
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

  منيا باالنسحابرغم المطالبات الفصائمية  "إسرائيل"السمطة تواصل المفاوضات مع القدس العربي: 

  ية عمى المخيماتالقوى والفصائل الفمسطينية تعقد اجتماعات لمنع ارتدادات األزمة المبنان
 لكننا سنرد عمى أي ىجوم ة: لن نشارك في أي عممية ضد سوريداني دانون

   : دعم واشنطن لمسالح "اإلسرائيمي" يجعمو ال يتأثر بالتقمبات المفاجئةدراسة إسرائيمية
 في غزة حكم حماس إلنياءسيتفاجأ شعبنا بالحشد الجماىيري المؤيد لنا  :فمسطينيةال "تمرد"

مميةةةةةون  02": مؤسسةةةةةة األ صةةةةةى"
االحتالل و شيكل لتيويد حي سموان 

  "البراق"  رب كنيسايبني 
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 "البراق"  رب كنيسااالحتالل يبني و مميون شيكل لتيويد حي سموان  02": مؤسسة األ صى" 2

مػف الميزانيػة التػي أقرتاػا  87/8/8023في بيػاف لاػا اليػوـ الابلاػاء ” مؤسسة األقصى للوقؼ والتراث“حذرت 
 80ووزارة السػياحة والتػي بل ػت لجنة المالية في البلدية العبرية في القدس وبػدمـ مػف مبتػب ر ػيس الحبومػة 

مليػػوف شػػيبؿ لتاويػػد منطقػػة حػػي سػػلواف الواقػػا جنػػوب المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ وتحديػػدا مػػا يسػػمى بػػالبؤرة 
 المقامة أصبل ملى أرض حي وادي حلوة العربي. –مربز الزوار مدينة داوود  –االستيطانية 

يا تاويديػة تػداولتاا بلديػة القػدس فػي جلسػة أف المشروع ينػدرج مػمف سلسػلة مشػار  إلىوأشار بياف المؤسسة 
مقػدت مػػؤ را الاػدؼ مػػف ورا اػا تحريػػؾ مجلػة التاويػػد فػي المدينػػة المقدسػة بشػػبؿ ببيػر تحػػت  طػاء تطػػوير 
المدينة وازدهارها وتدميـ السياحة فياا. وأبدت المؤسسة أف ادماءات البلدية العبرية واهية وباطلة وما يجري 

 دليػػؿ وامػػى ملػػى بػػذباا وزيفاػػا. إالوالعربيػػة مػػا هػػو  اإلسػػبلميةالمعػػالـ مػػف م ططػػات طمػػس  األرضملػػى 
ولفتت المؤسسة إلػى أف جلسػة لجنػة الماليػة أفمػت أيمػا الػى إقامػة مطاػرة توراتيػة بػالقرب مػف منطقػة جبػؿ 

. ومػف جانبػأ أمػرب ر ػيس لجنػة ألؼ شػيبؿ 211لمبارؾ بتبلفة بل ت ا األقصىالمببر المطلة ملى المسجد 
الػػذي ” البيػػت الياػػودي ” ونا ػػب ر ػػيس البلديػػة العبريػػة فػػي القػػدس دافيػػد هػػدري وهػػو ممػػو فػػي حػػزب  الماليػػة

أمػرب مػف سػعادتأ  – األقصػىاشتار بمواقفأ الدامية الى تاويػد القػدس وبنػاء الايبػؿ المزمػوـ ملػى حسػاب 
اػػا مػػف حػػدة ويحمي، زاممػػا أف ذلػػؾ يحّصػػف مدينػػة القػػدس ويبقياػػا مو ل ػػة لمصػػادقة اللجنػػة ملػػى مقترحاتػػأالبا

 .ملى حد قولأ”  طر التقسيـ 
انػػػأ وبحسػػػب رصػػػدها وتوايقاػػػا المتواصػػػؿ فػػػ ف االحػػػتبلؿ  ،بيػػػافالمؤسسػػػة فػػػي مػػػف جاػػػة أ ػػػرا، أمػػػافت ال

 8 150ملى وشػؾ االنتاػاء مػف بنػاء مسػطى حديػدي واسػا، ملػى شػبؿ منصػة محمولػة بمسػاحة  اإلسرا يلي
 –وجنوبي طريؽ باب الم اربة، فػوؽ اثاػار األمويػة  قصىاأل ربي المسجد  –بالقرب مف حا ط البراؽ  ترم

، أي ”نسػاء المببػػى”، باػدؼ ت صػيص هػذا المسػطى بموقػا صػبلة لفرقػػة مػف الياوديػات تطلػؽ ملػى نفسػاا 
وجاء بناء هػذا المسػطى وفػؽ قػرار لػوزير  ،”مصلية“ 150بمعنى تحويؿ الموقا ممليًا الى بنيس يتسا لنحو 

، وبالتعاوف ما مبتب ر يس الحبومة ”نفتالي بنت“ اإلسرا يليةشتات في الحبومة االقتصاد وشؤوف القدس وال
بومػػا م طػػط فػػي منطقػػة ” نتنيػػاهو“المبلػػؼ مػػف قبػػؿ ” نتػػاف شػػيرانبي” ور ػػيس الوبالػػة الياوديػػة  اإلسػػرا يلية

ف الفرؽ ، البراؽ يتناسب ما بعض مطالب الفرؽ الياودية، التي تؤدي شعا ر توراتية معينة وم ايرة ل يرها م
، ”شيرانسػبي“ إليػأحيث أملف قبؿ أشار مف م طط يلبػي طلبػات هػذل الفػرؽ، وفػؽ تصػور وم طػط توصػؿ 

 .نفسأ” نتياهو“ووافؽ مليأ الحقًا 
بػػػزّياـ  اإلسػػػرا يليإف نحػػػو سػػػتيف مجنػػػدًا مػػػف جنػػػود االحػػػتبلؿ  اػػػا:فػػػي بيان مؤسسػػػةالذبػػػرت فػػػي سػػػياؽ   ػػػر، 

فرقتيف  امي، صبيحة اليوـ مف جاة باب الم اربة، وتوزموا الىالعسبري اقتحموا المسجد األقصى بشبؿ جم
، بػػؿ يرافقػػأ مرشػػد اسػػرا يلي قػػدـ شػػروحًا مػػف الايبػػؿ المزمػػوـ، وذلػػؾ مػػمف مػػا بػػات ُيعػػرؼ بجػػوالت االرشػػاد 
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واالستبشاؼ العسبري، بما واقتحـ األقصى مدد مف المستوطنيف وم ات السياح األجانػب، بػؿ ذلػؾ بحمايػة 
 االحتبلؿ، وتمييؽ ملى المصليف مامة، وطبلب مصاطب العلـ  اصة.مشددة مف قوات 

07/8/0223مؤسسة األ صى لمو ف والتراث،   
 

 عاصمتيا القدس الشر يةو األساسي لممفاوضات ىو إ امة دولة فمسطينية مستقمة  اليدف عباس: 2
اهلل، األميف العاـ  قلد الر يس دولة محمود مباس امس، في مقر الر اسة في مدينة راـ :وفا –راـ اهلل 

لمنظمة التعاوف اإلسبلمي أبمؿ الديف إحساف أو لي وساـ نجمة القدس تقديرا لدورل في العمؿ مف أجؿ 
القدس الشريؼ ونصرة الشعب الفلسطيني وقميتأ العادلة، وتامينا لجاودل في حشد الدمـ لبلمتراؼ بدولة 

ي، ملى   ر مستجدات العملية السلمية، واست ناؼ فلسطيف في المحافؿ الدولية. وأطلا الر يس مباس، أو ل
 اإلسرا يلية برماية اإلدارة األميربية.-المفاومات الفلسطينية

وأطلا الر يس مباس، أميف ماـ منظمة التعاوف اإلسبلمي ملى   ر مستجدات العملية السلمية، واست ناؼ 
وأشار إلى أف الادؼ األساسي للمفاومات هو اإلسرا يلية برماية اإلدارة األميربية. -المفاومات الفلسطينية

 وماصمتاا القدس الشرقية. 1967إقامة دولة فلسطينية مستقلة ملى حدود الرابا مف حزيراف للعاـ 
وأبد الر يس ملى مرورة تفعيؿ الدور اإلسبلمي لدمـ مدينة القدس المحتلة وحمايتاا مف م اطر حمبلت 

لسطيني والعربي. وأشاد بالدور الذي لعبتأ منظمة التعاوف اإلسبلمي التاويد التي تستادؼ ت يير طابعاا الف
 لحشد الدمـ الدولي لرفا مبانة فلسطيف إلى دولة بصفة مراقب في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة.

 28/8/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 : إغالق األنفاق دون بديل "سُيحدث انفجارًا لدى الشعب"الغصينإيياب  3
د المتحدث باسـ الحبومة إيااب ال صيف، ملى أف قطاع  زة ال يزاؿ يواجأ "أزمة" ناتجة مف إ بلؽ شد

األنفاؽ الواقعة في المنطقة الحدودية ما مصر دوف إيجاد بديؿ؛ محذًرا في الوقت ذاتأ مف أنأ "لو لـ يحدث 
 عب الفلسطيني".انفراج في إد اؿ البما ا وفتى معبر رفى بشبؿ بامؿ سيحدث انفجار لدا الش

وفي تصريحات لػ"فلسطيف"، أمس، قاؿ ال صيف: "ال زلنا في أزمة، في ظؿ إ بلؽ األنفاؽ، وشى د وؿ 
المواد إلى القطاع، السيما الوقود، المشبلة ببيرة، ولؤلسؼ ف ف استمرار التشديد وا  بلؽ األنفاؽ يجري دوف 

 إيجاد بديؿ، واألمور تتجأ نحو أزمة حقيقية".
 27/8/2013ن الين، فمسطين أو

 
 في غزة "سرائيلإ"شخص متيم بالتخابر مع  عمى باإلعدامالحكم  4

صدرت محبمة مسبرية في  زة الابلااء حبما باالمداـ ملى سجيف فلسطيني بتامة أا ؼ ب:  - زة
 الت ابر ما اجازة االمف االسرا يلية، ملى ما املف مصدر حبومي مسؤوؿ في  زة.

القماء الفلسطيني ‘الناطقة باسـ حبومة حماس اف ’ الراي‘افي باتأ وبالة وقاؿ المصدر في تصريى صح
)العسبري( اصدر حبما باالمداـ ملى متاـ بالت ابر ما قوات االحتبلؿ الصايوني )ب ج( بعد ابوت 

واومحت  ’.االدلة التي تدينأ بتامة التعاوف والت ابر ما االحتبلؿ الصايوني مد ابناء الشعب الفلسطيني
 دوف امطاء مزيد مف التفاصيؿ.’ تقرر تنفيذ حبـ االمداـ بحؽ المت ابر ب ج‘الة انأ الوب

 28/8/2013القدس العربي، لندن، 
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 منيا باالنسحابرغم المطالبات الفصائمية  "إسرائيل"السمطة تواصل المفاوضات مع القدس العربي:  5

القدس ’المفاومات ما اسرا يؿ لػوليد موض: ابدت مصادر فلسطينية مطلعة جدا ملى سير  -راـ اهلل
الابلااء باف المفاوض الفلسطيني ال يستطيا االنسحاب مف المفاومات التي جرا است نافاا نااية ’ العربي

الشار المامي، وذلؾ بسبب التزاـ الر يس الفلسطيني محمود مباس بعدـ االنسحاب مف محاداات السبلـ 
 ت لبلنتااء مف المحاداات بيف الجانبيف للوصوؿ التفاؽ سبلـ.اشار التي حدد 9اال بعد انقماء فترة الػ 

واشارت المصادر الى اف المفاوض الفلسطيني يستطيا تأجيؿ مومد مقد جلسة المحاداات ليوـ او يوميف 
 .اال انأ ال يستطيا االنسحاب مف المفاومات جراء اي حدث يقا في االرامي الفلسطينية

 28/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

 تحذر من عوا ب وخيمة إذا تدخمت أمريكا عسكريا في سورية عشراوي 6
رويترز: حذرت حناف مشراوي ممو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الابلااء مف  -راـ اهلل 

 تداميات سلبية إذا تد لت الواليات المتحدة مسبريا في سورية.
تعلـ مف تجارباا السابقة في المنطقة فبؿ تد ؿ مسبري وقالت مشراوي إف الواليات المتحدة يجب أف ت

أمريبي بانت لأ تداميات ملى المنطقة وملى الواليات المتحدة مشيرة إلى اف التد ؿ العسبري مرفوض واف 
اسرا يؿ تريد التحريض ملى م امرات مسبرية ليس في سورية فقط مالما حرمت ملى العراؽ. وتابعت 

 بوف سي ة ملى المنطقة.مشراوي اف تداميات ذلؾ ست
 28/8/2013القدس العربي، لندن، 

 
 لضرب حماس في غزةودول إ ميمية  "إسرائيل"محاوالت مستميتة تقودىا : موسىيحيى  7

قاؿ القيادي في حربة حماس النا ب مناػا فػي المجلػس التشػريعي الفلسػطيني يحيػى : مياء البحلوت -  زة
سرا يؿ ودوؿ إقليمية لتمايػد الطريػؽ أمػاـ م طػط مػرب حمػاس موسى إف هناؾ "محاوالت مستميتة تقودها إ

 والمقاومة وقطاع  زة".
إلى أف "أطرافا فلسطينية تعمؿ بدمـ مالي مف دولة  ليجية وبتنسيؽ  -في حديث للجزيرة نت-وأشار موسى 

 عربية للت يير".ما إسرا يؿ وأميربا لبلنتقاـ مف  زة، ألناـ يقولوف إف  زة لعبت دورا في استاارة اإلرادة ال
وأومى أف "المؤامرة التي تجري محاولة تطبيقاا في  زة هي واحدة مف مؤامرات تستادؼ مػرب المقاومػات 

 التي ال تزاؿ تقؼ صامدة في وجأ المشروع الصايوني واألميربي"، مؤبدا أف "الم طط ببير وجانمي".
س مػرت ملياػا مػؤامرات وظػروؼ قاسػية وأبد موسى أف "الحالة الفلسطينية لاا  صوصيتاا، وأف حربة حمػا

 جدا وصمدت إلى جانب شعباا"، مؤبدا اقتأ بأف "الشعب الفلسطيني حامف المقاومة سيفشؿ المؤامرة".
لى جانب الحؿ األمني  أبػد أف  -الذي قاؿ القيادي في حماس إنأ حامر لمنا أي نقؿ للفومى إلى  زة-وا 

بنػػاء الحربػػة الوطنيػػة الفلسػػطينية ببػػؿ، وحفػػظ الحقػػوؽ  الحػػؿ السياسػػي موجػػود وماػػـ، ويجػػب أف يرتبػػز ملػػى
 الوطنية والاوابت.

 07/8/0223الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 "سرائيل"إمركزية فتح تنعى شيداء  منديا وتدعو لمحاسبة  8
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دمت اللجنة المربزية لحربة فتى الى محاسبة اسػرا يؿ ملػى مػا اقترفتػأ مػف جريمػة  :دوت بوـ القدس راـ اهلل
اا مػػدد مػػف الشػػاداء ومػػدد ا ػػر مػػف المصػػابيف فػػي مجػػزرة وقعػػت منػػد الفجػػر فػػي م ػػيـ قلنػػديا ذهػػب مػػحيت

 لبلج يف امس االوؿ.
ووصفت اللجنة في بياف شديد اللاجة صدر مقب اجتماماا اليوـ بر اسة الر يس محمود مباس ما جرا في 

ي منػذ نببتػأ قبػؿ اباػر مػف سػتة م يـ قلنػديا بانػأ "امتػداد لسلسػلة المجػازر التػي تعػرض لاػا الشػعب الفلسػطين
وستيف ماما والتي تؤرخ ألبشا مملية تطاير مرقي نفذتاا إسرا يؿ بحؽ شعبنا حيف هجرتأ منػوة مػف أرمػأ 

 ومنازلأ واقتلعتأ مف التراب الذي يأبي النسياف".
 واتاـ البياف اسرا يؿ باست داـ فرؽ الموت للتارب مف استحقاقات السبلـ.

 08/8/0223، القدس، القدس
 

 الفمسطينية تعقد اجتماعات لمنع ارتدادات األزمة المبنانية عمى المخيمات  والفصائلالقوى  9
مصػػػبة »أف وفػػػدًا مػػػف القػػػوا اإلسػػػبلمية فػػػي م ػػػيـ مػػػيف الحلػػػوة مػػػـ مػػػف « السػػػفير»ملمػػػت : محمػػػد صػػػالى

حربػػػة ال»أميرهػػػا الشػػػيط أبػػػو طػػػارؽ السػػػعدي ومسػػػؤولاا اإلمبلمػػػي الشػػػيط أبػػػو شػػػريؼ مقػػػؿ ومػػػف « األنصػػػار
أميرها الشيط جمػاؿ  طػاب قػد انتقػؿ الػى مقػر السػفارة الفلسػطينية فػي بيػروت، وشػارؾ « اإلسبلمية المجاهدة

 في اجتماع مربزي بحمور مماليف مف بؿ الفصا ؿ والسفير أشرؼ دبور وأرباف السفارة.
يجػاد السػ« تدارؾ ال طر قبؿ وقومػأ»وأشارت مصادر مطلعة الى أف ال اية مف االجتماع  بؿ البفيلػة لمنػا وا 

انايػػار االمػػػف فػػػي مػػيف الحلػػػوة والحلػػػوؿ المطروحػػة مػػػف قبػػػؿ الدولػػة لمشػػػبلة تعميػػػر مػػيف الحلػػػوة والمسػػػلحيف 
الموجوديف فياا ما المسلحيف المستجديف الذيف انمموا الياا، وشػبلت تلػؾ الحلػوؿ بعػد أف ومػعت المراجػا 

 قوا الفلسطينية.األمنية اللبنانية الحؿ وشبلأ وطريقتأ بأيدي الفصا ؿ وال
مػا زالػت بػاردة وتنقصػاا الحػرارة وشػبأ « حمػاس»وأشارت المصادر الػى أف العبلقػة بػيف قيػادة الجػيش وقيػادة 

مػػف تسػػليـ أحػػد المطلػػوبيف المحسػػوبيف ملياػػا والمػػتاـ بػػ طبلؽ الصػػواريط ملػػى « حمػػاس»مقطومػػة بعػػد تلبػػؤ 
 الماحية قبؿ نحو شاريف.

مربػػػز النػػػور »فػػػي م ػػػيـ مػػػيف الحلػػػوة قػػػد مقػػػدت اجتمامػػػا طار ػػػا فػػػي وبانػػػت القػػػوا والفصػػػا ؿ الفلسػػػطينية 
مبانيػة ارتػدادها ملػى »في الم يـ  صص للبحث في « اإلسبلمي األومػاع األمنيػة ملػى السػاحة اللبنانيػة وا 

الم يمات، ومف أجؿ تحصيف الوما األمني والحملة اإلمبلمية التػي تطػاؿ الم يمػات الفلسػطينية مػف  يػر 
 «.وجأ حؽ
مصػػػادر فلسػػػطينية أف المجتمعػػػيف شػػػددوا ملػػػى مػػػرورة المحافظػػػة ملػػػى أمػػػف الم يمػػػات واسػػػتقرارها، وأبػػػدت 

والحفاظ ملى أمف الجوار، منّوهيف بالدور الفلسطيني الذي سػاهـ ويسػاهـ فػي االسػتقرار فػي لبنػاف، مػا العلػـ 
 أف السلطات اللبنانية السياسية واألمنية قد أشادت باذا الدور.

دمػـ وتفعيػؿ دور اللجنػة األمنيػة والشػعبية واالجتماميػة لتقػـو »ف المجتمعػيف توافقػوا ملػى وأملنت المصػادر أ
 بوظيفتاا في حفظ األمف ببؿ مندرجاتأ والحفاظ ملى استقرار ميف الحلوة والجوار.

