال يزيػػد عػػف عشػرات االمتػػار داخػػؿ
االراض المصرية ،فاحتج بشدة وطالب بخرائط جديدة تضع ميبط الطائرات كمو داخؿ القطاع الضيؽ ،حتػى
ال يغضػب االشػقاء المصػرييف الحقػا لمعرفتػػو بحساسػيتيـ نحػو مسػػألة االرض والسػيادة وىػػذه فضػيمة نغػػبطيـ
عمييا.
نقؼ عمى رأس المطالبيف بحؽ مصر في امنيا القومي والمسانديف لو ،فأمف مصر واستقرارىا ىػو امنيػة كػؿ
عربي ومطمحو ،النو مف امف واستقرار العرب جميعا ،ولكننا نتنمى في الوقت نفسو مػف اشػقائنا المصػرييف،
في السمطة واالعالـ معا ،الرأفة بيذا القطػاع وابنائػو ،وعػدـ التغػوؿ فػي اىانتػو وحصػاره ،فيػذا القطػاع الغػزي
عف بكرة ابيو ىو امتداد لمصر وشعبيا وعروبتيا ويفرح النتصارىا حتى في ميايف كرة القدـ ربمػا بمػا يػوازي
فرحة شعبيا او اكثر.
ال نعتقد انو سيكوف شرفا كبي ار لمصر لػو اقتحمػت دباباتيػا قطػاع غػزة المحاصػر ،وقصػفت طائراتيػا الحربيػة
مػػف طػراز “اؼ  ″21االمريكيػػة الصػػنع بعػػض مواقػػع حركػػة حمػػاس وىػػي التػػي اخترقػػت حػػاجز الصػػوت اكثػػر
مف مػرة وحمقػت فػي اجوائػو ،ولػذلؾ نأمػؿ اف يتحػرؾ الشػرفاء فػي مصػر لتطويػؽ ىػذه االزمػة بسػرعة ،فمصػر
كانت وستظؿ اـ العرب جميعا ،والمدافعة عف قضاياىـ الوطنية ،وحقوقيـ المشروعة واوليا قضية فمسطيف.
رأي اليوم ،لندن2023/9/25 ،
 67رسالة فمسطينية مفتوحة لمشعب المصري

رأفت مرة
ي ػ ػػدرؾ الفمس ػ ػػطينيوف وزف مص ػ ػػر ،وموقعي ػ ػػا ،ودورى ػ ػػا ف ػ ػػي المنطق ػ ػػة ،ومكانتي ػ ػػا ف ػ ػػي الع ػ ػػالـ العرب ػ ػػي ،ويتف ػ ػػؽ
الفمسػ ػػطينيوف عمػ ػػى الػ ػػروابط التاريخيػ ػػة ،والعالقػ ػػات االجتماعيػ ػػة ،والمصػ ػػالح المشػ ػػتركة التػ ػػي تجمػ ػػع مصػ ػػر
بفمسطيف.
ؾ أف المصػرييف يػدركوف مكانػة فمسػطيف الحضػارية ،وأىميػة القضػية الفمسػطينية ،ومكانػة مدينػة القػدس
وال ش ّ
والمسجد األقصى المبارؾ ،ومعاناة الشعب الفمسطيني نتيجة االحتالؿ اإلسرائيمي وممارساتو التي طالت كػؿ
األمة العربية ،والتي عػرؼ المصػريوف نتائجيػا مػف خػالؿ االعتػداءات اإلسػرائيمية فػي أعػواـ  2921و2918
ّ
و.2983
فمس ػػطيف حاج ػػة ض ػػرورية لمص ػػر بس ػػبب أىمي ػػة القض ػػية الفمس ػػطينية ،ومكان ػػة فمس ػػطيف ف ػػي األم ػػف الق ػػومي
المصري ،وبوصؼ فمسطيف الرابط الجغرافي بيف مصر وبالد الشاـ.
ومصػػر ميمػػة لفمسػػطيف ،فيػػي الشػػقيقة العربيػػة الكبػػرى ،وبوابتيػػا نحػػو أفريقيػػا ،ومصػػر ىػػي أكثػػر دولػػة عربيػػة
متضررة مف وجود الكياف الصييوني الذي يحاوؿ أف يضعفيا ويفقدىا مكانتيا االستراتيجية ودورىا اإلقميمي،
وبالتػػالي فػػإف إضػػعاؼ االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي وانياكػػو ودفعػػو لكػػي يبقػػى فػػي حالػػة مػػف عػػدـ الت ػوازف ،كمقدمػػة
إلنيائو ،ىو حاجة مصرية ،وىذا ما تحػاوؿ المقاومػة الفمسػطينية القيػاـ بػو ويعػززه صػمود الشػعب الفمسػطيني
ضد االحتالؿ.
