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 مسؤول مصري : عالقات حماس ومصر تشهد انفتاحا كبيرا ومعبر رفح سيفتح بشكل دوري

 2017\9\13سما   القاهرة/وكاالت/
كشففمسؤوففمصرسؤعففإنساففقسءقس التففتج يس انففيسناففإنسيففمقسيمففتف يسنؤحمفف سؤعففإم سصص فففسؤففقس إكفف س  ؤففت   س

تو سإئم سؤكنيهفتس اومتوفيسءوفؤتامرسةحمف  س تامفتاس فيس اتفتةإأ سافؤقسنافص جسءماتيمف  سنعففسحتلف سحصامف س فيسيإئ
  اعالي سيمقس اطإ مق سصنمشإسالحفنتحسنكيإس يس اؤإ ل س اؤتيل .

 افلوفففطمحم  س اففففكنصإسس-صنافففتمس اؤوفففمصرسص اؤطلفففعسافففقسيفففإجسالففففسوفففمإساؤفففرسااحففف س اؤفتصافففتيس اؤعفففإم 
 س  اغف س ألإفحم  سءقس زمتإأس  ؤفت  سالتفتةإأ س انفيسنوفنؤإس نففسحهتمف س ألوفيصيس اافتإن سطتإقس هؤي ساع مف

نكنوجسنةؤم سؤعنيفإأ س مفتسننحفتصرس اؤيت ،فتي س انفيسنففمإةتسؤعفإساص ففةتسيففصقسنص اففساطفإمساإيفيس  فإ س
 ؤلفتيسايطس ا فصفسص ألؤقسص ألوإىسص اؤعتا  س افلوطمحم  .

حافففتزس اؤعفففتا   سال نفففتاسءاففففس نشففففمفةتسالففففسنةؤمففف سصنكففففس فففإعسؤعفففإسالففففسءحهفففتجس الح توفففتلس افلوفففطمحي سص ا
 وناففت  سءاففإ جس ففص إس لوففطمحيسشففتؤرسصؤحفففناسنؤففتلسكت فف س اتففصىسص افعففتئرس افلوففطمحم  سؤففقسناففرسنقسمففمنيس
حنتئاهس اؤإاصأسؤحه  س ال تاسافاصأسيعف س افعفتئر سؤ،فرس  ااهفتفس يوفالؤي  سءاففسائؤفهسيؤفقس افإ سان تمفقس

  اصطحم . اص فأس
صحصهس هؤي سصةصسإئم سص فأس افإ وتيس يوإ ئملم سص افلوطمحم س فيس اؤإكفزس اتفصؤيسافإ وفتيس اشفإقس ألصوفط س
ءافففسنقس  ؤففت سنففإى س نفففس ال رفف  سياففإصإأسنففص إساففؤتحتيسصنعهففف يسييففرس ففرس الاحفف س يف إمفف  س اؤشففكل س

صؤفف س اص ففتقس اففصطحيسءشففغتاه س ففيسرففرسؤففم إ اسيف إأسشففمصقسيطففتيسحففزأ سن وففيتاسؤففقسنففإيس ففإ  ساففقسنوففنطمعس ك
  ونؤإ إسحمتجساؤلهت سيؤتسمنإيس اؤاترسص وعتاسنؤتلساحتعإسن إىساوفه سؤؤتسمم،إسالفس ونتإ إس اتطتي .

