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 بوصفيا ساحات جبؿ "الييكؿ" المسجد األقصى ئيمية تشرع لمييود الدلوؿ لساحاتالشرطة اإلسرا 2
مػػف راـ اع  ػػف مراسػػمدا وليػػد  ػػوض: أف الشػػرط  ا سػػرا يمي   20/9/1023القػػدس العربػػي، لنػػدف، قالػػت 

أكػػػدت ايثنػػػيف ب رارهػػػا السػػػماح لميدػػػود الػػػداوؿ لسػػػاهات المسػػػبد القصػػػ  بوصػػػ دا سػػػاهات لببػػػؿ الديكػػػؿ 
ي، المػػر الػػذي أثػػار ماػػاوؼ ال مسػػطينييف مػػف أندػػا م دمػػ  لت سػػيـ الهػػـر ال دسػػي مػػا بػػيف المسػػتوطنيف اليدػػود

 والمسمميف.
وأ مػػف م ػػوض شػػرط  ايهػػتالؿ ا سػػرا يمي يوهنػػاف دانينػػو يػػي م ابمػػ  صػػهايي  تػػـ تعميمدػػا ايثنػػيف مواي ػػ  

ه ػا ممػمونا ‘ؿ، وا تبػر ذلػؾ الشرط   م  داوؿ اليدود إل  المسػبد القصػ ، بصػ تا سػاهات ببػؿ الديكػ
، مبديا استعداد الشرط  ايسرا يمي  لمماف تن يذ ذلؾ الهػؽ لميدػود  مػ  هػد ’لميدود ي يبوز الن اش ييا أبدا

 قولا.
كػػؿ يدػػودي يريػػد أف يصػػمي يػػي ببػػؿ الديكػػؿ  المسػػبد القصػػ ه ويريػػد أف يصػػؿ إليػػا يبػػب أف ‘وتػػابق قػػا ال 

 ’.هددة لذلؾنممف لا هذا الهؽ وممف الوقات الم
وأثػػػار ال ػػػرار ا سػػػرا يمي ماػػػاوؼ الوسػػػاط ال مسػػػطيني  يػػػي ال ػػػدس التػػػي ا تبػػػرت تصػػػري  م ػػػوض الشػػػرط  
ا سرا يمي  تطورا اطيرا يي تطبيؽ الت سيـ الزماني لممسبد القص ، إذ كانت الشػرط  يػي السػابؽ تتعػارض 

 بهري  وبأي  دد إل  المسبد القص .مق الكثير مف المنظمات اليدودي  الديني  يي مسأل  داوؿ اليدود 
وبػاء ال ػرار ا سػرا يمي البديػػد يػي ظػؿ تصػػا د الصػوات ايسػتيطاني  المناديػػ  باقتهامػات بما يػ  لممسػػبد 
القصػػ  اػػالؿ يتػػرة ال يػػاد اليدوديػػ ، مػػف أبرزهػػا د ػػوة أ مػػاء هػػزب الميكػػود إلػػ  اقتهػػاـ بمػػا ي لممسػػبد 

بيػػوـ، كمػػا د ػػت منظمػػات المعبػػد المز ػػـو ’ الغ ػػراف‘قبػػؿ  يػػد  1102-8-01القصػػ  يػػـو الامػػيس الم بػػؿ 
إلػػ  اقتهػػاـ ونشػػاط كبيػػر ين ّػػذ دااػػؿ المسػػبد القصػػ  يطالػػب الط ػػاؿ والعػػا الت اليدوديػػ  يقتهػػاـ المسػػبد 
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قام  هصص تعميمي  دااما وذلؾ مػق سػادس أيػاـ  يػد العػرش اليدػودي الػذي يصػادؼ يػي الرابػق  القص  وا 
 الباري.والعشريف مف الشدر 

” مؤسسػ  القصػ  لموقػؼ والتػراث“أف ، 9/9/1023مؤسسػة األقصػى لموقػؼ والتػراث، أـ الفحػـ، وباء يػي 
تصػريهات قا ػد الشػرط  العػاـ يوهنػاف دنينػو هػوؿ مػا قػاؿ انػا  8/8/1102ريمت يي بياف لدا يػوـ ايثنػيف 

 المعتمدة. هؽ اليدود بالصالة بالمسبد القص  كي ما شا وا وويؽ الوقات والتعميمات
وبددت المؤسسػ  تأكيػدها بهػؽ المسػمميف الاػالص بالمسػبد القصػ  دوف أف يشػاطرهـ ييػا أهػد مػف اليدػود 

 ولو بذرة تراب واهدة.
 مػػػ  أف الشػػػرط  ا سػػػرا يمي  وأبدػػػزة الماػػػابرات لدمػػػا دور مباشػػػر يػػػي الاطػػػر ” مؤسسػػػ  القصػػػ “وأكػػػدت 

لامػػر لممسػػتوطنيف بتػػدنيس القصػػ ، وأاػػذت المهػػدؽ بالمسػػبد القصػػ  كوندػػا هػػي مػػف أ طػػت المػػوء ا
 مػػػ   ات دػػػا مسػػػؤولي  الهمايػػػ  والػػػد ـ المعنػػػوي والمػػػادي لدػػػـ با ترايػػػات متعػػػددة مػػػف نشػػػطاء بػػػارزيف يػػػي 

 بما ات الديكؿ وذلؾ لتطبيؽ ماطط الت سيـ الزماني والمكاني  م  الرض.
مسػػبد القصػػ  دا يػػ  أصػػهاب وهػذرت المؤسسػػ  مػػف الصػػمت العربػي وا سػػالمي تبػػار مػػا بػػر  ويبػري بال

ال ػػػرار لاػػػذ دور بػػػاد ويّعػػػاؿ ين ػػػاذ المسػػػبد ونصػػػرة قمػػػيتا و ػػػدـ تػػػرؾ ال مسػػػطينييف وهػػػدهـ يػػػي الميػػػداف 
 يوابدوف ماططات ومكا د ايهتالؿ ايسرا يمي تبار ال دس والمسبد ايقص  المبارؾ.

وي، أف الدي ػػػ  ا سػػػالمي   ػػػالء المشػػػدرا ن ػػػال  ػػػف مراسػػػمدا، 20/9/1023اإلتحػػػاد، أبػػػو ظبػػػي، وأمػػػايت 
المسيهي  لنصرة ال دس والم دسات ا تبرت مواي   شرط  ايهتالؿ  م  داوؿ اليدود إل  المسبد القص ، 

، وتسديؿ وصوؿ اليدود لممسبد القص  ا ترايًا  منيًا وصريهًا بني  ايهتالؿ ”ساهات ببؿ الديكؿ“بص تا 
يسػػ ، تمديػػدًا  قامػػ  هػػيكمدـ المز ػػوـ، مهػػذرًة مػػف اطػػورة هػػذر السػػيطرة الكاممػػ   مػػ  المسػػبد وتهويمػػا إلػػ  كن

 الاطوة دا ي  إل  لبـ إسرا يؿ وومق هد ينتداكاتدا البسيم  بهؽ المسبد القص  المبارؾ.
أمتار، قرب قري  العيسػوي ، بذريعػ  ا تػداء أهػالي  01ودانت الدي   شروع برايات ايهتالؿ ه ر قناة بطوؿ 

ي مستوطن  التم  ال رنسي  وتاريب ممتمكاتدـ، هيث يأتي الن ؽ لم صؿ بيف العيسوي  العيسوي   م  مستوطن
 والتم  ال رنسي   م  هساب الرامي العربي  يي المنط  .

وهذر الميف العاـ لمدي ػ  هنػا  يسػ  مػف ومػق  المػات لمسػارات لممشػي ااصػ  بالمسػتوطنيف يػي المػ   
، وهػو مػا يعتبػر مكمػاًل لمبػؤر والتبمعػات ايسػتيطاني  ” يػد المظمػ ”الغربي  سػيتـ ايتتاهدػا اػالؿ مػا يسػم  بػػ

المنتشرة يي أنهاء الم   بميعدا، وربط بيف هذر المستوطنات لتسديؿ تن ؿ المستوطنيف، وهو ما يشير إل  
 تمسؾ الهكوم  ا سرا يمي  بسياس  ايستيطاف ومواصم  البناء يي الم   الغربي .

 
 عندما توافؽ حماس عمى االنتلابات تنجزسوالمصالحة  قضايا الحؿ النيائيتتناوؿ  المفاوضاتعباس:  2

تمن  الر يس مهمود  باس، أف يأتي اليوـ الذي نشدد ييا قريبا بريطانيا العظم  وهي تعترؼ بدول  : لندف
، مّذكرا أنا يي العاـ المامي صوتت 1967يمسطيف و اصمتدا ال دس  م  هدود الرابق مف هزيراف  اـ 

 دول  لصال  يمسطيف كدول  غير  مو يي المـ المتهدة. 138
يي اطاب أماـ مبمس الموردات والعموـ البريطاني "البرلماف"، مساء ايثنيف، أف   باسوأماؼ 

الم اومات التي استؤن ت الشدر المامي تتناوؿ قمايا الهؿ الندا ي:  ال دس، الهدود، المستوطنات، 
هددت يترة تسع  شدور لموصوؿ إل  ات اؽ شامؿ يتممف كؿ المطالب،  الالب يف، المف، السر ه، وقد

 ويندي الصراع.
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وتابق: سنمتـز بعدـ الذهاب إل  وكايت المـ المتهدة يي ال ترة المهددة لمتوصؿ إل  ات اؽ شامؿ يندي 
ذا التـز ا سرا يميوف بإطالؽ سراح الػ 9-6الصراع    .1993 اـ أسر  الذيف ا ت موا قبؿ  104شدوره، وا 

، "إذا 2002وأكد التزاـ البانب ال مسطيني بايت اقات الموقع ، واارط  الطريؽ، ومبادرة السالـ العربي   اـ 
سالمي  ستطبق  57، يإف هناؾ 1967انسهبت إسرا يؿ مف كؿ الرامي التي اهتمتدا  اـ  دول   ربي  وا 

  القاتدا مق إسرا يؿ".
سرا يمي  المر ببدي ، وأف تهتـر التزاماتدا، بما يي ذلؾ وقؼ وأ رب  ف أمما أف تأاذ الهكوم  ا 

 النشاطات ايستيطاني  التي تسار ت  م  نهو كبير االؿ السابيق الست  المامي .
و بر  باس  ف ت ديرر لماطوط العام  التي اتاذها ايتهاد الوروبي هوؿ المستوطنات، وقاؿ: "آمؿ أف 

 ، كما أ مف".2014يز التن يذ يي كانوف الثاني/ يناير تداؿ هذر الاطوط العام  إل  ه
وييما يتعمؽ بموموع التهريض، اقترح  باس اهياء المبن  الثالثي  مد التهريض والمؤل   مف: الوييات 

 المتهدة الميركي ، وال مسطينييف، وا سرا يمييف.
ل  اينتاابات الر اسي  : "سننبزها  ندما توايؽ هماس  م  الذهاب إ باسوهوؿ المصاله : قاؿ 

والتشريعي ، ولف تشكؿ المصاله   ب ا  م  الم اومات، إذ أف هماس واي ت  م  أنا يي هاؿ الوصوؿ 
 إل  ات اقي  سالـ وطرهدا  م  ايست تاء يإندا ست بؿ ايت اقي ".

يي ه وؽ وشدد  م  أف دول  يمسطيف تأاذ مسؤولياتدا بكؿ بدي   م  المسرح الدولي، وستواصؿ العمؿ 
 الديم راطي  وه وؽ اينساف وه وؽ المرأة والمهاسب  والش ايي  وهكـ ال انوف.

 10/9/2013(، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا
 

 لى كارثةإمعدومة" والعممية التفاوضية تمضي " "ؿسرائي"إربو: فرص نجاح المفاوضات مع  عبد 3
اسر  بد ربا أف يرص نباح الم اومات مق إسرا يؿ أكد أميف سر منظم  التهرير ال مسطيني  ي: راـ اع

 "معدوم " وأندا إذا استمرت بدذا الشكؿ "ستؤدي إل  كارث  سياسي ".
وقاؿ  بد ربا إف "الكؿ يعرؼ أف اهتماؿ نباح الم اومات بالطري   التي تبري ييدا وبالسموب الذي 

ات اهتاللي   م  الرض ويي مباؿ تبري ييا م يم  بد،ا بؿ إندا معدوم  بسبب ما نشددر مف ممارس
 الم اومات والمباؿ السياسي".

وأشار يي هديث  ذا   يمسطيف الرسمي  إل  أف "العممي  الت اومي  ستنتدي إل  كارث  سياسي  يي ظؿ 
 استمرار سياس  إسرا يؿ الهالي ".

هذر الم اومات" مشيرا إل  ورأ   بد ربا أف الطرييف الميركي وا سرا يمي "هما الوهيداف المست يداف مف 
 أف الوييات المتهدة تريد إ طاء انطباع يي ظؿ الوماع الراهن  بالمنط   بأف هناؾ  ممي  سياسي  تبري.

وأماؼ أف إسرا يؿ تريد أف تستمر الم اومات بدذر الطري   يي ظؿ صمت دولي و ربي ويمسطيني  ف 
 ممارساتدا  م  الرض.

تداكات  م  أوسق نطاؽ: بناء استيطاني ومصادرة أراض وانتداؾ يومي لممسبد وتابق أف "إسرا يؿ ت وـ بان
القص ، وتعطي موءا أامر لعصابات المستوطنيف وتشبعدـ وتد مدـ لامؽ واقق بديد يي القص  

  م  غرار ما تـ يي الهـر ا براهيمي يي الاميؿ".
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الت دـ الوهيد يي مباؿ التوسق وشدد  م  أف "الومق ي يشير إل  أي ت دـ يي الم اومات لكف 
ايستيطاني، مشيرا إل  أف إسرا يؿ تهاوؿ استغالؿ الم اومات لمتأثير  م  مواقؼ دولي  و ربي  ااص  

 تبميد قرار ايتهاد ايوروبي بم اطع  منتوبات المستوطنات".
لوروبي "يتعرض ويي هذا السياؽ، أ رب  بد ربا  ف "استغرابا" لموقؼ كيري، مشيرا إل  أف ايتهاد ا

سرا يؿ لمترابق  ف قرارر". واتدـ هكوم  نتنياهو بأندا ت ـو "بهمم  تمميؿ وكذب واداع  لمغوط أميركي  وا 
 م  العالـ بأنا يوبد م اومات، لكف باله ي   ما يبري هو استمرار ايستيطاف واينتداكات يي ظؿ  دـ 

 وبود م اومات بدي ". 
 10/9/2013(، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا

 
فشاليالراـ اهلل: ما تمارسو "إسرائيؿ" مف استيطاف وتيويد يؤدي ب اللارجيةوزارة  4  تدمير المفاوضات وا 

راـ اع: قالت وزارة الااربي  ال مسطيني ، يي بياف بثتا أمس، إف ما تمارسا الهكوم  ا سرا يمي  يوميا مف 
ني، ويي وم  الندار، يؤدي  ف سبؽ إصرار إل  استيطاف وتدويد و دواف متواصؿ مد الشعب ال مسطي

يشالدا.  تدمير الم اومات وا 
وهّممت الااربي ، الهكوم  ا سرا يمي  المسؤولي  الكامم   ف هذر اينتداكات وايست زازات الاطيرة، 

الؿ وتدا ياتدا السمبي   م  الوماع برمتدا، وطالبت المبتمق ا سرا يمي ويعالياتا بريق صوتا مد ايهت
 وايستيطاف.

بالتهرؾ ال وري مف أبؿ ومق »كما طالبت الدوؿ كاي ، ااص  الربا ي  الدولي  والوييات المتهدة بالذات، 
 «.هد لدذا العدواف الذي يدمر يرص السالـ، ويمدد لبر الساه  إل  العنؼ، والعنؼ المماد

استعدادا »الدولي ، لمتابع  هذر اينتداكات، ود ت الااربي ، كاي  المنظمات ا نساني  واله وقي ، ا قميمي  و 
 «.لمتوبا إل  المهاكـ الدولي ، لمعاقب  المسؤوليف  ف هذر البرا ـ التي ترتكب بهؽ الشعب ال مسطيني

وقاؿ وزير الااربي  ال مسطيني رياض المالكي، إف الويد الوزاري العربي، طمب مف كيري تكثيؼ التداؿ 
ا سرا يمي . وأكد المالكي أف الويد العربي أكد  م  د ما  -ال مسطيني   الميركي يي م اومات السالـ

قام  الدول  ال مسطيني »لم اومات السالـ   م  »، ييما أكد كيري «التي تؤدي  نداء ايهتالؿ ا سرا يمي وا 
 «.درأش 9إل   6التزاـ ا دارة الميركي  بمتابع  الم اومات لمتوصؿ إل  ات اؽ االؿ مدم  ما بيف 

نهف قمنا بإثارة ا براءات ا سرا يمي  بدءا بالنشاطات ايستيطاني  المكث   يي مهاول  »وأوم  المالكي، 
ببار ال مسطينييف  م  تركدا وهدـ المنازؿ وقتؿ البرياء واي تداءات  م  الماكف   يشاؿ الم اومات وا 

تتداؿ واشنطف »وو د بأف « نتا ج إيبابي  دـ اليأس مف ته يؽ »وطمب كيري مف ال مسطينييف  «.الم دس 
 بهسب المالكي.« بصورة أكثر يا مي 

 10/9/2013الشرؽ األوسط، لندف، 
 

 عباس الطيراوي: ال بد مف استحداث منصب نائب لمرئيس الفمسطيني 5
وليد  وض: طالب  مو المبن  المركزي  لهرك  يت  المواء توييؽ الطيراوي ايثنيف بمرورة  -راـ اع 

ييف نا ب لمر يس ال مسطيني مهمود  باس، وذلؾ كأبراء مروري لممصمه  الوطني  العميا لمشعب تع
ال مسطيني، ااص  يي ظؿ تعطؿ  مؿ المبمس التشريعي، الذي ينص ال انوف ايساسي ال مسطيني  م  
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اقداما  اف ر يس التشريعي يتول  صالهيات الر يس اذا ما بات اياير غير قادر  م  ممارس  مداما او
  م  ايست ال  مف منصبا.

وشدد الطيراوي يي هديث مق ال دس العربي ايثنيف  م  اف المصمه  ال مسطيني  ت تمي تعييف نا ب 
لمر يس، مشيرا ال  انا منذ  اـ ت ريبا يطالب مف االؿ ابتما ات المبن  المركزي  والمبمس الثوري بمرورة 

 تعييف نا ب لعباس.
انا طالبت مف  دة اشدر ومنذ ما ي رب مف  اـ واكثر مف مرة يي ابتما ات المبن  ‘ وتابق الطيراوي قا ال

المركزي  والمبمس الثوري وباي الـ وي زلت اطالب بمرورة اف يتـ تعييف نا ب لمر يس بغض النظر  ف 
 75 يبب اف يتـ استهداث منصب نا ب الر يس،  مما باف  باس تباوز الػ‘، ممي ا ’ايسماء وايشااص

 مف العمر.
وبشأف امكاني  اف يتـ تعييف النا ب مهمد دهالف الذي يصؿ مف هرك  يت  قبؿ اكثر مف سنتيف نا با 

موموع تعييف ‘لمر يس يي ظؿ السعي لته يؽ المصاله  دااؿ هرك  يت  ب يادة  باس، قاؿ الطيراوي 
اشا تا بشأف وبود ني  لتعييف وما تـ ‘، ممي ا ’مهمد دهالف نا با لمر يس لـ يطرح  م  طاول  البهث

 ’.دهالف نا با لمر يس يدذا غير صهي 
، منوها ال  اف غيابدما ي يشكؿ يبوة يي  ممي  ’كؿ مف الر يس ور يس الوزراء ي ود بموقعا‘قاؿ الطيراوي 

ال يادة كوف كؿ مندما لا صالهياتا التي تمارس  م  ارض الواقق بشكؿ مؤسسي سواء كانوا موبديف 
ي ال مسطيني  او ااربدا كما هو هاصؿ هذر ايياـ. هذا ويتوابد  باس اارج ايرامي ال مسطيني  بايرام

هيث الت   مساء ايهد بوزير الااربي  ايمريكي  بوف كيري يي لندف وابتمق ايثنيف بوزير الااربي  
سد العبز يي ميزاني  مميوف دوير ل 500البريطاني، يي هيف يواصؿ الهمد اع بولتا ايوروبي  لتويير 

 السمط  لتستطيق ديق رواتب الموظ يف وتويير ايهتيابات التشغيمي  لغاي  نداي  العاـ الباري.
 10/9/2013القدس العربي، لندف، 

 
 لمحؿ السممي لألزمة السورية عباسالبنود الرئيسية لمبادرة  تكشؼ "المػواء" 6

، البنود الر يسي  التي ت دـ بدا الر يس «المػواء»كش ت مصادر يمسطيني  موثوؽ بدا لػ : هيثـ ز يتر
ال مسطيني مهمود  باس، لمهؿ السممي لألزم  السوري ، بما يوقؼ التصعيد والعدواف، ويمنق بّر المنط   

 إل  مزيٍد مف الدمار وال تؿ.
 وأومهت المصادر أف بنود هذر المبادرة تنص  م :

 معارم .وقؼ كؿ أ ماؿ إطالؽ النار بيف النظاـ وال -
تشكيؿ هكوم  انت الي  تمـ كؿ اليرقاء السورييف، مف نظاـ ومعارم  ومست ميف، وتكوف لر يس هذر  -

 الهكوم  صالهيات واسع .
أشدر وبإشراؼ دولي، ويهؽ  6تشكيؿ مبمس تأسيسي ُيشرؼ  م  اينتاابات الر اسي  المبكرة، االؿ  -

 لي كاف الترش  لالنتاابات الر اسي .
 ظ   م  مؤسسات الدول  السوري ، ويي م دمدا البيش.المهاي -

أف البانب ال مسطيني أطمق المسؤوليف الميركييف والروس وال رنسييف وا تهاد الوروبي »وأكدت المصادر 
 «.و دد مف الدوؿ العربي ، والنظاـ السوري والمعارم  أيمًا  م  المبادرة التي هظيت بالتأييد



 
 
 

 

 

           9ص                                    1974العدد:                01/9/1023الثالثاء  التاريخ:

ما يعيؽ تن يذ هذر المبادرة يعود إل  االٍؼ يي وبدات النظر بيف  دد مف أف »وأشارت المصادر إل  
الدوؿ، اصوصًا الوييات المتهدة الميركي  وروسيا وبعض الدوؿ التي لدا مصال  بشأف تغير الواقق يي 

 «.سوريا
 9/9/2013المواء، بيروت، 

 
 اد مرتبات الموظفيفالسمطة الفمسطينية تحتاج مزيدا مف المساعدات لسد: التلطيطوزارة  7

مهمد ابيص : طالب وزير الدول  لشؤوف التاطيط يي هكوم  تسيير ال ماؿ ال مسطيني  مهمد  –راـ اع 
أبو رمماف، الدوؿ المانه  بت ديـ مزيدا مف المواؿ لمهكوم  والسمط  ال مسطيني ، هت  تكوف قادرة  م  

 يدا.ا ي اء بالتزاماتدا المالي  تبار مؤسساتدا ومواطن
وأماؼ الوزير االؿ است بالا مبعوث الر يس ال رنسي لمتطوير ايقتصادي والتنمي  الس ير بيير دوكاف يي 
راـ اع أف الهكوم  ال مسطيني  ما زالت بهاب  لممزيد مف الد ـ المالي لكي تتمكف مف صرؼ رواتب 

مميوف  500ني  بزًا يي الن  ات يبمغ الموظ يف العمومييف االؿ الشدر الم بم ، مشيرًا إل  أف السمط  تعا
 دوير لما تب   مف العاـ الباري.

