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 2خريشة :القدس تنطب بالعبرية ولم يتبب لنا إال صورة المدينة نعمقيا عمى منازلنا
راـ اهلل -وليد عوض :انتقد الدكتور حسف خريشة نائب رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني االربعاء
‘التباكي الفمسطيني والعربي واالسبلمي’ عمى مدينة القدس التي باتت تنطؽ بالمغة العبرية االسرائيمية عمى
حد قولو ،جراء ما طاؿ المدينة مف عمميات تيويد غيرت معالميا العربية واالسبلمية.
وتابع قائبل لػ’القدس العربي’‘ :انا باألمس استطعت اف ادخؿ القدس بالتيريب -اي بااللتفاؼ عمى الحواجز
العسكرية االسرائيمية – ولـ اشاىد اال قدسا تنطؽ بالمغة العبرية’ في اشارة الى اف التيويد طاؿ معظـ اجزاء
المدينة المحتمة عاـ  1967والتي يطالب بيا الفمسطينيوف اف تكوف عاصمة لدولتيـ المنتظرة.
واشار خريشة الى انو لـ يدخؿ لمقدس منذ  10سنوات ،وذلؾ بعد اف عزليا االحتبلؿ االسرائيمي عف باقي
االراضي الفمسطينية المحتمة ،منوىا الى انو دخؿ المدينة ‘تيريبا’ اي بدوف تصريح مف االحتبلؿ ،وقاؿ
‘اخذت سيارة الرى القدس واحياءىا فوجدت القدس تتكمـ المغة العبرية  ،والمواطنيف الفمسطينييف قمة والناس
في وضع سيىء ،والقدس لـ تعد قدسا كما كاف يفكر الناس.
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وتابع خريشة قائبل ‘وصمت لقناعة باف القدس التي يتحدثوف عنيا غير القدس التي عمى الواقع .ولبلسؼ
القدس اصبحت تنطؽ المغة العبرية وكميا احياء ييودية جديدة ،والفمسطيني الذي فييا ىو فمسطيني مقيور
وعاجز ،مطالبا الفمسطينييف بالتبرع الىالي القدس مف اجؿ تعزيز صمودىـ في المدينة المقدسة.
واشار خريشة الى اف التيويد طاؿ حتى المقدسات مف خبلؿ اغبلؽ بوابات الحرـ القدسي في وجو المصميف
بيف الحيف واالخر  ،وذلؾ في الوقت الذي بات فيو اقتحاـ المستوطنيف لبلقصى واداء الشعائر التممودية في
ساحاتو شبو يومي تحت شعار السياحة االجنبية.
وانتقد خريشة الصمت العربي واالسبلمي تجاه ما تتعرض لو مدينة القدس مف تيويد طمس كؿ معالميا
العربية واالسبلمية حتى وصمت االمور باف كؿ شوارع القدس باتت تنطؽ بالمغة العبرية عمى حد قولو ،
وذلؾ في اشارة الى اف معظـ االحياء السكنية الجديدة في المدينة ىي لمييود في اطار السعي االسرائيمي
المتواصؿ لتحويؿ الفمسطينييف في المدينة القمية ال تذكر مقارنة مع السكاف الييود.
وتابع خريشة قائبل ‘عمى العالـ العربي واالسبلمي اف يخجؿ مف االدعاء بحبو لمقدس وتعاطفو مع
المقدسييف’ ،مضيفا ‘لـ يتبؽ مف القدس اال اف نضعيا صورة عمى جدراف منازلنا ،مثؿ الشيادات التي
يحصؿ عمييا الفقراء ويعمقوىا عمى جدار منازليـ المتيالكة’.
وبشأف الحديث الفمسطيني حوؿ المفاوضات عمى القدس كعاصمة لمدولة الفمسطينية قاؿ خريشة ‘نحف
نضحؾ عمى بعض .القدس باتت تنطؽ بالعبرية وموضوعيا انتيى مف قبؿ االسرائيمييف الذيف ييودوىا في
ظؿ مفاوضات مع الفمسطينييف وصمت عربي واسبلمي عمى تدنيس قدسيـ وتيويدىا’ ،مشددا عمى اف
اسرائيؿ تتفاوض مع الفمسطينييف بعد اف شارفت عمى انياء تيويد القدس الذي لف يزوؿ بما يسمى محادثات
السبلـ مع الفمسطينييف.
واختتـ خريشة حديثو مع ‘القدس العربي’ قائبل‘ :القدس تنطؽ بالعبرية ولـ يتبؽ لنا اال صورة المدينة نعمقيا
عمى جدراف منازلنا نحف والعرب والمسمميف .وانا اقوؿ باف التاريخ لف يرحمنا ولف يعفينا كعرب ومسمميف
عف ضياع القدس.
القدس العربي ،لندن2013/9/26 ،
 2عباس" :إسرائيل" تحاول عرقمة العممية السياسية بممارساتيا بالقدس
نيويورؾ :قاؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس إف إسرائيؿ تحاوؿ عرقمة العممية السياسية وتخريب
المفاوضات عبر ممارساتيا في القدس عاصمة الدولة الفمسطينية ،مستنك ار سياساتيا عمى األرض والمعاناة
التي تمحؽ بالقدس والمقدسات والمقدسييف.
وكاف عباس يجيب عمى سؤاؿ لموفدة 'وفا' إلى نيويورؾ ،خبلؿ تصريحات لمصحفييف المرافقيف لسيادتو،
وقاؿ' :إننا نصر عمى النجاح بالمفاوضات عبر التحاور عمى طاولة التفاوض وصوال إلى إقامة الدولة
الفمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ  1967بعاصمتيا القدس ،وسنتخطى كافة الصعاب ألجؿ
تحقيؽ ذلؾ'.
وأعرب عباس عف سعادتو بمشاركة فمسطيف كدولة بصفة مراقب في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لممرة
األولى عبر التاريخ ،مؤكدا الثوابت الوطنية في كافة المحافؿ والمتمثمة بػ :القدس ،والحدود ،والبلجئيف،
واألمف ،والمستوطنات ،واألسرى.
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المجمع عمى الحؽ الفمسطيني بدولة مستقمة ذات سيادة لمشعب الفمسطيني،
وأعرب عف رضاه بالدعـ الدولي ُ
مشددا عمى التزامو التزاما كامبل بعممية السبلـ لموصوؿ إلى حؿ نيائي يؤدي إلى إقامة دولة فمسطينية 'حتى
لو كانت الطريؽ وعرة فالسبلـ ليس ميما فقط لمفمسطينييف بؿ لمعالـ أجمع'.
واعتبر استئناؼ محادثات السبلـ الفرصة التاريخية إلحبلؿ السبلـ المنشود ،والذي ستبذؿ القيادة كامؿ
جيدىا إلزالة العقبات في طريقو.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/9/25 ،
 3أبو ردينة :المرجعية التي نتحرك عمى أساسيا ىي التي يرضى بيا شعبنا
نيويورؾ  -عبد الرؤوؼ أرناؤوط :قاؿ نبيؿ ابو ردينة ،الناطؽ باسـ الرئاسة الفمسطينية ،في حديث لػ"األياـ"،
"ما قالو الرئيس األميركي اوباما أماـ الرئيس عباس بتحديده لموقؼ الواليات المتحدة مف مرجعية
المفاوضات بحدود  1967مع تبادؿ متفؽ عميو لؤلراضي ،إنما يؤكد مرة أخرى اف المرجعية التي نتحرؾ
عمى أساسيا ىي المرجعية التي يرضى بيا الشعب الفمسطيني ومبادرة السبلـ العربية والشرعية الدولية".
وأضاؼ" ،انو موقؼ واضح جمي ولممرة األولى يذكر رئيس الواليات المتحدة األميركية ىذا الموقؼ وقد
سبقو إعبلف وزير خارجية الواليات المتحدة اف الواليات المتحدة ترى اف جميع المستوطنات غير شرعية
وببل شؾ فإف ىذا ينسجـ تماماً مع الموقؼ الفمسطيني والموقؼ العربي والدولي بإقامة دولة فمسطيف عمى
حدود  1967وعاصمتيا القدس الشريؼ واف المستوطنات جميعيا غير شرعية".
وتابع ابو ردينة" ،إف سير المفاوضات عمى ىذه المبادئ سيعطييا وببل شؾ زخماً في المرحمة القادمة والميـ
اف يتـ التعامؿ بذلؾ عمى طاولة المفاوضات مف الجانب اإلسرائيمي بوضوح حتى يمكف الوصوؿ الى نتائج
ترضي الشعب الفمسطيني وترضي األمة العربية".
األيام ،رام اهلل2013/9/26 ،
 4الحكومة في غزة تؤكد أن القوات األمنية مستعدة لمواجية أي اعتداء عمى غزة
غزة  -أشرؼ اليور :أعمف وزير الداخمية في الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس أمس أف قوات
و ازرتو األمنية ‘عصية عمى االنكسار’ ،وأنيا مستعدة لمواجية أي اعتداء عمى القطاع.
وقاؿ حماد في تصريحات لو عمى ىامش مسيرة عسكرية لقوات األمف الوطني في و ازرتو بمدينة غزة ‘وظيفة
الداخمية عمى مستوى األمف الوطني ىو حماية حدود الوطف عمى كؿ المستويات مف أي اختراؽ’.
وأكد عمى ميمة الداخمية في المحافظة عمى ‘الجبية الداخمية وحماية أمف المواطف والوطف’.
وأكد عمى أف ىذه المسيرات العسكرية ‘تحيي وتجدد المقاومة وتستنيض األمة العربية واإلسبلمية’ ،وحث
عناصر جياز األمف الوطني لػ ‘شحذ اليمـ باإليماف والتدريب’.
وتطرؽ إلى االعتداءات اإلسرائيمية عمى مدينة القدس مف عمميات تيويد وتقسيـ ،وقاؿ انيا ‘لف تمر مر
الكراـ’ وأضاؼ ‘سيعمـ الجميع أف ىناؾ شعبا سكف فمسطيف منذ جذورىا سيقاوـ حتى يسقط كؿ العصابات
الصييونية التي جاءت بعد شتاتيا إلى ىذه األرض التي ال مكاف ليـ فييا’.
وأثنى حماد عمى أىالي الضفة الغربية وأىؿ القدس ‘الصامديف في وجو االحتبلؿ الذيف وىبوا أنفسيـ
بالرباط بالمسجد األقصى وحمايتو’.
القدس العربي ،لندن2013/9/26 ،
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 5رياض المالكي :حديث أوباما عن "ييودية إسةرائيل" غيةر ممةزم لمفمسطينيين
راـ المػو( -شينخوا) :اعتبر وزير الشؤوف الخارجية في السمطة الفمسطينية رياض المالكي امس أف حديث
الرئيس األمريكي باراؾ أوباما عف االعتراؼ بإسرائيؿ كدولة ييودية «غير ممزـ لمفمسطينييف» .وقاؿ
المالكي إلذاعة (صوت فمسطيف) الرسمية مف نيويورؾ « نحف نرفض ييودية دولة إسرائيؿ واإلدارة
األمريكية تعمـ موقفنا مف ىذا األمر».
وأكد أف الفمسطينييف «لف يقبموا بفكرة ييودية دولة إسرائيؿ بغض النظر عف ما تقولو اإلدارة األمريكية
والجانب اإلسرائيمي نفسو» ،مضيفا أف «أي قضايا ال تمتزـ مع المواقؼ الفمسطينية فيذا ال يعني إلزاما عمى
الجانب الفمسطيني القبوؿ بيا ،وانما ىي قضايا يتـ إثارتيا في كؿ مرة» .واعتبر أف أوباما حاوؿ في خطابو
يوـ أمس االوؿ أماـ اجتماعات الجمعية لؤلمـ المتحدة المنعقدة في نيويورؾ «أف يرضي الجانبيف
الفمسطيني واإلسرائيمي قدر اإلمكاف».
ورأى أف تأكيد الرئيس األمريكي بأف أمف إسرائيؿ لف يتحقؽ إال بإقامة الدولة الفمسطينية قابمة لمحياة "يمثؿ
إشارات إيجابية".
الدستور ،عمان2013/9/26 ،
" 6شبكة أوراب" اإلخبارية :التنسيب األمني يالحب حجاج غزة
تسعى السمطة الفمسطينية لمنع بعض أبناء قطاع غزة المحسوبيف عمى التيار اإلسبلمي مف أداء فريضة
الحج ليذا العاـ.
وحصمت شبكة أوراؽ اإلخبارية ،مف مصدر أمني مسئوؿ في المخابرات العامة الفمسطينية عمى كشؼ
تحريات خاص ببعض حجاج بيت اهلل الحراـ مف سكاف قطاع غزة والذيف سيؤدوا فريضة الحج ليدا العاـ
 1434ىػ ،كانت المخابرات العامة الفمسطينية قد أرسمتو لجياز المخابرات الحربية المصرية ،ويحتوي
الكشؼ عمى أسماء ادعت المخابرات أنيـ نشطاء اسبلمييف مف أجؿ اتخاد اجراءات بحقيـ سواء بالمنع أو
الحجز أو االعتقاؿ.
وأفاد المصدر بأف كشؼ الحجاج أرسؿ بالكامؿ مف قبؿ وزير األوقاؼ محمود اليباش لممخابرات العامة
لمنع أي نشيط مف حماس والجياد اإلسبلمي والتيار السمفي والبالغ عددىـ  93مف أداء فريضة الحج ،ومف
غير المعموـ استجابة األجيزة األمنية المصرية ليذه التوصيات.
يأتي ذلؾ استكماال لمتنسيؽ االمني الفمسطيني المصري في مبلحقة االسبلمييف بحسب تصريحات مستشار
الرئيس الفمسطيني “نمر حماد” لبلعبلـ المصري مؤخ اًر.
شبكة أوراب اإلخبارية2013/9/25 ،
 7الحمد اهلل يؤكد ضرورة توفير  550مميون دوالر لدعم الحكومة
نيويورؾ  2013-9-25وفا -شدد رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل عمى ضرورة توفير  550مميوف دوالر
لدعـ الحكومة الفمسطينية وتمكينيا مف الوفاء بالتزاماتيا تجاه المواطنيف ،واالضطبلع بمسؤولياتيا المختمفة
حتى نياية العاـ الحالي.
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وأكد الحمد اهلل خبلؿ مأدبة إفطار أقيمت ،اليوـ األربعاء ،عمى ىامش مؤتمر المانحيف ،بدعوة مف وزير
الخارجية النرويجي ،التزاـ الحكومة باستمرار العمؿ عمى بناء المؤسسات وااللتزاـ بمبادئ الشفافية
والمحاسبية والحفاظ عمى مبادئ حقوؽ اإلنساف وحقوؽ المرأة.
ويترأس الحمد اهلل الوفد الفمسطيني الجتماع المانحيف ،الذي يضـ نائب رئيس الوزراء لمشؤوف االقتصادية
محمد مصطفى ،ووزير المالية شكري بشارة ،ووزير التخطيط محمد أبو رمضاف.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/9/25 ،
 8الحكومة في غزة تحذر من مساعي جيات في رام اهلل لمعبث بموسم الحج
غزة :حذر وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية بغزة الدكتور إسماعيؿ رضواف مف مساعي بعض الجيات في
حكومة راـ اهلل "لمعبث بموسـ الحج الحالي ،وتعريض أمف بعض الحجاج لمخطر".
وأعرب رضواف في تصريح مكتوب ،تمقت "قدس برس" نسخة عنو ،عف قمقو البالغ عمى حياة وسبلمة وأمف
بعض حجاج القطاع الذيف سيؤدوف مناسؾ الحج ليذا العاـ 1434ىػ 2013 /ـ ،وذلؾ في أعقاب
المعمومات التي نشرتيا /شبكة أوراؽ اإلخبارية /وكشفت فييا إرساؿ جياز المخابرات العامة التابع لحكومة
راـ اهلل كشفًا لجياز المخابرات الحربية المصري يتضمف أسماء  93شخصاً وصفتيـ بأنيـ نشطاء إسبلمييف
ومف عناصر المقاومة.
وأوضح وزير األوقاؼ أف وزارتو تأكدت أف جميع األسماء الواردة في الكشوؼ المنشورة ىـ مف حجاج ىذا
العاـ.
قدس برس2013/9/25 ،
9

المجمس التشريعي يدعو السمطة إلى إطالب يد المقاومة لمدفاع عن القدس
غزة :دعا النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني د .أحمد بحر ،سمطة راـ اهلل إلى إطبلؽ يد
المقاومة الفمسطينية لمدفاع عف القدس واألقصى ،ووقؼ التنسيؽ األمني والمفاوضات مع االحتبلؿ
اإلسرائيمي.
وأكد بحر ،خبلؿ وقفة تضامنية نظمتيا و ازرة األوقاؼ والشئوف الدينية صباح األربعاء ( )9|25في ساحة
الجندي المجيوؿ بغزة ،أف خيار المقاومة ىو الخيار األنجع لمتصدي لجرائـ االحتبلؿ.
وأداف استمرار السمطة في المفاوضات التي وصفيا بػ "العبثية" مع االحتبلؿ ،مشدداّ عمى أف ىذه
المفاوضات تعطي االحتبلؿ الضوء األخضر لقتؿ الشعب الفمسطيني وتعذيبو ،واستمرار االستيطاف وبناء
الجدار وتيويد القدس الشريؼ.
وبدوره أكد وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية ،د.إسماعيؿ رضواف ،أف تحرير القدس الشريؼ واسترجاع
المسجد األقصى لف يتـ إال بمقاومة االحتبلؿ ودحره عف ىذه األرض ،داعياً المقاومة إلى تصعيد أعماليا
داخؿ أراضي الضفة المحتمة.
ومف جانبو ،دعا مقرر لجنة القدس في المجمس التشريعي لموقؼ والتراث ،النائب أحمد أبو حمبية ،الفصائؿ
والقوى الفمسطينية الوطنية واإلسبلمية إلى العمؿ عمى إنياء االنقساـ ،وتفعيؿ المقاومة بكؿ أشكاليا ،وفي
مقدمتيا المقاومة المسمحة في العمؽ الصييوني دفاعا عف المقدسات.
قدس برس2013/9/26 ،
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 20البردويل :استخدام أوباما لمصطمح "الدولة الييودية" تيديد خطير لمقضية الفمسطينية
غزة (فمسطيف) :انتقد القيادي في حركة حماس صبلح البردويؿ بشػدة خطػاب الػرئيس األمريكػي بػاراؾ أوبامػا
أمػػس الثبلثػػاء ( )9|62أمػػاـ الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة ،والػػذي اسػػتخدـ فيػػو مصػػطمح الدولػػة الييوديػػة،
واعتبر ذلؾ تحوال خطي ار ييدد مصير القضية الفمسطينية ويتجاوز ق اررات أممية سابقة.
ورأى البردويػؿ فػػي تصػريحات ل ػ "قػػدس بػػرس" اليػوـ األربعػػاء ( )9|62أف تصػريحات الػرئيس األمريكػػي بشػػأف
القضية الفمسطينية أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كانت "ممغومة" ،مشي ار إلى أنو "كاف يتحدث عػف دولػة
ييودية ،وىو مصطمح بدأ يزحؼ إلى لساف المسػؤوليف األمػريكييف ،وىػو خطيػر لمغايػة ألنػو يمغػي حػؽ عػودة
البلجئػيف وترحيػؿ فمسػػطينيي  ،24وبالتػالي تقػديـ ىػػذا المصػطمح وتغميفػػو بمصػطمح دولػة فمسػػطينية ىػو طػػرح
ممغوـ وخطير".
عمػػى صػػعيد وخػػر وصػػؼ البردويػػؿ اسػػتمرار المفاوضػػات فػػي ظػػؿ االنحيػػاز األمريكػػي إلس ػرائيؿ بأنػػو "عبػػث
سياسي" ،وقاؿ" :السػمطة ال تيػتـ بػالحقوؽ الفمسػطينية وتجػري وراء سػراب اسػمو الدولػة الفمسػطينية وال يعنييػا
التفريط في الحقوؽ الفمسطينية ،وأماـ ىذا العبث األمريكي ال بد لمسمطة أف تتوقؼ عف ىذا العبػث السياسػي
وأف تعود إلى رشدىا وتبحث عف استراتيجية وطنية مشتركة لمواجية االحتبلؿ".
وقمؿ البردويؿ مف أىمية ىذه التطػورات عمػى المقاومػة ،وقػاؿ" :المقاومػة بخيػر وال يمكػف أف تت ارجػع أمػاـ كػؿ
ىذه المػؤامرات ،والمقاومػة ال تتحػدث عػف دولػة بػبل سػيادة ،وانمػا تتحػدث عػف تحريػر األرض والمقدسػات أوال
وعودة البلجئيف ثـ تقرير المصػير ،أمػا أف يػتـ قمػب اليػرـ فتصػبح الدولػة مقدمػة بػبل حػدود وال سػيادة فيػذا ال
معنى لو".
قدس برس2023/9/25 ،
" 22قدس برس"" :شيداء األقصى" تكشف ما وصفتو "مخطط دحالن لإلطاحة بحكم عباس"
راـ اهلل (فمسػػطيف) :اتيػػـ بيػػاف منسػػوب لقيػػادة "كتائػػب شػػيداء األقصػػى" بالضػػفة الغربيػػة المحتمػػة ،القيػػادي
السابؽ في حركة فتح محمد دحبلف بقيادة مخطط لئلطاحة برئيس السمطة الفمسػطينية محمػود عبػاس وطػرده
مف الضفة الغربية ،واالنقبلب عمى حكومة غزة بالتعاوف مع شخصيات فمسطينية بارزة.
وأظير البياف الذي تمقتو "قدس برس" [أمس] الخميس ( )9/62تفاصيؿ ما وصفتو "المخطط لبلنقبلب عمى
عباس عبػر تشػكيؿ مجمػس قيػادي سػري يتزعمػو دحػبلف وثبلثػة شخصػيات بػارزة مػف غػزة وأربعػة مػف الضػفة
وأخرى مف القدس ،وىي الخمية المسؤولة عف الق اررات واصدار التعميمات لمحافظات الوطف".
وأشػار بيػاف "كتائػب األقصػى" إلػػى أف الخطػة تتضػمف "تشػكيؿ مجمػػس قيػادة لؤلجيػزة األمنيػة ،ومجمػػس وزراء
حكومػػة ط ػوارئ تض ػػـ قيػػادات شػػابة وتش ػػكيؿ ل ػواء تنفيػػذي لبلشػػراؼ عمػػى سػػير العممي ػػات بالضػػفة والقط ػػاع
الستبلـ المقرات الحكومية ،وتشكيؿ والءات جديدة ،والبدء بعمميات مسح لمقػوات والعناصػر ومػدى قربيػا مػف
منيجو" بحسب ما كشؼ عنو.
