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 2عاموس جمعاد :السيسي ينق مصر من السقوط بالياوية..وحماس لم يعد ليا أي حميف
أوردت رأي اليوم ،لندن ،1023/9/8 ،أف صحنفة جنروزالنـ بوست ذكرت في موقعهػا اللكررويػي الحػد اف
المػػدنر السناسػػي والعسػػكري لػػو ازرة الػػدفاع اإلس ػرائنمنة عػػاموس امعػػاد وصػػؼ الحػػد وزنػػر الػػدفاع المصػػري
الفرنؽ اوؿ عبد الفراح السنسي بايه زعنـ جدند سوؼ نرذكره الرارنخ وأيه ايقذ مصر مف السقوط في الهاونة.
وقػػاؿ عػػاموس فػػي كممػػة القاهػػا الحػػد أمػػاـ المػػؤرمر الػػدولي لمعهػػد مكافحػػة اإلرهػػاب فػػي هررزلنػػا اف الفرنػػؽ
السنسي نرصدى لجماعة الخػواف المسػممنف الرػي ريرشػر فػي الميطقػة مشػن ار الػى اف الجماعػة لػـ ررخمػي عػف
الرزامها الندنولوجي بردمنر إسرائنؿ واسقاط كؿ اليظـ بالميطقة ،كما ذكرت الصحنفة عمى موقعها.
ورابع امعاد “السنسي لـ نرحرؾ ضػد الجماعػة ينابػة عػف ال ػرب واسػرائنؿ ولكػف مػف اجػؿ مصػمحة مصػر ..
ايػػه ببسػػاطة رأى اف مصػػر رسػػقط فػػي الهاونػػة فنمػػا نرعمػػؽ بػػالقمع والقرصػػاد ..ايػػه نراػػب فػػي ايقػػاذ مصػػر”.
واردؼ “هياؾ قراؿ رائع في مكافحة اإلرهاب في سنياء ..هذا قراؿ قوي ضد كؿ ميظمات القاعدة”.
واسػػرطرد اف محػػو ار قونػػا مػػف الػػدوؿ السػػينة فػػي الشػػرؽ الوسػػط نرشػػكؿ فػػي الميطقػػة “لنعربػػر اس ػرائنؿ عػػدوا
لدودا” وايه نرصدى لالرهاب الجهادي المرطرؼ  .وقاؿ اف حماس لـ نعد لها اي حمنؼ في الميطقة.
وأضػافت القدس ،القدس ،1023/9/9 ،أن جمعػاد أشػاد بالعممنػة العسػكرنة لمجػنش المصػري فػي شػبه جزنػرة
سنياء وعممنة اسرهداؼ األيفاؽ عمى حدود قطاع اػزة .ويقمػت وسػائؿ إعػالـ عبرنػة امػس الحػد ،عػف جمعػاد
قوله ،ألوؿ مرة يرى منثؿ هذه العممنػات الحازمػة ضػد اإلرهػاب فػي سػنياء ب ػض اليظػر عػف مصػالح إسػرائنؿ
فإيػػه مػػف المهػػـ السػػماح باسػػرمرار العممنػػة المص ػرنة  .وأضػػاؼ المص ػرنوف نػػدركوف ا ف بػػحف حركػػة حمػػاس
رشكؿ رهدندا لهـ ،ويحف مسروروف بقوة الردع الري نرمرع بها المصرنوف عمى حدود ازة .
وزارة الداخمية في غزة تفتتح قريبا فرعا لا "الكمية البحرية"
ازة  -أشرؼ الهور :كشؼ فرحي حماد وزنر الداخمنة واألمف الوطيي في الحكومة المقالة الري ردنرها حركة
حماس ،عف ينة و ازرره افرراح فرعا لكمنة ردرس العموـ البحرنة.
وقاؿ حماد في رصرنح لموقع و ازرة الداخمنة أف فرح هذا الفرع لمكمنة البحرنة سنكوف ممحقا بكمنة الشرطة،
و’لنمنثؿ امرداداً لكافة العموـ البحرنة الري ريفع مجرمعيا في األمور المدينة وانرها’.
إلى ذلؾ ،قاؿ حماد أف و ازرره سرعكؼ قرنباً عمى بياء مركز إصالح ورحهنؿ عمى مساحة  140دويـ نشمؿ
مراكز ردرنب ورحهنؿ ومشارنع زراعنة.
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وأكد أف الو ازرة سرفسح المجاؿ لمف اسرقاـ مف اليزلء لمعمؿ سواء داخؿ أو خارج السجف ،مشن اًر إلى أف
الو ازرة رهدؼ لػ ‘إعادة رحهنؿ واصالح كؿ اليزلء لنكويوا معوؿ بياء لممجرمع ل معوؿ هدـ’.
وقاؿ أنضا ‘الو ازرة رحاوؿ بقدر اسرطاعرها المحافظة عمى اليسنج الجرماعي لن ُكوف قوناً في مواجهة
الحرالؿ’.
ورعمدت قوات الحرالؿ خالؿ الهجمات والحروب السابقة الري شيرها عمى قطاع ازة بعد سنطرة حركة
حماس عمى ردمنر المقرات األمينة والشرطنة ،وفي حرب ‘الرصاص المصبوب’ دمرت سجيا وبداخمه
يزلء.
القدس العربي ،لندن2013/9/9 ،
 3عشراوي تدعو االتحاد األوروبي إلى عدم تأجيل حظر تمويل مؤسسات إسرائيمية باأل ارضي الفمسطينية
راـ اهلل :دعت المجية الريفنذنة لميظمة الرحرنر الفمسطنينة امس الرحاد الوروبي الى عدـ الرراجع عف
حظر المساعدات المالنة لممؤسسات السرائنمنة في الراضي الفمسطنينة المحرمة.
وقالت حياف عشراوي عضو المجية في بناف صحفي اي رحجنؿ او ال اء لهذه المبادئ سنؤنثر عمى السالـ
العادؿ والدائـ.
وقالت عشراوي الرقارنر حوؿ الض وط الري رمارسها الولنات المرحدة عمى الرحاد الوربي ينابة عف
اسرائنؿ مقمقة لم انة ورمقي شكوكا خطنرة بشحف دور وساطة الولنات المرحدة في عممنة السالـ .واضافت
مرة اخرى رسرخدـ الولنات الم رحدة عممنة المفاوضات لميح اسرائنؿ الحصاية واسر الؿ المزند مف الوقت
لخيؽ الحقائؽ عمى الرض ورقونض فرص السالـ .
ودعت عشراوي الرحاد الوروبي الى الحفاظ عمى سناساره الخاصة ومواقفه ومبادئه الروجنهنة والرمسؾ
بها ورفض اي ض وط خارجنة .
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/9/9 ،
 4وزارة الداخمية بغزة :المفاوضات غطاء لفرض أمر واقع عمى المسجد األقصى
أكدت وحدة شئوف القدس في و ازرة الداخمنة واألمف الوطيي أف الحرالؿ اإلسرائنمي ُنمعف بممارسة الحرناؿ
عمى المجرمع الدولي باسرخدامه العممنة الرفاوضنة ك طاء لفرض أمر واقع عمى مدنية القدس المحرمة
والمسجد األقصى المبارؾ.
وقالت وحدة شؤوف القدس في بناف صحفي أرسمت يسخة عيه ،لػ فمسطنف :إف الحرالؿ نسعى إلى رمرنر
مشروعه الهادؼ إلى رهجنر الشعب الفمسطنيي المسمـ مف المدنية المقدسة لجعمها مدنية نهودنة وهدـ
المسجد األقصى المبارؾ وبياء الهنكؿ المزعوـ عمى أيقاضه .
واسريكرت الهجمة الشرسة الري أصبحت نومنة مف ِقبؿ الحرالؿ ال اصب عمى مقدساريا بالقدس
وخصوصاً ما نرعرض له المسجد األقصى المبارؾ أولى القبمرنف ونثالث الحرمنف الشرنفنف .
ويددت بما حدث مف اقرحاـ حاخامات نهود وهـ نمبسوف الزي الخاص بالهنكؿ المزعوـ والمسروطينف النهود،
وريظنمهـ حصة ردرنبنة عمى عبادات الهنكؿ داخؿ األقصى المبارؾ بحمانة وحراسة معززة مف عياصر
الوحدات الخاصة الرابعة لشرطة الحرالؿ.
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كما اسريكرت ما رعرض له الشنخ رائد صالح رئنس الحركة اإلسالمنة داخؿ األراضي الفمسطنينة المحرمة
عاـ ( ،)48مف ا عرقاؿ رعسفي بسبب مواقفه المشرفة والمدافعة عف أقصايا الحبنب ومحاولة إبعاده عف
المشرؼ برفضه لإلبعاد والسرمرار بدفاعه عف المسجد األقصى.
أشرؼ المقدسات وموقفه ُ
فمسطين أون الين2013/9/8 ،
 5مجمس الوزراء بغزة يقدم  107آالف دوالر مساعدات صحية واجتماعية خالل آب /أغسطس
َّ
قدـ مجمس الوزراء الفمسطنيي خالؿ آب (أاسطس) الماضي  107آلؼ دولر أمرنكي مساعدات صحنة
واجرماعنة لػ 629أسرة.
وبنف المجمس في رقرنر عف عممه خالؿ الشهر الماضي ،وصمت إلى فمسطنف يسخة عيه ،أف المجمس
حكومناً ،واسرقبؿ  40مظممة مف المواطينف.
أدار 4جمسات حكومنة ،وأصدر  13ق ار اًر
ّ
ولفت إلى أف مف بنف الػ 107آلؼ دولر  100ألؼ مساعدات صحنة واجرماعنة ،اسرفاد ميها  587أسرة،
لر اسرفاد ميها  42أسرة محراجة ،ميوهاً إلى أف المساعدات اسرهدفت المواطينف في جمنع
و 7750دو ًا
محافظات قطاع ازة.
فمسطين أون الين2013/9/8 ،
 6وزارة الصحة في رام اهلل" :إسرائيل" تسرق أموال عالج الفمسطينيين
(د .ب .أ) :ارهـ مسؤوؿ طبي فمسطنيي ،أمس ،الحكومة “اإلسرائنمنة” بسرقة مالننف الشواكؿ مف الرحونالت
الطبنة الري رقرطعها مف أمواؿ المقاصة الفمسطنينة .
وقاؿ مدنر عاـ شراء الخدمة الطبنة في و ازرة الصحة الفمسطنينة ،أسامة اليجار ،إف الحكومة “اإلسرائنمنة”
رعمدت سرقة أمواؿ فمسطنينة عبر إضافة مبالغ كبنرة خارج الحساب الحقنقي لممشافي “اإلسرائنمنة”،
وأضاؼ أف الحكومة “اإلسرائنمنة” اقرطعت حرى ا ف مبمغ ممنارنف و 350ممنوف شنكؿ ميذ بدء الرحونالت
الطبنة مف السمطة الفمسطنينة قبؿ أكنثر مف  20عاماً ،وذكر اليجار أف مف بنف هذا المبمغ المذكور 222
ممنوف شنكؿ رـ اقرطاعها لممسرشفنات “اإلسرائنمنة” ميذ بدانة العاـ حرى يهانة أاسطس /آب الماضي.
ومف بنف الفروقات ،كشؼ اليجار عف ردقنؽ حسابات في المطالبات “اإلسرائنمنة” لشهر مارس /آذار
الماضي ،الري بم ت  13ممنوياً و 800ألؼ شنكؿ ،ربنف بعد الردقنؽ وجود زنادة عمى المبمغ الحقنقي
بحربعة مالننف شنكؿ.
الخميج ،الشارقة2013/9/9 ،
 7أبو مرزوق :مصطمح "األعمال العدائية" اقتراح مصري ..وحماس لم تترك المقاومة
اػزة ػ أشػػرؼ الهػػور :أكػػد الػػدكرور موسػػى أبػػو مػػرزوؽ عضػػو المكرػػب السناسػػي لحركػػة حمػػاس أف حركرػػه لػػـ
رررؾ المقاومة وأيها رمارس المقاومة حربا عمى المعردنف  ،وأيهػا لػـ رسػربدلها ب ػ مشػروع المفاوضػات  ،وقػاؿ
اف مصطمح وقؼ األعماؿ العدائنة الذي جاء في ارفاؽ الرهدئة األخنر مع إسرائنؿ كاف مقررحا مصرنا.
وقػاؿ الػػدكرور أبػػو مػرزوؽ فػػي رصػرنح يشػره عمػػى صػػفحره عمػى موقػػع الرواصػػؿ الجرمػاعي الفنسػػبوؾ  ،أيػػه
واهـ مف ندعي أف حماس رركت المقاومة ،حماس حركة رمارس المقاومة حربػا عمػى المعرػدنف ،ورعاويػا مػع
المقاومنف .
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وقػ ػػاؿ فػ ػػي رعرنفػ ػػه ايهػ ػػا رمػ ػػارس حربػ ػػا عمػ ػػى المعرػ ػػدنف أف حمػ ػػاس لػ ػػـ رسػ ػػربدؿ مشػ ػػروع المقاومػ ػػة بمشػ ػػروع
المفاوضػػات والرسػػونة مػػع إسػرائنؿ ،واف قوارهػػا الرػػي كايػػت بالمئػػات فػػي العقػػد الماضػػي أصػػبحت النػػوـ آلفػاً
مؤلفة رواجه الحرالؿ ،ألف حالة الشرباؾ عيد حماس هي األصؿ والرهدئة هي الفرع .
وأكد أف حماس ردرب ورطور ورصيع ورعد أبياء شعبها لممقاومة حرى الرحرنر والعودة  ،وأيها حولت قطاع
ٍ
أرض ل سمطاف لالحػرالؿ عمنهػا ،فمػـ نعػد أمػاـ الكنػاف الصػهنويي إل حصػار اػزة ،ألف
ازة المحاصر إلى
موازنف القوى االبة .
ورحدث أبو مرزوؽ أف حركره راـ الحصار خاضت نثالث حروب أماـ عػدواف إسػرائنؿ فػي األعػواـ ،1003
 ،1021 ،1006فػ ايرصرت مع الشعب الذي احرضيها ،ولػـ رسرسػمـ ولػـ نخػرج مقارموهػا بػالمالبس الداخمنػة
أماـ أعدائهـ .
وروجه ارهامات مف حركة فرح لحماس بحيها رخمت عف المقاومة ،وأيها رميع الهجمات ضػد إسػرائنؿ ،ميػذ أف
أبرمت رهدئة مع إسرائنؿ في رشرنف النثايي (يوفمبر) مف العاـ الماضنف عقب ايرهاء حرب عامود السحب .
إلػى ذلػػؾ ،قػػاؿ أبػػو مػػرزوؽ الػػذي يفػػى هػػذه الرهامػػات أف حمػػاس لػػـ رصػػادر سػػالح أي فصػػنؿ أو مجموعػػة
مقاومػة لالحػػرالؿ ولػػـ رفكػؾ خالنػػا وكرائػػب المقػارمنف ضػػد العػػدو الصػهنويي ،كمػػا حصػػؿ بعػد روقنػػع أوسػػمو ،
لفرا إلى اف حماس رقدـ كؿ الرسهنالت لكافة المقاومنف عمى أرض فمسطنف.
وأكػػد أف حم ػاس لػػـ ررعػػاوف مػػع الحػػرالؿ ولػػـ ريسػػؽ أمين ػاً معػػه ضػػد شػػعبها ،بنيمػػا فػػي كػػؿ أسػػبوع يشػػاهد
المعرقمنف في الضفة مف قبؿ السمطة مرة ومف قبؿ العدو الصهنويي مرة أخرى ،برهمة واحدة وهي المقاومة .
إلى ذلؾ ،قاؿ أبو مػرزوؽ اف الػبعض نقػوؿ اف حركرػي حمػاس والجهػاد اإلسػالمي عقػدرا هديػة مػع الحػرالؿ
ووصػػفرا المقاومػػة وأعمالهػػا ب ػ العدائنػػة  ،وأف هيػػاؾ كالمػػا بػػحف هػػذا الروصػػنؼ األعمػػاؿ العدائنػػة نػػحري ألوؿ
مرة في رارنخ المقاومة بعهد الرئنس المصري محمد مرسي.
ورد أبو مرزوؽ بالكشؼ بحف ما عقد مع إسرائنؿ فػي يػوفمبر الماضػي كػاف ارفػاؽ رهدئػة ولػنس هديػة  ،لفرػا
إلػػى أف المصػػطمح اقررحػػه الوسػػنط المصػػري( ،جهػػاز المخػػابرات العامػػة) ،عيػػدما رعقػػدت األمػػور عيػػد هػػذه
اليقطة ،بعد أف طرحت إسرائنؿ مصطمح األعماؿ الهجومنة ورفضت حماس والجهاد هذا المصػطمح ،حرػى
ل رفسر قوات الحرالؿ اعرداءارها القادمة (بعد روقنػع ارفاقنػة الرهدئػة) عمػى قطػاع اػزة ،بحيهػا عمػؿ دفػاعي
ولنس هجومنا .
وأشار إلى أف حماس والجهاد طرحرا ورمسكرا بمصطمح أعماؿ عسكرنة  ،وهو ما رفضره إسرائنؿ ،لوصفها
أعمػاؿ المقاومػة الفمسػطنينة بحيهػػا إرهابنػة ،ولنسػت عسػػكرنة  ،مضػنفا هيػا اقرػػرح الوسػنط المصػري مصػػطمح
أعمػػاؿ عدائنػػة وفسػره بحيهػػا رعيػػي بػػحف أيظػػر ألعمالػػه (أي العػػدو الصػػهنويي) بالعدائنػػة ،وهػػو نيظػػر ألعمػػالي
بالعدائنة  ،وأوضح أف المصطمح كاف عمػى الجػايبنف ول نوجػد عاقػؿ نصػؼ أعمالػه بالعدائنػة ولكيػه رحرنػؼ
لمكمـ عف مواضعه مف قبؿ البعض .
إلػػى ذلػػؾ ،قػػاؿ أبػػو مػػرزوؽ مسػػرهجيا مػػا نوجػػه لحمػػاس مػػف ارهامػػات بحيهػػا رخمػػت عػػف المقاومػػة إذا كايػػت
حمػػاس والجهػػاد اإلسػػالمي ،رركرػػا المقاومػػة ،فممػػاذا الخػػالؼ فػػي السػػاحة الفمسػػطنينة ولمػػاذا الحصػػار مسػػرمر
عمى قطاع ازة .
ولفػػت إلػػى قنػػاـ يشػػطاء حمػػاس فػػي الحػػرب األخنػرة إلػػى ضػػرب مدنيػػة رػػؿ أبنػػب بالصػوارنخ لممػرة األولػػى فػػي
رارنخ الصراع ،مرسائال فهؿ كايت هذه إشارة سالـ ووئاـ أـ مقاومة ورفض لالسرسالـ؟ .
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وأكد المسؤوؿ الكبنر في حماس أف كؿ الروافقات في الساحة الفمسػطنينة ،وكػؿ ارفاقنػات الرهدئػة مػع إسػرائنؿ
رمت برعانة جهاز المخابرات العامة المصػرنة .سػواء فػي عهػد حسػيي مبػارؾ ،أو المجمػس العسػكري ،أو فػي
عهد مرسي.
وذكػػر ميهػػا ارفاقنػػة المصػػالحة  ،1002وارفاقنػػة الرهدئػػة  ،1005وارفاقنػػة المصػػالحة  ،1022وعممنػػة ربػػادؿ
األسػػرى  ،1022وارفاقنػػة الرهدئػػة  .1021ومػػف قبػػؿ إعػػالف ميظمػػة الرحرنػػر الفمسػػطنينة فػػي يسػػخرها األولػػى
 ،2631ويسخرها النثاينة  ، 2636كذلؾ ارفاقنة القاهرة عاـ  2636بػنف الميظمػة ولبيػاف ،وارفاقنػة 2640بػنف
الميظمة واألردف بعد صدامات أنموؿ.
القدس العربي ،لندن1023/9/9 ،
 8الرشق يستنكر دعوة كيري االتحاد األوروبي لتأجيل حظر المساعدات المالية لالحتالل
بنػروت :اسػريكرت حركػة حمػاس بشػدة دعػوة وزنػر الخارجنػة األمرنكػي جػوف كنػري لالرحػاد األوروبػي لرحجنػػؿ
ػاز واض ػ ًػحا
حظ ػػر المس ػػاعدات المالن ػػة لممؤسس ػػات الس ػػرنطاينة ف ػػي األ ارض ػػي المحرم ػػة ،واعرب ػػرت ذل ػػؾ ايحن ػ ًا
لالحرالؿ.
وقاؿ عضو المكرب السناسي لحركة حماس عزت الرشؽ في رصرنحات له النوـ األحد ( )6|5عمى صػفحره
فػػي موقػػع الرواصػػؿ الجرمػػاعي فنسػػبوؾ  :إف حػػث وزنػػر الخارجنػػة األمرنكػػي جػػوف كنػػري نػػوـ أمػػس السػػبت
( )6|4الرحػ ػػاد األوروبػ ػػي عمػ ػػى رحجنػ ػػؿ حظػ ػػر المسػ ػػاعدات المالنػ ػػة لممؤسسػ ػػات الصػ ػػهنوينة فػ ػػي األ ارضػ ػػي
الفمسطنينة المحرمة ُّ
نعد ايحنػا اًز فاضػحاً لالحػرالؿ وعمػالً مرفوضػاً إلعطائػه ال طػاء لمواصػمة حػرب الحػرالؿ
وجرائمه ضد الشعب الفمسطنيي وأرضه ومقدساره .
واعربر الرشؽ الموقؼ األمرنكي بمنثابة رسالة لمف نهمه األمر مف الالهنثنف وراء سػراب المفاوضػات مفادهػا
مرجعنرهػػا
أف اإلدارة األمرنكنػػة ميحػػازة بالكامػػؿ لالحػػرالؿ ،وهػػي لػػـ ولػػف ركػػوف وسػػنطا محانػػدا أو يزنهػػا ،وأف
ّ
ّ
دوماً ركمف في الحفاظ عمى أمف الحرالؿ ومصالحه  ،عمى حد رعبنره.
قدس برس1023/9/8 ،
 9الحية :إ ا ىاجم االحتالل غزة فسيرى ما لم يتخيمو عقل
هػدد الػدكرور خمنػؿ الحنػػة ،عضػو المكرػب السناسػي لحركػػة حمػاس العػدو السػرائنمي ،بحيػػه سػنرى مػا لػـ نكػػف
نرخنمه عقؿ ولـ نكف في الحسباف ،في حاؿ أقدـ عمى شف حرب عمى ازة.
جاءت رصرنحات الحنة مساء أمس السبت خالؿ حفؿ رحبنف الشهند محمػد لطفػي عابػد والػذي اُسرشػهد جػراء
صعقة كهربائنة في يفؽ لممقاومة ب زة.
ووجػػه القنػػادي فػػي حمػػاس حدننثػػه لوسػػائؿ اإلعػػالـ الكاذبػػة ،وقػػاؿ :اكػػذبوا مػػا رشػػاءوف فمػػف ريحػػرؼ البوصػػمة،
وعدويا واحد .
وقػػاؿ الحنػػة :أعػرفرـ نػػا شػػعبيا أنػػف رػػذهب أمواليػػا ومحمػػد عابػػد خنػػر شػػاهد ودلنػػؿ أف أمواليػػا رػػذهب لإلعػػداد
والرجهنز لممرحمة الفاصمة مع العدو الصهنويي .
وأضػػاؼ :سػػيبقي يضػػاعؼ أعػػداد المجاهػػدنف فػػي كرائػػب القسػػاـ ويدعمػػه بكػػؿ قػػوة ليجهػػزهـ لمرحمػػة رحرنػػر
فمسطنف بإذف اهلل  .وروجه الحنة إلى الشعب الفمسػطنيي ،قػائالً :لػف نرهبيػا حصػار ول رهدنػدات ول رحػرنض
الم رضنف وسيبقى األوفناء لشعبيا ودماء الشهداء .
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فمسطين أون الين1023/9/8 ،
 20عمي بركة يتمقى اتصاالً ىاتفياً من ىنية لالطمئنان عمى أوضاع الالجئين الفمسطينيين بمبنان
رمقى عمي بركة ممنثؿ حركة حماس في لبياف مساء السبت ،ارصالً هارفناً مف رئنس الحكومة الفمسطنينة في
ازة إسماعنؿ هينة لالطمئياف عمى أوضاع الالجئنف الفمسطنيننف ،وعمى أحواؿ المخنمات في ظؿ األوضاع
المعقدة الري رعنشها الميطقة ،والري ريعكس عمى أحواؿ الفمسطنيننف في لبياف.
وأفاد المكرب اإلعالمي لحركة حماس في رصرنح صحفي النوـ األحد أف هينة ش ّػدد عمػى ضػرورة المحافظػة
عمى األمف والسػرقرار الفمسػطنيي – المبيػايي ،وعمػى روحنػد الموقػؼ الفمسػطنيي بمػا نحفػظ رحننػد المخنمػات،
وعدـ الردخؿ في الشؤوف الداخمنة.
ووجه هينة الرحنة لجمنع الفمسػطنيننف فػي لبيػاف ولقػواهـ السناسػنة ولمؤسسػارهـ الشػعبنة والجرماعنػة ،مؤكػدا
أي مف النثوابت الفمسطنينة.
الرزاـ الفمسطنيننف بمشروع المقاومة وحؽ العودة ،ورفض الريازؿ عف ّ
وشدد عمى ضرورة رطونر العالقات الفمسطنينة المبياينة بمػا
ووجه هينة الرحنة لمبياف وحكومره وشعبه وقواهّ ،
نضمف حمانة الوجود الفمسطنيي في لبياف ووقؼ الرحرنض ضده.
السبيل ،عمان1023/9/8 ،
 22أبو شيال :قيادات فتح تتمقى تيديدات تح رىم من المشاركة في "تمرد"
اػزة -القػػدس دوت كػػوـ – خػػاص :قػػاؿ عضػػو المجمػػس النثػػوري فػػي حركػػة فػػرح ،مسػػؤوؿ العالقػػات الوطينػػة،
الدكرور فنصؿ أبو شهال ،أف قنادات وكوادر مف حركة فرح رمقت خالؿ األنػاـ الماضػنة رهدنػدات بالعرقػاؿ
والمالحقة في حاؿ مشاركرهـ في اي فعالنات ررصؿ بما عرؼ عبر شبكات الرواصؿ الجرماعي بػ رمرد .
وأوضػح أبػو شػهال ،فػػي حػدنث ل ػ القػدس دوت كػػوـ ،أف جمنػع الرسػائؿ الهارفنػة الرػػي وصػمت قنػادات وكػوادر
مف حركة فرح ،جاءت مف هوارؼ او مصادر انر معرفة بارقاـ محددة خاصة . private
القدس ،القدس1023/9/9 ،
 21أبو زىري :ال يوجد مظاىرات في غزة ضد الحكومة والحديث عن "تمرد" وىم
ازة  -رائد لفي :أكد المرحػدث باسػـ حركػة حمػاس سػامي أبػو زهػري ،أمػس ،عػدـ وجػود مظػاهرات فػي اػزة
ضػػد الحكومػػة المقالػػة ،وأف الحػػدنث عػػف “رمػػرد” هػػو “وهػػـ” ومحاولػػة نائسػػة إلقصػػاء “حمػػاس” وكسػػر شػػوكة
المقاومة فنها.
وقاؿ أبو زهري في رصرنحات يشررها مواقع محسوبة عمى الحركػة إف الموجػود فػي قطػاع اػزة هػو شػعب لػه
مشروع رحرر.
وفػػي شػػحف حركػػة “رمػػرد” فػػي ا ػزة الرػػي رر ازنػػد أعػػداد المعجبػػنف بصػػفحرها عمػػى موقػػع الرواصػػؿ الجرمػػاعي
“الفنسػػبوؾ” ،قػػاؿ أبػػو زهػػري “ل نوجػػد شػػيء اسػػمه “رمػػرد” عمػػى األرض ،وايمػػا هيالػػؾ محػػاولت مػػف بعػػض
الجهات داخؿ حركة “فرح” لمررونج إلعادة إيراج الفوضى والفمراف األميي”.
الخميج ،الشارقة1023/9/9 ،
 23حماس تنفي اتيامات بالتدخل في مصر
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ازة – ضناء :قاؿ المرحدث باسـ الحركة سامي أبو زهري إف حماس لـ رردخؿ في الشػحف المصػري فػي أي
وقت مف األوقات ،ولـ رردخؿ في عهد (الرئنس المخموع) حسيي مبارؾ ول في عهد الرئنس محمد مرسي ول
في المرحمة الحالنة .
وأوضػػح أبػػو زهػػري فػػي حػػدنث لمجزن ػرة يػػت أف موقػػؼ حمػػاس اإلسػػررارنجي هػػو عػػدـ الرػػدخؿ فػػي الشػػؤوف
األخرى ،حرى لو كػاف هػدؼ ذلػؾ مواجهػة الحػرالؿ مشػن اًر إلػى أف إسػرائنؿ اارالػت قنػادننف مػف حمػاس فػي
دوؿ عربنة ومع ذلؾ لـ رردخؿ الحركة.
وشدد عمى أف كؿ ما نذكر مػف ادعػاءات فػي بعػض وسػائؿ اإلعػالـ نسػريد إلػى مصػادر مجهولػة ول أسػاس
ل ػػه م ػػف الص ػػحة ورح ػػدى أف ننثب ػػت أي ط ػػرؼ رس ػػمي أو ان ػػر رس ػػمي وج ػػود ن ػػد له ػػا ف ػػي األح ػػداث الداخمن ػػة
المصرنة.
ودلؿ الياطؽ باسـ حماس عمى ما نقوله بمػا راج فػي اإلعػالـ المصػري األسػابنع األخنػرة عػف وجػود القنػادي
بحػػزب الحرنػػة والعدالػػة الميبنثػػؽ عػػف جماعػػة اإلخػواف المسػػممنف أسػػامة ناسػػنف فػػي اػزة ،ولكػػف بعػػد نػػومنف رػػـ
اعرقاله في القاهرة .
في المقابؿ قاؿ القنادي بحركة فرح نحنى ربػاح إف الحكومػة المصػرنة واإلعػالـ الرسػمي والخػاص فػي مصػر
هو الػذي نقػوؿ إف حمػاس ررػدخؿ فػي الشػحف المصػري ،واف هيػاؾ قضػانا مرفوعػة ضػد الحركػة أمػاـ المحػاكـ
المصرنة.
وأوضح رباح لمجزنرة يت أف الجنش والداخمنة والحكومة والرئاسة في مصػر رقػوؿ إف لػدنها أدلػة وونثػائؽ عػف
رػػدخؿ حمػػاس فػػي شػػؤوف الػػبالد ،مبني ػاً أف هػػذه الوقػػائع لػػـ رعػػد مقرص ػرة عمػػى مػػا نقػػاؿ بػػاإلعالـ بػػؿ ايرقمػػت
لساحة القضاء .
وشػػدد عمػػى أيػػه ل نجػػوز لحمػػاس أف ررعػػدى هػػذه الوقػػائع ورقػػوؿ إيهػػا ارهامػػات مػػف حركػػة فػػرح ،فهػػذا هػػروب
لألماـ كما عودريا حماس  .وأضاؼ الواضح لمجمنع أف حماس وضعت بنضها فػي سػمة اإلخػواف لالسػرقواء
بهـ عمى ا خرنف .
الجزيرة نت ،الدوحة1023/9/8 ،
 24صيدا :حماس وفتح تشاركان في "لقاء تضامني" ضد توجيو ضربة عسكرية أمريكية لسورية
محمد صالح :شارؾ ممنثموف عف القوى والفصائؿ الفمسطنينة في المقاء الرضاميي » مع سورنا الذي أقنـ في
ساحة الشهداء في صندا امس بدعوة مف «المقاء السناسي المبيايي ػ الفمسطنيي» في صندا وميطقرها.
راـ المشاركة الفمسطنينة الشعبنة الري كايت خجولة جدا ،كايت مشاركة ممنثؿ «حماس» لفرػة ،اضػافة الػى
حضور قنادة «فرح» في ميطقة صندا ،إلػى جايػب حشػد كبنػر مػف أبيػاء صػندا والجػوار الػذنف رفعػوا األعػالـ
المبياينة والفمسطنينة والسورنة.
أف «حم ػػاس» كاي ػػت ق ػػد ُكمّف ػػت م ػػف قب ػػؿ «المق ػػاء السناس ػػي»
ف ػػي المض ػػموف ،أش ػػارت مص ػػادر مرابع ػػة إل ػػى ّ
بالرصػػاؿ بقنػػادة «الجماعػػة السػػالمنة» فػػي صػػندا والجيػػوب مػػف أجػػؿ الرشػػاور معهػػا فػػي امكاينػػة مشػػاركرها
أف مجػػرد دعػػوة «الجماعػػة» لممشػػاركة فػػي
وحضػػور مػػف نمنثمهػػا فػػي سػػاحة الشػػهداء .ورمفػػت المصػػادر ال ػى ّ
«الوقفة الرضامينة» بحد ذارػه هػو رطػور انجػابي فػي العالقػات االسناسػنة بػنف القػوى الصػنداونة ،وقػد نؤسػس
لحقاً إلطار سناسي ما في حاؿ رطور الوضع درامارنكناً في الميطقة.
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وج ػػاء ه ػػذا «الركمن ػػؼ» عم ػػى خمفن ػػة البن ػػاف المش ػػررؾ ال ػػذي ص ػػدر قب ػػؿ أنػ ػاـ إنث ػ ّػر اجرم ػػاع قن ػػادري «حم ػػاس»
و«الجماعة» في صندا الػذي دايرػا خاللػه «الرػدخؿ األمنركػي فػي الشػؤوف الداخمنػة لمػدوؿ العربنػة ورفػض أي
عدواف خارجي عمى سورنا».
