
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 ضبط مجموعة تحريضية بغزة مرتبطة باالحتالل وبأجيزة مخابراتية :وكالة الرأي الفمسطينية

 مرزوق: لم يثبت بحقنا أي جرم بحق الشقيقة الكبرى مصر في سيناء أبو
 تجّند االحتياط وتنصب منظومات باتريوت وحيتس والقبة الحديديةو تأّىب في الشمال ت "إسرائيل"

 قصىيؤسسون جمعية لبناء كنيس عمى جزء من األ "ربانيم" إسرائيميةمرجعيات 
 من باب "الواجب الديني"تيا العرب والمسممين لزيار  ويدعو يزور القدس إحسان أوغمو

النرويجرررري: لررررن  وزيررررر الخارجيررررة
ندعم بناء دولة فمسطين الرى األبرد 

 وغزة قد تنفجر في أي لحظة
4... ص   

 

 9269 92/8/9023 الخميس



 
 
 

 

 

           1ص                                    1961العدد:                92/8/1023الخميس  التاريخ:

  السمطة:
 4 عباس: نتشارك مع األردن فيما يمكن أن نعرضو عمى "إسرائيل" تجاه حقوق الشعب الفمسطيني  2

 5  ح معبر رفح بشكل طبيعيوتدعوىا الى فت تتيم مصر باعتقال فمسطينيين الحكومة في غزة  3

 5 ضبط مجموعة تحريضية بغزة مرتبطة باالحتالل وبأجيزة مخابراتية :وكالة الرأي الفمسطينية  4

 6 : تصاعد ممارسات االحتالل بحق المواطنين ومقدساتيم في القدسقريع  5

  
  المقاومة:

 6 مرزوق: لم يثبت بحقنا أي جرم بحق الشقيقة الكبرى مصر في سيناء أبو  6

 7  البردويل: دعوة ىنية لمفصائل الفمسطينية إلى المشاركة في إدارة غزة دعوة جادة  7

 7  مني تشكالن غطاء لجرائم االحتالل  "الجبية الشعبية": المفاوضات والتنسيق اال  8

 7 لقاء حماس وحزب اهلل: الحركة ليست مّتيمة  9

 9 في سيناءالمصريين من أعضائيا عمى خمفية مجزرة الجنود خمسة حماس تنفي اعتقال   01

 9  ية ضربة عسكريةأوحزب اهلل بالرد عمى  وسوريةيران إىناك اتفاق مع : "القيادة العامة"  00

 01 معنيون بتجنيب المخيمات كل تداعيات ما يجري في المنطقة"الجياد" تمتقي بيية الحريري:   02

 01 فتح: اليجوم عمى سورية "عدوان عمى العرب"  03

 01  الجبية الشعبية" تدين التيديدات االمريكية بتوجيو ضربة عسكرية لسوريا"  04

 00 ونحن مع حل سياسي يحقن الدماء ة: ال نقبل أي عدوان خارجي عمى سوري"الجياد"  05

 00 االحتالل مع مفاوضات"الديمقراطية" تدعو إلى وقف ال  06

 02 يطالب بإقالة قادة أجيزة أمن السمطة في فتحقيادي   07

  
  الكيان اإلسرائيمي:

 02 اأمامي"إسرائيل" ستكون قادرة عمى مواجية أي تحدي يقف غانتز:   08

 03 تجّند االحتياط وتنصب منظومات باتريوت وحيتس والقبة الحديديةو أّىب في الشمال تت "إسرائيل"  09

 04 استخباريةحدود لبنان وسورية لجمع معمومات  أجواءسالح الجو اإلسرائيمي يحمق في   21

 04 لمرد عمى سورية تحدةمن الواليات الم تحصل عمى ضوء أخضر "إسرائيل"  20

 04 ىاضد استخدامياسكود السورية حال المن منظومة صواريخ  "إسرائيل"تخوف وقمق في يديعوت:   22

 05 يديعوت: الجبية الداخمية اإلسرائيمية تجري تدريب عسكري بمطار"روش بيناه"  23

 05 ستبدأ مساء الجمعة ة: الضربة العسكرية ضد سوريديبكاموقع   24

 05 مواقع إطالق صواريختجنُّبًا الستخداميا كمن الضفة  يحذر من االنسحاب موشيو آرنس  25

 06 ةالديمقراطي: الحمض النووي يمنع العرب من إسرائيميجنرال   26

 06 "إسرائيل"يصمون  "الفالشا"مياجرًا ييوديًا من  450يديعوت:   27

 06 حفل زفافالجيش اإلسرائيمي يحيل لمتأديب جنودا رقصوا مع فمسطينيين في   28

 07 ةطبول الحرب ضد سوريالشيكل اإلسرائيمي عمى وقع تراجع قيمة   29

 07 "إسرائيل"طوابير طويمة وتدافع أمام مراكز توزيع أقنعة الغاز في يديعوت:   31

 07 نتخابات بمدية القدس يتعيد بمنع رفع اذآذان في مساجد المدينة المقدسةمرشح ييودي ال   30



 
 
 

 

 

           3ص                                    1961العدد:                92/8/1023الخميس  التاريخ:

 08 سبب انتشار شمل األطفال 48طبيبة ييودية: فمسطينيو   32

  
  األرض، الشعب:

 08 الشيخ رائد صالح يدعو إلى يوم نفير لألقصى األربعاء القادم  33

 08 قصىنحو سبعين مستوطنا يقتحمون ويدنسون األ  34

 09 قصىيؤسسون جمعية لبناء كنيس عمى جزء من األ "ربانيم" إسرائيميةمرجعيات   35

 09 االحتالل ييّود المنياج الدراسي لممدارس المقدسية  36

 21 "أبو سيسي" ينيي إضرابو مقابل إنياء عزلو االنفرادي  37

 21 آبار مياه في الخميل ثمانيةسمطات االحتالل تخطر بيدم   38

 20  56االحتالل ييدم العراقيب لممرة الر   39

 20 السمطة تسحب المنحة المالية من أسرى محررين: فمسطين أون الين  41

 20 2007حصار  ألجواءغزة تعود …األنفاقبعد إغالق   40

 22 !"سوء مظيره"الشرطة الفمسطينية تغرم سائقًا بسبب   42

  

  األردن: 

 22 اهلل الثاني يحذر من تقويض مساعي السالم بفعل استمرار سياسة االستيطان عبد  43

 23 والد األسير الطفل ميدي ينوي اإلضراب عن الطعام لعدم إدراجو في كشف الزيارات  44

  

  لبنان: 

 23 في لبنانالجمعيات الفمسطينية إنشاءورشة لتسييل   45

  

  عربي، إسالمي:

 23 من باب "الواجب الديني"تيا العرب والمسممين لزيار دعو وي يزور القدس إحسان أوغمو  46

 24 قريباً  "إسرائيل"لمحرب في المنطقة سيؤدي إلى زوال  الواليات المتحدةإشعال : إيران  47

 24 نية الرصاص الحي ضد المواطنينالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان تدين استخدام السمطة الفمسطي  48

  

  دولي:

 24 المستيدفةزود الواليات المتحدة بالئحة األىداف ت "إسرائيل"يؤكد أن مسؤول روسي  ":السفير"  49

  
  مختارات:

 25 مستخدميو عمومات عنلمحصول عمى معن طمبات الحكومات "فايسبوك"تقرير لر  51

  
  حوارات ومقاالت:

 25 ياسر الزعاترة ...حول أسباب التدخل في سوريا وأىدافو  50

 27 سييؿ كيواف... الكيماوي كسر قاعدة )ماشي الحال(  52



 
 
 

 

 

           4ص                                    1961العدد:                92/8/1023الخميس  التاريخ:

 29 د. رؤوبيف باركو... لمس بحماسوسط واالعاصفة في الشرق األ   53

 30 رؤوبيف بدىتسور... ماذا حدث لمقبة الحديدية؟  54

 32 د. عوديد عيراف... سدخطأ األ  55

 33 يـو طوؼ سامية... ينبغي عدم التدخل في سوريا ومصر  56

  
 34 :كاريكاتير

*** 
 

 وزير الخارجية النرويجي: لن ندعم بناء دولة فمسطين الى األبد وغزة قد تنفجر في أي لحظة 2
سما / وكاالت: قاؿ وزير الخارجية النرويجي إف العالـ لف يستمر في دعـ بناء الدولة الفمسطينية الى األبد 

توقؼ المساعدات. وقاؿ أسبف بارث ايد في مقابمة مع صحيفة وفي حاؿ عدـ إحراز تقدـ سياسي فقد ت
"الجيروزاليـ بوست"، إف "المانحيف غير مستعديف لمواصمة تمويؿ عممية بناء الدولة لفترة أطوؿ في حاؿ 

 عدـ وجود افؽ سياسي". 
ؿ إنو "ال يجب وذكر ايد "مف الميـ لمطرفيف أف يعيا بأف العالـ ال يرغب في مواصمة تقديـ شيؾ مفتوح". وقا

أف يعتقد أحد في الجانب الفمسطيني انو باالمكاف الركوف الى بناء الدولة المدعوـ دوليا". معربا عف اعتقاده 
بأنو "مف الميـ لمبعض في الجانب اإلسرائيمي االدراؾ أف الشعور بالعيش في راحة منطقية بالتعاوف مع 

 دولة زائفة، لف يستمر الى األبد". 
ظؿ األحداث الدرامية التي تشيدىا المنطقة مف مصر الى سوريا ولبناف اضافة الى اإلرىاب  وبيف أنو "في

الذي يمؼ المنطقة، يبدو أف المنطقتيف الوحيدتيف المتيف تنعماف باليدوء ىي الضفة الغربية واسرائيؿ". 
بمغزى األمف لمسالـ  وصرح لمصحيفة بأف عمى الفمسطينييف االستعداد لمقياـ "ببعض التنازالت في المساىمة

 مع اسرائيؿ".
وعبر ايد عف اعتقاده بأف "األوضاع في غزة قد تؤدي الندالع العنؼ جراء االحباط الذي يعانيو 
الفمسطينيوف ىناؾ، ما يؤدي الى اضعاؼ حركة حماس التي قد تجبر الى القياـ بشيء ال يفترض بيا القياـ 

 بو مف الستعادة شعبيتيا".
 19/8/1023رية، وكالة سما اإلخبا

 
 ردن فيما يمكن أن نعرضو عمى "إسرائيل" تجاه حقوق الشعب الفمسطينيمع األ  نتشاركعباس:  2

أف األردف شريؾ كامؿ في عممية السالـ، »أكد الرئيس الفمسطيني محمود عباس ": محمد الدعمة -عماف
 «.بعدىاوسنضعو في صورة كؿ ما يجري فيما يتعمؽ بالمفاوضات، ونتشاور معو قبميا و 

إننا »وقاؿ عباس عقب لقائو في عماف أمس األربعاء مع العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني لمصحافييف: 
نتشارؾ معا فيما يمكف أف نعرضو عمى إسرائيؿ تجاه حقوؽ الشعب الفمسطيني، خصوصا قضايا الوضع 

 «.واألمفالنيائي المتمثمة بالحدود والمياه والالجئيف والقدس 
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شار الرئيس الفمسطيني إلى أف المقاء تطرؽ إلى آخر المستجدات التي يشيدىا الوضع العربي بشكؿ عاـ وأ
 والتحديات التي تتعرض ليا األمة العربية.

29/8/2013الشرق األوسط، لندن،   
 

 وتدعوىا إلى فتح معبر رفح بشكل طبيعي تتيم مصر باعتقال فمسطينيين في غزة الحكومة 3
المقالة في غزة اليـو األربعاء السمطات المصرية باعتقاؿ مواطنيف فمسطينييف في األراضي اتيمت الحكومة  

المصرية "دوف أسباب أو تيـ" مؤكدة قياميا بتكميؼ الجيات المختصة لمتحقيؽ في أسباب وفاة مواطف 
 فمسطيني يدعى يوسؼ أبو زيد.

زة إف أبو زيد توفي قبؿ أياـ في أحد وقالت الحكومة في بياف ليا صدر عقب اجتماعيا األسبوعي في غ
 السجوف المصرية خالؿ اعتقالو بتيمة "انتياء اإلقامة".

وأداف البياف "استمرار وسائؿ اإلعالـ المصرية في حممتيا التحريضية ضد الشعب الفمسطيني وضد قطاع 
 د الفمسطينييف".غزة"، داعية "العقالء في مصر لمتدخؿ لوقؼ ما يتـ مف تحريض عمى العنؼ والكراىية ض

مف جية أخرى، دعت حكومة غزة السمطات المصرية باإلسراع في فتح معبر رفح بشكؿ طبيعي والسماح 
لكافة المواطنيف الفمسطينييف بالسفر بدوف قيود، مؤكدة "موقفيا الثابت بضرورة فتح كافة المعابر حوؿ قطاع 

نيف الدولية" معتبرة في نفس الوقت أف معبر بيت غزة والسماح بحركة السفر والتجارة كحؽ طبيعي تقره القوا
 حانوف )إيريز( مع إسرائيؿ ليس بديال عف معبر رفح.

 28/8/2013الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 ضبط مجموعة تحريضية بغزة مرتبطة باالحتالل وبأجيزة مخابراتية: وكالة الرأي الفمسطينية 4
كومة الفمسطينية تمكنت مف ضبط مجموعة أكد مصدر أمني في قطاع غزة أف الح خاص الرأي: –غزة 

يقودىا المواطف )ـ.ـ( مف سكاف جنوب قطاع غزة وبينيا مواطف آخر اعترؼ أنو مرتبط مع االحتالؿ 
 الصييوني وأنو يعمؿ كمتخابر معو.

: "إف المجموعة تعمؿ "فّضؿ عدـ الكشؼ عف اسمو"-وقاؿ المصدر في تصريح خاص لمراسؿ "وكالة الرأي"
 جممة مف األىداؼ أىميا نشر الشائعات بيف المواطنيف والسائقيف وفئات المجتمع الغزي".عمى تنفيذ 

وأضاؼ: "جزء مف ميمة المجموعة نشر األكاذيب وزج اسـ حركة حماس وعناصر كتائب القساـ في 
أحداث سيناء والواقع المصري"، مبينا أف ميمتيا أيضا زعزعة األمف في قطاع غزة، مف خالؿ التحريض 

ميو في الداخؿ والخارج، وأنيا متورطة في إمداد وسائؿ إعالـ عربية بقصص مكذوبة وممفقة وال أساس ليا ع
 مف الصحة".

وأطمع المصدر مراسؿ "الرأي" عمى وثائؽ صوتية ومرئية تتضمف معمومات خطيرة ومرفقة بالدالئؿ تؤكد ما 
 سبؽ الحديث عنو.

بعدة أجيزة أمنية بينيا جياز أمف الدولة وجياز  وكشؼ عف أف ىذه المجموعة عمى ارتباط مباشر
المخابرات المصرييف وجياز المخابرات التابع لسمطة فتح، وأف ىؤالء معيـ مجموعة مف األختاـ الرسمية 
التي جاءت بيا مف خارج قطاع غزة لكي تستخدميا في عمميات تضميؿ الرأي العاـ وتزوير بيانات، مؤكدا 

ذلؾ وأقرت بمعمومات إضافية كثيرة ال يمكف الحديث عف تفاصيميا عبر وسائؿ أف المجموعة اعترفت بكؿ 
 اإلعالـ لخطورتيا األمنية.
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ولفت المصدر النظر إلى وجود مركز دراسات وتوثيؽ موجود في دولة عربية يشرؼ عمى عمميات نسج 
محكـ ويخضع  قصص غير واقعية ومعمومات مفبركة وكأنيا عبارة عف فيمـ وسيناريو تـ إعداده بشكؿ

لمتنفيذ مف المجموعة المشبوىة، يستيدؼ قطاع غزة ويستيدؼ المقاومة الفمسطينية، ويقـو عمى تنفيذه 
 المجموعة المذكورة وبعض األفراد المتابعيف مف قبؿ الحكومة الفمسطينية.

 28/8/2013، وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم
 

 ن ومقدساتيم في القدس: تصاعد ممارسات االحتالل بحق المواطنيقريع 5
عبد الرؤوؼ ارناؤوط: أداف أحمد قريع، عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية رئيس  -القدس

دائرة شؤوف القدس، قياـ عشرات المستوطنيف المتطرفيف بالتجمير في باحات حائط البراؽ غربي المسجد 
كرى الثالثة لمقتؿ ما يسمونيـ "نشطاء الييكؿ المزعـو عاـ االقصى المبارؾ تمييدًا القتحامو بحجة احياء الذ

2010. 
وندد قريع في بياف صحافي امس" بقياـ العشرات مف قطعاف المستوطنيف بالتجرء واقتحاـ المسجد االقصى 
عبر حمقات صغيرة مف جية باب المغاربة بحراسة ومرافقة جنود االحتالؿ االسرائيمي"، محذرًا مف خطورة 

 دد مف حاخامات منظمات المعبد المزعـو في ىذه االقتحامات النكراء.مشاركة ع
كما ندد ابو عالء بتصريحات عضوة الكنيست عف حزب الميكود المتطرفة تسيبي حوتوفمي، التي أقترحت 
فييا تحويؿ اسرائيؿ الى دولة ييودية مف خالؿ ضـ الضفة الغربية الى اسرائيؿ مع اقمية عربية متساوية 

 .وف قطاع غزة، رافضًا ىذه االقتراحات العنصرية التي تعبر عف التعنت االسرائيمي الرافض لمسالـالحقوؽ د
 29/8/2013األيام، رام اهلل، 

 
 : لم يثبت بحقنا أي جرم بحق الشقيقة الكبرى مصر في سيناءمرزوق أبو 6

كػة حمػاس بػالكؼ عػف طالب الدكتور موسي أبومرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحر : وكاالت –القاىرة 
ترديد االتيامات واالفتراءات الموجية لمحركة وقاؿ: واهلل ال مصمحة لنا بكؿ ىذا العبث الذي اتيمنا بو والذي 

 لـ يثبت بحقنا أي جـر أو جناية لحؽ الشقيقة الكبرى مصر بسيناء. 
المعبػػر لتغمػػؽ  وأضػػاؼ أبػػومرزوؽ: لقػػد أكػػدت حمػػاس فػػي مواقػػؼ ومناسػػبات عػػدة موقفيػػا أنػػو البػػد مػػف فػػتح

األنفػػػاؽ، ومصػػػر ليسػػػت طرفػػػا فػػػي اتفػػػاؽ المعػػػابر سػػػيا السػػػمعة، وليسػػػت طرفػػػا فػػػي اتفاقيػػػة بػػػاريس المقيػػػدة 
الفمسػطيني اقتصػادا داخميػا لمصػياينة ونحػف مسػتعدوف لمنقػاش حػوؿ  لمتجارةالفمسطينية والتػي تعتبػر االقتصػاد

 فتح المعبر وىا ىي األنفاؽ وقد تـ تدميرىا. 
موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أف  وفي حسابو عمي

تصػػريح نبيػػؿ فيمػػي وزيػػر الخارجيػػة المصػػري بشػػأف قطػػاع غػػزة ومسػػألة األنفػػاؽ فيػػو رد عمػػى مػػف اعتبػػر غػػزة 
 تيديدا لألمف القومي المصري، أو باعتبار حماس عدوا واالتصاؿ بيا جناية والحديت معيا تخابر. 

