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 يصل تل أبيب "97أم "وحماس تنت  صاروخ  ..خطر مياجمتنا تقمل اإلقميمية: اليزة زغانت 6
رئيس ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ ، أف أسعد تمحمي، عف 68/9/3062، الحياة، لندنذكرت 

العاميف المقبميف الى ىجوـ عسكري يشنو جيش نظامي بيني غانتز وصؼ احتماؿ تعرض إسرائيؿ خالؿ 
، مبررًا بذلؾ قبولو «اليزة اإلقميمية المتواصمة التي تشيدىا المنطقة»بفعؿ « ليس عالياً »)لدولة عربية( 

لمتقميصات في موازنة الجيش لمعاميف المقبميف بنحو بميونْي دوالر، ما دفعو إلى وضع خطة « االضطراري»
غالؽ وحدات أخرى  تغييرات جدية في مبنى الجيش تشمؿ تقميص التدريبات لبعض الوحدات العسكرية، وا 

بنحو خمسة آالؼ « الخدمة الدائمة»كاممة في سالحي الجو والمدرعات، وخفض عدد الجنود النظامييف في 
 جندي.

مف  في تؿ أبيب أمس إنو ليس مسروراً « اتحاد الصناعييف»وقاؿ غانتز في محاضرة ألقاىا في مؤتمر 
في إشارة إلى التطورات الداخمية في مصر « لكف ال يمكف تجاىؿ ما يحصؿ حولنا»خفض موازنة الدفاع، 

وسورية ولبناف التي تحوؿ دوف تأزيـ األوضاع األمنية عمى حدودىا مع إسرائيؿ. وأضاؼ أف الجيش 
إسرائيؿ في الفترة القريبة مستغاًل حقيقة أف التيديد بيجوـ عمى »سيضطر إلى تنفيذ ىذه التغييرات بسرعة 

التي كاف خالليا  61وأضاؼ أنو ال يذكر تغييرات كيذه )في الجيش( خالؿ السنوات الػ «. ليس عالياً 
لذا ينبغي التأكد مف أال نسقط في العاميف المقبميف، فاألمور ستكوف »عضوًا في ىيئة األركاف العامة، 

نفيذ إجراءات حكيمة والتحمي بالشجاعة والتحرؾ إلى صعبة، لكف الجيش سيعرؼ كيؼ يتجاوزىا مف خالؿ ت
 «.أماـ مع األدوات ذات الشأف

ورأى غانتز أنو ينبغي عمى الجيش اإلسرائيمي التجدد والنظر بشكؿ واقعي، مضيفًا أف طبيعة الحرب لـ 
... الجيش وسنرى نيرانًا أكثر وفيالؽ أقؿ وعدوًا يختفي عند الحدود، لكف سنعرؼ كيؼ نواجو ذلؾ »تتغير، 

سيشيد تغييرات في العاميف المقبميف، وقد يكوف عديد وحداتو أقؿ، لكنو سيكوف أقوى وأكثر خبرًة ودقًة 
 «.ومزودًا العتاد الالـز

انعداـ »واستعرض غانتز في محاضرتو األوضاع عمى حدود إسرائيؿ المختمفة، مشددًا مف ناحية عمى أف 
وىو أمر خطير ويحمؿ في طياتو انعكاسات أمنية فورية أو قد تنشأ االستقرار في الدوؿ المجاورة متواصؿ، 

وتتطور ... فنحف ال نعمـ ماذا سيحصؿ في مصر بعد أسبوعيف، فيما تواصؿ جيات إرىابية تعزيز نفوذىا 
ففي سورية ثمة حيز مصالح »لكنو أضاؼ أنو مف جية أخرى ربما يكوف في ذلؾ فرص، «. في سيناء

مثؿ تركيا واألردف ولبناف الرسمي، لعمؿ المستطاع مف أجؿ إخراج سورية مف  مشترؾ لعدد مف الدوؿ،
المحور الراديكالي. كذلؾ في شبو جزيرة سيناء ثمة مصمحة لممممكة العربية السعودية واألردف ومصر لبسط 

 «.األمف فييا
التيديد »بدأ بػ ، و «التي تستوجب تأىب الجيش ليا»وعّدد غانتز قائمة التيديدات المتربصة بإسرائيؿ 

وأضاؼ أنو عمى الجبية «. رغبة ايراف في بموغ قدرات نووية عسكرية ىي مسألة مقمقة»، قائاًل إف «اإليراني
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ولدى تطرقو إلى الحدود مع قطاع «. سورية ولبناف في انحالؿ تاـ وتعانياف عدـ االستقرار»الشمالية فإف 
أواخر العاـ الماضي، لـ « عمود السحاب»نو بعد عممية ، إال أ«ىادئ نسبياً »غزة، قاؿ إنو رغـ أف الوضع 

ف »عف تعزيز قوتيا العسكرية، سواء مف خالؿ تيريب األسمحة عبر األنفاؽ مف سيناء « حماس»تتوقؼ  وا 
 ، أو مف خالؿ زيادة اإلنتاج الذاتي والصناعة المحمية.«بنسبة أقؿ مف الماضي

عف قيادييف عسكرييف كبار )ربما غانتز نفسو( قوليـ إف في السياؽ ذاتو، نقمت وسائؿ اإلعالـ العبرية 
)ذات « 77أـ »طويؿ مف طراز  -تجري سمسمة تجارب إلنتاج قذائؼ صاروخية لمدى متوسط « حماس»

، لتعزز الحركة «بوصة( يمكف أف تبمغ منطقة تؿ أبيب، وأنيا قامت بتخزينيا في مستودعات سرية 8قطر 
معنية « حماس»وأضافت أف «. عمود السحاب»بما كانت عميو قبؿ عممية قدراتيا البعيدة المدى قياسًا 

بالحفاظ عمى اليدوء المتواصؿ بشكؿ نسبي في الجنوب في األشير الثمانية الماضية أيضًا بفعؿ الضغوط 
المصرية عمييا، وأنيا أقامت في الفترة األخيرة وحدة خاصة مف مئات العناصر المسمحة المنتشرة في أنحاء 

وتقرر ىي نفسيا متى تسّخف »اع لمنع إطالؽ النار عمى إسرائيؿ، وتفرض نفوذىا عمى القطاع القط
 «.األوضاع مع إسرائيؿ ومتى تيددىا

مستقر مع ارتفاع وىبوط في العمميات »وتابع غانتز أف الوضع األمني في أراضي الضفة الغربية 
وىو »يمي متأىبًا بمستوى عاؿ وبقدرات عالية وختـ كالمو بتأكيد وجوب أف يبقى الجيش اإلسرائ«. المسمحة

 «.مستوى عمؿ عمى بموغو منذ فترة سمفي في قيادة األركاف غابي أشكنازي

قاؿ، إف حركة حماس تمتمؾ القدرة عمى إنتاج  زتانغ، أف 68/9/3062، الحياة الجديدة، رام اهللوأضافت 
بالد، أو ما يسمى "غوش داف". وأفادت صواريخ متطورة في قطاع غزة قادرة عمى الوصوؿ إلى مركز ال

" مف 77-إذاعة الجيش اإلسرائيمي أف حماس تقوـ منذ مدة بإجراء تجارب عمى صاروخ مف طراز "إـ
 إنتاجيا داخؿ قطاع غزة. وأضافت أف مدى ىذا الصاروخ يصؿ إلى منطقة تؿ أبيب الكبرى.

حرب العدوانية األخيرة عمى القطاع )عامود وكتبت صحيفة "ىآرتس" أنو في الشيور التسعة األخيرة، منذ ال
"، وىي مماثمة لصواريخ "فجر 77السحاب(، فقد وصمت حركة حماس إلى حد إنتاج صواريخ مف طراز "أـ 

وتشير  " التي تنتج في إيراف، والتي أطمؽ عدة صواريخ منيا باتجاه مركز البالد خالؿ الحرب األخيرة.7
ة حماس تتركز في محاوالت إعادة بناء قوتيا العسكرية بعد "عامود التقديرات اإلسرائيمية إلى أف حرك

السحاب". وفي ضوء تأثير إطالؽ الصواريخ باتجاه مركز البالد والقدس تحاوؿ تعزيز ترسانتيا العسكرية 
  بصواريخ ذات المدى المتوسط.

بعد أف تبقى لدييا "، وذلؾ 77كما تشير التقديرات إلى أف حركة حماس قادرة عمى إنتاج صواريخ "أـ 
صاروخ واحد أو صاروخاف مف ىذا الطراز بعد "عامود السحاب". وفي الشيور األخيرة رفعت حماس مف 

كما كتبت الصحيفة  قدرتيا عمى إنتاج الصواريخ بسبب المصاعب في تيريب مثميا عف طريؽ أنفاؽ رفح.
 لصواريخ التي تقوـ بيا حركة حماس. أنو في الفترة األخيرة ىناؾ ارتفاع ممحوظ في عدد تجارب إطالؽ ا

 
في حال فشل المفاوضات مع "اسرائيل" المساعداتبقطع الواليات المتحدة نفي تيديد السمطة ت 

نفى أميف سر المجمس الثوري لحركة "فتح" أميف مقبوؿ األنباء التي تحدثت عف تيديد : محمد جاسر -غزة
الفمسطينية محمود عباس بقطع المساعدات في حؿ  وزير الخارجية األمريكي جوف كيري لرئيس السمطة

 فشؿ المفاوضات مع االحتالؿ اإلسرائيمي.
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وقاؿ مقبوؿ في تصريحات لػ"فمسطيف أوف اليف": "حديث وسائؿ اإلسرائيمية عف وقؼ المساعدات األمريكية 
مف يعيؽ جيود  المقدمة لمسمطة الفمسطينية "غير صحيحة"، مشددًا عمى أف تعنت االحتالؿ اإلسرائيمي ىو

 اإلسرائيمية برعاية أمريكية.-إطالؽ المفاوضات الفمسطينية
وأعرب مقبوؿ عف أممو في أف تنجح الجيود األمريكية في التوصؿ إلى اتفاؽ بيف الجانبيف الفمسطيني 
واإلسرائيمي، مشيرًا إلى أنو مف المقرر أف يجرى لقاء ثنائي بيف "عباس وكيري" خالؿ اليوميف القادميف 

 لبحث سبؿ دفع عجمة المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي".
وكانت مصادر اعالمية اسرائيمية قد أفادت بأف وزير الخارجية األميركي جوف كيري، ىدد رئيس السمطة 
الفمسطينية محمود عباس بتحميؿ الجانب الفمسطيني المسؤولية عف فشؿ المفاوضات في حاؿ أصر عمى 

 فضال عف أف ذلؾ سينعكس عمى المساعدات المالية التي تقدـ لمسمطة.  شروطو السابقة الستئنافيا،
 15/7/2013فمسطين أون الين، 

 
 عبد اهلل البرغوثيحياة بحر يحذر من المساس بحياة األسرى ويناشد العاىل األردني إلنقاذ  3

ممة عف حياة حمؿ د. أحمد بحر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي، قادة االحتالؿ المسئولية الكا
 األسير عبد اهلل البرغوثي المضرب عف الطعاـ لميـو السابع والسبعيف عمى التوالي.

: "عمى االحتالؿ أف يفيـ ويدرؾ أف المساس بحياة األسرى خط أحمر لف  وقاؿ بحر في بياف صحفي، اليـو
 ه مف األسرى أي مكروه".يسمح شعبنا لالحتالؿ بتجاوزه، وأنو سيدفع الثمف باىظا اذا وقع لمبرغوثي أو غير 

وأكد أف البرغوثي دخؿ مرحمة الخطر الحقيقي وبات في وضع صحي خطير لمغاية ولـ يعد جسده قادرا 
عمى تمقي الحقف الطبية، أو استقباؿ الالصقات جراء الحساسية والتقرحات التي تؤدي لتساقط أي مواد 

 ر وانكماش في خاليا جسده.توضع عمى جسده، إضافة إلصابتو بانغالؽ في الشراييف وضمو 
وناشد بحر العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني لمعمؿ الجاد والسريع إلنياء معاناة البرغوثي ورفاقو مف 
األسرى األردنييف وتخميصيـ مف بيف أنياب االحتالؿ، داعيًا كافة منظمات حقوؽ االنساف والمؤسسات 

حؽ األسرى تمييدا لمالحقة قادتو في المحاكـ الدولية النتياكيـ الحقوقية الدولية لتوثيؽ جرائـ االحتالؿ ب
 أبسط حقوؽ االنساف الفمسطيني داخؿ سجوف االحتالؿ.

ودعا بحر البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية وأحرار العالـ لمتحرؾ العاجؿ مف أجؿ انقاذ حياتو وحياة 
ة ادانة تصرفات االحتالؿ واجراءاتو بحؽ األسرى بقية األسرى المضربيف عف الطعاـ، مشدًدا عمى ضرور 

 األبطاؿ، وبذؿ كؿ ما يمكف مف أجؿ عزؿ االحتالؿ اقميميًا ودوليًا ونبذه في كافة المحافؿ العالمية.
 15/7/2013فمسطين أون الين، 

 
  وسورية  شعث: عممية السالم في الشرق األوسط تتأثر باألوضاع في مصر 4

طينية نبيؿ شعث محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ في أجرى مبعوث القيادة الفمس
 موسكو يـو االثنيف. وتركزت المحادثات عمى جيود استئناؼ مفاوضات السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية. 

قاؿ نبيؿ شعث، عضو المجنة المركزية لحركة فتح، في مقابمة مع وكالة أنباء "نوفوستي" أعقبت محادثاتو و 
زير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ في موسكو يوـ االثنيف إف المحادثات حققت نتائج إيجابية، مع و 

مضيفا أف محادثاتو مع الفروؼ تناولت مناقشة مواقؼ األطراؼ المعنية بحؿ النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي 
 قبؿ االجتماع الممكف لمجنة الوساطة الرباعية في نيويورؾ في أب/أغسطس.
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عث حديثو قائال إف اليدؼ الذي يصبو الطرؼ الفمسطيني إلى تحقيقو ىو استئناؼ مفاوضات وختـ ش
 .7691السالـ في إطار الشرعية الدولية واعتراؼ إسرائيؿ بحدود عاـ 

وأعمف نبيؿ شعث قبؿ بدء محادثاتو مع الفروؼ أف تطورات الوضع في مصر وسوريا تركت أثرىا عمى 
ي، إذ أف ىاتيف الدولتيف تنكفئاف اآلف عمى الداخؿ وتنصرفاف عف األنشطة التي الحوار الفمسطيني اإلسرائيم

تقوماف بيا في الخارج خاصة النشاط المتعمؽ بتحريؾ عممية السالـ باتجاه تسوية النزاع الفمسطيني 
 وعبر شعث عف أممو في أف تستأنؼ مصر وسوريا في وقت قريب دورىما المؤيد لمفمسطينييف. اإلسرائيمي.

 15/7/2013، أنباء موسكو
 

 قيادي في منظمة التحرير: أصوات مصرية سخيفة تحرض عمى الفمسطينيين 5
الخميؿ: أكد تيسير خالد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، عمى حيادية الموقؼ الفمسطيني 

إعالـ مصرية تعبر مما يجري في مصر، مع رفضو الشديد لمتحريض اإلعالمي الغير مسبوؽ مف وسائؿ 
 عف كره وحقد عمى الفمسطينييف والعرب.

واشار تيسير خالد في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" عمى أف التحريض في اإلعالـ المصري "ييدؼ إلى 
تشويو صورة الفمسطيني، ويزج بو فيما يجري بمصر، ولـ يقتصر عمى الفمسطينييف وانما طاؿ السورييف 

ة متعددة" مثمنا جيود شخصيات مصرية سياسية ومثقفة دعت لوقؼ ىذا والعراقييف وجنسيات عربي
 التحريض ضد الفمسطينييف.

وأضاؼ المسؤوؿ الفمسطيني "ال نحكـ عمى المصرييف مف خالؿ أصوات غريبة وسخيفة تحرض ضد 
الفمسطينييف ألف أغمب أبناء مصر الشرفاء الطيبيف لـ يدخموا بيذا التحريض، وىناؾ مف تصدى ليذه 

 الموجة السخيفة" ودعا السمطة السياسة القائمة بمصر "لموقوؼ بوجو ما يجري باإلعالـ المصري".
ونفى تيسير خالد وجود أدوات إعالمية فمسطينية تشارؾ بالتحريض وتتبنى الرواية المصرية، خاصة فيما 

يجري بمصر، داعيا يتعمؽ بقطاع غزة وحركة "حماس" معتبرا أف المناكفات السياسية ال عالقة ليا بما 
جميع االطراؼ الفمسطينية لمحرص عمى مصمحة الشعب وعدـ الزج بو في أي خالؼ عربي داخمي الف 

 المتضرر مف ىذا التدخؿ سيكوف الفمسطينيف.
 16/7/2013قدس برس، 

 
 الحكومة في غزة: المقاومة مشروعة بكافة أشكاليا لمواجية مخططات االحتالل االستيطانية 6

أكدت الحكومة الفمسطينية في غزة أف المقاومة مشروعة بكافة أشكاليا لمواجية مخططات  :غزة )فمسطيف(
 االحتالؿ االستيطانية، ال سيما مخطط "برافر".

وأشارت في بياف ليا إلى اف ىذا المخطط يعكس عنصرية االحتالؿ اإلسرائيمي، منددة بو واعتبرتو مخططا 
 ؿ الذي ال شرعية لو أصال.غير شرعي ألنو يستمد شرعيتو مف االحتال

وتوجياتيـ وقواىـ السياسية  ، بكافة أطيافيـ7691وحيت الفمسطينييف في داخؿ االراضي المحتمة عاـ 
 مف خالليا ىذا المخطط االحتاللي. والشعبية، مؤكدة انيا تدعـ خطواتيـ التصعيدية التي يواجيوف
التيجيري العنصري بكؿ  اجية ىذا المخططودعت أبناء الشعب الفمسطيني في الوطف والشتات إلى "مو 
 الفعاليات التي مف شأنيا صد ىذا العدواف عمى الفمسطينييف".

 16/7/2013قدس برس، 
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 "إسرائيل"مفاوضات مع بتنتظر موافقة لجنة المتابعة العربية لمدخول القدس العربي: السمطة  7

جية األمريكي جوف كيري لمقترحاتو لوفد رفيع تقديـ وزير الخار فمسطيني أكد مسؤوؿ : أشرؼ اليور -غزة 
وزاري مف الجامعة العربية سيمتقيو يوـ األربعاء في العاصمة األردنية عماف، حسب ما وعدت اإلدارة 

 األمريكية.
ويشير المسؤوؿ الفمسطيني اف جولة كيري يفترض أف تكوف األخيرة، ليطرح خالليا خطتو لبدء عممية 

نب الفمسطيني ومعو العربي ينتظر تمقي مقترحاتو الجديدة لمعرفة مدى المفاوضات السممية، وأف الجا
 مالءمتيا مع متطمبات عممية السالـ.

اف الجانب الفمسطيني يريد أيضا أف تكوف موافقتو عمى المفاوضات مبنية عمى ’ القدس العربي‘وعممت 
ة السالـ العربية التي ستجتمع تمبية خطة كيري متطمبات عممية السالـ، وعمى وجود موافقة مف لجنة مبادر 

 ىي بكيري في عماف، لمناقشة كؿ القضايا العالقة وكيفية حميا في المفاوضات.
وترجح المصادر أف تكوف خطة كيري قائمة عمى أف ال تشمؿ في مرحمة المفاوضات األولى حسـ قضية 

نقطة مف خالؿ تفاىـ الخالؼ الرئيسة، وىي وقؼ عمميات االستيطاف، وترجح بأف يكوف تجاوز ىذه ال
 داخمي بكفالة أمريكية يقوـ عمى عدـ طرح إسرائيؿ أي عطاءات جديدة في المستوطنات خالؿ المفاوضات.