السفير ،بيروت1023/9/9 ،
" 25سرايا القدس" تنفي ضبط أسمحة ليا في سيناء وتؤكد أن فمسطين ساحة عمميا
ازة (فمسطنف) :يفت سرانا القدس الجياح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي صحة المعمومػات الرػي ذكررهػا
بعػض المواقػع اللكرروينػة المصػرنة حػوؿ ضػبط أسػمحة رعػود لهػا فػي شػبه جزنػرة سػنياء ،مؤكػدة أف فمسػطنف
هي ساحة عممها الوحندة.
وق ػػاؿ مص ػػدر مس ػػؤوؿ ف ػػي السػ ػرانا :إف س ػػاحة العم ػػؿ األساس ػػنة والوحن ػػدة لي ػػا ه ػػي فمس ػػطنف ك ػػؿ فمس ػػطنف،
ومقاومريا موجهة ضد العدو المركزي لألمة أل وهو العدو الصهنويي ،وأيه ل مصمحة ليا عمى اإلطالؽ في
الردخؿ بشؤوف الدوؿ العربنة الشقنقة ،ل سنما الشقنقة الكبرى مصر .
وأوضػػح أف الصػػور الرػػي يشػػرت عمػػى موقػػع اليػػاطؽ الرسػػمي لمجػػنش المصػػري وظهػػور شػػعار الس ػرانا عمػػى
إحدى المعروضات انر صحنحة  .وقػاؿ :إف الصػورة الرػي ظهػر عمنهػا الشػعار (شػعار سػرانا القػدس) هػي
عبارة عف ميقمة شعبنة مرداولة بكنثرة في داخؿ ازة ومف السهؿ طباعرها وررونجها .
وأضاؼ :رؤكد حركة الجهاد اإلسالمي وسراناها أف هذه المعروضات لنس لها أي عالقة بهما ،وأييا لـ يكف
نوما مف األناـ طرفا فػي أي يػزاع داخمػي ألي مػف دوؿ الميطقػة وموقفيػا معػروؼ لمجمنػع ومعمػف وانػر قابػؿ
لمرراجع .
قدس برس1023/9/9 ،
 26نتنياىو :السياسة المسؤولة والحازمة جمبت اليدوء واألمن لا"إسرائيل"
القدس المحرمة ػ آماؿ شحادة :اعربر رئػنس الحكومػة اإلسػرائنمنة ،بينػامنف يرينػاهو ،حالػة الهػدوء والمػف الرػي
رسػػود إس ػرائنؿ ،خاصػػة فػػي الميػػاطؽ الحدودنػػة ،فػػي وقػػت رشػػهد ميطقػػة الشػػرؽ األوسػػط حالػػة هنجػػاف كبن ػرة،
رحكنداً عمى السناسة المسؤولة والحازمة الري رمارسها األجهزة األمينة والعسكرنة اإلسرائنمنة.
ورأى يراينػػاهو فػػي مسػػرهؿ جمسػػة حكومرػػه السػػبوعنة ،فػػي ايرهػػاء أعنػػاد رأس السػػية العبرنػػة بهػػدوء ومػػف دوف
وقوع عممنات ضد اهداؼ إسرائنمنة ،إيجا اًز كبن اًر لمجنش اإلسرائنمي ولمؤسساره األمينة والسرخبارنة.
وقػػاؿ إف الػػدمج بػػنف السناسػػة المرعقمػػة والمسػػؤولة والصػػائبة والعمػػؿ األميػػي الػػذي نرسػػـ بالمهينػػة مػػف الدرجػػة
األولى نعطنيا هذا الهدوء .ويحف يعمؿ لكي نسرمر الهدوء والسنطرة عمى الوضع األميي طالما نرعمؽ األمػر
بيا .
ػاء مػػع وزنػػر الخارجنػػة األمنركنػػة ،جػػوف كنػػري ،فػػي إنطالنػػا ،لضػػرورة بقائػػه فػػي
وكػػاف يرانيػػاهو قػػد أل ػػى لقػ ً
إسػرائنؿ ضػػمف السػػرعدادات والرعزنػزات الرػػي رجرنهػػا إسػرائنؿ لحرمػػاؿ ضػربة أمنركنػػة عمػػى سػػورنة ررعػػرض
فنها إسرائنؿ لضربة ايرقامنة سورنة.
الحياة ،لندن1023/9/9 ،
 27يعمون :عدم توجيو ضربة لسورية سيكون لو تداعيات عمى "إسرائيل"
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ع ػ15ػرب :قاؿ وزنر األمف اإلسػرائنمي ،موشػنه نعػالوف ،اف إسػرائنؿ جػاهزة لمرعامػؿ مػع رػداعنات أي ضػربة
امرنكنة ضد سورنا ،مشن ار الى أف عدـ روجنه ضربة لسورنا سنكوف له ،أنضا ،رداعنات عمى إسرائنؿ.
نعالوف الذي رحدث خالؿ المؤرمر الدولي الميعقد في المركز مرعدد المجالت في هررسمنا ،أمس األحد ،قاؿ
مطمئيػا اإلسػرائنمننف ،اف بػرامجكـ الرػي اعػػددرموها لمعنػػد لػف رر نػػر وأف مػواطيي إسػرائنؿ سنواصػػموف حنػػارهـ
كالمعراد .
واضػػاؼ نعػػالوف الػػذي اوردت اقوالػػه صػػحنفة معػػارنؼ فػػي موقعهػػا عمػػى الشػػبكة النػػوـ النثيػػنف ،اضػػاؼ ،اف
موقػػؼ إس ػرائنؿ كػػاف عػػدـ الرػػدخؿ فػػي الحػػرب الهمنػػة فػػي سػػورنا و قميػػا اييػػا يرػػدخؿ فقػػط فػػي حػػاؿ رػػـ المػػس
بمصالحيا ولذلؾ وضعيا خطوطا حمراء رمنثمت بيقؿ اسمحة كنماونة الى حزب اهلل أو المس بسنادة إسرائنؿ ،
كما قاؿ.
وحػػوؿ دور الولنػػات المرحػػدة قػػاؿ نعػػالوف ،اف اليظػػاـ السػػوري والػػداعمنف لػػه نرحػػدوف اليظػػاـ اليظػػاـ العػػالمي
الذي نرولى الزعماء واليظمة فنه مسؤولنة سنادنة ومسؤولنة عف أعمالهـ.
وكاف وزنر الشؤوف السررارنجنة اإلسرائنمي ،نوفاؿ شطانيرس ،قػد أكػد اف إسػرائنؿ لػف ررػدخؿ فػي سػورنا ولػف
ركػوف جػزءا مػػف أي ضػربة ضػػدها ،ولكيػه اسػردرؾ قػػائال ايػه فػػي حػاؿ رعرضػت إسػرائنؿ لهجػوـ او رعرضػػت
مصالحها الحنونة لمخطر فسررد بقوة وسخاء.
عرب 1023/9/9 ،48
 28ىآرتس" :إسرائيل" تشكو الفمسطينيين لواشنطن وتتيميم بتسريب فحوى المفاوضات
الياصػ ػرة – أس ػػعد رمحم ػػي :أف ػػادت ص ػػحنفة «هػ ػ ررس» اإلسػ ػرائنمنة أم ػػس أف إسػ ػرائنؿ يقم ػػت يهان ػػة األس ػػبوع
الماضي إلى اإلدارة األمنركنة رسالة شدندة المهجة شكت فنها قناـ مسؤولنف فمسطنيننف بسمسمة رسرنبات عف
رعنثػػر المفاوض ػػات الرػػي رج ػػري بػػنف الج ػػايبنف ميػػذ ش ػػهرنف .واعربػػر موف ػػد رئػػنس الحكوم ػػة إلػػى المفاوض ػػات
المحامي إسحؽ مولخو في رسالة بعػث بهػا إلػى الوسػنط األمنركػي مػاررف ايػدنؾ ،الرسػرنبات خرقػاً لمرفاهمػات
الري رمت بنف الجايبنف اإلسرائنمي والفمسطنيي مع وزنر الخارجنة األمنركي جوف كنري القاضنة بالركرـ عمى
مضموف المفاوضات ،وحرى مكاف ايعقادها.
كما قضػت الرفاهمػات بػحف نكػوف الجايػب األمنركػي الوحنػد المخ ّػوؿ اإلدلء برفاصػنؿ عػف سػنر المفاوضػات.
ورقوؿ إسرائنؿ ايه في مقابؿ ركرـ مولخو ورئنسة طاقـ المفاوضات وزنرة القضاء رسنبي لنفيي عمى مضموف
الجرماعػػات السػػرة الرػػي رمػػت حرػػى النػػوـ ،أطمػػؽ أربعػػة مسػػؤولنف فمسػػطنيننف رص ػرنحات فػػي األنػػاـ األخن ػرة
صب كمها في رسالة واحدة رقوؿ إف المفاوضات رراوح مكايها ،وأيها حرى ا ف عمى األقؿ عقنمة».
« ّ
ورابعػػت أف موظف ػاً كبن ػ اًر فػػي مكرػػب رئػػنس الحكومػػة بينػػامنف يرينػػاهو بػػرر عػػدـ رعقنػػب إس ػرائنؿ رسػػمناً عمػػى
الرصرنحات الفمسطنينة بحف «االبنرها لنست صحنحة أو لنسػت دقنقػة» ،خصوصػاً الحػدنث عػف أف إسػرائنؿ
اقررحت دولة فمسطنينة في حدود موقرة ،مضنفاً أف «أكنثػر مػا أاػاظ إسػرائنؿ رصػرنح الػرئنس محمػود عبػاس
(أبو مازف) بحف إسرائنؿ ررفض مبدأ ربادؿ األراضي».
برعمػػد الرس ػرنبات انػػر الصػػحنحة عػػف مراوحػػة المفاوضػػات فػػي مكايهػػا
وارهػػـ مسػػؤوؿ إس ػرائنمي الفمسػػطنيننف ّ
بهدؼ اسردعاء ض ط دولػي عمػى إسػرائنؿ .وقػاؿ« :هػذا األسػموب بػات يمػط سػموؾ نثابرػاً لمفمسػطنيننف عشػنة
م ػػؤرمرات دولن ػػة ،وف ػػي حالري ػػا المق ػػاءات الر ػػي نجرنه ػػا كن ػػري م ػػع وزراء خارجن ػػة الرح ػػاد األوروب ػػي والجامع ػػة
العربنة».
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الحياة ،لندن1023/9/9 ،
 29الحكومة اإلسرائيمية تقر منح خمسة آالف عامل فمسطيني تصاريح في أراضي 48
القػدس المحرمػة  -الحنػاة الجدنػدة :أقػرت الحكومػة اإلسػرائنمنة ،امػس ،مػيح خمسػة آلؼ عامػؿ فمسػطنيي مػػف
الضفة ال ربنة رصارنح عمؿ في أراضي الػ  ،15بحسب مصادر مطمعة.
وأفػػادت المصػػادر أف الق ػرار األولػػي جػػاء فػػي إطػػار مفاوضػػات السػػالـ مػػع الفمسػػطنيننف ،والجهػػود لرحسػػنف
القرصاد الفمسطنيي .وأضػافت أف العدنػد مػف الػوزراء نعارضػوف هػذه الصػنااة لمقػرار ،ونقولػوف إيػه ل نوجػد
سبب نبرر رحسنف القرصػاد الفمسػطنيي ألف الفمسػطنيننف ل نفورػوف فرصػة لػدعـ المقاطعػات ضػد القرصػاد
اإلسرائنمي.
وقاؿ مسؤوؿ في و ازرة الجنش اإلسرائنمنة ،إيه إضافة إلى الخمسة آلؼ رصرنح الجدندة ،فإف يحػو  40ألػؼ
فمسطنيي لدنهـ رصارنح عمؿ دائمة في إسرائنؿ ررنح لهـ الدخوؿ والعمؿ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/9/9 ،
 10شركة "شيمين" لمنفط والغاز اإلسرائيمية تكتشف كميات كبيرة من النفط قبالة شواطئ أسدود
القدس المحرمة  -الحناة الجدندة :قالت شركة شنمنف لميفط وال از اإلسرائنمنة ،إيها اكرشفت مؤشرات كبنرة
عمى وجود اليفط في البئر ناـ 3-قبالة قبالة شواطئ أسدود.
وقالػػت الشػػركة فػػي بنػػاف عممرػػه عمػػى وسػػائؿ اإلعػػالـ ،إف مؤشػرات وجػػود الػػيفط اكرشػػفت عمػػى عمػػؽ 2242
مر ار رحت مسروى البحر ،واف جودة اليفط عالنة ،دوف ذكر رفاصنؿ عددنة انر ذلؾ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/9/9 ،
 12مصادر إسرائيمية :المنطقة العازلة بين مصر وغزة ستشبو الحدود بين القطاع و"إسرائيل"
أف الميطقة العازلة الري سرقاـ في داخػؿ الحػدود المصػرّنة مػع اػزة بعمػؽ
كشفت أوساط أمينة صهنوينة عف ّ
كنمو سركوف بدوف زراعات ول مب ٍ
ائنمنة بػالقرب مػف إنػالت  ،والحػدود
ػاف ،وسرشػبه الحػدود المصػرّنة -اإلسػر ّ
ازة .وأشارت المصادر إلى الميطقة العازلة مف شحيها أف رسػاعد عمػى إيشػاء
ائنمنة شرؽ ّ
الفمسطنينة -اإلسر ّ
ّ
ػياعنة واألجهػ ػزة مرط ػ ّػورة ،لعياص ػػر الر ػػحمنف م ػػف القػ ػوات
ػ
ص
ال
ػار
ػ
م
باألق
ػرعاية
ػ
س
اإل
دوف
ػف
ػ
م
،
ػة
ػ
ن
رؤ
مس ػػاحة
ّ
المصػرنة عمػػى مسػػافة  200مرػػر ،و 200مرػػر أخػػرى لممزنػػد مػػف الرػػحمنف ،وسػػرميع وجػػود أي فرحػػات لأليفػػاؽ
خارج هذه الميطقة.
القياة العاشرة
التقرير المعموماتي 1023/9/7 ، 1901
 11مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية :ستة شيداء بالمخيمات الفمسطينية في سورية
دمشؽ – صفا :قالت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطنيني سورنة إف سرة لجئنف فمسطنيننف اسرشػهدوا األحػد
جراء رواصؿ عممنات القصؼ والهجمات عمى المخنمات الفمسطنينة في سورنا.
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وأضافت المجموعة في بنػاف صػحفي النثيػنف أف ك ًػال مػف خمنػؿ زنػداف ،محمػود عزنمػة ،جعفػر محمػد وفػادي
أب ػػو عج ػػاج اسرش ػػهدوا إنث ػػر اس ػػرهداؼ س ػػاحة الرنج ػػة بقذنف ػػة ه ػػاوف ف ػػي مخ ػػنـ النرم ػػوؾ ،وه ػػـ م ػػف الياش ػػطنف
اإلاانثننف في الهنئة الوطينة الفمسطنينة والرجمع األهمي الفمسطنيي.
وأشػارت إلػػى اسرشػػهاد المػواطف خالػػد عػػدياف إسػماعنؿ مػػف سػػكاف مخػنـ الحسػػنينة ،كمػػا اسرشػهد محمػػد أحمػػد
السعدي رحت الرعذنب في سجوف اليظاـ السوري ،وهو مف سكاف مخنـ النرموؾ يازح إلى مخنـ حماة.
وذكػػرت أف مخػػنـ النرمػػوؾ مػػا ن ػزاؿ نػػرزح رحػػت وطػػحة الحصػػار الخػػايؽ الػػذي نفرضػػه الجػػنش اليظػػامي عمنػػه
لمنوـ  23عمى الروالي ،والذي أدى إلى يفاد جمنع المواد ال ذائنة واألدونة وحمنب األطفاؿ ميه.
ػاعا معنشػػنة سػػنئة لم انػػة نعػػايي ميهػػا سػػكاف مخػػنـ الينػػرب بحمػػب ،ج ػراء ايعكػػاس رجمنػػات
وأفػػادت أف أوضػ ً
الصراع الػدائر فػي سػورنة عمػنهـ مػا أدى إلػى شػح المػواد ال ذائنػة والخضػار واػالء فػي األسػعار وعػدـ رػوفر
مادة الخبز بسبب يقص الطحنف والمحروقات.
وأوضػػحت أيػػه راػػـ مػػا نعاينػػه سػػكاف مخػػنـ العائػػدنف بحمػػاة مػػف ضػػائقة اقرصػػادنة ،وعػػدـ رػػوفر معظػػـ المػواد
ال ذائنة إل أيهـ ما نزالوا نسرقبموف العدند مف العائالت الوافدة إلنهـ مف مخرمؼ المحافظات السورنة.
وأفػػادت المجموعػػة باعرقػػاؿ أحمػػد مقبػػوؿ ميػػذ نػػومنف ،وهػػو مػػف سػػكاف مخػػنـ العائػػدنف لالجئػػنف بمدنيػػة حمػػاة،
وكذلؾ اعرقاؿ رناض قاسـ ميذ نثالنثة أناـ مف قبؿ عياصر حاجز كوكب برنؼ دمشؽ.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1023/9/9 ،
 13قتيل فمسطيني في إشكال بين فمسطينيين وعناصر لحزب اهلل بمخيم برج البراجنة في بيروت
وقع إشكاؿ عيد أحد مداخؿ مخنـ برج البراجية ،لنؿ أمس ،بنف شباف فمسطنيننف وعياصر مف «حػزب اهلل»،
أدى إلػػى مقرػػؿ محمػػد السػػمراوي (فمسػػطنيي الجيسػػنة) واصػػابة  1فمسػػطنيننف بجػػروح ،فنمػػا رػػردد أف عيصػرنف
مف الحزب أصنبا بجروح.
وقاؿ مصدر أميػي ل ػ«السػفنر» إف «اإلشػكاؿ بػدأ شػفهناً بػنف ركػاب سػنارة رابعػة لموكػب زفػاؼ وبػنف عياصػر
حزبنػػة ،حنػػث أصػػر عياصػػر الحػػزب رفرػػنش السػػنارات مػػف بنيهػػا سػػنارة العػرنس ،وبسػػبب رفػػض أفػراد السػػنارة
رطور اإلشكاؿ إلى رشؽ بالحجػارة فربػادؿ إطػالؽ اليػار» ،مشػن اًر إلػى
الخضوع لمرفرنش عيد الحاجز الحزبيّ ،
أف «إشكالً سابقاً حدث قبؿ نوـ لكف مف دوف رطوره إلى اسرخداـ األسمحة».
وفنمػػا عمػػد شػػباف مػػف المخػػنـ إلػػى قطػػع الطرنػػؽ باإلطػػارات المشػػرعمة انثػػر اإلشػػكاؿ ،رػػدخمت دورنػػات معػػززة
لمجنش وعممت عمى رطونؽ المكاف ورركنز حواجز في أرجاء الميطقة ،ومالحقة مطمقي اليار.
وبعد رطونؽ اإلشكاؿ ،عقد اجرماع بنف الفصائؿ الفمسػطنينة و«حػزب اهلل» ،رػـ خاللػه الرحكنػد أف «مػا حػدث
ل نرعدى كويه إشكال فردناً ،ول خمفنات أو ربعات سناسنة له».
السفير ،بيروت1023/9/9 ،
 14الشيخ رائد صالح :االحتالل يسارع بتيويد القدس وفصميا عن الضفة
القػدس المحرمػة – صػفا :قػاؿ رئػنس الحركػة اإلسػالمنة فػي الػداخؿ الفمسػطنيي المحرػؿ الشػنخ ارئػد صػػالح إف
كمنا مع فرض قطنعة مطمقة مع الضفة ال ربنة.
الحرالؿ اإلسرائنمي نحاوؿ أف نيهي مشروعه لرهوند القدس ً
وأضػػاؼ صػػالح فػػي بريػػامج مػػا وراء الخبػػر عمػػى قيػػاة الجزن ػرة الفضػػائنة مسػػاء األحػػد أف الحػػرالؿ نخطػػو
خطوات سافرة لفرض إدخاؿ المجرمع اإلسرائنمي في الحرـ القدسي ،وأدائه الصموات كحيه أمػر طبنعػي ،فػي
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اسريساخ لرجربة الحرـ اإلبراهنمي في الخمنؿ .وأكد أف هذه اإلجراءات رؤسس لرقسنـ زمايي نثـ مكػايي ،ومػف
نثـ بياء الهنكؿ عمى حساب المسجد األقصى المبارؾ.
قدـ بشارات خنر لقضنة القدس ،فنما رأى أف مف نسعوف إلى لجـ نثػورات الربنػع
وأشار إلى أف الربنع العربي ّ
أنضا لضرب قضنة القدس.
نسعوف ً
واعربػػر الشػػنخ صػػالح أف الموقػػؼ الػػدولي خػػالؿ السػػيوات الفائرػػة لػػـ نكػػف رادعػػا وم ػؤنث ار إلس ػرائنؿ ،بػػؿ عمػػى
أمنركنػػا معسػػوًل ضػػد الرهونػػد والسػػرنطاف ،بنيمػػا يعمػػـ أف نثمػػة مسػػاعدات مػػف خػػالؿ
كالمػػا
ً
العكػػس كيػػا يسػػمع ً
مؤسسات أمنركنة رصؿ إلى  640ممنوف دولر لدعـ مشارنع حصار مدنية القدس ورهوندها .
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1023/9/9 ،
" 15اإلحصاء الفمسطيني" :نسبة األمية في فمسطين تعد من أقل المعدالت في العالم
أعميت السندة عال عوض ،رئنس اإلحصاء الفمسطنيي ،بمياسبة النوـ العػالمي لمحػو األمنػة الػذي نوافػؽ نػوـ
األحد  06/05مف كؿ عاـ أيه نوجػد فػي فمسػطنف حػوالي  202ألػؼ أمػي فػي الفئػة العمرنػة  22سػية فػحكنثر،
مشػػنرة فػػي يفػػس السػػناؽ أيػػه حسػػب رعرنػػؼ ميظمػػة األمػػـ المرحػػدة لمرربنػػة والنثقافػػة والعمػػوـ (النويسػػكو) نعػػرؼ
الشخص األمي بايه هو الشخص الذي ل نسرطنع أف نق أر ونكرب جممة بسنطة عف حناره النومنة.
واسرعرضػػت السػػندة عػػال عػػوض ،رئػػنس اإلحصػػاء الفمسػػطنيي فػػي هػػذه المياسػػبة ابػػرز المؤش ػرات المرعمقػػة
باألمنة في األراضي الفمسطنينة عمى اليحو األري:
معدالت األمية بين األفراد  25سنة فأكثر في فمسطين تعد من اقل المعدالت في العالم
اعربرت السندة عػال عػوض أف معػدلت األمنػة فػي األ ارضػي الفمسػطنينة مػف اقػؿ المعػدلت فػي العػالـ حنػث
بمػػغ معػػدؿ األمنػػة بػػنف األف ػراد  22سػػية فػػحكنثر فػػي األ ارضػػي الفمسػػطنينة  ،%1.2بواقػػع  %2.5بػػنف الػػذكور
و %3.1بػنف اإليػاث فػي العػاـ  .1021وأضػافت رئػػنس اإلحصػاء الفمسػطنيي أف عػدد األمنػنف فػي األ ارضػػي
الفمسطنينة بمغ  201،154أمي في الفئة العمرنة  22سية فحكنثر في العاـ  ،1021نروزعػوف بواقػع 42،213
أمي في الضػفة ال ربنػة و 33،332أمػي فػي قطػاع اػزة ،ونروزعػوف حسػب الجػيس بواقػع  13،363أمػي مػف
بنف الذكور و 52،061أمي مف بػنف اإليػاث ،أمػا حسػب مكػاف السػكف فػحيهـ نروزعػوف بواقػع  42،531أمػي
في الرجمعات الحضرنة و 11،012أمي في الرجمعات الرنفنة و 20،251أمي في
ارتفاع معدل األمية في التجمعات الريفية عنيا في التجمعات األخرى
ايخفض معدؿ األمنة في الرجمعػات الحضػرنة مػف  %21.1فػي العػاـ  2664إلػى  %3.6فػي العػاـ ،1021
بنيم ػػا ايخف ػػض ف ػػي الرجمع ػػات الرنفن ػػة م ػػف  %23.6إل ػػى  %1.6ل ػػيفس الفرػػرة وايخف ػػض ف ػػي المخنم ػػات م ػػف
 %23.2إلى  %1.2لمفررة ذارها .أما عمى مسروى الجيس فقد رسػاوى معػدؿ األمنػة بػنف الػذكور فػي كػالً مػف
الحضػػر والرنػػؼ لمعػػاـ  1021بواقػػع  %2.5نثػػـ المخنمػػات بواقػػع  .%1.1فػػي حػػنف رظهػػر المؤشػػرات إلػػى أف
أعمػػى معػػدؿ أمنػػة بػػنف اإليػػاث كػػاف فػػي الرنػػؼ بواقػػع  ،%5.3نمنهػػا فػػي المخنمػػات بواقػػع  ،%3.3ومػػف نثػػـ
الحضر بواقع .%3.2
أعمى معدل أمية كان في محافظة القدس
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وأشارت السندة عال عػوض أف معػدؿ األمنػة نرفػاوت عمػى مسػروى المحافظػات ،فكػاف أعمػى معػدؿ أمنػة بػنف
األفراد ( 22سية فحكنثر) في محافظة القدس حنث بمغ  ،%3.2رمنها محافظة أرنحا واألاوار بمعػدؿ ،%2.4
وكاف اديى معدؿ أمنة في محافظة ازة حنث بمغ  ،%3.2رمنها محافظة يابمس .%3.3
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني1023/9/8 ،
 16ىآرتس :الحركة الصييونية العالمية تستولي عمى آالف الدونمات في غور األردن
القدس المحرمة :قالت وسائؿ إعالـ عبرنة النوـ النثينف ،أف اإلدارة المدينة اإلسرائنمنة وافقت عمػى رخصػنص
الحركػػة الصػػهنوينة العامػػة خمسػػة آلؼ دويػػـ مػػف األ ارضػػي الرػػي رعػػود ممكنرهػػا لفمسػػطنيننف إلػػى الشػػرؽ مػػف
السناج األميي في ميطقة ال ور ل رض زراعرها مف قبؿ مسروطينف.
وقػػاؿ عػػدد مػػف سػػكاف الميطقػػة المحاذنػػة لمحػػدود الش ػرقنة ،أف العمػػؿ جػػار عمػػى رسػػونة أراض خمػػؼ السػػناج
الحدودي مف قبؿ 'الكنبورسات' الزراعنة النهودنة.
وقالت صحنفة 'هاررس' أف هذا الموضوع كاف مدار يقاش خالؿ سمسمة اجرماعات بنف مسؤولنف في' اإلدارة
المدينة' و'مكرب ميسؽ أعماؿ الحكومة اإلسرائنمنة في المياطؽ' حنث اصدر ميسؽ األعماؿ 'المنجر جيراؿ'
انرػػاف داي ػػوت رعمنمارػػه برعػػونض أي فمسػػطنيي نرعػػذر عمنػػه الروجػػه إلػػى قطعػػة األرض الرابعػػة لػػه فػػي اػػور
األردف.
وانػػر مػرة ،أعمػػف رؤسػػاء حكومػػات إسػرائنؿ ينػػرهـ رعزنػػز رمػػؾ السػػنطرة عمػػى هػػذه الميطقػػة اإلسػػررارنجنة الرػػي
رشكؿ  %12مػف مسػاحة األرض الفمسػطنينة الرػي احرمػت عػاـ ،2634فػي سػناؽ الخطػة اإلسػرائنمنة الرسػمنة
الري أُطمؽ عمنها اسـ 'رعزنز السنطرة عمى اور األردف'.
وكالة سما اإلخبارية1023/9/9 ،
 17معطيات :األنفاق أخطبوط لتيويد القدس وتدمير المسجد األقصى
القدس المحرمة  -محمد محسػف ورػد :إعربػر باحػث ا نثػار فػي مؤسسػة األقصػى لموقػؼ والرػراث عبػد الػرازؽ
مر ػػايي الحفرن ػػات المرواص ػػمة م ػػف قب ػػؿ س ػػمطة ا نث ػػار اإلسػ ػرائنمنة وش ػػبكة األيف ػػاؽ ،الر ػػي رواص ػػؿ الجمعن ػػات
السػػرنطاينة ردشػػنيها فػػي بػػاطف األرض بالبمػػدة القدنمػػة وسػػاحات المسػػجد األقصػػى ،بمنثابػػة محاولػػة لطمػػس
الرػػارنخ ورزنفػػه برػػدمنر الحضػػارة العربنػػة واإلسػػالمنة لربيػػي عمػػى أيقػػاض آنثػػار وحضػػارات مػػف العهػػد األمػػوي
والعباسػػي والكيعػػايي والبنزيطػػي الروانػػة النهودنػػة ورخرمػػؽ آنثػػا ار رورارنػػة لركػػوف حجػػر األسػػاس لبيػػاء الهنكػػؿ
المزعوـ.
واسػػرذكر مرػػايي فػػي حدننثػػه لمجزن ػرة يػػت المقرػػرح الػػذي طرح ػه رئػػنس الػػوزراء اإلس ػرائنمي السػػابؽ إنهػػود بػػاراؾ
عقب ارفاقنة كامب دنفد عاـ  ،1000حنف صرح عالينة باإلشارة إلى البمدة القدنمة واألقصى بػحف مػا فػوؽ
األرض لممسممنف وما في باطيها لمنهود لنػحذف فػي حنيػه وبشػكؿ رسػمي بالشػروع فػي أعمػاؿ مكنثفػة مػا ازلػت
مرواصمة حرى نوميا هذا في حفر وردشنف شبكة األيفاؽ.
ونقػػوؿ مػػدنر المسػػجد األقصػػى ورئػػنس قسػػـ المخطوطػػات بالمسػػجد د .يػػاجح بكن ػرات أيػػه ل نوجػػد جػػرد ول
إحصػػاء دقنػػؽ لرعػػداد األيفػػاؽ الممرػػدة مػػف عػػنف سػػمواف بطػػوؿ نثالنثػػة آلؼ مرػػر ،لررفػػرع كػػاألخطبوط رحػػت
المسجد األقصى وساحة البراؽ والبمدة القدنمة حرى رصؿ إلى يقطة باب العامود.
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لكػػف الخطػػر -كمػػا نؤكػػد بكنػرات -نكمػػف فػػي رفرعػػات هػػذه األيفػػاؽ الرػػي رركػػرـ عمنهػػا إسػرائنؿ ونقػػدر رعػػدادها
بالعشرات دوف أف رعرؼ وجهرها ،لكيها رمرد رحت جسد األقصى والبمدة القدنمة لرصػبح فػي المسػرقبؿ جسػدا
رهوندنا ورصو ار كامال لمخطط الهنكؿ.
وقػػاؿ مػػدنر مركػػز معمومػػات وادي حمػػوة فػػي سػػمواف ج ػواد صػػناـ اليقػػاب لمجزن ػرة يػػت إف األيفػػاؽ والحفرنػػات
رحول ػػت ذ ارع ػػا سناس ػػنا ل ػػدى المؤسس ػػة اإلسػ ػرائنمنة الر ػػي ررطم ػػع لف ػػرض وق ػػائع عم ػػى األرض واخػ ػراج الق ػػدس
واألقص ػػى م ػػف أي ح ػػؿ سناس ػػي وم ػػف دائػ ػرة المفاوض ػػات ،لن ػػرـ اس ػػرقداـ النه ػػود لالس ػػرنطاف بعشػ ػرات الب ػػؤر
السػػرنطاينة والعسػػكرنة بقمػػب األحنػػاء السػػكينة الفمسػػطنينة ورشػػنند الكػػيس والمػػدارس الرممودنػػة عمػػى أيقػػاض
ا نثار اإلسالمنة والعربنة المالصقة لألقصى.
الجزيرة نت ،الدوحة1023/9/8 ،
 18إعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم في قطاع غزة
رفػػح  -األنػػاـ  :أعػػادت السػػمطات المص ػرنة فػػرح معبػػر العػػودة الحػػدودي ب ػرفح فػػي كػػال الرجػػاهنف ،صػػباح
أمػػس ،بعػػد إاالقػػه لنػػوـ واحػػد بسػػبب األوضػػاع األمينػػة المرػػدهورة فػػي شػػبه جزنػرة سػػنياء ،وسػػمحت لممرضػػى
والعالقنف الفمسطنيننف بم ادرة قطاع ازة ،كما سهمت عودة العالقنف في األراضي المصرنة إلنه.
إلى ذلؾ ،أعادت سمطات الحرالؿ فرح معبر كرـ أبو سالـ الواقع جيوب شرقي محافظة رفح ،صباح أمػس،
وسمحت لمسمع والبضائع بالعبور إلى قطاع ازة.
ووفقػػا لمصػػادر مطمعػػة فػػإف سػػمطات الحػػرالؿ أعػػادت فػػرح المعبػػر بعػػد إاالقػػه ألربعػػة أنػػاـ مررالنػػة ،بسػػبب
األعناد النهودنة والعطمة األسبوعنة.
وأكدت المصادر يفسها أف سمطات الحرالؿ سمحت ألكنثػر مػف  300شػاحية محممػة بالبضػائع والمسػاعدات
بالعبور ،كما سمحت بدخوؿ كمنات مف مواد البياء لصالح مشارنع دولنة ،إضافة إلػى ضػخ كمنػات محػدودة
مف الوقود.
األيام ،رام اهلل1023/9/9 ،