قام  الدول  ال مسطيني  المست م  و اصمتدا  وأ تبر أبو رمماف أف تبسيد هؿ الدولتيف  م  أرض الواقق، وا 
ينييف ال دس الشرقي ، هو م تاح التنمي  والتطور ايقتصادي، مف االؿ تسديؿ هرك  التبارة والتبار ال مسط

  م  المعابر، ويت  السواؽ الااربي  لمنتبات الوطني .
 10/9/2013القدس العربي، لندف، 

 
 مسبؽ منيا دوف إذف "ايريز"عبر معبر  "الغزييف"العميا تثّبت قرار الحكومة منع سفر  المحكمةغزة:  8

ر ب ت  معبر ري  يي قطاع غزة مص« هماس»طالبت وزارة ايقتصاد يي الهكوم  التي ت ودها هرك  : غزة
مسايرًا، يي وقت أيدت المهكم  العميا قرارًا لوزارة  50الذي لـ يتمكف مف مغادرة ال طاع  برر أمس سو  

مف دوف إذف مسبؽ مندا، يي ساب   هي الول  مف « إيريز»مف الس ر  بر معبر « الغزييف»الداامي  بمنق 
 نو دا.

ؤتمر صهايي   در أمس يي غزة مصر إل  يت  معبر ود ا وكيؿ وزارة ايقتصاد هاتـ  ويم  االؿ م
 ندما كانت هرك  المعبر تتباوز  2005ليكوف معبرًا تباريًا كما كانت  ميا الهاؿ قبؿ ات اؽ  اـ »ري  
 «. شاهن  بّمدا مواد إنشا ي  200

مق «  بالمغط  م  ايهتالؿ الصديوني  نداء الهصار، ويت  المعابر كاي»كما طالب البدات المعني  
مبط الن س  ند ش  بعض السمق لف التدايت  م  شرا دا يديق التبار » م  « الغزييف»ال طاع. وهض 
إل  مصر، « غزياً » 50وكانت السمطات المصري  يي معبر ري  سمهت أمس بمغادرة «. إل  ريق أسعارها

البيش المصري السبت المامي، بسبب استمرار العطؿ يي الهواسيب. ودمر  50وم   أوؿ مف أمس، و
 ست  أن اؽ لتدريب اليراد والبما ق أمس.

 10/9/2013الحياة، لندف، 
 

 حماس بصدد وضع رؤية إلدارة قطاع غزة بالشراكة مع الفصائؿ قريباً  :موسىيحيى  9
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أ مػػف مسػػؤوؿ يػػي هركػػ  همػػاس اليػػـو ايثنػػػيف أف الهركػػ  بصػػدد بمػػورة رؤيػػ  لطرهدػػا  مػػ  ال صػػػا ؿ : غػػزة
 كيؿ إدارة مشترك  يي قطاع غزة.ال مسطيني  بغرض تش

وقػػاؿ ال يػػادي يػػي همػػاس و مػػو كتمتدػػا البرلمانيػػ  يهيػػ  موسػػ  لوكالػػ  النبػػاء اللمانيػػ ، إف رؤيػػ  الهركػػ  
 ستعرض يي وقت قريب لتكوف أساس د وتدا  دارة مشترك  لألوماع يي ال طاع.

يػػػاؽ بديػػػدة يسػػػتعادة ال يػػػادة وأمػػػاؼ موسػػػ  أف الدػػػدؼ مػػػف رؤيػػػ  همػػػاس "تبػػػاوز المرهمػػػ  الراهنػػػ  ويػػػت  أ
 ال مسطيني  الموهدة يي ظؿ التع يدات الهاصم  يي المشدد ال مسطيني".

وأماؼ أف "البهث بار يي شكؿ ا دارة المشػترك  الم ترهػ  سػواء مػف اػالؿ هي ػ  وطنيػ  أو هكومػ  واهػدة 
قػادر  مػ   ػالج الزمػ   أو  بر مرهم  انت الي  ت ود إل  ا تالؼ وطني ااص  أننػا نهتػاج إلػ  هػؿ إبػدا ي

." 
 9/9/1023، وكالة سما اإللبارية
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كػػػد مسػػػؤوؿ العالقػػػات الدوليػػػ  يػػػي هركػػػ  "همػػػاس" أسػػػام  همػػػداف، "هػػػرص هركتػػػا وكػػػؿ ال صػػػا ؿ : أصػػػور
الداامي المبناني"، دا يا ال  "وقػؼ ال مسطيني  وال و  ايسالمي   م  تهييد المايمات مف التداؿ يي الشأف 

 التهريض وايساءة لم مسطينييف يي مايمات لبناف واتدامدـ اتدامات باطم ".
وقاؿ همداف الذي كاف يتهدث يي اهت اؿ أقامتا الرابط  ايسػالمي  لطمبػ  يمسػطيف، "موق نػا مػف الومػق يػي 

وري يػي العػيش بهريػ  وكرامػ ، ونػديف قتػؿ سوريا وام  منذ بداي  الزمػ  السػوري . أننػا مػق هػؽ الشػعب السػ
الشػػػػعب بدػػػػذر الطري ػػػػ  البشػػػػع . كمػػػػا نػػػػريض أي ا تػػػػداء اػػػػاربي  مػػػػ  سػػػػوريا". وشػػػػدد  مػػػػ  أف الم اومػػػػ  
ال مسطيني  مسػتعدة لصػد أي  ػدواف  مػ  قطػاع غػزة مػف أي بدػ  كانػت مشػيرا الػ  "أف الم اومػ  لػف تكت ػي 

  العدو الصديوني وت صؼ ليس ي ط تؿ أبيػب وال ػدس بػؿ هذر المرة بالرد واطالؽ الصواريخ بؿ ستزهؼ ال
 أبعد مف ذلؾ".

  20/9/1023المستقبؿ، بيروت، 
 

 بيروت: لقاء بيف فصائؿ فمسطينية وحزب اهلل لتطويؽ ذيوؿ حادثة "برج البراجنة"  22
 ب يػػت هادثػػ  بػػرج البرابنػػ  التػػي وقعػػت بػػيف  ناصػػر هػػابز أمػػف ذاتػػي لهػػزب اع: بيػػروت ػ مػػف سػػعد اليػػاس

وموكػب زيػػاؼ يمسػػطيني وقتػػؿ ييدػا ال مسػػطيني مهمػػد السػػمراوي وبػػرح امسػ  أشػػااص يػػي دا ػػرة المعالبػػات 
اف ي  لمنق تمدد م ا يمدػا وسػبؿ انتشػار لمبػيش المبنػاني قػرب الماػيـ. وأكػدت مصػادر قريبػ  مػف هػزب اع

يػي شػرك  تػأبير سػيارات  ام يات امني  او سياسي  لمهادث ، واف المغدور كاف يعمؿ سا  ًا يي وقت مست طق
يممكدا قيادي بارز يي الهزب، وكانت تربطا  القات قويػ  بعناصػر الهػزب وال يػادي المػذكور. واف مسػؤوؿ 
الممػػؼ ال مسػػطيني البديػػد يػػي الهػػزب هسػػف هػػب اع ابتمػػق ب يػػادات ال صػػا ؿ وات  ػػوا  مػػ  مواصػػم  البدػػود 

 ’لمنق تكرار اي هادث  مف هذا النوع.
مسػػطيني  اف بدػػودًا لبنانيػػ  ويمسػػطيني  مكث ػػ  بػػذلت لتطويػػؽ ذيػػوؿ اشػػتباؾ بػػرج البرابنػػ  وأومػػهت مصػػادر ي

وشباف يمسطينييف مف مايـ برج البرابن  كانوا يي ه ؿ زياؼ ولـ يمتثموا بالتوقؼ ’ هزب اع‘الذي وقق بيف 
يصػػا ؿ ’و’ يػػت ‘لت تػػيش سػػيارات الموكػػب، وذلػػؾ باشػػراؼ وتوبيدػػات مػػف امػػيف سػػر السػػاه  المبنانيػػ  لهركػػ  

المػواء ’ المػف الػوطني ال مسػطيني يػي لبنػاف‘يتهػي ابػو العػردات وقا ػد ’ منظم  التهرير ال مسطيني  يي لبناف
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مػا هصػؿ مؤسػؼ وهػو إشػكاؿ يػردي وي ام يػات سياسػي  لػا ‘صبهي ابو  رب. ول ت ابػو العػردات الػ  اف 
انػا ‘واماؼ: ’.اؿ مق اياوة يي هزب اعويعمؿ اياوة يي قيادة المنظم  وال صا ؿ يي بيروت لهؿ ايشك

 مػػ  تواصػػؿ مػػق قيػػادة ايمػػف الػػوطني والمنظمػػ  يػػي بيػػروت لمتابعػػ  البدػػود التػػي تبػػذؿ لهػػؿ ايشػػكاؿ، وقػػد 
ايمػػور تسػػير نهػػو ‘وأشػػار الػػ  اف ’. ا طػػ  معمومػػات مشػػددة باينمػػباط و ػػدـ اينبػػرار الػػ  ايػػ  شػػا عات

لمهزب يي اي  اشكايت وما هدث رغـ يداهتا ي يتعد  كونا هادثًا  الهمهم  وي مصمه  لنا ك مسطينييف وي
 ’. ابراً 

وكاف ابتماع طار ء   د بيف قيادة هػزب اع وقيػادة يصػا ؿ منظمػ  التهريػر همػرر  ػف هػزب اع مسػؤوؿ 
الممػػؼ ال مسػػطيني النا ػػب السػػابؽ هسػػف هػػب اع و ػػف البانػػب ال مسػػطيني امػػيف سػػر يػػت  ومنظمػػ  التهريػػر 

سػػطيني  يػػي بيػػروت العميػػد سػػمير ابػػو   ػػش ومسػػؤوؿ الببدػػ  الديم راطيػػ  يػػي لبنػػاف  مػػي ييصػػؿ، ممثػػؿ ال م
هرك  البداد ايسالمي يي لبناف ابو  ماد الريا ي، قا د ايمف الوطني يي منط   بيروت العميد ابػو مهمػد 

كػ . وقػرر المبتمعػوف ش ور، مسؤوؿ ال يادة العامػ  ابػو  مػاد رامػز، وممثػؿ هركػ  همػاس يػي لبنػاف  مػي بر 
تشػػكيؿ لبنػػ  ته يػػؽ مشػػترك  وقػػاـ ويػػد مشػػترؾ مػػف البػػانبيف بمعاينػػ  مكػػاف الهػػادث لموقػػوؼ  مػػ  ت اصػػيما 
ومالبسػاتا. ثػػـ انت ػػؿ ابػو   ػػش وشػػ ور الػ  الماػػيـ و  ػػدوا ل ػاءات  ػػدة وومػػعوا قيػادات المنظمػػ  ويػػت  يػػي 

بر واينمػباط، كمػا تػـ العمػؿ  مػ  التا يػؼ صورة ما ات ؽ  ميا، واكدوا مرورة مبط الن س والتهمي بالص
 مف هدة ايهت اف وايستن ار العسكري والن سي.

 20/9/1023القدس العربي، لندف، 
 

 الفصائؿ الفمسطينية ترفض الضربة األمريكية ضّد سورية 21
ؿ أبمػػق ال مسػػطينيوف  مػػ  ريػػض الهػػرب  مػػ  سػػوريام سػػواء سػػمط  راـ اع أو يصػػا : مالػػؾ سػػمارة -راـ اع 

الم اوم  يي غزة أو منظم  التهرير ال مسطيني . غير أف السؤاؿ الذي ُيطرح اليوـ هػو موقػؼ هػذر ال صػا ؿ، 
الم اومػػ  مندػػا، إف توسػػعت الهػػرب وشػػممت إسػػرا يؿ. يدػػؿ سػػت ؼ رايمػػ  ومت ربػػ  أـ ستشػػارؾ الػػ  بانػػب 

 سوريا؟
مي، أف يمسطيف ت ؼ مد العدواف يتم  مف االؿ الموقؼ ال مسطيني العاـ،  م  المستوييف الشعبي والرس

 مػػ  بارتدػػا الشػػمالي ، رغػػـ تبايناتدػػا الدااميػػ  يػػي المواقػػؼ السياسػػي  باصػػوص مبريػػات الزمػػ  السػػوري . 
لدػػا، كمدػػا أبمعػػت  مػػ  ريػػض « شػػريكاً »الهػػزاب وال صػػا ؿ ال مسػػطيني ، هتػػ  مػػف تعػػّدر الوييػػات المتهػػدة 

 يس ال مسػػػطيني مهمػػػود  بػػػاس يػػػي ايبتمػػػاع الايػػػر التػػػداؿ العسػػػكري يػػػي سػػػوريا. موقػػػؼ  ّبػػػر  نػػػا الػػػر 
 .«موق نا الثابت هو اننا لسنا مق المرب »لممبمس الثوري لهرك  يت ، قا اًل: 

بريض أي تداؿ  سكري ااربي يػي سػوريا أو « المبد ي»أما هرك  هماس، ي د أكدت يي بياف لدا موق دا 
ي يبػػػوز » مػػػ  أنػػػا « البدػػػاد ا سػػػالمي»كػػػ  غيرهػػػا مػػػف الػػػدوؿ العربيػػػ  وا سػػػالمي ، يػػػي هػػػيف شػػػددت هر 

 «.ايستعان  بالمستعمر البنبي مدما كانت الظروؼ
بعػػض ال صػػا ؿ ال مسػػطيني  يػػي غػػزة، كالببدػػ  الشػػعبي  لتهريػػر يمسػػطيف والببدػػ  الشػػعبي  ػػػػ ال يػػادة العامػػ ، 

اؿ يصػا ؿ أاػر  تػته ظ ا تبر ذلػؾ سػببًا كاييػًا لمػرد العسػكري يػي هػاؿ تعرمػت سػوريا ي تػداء، بينمػا ي تػز 
يػي « الابػار»، سػامي أبػو زهػري، رد  مػ  سػؤاؿ «همػاس» م  إبداء موقؼ معمف. يالمتهدث باسـ هرك  

، واكت ػػ  با شػػارة إلػػ  البيػػاف الصػػهايي الػػذي أصػػدرتا «إف المومػػوع اػػارج التصػػري »هػػذا الشػػأف بػػال وؿ: 
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 لكػػػؿ هػػػادث»  بتصػػػري  سػػػابؽ لػػا بػػػال وؿ: الهركػػ . أمػػػا ال يػػػادي يػػي البدػػػاد ا سػػػالمي أهمػػػد المػػدلؿ يػػػاكت 
 «.هديث

الببد  الشعبي  لتهرير يمسطيف كانت أهد ال صا ؿ التي لـ تتردد يػي التعبيػر  ػف موق دػا بػال مواربػ ، هيػث 
هدد المتهدث باسـ كتا ب الشديد أبو  مي مصط  ، أبو بماؿ، باستدداؼ إسرا يؿ يػي هػاؿ تمػت مدابمػ  

مػف الوامػ  أف «: »الابػار»ؿ  مػو المبنػ  المركزيػ  لمببدػ ، بميػؿ مزهػر، لػػسوريا، وتعمي ًا  م  ذلؾ، قا
ايهتالؿ ا سرا يمي يػي هػاؿ بػر  هػذا العػدواف سػيهاوؿ بػر المنط ػ  بأكممدػا إلػ  هػرب، وأ ت ػد أف قطػاع 
غػػػػزة سػػػػيكوف تهػػػػت نيػػػػراف ايهػػػػتالؿ ا سػػػػرا يمي، وبالتػػػػالي الببدػػػػ  الشػػػػعبي ، وكتا ػػػػب أبػػػػو  مػػػػي مصػػػػط  ، 

 «. إل  بانب كؿ قو  الممانع  لدذا العدوافستتصد  
نهف نتوقػق مػف  ػدونا السػوأم «: »الابار»بدورر، قاؿ أبو مباهد، المتهدث باسـ لباف الم اوم  الشعبي ، لػ

يبػػدو أف هنػػاؾ ارتباطػػًا وثي ػػًا بػػيف الماططػػات الميركيػػ  لمػػرب سػػوريا وماططػػات ايهػػتالؿ الػػذي يريػػد أف 
اع غػػػزة. نهػػػف مسػػػتعدوف لسػػػوأ ايهتمػػػايت، والم اومػػػ  متبدػػػزة لي مػػػرب  يبدػػػز  مػػػ  الم اومػػػ  يػػػي قطػػػ

 «. سكري   م  غزة، واليوـ كاف تبمق الذرع العسكري  رسال  وامه   م  باهزي  الم اوم 
يػػي هػػاؿ هػػدثت »وردًا  مػػ  سػػؤاؿ  ّمػػا إذا تهولػػت الهػػرب يػػي سػػوريا إلػػ  هػػرب إقميميػػ ، قػػاؿ أبػػو مباهػػد: 

 «.ؤكد أف ايهتالؿ سي رض  مينا معرك  يي غزة، وسنكوف باهزيف لداهرب إقميمي ، يمف الم
 20/9/1023، االلبار، بيروت
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قػػاؿ  مػػو المبنػػ  المركزيػػ  لهركػػ  يػػت  د. نبيػػؿ شػػعث: "إف الم اومػػات الباريػػ  بػػيف : نبيػػؿ سػػنونو -غػػزة
ؿه، ي تشػدد ت ػدًما"، ييمػا أكػد "أف اسػتمرار الومػق المأسػاوي يػي غػزة، قػد يػؤدي السمط  يي راـ اع و إسػرا ي

 إل  مبا  "، دا ًيا يي ذات الوقت إل  تشكيؿ "هكوم  انت الي ".
وقاؿ شعث يي تصري  ااص بػ"يمسطيف": "بعد شدر ونصؼ مف الم اومات مق البانب ا سرا يمي لػـ ي ػـ 

ايت اقيات الساب   أو المربعي  الدولي  أو هسف النيػ  الالزمػ  لتعػديؿ الاير بمناقش  أي موموع لا  الق  ب
 سموكا  ايهتالؿه، ي  م  الطاول  وي  م  الرض".

 وبدد ال يادي يي "يت " التأكيد  م  "أف وقت الم اومات الهالي  مهدد بست  أشدر".
ي قطػػاع غػػزة، واصػػً ا إياهػػا يػػي مومػػوع آاػػر، أ ػػرب شػػعث  ػػف اشػػيتا مػػف الومػػاع ا نسػػاني  المترديػػ  يػػ

بػ"المأساوي "، براء ا غالؽ المتكرر لمعبر كـر أبو سالـ الاامق لمسيطرة ا سرا يمي ، ومعبر ري  الهدودي 
 إل  تشكيؿ هكوم  انت الي ، وتهديد مو د اينتاابات. شعث د او  مق بمدوري  مصر العربي .

 "  ػػػزاـ الهمػػػد، لػػػػ"هماس" بػػػػ"إبراءات مؤلمػػػ  لكػػػف "يمسػػػطيف" سػػػألت شػػػعث  ػػػف تدديػػػدات ال يػػػادي يػػػي "يػػػت
وهاسم "م يأباب: "قرأت يي البرا د أف الهمد قاؿ هذا، لكنػا يػي ابتما اتنػا لػـ يتهػدث بدػذا، وي أ ت ػد أف 
طػػالؽ التدديػدات مػػف طػػرؼ مػػد ا اػػر غيػػر  مػا قيػػؿ  مػػ  لسػػانا قالػػا بدػذا الشػػكؿ، يومػػعنا ك ايػػ   مينػػا، وا 

 أقواؿ الهمد"،  م  هد قولا. م بوؿ، وأظف أنا تـ تهريؼ
وهػػوؿ تصػػريهات ال يػػادي الم صػػوؿ مػػف "يػػت " مهمػػد دهػػالف، التػػي أقػػر ييدػػا بايسػػت واء بالاػػارج ل طاهػػ  
بالهكومػػ  يػػي غػػزة، شػػدد شػػعث  مػػ  أف "دهػػالف لػػـ يعػػد مسػػؤوًي  نػػدنا، هػػو يتهػػدث مػػف ا مػػارات، ولسػػنا 

 مسؤوليف  نا، ولسنا معنييف بما ي وؿ".
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بػػود أي نيػػ  لػػد  ر ػػيس السػػمط  مهمػػود  بػػاس، لتعيػػيف دهػػالف نا ًبػػا لػػا، وذلػػؾ بعػػدما توقػػق ون ػػ  شػػعث و 
ال يادي يػي "يػت " هسػاـ امػر، أمػس، أف ُي ػدـ  بػاس  مػ  إصػدار مرسػوـ ر اسػي بتعيػيف دهػالف يػي هػذا 

 المنصب.
 9/9/1023، فمسطيف أوف اليف

 
 لمصري "فبركات" لتدمير الجيش ااإللواف المسمميف  حماس: تقرير اتفاقنا مع 24

وقاؿ الناطؽ باسـ  ن ت هرك  هماس يبركات صهي   مصري  اتدمتدا بايت اؽ  م  تدمير البيش المصري.
الهركػػ  سػػامي أبػػو زهػػػري يػػي تصػػري  مكتػػوب وصػػػمت "يمسػػطيف" نسػػا   نػػا، اليػػػـو ايثنػػيف: "تن ػػي هركػػػ  

أكاذيػب ي أسػاس لدػا مػػف  همػاس صػه  كػؿ مػػا ورد مػف يبركػات  مػ  موقػػق ييتػو ا ابػاري المصػري، وهػػي
 الصه ".