كمػػا وتضػػمنت الخطػػة المزعومػػة إنشػػاء قاعػػدتيف لبلنطػػبلؽ "فػػي الع ػريش واألردف ،بتجمػػع الق ػوات والمقػػاتميف
ىنػػاؾ ،وفػػي ذات الوقػػت يبػػدأ الحصػػار عمػػى غػزة واغػػبلؽ المعػػابر مػػف قبػػؿ مصػػر ومػػف ثػػـ اسػرائيؿ ،ويت ارفػػؽ
ذلؾ مع بدء العمميات العسكرية في القطاع مف جنوبو إلى شمالو".
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وأضػػاؼ البيػػاف قػػائبل "وسػػيتـ العمػػؿ عمػػى اخ ػراج ال ػرئيس عبػػاس فػػي جولػػة خارجيػػة تكػػوف بدايػػة لمعصػػياف
ورفضة عودتو لموطف ،مع السيطرة عمى فضائية فمسطيف الرسمية وبث أغاني وطنية وانتظار صػدور بيػاف
الثورة رقـ (.")2
وتنتيي الخطة وفقا لمبياف بالسػيطرة عمػى األجيػزة األمنيػة والمقػار الحكوميػة واعػبلف حكومػة طػوارئ ،ويكػوف
محمد دحبلف رئيسا مؤقتا".
ودعت "كتائب األقصى" القيادة في مصر وبعض الدوؿ العربية التي لـ يسميا البياف إلى "وقػؼ مخططػات
دحبلف االنقبلبية والتعامؿ مع قيادة السمطة في راـ اهلل".
قدس برس2023/9/26 ،
 22فتح :تصعيد "إسرائيل" عمى األرض سينيي فرصة السالم األخيرة
راـ اهلل (فمسطيف) :أكد المتحدث باسـ حركة "فتح" أسامة القواسمي أف المفاوضات ىي جزء مف عممية أكبػر
وأوسع إلدارة الصراع مع الجانب اإلسرائيمي.
وأكد أف ىذه المفاوضات ىي بمثابة الفرصة األخيرة إلقامة سبلـ حقيقي يستند إلى مبدأ حؿ الدولتيف ،وقاؿ:
"إف إعط ػػاء فرص ػػة أخيػ ػرة لمجي ػػود األمريكي ػػة والدولي ػػة ،ال يعن ػػي ب ػػأي ح ػػاؿ تق ػػديـ أي ػػة تن ػػازالت ف ػػي القض ػػايا
األساسية أو المس بيا ،محمبلً في الوقت نفسو الحكومة اإلسػرائيمية اليمينيػة مسػؤولية إضػاعة ىػذه الفرصػة،
مف خبلؿ ممارسػاتيا عمػى األرض ،وفػرض أمػر واقػع بػالقوة ،عبػر تكثيػؼ اإلسػتيطاف ،وتصػعيد الموقػؼ فػي
القػػدس واألقصػػى المبػػارؾ ،مؤكػػداً أف إضػػاعة ىػػذه الفرصػػة سػػيقود حتمػاً إلػػى تصػػعيد الموقػػؼ وجػػر األطػراؼ
إلى دائرة جديدة مف العنؼ وصب الزيت عمى نار المنطقة المشتعمة أصبلً" ،عمى حد تعبير البياف.
قدس برس2023/9/25 ،
 23مصدر عسكري إسرائيمي" :قناص الخميل" يمتمك ميارة عالية في استخدام السالح
الناصػرة (فمسػػطيف) :قالػػت مصػػادر عسػػكرية إسػرائيمية إف المقػػاوـ الفمسػػطيني الػػذي أطمػػؽ النػػار عمػػى الجنػػدي
قبؿ حاجز عسكري في مدينة الخميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة ،وارداه قتيبلً ،مساء األحػد الماضػي" ،ذو
خبرة عالية ،ويمتمؾ ميارة في استخداـ سبلح القنص".
ونقمت صحيفة "معاريؼ" العبريػة فػي عػددىا الصػادر اليػوـ األربعػاء ( )9|62عػف المصػادر قوليػا :إف قػوات
الجيش فشمت حتى اآلف في تعقب وثار مطمػؽ النػار ،عمػى الػرغـ مػف الحصػار العسػكري والمػداىمات الميميػة
واالعتقاالت المكثفة ،والمتواصمة منذ عدة أياـ ،والتي طالت العشرات مف سكاف مدينة الخميؿ جنػوب الضػفة
الغربية المحتمة".
كمػػا أشػػارت المصػػادر ذاتيػػا إلػػى أف الجػػيش لػػـ يػػتمكف حتػػى اآلف مػػف تحديػػد الزاويػػة التػػي تػػـ منيػػا إطػػبلؽ
النػػار" ،الفتػػة النظػػر إلػػى أف التقػػديرات العسػػكرية اإلس ػرائيمية تػػرجح بػػاف الرصاصػػة أطمقػػت مػػف مكػػاف مكػػتظ
بالمباني.
ونقمػت القنػاة العبريػة العاشػرة أمػس ،عػف مصػادر أمنيػة إسػرائيمية قوليػا إف القنػاص الفمسػطيني ال يػزاؿ داخػؿ
مدينة الخميؿ ،مشيرة إلى أف قوات مف الجيش اإلسرائيمي تابعة لمواء "غفعاتي" و"الناحؿ" ترافقيا كبلب مدربة
مف وحدة "عوكتس" تشارؾ في حممة المداىمات الواسعة في مدينة الخميؿ.
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وبحسػػب التقريػػر اإلعبلمػػي اإلسػرائيمي ،فػػإف الجػػيش االحػػتبلؿ ال يسػػمح ألي فمسػػطيني بالػػدخوؿ أو الخػػروج
مػػف المدينػػة ،وخػػبلؿ سػػاعات الميػػؿ والفجػػر تبػػدأ ق ػوات الجػػيش بمداىمػػة منػػازؿ المدينػػة مػػف بيػػت إلػػى بيػػت.
وأشػ ػػارت إلػ ػػى أف ق ػ ػوات الجػ ػػيش اإلس ػ ػرائيمي تأمػ ػػؿ بػ ػػأف يػ ػػتـ اعتقػ ػػاؿ القنػ ػػاص الفمسػ ػػطيني "وفق ػ ػاً لمعمومػ ػػات
استخباراتية" في اإلشارة إلى العمبلء الفمسطينييف الذيف ينشطوف داخؿ المدينة.
قدس برس2023/9/25 ،
 24عزام األحمد يعقد اجتماعات تنظيمة في لبنان لبحث الخالفات داخل فتح
وصؿ المشػرؼ عمػى السػاحة المبنانيػة فػي حركػة "فػتح" عػزاـ االحمػد الػى لبنػاف ليػؿ اوؿ مػف امػس ،فػي زيػارة
طارئة مف اجؿ متابعة تطورات الخبلفات داخؿ حركة "فتح" ،بعدما اعمنت مجموعة مف "الضباط الفتحاوييف
االح ػرار" عػػف "حركػػة اصػػبلحية" بقيػػادة قائػػد "الكفػػاح المسػػمح الفمسػػطيني السػػابؽ العميػػد محمػػود عبػػد الحميػػد
عيسى الممقب "المينو".
ونقمت "المركزية" عف مصادر فمسطينية ،اف االحمد رأس في مبنى السفارة الفمسػطينية فػي بيػروت قبػؿ ظيػر
امس ،اجتماعات تنظيمية ألعضاء قيادة الساحة في حركة "فتح" في لبنػاف مػف اجػؿ االطػبلع عمػى تفاصػيؿ
مػػا يجػػري ،وسػػبؿ المعالجػػة واتخػػاذ ق ػ اررات مسػػمكية وتنظيميػػة بحػػؽ كػػؿ مػػف يسػػعى الضػػعاؼ فػػتح .وحضػػر
السفير اشرؼ دبور وقيادة اقميـ لبناف في فتح .واطمػع االحمػد مػف أمػيف سػر فصػائؿ منظمػة التحريػر وحركػة
فتح في لبنػاف فتحػي أبػو العػردات وقائػد االمػف الػوطني الفمسػطيني فػي لبنػاف المػواء صػبحي ابػو عػرب ،عمػى
تفاصيؿ البيػاف الصػادر عػف "المينػو" الػذي يطالػب فيػو بكػؼ يػد السػفير دبػور عػف حركػة فػتح ،وابعػاد االحمػد
عف االشراؼ عمى الساحة المبنانية في فتح .كما اطمعػاه عمػى تشػكيؿ القػوة االمنيػة المشػتركة فػي مخػيـ عػيف
الحموة لحفظ االمف واالستقرار.
كما عرض أبو العردات وابو عرب خمفية الحادث الذي شيده المخيـ بيف "فتح" و"جند الشػاـ" ،ومػا جػرى فػي
مخػػيـ بػػرج البراجنػػة مػػف اشػػكاؿ بػػيف "حػػزب اهلل" وموكػػب عػػرس فمسػػطيني ادى الػػى مقتػػؿ الفمسػػطيني محمػػد
السمراوي ،فضبل عػف بحػث امػور تنظيميػة فتحاويػة اخػرى تتعمػؽ بػالواقع التنظيمػي لفػتح فػي لبنػاف ،واوضػاع
المخيمات والنزوح الفمسطيني مف سوريا الى لبناف ،وتقصير االونروا في القياـ بدورىا تجاه العائبلت النازحػة
التػػي فاقػػت ال ػ  20الػػؼ فمسػػطيني ضػػاقت بيػػـ المخيمػػات فػػي لبنػػاف وىػػـ بحاجػػة الػػى خطػػة طػوارئ الغػػاثتيـ
وتعميـ الطبلب منيـ واف عددا استقبمتو مدارس االونروا فيما اخروف لـ تتمكف مف استيعابو.
وقد أكد المصدر الفمسطيني اف حركة "فػتح" قػررت اتخػاذ اجػراءات صػارمة فػي حػؽ كػؿ فتحػاوي يتمػرد عمػى
قػ ار ارت القيػػادة ،مشػػيرة الػػى أف محمػػد دحػػبلف ،المفصػػوؿ مػػف "فػػتح" ،يتحػػرؾ فػػي المخيمػػات مػػف خػػبلؿ زوجتػػو
جينا دحبلف وتحت عنواف اغاثي لمنازحيف الفمسطينييف مف سوريا ،مػف دوف عمػـ الحركػة ،او حتػى موافقتيػا،
واف اي كػػادر فتحػػاوي يتعػػاوف معيػػا يخػػرج عػػف االطػػر التنظيميػػة الفتحاويػػة وىػػو سػػيكوف محػػؿ محاسػػبة فػػي
اطار التنظيـ.
واستقبؿ المدير العاـ لؤلمف العاـ المواء عبػاس ابػراىيـ فػي مكتبػو فػي المديريػة ،وفػدا فمسػطينيا برئاسػة عضػو
المجنػة المركزيػػة لحركػػة "فػػتح" عػزاـ األحمػػد وضػػـ كػبلً مػف السػػفير الفمسػػطيني أشػػرؼ دبػػور والمػواء ماجػػد فػػرج
وأمػػيف سػػر فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية وحركػػة فػػتح فػػي لبنػػاف فتحػػي أبػػو العػػردات .وتػػـ البحػػث فػػي
الوضع الفمسطيني العاـ وأوضاع المخيمات في لبناف.
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وقد التقى االحمد ودبور وابو العػردات المػدير العػاـ لبلمػف العػاـ المػواء عبػاس ابػراىيـ لبحػث اوضػاع الشػعب
الفمسػػطيني فػػي المخيمػػات فػػي لبنػػاف والنػػزوح الػػى تمػػؾ المخيمػػات .كمػػا التقػػى االحمػػد ممثمػػي فصػػائؿ منظمػػة
التحري ػػر الفمس ػػطينية وق ػػوى التح ػػالؼ الفمس ػػطيني ف ػػي الس ػػفارة عص ػػر ام ػػس ،لبلط ػػبلع م ػػنيـ عم ػػى اوض ػػاع
المخيمات الفمسطينية واحتياجاتيا.
المستقبل ،بيروت2023/9/26 ،
الموحدة لة "عين الحموة" تبحث أوضاع المخيم مع فاعميات صيدا
 25المجنة الفمسطينية
ّ
صػػيدا :زار وفػػد المجنػػة السياسػػية الفمسػػطينية الموحػػدة لمخػػيـ عػػيف الحمػػوة النائػػب بييػػة الحريػػري خػػبلؿ فػػي
مجدليوف .كما وزار الوفد مفتي صيدا واقضيتيا الشيخ سميـ سوساف ،في مكتبو في دار االفتاء في صيدا.
تطػرؽ المجتمعػػوف الػى التطػػورات فػػي األ ارضػي الفمسػػطينية المحتمػة وال سػػيما فػػي القػدس والخميػػؿ فػي ظػػؿ مػػا
يجري مف مواجيات ىناؾ ومف اعتداءات اسرائيمية عمى الشعب الفمسطيني والمقدسات ووخرىا محاولة قػوات
االحتبلؿ اقتحاـ المسجد األقصى ،فكاف تأكيػد مشػترؾ عمػى ادانػة واسػتنكار الممارسػات الصػييونية وضػرورة
قياـ تحرؾ عربي ودولي مف اجؿ حماية الشعب الفمسطيني ومقدساتو االسبلمية والمسيحية.
واكػػد الوفػػد اف جولتػػو الصػػيداوية ىػػي رسػػالة بعػػدة اتجاىػػات ،رسػػالة طمأنػػة الػػى الوجػػود الفمسػػطيني فػػي ىػػذه
المنطقة بػالحرص عمػى امػف واسػتقرار المخيمػات وال سػيما مخػيـ عػيف الحمػوة وانػو لػف يكػوف ىنػاؾ اي اقتتػاؿ
فمسػػطيني فمسػػطيني ،ورسػػالة الػػى الشػػعب المبنػػاني ومػػف ىػػذا البيػػت المبنػػاني الحاضػػف عبػػر تاريخػػو لمقضػػية
الفمسطينية بيت الشييد رفيؽ الحريري ،انو لف يأتي مف المخيـ اال كؿ الخير لصيدا ولكؿ لبناف.
وقاؿ المواء صبحي ابو عرب قائد األمف الوطني الفمسطيني المواء صبحي ابو عرب وأحد أعضاء الوفػد إثػر
االجتماع" :القوة األمنية التي شكمت سنعززىا في جميع المخيمات".
وردا عمى سؤاؿ حوؿ الوضع الداخمي لحركة فتح في لبناف قاؿ" :فتح بخير وبالؼ خير".
وعف ىػدؼ زيػارة عضػو المجنػة المركزيػة عػزاـ األحمػد لمبنػاف قػاؿ" :وصػؿ األخ عػزاـ باألحمػد بػاألمس ،اوال،
جاء مف اجؿ الوضع الفتحاوي ولو لقاءات واتصاالت مع الدولة المبنانية".
م ػػف جيت ػػو ق ػػاؿ الن ػػاطؽ بإس ػػـ عص ػػبة األنص ػػار االس ػػبلمية الش ػػيخ اب ػػو الشػ ػريؼ عق ػػؿ ال ػػذي ش ػػارؾ بالوف ػػد:
"االستقرار في مخيـ عيف الحموة ال بد واف ينعكس امنا واستق ار ار عمى مدينة صيدا وعمى لبناف عموما .ونحف
عمى مدى عقديف مف الزمف تقريبا اثبتنػا لكػؿ اشػقائنا المبنػانييف اننػا شػعب نسػتطيع اف ننػأى بأنفسػنا عػف كػؿ
األح ػػداث الت ػػي تحص ػػؿ اف ك ػػاف ف ػػي لبن ػػاف او ف ػػي الجػ ػوار واف القض ػػية األساس ػػية لي ػػذا الش ػػعب بك ػػؿ الوان ػػو
السياسية ىي قضية فمسطيف".
وقػػاؿ امػػيف سػػر لجنػػة المتابعػػة عبػػد مقػػدح" :عرضػػنا مػػع النائػػب الحريػػري بعػػض القضػػايا المرتبطػػة بالوضػػع
الصحي والتربوي واالجتماعي لمفمسطينييف في منطقة صيدا".
المستقبل ،بيروت2023/9/26 ،
" 26الديموقراطية" :اقتحام المسجد األقصى حمقة خطيرة في مسمسل الجرائم االسرائيمية
نػػابمس :حػػذر تيسػػير خالػػد ،عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،عضػػو المكت ػب السياسػػي
لمجبي ػػة الديمقراطي ػػة لتحري ػػر فمس ػػطيف م ػػف العواق ػػب الخطيػ ػرة المترتب ػػة عم ػػى انتياك ػػات المس ػػتوطنيف واليم ػػيف
المتطػػرؼ لحرمػػة المسػػجد االقصػػى وعمػػى اقتحػػاـ ق ػوات خاصػػة مػػف جنػػود وشػػرطة االحػػتبلؿ وعناصػػر مػػف
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الوحػػػدات المسػ ػػتعربة لباحػ ػػات الحػ ػػرـ القدسػ ػػي الش ػ ػريؼ واالعتػ ػػداء عمػ ػػى الم ػ ػواطنيف بقنابػ ػػؿ الغػ ػػاز والصػ ػػوت
ومحاصػرتيـ فػػي المسػػجد القبمػػي بعػػد اغػػبلؽ بواباتػػو بالسبلسػػؿ الحديديػػة ،لتمكػػيف العش ػرات مػػف المسػػتوطنيف
والمتط ػرفيف الييػػود مػػف مواصػػمة اسػػتف اززاتيـ فػػي اقامػػة شػػعائر وطقػػوس تمموديػػة فػػي باحػػات الحػػرـ فػػي اليػػوـ
االخير لما يسمى " عيد العرش الييودي "
واضػػاؼ اف مػػا يجػػري فػػي سػػاحات الحػػرـ القدسػػي الش ػريؼ ىػػو حمقػػة خطي ػرة فػػي سمسػػمة مػػف الج ػرائـ التػػي
تمارسػػيا اس ػرائيؿ فػػي اال ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة بعػػدواف حزي ػراف  2921بػػدءا بج ػرائـ بنػػاء المسػػتوطنات
وانتيػػاء بجػرائـ ىػػدـ البيػػوت ،والتػػي كػػاف وخرىػػا جريمػػة ىػػدـ بيػػوت المػواطنيف فػػي خربػػة مكحػػوؿ فػػي االغػوار
الفمسػطينية ،بيػػدؼ تيجيػر سػػكانيا وتحويميػا الػػى مجػػاؿ حيػوي أمنػػي واقتصػادي تتػػذرع بػو لممطالبػػة باسػػتمرار
سيطرتيا عمييا في أية تسوية سياسية مع الجانب الفمسطيني.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2023/9/26 ،
 17نتنياىو يصف كممة روحاني بالجمعية العامة بأنيا "ساخرة ومميئة بالنفاب"
القدس  -يو بي أي – رويترز :انتقد رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو الكممة التي القاىا الرئيس
االيراني حسف روحاني في األمـ المتحدة الثبلثاء وقاؿ اف طيراف تماطؿ لكسب الوقت مف أجؿ تطوير
أسمحة نووية.
وقاؿ نتنياىو في بياف "كما كاف متوقعاً ،كانت ىذه كممة ساخرة مميئة بالنفاؽ ،وتحدث فييا روحاني عف
حقوؽ اإلنساف بينما قوات إيرانية تمعب دو ار بارتكاب مجازر بحؽ المدنييف األبرياء في سورية".
وأضاؼ أف كممة الرئيس اإليراني "لـ تتضمف أي اقتراح عممي لوقؼ برنامج ايراف النووي العسكري أو اي
تعيد بتنفيذ ق اررات مجمس االمف التابع لبلمـ المتحدة .تمؾ ىي بالضبط الخطة االيرانية  ..الكبلـ وشراء
الوقت مف أجؿ تطوير قدرة ايراف لمحصوؿ عمى اسمحة نووية".
وتابع "يعرؼ روحاني ذلؾ جيدا وقد تفاخر كيؼ خدع وضمؿ الغرب قبؿ عشر سنوات حينما أجرت إيراف
محادثات ودفعت بشكؿ متواز برنامجيا النووي".
وقاؿ "بصفتي رئيس الوزراء لدولة إسرائيؿ ،دولة الشعب الييودي ،لف أسمح لمبعثة اإلسرائيمية أف تكوف جزءا
مف عرض عبلقات عامة ساخر يقوـ بو نظاـ ينكر المحرقة ويدعو إلبادتنا".
الحياة ،لندن2013/9/26 ،
 18يوفال شتاينيتز" :إسرائيل" سترفع بعض القيود المفروضة عمى األ راضي الفمسطينية
نيويورؾ ( -ا ؼ ب) :أعمف وزير اسرائيمي االربعاء عمى ىامش الجمعية العامة لبلمـ المتحدة رفع بعض
القيود المفروضة عمى االراضي الفمسطينية وخصوصا في مجاؿ تراخيص العمؿ وذلؾ في اوج المفاوضات
المباشرة بيف اسرائيؿ والفمسطينييف.
وقاؿ وزير الشؤوف االستراتيجية يوفاؿ شتاينيتز اف اسرائيؿ اصدرت خمسة االؼ رخصة تسمح لفمسطينييف
بالعمؿ في اسرائيؿ وسمحت باستيراد مواد بناء الى غزة .وأعمف أيضا اف اسرائيؿ سوؼ تمدد ساعات فتح
معبر جسر المنبي بيف الضفة الغربية واالردف .وقاؿ شتاينيتز لمصحافييف "لنا مصمحة في اف يكوف
االقتصاد الفمسطيني قويا وقاببل لمحياة ومزدىرا".
عمان2013/9/26 ،
الدستورّ ،
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أجمت استيالء مستوطنين عمى منزل فمسطيني بالخميل
 19وزير اإلسكان اإلسرائيمي :السمطات ّ
القدس المحتمة (-ا ؼ ب) :أعمف وزير اإلسكاف االسرائيمي اوري اريئيؿ أمس اف السمطات االسرائيمية قامت
بتأجيؿ استيبلء مستوطنيف عمى منزؿ فمسطيني وسط مدينة الخميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة ألسباب
قضائية.
واعمف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو بعد مقتؿ جندي اسرائيمي برصاص قناص فمسطيني في
الخميؿ األحد عف نيتو السماح لمستوطنيف باالستيبلء مرة جديدة عمى منزؿ قرب الحرـ االبراىيمي الذي
يعتبر مقدسا لممسمميف والييود-بعد اف قاـ الجيش االسرائيمي بطردىـ منو في نيساف (ابريؿ) العاـ
.2012وتقدـ  14فمسطينيا بالتماس الى المحكمة العميا االسرائيمية مؤكديف أنيـ مالكو المبنى.