اتاػاـ أي فلسػطيني بػ  بلؿ أمنػي فػي م ػيـ مػف الم يمػات ال »وأملنت المصادر أف االجتماع شدد ملى اف 
 «.يؿ المسؤولية لبؿ أفراد ذلؾ الم يـ، وال يتحمؿ المسؤولية إال الش ص المعني باذا العمؿيعني تحم

وفػػي السػػياؽ نفسػػأ، جالػػت قيػػادة تحػػالؼ القػػوا الفلسػػطينية فػػي منطقػػة صػػور، ملػػى مفتػػي صػػور ومنطقتاػػا 
مػػوف، فػػي إيػػراف مػػادؿ « أمػػؿ»الشػػيط مػػدرار الحبػػاؿ، ر ػػيس بلديػػة البػػرج الشػػمالي ملػػي ديػػب، مماػػؿ حربػػة 
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حملػػػػة التحػػػػريض اإلمبلمػػػي ملػػػػى شػػػػعبنا الفلسػػػػطيني »رمػػػػا مػػػوف، مسػػػػتنبريف « رابطػػػػة الم ػػػػاتير»ور ػػػيس 
 «.ومقاومتأ في لبناف

اجتمامػات مبافػة »اللواء صبحي ابو مػرب اف « األمف الوطني الفلسطيني في لبناف»مف جاتأ، بشؼ قا د 
المنيػػػة فػػػي الم يمػػػات بمشػػػاربة القػػػوا تعقػػػد مػػػف أجػػػؿ أ ػػػذ بػػػؿ االحتياطػػػات البلزمػػػة وتشػػػديد اإلجػػػراءات ا

والفصا ؿ الوطنية واإلسبلمية وبتعاوف ما اللجاف الشعبية ولجنػة المتابعػة ولجػاف األحيػاء، حرصػا ملػى أمػف 
 «.الم يـ

بر اسة مماؿ الحربة في لبناف أبػو ممػاد الرفػامي، « حربة الجااد اإلسبلمي»ملى صعيد   ر، قاـ وفد مف 
سية شبيب العينا وأبو سامر موسى، بزيارة صيدا، ومقد اجتماميف منفصليف مػا مـ مسؤوؿ العبلقات السيا

أسػػامة سػػعد ور ػػيس بلديػػة صػػيدا السػػابؽ مبػػد الػػرحمف « لتنظػػيـ الشػػعبي الناصػػري»بػػؿ مػػف األمػػيف العػػاـ لػػػ
 البزري.

حفاظ ال»مرورة إبقاء الشعب الفلسطيني بمنأا مف بؿ ما يجري في لبناف، مؤبدا اف »وشدد الرفامي ملى 
ملى القمية الفلسطينية وقمية البلج يف يمر مبر الحفاظ ملى أمف الم يمات الفلسػطينية واسػتقرارها ومػدـ 

 «.إقحاماا في صرامات جانبية
في لبناف قاسـ مينػا ملػى رأس وفػد، ممػو « هي ة الجمعيات األهلية الفلسطينية»مف جاة اانية، زار منسؽ 

 ب اهلل.حسف ح« حزب اهلل»المجلس السياسي في 
 08/8/0223السفير، بيروت، 

 
 لمخابرات الجيش المبناني حماس تسمم مطموباً "السفير":  22

ستسلـ اليوـ الى م ابرات الجيش اللبناني المطلوب « حماس»مف مصادر أمنية بأف حربة « السفير»ملمت 
ؽ الصػواريط ملػى الفلسطيني مبلء ياسيف، المقيـ في م يـ الرشيدية، والمشتبأ في أف لػأ صػلة بقمػية إطػبل

 الماحية الجنوبية.
 08/8/0223السفير، بيروت، 

 
 اليجوم العسكري المرتقب عمى سوريةحول  ألحد  يادييياب تنفي ما نس "الجياد" 22

نفت حربة الجااد اإلسبلمي مسػاء الابلاػاء مػا تناقلتػأ تقػارير إمبلميػة ملػى لسػاف القيػادي فياػا أحمػد المػدلؿ 
مب انية التد ؿ في حاؿ تعرمػاا لاجػوـ مسػبري، مؤبػدة أف هػذل ال بػر ال يماػؿ حوؿ األوماع في سوريا وا 

 موقفاا.
وقالػت الحربػة فػػي بيػاف صػحفي، إف مػػا ورد فػي هػذا ال بػػر مػف تصػريحات "باذبػػة وال يماػؿ موقفاػا"، داميػػة 

 وسا ؿ اإلمبلـ إلى التأبد مف دقة ما تنشر مف أ بار.
ي ردل ملػػى إذا مػػا بانػػت حربػػة الجاػػاد سػػترد فػػي حػػاؿ مااجمػػة ونسػػبت تقػػارير إمبلميػػة للمػػدلؿ قولػػأ اليػػـو فػػ

 سوريا مف قطاع  زة، إنأ "لبؿ حادث حديث، وما نستطيا قولأ نرفض التد ؿ األمريبي في سوريا".
 07/8/0223، فمسطين أون الين

 
 حماس: اعتقال ياسين يعكس حجم األكاذيب التي يروجيا اإلعالم المصري ضد المقاومة  20
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ربة حمػاس أف امتقػاؿ األجاػزة األمنيػة المصػرية وزيػر الشػباب المصػري السػابؽ أسػامة ياسػيف أبدت ح:  زة
أمػػس فػػي القػػاهرة، "دليػػؿ قػػاطا ملػػى بػػذب اإلدمػػاءات المصػػرية التػػي زممػػت وجػػود مرابػػز تػػدريب فػػي  ػػزة 

 يديرها أسامة ياسيف".
"قػدس بػرس" نسػ ة منػأ أف وقاؿ الدبتور سامي أبو زهػري، النػاطؽ باسػـ الحربػة فػي تصػريى مبتػوب تلقػت 

 امتقاؿ ياسيف "يعبس حجـ األباذيب التي يروج لاا اإلمبلـ المصري مد المقاومة والشعب الفلسطيني".
وبانت وسا ؿ امبلـ مصرية تحدات مف قيادة ياسيف مرابػز تػدريب فػي  ػزة لجمامػة اال ػواف المسػلميف فػي 

 مصر.
 08/8/0223 دس برس، 

 
 ي وحدة وىدفيا التخمص من حماس وشطبيا أبو زىري: فتح غير معنية بأ 23

متبػػرت حربػػة حمػػاس دمػػوة أمػػيف مػػاـ الر اسػػة الفلسػػطينية الطيػػب مبػػد الػػرحيـ أهػػؿ  ػػزة إلػػى :  زة)فلسػػطيف(
مسػػاندة مػػا يسػػمى "تمػػرد  ػػزة" إلناػػاء مػػا أسػػمال "حبػػـ الظبلميػػيف"، هػػو دليػػؿ قػػاطا ملػػى وقػػوؼ حربػػة "فػػتى" 

 ة. لؼ محاوالت إمادة إنتاج الفومى في  ز 
وأشار الناطؽ باسـ الحربة الدبتور سامي ابو زهري فػي تصػريى مبتػوب لػأ، تلقػت "قػدس بػرس" نسػ ة منػأ 
أف "هػػذا يؤبػػد أف حربػػة "فػػتى"  يػػر معنيػػة بػػأي وحػػدة أو مصػػالحة وأف بػػؿ هػػدفاا هػػو الػػت لص مػػف حربػػة 

شػػام ة الفومػػى "حمػػاس" وشػػطباا مػػف المشػػاد السياسػػي وهػػو مػػا يعبػػس مػػناق حربػػة "فػػتى" فػػي اإلقصػػاء وا 
 والت ريب".

وأبدت حربة "حماس" أف ر بة حربة "فتى" فػي إمػادة إنتػاج الفومػى "مجػرد أوهػاـ وأمػاني لػف يبتػب لاػا إال 
 الفشؿ"، ملى حد تعبيرها.

 07/8/0223 دس برس، 
 

 الشيداء جميعًا عمى مواصمة النضال  "الشعبية" في ذكرى اغتيال أبو عمي مصطفى: نعاىد 24
أحيػت الجباػة الشػعبية لتحريػر فلسػطيف أمػس ذبػرا استشػااد القا ػد أبػو ملػي مصػطفى  :نفوذ الببػري - زة 

بحمػػػور العديػػػد مػػػػف الجمػػػاهير ال فيػػػػرة وفعاليػػػات سياسػػػػية لبافػػػة الفصػػػػا ؿ وسػػػط ترديػػػػد الشػػػعارات الداممػػػػة 
 الستعادة الوحدة الوطنية.

اإلنابػة األسػير المحػرر أحمػد وأومى األميف العاـ للجباة أحمد سعدات مف دا ؿ سجنأ مبػر رسػالة القاهػا ب
أبػػػو السػػػعود أف روح الشػػػايد القا ػػػد أبػػػو ملػػػي مصػػػطفى تعلقػػػت مػػػا أرواح الشػػػاداء: "ياسػػػر مرفػػػات وجػػػورج 
حبش....أحمػػد ياسػػيف... فتحػػي الشػػقاقي... و يػػرهـ مؤبػػدا أنػػأ فػػي هػػذل اللحظػػات الاامػػة مػػف تػػاريط الجباػػة 

تػػى تحقيػػؽ أهػػدافنا الوطنيػػة وأف نجعػػؿ مػػف هػػذل نتػػذبر الشػػاداء جميعػػًا ونعاهػػدهـ ملػػى مواصػػلة النمػػاؿ ح
 المناسبات وقفة الست بلص العبر والدروس وتصويب مسيرتنا وت ليصاا مف الشوا ب.

مف جانبأ امتبر القيادي بالجباة الشعبية محمد طوماف أف إحياء ذبرا استشػااد الرفيػؽ أبػو ملػي مصػطفى 
 اـ وحمارتاـ.هو تبريـ لبؿ الشاداء األبطاؿ الذيف دافعوا مف شعب

وقػػػاؿ اف االحػػػتبلؿ راهػػػف ملػػػى أف قتػػػؿ القيػػػادات سػػػيؤدي إلػػػى إ مػػػاد انتفامػػػة الشػػػعب واإلطاحػػػة بالمشػػػروع 
 الوطني ولبف الشعب أبد أف االنتفامة مستمرة، والاورة مستمرة حتى االنتصار، واستعادة الحقوؽ الوطنية.
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أنػػأ فػػي هػػذل  قػػوا الوطنيػػة واإلسػػبلمية إلػػىوأشػػار القيػػادي فػػي الجباػػة الديمقراطيػػة محمػػود  لػػؼ فػػي بلمػػة ال
الذبرا نؤبد أف قرار المشاربة في المفاومات تجػاوز لقػرارات الاي ػات القياديػة لمنظمػة التحريػر ال سػيما أف 

 إسرا يؿ لـ تلتـز بشروط است ناؼ المفاومات.
عيػػة العامػػػة لؤلمػػػـ ودمػػا  لػػػؼ إلػػى اسػػػت ناؼ الاجػػـو السياسػػػي والدبلوماسػػػي مػػا اقتػػػراب الػػدورة الجديػػػدة للجم

المتحدة لبلنمماـ للمحبمة الجنا ية والعػدؿ الدوليػة واتفاقيػات جنيػؼ وبافػة المنظمػات التابعػة لؤلمػـ المتحػدة 
 اصة في ظؿ است داـ االحتبلؿ للمفاومات ب طاء الستمرار الحملػة المسػعورة لبلسػتيطاف والتاويػد مؤبػدا 

اء االنقساـ ووقؼ االنحدار للحالة الفلسطينية وم ادرة الذات أف الرد العملي ملى ذلؾ يتماؿ باإلسراع في إنا
واالنتقػػاؿ لمربػػا المصػػلحة الوطنيػػة العليػػا مػػا تصػػعيد المقاومػػة مػػد االحػػتبلؿ السػػتعادة البوصػػلة التجاهاػػا 

 الصحيى.
 08/8/0223، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 لمفاوضات: سنستمر بتوسيع المستوطنات أثناء ااإلسرائيمي الداخميةوزير  15

صّرح وزير الدا لية االسرا يلي جدموف سامر مف حزب "الليبود" أماـ  :الحياة الجديدة -القدس المحتلة 
طبلب مستوطنة "معاليأ ادوميـ" صباح امس، "اناـ سيستمروف بالبناء في االحياء الياودية وشرؽ القدس 

 والمستوطنات حتى  بلؿ المفاومات ما الفلسطينييف".
ا االلبتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" الذي أورد النبأ، أف سامر الذي باف يتحدث اماـ وأماؼ الموق

جما مف الطبلب مف مستوطنة "معاليأ ادوميـ" بمناسبة افتتاح العاـ الدراسي في اسرا يؿ قاؿ: "يعيش في 
 .الؼ ياودي، ولف نجمد البناء بالمستوطنات أبدًا" 300المستوطنات هذل األياـ ابار مف 

 28/8/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 لكننا سنرد عمى أي ىجوم ة: لن نشارك في أي عممية ضد سوريداني دانون 16
إسرا يؿ لف تتد ؿ في األزمة السورية »قاؿ نا ب وزير الدفاع اإلسرا يلي، داني دانوف: : بفاح زبوف -راـ اهلل

 «.نفساا ومصالحاا وسترد في حاؿ تعرماا لاجوـ ولف تنجر وراء أي استفزازات، لبناا تعرؼ بيفية حماية
ودمـ دانوف أي تحرؾ مد سوريا، قا بل إنأ يجب وقؼ المجازر الجارية هناؾ، مشيدا بما وصفأ الناق 
الصحيى الذي ينتاجأ المجتما الدولي لوقؼ الاجمات مد المدنييف. ويرا دانوف الذي تحدث إلى اإلذامة 

وريا ستحمؿ بذلؾ رسالة حاسمة إليراف برفض مشروماا النووي، وقاؿ: العبرية، أف أي مربة مسبرية لس
مملية مسبرية مد سوريا ستعزز مصداقية الر يس األميربي الذي يؤبد أف حصوؿ إيراف ملى سبلح »

ستبوف هذل رسالة إلى بؿ القوا المتطرفة في العالـ وليس فقط »وأردؼ «. نووي  ط أحمر لف يقبؿ بتجاوزل
 . ؿيشير حديث دانوف إلى دمـ إسرا يؿ مملية مد سوريا لبف مف دوف أف تتد و  «.إلى طاراف

 28/8/2013، الشرق األوسط، لندن
 

 في التدخل في التطورات في سورية "إسرائيلة"ال رغبة لليبرمان:  17
التـز وزراء الحبومة اإلسرا يلية تعليمات ر يساا بنياميف نتنياهو بأف تبوف : أسعد تلحمي –الناصرة 

إسرا يؿ ليست را بة في »ما التأبيد أف « ملى نار هاد ة»ريحاتاـ في شأف التطورات في سورية تص
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ر بة نتنياهو بدفا الواليات المتحدة لتنفيذ مربة مسبرية »، لبف وسا ؿ إمبلـ مبرية تحدات مف «التد ؿ
 «.للنظاـ في سورية

الحابـ أفي دور ليبرماف « ليبود بيتنا»حزب  وقاؿ ر يس لجنة ال ارجية واألمف البرلمانية الرجؿ الااني في
، لبنأ أماؼ أف «ال ر بة إلسرا يؿ في التد ؿ في التطورات في سورية»لئلذامة العسبرية أمس إف 

المنطقة بلاا، وربما أيمًا المجتما الدولي برمتأ ينظروف إلى الحالة في سورية امتحانًا للسياسة ال ارجية »
 «.المتحدة والعقيدة األمنية للواليات

مطروحة اثف ملى َسفود )ِمسّف( »وأماؼ أف صدقية الر يس األميربي باراؾ اوباما واإلدارة األميربية بلاا 
المجتما الدولي بلأ وجميا حلفاء الواليات المتحدة، فمبًل مف أف القدرة العسبرية ألببر دولة مظمى في 

ملى »المتحدة بدولة مظمى را دة في العالـ  وأماؼ أف مبانة الواليات «.ال رب مومومة ملى الميزاف
 «.المحؾ اليوـ... لذا يتابا الجميا سلوباا بترقب شديد

ما »وردًا ملى سؤاؿ حوؿ احتماؿ أف يجر ممؿ مسبري أميربي إسرا يؿ إلى دا ؿ الصراع، قاؿ ليبرماف: 
شأف في د وؿ  مف شؾ أف مف شأف ممؿ باذا أف يجرنا، ما أننا نأمؿ أال يحصؿ ذلؾ... ليس لنا

وأماؼ «. الصراع. حتى اليوـ تصرفنا بمسؤولية وواجب ملينا أف نواصؿ هذل السياسة في المستقبؿ أيماً 
مستدربًا أف الوما قد يتبدؿ ونبوف أماـ  يار التحرؾ مسبريًا... لبنني أرجو أف يقرأ الجميا ال ريطة 

 «.مةبالشبؿ الصحيى ليفاموا أف ال ر بة إلسرا يؿ في د وؿ الدوا
أو في حاؿ لحؽ ب سرا يؿ أذا، « حزب اهلل»في حاؿ حاولت سورية نقؿ أسلحة بيماوية الى »وزاد محذرًا: 

ف ننا سنتحرؾ، وهناؾ سيناريوات مدة، وال أستطيا توميحاا بلاا ألف الواقا يفوؽ  ياؿ أببر  بير في 
الجباة »ل ازات والتصرؼ بناء لتعليمات ونصى ليبرماف اإلسرا يلييف بالتزود باألقنعة الواقية مف ا «.العالـ

لبف ال داع للالا وال يجب االنقماض ملى محطات توزيا األقنعة »في الجيش )الدفاع المدني(، « الدا لية
، بما حصؿ في األياـ الابلاة األ يرة إذ اصطؼ  الؼ اإلسرا يلييف في «واالنتظار الطويؿ في الطابور
انتقامًا للاجـو »تعرض الدولة العبرية لاجـو بأسلحة  ير تقليدية مف سورية طوابير للتزود باألقنعة تحسبًا ل

 «.األميربي
 28/8/2013، الحياة، لندن

 
 تنتقد بيان األونروا حول أحداث  منديا اإلسرائيميةالخارجية  18

 ث وتش يؿ البلج يف الفلسطينييفانتقدت وزارة ال ارجية اإلسرا يلية بياف وبالة  و  :القدس المحتلة
 فلسطينييف أحدهـ مامؿ في األونروا. 3االونروا(، حوؿ أحداث قلنديا اوؿ أمس، والتي ادت الى استشااد )

وأمربت الوزارة في بياف لاا نشرتأ وسا ؿ إمبلـ مبرية، مف  يبة أملاا مف بياف األونروا الذي قالت أنأ 
ما أي مس وؿ إسرا يلي الستيقاء  ُنشر مف جانباا دوف استيماح الحقا ؽ والتحقيؽ في الحادث والتواصؿ

 المعلومات".
 28/8/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
  : دعم واشنطن لمسالح "اإلسرائيمي" يجعمو ال يتأثر بالتقمبات المفاجئةإسرائيمية دراسة 19

زهير أندراوس: قالت دراسة جديدة صادرة مف مربز أبحاث األمف القومي اإلسرا يلي إف الدولة  - الناصرة
مليار دوالر، الفتة إلى أف هذا المبلغ  2.77برية تحصؿ ملى مسامدات مف أمريبا بقيمة تصؿ إلى الع
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م صص بلأ تقريبا مف أجؿ تعظيـ القدرة العسبرية اإلسرا يلية وفقا التفاؽ تـ التوصؿ إليأ ما الواليات 
ؿ العقد المنتاي في ، وهذل المسامدة قد تزداد بالتدريق وتبلغ  بل2007المتحدة في شار  ب )أ سطس( 

مليار دوالر، لذلؾ إسرا يؿ تتأار بدرجة أقؿ مف الدوؿ األ را نتيجة للت يرات  30بحوالي  2018ماـ 
 المحتملة ملى الوما االقتصادي العالمي والمحلي.