وأشار أبو زهري إل  أف مف بيف ِتمؾ ال بركات، ما نشرر ر يس تهرير بريدة "ييتو"  صاـ كامؿ بأف بريدتػا 
تممػػػؾ تسػػػبيالت هػػػوؿ ات ػػػاؽ بػػػيف همػػػاس وال يػػػادي يػػػي بما ػػػ  ا اػػػواف  صػػػاـ العريػػػاف، لتػػػدمير البػػػيش 

 المصري.
مثػػؿ هػػذر التسػػبيالت، ونبػػـز سػػم ًا بأنػػا ي يسػػتطيق أف ي عػػؿ  وأمػػاؼ "نهػػف نتهػػد  هػػذا الصػػه ي أف ينشػػر

 ذلؾ لنا يتهدث  ف ايتراءات ي أساس لدا مف الصه ".
 9/9/1023، فمسطيف أوف اليف

 
 حماس: تشديد الحصار المصري عمى غزة جزء مف حرب إقميمية عمى "اإلسالمييف"  25

لبردويؿ الد وة لمف أسماهـ بػ "  ػالء ال يػادة بدد ال يادي يي هرك  هماس الدكتور صالح ا: غزة  يمسطيفه
المصػػػري  الهاليػػػ " باينتبػػػار إلػػػ  أف تشػػػديد الهصػػػار  مػػػ  الشػػػعب ال مسػػػطيني يػػػي قطػػػاع غػػػزة هػػػو  مػػػؿ ي 

نما هو إمعاؼ لمصر قبؿ ذلؾ.  يستددؼ إمعاؼ هماس والم اوم  يهسب، وا 
ف الهػػػرب التػػػي تاومػػػدا السػػػمطات ه، أ8|8وأكػػػد البردويػػػؿ يػػػي تصػػػريهات لػػػػ "قػػػدس بػػػرس" اليػػػـو ايثنػػػيف  

المصري   م  اين اؽ وتشديد الهصار  م  قطػاع غػزة تػأتي اسػتكماي لهممػ  إ الميػ  شرسػ  مػد "همػاس" 
والم اومػػ ، وقػػاؿ: "لألسػػؼ الشػػديد قسػػـ كبيػػر مػػف ا  ػػالـ المصػػري يشػػف منػػذ يتػػرة طويمػػ  هممػػ  مػػد همػػاس 

  لمهركػ  بدػا.. ووامػ  أف الدػدؼ مػف ذلػؾ سياسػي والم اوم  وقطاع غزة، وهو يهاوؿ إلصػاؽ تدػـ ي  القػ
 بامتياز، وهو شف هرب شامم   م  كؿ ما هو إسالمي يي المنط  " هسب قولا.

 وأكد البردويؿ أنا ي أهد مف ال مسطينييف ي دـ ه ي   التصعيد المصري مد قطاع غزة.
"مف الوام  أف  باس ومنظومتا انت د البردويؿ مواقؼ السمط  ال مسطيني  مف غزة، وقاؿ:   م  صعيد آار

ال اسدة والعابزة يريدوف الدروب مف تهمؿ مسؤولياتدـ ييبهثوف  ف كبش يداء لتهميمػا كػؿ نتػا ج سياسػاتدـ 
 ال اشم ، ويهرموف  م  "هماس" والم اوم  وقطاع غزة بهثا  ف مسا دات إقميمي  وغربي .  

 9/9/1023قدس برس، 
 

 غزة يففتح تتيـ حماس بمالحقة عناصرىا  26
اتدمػػػػت هركػػػػ  يتػػػػػ  يػػػػ  قطػػػػاع غػػػػزة، البدػػػػزة المنيػػػػ  التابعػػػػ  لهركػػػػ  همػػػػاس بػػػػػ"ا ت اؿ واسػػػػتد اء وتدديػػػػد 

  ناصرها"، هسبما قاؿ بياف صادر  ندا مساء ايثنيف.
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وقػاؿ بيػاف صػادر  ػف الدي ػ  ال ياديػػ  العميػا لهركػ  يػت  يػ  قطػاع غػػزة: "نػديف ونسػتنكر بشػدة، قيػاـ البدػػزة 
رسػػاؿ رسػػا ؿ تدديػػد لبنػػاء وكػػوادر وقيػػادات المنيػػ  التابعػػ   لمهكومػػ  الم الػػ  يػػ  غػػزة باسػػتد اء وا ت ػػاؿ، وا 

 الهرك  ي  ال طاع".
 20/9/1023، الوفد، الجيزة

 
 لػ"إسرائيؿ" : بقاء نظاـ بشار األسد قائمًا في سورية يعّد األفضؿبيرييعقوب  27

سبؽ "الشاباؾ" يع وب بيري، إف ب اء نظاـ بشار قاؿ ر يس بداز الماابرات ا سرا يمي ال: المست بؿ العربي
السد قا مًا يي سوري  يعّد "اليمؿ" لمدول  العبري ، ذلؾ أف البديؿ الذي مف الممكف أف يهؿ مهما هـ 

 "رباؿ البداد ايسالمي" وتنظيـ "ال ا دة"،  م  هد ت ديرر.
ه، "إف 8|5ا الصادر اليوـ البمع   وأماؼ بيري يي تصريهات نشرتدا صهي   "معاريؼ" العبري  يي  دده

إسرا يؿ ت مؿ نظامًا مرتبًا ومست را  م  مبمو   غير منمبط  مف المتمرديف  م  هدودها الشمالي "، 
 هسب تعبيرر.

و م  الرغـ مف التهذيرات التي أطم دا الر يس السابؽ لػ "الشاباؾ" مف مرهم  "ما بعد س وط السد"، وما 
مف مااوؼ ومااطر تدّدد المف ال ومي ا سرا يمي، كما قاؿ، ي د أبد  بيري  تنطوي  ميا هذر المرهم 

تأييدر لدبم   سكري  أمريكي  مد النظاـ السوري تتمّاض  ف تدمير السمه  الكيماوي  التي يمتمكدا، 
منت دًا يي الوقت ذاتا التكتيؾ التي تنتدبا واشنطف يي التعامؿ مق هذا الممؼ، مف هيث ا  الف  ف 
مو د العممي  العسكري  الم ّررة والمواقق التي ستستدديدا، وذلؾ لكوف هذا التكتيؾ يمن  السد يرص  

 ايستعداد والّرد  م  هذر المرب  بدبم  أار  تدّدد الببد  ا سرا يمي ،  م  هد ت ديرر.
وري واهد يي وأماؼ بيري الذي يشغؿ منصب وزير العموـ يي الهكوم  ا سرا يمي ، "إذا س ط صاروخ س

 أرض م توه  دااؿ إسرا يمي يإننا لف نرد، ولكف إذا ُمربت هي ا سنرد ب وة كبيرة"، ويؽ تصريهاتا.
 7/9/1023، المستقبؿ العربي

 
 مف مشاركة نتنياىو في النقاش األمريكي الدالمي لضرب سورية إسرائيميقمؽ  28

يس الهكوم  بنياميف نتنياهو وأركاف أشرؼ الدور: وبدت مصادر إسرا يمي  كبيرة انت ادات لر  -غزة 
 هكومتا مف الوزراء،  م  ام ي  إقهاـ إسرا يؿ يي الن اش المريكي الداامي هوؿ مرب سوري .

 ف قم دا مف إقهاـ إسرا يؿ يي الن اش ’ الكبيرة‘وأ ربت هذر المصادر التي وص تدا ا ذا   ا سرا يمي  بػ 
يي هاؿ توبيا ‘ذرت مف أف تمبأ سوري  إل  مدابم  إسرا يؿ الداامي المريكي هوؿ الممؼ السوري، وه

 ’.مرب   سكري  أمريكي  إليدا
ولـ ينؼ مكتب نتنياهو ما ذكرتا ت ارير صهايي  مف أف ر يس الوزراء يهاوؿ مساندة الر يس المريكي براؾ 

 سياس  أوباما. أوباما مف االؿ إبراء مكالمات هات ي  مق أ ماء بارزيف يي الكونغرس  قنا دـ بد ـ
 20/9/1023، القدس العربي، لندف

 
 تمتمؾ أكبر ملزف لألسمحة الكيماوية في العالـ ةتقرير إسرائيمي: سوري 29
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التدديدات التي قد تنتج  ف »أصدر معدد مكايه  ا رهاب التابق لمركز هرتزيميا ا سرا يمي، ت ريًرا هوؿ 
، بهسب وصؼ الت رير، الذي «ابي  المهمي  وا قميمي تسرب السالح الكيماوي السوري إل  المنظمات ا ره

 تممف معمومات هوؿ ومق السمه  الكيماوي  يي سوريا، وأماكف إنتابدا وتازيندا.
سوريا تمتمؾ أهد أكبر ماازف السالح الكيماوي يي العالـ، الذي يتممف غاز »وبهسب الت رير يإف 

منذ ثمانينيات ال رف العشريف، ازنت »وؿ الت رير: ، وي «VXالاردؿ، الساريف، وغاز ال صاب ال اتؿ 
مكاًنا ماتمً ا. وتمتمؾ سوريا العديد مف  41سوريا هوالي ألؼ طف مف السمه  الكيماوي ، يي هوالي 

منصات استاداـ السالح الكيماوي الواقق تهت يدها، بما يي ذلؾ ال نابؿ البوي ، وقذا ؼ المديعي ، وأيًما 
 «.الصواريخ الباليستي 

متركزة يي امس  أماكف هي الس يرة، هماة، همص،  VXوبهسب الت رير يإف مراكز إنتاج الساريف و 
الالذقي ، وتدمر. وت ق مراكز التازيف يي ااف أبو شماط، دومير، ال وركموس، ومركز البهوث العممي  يي 

 دمشؽ.
الذي يعمؿ يي البهث والتطوير وأشار الت رير إل  أف مركز البهوث العممي  يي دمشؽ هو المركز الوؿ 

نتاج وتازيف السمه  الكيماوي  يي سوريا، وأماؼ أف المركز يعمؿ بالتعاوف مق البيش السوري، وُي دـ  وا 
ت اريرر لمر يس بشار السد مباشرة. كما ُيشرؼ المركز  م  العمؿ يي  دد مف المواقق الار ، التي تنتج 

 أسمه  كيماوي .
كيمومتًرا بنوب همبه، ويعد أهد المواقق الر يسي  يي إنتاج السالح  11الس يرة،   وقاؿ الت رير إف موقق

الكيماوي السوري، وتازينا، وتبميق المواد الكيماوي  يي السمه ، إل  بانب غاز الساريف. وأماؼ الت رير 
سوييتي، وهو أف موقق بمرايا، شماؿ غرب دمشؽ، أقيـ يي ثمانينيات ال رف العشريف بمسا دة ايتهاد ال

 منشأة البهث والتطوير الكثر سري  يي سوريا.
كيمومتًرا شرؽ دومير، ومازف  11أما مواقق تازيف السمه  الكيماوي  يتتممف مازف ااف أبو شماط، 

 كيمومتًرا شماؿ شرؽ دمشؽ. 31كيمومتًرا بنوب شرؽ همص، وأيًما مصياؼ، ودومير،  31يوركموس، 
زف السالح الكيماوي السوري تتركز يي المدف الكبر ، وُتسيطر  ميدا ال وات ماا»وأشار الت رير إل  أف 

الهكومي  السوري  أو الميمشيات التابع  لدا. ولكف يي المناطؽ ال ريب  مف المدف الكبر ، التي يتغير ييدا 
 «.الومق العسكري كؿ يترة، يمف غير الوام  مف الذي ُيهكـ سيطرتا  ميدا

يي المامي، زود السوريوف هزب »السمه  الكيماوي  السوري  لهزب اع المبناني:  وهذر الت رير مف ن ؿ
اع بصواريخ بعيدة المد  وأسمه  ث يم  أار . ولكف، اهتمايت ن ؿ أسمه  كيماوي  لممنظم  ا رهابي  

دًرا  م  استاداـ المبناني  ه ي ي  وتُ مؽ الدوؿ البارة، وااص  إسرا يؿ. والت دير هو أف هزب اع سيكوف قا
 «.السالح الكيماوي تهت توبيا ا يرانييف أو السورييف

أيًما، يي ظروؼ معين ، يمكف لنظاـ السد أف ي رر تزيد المنظمات ال مسطيني  المرتبط  »وتابق الت رير: 
واهدة ال يادة العام ، ب يادة أهمد ببريؿ، وهي  -با بسالح كيماوي، وااص  البد  الشعبي  لتهرير يمسطيف

 ، بهسب وصؼ الت رير.«مف المنظمات ا رهابي  ال مسطيني  الكثر اطورة

، القاىرة  20/9/1023، المصري اليـو
 

 تنصب قبة حديدية في القدس ومشاورات أمنية حتى منتصؼ الميؿ "إسرائيؿ" 10
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ؿ اقتراب المرب  يي إطار قرار ريق هاؿ التأهب ا سرا يمي وايستعداد يهتما: ال دس المهتم  ػ آماؿ شهادة
الميركي  لسوري ، قررت البدزة المني  ا سرا يمي  نصب منظوم  قب  هديدي  يي مدين  ال دس ييما واصؿ 
قادتدا ابتما اتدـ مق وزراء المبمس السياسي ايمني المصغر بهمور ر يس الهكوم ، بنياميف نتانياهو، 

ا سرا يمي يي هاؿ ت رر توبيا مرب   م   وناقش المبتمعوف سبؿ التعامؿ هت  مف منتصؼ الميم .
% مف ايسرا يمييف ومماف 31سوري  إل  بانب العمؿ بشكؿ يوري لمماف كمامات واقي  مف الكيماوي لػ

وتسّرب مف  بدوزي  المالبئ وايبني  المهصن ، واستكماؿ استعدادات الببد  الداامي  لي طارئ.
سرا يمييف بأّي يبادر الر يس السوري، بشار ايسد، لمرد  م  ايبتما ات ايمني  توقعات المسؤوليف اي

 ممي   سكري  مهتمم . وذكر مصدر شارؾ يي هذر ايبتما ات اف إسرا يؿ تتاذ يي استعداداتدا ماتمؼ 
 ايهتمايت.

 20/9/1023، الحياة، لندف
 

 ةسوريبلجمع متطوعيف لمعمؿ  مجموعة مف اإلسرائيمييف دشنوا منظمة: العاشرةالقناة  12
ي  مهاول   يباد كياف ل سرا يمييف دااؿ سوريا   ب المرب  العسكري  المريكي  المنتظرة، كش ت ال ناة 
العاشرة بالتم زيوف ا سرا يم  الن اب  ف أف مبمو   مف ا سرا يمييف دشنوا منظم  أهمي  لبمق متطو يف 

  سكري  لنظاـ بشار السد. لمعمؿ ي  سوريا ي  هال  قياـ البيش المريك  بتوبيا مرب 
وأمايت ال ناة أف المنظم  هممت اسـ "إسرا يميوف مف أبؿ سوريا" مومه  أف المتطو يف يعمموف مف أبؿ 

قام  اياـ لمعيش بدا. وأشارت  إن اذ الط اؿ والنساء وكبار السف وت ديـ الد ـ الكامؿ مف دواء وطعاـ، وا 
طبي  لمعالب  المصابيف السورييف مف السمه  الكيماوي ،  ال ناة أف المنظم  ستعمؿ  م  تويير معدات

 با ماي  إل  إ طاء كمامات مد هذر السمه  لممدنييف مف الط اؿ والنساء وكبار السف.
وأومهت ال ناة أف المنظم  تمـ يدود ومسمميف دوف أف توم  ال ناة البدات الت  تموؿ هذر المنظم ، 

ن اذ الط اؿ االؿ الهرب  م   لكندا أشارت إل  أف هناؾ منظمات إسرا يمي   ممت ي  مباؿ التطوع وا 
وتابعت ال ناة أف المنظم   ، وكذلؾ ي  باكستاف االؿ الهرب الت  دارت مق الدند.1112العراؽ ي   اـ 

ستكوف معني  كذلؾ بمرا اة الالب يف السورييف الذيف ينووف الزهؼ تبار إسرا يؿ االؿ المرب  المرت ب  
 يا. م  سور 

 9/9/1023النيار، القاىرة، 
  

 عمى مكاتب الجبية الدالمية يعكس حالة الذعر لدى اإلسرائيمييف الكثيؼقباؿ إلايديعوت:  11
 م  الرغـ مف أف الوييات المتهدة لـ ت رر هت  هذر المهظ  مدابم  سوريا, ولـ يطمؽ  – كا أوف ييف 

تشري يي أوساط البمدور ا سرا يمي اشي  مف أي صاروخ يي الهرب المتوقع , إي أف هال  الذ ر تس
 تدا يات هذر الهرب.

وبهسب صهي   يديعوت أهرونوت يإف هال  الذ ر لد  ا سرا يمييف تعبر  ف ن سدا, هيث توبا نهو 
وبغرض  ألؼ إسرا يمي لمكاتب الببد  الداامي  لمهصوؿ  م  كمامات واقي  مف الغازات السام . 102

تممنت إطالؽ    أياـ مف ال تاؿ بيف إسرا يؿ وهماس االؿ  ممي   امود السهابثماني 7الم ارن  يإف 
صواريخ بشكؿ مكثؼ  م  الرامي ا سرا يمي  تبار مالييف السكاف مف الن ب هت  ال دس ومنط   الوسط, 

 ألؼ كمام . 011وتـ االؿ هذر ال ترة توزيق نهو 
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 9/9/1023، عكا اوف اليف
 

 شبعا والجوالف المحتؿ  زارعفي الم إسرائيميةمناورة  13
أدت المناورة الواسع  التي ن ذها البيش ا سرا يمي بالذايرة الهي  يي مزارع شبعا المهتم  : طارؽ ابو همداف

امس ايوؿ، ال  انديع هريؽ ها ؿ يي الطرؼ البنوبي الشرقي لممزارع، ات   م  مساه  هربي  واسع  
 تمكػػف  ناصر العدو مف اامادر.مشبرة بالسػػندياف والمّموؿ، قبؿ اف ت

وامتدت المناورة، التي استمرت هوالي سا تيف، ال  منط   البويف السوري المهتؿ، ال ريب  مف الاط 
الهدودي ال اصؿ. وتراي ت مق هرك  دوريات غير ا تيادي   م  طوؿ الاط الهدودي الممتد مف المطم  

ممـ، إماي  ال  الرشاشات 044ديعي  الث يم  مف  يار وهت  مرت عات ببؿ الشيخ. وقد استادمت ييدا الم
الث يم  والمتوسط ، يي ظؿ تهميؽ مكثؼ لممروهيات وطا رات ايستطالع مف دوف طيار يي أبواء المنط   

 و م  ارت اع منا ض.
كما همؽ الطيراف الهربي ا سرا يمي بشكؿ مكثؼ، و م  ارت اع متوسط يي ابواء هاصبيا ومربعيوف 

 ت  الب اع.وصوي ه

 20/9/1023، السفير، بيروت
 

 عتماد عمى الجيشإلغاء تقميصات وزارة الحرب مع توترات المنطقة والحاجة لإل "إسرائيؿ": 14

 711 ف أّف الت مصيات يي ميزانّي  وزارة الهرب الصديونّي  البالغ قيمتدا  مهايؿ  سكري  صديوني  كش ت
زيادة الميزاني  الهربي  أكثر، لتكوف وزارة الهرب اارج أي وست ر الهكوم  مميوف دوير، سيتـ إلغاؤها، 

مميار دوير سنوّيًا،  05ييتً  إل  أّف الميزانّي  المباشرة لموزارة هي هساب ت ميصات يي الموازن  العام ، 
مميار دوير الد ـ المريكي العسكري السنوي،  دا تمويالت  ينّي  لمشاريق  سكرّي   2.0ويماؼ إليدا 

ن تالي ، قتصادمنسبمًا مق ما ذكرر وزير ا  يأتي هذا التوبا الصديونييرّي . وأومهت المهايؿ أّف تطو 
ما يبري يي مصر بسبب ،  اماً  21-11"إسرا يؿ" تداؿ مرهم   دـ است رار ستستمر بيف بأف  ،بينيت
 مبدوؿ. الـ بديد  االكثير مف التوتر، وسينشأ مند اسيراي د ،ولبناف اوسوري

  ة السابع  لممستوطنيفال نا
 9/9/1023، 1903التقرير المعموماتي 

 
 

 فمسطينًيا في سورية لالؿ أسبوع 10مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية: استشياد  15
يمسػػطينًيا استشػػددوا بػػراء الصػػراع  11صػػ ا: قالػػت مبمو ػػ  العمػػؿ مػػف أبػؿ يمسػػطينيي سػػوري  إف  –دمشػؽ 

 أغسطس المامي هت  السادس مف سبتمبر الباري. 20ة ما بيف الدا ر يي سوري ، وذلؾ االؿ ال تر 
وأمػػايت المبمو ػػ  يػػي بيػػاف صػػه ي الثالثػػاء أف سػػبع  مػػندـ استشػػددوا اػػالؿ اشػػتباكات دارت  نػػد مػػدااؿ 
مايـ اليرموؾ لالب يف، وكذلؾ براء التعذيب يي أهد سبوف المف، ييما استشدد الشاب شادي أيمف  ايش 

 تأثًرا ببراح أصيب بدا براء ال صؼ  م  المايـ.مف أبناء مايـ در ا م
وذكرت أف المايمات ال مسطيني  يي سوري  ي تزاؿ تعاني مف  دة أزمػات مػق تشػديد قػوات البػيش النظػامي 
الهصػػار  ميدػػا، هيػػث يتػػزاؿ مايمػػات اليرمػػوؾ والهسػػيبني  والسػػبين  واػػاف الشػػي  ودر ػػا تامػػق لهصػػار 
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ي بمنػػػق داػػػوؿ المػػػواد التموينيػػػ  والطبيػػػ  والمهروقػػػات إلػػػ  دااػػػؿ تمػػػؾ مشػػػدد، وت ػػػوـ هػػػوابز البػػػيش النظػػػام
 المايمات.