 19نادي األسير :اإلفراج عن الدفعة الثانية من األسرى القدامى نياية تشرين أول /أكتوبر
يادنػة سػػعد الػػدنف :قػاؿ رئػػنس يػػادي األسػنر الفمسػػطنيي قػػدورة فػارس إف الدفعػػة النثاينػػة مػف األسػػرى القػػدامى
المزمع اإلفراج عيها في يهانة الشهر المقبؿ لـ رعرؼ أسماؤها حرػى ا ف ،ولكيهػا سػرحدد مػف ضػمف القائمػة
الفمسطنينة الري قدمت لالحرالؿ اإلسرائنمي سابقاً .
وأضػػاؼ ،لػ ػ ال د مػػف فمسػػطنف المحرمػػة ،أف اإلف ػراج عػػف الدفعػػة النثاينػػة مػػف قػػدامى األسػػرى المعرقمػػنف فػػي
سجوف الحرالؿ قبؿ ارفاؽ أوسمو  2663سنرـ في  15رشرنف األوؿ (أكروبر) المقبؿ ،ونشمؿ  13أسن اًر .
وأوضػػح فػػارس أيػػه لػػـ رػػرـ حرػػى ا ف معرفػػة أسػػماء المشػػمولنف بقػػرار اإلفػراج عػػيهـ فػػي الشػػهر المقبػػؿ ،انػػر
أيه ػػـ س ػػنحددوف م ػػف ض ػػمف أس ػػماء القائم ػػة الر ػػي ق ػػدمرها القن ػػادة الفمس ػػطنينة ف ػػي وق ػػت س ػػابؽ إل ػػى س ػػمطات
الحرالؿ ،ورشمؿ األسرى المعرقمنف قبؿ أوسمو .
التاريخ :اإلنثينف 1023/9/6

