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قنابيل يدويية بخيتم القسيام وعميى حمياس وعثرنيا عميى  % مين األنفيا  حيواليالجيش المصيري: دمرنيا  2
 مسؤولية لحماية الحدود المشتركة

عقيد أركاف حرب أحمد ة أف نقبل عف وكالة، د ب ا، مف القاىر  //القدس العربي، لندن، نشرت 
محمد عمي المتحدث باسـ القوات المسمحة المصرية أكد األحد أف العممية العسكرية التي بدأىا الجيش في 

 ."لف تنتيي حتى االنتياء مف تحقيؽ جميع أىدافيا"سيناء في السابع مف آب/ أغسطس مف العاـ الماضي 
ماس، التي تسيطر عمى قطاع غزة، مسؤولية لبذؿ وشدد المتحدث في مؤتمر صحفي عمى أف عمى حركة ح

 المزيد مف الجيود لحماية الحدود المشتركة خاصة في ظؿ ما قدمتو مصر مف أجؿ القضية الفمسطينية.
وكشؼ المتحدث عف ضبط كميات كبيرة مف القطع العسكرية الثقيمة والذخائر خبلؿ العممية، كما كشؼ أف 

 انت تحمؿ ختـ كتائب القساـ.عددا مف الذخائر التي تـ ضبطيا ك
بيارات وقود عمى  نفقا و وذكر المتحدث أنو تـ خبلؿ ىذه المرحمة مف العممية تدمير أكثر مف 

 % مف قدرة األنفاؽ.% إلى الحدود مع غزة معربا عف اعتقاده أنو تـ تدمير مابيف 
 ."مصر ستيـز اإلرىاب"ألمف، وقاؿ: وطمأف المتحدث المصرييف بأف جيود الجيش ستستمر حتى استعادة ا

 ."األمر سابؽ ألوانو"وعف إمكانية تعديؿ معاىدة السبلـ، قاؿ إف 
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 وكشؼ المتحدث عف تكتيؾ جديد الستيداؼ نقاط الجيش المصري عمى الحدود مف داخؿ قطاع غزة
دث أف وجود ىذه وعما تردد عف ىدـ المنازؿ الموجودة عمى بعد أمتار مف الحدود مع قطاع غزة، أكد المتح

أي مبنى يشكؿ "، وشدد عمى أف "يشكؿ تيديدا خطيرا لؤلمف القومي المصري"المنازؿ بالقرب مف الحدود 
 ."تيديدا لؤلمف القومي سيتـ ىدمو وتعويض أصحابو

وفي شأف ما تردد مؤخرا عف عـز مصر إقامة منطقة عازلة عمى الحدود مع غزة بعمؽ ثبلثة كيمومترات، 
، "متر إلى كيمومتر سيتـ التعامؿ في ىذه المرحمة مع أي منشأة عمى مسافة مف "إنو قاؿ المتحدث 

 دوف المزيد مف التفاصيؿ.
، مف القاىرة، أف المتحدث العسكري صرح بأف إجمالي عدد مف //قدس برس، وأوردت 

متو األمنية في سيناء بمغ وصفيـ بػ "العناصر اإلرىابية" الذيف قضوا عمى أيدي الجيش المصري منذ بدء حم
 فمسطينيًا. عنصرًا، بينيـ  

المتحدث العسكري قاؿ  نقبل عف مراسميا مف القاىرة محمد صبلح أف //الحياة، لندن، وذكرت 
القنابؿ اليدوية مختومة بختـ كتائب القساـ )الذراع العسكرية لحركة "إنو تـ العثور عمى عدد كبير مف 

كيموغرامًا  فت قوات الجيش بالتعاوف مع حرس الحدود عبوتيف مف المتفجرات تزف حماس(... واكتش
موجودتيف تحت برج لممراقبة األمنية في منطقة البرازيؿ في نفؽ موصوؿ بأسبلؾ لكي تتـ عمميات النسؼ 

 وعرض المتحدث العسكري خبلؿ المؤتمر الصحافي مقاطع فيديو مسجمة العترافات عدد ."مف قطاع غزة
مف الموقوفيف بينيـ فمسطينيوف اعترفوا بكسر قواعد إقامتيـ في مصر، بينيـ أفراد تابعوف ألجيزة أمف 

 السمطة الفمسطينية فروا مف قطاع غزة بعد استيبلء حماس عميو.
نتحدث "وعف تخصيص مساحة إلقامة منطقة عازلة عمى الشريط الحدودي، قاؿ المتحدث العسكري إننا 

متر إلى كيمومتر واحد، وليس منطقة عازلة بالمعنى  ف منطقة بعمؽ مف حتى اآلف عف تأمي
 ."المعروؼ
الجيش المصري يزيؿ أف المتحدث العسكري قاؿ إف  //وكالة رويترز لألنباء،  وجاء في

المباني التي يعتبرىا تيديدا أمنيا في مسافة تصؿ إلى كيمومتر مف خط الحدود مع قطاع غزة واتيـ 
وقاؿ إف ما يقـو  ت في القطاع الذي تديره حركة حماس بالمشاركة في ىجمات لممتشدديف في سيناء.جماعا

 أف يكوف منطقة عازلة.  إلىبو الجيش المصري ال يرقى 
ورفض المتحدث اتياـ حماس مباشرة بالمشاركة في اليجمات في سيناء لكنو قاؿ إف قنابؿ يدوية عثر عمييا 

 تحمؿ عبلمة كتائب القساـ الجناح العسكري لمحركة. خبلؿ حمبلت التمشيط كانت
رىابية مع نظائرىا في قطاع غزة وتـ رصد تنفيذ أكثر مف عممية )في  وقاؿ "ىناؾ تعاوف لجماعات مسمحة وا 

 سيناء( بتعاوف مشترؾ بيف الجانبيف."
 
 بالمستوطناتلوقف العمل  األوروبيةويدعو الشركات  لمدولة الفمسطينية 67حدود عام بعباس يتمسك  

أعمف رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، اليـو األحد، أف أمف حدود الدولة ىو مسؤولية األمف  :أريحا
الفمسطيني بالدرجة األولى، ويمكف فقط لقوات دولية متفؽ عمييا أف تراقب تطبيؽ ما يتـ االتفاؽ عميو في 

 الوضع النيائي.
ف جامعة االستقبلؿ بأريحا، يأتي تخرجكـ اليـو عشية العودة وقاؿ في كممة لو في حفؿ تخريج الفوج األوؿ م

نياء  1667إلى مائدة المفاوضات، بيدؼ تنفيذ حؿ الدولتيف عمى أساس حدود الرابع مف حزيراف العاـ  وا 
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االحتبلؿ وتحقيؽ االستقبلؿ لدولة فمسطيف بعاصمتيا القدس الشريؼ، وحؿ جميع قضايا الحؿ النيائي 
طبلؽ سراح األسر   ى مف السجوف اإلسرائيمية.وا 

إف الحدود الشرقية لدولة فمسطيف ممتدة مف البحر الميت مرورًا باألغوار والمرتفعات الوسطى والى وقاؿ 
 حدود بيساف، ىي حدود فمسطينية أردنية، وستبقى كذلؾ.

عمى أف االستيطاف عمى أرض دولة فمسطيف بجميع أشكالو عمؿ غير شرعي، وعمى أىمية  عباسوشدد 
، داعيا الشركات 2014تطبيؽ اإلجراءات األوروبية المتعمقة بالمستوطنات في موعدىا في مطمع العاـ 

 األوربية والشركات الدولية العاممة في المستوطنات إلى التوقؼ عف ذلؾ، ألنيا بذلؾ تخالؼ القانوف الدولي.
عادؿ ودائـ ينيي الصراع بيننا  التأكيد عمى أف القيادة الفمسطينية جادة في التوصؿ إلى حؿ عباسوجدد 

وبيف جيراننا اإلسرائيمييف، وذلؾ مف خبلؿ ىذه المفاوضات الجارية حاليًا بمساعدة أميركية ودعـ عربي 
ودولي، وقاؿ: 'في ىذا اإلطار فإننا نعمؿ مع اإلدارة األميركية وأطراؼ الرباعية مف أجؿ إنجاح عممية 

 السبلـ'.
أحضاف الشرعية الفمسطينية ىو مطمب شعبي ووطني نسعى لتحقيقو،  عودة قطاع غزه إلىوقاؿ عباس 

 ونحف في انتظار توفر الظروؼ لتحقيقو مف خبلؿ االنتخابات وفؽ ما اتفؽ عميو بيف الفصائؿ الفمسطينية.
أخوتنا في غزة وتحديدا حماس في غزة أيا كانت خبلفاتنا معيـ، فيـ جزء مف الشعب الفمسطيني، ولف 

طيع أف نقصييـ وأف نبعدىـ عف شعبنا فيـ جزء منو، أيا كانت الظروؼ فيـ أوال وأخيرا جزء نسعى وال نست
مف ىذا الشعب ونحف اتفقنا عمى أف نذىب لبلنتخابات وكما حصموا في الماضي عمى نجاح باالنتخابات 
ف وقبمنا ىذا ومضى ما مضى مف الزمف، نحف نطالب أف نذىب لبلنتخابات، وفي الوقت الذي يكونو 

حاضريف فيو لبلنتخابات بالتأكيد سنذىب لنبقى لحمة واحدة وشعبنا واحدا وأرضا واحدة، ونريد دولة لحمة 
 واحدة عمى غزة والضفة والقدس الشرقية، وبدوف القدس الشرقية ال دولة.

 15/9/2013وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 وتطالب بوضع آلية مشتركة لضبط الحدود تنفي التوّرط بأحداث مصر الحكومة في غزة 3
رفضت الحكومة بشكؿ قاطع "التيـ الموجية إلى قطاع غزة، مف جيات رسمية وغير : نبيؿ سنونو-غزة

رادتيا  رسمية في مصر في إطار حممة التحريض المستمرة"، مجددًة تأكيدىا عمى "احتراـ سيادة مصر وا 
أو جيشيا أو شعبيا"، في حيف دعت إلى إيجاد "آلية  وعدـ التدخؿ في شؤونيا ورفض أي مساس بأمنيا

 واضحة لمتفاىـ وضبط الحدود".
وتبل المتحدث باسـ الحكومة إيياب الغصيف، بياًنا صحفيًّا في غزة،، قاؿ فيو: "ليس ىناؾ أي أدلة تثبت أيًّا 

ا دقيًقا مع فصائؿ مف االتيامات الباطمة ضد غزة"، مشيًرا إلى أف وزير الداخمية فتحي حماد، أجرى "فحصً 
المقاومة أكدت فيو أنو ليس في أجندتيا مياجمة مصر وقد نقؿ رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية ىذه النتيجة 

 لوكيؿ المخابرات العامة المصرية".
وأكد الغصيف "موقؼ الحكومة الثابت بعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لآلخريف ولمصر، وأف مقاومتنا 

د االحتبلؿ الصييوني وأف استتباب أمف مصر ىو قوة لمشروع فمسطيف التحرري"، محصورة في فمسطيف ض
 داعيًّا إلى وقؼ الحمبلت اإلعبلمية المحرضة عمى غزة.

ونفى نفيًّا قاطًعا أي عبلقة لغزة أو لممقاومة الفمسطينية بما يحدث في سيناء، مؤكًدا رفض الحكومة ألي 
رادتيا والحفاظ عمى متانة مساس "بأمف وسيادة مصر ميما كانت األس باب والدواعي واحتراـ سيادتيا وا 
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وأعرب الغصيف عف استغراب الحكومة "مف حمبلت شيطنة غزة ومقاومتيا الباسمة في وسائؿ  العبلقة معيا".
اإلعبلـ المصري، ثـ تطور التحريض لمتيديد المباشر باستخداـ القوة العسكرية، تزامًنا مع ىدـ األنفاؽ التي 

 شرياف حياة لغزة ولـ يمجأ إلييا شعبنا إال مضطًرا مع عدـ وجود بديؿ، وشبو إغبلؽ معبر رفح".تمثؿ 
وكشؼ عف "معمومات شبو مؤكدة لدى الحكومة بأف رأس المقاومة في فمسطيف عامة وغزة خاصة مطموب، 

ا أف "غزة ليست السيما بعد الصمود األسطوري لشعبنا في وجو الحصار، وخبلؿ الحربيف األخيرتيف"، مؤكدً 
 مصدًرا لئلرىاب بؿ قمعة صمود ومقاومة".

وفي الوقت الذي جدد فيو تأكيده عمى عمؽ العبلقات التاريخية بيف مصر وفمسطيف، أعرب عف أسؼ 
مف الشير  30الحكومة عمى استمرار اعتقاؿ قوات البحرية المصرية لخمسة صياديف فمسطينييف منذ 

 خؿ المياه الفمسطينية في البحر المتوسط، أمس األوؿ.الماضي، واالعتداء عمى آخريف دا
ودعا إلى "اإلفراج عف الصياديف والتروي مف قبؿ الجيش المصري في التعامؿ مع أىؿ غزة سواء كانوا في 
البر أو البحر"، معرًبا عف توقع الحكومة بأف "يحمينا جيش مصر مف أي عدواف صييوني وأف يشكؿ لنا 

 تيديد أو تخويؼ". مظمة وسندًا وليس مصدر
زالة كؿ آثار االحتقاف والتوتر،  كما دعا إلى "إيجاد آلية واضحة ومعتمدة لمتواصؿ والتفاىـ وضبط الحدود وا 
يجاد حؿ لموضوع التبادؿ التجاري كإنشاء منطقة تجارة حرة أو فتح معبر رفح كمعبر  وفتح معبر رفح، وا 

ع غزة منذ أكثر مف سبع سنوات، بآثار كارثية عمى ويتسبب استمرار الحصار المفروض عمى قطا تجاري".
 حياة السكاف، وىو ما حذرت منو القطاعات الخدماتية المختمفة، السيما الصحة والمواصبلت، والكيرباء. 

 15/9/2013فمسطين أون الين، 
 
 آمن مع تركيا ممر بحري يطالب بفتح جمال الخضري 4

ممر »النائب جماؿ الخضري بفتح « ة لمواجية الحصارالمجنة الشعبي»طالب رئيس : فتحي صّباح -غزة 
 يربط ميناء غزة البحري وأي ميناء في تركيا أو أي دولة أوروبية أخرى.« بحري آمف

وقاؿ الخضري خبلؿ لقاء مع عدد مف ممثمي وسائؿ اإلعبلـ المحمية والعربية واألجنبية، إف لدى المجنة 
 الفمسطينييف مف االستيراد والتصدير عبره. لمممر اآلمف، الذي يمكف« مشروعًا جاىزاً »

يستأجروا ميناًء وسيطًا يوضع تحت رقابة أوروبية لسحب »وأضاؼ الخضري أنو يمكف لمفمسطينييف أف 
السفف التي تحمؿ بضائع مستوردة لصالح »وُيشير االقتراح إلى أف  «.الذرائع األمنية مف إسرائيؿ

اء، ويتـ تفتيشيا ومف ثـ مرافقتيا مف قبؿ األوروبييف إلى ميناء غزة الفمسطينييف أف تُفرغ حمولتيا في المين
البحري، عمى أف يتـ شحف ىذه السفف ببضائع فمسطينية مصدرة تصؿ إلى الميناء المستأجر ومف ىناؾ إلى 

 «.وجيتيا النيائية
 16/9/2013الحياة، لندن، 

 
 اس وىم مغموبون عمى أمرىم% من أىل غزة ال يقبمون بحكم حم 95سفير فمسطين بالقاىرة:  5

أكد سفير دولة فمسطيف بالقاىرة ومندوبيا الدائـ لدى جامعة الدوؿ العربية بركات الفرا أف  :وكاالت –القاىرة 
مصر ىي الدولة العربية الكبرى التي تقود األمة العربية ورغـ انشغاالتيا الداخمية، إال أف القضية الفمسطينية 

 تيا.ظمت متقدمة في سمـ أولويا
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" الفضائية بثت مساء "األحد" إف العبلقات المصرية  -وقاؿ الفرا ػ في مقابمة خاصة مع قناة " الحياة اليـو
الفمسطينية جذورىا تاريخية وممتدة وال أحد يستطيع التأثير فييا ، مؤكدا أف مصر ىي الدولة األكبر في 

 المنطقة التى تتبنى القضية الفمسطينية.
في الشأف المصري ، أوضح الفرا أف حركة حماس ال تعبر عف الشعب الفمسطيني  وعف تدخؿ حركة حماس

بأي حاؿ مف األحواؿ بؿ ىى تعبر عف ذاتيا وىى ال تمثؿ الشعب الفمسطيني والذى يمثؿ ىذا الشعب دولة 
زة % مف أىؿ غ 65فمسطيف المتمثمة في منظمة التحرير الفمسطينية التى يترأسيا الرئيس عباس، معتبرا أف 

 ال يقبموف بحكـ حماس ولكنيـ مغموبوف عمى أمرىـ ألنيـ محكوموف بالقوة.
يونيو معجزة تثبت عبقرية الشعب المصري وجيشو، إال  30وأكد الفرا قائبل "أننا شاىدنا في مصر أثناء ثورة 

ف يونيو سياسة خاطئة وعبثية وال معنى ليا ، وكا 30أف سياسة حماس في التعامؿ مع مصر بعد ثورة 
 يتعيف عمييا أف توجو بوصمتيا لعدوىا الحقيقي وىو االحتبلؿ الصييوني".

وتساءؿ الفرا أيف المقاومة التي تبدييا حركة حماس تجاه العدواف الصييوني اآلف ، وتابع " فبل يزاؿ 
 االحتبلؿ الصييوني يحاصر قطاع غزة برا وبحرا وجوا ويحتؿ كامؿ الضفة الغربية والقدس".

ف حركة حماس بعد ذىاب نظاـ اإلخواف المسمميف في مصر أصبحت غير قادرة عمى أف ترى وأشار إلى أ
األمور برؤية صحيحة، وعمييا أف تراجع مواقفيا وسياستيا تجاه مصر، موضحا أف حركة حماس تيتـ بفكرة 

 دولة الخبلفة اإلسبلمية عمى حساب القضية الفمسطينية.
أثبت لمعالـ أجمع أنو بشبابو وجيشو قادر عمى أف يحقؽ المعجزات وأكد السفير أف الشعب المصري العظيـ 

مميوف شخص يثبت عبقرية ىذا الشعب  33يونيو وخروج ما يقارب مف  30ألف ما شاىدناه في ثورة 
 وجيشو.

 16/9/2013، وكالة سما اإلخبارية
 
 مىمقابل األسرى القدا اً ت عمى عدم مالحقة "إسرائيل" دوليقدس برس: السمطة وافق 6

كشؼ مصدر فمسطيني مسؤوؿ النقاب عف أف مصادقة الحكومة اإلسرائيمية عمى اإلفراج عف  :راـ اهلل
األسرى الفمسطينييف القدامى، الذيف اعتقموا قبؿ اتفاؽ "أوسمو" قبؿ عشريف سنة، لـ يكف "بادرة حسف نية" أو 

نما كانت "عممية تنفيًذا لشرط فمسطيني الستئناؼ المفاوضات، كما جرى الحديث عف ذلؾ م سبًقا، وا 
 مقايضة سياسية".

(، أف 6|15وأكد المصدر، الذي طمب االحتفاظ باسمو في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" اليوـ األحد )
السمطة الفمسطينية وافقت عمى عدـ التوجو إلى األمـ المتحدة وىيئاتيا لمبلحقة االحتبلؿ اإلسرائيمي في 

ى ما ارتكبتو مف جرائـ ضد الشعب الفمسطيني، ولؾ مقابؿ موافقة تؿ أبيب المؤسسات والمنظمات الدولية عم
 مف األسرى ما قبؿ توقيع اتفاقية أوسمو". 104عمى اإلفراج عف 

وأوضح المصدر الفمسطيني المسؤوؿ أف إطبلؽ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي لمائة وأربعة مف األسرى 
ت مع الجانب اإلسرائيمي، التي ترعاىا الواليات المتحدة القدامى "ال عبلقة لو بفشؿ أو نجاح المفاوضا

 األمريكية".
وأشار إلى أف تؿ ابيب اشترطت لئلفراج عف األسرى القدامى "ثمًنا سياسًيا يتمثؿ بتعيد فمسطيني بعدـ 

 التوجو لممنظمات الدولية لمعاقبة االحتبلؿ عمى جرائمو كما كانت تيدد السمطة بذلؾ مسبقا".
 15/9/2013قدس برس، 
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 الثالثاءفي رام اهلل جديدة  عن حكومة فمسطينية اإلعالن 7

ذكر مصدر فمسطيني مسؤوؿ طمب عدـ ذكر اسمو لوكالة "فرانس برس" اف االعبلف عف تشكيمة  : راـ اهلل
 الحكومة الفمسطينية الجديدة سيتـ الثبلثاء.

الحمد اهلل اخر المشاورات وسيتـ وقاؿ ىذا المصدر: "غدا االثنيف سيجري رئيس الوزراء المكمؼ رامي 
 االعبلف عف الحكومة يوـ الثبلثاء".

ويتزامف موعد االعبلف عف الحكومة مع انتياء المدة القانونية الممنوحة لرئيس الوزراء المكمؼ التي حددىا 
 القانوف بخمسة اسابيع.

كالة "فرانس برس": "االسبوع وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، واصؿ ابو يوسؼ، لو 
 الحالي تنتيي المدة، ورئيس الوزراء اعمف االسبوع الماضي بانو سيعمف الحكومة ىذا االسبوع".

 واضاؼ: "يجب االعبلف عف الحكومة ىذا االسبوع، واف لـ يتـ ذلؾ فبل بد اف يكوف ىناؾ مخرج قانوني".
 16/9/2013القدس، القدس، 

 
 : لن نسمح بالعبث بأمن القطاعفي غزةقوات األمن الوطني  8

أكد قائد قوات األمف الوطني الفمسطيني المواء جماؿ الجراح، أف الحدود الفمسطينية المصرية مضبوطة، وأف 
 قوات األمف الوطني تعمؿ عمى تأمينيا وعدـ السماح ألي كاف بالعبث بأمف قطاع غزة.

الوطني كثفت مف انتشارىا عمى الحدود وقاؿ المواء الجراح في تصريح مكتوب، ، إف "قوات األمف 
والطرقات المؤدية ليا"، نافيًا وجود أي تيديدات مف الجانب المصري لمقطاع، مشيرًا إلى أنو "ال توجد أي 

 مؤشرات بيذا الخصوص".
وناشد الجراح وسائؿ اإلعبلـ المصرية عدـ الزج بغزة وتحييدىا عف األحداث الدائرة في مصر، مطالبًا 

 لمصرية بضرورة فتح معبر رفح البري وتسييؿ تنقؿ المسافريف الفمسطينييف وتخفيؼ معاناتيـ.السمطات ا
 15/9/2013فمسطين أون الين، 

 
 ر ليا ما يعكر أمنيا: غزة في حاجة لمصر وال يمكن أن تصدّ مرزو أبو  9

أف غػػزة فػػي أكػػد موسػػى أبػػو مػػرزوؽ نائػػب رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة "حمػػاس" : بوابػػة الشػػرؽ –القػػاىرة 
 حاجة لمصر وال يمكف أف تصدر ليا ما يعكر أمنيا.

وتحػػت عنػػواف "رسػػالة إلػػى مػػف ييمػػو األمػػر"، قػػاؿ أبػػو مػػرزوؽ الػػذي يقػػيـ بالقػػاىرة فػػي تدوينػػة عمػػى صػػفحتو 
بموقػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي "فيسػػػبوؾ": ىػػػؿ ىنػػػاؾ عاقػػػؿ يعتقػػد أف حمػػػاس وافقػػػت عمػػػى التيدئػػػة مػػػع الكيػػػاف 

ية لنفتح معركة مع مصر؟..ىؿ ىناؾ عاقؿ يعتقد أف أىؿ غزة يعادوا أو يناصػبوا الصييوني وبوساطة مصر 
 مصر العداء وىى المنفذ الوحيد لمعاشيـ واتصاليـ بالعالـ؟.

وتػػابع: ىػػؿ ىنػػاؾ عاقػػؿ يعتقػػد أف قنبمػػة يدويػػة مكتػػوب عمييػػا كتائػػب القسػػاـ ومبلبػػس مشػػابية لمبلبػػس القسػػاـ 
النظػػػر عػػػف أي مبلبسػػػات؟، ىػػػؿ ىنػػػاؾ عاقػػػؿ يعتقػػػد أف لحمػػػاس دليػػػؿ عمػػػى تيريػػػب السػػػبلح لسػػػيناء وبغػػػض 

 مصمحة ترجى في فتح معركة مع مصر وعمى أي مستوى؟.
واختتـ قائبل "غزة في حاجة مصػر فػبل يمكػف أف تصػدر ليػا مػا يعكػر أمنيػا، ومسػئوليات مصػر ال يمكػف أف 

 تقؼ عند الخط الفاصؿ".
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  20/9/1023الشر ، الدوحة، 
 

 أوسمو صناعة أمريكية لتصفية القضية الفمسطينيةحمدان: اتفا  أسامة  20
انتقد مسئوؿ العبلقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمداف، اتفاؽ أوسػمو، مجػدًدا تأكيػد حركتػو عمػى أف 

 ىذا االتفاؽ مسار كارثي، صنعتو اإلدارة األمريكية لمضرر بالقضية الفمسطينية، وتصفيتيا.
ى فضػػائية األقصػػى، مسػػاء أمػػس: "إف المسػػار السياسػػي الػػذي صػػنعتو وقػػاؿ حمػػداف خػػبلؿ لقػػاء تمفزيػػوني عمػػ

اإلدارة األمريكية، وما يسمى المجتمع الدولي، ميمتو تصفية القضية الفمسطينية"، مشػدًدا عمػى أف "مشػروعنا 
 الوطني الذي يجب أف يتجدد، ىو التحرير والعودة".