لى حد ببير ال تتأار بالتقلبات المفاج ة.  ويمبف امتبار تسلى إسرا يؿ بماابة مملية دا مة وا 
بعد حرب لبناف الاانية استامر الجيش اإلسرا يلي موارد مالية م مة في مجاؿ إمادة التسلى وأمافت أنأ 

ومف أجؿ استبماؿ احتياطي التسليى وملى األ ص لسبلح الجو وبجزء مف هذل العملية ابتاع أنواع متطورة 
علؽ بصفقات ومدد ببير جدا مف القذا ؼ الموجاة. وفيما يت GBU39مف العتاد ماؿ قذا ؼ بقطر واطئ 

واستومبت  F-16Iطا رة مقاتلة مف طراز  100األسلحة الببرا فقد استبملت إسرا يؿ مملية استيعاب 
أو  EITAM مس طا رات نحشوف بعماا م صص لمامات است باراتية )وتعرؼ في سبلح الجو باسـ 

ا يؿ باسـ شافيط، وهذل ستست دـ بعماا لمااـ القيادة الجوية ومااـ المراقبة وهذل الطا رات تعرؼ في إسر 
وقد زودت هنا بمنظومات  2005الطا رات تـ ابتياماا مف أمريبا وبدأت تصؿ إلى إسرا يؿ منذ ماـ 

 إسرا يلية م تلفة.
 بلؿ العقد  F-35وقالت الدراسة أيما إف إسرا يؿ أملنت مف نيتاا التزود بطا رات مقاتلة متطورة مف نوع 

حلة المفاومات، مشيرة إلى أنأ في هذل األاناء ُتواجأ الصفقة مقبات القادـ لبف الصفقة هي اثف في مر 
 بايرة مناا:

في حد ذاتأ يواجأ معوقات بايرة في ذات الوقت وبلما تعاظمت المعوقات ف ف سعر  F-35أوال: برنامق 
 مليوف دوالر. 130الوحدة الواحدة يرتفا ويقدر بأبار مف 

جة الطا رة والقدرة ملى نصب منظومات إسرا يلية دا ؿ الطا رة، اانيا: إسرا يؿ تطالب بالحصوؿ ملى برم
هذل المطالب لـ تلب حتى اثف مف قبؿ السلطات األمريبية. االاا: هناؾ م اوؼ مف تأاير التوترات 
السياسية السا دة في اثونة األ يرة بيف نتنياهو وبيف أوباما حوؿ استعداد اإلدارة األمريبية الموافقة ملى 

ف بانت لئلدارة األمريبية حتى اثف سياسة  صفقات أسلحة ببيرة ما إسرا يؿ في المستقبؿ القريب، وا 
طا رات نقؿ متطورة مف  9وامحة حوؿ دمـ إسرا يؿ في المجاالت األمنية. بما طلب سبلح الجو شراء 

 مليار دوالر. 1.9حيث يقدر امناا بحوالي  C-130Jنوع 
التي بحوزتأ  Tzukitيستبدؿ أيما طا رات التدريب مف طراز  وذبرت الدراسة أيما أف سبلح الجو

سنة بطا رة أمريبية، التي حظيت في سبلح الجو باسـ )موفروني(  40والمست دمة مف قبلأ منذ أبار مف 
 أما سبلح البحرية فقد طلب  واصتيف إمافيتيف مف طراز دولفيف المنتجة في ألمانيا.

ة إسرا يؿ تعتمد في تسليحاا ملى مجاود التطوير واإلنتاج المحلية. وبشفت الدراسة أنأ في مجاالت باير 
أوال: فاي تستامر جادا ببيرا في مجاؿ تطوير منظومات ممادة للصواريط الباليستية ومد الصواريط 
القصيرة المدا، وقررت شراء بطاريات )حيتس( أ را، باإلمافة إلى البطاريتيف العملياتيتيف الموجودة 

نظومات )حيتس( تمر اثف بعملية تحسيف مف أجؿ تمبيناا مف تحقيؽ نسبة نجاح أملى في بحوزتاا، وم
 مواجاتاا ما تاديد الصواريط ملى مدا بعيد.

نتاج محلي منظومة )مقبلع داوود( المتراض  بما تستامر في منظومتيف فعاليتيف للدفاع مف تطوير وا 
بلـ )وملى  200ػ  40ويلة والتي تتحرؾ مف الصواريط والقذا ؼ الصارو ية وملى مديات متطورة وط

وبذلؾ منظومة )القبة  2006األ ص القذا ؼ الصارو ية الاقيلة مف النوع الذي أطلؽ مف لبناف في صيؼ 
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الحديدية( وهي المنظومة الم صصة المتراض صواريط وقذا ؼ صارو ية قصيرة المدا ماؿ القساـ و راد 
ل دولة إسرا يؿ سواء مف قطاع  زة أو مف لبناف. ولفتت الدراسة إلى والتي أطلقت في اثونة األ يرة باتجا

 أف منظومة )مقبلع داوود( استبملت مرحلة التطوير في العاـ المامي.
وتطرقت الدراسة إلى أف إسرا يؿ تواصؿ تطوير قدرات في مجاؿ الفماء ال ارجي والتزود باا: ففي ماـ 

. ومف 2008الذي تقادـ وفي بداية ماـ  5محؿ أوفيؾ الم صص للحلوؿ  7أطلؽ القمر أوفيؾ  2007
 بلؿ االستعانة بجااز هندي إلطبلؽ الصواريط أطلقت إسرا يؿ قمرا إست باراتيا )تبسار( القادر ملى جما 

 معلومات است باراتية في الليؿ وفي الناار وفي جميا األحواؿ الجوية.
األ يرة أنواع مف الطا رات المسيرة مف طراز  وتابعت الدراسة أف سبلح الجو حوؿ لل دمة في اثونة

)شوفاؿ( و)إيتاف( وهي قادرة ملى البقاء لفترة طويلة في الجو لمدة زمنية طويلة وملى ارتفاع ببير وقد تـ 
سامة أو أبار( وبذلؾ مااـ االستطبلع وجما  40تطويرهما بحيث تتمبناف مف القياـ بمااـ بعيدة المدا )

 تية.المعلومات االست بارا
لى جانب الطا رات  ير المأهولة الببرا تـ تزويد وحدات الجيش بطا رات مسيرة ص يرة تست دـ مف قبؿ  وا 

بلـ( وفي اثونة األ يرة ا تير  10الوحدات القتالية ل رض جما المعلومات ملى مسافات قصيرة )حتى 
 سيتـ تجايز وحدات أ را بأ.التي تتميز بقدرات البقاء ملى ارتفاع ببير وبطراز  Skylark I LEطراز 

بما أف إسرا يؿ وسعت مف شراء منظومات أسلحة مف إنتاج ذاتي مف أجؿ القوات البرية، أحد الدروس 
المست لصة مف حرب لبناف الاانية دفا الجيش إلى التزود بآليات قتاؿ مدرمة محمية جيدا )النمر( التي 

و لية القتاؿ المدرمة )نمر(  4د دبابات مربافا مبلمة تعتمد ملى دبابة مربافا، وفيما مدا ذلؾ سيتـ تزوي
بمنظومات الصواريط الممادة للدروع فعالة حيث ستست دـ منظومتيف تتنافساف فيما بيناا )معطؼ الريى 

ومنظومة )القبة الحديدية( المنتجة مف قبؿ  4مف صنامة رفا يؿ )هي ة تطوير القتاؿ( لدبابة ميربافا مبلمة 
 ية بالتعاوف ما شربة )إلبيت( لصالى اثلية القتالية )نمر(.الصنامة العسبر 

ورأت الدراسة أف تقييـ القدرات الحقيقية إليراف هي مامة معقدة لل اية، ولبف مف الوامى أناا تنتق مدة 
بحر تستند إلى تبنولوجيات -نماذج مف الصواريط والمدفعية وبما يبدو صواريط مد الدروع وصواريط بحر

ية، وما ذلؾ ليس هناؾ دليؿ بأف إيراف تنتق طا رات مقاتلة ذات قدرات حقيقية ملى المواجاة روسية وصين
 في ساحة المعربة المعاصرة.

 28/8/2013، القدس العربي، لندن
 

 في حيفا "باتريوت"عددًا من منظومات الدفاع الجوي الصاروخي ينشر سالح الجو ": اليوم"إسرائيل  20
أف سبلح الجو اإلسرا يلي نشر أمس، مددًا مف منظومات « إسرا يؿ اليـو»ة ذبرت صحيف :مبلء المشاراوي

في مدينة حيفا شماؿ إسرا يؿ، وذلؾ في ظؿ الحديث مف مربة « باتريوت»الدفاع الجوي الصارو ي طراز 
أميربية مرتقبة لسوريا. وأومحت الصحيفة أف سبلح الجو اإلسرا يلي وجأ منظومة الباتريوت باتجال شمالي 

 سرا يؿ، وومعاا في حالة استعداد مملياتية.إ
بشف  ارات ملى إسرا يؿ ردًا « حزب اهلل»وقللت مصادر أمنية إسرا يلية مف فرص قياـ النظاـ السوري أو 

ملى مربة مسبرية أميربية محتملة، إدرابًا مف الجاتيف للنتا ق شديدة ال طورة المترتبة في الوقت الذي 
بشار األسد صرامًا ما البقاء. مف جاتأ، أصدر ر يس بلدية حيفا يونا ياهؼ  ي وض فيأ هذا نظاـ الر يس
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أمس، تعليمات ألقساـ البلدية تقمي ب نعاش األنظمة قبيؿ إمبلف محتمؿ مف حالة طوارئ ملى  لفية 
 التوتر في سوريا وفي ظؿ تصامد التاديدات األميربية. 

 28/8/2013، االتحاد، أبو ظبي
 

 عمى الجبية... وفي الداخل يااستعداداتسرائيمية: المؤسسة األمنية رفعت من اإل العاشرةالقناة  21
ذبرت القناة العاشرة في التلفزيوف اإلسرا يلي أّف المؤسسة األمنية رفعت مف مستوا استعداداتاا : ملي حيدر

 ملى سوريا.ملى الحدود الشمالية إلسرا يؿ، في موء التقارير التي تحدات مف تزايد احتماالت شّف هجوـ 
وأمافت القناة أّف شعبة االست بارات العسبرية تتابا مف قرب ما يجري في سوريا، وحربة الجيش السوري 
ملى نحو أ ص. بذلؾ لفتت القناة إلى أّف تقديرات األجازة األمنية تفيد بأنأ في حاؿ حصوؿ هجـو 

إسرا يؿ أو إلى معربة واسعة، طالما أّف  أميربي ملى سوريا، ف ّنأ لف يؤدي إلى بسر الحياة الروتينية لسباف
 الاجوـ سيبوف مومعيًا.

ونقلت القناة مف مابط رفيا في الجيش اإلسرا يلي، قولأ إّف الجيش مستعد لمواجاة أي سيناريو، وأّف قيادة 
منظوماتاا الدفامية المتراض أي  جمياالمنطقة الشمالية ستنتقؿ إلى منظومة ممؿ  اصة تستنفر فياا 

نحف مستعدوف المتراض ممليات اطبلؽ الصواريط »محتمؿ مف جاة سوريا. وأماؼ المابط  تاديد
التابعة للقبة الحديدية، وبذلؾ التاديدات الجوية بواسطة صواريط « تامير»بواسطة منظومات صواريط 

 «.وطا رات سبلح الجو« باتريوت»
اإلسرا يلية ستبدأ مناورة في « نقاذاألمف واإل»أّف قوات « يديعوت أحرونوت»مف جاة أ را، ذبر موقا 

سيت لؿ المناورة حربة يقظة لقوات األمف وسيسما »منطقة همبة الجوالف تمتد ليوميف، مومحًا أنأ 
 «. أصوات إطبلؽ نار وانفجارات

المناورة تـ الت طيط لاا مسبقًا بجزء »وأومى، في هذا السياؽ، المتحدث باسـ الجيش يو ؼ مرد اي أّف 
 «. ، وتادؼ إلى الحفاظ ملى أهلية واستعداد قوات األمف واإلنقاذ2013التدريب للعاـ مف برامق 

مف جاتأ، حّذر المدير العاـ لوزارة حماية الجباة الدا لية السابؽ، الوف روزف، مف أّف الجباة الدا لية 
 نأ سيسقط ملى ليست جاهزة لمواجاة مدد مف الاجمات البيميا ية، وأنأ في حاؿ اندالع حرب ما سوريا ف

إسرا يؿ مدد أببر مف الصواريط التي سقطت  بلؿ حرب لبناف الاانية ومملية ممود السحاب مجتمعتيف. 
ومنظومة القبة الحديدية يمبناا أف تحمي منشآت استراتيجية ال المدنييف وذلؾ مف أجؿ تأميف التواصؿ 

أ ال يوجد حؿ  ني ألبار مف الث السباف العملياتي. ولفت أّنأ يتبّيف مف معطيات الجيش اإلسرا يلي أنّ 
لمواجاة  طر الصواريط، مشيرًا إلى أّنأ بالر ـ مف اجراء السلطات المحلية مناورات مدة ملى بيفية 
التعامؿ ما سقوط صواريط بيميا ية وسط التجمعات السبانية، إال أّنأ ممليًا، وبحسب تقدير الجاات 

  جاة سقوط مدد ببير مف الصواريط  ير التقليدية.األمنية، ف ف إسرا يؿ  ير مستعدة لموا
 28/8/2013، االخبار، بيروت

 
 في ظل خطر تدىور في المنطقة سرائيميينمصانع األمونيا في حيفا تقمق اإل": إسرائيل" 22

مادت مصانا "األمونيا"، التي تمعاا إسرا يؿ في  ليق حيفا، وتحتوي ملى :  ماؿ شحادة -القدس المحتلة 
وية وسامة، إلى رأس اهتمامات اإلسرا يلييف، في وقت حذر ر يس بلدية حيفا يونا ياهؼ، مف مواد بيما

 طر هذل المصانا ملى سباف المدينة والمنطقة، في حاؿ حدوث تدهور أمني في المنطقة، ود وؿ إسرا يؿ 
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المربة إلى مرمى صواريط سورية وحزب اهلل، في حاؿ تعرمت سورية لمربة أميربية وقررت الرد ملى 
 باجمات صارو ية ملى إسرا يؿ.

ألؼ طف مف  از  12وتشير تقديرات األبحاث اإلسرا يلية، التي تتحدث مف أف "المصانا تحتوي ملى 
صابة  17طف مف األمونيا، إلى مقتؿ نحو  2400األمونيا، أف يؤدي تسرب  ألفًا، فيما  77ألؼ إسرا يلي وا 

ؿ، وأمرار الممتلبات ال اصة والبنى التحتية قدرت بعشرات بليوف شيب 30تبلغ تبلفة ال سا ر الصحية 
 البليونات.

 28/8/2013، الحياة، لندن
 

 الغوطة ب دمت أدلة دامغة عمى استخدام نظام األسد أسمحة كيميائية  "إسرائيل" :(WALLA) مو ع 23
ة مصادر أمنية ( العبري اإل باري أمس الابلااء، نقبًل منWALLAزمـ موقا ): زهير أندراوس -الناصرة 

في تؿ أبيب، أف الحبومة اإلسرا يلية قدمت أدلة دام ة ملى است داـ نظاـ الر يس السوري، د. بشار األسد 
أسلحة بيميا ية مد مدنييف مزؿ في ال وطة و يرها مف المدف السورية إلى العديد مف الدوؿ ال ربية 

 وللواليات المتحدة األمريبية.
إلسرا يلية قدمت تسجيبلت صوتية لقيادات في النظاـ السوري حوؿ تلقى وأماؼ الموقا أف الحبومة ا

تعليمات الست داـ هذل األسلحة بادؼ القماء ملى المقاومة السورية المسلحة في ال وطة، حسبما ذبر 
 الموقا اإلسرا يلي.

عة لشعبة التاب 8200وأبد الموقا ملى أف الدولة العبرية حصلت ملى هذل التسجيبلت مف  بلؿ الوحدة 
االست بارات العسبرية في جيش االحتبلؿ )أماف(، والتي تمبنت مف زرع أجازة تنصت دا ؿ قيادات 
مسبرية سورية. ملى جانب   ر، نقؿ الموقا مف مسؤوؿ مسبري إسرا يلي رفيا المستوا قولأ إف الواليات 

الجو والبحر فقط دوف الحاجة  المتحدة األمريبية وحليفاتاا سيشنوف هجمات ملى نظاـ األسد بواسطة سبلح
 48إلى ممليات إنزاؿ في العمؽ السوري. وأماؼ أف الاجمات المربزة لؤلهداؼ السورية لف تست رؽ سوا 

 سامة ملى أبار توقا مف أجؿ شؿ نظاـ الر يس السوري األسد.
 28/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 ةيفي سور  "بنك األىداف"تل أبيب زودت واشنطن بةيديعوت:  24

زودت إسرا يؿ، بحسب مصادر مطلعة، الواليات المتحدة ببنؾ األهداؼ في سوريا. : بفاح زبوف -راـ اهلل
إف معظـ المعلومات االست باراتية التي حصلت ملياا الواليات «: »يديعوت أحرنوت»وقالت صحيفة 

يشاي، إف الواليات  ، روف بف«يديعوت»وقاؿ المحلؿ العسبري لػ«. المتحدة حوؿ سوريا جاء مف إسرا يؿ
المتحدة أماـ سيناريوهيف: األوؿ ردع النظاـ السوري مف دوف المس بقدرتأ ملى البقاء، ويتماؿ في قصؼ 
مواقا ت زيف المواد ال اـ التي تصنا مناا األسلحة البيماوية، ومنصات الصواريط المعدة إلطبلقاا، إمافة 

معافأ إلى بعض المطارات العسبرية وطا رات مقاتلة ومنظ ومات الدفاع الجوي، والااني، معاقبة النظاـ وا 
 وتاديد بقا أ، وهذا يعني قصؼ مؤسسات ورموز الدولة وقوامد الحرس الجماوري السوري.
 28/8/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 جياد وأبوعمار  أبو الغتيالمعمومات سرية .. ييود تزوجوا من فمسطينيات وخططوا : يديعوت 25
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تنشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوـ الجمعة المقبؿ  :دوت بوـالقدس  – صةترجمة  ا - زة 
مف فتيات  أياـ(، مف ممبلء "اسرا يلييف" في الموساد تزوجوا 7شامبل في ملحؽ  اص باسـ ) تحقيقا

مرفات"، والقا د العسبري لحربة "فتى"،  فلسطينيات و ططوا لعمليات، أبرزها قتؿ الر يس الراحؿ "ياسر
 .(الشايد " ليؿ الوزير" )أبو جااد

ونشرت الصحيفة، امس الابلااء، بعما مما سينشر يوـ الجمعة المقبؿ، حوؿ ممؿ وحدة "قيسارية" وهو 
)اسـ  اص لشعبة العمليات ال اصة في الموساد اإلسرا يلي(، والتي وصفتاا الصحيفة بأناا "تمرب الرقـ 

رة الزمنية األطواؿ التي يعيشاا المقاتؿ باوية مزيفة تصؿ إلى القياسي ال اص في الجسارة والتمحية والفت
 سنة أو أبار". 15

 28/8/2013، القدس، القدس
 

 في سماء األردن والطائرات السعودية ستشارك بالحرب ةتيدف إلى مواجية سوري "إسرائيل"دبكا:  26
نطؽ حبومة بنياميف نتنياهو بأف امتبر موقا "دببا" االست باراتي االسرا يلي أف "م: ترجمة "النشرة" - وطف

"الر يس السوري بشار األسد لف ي اطر بمواجاة اسرا يؿ  وفًا مف رد الجيش االسرا يلي القادر ملى 
االطاحة بنظامأ"، نظرية لـ تأ ذ بعيف االمتبار حسابات واشنطف، حيث الر يس االميربي باراؾ أوباما لف 

سبرية اسرا يلية واسعة النطاؽ، تعرض اسرا يؿ فياا حبـ األسد يؤيد ملى األقؿ في المرحلة األولى مربة م
وفقًا لمصادر  لل طر". ومف المؤبد أف مستشاري االسد الروس قد أملمول باذل المعادلة بيف إسرا يؿ وسوريا.

"دببا" العسبرية، "يفمؿ ال براء واإلستراتيجيوف اإلسرا يليوف االفتراض بأف سوريا قد تقـو باجوـ صارو ي 
 تقليدي مد االردف انتقامًا لاجوـ الواليات المتحدة بدؿ الاجوـ مد اسرا يؿ".

لبف وزير ال ارجية السوري، وليد المعلـ، دحض هذا االفتراض في مؤتمرل الصحفي الذي مقدل للرد ملى 
 ."المزامـ" االميربية التي تحمؿ الحبومة السورية مسؤولية إست داـ األسلحة البيما ية في شرؽ دمشؽ

وأمافت مصادر "دببا" العسبرية أف "واشنطف قد تتجنب معاقبة سوريا ملى  هجوـ محتمؿ مد األردف 
وتسّ ر سبلح الجو السعودي للقياـ باذل المامة، اذ تلبي الطا رات الحربية السعودية طلبا اميربيا أردنيا 

ؽ هذل ال اية، يحتاج سبلح مشتربا، وتعبر األجواء األردنية لشف هجوماا مد أهداؼ في سوريا. ولتحقي
 الجو السعودي التنسيؽ ما الم ابرات األميربية وقيادة سبلح الجو االميربي".