واعترؼ ممثؿ الحكومة اماـ المحكمة اف اعبلف نية رئيس الوزراء لـ يكف لو طابع "رسمي" وباف
المستوطنيف لف يحصموا عمى المنزؿ بينما لـ يتـ حؿ وضعو القانوني.
وانتقد اريئيؿ العضو في بيت الحزب الييودي القومي المتطرؼ الذي يدعو لبلستيطاف في االراضي
الفمسطينية المحتمة ىذا القرار في حديث لبلذاعة العامة قائبل "ىنالؾ تخريب ممنيج مف قبؿ المسؤوليف" في
اشارة الى و ازرة العدؿ .واضاؼ "ولكف عاجبل أـ وجبل ،سيتـ االنتقاؿ الى ىذا المنزؿ وومؿ أف يكوف كؿ مف
رئيس الوزراء ووزير الدفاع (موشيو يعالوف) اكثر حزما في المستقبؿ".
عمان2013/9/26 ،
الغدّ ،
 20حنين زعبي :مواجية سياسات التمييز العنصري تكمن في المينية والكفاءة والتخطيط الحكيم
ع ػ48ػرب -ربيع عيد :عقدت القائمة األىمية والنائبة حنيف زعبي ،مساء أمس ،األربعاء ،في فندؽ الغاردينيا
في الناصرة ،مؤتم ار صحفيا عرضت مف خبللو البرنامج االنتخابي لمحممة االنتخابية لبمدية الناصرة والذي
شمؿ خمسة محاور أساسية بشكؿ مفصؿ.
وفي كممتيا أماـ الجميور ،قالت النائبة حنيف زعبي إف ىذا المؤتمر اليوـ جاء الستعراض البرنامج
االنتخابي الذي عمى أساسو تخوض االنتخاباتَ ،ع ِم َؿ عميو العشرات مف المينييف والمختصيف الذيف
يؤمنوف بمكانة الناصرة كمدينة عربية وعالمية ويؤمنوف بالتغيير "ألف مدينة الناصرة تستحؽ ،وألننا نحب
مدينة الناصرة ونعرؼ مشاكميا وىموـ أىميا وأزقتيا وأحياءىا وال نخاؼ أف نحمؿ ىموميا" كما قالت زعبي.
وأشارت زعبي إلى أف قوى الماضي ال تستطيع التغيير ،فالماضي ال يمكنو أف يكوف شريكا عمى ما يحتج
عميو الناس ،مشددة عمى أف الخطة المطروحة ستنقؿ الناصرة إلى نقطة جديدة ،والى مكانيا الطبيعي
كعاصمة لمفمسطينييف في الداخؿ وكمدينة عالمية تضع اإلنساف في المركز.
وأوضحت زعبي أف مواجية سياسات التمييز العنصري تكمف في المينية والكفاءة والتخطيط الحكيـ ،واجبار
الحكومة عمى تبني المشاريع التي تطرحيا بمدية الناصرة ،وفي حاؿ لـ توافؽ فستجد أىالي الناصرة
يخوضوف نضاال شعبيا الجبارىا عمى الموافقة.
عرب 2013/9/26 ،48
" 21إسرائيل" :إدانة روحاني لجرائم النازيين غير كافية
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القدس  -ا ؼ ب :رأى عدد مف اعضاء الحكومة االسرائيمية أف ادانة الرئيس االيراني حسف روحاني
"لجرائـ النازييف بحؽ الييود" ليست كافية وطالبوه بادانة مسؤولي ببلده الذيف ينكروف وقوع المحرقة.
وقاؿ وزير الشؤوف االستراتيجية واالستخبارات لبلذاعة العامة يوفاؿ شتاينتز "صحيح انو لـ ينكر المحرقة
ولكنو لـ يدف اولئؾ الذيف ينكرونيا مثؿ سمفو او مسؤوليف ايرانييف اخريف".
ومف ج يتو ،قاؿ نائب وزير الخارجية زئيؼ الكيف الذاعة الجيش االسرائيمي "الى ايف وصؿ االمر؟ ىؿ
يكفي االعتراؼ بالمحرقة فحسب لتصبح رجبلً متنو اًر ومثقفاً وايجابياً بينما ال يزاؿ القادة الروحييف االيرانييف
الذيف انكروا المحرقة في مكانيـ".
الحياة ،لندن2013/9/26 ،
 22مبعوث أمني إسرائيمي يبحث في القاىرة الوضع في سيناء
القاىرة ػ األخبار :أجرى مبعوث أمني إسرائيمي زيارة قصيرة لمصر لساعات ،بيدؼ بحث الوضع في سيناء
في ضوء الحممة التي يشنيا الجيش المصري.
ونقمت وكالة األناضوؿ عف مصادر أمنية في مطار القاىرة قوليا إف المبعوث الذي لـ يكشؼ عف ىويتو
غادر العاصمة المصرية في ساعة متأخرة مف مساء أوؿ مف أمس .وأوضحت أف الزيارة تناولت تبادؿ
المعمومات بيف الجانبيف ،فضبلً عف التنسيؽ لتأميف الحدود الشرقية لسيناء ومواجية عمميات التسمؿ
والتيريب التي تحصؿ في تمؾ المنطقة.
االخبار ،بيروت2013/9/26 ،
 23قمب إسرائيمي من ربط أوباما بين المنشات النووية في إيران وتسوية الصراع مع الفمسطينيين
حممي موسى :أثارت دورة الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة عموماً ،وخطابا الرئيس األميركي باراؾ أوباما
واإليراني حسف روحاني بشكؿ خاص ،مخاوؼ وانتقادات شديدة في إسرائيؿ.
وتقريباً ،كانت الجممة المفتاح في الخوؼ اإلسرائيمي تمؾ التي تفوه بيا الرئيس األميركي أماـ الجمعية
العمومية لؤلمـ المتحدة وقاؿ فييا أف «الموضوعيف المذيف سيركز عمييما الجيد الديبموماسي األميركي قريباً
ىما إيراف ومشروعيا النووي والنزاع اإلسرائيمي ػ الفمسطيني».
واعتبر المراسؿ السياسي لصحيفة «ىآرتس» باراؾ رابيد أف أوباما لـ يضع بذلؾ المسألتيف اإليرانية
والفمسطينية عمى رأس سمـ أولويات سياستو الخارجية ،وانما ربط بينيما أيضا .وقد وجو أوباما رسالة إلى
اذف نتنياىو مفادىا أف حؿ المسألة األولى مرىوف بحؿ المسألة الثانية .وأضاؼ أف ىذه ىي الرزمة التي
سعى أوباما إلى التوصؿ إلييا منذ توليو منصبو نياية العاـ .2008
وبانت الخيبة اإلسرائيمية في عناويف الصحؼ وتعميقات كبار الكتاب فييا .وأشارت «معاريؼ» إلى أنو برغـ
«تقدير» نتنياىو عمنا لخطاب أوباما ،إال «أنو والمقربيف منو يطمقوف موسيقى مغايرة في الغرؼ المغمقة».
وبحسب الصحيفة فإف «نتنياىو قرر اال ينتقد اوباما وبالتأكيد ليس قبؿ المقاء معو في واشنطف االسبوع
المقبؿ .وال يعتزـ رئيس الوزراء عزؿ اسرائيؿ وعزؿ نفسو مف خبلؿ انتقاد مباشر لمرئيس االميركي مثمما
درج قبؿ نحو سنتيف في رد منفمت العقاؿ عمى خطاب اوباما عف المسيرة السممية».
وشددت الصحيفة عمى أف «أجزاء واسعة» مف خطاب أوباما «أزعجت اآلذاف اإلسرائيمية» وبينيا الخطاب
التصالحي مع طيراف وابداء انعداـ الرغبة في المجوء إلى الحؿ العسكري ،واحتراـ حؽ إيراف في استخداـ
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النووي ألغراض سممية ،والربط بيف النووي اإليراني والتسوية مع الفمسطينييف ،وأيضا بيف وجود الدولة
الييودية وقياـ الدولة الفمسطينية.
وبدأت صحيفة «اسرائيؿ اليوـ» المقربة مف حكومة نتنياىو الحممة ضد أوباما .وكتب الخبير في الشؤوف
األميركية البروفيسور ابراىاـ بف تسفي تحت عنواف «أوباما يرفع الراية البيضاء» أف خطاب أوباما أماـ
الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة كاف مميو ار بشارة تسميـ الواليات المتحدة «بيبوطيا مف قمرة القيادة العالمية
المنفردة» .فقد أطمؽ أوباما ،بحسب رأيو ،رسالة واضحة تفيد بأف «القوة العظمى االميركية لـ تعد قادرة عمى
أف تحمؿ وحدىا عبء المسؤولية عف النظاـ الدولي ،وأف طموحيا كمو ىو الى أف تعمؿ مع المجتمع
الدولي في شراكة مع االعتماد عمى وسائؿ ديبموماسية».
وكتب رئيس معيد االستراتيجيا الصييونية يوعاز ىيندؿ في «يديعوت» أف الواليات المتحدة باتت «قوة
عظمى محدودة الضماف ،فيي مستعدة لمتدخؿ محدود الضماف ،ولممساعدة محدودة الضماف ،وليس بوسع
تعميمات الخطاب األميركي تغيير االنطباع الناجـ عف حؿ المسألة السورية .الواليات المتحدة تنطوي عمى
نفسيا .ال أخيار وال أشرار ،فقط تصريحات طيبة وتصريحات شريرة» .وفي نظره ،فإف «أوباما العاـ 2013
بات راشداً :كمماتو كبيرة ،نواياه صغيرة ،وفحوى خطابو أنو ال يريد التورط في حروب اآلخريف».
السفير ،بيروت2013/9/26 ،
 24االحتالل يستبيح باحات المسجد األقصى والمرابطون يتصدون لقطعان المستوطنين
القدس المحتمة – وكاالت  -برىوـ جرايسي :شنت قوات االحتبلؿ اإلسػرائيمي صػباح أمػس األربعػاء ،اعتػداء
وحشػػيا عمػى مئػػات المصػػميف الم ػرابطيف فػػي باحػػات المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ ،فػػي محاولػػة لكسػػر الصػػمود،
وفسح المجاؿ أماـ المستوطنيف لتدنيس الحرـ القدسي الشريؼ.
واقتحمت قوات االحتبلؿ وعناصر مف الوحدات المستعربة بشكؿ ُمباغت المسجد األقصى المبػارؾ مػف جيػة
باب المغاربة.
واندفع المصػموف إلػى الجػامع القبمػي المسػقوؼ وأغمقػوا بواباتػو ،وتصػدوا لممسػتوطنيف الػذيف اقتحمػوه مػف بػاب
المغاربة بيتافات التيميؿ والتكبير ،مػا أجبػر شػرطة االحػتبلؿ عمػى إخػراجيـ مػف بػاب السمسػمة قبػؿ أف تقػتحـ
قوة كبيرة مدججة بالسبلح المكاف.
وانتشرت قوات االحتبلؿ لساعات طويمػة فػي باحػات المسػجد ،وفرضػت حصػا ار مشػددا عمػى المصػميف داخػؿ
الجامع القبمي ،أعقبو إطبلؽ قنابؿ الغػاز السػاـ المسػيؿ لمػدموع مػف نوافػذه ،األمػر الػذي أوقػع حػاالت اختنػاؽ
في صفوؼ عشرات المصميف.
وبينمػػا كػػاف العش ػرات مػػف المصػػميف بسػػاحات األقصػػى ،منشػػغميف بػػدروس الػػوعظ واإلرشػػاد ،اعتػػدت عمػػييـ
بالض ػرب المبػػرح بػػالي اروات وألقػػت باتجػػاىيـ القنابػػؿ الصػػوتية ،وحاصػػرت العش ػرات مػػنيـ فػػي المسػػجد القبمػػي
وأغمقػػت بواباتػػو بالسبلسػػؿ الحديديػػة ،فػػي حػػيف أبعػػدت عػػددا وخػػر إلػػى سػػاحة مسػػجد قبػػة الصػػخرة ،وأصػػيب
خبلؿ ذلؾ عدد مف المرابطيف برضوض وجروح.
وبعد ذلؾ اقتحـ المسجد األقصى قطعاف المستوطنيف مف باب المغاربة ،وأمنػت ليػـ قػوات االحػتبلؿ الطريػؽ
باتجاه باب السمسمة ،دوف القياـ بجػولتيـ االعتياديػة .وقامػت القػوات بػرش المحاصػريف بالمسػجد القبمػي بغػاز
الفمفؿ ،وسجمت عدد مف اإلصابات ،لكنيا لـ تسمح بدخوؿ اإلسعاؼ إلييـ.
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وكػػاف عشػرات المػواطنيف مػػف مدينػػة القػػدس ومنػػاطؽ  24قػػد اعتكفػوا فػػي المسػػجد لميمػػة الثانيػػة عمػػى التػوالي،
لمتصػػدي لعصػػابات المسػػتوطنيف التػػي أعمنػػت نيتيػػا اقتحػػاـ األقصػػى صػػباح أمػػس ،واقامػػة شػػعائر وطقػػوس
تممودية في باحاتو ،بمناسبة اليوـ األخير لعيد "العرش الييودي".
الغد ،عمان2023/9/26 ،
" 25األورومتوسطي" %33 :من منازل المقدسيين يتيددىا اليدم
جنيػػؼ :أكػػد المرصػػد األورومتوسػػطي لحقػػوؽ اإلنسػػاف أف نحػػو  %33مػػف منػػازؿ المقدسػػييف المكتظػػة تػػرزح
تحت خطر اليدـ بدواعي عدـ اكتماؿ إجراءات الترخيص.
وشدد المرصد في تقرير لو الخمػيس أف السػمطات اإلسػرائيمية تواصػؿ حربيػا الديموغرافيػة عمػى الفمسػطينييف،
لتوسعيـ الطبيعي أقؿ مف  %23مف مساحة شرقي القدس ،األمر الذي خمؽ كارثة حقيقية.
الذيف تخصص ّ
وأشػػار إلػػى أف التغػػوؿ االسػػتيطاني وخػػذ باالتسػػاع دوف رادع ،حيػػث أقػ ةػرت المجنػػة الماليػػة فػػي بمديػػة االحػػتبلؿ
بالقػػدس دعم ػاً مالي ػاً شػػمؿ  2200وحػػدة اسػػتيطانية جديػػدة أواخػػر أغسػػطس الماضػػي ،كمػػا باشػػرت الج ارفػػات
حي الطور تمييداً لتشييد حديقة وطنية إسرائيمية.
اإلسرائيمية في الشير ذاتو عمميات اليدـ في ّ
أف أرقاـ األمـ المتحدة تكشؼ عف ارتفاع نسبة الفقر في القدس مف  %22عاـ  6002إلى  %14عاـ
وبيف ّ
 ،6026بسبب ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت سقؼ  ،%20إضافة إلى التمييز الصارخ فػي األجػور بػيف
العماؿ الفمسطينييف واإلسرائيمييف.
وكالة الصحافة الفمسطينية( ،صفا)2023/9/26 ،
" 26شاىد" :دعوات نقل مسؤولية الالجئين الفمسطينيين لغير األونروا "فخ خطير"
غػزة  -أحمػػد المصػػري :وصػػؼ مػػدير مؤسسػػة شػػاىد لحقػػوؽ اإلنسػػاف محمػػود الحنفػػي ،دعػػوات نقػػؿ مسػػؤولية
البلجئيف الفمسطينييف في سوريا ،وغيرىػا مػف البمػداف العربيػة ،مػف وكالػة غػوث وتشػغيؿ البلجئػيف "األونػروا"،
إلى المفوضية السامية لشؤوف البلجئيف بػ"فخ خطير".
مبينػا أف
وأكد الحنفي في حديث خاص بػ"فمسطيف" ،أف ىذه الخطوة تعني "اختزاؿ قضية البلجئيف وشطبيا"ً ،
التػػذرع بعػػدـ تقػػديـ األونػػروا لمخػػدمات وتقصػػيرىا تجػػاه البلجئػػيف ،ال يمكػػف استسػػاغتو كمبػػرر لنقػػؿ الممػػؼ إلػػى
المفوضية الدولية.
وكانػػت مجموعػػة مػػف الناشػػطيف الفمسػػطينييف قػػد نشػػرت عمػػى مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي والشػػبكة العنكبوتيػػة
دعػ ػوات طالب ػػت فيي ػػا بنق ػػؿ مم ػػؼ البلجئ ػػيف ف ػػي س ػػورية وكػ ػؿ دوؿ الش ػػتات ،إل ػػى المفوض ػػية الس ػػامية لش ػػؤوف
البلجئيف ،بسبب ما وصفوه "فشؿ األونروا في إغاثة البلجئيف في سوريا".
وأرجع الحنفي خطورة الخطوة ألسباب جوىرية في عمؿ الجيتػيف الػدوليتيف ،األولػى أف األونػروا مختصػة فػي
تشػػغيؿ واغاثػػة البلجئػػيف ،والعمػػؿ بخػػدمتيـ وحمػػايتيـ ،وفقًػػا لق ػرار  292الصػػادر عػػف الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ
المتحدة ،بينما المفوضية أكثر ما يمكف تقديمو ىو عنصر اإلغاثة.
وقاؿ" :إف ذلؾ يعني بوضوح نسؼ قرار عودة البلجئيف إلى بيوتيـ ،والتنازؿ عنو مف قبؿ البلجئيف أنفسػيـ،
ػير إلػى أف حػؽ العػودة حػؽ
وأف ىذا اليدؼ كػاف مػف أىػـ مسػاعي (إسػرائيؿ) والعديػد مػف الػدوؿ الغربيػة" ،مش ًا
جماعي مكفوؿ.
فمسطين أون الين2023/9/25 ،
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" 27العمل من أجل فمسطينيي سوريا" :حصار خانب عمى مخيم اليرموك لميوم  73عمى التوالي
ػار خانقًػػا عمػػى مخػػيـ اليرمػػوؾ لميػػوـ  13عمػػى
ال ت ػزاؿ ق ػوات نظػػاـ ال ػرئيس السػػوري بشػػار األسػػد تفػػرض حصػ ًا
التوالي ،ما أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية وحميب األطفاؿ والطحيف والمحروقػات منػو .وأكػدت "مجموعػة
العمؿ مف أجػؿ فمسػطينيي سػوريا" فػي بيػاف مكتػوب وصػؿ "فمسػطيف" نسػخة عنػو ،أف سػكاف المخػيـ يعيشػوف
أوضاعا معيشية وصحية سيئة بعدما بدؤوا يأكموف الخبز المصػنوع مػف العػدس والفػوؿ والبرغػؿ ،فػي حػيف ال
يزاؿ المخيـ يقبع في ظبلـ دامس بسبب استمرار انقطاع التيار الكيربائي عنو منذ عدة أشير.
مف جانػب وخػر ،ال يػزاؿ مخػيـ السػبينة يتعػرض لمقصػؼ وسػقوط القػذائؼ عمػى منػاطؽ متفرقػة منػو ،أمػا مػف
الجانػػب المعاشػػي مػػا ي ػزاؿ الجػػيش النظػػامي يفػػرض حصػػا ار خانقػػا عمػػى المخػػيـ مػػا تسػػبب بػػنقص حػػاد فػػي
الخضار والمواد الغذائية والمحروقات والطحيف فيو ،وأدى إلى نزوح معظـ سكانو عنو بسبب انعداـ مقومػات
الحياة فيو ،ىذا إضافة الستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو لفترات زمنية طويمة.
أما مخيـ النيرب ،فأفػادت المجموعػة بتوقػؼ المخػابز العامػة عػف العمػؿ ممػا أجبػر األىػالي لشػراء الخبػز مػف
المخابز الخاصة حيث وصؿ سعر ربطة الخبز الواحدة حوالي  600ليرة سورية في وقت يعاني األىػالي فيػو
مف ضعؼ الماء في المخيـ إضافة إلى استمرار انقطاع الكيرباء منذ أكثر مف عاـ.
كما يعاني سكاف مخيـ العائديف بحماة مف تدىور األوضاع المعيشػية بشػكؿ كبيػر ،إضػافة إلػى تفػاقـ أزمػات
الكيرباء والمحروقات والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكؿ كبير ،ومػا يزيػد مػف صػعوبة الوضػع ارتفػاع
معدؿ البطالة وتوقؼ معظـ السكاف عف العمؿ بسبب الصراع الدائر في سورية.
فمسطين أون الين2023/9/25 ،

 28قراقع :حقوب األسرى مكفولة بالقانون والحكومة تسعى لتوفير الحماية ليم
راـ اهلل :قػاؿ وزيػػر شػػؤوف األسػػرى والمحػرريف عيسػػى ق ارقػػع أف حقػػوؽ األسػرى داخػػؿ وخػػارج السػػجوف مكفولػػة
بالقانوف واألنظمة والموائح التي تـ إعدادىا عمى مدار السنوات السابقة وبجيد مف و ازرة األسرى والتعاوف مػع
سائر المؤسسات وبدعـ مف الحكومة والرئيس أبو مازف.
وقػػاؿ ق ارقػػع نحػػف فػػي الحكومػػة وو ازرة األسػػرى ال نميػػز بػػيف أسػػير ووخػػر ميمػػا كػػاف انتمػػاؤه السياسػػي ،فجميػػع
أسرانا جسـ واحد ونحف مسؤولوف عنيـ سياسيا واجتماعيا وقانونيا وال يجوز بػأي شػكؿ مػف االشػكاؿ التفريػؽ
بيف أسير ووخر.
جػػاءت تصػريحات ق ارقػػع خػػبلؿ تقديمػػو العػزاء لعائمػػة االسػػير كفػػاح حطػػاب الػػذي تػػوفي شػػقيقو وعائمػػة األسػػير
رأفت ناصيؼ الذي توفي شقيقو واألسيرة المحررة شفاء القدسي التي توفيت والدتيا في محافظة طولكرـ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2023/9/26 ،
 29أسرى "عوفر" و"النقب" يطالبون االحتالل بوقف سياسة االعتقال اإلداري
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راـ اهلل :وجػػو األسػػرى اإلداريػػوف فػػي سػػجف "عػػوفر" و"النقػػب" رسػػالة إلػػى مػػا يسػػمى قائػػد جػػيش االحػػتبلؿ فػػي
المنطقة وذلؾ لوضع حد لسياسة االعتقاؿ اإلداري ،وأوضح األسرى خبلؿ زيارة قػاـ بيػا محػامو النػادي أنيػـ
طػػالبوا بإيقػػاؼ مػػا تقػػوـ بػػو ق ػوات االحػػتبلؿ مػػف اعتقػػاؿ إداري وذلػػؾ قبػػؿ البػػدء باتخػػاذ خط ػوات احتجاجيػػة،
مػػذكريف سػػمطات السػػجوف بضػػرورة تنفيػػذ االتفػػاؽ الػػذي جػػرى بشػػأف المعتقمػػيف اإلداريػػيف إبػػاف اإلضػراب الػػذي
خاضو األسرى فػي نيسػاف العػاـ الماضػي والػذي قضػى بضػرورة تغييػر سياسػة ونيػج إسػرائيؿ فػي ىػذا الشػأف
وضرورة إعادة النظر فييا.