 16/7/2013القدس العربي، لندن، 
 
 زياد الظاظا: االتصاالت مستمرة وبشكل طبيعي مع الجانب المصري 8

تديرىا حركة )حماس( أف العالقة مع الجانب أكدت الحكومة الفمسطينية المقالة التي : ضياء الكحموت-غزة
 المصري بعد عزؿ الرئيس محمد مرسي لـ تتغير، نافية بذلؾ ما يشاع عف قطع االتصاالت بيف الطرفيف.

وقاؿ زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء بالحكومة المقالة في غزة إف االتصاالت مستمرة وبشكؿ طبيعي مع 
اش حوؿ القضايا المشتركة، مدلال عمى ذلؾ بالتنسيؽ لعودة المعتمريف الجانب المصري ويتـ الحوار والنق

 الفمسطينييف العالقيف في األراضي السعودية.
وذكر الظاظا في حديث خاص لمجزيرة نت أف كؿ القضايا اليومية والحياتية وفيما يخص معبر رفح البري 

وجود أي انقطاع في االتصاالت بيف  بيف غزة ومصر يجري الحديث عنيا مع الجانب المصري، نافيا بشدة
 الجانبيف.

ووصؼ نائب رئيس الوزراء في غزة الروح التي تجري بيا االتصاالت مع الجانب المصري بػ"األخوية 
والطيبة"، مشيرا إلى أف األجيزة الحكومية في مصر تعرؼ تماما أف ما يجري ترويجو باإلعالـ المصري 

 مف الصحة. ضد غزة وحماس افتراءات ال أساس ليا
وجدد الظاظا التأكيد عمى أف األزمة المصرية الداخمية تحؿ في مصر وبيد أبنائيا فقط، وأف غزة تتعامؿ مع 
الجميع عمى قاعدة أنيا بحاجة إلى جيودىـ لرفع الحصار والمعاناة والعدواف عنيا وال تتدخؿ في شؤونيـ 

 الداخمية.
العدو الصييوني" وأف فمسطيف كميا بحاجة إلى مساندة وشدد عمى أف التناقض الوحيد لحماس وغزة مع "

الجميع مف عرب ومسمميف ومف كؿ التيارات، لذلؾ فنحف غير منحازيف ألحد عمى حسب اآلخر، وفؽ 
 قولو.

 16/7/2013الجزيرة نت، الدوحة، 
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 حزم جديدة من مشاريع قطر إلعمار غزةوزارة األشغال واإلسكان في حكومة غزة تعمن عن طرح  9

أعمنت وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف في حكومة غزة، عف عزميا طرح حـز جديدة مف المشاريع : ةغز 
 القطرية خالؿ األياـ القادمة.

وقالت الوزارة في بياف حصمت "الشرؽ" عمى نسخة عنو:" دعيت المجنة القطرية إلعادة اعمار غزة، إلى 
 يع اإلسكاف، مثؿ مشاريع المياه والكيرباء".طرح مجموعة مف المشاريع تخص البنية التحتية لمشار 

 15/7/2013الشرق، الدوحة، 
 

 بشأن التحريض ضد غزة رسمية مع جيات مصرية حماس عمى اتصال مستمرالبردويل:  60
أكد القيادي في حركة حماس د.صػالح البردويػؿ، أف حركتػو عمػى اتصػاؿ مسػتمر مػع : أحمد المصري -غزة

تعمؽ بشػأف عمميػة التحػريض والكراىيػة التػي تبػث ضػد الفمسػطينييف مػف قبػؿ الجيات المصرية الرسمية فيما ي
 وسائؿ اإلعالـ المصرية وبعض الساسة.

وقاؿ البردويؿ في تصػريح لػػ"فمسطيف"، إف الجيػات المصػرية نفػت إصػدارىا أي اتيػاـ رسػمي لمفمسػطينييف أو 
ألحػػداث الجاريػػة والتػػي أعقبػػت عناصػػر مػػف حركػػة حمػػاس، يتعمػػؽ بالتػػدخؿ فػػي الشػػأف المصػػري الػػداخمي أو ا

 االنقالب عمى الرئيس محمد مرسي مف قبؿ الجيش.
وأضػػاؼ أف الطػػرؼ المصػػري يؤكػػد عػػدـ عالقتػػو باالتيامػػات المتعاقبػػة الموجيػػة لمفمسػػطينييف، وأنػػو ال يخػػرج 
عف طور الوسػائؿ اإلعالميػة، مشػيرا إلػى أنػو وفػي نفػس الوقػت لػـ يمػارس ضػغطا حقيقيػا عمػى ىػذه الوسػائؿ 

 لتي "تبث السمـو ليؿ نيار".ا
وحػػذر البردويػػؿ مػػف اسػػتمرار حمػػالت التحػػريض والكراىيػػة مػػف قبػػؿ وسػػائؿ اإلعػػالـ المصػػرية بحػػؽ الشػػعب 
الفمسػػطيني وقطػػاع غػػزة، مشػػددا عمػػى أنيػػا تعػػدت البعػػد السياسػػي والخصػػومة السياسػػية إلػػى ممارسػػة "الحقػػد 

 األعمى والتحريض المباشر مف غير سند حقيقي".
بردويػػؿ إلػػى أف ىػػذه الحممػػة يػػتـ تغػػذيتيا مػف قبػػؿ جيػػات مناىضػػة لممقاومػػة، وفػػي مقػػدمتيا )إسػػرائيؿ(، ونبػو ال

باإلضافة إلى األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية في راـ اهلل، موضحا أف حركتو لدييا وثائؽ بانخراط 
 السمطة في ىذه الحممة.

ة عف القطػاع وحمػاس عمػى أمػؿ خمػؽ واقػع جديػد، فػي وقػت ال وتابع: "إنيـ يضخوف األخبار الكاذبة والمؤلف
يعمموف أنيـ يورطوف الشعب الفمسػطيني كمػو، ويضػعونو فػي مأسػاة جديػدة"، مشػيرا إلػى أف "المعاممػة السػيئة" 

 لمفمسطينييف بمصر "ال تفرؽ بيف حمساوي، أو فتحاوي".
 15/7/2013، فمسطين أون الين

 لى غزةإلوقود المصري يسمح بادخال ا الجيشحماس:  11
أكػػػد مصػػػدر مطمػػػع فػػػي حركػػػة "حمػػػاس"، امػػػس االحػػػد، اف القػػػوات المسػػػمحة  -القػػػدس دوت كػػػـو  -راـ اهلل 

 المصرية سمحت بإدخاؿ كميات كبيرة مف الوقود إلى قطاع غزة، عمى مدار اليوميف الماضييف.
شػػػديد الجػػػيش اواضػػػاؼ المصػػػدر اف ذلػػػؾ "خفػػػؼ مػػػف حػػػدة أزمػػػة الوقػػػود فػػػي قطػػػاع غػػػزة، التػػػي بػػػدأت بعػػػد ت

 المصري رقابتو عمى األنفاؽ بيف الجانبيف الفمسطيني والمصري، بعد عزؿ الرئيس المصري محمد مرسي".
 67/9/3062القدس، القدس، 
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 الوجود الفمسطيني : قانون "برافر" مخطط تيجيري خطير يستيدفحماس 63
ري خطيػػر واسػػتيداؼ لموجػػود اعتبػػرت حركػػة "حمػػاس" أّف مػػا يسػػمى قػػانوف "برافػػر" اإلسػػرائيمي، "مخطػػط تيجيػػ

 الفمسطيني عمى األرض وتجرؤ عمى الشعب الفمسطيني".
وقاؿ المتحدث باسـ الحركة فوزي برىـو فػي بيػاف صػحفي وصػؿ إلػى "فمسػطيف" نسػخة عنػو: "يجػب الوقػوؼ 

 في وجو ىذا المخطط ومواجيتو والتصدي لو وبكؿ قوة".
ت ىػػػذا التنفيػػػذ ليػػػذا المشػػػروع الخطيػػػر"، محػػػذرا مػػػف وحّمػػػؿ "حكومػػػة االحػػػتالؿ العنصػػػرية المتطرفػػػة كػػػؿ تبعػػػا

استغالؿ حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي االنشغاؿ المصري والعربػي فػي أوضػاعيـ الداخميػة لمتغػوؿ عمػى شػعبنا 
وشدد عمى ضرورة اتخاذ السمطة الفمسطينية قرارا فوريا بمقاطعػة كػؿ أشػكاؿ التفػاوض مػع  وأرضو ومقدساتو.

طػػالؽ يػػد المقاومػػة الباسػػمة لمػػدفاع عػػف شػػعبنا االحػػتالؿ والتػػي مػػف شػػأن يا التغطيػػة عمػػى جرائمػػو وانتياكاتػػو، وا 
 وأرضنا ومقدساتنا.

 67/9/3062، فمسطين أون الين
 

 حزب فدا: قانون "برافر" ُيعد  المخطط األخطر الذي يواجو فمسطينيي الداخل المحتل 62
حػزب فػدا لػؤي المػدىوف، أف قػانوف" برافػر" اعتبر عضو المكتب السياسي، ورئيس دائػرة الحريػات العامػة فػي 

، كونػو يشػرعف تيجيػر عشػرات 6998يعد المخطط األخطر الذي يواجو فمسطينيي الداخؿ المحتؿ، منذ عاـ 
اآلالؼ مػػف المػػواطنيف الفمسػػطينييف، ىػػدـ وتػػدمير قػػراىـ، بيػػدؼ تفكيػػؾ المجتمػػع الفمسػػطيني البػػدوي ووضػػع 

وأوضػػح المػػدىوف فػػي بيػػاف صػػحفي، إلػػى عػػدـ دسػػتورية قػػانوف  أكبػػر عػػدد مػػنيـ بأقػػؿ مسػػاحة عمػػى األرض.
"برافر"، وعنصريتو، كونو يستيدؼ المواطنيف الفمسطينييف فقط، وعمى ىذا األساس فإنػو يتنػافى مػع المفػاىيـ 

ودعا المجتمع الدولي لمتحرؾ العاجػؿ لػردع قػوة االحػتالؿ، ومحاسػبتيا عمػى خروقاتيػا  األساسية لمديمقراطية.
 مقانوف الدولي.األحادية ل

 67/9/3062، فمسطين أون الين
 

 فتح: بث فضائيتي القدس واألقصى من رابعة العدوية إمعان بتدخل حماس بشؤون مصر  66
قػػاؿ المتحػػدث باسػػـ حركػػة فػػتح أحمػػد عسػػاؼ، إف اسػػتمرار فضػػائيتي )القػػدس واالقصػػى( فػػي البػػث : راـ اهلل

عاف في التدخؿ الحمساوي في الشػؤوف الداخميػة لجميوريػة المباشر مف رابعة العدوية في القاىرة ما ىو إال إم
مصػر الشػقيقة، ومػف جيػة أخػرى ضػػرب بعػرض الحػائط لمصػالح شػعبنا وخاصػػة أىمنػا فػي قطػاع غػزة الػػذيف 

 يدفعوف ألمًا ومعاناة ثمنًا ليذا التدخؿ.
ر ومػػػف وأضػػػاؼ، لقػػػد حػػػذرنا حمػػػاس مػػػرارًا وتكػػػرارًا مػػػف مخػػػاطر تػػػدخميا فػػػي الشػػػؤوف العربيػػػة وخاصػػػة مصػػػ

االنعكاسػػات السػػمبية عمػػى مصػػالح وصػػورة شػػعبنا وقضػػيتو الوطنيػػة، وىػػذا التػػدخؿ الػػذي أعطػػى مػػادة لػػبعض 
 اإلعالمييف المصرييف الستغاللو وتعميـ خطأ حماس عمى عمـو الشعب الفمسطيني.

شػػػػاعاتيـ المفبركػػػػة والرخيصػػػػة حػػػػوؿ حركػػػػة فػػػػتح  وفػػػػي مجػػػػاؿ رده عمػػػػى اتيامػػػػات النػػػػاطقيف باسػػػػـ حمػػػػاس وا 
عال ميا، قاؿ عساؼ إف ىذه االتيامات ىي إمعاف في الخطأ  ودليؿ إفالس وترد في خطػابيـ اإلعالمػي.. وا 

وعػػػف أي مقاومػػػة يػػػدعوف النػػػاطقوف باسػػػـ حمػػػاس اف فػػػتح تشػػػوىيا ا ىػػػؿ ىػػػي مقاومػػػة اتفػػػاؽ العػػػار )لوقػػػؼ 
ي يسػػتيدؼ الجػػيش األعمػػاؿ العدائيػػة( مػػع إسػػرائيؿ، أـ مقاومػػة قواعػػد العديػػد والسػػيميةا أـ ذلػػؾ اإلرىػػاب الػػذ
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الوطني المصري والشعب المصري ومقدراتو في سيناءا مؤكدًا أف استمرار حديث حماس عف المقاومة  بات 
 أمر )مضحكًا( فجميع األقنعة قد سقطت عف ىؤالء )تجار الديف واألنفاؽ(.

ورة ينػاير وثػػ 17وأكػد عسػاؼ عمػى موقػؼ الػرئيس محمػود عبػاس وحركػػة فػتح مػف ثػورة الشػعب المصػري فػي 
يونيو، بعػدـ التػدخؿ بالشػؤوف الداخميػة المصػرية والعربيػة، لكننػا كنػا دائمػا مػع تطمعػات الشػعب المصػري  30

الشقيؽ والشعوب العربية في الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية. وفي ىذا المجػاؿ توجيػت فػتح بالتحيػة 
ييف لمػػػوقفيـ الحػػػاـز فػػػي وجػػػو اإلسػػػاءة لمشػػػعب والتقػػػدير لمسياسػػػييف والثػػػورييف واإلعالميػػػيف والمثقفػػػيف المصػػػر 

 الفمسطيني وقضيتو الوطنية.
 67/9/3062، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 حماس تستنكر محاوالت "التجارة" بقضية األسرى وتجزئتيا 67

لمتسػمؽ  اسػتنكرت حركػة حمػاس، مػا أسػمتيا محػاوالت "التجػارة بقضػية األسػرى، وتجزئتيػا : محمد عيػد -غزة
يياـ أبناء شعبنا أف المفاوضات لصالح قضيتيـ".  عمى عذاباتيـ، وا 

، عػػف اسػػتيجانو واسػػتغرابو مػػف "مفاوضػػات تجػػري عمػػى  وأعػػرب القيػػادي فػػي حمػػاس مشػػير المصػػري، اليػػـو
أسيًرا، أو ما يزيد ممف ينتموف لفصيؿ فمسطيني واحد، مقابؿ التنازؿ  90حساب قضية األسرى، لإلفراج عف 

 ؽ الشعب والعودة لممفاوضات العبثية".عف حقو 
وقػػاؿ المصػػري خػػالؿ كممتػػو التػػي ألقاىػػا فػػي ميرجػػاف نسػػوى، أقامتػػو الحركػػة النسػػائية التابعػػة لحركتػػو، أمػػاـ 
المجنة الدولية لمصميب األحمر غرب مدينة غزة  تضامًنا مع األسرى فػي سػجوف االحػتالؿ، "ال أحػد مفػوض 

 وفي مقدمتيـ قضية األسرى". بالحديث عف حقوؽ شعبنا الفمسطيني،
وحّمػػؿ رئػػيس السػػمطة محمػػود عبػػاس المسػػئولية الكاممػػة تجػػاه أي تػػداعيات لممفاوضػػات "العبثيػػة" عمػػى قضػػية 

 األسرى، أو أي مخاطر جسيمة عمى قضيتيـ داخؿ السجف أو خارجو.
 مة.وأكد المصري أف الخيار الوحيد لإلفراج عف األسرى مف سجوف االحتالؿ، ىو خيار المقاو 

وشدد عمى ضرورة دعـ قضية األسرى، وخاصة المضربيف عف الطعاـ، وفي مقدمتيـ األسير األردني القائػد 
 عبد اهلل البرغوثي، محماًل االحتالؿ المسئولية الكاممة تجاه أي خطر يصيبو.

صػرتيـ، والػدفاع وعمؽ قائاًل: "ىؤالء األردنيوف بجنسياتيـ، الفمسطينيوف بقموبيـ وانتماءاتيـ، يستوجب عمينا ن
عنيـ"، داعًيا جميع المؤسسات الفمسطينية، ونظيرتيا العربية، والمختصػة بالقضػايا القانونيػة  لنصػرة األسػرى 

 المضربيف عف الطعاـ، والدفاع عف حقوؽ األسرى.
 67/9/3062، فمسطين أون الين

 
 فتح تطالب بإنياء ممف المطموبين بأحداث مخيم نير البارد شمال لبنان 68

أمػػيف سػػر فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية وحركػػة "فػػتح" فػػي شػػماؿ لبنػػاف ابػػو جيػػاد فيػػاض بانيػػاء  طالػػب
 شخصا. 99ممؼ المطموبيف في أحداث مخيـ نير البارد وعددىـ 

كما طالب فيػاض  خػالؿ لقائػو اليػـو رئػيس لجنػة الحػوار المبنػاني الفمسػطيني خمػدوف الشػريؼ لبحػث أوضػاع 
لبنػػػاف باإلسػػػراع فػػػي محاكمػػػة موقػػػوفي تنظػػػيـ "فػػػتح االسػػػالـ" إلغػػػالؽ الممػػػؼ  المخيمػػػات فػػػي منطقػػػة شػػػماؿ

طالؽ االبرياء بعد مرور ست سنوات.  بمحاسبة المدانيف وا 
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نصػػػافيـ اسػػػوة ببقيػػػة اصػػػحاب  ودعػػا فيػػػاض إلػػػى تػػػأميف أمػػواؿ لتعػػػويض أصػػػحاب االبنيػػػة المػػػدمرة بالكامػػؿ وا 
ت شػماؿ لبنػاف تعػيش حالػة مػف اليػدوء واالسػتقرار العقارات الذي تػـ التعػويض عمػييـ مشػددا عمػى أف مخيمػا

 في ظؿ أجواء النأي بالنفس التي تنتيجيا الفصائؿ الفمسطينية.
مف جيتو، وعد الشريؼ بمتابعة ممؼ المطموبيف عمى ذمة االحداث في مخيـ نير البارد مشيرا الى انو سيتـ 

 القميمة المقبمة.االنتياء مف اعمار مخيـ الميجريف في نير البارد خالؿ االشير 
 68/9/3062، الوفد، الجيزة

 
 عبد اهلل البرغوثي يعيش عمى الماء وحدهنادي األسير الفمسطيني: األسير  69

نفى نادي األسير الفمسطيني الشائعات التي راجت عف موت سريري لألسير المضرب : وديع عواودة -حيفا 
 تو الصحية خطيرة ومقمقة.يوما عبد اهلل البرغوثي، مؤكدا أف حال 79عف الطعاـ منذ 

وأكد مدير الدائرة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بػولس الػذي قػاـ بزيػارة لمستشػفى العفولػة اليػـو أف 
 البرغوثي يعاني مف مشاكؿ صحية أخطرىا عدـ انتظاـ في دقات القمب.

صػة أنػو يتنػاوؿ المػاء دوف وكشؼ لمجزيرة نت أف خطورة الوضػع الصػحي لمبرغػوثي تػزداد يومػا بعػد يػـو  خا
وذّكػػر بػػأف األطبػػاء اضػػطروا قبػػؿ أيػػاـ إلػػى إيقػػاؼ إمػػداده بالسػػوائؿ مػػف خػػالؿ األوردة نتيجػػة  أيػػة مػػدعمات.