الرائع ّ
إف مصػػر كانػػت ظييػ اًر لفمسػػطيف فػػي العصػػر الحػػديث ،ومنػػذ عػػاـ  2908قاتػػؿ الجػػيش المصػػري فػػي الفموجػػة
وغيرىا كما قاتمت كتائب المتطوعيف في معظـ المدف والقرى الفمسطينية.
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إف المبادئ والقيـ واألسػس الدينيػة والحضػارية واالجتماعيػة التػي تجمػع فمسػطيف بمصػر ىػي كثيػرة ومتعػددة،
واف المصػػالح المشػػتركة بػػيف الجػػانبيف ىػػي أكثػػر مػػف أف تُحصػػى ،وأىػػـ مػػف أف يقػػوـ أي طػػرؼ مػػف ىنػػا أو
ىناؾ بتجاوزىا ،فاألمف واالستقرار في مصر ىو عامؿ نجػاح لفمسػطيف ،ومعافػاة مصػر اقتصػادياً واجتماعيػاً
ىو عنصر دعـ لمقضية الفمسطينية ،ومسيرة السمـ األىمي فػي مصػر ىػي مسػيرة تثمػر فػي فمسػطيف بقػدر مػا
تثمر في المدف والقرى المصرية.
واف خػ ػػالص الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني مػ ػػف االحػ ػػتالؿ اإلس ػ ػرائيمي ىػ ػػو مكسػ ػػب لمصػ ػػر بقػ ػػدر مػ ػػا يكػ ػػوف مكسػ ػػباً
لمفمسطينييف ،واف رفع الظمػـ والمعانػاة عػف الشػعب الفمسػطيني ،والػتخمص مػف القيػر واإلرىػاب والحصػار ىػو
األمة.
مكونات ّ
مصدر قوة لفمسطيف ومصر وباقي ّ
مف ىنا ،وعمى مدار التاريخ ،نفيـ عمؽ العالقة بيف مصر وفمسطيف ،وينبغي أال يغيب عف بالنا أنو ما مػف
األمػػة وانتصػرت إال وكػػاف ذلػؾ نتيجػػة لمتعػاوف بػػيف مصػر وبػػالد الشػاـ وكانػػت فمسػطيف ىػػي
م ّػرة تعافػػت فييػا ّ
واسػػطة العقػػد ..ومػػا مػػف مػ ّػرة تعرضػػت فييػػا فمسػػطيف العتػػداء إال وكػػاف الشػػعب المصػػري أوؿ مػػف يػػدافع عػػف
فمسطيف.
لذلؾ ،عمى كؿ عاقؿ وراشد وحكيـ في فمسطيف ومصر ،أف يتعامؿ مع العالقة المصرية الفمسطينية مف ىذه
الجوانب وليس مف زوايا أخرى.
فالمطموب مف مصر وفمسطيف أف تكونا عمى أعمى درجة مػف التفػاىـ والتقػارب والتعػاوف ،وأف تنبػذا الخػالؼ
والشقاؽ ،وأف تبتعدا عف التصعيد السياسي واإلعالمي ،وأف توقفا مظاىر الشحف والتحريض.
يجػػب عمػػى كػػؿ عاقػػؿ وحكػػيـ ،فػػي مصػػر وفمسػػطيف ،أف يتوقػػؼ عػػف التصػػارع والتح ػريض ،وأف ينبػػذ االتيػػاـ
والتشكيؾ.
األمػة .وىػذا
فال حاجة لنا اليوـ فػي خػالؼ جديػد داخػؿ المنطقػة ،وال مصػمحة ألحػد فػي مشػكمة جديػدة داخػؿ ّ
يقتضي تيدئة الخطاب السياسي ،ووقؼ الحمالت اإلعالمية ،والتوقؼ عف االتيامات المتبادلة ،وعدـ المجوء
إلى مصادر معروفة أو مجيولة إلثبات وجيات نظر لطالما كانت غير صحيحة.
وىػػذا يقتضػػى أيض ػاً الح ػوار والحػػوار والح ػوار ،ومعالجػػة القضػػايا المختمػػؼ عمييػػا مػػف خػػالؿ قن ػوات التواصػػؿ
المتعارؼ عمييا ،ووفؽ آليات التنسيؽ المعتمدة.