العدد1973 :

ص 27

الغد ،عمان1023/9/9 ،
 30مستوطنون يدمرون عشرات المركبات الفمسطينية واالحتالل يعتدي عمى طمبة جامعة القدس
عبد الرحنـ حسنف  -وعالء المشهراوي :حطـ عدد مف المسروطينف المرطرفنف عشرات المركبات الفمسػطنينة
بيػابمس وعمػػى طرنػػؽ راـ اهلل -يػػابمس ،فنمػػا أامقػػت قػوات الحػرالؿ اإلسػرائنمي حػػاجز حػوارة وزعرػ ار أكنثػػر مػػف
مرة .وقاؿ اساف دامس مسؤوؿ ممؼ السرنطاف في شماؿ الضفة لػوكالة األيباء الفمسطنينة المسرقمة “معا”،
إف عػػدداً مػػف المسػػروطينف حطم ػوا أكنث ػػر مػػف  12مركبػػة فمسػػطنينة لنمػػة أم ػػس ،مػػف خػػالؿ رشػػقها بالحج ػػارة
والزجاجات الفاراة عمى طرنؽ انرسهار يابمس وعمى طرنؽ راـ اهلل يابمس ،بالقرب مف مسروطية “عنمنه”.
مف جهة أخرى ،أصنب ما نزند عمى  30طالباً مف جامعة “القدس” وعػدد مػف العػاممنف بهػا بحػالت اخريػاؽ
وشظانا القيابؿ الصورنة واألعنرة المطاطنة ،خالؿ مواجهات عينفة دارت في محنط الجامعة.
وقػػاؿ شػػهود عنػػاف إف دورنػػات لشػػرطة حػػرس الحػػدود اإلس ػرائنمي رمركػػزت صػػباح أمػػس عمػػى بػػاب الجامعػػة
الرئنسي ،وقامت برحرنر هونات الطالب والطالبات بصػورة اسػرف اززنة ،كمػا رػـ احرجػاز عػدد مػيهـ ألكنثػر مػف
يصؼ سػاعة وروجنػه أسػئمة عػدة لهػـ ،وحػاوؿ أفرادهػا اقرحػاـ حػرـ الجامعػة ،إل أف الحػراس واألسػوار العالنػة
حالت دوف ذلؾ.
اإلتحاد أبو ظبي1023/9/9 ،
" 32الميزان" يستنكر استمرار الحصار اإلسرائيمي عمى غزة
اسريكر مركز المنزاف لحقوؽ اإليساف اسرمرار الحصار اإلسػرائنمي عمػى قطػاع اػزة لمػا نرررػب عمػى ذؾ مػف
أزمات إيساينة.
كما اسريكر المنزاف في بناف مكروب وصػمت فمسػطنف يسػخة عيػه ،اسػرمرار حالػة الصػمت وعػدـ الفعػؿ مػف
طرؼ المجرمع الدولي ،واناب أي رحركات جدنة وفاعمػة مػف شػحيها وقػؼ جرنمػة العقػاب الجمػاعي المرمنثمػة
في اسرمرار الحصار واإلاالؽ.
وجػ َّػدد المن ػزاف مطالبرػػه لممجرمػػع الػػدولي برحمػػؿ مسػػئولناره القايوينػػة واألخالقنػػة رجػػاه المػػديننف فػػي األ ارضػػي
الفمسطنينة المحرمة والرحرؾ العاجؿ والفاعؿ لرفع الحصار المفروض عمى سػكاف القطػاع ،الػذي نيرهػؾ عمػى
يحػػو خطنػػر جممػػة حقػػوؽ اإليسػػاف باليسػػبة لهػػـ ،ورػػوفنر الحمانػػة الدولنػػة لمسػػكاف المػػديننف وضػػماف رمػػرعهـ
بحقوقهـ اإليساينة.
فمسطين أون الين1023/9/8 ،
 31القوى الوطنية واإلسالمية برام اهلل تدعو لوقف المفاوضات وترفض تبادل األراضي
راـ اهلل :جددت القوى الوطينة واإلسالمنة لمحافظة راـ اهلل والبنرة دعورها لوقؼ المفاوضات الجارنة فو ار لف
اسػػرمرارها فػػي ظػػؿ الشػػروط اإلسػرائنمنة ،ورصػػاعد العػػدواف وعممنػػات البيػػاء لروسػػنع المسػػروطيات ،واسػػرهداؼ
المقدسػػات اإلسػػالمنة والمسػػنحنة فػػي مدينػػة القػػدس المحرمػػة ورهونػػدها ضػػمف سناسػػة الرطهنػػر العرقػػي الرػػي
رواصػػمها سػػمطات الحػػرالؿ بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطنيي ورحػػت اطػػاء المفاوضػػات النثيائنػػة بالرعانػػة المنركنػػة
رمنثؿ ايركاسة خطنرة بالموقؼ الفمسطنيي ،ول بد مف ارخاذ قرار واضح بوقفها فورا.
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وشػػددت القػػوى فػػي بنايهػػا عقػػب اجرماعهػػا ب ػراـ اهلل امػػس اف البػػدنؿ لهػػذه المفاوضػػات هػػو اسػػرمرار وركنثنػػؼ
السػػعي الفمسػػطنيي لمروجػػه لممؤسسػػات الدولنػػة بمػػا فنهػػا محكمػػة الجيانػػات لرقػػدنـ مجرمػػي الحػػرب فػػي إسػرائنؿ
لمعدالة الدولنة ،والعمؿ ليضماـ دولة فمسطنف رحػت الحػرالؿ لحصػد المزنػد مػف العرػراؼ بالدولػة المسػرقمة
عمػػى جمنػػع األ ارضػػي الرػػي احرمػػت عػػاـ  ،2634ورفػػض ربادلنػػة األ ارضػػي ،مػػف جهػػة اخػػرى روسػػنع ورعزنػػز
المقاومة الشعبنة ردا عمى جرائـ الحرالؿ ومسروطينه بحؽ شعبيا كخنار مف اجػؿ رحقنػؽ اهػداؼ شػعبيا فػي
الحرنة والسرقالؿ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1023/9/9 ،
 33صناعة الخزف الفمسطيني ..ناتج بقيمة 60مميون دوالر سنويا عمى مستوى المحافظات
نعود رارنخ صياعة الخزؼ في الخمنؿ إلى فررة ل رقؿ عف  100عاـ ،حنث كاف األرراؾ أوؿ مف أدخؿ هذه
الصياعة إلى فمسطنف ،مف خالؿ عممنات ررمنـ المسجد القصى المبارؾ.
ػص
رمػػر صػػياعة الخػػزؼ بم ارحػػؿ مريوعػػة ،أولهػػا رمنػػنف الطػػنف حرػػى نسػػهؿ رشػػكنمه ووضػػعه فػػي قوالػػب الجػ ّ
الجػػاهزة لرخمنصػػه مػػف المػػاء ،ونخض ػع بعػػدها لمرحمػػة الحػػؼ والريعػػنـ ،بعػػد ذلػػؾ نوضػػع بػػالفرف عمػػى درجػػة
ح اررة  2020درجة مؤونة ،ورسمى هػذه المرحمػة بعػرؼ الخػزفننف 'الحرقػة األولػى' وهػي مرحمػة رحونػؿ الطػنف
لفخار.
نثـ رحري مرحمة الرسـ عمى الفخار ورمونيه ،بعد ذلؾ نرش بمادة زجاجنة ،ونطمى بذات المػادة رمهنػداً لممرحمػة
الخنرة ،وهي ادخاؿ الخزؼ إلى فرف بدرجة ح اررة  640مئونة ،لنخرج بمظهره األخنر.
المواد الخاـ المسرخدمة في هذه الصػياعة وهػي الصمصػاؿ -الطػنف األبػنض -ومسػحوؽ الزجػاج واألصػباغ
مػػا ازلػػت رسػػرورد مػػف ٍ
دوؿ أوروبنػػة كإسػػباينا وانطالنػػا وبمجنكػػا ،راػػـ أف مصػػيعنف عمػػى األقػػؿ حػػاول إيراجهػػا
محمنا ،إل أف ركالنؼ اليراج كايت أعمى مف كمفة السرنراد ،بسبب عدـ روفر جمنع المواد الطبنعنة الالزمة
في الرربة الفمسطنينة.
نعمؿ حالناً في صياعة الخزؼ أكنثر مف  2000عامػؿ ،ونقػدر يػارج هػذه الصػياعة ب ػ 30ممنػوف دولر سػيونا
عمى مسروى المحافظات الفمسطنينة ،نثمث هذا المبمغ مف محافظة الخمنؿ.
رئنس ارفة رجارة وصياعة محافظة الخمنؿ المهيدس محمد اػازي الحربػاوي ،أوضػح اف عػدد الميشػ ت الرػي
رعمؿ عمى ايراج الخزؼ والزجاج وصؿ إلى  ،43وهي رشكؿ ما يسبره  %1مف مجموع الميش ت الصػياعنة
في المحافظة.
وبنف الحرباوي أف  %10مف يارج هذه الصياعة نجري رصػدنره لػدوؿ أوروبنػة وأمرنكنػة وكيػدا وبعػض الػدوؿ
ّ
العربنة.
رقمػػص ع ػػدد مصػػايع الخ ػػزؼ وك ػػذلؾ عػػدد الع ػػاممنف فنهػػا بفع ػػؿ اليرفاض ػػة النثاينػػة وم ػػا ربعهػػا م ػػف إاالق ػػات
ومضانقات إسرائنمنة.
وبػ ّػنف يػػادر الرمنمػػي رئػػنس ارحػػاد الصػػياعات الندونػػة ،أف مػػف أسػػباب هػػذا اليخفػػاض ر نن ػب فمسػػطنف عػػف
الخارطػػة السػػناحنة ،ألف عػػدد السػػناح القػػادمنف لفمسػػطنف والخمنػػؿ رحدنػػداً أخػػذ نػػرقمص مػػع بدانػػة اليرفاضػػة،
ونضػػنؼ' :المعنقػػات الرػػي كايػػت رفرضػػها إس ػرائنؿ وأهمهػػا أمػػاـ حركػػة يقػػؿ البضػػائع ،وهػػو مػػا زاد مػػف كمفػػة
اإليراج بما ل نقؿ عف .%12
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية ،وفا1023/9/1 ،
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 34ماىر الطباع :قطاع غزة والخوف من العودة لمربع الحصار األول
ميذ فرضت قوات الحرالؿ اإلسرائنمي الحصار الشامؿ عمى قطػاع اػزة برػارنخ  1004/3/22وسػارعت إلػى
إاالؽ كافة المعػابر الرجارنػة ،أصػبح سػكاف قطػاع اػزه البػالغ عػددهـ فػي حنيػه  2.2ممنػوف ويصػؼ مػواطف
في سجف كبنر محاصر ب ار وجوا وبحرا.
وركبػػد القرصػػاد الفمسػػطنيي خسػػائر اقرصػػادنة مباش ػرة فػػي قطاعػػات اإليرػػاج والسػػرنثمار والرجػػارة الخارجنػػة
والز ارع ػػة والص ػػياعة والعمال ػػة  ...ال ػػخ  ،وه ػػذا انث ػػر س ػػمبا عم ػػى أداء القرص ػػاد ومع ػػدلت يم ػػوه ومض ػػاعفة
المشكالت القرصادنة والجرماعنة والصحنة واليفسنة.
وسارعت إسرائنؿ إلي إل اء الكود الجمركػي الخػاص بقطػاع اػزة برػارنخ  1004/3/12فػي خطػوة رهػدؼ إلػى
إيه ػػاء الس ػػرنراد المباش ػػر و إل ػػاء الوك ػػالت والعالم ػػات الرجارن ػػة الخاص ػػة بمس ػػروردنف قط ػػاع اػ ػزة والع ػػودة
لممسرورد اإلسرائنمي.
وبرارنخ  1004/6/26ارخذت حكومة الحرالؿ المص رة ق ار ار باعربار قطاع ازة كنايػا معادنػا وقػررت ارخػاذ
مجموعة مف اإلجراءات لرشدند الحصار واإلاالؽ.
وعمػػى مػػدار سػػبع سػػيوات مػػر قطػػاع ا ػزه بالعدنػػد مػػف م ارحػػؿ الحصػػار و الرػػي مػػف أصػػعبها النثماينػػة أشػػهر
األولػػى لمحصػػار الرػػي بػػدأت مػػف ميرصػػؼ عػػاـ  ، 1004حنػػث سػػمحت إسػرائنؿ بػػدخوؿ مػػا ل نزنػػد عػػف 10
سػػمعه مػػف الم ػواد األساسػػنة بػػدل مػػف  6000سػػمعة كايػػت رػػدخؿ إلػػى قطػػاع ا ػزة قبػػؿ الحصػػار وبمعػػدؿ 10
شاحية في النوـ بدل مف  300شاحية كايت ردخؿ عبر معبر الميطار.
وبفعػػؿ الحص ػػار و اإلا ػػالؽ الش ػػامؿ وروقػػؼ الحن ػػاة القرص ػػادنة و رج ػػاوزت معػػدلت البطال ػػة ف ػػي الس ػػيوات
األولى لمحصار  % 10كما رجاوز عدد العاطمنف عف العمؿ  240ألؼ شخص.
وبدأت اليفراجة األولي لمحصار مع فرح الجدار الفاصؿ بنف قطاع اػزه وجمهورنػة مصػر العربنػة فػي يهانػة
شػػهر نيػػانر  1005حنػػث رػػدفقت العدنػػد مػػف السػػمع مػػف جمهورنػػة مصػػر العربنػػة ،بعػػد ذلػػؾ أصػػبحت األيفػػاؽ
الخنػػار والبػػدنؿ الوحنػػد المرػػاح لجمػػب الحرناجػػات األساسػػنة لقطػػاع اػزة مػػف الخػػارج و مػػع اسػػرمرار الحصػػار
لسيوات أصبحت كافة واردات قطاع اػزة مػف مخرمػؼ البضػائع رػرد عبػر األيفػاؽ الرػي رجػاوز عػددها 2100
يفؽ ريرشر عمى طوؿ الحدود الفمسطنينة المصرنة  ،ورجػاوزت ورادات قطػاع اػزة عبػر األيفػاؽ مػا نزنػد عػف
يصؼ ممنار دولر سيونا في فررات الحصار الشدندة.
وأرت اليفراجة النثاينة لمحصار بعد أف أجبر الجايب اإلسرائنمي عمى رخفنؼ الحصار ميرصؼ العاـ 1020
وذلؾ بعد الض وطات الرركنة والدولنة الري رعرضت لها إسرائنؿ عقب أحداث سفنية أسػطوؿ الحرنػة الرركنػة
مرمره  ،حنث ساهـ رخفنؼ الحصار في زنادة كمنة و يوع السمع و زنادة عدد الشاحيات الواردة مف 200
شاحية نومنا إلي  120شاحية نوما مع الرحكـ و فرض قنود عمى يوع و كمنػة السػمع الػواردة إلػى قطػاع اػزة
 ،وشػػهد اقرصػػاد قطػػاع اػزة يمػػو محػػدود فػػي بعػػض األيشػػطة القرصػػادنة خػػالؿ الػػنثالث سػػيوات األخنػرة ممػػا
ساهـ في ايخفاض معدلت البطالة في قطاع ازة خػالؿ الربػع النثػايي مػف عػاـ  1023بيسػبة ررجػاوز %23
عف بدانػة سػيوات الحصػار والرػي بم ػت فػي حنيػه مػا نزنػد عػف  ،%10حنػث بمػغ معػدؿ البطالػة خػالؿ الربػع
النثايي مف عاـ  1023في قطاع ازة  %14.6وبمغ عدد العاطمنف عف العمؿ حوالي  205ا ؼ عاطؿ ،و
مػػف المروقػػع زنػػادة فػػي معػػدلت البطالػػة و الفقػػر فػػي الفر ػرة القادمػػة يرنجػػة روقػػؼ األيشػػطة القرصػػادنة بفعػػؿ
إاالؽ األيفاؽ.
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إف إاػػالؽ األيفػػاؽ المفػػاجئ دوف فػػرح المعػػابر الرجارنػػة ودخػػوؿ كافػػة أي ػواع البضػػائع إلػػى قطػػاع ا ػزة ورفػػع
الحصػػار الكامػػؿ سػػوؼ نعنػػد قطػػاع ا ػزة إلػػى المربػػع األوؿ لمحصػػار و نرسػػبب بخسػػائر اقرصػػادنة فادحػػة،
خاصة في قطاع اإليشاءات الذي نعرمد اعرمادا كمنا عمى دخوؿ مواد البياء ومسرمزمارها عبر األيفاؽ يرنجة
ميع الجايب اإلسرائنمي دخولها عبر المعابر الرسمنة.
وبػػدأ المواطيػػوف نشػػعروف بقمػػؽ شػػدند مػػف حػػدوث أزمػػة إضػػافنة فػػي الكهربػػاء فػػي حػػاؿ اسػػرمر يقػػص الوقػػود
الالزـ لرش نؿ محطة رولند الكهرباء ،حنث نعايي قطػاع اػزة وميػذ أكنثػر مػف سػبع سػيوات مػف ايقطػاع الرنػار
الكهرب ػػائي ال ػػدائـ والمسػػػرمر وبش ػػكؿ نػػػومي مم ػػا زاد مػ ػػف معاي ػػاة الم ػ ػواطينف ف ػػي قطػ ػػاع اػ ػزة القرصػ ػػادنة و
الجرماعنة و اليفسنة ورقطع الكهرباء نومنػا مػف  5سػاعات إلػى  21سػاعة حسػب حجػـ األحمػاؿ و الضػ ط
عمػػى الشػػبكة ومػػف المرشػػح زنػػادة قطػػع سػػاعات الرنػػار الكهربػػائي لرصػػؿ إلػػى  25سػػاعة نومنػػا فػػي حػػاؿ عػػدـ
روفنر السولر الالزـ لرش نؿ محطة رولند الكهرباء الوحندة الري ر ذي قطاع ازة.
والنوـ وبعد سبع أعواـ مف حصار قطاع ازة والذي نعربر أسوء وأطوؿ حصار نشهده العالـ ،فإف المجرمػع
الدولي والمؤسسات والميظمػات الدولنػة ورعػاة السػالـ مطػالبنف بممارسػة الضػ ط عمػى إسػرائنؿ مػف أجػؿ فػرح
كافػػة المعػػابر أمػػاـ حركػػة األف ػراد والبضػػائع والعمػػؿ عمػػى رفػػع الحصػػار المفػػروض عمػػى قطػػاع اػزة ،لرجينػػب
قطاع ازة مف كارنثة اقرصادنة ،اجرماعنة ،صحنة ،بنئنة.
1023/9/8
" 35نيويورك تايمز"" :إسرائيل" تساند السيسي وأوباما لم يسحب الدعم األمريكي
قالت صحنفة ينونورؾ رانمز األمرنكنة في رقرنر مطوؿ يشرره في  6/2أف إسرائنؿ ردعـ اليقالب
العسكري في مصر ،ورسايد الجنش المصري بقوة أليها ررى فنه مصد اًر مهماً لسرقرارها ولالسرقرار في
الميطقة .وجاءت اإلشارة إلى الموقؼ اإلسرائنمي مف اليقالب العسكري ،ومف الجنش المصري ،في سناؽ
رقرنر مطوؿ حوؿ الموقؼ اإلسرائنمي مف الضربة العسكرنة األمرنكنة المزمعة لسورنة ،حنث رشنر ينونورؾ
رانمز إلى أف اليقالب العسكري في مصر وحد المواقؼ بنف واشيطف ورؿ أبنب رجاه الشرؽ األوسط ألوؿ
مرة ميذ فررة طونمة ،حنث كاف نثمة خالفات بنف الطرفنف حوؿ االبنة الممفات في ميطقة الشرؽ األوسط
خالؿ الفررة الماضنة.
وقالت الصحنفة األمرنكنة في رقرنرها“ :بعد سيوات مف الضطراب في الشرؽ األوسط والرورر بنف السند
أوباما ورئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يريناهو ،ها هما الزعنماف ا ف في حالة مف اليسجاـ والروافؽ لنس
فقط حوؿ كنفنة الرعامؿ مع سورنة وايما أنضاَ مع مصر  .وأضافت الصحنفة :السند أوباما لـ نسحب
الدعـ األمرنكي لمصر بعد اليقالب العسكري الذي أطاح بالحكومة اإلسالمنة الميرخبة ،بنيما رسايد
إسرائنؿ بقوة الجنش المصري كمصدر لالسرقرار .
المستقبل العربي1023/9/8 ،
 36العريان :إطاحة مرسي مؤامرة بمشاركة السعودية واإلمارات والسمطة الفمسطينية واألردن
وجه د .عصاـ العرناف ،القنادي البارز بجماعة اإلخواف ،يائب رئنس حزب الحرنة والعدالة ،رسالة إلى
الشعب المصري وأعضاء وقنادات حزب الحرنة والعدالة ،وهاجـ العرناف ،في رسالره ،اليظاـ الجدند بعد
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ايقالب  30حزنراف /نوينو ،كما اعربر أف ما حدث كاف مؤامرة شاركت فنها السعودنة واإلمارات والسمطة
الفمسطنينة واألردف.
وقاؿ العرناف في رسالره الري يشرها عبر صفحره عمى موقع فنسبوؾ  :إف اليقالب خطط لها رجاؿ
مخابرات العدو الصهنويي والمخابرات السعودنة ومولره خزائف اإلمارات وشارؾ فنه رجاؿ المخابرات
المصرنة  .وأضاؼ قائالً :مجموعة مر مرة ميذ ايدلع نثورة  12نيانر خططت ويفذت مؤامرة ررضح معالمها
كؿ ساعة لرشونه النثورة ،وأعميوا مواقفهـ الصرنحة ،فهؤلء مف العدو الصهنويي وأولئؾ مف حكاـ السعودنة
واإلمارات والرابعنف مف أيصار أوسمو  ،في إشارة لمسمطة الفمسطنينة ،وحكاـ األردف هـ الذنف أندوا
اليقالب العسكري وشجعوه ومولوا خزائيه ،عمى حد قوله.
المستقبل العربي1023/9/9 ،
 37مصر تعيد فتح معبر رفح مع غزة بشكل جزئي
ازة :أعادت السمطات المصرنة ،صباح نوـ األحد  ،6/5فرح معبر رفح البري ،وذلؾ بعد إاالقه أمس
بشكؿ مفاجئ بسبب األوضاع المروررة في سنياء .وقاؿ ماهر أبو صبحة مدنر إدارة المعابر في و ازرة
الداخمنة واألمف الوطيي ب زة في رصرنح مكروب له ،رمقت قدس برس يسخة عيه :أف الجايب المصري
أبم هـ صباح األحد بإعادة فرح معبر رفح  .وأضاؼ :أف السفر سنكوف لألشخاص المرجعنف السبت وقبؿ
السبت .
قدس برس1023/9/8 ،
 38قصف مكثف لمجيش المصري عمى المناطق الحدودية مع غزة
وكالة األياضوؿ :كنثؼ الجنش المصري نوـ األحد  6/5في نثايي أناـ حممره العسكرنة الموسعة في سنياء
(شماؿ شرؽ) قصفه بالطائرات لممياطؽ الحدودنة مع قطاع ازة وذلؾ وسط حممة رمشطنة لهذه المياطؽ
بحنثا عف العياصر المسمحة ،بحسب شهود عناف .وقاؿ شهود عناف لمراسؿ وكالة األياضوؿ لأليباء في
سنياء ،إف طائرات عسكرنة مصرنة رقصؼ بشدة عدة مياطؽ عمى الحدود مع ازة خاصة ميطقة الشنخ
زوند ورفح المصرنة وامردت إلى قرنري المهدنة وشباية .
وقاؿ العقند أحمد محمد عمي ،المرحدث باسـ الجنش المصري ،في بناف عمى صفحره الرسمنة عمى موقع
