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  ويعتقؿ خمسة صياديف فمسطينييف ببحر رفحزورؽ مصري يياجـ قوارب صيد  2
معة، وأعتقؿ خمسة آخريف، جراء ُمياجمػة أصيب صياداف فمسطينياف بجراح فجر الجُ : ىاني الشاعر -رفح 

زورؽ مصػػري لقػػوارب صػػيد كانػػت تمػػارس الصػػيد ببحػػر محافظػػة رفػػح جنػػوب ةطػػاع  ػػزة، وعمػػ  مقُربػػة مػػف 
 الحدود البحرية مع جميورية مصر العربية.

فجػػػًرا عػػػددًا مػػػف  0033وأكػػػد مصػػػدر أمنػػػي لػػػػ مراسػػػؿ وكالػػػة  صػػػ ا  أف زورؽ مصػػػري ىػػػاجـ بحػػػدود السػػػاعة 
بعرض بحر محافظة رفح وعم  مقربة مف الحػدود مػع مصػر، وأطمػؽ النػار بكمافػة مػف مسػافة ةريبػة القوارب 

 نحوىا مما أدى إلصابة صياديف امنيف، وأعتقؿ نحو خمسة آخريف. 
سػماعيؿ  23ول ت المصدر إل  أف المصابيف ىما  إبػراىيـ عبػد اا النجػار  عاًمػا برصاصػة باليػد الُيسػرى، واع

عاًمػػػا برصاصػػػة باليػػػد الُيسػػػرى ، وجػػػرى نقميمػػػا بواسػػػطة سػػػيارات إسػػػعاؼ الػػػدفاع المػػػدني  12وائػػػؿ البردويػػػؿ 
 لمستش   الشييد أبو يوسؼ النجار بالمحافظة.

ووصػػ ت المصػػادر الطبيػػة بالمستشػػ   لػػػ مراسػػؿ  صػػ ا  جراحيمػػا بالط ي ػػة لممتوسػػطة، وجػػاري تمقػػييـ العػػ ج 
جراء العمميات ليما.  ال ـز واع

ف الُمعتقميف تـ التعرؼ عمييـ بوةت الحؽ وىـ  خالد بصمة، محمود بصمة، ماىر بصمة، ونوه المصدر إل  أ
إسماعيؿ بصمة، خالد أبو شموؼ ، وىـ مف سكاف منطقة المواصي  رب رفح، مشيًرا إل  أنو جرى اعتقاليـ 

 ونقميـ لجيٍة مجيولة.
ئيؿ حصاًرا برًيػا وبحػًرا ُمحكًمػأ عمػ  ولجأ الصيادوف ال مسطينيوف لمصيد بالمياه المصرية بعد أف فرضت إسرا

ةطػػاع  ػػزة، وةوضػػت بموجػػو عمميػػة الصػػيد بنطػػاؽ الم مػػة أميػػاؿ، وىػػي  يػػر كافػػة لعػػدـ وجػػود أسػػماؾ كًمػػا 
ونوًعا بيا، وعمػ  الػر ـ مػف  لػؾ لػـ يسػمـ الصػياديف مػف م حقػات الػزوارؽ اإلسػرائيمية، التػي ةتمػت وأصػابت 

 واعتقمت عدًدا منيـ. 
المصػرية الصػياديف ال مسػطينييف ُمنػ  نيايػة يونيػو الماضػي بعػد عػزؿ الػرئيس محمػد مرسػي، ومنعػت البحريػة 

مػػف الصػػيد بمياىيػػا، وحػػ ر كػػؿ مػػف يقتػػرب أو يحػػاوؿ الػػدخوؿ لحػػدودىا باالعتقػػاؿ، وىػػ ا مػػا حػػدث فعمًيػػا مػػف 
 مصادرة مراكب وم حقات واعتداءات ُسجمت مؤخًرا بحؽ عدد مف الصياديف.

