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 1عباس يؤكد التزامو بإتمام المفاوضات مع "إسرائيل" خالل تسعة أشير ويرفض الحمول المؤقتة
نيويورك( -يو بي أي) :أكد الرئيس الفمسطيني ،محمود عباس ،التزام بالده بإتمام المفاوضات مع اسرائيل
خالل  9أشير ،ىذه المفاوضات التي قال إن ىدفيا الوصول إلى السالم الدائم واقامة دولة فمسطين ،معرباً
عن رفضو الحمول المؤقتة.
وقال عباس في كممة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك ،اليوم الخميس “سنمتزم بجميع واجباتنا
إلتمام مفاوضات السالم مع إسرائيل خالل  9أشير”.
وأضاف “ونحن نخوض ىذه الجولة التفاوضية ،عمينا أن نذكر ونتذكر بأننا ال نبدأ من الصفر ،وأننا ال
ندور في متاىة ونفتقد خارطة ،أو نفتقر لبوصمة فيغيب عن أعيننا خط النياية ومحطة الوصول ،بل إن
السالم الذي نسعى إلى تحقيقو ،وأسس وركائز عممية السالم واالتفاق المنشود مثبتة منذ زمن بعيد وفي
متناول اليد”.
وتابع “أما غاية السالم ،فتتمثل برفع الظمم التاريخي غير المسبوق الذي ألحق بالشعب الفمسطيني” في نكبة
العام  ،1948مشي اًر إلى أن “ىدف المفاوضات يتحدد في التوصل إلى اتفاق سالم دائم يقود عمى الفور إلى
قيام دولة فمسطين مستقمة كاممة السيادة ،وعاصمتيا القدس الشرقية وعمى كامل أراضي العام  ،1967وحل
مشكمة الالجئين الفمسطينيين حالً عادالً وفق القرار  ،184وكما دعت مبادرة السالم العربية ،لتعيش الدولة
الفمسطينية إلى جانب دولة اسرائيل”.
وأعرب عن رفضو “الدخول في حمول مؤقتة الن اليدف ىو التوصل إلى اتفاق دائم وشامل ومعاىدة سالم
بين دولتي فمطسين واسرائيل تعالج جميع القضايا وتجيب عمى كل األسئمة ،وتغمق مختمف الممفات ،ما يتيح
أن نعمن رسمياً إنياء النزاع والمفاوضات”.
وأ ّكد الرئيس الفمسطيني أن “السمطة الفمسطينية ستواصل المفاوضات بإرادة قوية وصمبة ،وبإصرار عمى
النجاح” ،وقال إن انطالق جولة جديدة من المفاوضات قرار جيد ،غير أنو اعتبر أن ذلك “يجب أال يكون
سبباً كافياً إلثارة شعور باالسترخاء أو بعث شعور بالطمأنينة لدى المجتمع الدولي”.
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ودعا األسرة الدولية إلى بذل الجيود إلنجاح المفاوضات ،وقال إن “ما نجريو اليوم من مفاوضات مع
الحكومة االسرائيمية يتطمب من األسرة الدولية بذل كافة الجيود إلنجاحو” ،معتب اًر ان ذلك يتم “بواسطة
مواصمة التأكيد من قبل المنظمات اإلقميمية الدولية عمى ما تحقق من إجماع دولي حول غاية السالم
والمفاوضات”.
كما دعا عباس األسرة الدولية إلى إدانة األعمال االستيطانية ،وقال إن “األسرة الدولية مطالبة بأن تبقى
يقظة وتراقب الوضع من أجل إدانة أي أفعال عمى األرض تقوض المسار التفاوضي ،ونقصد بالمرتبة
األولى مواصمة العممية االستيطانية في أرضنا الفمسطينية وبخاصة في القدس ،″داعياً إلى إيقاف
“االعتداءات شبو اليومية عمى األماكن المقدسة في القدس وخاصة المسجد االقصى”.
وأعرب عن ثقتو بأن “الشعب االسرائيمي يريد السالم وأغمبيتو تؤيد حل الدولتين” ،مجدداً تأكيد مد اليد إلى
االسرائيميين ،واعتبر أن صنع سالم عادل ىو الخيار االنساني والمنطقي والمجدي ،معرباً عن إيمانو بأنو
خيار ممكن.
وقال إن “رسالتنا تنطمق من أن الشعبين الفمسطيني واالسرائيمي شريكان في ميمة صنع السالم” ،وأضاف ”
ونقول ليم في المفاوضات دعونا نعمل لتسود ثقافة السالم” ،معتب اًر ان اسرائيل ستنال مع ىذا السالم
“اعتراف  57دولة عربية واسالمية ومستقبل تتعايش فيو دولتا اسرائيل وفمسطين بسالم ليحقق شعبيما رىانو
عمى التقدم واالزدىار”.
وعن االضطرابات التي يشيدىا العالم العربي ،أ ّكد الرئيس الفمسطيني نأي بالده بنفسيا عن “التدخل في
الشؤون الداخمية لمدول العربية الشقيقة” ،غير أنو شدد عمى “دعميا لحقوق الشعوب ومطالبيم”.
وعن سوريا ،جدد عباس تأكيد إدانة بالده لـ”جريمة استخدام األسمحة الكيميائية في سوريا” ،غير أنو أعرب
عن “رفض الحل العسكري” ،داعياً إلى اعتماد الحل السياسي السممي لتحقيق آمال الشعب السوري.
ويذكر أنيا المرة األولى التي يخاطب فييا رئيس فمسطيني الجمعية العامة ،وذلك بعد أن تم رفع تمثيل
فمسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة.
رأي اليوم ،لندن2013/9/27 ،
 2ىنية يتمقى اتصاالً من وكيل المخابرات المصرية يؤكد لو فتح معبر رفح وتسييل سفر الحجاج
ىاتفيا من وكيل المخابرات المصرية الذي أكد لو فتح معبر
اتصاال
غزة :تمقى رئيس الوزراء إسماعيل ىنية
ً
ً
رفح أمام المواطنين أيام السبت واألحد واالثنين.
ووعد الوكيل ىنية بتسييل سفر الحجاج الذي سيبدأ في الثاني من أكتوبر المقبل ،والسماح لمبعثة اإلدارية
لمحج بالمغادرة لتسييل سفر الحجاج الفمسطينيين من قطاع غزة.
في إطار المراجعات التي قامت بيا الحكومة حول تصريحات وزير الخارجية المصري أمس ،أكدت مصادر
أمنية سيادية لرئيس الوزراء بأن أىل غزة ىم أىمنا وال يمكن لمصر إال أن تحتضنيم وتحمييم وترعاىم
وتخفف عنيم كاىل االحتالل.
وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم2013/9/26 ،
أي آلية لفتح معبر رفح بشرط عدم عودة االحتالل
 3الحكومة في غزة :سندرس ّ
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غزة -شعبان عدس :أكدت الحكومة الفمسطينية أنيا جاىزة لدراسة أي آلية يتم تقديميا بيدف فتح معبر رفح
البري وتسييل حركة تنقل المواطنين في القطاع ،طالما أنيا ال تتضمن وجود لالحتالل الصييوني عمى
صعيد إدارتو.
يح خاص لـ "الرأي"" :الحكومة ومن باب سعييا
وقال الناطق باسم الحكومة م .إيياب الغصين في تصر ٍ
لمتخفيف من معاناة شعبنا في غزة عمى صعيد التنقل عبر معبر رفح قدمت ذلك الطرح".
وشدد الغصين أن حكومتو جاىزة لمتعاون مع كافة األطراف من أجل إنياء أزمة معبر رفح بشرط وحيد وىو
عدم عودة االحتالل عميو.
وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم2013/9/26 ،
 4بحر يطالب بتوجيو السالح المصري إلى العدو اإلسرائيمي
غزة -سيد إسماعيل :طالب النائب األول لرئيس المجمس التشريعي،ـ الدكتور أحمد بحر كافة الفصائل
الفمسطينية وأجنحتيا المسمحة بالعمل عمى إشعال انتفاضة ثالثة ضد االحتالل اإلسرائيمي في الضفة الغربية
لمحفاظ عل الثوابت الفمسطينية ،حيث جاءت تصريحاتو خالل مسيرات دعت إلييا حركة حماس نصرة
لممسجد األقصى ،ليتجمع المشاركون من مختمف مناطق مدينة غزة في ساحة المجمس التشريعي.
واستنكر بحر التصريحات األخيرة التي صدرت عمى لسان وزير الخارجية المصري ،نبيل فيمي األخيرة
وتيديده بخيارات عسكرية وأمنية ضد قطاع غزة ،مؤكداً أن القواسم المشتركة التي تجمع مصر مع فمسطين
عديدة من بينيا اإلسالم والعروبة ووحدة المصير المشترك ،وأن ما يجري اآلن "مؤامرة إسرائيمية -أمريكية
تيدف إلى إضعاف الجيش المصري وزجو في عدة صراعات بالمنطقة بيدف إضعافو ،وطالب بحر ،في
ذات الوقت بتوجيو السالح المصري "إلى العدو اإلسرائيمي وحده ،الذي قتل اآلالف من الجنود المصريين
خالل حرب عام ." 67
فمسطين أون الين2013/9/26 ،
 5اليباش :حماس ليست جزءاً من إدارة الحج وخالفيا مع مصر أمر يخصيا
غزة -أشرف اليور :قال الدكتور محمود اليباش وزير األوقاف الفمسطيني في تصريحات لـ ‘القدس العربي’
عقب بيانات حممتو فييا أوقاف غزة المسؤولية عن إعاقة إرسال جوازات سفر أعضاء البعثات المختمفة التي
سترافق الحجاج إلى السفارة السعودية في القاىرة لمحصول عمى تأشيرات الحج ،أن حركة حماس ‘ليست
جزءا من إدارة موسم الحج’ ،مشي ار إلى أن إدارة الممف في يد الو ازرة التي يرأسيا.
وشدد اليباش في تصريحاتو إلى أن أيا من التنظيمات الفمسطينية ال عالقة ليا ىي األخرى بيذا الممف،
مطالبا بأن يتم تجنيب ممف الحج ‘التجاذبات السياسية’.
وأرجع اليباش السبب في عدم حصول الجوازات التي أرسمتيا أوقاف غزة عمى ‘في از’ ،من السفارة السعودية،
لكونيا لم تكن ضمن األسماء المعتمدة في موسم الحج الحالي .وقال ‘إن كان لحماس خالفات مع مصر،
فيو أمر يخصيا وال عالقة لمحج فيو’.
القدس العربي ،لندن2013/9/27 ،
 6األيام الفمسطينية :اجتماع لمرباعية اليوم في نيويورك بحضور عريقات وليفني
التاريخ :الجمعة 2023/9/27
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نيويورك  -موفد "األيام" :عممت "األيام" أن اجتماعاً لمجنة الرباعية الدولية سيعقد ،اليوم الجمعة ،عمى
المستوى الوزاري في نيويورك بحضور كبير المفاوضين الفمسطينيين د .صائب عريقات ورئيسة الوفد
اإلسرائيمي المفاوض وزيرة العدل اإلسرائيمية تسيبي ليفني.
وأشارت المصادر لـ"األيام" إلى أن عريقات وليفني سيقدمان إلى اجتماع المجنة الرباعية رؤيتيما عن سير
المفاوضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية حتى اآلن ،وحول التوصل إلى اتفاق نيائي خالل  9أشير والتي تم
االتفاق عمى تكثيفيا في المرحمة المقبمة.
األيام ،رام اهلل2013/9/27 ،
 7النتشة" :مكافحة الفساد" استعادت  70مميون دوالر و 400دونم ولن تتياون بمالحقة المفسدين
رام اهلل :قال رئيس ىيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة أن الييئة مسؤوليتيا ال تنحصر في الضفة الغربية فقط
بل تمتد إلى قطاع غزة وكافة أماكن تواجد الشعب الفمسطيني ،مشي ار إلى أنيا تمكنت من استعادة 70
مميون دوالر و 400دونم من األرض خالل ثالث سنوات من عمميا.
األيام ،رام اهلل2013/9/27 ،
 8قريع :المسجد األقصى سيبقى حك ارً لممسممين وال تفاوض عمى المقدسات
األناضول :قال عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس ،أحمد قريع
إن "المسجد األقصى سيبقى حك اًر لممسممين وال تفاوض عمى المقدسات".
وفي بيان أصدره ،اليوم الخميس ،اعتبر قريع أن "ما تقوم بو حكومة االحتالل من اعتداءات واعتقاالت (في
القدس) واقتحامات (لممسجد األقصى) يأتي لفرض أمر واقع عمى المقدسيين ولمسيطرة عمى المسجد
األقصى".
السبيل ،عمان2013/9/26 ،
 9وزير االقتصاد الفمسطيني يدعو تركيا لمنح صادرات المناطق المحتمة معاممة تفضيمية
رام اهلل – محمد خبيصة :قدم وزير االقتصاد الوطني في الحكومة الفمسطينية ،جواد الناجي ،امس االول
طمباً لمحكومة التركية يدعو خاللو منح الصادرات الفمسطينية معاممة تفضيمية ،كتخفيض الضرائب عمييا أو
منحيا إعفاءات جمركية ،أثناء دخوليا إلى األسواق التركية.
جاء ذلك خالل المشاركة في اجتماع وزراء التجارة ‘واالستثمار واالقتصاد التركي العربي المنعقد في مدينة
مرسين التركية.
وأكد الناجي في بيان ،وصل وكالة األناضول نسخة منو ،عمى أىمية تقوية العالقات التجارية مع الجميورية
التركية ،من خالل تشجيع القطاع الخاص الفمسطيني عمى زيادة التبادل التجاري واالشتراك في المعارض
التجارية والمنتديات االقتصادية وتنظيم زيارات لرجال األعمال.
القدس العربي ،لندن2013/9/27 ،
 20أبو مرزوق :األمن المصري خط أحمر وحماس لن تكون أداة لمتضييق عمى الناسً
التاريخ :الجمعة 2023/9/27
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القاىرة  -جييان الحسيني :استبعد نائب رئيس المكتب السياسي لحركو حماس موسى أبو مرزوق أن
تتدخل مصر عسكريا لدعم أي حركة تمرد في قطاع غزة إلنياء حكم حماس.
وقال الجيش المصري وطني ومتواجد في سيناء وفق اتفاقات محددة ومصر لن تسجل عمى نفسيا عمى
اإلطالق أنيا تعاممت مع الشعب الفمسطيني من منطمق مخالف لمواقفيا الوطنية الثابتة تجاه قضيو
الفمسطينية ،مضيفاً :إن غزة كانت مشمولة في اتفاق كامب ديفيد وكانت حينئذ فرصة لتحرير غزة مع
تحرير سيناء ,معرباً عن أسفو لضياع ىذه الفرصة وقال :لو كان األمر حدث لكانت غزة اآلن محررة وتحت
اإلدارة المصرية كما كانت سابقاً.
ورأى أن األوضاع في مصر مختمفة عن غزة تماما وال مجال لممماثمة بينيما ( )..حماس حركة مقاومة
وطنية شعبيتيا ىي التي وضعتيا في السمطة وقدمت اآلالف من الشيداء في عمميات مقاومة.
وفي الوقت ذاتو ال يستطيع أحد ميما بمغت مكانتو فمسطينيا ان يتجاوز مصر أو أن يقل من شأنيا
""فنحن لسنا نداً لمصر ..بل نحن بحاجة لمصر ولمجيد المصري وال يمكن أن نفكر عمى اإلطالق في
معادة مصر أو شعبيا أو التدخل في شؤونيا فاألمن المصري خط أحمر لم ولن يتم العبث بو من قبل أي
طرف فمسطيني بما فيو حماس".
وعمى صعيد أزمة العالقين بسبب إغالق معبر رفح وكيفية معالجة ىذا األمر ،قال :إن قرار تشغيل معبر
رفح قرار مصري صرف يحتاج الى إرادة سياسية إلزالة عوائق تشغيمو عمى رأسيا انياء االنقسام ووجود
حماس في قطاع غزة ( , )..موضحاً أن مصر ترى أنو ليس ىناك طرفاً رسميا عمى الجانب الفمسطيني.
وتابع :اذا أرادوا ذلك – في إشارة لجود جية رسمية – كي يعمل المعبر بشكل رسمي مثل المعابر األخرى
فإن حرس الرئاسة الزالوا موجودين في غزة ويقتضون مرتباتيم ( )..يمكنيم العودة والتواجد عمى المعبر
والقيام بوظائفيم في إدارتو ،مؤكداً عمى أن حماس مع أي اتفاقية إلعادة تشغيل المعبر (رفح) بشكل
طبيعي ،ومشدداً عمى أن حماس لن تكون أداة لمتضييق عمى الناس ،وقال :لقد طالبنا بفتح المعبر وقمنا إنو
ليس لدينا إشكالية في اعادة حرس الرئاسة الذين انسحبوا من أنفسيم فنحن لم نطردىم بل جاءتيم أوامر من
رام اهلل أن يتركوا عمميم.
وضرب أبو مرزوق مثال عمى معبر بيت حانون (ايرز) الذي يعمل بتنسيق بين السمطة والجانب الصييوني
وحماس ليس طرفا فيو ،الفتا الى ان تشغيل المعبر اآلن يتم بشكل استثنائي وبتنسيق مصري مع الرئيس
الفمسطيني.
وكالة سما اإلخبارية2023/9/26 ،
 22الزىار يدعو عناصر حماس إلى االعداد لمواجية "مؤامرات تستيدف المشروع اإلسالمي"
غزة (فمسطين) :دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزىار ابناء حركتو وعناصر
وقوى األجيزة االمنية في غزة إلى الصبر والثبات والرباط والقوة واإلعداد خالل المرحمة المقبمة نتيجة لما
اسماه "المؤامرات التي تستيدف مشروع الحركة والمشروع اإلسالمي في المنطقة".
جاء ذلك في كممة لمزىار خالل لقاء سياسي نظمتو و ازرة الداخمية واألمن الوطني مساء أمس األربعاء
( )9|72لضباط وكوادر األجيزة األمنية والو ازرة بمناطق غرب غزة بحضور قرابة ألف من الضباط.
وأكد أن غزة صامدة وصابرة وعصية عمى االنكسار وال تقبل بمن اسماه "الخونة" ،مشدداً عمى ضرورة
تحصين الجبية الداخمية لمواجية كل المتربصين بيا.
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وتحدث الزىار في كممة مطولة عن األوضاع والمستجدات السياسية المحيطة بالقضية الفمسطينية وخاصة
في الدول العربية ،متمحو ار حديثو حول األوضاع المحيطة بغزة والقضية السورية والشأن الفمسطيني
والمصالحة الوطنية والمفاوضات بين السمطة والدولة العبرية ومستقبل القضية الفمسطينية في ضوء ما
يجري.
وفي سياق منفصل ،استنكر الزىار تصريحات نمر حماد المستشار السياسي لرئيس السمطة محمود عباس
التي حاول من خالليا تشويو المقاومة الفمسطينية ،مبيناً أن حركة "حماس" ال تستغرب مثل ىذه التصريحات
من شخصيات تتفاوض مع االحتالل.
وأكد عمى ضرورة التنسيق بين حركتو والفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية في األراضي الفمسطينية وخاصة
قطاع غزة.
وأشار الى ان حركة "حماس" شكمت تحالفاً وطنياً ضد المفاوضات وضد التفريط بالثوابت والحقوق
الفمسطينية.
وكشف أن الجبية الشعبية لتحرير فمسطين والجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين استعدتا لمشاركة حماس في
التحضير لجبية وطنية ضد المفاوضات.
لقاء مع اإلخوة في حركة الجياد لتعزيز التنسيق والتعاون في كافة المجاالت السياسية واألمنية
وقال" :عقدنا ً
والجماىيرية" .
ولفت إلى أن كال الحركتين اتفقتا عمى ترشيح مسئول سياسي وآخر أمني وآخر عسكري وآخر عن شئون
وموحد.
المرأة والنقابات لمعمل بشكل ُمنسق ُ
قدس برس/ / ،
 22أبو مرزوق عمى "فيسبوك :القدس خط أحمر ويجب أن تكون خارج التفاوض
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.موسى أبو مرزوق أنو ال بد من استعادة وحدة الجبية الداخمية
ورص الصف لمواجية التيديدات التي يتعرض ليا المسجد األقصى جراء اعتداءات
وانياء االنقسام
ّ
االحتالل.
ودعا أبو مرزوق في تصريحات لو اليوم الخميس ،عمى صفحتو في موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"،
إلى تشكيل لجنة من كل القوى الوطنية واإلسالمية لحماية القدس ،التي قال بأنيا "يجب أن تكون خارج
التفاوض ،فيي خط أحمر ،وىي قبمة المسممين األولى ،وال تفريط فييا".
وأضاف" :عمينا دعم األىل في القدس وفمسطين المحتمة عام  ،84بمختمف المجاالت لتثبيتيم ودفع الضرر
عنيم ولمدفاع عن مسجدىم ومسرى نبييم .عمينا كشعب فمسطيني أن نخرج في مسيرات الغضب
واالعتصامات المستمرة ك ّل جمعة ،في كل قرى ومدن فمسطين من أجل القدس واألقصى ،ومقاومة
االحتالل وشرطتو وحرس حدوده وجيشو ومستوطنيو ،والحيمولة دون فرض إرادتو عمى القدس واألقصى".
وناشد أبو مرزوق كل العرب والمسممين والمسيحيين عدم االستجابة لمن يدعو لزيارة القدس مسجدىا
وكنيستيا ،وقال" :المقدسات تحتاج من يحررىا ،وليس من يدعم ق اررات الكنيست باعتبارىا مزارات سياحية
قرر أن األقصى مكان لمسياحة وطمب من الشرطة والجيش حمايتو ىو الكنيست
تابعة لبمدية االحتالل ،فمن ّ
اإلسرائيمي ،ومن يزور المسجد من المسممين ،أو كنيسة القيامة من المسيحيين وىما تحت االحتالل إنما
يصفّق لقرار الكنيست ويعترف باالحتالل."!.
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الممبين لنداء الشيخ
وجاءت دعوة أبو مرزوق عمى خمفية انضمام المئات من أبناء القدس إلى المعتكفين ّ
رائد صالح دفاعاً عن قبمة المسممين األولى ،في وجو مسيرات ّلبت نداء جماعات "الييكل" القتحام المسجد
األقصى تحت حماية شرطة االحتالل وحرس الحدود ،فيما يعرف عندىم بعيد العرش.
وذكر أبو مرزوق أن قوات االحتالل تمارس حربيا عمى المسجد األقصى المبارك؛ وأنيا أغمقت أمس
األربعاء كل األبواب التي يدخميا المسممون ،وفتحت باب المغاربة لمصياينة المعتدين ،وفتحت النار
والرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز عمى المصمين المعتكفين المدافعين عن ُح ْرمة المسجد و َح َرِمو،
ليضيفوا إلى سجل جرائميم جريمة أخرى ال تغتفر.
ورأى أن االحتالل يريد من كل ذلك؛ ترويض لمفمسطينيين والعرب والمسممين ،ليصبح االعتداء عمى
األقصى أم اًر عادياً ،وما يشاىدونو من صموات لمييود أو زيارات لمصياينة أو تواجد لمشرطة وحرس الحدود
شيئاً طبيعياً.
وأضاف القيادي في حركة "حماس"" :يريدون ،بعد فرض األمر الواقع في الصالة بباحات المسجد األقصى،
تقسيم المسجد بحجة حرية العبادة وعدم االحتكاك ،ويريدون ـ كما في الحرم اإلبراىيمي ـ توسيع المساحة
َ
المخصصة لمييود حتى تشمل معظم المسجد األقصى وقبة الصخرة !.ىذا كمّو لن يشبع أطماع الصياينة
وغرور القوة لدييم؛ وسيقولون :ال مكان لممسجد وال لمصخرة وال لممصمين وال حتى ألشجار الزيتون ،والييكل
ىو المنتظر" ،عمى حد تعبيره.
فمسطين أون الين/ / ،
" 23القسام" :ندعو النتفاضة ثالثة ضد االحتالل اإلسرائيمي ..لم نسقط العمميات االستشيادية
ذكرت الشرق ،الدوحة ،2023/9/27،عن وكالة قنا من غزة – قنا ،طالب أبو عبيدة ،المتحدث باسم
كتائب القسام في تصريح لو اليوم الخميس ،الشعب الفمسطيني بالضفة والقدس المحتمة ،بإعالن انتفاضة
ثالثة ضد االحتالل  ،مؤكداً في الوقت ذاتو أن القسام مستعدة لممواجية المقبمة مع الجيش اإلسرائيمي.
وأضاف أن الكتائب ستكون في قمب االنتفاضة إن وقعت" ،موضحا أنيا في حالة عمل واستعداد دائم
لممعركة الكبرى التي ستخوضيا المقاومة لمتصدي لالحتالل الصييوني وتحرير فمسطين.