 إصابة ساعديو بالتيابات حادة، فأصبح كؿ ما يتناولو اليوـ ىو الماء.
يعػػاني مػػف خمػؿ فػػي عمػػؿ  ونػوه إلػػى أف آثػار اإلبػػر وااللتيػػاب فػي يديػػو بػػارزة  وحسػب األطبػػاء فػػإف البرغػوثي

 الكبد والكمى وبعض األعضاء الحيوية األخرى في جسده.
وأوضػػح أف البرغػػوثي المكبػػؿ بسػػاقو ويػػده داخػػؿ مستشػػفى العفولػػة اإلسػػرائيمي يعػػاني مػػف جفػػاؼ فػػي الجمػػد، 
وتػػدني مسػػتوى الرؤيػػة بشػػكؿ حػػاد، وضػػمور فػػي بعػػض األوعيػػة الدمويػػة المغذيػػة لمػػدماغ  ومشػػاكؿ فػػي الكمػػى 

 بد، إضافة إلى انسداد في الشراييف وىو بحاجة إلى أدوية لتمييع الدـ.والك
وحػػػذر مػػػػف أف سػػػمطات االحػػػػتالؿ عمػػػى مػػػػا يبػػػػدو غيػػػر مكترثػػػػة باستشػػػياد األسػػػػير البرغػػػوثي أو أحػػػػد رفاقػػػػو 

وردا عمى أسئمة الجزيرة نت التي حمميػا المحػامي بػولس إليػو األربعػاء الماضػي ّشػدد  المضربيف عف الطعاـ.
كيموغرامػػػا  أنػػػو مسػػػتمر فػػػي إضػػػرابو مػػػف أجػػػؿ كرامتػػػو  68البرغػػػوثي الػػػذي فقػػػد مػػػف وزنػػػو حتػػػى اآلف األسػػػير 

 وزمالئو، وأنو باعتباره أسيرا أردنيا لف ينيي إضرابو "إال فوؽ ثرى األردف أو تحتو".
 67/9/3062، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ضرابوإالبرغوثي يوجو رسالة مؤثرة لزوجتو قبيل تصعيد  عبد اهلل األسير :6

وجػػو األسػػير المضػػرب عػػف الطعػػاـ عبػػد اهلل البرغػػوثي رسػػالة إلػػى زوجتػػو وابنتػػو وأختػػو أوضػػح فييػػا  :راـ اهلل
 إصراره عمى خوض اإلضراب والتوقؼ عف شرب الماء.

ونشرت وزارة األسرى الرسالة اليـو االثنيف والتي قاؿ فييا البرغوثي لزوجتو "إليػؾ زوجتػي وحبيبػة الػروح )..( 
ا كػػؿ العػػذر )..( أحػػدنا مضػػرب واالخػػر وىػػو أنػػت ال يػػتمكف مػػف تنػػاوؿ كسػػرة الخبػػز إال بعػػد جيػػد أقػػوؿ عػػذر 

 جييد الف طعميا مر وعمقـ".
وأضاؼ البرغوثي المعتقؿ في "مستشفى العفولة" أف "اإلضراب االيرلنػدي خطػوة ال عػودة عنيػا بػؿ أف ىنػاؾ 

مية عمى تعنتيػا فسػوؼ أتوقػؼ عػف المػاء لعػؿ اهلل خطوة أخرى ستتموىا إذا ما وجدنا إصرار الحكومة اإلسرائي
 يوقؼ نبض قموبنا فنريحكـ ونرتاح ليبقى العار واصما االحتالؿ وأسياد الطغياف".
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أما البنتو تاال فقد قاؿ في الرسالة: "حبيبتي ومالكي الحػارس ال تحزنػي الف لػي قمبػا غبيػا نبضػو مجنػوف وال 
ى مقاومة المحف واجػـز أف ىػذا القمػب ىػو مػف جعمنػي أتصػدى تحزني الف ىذا القمب ىو مف كاف يحثني عم

لكػؿ ظػالـ طػاغ فالعقػؿ ىػو العقػػؿ يفكػر، يخطػط وينفػذ أمػا القمػب فيػػو تمػؾ المضػغة التػي أف صػمحت يصػػمح 
 معيا وبيا كؿ الجسد قمبا واحدا ضعيفا مجنونا وعقال واحدا ىي كؿ ما اممؾ ..".

ح يرجػؼ بشػكؿ ال إرادي. أدعػو اهلل أف يتوقػؼ ىػذا الرجػؼ وقاؿ البرغوثي ألختو ريػـ "ادري أف جسػدي أصػب
 واف يتوقؼ القمب عف الصعود ليعود إلى مستوياتو الطبيعية".

 67/9/3062، وكالة سما اإلخبارية
 

 "السبيل": مخطط لموقيعة بين غزة والجيش المصري يقوده دحالن وتدعمو دول خميجية ;6

ة عػػػف مخطػػط يجػػري حاليػػًا لموقيعػػة بػػيف قطػػاع غػػػزة كشػػفت مصػػادر إعالميػػ: حبيػػب أبػػو محفػػوظ –السػػبيؿ 
والجػػيش المصػػري يقػػوده القيػػادي السػػابؽ فػػي حركػػة "فػػتح" محمػػد دحػػالف بتمويػػؿ مػػف بعػػض الػػدوؿ الخميجيػػة 

وقالت إف دحالف "قاـ بتفعيؿ اتصاالتو مع مجموعات مسػمحة فػي سػيناء وضػخ مبػالغ  وبتسييالت إسرائيمية.
بشػػكؿ مسػػتمر عمػػى أىػػداؼ تتبػػع الجػػيش والشػػرطة، مطالبػػا بتركيػػز ماليػػة ضػػخمة ليػػا، بيػػدؼ شػػف ىجمػػات و 
 اليجمات بالمدف القريبة مف قطاع غزة".

فيما أكد شيود عياف لػ"السبيؿ" أنو ولممرة الثانية خالؿ أسبوع دخمت طائرة عسكرية مصرية إلى داخػؿ قطػاع 
جنػػوبي قطػػاع غػػزة، قبػػؿ أف  غػػزة لػػياًل، وقامػػت بػػالتحميؽ عمػػى ارتفػػاع مػػنخفض فػػوؽ منطقتػػي رفػػح وخػػانيونس

 تغادر إلى داخؿ األراضي المصرية.

 68/9/3062، السبيل، عم ان

 
 لمنووي اإليراني تراجعت اإلسرائيمية العسكرية: الضربة "معاريف" 30

أكد مصدر سياسي إسرائيمي وصؼ بالكبير مف قبؿ صحيفة "معاريؼ" بأف التحرؾ  :الغد –الناصرة 
بة لممفاعالت النووية االيرانية قد تراجع، ولـ تقدـ األوساط العسكرية خطة العسكري االسرائيمي وتوجيو ضر 

ونشر موقع الصحيفة امس االثنيف عف ىذا المصدر في مدينة  محددة لضرب المشروع النووي االيراني.
القدس بأف األوساط العسكرية االسرائيمية غير مستعجمة في ىذه االياـ بوضع مخطط عسكري لمقضاء عمى 

روع النووي االيراني، وحتى األوساط السياسية في اسرائيؿ ال تضع اليوـ المشروع النووي االيراني عمى المش
رأس جدوؿ اىتماماتيا، بالرغـ مف التصريح الذي صدر أمس عف رئيس الوزراء نتنياىو في مستيؿ اجتماع 

ئرة االىتماـ االسرائيمي الحكومة األسبوعي، والذي حاوؿ مف خاللو إعادة المشروع النووي عمى رأس دا
 والعالمي.

 68/9/3062، الغد، عم ان
 

 جنديا إسرائيميا رفضوا حراسة معسكر بالجوالن 62عتقل ي اإلسرائيمي "يديعوت": الجيش 36
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليـو الثالثاء، أف  :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو -غزة

التابعة لمواء جوالني والتي تعمؿ عمى الحدود مع سوريا  76ف الكتيبة جنديا م 63الجيش اإلسرائيمي اعتقؿ 
 لرفضيـ حراسة معسكر في مرتفعات الجوالف.
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يوما بتيمة رفضيـ األوامر العسكرية،  10ووفقا لمموقع االلكتروني لمصحيفة، فإنو تقرر اعتقاؿ الجنود لمدة 
قاب المفرط وطمب منيـ الضابط المسؤوؿ يـو وقاؿ عدد مف الجنود أنيـ تعرضوا في األشير األخيرة لمع

 السبت الماضي تأميف حماية عسكرية لممعسكر التابع لمجيش إال أنيـ رفضوا بشكؿ جماعي تنفيذ األوامر.
وقاؿ المتحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي إف الجنود رفضوا تنفيذ أحد المياـ التي كمفوا بتنفيذىا وفي ضوء ذلؾ 

يوما لرفضيـ األوامر، معربا عف أسفو العميؽ  10قا وقرر قاض عسكري اعتقاليـ لػ أجرى قائد الكتيبة تحقي
 لما فعمو الجنود.

 68/9/3062، القدس، القدس

 
 لكتروني لمكنيست اإلسرائيمياختراق الموقع اإل موقع "والال":  33

ت اإلسرائيمي ذكر موقع "واال" العبري، فجر اليوـ اإلثنيف، أف قراصنة تمكنوا مف اختراؽ موقع الكنيس
 االلكتروني لعدة ساعات، قبؿ أف يتمكف ميندسو الموقع مف إعادتو لمعمؿ بشكؿ طبيعي.

ووفقا لمموقع العبري، فإف موقع الكنيست تعرض ليجـو كبير جدًا وغير مسبوؽ، انتيى باختراقو ) موقع 
بمساعدة المشرفيف عمى الكنيست( لعدة ساعات، قبؿ اف تتمكف وحدة الحوسبة والمعمومات في جياز األمف 

وقاؿ متحدث باسـ الكنيست أنو رغـ استعادة العمؿ في الموقع إال أنو ما يزاؿ  الموقع، مف إعادتو لمعمؿ.
يتعرض لمحاوالت كثيفة مف قراصنة لمسيطرة عمى الموقع إال أف جميع المحاوالت فشمت، وأنو ليس مف 

 الواضح مف الذي يقؼ خمؼ اليجوـ.
 67/9/3062، فمسطين أون الين

 
  تتراجع عن رفضيا تسميح مقاتمي المعارضة في سورية "إسرائيل""ىآرتس":  32

كشؼ الموقع االلكتروني لصحيفة "ىآرتس" عف أف معارضة إسرائيؿ لتسميح الدوؿ الغربية : )يو .بي .آي(
 قد تراجعت في األسابيع األخيرة. لممتمرديف الذيف يحاربوف ضد النظاـ في سورية

فة إف تراجع معارضة إسرائيؿ لتسميح المتمرديف نابع مف تخوفيا مف أف استمرار الوضع وقالت الصحي
الحالي قد يؤدي إلى مزيد مف االنتصارات التي حققيا مقاتمو حزب اهلل ومميشيات أخرى مدعومة مف إيراف 

 وتحارب إلى جانب الرئيس السوري بشار األسد.
يؿ تفيد بأف الحرب األىمية في سورية ما زالت بعيدة عف وأشارت الصحيفة إلى أف التقديرات في إسرائ

وقالت الصحيفة إف االستنتاج الذي توصمت إليو إسرائيؿ  نيايتيا وأف كال طرفي النزاع ال يتقدـ نحو الحسـ.
ىو أف األسد، الذي اعتبر في الماضي أنو عامؿ استقرار واىتـ بأف يسود اليدوء عند الحدود مع إسرائيؿ، 

و وقد يشجع شف تنظيمات مسمحة ىجمات ضد أىداؼ إسرائيمية في ىضبة الجوالف، لكف ليس غّير موقف
 متوقعًا أف تشارؾ قوات مف الجيش السوري في ىجمات كيذه في المرحمة الحالية.

وأضافت الصحيفة أنو خالؿ لقاءات عقدىا مسؤولوف إسرائيميوف مع نظرائيـ الغربييف تـ التعبير عف توجو 
بالسالح وتفيـ لتزويد دوؿ الخميج السالح ليذه  غربية بشأف تزويد المتمرديف في سورية مؤيد لنوايا

 الجماعات السنية تخوفا مف اتساع الييمنة اإليرانية في المنطقة.
 68/9/3062، الخمي ، الشارقة

 
 سالح إسرائيمي ينشطون في العالم تاجر 89:6: "ىآرتس" 36
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في إسرائيؿ كشؼ النقاب عف وجود ما ال ، أف مي موسىحم، عف 68/9/3062، السفير، بيروتذكرت 
تاجرًا يحمؿ رخصة تصدير سالح. وقد تبيف ىذا الرقـ مف رد الدولة عمى التماس إداري  1789يقؿ عف 

طمب الكشؼ عف أسماء األشخاص والشركات المسجميف في سجؿ التصدير األمني، فضاًل عف الرخص 
 التي منحتيا ليـ وزارة الدفاع.

، فإف الدولة العبرية ادعت في ردىا عمى االلتماس أنو ال يمكف «ىآرتس»ما نشر في صحيفة  وبحسب
وذلؾ العتبارات واضحة تتعمؽ بالحفاظ عمى أمف الدولة وعالقاتيا »الكشؼ عف المعمومات المطموبة 

ئيمييف والتعميؿ لذلؾ كما يظير في الرّد ىو أف كشؼ التفاصيؿ عف مصدري السالح اإلسرا«. الخارجية
مف شأنو، عمى نحو شبو مؤكد، أف يضعيـ ويضع أعماليـ التجارية في بؤرة اىتماـ جيات معادية، »

 «.فيعّرض لمخطر أمنيـ الشخصي وأمف الدولة عمى حد سواء
ومع ذلؾ، تظير في الرد بعض المعطيات عف صناعة السالح اإلسرائيمي التي تتاجر بالمعدات القتالية. 

شخصية تعمؿ في التصدير األمني. ويدور الحديث عف أسماء  1789، كاف ىناؾ 1061وحتى نياية العاـ 
شركات )بما في ذلؾ العامموف التكنولوجيوف ورجاؿ  6001العامميف في التسويؽ والتصدير األمني في 

تاجرًا مستقاًل في مجاؿ التصدير األمني. وحتى ذلؾ الوقت، منح قسـ الرقابة  361الصيانة(، فضاًل عف 
 رخصة تصدير أخرى. 8761رخصة تسويؽ، و 6900مى السالح ع

الطبيعة الخاصة لمتصدير األمني مف إسرائيؿ، »وفي االلتماس الذي رفعو المحامي إيتي ماؾ جاء أف 
والذي اكتسب سمعتو وتجربتو بدـ مواطني الدولة عمى مدى عشرات السنيف مف الحروب والسيطرة العسكرية 

 «.ض واجب الكشؼ والشفافية الخاصة أماـ الجميور اإلسرائيميفي المناطؽ المحتمة، يفر 
أما حجة الدولة األساس لرفض االلتماس فيو الحفاظ عمى أمف الدولة، عالقاتيا الخارجية وحماية سالمة 
المصدريف األمنييف. وبحسب الدولة، فإف الكشؼ عف المصدريف قد يعرض أمنيـ وأبناء عائالتيـ لمخطر 

ىابية واختطاؼ. كما أف نشر قائمة المصدريف قد يؤدي إلى جمع معمومات حيوية عنيـ كيدؼ لعمميات إر 
 تمس بالدولة وعالقاتيا الخارجية.

وتجدر اإلشارة إلى أف إسرائيؿ تحتؿ المكانة السادسة في تصدير السالح في العالـ، وىي تعتبر األولى في 
خفي إسرائيؿ حجـ مبيعاتيا مف األسمحة في بعض المياديف، خصوصًا تصدير الطائرات مف دوف طيار. وت

إطار إخفائيا حقيقة ميزانية الدفاع فييا. ومعروؼ أف المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية تغطي جانبًا مف العجز 
 في ميزانيتيا بأمواؿ تتدفؽ عمييا مف بيع األسمحة ومف خارج الميزانية المقرة والمعونة األميركية السنوية.

العنؼ ىو قوة »الح جزءًا ال يتجزأ مف الفكر االستراتيجي اإلسرائيمي المنطمؽ مف مبدأ أف وتعتبر تجارة الس
، التي «اليوية اإلسرائيمية»وكانت الحرب وتجارة السالح عمى الدواـ بارتباط دائـ مع «. اقتصادية بذاتو

 منحت كبار الضباط السابقيف نوعًا مف حصرية االستفادة مف ىذا البعد.
في آسيا وأفريقيا وأميركا « الظالمية»إسرائيؿ في الماضي شيرة مف بيع األسمحة لألنظمة  وقد اكتسبت

الالتينية. غير أنيا في العقديف األخيريف، صارت تتجو نحو األسواؽ الكبيرة، خصوصًا في الصيف واليند 
زة التجسس والطائرات بعدما فتحت لنفسيا بابًا في الميداف التكنولوجي وتحديدًا في مياديف البصريات وأجي

 مف دوف طيار.
ضافة إلى القيمة المعنوية واالستخبارية وأيضًا السياسية لتصدير السالح، فإف لو في إسرائيؿ قيمة  وا 

ألؼ عائمة تعيش مف  670اقتصادية كبيرة. وبحسب معطيات نشرت مؤخرًا في إسرائيؿ، فإف ما ال يقؿ عف 
 تستيمؾ منيا إسرائيؿ سوى القميؿ. عمميا في مصانع أسمحة ومعدات عسكرية ال
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 617ومف الميـ معرفة أف قائمة الدوؿ التي تشتري مف إسرائيؿ أسمحة ومعدات أمنية صارت طويمة تحوي 
دولة وتضـ بينيا عددًا مف الدوؿ العربية، التي تشتري ىذه المعدات إما بشكؿ مباشر أو عف طريؽ طرؼ 

ف إسرائيؿ، وبرغـ صغرىا، باتت دولة تقـو بدور مركزي في سباؽ ثالث. ويرى عدد مف المراقبيف والخبراء أ
 التسمح في العالـ.

المحمؿ لمشؤوف اإلستراتيجية في ، أف زىير أندراوس، عف 68/9/3062، القدس العربي، لندنوأضافت 
يوسي ميمماف رأى، أف إسرائيؿ تيدؼ مف وراء بيع األسمحة تحقيؽ األرباح والعالقات  ىآرتس الصحيفة

بالمائة مف تجارة السالح في العالـ تسيطر عمييا الدولة  60لدبموماسية مع دوؿ العالـ الثالث، وبحسبو فاف ا
العبرية، مشيًرا إلى أنيا تحصد ارباحا مالية ىائمًة مف صفقات السالح، لكنيا ال تأخذ في الحسباف الضرر 

مة استبدادية تنتيؾ حقوؽ اإلنساف الكبير المترتب عمى صورتيا بعدما باتت تعرؼ بعالقاتيا مع أنظ
 بفظاظة، عمى حد تعبيره.

وزاد قائاًل إف تؿ أبيب تُفضؿ إبراـ صفقات بيع السالح لدوؿ كثيرة في إفريقيا وأمريكا الالتينية بشكؿ غير 
شركة في محاولة إلعفاء ذاتيا مف مسؤولية استخداـ ىذا  110مباشر وبواسطة شركات خاصة تبمغ نحو 

رائـ ضد البشرية في حاؿ وقوعيا، عمى حد قولو. ونقؿ ميمماف عف مصادر في تؿ أبيب السالح في ج
تأكيدىا عمى أف إسرائيؿ باتت الدولة الرابعة في تجارة السالح عالمًيا، طمعا في األرباح المالية رغـ عدـ 

ز الموساد وقاؿ ضابط الجيش المتقاعد، ايمي شاحاؿ، لمصحيفة العبرية إف جيا أخالقيتيا ومخاطرىا.
)االستخبارات الخارجية( تمكف مف تشكيؿ مجموعة مف الشبكات السرية تتولى تسويؽ السالح اإلسرائيمي 

دولة( عمى رأسيا أمريكا التي تشتري عدة أنواع مف السالح اإلسرائيمي، وطبًقا لالتفاؽ  70إلى أكثر مف )
 االستراتيجي الُمبـر بيف تؿ أبيب وواشنطف، عمى حد قولو.

