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 لمعارك جانبية وغزة" المقاومة جر  "محاوالت لةىناك و " محاربة مصر"لة : ال نقود شعبناىنية 2
أعمف إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس في قطاع غزة أف  :أشرؼ اليور -غزة

، رغـ الظروؼ التي تمر بيا، وأكد رفضو لتوجيو ضربة "محاربة مصر"حماس ال تقود الشعب الفمسطيني لػ
 عسكرية غربية لسورية، وجدد رفضو الستئناؼ المفاوضات.

رغـ الحممة الظالمة التي تمر بيا قضيتنا بشكؿ عاـ ‘في غزة قاؿ ىنية في كممة لو في المجمس التشريعي و 
 ’.وغزة بشكؿ خاص، إال أننا نقود شعبنا نحو القدس ولمقاومة المحتؿ

، ومضى يقوؿ ’جر المقاومة وغزة لمعارؾ جانبية وبعيدة عف العدو‘ونقؿ عنو القوؿ اف ىناؾ محاوالت لػ 
كومة ال تقود الشعب لمحاربة مصر وال الستعداء أي دولة رغـ كؿ الضغوط والظروؼ التي لـ تمر الح‘

 ’.عمى الشعب الفمسطيني
 وأشار إلى أف قطاع غزة يتعرض لحممة ظالمة وغير مسبوقة مف التحريض والحصار.
إلى االتيامات بشأف وأكد مجددا كذلؾ أف حكومتو ال تتدخؿ في شؤوف الدوؿ العربية الداخمية، في إشارة 

 ’.غزة لف تنكسر، وىي ال تركع إال في الصبلة‘مصر، وقاؿ حيف تطرؽ لما تتعرض لو غزة مف حصار 
وتطرؼ لممؼ القدس وأكد أف الشعب الفمسطيني رغـ ظروفو الصعبة ال ينسى القدس وال ما يجري فييا، 

أس األولويات وأف كؿ الظروؼ التي دليؿ عمى أف القدس عمى ر ‘وقاؿ اف جمسة المجمس التشريعي في غزة 
محاوالت العدو لسمب األقصى وتغيير معالمو ستبوء ‘، وقاؿ ’تعيشيا بغزة ال تنسييا القدس واألقصى

 ’.بالفشؿ
سرائيؿ، وقاؿ انيا  مفاوضات ‘وأعمف اعتراضو مجددا عمى استئناؼ المفاوضات بيف السمطة الفمسطينية وا 

 ’.ايا الوطنيةتحريؾ ألىداؼ شخصية بعيدة عف القض
رغـ كؿ ما نمر بيا إال أننا نعيش كثيرا مف الطمأنينة، ألف الشعب الذي فجر المقاومة منذ ‘وقاؿ ىنية 

 ’.عاـ منذ ثورة البراؽ ىو شعب قادر عمى إفشاؿ كؿ المخططات التي تحاؾ ضده 100
الشاـ، ولسنا في  طبوؿ الحرب تقرع عمى أبواب‘كذلؾ أعمف رفضو توجيو ضربات عسكرية لسورية، وقاؿ 

سبلمية، وال نؤيد وال نقبؿ أف  معزؿ عما يدور حولنا، لذا نرفض أي تدخؿ عسكري عمى أي دولة عربية وا 
 ’.يتحوؿ أي نظاـ عربي إلى قمع دموي ضد شعبو

 6/9/2013القدس العربي، لندن، 
 

 ألقصىواصل أبو يوسف يطالب بوقف المفاوضات ردًا عمى القتل والتيويد وتدنيس المسجد ا 2
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طالب األميف العاـ لجبية التحرير الفمسطينية، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور : راـ اهلل
واصؿ أبو يوسؼ بوقؼ المفاوضات ردًا عمى االحتبلؿ الذي يواصؿ القتؿ والتيويد وتزوير الحقائؽ وتدنيس 

ضات في ظؿ ىذه االعتداءات. ودعا إلى األقصى، مشيرًا إلى أنو ليس مف المعقوؿ االستمرار في المفاو 
سبلمي  معالجة ىذه اليجمة مف خبلؿ توحيد الموقؼ الفمسطيني أواًل، والدعوة إلى توحيد موقؼ عربي وا 

 يمجـ العصابات التي تسعى إلى إكماؿ مشروعيا الصييوني عمى حساب الشعب الفمسطيني.
اليًا ىّبة الشعب الفمسطيني في الدفاع عف المسجد وأكد أبو يوسؼ أىمية تصعيد المقاومة الشعبية، مثمنًا ع

 .األقصى
 6/9/2013الحياة، لندن، 

 
 الوقود سمطة الطاقة في غزة تحذر من انقطاع الكيرباء بسبب شح   3

في غزة أمس مف توقؼ محطة توليد « حماس»حذرت سمطة الطاقة التابعة لحكومة : أ ؼ ب -غزة 
 ود الميرب عبر االنفاؽ مع مصر.الكيرباء الوحيدة في غزة بسبب شح الوق

اف محطة التوليد معرضة لمتوقؼ بسبب شح إمدادات الوقود، وىو ما يعني »وقالت سمطة الطاقة في بياف 
غبلؽ »وأضاؼ: «. كارثة إنسانية كبيرة في قطاع غزة في ظؿ الظروؼ القاسية التي يعيشيا قطاع غزة وا 

مرافؽ والخدمات، فإف سمطة الطاقة والموارد الطبيعية  المعابر وشح إمدادات الوقود والمحروقات لجميع
 «.تعاني مف نقٍص حاد في كميات الوقود البلـز لتشغيؿ محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة

 6/9/2013الحياة، لندن، 
 

 تخترق القانون الدولي بحصار غزة "إسرائيل"الخضري: فتح المعابر والممر المائي حق لشعبنا.. و 4
أكد النائب جماؿ الخضري رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار أف فتح المعابر : لديفىاني بدر ا

التجارية كافة إلى جانب الممر المائي بيف غزة والعالـ عبر ميناء وسيط ىو حؽ طبيعي لمشعب الفمسطيني 
 تخترقو إسرائيؿ بحصارىا غزة.

عمى معبر واحد ال يكفي لسد احتياجات  وتبقي تواصؿ إغبلؽ المعابر "إسرائيؿ"وشدد الخضري عمى أف 
السكاف، إلى جانب ما تفرضو مف طوؽ شامؿ وقيود عمى حركة الصياديف وتقميص مساحة الصيد إلى 

 ثبلثة أمياؿ فقط.
أف إسرائيؿ تخترؽ القانوف الدولي واتفاقية  2013-9-5وقاؿ الخضري في تصريحات صحفية الخميس 

 مواطف يسكنوف قطاع غزة.جنيؼ الرابعة بحصار قرابة مميوني 
وعد الخضري ىذه الممارسات أحد أشكاؿ العقوبة الجماعية وجريمة حرب واستيدافا لكؿ الفئات والشرائح 

 الفمسطينية.
وطالب الخضري بضرورة تشكيؿ قوة دولية ضاغطة عمى االحتبلؿ لئلسراع في فتح معابر غزة التجارية 

 ماح بدخوؿ المستمزمات ومواد البناء كافة إلى القطاع.كافة ووقؼ التعامؿ بقوائـ الممنوعات والس
 5/9/2013االىرام، العربي، 

 
 األقصىالمسجد سرائيمي بخصوص سكان اإلتدين تصريحات وزير اإل في رام اهلل وزارة الخارجية 5
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ي أور » صدرتو امس تصريحات وزير االسكاف االسرائيمي أأدانت وزارة الشؤوف الخارجية في بياف  :راـ اهلل
األقصى لمييود، وىو المكاف األقدس لمييود، ويجب أف يفتح أماميـ، وال يمكف الجداؿ »الذي قاؿ اف « أرئيؿ

، مؤكدة اف ذلؾ استفزاز صريح ومقصود لمشارع الفمسطيني، الفشاؿ وتدمير المفاوضات «أو التفاوض عميو
مفاوضات، وأي اتفاؽ سبلـ بيف المتعثرة بيف الجانبيف، خاصة وأف ىذا الوزير ومف يمثمو يرفضوف أي 

 الطرفيف.
وقالت في بيانيا اف ىذه التصريحات، وتديف صمت الحكومة االسرائيمية عمييا، يعتبر تشجيعا وحماية 

 لمعصابات التي تقتحـ المسجد، وتعتبر ىذه المواقؼ بمثابة دعوة صريحة لمعنؼ.
 6/9/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 موحد في الخارج والداخل موقفليجوم سيكون لحماس  سوريةالزىار: في حال تعرض  6

حماس محمود الزىار انو في حػاؿ تعرضػت سػوريا ليجػـو فسػيكوف حركة عضو المكتب السياسي ل: قاؿ غزة
 لحركتو موقؼ موحد في الداخؿ والخارج.

شػأف الوضػع ويشير الزىار خبلؿ حديث لػػ القػدس دوت كػـو إلػى وجػود تنسػيؽ مػع حركػة الجيػاد اإلسػبلمي ب
 القائـ وأف حركتو ليست معنية بالحديث عف أي فرضيات في الوقت الحالي.

 6/9/1023، القدس، القدس
 

 المؤقتة ويكفل حق المعارضة برفض المفاوضات الحموليرفض  ثوري فتح 7
قػػػػاؿ المجمػػػػس الثػػػػوري لحركػػػػة فػػػػتح، إف "حقػػػػوؽ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني الوطنيػػػػة ىػػػػي بوصػػػػمة القيػػػػادة : راـ اهلل
اوض الفمسػػػػطيني، وىػػػػي ثابتػػػػة وغيػػػػر قابمػػػػة لمتصػػػػرؼ لتحقيػػػػؽ تقريػػػػر المصػػػػير، وقيػػػػاـ دولػػػػة فمسػػػػطيف والمفػػػػ

 وعاصمتيا القدس".
وأكد المجمس، في بيانو الختامي، الصادر عف دورتو العادية الثانية عشرة، اليػـو الخمػيس، رفػض "فػتح" كميػا 

، أو "دولة غزة الموسعة" عمى حسػاب أراضػي ألي حموؿ انتقالية أو مؤقتة، ومنيا الدولة ذات الحدود المؤقتة
سيناء المصرية، مؤكدا إدانتو لكؿ مف تساوؽ أو يتساوؽ مع أي مف تمؾ الحموؿ، داعيا حركة "حماس" عمى 

 نحو خاص إلعبلف رفضيا لذلؾ.
واضاؼ "الثوري" فػي بيانػو، إف "حريػة الػرأي والموقػؼ السياسػي مػف المفاوضػات حػؽ مكفػوؿ لممعارضػة كمػا 

دة ليػػػػا، ويشػػػػكؿ عمقػػػػا إسػػػػتراتيجيا لممفػػػػاوض الفمسػػػػطيني، وحيػػػػا الطريقػػػػة والسػػػػموؾ الػػػػوطني واألخبلقػػػػي المؤيػػػ
والحضػػاري الػػذي تتعامػػؿ بػػو الشػػرطة الفمسػػطينية مػػع أي تجمػػع ضػػد المفاوضػػات، المسػػتند لمقػػانوف األساسػػي 

 فض لممفاوضات".وكفالة حرية الرأي والتجمع، كما حيا كؿ الذيف عبروا عف موقفيـ الوطني الحريص الرا
وأداف المجمػػس بشػػدة كػػؿ فعػػؿ سػػمبي أو سػػموكي، شػػّوه صػػورة الشػػعب الفمسػػطيني ومكانتػػو ودوره، بػػأي طريقػػة 
كانت، داعيا منظمي أي احتجاج إلى تحمؿ مسؤولياتيـ الوطنية واألخبلقية، ونبذ أي سػموؾ مشػيف بمػا فييػا 

 األلفاظ النابية والسوقية.
شعبي عمى أي اتفاؽ، وفؽ التزاـ القيادة الفمسطينية ىو حؽ مكفوؿ لكؿ أبناء واعتبر المجمس أف االستفتاء ال

الشعب الفمسػطيني بفصػائمو وقػواه، لممشػاركة بػالقرار فػي مصػير القضػية الوطنيػة والشػعب الفمسػطيني والظمػـ 
 التاريخي الذي وقع عميو وما زاؿ.

 6/9/1023، القدس، القدس
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 بدون قطاع غزةفي الضفة انتخابات  يةأكون ىناك تلن  :فتح ثوريمين سر أ 8

’ القػػػدس العربػػػي’كػػػد نائػػػب امػػػيف سػػػر المجمػػػس الثػػػوري لحركػػػة فػػػتح صػػػبري صػػػيدـ لػػػػأػػػػ وليػػػد عػػػوض:  راـ اهلل
كػوف ىنػاؾ ايػة انتخابػات فػي االراضػي الفمسػطينية بػدوف قطػاع غػزة، مشػيرا الػى اف اقتػراح تالخميس بانو لف 

 رفض ولـ يعد قائما.تنظيـ االنتخابات الذي جرى تداولو مؤخرا 
وحوؿ اذا ما جرى اتخاذ قرار مف قبؿ المجمس الثػوري لحركػة فػتح الػذي عقػد دورة اجتماعاتػو مطمػع االسػبوع 

’ القػػدس العربػػي’بحضػػور الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس واعضػػاء المجنػػة المركزيػػة لمحركػػة، قػػاؿ صػػيدـ لػػػ
مػػػى المسػػػتوى الحركػػػي الجػػػراء انتخابػػػات، لػػػيس ىنػػػاؾ حػػػديث عمػػػى االطػػػبلؽ عمػػػى المسػػػتوى الرسػػػمي وال ع‘

اف  –وطرحت مجموعة افكػار التػي تسػاىـ فػي رأب الصػدع الفمسػطيني ومحاولػة انعػاش العمميػة الديمقراطيػة 
وجػػرى الحػػديث عػػف مجمػػؿ االقتراحػػات، ولكػػف لػػيس ىنػػاؾ اي قػػرار لػػو عبلقػػة بتجػػاوز قطػػاع  –صػػح التعبيػػر 

اف حريصا عمى تأكيد اف الػوطف فػي ديمقراطتيػو وفػي تركيبتػو غزة، وىذا لف يتـ، وبالعكس المجمس الثوري ك
وحتى في نسيج السمطة الوطنية وحػدة واحػدة ال تتجػزأ، وعميػو لػف يكػوف عمػى االقػؿ فػي المنظػور القريػب اي 
انتخابات في الضفة الغربية دوف اف تكوف غزة جزءا اصيبل مف ىذه العممية حتى ال نرسخ مفيـو التباعد ما 

 ’.لوطف عمى االطبلؽبيف جناحي ا
وفي ظؿ اسقاط المجمػس الثػوري القتػراح اجػراء انتخابػات فػي االراضػي الفمسػطينية بػدوف التوافػؽ مػع حمػاس 

حركة فتح مف خبلؿ مجمسيا الثوري كانت حريصة عمى التأكيد باف الباب ‘ومشاركة قطاع غزة، قاؿ صيدـ 
وارد اقصػػاء احػػد. حتػػى فػػي اوج االزمػػة فػػي لػػيس مغمقػػا عمػػى االطػػبلؽ لتحقيػػؽ المصػػالحة، ونحػػف لسػػنا فػػي 

مصػػػر الػػػرئيس ابػػػو مػػػازف اكػػػد بػػػاف حركػػػة فػػػتح سػػػتكوف جػػػاىزة اذا ارادت حركػػػة حمػػػاس ووافقػػػت عمػػػى موعػػػد 
، مشػػيرا الػػى اف فػػتح مسػػتعدة لتػػوفير البيئػػة المناسػػبة الجػػراء االنتخابػػات حػػرة ونزييػػة تضػػمف ’انتخابػػات قادمػػة

 الفمسطينية. مشاركة الجميع في العممية الديمقراطية
وطالػػب صػػيدـ حركػػة حمػػاس لدراسػػة االوضػػاع السػػائدة فػػي المنطقػػة والتقػػدـ نحػػو تحقيػػؽ المصػػالحة الوطنيػػة 

نريػد مػف حمػاس اف تتػدارس فيمػا بينيػا انعكاسػات ‘باسرع وقت ممكف حفاظا عمى القضية الفمسطينية، وقاؿ 
واجػراء انتخابػات تشػريعية ورئاسػية فػي  لتحقيػؽ المصػالحة الوطنيػة’ الوضع االقميمي وتستفيد مػف ىػذا الحػاؿ

 االراضي الفمسطينية تنيي االنقساـ الداخمي.
اىػـ التوصػيات التػي ‘وحوؿ التوصيات التي رفعيا الثوري لمجنػة المركزيػة لمحركػة بقيػادة عبػاس، قػاؿ صػيدـ 

لقائمة حاليا يجب أوصيت بيا المجنة المركزية والقيادة الفمسطينية كانت التركيز عمى اف عممية المفاوضات ا
وانيػا غيػر  2967اف تستمر عمػى ارضػية التمسػؾ بالثوابػت الوطنيػة وااللتػزاـ بحػدود الرابػع مػف حزيػراف لعػاـ 

، مشػيرا الػى اف امكانيػة التوجػو الفمسػطيني ’مفتوحة االجؿ والزمف وانيا مقرونة بخطوات عممية عمى االرض
 لجارية.لبلمـ المتحدة غير مقرونة او مرتبطة بالمفاوضات ا

القيػػػػادة اكػػػػدت عمػػػػى اف العػػػػودة لممفاوضػػػػات ال تمغػػػػي بػػػػاي حػػػػاؿ مػػػػف االحػػػػواؿ التوجػػػػو ‘وتػػػػابع صػػػػيدـ قػػػػائبل 
لمؤسسػػات االمػػـ المتحػػدة خاصػػة فػػي ظػػؿ عػػدـ اذعػػاف اسػػرائيؿ لػػبلرادة الفمسػػطينية والدوليػػة واسػػتمرارىا ببنػػاء 

بيػػا عمػػى االرض بمػػا فييػػا بمدينػػة  المزيػػد مػػف المسػػتوطنات وكػػؿ االجػػراءات التعسػػفية والعنصػػرية التػػي تقػػوـ
 ’. القدس والخميؿ
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امػػا التوصػػية الثانيػػة كانػػت فيمػػا يتعمػػؽ بسػػورية ورفضػػنا الي ىجػػـو عمػػى اي بمػػد عربػػي ، ‘واضػػاؼ صػػيدـ 
ونديف االعتداء باالسمحة عمى المدنييف االبرياء بغض النظر عف الجية المتسببة، ونرفض اليجػـو عمػى اي 

 ’.بمد عربي
ومػا يتعمػؽ بالشػأف المصػري كانػت التوصػية ىػي الحػرص كػؿ الحػرص عمػى احتػراـ ارادة ‘ئبل وتابع صيدـ قػا

 ’.الشعب المصري وعدـ الدخوؿ في االختبلفات القائمة حاليا في مصر
وفيمػػا يتعمػػؽ بشػػأننا الػػداخمي تػػـ التركيػػز عمػػى ضػػرورة انجػػاز المصػػالحة "وحػػوؿ الشػػأف الػػداخمي قػػاؿ صػػيدـ 

مػػػى ضػػػرورة ترتيػػػب الوضػػػع الفتحػػػاوي قبػػػؿ عقػػػد المػػػؤتمر العػػػاـ السػػػابع الػػػذي اكػػػد بالقريػػب العاجػػػؿ والتأكيػػػد ع
، وايضػػا التأكيػػد عمػػى 1022المجمػػس الثػػوري عمػػى ضػػرورة انعقػػاده فػػي موعػػد اقصػػاه شػػير اب المقبػػؿ عػػاـ 

، منوىػػا "انجػاز الميمػػات المناطقيػة بحيػػث تكػوف الحركػػة جػػاىزة وبكامػؿ االىميػػة لمتوجػو لممػػؤتمر العػاـ السػػابع
 ى انو تـ تشكيؿ لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر العاـ السابع لمحركة. ال

واشػػػار صػػػيدـ الػػػى اف ىنػػػاؾ قػػػرارات وتوصػػػيات سػػػابقة بتكثيػػػؼ قيػػػادات الحركػػػة سػػػواء مػػػف اعضػػػاء المجنػػػة 
الػػرئيس ابػػو مػازف كػػاف حريصػػا "المركزيػة او المجمػػس الثػػوري مػف زيػػاراتيـ وتواجػػدىـ فػي قطػػاع غػػزة، مضػيفا 

ؼ التواجػػد فػػي قطػػاع غػػزة الكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف القيػػادييف عمػػى مسػػتوى المجمػػس الثػػوري عمػػى ضػػرورة تكثيػػ
والمجنػػة المركزيػػػة ومحاولػػػة تمبيػػة احتياجػػػات النػػػاس باعتبػػار اف حركػػػة فػػػتح حاضػػرة وموجػػػودة ولػػػدييا كادرىػػػا 

 ."وجميورىا
ضػػرورة المجمػػس اتفػػؽ عمػػى ‘واوضػػح صػػيدـ بػػاف ثػػوري فػػتح اوصػػى بضػػرورة تفعيػػؿ قضػػية االسػػرى، وقػػاؿ 

، مشيرا الػى ’تكثيؼ الجيود حتى تضمف حرية جميع االسرى بما فييـ اخونا مرواف البرغوثي وفؤاد الشوبكي
اف ىنػػػاؾ مطالبػػػة بالضػػػغط عمػػػى الجانػػػب االمريكػػػي واالسػػػرائيمييف القػػػرار اي تقػػػدـ فػػػي العمميػػػة التفاوضػػػية 

 بموضوع االسرى وضرورة اطبلؽ سراحيـ.
 6/9/1023، القدس العربي، لندن

 
 "الجياد" و"الشعبية" تراقبان تطورات الضربة العسكرية ضد سورية 9

أمػػا بشػػأف تػػدخؿ حركػػة الجيػػاد فػػي حػػرب مقبمػػة، فيقػػوؿ القيػػادي فػػي الحركػػة خضػػر حبيػػب "لكػػؿ حػػادث : غػػزة
حديث ونحف نراقب تطورات األوضاع وبناء عمييػا سػيكوف لػدينا مواقػؼ تحػددىا مصػمحة الشػعب الفمسػطيني 

، يقوؿ عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية جميؿ المجدالوي أف أي موقؼ فمسطيني مف جيتو وقضيتو".
ينبغي أف ينطمؽ مف مواجية العدواف بكؿ الوسائؿ المتاحة والممكنة وأف أي تدخؿ أجنبي ال يجمب إال مزيدا 

لممعطيػػات  مػف الػدمار لمشػعوب والػدوؿ وأنػػو ال يمكػف الحػديث عػف تفاصػيؿ بشػػأف أي قػرار مسػتقبمي إال وفقػا
 الميدانية وأف ظروؼ المعركة وحدىا مف ستحدد طرؽ المساىمة مف الجميع.

 6/9/1023، القدس، القدس
 

 ركان الوطنأالكوارث من حالة انقسام وشل  أسو أوسمو جمب لنا أاتفاق  :"الشعبية" 20
ىيريػػة، نظمػػت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف فػػي محافظػػة بيػػت لحػػـ مسػػيرة جما: نجيػػب فػػراج–بيػػت لحػػـ 

واكػدت الشػعبية،  الستشػياد االمػيف العػاـ لمجبيػة ابػو عمػي مصػطفى. 21اليوـ الخميس، بمناسػبة الػذكرى الػػ 
في بياف ليا، اف اتفاؽ اوسمو جمب "لنا اسوء الكوارث مف حالة انقساـ وشؿ اركاف الوطف الػى تبعيػة والحػاؽ 

 واذالؿ اليمكف وصفيا"، عمى حد تعبير البياف.
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 6/9/1023 ،القدس، القدس
 

 حماس تجدد دعوتيا إلنشاء منطقة تجارية بين مصر وغزة 22
جػػددت حركػػة حمػػاس، تمسػػكيا بإقامػػة منطقػػة تجاريػػة حػػرة عمػػى الحػػدود التػػي تفصػػؿ : أحمػػد المصػػري -غػػزة

قطاع غزة مع مصر، كبديؿ وحيد ليدـ األنفاؽ المنتشرة عمى الحػدود الجنوبيػة لمقطػاع، إلدخػاؿ االحتياجػات 
 ع ومواد غذائية لمغزييف.اليومية مف سم

وقػػػاؿ عضػػػو القيػػػادة السياسػػػية لمحركػػػة د. خميػػػؿ الحيػػػة لػػػػ"فمسطيف ":" إف حركتػػػو تتػػػابع ببػػػال  القمػػػؽ تحركػػػات 
الجيش المصري عمى الحدود وشروعو بإقامة منطقػة عازلػة مػع غػزة، مشػيرًا إلػى أف ىػدـ األنفػاؽ دوف وجػود 

 ذي يخدـ االحتبلؿ اإلسرائيمي".بدائؿ يساىـ في تشديد الحصار عمى غزة األمر ال
ورفض الحية، المبررات "األمنية" التي تسوقيا السمطات المصرية الحاكمة، لتبرير إنشاء المنطقػة العازلػة مػع 

 غزة، مشددًا عمى أف الشعب الفمسطيني "ال يحمؿ إال الحب لمصر وشعبيا العظيـ". 
ية ضػػد قطػػاع غػػزة والمقاومػػة الفمسػػطينية، عبػػر وعػف اشػػتداد الحممػػة اإلعبلميػػة مػػف قبػػؿ قنػػوات فضػائية مصػػر 

الحية عػف ألمػو مػف مثػؿ ىػذه الحمػبلت والتصػريحات اإلعبلميػة التػي تنػاؿ مػف الشػعب الفمسػطيني ومقاومتػو 
التي تمثؿ رمز صمود األمة وعزتيا، مبينًا أف ىذه الحمبلت ال تخدـ سوى االحتبلؿ اإلسرائيمي الػذي يسػعى 

 عمقيا العربي واإلسبلمي.لفصؿ القضية الفمسطينية عف 
وشػػػدد الحيػػػة عمػػػى أف معركػػػة الحقيقيػػػة لمشػػػعب الفمسػػػطيني ىػػػي مػػػع االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي، مؤكػػػدًا أف جميػػػع 

 المحاوالت التي يقـو بيا البعض لئليقاع بيف مصر وغزة ستبوء بالفشؿ الذريع.
 5/9/1023، فمسطين أون الين

 
 في سوريا والتدخل الخارجي الكيميائيإدانة استعمال السالح  فتح وفصائل فمسطينية: 21

التقػى وفػػد مػػف قيػػادة حركػػة "فػػتح" والفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي بيػػروت، أمػػيف سػػر إقمػػيـ حركػػة "أمػػؿ" فػػي بيػػروت 
 حسيف العجمي، ومسؤوؿ الممؼ الفمسطيني في "حزب اهلل" حسف حب اهلل ونائبو عطاهلل حمود.