وأوضح أن العروض والمناورات العسكرية التي نفذتيا كتائب القسام في أنحاء قطاع غزة منذ مطمع شير
سبتمبر الجاري تيدف إلى "إيصال رسالة قوة إلى العدو بأن المقاومة في قطاع غزة ال زالت حاضرة وبقوة
وسيكون ليا كممة من أجل قضية األقصى والقدس وفمسطين".
وأضافت الرسالة.نت ،2023/9/26 ،عن محمد أبو زايدة من غزة ،أن أبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم
القسام ،أكد أن كل الخيارات لدى القسام مفتوحة لمرد عمى أي عدوان "إسرائيمي" ضد القطاع ،وأنيا لم تسقط
العمميات االستشيادية من حساباتيا.
وقال أبو عبيدة ،في حوار خاص مع "الرسالة نت" الخميس" ،إن العمميات االستشيادية كانت خيار عند
المقاومة ولدى كتائب القسام في مراحل من تاريخ شعبنا وال تحتاج إلى قرار بل لجيد ميداني وجيد عممياتي
كبير ،والمقاومة لن تسقط ىذا الخيار من حساباتيا".
وشدد أبو عبيدة عمى أن كتائب القسام لم تكشف كل أوراقيا في معركة واحدة مع االحتالل ،وال حتى في
مؤكدا أن المقاومة تتأقمم مع الظروف ومع طبيعة المعركة التي تخوضيا مع االحتالل
أي عرض عسكري،
ً
من وقت ألخر ،وىي جاىزة لتمقين االحتالل دروس في حال شن أي عدوان عمى قطاع غزة".
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وأوضح أن االحتالل "اإلسرائيمي" يسعى لتوظيف أي حالة من الفوضى واإلرباك في الساحة العربية
واالسالمية في ىذه االونة لمقضاء عمى المقاومة أو استئصاليا ،أو اشغاليا في معارك جانبية.
وحول االشاعات والفبركات اإلعالمية حول وجود أسمحة وعناصر لمقسام بسيناء ،قال أبو عبيدة ،إن ىذا
"أمر غريب ومستيجن ،يراد من خاللو أن يصور قطاع غزة ،وكأنو عدو لمشعب المصري ،وىذا فيو
جدا".
اجحاف وتدليس وقمب لمحقائق بشكل كبير ً
مؤكدا أن معركة المقاومة الفمسطينية مع االحتالل فقط ولن
واستيجن أبو عبيدة التيديدات المصرية لغزة
ً
دوما بوصمتنا تجاه فمسطين
تنشغل باي معارك جانبية أخرى .وقال "نحن لن نمتفت إلى ذلك ،وستبقى ً
والقدس وليس أي مكان آخر".
وتابع " االدعاءات ضد القسام من الجيش المصري أنو يمتمك أسمحة بسيناء ،باطمة وال أساس ليا من
الصحة ،فكتائب القسام كانت استراتيجيتيا وال زالت ،وستبقى أن عمميا الوحيد ىو داخل حدود فمسطين
التاريخية ،وال يمكن أن تعمل خارج حدودىا بأي قطر عربي".
صد أي عدوان محتمل من أي جية كانت
 24يحيى موسي :المقاومة في غزة قادرة عمى ّ
غزة :قال القيادي في حماس ،يحيى موسى لـ«األخبار» ،رداً عمى تيديدات وزير الخارجية المصري بيل
ّ
فيي بتنفيذ عمميات عسكرية ضد غزة ،إن «التحشيش السياسي الصادر من نبيل فيمي ال يعبر عن قيم
جر «حماس» نحو الصراع واالقتتال مع الجيش المصري»،
واستراتيجيات ،بل عن ناس مقيورين يريدون ّ
مشدداً عمى أن «حماس» ال تستند في سياستيا ورؤيتيا إلى ردود أفعال محممين استراتيجيين إسرائيميين
ّ
يطرحون حسم مصر العسكري لغزة كحقيقة من الواجب تصديقيا .وأضاف« :كل األحاديث عن احتمالية
الحسم العسكري تستدعي الضحك ،فاالحتمال الوحيد الذي نضعو في االعتبار ،حينما تطمب منا مصر
الوقوف معيا ضد أعدائنا ،جيش القسام في الداخل والخارج سيمبي ىذا النداء وسيحمي أمن مصر
وسيادتيا».
وحول التصريحات الفتحاوية الداعمة لمخيار العسكري واسقاط حكم «حماس» ،قال موسى« :أصوات النشاز
تعد وكيمة االحتالل ،ال ُيستبعد أن تدلي بتصريحات غير مسؤولة تحرض عمى غزة وتؤلّب الرأي العام
التي ّ
ضدىا» ،مؤكداً في الوقت نفسو أن مقاومة غزة التي استطاعت أن تجابو العدو اإلسرائيمي في حربين
صد أي عدوان محتمل من أي جية كانت ،فيما ينفي عضو المجمس
ضروسين ُشنتّا ضدىا ،قادرة عمى ّ
تعد عدتّيا بالتواطؤ مع مصر
الثوري لحركة «فتح» ،فيصل أبو شيال ،في حديثو مع «األخبار» ،أن حركتو ّ
واالحتالل اإلسرائيمي لمنيل من «حماس» وصرفيا من الحكم ،قائالً« :خالفاتنا مع «حماس» ال تعني تأييدنا
لحل عسكري معيا بيدف إخضاعيا واسقاطيا .ال حل في األفق سوى قرع جدران المصالحة ،والتمييد
إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية» .وأظير أن المواقف التي اتخذتيا «حماس» بخصوص والئيا التام
أمنية بحتة.
عقمية ّ
لسياسة «اإلخوان»  ،أجبرت مصر عمى التعامل معيا وفق ّ
األخبار ،بيروت/ / ،
 25كتائب األقصى :االحتالل سيدفع ثمن جرائمو بالقدس
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غزة -جمال غيث :قالت كتائب شيداء األقصى -جيش العاصفة -الجناح العسكري لحركة فتح في قطاع
غزة ،إن "جرائم االحتالل اإلسرائيمي التي يرتكبيا في القدس ،والضفة الغربية لن تمر مرور الكرام وسيدفع
ثمنا باىظًا في الوقت القريب".
ً
وأكد المتحدث الرسمي باسم الكتائب ،في مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة ،اليوم الخميس ،بمناسبة
الذكرى الثالثة عشرة النتفاضة األقصى المباركة ،عمى خيار المقاومة كخيار استراتيجي لتحرير فمسطين.
وأضاف ،أن "الكتائب لن تقف مكتوفة األيدي تجاه ممارسات العدو في القدس والخميل وكافة محافظات
الوطن ،وأن القدس والخميل وغزة وطن واحد لن نترك االحتالل يتفرد بأي منيما".
وشدد المتحدث باسم الكتائب ،عمى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وانياء االنقسام "الذي يعتبر استم ارره
مؤكدا أحقية الشعب الفمسطيني في المقاومة في ظل وجود االحتالل عمى
مصمحة لمعدو اإلسرائيمي،
ً
األراضي الفمسطينية.
وأكد أن االحتالل اإلسرائيمي يستغل انشغال الدول العربية في أحداثو الداخمية؛ لمتفرد بالمسجد األقصى
المبارك ،الفتًا إلى أن سمطات االحتالل اإلسرائيمي أعطت الضوء األخضر لممستوطنين لتدنيس األقصى.
فمسطين أون الين/ / ،
محميا يصل مداه  45كمم
طورنا صاروخا
ّ
 26قائد "شيداء األقصى" بغزةّ :
غزة ـ مصطفى حبوش :أعمن قيادي في وحدات ‘كتائب شيداء األقصى’ ،المحسوبة عمى حركة ‘فتح’ التي
يتزعميا الرئيس الفمسطيني محمود عباس ،عن تطوير كتائبو لصاروخ محمي الصنع أطمقت عميو اسم
‘ ?KN 103يصل مداه لمسافة تزيد عمى  82كيمو مت اًر داخل العمق اإلسرائيمي.
وقال القيادي في كتائب شيداء األقصى ،الذي يطمق عمى نفسو كنية ‘أبو محمد’ ،في حوار مع مراسل
‘األناضول’ ،بقطاع غزة :إن ‘تم ّكنا من تطوير صارخ أطمقنا عميو اسم ( )KN 103يصل مداه إلى مسافة
تزيد عمى  82كمم ،باإلضافة إلى حصولنا عمى أسمحة ورشاشات ثقيمة ومتطورة منيا بندقيات قنص فرنسية
وروسية’.
وأكد أبو محمد أن كتائب شيداء األقصى ‘ال تعنييا’ البيانات التي تصدرىا المجنة المركزية لحركة ‘فتح’
تتنصل فييا من أي جناح عسكري ليا في غزة والضفة الغربية ،قائالً ‘نحن في كتائب شيداء األقصى
التي
ّ
الذراع العسكرية لحركة فتح شاء من شاء وأبى من أبى ،وال تعنينا بيانات المجنة المركزية لمحركة’.
وأعمنت المجنة المركزية لحركة ‘فتح’ ،في أكثر من بيان صحافي ،عن عدم وجود أي جناح مسمح لمحركة
في الضفة الغربية أو قطاع غزة ،وىو ما أكده المتحدث باسم الحركة في غزة حسن أحمد في تصريح سابق
لمراسل ‘األناضول’.
مالياً أو عسكرّياً منذ
وأوضح ‘أبو محمد’ أن منظمة التحرير الفمسطينية ال تدعم كتائب شيداء األقصى ّ
وفاة الرئيس الفمسطيني وزعيم حركة فتح ياسر عرفات ،مبيناً أن عناصر الكتائب يدفعون من أمواليم
الشخصية لشراء السالح وتطويره.
وأشار إلى أن معظم السالح الذي يمتمكو عناصر كتائب شيداء األقصى ىو ذاتو الذي كان موجوداً لدييم
منذ اندالع انتفاضة عام .7000
ورحب أبو محمد بأي دعم لممقاومة في قطاع غزة ،نافياً تمقيو دعماً من إيران أو تنظيم حزب اهلل المبناني.
ّ
القدس العربي ،لندن/ / ،
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 27إسماعيل األشقر يتيم السمطة الفمسطينية بمحاوالت تسميم األجواء بين غزة والقاىرة
غزة  -أحمد فياض :أثارت التحذيرات التي وجييا مؤخ ار وزير الخارجية المصري نبيل فيمي لحركة
المقاومة اإلسالمية (حماس) ،جدالً في قطاع غزة تمحور حول أبعادىا ومدى جديتيا ،وما يمكن أن تسببو
من توتر مع القاىرة.
ووصف القيادي والنائب عن حركة حماس إسماعيل األشقر تصريحات الوزير المصري بأنيا غير مسؤولة
"وال تسيء إال لصاحبيا".
واتيم األشقر النظام المصري الجديد بمحاولة تصدير أزمتو إلى الخارج واصطناع عدو وىمي لصرف
أنظار الشعب عن االنقالب عبر تصوير حركة حماس كعدو يزعزع استقرار البالد.
واتيم األشقر السمطة الفمسطينية بمحاوالت تسميم األجواء بين غزة والقاىرة والنيل من حركة حماس إلرضاء
الواليات المتحدة ودول إقميمية في المنطقة ،وىو ما سيصب في مصمحة االحتالل الساعي الجتثاث
الحركات األقدر عمى مواجيتو ،حسب وصفو.
واستبعد القيادي بحماس أن تتسبب تصريحات فيمي بالوقيعة بين الحركة وسكان غزة ،مؤكداً أن أىالي
القطاع وفصائمو وكل مكوناتو يعممون ككتمة واحدة لمواجية االحتالل دفاعا عن ثوابتيم ونيل حقوقيم.
الجزيرة نت ،الدوحة/ / ،
 28عزام األحمد يواصل اجتماعاتو في لبنان لتنظيم أوضاع حركة فتح
آمال خميل :وصل «المشرف العام عمى الساحة المبنانية» في حركة فتح عزام األحمد إلى بيروت ليل
الثالثاء الفائت .ىو يصر عمى أنيا زيارة دورية من وحي ميمتو التي تقضي متابعة شؤون فتح ومنظمة
التحرير والسفارة الفمسطينية.
لكن حركة الرجل التي لم تيدأ منذ ذلك الحين ،تكشف أنو في ميمة غير عادية بسبب البيان الذي أصدرتو
«مجموعة ضباط وكوادر في فتح» يوم الجمعة الفائت ،وىاجمو بشكل شخصي مع السفير أشرف دبور
وقيادة الساحة المبنانية وطالب بإقصائيم.
تتداخل االنطباعات في ذىن من راقب حركة الزوار واالجتماعات في مقر السفارة في بيروت طوال يوم
أمس .صباحاً ،توسط المواء منير المقدح الضيوف في الصالون الرئيسي في السفارة الفمسطينية إلى جانب
األحمد.
في الدقائق القميمة التي سبقت ترؤسو لجمسة جديدة من اجتماع قيادة الساحة المفتوح في السفارة منذ
وصولو ،رفض األحمد في حديث لـ«األخبار» ربط زيارتو الحالية ببيان المجموعة .وأكد أنيا كانت «محددة
مسبقاً لو ولمدير المخابرات العامة المواء ماجد فرج ،مع المدير العام لألمن العام المواء عباس إبراىيم منذ
أشير عدة» .البيان الذي وصف باإلصالحي أو االنقالبي «ال يساوي شيئاً لي أو لمقيادة الفمسطينية ونحن
ال نتعب أنفسنا بأن نق أره» ،قال األحمد الذي وضع البيان في خانة «البيانات الصفراء التي ورثت الصحافة
فسر اليجوم الحاد الذي طالو في البيان ،بأنو «إذا جاءتك مذمتي من ناقص».
الصفراء» .من ىناّ ،
بحذر شديد ،تجنب األحمد اتيام القيادي المفصول من الحركة محمد دحالن بالوقوف خمف البيان ،برغم أن
أوساط السفارة كانت قد صنفتو كانتقام دحالني من الرئيس الفمسطيني محمود عباس الذي رفض طمباً
عبر عن عدم اقتناعو بأن القيادي
أميركياً بإعادتو إلى المعادلة الرسمية .رئيس لجنة التحقيق مع دحالنّ ،
الطرود من فتح يقف خمف البيان .لكنو لم يستبعد وجود «بعض االنتيازيين والمرتزقة الذين يستغمون
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المشكمة بينو وبين السمطة ليتسمقوا عمييا في الظالم» .حتى إن الكوادر التي تردد وقوفيا خمف البيان «نفت
عالقتيا بإقرار خطي بدحالن» بحسب األحمد .مسايرة الدحالن لم تشمل زوجتو جميمة التي بدأت بزيارة
المخيمات الفمسطينية منذ نياية العام الماضي من باب تقديم المساعدات ودعم النازحين من سوريا.
« أي نشاط داخل المخيمات ال يمر عبر المؤسسات الفمسطينية الرسمية المعتمدة ،فإننا نخشاه بخاصة أننا
لدغنا كثي اًر» قال األحمد في إشارة إلى أن «أم فادي» حصرت تنسيقيا مع المجان الشعبية فقط .ووضع ما
تقدمو في خانة «المال السياسي الذي يستخدم بطريقة مسيئة إلذالل الشعب الفمسطيني وتحويمو إلى شعب
متسول مرفوض» .وأكد أن «أي مساعدات تأتي من أي جية مشبوىة سنتصدى ليا».
يرفض األحمد المقارنة بين ميمتو الحالية وميمتو نياية العام  7004عندما كمف تسوية الخالفات بين أمين
سر حركة فتح في لبنان السابق المواء سمطان أبو العينين والسفير األسبق عباس زكي« .ال وجو لممقارنة.
فالخالف حينيا كان بين كبار وأسماء عريقة في الحركة وال يمجأون إلى أساليب الصغار .ذاك الخالف
اعتبرناه خط اًر عمى فتح .أما ما يحصل اآلن فيو فقاعات ىواء».
عمى رغم من ذلك ،لوح األحمد برزمة ق اررات تنظيمية جديدة ستشمل فصالً من الحركة «ألي شخص لن
يمتزم ،لن يبقى في صفوفنا وال بد من حممة تنظيف ألننا أعطينا من أخطأ عشرات الفرص ،لكنو غرد خارج
السرب الفمسطيني» .وفيما أقر األحمد بـ«أننا اخترقنا من أجيزة معادية ودخمت ثقافة خاطئة في صفوفنا»،
نصح «من يطالب باإلصالح في الساحة المبنانية بأال يرشق الناس ألن بيتو من زجاج».
في اليومين الماضيين ،التقى األحمد بالمواء عباس ابراىيم والرئيس نبيو بري ورئيس فرع مخابرات الجنوب
في الجيش العميد عمي شحرور واستقبل وفوداً من حركة حماس والجياد اإلسالمي .مع ذلك ،ال تبدي
مصادر مواكبة تفاؤالً بقدرة األحمد عمى ترتيب البيت الفتحاوي الداخمي إزاء «الخضة األخيرة» ،مستعرضاً
عشرات الزيارات والمصالحات التي أتميا عمى نحو مبدئي من دون أن تغير بشكل جذري .واعتبرت
المصادر أن «ال قرار من القيادة الفمسطينية بتسوية الشؤون الداخمية في فتح ،إذ إن أبو مازن يتصرف مع
لبنان كرئيس مع دولة وليس كرئيس حزب .برغم أن األزمات التي تتكرر داخل الحركة يضعفيا كطرف
مفاوض تعتبره الدولة المبنانية بأنو المرجعية الفمسطينية الرسمية» .وىنا ،تقدم المصادر نموذج مغادرة فرج
عمى عجل ،كدليل عمى أن خالفات الصف األول تؤثر عمى مسار األمور الصغيرة والكبيرة داخل الحركة.
إذ لم يكمل فرج األربع والعشرين ساعة في لبنان وسرعان ما قرر المغادرة بمفرده بعد أن وصل مع األحمد
من العاصمة األردنية عمان لتنفيذ ميمة احتواء البيان الذي صدر .وكشفت مصادر أن فرج رفض توجو
األحمد برفع توصية ألبو مازن بفصل كوادر ومعاقبة آخرين .في المقابل ،استبعد «المينو» في اتصال مع
«األخبار» قبولو بجمسة مصالحة مع األحمد ألنو يعتبره طرفاً في الخالف.
االخبار ،بيروت/ / ،
 29حركة فتح تش ّكل قوة أمنية جديدة في مخيم الرشيدية
شكمت حركة فتح قوة أمنية جديدة في الرشيدية سمتيا مجموعة االنضباط تألفت من  30عنص اًر يتولون
ميمات أمنية داخل المخيم .عمماً بأن تشكيل المجموعة جاء بعد أيام قميمة من البيان اإلصالحي الذي
أصدره عدد من الضباط الفتحاويين والذي أتبع ببيانات تأييد نسبت الى قادة المناطق في فتح.
االخبار ،بيروت/ / ،
 20جيش االحتالل يستخدم أساليب المقاومة :حفر أنفاق عمى حدود غزة لتجنب القناصة
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غزة (فمسطين) -عبد الغني الشامي :بحسب راصد ميداني لـ "قدس برس"؛ فإن جيش االحتالل دائما يحاول
باستمرار تجديد طرق ووسائل حماية الحدود مع قطاع غزة وظير ذلك بعد انتياء العدوان األخير عمى
قطاع غزة.
فبعد انتياء العدوان عمي غزة درس جيش االحتالل بعناية مقدرة المقاومة الفمسطينية عمى ضرب اىدافو
بدقة فائقة وخاصة استيداف مواقع ومركبات وجنود االحتالل عمي الشريط الحدودي مع قطاع غزة رغم
وجود كل االحتياطات االمنية الالزمة من قبل جيش االحتالل.
وبحسب الراصد الميداني؛ فإن احدى الطرق التي ابتكرىا جيش االحتالل لحماية الحدود ىي توغل القوات
الخاصة داخل األراضي الفمسطينية بشكل سري دون معرفة حتى من يتواجد في تمك المناطق او دون وجود
غطاء جوي او حماية عسكرية لمقوات عمى الحدود وىو االمر الذي كان يؤشر لجود تمك القوات الخاصة.
وىناك طريقة اخرى ابتكرىا جيش االحتالل لحماية جنوده من االستيداف من قبل نيران المقاومة أال وىي
حفر األنفاق األرضية الذي تمتد من داخل األبراج العسكرية إلى الشرق في منطقة آمنة داخل أشجار
األحراش حتى ال يتمكن قناصة المقاومة الفمسطينية من النيل من جنودىم في حال رؤيتيم.
وتعززت ىذه الطريقة لدى جيش االحالل بعد أن برز سالح القنص الفتاك الذي تمتمكو المقاومة الفمسطينية
والذي يستطيع قناصة المقاومة من خاللو إصابة اليدف من عمى بعد  3كيمومترات.
وفي المقابل؛ فإن المقاومة الفمسطينية رغم أنيا ال تممك إال القميل من التقنيات اإللكترونية إال أنيا بدأت في
حماية تمك الحدود سواء بالعيون اإللكترونية أو العيون البشرية ومراقبو ورصد أي تحركو لمقوات الخاصة
داخل األراضي الفمسطينية ،إال أن الطبيعة الجغرافية في بعض األوقات تكون سبباً في فشل بعض التجارب
الالكترونية.
وقا لت مصادر أمنية فمسطينية لـ "قدس برس" إن رجال المقاومة نصبوا عدد من الكاميرات الخاصة الصغيرة
عمى السياج الحدودي لرصد أي تحرك لقوات االحتالل مع ابقاء المرابطين الذين يحرسون تمك الحدود
مزودين بمعدات خاصة .
وأضافت ان قوات االحتالل كانت في بعض االحيان تكشف ىذا الكاميرات وابطال مفعوليا ،وتعود المقاومة
بترميميا ونقل مكانيا ،ووضعيا احيانا في اماكن غير معروفة.
قدس برس/ / ،
 22الخميل :حماس تتّيم السمطة باعتقال القيادي بالحركة عمر القواسمي من مبعدي مرج الزىور
الخميل (فمسطين) :قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إن أجيزة األمن التابعة لمسمطة الفمسطينية
اعتقمت أحد قياديي الحركة في مدينة الخميل جنوب الضفة الغربية المحتمة.
وأوضحت الحركة في بيان ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو ،اليوم الخميس ( ،)9|72أن جياز األمن
الوقائي في الخميل اعتقل القيادي في "حماس" عمر القواسمي ،وىو أحد مبعدي مرج الزىور وأمضى في
سجون االحتالل  2سنوات.
قدس برس/ / ،
 22يعمون" :إسرائيل" ال تدفع باتجاه إسقاط األسد وال تريد أن ترى اإلخوان المسممين يحكمون سورية
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تل أبيب ( -يو بي اي) اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيمي ،موشيو يعمون ،إنو سيتعين عمى الرئيس السوري،
بشار األسد ،أن يرحل عن الحكم سواء بطرق دبموماسية أو “بطرق أخرى” ،وأن ذلك سيتم بعد تنفيذ االتفاق
الروسي – األميركي بشأن التخمص من السالح الكيميائي.
ونقمت صحيفة “معاريف” الجمعة ،عن يعمون قولو ،خالل لقاء مع “لوبي محبي إسرائيل” تحت رعاية
“الكونغرس الييودي العالمي” و”السفارة المسيحية الدولية” في بداية األسبوع الحالي ،إن “ىذا ممكن أو ال..
عمى األسد أن يترك الحكم بالدبموماسية أو بطرق أخرى ،وقبل ذلك سيتم تحييد السالح الكيميائي ومن ثم
تحريك عممية إنياء حكم األسد”.
وأضاف يعمون أن “جميع الالعبين الضالعين في القضية السورية ،وبينيم (الرئيس الروسي فالديمير)
بوتين ،لدييم مصمحة في إخراج األسد من الحكم” ،وأنو “يتعين عمى الدول العظمى في األمد البعيد السماح
بانتقال الحكم ..وبشار األسد ال يمكنو أن يكون الحاكم في الدولة”.
وتابع أن “ىذا لن يتم خالل يوم واحد ،لكن اإلنسان الذي استخدم سالحاً كيميائياً ضد مواطنيو وقتل 100
ألف من مواطنيو وارتكب جرائم حرب ،ال يمكنو أن يكون جزءا من العالم الحر ،وفي األمد البعيد توجد
مصمحة مشتركة لدى الواليات المتحدة وروسيا وتركيا واألردن واسرائيل بتغيير الحكم وأن يأتي مكانو حكم
صادق لديو قدرة عمى التنفيذ وأن يكون نظام معتدل وعصري”.
وقال يعمون إن إسرائيل ال تدفع حاليا باتجاه إسقاط األسد ألنو “ال يمكننا أن نرى اآلن نظاماً موثوقاً
ومسؤوالً باإلمكان االعتماد عميو”.
وأردف أن “السنة يسيطرون عمى معظم سورية ،لكن األنباء السيئة ىي أن السنة منقسمون ،ويوجد بينيم
اإلخ وان المسممون الذين ال نريد أن نراىم يحكمون في سورية ،ويوجد خاليا جياد عالمي وبضمنيم عناصر
من تنظيم القاعدة ،وفي ثمث األراضي المتبقية يوجد حكم ذاتي كردي ،ومندوب سورية في األمم المتحدة
يمثل ثمث سورية فقط”.
رأي اليوم ،لندن2013/9/27 ،