 
 ةسوريبتقتضي إطالة أمد الحرب اإلسرائيمية  ة: المصمحة األمني  بواشنطن السابقير "إسرائيل" سف 37

 ةالحفاظ عمى المصالح األمنيّ  ، أفّ ايتمار رابينوفيتشرأى السفير الصييونّي األسبؽ في واشنطف، 
ستراتيجي رقـ الذخر اإلاألسد يشكؿ معتبرًا أّف ، ايستدعي إطالة أمد الحرب األىمية في سوري "اإلسرائيمّية"

صراعات وأشار "رابينوفيتش" إلى أّف "إسرائيؿ" تقوـ عمى تحقيؽ استراتيجيتيا مف خالؿ  واحد لػ"إسرائيؿ".
والرد بالرصاص والقتؿ عمى مطالب الشعوب بالحرية والكرامة، واصفًا  ،العرب الالمتناىية عمى السمطة

 ة.عمى الساحة السوريّ  وحجماً  كثر تنظيماً المعارضة بأنيا األ "اإلخواف المسمميف"جماعة 

  معيد أبحاث األمن القومي
 67/9/3062، 3:80التقرير المعموماتي 

 
 المتكررة لباحات المسجد األقصى االقتحاماتمفتي القدس يستنكر  38

اسػتنكر المفتػي العػاـ لمقػدس والػديار الفمسػطينية الشػيخ محمػد حسػيف االقتحامػات  :نادية سػعد الػديف –عماف 
وأكػػد، فػػي تصػػريح صػػحفي أمػػس، أف "سػػمطات  المتكػػررة لباحػػات المسػػجد األقصػػى بحمايػػة شػػرطة االحػػتالؿ.

االحػػتالؿ تتحمػػؿ مسػػؤولية اقتحػػاـ األقصػػى، مبينػػًا أف "ىػػذه االعتػػداءات تعػػّد اسػػتمرارًا لػػنيج االحػػتالؿ بتيويػػد 
جتماع عاجؿ لبحث سبؿ حماية وطالب "منظمة التعاوف اإلسالمي بعقد ا القدس والمقدسات اإلسالمية فييا".

المقدسات الفمسطينية خاصة في ظؿ الصمت الدولي تجاه ممارسات االحتالؿ وانتياكاتو لممقدسات والحقوؽ 
 العربية في األراضي الفمسطينية وبخاصة في مدينة القدس المحتمة".
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68/9/3062الغد، عمان،   

 
 ات إلحياء ما يسمى "ذكرى الييكل"دعو بعد حالة استنفار في  "األقصى" :الخطيب كمال الشيخ 39

يشػػيد المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ اليػػوـ حالػػة اسػػتنفار أمػػاـ مرابطػػة المصػػميف فػػي  :ناديػػة سػػعد الػػديف –عمػػاف 
باحاتو لصّد دعوة المتطرفيف الييود باقتحامو إلحياء ذكرى ما يسمى "خراب الييكؿ" المزعوـ، وسط تعزيزات 

عقب "اقتحامات مكثفة مف قبؿ المستوطنيف المتطرفيف لباحػات األقصػى، ويأتي ذلؾ  أمنية إسرائيمية مشددة.
يوـ أمس، تحت حراسة جنود االحتالؿ المدججيف بالسالح"، وفؽ مػدير دائػرة األوقػاؼ اإلسػالمية فػي القػدس 

 وقاؿ، لػ"الغد" مف القدس المحتمة، إف "المصميف وطمبة حمقات العمـ تمكنوا مف المحتمة الشيخ عزاـ الخطيب.
طرد عشرات المستوطنيف الذي اقتحموا باحات ومرافؽ المسجد أمس مف جية باب المغاربػة عبػر مجموعػات 

 متتالية وبحراسات غير مسبوقة مف عناصر شرطة االحتالؿ".
مسػػتوطنًا نفػػذوا جػػوالت اسػػتفزازية داخػػؿ باحػػات ومرافػػؽ المسػػجد، بينمػػا رد المصػػموف  617وأضػاؼ أف "زىػػاء 

 صيحات الكبير احتجاجًا عمى ىذه االقتحامات، السيما في الشير الفضيؿ".وطمبة حمقات العمـ ب
68/9/3062الغد، عمان،   

 
 وقطاع غزة الداخل الفمسطيني والضفة تعم   "برافر" مخطط تظاىرات "يوم الغضب" ضد   :3

 ضػراألخمدف عربيػة عػدة داخػؿ الخػط  ، مف القدس المحتمة، اف68/9/3062الحياة الجديدة، رام اهلل قالت 
ضػػراباتشػػيدت تظػػاىرات  ،وفػػي الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة برافػػر" التػػي تقضػػي  مخطػػط" ضػػداحتجاجػػا  وا 

زالةبدو النقب  أراضيألؼ دونـ مف  800بمصادرة نحو   قرية بدوية غير معترؼ بيا. أربعيفنحو  وا 
ا. وقالػػت متظػػاىر  67اعتقػػاؿ  إلػػى أدتوتخممػػت التظػػاىرات صػػدامات بػػيف الشػػرطة والمتظػػاىريف فػػي النقػػب 

شػػخص فػػي مدينػػة بئػػر السػػبع فػػي النقػػب،  800لوبػػا السػػمري "تظػػاىر نحػػو  اإلسػػرائيميةالناطقػػة باسػػـ الشػػرطة 
 تنتيي التظاىرة". أفمشتبيا بو، قبؿ  67الشرطة  وأوقفت

تظػاىرة سػممية  إلػىلكف عضو الكنيست عف حزب التجمع جماؿ زحالقة قاؿ لوكالػة فػرانس بػرس"نحف دعونػا 
متظاىر لكف الشرطة استعممت القوة. حاولوا ضػرب فتػاة بػاليراوات وعنػدما حاولػت  ألؼمف  رأكثشارؾ فييا 

 حمايتيا، ىجموا عمي وانيالوا عمي ضربا باليراوات ايضا".
، متظاىر مف مدينة سخنيف نزلوا بعد ظير اليػـو )االثنػيف( 900نحو  إفوقالت السمري لوكالة فرانس برس "

وتظػاىر نحػو مئػة شػخص مسػاء  ،فػأغمقوهالشػارع الرئيسػي لمبمػدة  إلىحـ نزلوا الف أـمتظاىرا مف  610نحو و 
في القدس الشرقية، وانطمقت تظاىرة بئر السبع مف اماـ جامعة بئر السبع باتجػاه مبنػى "سػمطة تػوطيف  أمس

فػػػي النقػػػب  وأىمنػػػاوأكػػػد عضػػػو الكنيسػػػت زحالقػػػة "ىػػػذا قػػػانوف عنصػػػري  البػػػدو"، حيػػػث احتشػػػد المتظػػػاىروف.
"تريػػد  وأضػػاؼولػػف يتعػػاطوا معػػو ونحػػف العػػرب فػػي الكنيسػػت مزقنػػا نسػػخ ىػػذا القػػانوف".  إلسػػقاطو موحػػدوف

قامػة% وىػدـ القػرى العربيػػة 6الحكومػة تجميػع البػػدو فػي المػػدف فػي مسػػاحة وقػػاؿ  بمػػدات ييوديػة بػػدال منيػا. وا 
ة ضػد ىػػذا القػػانوف عضػو الكنيسػػت محمػػد بركػة عػػف الجبيػػة الديمقراطيػة لمسػػالـ والمسػػاواة "ىػذه بدايػػة المعركػػ

 إففػي الجميػؿ  وشػفا عمػر بركػة الػذي شػارؾ فػي تظػاىرة  وأضػاؼمػف الكنيسػت".  إسػقاطوالذي سنعمؿ عمػى 
عضػػو الكنيسػػت السػػابؽ عػػف األقميػػة البدويػػة طمػػب الصػػانع فقػػاؿ "ىػػذا  أمػػا "مئػػات المتظػػاىريف" شػػاركوا فييػػا.

 النقب. أراضيتيجير السكاف ومصادرة  إلىالمشروع ييدؼ 
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ــدس،  وأضػػافت ــدس، الق ، أف نجيػػب فػػراج، ومينػػد العػػدـ، عمػػاد سػػعاده نقػػال عػػف مراسػػمييا 67/9/3062الق
القػػوى الوطنيػػة فػػي مدينػػة نػػابمس، نظمػػت مسػػيرة فػػي ميػػداف الشػػيداء، احتجاجػػا عمػػى مشػػروع قػػانوف "برافػػر" 

جاجػػا عمػػى وفػػي راـ اهلل تظػػاىر حشػػد مػػف المػػواطنيف عصػػر يػػـو االثنػػيف، وخرجػػوا فػػي مسػػيرة احت اإلسػػرائيمي.
قػاؿ عضػو المجنػة الوطنيػة لمقاطعػة االحػتالؿ عمػر عسػاؼ لػػ القػدس دوت كػوـ، و  مشروع "برافر" التيجيري.

 إف المسيرة تأتي لمتضامف مع أىمنا في النقت الذي أصبحوا ميدديف بفقداف بيوتيـ وقراىـ.
فػػػي  االثنػػػيفليػػػـو وفػػي بيػػػت لحػػػـ اعتػػػدت قػػػوات االحػػػتالؿ بالضػػػرب عمػػػى عشػػػرات النشػػػطاء الػػػذيف تظػػػاىروا ا

وقػاؿ الناشػط فػي مقاومػة الجػدار واالحػتالؿ محمػد  حوساف تضامنا مع فمسطينيي النقب الميػدديف بػالتيجير.
بريجية لػ القدس دوت كوـ اف الجنود اعتدوا عمى النشطاء بالضرب المبرح رغـ اف التظاىرة سممية، تضػامنا 

 ضد مشروع "برافر". اإلضراب أعمنواالذيف  98مع اىمنا داخؿ مناطؽ الػ
 

 تنت  فيمما يظير دور األطفال في بناء الييكل المزعوم ييوديةجماعات مؤسسة "األقصى":  ;3
بشػكؿ  "لييكػؿ المزعػوـ"انشاط بعض الجماعات الفاعمة في قضية  "لموقؼ والتراث األقصىمؤسسة "رصدت 

الثالثػػاء، ومػف ضػػمف  يػوـ والتػي تصػػادؽ" خػراب الييكػػؿ"متسػارع وممحػػوظ خاصػة فػػي ذكػرى مػػا يطمػؽ عميػػو 
ىذه النشاطات تصوير فيمـ قصير ألطفػاؿ ييػود وىػـ يقومػوف ببنػاء الييكػؿ المزعػـو مػف األلعػاب التركيبيػة ، 
كما ويعرض الفيمـ األطفاؿ عمى أنيـ الجيؿ الذي يقـو ببناء الييكؿ بدال مػف االكتفػاء بالبكػاء عمػى األطػالؿ 

إلػى ابتكػار  69/7/1063في بياف ليا يوـ األحد  األقصى"ة مؤسس"وفي سياؽ متصؿ أشارت  كما يزعموف.
إحػػدى جماعػػات الييكػػؿ تطبيػػؽ لميواتػػؼ الذكيػػة يتحػػدث عػػف خػػراب الييكػػؿ مػػع الصػػور والوثػػائؽ، وتػػـ إدراج 

 التطبيؽ في متجر التطبيقات الخاص باليواتؼ الذكية.
ت واالنتياكػػػات بحقػػػو مػػػف قبػػػؿ وجػػػدير بالػػػذكر أف المسػػػجد األقصػػػى يشػػػيد ىػػػذه األثنػػػاء موجػػػة مػػػف االعتػػػداءا

 يوـ الثالثاء.الجماعات الييودية تزامنا مع ذكرى خراب الييكؿ المزعـو والتي تصادؼ 
 :لمشاىدة الفيمـ الرجاء الضغط عمى الرابط التالي

-86%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-http://www.iaqsa.com/2013/07/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7/ 

66/9/3062مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   
 

 ال تتم إال وفق تقسيم زماني ومكانيالمسجد األقصى خميل التفكجي: اقتحامات  20
في شػؤوف القػدس خميػؿ التفكجػي لػػ"فمسطيف أوف اليػف"، اليػوـ، "إف اقتحامػات  الخبير قاؿ: ىدى الدلو - غزة

ال تتـ إال وفؽ تقسيـ زماني ومكاني، وستشيد األياـ القادمة زيادة فػي االقتحامػات المتكػررة المسجد األقصى 
رحمػة لمقدس والمقدسات، خاصة أف الوضػع المحمػي والػدولي سػيا، فالجانػب اإلسػرائيمي قبػؿ خوضػو ليػذه الم

سػػػػالمًيا وعالمًيػػػػا" انشػػػػغاؿ الػػػػدوؿ العربيػػػػة بأوضػػػػاعيا ، مسػػػػتغال درس الوضػػػػع المحػػػػيط فػػػػي المنطقػػػػة عربًيػػػػا وا 
وشػػدد كػػذلؾ عمػػى أنػػو يقػػع عمػػى عػػاتؽ الحكومػػة األردنيػػة حمايػػة القػػدس والمقدسػػات مػػف أي خطػػر  الداخميػػة.

 يحدؽ بيا، وذلؾ وفقًا التفاقية وادي عربة بيف )إسرائيؿ( واألردف.
67/9/3062ن أون الين، فمسطي  

 
 يطالبون "منظمة التحرير" بتحمل مسؤولياتيا ةفمسطينيو سوري 26

http://www.iaqsa.com/2013/07/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7-2/
http://www.iaqsa.com/2013/07/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7-2/
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فػي تقريػر صػحفي، يػـو االثنػيف، أف العمػؿ مػف أجػؿ فمسػطينيي سػورية، ذكػرت مجموعػة : فمسطيف أوف اليف
فيػو بتحمػػؿ أىػالي المخيمػات الفمسػػطينية فػي سػورية وجيػػوا نػداًء عػاجاًل لمنظمػػة التحريػر الفمسػطينية طالبوىػػا 

مسػػػؤولياتيا تجػػػاه أبنػػػاء شػػػعبيا فػػػي المخيمػػػات الفمسػػػطينية مػػػف خػػػالؿ تحركاتيػػػا لوقػػػؼ كافػػػة أشػػػكاؿ القصػػػؼ 
والتػدمير فييػػا، وتجنيػػب المخيمػػات مػف دائػػرة األحػػداث الجاريػػة فييػػا وتػأميف عػػودة الالجئػػيف الفمسػػطينييف إلػػى 

وأكػػدوا عمػػى ضػػرورة "أف تقػػـو  حمايػػة ليػػـ.مخيمػػاتيـ التػػي نزحػػوا منيػػا نتيجػػة األحػػداث والعمػػؿ عمػػى تػػوفير ال
المنظمػػػػة بشػػػػكؿ عاجػػػػؿ بتقػػػػديـ المعونػػػػات العاجمػػػػة لالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف فػػػػي سػػػػورية والتخفيػػػػؼ مػػػػف حػػػػدة 
االنعكاسات المتوقعة لما جرى ويجري في البالد عمى عمـو الالجئيف الفمسػطينييف، كمػا دعػوا المنظمػة لعػدـ 

اء شػػػعبيا الفمسػػػطيني فػػػي سػػػورية، وطالبوىػػػا بتقػػػديـ الػػػدعـ تسػػػجيؿ مكتسػػػبات خاصػػػة ليػػػا عمػػػى حسػػػاب أبنػػػ
لممؤسسات والييئات الشبابية العاممة في المخيمػات الفمسػطينية ومراكػز اإليػواء بحكػـ القػدرة التنظيميػة العاليػة 

وختـ النداء بالتشػديد  التي تمتمكيا تمؾ الييئات في العمؿ عمى تخفيؼ اثر النزوح ودعـ الصامديف بالمتاح".
ى أف الحمػوؿ التػػي ينتظرىػا فمسػطينيو سػػورية، تتعػدى الموضػػوع المتعمػؽ بالمسػاعدات الماليػػة والعينيػة مػػع عمػ

أىميتيا القصوى في الوقت الراىف وأىمية استمرارىا، بؿ يتطمب ذلؾ مف المنظمة أف ترفع مف وتيػرة حركتيػا 
سػورية مػف الوضػع المأسػاوي الػذي  السياسية والدبموماسية مع كؿ األطراؼ المعنية مػف أجػؿ إنقػاذ فمسػطينيي

 وصموا إليو.
67/9/3062فمسطين أون الين،   

 
 شروط حياة األسيرات المرضى.. واالحتالل يرفض تحسين لألسرىتحذير من الوضع الصحي  23

، اسػتمرار تػدىور الوضػع الصػحي لعػدد أمسراـ اهلل: أفاد محامو وزارة األسرى في تقرير صادر عف الوزارة، 
وقالت محامية الوزارة حناف  رضى في ظؿ اإلىماؿ الطبي وعدـ تقديـ العالجات الالزمة ليـ.مف األسرى الم

نيػػـ، إف أوضػػاعيـ تػػزداد سػػوءا كػػؿ يػػـو أمػػسالخطيػػب التػػي زارت األسػػرى المرضػػى فػػي مستشػػفى الرممػػة،   وا 
أكػد رى، مػف جيػة أخػ شبو أحياء وال يتمقوف سػوى المسػكنات ويحتػاج عػدد مػنيـ إلػى إجػراء عمميػات جراحيػة.