فال يجوز بأي شكؿ مف األشكاؿ اتياـ حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) بمػا تُػتيـ بػو اليػوـ فػي مصػر ،وال
يصح تحميؿ حماس وزر األحداث السياسية واألمنية في مصر ،وال يحؽ مطمقاً أف توصؼ حماس ،الحركة
ّ
اإلسالمية المجاىدة المعروفة بنيجيا المقاوـ ومسيرتيا الرائعة ضد االحتالؿ ،بمثػؿ مػا توصػؼ بػو اليػوـ فػي
وسائؿ اإلعالـ المصري.
فكؿ ما تُتيـ بو حماس داخؿ مصر مف تدخالت سياسية أو عمميات تخريب أمني ،ىػي اتيامػات ليسػت مػف
أخالقيػػات حم ػػاس ومبادئي ػػا ،وى ػػي اتيام ػػات باطم ػػة صػػدرت عب ػػر وس ػػائؿ اإلع ػػالـ ،وم ػػف داخ ػػؿ اس ػػتديوىات
األخبار والبث المباشر.
وتػػاريخ حمػػاس السياسػػي والجيػػادي فػػي فمسػػطيف ،ومسػػيرتيا وتضػػحياتيا تؤكػػد أنيػػا لػػـ تتصػػادـ مػػع أحػػد فػػي
العػػالـ العربػػي ،ولػػـ تشػػتبؾ سياسػػياً أو عسػػكرياً مػػع أي طػػرؼ ،وأف المسػػتوى األخالقػػي لقيادتيػػا والمصػػداقية
الذي تتمتع بو قيادة الحركة يؤكد أف حماس تقوؿ ما تفعؿ وتفعؿ ما تقوؿ.
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ومكونات السػمطة والمجتمػع فػي مصػر لجيػرت بػو عمػى المػأل ،عمػى
ولو أف لحركة حماس موقفاً ضد مصر
ّ
غ ػرار مػػا قامػػت بػػو فػػي السػػابؽ ،حػػيف رفضػػت االحػػتالؿ الع ارقػػي لمكويػػت ،ورفضػػت اتفػػاؽ أوسػػمو ،ورفضػػت
اتفاقية وادي عربة ومؤتمر شرـ الشيخ وىي في األردف ،ورفضت سياسة العنؼ في سوريا وىي في دمشؽ.
عمى كؿ إنساف شريؼ أف يدرؾ إلى أيف سيأخذنا ىذا النيج المعتمد في التعامؿ مع حركة حماس ،والى أيف
ستصؿ اإلجراءات عمى الحدود مع قطاع غزة ،والى أيف سنصؿ بيذه االتيامات ضد حركة حماس التي ليا
األمة.
وزف شعبي كبير داخؿ فمسطيف و ّ
وضد قطاع غزة ،والمجوء إلى الحوار
ضد حماس
ّ
إنو مف الواجب والضروري اليوـ وقؼ السياسة المستخدمة ّ
والتفػاىـ ،ألف االسػتمرار فػي سياسػة االتيػاـ سػيكوف خسػػارة لمجميػع ،وسػوؼ يشػ ّكؿ عوامػؿ وحػواجز ال يمكػػف
ىدميا.
فمسطيف ومصر باقيتناف ،والعالقة المصيرية واضحة ،فمنترؾ ما ىو مح ّؿ خالؼ لممعالجة اليادئة.
المركز الفمسطيني لإلعالم2023/9/24 ،
 68أزمة معبر رفح

رأي األىراـ
في الوقت الػذي كشػفت فيػو األنبػاء عػف تحركػات عربيػة ودوليػة لحكومػة حمػاس فػي قطػاع غػزة بيػدؼ إقنػاع
السمطات المصرية بفػتح معبػر رفػح وعػدـ إغالقػو أمػاـ حركػة المسػافريف ,فػإف حكومػة إسػماعيؿ ىنيػة تػرفض
حتي اتف االلتزاـ باتفاقية المعابر لعاـ5002..