 23سفير "إسرائيل" السابق بالقاىرة :ما حدث في مصر تطور إيجابي وعمى الغرب دعمو ومرسي دكتاتور
القاىرة – وكاالت :قال تسفي مازل السفير االسرائيمي األسبق لدى القاىرة ،إنو يتعين عمى الغرب دعم
التحول الذي تشيده مصر ،حيث كان عزل الرئيس السابق محمد مرسى من منصبو في  3يوليو الماضي
"تطو ار إيجابيا".
وأوضح "مازل" في مقابمة مع شبكة " "CBN Newsاألمريكية ،أن مرسى وحكومتو سعى تحت سمع،
وبصر الغرب لبناء ديكتاتورية دينية ،وىى الحقيقة الت يرى السفير األسبق أن وسائل اإلعالم الغربية،
وبعض الحكومات لم تفيميا جيدا حتى اآلن .وأشار إلى أنو في أعقاب حمف اليمين الرئاسية ،ذىب مرسى
لمنح نفسو صالحيات واسعة جدا ،ويرى "مازل" ،أنو لوال تدخل الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي
لتحول الوضع في مصر إلى حرب أىمية قتل فييا اآلالف.

التاريخ :الجمعة 2023/9/27

العدد2992 :

ص 26

وأكد أن اإلخوان كانوا عمى استعداد لقتل  10آالف شخص ،لبقائيم في السمطة وتابع" ،إذا ما استمروا في
السمطة لمدة عامين آخرين لكانوا سيطروا عمى الجيش والشرطة ،ووجد الشعب المصري نفسو في وضع
اإليرانيين" ,وفق زعمو .وشدد بالقول" ،ما حدث ف مصر يوم  3يوليو لم يكن فقط إيجابيا ،بل كان الفرصة
األخيرة" ،مؤكدا ،أن مصر ستكون تحت قيادة مدنية ،ألن المصريين يريدون تأسيس دولة ديمقراطية.
وأعرب "مازل" عن آمالو أن تعيد كال من واشنطن وأوروبا النظر في مواقفيم تجاه مصر ،مشي اًر إلى أنو
بينما يعيش قرابة  % 50من المصريين تحت خط الفقر فإنو الدول الغربية ىي القادرة عمى منح مصر ذلك
النوع من المساعدة التي تحتاجيا.
القدس العربي ،لندن2013/9/27 ،
 24مركز بيغين السادات :مرسي خطط إللغاء "كامب ديفيد"
اتيمت دراسة إسرائيمية حديثة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالتخطيط إللغاء اتفاقية كامب ديفد
بين مصر واسرائيل ،وأضافت أن مرسي وقادة حركة اإلخوان المسممين اتبعوا تكتيكات تعد األرضية التخاذ
قرار التخمص من كامب ديفد عبر اتيام إسرائيل بعدم احترام بنود االتفاقية.
وتذكر الدراسة أن إستراتيجية مرسي قامت عمى مراعاة موقف المجتمع الدولي من خالل تأكيده عمى احترام
االتفاقات الدولية التي وقعتيا مصر من جية ،ومن جية أخرى السماح لمستشاريو بتقديم كل المسوغات
التي تبرر التنصل من ىذه االتفاقية.
وتحمل الدراسة التي أعدىا البروفيسور ليعاد بورات بعنوان "اإلخوان المسممون وتحدي السالم بين مصر
واسرائيل" ،وقد صدرت عن مركز بيغين السادات لمدراسات اإلستراتيجية التابع لجامعة بار إيالن بعد عزل
الرئيس المصري.
وشددت الدراسة ع مى أن مرسي انطمق في مواقفو من إسرائيل من عداء أيديولوجي وديني ،مشيرة إلى أنو
حرص بعناد عمى ترسيخ انطباع في وعي المصريين الجمعي أن إسرائيل "طرف عدو" ،ونوىت بالتحول
الذي ط أر عمى موقف مصر تحت حكم مرسي من المقاومة الفمسطينية ،مشيرة إلى أن دعم النضال
الفمسطيني ضد االحتالل اإلسرائيمي كان أبرز مالمح السياسة الخارجية لمصر في عيده.
وأكدت الدراسة عمى الدور الكبير الذي لعبو الرئيس المعزول في دعم المقاومة الفمسطينية في حممة "عمود
السحاب" التي شنتيا إسرائيل عمى قطاع غزة في نوفمبر  ،2012وتسخير مكانة مصر في التوصل التفاق
تيدئة يعزز من موقف المقاومة الفمسطينية ،واتيمت الدراسة اإلسرائيمية مرشد اإلخوان المسممين محمد بديع
بالتحريض عمى إسرائيل ،من خالل دعوتو لتحرير فمسطين واألماكن المقدسة عبر الجياد والتضحية ،وليس
عبر التوجو لألمم المتحدة والمفاوضات.
وقالت إن بديع لعب دو اًر مركزياً في تكريس االنطباع بأن الصييونية واسرائيل "ال تفيمان إال لغة القوة" في
مسعى منو لتبرير تبني خيار "الجياد" في مواجية إسرائيل ،وتوظيف كل الوسائل لضمان ىزيمتيا ،وتابعت
أن مرشد اإلخوان لم يكتف في رسائمو األسبوعية بالدعوة إلى تحرير أراضي فمسطين ،بل الحث عمى تحرير
كل األراضي العربية ،بما فييا جنوب لبنان وىضبة الجوالن ،باعتبارىا "أراضي إسالمية روتيا دماء
المسممين عمى مدى أجيال".
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واستنتجت الدراسة اإلسرائيمية أن مواقف مرسي من إسرائيل التي عبر عنيا بشكل غير مباشر انطمقت من
القاعدة األيديولوجية التي عبر عنيا بديع بشكل مباشر وعمني ،واعتبرت أن حكم اإلخوان لو استمر
النطمقت سياسة مصر تجاه إسرائيل من اإلرث األيديولوجي الذي عبر عنو بديع.
ولفتت إلى أن الجماعة رأت في الربيع العربي أرضية أفضل لمشروع في مشروع تحرير فمسطين ،عمى
اعتبار أن تحرر الشعوب من الخوف من األنظمة االستبدادية يمثل متطمباً أساسياً لخوض ىذا المشروع.
وباالنتقال إلى العالقة مع حركة (حماس) قالت الدراسة إن اإلخوان حرصوا عمى تأييد الحركة "أيديولوجياً
ومعنوياً" ،مضيفة أنو لو استمر مرسي في الحكم النتقل اإلخوان إلى دعم الحركة بشكل عممي ،وزعمت
الدراسة اإلسرائيمية أن حرص اإلخوان المسممين عمى تعزيز نفوذىم في الدولة بعد فوز مرسي يأتي من أجل
تحسين قدرتيم عمى النضال ضد إسرائيل مستقبالً.
وادعت أنو لو تواصل حكم اإلخوان لمصر النتقموا بشكل عاجل إلى تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لحركة
حماس بزعم أن ىذه الخطوة جاءت لدواعي الدفاع عن النفس ،إلى جانب تدخل مصري عسكري غير
مباشر لمضغط عمى إسرائيل ،من جية أخرى دعا كاتب إسرائيمي العالم لالستنفار من أجل عدم السماح
بعودة اإلخوان المسممين لمحكم في مصر.
وفي مقال نشر في موقع "ولال" اإلخباري بعنوان "فميبعد اإلخوان المسممون من مواقع النفوذ" اعتبر دان
مرغميت أن ضمان إبعاد اإلخوان المسممين عن الحكم مستقبالً يتطمب تقديم دعم اقتصادي غير محدود
لالقتصاد المصري.
المركز الفمسطيني لإلعالم2013/9/25 ،
 25السفارة اإلسرائيمية بالواليات المتحدة تنشر في اإلنترنت سيرة ذاتية مزيفة لمرئيس اإليراني
الناصرة  -زىير أندراوس :كشفت أمس صحيفة ىآرتس العبرية النقاب عن أن سفارة تل أبيب في الواليات
ٍ
خجل ْأو
أيضا ،بدون
المتحدة األمريكية قامت بتزوير السيرة الذاتية لمرئيس اإليراني حسن روحاني ،وقامت ً
ٍ
وجل بتوزيع (البروفايل) المزور عمى وسائل اإلعالم العالمية ،كما قامت بنشره في مواقع التواصل
االجتماعي :فيسبوك وتويتر .وقال مراسل الشؤون السياسية في الصحيفة ،باراك رافيد ،أن البروفايل المزور
ُوزع من قبل سفارة تل أبيب في واشنطن قبل ساعات من إلقاء الرئيس اإليراني خطابو في األمم المتحدة.
وبحسب السفارة اإلسرائيمية ،فإن الشيخ حسن روحاني ،ىو الرئيس اإليراني ،مختص بالمبيعات ،رجل
جدا لنشر السالح النووي ،عالوة عمى ذلك زعمت السفارة اإلسرائيمية في بيانيا
عالقات عامة ،ميني ومؤيد ً
الرسمي في زاوية اىتمامات الرئيس اإليراني أنو بمثابة وىم ،قدرة عمى اإلقناع ،مبيعات دولية ،أسمحة
نووية ،أسمحة دمار شامل وسري لمغاية ،عمى حد زعميا.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن السيرة الذاتية لمشيخ روحاني ،بحسب سفارة الدولة العبرية في أمريكا ُيبرز عدة
محطات ميمة مثل خدمتو كمستشار لألمن القومي في عيد الرئيس اإليراني األسبق ،ىاشمي رفسانجاني
في العام  ،1994في نفس الوقت الذي تم فيو تنفيذ العممية في مبنى الجالية الييودية في (بوينس أيريس)
في األرجنتين ،ولفت المراسل إلى أن معظم التركيز في البروفايل المزيف ُيركز بطبيعة الحال عمى القضية
النووية وعمى تصرفات الرئيس روحاني منذ انتخابو لمنصبو الحالي .وأضاف المراسل قائالً إن النشر
اإلسرائيمي سبب ردود فعل متباينة ،فالعديد من األشخاص الميمين الذين اطمعوا عمى النشر المزور قالوا إنو
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صبيانيا ،في الوقت الذي قال فيو آخرون إن نشره في مواقع التواصل االجتماعي
ال يتعدى كونو عمالً
ً
سيجمب الكثير من ردود الفعل.
القدس العربي ،لندن2013/9/27 ،
 26دبموماسي إسرائيمي سابق :قرار قيادة االنقالب في مصر بح ّل جماعة "اإلخوان" سيفشل
أن قرار قيادة االنقالب في مصر بإخراج "جماعة
اعتبر الدبموماسي الصييوني السابق ،بوعاز بيسموتّ ،
سيشعر اإلخوان بالظمم وخيبة األمل ،وىي مشاعر ستقوي إرادتيم بتقوية
اإلخوان المسممين" عن القانون ُ
أن المحكمة ال تستطيع أن تمحو عمل عشرات السنين في األحياء
عمميم االجتماعي في الشوارع ،الفتاً إلى ّ
ورجح "بيسموت" أن يتم إخراج "حزب الحرية والعدالة" من القانون ،كجزء من توجو الجيش الذي
المصريةّ .
أن قرار قيادة االنقالب يشير إلى رغبة
استقر رأيو عمى أن ُيعالج اإلخوان المسممين بصورة جذرّية ،حيث ّ
ألنيم
أن اإلخوان الغاضبون سيحققون وعدىم بأن يبقوا قوة سياسية في الشارعّ ،
بالعودة لمنظام القديمُ ،معتب اًر ّ
فعموا ذلك في الماضي ،وعرفوا أياماً صعبة في العمل السري ،لكن المشكمة الوحيدة كيف يعودون ليذا
العمل بعد أن كانوا في الحكم.
القناة العبرية الثانية
التقرير المعموماتي 2013/9/25 ،2917
 27المستوطنون الييود يقتحمون المسجد األقصى مجدداً لالحتفال بآخر أيام "عيد العرش"
رام اهلل – «الحيــاة» :اقــتحم عــدد مــن المتــدينين الييــود أمــس المســجد األقصــى فــي البمــدة القديمــة فــي القــدس
المحتمة عبر باب المغاربة وتحت حراسة رجال الشرطة اإلسرائيمية.
وقــال ح ـراس المســجد إن المقتحمــين قــاموا بج ـوالت فــي باحــات المســجد شــممت المســجد القبمــي وبــاب الرحمــة
وباب القطانين وباب السمسمة وباب المغاربة .وأوضحوا أن مئات المتدينين والمستوطنين اقتحموا المسجد في
األسبوع األخير لالحتفال بـ «عيد العرش» الييودي .وقدر بعـض المصـادر أعـداد المقتحمـين خـالل األسـبوع
الجاري بـ  200شخص.
وشــارك أمــس مئــات المســتوطنين والمتــدينين فــي مســيرة فــي شـوارع القــدس القديمــة احتفــاء بمــا يســمى «فرحــة
التوراة» ،وىي اليوم األخير من «عيد العرش».
وانطمقــت المســيرة مــن حــائط المبكــى إلــى حــائط الب ـراق وربــاط الكــرد قــرب بــاب الجديــد .وأقــام المشــاركون فــي
المس ــيرة الش ــعائر الديني ــة وحمق ــات الـ ـرقص ،وأدى بعض ــيم ش ــعائر ديني ــة أم ــام ب ــاب القط ــانين ،أح ــد أبـ ـواب
االقصى ،وىو األقرب الى قبة الصخرة.
الحياة ،لندن2023/9/27 ،
 28راسم عبيدات :مخطط إلقامة معبد ييودي عمى سدس مساحة المسجد األقصى
الق ــدس المحتم ــة :أق ــر ناش ــط فمس ــطيني متخص ــص ف ــي ش ــؤون مدين ــة الق ــدس المحتم ــة ،بتص ــاعد النش ــاطات
االســتيطانية اإلس ـرائيمية فــي المدينــة بشــكل كبيــر منــذ اســتئناف المفاوضــات اإلس ـرائيمية الفمســطينية قبــل نحــو
شيرين برعاية أمريكية.
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وأشــار ارســم عبيــدات الناشــط فــي ىيئــة "العمــل األىمــي والــوطني فــي القــدس المحتمــة" فــي تصـريحات ل ـ "قــدس
بــرس ،إلــى زيــادة النشــاط االســتيطاني فــي القــدس ،موضــحا أنــو تمــت المصــادقة عمــى بنــاء آالف الوحــدات
االســتيطانية ،كمــا أن ىنــاك زيــادة فــي عــدد المشــاريع االســتيطانية التــي يجــري المصــادقة عمييــا مــن جانــب
سمطات االحتالل.
واعتبر عبيدات ،أن الخطر األكبر من البناء االستيطاني ىو مـا يجـري عمـى سـاحة المسـجد األقصـى "حيـث
تنشــط ســمطات االحــتالل فــي ظــل المفاوضــات عمــى خمــق واقــع جديــد داخــل المســجد ،مــن خــالل االقتحامــات
اليوميــة التــي يقــوم بيــا المســتوطنون بحمايــة م ــن شــرطة االحــتالل ،وبق ـرار ومصــادقة مــن جانــب المس ــتوى
السياســي فــي إسـرائيل ،واقامــة الصــموات التمموديــة والممارســات الشــاذة ،ومنــع المســممين مــن الــدخول لممســجد
لمصــالة كمــا حــدث قبــل عــدة أيــام ،حيــث منعــت ســمطات االحــتالل المســممين مــن دخــول المســجد األقصــى،
بيدف إفساح المجال لممتطرفين الييودي بالدخول إليو ،وكل ذلك في إطـار مخطـط لتقسـيم المسـجد األقصـى
زمانيــا ومكانيــا" مشــي ار إلــى مخطــط إلقامــة معبــد ييــودي "كنــيس" عمــى ســدس مســاحة المســجد األقصــى ،مــن
قبل جمعية "يشاي" االستيطانية التي حصمت عمى كافة التراخيص الالزمة من قبل سمطات االحتالل.
وأكد عبيدات ،أن القدس تتعـرض ليجمـة شـاممة "ومجـزرة بكـل المقـاييس ،لـم يسـمم منيـا حتـى التعمـيم ،حيـث
تعمــل ســمطات االحــتالل عمــى أس ـرلة وصــيينة التعمــيم ،مــن خــالل تطبيــق المنيــاج اإلس ـرائيمي عمــى مــدارس
القــدس المحتمــة ،والــذي بــدأ تطبيقــو فــي خمــس مــدارس ،بيــدف احــتالل واسـرلة وعــي الفمســطينيين فــي القــدس
المحتمة".
قدس برس2023/9/26 ،
" 29شاىد" :المخيمات الفمسطينية "قنبمة اجتماعية موقوتة قد تنفجر في أي لحظة"
ذكـرت الســفير ،بيــروت ،2023/9/27 ،أن د ارســة ميدانيـة أجرتيــا «المؤسســة الفمسـطينية لحقــوق اإلنســان -
شاىد» في مخيم البرج الشمالي في صور ،قرعت ناقوس الخطر في شأن ظـاىرة التمـدد العم ارنـي العشـوائي.
ووصفت وضع المخيمات الفمسطينية بـ«القنبمة االجتماعية الموقوتة قد تنفجر في أي لحظة».
ويعتبــر نمــط الســكن فــي مخــيم البــرج الشــمالي مــن الــنمط العش ـوائي الــذي يقــوم األىــالي أنفســيم بتخطيطــو
وتشــييده ،ويقــع فــي أدنــى م ارتــب اإلســكان ،ويقــوم عمــى أســاس اجتيــادات شخصــية فــي التخطــيط والتصــميم
والبناء.
وترى الدراسة أن األسباب الرئيسة التي تؤدي إلى ازدحام المخيم سكانياً ،تعود إلى قانون حظـر التممـك عمـى
الفمسطينيين ،الذي يحمل الرقم  ،7002/792والى مشكمة اإلرث.
وم ــن األس ــباب وف ــق الد ارس ــة ،غي ــاب الس ــمطة الرادع ــة وغي ــاب ق ــانون المس ــاءلة والمحاس ــبة ل ــدى األش ــخاص
المعتدين عمى األمالك العامة ،واقتصـار دور المجـان الشـعبية فـي المخـيم عمـى حـل بعـض المشـاكل التـي قـد
تنشأ بين األىالي نتيجة الخالف عمى الحدود وغيرىا وليس في تنظيم المنازل واألبنيـة .وعـدم دخـول التنظـيم
المدني التابع لمدولة المبنانية إلى المخيم العتبارات عديدة منيـا االعتبـار القـانوني كـون األرض غيـر ممموكـة
لكي تعمل عمى تنظيميا .والدولة المبنانية ليس لدييا سمطة فعمية فـي المخيمـات بموجـب اتفاقيـة القـاىرة التـي
نقمت السمطة إلى منظمة التحرير الفمسطينية التي لم تكن تعنى بالتنظيم المدني.
وأض ــافت المســــتقبل ،بيــــروت ،2023/9/27 ،أن الد ارس ــة تخم ــص إل ــى توص ــيات وجيتي ــا خصوصـ ـاً إل ــى
الحكومة المبنانية ومنظمة التحرير ووكالة األونروا والى المجتمع المدني أىميا:
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 .2المطالبـ ــة بإلغـ ــاء حظـ ــر التممـ ــك عـ ــن الفمسـ ــطينيين ،لمـ ــا لـ ــو مـ ــن آثـ ــار كارثيـ ــة عمـ ــى الحيـ ــاة االقتصـ ــادية
واالجتماعية لالجئين الفمسطينيين.
 .7الموافقة عمى توسيع مساحة المخيمات بالتعاون مع وكالة األونروا.
 .3العمل بشكل جاد وحقيقي لتوسيع مساحة المخيمات ،كي تتناسب مع الزيادة السكانية المطردة.
 .8تشكيل لجنة ىندسية من قبل األونروا لمكشف عمى المنازل الميددة باالنييار ،والعمل السريع عمـى إعـادة
إعمارىا أو ترميميا.
 .2بناء منظومة من الحكم المحمي الفاعل والناجح يكون عماده المجان الشعبية بعد إعادة بنائيا عمـى أسـس
ديمقراطية وتخصصية.
 .2تشــكيل لجــان أمنيــة فــي المخيمــات وفــق أســس مينيــة صــحيحة (رؤيــة مجتمعيــة وطنيــة وسياســية وأمنيــة)
تشارك فييا جميع الفصائل ،وتكون ذات ميام وصالحية واضحة ومحددة.
 .2القيام بحمالت توعية متواصمة لسـكان المخـيم تع ّـزز مفيـوم الحمايـة والحفـاظ واحتـرام الم ارفـق العامـة ،بمـا
فييا الطرقات ،والتنبيو من مخاطر البناء العشوائي.
 .4تطوير وتمتين العالقة مع البمديات والتنسيق الـدائم معيـا فـي جميـع القضـايا المطمبيـة التـي تخـص أىـالي
المخيم كون بعض المخيمات يسكنيا لبنانيون.
 .9تنسـيق وتوحيـد الجيـود بـين مؤسسـات المجتمـع األىمــي قاطبـة ،لتحديـد أولويـات حاجـات األىـالي والســعي
الدؤوب لتنفيذىا.
 30محمد اشتية 250 :ألف فمسطيني ُى ّجروا من مخيماتيم في سورية
رام اهلل  -معا :قال عضو المجنة المركزية لحركـة فـتح محمـد اشـتية أن  720ألـف الجـ فمسـطيني اضـطروا
لترك مخيماتيم في سورية اثر الصراع الدائر في ىناك.
وأضاف اشتية خـالل لقائـو نائبـة المفـوض العـام لوكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين مـارغو إيمـيس وىـي مسـؤولة
ممــف الالجئــين الســوريين ان عــدد الالجئــين الفمســطينيين فــي ســوريا يقــدر بح ـوالي  200الــف نســمة ،اض ـطر
 720ألف إلى ترك مخيماتيم إثر الصراع الدائر في البالد ،لج معظميم الـى منـاطق أخـرى داخـل سـورية،
وفر  93ألف الج إلى الخارج.
ّ
وأضاف أن عشرات اآلالف من الالجئين الفمسطينيين توجيوا إلى لبنان ،استقر مـنيم ق اربـة  20ألـف إلـى أن
آالفاً أخرى عادت الى سوريا بسبب األوضـاع المعيشـية السـيئة فـي لبنـان ،كمـا توجـو  9آالف فمسـطيني إلـى
األُردن ،منيم  700الج يسكنون مخيم السايبر ستي شمال األردن تحت ظروف انسانية صعبة لمغاية.
كمــا توجــو حـوالي  2700الجـ فمســطيني إلــى تركيــا ،مــع اآلالف مــن نظـرائيم الســوريين ،فــي حــين توجــو 2
آالف الج آخرين الى مصر ،ومنيم أشخاص حاولوا قبل أيام اليجرة بشـكل غيـر قـانوني إلـى دول أوروبيـة
يتسن ليم ذلك.
عبر البحر المتوسط ولم
َ
ولفــت ان الســفارة الفمســطينية بالقــاىرة تقــوم بالتنســيق مــع "االونــروا" لد ارســة أوضــاع ى ـؤالء الالجئــين وحــول
إمكانية تسييل وجودىم بمصر.
وكالة معا اإلخبارية2023/9/27 ،
" 32ىيومن رايتس ووتش" تطالب االحتالل بوضع حد لعمميات ىدم المنازل
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رام اهلل ـ وليــد عــوض :طالبــت منظمــة ‘ىيــومن اريــتس ووتــش’ قـوات االحــتالل اإلسـرائيمي بوضــع حــد فــوري
لعمميات ىدم المنازل الفمسطينية وغيرىا من المنشآت في األرض الفمسطينية المحتمة عام  .2922وأوضحت
المنظمة الخميس ،أن عمميات اليدم تسببت فـي نـزوح مـا ال يقـل عـن  29فمسـطينياً منـذ  29آب (أغسـطس)
7023م ،مش ــيرة إل ــى أن عممي ــات ى ــدم المن ــازل وغيرى ــا م ــن المنش ــآت ،الت ــي ت ــرغم الفمس ــطينيين عم ــى ت ــرك
مجتمعاتيم ،قد ترقى إلى مصاف النقل الجبري لسكان أراض محتمة ،مما يعد جريمة حرب.
ووثقت ‘ىيومن رايتس ووتش’ عمميات ىدم في  29آب/أغسطس في القـدس الشـرقية ،تسـببت فـي نـزوح 39
شخصاً عن أماكن سكناىم بينيم  24من األطفال ،كما وثقت منظمات حقوقية إسرائيمية ،عالوة عمـى مكتـب
األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا) ،عمميــات ىــدم إضــافية فــي القــدس الشـرقية والضــفة الغربيــة
يومي  70و 72آب/أغسطس ،تسببت في تدمير منازل  80شخصاً ،بينيم  70طفالً.
وأشارت ‘ىيومن رايتس ووتش’ إلى أن عمميات اليدم األخيرة تأتي في أعقاب فترة خمول مؤقت خالل شير
رمضـ ــان ،فـ ــي تمـ ــوز (يوليـ ــو) وأوائـ ــل آب (أغسـ ــطس) ،وخـ ــالل عـ ــام  ،7023دمـ ــرت إس ـ ـرائيل  870منش ـ ـأة
فمســطينية مــا أدى لنــزوح  222شخص ـاً عــن أمــاكن ســكناىم ،وفــق تقــديرات مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية
ومنظمات حقوقيـة إسـرائيمية .وتسـببت عمميـات ىـدم المنـازل التـي تجرييـا إسـرائيل فـي نـزوح  3299فمسـطينياً
عــن أمــاكن ســكناىم منــذ بــدء واليــة رئــيس الــوزراء اإلس ـرائيمي بنيــامين نتنيــاىو فــي  32مــارس/آذار ،7009
بحســب تقــارير مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية .وبحســب مكتــب اإلحصــاءات المركــزي اإلس ـرائيمي ،منــذ 2
نيسان (أبريل)  7009وحتى  32آذار (مارس)  ،7023بـدأت أعمـال البنـاء فـي  8290وحـدة اسـتيطانية فـي
الضفة الغربية ،مع استبعاد القدس الشرقية.
وأشارت ‘ىيومن رايتس ووتش’ إلى أن إسرائيل تسيطر عمى الشؤون المدنيـة ،وكـذلك األمـن فـي  % 27مـن