السعودية هي ملى أهبة اإلستعداد في القامدة الجوية السعودية في  F-15وذبر موقا "دببا" أف "طا رات 
ز "رافاؿ" موجودة أيمًا في تبوؾ". "تبوؾ" بالقرب مف الحدود األردنية، وأف سرب القذفات الفرنسية مف طرا

 مف المتوقا أف تأ ذ االوماع منحًا م تلفًا إذا استادفت سوريا القوات االميربية المنتشرة في األردف.
ولجميا هذل األسباب، رأا موقا "دببا" أف "اسرا يؿ هي أبار مرمة مف األردف لتشبيؿ ال ط االوؿ للرد 

وقادة الجيش االسرا يلي يدربوف جيدًا هذا ال طر ويستعدوف السوري ملى أي هجوـ أميربي ملياا، 
 -للتحدي. فجزء مف م ططاتاـ يادؼ الى حصوؿ المرحلة األولى مف المواجاة العسبرية السورية 

 االسرا يلية  في االردف وفي سما أ".
ة في االمـ بما بشفت مصادر "دببا" أف "وسيطي الر يس االميربي، نا ب األميف العاـ للشؤوف ال ارجي

المتحدة جيفري فيلتماف، وسلطاف مماف قابوس، قد نقبل اليأ طبيعة المسامدات المومود باا الر يس السوري 
بشار األسد، مندما التقيا في إيراف ما مرشد ماـ الاورة اإليرانية  ية اهلل ملي  امن ي والر يس اإليراني 

إلى تفاهـ بشأف سوريا. وبالتالي ف ف الر يس حسف روحاني، لترويق مسامي الر يس االميربي للتوصؿ 
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األميربي يدرؾ مباف وبيفية رد البلمبيف، في حاؿ شف أي هجوـ أميربي ملى سوريا. مما يعني أنأ مف 
 المستحيؿ أف تستطيا واشنطف أف تبقى العملية العسبرية مد سوريا ممف حدود متفؽ ملياا مسبقًا".

، وتدرؾ اسرا يؿ والواليات المتحدة مد ا انتشار المواجاة العسبرية ملى نطاؽ واسا وتداميات هذا الاجـو
 لبف الزمماء االسرا يليوف يفملوف مدـ التفبير باذا االحتماؿ لتجنب تفشي الذمر بيف المواطنيف.

 27/8/2013، وطن، واشنطن
 

 األردندعوة إسرائيمية الستعادة الخيار األردني مع الفمسطينيين وترسيم حدود المستندة لغور  27
استعادة  أفّ  ،اليشا هاس البروفيسورالصايونية،  أستاذ التاريط المعاصر في جامعة "بار ايبلف" امتبر

ال يار األردني ما الفلسطينييف أقؿ الحلوؿ بلفة ملى "إسرا يؿ"، في ظؿ  يارات "الدولة انا ية القومية" 
األردف قبا ؿ قريبة مف حدود "فلسطيف"  % مف سباف80الفتًا إلى أّف وصعوبة تحقؽ "الدولة الياودية"، 

، 1948ال ربية، ولدياـ اقافة وديف مشترؾ ومبلقات اقتصادية وما لية، والبايروف مناـ مااجروف مناا ماـ 
. وزوجتأ فلسطينية وابنأ نصؼ فلسطيني ،واألمر الوحيد  ير الفلسطيني هو الملؾ الذي يحبـ بمعونة البدو

في ديمقراطية تحبـ فياا األ لبية الفلسطينية األردف، ر طبيعية هو التقدـ نحو وزمـ "هاس" بأّف الحؿ األبا
هو الحؿ األبار ُمعتبرًا أّف هذا الملؾ ديمقراطية ملى نمط الم رب، أو ُيناي منصبأ بجيرانأ، حيف يقيـ 

دود الطبيعية للمستقبؿ الج رافي السياسي للمشروع الصايوني، بحيث يمبف لػ"إسرا يؿ" ترسيـ الح استقراراً 
المستندة ل ور األردف، متوقعًا أف تشاد األردف اورة مربية ملى نمط بؿ جيراناا، أو أف تتمتا باالستقرار 

 ."الذي تمنحأ إياها الشرابة ما "إسرا يؿ
 موقا نيوز وف اإل باري

 27/8/2013، 2893التقرير المعموماتي 
 

 ةفمسطينيين في سوري أربعة استشياد 08
تشػػاد أربعػػة الج ػػيف فلسػػطينييف الابلاػػاء جػػراء تواصػػؿ ممليػػات القصػػؼ والاجمػػات ملػػى اس: صػػفا – دمشػػؽ

 الم يمات الفلسطينية في سوريا.
وقالت مجمومة العمػؿ مػف أجػؿ فلسػطينيي سػورية فػي بيػاف صػحفي األربعػاء إف الشػاب مرمػي محمػد محمػد 

بشػػظايا قذيفػػة سػػقطت بػػالقرب مػػف مػػف أبنػػاء م ػػيـ اليرمػػوؾ استشػػاد متػػأاًرا بجػػراح أصػػيب باػػا نتيجػػة إصػػابتأ 
 فرف أبو صياـ.

وأمػػافت أف محمػػود محمػػد ظػػاهر، والشػػاب طػػارؽ محمػػد ال طيػػب، والشػػاب صػػالى حسػػيف شػػرقي استشػػادوا 
جػػراء االشػػتبابات الػػدا رة فػػي م ػػيـ السػػيدة زينػػب بػػيف مجمومػػات الجػػيش الحػػر مػػف جاػػة والجػػيش النظػػامي 

 جاف األمنية التابعة للقيادة العامة.وهـ مف الل ،والجباة الشعبية القيادة العامة
08/8/0223وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   

 
 شرق نابمس الفمسطيني في مخيم عسكر األمنمقتل مواطن برصاص توتر شديد بعد  09

شػػاب فلسػػطيني قتػػؿ وأصػػيب ابلاػػة   ػػروف، ، مػػف "يػػو بػػي أي"، أف 08/8/0223الخمةةيج، الشةةار ة، قالػػت 
ف أجاػزة األمػف الفلسػطينية ومناصػر مسػلحة مػف حربػة فػتى فػي م ػيـ مسػبر بمدينػة أمس، إار اشتبابات بي

 نابلس شمالي المفة ال ربية.
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مامًا( قتؿ  بلؿ المواجاات التػي وقعػت بػيف األجاػزة  37وقاؿ مصدر حقوقي إف الشاب أمجد فبلح مودة )
األجاػزة األمنيػة امتقػاؿ أحػد  األمنية الفلسػطينية ومسػلحيف ينتمػوف لحربػة فػتى فػي م ػيـ مسػبر بعػد محاولػة

المسلحيف في الم يـ، وأماؼ أف االشتبابات وقعت مندما اقتحمت قوة أمنية الم يـ لمحاولة امتقاؿ ممو 
في جمامة صقور فتى إال أف األهالي امترمػوا طريػؽ القػوة ورشػقوها بالحجػارة قبػؿ أف تنػدلا اشػتبابات بػيف 

 القوة والمسلحيف.
الومػا فػي الم ػيـ  أف، ممػاد سػعادل مف نابلس نقػبل مػف مراسػلاا، 08/8/0223القدس، القدس،  وأمافت

المحػػبلت  أصػػحاب وأ لػػؽالشػػارع الػػر يس وسػػط الم ػػيـ،  بػػ  بلؽمتػػوتر لل ايػػة، حيػػث قػػاـ شػػباف  امػػبوف 
واشػػارت مصػػادر محليػػة الػػى اف الشػػاب مػػودة، متػػزوج وهػػو أب  التجاريػػة محػػالاـ احتجاجػػا ملػػى مػػا حصػػؿ.

 .أمواـ 6معتقؿ سابؽ، وقمى في سجوف االحتبلؿ لعدة اطفاؿ، وهو 
وسػػط الم ػػيـ وشػػارع ممػػاف  وأ لقػػوامػػف سػػيارة،  أباػػرمجمومػػات مػػف الشػػباف ال امػػبيف احرقػػوا  أف وأومػحت

 بما شاد محيط مستشفى رفيديا حيث نقؿ الشاب مودة توترا شديدا.
 رفػػة حراسػػات  إحػػراؽتػػـ الػػوطني قػػرب م ػػيـ مسػػبر، بمػػا  لؤلمػػف رفػػة  إحػػراؽشػػباف  امػػبوف ملػػى  وأقػػدـ

 .تابعة للشرطة بالقرب مف م يـ ببلطة المجاور
 

 توفي في السجون المصرية إلى غزة مواطن فمسطينيجثمان  وصول 32
 ػػزة ػ أشػػرؼ الاػػور: وصػػؿ قطػػاع  ػػزة جامػػاف مػػواطف قمػػى فػػي ظػػروؼ  اممػػة  ػػبلؿ امتقالػػأ فػػي أحػػد 

 السجوف المصرية قبؿ مدة أياـ.
مامػػػا(، جامانػػػأ منػػػد وصػػػولأ مػػػف معبػػػر رفػػػى البػػػري مسػػػاء  52أبػػػو زايػػػدة ) وتسػػػلمت ما لػػػة المػػػواطف ممػػػرو

 االانيف، وسارمت بدفنأ.
وأبػػو زايػػدة أملػػف مػػف وفاتػػأ فػػي أحػػد السػػجوف المصػػرية قبػػؿ ابلاػػة أيػػاـ، وأبل ػػت ما لتػػأ التػػي تقطػػف فػػي بلػػدة 

 الزوايدة وسط قطاع  زة بال بر وقت وقومأ.
ؿ فػػي مصػػر بػػدموا انتاػػاء إقامتػػأ هنػػاؾ، وظػػؿ أبػػو زايػػدة فػػي أحػػد وتفيػػد المعلومػػات أف الرجػػؿ بػػاف قػػد امتقػػ

المشافي لحيف نقؿ إلى القطػاع. المعلومػات أيمػا التػي أوردتاػا العا لػة أفػادت أف جامانػأ لػـ يظاػر مليػأ أي 
  اار  ير طبيعية سوا نقص ببير في الوزف، ملى  ير هي تأ التي باف يعرؼ فياا قبؿ امتقالأ في مصر.

08/8/0223ي، لندن، القدس العرب  
 

 مسؤولية أي تجاوزات فردية ال تتحّمل الفمسطينية في لبنان المخيمات": شاىد" 32
تتابا المؤسسة الفلسطينية لحقوؽ اإلنساف )شاهد( بقلػؽ شػديد األحػداث األمنيػة المتبلحقػة فػي لبنػاف، وتػدمو 

دوف تفػاقـ األومػاع. بمػا تػديف بشػدة بافة األجازة األمنية والقما ية إلى القياـ بأقصى جاد ممبف للحيلولة 
بافػػة التفجيػػرات التػػي حصػػلت فػػي المػػاحية الجنوبيػػة ومدينػػة طػػرابلس، والتػػي ذهػػب مػػحيتاا العشػػرات مػػف 

 المواطنيف األبرياء.
مػف جاػة أ ػػرا، تػرفض المؤسسػة الفلسػػطينية لحقػوؽ اإلنسػػاف )شػاهد( الػّزج باسػػـ الفلسػطينييف أو الم يمػػات 

ف دوف دليؿ قاطا.. وأف ملى الجميا احتػراـ دور القمػاء واألجاػزة األمنيػة فػي في أي حدث مف األحداث م
 هذا ال صوص.
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إف الترويق اإلمبلمي والسياسي لدا بعض وسا ؿ اإلمبلـ مف أف الفلسطينييف هـ المسؤولوف مف األحػداث 
 ػة المنا ػات األمنية التي حصلت وتحصؿ في لبناف، ُيعتبر شبؿ مػف أشػباؿ التحػريض ملػى البراهيػة، وتاي

الفاسػػدة الت ػػاذ اجػػراءات تجػػال الم يمػػات وسػػباناا، وتصػػوير البلج ػػيف الفلسػػطينييف فػػي لبنػػاف وبػػأناـ وراء 
 العنؼ والتفجيرات التي تحصؿ في لبناف.

إف القمػػاء اللبنػػاني هػػو الجاػػػة المسػػؤولة مػػف معاقبػػػة أي فلسػػطيني ُي ػػؿ بػػػاألمف وفػػؽ اإلجػػراءات القانونيػػػة 
المتبعة باذا ال صوص. وأف البلج يف الفلسطينييف إنما ُتعبر مناـ قيادتاـ ومنظمػات المجتمػا المػدني التػي 

بانػػت انتماءاتػػأ السياسػػية، وأي تػػديف بافػػة أشػػباؿ العنػػؼ واإلرهػػاب والقتػػؿ، وتػػرفض حمايػػة أي مجػػـر مامػػا 
 فلسطيني يتجاوز القانوف إنما يعبر مف نفسأ وليس مف جموع البلج يف الفلسطينييف.

07/8/0223، المؤسسة الفمسطينية لحقوق اإلنسان )شاىد(  
 

 الدولية": دعم المقدسيين في معركة وجودىم الطريق الوحيد لتحرير القدس القدس" 30
ر يس مؤسسة القدس الدولية، قتؿ ابلاة مقدسػييف وجػرح سػتة مشػر   ػريف فػي امتبر ياسيف حمود، : بيروت

م ػػيـ قلنػػديا ملػػى يػػد االحػػتبلؿ، "جريمػػًة نبػػراء ُتمػػاؼ إلػػى سػػجؿ المجػػازر واالنتاابػػات  يػػر اإلنسػػانية التػػي 
 ُتمارس بحؽ أبناء الشعب الفلسطيني الذي يدفا يومًيا امف صمودل في وجأ االحتبلؿ".

(: "إف العػػػودة إلػػػى 8|87يى صػػػحفي تلقػػػت "قػػػدس بػػػرس" نسػػػ ة منػػػأ اليػػػـو الابلاػػػاء )وقػػػاؿ حمػػػود فػػػي تصػػػر 
 .المفاومات ما االحتبلؿ تشبؿ تمييًقا وتفريًطا بحقوؽ الشعب الفلسطيني

ودمػػا حمػػود بافػػة الفصػػا ؿ الفلسػػطينية إلػػى التوحػػد "لمواجاػػة المبا ػػد واأل طػػار المحدقػػة بالمسػػجد األقصػػى 
ؼ حاسػػػـ مػػػف العػػػودة إلػػػى المفاومػػػات مػػػا االحػػػتبلؿ، باػػػدؼ سػػػحب الشػػػرمية وبمدينػػػة القػػػدس، وات ػػػاذ موقػػػ

وال طػػػاء السياسػػػي مػػػف جػػػرا ـ االحػػػتبلؿ بحػػػؽ مدينػػػة القػػػدس وأقصػػػاها"، مشػػػدًدا ملػػػى مػػػرورة دمػػػـ صػػػمود 
المقدسػػييف وتابيػػتاـ، وقػػاؿ: "إف دمػػـ المقدسػػييف فػػي معربػػة وجػػودهـ المصػػيرية هػػو الطريػػؽ الوحيػػد لتحريػػر 

 القدس".
07/8/0223  دس برس،  

 
 0223 في الضفة منذ بداية العام االحتاللا تحامًا نفذىا جيش  3565ىآرتس:  33

اقتحامػًا، لقػرا ومػدف وم يمػات فلسػطينية فػي  3565نفذ الجػيش اإلسػرا يلي  :ترجمة  ساف حبلوة -راـ اهلل 
 (.8023-8-87، وحتى اليوـ )8023أنحاء المفة ال ربية، منذ بداية العاـ 

اقتحامػًا نفػذها الجػيش  897فية اإلسرا يلية "مميػرة هػاس" إلػى أف الشػار الجػاري ) ب(، شػاد وأشارت الصحا
 امتقاالت لشباف فلسطينييف. 806المفة ال ربية، باإلمافة إلى  أنحاءاإلسرا يلي في م تلؼ 

 وحاالت االمتقاؿ موزمة ملى النحو التالي:
امتقاال  77امتقاال في منطقة نابلس ، و 71ة جنيف ، امتقاال في منطق 55امتقاال في منطقة راـ اهلل ،  33

 في منطقة ال ليؿ.
وتشػػير "هػػاس" الػػى اف  البيػػة هػػذل االقتحامػػات تترافػػؽ مػػا ممليػػات امتقػػاؿ لشػػباف فلسػػطينييف، حيػػث سػػّجؿ 

 فلسطينيًا في شار تموز المامي. 339فلسطينييف، مقابؿ إمتقاؿ  806شار  ب الجاري إمتقاؿ 
امتقػاال فػي الشػار االوؿ مػف هػذا العػاـ،  371امتقػاال مقابػؿ  119باط مف هذا العاـ في حيف سجؿ شار ش

 وفقًا لما ذبرتأ صحيفة "هآرتس".
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08/8/0223القدس، القدس،   
 

 في القدس تسكن في كيف بعد ىدم منزليا فمسطينيةعائمة  34
باػدـ  اإلسػرا يليةلسػلطات لجأت ما لة فلسطينية مقدسية الى باؼ للسبف فيأ بعد قيػاـ ا: «الحياة» -القدس 

انأ لـ يتمبف مف العاػور ملػى بيػت « الحياة»سنة( رب األسرة لػ 39وقاؿ  الد الزير ) منزلاا في بلدة سلواف.
ال يوجػد بيػوت لئليجػار فػي القػدس ألف »يستأجرل بعد هدـ بيتأ، ما امطرل للسبف فػي الباػؼ. وأمػاؼ انػأ 

تػرا يص لبنػػاء بيػوت، وبػػؿ مػف يبنػػي بيتػًا مػػف دوف تػػر يص السػلطات اإلسػػرا يلية تػرفض مػػنى أهػؿ القػػدس ال
 «.تادمأ

وتبابػػد ما لػػة الزيػػر الصػػعاب فػػي حياتاػػا الجديػػدة فػػي الباػػؼ. وقػػاؿ  الػػد إف ما لتػػأ المؤلفػػة مػػف سػػبعة افػػراد 
نحػف نمػطر الػى م ػادرة الباػؼ الػى »تعاني بشدة بسبب مدـ وجود حماـ وبارباء وماء فػي الباػؼ. وزاد: 

 «.بؿ مرة يحتاج فياا أحدنا إلى د وؿ الحماـ بيت والدي في
08/8/0223الحياة، لندن،   

 
 اعتقاالت ومواجيات في الضفة وعدوان لممستوطنين في القدس 35

فلسػطينييف  ػبلؿ حملػة دهػـ فػي أرجػاء متفرقػة  سػبعةامتقلت قوات االحتبلؿ  اإلسرا يلي، أمػس، : )وباالت(
ف االمتقػاالت طالػت مػف وصػفتاـ بػالمطلوبيف، مػف دوف أف إ” هػآرتس“مف المفة ال ربيػة. وقالػت صػحيفة  

 تحدد الجاات التي ينتموف إلياا، وذبرت أنأ جرا نقؿ المعتقليف للتحقيؽ معاـ.
فػػي بلػػدة بيػػت صػػفافا بمدينػػة القػػدس المحتلػػة تعرمػػت مشػػر سػػيارات فلسػػطينية لاقػػب إطاراتاػػا وبتابػػة مبػػارة  

، فػي امتػداء لػيس األوؿ مػف نومػأ الػذي تقػوـ بػأ الجاػة ذاتاػا ملياا، ملػى أيػدي متطػرفيف ياػود” دفا الامف“
في األياـ األ يرة، إذ سبقأ مؤ رًا إمطاب سيارات فػي بلػدة أبػو  ػوش، وامتػداء ملػى بنيسػة ولػـ يػتـ امتقػاؿ 

وانػػدلعت ليػػؿ االانيف/الابلاػػاء، مواجاػػات منيفػػة فػػي مػػدد مػػف مػػدف ومحافظػػات المػػفة بػػيف قػػوات  الفػػامليف.
 .شباف مف م يـ قلنديا ابلاةاف فلسطينييف، احتجاجًا ملى ا تياؿ االحتبلؿ وشب

08/8/0223الخميج، الشار ة،   
 

 طرابمسبعد تفجيري  احترازية في مخيم البداوي إجراءاتلبنان:  36
تػػرؾ االنفجػػاراف اللػػذاف مػػربا طػػرابلس حالػػة مػػف ال ػػوؼ لػػدا أبنػػاء المدينػػة مامػػة وسػػباف المنػػاطؽ المجػػاورة 

ي، والػػذي بػػدأت فصػػا لأ إجػػراءات أمنيػػة ميدانيػػة للحفػػاظ ملػػى أمػػف واسػػتقرار الم ػػيـ ومنػػا وفػػي م ػػيـ البػػداو 
 حصوؿ أية ا تراقات في هذا القبيؿ.

ويشاد م يـ البداوي تدابير أمنية استانا ية مند مد ليأ الر يسييف، وذلؾ تنفيذا ل طة ومعت  بلؿ اجتماع 
ت التػػدقيؽ فػػي األوراؽ الابوتيػػة للػػدا ليف إلػػى الم ػػيـ، مقدتػػأ قيػػادات الفصػػا ؿ، وتشػػمؿ باإلمػػافة إلػػى ممليػػا

وتفتيش السيارات، وتوزيا بطاقات بأسماء أصحاب السيارات مف أبناء الم يـ، يتـ مرماا مند الد وؿ اليأ 
 لتسايؿ حربة السير أوال، ومنا حصوؿ أزمة مند المدا ؿ  بلؿ ممليات التفتيش.