وكػاف نبيػؿ فيمػػي وزيػر الخارجيػػة قػد قػػاؿ فػي وقػػت سػابؽ إف مصػػر لػف تقبػػؿ باسػتمرار الحصػػار عمػى قطػػاع 
 9002غػػزة، وأف حمػػاس موجػػودة عمػػى حػػدودنا ومػػف الطبيعػػي أف ننػػاقش معيػػا ترتيبػػات فػػتح المعػػابر واتفػػاؽ 

 فاؽ.مصر ليست طرفا فيو و ال نقبؿ أف يتـ تجويع المواطف الفمسطيني ونرفض استمرار األن
 19/8/1023، وكالة سما اإلخبارية
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 البردويل: دعوة ىنية لمفصائل الفمسطينية إلى المشاركة في إدارة غزة دعوة جادة  7
أف دعػػوة رئػػيس الحكومػػة المقالػػة إسػػماعيؿ ىنيػػة األخيػػرة ” حمػػاس“أعمػػف صػػالح البردويػػؿ القيػػادي فػػي حركػػة 

دعػػػوة جػػػادة لمشػػػػراكة، وقػػػاؿ إف الحػػػوارات بػػػػيف  لمفصػػػائؿ الفمسػػػطينية إلػػػى المشػػػػاركة فػػػي إدارة القطػػػاع، ىػػػػي
دارتيػػا وغيرىػػا مػػف الممفػػات كالنقابيػػة والفصػػائمية لػػـ تتوقػػؼ وال يوجػػد موانػػع “ الفصػػائؿ فػػي جانػػب الحكومػػة واو

، واسػػتيجف رفػػض حركػػة ”تحػػوؿ دوف المناقشػػات خاصػػة فػػي ظػػؿ الحيػػاة والواقػػع الواحػػد الػػذي تحيػػاه الفصػػائؿ
 ”.واألمريكية” اإلسرائيمية“ضغوط بال“الحوار معماًل ذلؾ ” فتح“

 19/8/1023، الخميج، الشارقة
 

 "الجبية الشعبية": المفاوضات والتنسيق االمني تشكالن غطاء لجرائم االحتالل    8
اكػػػػد عضػػػػو المجنػػػػة المركزيػػػػة لمجبيػػػػة الشػػػػعبية لتحريػػػػر فمسػػػػطيف ذو الفقػػػػار سػػػػويرجو اف : راـ اهلل )فمسػػػػطيف(

يؽ األمني بيف السمطة واإلحػتالؿ شػكؿ عالمػة فارقػة فػي التػاريس الفمسػطيني إستمرار المفاوضات وبقاء التنس
المعاصػػر إذا أصػػبح الفمسػػطيني نفسػػو ىػػو مػػف يشػػكؿ الغطػػاء الكامػػؿ لجػػرائـ اإلحػػتالؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة، 
ويحػػوؿ دوف مقػػدرة الشػػعب الفمسػػطيني عمػػى اإلبػػداع فػػي خمػػؽ أشػػكاؿ جديػػدة لممواجيػػة مػػع اإلحػػتالؿ وكػػبح 

غوؿ اإلستيطاني وىجمات المسػتوطنيف، وفػي نفػس الوقػت أعطػى صػكوؾ بػراءة لالحػتالؿ مػف الػدـ جماح الت
 الفمسطيني الذي يسيؿ في كؿ انحاء الضفة الغربية والقدس".

وطالب السمطة وحركة "فتح" بالتعامؿ بجدية عاليػة مػع ممػؼ المصػالحة وانيػاء حالػة االنقسػاـ البغػيض عمػى 
 طبيؽ كؿ التفاىمات التي جرت سابقا عمى االرض في ىذا الممؼ.اساس ورقة الوفاؽ الوطني وت

ودعػػػا حركػػػة "حمػػػاس" فػػػي قطػػػاع غػػػزة بػػػالتوقؼ عػػػف االلتفػػػاؼ عمػػػى المصػػػالحة الحقيقيػػػة والجديػػػة بالػػػدعوات 
المتكػػررة لتوسػػيع دائػػرة الحكػػـ بقطػػاع غػػزة وطالبيػػا بالعمػػؿ الفػػوري عمػػى تػػذليؿ كػػؿ العقبػػات التػػي تحػػوؿ دوف 

 اـ.انياء ممؼ االنقس
 18/8/1023قدس برس، 

 
 لقاء حماس وحزب اهلل: الحركة ليست مّتيمة 9

يوـ السبت الفائت، عقد لقاء قيػادي بػيف حػزب اهلل وحركػة حمػاس فػي الضػاحية الجنوبيػة. ورغػـ : آماؿ خميؿ
أنو جزء مف التواصؿ المستمر بيف الطرفيف، فإنو اختمؼ مف حيث الشكؿ والمضموف. مصادر مواكبػة لمقػاء 

ىي التي طمبت المقاء، كما طمبت إبقاءه سريًا وبعيدًا عف اإلعالـ. وتمثمت بوفػد قيػادي « حماس»أف كشفت 
رفيع المستوى حضر مف الخارج، مف ضمنو مسؤوؿ ممؼ العالقات الدولية وممثؿ حمػاس السػابؽ فػي لبنػاف 

 .أسامة حمداف. ورافؽ الوفد، قياديوىا في لبناف مف بينيـ ممثميا الحالي عمي بركة
أما مف جانب الحػزب، فقػد حضػر نائػب األمػيف العػاـ الشػيس نعػيـ قاسػـ الػذي مثػؿ ىيئتػو القياديػة فػي المقػاء، 

 إلى جانب المسؤوليف عف ممؼ العالقات الفمسطينية فيو برئاسة النائب السابؽ حسف حب اهلل.
اء بعد أياـ مف طمب الحزب ويكتسب المقاء األخير بيف حركتي المقاومة اإلسالمية مزيدًا مف األىمية. فقد ج

مف حماس تسػميميا عػددًا مػف المتيمػيف بارتبػاطيـ بحادثػة إطػالؽ الصػواريس عمػى الضػاحية الجنوبيػة. طمػب 
عػػزز الحساسػػية وراكػػـ، بػػرأي الكثيػػريف، الممفػػات الخالفيػػة بػػيف الطػػرفيف منػػذ اشػػتداد األزمػػة السػػورية ومشػػاركة 

  الحزب في القتاؿ مع الجيش السوري.
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يجابي»اكتفى بركة بوصؼ المقاء بأنو « األخبار»اؿ مع وفي اتص ال »، مذّكرًا بأف حماس والحزب «مثمر واو
 «. يزاالف حميفيف وفي خندؽ واحد وأف مكاتب وبيوت قياديييا ال تزاؿ في رحاب الضاحية

الت لػػيس فريػػدًا مػف نوعػػو، بػؿ إف التواصػػؿ واالتصػػا»مػف جيتيػػا، أكػدت أوسػػاط مقربػػة مػف الحػػزب أف المقػاء 
مسػػتمرة بػػيف الطػػرفيف بػػرغـ المشػػيد المضػػطرب الػػذي يعصػػؼ بالعػػالـ العربػػي ويػػنعكس عمػػى عالقػػات الػػدوؿ 

جيػدة وال تػزاؿ بنظػر الحػزب حركػة »ووصفت األوسػاط العالقػة مػع حمػاس بأنيػا «. واألحزاب بعضيا ببعض
 «. عالقات متدىورةفذلؾ ال يعني أف ال»وبرغـ إقرارىا باألجواء المحتقنة المذىبية «. مقاومة حميفة

الممػػػػؼ السػػػػوري بتفاصػػػػيمو لػػػػـ يطػػػػرح فػػػػي المقػػػػاء ألف الطػػػػرفيف يعممػػػػاف أنػػػػو محػػػػور »األوسػػػػاط أوضػػػػحت أف 
وفي ىذا اإلطار، نفت أوساط الحزب الشائعات التي تحدثت عف تيديد قيػاديي حمػاس بػالطرد مػف «. خالفي

قفاؿ مكاتبيـ في حارة حريؾ، معتبرة أف ىذا  وكاف بركػة قػد «. حزب اهلل وأخالقياتو ليس أسموب»الضاحية واو
كرر مرارًا نفيو لمشائعات تمؾ، مؤكدًا أنو ىو شخصيًا ال يزاؿ يقيـ فػي الضػاحية ويػداوـ فػي مقػر الحركػة فػي 

 حارة حريؾ إلى جانب المكتب السياسي لحزب اهلل.
فتػت األوسػاط إلػػى أف أمػا بالنسػبة إلػى المسػتجدات األمنيػة بػيف الحػزب وحمػػاس التػي بحثػت فػي المقػاء، فقػد ل

استخبارات الجيش ىي التي تتػولى التحقيقػات فػي حادثػة إطػالؽ الصػواريس عمػى الضػاحية وسػواىا. وبالتػالي 
وبشػأف المطمػوب «. ىي التي تطمب اسػتدعاء مشػتبو فػييـ. لكػف لػيس كػؿ مػف تطمبػو األجيػزة األمنيػة مػداف»

ليس عنصرًا في حماس، بؿ أقرباء »وساط أنو أحمد طو مف مخيـ برج البراجنة عمى سبيؿ المثاؿ، ذكرت األ
فػػي كػػؿ «. لػػو. أمػػا العنصػػر عػػالء ياسػػيف مػػف مخػػيـ الرشػػيدية فقػػد يكػػوف مطموبػػًا لمشػػيادة فػػي قضػػية محػػددة

إذا كػػػاف ىنػػػاؾ أحػػػد مػػػف حمػػػاس مطموبػػػًا، فيػػػذا ال يعنػػػي أف حمػػػاس كميػػػا »األحػػػواؿ، اعتبػػػرت األوسػػػاط أنػػػو 
 «.متيمة

أف اسػػتخبارات الجػػيش لػػـ تكػػف قػػد تمقػػت حتػػى « األخبػػار»مصػػدر أمنػػي لػػػوفػػي مػػا يخػػص ياسػػيف أيضػػًا، أكػػد 
مساء أمس أي اتصاؿ أو إشارة مف حماس تفيد بأنيا تنوي تمبية طمب الجػيش بتسػميـ ياسػيف. بركػة اختصػر 

، عممػػًا بػػأف ياسػػيف لػػيس «أننػػا نعالجػػو بعيػػدًا عػػف اإلعػػالـ»تعميقػػو عمػػى األمػػر بػػػ« األخبػػار»فػػي اتصػػاؿ مػػع 
يًا بؿ يتولى مسؤولية فػي الحركػة. المعطيػات المتػوافرة لػدى األجيػزة األمنيػة تشػير الػى أف ياسػيف عنصرًا عاد

 «.يشّغؿ طو في عممية قصؼ الصواريس واإلعداد لعمميات إرىابية أخرى»كاف 
ذا كانت قضية المطموبيف لـ تفسد في الود بيف الحزب وحماس قضية، فيؿ أفسدتيا بػيف حمػاس والجػيش   واو

رح بعػػدما انتظػػر أسػػامة حمػػداف حػػوالى نصػػؼ سػػاعة عمػػى حػػاجز الجػػيش عنػػد مػػدخؿ مخػػيـ عػػيف تسػػاؤؿ طػػ
 الحموة، قبؿ السماح لو بالدخوؿ إلى المخيـ مع موكبو األمني ومرافقيو. 

 
وخضػػػع موكػػػب حمػػػداف إلجػػػراءات التفتػػػيش والتػػػدقيؽ فػػػي اليويػػػات التػػػي يطبقيػػػا الجػػػيش عمػػػى الػػػداخميف إلػػػى 

بيقيػػػا فػػػي األونػػػة األخيػػػرة، عممػػػًا بػػػأف تمػػػؾ اإلجػػػراءات ال تطبػػػؽ بحػػػذافيرىا عمػػػى المخػػػيـ والتػػػي يتشػػػدد فػػػي تط
 القيادات الفمسطينية. فيؿ بدأت تطبؽ عمى حماس فقط 

 19/8/1023، االخبار، بيروت
 

 في سيناءالمصريين من أعضائيا عمى خمفية مجزرة الجنود خمسة تنفي اعتقال  حماس 20
المصػػرية، عمػػى خمفيػػة ’ سػػيناء‘ؿ أي مػػف عناصػػرىا فػػي منطقػػة األناضػػوؿ: نفػػت حركػػة حمػػاس اعتقػػا - غػزة

 ، منتصؼ الشير الجاري.’مجزرة قتؿ الجنود المصرييف‘تورطيـ في 
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وقاؿ سامي أبو زىري الناطؽ باسػـ الحركػة فػي تصػريح مقتضػب وصػؿ مراسػؿ وكالػة األناضػوؿ نسػخة منػو 
 ’.مفية مجزرة الجنود في رفح المصريةتنفي حماس أف يكوف قد اعتقؿ أيًا مف أعضائيا عمى خ’األربعاء:
تعتبر الحركة أف اإلدعػاءات عػف اعتقػاؿ خمسػة مػف أعضػائيا ىػو مجػرد أكاذيػب تػأتي فػي سػياؽ " وأضاؼ:

حممة التحريض عمى قطاع غزة والمقاومة الفمسطينية بيدؼ تبرير جريمة ىدـ األنفاؽ واإلغالؽ شبو الكامػؿ 
 ."ة خنؽ غزةلمعبر رفح وتوفير غطاء الستمرار في حمم

تحري الدقة والتوقؼ عف استيداؼ المقاومة الفمسطينية والتشيير بيا اعتمادًا عمى "ودعا وسائؿ اإلعالـ إلى 
دعاءات  حسب قولو.-"مجموعة أكاذيب واو

 19/8/1023، القدس العربي، لندن
 

 ة ية ضربة عسكريأوحزب اهلل بالرد عمى  وسوريةيران إىناك اتفاق مع ": العامة القيادة" 22
القيػادة العامػة  –مف مصادر مطمعة جدا في الجبيػة الشػعبية ’ القدس العربي‘عممت : وليد عوض - راـ اهلل

باف ىناؾ اتفاقا يضـ سورية وايراف وحػزب اهلل المبنػاني والجبيػة الشػعبية القيػادة العامػة بػالرد عمػى ايػة ضػربة 
 تتعرض ليا سورية مف قبؿ الغرب.

تكوف في مرمى نيراف الممانعة العربية واالسالمية عمى حػد قػوؿ المصػادر اذا ووفؽ المصادر فاف اسرائيؿ س
 ما تعرضت سورية ليجـو امريكي بدعـ اوروبي.

االربعػاء ’ القػدس العربػي’واكد حساـ عرفات مسؤوؿ الجبية الشعبية القيادة العامة في االراضي الفمسطينية لػػ
 حاؿ تعرضيا ليجـو امريكي.بأف حركتو ستشارؾ في الرد والدفاع عف سورية في 

نحػػف لػػف نقػػؼ متفػػرجيف ودولػػة مثػػؿ سػػورية تػػذبح. وبالتػػالي اذا تػػـ ’ ‘القػػدس العربػػي’واضػػاؼ عرفػػات قػػائال لػػػ
اليجوـ عمى سورية واسقاط النظاـ في سورية يعني ىذا تمييد الطريؽ لممشروع الصػييوني االمريكػي الغربػي 

سػورية يخػدـ اسػرائيؿ ونحػف سػنقؼ الػى جانػب سػػورية  فػي المنطقػة، لػذلؾ نحػف نعتبػر اي ىجػوـ غربػي عمػى
، رافضا الكشؼ عف تفاصيؿ مشاركة جبيتو فػي الحػرب مػع سػورية ضػد اي ىجػـو ’وسنخوض الحرب معيا

 امريكي.
وتابع حساـ عرفات قائال : اتخػذنا قػرارا لػف نسػمح بيػذه المعركػة اف تمػر بنصػر ولػو رمػزي المريكػا وحمفائيػا 

 الى اف ىناؾ قرارا بالرد بشكؿ موحد عمى اي ىجوـ عمى سورية. ، مشيرا’وعمالئيا العرب
 19/8/1023، القدس العربي، لندن

 
 معنيون بتجنيب المخيمات كل تداعيات ما يجري في المنطقةبيية الحريري:  تمتقي" الجياد" 21

عمػػػى ، برئاسػػػة ممثػػؿ الحركػػػة فػػي لبنػػػاف أبػػو عمػػػاد الرفػػاعي، جولتػػػو «حركػػة الجيػػػاد اإلسػػالمي»واصػػؿ وفػػػد 
نحػف معنيػوف بتجنيػب »الفاعميات الصيداوية، فالتقى أمس النائبة بيية الحريري في مجدليوف. وقاؿ الرفػاعي 

المخيمات كؿ تداعيات ما يجري في المنطقة وما يجري في لبناف، واف يبقى الفمسطيني بعيدًا عف التجاذب، 
يف، لجية اخراج لبناف مف ازمتو وما يعيشو مػف واف يكوف عاماًل مساعدًا في اعادة االستقرار والحوار المبناني

 «.تناقضات وخالفات
 19/8/1023، السفير، بيروت

 
 عمى سورية "عدوان عمى العرب" اليجومفتح:  23
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أعمنت حركة "فتح"، اليوـ األربعػاء، عػف موقفيػا الػرافض لشػّف ىجػوـ عسػكري أمريكػي عمػى سػورية ل طاحػة 
يػػػذا سػػػيكوف لػػػو تػػػأثيرات وتبعػػػات سػػػمبية كثيػػػرة عمػػػى األمػػػف القػػػومي بنظػػػاـ بشػػػار األسػػػد، معتبػػػرًة أف ىجومػػػًا ك

 العربي.
وقاؿ عضو المجنة المركزية لػ "فتح"، عباس زكي، "إف استيداؼ سورية عسكريا ىو استيداؼ لمعرب جميعًا، 

إذا مػا وال يخدـ سوى إسرائيؿ وأعداء األمة العربية وفقا ل ستراتيجية المعادية التي لف تسػتثني أي بمػد عربػي 
 نجح العدواف"، حسب تقديره.

ورأى زكػػي فػػي تصػػريحات صػػحفية، أف مػػا يجػػري فػػي سػػورية مػػف تػػدمير وقتػػؿ ىػػو "نتػػاج مشػػروع الفوضػػى 
الخالقة الذي روجت لو وزيرة الخارجية االميركية األسبؽ كونداليزا رايس مف أجؿ إعادة تقسيـ الوطف العربي 

 عبر سايكس بيكو جديدة"، وفؽ رأيو.
رغـ معارضتنا الستخداـ السالح الكيماوي مف قبؿ أطراؼ تريد خمؽ الذرائع لتػدمير سػورية، إال أنػو وأضاؼ "

 ال يساورنا شؾ في أف الغرب يستغؿ ىذا كمبرر لمتدخؿ في شؤوف سورية".
وأشار إلى ما وصفيا بسياسة "الكيؿ بمكياليف" التػي تنتيجيػا اإلدارة األمريكيػة فػي الشػؤوف المتعمقػة بالجانػب 
اإلسرائيمي، حيث أنيا لـ تقـ بأي تحّرؾ عسكري ضد حميفتيا تؿ أبيػب لػدى اسػتخداميا أسػمحة محرمػة دوليػًا 

كػانوف أوؿ )ديسػمبر(  92كػ "الفسفور األبيض" عمى نطاؽ واسع في الحرب األولػى عمػى غػزة مػا بػيف الفتػرة 
 .9002حتى كانوف ثاني )يناير(  9008

 18/8/1023، فمسطين أون الين

 
 بية الشعبية" تدين التيديدات االمريكية بتوجيو ضربة عسكرية لسوريا "الج 24

نػػددت "الجبيػػة الشػػعبية" بالتيديػػدات األمريكيػػة والغربيػػة بتوجيػػو ضػػربة عسػػكرية إلػػى النظػػاـ : غػػزة )فمسػػطيف(
 السوري.