وبينت أف باقي المايمات تعاني مػف ارت ػاع أسػعار المػواد الغذا يػ ، إمػاي  ين طػاع التيػار الكدربػا ي والمػاء 
 وايتصايت ل ترات طويم .

20/9/1023وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   
 

 عمى التوالي 232مر في إضرابو لميـو أسير فمسطيني مست 16
راـ اع: أكػػد مهػػامي نػػادي السػػير، أمػػس، أف السػػير  ػػالء همػػاد مسػػتمر يػػي إمػػرابا الم تػػوح  ػػف الطعػػاـ 
والذي شرع با منذ الثاني مف أيار المنصـر مق  دد مف السر  الردنيػيف،  مػ  الػرغـ مػف التوصػؿ يت ػاؽ 

 مر ييا لمطالبتا بته يؽ هديا وهو ا يراج  نا.هوؿ إمرابدـ إي أف السير هماد است
، «سوروكا»دااؿ مستش    020وبيف مهامي النادي االؿ زيارتا لألسير هماد الممرب  ف الطعاـ لميـو 

أف الظروؼ الصهي  لألسير صعب  لمغاي ، يراي دا مػغوط ها مػ  مػف قبػؿ مػباط مصػمه  سػبوف ايهػتالؿ 
 مف أبؿ إنداء إمرابا.

 سن . 01ومهكـو بالسبف  1115سير معت ؿ منذ  اـ يذكر أف ال
20/9/1023الحياة الجديدة، راـ اهلل،   

 
 االحتالؿ يشرع بحفر نفؽ يعزؿ العيساوية عف القدس 17

برهػػـو برايسػػي: شػػر ت برايػػات ايهػػتالؿ ا سػػرا يمي أمػػس ايثنػػيف، بمرهمػػ  بديػػدة يػػي  -ال ػػدس المهتمػػ  
ل ػػدس، ب صػػػمدا هاليػػا  ػػف هػػي المشػػارؼ، الػػذي يطمػػؽ  ميػػػا مشػػروع  ػػزؿ مػػاهي  العيسػػاوي   ػػف مدينػػ  ا

ايهتالؿ اسـ "التم  ال رنسي "، وهػذا يصػب مػمف مشػروع أوسػق، لعػزؿ كػؿ المػواهي الم دسػي  الكبػر   ػف 
 مركز المدين  المهتم .

وقاؿ  مو الدي ات المهمي  يي العيساوي  والمتاصص يي الشؤوف ا سرا يمي  هاني العيسػاوي، إف برايػات 
ايهػتالؿ بػػدأت بػػاله ر بعػد أسػػبوع ي ػػط مػف نشػػر ابػػر يػي الصػػهؼ ا سػػرا يمي  يطالػب ييػػا مسػػتوطنو "التمػػ  
ال رنسي " بمدي  ايهتالؿ يي ال دس بعزلدـ  ف ماهي  العيساوي . وأكد العيساوي أندا "اطوة  نصري  بهت  

 لي ال ري  والمستوطنيف.تبار ال مسطينييف"، ييتا إل  أف ايشتباكات والصدامات دا م  بيف أها
20/9/1023الغد، عماف،   

 

 شابا مف ملّيـ العروب شماؿ اللميؿ ويغمؽ مدالمو 23االحتالؿ يعتقؿ  18
شػػابا يػػي  مميػػ  مداهمػػ  موّسػػع  ن ّػػذتدا بماػػيـ  02صػػ ا: ا ت مػػت قػػّوات ايهػػتالؿ يبػػر الثالثػػاء  –الاميػػؿ 

 العروب شماؿ مهايظ  الاميؿ بالمّ   الغربي  المهتم .
استادمت قّوات ايهتالؿ الكالب البوليسي  يي ت تػيش  ػدد مػف منػازؿ المػواطنيف، ييمػا هّولػت أسػط   ػدد و 

 مف منازؿ الماّيـ لثكنات  سكري .
وهسب المصادر يي الماػّيـ، يػإف مػا ي ػرب مػف سػبق يػرؽ  سػكري  داهمػت أهيػاء الماػيـ، تكّونػت كػّؿ يرقػ  

مت السػػاللـ يػػي ا ػػتالء المنػػازؿ وقامػػت بامػػق أبػػواب  ػػدد مػػف بنػػديا، مشػػيرة إلػػ  أّف ال ػػّوات اسػػتاد 13مػػف 
 المنازؿ الار  وانتداؾ هرمتدا.
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كمػػا أغم ػػت برايػػ   سػػكري  أهػػد مػػدااؿ الماػػيـ الم ابػػؿ لمبػػرج العسػػكري بالمكعبػػات ايسػػمنتي ، يػػي وقػػت قػػاـ 
ر إل ػاء الزبابػات البنود بإلصاؽ بيػاف موقػق باسػـ قا ػد بػيش ايهػتالؿ ببيػت لهػـ هػّذر المػواطنيف مػف تكػرا

 الهارق  والهبارة واللعاب الناري   م  مركبات المستوطنيف وآليات البيش المارة بال رب مف المايـ.
20/9/1023وكالة الصحافة الفمسطينية، صفا،   

 
 راـ اهلل.. ملطط لتكرار سيناريو "رابعة" بغزةمقى أوامرىا مف مصر وسمطة "األلبار": "تمرد" الغزية تت 19

، بإطالقدـ الصايرة الول  مّدها، «هماس»روب   ثماف: بعدما قرع متمّردو غزة طبوؿ هربدـ مق   -غزة 
بدأت تن شق الغيم   ف كثيٍر مف السرار المبدول  هوؿ مآربدـ وأبيدـ الروهي، الذي ما  اد  نوانا صعب 

ندػػـ مرتبطػػوف بهبػػٍؿ المصػػري  دليػػٌؿ دامػػغ  مػػ  أ« تمػػّرد»الوصػػوؿ إليػػا. مػػديهدـ لمبػػيش المصػػري، ولهركػػ  
بالدـ يي مصر، وأزاهوا الر يس مهمد مرسي  ػف « ا اواف المسمميف»سري معدمام كما هسـ العسكر أمر 

رابعػ  »سدة الهكـ، يمّوح متمّردو غزة باستنساخ هػذا السػيناريو بكػّؿ دقػ ، هتػ  لػو تكػّرر مػا هػدث يػي ميػداف 
ف  رغػامدـ  مػ  النػزوؿ  ػف  ػرش الهكػـ يػي قطػاع ، أو ربما ُزه ػت أرواح الم ػات مػف الهمسػاويي«العدوي 

 غزة المهاصر.
ي تصػػنق قرارهػػا بيػػدها، و مػػ  الربػػ  تمّ ندػػا ال يػػادات العسػػكري  « تمػػّرد غػػزة»معطيػػاٌت كثيػػرة تشػػير إلػػ  أّف 

« الدويػػ  المسػػت م »المصػري  وسػػمط  راـ اع ذلػؾ بػػالهرؼ الواهػد، رغػػـ أف المتمػػّرديف ينكػروف ذلػػؾ ويؤكػدوف 
التابعػػػ  لبنػػػدة هنػػػا أو هنػػػاؾ. وهػػػـ يػػػي الوقػػػت ن سػػػا ي يمكػػػندـ أف ينكػػػروا أو يا ػػػوا اتصػػػايتدـ غيػػػر غيػػػر 

 «.ا اواف المسمميف»المن طع  مق الهاكـ المصري الهالي، لكونا الز يـ الذي تاّمص مف  دّوهـ المدود 
ال اشػػػي  »لمتمػػػّرد  مػػػ   والبػػػدير بالمالهظػػػ  التنػػػاقض يػػػي كػػػالـ المتمػػػّرديف يػػػي مػػػا يتعمػػػؽ بهمػػػولدـ الذهبيػػػ 

إف لػػـ تتاػػّؿ همػػاس  ػػف «: »الابػػار»، يي ػػوؿ مسػػؤولدـ يػػي يمسػػطيف  بػػد الػػرهمف أبػػو بػػامق لػػػ«الهمسػػاوي 
الهكػػـ بعػػد أف يطمػػب الشػػعب مندػػا ذلػػؾ، يسػػوؼ نسػػتعيف بمصػػر، وسػػنطمب البمػػوس مػػق قياداتدػػا العسػػكري  

ف لػػديدا الم ػػدرة الكاييػػ   مػػ  إ ػػادة غػػزة إلػػ  أدارت مصػػر غػػزة سػػاب ًا، وأ ت ػػد أ»ويتػػابق أبػػو بػػامق: «. قريبػػاً 
 «.منا« هماس»همف الشعب بعدما سرقتدا 

ومف الم رر أف يهـز أبو بامق أمتعتا السبوع الم بؿ، ويغادر راـ اع متوّبدًا إلػ  مصػر ل  ػداد لمػؤتمرهـ 
متتّبعػ  لاطػواتدـ لهظػً  الوؿ الذي ستهتمنا ال اهرة الشدر الم بؿ، بمباركػ  الهػزاب وال يػادات المصػري  ال

 نػػاويف المراهػػؿ ال ادمػػ  وسػػبؿ إنبػػاح « معػػًا لوهػػدة يمسػػطيف»بمهظػػ  يػػي قطػػاع غػػزة. وسػػياّط هػػذا المػػؤتمر 
المصػػري  مهمػػود بػػدر « تمػػّرد»التمػػّرد يػػي غػػزة، وأكػػد أبػػو بػػامق يػػت  قنػػوات ايتصػػاؿ بػػيف هركتػػا ومسػػؤولي 

 بيػر أبػو سػمرة واثنػاف آاػراف « تمػرد غػزة»ي يػي ومهمد  بد العزيز، هيػث الت ػت مسػؤول  ايتصػاؿ السياسػ
مػػػػف الهركػػػػ  ذاتدػػػػا مػػػػق كػػػػؿ  مػػػػف بػػػػدر و بػػػػد العزيػػػػز قبػػػػؿ نهػػػػو امسػػػػ  أيػػػػاـ. وشػػػػرح  ػػػػّراب التمػػػػرد لتالميػػػػذر 

 مػػػ  مغػػػادرة أروقػػػ  « همػػػاس»ال مسػػػطينييف اطػػػط إسػػػ اط التبربػػػ  المصػػػري   مػػػ  الغزّيػػػ ، وآليػػػات إببػػػار 
 السمط .

لػـ أَر ظممػًا يػي »ؿ التمػرد إلػ   اصػم  سػمط  أوسػمو، أبػاب أبػو بػامق:  ف  دـ ن ػ« الابار»و ف سؤاؿ 
، مبّينًا أف هركتا م تنع  بأف ي بديؿ «الم  ، كالذي رأيتا يي غزة لهّرض الشعب  م  التمرد  م   باس

تػداؿ « تمػرد غػزة»لمم اومات يي الوقت الراهف، وي ا تراض بالمطمؽ  م  إطالػ  يترتدػا. وبعػدما شػر نت 
يش المصػػري يػػي غػػزة، ي ي ػػدر الغّزيػػوف إي  مػػ  ومػػق أيػػديدـ  مػػ  قمػػوبدـ، اويػػًا مػػف تكػػرار المشػػدد البػػ

 «.يا ريت المي بر  ما كاف بر »المصري واينزيؽ نهو الداوي ، وال وؿ هيندا: 



 
 
 

 

 

           10ص                                    1974العدد:                01/9/1023الثالثاء  التاريخ:

20/9/1023األلبار، بيروت،   
 

 ي مدارس األونروا.. فمسطينيو سورية في لبناف ال يجدوف مكانا ليـ فالدراسيمع بدء العاـ  30
صيدا ػ رأيت نعيـ: ينطمػؽ العػاـ الدراسػي يػي مػدارس مايمػي  ػيف الهمػوة والميػ  وميػ  لالب ػيف ال مسػطينييف 

، او 0837مػػث اًل بكثيػػر مػػف الدمػػوـ المم ػػاة  مػػ   ػػات دـ، سػػواء ابنػػاء المبػػوء الوؿ مػػف يمسػػطيف، يػػي العػػاـ 
دـ الدػـ ايبتمػا ي والمعيشػي والصػهي لدػؤيء  مػ  الدػـ المبوء الثاني مف سوري  منذ  ػاميف وي يػزاؿ. ويت ػ

التربوي. لكف مق بدء العاـ الدراسي وازدياد ا داد العا الت النازه  وترقب تػديؽ المزيػد مندػا، ي ػرض العػبء 
 التربوي لدؤيء ن سا ب وة.

والػػذيف يتوقػػق اف  يمػػدارس المايمػػيف التػػي تكػػاد ي تك ػػي يسػػتيعاب أ ػػداد الطػػالب ال مسػػطينييف مػػف ابنا دمػػا،
آيؼ طالػب، توابػا الػ  هػذر المعمػم ، مشػكم   ػدـ ال ػدرة  مػ  اسػتيعاب  01يزيد  ددهـ هذا العاـ  م  الػ

ا داد الطالب ال مسطينييف النازهيف مف سوري  ال  مايمات صيدا والذيف ي در اف يرت ػق  ػددهـ هػذا العػاـ. 
الونػػػروا يػػػي تػػػأميف م ا ػػػد لدػػػؤيء الطػػػالب. و ممػػػت وتبدػػػد المبػػػاف الشػػػعبي  والدي ػػػات ايغاثيػػػ  مػػػق وكالػػػ  

"المست بؿ" يي هذا ايطار، اف ايتصايت والم ػاءات مػق الونػروا اثمػرت التوصػؿ الػ  ات ػاؽ  مػ  اسػتيعاب 
طالب يمسطيني سوري يي مدرستي ص د والمنطار، وقسـ مف مدرس  السموع يي مايـ  يف الهمػوة،  1611

طالػػب سػػوري موبػػوديف يػػي الماػػيـ وي يمكػػف اسػػتيعابدـ مػػمف  111لنهػػو واف المشػػكم  هػػي تػػأميف م ا ػػد 
 مدارس الونروا.

وي وؿ ر يس اتهاد المؤسسات ايغاثي  ال مسطيني  يي مايمات صيدا، أبو اسهؽ الم دح: ل د يتهت مدارس 
ب ال مسػػطينييف الونػروا يػي مايمػي  ػيف الهمػوة أبوابدػا اليػـو  ايثنػيفه وانطمػؽ العػاـ الدراسػي بالنسػب  لمطػال

 ا م  يمسطيني  نازه  مف سوري  ال  مايـ  2511مف ابناء المايـ. اما بالنسب  لمنازهيف، يدناؾ هت  ا ف 
 111 ا مػػ  سػػػوري  يػػي الماػػيـ ييدػػا نهػػػو  221طالػػب يمسػػػطيني سػػوري. وهنػػاؾ  1611 ػػيف الهمػػوة، ييدػػا 

الت ينا مق مػدير الونػروا يػي منط ػ  صػيدا  طالب سوري. ويي ما يتعمؽ بالطالب ال مسطينييف السورييف، ي د
وبر  ايت اؽ  م  يت  مدارس ص د والمنطار وبزء مف السموع يي  يف الهموة، يستيعاب هؤيء الطالب. 
 اما الطالب السوريوف، ييبري درس ومعدـ ااص  لبد  تأميف م ا د دراسي  لدـ دااؿ المايـ او ااربا.

يػػيف يػػي المكتػػب ايقميمػػي لوكالػػ  الونػػروا يػػي لبنػػاف موسػػ  النمػػر: نتوقػػق وي ػػوؿ ر ػػيس اتهػػاد العػػامميف المهم
 طالب سوري هذا العاـ. 0311و 0111زيادة يي  دد الطالب النازهيف مف سوري  ال  صيدا بيف 

20/9/1023المستقبؿ، بيروت،   
 

 المركبات توقفت قسرا والركاب بطوابير عمى الطرقات… بقطاع غزة تستفحؿأزمة الوقود  32
غزة ػ أشرؼ الدور: أل ت أزمػ  ان طػاع الوقػود التػي ت اقمػت بشػكؿ كبيػر يػي قطػاع غػزة بظاللدػا  مػ  معظػـ 
منػػػاهي الهيػػػاة، يتوق ػػػت غالبيػػػ  المركبػػػات  ػػػف العمػػػؿ، يػػػي الوقػػػت الػػػذي يسػػػتعد ييػػػا آيؼ الطمبػػػ  لاللتهػػػاؽ 

الكبيػر يػي الوقػود الػذي  بػراء الػن ص’ بي يػ  وصػهي ‘ببامعاتدـ، وذلؾ بعد تهذيرات بوقػوع أزمػات وكػوارث 
 منق تدريبا مف مصر.

وأوق ت غالبي  السيارات سواء العمومي  أو الااص  مواتيرهػا  ػف الػدوراف، واصػط ت يػي كرابػات ااصػ  أو 
  م  رصيؼ الطرقات، بانتظار  ودة تديؽ الوقود مف بديد، ما امؽ أزم  كبيرة يي المواصالت.
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سػكاف يصػط وف  مػ  بػانبي الطػرؽ بانتظػار مركبػات ت مدػـ إلػ  وباتت تر  يػي هػذر الوقػات طػوابير مػف ال
أمػػاكف تػػوبددـ، وي ػػوؿ بعػػض مػػندـ أف مكاتػػب السػػيارات الااصػػ  تهتػػاج لوقػػت أطػػوؿ ممػػا ممػػ  لتػػػأميف 

 سيارات لمتوصيؿ بسبب أزم  الوقود.
عػػ   مػػ  ولػػـ يعػػد هنػػاؾ وقػػود ااصػػ  البنػػزيف يػػي مهطػػات التعب ػػ ، بسػػبب ا بػػراءات المنيػػ  المصػػري  المتب

طػػوؿ الهػػدود الرابطػػ  مػػق قطػػاع غػػزة، هيػػث دمػػرت قػػوات المػػف المصػػري  غالبيػػ  أن ػػاؽ تدريػػب البمػػا ق مػػق 
غزة، ااص  تمؾ التي كانت تستادـ يي تدريب الوقود، قبؿ شدريف، مق بدايػ  إبػراءات  ػزؿ الػر يس مهمػد 

 مرسي.
لػػػػ  بانػػػػب أزمػػػػ  المواصػػػػالت أل ػػػػت أزمػػػػ  شػػػػ  الوقػػػػود ون ػػػػاذر يػػػػي غػػػػزة بظ اللدػػػػا  مػػػػ  الػػػػورش الصػػػػنا ي  وا 

والمصػػانق، التػػي قمبػػت موا يػػد  ممدػػا لػػتالءـ سػػا ات وصػػؿ التيػػار الكدربػػا ي، وهػػو أمػػر يمهػػؽ بأصػػهابدا 
 اسا ر كبيرة.

يي ال طاع براء ن ص الوقػود الػالـز لتشػغيؿ ’ كارث  بي ي ‘وهذرت  دة مؤسسات  امم  يي غزة مف هدوث 
 مرايؽ الميار والصرؼ الصهي.

ا وزارة الصػػه  قػد هػذرت مػػف ن ػص الوقػود الػػذي يغػذي المشػايي، وأكػػدت أف الػن ص سػتكوف لػػا وكانػت أيمػ
 ’.انعكاسات اطيرة‘

20/9/1023القدس العربي، لندف،   
 

 مميوف دوالر بسبب استمرار إغالؽ معبر رفح منذ شيريف 460بػ  لسائر"االقتصاد" بغزة : 31
مػ  الم الػ  يػي قطػاع غػزة السػمطات المصػري  بتهويػؿ مف نور ابو  يش  وُ ال  طااع: طالبت الهكو  –غزة 

 معبر ري  البري إل  معبر تباري، كبديؿ  ف هدـ الن اؽ المستادم  يي ن ؿ البما ق مف مصر لغزة.
وأكد هاتـ  ويمػ ، وكيػؿ وزارة ايقتصػاد، يػي مػؤتمر صػهايي   ػدر يػي غػزة أمػس ايثنػيف أف هػدـ البػيش 

ع بأزمػػػػ   اصػػػ   ومت اقمػػػػ ، بشػػػكؿ يسػػػػبب ااػػػتالؿ وتػػػػردي اقتصػػػػادي يدػػػػدد ال طػػػا‘المصػػػري لألن ػػػػاؽ بػػػات 
 ’.وابتما ي يي مناهي الهياة الماتم   يي المبتمق ال مسطيني

وتوقؼ تدريب البما ق مف الرامي المصري  إل  قطاع غزة  بر الن اؽ بسبب إغالقدا وهدـ معظمدا مف 
 يوليو/تموز المامي. 2د مرسي، يي قبؿ قوات البيش المصري يي أ  اب  زؿ الر يس المصري مهم

% مػػف اهتيابػػات ال طػػاع مػػف السػػمق والبمػػا ق 31وذكػػر  ويمػػ  أف معبػػر كػػـر أبػػو سػػالـ يػػوّير مػػا ي ػػدر بػػػ
الماتم ػػػ  ي ػػػط، اصوصػػػًا المػػػواد التموينيػػػ  والمالبػػػس والمػػػواد البالسػػػتيكي  تامػػػ  الصػػػنق وغيرهػػػا مػػػف المػػػواد 

 الساسي  وايستدالكي .
،   ػب 1116لهصار  م  قطاع غزة والذي يّرمتا إسػرا يؿ يػي منتصػؼ يونيػو/هزيراف ومق اشتداد وطأة ا

سيطرة هرك  هماس  م  ال طاع، بػرزت  مػ  السػط  ظػاهرة الن ػاؽ  مػ  طػوؿ الشػريط الهػدودي ال اصػؿ 
 بيف الرامي المصري  وال مسطيني .