الرواصؿ الجرماعي فنس بوؾ نوـ األحد ،إف عياصر مف القوات المسمحة والشرطة قامت بمداهمة وردمنر
 225بؤرة إرهابنة و 33عربة مجهزة بحسمحة نثقنمة ومروسطة وضبط العدند مف األسمحة المخرمفة في أكبر
عممنة عسكرنة لرطهنر سنياء مف اإلرهاب.
السبيل ،عمان1023/9/8 ،
 39جودة :األردن يعد إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة مصمحة وطنية عميا
بػػارنس ( -برػرا) :شػػارؾ وزنػػر الخارجنػػة وشػػؤوف الم رػربنف ياصػػر جػػودة فػػي بػػارنس أمػػس األحػػد بالجرمػػاع
النثالػػث لػػوزنر الخارجنػػة األمنركػػي جػػوف كنػػري مػػع الوفػػد الػػوزاري العربػػي المكمػػؼ مػػف لجيػػة المبػػادرة العربنػػة
لمسالـ لمجامعة العربنة لالرصاؿ باإلدارة المنركنة.
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واطمع كنري الوفد عمى سنر مفاوضات السػالـ الجارنػة بػنف الجػايبنف الفمسػطنيي واإلسػرائنمي برعانػة امنركنػة
والجه ػػود المبذول ػػة إليج ػػاح ه ػػذه المفاوض ػػات مؤك ػػدا الح ػػرص عم ػػى اس ػػرمرار الريس ػػنؽ والرش ػػاور م ػػع المجي ػػة
ووضعها بصورة الرطورات اول بحوؿ.
وأعاد جودة الرحكنػد عمػى الموقػؼ األرديػي النثابػت بقنػادة جاللػة الممػؾ عبػداهلل النثػايي الػداعي إلػى رجسػند حػؿ
الػػدولرنف واقامػػة الدولػػة الفمسػػطنينة المسػػرقمة عمػػى خطػػوط ال اربػػع مػػف حزن ػراف عػػاـ  2634وعاصػػمرها القػػدس
الشرقنة اسريادا الى المرجعنػات الدولنػة ومبػاردة السػالـ العربنػة ،مشػن ار إلػى أف األردف نعربػر أف إقامػة الدولػة
الفمسطنينة المسرقمة هي مصمحة وطينة اردينة عمنػا واف جمنػع قضػانا الحػؿ اليهػائي بمػا فنهػا القػدس واألمػف
والمناه والحدود والالجئنف ررربط بمصالح حنونة أردينة.
الدستور ،عمان1023/9/9 ،
 40األردن :معرض لنصرة األسرى في ميرجان صيف القدس اليوم وغدا
عماف« :حكانة حرنة» معرض ريظمه الحممة األردينة الشبابنة ليصرة األسػرى ضػمف فقػرات مهرجػاف صػنؼ
القػدس ،الػذي رقنمػه لجيػة «مهيدسػوف مػف أجػؿ فمسػػطنف والقػدس وممرقػى القػدس النثقػافي والمجيػة اليسػائنة فػػي
يػػادي النرمػػوؾ» النػػوـ النثيػػنف ونػػوـ اػػد النثالنثػػاء مػػف السػػاعة  2عصػ ار وحرػػى السػػاعة  20مسػػاء عمػػى رػراس
يادي النرموؾ.
ونشػػرمؿ المهرجػػاف باإلضػػافة لمعػػرض األسػػرى عمػػى عػػدة فعالنػػات مقدسػػنة ميهػػا ورشػػات عمػػؿ ومحاض ػرة
لمدكرورة أمؿ خمنفة وعشاء مقدسي رحضره عدة شخصنات مقدسنة بالضافة إلى عدد مف أهالي السرى.
الدستور ،عمان1023/9/9 ،
 42األردن :اعتصام تضامناً مع األسير األردني بالسجون الصييونية عالء حماد
عمػػاف :يظمػػت الحممػػة الردينػػة الشػػبابنة ليص ػرة األسػػرى ظهػػر أمػػس وبمشػػاركة أهػػالي األسػػرى األردينػػنف،
اعرصاماً أماـ و ازرة الخارجنة رضامياً مع األسنر األرديي المضرب عف الطعاـ ميػذ  230نومػاً عػالء حمػاد،
احرجاج ػ ػاً عمػ ػػى مماطمػ ػػة الػ ػػو ازرة بريسػ ػػنؽ الزنػ ػػارة المقػ ػػررة لألهػ ػػالي ربع ػ ػاً لرفػ ػػاؽ األسػ ػػرى مػ ػػع ادارة السػ ػػجوف
الصهنوينة بعد إضراب داـ  201نوـ عف الطعاـ.
وقػ ػػاؿ أهػ ػػالي األسػ ػػرى المشػػػاركوف فػ ػػي العرصػػػاـ أيهػػػـ سػػػنعودوف لعرصػ ػػامارهـ الدورنػ ػػة أمػ ػػاـ المؤسسػ ػػات
الحكومنة حرى رقوـ بواجبارها رجاه األسرى.
حمػػاد ،مضػػرب عػػف الطعػػاـ ميػػذ  ،1023/2/1ولػػـ رررػػب زنػػارة لػػه مػػف قبػػؿ
نػػذكر أف األسػػنر األرديػػي عػػالء ّ
السفنر األرديي لدى الكناف المحرؿ.
الدستور ،عمان1023/9/9 ،
 41وزير الخارجية القطري :البناء االستيطاني اإلسرائيمي المستمر عقبة أمام السالم
بارنس  -مف ارشد محمد ،إعداد معاذ عبد العزنز ،رحرنر أحمد صبحي خمنفة :وجهت قطر ايرقاداً
لػ إسرائنؿ نوـ األحد  6/5بسبب اليشاط السرنطايي .وقاؿ وزنر الخارجنة القطري خالد العطنة في مؤرمر
صحفي مع وزنر الخارجنة األمرنكي جوف كنري بعد لقاء وزنر الخارجنة األمرنكي مع يظرائه مف البحرنف
ومصر واألردف والسعودنة واإلمارات ومسؤولنف عرب آخرنف إف هياؾ عقبات .وأضاؼ أيه نرحدث عف
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المسروطيات مشن ار إلى أيه في كؿ مرة نفررض أف ربدأ فنها جولة مف المفاوضات فايه نسبقها إعالف عف
اسرمرار اليشاط السرنطايي أو إيشاء مسروطيات جدندة وقاؿ إف هذا مصدر قمؽ ونؤنثر عمى المفاوضات
مباشرة.
وكالة رويترز لألنباء1023/9/8 ،
 43عشرون شاحنة قطرية تدخل قطاع غزة عن طريق معبر رفح
القاهرة  -أنمف قياوي رـ مساء نوـ األحد ،إدخاؿ  10شاحية مف مواد البياء إلى قطاع ازة ،عف طرنؽ
منياء رفح البري .وأعمف مسؤوؿ بمنياء رفح البري ،أف  10شاحية أقمت  400مرر مكعب مف الحصمة،
مشن اًر إلى أيه سبؽ خالؿ الفررة الماضنة إدخاؿ  3شاحيات أقمت  20طيا مف البنرومنف لرصؼ الطرؽ ،و4
شاحيات أقمت  321طيا مف الحدند و 234شاحية أقمت  4241طيا مف األسميت ،و 3141شاحية أقمت
 235ألؼ و 550مر ار مكعبا مف الحصمة.
الشرق ،الدوحة1023/9/9 ،
 44كيري يمتقي عباس ويؤكد أن الطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي "مصممان" عمى مواصمة المفاوضات
عبد الرؤوؼ أرياؤوط( ،ا.ؼ.ب ،وفا) :اجرمع رئنس دولة فمسطنف محمود عباس ،مساء أمس ،في مقر
إقامره بالعاصمة البرنطاينة ليدف ،مع وزنر الخارجنة األمرنكي جوف كنري .وجرى خالؿ الجرماع بحث
عممنة السالـ ،واسركماؿ المفاوضات الجارنة ،واألوضاع في الميطقة.
وقاؿ مسؤوؿ في و ازرة الخارجنة األمرنكنة :إف المقاء هو جزء مف المحادنثات الجارنة لوزنر الخارجنة كنري
مع كال الزعنمنف ،يريناهو وعباس ،ميذ بدانة جهوده إلطالؽ هذه العممنة ،وا ف لموصوؿ إلى خارمة
ياجحة ،وسنكوف هذا اليوع مف الجرماعات عمى أساس ميرظـ أنضا ،وهذه الجرماعات مصممة لركمؿ
المفاوضات الري رجري عمى مسروى المفاوضنف ،رسنبي لنفيي ،نرسحاؽ مولخو ،صائب عرنقات ،ومحمد
اشرنة .
وأشار المسؤوؿ ،الذي فضؿ عدـ الكشؼ عف اسمه ،في إنجاز حوؿ لقاء كنري وصمت يسخة عيه لػ األناـ
إلى وجود مسارنف لممفاوضات وقاؿ ،إف مشاركة وزنر الخارجنة بالمقاءات مع القادة هي وسنمة لدفع
المفاوضات ،إلى يقطة نرخذ فنها القادة الق اررات ،وسركوف الولنات المرحدة في وضع نمكيها مف طرح
مقررحات لسد الفجوات لمساعدرهـ في هذا الجهد  .ورأى أف ايش اؿ العالـ بمياطؽ أخرى في الميطقة قد
نساعد المفاوضنف الفمسطنيننف واإلسرائنمننف ،وأشار إلى وجود رشاور ميرظـ أنضاً مع يريناهو ،لكف يريناهو
نرى أيه مف المهـ في هذا الوقت المرورر عدـ م ادرة إسرائنؿ  ..ولكف سنرـ إجراء محادنثة ممانثمة مع
يريناهو في وقت قرنب جدا ،في أقرب وقت.
ويفى المسؤوؿ األمرنكي وجود مخططات لعقد لقاء نثالنثي فمسطنيي  -إسرائنمي  -أمرنكي لمشاركة القادة
في هذه المرحمة ،وقاؿ :إف الجهد في الوقت الراهف عمى مسروى الزعماء هو محاولة اليخراط مع كؿ واحد
ميهـ في يقاش جاد حوؿ كافة قضانا الوضع اليهائي ،وأضاؼ ،أعرقد أف الجرماعات النثالنثنة سوؼ رحري
ولكف في مرحمة لحقة مف العممنة وفي يقطة نكوف فنها مف الضروري البدء في محاولة ردـ الفجوات
بنيهما .
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وجدد المسؤوؿ الرحكند عمى سرنة المفاوضات وقاؿ ،لف يدخؿ في رفاصنؿ مواعند وأماكف الجرماعات،
باسرنثياء القوؿ إيهـ نجرمعوف بشكؿ دائـ وهي ما زالت جارنة .
مف جايبه ،أعمف كنري ،أمس ،أف اإلسرائنمننف والفمسطنيننف مصمموف عمى مواصمة مفاوضات السالـ
المباشرة الري بدأت في ميرصؼ رموز /نولنو .وأوضح كنري في مؤرمر صحافي في بارنس ايه سنمرقي
قرنبا جدا رئنس الوزراء اإلسرائنمي ما أف نسمح جدوؿ المواعند بذلؾ  .وقاؿ كنري ،راـ الق اررات الصعبة
الري نجب أف ررخذ وراـ الض وط الحالنة عمى الجايبنف  ..إل أف الفمسطنيننف واإلسرائنمننف ما زالوا نثابرنف
عمى الرزامهـ بمواصمة المحادنثات .
وهيح كنري يريناهو والرئنس عباس ،عمى الجدنة الري أظهراها عبر الدخوؿ في هذه المفاوضات و عبر
قبولهما معا بمجازفات سناسنة شخصنة .
وكاف اسرقبؿ في بارنس العدند مف الوزراء العرب وابم هـ برطور المسار الرفاوضي.
وقاؿ كنري ،عقب اجرماع مع الوفد الوزاري العربي ،في بارنس :إف دعـ الجامعة العربنة لرسونة يهائنة
لميزاع اإلسرائنمي الفمسطنيي بالغ األهمنة لرحمنف الدنيامنة والطاقة الضرورنرنف ليجاح هذه المفاوضات .
وقاؿ بناف أمرنكي عف اجرماع بارنس مع أعضاء لجية المرابعة العربنة :كرر وزنر الخارجنة األمرنكي
الرزاـ الولنات المرحدة بمواصمة مفاوضات مكنثفة إليهاء الصراع مف خالؿ ارفاؽ الوضع الدائـ .كما ايه
اطمع الوفد عمى خطط لرعزنز السرنثمار واليمو القرصادي لمشعب الفمسطنيي.
األيام ،رام اهلل1023/9/9 ،
 45أوباما يطالب من نتنياىو التدخل إلقناع الكونجرس بضرب العسكرية لسورية
ازة  -ررجمة خاصة :ذكرت وسائؿ إعالـ عبرنة ،مساء أمس األحد ،أف الرئنس األمرنكي باراؾ أوباما
طمب مؤخ اًر مف رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يريناهو الردخؿ إلقياع أعضاء في الكويجرس وميظمة
إنباؾ لدعـ ضربة عسكرنة ضد اليظاـ السوري.
ووفقا لمقياة العبرنة العاشرة ،والموقع اللكررويي لصحنفة ندنعوت أحرويوت العبرنة ،فإف الرئنس األمرنكي
نحاوؿ حشد األصوات ورحقنؽ أامبنة في الكويجرس لدعـ روجنه ضربة عسكرنة ضد سورنة ،وأيه طمب مف
يريناهو أف نض ط عمى ميظمة إنباؾ لمض ط عمى أعضاء الكويجرس ا خرنف إليجاح جهوده في ريفنذ
عممنة عسكرنة .وحسب ذات المصادر فإف أعضاء ميظمة إنباؾ اسرجابوا لمطالب يريناهو وعقدوا مؤخ ار
سمسمة اجرماعات مع مسؤولنف حكومننف أمرنكننف وأعضاء كبار في الكويجرس لشرح لهـ أهمنة العمؿ
العسكري ضد يظاـ األسد ،وضرورة دعمهـ لمعممنة.
ورقوؿ ندنعوت أحرويوت إف هذه الخطوة رحري بالراـ مف حالة الهدوء اليسبي عمى صعند الرصرنحات
والحدنث اإلسرائنمي بشحف الضربة العسكرنة األمرنكنة ،في محاولة مف مسؤولنف إسرائنمننف إلنصاؿ رسائؿ
لمجايب األمرنكي بحف أي عممنة عسكرنة هي قضنة داخمنة أمرنكنة نجب أف ل رردخؿ فنها إسرائنؿ .
فنما رقوؿ القياة العاشرة أف الرئنس األمرنكي ل نممؾ أامبنة لمهجوـ عمى سورنة وأيه نكافح بصعوبة
لمحصوؿ عمى أامبنة ،مبنيةً أيها حصمت عمى معمومات ربنف أف  220مف أعضاء الكويجرس نمنموف
لمرصونت ضد روجنه ضربة ،فنما  16نمنموف لمرصونت لصالح روجنه ضربة عسكرنة.
القدس ،القدس1023/9/9 ،
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 46بابا الفاتيكان يدعو إلى الصالة من أجل عممية السالم الفمسطينية  -اإلسرائيمية
(أ ؼ ب ،رونررز) :كرر البابا فريسنس أمس ،معارضره لمحرب في سورنة ميددا بػ الحروب الرجارنة لبنع
أسمحة وبايرشارها ،وأماـ حشد كبنر اكرظت به ساحة القدنس بطرس أمس ،ذكر البابا بحف اللرزاـ مسرمر
مف أجؿ السالـ في سورنة ،كما دعا أنضاً إلى الصالة مف أجؿ لبياف ومصر والعراؽ وعممنة السالـ بنف
إسرائنؿ والفمسطنيننف.
السفير ،بيروت1023/9/9 ،
 47لندن :مؤتمر دولي يؤكد ىيمنة األجندة اإلسرائيمية عمى المشيد السياسي الفمسطيني
ليدف :اخررـ نوـ األحد  6/5المؤرمر الدولي لمراجعة ارفاقنة أوسمو وأنثرها عمى الشعب الفمسطنيي والذي
نيظمه مركز العودة الفمسطنيي ومعهد الدراسات العربنة واإلسالمنة في جامعة إكسرر ببرنطاينا ،أعماله في
العاصمة البرنطاينة ليدف بمياقشة آنثار أوسمو عمى الرعمنـ وقضنة األسرى والالجئنف والقدس ومسرقبؿ
الرفاقنة في ظؿ ايسداد األفؽ السناسي.
ونحري المؤرمر في الذكرى العشرنف لروقنع ارفاقنة أوسمو بنف ميظمة الرحرنر الفمسطنينة والحرالؿ
اإلسرائنمي عاـ  ، 2663بمشاركة مجموعة مف األكادنمننف والسناسننف والخبراء الدولننف مف اسررالنا وامرنكا
واليرونج والسوند وبرنطاينا وقطر والكونت ودوؿ أخرى.
وبدأت أعماؿ المؤرمر نوـ السبت  ،6/4حنث افررح المؤرمر رئنس مجمس أمياء مركز العودة محمد الحامد
الذي شدد عمى وجود جزء كبنر مف الشعب الفمسطنيي نعارض ارفاقنة أوسمو لما لها مف أضرار .وافرد
بالقوؿ أف مركز العودة الفمسطنيي أسس كجزء مف رمؾ المعارضة لمعمؿ عمى صوف حقوؽ الشعب
الفمسطنيي خاصة حؽ العودة والري أصبحت مهددة في ظؿ أوسمو.
ب دوره شدد رئنس ومعهد الدراسات العربنة اإلسالمنة في جامعة إكسرر البروفنسور انالف بابنه عمى أف
أوسمو جزء مف مخطط إسرائنمي نمرد ميذ يكبة العاـ .2615
في حنف اعربرت الوزنرة السابقة وعضو البرلماف كمنر شورت أف ارفاقنة أوسمو لـ رقدـ أي شيء
لمفمسطنيننف عمى الراـ مف ريازلهـ عف  %45مف فمسطنف الرارنخنة.
أما عضو البرلماف جنرمي كوربوف والباروية جنيي رويغ روافقا في الرأي بخصوص ضرورة وجود لوبى
فمسطنيي ميظـ نكافح الموبي اإلسرائنمي الذي نوفر ال طاء السناسي لػ إسرائنؿ لمرهرب مف مسئولنرها رجاه
المجرمع الدولي األمر الذي كاف جمناً في أوسمو وممحقارها.
ووجه عبد الباري عطواف ايرقادات لذعة لمرئنس الفمسطنيي محمود عباس بسبب سناسره الرفاوضنة
الالميرهنة والري لنس لها جدوى .ويوه عطواف أف الموقؼ الرفاوضي الفمسطنيي هو دائماً ضعنؼ ميذ أوسمو
وحى نوميا هذا.
ورضمف النوـ األوؿ مف المؤرمر عرضا حصرنا لفنمـ نثمف أوسمو لإلعالمنة والمخرجة في قياة الجزنرة
رواف الضامف ،حنث كشؼ الفنمـ عف ونثائؽ رعرض ألوؿ مرة كشفت ضعؼ الموقؼ الرفاوضي الفمسطنيي
ورضوخه ورقدنمه الريازلت رمو األخرى اناب اإلجماع الفمسطنيي واحركار القرار السناسي.
بدورها قالت الدكرورة والمحاضرة في جامعة ليدف ،والمدنرة السابقة لمركز الشرؽ األوسط الرابع لممعهد
الممكي لمشئوف الدولنة ،روزماري هولنس إف هيالؾ خمال في دور المجرمع الدولي وهو الربعنة المسرمرة
ألمرنكا حرى في حاؿ فشؿ األخنرة ومخططارها مف اجؿ إحالؿ السالـ .
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ورحدث الدكرور داوود عبد اهلل مدنر مؤسسة المرصد اإلعالمي لمشرؽ األوسط عمى أف أوسمو كايت
مخطط ما بعد اليكبة لسرقة أراضي الضفة ال ربنة وهو الحاصؿ الف.
كما وقدـ كبنر مسرشاري القضانا المرعمقة بالصراع في الوكالة اليرونجنة لمرعاوف اإليمائي بنرر باوؾ شرحاً
مطولً عف ربعات ارفاقنة أوسمو وأنثرها عمى الكؿ الفمسطنيي وقدـ بعض المعمومات عف كراب جدند سنصدر
قرنباً حوؿ أوسمو شارؾ فنه كراب فمسطنيننف وأجايب مف أبرزهـ القس دنزمويد رورو واألكادنمي يوـ
رشومسكي وآخرنف.
وررأس جمسات المؤرمر مدنر معهد الجزنرة لمدراسات الدكرور صالح الزنف والبروفنسوره في جامعة
وسرميسرر مارنا هولت والقس سرنفف سانزر والبرلماينة والوزنرة كمنر شورت.
أما نوـ األحد  6/5فياقش المؤرمروف عدة مواضنع أبرزها أنثار أوسمو عمى الرعمنـ وقضنة األسرى والالجئنف
والقدس ومسرقبؿ الرفاقنة في ظؿ ايسداد األفؽ السناسي.
وأكد المدنر العاـ لمركز العودة ماجد الزنر أف المؤرمر نضـ مجموعة مرمنزة مف المرخصصنف والباحنثنف
في الصراع العربي  -اإلسرائنمي وذلؾ ب رض دارسة الرفاقنة بما لها وما عمنها في ظؿ الفشؿ الذرنع الذي
يجـ عيها ورضرر مصالح الشعب الفمسطنيي بالداخؿ والشرات جراء رمؾ الرفاقنة وممحقارها .
قدس برس1023/9/8 ،
" 48أصدقاء اإلنسان" تطالب تل أبيب باإلفراج الفوري عن مراسل "قدس برس" محمد منى
فننيا :طالبت ميظمة أصدقاء اإليساف الدولنة السمطات اإلسرائنمنة بإطالؽ سراح الصحفي الفمسطنيي
فورا ،مشنرة إلى أف قوة رابعة لمجنش اإلسرائنمي
عاما) ،مراسؿ وكالة قدس برس ً ،
محمد أيور ميى (ً 32
قامت بدهـ ميزله الواقع في حي الضاحنة شرؽ مدنية يابمس بالضفة ال ربنة ،فجر األربعاء ،السابع مف آب
رعسفي ،فنما كاف وعائمره وعموـ سكاف الميطقة نسرعدوف لسرقباؿ عند
الماضي ،وقامت باعرقاله بشكؿ ّ
الفطر.
قدس برس1023/9/9 ،
 49في اليوم العالمي لمحو األمية 773 :مميوناً ال يستطيعون القراءة
قاؿ األمنف العاـ لألمـ المرحدة باف كي موف في رسالره بمياسبة النوـ العالمي لمحو األمنة في النثامف مف
أنموؿ :ما نربو عمى  443ممنوياً مف الشباب والكبار في جمنع أرجاء العالـ ل نسرطنعوف قراءة هذه
الرسالة .فهـ في صفوؼ مواطي نيا الذنف لـ نكرسبوا بعد مهارات كاممة في القراءة والكرابة .وربما ل