يا، يعػد ( أف "إقػداـ ىػذه الػدوؿ عمػى شػف أي ضػرب لسػور 98/8واعتبرت الجبية في بياف ليا اليـو األربعػاء )
عمال خارج القانوف ويزيد مف تفػاقـ الوضػع المتفجػر فػي منطقػة الشػرؽ االوسػط ويمحػؽ أفػدح األذى بالشػعب 

 السوري والشعوب العربية، ويدخميا في أتوف صراع مديد ييدد مستقبميا وسيادة ووحدة أراضييا".
 خالت الخارجية بكافة اشكاليا.وأعربت الجبية عف رفضيا لما اسمتو "العدواف االمبريالي الصييوني" ولمتد

وحذرت مف تصديؽ االصوات المطالبة بتوجيو ضربة إلى سوريا، واتيمتيا بأنيا تعمؿ عمى إجياض الحموؿ 
السياسية التي تنقذ الشعب والدولة والوطف وتوقؼ نزيؼ الدـ السوري، "ولـ تترؾ وسيمة لمتغطية عمى احتالؿ 

 ف مف الزماف". حسب وقميا.فمسطيف والتنكيؿ بشعبيا ما يزيد عف قر 
 كما وحذرت مف استخداـ جامعة الدوؿ العربية او بعض الدوؿ العربية او االسالمية غطاء ليذه الضربة. 

 18/8/1023قدس برس، 
 

 ونحن مع حل سياسي يحقن الدماء ة: ال نقبل أي عدوان خارجي عمى سوري"الجياد" 25
كػػي أو غربػػي أو إسػػرائيمي متوقػػع عمػػى سػػوريا، مشػػددة أدانػػت حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي أي عػػدواف أمري: غػػزة

 عمى أننا "كحركة مقاومة إسالمية ال نقبؿ بأي عدواف خارجي ضد أي بمد عربي أو مسمـ".
وأكػػدت الحركػػة فػػي بيػػاف ليػػا وصػػؿ وكالػػة "سػػما" نسػػخة عنػػو أنػػو ال يجػػوز فػػي عقيػػدتنا االسػػتعانة بالمسػػتعمر 

 كانت الظروؼ والمبررات.األجنبي ضد أبناء أمتنا وأوطاننا ميما 
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وقالػػػت: "إننػػػا ومنػػػذ بدايػػػة األحػػػداث فػػػي سػػػوريا أعمنػػػا بأننػػػا مػػػع الحػػػؿ السياسػػػي الػػػذي يحقػػػف الػػػدماء، ويحقػػػؽ 
 طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة الشعب واألرض، ويحمي سوريا مف االنييار والفوضى".

بغػػي أف يقػػرره السػػوريوف أنفسػػيـ وشػػددت حركػػة الجيػػاد عمػػى أف مصػػير سػػوريا وخياراتيػػا ىػػو شػػأف سػػوري ين
 بعيًدا عف أي تدخؿ خارجي مف أي طرؼ.

 18/8/1023، وكالة سما اإلخبارية
 

 االحتاللمع " تدعو إلى وقف المفاوضات الديمقراطية" 26
دعػػت الجبيػػة الديمقراطيػػة إلػػى ضػػرورة انسػػحاب الجانػػب الفمسػػطيني مػػف جمسػػات المفاوضػػات مػػع االحػػتالؿ 

 تكبو األخير مف جرائـ بحؽ الشعب واألرض الفمسطينية.اإلسرائيمي، في ظؿ ما ير 
وقػػػػاؿ عضػػػػو المجنػػػػة المركزيػػػػة لمجبيػػػػة، محمػػػػود خمػػػػؼ، فػػػػي تصػػػػريحات صػػػػحفية، "إف قػػػػرار المشػػػػاركة فػػػػي 

 المفاوضات تجاوز لقرارات الييئة القيادية لمنظمة التحرير وتخطي لكافة قرارات اإلجماع الوطني".
ات كغطػػػاء يمكنػػػو مػػػف مواصػػػمة حممتػػػو االسػػػتيطانية فػػػي األراضػػػي وأضػػػاؼ أف االحػػػتالؿ يسػػػتخدـ المفاوضػػػ

الفمسػػػطينية، مشػػػيرًا إلػػػى أف الػػػرد عمػػػى مػػػا وصػػػفو بػػػػ"النيج االسػػػتعماري والتيويػػػدي" اإلسػػػرائيمي تحػػػت عبػػػاءة 
نياء حالة االنقساـ والتصدي لالحتالؿ بصؼ موحد.  المفاوضات، يتمثؿ باإلسراع بتوحيد الصؼ الداخمي واو

حػػػؽ عػػػودة الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف إلػػػى ديػػػارىـ ىػػػو "حػػػؽ مقػػػدس ال يتعػػػارض مػػػع التمسػػػؾ  واعتبػػػر خمػػػؼ أف
نجاز االستقالؿ الوطني".  بالثوابت الوطنية، كما ىو حاؿ مقاومة االحتالؿ لتحقيؽ طموحات شعبنا واو

عيػػػة ودعػػا إلػػى اسػػتئناؼ مػػا وصػػفو بػػػ"اليجـو السياسػػػي والدبموماسػػي" مػػع اقتػػراب انعقػػاد الػػدورة الجديػػدة لمجم
العامػػة لألمػػـ المتحػػدة لمضػػغط باتجػػاه انضػػماـ السػػمطة الفمسػػطينية إلػػى المنظمػػات الدوليػػة واإلنسػػانية التابعػػة 

 لألمـ المتحدة.
 18/8/1023، فمسطين أون الين

 
 
 

 يطالب بإقالة قادة أجيزة أمن السمطة في فتح قيادي 27
منية جميعًا، وتغيير السياسة األمنيػة وفػؽ طالب القيادي في حركة فتح حساـ خضر، بػ"إقالة قادة األجيزة األ
 عقيدة وطنية تحقؽ الحد األدنى مف األمف واألماف واالستقرار".

وقػػاؿ خضػػر فػػي تصػػريح لػػو عبػػر "فػػيس بػػوؾ"، فػػي أعقػػاب مقتػػؿ شػػاب برصػػاص أمػػف السػػمطة فػػي نػػابمس، 
عمػػى أف  أمػػس، "نػػابمس بحاجػػة إلػػى إسػػعاؼ عاجػػؿ، خطّػػة وطنيػػة شػػاممة، وتػػدخؿ رسػػمي مسػػؤوؿ"، مشػػدداً 

 نابمس كمدينة وقرى ومخيمات بكؿ ما فييا تحترؽ.
وتسػػػائؿ خضػػػر "مػػػف لػػػؾ يػػػا محافظػػػة جبػػػؿ النػػػار أمػػػاـ كػػػؿ ىػػػذه الفوضػػػى وتػػػداعياتيا، التػػػي قػػػد تمتػػػد وتأكػػػؿ 

 األخضر واليابس".
وأضاؼ "أيف الجيات الرسمية لتضع حدًا وحاًل لكؿ مظاىر الفمتػاف والتسػيب والتسػرب والمخػدرات والحشػيش 

رىػابيـ، أيػف أمننػا االجتمػاعي م، أيػف مقومػات وال طالؽ الرصاص والمفرقعػات وترويػع المػواطنيف واو سرقات واو
 مجتمعنا المدني المنشود م، أيف المؤسسة األمنية م".

لػػى متػػى سػػيبقى صػػامتًا حيالػػو ، أيػػف الحكومػػة الضػػعيفة  وزاد خضػػر، "أيػػف الػػرئيس مػػف كػػؿ مػػا يجػػري  ، واو
 والمغموب عمى أمرىا ".
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بع "بػػػداًل مػػػف تقميػػػد بعػػػض المكّمفػػػيف فػػػي المؤسسػػػة األمنيػػػة الفاشػػػمة عمػػػى الصػػػعيد الػػػداخمي بأوسػػػمة، كػػػاف وتػػػا
األوجػػب إقػػالتيـ جميعػػًا، وتغييػػر سياسػػتنا األمنيػػة وفػػؽ عقيػػدة وطنيػػة تحقػػؽ الحػػد األدنػػى مػػف األمػػف واألمػػاف 

 واالستقرار".
افظتنػػا وسػػمح لكػػؿ التسػػيب بػػأف يعػػـ وخػػتـ خضػػر قػػائاًل "ال بػػد مػػف تغييػػر يطػػاؿ كػػؿ مػػف قّصػػر فػػي حػػؽ مح

ال".  ويطـ.. كفى واو
 18/8/1023، فمسطين أون الين

 
 أماموقادرة عمى مواجية أي تحدي يقف ستكون "إسرائيلغانتز: " 18

تشيد منطقة الجوالف السوري المحتؿ، منذ امس، حركة نشطة لمطيراف : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
رات قوية احدثت حاؿ ارباؾ وخوؼ بيف السكاف اضطر الجيش إلى اإلسرائيمي وتسمع اصوات دوي انفجا

اصدار بيانات يطمئف فييا اف ىذه االنفجارات ضمف تدريبات، قرر القيادة العسكرية اجراءىا لمدة يوميف، 
ورافقت ىذه التدريبات تيديدات مباشرة مف وزير الدفاع،  ضمف استعدادات الجيش الي طارئ محتمؿ.

ئيس اركاف الجيش، بيني غانتس، واجتماعات تقييـ لمدوائر االمنية حوؿ االوضاع في موشيو يعالوف، ور 
 سورية والدور اإلسرائيمي في حاؿ نفذت ضربة عسكرية عمى سورية.

وفيما سعت تؿ ابيب إلى التاكيد عمى اف إسرائيؿ غير معنية في التدخؿ في سورية وال في اسقاط بشار 
مؿ جيوزيتو الي طارئ محتمؿ وىدد يقوؿ:"إسرائيؿ ستكوف قادرة عمى االسد، اكد غانتس اف جيشو استك

الرد عمى كؿ تيديد يصوب تجاىيا ومف يحاوؿ أيذاءنا سيواجو جيشا اقوى مف الماضي وقادرا عمى مواجية 
أي تحدي او سيناريو يقؼ امامو. اما وزير الدفاع، موشيو يعالوف، فقاؿ اف إسرائيؿ، واماـ التيديدات التي 

طيا في المنطقة، تعمؿ بمسؤولية، خاصة بعد اف ظير لمعالـ كمو خطورة المحور الذي يبدا مف طيراف تحي
ويصؿ حتى دمشؽ ويتمركز في بيروت. واضاؼ يعالوف ميددا" مف يجرؤ عمى اختبار إسرائيؿ وقدرات 

 جيشيا سيواجو بقوة كبيرة".
 29/8/2013، الحياة، لندن

 
 جّند االحتياط وتنصب منظومات باتريوت وحيتس والقبة الحديديةتو تأّىب في الشمال ت "إسرائيل" 19

إسرائيؿ، خالفًا لما يراه غالبية الناس في العالـ، تتعامؿ مع الحرب الغربية ضد سوريا عمى : حممي موسى
أنيا بدأت. وبرغـ ما توحي بو أجيزتيا الرسمية مف تدني احتماؿ تعرض إسرائيؿ لمحرب، فإنيا تتصرؼ 

 نخراط كامؿ فييا. وىذا ما يظير مف السموؾ الرسمي والشعبي اإلسرائيمي شبو اليستيري.عمى أساس ا
فقد أقر المجمس الوزاري المصغَّر تفويض قيادة الجيش باستدعاء أعداد محدودة مف القوات االحتياطية 

يش أماـ المجمس الالزمة في مياديف االستخبارات والدفاع الجوي وحماية الجبية الداخمية. وعرضت قيادة الج
الوزاري المصغَّر تقريرًا عف جاىزية الجبية الداخمية لمواجية أي ىجمات كيميائية، فضاًل عف عدد مف 

 السيناريوىات مف بينيا احتماؿ تعرض إسرائيؿ لمثؿ ىذه اليجمات.
مقياـ بدورىا في وأعمنت وزارة الخارجية اإلسرائيمية الطوارئ وألغت مؤتمر السفراء في إطار االستعداد التاـ ل

الحرب. واندفع الجميور اإلسرائيمي لمتزود بكمامات الغاز وتجييز المالجا والغرؼ األمنة، وبدا أف ىذا 
 االندفاع يصعب كبحو.
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وتقريبًا أوحى الجيش اإلسرائيمي باكتماؿ االستعدادات ليس فقط لمقوات الميدانية قبالة الجبيتيف السورية 
نما في مقر  ذا لـ يكف ىذا كافيًا، فإف إرساؿ الطائرات الحربية اإلسرائيمية والمبنانية، واو ىيئة األركاف العامة. واو

 إلى األجواء المبنانية حمؿ رسالة عامة باالستعداد والجاىزية.
وتقريبًا لـ تجد نفعًا اإليحاءات الرسمية شبو العمنية بأف الحرب لف تفاجا إسرائيؿ التي سوؼ تطمع عمى 

وفي كؿ حاؿ، فإف قرار المجمس الوزاري المصّغر باستدعاء جزئي لمقوات  تنفيذه.موعد اليجوـ قبؿ 
االحتياطية ينذر بأف اليجوـ األميركي وشيؾ مف ناحية، وأف التقديرات باحتماؿ تعرض إسرائيؿ ليجمات 

النطباع سواء مف سوريا أو لبناف، أكبر مما كاف يشاع. كما أف اتخاذ مثؿ ىذا القرار واإلعالف عنو يعطي ا
 بأنو جزء مف مخطط تييئة المجتمع اإلسرائيمي لمحرب حتى مف دوف اإلعالف عف ذلؾ.

وقد اتخذ القرار بعد سمسمة مطّولة مف المداوالت بيف الوزراء المختصيف وقادة الجيش أواًل، ثـ بقرار الييئة 
شديد عمى كؿ ىجمات قد الحكومية المختصة. وجاء القرار بعد إشباع األجواء بتيديدات إسرائيمية برد 

 تتعرض ليا إسرائيؿ في إطار الرد عمى اليجـو الغربي.
وفي ىذه األثناء، أعمف الجيش اإلسرائيمي حالة التأىب القصوى في صفوؼ قواتو عمى الجبية الشمالية، 
في ونشر المزيد مف المنظومات المضادة لمصواريس ىناؾ. وحامت الطائرات الحربية في األجواء المبنانية 

ونشر الجيش بطاريات صواريس «. حزب اهلل»نطاؽ تحقيؽ عدة أىداؼ ردعية واستخبارية، وخصوصًا إزاء 
بيدؼ تشكيؿ مظمة دفاع جوية ضد الطائرات « القبة الحديدية»و« تامير»و« حيتس»و« باتريوت»

 والصواريس عمى حد سواء.
لمخارجية بإلغاء مؤتمر السفراء اإلسرائيمييف،  وأمر رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو بصفتو وزيراً 

دولة  20الذي كاف مقررًا افتتاحو يـو األحد المقبؿ. ومعروؼ أف ىذا مؤتمر سنوي لمسفراء اإلسرائيمييف في 
وقاؿ نتنياىو في ختاـ  مركزية في العالـ لمناقشة مكانة الدولة العبرية ووضع التصورات لسياستيا الخارجية.

، ال مبرر لتغيير روتيف الحياة. »ألمنية إنو المداوالت ا استمرار لتقديرات المواقؼ األمنية التي جرت اليـو
الجيش اإلسرائيمي مستعد لمواجية كؿ »وشدد عمى أف «. ومع ذلؾ فإننا مستعدوف لمواجية كؿ االحتماالت

 «.تيديد وجاىز لمرد بشدة عمى كؿ محاولة لممساس بمواطني إسرائيؿ
 29/8/2013، تالسفير، بيرو 

 
 استخباريةحدود لبنان وسورية لجمع معمومات  أجواءيحمق في  اإلسرائيميسالح الجو  20

اعمنت مصادر عسكرية إسرائيمية اف "سالح الجو يكثؼ طيرانو عمى طوؿ : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
ف ما اعتبرتو المصادر اجواء المناطؽ الحدودية في الشماؿ، مستخدمًا مختمؼ انواع الطائرات الحديثة، ضم

 نشاطات استخبارية ضرورية استعدادا الي طارئ".
وقاؿ مسؤوؿ عسكري إسرائيمي اف "القوات العسكرية مضطرة اف تكوف مستعدة لجميع السيناريوىات"، عمى 
 الرغـ  مف اف "طبيعة الضربة غير معروفة بعد"، واف الغرب لف "يتخذ خطوات تؤدي إلى اسقاط االسد". 

 29/8/2013، ، لندنالحياة
 

 لمرد عمى سورية من الواليات المتحدة عمى ضوء أخضر تحصل "إسرائيل" 21
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كشفت مصادر إسرائيمية أف "اجيزة االستخبارات العسكرية عرضت عمى : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
بالرئيس  الواليات المتحدة بنؾ اىداؼ إسرائيمية لمضربة عمى سورية تشمؿ مواقع محددة وتضمف عدـ المس

 السوري بشار االسد، واظياره ميانا حتى ال يقدـ عمى رد قوي عمى إسرائيؿ".
واالىداؼ اإلسرائيمية المقترحة تشمؿ مواقع عسكرية لمجيش والمخابرات السورية مف دوف استيداؼ المقر 

 الرئاسي ومواقع  تؤدي إلى سقوط قتمى بيف رموز السمطة.
سورية لف تستخدـ قوتيا الصاروخية تجاه إسرائيؿ، في حاؿ قررت الرد، وبحسب توقعات اإلسرائيمييف، فإف 

انما ستنفذ ضربات محدودة وال تمحؽ باضرار جسيمة. أما مف جية إسرائيؿ، فإف الضوء االخضر الذي 
 حصمت عميو يتيح ليا الرد بقوة وما تراه مناسبا.

خضر لمرد جاء بعد مناقشة بنؾ وُنقؿ عف مصادر أمنية مسؤولة اف حصوؿ إسرائيؿ عمى الضوء اال
االىداؼ خالؿ لقاءات بيف مسؤوليف إسرائيمييف وأميركييف، رفيعي المستوى، بينيا زيارة سرية قاـ بيا رئيس 
جياز االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيمي افيؼ كوخافي، والزيارة الحالية التي يقوـ بيا وفد امني 

قوب عميدرور، ويرافقو في الزيارة رؤساء قسـ التخطيط الحربي في برئاسة مستشار االمف القومي، يع
الجيش نمرود شيفر، والقسـ السياسي األمني في وزارة الدفاع  عاموس جمعاد، قسـ البحوث في االستخبارات 

 العسكرية إيتاي باروف، وغيرىـ مف شخصيات سياسية.
 29/8/2013، الحياة، لندن

 
 ىاضد استخدامياسكود السورية حال المن منظومة صواريخ  ل""إسرائيتخوف وقمق في يديعوت:  22

اإلسرائيمية عمى موقعيا االلكتروني أف ىناؾ ’ يديعوت احرنوت‘وليد عوض: قالت صحيفة  -راـ اهلل 
تخوفات وقمقا في إسرائيؿ مف منظومة صواريس السكود السورية حاؿ إستخداميا ضد إسرائيؿ بعد التيديدات 

 ئيؿ إذا ما شنت الواليات المتحدة ىجوما قريبا وفؽ كؿ التوقعات السياسية والعسكرية.السورية بحرؽ إسرا
وذكرت يديعوت باف الصواريس السورية ستكوف اكثر تطورا مف الصواريس التي اطمقيا صداـ حسيف عمى 

لدى  إف منظومة صواريس سكود السورية األف اكثر تطورا مف تمؾ التي كانت‘، وقالت 1991إسرائيؿ عاـ 
الرئيس العراقي صداـ حسيف كما انيا اقرب إلى الحدود اإلسرائيمية وبالتالي فاف ضررىا حاؿ استخداميا 

 ’.سيكوف اكبر وأكثر بكثير مما تتوقعو إسرائيؿ
في اشارة إلى ’ الشخص الغارؽ ال يخاؼ مف البمؿ‘واشارت إلى أف سورية يمكف اف تطبؽ المثؿ القائؿ باف 

 .ورية باشعاؿ المنطقة واستيداؼ إسرائيؿامكانية اف تقـو س
 29/8/2013، القدس العربي، لندن

 
 يديعوت: الجبية الداخمية اإلسرائيمية تجري تدريب عسكري بمطار"روش بيناه" 23

شرعت الجبية الداخمية اإلسرائيمية صباح األربعاء، في تدريب بمطار )روش : زىير أندراوس - الناصرة
طالؽ نيراف وخطؼ مسافريف.بيناه(، الوقعة في شماؿ ال  دولة العبرية، يحاكي عممية سيطرة عمى المطار واو
التي أوردت النبأ، فإنو سُيسمع خالؿ التدريب والذي يحاكي ’ يديعوت أحرنوت‘وحسبما ذكرت صحيفة 

أوضاع طوارئ، أصوات انفجارات، وستكوف ىناؾ حركة نشطة لمركبات قوات الشرطة واإلنقاذ. وقالت 
ضا إف مدير المطار يوسؼ غولسبرغ نفى أف تكوف ىناؾ صمة بيف توقيت التدريب والتطورات الصحيفة أي

 الحاصمة في سورية والحديث عف ىجـو أمريكي محتمؿ.
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ونقمت الصحيفة عف مدير المطار قولو: أنا أعمـ أف األياـ األخيرة حساسة وتوقيت التدريب يثير عدة 
تدريب تـ إقراره مسبقا ويجري كؿ عاـ في مطارات البالد، عمى تساؤالت، وأنا أؤكد أف الحديث يدور عف 

حد قولو. ويدور الحديث عف تدريب سنوي مخطط لو مسبقا ويجري لمرة أو مرتيف في العاـ ويستيدؼ 
تدريب طواقـ الحراسة ألوضاع الطوارئ. تجدر اإلشارة إلى أنو بدأ أوؿ مف أمس الثالثاء تدريب أخر 

ات األمف واإلنقاذ التابعيف لمجبية الداخمية في منطقة ىضبة الجوالف المحتمة، كما سيستمر لمدة يوميف لقو 
 أكدت الصحيفة العبرية.