صنصاففاسيهحففهس السنعفففمرسالفففس اؤ طففطس اؤوففنؤإ سص اؤنعلففقسيتاؤحطتفف س اعتزافف سؤحزصافف س اوففالح س اؤؤنفففأ سص ففقس
كففففل سيؤففففتسنناففففؤقسنوففففصم س ألإ اففففيس13لسصطففففصرس100الاسيعؤففففقس النفففففتق سؤففففقس ااففففف إس اؤعففففإنس نفففففسشففففؤت

  اؤ تذم سص ألواليس اشتئك سصكتؤمإ يس اؤنتيع  سصحمإةت س متسف ليس ؤت س يسنحفمذس اؤإ ل س ا،تحم سؤحه .
صنشتإسءاففسنحفهس ؤفقس اؤنصيفعسنقسمفنلس فناسؤعيفإسإ فا س فيس افنفإأس اؤتيلف  سيعفصإأسشفيهسفصإمف  سنؤفتلس إكف سنحتفرس

أل إ ف س يسءطتإسنفتةؤتيسصنتففملسنوفهماليساوفمصا س انافتإأس فصقس ألإ  سصافم سن نهفت  سؤيمحفتاسنحفهس اياتئعسص 
 اإىس ناس اؤعيإسازئمتاس يسامفس ألا فس اؤيتإي .
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يتؤف س اؤمحفتج سصحمإةفتسؤفقس اؤشفتإمعس ايحمصمف س ا مصمف س انفيسنوفهلس صن تفسيهقس  اي فتس فيسؤحطتف س انافتإأس ا فإأسص ا
 يتاتطتي سومنلس يسؤإ ل سؤنتفؤ  س متسومه ذسيع س اصيي . يسن إميس الينعتفس

صن فتساقسنحتصرس اؤيت ،تيس ان ومقسصاعسحزأسصنوإمعسنطيمقس انفتةؤتي س انيسنيإؤيسن مإ اسيفمقس اطفإ مقس
 ذ يس اعالي سيإؤف فسحزأسيتانمتإس اكهإيتئيسص ناسؤعيإسإ ا .
انففيسنفففصإساالفف ساؤلهففتس تامففتاس ففيسحففزأ سؤففقس ن تمففقسصافففيسءافففسنؤكففقس الاحفف س اصطحمفف سالنكت ففرس الانؤففتاي س 

اهففففس تمتفففيس فففيسؤوفففتامهت سكفتن ففف سن تمفففقس اؤعفففتا  س اؤانؤعمففف  سافففؤقسوفففمتقسن فففإيسؤهفففلسنتفففصفهسؤعفففإس
 ص يؤتإ ي سيؤتسم فلسؤعل  سيطتيسحزأ .

صيففمقس افففلسؤؤتحعفف سؤعففإسؤففقساعففجسفصإس اصوففمطسيففمقس إكفف س ؤففت سصوففلطتيس ال ففنالرس يوففإ ئملي س ففصرس
 نيتفرس ألوإى سيعفؤتسكتحيس ا إك سنيفنسن فرتاسالفسذاي .عفت س

صافيسءافسشتيس انفتةؤتيس ا،حتئم سيمقس ؤت سصيتم س افعفتئرس افلوفطمحم سصيفمقس  ؤفت  سص  انمفتإس يعفال يس
  افن تصن  س)نمتإسس احتئجسؤ ؤفسف الق( سؤمكف اسنقس اتتةإأسؤحفن  سالفس ااؤمعسصاهتسااليتيسؤيتشإأسؤعهل .

يففإسنقس اففم سحإميففتاسألقسنإنففجس اتففتةإأسألنساتففتج يس لوففطمحم سنصس انص مففقسيففمقس افإيففتج س مففتسالسنتففمس ففيسص ان
حؤففتسنتففمسالفففسؤوففت  سؤنوففتصم سؤففقساؤمففعس اتففصىسص افعففتئرس افلوففطمحم  س عففمس عففمرسالفففس وففتجس م ففإسص ا

  افلوطمحي .سصةيسؤحفن  س يساالينهتسؤعس ااؤمعسصنفناسيتيهتسنؤتلس ااؤمع سيؤتسم فلسؤعل  س اشعج
صيففترسءقس  اففإئم سؤ ؤففصفسايففت سمففن فرسالفففسيعفف س ان إكففتيس اؤيتشففإأسافففصانيسؤعففإسص يؤففتإ يس ففيسةففذ س
 اومتق سصاكحهس ونؤعس يسزمتإنهس أل مإأسالتتةإأسءافسنهكمفسإوؤيسؤعإنسيهقساحفص قس اشفإام س افلوفطمحم سةفصس