ؿ صػػييوني إلػػى صػػراع، والمفاوضػػات التػػي وأضػػاؼ أف اتفػػاؽ أوسػػمو "حػػّوؿ القضػػية الفمسػػطينية مػػف احػػتبل
تجري بيف الجانب الفمسطيني واالحتبلؿ، جعمت القدس والمسػتوطنات خػارج إطػار البحػث، مؤكػًدا أنػو يجػري 

 اآلف محاوالت لقطؼ ثمار المقاومة عمى طريؽ أوسمو".
طيني"، مشػيًرا إلػى ودعا مسئوؿ العبلقات الخارجية في حركة حماس، إلى إعادة بنػاء "النظػاـ السياسػي الفمسػ

 أنو يحمي القيادة الفمسطينية، ويعطييا مرونة عالية في خياراتيا.
رىاب".  واعتبر أف "المفاوضات حّولت القضية الفمسطينية؛ إلى لقمة عيش، ومقاومة االحتبلؿ إلى عنٍؼ وا 

دائػػـ، أف تظػػؿ وأوضػح أف قيػػادة السػػمطة الفمسػػطينية التػي تفػػاوض االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي "لػدييا ىػػاجس بشػػكؿ 
بالصدارة، ما يدفعيا ألخذ قرارات استراتيجية خاطئة، منيا وقؼ العمؿ المقاـو والذىاب لتفويض مف يفػاوض 

 عمى الفمسطينييف".
 25/9/1023، فمسطين أون الين

 
 "صبرا وشاتيال" لعنة تطارد مرتكبييا حتى القصاصمجزرة : الرش  22

اس، أف مجػػزرة "صػػبرا وشػػاتيبل" التػػي تصػػادؼ اليػػـو أكػػد عػػزت الرشػػؽ عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػ
 ، "ستظؿ لعنة تطارد مرتكبييا حتى القصاص العادؿ".36االثنيف ذكراىا الػ

وشدد الرشؽ في تصريحات أوردىا، اليوـ األحد، عمػى حسػابو فػي موقػع التواصػؿ االجتمػاعي "فيسػبوؾ"، أف 
وأف ىؤالء لف يفمتوا مف العقاب والمحاكمة، وأف دمػاء  "األجياؿ الفمسطينية لف تغفر جرائـ االحتبلؿ وجرائمو،

 الشعب الفمسطيني نار سيكتوي بيا كؿ مف أوغؿ أو ساىـ في سفكيا".
سػػاعة مػػف القتػػؿ المػػروع اسػػتخدمت فييػػا شػػتى أنػػواع األسػػمحة، مػػا  21وأضػػاؼ: "صػػبرا وشػػاتيبل، يػػا وجعنػػا، 

وشػاتيبل مجػزرة وجريمػة ضػد اإلنسػانية سػتبقى  آالؼ شييد مف البلجئػيف الفمسػطينييف العػزؿ، صػبرا 5يقارب 
 لعنة تطارد مرتكبييا حتى القصاص العادؿ".

عمى صعيد آخػر، انتقػد الرشػؽ مسػيرة المفاوضػات بػيف السػمطة وحكومػة االحػتبلؿ منػذ انطػبلؽ "أوسػمو" قبػؿ 
ة عمػػى عشػػريف سػػنة، وأكػػد أف اسػػتئنافيا مػػف جديػػد لػػيس إال محاولػػة يائسػػة لفػػرض وتجريػػب حمػػوؿ استسػػبلمي

 وقمؿ مف الرىاف عمى المفاوضات لفرض األمر الواقع. الشعب الفمسطيني.
 25/9/1023، فمسطين أون الين

 
 غزة   بزرعيا تحت نقاط الحراسة عمى حدودالجيش المصري قام تنفي عالقتيا األلغام:  حماس 21
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التي تحكـ قطػاع غػزة  غزة ػ أشرؼ اليور: دخمت حالة التوتر القائمة بيف السمطات المصرية، وحركة حماس
مرحمػػة أكثػػر تعقيػػدا، عقػػب إعػػبلف الجػػيش المصػػري عػػف اكتشػػاؼ عبػػوات ناسػػفة أسػػفؿ ثكنػػة عسػػكرية عمػػى 
الحػػػدود مػػػع غػػػزة، موصػػػولة بصػػػواعؽ تفجيػػػر داخػػػؿ حػػػدود القطػػػاع، وردت حركػػػة حمػػػاس بالتأكيػػػد عمػػػى أف 

نقاط الحراسة المصرية وحفػر  امتبلكيا معمومات بقياـ عناصر مف الجيش المصري بزراعة ألغاـ كبيرة تحت
 أنفاؽ متجية مف المكاف إلى غزة.

وذكػػرت تقػػارير يػػـو أمػػس أف الجػػيش تمكػػف مػػف العثػػور عمػػى ثػػبلث عبػػوات ناسػػفة أسػػفؿ نقطػػة حػػرس الحػػدود 
 متر عمى الجانب اآلخر مف الحدود، في إشارة إلى قطاع غزة. 300بمنطقة البرازيؿ موصولة بصاعؽ يبعد 

 عف مصادر عسكرية أف الجػيش المصػري يقػـو بعمميػات فحػص لمكشػؼ عػف المتفجػرات ونقمت التقارير نقبل
 أسفؿ النقاط األمنية الحدودية خشية أف يكوف ىناؾ المزيد مف العبوات الناسفة المعَدة لمتفجير.

وندد الدكتور صبلح البردويؿ القيادي في الحركة محاوالت الزج بحماس في أتوف الصػراع الػداخمي المصػري 
وف أي دليؿ أو منطؽ، وقاؿ اف معمومات وصمت إلى الحركة مف شاىد عياف تفيد بقياـ الجػيش المصػري بد

 بزراعة ألغاـ كبيرة تحت نقاط الحراسة المصرية وتقـو بحفر أنفاؽ متجية مف المكاف إلى غزة.
إلصػاؽ “ي لػػ ، أف ىػذه األفعػاؿ تػأت”الفيسػبوؾ“وكتب البردويؿ عمى صفحتو عمى موقػع التواصػؿ االجتمػاعي 

، منتقػػدا دعػػوات اإلعػػبلـ المصػػري لمجػػيش بضػػرب قطػػاع غػػزة، وقػػاؿ انيػػا تتنػػاغـ مػػع "الػػتيـ بحركػػة حمػػاس
، مشػػػيرا إلػػػى وجػػػود حممػػػة ورغبػػػة محمومػػػة ”قبػػػؿ أف يبػػػدأ التزويػػػر“االحػػػتبلؿ، وطالػػػب أيضػػػا بكشػػػؼ الحقيقػػػة 

عبلـ موجو لػ   ”.اصرضرب غزة وتصدير األزمة الداخمية المصرية لمقطاع المح“وا 
إلصػػػاؽ تيػػػـ مفبركػػػة “وأكػػػد أف حمػػػاس ال تػػػدري مػػػا ىػػػي الفائػػػدة المرجػػػوة مػػػف وراء ىػػػذه الحممػػػة المحمومػػػة لػػػػ 

 ”.لحماس والزج بيا في أحداث سيناء ببل دليؿ وال منطؽ
  20/9/1023القدس العربي، لندن، 

 
 المضادة لمطائرات  "7سام "ماس تكشف عن امتالكيا صواريخ غزة: ح 23

كتائػب القسػاـ الجنػاح العسػكري  ، أفغػزةمػف أشرؼ اليور ، عف 20/9/1023بي، لندن، القدس العر ذكرت 
فػػي قطػػاع غػػزة، وذلػػؾ فػػي  "2سػػاـ "لحركػػة حمػػاس كشػػفت عػػف امتبلكيػػا صػػواريئ مضػػادة لمطػػائرات مػػف نػػوع 

عػػرض عسػػػكري، فػػػي خطػػػوة مػػف شػػػأنيا اف تغيػػػر قواعػػػد أي مواجيػػػة جديػػدة مػػػع إسػػػرائيؿ، وقالػػػت القسػػػاـ أف 
 ’.العدو المشترؾ‘، وطالبت الجيوش العربية باستعراض قواتيا ضد ’رسالة لبلحتبلؿ‘سكرية عروضيا الع

وخػػرج نشػػطاء الجنػػاح المسػػمح لحمػػاس فػػي عػػرض عسػػكري مسػػاء السػػبت شػػرؽ مدينػػة غػػزة، وحمػػؿ النشػػطاء 
المضػادة لمػدروع، وأسػمحة أخػرى ’ أر بػي جػي‘المسمحوف أسمحة رشاشة خفيفة، بينيػا بنػادؽ قػنص، وقػذائؼ 

 ثقيمة ثبتت عمى عربات ذات دفع رباعي.
وسار النشطاء وىـ يضػعوف أقنعػة عمػى وجػوىيـ فػي شػوارع شػرؽ مدينػة غػزة، وظيػر بيػنيـ أكثػر مػف مسػمح 

? المخصص الستيداؼ الطػائرات، وىػي المػرة األولػى التػي 2ساـ ‘يحمؿ عمى كتفو قاذؼ صواريئ مف نوع 
 تعرض فييا القساـ ىذا النوع مف السبلح.

الناطؽ الرسمي باسـ كتائب القساـ أبو عبيدة، أكد أف ، أف 25/9/1023، فمسطين أون الينموقع  وأضاؼ
 العروض والمناورات العسكرية التي يقـو بيا "القساـ" في غزة؛ ترمي إلى توجيو رسالة لبلحتبلؿ.
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كػػؿ الجيػػوش وقػػاؿ أبػػو عبيػػدة فػػي تغريػػدة لػػو عمػػى صػػفحتو الشخصػػية عبػػر )تػػويتر( اليػػـو األحػػد: "األولػػى ب
العربية أف تستعرض قوتيا ضد العدو المشترؾ"، مضػيفًا: "إف عػروض ومنػاورات القسػاـ فػي غػزة ىػي رسػالة 

 لبلحتبلؿ".
 

 ماس تدعو إلى تدشين مرحمة جديدة ترتكز عمى القوة والمقاومةفي ذكرى تحرير غزة: ح 21
لبلنسػحاب اإلسػرائيمي مػف قطػاع  جددت حركة المقاومة اإلسبلمية حماس، أمس، تأكيدىا في الذكرى الثامنػة

، مضػػييا فػػي طريػػؽ القػػوة والمقاومػػة دفاعػػًا عػػف شػػعبنا وأرضػػنا ومقدسػػاتنا حتػػى يػػتـ دحػػر 1005غػػزة صػػيؼ 
 االحتبلؿ عف كامؿ التراب الفمسطيني.

ودعت حركة حماس في بياف مكتوب وصمت لػ"فمسطيف" نسخة عنو، أبنػاء شػعبنا الفمسػطيني وفصػائمو وقػواه 
ط مجددًا في ىذا المشروع الكبيػر وتدشػيف مرحمػة جديػدة ترتكػز عمػى المنعػة والقػوة والمقاومػة فػي "إلى االنخرا

مواجيػػػة االحػػػتبلؿ ومخططاتػػػو، والعمػػػؿ عمػػػى فػػػرض معػػػادالت جديػػػدة وبكػػػؿ قػػػوة عميػػػو وعمػػػى شػػػركائو فػػػي 
 المنطقة.

فمسطيني فرىػانيـ وأضافت حماس في بيانيا: "إف الذيف يراىنوف عمى المفاوضات في تحقيؽ شيء لمشعب ال
ف اإلدارة األمريكيػػػة التػػػػي تػػػزعـ أنيػػػا ترعػػػػى سػػػبلما فػػػي المنطقػػػػة فيػػػي أكبػػػر راعيػػػػة لمشػػػر والعنػػػػؼ  خاسػػػر وا 

 واإلرىاب".
وتػػابع البيػػاف: "إف حمػػاس التػػي رسػػمت مػػع شػػعبيا وقػػواه وفصػػائمو الحيػػة ومقاومتػػو الباسػػمة فػػي وفػػاء األحػػرار 

ية الفمسػطينية؛ فإنيػا لػف تنجػر إلػى أي مناكفػات داخميػة أو وحرب الفرقاف وحجػارة السػجيؿ خطػًا جديػدًا لمقضػ
 خارجية مع أي طرؼ يسعى إلى ثنينا عف ىذا المسار الصحيح".

وشػددت عمػى "أف مػػف ييػدؼ إلػى حػػرؼ ىػذا المسػار وتضػػميؿ الػرأي العػاـ وحػػرؽ الػوعي العربػي والفمسػػطيني 
وغػػزة والمػػس بيػػا وبمصػػداقيتيا وقػػدراتيا  بالتعميػػة عمػػى العػػدو اإلسػػرائيمي وفػػتح جبيػػات مػػع حمػػاس والمقاومػػة

فرىانػػو أيضػػا خاسػػر ولػػف يتحقػػؽ ىدفػػو ولػػف يكتػػب لػػو النجػػاح، وأف بوصػػمتنا ىػػي فمسػػطيف والقػػدس وقضػػيتنا 
 العادلة، وصراعنا فقط مع االحتبلؿ اإلسرائيمي العدو الرئيس لشعبنا ولشعوب المنطقة".

بات المقاومػػػة، "انتصػػػار شػػػكؿ نقطػػػة تحػػػوؿ واعتبػػػرت حمػػػاس أف االنػػػدحار اإلسػػػرائيمي عػػػف غػػػزة تحػػػت ضػػػر 
تاريخية في تاريئ القضية الفمسطينية والصراع مع االحتبلؿ اإلسرائيمي، حيػث تػـ إجبػار العػدو عمػى الخػروج 
مػػف غػػػزة تحػػػت ضػػربات المقاومػػػة معمقػػػًا أجػػػراس اليزيمػػة فكانػػػت ىزيمػػػة سياسػػية وأمنيػػػة وعسػػػكرية لبلحػػػتبلؿ 

 فمسطيني".ونصرًا مؤزرًا لممقاومة ولشعبنا ال
 25/9/1023، فمسطين أون الين

 
 عين الحموة مخيم في الفصائل الفمسطينية تنشر قوة أمنية 25

انتشػرت ، القػوة األمنيػة الفمسػطينية المشػتركة ، أف محمػد صػالح، عػف 20/9/1023السفير، بييروت، ذكرت 
 10النحػو اآلتػػي:  عنصػػرًا مػوزعيف فصػائميًا عمػػى 50وتتػألؼ القػػوة مػف  ،صػباح أمػس فػػي مخػيـ عػػيف الحمػوة

عناصػر مػف  60عنصرا مف تحالؼ القوى الفمسػطينية و 65عنصرًا مف فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية و
ويجػػري الحػػديث عػػف إمكػػاف إلحػػاؽ عشػػرة عناصػػر بػػالقوة «. انصػػار اهلل»عناصػػر مػػف  5القػػوى االسػػبلمية و

 بصفة ضباط.



 
 

 

 

 

           23ص                                    1990العدد:                61/9/1023إلثنيف ا التاريخ:

سسػاتية والمراكػز الحساسػة التابعػة لممؤسسػات الدوليػة، ومف المقرر اف يشمؿ انتشارىا االمػاكف التربويػة والمؤ 
 «.االونروا»مثؿ 

القوة االمنية الحالية بعديدىا وعتادىػا الػراىف لػف تكػوف قػوة امنيػة »وشدد قائدىا االعقيد أحمد النصر عمى أف 
 ضػػاربة، اال اف مػػػف صػػمب ميماتيػػػا الحفػػاظ عمػػػى االمػػف المجتمعػػػي لممخػػيـ كحفػػػظ األمػػف واالسػػػتقرار وعػػػدـ
زالة المخالفات ومنع تطور أي إشػكاؿ فػردي لحظػة وقوعػو، إضػافة الػى مػا يتعمّػؽ بتنظػيـ المػرور  التعديات وا 

 «.في االحياء االكثر ازدحاما واكتظاطا كسوؽ الخضار
ىػػؿ سيشػػمؿ انتشػػار القػػوة االمنيػػة المشػػتركة فػػي البػػؤرة االمنيػػة »ويسػػأؿ مصػػدر أمنػػي فمسػػطيني فػػي المخػػيـ: 

، «(عصبة األنصػار»منطقة عيف الحموة كحي التعمير المبلصؽ لمخيـ الطوارئ )معقؿ االكثر حساسية في 
حيػػث تنتشػػر عناصػػر مسػػمحة تابعػػة لئلسػػبلمييف المتشػػدديف كجنػػد الشػػاـ وفػػتح اإلسػػبلـ ومجموعػػة بػػبلؿ بػػدر 

 «.وعدد مف انصار الشيئ أحمد األسير؟
بػػػًا أو مػػػدانًا بقضػػػايا امنيػػػة وصػػػدرت بحقػػػو مػػػاذا إذا طمػػػب الجػػػيش المبنػػػاني متيمػػػًا أو مطمو »يتػػػابع المصػػػدر: 

مذكرات توقيؼ وجمب مف القضاء المبناني؟ فمف ىي الجيػة التػي سػترفع الغطػاء السياسػي واالمنػي عنػو، وال 
حضاره ألنو ليس مف ميماتيا كونيا لجنة امف مجتمعي،  سيما أف القوة االمنية المشتركة لف تتحرؾ لتوقيفو وا 

 «.تابعة وفؽ اآللية المعتادة؟وستحيؿ االمر إلى لجنة الم
ىػدؼ الخطػوة ىػو تػأميف الحػد االدنػى مػف »واعتبر عضو قيادة لجنػة المتابعػة فػي المخػيـ نضػاؿ عثمػاف أف 

تػأميف مسػتمزمات نجػاح القػوة كػوف اىػالي المخػيـ »ودعػا إلػى «. مقومات االمف واالستقرار ألىمنػا فػي المخػيـ
 «.ستقرار، خصوصًا مع بدء العاـ الدراسيبحاجة ماسة إلى فسحة مف االمف واليدوء واال

 مصػادر فمسػطينية مطمعػة ذكػرت ، أفصػيدا مف رأفت نعيـ، عف 20/9/1023المستقبل، بيروت، وأضافت 
اف انتشار القوة األمنية في "عيف الحموة" سبقو ورافقو اشكاليتاف، األولى طرح موضوع نشػر القػوة األمنيػة فػي 

رؼ "التعميػر التحتػاني"، حيػث يتواجػد فمػوؿ مػف تبقػى مػف عناصػر فػتح منطقة حي الطوارئ وصوال الػى مشػا
االسبلـ وجند الشاـ، عممػا اف ىػذا الحػي يخضػع لسػيطرة عصػبة األنصػار االسػبلمية، وىػو األمػر الػذي دفػع 
بػػبعض القػػوى االسػػبلمية لمتػػردد مبػػدئيا فػػي المشػػاركة ضػػمف ىػػذه القػػوة كػػي ال توضػػع ىػػذه القػػوة األمنيػػة بمػػف 

اجيػػة ممفػػات امنيػػة اكبػػر مػػف اليػػدؼ الػػذي انشػػئت ألجمػػو. واالشػػكالية الثانيػػة ىػػي عػػدـ مشػػاركة تمثػػؿ فػػي مو 
اسػػبلمي مقػػرب مػػف "حػػزب اهلل" وايػػراف، فػػي القػػوة األمنيػػة رغػػـ تحديػػد  -"انصػػار اهلل"، وىػػو تنظػػيـ فمسػػطيني 
 نسبة تمثيميـ فييا بخمسة عناصر..!.

قػػوة ضػػاربة بقػدر مػػا ىػي قػػوة أمنيػػة محػددة الميػػاـ لحفػػظ  ووفػؽ المصػػادر نفسػيا فػػاف القػػوة المنتشػرة لػػف تكػوف
األمػػف واالسػػتقرار والحفػػاظ عمػػى النظػػاـ وتنظػػيـ حركػػة األسػػواؽ والشػػوارع وازالػػة المخالفػػات والتػػدخؿ عنػػد اي 
اشكاؿ فردي منعا لتطوره.. وىي ستتخذ مف مقػر لجنػة المتابعػة فػي بسػتاف القػدس مقػرا رئيسػيا ليػا باالضػافة 

بتتيف عند مفترؽ سوؽ الخضار وفي منطقة عيمبوف جنوبي المخيـ، ونقاطا غير ثابتة ال سيما الى نقطتيف ثا
 عند اطراؼ وداخؿ المخيـ، فكيؼ تـ نشر القوة األمنية في عيف الحموة وما ىي خارطة انتشارىا؟.
نطقػػة بسػػتاف وقػػد شػػمؿ انتشػػار القػػوة األمنيػػة الفمسػػطينية المشػػتركة مختمػػؼ احيػػاء وشػػوارع المخػػيـ، بػػدءا مػػف م

القدس صعودا الى الشارع الفوقاني ثـ توزعت عمى مختمػؼ الشػوارع وقامػت بنشػر عناصػر ليػا عنػد المفػارؽ 
الرئيسية وفي محيط المؤسسات والمكاتب وسوؽ الخضار باالضافة الى مػداخؿ المخػيـ حيػث قػاموا بالتػدقيؽ 

 في السيارات العابرة وتنظيـ حركة المرور.
 عقؿ
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وة األمنيػػة تحػػدث عػػدد مػػف ممثمػػي القػػوى والفصػػائؿ المشػػاركة، فقػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ "عصػػبة وقبيػػؿ انتشػػار القػػ
األنصار" الشيئ ابو الشريؼ عقؿ: "ىػذه الخطػوة المباركػة بػيف كافػة اطيػاؼ العمػؿ السياسػي الفمسػطيني ىػي 

اجػػؿ  مػػف اجػػؿ مواجيػػة مرحمػػة خطػػرة جػػدا تمػػر بيػػا المنطقػػة عمومػػا. فتعزيػػز واطػػبلؽ القػػوة األمنيػػة ىػػو مػػف
الحفاظ عمى امف المخيـ والكؿ يدرؾ اف الحفاظ عمى امػف المخػيـ ىػو حفػاظ عمػى امػف الجػوار ايضػا. فػنحف 
ييمنا االستقرار فػي المخيمػات كمػا ييمنػا االسػتقرار فػي لبنػاف عمومػا. وليػذه القػوة األمنيػة اف شػاء اهلل ميمػة 

 الجميػػػع حػػريص عمػػػى اف تتوحػػػد كافػػػة مرحميػػة وثانويػػػة، ميمػػػة حفػػظ األمػػػف فػػػي المخيمػػػات انمػػا اف شػػػاء اهلل
الجيػػود مػػف اجػػؿ التوجػػو باتجػػاه فمسػػطيف. اىمنػػا وناسػػنا ومخيمنػػا والجػػوار امانػػة فػػي اعناقنػػا والجميػػع حػػريص 

 عمى استقرار المخيـ والجوار وىذا ما نتمناه لكؿ العالـ العربي واالسبلمي".
معنػػا عمػػى تػػدعيـ القػػوة األمنيػػة الموجػػودة وقػػاؿ قائػػد األمػػف الػػوطني الفمسػػطيني المػػواء صػػبحي ابػػو عػػرب: "أج

وتعزيزىا ألنو آت عمينا موسـ المدارس ومشكمة السير والعجقات في الطرقات حتى نخفػؼ عػف شػعبنا واىمنػا 
الؼ نسمة في المخيـ وآت عمينا في الشتاء مأساة، كمنػا اجتمعنػا مػف  600والموجوديف داخؿ المخيـ. فيناؾ 
 راره وليس لنا اال األمف واالستقرار واليدوء في المخيـ".اجؿ مصمحة المخيـ وامنو واستق

وقػػاؿ مسػػؤوؿ العبلقػػات السياسػػية فػػي حركػػة حمػػاس فػػي لبنػػاف احمػػد عبػػد اليػػادي: "فػػي ىػػذا الصػػباح البػػاكر 
المبارؾ نستجيب لشعبنا في مخيـ عيف الحموة الذي ينتظر منا الكثير مف اجؿ تكريس وتثبيت امػف واسػتقرار 

ننا نمػر فػي مرحمػة فػي غايػة الحساسػية وفػي غايػة الصػعوبة.. ىػذه القػوة بػاذف اهلل تعػالى المخيـ وخصوصا ا
ستوصػػػؿ رسػػػائؿ تطمينيػػػة الػػػى اىمنػػػا وابنػػػاء شػػػعبنا اف الفصػػػائؿ والقػػػوى جميعيػػػا تجتمػػػع اليػػػـو بوحػػػدة موقػػػؼ 

س جزءا مػف فمسطيني مف اجؿ الحفاظ عمى امنيـ, ورسائؿ الى الجوار باننا جزء مف امف واستقرار لبناف ولي
 االخبلؿ باألمف في لبناف".