كثيػر مػف البمػا ق والمػواد الغذا يػ  وشكّمت الن ػاؽ المتػن س والر ػ  لم طػاع المهاصػر، ومػف االلدػا دامػت ال
 والوقود

ألػػؼ  امػػؿ وظػػا  دـ بػػراء إغػػالؽ  165 مػػ  صػػعيد آاػػر توقعػػت الهكومػػ  ال مسػػطيني  بغػػزة أمػػس أف ي  ػػد 
 الن اؽ بيف مصر وال طاع.
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وكانػػػػت وزارة ايقتصػػػػاد يػػػػي الهكومػػػػ  الم الػػػػ  قػػػػد أ ػػػػدت دراسػػػػ  هػػػػوؿ آثػػػػار إغػػػػالؽ الن ػػػػاؽ  مػػػػ  الومػػػػق 
اني يػػي ال طػػاع، وذلػػؾ   ػػب الهممػػ  التػػي قادهػػا البػػيش المصػػري وأدت إلػػ  هػػدـ وتػػدمير ايقتصػػادي وا نسػػ

 % مف الن اؽ.84نهو 
وتؤكػػػد الدراسػػػ  أف قطػػػاع غػػػزة يعػػػاني مػػػف ن ػػػاد الوقػػػود ومػػػواد البنػػػاء الساسػػػي  التػػػي أدت إلػػػ  توقػػػؼ قطػػػاع ‘

 ا نشاءات والمواصالت بالكامؿ.
طػػاع غػػزة اسػػا ر بسػػيم  وت ػػدر الاسػػا ر ا نتابيػػ  يػػي بميػػق ونتيبػػ  لدػػذر الظػػروؼ تكبػػّد ايقتصػػاد يػػي ق

 مميوف دوير طب ا لمدراس . 351ال طا ات ايقتصادي  االؿ الشدريف المامييف ما ي ارب 
مف بدتا يؤكد مدير  ػاـ الدراسػات والتاطػيط يػي وزارة ايقتصػاد بغػزة، أيمػف  ابػد أف الاسػا ر سػتكوف يػي 

هاؿ استمر الومق  م  ما هو  ميػا دوف يػت  لألن ػاؽ أو إيبػاد بػديؿ تبػاري قادـ الياـ كارثي  وياده  يي 
الاانؽ وستتوقؼ كاي  المشاريق  1116لدا. واماؼ اف ذلؾ سيعيد ال طاع إل  السنوات الول  مف هصار 

 التنموي  يي غزة وستزداد معديت ال  ر والبطال .
20/9/1023القدس العربي، لندف،   

 
 مميوف دوالر 70ة الفساد الفمسطينية" نجحت في استرداد رفيؽ النتشة: "مكافح 33

ابراهيـ أبو كامش: ا تبػر ر ػيس هي ػ  مكايهػ  ال سػاد رييػؽ النتشػ ، ال سػاد وايهػتالؿ وبدػيف لعممػ   -البيرة 
واهدة، مشددا  م  استه اؽ شعبنا أف يكوف لا نظاـ مالي واداري وسػمط  وطنيػ  نظي ػ ، مؤكػدا  مػ  تمكػف 

مميونػػػا مػػػف العػػػراؽ،  11مميونػػػا مػػف مصػػػر و 31مميػػوف دوير، مػػػف بيندػػػا  61ترداد وتهصػػػيؿ الدي ػػ  مػػػف اسػػػ
مالييف دوير مهميا، إماي  يستعادة  دة م ات مػف الػدونمات التػي كانػت مسػبم  بأسػماء أيػراد  01وهوالي 

والرقابػ  الماليػ  باء ذلؾ االؿ ورش  نظمتدا أمس وزارة المالي  وهي   مكايهػ  ال سػاد هوؿ:"التػدقيؽ الػداامي 
المدني  ودورهما يي مكايه  ال ساد"، بمشػارك  ر ػيس هي ػ  مكايهػ  ال سػاد رييػؽ النتشػ ، ومػدير  ػاـ الشػؤوف 
الماليػػػ  وا داريػػػ  يػػػي وزارة الماليػػػ  باسػػػؿ الرمهػػػي ممػػػثاًل  ػػػف وزيػػػر الماليػػػ ، ور ػػػيس لبنػػػ  التػػػدقيؽ الػػػداامي 

المػػدراء العػػاميف ومػػدراء ومػػوظ ي الرقابػػ  والتػػدقيؽ الػػداامي يػػي والرقابػػ  الماليػػ  المدنيػػ  د. سػػمير  بػػد اع، و 
 الوزارات والمؤسسات الهكومي ، وذلؾ يي قا   الدالؿ الهمر بالبيرة. 

20/9/1023الحياة الجديدة، راـ اهلل،   
 

 أبو عامر حوؿ صفقة تبادؿ األسرى: تحرير شاليط... القناة السرية لعدنافعرض كتاب  34
: صػػدر هػػػذا الكتػػاب بينمػػا كانػػت إسػػرا يؿ وهركػػػ  همػػاس تتأهبػػاف  هيػػاء الػػػذكر   رض/ ػػدناف أبػػو  ػػامر

السنوي  الثاني  لص    تبادؿ السر ، التي تـ بموببدا إطالؽ سراح البنػدي ا سػرا يمي السػير لػد  الهركػ  
ولػـ  "بمعاد شاليط"، م ابؿ تهرير أكثر مف ألؼ أسير يمسطيني، معظمدػـ ممػف هكػـ  مػيدـ بالسػبف المؤبػد،

 .يتسف لدـ الاروج مف امؼ ال مباف ا سرا يمي  إي بدذر الص   
 

 المراسالت السرية
يتناوؿ الكتػاب الػذي أل ػا "غرشػوف باسػكيف"، الػذي أشػرؼ  مػ  البدػود التػي بػذلتدا إسػرا يؿ مػف وراء السػتار 

ب عػ  بغراييػ   يومػا يػي 0830، وقد قم  1115ل يراج  ف بنديدا السير لد  هماس منذ يونيو/هزيراف 
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مي   مثؿ قطاع غزة، مف االؿ ست  يصوؿ أساسي  كاي  مراهؿ الص    قبؿ أف تارج إلػ  هيػز النػور يػي 
 .1100أكتوبر/تشريف الوؿ 

بػػػاء ال صػػػؿ الوؿ لي ػػػدـ مماصػػػا لممراسػػػالت السػػػري  التػػػي قامػػػت بػػػيف المؤلػػػؼ وبممػػػ  مػػػف مػػػباط المػػػف 
 .ؿ ر يس الهكوم  بنياميف نتنياهوا سرا يمييف المكم يف بإبراـ الص    مف قب

وقد كشؼ الن اب  ف  دد مندـ، ومف بيندـ:  وير ديكؿ نا ب ر يس بداز المف العاـ  الشاباؾه السػبؽ، 
وقػػد  ينػػا ر ػػيس الهكومػػ  السػػبؽ إيدػػود أولمػػرت لم يػػاـ بدػػذر المدمػػ ، وهغػػاي هػػداس مسػػا د ر ػػيس بدػػاز 

ببمود كامػؿ، وداييػد ميػداف ربػؿ الموسػاد البػارز، وقػد وايػؽ الموساد السبؽ، وقد مر ممؼ شاليط يي  ددر 
 م  انطالؽ البدود السري  التي قاـ بدا مؤلؼ الكتاب، ويي  ددر  اد شاليط إل  البيت وتمت الص    مق 

 .هماس
ويذكر يي ذات ال صؿ  ددا مف الشاصيات ال مسطيني  التي ساهمت بصورة يا م  يي إبراـ ص    التبادؿ، 

مػػف قػػادة همػػاس أبػػرزهـ: االػػد مشػػعؿ ر ػػيس مكتبدػػا السياسػػي، موسػػ  أبػػو مػػرزوؽ نا بػػا، أهمػػد ومعظمدػػا 
سػػما يؿ هنيػػ  ر ػػيس هكومتدػػا يػػي غػػزة،  البعبػري قا ػػد بناهدػػا العسػػكري الػػذي اغتيػػؿ يػػي الهػػرب الايػػرة، وا 

 .ومهمود الزهار، وأهمد يوسؼ، وغازي همد الشريؾ يي ال ناة السري  لم اومات ص    التبادؿ
نت ؿ الكتاب يي ال صؿ الثاني لمهديث  ف ما أسػماها "ايبػات المػؿ" التػي يه ػت ا سػرا يمييف يػور نبػاح ي

همػػاس يػػي أسػػر البنػػدي، و ػػدـ تمكػػف الوسػػاطات الوليػػ  معدػػا يػػي ا يػػراج  نػػا بأقػػؿ الثمػػاف التػػي يمكػػف 
 . سرا يؿ أف تديعدا

الدولي  ممثم  بالوسيط المصري المػواء نػادر ال صػر وانت ؿ يي ال صؿ الثالث إل  بدء الوساطات ا قميمي  و 
ربػػؿ بدػػاز الماػػابرات، الػػذي اسػػتطاع تػػذليؿ الكثيػػر مػػف الصػػعاب لتمريػػر صػػ    التبػػادؿ، ونظيػػرر اللمػػاني 
سػرا يؿ لمبهػث يػي أسػماء قػوا ـ السػر  الػذيف  غيرهارد كونراد، الذي ااض ن اشات مست يم  بيف همػاس وا 

 .سي رج  ندـ االؿ الص   
ال صؿ الرابق مف الكتاب، ياصصا بالكامؿ لما أسماها "رواي  هماس" لمص    مف اػالؿ غػازي همػد وكيػؿ 
وزارة الااربيػػ  الهػػالي يػػي هكومػػ  غػػزة، الػػذي كػػاف شػػريؾ المؤلػػؼ يػػي الوصػػوؿ بالصػػ    إلػػ  بػػر المػػاف، 

  ب يػػػادة همػػػاس، مشػػػيرا إلػػػ  الػػػدور الكبيػػػر الػػػذي لعبػػػا همػػػد يػػػي إنبػػػاح الصػػػ    مػػػف اػػػالؿ  القاتػػػا الوثي ػػػ
 .والصالهيات التي من  إياها مف قبؿ ال يادتيف السياسي  والعسكري  يي الهرك 

ثـ يصؿ المؤلؼ يي ال صؿ الاامس إل  ته ؽ الص    أايرا رغـ كؿ الصعاب التػي وابدتدػا طػواؿ سػنوات 
 ػػػػرار امػػػػس سػػػػاب  ، مماصػػػػا يػػػػي ال صػػػػؿ السػػػػادس أهػػػػـ الػػػػدروس والعبػػػػر والماػػػػاطر التػػػػي يمكػػػػف لصػػػػانق ال

 .ا سرا يمي أف يست يد مندا يي ص  ات تبادؿ قادم 
ي وؿ المؤلؼ: "ص    التبادؿ مق هماس أ ظـ شيء قمت با يي هيػاتي كمدػا"، ويشػير إلػ  أنػا اسػتطاع أف 
"ي عمدػػا" رغػػـ كػػؿ الصػػعاب، ومػػا وصػػ دا بػػػ"البر ات الكبيػػرة مػػف التشػػكيؾ والسػػاري " ممػػف قػػادوا الم اومػػات 

 . سرا يمي نياب   ف الهكوم  ا
ويبرر ذلؾ ب ولا إنا نب  هيث يشؿ ا اروف، وتمكف مػف يػت  قنػاة ام يػ  سػري  مػق همػاس بمبػت البنػدي 

أشػػدر، م ابػػؿ ألػػؼ أسػػير يمسػػطيني، ب مػػؿ العالقػػ  التػػي  3سػػنوات و 4السػػير شػػاليط لندايػػ  سػػعيدة، بعػػد 
ؿ إنشػػاء قنػػاة اتصػػاؿ ذات نشػػأت مػػق غػػازي همػػد، وبػػات مػػف الممكػػف التوصػػؿ إلػػ  ت ػػاهـ وتوايػػؽ، مػػف اػػال

 .أهمي  غير مسبوق  بيف الطرييف
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 الحوار مع حماس
ويميؼ تمثمت أكبر مشكم  لدي يي إقناع ال يادة ا سرا يمي  لمتهدث مباشرة مق همػاس، لف لغػ  ال ػوة هػي 

و سػكري   الوهيدة السا دة لمتواصؿ بيف البانبيف، وقد قػاـ البػيش ا سػرا يمي وأبدػزة الماػابرات ببدػود أمنيػ 
هثيث  لمعثور  م  البندي دوف بدو ، لف هرك  هماس نظرت لمبندي منذ المهظ  الول  لسرر  م  أنػا 
"كنز إستراتيبي"، سيمنهدا يي هاؿ إبراـ الص    المأمول  أهمي  شعبي  ورصيدا بماهيريا أكثر مػف أي أمػر 

 .آار
تهػػت الرض بعػػدة طوابػػؽ، يهػػاط مكانػػا  يتهػػدث الكتػػاب  ػػف ب ػػاء شػػاليط طػػواؿ السػػنوات الامػػس يػػي مابػػأ

بسػػري  يا  ػػ ، وكيػػؼ أنػػا وابػػا معانػػاة كبيػػرة اػػالؿ أسػػرر، لعػػؿ أهمدػػا إصػػابتا بيػػدر، و البػػا بطري ػػ  سػػري  
 .ومتكتم ، بهيث لـ ترسؿ هماس لا طبيبا معرويا ماهرا اويا مف اكتشاؼ المر

تدػػػا أو ه ي تدػػػا، ومندػػػا أف البنػػػدي الغريػػػب أف الكتػػػاب يكشػػػؼ الن ػػػاب  ػػػف أمػػػور بديػػػدة، ي يعػػػرؼ مػػػد  دق
ريض بداي  أسرر تناوؿ الطعاـ، مما امطر آسريا  ببارر  مػ  تنػاوؿ المػاء المممػ ، واهتػاج لتنػاوؿ أقػراص 

 .مدد  ، كما وابا  دة أزمات ن سي  االؿ يترة أسرر، لكنا سر اف ما تعاي  بعد مرور بعض الوقت
اسػػتاباري  و سػكري  "ممػػني " لمعثػور  مػػ  البنػدي، بمػػا ييدػػا ي ػر المؤلػػؼ بػأف تػػؿ أبيػب بػػذلت بدػودا أمنيػػ  

الوسا ؿ الت نيػ  ا لكترونيػ  الدقي ػ ، ببانػب تشػغيؿ  ػدد ها ػؿ مػف العمػالء والمتعػاونيف والبواسػيس، ووصػؿ 
ماليػيف دوير لكػؿ مػف يػدؿ  مػ  مكػاف أسػرر، ومػق ذلػؾ، يمػـ  01المر بدا لف تعمف  ف من  بػا زة ت ػدر بػػ

 .المغريات أي أثر أو بدو  يكف لكؿ هذر
يكشؼ المؤلػؼ لوؿ مػرة لم ػارئ ا سػرا يمي بعػض الت اصػيؿ  ػف هادثػ  السػر، يػي مػوء امتالكػا مصػادر 
وثي   ومطمع  يي إسرا يؿ وغزة، ولذلؾ يإف الكتاب يور اروبػا لممكتبػات، يقػ  روابػا من طػق النظيػر، وقػد 

 .الول  منا د ا مؤل ا  ا م "شاليط لالهت اؿ بتوقيعا النسا 
الكتاب يهاوؿ أف ي دـ سػردا ت صػيميا لمبريػات صػ    التبػادؿ مػق همػاس، ويب ػي  مػ  التكػتـ  مػ  مصػادرر 
التي زودتا بدذر المعمومات، سواء مف بعض كوادر هماس يػي غػزة وال ػاهرة وتػؿ أبيػب، و ػدد مػف العواصػـ 

 .الغربي 
دااؿ الغري  التي اهتبز ييدا شػاليط، والت اصػيؿ والمطالق لص هات هذا الكتاب يشعر كما لو كاف بوسكيف 

الدقي   الواردة ييا تظدػر أف آسػري البنػدي أن سػدـ مػف تهػدثوا إليػا، مػق التأكيػد  مػ  أف المؤلػؼ ذاتػا يشػير 
إل  أف هراس شاليط وال ا ميف  م  إا ا ا  اشوا بمعزؿ  ف العالـ الااربي، ومن طعيف  ف كؿ ما يتصػؿ 

 .هتبازبما هو اارج غري  اي
 

 أىمية الكتاب
يتم   المؤلؼ شدادات إسرا يمي  بادة بأف المعمومات التي أوردها يي كتابا  ف ت اصيؿ  ممي  السػر دقي ػ  

-1117وأمينػػػ  وموثوقػػػ ، كاشػػػ ا الن ػػػاب  ػػػف أف إسػػػرا يؿ ومػػػعت أهػػػدايا غيػػػر معمنػػػ  لهربدػػػا  مػػػ  غػػػزة  
، مما أثار بدي صػاابا يػي إسػرا يؿ، واتدػاـ ه، مستندا يي ذلؾ لمصادر مطمع  لـ ي ص   ف هويتدا1118

الهكومػػ  بػػالت ريط يػػي هيػػاة بنودهػػا، بػػؿ وقػػتمدـ، بػػدي مػػف مهاولػػ  تاميصػػدـ، بػػديق الػػثمف ولػػو كػػاف باهظػػا 
 .ومكم ا ومؤلما

تكمف أهمي  الكتاب يي سر   صدورر، وأف مؤل ا ذو صم  مباشرة بص    التبادؿ مػق همػاس، وهػو أكػاديمي 
 اما، ويبتدد  قام  قنوات اتصاؿ بيف إسرا يؿ  24ي العالقات الدولي  وناشط سياسي منذ إسرا يمي باهث ي
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والعرب، وقد أنشأ لدذا الغرض معددا دراسيا لبهث سبؿ التعايش بيف البانبيف، كما أسس المركز ا سرا يمي 
 .ال مسطيني لمتعبيؿ بتطبيؽ هؿ الدولتيف

رسػال  سػري ،  611مبريات ص    التبادؿ  بػر تمػمنا أكثػر مػف كما يتميز الكتاب بت ديما رواي  شاصي  ل
 .أرسمدا واست بمدا المؤلؼ، وبالتالي يدو متابق هثيث ومراقب دقيؽ لمبريات الص    منذ بداياتدا الول 

كمػػػا أف الكتػػػاب يػػػر  النػػػور يػػػي وقػػػت يشػػػتد الهػػػديث ييػػػا إسػػػرا يميا  ػػػف بدػػػود ممػػػني  تبػػػذلدا هركػػػ  همػػػاس 
بػراـ صػ    تبػادؿ بديػدة ت ػرج  مػف تب ػ  مػف السػر  ال مسػطينييف، ويصا ؿ الم اوم  ل سر بنود آاريف، وا 

يمػال  ػػف أف المؤلػػؼ بمػػق إيػػادات وشػدادات مػػف  ػػدد مػػف قيػػادات همػاس وكوادرهػػا، ومػػف مصػػادر أبنبيػػ  
أاػػر ، وهػػي أطػػراؼ راقبػػت  ػػف كثػػب الت اصػػيؿ الدقي ػػ  التػػي واكبػػت أسػػر البنػػدي منػػذ يػػـو ااتطايػػا، ولدػػا 

 .الصالت مق آسريا بعض
الكتػػاب أيمػػا يهمػػؿ أهميػػ  إمػػايي  لكونػػا يكشػػؼ الن ػػاب  ػػف طبيعػػ   مميػػ  السػػر التػػي تمػػت مػػف النػػواهي 
الميدانيػػ  والت نيػػ ، ومػػا ي ػػوؿ  نػػا مػػف ن اشػػات دااػػؿ همػػاس بشػػأف السػػر، والصػػراع اله ي ػػي الػػذي أدارتػػا 

را يمي دااػػؿ غػػزة، والم اومػػات التػػي همػػاس مػػق إسػػرا يؿ، بمػػا كػػاف سػػيؤثر هتمػػا  مػػ  مصػػير البنػػدي ا سػػ
طالؽ سراها  .برت منذ المهظ  الول  لتهريرر وا 

9/9/1023الجزيرة نت، الدوحة،   
 

  أنفاؽ عمى الحدود مف غزةالجيش المصري يدمر ستة  
أشرؼ الدور: دمرت يرؽ مف سالح الدندس  يي البيش المصري ست  أن اؽ بديدة لتدريب البما ق  - غزة

، وصادرت قوات المف كميات مف السمق كانت مبدزة لمتدريب مف أس ؿ الهدود، وطالبت إل  قطاع غزة
 هكوم  هماس الم ال  مف الغزييف  دـ مبط  مميات شراء السمق يي ظؿ ش  المواد.

وبر  تدمير الن اؽ البديدة هذر بومق مت برات بداامدا مف ثـ ت بيرها  م  غرار  مميات تدمير ساب   
 المصري مؤارا، منذ أف شرع يي همم  أمني  لوقؼ  مميات التدريب.ن ذها البيش 

وسمعت أصوات اين بارات مف البانب ال مسطيني مف الهدود، وتصا دت أ مدة الدااف مف البانب 
ا ن اؽ الست  كانت ماصص  لتدريب البما ق  إفوقالت مصادر مصري   المصري بعد انديار الن اؽ.