، "الموقؼ الفمسطيني الذي داف ويديف أي تفجير أو عمؿ وأكد الوفد الفمسطيني، بحسب بياف وزعتو الفصائؿ
إرىػػابي ضػػد المػػدنييف األبريػػاء فػػي الضػػاحية الجنوبيػػة لمدينػػة بيػػروت وطػػرابمس، أو فػػي أي مكػػاف  خػػر عمػػى 

 األراضي المبنانية".
لى وأعمف رفضو "العدواف األميركي المرتقب عمى سوريا مف أي جية خارجية أتى"، داعيا "األىؿ في سوريا إ

 التبلقي والحوار وحؿ مشاكميـ سياسيا".
وداف "اسػتعماؿ السػػبلح الكيميػائي ضػػد المػدنييف"، داعيػػا إلػى "معاقبػػة أي جيػة تسػػتخدـ ىػذا السػػبلح"، مؤكػػدا 
"الموقػػؼ الفمسػػطيني الواضػػح مػػف الحيػػاد اإليجػػابي والنػػأي بػػالنفس عػػف التػػدخؿ فػػي الشػػأف الػػداخمي المبنػػاني، 

 ة الفمسطينية، والذي ترجـ قوال وفعبل".حفاظا عمى المخيمات والقضي
ودعا إلى "تكثيؼ المقاءات واالتصاالت بيف الفصائؿ الفمسطينية واألحزاب والقيادات المبنانية، خصوصػا فػي 

 ىذه المرحمة الحرجة التي يمر بيا لبناف خصوصا، والمنطقة العربية عموما".
 6/9/1023، المستقبل، بيروت

 
 اىيمي جريمة عنصريةحماس: إغالق الحرم اإلبر  23
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أكَّػػدت حركػػة حمػػاس الخمػػيس رفضػػيا إعػػبلف االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي إغػػبلؽ الحػػـر اإلبراىيمػػي فػػي مدينػػة : غػػزة
 الخميؿ بالضفة المحتمة اليوـ وغًدا الجمعة أماـ أبناء شعبنا الفمسطيني.

ءات الصػػييونية وقالػػت حمػػاس فػػي تصػػريح صػػحفي مسػػاء الخمػػيس:" نؤّكػػد رفضػػنا التػػاـ وعػػدـ قبولنػػا لئلجػػرا
 العنصرية ضد الحـر اإلبراىيمي، ونعّدىا تعدّيًا صارخًا لمشرائع السماوية والمواثيؽ الدولية".

وشّددت عمى أف ىذه المحاوالت لف تفمح في فرض األمر الواقع عمى صػرح تػاريخي سػيبقى إسػبلميًا خالصػًا 
 عمى الرغـ مف كؿ المحاوالت لطمس المعالـ وتزييؼ الحقائؽ.

رت الحركة االحتبلؿ مف مغّبة جرائمو المتواصمة ضد شعبنا ومعالمنا اإلسبلمية، مجددًة تأكيػدىا أنػو لػف وحذّ 
 تكوف لو ولمغتصبيو موطئ قدـٍ عمى شبر مف أرضنا أو جزء مف مقدساتنا.

وختمت حماس بيانيػا بػالقوؿ: "سػتبقى جمػاىير شػعبنا الفمسػطيني متمسػكة بثوابتيػا مدافعػة عػف حقوقيػا حتػى 
 تحرير والعودة".ال

 5/6/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 : االحتالل يستغل المفاوضات لمواصمة جرائمو بالقدس "الشعبية" 24

قاؿ عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية جميؿ مزىر: "إف االحتبلؿ يستغؿ استمرار حالة االنقساـ والتمزؽ 
المفاوضػػات بينػػو وبػػيف سػػمطة راـ اهللة لمواصػػمة ارتكػػاب جرائمػػو والتشػػرذـ فػػي السػػاحة الفمسػػطينية، واسػػتئناؼ 

 وانتياكاتو بحؽ القدس المحتمة وأىميا، والشعب الفمسطيني والقضية".
وأكػػد مزىػػر خػػبلؿ مقابمػػة متمفػػزة بثػػت أمػػس أف الػػرد عمػػى ىػػذه الجػػرائـ "يكػػوف عبػػر مغػػادرة نيػػج المفاوضػػات 

 ونيا السبيؿ الوحيد لمواجية المخططات اإلسرائيمية".العبثية والضارة، واستعادة الوحدة الوطنيةة ك
وأضػػاؼ: "عمػػى مػػدار عشػػريف عامػػًا مػػف ىػػذه المفاوضػػات لػػـ يتغيػػر أي شػػيء، فػػاالحتبلؿ مسػػتمر ويواصػػؿ 
جرائمو بحؽ شعبنا الفمسطيني، ويواصؿ انتياكاتو وممارسػاتو واعتداءاتػو عمػى مدينػة القػدس، وجػاءت العػودة 

ات صػػػػييونية تقػػػػػوؿ: "ال لمقػػػػدس عاصػػػػػمة لدولػػػػة فمسػػػػػطيف، ال لحػػػػؽ العػػػػػودة المذلػػػػة لممفاوضػػػػات تحػػػػػت الء
لبلجئػيف"، وأصػبح الحػػديث يػدور عػف حػػؿ أمنػي ودولػة ذات حػػدود مؤقتػة ومنزوعػة السػػبلح والسػيادة، وسػػبلـ 

 اقتصادي".
 6/9/1023، فمسطين أون الين

 
 ر االعتقال السياسي افتح وحماس تتبادالن االتيامات بشأن استمر  25

شرؼ اليور: تبادلت حركتا فتح وحماس االتيامات بشف أجيػزة األمػف فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة غزة ػ أ
حمػػبلت اعتقػػاؿ سياسػػي بحػػؽ ناشػػطييا، فػػي ظػػؿ تػػوتر العبلقػػات بػػيف الطػػرفيف وتضػػاؤؿ فػػرص تطبيػػؽ بنػػود 

 اتفاؽ المصالحة.
ديرىا حركة حماس استدعت كادريف وقالت حركة فتح أف أجيزة األمف في غزة التابعة لمحكومة المقالة التي ت

 مف الحركة مف منطقة شرؽ مدينة غزة لمتحقيؽ معيما في مقر األمف الداخمي.
وأعمنت حركة فتح اف ثبلثة مف قادتيا شماؿ قطاع غزة تعرضوا لمخطؼ مف قبػؿ عناصػر مػف أجيػزة األمػف 

 في أحد شوارع المنطقة.
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واصمت انتياكاتيا بحؽ المواطنيف في الضفة الغربية ‘مف جيتيا أعمنت حركة حماس أف أجيزة األمف ىناؾ 
المحتمػػة فاعتقمػػت ثبلثػػًة مػػنيـ واسػػتدعت ثبلثػػًة  خػػريف لمتحقيػػؽ فػػي منشػػاتيا األمنيػػة، بذريعػػة انتمػػائيـ لحركػػة 

 حماس?.
ووفؽ بياف الحركة فقد ذكر أف االعتقاؿ ىذا تـ في وقٍت مددت فيو احدى المحاكـ اعتقاؿ أسيٍر سياسٍي مػف 

س، الفتػػا إلػػى أف مصػػادر فػػي مدينػػة قمقيميػػة وبيػػت لحػػـ أكػػدت تصػػاعد عمميػػات التعػػذيب بحػػؽ المعتقمػػيف نػػابم
ىناؾ. وذكرت أف االعتقاالت تمت في طولكـر حيف أعتقؿ جياز األمف الوقػائي أحػد طمبػة الجامعػة، وقالػت 

ينػػة بيػت لحػػـ، مشػػيرة أيضػا أنػػو جػرى اقتحػػاـ منػػزؿ قيػادي فػػي الكتمػػة اإلسػبلمية إطػػار الحركػة الطبلبػػي ي مد
 إلى أف جياز األمف الوقائي قاـ بشف حممة استدعاءات في المدينة.

 6/9/1023، القدس العربي، لندن

 
 "أخطر التيديدات"تضع الجيش المصري عمى رأس قائمة  "إسرائيلمعاريف": "" 26

ماثمة أماـ تؿ وضعت أجيزة األمف اإلسرائيمية الجيش المصري عمى قائمة أبرز التيديدات والمخاطر ال
وذكرت صحيفة معاريؼ أف خريطة التيديدات المحيطة  بدأت أمس. يالسنة العبرية الجديدة الت يأبيب، ف

وسيظؿ تيديدًا حيويًا وحرجًا، باعتباره  تتغير بمعدالت سريعة، وأف الجيش المصري كاف دوماً  "إسرائيؿػ"ب
التقديرات األمنية  يلما جاء ف لحرب، وفقاً ميداف ا يف يالوحيد القادر عمى مواجية الجيش اإلسرائيم

 والعسكرية داخؿ تؿ أبيب.
عزؿ الرئيس وقالت الصحيفة إف تيديدات الواليات المتحدة بقطع المساعدات العسكرية عف مصر، عقب 

حالة حدوث  ي، وأنو ف"إسرائيؿ"مصر إللغاء اتفاقية السبلـ مع  يعززت الدعوات المتزايدة فمحمد مرسي 
 ."إسرائيؿ"سيوجو أسمحتو تجاه  الجيش المصريذلؾ فإف 

بسبب انفبلت  "إسرائيؿػ"وأشارت التقديرات اإلسرائيمية إلى أف سيناء عمى نحو خاص تمثؿ مصدر تيديد ل
موضحة أف سقوط  ،، وعمى رأسيا تنظيـ القاعدة"الجماعات اإلرىابية"األوضاع األمنية بيا، ونمو نشاط 

سوؽ سوداء واسعة لتجارة األسمحة بمختمؼ أنواعيا، ما  إيجادأدى إلى  يذافمعمر الق ينظاـ الرئيس الميب
 أدى إلى تدفؽ السبلح إلى سيناء وغزة عبر الحدود الميبية والسودانية.

بسبب الحرب الدائرة ىناؾ، بعد أف كانت تمثؿ  "دولة ممزقة ونازفة"سورية بأنيا اآلف  "معاريؼ"ووصفت 
الرئيس بشار األسد، أو ال، ستشكؿ الجماعات الجيادية نظاـ إال أنو سواء سقط  ،"إسرائيؿػ"أبرز التيديدات ل

، مشيرة إلى احتماؿ أف يطمؽ األسد صواريخ غير "إسرائيؿ"عمى  ، تيديدا جاداً "النصرة"ىناؾ، ومف بينيا 
يقدر حاؿ تعرض ببلده لضربة عسكرية أمريكية، خاصة أنو يممؾ أسمحة كيماوية  "إسرائيؿ"تقميدية عمى 
 "إسرائيؿ"تواجو  يوأكد مسؤولوف عسكريوف أف التحديات والمخاطر الجديدة الت طف. 2000حجميا بنحو 

تفرض ضرورة االستعداد بوسائؿ غير تقميدية لممواجية، وعمى رأسيا تكثيؼ العمميات االستخباراتية 
 والتجسس وجمع المعمومات، وزيادة التركيز عمى وسائؿ الحرب اإللكترونية.
 6/9/1023مصري اليوم، القاىرة، ال

 
قميمية صعبة "إسرائيل" :نوإسرائيمين ومحمم 27  في السنة العبرية الجديدة أمام تحديات داخمية وا 

اتفؽ كبار المحمميف اإلسرائيمييف عمى أف السنة العبرية الجديدة التي بدأت أمس  :أسعد تمحمي –الناصرة 
وسياسية صعبة تتقـز في مقابميا إجراءات التقشؼ االقتصادي أماـ تحديات وقرارات أمنية  "إسرائيؿ"ستضع 
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التي تضرب بالشرائح الضعيفة. كما توقع معمقوف في الشؤوف الحزبية أف يواجو االئتبلؼ الحكومي برئاسة 
دور ليبرماف فّض الشراكة مع جأفي "إسرائيؿ بيتنا"بنياميف نتنياىو مشاكؿ داخمية في حاؿ قرر زعيـ حزب 

 ا ينذر بتوجو أكثر تطرفًا لمحكومة في المسائؿ المختمفة.، م"ليكود"
وفي الجْرد الذي أجراه المعمقوف لمسنة العبرية المنتيية، اتفقوا عمى أنيا كانت خالية مف أحداث كبيرة، 
واقتصرت عمى االنتخابات العامة التي أبقت اليميف في الحكـ، وعمى متابعة التطورات في الدوؿ العربية 

 والحديث عف البرنامج النووي اإليراني. المجاورة،
انقمب " "إسرائيؿػ"وكتب المعمؽ المخضـر في صحيفة يديعوت أحرونوت ايتاف ىابر إف العالـ المحيط ب

، لكف الصورة ليست واضحة بعد، وىي "وتغّير ويحاوؿ ولوج السنة الجديدة بخطوات ديموقراطية مترددة
التوصيؼ الذي أطمقو وزير الدفاع السابؽ إييود باراؾ عمى  ، وىو"الفيبل في الغابة"ليست مريحة لػ

األنظمة )العربية( والثوار عمى السواء ال يشكموف بشرى سارة إلسرائيؿ التي تنزؼ، ". وأضاؼ أف "إسرائيؿ"
، أيقف 2973بعد حرب عاـ ". وأضاؼ: "والتي تحاوؿ العيش حياًة طبيعية في بيئة مدمرة ومشتعمة

سرائيؿ ال تممؾ وحدىا كؿ الحكمة وكؿ القوة العسكرية... الجماىير المنفمتة مف حولنا اإلسرائيميوف أف إ
تتربص بنا أيضًا، وبعد الحكاـ في ببلدىـ قد يأتي دورنا، ونحف كما دائمًا قد ننتصر لكننا سنبقى واقفيف 

ي إلى الواجية . وزاد أف العاـ الجديد سيشيد عودة الممؼ اإليران"عمى أصابع األرجؿ نسأؿ حتى متى؟
سرائيؿ مع رئيس أمريكي ال يييـ بيا، تجد نفسيا وحدىا تقريبًا في المعركة "العالمية،  فالوقت ينفد بسرعة، وا 

 ."في مواجية دولة عظمى إسبلمية تبلحقيا ببل توقؼ
يـ وكتب المحرر االقتصادي في الصحيفة سيفر بموتسكر إف اإلسرائيمييف لف ينشغموا في العاـ الجديد بوضع

االقتصادي واالجتماعي الصعب، إنما بقرارات حاسمة عسكرية وسياسية تتخذىا حكومتيـ وقد تغير سيرورة 
. وأضاؼ أف الحكومة ستجد نفسيا أماـ حسـ في التوجو أواًل، ثـ في اتخاذ القرارات السياسية "إسرائيؿ"تاريخ 

يراف مخت"والعسكرية المتعمقة بػ مفة وفمسطينييف مختمفيف، وربما أيضًا مع سورية مختمفة، ومصر مغايرة، وا 
أردف أخرى. وقد تجتاز إيراف الخط النووي األحمر وتجمب لنفسيا حربًا جديدة، وربما يحصؿ العكس بعد 

ليس مستبعدًا، عمى رغـ عدـ رغبة إسرائيؿ، أف تضطر ". وأردؼ: "استخبلص عبر مف الحالة السورية
ؿ المحادثات مع السمطة الفمسطينية التي ترتدي أماـ ناظرينا لمتدخؿ في سورية وسيناء... كذلؾ قد تص

صورة أخرى، خبلؿ األشير المقبمة إلى نقطة البلعودة التي تتطمب مف نتنياىو الحسـ... وقد تغير الواليات 
 ."المتحدة مقاربتيا معنا ويصبح الحوار مع الرئيس باراؾ أوباما أكثر صرامة

ارتس  ري شفيط مع زميميو عمى أف نتنياىو مطالب بحسـ مواقفو، وكتب ويتفؽ كبير المعمقيف في صحيفة ى
في العاـ "أف العاـ الجديد يختمؼ عف األعواـ السابقة التي قضاىا نتنياىو في رأس الحكـ، وذلؾ لسببيف: 

المقبؿ، لعبة نتنياىو السياسية )مع الفمسطينييف( قد تبم  نيايتيا، ولعبتو مع إيراف ستبم  ىي األخرى 
 ."النياية

وتابع انو ال وقت لمواليات المتحدة وال لمفمسطينييف وال لمشرؽ األوسط المعمؽ في حباؿ اليواء، وأنو حانت 
لحظة سيضطر فييا نتنياىو إلى كشؼ كؿ أوراقو، ويقرر ما ىي وجيتو، وىؿ ىو قادر حقًا "لحظة الحقيقة، 

ف(، فيخسر اليميف اإلسرائيمي ويتزعـ تيار الوسط، عمى اتخاذ قرار بتقسيـ الببلد بيف الشعبيف )حؿ الدولتي
ويعّرؼ نفسو مف جديد زعيمًا صنع التاريخ بالمعنى اإليجابي لمكممة، أو أف يرفض ذلؾ فيفتضح أمره. لكف 

 ."في كؿ األحواؿ لف يتمكف مف مواصمة الرقص في كؿ األعراس
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الخط األسود الذي يمي الخطوط "إيراف وتابع أف العاـ الجديد سيشيد حسـ الممؼ اإليراني، إذ ستجتاز 
الحمر، ولف يستطيع ال الغرب وال إسرائيؿ لجميا... في العاـ الجديد، سيمتقي نتنياىو مع ميّمة حياتو 
)الممؼ اإليراني( وجيًا لوجو، وال أحد يعرؼ كيؼ سيسمؾ، وربما ىو ال يعرؼ... كؿ ىذا في وقت تتمزؽ 

. "نوب ويذوب الشرؽ األوسط أماـ أعيننا، وكؿ شيء سيكوف جديداً سورية مف الشماؿ وتنقمب مصر مف الج
صحيح أف إسرائيؿ أقوى مف أي وقت مضى، لكف العالـ مجنوف والواقع فقد صوابو، "وختـ بنبرة تحذيرية: 

وأماـ كؿ ىذه الفوضى يقؼ شخص واحد عمى الجسر، وىو الذي سيقرر كيؼ سنبحر في ىذه العاصفة، 
يف، حتى أولئؾ الذيف يكرىوف نتنياىو، أف يتمنوا لو النجاح، إذ ال مفر سوى التضرع بأف ولذا عمى اإلسرائيمي

 ."يتصرؼ بحكمة في العاـ الجديد

 6/9/1023، الحياة، لندن

 
 استبعاد اإلسالميين ودعم العممانيينو : انقالب مصر يحتاج لخطة مارشال إسرائيميةدراسة  28

ت حديثًا إف أحد أىـ متطمبات إعادة بناء الحمبة السياسية في قالت دراسة إسرائيمية صدر : صالح النعامي
مصر خبلؿ مرحمة ما بعد االنقبلب عمى الرئيس محمد مرسي تتمثؿ في صياغة دستور جديد يضمف 
استبعاد األحزاب والحركات اإلسبلمية مف المشاركة في الحكـ، والعمؿ عمى إنجاح القوى العممانية في 

 صياغة الدستور.
إلى أف نجاح االنقبلب في إرساء دعائـ عممية سياسية مناسبة سيتحقؽ بعد نجاح وزير الدفاع وأشارت 

الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي في تحييد جماعة اإلخواف المسمميف، وحسـ المواجية ضدىا بحيث يجبرىا 
سني" المكانة عمى وقؼ المظاىرات ضده، ونجاح القوى العممانية في صياغة دستور ال يمنح "اإلسبلـ ال

 المرموقة التي تصر الجماعات اإلسبلمية عمييا.
وشددت الدراسة التي أعدىا السفير اإلسرائيمي األسبؽ بالقاىرة تسفي مزاؿ، وجاءت تحت عنواف "مطموب 
خطة مارشاؿ لمصر" عمى أف أحد أىـ معايير نجاح اإلجراءات التي أقدـ عمييا السيسي ىو إتاحة المجاؿ 

% مف أصوات الناخبيف عمى 20ألحزاب العممانية وتقوية شعبيتيا، بحيث تحصؿ عمى لتعزيز حضور ا
األقؿ في أية انتخابات برلمانية قادمة، وذلؾ لتمكينيا مف تشكيؿ حكومة مستقرة، عبلوة عمى ترشيح 

 شخصية ذات قبوؿ جماىيري لمنصب الرئاسة.
ار مع جماعة اإلخواف المسمميف إال أف كؿ ونوىت إلى أنو عمى الرغـ مف الدعوات التي تطمؽ إلجراء حو 

الدالئؿ تؤكد أف السيسي عاـز عمى استبعاد الجماعة مف المشاركة في العمؿ السياسي، غير أنيا أكدت أنو 
رغـ الضربات التي تعرضت ليا الجماعة فإف إمكانية نجاح تحالؼ عمماني في حصد أصوات المصرييف 

 الزالت بعيدة في الوقت الحالي.
جبية اإلنقاذ التي طالما عارضت مرسي وجماعة اإلخواف المسمميف في العاـ الذي قضوه في السمطة  وحوؿ

عبر االنتخابات التشريعية والرئاسية، أوضحت الدراسة أف الجبية تمر بحالة تفكؾ، وشددت عمى أف 
دية عاجمة تسيـ في مساعدة السيسي ومد يد العوف لمقوى العممانية يتطمب مف العالـ تقديـ مساعدات اقتصا

 إخراج االقتصاد المصري مف األزمة الخانقة التي عمؽ فييا.
وحذر تسفي مزاؿ، في الدراسة، مف أف التحديات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تواجييا مصر 

ر التي وعدت مميار دوال 21 حاليًا تسيـ فقط في إطالة أمد انعداـ االستقرار السياسي، مشيرة إلى أف مبم  الػ
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كؿ مف السعودية والكويت واإلمارات والبحريف بتقديمو لمصر بعد االنقبلب لف يكوف كافيًا مف أجؿ تحقيؽ 
 نمو اقتصادي يتبعو استقرار سياسي.

كما نصحت الدراسة التي صدرت عف "مركز القدس لدراسات المجتمع والدولة" سمطات االنقبلب في مصر 
ة رئيسة لضماف تحقيؽ نمو اقتصادي، وعمى رأسيا إلغاء الدعـ الحكومي بإدخاؿ عدة إصبلحات اقتصادي

 لمسمع األساسية وتبني سياسة خصخصة ناجعة، سيما فيما يتعمؽ بصناعة النسيج.
 3/9/1023الجزيرة.نت، 

 
 تقدير صييوني يزعم أن حماس تحاول تنفيذ عمميات عسكرية لمخروج من أزمتيا 29

رؤوبيف باركو، أستاذ العموـ السياسية في الجامعة العبرية،  زعـ د. جمة خاصة:، تر العاشرة اإلسرائيمية القناة
 ةأّف حركة حماس تعيش في أزمة إقميمية، حيث انشغمت حميفتيا تركيا بالممؼ السوري، وأغمقت إيراف وسوري

ي غزة، و"حزب اهلل" أبوابيا في وجييا، فيما تفكر السمطة الفمسطينية بوقؼ تحويؿ الرواتب لمموظفيف ف
وتزامف ذلؾ مع عداء مصر لمعمميات الموجية ضد "إسرائيؿ" مف سيناء، فقامت بتدمير البيوت الحدودية، 
وأغمقت أكثر األنفاؽ التي تمدىا بالسبلح والماؿ والوقود والغذاء، وأغمقت معبر رفح، ُمعتبرًا أّف حركة 

يدىا ىي صواريخ القّساـ والعمميات  حماس باتت ُتحشر في الزاوية، والورقة التقميدية التي بقيت في
المسمحة، وىي تحاوؿ اآلف رغـ وضعيا الصعب أف ُتعيد بناء مكانتيا وتشيد عمى وجودىا، عبر تنفيذ 

 العمميات.
مف جية أخرى، أّكد "باركو" عمى أىمية الجدار الفاصؿ مع الضفة الغربية في إحباط العمميات الفدائية، 

أحد المجمعات التجارية بالقدس، والتي أفشميا جياز الشاباؾ، الفتًا إلى أّف كتمؾ العممية لحركة حماس في 
الجدار األمني في الضفة الغربية يجعؿ األمور صعبة عمى مخططي العمميات، وُيشغميـ بالحياة اليومية، 

الجيش ألّنيـ يتحركوف نتاج مسار الحركة الذي يمميو في المحاور الطولّية لمضفة الغربية، ولذلؾ ُيقيـ 
 حواجز في الشوارع لمكشؼ عنيـ وشحناتيـ الناسفة.