وقاؿ اميف سر القوى االسبلمية في مخػيـ عػيف الحمػوة الشػيئ جمػاؿ خطػاب: "اليػـو تتجمػى وحػدة كافػة القػوى 
الفسمطينية في المخيـ ويظير حرص الجميع عمى االمف واالستقرار في المخيـ وجواره عبر ىذه القوة األمنية 

ؼ ومنظمػة وقػوى اسػبلمية، كميػا مجتمعػة عمػػى نشػر ىػذه القػوة لحفػظ امػػف التػي تشػمؿ كافػة األطػر مػف تحػػال
المخيـ داخميا اضافة الى نقاط التفتيش عمى اطراؼ المخيـ، وذلؾ مف اجؿ تسييؿ امور وحياة الناس وايضا 
ضبط األمف واالستقرار االجتماعي داخؿ المخيـ اضافة الى امف الجوار مف خبلؿ نقاط التفتػيش التػي تضػـ 

 يع والتي ىناؾ اتفاؽ عمييا مف كافة القوى".الجم
وعػػف االتيامػػات التػػي توجػػو لممخػػيـ بانػػو يػػؤوي جبيػػة نصػػرة والقاعػػدة قػػاؿ: "ىػػذه االشػػاعات واألكاذيػػب الواقػػع 
يكػػذبيا فمػػـ يخػػرج مػػف "عػػيف الحمػػوة" ال سػػيارات مفخخػػة وال عمميػػات امنيػػة ىنػػا او ىنػػاؾ، فكػػؿ المخػػيـ حػػافظ 

لػػو دور كبيػػر فػػي اسػػتقرار الػػداخؿ. ولػػذلؾ لػػـ يحصػػؿ اف القػػوى األمنيػػة طالبػػت  عمػػى امنػػو وامػػف جػػواره وكػػاف
بشػػخص واحػػد مػػف مخػػيـ عػػيف الحمػػوة تتيمػػو ال بسػػيارات مفخخػػة وال بػػاي عمػػؿ امنػػي، وىػػذا دليػػؿ عمػػى اف 
االكاذيػػب التػػي يروجيػػا الػػبعض ىػػي عاريػػة عػػف الصػػحة، وانمػػا ىػػي تسػػتيدؼ تشػػويو صػػورة المخػػيـ العطػػاء 

 جية لضرب المخيـ ولتيجير الفمسطينييف مف المخيمات الى خارجيا".مبرر لقوى خار 
وقػػاؿ مسػػؤوؿ حركػػة الجيػػاد االسػػبلمي فػػي الجنػػوب شػػكيب العينػػا: "يميػػؽ لمشػػعب الفمسػػطيني اف يشػػيد ىػػذه 
الوحدة الوطنية التي تجمت مف خبلؿ تشكيؿ القػوة األمنيػة وبالتػالي انتشػارىا اليػـو فػي المخػيـ مػف بػاب بعػث 

الطمئناف لشعبنا الفمسػطيني وىػي رسػالة لمػداخؿ الفمسػطيني اننػا منسػجموف مػع امػف شػعبنا واسػتقراره األمف وا
واننا عمى الحياد االيجػابي وجػزء مػف اسػتقرار لبنػاف ولسػنا عامػؿ تػوتير. نحػف الػى جانػب كػؿ القػوى الوطنيػة 

 القوة".واالسبلمية نؤكد عمى وحدة الموقؼ الفمسطيني والذي ترجـ عمميا بانتشار ىذه 
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وقػػاؿ قائػػد القػػوة األمنيػػة العميػػد احمػػد النصػػر: "النقػػاط التػػي توافقنػػا عمػػى اف تكػػوف مػػف ميمػػات انتشػػار القػػوة 
األمينة ىي: السػير، امػاكف األونػروا واألمػاكف العامػة وحػؿ المشػاكؿ االجتماعيػة والمػدارس، كػؿ ذلػؾ سػيتابع 

 لقواطع واألحياء".ولدينا برنامج يومي بالتواصؿ مع جميع الفاعميات ولجاف ا
 مقدح

وقػاؿ امػػيف سػر لجنػػة المتابعػة الفمسػػطينية عبػػد مقػدح: "مػػا زلنػا نعمػػؿ جميعػػا فػي سػػبيؿ امػف واسػػتقرار المخػػيـ 
وعمينا جميعا حمايتو مف النواحي المختمفة، ونحف حريصوف عمى الوحدة الوطنيػة والعمػؿ المشػترؾ مػف اجػؿ 

عػاوف مػف اجػؿ تسػييؿ ميمػة ىػذه المجنػة. ونؤكػد اف مرجعيػة انجاح ىذه القوة ونطمػب مػف اىمنػا التجػاوب والت
 ىذه القوة ىي لجنة المتابعة. واف شاء اهلل يكوف ىذا المخيـ دائما امنا ومستقرا".

وبعػػد اتمػػاـ انتشػػار القػػوة األمنيػػة عقػػد ممثمػػو القػػوى الوطنيػػة واالسػػبلمية اجتماعػػا ليػػـ فػػي مقػػر األمانػػة العامػػة 
ي جبػػؿ الحميػػب. وقػػاؿ عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة صػػبلح اليوسػػؼ: "ىػػذه لجبيػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػ

القوة األمنية كانت مطمبا شعبيا جماىيريا فصائميا وكاف ىناؾ توافؽ مف كؿ الواف الطيؼ الفمسطيني الوطنية 
حػاؾ مػف واالسبلمية عمى انتشارىا لحفظ امػف واسػتقرارالمخيـ والجػوار المبنػاني وعػدـ االنجػرار وراء اي فتنػة ت

اي طػػرؼ كػػاف. ميمػػة القػػوة األمنيػػة بالدرجػػة األولػػى تسػػييؿ امػػور النػػاس وحيػػاتيـ اليوميػػة وحركػػة المػػدارس 
والسير وتخفيؼ جزء ولو بسيط مف معاناة اىمنا فػي "عػيف الحمػوة"، وىػي اذا اثبتػت نجاحيػا وفاعميتيػا ونأمػؿ 

 امف المخيـ والجوار". ذلؾ فانيا ستكوف قابمة لمتطوير والتعديؿ بما فيو تثبيت وتعزيز
تفػاوت رد فعػؿ اىػػالي المخػيـ عمػػى نشػر القػوة األمنيػػة بػيف مرحػػب ومػثف عمػى ىػػذه الخطػوة وبػػيف معتبػر انيػػا 

 ناقصة كوف ىذه القوة ليس لدييا صبلحيات كبيرة.
وقاؿ محمد ايوب: "شيء ميـ اف يكوف لدينا ىكػذا قػوة امنيػة لحفػظ األمػف لكػف يجػب اف تعطػى صػبلحيات، 

 ة وتوقيؼ المخميف باألمف".لمبلحق
وقػػػاؿ زيػػػاد قمػػػر: "نحػػػف ييمنػػػا امػػػف المخػػػيـ، بغػػػض النظػػػر عمػػػف يشػػػارؾ فػػػي تثبيػػػت ىػػػذا األمػػػف مػػػف القػػػوى 
الفمسػػػطينية، وجيػػػد انيػػػـ مجتمعػػػوف عمػػػى ذلػػػؾ، واف شػػػاء اهلل تػػػنجح ىػػػذه المجنػػػة ويتعػػػاوف الجميػػػع معيػػػا دوف 

الػؼ نسػمة ومػدارس وسػيارات وعجقػة  600وفيو  استثناء ونحف ندعميا.. الف مساحة المخيـ كمـ مربع واحد
 وحفريات واشغاؿ وكؿ ذلؾ يحتاج الى ضبط لؤلمور عمى األرض".

ومف جيتو قاؿ احمد الكزماوي: "نقوؿ ىؤالء ىـ سياجنا ونسأؿ اهلل اف يػوفقيـ لحمايػة ىػذا المخػيـ مػف األذى 
 ومف الفتف واف يحافظوا عمى امف المخيـ".

"نسأؿ اهلل اف يصػمح الحػاؿ بأحسػف حػاؿ ونتمنػى لمجميػع الخيػر، فيمػا تمنػى الطالػب وقالت الحاجة "اـ فيد": 
محمػػد العمػػي "اف تحمػػؿ ىػػذه القػػوة األمنيػػة األمػػف واألمػػاف لممخػػيـ وال نعػػود نسػػمع " طخطخػػة " مػػف ىنػػا ومػػف 

 ىناؾ".
 

 "معاريف": حماس بدأت فى التخمى عن اإلخوان ومنعت مسيرات مؤيدة ليم 20
فت صػحيفة "معػاريؼ" اإلسػرائيمية أف حركػة حمػاس بػدأت فػى تغييػر موقفيػا مػف جماعػة كشػ: القدس المحتمػة

اإلخواف المسمميف، موضحة أف الحركة منعت خروج مسيرات مسمحة مؤيدة لئلخواف فى قطػاع غػزة، أو رفػع 
 شعار اإلخواف.
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د النظػاـ الجديػد وأضافت الصحيفة في عددىا الصادر اليوـ أف الحركة طمبت مف خطباء المساجد عدـ انتقػا
فػػى مصػػر، باإلضػػافة إلػػى عػػدـ انتقػػاد الفريػػؽ أوؿ عبػػد الفتػػاح السيسػػى، مػػف أجػػؿ تخفيػػؼ حػػدة التػػوتر بػػيف 

 القاىرة وقطاع غزة.
 20/9/1023، وكالة سما اإلخبارية

 
 فتح: ىيكمة األوضاع الداخمية لمحركة في غزة ليس إعالن حرب عمى أحد  27

المركزيػػة لحركػػة "فػػتح" آمػػاؿ حمػػد، أف الحركػػة بصػػدد ترتيػػب كافػػة  أكػػدت عضػػو المجنػػة: راـ اهلل )فمسػػطيف(
 أوضاعيا الداخمية في قطاع غزة. 

(، أف قػػراًرا صػػدر مػػف 4|61وذكػػرت حمػػد فػػي تصػػريح لػػػيا، أذاعػػو القسػػـ اإلعبلمػػي لمحركػػة اليػػـو االثنػػيف )
اخميػػػة فػػػي غػػػزة، وذلػػػؾ المجنػػػة المركزيػػػة وبموافقػػػة المجمػػػس الثػػػوري لمحركػػػة بإعػػػادة ىيكمػػػة كافػػػة األوضػػػاع الد

لمخػػروج بصػػيغة تكامميػػة لتوحيػػد الخطػػاب والموقػػؼ لمحركػػة، لمواجيػػة كافػػة التحػػديات التػػي تعصػػؼ بالوضػػع 
 الفمسطيني، ليكوف ىناؾ ترتيب أيضًا لؤلوضاع المستقبمية.

ولفتػػػػت حمػػػػد االنتبػػػػاه إلػػػػى أف ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف التحػػػػديات القادمػػػػة لموضػػػػع الفمسػػػػطيني ومنيػػػػا اإلنتخابػػػػات 
فمسطينية العامة "الرئاسية والتشريعية"، وأنو لذلؾ كاف ىناؾ قرار حاسـ مف المجنة المركزية بترتيػب السػاحة ال

 الفتحاوية وليس في غزة فقط بؿ أيضًا في الضفة الغربية.
وأوضػػحت حمػػػد أف ىػػػدؼ ىػػػذه الترتيبػػػات واإلجتماعػػػات لػػػيس إعػػػبلف حػػػرب عمػػػى أي فريػػػؽ أو أي حػػػزب أو 

 لموضع الفمسطيني، كما قالت. فصيؿ، بؿ ىي استنياض
 20/9/1023قدس برس، 

 
 تدمير السالح الكيميائي السوري ووقف التسمح اإليراني يجبنتنياىو:  

رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أعمف أف ، أف يو بي اي، عف //، الحياة، لندنذكرت 
ختبر مف خبلؿ تدمير ىذا السبلح بالكامؿ ووقؼ نتائج التسوية بشأف السبلح الكيماوي السوري يجب أف ت

 التسمح النووي اإليراني.
وقاؿ نتنياىو في خطاب خبلؿ مراسـ إحياء الذكرى السنوية األربعيف لحرب أكتوبر/تشريف األوؿ العاـ 
، حسب التقويـ العبري، "نأمؿ بأف التفاىمات بشأف السبلح الكيماوي ستؤدي إلى نتائج، وسيتـ 

 ا مف خبلؿ امتحاف النتيجة فقط، وىي تدمير كامؿ لمخزوف السبلح الكيماوي".اختبارى
وأضاؼ نتنياىو أف "امتحاف النتيجة يسري أيضا عمى جيود المجتمع الدولي بوقؼ التسمح النووي اإليراني، 

نما األفعاؿ".  وفي ىذه الحالة أيضا الكممات لف تقرر وا 
غي عمى إسرائيؿ أف تكوف جاىزة ومستعدة لمدفاع عف نفسيا أماـ ولوح نتنياىو بأنو "في جميع األحواؿ ينب

 أي تيديد وىذه الجيوزية ىامة اليـو أكثر مف أي وقت مضى".
وقاؿ إف ىذه القيادة "فشمت في  وتطرؽ نتنياىو إلى القيادة اإلسرائيمية خبلؿ حرب أكتوبر العاـ 

 ".تقدير التيديد وبالعمؿ المطموب مف أجؿ إحباطو مسبقا
وأضاؼ أنو "لزاـ عمى قيادة الشعب أف تكوف واقعية وليست منقادة وراء أوىاـ أو آماؿ وىمية، وعمييا أف 
ترى الحيز االستراتيجي بكاممو وأف تكوف مستعدة دائما، ويتعيف عمييا أحيانا أف تختار بيف السيئ واألسوأ، 
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كوف غير محتمؿ، وىذا ىو أساس ردعنا وعمى العدو أف يعرؼ بأف الثمف الذي سنجبيو بسبب عدوانيتو سي
وأساس وجودنا".

، في حفؿ الحياء ذكرى قتمى قاؿ نتنياىو، أف برىوـ جرايسي، عف //، الغد، عّمانونشرت 
، "إننا موجودوف اليـو في عيد جديد، في جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي في حرب تشريف األوؿ العاـ 

ف مثيؿ ليا منذ قياـ إسرائيؿ، فأمامنا تيديدات جديدة: صواريئ، وىجـو ذروة ىزة أرضية اقميمية، لـ يك
الكتروني، وايضا اسمحة لئلبادة الجماعية، إننا نأمؿ أف تحمؿ التفاىمات التي تـ التوصؿ الييا بيف الواليات 

 .المتحدة األميركية وروسيا، بشأف االسمحة الكيماوية السورية نتائج
عمى النظاـ السوري »نتنياىواعتبر أنو ، أف حممي موسى، عف //، السفير، بيروتواوردت 

 «. التخمص مف كؿ أسمحتو الكيميائية. ويجب عمى العالـ ضماف عدـ امتبلؾ أنظمة متطرفة أسمحة كيميائية
«. يجب أف يواكب الديبموماسية تيديد عسكري ذو صدقية ليكوف ليا فرصة لمنجاح»وشدد نتنياىو عمى أنو 

عمى إيراف أف تفيـ تداعيات تحدييا المستمر لممجتمع الدولي عبر مواصمة برنامجيا النووي... »أنو وتابع 
 «.وما يصح عمى سوريا، يصح أيضًا عمى ايراف

اشار مرارا الى امكانية  نتنياىو، أف جيفري ىيمر ، عف //، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 
اذا فشمت العقوبات الغربية والدبموماسية في الحد مف طموحات ايراف توجيو اسرائيؿ ضربات عسكرية اليراف 

في  النووية. ودعا نتنياىو طيراف الى تسميـ جميع مخزوناتيا مف اليورانيوـ المخصب فوؽ مستوى 
 المئة ووقؼ اي عممية تخصيب لميورانيـو لمستوى اعمى يصمح لصنع اسمحة نووية.

 
 حممة ضد قيام دولة فمسطينية  نائب وزير الخارجية الكين يقود 

عضو كنيست مف الميكود والبيت الييودي بارساؿ رسالة الى نتنياىو عشية  بالتزامف مف قياـ : ػربعػػ
لقائو مع وزير الخارجية االمريكي جوف كيري، يطالبونو فييا "عدـ تكرار خطأ اوسمو"، عمى حد تعبيرىـ، 

ؼ الكيف حممة شديدة ضد قياـ دولة فمسطينية مؤكدا رفضو القاطع شف نائب وزير الخارجية االسرائيمي زئي
 لمثؿ ىذا التصور.

صحيفة "معاريؼ" التي نقمت قواؿ الكيف في موقعيا عمى الشبكة، اليوـ االثنيف، قالت انيا جاءت بعد 
عمى  ساعات مف المقاء المشترؾ، الذي جمع بيف نتنياىو وكيري وقاؿ فيو األخير اف حؿ الدولتيف مقبوؿ

عاما طرح ىذا السؤاؿ عمى مركز  الطرفيف. الكيف قاؿ خبلؿ اجتماع احتفالي لناشطي الميكود "قبؿ 
الميكود، ىؿ يجب اف نسمح بقياـ دولة فمسطينية فقاؿ نتنياىو، الذي قاد النقاش في حينو، نعـ لدولة 

 نية. فمسطينية يعني ال لدولة ييودية ونعـ لدولة ييودية يعني ال لدولة فمسطي
واضاؼ نائب وزير الخارجية "ونحف نحيي اليوـ ذكرى مرور عشريف سنة عمى اتفاؽ اوسمو، يجب اف نذكر 

منيـ بعد اتفاؽ اوسمو. االرقاـ  اسرائيمي في عمميات تفجيرية  انو منذ قياـ اسرائيؿ قتؿ 
التفاقات ال تجمب السبلـ واألمف تتحدث عف نفسيا، عندىا بدأ بحر الدموع الدموع الذي اراد رابيف وقفو. ا

دائما بؿ ىي تجمب في بعض االحياف المزيد مف الدماء، بات معروفا اف سبب النزاع ليس المستوطنات 
رغـ اف ىذا ما يقولونو لنا فقد كاف النزاع قبؿ المستوكنات وعنده ايضا كاف اليدؼ ىو التخمص منا، قاؿ 

 الكيف.   
عاما والتي اقر فييا رفض اقامة دولة  في اجتماع مركز الميكود قبؿ الكيف تطرؽ الى اقواؿ نتنياىو 

فمسطينية، بما يتعارض مع موقؼ رئيس الحكومة، في حينو، ارئيؿ شاروف. نتنياىو قاؿ في الجمسة الشييرة 
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اقواال تصمح اليـو ايضا، عمى حدقوؿ الكيف، قاؿ اف الفمسطينييف سيتمتعوف بكؿ الحقوؽ خبل حؽ واحد ىو 
وتابع الكيف، يقولوف اف الدولة  ؽ ابادة دولة اسرائيؿ لذلؾ سيحصموف عمى حكـ ذاتي وليس عمى دولة.ح

الفمسطينية ىي حمـ المستقبؿ ولنا ايضا يوجد حمـ، أف يسكف الذئب والحمؿ معا وعندما يتحقؽ ىذا الحمـ 
 يد.في الشرؽ االوسط سنجمع مركز الميكود ونبحث قضية الدولة الفمسطينية مف جد

 //، عرب 
 

 مرة وسنختبر اتفا  جنيف شالوم: الكيماوي السوري استخدم  
شكؾ وزير البنى التحتية اإلسرائيمي سمفاف شالـو بمصداقية االتفاؽ : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

ذ االتفاؽ، الروسي حوؿ األسمحة الكيماوية السورية، وبتطبيقو، معمنًا أف ببلده ستتابع تنفي –األميركي 
باعتبار أف اتفاقات عدة في الماضي لـ تفض إلى أي نتيجة، سوى تمكيف طرؼ معيف مف كسب الوقت 

 وتجنب عمؿ عسكري.
مرة"، وجاءت تصريحات شالوـ ضمف  و وقاؿ شالوـ إف "السبلح الكيماوي السوري استخدـ ما بيف 
ستشكمو األسمحة الكيماوية عمى إسرائيؿ، سيكوف  حممة واسعة لمقيادة اإلسرائيمية، أعمنت فييا أف "أي خطر

 ليا الحؽ في الدفاع عف أمنيا بنفسيا، ومف دوف انتظار اآلخريف".
وأضاؼ شالـو إف "إسرائيؿ ستتابع تنفيذ االتفاؽ لمتأكد مف عدـ نقؿ األسمحة الكيماوية إلى أيدي جيات غير 

 ييا لمخطر".مسؤولة، األمر الذي مف شأنو تعريض أمف إسرائيؿ ومواطن
 //، الحياة، لندن

 
 بتعيداتو في االتفا  الروسي األميركي الحكم عمى التزام األسدىي  "إسرائيل"ليبرمان:  

رئيس لجنة الخارجية واألمف في ، أف صالح النعامي، عف //، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
فيغيدور ليبرماف  فجر قنبمة عندما أعمف أف إسرائيؿ الكنيست اإلسرائيمي ووزير الخارجية اإلسرائيمي السابؽ أ

ستكوف الطرؼ الذي سيحكـ عمى مدى التزاـ نظاـ األسد بتعيداتو في االتفاؽ الروسي األميركي، الذي ينظـ 
 عممية التخمص مف مخزونو مف السبلح الكيميائي.

ليبرماف "حسب االتفاؽ، فإنو وفي مقابمة أجرتيا معو إذاعة الجيش اإلسرائيمي صباح اليوـ األحد، قاؿ 
يتوجب عمى األسد في غضوف أسبوع مف اآلف أف يقدـ قائمة تتضمف كؿ المعطيات المتعمقة بمخزونو مف 
السبلح الكيميائي وكؿ البنى التحتية المرتبطة بذلؾ. ولدينا معمومات استخبارية حوؿ ما لدى األسد بالفعؿ، 

 لدينا مف معمومات لمحكـ عمى مدى التزامو باالتفاؽ".وستتـ مقارنة ما تضمنتو قائمة األسد وما 
وأضاؼ ليبرماف أف األسد "لف يكوف مطالبًا فقط بتقديـ معمومات وافية عف مخزونو مف السبلح الكيميائي، 
بؿ يتوجب عميو أيضًا تقديـ معمومات عف كؿ البنى التحتية المرتبطة بذلؾ، وضمنيا معامؿ اإلنتاج، 

  طوير، والمواد الخاـ، والمخازف"ومراكز األبحاث والت
وقاؿ إف لدى إسرائيؿ معرفة كبيرة بيا"، واعتبر أف االتفاؽ "إنجاز كبير إلسرائيؿ في حاؿ الوفاء بو"، وأف 

ويذكر أف التقميد اإلسرائيمي يقضي بتمتع رئيس لجنة الخارجية واألمف  األميركييف "قاموا بعمؿ عظيـ".
 ات سرية.بحرية الوصوؿ إلى أكثر المعموم

ليبرماف قاؿ، في حديث إلذاعة جيش ، أف برىوـ جرايسي، عف //، الغد، عّمانونشرت 
االحتبلؿ، "إف االتفاؽ مع سورية جيد، ولكنو خاضع المتحاف التطبيؽ، ألف لدى )بشار( األسد خمفية 
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قصيرة وجود اسمحة كيماوية في  اشكالية في كؿ ما يتعمؽ بالثقة والنوايا الحقيقية، فمثبل كاف قد نفى قبؿ فترة
 سورية".

وتابع ليبرماف قائبل، إف اسرائيؿ تترقب مصداقية بشار االسد، حتى األسبوع المقبؿ، إذ سّمـ خرائط مخازف 
 .االسمحة الكيماوية لمجيات الدولية، كمرحمة أولى البادة األسمحة
االسمحة الكيماوية، قاؿ في المقابمة اإلذاعية  وحينما سئؿ ليبرماف عف التزاـ اسرائيؿ بالمعاىدة الدولية لحظر

ذاتيا، "فقط حينما يتحوؿ الشرؽ األوسط، الى شرؽ أوسط جديد حقا، سنستطيع التوقيع عمى جميع 
 المعاىدات".
أّف جيات سورية معارضة قاؿ،  ليبرماف، أف عمي حيدر، عف //، االخبار، بيروتوأضافت 

النزاع في سوريا، وتدعي بأف األسد نقؿ أسمحة كيميائية الى إيراف، مضيفًا تحاوؿ جّر إسرائيؿ لمتدخؿ في 
 .بأنو لـ تتوافر أي معمومات تؤكد ذلؾ

 
 "مزايا وعيوب"سمحة السورية لو االتفا  بشأن األ: شتاينتزيوفال  

يوفاؿ شتاينتز وزير الشؤوف ، أف جيفري ىيمر ، عف //، وكالة رويترز لألنباءذكرت 
 راتيجية اإلسرائيمي المقرب مف نتنياىو قاؿ اف االتفاؽ بشأف االسمحة السورية "لو مزايا وعيوب."االست

وتابع لراديو الجيش اإلسرائيمي "مف ناحية يفتقر لمسرعة البلزمة )في إزالة األسمحة الكيماوية مف سوريا( 
لتصنيع وعدـ اإلنتاج مرة أخرى ومف ناحية أخرى ىو أكثر شموال إذ يتضمف التزاما سوريا بتفكيؾ منشآت ا

وقاؿ شتاينتز "ال أعمـ كيؼ يقرأ اإليرانيوف االتفاؽ ألنو يمثؿ إشكالية أيضا بالنسبة  )لؤلسمحة الكيماوية(."
 ليـ.. فيا ىو حميفيـ األسد مضطر أف يسمـ أسمحتو الكيماوية."