 ميات كبيرة مف البما ق المتنو   كانت يي طري دا لمتدريب إل  غزة  بر الن اؽ.واليراد، وأنا تـ مبط ك
 //القدس العربي، لندف، 

 
 سيادي مصري بمنع مغادرة قيادات حماس مف قطاع غزة قراروكالة معا:  

 دـهرك  هماس يي قطاع تظدر   أف"" معا"كش ت مصادر  سكري  مصري  رييع  لػ: مراسؿ معا -ال اهرة 
بغزة بالتسمؿ  بر  أار هناؾ اتدامات لتنظيمات  أف إيالعنؼ يي سيناء  أ ماؿتورطدا يي  أوتدامدا 
 باتبار سيناء" كما وص ت. الن اؽ

هناؾ قرارا سياديا مصريا بمنق مغادرة قيادات هماس مف قطاع غزة لهيف النظر يي  إفوقالت المصادر 
المصري، ييما طالب ال ريؽ  بد ال تاح السيسي يت  ممؼ  أفالشايتدامات الموبد  لهماس وتدامدا يي 

مرزوؽ نا ب المكتب  أبو، بينما تري السمطات المصري  يي شاص موسي الوماعهماس بالكامؿ لت ييـ 
بهي التبمق  إقامتاالشاصيات الهمساوي  ارتياها لمصر والمتوابد هاليا بم ر  أكثرالسياسي لهرك  هماس 

 الاامس بال اهرة.
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مرزوؽ قنوات اتصاؿ نابه   مي كاي  المهاور لما يتمتق با  أبوالسمطات المصري  يتهت مق  إفقالت و 
 أف إيمرزوؽ مف امؽ ونوايا سميم  تبار مصر وتعتبرر قيادات مصري  هو الوبا الهسف لهرك  هماس  أبو

تعاني  هماس مف  مواقؼ تبار هماس يي الوقت الراهف برغـ ما أيالسمطات المصري  ي تسعي لتصعيد 
مصر مازالت تمتـز  أف إيوهبوـ شعبي مصري لـ يسبؽ لا مثيؿ يي تاريخ الهرك   إ المي مغوطا 

 الصبر تبار هماس.
المصري،  الشأفمرزوؽ و د السمطات المصري  بعدـ تداؿ هماس يي  أبوموس   أفالمصادر  وأمايت
المسمميف  ا اوافي مسيرات تمامني  مق مرزوؽ قيادات هماس يي قطاع غزة بعدـ الاروج ي أبووهذر 

يي غزة وريق شعار رابع  العدوي   ل اوافتدابـ البيش المصري وا تذر  ف مسيرات هماس التمامني  
 .القص غزة و ند المسبد  ب طاع

 //وكالة معا اإللبارية، 
 

 في سيناء ينيةالفمسط "الجيش المصري يصادر أسمحة بينيا مدفع لحركة "الجياد ":الحياة" 
أ مف البيش المصري العثور  م  مااب ء أسمه  االؿ  ممي  يي شبا بزيرة سيناء، : أ ؼ ب -ال اهرة 

 بيندا اصوصًا مديق هاوف تابق لهرك  "البداد ا سالمي" ال مسطيني .
ت وشف البيش  ممي  واسع  يي شماؿ سيناء، لػ"ال ماء  م  العناصر ا سالمي  المتطري " التي ما  

 هبماتدا  م  قوات المف منذ  زؿ الر يس مهمد مرسي.
بنود إل  بانب مدايق  ويي صورة  م  ص ه  المتهدث الرسمي باسـ ال وات المسمه  المصري ، ظدر 

"سرايا ال دس"، البناح العسكري لهرك   اسـو م  أهد مدايق الداوف يمكف قراءة   هاوف ورشاشات مصادرة.
وتؤكد السمطات المصري  أف "مسمهي سيناء، الذيف أطم وا صواريخ  م   سطيني ."البداد ا سالمي" ال م

 إسرا يؿ مف مصر،  م  صم  بعناصر متطري  يي غزة".
 //الحياة، لندف، 

 
 "إسرائيؿ"ا باإلساءة إلى مالفنانيف ىاني شاكر وعمرو دياب يتيمي ضدّ مصري بالغ  

ي أهمد إماـ لمنا ب العاـ المستشار هشاـ بركات بالغًا يهمؿ قدـ المهامي المصر : مهمد يتهي -ال اهرة 
مد كؿ مف ال نانيف  مرو دياب وهاني شاكر لت ديمدما أغاف  ف ال دس  لسن   رقـ 

ويمسطيف والوهدة العربي   بر السنوات العشرة الايرة، مطالبًا بمنق هذر الغاني التي مف شأندا زيادة 
 ديوني المهتؿ بهسب وص ا.التوتر مق الكياف الص

"مزه " ساي  ، وقاؿ يي  ووصؼ ال ناف هاني شاكر البالغ الم دـ مدر واتداما با ساءة إل  إسرا يؿ بأنا
تصري  ااص لػ"الهياة": "ي أبد ردًا  م  هذر ايتدامات سو  بأف الذي ت دـ بدا يي بالغ رسمي لم ماء 

 ي يمكف أف يكوف مصريًا".
ء العربي أنا قدـ  م  مدار مشوارر ال ني أغاف وطني   دة مندا مف تهدث  ف ال مي  وأماؼ أمير الغنا

ال مسطيني  كاف أارها "دمي يمسطيني،  م  باب ال دس"، مشيرًا إل  أنا ياور بما قدما لنا واببا ك ناف 
أغاني بديدة  تبار قمي   ربي  تشغؿ همـو العرب قاطب ، مؤكدًا أنا لو أتيهت لا ال رص  قريبًا لت ديـ

ا تبار وطنا العربي، مشددًا  م  أف بلم مي  ال مسطيني  أو أي  قمي   ربي  أار  يمف يتأار إيمانًا بواب
 قم  سعادتا تكوف يي ه التا بيف بماهيرر مف شعوب الوطف العربي التي تهتـر ينا.
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 //الحياة، لندف، 
 

 ويطالبوف القرضاوي بالعدوؿ عف فتواه رة القدسبرلمانيًا يدعوف نظراءىـ العرب لزيا 81 :ردفاأل  39
اميؿ  طي  مذكرة نيابي  وقق  ميدا اثناف  .ـ الردني لر يس مبمس النواب الوؿتبن  النا ب  : ماف

طالبوا االلدا ر اس  مبمس النواب العمؿ  م  مااطب  البرلمانات العربي  ه 041مف أصؿ   وثمانوف نا باً 
رة ترتيب الزيارات الدوري  لألرامي الم دس  والرامي المهتم  لموقوؼ  م  وا سالمي  والصدي   بمرو 

معاناة الشعب ال مسطيني الصامد وايلت اؼ  م  كؿ ما يهـر زيارة القص  والماكف الم دس  سيما ال تو  
 ال رماوي، والتي تهـر زيارة ال دس لغير ال مسطينييف. يوسؼ التي صدرت  ف الشيخ

ي المذكرة  دوؿ ال رماوي  ف يتاوار كوندا تمق الدول  ال مسطيني  والشعب ال مسطيني يي وطالب النواب ي
 زل  تام ، وتسا د المهتؿ  م  تمييؽ الاناؽ  م  الشعب ال مسطيني وبعؿ المهتؿ يت رد با، ومن  

 المهتؿ أيما الممارسات الوهشي  والغطرس  الصديوني  يي منأ   ف العالـ ا سالمي والعربي.
كذلؾ طالب النواب الر اس  تكثيؼ الزيارات الرسمي  لمبمس النواب الردني بالتنسيؽ مق السمط  ال مسطيني  
 بر س اراتدا الماتم   وليس  ف طريؽ الس ارة الصديوني  والعمؿ  م  تمتيف العالقات البرلماني  الردني  

اب اي تداءات التي يتعرض لدا القص  النو  أدافال مسطيني  لمساندة الش اء يي ال دس الشريؼ، كذلؾ 
بيف الهيف وا ار مف ي   مال  مف اليدود والتي ي تبرح شعور الشعب ال مسطيني ي ط بؿ كاي  شعوب 

 .وا سالمي الم  العربي  

 20/9/1023، الدستور، عّماف

 
 : أكثر مف عشرة آالؼ طفؿ مقدسي لارج مقاعد الدراسةيوزير األوقاؼ األردن 40

هايؿ  .د ا سالمي والشؤوف والم دسات  الوقاؼقاؿ وزير  : وض الص ر -  مافيي بترا كال  مراسؿ و 
 م  التصدي لال تداءات واينتداكات ا سرا يمي  المتكررة لمهـر   بد اله يظ داود إف الردف يهرص

اءات، مهاول  يي المدين  الم دس . وأماؼ إف مف أاطر هذر اي تد ا سالمي  ولألوقاؼال دسي الشريؼ 
مكانيا وزمانيا لتمكيف المتطرييف اليدود  القص سمطات ايهتالؿ ا سرا يمي إصدار قانوف لت سيـ المسبد 

 اارج أوقات صالة المسمميف. القص مف الصالة يي المسبد 
 المبارؾ وقب  الصارة المشري  القص المسبد    مارقانوف الصندوؽ الداشمي  إل  الوقاؼول ت وزير 

يي ال دس،  ا سالمي ولمم دسييف والم دسات  ا  مارليكوف ذرا ا ماليا لمبن   1116الذي صدر يي العاـ 
داود أنا يوبد يي ال دس هاليا أكثر مف  شرة آيؼ  ذكرود ا أهؿ الاير والموسريف لمتبرع لمصندوؽ. و 

 ط ؿ م دسي اارج م ا د الدراس .
 20/9/1023، الغد، عّماف

 
 دعـ قضية القدسفي ندوة تناولت دور اإلعالـ بميرجاف صيؼ القدس ؽانطال عّماف:  42

انطم ت يي صال  نادي اليرموؾ مساء أمس يعاليات مدرباف صيؼ ال دس الاامس،  بر ندوة  :بتراوكال  
مف أبؿ ال دس" تناولت الدور المطموب مف ا  الـ لد ـ قمي  ال دس. وينظـ  إ الميوفبعنواف: "

ستمر يوميف، ممت   ال دس الث ايي بالتعاوف مق: لبن  "مدندسوف مف أبؿ ال دس" يي ن اب  ال عاليات التي ت
وتشتمؿ ال عاليات ندوات هوؿ  .ا  المييفالمدندسيف، والمبن  النسا ي  يي نادي اليرموؾ بمشارك   دد مف 
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اصي ، ورسومات م تنيات ش إل ال دس ومعرما تراثيا يمـ مبسمات لمعالـ المدين  الم دس  با ماي  
 وأثواب مطرزة.

كد ر يس تهرير بريدة السبيؿ الزميؿ  اطؼ البويني يي الندوة، أهمي  أف تكوف ال دس قمي  مستمرة وأ
 الهداثالعربي ممف  ا  الـمساهات ماصص  لدا يي  إيرادالعربي ي موسمي  واف يتـ  ا  الـيي 

 الساان  التي تمر بدا المنط  .
تكوف ال دس رمزا لم مي  ال مسطيني  لما تمثما مف بوهر لمصراع،  أفالعبموني أهمي  سمطاف  أكدبدورر 

 ومهط اهتماـ بميق المؤمنيف يي العالـ.
التي  ا  المي ، والم اهيـ ا سرا يمي يي وقؼ هرب غزة وموابد  آل  الهرب  ا  الـوناقشت الندوة، أثر 

ب الصادؽ والمراوغ  بمصطمهات الهياد والمومو ي . الموبا يي صنا   الوهـ والكذ ا  الـيعتمدها 
وهث المشاركوف  م  أف يكوف البميق إ المييف مبنديف مف أبؿ ال دس يي ظؿ تواير وسا ؿ إ الـ 

 بديدة.

 20/9/1023، الغد، عّماف
 

 صاروخ عمى تؿ أبيب 500ستكوف  ةوىاب: الطمقة األولى إذا ضربت سوري 41

% لصال  41ي تزاؿ   اـ وهاب أف "هظوظ المرب  العسكري   م  سوريالسابؽ و  المبناني رأ  الوزير
% لصال   دـ هصولدا"، ييتا إل  أف "الرد هو رد متدهرج وسيشمؿ المدف ال مسطيني  يي 41تن يذها و

البداي  وقد يتطور ليشمؿ تركيا وبعض دوؿ الاميج هسب تدهرج الدوؿ الغربي ". ويي هديث تم زيوني، قاؿ: 
المعارؾ يي المنط   إذا هصمت، وهي معرك  ستكوف معرك  المميوف قتيؿ ولكف أتمن  أي  "هذر آار

صاروخ  م  تؿ أبيب"، معتبرا أف  411تهصؿ"، مؤكدا أف "هذا كالـ غير متسرع والطم   الول  ستكوف 
 الهرب قد مع ت". اهتمايت"الثالثاء يبرا سنكوف إما يي هرب أو ستكوف 

 8/9/1023 ،النشرة، لبنافموقع 

 
  ة: االحتالؿ اإلسرائيمي مف أىـ أسباب انعداـ االستقرار يالسعود 

العزيز بف مهيي الديف اوب  يي تصري    ب ابتماع  أكد وزير الث اي  وا  الـ السعودي  بد :وكايت
 هكوم  بالدر أمس، أف مبمس الوزراء أكد أف استمرار ايهتالؿ ا سرا يمي لألرامي ال مسطيني  وريض
صرارها  م  تأزيـ الومق  بر العديد مف  السمطات ا سرا يمي  بميق المبادرات وال رارات الدولي  وا 
الممارسات غير ا نساني  مد أبناء الشعب ال مسطيني، مف أهـ أسباب  دـ ايست رار يي منط   الشرؽ 

 الوسط.
المسبد القص  وبايقتهامات وقاؿ اوب  إف المبمس ندد باي تداءات ا سرا يمي   م  المصميف يي 

المستمرة  م  المسبد، وايستمرار يي بناء المستوطنات ل طق ا ماؿ يي إقام  دول  يمسطيني  ينعـ ييدا 
 الشعب ال مسطيني بهياة كريم .

 //اللميج، الشارقة، 
 

 "إسرائيمية" ": مبادرة نزع السالح الكيماوي السوريالسياسة" 
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مبادرة  إطالؽمق  ،منعط ا بديدا ربما يغير مسارها برمتا أمس، ،السوري  الزم امت د وكايت: - السياس 
وهو ما أكدت بد   ربي   ميا  ،سالح النظاـ السوري الكيماوي لرقاب  المـ المتهدة تمديدا لتدميرر إاماع

 إل  أبيبتؿ  أياـع  ايقتراح هو "مبادرة ت دمت بدا منذ بم أف أياد إسرا يمي مس وؿ"السياس " ن ال  ف  ػل
 موسكو التي رأت ييدا نايذة لتبنيب همي دا يي المنط   مرب   سكري  ربما ت مب موازيف ال و  برمتدا".

 //السياسة، الكويت، 
 

 غميوف: ال عالقة لممقاومة الفمسطينية بالتيديد الدولي بضرب النظاـ السوري برىاف 
ني السوري" المعارض الدكتور برهاف غميوف يي تصريهات ااص  باريس: أكد ال يادي يي "اي تالؼ الوط

ه، أف التدديد المريكي بتوبيا مرب   سكري  مد النظاـ السوري أمر باد، /لػ"قدس برس" ايثنيف  
ون   غميوف أي أثر سمبي لمرب سوري   م  الم اوم   وأندا ستؤدي ينديار النظاـ بشكؿ كامؿ.

مم اوم  وي لهرك  هماس أي  الق  بالمرب  العسكري  الموبد  مد نظاـ بشار ال مسطيني ، وقاؿ: "ليس ل
 السد، ولف تصؿ المرب  إل  غزة، وي أهد تهدث  ف "هماس وي  ف غزة بشكؿ سمبي".

 //قدس برس، 
 
 كيري يؤكد لعباس االلتزاـ بمفاوضات السالـ 

يركي بوف كيري الر يس ال مسطيني مهمود  باس الت   وزير الااربي  الم: وكايت - الرهيـ هسيف  بد
يي لندف بعد أف كاف أكد يي وقت سابؽ تصميـ ا سرا يمييف وال مسطينييف  م  مواصم  مهادثات السالـ 
المباشرة. وبدا ايثناف يبتسماف ويتباديف المزاح قبؿ   د ل اء مغمؽ استمر ثالث سا ات هو الوؿ لدما 

  يمي  ال مسطيني  المباشرة الشدر المامي.منذ بدء المهادثات ا سرا
ناقشا الم اومات الباري  وكي ي  تكثي دا ومماف “وذكر بياف لوزارة الااربي  الميركي  أف كيري و باس 

أ اد وزير الااربي  التأكيد  م  أهمي  أف يتاذ كؿ مف الطرييف اطوات  يباد ". وأماؼ البياف "نباهدا
 ."ويي التزاـ الوييات المتهدة لعب دور يا ؿ لتسديؿ الم اومات بي   تسدـ يي ته يؽ السالـ

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 
 مميوف يورو لمسمطة الفمسطينية  يقرر صرؼ  األوروبياالتحاد  

أ مف ايتهاد الوروبي، بمناسب  زيارة ر يس الوزراء ال مسطيني إل  بروكسؿ، صرؼ : أ ؼ ب -بروكسؿ 
 سريق وتيرة تطوير الرامي ال مسطيني ، اصوصًا يي ال طاع الااص ومعالب  الميار.مسا دة بديدة لت

مميوف يورو لسمسم  مشاريق ترمي إل  "د ـ التنمي  ايقتصادي  وايبتما ي "  وصرؼ ايتهاد الوروبي 
دارة البمديات والادمات العام  يي ال و و لمسنوات  دس ، وتتعمؽ بمؤسسات ااص  وا 

 الشرقي ، وبناء مركز لمعالب  الميار يي نابمس، بهسب الم ومي  الوروبي .
وقالت وزيرة ااربي  ايتهاد الوروبي كاثريف آشتوف إف "الددؼ مف المسا دة المالي  الوروبي  يب   إقام  

الوزراء دول  يمسطيني  تعيش بنبًا إل  بنب مق إسرا يؿ بسالـ وأمف". وأومهت أندا "بهثت مق ر يس 
 اع يي الوماع المالي  الصعب  لمسمط  ال مسطيني ". رامي همد

 //الحياة، لندف، 
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 "ىورايزوف "تمييدًا لمشراكة في  "إسرائيؿ"يزور  أوروبيوفد  
ال دس لتبديد  إل سيصؿ اليوـ  أوروبياويدًا  أفأ مف مسؤوؿ إسرا يمي أمس : أ ؼ ب - ال دس المهتم 

المهتم  مف تعاونا مق الدول  العبري .  الرامييستثني  الوروبيهياؿ توبيا لالتهاد  سرا يمي ا المااوؼ 
 الوروبييفبوف كيري  م   الميركيا سرا يمي  ومغوط وزير الااربي   الدبموماسي البدود " أف وأماؼ

ف بموببدا تطبيؽ هذا سمهت بإقناع ايتهاد الوروبي بمرورة ت ديـ توميهات  ف الطري   التي يعتزمو 
تطبيؽ متطرؼ ي يسم   سرا يؿ بالمشارك  يي  إل الصيغ  الهالي  لمتوبيا تد و " أف. وتابق "التوبيا

 .ا سرا يمييف" لممس وليفسي دـ توميهات "الويد  أف، مؤكدًا "ات اقات الشراك  مق أوروبا
 //الحياة، لندف، 

 
 
 باستئناؼ المفاوضات اإلسرائيمي "الشجاع"رحب بالقرار الفمسطيني ت بريطانيا 

ب رار ال يادة ال مسطيني  وا سرا يمي  الشباع بالعودة لما دة  ايثنيفرهب وزير الااربي  البريطاني ولياـ هيج 
 الهوار.

"االؿ ل ا نا اليوـ أشدت  وقاؿ   ب است بالا لمر يس ال مسطيني مهمود  باس الذي يزور لندف هاليا:
 م   بايت اؽبدا الر يس  باس ور يس الوزراء ا سرا يمي بنياميف نتانياهو  اتسـشبا   التي بال يادة ال

 ."العودة لما دة الهوار وم اومات السالـ بالشرؽ الوسط
نداء الصراع  ات اقاو بر هيج  ف  مق الر يس  باس  م  مرورة ته يؽ السالـ المبني  م  الت اوض وا 

 لبد.ا سرا يمي ال مسطيني إل  ا
وأشار الوزير البريطاني إل  تصريهات وزير الااربي  المريكي بوف كيري التي قاؿ ييدا أنا إذا لـ تنب  

 بيف ال مسطينييف وا سرا يمييف ي د ي تتكرر ال رص . ا فم اومات السالـ 
يش دول  يؤدي إل  أف تع ات اقا"أومهت لمر يس  باس موقؼ المممك  المتهدة بأننا ند ـ  وقاؿ هيج:

بيف  بات اؽ إسرا يؿ يي أمف وسالـ إل  بوار دول  يمسطيني  مست م  وذات سيادة  م  هدود  اـ 
البانبيف  م  تبادؿ الرامي وأف تكوف ال دس  اصم  مشترك  لمدولتيف مق التوصؿ إل  هؿ  ادؿ ومت ؽ 

 ." ميا لمشكم  الالب يف
تأكيد  م  أف بريطانيا مستعدة لبذؿ أقص  بدد لد ـ وأماؼ: "كررت االؿ الم اء مق الر يس  باس ال

ال مسطينييف وا سرا يمييف والوييات المتهدة المريكي  مف أبؿ ته يؽ السالـ الدا ـ الذي تهتاج إليا المنط   
."وتسته ا

 //الوفد، الجيزة، 
 
 بانتياؾ اتفاقية جنيؼ الرابعة "إسرائيؿ"تتيـ  بيالينافي  

مف ات اقي     السامي  له وؽ ا نساف بالمـ المتهدة نايي بيالي، إسرا يؿ بانتداؾ المادة اتدمت الم وم
 بنيؼ الرابع .

ست  أماكف  ييمعرب   ف قم دا إزاء استمرار السياسي  ا سرا يمي  ل االء ال سر  وهدـ منازؿ ال مسطينييف 
الم   الغربي  بما ييدا ال دس  ييايرة وهدها ومواقق ماتم    م  القؿ وذلؾ االؿ السابيق الثالث  ال
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سكف بديؿ وهو ما يتعارض مق هظر ا االء ال سر   أيالشرقي  وذلؾ دوف أف ت دـ السمطات ا سرا يمي  
 بموبب ال انوف الدولي له وؽ ا نساف.

 //الوفد، الجيزة، 
 
 لبحرعمى إطالقيا صارولا في عرض ا "إسرائيؿ"": روسيا وبلت يديعوت" 

، الن اب  ف توبيخ أمسكشؼ موقق "يديعوت أهرونوت" ايلكتروني  :الهياة البديدة -ال دس المهتم  
، صارواا باليستيا مف طراز أنكور، إل  السواهؿ أبيبروسيا  سرا يؿ بصورة رسمي   م  أثر إطالؽ تؿ 

 الشرقي  لممتوسط.
نوؼ استد   وبشكؿ  ابؿ الممه يف العسكرييف لكؿ وأياد الموقق أف نا ب وزير الدياع الروسي أناتولي أنط

سرا يؿ، وطالبدما "باله اظ  م  مبط الن س وايمتناع  ف اطوات  سكري ، أو  مف الوييات المتهدة وا 
 مناورات  سكري  قد تؤثر سمبا  م  الومق المني ا قميمي أو العالمي.