مســاحة الضــفة الغربيــة ،المعروفــة بالمنطقــة ‘ج’-وفــق تصــنيفات اتفــاق أوســمو ،-وتتمتــع اإلدارة المدنيــة فــي
جــيش االحــتالل ،التــي ي أرســيا العميــد مــوتي ألمــوز ،بالســمطة عمــى اســتخدام األ ارضــي والتخطــيط فــي المنطقــة
ج ،بما في ذلك سمطة إصدار تصاريح اليدم.
وي ـرفض جــيش االحــتالل اإلس ـرائيمي فــي الممارســة مــنح تصــاريح بنــاء لمفمســطينيين فــي  % 99مــن مســاحة
المنطقــة ‘ج’ ،لكنــو مــنح المســتوطنات االختصــاص عمــى مــا يفــوق  23بالمائــة مــن مســاحة المنطقــة ‘ج’،
بحسب المنظمتين الحقوقيتين اإلسرائيميتين‘ ،بيمكوم’ و’بتسيمم’.
القدس العربي ،لندن2023/9/27 ،
" 32الييئة اإلسالمية المسيحية" :االستيطان جعل من حمم الدولة الفمسطينية "سرابا"
رام اهلل :اعتبرت "الييئة اإلسالمية المسيحية" في القدس المحتمة ،أن المشاريع االستيطانية اإلسرائيمية تسـعى
لمقضاء عمى حمم إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة.
وقــال أمــين عــام الييئــة حنــا عيســى ،فــي تص ـريحات صــحفية حصــمت "قــدس بــرس" عمــى نســخة منيــا ،اليــوم
الخمــيس (" ،)9|72إن االســتيطان اإلس ـرائيمي يعتبــر ســرطاناً خطي ـ اًر ويستشــري فــي الضــفة الغربيــة والقــدس
المحتمــة ،ويــنيش جســد المــدن والقــرى الفمســطينية ويقطــع أوصــاليا ويعمــل عمــى تشــتيت الســكان" ،عمــى حــد
تعبيره.
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وأضـاف أن حمــم الدولـة الفمســطينية أصـبح "سـراباً" بفعـل التجمعــات والبـؤر االســتيطانية ،مشـي اًر إلــى أن مدينــة
الق ــدس تحول ــت إل ــى مدين ــة ييودي ــة تض ــم اآلالف م ــن المس ــتوطنين المتطــرفين والمتربص ــين بعروب ــة المدين ــة
وحضارتيا.
قدس برس2023/9/26 ،
 33باحث فمسطيني :الخالفات السياسية لألحزاب العربية في الـ 48تمنع بمورة رؤيا مستقبمية
أن الخالفــات بــين الحركــة اإلســالمية
الناص ـرة ـ زىيــر أنــدراوس :أكــد الباحــث بروفســور أســعد غــانم عمــى ّ
ـطيني تمنـع بمـورة
الشمالية ،التـي يقودىـا الشـيخ ارئـد صـالح ،وبـاقي تيـارات المجتمـع العربـي فـي الـداخل الفمس ّ
رؤيـا مسـتقبمية لمجمـاىير العربيـة وذلـك ضـمن مداخمتــو التـي سـيمقييا خـالل مـؤتمر المكانـة القانونيـة لممجتمــع
العربــي المنعقــد اليــوم الجمعــة فــي فنــدق غولــدن كـراون فــي الناصـرة .ويعقــد المــؤتمر فــي الناصـرة وذلــك لممـرة
الرابعة وبمبادرة مركز مساواة.
وأشار البروفسور غانم إلى ّأنـو قـد شـارك فـي االنتخابـات اإلسـرائيمية األخيـرة حـوالي  22بالمئـة مـن أصـحاب
حق االقتراع العرب ولكن شمل الييئات القطرية لمجماىير العربية وعمى رأسيا لجنة المتابعـة العميـا لمجمـاىير
العربيــة ىــو مؤشــر ألزمــة االتفــاق عمــى رؤيــا مشــتركة التــي يعــاني منيــا مجتمعنــا .وأصــبح مــا يجمــع لجنــة
المتابع ــة ى ــو رد الفع ــل اآلن ــي عم ــى خطـ ـوات قمعي ــة تمارس ــيا الحكوم ــة عم ــى مجتمعن ــا .وى ــا نح ــن نخ ــوض
انتخابات السمطات المحمية العربية في ظل أزمة قيادة تؤدي إلى اقتتال يومي في كافة القرى والمدن العربية.
في السياق ذاتـو ،اتيـم مركـز مسـاواة وجـود تـأثيرات سياسـية عمـى الجيـاز القضـائي اإلسـرائيمي ممـا يمـس فـي
حق ــوق الجم ــاىير العربي ــة ف ــي ال ــبالد وذل ــك ض ــمن تحض ــيراتو لم ــؤتمر المكان ــة القانوني ــة لمجم ــاىير العربي ــة
وخصوصــا المحكمــة العميــا
الفمســطينية فــي إس ـرائيل ،وأشــار مركــز مســاواة إلــى تعــرض المحــاكم اإلس ـرائيمية،
ً
ولجنــة تعيــين القضــاء إلــى سمســمة ضــغوطات سياســية تيــدف إلــى منــع الجيــاز القضــائي مــن حمايــة حقــوق
اإلنســان فــي إس ـرائيل ومنــاطق االحــتالل المختمفــة .وتســتثني لجنــة تعيــين القضــاة الحقــوقيين العــرب وتكتفــي
بتعيين رمـزي لقضـاة عـرب فـي الجيـاز القضـائي اإلسـرائيمي ،حيـث سـيناقش ىـذا الموضـوع مـن قبـل أعضـاء
كنيســت ،قضــاة متقاعــدين ،ممثمــين عــن نقابــة المحــامين ومحــامين فــي القطــاع الخــاص والمؤسســات األىميــة
وممثمين عن السمك الدبموماسي.
القدس العربي ،لندن2023/9/27 ،
 34باحثون فمسطينيون يستعرضون أحوال الالجئين في األمم المتحدة
قدم ثالثة خبراء (باحثين) فمسطينيين رؤاىم وتحميالتيم فيمـا يتعمـق بقضـية الالجئـين الفمسـطينيين وحقيـم فـي
ّ
العودة الى ديارىم ،في ندوة نظّميا مركز جنيف الـدولي لمعدالـة ،والمنظمـة الدوليـة لمقضـاء عمـى كافـة أشـكال
التمييز العنصري بالتعاون مع مركز العودة الفمسطيني في لندن.
ونظمت الجمسة في مقر األمم المتحدة عمى ىامش أعمال الدورة  78لمجمـس األمـم المتح ّـدة لحقـوق اإلنسـان
في جنيف الثالثاء الماضي.
وتطــرق المتحــدثون إلــى أىميــة أن يقــوم كــل بــدوره فــي االســيام بتحقيــق العدالــة لمشــعب الفمســطيني مــع عــدم
إعفاء أحد ممن أرتكب جرائم بحقيـم وفـي مقـدمتيم (إسـرائيل) .كمـا جـرى الحـديث بالتفصـيل عـن حـق العـودة
كحق أساسي من حقوق الشعب الفمسطيني ،والذي يتطمب إجراءات دولية لتحقيقو.
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ب ــدوره ،اس ــتعرض الم ــدير الع ــام لمرك ــز الع ــودة ماج ــد الزي ــر ،ورق ــة عم ــل ق ــدمت نظـ ـرة ش ــاممة عم ــى أوض ــاع
الالجئين الفمسطينيين في الشتات وحقيم في العودة لديارىم التي ىجروا منيا العام .2984
وتط ــرق أيض ــا إل ــى أوض ــاع الالجئ ــين ف ــي لبن ــان وس ــوريا واألردن والض ــفة الغربي ــة وقط ــاع غـ ـزة والحص ــار
المفروض عميو ونوه إلى التبعات القانونية الممقاة عمى عاتق (إسرائيل) ومصر من جراء الحصار.
كمــا شــارك فــي المقــاء ،الباحثــة والصــحفية فــي صــحيفة لــي مونــد الفرنســية لشــئون الشــرق األوســط الفمســطينية
ماجــدة قنــديل ،حيــث طرحــت ورقــة عمــل مســتندةً إلــى بحــث ميــداني حــول الالجئــين الفمســطينيين مــن ســوريا،
والذين ىجروا إلى لبنان بسبب الحرب الدائرة ىناك.
وخمصـت الورقـة لوجــود حالـة شــديدة مـن المعانــاة يكابـدىا الالجئـون الفمســطينيون القـادمون مــن سـورية ،وذلــك
لنقص خدمات المؤسسات الدولية العاممة في المجال اإلنساني في لبنان.
أما الباحثة في القانون الدولي الفمسطينية حنين حسن ،فتطرقت في ورقة العمل التي قدمتيا لإلطار القـانوني
الدولي فيما يتعمق بحقوق الالجئين ،وقدمت تطبيقاً لبعض المعاىدات والقوانين عمى الحالة الفمسطينية.
وقالــت" :إن حــق العــودة الفمســطيني مصــون ومحمــي بالقــانون الــدولي اإلنســاني ،واإلعــالن العــالمي لحقــوق
اإلنسان ،وجممة من القوانين األخرى" ،مبينةً االىمية القانونية لقرار  298وأىم بنوده.
فمسطين أون الين2023/9/26 ،
 35المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان :التسييالت اإلسرائيمية ُُتعد "تجميالً لمحصار" عمى غزة
القــدس المحتمــة  -يــو بــي آي :طالبــت منظمــة حقوقيــة فمســطينية مســتقمة ،برفــع الحصــار بشــكل نيــائي عــن
قطاع غزة ،مشددة عمى أن التسييالت اإلسرائيمية األخيرة غير كافية.
وقال المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان في بيان ،إن "التصـريحات اإلسـرائيمية حـول إدخـال تسـييالت جديـدة
عمى الحصار المفـروض عمـى السـكان المـدنيين فـي قطـاع غـزة منـذ أكثـر مـن  2سـنوات ،تشـمل إدخـال مـواد
بناء لصالح القطاع الخاص تيدف إلى تجميل سياسة الحصار".
ورأى أن ىذه التسييالت "تمثل التفافاً واضحاً وصريحاً عمى قواعد القانون اإلنساني الدولي" ،داعيـاً المجتمـع
الدولي لمضغط عمى السمطات اإلسرائيمية "إلجبارىـا عمـى رفـع الحصـار الجـائر بشـكل تـام ،كونـو يمثـل شـكالً
من أشكال العقاب الجماعي المحظور ،بموجب قواعد القانون اإلنساني الدولي".
وطالبت بـ"إنياء كافة القيود المجحفة عمى حركة وتنقل السكان ،والسـماح بحريـة حركـة السـمع والبضـائع ،بمـا
فييا الواردات والصادرات من والى القطاع".
الحياة ،لندن2023/9/27 ،
بحق تسعة آخرين
 36محاكم االحتالل تمدد اعتقال  99أسي ارً وتصدر أحكاماً ّ
رام اهلل :مـ ــددت محـ ــاكم االحـ ــتالل ،امـ ــس الخمـ ــيس ،اعتقـ ــال  99أسـ ــي ار بذريعـ ــة اسـ ــتكمال التحقيـ ــق وكـ ــذلك
اإلجراءات القضائية ،منيم ما يقـارب النصـف مـددوا لممـرة الثانيـة والثالثـة عمـى التـوالي ،كمـا أصـدرت أحكامـا
وفرضت غرامات مالية بحق  9آخرين.
وأوضح بيان صدر عن نادي األسير ،امس الخميس ،أنو في محكمة االحتالل في "الجممة" ُمدد اعتقال 73
أسيرا ،وفي محكمتي االحتالل في "بيتح تكفا" و"سـالم" ُمـدد اعتقـال  34أسـيرا ،ومـددت محكمـة االحـتالل فـي
"عوفر" لـ 32أسيرا .وأوضح البيان أنو أصدرت أحكام بحق  9أسرى آخرين.
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الحياة الجديدة ،رام اهلل2023/9/27 ،
 37المحامي الفمسطيني راجي الصوراني يفوز بـ"جائزة نوبل البديمة"
أعمنت مؤسسة «رايت ليفيميوود» الخيرية السويدية أمس ،عن منح المحامي راجي الصـو ارني مـدير «المركـز
الفمسطيني لحقوق اإلنسان» ،جائزتيا السـنوية المعروفـة باسـم «جـائزة نوبـل البديمـة»« ،تقـدي اًر لتفانيـو الـذي ال
يتزعزع تجاه سيادة القانون وحقوق اإلنسان في ظروف صعبة لمغاية» ،بحسب بيان صادر عن المؤسسة.
وق ــد أُعم ــن ع ــن م ــنح ج ــائزة ى ــذا الع ــام خ ــالل م ــؤتمر ص ــحافي عق ــده أعض ــاء مجم ــس إدارة مؤسس ــة « اري ــت
ليفيميوود» ،حيث من المقرر أن تجري مراسم تسمم الجائزة في الثاني من شير كانون األول المقبـل فـي مقـر
البرلمان السويدي في العاصمة ستوكيولم.
وجــائزة « اريــت ليفيميــوود» ىــي جــائزة تقــدم ســنوياً فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان ،التنميــة المســتدامة ،الصــحة،
التعميم ،السالم ،وحماية البيئة.
والصــوراني ىــو أول فمســطيني وثالــث عربــي يحصــل عمــى ىــذه الجــائزة الدوليــة .فقــد ســبق وحصــل عمييــا فــي
العام  2940المعماري حسن فتحي ،فيما حصل عمييا في العام  7003العالم المصري إبراىيم أبو العيش.
مــن جيتــو ،اعتبــر «المركــز الفمســطيني لحقــوق اإلنســان» أن اختيــار الصــوراني ليــذه الجــائزة الدوليــة «تمثــل
إق ار اًر واعترافاً دولياً بجيود المركز ،ممثالً بمديره ،عمى صعيد الدفاع عـن حقـوق اإلنسـان الفمسـطيني ،ورصـد
وتوثيــق ونشــر كــل مــا يتعــرض لــو المــدنيون الفمســطينيون مــن انتياكــات وخروقــات لحقــوقيم المكفولــة بموجــب
االتفاقيـات الدوليـة لحقــوق اإلنسـان» ،مضـيفاً «أن الفــوز بيـذه الجـائزة مــا ىـو إال تقـدير عــالمي لحركـة حقــوق
اإلنسان الفمسطينية».
السفير ،بيروت2023/9/27 ،
" 38ائتالف شباب االنتفاضة" يدعو لمشاركة واسعة في "جمعة األقصى"
غ ـزة  -ارئــد الفــي :دعــا “ائــتالف شــباب االنتفاضــة” ،الفصــائل والقــوى الوطنيــة إلــى المشــاركة فــي “جمع ــة
األقصى” اليوم ،دفاعاً عن المسجد األقصى ومدينة القدس المحتمة في وجو اليجمة الصييونية المتصاعدة.
وقــال “ائــتالف شــباب االنتفاضــة” فــي بيــان“ ،إن عمــى فصــائل المقاومــة مســاندة الشــباب المنــتفض فــي وجــو
االحتالل” ،مشدداً عمى أن “ىذا الشباب قرر الخروج عمى كل الخالفات السياسية ،والتوحد فـي وجـو المحتـل
شعو اًر منو بتعاظم الخطر الذي يحيق بالقضية الفمسطينية من كل جانب”.
الخميج ،الشارقة2023/9/27 ،
 39وزير االقتصاد الفمسطيني يدعو تركيا لمنح صادرات المناطق المحتمة معاممة تفضيمية
رام اهلل – محمــد خبيصــة :قــدم وزيــر االقتصــاد الــوطني فــي الحكومــة الفمســطينية ،جـواد النــاجي ،أمــس األول
طمباً لمحكومة التركية يدعو خاللو منح الصادرات الفمسطينية معاممة تفضيمية ،كتخفيض الضرائب عمييـا أو
منحيا إعفاءات جمركية ،أثناء دخوليا إلى األسواق التركية.
جاء ذلك خالل المشاركة في اجتماع وزراء التجارة ‘واالستثمار واالقتصـاد التركـي العربـي المنعقـد فـي مدينـة
مرسين التركية بمشاركة األمين العـام المسـاعد لجامعـة الـدول العربيـة لمشـؤون االقتصـادية الـدكتور محمـد بـن
إبراىيم التويجيري ووفود من  24دولة ،من بينيم  28وزيرا.
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وأكد الناجي في بيان ،وصل وكالة األناضول نسخة منو ،عمى أىمية تقوية العالقات التجارية مع الجميورية
التركيـة ،مـن خـالل تشـجيع القطـاع الخـاص الفمسـطيني عمـى زيـادة التبـادل التجـاري واالشـتراك فـي المعـارض
التجارية والمنتديات االقتصادية وتنظيم زيارات لرجال األعمال.
وأشـ ــار إلـ ــى أن تركيـ ــا أقامـ ــت العديـ ــد مـ ــن المشـ ــاريع الميمـ ــة فـ ــي السـ ــوق الفمسـ ــطينية ،والتـ ــي عـ ــادت عمـ ــى
الفمســطينيين بالفائــدة ،منيــا بنــاء المستشــفى التركــي فــي محافظــة طوبــاس شــمال شــرق الضــفة الغربيــة ،بحيــث
يستفيد منو قرابة  20ألف شخص يعيشون ىناك.
القدس العربي ،لندن2023/9/27 ،
 40وزارة التربية الفمسطينية توقع اتفاقية "الغذاء من أجل التعميم" بقيمة  5.4مميون دوالر
رام اهلل :وقعت و ازرة التربية والتعميم العالي ،اليوم الخميس ،اتفاقية شـراكة لتنفيـذ المرحمـة السـابعة مـن مشـروع
الغذاء من أجل التعميم بقيمة  2.8مميون دوالر.
وأوضح بيان لمو ازرة أن االتفاقية تأتي ضمن المشروع اليـادف إلـى تزويـد طمبـة المـدارس فـي الضـفة والقطـاع
بوجبات غذائية مدعمة ببسكويت التمر وعبوة حميب مزودة بالفيتامينات واألمالح المعدنية.
ووقــع االتفاقيــة وزيــر التربيــة والتعمــيم العــالي د .عمــي زيــدان أبــو زىــري ،وممثــل برنــامج األغذيــة العــالمي فــي
فمسطين بابمو ركالدي.
وأوضح أبو زىري أن ىذه "االتفاقية تعمل عمى توفير وتزويد الطمبة باحتياجاتيم من المواد الغذائيـة فـي ظـل
األوضاع المعيشية الراىنة التي يمر بيا الشعب الفمسطيني" ،الفتاً الى "أىمية تنفيذ ىذا البرنامج الـذي يسـيم
في دعم االقتصاد الوطني من خالل انتاج وتصـنيع الوجبـات الغذائيـة والحميـب المـدعم وتوزيعـو عمـى الطمبـة
والمساىمة في خمق فرص عمل تقمل من البطالة".
يشار إلى أن المشروع يستيدف ىذا العام  280.000من طمبة المـدارس فـي الضـفة والقطـاع ،مـوزعين عمـى
 20.000طالب في  723مدرسة في محافظات الضفة ،و 40.000في  222مدرسة في محافظات القطاع.
القدس ،القدس2023/9/26 ،
 42مصر تجدد دعميا إلقامة دولة فمسطينية عمى حدود 67
ـاء مــع الـرئيس الفمســطيني ،محمــود عبــاس،
القــاىرة  -الخمــيج :عقــد وزيــر الخارجيــة المصــري ،نبيــل فيمــي لقـ ً
رّك ــز عم ــى تن ــاول تط ــورات القض ــية الفمس ــطينية ف ــي ض ــوء المفاوض ــات الجاري ــة ب ــين الج ــانبين الفمس ــطيني
واإلسرائيمي.
وج ــدد دع ــم مص ــر الكام ــل لمموق ــف الفمس ــطيني ف ــي ى ــذه المفاوض ــات ،وض ــرورة أن تفض ــي إل ــى قي ــام دول ــة
فمسطينية مستقمة عمى حدود يونيو  2922تكون عاصمتيا القدس الشرقية .كما تمت مناقشة األزمة السـورية
وأىمية الحل السياسي ممثالً في انعقاد اجتماع جنيف .7
الخميج ،الشارقة2023/9/27 ،
 42شيخ مشايخ سيناء يزعم :مرسي أقام خمسين ألف خيمة لتسكين الفمسطينيين
وكــاالت :قــال عمــى فـريج ،شــيخ مشــايخ قبائــل ســيناء ،إن حكومــة المعــزول أقامــت  20ألــف خيمــة فــي ســيناء
لتسكين الفمسطينيين بمصر ،إال أن مشايخ القبائل طالبوا محافظ سيناء بإزالة ىذه الخيام.
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وأضــاف "ف ـريج" خــالل لقائــو ف ـي برنــامج "صــالة التحريــر" عمــى قنــاة "صــدى البمــد" ،أن العناصــر اإلرىابيــة
الموجــودة فــي ســيناء ال تربطيــا أي صــمة بأىــالي ســيناء .وأكــد أنــو فــي اجتماعــو مــع ال ـرئيس المؤقــت "عــدلي
منصــور" وعــده بعــدم تيمــيش ســيناء مثممــا كانــت ميممــة فــي عيــد المعــزول ،وســيكون ليــا حقــوق مثــل أي
محافظة بمصر.
الوفد ،الجيزة2023/9/26 ،
 43ىيكل" :إسرائيل" تعمل في سيناء وليست أقل خط ارً من حماس
القاىرة  -وكاالت :أكد الكاتـب الصـحفي محمـد حسـنين ىيكـل ،أن سـيناء رىينـة بنـود اتفاقيـة السـالم ،وأنـو ال
أحد يقدر الجيد الذي يقوم بو الجيش من ميمة عظيمة في سيناء ،الفتا إلى أن اإلنجميز ىم من ثبتوا حـدود
مصر عام 2902وأصروا أن تكون سيناء مصرية.
وأضــاف ىيكــل خــالل لقــاء خــاص مــع اإلعالميــة "لمــيس الحديــدى" عمــى فضــائية " ،"Cbcأن األوضــاع فــي
سيناء قمقة بطبيعتيا بسبب الحروب التي قسمتيا ،مؤكدا أنو بعـد اتفاقيـة السـالم قبمـت مصـر بترتيبـات تجعـل
تأمين سيناء شبو مستحيل ،كما أن تواجد القوات الدولية وتقسيم سيناء لمناطق من عناصر إضعافيا.
وتابع ىيكل قائالً" :إنو عمى الرغم من أحكام القضـاء بحـل جماعـة اإلخـوان المسـممين إال أنيـا ظمـت مسـتمرة
في العمل السري".
وتابع :إن الجيش لو وضع خاص في مصر تاريخياً وليس كما يعتقد البعض أنو عمـم ونشـيد ،وعمـى الجميـع
أن يدرك ذلك حتى يستريح ويتأكد من حماية الجيش لو.
وفيمـا يتعمــق خطــر حركــة حمــاس عمــى الحــدود المصـرية فـي ســيناء قــال ىيكــل ،خــالل حـواره مــع إن إسـرائيل
تعمل في سيناء وليست أقل خط اًر من حماس ،مؤكداً أن ىناك نقصـا فـي معرفـة الحقـائق تجـاه حمـاس ،وىـو
ما أدى إلى التعبئة تجاه فمسـطين ،وتـابع قـائالً" :نحـن ننسـى القضـية الفمسـطينية وال يجـب أن تغيـب الحقـائق
الكبرى خالل انشغالنا ببعض التفاصيل" .وأكـد ىيكـل عمـى أنـو رغمـا مـن وجـود حماقـات مـن بعـض عناصـر
حمــاس إال أن ىن ــاك مــنيم م ــن ى ــو ح ـريص عم ــى العالقــة الطيب ــة م ــع مصــر والقـ ـوات المســمحة عم ــى وج ــو
التحديد.
وكالة سما اإلخبارية2023/6/25 ،
 44وزير الخارجية األردني يدعو لمتركيز عمى التحديات االقتصادية التي تواجو الضفة الغربية وغزة
نيويورك  -وكالة بت ار :دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة خالل اجتماع لجنة االتصال
الخاصة بمجموعة المانحين لمسمطة الوطنية الفمسطينية ،الذي انعقد في نيويورك أمس ،عمى ىامش
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في دروتيا الثامنة والستين ،إلى إعادة التركيز عمى التحديات
االقتصادية التي تواجو الضفة الغربية وقطاع غزة .وعرض لمجيود التي بذليا األردن لجية إحياء
المفاوضات واقامة دولة فمسطينية.
وكان وزير الخارجية ناصر جودة شارك أيضاً في لقاء وزاري عقد عمى ىامش اجتماع لجنة االتصال
لمجموعة المانحين لمسمطة الوطنية الفمسطينية .وأكد جودة التزام األردن بدعم السمطة الوطنية الفمسطينية
في جيودىا المتواصمة لبناء المؤسسات الوطنية الفمسطينية ودعم الخطوات التي تتخذىا الحكومة
الفمسطينية.
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عمان2023/9/27 ،
الرأيّ ،
" 45األمن الفرعي" في صيدا يدعو لتكثيف اإلجراءات األمنية لمنع إحداث شرخ في الصف الفمسطيني
عقد مجمس األمن الفرعي في صيدا (الجنوب) اجتماعاً في مبنى السراي الحكومية أمس برئاسة محافظ
لبنان الجنوبي نقوال أبو ضاىر في حضور أمنيين ،لمبحث في الوضع األمني في الجنوب والمخيمات
الفمسطينية وممف النازحين السوريين .وأكد المجتمعون "وجوب تكثيف وتعزيز اإلجراءات األمنية القائمة لمنع
أي أحداث تخرق أجواء التيدئة التي تشيدىا المنطقة حالياً ،ولمنع أي مخططات تيدف إلى زعزعة األمن
واحداث شرخ في الصف الفمسطيني الواحد" .ونوىوا بـ"الخطة األمنية التي نفذتيا بمدية صيدا بالتعاون مع
السمطات اإلدارية واألمنية" .وشددوا عمى ضرورة "تكثيف الجيود والتشدد في قمع تجار المخدرات
والمروجين ليذه اآلفة" .وثمنوا "الجيود التي يقوم بيا القطاعان الرسمي واألىمي من اىتمام وتقديم الرعاية
الصحية واالجتماعية ليم".
الحياة ،لندن2023/9/27 ،