"التيديدات االستراتيجية"  قاؿ وزير ما يسمى ، برىـو جرايسي ، عف //، الغد، عّمانوأضافت 
في الحكومة االسرائيمية يوفاؿ شتاينتس، "إف الوضع في سورية ليس مستقرا، وقد تحدث ىناؾ أمور غير 
متوقعة، ونحف نضع فرضية أف يبادر النظاـ الى تخبئة جزء مف السبلح، كما أف المعارضة السورية قد 

 ابادة االسمحة الكيماوية".تستخدمو، ومثؿ ىذه األمور قد تساىـ في وقؼ عممية 
 
 جمب كارثة عمى شعبو وبالده  األسد: زبيري 

الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز، فحمَّؿ في ، أف عمي حيدر، عف //، االخبار، بيروتذكرت 
المناسبة نفسيا، )ذكرى حرب الغفراف(، الرئيس السوري بشار األسد مسؤولية ما يحصؿ في ببلده، مقارنًا 

رًا إلى أّنو )الرئيس يبالرئيس المصري أنور السادات، الذي عقد اتفاقية سبلـ منفردة مع إسرائيؿ، مشإياه 
األسد( ال يممؾ اآلف سوى خيار االلتزاـ بتطبيؽ االتفاؽ. وشّدد عمى أف التيديد العسكري الذي يحمي اتفاؽ 

، ىي . ورأى بيريز أّف حرب عاـ تفكيؾ االسمحة الكيميائية، ينبغي أف يمثؿ درسًا أيضًا لقادة إيراف
التي اقنعت أعداء إسرائيؿ بأّف مف الصعب االنتصار العسكري عمييا، وبالتالي أصبحت الحرب نقطة تحوؿ 
في عبلقاتنا مع جيراننا العرب، إذ تمخضت عنيا معاىدة السبلـ مع مصر، كما أنيا ميدت الطريؽ لبلتفاؽ 

 سبلـ مع األردف.مع الفمسطينييف، ولتوقيع معاىدة ال
أكد أف إسرائيؿ أخطأت وفوجئت ز بيري، أف وكاالت، عف //، القدس العربي، لندنواضافت 

أكثر مف أي حرب أخرى، فإف )حرب أكتوبر( أقنعت جميع أولئؾ الذيف حاولوا القضاء عمينا ‘في حينو وأنو 
ضافة إلى ذلؾ بدأت… أنو يصعب االنتصار عمى إسرائيؿ في الحرب ’ تظير بوادر واقعية باتجاه التسوية وا 
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جمب السبلـ لشعبو، بينما ‘وأضاؼ أف الرئيس المصري األسبؽ أنور السادات  لمصراع العربي ػ اإلسرائيمي.
)الرئيس السوري بشار( األسد جمب كارثة عمى شعبو وببلده مقسمة ودماء أبنائيا يسكب كالماء، وتحوؿ 

 ’.قتصاد السوري منيار والحرب مستمرةمئات آالؼ السورييف إلى الجئيف واال
 
 ولون إسرائيميون: "اتفا  أوسمو فاشل تاريخياً"ؤ مس 

مع مرور عشريف عامًا عمى اتفاؽ أوسمو لمسبلـ الموقع بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي  :عكا أوف اليف
يا االتفاؽ، في حيف خرج مسئولوف إسرائيميوف كبار لممرة األولى وفي تصريحات خاصة ليـ ينتقدوف في

 وصفو البعض بالفاشؿ، وأنو أدى إلى تدىور األوضاع في "إسرائيؿ".
فمف جانبو وصؼ رئيس جياز الموساد االستخباري آنذاؾ "شبتاي شافيت" االتفاؽ بالفاشؿ مف المنظور 

في أوسمو التاريخي، معتبرًا عدـ إطبلع رئيس الوزراء الراحؿ "يتسحاؽ رابيف" عمى المفاوضات التي جرت 
 عند انطبلقيا إجراًء غير سميـ.

وأضاؼ "شافيت" أنو اّطمع عمى قناة التفاوض السرية في أوسمو مف العاىؿ األردني الراحؿ الممؾ حسيف 
الذي انتابو الغضب مف وجود تمؾ القناة بالتزامف مع استمرار المفاوضات الرسمية مع الوفد األردني 

 مؾ الفترة.الفمسطيني المشترؾ في واشنطف في ت
مف جانبو قاؿ رئيس ىيئة االستخبارات العسكرية في تمؾ الفترة "أوري ساغي" إنو كاف عمى عمـ بما سميت 

 الحقًا قناة أوسمو التفاوضية مف مواد استخبارية دوف اطبلعو رسميًا عمييا.
سمو قد أدت في بدوره رأى رئيس لجنة الخارجية واألمف في الكنيست "أفيغدور ليبرماف" أف اتفاقيات او 

نيايتيا إلى تدىور وضع "إسرائيؿ" في الساحتيف االقميمية والدولية، مضيفًا "إف احتماؿ التوصؿ الى اتفاؽ 
شامؿ مع الفمسطينييف خبلؿ الفترة الزمنية المحددة ليس إال وىـ".

 //، عكا اون الين
 

 الفمسطينية ةتجاه السمط "ت طيبةلفتا"ُتعمن خالل اجتماع الدول المانحة س "إسرائيل: "معاريف 
بأف إسرائيؿ ستعمف خبلؿ اجتماع الدوؿ المانحة « معاريؼ»أفادت صحيفة : أسعد تمحمي -الناصرة 

لمسمطة الفمسطينية عمى ىامش افتتاح الدورة السنوية لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في نيويورؾ األسبوع 
 فمسطينية تتمثؿ في منحيا تسييبلت اقتصادية.تجاه السمطة ال« لفتات طيبة»المقبؿ، جممة 

وأشارت الصحيفة إلى أف وزير الشؤوف االستراتيجية يوفاؿ شتاينتس سُيعمف عف ىذه التسييبلت خبلؿ 
 مشاركتو في اجتماع الدوؿ المانحة، بعد تعذر مشاركة نائب وزير الخارجية زئيؼ ألكيف.

المانحة لمسمطة في نيويورؾ احتفاليًا وأكثر أىمية ىذا  وتوقعت الصحيفة أف يكوف االجتماع السنوي لمدوؿ
العاـ قياسًا باجتماعات السنوات األخيرة وذلؾ في أعقاب استئناؼ المفاوضات بيف إسرائيؿ والسمطة 

 وتوقعت مشاركة كيري شخصيًا واألميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي موف. الفمسطينية.
التي تيدؼ إلى تقوية االقتصاد « التسييبلت»ية ىذه ورفضت أوساط حكومية اإلفصاح عف طبيع

الفمسطيني، فيما شدد قريبوف مف الوزير شتاينتس أف الخطوات المزمع اإلعبلف عنيا لف تكوف ذات داللة 
لمفت أنظار األسرة الدولية إلى استمرار التحريض ضد »سياسية، مضيفًة أف شتاينتس سيستغؿ االجتماع 

 «.ـ التابعة لمسمطة الفمسطينيةإسرائيؿ في وسائؿ اإلعبل
 //، الحياة، لندن
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  المفاوضات ضمن لمفمسطينيين أراض   تسميم بعدم يطالبون نتنياىو إسرائيميون مسؤولون"والال":  

( البرلماف" )الكنيست" في عضًوا عشر سبعة أف عف النقاب عبرية إعبلمية مصادر كشفتاهلل:  راـ
 الوزراء رئيس طالبوا الحاكـ، االئتبلؼ ألحزاب يتبعوف ممف اإلسرائيمية حكومةال في ومسئوليف اإلسرائيمي
 .الجانبيف بيف الجارية المفاوضات خبلؿ الفمسطينية لمسمطة أراض تسميـ بعدـ نتنياىو بنياميف اإلسرائيمي

 نصية لةرسا عبر وردت المطالبة ىذه إف(: "|) االثنيف اليوـ العبري اإلخباري" والبل" موقع وقاؿ
 مشيًرا تعبيرىـ، حسب ،"السيء أوسمو اتفاؽ توقيع عمى عاماً   مرور ذكرى في" نتنياىو، إلى وجيوىا

 شأنو مف مؤقت اتفاؽ إلى الطرفاف يتوصؿ أف مف اليمينية األحزاب تسود التي القمؽ حالة تعكس أنيا إلى
 مف ضمف مف كاف بأنو الموقع شؼوك .سمطتيا تحت لتكوف إضافية أراض الفمسطينية السمطة تسميـ يتـ
 .لموزراء نواب وستة الكنيست في لجاف ورؤساء" الكنيست" في الحكومي االئتبلؼ رئيس الرسالة، عمى وقع
 بدأ الذي ،"كيري جوف األمريكي الخارجية وزير عمى موقفيـ لعرض نتنياىو الرسالة، عمى الموقعوف ودعا
 .أبيب تؿ إلى أمس زيارة

 //قدس برس، 
 

 خبيرة أمنية إسرائيمية: التيديد بالقوة وحده ىو القادر عمى ردع سورية وايران 
تؿ أبيب ػ د ب أ: صرحت خبيرة بارزة في مؤسسة بحثية إسرائيمية لمدراسات األمنية مقرىا تؿ ابيب باف 

’ وـ بدور بناءيمكف اف يق‘القوة العسكرية في حالة سورية لف تؤدي إلي النتيجة المثمي ولكف التيديد بيا 
 لموصوؿ الى االذعاف واالمتثاؿ.

كما رأت إيميمي النداو الخبيرة بالمعيد القومي لمدراسات األمنية بتؿ أبيب في مقابمة أجرتيا مرخرا مع وكالة 
األنباء األلمانية )د.ب.أ( إنو ال توجد عبلقة بيف موقؼ واشنطف مف سورية وبيف احتماالت شف إسرائيؿ 

 .ليجوـ عمى إيراف
وعف تقييميا لوجية النظر التي ترى أف عدـ معاقبة النظاـ السوري عمى استخداـ السبلح الكيميائي سيشجع 

أعتقد أف األمر أكثر تعقيدا.. اليدؼ ليس ’إيراف عمى المضي في مساعييا المتبلؾ أسمحة نووية، قالت:
ذا كاف ىذا ممكنا د نما إزالة مصدر التيديد.. وا  وف قوة عسكرية، فإف ىذه ىي النتيجة العقاب في حد ذاتو وا 

 ’.األفضؿ
ومف الواضح تماما أف التيديد الجدي األمريكي باستخداـ القوة العسكرية ىو الذي أجبر روسيا ‘وأضافت: 

عمى تقديـ اقتراحيا، وىذا يعني أف التيديد باستخداـ القوة العسكرية قد يكوف لو دور بناء في اإلجبار )أي 
 (’.ذعاف إجبار سورية عمى اال

ومف ثـ، فمف الميـ التركيز عمى اإلصرار وليس مجرد السماح لذلؾ بأف يحدث دوف رد.. ولكف ‘وأردفت: 
إذا كاف مف الممكف الحؿ دوف استخداـ القوة، فيذا ىو األفضؿ بالطبع.. واألمر نفسو بالنسبة إليراف، فيناؾ 

التقارير التي تشير إلى قياـ إيراف بتسريع  وتعميقا عمى ’.حاجة إلى رؤية موقؼ دولي حاـز وذي مصداقية
أعتقد أف ىناؾ ما يشير إلى أف إيراف تتقدـ بثبات نحو ىدفيا المتمثؿ :’وتيرة برنامجيا النووي، قالت الخبيرة 

ال فمماذا قامت بتركيب ألؼ جياز طرد مركزي مف جيؿ جديد إذا ما  في تطوير قدرة نووية عسكرية، وا 
’.ة المجتمع الدولي؟ إيراف تتقدـ بشكؿ خطير عمى الطريؽكانت تريد بالفعؿ طمأن

 //، القدس العربي، لندن
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 رأسا نوويا تمتمك  "إسرائيلىآرتس: " 

 كشفت صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية  في تقرير ليا اف إسرائيؿ تمتمؾ حاليا : برىوـ جرايسي  -الناصرة
رأسا آخر، موضحة أف تؿ  إلى  ي إلنتاج ما بيف رأسا نوويا متفجرا، وىي تمتمؾ مواد مشعة تكف

وأضافت الصحيفة أف إسرائيؿ تعتبر حاليا  تجميد إنتاج الرؤوس النووية. أبيب قررت منذ العاـ 
إحدى الدوؿ النووية التسع في العالـ، وىي "إسرائيؿ وأميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصيف واليند 

سنوات إنتاج  نقمت الصحيفة عف خبراء أميركييف، أف إسرائيؿ جمدت منذ  شمالية".والباكستاف وكوريا ال
وذكرت أف "وكاالت االستخبارات األميركية كانت قدرت عاـ  الرؤوس النووية دوف أف تشير إلى األسباب.

لعاـ ومنذ ذلؾ ا رأسا في عاـ  رأسا نوويا متفجرا، ازداد عددىا إلى  أف لدى إسرائيؿ  
ونقمت الصحيفة عف خبيريف أميركييف يدعياف ىنس كريستنسف وروبرت نوريس أف "كؿ  لـ يتغير الوضع".

 الرؤوس المتفجرة النووية اإلسرائيمية موجودة في المخازف".
 //، الغد، عّمان

 
 حفيد موشي ديان يتجول في رام اهلل وينام في فنادقيا لرؤية "حياة الميل" 

ت قناة "ىوت" الترفييية التي تبث عبر خدمة الكوابؿ اإلسرائيمية الحمقة األسبوعية لبرنامج ترفييي بث :راـ اهلل
يقدمو ليئور دياف وىو حفيد وزير جيش االحتبلؿ السابؽ موشى دياف، وخصص ليئور جزء كبير مف حمقتو 

 األسبوعية لبث تسجيؿ مصور لجولة أجراىا في فنادؽ وشوارع راـ اهلل.
صؿ إلى احد الفنادؽ الشييرة يطؿ مف شرفة غرفتو ويمقي نظرة عمى بركة السباحة ويقوؿ لمصوره وعندما ي

 أف البركة خالية وىذا يعني أنيما لف يحظيا بمشاىدة حسناوات.
ثـ يقوؿ ليئور لرفيقو أنيما سيذىباف لقضاء ليمتيـ في إحدى أكثر الحانات شعبية في راـ اهلل، وبالفعؿ 

 حانات راـ اهلل ويتناوالف الخمور ىناؾ.يذىباف عمى إحدى 
 //، وكالة سما اإلخبارية

 
 يوًما 00إلى عن القدس صالح  رائد يخفض مدة إبعاد الشيخ االحتالل 30

قػرارا فػي  األحػد،المحكمػة المركزيػة فػي القػدس عصػر  : أصدرتالمنعـ فؤاد عبد - 83فمسطينيو  - الناصرة
رئيس الحركة ، الناصرة، باسـ الشيئ رائد صبلح – اإلنسافيزاف لحقوؽ االستئناؼ الذي تقدمت بو مؤسسة م

 إلػىوقّمصت المحكمة فترة منع الشيئ رائد صبلح مف دخوؿ مدينة القػدس  ،في الداخؿ الفمسطيني اإلسبلمية
 .أشيرشيريف بدال مف ستة 

قبػؿ مؤسسػة ميػزاف االسػتئناؼ المقػدـ مػف  ،61/4/1063وكانت مركزية القدس قد ناقشت الخميس الماضػي 
ضػػد قػػرار محكمػػة الصػػمح فػػي المدينػػة الصػػادر فػػي مطمػػع الشػػير الجػػاري والقاضػػي بفػػرض قيػػود عمػػى دخػػوؿ 

كيمػومترا عػف  30وبمسػافة ال تقػؿ عػف  أشيرالشيئ رائد صبلح لمدينة القدس، بعدـ دخوؿ المدينة لمدة ستة 
 الؼ شيكؿ. 50حدود المدينة ودفع كفالة بقيمة 

25/9/1023قف والتراث، أم الفحم، مؤسسة األقصى لمو   
 

 المميونية بالقدس "عيد العرش الييودي"يحذر من مسيرة  األقصىالمسجد  خطيب 32
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، مػػػف األقصػػػىيوسػػػؼ جمعػػػة سػػػبلمة، وزيػػػر األوقػػػاؼ الفمسػػػطيني األسػػػبؽ وخطيػػػب المسػػػجد  د.حػػػذر الشػػػيئ 
يرة مميونيػػة فػػي شػػوارع المدينػػة بمديػػة االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي فػػي مدينػػة القػػدس المحتمػػة عزميػػا تنظػػيـ مسػػ إعػػبلف

 سبتمبر الجاري. 18، في «عيد العرش الييودي»احتفااًل بما يسمي 
عمػى نسػخة منػو، األحػد، أف الػدعوة لممسػيرة تػأتي « المصػري اليػوـ»فػي بيػاف لػو حصػمت « سػبلمة»وأوضح 

، «اليجمة الشرسة التي تتعرض ليا مدينة القدس بصفة عامة والمسجد األقصي بصفة خاصػة»بالتزامف مع 
دعػا فييػا الييػود لػدخوؿ دعوات المنسؽ العاـ لشػرطة االحػتبلؿ فػي مدينػة القػدس قبػؿ أيػاـ والتػي »ُمعتبرا أف 
واقتحػػػاـ سػػػاحاتو فػػػي أي وقػػػت ومػػػف أي بػػػاب يشػػػاؤوف، إال خطػػػوة متقدمػػػة لفػػػرض السػػػيادة  األقصػػػىالمسػػػجد 

 «.األقصىاالحتبللية عمى المسجد 
ودعػػا خطيػػب المسػػجد أبنػػاء األمتػػيف العربيػػة واإلسػػبلمية إلػػى االتفػػاؽ عمػػى موقػػؼ موحػػد وجػػاد وواضػػح عمػػى 

ينػػة المقدسػػة، مػػف أجػػؿ  المحافظػػة عمػػى القػػدس ووقػػؼ اليجمػػة الشرسػػة عمييػػا، جميػػع المسػػتويات لنصػػرة المد
وتقػػديـ الػػدعـ لممقدسػػييف الػػذيف يتعرضػػوف لمتيجيػػر والمضػػايقات كػػي يبقػػوا مػػرابطيف عمػػى أرضػػيـ متمسػػكيف 

 بحقوقيـ.
20/9/1023المصري اليوم القاىرة،   
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أعمنػػت أمػػس،  ،بمديػػة االحػػتبلؿ فػػي المدينػػةنقػػبل عػػف وكػػاالت، أف  ،20/9/1023الخميييج، الشييارقة، ذكػػرت 

عزميػػا تنظػػيـ مسػػيرة مميونيػػة فػػي شػػوارع القػػدس وفػػي البمػػدة القديمػػة، مسػػتغمة فػػي ذلػػؾ مناسػػبة مػػا تسػػميو عيػػد 
وذلػػؾ فػػي الرابػػع والعشػػريف مػػف الشػػير الجػػاري. وأوضػػح ، ”العػػرش“المظمػػة التممػػودي المعػػروؼ أيضػػا باسػػـ 

إعبلف بمدية االحتبلؿ أف آالؼ المستوطنيف القادميف مف كؿ المدف والتجمعات السكانية سيشاركوف في ىػذه 
 المسيرة.
 ”مؤسسػة األقصػى لموقػؼ والتػراث“أف ، 25/9/1023مؤسسة األقصى لموقف والتيراث، أم الفحيم،  وأضافت

تبحػث فػي جمسػة خاصػة  اإلسػرائيميإف لجنة الداخمية في الكنيست  ،ـ65/4/1063 األحد قالت في بياف ليا
جبؿ الييكؿ خػبلؿ عيػد العػرش والعبػر مػف ىػذا  إلىصعود الييود “االستعدادات  66500يوـ االثنيف الساعة 

ة عمميػًا بحسب ما ورد نصًا عمى موقع الكنيست، وتعني ىذه الدعو  -”الصعود خبلؿ عيد رأس السنة العبرية
بحػػػث االسػػػتعدادات القتحػػػاـ المسػػػجد األقصػػػى مػػػف قبػػػؿ الجماعػػػات الييوديػػػة واقامػػػة الصػػػموات الييوديػػػة فيػػػو 

 61القػادـ. وبحسػب مػا ورد فػي موقػع الكنيسػت فػإف ىنػاؾ  األسػبوعبمناسبة عيػد العػرش العبػري الػذي يوافػؽ 
وزارة  اإلسػرائيمية،كتب رئيس الحكومة مدعوة لحضور ىذا االجتماع مف بينيا وزارة الشرطة، م إسرائيميةجية 

 ، وزارة الداخمية وغيرىا.األديافالخارجية، وزارة 
األجواء القتحامات وتدنيسات  ويييئيبدو أف ىذا االجتماع جاء ليميد الطريؽ ” وذكرت المؤسسة في بيانيا:

-64امػو بػيف تػاريئ وصموات ييودية إضافية في المسجد األقصى بمناسبة عيد العرش العبػري الػذي تمتػد أي
عمػػؿ منػػذ أكثػػر مػػف شػػير عبػػر لجنػػة الداخميػػة فػػي الكنيسػػت  اإلسػػرائيميـ، عممػػًا أف االحػػتبلؿ 11/4/1063

 .الييودية خبلؿ الشير الجاري األعيادالقتحامات مماثمة في عيد رأس السنة العبرية، وباقي 
عػت الػى ثػبلث فعاليػات مركزيػة وأذرعػو د اإلسػرائيميإف االحػتبلؿ ” مؤسسة األقصى“في سياؽ متصؿ قالت 

ينظمػػو إئػػتبلؼ المجػػالس ” مسػػيرة الحجػػيج المقػػدس الػػى القػػدس“خػػبلؿ عيػػد العػػرش فػػي مدينػػة القػػدس، أوليػػا 
ـ و مسػػيرة 18/4/1063و13بمسػػاىمة البمديػػة العبريػػة فػػي القػػدس ومكتػػب رئػػيس الحكومػػة، يػػومي ” االقميميػػة
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التػي تنظميػا بمديػة ” مسػيرة القػدس“الفعالية الثانية فيػي  أما، 18وتختتـ يـو  13الببلد يوـ  أنحاءتنطمؽ مف 
القدس يـو  شوارع، حيث ستنظـ مسيرة في ألفا 10االحتبلؿ بالقدس، التي تخطط بمدية االحتبلؿ بحشد نحو 

 والحدائؽ العامة في القدس. األماكفتختتـ باحتفاالت حاشدة في بعض  18/4/1063
ىػي التػي يمكػف التعػرؼ عمػى مبلمحيػا مػف خػبلؿ مػا ورد فػي صػحيفة وأضافت المؤسسة أف الفعاليػة الثالثػة 

الييود الذيف يؤدوف الصموات الييودية  أعداديوـ الخميس الماضي بأف ىناؾ تزايدًا في ” اإلسرائيميةمعاريؼ “
جماعػػات “السػػرية وبطػػرؽ متعػػددة فػػي المسػػجد األقصػػى، وأوردت الصػػحيفة أف ىنػػاؾ مخططػػًا وتوقعػػات مػػف 

شخصػا  1000مػا مجموعػو ” عيػد العػرش“ أيػاـيقتحـ األقصى خبلؿ االياـ القادمة وخاصة فػي باف ” الييكؿ
بشػػكؿ  األطفػػاؿمػػف الجماعػػات الييوديػػة، عمػػى مػػدار ايػػاـ العيػػد المػػذكور ، مػػف بينيػػا اقتحػػاـ لمجموعػػات مػػف 

 .18/4احتفالي يوـ
ألقصى واالقتحامات، يعتبر عيد وتوثيقيا المشترؾ ألحداث ا إحصائياتياانو ومف خبلؿ  إلىولفتت المؤسسة 

ـّ فييػا اقتحػاـ وتػدنيس األقصػى ، فقػد بمػغ عػدد المقتحمػيف  األعيادالعرش العبري، مف أكثر   لؤلقصػىالتي يػت
مسػتوطنًا يوميػًا، بػؿ إف الجماعػات الييوديػة  610مسػتوطنًا، بمػا معدلػو  230في عيد العػرش الماضػي نحػو 

 قؼ فعالياتيا التيويدية في المسجد األقصى ومدينة القدس.عادة ما تستغؿ ىذا العيد لتصعيد ورفع س
ييودا ”يتقدميـ الناشط الميكودي األحدمستوطنا اقتحـ األقصى فرادى وجماعات خبلؿ يوـ  88نحو  أفيذكر 
 ”.جميج
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الييئػػػة اإلسػػػبلمية المسػػػيحية لنصػػػرة القػػػدس مػػػف راـ اهلل، أف ، 20/9/1023األييييام، رام اهلل،  ذكػػػرت صػػػحيفة
والمقدسات حذرت مف دعوات بمدية االحتبلؿ قي القدس لتنظيـ مظاىرات مميونية في شوارع المدينة المقدسة 

 احتفااًل بما يسمى عيد "العرش الييودي" في الرابع والعشريف مف الشير الجاري.
ف سمطات االحتبلؿ تنفذ مخططًا خطيػرًا بحػؽ مدينػة القػدس وتاريخيػا أ أمسوأكدت الييئة في بياف صحافي 

وشػػػارفت عمػػػى فػػػػرض أمػػػر واقػػػػع جديػػػد بتقسػػػػيـ المسػػػجد األقصػػػى المبػػػػارؾ وفػػػتح بواباتػػػػو أمػػػاـ المسػػػػتوطنيف 
 والمتطرفيف.