وأشػػار األسػػرى اإلداريػػوف إلػػى أف خطػوات تصػػعيدية سيشػػرعوف بتنفيػػذىا وذلػػؾ وفقػػا لبرنػػامج سػػيعمف عنػػو فػػي
حينو وذلؾ بعد رد مصمحة سجوف االحتبلؿ عمى مطالبيـ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2023/9/26 ،
 30أسرى فتح في سجن جمبوع يضربون عن الطعام
أعمػػف أسػػرى حركػػة فػػتح فػػي قسػػـ رقػػـ " ،"2فػػي سػػجف "جمبػػوع" إضػرابيـ عػػف الطعػػاـ ابتػػداء مػػف يػػوـ األربعػػاء
وحتى يوـ األحد القادـ.
وأوضػح بيػاف لنػادي األسػير ،أف اإلضػراب جػاء عمػى خمفيػة "قيػاـ إدارة السػػجف بػإغبلؽ القسػـ دوف إبػداء أيػػة
أسباب" .وأضاؼ البياف ،أف "حػوا ار جػرى بػيف األسػرى واإلدارة ،إال أف ذلػؾ لػـ ُيجػد نفعػا وأصػرت عمػى إبقػاء
القسـ مغمقا ،ما أرغميـ عمى الشروع بخطوات احتجاجية" .
فمسطين أون الين2023/9/25 ،
" 32اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس" تدعو لحماية المسجد األقصى
القدس المحتمة – قنا :نوىت الييئة اإلسبلمية المسيحية لنصرة القػدس والمقدسػات فػي فمسػطيف مجػددا بربػاط
المئات مف المصميف في ساحات المسػجد األقصػى المبػارؾ واحبػاطيـ دعػوات جماعػات ييوديػة متطرفػة إلػى
اقتحامو خبلؿ احتفاالت ما يسمى عيد العرش لدى الييود.
ودعت في بياف صحفي ليا مساء اليػوـ كػؿ مػف يسػتطيع الوصػوؿ إلػى المسػجد األقصػى إلػى الربػاط داخمػو
والتصدي العتداءات المتطرفيف واقتحاماتيـ اليومية الرامية إلى تيويد المسجد واالستيبلء عميو.
وفي السياؽ نبيت الييئة الى دعوات منظمات ييودية تطمؽ عمى نفسيا "المكتب المشترؾ لجماعات الييكؿ"
لمسيرة في شوارع سمواف جنوب المسجد المبارؾ حتى تصؿ إلى البمدة القديمة خاصة قػرب المسػجد األقصػى
لتأدية شعائر ما يسمى "مذبح الييكؿ " واالعتصاـ قبالة أحد أبواب المسجد األقصى.
الشرب ،الدوحة2023/9/26 ،
 32لميوم الثالث عمى التوالي إصابات في مواجيات بين االحتالل وفمسطينيين جنوبي الضفة
الخميؿ ػ قيس أبو سمرة :اندلعت األربعاء مواجيات بيف قوات عسكرية إسرائيمية وشباب’فمسطينييف في مدينة
الخميؿ ،جنوبي الضفة الغربية ،لميوـ الثالث عمى التوالي ،بحسب شيود عياف.
وقاؿ الشيود لوكالة األناضوؿ لؤلنباء إف ‘الجيش اإلسرائيمي فتش عددا مف منازؿ المواطنيف في عدة أحيػاء
بالمدينة’،مما أدى إلى اندالع مواجيات مع شباب’فمسطينييف’اسػتخدـ خػبلؿ الجػيش اإلسػرائيمي قنابػؿ الغػاز
المسيؿ لمدموع والرصاص المطاطي والحي’.
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وأض ػػاؼ الش ػػيود أف نح ػػو  22ش ػػابا فمس ػػطينيا أص ػػيبوا باالختن ػػاؽ جػ ػراء استنش ػػاقيـ لمغ ػػاز وتم ػػت مع ػػالجتيـ
ميدانيا.
ويقوـ الجيش اإلسرائيمي بعمميات بحث عف مشتبييف بقتؿ جندي إسرائيمي قرب الحرـ اإلبراىيمي’في الخميؿ
يوـ األحد الماضي.
واندلعت مواجيات أخػرى قػرب مخػيـ عايػدة لبلجئػيف جنػوبي بيػت لحػـ (جنػوبي الضػفة الغربيػة) ،حيػث رشػؽ
شػػباب فمسػػطينيوف نقطػػة عسػػكرية لمجػػيش اإلس ػرائيمي بالحجػػارة والعب ػوات الحارقػػة ،بحسػػب شػػيود عيػػاف .مػػف
جانبػػو ،جػػدد ‘ائػػتبلؼ شػػباب االنتفاضػػة’ دعوتػػو لممػواطنيف الفمسػػطينييف لممشػػاركة فػػي تظػػاىرات يػػوـ الجمعػػة
القادـ ،تحت شعار ‘جمعة الغضب لنصرة القدس والمقدسات في الذكرى الثالثة عشرة النتفاضة األقصى’.
القدس العربي ،لندن2023/9/26 ،
 33لبنان :فمسطينيو "البارد" يعتصمون ضد األونروا احتجاجا عمى وقف برنامج الطوارئ
عكار :نفذ عدد كبير مف الشباف في مخيـ نير البػارد إضػرابا شػامبل تخممػو إقفػاؿ لممحػبلت التجاريػة والعيػادة
والمػػدارس وعمػػدوا إلػػى حػػرؽ اإلطػػارات فػػي الشػػارع الرئيسػػي لممخػػيـ ،احتجاجػػا عمػػى إج ػراءات المػػدير العػػاـ
األونروا وف ديسمور بوقؼ برنامج الطوارئ.
وقػػد عقػػدت الفصػػائؿ والمجػػاف فػػي المخػػيـ اجتماعػػا طارئػػا لمناقشػػة مػػا يحصػػؿ عمػػى األرض والتخفيػػؼ مػػف
االحتقاف الشعبي الحاصؿ .وقرر المجتمعوف:
أوالً ،تحميؿ وف ديسمور شخصيا المسؤولية الكاممة عف كؿ االنعكاسات الكارثيػة والخطيػرة عمػى أبنػاء شػعبنا
استشفائيا وتربويا واغاثيا.
ثانيػاً ،تؤكػد الفصػػائؿ والمجػاف الشػعبية اسػػتمرار وتصػعيد التحركػات السػػممية والحضػارية فػي مخػػيـ نيػر البػػارد
وفي خيمة االعتصاـ في بيروت وفي عموـ لبناف.
ثالث ػاً ،شػػددت الفصػػائؿ عمػػى ق ار ارىػػا فػػي اسػػتمرار "اغػػبلؽ مؤسسػػات األونػػروا بمػػا ال يتعػػارض مػػع حػػؽ أبنػػاء
شعبنا في تمقي االستشفاء والتعميـ وغيرىا.
رابعاً :تديف الفصائؿ والمجاف الشعبية االعتداء عمى المقرات والمؤسسات الوطنية واالجتماعية في مخيـ نيػر
البارد ألف ىذا السموؾ المرفػوض ال يخػدـ سػوى اجػراءات االونػروا وسياسػاتيا البلإنسػانية وىػو لػيس مػف شػيـ
وعادات شعبنا ويضعؼ ويمزؽ وحدة الصؼ.
المستقبل ،بيروت2023/9/26 ،
" 34ىاكرز" فمسطيني يتوعد االحتالل بانتفاضة الكترونية ومفاجئات في ذكرى انتفاضة "األقصى"
غزة :دعا “ىاكرز” فمسطيني ،أمس ،إلى ما أطمؽ عمييا “انتفاضة األقصى اإللكترونية” يػوـ السػبت المقبػؿ،
تزامناً مع الذكرى السنوية اؿ 23النتفاضة األقصى التي اندلعت في  64سبتمبر/أيموؿ .6000
وقالػت مجموعػة فمسػػطينية باسػـ “كتيبػة غػزة اإللكترونيػة” فػي تسػػجيؿ مصػور بثتػو عمػػى موقػع “يوتيػػوب” ،إف
“اليػ ػػاكرز فػ ػػي العػ ػػالـ العربػ ػػي واإلسػ ػػبلمي مػ ػػدعو لممشػ ػػاركة فػ ػػي ىػ ػػذا اليػ ػػوـ الخت ػ ػراؽ المواقػ ػػع والصػ ػػفحات
“اإلسرائيمية” ،وذلؾ انتقاماً لدماء الشيداء واحياء لروح الثورة”.
وتوع ػ ػػدت “كتيب ػ ػػة غػ ػ ػزة اإللكتروني ػ ػػة” بم ػ ػػا وص ػ ػػفتيا ب”مفاج ػ ػػآت”“ ،تجع ػ ػػؿ ى ػ ػػذا الي ػ ػػوـ أس ػ ػػود عم ػ ػػى الكي ػ ػػاف
“اإلسرائيمي”” ،موضحةً أنيا ستوثؽ كؿ عمميات اختراقيا لممواقع “اإلسرائيمية” بالفيديو والصور.
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الخميج ،الشارقة2023/9/26 ،
 35القدس العربي :منع إطالب األسماء المركبة عمى المواليد بغزة ..واسم محمد يحتل الصدارة
راـ اهلل ػ وليد عوض :نجحت و ازرة الداخمية في قطاع غزة خبلؿ الشيور الماضػية فػي ثنػي بعػض المػواطنيف
عف إطبلؽ أسماء مركبة عمى مواليدىـ الجدد ،وفؽ ما عممت ‘القدس العربي’ األربعاء.
وحس ػػب مص ػػادر ف ػػي و ازرة الداخمي ػػة بالقط ػػاع ف ػػإف اإلدارة العام ػػة لؤلحػ ػواؿ المدني ػػة ب ػػالو ازرة نجحػ ػت ف ػػي من ػػع
م ػواطنيف أرادوا اف يطمق ػوا أسػػماء مركبػػة عمػػى مواليػػدىـ مثػػؿ أسػػماء :فتحػػي الشػػقاقي وعبػػد العزيػػز الرنتيسػػي
وياسر عرفات...
وفي ظػؿ وجػود قػرار غيػر مكتػوب فػي و ازرة الداخميػة بغػزة بمنػع األسػماء المركبػة وخاصػة تمػؾ األسػماء التػي
تحمػؿ بعػدا سياسػػيا ،بػات اسػػـ محمػد مػػف أكثػر األسػماء اسػتخداما فػي غػزة فػي حػػيف بػات عػػدد الػذكور يفػػوؽ
عدد اإلناث بالقطاع.
وأوضحت اإلحصاءات الصػادرة عػف اإلدارة العامػة لؤلحػواؿ المدنيػة فػي و ازرة الداخميػة بغػزة أف اسػـ ‘محمػد’
ىو االسـ األكثر شيوعاً ،واف أكثر مف  % 23مف الرجاؿ فػي القطػاع اسػميـ محمػد عمػى اسػـ نبػي اإلسػبلـ
وسػؼ ،فيمػا كانػت األسػماء األكثػر شػيوعا فػي صػفوؼ
محمد صمى اهلل عميو وسمـ ،وتػبل ىػذا االسػـ أحمػد ُ
وي ُ
اإلناث ىي ‘شيد ،والء ،إسبلـ ،ومريـ’.
وكاف رياض الزيتونية مدير عاـ اإلدارة العامة لؤلحواؿ المدنيػة صػرح مػؤخ ار بػاف عػدد سػكاف قطػاع غػزة بمػغ
أكثر مف مميوف و 430ألؼ نسمة ،مف بينيـ  % 22ذكور  ،و % 29إناث ،موضحاً أف زيادة نسبة الذكور
عف االناث تكررت خبلؿ السنوات ال ػ  22األخيػرة حيػث يزيػد عػدد الػذكور عػف االنػاث سػنوياً مػا بػيف 6000
إلى  3000مولود.
القدس العربي ،لندن2023/9/26 ،
 36البنك الدولي يشيد بأداء سمطة النقد الفمسطينية رغم األزمة االقتصادية
راـ اهلل – محم ػػد خبيص ػػة :أش ػػاد البن ػػؾ ال ػػدولي ف ػػي تقريػ ػره لم ػػؤتمر ال ػػدوؿ المانح ػػة ،وتحدي ػػداً لمجن ػػة تنس ػػيؽ
مساعدات الدوؿ المانحة المنعقد في نيويورؾ أمس األربعاء ،بدور سػمطة النقػد الفمسػطينية (المؤسسػة القائمػة
بأعماؿ البنؾ المركزي) المستمر بضبط الجياز المصرفي الفمسطيني بفاعمية عالية.
وأشػػاد التقريػػر بقػػوة الجيػػاز المص ػرفي الفمسػػطيني ،وأثنػػى عمػػى صػػدور قػػانوف المؤسسػػة الفمسػػطينية لضػػماف
الودائع الذي تـ إق ارره مؤخ اًر مف قبؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس.
وأكد التقرير أف ىذه المؤسسة ستساىـ بتعزيز ثقة الجميور بالجياز المصرفي ،كما ستشجع عمى المزيد مػف
االدخػػار واإليػػداع بيػػذا الجيػػاز ،ممػػا سيسػػاىـ بتعزيػػز سػػبلمة الجيػػاز المص ػرفي ككػػؿ ،حيػػث سػػيغطي ىػػذا
القانوف  % 93مف المودعيف في مصارؼ الضفة الغربية وغزة.
وحققت المصارؼ العاممة في فمسطيف أرباحاً جيدة خبلؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري ،مقارنػة بػالظروؼ
االقتصػػادية التػػي يعيشػػيا االقتصػػاد الفمسػػطيني ،بحسػػب مػػدير دائ ػرة الرقابػػة عمػػى المصػػارؼ فػػي سػػمطة النقػػد
الفمسطينية رياض أبو شحادة.
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وارتفعػػت ودائػػع العمػػبلء خػػبلؿ النصػػؼ األوؿ مػػف العػػاـ الجػػاري بقيمػػة وصػػمت إلػػى نحػػو  220مميػػوف دوالر،
لتصػػؿ إلػػى نحػػو  1622مميػػار دوالر ،بينمػػا ارتفػػع إجمػالي التسػػييبلت ليصػػؿ إلػػى ق اربػػة  3مميػػار دوالر نيايػػة
يونيو/حزيراف الماضي.
ونمػػت األصػػوؿ بنسػػبة  % 22حتػػى شػػير حزي ػراف  ،6023بينمػػا بمػػغ نمػػو دخػػؿ القطػػاع المص ػرفي % 66
بالمقارنة مع نفس الفترة مف العاـ الماضي.
كم ػػا ارتف ػػع مع ػػدؿ التس ػػييبلت عم ػػى الودائ ػػع لمقط ػػاع الخ ػػاص م ػػف  % 30أواخ ػػر ع ػػاـ  6020إل ػػى % 22
بمنتصؼ عاـ .6023
‘مف جيػة أخػرى ،وبسػياؽ منفصػؿ ،قػاؿ فيميػب دي فػونتيف فيػؼ ،نائػب رئػيس بنػؾ االسػتثمار األوروبػي ،إف
فاعمية ودور سمطة النقد الرقابي وحفاظيا عمى االستقرار المالي في فمسطيف قػد شػجع مػؤخ اًر بنػؾ االسػتثمار
االوروبي ومجموعػة مػف شػركات التمويػؿ الفرنسػية عمػى االسػتثمار والمسػاىمة بتأسػيس شػركة أكػاد لئلقػراض
في فمسطيف برأسماؿ  2مميوف دوالر.
القدس العربي ،لندن2023/9/26 ،
 37تقرير :تراجع العمالة الفمسطينية في "إسرائيل" بنسبة  % 80منذ اتفاب أوسمو
راـ اهلل  -محمػػد عبػػد اهلل :ت ارجػػع حػػاد فػػي عػػدد العػػامميف داخػػؿ إس ػرائيؿ بعػػد توقيػػع اتفاقيػػة أوسػػمو ،أظيرتيػػا
مخرجػػات ورشػػة عمػػؿ صػػادرة عػػف معيػػد األبحػػاث والسياسػػات االقتصػػادية أمػػس االثنػػيف ،والتػػي بمغػػت حتػػى
نياية عاـ  2996نحو نصؼ مميوف عامؿ ،إلى أقؿ مف  90ألفاً مع نياية النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري.
وكشػػفت الورشػػة التػػي جػػاءت بعن ػواف (االقتصػػاد الفمسػػطيني بعػػد  60عام ػاً عمػػى أوسػػمو) أف أكثػػر مػػف 200
مميػػوف دوالر أمريكػػي كانػػت تػػدخؿ إلػػى السػػوؽ الفمسػػطينية سػػنوياً ،والتػػي تشػػكؿ مػػداخيؿ العػػامميف فػػي السػػوؽ
اإلسرائيمية ونذاؾ ،لتنخفض إلى أقؿ مف  200مميوف عاـ .6026
وقػػاؿ رجػػؿ األعمػػاؿ الفمسػػطيني محمػػد نػػافز الحرب ػػاوي ،خ ػبلؿ ورقػػة لػػو أف نحػػو %10مػػف العػػامميف داخ ػػؿ
إسرائيؿ قبؿ أوسمو ،كانوا يعمموف بشكؿ منظـ مف خبلؿ مكاتب العمؿ اإلسرائيمية ،والباقي بشكؿ غير منظـ
(أي تيريب).
ويبمػػغ عػػدد العػػاطميف عػػف العمػػؿ فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية نحػػو  300ألػػؼ عاطػػؿ ،غػػالبيتيـ مػػف خريجػػي
الجامعات ،فيما بمغ عدد الوظائؼ المعمنة في وسائؿ اإلعبلـ منذ مطمع العاـ الحػالي وحتػى نيايػة أغسػطس
وب الماضي نحو  2200وظيفة.
يذكر أف إسػرائيؿ سػمحت نيايػة األسػبوع الماضػي بمػنح  2000تصػريح عمػؿ لمفمسػطينييف ،فيمػا أشػار وزيػر
الشؤوف االستراتيجية يوفاؿ شتاينتس مؤخ اًر عف عزـ حكومتو منح  2000والؼ أخرى ،كبادرة حسف نية مػف
إسرائيؿ تجاه الفمسطينييف ،والتي تأتي ضمف رزمة تسييبلت أعمنت عنيا نياية األسبوع الماضي.
القدس ،القدس2023/9/25 ،
 38مصنع فمسطيني ينتج سمادا طبيعيا من نخيل أريحا
أريحػػا – رويتػػرز :تفػػتح أشػػجار النخيػػؿ ،التػػي تتخػػذىا مدينػػة أريحػػا الفمسػػطينية شػػعا ار ليػػا ،مجػػاال جديػػدا فػػي
صػػناعة األسػػمدة العضػػوية .فحاليػػا تعمػػؿ شػػركة فمسػػطينية ،حصػػمت عمػػى تمويػػؿ مػػف اليابػػاف ،عمػػى تحويػػؿ
سعؼ النخيؿ الجاؼ إلى سماد عضوي وتبيعو بديبل لممخصبات الكيماوية.
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وتستخدـ الشركة والت لصحف السعؼ الجاؼ والمخمفات الزراعية األخرى وتعبئة المنتج في أجولة.
وقػػاؿ المينػػدس نضػػاؿ جػػودة مسػػؤوؿ الجػػودة فػػي الشػػركة ‘األولػػى فػػي فمسػػطيف الػػذي تعمػػؿ عمػػى موضػػوع
الكومبوست (السماد العضوي) بأحسف وجو أو بالشكؿ المناسب .ونحف بضاعتنا تنافس البضاعة اإلسرائيمية
فعميا .شركتنا أصبح ليا ستة شيور منطمقة بموضوع إنتاج وتسويؽ.
وقدمت الحكومة اليابانية منحة قدرىا مميوف دوالر لمشركة الفمسطينية الجديدة التي يعمؿ فييا  22شخصا.
القدس العربي ،لندن2023/9/26 ،
 39مركز الميزان :حصار غزة يمنع عالج ألف مريض في مستشفيات مصر
السبيؿ :قاؿ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف إف الحصار المفروض عمى قطاع غزة يحػرـ مػا يزيػد عػف 2000
مف الحاالت المرضية الحرجة مف الوصوؿ إلى المستشفيات المصرية المتخصصة شيرًيا.
وأضاؼ بياف لممركز األربعػاء أف الحصػار واإلغػبلؽ ُيعػرض والؼ العػالقيف لخطػر فقػداف أعمػاليـ واقامػاتيـ
في البمداف التي يقيموف فييا والطبلب مف فصوؿ دراسية وضياع منحيـ وتسجيميـ في الجامعات.
وأشػػار البيػػاف إلػػى أف تصػػاعد الحصػػار تسػػبب فػػي اشػػتداد أزمػػة نقػػص الوقػػود والمحروقػػات فػػي ظػػؿ نقػػص
الكميػػات التػػي تسػػمح سػػمطات االحػػتبلؿ بمرورىػػا عبػػر معبػػر كػػرـ أبػػو سػػالـ ،ممػػا نجػػـ عنػػو انقطػػاع التيػػار
الكيربائي لمدة ( 4إلى )26ساعة يومياً.
ولفت إلى أف نقص الوقود تسبب بتعطيػؿ تػوفير خػدمات الميػاه والصػرؼ الصػحي" ،فػانخفض وصػوؿ الميػاه
في المتوسػط بنسػبة  %20وفقػاً لتقػديرات مكتػب تنسػيؽ الشػئوف اإلنسػانية التػابع لؤلمػـ المتحػدة فػي األ ارضػي
الفمس ػػطينية المحتم ػػة ( ،)OCHAكم ػػا ن ػػتج عن ػػو الب ػػدء ف ػػي ض ػػخ مي ػػاه الص ػػرؼ الص ػػحي إل ػػى البح ػػر دوف
معالجة".