 46الرئيس التونسي يطالب مصر برفع الحصار عن غزة
نيوي ــورك ( -ي ــو ب ــي اي) :طال ــب الـ ـرئيس التونس ــي المنص ــف المرزوق ــي ،مس ــاء الي ــوم الخم ــيس ،الس ــمطات
المصرية برفع الحصار عن قطاع غزة .وقال المرزوقي في كممتو أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة" :أرجو
أن ترفع السمطات المصرية كل التضييقات عمى حركة األشخاص والبضائع التي تخنق غزة".
وأضاف إن "ىذه الجية المناضمة يكفييا ما تعاني منو ،كمـا أن الشـعب الفمسـطيني يكفيـو مـا يعـاني منـو مـن
االحتالل واالستيطان اإلسرائيمي".
القدس العربي ،لندن2023/9/27 ،
 47روحاني يدعو "إسرائيل" لمتوقيع عمى "حظر االنتشار النووي"
نيويورك – طيران ( -ا ف ب) :دعا الرئيس اإليراني حسن روحاني أمس إسرائيل إلى التوقيـع عمـى معاىـدة
حظر االنتشار النووي ووضع أسمحتيا النووية تحت إشراف دولـي .وأضـاف روحـاني "يجـب أن ال تمتمـك أي
دولة السالح النووي".
الدستور ،عمان2023/9/27 ،
 48نبيل العربي يبحث القضية الفمسطينية مع وزراء عرب وأجانب
القاىرة  -الخميج :أجرى األمين العام لجامعة الدول العربيـة نبيـل العربـي ،سمسـمة لقـاءات مـع عـدد مـن وزراء
الخارجية ،عمى ىامش مشاركتو في اجتماعات الدورة الـ  24لمجمعية العامة لألمم المتحدة.
وبحث العربي مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس مستجدات األزمة السورية وتداعياتيا والتداول فـي نتـائج
المشــاورات واالتصــاالت الجاريــة الستصــدار ق ـرار مــن مجمــس األمــن الــدولي فــي ىــذا الشــأن ،والتحضــيرات
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والجي ــود المبذول ــة لعق ــد م ــؤتمر جني ــف 7،-فضـ ـالً ع ــن تط ــورات القض ــية الفمس ــطينية ودور فرنس ــا واالتح ــاد
األوروبي في ىذا الصدد.
واجتمــع العربــي مــع كــل مــن وزراء خارجيــة العـراق والج ازئــر وألمانيــا وايـران (بنــاء عمــى طمــب وزيــر الخارجيــة
اإليراني) ،حيث جرى اسـتعراض مسـتجدات األزمـة السـورية وتـداعياتيا وتطـورات القضـية الفمسـطينية وفـرص
إحياء مسار المفاوضات بين الفمسطينيين و”اإلسرائيميين” خالل الفترة القادمة.
الخميج ،الشارقة2023/9/27 ،
 49األسد" :إسرائيل" تحصل عمى تغطية كاممة من الواليات المتحدة في ك ّل سياساتيا وجرائميا
دمشــق  -ســانا :أكــد ال ـرئيس بشــار األســد فــي مقابمــة مــع قنــاة أمريكــا الالتينيــة تيمــي ســور إن إس ـرائيل دولــة
عدوانيــة ..إس ـرائيل دولــة قامــت عمــى التوســع ..تحتــل أ ارضــي اآلخ ـرين وتقتــل الشــعوب المحيطــة بيــا ..قتمــت
طبعا الكثير من الفمسطينيين عبر أكثر من ستة عقـود ..قتمـت الكثيـر مـن المبنـانيين ..الكثيـر مـن المصـريين
والس ــوريين واآلخ ـ ـرين بعممي ــات اغتيـ ــال وتفجي ــر وارىـ ــاب وغيرى ــا ..والي ــوم تق ــوم ب ــنفس ال ــدور عبـ ــر دعميـــا
لإلرىــابيين بشــكل مباشــر عمــى المنــاطق المحاذيــة لمجبيــة الســورية ..أي باتجــاه الج ـوالن المحتــل حيــث تقــدم
الدعم الموجستي والطبي والمعمومات ..وأيضا السالح والذخيرة لإلرىابيين..
وحول معمومات عن أن إلسرائيل مصالح نفطية في بعض المناطق السورية ....قال األسد ىذا طرح خاصة
باتجـاه الــنفط فــي الســاحل الشـرقي لمبحــر األبــيض المتوســط ..لكــن مجـرد تحمــيالت ..ال توجــد لــدينا معمومــات
حـول ىـذه النقطـة ..أمـا بالنســبة لوجـود السـالح النـووي اإلسـرائيمي وكمــا قمـت ال أحـد يتحـدث بـو ألن إسـرائيل
الدولة العدوانية ..الدولة المارقة تحصل عمـى تغطيـة كاممـة مـن الواليـات المتحـدة فـي كـل سياسـاتيا ..تغطيـة
لكــل جرائميــا ..فمادامــت ىــذه التغطيــة داخــل الواليــات المتحــدة وفــي مجمــس األمــن واألمــم المتحــدة موجــودة..
وفي المنظمات الدولية ومنيا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ..فمن المتوقع في ىذه الحالة أن يكـون أي سـالح
فــي العــالم موضــع بحــث ..أمــا الســالح اإلس ـرائيمي فيــو غيــر خاضــع لمنقــاش ..ىــذا ىــو المنطــق الســائد فــي
العالم ..منطق الييمنة ..منطق االستعمار ..منطق القوي...
سانا2023/9/26 ،
" 50التعاون اإلسالمي" تدعو إلنياء االحتالل اإلسرائيمي لألرض الفمسطينية
(وكاالت) :أكد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغمي الموقف الثابت
لممنظم ــة م ــن قض ــية فمس ــطين والق ــدس الشـ ـريف ،داعيـ ـاً إل ــى تض ــافر الجي ــود إلني ــاء االح ــتالل “اإلسـ ـرائيمي”
لألرض الفمسطينية والى مساعدة الشعب الفمسطيني في الحصول عمى حقوقو في العودة والحرية واقامة دولة
فمسطينية مستقمة ذات سيادة وعاصمتيا القدس الشرقية.
ورحب إحسان أوغمي ،في كممة ألقاىا أمام اجتماع لجنـة منظمـة التعـاون اإلسـالمي السداسـية حـول فمسـطين
الذي عقد في مقر األمم المتحـدة ،بقـرار الجمعيـة العامـة االعتـراف بفمسـطين دولـة مراقبـة فـي األمـم المتحـدة،
وقال إن المنظمة تبنت موقفاً يدعم المطالب الفمسطينية المتمثمة في عممية السالم.
الخميج ،الشارقة2023/9/27 ،
 52صحيفة تركية :تكريم "أردوغان" من مجمس الييود العالمي
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انتقــدت صــحيفة تركيــة رئــيس الــوزراء التركــي رجــب طيــب أردوغــان وذكــرت أنــو تســمم ميداليــة صــييونية مــن
المجمس الييودي العالمي ،وذراعية ىما الواليات المتحدة األمريكية وحمـف شـمال األطمسـي وفـى أعمـاق قمبـو
االتحاد األوربي ويشارك الصميبيين في العدوان عمى سو ار ثم يزعم أنو مسمم مجاىد!
وأضــافت صــحيفة "يادنمــك" اليســارية فــي مقــال ليــا أمــس أن أردوغــان يتغاضــى عــن ممارســة منظمــة حــزب
العمال الكردستاني االنفصالية ويطالب بشكل غير مباشر بإصدار عفـو عـام ومـنح حكـم ذاتـي لمنطقـة شـرق
تركيا ،إضافة إلى تقديم تنازالت لبعض المنظمات المدنية التي تعمل لصالح وكالة االستخبارات األمريكية.
الوفد ،الجيزة2023/9/27 ،
 52المجنة الرباعية الدولية تنشر "خطتيا لالقتصاد الفمسطيني"
(وك ــاالت) :نش ــرت المجن ــة الرباعي ــة لمش ــرق األوس ــط (الوالي ــات المتح ــدة وروس ــيا واالتح ــاد األوروب ــي واألم ــم
المتحــدة) "خطتيــا لالقتصــاد الفمســطيني" .ووضــع فريــق مــن االقتصــاديين والخبـراء ىــذه الخطــة بإشـراف تــوني
بمير رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث المجنـة لفتـرة مـن ثـالث سـنوات .والخطـة الداعيـة إلـى دور ميـم
لمقطــاع الخــاص ذكــرت ثمانيــة قطاعــات ألنشــطة أولويــة (الز ارعــة والبنــاء والســياحة وتكنولوجيــا المعموماتيــة
واإلعــالم والصــناعات الخفيفــة ومعــدات البنــاء والطاقــة والميــاه) .ووضــعت ىــذه الخطــة فــي حــين شــيد النمــو
االقتصادي الفمسطيني في " 7023-7027تبـاطؤا معممـا" .وتقتـرح سمسـمة مشـاريع لمبنـى التحتيـة فـي الضـفة
الغربية وقطاع غزة في القدس.
الدستور ،عمان2023/9/27 ،
 53حممة بريطانية لمنع اعتقال األطفال الفمسطينيين
يطانيــا الخمــيس حمم ـةً لــدعم حقــوق األطفــال
لنــدن -ال ـرأي :أطمــق  230ناش ـطًا ومثقفًــا
لمانيــا بر ً
ومحاميــا وبر ً
ً
الفمسطينيين من انتياكات االحتالل الصييوني المستمرة.
ودعا ىؤالء في تقر ٍ
ير مفصل نشرتو صـحيفة "جارديـان" البريطانيـة اليـوم بعنـوان "أطفـال المعـتقالت العسـكرية
الصييونية " لوضع ٍ
حد لحمالت المداىمة الميمية واعتقال األطفال في مدن وقرى الضفة الغربية.
وطالبوا في التقرير الذي جاء في  82صفحة الكيان الصييوني لتجنـب اسـتجواب األطفـال باسـتخدام أسـاليب
اإلثبــات التصــويرية والســمعية ،داعــين إلــى وجــوب حضــور آبــاء أولئــك األطفــال فــي أي اســتجواب بحضــور
ٍ
محام.
كما دعا التقرير الذي رصد حاالت اعتقال األطفـال عمـى مـدار خمـس سـنوات إلـى وضـع حـد لتنقـل األطفـال
بس ــجون الكي ــان الص ــييوني ،باعتب ــار أن ذل ــك ينتي ــك الم ــادة  22م ــن اتفاقي ــة جني ــف الرابع ــة ومن ــع الح ــبس
االنفرادي.
وجاء في التقرير أن سمطات االحتالل تعتقل  873طفال فمسطينيا تتـراوح أعمـارىم بـين  27و 22عامـا مـنيم
 773طفال مقدسيا صدرت بحقيـم أحكـام عاليـة ،يفصـمون عـن األسـرى البـالغين ويعزلـون فـي ظـروف مزريـة
ويحرمون التعميم والخدمات والحقوق ،وتحديدا في معتقالت مجدو وعوفر العسكري وىشارون.
وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم2023/9/27 ،
 54عقدة دحالن تعيق نمو عالقات السمطة باالنقالبيين في مصر والرئيس عباس يتذمر
التاريخ :الجمعة 2023/9/27