ودعت الييئة كؿ مػف يسػتطيع الوصػوؿ لممسػجد األقصػى المبػارؾ أو إلػى اقػرب نقطػة منػو إلػى الربػاط لػردع 
لػػزاـ المخط  إسػػرائيؿطػػات التيويديػػة بحقػػو. داعيػػًة مجمػػس األمػػف والمجتمػػع الػػدولي إلػػى ممارسػػة صػػبلحياتو وا 

 بوقؼ جميع مخططاتيا المنافية لمقانوف الدولي.
الييئػػػة اإلسػػػبلمية ، أف القػػػدس المحتمػػػةمػػػف  20/9/1023وكالييية الصيييحافة الفمسيييطينية، صيييفا، وجػػػاء فػػػي 

 بكافػػػوعمػػػى مواصػػػمة سػػػمطات االحػػػتبلؿ لمجازرىػػػا وانتياكاتيػػػا المسػػػيحية لنصػػػرة القػػػدس والمقدسػػػات أكػػػدت 
 في القدس المحتمة. واألساليبالوسائؿ 

لمجػػزرة صػػبرا وشػػاتيبل إلػػى أكبػػر جريمػػة  36وأشػارت الييئػػة فػػي بيػػاف وصػػؿ وكالػػة "صػػفا" بمناسػػبة الػذكرى الػػػ
ئيؿ" مػػف مخططػػػات تمػػارس ىػػذه األيػػاـ بحػػؽ القػػدس والمسػػجد األقصػػى المبػػارؾ، مػػف خػػبلؿ مػػا تنفػػذه "إسػػرا

 ومشاريع تيويدية تستيدؼ ىوية المسجد اإلسبلمية، وتاريئ المدينة العريؽ.
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شرع األسرى المرضى في مستشفى سػجف 'الرممػة' يػوـ األحػد، بخػوض إضػراب عػف الطعػاـ احتجاجػا : جنيف
 اؿ الطبي وسياسات إدارة مصمحة السجوف بحقيـ مف كافة الجوانب.عمى أوضاعيـ الصحية في ظؿ اإلىم

وذكر األسرى في رسالة وصمت إلى 'وفا'، أنيـ أميموا إدارة مصمحة سجوف االحػتبلؿ مػؤخرا مػف أجػؿ تػوفير 
الرعاية والعنايػة الصػحية ليػـ فػي مستشػفى 'سػحف 'الرممػة'، إال أنيػا ال تػزاؿ ضػاربة عػرض الحػائط لمطػالبيـ 

 .اإلنسانيةالصحية 
وأوضػػح األسػػرى أف إدارة السػػجوف ال تقػػـو بفحػػص طبػػي مخبػػري لؤلسػػرى فػػي السػػجوف طػػواؿ وجػػودىـ فػػي 
االعتقػػاؿ، وأف إدارة السػػجوف ال تقػػـو بتقػػديـ العػػبلج الػػبلـز لؤلسػػرى المرضػػى وال تسػػمح بإدخػػاؿ طػػواقـ طبيػػة 

 .لسجوفلعبلج األسرى، وترفض تسميـ ممفاتيـ الطبية لعرضيا عمى أطباء خارج ا
25/9/1023وكالة األنباء الفمسطينية، وفا،   
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بتشػػكيؿ لجنػػة مشػػتركة مػػف الحكومػػة   ، نتنيػػاىوأثػػأر قػػرار رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمية بنيػػاميف : محمػػد إسػػماعيؿ
المسيحي المناديف بضرورة االنخراط في الدولة الييودية لػدعـ تجنيػد  اإلسرائيمية وبعض رجاؿ الديف والشباب

  العرب المسيحييف في الجيش اإلسرائيمي معارضة واسعة مف جميع الكنائس المسيحية
كما رفضو أعضاء الكنيست العرب جممة وتفصيبل، واعتبروه محاولة جديدة مػف قبػؿ الحكومػة الييوديػة لبػث 

الشعب الفمسطيني، ليس ىذا فحسب، بؿ التفريؽ بيف الطائفة الواحدة بػيف الرافضػيف الفرقة والفتنة بيف جموع 
 والقابميف لمتجنيد.

وقد تعالت األصوات المنددة بيذا القرار، وجاء في مقدمتيا المجمػع المقػدس الػذي رفػض بشػكؿ قػاطع مسػألة 
المسػػيحية واآلبػػاء والكينػػة،  تجنيػػد المسػػيحييف فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي. واسػػتنكرت ىػػذا األمػػر جميػػع الطوائػػؼ

وطػػالبوا بمحاسػػبة أي رجػػؿ ديػػف أو كػػاىف يحػػث عمػػي التجنيػػد فػػي جػػيش االحػػتبلؿ، كمػػا رفضػػتو أيضػػا جميػػع 
األحػػزاب العربيػػة فػػي إسػػرائيؿ العتبػػارات أخبلقيػػة تتعمػػؽ باالنتمػػاء واليويػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية. كمػػا رفضػػو 

ا أنيـ لف يحمموا السبلح مطمقا ضػد أبنػاء شػعبيـ، وأشػاروا الشباب المسيحي، ممف ىـ في سف التجنيد، وقالو 
إلي أف إسرائيؿ ليست في حاجة لتجنيد مائة أو مائتي شاب مسيحي في الجيش اإلسرائيمي ولكف اليدؼ مف 
ذلؾ ىو إحداث بمبمػة فػي الشػارع الفمسػطيني وصػرؼ النظػر عمػا ترتكبػو إسػرائيؿ مػف جػرائـ فػي حػؽ الشػعب 

 الفمسطيني.
20/9/1023القاىرة، األىرام   
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سػػمح المستشػػار القضػػائي لحكومػػة االحػػتبلؿ ييػػودا فاينشػػتاف، لمػػواطنيف فمسػػطينييف بػػالعودة ألراضػػييـ التػػي 
مػػػع  1005أقيمػػت عمييػػا مسػػتوطنة حػػومش جنػػوب مدينػػة جنػػيف شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة، والتػػي أخميػػت عػػاـ 

 اإلسرائيمي مف قطاع غزة.االنسحاب 
يذكر أف قوات االحتبلؿ حرمت المواطنيف في استخداـ أراضييـ في المستوطنات األربع المخػبلة بجنػيف منػذ 

، ومنعت السمطة الفمسطينية مف إقامة أية مشاريع تنموية عمييا حيث يشػكؿ ىػذا القػرار إف طبػؽ 1005عاـ 
 انتصاًرا كبيًرا ألصحاب األراضي.
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الحقوقيػػػة قػػػد تبنػػػت القضػػػية وقػػػدمت التماًسػػػا قضػػػائيا مكنيػػػا مػػػف  اإلسػػػرائيمية"ىنػػػاؾ قػػػانوف"  وكانػػػت منظمػػػة
 سنوات مف االنسحاب. 3الحصوؿ عمى موافقة سمطات االحتبلؿ لممواطنيف بالعودة إلى أراضييـ بعد 

بلؽ وحصػػػمت المنظمػػػة أمػػػس، وفقػػػا لرسػػػالة بعثيػػػا المستشػػػار لممؤسسػػػة الحقوقيػػػة وبمغػػػو فييػػػا بإلغػػػاء أمػػػر إغػػػ
المنطقػػة عسػػكريا عممػػا أف القػػرار يخػػص أراضػػي حػػومش دوف غيرىػػا والتػػي تعػػود لمػػواطنيف مػػف بمػػدتي سػػيمة 

 الظير في جنيف وبرقة شماؿ نابمس.
25/9/1023، فمسطين أون الين  

 
 طفل بالعاشرة من عمرهبينيم  فمسطينيين ستة يعتقل االحتالل 37

األحػد، خمسػة مػواطنيف، بيػنيـ طفػبلف، فػي القػدس القديمػة، اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، يػـو : راـ اهلل
 الرسمية "وفا". األنباءوخربثا المصباح غرب راـ اهلل، بحسب ما ذكرت وكالة 

عامػا( وىمػا  68و  63وقاؿ شيود عياف إف جنػود االحػتبلؿ اعتقمػوا الطفمػيف جيػاد سػالـ، ومحمػد الفيػراوي، )
قرب باب المجمس، أحد بوابات المسجد األقصى المبارؾ، والشاب عبد مف ابناء الجالية األفريقية الفمسطينية 

 عاما(. 11الرمبلوي )
أعػواـ(  60اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، مساء يوـ األحد، الطفؿ نػور الػديف عبػد الحػافظ أبػو شػمعة )و 

 مف مخيـ العروب شماؿ الخميؿ.
أف جنود االحتبلؿ اعتقموا الطفؿ أبو شمعة عمى مدخؿ وقالت وكالة "وفا" استنادا لمصادر امنية فمسطينية، ب

 المخيـ، أثناء عودتو لمنزلو.
20/9/1023القدس، القدس،   

 
 

 أيامرام اهلل لممرة الثانية خالل خمسة ب "الجزيرة"اقتحام مقر  الشبابي الفتحاوي يحاول الحراك 39
مػرة الثانيػة خػبلؿ خمسػة ايػاـ، عشػرات لم األحػدراـ اهلل ػ ا ؼ ب: منعػت قػوات كبيػرة مػف الشػرطة الفمسػطينية 

 الفمسطينييف الغاضبيف مف اقتحاـ مقر قناة الجزيرة الفضائية القطرية في راـ اهلل.
مقػػر  إلػػىحالػػت دوف وصػػوليـ  ةالفمسػػطينيوحمػػؿ شػػباف غاضػػبوف مشػػاعؿ بغػػرض حػػرؽ المقػػر لكػػف الشػػرطة 

 مصور وكالة فرانس برس. أفادالقناة حسب ما 
اة الجزيػػرة الحػػراؾ الشػػبابي التػػابع لحركػػة فػػتح احتجاجػػا عمػػى مػػا ورد عمػػى لسػػاف كاتػػب وقػػاد التظػػاىرة ضػػد قنػػ

 الذي بثتو قناة الجزيرة الثبلثاء الماضي. "االتجاه المعاكس"فمسطيني يعيش في لندف خبلؿ برنامج 
 خبلؿ البرنامج.’ الخائف’بػ حمامي الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات إبراىيـووصؼ الكاتب 

صػمت المػػذيع فػي قنػاة الجزيػرة خػبلؿ برنػػامج ‘اؿ الحػراؾ الشػبابي الػذي دعػا الػػى االحتجػاج، فػي بيػاف اف وقػ
ضػػمني بػػنيج قنػػاة  إقػػرارحمػػامي ىػػو  إبػػراىيـالتػػي وردت عمػػى لسػػاف  اإلسػػاءاتاالتجػػاه المعػػاكس عمػػى كػػؿ 

 ’.الجزيرة
20/9/1023القدس العربي، لندن،   

 
 غزة أوسمو" بمسيرة شبابية في نعشإحرا  " 39

أحرؽ ناشطوف في اتحاد الشػباب التقػدمي أمػس األحػد "نعشػًا رمزيػًا" بمناسػبة مػرور عشػريف عامػًا عمػى : غزة
توقيع اتفاقية أوسمو بمشاركة أعضاء وكوادر مف جبية العمؿ الطبلبي. ورفع المشاركوف الفتات طػالبوا فييػا 
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فاقيػػػػة شػػػػّكمت ضػػػػربة لنضػػػػاؿ الشػػػػعب بوقػػػػؼ المفاوضػػػػات والتنسػػػػيؽ األمنػػػػي مػػػػع االحػػػػتبلؿ، مؤكػػػػديف أف االت
 الفمسطيني في وجو االحتبلؿ.

جيػػػاض النتفاضػػتو وثورتػػػو، ودوس عمػػى دمػػػاء  واعتبػػروا أف االتفاقيػػة طعنػػػة فػػي ظيػػػر الشػػعب الفمسػػطيني وا 
 شيدائو وعذابات أسراه وآالـ جرحاه.

المشػػػروع الػػػوطني وقػػاؿ اتحػػػاد الشػػػباب التقػػػدمي فػػي بيػػػاف وصػػػؿ وكالػػػة "صػػػفا" إف االتفاقيػػة محاولػػػة لتحويػػػؿ 
الفمسػػطيني إلػػى وكيػػؿ أمنػػي لبلحػػتبلؿ، ولتقػػديـ اعتػػراؼ مجػػاني بالكيػػاف، ولػػربط السػػمطة التػػي نشػػأت بموجػػب 

 ىذا االتفاؽ بمعب دور التنسيؽ األمني والمبلحقة األمنية التي لـ تخدـ سوى المحتؿ الغاشـ.
25/9/1023السبيل، عمان،   

 
 ةفمسطيني يتحدى اآللة الحاسب طفل :فيديو 10

شارؾ الطفؿ الفمسطيني محمد الجيوسي، مف مدينة طولكـر فػي برنػامج المواىػب العربيػة فػي الحمقػة : راـ اهلل
 التي عرضت مساء السبت عمى قناة االـ بي سي. األولى

عمميػػة حسػػابية  أي إجػػراءويتميػػز الطفػػؿ الجيوسػػي، الػػذي يبمػػغ مػػف العمػػر ثمانيػػة أعػػواـ، بقدرتػػو العاليػػة عمػػى 
 يدىا، دوف الحاجة الستخداـ الة حاسبة.ميما بمغ تعق

، بعد أف طرح عميو العميد عمػي Arabs Got Talentمف برنامج  األولىوتمكف الطفؿ مف اجتياز المرحمة 
جابر، أحد أعضاء لجنة التحكػيـ، مسػألة حسػابية، حيػث تمكػف مػف حميػا فػور انتيػاء العميػد جػابر مػف قػراءة 

 المسألة الحسابية.
 شاىد الفيديو:

http://www.alquds.com/news/article/view/id/462250 
20/9/1023القدس، القدس،   

 
 أحمد رفي  عوض" لمروائي الّسعيدة التي ُيقتل فييا الفمسطينيون المستوطنةتمك " 12

(،  1063القػدس  -)دار الجنػدي « المسػتوطنة الّسػعيدة»يد يجيء الّنّص المسرحي الجد: العزيز يوسؼ عبد
ـّ، مػػػف جوانػػػب المأسػػػاة  لمروائػػػي الفمسػػػطيني المعػػػروؼ أحمػػػد رفيػػػؽ عػػػوض، ليسػػػّمط األنظػػػار عمػػػى جانػػػب ميػػػ
الفمسػػطينية المعاصػػرة، والػػذي يتمثّػػؿ باالسػػتيطاف الصػػييوني، فػػي ظػػّؿ مسػػرحّية أخػػرى اسػػميا المفاوضػػات، 

ف الجػػانبيف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي، وال نتيجػػة مػػف ورائيػػا إال مصػػادرة المزيػػد تجػػري فصػػوليا عمػػى األرض بػػي
 مف األرض الفمسطينية، وتكريس االحتبلؿ الصييوني كأمر واقع.

ما يمكف اإلشارة إليو ىػو الّتطػابؽ الػذي يكػاد يكػوف كػامبًل، بػيف أحػداث المسػرحية، والمفاوضػات التػي تجػرى 
المفاوضات منذ زمف بعيد، بػيف الطّػرفيف الفمسػطيني واإلسػرائيمي، وتبػّدلت  عمى أرض الواقع. لقد ابتدأت ىذه

أجيػػاؿ مػػف المفاِوضػػيف، ولكػػف مػػف غيػػر أف يتحقّػػؽ مػػف ورائيػػا أّي شػػيء إيجػػابي لمشػػعب الفمسػػطيني. عمػػى 
العكػػس مػػف ذلػػؾ نػػرى أف عممّيػػة التفػػاوض برّمتيػػا كانػػت مجػػّرد تغطيػػة عمػػى الجريمػػة المتمّثمػػة بسػػرقة األرض 

سطينية، لمصمحة بناء المستعمرات. المسرحية ىنا ىي بمثابة صرخة احتجاج عمى ما يحدث، وذلؾ أماـ الفم
 المصير الفاجع الذي يتيّدد الّشعب الفمسطيني الذي سيصبح مشّردًا في وطنو.

20/9/1023الحياة، لندن،   
 

 مع حركة حماس يوما في قضية التخابر   الطيطاوي مرسي و  حبستجديد  

http://www.alquds.com/news/article/view/id/462250
http://www.alquds.com/news/article/view/id/462250
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قرر قاضي التحقيؽ المنتدب مف محكمة استئناؼ القاىرة المستشار حسف   : لجرجاوي وسميرة عيادناجي ا
يوما عمي ذمة التحقيقات التي تجري     سمير تجديد حبس رئيس الجميورية المعزوؿ محمد مرسي لمدة

جوف خبلؿ معو في قضية التخابر مع حركة حماس وتيريب السجناء مف سجف وادي النطروف واقتحاـ الس
 يناير.    أحداث ثورة

كما أمر قاضي التحقيؽ بحبس السفير محمد رفاعة الطيطاوي الرئيس السابؽ لديواف رئاسة الجميورية في 
يوما أيضا التيامو بالتخابر مع حركة حماس وحزب اهلل وتسريبو معمومات  عيد الرئيس المعزوؿ لمدة

 اسة.أثناء وجوده بالعمؿ داخؿ الرئ إليياميمة 
حضاركما أمر المستشار حسف سمير بضبط  عدد آخر مف المتيميف والذيف كشفت التحقيقات عف  وا 

متيما محبوسيف بصفة احتياطية عمي ذمة قضايا أخري مف   اآلف حتىتورطيـ في القضية التي تضـ 
اري الرئيس وأحد مستش اإلخوافبينيـ محمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحيي حامد القيادي بتنظيـ 

 المعزوؿ وأحمد عبد العاطي مدير مكتبو.
شاىدا في تمؾ القضية وتسمـ   وكاف قاضي التحقيقات المستشار حسف سمير قد انتيي مف سماع أقواؿ

تقارير ىيئة األمف القومي وجياز األمف الوطني وأكد استمرار قراره بحظر النشر لمتحقيقات في تمؾ القضية 
 صادرة منو حفاظا عمي سبلمة التحقيقات.البيانات ال باستثناء

وقالت مصادر قضائية لؤلىراـ إنو تمت مخاطبة االنتربوؿ الدولي لمتحرؾ بناء عمي مذكرة االنتربوؿ 
المصري لمبلحقة بعض قيادات وعناصر مف حماس وحزب اهلل والقبض عمييـ طبقا لما قضت بو محكمة 

 .اإلسماعيميةجنح 
 //األىرام، القاىرة، 

 
 المصرية تواصل إغال  معبر رفح لميوم الخامس السمطات 

واصمت السمطات المصرية اليـو األحد إغبلؽ معبر رفح الحدودي، لميـو الخامس : يو بي آي -القاىرة 
 عمى التوالي، وسط مناشدات فمسطينية بإعادة فتحو إلنياء معاناة العالقيف في جانبيو.

في غزة ماىر أبو صبحة في تصريح، إف "السمطات المصرية واصمت وقاؿ مدير ىيئة المعابر والحدود 
إغبلؽ المعبر اليوـ"، مضيفًا إنو "في حاؿ أي جديد سيتـ اإلعبلف فورًا عبر موقع الداخمية ووسائؿ 

 اإلعبلـ".
وأغمقت السمطات المصرية معبر رفح صباح األربعاء الماضي، عقب التفجير الذي استيدؼ مقر المخابرات 

صابة عدد مف العناصر األمنية المصرية.الحرب  ية في رفح المصرية، وأدى إلى مقتؿ وا 
وتطالب حكومة حماس والمؤسسات الحقوقية في غزة، بإعادة فتح معبر رفح، إلنياء أزمة العالقيف الذيف 

 يقدر عددىـ باآلالؼ عمى جانبي المعبر.
 //الحياة، لندن، 

 
 سيناء فين سكان غزة : رفضت عرض نتنياىو بتوطيمبارك 

قاؿ الرئيس المصري األسبؽ حسني مبارؾ أف رئيس الوزراء  :األناضوؿ - إيماف محمد -القاىرة 
اإلسرائيمي، بنياميف نتيناىو، اقترح عميو قبؿ تنحيو عف حكـ مصر بأشير توطيف أىالي قطاع غزة في شبو 

 جزيرة سيناء )شماؿ شرؽ مصر( لكنو رفض. 
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المصرية في عددىا األحد  "اليـو السابع"في تسجيؿ صوتي نشرتو صحيفة  جاءت تصريحات مبارؾ
كشؼ خبلليا بعض ما  تسجيؿ صوتي لمبارؾ منذ تنحيو في فبراير/ شباط  "أخطر"واعتبرتو 

التي أطاحت بو وأعطى رأيو في األحداث  يناير/ كانوف الثاني  وصفتو الصحيفة بأسرار ثورة 
يوليو/ تموز  المصرية عقب قياـ قيادة الجيش بعزؿ الرئيس محمد مرسي في  األخيرة عمى الساحة

 الماضي. 
وىو عبارة عف أحاديث عفوية  –بحسب الصحيفة  –ساعات  وقاؿ مبارؾ في التسجيؿ الذي تصؿ مدتو لػ

مع أطبائو وبعض ضباط حراسة غرفتو داخؿ مستشفى سجف طرة )جنوب( قبؿ إخبلء سبيمو الشير 
نتنياىو عرض عمّي قبؿ ما أمشي "وضعو قيد اإلقامة الجبرية بمستشفى المعادي العسكري: الماضي و 

)أغادر الحكـ( بستة أشير توطيف بتوع )أىالي( غزة في سيناء..قمت لو انسى الموضوع، وال أنا وال أتخف 
 .")أقوى( مني يقدر يقرب مف حدود مصر

ماس( بقتؿ الجنود المصرييف عمى الحدود في رفح في واتيـ الرئيس األسبؽ حركة المقاومة اإلسبلمية )ح
مرسي )الرئيس المعزوؿ( مستحيؿ ينطؽ بكممة أو يحقؽ في "أغسطس/ آب مف العاـ الماضي، قائبل إف 
، في إشارة إلى االتيامات الموجية لمرسي اآلف والمحتجز في "الموضوع ألنيـ ىَـّ المي ىربوه وقت الثورة

بالتخابر مع حماس خبلؿ أحداث الثورة لمقياـ بأعماؿ عدائية واليجوـ عمى مكاف غير معموـ منذ عزلو 
منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحاـ السجوف المصرية ولتمكينو مف اليرب مف السجف الذي كاف 

 معتقبل بو وقتيا.
 "رىابييفاإل")انتشرت الفوضى والعنؼ بيا( بعد قرار مرسي باإلفراج عف  "باظت"ورأى مبارؾ أف سيناء 

الناس الكبيرة دي ديكور، والشباب ىـ المي  ")الجيادييف(، مقمبل مف أىمية رؤساء القبائؿ في سيناء، قائبل 
 ."ممشينيـ )الذيف يقودوىـ(

 //القدس العربي، لندن، 
 
 وكيل ساب  لممخابرات المصرية: ىنية والسياسيون بحماس فقدوا نفوذىم والسيطرة لمعسكريين  

الوكيؿ االسبؽ لجياز المخابرات العامة ومحافظ سوىاج االسبؽ المواء محسف النعماني في : قاؿ رستـثناء 
استطيع اف أرى أف ىناؾ انحرافًا واضحًا ‘قاؿ فيو عف حركة حماس:  "،آخر ساعة"حديث لو نشرتو مجمة 

أشد وضوحًا بعد الفمسطيني ثـ بدأت عبلمات ذلؾ االنحراؼ  -لحماس منذ بداية الخبلؼ الفمسطيني 
استشياد قائد التنظيـ العسكري لحماس وانقسـ بعده التنظيـ الى ثبلث تنظيمات واحد في رفح والثاني في 
خاف يونس والثالث في غزة ولكؿ تنظيـ قائد غالبًا ما تسبؽ أعمالو قرارات السياسييف في حماس وكاف أشير 

لممثميف بالسيارات التي تحمؿ األسمحة وشعار جماعة مشيد لذلؾ ما شيدناه في األياـ األخيرة ىو مظاىرة ا
اإلخواف المسمميف، وكانت بقيادة زعيـ تنظيـ رفح وكشفت تمؾ المظاىرة عف مدى األزمة التي تعاني منيا 
حماس فحامموا السبلح يحتموف المشيد سابقيف أصحاب القرار السياسي والسياسيوف قدموا فكرة أمومية 

ية القضية الفمسطينية ولذلؾ رأيناىـ بوضوح في المشيد المصري، كنت جماعة اإلخواف عمى خصوص
 .أعرؼ إسماعيؿ ىنية منذ أف كاف مديرًا لمكتب الشيير أحمد ياسيف

مازلنا نفاجأ رغـ ، إننا المشروع الصييوني بتوطيف الفمسطينييف في سيناء حوؿالمواء محسف النعماني  وقاؿ
عندما نشر  ث في األياـ األخيرة كانت بدايتو بعد عاـ وضوح المخطط بشكؿ واضح تماما وما حد

"إيجاؿ ألوف" صاحب نظرية األمف اإلسرائيمي بحثو المعروؼ بعنواف "الدروس المستفادة مف حرب يونيو 
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ومما جاء فيو "أف األمف ال يتحقؽ بالضمانات الدولية وال بالقوات الدولية وال بمعاىدات السبلـ وأنو  
 .باألرض يتحقؽ فقط

ويمكف القوؿ إف مشروع "ألوف" كاف ذا ثبلثة أبعاد فيو أوال مشروع تسوية سياسية مع الفمسطينييف والعرب 
وتحدث عف قضايا األرض المحتمة وحؿ المشكمة الفمسطينية عف طريؽ تغيير االتجاىات فبدال مف التئاـ 

سيناء وتحديدا المحور األمني الممتد مف قطاع غزة مع الضفة الغربية غير االتجاه ليصبح التئاـ غزة مع 
العريش شماال وحتى شـر الشيئ جنوبا، وتبني "شاروف" ذلؾ المشروع ثـ تبعو ما جاء في وثيقة مستشار 

كيمومترا  بمساحة  ىاألمف القومي المواء احتياط "جيورا أيبلند" وىو مشروع يشمؿ إنشاء غزة الكبر 
سيتـ ضميا  التي تشمؿ الضفة الغربية كميا ما عدا  ىردف الكبر مربعا مف سيناء يقابميا مممكة األ

كيمو مترا وىناؾ كثير مف التفاصيؿ  إلسرائيؿ في مقابؿ إعطاء مصر شريطا مف صحراء النقب نحو 
في ذلؾ المشروع لكف ألنو يحقؽ األمف إلسرائيؿ فقد تبني ذلؾ المشروع مركز "دينيس روس" في أمريكا 

 وع الشرؽ األوسط الكبير.وىو ما عرؼ بمشر 
إف الرئيس المعزوؿ مرسي كاف قد بدأ بالفعؿ محاوالت لتطبيؽ ذلؾ المخطط كما ذكرت بالسماح  وأضاؼ

بتممؾ األراضي وتسريع عممية حصوؿ فمسطينييف عمى الجنسية المصرية بالبطاقة الشخصية وبدأ عمميات 
ولكف قرارات الفريؽ عبد الفتاح السيسي بحظر  كيمو التي ذكرناىا وضع اليد عمى األراضي في منطقة 

 تممؾ األرض أوقفت ذلؾ المخطط إلى جانب استباحة األمف المصري بتوسع بناء األنفاؽ.
 //مجمة آخر ساعة، 

 
 تدعو لمتحرك الفوري إلنقاذ المسجد المبارك األقصى"الييئة الشعبية األردنية لمدفاع عن " 10

إف إغبلؽ المسجد عمى مدى األياـ الثبلثة  األقصىلمدفاع عف المسجد  األردنية قالت الييئة الشعبية :عماف
الماضية ىو تطبيؽ صارخ وصريح لمتقسيـ الزماني لممسجد، بحيث ُيخمى المسجد مف المسمميف تمامًا أياـ 

خمي األعياد الييودية، ويأتي في سياؽ مخطط مستمر مستغميف المحظة العربية الراىنة، واالنشغاؿ الدا
 بالثورات لتمرير أقصى ما يمكف تمريره مف مخططات.