مركز أسرى فمسطيف لمدراسات باف سمطات إدارة السجوف رفضت مطالب األسػيرات بتحسػيف شػروط حيػاتيف 
وتػػوفير بعػػد االحتياجػػات الخاصػػة ليػػف خػػالؿ شػػير رمضػػاف المبػػارؾ، إمعانػػا فػػي التضػػييؽ عمػػييـ. وأوضػػح 

 .أسيرة 67ؿ في سجونو باف االحتالؿ يعتق أمسالمدير اإلعالمي لممركز الباحث رياض األشقر، في بياف 
68/9/3062األيام، رام اهلل،   

 

 
 في سجن نفحة أبناءىمأىالي أسرى غزة يزورون  22

 66مػػف أىػػالي أسػػرى قطػػاع غػػزة بيػػنيـ  17أعمنػػت المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر فػػي غػػزة أمػػس أف : غػػزة
المسػػؤوؿ اإلعالمػػي فػػي الصػػحراوي. وقػػاؿ ناصػػر النجػار ” نفحػة“طفػاًل توجيػػوا فجػػرا لزيػارة أبنػػائيـ فػػي سػػجف 

المجنة إف ذوي األسرى توجيوا مف أماـ مقر المجنة الدولية في مدينة غزة بحافالت تابعة لمجنػة باتجػاه معبػر 
 39اإلسػػرائيمي لزيػػارة أبنػػائيـ األسػػرى وعػػددىـ ” نفحػػة“شػػماؿ القطػػاع ومنػػو إلػػى سػػجف ” إيريػػز“بيػػت حػػانوف 

 أسيرًا.
68/9/3062االتحاد، أبو ظبي،   
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رون صفقة شراء بيت في الضفة الغربيةمستوطن 26  ون يزو 
أقػػػػرت إحػػػػدى محػػػػاكـ االحػػػػتالؿ فػػػػي القػػػػدس المحتمػػػة، مطمػػػػع األسػػػػبوع الحػػػػالي، بػػػػأف عصػػػػابة مػػػػف : الناصػػػرة

المستوطنيف كانت قد زورت قبػؿ أكثػر مػف عشػر سػنوات صػفقة شػراء بيػت لعائمػة فمسػطينية فػي أحػد أطػراؼ 
 .قرية عيف يبرود، قضاء راـ اهلل

حيثيات القرار، أف "محاـ" مف عصابات المسػتوطنيف اإلرىابيػة، والػذي كػاف قػد أديػف فػي الماضػي  وتبيف مف
بعمميات نصب واحتياؿ، حتى تـ سحب رخصة المينة التي بحوزتو، قد ادعى أف خمسة مف أبناء العائمة قد 

وتنشػط تمػػؾ  زيفػػو.تقػدموا لديػو بطمػػب لحصػر إرث الُممػؾ، ومػػف ثػـ أبرمػوا صػػفقة بيػع البيػت، وىػػذا مػا اتضػح 
العصػػابة، مػػف خػػالؿ شػػركة وىميػػة أطمقػػت عمييػػا اسػػػـ "وطػػف" وىػػي الشػػركة التػػي حاولػػت وضػػع اليػػد عمػػػى 

 عقارات وبيوت في ضاحية سمواف في القدس المحتمة في السنوات األخيرة.
68/9/3062الغد، عمان،   

 
 طة االحتاللنفذىا مستوطنون بحماية شر  "األقصى"يصد ون محاولة القتحام  الفمسطينيون 27

صػػد عشػػرات المصػػميف وطػػالب مصػػاطب العمػػـ المتواجػػديف فػػي المسػػجد األقصػػى اقتحامػػًا لمجموعػػة : القػػدس
 شخصًا. 90مف المستوطنيف بمغ عددىـ نحو 

وما اف ىمت الشرطة اإلسرائيمية بإدخاؿ المستوطنيف إلى المسػجد حتػى دوت صػيحات التكبيػرات والشػعارات 
وتػػـ عمػػػى الفػػور إخػػػراج المسػػتوطنيف خػػػارج بػػاب السمسػػػمة، كمػػا قامػػػت قػػػوات المناصػػرة لألقصػػػى فػػي باحاتػػػو 

 االحتالؿ بتطويؽ حركة المصميف وبتصويرىـ وحالت دوف اقترابيـ مف المقتحميف.
68/9/3062األيام، رام اهلل،   

 
 ألونروااالبارد عمى تقميص خدمات مخيم نير في  لبنان: الفمسطينيون يحتجون 28

تحػػذيري فػي مخػيـ نيػر البػارد فػي اعتصػاـ  والمجنػة الشػعبية وممثمػو المؤسسػات يةالفمسػطين شػاركت الفصػائؿ
 في المخيـ. واإلنسانيةلخدماتيا االجتماعية  األونروااحتجاجا عمى تقميص 

"مػػف  األونػػروا، فنبػػو أركػػافلػػؤي  أبػػووتحػدث فػػي االعتصػػاـ عضػػو قيػػادة الجبيػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف 
ات تمس برنامج الطوارئ الخاص بأبناء البارد، محذرا مػف التػداعيات السػمبية الخطيػرة مغبة القياـ بأية تقميص

 إضػافةعائمة مستفيدة مف برنػامج اإليجػارات سيصػبحوف عمػى قارعػة الطريػؽ،  3000مف  أكثرالتي ستطاؿ 
 اىيـإبػػػر ورفػػػع المعتصػػػموف مػػػذكرة لممػػػدير العػػػاـ لالونػػػروا تالىػػػا  الخطيػػػرة فػػػي ممػػػؼ االستشػػػفاء. لإلجػػػراءات

 .المخػػيـ أبنػػاءبمصػػير اآلالؼ مػػف  األضػػرار أفػػدحالتػػي تمحػػؽ  اإلداريػػةوالتػػدابير  اإلجػػراءاتالبيمػػوؿ، رافضػػة 
المطموبػػة السػػتمرار خطػػة الطػػوارئ  األمػػواؿوطالبػػت المػػذكرة بمضػػاعفة الجيػػود الدوليػػة مػػع المػػانحيف لتػػوفير 

 .عماراال استكماؿ عممية إعادةو المخيـ،  ألبناءالشاممة  اإلغاثةوبرنامج 
68/9/3062المستقبل، بيروت،   

 
 االتيامات اإلعالمية بالتدخل بالشأن المصري تثير استياء وقمق سكان غزة 29

أثػػارت حمػػالت االتيػػاـ التػػي بمغػػت ذروتيػػا مػػع أحػػداث عػػزؿ الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي : د ب ا -غػػزة 
االتيامػات الموجيػة لمقطػاع وسػكانو مؤخرا، رفضا واستياء مف قبؿ أوساط إعالمية وحقوقية في غزة رأت في 

وسػيطرت النقاشػات بشػأف طبيعػة االتيامػات وتالحقيػا لسػكاف غػزة عمػى نقاشػاتيـ عمػى  تحريضا غير مبػرر.
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مواقع التواصؿ االجتماعي عمى االنترنت وفي المجالس الخاصة وقوبمت بالتنديد أحيانا والسخرية في أحيػاف 
خطػػة تػػوريط غػػزة التحػػريض اإلعالمػػي " أمػػستيا األولػػى وكتبػػت صػػحيفة الرسػػالة عمػػى صػػدر صػػفح أخػػرى.

وذىػػب اإلعالمػػي مػػأموف أبػػو عػػامر، إلػػى حػػد الػػدعوة إلػػى  ".المصػػري ييػػدر كرامػػة الفمسػػطينييف فػػي مصػػر
فػػػي إشػػػارة إلػػػى عػػػدد مػػف اإلعالميػػػيف المصػػػرييف الػػػذيف اتيمػػػوا قطػػػاع غػػػزة « مالحقػػة الفاشػػػييف والعنصػػػرييف»

رح عمى صحفتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي )فيسبوؾ(، تشكيؿ لجنػة واقت بالتدخؿ في الشؤوف المصرية.
الذيف يتفوىػوف بعبػارات »حقوقية فمسطينية خارج فمسطيف خاصة في أوروبا، لمالحقة اإلعالمييف المصرييف 

 «.عنصرية وفاشية ضد شعبنا الفمسطيني
68/9/3062الدستور، عمان،   

 
 "التحريض" في اإلعالم المصري بوقف يطالبمنتدى اإلعالميين الفمسطينيين  :2

، أمس، السػمطات وقػوى المجتمػع فػي مصػر، بوقػؼ ”منتدى اإلعالمييف الفمسطينييف“طالب ”:الخميج“ -غزة 
موجة التحريض والكراىية التي تجتاح وسائؿ إعالـ مصرية، وأعرب في بياف لو عػف اسػتيجانو الشػديد ليػذه 

ئح مػػػف المجتمػػػع المصػػػري بسػػػبب خمفيػػػاتيـ الدينيػػػة أو الحممػػػة التػػػي تسػػػتيدؼ جنسػػػيات عربيػػػة محػػػددة وشػػػرا
السياسية. ودعا السػمطات ونقابػة الصػحفييف المصػرييف واتحػاد الصػحفييف العػرب إلػى اتخػاذ موقػؼ مػف ىػذه 

 .الحممة
 68/9/3062الخمي ، الشارقة، 

 
 المستمرة لممسجد األقصى يةسرائيماإل نتياكاتاال دين تالحكومة األردنية  ;2

انت الحكومة األردنية االنتياكات المستمرة التي تقـو بيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي تجاه د :بترا –عماف 
ووزير الشؤوف السياسية والبرلمانية الناطؽ  اإلعالـعرب وزير الدولة لشؤوف أالمسجد األقصى المبارؾ. و 

ردف البالغ لممنحى االثنيف، عف قمؽ األ أمسمحمد المومني في تصريح صحافي  .الرسمي باسـ الحكومة د
 يوشدد المومن الخطير الذي تسمكو سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ضد المسجد األقصى وحرمتو وقداستو.

سيواصؿ دوره التاريخي وسيبذؿ كؿ ما في وسعو لرعاية المسجد األقصى والمقدسات  األردف أفعمى 
طمس ىويتيا العربية  أووالت لتغيير محا أوانتياكات  أيةوالمسيحية في القدس، وحمايتيا مف  اإلسالمية

 واإلسالمية .
 68/9/3062، العرب اليوم، عم ان

 
 "إسرائيل" باتت دولة متطرفة :الصندوق الياشمي إلعمار المسجد األقصى 60

أكد الصندوؽ الياشمي إلعمار المسجد األقصى المبارؾ وقبة الصخرة المشرفة أف  :وكاالتال - عماف
تمؾ الممارسات  فة تدعو عمنا لبناء الييكؿ المزعوـ مكاف المسجد األقصى، معتبراً باتت دولة متطر  "إسرائيؿ"

جمعاء. وداف الصندوؽ في بياف أصدره أمس  اإلسالميةبمثابة إعالف حرب دينية صريحة ضد األمة 
الممارسات الممنيجة لسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي باقتحاـ المسجد األقصى، واالعتداءات الرسمية 

وقؼ تمؾ الممارسات التي تشكؿ انتياكًا صارخًا لحرمة  إلىودعا البياف  المية المتواصمة بحقو.واإلع
الذي يقود لمنحى خطير يسمكو االحتالؿ اإلسرائيمي ضد المسجد  األمرالمسمميف وشير رمضاف المبارؾ، 

 األقصى بحسب البياف. 
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 68/9/3062، الغد، عم ان
 

 المضربين في قسم لممرضى النفسيين ناألردنييحتجز األسرى ت "إسرائيل" 66

قامت مصمحة السجوف اإلسرائيمية بوضع األسرى األردنييف المضربيف عف الطعاـ،  :غادة الشيخ -عّماف 
عبد اهلل البرغوثي ومنير مرعي وعالء حماد ومحمد الريماوي وحمزة الدباس، في قسـ خاص باألمراض 

المضربوف عف الطعاـ إلى أىالييـ وحصمت "الغد" عمى النفسية. جاء ذلؾ في رسالة بعث بيا األسرى 
نسخة منيا، وجاء فييا: "إف ما تقوـ بو مصمحة السجوف ىو عبارة عف ضغط بدني ونفسي عمينا مف أجؿ 
إنياء اإلضراب، ونحف نعمنيا لمعالـ أجمع أننا لف نتراجع عف خطوتنا فإما الشيادة أو العودة إلى األردف". 

 .ور الحكومة في دعـ قضيتيـوتساءؿ األسرى عف د
 68/9/3062، الغد، عم ان

 
 " ودعم جرحى العدوان اإلسرائيمي7إطالق حممة تبرعات لتجييز "أنصار  63

 7 أنصار"قافمة  إفقاؿ رئيس لجنة شرياف الحياة األردنية الميندس وائؿ السقا  :محمد الكيالي -عماف 
تشغيؿ جرحى  إلىسيطمؽ فييا مشروع )إرادة(، وييدؼ  نوفمبر المقبؿ، /المتوقع انطالقيا في تشريف الثاني

السقا  وأكدالعدواف الصييوني عبر دعـ مشاريع صغيرة خاصة بيـ، بالتعاوف مع بيت الجريح الفمسطيني". 
مف  أوؿقطاع غزة في فندؽ الفنار  إلىحممة جمع تبرعات لتجييز القافمة التي ستتوجو  إطالؽخالؿ حفؿ 

 مشروعا مختمفا عمى شكؿ قروض حسنة. 80دعما لنحو  أنصاربر قوافؿ المجنة قدمت ع إف، أمس
 68/9/3062، الغد، عم ان

 
 ياسكاف في سجون المبناني يحيى األسيرإسرائيمي بوجود  "إقرار" 62

سنة، وىو  37أسير منذ "، أنو "لجنة عائمة وأصدقاء األسير في السجوف اإلسرائيمية يحيى سكاؼ"أكدت 
 ."إلنساف، وأف ىناؾ معطيات ومعمومات متوافرة لدى المجنة تؤكد أنو ما زاؿ حيامحرـو مف أبسط حقوؽ ا

تصريح المدير السابؽ لالستخبارات العسكرية اإلسرائيمية "وتوقفت المجنة، في بياف أصدرتو أمس، عند 
 37شمومو غازيت، الذي كشؼ عف وجود سجيف إكس في سجوف االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية منذ 

مًا، وقولو إنو وافؽ عمى اعتقاؿ السجيف إكس وفرض عزلة تامة عميو، مف غير أف يكشؼ إذا كاف ىذا عا
وطمبت المجنة مف  ."السجيف المجيوؿ ال يزاؿ حيًا أـ ال، ولـ يقدـ أي معمومات عف التيـ الموجية إليو

القياـ بدوره "ميب األحمر الدولي وناشدت المجنة الص"، القياـ بواجبيا ومتابعة ىذه القضية"الدولة المبنانية 
خصوصًا أف عائمة األسير سكاؼ حصمت عمى وثيقة مف مركز لجنة الصميب  ...لمتابعة ىذه القضية

، تفيد أف يحيى سكاؼ معتقؿ عند االستخبارات العسكرية 1000تشريف الثاني  9األحمر في بيروت في 
 ."اإلسرائيمية في سجف عسقالف

 68/9/3062السفير، بيروت، 
 

 خزان وقود 32مع غزة ويدمر األنفاق  ىدميواصل  الجيش المصري 66
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قوات مف الجيش المصري تواصؿ ىدـ األنفاؽ في المنطقة الحدوديػة أف  68/9/3062الجزيرة. نت، نشرت 
شرؽ محافظة رفح جنوب قطاع غزة، في حيف ارتفع إلػى ثالثػة عػدد قتمػى ىجػـو اسػتيدؼ حافمػة تقػؿ عمػاال 

 شماؿ سيناء مساء أمس األحد.مصرييف بمحافظة 
ويستخدـ الجيش المصري آليات وحفارات كبيرة وجرافات تساندىا مدرعات تابعة لمجيش تقـو بيدـ عدد مػف  

 األنفاؽ وردميا بالرماؿ.
وتنتشر قوات معززة مف أفراد الجيش ومدرعاتو عمى طوؿ الشريط الحدودي بيف مصر وقطاع غزة منػذ نحػو 

 عطؿ عمؿ األنفاؽ التي تعد شرياف حياة لقطاع غزة.األمر الذي  ،أسبوعيف
خزانػا  13لػ"سكاي نيوز" أف الجيش المصري دمػر  ا أكدأمني أف مصدرا 67/9/3062الوفد، الجيزة، وذكرت 

 كانت تستخدـ في التيريب لقطاع غزة. ساعة بسيناء 98لموقود خالؿ 
 

 سرائيل"بكشف تفاصيل زيارة البرادعي لـ"إ يطالبحزب الوطن المصري  67
طالػػب الػػدكتور يسػػرى حمػػاد، نائػػب رئػػيس حػػزب الػػوطف، الػػدكتور محمػػد البرادعػػى، نائػػب رئػػيس الجميوريػػة 

 لمشئوف الدولية، بضرورة الكشؼ عف تفاصيؿ زيارتو إلسرائيؿ أمس األوؿ، واصًفا إياىا بػ"المريبة".
ف نعػرؼ سػبب الزيػارة، معتبػًرا تصريحات خاصة لػ"بوابة األىراـ "، مػف حقنػا كرمػوز سياسػية أ فيوقاؿ حماد 

أنيا خطيرة، مشيًرا إلى أف الحكومة مازالت تتشكؿ، بعد اإلطاحة بالنظاـ السابؽ، ولـ يتسػمـ البرادعػى الشػأف 
 رسمًيا.

الترتيبػات  ىػيوالقوى السياسية، ومػا  المصريوأضاؼ حماد: "البد أف يتـ إعالف نتائج الزيارة عمى المجتمع 
بات أـ طمأنػػة لدولػػة إسػػرائيؿ، خاصػػة أنيػػا كانػػت مػػع بعػػض القػػادة العسػػكرييف، تسػػري ىػػيتمػػت، وىػػؿ  التػػي

 بحسب قولو.
 67/9/3062األىرام، القاىرة، 

 
 دحالن يمعب في سيناء الفتعال أزمات بين الجيش واإلسالميين :مصرفي  الجماعة اإلسالمية 68

جيػػػري سػػيناء، المػػػذيف وقعػػػا، فجػػػر أدانػػت الجماعػػػة اإلسػػػالمية وحزبيػػػا البنػػاء والتنميػػػة تف: محمػػد عبػػػد الوىػػػاب
 إلحداث فتنة بيف اإلسالمييف والجيش. "المفتعمة"، واصفة ىذه األحداث بػاالثنيف

، معتبػرا "حػراـ شػرعا"سػيناء  فيوقاؿ خالد الشريؼ، المستشار اإلعالمي لحزب البناء والتنمية، إف ما يحدث 
لصػػاؽ الػػتيـ باإلسػػالمييف فػػي ظػػؿ مػػا تعانيػػو األجػػواء مػػف  أف مػػف يرتكبػػوف ىػػذه التفجيػػرات يسػػعوف لمفتنػػة، وا 

 احتقاف سياسي بيف الجيش واإلسالمييف.
أعتقػػػد أف المسػػػؤوؿ عػػػف ىػػػذه التفجيػػػرات ربمػػػا يكػػػوف جماعػػػات ": "المصػػػري اليػػػوـ"وأضػػػاؼ فػػػي تصػػػريحات لػػػػ

تكفيرية، وربمػا تكػوف عمميػات صػيوينة الغػرض منيػا إشػعاؿ الفتنػة، خاصػة أف المنطقػة غيػر مسػيطر عمييػا 
نيػػا، باإلضػػافة إلػػى أف محمػػد دحػػالف، القيػػادي بحركػػة فػػتح، يمعػػب فييػػا مػػف وقػػت آلخػػر، ويفتعػػؿ أزمػػات، أم

وكػػاف يجػػب عمػػى الدولػػة أف تسػػعى لمسػػيطرة عمييػػا أمنيػػا، وتكػػوف خاضػػعة لمشػػرعية والقػػانوف حتػػى ال يخػػرج 
 ."اآلخروف، ويستغموف األحداث السياسية الفتعاؿ أزمات بواسطة تمؾ التفجيرات

 68/9/3062ي اليوم، المصر 
 

 من قواعدنا ةسوري تضربلم  "إسرائيل"تركيا:  69
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نفػػى وزيػػر الخارجيػػة التركيػػة أحمػػد داود أوغمػػو اليػػـو االثنػػيف أف تكػػوف إسػػرائيؿ اسػػتخدمت قاعػػدة : يػػو بػػي آي
 تركية لشف غارة جوية عمى مستودعات صواريخ بمدينة الالذقية الساحمية السورية مؤخرًا.

إف المعمومػات  ،في مقابمة مػع شػبكة "إف تػي فػي"، األناضوؿ التركية عف داود أوغمو قولو ونقمت وكالة أنباء
عف غارة جوية إسرائيمية ُنفذت ضد سوريا مف قاعدة تركية عارية عف الصحة تمامًا، ومف يصدؽ ىذا الخبر 

". وأضاؼ أف تركيا لف تشارؾ إسرائيؿ في أي عممية عسكرية.  ويقـو بنشره فإنو "موىـو
انت قناة روسيا اليوـ الروسية نقمت اليوـ االثنيف عف مصدر وصفتو بالخاص أف الغارة الجوية اإلسرائيمية وك

 التي استيدفت مؤخرًا مستودعات صواريخ بمدينة الالذقية الساحمية السورية نّفذت مف قاعدة تركية.
 68/9/3062الجزيرة. نت، 

 
 "إسرائيل"مصمحة  فيويصب  "انقالب عسكري"مصر ىو  فيوائل قنديل: ما حدث  :6

قاؿ وائؿ قنديؿ، الكاتب الصحفي، إف عزؿ الرئيس السابؽ محمد مرسي، بال أي محاكمة أو : سما -القاىرة 
مصػر ىػو  فػيأف ما حػدث  "قنديؿ"توجيو اتيامات صريحة لو، يخالؼ قواعد الديمقراطية وحرية الرأي، وأكد 

تضغط إسرائيؿ عمى الواليات المتحدة، مف أجػؿ دعػـ  مصمحة إسرائيؿ، حيث في، ويصب "انقالب عسكري"
مصر، وعدـ المساس بالمساعدات العسكرية لجيش مصػر، وىػذا مػا جعػؿ المشػيد بمثابػة  فيالنظاـ المؤقت 

 ، عمى حد وصفو."مأساة تاريخية"
 67/3062وكالة سما اإلخبارية، 

 
 غزة قطاع حزم جديدة من مشاريع قطر إلعمار ;6

أعمنػػت وزارة األشػػغاؿ العامػة واإلسػػكاف فػػي حكومػػة غػػزة، عػف عزميػػا طػػرح حػػـز جديػػدة : بوابػػة الشػػرؽ –غػزة 
وقالت الوزارة في بياف حصمت "الشرؽ" عمى نسػخة عنػو:" دعيػت  مف المشاريع القطرية خالؿ األياـ القادمة.