ىذا رغـ اف حماس ال تأخذ بمحمؿ الجد اقتراح تشػكيؿ إدارة مشػتركة بػيف الحركػة والسػمطة الفمسػطينية إلدارة
معبػػر رفػػح مػػع مصػػر .بػػدليؿ رفػػض مسػػئوليف بحكومػػة غػزة مػػا اشػػترطو بركػػات الفػ ار سػػفير فمسػػطيف بالقػػاىرة,
بعودة جياز حػرس الرئاسػة الفمسػطيني لإلشػراؼ عمػي معبػر رفػح ..ثػـ يتعػرض السػفير الفػ ار التيػاـ حمسػاوي
بأنو شخص فاقد لممسئولية الوطنية.
طبيعػػي أال يريػػد سػػفير فمسػػطيف إغػػالؽ المعبػػر او تعرضػػو لإلغػػالؽ باسػػتمرار ,وىػو بػػالقطع ال يحػػرض ضػػد
شػػعبو فػػي القط ػػاع ,فيػػو من ػػو واليػػو .ولكػػف حكوم ػػة حمػػاس التط ػػرح حتػػي وقتنػػا الػ ػراىف مػػايطمئف الس ػػمطات
المصرية مف اف فتح المعبر لف يضر بالموقؼ األمنػي فػي شػبو جزيػرة سػيناء ,وىػو أمػر يػدعو لمقمػؽ خاصػة
مع تزايد وتيرة العنؼ في رفح والعريش والشيخ زويد منذ ثورة 30يونيو.
وىذا يدعونا إلي وقفة جادة مف جانب حكومة حماس لضماف أمف الحدود مف الطرؼ الفمسطيني وعدـ إيواء
اإلرىابييف أو توفير ممجأ آمف ليـ ,إلي أف تطمئف السمطات المصرية لذلؾ.
وىػػذا يجرنػػا لمحػػديث عػػف الحػػرب الػػدائرة بػػيف بعػػض اإلعالميػػيف المص ػرييف والفمسػػطينييف وىػػو أمػػر اليميػػؽ
بػػاإلعالـ الػػذي يجػػب اف يترفػػع عػػف المالسػػنات ,فأىػػؿ غػزة وشػػبابيا ليسػوا بإرىػػابييف ويكفػػييـ مػػا يعانونػػو مػػف
حصار إسرائيمي ,وىـ ليسوا بأقؿ وطنية عف المصرييف وفرحوا لثورة 30يونيو .وال داعي الف يقود إعالميوف
مصريوف حرب شائعات ضد الفمسطينييف وتخويفنا منيـ وكفاىـ معاناتيـ.
األهرام ،القاهرة2023/9/24 ،

 69حينما يرفضون سماع الحقيقة
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أصػػبح االس ػرائيميوف والفمسػػطينيوف بعػػد عش ػريف سػػنة مػػف وقػػوؼ اسػػحؽ اربػػيف وياسػػر عرفػػات عمػػى أعشػػاب
البيت االبيض الى جانب الرئيس كمينتوف في منتصؼ الجولة التي ال يعمـ أحد كـ ىي مف التفاوض .وعمى
رغـ الجيود يبدو السالـ الحقيقي اليوـ أبعػد ممػا كػاف يبػدو قبػؿ أف يكشػؼ لمعػالـ عػف المحادثػات السػرية فػي
اوسمو.
إف الكػالـ المػػذكور آنفػػا والػػذي تػػـ اقتباسػػو فػػي مقالػػة أسػرة تحريػػر "ىػػآرتس" فػػي  9/53وأخػػذ مػػف مقالػػة كتبتيػػا
ونشرت في صحيفة "نيويورؾ تايمز" ،ىو وصؼ دقيؽ لمواقع ،لكف يوجػد مػف يرفضػوف التصػديؽ أو مػا ازلػوا
يكػػذبوف أنفسػػيـ .ومػػا زاؿ ميندسػػو اوسػػمو يعػػززوف الػػوىـ ومػػف السػػيؿ عمػػييـ جػػدا أف يتيم ػوا اس ػرائيؿ بػػالواقع
الموجود في الشرؽ االوسط :فحيف ال يوجد تفاوض تكوف اسرائيؿ مذنبة .وحينما تنتيي جولة المحادثات الى
ال شػػيء تكػػوف اس ػرائيؿ مذنبػػة .وحينمػػا يرتفػػع سػػعر برميػػؿ الػػنفط فػػي العػػالـ تكػػوف اس ػرائيؿ مذنبػػة .فاس ػرائيؿ
مذنبة دائما .والحقائؽ ال تشوش عمى ذلؾ فيـ ال يبمبموف لحظػة واحػدة ومػا ازلػوا يصػوروف واقعػا أعػوج .وىػـ
يغمضوف أعينيـ ويسدوف آذانيـ بؿ يغمقوف أنوفيـ وكؿ ذلؾ لمتجاىؿ.