لعلػػػػـ الفلسػػػػطيني ومبػػػارة م ػػػػيـ البػػػػداوي، بعػػػد تسػػػػجيؿ أسػػػػماء وجػػػرا توزيػػػػا البطاقػػػات، التػػػػي ومػػػػا ملياػػػا ا
أصحاباا، ملى اف تستبمؿ هذل اإلجراءات في م يمػات أ ػرا مػف بػاب الحفػاظ ملػى األمػف وتسػايؿ حربػة 

 السباف.
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08/8/0223السفير، بيروت،   

 
 ةفي غز  حكم حماس إلنياءسيتفاجأ شعبنا بالحشد الجماىيري المؤيد لنا  :الفمسطينية "تمرد" 37

أسػػبوميف فػػي بياناػػا المصػػور الػػذي باتػػأ قبػػؿ حػػوالي فػػي فلسػػطيف قالػػت حربػػة تمػػرد  راـ اهلل ػ وليػػد مػػوض:
حتػػى لػػو افنيتمونػػا، و ياراتنػػػا  22/22"لػػف تحبمونػػػا بعػػد  موجاػػة ببلماػػا إلػػى حربػػة حمػػػاس فػػي قطػػاع  ػػزة

 .مفتوحة إال السبلح"
مػػػف مبلحقػػػتاـ مػػػف قبػػػؿ حمػػػاس وامتقػػػالاـ، حربػػػة تمػػػرد والقػػػا ميف ملياػػػا  شػػػية  أفػػػرادوفيمػػػا يت فػػػى جميػػػا 

ملى نفسأ أسـ "قػوس  أطلؽاستطامت "القدس العربي" التواصؿ ما الناطؽ الرسمي باسـ حربة "تمرد" الذي 
 .البارودي"

فػبل باربػاء وال  ،الػدوافا بايػرة، قػاؿ "البػارودي": دافا حربة "تمػرد" الفلسػطينية فػي قطػاع  ػزةوفي سؤاؿ مف 
ال ػػريجيف. ومػػدا مػػف ذلػػؾ حالػػة االنقسػػاـ والتشػػرذـ ػ  وأزمػػةالػػدمار والبطالػػة والاجػػرة مػػاء وذلػػؾ الػػى جانػػب 

المشػػروع الػػوطني برمتػػأ تعصػػؼ بػػأ اال طػػار ػ نتيجػػة مراهقػػات قػػادة االنقسػػاـ فػػي  ػػزة وزج قمػػيتنا وشػػعبنا 
مػبلبقمػايا دا ليػة للػدوؿ األ ػرا ػ مصػر وسػورية تحديػدا ػ ومشػاريا لتصػفية القمػية الفلسػطينية   إمػارة فوا 

وهػػػو ال دولػػػة  األوؿالػػػذي يتحقػػػؽ منػػػأ هػػػدفاا  األمػػػربالمنطقػػػة،  اإلسػػػرا يليالمشػػػروع  باألسػػػاس ػػػزة، وهػػػذا 
)حسػػب تػػوراتاـ المػػزورة(،  .فلسػػطينية مسػػتقلة، واانيػػا الػػت لص مػػف  ػػزة بوناػػا ملعونػػة فػػي نظػػر االسػػرا يليف

 لسطيف في  زة.دولة ف بأنأوبذلؾ يتـ تصفية القمية الفلسطينية مف  بلؿ ما سيقاؿ 
، نحػػف لسػػنا مػػد حمػػاس بحربػػة سياسػػية فاػػي مػػف هػػذا الشػػعب وشػػريؾ فػػي هػػذا الػػوطفوأمػػاؼ "البػػارودي": 

 األ را.بيناـ وبيف الفصا ؿ  واانت ابات باملة حسبما اتفق إلىفلنذهب بلنا 
ولوف ا تراؽ تعليقا ما، بؿ ويحا أو إمجاباااللبترونية ويتابعوف مف يما  تاـصفحواتاـ حماس باناا تراقب 

حتػى . وقاؿ "اف أمماء الحربػة يتعػاملوف بحػذر شػديد مػا المبلحقػة اجازة البمبيوتر ال اصة ببعض الزوار
 .تحيف سامة الصفر

"نحػػف ال نتبػػا الي فصػػيؿ ال لفػػتى وال وفػػي سػػؤاؿ مػػف اذا مػػا بانػػت تمػػرد تابعػػة لحربػػة فػػتى، قػػاؿ البػػارودي 
ر ـ مروض قدمت لدممنا مف  يريف مف هذا الشػعب بالػدا ؿ  "تمويلنا ذاتي، وسيبقى ذاتيا. مومحا ل يرها

 .وبال ارج
"نحف ملى تواصػؿ دا ػـ مػا اممػا نا فػي المػفة ال ربيػة وهػـ بايػروف جػدا وسػيتفاجأ شػعبنا فػي و تـ بالقوؿ 

 المرحلة القادمة مف الحشد الجماهيري المحلي والدولي المؤيد لنا النااء حبـ حماس في  زة.
08/8/0223دن، القدس العربي، لن  

 
 "سامسونج"ثغرة تكنولوجية في تطبيق " ويكتشف فيسبوك"يخترق  فمسطينيطالب  38

بشؼ الطالب  الػد حمػاد مػف جامعػة القػدس ا ػرة فػي تطبيػؽ سامسػونق ملػى الفيسػبوؾ، وجػاء ذلػؾ  :راـ اهلل
 صػدقاءاألبعد مدة مراسبلت لشػربة سامسػونق مػف وجػود ا ػرة تمبػف الشػ ص مػف دمػوة مػدد ال ناػا ي مػف 

 طلب صداقة التي يحددها نظاـ الفيسبوؾ. 50بدال مف 
، والتػي تعاملػت مػا المومػوع S3وبعد مدة مراسبلت منحت شربة سامسونق الطالػب  الػد جاػاز جبلبسػي 

جااز جبلبسػي  إلىبجدية ببيرة ومتابعة متواصلة، وتشجيعا لأ قامت شربة سامسونق بترقية الادية المقدمة 
S4 لمعلومات ال اصة بالا رة.بعد تقديـ بافة ا 
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وقػػد ا تػػرؽ الطالػػب النظػػاـ المعلومػػاتي لتطبيػػؽ سامسػػونق ووصػػؿ الػػى قامػػدة البيانػػات ليػػتمبف مػػف  بللاػػا 
ببل اػـوسيقـو الطالب حماد بمراسلة شػربة الفيسػبوؾ  ابتشاؼ تلؾ الا رة. مػف ا ػرات وجػدها فػي نظػاماـ  وا 

 المعلوماتي و اصة نظاـ المحاداات.
08/8/0223ة، رام اهلل، الحياة الجديد  

 
 يختر ون "غوغل فمسطين"  راصنة فمسطينيون :سكاي نيوز 39

ا ترؽ قراصنة يبدو أناـ فلسطينيوف، الابلااء، الموقا ال اص بشػربة  و ػؿ : سباي نيوز مربية -أبوظبي 
 في فلسطيف ونشروا مليػأ رسػالة سياسػية تبػدي امترامػاـ ملػى تسػمية إسػرا يؿ بػدال مػف فلسػطيف فػي بعػض

  دمات شربة اإلنترنت العمبلقة.
وتقػوؿ الرسػػالة التػي بتبػػت بالل ػة اإلنجليزيػػة " مػـ  و ػػؿ، نرحػػب بػؾ مػػف فلسػطيف، ونقػػوؿ لػؾ إف ذلػػؾ البلػػد 

 ي  را ط  و ؿ يدمى فلسطيف وليس إسرا يؿ".0641
رؾ وبانت  و ؿ قد امترفت بفلسطيف إلبترونيا في مايو المامي حيػث  يػرت العبػارة التػي تظاػر ملػى محػ

 مف األرامي الفلسطينية إلى فلسطيف. Google.psالبحث 
07/8/0223سكاي نيوز عربية، أبو ظبي،   

 
 تعمير عين الحموةأي "حما ة أمنية" في  منالقوى الفمسطينية  لبنانية تحذر مراجع أمنية": السفير" 42

ميف الحلوة المبلصقة لم يـ المعنية أف منطقة تعمير  اللبنانية تعتبر المراجا األمنية الرسمية :محمد صالى
في لبناف. وتشير إلى أف السبب هو في  الطوارئ الفلسطيني ما زالت تشبؿ البؤرة األمنية األبار اشتعاالً 

 إلىبوف المنطقة تعتبر ملجأ ومأوا للعديد مف المطلوبيف بموجب مذبرات توقيؼ للقماء اللبناني المنتميف 
سلفية متشددة أ را، والرتباط هذل المنطقة بأبار مف ملؼ أمني ومجمومات  "جند الشاـ"و "فتى اإلسبلـ"

هذل  إلىلجوء أنصار ومجمومات الشيط أحمد األسير  إلىشا ؾ ومتفجر ملى مستوا لبناف، إمافة 
المنطقة ووجود الفناف المعتزؿ فمؿ شابر فياا وترجيى وجود األسير نفسأ في ميف الحلوة بالر ـ مف 

ونصحت المراجا األمنية القوا والفعاليات والفصا ؿ الفلسطينية بتدارؾ هذا  ؾ.محاوالت نفي الفصا ؿ ذل
في هذل المنطقة، ألف الوما  "حماقة أمنية"ومدـ توجيأ أي استفزاز للجيش اللبناني أو القياـ بأية  األمر

بؤرة أمنية  العاـ في لبناف مايأ ومستعد لتقبؿ أي إجراء أمني يقوـ فيأ الجيش اللبناني للقماء ملى أية
 تشبؿ تاديدًا للسلـ األهلي في لبناف.

 08/8/0223، السفير، بيروت
 

 " عن تسميم أحد المطموبينىاوحماس بعد "تمكؤ  المبناني العال ة شبو مقطوعة بين الجيش": السفير" 42
حماس حربة أف العبلقة بيف قيادة الجيش وقيادة  إلىالسفير لصحيفة أشارت مصادر مطلعة  :محمد صالى

حماس مف تسليـ أحد المطلوبيف المحسوبيف ملياا  "تلبؤ"ا زالت باردة وتنقصاا الحرارة وشبأ مقطومة بعد م
 والمتاـ ب طبلؽ الصواريط ملى الماحية قبؿ نحو شاريف.

 08/8/0223، السفير، بيروت

 
 : "إسرائيل" والواليات المتحدة تريدان إنياك سورية واستنزافيابري 40
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السفير انأ إذا ُوجات مربة لسورية، فاي ستندرج في صحيفة نبيأ بري ل اللبناني مجلس النواب ر يس رأا
ف أ إلى ، حتى ال ينتصر طرؼ ملى   ر، مشيراً األرضسياؽ محاولة منا أي تبدؿ في موازيف القوا ملى 

 أففمؿ مف والواليات المتحدة تريداف إنااؾ سورية واستنزافاا، وبالنسبة إلياما ليس هناؾ ما هو أ "إسرا يؿ"
 يستمر طرفا الصراع بالتقاتؿ أطوؿ وقت ممبف.

مف أجؿ تمرير ما  "إسرا يؿػ"فرصة ل أفمؿف ما يجري في سورية وبؿ المنطقة يشبؿ أ إلىونبأ بري 
 يناسباا في المفاومات ما الفلسطينييف.

 08/8/0223، السفير، بيروت

 
 "حزب اهلل"وفتحت جبية ضّد عمى سورية العدوان "إسرائيل"استغمت  إذا: لن نصمت منصور 43

ستدمي ت ةمدناف منصور أف تطورات األوماع في سورية ال طير اللبناني امتبر وزير ال ارجية والم تربيف 
اجتماع وزاري مص ر مف اجؿ النظر في ما  إلىبحدل األدنى الدموة  أوماجبل لمجلس الوزراء،  اجتماماً "

. ولفت منصور الذي "مف تداميات مباشرة ملى لبنافتتعرض لأ سورية مف تاديدات، وما سيترؾ ذلؾ 
لبناف لف يقؼ مبتوؼ األيدي في حاؿ است لت إسرا يؿ العدواف " أفاتصؿ بنظيرل السوري وليد المعلـ إلى 

 ."امة مقاومة وجيشًا يحمياف لبناف" أف، مشيرًا إلى "ملى سورية وفتحت جباة مّد حزب اهلل في الجنوب
 08/8/0223، ، بيروتاألخبار

 
 "إسرائيل"لضابط لبناني أدين غيابيًا بالتجسس لصالح  اإلعدام 44

أصدرت المحبمة العسبرية في لبناف حبمًا  يابيًا، نشر اليوـ الابلااء، قمى ب مداـ المقدـ  .(: ي.بي.يو)
 في الجيش اللبناني ماهر جرجومي، إلدانتأ بالتجسس لحساب الدولة اإلسرا يلية.

 بتجسسأ لصالحاا. االشتبال، بعد 8009ماـ  " يؿإسرا"وفّر جرجومي إلى 

 08/8/0223، الحياة، لندن
 

 بتوفير الحماية لمشعب الفمسطيني  تطالب عربيةال جامعة الدول 
الحبومة اإلسرا يلية المسؤولية الباملة مف إفشاؿ المفاومات  حّملت الجامعة العربية ال ليق: -القاهرة 

وقؼ انتااباتاا المستمرة وتوفير  "إسرا يؿ"ولي للتد ؿ العاجؿ إللزاـ ومملية السبلـ، دامية المجتما الد
 الحماية للشعب الفلسطيني.

قطاع فلسطيف واألرامي العربية المحتلة، أمس، ردًا ملى  -جاء ذلؾ في بياف أصدرتأ الجامعة العربية 
ؿ باللباس المدني م يـ المتواصلة بحؽ الشعب الفلسطيني، و  رها اقتحاـ قوات االحتبل "إسرا يؿ"جرا ـ 

 قلنديا المتقاؿ األسير المحرر ممر ال طيب، الذي أطلؽ سراحأ  بلؿ صفقة جلعاد شاليط.
وقالت الجامعة إف المواجاات بيف قوات االحتبلؿ وأهالي الم يـ أدت إلى استشااد ابلاة فلسطينييف وجرح 

ف أ لبية اإلصابات بالرأس والصدر.   بالرصاص الحي، وا 
تجال مملية السبلـ، وترمي ” اإلسرا يلية“رت أف هذل الجريمة البشعة تشبؿ رسالة وامحة لحقيقة النوايا وامتب

جااض المسامي الرامية إلى مسيرة سبلـ جادة تحاوؿ الواليات المتحدة  إلى استفزاز الشعب الفلسطيني، وا 
 إحياءها.

تمر مف دوف مقاب، وأنأ البد مف مبلحقة  ومبرت مف إدانتاا لاذل الجريمة البشعة، مؤبدة أناا يجب أال
الم طط لاا ومرتببياا وتحمؿ الحبومة اإلسرا يلية المسؤولية الباملة مف ارتباباا، وأف صمت المجتما 
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الرتباب مزيد مف الجرا ـ وتدمير أي فرصة  "سرا يؿػ"الدولي مف هذل الجريمة يعطي الموء األ مر ل
 إلقامة السبلـ الشامؿ والعادؿ.

 //يج، الشار ة، الخم
 

 أمين عام "التعاون اإلسالمي" يبدأ زيارة رسمية إلى الضفة الغربية  
 إلىبدأ األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسبلمي أبمؿ الديف إحساف أو لو، أمس زيارة : الحياة -راـ اهلل 
لعأ ملى   ر مستجدات . والتقى الر يس محمود مباس او لو وأطأياـالفلسطينية لمدة ابلاة  األرامي

 العملية السلمية.
وأبد مباس مرورة تفعيؿ الدور اإلسبلمي لدمـ مدينة القدس المحتلة، وحمايتاا مف م اطر حمبلت التاويد 

 التي تستادؼ ت يير طابعاا الفلسطيني والعربي.
قلة وتحقيؽ بدورل أبد أو لو، دمـ المنظمة للموقؼ الفلسطيني السامي إلى إقامة دولة فلسطيف المست

تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقبلؿ، مشددًا ملى أف زيارتأ لفلسطيف تادؼ إلى تأبيد دمـ الدوؿ 
وسيزور أو لو مدنًا فلسطينية مدة  اإلسبلمية لحؽ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرل، وحماية مقدساتأ.

 وأمابف دينية.
 //الحياة، لندن، 

 
 سطين  ضية العرب األولىفم :الفيصلسعود  

، أف النظاـ السوري فقد هويتأ : الحياة -جدة  أبد وزير ال ارجية السعودية األمير سعود الفيصؿ اليـو
العربية ولـ يعد ينتمي بأي شبؿ مف األشباؿ للحمارة السورية التي بانت دا ما قلب العروبة، وأنأ ماما 

 قمية العرب األولى. تعددت القمايا في الوطف العربي فستبقى فلسطيف
ماما تعددت القمايا واألزمات في المنطقة العربية، إال أف القمية الفلسطينية تظؿ "وأماؼ الفيصؿ انأ 

هي قمية العرب األولى، وال ينب ي أف ت يب مف جاودنا الرامية إلى إيجاد الحؿ العادؿ والدا ـ والشامؿ 
اؼ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وماصمتاا القدس المستند ملى مبادرة السبلـ العربية، لتحقيؽ أهد

 ."الشريؼ
 //الحياة، لندن، 

 
 لسوريا تخدم "إسرائيل" وجبية النصرة : الضربة العسكريةالمعمموليد  

حصر وزير ال ارجية السوري وليد المعلـ، أمس، المربة العسبرية المحتملة لتحالؼ  ربي : زياد حيدر
ملى تنفيذ الشروط  "مربة تأتي وتذهب"سوريا، ب طار االبتزاز السياسي، مفمبل تقودل واشنطف مد 

 السياسية ال ربية.
ما هي أهدافاـ مف هذل الحملة ". وتساءؿ "ما لدياـ مف أدلة"وطالب المعلـ الدوؿ التي تتاـ سوريا ب ظاار 

، وأف "وقواتأ المسلحة وقيادتأ لتماسؾ بيف الشعب العربي السوري"، مؤبدا أف هذا لف يؤار ملى "العسبرية؟
الوامى أف ماؿ هذا العدواف يجب أف ي دـ أوال مصالى إسرا يؿ والجاد العسبري الذي تقوـ بأ جباة "

 ."النصرة المرتبطة بالقامدة في سوريا
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نحف منذ البداية نشبؾ في النيات "، قاؿ المعلـ "جنيؼ "وحوؿ الحديث مف مربة مسبرية تماد لمؤتمر 
ية تجال مؤتمر جنيؼ، وقلنا لؤلصدقاء الروس ناؽ ببـ لبف ال ناؽ بالواليات المتحدة ألناا ال تريد األميرب

 ."حبل سياسيا، والسبب بسيط، ف سرا يؿ ال تريد هذا الحؿ بؿ تريد استمرار العنؼ واإلرهاب
 //السفير، بيروت، 

 
 ان فماذا سيكون دوره في سوريا؟: طالس اجتمع بضابط إسرائيمي كبير في عمّ إسرائيميةمصادر  

قالت مصادر إسرا يلية مطلعة في تؿ أبيب أف مابط الحرس الجماوري السوري  :وباالت - مماف
بر اسة هي ة  "شعبة الت طيط"المنشؽ، مناؼ طبلس، اجتما  بلؿ السامات المامية ما مابط ببير في 

لرؤساء أرباف مدد مف  الطارئاالجتماع  األرباف اإلسرا يلية. وجاء االجتماع قبؿ سامات مف انعقاد
 األحدالجيوش األجنبية في العاصمة األردنية لبحث الوما في سوريا، الذي بدأ في سامة متأ رة مف مساء 

 وانتاى ظار االانيف.
يطاليا وبندا والسعودية  وقد شارؾ في االجتماع رؤوساء أرباف الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وا 

 طر وتربيا.وق
إف مابطا ببيرا مف ر اسة هي ة األرباف اإلسرا يلية، يعتقد أنأ ر يس شعبة الت طيط نمرود  "وقاؿ المصدر

شيفر، توجأ ناار الحد إلى مماف يصحبأ مدد مف مباط شعبة االست بارات العسبرية للمشاربة  ير 
 ."المعلنة في االجتماع المذبور

السوري المعارض، الذيف يحاولوف تعويـ المابط  "ال تبلؼ"امف أمماء وأبد المصدر أف واحدا ملى األقؿ 
 ، شاربوا في االجتماع المذبور."بعد األسد ما"السوري المنشؽ للعب دور سياسي ومسبري في مرحلة 

وقاؿ المصدر إف طبلس وصؿ إلى مماف ملى متف الطا رة العسبرية التي أقلت ر يس األرباف الفرنسي، 
ملى متف طا رة ر يس األرباف التربي، فيما جاء بعماـ مف السعودية ملى  "اال تبلؼ"ء بينما وصؿ أمما

 متف طا رة ر يس األرباف السعودي.
وفيما جرا تداوؿ معلومات في بعض األروقة اإلسرا يلية تفيد بأف ر يس األرباف اإلسرا يلي، الجنراؿ بيني 

مشار إليأ، أبدت مصادر أ را أف الجنراؿ نمرود  انتس، شارؾ بشبؿ سري في اجتماع رؤساء األرباف ال
، ومباط   ريف "أماف"شيفر هو الذي ماؿ إسرا يؿ في االجتماع ما مباط شبعة االست بارات العسبرية 

 مف شعبة الت طيط.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تحّركات أمريكية لضمان سير المفاوضات بين تل أبيب ورام اهلل  

ت مصادر صحفية مبرية، بأف تحّربات أمريبية قادها مبعوث واشنطف إلى المنطقة مارتيف أفاد: الناصرة
اإلسرا يلية قا مة، حسب  –إينديؾ، لئلبقاء ملى مسامي وجاود إحياء مسيرة المفاومات الفلسطينية 

 المصادر.
يبي إينديؾ توّجأ (، إف المبعوث األمر /وقالت صحيفة /معاريؼ/ العبرية في مددها الصادر الابلااء )

قناماـ بعدـ إل اء جلسة المفاومات  ملى وجأ السرمة إلى راـ اهلل لعقد لقاء ما المسؤوليف الفلسطينييف وا 
 المقّررة ما الجانب اإلسرا يلي في مدينة أريحا، اليوـ.
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 وباف مسؤوؿ فلسطيني قد أملف مف إل اء هذل الجلسة في أمقاب مقتؿ ابلاة فلسطينييف بنيراف قوات
. مف جانباا، امتنعت مصادر سياسية  إسرا يلية في م يـ قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، صباح اليـو

 إسرا يلية مف التعقيب ملى هذا ال بر.
 // دس برس، 

 
 يكّمف الفمسطينيين حياتيم" إسرائيل": تنسيق السمطة ونالعربية لحقوق اإلنسا المنظمة 

وؽ اإلنساف في بريطانيا "إف األحداث الدموية في سورية ومصر ش لت العالـ مما قالت المنظمة العربية لحق
 يجري في األرامي الفلسطينية المحتلة".