كمػا تراجعػت األرصػدة الدوائيػة لنحػو  %30والتػي كانػت تصػؿ إلػى قطػاع غػزة عبػر معبػر رفػح البػري بشػػكؿ
رسمي ،إضافةً إلى حرماف المرضى مف عبلجاتيـ بسبب نفاذ  222صنفًا مف األدويػة مػف القائمػة األساسػية
البالغة  200صنؼ.
السبيل ،عمان2023/9/25 ،
 40الجامعة اإلسالمية بغزة تفتتح القسم األول لعموم البحار عمى مستوى فمسطين
غزة ػ ىداية الصعيدي :افتتحت كمية العموـ بالجامعة اإلسبلمية في قطػاع غػزة’،مطمػع العػاـ الد ارسػي الحػالي
قس ػػماً لعم ػػوـ البح ػػار’ ،وال ػػذي يع ػػد األوؿ م ػػف نوع ػػو عم ػػى مس ػػتوى جامع ػػات فمس ػػطيف .ويض ػػـ القس ػػـ بحس ػػب
القػػائميف عميػػو 2 ،طػػبلب ،ويعمػػؿ مػػف خػػبلؿ مختب ػرات بديم ػة تابعػػة لتخصصػػات أخػػرى بالجامعػػة كاألحيػػاء
والكيمياء،نظ اًر لعدـ وجود مختبرات مجيزة لمقسـ.
وفي حديث مع وكالة األناضػوؿ ،قالػت األسػتاذ المشػارؾ فػي العمػوـ البيئيػة’،عبػد الفتػاح عبػد ربػو ،إف أىميػة
افتتػػاح القسػػـ تنبػػع مػػف إطػػبلؿ فمسػػطيف عمػػى ثػػبلث بحػػار(مف الغػػرب عمػػى البحػػر األبػػيض المتوسػػط ،ومػػف
الجنوب البحر األحمر مف خبلؿ خميج العقبػة  ،ومػف الشػرؽ البحػر الميػت) واشػراؼ قطػاع غػزة عمػى حػوالي
 22كيمو متر مربع مف البحر المتوسط’.

التاريخ :الخميس 2023/9/26

العدد2990 :

ص 23

وأض ػػاؼ ،أف افتت ػػاح قس ػػـ عم ػػوـ البح ػػار س ػػيتيح تخػ ػريج كػ ػوادر مؤىم ػػة لمتعام ػػؿ م ػػع البيئ ػػة البحري ػػة ،وس ػػيميد
السػػتغبلؿ المصػػادر البحري ػة المتجػػددة ،والحصػػوؿ عمػػى أسػػماؾ ومنػػة ونظيفػػة’،السػػيما وأف بحػػر غ ػزة يواجػػو
تيديدات خطيرة كالتموث ،والصيد الجائر ،وسوء إدارة الشاطئ’.
القدس العربي ،لندن2023/9/26 ،
 42األردن :معرض لمصور يعكس حياة أطفال غزة خالل العدوان اإلسرائيمي سنة 2008
عماف ػ رويترز :يضـ معرض لمصور بالعاصمة األردنيػة عمػاف لمحػات عػف حيػاة األطفػاؿ الفمسػطينييف فػي
غزة في أعقاب الحممة العسكرية اإلسرائيمية عمى القطاع في وخر عاـ  6004ومطمع عاـ .6009
فػػي المعػػرض  62صػػورة فوتوغرافيػػة بػػاألبيض واألسػػود ألطفػػاؿ فػػي غػزة التقطيػػا ثبلثػػة مصػػوريف فػػي أعقػػاب
الحممة اإلسرائيمية.
وذك ػػرت م ػػاراؿ تاجري ػػاف الشػ ػريكة المؤسس ػػة لش ػػركة (ك ػػود) المنظم ػػة لمع ػػرض الص ػػور أف الي ػػدؼ ى ػػو رواي ػػة
قصص األطفاؿ األبرياء الذيف حاصرتيـ أعماؿ العنؼ أثناء الحممة اإلسرائيمية.
وقال ػػت ‘فكػ ػرة المع ػػرض ك ػػاف بع ػػد الغ ػػزو ف ػػي  6004عم ػػى غػ ػزة ق ػػرروا ن ػػاس مص ػػوريف انكمي ػػز ليروحػ ػوا لغػ ػزة
بمساعدة مؤسسة إنقاذ الطفؿ يدخموا عشاف يصوروا الصور ويحكوا قصص األطفاؿ والعوائؿ وشو صار ليـ
في فترة الغزو’.
الصػػور المعروضػػة التقطيػػا المصػػوروف أنتػػوني داوتػػوف وجػػيـ مكفػرليف وجيوسػػيبي أكػػويمي الػػذيف سػػافروا إلػػى
غزة عاـ  6020لينقموا صورة لظروؼ الحياة في القطاع.
القدس العربي ،لندن2023/9/26 ،
وزير خارجية مصر يعمن تمسكو بتصريحاتو حول الخيار العسكري ضد غزة
بيت لحـ -خاص معا :قاؿ وزير خارجية مصر نبيؿ فيمي اف تكرار المقاءات مع الرئيس الفمسطيني رسالة
سياسية مقصودة معناىا التزاـ مصر تجاه القضية الفمسطينية واف ىذا االلتزاـ يتزايد ويتضاعؼ مع القيادة
المصرية الجديدة كما اف مصر تؤيد المسار التفاوضي الذي اختارتو القيادة الفمسطينية.
وقاؿ فيمي لموفدنا ناصر المحاـ عند انتياء لقائو بالرئيس الفمسطيني انني اكدت لمرئيس عباس اف اىتماـ
مصر بالقضية الفمسطينية مستمر .وحوؿ قطاع غزة قاؿ فيمي "سكاف غزة في عينينا ولـ يكف ىناؾ شؾ
في ذلؾ ولف يكوف وسنفعؿ كؿ ما يمكف لتسييؿ حياتيـ اليومية ولكف مصر مصرة عمى تأميف الحدود
تأمينا مشروعا ضد اي طرؼ ينتيؾ السيادة واف التزامنا مع اىؿ غزة بنفس قوة التزامنا بالحفاظ عمى السيادة
والحدود.
وحوؿ تصريحاتو السابقة والحادة تجاه استخداـ الخيار العسكري لحماية الحدود قاؿ :انا ممتزـ بما صرحت
بو واؤكده مرة اخرى واوضح اف اجراءاتنا لف تمس حياة السكاف في غزة ولكف مف يتصور اننا نتساىؿ في
امر الحدود والسيادة فيو ال يفيـ الشخصية المصرية والقوة العسكرية التي تحدثت عنيا ليست ضد
المواطنيف الفمسطي نييف اينما كانوا وانما ضد مف اعتدوا عمى الحدود والسيادة .واف الرئيس الفمسطيني
مطمئف اف مصر تعامؿ الفمسطينييف بشكؿ سوي وال يمكف االساءة ليـ عمى االراضي المصرية.
وردا عمى سؤاؿ موفدنا حوؿ خطاب الرئيس اوباما في االمـ المتحدة قاؿ وزير الخارجية المصري " اعتقد
ان و موقؼ متطور في االتجاه الصحيح ورغـ اف لدى االمريكييف بعض التساؤالت ولكف اوباما اصبح
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يتحدث الوؿ مرة عف رغبة الشعب المصري وتطمعاتو وىذا تحوؿ ميـ جدا الف الساحة المصرية االف صار
يحكميا أمواطف المصري والعالـ والرئيس اوباما باتوا يفيموف ذلؾ رغـ اف لدييـ بعض المحاذير.
وختـ الوزير المصري قولو اف العالـ كمو يظير اىتماما بالغا بما يحدث في مصر النيا اقدـ دولة واكبر
شعب في المنطقة وما يحدث فييا يترؾ اث ار عمى كؿ المنطقة.
وكالة معا اإلخبارية/ / ،
الرد القاسي" عمى المساس باألمن القومي رسالة لمجميع وليس حماس فقط
"الخارجية"ّ " :
أكد السفير بدر عبدالعاطي ،المتحدث الرسمي باسـ و ازرة الخارجية ،تمسؾ مصر بحماية أمنيا القومي في
سيناء ،قائبلً إف «أي مساس باألمف القومي سيكوف الرد عميو قاسيا ،وىذه رسالة موجيو لمجميع وليست
لحركة حماس وحدىا».
ونفى المتحدث في تصريحات صحفية ،األربعاء ،ما ذكرتو إحدى الصحؼ العربية عمى لساف نبيؿ فيمي،
وزير الخارجية ،بأنو «مف الوارد استخداـ الخيار العسكري مع حركة حماس» ،قائبلً إف «الوزير لـ يتحدث
عف عمؿ عسكري تجاه حركة حماس ،وانما تحدث عف أف مصر لف تسمح لحركة حماس بالمساس بأمنيا
القومي ،وفي نفس الوقت ترفض تجويع سكاف القطاع ،ولكف لف تسمح بأعماؿ التيريب».
وأوضح أف «الرد القاسي» الذى أشار إليو الوزير نبيؿ فيمي سيكوف فى حالة «انتياؾ السيادة المصرية
وعمى األراضي المصرية» ،مضيفا أف «الرسالة موجية لمجميع وليس لحركة حماس بعينيا».
وتابع« :سنتمسؾ بفرض السيادة المصرية في سيناء ،واذا أثبتت (حماس) حسف النية ستجد معاممة حسنة،
قاسيا».
إما إذا شعرنا بسوء النية بما فيو تيديد لؤلمف القومي المصري فسيكوف الرد ً
المصري اليوم ،القاىرة/ / ،
السمطات المصرية تفتح معبر رفح السبت لثالثة أيام
(وكاالت) قررت السمطات المصرية فتح معبر رفح اعتبا ار مف بعد ٍ
غد (السبت) ،ولمدة ثبلثة أياـ مف
الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظي اًر.
وقاؿ مصدر أمني مسؤوؿ في تصريح لوكالة أنباء الشرؽ األوسط إف فتح المعبر جاء استجابة التصاؿ
ىاتفي مف السفارة الفمسطينية في القاىرة بجياز المخابرات العامة المصرية .وأضاؼ أنو سيتـ فتح المعبر
إلتاحة الفرصة أماـ عبور الحجاج الفمسطينييف المتجييف إلى األراضي المقدسة بجانب تسييؿ انتقاؿ
العالقيف مف الجانبيف.
وأوردت (د.ب.أ) عف مصدر أمني قولو إنو “سيسمح بعبور الحاالت اإلنسانية وخاصة الطبلب حتى
يتمكنوا مف االلتحاؽ بجامعاتيـ في مصر وبعض الدوؿ العربية واألجنبية وكذلؾ المرضى” .وأشار إلى أف
اتخاذ ىذا القرار جاء عقب تدخبلت واتصاالت مف قبؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس.
الخميج ،الشارقة/ / ،
"قدس برس" :األمن المصري يعتقل عناصر من عمال األنفاب ويصورىم عمى أنيم من "القسام"
القاىرة :كشفت مصادر أمنية مصرية موثوقة النقاب عف أف أجيزة األمف المصرية اعتقمت أربعة فمسطينييف
مف عماؿ األنفاؽ بيف قطاع غزة ومصر ،وأنيا ساومتيـ مف أجؿ إطبلؽ سراحيـ ،بأف يعترفوا بأنيـ مف
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عناصر "كتائب عز الديف القساـ" ،وأف "حماس" ىي التي أرسمتيـ إلى سيناء لبث الفوضى قبؿ أف يتـ
إطبلؽ سراحيـ.
وذكرت ىذه المصادر ،التي تحدثت لػ "قدس برس" وطمبت االحتفاظ باسميا ،أف األمر يتعمؽ باعتقاؿ أربعة
عناصر مف عائمة الشاعر التي تقيـ عمى الحدود الفمسطينية ػ المصرية ،وجزء منيا مزدوج الجنسية( ،يحمؿ
الجنسيتيف المصرية والفمسطينية) ،وأنو لما تـ إببلغ العناصر بالعرض ،أي االعتراؼ بأنو تـ إرساليـ مف
طرؼ "حماس" مقابؿ اإلفراج عنيـ ،قبموه وأبمغوا عائبلتيـ بأنيـ عمى وشؾ الخروج ،لكنيـ بعد أف تـ
تصويرىـ بالزي العسكري التابع لمقساـ وبقنابؿ وببعض األسمحة مكتوب عمييا القساـ ،تراجع األمف المصري
عف الوفاء ليـ بعيده واعتبر أف التصريحات المصورة ىي إدانة ممموسة ليـ ونقميـ إلى سجف أبو زعبؿ.
وحسب المصادر ذاتو؛ فإف الصور واالعترافات الموجودة لدى المخابرات المصرية يمكف أف تظير لمعمف
في أية لحظة تقرر فييا المؤسسة العسكرية ذلؾ لتأكيد اتياماتيا لضموع "حماس" في الوضع الداخمي
المصري ،ال سيما أف تصريحات سابقة صادرة عف أطراؼ مصرية أكدت أنو في حاؿ ثبوت ضموع "حماس"
في األوضاع األمنية المصرية الداخمية فإنيا لف تتأخر في توجيو ضربة لغزة.
قدس برس/ / ،
مسؤول مصري يؤكد لينية تقديم تسييالت لسكان غزة
غزة :تعيدت مصر بتقديـ تسييبلت لسفر الحجاج الفمسطينييف مف قطاع غزة ،وفتح معبر رفح مطمع
االسبوع المقبؿ ،وحماية واحتضاف اىؿ القطاع ورعايتيـ التخفيؼ عنيـ.
جاء ذلؾ خبلؿ اتصاؿ ىاتفي تمقاه إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة مساء األربعاء
( | ) مف وكيؿ المخابرات المصرية.
وأشار بياف لمناطؽ باسـ الحكومة الفمسطينية في غزة أف المسؤوؿ المصري أكد خبلؿ االتصاؿ بينية عمى
فتح معبر رفح أماـ المواطنيف الفمسطينييف أياـ السبت واألحد واالثنيف القادمة ،كما ستغادر البعثة اإلدارية
لمحج لترتيب سفر الحجاج الفمسطينييف مف قطاع غزة .كما وعد بتسييؿ سفر الحجاج الفمسطينييف الذي
سيبدأ في الثاني تشريف أوؿ (أكتوبر) القادـ عبر معبر رفح البري.
قدس برس/ / ،
 47الممك األردني يطالب بتسوية عادلة ونيائية لمقضية الفمسطينية قائمة عمى حل الدولتين
عماف :ذكر الممؾ األردف عبد الثاني أف الصراع الفمسطيني  -اإلسرائيمي استنزؼ منا الموارد التي نحتاجيا
لبناء مستقبؿ أفضؿ ،وىو نزاع يغذي نيراف التطرؼ في جميع أنحاء العالـ ،وقد وف األواف إلخماد ىذا
الحريؽ .واستبشر الممؾ األردني ،في خطابو خبلؿ أعماؿ الدورة العادية الثامنة والستيف لمجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة في نيويورؾ ،بما أظيرتو المحادثات التي بدأت في نياية شير تموز /يوليو الماضي ،وأف مف
الممكف إحراز تقدـ ،مف خبلؿ وجود أطراؼ مستعدة لمعمؿ ،وقيادة أمريكية جادة ،ودعـ إقميمي ودولي قوي.
لكنو حذر في الوقت نفسو مف أي إجراءات تعرقؿ العممية السممية ،مثؿ االستمرار في بناء المستوطنات ،أو
أي إجراءات أحادية الجانب مف شأنيا أف تيدد الوضع الراىف في القدس الشرقية ،ومقدساتيا اإلسبلمية
والمسيحية .والمطموب مف أجؿ عدالة القضية الفمسطينية" ،تسوية عادلة ونيائية قائمة عمى حؿ الدولتيف،
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ترتكز عمى الشرعية الدولية ومبادرة السبلـ العربية .وىذه التسوية ستمنح إسرائيؿ أمنا حقيقيا ،وستمنح ،بعد
طوؿ انتظار ،لمشعب الفمسطيني حقوقو التي يستحقيا في دولة مستقمة قابمة لمحياة عمى التراب الوطني
الفمسطيني ،وعمى أساس خطوط العاـ  2921والقدس الشرقية عاصمة ليا".
عمان2023/9/26 ،
الغدّ ،
عمان
 48نائب رئيس البرلمان األردني يدعو لسحب المبادرة العربية وطرد السفير اإلسرائيمي من ّ
عماف ( -يو.بي.أي :).طالب النائب األوؿ لرئيس مجمس النواب األردني خميؿ عطية ،الحكومة بطرد
عماف دانييؿ نيفو ،وقاؿ عطية في بياف" :أدعو الحكومة إلى طرد سفير دولة العدواف
السفير اإلسرائيمي في ّ
عماف واتخاذ خطوات جادة وممموسة وسريعة ضد ما يحصؿ في األراضي المحتمة ،ودعـ
(اإلسرائيمي) مف ّ
صمود الشعب العربي الفمسطيني في مدينتي القدس والخميؿ وكؿ المدف والقرى الفمسطينية المحتمة لنيؿ حقو
المشروع في إقامة دولتو الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ وحماية المسجد األقصى والحرـ
اإلبراىيمي مف تنكيؿ الصياينة األوباش المستعمريف" .وطالب الجامعة العربية بػ"اتخاذ موقؼ حازـ وسريع
ضد ما يحصؿ مدينتي القدس والخميؿ ،واإلعبلف عف سحب مبادرة السبلـ العربية التي أطمقت في قمة
بيروت العربية عاـ  ،6006والتي وأدتيا إسرائيؿ قبؿ أف ترى النور".
الحياة ،لندن2023/9/26 ،
 49حمزة منصور يدعو األمة العربية واإلسالمية إلى تبني مشروع جيادي لمدفاع عن المقدسات
عماف :أكد متحدثوف في ندوة "وفاؽ تطبيع العبلقات األردنية الصييونية ووثاره السياسية واالقتصادية" أقامتيا
لجنة حماية الوطف ومقاومة التطبيع في نقابة الميندسيف األردنييف أف التطبيع مع "إسرائيؿ" يقتصر عمى
الجانب الرسمي وقمة مف التجار .ودعا المتحدثوف وىـ رئيس المجنة التنفيذية العميا لحماية الوطف ومجابية
التطبيع حمزة منصور ورئيس جمعية مدققي الحسابات األسبؽ محمد البشير ومدير اتحاد المزارعيف ـ.
محمود العو ارف ومدير الندوة ورئيس لجنة مقاومة التطبيع في النقابة ـ .صبحي أبو زغبلف ،إلى زيادة جيود
مقاومة التطبيع وايجاد لجاف ليذه الغاية في األحزاب السياسية والنقابات المينية التي ال توجد فييا لجاف
متخصصة بمقاومة التطبيع.
ودعا منصور األمة العربية واإلسبلمية إلى تبني مشروع جيادي لمدفاع عف المقدسات والتي شكمت
المفاوضات غطاء لبلعتداء عمييا ولتقديـ المزيد مف التنازالت والتي طالب بوقفيا .وأشار إلى أف المشروع
الجيادي ىو مشروع متدرج يبدأ بتجميد العمؿ باالتفاقيات الموقعة مع العدو الصييوني ،ودعـ صمود
الشعب الفمسطيني ،وانياء التنسيؽ األمني بيف السمطة واالحتبلؿ ،والبدء بإصبلح حقيقي يعيد لمشعوب
دورىا .وأكد أف "إسرائيؿ" إلى زواؿ واف ىذا ىو ىاجس الصياينة ،الفتا إلى أف  22كاتبا فرنسيا أكدوا أف
"إسرائيؿ" زائمة عاجبل أو أجبل.
عمان2023/9/26 ،
الدستورّ ،
 50بيية الحريري :استقرار المخيمات الفمسطينية سالمة لمبنان وقوة لمقضية الفمسطينية
صيدا :دعت النائب بيية الحريري الفمسطينييف ،خبلؿ استقباليا في مجدليوف (شرؽ مدينة صيدا في جنوبي
لبناف) وفد المجنة السياسية الفمسطينية الموحدة لمخيـ عيف الحموة ،إلى أف يحافظوا عمى ساحتيـ وعمى
استقرار مخيماتيـ ألف سبلمة لبناف تشكؿ قوة ودفعا لقضيتيـ.
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ورحبت الحريري بالوفد الفمسطيني ،معربة عف اعتزازىا باستقباؿ ىذه الصورة المكتممة ألصحاب القضية
األقدس التي ال تزاؿ حية بصمود وتضحيات شعبيا ،منوىة بيذا التعاوف بيف القوى الوطنية واإلسبلمية
الذي أثمر تشكيؿ قوة أمنية مشتركة لمحفاظ عمى مخيـ عيف الحموة .واعتبرت أف اإلرادة العالية والمشتركة
الفمسطينية والمبنانية في ىذه المنطقة أنتجت ىذا التبلقي حوؿ االستقرار في المخيـ وفي صيدا .وتوجيت
إلى الوفد بالقوؿ" :وضع المخيـ بالنسبة لنا أولوية فحافظوا عميو وحافظوا عمى ساحتكـ وعمى استقرار
مخيم اتكـ ألنو استقرار لمبناف ،وسبلمة لبناف تشكؿ قوة ودفعا لقضيتكـ ..واف المرحمة التي نمر بيا خطرة
ودقيقة وحساسة وتتطمب منا جميعا أف نحافظ عمى ساحتنا سواء الفمسطينية او المبنانية فنرصد مكامف
الخطر وننزع فتائؿ التفجير أينما كانت".
فيما أكد مفتي صيدا وأقضيتيا الشيخ سميـ سوساف ،لدى استقبالو الوفد في مكتبو في دار اإلفتاء في صيدا،
عمى ضرورة إعبلف حالة طوارئ اجتماعية في صيدا والمخيمات لمواكبة أوضاع النازحيف مع حموؿ الشتاء.
المستقبل ،بيروت2023/9/26 ،
األسد :لدينا ما يعمي بصر "إسرائيل" في لحظات
إيمي شميوب :زوار العاصمة السورية يعودوف منيا بانطباعات مختمفة تماماً عما يقاؿ وينشر ويبث .وزوار
مقره في قصر الشعب
الرئيس السوري بشار األسد ،ربما يعكسوف الوجو األقرب الى أقدـ مدف التاريخّ .
ينبض حياة وحيوية كشوارع المدينة .في أروقتو ومحيطو حركة ال تنقطع .وفود ومبعوثوف ولقاءات
متوا صمة .ىناؾ ال يزاؿ األسد يمارس عممو اليومي في قمب المدينة العزيزة عمى قمبو ،بطريقة تصدـ الزائر
الذي يتعامؿ مع دمشؽ كأنيا عاصمة في حالة حرب ...عالمية.