عمى ضرورة التحرؾ الفوري عمى كؿ المستويات لمنع تقسيـ المسجد  أمسكدت الييئة في بياف ليا أو 
إلى التفاعؿ  األردنيخاصة وانو تحت الوصاية القانونية واإلدارية األردنية. ودعت الييئة الشعب  األقصى

ى واالعتداءات المتصاعدة عميو، كما دعت الييئة القوى السياسية األردنية إلى مع شؤوف المسجد األقص
 وضع المسجد األقصى عمى رأس أولوياتيا واىتماماتيا. 

 20/9/1023، الدستور، عّمان

 
 "األقصى"لمواجية االعتداءات عمى  األردنبدعم  واإلسالميةيطالب الدول العربية  "االتحاد الوطني" 17

 األردنيدعـ الموقؼ  إلى واإلسبلميةالدوؿ العربية  األردنيدعا حزب االتحاد الوطني  :تراب وكالة - عماف
 واألماكف األقصىاليادفة لتدمير المسجد  اإلسرائيميةومساندتو عمى جميع المستويات لمواجية السياسات 

ة مف حائط البراؽ في إلزالة المنص اإلسرائيميةزيادة الضغط عمى الحكومة  إلى المقدسة في القدس، داعياً 
 سمطات االحتبلؿ. أقامتيابالقدس الشريؼ والتي  األقصىالمسجد 

 20/9/1023، الدستور، عّمان
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 االنتياكات عمى المسجد األقصىتواصل ردًا عمى : نقابات تطالب بطرد السفير اإلسرائيمياألردن 19

عمى  سفير اإلسرائيمي، رداً طالب ممثمو نقابات وأحزاب في األردف بطرد ال :منتصر الديسي -عماف 
ولة رسميًا ؤ االنتياكات واالعتداءات الصييونية عمى المسجد األقصى، باعتبار أف المممكة األردنية ىي المس

عف أوقاؼ القدس. وأكد ماجد الطباع مف القيادات النقابية، أف ىذا التصعيد الذي يقوـ بو الكياف 
قد األمة العربية اآلف في اضعؼ قدراتيا. وطالب الطباع ف الكياف اعتألالصييوني، ما كاف ليكوف إال 

مف الطمب إلى كما دعا  ،الجيات الرسمية األردنية باتخاذ موقؼ "صمب" إزاء ما يجري في المسجد األقصى
عمى ضرورة دعوة السفير األردني في تؿ أبيب  مؤكداً  ،سفير الكياف الصييوني في عماف مغادرة الببلد

 مع الكياف الصييوني بما فييا اتفاقية وادي عربة.ورىف كؿ االتفاقات 

 20/9/1023، الشر ، الدوحة

 
 ميما من نسيج المجتمع األردني يشكمون جزءاً  الفمسطينية : أبناء المخيماتالكاللدةالوزير خالد  19

 خيماتالم أبناء أفد. خالد الكبللدة  األردني كد وزير الشؤوف السياسية والبرلمانيةأ :بتراوكالة  –عماف 
بأبناء المخيمات ودورىـ  األردفالواحد واعتزاز  األردنييشكموف جزءا ميما مف نسيج المجتمع  الفمسطينية

رؤساء لجاف الخدمات ورؤساء  أمسالكبللدة خبلؿ لقائو في الوزارة  وأضاؼالفاعؿ في كافة المجاالت. 
مسطينية محمود العقرباوي الوقوؼ عمى المجاف االستشارية في المخيمات بحضور مدير عاـ دائرة الشؤوف الف

المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والتواصؿ والحوار الفاعؿ بنفس القدر  أطياؼمسافة واحدة مف جميع 
 مع الجميع لما فيو المصمحة الوطنية العميا.

جؿ أمف  أردنيوفنيـ أ عمىرؤساء لجاف الخدمات ورؤساء المجاف االستشارية في المخيمات  أكدبدورىـ 
 وفمسطينيوف مف اجؿ فمسطيف. األردف

 20/9/1023، الدستور، عّمان
 

 اإلجراءات األمنيةالفصائل الفمسطينية في مخّيم برج البراجنةيبحث مع  اهللحزب  50
قاـ وفد أمني وسياسي مف حزب اهلل بزيارة مساء السبت لمخيـ برج البراجنة، واجتمع طواؿ ساعتيف بقادة 

بحث المجتمعوف في اإلجراءات األمنية التي يتخذىا الحزب في محيط المخيـ في الفصائؿ الفمسطينية. و 
 إطار معالجة ذيوؿ اإلشكاالت التي تحصؿ عمى بعض نقاط التفتيش.

 20/9/1023، ، بيروتاألخبار

 
 تعمل لمصمحة المشروع اإلسرائيمييريدون حكومةآذار" 21قوى ": قاسمنعيم  52

بتعطيؿ تشكيؿ  " المبنانيةآذار 68"الشيئ نعيـ قاسـ قوى  " المبنانياهللحزب "العاـ لػ األميفاتيـ نائب 
آذار ال يريدوف حكومة وحدة وطنية، يريدوف حكومة مزرعة،  68الحكومة، وقاؿ: بكؿ صراحة، جماعة 

ُتدار مف دولة إقميمية وتواكب التطورات السورية، وتعمؿ في آف معا لقمع المقاومة وخنقيا وتعطيؿ البمد 
محة المشروع اإلسرائيمي، وىذا ما ال يمكف أف يكوف، وشروطيـ غير قابمة لمحياة، وغير قابمة إلنشاء لمص

حكومة. أضاؼ: لؤلسؼ الفريؽ اآلخر يعطي نظريات ال تسمف وال تغني مف جوع، وأستطيع القوؿ إف 
ال يقولوف لنا كيؼ بالكامؿ، يقولوف ال تقاوموا و  "إسرائيؿ"أغمب نظرياتيـ ىي نظريات إسرائيمية تخدـ 

يطردوف االحتبلؿ، يقولوف ال تتصدوا لمسيارات المفخخة وال يعالجوف ىذه السيارات التي تأتي مف أماكنيـ 
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ىـ، إذًا ماذا تريدوف؟ نحف لف نستسمـ لرؤاكـ الفاسدة التي تريدوف منيا تخريب البمد لمصمحة قرارات 
 ."إسرائيؿ"األجنبي و

 20/9/1023، السفير، بيروت

 
 لالنضمام إلى اتفاقية حظر األسمحة الكيماوية "إسرائيل"يران تدعو إ 

جددت إيراف األحد بانضماـ سورية إلى االتفاقية حوؿ األسمحة الكيماوية، طالبة أف : أ ؼ ب -طيراف 
 تنضـ إسرائيؿ إلى االتفاقية نفسيا.

، قوليا إف "إيراف اإليرانيةجية ونقمت وكالة "فارس" لؤلنباء عف مرضية أفخـ، المتحدثة باسـ وزارة الخار 
"مف المثير لمقمؽ  أف أخرىترحب بانضماـ سورية إلى االتفاقية حوؿ األسمحة الكيماوية"، معتبرة مف جية 

 أسمحةاتفاقية حوؿ  أي إلىالذي ال ينتمي  األوسطيبقى النظاـ الصييوني الوحيد في منطقة الشرؽ  أف
 اإلجراءاتالدولي والمجتمع الدولي اتخاذ  األمفمف مجمس  وأضافت المتحدثة "نطمب الدمار الشامؿ".

 الكيماوية". األسمحةعمى االنضماـ إلى االتفاقية حوؿ "إسرائيؿ" الجادة إلرغاـ ىذا النظاـ 
 //الحياة، لندن، 

 
 عمى استضافة ألف حاج فمسطيني من ذوي الشيداء  تواف السعودية  

شؤوف الدينية في الحكومة الفمسطينية براـ اهلل، إف السمطات السعودية وافقت قالت وزارة األوقاؼ وال: راـ اهلل
 عمى استضافة ألؼ حاج فمسطيني مف ذوي الشيداء ألداء فريضة الحج ليذا العاـ.

وأعمف وزير األوقاؼ محمود اليباش، في تصريح صحفي حصمت "قدس برس" عمى نسخة منو، األحد 
ؾ عبد اهلل بف عبد العزيز، وافؽ عمى استضافة ألؼ حاج مف ذوي (، أف العاىؿ السعودي المم/)

الشيداء الفمسطينييف ألداء فريضة الحج ليذا الموسـ، استجابة لطمب تقدّمت بو وزارة األوقاؼ الفمسطينية 
 مارس الماضي./ في آذار

 //قدس برس، 
 

سكانمشاريع أمن غذائي  تنفذقطر    مميون لاير لغزة بقيمة  وا 
نفذت قطر الخيرية مجموعة مشاريع ميمة في مجاؿ قطاعي األمف الغذائي وتوفير : الشرؽ - الدوحة

المساكف لؤلسر الفقيرة والمحتاجة ومحدودة الدخؿ لقطاع غزة، وقد بمغت القيمة اإلجمالية لممشاريع التي 
ي خبلؿ العاـ مميوف لاير قطر  تمت بالتعاوف مع مؤسسات دولية ومحمية تعمؿ في فمسطيف نحو 

يتـ مواصمة تنفيذ المشاريع وخصوصا لمفئات الفقيرة  ، وخبلؿ الربع األوؿ مف العاـ الجاري 
 والمتضررة مف الحروب.

 //الشر ، الدوحة، 
 
 لمكفوفي جامعة القدس المفتوحة "طابعات برايل"تقدم  اإلماراتيةاألعمال ىيئة  

لطباعة المناىج الدراسية لممكفوفيف  "برايؿ"اإلماراتية، طابعات خاصة بمغة  قدمت ىيئة األعماؿ الخيرية: واـ
 مف طبلب الجامعات الفمسطينية في محافظة جنيف شماؿ الضفة الغربية.
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وقاؿ إبراىيـ راشد، مدير مكتب الييئة في فمسطيف، في تصريح لو بيذه المناسبة: إنو تـ تسميـ الطابعات 
في محافظة جنيف، مشيرا إلى أف الطابعات تفيد ذوي اإلعاقة البصرية في  لفرع جامعة القدس المفتوحة

ألؼ درىـ وتمتاز  التعمـ والوصوؿ إلى أعمى المراتب العممية. وأضاؼ، أف الطابعة الواحدة تبمغ تكمفتيا 
لبيانات إلييا بالدقة والسرعة العالية واستيعاب كميات كبيرة مف الورؽ قياسا بالطابعات السابقة، ويتـ إدخاؿ ا

 بسرعة فائقة. "برايؿ"بالمغة العربية وتترجميا لمغة 
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 جراء إيران نووية أقرب بكثير إلى صمب مصالحنا "إسرائيل"أوباما: التيديد الذي تواجيو  

األميركية أمس،  "إي بي سي نيوز"عمف الرئيس األميركي باراؾ أوباما، في مقابمة مع قناة : مير - السفير
أنو تبادؿ رسائؿ مع نظيره اإليراني حسف روحاني، وحذره مف أف تمّيؿ واشنطف في شف ضربات عمى 

 سوريا ال يؤثر عمى التيديدات األميركية باستخداـ القوة لمنع إيراف مف تصنيع أسمحة نووية.
، معتبرًا "بكثير إلى صمب مصالحنا التيديد الذي تواجيو إسرائيؿ جراء إيراف نووية، أقرب"وأضاؼ أوباما أف 

 ."التسابؽ عمى األسمحة النووية في المنطقة مف شأنو زعزعة االستقرار كثيرا"أف 
أحسب أف اإليرانييف يعرفوف أف عمييـ أال يستخمصوا درسًا بأننا إف لـ نياجـ سوريا، فبالتالي لف "وتابع 
تخمصة مف أزمة الكيميائي السوري يجب أف تكوف أنو ، الفتًا في المقابؿ إلى أف العبرة المسإيراف"نياجـ 

 .دبموماسيا"باإلمكاف حؿ ىذه المسائؿ "
 //السفير، بيروت، 

 
 السالم  تلمفاوضارفض التطر  وي بخصوص اتفا  الكيماوي السوري "إسرائيل" يطمئنكيري  

ؿ امس عمى فعالية االتفاؽ طمأف وزير الخارجية األميركي جوف كيري إسرائي :وكاالت -القدس المحتمة 
غياب العـز عامبل  إيرافاألميركي الروسي إلزالة األسمحة الكيماوية السورية محاوال تبديد قمقيا مف أف تجد 

 يشجعيا عمى المضي قدما في برنامجيا النووي.
 عميو".ما نعمؿ  إلىعمنا  أتطرؽوالفمسطينييف قاؿ كيري "لف  اإلسرائيمييفوعف المفاوضات الجارية بيف 

كممات جوفاء في التعامؿ مع الشؤوف الدولية  إلىوقاؿ كيري بعد محادثات مع نتنياىو "ال يمكف أف نركف 
 ألف ذلؾ يؤثر عمى كؿ القضايا األخرى سواء أكانت إيراف أـ كوريا الشمالية أـ غيرىما".

حة الكيماوية نطاقا عمى األسم إزالةعمى ما وصفو "بأوسع عمميات  اإلسرائيميوأطمع كيري رئيس الوزراء 
"التدمير الكامؿ"  إلىكاف سيؤدي  إذاما  إلىالحكـ عمى االتفاؽ سيستند  إفاإلطبلؽ" بعد أف قاؿ نتنياىو 

 لمترسانة الكيماوية.
مع نظيره الروسي سيرغي  إليوالذي توصؿ  اإلطاريجانب نتنياىو إف االتفاؽ  إلىوقاؿ كيري وىو يقؼ 

 أفدر تماما عمى... نزع جميع أسمحة سوريا الكيماوية". وأكد كيري مجددا الفروؼ في جنيؼ السبت "قا
 الخيار العسكري ما زاؿ قائما في حالة عدـ التزاـ الرئيس السوري بشار األسد باالتفاؽ.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 "ىارتس": سيناريو محتمل في المحافل الدولية لنزع كيميائي "إسرائيل"  
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ُيْنَزع السبلح الكيميائي  إطارهحؿ دبموماسي في  إليجادخمفية االتصاالت بيف روسيا والواليات المتحدة  عمى
خطوات  أيضا إسرائيؿتأخذ  إفلسوريا، يعمموف في القدس بسيناريو محتمؿ تطرح فيو محافؿ دولية الطمب 

نبية. وتشير أوساط وزارة مشابية وتوافؽ عمى نزع السبلح الكيميائي الذي تحوزه، حسب منشورات أج
مسؤولوف روس كبار بيف نزع السبلح الكيميائي لسوريا  األخيرة األياـالخارجية في القدس عف ربط عقده في 

العسكرية. فقد قاؿ الرئيس فبلديمير بوتيف في مقابمة مع وسائؿ اإلعبلـ الروسية إف  إسرائيؿوبيف قدرات 
. وقاؿ السفير الروسي في إلسرائيؿلتصدي لمقوة العسكرية السبلح الكيميائي السوري موجود مف أجؿ ا

الحفاظ عمى ميزاف رعب حياؿ "السبلح الكيميائي السوري يستيدؼ  إفباريس في مقابمة مع إذاعة فرنسية 
 ."التي تحوز سبلحا نوويا إسرائيؿ

 // "ىآرتس"
 //السفير، بيروت، 

 
  "إسرائيل"لتين "وىمًا تآكل" ويتوقع زوال الدو  حلّ  يعدّ مرمو   أمريكي أكاديمي 

كتب إياف لوستيؾ، أستاذ العموـ السياسية في جامعة بنسمفانيا،  :سعيد عريقات -ت كـوو القدس د -واشنطف
وىي واحدة مف الجامعات السبع أألولى في العالـ، األحد، مقااًل مطواًل تحت عنواف "أوىاـ حؿ الدولتيف"، 

ايمز"، شرح فيو بتفاصيؿ مريرة "خذالف الواليات المتحدة في مواجية انتياكات نشرتو صحيفة "نيويورؾ ت
إسرائيؿ الدولية، وتاريخيا الطويؿ في التغطية عمى االحتبلؿ اإلسرائيمي، وعدـ ثني إسرائيؿ عف نشاطيا 

 االستيطاني تحت ذريعة إف عدـ استفزاز إسرائيؿ سيدفعيا نحو اتفاؽ سبلـ".
ستيطاف الييودي في الضفة الغربية، ومضاعفة أعداد المستوطنيف مرات عدة تحت وفيما يخص اتساع اال

غطاء اتفاقات "أوسمو" التي مضى عشريف عمى توقيعيا، يوـ الجمعة الماضي، يقوؿ لوستيؾ: "إف احتماؿ 
بينما  قياـ دولة فمسطينية يحكميا اإلسبلميوف المتطرفوف، يحظى بنفس الدرجة لقياـ دولة فمسطينية عممانية،

احتماؿ زواؿ إسرائيؿ كمشروع صييوني، وزواليا بسبب اإلرىاؽ والحروب والتغير الديموغرافي تتواجد بنفس 
درجة االحتماؿ، إلخبلء العشرات مف المستوطنات المنثورة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واقتبلع 

ولت فيو إمكانية قياـ دولة فمسطينية مئات اآلالؼ مف المستوطنيف مف ىذه المستوطنات، في الوقت الذي 
 قابمة لمحياة بأية معايير".

وحوؿ إصرار العالـ عمى التمسؾ "بأوىاـ حؿ الدولتيف"، يسرد لوستيؾ أف لكؿ طرؼ أسبابو الخاصة التي 
 تجعمو "يخدع نفسو" لماذا يشعر بضرورة التمسؾ بيذه الفكرة والتبرير ليا.

"العديد مف اإلسرائيمييف يروف انييار ببلدىـ ليس فقط كأمر  أفا إلى ويتنبأ لوستيؾ بزواؿ إسرائيؿ مشير 
ممكف، بؿ محتمؿ؛ ولعؿ مف الحكمة ليؤالء الذيف يعتقدوف أف إسرائيؿ ستبقى إلى األبد دولة صييونية ما 

 رية".عمييـ إال أف ينظروف إلى السرعة التي انيار فييا االتحاد السوفيتي، وشاه إيراف، وجنوب إفريقيا العنص
 //القدس، القدس، 

 
 يصل بيروت صبرا وشاتيالمجزرة لمتضامن مع ضحايا  الدوليالوفد  

وصؿ إلى بيروت مساء أمس الوفد الدولي لمتضامف مع ضحايا صبرا وشاتيبل. ويضـّ الوفد مجموعة مف 
اليساري اإليطالي  الشخصيات اإليطالية واألميركية، عبلوة عمى شخصيات أوروبية وآسيوية. وكاف المناضؿ

. وىذا الوفد ىو استمرار لتقميد دأبت عميو المجنة "كي ال ننسى صبرا وشاتيبل"ستيفانو كياريني أسس لجنة 
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منذ أكثر مف عشر سنوات، وىو المجيء إلى لبناف في أيموؿ مف كؿ سنة إلحياء ذكرى الشيداء الذيف 
 . أيموؿ  و سقطوا في 

، وسيضع إكميبًل "الدولي لمناىضة العدواف األميركي عمى سوريا -المنتدى العربي " وسيشارؾ الوفد اليـو في
مف الورد عمى النصب التذكاري لمشييد معروؼ سعد، وسيزور سجف الخياـ وبوابة فاطمة وبمدة ماروف 

 الراس وُينيي يومو األوؿ بتمبية دعوة إلى العشاء مف مؤسسة رفعت النمر.
 //السفير، بيروت، 

 
 اآلن حتىماليين مصاب   .. تسعةفيروس سي يفتك بأكباد المصريين 

ووسط إىماؿ بعض المسئوليف وغفمة   .. فيروس سي وباء صامت يفتؾ بأكباد المصرييف: محمد دسوقي
  . وغياب العبلج الفعاؿ تتسع دائرة المرضي وينضـ المئات لطوابير المصابيف يوميا كثير مف المواطنيف
%  مصري، كما أصيب مبلييف ى التوعية بأساليب مكافحة فيروس سي، طالت العدو وفي ظؿ ضعؼ 

 بالمرض وفقا لئلحصائيات الحكومية. األطفاؿمف 
سنة دوف ظيور  أما ما يزيد مف وطأة الكارثة أف المرض يسكف أحشاء فريستو لسنوات طويمة تصؿ الي

ف وتدىور الحالة الصحية بظيور انتفاخ في أعراض ممحوظة، وال يكشؼ عف نفسو إال بعد فوات األوا
 البطف وتميؼ بالكبد وتوـر بالقدميف.

لمقضاء  ىالخبراء يؤكدوف أف مكافحة المرض تقتصر عمي التوعية لعدـ وجود عبلج مؤثر و قصير المد
تقع داخؿ المنشآت الصحية سواء الخاصة أو العامة  اإلصابةعمي المرض، ويجزموف بأف غالبية حاالت 

ويطالبوف بزيادة ميزانية وزارة الصحة المخصصة لعبلج مرضي  وسائؿ الوقاية والتعقيـ المناسبة. إتباعـ لعد
ويحذروف مف استمرار  الكبد وتكثيؼ حمبلت التوعية لتنبيو المواطنيف لمخاطر فيروس سي وسبؿ الوقاية،

 ارتفاع معدالت انتشار المرض بيف المواطنيف.
أبحاثا ميدانية لمكشؼ عف أجرينا يؿ أوؿ وزارة الصحة لمشئوف الوقائية سابقا: يقوؿ الدكتور سعيد عوف، وك

% مف  تؤكد إصابة  الذي أجري عاـ األوؿبالمرض، فجاءت نتيجة البحث  اإلصابةنسبة 
 % باإلضافة إلي إصابةى وصمت النسبة إل  المصرييف بفيروس سي وفي بحث آخر أجري عاـ

 ىويجـز بأنو رغـ الجيود المضنية لتأسيس إدارة متخصصة لمكافحة العدو  فيروس سي.ب األطفاؿ% مف 
 ويؤكد أف بوزارة الصحة فإف المرض مازاؿ يتسمؿ وينتشر نتيجة التقيد بالروتيف الذي يعرقؿ جيود المكافحة.