اإلسػكاف، عمار غزة، إلى طرح مجموعة مف المشاريع تخػص البنيػة التحتيػة لمشػاريع إالمجنة القطرية إلعادة 
 مثؿ مشاريع المياه والكيرباء".

 67/9/3062الشرق، الدوحة، 
 
 

 استئناف المفاوضات لبحثكيري يزور األردن  70
قالت متحدثة باسـ وزير الخارجية األميركي جوف كيري، إف كيري سيطمع الدوؿ العربية : رويترز –واشنطف 

 السالـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف.في األردف يـو األربعاء المقبؿ عمى جيوده إلنعاش محادثات 
المتحدثػػة جػػيف سػػاكي لمصػػحافييف أف "الػػوزير لػػف يعػػود إلػػى المنطقػػة، إذا لػػـ يشػػعر بوجػػود فرصػػة  وأوضػػحت

التخػػػاذ خطػػػوات لألمػػػاـ فػػػي إطػػػالع ممثمػػػي الجامعػػػة العربيػػػة، لكػػػف غيػػػر ذلػػػؾ لػػػيس عنػػػدي أي إعالنػػػات أو 
 توقعات ألصدرىا".

 68/9/3062الحياة، لندن، 
 

 اإلسرائيميةشاممة لممستوطنات  مقاطعةيقر  األوروبيحاد االت 76
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 18مػػف شػػير حزيػػراف الماضػػي، تعميمػػات تمػػـز جميػػع دوؿ االتحػػاد الػػػ  30فػػي الػػػ  األوروبػػيأصػػدر االتحػػاد 
جوائز، ألي طرؼ  أومنح بحثية  أومنح دراسية،  أومنح تسييالت،  أوتعاوف،  أوتمويؿ،  أيباالمتناع عف 

 وطنات الييودية في الضفة الغربية، وشرقي القدس.يتواجد داخؿ المست
حػددت كػذلؾ، بػأف  األوروبيػةالتعميمػات  أفحسبما ذكرت صحيفة ىآرتس في عددىا الصادر اليػوـ الثالثػاء، 

المسػػتوطنات ليسػػت جػػزءًا مػػف  أف" بنػػدًا يػػنص عمػػى "إسػػرائيؿمسػػتقبمي سػػيتـ توقيعػػو مػػع " اتفػػاؽ أييتضػػمف 
 ".اتفاؽ أيءًا مف ، وعميو فيي ليست جز إسرائيؿ

الػػػػذراع التنفيػػػػذي لالتحػػػػاد - األوروبيػػػػةالمفوضػػػػية  أصػػػػدرتياووفقػػػػًا لمصػػػػحيفة، فػػػػإف التعميمػػػػات الجديػػػػدة التػػػػي 
، سػتدخؿ 1010-1069لمسػنوات  اإلسػرائيمية األوسػاط، وبػيف األوروبيلمتعاوف بيف دوؿ االتحاد  -األوروبي

 .68/7/1063مف يـو الجمعة  اعتباراحّيز التنفيذ 
 68/9/3062أون الين،  عكا

 
 يضرب مصر الصييونياإلرىاب  73

 د. فايز أبو شمالة
بغػػض النظػػر عػػف ىويػػة األيػػدي المنفػػذة، فػػإف الػػذي يضػػرب مصػػر فػػي سػػيناء ىػػو اإلرىػػاب الصػػييوني، فيػػو 
صاحب المصمحة في قتؿ المصرييف، وىو صاحب المصمحة في إشغاؿ باؿ مصر، وتوجيو أصػابع االتيػاـ 

 مميف، ومف ثـ خمؽ المبرر لمجيش المصري كي يضرب يمينًا وشمااًل.لحركة اإلخواف المس
والصياينة ىـ أصحاب المصمحة فػي تحػريض الجػيش المصػري عمػى رجػاؿ المقاومػة فػي فمسػطيف، ومػف ثػـ 

 التحرؾ السريع إلغالؽ االنفاؽ مع قطاع غزة.
ذا كػػاف اإلرىػػاب الصػػييوني قػػد نجػػح فػػي تأسػػيس قػػوة إرىابيػػة عمػػى أرض سػػيناء، فإنػػو قػػد نجػػح فػػي الوقػػت  وا 

نفسػػو فػػي تأسػػيس قػػوة إعالميػػة تغطػػي فضػػاء القػػاىرة، مػػف ميماتيػػا، تشػػويو الحقػػائؽ، ونشػػر األخبػػار الكاذبػػة 
ف حزب الحرية والعدالة ييدد بعدـ  التي تقوؿ: إف مرشد عاـ اإلخواف المسمميف ييدد بتشكيؿ الجيش الحر، وا 

ف كتائػػب الشػػييد عػػز الػػديف القسػػاـ قػػد أعمنػػت اليػػدوء فػػي سػػيناء طالمػػا تػػـ اغتصػػاب الشػػرعية فػػي  القػػاىرة، وا 
 النفير بيف صفوفيا لمواجية الجيش المصري.

كؿ تمؾ اإلسرائيميات تؤكد أف لمصياينة حمفاء في قمب القاىرة، حمفاء يحرفوف الكالـ عف مواضعو، وىػذا مػا 
اـ مسػمح ميمػا ارتفػع منسػوب يفرض عمى حركة اإلخواف المسمميف أف تكوف أكثر حذرًا، وأال تنجػر ألي صػد

االسػػػتفزاز، فالصػػػداـ المسػػػمح يػػػنفس االحتقػػػاف القػػػائـ فػػػي المؤسسػػػة العسػػػكرية، ونتائجػػػو مػػػدمرة عمػػػى الشػػػعب 
 المصري، وعمى حركة اإلخواف المسمميف.

إف سيطرة الجيش المصري عمى مفاصؿ الدولة في مصر قد جاء بذريعػة االسػتجابة إلرادة الشػعب، وقػد أكػد 
سػػي أف الػػرئيس مرسػػي فقػػد شػػرعيتو بسػػبب الجمػػاىير الحاشػػدة، لػػذلؾ، فػػإف مػػا تحتاجػػو مصػػر فػػي الفريػػؽ السي

ىذه المرحمة ىو الجماىير الحاشدة، والمسيرات السممية  التي تصب في صالح الشرعية، وتبعد شبح الصداـ 
مػػة تػػايـ المسػػمح الػػذي يحػػرض عميػػو اإلعػػالـ الصػػييوني، ويكفػػي المعتصػػموف فػػي ميػػداف رابعػػة فخػػرًا أف مج

األمريكيػػة، كبػػرى المجػػالت العالميػػة، قػػد أشػػادت بالمشػػاركيف فػػي مظػػاىرات دعػػـ الشػػرعية، واعتبػػرتيـ أعظػػـ 
 متظاىريف في العالـ.

لقد دلمت مجريػات األحػداث أف الػذي يسػيطر عمػى الشػارع المصػري حتػى ىػذه المحظػة ىػو التحػالؼ الػوطني 
يف، فجػػاءت حشػػود اآلخػػريف فػػي اليػػـو نفسػػو، وىػػـ الػػذيف لػػدعـ الشػػرعية، فيػػـ الػػذيف دعػػوا لمسػػيرات يػػـو االثنػػ
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دعوا لمسيرات يوـ الجمعػة القادمػة، فجػاءت دعػوة اآلخػريف لمحشػد فػي اليػـو نفسػو، إف ىػذه التبعيػة لتؤكػد أف 
التحػػالؼ الػػوطني مػػف أجػػؿ الشػػرعية قػػد فػػرض أجندتػػو عمػػى الشػػارع المصػػري، وحػػدد لخصػػومو اليػػـو الػػػذي 

 اتو نصر كبير.يحتشدوف فيو، وىذا في حد ذ
ستنتصػػػر مصػػػر بحشػػػودىا السػػػممية، وسػػػتعود إلػػػى الشػػػرعية والديمقراطيػػػة بتحػػػالؼ القػػػوى الثوريػػػة المناىضػػػة 
لمديكتاتوريػػة، ومػػف نجػػح باإلطاحػػة بنظػػاـ حسػػني مبػػارؾ فػػي قمػػة جبروتػػو، قػػادر عمػػى تفتيػػت مفاصػػؿ الدولػػة 

 العميقة، رغـ إدعائيا الجبروت والقوة.
 67/9/3062، المستقبل العربي
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 أشرؼ ابواليوؿ
مف غزة جاءني صوتو عبر الياتؼ عصبيا غاضبا لـ يبادرني بالسػالـ والتحيػة كالعػادة ولكنػو أنفجػر قػائال : 

 ىؿ تريدوف محو غزة مف الوجود أذا فمتمحوىا فمقد كفرنا بكـ وبكؿ العرب والمسمميف.
ة عف كؿ ما يواجيكـ مػف صػعوبات ويحػدث لكػـ مػف مشػكالت ولػـ لقد جعمتـ منا شياطيف تحمموننا المسئولي

يعػػد إلعالمكػػـ عمػػؿ سػػوي إظيػػار كػػؿ سػػكاف غػػزة وكػػانيـ تكفيػػرييف وقتمػػة اليفعمػػوف شػػيء فػػي حيػػاتيـ سػػوي 
التّامر عمي مصػر ".. بعػد أف افقػت مػف صػدمة حديثػو الغاضػب حاولػت أف اىػديء مػف روعػو ألنػي أعػرؼ 

يثور إال عندما يفيض بو الكيػؿ وىػو يعشػؽ مصػر حتػي الثمالػة لدرجػة أف جيدا أف محدثي ىاديء الطباع ال
 بيتو ممموء بكؿ ماىو مصري والتزيف جدرانو سوي صور النيؿ وعبد الناصر واألىرامات وعبد الحميـ حافظ.
بعػػد أف انتيػػت تمػػؾ المكالمػػة الغاضػػبة جمسػػت أتػػذكر كػػـ المػػرات التػػي حػػدثني فييػػا صػػديقي الغػػزي تميفونيػػا 

منػي عمػي أف ثػورة المصػرييف فػي الثالثػيف مػػف يونيػو ضػد حكػـ األخػواف المسػمميف سػتنجح وتػػذكرت  ليطمػئف
مدي فرحتو بخروح المالييف إلي الشوارع في ذلؾ اليـو وكيؼ كاف صوتو راقصا وىو يحدثني بعد قرار إقالػة 

كنػو كػاف كأغمبيػة الرئيس المعزوؿ محمد مرسي رغػـ أف ىػذا الصػديؽ لػيس فتحاويػا وال ينتمػي ألي فصػيؿ ول
 الغزييف يعتقد أف مصر اكبر مف اف يحكميا ويتحكـ فييا فصيؿ واحد.

ولـ تكف تمؾ المكالمة الغاضبة ىي الوحيدة التي أسمع فييا شكوي أىؿ غزة مػف اإلعػالـ المصػري بػؿ تكػرر 
يػػػػد األمػػػػر معػػػػي عشػػػػرات بػػػػؿ مئػػػػات المػػػػرات تػػػػارة عبػػػػر التميفػػػػوف وتػػػػارة عبػػػػر الفػػػػيس بػػػػوؾ وثالثػػػػة عبػػػػر البر 

يونيو إلي كػابوس وذلػؾ عنػدما أصػبح  30اإلليكتروني.. فقد نجح إعالمنا اليماـ في تحويؿ فرحة غزة بثورة 
ينسب كؿ كارثة في سيناء إلي غزة عف جيؿ الف الغالبية العظمي مف سكاف القطاع فرحػوا باإلطاحػة بحكػـ 

حمػػػاس فػػػي النيايػػػة لقبػػػوؿ  األخػػػواف المسػػػمميف فػػػي مصػػػر أكثػػػر منػػػا معتبػػػريف أف ىػػػذا األمػػػر سػػػيدفع حركػػػة
المصػػالحة مػػػع حركػػػة فػػػتح بعػػد أف كانػػػت تسػػػتقوي بجماعػػػة األخػػػواف المصػػرية بػػػؿ أف بعػػػض الغػػػزييف وزعػػػوا 

 الحموي عمي اقاربيـ ومعارفيـ عند اإلطاحة بمرسي مثمما وزعت حماس الحموي عند فوزه في األنتخابات.
لسياسػػية لحمػػاس فأنيػػا حاولػػت ولػػو مضػػطرة لمنػػأي ولمحقيقػػة والتػػاريخ أقػػوؿ انػػو حتػػي بالنسػػبة أيضػػا لمقيػػادة ا

بنفسػيا عمػا يحػػدث فػي مصػػر وسػعت رغػػـ حزنيػا عمػي اإلطاحػػة بمرسػي وأخوانػػو لموقػوؼ عمػػي الحيػاد ألنيػػا 
التريػد اف تتػأـز عالقاتيػا المسػتقبمية مػع الجػيش المصػري بشػػكؿ خػاص وأخػص مػف تمػؾ القيػادة السػادة خالػػد 

نائبػػو إسػػماعيؿ ىنيػػة رئػػيس الػػوزراء والػػدكتور محمػػود الزىػػار والػػذيف مشػػعؿ رئػػيس المكتػػب السياسػػي لمحركػػة و 
يعتبروف األمف القومي الفمسطيني جزءا اليتجػزء مػف األمػف القػومي المصػري وغيػرىـ ولكػف خطػأ تمػؾ القيػادة 
أنيػػا لػػـ تسػػتطع أف تحكػػـ تمامػػا السػػيطرة عمػػي العناصػػػر الميدانيػػة االكثػػر تشػػددا فػػي كتائػػب القسػػاـ الجنػػػاح 
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ي لمحركػػة والجماعػػات الجياديػػة السػػمفية المتطرفػػة مثػػؿ جمجمػػت وجػػيش اإلسػػالـ وجػػيش األمػػة الػػذيف العسػػكر 
تشبعوا باألفكار الوىابية ويعتبروف أف مرسي وأخوانو يخوضوف معركة بقاء ضد عممانييف كفار حيث أستغؿ 

وتقديـ الدعـ لمتكفيرييف  ىؤالء المتشدديف ا كثرة عدد األنفاؽ بشكؿ يصعب مراقبتيا جميعا في التسمؿ لسيناء
 الذيف يحاربوف الجيش المصري ىناؾ بزعـ الدفاع عف اإلسالـ.

أف المطمػػػػوب مػػػػف اإلعػػػػالـ المصػػػػري اف يفػػػػرؽ بػػػػيف غػػػػزة وحمػػػػاس بػػػػؿ مطمػػػػوب منػػػػو أف يفػػػػرؽ بػػػػيف حمػػػػاس 
والعناصر األكثر تطرفا فييا ألف الغالبية العظمي مػف أبنػاء القطػاع وحتػي أبنػاء حمػاس يعشػقوف مصػر كمػا 
نعشقيا نحف المصريوف بؿ أف الكثيريف منيـ يتباىوف أنيـ مف أصوؿ مصػرية وىػـ يكرىػوف مػف يكػره مصػر 
حتي مف أبناء جمدتيـ واليمانعوف في معاقبة مف يثبت تورطو في اإلضرار باألمف المصري أو حتي التػدخؿ 

المصػػري ليػػـ منقػػادا فػػي الشػػأف الػػداخمي ألرض الكنانػػة ولػػذا فػػأنيـ غاضػػبوف أشػػد الغضػػب مػػف ظمػػـ الشػػارع 
خمػػؼ إعػػالـ اليفػػرؽ بػػيف الغػػث والثمػػيف وىنػػا فػػاف الثمػػيف ىػػو أىمنػػا فػػي غػػزة أمػػا الغػػث فيػػـ التكفيػػرييف الػػذيف 

 التفرؽ رصاصات جيميـ بيف المصري والغزي.
 67/9/3062، األىرام، القاىرة
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 حاـز بعموشة
ة الراىنػػػة فػػػي مصػػػر بعػػػد عػػػزؿ الػػػرئيس اإلخػػػواني محّمػػػد مرسػػػي ومػػػا صػػػاحبيا مػػػف انعكسػػػت األزمػػػة السياسػػػيّ 

تظػػاىرات، عمػػى قطػػاع غػػّزة المجػػاور الػػذي تحكمػػو حركػػة "حمػػاس" اإلسػػالمّية، ال سػػّيما بعػػد التضػػييؽ الحػػاد 
 عمػػػى حركػػػة نقػػػؿ البضػػػائع المصػػػرّية الميرّبػػػة عبػػػر األنفػػػاؽ ال بػػػؿ توّقفيػػػا تقريبػػػًا، األمػػػر الػػػذي يشػػػّكؿ خطػػػراً 

 اقتصاديًا عمى القطاع المحاصر.
وتعتمػػػد حكومػػػة "حمػػػاس" فػػػي قطػػػاع غػػػّزة ماليػػػًا عمػػػى إيراداتيػػػا مػػػف الضػػػرائب والجمػػػارؾ التػػػي تفرضػػػيا عمػػػى 
البضػػػائع الػػػواردة مػػػف المعػػػابر مػػػع إسػػػرائيؿ أو األنفػػػاؽ مػػػع مصػػػر بشػػػكؿ رئيسػػػي، وذلػػػؾ بعػػػد تراجػػػع التمويػػػؿ 

 يا الجارية الشيرّية وتغطية فاتورة رواتب موّظفييا.الخارجي ال سّيما اإليراني منو، لتغطية مصاريف
ويدخؿ إلى قطاع غّزة عبر األنفاؽ ما يوازي البضائع الواردة عبػر المعػابر اإلسػرائيمّية. وتفػرض حكومػة غػّزة 
عمػػى معظميػػا ضػػرائب تػػدّر عمييػػا دخػػاًل شػػيريًا، وىػػو مػػا ال ُيطّبػػؽ فػػي مػػا خػػّص البضػػائع التػػي تػػدخؿ عبػػر 

يمّية كوف معظـ الضرائب تذىب إلى الحكومة راـ اهلل، بخاصػة تمػؾ المفروضػة عمػى البضػائع المعابر اإلسرائ
 األساسّية التي يستوردىا القطاع.