يجػػب أف نقػػوؿ لميندسػػي اوسػػمو بعػػد عش ػريف س ػنة الػػذيف يعتقػػدوف أف الحكمػػة كميػػا عنػػدىـ – كانػػت تجربػػة
حسنة لكنكـ فشمتـ! ويجب أف نقوؿ ذلػؾ مػف فػوؽ كػؿ منصػة .مػف المؤكػد أنيػـ يفضػموف أف أحػتفظ بكالمػي
ألكتبو في نشرات الكنس ال في مقاالت في صحيفة "نيويورؾ تايمز" ،لكنيـ في العالـ يدركوف أف التفاىمػات
الكثيػرة التػي اعتمػػدت عمػى اتفاقػػات اوسػمو لػػـ تعػد ليػػا صػمة بػالواقع اليػػوـ .وقػد حػػاولوا آنػذاؾ ايضػػا ،فػي فتػرة
اوسػمو أف يسػكتوا الػرأي اتخػر .لكننػي سأسػتمر باعتبػػاري شخصػا ألتػزـ بػنيج الصػييونية وباعتبػاري شػػخص
حياة عامة ذا مبادئ ،في التعبير عف مواقفي التي ال تتجاىؿ الواقع.
إف فكػ ػرة "اال ارض ػػي مقابػ ػؿ الس ػػالـ" جرب ػػت وفش ػػمت .وربم ػػا ح ػػاف الوق ػػت لف ػػتح العي ػػوف واتذاف الفك ػػار اخ ػػرى
تقترحيا أجزاء واسعة مف الشعب .وربما لػو وجػو ميندسػو اوسػمو انتبػاىيـ الػى افكػار قيػادة المعسػكر الػوطني
بنفس قدر إظيارىـ لمحساسية واالنفتاح تجاه الفمسطينييف ،ربما لو فعموا ذلؾ لكاف وضعنا اليوـ مختمفا.
إف اتفاقا مرحميا في وقت أصبح الشرؽ االوسط كمو فيو في رجة عنيفة مع سقوط حكاـ وانتقاض عػرى نظػـ
حكـ وتقاتؿ مالييف المدنييف في الشوارع مف سوريا الى مصر ىو غباء .فمع كؿ األسؼ اذا يضطرنا الواقػع
في منطقتنا وفي دولة اسرائيؿ الى أف نحيا عشرات السنوات ونحف نمسؾ بالسيؼ بيد ونمػد االخػرى لمسػالـ.
ولست مستعدا ألراىف عمى اتفاقات وألحيا في أوىاـ قد تضػر بمسػتقبمنا وبمسػتقبؿ أبنائنػا فػي ارض اسػرائيؿ.
ىكذا أنا.
هآرتس2023/9/24 ،
الحياة الجديدة ،رام اهلل2023/9/25 ،
 70ال ديمقراطية في مصر

بوعز بسموت
خطػػت مصػػر أم ػػس خطػػوة واس ػػعة اخػػرى راجع ػػة الػػى الماض ػػي :فقػػد أخ ػػرج جيػػاز القض ػػاء المصػػري حرك ػػة
االخواف المسمميف خارج القانوف .يصعب أف نصدؽ أف الجيش وىو أقوى جسـ في الدولػة كػاف ي ارقػب القػرار
متنحيا فقط .فينبغي أف نفرض أنو كاف لمفريؽ السيسي تدخؿ في قرار الحكـ .وتنبعث مف القرار رائحػة قويػة
ى ػػي رائح ػػة الرغب ػػة ف ػػي الع ػػودة ال ػػى النظ ػػاـ الق ػػديـ .ول ػػيس ل ػػو ف ػػي المقاب ػػؿ رائح ػػة ديمقراطي ػػة .إف الميبػ ػرالييف
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يصفقوف .وصحيح الى اليوـ أف اختيارىـ ىو بيف ديمقراطية بػال مصػر ومصػر بػال ديمقراطيػة .أمػا االخػواف
المسمموف في المقابؿ فمـ يقولوا كممتيـ االخيرة.