رتفاع ا أفمميار جنيو، مشيرا إلي   بمغت  فاتورة عبلج جميع مرضي فيروس سي بمصر في عاـ
 عدد المرضي سيزيد األعباء عمي ميزانية وزارة الصحة.

 //األىرام، القاىرة، 

 جردة حساب: 01
 ىاني المصري
ال شيء يبرر عقد اتفاؽ سيئ جًدا لـ يحقؽ فيو الفمسطينيوف سوى اعتراؼ إسػرائيؿ بالمنظمػة كممثػؿ شػرعي 

موافقتيػػا عمػػى عػػودة القيػػادة الفمسػػطينّية وعػػدد لمشػػعب الفمسػػطيني مػػف دوف االعتػػراؼ بػػالحقوؽ الفمسػػطينّية، و 
سػمطة حكػـ »، وعمػى إقامػة 6412كبير مف كوادر وأعضاء منظمة التحرير إلى األراضي المحتمػة فػي العػاـ 

 .6412في األراضي المحتمة في العاـ « ذاتي محدود
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% مػف أرض فمسػطيف 23مػى في المقابؿ، قّدـ الفمسطينيوف تنازالٍت فادحًة كبرى: تبدأ بػاالعتراؼ بإسػرائيؿ ع
االنتدابّيػػػة؛ والتعيػػػد بوقػػػؼ المقاومػػػة لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ الوطنّيػػػة، ونبػػػذىا، والتعيػػػد بمحاربتيػػػا قبػػػؿ أف تحقػػػؽ 
أىػػدافيا؛ واعتمػػاد التفػػاوض الثنػػائي كأسػػموب وحيػػد لحػػؿ الصػػراع؛ وااللتػػزاـ بإقامػػة تنسػػيؽ أمنػػي حػػّوؿ السػػمطة 

التػي ربطػت االقتصػاد الفمسػطيني كميًّػا « اقّيػة بػاريس االقتصػادّيةاتف»عند االحػتبلؿ؛ وااللتػزاـ ب« وكيؿ»إلى 
 باالقتصاد اإلسرائيمي.

تخمػػت القيػػادة الفمسػػطينّية بتوقيعيػػا عمػػى اتفػػاؽ أوسػػمو عػػف جػػوىر القضػػّية الفمسػػطينّية بوصػػفيا قضػػّية تحػػرر 
ألدنػػى مػػف الحقػػوؽ وطنػػي، وعػػف االحتكػػاـ إلػػى القػػانوف الػػدولي وقػػرارات األمػػـ المتحػػدة، التػػي تضػػمف الحػػد ا

الفمسطينّية، مف خبلؿ القبوؿ بحؿ انتقػالي، والتفػاوض حػوؿ الحقػوؽ الفمسػطينّية مػف دوف التػزاـ إسػرائيؿ بػأي 
شيء، بحيث كػاف التفػاوض حوليػا ولػيس لتطبيقيػا بػيف طػرفيف غيػر متكػافئيف؛ مػا جعػؿ القضػّية الفمسػطينّية 

 السبلـ واالعتراؼ المتبادؿ والتعايش مع بعضيما.تبدو وكأنيا صراع بيف طرفيف متساوييف يسعياف لصنع 
إف ىذا التعامؿ شّوه القضّية الفمسطينّية وأظيرىا بأسوأ صورة، مف خبلؿ تقسيميا إلػى قضػايا، واالتفػاؽ عمػى 
حميػػا عمػػى مراحػػؿ انتقالّيػػة ونيائّيػػة، وتحييػػد العػػامميف العربػػي والػػدولي؛ مػػا أدى إلػػى الفصػػؿ مػػا بػػيف القضػػّية 

، بالرغـ مػف أنيػا فػي األسػاس 6412عب، فتحولت إلى قضّية إقامة دولة فمسطينّية عمى حدود واألرض والش
قامة كياف اسػتعماري بػداًل منػو، كمػا أدى ذلػؾ إلػى تقسػيـ الشػعب إلػى  الضػفة « شػعب»قضّية تشريد شعب وا 

طيني فمس« شعب»غزة، و« شعب»القدس، و« شعب»الضفة، و« شعب»الغربية وقطاع غزة، وفيما بعد إلى 
لى تقسيـ األرض، حتػى فػي الضػفة الغربّيػة نفسػيا، إلػى القػدس، وبقّيػة الضػفة « شعب»، و6483 الشتات، وا 

 إلى )أ(، و)ب(، و)ج(.
 

 المنظمة ومبررات التوقيع عمى االتفا 
كػػاف وضػػع منظمػػة التحريػػر سػػيًئا بعػػد احػػتبلؿ العػػراؽ لمكويػػت وتػػدفيعيا ثمػػف مػػا اعتبػػر انحيازىػػا إلػػى العػػراؽ، 

انييار التضامف العربي، وانييار االتحاد السوفيتي ومنظومتو االشػتراكّية، التػي كانػت حميفػة إسػتراتيجّية وبعد 
موثوقػة لمفمسػػطينييف، فكانػػت المنظمػػة بحاجػػة إلػى اتفػػاؽ بػػأي ثمػػف لمبقػػاء، فقػدمت التنػػازالت مػػف أجػػؿ بقائيػػا، 

ب الضغوط األميركّية والدولّية التػي كػاف ولكنيا لـ تدرؾ أف إسرائيؿ أيًضا كانت بحاجة إلى اتفاؽ حتى تتجن
يمكف أف تؤدي إلى فرض اتفاؽ غير مناسػب إلسػرائيؿ مقابػؿ مشػاركة العػرب فػي الحػرب ضػد العػراؽ، التػي 

 مف دوف مساىمتيـ كاف ال يمكف أف تحقؽ أىدافيا.
وف أف كػػاف مػػف المفيػػوـ أف تبػػدي المنظمػػة نظػػًرا لوضػػعيا الصػػعب بعػػض المرونػػة حتػػى تمػػر العاصػػفة مػػف د

تقتمعيػا، ولكػػف مػػف دوف أف تصػػؿ إلػػى عقػػد اتفػػاؽ مجحػػؼ بيػػذا القػػدر. اتفػػاؽ قّيػػد الفمسػػطينييف وال يػػزاؿ وأدى 
 إلى نتائج كارثّية.

أّدت التنازالت الفمسطينّية في اتفاؽ أوسمو ومبلحقو، التي فاقت التوقعات اإلسرائيمّية، إلى سير إسػرائيؿ نحػو 
، وسػقوط 6445مى اتفاؽ أوسمو بدًءا مف اغتياؿ رابيف في تشػريف الثػاني اليميف والتطرؼ بسرعة، فانقمبت ع

، ووضع بنياميف نتنيػاىو عمػى 6441حزب العمؿ الذي وّقع االتفاؽ، ونجاح اليميف بزعامة الميكود في العاـ 
ة عمػى ىػو النقطػة المركزّيػ« إسػقاط اتفػاؽ أوسػمو»رأس الحكومة اإلسرائمّية، الػذي كػاف يعمػف جيػاًرا نيػاًرا بػأف 

جػػػدوؿ أعمالػػػو، وىػػػذا مػػػا حصػػػؿ، حيػػػث تجػػػاوزت حكومتػػػو والحكومػػػات اإلسػػػرائيمّية البلحقػػػة ليػػػا االلتزامػػػات 
اإلسرائيمّية فػي اتفػاؽ أوسػمو مػف دوف إعػبلف إلغائػو رسػميًّا، وذلػؾ لضػماف اسػتمرار التػزاـ الجانػب الفمسػطيني 

 بااللتزامات الفمسطينّية فيو، وىذا ما حصؿ بكؿ أسؼ!
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ؿ القيادة الفمسطينّية بقاءىا واالعتراؼ بدورىا عمى االعتراؼ بالحقوؽ، ولو أصّرت عمى المطالبػة لو لـ تفض
بإزالة، أو عمى األقؿ، تجميد االستيطاف كشرط لتوقيع أي اتفاؽ مع إسرائيؿ، كمػا كػاف يطالػب الراحػؿ حيػدر 

قيػؽ اتفػاؽ أقػؿ سػوًءا، أو عبػد الشػافي، رئػيس الوفػد المفػاوض فػي مفاوضػات مدريػد واشػنطف؛ لكػاف يمكػف تح
 عدـ تحقيؽ أي اتفاؽ .. وىذا أفضؿ.

 
 مسمسل التنازالت

ما سبؽ يقودنا إلى اإلجابة عف السؤاؿ الثالث: أيف نحف اآلف بعد عشريف عاًما عمى اتفاؽ أوسمو، ىؿ نحف 
 في وضع أحسف أـ أسوأ، وىؿ كاف حالنا سيكوف أسوأ لو لـ نوقع عمى ىذا االتفاؽ المشؤوـ؟

 200ي اإلشارة لمداللة عمى أننا نعيش في كارثػة أسػوأ ممػا كنػا عميػو قبػؿ توقيػع أوسػمو إلػى أف أكثػر مػف تكف
ألؼ مستوطف يعيشوف اآلف في الضفة الغربّيػة، أي أنيػـ تضػاعفوا ثبلثػة أضػعاؼ منػذ مػا قبػؿ أوسػمو وحتػى 

حػػػدود، أو بػػػيف متطػػػرفيف اآلف. كمػػػا تيّمشػػػت القضػػػّية الفمسػػػطينّية مػػػف خػػػبلؿ ظيورىػػػا كقضػػػّية نػػػزاع عمػػػى ال
ومعتػػػػدليف، وتعّمػػػػؽ التيمػػػػيش عبػػػػر أخػػػػذ القيػػػػادة الفمسػػػػطينّية بعػػػػد اغتيػػػػاؿ ياسػػػػر عرفػػػػات نيػػػػَج إزالػػػػة الػػػػذرائع 
اإلسرائيمّية، مف خبلؿ الموافقة عمى تطبيؽ االلتزامات الفمسطينّية في خارطة الطريؽ الدولّية المقػّرة فػي العػاـ 

نص عمػى تبادلّيػة تطبيػؽ االلتزامػات اإلسػرائيمّية والفمسػطينّية، وىػذا مف جانب واحد، بالرغـ مف أنيا تػ 1003
أدخمنػػا فػػي متاىػػة، بػػدا فييػػا مػػف خػػبلؿ الممارسػػة السياسػػّية الفمسػػطينّية وكػػأف الفمسػػطينييف ىػػـ المبلمػػوف عمػػى 

داث ، لذلؾ تمت المطالبة والموافقة الفمسػطينّية عمػى تغييػر النظػاـ السياسػي باسػتح«السبلـ»و« أوسمو»فشؿ 
إلضػػعاؼ قيػػادة ياسػػر عرفػػات وتقمػػيص صػػبلحياتو، ألنػػو اعتُبِػػر عقبػػًة فػػي وجػػو « رئػػيس الحكومػػة»منصػػب 

)أي المقاومػة( لتحقيػؽ أىدافػو، ثػـ مضػت القيػادة الفمسػطينّية بعيػًدا « اإلرىػاب»وعػاد إلػى اسػتخداـ « السبلـ»
الفمسػطينييف لمحصػوؿ « جػدارة»ثبػت مف خبلؿ قبوليا بالدخوؿ في امتحاف ال سقؼ زمنيًّا لو، عمييا فيو أف ت

عبػر حػرب ال ىػوادة « اإلرىاب»عمى دولة مف خبلؿ الوفاء بالتزاماتيـ، خصوًصا التنسيؽ األمني، ومحاربة 
 كطريؽ إلقامة دولة فمسطينّية تحت االحتبلؿ.« وىـ بناء المؤسسات»فييا، و

 
 «البديل»المفاوضات و

قياـ دولة بالرغـ مػف كػؿ مػا قدمتػو، لّوحػت بعػد وقػوع االنقسػاـ فػي عندما يئست القيادة الفمسطينّية مف إمكاف 
بالوحػػدة الوطنّيػػة والمقاومػػة الشػػعبّية  1003وفشػػؿ المفاوضػػات الفمسػػطينّية اإلسػػرائيمّية فػػي العػػاـ  1002العػػاـ 

 والتوجو إلى األمـ المتحدة، ونّفذت بعض الخطوات في ىذا االتجاه، مثػؿ توقيػع اتفاقػات المصػالحة مػف دوف
تطبيقيػػا، واعتمػػػاد المقاومػػة الشػػػعبّية والمقاطعػػة، ولكػػػف بشػػكؿ رمػػػزي، والحصػػوؿ عمػػػى اعتػػراؼ دولػػػي بدولػػػة 

، ولكػػف مػػف دوف اسػػتكماؿ ىػػذا الطريػػؽ بتوقيػػع االتفاقػػات الدولّيػػة، واالنضػػماـ إلػػى «دولػػة مراقبػػة»فمسػػطيف ؾ
 قّية ميّمة.الوكاالت الدولّية التي تمنح الفمسطينييف مزايا سياسّية وقانونّية وأخبل

ال يمكػػف تفسػػير مػػا سػػبؽ إال فػػي سػػياؽ قيػػاـ القيػػادة الفمسػػطينّية بػػالتمويح بالوحػػدة والمقاومػػة الشػػعبّية والتوجػػو 
األممػػي كتكتيػػؾ ييػػدؼ إلػػى الضػػغط مػػف أجػػؿ اسػػتئناؼ المفاوضػػات الثنائّيػػة برعايػػة أميركّيػػة، ألنيػػا ال تػػؤمف 

 بوجود خيار آخر غير المفاوضات الثنائّية.
عمػػى ذلػػؾ؛ اسػػتئناؼ المفاوضػػات الثنائّيػػة مػػف دوف أسػػس وال مرجعّيػػة وال أوراؽ قػػوة، ومػػف دوف التػػزاـٍ  الػػدليؿ

حتى بالشروط التي رددتيا القيادة الفمسطينّية طواؿ سنوات، التي تضمنت ضرورة التػزاـ إسػرائيؿ سػمًفا بإقامػة 
لمفاوضات كغطاء الستمرار العدواف ، وتجميد االستيطاف حتى ال ُتستخدـ ا6412دولة فمسطينّية عمى حدود 
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عمػػى أربػػع مراحػػؿ « أوسػػمو»واالسػػتيطاف. وجػػاء االتفػػاؽ عمػػى إطػػبلؽ سػػراح األسػػرى المعتقمػػيف منػػذ مػػا قبػػؿ 
 مقابؿ ثمف باىظ، يشمؿ تجميد التوجو إلى األمـ المتحدة، وال ينتيي بالمشاركة في المفاوضات ببل مرجعّية.

ج سػػػيئة جػػػًدا لممفاوضػػػات مػػػف دوف االسػػػتفادة مػػػف العبػػػر والػػػدروس إف اسػػػتئناؼ المفاوضػػػات ىػػػو إعػػػادة إنتػػػا
السػػابقة، ومػػف دوف إدراؾ أف اعتمػػاد الخيػػار الواحػػد يعنػػي اإلفػػبلس التػػاـ، وأف مػػف ال يممػػؾ خيػػارات أخػػرى، 
ويستعد لبنائيا إف لـ تكف موجودة ولدفع ثمنيا؛ سيكوف عميػو قبػوؿ مػا يعػرض عميػو، أو بقػاء الوضػع الػراىف 

 حتبلؿ إلى أجؿ غير مسمى.المفضؿ لبل
يمكف ويجب اختيار خيار آخر مختمؼ كميًّا عف الخيارات التي جّربت سابًقا، يقوـ أساًسا عمػى التركيػز عمػى 

فػػي  -جمػػع أوراؽ القػػوة والضػػغط الفمسػػطينّية والعربّيػػة والدولّيػػة، ويسػػتيدؼ تغييػػر مػػوازيف القػػوى، كمػػا يمكػػف 
في وقت واحد مثمما جاء فػي وثيقػة األسػرى، مثػؿ الجمػع مػا بػيف  الجمع بيف عدة خيارات -أضعؼ اإليماف 

اسػػػػػتئناؼ المفاوضػػػػػات والوحػػػػػدة والمقاومػػػػػة واسػػػػػتكماؿ التوجػػػػػو األممػػػػػي )بػػػػػداًل مػػػػػف التعيػػػػػد بتجميػػػػػده طػػػػػواؿ 
المفاوضات(، مثمما تفعؿ إسرائيؿ، حيث إنيا تجمع مػا بػيف المفاوضػات واسػتمرار العػدواف واالسػتيطاف الػذي 

ناؼ المفاوضات بمعدالت غير مسبوقة مػف دوف أف يفعػؿ المفػاوض الفمسػطيني شػيًئا سػوى تصاعد بعد استئ
 رسائؿ االحتجاج، ومف دوف أف يجرؤ حتى عمى تعميؽ جمسة واحدة مف جمسات المفاوضات.

إف السقؼ المطروح أماـ المفاوضات يعني إمػا أنيػا سػتبقى مفاوضػات مػف أجػؿ المفاوضػات مػف دوف اتفػاؽ 
مػػا انييارىػػا، ولكػػف مػػف دوف أف يعنػػي ذلػػؾ ال انتقػػالي وال  نيػػائي، وىػػذا أحػػد الخيػػارات المفضػػمة إلسػػرائيؿ؛ وا 

أخػػرى، « فتػػرة انتظػػار»بالضػػرورة اعتمػػاد القيػػادة الفمسػػطينّية خيػػارات أخػػرى، بػػؿ قػػد يعنػػي وقػػؼ المفاوضػػات 
لمفاوضػات مػرة أخػرى، أحياًنا، إلػى أف تتػوفر شػروط اسػتئناؼ ا« عمنّية»دائًما، و« سرّية»تتخمميا مفاوضات 

وىذا أحد الخيارات المفضمة إلسرائيؿ، أو ستصؿ إلى اتفاؽ انتقالي جديد مغطى بإعبلف مبادئ جديػد، وىػذا 
 أيًضا مف ضمف الخيارات المفضمة إلسرائيؿ.

اإلسرائيمّية المجمع عمييا مف األحزاب الصييونّية الرئيسّية فػي الحكػـ « البلءات»إف أي اتفاؽ جديد في ظؿ 
المعارضة؛ ال يمكف أف يكوف سوى اتفاؽ نيائي لتصفية القضّية الفمسطينّية حتى لو كاف انتقاليًّا، ولو تمت و 

 حوؿ أسس ومرجعّية الحؿ النيائي.« إعبلف مبادئ»تغطيتو ب
 

 خيارات إسرائيل المفّضمة
أي اتفاؽ نيائي مف دوف  إسرائيؿ بصورة عامة، والحكومة اإلسرائيمّية الحالّية بصورة خاصة، لف تقببل بتوقيع

، 6412، ولف تنسحبا إلػى حػدود الرابػع مػف حزيػراف «دولة لمشعب الييودي»االعتراؼ الفمسطيني بإسرائيؿ ؾ
وأقصى ما يمكف أف تقوما بو ىو االنسحاب مف بعض األحياء العربّيػة فػي القػدس الشػرقّية، وستصػراف عمػى 

غة تضمف بقاء سػيطرة اسػرائيؿ عمييػا لفتػرة طويمػة قابمػة االحتفاظ باحتبلؿ األغوار مباشرة، أو مف خبلؿ صي
لمتجديػد وال تنتيػػي إال بموافقػة الطػػرفيف؛ األمػر الػػذي يضػمف اسػػتمرار السػيطرة اإلسػػرائيمّية عمييػا حتػػى إشػػعار 
آخر. أمػا قضػّية البلجئػيف، فإسػرائيؿ ُمصػّرة عمػى تصػفيتيا. وعػودة أي الجػئ مرفوضػة، والعػودة التػي يجػري 

 إلى أراضي الدولة الفمسطينّية.« عودة محدودة»ىي  الحديث عنيا
وحػػػدود جػػػدار « الكتػػػؿ االسػػػتيطانّية الكبػػػرى»بالنسػػػبة لممسػػػتوطنات، تصػػػر إسػػػرائيؿ عمػػػى ضػػػميا، خصوًصػػػا 

الفصؿ العنصري، إلى جانب فرض ترتيبات أمنّية تضمف بقاء أحواض المياه والمناطؽ اإلستراتيجّية والدينّية 
 اإلسرائيمّية. واألثرّية تحت السيطرة
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إف ىذه المعطيات والحقائؽ تشػير بشػكؿ سػاحؽ إلػى عػدـ وجػود إمكانّيػة إلقامػة دولػة فمسػطينّية مػف دوف قػوة 
قادرة عمى إجبار إسرائيؿ عمى ذلؾ، وأف أقصى ما ىو مطروح إسرائيميًّا وأميركيًّا إعادة إنتاج الحػؿ االنتقػالي 

 دف ومصر، وغيرىما.بممسات جديدة وبإدخاؿ أطراؼ جديدة، مثؿ األر 
إف استمرار الرىاف عمى المفاوضػات الثنائّيػة وعمػى الرعايػة األميركّيػة االنفرادّيػة ليػا، بعػد عقػديف عمػى توقيػع 
نما جريمة كبرى، وكمما كاف التراجع عنو أسرع كػاف أفضػؿ مػف أجػؿ شػؽ  اتفاؽ أوسمو، لـ يعد مجرد خطأ وا 

اتػػو السياسػػّية واألمنّيػة واالقتصػػادّية، وعمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ أوسػػموط والتزام»طريػؽ جديػػدة قػػادرة عمػػى تجػاوز 
 الوطنّية الفمسطينّية.

 20/9/1023، السفير، بيروت
 

 ..الحاضر الغائب في أزمة سوريا"إسرائيل" 03
 د. عدناف أبو عامر
 تخرج ىذه السطور إلى حيز النشر، ومعالـ الصفقة األمريكية الروسية حوؿ السبلح الكيماوي السوري تتضح
أكثر فأكثر، فيما تبدو )إسرائيؿ( في قمب ىذه الصفقة الوشيكة، بالنظر لتبعاتيا الميدانية ونتائجو العممياتيػة، 
بعد أف كاف السؤاؿ األكثر تكرارًا في )تؿ أبيػب( حتػى قبػؿ أيػاـ قميمػة: ىػؿ سػترد سػوريا عمػى الضػربة بتوجيػو 

ديػداتيا الخطابيػة فحسػب دوف حػراؾ ميػداني؟ وىػػؿ قػذائفيا المدفعيػة نحػو )إسػرائيؿ(، أـ تكتفػي برفػع سػػقؼ تي
ستقوـ بذلؾ باألصالة، أـ بالنيابة عبر حمفائيا فػي المنطقػة؟ ولػو حصػؿ ذلػؾ، كيػؼ سػيكوف الػرد اإلسػرائيمي 

 عمى الفعؿ السوري المستبعد؟
الشػػػػػؾ أف السػػػػػاحة السياسػػػػػية اإلسػػػػػرائيمية تعػػػػػيش حالػػػػػة مػػػػػف تقػػػػػديرات الموقػػػػػؼ التػػػػػي تزودىػػػػػا بيػػػػػا األجيػػػػػزة 

ستخبارية، وصدرت العديد مف التصػريحات التػي أكػدت أف )إسػرائيؿ( سػتعرؼ كيػؼ تػدافع عػف نفسػيا فػي اال
صػػبعنا عمػػى الزنػػاد"، متخػػذة كافػػة  وجػػو مػػف يحػػاولوف مياجمتيػػا، ولسػػاف حاليػػا يقػػوؿ: "عيننػػا عمػػى سػػوريا، وا 

 ة.االستعدادات لمواجية السيناريوىات المحتممة بالتزامف مع توجيو الضربة األمريكي
ولمػػا كانػػت التقػػديرات اإلسػػرائيمية تتجػػو بصػػورة حثيثػػة إلػػى أف عمميػػة بريػػة أمريكيػػة فػػي سػػوريا غيػػر مػػأخوذة 
بالحسباف، فقد بقي اليجػـو الجػوي، بطػائرات وبصػواريئ بحريػة، ويمكػف أف تكػوف أىػداؼ اليجػـو اسػتراتيجية 

صػػػمة بمنظومػػػة السػػػبلح كجعػػػؿ سػػػماء سػػػوريا منطقػػػة حظػػػر طيػػػراف، أو تكتيكيػػػة كضػػػرب أىػػػداؼ محػػػدودة مت
 أرض، أو كؿ ىدؼ رمزي آخر لردع األسد عف استعمالو مرة أخرى.-الكيماوي، وبصواريئ أرض

وقد رأت )إسرائيؿ( أف فرض حظر جوي عمى سوريا يوجب االحتكػاؾ الطويػؿ مػع منظومػات الػدفاع الجػوي، 
يػػػة قصػػيرة األمػػد سػػػُتمّكف ممػػا يرفػػع مسػػتوى التػػػوتر، فيمػػا اليجػػـو المحػػدود عمػػػى بعػػض األىػػداؼ لمػػردع عمم

األمريكييف مف إظيار الِفعؿ دوف تورط، ويرجح كفة المسػمحيف مقابػؿ العمميػة التكتيكيػة التػي لػف ُتغيػر تػوازف 
 القوى.