ويقوؿ االسد لزوار« .لدينا ألؼ طف مف الكيميائي يشكموف أصبلً عبئاً عمينا .التخمص منيا يكمؼ أمواالً
طائمة ويستغرؽ سنوات ،ويطرح تحديات بيئية ومشكبلت ال بد مف حميا .فميأتوا ويأخذوىا» .ويضيؼ:
« الكيميائي ليس ىدفيـ ولـ يكف .ىـ كانوا يريدوف تغيير موازيف القوى وحماية إسرائيؿ .نحف قمبنا الطاولة
عمييـ ورمينا الكرة في ممعبيـ ،فأحرجوا أماـ الرأي العاـ االميركي واألوروبي ،بؿ داخؿ اإلدارة األميركية
نفسيا».
عد خسارة السبلح الكيميائي خسارة استراتيجية لسوريا؟ يجيب األسد زواره «أصبلً صنعنا الكيميائي
لكف أال تُ ّ
في الثمانينيات كسبلح ردع في مواجية السبلح النووي اإلسرائيمي .اآلف لـ يعد سبلحاً رادعاً .لدينا اليوـ
أسمحة ردع أكثر أىمية وأكثر تطو اًر حياؿ إسرائيؿ التي يمكننا أف نعمي بصرىا في لحظات».
األخبار ،بيروت/ / ،
الكويت :شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار تالحب سفير السمطة في الكويت قانونياً
ناصر الفرحاف :أكد رئيس مجمس ادارة شركتي االتحاد لئلعمار واالستثمار والمجموعة األىمية لمتأميف
الدكتور محمد السبعاوي ،أف شركة االتحاد مستمرة في إجراءاتيا القانونية لمبلحقة سفير السمطة الفمسطينية
في الكويت رامي طيبوب ،بتيمة تشكيكو بالوثائؽ الصادرة عف السمطة الوطنية الفمسطينية وعرقمة جيود
رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف في الخارج ومحاولة احباط مساعييـ الحثيثة لجمب المستثمريف إلى فمسطيف
والنيوض باالقتصاد الوطني.
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وقاؿ السبعاوي في حديث لػ«الراي» أف استمرار مبلحقة طيبوب قضائياً بسبب ما ألحقو مف أضرار مادية
ومعنوية فادحة جراء تسرعو واندفاعو في تصريحات بعيدة عف الواقع والديبموماسية التي يجب أف يتحمى بيا
مف في منص بو ،مضيفا أنو سيبلحؽ كؿ مف يعتدي عمييـ ويحاوؿ افشاؿ االقتصاد الفمسطيني أو يعرقؿ
نصر بشدة عمى أف يقدـ طيبوب
اء كاف في جياز السمطة أو خارجيا ،كما
االستثمار في فمسطيف سو ً
ّ
اعتذا اًر عمنياً ورسمياً بسبب تشكيكو بصحة المستندات الصادرة عف السمطة الفمسطينية وتجريدىا مف قيمتيا
القانونية ،ويكوف اعتذاره لمشركة أماـ تجمع فعاليات الجالية الفمسطينية في الكويت وعبر وسائؿ االعبلـ،
فمف أخطأ عميو أف يدفع ثمف خطئو ولف تمر فعمتو مف غير عقاب.
الراي ،الكويت/ / ،
أوباما "ال أوىام" لديو حول صعوبة السالم بين "إسرائيل" والفمسطينيين
وكاالت :أعمف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما أف “ال أوىاـ” لديو حياؿ صعوبة التوصؿ إلى سبلـ بيف
“إسرائيؿ” والفمسطينييف ،وذلؾ خبلؿ لقائو الرئيس الفمسطيني محمود عباس في نيويورؾ.
وقاؿ أوباما “لقد رأينا الفمسطينييف يبحثوف مسائؿ بيف األكثر صعوبة خبلؿ مسيرة السبلـ منذ زمف طويؿ”
وذلؾ بعد أسابيع عمى استئناؼ المفاوضات المباشرة بيف الطرفيف برعاية و ازرة الخارجية األمريكية.
وعقد االجتماع المغمؽ بيف أوباما وعباس عمى ىامش أعماؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في نيويورؾ.
وذكر أوباما بالموقؼ األمريكي“ :دولتاف تعيشاف جنباً إلى جنب بسبلـ وأماف” .وأضاؼ “حدود “إسرائيؿ”
مع تبادؿ (بعض األراضي) مف خبلؿ اتفاؽ مشترؾ مع
وفمسطيف يجب أف تكوف عمى أساس خط
(توفير) ظروؼ أمنية صمبة”.
بدوره ،أكد عباس أف “ليس لديو أي أوىاـ في اف السبلـ سيكوف سيبلً أو بسيطاً ،ويجب أف نتغمب عمى
العديد مف الصعوبات”.
الخميج ،الشارقة/ / ،
كيري" :إسرائيل" والفمسطينيون اتفقا عمى تكثيف المحادثات وزيادة الدور األمريكي
األمـ المتحدة  -جدي االلفي :قاؿ وزير الخارجية االمريكي جوف كيري يوـ االربعاء اف االسرائيمييف
والفمسطينييف إتفقا عمى تكثيؼ محادثاتيما لمسبلـ وزيادة الدور االمريكي.
ومتحدثا الي مانحيف يدعموف السمطة الفمسطينية قاؿ كيري اف الجانبيف اجتمعا سبع مرات منذ اف استأنفا
يوليو تموز رغـ اف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو والرئيس الفمسطيني محمود
المحادثات في
عباس لـ يجتمعا منذ ذلؾ الحيف.
وقاؿ كيري "اتفقنا االف ..في االسبوع الماضي حيف التقيت مع كؿ مف الرئيس عباس ورئيس الوزراء
نتنياىو ..اتفقنا االف عمى تكثيؼ ىذه المحادثات".
"اتفقنا عمى ضرورة زيادة المشاركة االمريكية بدرجة ما لمحاولة المساعدة في تسييؿ ذلؾ".
ووصؼ كيري مساريف لممحادثات :مسار يضـ المفاوضيف االسرائيمييف تسيبي ليفني واسحؽ مولخو
والمفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات ومحمد شتية ..ومسار اخر بيف عباس ونتنياىو وكيري والرئيس
االمريكي باراؾ اوباما.
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ومتحدثا عف المسار الثاني قاؿ كيري "عندما نعتقد اف مف المناسب واف ىناؾ حاجة لتحريؾ العممية فاننا
سنتشاور فيما بيننا ونعمؿ لدفع العممية قدما".
وقدمت تعميقات كيري لمحة نادرة عف المحادثات التي بدأت بمبادرة امريكية لكف واشنطف تحاوؿ ابقاءىا في
طي الكتماف بحجة اف النقاش العاـ يجعؿ مف الصعب بشكؿ اكبر الوصوؿ الي اتفاؽ النياء الصراع
المستمر منذ أكثر مف ستة عقود.
وكالة رويترز لألنباء/ / ،
بمير :الخطة االقتصادية لفمسطين شبو جاىزة وتحظى بدعم "إسرائيل"
بيت لحـ -معا :قاؿ ممثؿ المجنة الرباعية توني بمير اف المبادرة االقتصادية تمثؿ قبوالً ميماً لمبدأ مفاده
بأنو وفي الوقت الذي ال يأخذ فيو االقتصاد أولوية عمى حساب السياسة ،فإف نجاح المفاوضات السياسية
يجب أف يكوف مدعوماً بالنمو والتنمية االقتصادية.
وتتطمع المبادرة االقتصادية إلى إحبلؿ التغيير الجزئي بتغيير جذري ،حيث أنيا قامت بتحميؿ و ٍ
اؼ لثمانية
قطاعات مف االقتصاد الفمسطيني وشممت عمى خطط لتطبيؽ مثؿ ىذا التغيير الجذري.
وتشمؿ القطاعات الثمانية الرئيسية لبلستثمار والنمو اإلنشاءات واإلسكاف (بما في ذلؾ التمويؿ والرىف
العقاري الشخصي) ،الزراعة ،خطة شاممو لجذب السياحة ،االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،الطاقة،
المياه والصناعات الخفيفة.
واضاؼ بمير حوؿ "المبادرة اإلقتصادية لفمسطيف "لقد تـ تشكيؿ مبلمح الخطة بالتشاور مع الفمسطينييف
واإلسرائيمييف ومجتمعي المانحيف والمستثمريف الدولييف ،وىي ال زالت في طور التشاور النيائي مع أف
بعض اإلجراءات أصبحت جاىزة اآلف....وبالطبع فإف وجود بيئة سياسية حميدة وسمسة يعد شرطاً لنجاح
المبادرة .ويمكف تطبيؽ بعض اإلجراءات سريعاً فيما سيحتاج بعضيا اآلخر إلى وقت أطوؿ ،حيث أف مدة
المبادرة ىي ثبلث سنوات.
وسوؼ تعتمد المبادرة عمى القطاع الخاص الفمسطيني -الصغير والكبير ،-كما ستعتمد عمى الشركات
متعددة الجنسيات .وسيتـ المجوء إلى الحكومات والمنظمات الدولية لممساعدة في االستثمارات عبر تقديـ
التسييبلت مثؿ الضمانات والتأمينات ،ولكف التركيز األىـ سيدور حوؿ ترتيبات لقطاع األعماؿ الخاصة
التي تستطيع النجاح واالستمرار في عالـ األعماؿ واألسواؽ.
وتابع بمير "اف بناء الدولة ليس حوؿ الخرائط والحدود فقط؛ ولكف حوؿ المؤسسات والحوكمة الصحيحة
واالقتصاد المستداـ أيضاً.
ويتطمب تطبيؽ المبادرة االقتصادية التزاماً جميبلً مف قبؿ حكومة إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية .وزاد بمير
قائبل" إف ىذه الخطة ال تشكؿ بديبلً ٍّ
لحؿ سياسي ،بؿ عمى العكس فإنيا تتوقؼ عمى وتدعـ ىذا اليدؼ
األساسي .ستكوف المبادرة صعبة ،حيث أف الخطط األساسية مثؿ ىذه ال تسير بيسر أو بسرعو ،ولكنيا
تشكؿ عامبلً تمكينياً حيوياً ألي تقدـ حقيقي في المنطقة ،لمصمحة الجميع".
وكالة معا اإلخبارية/ / ،
سفير الواليات المتحدة في "إسرائيل" :أوباما مصمم عمى منع إيران من حيازة النووي بطرب سممية
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القدس المحتمة وماؿ شحادة :رد سفير الواليات المتحدة لدى اسرائيؿ ،داف شابيرو ،عمى الحممة اإلسرائيمية
ضد السياسة األميركية تجاه إيراف ومحاوالت سبؿ التوصؿ إلى حؿ بالطرؽ الدبموماسية ،بالتأكيد اف الرئيس
األميركي ،باراؾ اوباما ،مصمـ عمى منع ايراف مف حيازة األسمحة النووية إالّ أنو يحبذ حؿ األزمة بطرؽ
دبموماسية.
وقاؿ شابيرو إف واشنطف لف تقبؿ بأي حاؿ مف األحواؿ عمى إقداـ إيراف عمى تطوير أسمحة نووية أو
استخداميا .وأوضح أنو يتوجب عمى ايراف اتخاذ خطوات ممموسة إلظيار ،ما أسماه وفاء طيراف،
بالتزاماتيا الدولية ،في وقت حذر مف أف الواليات المتحدة ستقوـ بتشديد العقوبات المفروضة عمى ايراف اذا
لـ تفعؿ طيراف ذلؾ.
الحياة ،لندن/ / ،

تعد "الحجاب عادة" وليس فريضة إسالمية
األزىر يمنح شيادة دكتوراه عن أطروحة ّ
القاىرة  -سما :منح األزىر شيادة الدكتوراه لمشيخ مصطفى محمد راشد في الشريعة والقانوف ،بتقدير
ممتاز ،عف أطروحتو التي تناوؿ فييا ما تشيع تسميتو بػ "الحجاب" (غطاء الرأس االسبلمي) مف الناحية
الفقيية ،مؤكدا أنو ليس فريضة اسبلمية.
وأشار الشيخ في رسالتو إلى أف "تفسير اآليات بمعزؿ عف ظروفيا التاريخية وأسباب نزوليا" أدى إلى
االلتباس وشيوع مفيوـ خاطئ حوؿ "حجاب" المرأة في اإلسبلـ "المقصود بو غطاء الرأس الذي لـ ُيذكره
لفظو في القروف الكريـ عمى اإلطبلؽ".
واعتبر الشيخ راشد أف بعض المفسريف رفضوا إعماؿ العقؿ واقتبسوا النصوص الدينية في غير موقعيا ،وأف
كؿ واحد مف ىؤالء فسرىا إما عمى ىواه بعيدا مف مغزاىا الحقيقي ،واما لنقص في "القدرات التحميمية لدييـ
ناتج عف وفة نفسية" ،والسبب في ذلؾ يعود إلى تعطيؿ االجتياد رغـ أف المجتيد يناؿ حسنة مف اهلل حتى
واف أخطأ.
ويرى أصحاب ىذا الرأي أف السبب في ذلؾ يكمف في قاعدة "النقؿ قبؿ العقؿ" المعتمدة في البحث
االسبلمي.
وينطمؽ معارضو فرضية "الحجاب" في اإلسبلـ مف تفسير غير صحيح مف وجية نظرىـ لآلية ( ) مف
متاعا فاسألوىف مف وراء حجاب ذلكـ أطير لقموبكـ وقموبيف
سورة "األحزاب" ،التي جاء فييا {واذا سألتموىف ً
وما كاف لكـ أف تؤذوا رسوؿ اهلل وال أف تنكحوا أزواجو مف بعده أبدا إف ذلكـ كاف عند اهلل عظيما} ،إذ يرى
ىؤالء أنيا تخص أميات المؤمنيف فقط ،وضرورة وضع حاجز بينيف وبيف صحابة الرسوؿ.
وجاء أيضا في اآلية ( ) مف السورة ذاتيا{ :يا أييا النبي قؿ ألزواجؾ وبناتؾ ونساء المؤمنيف ُيدنيف
عمييف مف جبلبيبيف ذلؾ أدنى أف يعرفف فبل يؤذيف وكاف اهلل غفو ار رحيما} ،والتي نزلت بحسب قوليـ
ّ
لتحض الحرائر عمى وضع ما يستر وجوىيف كي ال يكف عرضة لرجاؿ يسترقوف النظر إلييف كما يفعموف
مع الجواري.
كما يؤكد مف يتبنى ىذا الفكر أف اآلية رقـ ( ) مف سورة النور{ :وقؿ لممؤمنات يغضضف مف أبصارىف
ويحفظف فروجيف وال يبديف زي نتيف إال ما ظير منيا وليضربف بخمرىف عمى جيوبيف وال يبديف زينتيف إال
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لبعوليف أو وبائيف أو وباء بعولتيف أو أبنائيف أو أبناء بعولتيف أو إخوانيف أو بني إخوانيف أو بني
أخواتيف أو نسائيف أو ما ممكت أيمانيف أو التابعيف غير أولي االربة مف الرجاؿ أو الطفؿ الذيف لـ يظيروا
عمى عورات النساء وال يضربف بأرجميف ليعمـ ما يخفيف مف زينتيف وتوبوا إلى اهلل جميعا أييا المؤمنوف
لعمكـ تفمحوف} ،نزلت لئلشارة بستر النحر ،أي أعمى الصدر والعنؽ ،بسبب انتشار حالة سادت عند نساء
العرب ال يسمح بيا اإلسبلـ.
ويرى ميتموف أف األزىر قطع الشؾ باليقيف ،وأنيى النقاش الدائر حوؿ الحجاب وما إذا كاف "عادة أـ
عبادة" ليصرح وبشكؿ قاطع أف الديف االسبلمي لـ يفرضو.
وكالة سما اإلخبارية/ / ،

يابانية شابة من كل ثالث يابانيات تفضل أن تكون "ربة منزل"
طوكيو  -أ ؼ ب (خدمة دنيا) :أظيرت دراسة أعدتيا و ازرة الصحة اليابانية أف يابانية واحدة مف كؿ ثبلث
يابانيات شابات غير متزوجات تريد أف تكوف "ربة منزؿ".
ىذه الدراسة الواسعة حوؿ عقمية الشباب الياباني تظير أف مفيوـ "لزوـ المرأة لممنزؿ وخروج الرجؿ لمعمؿ"
ال يزاؿ راسخاً في صفوؼ النساء عمى األقؿ.
في المئة مف اليابانيات العازبات بيف سف الخامسة عشرة والتاسعة والثبلثيف
وأظيرت الدراسة أف
في المئة بشيء وخر والبقية ال تعرؼ حتى اآلف.
يرغبف في أف يصبحف "ربات عائمة" فيما ترغب
في المئة
في المقابؿ تبيف أف رجبلً مف كؿ خمسة رجاؿ ،يرغب في أف تمزـ زوجتو المنزؿ .وال يعرؼ
في المئة أف تعمؿ زوجتو.
منيـ حتى اآلف فيما يفضؿ
في المئة منو أف "النساء
واذا ما ُسئؿ الرجاؿ والنساء لماذا يفضموف أف تبقى الزوجة في المنزؿ ،يرد
في
لدييف أشياء كثيرة يقمف بيا غير العمؿ خارج المنزؿ مثؿ المياـ المنزلية وتربية األطفاؿ" .ويرى
في المئة أف "معاش
المئة أف "دور المرأة ىو في دعـ زوجيا حتى يتمكف مف العمؿ بجدية" ويعتبر
الزوج يفترض أف يكفي".
أما األسباب التي تدفع الرجاؿ إلى تفضيؿ عمؿ المرأة فيي أوالً تتعمؽ بالمسائؿ المادية خصوصاً إف كاف
مدخوؿ الزوج غير كاؼ لتغطية نفقات العائمة.
أما الشابات فغالباً ما تكوف لدييف قناعة بأف العمؿ في الخارج ال يؤدي إلى شعور بالرضا واالرتياح ألف
الشركات تميؿ إلى منح المرأة مياـ ثانوية .وحدىف النساء المتحمسات ينجحف في تبوء وظائؼ إدارية عالية
إال أنيف غالباً ما يتركف عمميف عند والدة طفؿ ويتخميف عف فكرة مواصمة مسيرتيف المينية بسبب الضغط
االجتماعي عمى األميات والنقص في مراكز الحضانة المخصصة لؤلطفاؿ الصغار.
وأجريت الدراسة التي تنسجـ نتائجيا مع أبحاث أخرى حوؿ المسألة نفسيا ،نياية وذار (مارس) وشممت
شخصاً بيف سف الػ والػ .
الحياة ،لندن/ / ،
 59أخطاء المقاومة
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جياد الخازف
حماس والجياد اإلسبلمي وحػزب اهلل حركػات تحػرر وطنػي ضػد إسػرائيؿ ،وتيمػة اإلرىػاب ال تقػوـ أو تسػتقيـ
إال عمى دولة محتمة تقتؿ وتدمر وتسرؽ يسمونيا إسرائيؿ.
قمت ما سبؽ فػي كػؿ مػرة كتبػت عػف االحػتبلؿ ومقاومتػو التػي ىػي فػرض عػيف ال فػرض كفايػة ،وأقولػو اليػوـ
وسأظؿ أقولو .أؤيد حركات التحرر العربي في لندف وعمى أتـ استعداد لمواجية أنصار إسرائيؿ في المحاكـ،
أما المناصر في بمد عربي فتأييده حكي ال موقؼ وىو ال يواجو ما نواجو نحف المقيميف في الغرب.
أكتب اليوـ منتقداً مواقؼ لحماس وحزب اهلل ،وأفعؿ ذلؾ مف دوف أمؿ بأف يقبؿ أي مف الفصيميف النقػد ،فقػد
اكتشػػفت قبػػؿ سػػنوات أف األح ػزاب ذات القاعػػدة الدينيػػة ليػػا خػػط مباشػػر مفتػػوح مػػع ربنػػا ،وكػػؿ مػػف يبػػدي أري ػاً
مخالفاً ُيتّيـ ...ثـ يتحدثوف عف الديموقراطية.
حماس أخطأت في االنفصاؿ واالنكفاء داخؿ إمػارة غػزة أو واليتيػا ،وىػي اآلف ترتكػب خطػأ أكبػر باالنتصػار
لئلخواف المسمميف ضد غالبية شعب مصر وقواتيا المسمحة.
المصريوف تظاىروا بالمبلييف ضد حكـ اإلخواف والجػيش تػدخؿ لمنػع حػرب أىميػة ،وىنػاؾ اآلف حكػـ انتقػالي
سينتيي بدستور جديػد ورئػيس وبرلمػاف ،وحمػاس تتجاىػؿ إرادة الشػعب المصػري ،وتنتصػر لئلخػواف مػع أنيػـ
سػػقطوا ولػػف يعػػودوا .ثػػـ أف التأييػد غيػػر مفيػػوـ ،فػػبل سػػبب لػػو إطبلقػاً غيػػر السػػبب الػػديني ،ألف نظػػاـ حسػػني
مبارؾ لـ ييدـ األنفاؽ مع غزة ،وانما زعـ أنو ال يراىا ،في حيف أف اإلخواف المسمميف أغرقوا بعػض األنفػاؽ
وىدموا أنفاقاً أخرى إلرضاء أميركا واسرائيؿ ،فيـ كانوا مسػتعديف لػدفع أي ثمػف لمبقػاء فػي السػمطة ،ولػو كػاف
الثمف المسجد األقصى والقدس كميا.
موقؼ حماس الحالي يؤذي فمسطيف في قطػاع غػزة ،ويسػيء إلػى قضػية يؤيػدىا المصػريوف كافػة ،وقػد دفعػوا
ثمف تأييدىا مف أرواحيـ كما لـ يدفع أحد غيرىـ.
أعرؼ مف قادة حماس أعضػاء المكتػب السياسػي فػي الخػارج واحتػرـ كثيػ اًر األخ رئػيس المكتػب خالػد مشػعؿ،
وقد عممت معو ومع أخينا أبو مازف لموصوؿ إلى اليدنػة التػي أعمنػت فػي  6003/2/69وصػمدت أكثػر مػف
ستة أسابيع ،فأدعي أف لي دو اًر في إنقاذ أرواح فمسطينييف واسرائيمييف خبلؿ اليدنة.
أبػػو الوليػػد معتػػدؿ وذكػػي وأرجػػح أف أريػػو غيػػر رأي قيػػادة حمػػاس فػػي القطػػاع ،فينػػاؾ منافس ػة سياسػػية غيػػر
معمنػػة ،وقيػػادة غ ػزة ،مثػػؿ إخ ػواف مصػػر ،تفضػػؿ الحكػػـ عمػػى انقػػاض القطػػاع بػػدؿ طمػػب مخػػرج يحمػػي أرواح
الناس والقضية.