 29/8/2013، القدس العربي، لندن
 

 ستبدأ مساء الجمعة ة: الضربة العسكرية ضد سوريديبكاموقع  24
ف ىويتيا، إف الضربة قاؿ موقع ديبكا الصييوني اليوـ األربعاء نقال عف مصادر عسكرية، لـ يكشؼ ع

األمريكية  ضد سوريا، عقابا لنظاـ األسد عمى استخداـ أسمحة كيماوية ضد مدنييف، ستبدأ في الفترة بيف 
 أغسطس. 31أغسطس إلى صباح السبت  30مساء الجمعة 

وتابع : "في الساعات األربعة والعشريف الماضية، انتيت القوات الجوية األمريكية مف وضع التعزيزات 
 لرئيسية في قاعدة "العديد" األمريكية في قطر، استعدادا لميجوـ.ا

 28/8/2013، موقع رصد، القاىرة
 

 مواقع إطالق صواريخ تجنُّبًا الستخداميا كمن الضفة  يحذر من االنسحاب موشيو آرنس 25
ب مف مف االستجابة لدعوة الواليات المتحدة لالنسحا ،موشيو آرنسؽ ر وزير الحرب الصييوني األسبحذّ 

ُمعتبرًا أنيا دعوة مخطئة تحمؿ أخطارًا كثيرة عمى "إسرائيؿ"، الضفة الغربية، وتسميميما لمسمطة الفمسطينية، 
سوريا ولبناف ثـ مصر، فيما إلى الشرؽ األوسط يحترؽ، مف العراؽ  وأفّ وقيتيا كارثي عمييا، خاصة ألّف ت

سُتطمؽ عمى "آرنس" إلى أّف الصواريس التي وأشار  النظاـ في األردف عالؽ في توازف طفيؼ قد ينيار.
بعد االنسحاب سُتجِبر "إسرائيؿ" عمى خوض عممية التجمعات السكنية الصييونية مف مناطؽ الضفة الغربية 

مف جيتو، صّرح عضو الكونغرس األميركي،  .بيدؼ إيقاؼ تمؾ الصواريس مشحونة باألخطارعسكرية 
ائيؿ"، عزمو لدى عودتو لمواليات المتحدة تقديـ مشروع قرار أماـ ديفي ريتز، والذي يقوـ بزيارة لػ "إسر 

الكونغرس األميركي لالعتراؼ بالضفة الغربية والقدس كجزء مف "إسرائيؿ"، الفتًا إلى أّنو وبالرغـ مف أّف 
 ؿ".المفاوضات ميمة جدًا لألطراؼ، لكف ينبغي أف ُيعمـ سمفًا أّف الضفة الغربية والقدس ىي جزء مف "إسرائي

  القناة السابعة لممستوطنيف
 28/8/2013، 2894التقرير المعموماتي 

 
 الديمقراطية: الحمض النووي يمنع العرب من إسرائيميجنرال  26

قاؿ الجنراؿ الصييوني يوـ طوؼ ساميا في مقاؿ بصحيفة ىآرتس العبرية إف العرب لف يصموا إلى صياغة 
 .-حسب تعبيره-النووي  نظـ ديموقراطية بسبب الثقافة والديف والحامض

 ويعد الجنراؿ الصييوني ساميا مف أكثر جنراالت جيش االحتالؿ عنصرية وتشددا ضد العرب والمسمميف.
وفي تدوينة عمى حسابو بموقع فيس بوؾ قاؿ األكاديمي الفمسطيني صالح النعامي المتخصص في 
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رست ىذا االنطباع لدى العدو الصييوني، الدراسات العبرية، إف أنظمة االستبداد في بالد العرب ىي التي ك
سقاطيا حتى ينظر لنا األخروف بعيف االحتراـ.  مطالبا بمواصمة النضاؿ ضد ىذه األنظمة واو
 28/8/2013، موقع رصد، القاىرة

 
 "إسرائيل"يصمون  "الفالشا"مياجرًا ييوديًا من  450يديعوت:  27

جرا ييوديا مف قبيمة الفالشامورا في أثيوبيا ليبمغ ميا 450امس  إسرائيؿوصؿ إلى  :بترا  -القدس المحتمة 
وحسب موقع يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية توجو صباح امس إلى أثيوبيا وفد  نسمة. 8000العدد االجمالي 

الميكود، » إسرائيمي مكوف مف وزيرة االستيعاب واليجرة سوفا الندبر، وعدد مف أعضاء الكنيست مف أحزاب 
سرائيؿ بيتنا، وي  الستقباؿ المياجريف الجدد في مطار أديس أبابا ونقميـ إلى إسرائيؿ.         » وجد مستقبؿ واو

 29/8/2013، الدستور، عّمان
 

 حفل زفافالجيش اإلسرائيمي يحيل لمتأديب جنودا رقصوا مع فمسطينيين في  28
بعاء، مقاطع فيديو القناة العبرية الثانية، بثت مساء اليوـ األر ، أف 28/8/2013، القدس، القدسذكرت 

تظير جنودا إسرائيمييف، وىـ يرتدوف الزي العسكري، وبحوزتيـ أسمحتيـ، وىـ يشاركوف مجموعة كبيرة مف 
 الشباف الفمسطينييف في حفؿ زفاؼ، ويرقصوف إلى جانب الشباف.

والجنود  وقاؿ مسؤوؿ عسكري إسرائيمي لمقناة الثانية بأنو سيقوـ باالستفسار مف قادة الكتائب واأللوية
العامميف في الخميؿ، لالستفسار أكثر عف الحادثة، وأخذىا عمى محمؿ الجد، والتحقيؽ في القضية، والتعامؿ 

 مع الجنود وفقا لخطورة الحالة التي كانوا بيا.
متحدث عسكري قاؿ يـو االربعاء إف إسرائيؿ أحالت ، أف 28/8/2013، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 

مف الجنود لمشاركتيـ في حفؿ مع فمسطينييف في مميى ليمي بمدينة الخميؿ في الضفة لمتأديب مجموعة 
 وقاؿ متحدث عسكري في بياف إف الجيش "يرى أف ىذا حادث خطير." الغربية بأسمحتيـ وزييـ العسكري.

 وأضاؼ قائال "الجنود عرضوا انفسيـ لخطر غير ضروري واحيموا لمتأديب."
 

 ةائيمي عمى وقع طبول الحرب ضد سوريالشيكل اإلسر تراجع قيمة  29
تراجع الشيكؿ اإلسرائيمي أماـ الدوالر واليورو، مع بداية تعامالت اليـو األربعاء،  :محمد عبد اهلل -راـ اهلل

متأثرا بتواتر االنباء التي ترجح اقتراب ضربة عسكرية اميركية غربية عمى سوريا خالؿ األياـ القميمة المقبمة، 
شيكؿ، اما اليورو  3.665وتـ صباح اليوـ االربعاء صرؼ الدوالر مقابؿ  لساعات القادمة.إف لـ تكف في ا
 شيكؿ. 4.90فقد صرؼ مقابؿ 

شيكؿ،  3.64وكاف بنؾ إسرائيؿ قد عيف سعر صرؼ الشيكؿ مقابؿ الدوالر األمريكي مساء أمس عمى 
ؼ الشيكؿ مقابؿ اليورو عمى % عف يوـ االثنيف الماضي، فيما تـ تعييف سعر صر 1.5بزيادة وصمت إلى 

 %1.3شيكؿ، بزيادة تجاوزت  4.881
وجاء تراجع الشيكؿ الذي تجاوز الحد الذي اعمنو بنؾ إسرائيؿ، بسبب تزايد التيديدات والمخاطر الناجمة 
سرائيؿ، التي أعمنت عمى لساف  عف ضرب أمريكا وبريطانيا لسوريا، والتي قد تشعؿ الصراع بيف األخيرة واو

".رئيس وزر   ائيا أنيا لف تتوانى عف الرد وبقوة في حاؿ وقوع أي ىجـو
 28/8/2013، القدس، القدس
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 "إسرائيل"طوابير طويمة وتدافع أمام مراكز توزيع أقنعة الغاز في يديعوت:  30

انعكست أجواء الحرب المسيطرة عمى المنطقة وطبوليا التي تقرعيا دوؿ : الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
واليات المتحدة رعبا عمى الشارع اإلسرائيمي حيث غصت محطات توزيع الكمامات الواقية مف الغرب وال

 الغازات بنير ال ينتيي مف البشر الطالبيف ليذه الكمامات.
وقاؿ موقع "يديعوت احرونوت" الذي خرج امس لرصد مواقع ونقاط توزيع الكمامات إف بعض اإلسرائيمييف 

دور ال ينتيي لمحصوؿ عمى كمامة وتسبب االزدحاـ والتسابؽ عمى  ساعات في 5انتظروا ألكثر مف 
الكمامات إلى كثير مف الشجارات بيف جموع المنتظريف فيما فضؿ البعض االنتظار خارج أماكف التوزيع 

وأضاؼ الموقع اف  والتربص بأحد الذيف حصموا عمى كمامة وسرقتيا منو بدال مف االنتظار وتضييع الوقت.
وقع في فرع البريد في منطقة "اليدار" بمدينة حيفا حيث انتظر مئات اإلسرائيمييف لمحصوؿ  شجارا عنيفا

عمى كمامات وفي لحظة معينة اقتحـ عشرات اإلسرائيمييف موقع التوزيع في فرع البريد وسرقوا الكمامات 
لتي شيدت وانفجرت شجارات وأحداث عنيفة أخرى في مدف مثؿ القدس وتؿ ابيب ا دوف حسيب او رقيب.

 تزاحما شديدا وطابورًا ال ينتيي أماـ مراكز التوزيع.
 29/8/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
  نتخابات بمدية القدس يتعيد بمنع رفع اذآذان في مساجد المدينة المقدسة مرشح ييودي ال  31

االحتالؿ في القدس، القدس المحتمة: أطمؽ ناشط استيطاني يميني متطّرؼ حممتو االنتخابية لرئاسة بمدية 
 بحيث تضّمنت تعّيدات بالعمؿ عمى منع رفع األذاف في مساجد المدينة المحتمة.

وأوضحت مصادر مقدسية، أف الناشط الييودي أرييو كينغ كاف قد قاـ بتعميؽ الفتات إعالنية في أنحاء 
لمقدسة، بدعوى أنو متفرقة مف القدس، جاء فييا أنو سيعمؿ عمى منع رفع األذاف في مساجد المدينة ا

يتسّبب باإلزعاج الشديد لمسكاف الييود، إضافة إلى تضميف حممتو االنتخابية لشعارات تطالب بمنع دخوؿ 
المواطنيف الفمسطينييف والعرب لمحدائؽ العامة. ويخوض كينغ االنتخابات البمدية عمى رأس قائمة أطمؽ 

خابي بشكؿ أساسي عمى التحريض بروح عنصرية ضد عمييا اسـ "األحياء الفاصمة"، ويعتمد برنامجو االنت
 العرب، في سبيؿ اكتساب أصوات اليميف المتطرؼ لضماف فوزه.

 28/8/2013قدس برس، 
 

 سبب انتشار شمل األطفال 48طبيبة ييودية: فمسطينيو  32
طنيف أف الموا  ،48طبيبة ييودية مف مدينة عسقالف الواقعة جنوب فمسطيف المحتمة عاـ   زعمتالناصرة: 

مف فمسطينيي الداخؿ ىـ السبب في انتشار فيروس شمؿ األطفاؿ "البوليو"، وأنيا "تنصح بعدـ الذىاب إلى 
 األماكف التي يتواجد بيا العرب خوفًا مف العدوى".

، 1948يأتي ذلؾ في ظؿ تواصؿ التصريحات العنصرية التي تستيدؼ فمسطينيي األراضي المحتمة عاـ 
 العبرية أو مف موظفييا والمستوطنيف الييود.مف قبؿ مؤسسات الدولة 

 28/8/2013قدس برس، 
 

 رائد صالح يدعو إلى يوم نفير لألقصى األربعاء القادم الشيخ 33
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لػػػى المسػػػجد إلػػػى يػػػـو نفيػػػر إ -رئػػػيس الحركػػػة االسػػػالمية فػػػي الػػػداخؿ الفمسػػػطيني –دعػػػا الشػػػيس رائػػػد صػػػالح 
خمفيػػة دعػػوات مػػف قبػػؿ أذرع االحػػتالؿ االسػػرائيمي  ، عمػػى4/9/2013االقصػػى المبػػارؾ يػػـو األربعػػاء القػػادـ 

القتحامػػات جماعيػػة لممسػػجد االقصػػى بمناسػػبة   موسػػـ االعيػػاد الييوديػػة، وجػػاءت دعػػوة الشػػيس صػػالح الػػى 
 المشاركة في ىذه الفعالية خالؿ خطبة الجمعة األخيرة التي ألقاىا في مسجد الحوارنة في قرية كفر قرع.

 28/8/2013، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 األقصىمستوطنا يقتحمون ويدنسون  سبعيننحو  34
ـ  اف نحػػو سػػبعيف مسػػتوطنا 28/8/2013فػػي بيػػاف ليػػا االربعػػاء ” مؤسسػػة االقصػػى لموقػػؼ والتػػراث“قالػػت 

، وسط حراسة مشددة مف قبػؿ قػوات االحػتالؿ، وتشػد يد التضػييؽ عمػى اقتحموا ودنسوا المسجد االقصى اليـو
طػػالب العمػػـ، وأكػػدت المؤسسػػة اف كػػؿ ممارسػػات االحػػتالؿ لػػف تكسػػر ارادة الػػرفض ليػػذه االعتػػداءات ، واف 
المصميف وطػالب العمػـ وحػراس االقصػى سيواصػموف تواجػدىـ فػي االقصػى ويػؤدوف دورىػـ فػي الحفػاظ عميػو 

و لمػػا يحػػدث فػػي االقصػػى ومدينػػة وحمايتػػو، كمػػا ودعػػت المؤسسػػة كػػؿ الحاضػػر االسػػالمي والعربػػي الػػى التنبػػ
القػػدس، والػػى اليجمػػة الشرسػػة التػػي يشػػنيا االحػػتالؿ يوميػػا عمػػى  القػػدس واالقصػػى، مسػػتغاًل حالػػة االنشػػغاؿ 
االسػػالمي والعربػػي، وطالبػػت المؤسسػػة بموقػػؼ وعمػػؿ جػػاد وعاجػػؿ لحمايػػة القػػدس واالقصػػى مػػف االحػػتالؿ 

 االسرائيمي واعتداءاتو .
قصػى يتعػرض لحممػة مػف االقتحامػات منػذ انتيػاء شػير رمضػاف كػاف آخرىػا اقتحػاـ ُيذكر الى اف المسػجد اال

 جماعي مف قبؿ مجموعة تعدادىا ستيف مجندا مف جنود االحتالؿ بمباسيـ العسكري .
 28/8/2013، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 قصىاأليؤسسون جمعية لبناء كنيس عمى جزء من  "ربانيم" إسرائيمية مرجعيات 35

إّف مجموعػػات ييوديػػة يتقػػدميا مرجعيػػات  مؤسسػػة االقصػػى لموقػػؼ والتػػراثالناصػػرة ػ زىيػػر انػػدراوس: قالػػت 
يقػػودوف جيػػودًا متواصػػمة إلقنػػاع أكبػػر عػػدد مػػف المرجعيػػات الييوديػػة لالنضػػماـ الػػى جمعيػػة ’ ربػػانيـ‘دينيػػة 

صػػورة ’ سػػة االقصػػىمؤس‘رسػػمية تيػػدؼ الػػى بنػػاء كنػػيس ييػػودي عمػػى جػػزء مػػف المسػػجد األقصػػى، وكشػػفت 
تبّيف مكاف الكنيس المقترح وىو بالتحديد مكاف المدخؿ الرئيسي لممصمى المرواني الواقع فػي الجيػة الجنوبيػة 
الشػػرقية مػػف المسػػجد االقصػػى المبػػارؾ، ويػػأتي بيػػاف المؤسسػػة اليػػوـ اسػػتكمااًل لتصػػريحات سػػابقة ليػػا، كشػػفت 

سرائيمية عمى تسجيؿ جمعية رسمية ستعمؿ عمػى بنػاء مف خالليا عف موافقة ما يسمى بمسجؿ الجمعيات اال
ىػػذا المخطػط بػػالخطير جػػدًا كونػػو خطػػوة ’ مؤسسػػة االقصػػى‘كنػيس ييػػودي عمػػى جػػزء مػػف االقصػى، وتعتبػػر 

غيػػر مسػػبوقة تؤكػػد أف أذرع االحػػتالؿ تصػػّعد مػػف اسػػتيدافيا لممسػػجد االقصػػى، خاصػػة واف ىػػذه المجوعػػات 
مػذكور ىػو خطػوة لتسػريع بنػاء الييكػؿ المزعػوـ، وأف مػف بػيف الػداعميف الييودية تشير الى أف بناء الكنيس ال

 لمجمعية الراب ايمي بف دىاف، نائب وزير االدياف االسرائيمي، حيث شارؾ بعدد مف جمسات الجمعية.
وذكرت المؤسسة في بيانيا أف عددا مف المرجعيات الدينية الييودية في مدارس وكنس ييودية متفرقػة بػادروا 

سػػبعة اشػػير لتأسػػيس جمعيػػة رسػػمية تيػػدؼ باالسػػاس لبنػػاء كنػػيس ييػػودي عمػػى جػػزء مػػف المسػػجد  قبػػؿ نحػػو
جمعيػة يشػاي إلقامػة كنػيس ‘، وسػميت ’مسػجؿ الجمعيػات‘االقصى، وفعال تـّ مؤخرًا الموافقة عمييا مف قبؿ 