نسرطنعوف مؿء اسرمارة لرقدنـ طمب عمؿ أو فؾ رموز جدوؿ لمواعند حافمة أو قراءة قصة ألطفالهـ
المقوـ األساسي مف مقومات
بصوت مررفع .وهياؾ امرأراف مف بنف كؿ نثالنثة أشخاص حرموا مف هذا
ِّ
المشاركة الكاممة في المجرمع  .وأشار إلى أف ما ل نقؿ عف  120ممنوف طفؿ في سف اللرحاؽ بالرعمنـ
البردائي ل نسرطنعوف القراءة أو الكرابة أو الحساب ...و 100ممنوف آخر مف المراهقنف .
السفير ،بيروت1023/9/9 ،
 50اإلسالم السياسي ..خطوة لمخمف نحو قفزة لألمام
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الػذنف ايرشػوا ورقصػوا فرحػػا لمػا سػموه سػقوط اإلسػػالـ السناسػي بعػد اليقػالب العسػػكري فػي مصػر واهمػػوف،
وكػػاف عمػػى قػػارعي الػػدفوؼ وحػػاممي البخػػور ممػػف امػػرألت بهػػـ وسػػائؿ اإلعػػالـ المخرمفػػة ،أل نسػػرعجموا فػػي
مراسـ الدفف أو الشمارة ،أليهـ عمى ما نبدو لـ نرعمموا سيف اهلل سبحايه في الكوف ،ول حركة الرارنخ.
وقبؿ الخوض في الرفاصنؿ ،أود أف أوضح ابرداء مالحظرنف:
األولى :أف مصطمح اإلسالـ السناسي هو مصطمح اربي ،اضطرريا لسرخدامه بسبب كنثرة ايرشاره ،وأليػه
بدا الوسنمة األنسر إلنصاؿ المعيى الذي يرند.
ويحف يؤمف بحف اإلسػالـ هػو اإلسػالـ ،وهػو لػنس بحاجػة إلػى رصػينؼ ،فمػنس هيػاؾ إسػالـ سناسػي  ،ولػنس
هياؾ إسالـ انر سناسي أليه ببسػاطة دنػف شػامؿ لكافػة جوايػب الحنػاة الجرماعنػة والسناسػنة والقرصػادنة
والعبادنة والرربونة وانرها.
وبالرالي فالجايب السناسي جزء ل نرج أز مػف هػذا الػدنف .وحػدننثيا هيػا نيطبػؽ بشػكؿ عػاـ عمػى الرنػار األوسػع
بنف اإلسالمننف ،وهو الرنار الوسطي المعردؿ الذي نممؾ مشروعا حضارنا ،ونؤمف بالشراكة الوطينة ،ونبرعد
عف العيؼ في ممارساره وعالقاره مع أبياء وطيه.
المالحظاااة الثانياااة :أف اليق ػػالب العس ػػكري ف ػػي مص ػػر ش ػػكؿ رأس موج ػػة ارردادن ػػة رس ػػرهدؼ إيه ػػاء الربن ػػع
العربي  ،واسرعادة الفموؿ ومؤسسات الدولة العمنقة لأليظمة السابقة ،ولكف بحنثواب جدندة ،ورـ بالرحالؼ مع
قوى إقمنمنة وقوى دولنة ،رُشكؿ النثورات وعممنات الر ننر مخاطر عمى مسرقبمها ومصالحها.
وق ػػد وج ػػد ه ػػؤلء أف اإلس ػػالـ السناس ػػي نش ػػكؿ القاع ػػدة الص ػػمبة لمر نن ػػر ،ونح ػػوز عم ػػى نثق ػػة الجم ػػاهنر فػ ػي
اليرخابػػات الح ػرة اليزنهػػة ،ولػػذلؾ أصػػبح اسػػرهداؼ هػػذا الرنػػار (وفػػي القمػػب ميػػه جماعػػة اإلخ ػواف المسػػممنف)
جزءا أساسنا مف بريامج اليقالب في مصر.
ولممرابع أف نالحظ كنؼ أف هذا اليقالب رػزامف مػع حمػالت رشػنر المعطنػات إلػى أيهػا ميسػقة ومرزاميػة فػي
الروقنػػت إلفشػػاؿ اإلسػػالمننف ،فػػي رػػويس والػػنمف والم ػػرب ،ولحر ػواء المعارضػػة فػػي سػػورنا ،والض ػ ط عمػػى
رركنا ،وبالرزامف أنضا مع الحممة اإلعالمنػة الشرسػة ضػد حركػة حمػاس ،ورشػدند الحصػار عمػى قطػاع اػزة،
وااالؽ معبر رفح ،وردمنر األيفاؽ.
رشنر هذه المعطنات إلى أف اإلسالـ السناسي قد رمقى ضربة قاسنة في مصر ،بنيما نعايي صعوبات جمة
وعممنات إسقاط في دوؿ أخرى ،قد رؤدي إلى رراجعه وافشاله.
ومع ذلؾ فإف السرقراء العػاـ لممشػهد السناسػي واإلسػررارنجي ،وفهػـ طبنعػة الميطقػة وشػعوبها ،رشػنر إلػى أف
اإلسػػالـ السناسػػي سػػنعود مػػف جدنػػد بقػػوة وعيف ػواف وشػػعبنة أكبػػر ،وقػػدرة أعمػػى عمػػى الر نن ػر وقنػػادة العمػػؿ
السناسي في الميطقة ،ومن أبرز ى ه المعطيات:
أوال :أف الرنار الذي نربيى اإلسالـ فك ار وسموكا وميهج حناة ،هو رنار أصنؿ عمنؽ وقوي ومرجذر في األمة
العربنة واألمة اإلسالمنة .وأف حركات الرجدنػد واإلصػالح اإلسػالمي الرػي لعبػت أدوا ار سناسػنة ونثورنػة ،رعػود
بجػػذورها إلػػى القػػرف الهجػػري األوؿ ،حنػػث رجمػػت مػػنثال بنثػػورات الحسػػنف بػػف عمػػي ،وعبػػد اهلل بػػف الزبنػػر ،وعبػػد
مر العصور.
الرحمف بف األشعث ،ولـ رروقؼ عمى ِّ
وفي الرارنخ الحدنث والمعاصر ،فإف القػوة الرئنسػة الرػي واجهػت حالػة الرخمػؼ فػي أمريػا وواجهػت السػرعمار
في دناريا ،كاف مكويها الرئنس إسالمنا ،وروحها الدافعة إسالمنة ،كالوهابنة في الجزنرة العربنة ،والمهدنة في
الس ػػوداف ،والسيوس ػػنة ف ػػي لنبن ػػا ،وحرك ػػة الش ػػهند أحم ػػد خ ػػاف ف ػػي الهي ػػد ،وب ػػف ب ػػادنس ف ػػي الج ازئ ػػر ،وانره ػػا،
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وحركات اإلخواف المسممنف أو الجماعة اإلسالمنة في القارة الهيدنة ،واليورسنة في رركنا ،وانرهػا هػي امرػداد
لهذا الرنار اإلصالحي.
ه ػػذا الرن ػػار ل نمك ػػف رهمنش ػػه ول اجرنثانث ػػه ،ألي ػػه ه ػػو ببس ػػاطة األكنث ػػر روافق ػػا م ػػع الرركنب ػػة الدنين ػػة ،واليفس ػػنة،
والجرماعنػػة ،والنثقافنػػة ،والحضػػارنة لإليسػػاف فػػي الميطقػػة ،وألف القػػنـ والمنثػػؿ الرػػي نحممهػػا هػػي القػػنـ والمنثػػؿ
الري نحممها العربي والمسمـ دويما ركمؼ أو رصيع.
وهػػذا مػػا نفسػػر كنػػؼ أيػػه عيػػدما رسػػقط أيظمػػة السػػربداد والفسػػاد وريرشػػر أج ػواء الحرنػػة ،فػػإف هػػذا الرنػػار -
وخصوصا الوسطي المعردؿ -سرعاف ما نرقدـ الصفوؼ ونحوز نثقة الجماهنر.
ثانيااا :ميػػذ كارنثػػة حػػرب - 2634الرػػي احرػػؿ الصػػهانية فنهػػا بػػاقي أرض فمسػػطنف وسػػنياء والجػػولف ،والرػػي
ايكشػؼ فنهػػا بػؤس أداء األيظمػػة العسػكرنة ،والرنػػارات النسػارنة ،والمحافظػػة ،والقومنػة -والرسػػـ البنػايي لمرنػػار
اإلسالمي نشهد حالة مف الصعود.
يعـ ،هياؾ رعنثر في بعض األماكف ،ورراجع في أماكف أخرى ،يرنجة ضعؼ أداء اإلسالمننف أحنايا ،ويرنجة
اإلجػراءات القمعنػػة لأليظمػػة فػػي أحنػػاف أخػػرى ،ولكػػف الخػػط العػػاـ خػػط صػػاعد .وب ػػض اليظػػر عمػػف هػػو فػػي
سدة الحكـ ،فإف الرنار اإلسالمي ما نزاؿ هو الرنار الشعبي األوؿ في معظـ بالديا العربنة.
ثالثااا :ميػذ أف ابرمنػػت هػػذه األمػػة بر ارجػع دورهػػا الحضػػاري ،وبالسػرعمار ،وبػػالحرالؿ الصػػهنويي ،وباليقسػػاـ
والرجزئة ،وهي رعايي حالة مخاض ،رصطرع فنها الرنارات واألندنولوجنات ،إيهػا أمػة ربحػث عػف هونػة ،عػف
مسار نعند لها حنونرها ،ويهضرها ،ومكايرها المرقدمة بنف األمـ.
لنست مشكمريا اقرصادنة في جوهرها واف كايت المشكمة القرصادنة إحػدى رجمنارهػا ،فػي معظػـ بمػداييا -بمػا
فنها بمداف الربنع العربي  -ل نموت أحد مف الجوع ،واف كاف كنثنروف نموروف مف الرخمػة وأمػراض السػمية،
لكف الكنثنرنف نموروف كؿ نوـ ألؼ مرة بسبب القهر والشعور بالظمـ واإلذلؿ.
طواؿ السيوات الماضنة ،فشمت األيظمة العسكرنة ،واأليظمة الري رفعت شعارات قومنة كالبعنثنة والياصػرنة،
واأليظمػػة العمماينػػة (س ػواء أكايػػت نسػػارنة اشػػرراكنة أـ لنبرالنػػة أرسػػمالنة) ،كمػػا فشػػمت األيظمػػة الورانثنػػة ،فػػي
ػؽ إل ذلػؾ الرنػار اإلسػالمي
اإلجابة عف أسئمة الهونة والوحػدة والريمنػة ومواجهػة المشػروع الصػهنويي ،ولػـ نب َ
الحضاري الذي لـ نحخذ بعد فرصره الحقنقنة في الحكـ.
رابعاااا :الرنػػار اإلسػػالمي هػػو أايػػى الرنػػارات بالشػػباب والكفػػاءات الشػػبابنة ،بعكػػس معظػػـ الرنػػارات النسػػارنة
والمنبرالنة والقومنة ،الري رجاوز معظـ قنادارها خرنؼ العمر ،ولـ ررمكف مف رجدند يفسها.
ومػػا زاؿ أبي ػػاء الرنػػار اإلس ػػالمي هػػـ األكنث ػػر ش ػػعبنة وقػػوة وايرش ػػا ار فػػي أوس ػػاط الط ػالب وخرنج ػػي الجامع ػػات
واليقابػػات ،وهػػو مػػا نعيػػي أف هػػذا الرنػػار سػػنرث انػره مػػف الرنػػارات الرػػي مػػألت مواقعهػػا السناسػػنة واإلعالمنػػة
والقرصادنة قبؿ عشرات السينف .يحف باخرصار أماـ جنؿ قادـ وجنؿ راحؿ.
خامسااا :لعمػػه مػػف لطػػؼ اهلل سػػبحايه باإلسػػالمننف فػػي مصػػر قنػػاـ اليقػػالب العسػػكري ،بػػالراـ مػػف ممارسػػاره
الدمونػػة والقمعنػػة البشػػعة ،فػػالنثورة فػػي مصػػر (كمػػا فػػي رػػويس والػػنمف) نثػػورة لػػـ ركرمػػؿ ،ولػػـ رسرصػػحب معهػػا
أدوات الر ننر النثوري الري رمكيها مف حمانرها ،كالعدالة اليرقالنة ،ومؤسسات حمانػة النثػورة ،وأدوات الرعامػؿ
مع اإلعالـ المضاد ،وطرؽ الرعامؿ مع أشكاؿ الرعطنؿ في بينة الدولة العمنقة.
لقػػد وجػػد اإلسػػالمنوف أيفسػػهـ فػػي مػػحزؽ رصػػدر المشػػهد دوف القػػدرة الحقنقنػػة عمػػى الر ننػػر .فركػػوب العسػػكر
لموجػػة نثػػورة  12نيانر/كػػايوف النثػػايي  ،1022ورػػولنهـ محاولػػة اسػػرنعابها واعػػادة روجنههػػا ،قطػػع الطرنػػؽ عمػػى
إمكاينة اسركماؿ النثورة لعياصرها.
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لقد حاوؿ اإلسالمنوف ريفنػذ بريػامجهـ مػف خػالؿ مؤسسػات عممػت عمػى إفشػالهـ واسػقاطهـ ،وقػد عممػوا عمػى
الركنػػؼ مػػع هػػذه المؤسسػػات والرػػدرج فػػي رطونرهػػا ،إنمايػػا مػػيهـ بػػالرحوؿ السػػممي الهػػادئ ،ولكػػيهـ دفعػوا نثميػػا
االنا لسموكهـ الحضاري في بنئة رسردعي إجراءات نثورنة.
يعػـ دفعػػوه رياقصػػا فػػي شػعبنرهـ ،وعػػدـ قػػدرة عمػػى ريفنػذ بػرامجهـ .فكػػاف مػػف لطػؼ اهلل بهػػـ أف كشػػؼ لمجمنػػع
النثػػورة المضػػادة ،وعالقارهػػا ،ومػػا رممكػػه مػػف يفػػوذ هائػػؿ فػػي بينػػة الدولػػة ومؤسسػػارها ،ومػػا نسػػردعنه ذلػػؾ مػػف
موجة نثورنة جدندة.
سادسااا :قػػدـ اإلسػالمنوف يموذجػػا حضػػارنا مرمنػ از فػػي احرػراـ المسػػار الػػدنمقراطي ،والرػػداوؿ السػػممي لمسػػمطة،
واحر ػراـ يرػػائج صػػيادنؽ القر ػراع ،وفػػازوا فػػي مصػػر فػػي خمسػػة اسػػرحقاقات ايرخابنػػة (اإلعػػالف الدسػػروري،
مجمس اليواب ،مجمس الشػورى ،الرئاسػة ،الدسػرور) فػي ايرخابػات حػرة يزنهػة وشػفافة ،وبالرػالي عبػروا بجػدارة
عف إرادة الشعب المصري.
لػػـ نكػػف فػػي عهػػد الػرئنس مرسػػي معرقػػؿ سناسػػي واحػػد ،وكايػػت وسػػائؿ اإلعػػالـ (وحرػػى الحكومنػػة ميهػػا) رقػػوـ
بمهػػاجمرهـ ،ورش ػػونههـ ،وش ػػنطيرهـ دوف أف رُ مػػؽ أو ن ػػرـ رعطنمه ػػا ،أحرق ػػت مقػػار اإلخػ ػواف المس ػػممنف وقُر ػػؿ
العدند مف أفرادهـ ،وبدا أيهـ جهة مسرضعفة بالراـ مف وجودهـ في سدة الحكـ.
ورابع اإلسالمنوف يموذجهـ الحضاري حرى بعد اليقالب ،وأنثبروا حضو ار شعبنا واسعا ومسرمرا.
ومف جهة أخرى ،فإف اليقالب وأيصاره كشفوا زنؼ ادعاءارهـ المرعمقة بالدنمقراطنة فرػابعوا حمػالت الرشػونه
والرخػػونف والفرػراء وبػػث الكراهنػػة ،ولػػـ نرحممػوا الػرأي ا خػػر ،فػػحامقوا وسػػائؿ اإلعػػالـ المخالفػػة ،ويفػذوا حممػػة
إرهابنػػة اسرئصػػالنة هائمػػة انػػر مسػػبوقة ضػػد الرنػػار اإلسػػالمي ،وضػػد كػػؿ مػػف نعارضػػهـ ،واسػػربنحت دمػػاء
المئات بؿ ا لؼ ،وارركبت المجازر بحؽ المرظاهرنف والمعرصمنف السممننف ،واعرقؿ ا لؼ ،ولفقت الرهـ
لمرموز والقنادات ،وهو ما كشؼ فشؿ العسكر والفموؿ وحمفػائهـ فػي الرعامػؿ الحضػاري ،وضػنقهـ بالحرنػات،
وخوفهـ مػف وصػوؿ الحقػائؽ لمجمػاهنر ،وادراكهػـ لضػعفهـ عيػدما نعطػوف اإلسػالمننف القػدر يفسػه مػف حرنػة
الرعبنر والعمؿ.
وبسبب ممارسات اليقالبننف زادت شعبنة اإلسالمننف ولػـ رهػبط ،وزاد رعػاطؼ اليػاس معهػـ ،كمػا زاد الرفػاؼ
قوى أخرى وحركات شبابنة حولهـ ،وأنثبروا أيهـ هـ المدافعوف عف الشرعنة الدسرورنة والمسار الدنمقراطي.
سابعا :إف السموؾ اليقالبي العسكري هو في حد ذاره اعرراؼ ضميي بعدـ القدرة عمػى مواجهػة اإلسػالمننف
فػػي ايرخابػػات ح ػرة يزنهػػة ،واف السػػموؾ القمعػػي السرئصػػالي رجػػاه معارضػػي اليقػػالب -وخصوصػػا جماع ػة
اإلخواف المسممنف -هو دلنؿ عمى رفضنؿ اليقالبننف وحمفائهـ ظهر الدبابة عمى صيدوؽ القرراع.
إف اليقالبنػػنف نجهػػزوف طبخػػة ايرخابنػػة عمػػى مقاسػػهـ ،وال لمػػاذا لػػـ نصػػبروا شػػهرنف أو نثالنثػػة لممشػػاركة فػػي
ايرخابػػات مجمػػس اليػواب مػػع وجػػود كافػػة ضػػمايات الي ازهػػة ،ولنيفػػذوا إف فػػازوا بريػػامجهـ اليرخػػابي ،ولنحػػددوا
بشكؿ دنمقراطي مسار الحناة السناسنة في مصر؟
ثامنا :ربدو خنارات اليقالبنػنف عمػى المسػار الػدنمقراطي وخصػوـ الرنػار اإلسػالمي محػدودة وصػعبة ،فهيػاؾ
خنار العودة مرة أخرى إلى اليظاـ السابؽ الفاسد المسربد ،واف بمباس جدنػد ،مػع محاولػة رهمػنش اإلسػالمننف
أو اسرئصػالهـ ،وهػو خنػػار سنيكشػؼ عػػاجال أـ آجػال ،ولػػف نػؤدي إلػػى شػيء سػػوى الرهنئػة لنثػػورة شػعبنة أكنثػػر
ارساعا وقوة ،رقرمع اليظاـ السابؽ ومؤسساره مف جذورها وريشئ يظاما جدندا.
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وهيػػاؾ خنػػار الدنمقراطنػػة المجرػزأة الػػذي نفصػػؿ نثوبهػػا عمػػى مقػػاس اليقالبنػػنف ،وربمػػا نسػػمح بمشػػاركة شػػكمنة
لإلسالمننف بعد قصقصة أجيحرهـ ،وهػذا الخنػار الػذي نبػدو أكنثػر ذكػاء سنيكشػؼ أمػره أنضػا ،بعػد أف نظهػر
لمجمنع أف لمعبرهـ الدنمقراطنة سقفا نحكمه بعض العسكر والمريفذنف ،الذنف نحرقروف الشعب وارادره.
كمػػا سػػنظؿ اليظػػاـ نحمػػؿ عياصػػر رفجنػره فػػي ذارػػه مػػف خػػالؿ أزمارػػه المخرمفػػة ،وعمػػى أرسػػها أزمػػات الهونػػة،
والشرعنة الدنمقراطنة ،واليهضة ،والفساد ،والسربداد.
وهيػػاؾ خنػػار الػػذهاب إلػػى رطبنػػؽ دنمق ارطػػي كامػػؿ واج ػراء ايرخابػػات ح ػرة شػػفافة ،كمػػا وعػػد قػػادة اليقػػالب
ومياصػػروهـ ،وهػػو خنػػار نفػػرح البػػاب واسػػعا أمػػاـ عػػودة اإلسػػالمننف لسػػدة الحكػػـ .فهػػؿ سػػنحررـ هػػؤلء يرػػائج
اليرخابات ونعطوف فرصة حقنقنة لإلسػالمننف ،أـ أيهػـ سػنقوموف بػايقالب جدنػد باعربػارهـ فػوؽ الدنمقراطنػة
وفوؽ الشعب وفوؽ المؤسسات؟
راسعا :إف اإليساف في هذه الميطقة قد كسر حػاجز الخػوؼ ،ول رسػرطنع األيظمػة القمعنػة والسػربدادنة الرػي
رجاوزها الرارنخ أف رعند عقارب الساعة إلى الوراء.
الحقُػف الرػي رُػزود بهػا
إف هذه األيظمة اػدت السػرنثياء الوحنػد فػي الكػرة األرضػنة فػي عالميػا المعاصػر ،واف ُ
أجسػػادها المررهمػػة ،لػػف رسػػرطنع وقػػؼ رطمعػػات اإليسػػاف إلػػى الحرنػػة والك ارمػػة ،وهػػي رطمعػػات رعيػػي فػػي يهانػػة
األمر أف الشعوب سرقرر مصنرها بإرادرها ،وهو ما نعيي عممنا أف اإلسالمننف سركوف لدنهـ الفرصة األقوى
لنعودوا لرصدر المشهد إف عاجال أو آجال.
عاشرا :اإلسالمنوف لنسوا مالئكة ،وهـ نخطئوف ونصنبوف ،وهـ نرعنثروف ونرعمموف .لقد رـ إبعاد اإلسالمننف
عف إدارة الدولة وعف مؤسسارها لعشرات السينف ،وعايوا مف محاولت الرهمنش ،ولذلؾ قد نحراجوف إلى فرػرة
ايرقالنة نسروعبوف فنها آلنات العمؿ في مؤسسات الدولة ،ونسررجعوف بعض حقوقهـ في أف نكويوا موجودنف
في هذه المؤسسات وفؽ خبررهـ وكفاءرهـ.
ولعل التجربة السابقة أثبتت لإلسالميين أنيم يجب:
 أف نكويوا أكنثر ايفراحاً عمى فئات المجرمع المخرمفة ،وأكنثر وضوحاً في شرح برامجهـ. وأف نطمئي ػوا األقمنػػات الدنينػػة إلػػى مشػػروعهـ الحضػػاري ،ونفرح ػوا لهػػا مجػػاؿ الش ػراكة الحقنقنػػة فػػي العمػػؿالوطيي.
 وأف نسعوا لسرنعاب كافة الطاقات والكفاءات. وأف نوسعوا دائرة رحالفارهـ ،بحنث نيشئوا شبكة أماف وطينة رحمي النثورة والمسار الدنمقراطي في البمد. وأف نوجدوا ا لنات المياسبة لمرعامؿ الفعاؿ مع مؤسسات الدولة العمنقة . وأف نكويوا أكنثر قدرة عمى الرعامؿ مع البنئة اإلقمنمنة والدولنة وانرها.لقد كاف اليقالب درسػا قاسػنا لإلسػالمننف ،ولكيػه كػاف درسػا ل نقػدر بػنثمف ،فقػد عرفػوا بشػكؿ واضػح خرنطػة
األصدقاء واألعداء ،وعرفوا مواطف ضػعفهـ وقصػورهـ .ولعػؿ اهلل سػبحايه قػدر هػذا األمػر حرػى نسػرخرج مػف
اإلسالمننف أفضؿ مػا عيػدهـ ،وحرػى نيفػوا خبػنثهـ ،ونررقػوا إلػى مسػروى إدارة المجرمػع والدولػة ،ومسػروى إدارة
الصراع مع المشروع الصهنويي والمشروع ال ربي في الميطقة ،ولذلؾ فمعؿ قوله رعالى :ل رحسػبوه شػ اًر لكػـ
بؿ هو خنر لكـ نيطبؽ عمنهـ.
ولػػذلؾ ،فػػإف الموجػػة الرردادنػػة المضػػادة الرػػي أطاحػػت باإلسػػالمننف فػػي مصػػر لػػف ركػػوف باليسػػبة لهػػـ سػػوى
خطوة إلى الوراء ،يحو قفزة إلى األماـ .
التاريخ :اإلنثينف 1023/9/6