ولذلؾ فإف ما رجحو اإلسرائيميوف قبؿ اإلعبلف عف بوادر الصفقة الجديدة أف اليجػـو عمػى القػدرات التكتيكيػة 
ذا كػػاف االفتػػراض اإلسػػرائيمي أف قػػد يتجػػاوز الحػػدود االسػػتراتيج ية التػػي صػػدت تػػدخبًل عسػػكريًا فػػي سػػوريا، وا 

تكتفي روسيا بتنديد شديد، وال ُترسؿ قوات لحماية النظاـ، وال تُقرب سفنًا حربية مف ميناء طرطػوس، فسػيبقى 
 سؤاؿ "اليـو التالي": مف سيتمتع بثمرات اليجوـ؟ ومف سيتولى الحكـ إذا سقط األسد؟

ع "أوبامػػا" أف ُيػػنعـ سياسػػيًا عمػػى نفسػػو بػػأف ييػػاجـ عػػدة أىػػداؼ فػػي سػػوريا، وُيظيػػر تمسػػكو بػػالخط ىنػػا يسػػتطي
األحمر الذي خطو قبؿ سنة، وىو تقدير ميـ لرئيس شعبيتو تتدىور، لكف حينما ُيجيدوف قػوة كبػرى لتضػرب 
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العظمػى، مػا يعنػي أف دولة أخرى، أو ُتسقط نظامػًا، فمػف المناسػب أف يكػوف السػبب والنتيجػة يبلئمػاف القػوى 
ألػؼ آخػريف،  600إنساف، وُقتؿ بالسبلح التقميدي أكثر مف  6100استعماؿ السبلح الكيميائي قتؿ أكثر مف 
 وىذا سبب جيد بقدر كاٍؼ إلسقاط النظاـ.

كما أخذ اإلسرائيميوف بالحسباف أف يستغؿ األسد أّي ىجػوـ عميػو ليوسػع المعركػة معيػـ ليظيػر كبطػؿ سػوري 
خرجت بعض األصوات المحذرة مما أسػمتو "شػراء المواقػؼ المغػرورة" التػي يطمقيػا قػادة األجيػزة  عربي، وىنا

األمنيػػػة اإلسػػػرائيمية، وتيػػػدد بأّنػػػو إذا تجػػػرأت سػػػوريا عمػػػى اسػػػتيداؼ )إسػػػرائيؿ( فسػػػتعيدىا لمعصػػػور الوسػػػطى، 
 ئيمييف.مطالبة بالتعاطي بشؾ مع ىذه التيديدات، ألنو في الطريؽ لذلؾ، سيصاب آالؼ اإلسرا

وىػػو مػػا دفػػع ألف توجػػد "المسػػألة السػػورية" فػػي قمػػب النقاشػػات االسػػتراتيجية بػػيف )إسػػرائيؿ( وحمفائيػػا فػػي الفتػػرة 
األخيرة، ألّنو في حاؿ شعر األسد بأف نظامو يتعرض لخطر ممموس، فإف كؿ السيناريوىات ينبغي أف تؤخذ 

ف تكػوف فػي مرحمتيػا األولػى، مقمصػة ومركػزة، في الحسباف عقب تنفيذ الضػربة، التػي يفتػرض اإلسػرائيميوف أ
سػػواء لبلمتنػػاع عػػف التػػورط العسػػكري، أو الخشػػية مػػف أف يػػدفع شػػف ىجػػـو واسػػع األسػػد السػػتخداـ الكيميػػائي 

 ضد معارضيو، عمى قاعدة أنو لـ يعد ىناؾ ما يخسره.
شػػػّف سػػػوريا ىجومػػػًا ورغػػػـ أف ىنػػػاؾ قطاعػػػًا واسػػػعًا مػػػف دوائػػػر صػػػنع القػػػرار اإلسػػػرائيمي تسػػػتبعد احتمػػػاؿ أف ت

صػػاروخيًا ضػػد )إسػػرائيؿ( فػػي حػػاؿ نفػػذت الواليػػات المتحػػدة تيديػػداتيا بمياجمتيػػا، لكنيػػا فػػي جميػػع األحػػواؿ 
عمييا أف تكوف مستعدة مف الناحيتيف اليجومية والدفاعية، ألّنو في حػاؿ شػف ىجػوـ أميركػي فسػيتـ إخطارىػا 

 مسبقًا.
رية ؿ"سيكولوجية شخصية األسد"، فطالما كاف بإمكانو البقػاء بعػد البلفت في )إسرائيؿ(، تمؾ القراءة االستخبا

أي ىجػػـو أميركػػي، فمػػف ييػػاجـ )إسػػرائيؿ(، ولػػف يػػدخميا كقػػوة ضػػده، لكنػػو فػػي المحظػػة التػػي يشػػعر فييػػا أف 
مصػػيره ُحسػػـ، فقػػد يػػرى بعمػػؿ ضػػدىا أمػػرًا جػػذابًا، ومػػا يقمقػػو بيػػذه المرحمػػة كيػػؼ يخمػػص نفسػػو وعائمتػػو مػػف 

نتظره، ولذلؾ فمف يرد عمى )إسرائيؿ( لو ىاجمتو الواليات المتحدة، لعممو أف عنده الكثير مما المصير الذي ي
 يخسره إذا قاـ بذلؾ.

أخيرًا..فإف مخاوؼ )إسرائيؿ( مف رد فعػؿ عسػكري سػوري تجاىيػا انتقامػًا مػف أمريكػا، سػيكوف بمثابػة انتحػار 
 ر!مف قبؿ األسد، وىناؾ شكوؾ كبيرة حوؿ تفضيمو ليذا الخيا

 25/9/1023، فمسطين أون الين
 

 عمى عنصر الوقت صارت إدمانًا بفضل نجاحاتيا "إسرائيل" مراىنات 01
 حممي موسى

« عصػر الشػعوب»حتى احتدـ النقاش العاـ في إسرائيؿ حوؿ ما ينبغي فعمػو فػي « الربيع العربي»ما أف بدأ 
ية القضػية الفمسػطينية مػع السػمطة البعض أشار إلى وجوب اإلسراع فػي تسػو «. عصر الزعماء»وبعد انتياء 

فػػي راـ اهلل بسػػبب أف الظػػروؼ سػػوؼ تتغيػػر والميػػؿ يظيػػر أف قػػوى إسػػبلمية ستصػػؿ إلػػى الحكػػـ فػػي الػػدوؿ 
في مثػؿ ىػذه الظػروؼ سػيفتح شػيية العػرب « تنازؿ»العربية عبر صندوؽ االقتراع. بعض آخر قاؿ بأف كؿ 

بػداء مزيػد مػف التصػمب. وكػاف ىنػاؾ مػف أخػذ بػرأي بػيف لممطالبة بمزيد مف التنازالت مما يستدعي بػالعكس إ
االثنيف مطالبا باالنتظار والتريث إلى أف تتضح الصورة وربما عمى قاعدة أف العرب سػيمنحوننا الفرصػة مػرة 

 ومرات.
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بػػؿ سػػبؽ ذلػػؾ بكثيػػر، « الربيػػع العربػػي»والواقػػع أف ىػػذا النقػػاش العػػاـ لػػـ يبػػدأ فػػي الدولػػة العبريػػة مػػع انطبلقػػة 
. وطػواؿ الوقػت كػاف يظيػر بػيف السػطور سػجاؿ حػوؿ مػا إذا 6483حتى قبؿ إعبلف ىذه الدولػة العػاـ  وربما

كاف الػزمف يعمػؿ لصػالح إسػرائيؿ أـ ضػدىا. ومػف الجػائز أف محاججػات دافيػد بػف غوريػوف ضػد مػف رفضػوا 
بمشػػروع  كانػػت أبػػرز أدبيػػات السػػجاؿ حػػوؿ الوقػػت حينمػػا قبػػؿ 6482قػػرار التقسػػيـ مػػف الصػػياينة فػػي العػػاـ 

وكانت تعني أنو سيأتي وقت ونسيطر عمى النقب أو عمى الشؽ «. النقب لف ييرب منا»التقسيـ عمى قاعدة 
 العربي مف التقسيـ إذا أحسنا تكريس الوجود الييودي في المنطقة المخصصة لو.

يػر فرصػة فرصة جديدة الحتداـ النقاش بػيف مػف رأوا فػي االنتصػار العسػكري الكب 6412وشكمت حرب العاـ 
وصوال حتى الحتبلؿ شرقي األردف، وبيف مػف « أرض إسرائيؿ الكبرى»لبناء االمبراطورية الييودية عمى كؿ 

وبػػػدييي أف األمثمػػػة حػػوؿ ذلػػػؾ تطػػػوؿ «. فمسػػػطيف االنتدابيػػة»أرادوا اسػػتغبلؿ االحػػػتبلؿ لترسػػػيئ الدولػػة عمػػػى 
ولكف كاف عامؿ الوقػت والمراىنػة عميػو وتتشعب وتمس تقريبا جوانب تفصيمية سياسية وعسكرية واقتصادية. 

كبيػػػر وواضػػػح فػػػي الكثيػػػر مػػػف مشػػػاريع إسػػػرائيؿ االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية والسياسػػػية. وحتػػػى اآلف فػػػإف ىػػػذه 
المراىنػػة كانػػت مربحػػة بػػالعمـو لسػػببيف: استشػػراؼ القيػػادة اإلسػػرائيمية وجيػػة األحػػداث وركػػوب موجتيػػا وعجػػز 

يي أف النتيجػة كانػت تقػدـ إسػرائيؿ فػي مشػاريع بنػاء القػوة وبينيػا بنػاء القيادات العربية عػف االستشػراؼ. وبػدي
المجتمع واالقتصاد والجيش، فيما كاف الجانب العربي يتعثر ليس فقط في تحقيؽ التنسيؽ أو الوحػدة القوميػة 

نما حتى في بناء عوامؿ القوة القطرية.  وا 
د الخمسة األخيرة توازي بإنجازاتيػا التػاريئ البشػري وفيما كاف العالـ يمر بثورات تكنولوجية ىائمة جعمت العقو 

المعػػروؼ بأسػػره، كانػػت القيػػادات العربيػػة تتبػػاىى بمقارنػػة حركػػة تقػػدـ مجتمعاتيػػا بتخمفيػػا السػػابؽ فيمػػا كانػػت 
القيادة اإلسرائيمية تقفز بمجتمعيا نحو مستويات معاصرة. وفيما كانػت تتشػكؿ فػي العػالـ العػوالـ الثبلثػة التػي 

يوة وتتسع فيما بينيا كانت األوطاف العربية تتراجػع فػي مكانتيػا ضػمف العػالـ الثالػث صػارت إسػرائيؿ تزداد ال
تتقػػػدـ نحػػػو العػػػالـ األوؿ. وبػػػدييي أف ىػػػذا كػػػاف يسػػػيـ فػػػي إظيػػػار وتوسػػػيع الفجػػػوة التقنيػػػة واالقتصػػػادية بػػػيف 

 إسرائيؿ والدوؿ العربية.
ليسار في إسرائيؿ فإف المزاج اإلسػرائيمي العػاـ واقترابػو ومف الميـ مبلحظة أنو وبمعزؿ عما يسمى باليميف وا

مػف التسػوية كػاف مرتبطػػًا عمػى وجػو العمػوـ بمقػػدار شػعوره بػالخطر وشػكوكو بقدرتػػو. لػذلؾ كػاف مػف الصػػعب 
وكػػاف أسػػيؿ إبػػراـ اتفاقيػػات الفصػػؿ ومعاىػػدة كامػػب ديفيػػد بعػػد  6412جػػدا تحقيػػؽ تسػػوية بعػػد انتصػػار عػػاـ 

اؿ تتردد أصداؤه حتى اآلف. وعمى الصعيد الفمسطيني لـ يكف صدفة لجػوء إسػرائيؿ الذي ال تز  6423إخفاؽ 
إلػػى محػػاوالت التسػػوية مػػع منظمػػة التحريػػر بعػػد االنتفاضػػة األولػػى حينمػػا ظيػػر العجػػز اإلسػػرائيمي عػػف إدارة 

 حياة الفمسطينييف تحت االحتبلؿ في الضفة والقطاع.
كػاف لصػالح إسػرائيؿ صػارت تتبلشػى ألوقػات كثيػرة بقػدر مػا عموما يبدو أف السػجاالت حػوؿ الوقػت ومػا إذا 

تغيػػب المخػػاطر أو تظيػػر اإلنجػػازات. ومػػف الجمػػي أنػػو فػػي ظػػؿ األزمػػة العامػػة التػػي تعيشػػيا المنطقػػة العربيػػة 
تزداد القناعة في إسرائيؿ بأف ال خطر وجوديًا يتيدد الدولة العبرية بسبب ضعؼ أعدائيا مػف ناحيػة وتعػاظـ 

ة ثانية. وىذا ىو أساس ومحور المقالػة المنشػورة ىنػا لمػدير مركػز بيغػيف السػادات فػي جامعػة قوتيا مف ناحي
 بار إيبلف إفرايـ عنبر والتي تعبر في جوىرىا عف اإلحساس المتزايد بالثقة في نفوس اإلسرائيمييف.
ر التػػاريئ وتنطمػػؽ المقالػػة مػػف واقػػع اإلدراؾ بػػأف وجػػود الػػدوؿ الصػػغيرة فػػي أساسػػو ىػػو وجػػود ىػػش عمػػى مػػدا

مقارنػػة بالػػدوؿ الكبيػػرة. وأنػػو ال ريػػب فػػي حقيقػػة أف إسػػرائيؿ دولػػة صػػغيرة ومحاطػػة أيضػػا بأعػػداء كثػػر يجعػػؿ 
وجودىػػا طػػػواؿ الوقػػػت أمػػػرًا محفوفػػػًا بالمخػػػاطر خصوصػػػا فػػػي ظػػػؿ اسػػػتمرار العػػػداء. وتشػػػدد المقالػػػة عمػػػى أف 
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حيا. وبدييي أف ىذا القوؿ ينطمؽ مف إسرائيؿ باتت قصة نجاح فاؽ التقديرات، ولذلؾ فإف الزمف يعمؿ لصال
 فكرة أف بوسع إسرائيؿ التغمب عمى كؿ المخاطر الكامنة والمعروفة والتي تسمى بالمخاطر الوجودية.

وفػػي نظػػره فػػإف فحػػص المتغيػػرات اليامػػة فػػي قػػدرة أي دولػػة عمػػى الصػػمود فػػي نػػزاع متواصػػؿ يمػػنح إسػػرائيؿ 
ف القوة العسكري بيف إسػرائيؿ وجيرانيػا يميػؿ بشػكؿ متزايػد لصػالح نتيجة إيجابية تقود إلى التفاؤؿ. إذ أف ميزا

الدولػػة العبريػػة كمػػا أف مراكمػػة عوامػػؿ القػػوة الداخميػػة مػػف تػػراص اجتمػػاعي وازدىػػار اقتصػػادي ونظػػاـ سياسػػي 
ومكانة دولية كؿ ذلؾ يعزز لديو ىذا التقدير. ويخمص إلى أف إسرائيؿ، بعد خمسة وستيف عاما مف وجودىا 

 يمكنيا أف تثؽ بقدرتيا عمى التغمب عمى المخاطر التي تواجييا.كدولة، 
عموما يصعب قراءة المقالة مف دوف األخذ بالحسباف واقع السػجاؿ الػدائر حاليػا حػوؿ مػدى اسػتعداد إسػرائيؿ 

 ألف تواجو منفردة األخطار المباشرة سواء في سوريا أو إيراف مف دوف انتظار العوف مف أميركا.
 20/9/1023، السفير، بيروت
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 أساؼ جبور
حممػة تصػفية اإلرىػػاب، التػي شػرع بيػػا الجػيش المصػري فػػي سػيناء، ال تقتػرب مػػف نيايتيػا، حيػث إف نشػػطاء 
الجياد ال يعتزموف االستسبلـ بيذه السرعة. سيارتاف مفخختاف تفجرتا ليمة الخميس الماضي في رفح وأسفرنا 

دنيا مصػػريًا وعشػػرات الجرحػػى، ووقػػع انفجػػار آخػػر جػػراء عبػػوة ناسػػفة زرعيػػا نشػػطاء جنػػديا ومػػ 66عػػف مػػوت 
الجياد. وقد استيدفت التفجيرات مبنى المخػابرات المصػرية فػي المكػاف. وبػالتوازي، يحػاوؿ قػادة "حمػاس" فػي 

كػـ قطاع غزة التقرب مف الحكـ الجديد في مصر، الذي يعمؿ في الفتػرة األخيػرة عمػى إضػعاؼ بػؿ وتغييػر ح
 الحركة اإلسبلمية في القطاع.

في بياف نشػره الجػيش المصػري جػاء أف جنػوده نجحػوا فػي اعتقػاؿ ثبلثػة مشػتبييف بالمسػؤولة عػف العمميػات، 
وأشػػػار الػػػى جيػػػات مػػػف قطػػػاع غػػػزة بصػػػفتيا مسػػػؤولة عػػػف تنفيػػػذ األعمػػػاؿ اإلرىابيػػػة. منظمػػػة "أنصػػػار بيػػػت 

يناء، تبنػػوا العمميػػات. وروت محافػػؿ محميػػة فػػي المقػػدس"، التػػي يعمػػؿ أعضػػاؤىا فػػي القطػػاع وفػػي شػػماؿ سػػ
شمالي سيناء لوكالة "معا" الفمسطينية عػف حالػة تأىػب متزايػدة فػي شػماؿ سػيناء وعػف حركػة اسػتثنائية لقػوات 

 61الجػػػيش االسػػػرائيمي قػػػرب الحػػػدود المصػػػرية. أمػػػا الجػػػيش المصػػػري مػػػف جيتػػػو فبمػػػغ عػػػف أف طػػػائرات اؼ 
 بة مف الحدود، بيف قطاع غزة وسيناء.اسرائيمية حامت في المكاف عمى مقر 

وبسبب العمميات والوضع األمني الحسػاس أغمػؽ الجػيش المصػري معبػر رفػح أمػاـ الحركػة. وبػالتوازي بمغػت 
محافؿ في مصر عف محاوالت مف منظمة "حماس" في القطاع جس نبض النظػاـ المصػري لتسػييؿ الحركػة 

، اسػػماعيؿ رضػػواف، الخطبػػاء فػػي المسػػاجد باالمتنػػاع فػػي المعػػابر. وأمػػر وزيػػر األوقػػاؼ فػػي حكومػػة "حمػػاس"
عف انتقاد النظاـ الجديد في مصر في خطبيـ، وذلؾ لتخفيؼ التػوتر بػيف غػزة والقػاىرة. بػؿ إف الػوزير طمػب 

 مف الخطباء التركيز عمى المواضيع الوطنية الفمسطينية كالكفاح في سبيؿ تحرير فمسطيف.
و، بعشرات األئمة وطمب منيـ التوقؼ عػف اليجػـو الشخصػي عمػى ليذا الغرض التقى رضواف، عمى حد قول

عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، الذي شػف حربػا ضػد أنفػاؽ التيريػب وضػد "اإلرىػاب" فػي سػيناء. 
وأمرت أجيػزة أمػف "حمػاس" فػي غػزة رجػاؿ الحركػة بوقػؼ مظػاىرات التأييػد لحركػة اإلخػواف المسػمميف، والتػي 

ة األصػػػابع األربػػػع التػػػي تعبػػػر عػػػف التضػػػامف مػػػع األحػػػداث التػػػي وقعػػػت فػػػي سػػػاحة رابعػػػة تتميػػػز برفػػػع يافطػػػ
مذبحػة ضػد معارضػي النظػاـ المصػري. وفػي مقابمػة  -كما يزعـ "اإلخواف المسمموف -العدوية، حيث ارتكبت
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مع التمفاز المصري وصؼ موسى أبو مرزوؽ، مسؤوؿ "حماس" الكبيػر، مظػاىرات التأييػد فػي قطػاع غػزة ؿ 
خػػواف المسػػمميف" والػػرئيس المعػػزوؿ محمػػد مرسػػي "بالخطػػأ"، وأثنػػى عمػػى عمػػؿ الجػػيش المصػػري فػػي منػػع "اإل

 اإلرىاب.
لقد أدت أعماؿ اإلرىاب المتكررة في شبو جزيرة سيناء الى قرار مصري بإقامة حزاـ امني عمى طوؿ الحدود 

 1005جػيش االسػرائيمي فػي العػاـ بيف قطاع غزة وسيناء. وعمػى نحػو يشػبو "محػور فيبلدلفيػا"، الػذي ىجػره ال
نيػاء  في اطار خطػة فػؾ االرتبػاط، يػأتي الحػزاـ األمنػي المصػري بيػدؼ تػدمير األنفػاؽ بػيف الطػرفيف تمامػًا وا 
صػػناعة التيريػػب مػػف القطػػاع الػػى سػػيناء وبػػالعكس. وأفػػادت مصػػادر محميػػة عػػف وجػػود نشػػاط لكشػػؼ أراض 

لنػاطؽ بمسػاف "حمػاس" فػي غػزة، سػامي ابػو زىػري، نشػاط وتفجير منازؿ تخرج منيا أنفاؽ التيريػب. وتنػاوؿ ا
الجيش المصري ليدـ األنفاؽ وقاؿ إف "أعماؿ التيريب توقفػت تمامػا تقريبػا بفضػؿ األعمػاؿ المباركػة لمجػيش 

 المصري".
وتغطي محاوالت إرضاء النظاـ في القاىرة الواقع الصعب الػذي تقػؼ أمامػو المنظمػة الفمسػطينية اإلسػبلمية. 

ىدـ األنفاؽ بشدة باالقتصاد الغزي، وكذا باألرباح التي كاف يحققيػا رجػاؿ "حمػاس" جػراء األعمػاؿ فقد أضر 
تحػػت األرض. ومػػف الجيػػة األخػػرى، يحػػاوؿ الجػػيش المصػػري أف يخمػػؽ لنفسػػو صػػورة "منقػػذ" لؤلمػػة المصػػرية 

 اس" ورجاليا.مف براثف "اإلخواف المسمميف" وحركة حماس، وشرح في حممة نزع شرعية استثنائية ضد "حم
وىكذا مثبًل، اتيمت النيابة العامة المصػرية منظمػة "حمػاس" بأنيػا ىػي التػي بعثػت بالنشػطاء لتحريػر الػرئيس 
مرسي وكبار رجاالت حركة اإلخواف المسمميف مف السػجوف المصػرية، كمػا بعثػت بقػوات لمسػاعدة "اإلخػواف" 

وقتػؿ رجػاؿ قػوات األمػف بتصػعيد اإلرىػاب  في االضطرابات في أرجاء مصر لضرب الجنود والنظاـ الجديػد،
الجاري في شبو الجزيرة. واتيـ الجيش المصري المنظمػة الغزيػة بانيػا ىػي التػي بعثػت بنشػطاء اإلرىػاب الػى 

 شبو جزيرة سيناء لتدريب نشطاء الجياد الذيف يقاتموف ضد الجيش المصري.
ة "حمػػاس" الداخميػة، حيػػث إف الحركػػات الػى المػػس أيضػا بسػػيطر  -كمػػا يتبػػيف -وقػد أدت التشػػييرات المصػرية

 1002ألوؿ مرة منذ سيطرة "حماس" عمى غػزة فػي العػاـ  –السمفية، بما فييا "أنصار بيت المقدس"، تتحدى 
حكـ "حماس". كما أف حركة التمرد التي قادت الثورة في مصػر وطالبػت بإلغػاء اتفػاؽ السػبلـ مػع اسػرائيؿ  -

تحػت فرعػًا ليػا فػي غػزة. وجػاء فػي إحػدى التغريػدات عمػى الفيسػبوؾ انضمت الى "اليجمة" عمى "حماس"، وف
 لفرع تمرد في غزة أف "حماس واإلخواف المسمميف عمبلء إلسرائيؿ".

وكتب نشيط آخر في الحركة تحػت وثيقػة رسػمية عػف "حمػاس" رفعػت فػي الموقػع انػو "فػي الوقػت الػذي يثػور 
 ع إسرائيؿ".فيو العالـ العربي، ىناؾ مف يحرص عمى حدود ىادئة م

وفػػي الوثيقػػة التػػي يوقػػع عمييػػا كبػػار رجػػاالت "حمػػاس"، يوجػػد أمػػر لكػػؿ الفصػػائؿ الفمسػػطينية بوقػػؼ إطػػبلؽ 
الصواريئ عمى اسرائيؿ. وكتب ىناؾ أف "مف يحاوؿ إطػبلؽ النػار، سيسػمـ الػى أجيػزة األمػف الػداخمي". وفػي 

تائب شػيداء األقصػى فػي صػور وىػـ صفحة فيسبوؾ التابعة لممجموعة عرض أعضاء "تمرد" أبناء نشطاء ك
 يحمموف السبلح ويافطات تدعو الى إنياء حكـ "حماس" في قطاع غزة.

 25/9/1023، "معاريف"
 20/9/1023، األيام، رام اهلل
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