العدد2992 :

ص 30

"رأي اليوم"
رام أهلل  -رأي اليوم :رحب الـرئيس الفمسـطيني محمـود عبـاس بـالتحوالت الجاريـة فـي مصـر لكنـو أعـرب عـن
قمقــو بســبب عــدم وجــود قن ـوات فاعمــة مــن اإلتصــال والتواصــل بينــو وبــين قــادة اإلنقــالب العســكري مــن حكــام
مصر الجدد .
وتــذمر ال ـرئيس عبــاس ممــا أســماه بنــدرة تفاعــل الــدوائر المحيطــة برجــل مصــر القــوي الجت ـرال عبــد الفتــاح
السيسي مع مبادرات اإلتصال التي يجرييا مكتبو في رام اهلل مع القاىرة .
ويبــدو حســب مصــادر مقربــة مــن عبــاس أن حكــام مصــر الجــدد يخفضــون مســتوى اإلتصــال والتنســيق مــع
السمطة الفمسطينية ويبقونيا في دائرة وزارة الخارجية بقيادة نبيل فيمي .
وتؤكد المصادر بأن الرئيس عباس والحمقة الضيقة المحيطة بو يجتيدون دون طائـل منـذ أكثـر مـن ثالثـة
أســابيع فــي محاولــة إلحيــاء قن ـوات اإلتصــال النشــطة والفعالــة التــي كانــت مــع مصــر أيــام ال ـرئيس المخمــوع
حسني مبارك .
انطالقا مـن ىـذه الزاويـة يمكـن تفيـم مشـاعر ومالمـح اإلنزعـاج التـي ظيـرت عمـى الـرئيس عبـاس وىـو يعبـر
عن ترحيب متحفظ بما حصل في مصر.
ىــذه اإلشــارات ظيــرت عمــى ىــامش ثالثــة نشــاطات س ـريعة قــام بيــا عبــاس فــي رام اهلل والعاصــمة األردنيــة
عمان قبل مغادرتو الى األمم المتحدة مؤخ ار
في رام اهلل استقبل عباس وفدا يمثل اتحادات كرة القدم العربية .
وفــي عمــان نــاقش الممــف الســوري والممــف المصــري مــع قيــادات فــي ىيئــة التنســيق الســورية المعارضــة التــي
يقودىا قوميون وناصريون داخل سورية .
ويبدو ان عبـاس حـرص فـي عمـان عمـى حـوار مـع الطيـف الناصـري القـومي فـي المعارضـة السـورية تحسـبا
الحتماالت تقدم الناصريين في حكم مصر مستقبال .
الدوائر المقربة جدا من عباس تكشف النقاب بان الرجل منزعج من طبيعة قنوات اإلتصال التي يخصصـيا
لــو ولمســمطة حكــام مصــر الجــدد خصوصــا عنــدما يتعمــق االمــر بممــف ســيناء وقطــاع غ ـزة او بممــف التنســيق
االمني مع المخابرات المصرية  ,أو بعدم وجود قنوات مشـجعة مـع المؤسسـة العسـكرية التـي تحكـم مصـر
االن.
مخاوف عباس ليا ما يبررىا حيث يخشى من تعامل مصر الجديدة معو انطالقا من رؤية خصمو السياسي
والتنظيمي محمد دحالن الذي ينظر لو شخصية مؤثرة في عالقة دولة االمارات باإلنقالبيين في مصر .
عقــدة دحــالن فــي ى ـذا الســياق تعيــق فيمــا يبــدو نمــو شــبكة اتصــاالت رفيعــة المســتوى بــين عبــاس والمجمــس
العسكري المصري  ,االمر الذي تم التعبير عنو في لقاءات مغمقة مع سياسيين أردنيين وعرب.
رأي اليوم ،لندن2023/9/27 ،
 55ماذا لو ولد الجنين ميتا؟