اعترؼ بأنني لـ أتصػور أف ترتكػب حمػاس كػؿ ىػذه األخطػاء فػي فتػرة قصػيرة ،كمػا لػـ أتصػور أف حػزب اهلل
بقيادة السيد حسف نصراهلل ،سيتورط في الحرب األىمية السورية ،ويفضؿ تأييد إيراف عمى الدوؿ العربيػة كافػة
ومعيػػا دوؿ العػػالـ رغػػـ العقوبػػات الدوليػػة رداً عمػػى ىػػذا التأييػػد ،ويضػػحي بشػػباب مػػف مقاتميػػو حمم ػوا السػػبلح
ليقفوا في وجو العدواف اإلسرائيمي ال ليشاركوا فػي حػرب أىميػة سػورية ،فتػدرج أوروبػا الجنػاح العسػكري لحػزب
اهلل عمى قائمة اإلرىاب.
كنت أعتقد أف السيد أكثر حذ اًر مف أف يدخؿ مدخبلً ال يعرؼ الخروج منو ،إال أنو فعؿ ،وبعػض كبلمػو عػف
متطػرفيف أصػولييف يكفػػروف الشػيعة صػػحيح ،إال أف مواقػؼ المتطػرفيف ليسػػت موقػؼ األزىػػر الشػريؼ المعمػػف
والمعروؼ ،واسترجع كبلـ الشيخ عبد العزيز وؿ الشيخ ،مفتي السعودية ورئيس ىيئة كبار العمماء فييا ،فيو
حػػذر مػػف «خطػػر مػػنيج التكفيػػر ومػػا يج ػره مػػف االعتػػداء عمػػى الػػنفس المعصػػومة» ،مشػػدداً عمػػى «حرمػػة دـ
المسمـ وغيره ممف قررت الشريعة اإلسبلمية حرمتو».
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في جميع األحواؿ التدخؿ في سورية خطأ ،فعندما تدخمت سورية في لبناف احتجت غالبية لبنانية عمى إلغػاء
الحدود ،وىذا ما فعؿ حزب اهلل بإرساؿ جنوده إلى سورية .وربما رأينا يوماً يرسؿ فيو شػيخ س ّػني مقػاتميف إلػى
اليرمؿ والبقاع ،محتجاً بسابقة حزب اهلل في ببلده .وبمغ األمر اآلف أف دوؿ الخمػيج بػدأت إجػراءات تتصػدى
لمصالح قادة حػزب اهلل فييػا مػا يعنػي أف يتضػرر شػيعة ليػـ أُسػر مػف دوف أف يمارسػوا أي نشػاط حزبػي مػف
أي نوع.
لػػيس لػػي مصػػمحة فػػي ىػػذا الكػػبلـ سػػوى أف تبقػػى حمػػاس قويػػة ضػػد إس ػرائيؿ ال مصػػر ،وأف يبقػػى حػػزب اهلل
سبلحاً في وجو إسرائيؿ ال في شوارع بيروت أو المدف السورية .قيادتا الفصيميف قادرتاف عمى ترميـ الجسػور
والرجوع عف الخطأ فضيمة.
الحياة ،لندن2023/9/26 ،
 60تحذير لحركة حماس

د .فايز أبو شمالة
أحذر األخوة في قيادة حركػة حمػاس مػف االنفعػاؿ ،ومػف القيػاـ بػأي خطػوة عسػكرية غيػر مدروسػة؛ رداً عمػى
كؿ المشككيف بنوايا حركة حماس ،وجديتيا في دعـ المقاومة القادرة عمى تصفية الوجود الصييوني ،أحذركـ
مف الخروج عف االستراتيجية التي اتبعتموىا في السنوات األخيرة؛ والتي تقوـ عمى اإلعداد العسػكري السػري،
وتكثيؼ التدريبات ،واالستعداد ألسوأ االحتماالت ،وتحضير المفاجآت التي ستذىؿ الصديؽ ،وتربؾ العدو.
أحذر رجاؿ المقاومة مف الوقوع في الفخ الذي ينصبو لكـ المشككوف؛ الذيف دأبػوا عبػر وسػائؿ اإلعػبلـ عمػى
اتيػػاـ حركػػة حمػػاس بأنيػػا تخمػػت عػػف المقاومػػة ،وأف مقاومتيػػا زائفػػة ،وأنيػػا تقػػوـ بح ارسػػة الحػػدود ،وأنيػػا تمنػػع
مقاوميف الفصائؿ مف إطبلؽ القذائؼ عمى إسرائيؿ.
ال تيتموا كثي اًر ليذا الكبلـ ،فالذي يردده ،ويقؼ مف خمفو اثناف:
األول :رجؿ إمعة ال يدري ما يقوؿ ،ويردد خمؼ خبثاء السياسة ما ال يدرؾ أبعاده ،إنػو جاىػؿ ،أو يجيػؿ مػا
ترتب المقاومة الفمسطينية في الخفاء ،ومثؿ ىذا ال يقدـ وال يؤخر.
الثاني :السياسي الماكر ،الذي يعرؼ أف المقاومة الفمسطينية ليس ردة فعؿ ،وليست قذيفة ىنا وقذيفة ىناؾ،
ويعرؼ أف المقاومة ليست بندقية "شوفيني يا بنت خالي" ،ويعرؼ أف التيدئة التي وافقت عمييا المقاومػة فػي
غزة ليست نياية المطاؼ ،وليسػت اسػتراحة المحػارب ،وانمػا االسػتعداد المػادي والمعنػوي لحػرب قادمػة ،لػذلؾ
فإف أكثر ما يخشاه مثػؿ ىػذا السياسػي المػاكر ىػو نجػاح المقاومػة فػي مفاجػأة عػدوىا الصػييوني ،وانتصػارىا
في المواجية القادمة ،لتظير لمناس عورتو السياسية ،لذلؾ يعمد ىؤالء السياسيوف إلى استفزاز المقاوميف مف
خبلؿ تصريحاتيـ المشككة بالمقاومة ،وبمصداقية المقاوميف
إف السياسييف الذيف يعيبوف عمى المقاومة وجودىا ،ويشنعوف عمييا إعدادىا ،ويقممػوف مػف قيمتيػا ،ويشػككوف
في نتائج عمميا ،ىؤالء السياسيوف ال يفعموف ذلؾ بيدؼ إعبلء خطيـ السياسي المفاوض ،ورفع شأنو كبديؿ
موض ػػوعي لممقاوم ػػة ف ػػي الوق ػػت الػ ػراىف فق ػػط ،إني ػػـ يفعم ػػوف ذل ػػؾ بي ػػدؼ زعزع ػػة فكػ ػرة المقاوم ػػة ف ػػي عق ػػوؿ
الفمسػػطينييف ،وبيػػدؼ زلزلػػة الثقػػة بالنصػػر مػػف خػػبلؿ القػػوة ،تمييػػداً لفػرض الحمػػوؿ السياسػػية اليزيمػػة خيػػا اًر ال
مناص منو.
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لذلؾ أحذر رجاؿ المقاومة مف أي خروج عف النص المحكـ لمفعؿ؛ الذي أثبت جدواه في حربيف سابقتيف مػع
الصياينة ،الفعؿ الذي سيفاجئ العدو مستقببلً ،ولف يكتفي بمعادلػة ميػزاف الرعػب مػع الصػياينة ،الفعػؿ الػذي
ننتظر منو أف يسترد بعض األرض الفمسطينية المغتصبة.
المستقبل العربي2023/9/25 ،
 62ترخيص دولي لمنووي اإلسرائيمي

د .فايز رشيد
رفػػض المػػؤتمر العػػاـ الثالػػث لموكالػػة الدوليػػة لمطاقػػة الذريػػة ،الػػذي انعقػػد مػػؤخ اًر فػػي العاصػػمة النمسػػاوية فينػػا،
مشروع قرار قدمتو دوؿ عربية ،ينتقد ترسانة إسػرائيؿ النوويػة ،فقػد صػوتت إلػى جانػب القػرار  23دولػة مقابػؿ
 22دولة رفضتو ،فيما امتنعت  36دولة عف التصويت .إنيػا المػرة الثالثػة عمػى التػوالي فقػد جػرت فػي عػامي
 6009ػ  6026محاولتاف أيضػاً ،لكنيمػا فشػمتا .نائػب السػفير اإلسػرائيمي دانيػاؿ دانيػالي اعتبػر‘ ،اف مشػروع
القػرار يشػكؿ تشػويياً لسػمعة إسػرائيؿ ويسػيـ – فػي مػا لػو نجػح – فػي تسػييس الوكالػة الدوليػة لمطاقػة الذريػػة.
واستطرد :إف الدوؿ العربية تتكمـ كما لو أف المسألة الوحيدة المطروحة لمنقػاش ىػي إسػرائيؿ ،ولػيس الكميػات
الكبرى مف األسمحة الكيميائية لدى سورية ،أو التحػدي الجػوىري الػذي يطرحػو سػعي إيػراف إلػى حيػازة أسػمحة
صرح ‘بأنو لـ يكف ىنػاؾ فػائز اليػوـ .ال نػرى أف ىػذا الموضػوع
نووية’ .السفير األمريكي في الوكالة الدولية ّ
لو مكاف وسط نقاشات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية’.
غريب أمر ىذا المجتمع الدولي ،الذي يتعامػؿ بمكيػاليف مػع الػدوؿ ،فممنػوع عمػى بعضػيا امػتبلؾ أيػة أسػمحة
المدلمػػة’ لمغػػرب إس ػرائيؿ،
دمػػار شػػامؿ ،نوويػػة ،كيميائيػػة ،بيولوجيػػة ،بينمػػا مسػػموح لػػدوؿ أخػػرى مثػػؿ ‘الدولػػة ّ
مسػموح ليػػا امػػتبلؾ كافػػة ىػػذه األسػمحة .األغػػرب أف المجتمػػع الػػدولي ينػػادي بشػرؽ أوسػػط خػ ٍ
ػاؿ مػػف األسػػمحة
النوويػة وجميػػع أسػػمحة الػدمار الشػػامؿ .إف مجمػػوع الػػدوؿ التػي صػ ّػوتت ضػػد المشػروع واألخػػرى التػػي امتنعػػت
عف التصويت يبمغ  43دولة ،وىو حجـ كبير مف الدوؿ .نػدرؾ الضػغوطات التػي مورسػت مػف قبػؿ الواليػات
المتحػدة عمػى مسػؤولي ىػذه الػدوؿ لػرفض المشػروع .رفػض مشػروع القػرار ضػد اسػرائيؿ ىػو تشػجيع ليػا عمػى
االعتػػداء عمػػى الفمسػػطينييف والعػػرب ،وحتػػى اسػػتعماؿ ىػػذه األسػػمحة فػػي عػػدوانيا عمػػييـ ،فقػػد اسػػتخدمت فػػي
العػػدواف عمػػى قطػػاع غ ػزة  6009 -6004األسػػمحة المحرمػػة دولي ػاً ،مػػف فوسػػفورية وقنابػػؿ عنقوديػػة ،ووفق ػاً
لتقريػر لجنػة األمػـ المتحػػدة لمتحقيػؽ فػي العػدواف عمػػى غػزة برئاسػة القاضػي غولدسػػتوف ،فػإف إسػرائيؿ اقترفػػت
ج ػرائـ ح ػػرب فػػي ذل ػػؾ العػػدواف .إني ػػا ليسػػت المػ ػرة األول ػػى التػػي اس ػػتعممت إس ػرائيؿ فيي ػػا ىػػذه األس ػػمحة ،فق ػػد
استخدمتيا ضد لبناف فػي عػدواف عػاـ  2946وعػدواف  6002قصػفت مستشػفيات ومػدارس وسػيارات إسػعاؼ
ومبلجئ ،واستعممت القنابؿ الفراغية .لمعمـ فإف منظمػات حقوقيػة فمسػطينية وعربيػة رفعػت عمػى بعػض القػادة
السياسػػييف والعسػػكرييف اإلسػرائيمييف ،قضػػايا تػػتيميـ فييػػا بارتكػػاب جػرائـ حػػرب (اسػػتناداً إلػػى التقريػػر الػػدولي)
في محاكـ كثيرة في العديد مف الدوؿ األوروبية ودوؿ العالـ األخرى.
معروؼ أيضاً ومنذ فترة طويمة وبػاعتراؼ خبػراء تسػميح عسػكرييف وبضػمنيـ اسػتراتيجييف أمػريكييف ،أف لػدى
إسرائيؿ ما يقػارب ال ػ 200رأس نػووي وصػواريخ بعيػدة المػدى قػادرة عمػى حمػؿ ىػذه الػرؤوس ،ولػدييا مخػزوف
ىائػػؿ مػػف األسػػمحة الكيميائيػػة والبيولوجيػػة .إس ػرائيؿ ت ػرفض التوقيػػع عمػػى معاىػػدة الحػػد مػػف انتشػػار األسػػمحة
النوويػػة ،وت ػرفض االنضػػماـ لموكالػػة الدوليػػة لمطاقػػة الذريػػة ،وت ػرفض إخضػػاع أي مػػف منشػػآتيا النوويػػة إلػػى
التفتيش الدولي .لقد ساعدت فرنسا إسرائيؿ في بناء مفػاعبلت نوويػة ،ومػف ثػـ الواليػات المتحػدة سػاىمت فػي
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تطوير ىذه المفاعبلت ،سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (عػف طريػؽ العمػبلء الػذيف جن ّػدتيـ اسػرائيؿ فػي
أمريكػػا مػػف الخبػراء فػػي األسػػمحة النوويػػة) .الواليػػات المتحػػدة ىػػي الحػػامي األوؿ لمترسػػانة النوويػػة اإلسػرائيمية،
وابقاءىا خارج نطاؽ االنصياع لمق اررات الدولية بيذا الشأف ،وبضمنيا حمايتيػا مػف نجػاح قػ اررات فػي الوكالػة
الدوليػػة لمطاقػػة الذريػػة تسػػتنكر امػػتبلؾ ىػػذه األسػػمحة ،وكػػذلؾ فػػي غيرىػػا مػػف المنظمػػات الدوليػػة .بػػدورىا فػػإف
ألمانيػػا التػػي ما ازلػػت تػػدفع التعويضػػات إلسػرائيؿ ،عػػف جػرائـ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،قامػػت بتزويػػدىا بػػثبلث
غواصات ذرية .المقصود القوؿ اف العديد مف الدوؿ تقوـ برعاية األسمحة النووية اإلسرائيمية.
الواليات المتحدة الحميفة االستراتيجية إلسرائيؿ سبؽ أف استعممت القنابؿ الذرية في ىيروشيما وناغازاكي فػي
اب /أغسػػطس عػػاـ  2922قبيػػؿ نيايػػة الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،واسػػتعممت اليورانيػػوـ المنضػػب فػػي احتبلليػػا
لمع ػراؽ فػػي عػػاـ  .6003إس ػرائيؿ بػػدورىا قامػػت بتػػدمير المفاعػػؿ النػػووي الع ارقػػي فػػي حزي ػراف /يونيػػو 2942
واسػتعماؿ اليورانيػػوـ المنضػػب فػي عػػدوانيا عمػػى قطػاع غػزة  ،6009 -6004كمػػا قامػت باغتيػػاؿ العديػػد مػػف
عممػػاء الػػذرة العػػرب ،مػػنيـ د .يحيػػى المشػػد ،د .سػػميرة موسػػى ،د .مصػػطفى مش ػرفة .سػػموى حبيػػب ،د.جمػػاؿ
حمػػداف وغيػػرىـ وغيػػرىـ .ضػػرب المفاعػػؿ النػػووي الع ارقػػي واغتيػػاؿ العممػػاء تػػـ بالتعػػاوف مػػا بػػيف المخػػابرات
المركزية األمريكية والموساد اإلسرائيمي (ىذا ما تـ إثباتو في ما بعد).
المسؤولوف األمريكيوف والغرب عموماً يدافعوف عف ترسانة األسمحة اإلسػرائيمية (تقميديػة ،نوويػة وغيرىػا) ىػذه
التي ىـ حريصوف في كؿ عاـ عمى تحديثيا وزيادتيا ،مف خبلؿ تزويػد إسػرائيؿ بأحػدث مػا أنتجتػو المصػانع
الحربية األمريكية والغربية عموماً مف أسمحة ،يدافعوف عف امتبلؾ إسرائيؿ ليا مف’أجػؿ ضػمانة أمنيػا’ ،فػي
الوقت التي تنادي فيو ىذه الدوؿ ‘بالسبلـ في المنطقة’.
ىذا األمر يفتح الباب عمى الكثير مف التساؤالت ،كيؼ يبنى السػبلـ فػي منطقػة إحػدى ‘دوليػا’ لػدييا ترسػانة
ىائمة مف األسػمحة النوويػة ،بينمػا الػدوؿ األخػرى ُيح ّػرـ عمييػا امػتبلؾ ىػذه األسػمحة؟ مػف الػذي يحتػؿ أ ارضػي
الغيػػر إس ػرائيؿ أـ الػػدوؿ العربيػػة؟ لمػػاذا الحػػرص الغربػػي واألمريكػػي عمػػى إبقػػاء إس ػرائيؿ متفوقػػة فػػي األسػػمحة
التقميدية عمى كؿ الدوؿ العربية؟ إذا ناقشنا المنطػؽ األمريكػي – الغربػي بإبقػاء أسػمحة إسػرائيؿ النوويػة يمكػف
القوؿ ،اف تفرد إسرائيؿ بامتبلؾ أسمحة الدمار الشامؿ دوف غيرىا في المنطقة يجعؿ منيا عنصر تيديد دائـ
لم ػػدوؿ األخ ػػرى ،خاص ػػة أني ػػا م ػػف يق ػػوـ بالع ػػدواف عم ػػى ال ػػدوؿ العربي ػػة ،اح ػػتبلؿ فمس ػػطيف  ،2924الع ػػدواف
(الثبلثي)عمى مصر  2922باالشتراؾ مع فرنسا وبريطانيا ،عدواف عاـ  ،2921عدواف عاـ  ،2946العدواف
عمى لبناف عاـ  ،6002العدواف عمى غزة  6004ػ  6009تكػرار العػدواف عمػى القطػاع عػاـ  ،6026وغيرىػا
مف االعتداءات القصيرة األمد .العدواف ال يتـ ردعو إال بامتبلؾ الطرؼ اآلخر لنفس السبلح .ىػذا مػا أثبتتػو
الحرب الباردة ّإباف وجود الحقبة السوفييتية.
لقػػد تػػـ سػػحب المعػػدات النوويػػة مػػف ليبيػػا ،واآلف سػػورية يجػػري إجبارىػػا عمػػى تسػػميـ أسػػمحتيا الكيميائيػػة ،وتػػـ
تدمير المشروع النووي العراقي ،ويجري التيديد بقصؼ المشروع النووي اإليراني .سياسة الكيؿ بمكياليف ىػذه
تؤكد أىداؼ السياسة األمريكية – اإلسرائيمية المشتركة في المنطقة وىػي ،إخضػاع كافػة دوؿ المنطقػة لمػردع
اإلسرائيمي .بناء منطقة بمواصفات جديدة تكوف فييا إسرائيؿ ىي العامػؿ المسػيطر ،زيػؼ الحػرص األمريكػي
– الغربي عمى السبلـ في الشػرؽ األوسػط .اليػدؼ واليػاجس األمريكػي يظػؿ ىػو حمايػة إسػرائيؿ .دعػـ الحػؿ
اإلسػ ػرائيمي لمتس ػػوية م ػػع الفمس ػػطينييف والع ػػرب وتش ػػجيع التع ػػديات اإلسػ ػرائيمية كمص ػػادرة األرض واالس ػػتيطاف
وتيويػػد القػػدس واقت ػراؼ المػػذابح ضػػد الفمسػػطينييف وكػػؿ العػػرب .إبقػػاء إس ػرائيؿ رأس جسػػر ليمينػػة السياسػػات
األمريكية في المنطقة ،وابقاؤىا الحميؼ األوؿ لتنفيذ السياسات االستعمارية في الشرؽ األوسط.
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يبقى القوؿ ،اف الدوؿ العربية بادرت إلى ما سمتو استراتجية السبلـ مػع إسػرائيؿ ،واقترحػت مػا سػمتو ‘مبػادرة
السبلـ العربية’ في قمة بيروت عاـ  ،6006والسؤاؿ لمسمطة الفمسطينية والدوؿ العربية ىو :ىؿ يمكف إقامػة
سبلـ مع إسرائيؿ؟ وىذا بدوره يقود إلى أسئمة أخرى ،ىؿ يمكف لمواليػات المتحػدة أف تكػوف وسػيطا نزييػاً بػيف
العرب واسرائيؿ؟ ىؿ تصمح االستراتيجية العربية والرسػمية الفمسػطينية فػي مواجيػة االسػتراتيجية األمريكيػة –
اإلس ػرائيمية؟ أسػػمئة نطرحيػػا برسػػـ اإلجابػػة .اف رفػػض مشػػروع الق ػرار العربػػي ىػػو بمثابػػة والعتػػداءات اس ػرائيؿ
عمى الفمسطينييف وعمى الدوؿ العربية.
القدس العربي ،لندن2023/9/26 ،
 62اوباما رفع عمما أبيض

ابراىاـ بف تسفي
كانت خطبة الرئيس اوباما أمس في الجمعية العمومية لبلمـ المتحدة ُمعممة بعبلمة الصػحوة والتسػميـ بيبػوط
الواليات المتحدة مف قمة القيادة العالمية وحدىا.
وكػػاف الكػػبلـ رسػػالة واضػػحة ،وىػػي أف القػػوة العظمػػى االمريكيػػة لػػـ تعػػد قػػادرة عمػػى أف تحمػػؿ وحػػدىا عػػبء
المسؤولية عف النظاـ الػدولي ،وأف طموحيػا كمػو ىػو أف تعمػؿ مػع المجتمػع الػدولي فػي شػراكة ،مػع االعتمػاد
عمى وسائؿ دبموماسية .وفي السياؽ السوري اختفت دفعة واحدة رقصة السيوؼ مع نظاـ االسد ،وحؿ محميا
تأكيد مجمس االمف ،باعتباره الجسـ الذي يفترض أف يطبؽ ‘اتفاؽ جنيػؼ’ .فػي الوقػت الػذي بقػي فيػو تنػاوؿ
الرئيس لعقوبات دولية عمى دمشؽ في المستقبؿ ،اذا نكثت بالتزاميػا التجػرد مػف سػبلحيا الكيميػائي ،عامػا ال
ويقاؿ الشيء نفسو في المجػاؿ االي ارنػي ايضػا .فقػد كػرر الػرئيس ىنػا وبصػورة حرفيػة تقريبػا رسػالة
أسناف لوُ .