وأظيػػرت دراسػػة تقػػارف مػػا بػػيف البضػػائع األساسػػّية التػػي تػػدخؿ إلػػى قطػػاع غػػّزة عبػػر األنفػػاؽ وبػػيف تمػػؾ التػػي 
يتور" عمى نسخة منيػا مػف مصػادر رفضػت الكشػؼ تدخؿ عبر معبر كـر أبو سالـ اإلسرائيمي، حصؿ "المون

عف ىوّيتيا، أف معظـ البضائع األساسّية تدخؿ عبر األنفاؽ وليس مػف خػالؿ المعػابر اإلسػرائيمّية. وقػد تػأثر 
ذلػػؾ سػػمبيًا وبشػػكؿ واضػػح باالضػػطرابات األمنّيػػة والسياسػػّية التػػي تشػػيدىا مصػػر، مػػا انعكػػس عمػػى اإليػػرادات 

 كؿ تمقائي.المالّية لحكومة حماس بش
وبحسػب الدراسػػة التػػي فّنػدت البضػػائع التػػي دخمػت إلػػى قطػػاع غػّزة خػػالؿ الربػػع األوؿ مػف العػػاـ الجػػاري، فقػػد 

% مػف األسػماؾ الطازجػة 600% مػف األرز و76% مػف السػكر و98% مف الػدقيؽ و17دخؿ عبر األنفاؽ 
الصػػػغير(، فيمػػػا دخػػػؿ  % مػػػف الحصػػػمة )الػػػزلط99% تقريبػػػا مػػػف الحديػػػد واإلسػػػمنت والوقػػػود وحػػػوالى 600و

 % مف المشروبات الغازّية عبر معبر كـر أبو سالـ.17% مف أعالؼ المواشي و88% مف القمح و71
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دوالر أميركػػي( شػػيريًا كضػػرائب عمػػى  3617مميػػوف شػػيكؿ ) 30وتحصػػؿ حكومػػة "حمػػاس" عمػػى مػػا يقػػارب 
كػػّؿ طػػّف إسػػمنت مػػف  شػػيكؿ عمػػى 10الوقػػود الميػػّرب مػػف مصػػر إلػػى القطػػاع، كػػذلؾ تفػػرض ضػػريبة قيمتيػػا 

 ألؼ طّف يدخؿ إلى القطاع شيريًا. 70إجمالي حوالى 
وأّكػػد وزيػػر االقتصػػاد فػػي حكومػػة "حمػػاس" عػػالء الرفػػاتي تػػأّثر االقتصػػاد الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غػػّزة باألزمػػة 

 السياسّية في مصر وتعّطؿ قطاعات أساسّية مف حركة اإلنتاج، نتيجة نقص في الواردات إلى القطاع.
مميوف دوالر أميركي خػالؿ الشػير  117الرفاتي في حديث إلى "المونيتور" إف "قطاع غّزة خسر حوالى وقاؿ 

 المنصـر نتيجة توّقؼ توريد الوقود والمواد الخاـ الالزمة لإلنشاءات، مف إسمنت وحصمة وحديد صمب".
قطػػػػاع البنػػػػاء  ألػػػػؼ عامػػػػؿ فمسػػػػطيني فػػػػي 10وأشػػػػار إلػػػػى خطػػػػورة األوضػػػػاع االقتصػػػػادّية، فقػػػػد توقّػػػػؼ نحػػػػو 

واإلنشاءات عف العمؿ في خالؿ الشير الماضي، بعد انقطاع المواد الخػاـ الالزمػة لمعمػؿ. فقػاؿ "عػاد خطػر 
 البطالة مجددًا وقد انعكس بشكؿ كبير عمى حركة الشراء في السوؽ المحمّية".

دفع الحركة اإلسالمّية وتفرض إسرائيؿ حصارًا اقتصاديًا عمى قطاع غّزة منذ توّلي حركة "حماس" الحكـ، ما 
إلػػى االعتمػػاد بشػػكؿ رئيسػػي عمػػى تسػػييؿ دخػػوؿ البضػػائع مػػف مصػػر عبػػر األنفػػاؽ التػػي تشػػيد تذبػػذبًا تبعػػًا 

 لالضطرابات األمنّية في مصر وبخاصة في سيناء.
وقػػاؿ المراسػػؿ االقتصػػادي لصػػحيفة "األيػػاـ" الفمسػػطينّية فػػي غػػّزة حامػػد جػػاد، إف "اليػػّزة السياسػػّية فػػي مصػػر 

بت قطاع غّزة اقتصاديًا أيضًا وسّببت شماًل في قطاعات اقتصادّية عّدة، األمر الػذي أفقػدىا مػوردًا ميمػًا أصا
 إليرادات خزينتيا المالّية التي تصرؼ منيا".

 
وأوضح جاد لػ"المونيتور" أف ميزانّية حكومة "حماس" السنوّية غير واضحة وال تظير فييا تفاصػيؿ اإليػرادات 

تأّثرىػػا بتوقّػػؼ نشػػاط التجػػارة عبػػر األنفػػاؽ المنتشػػرة عمػػى طػػوؿ الحػػدود يبػػو جميػػًا، فقػػد تػػأّخر  المالّيػػة، ولكػػف
 صرؼ رواتب موّظفييا الشيرّية حتى اآلف.

وكشؼ مصدر في وزارة المالّية في غّزة  فّضؿ عدـ اإلفصاح عف ىوّيتو، لػػ"المونيتور" أف إيػرادات الضػرائب 
% مػف مجمػوع إيػرادات حكومػة غػّزة، مػا 90األنفػاؽ تشػّكؿ حػوالى  المفروضة عمى البضائع التي تدخؿ عبر

 اضطّرىا إلى االقتراض مف البنؾ اإلسالمي الوطني في غّزة لدفع رواتب الموظفيف المحمّييف.
وكػاف نائػب رئػيس الػوزراء فػي حكومػة غػّزة زيػػاد الظاظػا قػد أوضػح فػي تصػريحات صػحافّية سػابقة أف فػػاتورة 

 7ألػؼ موظّػؼ و 91مميػوف شػيكؿ، موّزعػة عمػى  699الحكومػة المقالػة تبمػغ نحػو  الرواتب الشيرية لمػوظفي
 آالؼ يعمموف تحت بند التشغيؿ المؤقت.

وفػػي مؤّشػػر عمػػى عمػػؽ األزمػػة المالّيػػة التػػي تعػػاني منيػػا الحكومػػة مػػؤخرًا، أشػػار حامػػد جػػاد إلػػى أف حكومػػة 
التجػػار المحمّيػػيف الػػذيف يسػػتوردوف  "حمػػاس" حاولػػت خػػالؿ الفتػػرة األخيػػرة جمػػع ضػػرائب المبيعػػات مػػف بعػػض

 بضائعيـ عبر معبر كـر أبو سالـ )كيـر شالوـ( قبؿ بيع البضائع. ولكنيا تراجعت بعد رفض التجار ذلؾ.
وشػػّدد عمػػى أف "االقتصػػاد الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غػػّزة غيػػر مسػػتقّر عمػػى اإلطػػالؽ ومتذبػػذب بشػػكؿ مسػػتمر، 

حيطة سػواء بالعالقػة مػع إسػرائيؿ أو مػع مصػر، وىػذا مػا كػاف جميػًا نتيجة االضطرابات السياسّية واألمنّية الم
مؤّخرًا في ما يتعّمؽ بالبضائع التي تدخؿ عبر األنفاؽ أو غاز البوتاف الذي يػدخؿ مػف إسػرائيؿ والػذي يعػاني 

 قطاع غّزة نقصًا فيو أيضًا.
د البضػػائع األساسػػّية وعنػػد سػػؤاؿ وزيػػر االقتصػػاد فػػي حكومػػة "حمػػاس" عػػف خطػػط حكومتػػو لتجػػاوز أزمػػة توريػػ

إلى القطػاع فػي حػاؿ اسػتمرار األزمػة وتفاقيمػا، قػاؿ الرفػاتي "كػؿ البػدائؿ متاحػة". أضػاؼ أف "سػكاف القطػاع 
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اضطروا لتجاوز الحدود نتيجة الحصار الخانؽ عمى القطاع"، في إشارة إلى ىدـ الجدار الفاصػؿ بػيف قطػاع 
 سيناء لشراء البضائع.ودخوؿ السكاف إلى شماؿ  1008غّزة ومصر في العاـ 

 67/9/3062، المونيتور
 

 أولويات حماس "فمسطنة" 77
 عريب الرنتاوي
نشػػرت صػػحيفة السػػفير المبنانيػػة قبػػؿ يػػوميف، تقريػػرًا مقتضػػبًا لمصػػديؽ قاسػػـ قصػػير، تحػػدث فيػػو )مػػف موقػػع 

لمممػػػػة شػػػػتات الحالػػػػة “العػػػػارؼ( عػػػػف اتصػػػػاالت تجرييػػػػا حركػػػػة حمػػػػاس وجماعػػػػات إسػػػػالمية أخػػػػرى، بيػػػػدؼ 
في لبناف ابتداًء، وربما في المنطقة استتباعًا ... وىي اتصاالت وتحركات، أوجبتيا التطورات في ” الميةاإلس

 مصر، وما سبقيا مف أحداث في لبناف )عبرا والمربع األمني لألسير(.
أما صحؼ األمس، فقد أوردت تصريحات لمقيادي فػي حمػاس، صػالح البردويػؿ، نفػى فييػا أف تكػوف القػاىرة 

ت اجتماعات مؤخرًا بيف فتح وحماس مف أجػؿ اسػتكماؿ البحػث فػي قضػية المصػالحة، راّدًا ذلػؾ إلػى قد شيد
انشغاؿ مصر بأزمتيا الداخمية، وانصراؼ الرئيس الفمسػطيني فػي تعقػب وتتبػع الفصػوؿ المتالحقػة مػف ميمػة 

 الوزير األمريكي جوف كيري.
جيػػػة، واسػػػتكماؿ مسػػػار المصػػػالحة الفمسػػػطينية، اإلسػػػالمية مػػػف ” الحػػػاالت والجماعػػػات“اسػػػتعادة الثقػػػة بػػػيف 

مساراف ميماف، ال شؾ أف قيادة حرؾ حماس بعد زلػزاؿ الثالثػيف مػف يونيػو، تولييمػا اىتمامػًا مركػزًا ... لكػف 
الجديػػدة،  –المؤشػػرات )التقػػديرات( تشػػي بػػأف الحركػػة منصػػرفة لترتيػػب أوضػػاعيا اإلقميميػػة وتحالفاتيػػا القديمػػة 

بأولويػػػة فػػػي تفكيػػػر الحركػػػة واىتماماتيػػػا، فيمػػػا مسػػػار المصػػػالحة واسػػػتعادة الوحػػػدة،  وأف ىػػػذا المسػػػار يحظػػػى
فمركوف واقعيًا ألوقات أخرى وظروؼ أفضؿ ... وربمػا ثمػة مػف يقػوؿ مػف داخػؿ الحركػة، بصػوت خافػت أو 

ؾ مسموع: ليس مسموحًا أف نذىب لممصالحة في ظؿ اختالؿ في موازيف القوى، وأف استعادة ىذا التوازف وتم
 الموازيف، أمٌر مقدـٌ عمى استئناؼ جيود المصالحة واستعادة الوحدة.

مثؿ ىذا التفكير الذي تشي بو مواقؼ البعض وتصريحاتيـ )واألىـ سموؾ الحركة(، يضػع مسػألة المصػالحة 
فػػي مػػأزؽ كبيػػر، ويجعػػؿ منيػػا ممفػػًا مرجئػػًا دومػػًا، ومركونػػًا عمػػى أعمػػى رؼ ... فالمصػػالحة مؤّجمػػة إف كانػػت 

كاممػة متاحػة ... وىػي مرجػأة حػيف تكػوف ” أكػؿ الكعكػة“س فػي ذروة صػعودىا إقميميػًا، طالمػا أف فرصػة حما
” الخػروج مػف المولػد بحبػات قميمػة مػف الحمػص“تحالفات الحركة اإلقميمية في أصعب حاالت ىبوطيا خشػية 

الرئيسػة، حمػاس وفػتح  ... متى ستكوف المصالحة مالئمة وراىنة إذاا ... ومتى ستقتنع األطراؼ الفمسطينية
 ا”رابح –لعبة رابح “، بؿ ىي ”خيارًا صفرياً “كذلؾ، بأف المصالحة ليست 

ومثػػؿ ىػػػذا التفكيػػػر، يشػػػؼق عػػػف عقميػػػة قديمػػػة جديػػػدة فػػػي العمػػػؿ الػػػوطني واإلسػػػالمي الفمسػػػطيني، تقػػػوـ عمػػػى 
وازف أو التغمػب عمػى االسػتقواء بػالالعبيف الكبػار فػي الخػارج، مػف عواصػـ وقػوى إقميميػة ودوليػة، إلحػداث التػ

لعبػػة مارسػػتيا الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف عنػػدما كانػػت قطػػب ” ... الػػداخؿ“األخ والشػػريؾ والرفيػػؽ فػػي 
المعارضػػة الداخميػػة الػػرئيس لقيػػادة منظمػػة التحريػػر، حيػػث حرصػػت الجبيػػة عمػػى الػػدواـ، عمػػى معادلػػة النفػػوذ 

ات متميػػزة مػػع جمػػاؿ عبػد الناصػػر، ومػػف بعػػده الميػيمف لفػػتح وياسػػر عرفػػات عمػى المنظمػػة، مػػف خػػالؿ عالقػ
 لمقضية الفمسطينية.” البعد القومي“القذافي وصداـ حسيف وحافظ األسد، ودائمًا تحت شعار 

اآلف، ومػػف موقعيػػا كقطػػب ثػػاٍف عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية، تمػػارس حمػػاس المعبػػة ذاتيػػا تقريبػػًا ... وتتنقػػؿ فػػي 
دمشػػؽ وطيػػراف والضػػاحية الجنوبيػػة أبرزىػػا زمػػف تصػػدر شػػعار رىاناتيػػا الخارجيػػة بػػيف عواصػػـ عػػدة، كانػػت 
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المقاومػػة، وأصػػبحت الدوحػػة وأنقػػرة وقػػاىرة )مرسػػي( تحتػػؿ المكانػػة ذاتيػػا زمػػف ربيػػع العػػرب وصػػعود إسػػالميـ 
 لمقضية الفمسطينية.” البعد اإلسالمي“السياسي، أما الذريعة الجديدة ىذه المرة، فتتمثؿ في 

 
 ؤسس لمقضية الفمسطينية؟ماذا عن البعد الوطني المُ 

مثؿ ىذا السؤاؿ، لـ يحظ بكثير مف عنػاء التيػار القػومي الفمسػطيني وتفرعاتػو مػف قبػؿ، وىػو ال يحظػى اليػـو 
الفمسطيني وتفرعاتو العديدة كذلؾ ... لذلؾ يرتفع منسوب التشػاـؤ ” التيار اإلسالمي“باالىتماـ المطموب مف 

، مع الحمفاء واألصدقاء، القدامى ”ترميـ التحالفات اإلقميمية“رات في تقدـ مسار المصالحة الوطنية عمى مسا
 منيـ والجدد.

ال نختمؼ مع البردويؿ عندما قاؿ بأولوية المفاوضات عمى المصالحة في تفكير القيادة الفمسطينية ... لكننػا 
ف أحػػداث فػػي المقابػػؿ، ال نػػرى المصػػالحة أولويػػة أولػػى فػػي تفكيػػر حمػػاس، حركػػة وحكومػػة ... وفػػي ظنػػي أ

مصر، وما شيدتو مف سقوط لحكػـ اإلخػواف واالسػتراتيجيات التػي بنيػت عمػى اسػتدامتو، لػف يسػّرع بالضػرورة 
بانتظػار انػبالج صػورة أوضػح لمتطػورات ” الميػاـ المؤّجمػة“مسار المصالحة، بؿ ربما يضعيا فػي آخػر قائمػة 

قػػػد يسػػػتتبعيا مػػػف إجػػػراءات وخطػػػوات فػػػي اإلقمػػػيـ مػػػف حولنػػػا ... فأيػػػة مقػػػامرة بالػػػذىاب إلػػػى المصػػػالحة ومػػػا 
” مػف يونيػو معػدالً  30سػيناريو “)االنتخابات مثاًل(، قد تكوف نتائجو سػيئة لحمػاس، بػؿ وقػد نجػد أنفسػنا أمػاـ 

في قطاع غزة، ولقد أظيرت وقائع عديدة فػي القطػاع المحاصػر، أف حركػة حمػاس، تعػاني قبػؿ الثالثػيف مػف 
يونيػػو غػػزاوي  30بػػدءًا بميرجػػاف انطالقػة فػػتح، الػذي كػػاف بمثابػة )يونيػو، مػػف أزمػة عالقػػة مػع أىػػؿ القطػاع، 

مبكػػر(، وانتيػػاء بميرجانػػات اسػػتقباؿ الشػػاب محمػػد عّسػػاؼ، الػػذي أجبػػر حكومػػة حمػػاس عمػػى تغييػػر موقفيػػا 
 ومقاربتيا مف الرجؿ وجميوره العريض.

ت مػع دوؿ وعواصػـ خالصة القوؿ، أف مف الميـ لحماس أف تسعى في ترميـ ما تشاء مػف عالقػات وتحالفػا
وجماعػػات وجمعيػػات، فػػي شػػتى أرجػػاء األرض ... لكػػف األىػػـ ليػػا، ولمقضػػية الفمسػػطينية أواًل، ىػػو أف تضػػع 

فػػػي خطابيػػػا وأىػػػدافيا ” المكػػػوف الػػػوطني“موضػػػوع المصػػػالحة فػػػي صػػػدارة أىػػػدافيا ... وأف تعيػػػد االعتبػػػار لػػػػ 
 التنظيـ الدولي واجتماعات إسطنبوؿ األخيرة. ومقررات” التمكيف“وأولوياتيا، بدؿ أف تغرؽ عميقًا في أجندة 

ذا كاف المطموب اليوـ، إخوانيػًا، ىػو تمصػير جماعػة اإلخػواف بعػد فشػؿ مشػروع  مصػر، وفقػًا لعبػد ” أخونػة“وا 
” األخونػػة“بعػػد أف منيػػت مشػػاريع ” الفمسػػطنة“الحمػػيـ قنػػديؿ، فإنػػو مػػف بػػاب أولػػى أف نػػدعو حمػػاس لمزيػػد مػػف 

وبدا أنيػا تجػر المنطقػة إلػى سمسػمة مػف االنقسػامات والتػداعيات ال نعػرؼ كيػؼ بضربات شديدة، ” األسممة”و
 ستنتيي ومتى.

 68/9/3062، الدستور، عم ان
 

 ودول اإلقميم "إسرائيل"آثار سقوط حكم "اإلخوان" عمى  78
 عوديد عيراف وآخريف*

وسػطى، المثقفػيف مالييف مصري، معظميـ مف الشباب، أبناء الطبقػة ال 7خرج  1066كانوف الثاني  17في 
خػرج  1063حزيػراف  30والمدنييف، إلى الشوارع وأسقطوا بمسػاعدة الجػيش نظػاـ الػرئيس حسػني مبػارؾ. فػي 

مميوف مصري مرة أخرى إلى الشوارع مطالبيف باستقالة الرئيس المنتخب، محمد مرسي. ىذه المرة انضـ  67
وكػػذا طبقػػة الفقػػراء. بعػػد ثالثػػة أيػػاـ، وبمسػػاعدة الػػى االحتجػػاج كبػػار رجػػاالت النظػػاـ القػػديـ، الحركػػة السػػمفية، 

 الجيش، عزؿ مرسي، واعتقمت أغمبية قيادة "اإلخواف المسمميف".
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في الحالتيف أيد الجيش مطالب الشارع. فضال عػف ذلػؾ، اسػتخمص قػادة الجػيش المصػري الػدروس مػف ثػورة 
بقيػادة فػي الفتػرة االنتقاليػػة  حرصػوا عمػى عػدـ تصػدر السػاحة بػػؿ الػدفع الػى األمػاـ 1063، وفػي ثػورة 1066

تضػػـ شخصػػيات مدنيػػة، مقبولػػة لػػدى الجميػػور. ُعػػّيف القاضػػي عػػدلي منصػػور رئيسػػًا لمفتػػرة االنتقاليػػة، وكمػػؼ 
عػداد مصػر النتخابػات برلمانيػة  مسؤولية إقامة حكومة انتقالية، تشكؿ لجنة تصوغ تعػديالت عمػى الدسػتور وا 

الحساسة سيكوف عمى الجيش وأجيزة األمف أف تتصدى لقمع  ورئاسية في غضوف ستة أشير. في ىذه الفترة
انتفاضػػة مؤيػػدي "اإلخػػواف المسػػمميف"، والحفػػاظ عمػػى النظػػاـ واالسػػتقرار، والتأكػػد مػػف األداء النػػاجع لمحكومػػة 

 االنتقالية.
خميػػة منػػذ بدايػػة اليػػزة فػػي العػػالـ العربػػي، شػػاىدت اسػػرائيؿ بقمػػؽ الميػػؿ الثػػوري، تغييػػر الحكػػـ، والصػػراعات الدا

التػػي نشػػأت فػػي دوؿ الشػػرؽ األوسػػط. ومػػع ذلػػؾ، أظيػػرت حكومػػة اسػػرائيؿ حصػػانة وامتنعػػت عػػف وعػػي عػػف 
التػػدخؿ التصػػريحي فػػي المجريػػات، بينمػػا تسػػتعد لمتحػػديات الناشػػئة، بػػالقوة وبالفعػػؿ، فػػي إطػػار أحػػداث "الربيػػع 

ت العالقػات الخاصػة مػع العربي". في السياؽ المصري المميز، حرصت إسػرائيؿ عمػى االسػتمرارية، بػؿ عػزز 
 الجيش المصري، والتي تشكؿ مدماكا مركزيا ومرساة في الحفاظ عمى عالقات السالـ بيف الدولتيف.