ساسػييف ، ومػف بػيف المؤسسػيف األ’الػراب يعقػوب ىػايمف‘، وورد أف مؤسس الجمعية ىو "عمى الجبؿ المقدس
ػػػ راب مدنيػػة صػػفد، والػػذي كػػاف ’ الػػراب شػػموئيؿ اليػػاىو‘والبػػارزيف، والػػذي سيشػػغؿ منصػػب رئػػيس الجمعيػػة 
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المؤيػدة ’ الربػانيـ‘، كمػا أف ىنػاؾ مجموعػة واسػعة مػف -مرشحا لمنصب الراب الرئيسػي لممؤسسػة االسػرائيمية
 رجعيات الدينية المتعددة. لمجمعية المذكورة، والتي تسعى الى توسيع دائرة التأييد ليا بيف الم

إف ىناؾ حاجة ممحة وطمبات متزايدة مف آالؼ  –وقاؿ مؤسسو الجمعية ػ بحسب مصادر اعالمية اسرائيمية 
القامػة  -وىػو المسػمى االحتاللػي الباطػؿ لممسػجد االقصػى –’ جبؿ الييكػؿ‘الييود الذيف يودوف الصالة في 

، بحيث يشكؿ ىذا الكنيس نقطػة تجمػع ’جبؿ الييكؿ‘كنيس ييودي في مكاف محدد ومعروؼ عمى جزء مف 
، ويشكؿ مع مرور الوقت نقطة ارتكاز -المطاىر –وانطالؽ لبناء كنيس كبير ومتعدد القاعات والمغتسالت 

 لتسريع بناء الييكؿ المزعوـ. 
ة عمػػػى وقػػػاؿ القػػػائموف عمػػػى الجمعيػػػة إف إقامػػػة مثػػػؿ ىػػػذا الكنػػػيس سػػػيكوف رمػػػزًا لمسػػػيطرة االسػػػرائيمية الحقيقيػػػ

 المسجد االقصى، ونقطة تواجد دائمة فيو.
 29/8/2013، القدس العربي، لندن
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بػدأت، أوؿ مػف أمػس الثالثػاء، خمػس مػدارس فمسػطينية حكوميػة فػي القػدس المحتمػة  :)وفا(-القدس المحتمة 
المػػدارس لسػػيطرة بمديػػة االحػػتالؿ فػػي القػػدس ووزارة معارفػػو،  بتػػدريس المنيػػاج اإلسػػرائيمي فييػػا، وتخضػػع ىػػذه

 وقد حذر مختصوف مف خطورة األمر، الذي يندرج في إطار مشروع تيويد القدس.
وحػػػذر المخػػػتص فػػػي شػػػؤوف التعمػػػيـ فػػػي القػػػدس راسػػػـ عبيػػػدات أف تػػػدريس المنيػػػاج اإلسػػػرائيمي فػػػي المػػػدارس 

دة ىػػو تيويػػد لمبشػػر كمػػا تيػػود السػػمطات اإلسػػرائيمية الحجػػر الفمسػػطينية التػػي تػػدرس المنيػػاج الفمسػػطيني بالعػػا
 فييا.

مف جانبو، قاؿ مدير التربية والتعميـ الفمسطيني في القدس المحتمة سمير جبريؿ، إف وزارة التربية الفمسػطينية 
 تستنكر ىذه الخطوة وترفضيا جممة وتفصيال، مؤكدا بأنو تـ التغرير باألىػالي وبعػض مػديري المػدارس التػي

 تسيطر عمييا معارؼ وبمدية االحتالؿ عمى أساس أف المنياج اإلسرائيمي قد يفتح آفاقًا أوسع لمطمبة.
% مػػػف طمبػػػة القػػػدس يدرسػػػوف فػػػي المػػػدارس التػػػي تشػػػرؼ عمييػػػا وزارة المعػػػارؼ  48وحػػػذر جبريػػػؿ مػػػف أف 

ى أف الطمبػة يتوجيػػوف اإلسػرائيمية وبمديػة االحػتالؿ، وبالتػالي الخػػوؼ يتضػاعؼ مػف تعمػيـ التجربػػة، منوىػًا إلػ
إلى ىذه المدارس بسبب أزمة المدارس في القدس ونقص الغرؼ الصفية الذي يصػؿ إلػى ألػؼ غرفػة صػفية، 

مدرسػة فػي  41الفتًا إلى أف مديرية التربية والتعميـ في القػدس التابعػة لػوزارة األوقػاؼ الفمسػطينية قػد افتتحػت 
 محافظة القدس ىذا العاـ الدراسي.

فاالحتالؿ ال يتحمؿ مسؤولياتو كسمطة محتمة وال يصدر  1967شكمة قائمة وتتراكـ منذ العاـ وأضاؼ أف الم
 .تراخيص بناء لمدارس جديدة لتتفاقـ األزمة بعدـ وجود مقاعد دراسة ألبنائنا الطمبة

 29/8/2013، الغد، عّمان
 

 " ينيي إضرابو مقابل إنياء عزلو االنفراديسيسي"أبو  37
، إضػرابو عػف الطعػاـ بعػد التوصػؿ التفػاؽ  أوقػؼ: محمد جاسػر-غزة األسػير ضػرار أبػو سيسػي، مسػاء اليػـو

مػػع إدارة سػػجوف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، يػػنص عمػػى نقمػػو مػػف زنػػازيف العػػزؿ االنفػػرادي إلػػى قسػػـ "شػػمور" فػػي 
 سجف "ايشؿ" بمدينة بئر السبع، جنوب فمسطيف المحتمة.
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خفش في تصػريح خػاص بػػ"فمسطيف"، أف أبػو سيسػي قػرر وأوضح مدير مركز أحرار لدراسات األسرى فؤاد ال
فؾ اإلضراب والخروج مػف العػزؿ االنفػرادي، فيمػا سػينقؿ إلػى سػجف "ايشػؿ"، باإلضػافة إلػى نقػؿ ثالثػة أسػرى 

َـّ االتفػاؽ عمػى أف يػزوره ممثػؿ معتقػؿ سػجف  عنده عمى أف يتـ تبيدليـ كؿ ثالثة شػيور. وأضػاؼ الخفػش: "تػ
دخػاؿ المحػوـ والخضػار التػي تشػتيرييا "إيشؿ" كمما أراد، والسم اح لو باالتصاؿ عمػى عائمتػو مػرة كػؿ شػير، واو

أسػػػرى الػػػذيف تضػػػامنوا معػػػو مػػػف العػػػزؿ إلػػػى األقسػػػاـ،  8الفصػػػائؿ لػػػو"، متابعػػػًا "كمػػػا اتفػػػؽ عمػػػى أف يعػػػود الػػػػ
 وسيدرس طمب السماح لو بأداء صالة الجمعة مع األسرى".

، الفتًا النظر إلى أنػو ال يوجػد أي أسػير فمسػطيني بػالعزؿ االنفػرادي واعتبر الخفش أف ما تحقؽ انجازًا وطنياً 
 بعد خروج أبو سيسي مف العزؿ االنفرادي.

 28/8/2013، فمسطين أون الين
 

 آبار مياه في الخميل ثمانيةاالحتالل تخطر بيدم  سمطات 38
زالػػة سػػياج  8سػػّممت قػػوات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي اليػػوـ األربعػػاء، إخطػػارات بيػػدـ : قنػػا –الخميػػؿ  آبػػار ميػػاه واو

 وأسالؾ شائكة في قرية "الفخيت" ببمدة يطا جنوب الخميؿ بالضفة الغربية.
 29/8/2013، الشرق، الدوحة

 
  56ييدم العراقيب لممرة الر  االحتالل 39

فػػي غضػػوف ذلػػؾ، ىػػدمت قػػوات االحػػتالؿ مضػػارب قريػػة العراقيػػب بالنقػػب المحتػػؿ بالكامػػؿ فػػي : )وكػػاالت(
خػػالؿ أقػػؿ مػػف أربعػػة أعػػواـ . وقػػاؿ رئػػيس مجػػالس القػػرى غيػػر المعتػػرؼ بيػػا فػػي  56مػػرة اؿ خطػػوة تنفػػذىا لم

النقػػب إبػػراىيـ الػػوكيمي إف جرافػػات االحػػتالؿ قػػدمت معػػززة بقػػوات إلػػى القريػػة وىػػدمت الخيػػاـ بالكامػػؿ متذرعػػة 
التكػػػاليؼ بعػػدـ وجػػػود تػػػراخيص لمبنػػػاء، وأضػػػاؼ أف أىػػػالي القريػػػة لػػـ يسػػػتطيعوا بنػػػاء منػػػازؿ مػػػف قبػػػؿ بسػػػبب 

الباىظػػة لمبنػػاء الػػذي يعممػػوف أنػػو سػػيتعرض لميػػدـ فػػي وقػػت قريػػب، مؤكػػدًا أف أىػػالي القريػػة لػػف يرحمػػوا عنيػػا 
 وسيعاودوف بناء خياميـ مرة أخرى رغـ تيديد االحتالؿ بيدميا مف جديد.

 29/8/2013، الخميج، الشارقة
 

 السمطة تسحب المنحة المالية من أسرى محررين: الين أونفمسطين  40
قاؿ مدير عاـ شػؤوف األسػرى بػوزارة األسػرى والمحػرريف بحكومػة راـ اهلل بسػاـ المجػدالوي إّف مجمػس الػوزراء 
فػي الضػفة الغربيػة تراجػػع عػف قػراره بصػػرؼ منحػة "الحيػاة الكريمػػة" لألسػرى المحػرريف الػػذيف أمضػوا مػا يزيػػد 

 عمى خمس سنوات أسوة بالمحّرريف ضمف صفقة "وفاء األحرار".
دالوي فػػي تصػػريحات صػػادرة عنػػو، اليػػوـ األربعػػاء، أّف مجمػػس الػػوزراء راـ اهلل قػػّرر إعػػادة النظػػر وأوضػػح مجػػ

 في كافة القرارات التي تخص تمؾ المنحة التي أقّرت في جمسة سابقة.
 28/8/2013، فمسطين أون الين

 
 2007حصار  ألجواءغزة تعود …األنفاق إغالقبعد  41

آثػػار التفجيػػرات الكبيػػرة التػػي سػػمعت ، أف محمػػد الجمػػؿعػػف مراسػػميا ، 29/8/2013، األيررام، رام اهلل ذكػػرت
عمى طوؿ الشريط الحدودي الفاصؿ بيف األراضي الفمسطينية ومصر خالؿ األياـ السبعة الماضية مستيدفة 
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بػػدأت تظيػػر جميػػا فػػي مدينػػة رفػػح وبػػاقي أنحػػاء قطػػاع غػػزة، إذ خمػػت معظػػـ ، عػػددا كبيػػرا مػػف أنفػػاؽ التيريػػب
وقػػود الميػػرب بنوعيػػو، بينمػػا شػػيدت السػػمع المصػػرية المعروضػػة فػػي األسػػواؽ تناقصػػا غيػػر المحطػػات مػػف ال

 مسبوؽ.
وشوىدت طوابير طويمة وازدحامات شديدة أماـ بعض المحطات التي استطاع مالكوىا توفير كميات محدودة 

وضع مػالكو محطػات مف الوقود، وتيافت مئات السائقيف بمركباتيـ في محاولة لمؿء خزاناتيا بالوقود، بينما 
 أخرى عمييا الفتات تحمؿ عبارة "ال يوجد وقود"، بعد أف مؿ العامموف فييا كثرة االعتذار لمزبائف.

ويشير شػباف يعممػوف فػي أنفػاؽ لمتيريػب إلػى أنػو بعػد شػروع السػمطات المصػرية فػي تفجيػر األنفػاؽ والمنػازؿ 
ضػافة لموقػود ومػا نػتج  ؽ مصػابة بالشػمؿ.ظيرت مشكمة غير مسبوقة في التيريب، بدت معيا معظـ األنفػا واو

عنػػو مػػف أزمػػة خانقػػة ثمػػة شػػح واضػػح فػػي مػػواد البنػػاء الميربػػة، وكػػذلؾ األسػػماؾ الطازجػػة وأنػػواع عديػػدة مػػف 
 السمع المصرية، التي عادة ما يتـ إدخاليا بواسطة األنفاؽ.

ى مػف األسػواؽ، وتوقفػت مػف وتعمقت أزمة البناء بصورة غير مسبوقة، بعد شح األسمنت ومػواد البنػاء األخػر 
جديد مئات المشاريع الكبيرة كبناء المدارس والمرافؽ العامػة وكػذلؾ الصػغيرة كبنػاء المنػازؿ الممموكػة لألفػراد، 

 كما اضطر مئات العماؿ والبنائيف والعامميف في ميف مساندة إلى العودة إلى البطالة مف جديد.
وعانى معظميا مف نقص حاد في عدد كبير مف السػمع الغذائيػة، أما األسواؽ فقد بدأت بالتأثر جراء األزمة، 

وشػػيدت أسػػعار العديػػد مػػف السػػمع الرئيسػػية التػػي تيػػرب عبػػر  خاصػػة األسػػماؾ الطازجػػة والمكسػػرات وغيرىػػا.
%، بعػػد تنػػاقص الكميػػات 30-10األنفػػاؽ مثػػؿ الػػرز المصػػري وزيػػت الطعػػاـ والسػػكر ارتفاعػػا تػػراوح مػػا بػػيف 

 تجار وتعذر نقؿ غيرىا.المتواجدة في مخازف ال
ويخشى التجار مف أف تكوف األسواؽ بدأت العودة تدريجيا إلى ما كانت عميو في األشير األولػى مػف فػرض 

ولػـ يكػف حػاؿ عمػاؿ األنفػاؽ أحسػف مػف أحػواؿ غيػرىـ، إذ فقػد  الحصار مػف حيػث كميػة البضػائع الشػحيحة.
 ت عائالتيـ.مئات منيـ مصدر دخميـ الوحيد الذي كاف يوفر ليـ متطمبا

وكانػػػت السػػػمطات المصػػػرية فجػػػرت ودمػػػرت عػػػددأ كبيػػػرا مػػػف أنفػػػاؽ التيريػػػب، المنتشػػػرة عمػػػى طػػػوؿ الشػػػريط 
 الحدودي الواقع جنوب محافظة رفح، خالؿ األياـ الخمسة الماضية.

 20نحو  ، أفعال عطااهلل ، عفاألناضوؿ ، ووكالةغزةمف ، 29/8/2013، القدس العربي، لندن وأضافت
عف العمؿ، بعد انقطاع المواد الخػاـ الالزمػة لمعمػؿ  واتوّقف، فمسطيني في قطاع البناء واإلنشاءاتألؼ عامؿ 

إف الحممػػػة األمنيػػػة المصػػػرية ’ األناضػػػوؿ’ويقػػػوؿ مػػػالكو أنفػػػاؽ فػػػي أحػػػاديثيـ لػػػػ جػػػراء تعطيػػػؿ عمػػػؿ األنفػػػاؽ.
 ئع إلى القطاع.الجارية تسببت في إسكات صوت العمؿ داخؿ األرض, وتيريب الوقود والسمع والبضا

ونفػػػدت كميػػػات السػػػوالر والبنػػػزيف التػػػي كػػػاف يػػػتـ إدخاليمػػػا عبػػػر األنفػػػاؽ وبشػػػكؿ كامػػػؿ مػػػف محطػػػات الوقػػػود 
ألػػؼ لتػػر  200ألػػؼ لتػػر سػػوالر ونحػػو  400ويحتػػاج القطػػاع يوميػػا إلػػى  وشػػركات البتػػروؿ فػػي قطػػاع غػػزة.

 طف مف الغاز. 250بنزيف، إضافة إلى 
إسػػرائيؿ مسػػؤولية حصػػار القطػػاع الػػذي ’ جمػػاؿ الخضػػري‘اجيػػة الحصػػار ويحّمػػؿ رئػػيس المجنػػة الشػػعبية لمو 

يشػتد يومػا بعػػد يػوـ، مشػػيرًا إلػى أف إغػػالؽ المعػابر والطػػوؽ البحػري والبػػري، وفػرض قػػوائـ الممنوعػات وتقييػػد 
 حركة الصياديف ساىمت في تضييؽ الخناؽ عمى الغزييف.

 
 !"سوء مظيره"الفمسطينية تغرم سائقًا بسبب  الشرطة 42
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فرضػػت الشػػرطة الفمسػػطينية غرامػػة عمػػى سػػائؽ مػػف راـ اهلل )وسػػط الضػػفة الغربيػػة(، : يػػو بػػي أي -سػػطيف فم
 «.مظير حسف»بسبب عدـ ظيوره بػ

المحمي عمى موقعو اإللكتروني إف الشػرطة حػررت قبػؿ يػوميف، مخالفػة بقيمػة « الفجر الجديد»وقاؿ تمفزيوف 
وتػػـ تحريػػر المخالفػػة وفقػػا  «.مظيػػره غيػػر الحسػػف»، بسػػبب دوالر، لسػػائؽ مػػف بمػػدة بيتونيػػا غػػرب راـ اهلل 15

عمػى قائػد الحافمػة وقػاطع التػذاكر » مف قانوف المرور الفمسطيني إذ نػص بنػدىا الثػاني:  297ألحكاـ المادة 
 «.والمراقب الظيور بمظير حسف ونظيؼ أثناء تأديتيـ لعمميـ

 29/8/2013، الحياة، لندن
 

 مساعي السالم بفعل استمرار سياسة االستيطان يحذر من تقويض الثانياهلل  عبد 43
اهلل الثاني والرئيس الفمسطيني محمود عباس في عماف أمس  عبداألردني أجرى الممؾ  :بتراوكالة  -عماف 

األربعاء مباحثات ركزت عمى جيود تحقيؽ السالـ، ال سيما ما يتصؿ بالمفاوضات القائمة بيف الفمسطينييف 
موقؼ األردف الداعـ لكؿ ما مف شأنو تحقيؽ تطمعات  أفإلى حؿ الدولتيف. وأكد  واإلسرائيمييف، استنادا

الشعب الفمسطيني في نيؿ حقوقو المشروعة والمتمثمة في إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى خطوط 
وعاصمتيا القدس الشرقية، استنادا إلى حؿ الدولتيف، الذي يعد مصمحة  2262الرابع مف حزيراف عاـ 

وطنية استراتيجية لألردف، ومبادرة السالـ العربية، التي تعد فرصة تاريخية لموصوؿ إلى السالـ العادؿ 
إلجراءاتيا األحادية في القدس، إضافة إلى استمرار سياسة  "إسرائيؿ"وحذر مف أف مواصمة  والشامؿ.

 االستيطاف، تيدد بتقويض ىذه المساعي.
 19/8/1023، الدستور، عّمان

 
 ألسير الطفل ميدي ينوي اإلضراب عن الطعام لعدم إدراجو في كشف الزياراتوالد ا 44

مفتوح عف الطعاـ  إضرابالطفؿ محمد ميدي سميماف نيتو الدخوؿ في  األردني األسيرأعمف والد  :عماف
اسـ ابنو في كشؼ الزيارات التي ستنظـ  ادارجواالعتصاـ المفتوح أماـ وزارة الخارجية اعتراضا عمى عدـ 

 وسمطات االحتالؿ الصييوني. األردنييف األسرىالمبـر بيف  اإلضراببناء عمى اتفاؽ فؾ  ألسرىل
 19/8/1023، الدستور، عّمان

 
 في لبنانالجمعيات الفمسطينية إنشاءورشة لتسييل  45

الفمسطيني د. خمدوف الشريؼ، ندوة في حضور وزير  -عقد رئيس "لجنة الحوار المبناني  :عالء مرّوة
، أعمف خالليا عف دراسة تحت عنواف "تسييؿ األعماؿ المبنانيةية والبمديات في حكومة تصريؼ الداخم

تسجيؿ الجمعيات الفمسطينية في لبناف لدى السمطات الرسمية: حؽ لمفمسطينييف وواجب تجاه الدولة 
الجتماعية توفير الحقوؽ المدنية وا إلىتيدؼ الدراسة و  المضيفة" تـ نشرىا في كراس صغير وتوزيعيا.