 5/6/1023، 1900، العدد مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية ،معموماتيالتقرير ال
 

 بركة يستنكر تدريبات عسكرية إسرائيمية في الطيبةمحمد  10

فمسطيف المحتمة وعضو البرلماف في  "الجبية الديمقراطية لمسبلـ والمساواة"رئيس  أعمف محمد بركة، :راـ اهلل
أنو بعث أمس برسالة إلى رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو ووزير الدفاع  "،الكنيست"اإلسرائيمي 

اإلسرائيمي موشيو يعالوف، يستنكر فييا بشدة إجراء الجيش اإلسرائيمي تدريبات عسكرية داخؿ مدينة الطيبة 
 "إسرائيؿ"ستخداـ البمدات العربية كأماكف تدريبات استعدادًا لحروب شمالي فمسطيف، وحذر مف أف يتـ ا

 المقبمة.
إف أىالي الطيبة فوجئوا بإجراء التدريبات في أحيائيـ وبيف بيوتيـ، وبياف " :وقاؿ بركة، في تصريح صحفي

ريبات . وأكد، أف إجراء التد"الجيش اإلسرائيمي المسبؽ، لـ يخفؼ مف حالة الخوؼ التي انتشرت بينيـ
العسكرية في التجمعات السكانية عامة، والعربية خاصة يثير القمؽ مف شكؿ حروب إسرائيؿ المستقبمية. 
ودعا نتنياىو ويعالوف إلى وقؼ أي نوع مف ىذه التدريبات الخطيرة، التي قد تترؾ مخمفات ذخيرة تشكؿ 

نياء حالة التوتر، خطرًا عمى األىالي، مشددا عمى أف واجب الحكومة أف تفكر في اتجاىات  حؿ الصراع وا 
 وليس في أشكاؿ التصعيد والتدمير.
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وقاؿ رئيس المجنة الشعبية في الطيبة زىير الطيبي إف التدريبات التي شيدتيا المدينة مستيجنة ومستغربة، 
نحف نرفض قياـ الجيش اإلسرائيمي بتدريبات عسكرية في أي منطقة ونرى أف ىذا العمؿ غير "وأضاؼ 
 . "و مستيجف وييدد سبلمة المواطنيفمسؤوؿ وى

 6/9/1023، االتحاد، أبو ظبي

  
 بمصنع إسرائيمي غرب طولكرم ضخمحريق  12

 شب حريؽ ضخـ في مصنع إسرائيمي غرب طولكـر منتصؼ ليمة الجمعة بحسب ما أفاد مراسؿ :طولكـر
ات، فيما انقطع القدس. وغطت سماء طولكـر سحابة كبيرة مف دخاف الحريؽ في مصنع الكيماوي صحيفة

سرائيمية. وسمع دوي انفجار قوي في المصنع اإلخطوط الالتيار الكيربائي عف نصؼ طولكـر التي تغذييا 
اإلسرائيمية وصمت المكاف،  واإلطفاء اإلسعاؼأثناء اندالع النيراف فيو. وقاؿ مراسمنا إف عشرات سيارات 

 .واإلسعاؼي فيما طمب اإلسرائيميوف مساعدة الدفاع المدني الفمسطين
 6/9/1023، القدس، القدس

 
 معرضة إلمكانية فقدان روحيا "إسرائيل"إسرائيمي:  اجتماععالم  11

والصادر عف  "،العالـ "أوضاعيورد الكتاب المترجـ عف الفرنسية والذي حمؿ عنواف  :اهلل محمود يوسؼ عبد
اري يزبؾ، عبارة لعالـ اجتماع ، ترجمة أ. جورجيت فرشخ فرنجية وأ. م1009مؤسسة الفكر العربي، بيروت 
، وقد جاء "Politicide" "المجزرة السياسية"ذكرىا في كتاب لو بعنواف  1007إسرائيمي بارز ُفقد في العاـ 

يكمف التناقض في الصييونية منذ األزؿ في توسع أراضي الدولة العبرية بالتزامف مع ارتفاع عدد "فييا: 
غرافيا الفرنسي يوسؼ كرباج، فإف و وبحسب عالـ الديم ."ؤوليتياالمواطنيف األصمييف الواقعيف تحت مس

في فمسطيف. وفي عبارتو السابقة  1023و 1007الفمسطينييف سيشكموف األكثرية مجددًا بيف العاميف 
.. فإسرائيؿ معرضة إف لـ يكف لخطر الزواؿ، فئلمكانية "يخمص عالـ االجتماع اإلسرائيمي إلى القوؿ: 

أي حّؽ  "تختار الديمقراطية"ىذا المصير يقترح عمييا ىذا العالـ أف  "إسرائيؿ"تى تتجنب وح ."فقداف روحيا
التصويت لممواطنيف كافة، بما في ذلؾ الفمسطينييف. وفي مثؿ ىذه الحالة لف تعود دولة ييودية. بغير ذلؾ 

 ."دولة ديمقراطية"ال تستطيع أف تكوف 
منذ أف أقامت دولتيا عمى  "الروح"قد فقدت  "إسرائيؿ"رلين  إف باروش كيم يعالـ االجتماع اإلسرائيم وأضاؼ

يتداعى كياف  "روح". ببل "العنصرية"ىنا تعني القيـ اإلنسانية التي دونيا ُتستحضُر  "والروح"أرض اآلخريف! 
 غيرىا مف الدوؿ التي تجبرت في األرض. ىكما طو  "الزمف"يطوييا  "الدولة"

وىو صحافي فرنسي مختص بالشرؽ األدنى ومحرر في صحيفة  ،و الكتابضم ،وفي مقاؿ ِلدومينيؾ فيداؿ
لـ يبُد احتماؿ إقامة دولة فمسطينية مستبعدًا يومًا كما ىو عميو "(: 312لوموند ديبموماتيؾ، يقوؿ )ص 

باالستمرار في احتبلؿ الضفة الغربية، بؿ تحرص عمى زيادة المستعمرات، فقد  "إسرائيؿ"، فبل تكتفي "اآلف
 (."القدس الشرقية"عدد المستوطنيف نصؼ مميوف )بما في ذلؾ في  بم 

زء مف الشعب جالتي ىي  ،فتح بمشاركة حركة حماسحركة التفاوض مع  "إسرائيؿ"ينتقد ىذا الكاتب رفض 
الفمسطيني، ومف ثـ زعميا أنيا ال تجد شريكًا فمسطينيًا حقيقيًا تفاوضو! وعميو فإف مف حؽ فتح وحماس أف 

. إف فرض األمر الواقع عمى شعب احُتمت أرضو "إنو ليس لدييما أي شريؾ إسرائيمي"المقابؿ  تقوال في
 بالقوة ال يمكف أف يقبمو أي قانوف دولي.

 6/9/1023، الرأي، عم ان
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 من الذىب ميربة من األردن بسيارة دبموماسية كيموغراماً  251ضبط تالجمارك اإلسرائيمية  13

ؾ اإلسرائيمية أنيا ضبطت، الثبلثاء الماضي، سيارة عمى معبر الشيخ أعمنت مصمحة الجمار  :الناصرة
حسيف )المنبي( قادمة مف األردف وتحمؿ لوحات تسجيؿ دبموماسية تابعة لمقنصمية الفرنسية في القدس 

 251وأضافت أنيا ضبطت سبائؾ ذىبية وسبلسؿ بوزف  المحتمة، حاولت تيريب كبيرة مف الذىب.
جياز ىاتؼ  799مف التب  و كيمو غراماً  500مميوف دوالر و 2.9واالت بنكية بقيمة ، إضافة لحكيموغراماً 

 ذكي.
وأصر سائقيا عمى عدـ السماح بتفتيش السيارة طالًبا العودة إلى األردف، بسبب كونو يعمؿ لصالح القنصمية 

 الفرنسية ويحظى بالحصانة الدبموماسية.
 5/9/1023قدس برس، 

 
 الل حقق معي بالتفصيل حول "دعمي لمشرعية في مصر"رائد صالح: االحت الشيخ 14

كشػػػؼ الشػػػيخ رائػػػد صػػػبلح رئػػػيس الحركػػػة اإلسػػػبلمية بالػػػداخؿ الفمسػػػطيني مفاجػػػأة فػػػي  محمػػػد عبػػػد الشػػػافي:
ػػا ومطػػواًل جػػرى فيػػو  التحقيقػػات التػػي جػػرت معػػو مػػف قبػػؿ سػػمطات االحػػتبلؿ الصػػييوني مؤكػػًدا أف محػػوًرا ىام 

 شيخ لمشرعية في مصر ووقوفو ضد االنقبلب العسكري.الحديث واألسئمة عف مساندة ال
وقاؿ الشيخ في مداخمة مع فضائية القدس عقب إفراج قوات االحتبلؿ الصػييوني عنػو بعػد اعتقالػو لمػدة يػـو 
وقػػرار إبعػػاده عػػف مدينػػة القػػدس أف تحقيقًػػا جػػرى معػػو لمػػدة ثػػبلث سػػاعات تنػػاوؿ موضػػوع القػػدس والمسػػجد 

 ف االنتصار لمشرعية المصرية.األقصى، باإلضافة لموقفو م
وأكػػد أف محػػاور التحقيػػؽ كانػػت متداخمػػة، وكػػاف ىنػػاؾ سػػؤاؿ واضػػح وصػػريح مػػاذا تقصػػدوف بمصػػطمح الربيػػع 

 وبورما في خطاب واحد؟. ةالعربي؟، ولماذا جمعتـ بيف شيدائكـ وشيداء مصر وسوري
إلسػػبلمية وبػاألخص مػوقفي مػػف حػوؿ تػػداخؿ القضػايا العربيػة وا األسػئمةوأشػار إلػى أنػو كػػاف ىنػاؾ سػيؿ مػػف 

 30دعـ الشرعية المصرية، موضًحا أنو بعد ذلؾ حكمت المحكمة الصييونية بإلزامو اف يكوف بعيػًدا لمسػافة 
ألػؼ شػيكؿ مػف  50كيمو متًرا عػف المسػجد األقصػى وأال يقتػرب مػف ىػذه المسػاحة وحػاولوا إلزامػو بػدفع مبمػ  

 العممة الصييونية.
عة مػف داخػؿ سػجوف االحػتبلؿ قػاؿ عنػدما خرجػت مػف مخفػر الشػرطة أخبػرت أنػو ال وحوؿ تمويحو بإشارة راب

يجوز لؾ الكبلـ فقمت في نفسي سأعبر بأقوى تعبير تفيمو كؿ قوى األرض اآلف، ورفعت يدي بشعار رابعة 
ىػػذا الشػػعار الػػذي بػػات شػػعار كػػؿ إنسػػاف حػػر فػػي العػػالـ شػػعار الصػػمود فػػي وجػػو الظمػػـ والثبػػات عمػػى الحػػؽ 

والتفػػاؤؿ بشػػرعية وجودنػػا فػػي أرضػػنا ويعنػػي زواؿ االحػػتبلؿ الصػػييوني وزواؿ ىػػؤالء االنقبلبيػػيف فػػي  واألمػػؿ
 مصر.

6/9/1023إخوان أون الين،   
 

 عادوا إلييا ين في لبنانسوريالنصف الالجئين الفمسطينيين  :ااألونرو  15
والقرى السورية، أوضػحت  في الوقت الذي تتضاعؼ فيو أعداد النازحيف السورييف مف المدف: مادونا سمعاف

)األونػػروا( فػػي لبنػػاف  ف ديسػػمور أف أعػػداد « وكالػػة غػػوث وتشػػغيؿ البلجئػػيف الفمسػػطينييف»المػػديرة العامػػة لػػػ
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ألػػؼ  25النػػازحيف الفمسػػطينييف مػػف سػػورية قػػد انخفضػػت إلػػى النصػػؼ، ومػػا عػػاد يمكػػث فػػي لبنػػاف إال نحػػو 
 ألفًا. 93دىـ إلى نحو الجئ فمسطيني نازح مف األراضي السورية بعدما وصؿ عد

مميػوف دوالر مػف الجيػات المانحػة لتمبيػة حاجػات النػازحيف فػي الفتػرة  65طالبت الوكالة في ندائيا األخير بػػو 
 23فػػي المئػػة منػػو، أي نحػػو  66الممتػػدة بػػيف كػػانوف الثػػاني الماضػػي وكػػانوف األوؿ المقبػػؿ. حصػػمت عمػػى 

ـّ صػػرؼ معظميػػا فػػي اإليػػواء والغػػذاء. وتوضػػح ديسػػمور أف جميػػع مؤسسػػات وىيئػػات األمػػـ  مميػػوف دوالر تػػ
المتحدة تعاني مف النقص الحاد في التمويؿ. ومع ذلؾ تعد بدفعة نقدية إلى النازحيف الفمسطينييف مف سورية 

 خبلؿ أيموؿ الحالي.
عمى صعيد  خر، أكدت ديسمور خبلؿ المؤتمر الصحافي الػذي عقدتػو أمػس فػي مقػّر الوكالػة أف التقػديمات 

ة لمنازحيف مػف نيػر البػارد سػتتأثر بضػعؼ التمويػؿ، وبالتػالي فػإف التغطيػة الصػحية ليػؤالء سػتنخفض الصحيّ 
عػػف المئػػة فػػي المئػػة لتنطبػػؽ عمػػييـ شػػروط التقػػديمات الصػػحّية التػػي تقػػدميا لبلجئػػيف الفمسػػطينييف إلػػى لبنػػاف 

 أوضحت. ، كما«فيناؾ حاالت صحّية معينة لف تعود الوكالة قادرة عمى تغطيتيا»عمومًا 
ـّ التأكػد مػف أف بعػض العػائبلت 3000عائمة بػدؿ  1000وستقّدـ بدالت اإليواء عمى نحو  ، خصوصػًا أنػو تػ

 تحصؿ عمى بدؿ إيجار وىي غير مستأجرة أو ليست مف سكاف المخيـ القديـ.
. 1025وعػدت ديسػػمور فػػي المقابػػؿ بػػأف يعػود نصػػؼ سػػكاف المخػػيـ القػػديـ إلػى مخػػيميـ الجديػػد خػػبلؿ العػػاـ 

مميػوف  250عائمػة عػادت إلػى المخػيـ وأف المطمػوب إلعػادة بنػاء المخػيـ يقػّدر بنحػو  5500وأشارت الى أف 
مبليػيف،  6مميػوف دوالر لػـ تحصػؿ منيػا إال عمػى  25دوالر. وقد طالبت الوكالػة خػبلؿ نػدائيا األخيػر بنحػو 

التقديمات في نير البػارد  لذلؾ انخفضت»ما اضطرىا إلى االعتماد عمى تمويؿ خاص مف مكتبيا الرئيسي، 
 «.لكنيا لـ تم 

6/9/1023السفير، بيروت،   
 

 ": تصريحات عباس حول عدم اعتقاده بعودتنا تحتاج إلى توضيح وتفسيرالميدمبعدو " 16
تركت أقواؿ رئػيس السػمطة الفمسػطينية محمػود عبػاس، خػبلؿ كممتػو فػي اجتمػاع المجمػس : محمد عيد - غزة

الماضػػػي، جػػػداًل واسػػػًعا، وصػػػدمة نفسػػػية لػػػدى المقػػػاوميف، واألسػػػرى المحػػػرريف الثػػػوري لحركػػػة "فػػػتح"، األحػػػد 
 المبعديف مف مناطؽ سكناىـ إلى قطاع غزة ودوؿ أوروبية.

ووصؼ عباس في كممتو، صفقتي إبعاد "كنيسة الميػد"، وصػفقة "شػاليط" بػػ"المعيبتيف"، مشػيًرا بقولػو"ال أعتقػد 
ثار غضًبا واسػًعا فػي صػفوؼ المبعػديف عامػة، وال سػيما أف تمػؾ أف ىؤالء المبعديف سيعودوف"، األمر الذي أ

 التصريحات جاءت مف أعمى مسئوؿ فمسطيني.
عبر الناطؽ باسـ مبعدي كنيسة الميد بغػزة فيمػي كنعػاف، عػف قمقػو وغضػبو مػف تصػريحات رئػيس السػمطة و 

 محمود عباس، مطالًبا إياه بتوضيحيا وتفسيرىا لممبعديف.
لػ"فمسطيف"، عف صػدمة المبعػديف بتصػريحات عبػاس "المفاجئػة"، والتػي جػاءت بعػد  وأعرب كنعاف في حديثو

دراجيا لمبحث خبلؿ المفاوضات الجارية مع )إسرائيؿ(.  وعودات شتى بحؿ قضيتيـ، وا 
وقاؿ: "لقد جمسنا مع الرئيس عباس سابًقا مػرات عديػدة بغػزة، ووعػدنا بػالعودة مػرات عديػدة أيًضػا"، الفتًػا إلػى 

يـ تتفػػاقـ نتيجػة إىمػػاؿ السػمطة لقضػػيتيـ، وعػدـ مػػنح ذوييػـ تصػػاريح خاصػة لزيػػارتيـ داخػؿ قطػػاع أف معانػات
 غزة.
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مف ناحيتو قاؿ الناطؽ باسـ مبعدي صفقة "وفاء األحرار" بغزة مازف فقياء، إف تصػريحات عبػاس فييػا دليػؿ 
العػػػودة لبلجئػػػيف عمػػػى إغفالػػػو لقضػػػية األسػػػرى، ومعانػػػاتيـ، معرًبػػػا عػػػف خشػػػيتو مػػػف تنػػػازؿ عبػػػاس عػػػف حػػػؽ 

 الفمسطينييف عامة، وليس المبعديف خاصة.
6/9/1023، فمسطين أون الين  

 
 سعى لتقزيميا بدوافع سياسية" بفمسطين.. االحتالل يآرسوففي منطقة " أثريةمكتشفات  17

اكتشػػؼ بػػاحثوف مػػف جامعػػة تػػؿ أبيػػب  ثػػارا عمرانيػػة وكنػػوزا نػػادرة فػػي منطقػػة  رسػػوؼ : وديػػع عػػواودة - حيفػػا
 خية داخؿ الخط األخضر تعود لفترات الحكـ البيزنطي واإلسبلمي.التاري

تػػدعى إجميػػؿ، مػػف أىػػـ مػػدف فمسػػطيف منػػذ  28وتعتبػػر  رسػػوؼ، المجػػاورة لقريػػة فمسػػطينية ميجػػورة منػػذ نكبػػة 
 بنيت عمى يد الفينيقييف في القرف الرابع قبؿ الميبلد وكانت تتبع إداريا لصيدا.

أبيػػب فػػي  رسػػوؼ عمػػى منشػػات إلعػػداد المحاصػػيؿ الزراعيػػة ومعاصػػر وعثػػر عممػػاء اآلثػػار مػػف جامعػػة تػػؿ 
 وأدوات منزلية مف القرف الخامس حتى السابع الميبلدي.

متػرا وفييػا أدوات فخاريػة  30كما تػـ اكتشػاؼ  بػار اسػتخدمت لمقمامػة مػف الفتػرة البيزنطيػة يبمػ  قطػر أكبرىػا 
 وزجاجية وعظاـ حيوانية.
ليػػػد أطػػػرش إلػػػى أف  رسػػػوؼ تسػػػمية فينيقيػػػة عرفػػػت أيضػػػا بػػػػ"أبولونيا" )تسػػػمية و  د.وينػػػّوه الباحػػػث فػػػي اآلثػػػار 

إغريقيػػة( وبػػػ"سوزوسا" )تسػػمية بيزنطيػػة(أ ويوضػػح أطػػرش لمجزيػػرة نػػت أف  رسػػوؼ واحػػدة مػػف أعػػرؽ المػػدف 
 األثرية في الببلد وقد توسطت مدينتي يافا وقيسارية وىي مف أبرز أجناد فمسطيف.

فمسػػػطيني جميػػػؿ عرفػػػات لمجزيػػػرة نػػػت أف الموقػػػع غنػػػي باثػػػار إسػػػبلمية لكػػػف ويوضػػػح الباحػػػث فػػػي التػػػاريخ ال
براز سواىا بدوافع سياسية.  السمطات اإلسرائيمية تسعى دائما لتقزيميا وا 

وأشار لوجود مسجد سيدنا عمي في جنوب  رسوؼ والذي يعتبر مف أجمؿ مساجد فمسطيف التاريخية لكنػو ال 
 ت اإلسرائيمية العتبارات سياسية.يحظى باىتماـ في المنشورات والدراسا

يونتػػاف مزراحػػي الػػذي يشػػير إلػػى أف إسػػرائيؿ قمبػػت  د.وىػػذا مػػا يؤكػػده أيضػػا الباحػػث اإلسػػرائيمي فػػي اآلثػػار 
المفيػػػـو الطبيعػػػي لعمػػػـ اآلثػػػار المتػػػوخى منػػػو الكشػػػؼ عػػػف حضػػػارات الشػػػعوب وتعزيػػػز فكػػػرة تعػػػدد الثقافػػػات 

 والتعاوف اإلنساني.
ت أف السػػمطات اإلسػػرائيمية توظػػؼ عمػػـ اآلثػػار لخدمػػة مرامييػػا السياسػػية فتبػػرز ويوضػػح مزراحػػي لمجزيػػرة نػػ

سبلمية كما تبرز أخرى أجنبية وييودية، ويتابع "وعػادة مػا يسػتخدـ التنقيػب األثػري وسػيمة  موجودات عربية وا 
 لصناعة األساطير اليادفة لبناء ىوية ييودية لمببلد".

1/9/1023الجزيرة نت الدوحة،   
 

 جنوب غرب جنين قرى معزولة ثالثآالف نسمة في  عشرة" يأسر" االحتالل 18
محمػػػد بػػػبلص: حولػػػت سػػػمطات االحػػػتبلؿ، أمػػػس، ثبلثػػػة تجمعػػػات سػػػكانية معزولػػػة بسػػػياج الفصػػػؿ  -جنػػػيف 

العنصػػػري جنػػػوب غػػػرب جنػػػيف، إلػػػى أشػػػبو مػػػا يكػػػوف بالسػػػجف، بإغبلقيػػػا معبػػػر برطعػػػة الشػػػرقية المقػػػاـ عمػػػى 
 ات الميؿ لغاية األحد المقبؿ، وذلؾ بذريعة حموؿ رأس السنة العبرية.المقطع الرئيس لمسياج، خبلؿ ساع

وأصبح نحو عشرة  الؼ نسمة يقطنوف في قرى برطعة الشرقية، وأـ الريحاف وظير المالح المعزولة بالسياج 
الفاصؿ، يعيشوف حالة مػف االعتقػاؿ الميمػي داخػؿ ىػذه القػرى، تبػدأ مػف السادسػة مسػاء وتنتيػي عنػد السػابعة 
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ف صباح اليوـ التالي، لمدة أربعة أياـ، وتمنعيـ سمطات االحػتبلؿ خػبلؿ ىػذه الفتػرة مػف مغػادرة قػراىـ التػي م
 حوليا االحتبلؿ إلى سجوف مغمقة.

وقاؿ عضو مجمس قروي برطعة الشرقية، توفيؽ قبيا، إف إدارة المعبر أغمقػت البوابػة الحديديػة المقامػة عميػو 
ة مسػػاء ولغايػػة السػػابعة مػػف صػػبيحة اليػػوـ التػػالي، وىػػو نظػػاـ بػػدأ العمػػؿ بػػو لمػػدة أربعػػة أيػػاـ بػػدء مػػف السادسػػ

 لغاية األحد المقبؿ، بذريعة حموؿ رأس السنة العبرية.
6/9/1023األيام، رام اهلل،   

 
 عيد فندقا إلى مالكو الفمسطينيين بعد رحمة شاقة مع القضاءي اإلسرائيميالقضاء  19

ا الفندؽ صراعا أماـ القضاء اإلسرائيمي عمػى مػدى عشػر سػنوات خاض مبلؾ ىذ :رويترز –القدس المحتمة 
 .يقع الفندؽ عمى مشارؼ مدينة القدسو  الستعادة العقار بعد مصادرتو.

ليكػوف سػكنا ثػـ حولتػو إلػى فنػدؽ عػاـ  2952وذكر عمي عياد أحد مبلؾ الفندؽ أف عائمتػو بنػت العقػار عػاـ 
 وسكنت في عقار  خر في نفس قطعة األرض. 2962

وصػادرت إسػرائيؿ بموجػب  بموجػب قػانوف أمػبلؾ الغػائبيف. 1003لكف إسرائيؿ صػادرت أرض الفنػدؽ عػاـ  
إلػػى بػػبلد  ولجئػػواوبعػػده  2928ذلػػؾ القػػانوف ممتمكػػات الفمسػػطينييف الػػذيف طػػردوا مػػف ديػػارىـ وأراضػػييـ عػػاـ 

 .تعتبرىا إسرائيؿ عدوا وىي مصر واألردف وسوريا ولبناف والعراؽ واليمف والسعودية
 وبػدأتأعمنت مصادرة الفندؽ بموجب القػانوف.  1001عندما شرعت إسرائيؿ في بناء جدارىا العنصري عاـ 

إلػى أف وصػمت قضػية الفنػدؽ إلػى  اإلسػرائيميةأسرة عياد وأسر أخرى في المنطقة نزاعا قضائيا مع السمطات 
 المحكمة العميا اإلسرائيمية.

دؽ  مػػػاؿ الكثيػػػر مػػػف الفمسػػػطينييف فػػػي إمكػػػاف وقػػػؼ التوغػػػؿ وأحيػػػت النتيجػػػة التػػػي وصػػػمت إلييػػػا قضػػػية الفنػػػ
 اإلسرائيمي التدريجي في أراضي الضفة الغربية مف خبلؿ القضاء اإلسرائيمي.

6/9/1023الرأي، عمان،   
 

 مستوطنون يرقصون في القدس عمى وقع آيات القرآن 30
بيف مسػتوطنيف وأىػالي بحػي  قاؿ مركز حقوقي فمسطيني بمدينة القدس، إف "اشتباكات اندلعت: )األناضوؿ(

، عقب قياـ جماعات مف المستوطنيف بالرقص في أحد مناطؽ الحي عمى  سمواف )جنوب القدس( مساء اليـو
 وقع ترتيؿ القر ف الكريـ".

وأضػػػػػاؼ مركػػػػػز "وادي حمػػػػػوة" أف "سػػػػػموؾ المسػػػػػتوطنيف تسػػػػػبب فػػػػػي ردة فعػػػػػؿ مػػػػػف األىػػػػػالي فاشػػػػػتبكوا مػػػػػع 
 بيعة االشتباكات وما إذا كانت قد أسفرت عف سقوط ضحايا.المستوطنيف"، دوف أف يوضح المركز ط

وفػػي السػػػياؽ ذاتػػػو، قػػػاؿ شػػػيود عيػػػاف مػػػف بمػػػدة سػػػمواف إف "قػػػوات الشػػػرطة اإلسػػػرائيمية اقتحمػػػت البمػػػدة لتػػػأميف 
 جماعات المستوطنيف الذيف يقوموف باحتفاالت ليمية بمناسبة رأس السنة العبرية في محيط البمدة".
5/9/1023السبيل، عمان،   

 
 "الييكل"األقصى بمباس  المسجد يقتحمونحاخامات  32

مسػػػتوطنًا، صػػباح أمػػػس، المسػػػجد األقصػػى المبػػػارؾ، عبػػػر بػػاب المغاربػػػة، وسػػػط حراسػػػة  21القػػدس: اقػػػتحـ 
 مشددة مف شرطة االحتبلؿة لمناسبة رأس السنة العبرية.
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ارتدوا  حاخاماتمف بينيـ  وأشار شيود عياف إلى أف المتطرفيف اقتحموا المسجد عمى شكؿ مجموعات وكاف
.  الزي الديني الييودي الخاص بالييكؿ المزعـو

في المقابؿ تمكف المئات مف المقدسػييف ومػف داخػؿ الخػط األخضػر مػف الوصػوؿ إلػى المسػجد األقصػى منػذ 
 ساعات الصباح لصد أي محاولة مف قبؿ الجماعات الييودية ألداء طقوس دينية ييودية في المسجد.

6/9/1023اهلل، األيام، رام   
 

 وتأدية عبادات الييكل بداخمو المسجد األقصى المسيحية تحذر من اقتحام اإلسالميةالييئة  31
الخمػػيس اقتحػػاـ مجموعػػة مػػف  أمػػسالمسػػيحية لنصػػرة القػػدس والمقدسػػات  اإلسػػبلميةاعتبػػرت الييئػػة  :القػػدس

تنظػػػيـ حصػػػة تدريبيػػػة عمػػػى الخػػػاص بالييكػػػؿ و  بػػػالزىالمبػػػارؾ  األقصػػػىالحاخامػػػات الييػػػود لباحػػػات المسػػػجد 
ورفقػػة عشػػرات مػػف المسػػتوطنيف المتطػػرفيف،  اإلسػػرائيميعبػػادات الييكػػؿ بحمايػػة معػػززة مػػف شػػرطة االحػػتبلؿ 

 المسجد المبارؾ. أنقاضلقياـ الييكؿ المزعـو عمى  إسرائيؿسابقة خطيرة مف نوعيا تميد بو 
خطير لحاخامات الييود بػزي الييكػؿ وتأديػة حنا عيسى مف االقتحاـ ال د.العاـ لمييئة  األميفمف جيتو حذر 

 أفىػذا االقتحػاـ النػوعي يحمػؿ فػي طياتػو رسػالة خطيػرة فحواىػا  أف إلػىحصػة تدريبيػة عمػى عباداتػو، مشػيرًا 
الييػػود بػػاتوا اقػػرب ممػػا  أفالمبػػارؾ لمييػػود وحػػدىـ ومركػػز ليػػيكميـ المزعػػوـ، رسػػالة مفادىػػا  األقصػػىالمسػػجد 

ة بتيويػػد المسػػجد والسػػيطرة الكاممػػة عميػػو وتحويمػػو لكنػػيس ييػػودي بحػػت تفػػتح نتصػػور لبمػػوغ غػػايتيـ المنشػػود
 مانع. أوالييود والمتطرفيف دوف عائؽ  أماـبواباتو 

6/9/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 أن عمميا محصور في فمسطين نفي االجتماع مع "تمرد المصرية" وتؤكدت "الفمسطينية"تمرد  33
لحركة تمرد ضد حماس في غزة بيانػا يػـو الخمػيس، نفػت فيػو مػا  اإلعبلميمكتب أصدر ال: ىاني بدر الديف

كػة اجتماعػا مػع حركػة المصػرية ونقمتػو بعػض المواقػع الفمسػطينية حػوؿ عقػد الحر  اإلعػبلـبثتو بعػض وسػائؿ 
وأكدت حركة تمػرد فػي غػزة أف تواجػدىا وعمميػا محصػور داخػؿ قطػاع غػزة والضػفة الغربيػة  تمرد في مصر.