30/8/1023طينية، )صفا(، وكالة الصحافة الفمس  
 

 القدس العربي: عباس طالب أمير قطر بالتدخؿ لدى واشنطف لضرورة مشاركة انديؾ بالمفاوضات 
وليد عوض: اطمع الرئيس ال مسطيني محمود عباس الميمة ةبؿ الماضية أمير ةطر الشيخ تميـ بف -راـ اا 

التي جرى استئنافيا برعاية امريكية بعد حمد آؿ ماني عم  اخر ت اصيؿ محادمات الس ـ مع اسرائيؿ 
جوالت مكوكية لوزير خارجيتيا جوف كيري ال ي التق  لجنة المتابعة العربية لمس ـ الشير الماضي في 

 عماف ةبؿ االع ف عف استئناؼ محادمات الس ـ.
خ ؿ ووضع عباس االمير القطري في صورة العراةيؿ التي تضعيا اسرائيؿ في طريؽ الم اوضات مف 

اصرارىا عم  عدـ المشاركة االمريكية في جمسات الم اوضات لتحديد الطرؼ ال ي يعرةؿ الوصوؿ الت اؽ 
 س ـ.

بأف عباس طالب االمير القطري ووزير خارجيتو خالد العطية ال ي التقاه الخميس ‘القدس العربي ‘وعممت 
يركي لمس ـ مارتف إنديؾ في جوالت اف تتدخؿ الدوحة لدى واشنطف مف اجؿ ضرورة مشاركة المبعوث االم
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الم اوضات المتواصمة ما بيف ال مسطينييف واالسرائيمييف، و لؾ التزاما بالتعيد االمريكي ال ي ةطعو جوف 
 كيري ب لؾ االتجاه.

وحسب المصادر ال مسطينية فاف عباس طالب بمساعدة ةطرية سياسية ومالية خاصة واف السمطة تعاني مف 
شيرة ال  اف الدوحة ابدت موافقتيا عم  تقديـ مساعدة مالية لخزينة السمطة الوطنية في عجز مالي حاد، م

 القريب العاجؿ.
 30/8/2013القدس العربي، لندف، 

 
 األغا ردًا عمى حماس: منظمة التحرير متمسكة بالثوابت الفمسطينية وفي مقدمتيا حؽ العودة 3

اآل ا  ال مسطينية، رئيس دائرة شؤوف ال جئيف فييا زكرياشدد عضو المجنة التن ي ية لمنظمة التحرير :  زة
منظمة التحرير متمسكة بالحقوؽ والموابت ال مسطينية المشروعة، وفي »في بياف صحافي أمس عم  أف 

طبقًا لما ورد في القرار  1948يا حؽ عودة ال جئيف ال مسطينييف إل  ديارىـ التي ُىجروا منيا عاـ تمقدم
 «.ورفض توطيف ال جئيف في أي ةطر عربي أو أجنبي 194ـ المتحدة( الرةـ )الصادر عف األم

ما تضمنو بياف دائرة شؤوف ال جئيف في حركة حماس مف اتيامات لمرئيس عباس بأنو وعد »واعتبر أف 
اإلسرائيمييف بضماف شطب حؽ العودة إل  يافا وعكا وحي ا وفؽ ما تناولو بعض الصحؼ اإلسرائيمية،  ير 

ومحض افتراء تسع  حماس مف خ لو إل  ةمب الحقائؽ وتشويو صورة منظمة التحرير، المممؿ صحيح 
 «. الشرعي والوحيد لمشعب ال مسطيني

 30/8/2013الحياة، لندف، 
 

 صعبة إقميميةقريع: اليجـو عمى سوريا ستكوف لو آثار  4
س دائرة شؤوف القدس أحمد ةريع  أبو ح ر عضو المجنة التن ي ية لمنظمة التحرير ال مسطينية ورئي : راـ اا

 ع ء  مف آمار اةميمية صعبة في حاؿ اليجوـ عم  سوريا.
وةاؿ ةريع في مقابمة مع صحي ة  معاريؼ  نشرت أمس:  سوريا كالحبؿ السري لمشرؽ األوسط. ا ا ما فتح، 

 فكؿ المنطقة ستت جر . وأضاؼ:  اليجوـ عم  سوريا سيكوف  ا آمار اةميمية صعبة .
كشؼ ةريع النقاب عف أنو تحدث مع محافؿ أميركية حاولت أف تشرح لو ىدؼ اليجوـ لكنو لـ يقتنع. و 

وةاؿ:  أجريت محادمات مع عدد مف المحافؿ األميركية رفيعة المستوى في األياـ األخيرة الستيضاح 
 المنطؽ ال ي يقؼ خمؼ ىجـو محتمؿ عم  سوريا، ولـ افيميـ .