امتنعػػت حكومػػة "اإلخػػواف المسػػمميف" عػػف أي عالقػػة سياسػػية عمنيػػة مباشػػرة بػػيف الػػدولتيف، ولكنيػػا لػػـ تحػػاوؿ 
كانػػػت وال تػػػزاؿ منػػػع أي تصػػػعيد وتػػػدىور  المػػػس بالعالقػػػات الرسػػػمية. المصػػػمحة التػػػي توجػػػو خطػػػى الطػػػرفيف

عسػػكري ينطػػوي عمػػى خطػػر المواجيػػة العسػػكرية. عمػػى ىػػذه الخمفيػػة عمػػؿ الحكػػـ المصػػري عمػػى الجسػػر بػػيف 
اسػػرائيؿ و"حمػػاس" والتوسػػط فػػي بمػػورة تفاىمػػات وقػػؼ النػػار فػػي ختػػاـ جولػػة القتػػاؿ التػػي نشػػبت بػػيف اسػػرائيؿ 

 السحاب"(.)حممة "عمود  1061والمنظمة في تشريف الثاني 
ثمػػػة أىميػػػة تشػػػكؿ سػػػابقة لحقيقػػػة أف اتفػػػاؽ السػػػالـ بػػػيف اسػػػرائيؿ ومصػػػر بقػػػي عمػػػى قيػػػد الحيػػػاة فػػػي النظػػػاـ 
اإلسالمي، الذي يرفض مبدئيا حؽ وجود دولة اسرائيؿ. مف الجية األخرى، مػف المعقػوؿ االفتػراض بانػو فػي 

االقتصػػادية الغربيػػة، كػػاف سػػيندلع  حالػػة ترسػػخ حكػػـ "اإلخػػواف المسػػمميف" وتعػػزز واعتمػػد أقػػؿ عمػػى المسػػاعدة
العػػػداء األيػػػديولوجي العميػػػؽ مػػػف "اإلخػػػواف المسػػػمميف" تجػػػاه اسػػػرائيؿ وىػػػذا يقػػػوض أسػػػاس المصػػػالح األمنيػػػة 
والسياسية المشتركة بيف الدولتيف. وقمص اىتزاز حكـ "اإلخواف المسمميف" في مصر، فػي أعقػاب الثػورة التػي 

ش المصػري، احتمػاؿ التحقػؽ القريػب ليػذا السػيناريو. ولكػف حتػى ، بػدعـ وقيػادة الجػي1063وقعت فػي تمػوز 
ىكذا يبقى التحدي األمني الكامف في منطقة سيناء ساري المفعوؿ. فمصر تدخؿ في فترة انتقالية طويمة، وال 
سيما إذا لـ تستكمؿ الحكومة االنتقاليػة الميمػات التػي كمفػت بيػا، وفػي أثنائيػا سػتركز عمػى الشػؤوف الداخميػة 

تمثمة بالحفاظ عمى القانوف، النظاـ، االستقرار ومنع االنييار االقتصادي. وفي ىذا اإلطػار سػيكوف الحكػـ الم
منشغال في كبح جماح االحتجاج الشعبي، قمع بؤر انتفاضة "اإلخواف المسمميف"، وكػذا فػي تعػديؿ الدسػتور، 

ذه التحػػديات انتبػاه الحكػػـ عمػػا يجػػري وفػي االسػػتعداد لالنتخابػػات البرلمانيػة والرئاسػػية وتنفيػػذىا. وستصػرؼ ىػػ
في سيناء. ولكف مف المتوقع لمعمميػات اإلرىابيػة المتعاظمػة لمجماعػات الجياديػة والسػمفية فػي منطقػة سػيناء، 
والتػػي سػػتحاوؿ تحػػدي الحكػػـ فػػي القػػاىرة، مػػف خػػالؿ الضػػرب المباشػػر لممثميػػو، أو بشػػكؿ غيػػر مباشػػر مػػف 

فػي سػيناء فػي ظػؿ االنتقػاؿ الػى األراضػي اإلسػرائيمية. وكنتيجػة  خالؿ استفزاز اسػرائيؿ، أف تضعضػع األمػف
محتممػػة لمتصػػعيد فػػي ىػػذه السػػاحة سػػيمحؽ الضػػرر بالعالقػػات الخاصػػة بػػيف المؤسسػػات العسػػكرية المصػػرية 
واالسػػرائيمية. وتمػػوح إمكانيػػة أف يكػػوف ىػػذا ىػػو التيديػػد األكثػػر أىميػػة فػػي جبيػػة الجنػػوب فػػي األشػػير القريبػػة 

 القادمة.
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 يات وتوصيات إلسرائيلتحد
اليدؼ االستراتيجي االسرائيمي ىو الحفاظ عمى عالقات السالـ مع مصر، بؿ تعميقيا. ثمة مصمحة خاصة 
إلسرائيؿ في تثبيت حكـ عمماني، ليبرالي، مسؤوؿ، يؤدي وظائفو بنجاعة في مصر كميا وفي منطقة سيناء. 

 ؽ ىذه األىداؼ.إسرائيؿ مطالبة بالعمؿ عمى عدة مستويات مف أجؿ تحقي
إسػػرائيؿ مطالبػػة بػػاف تعمػػؽ التعػػاوف مػػع الجػػيش المصػػري ومواصػػمة السػػماح لػػو باسػػتخداـ القػػوات فػػي سػػيناء، 
بحجـ يخرج عما يممػى فػي إطػار الممحػؽ العسػكري التفػاؽ السػالـ، ضػد الشػبكات الجياديػة وشػبكات تيريػب 

ت مصػرية باسػتخداـ قػوات ووسػائؿ تتجػاوز الوسائؿ القتالية الى قطاع غػزة. وقػد اسػتجابت اسػرائيؿ الػى طمبػا
 قيود الممحؽ العسكري التفاؽ السالـ، ويجب االستمرار في ذلؾ.

شيدت مصر عممية متواصمة وسريعة لتضعضع األمف الداخمي. ميميشيات مسمحة، ال تخضع إلمرة محافػؿ 
مػػا اسػػتمر التػػدىور األمػػف، يمكػػف أف نجػػدىا اليػػـو فػػي كػػؿ حػػي. سيتسػػع حكػػـ ىػػذه الميميشػػيات فػػي الشػػارع كم

االقتصادي في الدولة. كما أنو مف المتوقع تمػرد الطبقػات الفقيػرة، ذات المػدى األوسػع. وبالتػالي فػاف اختبػار 
قدرة الحكـ والنجاعة السمطوية سيجد تعبيره في إحالؿ القانوف والنظاـ، وكذا في تحسػيف الوضػع االقتصػادي 

مػال إذا مػا أيػدت مواصػمة المسػاعدة األميركيػة األمنيػة وخمؽ أمػاكف عمػؿ. فػي ضػوء ذلػؾ، تحسػف إسػرائيؿ ع
لمجػػيش المصػػري، وتوسػػيع المسػػاعدة المدنيػػة لمصػػر مػػف جانػػب الػػدوؿ الغربيػػة والمؤسسػػات الماليػػة الدوليػػة، 

 والمبادرة الدولية لتطوير البنى التحتية، التي تحتاجيا مصر كاليواء لمتنفس.
تخوفيػػػػا عمػػػى حكميػػػػا صػػػػمت لفشػػػؿ وسػػػػقوط حكػػػػـ "اإلخػػػػواف ويمكػػػف لممحافػػػػؿ اإلقميميػػػػة، التػػػي انطالقػػػػا مػػػػف 

مػػارات الخمػػيج  –المسػػمميف" فػػي مصػػر، وعمػػى رأسػػيا الممكيػػات السػػنية  أف تسػػاعد فػػي  –السػػعودية، األردف وا 
اسػػتقرار مصػػر ودعػػـ تصػػدي الحكػػـ لمتحػػديات القاسػػية فػػي الػػداخؿ، وباألسػػاس بوسػػائؿ اقتصػػادية. وإلسػػرائيؿ 

ولكػػف يمكنيػا أف تحػػاوؿ إقامػة قنػوات تنسػػيؽ سػرية مػع الممكيػػات. فضػال عػػف  تػأثير محػدود فػػي ىػذا المجػاؿ،
ذلؾ، فاف استئناؼ المسيرة السياسية بيف اسرائيؿ والفمسطينييف، حتى عمى نطاؽ جزئي، يمكنو ىو أيضا أف 

لػػيس فقػػط فػػي المسػػاعي السػػتقرار مصػػر، بػػؿ وأيضػػا فػػي المسػػاعي  –يػػدفع الػػى األمػػاـ بتنسػػيؽ إقميمػػي واسػػع 
 رة جبية إقميمية ضد المحور الراديكالي، بقيادة إيراف.لبمو 

لقػػد كانػػت العالقػػات مػػع الجػػيش المصػػري وال تػػزاؿ حيويػػة. غيػػر أنػػو بػػالتوازي، ال يمكػػف السػػرائيؿ اف تتجاىػػؿ 
الشباب الميبرالي والعمماني، الذي أثر جػدا عمػى اإلطاحػة بالرئيسػيف  –النفوذ المتعاظـ لقوى مدنية في مصر 

ي. السػػرائيؿ قػػدرة تػػأثير محػػدودة عمػػى السػػاحة السياسػػية فػػي مصػػر، ومػػع ذلػػؾ، فػػاف عمييػػا أف مبػػارؾ ومرسػػ
تحػػاوؿ إقامػػة قنػػوات حػػوار مػػع الجيػػات التػػي تخػػوض الثػػورة فػػي ظػػؿ الحػػرص عمػػى االمتنػػاع عػػف اسػػتفزاز 
الجػػػيش المصػػػػري. وىكػػػػذا يمكػػػػف السػػػػرائيؿ أف تحػػػػاوؿ إسػػػػداء المشػػػػورة لتمػػػػؾ المحافػػػػؿ المدنيػػػػة فػػػػي مواضػػػػيع 

قتصػػاد واإلدارة السػػميمة. ويمكػػف ليػػذه المحافػػؿ أف تسػػتعيف باسػػرائيؿ وبعالقاتيػػا لتشػػجيع االسػػتثمارات فػػي اال
 مصر.

يبػػػدو أف إحػػػدى الجيػػػات التػػػي تضػػػررت بشػػػكؿ كبيػػػر مػػػف سػػػقوط حكػػػـ "اإلخػػػواف المسػػػمميف" فػػػي مصػػػر ىػػػي 
اف معقميػػا فػػي دمشػػؽ، "حمػػاس"، التػػي فقػػدت سػػندىا األيػػديولوجي والسياسػػي األسػػاس. وكػػذلؾ، اسػػتمرارا لفقػػد

تضعضػػع عالقاتيػػا مػػع "حػػزب اهلل"، القطيعػػة بينيػػا وبػػيف النظػػاـ فػػي ايػػراف، عقػػب توثيػػؽ العالقػػات مػػع حكػػـ 
خراج القيادة السياسية لممنظمة مف قطر. ليس ىذا فقط، بؿ إنيا تعتبر فػي  "االخواف المسمميف" في مصر، وا 

مػػع الحكػػـ الػػذي ُأسػػقط، ومنفػػذة ألعمػػاؿ العنػػؼ التػػي  نظػػر الشػػباب المصػػرييف، الػػذيف قػػادوا الثػػورة، متعاونػػة
أضرت بالمجتمع والجيش المصري. وبالتوازي تعاني "حماس" مف انتقاد متعاظـ مف جانب الشارع في قطاع 
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غػػزة. فثمػػة مبػػادرات لتوقيػػع السػػكاف فػػي القطػػاع عمػػى عريضػػة ضػػد قيػػادة "حمػػاس"، وفػػؽ النمػػوذج المصػػري 
ضحة. فضال عػف ذلػؾ، فػاف تصػميـ الجػيش المصػري لمتضػييؽ عمػى خطػى لحركة "تمرد"، القت استجابة وا

المنظمة وقدرتيا عمى إحداث تصعيد أمني، يجد تعبيره ضمف أمور اخرى في المصاعب التي تواجو تيريػب 
البضػػائع، وال سػػيما المدعومػػة، مػػف مصػػر الػػى القطػػاع. وسػػيجعؿ تقمػػيص حجػػوـ التيريػػب مػػف الصػػعب عمػػى 

ى مػػداخيميا، وبالتػػالي سػػتجد صػػعوبة فػػي احتػػواء االحتجػػاج ضػػد حكميػػا. وىكػػذا "حمػػاس" الحفػػاظ عمػػى مسػػتو 
سػػتثور مصػػاعب فػػي وجػػو إدخػػاؿ الوسػػائؿ القتاليػػة الػػى القطػػاع، وال سػػيما الصػػواريخ والمقػػذوفات الصػػاروخية 

 المحسنة.
اد ال يػػػزاؿ مػػػف السػػػابؽ ألوانػػػو القػػػوؿ اذا كانػػػت ىػػػذه المصػػػاعب ستشػػػجع فػػػي اوسػػػاط قيػػػادة "حمػػػاس" االسػػػتعد

لممضػػػي قػػػدما فػػػي المصػػػالحة مػػػع السػػػمطة الفمسػػػطينية، اي االسػػػتعداد لتنفيػػػذ المطالػػػب التػػػي طرحيػػػا الػػػرئيس 
محمود عباس عمى المنظمة كشرط لالنخراط في السمطة. وبالمقابؿ، يحتمؿ انو في ضػوء أزمتيػا، سػواء فػي 

وؿ تثبيػػت مكانتيػػا عمػػى أسػػاس السػػاحة اإلقميميػػة أو فػػي السػػاحة الفمسػػطينية الداخميػػة، اف تعػػود "حمػػاس" لتحػػا
قدرة إلحػاؽ الضػرر بإسػرائيؿ التػي تتمثػؿ بػدعـ أعمػاؿ اإلرىػاب عبػر وسػاطة سػيناء، او المبػادرة الػى إحػداث 

 تؤدي الى التدىور، التصعيد، والمواجية المباشرة مع إسرائيؿ.
جانػػػب محافػػػؿ  فػػػي كػػػؿ األحػػػواؿ، ترتفػػػع الدافعيػػػة لمقيػػػاـ بالعمميػػػات ضػػػد اسػػػرائيؿ، مػػػف جانػػػب "حمػػػاس" ومػػػف

"الجيػػاد" مػػف سػػيناء. وبالتػػالي، عمػػى اسػػرائيؿ أف تعػػزز قػػدرات الػػدفاع عمػػى طػػوؿ حػػدودىا مػػع القطػػاع ومػػع 
سػػػيناء. فحريػػػة عمػػػؿ اسػػػرائيؿ تجػػػاه منطقػػػة سػػػيناء مقيػػػدة بػػػالرد الػػػدفاعي فػػػي نطاقيػػػا. وليػػػذا السػػػبب، فإنيػػػا 

ري التفػػػاؽ السػػػالـ، حتػػػى فػػػي ستضػػػطر الػػػى االمتنػػػاع عػػػف خػػػرؽ السػػػيادة المصػػػرية ومبػػػادئ الممحػػػؽ العسػػػك
سػيناريوىات يمكنيػا فييػا أف تػدعي حقيػا فػػي الػدفاع عػف الػنفس. كػؿ ىػػذا كػي ال تكػوف متورطػة فػي الشػػؤوف 
الداخمية في مصر، وأال تصرؼ االنتباه باتجاه اسػرائيؿ. ومػف أجػؿ محاولػة تمطيػؼ حػدة الدافعيػة لمعنػؼ فػي 

القطاع، يمكف إلسرائيؿ أف تنتيج سياسة توسيع نشاط  صفوؼ "حماس" وباقي الفصائؿ المتطرفة العاممة في
 المعابر الى القطاع وأذوف الصيد بؿ والتفاىمات في ما يتعمؽ بإنتاج الغاز الطبيعي.

وختامػػًا، ينبغػػي تقػػويـ إسػػقاط "اإلخػػواف المسػػمميف" فػػي مصػػر فػػي السػػياؽ الواسػػع لمميػػوؿ اإلقميميػػة واليػػزة فػػي 
اإلحسػاس بػاف اإلسػالـ السياسػي ىػو "المنتصػر األكبػر"، ولكػف سػقوط الشرؽ األوسط. حتى وقت قريب سػاد 

حكـ "اإلخواف المسمميف" في مصر، ومعو تبدد مفعوؿ شعارات مثؿ "اإلسالـ ىو الحؿ"، وكػذا الػدليؿ القػاطع 
عمى أف اإلسالـ السياسي سيجد صعوبة، مثؿ كؿ حكـ آخر، في التصدي لمتحديات المعقدة مف الداخؿ مف 

ؿ ىذا ستكوف آثار بعيدة المدى عمى عمـو عناصر "اإلخواف المسمميف" فػي المنطقػة. فػي األردف الخارج، لك
مف المتوقع اف يتقمص نفوذ حركة المعارضة مػف "اإلخػواف المسػمميف" وتحسػيف قػدرة تصػدر األسػرة الياشػمية 

سد، الى جانب القػوى لمحركة. ويحتمؿ أف يميؿ ميزاف القوى في المعارضة السورية، التي تقاتؿ ضد حكـ األ
العممانية، عمى حساب المحافؿ اإلسالمية. وستكوف الميوؿ في ىذه االتجاىات مريحة السرائيؿ،  -الميبرالية 

وكػػاف عمييػػا أف تواصػػؿ مراقبػػة تطورىػػا، الػػى جانػػب االعتػػراؼ بقػػدرتيا المحػػدودة فػػي التػػأثير عمييػػا، فػػي ظػػؿ 
سػواء مػػف جانػػب األنظمػة أـ مػػف جانػب الجميػػور. وفضػػاًل الحفػاظ عمػػى مسػافة عػػف بػػؤرة االىتمػاـ اإلقميمػػي، 

عمػػػا قيػػػؿ أعػػػاله، مػػػف المعقػػػوؿ االفتػػػراض بػػػاف حركػػػة اإلخػػػواف المسػػػمميف لػػػف تتخمػػػى بسػػػيولة عػػػف الفرصػػػة 
التاريخية التي تسنت ليا لمحكـ في مصر، في ضوء وزنيػا ومكانتيػا فػي العػالـ العربػي واإلسػالمي. وبالتػالي 

يؿ في مصر. والى ذلؾ ال يمكف أف نقوؿ بحسـ باف تأثير الشارع سػيعبر عػف مف المتوقع صراع داخمي طو 
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نفسػو أيضػًا فػػي نتػائج االنتخابػات لمرئاسػػة والبرلمػاف. وعميػو فػػاف عمػى اسػرائيؿ أف تتصػػرؼ بتواضػع، وتمتنػػع 
 عف تصريحات ضارة، واف تبقي في يدىا مجاؿ المناورة، في مواجية واقع سياسي متقمب في مصر.

 67/7/1063، ا""مباط عمي
* شػػارؾ فػػػي المقػػاؿ كػػػؿ مػػف البػػػاحثيف عنػػػات كػػورتس، افنيػػػر غولػػوب، اودي ديكػػػؿ، اوريػػت برليػػػؼ ويوئيػػػؿ 

 جوجنسكي مف معيد بحوث األمف القومي في جامعة تؿ أبيب.
 68/9/3062، األيام، رام اهلل
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