العدد1973 :

ص 32

الجزيرة نت ،الدوحة1023/9/8 ،
 52فمسطين في الوطنية المصرية

فهمي هوندي
ُسئمت فى عماف :هؿ صحنح أف الطنراف المصرى سنقوـ بقصؼ قطاع ازة؟ فاجػحيى السػؤاؿ فقمػت لمحػدنثى
ب نر رفكنر إييى اعررض عمى مبدأ طرحػه ،ومػا نشػ ميى هػذه المحظػة لػنس اإلجابػة عمنػه ولكيػه كنػؼ نمكػف
أف نخطر احرماؿ كهذا عمى باؿ منثقؼ فمسطنيى؟ رد صاحبيا قائال ،أرجو أف رسمعيى أول وقػد رعػذريى بعػد
ذلؾ .ذلؾ أف الرساؤؿ شائع فى أوسػاط الفمسػطنيننف الػذنف نرحػدنثوف عػف ايقػالب محػزف فػى المػزاج المصػرى
وعبرت عيه حمالت مسرمرة فى وسائؿ اإلعالـ اسرهدفت شنطية الفمسطنيننف وانثارة الكراهنة ضدهـ .فضال
عف ارهامهـ المسرمر لفمسطنينى القطاع بػحيهـ نمنثمػوف رهدنػدا ألمػف مصػر ،وأيهػـ مرػ مروف عمنهػا باسػرمرار،
فػى سػنياء وفػػى بقنػة أيحػػاء الػبالد .وألف حركػػة حمػاس الرػى رػػدنر القطػاع لهػػا عالقػات رارنخنػػة مػع اإلخػواف.
فػػإف اليقػػالب عمػػى األخن ػرنف اسػػرربع ايقالبػػا ممػػانثال عمػػى حمػػاس ذارهػػا وعمػػى كػػؿ أهػػالى القطػػاع .وهػػؤلء
أصبحوا نعايوف األمرنف وهـ نقفوف عمى أبواب مصر ،سواء فى معبر رفح أو فى مطار القػاهرة أو فػى أى
دائػ ػرة حكومن ػػة داخ ػػؿ البم ػػد( .أش ػػعريى كالم ػػه ب ػػالخزى ألي ػػه ذكري ػػى برس ػػالة رمقنره ػػا عم ػػى ه ػػارفى م ػػف أح ػػد
الفمسطنيننف بعػث بهػا مػف مطػار القػاهرة قػاؿ فنهػا إيػه فػى سػجف بئػر سػبع الػذى قضػى فنػه رسػع سػيوات مػف
عم ػره داخػػؿ إس ػرائنؿ كػػاف أكنثػػر حرنػػة وايسػػاينة إذا قػػورف بالمذلػػة الرػػى نعػػايى ميهػػا وهػػو محرجػػز فػػى مطػػار
القاهرة).
اسػػرطرد صػػاحبيا قػػائال :ميػػذ عهػػد مبػػارؾ الػػذى سػػار عمػػى درب السػػادات فػػى اليفػػور مػػف الفمسػػطنيننف وابػػداء
الرفهـ والرعاطؼ مع اإلسرائنمننف رورر الموقؼ الرسػمي مػع فمسػطنينى القطػاع وظػؿ اإلعػالـ معبػ ار عػف ذلػؾ
الرػػورر ط ػواؿ الوقػػت ،األمػػر الػػذى كػػاف لػػه رػػحنثنره السػػمبى عمػػى ال ػرأى العػػاـ المصػػرى .وكػػاف معبػػر رفػػح هػػو
«الررمومرر» الذى نقاس به الرورر صعودا وهبوطا .وحػنف ايرخػب الػرئنس محمػد مرسػى فػإف مصػر الرسػمنة
رصالحت مع فمسطنينى القطاع بدرجػة أو أخػرى ،إل أف موقػؼ المؤسسػة األمينػة لػـ نػرخمص مػف الحساسػنة
والشكوؾ الرى اسرمرت طواؿ األربعنف سية السابقة .حدث ذلػؾ أنضػا مػع وسػائؿ اإلعػالـ الرػى ربيػت موقفػا
مخاصما مف الدكرور مرسى وازدادت حساسنرها إزاء القطاع بسػبب العالقػة الرارنخنػة بػنف حمػاس واإلخػواف.
وألف ال ػرئنس السػػابؽ لػػـ نسػػرمر فػػى ميصػػبه أكنثػػر مػػف عػػاـ فػػإف القنػػود والمعاممػػة المهنيػػة لمفمسػػطنيننف فػػى
المطارات وعيد معبر رفح ربما اخرمفت فى الدرجة لكيها لـ رخرمؼ فى اليػوع ،ومػف المحػزف أيػه فػى حػنف أف
الػدخوؿ أو الخػػروج إلػػى قطػاع اػزة مػػف معبػر رفػػح مػػذل ومهنيػػا ومكمفػا (كػػؿ فمسػػطنيى نػدفع رسػػـ مػػرور بقنػػة
 230جينها فى الػذهاب ومنثمهػا فػى العػودة) فػإف األمػر نصػبح منسػو ار ومجاينػا إذا كػاف الػدخوؿ إلػى إسػرائنؿ
مف معبر ارنيز الذى رسنطر عمنه.
أعاد صاحبيا العرذار لى عف ايزعاجى مف سػؤاله .نثػـ قػاؿ :إييػى ل أرنػد أف أاضػبؾ بالرسػاؤؿ عمػا نجػرى
لأليفاؽ الرى أصبحت شرناف الحناة لسػكاف القطػاع ،والرػى كايػت وما ازلػت حػال عبقرنػا لجػح إلنػه الفمسػطنينوف
لمر مػػب عمػػى الحصػػار الخػػايؽ الػػذى فرضػػه عمػػنهـ اإلس ػرائنمنوف عقابػػا لممقاومػػة ورحدنبػػا ألهػػؿ القطػػاع الػػذنف
صػوروا لهػا .وهػى األيفػاؽ الرػى اػض الطػرؼ عيهػا يظػاـ مبػارؾ ،عػف اقريػاع بحيهػا ل رمنثػؿ خطػ ار أو رهدنػدا
لمصر .إل أف هدـ األيفاؽ واحكاـ الحصار عمى الفمسطنيننف أصبح سناسة مربعة فى الوقت الػراهف .وربمػا
كاف ذلؾ مقبول ومحرمال لو أف هدـ األيفاؽ اقررف بقرار فرح معبر رفح لرزوند القطػاع باحرناجارػه المعنشػنة،
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إل أف ذلػػؾ لػػـ نحػػدث لألسػػؼ ،حنػػث رسػػارعت خطػػى الهػػدـ واقرريػػت بالسػػعى إلػػى إقامػػة ميطقػػة عازلػػة عمػػى
الحدود مع ازة .األمر الذى نحقؽ إلسرائنؿ وأعوايها هدفهـ األصمى فى خيؽ القطاع ورركنعه ،فى حنف أيه
ل نحؿ أى مشكمة لمصر سػواء فػى سػنياء أو فػى أى مكػاف آخػر ،والسػبب فػى ذلػؾ أف حمػاس لػـ ركػف لهػا
عالقة بحنة حوادث وقعت خارج حدود القطاع ،عمى عكس ما رروج له األبواؽ انر البرنئة الرى ل ركؼ عف
الرشهنر بها فى اإلعالـ المصرى.
فى خراـ كالمه قاؿ محدنثى :سامحيى إذا كيت قد سػحلت عػف خنػار قصػؼ الطنػراف المصػرى لمقطػاع ،لكػف
هػػذه الفك ػرة أطمقهػػا أحػػد الخب ػراء السػػررارنجننف عمػػى شاشػػة الرمنفزنػػوف المصػػرى ،فححػػدنثت دونػػا فػػى المحػػنط
الفمسطنيى ،الذى كايت كوابنسه رحدنثه عػف القصػؼ اإلسػرائنمى وأحالمػه ررعمػؽ بالحرمػاء بالمظمػة المصػرنة
سناسنا وعسكرنا .لكف قطاعا ل نسرهاف به مف الفمسطنيننف بدأ ا ف نفكر فى خنارات الحرماء مف القصؼ
المصرى.
عذرت الرجؿ وقمت ل رحاكـ الضمنر المصرى بخطاب األدعناء الذنف طفوا عمى السطح فى زمف اللربػاس
والكراهنػة وايركاسػة النثػورة خصوصػا أامػب الخبػراء السػػررارنجننف الػذنف نعبػروف عػف رمػؾ األجػواء بػحكنثر ممػػا
نعبػػروف ع ػػف الوطين ػػة المصػ ػرنة .ومبم ػػغ عمم ػػى أف الوف ػػاء لمقض ػػنة الفمس ػػطنينة واليحن ػػاز إل ػػى المقاوم ػػة م ػػف
ضرورات الدفاع عف األمف القومى المصرى .لذلؾ فإيها رعد مف المعاننر الرى رقاس بها رمػؾ الوطينػة .وهػو
مػػا الرػػزـ بػػه المخمصػػوف مػػف زعمػػاء مصػػر ،مػػف اليحػػاس باشػػا إلػػى جمػػاؿ عبدالياصػػر .وأرجػػو أف رعربػػر ذلػػؾ
إجابة عمى سؤالؾ.
الشروق ،مصر1023/9/9 ،
 51ىل دحالن حقا عائد ؟؟!!!

د .سفناف ابو زاندة
اعجبيػػي م ػا كربػػه الخ و الصػػدنؽ حسػػاـ خضػػر عمػػى صػػفحره قبػػؿ نػػومنف حػػوؿ اعرقػػادة بػػحف الخ محمػػد
دحالف سوؼ نعود الى ارض الوطف قرنبا و سوؼ نرـ رعننيه يائبا لمرئنس عباس.
اعجبيػػي اكنثػػر رفاعػػؿ وسػػائؿ العػػالـ المخرمفػػه  ،خاصػػة المواقػػع الخبارنػػة الرػػي رياولػػت الخبػػر بكػػؿ اهرمػػاـ
اكنثر بكنثنر مما روقعه الخ حساـ الذي رحدنثت معه مسرفس ار عف سبب كرابره عف هذا الموضػوع الف و مػا
اذا كاف لدنه معمومات جدندة ل اعرفها ،حنث قاؿ ايه مصعوؽ مف حجـ الهرمػاـ وحجػـ الرصػالت الرػي
رمقاها مف كبار المسؤولنف في فرح و السمطة و الميظمه مسرفسػرنف عػف صػحة مػا نقػوؿ ،مػيهـ مػف اسرفسػر
مف باب حب السرطالع و ميهـ مف اسرفسر عمػى اعربػار ايػه خبػر مفػرح ونرنػدوف اف نصػدقوه و مػيهـ مػف
اسرفسر عمى ايه خبر سنئ نجب الرحكند عمى عدـ صحره.
عمػػى انػػة حػػاؿ و ميػػذ اف بػػدأت المشػػكمة بػػنف السػػند الػرئنس و الخ دحػػالف قبػػؿ مػػا نزنػػد عػػف عػػامنف و الرػػي
وصػػمت ذرورهػػا عيػػدما رػػـ ارخػػاذ ق ػرار مػػف قبػػؿ المجيػػة المركزنػػة بفصػػؿ الخ دحػػالف مػػف الحركػػة بعػػد اف رػػـ
اقرحػػاـ بنرػػه و رفرشػػنه  ،ميػػذ ذلػػؾ الحػػنف و المحػػاولت و الرصػػالت و الوسػػاطات لػػـ ريقطػػع بػػنف الػرئنس و
دحالف .و ساطات في االبنرها مف قبؿ اشخاص رربطهـ عالقات حمنمة مع النثينف ،و ما اكنثرهـ ،نحركهـ
الحرص عمى حركة فرح و وحدرها و رماسكها ،و الحرص عمى مصالح الشعب الفمسطنيي العمنا .حرى الف
لـ ريجح لسػبب بسػنط وهػو اف حجػـ الرخرنػب و الرحػرنض ووضػع العصػي فػي الػدوالنب و محركػي السػوء و
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الوسواسنف الخياسنف انضا لـ نروقفوا عف صب الزنت عمى اليػار ،و الرحػرنض عمػى عػدـ المصػالحة وعػودة
المناه الى مجارنها.
ما قالػه الخ حسػاـ خضػر نقولػه الكنثنػروف مػف ابيػاء حركػة فػرح و ابيػاء الشػعب الفمسػطنيي الػذي ل رحػركهـ
الحقاد الشخصنة و الحسابات الفئونة الضنقة .ما قاله حساـ  ،و هذا ما رـ ررجمره مف خالؿ ردود الفعاؿ
هو امينة ال البنػة العظمػى مػف كػوادر و ابيػاء فػرح  ،عمػى القػؿ الػذي ا ارهػـ و اعػرفهـ حرػى اولئػؾ الػذنف لػـ
رربطهـ عالقات حمنمنة مع دحالف  ،و بالمياسبة الخ حساـ خضر واحد ميهـ.
السػؤاؿ هػػؿ المصػػالحه بػػنف الػرئنس عبػػاس ودحػػالف ممكيػػه ومػػا اذا كػػاف حػػاف وقرهػػا؟ الجابػػه بشػػكؿ قطعػػي
يعػػـ .ميػػذ بدانػػة المشػػكمة الرػػي رابعرهػػا واعػػرؼ كػػؿ رفاصػػنمها و لػػدي قياعػػه اف مػػا حػػدث هػػو خػػارج سػػناؽ
الميطؽ و خارج سناؽ طبنعة العالقة الري ربطت النثينف معا ،و خارج يطػاؽ مصػمحة فػرح بشػكؿ خػاص و
المصمحة الوطينة بشكؿ عاـ .المشكمة ابسط بكنثنر مما نروج لها المسرفندنف مف اسػرمرار هػذه الخصػومة ،
و الػػذنف نعربػػروف اف ابعػػاد دحػػالف عػػف طػرنقهـ نعػػزز مػػف مكػػايرهـ و نضػػمف لهػػـ قػربهـ مػػف الػرئنس عبػػاس
حرى و اف كاف في ذلؾ رفرنت لفرح واضعاؼ لها و رشرنت لطاقارها.
ال البنة العظمى مف ابياء فرح و ابياء الشعب الفمسطنيي ندركوف بعد مرور عامنف اف فرح ما بعد دحالف لـ
رصبح اكنثػر قػوة و اكنثػر رماسػكا و اكنثػر رػحنثن ار  ،بػؿ اف الجػرح اصػبح اكنثػر عمقػا .المػر الخػر الػذي نعرفػه
الياس اف كؿ ما رـ روجنهه مف ارهامات و كؿ ما صػدر مػف بنايػات لػنس لهػا اي اسػاس قػايويي او قضػائي
و هي ريظر بحسرهزاء لكػؿ البػواؽ الرػي رػدعي اف هيػاؾ قضػانا ضػد دحػالف فػي المحػاكـ الفمسػطنينة او فػي
هنئة مكافحة الفساد.
الياس بشكؿ عاـ عمى اطالع ،و هي ل رسرهجف بالمياسبه ،ايػه بعػد مػرور عػامنف ل روجػد اي قضػنة ضػد
دحػػالف فػػي المحػػاكـ الفمسػػطنينة او فػػي هنئػػة مكافحػػة الفسػػاد و اف كػػؿ البػواؽ الرػػي ركػػذب عمػػى اليػػاس دوف
اسرحناء و ردعي اف هياؾ قضانا عمنها اف روضح لمياس ما هي طبنعة هذه القضانا الموجودة في القضػاء
و مػػا هػػي ارقػػاـ ممفارهػػا ،هػػذا ل نعيػػي اف دحػػالف مػػالؾ و لػػنس بػػه عنػػوب او سػػمبنات ،فهػػو ايسػػاف و ايسػػاف
سناسي و شخصػنة عامػة و بػال شػؾ ارركػب الكنثنػر مػف الخطػاء و بػه الكنثنػر مػف العنػوب و لكػف اسرسػهاؿ
ارهػػاـ اليػػاس بج ػرائـ قرػػؿ و اخػػرالس و خنايػػه دوف اف نكمف ػوا ايفسػػهـ انثبػػات مػػا نقولػػوف اسػػريادا الػػى اشػػاعات
روجها قبمهـ خصوـ فرح و اعداءها هذا لـ نيطمي و لف نيطمي حرى عمى عامة الياس.
عمػػى انػػة حػػاؿ ،سحسػػمح ليفسػػي بػػالهمس فػػي اذف ال ػرئنس عبػػاس .السػػند ال ػرئنس ل ريرظػػر طػػونال فػػي ايهػػاء
الخالؼ مع حمنفؾ وصدنقؾ القػدنـ دحػالف ،ايػت لػنس بحاجػة الػى وسػطاء،ايت رعػرؼ دحػالف اكنثػر مػف اي
شخص اخر ،بحنجابنارػه وسػمبناره ،ورعػرؼ اكنثػر قد اررػه و امكاينارػه .لػف رعجػز عػف انجػاد الوسػنمة فػي ايهػاء
هذا الخالؼ .و سحمسح ليفسي اف اقررح عمنؾ خارطة طرنؽ مخرصرة ليهاء هذا الخالؼ:
اوال :دحالف نوجه رسالة الى المجية المركزنة نطالبها بحعادة اليظػر فػي القػرار الجػائر الػذي ارخػذ بحقػة سػنما
ايػػه بعػػد مػػرور عػػامنف ارضػػح اف كػػؿ مػػا ورد مػػف ارهامػػات بحقػػة و الػػذي اسػػريدت عمنػػه المجيػػة المركزنػػة فػػي
قرارها ارضح بحيه انػر صػحنح ،و الػدلنؿ ايػه و بعػد مػرور عػامنف لػـ نػرـ رقػدنـ اي رهمػه بحقػة او ادايػه فػي
اي مؤسسة قضائنة فمسطنينة.
ثانيااا :عمػػى ضػػوء هػػذه الرسػػالة ،السػػند ال ػرئنس نػػحمر برشػػكنؿ لجيػػه حركنػػة مػػف اعضػػاء مركزنػػة و نثػػوري و
اسرشاري محاندة لمبحث في هذه القضنة مجددا.

التاريخ :اإلنثينف 1023/9/6

العدد1973 :

ص 34

نثالنثا :المجية الري سرجد اف كؿ الرهامات الري وجهت لدحالف لـ ننثبت صحرها ول نوجد اي مايع مػف ال ػاء
قرار المجية المركزنة السابؽ وعودة دحالف لممارسة عممة.
رابعااا :اكرشػػفت المجيػػة اف السػػبب الرئنسػػي لممشػػكمة هػػي اف الػرئنس عبػػاس نعربػػر اف دحػػالف رطػػاوؿ عمنػػة و
عمى افراد اسرره بشكؿ شخصي و ايه لو رػـ ادارة المػور فػي حنيػه بشػكؿ سػمنـ لمػا وصػمت الػى مػا وصػمت
النه ،ولف الوقت لـ نفت بعد ،و بعد اجرماع م مػؽ بػنف الػرئنس عبػاس و دحػالف نخػرج النثيػاف معػا و نعميػا
عف ايرهاء الخالؼ وعودة المور الى طبنعرها بعد اف نعمف دحػالف عػف اعرػذاره اذا مػا بػدر ميػه اي اسػاءة
شخصنة لمرئنس عباس.دحالف انضا نريازؿ عف حقه في مطالبة ومالحقة كؿ مف اساء له عمى خمفنة هذه
المشكمة .ولكي ركرمؿ الصورة نباشر الرئنس عباس شخصػنا بقنػادة حممػة فرحاونػة لممصػالحة الداخمنػة ررمػي
كؿ ما فات خمؼ ظهوريا بما نخدـ مصمحة الحركة ومصمحة الوطف.
هؿ هذا المر بربكـ صعب ؟ مسرحنؿ؟
وكالة سما اإلخبارية1023/9/9 ،
 53أسئمة إسرائيمية تتكاثر في العام العبري الجديد