، "لمثػػػورة والتمػػػرد عمػػػى الظمػػػـ الواقػػػع عمػػػى شػػػعبنا مػػػف حكومػػػة حمػػػاس االنقبلبيػػػة ضػػػد شػػػعبنا وقيادتنػػػا"فقػػػط، 
وأوضػػحت حركػػة تمػػرد غػػزة أنػػو قػػد جػػرى تواصػػؿ مػػع مؤسسػػا حركػػة تمػػرد المصػػرية محمػػود بػػدر ومحمػػد عبػػد 

ربيػة لمتعػارؼ العزيز، ونفيا حدوث مثؿ ىػذا االجتمػاع، وأنيمػا التقيػا فقػط بوفػد مػف حركػة فػتح مػف الضػفة الغ
 والحديث حوؿ قضايا مشتركة.

النقػبلب اقالت حركة تمرد غزة "نتساءؿ كيػؼ سنسػافر ونعقػد اجتماعػات ونحػف محاصػريف فػي غػزة وحكومػة 
، في نفس الوقت نرفض استخداـ اسػمنا مػف قبػؿ أيػة األمنيةتمنعنا مف الحركة، وتمعف في استخداـ سطوتيا 

يؿ فمسػػػػطيني مػػػع احترامنػػػػا لمجميػػػػع ولكننػػػا نمثػػػػؿ ضػػػػمير الشػػػػباب جيػػػة، وقمنػػػػا مػػػػرارا نحػػػف ال نمثػػػػؿ أي فصػػػػ
 والشعب".

5/9/1023األىرام العربي،   
 

 "التحرر الفمسطيني أيقونة ..ليمى خالد"كتاب  34
المؤسسة العربية لمدراسات والنشر _ الذي صدر عف « أيقونة التحرر الفمسطيني ..ليمى خالد»في كتاب 

ارة إرفنج الصورة األيقونية لميمى خالد. مف خبلؿ سيرة ىذه الشخصية س الكاتبة تعريب عبمة عبود، تكتشؼ
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الجبية الشعبية »النسائية الفريدة، تعيدنا إرفنج إلى مسيرة النضاؿ الفمسطيني، وبداية خطؼ الطائرات مع 
، معتمدة بذلؾ عمى مقاببلت شخصية مع خالد ومع عدد مف أصدقائيا وبعض منتقدييا. «لتحرير فمسطيف

تبحث في أسباب تراجع دور اليسار الفمسطيني وظيور بعض حركات اإلسبلـ السياسي. وفيما كذلؾ 
اقتصرت الفصوؿ األخيرة مف المؤّلؼ عمى تحميؿ تجربة خالد في العمؿ الثوري مف خبلؿ الخطاب النسوي، 

 ض واألسود.يجمع الكتاب عددًا مف القصص والمواقؼ اإلنسانية في حياة خالد، إلى جانب صور ليا باألبي
 6/9/1023األخبار، بيروت، 

 
 رفح  فينداخل زراعات الزيتو حو ونمنزال  نفقا داخل  الكشف عن  :مصري مصدر 

داخؿ مدينة رفح المصرية لتحقيؽ  "منطقة  منة"تعتـز السمطات المصرية إقامة : جماؿ القصاص - القاىرة
في إطار العمؿ عمى تحقيؽ "صري مسؤوؿ، إنو أقصى درجات التأميف لمحدود الشرقية. وقاؿ مصدر م

المزيد مف التأميف لؤلراضي المصرية عمى الحدود الشرقية، فإف السمطات المصرية تفكر جديا في إقامة ىذه 
المنطقة بعمؽ واحد كيمومتر داخؿ الحدود المصرية كإجراء تأمينية مف شأنو تحقيؽ أقصى درجات التأميف 

 ."لؤلمف القومي لمببلد
ىذه المنطقة مف دوف زراعات وال مباف، ومف شأنيا أف تساعد عمى مساحة "اؼ المصدر المسؤوؿ أف وأض

، "متر أخرى لممزيد مف التأميف متر، و رؤية لعناصر التأميف مف القوات المصرية عمى مسافة 
تريف ونصؼ مشيرا إلى أف الجانب الفمسطيني في قطاع غزة يقيـ مثؿ ىذه المنطقة عمى مسافة كيموم

 الكيمومتر.
وأوضح المصدر، أف ذلؾ مف شأنو العمؿ عمى منع وجود أي فتحات لؤلنفاؽ خارج ىذه المنطقة، حفاظا 

 عمى السيادة المصرية وعدـ التعرض ألي انتياكات مستقبمية وتيديد األمف القومي المصري.
خاص النتياكات بالغة، وكشؼ المصدر المسؤوؿ عف تعرض الببلد ما قبؿ شير رمضاف الماضي بشكؿ 

وصمت إلى درجة دخوؿ عناصر مف قطاع غزة إلى األراضي المصرية ليبل وقضاء سيرات ليمية ثـ العودة 
صباحا. كما كشؼ عف تفكيؾ شبكة لؤلعماؿ المنافية لآلداب داخؿ األراضي المصرية مف خبلؿ ىذه 

 األنفاؽ. 
منزال بالقرب مف  نفقا داخؿ  شؼ عف وأشار المصدر إلى أنو تـ خبلؿ اليوميف الماضييف الك

نفؽ داخؿ زراعات الزيتوف الكثيفة،  الشريط الحدودي داخؿ مدينة رفح المصرية، كما تـ اكتشاؼ نحو 
 .يتـ استخداميا في التيريب واليجرة غير الشرعية والتسمؿ

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
  ر وغزة% من األنفاق بين مصصحيفة مصرية: تدمير  

% مف المصرية، أمس، عف مصدر عسكري القوؿ إنو تـ تدمير  "الجميورية"نقمت صحيفة : )د ب أ(
األنفاؽ وبيارات تيريب البتروؿ والسوالر الموجودة عمى الحدود بيف مصر وقطاع غزة. وقاؿ المصدر إنو 

، وذلؾ لمقضاء تماما عمى يجري اآلف تدمير األنفاؽ الموجودة داخؿ المنازؿ المتاخمة لمحدود مع غزة
 األنفاؽ التي مثمت تيديدًا لؤلمف القومي المصري.

 //الخميج، الشارقة، 
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 بالتنسيق مع اإلخوان محاولة اغتيال وزير الداخميةنفذتا  والقاعدةحماس   : "األىرام" 
الو بعبوة ناسفة أكد خبراء األمف أف عممية استيداؼ وزير الداخمية أمس ومحاولة اغتي: إسماعيؿ جمعة
لف تكوف األخيرة في ظؿ ما تشيده الببلد مف تيديدات متكررة مف  أنيامحذريف مف   ، كانت متوقعة

يونيو وما تبلىا مف رسـ خريطة    عقب نجاح ثورة اإلخوافالجماعات اإلرىابية بالتعاوف مع تنظيـ 
تورط تنظيـ القاعدة وحركة حماس في  االتياـ إلي أصابعوأشارت   ،لمطريؽ ارتضتيا جموع الشعب المصري

  . ىذه العممية
التحميبلت المبدئية لمحادث تشير إلي انو رد فعؿ نتيجة  أفمف جانبو أكد المواء خالد مطاوع الخبير األمني 

 أفمؤكدا  ،لمضربات األمنية الناجحة في مبلحقة عناصر وقيادات التنظيمات والجماعات اإلرىابية
مرتكبي تمؾ العممية تنظيمات ليا خبرة وباع طويؿ في استخداـ العبوات  أفتشير إلي المعمومات المبدئية 

الناسفة عف بعد في عممياتيا وبالتالي فإف االتيامات المبدئية تصب في جية تنظيـ حماس أو القاعدة التي 
عممية وما وىناؾ احتماالت لوجود تنسيؽ بيف التنظيميف في ىذه ال ،تمثميا في مصر السمفية الجيادية

سيتبعيا مف عمميات في المستقبؿ وفقا لممعطيات المطروحة عمي الساحة خبلؿ الفترة السابقة مف توطد 
 العبلقات بيف التنظيمات ذات الطابع الجيادي.

في غزة وعمي رأسيـ محمود عزت المرشد  اإلخوافتنظيـ  إرشادمكتب  أعضاءوجود عدد مف  أفونبو إلي 
 ؿ العديد مف الدالالت التي تربط بيف القبض عمي قيادات التنظيـ وىذه العمميات.المؤقت لمتنظيـ قد يحم

 //األىرام، القاىرة، 
 
 ابراىيمالوزير  محاولة اغتيال فينو مصاب أعمى  فمسطيني"الداخمية" تنشر صورة طفل مصر:  

داخمية المصرية عمى موقع في فضيحة جديدة واستخفاؼ بعقوؿ المواطنيف، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة ال
التواصؿ االجتماعي الفيس بوؾ، صورة طفؿ فمسطينى مصاب في العدواف االسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ 
، وزعمت انيا صورة الطفؿ الذي بترت ساقو في حادث محاولة اغتياؿ وزير الداخمية في مدينة 

الموضوع عمى الصفحة الرسمية لوزارة  نصر، ومف المتوقع قياميـ بحذؼ الصورة بعد اكتشافيا. رابط
 الداخمية المصرية  )في حاؿ لـ يعمؿ الرابط سيكوف قد تـ حذفو(

 
 رابط صورة الطفؿ الفمسطيني المصاب في العدواف االسرائيمي عمى قطاع غزة

 
 //، الشعب، مصر

 
 الرئيس سميمان: المقاومة في خدمة االستراتيجية الدفاعية 39

حشػػػد سياسػػػي وأمنػػػي وعسػػػكري يتقّدمػػػو الػػػرئيس ميشػػػاؿ سػػػميماف داخػػػؿ قاعػػػة االجتماعػػػات فػػػي : مػػػبلؾ عقيػػػؿ
الطػػابؽ االخيػػر لمبنػػى المديريػػة العامػػة لبلمػػف العػػاـ فػػي المتحػػؼ. المناسػػبة: احيػػاء الػػذكرى الثامنػػة والسػػتيف 

كممػػة سػػميماف فػػي االحتفػػاؿ لػػـ تحػػد عػػف المتوقػػع عبػػر اعػػادة تكػػرار موقفػػو مػػف ضػػرورة  االمػػف العػػاـ. لتأسػػيس
العمؿ عمى استراتيجية لمدفاع مف خػبلؿ تنميػة القػدرات الوطنيػة والديبموماسػية واالسػتفادة مػف قػدرة المقاومػة »

 «. لمتصدي لبلعتداءات االسرائيمية

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427104777395876&set=a.265739523532403.48850.265711140201908&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427104777395876&set=a.265739523532403.48850.265711140201908&type=1&theater
http://www.d1g.com/forum/show/3221708
http://www.d1g.com/forum/show/3221708
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 «.ليوـ بالعيد في واحدة مف أصعب المحظات فػي تػاريخ المنطقػة ولبنػافنحتفؿ ا»تحدث المواء ابراىيـ قائبل و 
العدو االسرائيمي يقؼ فرحا مزىوا بعدما حرفنا البوصمة بمػؿء إرادتنػا عػف اتجاىيػا الصػحيح، وبعػدما »وقاؿ: 

بػة بم  عالمنا العربي ما بم  مف قدرة عمى االنتحػار وىػدر الطاقػات، وتحػوؿ الحمػـ بػالتغيير الػى كػوابيس مرع
 «.لمشعوب الشقيقة

 6/9/1023، السفير، بيروت

 
 "اسرائيلة "من برامج أجنبية مرتبطة ب يحذر البطريرك الراعي 40

مػػف بػػرامج أجنبيػػة مرتبطػػة باسػػرائيؿ وىػػي لخيػػر اسػػرائيؿ »حػػذر البطريػػرؾ المػػاروني الكاردينػػاؿ بشػػاره الراعػػي 
رائيؿ فمػف يتػأخروا، وعمينػا اف نكػوف واعػيف إف احتػاجوا لتيػديـ العػالـ العربػي مػف اجػؿ اسػ»، مضػيفا: «وأمنيا

واال نقع في الفخ، وعمى الجميع وعي ىذه المسؤوليات ألف الذي يحصؿ مؤسؼ وخطير، والمسػتفيد مػف كػؿ 
ما يحصؿ في الشرؽ العربي ىو اسرائيؿ، والبرنامج وضػع منػذ زمػف بعيػد واعتبػروا اف لبنػاف قػد يكػوف االوؿ 

 «.لكف ذلؾ لـ يحصؿفي السقوط عبر ايجاد الدويبلت، 
كبلـ الراعي جاء بعد لقائو في الديماف امس، وفدا مف مشايخ عكار برئاسة المفتي زيد زكريا، ورئيس اساقفة 

 طرابمس لمموارنة المطراف جورج بو جودة عمى رأس وفد مف الكينة.
لػة اظيػار اف االديػاف الواقع المر الذي يمر فيو الشرؽ االوسط يسببو التػدخؿ الغربػي لمحاو »وأكد الراعي أف 

ال يمكػػػف اف تتعػػػايش مػػػع بعضػػػيا فػػػي ىػػػذا الشػػػرؽ. وىػػػذا مػػػا يعمػػػؿ لػػػو الغػػػرب: صػػػداـ االديػػػاف والحضػػػارات 
كػاف العميػد ريمػوف اده كممػا زرنػاه يسػحب  2956منػذ العػاـ »وقاؿ: «. والثقافات وىناؾ اذكاء ليذا الموضوع

، وكػاف التحػريض االسػرائيمي سػببا النػدالع حػرب وثائؽ وفييػا احػد رؤسػاء اسػرائيؿ يقػوؿ فييػا إف لبنػاف كذبػة
أننا ارتكبنا وصمة »، مشيرا الى «ليبرىنوا أف لبناف كذبة وال يمكف التعايش فيو بيف المسمـ والمسيحي 2975

 «.عار كبيرة عندما تقاتمنا عمى اليوية
 6/9/1023، السفير، بيروت

 
تدائيا عمى المسجد األقصىتخرق كافة المواثيق الدولية باع "إسرائيل""األلكسو":  

استنكرت المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو "األلكسو" ما تقوـ بو سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي : تونس
مف إجراءات ضد المسجد األقصى المبارؾ، معتبرة ذلؾ "اختراًقا وتجاىبًل لكؿ المواثيؽ واألعراؼ الدولية 

يونسكو"، التي تنّص عمى حماية المعالـ التاريخية بمدينة القدس المدرجة وقرارات منظمة األمـ المتحدة و"ال
عمى الئحة التراث العالمي الميدد بالخطر.

وقالت المنظمة، في بياف صحفي، إنيا "تمقت باستياء كبير إقداـ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي قبؿ يوميف 
دار المسجد األقصى، وما تسعى إليو مف عمى بناء منصة بالجزء الجنوبي لساحة البراؽ والمبلصؽ لج

خبلؿ ما يدعى بمخطط شرانسكي االستيطاني، ليدـ ما تبقى مف طريؽ باب المغاربة"أ معتبرة ذلؾ "انتياكا 
صارخا لقداسة اآلثار اإلسبلمية والمسيحية".

 //قدس برس، 
 
 تتقدم بصورة جيدة "إسرائيل": محادثات المصالحة مع تركيمسؤول  
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صحيفة "ىارتس" تصريحات مسؤوؿ تركي كبير لصحيفة "تودي زماف"، الخميس، قولو إف محادثات نقمت 
المصالحة بيف إسرائيؿ وتركيا بيدؼ إنياء األزمة بيف الطرفيف تتقدـ بصورة جيدة، وأنيا مف الممكف أف 

 تثمر عف اتفاؽ في كؿ لحظة.
تحقيؽ قفزة في عممية المصالحة والتطبيع بيف  وقاؿ المسؤوؿ التركي إنو يجب أال يتفاجأ أحد مف إمكانية

 إسرائيؿ وتركيا، مضيفا أنو ال يرى أية عقبة سياسية تواجو التطبيع.
 //، عرب

 
 : إيران تينئي الييود بالعالم بالعام الجديد وتؤكد أنيا لم تنكر اليولوكوست مطمقاً األوسط"الشرق  

األربعاء( ظيرت رسالة تينئة بمناسبة السنة الييودية قبؿ غروب شمس أوؿ مف ): عمي بدراـ - لندف
وجاء في التغريدة الصادرة مف حساب حسف  ."تويتر"الجديدة مف حساب خاص بالرئيس اإليراني عمى موقع 

بما أف الشمس عمى وشؾ المغيب ىنا في طيراف أتمنى لجميع الييود، وخصوصا الييود "روحاني: 
 ."اإليرانييف، رأس سنة سعيدة

وتشكؿ ىذه التينئة غير المسبوقة لمشعب الييودي والمراقبيف الذيف يعيشوف في إسرائيؿ مف الرئيس اإليراني 
 تطورا صادما.

لمتفاعؿ  "تويتر"في الوقت ذاتو، أنشأ محمد جواد ظريؼ، وزير الخارجية اإليراني، حسابا خاصا لو عمى 
بالمغة الفارسية، وكاف  "فيس بوؾ"فيو حسابو بشكؿ خاص بالمغة اإلنجميزية. في الوقت الذي سيستخدـ 

. ورد عمى تدوينة ظريؼ مواطف "عاـ سعيد": "تويتر"ظريؼ قد كتب في تغريدة لو عمى صفحتو عمى 
، فأجاب ظريؼ بأف "شكرا، إف العاـ الجديد يكوف أحمى إف توقفت إيراف عف إنكار المحرقة"أميركي بالقوؿ: 

 ."ة. والرجؿ الذي كاف ينظر إليو عمى أنو ينكرىا ذىب اآلفإيراف لـ تنِؼ أبدا وقوع المحرق"
في غضوف ذلؾ نفى محمد رضا صادؽ، الذي يقاؿ إنو أحد مستشاري روحاني، في مقابمة نشرتيا وكالة 

قبؿ "، أف تكوف ىذه التغريدة صادرة عف الرئيس اإليراني. ونقمت الوكالة عف صادؽ قولو: "فارس"أنباء 
خابية األخيرة فتح بعض مف مؤيدي روحاني حسابات مختمفة عمى اإلنترنت باستخداـ وأثناء الحممة االنت

الرئيس ليس لديو حساب عمى )تويتر(، ". وأضاؼ صادؽ أف "اسمو، وبعض ىذه الحسابات ال يزاؿ نشطا
. لكف الموقع الرسمي لمرئيس وحتى نشر ىذا "وأي تصريحات ينبغي أف تؤخذ مف الموقع الرسمي لمرئيس

 اؿ لـ يبِد أي تأكيد أو نفي.المق
 //الشرق األوسط، لندن، 

 األسبوع القادم لبحث المفاوضاتووزراء الخارجية العرب  عباسكيري يمتقي  
مف عبد الرؤوؼ ارناؤوط: يمتقي وزير الخارجية األميركي جوف كيري مع الرئيس محمود عباس  -القدس 

تقي مع لجنة المتابعة لمبادرة السبلـ العربية، يوـ األحد، في في لندف، بداية األسبوع القادـ، عمى أف يم
العاصمة الفرنسية باريس، فيما يخمو برنامجو في لندف وباريس مف أي لقاء مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي 

 بنياميف نتنياىو.
 وسيبدأ الرئيس عباس زيارة إلى أوروبا تشمؿ بريطانيا وفرنسا.

كية في تصريح أرسمتو لػ"األياـ" إف كيري "سيبدأ في التاسع مف الشير )اإلثنيف( وقالت وزارة الخارجية األمير 
زيارة إلى لندف، لمقاء كبار المسؤوليف البريطانييف لبحث عدد واسع مف القضايا، وخبلؿ وجوده في لندف 
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ف سيمتقي الرئيس محمود عباس لبحث عدد مف القضايا، بما في ذلؾ المفاوضات المباشرة الجارية بي
 الفمسطينييف واإلسرائيمييف حوؿ قضايا الحؿ النيائي".

وأشارت إلى أف الوزير األميركي سيصؿ إلى العاصمة الفرنسية باريس في السابع مف الشير الجاري )غدًا 
السبت( "وخبلؿ وجوده في فرنسا سيمتقي مسؤوليف فرنسييف لبحث عدد مف القضايا الثنائية والدولية، وفي 

 ر )بعد غد األحد( سيمتقي الوزير كيري ممثميف عف لجنة المتابعة لمبادرة السبلـ العربية".الثامف مف الشي
 //األيام، رام اهلل، 

 
  يحوالن دون تنمية فمسطينية  واالستيطاناألونكتاد: االحتالل  

قتصاد حوؿ اال أصدرت منظمة األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية أونكتاد تقريرىا لعاـ : وكاالت
الفمسطيني. ويسمط التقرير الضوء مجددًا عمى أف سياسة االحتبلؿ واالستيطاف اإلسرائيمية تحوؿ دوف تحقيؽ 
تنمية، في وقت يعاني فيو المجتمع الفمسطيني ارتفاع معدالت البطالة والتضخـ وتدني األجور وزيادة الفقر 

لو تداعياتو السياسية واالقتصادية عمى مع تراجع دعـ الجيات المانحة لمسمطة الفمسطينية، ما كاف 
 االقتصاد بشكؿ عاـ وأثر في حياة المواطف العادي.  

 //الخميج، الشارقة، 
 
 ماليين دوالر  لدعم الالجئين الفمسطينيين بمجيكا تتبرع بة  
دوالر( لوكالة مبلييف  مبلييف يورو ) "األيػاـ": أعمنت بمجيكا عف تقديـ تبرع جديد بقيمة  -راـ اهلل  

 ااألونروا.
وقالت وكالة الغوث في بياف صحافي، أمس، إف ىذا التبرع يأتي لدعـ موازنة "األونروا" الرئيسة التي تدعـ 
الخدمات الحيوية التي تقدميا لما يقارب مف خمسة مبلييف الجئ مف فمسطيف، مشيرة إلى أف التبرع يتضمف 

عـ شبكة األونروا لؤلماف االجتماعي التي تقدـ مساعدة غذائية مميوف دوالر( لد مبم  مميوني يورو )
 ألؼ الجئ مف فمسطيف معرضيف لممخاطر عمى وجو التحديد. ونقدية ميمة لػ 

 //األيام، رام اهلل، 
 
 أوباما يرتكز عمى تحدي إيران وحماية "إسرائيل" إلقناع الكونغرس بضرب سورية لوس أنجموس تايمز: 

ـ الصحؼ األميركية اليوـ عمى نقاش الكونغرس لطمب الرئيس باراؾ أوباما تفويضو لتوجيو انصب اىتما
ضربة ضد سوريا، وسمطت الضوء عمى أىمية ىذا النقاش رغـ أف أوباما غير ممـز دستوريا بالحصوؿ عمى 

 تفويض مف الكونغرس لتنفيذ ىذه الضربة.
اما إلقناع أعضاء الكونغرس بدعـ خطتو لمضربة وركزت صحيفة لوس أنجموس تايمز عمى إستراتيجية أوب

 العسكرية، قائمة إنيا ترتكز عمى عامميف يجتذباف اىتماـ األعضاء وىما: تحدي إيراف وحماية إسرائيؿ.
وأشارت إلى أف أعضاء الكونغرس ورغـ اختبلفيـ العميؽ حوؿ حكمة خطة أوباما فإنيـ موحدوف، عموما، 

 اطئة إليراف بأف الواليات المتحدة لف تستطيع منعيا مف إنتاج سبلح نووي.في الرغبة بعدـ إرساؿ رسالة خ
وأوضحت أف إسرائيؿ، ورغـ صمتيا، فإف األعضاء يفيموف أنيا تتطمع إلى واشنطف لحمايتيا مف  ثار 

 "الحرب األىمية" السورية.
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النتائج الممكنة لمضربة  وأضافت أنو وبينما التوجو بشأف إيراف ال تعقيدات فيو، فإف ىناؾ عدـ وضوح حوؿ
عمى إسرائيؿ، فالبعض يقوؿ إنيا ربما تعّرض إسرائيؿ لممزيد مف المخاطر بتشجيع سوريا وحزب اهلل عمى 
ضرب إسرائيؿ، بينما يشكؾ كثيروف في رغبة سوريا وحزب اهلل بمحاولة تحريؾ إسرائيؿ لمتدخؿ في الحرب 

 وجعميا أكثر صعوبة بالنسبة ليـ.
 //دوحة، الجزيرة.نت، ال

 
 مميار دوالر في صندوق لالحتياطيات النقدية مئة: "بريكس" 

الخمس أمس، إليصاؿ صوت االقتصادات  "بريكس"اجتمعت دوؿ مجموعة : أ ب( - رويترز – )أ ؼ ب
 ."مجموعة العشريف"الناشئة عمى ىامش قمة 

اء دوؿ البرازيؿ وروسيا واليند وافتتح الرئيس الروسي فبلديمير بوتيف االجتماع الرئاسي، بحضور رؤس
والصيف وجنوب افريقيا، يرافقو وزيرا الخارجية والمالية الروسياف سيرغي الفروؼ وانطوف سيموانوؼ. وأوضح 

 ."مقاربة مشتركة تتعمؽ بأبرز مواضيع قمة مجموعة العشريف"بوتيف أف اليدؼ مف االجتماع ىو وضع 
ار دوالر لتأسيس صندوؽ مشترؾ لبلحتياطات النقدية، عمى تقديـ مئة ممي "بريكس"واتفقت مجموعة 

لممساىمة في حمايتيا مف أزمة في ميزاف المدفوعات، عمى الرغـ مف أف إنشاء  لية لذلؾ ستستغرؽ وقتًا. 
مميار دوالر وتقدـ جنوب  مميار دوالر، بينما تدفع كؿ مف البرازيؿ واليند وروسيا  وستدفع الصيف 

 ات.أفريقيا خمسة مميار 
 //السفير، بيروت، 

 
 غانتس لتغيير بنية الجيش الصييوني خطةقراءة في:  49

عػػف خطػػة رئػػيس ىيئػػة األركػػاف بينػػي غػػانتس  1023كشػػؼ الجػػيش الصػػييوني فػػي منتصػػؼ شػػير حزيػػراف/ 
-لتغيير بنية الجيش الصييوني التي أطمؽ عمييا اسـ "جرأة" حيث عكؼ عمى إعدادىا منذ عاميف ونصػؼ 

األكبػر واألىػـ  -حسػب أقػواؿ محممػيف وقػادة صػياينة–، وتعتبػر ىػذه الخطػة -رئاسة ىيئة األركػاف منذ تسممو
 في تاريخ الجيش الصييوني، حتى أسميا البعض "بثورة غانتس".