 30/8/2013، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 حممة إلطالؽ سراح األسرى المرضى بداية الشير المقبؿوزارة شؤوف األسرى:  5
ةالت وزارة شؤوف األسرى والمحرريف إف الحممة اإلع مية والشعبية لتحرير األسرى ستقوـ بيا : راـ اا

ر، والييئة العميا مجموعة مف المؤسسات العاممة في مجاؿ األسرى، كالوزارة، ومركز حريات، ونادي األسي
لمتابعة شؤوف األسرى، مشيرة إل  أف الحممة ستركز عم  سياسة اإلىماؿ الطبي المتعمدة والمتواصمة بحؽ 

 األسرى وخطورة ما يتعرضوف لو صحيًا في السجوف.
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لمقوانيف ” إسرائيؿ“وأوضحت أف ىدؼ الحممة ىو تسميط الضوء عم  مأساة األسرى المرض ، ومدى انتياؾ 
ئع اإلنسانية، والعمؿ عم  حشد الرأي العاـ الدولي والحقوةي واإلع مي، لموةوؼ إل  جانب األسرى والشرا

نقا  حياتيـ  .المرض  وحقوةيـ واع
30/8/2013، الخميج، الشارقة  

 
 : مياجمة شيخ األزىر مؤامرة عمى اإلسالـاليباش 6

ش أف ما يتعرض لو الجامع األزىر وكاالت: أكد وزير األوةاؼ والشؤوف الدينية ال مسطيني محمود اليبا
ممم  بشيخو اإلماـ األكبر الدكتور أحمد الطيب وبدوره اإلس مي الوسطي المعتدؿ ما ىو إال جزء مف 
مؤامرة خطيرة بدأت تتضح خيوطيا عم  صورة اإلس ـ ومنيجو ال ي يرفض التك ير واإلةصاء والرأي 

 ر.الواحد ويدعو إل  التسامح والتعايش وةبوؿ اآلخ
 30/8/2013الوفد، الجيزة، 

 
 "نا شخصيا أوافؽأعمى دبابة مصرية إلى غزة ف نعود ألو يصح لنا األحمد لتمفزيوف معًا: " 7

فضػػائية معػػا ضػػمف برنػػام  الزميػػؿ محمػػد عػػزاـ األحمػػد، فػػي حػػديث إلػػ  عضػػو مركزيػػة فػػتح : ةػػاؿ بيػػت لحػػـ
مػ  سػؤاؿ لمزميػؿ المحػاـ   لقػد فسػر الػبعض المحاـ  أكمر مف سػؤاؿ  الػ ي بػث يػوـ األربعػاء، فػي سػياؽ رده ع

حػػديمؾ السػػابؽ انػػؾ تقصػػد بالخيػػارات المؤلمػػة اتجػػاه المصػػالحة والتعامػػؿ مػػع حركػػة حمػػاس فػػي ظػػؿ الوضػػع 
 القائـ اف فتح ستعود لقطاع  زة عم  دبابة مصرية .

فػؽ إال اف ىػ ا نػا شخصػيا أواأوةد رد األحمد عم  السؤاؿ حرفيا   لػو يصػح لنػا اف نعػود عمػ  دبابػة مصػرية 
 طرح سا ج والقضية ليس ىك ا ونحف بحاجة إلنياء االنقساـ بالطريقة ال مسطينية الخالصة .

كمػػا تسػػاءؿ األحمػػد  ىػػؿ العامػػػؿ المصػػري الجديػػد سػػيكوف فػػي حسػػػاباتنا عنػػدما نػػدرس مػػا ا يجػػب اف نتخػػػ  
 ..أةوؿ نعـ .