 التوطيف. إلىالجمعيات بما ال يؤدي  إنشاءلممواطنيف في إطار 
 17/8/1023، المفكرة القانونية

 
 من باب "الواجب الديني"تيا العرب والمسممين لزيار ويدعو  يزور القدس أوغموإحسان  46

العاـ  األميف ، أفأشرؼ اليور، غزةنقاًل عف مراسميا في  19/8/1023، القدس العربي، لندننشرت 
وجاب في باحات المسجد  ،مدينة القدس أمس زار لمنظمة التعاوف اإلسالمي أكمؿ الديف إحساف أوغمو
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تذكارية مع وزير األوقاؼ الفمسطيني محمود اليباش، ومفتي القدس محمد  األقصى المبارؾ، والتقط صوراً 
 حسيف، والتقى بفعاليات مف المدينة.
الدعـ الكامؿ لحقوؽ الشعب "القدس إف زيارة فمسطيف والقدس تؤكد عمى وقاؿ أوغمو خالؿ تواجده في مدينة 

. ودعا أوغمو العرب والمسمميف لزيارة القدس مف باب "الفمسطيني، وعمى قدسية المدينة لكؿ المسمميف
كؿ مسمـ مف المميار ونصؼ المميار مسمـ عميو أف "، وقاؿ "الواجب الديني ولمحفاظ عمى ىويتيا اإلسالمية"

نحف نصر عمى زيارة القدس لمتأكيد عمى تعزيز صمود ". وأضاؼ "ر أف جزءا مف ىذه المباني ممؾ لويشع
المقدسييف ليعيشوا آمنيف بديارىـ، خاصة في ظؿ الظروؼ الواقعة عمييـ بفعؿ ممارسات االحتالؿ 

الحرص عمى . وشدد عمى التعاوف والدعـ لفمسطيف في قطاعات الصحة واإلسكاف والتعميـ، و "اإلسرائيمي
 تمويؿ مشاريع تنموية والسعي لجمب تمويؿ مف مؤسسات لضماف استمرارية ىذه المشاريع ونجاحيا.

، الفتا إلى أنيا تتويج لدعوات القيادة المستمرة "الحدث الياـ"ووصؼ الوزير اليباش زيارة أوغمو لفمسطيف بػ
ة اإلسالمية والمسيحية لزيارة فمسطيف في كؿ المناسبات والمحافؿ الموجية لمجيات الرسمية وغير الرسمي
 ودعـ صمود شعبيا، لمحفاظ عمى ىويتيا العربية وحضارتيا التاريخية.

وزير اليباش أكد أف األميف العاـ لمنظمة أف الراـ اهلل، ، مف 18/8/1023قدس برس، وأضافت وكالة 
فيذ الخطط االستراتيجية لدعـ أوغمو سيبحث مع الدوؿ اإلسالمية تن التعاوف اإلسالمي أكمؿ الديف إحساف

القدس والمتمثمة في ثالثة قضايا وىي: اإلسكاف والصحة والتعميـ. وأكد اليباش في تصريحات إلذاعة 
/موطني/ الفمسطينية المحمية، أف أوغمو وعد بتقديـ الدعـ السياسي واالقتصادي والديني لمقدس والعمؿ عمى 

 مية السابقة.تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو في القمـ اإلسال
 إحساف أوغمو مدينة الخميؿ ضمف جولة لو بالضفة الغربية.كما 
 

 قريباً  "إسرائيل"لمحرب في المنطقة سيؤدي إلى زوال  الواليات المتحدةإشعال : إيران 47
حذر رئيس ىيئة األركاف العامة لمقوات المسمحة اإليرانية المواء حسف فيروزآبادي مف أف أي اعتداء عسكري 

في بياف لو تعميقًا عمى التيديدات األمريكية  ،. وحذر فيروزآبادي"إسرائيؿ"ية سوؼ تطاؿ نيرانو عمى سور 
الدولية لألنباء  "تسنيـ"مف مغبة شف عدواف عسكري عمى سورية، مؤكدًا في تصريح لوكالة  لسورية، والغربية

إلى زواؿ إسرائيؿ قريبًا. سورية عمى الصياينة أف يعمموا بأف إشعاؿ أمريكا لمحرب في المنطقة، سيؤدي "أف 
 ."ستكوف فيتناـ أخرى لألمريكييف

رئيس مجمس الشورى اإلسالمي )البرلماف( في إيراف عمي الريجاني، الغرب وأمريكا وبعض  حذربدوره، 
قد تصؿ كؿ دولة منكـ إلى ىدؼ محدود في " قائاًل: دوؿ المنطقة التي ستساعد في الحرب عمى سورية،

كنتـ مف سيبدأ الحرب، فمف المسمـ أف قرار إيقافيا لف يكوف بيدكـ، أضؼ إلى ذلؾ أنو  سورية، ولكف إف
 . "عميكـ أف تقمقوا عمى مستقبؿ ربيبتكـ إسرائيؿ في المنطقة

 19/8/1023، السفير، بيروت
 

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تدين استخدام السمطة الفمسطينية الرصاص الحي ضد المواطنين 48
دانت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا استخداـ قوة مف جياز األمف الوقائي التابعة أ :لندف

لمسمطة الفمسطينية الرصاص الحي في مواجية مواطنيف عّزؿ، األمر الذي أسفر عف قتؿ مواطف فمسطيني 
وقائي اعتقاؿ أحد في مخيـ عسكر أثناء مشاركتو مع عدد مف أبناء المخيـ في التصدي لمحاولة عناصر ال
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"استعماؿ الرصاص الحي مف  98/8 األربعاءواستنكرت المنظمة في بياف ليا يوـ  المواطنيف الفمسطينييف.
حتجاجات السممية قبؿ أجيزة أمف السمطة في مواجية المواطنيف العزؿ أو في فض أي نوع مف أنواع اال

 وفي أماكف مكتظة بالسكاف".
 18/8/1023قدس برس، 

 
 المستيدفةزود الواليات المتحدة بالئحة األىداف ت "إسرائيل"يؤكد أن مسؤول روسي  :"السفير" 49

األمريكييف ال يعمموف إنيـ سيواجيوف "قاؿ مسؤوؿ روسي يشرؼ عمى الممؼ السوري إف : محمد بموط
بحسب  ،"إسرائيؿ". وتقوـ "مشاكؿ كبيرة في المنطقة، تكبر وتتسع باتساع الضربة التي قد يوجيونيا ومدتيا

العربي، بالئحة األىداؼ، والمواقع التي  -المسؤوؿ الروسي، بتزويد الواليات المتحدة والتحالؼ الغربي 
ينبغي عمييـ تدميرىا، إلرباؾ النظاـ السوري وتدمير البنى العسكرية األساسية السورية. ويقوؿ المسؤوؿ 

لؼ بكؿ ما تممكو مف معطيات التنصت عمى الروسي إف االستخبارات اإلسرائيمية، تقوـ أيضًا بتزويد التحا
 اتصاالت المسؤوليف السورييف مف عسكرييف وسياسييف.

 19/8/1023، السفير، بيروت
 

 مستخدميو لمحصول عمى معمومات عنعن طمبات الحكومات "فايسبوك"تقرير لر 50
األشير ألؼ شخص خالؿ  38طمبت حكومات في مناطؽ مختمفة مف العالـ معمومات عف  .(:سي.بي.بي)

تقرير "تحت عنواف  "فايسبوؾ". وأوضح تقرير لموقع التواصؿ االجتماعي 9023الستة الماضية مف العاـ 
دولة، حيث تقدمت الواليات المتحدة بأكبر  27تفاصيؿ عف الطمبات الرسمية مف  "طمبات الحكومات الشامؿ
 ألؼ شخص. 92و ألفا 90ف ألفًا( لمحصوؿ عمى معمومات عف بي 92و ألفا 22عدد مف الطمبات )بيف 

 شخصًا. 9332كذلؾ، طمبت بريطانيا تسميـ بيانات لػ
 ./ يونيوحزيراف 30حتى  9023ويغطي التقرير األشير الستة األولى مف العاـ 

 9068شخصًا، وألمانيا  7277وباإلضافة إلى الواليات المتحدة وبريطانيا، فقد طمبت اليند معمومات 
يطاليا   ص.أشخا 9306شخصًا، واو

 %20لمواليات المتحدة، و %22عف نسب الطمبات التي تمت الموافقة عمييا، وىي « فايسبوؾ»وكشؼ 
 223طمبًا تشمؿ  26 أما في تركيا تـ التقدـ بػ إليطاليا.% 23أللمانيا، و %32لبريطانيا، و %68لميند، و

قرير، فإنو لـ يتـ الموافقة مستخدمًا. وبحسب الت 72تمت الموافقة عمى الطمبات المقدمة بحؽ و مستخدمًا، 
 عمى أي مف طمبات الحكومة المصرية.

 19/8/1023، السفير، بيروت
 

 أسباب التدخل في سوريا وأىدافو حول 52
 ياسر الزعاترة
مف المؤكد أف استخداـ الرئيس السوري بشار األسػد لمسػالح الكيميػاوي لػـ يكػف غيػر ذريعػة لمتػدخؿ العسػكري 

لػو كانػت القضػية األخالقيػة ىػي التػي تحػرؾ الغػرب لكػاف قتػؿ أكثػر مػف مائػة األميركػي الغربػي فػي سػوريا، و 
ألؼ سوري كافيا ليتحرؾ ضد النظػاـ، فضػال عػف أف يشػمؿ ذلػؾ عػددا كبيػرا مػف المػذابح التػي تشػيب ليوليػا 

 الولداف.
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يتعمػؽ  والالفت ىنا أف الغرب لـ يكف يكتفي بعدـ التدخؿ في سوريا، بػؿ يضػيؼ إلػى ذلػؾ بعػدا بػالغ األىميػة
بالضغط المستمر لمنع حصػوؿ الثػوار عمػى السػالح النػوعي، وىػو سػالح لػو حصػموا عميػو لكػاف بوسػعيـ أف 

 يحسموا المعركة قبؿ أكثر مف عاـ.
ونكػػرر أننػػا نتحػػدث عػػف الضػػغط عمػػى األخػػريف لمنػػع السػػالح النػػوعي، ولػػيس تزويػػد الثػػوار بػػو مباشػػرة، كمػػا 

 يمكف أف يتبادر إلى ذىف البعض.
فػػي السػػبب الكػػامف خمػػؼ ىػػذا الموقػػؼ الغربػػي، فمػػيس ىنػػاؾ سػػوى الموقػػؼ اإلسػػرائيمي الػػذي يحػػرؾ ولمبحػػث 

 الموقؼ األميركي، وتبعا لو أكثر المواقؼ الغربية، بؿ يؤثر عمى الموقؼ الروسي أيضا.
 حيف طمب منو نتنياىو ذلؾ  300ألـ تَر كيؼ امتنع بوتيف عف تزويد النظاـ السوري بمنظومة صواريس أس

ـ، كػػاف التحػػرؾ الجديػػد نتػػاج طمػػب إسػػرائيمي كمػػا تقػػوؿ أكثػػر الوقػػائع، ومػػا كػػاف ألوبامػػا أف يتخػػذ القػػرار لػػو نعػػ
كاف الصياينة في الواليات المتحدة يريدوف غير ذلؾ، ونعمـ أف أوباما لـ يكف أبدا متحمسا لمضربة، وال ألي 

لػػو القػػـو فػي الػػداخؿ األميركػػي ىػػي  تػدخؿ عسػػكري جديػػد فػي المنطقػػة، لكػػف األجػواء اإلعالميػػة التػػي صػنعيا
 التي اضطرتو إلى ذلؾ.

كاف واضحا أف االستنزاؼ الطويؿ ىو الذي يشػكؿ مصػمحة إسػرائيمية، وىػو كػاف كػذلؾ بالفعػؿ، إذ دمَّػر البمػد 
واستنزؼ إيراف وحزب اهلل وتركيا وربيع العرب، وخمػؽ فتنػة سػنية شػيعية كمػا نػردد دائمػا، لكػف تطػور الوضػع 

 الؿ األسابيع األخيرة لـ يكف مريحا بالنسبة لتؿ أبيب.عمى األرض خ
ورغػػـ أف المعركػػة لػػـ تكػػف فػػي وارد الحسػػـ القريػػب، إال أف الثػػوار بػػدؤوا يتقػػدموف مػػف جديػػد، ولػػو عمػػى نحػػو 
بطيء، فيما تتصاعد قوة الجماعات الجيادية، وىذا ىو البعد األىـ، ما ينذر بمخاطر كبيػرة فػي حػاؿ سػقوط 

فوضى، أو حتى سيطرة تمػؾ الجماعػات عمػى مواقػع أكبػر، وىػي التػي تسػيطر وبعػض القػوى النظاـ وشيوع ال
 % مف التراب السوري.60الثورية عمى حوالي 

ىنػػاؾ بػػالطبع حاجػػة اإلسػػرائيمييف إلػػى تػػدمير بعػػض مخزونػػات األسػػمحة الكيمياويػػة خشػػية وقوعيػػا الحقػػا بيػػد 
ىو ما تعجز تؿ أبيب عف القياـ بو منفردة، ليس فقط جماعات ال يمكف السيطرة عمييا، كما يرددوف دائما، و 

 بسبب التداعيات البيئية المحتممة لذلؾ، بؿ ربما خشية ردة فعؿ مف قبؿ النظاـ، وردود الفعؿ الدولية.
لػػػى جانػػػب األسػػػمحة الكيمياويػػػة، ىنػػػاؾ مخػػػزوف الصػػػواريس بعيػػػدة المػػػدى ومنصػػػات إطالقيػػػا، فضػػػال عػػػف  واو

 الصواريس المضادة لمطيراف.
ف ىنػػا تبػػدو الضػػربة شػػكال مػػف أشػػكاؿ الخدمػػة لمصػػياينة فػػي االتجػػاىيف )النظػػاـ والجماعػػات الجياديػػة(، إذ مػ

سيحدد اإلسرائيميوف كما بدا واضحا "بنؾ األىداؼ" الذي يريدوف التخمص منو، وبالطبع ألنيػـ المصػدر شػبو 
 الكامؿ لممعمومات االستخبارية بالنسبة لمطرؼ األميركي والغربي.

ذي ال يقؿ أىمية، فيتمثؿ في استيداؼ بعض مواقع القوى الجيادية بيدؼ إضعافيا، السيما إذا شممت أما ال
العمميػػة تقػػدما لػػبعض القػػوى األخػػرى مػػف جيػػة الشػػماؿ والجنػػوب، بحيػػث تسػػيطر عمػػى معظػػـ المواقػػع التابعػػة 

 لمثوار، أو التي تخضع عمميا لسيطرتيـ، أو سيسيطروف عمييا بعد ذلؾ.
سػؤاؿ المتعمػؽ بإسػقاط النظػاـ، أو بحػػدود الضػربة إذا شػئنا الدقػة، وىنػا نقػوؿ إف متابعػة الصػػحافة ىنػا يػأتي ال

اإلسػرائيمية، وبعػػض ردود الفعػػؿ واإلشػػارات الرسػػمية، ال زالػػت تؤكػػد وجػػود إجمػػاع عمػػى أف الضػػربة العسػػكرية 
بػة" و"ردع" كمػا ذىػب لف تقترب مف حدود إسقاط النظاـ في دمشؽ، واألىـ مف ذلؾ أنيػا سػتكوف مجػرد "عقو 

أحد المحمميف اإلسػرائيمييف، وىمػا نفػس المصػطمحيف المػذيف نقمتيمػا واشػنطف بوسػت عػف مسػؤوليف أميػركييف، 
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لكػػػأنيـ يقػػػرؤوف مػػػف كتػػػاب واحػػػدم بػػػؿ إف بعػػػض المصػػػادر اإلسػػػرائيمية لػػػـ تتػػػردد فػػػي وصػػػؼ الضػػػربة بأنيػػػا 
 "رمزية".

تفػػي اإلسػػرائيميوف بػػالجزء الػػذي ذكرنػػا، ويػػدعموا بعػػد ذلػػؾ ىنػػا تػػأتي المرحمػػة التاليػػة مػػف العمميػػة، فإمػػا أف يك
 استمرار لعبة االستنزاؼ التي كانوا مرتاحيف ليا.

أما الخيار الثاني، فيو أف يميؿ اإلسرائيميوف وتبعا ليـ األميركاف إلى مجاممػة القػوى األخػرى المؤيػدة لمعمميػة 
يػزاف القػوى شػيئا مػا بحيػث يػدفعوف نحػو مفاوضػات والممولة ليا، أعني الػدوؿ العربيػة، ويػذىبوا نحػو تغييػر م

مع الروس يتوصموف مف خالليػا إلػى حػؿ سياسػي يضػع البمػد فػي ظػؿ حكومػة جديػدة خاضػعة لمسػيطرة ولػف 
تشكؿ إزعاجا، ال لممموليف والداعميف العرب )عرب االعتداؿ المناىضيف لمثػورات وربيػع العػرب تحديػدا(، وال 

كيػػػػذه سػػػػتكوف ذات فائػػػػدة كبيػػػػرة لمكيػػػػاف الصػػػػييوني، إذ سػػػػتدعـ مسػػػػار لمكيػػػػاف الصػػػػييوني، بػػػػؿ إف حكومػػػػة 
 المفاوضات الجارية حاليا، والتي يمكف أف تفضي إلى تسوية مرحمية أو نيائية تريحو إلى حد كبير.

ىػذه ىػػي السػػيناريوىات األكثػػر ترجيحػا، ويبقػػى أف أحػػدا ال يمكنػػو الػػتكيف بمػا يمكػػف أف يحػػدث مػػف مفاجػػآت، 
يػػراف ومعيػػـ النظػػاـ بحػػدود العمميػػة، وىػػو مػػا سػػيفعمو وىػػي مفاجػػآت قػػد ت تراجػػع احتماالتيػػا إذا أحػػيط الػػروس واو

 األميركاف عمى األرجح، وكذا اإلسرائيميوف الذيف يتمتعوف بعالقة ممتازة مع موسكو.
يركػاف وال قيمة ىنا لكؿ التيديدات التي يطمقيا اإليرانيػوف وحمفػاؤىـ، السػيما أنيػـ يطمقونيػا لكػي ال يفكػر األم

 في تطوير العممية نحو إسقاط النظاـ.
أمػػا تيديػػدات النظػػاـ فػػال تبػػدو مثيػػرة بالنسػػبة لمػػبعض، وقػػد نقمػػت القنػػاة العاشػػرة فػػي التمفزيػػوف اإلسػػرائيمي عػػف 
خبراء عسكرييف قوليـ إف النظاـ السوري بعد عاميف مف الحرب قد استُنزؼ ولف يتمكف مف فعػؿ الكثيػر كػرد 

 عمى اليجمات.
مف يحدد بدايػة المعركػة قػد ال يحػدد نيايتيػا ونتائجيػا بالضػرورة، إذ يمكػف لمفاجػآت معينػة أف تغيػر عمى أف 

المسػػار، السػػيما إذا رد النظػػاـ أو بعػػض حمفائػػو عمػػى نحػػو يسػػتفز الطػػرؼ الصػػييوني، أو دخمػػت عمػػى الخػػط 
 مفاجآت أخرى في حاؿ جرى استيداؼ الجماعات الجيادية.