المصالحة التي أرسميا في  6009الى الشعب االي ارنػي وقيادتػو ،لكػف الكػبلـ بخػبلؼ الماضػي قػد صػدر ىػذه
المرة عف موقؼ ضعؼ واضح ،وذلػؾ ألنػو بسػبب الفشػؿ المػدوي لمحاولتػو (التػي لػـ يكػف ليػا داع) أف ُيجنػد
دعػػـ مجمػػس النػواب لعمػػؿ عسػػكري محػػدود عمػػى سػػورية ،وعمػػى خمفيػػة معركػػة العمالقػػة التػػي يقػػوـ بيػػا البيػػت
االبػػيض فػػي مواجيػػة مجمػػس الن ػواب فػػي قضػػية الميزانيػػة العامػػة ،ال أمػػؿ فػػي أف يحصػػؿ اوبامػػا مػػف مجمػػس
النواب بتشكيمتو الحالية عمى موافقة عمى عممية عسكرية عمى ايراف ميما تكف الظروؼ .وىكذا وجد الػرئيس
الضػػعيؼ اوبامػػا نفسػػو ،وىػػو الػػذي رفػػع فػػي خطبتػػو عممػػا ابػػيض ،فػػي مػػا يتعمػػؽ بقػػدرة الواليػػات المتحػػدة عمػػى
تشكيؿ المحيط العالمي ،واقفا أماـ العدو االيراني ،الذي ضعؼ ىو ايضا بسبب عقوبات ُمشػمّة .وتػـ التعبيػر
عػػف نتيجػػة ىػػذا التبلقػػي تعبيػ ار مكػػر ار فػػي الخطبػػة الرئاسػػية التػػي وافقػػت عمػػى المسػػيرة السياسػػية عمػػى األنغػػاـ
المتس ػػقة الت ػػي تص ػػدر ف ػػي ى ػػذه االي ػػاـ ع ػػف العاص ػػمة االيراني ػػة .والسػ ػؤاؿ ال ػػذي ُيس ػػأؿ ى ػػو :أيوج ػػد ف ػػي ى ػػذه
المينػػة
الظػػروؼ ،وال سػػيما عمػػى أثػػر الفشػػؿ فػػي السػػياؽ السػػوري احتمػػاؿ حقيقػػي ألف تتػػرجـ الموسػػيقى الخمفيػػة ّ
التي يعزفيا ‘كؿ أناس روحاني’ الى قرار استراتيجي عمى تجميد مشروع السبلح الذري؟
إف مسار التفاوض الذي يفترض أف يقوده وزير الخارجية الذي ال يكؿ جػوف كيػري مػف الجيػة االمريكيػة ،قػد
يمقػػي ضػػوءا عمػػى ىػػذه المسػػألة الجوىريػػة .يمكػػف فقػػط أف نأمػػؿ بػػأف يكػػوف نجاحػػو فػػي ىػػذا الصػػعيد أكبػػر مػػف
نتائج جيوده لتييئة القموب لعمؿ عسكري موجو عمى سورية.
القدس العربي ،لندف6023/9/62 ،
اسرائيل اليوم 2023/9/25
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 63اتفاب نزع السالح الكيميائي في سوريا ..محاك جيدا مع فجوة أخالقية

عاموس يدليف
االتفػػاؽ فػػي موضػػوع السػػبلح الكيميػػائي فػػي سػػوريا ،والػػذي تحقػػؽ بػػيف وزيػػر الخارجيػػة االميركػػي جػػوف كيػػري
ووزير الخارجية الروسي سيرجيو الفروؼ كاف محاكا جيدا .يبػدو أف االميػركييف كػانوا حػازميف لموصػوؿ الػى
اتفاؽ فقط اذا ما اتسـ بمعايير متشددة في كؿ المسائؿ الجوىرية لنزع السبلح الكيميائي في سوريا.
 .2غايػػة االتفػػاؽ ىػػي التصػػفية التامػػة لمقػػدرات الكيميائيػػة السػػورية بكػػؿ عناصػػرىا :الم ػواد ،الػػرؤوس المتفج ػرة
ثنائية االستخداـ ،منشآت االنتاج ،مواقع التخزيف والوحدات المستخدمة لو.
 .6لتحقيؽ العممية تقرر جدوؿ زمني قصير ومتشدد .فقد خصص – اسبوع لمتقرير ،شػير ونصػؼ لحضػور
المراقبيف والرقابة في المواقع ،وتسعة اشير النياء عممية النزع.
 .3القػرار يفتػػرض أف يمقػػى السػػند بقػرار مػػف مجمػػس االمػػف (بالفعػػؿ مػػا امكانيػػة فيتػػو روسػػي الحقػػا) ،يتضػػمف
العمػؿ اسػػتنادا الػػى "المػػادة السػػابعة" مػػف ميثػػاؽ االمػػـ المتحػػدة – والتػػي تسػػمح بفػػرض العقوبػػات بػػؿ واسػػتخداـ
القوة العسكرية لفرض القرار.
 .2حػػرـ الػػروس مػػف حػػؽ االسػػتئناؼ عمػػى الخطػػة االميركيػػة – الروسػػية ،وىػػـ ال يمكػػنيـ اف يطرحػوا شػػروطا
عمى تنفيذىا.
اف معنى ىذا االتفاؽ الشامؿ ،اذا ما تحقؽ ،ىو اف االطراؼ االربعة سيخرجوف مػف االزمػة منتصػريف مثابػة
"  ."win/win/win/win/ situationروسػػيا ،التػػي قػػادت الخطػػوة قبيػػؿ بمػػورة االتفػػاؽ ،عػػادت عمميػػا الػػى
مكانة مساوية لمواليات المتحدة في الشرؽ االوسط؛ الواليػات المتحػدة برئاسػة ادارة اوبامػا لػـ تتجػو الػى خطػوة
عسكرية ،واالتفاؽ منحيا مخرجا سياسيا – دبموماسيا مع انجاز استراتيجي ذي مغزى؛ نظاـ بشار االسد في
سػوريا نجػػح فػي منػػع ضػربة عسػػكرية اميركيػة أليمػػة وتمقػى عمميػػا "االذف" بمواصػمة الصػراع ضػد الثػوار وقتػػؿ
المػواطنيف بكػػؿ وسػػيمة يختارى ػا ،باسػػتثناء السػػبلح الكيميػػائي؛ وعػػف اسػرائيؿ سػػيزاؿ ربمػػا التيديػػد بعيػػد السػػنيف
بالسػػبلح الكيميػػائي ،بحيػػث يمكنيػػا أف تتحػػرر ايضػػا مػػف العػػبء المػػالي الػػذي ينطػػوي عميػػو تزويػػد الم ػواطنيف
بكمامػػات الغػػاز .ومػػع ذلػػؾ ،فػػي ىػػذه المرحمػػة االوليػػة مػػف التقػػدـ نحػػو حػػؿ مسػػألة السػػبلح الكيميػػائي السػوري
سجمت ايضا ضحيتاف لبلتفاؽ.
 .2العدال ػػة واالخ ػػبلؽ– لق ػػد اخت ػػارت الق ػػوى العظم ػػى ع ػػدـ االنش ػػغاؿ بالح ػػؿ الش ػػامؿ لمح ػػرب االىمي ػػة والقت ػػؿ
المستمر في سػوريا .بشػار االسػد ،المسػؤوؿ عػف قتػؿ اكثػر مػف مئػة الػؼ مػواطف سػوري ،ضػمف امػور اخػرى
بواسطة استخداـ سبلح الدمار الشامؿ – لـ يعاقب .ويبدو أنو تمقى حتى إذنا غير مباشر بمواصمة القتؿ.
 . 6المعارضة السورية وكؿ اولئؾ الذيف يعتقدوف بأف نظاـ االسد غير جدير بمواصمة الحكـ فػي سػوريا وانػو
يجػػب اسػػقاطو العتبػػارات اسػػتراتيجية (المػػس الخطيػػر بػػالمحور الراديكػػالي) واخبلقيػػة .وتجػػدر االشػػارة الػػى أف
قائمة المنتصريف والميزوميف قد تتغير في اثناء المساعي لتطبيؽ االتفاؽ .فمف يجمؿ ميزاف الػربح والخسػارة
النظػػري ،صػػحيح حتػػى يػػوـ الغفػراف الحػػالي ،موعػػد التوقيػػع عمػػى االتفػػاؽ ،مػػف شػػأنو اف يخطػػيء فػػي اصػػدار
حكـ سابؽ الوانو.
الػرئيس االسػػد ونظامػو سػػيفقداف منظومػػة اسػتراتيجية ،كانػػت فػػي نظػرىـ بوليصػػة تػػأميف امػاـ تيديػػدات داخميػػة
وخارجية .فػاذا مػا سػمـ سػبلمو الكيميػائي سػيفقد النظػاـ القػدرة عمػى ردع الخصػوـ ووقػؼ القػوى المتطمعػة الػى
اقتبلعو مف دمشؽ.
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في ضوء ذلؾ ،مف المتوقع اف يستقبؿ االسد كػؿ مػا فػي وسػعو كػي يخػرب عمػى العمميػة ويبقػي فػي يػده قػدرة
كيميائية تنفيذية في ظؿ االخفاء والخداع .كؿ ىذا ،في محاولة لتقميص الثمف الذي فرض عميو مقابؿ تأخير
اليج ػػوـ االميرك ػػي .ف ػػي الماض ػػي ل ػػـ يت ػػردد االس ػػد ف ػػي الك ػػذب والتض ػػميؿ الفض ػػؿ الدبموماس ػػييف م ػػف اوروب ػػا
والواليػػات المتحػػدة ممػػف اجػػروا معػػو االتصػػاالت .وقػػد تنكػػر لمسػػؤوليتو عػػف اغتيػػاؿ رئػػيس الػػوزراء المبنػػاني
ا السبؽ رفيؽ الحريري وسمسمة مف كبار المسؤوليف المبنػانييف االخػريف ،تنكػر لوجػود برنػامج نػووي فػي سػوريا
ووجود منظومة سبلح كيميائي (!) في سوريا وكذا لنقؿ سبلح متطور الى حزب اهلل .كما أف وزير الخارجية
االميركي كيري ،الذي في منصبو السابؽ كرئيس لمجنة الخارجية في مجمس الشيوخ االميركي اكثر مف زيارة
دمشػػؽ والبحػػث مػػع االسػػد فػػي المسػػيرة السػػممية ،ىػػو االخػػر كػػاف ضػػحية الكاذيػػب االسػػد وال سػػيما تنكػره لنقػػؿ
صواريخ اسكاد الى حزب اهلل .وقد اجيبت اسئمة السناتور كيري في ىذا الشأف بالنفي المطمؽ ،بكؿ وقاحة.
تقارير افػادت بػأف االسػد ينقػؿ ىػذه االيػاـ سػبلحا كيميائيػا الػى العػراؽ ولبنػاف ،بػدت بقػدر اكبػر كحػرب نفسػية
م ػػف جان ػػب المعارض ػػة الس ػػورية ض ػػد النظ ػػاـ وض ػػد االتف ػػاؽ .ف ػػبل منط ػػؽ م ػػف النق ػػؿ ال ػػى العػ ػراؽ :فالمحاف ػػؿ
المتحكمػػة بالحػػدود السػػورية – العراقيػػة ىػػي سػػنية – ث ػوار سػػوريوف خصػػوـ لبلسػػد – ولػػيس واضػػحا مػػف ىػػو
المحفػػؿ فػػي العػراؽ الػػذي سيتسػػمـ السػػبلح الكيميػػائي السػػوري .وبالمقابػػؿ ،يوجػػد منطػػؽ كبيػػر فػػي نقػػؿ السػػبلح
الكيميائي الى حزب اهلل .فالمنظمة تشكؿ خمفية ومنػة نسػبيا لنظػاـ االسػد .وفػي ىػذا السػياؽ يجػدر بالػذكر اف
السبلح الكيميائي في لبناف يشكؿ بالنسػبة السػرائيؿ خطػا أحمػر ،وانػو حسػب مصػادر فػي البنتػاغوف ،عممػت
اسرائيؿ مؤخ ار عدة مرات لمتشويش عمى نقؿ السبلح المتطػور – السػوري ،االي ارنػي او الروسػي – مػف سػوريا
الى حزب اهلل.
كيؼ سيطبؽ االتفاؽ لتنظيػؼ سػوريا مػف السػبلح الكيميػائي؟ يحتمػؿ ثبلثػة سػيناريوىات مركزيػة ،سػتكوف ليػا
نتائج استراتيجية مختمفة تماما:
السيناريو االوؿ :سير العممية حسب الخطة المتفؽ عمييا :في غضػوف اسػبوع يبمػغ النظػاـ السػوري عمػى كػؿ
مػػا يحتػػاج الػػى التبميػػغ ،وتصػػادؽ اجي ػزة اسػػتخبارات ارئػػدة فػػي العػػالـ عمػػى أف التقريػػر مصػػداؽ؛ وحتػػى نيايػػة
تش ػريف الثػػاني  6023تتشػػكؿ قػػوة م ػراقبيف مينيػػة ومصػػممة تػػدخؿ الػػى سػػوريا وتحظػػى بالتعػػاوف الكامػػؿ مػػف
جانب النظاـ والحصانة مػف ىجمػات قػوات المعارضػة .وتصػؿ ىػذه القػوة الػى كػؿ المواقػع ذات الصػمة ،التػي
توجػػد تحػػت سػػيطرة النظػػاـ ،تعثػػر عمػػى الم ػواد ووسػػائؿ االنتػػاج لمسػػبلح الكيميػػائي وتعالجػػو .وحتػػى منتصػػؼ
 6022يدمر او يخرج مف سوريا كؿ عنصر كيميائي ،كما يصػؼ االتفػاؽ .احتمػاالت تحقػؽ ىػذا السػيناريو،
اذا ما استمر االسد في التصرؼ مثمما فعؿ في الماضي ،مػنخفض .ويطمػؽ االدعػاء بػاف الػرئيس االسػد فيػـ
بػػاف اسػػتخداـ السػػبلح الكيميػػائي يعػػرض نظامػػو لمخطػػر اكثػػر ممػػا يجديػػو نفعػػا .واذا كػػاف ىػػذا االدعػػاء ،الػػذي
يتعارض مع سموؾ االسد في الماضي ،صحيحا ،يحتمؿ مع ذلؾ أف يتحقؽ ىذا السيناريو.
فػػي الطػػرؼ اآلخػػر مػػف السػػمـ يوجػػد سػػيناريو ،بموجبػػو يفعػػؿ االسػػد كػػؿ شػػيء كػػي يعرقػػؿ عمميػػة النػػزع ويػػذيب
االتفاؽ .وذلؾ بػدعـ ىػادىء مػف روسػيا .فاالسػد الػذي تصػدى فػي الماضػي لتحػدي ابعػاده عػف لبنػاف – عػاد
الى ىناؾ بعػد أف ركػز العػالـ عمػى ازمػات اخػرى ووقػؼ عمػى مػدى سػنوات طويمػة فػي وجػو ضػغوط اميركيػة
بعػػدـ السػػماح بعبػػور جيػػادييف الػػى العػراؽ .وىكػػذا ،يقػػدـ النظػػاـ تقػػارير جزئيػػة فػػي محاولػػة الخفػػاء بعػػض مػػف
المنظومػػة الكيميائيػػة الػػى أف يمػػر الغضػػب ،ويسػػتخدـ معػػاذير مختمفػػة لتػػأخير الجػػدوؿ الزمنػػي ويجعػػؿ صػػعبا
جػػدا نشػػاط المػراقبيف – مثممػػا فعػػؿ مػػع عمػػؿ أجيػزة الرقابػػة مػػف الجامعػػة العربيػػة واالمػػـ المتحػػدة منػػذ .6022
وسيتعاوف الروس مف جانبيـ مػع االسػد بشػكؿ يػذكر بتضػامنيـ ،حتػى مػا قبػؿ اسػبوع مػف بمػورة االتفػاؽ ،مػع
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زعـ االسد بانو لـ يستخدـ عمى االراضي السورية سبلح كيميائي ،واذا ما استخدـ فاف الثوار ىـ الػذيف قػاموا
بذلؾ .وحسب ىذا السيناريو ،سيتمتع الروس بوقؼ اليجوـ االميركي ،بعودتيـ الى المعبة في الشرؽ االوسط
وكذا مف استمرار العبلقة مع النظاـ الحاكـ في سوريا .احتماؿ تحقؽ ىذا السيناريو ىو االخر منخفض.
السػػيناريو الثالػػث يتنػػاوؿ وضػػعا متوسػػطا بػػيف االمكػػانيتيف اعػػبله .فػػي ىػػذا السػػيناريو المعقػػوؿ يحتػػرـ الػػروس
التػزاميـ لمواليػػات المتحػػدة واالسػػد يعمػػؿ بحػػذر أكبػػر وبشػػكؿ اقػػؿ فظاظػػة كػػي يبقػػي بيديػػو منظومػػة كيميائيػػة.
وسيحاوؿ االسد انقاذ قسػـ مػف المنظومػة ،يمتنػع عػف التقريػر الكامػؿ ،يػؤخر دخػوؿ المػراقبيف ويػنغص عمػييـ
حياتيـ .ولكف كمما تمقػى توبيخػا روسػيا او فيػـ بانػو يسػتدعي قػ ار ار شػديدا مػف مجمػس االمػف ضػده او ىجومػا
عسكريا اميركيا ،سيعود الى التعاوف االكبر .احتماؿ ىذا السيناريو عاؿ.
السػيناريو االوؿ ال يضػع تحػديات لمغػرب فػي المجػاؿ الكيميػػائي .ومػع ذلػؾ ،فانػو سػيمزـ الغػرب بتقػديـ جػواب
لمسألة استمرار القتػؿ فػي سػوريا بوسػائؿ تقميديػة ،اتخػاذ موقػؼ مػف مسػتقبؿ نظػاـ االسػد وكػذا بالنسػبة لطػابع
الػػدعـ لمث ػوار مػػف غيػػر المجاىػػديف .وال يتنػػاوؿ االتفػػاؽ الكيميػػائي مسػػيرة "جنيػػؼ  "6وىػػو بالضػػرورة ال يمنػػع
تقػػدميا .واذا مػػا اسػػتمرت المسػػيرة يحتمػػؿ أف يسػػمح الػػروس بابعػػاد االسػػد ومقربيػػو عػػف الحكػػـ فػػي ظػػؿ الوعػػد
باستخداـ النظاـ القائـ ،مع بعض االصبلحات حماية لمعقميـ في سوريا.
امػػا السػػيناريو الثػػاني فسػػيعيدنا الػػى "نقطػػة الصػػفر" :ال ػرئيس اوبامػػا ووزيػػر الخارجيػػة كيػػري أعمنػػا بانيمػػا لػػف
يسػاوما فػػي عػػدـ تطبيػػؽ االتفػػاؽ واف خيػار اليجػػوـ لػػـ ينػػزع عػػف الطاولػػة .ومػف ىنػػا ،ففػػي ضػػوء الخػػرؽ الفػػظ
لبلتفاؽ والذي يدعـ بمعمومات استخبارية مناسبة ،سػتعود االدارة لتنظػر فػي مسػألة اليجػوـ ،الػذي سػتكوف لػو
في حينػو شػرعية أكبػر سػواء فػي نظػر الجميػور االميركػي اـ مػف ناحيػة االسػرة الدوليػة .وعمػى أي حػاؿ فمػف
المتوقػع فػي مثػؿ ىػذه الحالػة اف يسػػتخدـ الػروس حػؽ الػنقض الفيتػو عمػى قػرار مجمػس االمػف فػي ىػذا الشػػأف
وستضطر الواليات المتحدة الى العمؿ دوف اذف صريح مف القػانوف الػدولي وبشػكؿ احػادي الجانػب ،بمعنػى،
اف تتخذ اجراءات سعى الرئيس الى االمتناع عنيا في االسابيع االخيرة.
السيناريو الثالث ىو االكثر اشكالية .فمثؿ حمفائو االيرانييف يمكف لبلسػد أف ينػاور بحػذر واال يخمػؽ ذريعػة ل ػ
"تحطيـ االواني" وقرار بػاليجوـ .فعمميػة اخػبلء وتػدمير المػواد الكيميائيػة ستصػطدـ بمصػاعب كبيػرة .وسػيجد
المراقبوف صعوبة في خمػؽ اجػواء عمػؿ ومنػة وسػيعانوف مػف ىجمػات "عناصػر مسػمحة" غيػر معروفػة (االمػـ
المتحػػدة وق ػوات حفػػظ السػػبلـ غيػػر معػػروفيف بتصػػميميـ فػػي مواجيػػة االرىػػاب والنػػار) .وعمػػى خمفيػػة انعػػداـ
االدلة القاطعة في أف االسد ىو الذي يخرب عمى تطبيؽ االتفاؽ ،سيجد الغرب صػعوبة فػي اسػتعادة الخيػار
العسكري ونقؿ رسالة واضحة ومصداقة في اف استخدامو ىو المرحمة التالية.
"الفيؿ الكبير الذي في الغرفة" ىو بالطبع ايراف .وكؿ سيناريو يتطور في سوريا سيدرسو االيرانيوف جيدا ،مع
التشػػديد عمػػى مصػػداقية الخيػػار العسػػكري االميركػػي ،مصػػداقية الخطػػوط الحم ػراء لم ػرئيس اوبامػػا ،مػػدى دعػػـ
الجميور االميركي لمخطوة العسكرية ،معنى السموؾ الروسي (الحرص عمػى بقػاء حميفػو او الحػرص الحقيقػي
عمى عدـ انتشار اسمحة الدمار الشامؿ) .وسيدرس االيرانيوف جيدا رد فعؿ االسرة الدولية عمػى عػدـ التعػاوف
السوري في موضػوع السػبلح غيػر التقميػدي مػف جيػة واسػتمرار القتػؿ التقميػدي غيػر مكبػوح الجمػاح مػف جيػة
اخػػرى .ولبلسػػتنتاجات التػػي يستخمصػػيا النظػػاـ فػػي طيػراف كنتيجػػة لد ارسػػة ىػػذه المواضػػيع سػػتكوف ،بػػبل شػػؾ،
وثار عمى استمرار التصدي لتقدـ ايراف نحو استكماؿ برنامجيا النووي العسكري.
نظرة عميا6023/9/62 ،
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