 30/9/1023، وكالة معًا اإلخبارية
 

 دؼ لإليقاع بيف الشعب الفمسطيني والجيش المصريالزىار: تصريحات األحمد تي 8
ةاؿ القيادي في حركة حماس د.محمود الزىار أف تصريحات القيادي في حركة فتح عزاـ األحمد، : بيت لحـ

 تيدؼ لإليقاع بيف حركتو والشعب ال مسطيني وبيف الجيش المصري.
يػػػدؼ إلػػػ  االيقػػػاع بػػػيف الشػػػعب وأشػػػار الزىػػػار فػػػي تصػػػريحات صػػػح ية اليػػػـو إلػػػ  أف تصػػػريحات األحمػػػد ت

 ال مسطيني والمصري في ظؿ ى ه الظروؼ، نافيًا أف يقدـ الجيش المصري عم  ممؿ تمؾ الخطوة.
 30/9/1023، وكالة معًا اإلخبارية

 
 لغزة العودةمؽ التصريحات باسـ الخارجية المصرية بيدؼ تخت حماس: سمطة راـ اهلل 9

حماس الدكتور ص ح البردويؿ، تصريحات ياسر عمماف سػ ير  استنكر القيادي في حركة: الرسالة نت- زة
مصػػػر لػػػدى السػػػمطة ال مسػػػطينية، التػػػي يػػػتيـ فييػػػا حمػػػاس بػػػالتحريض ضػػػد مصػػػر عبػػػر وسػػػائميا اإلع ميػػػة 

 والمساجد، واص ًا إياىا بػ العبمية .
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التػي تشػػنيا وأكػد البردويػؿ فػي تصػريحات إل اعػػة  األةصػ   مسػاء الخمػيس، أف اسػػتمرار الحممػة التحريضػية 
فتح وأعوانيا ضد حركة حماس بغزة عبمية، وةاؿ:  السمطة براـ اا وأتباعيا يختمقوف التصريحات وينصػبوف 

 أن سيـ كناطقيف باسـ الخارجية المصرية بيدؼ عودة كيانيـ لغزة .
وبػػيف القيػػادي فػػي حمػػاس أف اليػػدؼ مػػف حممػػة التحػػريض التػػي تقودىػػا السػػمطة، اسػػتدراج الجػػيش المصػػري 
لمعركػػة ضػػد حمػػاس يػػتـ مػػف خ ليػػا السػػيطرة عمػػ  أجػػزاء مػػف ةطػػاع  ػػزة، كػػي تعػػود السػػمطة لسػػابؽ عيػػدىا 

 وحكميا في القطاع.
وشدد البردويؿ عم  أف السمطة بقيادة رئيس السمطة محمود عباس ال تػدرؾ عواةػب الحممػة التحريضػية التػي 

 صر في خطأ تاريخي.تُشنيا ضد ةطاع  زة، مشيرًا إل  سعي السمطة الدائـ إليقاع م
وح ر القيادي البردويؿ ةادة وس راء السمطة مف اسػتمرار ليجػة اإلسػتعداء التػي تمارسػيا ضػد حمػاس، بيػدؼ 
الحصوؿ عم  مراكز وامتيازات شخصػية، مؤكػدًا عػدـ ةبػوؿ حركتػو ليػ ه المغػة التػي وصػ يا بػػ الحقيرة  والتػي 

 تستعدي مصر وجيشيا عم  ةطاع  زة.
ؿ بمجـ ى ه التصريحات، التي عدىا  بالخارجة عف حالة المألوؼ الوطني وحت  عف حالة كما طالب البردوي

الخصػػومة الموجػػودة ، داعيػػًا فػػتح لإلىتمػػاـ بالمصػػالحة ال مسػػطينية وتغميبيػػا كوسػػيمة وحيػػدٍة لمرجػػوع لحضػػف 
 الشعب ال مسطيني.

 19/8/1023، الرسالة، فمسطيف
 

 يدار بأدوات أوسمو حماس إلى ترؾ الحكـ الذي يحيى موسى يدعو 20
دعػا القيػػادي فػي حركػة حمػػاس النائػب يحيػ  موسػػ  حركتػو إلػ  التخمػػي عػف الحكػـ الػػ ي ُيػدار بػػأدوات :  ػزة

أوجػػػدىا ات ػػػاؽ أوسػػػمو، والعػػػودة إلػػػ  كونيػػػا حركػػػة تحػػػرر وطنػػػي فمسػػػطيني ومربػػػع المػػػورة، وعػػػدـ إبقػػػاء أطرىػػػا 
 بحتة، بؿ أف يكوف فييا متسع لمجميع.« إخوانية»وىياكميا 
المػػأزؽ الػػ ي وصػػمت إليػػو الحركػػة الوطنيػػة ال مسػػطينية، ومػػف أبػػرز تجمياتػػو حػػاؿ العطػػب والعطالػػة »وةػػاؿ إف 