ممية ال يمكػف أف نؤيػدىا، لػيس بسػبب موقفنػا المبػدئي الػرافض لمتػدخؿ الػدولي، خالصة القوؿ ىي أننا إزاء ع
بػػؿ ألنيػػا عمميػػة سػػببيا الصػػياينة، وىػػـ أنفسػػيـ مػػف خططػػوا ليػػا، وحػػددوا بنػػؾ األىػػداؼ وقػػدموا المعمومػػات 
االسػػػتخبارية، وىػػػي ال تمػػػت بصػػػمة إلػػػى مصػػػمحة الشػػػعب السػػػوري، لكننػػػا فػػػي المقابػػػؿ ال نممػػػؾ إال أف نػػػتفيـ 

 يب السورييف بيا تحت وطأة القتؿ اليومي والمذابح.ترح
ويبقى أف الشعب السوري وقواه الثورية ليسوا في وارد االستسالـ ميما طالت الحرب وكثرت التضحيات، وما 

 يخطط لو األخروف لف يكوف قدرا بالضرورة، فممشعب إرادتو الحرة أيضا.
 18/8/1023، الجزيرة نت، الدوحة
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 سييؿ كيواف
ألؼ قتيؿ وعشرات آالؼ الجرحى والمشوىيف ومالييف الالجئيف ودمار مدف وقػرى ومػذابح ال  290أكثر مف 

حصر ليا، وتحويؿ آالؼ المدارس إلى ثكنات عسػكرية، لػـ ُتحػراؾ الواليػات المتحػدة وال أوروبػا وال مػا يسػمى 
السػػػوري والضػػػغط عميػػػو إلرغامػػػو عمػػػى الجمػػػوس حػػػوؿ طاولػػػة العػػػالـ الحػػػر لمقيػػػاـ بعمػػػؿ جػػػّدي ضػػػد النظػػػاـ 

المفاوضات مع المعارضة السورية لمتوصؿ إلى تسوية وحقف دماء ىذا الشعب، فالحرب األىمية سارت عمػى 
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يػراف  أفضؿ وجو ممكف مف وجية نظػرىـ، لدرجػة أنػو ال تضػاىييا فػي جماليػا وروعتيػا سػوى حػرب العػراؽ واو
ف ىػػذه الحػػرب األىميػػة مفصػػمة تفصػػيال دقيقًػػا حسػػب طمػػب إسػػرائيؿ وأمريكػػا التػػي اسػػتمرت بضػػع سػػنوات، وكػػأ

الرسػػمية، فػػالقوات السػػورية تتآكػػؿ وتنيػػؾ دوف جيػػد يػػذكر مػػف قبػػؿ إسػػرائيؿ، والشػػعب تقطػػع أوصػػالو دوف أف 
يحظى بحريتو، والمعارضة والنظاـ ال يستطيعاف الحسـ، وىذا ويا لمسعادة يعني أف أمد ىذه الحػرب سػيطوؿ 

وأكثػػر، ومػػا كػػاف يسػػمى الجبيػػة الشػػرقية ضػػد إسػػرائيؿ فػػي يػػـو مػػف األيػػاـ صػػار اسػػمو الكارثػػة الشػػرقية، أكثػػر 
وىػػذا يػػأتي بعػػد ىػػدوء وانضػػباط وتػػربص بالعػػدو اسػػتمر أربعػػيف عاًمػػا، ولكػػف األىػػـ مػػف منػػابع الػػنفط ومنػػاجـ 

وتجزئػة المجػّزء، ومواصػمة  الذىب والغاز ىي منابع الحقد الطائفي والمذىبي التي تفّجرت، والتي تعني تقسيـ
تقيقر األمة وتشرذميا، حتػى تكػاد كػؿ حػارة ترفػع رايػة مختمفػة، وبالتػالي مواصػمة السػيطرة عمػى مقػدراتيا مػف 
خػػالؿ أنظمػػة الحػػالؿ وطاعػػة أولػػي األمػػر، ومواصػػمة إسػػرائيؿ تيويػػد مػػا تبقػػى مػػف فمسػػطيف بػػدوف رادع، بػػؿ 

بحجة ضػعؼ األمػة الػذي ال يتػرؾ خيػاًرا سػوى التنسػيؽ األمنػي ومنح قيادة راـ اهلل غطاء لمزيد مف التنازالت 
 وقبوؿ مكرمات دعاة أرض إسرائيؿ الكاممةم 

لقػػػد نجػػػح النظػػػاـ بممارسػػػاتو الوحشػػػية بحػػػرؼ بعػػػض قػػػوى المعارضػػػة عػػػف مسػػػار الثػػػورة التػػػي بػػػدأت مطالبػػػة 
مػدىا،حتى باتػت تػداعياتيا بالحرية، وتحويميا إلى حرب مذىبية طائفية قذرة، تزداد قذارة وفظاعة كممػا طػاؿ أ

 تيدد دوؿ الجوار كميا باستثناء اسرائيؿم
لقد حاوؿ النظاـ أف يجعػؿ مػف الثػورة السػورية مجموعػة مػف التكفيػرييف، حػّوؿ بدعايتػو أجمػؿ شػعوب األرض 
إلػػى أنػػاس متعطشػػيف لمػػدماء، يػػذبحوف النػػاس وحتػػى األطفػػاؿ وىػػـ يػػرددوف صػػيحات اهلل اكبػػر، وكانػػت رسػػالة 

عالـ بأنو وميما كاف فاسػًدا ودكتاتوريػا، وميمػا كانػت جرائمػة بشػعة، فيػي مبػررة ألنيػا ضػد تكفيػرييف النظاـ لم
 وأكمة كبود وقموب البشر.

ىكذا تحوؿ مطمب الحرية المشروع إلى كابوس، حتى أف كثيريف مف العػرب بػاتوا عمػى قناعػة بػأف العػرب ال 
أكػؿ لحػػـ وكبػػود وقمػػوب البشػػر حتػػى دوف ممػػح أو يسػتحقوف سػػوى حكػػـ البسػػطار العسػػكري، وأننػػا متوحشػػوف ن

 شواء.
منذ بداية الثورة المضادة لمربيع العربي كّرست آلة اإلعالـ الرسمية العربية وأشّدىا السورية كؿ جيودىا لدمغ 
المعارضة بأنيا تكفيرية، في تونس ومصر وليبيا واليمف والبحريف وسوريا وحيث حدث أي تحػرؾ سػاووا بػيف 

القػػومي والالمنتمػػي والميبرالػػي وحتػػى الممحػػد بػػالتكفيري، كػػي يظيػػر النظػػاـ أمػػاـ الغػػرب بأنػػو أكثػػر اإلشػػتراكي و 
تحضًرا وتنويًرا، فيو يحارب األصولييف التكفيرييف الذيف ال يعرفوف أصوؿ المعب، وقد تصؿ نيرانيـ الجاىمػة 

لػى منػابع الديمقراطيػة فػي إسػرائيؿ، وكانػت أ مريكػا تيػز برأسػيا مػف بعيػد وتقػوؿ في يوـ ما إلى منابع الػنفط واو
 )ماشي الحاؿ(، النظاـ يقتؿ التكفيرييف والتكفيروف ينيكوف النظاـ وكالىما في النار. 

ما حدث في األسبوع األخير كَسر قاعدة )ماشػي الحػاؿ( المتفػؽ عمييػا، سػواء كػاف النظػاـ ىػو الػذي اسػتخدـ 
وعمػػى أبنائيػػا ورجاليػػا الغػػازات،أو قتمػػتيـ وقامػػت الغػػازات ضػػد المعارضػػة أـ أف المعارضػػة ألقػػت عمػػى نفسػػيا 

 ’مفبركاتيا’بحقنيـ بالمواد السامة كي تديف النظاـ متفوقة بيذا عمى الجزيرة بػ
فما حدث ىو مؤشر بػأف السػالح الفتػاؾ خػرج عػف السػيطرة والرقابػة، وضػاع المتفػؽ عميػو والعنػواف المسػؤوؿ 

ي الميػػداف بػػدوف عمػػـ سػػيادتو أو أف سػػيادتو يعمػػـ ولكػػف الػػذي يمكػػف محاسػػبتو، سػػواء قػػرر اسػػتعمالو ضػػابط فػػ
 الخطأ كاف في كمية وحجـ الوجبة. 
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كيػػؼ يعقػػؿ وأيػػف المنطػػؽ بػػأف يمقػػي ’األسػػد الػػذي مػػا زاؿ مستأسػػًدا حتػػى كتابػػة ىػػذه السػػطور تسػػاءؿ مسػػتنكرا
ؿ كميا معقولة ، فالبراميؿ والصورايس والراجمات والطيراف ومائة وعشروف ألؼ قتي’جيش الكيماوي عمى شعبو

 )ماشي الحاؿ( أما الغازات فال منطؽ ليا ألف الغاز قد يحممو اليواء إلى جية بمد المحبوب. 
اسػتخداـ الكيمػػاوي كػاف خطػػأ فاحًشػػا تجػاوز المتفػػؽ عميػػو ضػمًنا،فيو إشػػارة بالنسػػبة إلسػرائيؿ وأمريكػػا والغػػرب 

روؼ بأنػو حكػر عمػى إسػرائيؿ، ألنيػا دولػة بأف النظاـ قادر ومستعد الستعمالو بشكؿ واسع، وىػذا المجػاؿ معػ
فيػذا أخطػر بػؿ ’ التكفيرييف‘ديمقراطية ومسؤولة، أما يكوف بأيد غير ديمقراطية أصال وربما يصؿ إلى أيدي 

 األخطر.
ليذا يجب تأديب النظاـ عمى فشمو في الحفاظ عمى )المتفؽ عميو(، وىي فرصة لصفعو كي يعػود الػى رشػده 

ميدية التي تضمف طوؿ أمػد الحػرب، وتعمػؽ الكراىيػة الطائفيػة، كػذلؾ لمػنح المعارضػة التدميري بالوسائؿ التق
فياميا بأف أمريكا قد تكوف مقصرة بحّقيا ولكنيا ال )تصفطيا( لمكيماوي.  حّبة ُسكر، واو

أمريكػػا لػػف تشػػف حرًبػػا شػػاممة عمػػى النظػػاـ، فيػػي ال تريػػد حشػػره إلػػى حتفػػو األخيػػر كػػي ال تتسػػع الػػدائرة لتشػػمؿ 
سرائيؿ وربما إيراف، ستكتفي بتكسػير أنيػاب األسػد وفػرؾ أذنػو لتضػعفو وبػنفس الوقػت لتقػدـ جػائزة حزب  اهلل واو

ترضية لممعارضة وتعويضيا عف الغدر بيا وتركيا وحيدة مكشوفة لطيراف النظػاـ وبراميمػو ووليػد المعمػـ، أمػا 
 يعني أنو قرر اإلسراع بنيايتو.  رد األسد عمى إسرائيؿ فيو لف يكوف سوى الخيار ما بعد األخير، والذي

الضربة األمريكية باتػت حتميػة فالكيمػاوي غيػر متفػؽ عميػو ،إنػو ييػدد إسػرائيؿ مػف ناحيػة، ومػف ناحيػة أخػرى 
ييدد دور أمريكا كشرطي لمعالـ، فالقتؿ والجرائـ ليا أصوؿ،ما جرى مف قتػؿ حتػى األف كػاف ممكػف التعػايش 

 فال. …معو وتبريره، أما الكيماوي 
ف كػػػانوا قػػػد حػػػاولوا الكػػػذب واتيػػػاـ ا لموقػػػؼ الروسػػػي يعكػػػس قناعػػػة روسػػػية بػػػأف النظػػػاـ اسػػػتعمؿ الكيمػػػاوي، واو

المعارضة عمى طريقة النظاـ، إال أف إعالنيـ بأنيـ غير مستعديف لحرب مع أحد مف تحت راس أسػد مػثال، 
لػػػروس غيػػػر وقػػػرارىـ بسػػػحب قطػػػع بحريػػػة مػػػف طرطػػػوس فػػػي حػػػاؿ بػػػدء الضػػػربات، كػػػؿ ىػػػذا يشػػػير الػػػى أف ا

مسػػتعديف لتيديػػد مصػػالحيـ وأمػػنيـ لحسػػاب حميػػؼ بػػات منيًكػػا يتصػػرؼ بجنػػوف، ويبػػدو أنيػػـ تعبػػوا مػػف حقػػف 
 الفيتامينات والدماء لنظاـ كاف في حالة حرجة، وباستخدامو الكيماوي بات في حالة ميؤوس منيا.

 19/8/1023، القدس العربي، لندن
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 رؤوبيف باركود. 
 " إف استعداد القوى الكبرى وعدد مف الػدوؿ العربيػة واالسػالمية لػرد عسػكري ممكػف عمػى نظػاـ االسػد "المجػـر
يأتي في نفس الوقت مع التحوالت في مصر. وبدأ في الخمفية في األونة االخيرة تفاوض سياسي بيف ممثمي 

 ظمة حماس في غزة.السمطة الفمسطينية واسرائيؿ. ويبرز في ىذا الوضع حرج من
إف تحميػػؿ وضػػع حمػػاس يشػػير الػػى أف سمسػػمة الضػػربات التػػي أصػػابت المنظمػػة نتػػاج األحػػداث فػػي المنطقػػة 
تعرض لمخطر مكانتيا في غزة وفي الساحة الفمسطينية. وىناؾ مف يشيروف الى ساعة كارثة لحماس وىناؾ 

 وليا.مف يحمموف الظروؼ التي نشأت بأنيا وقت ارادة لممنظمة والجيات ح
إف نظػػرة سػػريعة فػػي المحػػيط الجغرافػػي االسػػتراتيجي الػػذي أحػػاط بحمػػاس فػػي غػػزة قبػػؿ األحػػداث فػػي سػػوريا 
ولبنػػاف ومصػػر تظيػػر جنػػة عػػدف كانػػت المنظمػػة فييػػا لػػـ يحمػػـ بيػػا حتػػى أحمػػد ياسػػيف. وكانػػت سػػوريا "قيػػادة 
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انت القيادة الداخميػة حكومػة خارجية" وقدمت دعما ماليا واعالميا وسالحا لقادة حماس في العالـ، في حيف ك
 تنفيذية تحدت شرعية السمطة الفمسطينية ورفضت مصالحتيا بقوة.

أطمقت حماس صواريس عمى اسرائيؿ وأعمنت قيادتيا عف نيتيا القضاء عمييا، بؿ حظيت بشعبية طاغية في 
مع غزة، بؿ إف اردوغاف  دوؿ مختمفة في العالـ ال سيما تركيا التي أرسمت القافمة البحرية "مرمرة" المتضامنة

وىو مف االخواف المسمميف كاف ينوي زيارة غزة، وكانت حكومة حماس نموذجا لثورات االخواف المسمميف في 
العػػػالـ وحصػػػمت عمػػػى تبرعػػػات بمغػػػت ماليػػػيف الػػػدوالرات فػػػي حقائػػػب انتقمػػػت مباشػػػرة فػػػي أنفػػػاؽ رفػػػح، وأدارت 

عػػف طريػػؽ األنفػػاؽ. ومكػػف ذلػػؾ المنظمػػة مػػف أف اقتصػػاد اسػػتيراد وفػػرض ضػػرائب بصػػورة احتكاريػػة وربحيػػة 
تػػدخؿ الػػى غػػزة سػػيارات ووسػػائؿ قتاليػػة ومػػف أف تجػػازي المقػػربيف بالػػدفع وبالوظػػائؼ. ونجحػػت ىػػذه الطريقػػة 

 وأحدثت حماس عمى عمد أحداثا موجية عمى اسرائيؿ لمنع نقؿ السمع عف طريقيا.
أرسػػمت مػػاال وسػػالحا الػػى غػػزة وسػػاعد حػػزب اهلل ودربػػت ايػػراف الشػػيعية صػػادرة عػػف رؤيػػا "ارىػػابيي" المنظمػػة و 

الذي أصبح وكيال لمقطاع حمػاس بالتػدريب والسػالح بايحػاء مػف ايػراف. وأصػبحت دوؿ الخمػيج وفػي مقػدمتيا 
قطر الى جانب شبكة "الجزيرة" تتحدث عف المنظمة وتسعى الػى لقػاء اسػماعيؿ ىنيػة ومحمػود الزىػار وخالػد 

خػػواف" الصػػاعدة فػػي الربيػػع العربػػي ودفعػػت مػػاال كثيػػرا الػػى قػػادة غػػزة مشػػعؿ. فقػػد خشػػي بعضػػيا مػػف قػػوة "اال
 "المحاصرة والمناضمة".

واستمرت جنػة عػدف حمػاس فػي فتػرة حكػـ مبػارؾ الػذي أغمػض عينػو عػف صػناعة األنفػاؽ ومسػارات تيريػب 
ب "ارىابي" السالح الذي تدفؽ مف افريقيا وايراف ولبناف وعف طريؽ سيناء ايضا. وتحوؿ شبو الجزيرة الى جي

مداد لحماس مف االرض المصرية.  لمقاعدة والجياد العالمي والى قاعدة خروج واو
وحاولت حكومة مرسي التي حظيت بدعـ حماس حتى حينما عزلت، أف تظيػر لمغػرب بمظيػر العاممػة عمػى 

ينيػا مواجية "االرىاب" االسالمي، وعممت في سيناء في تكاسؿ وأغمقت عددا مف األنفاؽ، لكنيا أغمضػت ع
وشاركت في تمثيمية "االخواف" مف غزة. وتمبػدت سػماء حمػاس بػالغيـو بسػبب موجػة عكػرة موجيػة عمييػا مػف 
الجميػػػور المصػػػري بسػػػبب عشػػػرات العمميػػػات فػػػي سػػػيناء التػػػي نسػػػبت إلييػػػا بتعػػػاوف مػػػع متطػػػرفيف اسػػػالمييف 

ضرار بأنابيب الغاز ومحاوالت توريط مصر واسرائ  يؿ في حرب.اشتممت عمى قتؿ جنود مصرييف واو
نسبت معارضػة مرسػي الػى الػرئيس المعػزوؿ التعػاوف مػع حمػاس عمػى مصػالح مصػر، ونيػة نقػؿ سػيناء الػى 
الفمسطينييف وتيريب منتوجات بنية تحتية الى غزة عمى حساب الشعب المصري. وكادت ثػورة السيسػي التػي 

 طريؽ السالح والماؿ. عممت حماس عمى مواجيتيا تقضي تماما عمى صناعة األنفاؽ وأغمقت في وجييا
اضػػطر قػػادة حمػػاس الكبػػار الػػى تػػرؾ سػػوريا بسػػبب المجػػزرة التػػي ينفػػذىا االسػػد. وىػػـ غيػػر مرغػػوب فػػييـ فػػي 
االردف كمػا تعممػوف. وتوقفػت ادارة ايػراف ومنظمػة حػزب اهلل المتػيف تؤيػداف االسػد عمػى "االخػواف" عػف تحويػؿ 

اس التػي يسػوء حاليػا تفقػد الشػرعية فػي غػزة ومػف السالح والماؿ، وابتعدت دوؿ عربيػة اخػرى. وأصػبحت حمػ
 المحتمؿ أف تفقدىا في الضفة ايضا.