 
 تقوم الخطة في أساسيا عمى مبدأين:

 
 المبدأ األول: تقميص في العدة والعتاد: -

والبحريػػػة والجويػػػةأ مػػػع تقمػػػيص عػػػدد المعػػػدات العسػػػكرية حيػػػث تقضػػػي الخطػػػة بتقمػػػيص حجػػػـ القػػػوات البريػػػة 
 الموجودة بحوزة ىذه القواتأ وذلؾ عمى النحو التالي:

. القػػوات الجويػػة: بموجػػب ىػػذه الخطػػة سػػيتـ التخمػػي عػػف حػػوالي ثبلثػػة أسػػراب طػػائرات قديمػػة يػػدفع عمييػػا 2
لعاممػة فػي سػبلح الجػو، وتقمػيص مبال  كبيرة لعمميات التشغيؿ والصيانة، باإلضافة لتفكيػؾ بعػض الوحػدات ا

 الطمعات الجوية.
" األمريكيػة، األمػر الػذي سػيتبعو 60القوات البرية: سيتـ التخمي عف الدبابات القديمة كمشتقات دبابػة "إـ  .1

 تفكيؾ الوحدات المجيزة بتمؾ الدبابات، ىذا باإلضافة إلى إغبلؽ العديد مف وحدات المدفعية.
 الستغناء عف سفينتيف حربيتيف.القوات البحرية: سيتـ ا .3
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وعميػػو ونتيجػػة لتفكيػػؾ بعػػض الوحػػدات العاممػػة فػػي ىػػذه القػػوات سػػيتـ االسػػتغناء عػػف خػػدمات مػػا يقػػرب مػػف 
 جندي وضابط مف أفراد الجيش النظامي. 2000

 قوات االحتياط: سيتـ تقميص التدريبات ليذه القوات، باإلضافة لتفكيؾ فرقة كاممة منيـ. .2
 
 اني: تعزيز وتطوير في جوانب أخرى:المبدأ الث -

 -حسب قػوؿ وزيػر الحػرب الصػييوني موشػيو يعػالوف-بالرغـ مف التقميصات سابقة الذكر فاف خطة غانتس 
تيدؼ لجعؿ الجيش الصييوني محتفًظا بتفوقو العسكري مع مواصمة الحفاظ عمى فجوة تكنولوجية كبيرة إزاء 

إلػػػػى "أف ميػػػػداف الحػػػػرب  -يعػػػػالوف–ؽ األوسػػػػط، مشػػػػيرًا جميػػػػع جيػػػػوش الػػػػدوؿ والمنظمػػػػات فػػػػي منطقػػػػة الشػػػػر 
المسػػتقبمي سيحسػػـ فقػػط عبػػر التفػػوؽ التكنولػػوجي لمجػػيش اإلسػػرائيمي بػػرًا وبحػػرًا وجػػوًا، وبمركبػػات أقػػؿ"، وعميػػو 
فإنو بموجب ىذه الخطة سيتـ استثمار مزيد مف الموارد في بناء وتطوير وسائؿ ومنظومات قتالية جديدة فػي 

 ا:عدة مجاالت أىمي
.     التزود بأسمحة دقيقة، تكوف قادرة عمػى ضػرب األىػداؼ بسػرعة وبدقػة كبيػرة، حيػث تػـ الكشػؼ خػبلؿ 2

األشير األخيرة عف نظاـ "تموز"، وىو صاروخ موجو دقيؽ لمغاية، تػـ اسػتخدامو ضػد أىػداؼ سػورية بػالقرب 
يوني فػي المسػتقبؿ، بجانػب مف الحدود، وىو مؤشر عمى أنواع مف األسمحة التي قد يستخدميا الجيش الصي

 .-بدوف جنود يتـ التحكـ بيا عف بعد–استخداـ معدات متطورة وغير مأىولة 
والتػػي وصػػفيا الخبيػػر العسػػكري  -النػػاجي الوحيػػد مػػف التقميصػػات-تحسػػيف أداء منظومػػة االسػػتخبارات،  .1

معػػارؾ فػػي المحظػػات يػػو ؼ ليمػػور بػػػ "سػػيد الميػػداف الحػػديث لمحػػرب"، حيػػث أف دورىػػا قػػادر عمػػى أف يحسػػـ ال
 المناسبة.

تحسيف التنسيؽ بيف القوات الجوية والبرية واالستخبارات، ويعمؽ عمى ذلؾ قائد سبلح الجو السابؽ عيدو  .3
مكانية نقؿ معطيات دقيقة بسػرعة كبيػرة إلػى سػبلح الجػو  نحوشتاف بقولو: "إف تحسيف التغطية االستخبارية وا 

يرا إلػػى أف عػػدد قميػػؿ مػػف الطػػائرات يمكنيػػا اليػػـو أف تعػػالج أىػػدافا تجعػػؿ اليجمػػات الجويػػة أكثػػر نجاعػػة، مشػػ
 كانت تقـو بيا أسراب في حرب لبناف األولى".

تطػػوير أداء القػػوات البريػػة، تحػػدث عػػف ذلػػؾ المعمػػؽ العسػػكري ليػػديعوت ألػػيكس فيشػػماف الػػذي كتػػب: "إف  .2
البػري ثبلثػة أنػواع مػف الفػرؽ الخطة تقتضي تأىيؿ قوات خاصة لمختمؼ الميػاـ، حيػث سػيحؿ محػؿ الجػيش 

 ىي:
 
 فرق تعنى بحماية الجبيات المختمفة. . أ

 فرؽ تكوف جزءًا مف المخزوف في القيادات. . ب
 . فرؽ خفيفة تكوف قادرة عمى تنفيذ المناورات داخؿ أراضي العدو، بشكؿ متوازف في عدة جبيات. ت

رات القػوات الخاصػة، وكػؿ ىػذا يعنػي أف إضافة إلى ذلػؾ سػيعطى إلػى جانػب كػؿ ىػذا وزف كبيػر لتطػوير قػد
 الجيش البري سيغدو أصغر، ويتخمى عف قوات مدرعة ويحسف أداء ما تبقى منيا في الخدمة".

 تطوير منظومات الدفاع المتعددة، القبة الحديدية، العصا السحرية ومنظومة حيتس. .5
الصػػػييوني لتوظيػػػؼ الفضػػػاء  : لقػػػد سػػػعى الكيػػػاف-الحػػػرب االلكترونيػػػة–. تطػػػوير وسػػػائؿ حػػػرب السػػػايبر 6

ستراتيجية، فقد تمّكف الكياف خبلؿ عػاـ  االلكتروني في جيوده الحربية ضد أعدائوة لتحقيؽ أىداؼ تكتيكية وا 
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وبالتعػػػاوف مػػػع الواليػػػات المتحػػػدة مػػػف إعطػػػاب أجيػػػزة الطػػػرد المركػػػزي التػػػي تعتمػػػد عمييػػػا إيػػػراف فػػػي  1009
 ".Stuxnetتخصيب اليورانيوـة باستخداـ فيروس "

لذلؾ تسعى إسرائيؿ لتطوير نفسيا في الجانب الدفاعي انطبلقا مف فرضية أّنو كمما تعاظمػت درجػة توظيػؼ 
التقنيات المتقدمة في تشغيؿ مرافؽ البنى التحتية والمؤسسات العسكرية والمدنية الحساسػة، كممػا زادت فػرص 

ط عػػدد كبيػػر مػػف القتمػػى فػػي صػػفوؼ انكشػػافيا أمػػاـ اليجمػػات اإللكترونيػػة "المعاديػػة" مػػا قػػد يػػؤدي الػػى سػػقو 
المػػدنييف والعسػػكرييف، خاصػػة أف الكيػػاف الصػػييوني تعػػرض خػػبلؿ العػػاميف الماضػػييف لمعديػػد مػػف اليجمػػات 

مػػا دفػػع رئػػيس الحكومػػة الصػػييونية بنيػػاميف  -ربمػػا لػػـ تتشػػكؿ خطػػرًا كبيػػرًا عمػػى أمػػف إسػػرائيؿ–االلكترونيػػة 
 ديدية رقمية لمواجية تمؾ اليجمات".نتنياىو لمقوؿ: "إف إسرائيؿ بحاجة إلى قبة ح

وفي ىذا المجاؿ كشؼ أليكس فيشماف أف الجيش اإلسرائيمي إزاء التطػورات التقنيػة وازديػاد التيديػدات، يعتػـز 
حيػث أف قسػـ -بشكؿ منفصؿ عمػا ىػو موجػود حاليػا  -كما في الواليات المتحدة–إنشاء "مقر قيادة السايبر" 

 .-التنصت في شعبة االستخبارات العسكرية "أماف"السايبر حاليا ىو جزء مف وحدة 
ومف المقرر أف يتـ تنفيذ ىذه التغييرات وغيرىػا عمػى مػدى الخمػس سػنوات القادمػة لجعػؿ الجػيش الصػييوني 
أصػػغر حجمػػا وأكثػػر فعاليػػة، حيػػث تػػـ عػػرض ىػػذه الخطػػة عمػػى الكنيسػػت الصػػييوني العتمادىػػا خػػبلؿ شػػير 

ىذه الخطة فعميػا قبػؿ المصػادقة عمييػا، حيػث أبمػ  أفػراد أحػد األسػراب  ، وقد بدأ الجيش بتنفيذ1023حزيراف/
 الجوية المقرر تقميصيا، بانتياء خدمتيـ.

 
 األسباب والدوافع  إلعداد ىذه الخطة:

تعترؼ األوساط العسكرية الصييونية بأف خطة تغيير بنية الجيش الصييوني نابعة في األسػاس لمتكيػؼ مػع 
 بعديف ميميف وىما:

 
 بعد األول: تقميصات الموازنة:ال -

بالرغـ مػف أف رئػيس ىيئػة األركػاف الصػييوني بينػي غػانتس بػدأ بإعػداد خطػة تغييػر بنيػة الجػيش الصػييوني 
منذ عاميف أي قبؿ ضواغط الميزانية العامة وما تبعيػا مػف تقمػيص فػي ميزانيػة الجػيش الصػييوني بمػا يقػرب 

الحرب الصييوني موشيو يعالوف أعمف أف "ضواغط الميزانية ، إال أف وزير 1023مميارات شيقؿ لعاـ  3مف 
تجبر الجيش عمى اتخاذ خطوات مثؿ المساس بالتػدريبات والنشػاط العمبلنػي لمقػوات  1022-1023لمعاميف 

 االحتياطية باإلضافة لمتقميص في بعض الوحدات".
مميػار شػيقؿ مػف  20-7مػف يقدر محمميف وخبػراء عسػكرييف أف مػف شػأف ىػذه التقميصػات أف تػوفر مػا يقػرب 

 مزانية الجيش عمى مدار الخمس سنوات القادمة.
 
 البعد الثاني: تغير خريطة المخاطر التي تواجييا الدولة الصييونية: -

يرى العديد مف المحمميف والخبراء العسكرييف الصياينة أف السبب الرئيسي إلجراء تعديبلت عمى بنية الجػيش 
تغيػػر خارطػػة المخػػاطر التػػي يواجييػػا الكيػػاف الصػػييوني، فحسػػب التقػػديرات  الصػػييوني تنبػػع فػػي أساسػػيا مػػف

الصػػييونية لػػـ يعػػد ىنػػاؾ جػػيش عربػػي ييػػدد أمػػف الكيػػاف، فػػالجيش العراقػػي تػػـ تفكيكػػو بعػػد الغػػزو األمريكػػي 
، الجػػيش السػػوري منيػػؾ فػػي الحػػرب الداخميػػة ضػػد الشػػعب السػػوري وىػػو فػػي طريقػػو إلػػى 1003لمعػػراؽ عػػاـ 
ش المصري منشغؿ حاليا بالقضايا المصرية الداخمية خاصة بعد انقبلب السيسي عمػى الػرئيس التفتت، والجي
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مرسػػي، ودخولػػو فػػي صػػراعات مػػع الشػػعب، باإلضػػافة النشػػغالو فػػي سػػيناء فيمػػا يطمػػؽ عميػػو عمميػػة "تطييػػر 
فػاظ سيناء مػف اإلرىػابييف"، ناىيػؾ عػف وجػود اتفاقيػة سػبلـ بػيف مصػر والكيػاف سيسػعى الجػيش المصػري لمح

عمييػاة لممحافظػػة عمػى الػػدعـ األمريكػي المقػػدـ لػو. أمػػا فيمػا يتعمػػؽ بالتيديػد النػػووي اإليرانػي فقػػد بػات الخيػػار 
العسكري متدنيا لمغاية، فػي ضػوء موقػؼ الواليػات المتحػدة واألسػرة الدوليػة مػف انتخػاب حسػف روحػاني رئيسػا 

 إليراف.
يعػالوف الػذي قػاؿ: "فػي ظػؿ تغيػر التيديػدات، وفػي ويؤكد عمى ىذا المفيػوـ وزيػر الحػرب الصػييوني موشػيو 

أعقػػاب القػػدرات التػػي طورىػػا الجػػيش اإلسػػرائيمي، فقػػد توصػػمنا إلػػى نتيجػػة أنػػو يجػػب إجػػراء إصػػبلحات ميمػػة، 
، 2973وعػػدـ رىػػف المسػػتقبؿ بالحاضػػر، حيػػث أف معػػارؾ جػػيش قبالػػة جػػيش، مثممػػا حصػػؿ فػػي الحػػرب عػػاـ 

 سيكوف ىناؾ جيش إسرائيؿ  خر". تتضاءؿ تدريجيا، وأنو بعد سنوات قميمة
وتقػػدر مصػػادر عسػػكرية صػػييونية أف ىنػػاؾ مػػدة سػػنتيف إلػػى ثبلثػػة سػػنوات تسػػمح لمجػػيش الصػػييوني بػػإجراء 
ىذه التعديبلت دوف أف يشػكؿ ذلػؾ أي تيديػد عمػى أمػف الكيػاف الصػييوني، حيػث أشػار رئػيس ىيئػة األركػاف 

رائيؿ ليجـو عسكري مف جية جيش نظػامي لػيس في الجيش الصييوني بيني غانتس "أف احتماؿ تعرض إس
 عاليا خبلؿ السنتيف المقبمتيف" .

وعميو فمع تراجع احتماؿ نشوب حرب شاممة جيش قبالػة جػيش، فقػد بػات أسػاس انشػغاؿ الجػيش الصػييوني 
موجػو حاليػػا نحػو الوضػػع عمػى الحػػدود الشػمالية والجنوبيػػة والخطػػر النػاتج مػػف اليجمػات التػػي قػد تبػػادر إلييػػا 

لتنظيمػػات والمجموعػػات المسػػمحة التػػي تنشػػط أو تسػػيطر عمػػى تمػػؾ الحػػدود، وتبقػػى الخشػػية الصػػييونية مػػف ا
تعػرض الجبيػة الداخميػة ليجػـو بػاالؼ القػذائؼ والصػواريخ مػف عػدة جبيػات ىػو الخطػر األكبػر الػذي يسػػتعد 

 الكياف الصييوني لمواجيتو.
 

 ردود الفعل الصييونية عمى خطة غانتس:
ديد مف المعمقيف والخبراء العسكرييف أف خطة غانتس تعد بمثابة ثورة تصحيح في المسار الذي لقد اعتبر الع

 انتيجتو قيادة الجيش خاصة بعد التفكؾ السريع لمجيوش العربية، فقد اعتبر كبل مف:
" يػػو ؼ ليمػػور: "أف المسػػار الػػذي انتيجتػػو قيػػادة الجػػيش فػػي  · المعمػػؽ العسػػكري فػػي صػػحيفة "إسػػرائيؿ اليػػـو
 لظروؼ الراىنة يميد الطريؽ لجيش جديد أشد مبلءمة لممعارؾ التي يحتاج إلى مواجيتيا".ا
المعمػػػؽ العسػػػػكري لصػػػػحيفة "يػػػػديعوت" ألػػػػيكس فيشػػػػماف: "أف الجػػػيش الػػػػذي يبنػػػػى اآلف ىػػػػو جػػػػيش الحػػػػرب  ·

لخمػيج المقبمة"، معتبرا أف خطة غػانتس فػي جوىرىػا أقػرب إلػى العقيػدة، التػي انتيجيػا األميركيػوف فػي حػرب ا
الثانية تحت عنواف "الصدمة والترويع"، التي تسػتند إلػى فكػرة االسػتخداـ األقصػى لمنيػراف مػف المحظػة األولػى 
بيػػدؼ سػػحؽ األىػػداؼ بػػرًا وبحػػرًا وجػػوًا بأسػػمحة دقيقػػة، ثػػـ المنػػاورة البريػػة السػػريعة وبقػػوة لتحقيػػؽ الحسػػـ فػػي 

 أقصر فترة.
ر التػي قػد تمحػؽ بػاألمف الصػييوني بموجػب تنفيػذ ىػذه مف جية أخػرى فقػد كانػت ىنػاؾ تخوفػات مػف المخػاط

 الخطة، نتيجة التالي:
 
 الفرضيات التي اعتمد عمييا غانتس في إعداد خطتو: .2
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يػػرى المعمػػؽ العسػػكري ليػػديعوت ألػػيكس فيشػػماف أف احتياجػػات الجػػيش الصػػييوني لوسػػائؿ قتاليػػة ومنظومػػات 
مميػػار شػيقؿ عمػػى ميزانيػػة  20زيػػادة مػا ال يقػػؿ عػف  متطػورة لتحقيػػؽ التفػوؽ النػػوعي لمجػيش الصػػييوني يعنػي

 الجيش في السنوات الخمس القادمة، حيث أف غانتس قد بنى خطة تغيير بنية الجيش عمى أساسيف:
سػػػتنتيي أزمػػػة الميزانيػػػة وسيحصػػػؿ الجػػػيش فػػػي نيايػػػة المطػػػاؼ عمػػػى عػػػبلوة معينػػػة  1025أنػػػو فػػػي عػػػاـ  . أ

 لميزانيتو.
أربع سنوات عمى األقػؿ، سػواء اسػتمر غػانتس عمػى رأس ىيئػة األركػاف أو تػـ أف حكومة نتنياىو ستبقى  . ب

 تغييره.
وعميو يرى فيشماف أف األمر األسوأ الذي يمكػف أف يحصػؿ لمجيػاز العسػكري وإلسػرائيؿ عمػى حػد سػواء، ىػو 

 عدـ تحقؽ ىذاف الشرطاف أو أحدىما، وبالتالي سيبقى الجيش مع نصؼ إصبلح في يده.
 
 يبات:تقميص التدر . 1

فقد حذر العميد المتقاعد مايكؿ ىيرتسوغ، الرئيس السابؽ لمتخطيط االستراتيجي فػي الجػيش الصػييوني، مػف 
أف "ىنػػاؾ مخػػاطر خػػبلؿ أي فتػػرة انتقاليػػة"، محػػذرا مػػف تقمػػيص تػػدريبات الجػػيش، مشػػيرا إلػػى المشػػاكؿ التػػي 

ع لتػدريب ضػعيؼ"، وقػد أكػد التػي كانػت نتػاج جػيش خضػ 1006واجييا الجيش اإلسرائيمي فػي حػرب لبنػاف 
عمػػى ىػػذا التحػػذير قائػػد سػػبلح الجػػو السػػابؽ عيػػدو نحوشػػتاف الػػذي حػػذر مػػف "المسػػاس بتػػدريبات الطيػػاريف، 

 مشيرًا أيضا إلى أنو في حرب لبناف الثانية كاف الفشؿ فييا بسبب ضعؼ التدريبات.".
بًل: "ىنػاؾ مخػاطرة عمػى المػدى ومف جيتو اعترؼ وزير الحرب الصييوني موشيو يعالوف بتمػؾ المخػاطر قػائ

 القصير، ولكف ذلؾ ال يمس بتعزيز قوة الجيش عمى المدى البعيد".
 4/9/1023، المجد االمني
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 عدناف أبو عامر
ؽ، بعد أف تواترت يرقب الفمسطينّيوف الحراؾ المصري عمى الحدود الجنوبّية لقطاع غّزة بكثير مف الشّؾ والقم

غػػبلؽ طرقػػات التيريػػػب،  األنبػػاء عػػف أف مػػا تقػػوـ بػػو اآلليػػات العسػػكرّية المصػػػرّية لػػيس فقػػط ىػػدـ األنفػػاؽ وا 
 بحسب ما صّرح عدد مف المسؤوليف المصرّييف.

وقػػد ازداد حجػػـ قمػػؽ الفمسػػطينّييف وعمػػى رأسػػيـ حركػػة حمػػاس بصػػورة متسػػارعة فػػي األيػػاـ األخيػػرة، بعػػد ورود 
 وايا مصرّية بإقامة منطقة أمنّية عازلة عمى الحدود المشتركة.أنباء عف ن

وعمى الرغـ مف شّح المعمومات حوؿ ىذا الموضوع، إال أف ما توّفر لػ"المونيتور" مف معطيات يشػير إلػى أف 
متػػر، وذلػػؾ لمنػػع التيريػػب  500الجػػيش المصػػري سػػيقيـ منطقػػة عازلػػة عمػػى طػػوؿ الحػػدود مػػع غػػّزة بعػػرض 

 ألنفاؽ.ولمسيطرة عمى ا
الفمسػطينّية، وشػاىد إزالػة الجػيش المصػري لكػّؿ مػا -وقد قاـ "المونيتور" بجولة ميدانّية عمػى الحػدود المصػرّية

متػر، كػي تتحػّرؾ قّواتػو عمػى الحػدود  300-150يتواجد في المنطقة القريبة مف الحدود مع غّزة عمى مسافة 
سيولة وسماع دوّي التفجيػرات التػي ينفػّذىا فػي المنػازؿ براحة أكبر. ويمكف لممرء مراقبة التحّركات العسكرّية ب

 التي ُيشتبو بوجود أنفاؽ في أسفميا.
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 منطقة مكشوفة
إلى ذلؾ كػاف لػػ"المونيتور" اتصػاالت ىاتفّيػة بػبعض سػكاف المنطقػة الحدودّيػة المصػرّية مػع غػّزة. فأّكػد ىػؤالء 

ـّ   منػػػزاًل فػػػي حػػػّي الصرصػػػورّية بعػػػد  23ىػػػدـ أنيػػػـ تمقّػػػوا مػػػف الجػػػيش ببلغػػػات بضػػػرورة إخػػػبلء منػػػازليـ، وتػػػ
اكتشػػػاؼ فوىػػػات أنفػػػاؽ فػػػي داخميػػػا، كػػػذلؾ شػػػرعت جّرافػػػات عسػػػكرّية بإزالػػػة األشػػػجار الكثيفػػػة المنتشػػػرة عمػػػى 

 الحدود في رفح.
وقػػاؿ أحػػد كبػػار العػػامميف فػػي مجػػاؿ األنفػػاؽ فػػي غػػّزة فػػي حػػديث إلػػى "المونيتػػور"، إف المنطقػػة العازلػػة التػػي 

دود المصػػرّية "ستشػػّكؿ كابوسػػًا لقطػػاع التيريػػب، سػػواء األسػػمحة أو البضػػائع. وذلػػؾ ألف سػػتقاـ فػػي داخػػؿ الحػػ
اإلسرائيمية بالقرب مف مدينة -الفمسطينّية بعد إقامة المنطقة العازلة ستشبو الحدود المصرّية-الحدود المصرّية

 اإلسرائيمّية شرؽ غّزة".-إيبلت وأيضًا الحدود الفمسطينّية
الكشػػؼ عػػف ىوّبتػػو، "سػػتكوف منطقػػة جػػرداء مكشػػوفة لمجػػيش المصػػري مػػف دوف أي أضػػاؼ وقػػد فّضػػؿ عػػدـ 

عناء أو استعانة بأقمار صناعّية وأجيزة متطّورة. بؿ يكفي نشر أبراج عسكرّية عّدة عمػى طػوؿ المنطقػة كمػا 
 تفعؿ إسرائيؿ، ما يعني القضاء عمى إمكانّية تزويد قطاع غّزة باحتياجاتو األساسّية".

 
 تجاجي ةتظاىرات اح

وقػػد عمػػـ "المونيتػػػور" مػػف مصػػادر مّطمعػػػة فػػي داخػػؿ سػػػيناء، بخػػروج مسػػيرات حاشػػػدة لمصػػريّيف مػػف سػػػكاف 
المنطقة الحدودّيػة فػي محػيط دوار سػبلمة فػي منطقػة الصرصػورّية ومحػيط ميػداف الجنػدي المجيػوؿ القػريَبيف 

 تعبيرًا عف رفضيـ لمقرار.مف الحدود في اليوَميف األخيَريف. وقاـ ىؤالء بإشعاؿ إطارات السيارات 
إلى ذلؾ، تحػّدث صػحافّيوف عػف إرسػاؿ الجػيش المصػري تعزيػزات عسػكرّية مػف  ليػات ومػدّرعات إلػى محػيط 

 المناطؽ الحدودّية التي تشيد تظاىرات. وقد سّجؿ تحميؽ لمروحيات عسكرّية شرؽ معبر رفح.
د سيناء في الفترة المقبمة عمميات مسّمحة وكاف الخبير العسكري المصري المواء طمعت مسمـ قد توّقع أف تشي

 ينّفذىا بعض أىالييا ممف يستخدموف األنفاؽ في تجارتيـ، بعد أف ىدـ الجيش منازليـ.
عمػػػى صػػػعيد رّد فعػػػؿ "حمػػػاس"، عمػػػـ "المونيتػػػور" أف قنػػػوات تواصػػػميا مػػػع مصػػػر شػػػبو منقطعػػػة فػػػي جميػػػع 

ألنبػػاء، مػػا جعػػؿ الخبػػر يقػػع عمييػػا كالصػػاعقة االتجاىػػات. وقػػد عممػػت بقػػرار المنطقػػة العازلػػة مػػف وكػػاالت ا
 المدّوية ويشّكؿ مفاجأة غير سارة. وحاولت بدّقة متناىية صياغة رّد فعؿ أّولي حذر.

اقتصر رّد فعؿ "حماس" الرسمي عمػى القػرار المصػري، عمػى مػا قالػو النػاطؽ باسػـ حكومتيػا فػي غػّزة إييػاب 
وة وحدود الدوؿ الشقيقة، ألف غّزة ىي خّط الدفاع األوؿ عف الغصيف بأف "المناطؽ العازلة ال تكوف بيف اإلخ

 مصر"، متمنيًا أال تكّرس ىذه الخطوة الحصار عمى غّزة وتفاقـ مف معاناة أىميا.
أما عضو المجمس التشريعي عف "حماس" مشير المصري، فاعتبر أف المنطقة العازلة تأتي استكمااًل لمجدار 

خموع حسني مبارؾ، وامتدادًا لجدار الفصؿ العنصري في الضّفة الغربّية الذي الفوالذي الذي أقامو الرئيس الم
 أقامو رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ أرييؿ شاروف!