ا النبأ. ووي ا لموكال  ي د   د الم اء بيف أناتولي وقاؿ الموقق إف وكال  النباء الروسي  "نويستي" نشرت هذ
أنطونوؼ والممه يف العسكرييف، ا سرا يمي والميركي، الربعاء المامي يي موسكو، غداة قياـ إسرا يؿ 
بإطالؽ الصاروخ المذكور، وبعد ا تراؼ إسرا يؿ بأندا أطم ت صارواا مف طراز أنكور إل   رض 

 أداء صاروخ هيتس ا سرا يمي". المتوسط االؿ تبرب  ياتبار
وبهسب الوكال  الروسي  ي د دار الهديث االؿ الم اء المذكور هوؿ "وبوب ايمتناع  ف ال ياـ بأي اطوة 

 أو مناورة  سكري  يي ميار المتوسط، مف شأندا أف تؤثر سمبا  م  الومق المني ا قميمي والعالمي".
 //الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
  مميوف دوالر  لمسيفواجو عجزًا ماليًا بقيمة ن": ونروااأل " 

يي غزة روبرت تيرنر، أمس، أف الوكال  الدولي  توابا  بزًا  "أونروا"أ مف مدير  مميات وكال  :  د ب أه
 مميوف دوير. ماليًا ب يم  

  ب ابتما ا يي غزة  ون ؿ بياف  ف دا رة شؤوف الالب يف يي منظم  التهرير ال مسطيني   ف تيرنر قولا
تبري اتصايت مكث   مق الدوؿ المانه  لتغطي  العبز المالي،  "أونروا"مق ر يس الدا رة زكريا الغا، أف 

مميوف دوير لممشرو ات ذات الولوي   وأشار إل  أندا هصمت  م  د ـ مف السعودي  ب يم  
أسرة يي  أوم  أف هناؾ ما ي ارب و  لممايمات، تشمؿ بناء مدارس بديدة و يادات صهي  وغيرها.

 قطاع غزة يي هاب  أكثر لزيادة مسا دات الغذاء الدوري  الم دم  لدا.
 //اللميج، الشارقة، 

 
 ناشطًا بولنديًا في "بف غوريوف" منذ أسبوعيف تحتجز "إسرائيؿ" 

يوف"، اهد العامميف يي مباؿ تهتبز السمطات ا سرا يمي  يي مطار المد "بف غور  :تربم  ااص  -راـ اع 
 منعتا مف الداوؿ. أفبعد  أسبو يفالمسا دات ا نساني  البولندي  وذلؾ منذ 

 ا نساني اماه الذي يعمؿ يي منظم  العمؿ  وذكرت صهي   "هآرتس" أف العامؿ هو كميؿ قنديؿ  
وب الاميؿ الذي تمولا بز يا البولندي ، وم رها ال دس الشرقي  يي مشروع إ ادة تأهيؿ الميار يي تالؿ بن
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ومنعتا السمطات ا سرا يمي  مف داوؿ البالد بعد أف تذر ت بأسباب أمني  مرتبط   الهكوم  البولندي .
 بمعمومات قدمتدا الماابرات ا سرا يمي .

وكانت تأشيرة العمؿ ل نديؿ صدرت قبؿ سبع  أسابيق، وغادر البالد لبمع  أياـ يي نداي  آب لهمور ه ؿ 
 المامي، وبر  منذ هيندا اهتبازر يي المطار لمته يؽ. ايثنيفاؼ أهد الصدقاء، لكنا  اد زي

 //القدس، القدس، 
 
 " تطالب تؿ أبيب باإلفراج الفوري عف مراسؿ "قدس برس" محمد منى   اإلنساف"أصدقاء  

سراح الصه ي ال مسطينيم  طالبت منظم  "أصدقاء ا نساف" الدولي  السمطات ا سرا يمي  بإطالؽ: ييينا
 اًماه، مراسؿ وكال  "قدس برس"، يوًرا، مشيرة إل  أف قوة تابع  لمبيش ا سرا يمي  مهمد أنور من   

قامت بدهـ منزلا الواقق يي هي الماهي  شرؽ مدين  نابمس بالم   الغربي ، يبر الربعاء، السابق مف آب 
كاف و ا متا و موـ سكاف المنط   يستعدوف يست باؿ  يد  المامي، وقامت با ت الا بشكؿ تعّس ي، ييما

 ال طر. 
ه،  ف قم دا العميؽ  م  صه  السير من ، /و برت "أصدقاء ا نساف"، يي بياف صه ي الهد  

وقالت إندا تاش  مف إمكاني  تعرض السير من  لعمميات تعذيب ي وـ بدا بداز "الشاباؾ" ا سرا يمي 
كز التوقيؼ والته يؽ التابع  لا، هيث يتعمد المه  وف تعريض المعت ميف لمغوط بشكؿ منتظـ يي مرا

ن سي  وبسدي  بالغ  الشدة، تتمثؿ بعمميات شب   م  الكراسي والبدراف وهرماف مف النوـ لعدة أياـ 
 متواصم .

 //قدس برس، 
 

 تريميوف دوالر عاـ  اإلسالمي  التمويؿقطاع  
يي دبي أمس،  "قطاع ايقتصاد ا سالمي"أكد ابراء  الميوف شاركوا يي مؤتمر : غزال  ديؿ أبو -دبي 

، لتتباوز قيمتا  الما يي  أف سوؽ التمويؿ المرتبط  بالشريع  ا سالمي  سبمت نموًا سنويًا مركبًا نسبتا 
 تريميوف دوير. 

 طاع التمويؿ ا سالمي إل  وتوقعوا االؿ المؤتمر الذي همرتا شركات ايستثمار، أف يصؿ ق
. ويذكر أف منط   الشرؽ الوسط وشماؿ أيري يا وآسيا تساهـ ببزء كبير تريميوف دوير بهموؿ  اـ 

برايس ووترهاوس "لشرك   "ته يؽ ال يم  المثؿ  بر التمويؿ ا سالمي"مف هذا النمو، استنادًا إل  ت رير 
 ."كوبرز

تستعد يستماي  مبمو   مف شاصيات العالـ ا سالمي لممشارك  يي  وُأ مف االؿ المؤتمر أف لندف
، " الـ يي طور التغيير و القات بديدة"الدورة التاسع  لممنتد  ايقتصادي ا سالمي العالمي بعنواف 

 والمزمق   در نداي  الشدر الم بؿ.
، مق وصوؿ قيم  الادمات وتسع  العاصم  البريطاني  إل  تعزيز دورها كمركز غربي لمتمويؿ ا سالمي

بميوف بنيا إسترليني هت  ا ف، ويؽ بيانات سوؽ لندف لألوراؽ  المصريي  ا سالمي  ييدا إل  
 المالي ، بالتالي تعزيز مكانتدا كأكبر مصدر لمادمات المالي  هوؿ العالـ.

  يي قطاع التمويؿ وتهّدث ر يس المنتد  ايقتصادي ا سالمي العالمي موس  هيتاـ،  ف دور المنتد
بناء بسور السالـ وته يؽ ايزدهار بيف العالـ ا سالمي والمبتمق الدولي "ا سالمي، با تبارر يسا د  م  
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باستاداـ لغ  ال ماؿ المشترك . ويسمط المنتد  الموء  م  ال رص التي يمكف العالـ ا سالمي ت ديمدا 
 ."كوبد  استثماري  وتباري  مبزي 

، وُيعتبر مف أبرز المنصات المرّوب  د  ايقتصادي ا سالمي العالمي منذ العاـ وانطمؽ المنت
لنشاطات التمويؿ ا سالمي يي المبتمعات ا سالمي  والدولي   مومًا. ويتزامف ذلؾ مق تهوؿ دبي تدريبًا، 

  اماًل مؤثرًا يي التبارة ا سالمي  وايقتصاد ا سالمي المتنامي.
يي بريطانيا، وهي  "إكسؿ لندف"لتاسع  مف المنتد  ايقتصادي ا سالمي العالمي يي مركز وُتع د الدورة ا

المرة الول  التي ُيع د ييدا المنتد  اارج هدود العالـ ا سالمي، إذ استمايتا ساب ًا ماليزيا وكازااستاف 
 بر الهدود والدياف  والكويت وباكستاف. ويركز المنتد   م  نسج  القات اقتصادي  بديدة واندونيسيا

والث ايات وسط  الـ سريق التغيير، إماي  إل  مسا دة المبتمعات المهروم  ود ـ الشركات الصغيرة 
شاصي  مف قادة الهكومات، ورواد  والكبيرة ورواد ال ماؿ، والمشاريق الناش  . وسيشارؾ ييا نهو 

ومديري الشركات وصناع ال رار والمبتكريف، وقادة ال طا ات والشاصيات الكاديمي  والابراء ا قميمييف، 
بمد هوؿ العالـ، بددؼ تعزيز الشراكات التباري  بيف السواؽ ا سالمي   ال ماؿ، والمستثمريف مف 

والوروبي . وستهظ  مسأل  التمويؿ ا سالمي باهتماـ ااص يي المنتد ، ييما تعتـز لندف التهوؿ إل  
 .مركز  المي لدذا ال طاع

 //الحياة، لندف، 
 

 ىؿ يمكف أف يعود مرسي..؟ 56
 نعـو تشومسكي

ل د تطرقت ال  الشأف المصري يي كثير مف م ايت  ولكن  لـ أ ط  لدذا ايمر ه ػا ولػذلؾ تعػالوا ننػاقش  
 الشأف المصري  ف كثب وننظر اليا مف زاوي  ماتم  .
ـو يي وهؿ اين الب وتمطات أياديدـ بدماء مػدنييف وبعيد  ف كؿ قيادات المبمس العسكر  الذيف غرقوا الي

  زؿ يي أكثر مف مبزرة .
 تعالوا نسأؿ سؤاي مشرو ا .. مف الذي دبر ا ن الب العسكري ومف الذي أراد لا أف يرتد  ثوب الثورة .

 وايباب   م  هذ السؤاؿ يتأتي إي بسؤاؿ أار.
 مف المست يد ايكبر مف اين الب العسكري ..؟

رايت مبارؾ هـ أن سدـ مف ان مب  م  النظاـ الوليد وهػـ مػف أاربػوا مبػارؾ يندػـ لػـ يت  ػوا مػق اياػواف بن
 مػػػ  صػػػػيغ  لمت ػػػػاهـ يػػػػاياواف أرادوا أف تكػػػػوف المميػػػػزات والديبػػػػ  لمبػػػػيش المصػػػػري وأراد البنػػػػرايت الديبػػػػ  

 لممبمس العسكري وال رؽ وام  .
يػػي الر اسػػػ  التػػ  هببتدػػػا  ػػف أ ػػػيف البميػػق لع ػػػود متتاليػػػ   والبػػيش يممػػػؾ مممكػػ  اقتصػػػاديا كانػػت تهتمػػػ 

واسارة العسكر لمؤسس  الر اس  سيبعؿ الباب أمػاـ اياػواف م توهػا لرؤيػ  كنػز اقتصػاد  لػو أنتػزع تػدريبيا 
مف البيش سيسا د اياواف  مػ  ايقػؿ يػي تن يػذ مشػرو دـ ايقتصػاد  دوف التعػرض لزمػات يعػان  مندػا 

 المصرييف.
ن ػػالب العسػػكر  مطروهػػ   مػػ  ما ػػدة العسػػكر مػػف قبػػؿ اف يم ػػي  مػػر سػػميماف اطػػاب تامػػي مبػػارؾ يكػػرة اي

  ف السمطا .. ولكف هؿ سنسير يي التن يذ اـ ننتظر ونر .
 ولالسؼ الشديد لـ ينتظر العسكر كثيرا وما تركو السمط  إي لينتز وها مرة أار .
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شػػؾ يػػي اندػػا م تعمػػ  واشػػتركت ييدػػا منظمػػات ولػػوبي  ود نػػا مػػف مسمسػػؿ ايزمػػات الم تعمػػا التػػ  ييوبػػد ا 
 مبارؾ واميبيوف و و و

يػػػي البهػػػث  ػػػف الػػػدور ايميركػػػ  نبػػػد اف هػػػذا اين ػػػالب لػػػـ يكػػػف ليهػػػدث دوف مواي ػػػ  البيػػػت ايبػػػيض يف 
الااليات بيف مرسي واوباما اثبتػت يميركػا اف مصػر لػـ تعػد منط ػ  ن ػوذ اميركػ  او  مػ  ايقػؿ كمػا كانػت 

مبػػارؾ يتبػق اسػػموب السياسػا النا مػا مػػق الغػرب وتعػػودو منػا  مػ  تمبيػػ  ا  مطمػب بمػػف ييدػا التػػ  ي ػد كػاف 
 تمر بايمف ال وم  المصري ..

أمػػػا مرسػػػي والػػػذي ي ينتمػػػ  لممؤسسػػػا العسػػػكريا يمػػػـ يوايػػػؽ  مػػػ  البممػػػ  التػػػ   رمػػػت  ميػػػا لي ولدػػػا اثنػػػاء 
يميركػػا وهػػ   وسػػتعمؿ مصػػر واميركػػا  مػػ  إيبػػاد  المػػؤتمر الػػذي كػػاف سػػيع د بينػػا وبػػيف اوبامػػا اثنػػاء زيارتػػا

همػػوؿ لكػػ  يػػنعـ الشػػعبيف ال مسػػطين  وايسػػرا يم  بػػايمف الػػدا ـ والسػػالـ الشػػامؿ ه والدػػدؼ مػػف البممػػا هػػو 
المغط  م  مرسي ي ط لذكر كمم  إسرا يؿ والتم ظ بدا ولػو مػرة واهػدر تكػف إ ترايػا منػا بدولػ  إسػرا يؿ وهػو 

 لانازير يي  دد مبارؾ.الذي ذكرهـ بال ردة وا
 وهنا توترت العالقات يي السر وبدأ كؿ طرؼ البهث  ف هموؿ.

يػػػراف وبػػػدأت  إتبػػػا مرسػػػي الػػػ  الصػػػيف وروسػػػيا والدنػػػد وباكسػػػتاف والبرازيػػػؿ والمانيػػػا ويرنسػػػا وبريطانيػػػا بػػػؿ وا 
يف والزرا يػػا مػػق ايت اقيػات العسػػكريا مػػق الدنػد وايت اقيػػات النوويػػا مػػق روسػيا والصػػنا يا مػػق البرازيػؿ والصػػ

السوداف وت ديـ  روض زرا يا ااػري لكثيػر مػف دوؿ اييارقػا وادركػت اميركػا اف سػبؿ المػغط  مػ  مصػر 
 ستتالش  تدريبيا اف لـ يزاح اياواف  ف الهكـ دوف س وط الدولا واتاذت هذا الطريؽ.

 مػػا مالكػػا لػػيعمف الامػػيج ويك ػػي اف ي ػػوؿ وزيػػر ااربيػػ  اميركػػا لنظيػػرر الاميبػػ  اف اياػػواف اطػػر  مػػيكـ كعا
  دا ا لمصر سرا و منا ... وهذ ايما ما هدث.

 والبنرايت يي كؿ ايهواؿ كانو ي ي مموف السير يي ركاب اياواف
ون دػػـ مػػف كػػؿ هػػذا اف اطػػراؼ  ػػدر ابتمعػػت نواياهػػا وتوهػػدت اهػػدايدا هػػوؿ مػػرورة ازاهػػ  اياػػواف . ون دػػـ 

 مصمه  مصر ... ايما اف البميق يبهثوف  ف مصالهدـ ي  ف
 أما اياواف يساب و الزمف مف ابؿ يرض امر واقق ييمكف اين الب يي ظما ولكف سب تدـ ادوات الشر.

ويي الندايا, لـ ياسر "اياواف" ومف معدـ كؿ شيئ ولـ يكسب اين البيوف بعد ا  شػئ. هػذا هػو الواقػق ي 
كف تغطػػ  مصػػر والعػػالـ يػػر  مػػا يهػػدث ي مػػا يػػزاؿ ايسػػالميوف قػػادروف  مػػ  الهشػػد با ػػداد كبيػػرر ويػػي امػػا

 ي رما اين البيوف  م  مؤيديدـ كامر واقق.
 امسكت اميركا العصا مف المنتصؼ وي تزاؿ.

 والسؤاؿ اياير هؿ مف الممكف أف يعود مرسي.. ؟
ؿ لػػف يصػػمد اين ػػالب امػػاـ  زلػػ  دوليػػا وي امػػاـ ازمػػ  اقتصػػاديا ولػػو بػػالؼ كذبػػ  ا الميػػا. والمدػػـ هنػػا: هػػ

سيصمد ايسالميوف  م  هشودهـ ومطالبدـ. هنا ي ط يمكػف اف ن ػوؿ اف  ػودة مرسػي ليسػت امػرا مسػتبعدا 
ولكػػف ذلػػؾ لػػف يهػػدث بػػدوف صػػ  ا وي اقػػوؿ مبػػادرة يامػػؼ كػػؿ مبػػادرة صػػ  ا ونتمنػػ  ذلػػؾ, يمزيػػد مػػف الػػدماء 

 سيزيد الومق تع يدا ي مهاؿ.
 9/9/1023، المستقبؿ العربي
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لػػػ  الهػػػرب العدوانّيػػػ  التػػػي سػػػتتعرض لدػػػا، اصوًصػػػا يػػػي هػػػاؿ أقػػػّر  كػػػؿ النظػػػار مشػػػدودة إلػػػ  سػػػوري ، وا 
الكونبرس ما تطمبا ا دارة الميركّي  مف توبيػا مػرب   سػكرّي  "مهػدودة" لسػوري ، هػديدا المعمػف منػق نظػاـ 

يػراف وكػؿ  بشار السد مف تكرار استاداـ السمه  الكيميا ّي  مد شعبا، وتوبيا رسال  إل  كوريػا الشػمالّي  وا 
مف تسوؿ لا ن سا باستاداـ أسمه  الدمار الشامؿ بأف بريمتا لػف تمػر مػف دوف   ػاب، أمػا هػديدا اله ي ػي 

 يدو اله اظ  م  المصال  الميركّي  وا سرا يمّي  واستعادة قوة الردع المندارة.
ت دـ ن سدا وكأندا "الـ تيريزا"، التي تعمؿ كؿ ما تستطيعا مف اير ل نسانّي ، وهت  تؤكػد ا دارة الميركّي  

"إنسػانّي " الهػرب التػػي ستشػندا تؤكػػد أندػا "مهػدودة" مػػق أندػا "أكبػػر مػف واػزة دّبػػوس" كمػا صػػرح وزيػر الػػدياع 
واسع  تتهوؿ إل  هرب  الميركي، ولف تستددؼ إس اط نظاـ بشار السد، وترّوج بأندا لف تتورط يي مرب 

إقميمّيػػ ، وربمػػا دولّيػػ ، ي تعػػرؼ ندايتدػػام لندػػا تػػراهف  مػػ  أف النظػػاـ السػػوري لػػف يػػرد وسيمتصػػدا كمػػا يعػػؿ 
يراف وروسيا سي كروف كثيػًرا قبػؿ أف يشػبعور  باي تداءات ا سرا يمّي  المتكررة  ميا، وأف هم اءر "هزب اع وا 

يدركوف الثمف الذي سيديعونا وستديعا المنط   والعالـ يػي هػاؿ تهولػت   م  الرد أو أف يهاربوا معا، لندـ
 الهرب إل  إقميمّي ، ولكف مف يممف صه  هذا الرهاف.

و نػػدما يبػػد البيػػت البػػيض ن سػػا معػػزوي، كمػػا ظدػػر بشػػكؿ بمػػي يػػي "قمػػ  العشػػريف"، بػػالرغـ مػػف اد ػػاءات 
مػػط بػػيف الػػرد ال ػػوي الػػذي طالبػػت بػػا معظػػـ الػػدوؿ أردوغػػاف  ػػف الغمبّيػػ  التػػي تؤيػػد المػػرب ، يػػي مهاولػػ  لما

 المشارك  يي "قم  العشريف" وايتهاد الوروبي والبامع  العربّي  وبيف المرب  العسكرّي .
يالوييػػات المتهػػدة مػػق أقمّيػػ  مػػف دوؿ العػػالـ والمنط ػػ  مػػق المػػرب  العسػػكرّي  مػػف دوف التأكػػد ال ػػاطق مػػف أف 

لسمه  الكيميا ّي ، ومف دوف انتظار ت ريػر المػراقبيف الػدولييف، ومػف دوف نظاـ بشار السد هو مف استادـ ا
  رض المسأل   م  مبمس المف.