وتحتػػاج حمػػاس األف الػػى وسػػاطة فػػتح حتػػى فػػي مصػػر. وىػػي تممػػؾ صػػواريس تسػػتدعي مػػف اسػػرائيؿ الػػدمار 
والمػػوت فقػػط. ىنػػاؾ مػػف يزعمػػوف أف بقػػاء المنظمػػة الضػػعيفة عنوانػػا مسػػؤوال فػػي غػػزة أفضػػؿ السػػرائيؿ. وذلػػؾ 

ر سيخمد االنقساـ في الشعب الفمسطيني ويكوف ذريعة السرائيؿ لمنع تسوية مع الفمسػطينييف. ويتبػيف أف األم
اليزيمػػة التػػػي نشػػأت لػػػف تحػػػث حمػػاس بػػػرغـ الػػػدعـ التركػػي البػػػاقي الػػى األف عمػػػى التوصػػػؿ الػػى تسػػػوية مػػػع 

 تحدث الى عبد اهلل".السمطة الفمسطينية وال الى محادثة اسرائيؿ بيقيف، فالذي "يتحدث الى اهلل ال ي
 اسرائيؿ اليوـ
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 رؤوبيف بدىتسور
إف عػػدـ قػػدرة منظومػػة القبػػة الحديديػػة عمػػى منػػع إصػػابة صػػواريس غػػراد فػػي شػػفي تسػػيوف وغيشػػر ىزيػػؼ فػػي 

صػػيا، ويثيػػر مػػرة اخػػرى عالمػػات سػػؤاؿ عػػف االسػػبوع الماضػػي، يؤكػػد محدوديػػة ىػػذه المنظومػػة الدفاعيػػة ونقائ
 فورا.’ عمود السحاب‘معطيات النجاح المذىمة التي نشرىا جياز األمف بعد عممية 

في المئة مػف القػذائؼ الصػاروخية  20ُنشر بعد العممية أف المنظومة الحديدية نجحت في اعتراض نحو مف 
لمذىمػة ىػذه ببػراىيف، كػأفالـ فيػديو أو بعػرض التي أطمقتيا حماس. ولـ يؤيد جيػاز األمػف معطيػات النجػاح ا

بقايا القذائؼ الصاروخية التي تـ اعتراضيا. وفػي مقابػؿ ذلػؾ فػاف المعطيػات التػي نشػرىا الجػيش االسػرائيمي 
 28عف عدد القذائؼ الصاروخية التي لـ يتـ اعتراضيا ُمختمػؼ فييػا، ففػي حػيف زعػـ الجػيش االسػرائيمي أف 

الحاجز الدفاعي لمقبة الحديدية وأصابت مناطؽ مأىولػة، نشػرت قيػادة المنطقػة  قذيفة صاروخية فقط اخترقت
قػذائؼ صػاروخية وقعػت فػي منػاطؽ مأىولػة )ووقعػت قػذائؼ صػاروخية  202الجنوبية لمشرطة أنيا اعتنت بػػ

اخػػرى فػػي منطقػػة الوسػػط(. وىػػذا ِضػػعؼ العػػدد الػػذي أداه الجػػيش االسػػرائيمي، عمػػى األقػػؿ. إف الجػػواب الػػذي 
 ، يثير ىو ايضا عالمات سؤاؿ. ’االعتراض الناجح‘ه الجيش االسرائيمي عف سؤاؿ كيؼ ُيعّرؼ أعطا

ىػػو اعتػػراض منػػع ضػػرر محتمػػؿ ‘، أجػػاب متحػػدث الجػػيش االسػػرائيمي عػػف سػػؤالي، ’إف االعتػػراض النػػاجح‘
قذيفػة بسبب اصابة قذيفػة صػاروخية. وتوجػد عػدة سػيناريوىات ممكنػة الحػراز ىػذه النتيجػة، تبػدأ مػف حػرؼ ال

، أي أف الجيش يعترؼ ايضا بأف ليست كػؿ القػذائؼ الصػاروخية التػي ’الصاروخية عف مسارىا الى تدميرىا
 عدد منيا عف مسارىا فقط.’ ُحرؼ‘أبمغ أنيا اعُترضت قد ُدمرت، فقد 

والمشػػكمة ىػػي أنػػو ال امكػػاف لػػنعمـ الػػى أيػػف ُتحػػرؼ قذيفػػة صػػاروخية تتجػػو نحػػو بمػػدة. فمػػف الممكػػف مػػثال أف 
 ’.اعتراض ناجح‘قط قذيفة في جفعتايـ بدؿ أف تصيب قمب تؿ ابيب. ويصعب أف ُنعرؼ ىذا بأنو تس

وىػػا ىػػي ذي القبػػة الحديديػػة قػػد فشػػمت فػػي سػػاعة امتحػػاف فػػي حادثػػة فػػي الشػػماؿ، فقػػد ُأطمقػػت اربػػع قػػذائؼ 
ي أحسػف فػي المئػة فػ 92صاروخية عمى اسرائيؿ وتـ اعتػراض واحػدة فقػط. فقػد انخفضػت نسػبة النجػاح الػى 

ف محاولػػة إخفػػاء الفشػػؿ بتقريػػر أولػػي يقػػوؿ إف ثػػالث قػػذائؼ سػػقطت فػػي منػػاطؽ غيػػر مأىولػػة،  الحػػاالت، واو
وبتقرير بعد ذلؾ يقوؿ إف الذي أصاب شفي تسيوف وغيشر ىزيؼ لـ تكف قػذائؼ غػراد، بػؿ شػظايا صػواريس 

 القبة الحديدية، قد فشمت كما كاف متوقعا. 
سػػيأتي بحجػج السػػباب الفشػؿ، مثػؿ موضػػع غيػر صػػالح لمبطاريػة أو خمػػؿ ال شػؾ فػي أف الجػػيش االسػرائيمي 

تقنػػي ومػػا أشػػبو وسػػُيبيف أف األمػػر لػػيس متعمقػػا البتػػة بمنظومػػة االعتػػراض وانيػػا األكثػػر نجاعػػة. وقػػد ُأسػػمعت 
 تفسيرات مشابية ايضا بعد فشؿ محاولة اعتراض القذائؼ الصاروخية التي ُأطمقت عمى ايالت.

ة في مواجية اربع قذائؼ صاروخية )في الحادثة في الجميؿ( أو قذيفة صاروخية واحػدة إف إخفاقات المنظوم
)فػي ايػػالت(، سػػتبيض حينمػػا تضػطر القبػػة الحديديػػة الػػى مواجيػػة رشػقات عشػػرات القػػذائؼ الصػػاروخية. فػػي 

 26، بالضبط حينما ُأطمقت رشػقة شػممت ’عمود السحاب‘ىذه الحاؿ ستكوف عاجزة، كما كانت اثناء عممية 
 قذيفة صاروخية عمى بئر السبع.
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وال يجوز أف ننسى محدودية المدى القصير، إف القبة الحديدية التي نبعت المبػادرة الػى تطويرىػا مػف الحاجػة 
الػػػى حمايػػػة بمػػػدات غػػػالؼ غػػػزة ال يمكػػػف أف تعطػػػي حمايػػػة كيػػػذه، بسػػػبب وقػػػت الطيػػػراف القصػػػير لمقػػػذائؼ 

كػـ عػف  2عمى تحصيف المباني في البمدات التي تبعد حتػى الصاروخية. وىذا ىو السبب في انفاؽ مميارات 
حدود القطاع. ولف ُتمّكف تمؾ المحدودية القبة الحديدية مف اعتراض قذائؼ صاروخية قصيرة المدى سُتطمؽ 

 ’.غالؼ حدود لبناف‘مف لبناف عمى بمدات 
ف نػتفيـ محدوديػة المنظومػة يستحؽ ميندسو رفائيػؿ الػذيف طػوروا القبػة الحديديػة كػؿ ثنػاء حقػا، لكػف ينبغػي أ

الدفاعية التي طوروىػا، ومػف المناسػب جػدا فػي األسػاس أف نحطػـ وىػـ الحػاجز الػدفاعي الرائػع الػذي تمنحنػا 
 إياه.

 98/8/9023ىآرتس 

 19/8/1023، القدس العربي، لندن
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 د. عوديد عيراف
حاسيس سياسية حػادة، كمػا أف دمػاء مئػة الػؼ الرئيس االمريكي باراؾ اوباما ال يريد اف يياجـ سورية. لديو أ

سػوري قتمػػوا حتػى االف لػػـ تجمبػػو الػى اف يػػأمر الجػيش االمريكػػي بالعمػػؿ فػي سػػورية. وضػغط وزيػػر الخارجيػػة 
جوف كيري ىو االخر وشيوخ امريكييف ايضا لـ تزحو عف رأيو. مف سيحظى بالحظوة عمى النجاح في اقناع 

 اوباما ىو بشار االسد. 
يـ االسد الذي نجح فػي البقػاء ثالثػيف شػيرا فػي المواجيػة مػع الثػوار، مػع معظػـ الػدوؿ العربيػة مف الصعب ف

ومع قسـ ميـ مف دوؿ العالـ، يرتكب الخطأ الذي قد يكمفو فقػداف حكمػو، بػؿ ربمػا أكثػر مػف ذلػؾ. لقػد اخطػأ 
ة عمػػى نحػػو سػػميـ. صػػداـ حسػػيف مػػرة واحػػدة أكثػػر ممػػا ينبغػػي حػػيف اجتػػاح الكويػػت، ولػػـ يقػػرأ الخريطػػة الدوليػػ

، وحػػاوؿ تتػػويج ابنػػو 9020مبػػارؾ ارتكػػب خطػػأ واحػػدا اكثػػر ممػػا ينبغػػي حػػيف خنػػؽ المعارضػػة فػػي انتخابػػات 
خمفػػا لػػو. االسػػد فعػػؿ ىػػذا االف حػػيف لػػـ يفيػػـ السػػاحة الدوليػػة. قػػد سػػممت ىػػذه بػػذبح مئػػة الػػؼ سػػوري بوسػػائؿ 

ي. واالسػد، بقػدر مػا يتضػح مػف االدلػة شػخص بسػالح كيميػائ 2200تقميدية، ولكػف ال يمكنيػا أف تسػمـ بقتػؿ 
 ’.متعذر‘الى ’ محتمؿ‘المتراكمة، ارتكب الخطأ الواحد الذي يغير الوضع مف 

ال تزاؿ امريكا تعاني مف صدمة الحروب المضرجة بالدماء، فػي افغانسػتاف والعػراؽ، وحتػى صػدمة فيتنػاـ لػـ 
لعػاـ ويفيػـ اف ربػع المسػتطمعيف فقػط يؤيػدوف ينفػد مفعوليػا. اوبامػا يعػرؼ ىػذا، وىػو يقػرأ اسػتطالعات الػرأي ا
بضػػربة واحػػدة ونعػػود الػػى ‘تنتيػػي ’ خفيفػػة‘عمميػػة عسػػكرية امريكيػػة. وىػػو يعػػرؼ انػػو لػػـ تعػػد ىنػػاؾ حػػروب 

 ’.الديار
يمكػػف الوبامػػا أف يػػأمر بعمميػػة ذات ىػػدؼ واحػػد وواضػػح تػػدمير مخزونػػات السػػالح غيػػر التقميديػػة التػػي لػػدى 

حتػػى فػػي نظػػر الػػدوؿ العربيػػة، واف لػػـ تعػػرب جميعيػػا عػػف موافقػػة عمنيػػة. سػػورية. ىػػذا ىػػدؼ سػػيبدو شػػرعيا 
وبشكؿ مفعـ بالمفارقة لالسد ايضا، اذا فيـ بانػو محكػوـ عميػو اف يتمقػى رد فعػؿ مػا، فػاف ىنػاؾ مصػمحة فػي 
اف يحصػر ىػذا الػرد بيػذا السػالح فقػط، واال يضػػرب الجػيش وقدرتػو العسػكرية االسػاس. وىكػذا يسػتنفد، عمػػى 

فتػػرة طويمػػة، مطمػػب العمػػؿ ضػػد نظػػاـ االسػػد او الفػػرض االكراىػػي لمقيػػود عمػػى قػػدرة جيشػػو المػػوالي لػػو االقػػؿ ل
بالعمؿ ضد المعارضة. كؿ ما عميػو اف يفعمػو، اذا مػا فيػـ بالفعػؿ اف ىػذا ىػو خػط العمػؿ االمريكػي، ىػو اف 

 يأمر جيشو باال يرد. 
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يػدي مػف شػأنيا اف تجػر ردود فعػؿ سػورية كؿ عمميػة عسػكرية تخػرج عػف تػدمير مخزونػات السػالح غيػر التقم
ضد اىداؼ امريكية في مدى السالح الػذي لػدى السػورييف. والتشػويش فػي خػط العمػؿ المػذكور مػف شػأنو أف 

، عنػػدما اطمػػؽ العػػراؽ 2222يجػػر اسػػرائيؿ ايضػػا الػػى المواجيػػة، بسػػبب تفكيػػر غيػػر سػػميـ مثممػػا حصػػؿ فػػي 
ىػػو التخػػوؼ االكبػػر لػػدى اوبامػػا، الػػذي يفيػػـ انػػو ايضػػا صػػواريس سػػكاد نحػػو اسػػرائيؿ. يحتمػػؿ أف يكػػوف ىػػذا 

عممية ال توجد خمفيا نية بحسـ نتيجة الصراع الداخمي في سػورية، مػف شػأنيا أف تتطػور الػى مواجيػة تخػرج 
 عف نطاؽ السيطرة. 

لػػو كػػاف االمػػر بيػػده، لرغػػب اوبامػػا فػػي اف يسػػتخدـ النمػػوذج الػػذي طورتػػو اسػػرائيؿ فػػي عالقاتيػػا مػػع النظػػاـ 
’ خطا احمر‘ردت اسرائيؿ، حسب منشورات أجنبية، كمما اجتازت سورية ’ قواعد المعب‘وري. ففي اطار الس

حتػػػى اف لػػػـ يتحػػػدد ىػػػذا الخػػػط بشػػػكؿ دقيػػػؽ مػػػف قبػػػؿ. واسػػػتوعبت سػػػورية ىػػػذا الػػػرد انطالقػػػا مػػػف الفيػػػـ بػػػاف 
 مصمحتيا العميا تممي عمييا تقميص االضرار. 
ر عمػػػى اسػػػتمرار معالجػػػة البرنػػػامج النػػػووي االيرانػػػي، ولمػػػا كػػػاف فػػػي وضػػػع االمػػػور الحػػػالي توجػػػد بػػػالطبع آثػػػا

بػالخروج ‘االيرانيوف ايضا يفيموف ىػذا فػانيـ سيضػغطوف عمػى سػورية اال تسػمح لمواليػات المتحػدة وشػركائيا 
 مف عممية عسكرية ضيقة، ولروسيا ايضا ال توجد مصمحة لمسماح بانتصار امريكي سيؿ. ’ بثمف زىيد

لسيؿ الدخوؿ الى عممية عسكرية، ولكف مف الصعب جدا التخطيط الدقيؽ النيائيػا، حتػى وكما أسمفنا: مف ا
 معناه اسقاط االسد عف الحكـ في دمشؽ. ’ كبير‘اننا لـ نبحث في نجاح 
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ور؛ والربيع العربي لـ يجمب معػو سػوى المػوت والكثيػر مػف الجرحػى والالجئػيف، ولػـ الشرؽ االوسط يغمي ويف
يػػػتـ اسػػػتبداؿ أي نظػػػاـ بنظػػػاـ أفضػػػؿ منػػػو ولػػػـ نبمػػػغ النيايػػػة الػػػى األف. وبػػػرغـ كػػػؿ ذلػػػؾ ال يجػػػوز أف تتػػػدخؿ 

ي الدولػة الواليات المتحدة أو أية قوة كبيرة اخرى بصورة ماديػة فيمػا يجػري، ال فػي مصػر وال فػي سػوريا وال فػ
التػػي تمييمػػا. ومػػف الميػػـ أف ُنبػػيف أنػػو ينبغػػي التفريػػؽ بػػيف قتػػؿ شػػعب عمػػى أسػػاس عرقػػي أو عنصػػري أو مػػا 
أشبو، وبيف قمع متمرديف أو انتفاضات شعبية السقاط نظاـ. فقتؿ الشػعب يوجػب عمػى العػالـ أف يتػدخؿ فػي 

ف يوجػػد فػػرؽ جػػوىري بػػيف قتػػؿ شػػعب أسػػرع وقػػت ممكػػف لوقػػؼ المذبحػػة ولمتفريػػؽ بػػيف القػػاتميف والمقتػػوليف. لكػػ
 عمى السمطة. –تبدأ بالبنادؽ وتنتيي الى الصواريس  –وقمع انتفاضة متمرديف مسمحيف بترسانة سالح 

بػػػرغـ الفػػػرؽ الجػػػوىري الكبيػػػر بػػػيف الػػػدولتيف فػػػاف األحػػػداث فػػػي مصػػػر وسػػػوريا ىػػػي الشػػػأف الػػػداخمي الػػػوطني 
ف تدخال ماديا مف قوة مف القوى العظمى ميما  لمواطني مصر وسوريا. وليس الحديث ىنا عف قتؿ شعب، واو

تكػف، سػيزيد الوضػع سػوًء فقػػط ويجعػؿ المتػدخميف يغرقػوف فػي وحػػؿ الصػراع الػداخمي سػنيف طويمػة. إف غػػزو 
ساعة والرجوع بعد ذلؾ الػى البيػت. إف قصػؼ منشػآت ورمػوز  29دولة كسوريا أو مصر ال يتـ في غضوف 
مػػا عػػدا ذلػػؾ فانػػو لػػف ُيجػػدي شػػيئا. واذا كػػاف رئػػيس الواليػػات المتحػػدة  لمسػػمطة جيػػد لتنقيػػة الضػػمير فقػػط، أمػػا

يشعر بأنو قد حاف الوقت لتنقية الضمير وعقاب محدد لمرئيس السػوري السػتعمالو السػالح الكيميػائي فيحسػف 
أف تكػػػوف تمػػػؾ ضػػػربة محػػػددة نقطيػػػة محػػػدودة فػػػي المكػػػاف والزمػػػاف. نعػػػـ لمتنديػػػد ونعػػػـ لحظػػػر عمػػػى المعػػػدات 
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ونعـ لضغط اقتصادي بواسطة منع منتوجات كمالية، ونعـ لشمؿ منظمات مػا فػي قائمػة المنظمػات األمنية، 
 االرىابية، وال حقا لتدخؿ مادي في القصؼ والغزو.

إف الػػػدوؿ العربيػػػة فػػػي المػػػدة القريبػػػة غيػػػر قػػػادرة عمػػػى أف تسػػػمؾ سػػػموؾ الػػػديمقراطيات، فيػػػذا يعػػػارض ثقافتيػػػا 
امميػا الوراثيػة. وليػت ذلػؾ يتغيػر قريبػا. وفػي مقابػؿ ذلػؾ يجػب عمػى ويعارض دينيػا وىػو غيػر موجػود فػي عو 

الحكػػاـ فػػي ىػػذه الػػدوؿ أف يػػدركوا أنيػػـ حينمػػا ينيبػػوف الخزانػػة العامػػة فانػػو يفضػػؿ أف يبقػػوا طعامػػا لمشػػعب، 
فالشعب الجائع ىو شعب ينتفض. اؤمف بأف الكثرة الغالبة مف المواطنيف البسطاء في ىذه الدوؿ يريدوف قبؿ 

يء االنفػػػاؽ عمػػػى عػػػائالتيـ بكرامػػػة، ويريػػػدوف الفػػػرح واالسػػػتمتاع بالحيػػػاة، ويريػػػدوف األمػػػف فػػػي البيػػػت كػػػؿ شػػػ
والساحة والشػارع. ربمػا لػـ يسػمعوا بيػـر حاجػات ماسػمو، لكنػو كتػب بػدمائيـ وبعػرقيـ وعمػى معػدتيـ الفارغػة. 

ف الغزو أو القصؼ مف الجو لف يفيدىـ بشيء.  واو
 ىآرتس 

 19/8/1023، هللالحياة الجديدة، رام ا
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