  اإئم سنيصسؤتزق .
صنهمئفف س ألاففص جسصنوففهمرس ياففإ ج ي سألقسذاففيسمففمفنسءافففسصنصاففاسنقس ؤعففإسنوففعفسانتإمففجسصاهففتيس احرففإس

 فؤففف س اشفففعجس افلوفففطمحي سصنمافففتاسم تفففقسؤعفففتااسؤإنيطففف سيؤعفففإسصنوفففنفمفسؤحفففهس اتفففتةإأسصمشفففكرسافففزج اسؤفففقس
  اؤعل  س ألؤحم سص الينعتفم سص الونإ نمام ساؤعإ .

 اؤتيلفف س اؤزمفففسؤففقسزمففتإ يسصيففترسنقس ةحففتيسؤحت ففتاسامففف اسيففمقسؤعففإسص ؤففت  سصؤففقس اؤففإااسنقسنشففهفس اؤإ لفف س
 ؤفففت سالتفففتةإأ سصنحفففتؤيس اعاليففف سيفففمقس اطفففإ مق س فففيسرفففرس ون وفففتقس اتفففتةإأسا افففإ ج يس اتتئؤففف سيفففمقسؤعفففإس

سص ا إك  .
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 فلسطينية عاصمتها عمان كاتب إسرائيلي يعرض شكال لدولة أردنية

 2017\9\13  أحمد صقر -21عربي -غزة
 ونعإ سكتنجسءوإ ئمليس ا لصرس اؤتنإ  سانوصم س اعإ يس يوفإ ئمليس افلوفطمحيسؤفذكإ سيؤيفتفطس  طف سنافصق س

 سصالفسنوتوهتسمنلسإولسؤتسموؤفسيف  فصفس ؤحف سيوفإ ئمرسنؤكحهفتسؤفقس افف تيس1967 انيسنلسطإ هتس يس اعتلس
   س يس مقسنفايس ا ط سءافسيمتلسفصا سنإفحم س لوطمحم ساتعؤنهتساؤتقسصامويس اتف س اؤ نل .اقسحفوهت

صمتصرس اكتنجسنصإنسزايإشفتمفس فيسؤتفترسافهسيعف مف س ةفإإن  سءحفهس الففسافصجسيمتحفتي سؤ ططفتيسص طفص ي س
نقس اعففففإ يسساففففزجسؤحهففففتسوففففإنساففففف عس اعؤلمفففف س اوففففلؤم سايؤففففتلسيففففمقسءوففففإ ئمرسص افلوففففطمحممق سالمحففففتسنقسحنففففذكإ

 يوإ ئمليس افلوطمحيسةصسازجسؤقسعفإ يسءيلمؤفيسنؤفيسنوفصم سافزجسؤحفهس)ؤفعسؤعفإسص ألإفق( سكؤفتسنعفي يس
 ءمإ قس مقسازج سؤحهسنمات .

صمشمإس اكتنجس يوإ ئمليسءافسنقس اوحص يس أل مفإأسشفهفيسطفإحسؤشفإصامقسنوتوفممقسانوفصم س اعفإ ي س ألصر س
طتإس أليإنهتمفسنصسيعمغ ساميإ ام سنعحي س اؤوفتص أس اؤفحمف س اكتؤلف سيفمقسةصسالس ااف س اغإيم سيوإ ئمر س يسء
  امهصفسص اعإج سننسفصا س،حتئم س اتصؤم  .