عف إنجاز أي مػف األىػداؼ الوطنيػة، ُيمقػي عمػ  حمػاس أعبػاًء كبيػرة ومتعػددة أىميػا بعػث المػورة ال مسػطينية 
ىػػ ا المشػػروع مػػف تػػدمير ومشػػروعيا التحػػرري واستنياضػػيما مػػف جديػػد عمػػ  أسػػس جديػػدة تت فػػ  مػػا أصػػاب 

 «. وت كيؾ ب عؿ التآمر الدولي واإلةميمي
ال يمكػػػف لحمػػاس أف تػػتمكف مػػػف »أنػػو « فايسػػبوؾ»وأضػػاؼ عمػػ  حسػػابو عمػػػ  موةػػع التواصػػؿ االجتمػػػاعي 

انجػاز ىػ ه الميمػة العظيمػػة مػف دوف أف تغيػر مػػف طبيعتيػا ومػف نيجيػا. وأةصػػد بتغييػر طبيعتيػا أف تتحػػوؿ 
مسطيني، وأف ال تبق  ىياكميا التنظيمية وأطرىا المؤسسػاتية أطػرًا تنظيميػة إخوانيػة، إل  حركة تحرر وطني ف

نسانيتو  «.وأف تتسع لجميع أبناء الشعب ال مسطيني، وب لؾ تحقؽ إشباعًا لوطنيتو وعروبتو واع
صػػ حي، تتبنػػ  الحركػػة نيجػػًا موريػػًا يعتمػػد التغييػػر والمػػورة بػػدؿ الػػني  اإل»واعتبػػر أف تغييػػر الػػني  يعنػػي أف 

فطبيعػػػة اإلخػػػواف أنيػػػا حركػػػة إصػػػ حية، وىػػػ ا ال يناسػػػب حمػػػاس التػػػي ىػػػي الػػػرد العممػػػي والم تػػػرض عمػػػ  
االحت ؿ ال ي يتحكـ بالنظاـ في الحاؿ ال مسطينية، وى ا ال يعني بالضرورة االفتػراؽ بػيف اإلخػواف وحمػاس، 

ني  المػوري يحػدث تغييػرات ج ريػة فيناؾ فرؽ واضح بيف تبني الني  المػوري أو تبنػي الػني  اإلصػ حي، فػال
وعميقػة فػي اليياكػؿ والبنػ  التنظيميػة لمنظػاـ السياسػي وفػؽ رؤيػة سياسػية شػاممة، أمػا اإلصػ حي ف نػو ُيبقػي 
عمػػ  ىياكػػػؿ النظػػػاـ، ويضػػػيؼ إضػػافات كميػػػة ال نوعيػػػة تعمػػػؿ عمػػػ  تحسػػيف ىػػػ ا النظػػػاـ وتطػػػويره مػػػف دوف 

 «.الخروج عميو أو تغييره
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وكافحػػػت داخػػػؿ األطػػػر التنظيميػػػة )لمحركػػػة( مػػػف أجػػػؿ أف تمتمػػػؾ حمػػػاس رؤيػػػة موريػػػة طالمػػػا ناديػػػت »وةػػػاؿ: 
تغييرية لمنظاـ حت  ُتعيد بناء السمطة ال مسطينية عم  أسس وطنية، وتقػدـ رؤيػة موريػة لمسػمطة تخرجيػا عػف 

القانونيػة  طبيعتيا ووظي تيا وأدوارىا المحددة في ات اةات أوسمو، ف  يعقؿ لحماس أف تػدير السػمطة بػاألدوات
 «.واإلدارية والسياسية واالةتصادية القديمة ن سيا الم صمة عم  مقاسات أوسمو

لو سارت حماس في ى ا الني  الموري التغييري لكاف الشعب أكمر ت يمًا ليا، ولكاف المشيد أكمػر »ورأى أنو 
ؿ. كػػـ نحػػف وضػػوحًا بػػيف فسػػطاطيف متباعػػديف إلػػ  حػػد التنػػاةض، فسػػطاط وطنػػي وفسػػطاط ممحػػؽ بػػاالحت 