عمػػى حسػػب قػرار الحكػػـ ال حػػؽ لالخػواف المسػػمميف فػػي الوجػػود القػػانوني .وال يعنػػي ىػػذا أنػػو ال حػػؽ ليػػـ فػػي
الوجػػود فػػي الشػػارع ،فالمحكمػػة ال تسػػتطيع أف تمحػػو عمػػؿ سػػنيف فػػي األحيػػاء .وسيشػػعر االخ ػواف المسػػمموف
اتف بالظمـ وخيبة األمؿ أكثر ،وىي مشاعر ستقوي ارادتيـ فقط في تقوية عمميـ االجتماعي في الشوارع.
وليذا السبب بالضبط استقر رأي المحكمة ايضا عمى اخراج جمعية االخواف المسمميف خارج القانوف .فيـ ال
يريدوف فقط منعيـ مف المشاركة في المعبة السياسية ،بؿ يريدوف أال يكونوا عامال ميما فػي الشػارع .وكيػؼ؟
إف جمعيػة االخػواف المسػػمميف التػي أُنشػئت فػػي فتػرة رئاسػة محمػػد مرسػي كانػت وسػػيمة لمحصػوؿ عمػى المػػاؿ.
واالخ ػواف غاضػػبوف ويمتزمػػوف بػػأف يبق ػوا قػػوة سياسػػية فػػي الشػػارع .ويمكػػف أف نصػػدقيـ فػػي أنيػػـ سػػيحققوف
وعدىـ .فقد فعموا ذلؾ في الماضي وقد عرفوا اياما صعبة في العمؿ السري ،لكف المشكمة الوحيدة ىي كيػؼ
يعودوف الى العمؿ السري بعد أف كانوا في الحكـ.
ينبغػي أف نفػرض أف تكػوف المرحمػة التاليػة اخػراج حػزب الحريػة والعدالػة ذي المػونيف االزرؽ واالصػفر ،الػذي
سػيطر عمػػى الشػارع المصػػري فػي معركتػػي االنتخابػات لمجمػػس الشػعب والرئاسػػة ،وقػد فػػاز ذلػؾ الحػػزب الػػذي
أُنشػػيء لالخ ػواف المسػػمميف حتػػى اتف فػػي كػػؿ معركػػة انتخابيػػة ممكنػػة منػػذ كػػاف سػػقوط مبػػارؾ فػػي .5022
وينبغػػي أف نفػػرض أف الحمػػؼ عمػػى االنقػػالب العسػػكري الػػذي انشػػأه الموالػػوف لالخ ػواف فػػي غػػد الثالػػث مػػف
سيخرج خارج القانوف .ويمكف أف نتوقع ايضا أف ييتـ الجيش بأف ييضـ جياز القضاء أمالؾ
حزيراف/يونيو ُ
حركة االخواف ،كما حدث بصػورة جزئيػة فػي  28أيموؿ/سػبتمبر .ال شػؾ فػي أف الجػيش اسػتقر أريػو عمػى أف
يعالج االخواف المسمميف عالجا جذريا.
إف الواقع في مصر يجب أف يكوف ُمخيبا جدا لشباب التحرير ،شباب الثورة الذيف خرجوا الى الشػوارع وبػذلوا
ميجاتيـ احيانا .وىـ اتف بعد ثالث سنوات تقريبا يتبيف ليـ أنو ليس لمصر طريػؽ ثالػث .كػاف االخػواف ىػـ
الذيف فازوا في البدء وقمبوا الطاولػة وأصػبح الجػيش اتف أكثػر اشػتغاال بتصػفية الحسػابات مػف اشػتغالو ببنػاء
سمطة مدنية .وفي اثناء ذلؾ تعمؿ مصر عمى انشاء دستور جديد يفترض أف يكوف ُمعدا حتى نياية تشػريف
الث ػػاني/نوفمبر .وس ػ ُػيدعى الش ػػعب المص ػػري مػ ػرة اخ ػػرى ال ػػى ص ػػناديؽ االقتػ ػراع ك ػػي يواف ػػؽ عمي ػػو ى ػػذه المػ ػرة
باستفتاء شعبي .ويفترض أف يميد الدستور الجديد بعد اخراج االخواف المسػمميف خػارج القػانوف طريػؽ مصػر
الى مستقبؿ قديـ .أصبح مف الصػعب شػيئا مػا أف نتحػدث عػف ديمقراطيػة فػي مصػر الػى أف يصػبح الطريػؽ
الثالث احتماال حقيقيا.
اسرائيل اليوم 2023/9/24
القدس العربي ،لندن2023/9/25 ،
 72كاريكاتير:
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رأي اليوم2023/9/25 ،
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