ص اؤشفإصيس ا،فتحيسي وفجسزايإشفتمفسةفصس فصانفمقساشففعيمق سننسءيتؤف سفصاف س لوفطمحم س فيس اافف س اغإيمف سصيطففتيس
 ييسؤقسؤفمح س اتف س اؤ نل ( .صاتعؤنهتس اتف س اشإيم س) اشطإس اشإسس1967حزأسالفس فصفس

صمففإىسنقسكففرس نفتيمففتيس اوففاللسؤففعسءوففإ ئمرس ففيس اؤحطتفف س ماففجسنقسنوففنحفساؤيففتفطس طفف سناففصقس انففيساففلسننتففتفل س
 سص انففيسنتاففيسيعتفففس نفففتقس1967ؤففعس اعلففلسنحففهسالسءؤكتحمفف سالعففصفأسال طفف س ألعففلم س انففيسعففمغيس ففيسنؤففصزس

 طتيسطصمل س ألؤفسالتاتجسالفسءوإ ئمر .واللسالفسنوت س فصفس ؤح  سةف هتسء يتطسؤ ط
 "حدود آمنة"

صموففنعإ سزايإشففتمفسؤمففز يس ةففذهس ا فففصف سيففتاتصرسءحهففتس ونوففتافس اتففصىس اؤعنفافف س ففيس افففصرس اعإيمفف سص اوففلط س
 افلوففطمحم سالفففسصاففعس اعففعصيتيسنؤففتلسن تمففقسنةففف مس ألاففف جس اففف  لممقساهففل سكؤففتسنقس اتمففصفسالفففسإممفف س

  ا تا سانهؤمقسطتيعسءوإ ئمرسكفصا سمهصفم  . ا فصفس مؤح سمعحيس
صمامم:س  ا فصفسماجسنقسنكصقس فصف سحمإس وتو  سي متسالسنؤكفقسؤفقس حففاليس احز افتيسيوفهصا  سصنؤفحاس

 ءوإ ئمرس اعؤقس الونإ نماي سكؤتسنؤ حهتسءؤكتحم سن ؤرساإي سنصافسفصقسنقسنهزلس يسوت  س اؤعإك  .
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مليس ونتلرسالفس اؤفىس ايعمفسؤقسءحفإ جس ااتحفجس اعإيفيسالففسشفقس فإجسصةذهس ا فصفسي وجس اكتنجس يوإ ئ
شتؤل سافسءوفإ ئمر س هفيس ففصفسيتيلف سالفف تيس)..(سصؤفقس اافإصإنسنقسنعؤفرسءوفإ ئمرسالففسنتلفمعس انؤتفةفتس
الففففس اوفففالحس احفففصصن س فففيس فففمقسمتنافففيس اوفففالحس انتلمففففنساؤتفففتس فففيس ألإ افففي سصةفففصسؤفففتسمنطلفففجسنإنميفففتيس

 الونتإ إس يس اؤحطت  .امصومتوم سنعززس 
 "وحدة القدس"

صمنيحفففسزايإشففتمفس ففيسؤتتافف س كففإأس  ا فففترسالفففسص فففأس اتففف   س وففجسنعيمففإه س ألقسؤفمحفف سؤتوففؤ سةففيس فففصفس
 وتو   سف امتسءافس ءيعتفس ا فصفس اؤونتيلم سيمقسءوإ ئمرسصوصإمتسافقسي مفإأسطيإمف سصيتحمفت  ساؤحفعس احز افتيس

 الفسؤعتفإس اؤمته .
ر:س ءقساففؤتقسص فففأس اتففف سؤففعسؤحففعساففلسوففكتقساففإجسك،مففإمقسيوففإ ئمر سةففصسن فففسكيمففإ ساكففقسصؤافففسمتففصس

ؤيتفئففهسص افف   س مففتسمففنلسء ففإ رسن مففتجسصيففإىساإيمفف سالفففسنطففإ مس اتففف سصاموففيسؤ تذمفف سال ففص س اؤتففف س
 ففإلس افلوففطمحي  سؤعنيففإ سنقس  ا فففترسالفففس اوففمتفأس يوففإ ئملم س ففيس اس– ففتإرس اتففف سصنوففللس اكمففتقس ألإفحففيس