تقـو بشبؿ مناجي بمصادرة األرامي وبناء وتوسيا المستوطنات وتاجير السباف  "إسرا يؿ"وأمافت أف 
يف ومداهمة المنازؿ بتنسيؽ بامؿ ما أجازة واالستمرار في تاويد مدينة القدس واألقصى، وامتقاؿ المواطن

ودمت المنظمة الحقوقية، في بياف لاا، المجتما الدولي إلى التصدي النتاابات  أمف السلطة الفلسطينية".
االحتبلؿ والعمؿ ملى وقفاا بما يحفظ حياة المواطنيف الفلسطينييف وحرياتاـ العامة، فالجرا ـ التي ترتبب 

 تبر جرا ـ مد اإلنسانية ال يمبف السبوت مناا.في األرامي المحتلة تع
 //فمسطين أون الين، 

 
 برعاية الروس لحماية المنشآت الييودية "خاصة دروس" 

. العبارة لـ تصدر "حاف وقت العمؿ الجدي لحماية المنشآت الياودية والعامليف فياا: "را د جبر –موسبو 
 ًا يقيموف في الدولة العبرية، بؿ في روسيا.في إسرا يؿ، والمقصود ليس منشآت أو أش اص

الياودي، جاء ملى شبؿ قرار تـ تنسيقأ في الدوا ر األمنية الروسية واإلسرا يلية  "التميز"وأحدث ابتبارات 
تقاف فنوف الدفاع مف النفس لصد هجمات  لتنظيـ دورات  اصة للتدرب ملى حماية األش اص والمنشآت، وا 

 ة في روسيا.محتملة ملى مؤسسات ياودي
جاء هذا التطور بعد مرور بعض الوقت ملى امتداء في دا ستاف استادؼ رجؿ الديف الياودي موفاديا 
إسحاقوؼ الذي نقؿ سريعًا إلى إسرا يؿ لتلقي العبلج، بعدما أصيب بطلؽ ناري أد لأ في  يبوبة. وملى 

نأ ياير تساؤالت أبار مما يقدـ أجوبة ر ـ أف بعماـ رأا في الحادث مبررًا الت اذ القرار، امتبر   روف أ
 أو حلواًل.

، بأف ال براء اإلسرا يلييف سيدربوف رجاؿ الديف "المؤتمر"وتفيد معطيات نشرتاا وسا ؿ إمبلـ قريبة مف 
وناشطيف في المنظمات الياودية وموظفي المرابز الاقافية والمدارس ورياض األطفاؿ، ملى طرؽ التصدي 

مف النفس، بينما سيشارؾ ممالوف مف األجازة األمنية الروسية في الدورات المتوقا لاجمات و ليات الدفاع 
إطبلقاا في أقرب وقت، بدروس  اصة مف أفمؿ السبؿ للدفاع مف األبنية والمنشآت التي تتعرض 

 لاجمات، أو في الحاالت األ را الطار ة.
 //الحياة، لندن، 

 العسكري في مصر"إسرائيل" دعمت االنقالب : تشومسكي 
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قاؿ المفبر األمريبي المعروؼ "نعوـ تشومسبي": إف انتفامة الشعب المصري في وجأ "االنقبلب 
العسبري" أحيت روح الربيا العربي، بعد أف أمد العالـ نفسأ لمشاهدة شعب "ينسحب بصمت إلى قوقعتأ" 

 إار اإلطاحة بالر يس المنت ب محمد مرسي مطلا الشار المامي.
لى أف الجيش لـ يبف وحيًدا في تحربأ، الذي تطلب دمًما مف الدوؿ ال ربية والعربية، وملى األ ص وأشار إ

 "إسرا يؿ".
وقاؿ "تشومسبي": إف التصريحات المتحفظة للدوؿ ال ربية واالتحاد األوروبي و"إسرا يؿ" والواليات المتحدة 

يًّا، بؿ وحتى ت طط لأ، مميًفا: "أمتقد أف األميربية تظار أناا بانت تتوقا مسبًقا ما يحدث في مصر حال
اللعبة وامحة، والبلمبوف معروفوف، اللعبة هي السيطرة ملى الشرؽ األوسط، لبف بيؼ؟ مف  بلؿ  ل لة 
النظاـ في بلد يعد أحد أحجار األساس في الشرؽ األوسط بمصر، ومنا ترسط الديمقراطية، والحيلولة دوف 

 ربيا".قياـ دولة ببيرة في المنطقة بت
 //وطن، واشنطن، 

 
 أطمقوا سراح "شاليط" من الضفة الغربية 54

 د.فايز أبو شمالة
ابلاة شاداء في قلنديا، ومدد مف اإلصػابات، وقبػؿ ابلاػة أيػاـ شػايد فػي جنػيف، ومػدد مػف اإلصػابات، وقبػؿ 

ت. فأيف ت ب وف شار شايد في ال ليؿ، ومدد مف اإلصابات، وقبؿ ذلؾ شايد في نابلس، ومدد مف اإلصابا
الجنػدي اإلسػرا يلي األسػير (الم طػوؼ( يػا سػباف المػفة ال ربيػة؟، أطلقػوا سػراحأ، بػي توقػؼ إسػرا يؿ القتػػؿ 

 في مدنبـ وقرابـ وم يماتبـ، ف سرا يؿ البري ة مف دمبـ ال تقتؿ إال بحاًا مف الجندي )الم طوؼ(.
ا "شػػاليط" أسػػيرًا فػػي قطػػاع  ػػزة، حيػػث دأبػػت )تلػػؾ بانػػت ل ػػة القيػػادة الفلسػػطينية ملػػى مػػدار سػػنوات بػػاف فياػػ

القيػػػادة ملػػػى القػػػوؿ: إف )ا تطػػػاؼ( "شػػػاليط" هػػػو السػػػبب فػػػي مقتػػػؿ الفلسػػػطينييف فػػػي  ػػػزة، وهػػػو السػػػبب فػػػي 
ف رجاؿ المقاومة المجرميف، هـ مف جروا سباف قطاع  حصار  زة، وشاليط هو السبب في تفشي البطالة، وا 

مبػػاس قػػاؿ بلسػػانأ المسػػ وؿ: إف "شػػاليط" أ لػػى جنػػدي ملػػى وجػػأ  ػػزة إلػػى الويػػؿ والاػػبلؾ، حتػػى أف السػػيد 
 األرض، فقد بلؼ سباف  زة  الؼ المحايا.

فأيف هو الجندي اإلسرا يلي األسير ) الم طوؼ( في المفة ال ربية؟ وهؿ يحتاج الصااينة إلى مبرر للقتؿ، 
يمػػػات اسػػت فاؼ بالسػػػلطة قبػػػؿ أف واالقتحػػاـ، واالمتقػػػاؿ، والحصػػار؟ اقتحػػػاـ المػػػدف الفلسػػطينية والقػػػرا والم 

 يبوف سياسة صايونية، اقتحاـ المدف الفلسطينية أس لة ببل جواب:
فػػأيف هػػي األجاػػزة األمنيػػة؟ وبيػػؼ يصػػؿ الجػػيش الصػػايوني إلػػى م ػػيـ قلنػػديا، قريبػػًا مػػف مدينػػة راـ اهلل، مقػػر 

% مف 50القوات الذي تأ ذ السلطة الفلسطينية، دوف أف يصطدـ بقوات األمف الفلسطينية؟ وما حاجتنا لاذل 
الميزانية طالما يمر مناا الجيش اإلسرا يلي  منًا سليمًا، يقتؿ، ويعتقػؿ، ويسػحؽ، وي تصػب، ويػدوس بأقدامػأ 
ملػػى برامػػة الفلسػػطيني؟ مػػا حاجتنػػا للرتػػب العسػػبرية؟ مػػا حاجتنػػا لسػػلطة فلسػػطينية ال تبتفػػي بالتنسػػيؽ مػػا 

 تسايؿ مامة الجيش الصايوني القاتؿ. الصااينة، بؿ تجاوزت ذلؾ ب  ماض العيف، أو
لقػػػد تعمػػػدت السػػػلطة الفلسػػػطينية أف تتوسػػػا فػػػي اإلدانػػػة والشػػػجب، وتعمػػػدت إلػػػى اإلمػػػبلف مػػػف إل ػػػاء جلسػػػة 
المفاومات مؤقتًا، وذلؾ بادؼ امتصاص  مب الشعب، ولبف أحدًا مف السلطة لـ يتد ؿ لوقؼ االحتفػاؿ 

اؿ فلسػطيف، والػذي تػـ فػي فنػدؽ جرانػد بػارؾ فػي مدينػة راـ بتصوير الفتيات المشاربات في مسابقة ملبة جمػ
اهلل، ملػػى بعػػد أمتػػار قليلػػة مػػف بيػػوت العػػزاء فػػي م ػػيـ قنلػػديا. نبتػػة سياسػػية لمػػف يريػػد الببػػاء: أملنػػت اللجنػػة 
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، وأملػف وزيػر 2967المربزية لحربػة فػتى: أف هػدؼ المفاومػات هػو إقامػة دولػة فلسػطينية ملػى حػدود سػنة 
ا يلي "أوري أر يػؿ" أف التوسػا االسػتيطاني قػا ـ ر ػـ المفاومػات، ولػف تقػـو دولػة فلسػطينية االستيطاف اإلسػر 

في المفة ال ربية، وسنبني في بؿ مباف. قاؿ ذلؾ وهو يتحػدا، ويعلػف مػف إقامػة مسػتوطنة جديػدة، اسػماا 
 بعد أف يفعػؿ؟ وهػؿ "لشـ". فأياما الذي سيفرض موقفأ؟ وأياما الذي يقوؿ وال يفعؿ؟ وأياما الذي ال يقوؿ إال

 ظؿ أيبـ ال يعرؼ هدؼ المفاومات ونتا جاا الناا ية؟.
 07/8/0223، فمسطين أون الين

 
  طاع غزة المقاوم واألوضاع الراىنة 55

 منير شفيؽ
تحػػّوؿ قطػػاع  ػػزة المقػػاوـ إلػػى قامػػدة مقاومػػة مسػػبرية مػػّد البيػػاف الصػػايوني، وقػػد اب ػػت هػػذل الحقيقػػة التػػي 

، بمػػػا 8028و 8008/8009رل فػػػي صػػػّد حػػػربْيف مػػػدوانيتيف ببيػػػرتيف فػػػي العػػػاميف تأبػػػّدت مػػػف  ػػػبلؿ انتصػػػا
تأبّدت مف  بلؿ صمودل في وجأ حصػار مسػبري وسياسػي واقتصػادي داـ إلػى اثف وملػى مػدا أباػر مػف 

 ست سنوات.
هػػػذل السػػػمة تفػػػرض مليػػػأ أف يبرّسػػػاا لمػػػا تعنيػػػأ مػػػف أهميػػػة اسػػػتراتيجية مسػػػبريًا وسياسػػػيًا، مظيمػػػة األبعػػػاد، 
بالنسػػػبة إلػػػى القمػػػية الفلسػػػطينية والشػػػعب الفلسػػػطيني واألّمػػػة العربيػػػة واإلسػػػبلمية وأحػػػرار العػػػالـ )مػػػا إشػػػارة 

  اصة إلى أهميتاا االستراتيجية العسبرية بالنسبة إلى األمف القومي المصري(.
أف يبػػوف قطػػاع  ػػزة قامػػدة مقاومػػة مسػػبرية ملػػى أرض فلسػػطيف استعصػػى ملػػى جػػيش العػػدو احتبللػػأ فػػي 

، وأف يفػرض شػروطأ «تػؿ أبيػب«أف أوصؿ صواري أ إلى القػدس و 8028ربيف، وبلغ األمر بأ في حرب ح
ملى الوقؼ إلطبلؽ النار، أمرًا ليس بالساؿ، وال يجوز أف ُيعاَمؿ إاّل بأملى درجات الجد والجدية. وذلػؾ إذا 

سنوات  ارجًا ملى بؿ تصّور،  لـ ُنرد أف نفّرط في هذا المبسب االستراتيجي االستانا ي الذي باف قبؿ ست
 وبعيدًا مف أف يصلأ الحلـ أو ال ياؿ.

مػف هنػا ال يصػّى أف ُيعاَمػؿ الومػا فػػي قطػاع  ػزة بالومػا فػي المػػفة ال ربيػة التػي تتمػّزؽ وُتصػاَدر تحػػت 
االحتبلؿ واستشػراء االسػتيطاف وتاويػد القػدس وتاجيػر أهلاػا. فػ لى جانػب الحاجػة إلػى اسػتراتيجية وسياسػات 

ت ومػػا قطػػاع  ػػزة قامػػدة مقاومػػة مسػػبرية مستعصػػية ملػػى جػػيش العػػدو، أو  نجػػرًا فػػي  اصػػرة جػػيش تاب ػػ
العدو بما هو الحاؿ بالنسبة إلى المقاومة في جنوبي لبنػاف، فػ ف الحاجػة الملحػة بالنسػبة إلػى المػفة ال ربيػة 

وتفبيػؾ المسػتوطنات تبمف في مػرورة تبنػي اسػتراتيجية وسياسػات مقاومػة شػعبية انتفامػية لػدحر االحػتبلؿ 
طبلؽ بؿ األسرا، ما مرورة الت لي التاـ مف استراتيجية وسياسات المفاومات والتسوية  واستنقاذ القدس وا 

 والرهاف ملى أمريبا.
إذا بانػػػت المحافظػػػة ملػػػى قطػػػاع  ػػػزة قامػػػدة مقاومػػػة مسػػػبرية تشػػػبؿ جػػػزءًا مػػػف اسػػػتراتيجية مليػػػا فلسػػػطينية 

سػػػبلمية وتحّرريػػػة  مالميػػػة، فػػػ ف األمػػػر يقتمػػػي وقػػػؼ إ ػػػبلؽ المعػػػابر وتاػػػديـ األنفػػػاؽ، ومصػػػرية ومربيػػػة وا 
والحمػبلت اإلمبلميػػة ملػى الفلسػػطينييف وحمػػاس، ومػف اػػـ النظػر مصػػريًا إلػػى الومػا فػػي قطػاع  ػػزة بمعػػزؿ 
ممػػػا يػػػدور مػػػف صػػػراع دا لػػػي. فالومػػػا الػػػراهف فػػػي قطػػػاع  ػػػزة مبسػػػب اسػػػتراتيجي مسػػػبري، وأمػػػف قػػػومي 

وتقديمػػػأ هديػػػة مجانيػػػة للعػػػدو الصػػػايوني المشػػػترؾ حػػػيف يصػػػار إلػػػى  نقػػػأ  مصػػػري، ال يجػػػوز التفػػػريط فيػػػأ،
بالحصار، والتحريض ملى التمرد مف دا لأ بػدمـ مػف طلعػات جوّيػة مصػرية فوقػأ، وربمػا بػأبار مػف حولػأ، 
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مادتأ للرزوح تحت االحتبلؿ أو التاديد باحتبللأ  األمر الذي ال يعني  ير مربأ بقامدة مقاومة مسبرية، وا 
 و الحاؿ في المفة ال ربية.بما ه

مػػا مػػودة سػػلطة راـ اهلل المعاديػػة لبػػؿ مقاومػػة وانتفامػػة والمرتانػػة  فقطػػاع  ػػزة إمػػا قامػػدة مقاومػػة مسػػبرية، وا 
، «الحػػػدود»% مػػػف فلسػػػطيف، وبقبػػػوؿ تعػػػديؿ 78باسػػػتراتيجية التسػػػوية والمفاومػػػات بعػػػد أف تػػػـ التفػػػريط فػػػي 

 ج يف )التوطيف والتعويض(.حؿ مادؿ لقمية البل« حؽ العودة«واالستبداؿ ب
تبفي نظرة سريعة للومعيف فػي قطػاع  ػزة والمػفة ال ربيػة حتػى ترسػـ أ طػر مبلمػة سػؤاؿ حػوؿ الحمػبلت 
التػػي يتعػػرض لاػػا قطػػاع  ػػزة إمبلميػػًا وسياسػػيًا وحصػػارًا وتاديػػدًا. ومػػف اػػـ ال فا ػػدة مػػف الفبربػػات التػػي تحػػاؾ 

مػف إقامػة التعػاوف الوايػؽ بػيف قطػاع  ػزة قيػادة وشػعبًا  مّد التد ؿ في الشأف المصري مػف قطػاع  ػزة، بػدالً 
والجػػيش المصػػري فػػي سػػيناء وبػػداًل مػػف فػػتى جباػػة أ ػػرا مػػّد القطػػاع. فػػأيف الحبمػػة؟ وأيػػف المصػػلحة، هنػػا. 

اسػػتبمااًل للم ػػات التػػي دّمػػرت  88/83/8/8023نفقػػًا فػػي  350وبيػػؼ يمبػػف أف ت مػػض العيػػوف مػػف تػػدمير 
 قبؿ شاريف مف تاري أ؟

لى مستوا قطاع  زة المقاوـ والوما الػراهف، فػ ف سػمة تحػّوؿ قطػاع  ػزة إلػى قامػدة مقاومػة مسػبرية أما م
 تستعصي ملى العدو، وقد تتحّوؿ إلى أبار مف ذلؾ، تتطلب أف ُيقاد قطاع  زة بسياسة حرب.