د .صبري صيدم
الجنــين الــذي ينتظ ـره الشــعب الفمســطيني بعــد تســعة أشــير بفعــل المفاوضــات الحاليــة ربمــا يمــد ميت ـاً ،أو ربمــا
يجــزم الــبعض بموتــو اليــوم قبــل الغــد’.فــالرئيس األمريكــي يتحــدث مــن جديــد وأمــام األمــم قاطبــة ،فــي حض ـرة
الجمعيــة العامــة عــن حــل الــدولتين عمــى حــدود ال اربــع مــن حزيران/يونيــو ويعــود مــن جديــد لمتحــدث عــن حــق
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الشعب الفمسطيني بالحريـة والك ارمـة واقامـة الدولـة ،مـدلالً عمـى اىتمامـو مـن خـالل إدارتـو لمفاوضـات التسـعة
أشير الحالية بحثاً عـن ح ٍـل مـا لمصـراع ،مفاوضـات يـديرىا لألسـف باألمنيـات والرغبـات ،بينمـا يـديرىا حميفـو
نتنياىو بالبمدوزرات واآلليات والق اررات التعسفية المتالحقة.
فنتني ــاىو الي ــوم يعم ــل م ــا ال يقول ــو أو يش ــاء أن يقول ــو ب ــارك أوبام ــا :يبن ــي المس ــتوطنات ويص ــادر األ ارض ــي
والبيــوت وينفــذ ق ـ اررات اليــدم ويغمــق الطرقــات الواصــمة بــين ش ـرايين المــدن ،ويتــرك أســرى فمســطين المرضــى
يحتضرون وال من مجيب’.
لعبة لممـد والجـزر يـديرىا نتنيـاىو بإمعـان وعـن سـبق إصـرٍار وترصـد ،النـو يعـرف تمامـاً أن حـ ـ ــرب الجغرافيـة
أنباء من حرب الكالم معسوالً كان أم نارياً.
والوقائع عمى األرض أشد وطأة وأصدق ً
ىذا الكر والفـر يسـتوجب انتقـاالً فمسـطينياً تكامميـاً مـن مرحمـة ترقـب لـوالدة جنـين المفاوضـات ،ومرحمـة العمـل
الجــاد عمــى الخطــة البديمــة ،أو مــا يصــطمح عمــى تســميتيا بالمغــة اإلنكميزيــة بالخطــة (ب)’.وىــذه الخطــة وان
أقدمت عمى إعـدادىا القيـادة الفمسـطينية اليـوم سـتخمق شـعو اًر عارمـاً بـأن أحـداً ال ينتظـر صـدور شـيادة الوفـاة
ليتحرك فيكـون ضـحية الوقـت بعـد إىـداره مـن قبـل إسـرائيل ،وأن القيـادة إنمـا تحـدد وبمشـاركة الجميـع خيـارات
المستقبل وتجمع عمييا ضمن معادلة الفعل المسبق وليس ردة الفعل.
ليذا من المفيد أن تتم دعوة المجمس المركزي الفمسطيني لاللتئـام اليـوم عمـى أرضـية رسـم معـالم الخطـة (ب)
واقرارىا ،ليس من باب استباق النتائج وال مناكفة ألحد ،وانما تحسباً لمخـاطر األيـام وتحـدياتيا .وعوضـاً عـن
الحديث في ذلك االجتماع عن األمنيات بـرأب الصـدع الفمسـطيني وتنفيـذ المصـالحة فـال ضـير ،وكمـا تـم فـي
بعــض الحــاالت ،بــدعوة منــدوب عــن حركــة حمــاس لممشــاركة فــي اجتمــاع تنفيذيــة المنظمــة ،أن يــدعى ليــذا
االجتماع ولـو معنويـاً ،الالعـب الصـامت ظاىريـاً والمـنغمس فعميـاً فـي حـوارات حمـاس الداخميـة ،خالـد مشـعل
تدليالً واضحا عمى أن حركة فتح ،وكما قالت دائماً ومعيا فصـائل منظمـة التحريـر ،جـاىزون لتـوفير اليبـوط
اآلم ــن لحرك ــة حم ــاس ف ــي مرحم ــة تتطم ــب مس ــؤولية فمس ــطينية عالي ــة تجن ــب الفمس ــطينيين بش ــاعة مواجي ــات
مستقبمية.
ـرق فـي
فمعظمنا ،نحـن الفمسـطينيين ،نخجـل أن تمـوث مسـيرتنا النضـالية التراكميـة ببـذل المزيـد مـن حبـات الع ْ
حرب التناحر الداخمي ،لذا فإن األمور يجب أن تجري عمى أرضية االستيعاب والتروي والحكمة والرزانة.
نعــم العــالم لــيس مســطحاً وأمورنــا ال تســطح بحســن النوايــا وســذاجة العاطفــة .لــذا فــإن الجميــع يعــي تعقيــدات
الخــالف الفمســطيني الــداخمي ،لكنــو يعــي أيض ـاً حجــم وعبــأ القــادم ممــا فرضــو وسيفرضــو االحــتالل .فنتنيــاىو
الذي يقول بأن بيده التفويض بإبرام اتفاق لمسالم مع الفمسطينيين ،بينما يوقع بيده ق اررات التوسع االستيطاني
ويوقــع بيــده األخــرى قـ اررات ىــدم البيــوت العربيــة ،يجــب أن ُيســأل بــأي يــد ســيوقع اتفــاق الســالم الــذي يتحــدث
عنو؟
اليـوم يجــب أن نقفــز فمســطينياً إلــى مربـع المبــادرة ،ولــيس انتظــار المولــود الجديـد ،فــإن كــان الحمــل كاذبـاً فــإن
خط ــة اإلجم ــاع البديم ــة س ــتكون حاضـ ـرة ،وان ك ــان الحم ــل ناجحـ ـاً ،وى ــذا أم ــر ال مؤشـ ـرات إيجابي ــة ل ــو حت ــى
تاريخــو ،فإننــا ســنكون قــد حققنــا المصــالحة الفمســطينية ..مصــالحة شــيدت والدة أجنــة كثي ـرة فــي الديمقراطيــة
ٍ
ٍ
لشعب تقتمو إسرائيل في كل يوم.
مولود جديد
والربيع والفوضى الخالقة ،دونما أن تنجح في تقديم
القدس العربي ،لندن2023/9/27 ،
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أسعد عبد الرحمن
يشكل «المسيحيون الصياينة» (وىم حقاً متمسيحون وال تكاد توجد صمة ليم بالمسيحية) أكبر مجموعة غير
ييودية داعمة لمدولة الصييونية في الواليات المتحدة األميركية .ويبمغ عـدد ىـؤالء نحـو ( 70مميـون) أميركـي
غــالبيتيم مــن طائفــة المعمــدانيين الجنــوبيين الــذين يشــكمون القاعــدة االنتخابيــة األساســية لمحــزب الجميــوري
ىناك .وىم أصحاب مذىب أصولي يؤمن بفكرة «القدوم الثـاني لمسـيد المسـيح» ومـا يسـبقو مـن أحـداث يجـب
أن تتحقــق :أىميــا عمــى اإلطــالق «عــودة الييــود إلــى فمســطين»« ،إقامــة واليــة إس ـرائيل»« ،بنــاء المعبــد فــي
معرف ـ ــة باس ـ ــم
الق ـ ــدس»« ،زوال والي ـ ــة إسـ ـ ـرائيل» أثن ـ ــاء الح ـ ــرب الطاحن ـ ــة ب ـ ــين ق ـ ــوى الخي ـ ــر وق ـ ــوى الش ـ ــر ال ّ
«أرماجيدون» ،وأخي اًر «عصر الحكم الرباني» ،حيث «يأتي المسيح ليحكم العالم من مدينة القدس».
لقــد تمكــن ىــذا المــذىب األصــولي المســيحي مــن مــد جــذوره الدينيــة فــي بريطانيــا خــالل القــرن الســابع عشــر
المحنــك مــن أشــد الــداعمين
المــيالدي ،حيــث كــان «أوليفــر كرومويــل» ،القائــد العســكري والسياســي اإلنجميــزي
ّ
ليــذا المــذىب .وقــد آمــن كرومويــل ،وىــو مــن طائفــة «المســيحيين الطيــوريين» ،آمــن بــأن «انتصــاراتو عمــى
أعدائــو كانــت نتيجــة دعــم اهلل لــو فــي حروبــو» .وبعــد كرومويــل أظيــر أصــولي مســيحي إنجميــزي آخــر ىــو
«ويميام بالك ستون» ،وكان من أكبر القضاة في بريطانيا ،أظيـر تأييـداً ل ـ«مبـدأ عـودة الييـود إلـى فمسـطين»
من أجل التعجيل بـ«القدوم الثاني» حيث تقوم «مممكة السـماء فـي القـدس» تحـت حكـم السـيد المسـيح الحـاكم
الربـاني فـي «عصـر الحكـم الربــاني» .وفـي وقـت الحـق ،امتـدت جــذور ىـذا المبـدأ األصـولي المسـيحي أيضـاً
في الواليات المتحدة األميركية ،حيث كان أول من ب ّشر بو القس األميركي «جون نيمسون» في عام ،2909
وارتكزت عظاتو الكنسية عمى مبدأ «آخر الزمان» .وكان «نيمسون» يعتمد كتاباً دينياً يفسـر التـوراة واإلنجيـل
ال يزال حتى يومنا الحاضر المرجع الديني األول لألصوليين المسيحيين في الواليات المتحدة ،أال وىو كتاب
«.»The Cyrus Scofield Reference Bible
ولكــي تتحقــق النبــوءة التوراتيــة ب ـ«عــودة الييــود إلــى فمســطين» ،والتــي يجــب أن تحــدث قبــل «القــدوم الثــاني»،
جيد المؤمنون بيذه النبوءة لتحقيقيا ،وكان من بينيم «جيمس بمفور» الذي كتب «إعالن بمفور» عمى شـكل
رسالة إلى المـورد «ليونيـل روتشـيمد» فـي  2922يعمـن فييـا تأييـد ودعـم اإلمبراطوريـة البريطانيـة «إقامـة وطـن
لمييود في فمسطين» .كـذلك «ىـاري ترومـان» الـرئيس األميركـي الثالـث والثالثـون ،الـذي تبـوأ سـدة الحكـم مـن
( )2923 – 2982وكان أيضاً من المؤمنين البـارزين بمـذىب «القـدوم الثـاني» المعتمـد عمـى «عـودة الييـود
إلى فمسطين» وعمى إقامة «والية إسرائيل» .وفي سياق ذلك ،كان «ترومـان» أول مـن اعتـرف بإقامـة الدولـة
الصــييونية عمــى أرض فمســطين .وفــي الثمانينيــات ،تعــزز ىــذا المــذىب بكــون «ريجــان» ،ال ـرئيس األربعــين
لمواليــات المتحــدة األميركيــة ( )2949 – 2942مــن أشــد المــؤمنين بيـذا المــذىب األصــولي المســيحي ،األمــر
الــذي جعمــو يقــيم حمف ـاً بــين جماعــة ىــذا المــذىب الــذين بــاتوا يــدعون أنفســيم باســم «المســيحيون الصــياينة»،
وبين الحزب الجميوري األميركي ،حتى أصبحوا يشكمون غالبية المقترعين لمحزب في أي انتخابات أميركية.
وفــي ىــذه األيــام ،يمح ــظ المــرء كيــف أن المس ــيحيين الصــياينة بــاتوا يمســكون ب ــالقرار السياســي فــي الح ــزب
الجميوري ،فغدوا من أشد الداعمين لمدولة الصييونية .وألن «المسيحيين الصياينة» ىم من يقررون السياسة
األميركية في الكونجرس ،أصبحت أجندتيم الدينية سياسية بامتياز ،وىو األمر الذي يـؤثر اليـوم تـأثي اًر مريعـاً
عمى السياسة األميركية في الشرق األوسط ،والتي بات جل ىميا أوالً وأخي اًر حماية إسرائيل.
لقد أخذ «المتمسيحون -المسيحيون الييود» النبوءة التوراتية حرفياً ولـيس روحيـاً .وىـم ،ىـذه األيـام ،يشـتغمون
عمــى تحقيــق المبــدئين المــذين لــم يتحققــا إلــى اآلن مــن أجــل أن يــتم «القــدوم الثــاني» الــذي -وفق ـاً لــو -يــأتي
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المســيح لــيحكم العــالم مــن مدينــة القــدس .المبــدأ األول المتبقــي والــذي لــم يتحقــق إلــى اآلن ىــو بنــاء «الييكــل
الييودي» فـي القـدس .أمـا المبـدأ الثالـث واجـب الحـدوث فيتجسـد فـي «المعركـة الفاصـمة بـين الخيـر والشـر»،
أي ب ــين اليي ــود والمس ــممين ،حي ــث ت ــزول إس ــرائيل ف ــي ى ــذه الح ــرب الطاحن ــة .لي ــذا ال ي ــؤمن «المس ــيحيون
الصياينة» بأي شكل من أشكال الحوار والمفاوضات لدعم حل سممي بين إسرائيل والشعب الفمسـطيني ،ألن
مثــل ىــذا الحــل ســيمنع -مــن منظــورىم -حــدوث «المعركــة الفاصــمة» التــي يــتم فييــا تــدمير إس ـرائيل تمييــداً
لمجــيء المســيح ثانيــة إلــى ىــذه األرض .وعمــى درب إشــعال ىــذه «المعركــة الفاصــمة» ،أصــبح «المســيحيون
الصــياينة» مــن أكبــر الــداعمين لممســتعمرات (المســتوطنات) الصــييونية فــي أ ارضــي فمســطين المحتمــة ،بــل
أنشأوا «البنك المسيحي ألجل إسرائيل» لتمويل إنشـاء وتوسـيع المسـتوطنات .وىـذا كمـو ،لـيس ألجـل مسـاعدة
إحسانية لمييود ،بل ألجل تسعير العداوة بين اإلسرائيميين والفمسـطينيين وبـاقي المسـممين .وعمـى درب إشـعال
«المعرك ــة الفاص ــمة» ،ب ــات «المس ــيحيون الص ــياينة» م ــن أش ــد ال ــداعمين إلقام ــة «الييك ــل» وت ــدمير الح ــرم
الشريف في القدس.
وفي سياق مزيد من الخزعبالت واألساطير ،وحسب اعتقاد بعض األصوليين الييود المتطـرفين ،فـإن عالمـة
البدء ببناء الييكل (حسب التوراة) تـأتي بعـد والدة بقـرة ذات لـون مميـز (أصـفر بنـي) .وألن ىـذا المـون غريـب
ـتحيال ،بــدأ العمــل منــذ ســنوات عمــى ىندســة جينيــة تنــتج بق ـرة تحمــل المــون التــوراتي
جــداً ،بــل ربمــا يكــون مسـ ً
«المميــز» لكــي يبــدأ الييــود بإنش ـاء الييكــل المزعــوم فــي القــدس .وألن مثــل ىــذا العمــل ،بحــد ذاتــو ،ســيجمب
معركة طاحنة بين إسرائيل وأنصارىا مـن جيـة وبـين سـائر المسـممين فـي أنحـاء العـالم مـن جيـة أخـرى ،فإنـو
الحــدث الــذي يبتغيــو «المســيحيون الصــياينة» ،وذلــك مــن أجــل زوال إس ـرائيل كشــرط مســبق يــأتي مــن بعــده
«الحكم الرباني» بقيادة المسيح في القدس!
وكي ندرك خطورة «المسيحيين الصياينة» ،نشـير إلـى أن لـدييم  40ألـف مبشـر ،عظـاتيم كميـا ترتكـز عمـى
«القــدوم الثــاني» ،وكــذلك ( )800محطــة إعالميــة أىميــا «القنــاة التمفزيونيــة األميركيــة» التــي يــديرىا «بــات
روبرتسون» ،والتي تغسل أدمغـة ماليـين األميـركيين يوميـاً ببرامجيـا المؤيـدة لمسياسـة الصـييونية االسـتعمارية
العنص ـرية .وفــي ســياق التعــرف عمــى حقيقــة روبرتســون ىــذا ،نتــذكر موقفــو الــذي ىــاجم فيــو شــارون ،رئــيس
الــوزراء اإلس ـرائيمي األســبق ،ىجوم ـاً عنيف ـاً عنــدما قــرر األخيــر االنســحاب مــن قطــاع غ ـزة ،بــل اتيمــو بــالكفر
بالتوراة! وفي اإلطار األعرض ،فإن «المسيحيين الصياينة» في الواليات المتحـدة مسـتعدون لعمـل أي شـيء
إلشــعال الحــرب بــين إسـرائيل والــدول العربيــة والشــعوب اإلســالمية ،لكــي تتحقــق نبــوءة «القــدوم الثــاني» الــذي
يشترط في مذىبيم األصولي الحرفي؛ «زوال إسرائيل ودمار الشرق األوسط»!
االتحاد ،أبو ظبي2023/9/27 ،
 57حركة "حماس" تواجو أخطا ارً متعددة  ...و"المصالحة" مخرجيا الوحيد

محمود سرحان
توالت اخي اًر الضربات القاسـية التـي تتمقاىـا حركـة حمـاس فـي غـزة واحـدة تمـو األخـرى ،وبـدأت ىـذه الضـربات
بخسارة اإلخوان المسممين «الحركة األم» لمحكم في مصر وتحوليا أيضاً لفمول نظام سابق واتياميا بـالتورط
في أحداث العنف الكبيرة التي شيدتيا البالد والتي أدت إلى تغيير طبيعة العالقة مع الجارة اليامة.
اآلن تواجـو حركـة حمـاس تحـدياً جديـداً يختمــف شـكالً ونوعـاً ،ىـذه المـرة أتــى مـن داخـل القطـاع الـذي تســيطر
عميــو بقبضــتيا الحديديــة ،إذ خرجــت مجموعــة مــن الشــباب الغــزي تحــت عنـوان «تمــرد عمــى الظمــم فــي غـزة»

التاريخ :الجمعة 2023/9/27

العدد2992 :