 ) اؤوافس أليعف(سةصسازجسؤقساؤتقسص فأس اؤفمح  سإحلس اععصيتي .
صنشفتإسءاففسنقس ؤيففنس فففصفسيتيلف سالفف تيساحهفت سنتناففيسافلسةافي س اافصالق سحففصإس ألإفق سؤفقسحفصإسيموففتقس
ص نفففس اي ففإس اؤمففيسصشففؤترسعفف إ جس ااففف سيتوففن،حتجسؤؤففإس ففيسؤحطتفف سنإم ففتسمففإيطس ألإفقسيتااففف س اغإيمفف   س

 هس مؤكقسءحالقس اؤؤإس يس تا س اطص إط .ؤحصةتسنح
 "خطر السيطرة"

صيفففمزقسزايإشفففتمف سنقس  اعؤفففقس الوفففنإ نمايس فففيس اشفففإقسافففم سيإؤكتحفففهس الانؤفففتفسالففففسصافففصفسءوفففإ ئمرس فففيسرهفففإس
 اايففرسيتا لمففر سألقسةففذ سمعحففيساففلسؤحففتطقس لوففطمحم سؤكنرفف سيتاوففكتق سصنعففإم سطففتيعسءوففإ ئمرس امهففصفنس

قس ا طففف س امفففصل سمعحفففيسافففلس اؤحفففتطقس اؤكنرففف سيتاوفففكتقس افلوفففطمحممقس فففيس اافففف سال طفففإ  سؤمكفففف سنقس نطيمففف
 صيطتيسحزأسايإفق سننسءيتؤ سفصا سنإفحم سس لوطمحم  سصالغإجسؤتسمكفيسؤقس اإص  عسانحفمذسةذ س اهفم .

صافيسءاففسنقس فصاف س لوفطمحم  سؤتتؤف سيفمقس اافف سصحفزأ سونعفعجسءمافتفس فرسشفتؤر سصؤفقسشفهحهتسنقسنن فصرس
إكففزساعفففلس الوففنتإ إ  سؤيمحففتسنحففهس السماففجسنقسميتفففسيففف  لهتسؤوففنصطحتيسءوففإ ئملم سؤعزصافف  سألقسكففرسةاففصلساؤ

 المهتسوماطإحتسالإفسالمه .



 

 7عربيـــةشــــؤون 

 

ص اففرس اكتنففجس مففتإس فصافف سنإفحمفف س لوففطمحم ساعفففأسنوففيتجسؤحهففت س افلوففطمحمصقسمعمشففصقس ففيس ألإفقسصمشففكلصقس
ومافصقسنعيمإ سافقسش عفمنهلس اصطحمف س فيسءطفتإسنلفيس افصاف سس ألحليم  سكؤتسنقس افلوطمحممقس يس ااف سصحزأ

 انيسونكصقساتعؤنهتساؤتق سصةصس ألؤإس اذنسوموهرس ا ففترسالففس اتفف س) اؤ نلف (سؤص ففأسن فيس اوفمتفأس
 يوففإ ئملم  سكؤففتسوموففهرس انصعففرسؤففعسفصافف سكهففذهسا ففرسالفففسنوففت سنيففتفرس ألإ اففي س اففذنسوففمؤحاسءوففإ ئمرس

 صعفه.اؤتتس ونإ نمامت  س وجس
كؤففتسنحففهسوففمكصقسؤففقس اوففهرس حففزيس اوففالحسؤففقس ااففف سصحففزأ سءاففت  سءافففسنقسفصافف سكهففذهسوففنكصقسنيففرسنعإاففتس
ا طفففإس اوفففمطإأسؤفففقسييفففرسيفففصىسؤنطإ ففف  سصوموفففهرسالففففسءوفففإ ئمرس افففف صرس فففيس اؤوفففنتيرساعؤلمففف سحفففزيس اوفففالحس

س احصصنسؤقس اشإقس ألصوط سكازجسؤقس النفتقس اذنسومالسءمإ ق .
س

 هللام بحمد ت