مػف وتعني سياسة الحرب أف يقوـ تحػالؼ وطنػي شػعبي فصػا لي مػف بػؿ الػذيف يريػدوف  ػزة المقاومػة، وبػؿ 
يعارموف العودة إلى المفاومات الصايونية مػا سػلطة راـ اهلل التػي قامػت ملػى أنقػاض البػوارث والتنػازالت 

ألػؼ  860التي أتت باا مف قبؿ، وملى أنقاض ت طية الباراة الجريمة التي راحػت تنفػذ فػي النقػب بمصػادرة 
ة وتاويػد القػدس، فمػبًل ممػا دونـ وتاجيػر سػتيف ألػؼ فلسػطيني، بمػا ملػى أنقػاض استشػراء اسػتيطاف المػف

 قّدمأ المفاوض الفلسطيني مف تنازالت جديدة.
وسياسة الحرب تعني إمداد اإلدارة واالقتصاد والحياة المدنية وبؿ البرامق لمواجاة الحرب العدوانيػة القادمػة، 

 فالبياف الصايوني ال يستطيا أف يحتمؿ قطاع  زة قامدة مقاومة مستعصية مليأ.
تعنػػػي إقامػػػة التػػػوازف بيناػػػا وبػػػيف الحريػػػات العامػػػة وحػػػؽ النقػػػد والمراقبػػػة والتظػػػاهر. فالػػػذيف وسياسػػػة الحػػػرب 

يسػػتادفوف الفومػػى ومعارمػػة الحفػػاظ ملػػى قطػػاع  ػػزة قامػػدة مقاومػػة وتعزيزهػػا باسػػتمرار يجػػب أف ُتبَشػػؼ 
، إذ ال يجوز أف يعود قطاع  زة إلى حظيرة  ط ال  تسوية.  مرامياـ، وي اض الصراع السياسي مّدهـ بحـز

أما ملى المستوا الفلسطيني فالاجـو السياسي يجب أف يتجأ لمعارمػة المفاومػات، والحػث ملػى إسػقاطاا 
وملى إطبلؽ مقاومػات شػعبية وصػواًل إلػى االنتفامػة العامػة التػي سػتطيى حتمػًا، إذا مػا انطلقػت، بػاالحتبلؿ 

 واالستيطاف وتاويد القدس وتفرض إطبلؽ بؿ األسرا.
سػبلميًا، وقبػؿ ذلػؾ هذل المعادلة  الفلسػطينية فػي المػفة ال ربيػة وقطػاع  ػزة تتطلػب دممػًا فلسػطينيًا ومربيػًا وا 

تتطلب وحدة فلسطينية واسعة حػوؿ الاػدفيف: هػدؼ بسػر الحصػار ملػى القطػاع ومػدـ التاػاوف مػا سياسػات 
 هدـ األنفاؽ التي تجّر وراءها الشباات ال محالة.

طػػبلؽ انتفا مػػة فػػي المػػفة ال ربيػػة، مػػا دمػػـ بفػػاح جمػػاهير الفلسػػطينييف فػػي وهػػدؼ إسػػقاط المفاومػػات وا 
 مّد تاويد النقب. 18مناطؽ اؿ

نجازهما أمر مظيـ متعّدد األبعاد؛ مما ال يسمى  وهذاف الادفاف يبفياف حمبًل اقيبًل ملى بتؼ الفلسطينييف، وا 
ي أو ذاؾ مامػػا بانػػت لاػػـ أف ينشػػ لوا وينقسػػموا حػػوؿ مػػا يجػػري مػػف صػػرامات دا ليػػة فػػي هػػذا القطػػر العربػػ

 األسباب والمبّررات وجياة.
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فلتبف لاـ اقة بالشعوب العربية وقواها الحّية، وليتأبدوا أف ال دور مقبػواًل مػناـ  ػارج أرض فلسػطيف وقمػية 
 فلسطيف. ومف ال يدرؾ ذلؾ لـ يتعلـ شي ًا مف التجربة الفلسطينية. ولـ يحسف تقدير الموقؼ تقديرًا صحيحًا.

 08/8/0223، انالسبيل، عمّ 
 

 ت المشكمة في إدارة  طاع غزة؟نوىل كا 56
 د. إبراهيـ أبراش

بعد أف  رجت منػأ إسػرا يؿ قبػؿ مػاميف مػف ذاؾ  8007منذ سيطرة حربة حماس ملى قطاع  زة في يونيو 
التػػاريط مػػمف م طػػط اسػػتراتيجي لفصػػؿ  ػػزة مػػف المػػفة وتػػدمير المشػػروع الػػوطني الفلسػػطيني ، وال طػػاب 

بلمػػي لحربػػة حمػػاس يربػػز ملػػى رفػػا الحصػػار مػػف  ػػزة ويسػػتنفر العػػالـ لتحقيػػؽ هػػذا الاػػدؼ، السياسػػي واإلم
وت ل ػػؿ إلػػى ال طػػاب السياسػػي واإلمبلمػػي مصػػطلحات الشػػعب ال ػػزي والقمػػية ال زيػػة، بػػؿ بػػات ال طػػاب 
الرسمي الحمساوي يتحدث مف  ػزة المحاصػرة والمػفة المحتلػة ك، وبػأف قطػاع  ػزة لػيس محػتبل وبالتػالي ال 

تاج إال إلى الماؿ والمسامدات االقتصادية ودمـ حبومة  زة ، و ابت فلسطيف والقمية الفلسطينية وسط يح
 مجيق رفا الحصار مف  زة ومتاهات المفاومات.

منذ انسحاب إسػرا يؿ مػف قطػاع  ػزة ونحػف نحػذر مػف تػدامياتاا وبتبنػا مطػالبيف بمػرورة ووجػود إسػتراتيجية 
وقبػػػؿ أف تنسػػػحب إسػػػرا يؿ بػػػنفس  8005هػػػذا مػػػا ورد فػػػي مقػػػاؿ لنػػػا مػػػاـ فلسػػػطينية لمواجاػػػة  طػػػة شػػػاروف و 

،بما حذرنا مف دولنة  زة  http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/18164.htmlالعنواف 
ومف انزالؽ البعض نحو استبماؿ  طػة شػاروف بتػدمير المشػروع الػوطني مػف  ػبلؿ تبػريس فصػؿ  ػزة مػف 

ور سارت بما ُيرمػي وُيػريى إسػرا يؿ وبمػا يبػرس االنقسػاـ حتػى سػمعنا أ يػرا مػف المفة ، ولؤلسؼ ف ف األم
ي تزؿ بؿ األحػداث العظػاـ واالنايػارات الببػرا التػي تجػري دا ليػا و ارجيػا بمسػألة إدارة قطػاع  ػزة ، وبػأف 

الحبػػـ المشػبلة الفلسػػطينية تبمػػف فقػػط فػي تفػػرد حمػػاس بحبػػـ القطػػاع وبالتػالي إف شػػارباا اث ػػروف السػػلطة و 
 استقامت األمور ك.

لسػػنا ماػػالييف وطوبػػاوييف حتػػى ُنػػدير الظاػػر لبلنقسػػاـ ومػػا أنػػتق مػػف وقػػا ا أمنيػػة وسياسػػية واجتماميػػة وحتػػى 
اقافية ونفسية في قطاع  زة م تلفة مف المفة ، ولسنا واهميف لدرجة االمتقاد بأف إنااء االنقسػاـ السياسػي 

مجػرد قػرار مػف الػر يس أبػو مػازف أو  الػد مشػعؿ أو مػف بليامػا، والج رافي بػيف  ػزة والمػفة يمبػف أف يػتـ ب
بمػػا ال نسػػقط مػػف حسػػباننا أف قطػػاع  ػػزة مقبػػؿ ملػػى أيػػاـ سػػوداء ومحنػػة ببيػػرة قػػد تصػػؿ لبلقتتػػاؿ والحػػرب 
األهليػػة الٌمعػػززة مػػف دوؿ الجػػوار ، وبالتػػالي ال بػػد مػػف حلػػوؿ أو ممليػػة إسػػعاؼ ماجلػػة لمواجاػػة التػػداميات 

فػػػي مصػػػر ملػػػى القطػػػاع. ولبػػػف .. يجػػػب الحػػػذر مػػػف أف تمػػػفي ممليػػػة اإلسػػػعاؼ التػػػي  ال طيػػػرة لؤلحػػػداث
يقترحاػػا الػػبعض الشػػرمية ملػػى واقػػا االنقسػػاـ ، ومػػا أباػػر المبػػادرات التػػي يطرحاػػا اليػػـو بػػؿ مػػف هػػب ودب 
بعماـ بحسف نية وبعماـ لمصالى  اصة ،وهي مبادرات تتجاهؿ أصؿ القمية الفلسطينية وت تزؿ األمر 

دارة قطاع  زة. بمستقبؿ  وا 
قبػػػؿ أيػػػاـ طػػػرح السػػػيد إسػػػماميؿ هنيػػػة ر ػػػيس وزراء حبومػػػة  ػػػزة مبػػػادرة تػػػدمو األطػػػراؼ الفلسػػػطينية األ ػػػرا 
للمشاربة في إدارة قطاع  زة . وسػبؽ واف قػاؿ بػالفبرة أحػد نػواب التشػريعي مػف حمػاس ،بمػا نعلػـ أف حربػة 

طينية التي رفمت المشػاربة . نعتقػد أف هػذل حماس طرحت الفبرة منذ سنوات ملى الفصا ؿ واألحزاب الفلس
ف باف الادؼ مناا إ راج حماس مف ورطتاا ،والمصلحة الوطنيػة العليػا ال تتعػارض مػا ذلػؾ ، إال  الدموة وا 
أف طرح المبادرة بمعزؿ مف مجمػؿ القمػية الوطنيػة يجعلاػا مبػادرة  طيػرة، حيػث تاَبِػت م الطػة أف المشػبلة 
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فػػي حصػػارل ولػػيس فػػي االحػػتبلؿ وفػػي االنقسػػاـ بحػػد ذاتػػأ، والمنطػػؽ والمنطلػػؽ تبمػػف فػػي إدارة قطػػاع  ػػزة أو 
ف بانا ي تلفػاف  الذي يحبـ هذا الطرح ال ي تلؼ مف منطؽ ومنطلؽ مف يدموف للتمرد ملى حربة حماس وا 
في األهداؼ الناا ية . إنأ منطؽ ومنطلؽ انقسامي يستسلـ لواقا االنقسػاـ وي تػزؿ القمػية الفلسػطينية فػيمف 

حبـ قطاع  ػزة ، منطػؽ ومنطلػؽ ي تػزؿ المشػبلة بسػيطرة حمػاس ملػى السػلطة وُيَ ي ػب القمػية الفلسػطينية ي
برمتاػػا. بمػػا يػػوحي هػػذا الطػػرح وبػػأف  ػػبلؼ الفصػػا ؿ الوطنيػػة والمعارمػػيف لحمػػاس سػػببأ تفػػرد هػػذل األ يػػرة 

شػبلة. بمػا أف هػذا الطػرح بالسلطة في القطاع ،وبالتالي إف تمت مشػاربتاـ بالسػلطة فػي القطػاع سػتنتاي الم
يتعامؿ ما القطاع وبأنأ شربة أو ملبية  اصة لحماس وبالتالي مف حقاا أف تقرر مف يشارؾ أو ال يشارؾ 
في حبـ  زة ، ولؤلسؼ هناؾ مف يسعى إلنااء حبـ حماس ليحؿ محلاا في ظؿ استمرار االنقساـ ، وهناؾ 

 تى بعد أف احتراؽ البعبة.جمامات وش صيات مستعدة لمقاسمة حماس بعبة السلطة ح
إف بػػػاف الػػػبعض يػػػرا ومػػػف منطلػػػؽ التعامػػػؿ مػػػف األمػػػر الواقػػػا وتحػػػت ذريعػػػة ت فيػػػؼ المعانػػػاة مػػػف السػػػباف 
،إمبانية ت يير الحبومة في قطاع  زة في إطار إدارة مؤقتة لبلنقساـ لحيف إنجاز المصػالحة وتفعيػؿ منظمػة 

ف بػدأت بانت ابػات بلديػة ماجلػة  -النت ابػات التحرير ، ف ف هذا الت ييػر يجػب أف يبػوف مػف  ػبلؿ ا حتػى وا 
أو في سػياؽ توافػؽ وطنػي أرمػيتأ  –تعطي مؤشرا ملى استعداد حماس الستبماؿ مجمؿ العملية االنت ابية 

تفاهمػػات المصػػالحة والمشػػروع الػػوطني التحػػرري، ولػػيس مػػف  ػػبلؿ منػػاورة تػػداري مػػف  بللاػػا حربػػة حمػػاس 
اتاػػا . إف المشػػاربة فػػي إدارة القطػػاع  ػػارج إطػػار الحػػوار الػػوطني الشػػامؿ الفشػػؿ االسػػتراتيجي فػػي بػػؿ مراهن

 وبمعزؿ مف ما هي إال رشوة ودموة لمحاصصة ، لذا يجب التفبير مليا قبؿ التجاوب ما هذل المبادرة.
 08/8/0223، وكالة سما اإلخبارية

 
 وتجنيد العرب المسيحّيين "كايروس فمسطين" 57

 سعيد نفاع
التػي ن ومػاا فػي مجالسػنا المحلّيػة، مػاع ’ أـ المعػارؾ’لببيرة التي تمّر باا منطقتنػا وفي  مـّ األحداث ا

بيف األ بار موموع هاـ هو في صلب وجودنػا بأقلّيػة مربّيػة قومّيػة فػي ببلدنػا، أال وهػو محػاوالت االسػتفراد 
بػبلوي هػذل األمػة منػذ  بتوأمنا المسيحي تجنيدا وربوبا ملى الجػاري إقليمّيػا ومحلّيػا مػف مػّد طػا في هػو أسػاس

 القدـ. 
، حػػػوؿ موقػػػؼ المنػػػاديف ’المبػػػادرة المسػػػيحّية الفلسػػػطينية بػػػايروس فلسػػػطيف‘إف البيػػػاف الػػػذي أصػػػدرتأ مػػػؤ را 

بتجنيد الشباب المسيحييف، فعبل وقفة حؽ بمػا جػاء فيػأ. لبػف المبػادرة تربػت السػؤاؿ الصػعب جانبػا أو ملػى 
لػردة فعػؿ، وفػي هػذا بمػا أومػُف وقعػت فػي  طػأ ’ تحّسػبا‘بػدو األقؿ حّيدت منأ ومف سبؽ إصرار وملى ما ي

 بانت قادرة ملى تبلفيأ لو أرادت.
السػؤاؿ الػػذي لػـ تسػػألأ المبػادرة هػػو: هػػؿ إقػداـ هػػؤالء الشػباب ملػػى التجنيػػد ب ػض النظػػر مػف فعػػؿ الفػػامليف، 

ريف؟ك ريف وم ر   سلطة أو أدوات، هو نتيجة مف ارتباب  طأ أو  يار  اطىء، م ر 
إف موقؼ المناديف بالتجنيد استفزازي ويسيء للبنا س المسيحية ولبافة المسػيحييف ‘وؿ المبادرة في بياناا: تق

وللقمية الوطنية، ولذلؾ ف ننا نجدد دموتنا لاؤالء بمرورة أف يعودوا إلى رشػدهـ وأف يتوبػوا مػف هػذا ال طػأ 
بػػػادرة المسػػػيحية الفلسػػػطينية أف هػػػؤالء الجسػػػيـ الػػػذي يسػػػيء إلينػػػا جميعػػػا مسػػػيحييف وفلسػػػطينييف. وأبػػػدت الم

المناديف بتجنيد المسيحييف ال يمالوننا وال يمالوف البنا س المسيحية وال يتحداوف باسـ المسيحييف، ويبدو أنأ 
 ’.قد  رر باـ أو ا تاروا  يارا  اط ا ال يصب في مصلحتنا بمسيحييف ومرب
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متبارات أ بلقية والمتبارات تتعلؽ بانتما اـ وهويتاـ وترفض أف يتجند الفلسطينيوف في الجيش اإلسرا يلي ال
ولف يحمنا إال تمسبنا بانتما نا العربي الفلسطيني، ولف يبوف  يارنا  يارا طا فيا بػؿ  يػار الوحػدة ‘الوطنية، 

 ’.الوطنية بيف أبناء الشعب العربّي الواحد ببافة أطيافأ الدينّية والمذهبّية
ّي الوامى، النقاش هو ملى السؤاؿ أمػبلل، فأول ػؾ يمبػف أف يبونػوا فػامليف ال نقاش ملى هذا الموقؼ الوطن

ريف، ولبف أليس مف الممبف أف يبوف بعػض ببيػر نحػا هػذا المنحػى نتيجػة  ريف وم ر  ومتجّنديف بجز اـ، م ر 
 شعورل ب ربة واستقواء ولجوءا مف امتداء؟ك

’ لمسػػػيحي مػػػا نعرفػػػأ ون ػػػاؼ أف نجاػػػر بػػػأالتػػػوأـ العربػػػي ا‘بنػػػت قبػػػؿ سػػػنوات نشػػػرت دراسػػػة تحػػػت منػػػواف: 
قلت فياػا مػا هػو نػافا، حسػب ’ بيف ياوديتاـ وطوا فيتنا وتحدّيات البقاء‘ممنتاا في بتابي الصادر مؤ را: 

 امتقادي، في السياؽ وهو: 
العرب المسػيحّيوف والعػرب المسػلموف فػي الشػرؽ بػانوا ملػى مػدا القػروف تػوأميف سػيامّييف حيػاة وفبػرا فرحػا ‘

ا ر ػػـ بػػؿ التػػداميات والتحػػدّيات التػػي واجاػػت هػػذا الشػػرؽ بصػػرامأ المسػػتمر مػػا ال ػػرب، ور ػػـ العوامػػؿ وهّمػػ
المحلّيػػة الطوا فّيػػة. مػػا نعرفػػأ بلنػػا فػػي بػػؿ أرجػػاء وطننػػا العربػػّي أّف التواجػػد العربػػي المسػػيحي فػػي شػػرقنا فػػي 

باا ولبننػا ن ػاؼ قػوؿ بعػض تناقص مددّي وليس ألسباب بيولوجّية، ونحف نعػرؼ هػذل الحقيقػة ونعػرؼ أسػبا
 ’.األسباب جارا

فاألسػػػػباب المعروفػػػػة والمتداولػػػػة والُمفصػػػى مناػػػػا هػػػػي جػػػػزء مػػػف السػػػػبب ولبػػػػف السػػػػبب األساسػػػػي ‘وأمػػػفت: 
والحقيقي لاذل النتيجة متعلؽ بالشعور باال تراب واألبارّية هي المسؤولة. لقػد فقػد شػعبنا لفتػرة توأمػا   ػر هػـ 

طوّية وذاتّيػػة، ولبػػف ال يمبػػف أف نبقػػى طػػامري الػػرؤوس فػػي الرمػػاؿ معفيػػيف العػػرب الػػدروز ألسػػباب بايػػرة سػػل
أنفسػنا بأبارّيػة سػنّية مػػف المسػ ولّية إذ تسػاوقنا مػا فصػػؿ التػوأـ هػذا، وحتػى منػػدما يحػاوؿ وبجػد الرجػوع إلػػى 
 مبانػػأ الطبيعػػّي ال نجػػد االسػػتعداد المطلػػوب لعودتػػأ إف لػػـ يبػػف أباػػر مػػف ذلػػؾ. فاػػؿ نحػػف فػػي طريػػؽ فقػػداف

 التوأـ اث ر العرب المسيحييف ؟ك 
 في استطبلع للرأي نشر مؤ را بما ذبرت للدبتور جريس  وري جاءت النتا ق :

% يػػػػروف فػػػػي المربػػػػب 16% مػػػػف الشػػػػباب المسػػػػيحييف يشػػػػعروف بالمػػػػياع مػػػػف حيػػػػث الاوّيػػػػة واالنتمػػػػاء.78
روف فػػػي المربػػػػب % يػػػػ20% يػػػػروف فػػػي المربػػػػب العروبػػػي أوال فػػػػي هػػػويتاـ.89المسػػػيحي أوال فػػػػي هػػػويتاـ.