ص 34

احتم ــت إح ــدى ص ــفحات التواص ــل االجتم ــاعي ودع ــت ف ــي بياني ــا األول إل ــى «التم ــرد عم ــى الظم ــم والفس ــاد
واالنقسام ،وانعدام الحرية والديموقراطية واحتكار السمطة فـي غـزة» .وكميـا عنـاوين مقمقـة جـداً لسـمطة حمـاس
وأثارت الكثير من المخاوف لدى مسؤولييا منذ البداية ودفعت رئيس الحكومة إسماعيل ىنية لمقـول« :التمـرد
يجب أن يكون فقط عمى االحتالل اإلسرائيمي» ،وىو ما حمل إشارة واضحة «لممتمردين» بأن حماس سـوف
تقمــع ىــذا التحــرك كمــا قمعــت ســابقاً كــل التحركــات التــي تخالفيــا فــي التوجــو أو الـرأي ،وعمــى رغــم االسـتنفار
األمنــي واعتقــال عشـرات الشــبان الــذين يشــتبو بتعــاونيم أو عضــويتيم فــي «جماعــة تمــرد» لــم تفمــح فعميـاً فــي
إسكاتيم بـل عمـى العكـس زاد إصـرارىم عمـى المتابعـة ،ممـا اضـطرىا لمـرد عمـى دعـوة الجماعـة ألنصـارىا فـي
غزة «لحممة تصفير» ضد حكميـا يـوم الجمعـة الفائـت؛ قامـت بـدورىا حركـة حمـاس بالـدعوة لمميونيـة تصـفير
ضــد المفاوضــات! وىــذا مــا يشــير إلــى عجزىــا عــن الوصــول إلــى ى ـؤالء الشــبان وقمــع ىــذه الظــاىرة الجديــدة
بالطرق األمنية المعتادة.
تعتبر حماس حركة التمرد في غزة واجية لمخطط تـآمري واسـع عمييـا؛ خـارجي مـن دول عربيـة وداخمـي مـن
السمطة الفمسطينية واسرائيل ،حيث قال الناطق باسم و ازرة الداخمية في حكومتيا إسالم شيوان خالل المؤتمر
الصحافي الذي عقد منذ فترة وجيزة بأن اعترافات أحد الموقوفين لدييا كشفت مخططاً كبيـ اًر يسـتيدف ضـرب
القط ــاع واث ــارة القالق ــل واس ــتيداف شخص ــيات ،تش ــترك في ــو أجيـ ـزة اس ــتخبارات االح ــتالل الص ــييوني وجي ــاز
استخبارات سمطة رام اهلل واألمن الوقائي وأجيزة استخبارات دول عربية .في إشارة إلى محمد دحـالن مسـؤول
األمــن الوقــائي فــي قطــاع غ ـزة قبــل ســيطرتيا عميــو والــذي تــذىب الكثيــر مــن التكينــات بأنــو أحــد الــداعمين
الحقيقيـين ليـذا التحــرك ،وىـذا بالتـالي مــا ســيميد ألعمــال عنـف واعتقـاالت كبيـرة فـي قطـاع غـزة تحـت ذريعــة
مواجية ىذا المخطط التآمري.
عمــى أرض الواقــع ،أصــبحت حمــاس تواجــو خط ـ اًر حقيقي ـاً متعــدد الوجــوه ،فبعــد خســارتيا لش ـريان الحيــاة عبــر
األنفــاق فــي ســيناء زادت األوضــاع االقتصــادية ســوءاً فــي شــكل كبيــر وقــد ذكــر تقريــر دولــي نشــر منــذ أيــام
لممرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان حمــل عن ـوان «المــوت البطــيء» حــذر فيــو مــن انييــار حــاد يتيــدد
ـدمرة عمـى حيـاة سـكانو بفعـل
مفاصل الحياة كميا في قطاع غزة قد يصـل إلـى  40فـي المئـة نتيجـة اآلثـار الم ّ
االنقطــاع األخيــر فــي إمــدادات الغــذاء والوقــود عبــر األنفــاق الواصــمة بــين القطــاع واأل ارضــي المص ـرية التــي
تقمص عددىا من حوالى  200إلى  220نفقاً فقط.
أصــبح واضــحاً أن الخيــارات محــدودة جــداً لــدى حركــة حمــاس لمخــروج مــن ىــذا الوضــع الخــانق الــذي تنــذر
غيومو السوداء بأمطار غزيرة عمى موقعيا عمى قائمة المقاومة الفمسطينية وحكميا في قطاع غـزة ،ومحاولـة
اليروب إلـى األمـام مـن خـالل دعـوة الفصـائل الفمسـطينية لممشـاركة فـي إدارة قطـاع غـزة فشـمت قبـل أن تبـدأ،
واألوضاع االقتصادية آخذة بالتدىور عالوة عمى خسارتيا لحميفيا المصري الذي أصبح مشغوالً بالدفاع عن
نفسو ،وكل ىذا قد يميد األجواء لظيور انتفاضة شعبية لإلطاحة بيا بخاصة بعد اتساع صدى حركة التمرد
التــي تريــد خروجيــا مــن الحكــم ،واذا اعتبــرت الســمطة الوطنيــة الفمســطينية قطــاع غ ـزة إقميم ـاً متمــرداً ست ــكون
الض ـربة القاض ــية التــي ستقص ــم ظيرىــا وال ــذي س ــيعتبره الغزيــون انس ــداداً حقيقي ـاً لألف ــق السياســي ف ــي إني ــاء
االنقسام وتحررىم من الحصار الخانق.
يبدو أن المخرج الوحيد لمحركة إن كانت تريد حقاً الحفاظ عمى وحدة الشعب الفمسطيني ونيج المقاومة الـذي
تعبر عنو ،وتنقذ نفسيا وشعبيا من التورط في اقتتال فمسـطيني -فمسـطيني يخـدم فقـط عـدوىا إسـرائيل ،تنفيـذ
بنود المصالحة المتفق عمييا بينيـا وبـين حركـة فـتح واعـالن حكومـة التوافـق الـوطني التـي بـدورىا سـوف تعـد
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النتخابات عامة تشريعية ورئاسية وقد يحالفيا الحظ وتبقى في السمطة بشرف وان خرجت من السـمطة تخـرج
أيضاً بشرف من دون إراقة أية قطرة من دماء الفمسطينيين.
عمييــا أن تــدرك بــأن ريــاح التغييــر قــد ىبــت ىــذه المـرة بطريقــة عاصــفة وفــي االتجــاه المعــاكس واألفضــل ليــا
ولمجميع أن تبدأ باالستجابة لموضع الجديد وتحقيق المصالحة المنشودة.
الحياة ،لندن2023/9/27 ،
 58في اتفاق نزع السالح الكيميائي الكل خرج منتص ار باستثناء العدل واالخالق والمعارضة السورية
عاموس يدلين
االتفــاق فــي موضــوع الســالح الكيميــائي فــي ســورية ،الــذي تحقــق’ بــين وزيــر الخارجيــة االمريكــي جــون كيــري
ووزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف كان محاكا جيـدا .يبـدو ان االمـريكيين كـانوا حـازمين لموصـول الـى
اتفاق فقط ،اذا ما اتسم بمعايير متشددة في كل المسائل الجوىرية لنزع السالح الكيميائي في سورية.
 .2غايــة االتفــاق ىــي التصــفية التامــة لمقــدرات الكيميائيــة الســورية بكــل عناصــرىا :الم ـواد ،الــرؤوس المتفج ـرة
ثنائية االستخدام ،منشآت االنتاج ،مواقع التخزين والوحدات المستخدمة لو.
 .7لتحقيــق العمميــة تقــرر جــدول زمنــي قصــير ومتشــدد .فقــد خصــص اســبوع لمتقريــر ،شــير ونصــف الشــير
لحضور المراقبين والرقابـة فـي المواقـع ،وتسـعة اشـير النيـاء عمميـة النـزع .3 .القـرار يفتـرض أن يمقـى السـند
بقرار من مجمس االمن (بالفعل مع امكانية فيتو روسي الحقا) ،يتضمن العمل اسـتنادا الـى ‘المـادة السـابعة’
من ميثاق االمم المتحدة التي تسمح بفرض العقوبات ،بل واستخدام القوة العسكرية لفرض القرار.
 .8حرم الروس من حق االستئناف عمى الخطة االمريكية الروسية ،وىم ال يمكنيم ان يطرحـوا شـروطا عمـى
تنفيذىا.
ان معنى ىذا االتفاق الشامل ،اذا ما تحقق ،ىو ان االطراف االربعة سيخرجون مـن االزمـة منتصـرين مثابـة
اتwin/win/win/win/ situationب .روسيا ،التي قـادت الخطـوة قبيـل بمـورة االتفـاق ،عـادت عمميـا الـى
مكانة مساوية لمواليات المتحدة في الشرق االوسط؛ الواليـات المتحـدة برئاسـة ادارة اوبامـا لـم تتجـو الـى خطـوة
عسكرية ،واالتفاق منحيا مخرجا سياسيا ـ دبموماسيا ،مع انجاز استراتيجي ذي مغزى؛ نظام بشار االسـد فـي
سورية نجح في منع ضربة عسكرية أمريكية أليمة ،وتمقى عمميا ااالذنـب بمواصـمة الصـراع ضـد الثـوار وقتـل
المـواطنين بكــل وســيمة يختارىــا ،باســتثناء الســالح الكيميــائي؛ وعــن اسـرائيل ســيزال ربمــا التيديــد بعيــد الســنين
بالســالح الكيميــائي ،بحيــث يمكنيــا أن تتحــرر ايضــا مــن العــبء المــالي الــذي ينطــوي عميــو تزويــد الم ـواطنين
بكمامــات الغــاز .ومــع ذلــك ،فــي ىـذه المرحمــة االوليــة مــن التقــدم نحــو حــل مســألة الســالح الكيميــائي الســوري
سجمت ايضا ضحيتان لالتفاق.
 .2العدالــة واالخــالق ـ لقــد اختــارت القــوى العظمــى عــدم االنشــغال بالحــل الشــامل لمحــرب االىميــة والقتــل
المستمر في سورية .بشار االسـد ،المسـؤول عـن قتـل اكثـر مـن مئـة الـف مـواطن سـوري ،ضـمن امـور اخـرى
بواسطة استخدام سالح الدمار الشامل ـ لم يعاقب .ويبدو أنو تمقى حتى إذنا غير مباشر بمواصمة القتل.
 .7المعارضة السورية وكل اولئك الذين يعتقدون ان نظام االسد غير جدير بمواصمة الحكم في سورية ،وانـو
يجــب اســقاطو العتبــارات اســتراتيجية (المــس الخطيــر بــالمحور الراديكــالي) واخالقيــة .وتجــدر االشــارة الــى أن
قائمــة المنتص ـرين والميــزومين قــد تتغيــر اثنــاء المســاعي لتطبيــق االتفــاق ،فمــن يجعــل مي ـزان الـربح والخســارة
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النظري ،صحيحا حتى يوم الغفران الحالي ،موعد التوقيع عمى االتفاق ،من شأنو ان يخط في اصدار حكم
سابق الوانو.
الـرئيس االســد ونظامـو ســيفقدان منظومــة اسـتراتيجية ،كانــت فــي نظـرىم بوليصــة تــأمين امـام تيديــدات داخميــة
وخارجية ،فاذا ما سـمم سـالحو الكيميـائي سـيفقد النظـام القـدرة عمـى ردع الخصـوم ووقـف القـوى المتطمعـة الـى
اقتالعو من دمشق.
في ضوء ذلك ،من المتوقع ان يستعمل االسد كل ما في وسعو كـي يخـرب عمـى العمميـة ويبقـي فـي يـده قـدرة
كيميائية تنفيذية في ظل االخفاء والخداع .كل ىذا ،في محاولة لتقميص الثمن الذي فرض عميو مقابل تأخير
اليج ــوم االمريك ــي .ف ــي الماض ــي ل ــم يت ــردد االس ــد ف ــي الك ــذب والتض ــميل الفض ــل الدبموماس ــيين م ــن اوروب ــا
والواليــات المتحــدة ،ممــن اجــروا معــو االتصــاالت .وقــد تنكــر لمســؤوليتو عــن اغتيــال رئــيس الــوزراء المبنــاني
االسبق رفيق الحريري ،وسمسمة من كبار المسؤولين المبنانيين االخرين ،تنكر لوجود برنامج نووي فـي سـورية
ووج ــود منظوم ــة س ــالح كيمي ــائي (!) ف ــي س ــورية ،وك ــذا لنق ــل س ــالح متط ــور ال ــى ح ــزب اهلل .كم ــا أن وزي ــر
الخارجية االمريكي كيري ،الذي في منصبو السابق كرئيس لمجنة الخارجية في مجمس الشيوخ االمريكي اكثر
مــن زيــارة دمشــق والبحــث مــع االســد فــي المســيرة الســممية ،ىــو االخــر كــان ضــحية الكاذيــب االســد ،وال ســيما
تنكره لنقل صواريخ اسكاد الى حـزب اهلل .وقـد اجيبـت اسـئمة السـيناتور كيـري فـي ىـذا الشـأن بـالنفي المطمـق،
بكل وقاحة.
تقارير افـادت بـان االسـد ينقـل ىـذه االيـام سـالحا كيميائيـا الـى العـراق ولبنـان ،بـدت بقـدر اكبـر كحـرب نفسـية
م ــن جان ــب المعارض ــة الس ــورية ض ــد النظ ــام وض ــد االتف ــاق .ف ــال منط ــق م ــن النق ــل ال ــى العـ ـراق :فالمحاف ــل
المتحكمــة بالحــدود الســورية العراقيــة ىــي ُســنية ثـوار ســوريون خصــوم لالســد ولــيس واضــحا مــن الــذي سيتســمم
السالح الكيميائي السوري في العراق .وبالمقابل ،يوجد منطق كبير في نقل السالح الكيميائي الى حزب اهلل.
فالمنظمة تشكل خمفية آمنة نسبيا لنظام االسد .وفي ىذا السياق يجدر بالذكر ان السالح الكيميائي في لبنان
يشــكل بالنســبة السـرائيل خطــا أحمــر ،وانــو حســب مصــادر فــي البنتــاغون ،عممــت اسـرائيل مــؤخ ار عــدة مـرات
لمتشويش عمى نقل السالح المتطور السوري ،االيراني او الروسي من سورية الى حزب اهلل.
اذا كيــف ســيطبق االتفــاق لتنظيــف ســورية مــن الســالح الكيميــائي؟ ذلــك يحتمــل ثالثــة ســيناريوىات مركزيــة،
ستكون ليا نتائج استراتيجية مختمفة تماما:
السيناريو االول :سـير العمميـة حسـب الخطـة المتفـق عمييـا :فـي غضـون اسـبوع يبمـغ النظـام السـوري بكـل مـا
يحتاج الى التبميغ ،وتصادق اجيزة استخبارات رائدة في العـالم عمـى أن التقريـر صـحيح؛ وحتـى نيايـة تشـرين
الثــاني/نوفمبر  7023تتشــكل قــوة م ـراقبين مينيــة ومصــممة تــدخل الــى ســورية وتحظــى بالتعــاون الكامــل مــن
جانب النظام ،والحصانة من ىجمات قوات المعارضة .وتصل ىـذه القـوة الـى كـل المواقـع ذات الصـمة ،التـي
توجد تحـت سـيطرة النظـام ،تعثـر عمـى المـواد ووسـائل االنتـاج لمسـالح الكيميـائي وتعالجيمـا .وحتـى منتصـف
 7028يدمر او يخرج من سورية كل عنصر كيميائي ،كما يصف االتفاق .احتمـاالت تحقـق ىـذا السـيناريو،
اذا ما استمر االسد في التصرف مثمما فعل في الماضي ،مـنخفض .ويطمـق االدعـاء بـان الـرئيس االسـد فيـم
ان اســتخدام الســالح الكيميــائي يعــرض نظامــو لمخطــر اكثــر ممــا يجديــو نفعــا .واذا كــان ىــذا االدع ـاء ،الــذي
يتعارض مع سموك االسد في الماضي ،صحيحا ،يحتمل مع ذلك أن يتحقق ىذا السيناريو.
فــي الطــرف االخــر مــن الســمم يوجــد ســيناريو ،بموجبــو يفعــل االســد كــل شــيء كــي يعرقــل عمميــة النــزع ويميــت
االتفاق .وذلك بدعم ىادئ من روسـيا .فاالسـد الـذي تصـدى فـي الماضـي لتحـدي ابعـاده عـن لبنـان عـاد الـى
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ىناك بعد أن ركز العالم عمى ازمات اخرى ووقـف عمـى مـدى سـنوات طويمـة فـي وجـو ضـغوط امريكيـة بعـدم
الس ــماح بعب ــور جي ــاديين ال ــى العـ ـراق .وىك ــذا ،يق ــدم النظ ــام تق ــارير جزئي ــة ف ــي محاول ــة الخف ــاء بع ــض م ــن
المنظومة الكيميائية الى أن يمر الغضب ،ويستخدم اعذا ار مختمفة لتأخير الجدول الزمني ويجعل صـعبا جـدا
نشاط المراقبين مثمما فعل مع عمل أجيزة الرقابة من الجامعة العربية واالمم المتحدة منـذ  .7022وسـيتعاون
الروس من جانبيم مع االسد بشكل يذكر بتضـامنيم ،حتـى مـا قبـل اسـبوع مـن بمـورة االتفـاق ،مـع زعـم االسـد
بانــو لــم يســتخدم عمــى اال ارضــي الســورية ســالحا كيميائيــا ،واذا مــا اســتخدم فــان الثـوار ىــم الــذين قــاموا بــذلك.
وحسب ىذا السيناريو ،سيتمتع الروس بوقف اليجوم االمريكي ،بعودتيم الى المعبة في الشرق االوسط ،وكـذا
من استمرار العالقة مع النظام الحاكم في سورية .احتمال تحقق ىذا السيناريو ىو االخر منخفض.
الســيناريو الثالــث يتنــاول وضــعا متوســطا بــين االمكــانيتين اعــاله .فــي ىــذا الســيناريو المعقــول يحتــرم الــروس
التـزاميم لمواليــات المتحــدة ،واالســد يعمــل بحـذر أكبــر وبشــكل اقــل فظاظــة كـي يبقــي بيديــو منظومــة كيميائيــة.
وسيحاول االسد انقاذ قسـم مـن المنظومـة ،يمتنـع عـن التقريـر الكامـل ،يـؤخر دخـول المـراقبين ويـنغص’عمـييم
عمميم .ولكـن كممـا تمقـى توبيخـا روسـيا او فيـم بانـو يسـتدعي قـ ار ار شـديدا مـن مجمـس االمـن ضـده او ىجومـا
عسكريا امريكيا ،سيعود الى التعاون االكبر .احتمال ىذا السيناريو عال.
السـيناريو االول ال يضـع تحـديات لمغـرب فـي المجـال الكيميــائي .ومـع ذلـك ،فانـو سـيمزم الغـرب بتقـديم جـواب
لمسألة استمرار القتل في سـورية بوسـائل تقميديـة ،اتخـاذ موقـف مـن مسـتقبل نظـام االسـد وكـذا بالنسـبة لطـابع
الــدعم لمثـوار مــن غيــر المجاىــدين .وال يتنــاول االتفــاق الكيميــائي مســيرة ‘جنيــف  ?7وىــو بالضــرورة ال يمنــع
تقــدميا .واذا مــا اســتمرت المســيرة يحتمــل أن يســمح الــروس بابعــاد االســد ومقربيــو عــن الحكــم فــي ظــل الوعــد
باستخدام النظام القائم ،مع بعض االصالحات حماية لمعقميم في سورية.
امــا الســيناريو الثــاني فســيعيدنا الــى ‘نقطــة الصــفر’ :ال ـرئيس اوبامــا ووزيــر الخارجيــة كيــري أعمنــا بانيمــا لــن
يساوما في عدم تطبيـق االتفـاق ،وان خيـار اليجـوم لـم ينـزع عـن الطاولـة .ومـن ىنـا ،ففـي ضـوء الخـرق الفـظ
لالتفاق الذي يـدعم بمعمومـات اسـتخبارية مناسـبة ،سـتعود االدارة لتنظـر فـي مسـألة اليجـوم ،الـذي سـتكون لـو
في حينو شرعية أكبر ،سواء فـي نظـر الجميـور االمريكـي ام مـن ناحيـة االسـرة الدوليـة .وعمـى أي حـال فمـن
المتوقـع فـي مثـل ىـذه الحالـة ان يســتخدم الـروس حـق الـنقض الفيتـو عمـى قـرار مجمـس االمـن فـي ىـذا الشــأن
وستضــطر الواليــات المتحــدة الــى العمــل مــن دون اذن ص ـريح مــن القــانون الــدولي وبشــكل احــادي الجانــب،
بمعنى ،ان تتخذ اجراءات سعى الرئيس الى االمتناع عنيا في االسابيع االخيرة.
السـيناريو الثالــث ىــو االكثـر اشــكالية ،فمثــل حمفائــو االيـرانيين يمكــن لالســد أن ينـاور بحــذر واال يخمــق ذريعــة
لـ’تحطيم االواني’ وقرار باليجوم .فعممية اخالء وتدمير المواد الكيميائية ستصطدم بمصـاعب كبيـرة .وسـيجد
المراقبون صعوبة في خمق اجواء عمل آمنـة وسـيعانون مـن ىجمـات ‘عناصـر مسـمحة’ غيـر معروفـة (االمـم
المتحــدة وق ـوات حفــظ الســالم غيــر معــروفين بتصــميميم فــي مواجيــة االرىــاب والنــار) .وعمــى خمفيــة انعــدام
االدلــة القاطعــة فــي أن االســد ىــو الــذي يخــرب تطبيــق االتفــاق ،ســيجد الغــرب صــعوبة فــي اســتعادة الخيــار
العسكري ونقل رسالة واضحة وصادقة في حال استخدامو ىو المرحمة التالية.
‘الفيل الكبير الذي في الغرفة’ ىـو بـالطبع ايـران .وكـل سـيناريو يتطـور فـي سـورية سيدرسـو االيرانيـون جيـدا،
مع التشديد عمى مصداقية الخيار العسكري االمريكي ،مصداقية الخطوط الحمـراء لمـرئيس اوبامـا ،مـدى دعـم
الجميور االمريكي لمخطوة العسكرية ،معنى السموك الروسي (الحرص عمـى بقـاء حميفـو او الحـرص الحقيقـي
عمى عدم انتشار اسمحة الدمار الشامل).
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وسيدرس االيرانيون جيدا رد فعل االسرة الدولية عمى عدم التعاون السوري في موضوع السالح غير التقميدي
من جية واستمرار القتل التقميدي غير مكبوح الجماح من جية اخرى .ولالستنتاجات التي يستخمصيا النظام
فــي طيـران كنتيجــة لد ارســة ىــذه المواضــيع ســتكون ،بــال شــك ،آثــار عمــى اســتمرار التصــدي لتقــدم ايـران نحــو
استكمال برنامجيا النووي العسكري.
نظرة عميا 2023/9/25
القدس العربي ،لندن2023/9/27 ،
 59كاريكاتير:

فمسطين أون الين2023/9/26 ،
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