ولمتا يؼ مف ا هراج الميركي، واصوًصا بعد إ الف بوتيف بأف روسيا ستؤيد   ػاب النظػاـ السػوري  بػر 
إدارتػػا قػػد تعػػرض المػػر  مػػ  مبمػػس المػػف إذا ثبػػت اسػػتاداما لألسػػمه  الكيميا ّيػػ م صػػرح بػػوف كيػػري بػػأف 

ظدار أف أوباما ز يـ معيؼ ومتردد.  مبمس المف، وهذا إف ا تمد سيعني تأبيؿ المرب  مرة أار ، وا 
ذا تبمػورت المبػادرة السػورّي   طبًعا، ز يـ متردد يي شف الهرب العدوانّي  أيمؿ مػف ز ػيـ ي  ػز إليدػا سػريًعام وا 

يراف بشكؿ كاٍؼ بما يمػمف إنبػاز مرهمػ  انت الّيػ ، بمػا ييدػا إبػراء اينتاابػات، وهػؿ  المد وم  مف روسيا وا 
مسأل  أسمه  الدمار الشامؿم سيكوف بعػدها مػف الصػعب شػف هػرب  سػكرّي ، ويمكػف يػت  البػاب أمػاـ الهػؿ 

 السياسي الذي يبّنب سوريا الدمار والت سيـ.
  يػي المعارمػ  السػورّي  يػي تغييػر ومف أبؿ تبرير الهرب، هاوؿ كيري أف ي مؿ مف قوة البما ػات ا رهابّيػ

دراماتيكي لمموقؼ الميركي السابؽ، هيث كاف دور هذر البما ات هو السبب المعمػف لعػدـ ت ػديـ المسػا دة 
العسػػػكرّي  الميركّيػػػ  المطموبػػػ م اشػػػي  مػػػف أف ت ػػػق السػػػمه  يػػػي أيػػػدي م ػػػاتمي "ببدػػػ  النصػػػرة" وغيرهػػػا مػػػف 

 م  التي تستنزؼ سوري  وتدمرها، ويمكف أف ت ود إل  ت سيمدا.البما ات المسمه ، وت ميؿ الهرب الطوي
وهذا ين ي الصػ   الاالقّيػ  وا نسػانّي  لدػذر الهػرب العدوانّيػ ، لف الهػرب الطويمػ  أسػوأ بكثيػر مػف اسػتاداـ 

 السمه  الكيميا ّي .
ا، وهػذا مػا نسػمعا منػذ "إسرا يؿ والن ط والغاز"، هو الددؼ مف الهرب، وهذا ما صرح با أوباما بعظم  لسػان

بدء الهرب، ونشاهدر مف االؿ التركيز  م  السمه  الكيميا ّي  و دـ وقو دا يي أيدي البما ػات ا رهابّيػ  
 المتطري  قبؿ انديار نظاـ السد أو بعدر، أو يي أيدي "هزب اع"، أو أي بد  معادي   سرا يؿ.
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ندا أكبر مف وازة دّبوس وأقؿ مف هرب إقميمّي ، لف الوازة ا دارة الميركّي  مترددة بيف مرب  مهدودة، ولك
سػػياُرج مندػػا نظػػاـ السػػد وهم ػػاؤر منتصػػريف، أمػػا توسػػيعدا يػػال يبعػػؿ هنػػاؾ مػػمانا بػػأي تتهػػوؿ إلػػ  هػػرب 
إقميمّي  ستغّير وبا الشرؽ الوسط وي أهد يممف نتا بدا، أو  دـ الهرب الذي يمكػف أف يػؤدي إلػ  المزيػد 

 ن وذ الميركي يي المنط  .مف انديار ال
 
 
 

 صمت "حزب اهلل"
صػمت "هػزب اع" يثيػر التسػاؤيت، هيػػث لػـ يصػدر  نػا موقػؼ يشػػير إلػ  أنػا سيشػارؾ يػي الهػػرب أـ ي؟، 
ييمػػا يمكػػف ت سػػيرر بػػأكثر مػػف صػػورة، مثػػؿ: أنػػا يريػػد أف ُيب ػػي أوراقػػا غاممػػ  هتػػ  يربػػؾ هسػػابات أنصػػار 

يتعدػد باينمػماـ إلػ  الهػرب نصػرًة لسػوري ، لنػا سيسػت ز بػذلؾ اصػوما  الهرب العدوانّي م وأنػا ي يريػد أف
ذا تعدػػد بػػالهرب يسػػين ذ، لنػػا هػػريص  مػػ  مصػػداقّيتا التػػي بنيػػت  مػػ  أسػػاس "إذا قػػاؿ يعػػؿ"م  يػػي لبنػػافم وا 
وأايًرا أنا لـ يتاذ قرارر الندا ّي هتػ  ا ف، وأف تدامػا مػف  دمػا يتوقػؼ  مػ  سػير المعركػ  وهبمدػا، وهػؿ 

طمب منا نظاـ بشار السد التداؿ أـ ي؟. مق أنا مف المهسـو أف هذر الهرب هاسم  لػ"هزب اع" مثمما سي
 هي هاسم  لسوريا، لف س وط نظاـ السد يعني أف "هزب اع" هو الذي يميا يي الدور.

 
 كتّاب الحرب العرب

رب العدوانّيػػ ، صػػراه  أو مػػمًنا، مثيػػٌر هػػاؿ كتّػػاب ومنظّػػري الهػػرب العػػرب الػػذيف انهػػازوا لمػػدياع  ػػف الهػػ
بهب  أندا قادمػ  ي مهالػ ، ولػيس بم ػدور العػرب منعدػا، كمػا لػيس بم ػدور العػرب شػندا وهػدهـ لعػدـ ال ػدرة 
و دـ ا بماع  م  الهرب، يدناؾ دوؿ منديع  مق الهرب، ودوؿ مثؿ العراؽ ولبنػاف مػدها ب ػوة وصػراه ، 

وء، أو لصػػعوب  الت ػػدير: هػػؿ هػػي هػػرب نابمػػ   ػػف الػػدياع ودوؿ مثػػؿ مصػػر والبزا ػػر ويمسػػطيف مػػدها بدػػد
  ف ال يـ ا نسانّي  والاالقّي ، أـ هرب مصال  تستددؼ هماي  إسرا يؿ هت  المست بؿ البعيد؟

ولتبرير موقؼ هؤيء الكتّاب يرددوف أف ما قاـ با النظاـ السوري أ ط  كؿ المبررات لشف الهػرب، وتهال ػا 
 لدوؿ الاميج أف ت ؼ يي م دم  أنصار الهرب لندا دوٌؿ يؤرقدا التمدد ا يراني. مق إيراف أ ط  المبررات

وكػؿ مػا يتمنػار هػػؤيء هػو تػواي الميػركييف وهم ػػا دـ الدقػ   نػد توبيػا المػػرب  هتػ  ي يمػي وا إلػ  ويػػالت 
 الشعب السوري ويالت بديدة، لف المرب  تهصيؿ هاصؿ.

الميركيػػوف لدػػذر النصػػيه ، بعػػػد أف أثبتػػت هػػروبدـ ال ػػذرة يػػػي يتناسػػ  هػػؤيء أنػػا كيػػؼ يمكػػػف أف يسػػتبيب 
العراؽ وأيغانستاف وليبيا أندا سببت ويالت لمعراقييف واليغػاف والميبيػيف أكثػر مػف الػويالت التػي سػببدا صػداـ 
هسػػيف والمػػال  مػػر وال ػػّذايي، إلػػ  دربػػ  بعػػؿ كػػؿ مػػا قػػاموا بػػا م ارنػػ  بمػػا هصػػؿ بعػػد الغػػزو أشػػبا بػػػ"لعب 

 أط اؿ".
كاتػػػب آاػػػر يسػػػار مػػػف شػػػعار "ايسػػػت الؿ التػػػاـ أو المػػػوت الػػػزؤاـ" مػػػف اػػػالؿ مػػػا كتبػػػا بػػػأف ايسػػػت الؿ التػػػاـ 
سػػيته ؽ إذا امتنعػػػت الوييػػات المتهػػػدة الميركّيػػ  وهم اؤهػػػا الغربيػػوف وغيػػػرهـ  ػػف التػػػداؿ العسػػكري، يبػػػذلؾ 

ف هصموا  ميا سيته ؽ ايست الؿ التاـ الذي طالب با العرب منذ بداي  ال رف المامي ول ـ يهصموا  ميا، وا 
وهـ غير قادريف وي موهديف  م  التداؿ لمنق ويالت نظاـ بشار السد، وبالتالي سي ود ايست الؿ التاـ إل  
المػػوت الػػزؤاـ. يدػػذا الكاتػػب ي يريػػد ايسػػت الؿ ويؤيػػد ايسػػتنباد بايسػػتعمار بهبػػ  أنػػا أهػػوف مػػف ايسػػتبداد، 
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لمتهمسػػ  لمهػػرب ليسػػت أنظمػػ  تهتػػـر الديم راطّيػػ  والهرّيػػ  وه ػػوؽ ا نسػػاف، بػػؿ ويتناسػػ  أف الػػدوؿ العربّيػػ  ا
 سبمدا يي هذا المباؿ وغيرر أسوأ مف سبؿ النظاـ السوري.

كاتب آار يرثي هاؿ مؤرخ المست بؿ، شػأنا مثػؿ شػأف مػؤراي التػاريخ هتػ  ا ف، الػذيف اهتػاروا سػابً ا مثػؿ 
وؿ: هؿ التداؿ العسكري الااربي هو انهياز أميركا ل يـ العدال ، أـ هيرتا هالي ا لت ييـ ما بر  ويبري، وه

 ادم  لممصال  الميركّي  ي ط، وادم  إسرا يؿ  ف طريؽ انتداز يرص  غباء وتوهش النظاـ ال ا ـ؟
لػػػػـ يعػػػػد وي ًػػػػا لدػػػػذا الكاتػػػػب معريػػػػ  الهػػػػؽ والعدالػػػػ  والاػػػػالؽ، لف التػػػػاريخ يكتبػػػػا المنتصػػػػروف، والمؤراػػػػوف 

نعـ، هذا صهي  ولكنا ي يبعؿ الهؽ باطاًل والباطؿ هً ا، وي يسػوغ مسػاواة الظػالـ مػق المظمػوـ، منهازوف. 
 وي الثوري مق المستبد المستغؿ ال اسد، وي المعتدي بالمعتد   ميا.

 نػػػدما تتػػػوير يػػػي العػػػالـ قػػػوة  المّيػػػ  إنسػػػانّي  تسػػػع  لت ػػػدـ البشػػػرّي  وتتػػػداؿ  ن ػػػاذ الشػػػعوب يمكػػػف الترهيػػػب 
اؿ العسػػكري الاػػاربي، أمػػا  نػػدما يكػػوف هػػدؼ التػػداؿ وامػػًها ومػػوح الشػػمس ونابًمػػا  ػػف الطمػػاع بالتػػد

ايسػػتعمارّي  والػػدياع  ػػف إسػػرا يؿ التػػي إف لػػـ تهػػتج لهمايػػ  ا ف بسػػبب مػػا يبػػري مػػف تطػػورات يػػي المنط ػػ  
ؾ يكػوف مثمػا لصالهدا، يإندػا سػتهتابدا يػي المسػت بؿ، ييبػب ريمػا وم اومتػا والتصػدي لػا، ومػف ي عػؿ ذلػ

 "كػالمستبير مف الرمماء بالنار".
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 سمدار بيري
ي ينبغػػي لبشػػار ايسػػد بالػػذات اف يدمنػػا مسػػت بما السياسػػي، مصػػيرر الاػػاص، وال ػػوة التػػي سيسػػتادمدا كػػي ‘ 

ل ػػوي لمصػػر. البنػػراؿ السيسػػي  مػػ  مػػا ينبػػو. يربػػؿ السػػن ، مػػق امكانيػػ  إثػػارة ال مػػوؿ ايكبػػر، هػػو الربػػؿ ا
 يبدو هو يي هذر ايثناء مثؿ روبيف هود، الذي أاذ ايمور يي يديا كي يعمف الهرب  م  ايشرار. 

ب ػػوة وتصػػميـ رسػػـ السيسػػي هديػػا: اف يػػؤدي بػػاياواف المسػػمميف الػػ  الت كػػؾ. ايشػػرار بػػدا، ز مػػاء الهركػػ ، 
لدربػ  الوسػط  يدػو يػنظـ ايمػور  بػر الػدبابات يػي الميػاديف، ال   بدـ يي السػبوف. امػا مػق اياػواف مػف ا

يػػػي رأس المعسػػػكر لمواصػػػم  هػػػرب العممػػػانييف المتػػػدينيف يػػػي ’ البزيػػػرة‘ويغمػػػؽ قنػػػوات التم زيػػػوف المهرمػػػ ، 
 مصر. 

مػػف السػػدؿ مالهظػػ  اسػػتياء ايسػػالمييف. يدػػـ مسػػتعدوف يف ي سػػموا بػػاف البنػػراؿ الػػذي نبػػت لدػػـ مػػف تهػػت 
م  نهو  ظػيـ. يعنػدما مػن  الػر يس المعػزوؿ مرسػي السيسػي ت ويمػا ثالثيػا، وزيػرا لمػدياع، اينؼ اد دـ  

 ’. واهد منا’ر يسا لالركاف ور يسا لممبمس العسكري اي م ، كاف مرسي واث ا مف ايارر السميـ لػ
يػي السيسي، الػذي يسػم  لن سػا بالشػ اؽ مػق الػر يس اوبامػا، أاػذ  مػ   ات ػا تصػميـ وبػا مصػر التػي هػي 

يتػػرة ن اهػػ  مػػف ثػػالث ثػػورات يػػي اقػػؿ مػػف سػػنتيف. و نػػدما ي اتػػؿ البنػػراؿ الكاريزمػػاتي يػػي الشػػوارع، ويهػػاوؿ 
البعض تص ي  وزير الداامي  المصري، يميس لا رأس لمترهات  ف الديم راطي . اذا كاف الممتهوف قػد أدامػوا 

 مصر يي مشاكؿ، ياندـ لد  السيسي ي دوا هظوتدـ. 
ن  يػػي مصػػر، بػػاء مػػف امػػؼ الكػػواليس ومػػف امػػؼ نظػػارات شمسػػي  قاتمػػ  تمنهػػا هالػػ  هكػػذا، هػػو ربػػؿ السػػ

ر ػيس، رغػـ أنػا اقسػـ اي يتنػايس يهػالؿ الدػدوء. قبػػؿ اسػبو يف، وييمػا كانػت صػورر معم ػ   مػ  كػؿ مبنػػ ، 
ويي برامج البث يتهدثوف  ف المن ذ الوطني ي سـ السيسي باف ليس لػا اهػالـ  ػف قصػر الر اسػ . ي ػاؿ انػا 
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ي مؿ ادارة مصر يي الظؿ. كما ي اؿ انا ربؿ الم ابآت الكبر ، ويي المهظػ  ايايػرة سيصػعد الػ  العربػ  
 السياسي . اذا صعد، يانا سينتصر. مالييف المصرييف معتادوف  م  اي باب بالبيش. 

وبػق  البدوؿ الزمني لربؿ السن  يت بر. الهرب مد ايرهاب يي سيناء، التي تمتد الػ  هػرب مػد همػاس.
رأس غير بسيط مق اينديار ايقتصادي. صاغ  دستور بديد. انتاابػات لمبرلمػاف، والمشػكم  ايكثػر تع يػدا: 
اي يغمػوا لمصػػر مصػػادر النيػػؿ. ولػػف ننسػ  العالقػػات مػػق العػػالـ الكبيػػر وامػؽ الصػػورة الشػػيطاف يعػػرؼ كيػػؼ 

يػػ  العبػػور ا مػػف يػػي قنػػاة السػػويس. التػػي تبػػث ايسػػت رار. اقنػػاع المسػػتثمريف بػػالعودة، وبمػػب السػػياح، وهما
ايمسػػػاؾ بشػػػدة بػػػالايوط التػػػي ترتسػػػـ يػػػي الطريػػػؽ الػػػ  تصػػػ ي  الهسػػػابات مػػػق اياػػػواف. ادارة ايمبراطوريػػػ  
ايقتصادي  الدا م  لمبيش المصري: م اولو البناء الػذيف ي يمػوف اهيػاء سػكني ، مػدارس، اػدمات ريػار، نػواد، 

 مف لمبنود ايلزامييف، مست بؿ وا د لممباط يي البيش النظامي. متابر، ماابز، ه وؿ لمزرا  . واقق آ
ايمريكيػػ . يػػي واهػػد يػػد ي مهمػػؿ كبيػػر بػػاف ’ التػػايـ‘يػػي ندايػػ  ايسػػبوع وقعػػت  مػػ  م ػػاليف نشػػرا يػػي مبمػػ  

، ويوصي ايدارة بت مػيص المسػا دة لمدولػ  المندػارة. ويػي الم ػاؿ الثػاني يشػرهوف لمػاذا ’مصر لـ تعد مدم ‘
بػػػد مدمػػػ ، ويعم ػػػوف ا مػػػاؿ بالسيسػػػي يػػػي اف يسػػػير بدػػػا، ايف بالػػػذات، نهػػػو ال يػػػادة ايقميميػػػ .  مصػػػر هػػػي

 اله ي  ، مثمما هو الهاؿ دوما توبد يي الوسط.
مدـ لنا أف تكوف مصر مسػت رة كػي تهػايظ  مػ  السػالـ. مدػـ لمبنػراؿ السيسػي اف ياػرج مصػر مػف اله ػرة. 

مػػف المدػػـ أف نتػػذكر بػػاف السيسػػي هػػو قبػػؿ كػػؿ شػػيء وطنػػي مػػق كػػؿ الته ظػػات والتسػػريبات مػػدر  نػػدنا، 
 مصري. د ور يعمؿ. اذا ما نب ، سن دـ لا الهساب.

 8/8/1102يديعوت 
 20/9/1023، القدس العربي، لندف
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 يوسي بيميف
يػػػي السػػػبوع ال ريػػػب الػػػ  تػػػؿ  مػػػف نشػػػطاء "ايبػػػاؾ" ياططػػػوف لممبػػػيء 141لػػػـ يكػػػف ين صػػػنا إي هػػػذا ا فم 

الكػػابتوؿ يػػي واشػػنطف  قنػػاع النػػواب بطمػػب ر ػػيس الوييػػات المتهػػدة بػػراؾ اوبامػػا الدبػػـو  مػػ  سػػوري . كانػػت 
المنظمػ  هػػذرة الػ  ا ف مػػف أي تػداؿ يػػي هػػذا الشػأف، وهسػػٌف أندػا يعمػػت ذلػػؾ، كمػا أنػػا مػف الهسػػف امتنػػاع 

البانػػب أو ذاؾ يػػي نطػػاؽ الهػػرب الهميػػ  التػػي تبػػري هكومػػ  اسػػرا يؿ  ػػف كػػؿ تصػػري  معمػػف يربطدػػا بدػػذا 
 وراء الهدود، أو بدبـو أميركي  م  سوري .

بيد أنا ا ف وبتوبا ا دارة الميركي  هبت بما   المغط ال وي  هذر لمسا دة اوباما ووزير ااربيتا، بوف 
ا، وأنػا ينبغػي العمػؿ  مػ  كيري، ولتُبيف ل ماء مبمس الشيوخ ومبمس النواب أنا ينبغي  دـ التنهي بانب

 موابد  نظاـ بشار السد الذي استعمؿ مد مواطنيا سالها كيميا يا.
بأندػػا ذراع  –ب ػػدر مػػا مػػف الدقػػ   –إف "ايبػػاؾ" بما ػػ  مػػغط يسػػتعممدا يدػػود أميركيػػوف، لكػػف العػػالـ يعريدػػا 

ف مشػػاركتدا يػػي المسػػار الهػػالي يػػي مبمػػس النػػواب سػػ يراها كثيػػروف تػػداال اسػػرا يؿ الطويمػػ  غيػػر الرسػػمي . وا 
مباشػرا مػف إسػرا يؿ لمػرب سػوري  باػالؼ مطمػؽ لمصػمهتنا ال وميػ  ول بمػاع ايسػرا يمي. تسػتطيق "ايبػػاؾ" 
ندػا  أف ت وؿ مف ا ف ال  الغد إندا ت عؿ ذلؾ صدورا  ف رأيدػا الشاصػي دوف أف تشػاور هكومػ  اسػرا يؿ وا 

ي يػػي الوييػػات  –ذات شػػأف الػػ  ذلػػؾ ببديػػ  ي تمثمدػػا. وهتػػ  لػػو كػػاف هػػذا صػػهيها يمػػف تنظػػر أيػػ  بدػػ  
 المتهدة وي يي سوري  وي يي أماكف اار  يي العالـ.
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إذا اسػػت ر رأي مبمػػس النػػواب  مػػ  تأييػػد الػػر يس اوبامػػا وقتمػػا يطمػػب المواي ػػ   مػػ  الدبػػـو  مػػ  سػػوري  ي ػػد 
ي مبمػػس النػواب  مػ   ػػدـ ُيسػدـ هبػوـ "ايبػاؾ" يػػي شػر ي  رد سػوري  وهم ا دػػا  مػ  اسػرا يؿ. واذا اسػت ر رأ

 ايستباب  لطمب ا دارة يمف يكوف ذلؾ إمرارا بصورة "ايباؾ" ي ط بؿ بصورة اسرا يؿ ايما.
إف إغراء "ايباؾ" بأف تعمؿ يي هذا الوقت ااص  ليس قميال لف التوتر بيف اوباما والمنظمػ  معمػـو لمبميػق. 

ا   المغط وياطب ييا اطب  موالي   سػرا يؿ ه ي   أف الر يس الميركي أيما يهمر اله ؿ السنوي لبم
ي يبعمػػا هبيبػػا الػػ  المنظمػػ ، ومػػف المؤكػػد أنػػا ي يبعػػؿ المنظمػػ  هبيبػػ  إليػػا. ولػػيس سػػرا أنػػا ي مػػؿ  ميدػػا 
المنظم  اليدودي  الميبرالي  "بي ستريت". إف ه ي   أف اوباما ُمهتاج ا ف ال  تأييد بما   المغط هذر هي 

" كػي ُتظدػر لمػر يس قوتدػا ولتهسػيف العالقػات بيندمػا، لكػف هػذا ومػق تمػارب مصػال  يرص  نادرة لػ "ايباؾ
 بيف بما   المغط واسرا يؿ.

صهي  أنا هت  لو كانت اسرا يؿ هذرة وتؤكد  دـ مشاركتدا ييما يبػري يػي سػوري  يػاندـ يسػتعمموف اسػمدا 
را يؿ ي ػػط التػػي ت مػػما  مػػػ   ػػف بػػانبي المتػػراس: يػػالمتمردوف يز مػػػوف أف الػػر يس السػػد يب ػػ  ب مػػؿ اسػػػ

تهالؼ متمرديف غير وام ، أمػا نػاس السػد ييز مػوف أف اسػرا يؿ ت ػؼ مػف وراء المتمػرديف ويبرهنػوف  مػ  
ذلؾ يي ظاهر المر ُمسػتعينيف بالمعمومػات  ػف العػالج الطبػي الػذي ن دمػا لمبرهػ  السػورييف يػي الشػماؿ. 

قبػؿ "ايبػاؾ" هػو صػورة سػتُن ش يػي الػذاكرة وتكػوف اطػرا لكف هج م ات النشطاء اليدود ال  تؿ الكابتوؿ مف 
 مباشرا ي هاب  إليا  م  اسرا يؿ.

ي أ مػػـ الػػ  أي هػػد تسػػتطيق الهكومػػ  الهاليػػ  أف تػػؤثر يػػي "ايبػػاؾ"، لكػػف يبػػب  مػػ  شػػاص مػػا أف ُيبػػيف 
التػػي هػػي لبما ػ  المػػغط هػذر أنػػا هتػػ  لػو ُايػػؿ إليدػػا أف هػذا ا بػػراء سيسػػا دها، يانػا قػػد يمػػر بإسػرا يؿ 

 سبب وبودها وب ا دا.
"  9/9/1023، "إسرائيؿ اليـو
 20/9/1023، األياـ، راـ اهلل
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