محتاجوف اليوـ إل  طميعة ةيادية مورية تكػوف مميمػة لمشػباب واألجيػاؿ المقبمػة، تقػود الجمػاىير نحػو التحريػر 
 «.والعودة

 30/8/1023، الحياة، لندف
 

 حماس ترفض تطبيؽ المناىج الصييونية في مدارس القدس 22
ة بتطبيػؽ المنػاى  الصػييونية أكدت حركػة حمػاس رفضػيا ةيػاـ خمػس مػدارس فػي مدينػة القػدس المحتمػ:  زة

 بداًل مف المنياج ال مسطينية في افتتاح العاـ الدراسي الجديد، ودعت إل  التراجع عف  لؾ فورا.
( تمػػؾ الخطػػوة  عمػػً  خطيػػرًا يخػػدـ أجنػػدات االحػػت ؿ فػػي طمػػس 8|13واعتبػػر بيػػاف لمحركػػة اليػػـو الخمػػيس )

الدينيػػة والتاريخيػػة والجغرافيػػة وربػػط الجيػػؿ ال مسػػطيني  اليويػػة العربيػػة واإلسػػ مية وتغييػػب وتحريػػؼ الحقػػائؽ
 بال كر والوعي الصييوني .

ودعػػا البيػػاف  القػػائميف عمػػػ  تمػػؾ المػػدراس إلػػػ  التراجػػع فػػورًا عػػػف ىػػ ه الخطػػوة، كمػػػا نػػدعو جميػػع الميتمػػػيف 
عػػف ىػػ ا  بالعمميػػة التربويػػة والتعميميػػة فػػي فمسػػطيف إلػػ  الضػػغط عمػػ  تمػػؾ المػػدارس ومقاطعتيػػا حتػػ  تتراجػػع

 ال عؿ ال ي يتساوؽ مع أجندات االحت ؿ ومخططاتو في تص ية القضية ال مسطينية .
 19/8/1023، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
 نفذتيما حماس جنوب نابمسعسكريتيف كشؼ عف عمميتيف ت "مؤسسة التضامف" 21

نصػػراف مػػف حركػػة كشػػ ت مؤسسػػة التضػػامف لحقػػوؽ اإلنسػػاف ت اصػػيؿ عمميتػػي إطػػ ؽ نػػار ن ػػ ىا ع: نػػابمس
 حماس خ ؿ شير حزيراف/ يونيو الماضي عم  شارع بمدة حوارة الرئيس جنوب محافظة نابمس.

عامػػا( مػػف ةريػػة عورتػػا ةضػػاء نػػابمس توجػػو فػػي  10وأوضػػحت المؤسسػػة أف األسػػير أشػػرؼ  ػػازي عيسػػ  )
الصػييونية القادمػة ( وةاـ بمراةبة الحاف ت 75حزيراف الماضي إل  شارع حوارة رةـ ) 21ساعات مساء يوـ 

متػػرا( ةػػػاـ  27مػػف منطقػػة زعتػػرة باتجػػاه حػػوارة، وبعػػد وصػػوؿ إحػػػدى الحػػاف ت عمػػ  مقربػػة منػػو عمػػ  بعػػد )
 ب ط ؽ النار عمييا بواسطة مسدس، األمر ال ي تسبب ب صابة الحافمة بعدة طمقات.

عمميػة إطػ ؽ نػار ( بتن يػ  1320-6-17و كرت المؤسسة أف عيس  ةاـ بعػدىا بحػوالي أسػبوعيف وبتػاريخ )
أخرى مشابية لألول ، حيث كمف داخؿ إحػدى حقػوؿ الزيتػوف القريبػة مػف شػارع حػوارة الرئيسػي، وبعػد مػرور 

 حافمة صييونية تابعة لشركة )افيكيـ( عم  مقربة منو ةاـ ب ط ؽ النار عمييا وأصابيا بعدة طمقات.
و إلػ  صػديقو وابػف ةريتػو بػ ؿ محمػد عػواد وأشارت المؤسسػة إلػ  أف عيسػ  ةػاـ بعػد ىػاتيف العممتػيف بالتوجػ