حممي موسى
رعنش إسرائنؿ هذه األناـ أيواع قمؽ مخرمفة وهي رحرفؿ بفررة األعناد وأولها عند رأس السية العبرنة .فالوضع
العاـ في الميطقة والعػالـ وطرنقػة رصػرؼ القػوى اإلقمنمنػة والعالمنػة مػع األحػداث نزنػداف القمػؽ ونػدفعاف يحػو
الخوؼ .ونيطمؽ كنثنروف في إسرائنؿ مف واقع أف الظروؼ اإلقمنمنة بعػد «الربنػع العربػي» واألحػداث الدامنػة
سواء في سورنا أو مصر بعد لنبنا والػنمف رشػنر إلػى زنػادة المخػاطر الجزئنػة ورعػددها .لكػف ل أقػؿ مػف ذلػؾ
هػػو اإلحسػػاس باإلربػػاؾ رجػػاه مػػا ررخػػذه الػػدوؿ ال ربنػػة عمومػػا والولنػػات المرحػػدة خصوصػػا مػػف مواقػػؼ رجػػاه
قضانا رعربرها إسرائنؿ مصنرنة.
ورقرنبػػا فػػإف الػػذهف اإلسػرائنمي نػػرى فػػي مػػا نجػػري حالنػػا فػػي سػػورنا دلػػنال عمػػى مػػا نمكػػف أف نجػػري لحقػػا فػػي
إنراف .ونعربر أف السموؾ ال ربػي المرػردد والرصػرؼ الرئاسػي األمنركػي المماطػؿ بشػحف موقفػه مػف «الخطػوط
الحمراء» الري حددها لسورنا في مجاؿ السػالح الكنمػاوي نمكػف أف ريسػخ نثاينػة فػي وقػت لحػؽ بشػحف مجػاؿ
السػالح اليػووي اإلن اريػي .وبػػنف هػذا وذاؾ هيػاؾ فػػي إسػرائنؿ مػف نشػعروف بػػالقمؽ بسػبب أف الولنػات المرحػػدة
محقة في سعنها لرحقنؽ رسونة بنف إسرائنؿ والفمسطنيننف لميػع عزلػة شػبه مؤكػدة إذا اسػرمر هػذا الرعيػت مػف
جايب الحكومة األشد نمنينة في رارنخ إسرائنؿ.
وهكذا رخرمط األمور بنف السناسي والعسكري وبنف اإلسرائنمي البحت والضػموع الػدولي فػي رحرنػؾ المعطنػات
اإلقمنمنة في هذه الوجهة أو رمؾ .وبعندا عف األوهاـ الري نشنعها عدد مف قادة النمنف اإلسرائنمي سواء رجاه
اسرسػػهاؿ رفػػض الرسػػونة أو الحػػث عمػػى ض ػربة عسػػكرنة ميفػػردة س ػواء فػػي سػػورنا أو فػػي إن ػراف ،فػػإف رئػػنس
الحكومػػة اإلس ػرائنمنة ووزنػػر دفاعػػه بارػػا نسرشػػعراف نثقػػؿ المسػػئولنة .وراػػـ أف رػػارنخ كػػؿ مػػف بينػػامنف يرينػػاهو
ووزنػػر دفاعػػه موشػػي نعمػػوف ل نشػػنر إلػػى الر ػزاف أو الحكمػػة فإيهمػػا مقاريػػة بحفيػػة المهووسػػنف فػػي المنكػػود
والبنت ال نهودي نبدواف األكنثر ارزايا .وألف الوضػع بػات هكػذا بايرقػاؿ المهووسػنف بػحرض إسػرائنؿ الكاممػة مػف
اله ػػامش إل ػػى المرك ػػز واعرب ػػار ش ػػخص منث ػػؿ يرين ػػاهو «معر ػػدل» أو «مرزي ػػا» نض ػػيء الكنثن ػػر م ػػف المص ػػابنح
الحمراء لدى دوائر عدندة في إسرائنؿ.
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فإسػرائنؿ الرػػي اسػرفادت مػػف السػرقرار فػػي المحػنط العربػػي رجػد أف األوضػػاع المضعضػعة فػػي سػورنا ولبيػػاف
وفي شبه جزنرة سنياء ررطمب ميها مزندا مف اليرباه والحذر والسرعداد .وهياؾ في إسرائنؿ مػف نعرقػدوف أف
موجة الزعزعػة فػي الميطقػة قػد رصػنب ولػو فػي يهانػة المطػاؼ األردف أنضػا األمػر الػذي نجعػؿ الوضػع أشػد
خطورة .وعيدما نررافؽ هذا مع ما نػراه قػادة إسػرائنمنوف ضػعفا مػف جايػب الولنػات المرحػدة فػي إدارة األزمػات
العالمنػػة وشػػدة ر ارجػػع القػػدرات األمنركنػػة فػػإيهـ صػػاروا نرحػػدنثوف عػػف ورطػػة .وررفػػاقـ األزمػػة فػػي يظػػرهـ عيػػد
مالحظ ػػة أف ق ػػوى لنس ػػت فػ ػػي مكاي ػػة الولن ػػات المرحػػػدة ،وف ػػي مق ػػدمرها روس ػػنا ،رمرم ػػؾ الق ػػدرة عم ػػى عرقمػػػة
المخططات األمنركنة.
وبدنهي أف إسرائنؿ الري اعرادت ،عمى األقؿ في العقدنف األخنرنف ،عمى الهنمية األمنركنة ووحداينة القطب
صػػارت مضػػطرة لمحػػدنث عػػف عػػالـ جدنػػد مػػف دوف أف نر نػػر اليظػػاـ الػػذي كػػاف قائمػػا حرػػى واف بػػدت عالئػػـ
الهرراء فنه .وأشار المعمؽ السناسي في صحنفة «إسرائنؿ النوـ» المقربة مػف حكومػة يرينػاهو إلػى المعضػمة
الرػػي نواجههػػا الػرئنس األمنركػػي بػػاراؾ أوبامػػا والرػػي هػػي أنضػػا مشػػكمة الزعامػػة اإلسػرائنمنة .وفػػي يظػره نر نػػر
الواقع ون دو وحشنا أمػاـ أوبامػا« ،الػذي حػاوؿ الرهػرب مػف مسػؤولناره أنثيػاء «الربنػع العربػي» فخسػر مصػر،
واضطر النوـ لمواجهة سورنا في ظؿ خالؼ أندنولوجي داخمي :ما األهـ ألوبػاـ :رجيػب المواجهػة العسػكرنة
أـ إاماض العنينف أماـ اسرخداـ األسد السالح الكنماوي؟»
لكػػف الس ػؤاؿ ل نرعمػػؽ بحوبامػػا بقػػدر مػػا نرعمػػؽ أنضػػا بإس ػرائنؿ .فػػداف مرامنػػت فػػي الصػػحنفة يفسػػها نطالػػب
إسرائنؿ بحف رجري حسابا ليفسها :هؿ عمنها أف رركف عمى أمنركا؟ وفي هذا السناؽ نحري الجواب أنضا عمى
سؤاؿ آخر وهو هؿ نقؼ الموبي الصهنويي إلى جايب أوباما في الحرب عمى سورنا أـ ل خصوصا في ظؿ
الرابة المسرررة بحف ل رظهر إسرائنؿ كمف ندفع أمنركا يحو حروب ركمفها خسائر وأرواحا.
وعمومػػا فػػإف القنػػادة اإلس ػرائنمنة الحالنػػة الواقعػػة بػػنف هػػوس أنػػدنولوجي نمنيػػي مرطػػرؼ نقػػوـ عمػػى فك ػرة أرض
إسرائنؿ الكاممػة ورفػض الرسػونة مػع الفمسػطنيننف وواقػع إقمنمػي ودولػي ل نػوفر الػدعـ الكػافي ونجبػر إسػرائنؿ
أكنثر عمى الركوف إلى قورها البحرة .وهػذا نخمػؽ سػؤال بػؿ أسػئمة مػف يػوع هػؿ بوسػع إسػرائنؿ فعػال أف رواجػه
بق اررات مسرقمة وبحمانة ذارنة وبقوة ميفردة كؿ هذه الرطورات في الميطقة أـ ل .ما الػذي نمكػف إلسػرائنؿ أف
رفعمه إزاء ما نجري في سورنا وهؿ هي عمى اسرعداد لخػوض حػرب هيػاؾ وفػي لبيػاف وربمػا مػع قطػاع اػزة.
واذا كايت أمنركا ،وهي القوة األعظـ مف دوف ميازع ،بقدرارها المعروفة ربدو مررددة في اسرخداـ القوة خشػنة
ايفالت األمور أو رردي العواقب ،فكنؼ نمكف إلسرائنؿ أف رواجه هػذه الرطػورات وحػدها .إسػرائنؿ كايػت أوؿ
مف أعمف الخطوط الحمر اليوونة رجاه إنراف والخطوط الحمر الرسمنحنة رجػاه سػورنا ولبيػاف وحرػى مػع قطػاع
ازة وفي سنياء .كنؼ نمكف لمقنادة اإلسرائنمنة أف ررعامؿ مع واقع معقد في ظػؿ هػذا الرربػاؾ عمػى الصػعند
الدولي ومف دوف سيد حازـ؟
األسػػئمة كنثن ػرة فػػي أذهػػاف اإلس ػرائنمننف وأكنثػػر ميهػػا ربػػرز خػػالؿ العػػاـ الجدنػػد الػػذي نعربػػر عامػػا حاسػػما بكػػؿ
المقػػاننس يظ ػ ار إلػػى اقر ػراب إن ػراف مػػف يقطػػة الالعػػودة يوونػػا واقر ػراب الوضػػاع فػػي سػػورنا ومصػػر مػػف يقطػػة
الخطر.
السفير ،بيروت1023/9/9 ،
 54االنقالب في مصر جدد العالقة الغرامية بين القاىرة وتل أبيب
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إف احػػدى يرػػائج اليقػػالب العسػػكري فػػي مصػػر هػػي رونثػػؽ العالقػػات مػػف جدنػػد بػػنف القػػاهرة والقػػدس .ورفضػػؿ
الدولراف أف رحافظا عمى الرحسف الكبنر لعالقرهما رحت سرار مرعمػد مػف ال مػوض ،ولػـ ُنسػجؿ ا ف ريسػنؽ
ركرنكي مندايي فعمي فقط ،بؿ رالؽ اسررارنجي بنف المصالح .فبعػد سمسػمة اليقالبػات الدرامارنػة الرػي وقعػت
في مصر ميذ كايوف النثايي/نيانر  1022أصبح مف الصعب جدا أف يريبح بما سػنحدث فػي الشػهر القادمػة،
لكػػف ُسػػجؿ فػػي األمػػد القصػػنر عمػػى األقػػؿ ر ننػػر كبنػػر الػػى أفضػػؿ فػػي وضػػع اس ػرائنؿ األميػػي فػػي الجبهرػػنف
الجيوبنة وال ربنة.
إف لػػب القضػػنة هػػو مػػا حػػدث خاصػػة فػػي واشػػيطف فػػي مطمػػع رموز/نولنػػو هػػذا العػػاـ .فقػػد بػػذلت اسػرائنؿ كمػػا
قال ػػت الص ػػحؼ المرنكن ػػة ف ػػي الس ػػبوع الوؿ م ػػف نولن ػػو جه ػػدا عظنم ػػا لرس ػػهنؿ عالق ػػات الس ػػمطة المصػ ػرنة
الجدنػػدة بالولنػػات المرحػػدة .وقػػد كػػاف مػػف المهػػـ جػػدا لمجي ػرالت المص ػرننف أل ُنعػ َّػرؼ اسػػربداؿ السػػمطة بحيػػه
ايقالب عسكري ،راـ العيؼ الذي اسرعمموه ضد يظاـ الخواف المسممنف برئاسة الػرئنس محمػد مرسػي ،أليػه
لػػو ُعرفػػت خطػػورهـ بحيهػػا ايقػػالب عسػػكري ،لمػػزـ ادارة اوبامػػا بحسػػب القػػايوف المرنكػػي أف روقػػؼ المسػػاعدة
القرصادنة السيونة لمصر ،الري ربمغ ممنا ار ويصؼ ممنار دولر نخصص أكنثرها لممساعدة األمينة.
وكاف نمكف أف نكوف هذا العالف ،خاصة الجراءات الري روجب عمى أنثػره ضػربة قاسػنة لمجػنش المصػري.
وكايػت لمػرئنس بػػاراؾ اوبامػا رقػػدنرات خاصػة بػػه كػي ل نعمػف أيػػه وقػع ايقػػالب عسػكري .وقػػد اعرمػد مسػػاعدو
الرئنس عمى زعمنف :الوؿ أف مالننف المواطينف المصرننف أندوا خطوات الجنش .والنثايي أف الجنش عرض
خرنطػػة طرنػػؽ لمعػػودة الػػى الدنمقراطنػػة .لكيػػه حػػدث فػػي واقػػع المػػر فػػي القػػاهرة ايقػػالب عسػػكري كامػػؿ ،لكػػف
نبػدو أف مصػالح الدارة المرنكنػة مػع مسػاعدة مػا مػف اسػرائنؿ وأيصػارها ،ول سػنما فػي رػؿ الكػابروؿ ،ميعػػت
العالف .وعرؼ الجيرالت المصرنوف كنػؼ ُنظهػروف حقنقػة معرفػة الجمنػؿ .فقػد لوحظػت ،ميػذ ذلػؾ الحػنف،
بػػنف القػػاهرة والقػػدس عالقػػة ارامنػػة مفاجئػػة ،وربػػارؾ اسػرائنؿ اليشػػاط الموجػػه عمػػى الرهػػاب فػػي سػػنياء وعمػػى
سمطة حماس في ازة.
‘ميذ كايت نثورة الرحرنر في شراء  1022رعرضت عالقات اسرائنؿ بمصر لمرحايات قاسنة ،وفي واحد مف
أشدها ُخمِّص في آخر لحظة حراس السفارة السرائنمنة في القاهرة مف أنػدي جمػوع ااضػبة ،عمػى أنثػر رػدخؿ
امرنكػػي فقػػط .ومػػع ذلػػؾ ُسػػجؿ مػػف وراء السػػرار رعػػاوف أميػػي معقػػوؿ جػػدا .جمػػد ال ػرئنس مرسػػي بقػػدر كبنػػر
العالقػػات فػػي القيػػاة الدبموماسػػنة ،لكيػػه م ّكػػف المسػػروننف العسػػكري والسػػرخباري فػػي مصػػر مػػف البقػػاء عمػػى
عالقات بيظرائهـ السرائنمننف ،الػذنف اسػرمر كنثنػر مػيهـ فػي زنػارة القػاهرة سػرا .والجػنش ا ف هػو الحػاكـ فػي
مصر بالفعؿ ،وقد قونت العالقات باسرائنؿ عمى حسب ذلؾ.
وفي ازة ررمرع اسرائنؿ بالض ط المصري النومي عمى حماس ،كي ل رجػرؤ حرػى عمػى الرفكنػر فػي اطػالؽ
قػػذائؼ صػػاروخنة عمػػى اسػرائنؿ ،أو رمكػػنف ميظمػػات فمسػػطنينة أصػ ر مػػف أف رطمقهػػا .إف قنػػادة حمػػاس فػػي
ازة الري ما زالت مصابة ومرفاجئة مف الصورة العينفة الفعالة الري ُخمع بها قادة الحركة األخت مػف السػمطة
في القاهرة ،رحرص عمى الطاعة ،بؿ إيها في عدة حالت اعرقمػت ياشػطنف كػايوا ُنعػدوف لطػالؽ صػوارنخ.
لكػػف حمػػاس فػػي األمػػد البعنػػد رواجػػه معضػػمة رر ازنػػد :فقبػػؿ أف ررػػحنثر عالقارهػػا بمصػػر فصػػمت الميظمػػة يفسػػها
(بانحاء مف الخواف المسممنف في القاهرة) عف رحنثنر انراف وسػورنة ،ويػددت بحعمػاؿ يظػاـ السػد فػي الحػرب
األهمنػة فػػي سػػورنة .وكػاف مػػف يرنجػػة ذلػؾ أف قُطػػع رحونػػؿ المػواؿ والسػالح مػػف انػراف الػى حمػػاس فػػي اػزة.
وبقنت الميظمة ا ف صمعاء مف هيا وهياؾ.
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أصابت مصر ،في السابنع األخنرة ،بالشمؿ الكنثرة ال البة مف مئات أيفاؽ الرهرنب الري رعمػؿ رحػت الحػدود
ف ػػي رف ػػح ،وأوقف ػػت يق ػػؿ المحروق ػػات ال ػػى القط ػػاع .وحم ػػاس مض ػػطرة ا ف ،ب ػػدؿ الحص ػػوؿ عم ػػى محروق ػػات
مدعومة مف مصر ،كما كايت الحاؿ فػي الماضػي ،الػى اسػرنراد محروقػات أامػى بسػرة أضػعاؼ عمػى األقػؿ
مػف اسػرائنؿ ،ويشػػحت فػي القطػػاع ازمػة محروقػػات شػدندة .وخػروج السػػكاف مػف القطػػاع الػى مصػػر انضػا عػػف
طرنؽ معبر رفح ،محدود في ساعات قمنمة في اليهار .وفي رفح المصرنة نهدـ الجنش مئات البنوت بػالقرب
مف الحدود ب رض ايشاء شرنط فاصؿ نميع اسرعماؿ األيفاؽ عمى مبعدة يحو كنمومرر عف الحدود.
وفػػي الوقػػت يفسػػه ريشػػر مصػػر معمومػػات كنثنػرة نبػػدو بعضػػها عمػػى األقػػؿ كاذبػػا عػػف مسػػاعدة رقػػدمها حمػػاس
وفصائؿ فمسطنينة اخرى في القطاع الػى الميظمػات الرهابنػة السػالمنة فػي سػنياء .وفػي شػبه الجزنػرة يفسػه
رسرعمؿ مصر عممنة عسكرنة عينفة عمى خالنا الرهاب الري أكنثر اعضػائها مػف البػدو .وقػد قُرػؿ أكنثػر مػف
 200ياشػػط واعرقػػؿ مئ ػػات كنثنػػروف هي ػػاؾ ميػػذ الش ػػهر الماضػػي .وفػػي مقاب ػػؿ ذلػػؾ ايخف ػػض عػػدد مح ػػاولت
العممنػػات داخ ػػؿ اس ػرائنؿ م ػػف سػػنياء ،م ػػا عػػدا واقع ػػة واح ػػدة هػػي اط ػػالؽ قذنفػػة ص ػػاروخنة عمػػى ان ػػالت ف ػػي
آب/ااسطس.
وقد م ّكيػت اسػرائنؿ مصػر مػف رجػاوز ارفػاؽ السػالـ وادخػاؿ كرائػب مػف سػالح المشػاة والمػدرعات ومروحنػات
واجراء طمعات جونة رصونرنة اسػرخبارنة فػي الميطقػة لمحاربػة الخالنػا الرهابنػة فػي سػنياء .وزاد المصػرنوف
انضا اليشاط البحري ازاء شواطئ العرنش ،بؿ أطمقوا اليار عمى سفف صػند أسػماؾ ازنػة دخمػت منػاه مصػر
القمنمنة في سنياء.
وفػػي مصػػر يفسػػها نسػػرمر القمػػع العينػػؼ لالخ ػواف المسػػممنف ،ونػػرى الجي ػرالت أف هػػذه حػػرب حنػػاة أو مػػوت
رحؿ فنها جمنػع الوسػائؿ .فػي مسػاء العنػد فشػمت محاولػة اارنػاؿ نبػدو أيهػا كايػت مػف قبػؿ احػدى الميظمػات
الس ػػالمنة ،ل ػػوزنر الداخمن ػػة المص ػػري ،المس ػػؤوؿ ع ػػف جه ػػاز الم ػػف ال ػػداخمي ف ػػي الدول ػػة .وس ػػارع الخػ ػواف
المسػػمموف وحركػػات اخػػرى الػػى الربػػرؤ مػػف المسػػؤولنة عػػف الواقعػػة ،الرػػي أصػػنب فنهػػا  13مػػف المػػارة بايفجػػار
سػنارة مفخخػػة كبنػرة ،خشػنة أف نحػػاوؿ اليظػػاـ المصػػري اسػرخداـ الواقعػػة لخطػوات اخػرى موجهػػة عمنهػػا .ومػػا
زاؿ محمموف في وسائؿ العالـ المصرنة نرهموف الميظمات السالمنة المحمنة ،لكيهـ أشاروا الػى أيػه نيب ػي
فحص مشاركة حماس في العممنة .وربدو هذه منثؿ يظرنة مرنبة ،لكيها جندة لكؼ جماح حماس في ازة.
ونسػػرعمؿ اليظػػاـ خطػوات اخػػرى ،فقػػد اعرقػػؿ آلؼ الياشػػطنف مػػف الخػواف المسػػممنف ،ومػػيهـ وزراء سػػابقوف.
وعػػزؿ المسػػؤوؿ عػػف جهػػاز السػػجوف المصػػري أليػػه ارُهػػـ بػػالرخفنؼ عػػف السػػجياء الم ػوالنف لمسػػمطة السػػابقة.
ُ
ضػنقت خطػوات وسػائؿ اعالمنػة اخػرى وفػي مقػدمرها شػبكة ‘الجزنػرة’
وأُامقػت صػحؼ لمحركػة ،ومقابػؿ ذلػؾ ُ
وعمقػػت فػػي ش ػوارع القػػاهرة لفرػػات عمنهػػا صػػورة ال ػرئنس
القطرنػػة ،الرػػي رعربػػر مياص ػرة لالخ ػواف المسػػممنفُ .
ويقػػؿ مبػػارؾ يفسػػه الػػى حجػػز فػػي ظػػروؼ ُمحسػػية ألف أكنثػػر الجي ػرالت الموجػػودنف
السػػابؽ ،حسػػيي مبػػارؾُ .
النوـ في الحكـ كايوا مف رجاله في الماضي.
وايخفػػض عػػدد مظػػاهرات الخ ػواف المسػػممنف بالرػػدرنج ازاء خط ػوات القمػػع .ونحػػاوؿ اليظػػاـ برئاسػػة الجي ػراؿ
السنسي أف نعند هنبة السمطة الى الشوارع ونحث بذلؾ الخواف المسممنف والحركات الموالنة لهـ عمػى يشػاط
ارهابي سري .ورميح و ازرة الداخمنة في جممة ما رميح ،الجهزة المينة في الشوارع سمطة العرقاؿ ،مف دوف
ونسجؿ
رقابة حقنقنة وامكاف اطالؽ اليار عمى مرظاهرنف ‘حنيما روجب الظروؼ ذلؾ’ ،أي بال رقنند رقرنباُ .
السنسي والجيرالت أليفسهـ في رضا يجاحات اخرى :ففضال عف أف واشيطف لػـ روقػؼ المسػاعدة ،حصػمت
مصر عمى مساعدة اقرصادنة ضخمة مف السعودنة ومف إمارات الخمنج ومف الكونػت .وقػد ُوعػدت الػى ا ف
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ب 21ممنار دولر .ورمت في الوقت يفسه خطوات مصالحة أولى مع قطر صدنقة الخواف ،الري يقمت الػى
مصر في المدة الخنرة  3سفف رحمؿ ال از السائؿ.
وفي خمفنة رحسنف العالقات باسرائنؿ نوجد السناؽ الرديي انضا .أنثيى الممؾ عبداهلل في مقابمة صػحفنة مػع
صحنفة امرنكنة قبؿ يحو مف سية ،عمى سموؾ رئنس الػوزراء بينػامنف يرينػاهو .وميػذ ذلػؾ الحػنف كػؼ صػقر
العرب عبداهلل عف ارهاـ اسرائنؿ بافشاؿ مسنرة السالـ مػع الفمسػطنيننف .ونمكػف أف ُيخمػف أيػه نقػؼ وراء هػذا
الر نن ػػر رف ػػاهـ اس ػػررارنجي عم ػػى المص ػػالح المش ػػرركة ،ال ػػى جاي ػػب المس ػػاعدة الر ػػي رعطنه ػػا الولن ػػات المرح ػػدة
لػػالردف .إف كػػؿ شػػيء فػػي الشػػرؽ الوسػػط الجدنػػد نبػػدو مؤقرػػا ونصػػعب ضػػماف أف نكػػوف الحػػدنث عػػف بػػدء
صػػداقة رائعػػة ،لكػػف نمكػػف أف يقػػوؿ بنقػػنف إيػػه رمػػوح رباشػػنر ميظومػػة قػػوى وأحػػالؼ جدنػػدة فػػي الميطقػػة يرػػاج
الربنع العربي.
ىآرتس 1023/9/8
القدس العربي ،لندن1023/9/9 ،

 55اليجوم عمى سورية سيكون أكبر وأقوى مما ُخطط لو

النكس فنشماف
احرماؿ أف رهاجـ الولنػات المرحػدة سػورنة النػوـ أقػؿ مػف  20فػي المائػة .وقػد كايػت الصػورة قبػؿ اسػبوع فقػط
عمػػى العكػػس رمامػػا ،فقػػد كػػاف نفرػػرض ،الحػػد الماضػػي ،أف يسػػرنقظ فػػي الصػػباح بعػػد الموجػػة الولػػى مػػف
الهجوـ األمنركي عمى يحو مف  20هدفا في سورنة .والنوـ بعد الهجػوـ الكنمنػائي عمػى رنػؼ دمشػؽ ب 26
نوما أخذت الجهود والض وط لرحجنؿ العممنة األمنركنة أو إلل ائها رماما رزداد قوة.
فقدت اإلدارة األمنركنة ،السبوع الماضي ،احرماؿ أف رحظى بإجماع دولي ،وهياؾ احرماؿ أف رفقػد فػي هػذا
السبوع – اذا كايت اسرطالعات الرأي الري رشنر الػى كنثػرة فػي مجمػس اليػواب ل رؤنػد الهجػوـ ،صػحنحة –
الجماع في الداخؿ انضا .وفي هذه الحاؿ سنواجه العالـ رئنسا أمنركنا أمرط بال رنش ،ل نممؾ أوراؽ عمؿ
سناسي ول نرمرع بالموافقة عمى إجراء عسكري.
إذا كػاف سػػموؾ اوبامػا حرػػى السػػبوع الماضػي أقمػػؽ حمفػػاءه فػي الشػػرؽ الوسػػط فايػه بػػدأ نقمػػؽ النػوـ حقػػا ،فقػػد
ربنف لرؤساء الدوؿ في الميطقة أف ألوباما فػي الحقنقػة رصػو ار عامػا صػمبا جػدا لكيػه نررجمػه فػي واقػع المػر
الػػى قػ اررات مػػف الػػبطف .هػػذا مػػا كػػاف فػػي اعاليػػه الخطػػوط الحمػػر بشػػحف السػػالح الكنمنػػائي فػػي سػػورنة (الػػذي
فاجػح أقػرب مسرشػػارنه) ،وهػذا مػػا كػاف فػػي خطبرػه ،السػػبت قبػؿ الماضػػي ،حنيمػا أعمػػف أيػه مرجػػه الػى مجمػػس
اليػواب لطمػػب موافقرػػه عمػػى الهجػػوـ .فقػػد وقػػع المسرشػػاروف ،الػػذنف جمسػوا آيػػذاؾ فػػي ال رفػػة البنضػػونة وكربػوا
خطبػػة إعػػالف الهج ػػوـ ،عػػف الك ارس ػػي .ولػػـ نعممػ ػوا أي شػػيء بػػالطبع ف ػػي اس ػرائنؿ وك ػػايوا نسػػرعدوف لمهج ػػوـ
المروقع.
ميذ هذا القرار العفوي دخؿ الرئنس فػي حممػة دعائنػة مجيويػة أيشػحها لػه فرنقػه القػدنـ برئاسػة دنفنػد إكسػمنرود
الذي أدار الحممة اليرخابنة .وقد صؾ هؤلء له شعا ار جدندا نردده عمى يحو دائـ وهػو الخػط الحمػر الػذي
رقػػرر لمسػػورننف لػػنس هػػو الخػػط الحمػػر ل ػرئنس الولنػػات المرحػػدة بػػؿ هػػو الخػػط الحمػػر لمبشػػر جمنعػػا  .وقػػد
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سافر اوباما بهذه الرسالة الى قمة الدوؿ الصياعنة وروج جوف كنري لهذه الرسالة في مؤرمر وزراء الخارجنة
الوروبننف في فنميا .وسركوف ذروة الحممة الدعائنة في خطبة لألمة سنخطبها اوباما ،النثالنثاء القادـ ،ب رض
الحصوؿ عمى أامبنة في مجمس اليواب الذي سنجرمع كما نبدو لمرصونت الربعاء القادـ.
وفي الخمفنة رقود مسرشارة الماينا ،آيجنال منركؿ ،مسا ار دبموماسنا محاولة إيهاء الزمػة بػال حاجػة الػى عمػؿ
عسكري .وكايت ررـ ميذ زمف ارصالت برئنس روسنا بورنف ب رض إيهاء مدة ولنة السد ويقؿ السمطة الػى
حكومة ايرقالنة مرفؽ عمنها .وررحدث الخطة عف أف ُنيهي السػد عممػه فػي اضػوف نثالنثػة أشػهر ،وأف نكػوف
سندنر الدولة حرى اليرخابات المخطط لها في رشػرنف النثػايي .1021
شرنكا في ايرخاب رئنس الوزراء الذي ُ
ورشرمؿ الرسونة أنضا عمػى خطػة إلخػراج المػواد القرالنػة الكنمنائنػة مػف سػورنة (وهػي يحػو ألػؼ طػف) ويقمهػا
الػػى روسػػنا برعانػػة األمػػـ المرحػػدة .وقػػد زاد السػػد ،كمػػا نقػػوؿ الػػروس ،ف ػي مرويػػة مواقفػػه جػػداً فنمػػا نرعمػػؽ
بمسػرقبمه ،لكيػه عػرض سمسػػمة طونمػة مػف الشػػروط الخػرى رشػمؿ مصػنره الشخصػػي .وقػد رفػض األمنركنػػوف
الى ا ف قبوؿ شروط األسد أليهػـ ل نؤميػوف بحيػه سػنفي باللر ازمػات الرػي الرػزـ بهػا .لكػف الػرفض األمنركػي
ػداء لػذلؾ فػي خطبػة اوبامػا
انر قاطع ،واذا زاد احرماؿ عقد مؤرمر جينؼ النثػايي لبحػث الخطػة فسيسػمع أص ً
اػػداً .وعمػػى كػػؿ حػػاؿ سػػنحراج الػرئنس لمػػذهاب الػػى جينػػؼ انضػػا الػػى رحننػػد الكػػوي رس لمهجػػوـ ،ألف هػػذا هػػو
سوطه الوحند في مواجهة السورننف والروس.
واذا اسػػرقر رأي مجمػػس الي ػواب ،هػػذا السػػبوع ،عمػػى مػػيح اوبامػػا رفونض ػاً بػػالهجوـ فس ػنكوف هػػذا آخػػر المػػر
هجوما أكنثر ركنثنفا مما ُخطط له في األصؿ .فالهجوـ الرمزي بعػد نثالنثػة اسػابنع مػف الرهدنػد سػنكوف سػخنفا،
هػذا أول .ونثاينػػا نطمػب السػػيارور مكػنف ومجموعػػة ل ُنسػػرهاف بهػا مػػف الجمهػورننف فػػي مجمػس اليػواب بضػربة
كبنرة ،ورمقوا وعدا بػذلؾ .ونثالنثػا حركػت سػورنة فػي هػذه النثيػاء معػدات وقػوات ،ولػذلؾ س ُػنحراج الػى اسػرعماؿ
يار أكبر لموصوؿ الى إصػابات فعالػة .ورابعػا وهػو األهػـ أف عػدد األهػداؼ قػد زاد بسػبب ر ننػر جػوهري فػي
السناسػػة األمنركنػػة يحػػو المرمػػردنف أليػػه نوجػػد ا ف الر ػزاـ أمنركػػي بمسػػاعدة المرمػػردنف انضػػا بسػػالح قارػػؿ
وبردرنبات ،وقد أُضنفت الى الهجوـ باعربار هذا جزءاً مف هذا اللرزاـ أهداؼ سرُضعؼ قدرة الجنش السوري
عمى ضربهـ.
سرعزز اسرائنؿ قورها في الجبهة الشمالنة بعد قرار مجمس اليواب أو حسػب رطػورات انػر مروقعػة .ولػـ نكػف
الى النوـ ل روجد أنة اشارة أو أنة معمومة الى أف سورنة ريوي أف ررد عمى هجػوـ أمنركػي بضػرب اسػرائنؿ،
ول سنما بسالح كنمنائي.
"يديعوت "1023/9/8 ،
األيام ،رام اهلل1023/9/9 ،
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