% يػػػروف أف العبلقػػػات مػػػا المسػػػلميف والػػػدروز قػػػد سػػػاءت فػػػي السػػػنوات 83-الفلسػػػطيني أوال فػػػي هػػػويتاـ. و
يػػروف أف التعّصػػب الػػديني لػػدا الطوا ػػؼ ينبػػا مػػف الجاػػؿ الػػذي يعػػاني منػػأ بػػؿ طػػرؼ فػػي  62-األ يػػرة، و

 نظرتأ لآل ر.
ومػعؼ الحبػـ المربػزي أف تعقػد تحالفػات بيناػا ونتيجػة لظػروؼ الحيػاة  18-امتادت قرانا المتجػاورة قبػؿ اؿ

الػذي بػاف بػيف ’ حلػؼ الػدـ‘للدفاع مف أنفساا، ولـ تبف لاذل التحالفات صب ة دينّية والتػاريط القريػب يعػرؼ 
% مػف الشػباب المسػيحييف يػػروف أف 83بيػت جػف الدرزّيػة وسػحماتة المسػػيحّية ومرابػة السػنّية. فبيػؼ يصػػير 

 نسبا متقاربة بنت ستجدها مند الشباب الُسنة والدروز لو استطلعت  راءهـ ك. العبلقات ساءت؟ وأبيد أّف 
الدبتور جريس يعػزو هػذل النتػا ق فيمػا يعػزو إلػى أسػباب تقليدّيػة نعرفاػا ماػؿ منػاهق التػدريس و يرهػا، ولبنػأ 

لػػى تنػػامي ’ حيػػاء’-يشػػير وب الحربػػات إلػػى دور القيػػادات العربّيػػة المقّصػػر فػػي تعزيػػز الشػػعور باالنتمػػاء وا 
منػد الػدبتور جػريس لبنػأ زاد مػف الحػد ’ الحيػاء‘اإلسبلمّية التػي تتوجػأ فقػط للمسػلميف. يمبػف أف نػتفّاـ هػذا 

 في حيا أ.
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اػػػر  2980النتػػػا ق أمػػػبلل هػػػي تمامػػػا التػػػي أرادتاػػػا الحربػػػة الصػػػايونّية وقبػػػؿ قيػػػاـ الدولػػػة ببايػػػر، ففػػػي مػػػاـ  وا 
زار وايػزمف ر ػيس المنظمػة الصػايونّية الػببلد متفقػدا باحاػا  اػورة القػدس%،‘انتفامة أبناء شعبنا التي ُسميت 

مػف السػبؿ البفيلػة بتسػايؿ قػدوـ الياػود، وقػد وّجػأ لجنػة المنػدوبيف فػي المنظمػة الصػايونّية لتحمػير برنػػامق 
 ممؿ بيف مرب فلسطيف جاء في هذا البرنامق: 

المسػػػلميف وتعميػػؽ الفػػارؽ فػػػي يجػػب تنظػػيـ أواصػػر صػػػداقة مػػا العػػرب وبػػػث روح العػػداء بػػيف المسػػيحييف و ‘
المجتمػػػػا الفلسػػػػطيني مػػػػف طريػػػػؽ إبعػػػػاد البػػػػدو مػػػػف بػػػػاقي العػػػػرب وزرع الفػػػػتف بػػػػيف المسػػػػيحييف والمسػػػػلميف 

 والدروز%.
مػػدّونا لػػـ ينػػِو لنػػا ال يػػر وال ينويػػأ وهػػذا أمػػر مفػػروغ منػػأ تاري ّيػػا وحامػػرّيا ومسػػتقبلّيا بػػذلؾ، ولبػػف هػػؿ نحػػف 

 ننوي ال ير ألنفسنا؟
روي الم فور لأ الحاج أمػيف الحسػيني بيػؼ بػاف اإلنبليػز يطلقػوف سػراح مجػرميف مػف السػجوف في مذبراتأ ي

ويسّلحوناـ ويوجاوناـ للقياـ باالمتداء ملى المسيحييف ويروي حاداة مينّية وبيؼ أوبؿ المجاهد مبد القادر 
ف ا تلفت طرقأ وأدواتأ.   الحسيني القماء ملياـ، وليس الحاؿ بم تلؼ اليوـ وا 

طيات أمبلل ال تشير إلى أننا ننوي ال ير ألنفسنا ويجب أف نقولاػا وبػدوف حيػاء وال مواربػة وال توريػة وال المع
ديما وجّيػػة: إّف فقػػداننا هػػذا التػػوأـ نػػابا بػػذلؾ وباألسػػاس مػػف تعاملنػػا نحػػف أبنػػاء المػػذاهب األ ػػرا مػػا توأمنػػا 

 ار وميلبوف ومػؤ را فػي شػفاممرو مػف هذا. فما حدث في الناصرة في قمّية شااب الديف وما حدث في الم
امتداءات وما حدث ويحدث فػي طرمػاف وامبلػيف مػف صػرامات، وهبػذا فػي نجػا حمػادي فػي مصػر ونينػوا 
في العراؽ، )اليوـ بشبؿ سافر في سورّية ومصر( موامؿ أساسػّية إف لػـ تبػف األسػاس فػي فقػداننا هػذا التػوأـ 

مػا ال ػرب فػي االنتمػاء الػدينّي وبأننػا بػذلؾ نقػتص ’ شريؾ‘ألنأ الااـ جسدّيا ومبد ّيا ومصلحّيا بذلؾ، وفقط 
، لبف هذا لػيس معنػال أف يتقوقػا بػذلؾ هػذا ’ما يقدر ملى الاور فينطى العجؿ‘مف ال رب ولبف ملى طريقة 

التوأـ اجتمامّيا وحتى اقتصادّيا وماما بانت الظروؼ، ففي الباير مف األحياف ُتسما هذل االدماءات تجاهأ 
مبلقة لبلمتداءات أو الصرامات وفياا الباير مف الصّحة. ال يقّؿ مػف هػذل األسػباب ال طػاب الػدينّي ودوف 

اإلسبلمي المحض بذلؾ في المناسػبات الوطنّيػة لػدا البايػر مػف القيػادات اإلسػبلمّية الوطنّيػة وهػذا مػا أشػار 
حتػى القومّيػة مناػا. مّمػا يولػد تسػاؤال ، ولػدا الوطنّيػة الِعلمانّيػة و ’حياء’إليأ الدبتور جريس ولبف بما قلت ب

 شرمّيا لدا أبناء هذا التوأـ الوطنييف مناـ قبؿ اث ريف: إذا باف ال بّد فلما االقتصار ملى جانب ؟ك 
الحؿ هو تعزيز التواصؿ الوطنّي فوجودنػا فػي ببلدنػا إف لػـ يبػف الجسػدّي فعلػى األقػؿ شػبؿ هػذا الوجػود هػو 

أف يبػوف ماػددا بػذلؾ مػف دا لنػا ب لػؽ اال تػراب فيمػا بيننػا بأيػدينا، امتػداءات  الماّدد مف أمدا نا، فبل يعقؿ
 وت ييب مف ناحية وتقوقا مف األ را. 

مواطف وأرباف قوتنا في الحفاظ ملػى تعزيػز شػبؿ وجودنػا الُماػّدد همػا تواصػلنا اجتمامّيػا واقتصػاديا وسياسػّيا 
الػديف هلل أمػا الػوطف ’ا ف ير المشترؾ هو بيننا وبيف اهلل و طابّيا، وفوؽ بّؿ ذلؾ وطنّيا بت ليب المشترؾ بينن

فللجميػا%، فػػبل يعقػػؿ أف ناػػدـ هػػذيف: المػػوطف والػػربف بأيادينػػا والمسػػؤولّية ملػػى بػػؿ التػػوا ـ ولبناػػا أوال ملػػى 
 ’.ماتؽ التوأـ األببر

فػي صػفوؼ الشػباب إلى هنا ببلـ ُنشر قبؿ سنوات فاؿ ت ّير الحاؿ؟ك أوليس هذا الحػراؾ الػذي نشػادل اليػوـ 
 المسيحييف والذي أتى بامار مّرة، أهُـّ أسبابأ هي  نفة الذبر مجتمعة؟ك

بػػػايروس فلسػػػطيف أ طػػػأ حػػػيف تػػػرؾ هػػػذا الجانػػػب جانبػػػا، ومػػػا بػػػاف يمػػػيرل أف يرفػػػا الصػػػوت ماليػػػا فػػػي هػػػذا 
ف باف ت وفأ مف أف هنالؾ مف سيعتبر ذلؾ تبريرا فليعتبرل ويفحص بداية متبات بيتأ  .االتجال، وا 
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 08/8/0223، القدس العربي، لندن
 

 األسد إسقاطال تتعجموا  58
 ايتاف بف الياهو
فعلت الصػور القاسػية مػف سػورية فعلاػا. وُيجمػا الساسػة والمحللػوف ملػى أف االميػربييف يجػب أف يعملػوا فػي 
أسػػرع وقػػت، بػػؿ إنػػػأ ال أحػػد مسػػتعد النتظػػػار اسػػتعداد مناسػػب للقػػوات ملػػػى االرض، إلجػػراء تقػػدير للومػػػا 

 ساسي والمقارنة بيف  يارات العمؿ قبؿ ات اذ القرار.أ
ينب ي قبؿ ال روج لاجوـ مسبري أف ُيحدد أواًل مػا هػو االنجػاز المطلػوب؟ وينب ػي بعػد ذلػؾ التحقػؽ مػف أف 
الجيش يملؾ معلومات باملة مف موقػا األهػداؼ وتحصػيناا واسػتعدادات العػدو. وينتاػي النقػاش إلػى مقارنػة 

ا فػػي مػػوء تقػػدير احتمػػاالت النجػػاح فػػي مقابػػؿ األ طػػار. واألجوبػػة البافيػػة ملػػى هػػذل بػيف ال يػػارات وفحصػػا
.  االس لة بلاا شرط لل روج للاجـو

إف مسألة االنجاز المطلوب هي األهـ. ف ذا استقر رأي الر يس اوباما ملػى أف ياػاجـ سػورية فسيمػطر الػى 
السػػد واالفمػػاء الػػى هزيمتػػأ المطلقػػة؛ أو أف يحسػػـ اال تيػػار بػػيف  يػػارات ر يسػػة وهػػي: القمػػاء ملػػى نظػػاـ ا

المػس الببيػػر بم زونػػات السػػبلح البيميػػا ي وبأهػػداؼ للسػػلطة لعقػػاب االسػػد وردمػػأ، ونظػػـ حبػػـ ا ػػرا ايمػػا 
مػػف اسػػتعماؿ   ػػر لسػػبلح االبػػادة الجماميػػة؛ أو اسػػتعماؿ ممليػػة رد محػػدودة ُترمػػي الساسػػة والػػرأي العػػاـ، 

 دا لية". وهي ما امتيد أف ُتسمى "مملية لحاجات
إف القماء ملى نظاـ األسد يوجب وجودًا مسبريًا ملى االرض الػى أف تنشػأ حبومػة جديػدة. وسنشػاد اانػاء 
ذلؾ ذبحًا للطا فة العلوية واصػابة لجنػود اميػربييف و يػرهـ. وهنػاؾ احتمػاؿ ببيػر النتقػاؿ المواجاػة العسػبرية 

حػػدة المواجاػػة مػػا روسػػيا والصػػيف وايػػراف. إف  الػػى دا ػػؿ اسػػرا يؿ والػػى دا ػػؿ دوؿ مجػػاورة ا ػػرا، وأف تػػزداد
ال طة االميربية للاجـو ملى ايراف ستبقى في ااناء ذلؾ في الدرج ألف العمؿ العسػبري فػي جباتػيف سػيبوف 

 اقيبًل جدًا ملياـ. أما النظاـ في طاراف فقد يتعجؿ السعي الى القنبلة الذرية  وفا ملى مستقبلأ.
بلح االبػادة الجماميػة ومقػاب االسػد بمػرب أهػداؼ للسػلطة يمبػف أف يتمػا إف االمرار الشديد بم زونات سػ

"مف بعيد" دوف وجود جنود ملى االرض. وهذل المربة ستُقلؿ ال وؼ مػف انتقػاؿ الحػرب الػى دا ػؿ اسػرا يؿ 
والػػى المنطقػػة بلاػػا، لبػػف يمبػػف أف ُنقػػدر أف يبػػوف االنجػػاز المتوقػػا أقػػؿ بايػػرا مػػف االنجػػاز المطلػػوب، ومػػف 

 بد أنأ لف ُيحرز هدؼ ردع نظـ حبـ ا را.المؤ 
إف ال يػار البػػاقي هػػو ممليػػة مقػػاب حػذرة ودقيقػػة. وهػػي سػػتؤار قلػػيبل اذا أاػرت أصػػبل فػػي ميػػزاف المعربػػة فػػي 
سػػورية وفػػي مصػػير االسػػد الػػذي قػػد ُحسػػـ أصػػبل فػػي األمػػد البعيػػد. لبػػف مػػ ط الػػرأي العػػاـ والصػػحافة ملػػى 

ر يس أنػػأ لػػـ يػػِؼ بومػػدل بػػؿ قػػد تُتقبػػؿ هػػذل العمليػػة بموافقػػة صػػامتة مػػف االدارة االميربيػػة سػػيقؿ. ولػػف ُيػػرا الػػ
 الروس.

يبدو أف الحرب األهلية في سورية ستسػتمر وقتػًا طػويبًل بعػد. وفػي االانػاء ال يجػوز أف تُتػرؾ سػورية لبلسػبلـ 
الػى مػا بػاف  االرهابي المتطرؼ ألننا اذا ا طأنا في هذا الشأف فلف يبػوف لنػا السيسػي وجيشػأ المػادة النظػاـ

مليػػأ، مػػف جديػػد. ولػػف يسػػتطيا االسػػد، الػػذي لػػف يعػػود الػػى حبػػـ سػػورية الببػػرا، صػػد الفومػػى وحمػػاـ الػػدـ. 
 وسيبوف ذلؾ نصرا لئلرهاب.

ولاػػذا ال يجػػوز الػػرد بسػػرمة. بػػؿ يجػػب أف ُي تػػار بدقػػة الػػرد المطلػػوب وتجنػػب االنجػػرار الػػى دا ػػؿ المعربػػة. 
القتػاؿ الػدا لي فػي سػورية وانتشػارل الػى دوؿ المنطقػة. وينب ػي فػي  ويجب في األمد القصير منػا ازديػاد حػدة
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األمد المتوسط بلوغ وما يحبـ فيأ االسد جزءًا ص يرا مف الدولة، ما  مود النار. ويمبػف فػي األمػد البعيػد 
 فقط الحديث مف إبعاد االسد وانشاء نظاـ حبـ جديد مستقر. إف العجلة مف الشيطاف.

 07/8/0223، "يديعوت"
 08/8/0223، لحياة الجديدة، رام اهللا

 
 وأسوأسيئ  بينسوريا:  59

 أوري هايتنر
تجاوز مدد القتلى فػي الحػرب األهليػة فػي سػوريا منػذ زمػف مػدد القتلػى المتػرابـ فػي بػؿ سػنوات الصػراع بػيف 

 تعػرؼ اسرا يؿ والسلطة الفلسطينية. وال ترا نااية المذبحة المتبادلة في األفؽ، فالوحشػية فػي هػذل الحػرب ال
حدودا؛ وال يوجد فياا أية  طوط حمراء مف جاة الطرفيف، وال يوجد فياا إحجاـ مف شيء، وال تنطبؽ ملياا 

 قوامد الحبلؿ والحراـ. أأ بلؽ حرب؟ أوايقة جنيؼ؟ ال يوجد ذبر لبؿ ذلؾ في حماـ الدـ السوري.
االسػبوع المامػي، حيػث بلػغ مػدد بل ت هذل الوحشية ذروتاا في المذبحة البيميا ية شػرقي دمشػؽ فػي ناايػة 

بايػػر مػػناـ أوالد. ويلػػى ملينػػا هنػػا البليشػػيأ التػػالي الػػذي اسػػتعملتأ وسػػا ؿ  –القتلػػى رقمػػا مػػف اػػبلث  انػػات 
امبلمية بايرة في االياـ اال يرة وهو: "والعالـ سابت". وتلػى االسػ لة التاليػة: أيػف االمػـ المتحػدة؟ وأيػف العػالـ 

 اليات المتحدة؟.الحر؟ وأيف ال رب؟ وأيف الو 
لبػػف الحقيقػػة أف هػػذا سػػؤاؿ صػػعب جػػدا ومعمػػلة قاسػػية. ال يمبػػف احتػػواء اسػػتبداد االسػػد ووحشػػيتأ، لبنػػأ ال 
يمبػػف تجاهػػؿ مسػػألة البػػديؿ. إف التحػػالؼ الػػذي يحػػارب االسػػد معقػػد جػػدا وينطػػوي ملػػى براهيػػات بػػؿ ملػػى 

هػػو منظمػػات الجاػػاد العػػالمي التػػي  حػػروب أهليػػة صػػ يرة  يػػر قليلػػة. لبػػف العنصػػر األباػػر هيمنػػة وقػػوة فيػػأ
تجاهد في ممف الجناح السػني، الجنػاح الشػيعي وال سػيما العلػوي. ولػيس للعػالـ الحػر أي اهتمػاـ بػأف تتػولى 

 القامدة مقاليد الحبـ في سوريا.
لػػيس الفػػرؽ بػػيف الطػػرفيف فػػي الحػػرب األهليػػة السػػورية أف أحػػدهما صػػالى واث ػػر طػػالى، وأف أحػػدهما يؤيػػد 

طيػػػة واث ػػػر االسػػػتبداد، وأف أحػػػدهما يسػػػعى الػػػى السػػػبلـ واث ػػػر يبحػػػث مػػػف الحػػػرب، وأف أحػػػدهما الديمقرا
متعطش للدـ واث ر انساني محب لبلنساف. إف الفرؽ هو أف أحد الطرفيف يملػؾ سػبلحا بيميا يػا أمػا اث ػر 

ى اثف هػو الطػرؼ فبل يملبأ حتى اثف. مف الماـ أف نتذبر أف الطرؼ الػذي ال يملػؾ السػبلح البيميػا ي الػ
 .8002الذي نفذ بالسبابيف الاجمة االرهابية الم مة في الحادي مشر مف ايلوؿ 

ليس للعالـ الحر أدنى اهتماـ بأف يقا السبلح البيميا ي السوري في أيدي هذل المنظمات، وليس للعالـ الحر 
أال يصػػبى اسػتعماؿ السػػبلح  يػػر اهتمػاـ بتبػػديؿ االسػد ألف أمػػداءل ليسػوا  يػػرا منػأ. لبػػف العػػالـ الحػر ماػػتـ بػ

التقليدي في الشرؽ االوسػط، وهػو المشػحوف بػنظـ حبػـ مجنونػة ال رادع لاػا، أف يصػبى شػرميا. ولاػذا يجػب 
أف يقػود هجومػا محصػورا للقمػاء ملػى م ػازف السػبلح  –وفي مقدمتأ الواليػات المتحػدة  –ملى العالـ الحر 

 دوف مسامدة هذا الطرؼ أو ذاؾ.البيميا ي في سوريا دوف تد ؿ بايؼ في الحرب و 
قبؿ سنة جعؿ اوباما استعماؿ السبلح البيميا ي  طا أحمر بالنسبة للواليات المتحدة. وقد استعمؿ االسد ب 
"طريقػػػة النػػػاجى" هػػػذا السػػػبلح هنػػػا وهنػػػاؾ وفحػػػص مػػػف الػػػرد االميربػػػي. وشػػػعر االسػػػد بػػػازاء مػػػبط الواليػػػات 

قدر باٍؼ لينفذ المذبحة الوحشية. إف تارب الواليات المتحدة مف المتحدة نفساا وصمتاا الى اثف بأنأ  مف ب
مملية توجأ ملى السػبلح البيميػا ي ومػف تنفيػذ تاديػد اوبامػا يمػعؼ مبانتاػا الممعمػعة والمتػدهورة أصػبل 
بصورة أببر فػي العػالـ وال سػيما الشػرؽ االوسػط، وينقػؿ رسػالة تسػبف جػأش ايػراف تقػوؿ إف الواليػات المتحػدة 
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ف رد اوباما المعيؼ الى اثف ملى المذبحػة البيميا يػة لف تفي  بالتزاـ اوباما بمنا السبلح الذري االيراني. وا 
 هو امتحاف  طير لمبانة الواليات المتحدة بامتبارها القوة العظمى. فعيوف العالـ بلاا متجاة إليأ.

. فلػػيس السػػرا يؿ أي اهتمػػاـ ومػػاذا منػػا؟ هػػؿ يجػػب ملػػى اسػػرا يؿ أف تتػػد ؿ فيمػػا يجػػري فػػي سػػوريا؟ ال ألبتػػة
بػػالحرب بػػيف أمػػدا اا. ولػػيس مػػف مملنػػا أف نبػػوف شػػرطي الشػػرؽ االوسػػط. إف اسػػرا يؿ تقػػدـ مسػػامدة انسػػانية 

 وهذا هو التد ؿ الوحيد الذي ينب ي أف يوجد وينب ي التمسؾ بأ.
دمة مصلحة مواطني لبف يمبف أف نقوؿ في الحقيقة إف اسرا يؿ قد نفذت ال طوة األهـ ل دمة االنسانية ول 

سػػوريا ايمػػا. فبفمػػؿ ممليتاػػا قبػػؿ سػػت سػػنوات، بحسػػب مصػػادر اجنبيػػة، ال يوجػػد اليػػـو سػػبلح ذري منػػد 
الطا يػػػة السػػػوري الػػػذي ال بػػػابى لػػػأ. وقػػػد بانػػػت ممليػػػات اسػػػرا يؿ الموجاػػػة ملػػػى مفػػػامبلت العػػػراؽ الذريػػػة 

 بؿ في سبلمة البشر جميعا.والسورية بحسب مصادر اجنبية، إسااما م ما ال في أمف مواطنياا فقط 
بػػازاء مػػعؼ اوبامػػا أ شػػى أال يوجػػد مفػػر مػػف ممليػػة اسػػرا يلية موجاػػة ملػػى أببػػر تاديػػد للبشػػر وهػػو برنػػامق 

 ايراف الذري.
 07/8/0223، اسرائيل اليوم
 08/8/0223، الحياة الجديدة، رام اهلل
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