 عاما( وعرض عميو المشاركة في عمميات ةادمة، وىو العرض ال ي وافؽ عميو عواد. 16)
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( انطمؽ عيس  وعواد إل  شارع حوارة الرئيسي، مـ طمب عيس  مف عواد أف يراةب 1320-5-17وبتاريخ )
عػػد  لػػؾ اتصػػؿ عػػواد عمػػ  عيسػػ  وأخبػػره بػػاةتراب حركػػة الباصػػات القادمػػة باتجػػاه حػػوارة ويخبػػره بػػ لؾ، مػػـ ب

 وصوؿ حافمة صييونية مف مكاف وجوده.
و كػرت المؤسسػػة أف عيسػػ  حػاوؿ إطػػ ؽ النػػار عمػ  الحافمػػة التػػي اةتربػت منػػوح إال أنػػو فشػؿ بسػػبب حػػدوث 

 عطؿ في المسدس، مـ ال  بال رار مف المكاف.
صػييوني وأخبػرىـ عػف محاولػة إطػ ؽ النػارح وحػدد بعد  لؾ ةاـ أحد ركاب الحافمة باالتصاؿ عم  الجػيش ال

ليػػـ المكػػاف الػػ ي فػػر باتجاىػػو عيسػػ ، وبعػػد تطويػػؽ المكػػاف اعتقػػؿ الجػػيش عيسػػ  وبحوزتػػو المسػػدس، وفػػي 
 ن س اليـو تـ اعتقاؿ عواد.

ول تت المؤسسػة إلػ  أف عيسػ  ةػاـ بعػد عمميػة إطػ ؽ النػار األولػ  باالتصػاؿ عمػ  فضػائية األةصػ  معمنػا 
 ائب القساـ ليا.تبني كت

ى ا وةد وجيت النيابة الصييونية تيمت محاولػة التسػبب بالقتػؿ العمػد لألسػيريف عػواد وعيسػ ، ومػف المقػرر 
 ةضاة( صياينة. 0أف يعرضا عم  محكمة تضـ )

 19/8/1023، المركز الفمسطيني لإلعالـ
 

  ىي المستفيد األكبر مف أي ضربة عسكرية لسورية "إسرائيؿ""الديمقراطية":  23
أعمنػػت الجبيػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف رفضػػيا لتوجيػػو أي ضػػربة لسػػورية، معتبػػرة أف :  ػػزة )فمسػػطيف(

  والحوار الوطني بيف جميع مكونػات المجتمػع 1الحؿ السياسي لألزمة السورية والتسريع بعقد مؤتمر  جنيؼ 
 مستقمة والديمقراطية.السوري ىو الطريؽ لحؿ األزمة السورية وبناء سوريا العربية الموحدة ال

وةاؿ مصدر مسؤؿ في الجبية في تصريح مكتوب لػو:  ال لمعػدواف العسػكري االمريكػي عمػ  سػوريا، ال لكػؿ 
 أشكاؿ تغطية العدواف والتروي  لو عم  يد دوؿ اجنبية اوروبية واةميمية وعربية .
سػػرائيمي ىػػي المسػػت يد األكبػػر واضػاؼ:  شػػعبنا ال مسػػطيني وكػػؿ الشػػعوب العربيػػة تػػدرؾ اف دولػػة االحػػت ؿ اال

مف أي عدواف خارجي عم  أي بمد عربي، فالغزو االمريكي دمر العراؽ وجيش العراؽ، وفتح نيراف الحروب 
حتػػ   1320-1330الداخميػػة حيػػث عشػػرات القتمػػ  ومئػػات الجرحػػ  يوميػػًا وعمػػ  امتػػداد عشػػر سػػنوات مػػف 

القتػؿ واال تيػاالت والتػدمير الداخميػة ال تتوةػؼ منػ  يومنا، و زو حمؼ النػاتو دمػر ليبيػا وجػيش ليبيػا واعمػاؿ 
 حت  اآلف . 1322

وأكد اف إف الحموؿ العسكرية والسياسية والتدخ ت االمريكية أنتجت  الكػوارث  فػي الػب د العربيػة، وأدت إلػ  
الجوالف اإلخ ؿ اكمر فأكمر في ميزاف القوى بالشرؽ االوسط لصالح اسرائيؿ التي تحتؿ األرض ال مسطينية و 

ومزارع شبعا، وتواصػؿ  تيويػد  القػدس وزحػؼ االسػتعمار االسػتيطاني فػي الضػ ة ال مسػطينية وحصػار ةطػاع 
  زة.