 
 تيدئة الميدان

مف جيتو نفى الدكتور يوسؼ رزقة المستشار السياسي لرئيس حكومة حماس في غّزة إسماعيؿ ىنّية، وجػود 
ر تبػػّرر إقامػػة المنطقػػة العازلػػة، مشػػّددًا عمػػى عػػدـ وجػػود أي أسػػباب أمنّيػػة أي حالػػة عػػداء مػػا بػػيف غػػّزة ومصػػ

 وعسكرّية لذلؾ، ومعتبرًا أف إسرائيؿ ىي الطرؼ الوحيد السعيد مف ىذا القرار.
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وفػػي حػػيف أتػػى رّد الفعػػؿ الرسػػمي الصػػادر عػػف حمػػاس "ناعمػػًا دبموماسػػيًا"، أشػػار مصػػدر مّطمػػع فػػي الحركػػة 
منطقة العازلة تفتح صفحة جديدة مف التوّتر مع السػمطات المصػرّية، سػواء لمػا تشػّكمو لػ"المونيتور" إلى أف "ال

مػػف أضػػرار اقتصػػادّية معيشػػّية عمػػى سػػّكاف القطػػاع، أو لمػػا سيسػػفر عنيػػا مػػف تضػػييؽ الخنػػاؽ عمػػى القػػوى 
 المسّمحة لمتزّود بالعتاد المطموب الذي كاف يمّر عبر األنفاؽ".

ليػػـو ىػػي أف حمػػاس كانػػت قػػد بحثػػت مػػع مصػػر إبػػاف حقبػػة الػػرئيس المعػػزوؿ أضػػاؼ "المفارقػػة التػػي نعيشػػيا ا
محمد مرسي إقامة منطقة تجارّية حػّرة عمػى الحػدود المشػتركة وتّمػت مناقشػتيا فػي مػا بينيمػا وتحديػدىا عمػى 
نيػاء تجػارة األنفػاؽ التػي  األرض مف الناحية التفصػيمّية، مػف أجػؿ إقامػة تبػادؿ تجػاري مػا بػيف غػّزة ومصػر وا 

 دخؿ إلى مصر سنويًا قرابة مميار دوالر!".تُ 
أما عمػى الصػعيد الميػداني، فقػد نّظمػت "كتائػب القّسػـ" الجيػاز العسػكري لػػ"حماس"، عرضػًا عسػكريًا لعشػرات 

 مف مسّمحييا في سيارات دفع رباعي، في مدينة رفح عمى الحدود مع مصر.
مػػا عمػػـ "المونيتػػور"، إذ إف ذلػػؾ يبعػػث  وقػػد أثػػار ذلػػؾ ردود فعػػؿ متباينػػة فػػي داخػػؿ "حمػػاس" نفسػػيا بحسػػب

برسػػائؿ اسػػتفزازّية إلػػى مصػػر، األمػػر الػػذي قػػد يزيػػد مػػف تصػػعيد مصػػرلعبلقاتيا مػػع الحركػػة واتياميػػا بأحػػداث 
 مسّمحة في داخؿ سيناء كانت "حماس" قد دأبت عمى نفييا دائمًا.

ا عف إقامة "خيمة دعوّية" كبيرة في إلى ذلؾ كانت جماعة السمفّية الجيادية و"جيش اإلسبلـ" في غّزة قد أعمن
مدينة رفػح الحدودّيػة مػع مصػر، مػع اإلشػارة ىنػا إلػى أف عبلقتيمػا بػػ"حماس" ليسػت عمػى مػا يػراـ فػي اآلونػة 

 األخيرة.
أما "كتائب المقاومة اإلسبلمّية" وىي تشكيؿ عسػكري جديػد، فأعمنػت أنيػا ستضػرب تػؿ أبيػب إذا قػاـ الجػيش 

دت عمى أف أي قذيفة مدفعّية تطمؽ عمى غّزة مف الحػدود المصػرّية سػتقوـ برّدىػا المصري باقتحاـ غّزة، وشدّ 
 عمى إسرائيؿ.

وعمػػى الػػرغـ مػػف كػػّؿ ذلػػؾ، فػػإف األجػػواء السػػائدة فػػي "حمػػاس" وفقػػًا لمعمومػػات حصػػؿ عمييػػا "المونيتػػور"، ال 
راء تػدفع نحػو التيدئػة تذىب باتجاه تصعيد الموقؼ مع مصر، سواء كاف ذلؾ سياسػيًا أو عسػكريًا، بػؿ ثّمػة  
 معيا وعدـ إفساح المجاؿ ألي سموؾ ميداني قد يزيد حّدة الموقؼ صعوبة عمى غّزة.

أخيرًا، فإف الحديث السائد في قطاع غّزة اليوـ بعد قرار مصر بإقامة المنطقة العازلة عمى حدود غّزة، وصؿ 
ف، لدرجة دفعت وكالػة "الػرأي" الرسػمّية التابعػة إلى حّد التكّيف بإمكانّية نشوب مواجية مسّمحة ما بيف الجانَبي

 لحكومة "حماس" إلى عنونة أحد تقاريرىا: "ىؿ يياجـ الجيش المصري قطاع غّزة؟".
 4/9/1023، المونيتور
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 ىاني المصري
انفرادّيػػة مػػف دوف مرجعّيػػة وال أسػػس وال ضػػمانات حقيقّيػػة، بعػػد اسػػتئناؼ المفاوضػػات الثنائّيػػة برعايػػة أميركّيػػة 

حزيػػراف وحتػػى اآلف وانعكاسػػاتيا عمػػى القضػػّية الفمسػػطينّية  30وعمػػى أثػػر التطػػورات التػػي تشػػيدىا مصػػر منػػذ 
بصػػػورة عامػػػة، وعمػػػى ممػػػؼ المصػػػالحة بصػػػورة خاصػػػةة ال بػػػد مػػػف العمػػػؿ عمػػػى منػػػع االنعكاسػػػات السػػػمبّية 

ّية عمى القضّية الفمسطينّية مف خبلؿ رفض واسػتبعاد األفكػار والسياسػات المتطرفػة لمتطورات المصرّية والعرب
التػي تكػرس االنقسػاـ وتحّولػو إلػى انفصػاؿ دائػػـ، أو تػديره، وتػدعيـ األفكػار البنػاءة والمبػادرات اإليجابّيػة التػػي 
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قػػػؽ شػػػراكة سياسػػػّية تسػػػاعد عمػػػى إنيػػػاء االنقسػػػاـ واسػػػتعادة الوحػػػدة عمػػػى أسػػػس وطنّيػػػة وديمقراطّيػػػة، وبمػػػا يح
 حقيقّية.

 
 األفكار والدعوات االنقسامي ة التي تكرس من واقع االنقسام

* الػػدعوة إلػػى إعػػبلف قطػػاع غػػزة "إقميًمػػا متمػػرًدا" فػػي تسػػاوٍؽ مػػع دعػػوة إسػػرائيمّية مشػػابية وتجاىػػؿ لمػػا َيجمػػع 
 يواجييـ جميًعاة يواجو عدًوا واحتبلاًل  -رغـ كؿ خبلفاتيـ  -الفمسطينييف، وكونيـ شعًبا واحًدا 

* الػػدعوة إلػػى إقامػػة كونفدرالّيػػة بػػالرغـ مػػف عػػدـ إمكانّيػػة قياميػػا، ألنيػػا ال تقػػوـ إال بػػيف دولتػػيف ذواتػػي سػػيادة 
تمثبلف شعبيف مختمفيف، في ظػؿ أف الوضػع الفمسػطيني فيػو شػعب واحػد تحػت االحػتبلؿ مػف دوف أي دولػة، 

 ـ تتجسد عمى األرض، وبالتالي ال سيادة حقيقّية لياةألف الدولة "القائمة" ال تزاؿ قراًرا أممي ا، ول
* الدعوة إلى إدارة االنقساـ عبر تنسيؽ متعدد األشكاؿ منتظـ أو غيػر منػتظـ  مػف دوف أفػؽ سياسػي مػواٍزة 
صػػبلح منظمػة التحريػػر، حتػى تتػػوفر المؤسسػػة الواحػدة والقيػػادة الواحػدة القػػادرة عمػػى  يركػز عمػػى إعػادة بنػػاء وا 

طنػػػي جديػػػد وبرنػػػامج جديػػػد ينسػػػجماف مػػػع الخبػػػرات المسػػػتفادة والحقػػػائؽ والتطػػػورات الجديػػػدة، بمػػػورة ميثػػػاؽ و 
ويكفػػبلف الحقػػوؽ والمصػػالح التػػي تمػػس الشػػعب الفمسػػطيني فػػي جميػػع أمػػاكف تواجػػده داخػػؿ الػػوطف المحتػػؿ 

 وخارجوة
"حمػػاس" أو  * الػدعوة إلػػى إجػػراء انتخابػات رئاسػػّية وتشػػريعّية بمػػف حضػر، وعقػػدىا بغػػض النظػر عػػف موافقػػة

عدميا، أو أي أطراؼ غيرىا، وفي حالة الرفض يفكر البعض بإجراء االنتخابات مرة واحدة أو عمػى مراحػؿ، 
بحيث تعقد في الضفة الغربّية في المرحمػة األولػى، ومػف ثػـ عنػد تػوفر الظػرؼ المناسػب تعقػد فػي غػزة، وبمػا 

تضػػػـ مرشػػػحيف مػػػف غػػػزة، ويمكػػػف أف يسػػػاىـ أف االنتخابػػػات سػػػتعقد وفػػػؽ التمثيػػػؿ النسػػػبي الكامػػػؿ فالقائمػػػة س
الناخبوف الغزّيوف في االنتخابات عبر البريد اإللكترونػي، وال فػرؽ بػيف كػوف االنتخابػات سػتعقد مػرة واحػدة أو 
عمػػى مراحػػؿ، فالنتيجػػة فػػي كمتػػي الحػػالتيف واحػػدة، إذا لػػـ تعقػػد فػػي ظػػؿ توافػػؽ وطنػػي، وىػػي تكػػريس وتعميػػؽ 

 .لبلنقساـ وأرباح صافية لبلحتبلؿ
الػػدعوات السػػابقة تكػػرس االنقسػػاـ وتحّولػػو إلػػى انفصػػاؿ دائػػـ، وتتعامػػؿ مػػع االنتخابػػات كالّيػػة لحسػػـ وتػػأجيج 

 الصراع، وليس كأداة مف أدوات الصراع مع االحتبلؿ، ولتجسيد الوحدة في إطار تنافسي تعددي موحد.
 

 المبادرات التوحيدي ة اليادفة إلى المضى نحو إنياء االنقسام
 ر ودعوات ومبادرات تستحؽ الدراسة، ويمكف تعديميا وتطويرىا والبناء عمييا أو تغييرىا، مثؿ:ىناؾ أفكا

لػى إشػراؾ الفصػائؿ األخػرى فػي حكػـ  * دعوة إسماعيؿ ىنّية إلى إجراء انتخابات محمّية ونقابّية وقطاعّية، وا 
ر، ودراسػػة إمكانّيػػػة التعػػػديؿ قطػػاع غػػػزة، بػػالرغـ مػػػف أنيػػا يمكػػػف أف تكػػػوف "منػػاورة"، إال أنيػػػا تسػػتحؽ االختبػػػا

والتغييػػر والبنػػاء عمييػػا، بحيػػث تصػػبح فػػي ىػػذه الحالػػة جػػزًءا مػػف مرجعّيػػة وخطػػة متكاممػػةة تيػػدؼ إلػػى إنيػػاء 
 االنقساـ واستعادة الوحدة الوطنّية، وليس االكتفاء بإدارتوة

حيػػث ُتمػػدَّد والّيػػة * الػػدعوة إلػػى المجػػوء إلػػى منظمػػة التحريػػر لحػػؿ مسػػألة تاكػػؿ شػػرعيات الػػرئيس والسػػمطة، ب
 الرئيس مف خبلؿ عقد المجمس المركزي أو اتخاذه قراًرا لذلؾة

* مبػػادرة حػػزب الشػػعب الداعيػػة إلػػى تشػػكيؿ "مجمػػس تأسيسػػي" لمدولػػة الفمسػػطينّية، ينسػػجـ مػػع القػػرار األممػػي 
المرحمػة  بالحصوؿ عمػى "الدولػة المراقبػة"، ويضػـ أعضػاء المجمسػيف المركػزي والتشػريعي، بحيػث يتػولى إدارة

 إلى حيف إجراء انتخابات عامةة
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* السعي إلى فتح جميع المعابر المحيطة بقطاع غزة، وخصوًصا "معبر رفح"، عبر تولي "الحرس الرئاسي" 
المسػػؤولّية عنػػو، كممثػػؿ لمسػػمطة الشػػرعّية المعتػػرُؼ بيػػا مػػف الحكػػـ فػػي مصػػر والمجتمػػع الػػدولي، مػػع التأكيػػد 

 أشمؿ ييدؼ إلى تحقيؽ الوحدة وليس إلى  حموؿ جزئّية فقطةعمى أىمّية أف يتـ ذلؾ في إطار 
 * الدعوة إلى أف ينصب الجيد الفمسطيني عمى مساريف مترابطيف متوازييف يسيراف جنًبا إلى جنب:

صػبلح وتفعيػؿ مؤسسػات  المسار األول: العمؿ مف أجؿ تحقيؽ المصالحة الوطنّية عمى أساس إعادة بنػاء وا 
ققت الوحدة أو عمػى طريػؽ تحقيقيػا، بمػا يكفػؿ الوصػوؿ إلػى وحػدة التمثيػؿ والقيػادة منظمة التحرير، سواء تح

والبرنػػامج، وتوحيػػد مؤسسػػات السػػمطة المدنّيػػة واألمنّيػػة فػػي الضػػفة والقطػػاع، والتوافػػؽ عمػػى إجػػراء االنتخابػػات 
ي وقعػت والسػعي الرئاسػّية وانتخابػات المجمسػيف التشػريعي والػوطني، وىػذا يتطمػب الوقػوؼ أمػاـ االتفاقػات التػ

زالة العراقيؿ والعقبات التي حالت دوف تطبيقيا.  لتطويرىا وا 
العمؿ عمى بمورة سياسات وطنّية في قضايا حياتّية تتعمؽ بالترتيبات واإلجػراءات التػي يمكػف  المسار الثاني:

مػؼ ألػواف التوافؽ عمييا بيف السمطتيف في الضفة والقطاع، مػف خػبلؿ مسػاىمة خبػراء وسياسػييف يمثمػوف مخت
الطيؼ السياسي الفمسطيني، وليس "فتح" و"حماس" فقط، حتى تحكـ ىذه السياسات الوطنّية الوضع في غزة 
والضػػفة فػػي ظػػؿ اسػػتمرار االنقسػػاـ وبمػػا يسػػاعد عمػػى إنيائػػو، وبمػػا يراعػػي تحقيػػؽ مصػػالح المػػواطنيف عامػػة، 

والمعيشػػػّية عمػػػييـ، وبخاصػػػة فػػػي  وتحسػػػيف  ليػػػات إدارة شػػػؤونيـ، والتخفيػػػؼ مػػػف وطػػػأة الضػػػغوط االقتصػػػادّية
قطػػاع غػػزة، شػػريطة أف ينػػدرج كػػؿ ذلػػؾ فػػي إطػػار تشػػكيؿ "ىيئػػة وطنّيػػة" متفػػؽ عمييػػا فػػي قطػػاع غػػزة، تتػػولى 
شػؤوف الحيػػاة اليومّيػػة، يمكػػف أف تكػػوف مػػف أشػخاص منتخبػػيف أو غيػػر منتخبػػيف أو مختمطػػة، عمػػى أف يكػػوف 

 االنقساـ بداًل مف إدارتوةذلؾ ضمف رؤية متكاممة توظؼ ىذه اإلجراءات إلنياء 
* الدعوة إلى تفعيؿ عمؿ "لجنة الحرّيات" حتى تواصؿ عمميا، ووقؼ الحمبلت اإلعبلمّية واالعتقاالت ومنع 

غبلؽ المؤسسات والفصؿ الوظيفي عمى خمفّية سياسّيةة  السفر وا 
ات. فيجػػب إحيػػاء * الػػدعوة إلػػى تسػػجيؿ النػػاخبيف النتخابػػات المجمػػس الػػوطني، خصوًصػػا المقيمػػيف فػػي الشػػت

ىػػذا الممػػؼ، ألف ال خػػبلص مػػف دوف إعػػادة بنػػاء وتوحيػػد المؤسسػػة الفمسػػطينّية الجامعػػة التػػي تضػػـ مختمػػؼ 
ألواف الطيؼ السياسي الفمسطيني، حتى تكوف منظمة التحرير قواًل وفعبًل ىي الممثؿ الشرعي الوحيػد لمشػعب 

 الفمسطينية
أو تطبيقيػػا بشػػكؿ انتقػػائي، مثممػػا حػػدث فػػي "إعػػبلف الدوحػػة" * الػػدعوة إلػػى تطبيػػؽ االتفاقػػات كرزمػػة واحػػدةة 

جػػراء االنتخابػػات، وأىممػػت الممفػػات األخػػرىة أو  والجػػداوؿ الزمنّيػػة بعػػده التػػي رّكػػزت عمػػى تشػػكيؿ الحكومػػة وا 
إعادة النظر في بعض بنودىا، مثؿ العودة إلى حكومػة وحػدة وطنّيػة تتوالىػا شخصػّية وطنّيػة مسػتقمة، ولػيس 

 يس، وأف تشارؾ في حكومة الوحدة جميع الفصائؿ، ال أف تكوف حكومة مستقميف فقط.مف قبؿ الرئ
لقػد أثبتػػت التجربػػة منػػذ بػػدء الحػػوار وتوقيػػع االتفاقػػات أنيػا تعػػاني مػػف خمػػؿ ومػػف عػػدـ وجػػود إرادة حقيقّيػػة مػػف 
ؿ الطػػػرفيف المتنػػػازعيف )"فػػػتح" و"حمػػػاس"( لتطبيقيػػػا، وعػػػدـ وجػػػود طػػػرؼ ثالػػػث ضػػػاغط بشػػػكؿ كػػػاٍؼ مػػػف أجػػػ

تطبيقيا، وىػذه االتفاقػات بحاجػة إلػى بعػض التغييػرات والتطػويرات، ألف الوحػدة الوطنّيػة الحقيقّيػة لػف تقػاـ إال 
فػػي سػػياؽ إعػػادة بنػػاء مؤسسػػات المنظمػػة واالتفػػاؽ عمػػى ميثػػاؽ وطنػػي وبرنػػامج سياسػػي، وتوحيػػد مؤسسػػات 

 أنظمة إدارّية ال مركزّية.السمطة وأجيزتيا، خصوًصا األمنّية، مع مراعاة الخصائص المختمفة ضمف 
 

 سيناريوىات ما بعد عزل مرسي واستئناف المفاوضات
 السيناريو األول: بقاء األمور عمى ما ىي عميو
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يقػػوـ ىػػذا السػػيناريو عمػػى بقػػاء األمػػور عمػػى مػػا ىػػي عميػػو )أقػػؿ أو أكثػػر قمػػيبًل( مػػف دوف تغييػػرات دراماتيكّيػػة، 
تيػة التػي تيػب فػي المنطقػة والمحتممػة، وفػي ظػؿ التطػرؼ وىو سػيناريو غيػر مػرجح فػي ظػؿ  العواصػؼ العا

 المتنامي الذي تشيده حكومة نتنياىو.
وفػػػؽ ىػػػذدا السػػػيناريو تسػػػتمر المفاوضػػػات وتتعػػػرض لؤلزمػػػات الصػػػغيرة والكبيػػػرة، ولكنيػػػا ال ُتحػػػِدث اختراقًػػػا، 

لوضػع القػائـ الػذي شػكؿ وبمجرد استئنافيا تحقؽ أىداًفا محددة لؤلطراؼ المشتركة فييا، أىميا الحفاظ عمػى ا
سػرائيؿ والواليػات المتحػدة األميركّيػة، كمػا أنيػا تقطػع  الحفاظ عميػو نقطػة تػبلٍؽ لمصػالح السػمطة الفمسػطينّية وا 

 الطريؽ عمى البدائؿ والخيارات األخرى التي تخشاىا جميع األطراؼ.
المحافظة  -عتو مقابؿ ذلؾ بالرغـ مف الثمف الباىظ الذي دف -فالسمطة تريد مف خبلؿ استئناؼ المفاوضات 

عمػػى بقائيػػا ودورىػػا ودعميػػا العربػػي والػػدولي فػػي ظػػؿ العواصػػؼ العاتيػػة التػػي تيػػب فػػي المنطقػػة انتظػػاًرا لمػػا 
سيأتي، كما تريد تجنب دفع أثماف استمرار الوضع السابؽ عمػى اسػتئناؼ المفاوضػات، الػذي يمكػف أف يػنجـ 

 .عف اعتماد خيارات أخرى، خصوًصا خيار المجابية
سػػػرائيؿ تعتبػػػر الوضػػػع الػػػراىف نموذجي ػػػا، فيػػػو يمكنيػػػا تحػػػت مظمػػػة المفاوضػػػات مػػػف االسػػػتمرار فػػػي تطبيػػػؽ  وا 

 مخططاتيا التوسعّية واالستيطانّية والعنصرّية والعدوانّية مف دوف ثمف يذكر.
ف أخػرى فػي والواليات المتحدة األميركّية تسػتخدـ المفاوضػات لمتغطيػة عمػى مػا َتُعػدمه مػف مخططػاٍت إزاء بمػدا

المنطقػػػة، خصوًصػػػا سػػػوريا، وعمػػػى سػػػعييا لفػػػرض تصػػػفية لمقضػػػّية الفمسػػػطينّية، مػػػع أف مجػػػرد الحفػػػاظ عمػػػى 
إسػرائيمّية، سػتزيد الموقػؼ المتفجػر فػي المنطقػة  –الوضع الراىف يمنع تدىور الموقؼ إلى مجابيػة فمسػطينّية 

كّيػػة وحميفتيػػا إسػػرائيؿ، بعػػد أف نجحػػت فػػي انفجػػاًرا، وتيػػدد بتحويػػؿ المشػػيد كمػػو ضػػد الواليػػات المتحػػدة األمير 
إظيار الصراع وكأنػو صػراٌع بػيف العػرب أنفسػيـ )العممػانيوف ضػد المتػدينيف، المسػمموف ضػد المسػيحييف، أو 

 بيف العرب واألقميات التي تعيش بيف ظيرانييـ، أو بيف السنة والشيعة، أو بيف العرب والفرس(.
دارة وفي ىذا السيناريو ال يحدث تغيير درام اتيكي عمى ممؼ المصالحة، بؿ سيبقى ىناؾ نوع مف التعػايش وا 

لبلنقسػػػػاـ، وتتػػػػدىور األمػػػػور حيًنػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ زيػػػػادة حػػػػدة التراشػػػػؽ اإلعبلمػػػػي وتبػػػػادؿ االتيامػػػػات وحمػػػػبلت 
االعتقاؿ، وتيػدأ حيًنػا  خػر مػف خػبلؿ تبػادؿ الزيػارات واالتصػاالت واسػتمرار وتصػاعد أشػكاؿ التنسػيؽ، التػي 

 ا إلى حد زيارة وزراء مف الضفة إلى قطاع غزة لمتنسيؽ مع نظرائيـ ىناؾ.وصمت مؤخرً 
إف سػػد الطػػرؽ كافػػة عمػػى "حمػػاس" يمكػػف أف يػػدفعيا لتفعيػػؿ ورقػػة المقاومػػة بشػػكؿ يػػؤدي إلػػى خمػػط األوراؽ 
بتصػعيد األوضػػاع فػػي قطػػاع غػزة، أو الضػػفة الغربّيػػة، أو كبلىمػػا مًعػػا، خصوًصػا بعػػد  األنبػػاء التػػي تحػػدثت 

لعودة إلى التحالؼ مع إيراف و"حزب اهلل"، وعمى الجميع أف يتذكر أف القضّية الفمسػطينّية والفمسػطينييف عف ا
فػي مػػأزؽ عػػاـ ولػػيس "حمػػاس" وحػػدىا، وىػػـ جميًعػا ضػػعفاء أمػػاـ االحػػتبلؿ )عػػدوىـ المشػػترؾ(، فػػبل يجػػب أف 

 يستقووا عمى بعضيـ ويتساىموف مع االحتبلؿ.
 

 اوضاتالسيناريو الثاني: تقدم المف
يسػتند ىػذا السػيناريو إلػى احتمػاؿ التقػدـ فػي المفاوضػات، ألف الوضػع ال يحتمػؿ أف يبقػى عمػى مػا ىػو عميػو 
بعد التطورات الحاسػمة فػي مصػر وسػوريا، ال سػيما أنػو سػيكوف ليػا تػأثيرات كبيػرة عمػى القضػّية الفمسػطينّية: 

 عمى المفاوضات مف جية، وعمى ممؼ المصالحة مف جية أخرى.
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لسػػيناريو وارد، ألف اإلدارة األميركّيػػة سػػتحاوؿ إقنػػاع الحكومػػة اإلسػػرائيمّية باسػػتغبلؿ االنقسػػاـ والضػػعؼ وىػػذا ا
الفمسطيني وحالة التغييرات العاصػفة فػي المنطقػة العربّيػة، حيػث أبعػدت ىػذه التغييػرات االىتمػاـ العربػي عػف 

 ة.القضّية الفمسطينّية، ما يشجع فرض حؿ "تصفوي" لمقضّية الفمسطينيّ 
فوفؽ ىذا السيناريو، يمكف أف تتوصؿ المفاوضات إلى تقدـ عبر االتفاؽ عمى خطػوات، مثػؿ: عػودة األمػور 

، مػػػػع زيػػػػادة رقعػػػػة األرض التػػػػي تصػػػػنؼ )أ(ة والسػػػػماح بنشػػػػاط 1000أيمػػػػوؿ  28إلػػػػى مػػػػا كانػػػػت عميػػػػو قبػػػػؿ 
سػيؽ األمنػية وزيػادة اقتصادي واسع، بمػا فػي ذلػؾ بعػض المشػاريع فػي المنطقػة )ج(ة واسػتمرار وتطػوير التن

دور األردف، وربمػػا مصػػرة وقػػد تصػػؿ المفاوضػػات إلػػى اتفػػاؽ انتقػػالي مغطػػى بػػػ"إعبلف مبػػادئ" جديػػد، تحػػت 
مسمى إقامة دولة ذات حػدود مؤقتػة مغطّػاة بكونفدرالّيػة مػع األردف أو مػف دونيػا، ولكػف ضػمف االتفػاؽ عمػى 

 حؿ انتقالي جديد.إطار نيائي الذي مف دونو سيكوف مف الصعب جًدا مرور أي 
إف اسػػتمرار األمػػر الواقػػع الػػذي أشػػرنا إليػػو فػػي السػػيناريو األوؿ يعػػد اسػػتمراًرا لمحػػؿ االنتقػػالي الػػذي بػػدأ بتوقيػػع 

، وُمػػدد بصػػورة مفتوحػػة، حيػػث مػػّرت منػػذ أيػػاـ 2999اتفػػاؽ أوسػػمو، وكػػاف مػػف المفتػػرض أف ينتيػػي فػػي أيػػار 
 بعة عشر عاًما عمى انتيائو.الذكرى العشروف عمى توقيعو باألحرؼ األولى، وأر 

إذا حػػدث تقػػدـ فػػي المفاوضػػات بالتوصػػؿ أو عػػدـ التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ، فسػػيكوف ىنػػاؾ عمػػى األرجػػح اتفػػاؽ 
انتقالي جديد.  ويمكف أف نشيد في ىػذه الحالػة إجػراء انتخابػات رئاسػّية وتشػريعّية بمػف حضػر، أي مػف دوف 

ة.  لكػػػف محاولػػػة إجػػػراء انتخابػػػات "بمػػػف حضػػػر" مشػػػاركة قطػػػاع غػػػزة ومعارضػػػي ىػػػذه االنتخابػػػات فػػػي الضػػػف
إلضػػػفاء "شػػػرعّية" عمػػػى خيػػػار التفػػػاوض الثنػػػائي، ال سػػػيما إذا الحػػػت فػػػي األفػػػؽ بػػػوادر التوصػػػؿ إلػػػى اتفػػػاؽ 
انتقالي، ىي عممّية محفوفة بالمخاطر، التي تضػاؼ إلػى التحػديات الرئيسػّية المتعمقػة بخطػر تصػفية الحقػوؽ 

ير المصير والعػودة، لػيس أقميػا الطعػف فػي شػرعّية انتخابػات بمشػاركة جػزء مػف، الفمسطينّية التاريخّية في تقر 
ولػػيس كػػؿ، الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة، وفػػتح البػػاب أمػػاـ إضػػعاؼ الكيػػاف التمثيمػػي الموحػػد فػػي إطػػار منظمػػة 
التحريػػر، وبػػروز مزيػػد مػػف االنقسػػامات داخميػػا عمػػى خمفّيػػة الموقػػؼ مػػف نتػػائج المفاوضػػات، وتحفيػػز مشػػاريع 

 اء مؤسسات تمثيمّية موازية أو بديمة.إنش
وضػػػمف ىػػػذا السػػػيناريو، يمكػػػف أف تتحػػػوؿ دعػػػوات مػػػف قبيػػػؿ إعػػػبلف قطػػػاع غػػػزة "إقميًمػػػا متمػػػرًدا" إلػػػى سياسػػػة 
رسمّية، أو أف يشيد القطاع اضطرابات داخمّية، ربما تتحوؿ إلى انتفاضة أو اقتتاؿ داخمي سيكوف لو عواقب 

 في جميع أماكف تواجد الفمسطينييف عامة.في الضفة الغربّية بصورة خاصة، و 
ما يجعؿ التدىور محتمبًل إذا تحقؽ ىذا السيناريو أّف ىناؾ طرًفا فمسطيني ا، وىي "حماس"، يحكـ قطاع غزة، 
كاف في مرحمة صػعود مػع صػعود اإلسػبلـ السياسػي فػي المنطقػة، وتحديػًدا اإلخػواف المسػمميف، لدرجػة فوزىػا 

بمػد عربػي، أىميػا مصػر، وأصػبح بحكػـ أنػو امتػداد لجماعػة اإلخػواف المسػمميف  في االنتخابػات فػي أكثػر مػف
فػػي فمسػػطيف يواجػػو أزمػػة شػػديدة سػػتكوف ليػػا عواقػػب وخيمػػة عميػػو، خصوًصػػا فػػي ظػػؿ العػػداء المتصػػاعد بػػيف 

اإلخوانّية، ومػا بػيف قطػاع غػزة  –"حماس" والنظاـ المصري الجديد، بحكـ التداخبلت واالمتدادات الحمساوّية 
سيناء، خصوًصا لجية المنظمات الجيادّية السػمفّية.  وكػذلؾ اإلغػبلؽ المتكػرر لمعبػر رفػح وتػدمير األنفػاؽ و 

 والحمبلت اإلعبلمّية ضد "حماس" تدؿ عمى ما ينتظرىا عمى صعيد عبلقاتيا مع مصر.
جماعػة  فإف لـ تتحرؾ "حماس" بصورة حاسمة الستيعاب مػا حػدث واحتوائػو، بحيػث ُتوجػد مسػافة بينيػا وبػيف

اإلخواف المسمميف، األمر الذي يجعميػا حركػة فمسػطينّية أكثػر مػف كونيػا جػزًءا مػف مشػروع سياسػي إسػبلمي.  
ىذا التحرؾ مف "حماس" تقتضيو خصوصّية القضّية الفمسطينّية وحاجتيا إلى دعـ الجميع في مصػر والعػالـ 

كؿ أسػرع اآلف ولػيس غػًدا قبػؿ فػوات اآلفة العربي واألحرار في العالـ.  كمما أقامت "حماس" ىذه المسافة بش
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جعمت أضرارىا واألضرار الفمسطينّية مف تداعيات عزؿ مرسي في الحد األدنى، وبصورة تجعؿ خيار التوجو 
إلػػى المصػػالحة مفتوًحػػا رغػػـ التعقيػػدات الجديػػدة التػػي طػػرأت عميػػو. وفػػي ىػػذه الحالػػة، ستسػػاىـ "حمػػاس" فػػي 

يػػػد فػػػرص الوحػػػدةة أمػػػا إذا إذا أصػػػرت عمػػػى تغميػػػب كونيػػػا امتػػػداًدا تراجػػػع خطػػػر تعميػػػؽ االنفصػػػاؿ وفػػػي تزو 
لجماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف، بػػداًل مػػف كونيػػا جػػزًءا مػػف الحركػػة الوطنّيػػة الفمسػػطينّية، فسػػتتزايد احتمػػاالت ىػػذا 

 السيناريو، بما في ذلؾ التوصؿ إلى حؿ مرحمي انتقالي جديد.
 

 منافسة "حماس": إن ىذا الواقع الذي تعيشو "حماس" يغري "فتح"
. إما إلػى التطمػع إلػى حسػـ األمػور فػي قطػاع غػزة بصػورة قيرّيػة ومػف دوف مصػالحة تحػت اعتقػاد بإمكانّيػة  أ

"استنساخ" ما جرى في مصر بغزة، مف دوف إدراؾ الخصائص المميزة التي تجعؿ مثؿ ىػذا االستنسػاخ لػيس 
 مرجًحاة

اس"، ألنيا لـ تعد قادرة عمى تعطيميا مثمما كانت قبؿ عزؿ . أو اإلقبلع بالسفينة الفمسطينّية مف دوف "حم ب
مرسي وصعود اإلسبلـ السياسي، فيي اآلف أضعؼ وتمر في مأزؽ شديد، مع أف مف الخفة المبالغة بمػأزؽ 

 "حماس" والتقميؿ مف مازؽ اآلخريفة
ـ تعػػد تمثػػؿ األغمبّيػػة أو .  أو مطالبػة "حمػػاس" بػػالقفز إلػػى السػػفينة قبػؿ انطبلقيػػا، ولكػػف مػػع إدراكيػػا أنيػا لػػ ت

ذا لػـ تقتنػع بػذلؾ طوًعػا فمػتكف االنتخابػات  نما كأقمّية عمييا أف تخضع لؤلغمبّية، وا  طرًفا منافًسا أو متكافًئا، وا 
 واالحتكاـ إلى الشعب ىو الفيصؿ.

 
 السيناريو الثالث: انييار المفاوضات

قبػؿ أو بعػد مػرور الشػيور التسػعة المتفػؽ عمييػا يقوـ ىذا السيناريو عمى احتماؿ انييػار المفاوضػات الثنائّيػة 
كسػػػقؼ زمنػػػي لػػػيس نيائي ػػػا وقػػػاببًل لمتجديػػػد وفػػػؽ التصػػػريحات الرسػػػمّية األميركّيػػػة، وىػػػذا السػػػيناريو وارد جػػػًدا، 

 لؤلسباب اآلتّية:
و . ألف أقصػػى مػػا يمكػػف أف تعرضػػو الحكومػػة اإلسػػرائيمّية الحالّيػػة أقػػؿ مػػف الحػػد األدنػػى الػػذي يمكػػف أف تقبمػػ أ

 القيادة الفمسطينّية ميما أبدت مف مرونة واعتداؿة
.  قيػػاـ الحكومػػة اإلسػػرائيمّية بخطػػوات واسػػتفزازات، عنوانيػػا األبػػرز اسػػتخداـ المفاوضػػات كغطػػاء السػػتمرار  ب

العػػدواف واالسػػتيطاف والعنصػػرّية، وعػػدـ اسػػتعدادىا حتػػى لقبػػوؿ أو عػػرض اتفػػاؽ مرحمػػي انتقػػالي جديػػد، ألنيػػا 
االقتنػاع بػأف الفمسػطينييف والعػرب معرضػوف لمتػدىور أكثػر، وبالتػالي ال داعػي لعقػد تسػويات  تميؿ بشػدة إلػى

 معيـ اآلف، ألنو يمكف فرض تسويات مناسبة إلسرائيؿ أكثر في المستقبؿة
. المعارضة الفمسطينّية المتزايدة لبلستمرار في المفاوضات، وفقداف المعارضة لمغطاء الشرعي في أوسػاط  ت

اـ داخؿ المؤسسات الفمسطينّيةة األمر الذي يمكػف أف يػؤدي إلػى انييػار المفاوضػات، وىػذا سػيؤدي الرأي الع
إما إلى العودة إلى ما قبؿ استئناؼ المفاوضات وانتظػار نجػاح جيػود جديػدة السػتئناؼ المفاوضػات، أو إلػى 

شػػعبّية والمقاطعػػة وممػػؼ اعتمػػاد خيػػار جديػػد يتضػػمف اسػػتكماؿ التوجػػو إلػػى األمػػـ المتحػػدة وتفعيػػؿ المقاومػػة ال
 المصالحة الوطنّية.

إف اعتماد القيادة الفمسطينية لخيار جديد في حاؿ فشؿ المفاوضات يمكف أف يقود إلػى عقوبػات وضػغوطات 
لػى مجابيػة فمسػطينّية  إسػرائيمّية يمكػف أف تصػؿ إلػى انتفاضػة شػعبّية أو  -أميركّية إسرائيمّية عمػى السػمطة، وا 

ييػػار السػػمطة، أو إلػػى تراجػػع دورىػػا بشػػكؿ كبيػػر وتقػػدـ دور المنظمػػة، أو محاولػػة حتػػى مسػػمحة تػػؤدي إلػػى ان
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إسرائيؿ تنفيذ سيناريوىات أحادّية الجانب تستند إلى فكرة ضـ مسػاحات واسػعة مػف األراضػي فػي الضػفة، أو 
التفاقات إلى تدخؿ دولي يفرض نوًعا مف الوصاّية الدولّية، التي تسعى لتمرير حؿ عمى الطرفيف يستند إلى ا

 والمفاوضات السابقة وموازيف القوى القائمة المختمة، طبًعا، بشكؿ جوىري لصالح إسرائيؿ.
في ىػذا السػيناريو يكػوف التصػرؼ بمسػؤولّية مػف قبػؿ "فػتح" والمنظمػة والسػمطة عبػر إعطػاء "حمػاس" مخرًجػا 

مسػطيني أكثػر مػف كونيػا مف خػبلؿ فػتح الطريػؽ أمػاـ شػراكة سياسػّية حقيقّيػة، يمّكنيػا مػف التصػرؼ كطػرؼ ف
امتداًدا لجماعة اإلخواف المسمميف، وىذا يعني فتح الطريؽ أمػاـ تطبيػؽ االتفاقػات الموّقعػة كرزمػة واحػدة كمػا 
ىي، وليس كما جرى في الواقع لجية تأجيؿ الممؼ األمني، وتحويؿ إقامة إطار قيادي مؤقت لو صػبلحيات 

إلى لجنة استشػارّية لتفعيػؿ المنظمػة، باإلضػافة إلػى  –قاىرة كما جاء في نص اتفاؽ ال –غير قابمة لمتعطيؿ 
 االتفاؽ عمى برنامج سياسي يجسد القواسـ المشتركة.

 6/9/1023، وكالة سما اإلخبارية
 

 األسود المخطط 51
 مؤمف بسيسو
ال يمكف لمعقؿ السياسي العربي السوي أف يجتزئ ما يجري في مصر اليـو عف سػياقات الحػدث األخػرى فػي 

قة واإلقميـ، وأف يتعاطى مع االنقبلب المصري بسذاجة مفرطة بعيدا عف حمقات االستيداؼ التي تحث المنط
الخطػػى نحػػو دوائػػر جغرافيػػة أخػػرى فػػي إطػػار مخطػػط مرسػػوـ، تتػػوزع أدواره بشػػكؿ دقيػػؽ ونسػػؽ محػػدد لتغييػػر 

عادة صياغة الواقع السياسي في المنطقة ككؿ.  مجرى التاريخ، وا 
 

 تفاصيل المخطط
طيػػات الدقيقػػة التػػي تسػػربت عػػف مصػػادر فمسػػطينية ومصػػرية وعربيػػة عميمػػة تشػػير إلػػى تفاصػػيؿ مخطػػط المع

أسود ُحبكت حمقاتو وأدواره ومراحمو بعناية فائقة قبػؿ عػدة أشػير، وتػـ إنضػاجو عمػى نػار ىادئػة والشػروع فػي 
يػة بػيف الػدوؿ واألطػراؼ تنفيذه بدقة متناىية وتنسيؽ كامؿ عمػى أعمػى المسػتويات السياسػية والعسػكرية واألمن

 المعنية.
سػرائيؿ، وقيػادة السػمطة  أطراؼ ىذا المخطط تتمثؿ في الواليات المتحػدة التػي تشػكؿ رأس وقيػادة المخطػط، وا 
الفمسطينية، وقيادة الجيش المصري وبعض القيادات السياسػية التابعػة لنظػاـ مبػارؾ والدولػة العميقػة، والنظػاـ 

النظػاـ األردنػي، وبعػض رجػاالت السياسػة واألمػف فػي دوؿ اإلقمػيـ، خصوصػا السعودي، والنظاـ اإلماراتي، و 
 تونس وتركيا.

لكف ما يميز ىذا المخطط أف قيادتو العميا )اإلدارة األميركية( ال تتصدر المشيد وتعمؿ في الواجية الخمفية، 
شػرافيا المباشػر وتحاوؿ الظيور بمواقؼ رمادية حسب مقتضيات المصمحة والظروؼ، وتػدير المعركػة عبػر إ

 عمى األدوات اإلقميمية التي تشكؿ األضبلع األساسية لممخطط المذكور.
وتتمثؿ أىداؼ المخطط في إفشاؿ ثورات الربيع العربي عبر إجياض الثورتيف المصرية والتونسية، وتقويض 

ساسيا لدعـ وتأجيج تجربة اإلخواف المسمميف في الحكـ، وتحجيـ الدوريف القطري والتركي المذيف شكبل رافدا أ
زعػػاج كبػػرى إلسػػرائيؿ والسػػمطة  سػػقاط حكػػـ حمػػاس فػػي غػػزة الػػذي يشػػكؿ بػػؤرة تحػػريض وا  الثػػورات العربيػػة، وا 

 الفمسطينية واألنظمة العربية الدائرة في الفمؾ األميركي.
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ومػع نجػاح المخطػط إلػى حػد مػا فػي مرحمتػػو األولػى ضػد الثػورة المصػرية وجماعػة اإلخػواف المسػمميف، انتقػػؿ 
لمخططوف إلى محاولة تطبيؽ بقية عناصر وبنود المخطط األخرى بشكؿ متزامف، إذ تعمؿ بعض األطراؼ ا

عمػػػػى السػػػػاحة التونسػػػػية عمػػػػى محاولػػػػة إسػػػػقاط الحكومػػػػة االئتبلفيػػػػة الحاليػػػػة، والمجمػػػػس التأسيسػػػػي التونسػػػػي 
ت الجػػادة التػػي المنتخػػب، تحػػت غطػػاء تشػػكيؿ حكومػػة تكنػػوقراط غيػػر حزبيػػة، دوف أف تعيػػر اىتمامػػا لممحػػاوال

يبذليا بعض الساسة التونسييف لنزع الفتيؿ عبر حموؿ سياسية منطقية تقبؿ بيا األطراؼ والمكونات التونسية 
 المختمفة.

وفػػي الوقػػت نفسػػو أغمػػؽ النظػػاـ المصػػري الجديػػد معبػػر رفػػح البػػري، ويوشػػؾ عمػػى االنتيػػاء مػػف ىػػدـ األنفػػاؽ 
يػػة التػػي تشػػاركو فييػػػا السػػمطة الفمسػػطينية عبػػر تفعيػػػؿ أدوات الحدوديػػة مػػع قطػػاع غػػزة، توطئػػػة لممرحمػػة التال

التحػػريض المختمفػػة ووقػػؼ الرواتػػب والمخصصػػات الماليػػة عػػف أىػػالي القطػػاع، وتييئػػة األجػػواء نحػػو انػػدالع 
 حركة احتجاجات شعبية ضد حكـ حماس تنتيي بإسقاطو كما يأمؿ المخططوف.

ذلت لتحجيـ الموقفيف القطري والتركي طيمة األشير األخيرة بموازاة ذلؾ، لـ تتوقؼ الضغوط األميركية التي بُ 
وخبلؿ معركة االنقبلب عمى مرسػي و ثارىػا الدمويػة، وىػو مػا يػدعو لتوقّػع اسػتدعاء المزيػد منيػا فػي المرحمػة 

.  القادمة حسب المخطط المرسـو
 

 إجياض الثورة المصرية
. شكمت الثورة المصرية نقطة البداية وحجر الزاوية في تنفيذ  المخطط المرسـو

وألف مصر ىػي قمػب األمػة ونبضػيا األصػيؿ، ونظػرا لطبيعػة الػدور الريػادي وحجػـ األثػر السياسػي والمعنػوي 
الذي تتركو مصر عمى األمة جمعاء، وألف مصر تعد منبػت جماعػة اإلخػواف المسػمميف وثقميػا األسػاس، فقػد 

ؼ، وأفػرد ليػا مػف التحضػير المسػبؽ والعمػؿ وضع المخطط الثورة المصرية عمى رأس أجندة الفعؿ واالسػتيدا
 الدؤوب ما يضمف سحقيا والقضاء عمييا بأقؿ الخسائر الممكنة.

واستند المخطط في إحدى أىـ زواياه عمى أف إجياض الثػورة المصػرية سػوؼ يتػرؾ  ثػارا بالغػة السػمبية عمػى 
دـ تجػػػارب اإلسػػػبلمييف فػػػي مجمػػػؿ الربيػػػع العربػػػي فػػػي المنطقػػػة، وأف إسػػػقاط حكػػػـ اإلخػػػواف كفيػػػؿ بإحبػػػاط تقػػػ

 مختمؼ الدوؿ العربية وىّز مشروعيـ ودفعيـ نحو التراجع واالنكفاء.
لػػـ تكػػف إمكانيػػة االنقػػبلب عمػػى الثػػورة المصػػرية سػػيمة ميسػػورة، إذ إف نجػػاح مخطػػط االنقػػبلب عمييػػا يتطمػػب 

خػػواف، وىػػو مػػا تػػوفير جػػزء ال بػػأس بػػو مػػف األسػػباب الموضػػوعية لعػػزؿ الػػرئيس الػػذي ينتمػػي إلػػى جماعػػة اإل
اسػػتدعى تجنيػػد كػػؿ قػػوى وطاقػػات الدولػػة العميقػػة المتحفػػزة مػػف جيػػة، وتحشػػيد الجماعػػات الحزبيػػة المعارضػػة 
عبلمػي توسػؿ التعبئػة الشػعبية قػدر اإلمكػاف،  لحكـ اإلخواف مف جية أخػرى، وذلػؾ فػي إطػار جيػد سياسػي وا 

ليػا تحػت غطػاء حركػػة "تمػرد" التػي تػػـ  يونيػو/حزيراف الماضػي تاريخػػا 30انتظػارا لمحظػة الحسػـ التػػي اختيػر 
 صناعتيا بواسطة الجيش.

وىكػػػػذا، تكػػػػاثؼ الجيػػػػد واإلعػػػػداد ضػػػػمف إطػػػػار المخطػػػػط المػػػػذكور بقيػػػػادة قائػػػػد الجػػػػيش والقيػػػػادات العسػػػػكرية 
األساسػػية، والعديػػد مػػف الساسػػة التػػابعيف لنظػػاـ مبػػارؾ والدولػػة العميقػػة، وبرعايػػة مباشػػرة مػػف اإلدارة األميركيػػة 

واإلماراتية، ومتابعة حثيثة مف إسرائيؿ والسػمطة الفمسػطينية واألردف، إلػى أف دقػت سػاعة الصػفر،  والسعودية
 وكاف ما كاف.



 
 
 

 

 

           40ص                                    1970العدد:                6/9/1023الجمعة  التاريخ:

وألف المذابح الكبرى والجرائـ البشعة التي اقترفيا السيسي وزمرتو االنقبلبية ذات غطاء إقميمػي ودولػي معمػـو 
، جػػاءت ردود الفعػػؿ عمػػى مػػا جػػرى محػػدودة القػػوة واألثػػر، وغيػػر ذات قيمػػة  ضػػمف إطػػار المخطػػط المرسػػـو

 عممية في موازيف السياسة الراىنة، ودارت معظميا في فمؾ النفاؽ السياسي ليس إال.
 

 إجياض الثورة التونسية
رغػـ ابتعػاد تػػونس عػف مركػػز الثقػؿ السياسػػي العربػي فػػإف إجيػاض الربيػػع العربػي ال يكتمػػؿ إال بإنيػاء ثورتيػػا 

لعربػي وثوراتػو العارمػة، وىػذا مػا جعػؿ اسػتيداؼ الثػورة التونسػية بنػدا أساسػيا عمػى التي شكمت فاتحػة الربيػع ا
 أجندة المخطط المذكور.

والبلفت لمنظر أف الوضع التونسي شيد استقرارا ال بأس بو عمى المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
الػػوطني الػػذي يتػػولى إدارة الحكومػػة  فػػي ظػػؿ "الترويكػػا" الحاكمػػة ىنػػاؾ، وأف إعطػػاء الفرصػػة لبرنػػامج التوافػػؽ

والبرلماف في تونس مف شػأنو أف يقػدـ نموذجػا ديمقراطيػا رفيعػا لتجربػة سياسػية راشػدة، ويشػكؿ مػدخبل حقيقيػا 
 لحؿ المشكبلت التي يعاني منيا الواقع التونسي.

ة داخػػؿ لكػػف ضػػرورات االنقػػبلب عمػػى الربيػػع العربػػي فػػي إطػػار المخطػػط سػػيئ الػػذكر أممػػت عمػػى جيػػات نافػػذ
تػػونس التحػػرؾ لتخريػػب  ليػػات التحػػوؿ الػػديمقراطي، وضػػماف إفسػػاد أجػػواء التفػػاىـ واالسػػتقرار الواعػػدة ضػػمف 
المكونػػات السياسػػية الرئيسػػية ىنػػاؾ، وذلػػؾ عبػػر تحػػريض قطاعػػات نقابيػػة وحزبيػػة محػػددة الستنسػػاخ التجربػػة 

قصػػاء اإلسػػبل مييف )حركػػة النيضػػة( مػػف صػػدارة المصػػرية األخيػػرة فػػي االنقػػبلب عمػػى نظػػاـ مػػا بعػػد الثػػورة، وا 
 المشيد السياسي.

ومف ىنا لـ يكف مستغربا أف تنطمؽ حممة "تمرد" جديدة في تػونس، وأف تطمػؽ بعػض القػوى الحزبيػة والنقابيػة 
التونسية العناف لمواقفيػا الرعنػاء التػي ال تعنػى بالجيػد الػوطني التونسػي الػذي يسػتيدؼ بمػورة مقاربػة سياسػية 

أطيػػاؼ المجتمػػع السياسػػي التونسػػي، وال ترفػػع سػػوى شػػعار إسػػقاط النظػػاـ السياسػػي الجديػػد  مقبولػػة عمػػى كافػػة
 المنتخب، حكومة وبرلمانا.

ومػػع ذلػػؾ، ينبغػػي اإلقػػرار بػػأف حكمػػة حركػػة النيضػػة ورئيسػػيا الشػػيخ راشػػد الغنوشػػي، ومرونتيػػا الواضػػحة فػػي 
طػػط االنقبلبػػي المرسػػوـ، وقػػد تعمػػؿ التعامػػؿ مػػع مسػػتجدات الواقػػع السياسػػي داخػػؿ تػػونس، تشػػكؿ تيديػػدا لممخ

عمى إبطالو، ولو جزئيػا، حػاؿ نجاحيػا فػي إبقػاء البرلمػاف المنتخػب دوف حػّؿ، وقصػر التغييػر عمػى الحكومػة 
 وبعض مستوياتيا اإلدارية فحسب.

 
 تحجيم قطر وتركيا

يـ وتػػػدجيف تػػػدرؾ الواليػػػات المتحػػػدة وحمفاؤىػػػا فػػػي المنطقػػػة أف طػػػّي صػػػفحة الربيػػػع العربػػػي لػػػف يػػػتـ إال بتحجػػػ
الػػػدوريف القطػػػري والتركػػػي المػػػذيف ينشػػػطاف بقػػػوة فػػػي الػػػدفاع عػػػف حػػػؽ الشػػػعوب العربيػػػة فػػػي الحريػػػة والعدالػػػة 

 والكرامة، ويمعباف دور المحرض عمى االنتفاض في وجو الظمـ والقير واالستبداد.
العربػي، فإنيمػا  ورغـ الضغوط األميركية التي مورست عمى قيادة البمديف لحرؼ بوصمتيما عػف دوائػر الربيػع

أبدتا عنادا صريحا في تحدي الموقؼ األميركي بيذا الخصػوص، وأثبتتػا قػدرة بّينػة عمػى احتػواء كافػة أشػكاؿ 
.  الضغوط الممارسة حتى اليـو
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وتجمى الموقؼ القطري بوضػوح فػي معارضػة االنقػبلب العسػكري فػي مصػر ونتائجػو الدمويػة، وعػدـ التػدخؿ 
ويػػة لقنػػاة الجزيػػرة فيمػػا يخػػص الشػػأف المصػػري بشػػكؿ خػػاص، وشػػؤوف الربيػػع فػػي مسػػار التغطيػػات المينيػػة الق

 العربي وحرية الشعوب بشكؿ عاـ.
أمػػػا الوضػػػع التركػػػي فقػػػد شػػػابو الكثيػػػر مػػػف التعقيػػػد إثػػػر محػػػاوالت االنقػػػبلب السياسػػػي والميػػػداني التػػػي وجػػػدت 

ا إثػػر فشػػؿ اإلدارة األميركيػػة فػػي ترجماتيػػا العمميػػة فػػي ميػػداف "تقسػػيـ" فػػي األسػػابيع األخيػػرة، والتػػي تػػـ إنتاجيػػ
اإلسرائيمية إلى سّكتيا القديمة بعد إفبلت رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردوغاف -إعادة العبلقات التركية

مف فّخ االعتذار اإلسرائيمي عمى حادث سفينة "مرمرة" الذي اسػتيدؼ احتػواء الػدور التركػي "المشػاغب" عمػى 
 المستوى اإلقميمي.

التحػريض الخػػارجي الخفػّي جػػزءا مػف الطبقػػة السياسػية والحزبيػػة التركيػة لمخػػروج عمػى "أردوغػػاف"  وىكػذا، غػػدا
عػػادة تركيػػا إلػػى بيػػت الطاعػػة األميركػػي مػػف جديػػد، أو إشػػغاليا فػػي ىموميػػا ومشػػاكميا  بيػػدؼ اإلطاحػػة بػػو وا 

 الداخمية بعيدا عف تحدي السياسة األميركية عمى أقؿ تقدير.
ا أكثػر حػدة مػف نظيػره القطػري حػيف رفػض "أردوغػاف" التعامػؿ مػع حكومػة وممثمػي بؿ إف الموقػؼ التركػي بػد

االنقبلبييف في مصر، وأطمؽ حممة دبموماسية لنصرة مرسي والشرعية الدستورية في مصر، وذىب أبعػد مػف 
ذلؾ حيف غرد تماما خػارج سػرب النظػاـ اإلقميمػي والػدولي عبػر دعوتػو إلػى إنشػاء منظمػة بديمػة عػف منظمػة 

 مـ المتحدة قبؿ أياـ.األ
 

 إسقاط حكم حماس
في تفاصيؿ المخطط الذي بدأ تنفيذه إلسقاط حكومة حماس في غزة كامتداد طبيعي لجماعة اإلخواف، يمعب 
النظاـ المصري الجديد دور األسد، فيما تمعب السمطة الفمسطينية في راـ اهلل دورا رئيسيا، باإلضافة إلى بقية 

 طراؼ األخرى بما تكتمؿ بو صورة مشيد المخطط وحمقاتو المرسومة.األدوار المسندة إلى األ
 

غػػػبلؽ معبػػػر رفػػػح  الػػػدور األىػػػـ الػػػذي يضػػػطمع بػػػو الجانػػػب المصػػػري يكمػػػف فػػػي ىػػػدـ األنفػػػاؽ بشػػػكؿ تػػػاـ، وا 
الحدودي مع قطػاع غػزة، ممػا يػزج بالقطػاع فػي أتػوف أزمػة اقتصػادية خانقػة تبمػ  حػد الكارثػة اإلنسػانية بفعػؿ 

مػػواد الغذائيػػة والمسػػتمزمات األساسػػية ومشػػتقات الوقػػود عبػػر األنفػػاؽ التػػي تبػػاع فػػي األسػػواؽ توقػػؼ توريػػد ال
 الغزية بأسعار رخيصة.

بمػػوازاة ذلػػؾ، تمجػػأ السػػمطة الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل إلػػى وقػػؼ الموازنػػة الشػػيرية التػػي تخصصػػيا شػػيريا لقطػػاع 
كػػػـر أبػػػو سػػػالـ الػػػذي يػػػتحكـ بػػػو الجانػػػب  غػػػزة بمػػػا فييػػػا رواتػػػب المػػػوظفيف، وال يتبقػػػى مػػػف منفػػػذ سػػػوى معبػػػر

 اإلسرائيمي، والذي يتـ مف خبللو إدخالو البضائع اإلسرائيمية بشكؿ محدود وباىظ الثمف.
الدفع نحو شمؿ وتعطيؿ الحياة بشكؿ كامؿ في القطاع، خصوصػا فػي ظػؿ األزمػة  -عمميا-ذلؾ كمو، يعني 

-ىػػا الواضػػحة فػػي مختمػػؼ المجػػاالت، ممػػا يؤسػػس الماليػػة التػػي تعػػاني منيػػا حكومػػة حمػػاس، وقػػد تتػػرؾ  ثار 
 ألرضية موضوعية نحو خمؽ تذمر شعبي واسع داخؿ القطاع. -حسب المخطط

 
ويتمحور المخطط بشكل دقيق حول مجموعة من الخطوات السياسية واإلعالمية والميدانية يمكن تمخيص 

 أىميا في التالي:
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، وقياميػا بتيريػب 1022يناير/كػانوف الثػاني  15ثػورة  اتياـ حركة حماس باقتحاـ السجوف المصػرية أثنػاء -
 قيادات مف حماس واإلخواف وعمى رأسيـ الرئيس مرسي.

اإلعػػبلف عػػف اعتقػػاؿ عناصػػر تابعػػة لكتائػػب القسػػاـ متورطػػة فػػي ىجمػػات ضػػد الجػػيش المصػػري وقػػوات  -
الشػػيخ زويػػد، ورفػػح  األمػػف المصػػرية فػػي سػػيناء، وتمفيػػؽ عبلقػػة المعتقمػػيف باالشػػتباكات فػػي كػػؿ مػػف العػػريش،

 الحدودية.
اختباء قيادات مف اإلخواف المسمميف فػي قطػاع غػزة بعػد ىػروبيـ مػف مصػر، ومػنيـ محمػود عػزت بيػدؼ  -

 إدارة العمميات ضد الجيش المصري في سيناء.
تصػػدير اعترافػػػات مفبركػػة لعناصػػػر مػػف حمػػػاس فػػػي اإلعػػبلـ حيػػػث يػػتـ التركيػػػز عمػػى إبػػػراز "المخططػػػات  -

تي أعدتيا كتائب القساـ داخؿ األراضي المصرية دعما لمرسي، واستغبلؿ مف اعتقموا مف سكاف التخريبية" ال
 القطاع الذيف جاؤوا لمصر مف أجؿ العبلج أو الدراسة ليذا الغرض.

إغػػبلؽ كػػؿ األنفػػاؽ الحدوديػػة خاصػػة أنفػػاؽ الوقػػود والبضػػائع بيػػدؼ خمػػؽ جػػو مػػف التػػذمر والييجػػاف لػػدى  -
 خاصة أف األنفاؽ تشكؿ شرياف الحياة ألىالي القطاع.الرأي العاـ في غزة، و 

 إغبلؽ معبر رفح بيدؼ التضييؽ عمى الناس تحقيقا لمتذمر الشعبي المنشود. -
بث إشاعات سمبية بػيف النػاس، والتركيػز عمػى أف القطػاع سػيكتوى بنػار األحػداث فػي مصػر، خاصػة بعػد  -

 سقوط الحركة األـ لحركة حماس "جماعة اإلخواف".
 طبلؽ حممة تمرد في غزة عمى غرار حممة تمرد المصرية، وتحديد موعد لنياية حكـ حماس.إ -
السػػماح بإقامػػة معسػػكرات تػػدريب لعناصػػر دحػػبلف الموجػػودة فػػي مصػػر، وعناصػػر أخػػرى سػػيتـ جمبيػػا مػػف  -

 الساحات األخرى وتسكينيا في الساحة المصرية.
)رفح، معبر كـر أبو سالـ، معبر إيرز، شػرؽ  تموضع عناصر دحبلف في عدة نقاط تماس مع قطاع غزة -

 مدينة غزة، شرؽ مخيمات المنطقة الوسطى ودير البمح، وخاف يونس( بالتنسيؽ مع الجانب اإلسرائيمي.
 إسناد جوي بواسطة المروحيات مف الجانب المصري. -
قػـو بعمميػات تخريػب اجتياز القوات المصرية لحدود قطاع غػزة بحجػة مبلحقػة "العناصػر اإلرىابيػة" التػي ت -

 في سيناء مف خبلؿ قوات خاصة.
 

 خالصة
أثبت مسار األحداث أف السيناريو المرسوـ إلنجاح المخطط األسود لـ يػؤِت أكمػو وفػؽ مػا يشػتيي أىمػو، وأف 
مقاربتػو فػػي النجػػاح تبقػػى جزئيػػة، خصوصػػا فػػي ظػػؿ العجػػز عػػف تحجػػيـ الػػدوريف القطػػري والتركػػي، والشػػكوؾ 

إجيػاض الثػورة التونسػية، والعقبػات الكبػرى التػي تواجػو اسػتمرار المخطػط فػي مصػر إثػر  القوية حوؿ إمكانية
 دخوؿ األوضاع فييا عمى خط االنييار الشامؿ.

وأيا يكف األمر، فإف ما تمر بو مصر والمنطقة العربية يعبر عف مخاض أليـ ومرحمة انتقالية قاسػية، إال أف 
 ألمة وشعوبيا ومشروعيا اإلسبلمي األصيؿ.ماالتيا مبشرة، ونياياتيا تصب في صالح ا

 5/9/1023، الجزيرة نت، الدوحة
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 د. عبد الحميد صياـ



 
 
 

 

 

           43ص                                    1970العدد:                6/9/1023الجمعة  التاريخ:

)كػػانوف ’ عمميػػة الرصػاص المصػبوب‘تعرضػت غػزة فػي الخمػػس السػنوات الماضػية إلػػى حػربيف إسػرائيميتيف: 
تشػػػريف  11-22’ )عػػػامود السػػػحاب‘(، وعمميػػػة 1009لثػػػاني /ينػػػايركػػػانوف ا 28إلػػػى  1008األوؿ/ديسػػػمبر 
(. المعركػة القادمػة، ونتمنػى أف نكػوف مخطئػيف، ستضػع إسػرائيؿ فييػا رجػبل عمػى رجػؿ 1021الثاني/نوفمبر 

وتشػػػبؾ يػػػدييا خمػػػؼ رأسػػػيا وتجمػػػس عمػػػى أريكػػػة قػػػرب مسػػػتوطنة سػػػاديروت وتتفػػػرج عمػػػى مسػػػرح العمميػػػات: 
فػػي السػػماء أعمػػدة الػػدخاف، ويسػػقط مئػػات وربمػػا  الؼ الضػػحايا، ولكػػف رصػػاص يسػػكب عمػػى غػػزة فتتصػػاعد 

ىذه المرة بأياد عربية. حجـ اإلجراـ والعنؼ والفظاعة ربما يضاىي ما جرى في الغوطة أو حمص أو سػرت 
أو طرابمس أو ميداف رابعة أو جامع الفػتح. ولنػا عبػرة فػي مػا يجػري مػف صػراعات فػي العػراؽ وسػورية وليبيػا 

يمف والصوماؿ، حيث يقتؿ العربي عمػى يػدّي عربػي  خػر، أو متأسػمـ وافػد جػاء مػف خػارج الحػدود ومصر وال
ليسػػاىـ فػػي القتػػؿ؟ أنظمػػة فاسػػقة مجرمػػة تقتػػؿ شػػعوبيا بالجممػػة وميميشػػيات دمويػػة تفخػػخ األجسػػاد والسػػيارات 

ألقميػػات وتػػدمر لتحصػػد  الؼ األرواح البريئػػة. تتفكػػؾ الػػدوؿ وتتمػػزؽ الشػػعوب وتتغػػوؿ الطائفيػػة وتسػػتيدؼ ا
اآلثػػػار التاريخيػػػة، وتنحػػػرؼ بندقيػػػة المقاومػػػة ويكػػػوف االحتمػػػاء بػػػاألجنبي، بػػػؿ واليػػػرع إليػػػو لبلنتقػػػاـ، والنتيجػػػة 

 الواضحة ىناؾ منتصر واحد مف كؿ ما يجري ىو، إسرائيؿ. 
 16الحػػرب األولػػى عمػػى غػػزة أعمنػػت عنيػػا تسػػيبي ليفنػػي مػػف القػػاىرة وىػػي تجمػػس قػػرب أحمػػد أبػػو الغػػيط يػػـو 

، أي قبػػؿ الحػػرب بيػػـو واحػػد. أمػػا الحػػرب الثانيػػة فمػػـ تسػػتمر أكثػػر مػػف ثمانيػػة 1008كػػانوف الثػػاني /ديسػػمبر 
أيػػاـ، فقػػد حركػػت جػػرائـ إسػػرائيؿ الجمػػاىير العربيػػة، خاصػػة فػػي مصػػر حيػػث بػػدأت تزحػػؼ نحػػو معبػػر رفػػح 

. فػػي عمميػػة لمتضػػامف مػػع أىػػؿ غػػزة، مػػف بيػػنيـ رسػػميوف وناشػػطوف وكتػػاب وفنػػانوف مػػف كػػؿ الػػوطف العربػػي
عامود السحاب كاف يمكف ألي مراقب أف يرى الفرؽ بوضوح بيف جماىير حرة تجتاز معبر رفػح وتتجػو إلػى 

عنػدما ’ الرصاص المصػبوب‘غزة إلعبلف التضامف مع شعبيا في أرض المعركة، وبيف الموقؼ أياـ عممية 
المقاومة ومنع انعقاد اجتماع مف أجؿ  اختبأ الرئيس المخموع/المعاد تأىيمو في منتجع شـر الشيخ ليتامر عمى

حكـ الحصارعمى القطاع مف الجانب المصري. بعد الثورة المصرية المجيدة وسقوط الكنز االستراتيجي  غزة وا 
إلسػػرائيؿ، عمػػى حػػد تعبيػػر بنيػػاميف أليعػػازر، وزيػػر الػػدفاع اإلسػػرائيمي األسػػبؽ، انفػػتح الطريػػؽ أمػػاـ الجمػػاىير 

ع العربػػي، لتتحػػوؿ تػػدريجيا إلػػى رصػػيد اسػػتراتيجي لفمسػػطيف لػػو اسػػتمر تجػػذير العربيػػة، خاصػػة فػػي دوؿ الربيػػ
الثورة وتعميقيا واالتجاه بيا نحو االستقرار، ألف الشعوب الحرة التي تممؾ مصيرىا بيدىا ال تقبؿ قيادات مف 

قػػى مػػف الطغػػاة يغمقػػوف الحػػدود عمػػى إخػػوتيـ ويسػػاعدوف العػػدو فػػي االعتػػداء عمػػييـ، ويتػػامروف لتصػػفية مػػا تب
عادة األمػور الػى مػا  نفس مقاوـ يرفض الخنوع واالستسبلـ. إذف كاف ال بد مف إفشاؿ ثورات الربيع العربي وا 

عادة الجماىير إلى حكـ الطغاة والعسكر.   كانت عميو أو أسوأ، وا 
 

 عرقمة مسيرة ثورات الربيع العربي
سػرائيؿ أف تقػوـ ثػورات عربيػة ح قيقيػة تسػقط الطغػاة وتمكػف الشػعوب مػف ىؿ مف مصمحة الواليات المتحػدة وا 

سػرائيؿ أف  ممارسة حقيا في انتخاب قياداتيا الشريفة بطريقة حرة وسممية ونزييػة؟ ىػؿ مػف مصػمحة أمريكػا وا 
ترى حكومات عربية مسؤولة ومنتخبة تتمتع بثقة شعوبيا وتمتـز بدستور أقره الشعب بغالبيتػو، يراقبيػا برلمػاف 

نػػائي األمريكػػي اإلسػػرائيمي أف يػػرى حكومػػات عربيػػة بعيػػدة عػػف الفسػػاد وال قػػوي وشػػرعي؟ ىػػؿ مػػف مصػػمحة الث
ثػػروات الػػببلد عمػػى ىواىػػا، بػػؿ تنفػػذ مشػػاريع تنمويػػة رشػػيدة أقرىػػا البرلمػػاف وتراقبيػػا صػػحافة حػػرة ال ’ تبعػػزؽ‘

ة. تحمي فاسدا وال تجامؿ مسؤوال وال تتستر عمى ظالـ؟ إذف كاف ال بد مػف وقػؼ مػد الثػورات الشػعبية السػممي
وقػػد أوعػػزت الواليػػات المتحػػدة إلػػى جماعاتيػػا فػػي المنطقػػة العربيػػة لقمػػع الثػػورات ووأدىػػا وحرفيػػا عػػف مسػػارىا، 
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عادة عجمة الثورة إلى الوراء. ثورة البحريف تـ سحقيا عف طريؽ قوات درع الجزيرة، ثورة الػيمف تػـ احتواؤىػا  وا 
كمػا ىػو، بمػف فػي ذلػؾ ابنػو أحمػد الػذي ظػؿ عف طريؽ تغيير فوقي أزاح عمي عبػد اهلل صػالح وأبقػى نظامػو 

يػػتحكـ فػػي الحػػرس الجميػػوري األقػػوى مػػف الجػػيش. أمػػا ثػػورة الشػػعب الميبػػي فقػػد انتيػػت إلػػى فوضػػى السػػبلح 
وانتشػػار الميميشػػػيات المتعػػددة التػػػي تػػػتحكـ فػػي الشػػػوارع والمطػػارات والمػػػوانئ، وأغرقػػػت الػػببلد فػػػي الفوضػػػى، 

ى أيػاـ العقيػػد الميػوس. أمػا سػػورية التػي أطمقػػت ثورتياالسػممية ضػػد لدرجػة أف الكثيػريف أصػػبحوا يترحمػوف عمػػ
نظاـ الطغياف القائـ عمى حكـ العائمة األكثر قيرا في المنطقػة العربيػة، تػـ اغراقيػا بالػدـ وتحولػت إلػى سػاحة 
لمحػػػرب األىميػػػة، بعػػػد أف قامػػػت أمػػػواؿ الػػػنفط بتمويػػػؿ كػػػؿ الحركػػػات اإلسػػػبلمية المتطرفػػػة وزجيػػػا فػػػي السػػػاحة 

ورية، وىذا ما كاف يتمناه، بؿ يسعى إليو النظاـ كي يصور المجازر عمى أنيا معارؾ بيف دولػة الممانعػة الس
 واإلرىابييف والتكفيرييف.

بقيػػت الثورتػػػاف التونسػػػية والمصػػػرية تترنحػػػاف وتتعثػػػراف، وعمػػػى وشػػػؾ السػػػقوط، لكػػػف كػػػبل البمػػػديف مػػػر بتجربػػػة 
ىيرية عارمة وصحافة حرة إلى حد مػا. ومػع أننػا ال نشػؾ بػأف االنتخابات الحرة والتعددية وانطبلؽ طاقة جما

ىناؾ أخطاء قاتمة ارتكبيا اإلسبلميوف في مصر وتػونس، إال أف مخطػط االنقضػاض عمػى الثػورتيف بػدأ منػذ 
انتصارىما. في مصر كانت المقدمة عندما وضع الشعب المصري أماـ خياريف أحبلىمػا مػر: إمػا الفمػوؿ أو 

عب أىػػػوف الشػػػريف، ليبػػػدأ بعػػػدىا مسمسػػػؿ إفشػػػاؿ التجربػػػة الديمقراطيػػػة الوليػػػدة. ورغػػػـ أف اإلخػػػواف فاختػػػار الشػػػ
غالبية المصرييف ال تحبذ حكـ اإلخواف المسمميف، لكف الطريقة التي خمع فييا الرئيس المنتخب وما تبع ذلؾ 

لمسػمميف كميػا، مف خطوات دموية واعتقاالت وتكميـ األفواه وخنؽ حرية الصحافة وشيطنة جماعة اإلخػواف ا
ووصفيا بأنيا حركة إرىابية، وىو وصؼ حتى إسرائيؿ لـ تطمقو، وانتياء بػإطبلؽ سػراح مبػارؾ ووضػعو فػي 

ينػاير،  15جناح ممكي في المستشفى لمعبلج كؿ ىذه الخطوات ال يمكف أف توصؼ إال بانيا ردة عمػى ثػورة 
ؿ عمػى ذلػؾ مػف الموقػؼ الػداعـ لبلنقػبلب وليس استكماال ليػا كمػا يػدعي المػواء السيسػي وجماعتػو. ولػيس أد

مف قبؿ إسرائيؿ ومنظمة اإليباؾ في الواليات المتحػدة. تػونس كػذلؾ تعػيش اآلف مرحمػة مخػاض وتكػاد الثػورة 
تنيػػػػار تمامػػػػا، بعػػػػد أف قػػػػدمت نموذجػػػػا عاليػػػػا فػػػػي سػػػػمميتيا وحضػػػػاريتيا. ومػػػػع أف حػػػػزب النيضػػػػة فػػػػاز فػػػػي 

، إال أف الحػزب  ثػر أف يتحػالؼ 1022مرة في الببلد في أكتػوبر االنتخابات الحرة والسممية التي جرت ألوؿ 
مع االحػزاب العممانيػة ويشػكؿ حكومػة إئتبلفيػة مػع شػريكو التجمػع والمػؤتمر. ىػذا التحػالؼ يكػاد اآلف ينيػار، 
وعممية إسقاط النيضة مػف السػمطة أصػبح مسػألة وقػت ليبػدأ بعػدىا العػد العكسػي لممممػة مػا تبقػى مػف ثػورات 

لى األبد. الربيع ال  عربي وطي صفحتيا مرة وا 
 

 الفصل القادم من الصراع غزة
سػػػرائيمية فػػػي المنطقػػػة أصػػػبحت غيػػػر خافيػػػة: إلغػػػاء الثػػػورات السػػػممية، إغػػػراؽ المنطقػػػة بالػػػدـ  األىػػداؼ األمروا 
والحروب أو الصراعات المحمية، تأجيج الصراعات الطائفية، ىدر األمواؿ العربية بعيدا عف التنمية، تحويػؿ 

صراع مع إسرائيؿ إلى نزاع ىامشي وثانوي ورفع مستوى الخبلؼ مع إيراف إلى صراع إستراتيجي تناحري. ال
واألىػػـ مػػف ىػػذا وذاؾ اقػػتبلع أي أثػػر لممقاومػػة، بحيػػث ال يبقػػى فييػػا أي دولػػة أو حػػزب أو جماعػػة أو حركػػة 

 مسيف سنة القادمة.تعارض ولو أيديولوجيا مشروع الييمنة اإلسرائيمي، كي يتـ تركيع المنطقة لمخ
غػػراؽ حػػزب اهلل فػػي المسػػتنقع السػػوري وانقػػبلب مصػػر، جػػاء اآلف الػػدور عمػػى  بعػػد تػػدمير العػػراؽ وسػػورية وا 
حركة حماس. المبالغػة فػي شػيطنة حمػاس مػف قبػؿ قيػادة االنقػبلب المصػري ال يمكػف أف تكػوف صػدفة. نعػـ 

كنيا  ثرت الصػمت عنػدما تػـ االنقػبلب فرحت حماس بفوز جماعة اإلخواف المسمميف، وما العيب في ذلؾ؟ ل
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عمى حكػـ جماعػة اإلخػواف المسػمميف فػي مصػر. ومػع ىػذا فمػا تقػوـ بػو سػمطة االنقػبلب ال يمكػف تفسػيره إال 
 بتضييؽ الخناؽ عمى قطاع غزة كمقدمة الجتثاث حركة حماس.

الحصار عمػى غػزة وتػدمير السيناريو الجاري تنفيذه اآلف يقوـ عمى زيادة معاناة الناس في القطاع بعد تشديد 
غبلؽ المعبر الوحيد بشكؿ يكاد يكوف متواصبل، وتصعيد حالة التوتر والتخويف واالتيامػات لحركػة  األنفاؽ وا 
حمػػاس، وكأنيػػا ىػػي التػػي وضػػعت مرسػػي فػػي السػػمطة وىندسػػت حركػػة األخونػػة التػػي قػػاـ بيػػا مكتػػب اإلرشػػاد 

 واعتدت عمى جنود الجيش المصري في سيناء. 
’. تمػػرد عمػى الظمػـ الحمسػػاوي‘ألف تطمػؽ مظػػاىرة عارمػة تحػت شػعار ’ تمػرد‘مبر تسػتعد حركػػة نػوف 22فػي 

، وكأنيػا سػتطيح بحركػة حمػاس مجػرد أف تنطمػؽ ’تمػرد‘وتقوـ أجيزة اإلعبلـ المصري بتضػخيـ حجػـ حركػة 
صػرية. تتمقػى دعمػا مػف بعػض األجيػزة الفمسػطينية والم’ تمػرد‘المظاىرة. مف غير المسػتبعد أف تكػوف حركػة 

ذا ما  وبانتظار المحظة الحاسمة ال نستبعد قياـ ميميشيات مسمحة تشتبؾ مع قوات الداخمية التابعة لحماس، وا 
انفجػػػر الصػػػراع المسػػػمح فػػػبل نعتقػػػد أنػػػو سػػػينتيي لصػػػالح حمػػػاس فػػػي ظػػػؿ الحصػػػاريف المصػػػري واإلسػػػرائيمي، 

فػي عبلقاتيػا مػع العديػد مػف والوضع الصػعب الػذي تعيشػو الحركػة بعػد أف تعرضػت لمجموعػة مػف النكسػات 
الدوؿ مثؿ إيراف وسوريا والسعودية فقد تكوف نيايتيا الدموية كما انتيى مرسي وجماعتو في مصػر. وتصػبح 
عػػودة السػػمطة الفمسػػطينية مطمبػػا شػػعبيا، رغػػـ مػػا تمثمػػو تمػػؾ السػػمطة مػػف انييػػار وطنػػي يكػػاد يػػودي بالقضػػية 

 الفمسطينية برمتيا.
ر حمػػػاس أو اإلخػػػواف المسػػػمميف، ولكننػػػي بالتأكيػػػد ضػػػد المواجيػػػات المسػػػمحة ال يظػػػنف أحػػػد أننػػػي مػػػف أنصػػػا

واالنقبلبات الدموية وسػفؾ دـ أحػد. أنػا مػع اإلسػقاط الشػرعي عػف طريػؽ اال نتخابػات أو االسػتفتاء النزيػو أو 
فكمػػا جػػاءت حمػػاس باالنتخابػػات الشػػرعية يكػػوف إسػػقاطيا بػػنفس الطريقػػة، ال بالطريقػػة … االسػػتقالة الطوعيػػة

التي أسقط فييا مرسي وجماعتو وأوصمت مصر إلػى حالػة االحتقػاف الحاليػة، التػي ال يسػتفيد منيػا إال العػدو 
 االستراتيجي والتاريخي لمصر، رغـ أف وسائؿ إعبلـ الفموؿ ال تذكر إسرائيؿ اآلف بكممة سوء واحدة. 

وىيمنة األجنبي وارتيػاف الػببلد مخاض عسير تعيشو األمة كميا: قوى جماىيرية تريد أف تكسر قيود الطغاة، 
لمخػػارج وبنػػاء دولػػة القػػانوف والتعدديػػة، واحتػػراـ حقػػوؽ اإلنسػػاف والمواطنػػة المتسػػاوية والتنميػػة الرشػػيدة، وقػػوى 
متخمفة ومرتبطة وعميمة ومجرمة، تريد أف تبقػي عمػى حكػـ الطغػاة والعػائبلت والعمػبلء واالنتيػازييف، وىيمنػة 

اوية. فممػف تكػوف الغمبػة فػي النيايػة؟ ال نعػرؼ ولكننػا دائمػا نثػؽ فػي الجمػاىير األجنبي والمواطنة غير المتسػ
النظيفة الشريفة صاحبة المصمحة العميا في التغيير. قد يكوف المشوار عسػيرا ولكػف الشػعوب الحيػة ال بػد أف 

 تصؿ في نياية المطاؼ إلى شاطئ االستقرار.
 6/9/1023، القدس العربي، لندن
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4/9/1023لخميج، الشارقة، ا  