دانػػة كػػؿ  ودعػػت الجبيػػة الشػػعوب والػػدوؿ العربيػػة والػػدوؿ المحبػػة لمحريػػة والديمقراطيػػة والسػػ ـ إلػػ  رفػػض واع
ب السػػوري يقػػرر مصػػيره بخيػػاره وحػػواره االمريكػػي عمػػ  سػػوريا، فالشػػع –اشػػكاؿ العػػدواف العسػػكري والسياسػػي 

 الوطني الشامؿ.

 19/8/1023قدس برس، 
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 اإلفراج عف أسيريف مف "القساـ" بعد انقضاء محكوميتيما لدى االحتالؿ   24
(، مػػد ة 8|13أنيػػ  أسػػيراف فمسػػطينياف أحػػدىما مػػف مدينػػة القػػدس المحتمػػة، اليػػـو الخمػػيس ):  ػػزة )فمسػػطيف(

 حت ؿ اإلسرائيمي.محكوميتيما في معتق ت اال
وأوضح مركز  أسرى فمسػطيف  لمدراسػات فػي بيػاف تمقػت  ةػدس بػرس  نسػخة عنػو، أنػو مػف المقػرر أف تطمػؽ 
سمطات االحت ؿ اليوـ سراح األسير المقدسي سامر موس  حميد بعد انتياء فترة حكمو البالغة سبع سنوات، 

ة االنتماء لػ  كتائب عز الديف القس اـ  ال راع بتيم 1336مشيرًا إل  أف حميد معتقؿ من  آب )أ سطس( عاـ 
 العسكري لحركة المقاومة اإلس مية  حماس ، ومحاولة القياـ بعممية ألسر جنود إسرائيمييف.

وأضاؼ البياف، أف سمطات االحت ؿ ةامت الميمة الماضػية بػاإلفراج عػف أسػير آخػر مػف مدينػة نػابمس شػماؿ 
عامًا(، و لؾ بعد انتياء مدة محكوميتو البالغة  03وضاح صالح عمياف ) الض ة الغربية المحتمة، ىو األسير

 عشر سنوات ةض  آخرىا في معتقؿ  النقب  الصحراوي.
، واتيمتو بالتخطيط لتن ي  1330آب )أ سطس(  18وكانت ةوات االحت ؿ ةد اعتقمت الشاب عمياف بتاريخ 

 وات االحت ؿ واالنتماء لػ  كتائب القساـ .عممية استشيادية والمشاركة في عممية إط ؽ نار عم  ة
 19/8/1023قدس برس، 

 
 الممؼ السوري فقد قررنا نشر منظومات المضادة لمصواريخب "إسرائيؿ" ضموعنتنياىو: رغـ ضعؼ  15

اعمف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو الخميس اف إسرائيؿ نشرت   :)ا ؼ ب(  -القدس المحتمة 
لحديدية العتراض الصواريخ اضافة ال  انظمة اخرى مضادة لمصواريخ في اطار اجراءاتيا منظومة القبة ا

 االحترازية استعدادا لمضربة العسكرية الغربية المحتممة ضد سوريا.
وةاؿ نتنياىو في بياف ةبؿ مشاورات امنية في وزارة الدفاع انو  عم  الر ـ مف ضعؼ ضموع إسرائيؿ في 

ا نشر بطاريات )صواريخ مضادة لمصواريخ( القبة الحديدية اضافة ال  منظومات الممؼ السوري فقد ةررن
وأضاؼ  نحف لسنا طرفا في الحرب في سوريا. ولكف اكرر انو ا ا حاوؿ اي كاف الحاؽ  اعتراضية اخرى .

 اال ى بمواطنيف إسرائيمييف فاف تساحاؿ )الجيش اإلسرائيمي( سيرد بقوة .
 30/8/2013، الدستور، عّماف

 
 المياجريف األفارقة  ستبدأ قريبا عممية عمى مراحؿ لترحيؿ "إسرائيؿ: "اإلسرائيميوزير الداخمية  16

ةاؿ مسؤولوف إف إسرائيؿ تعتـز أف تبدأ ةريبا ترحيؿ مياجريف مف إريتريا : رويترز –القدس المحتمة 
 .أل ا واعادتيـ ال  القارة االفريقية عبر او ندا 50والسوداف يزيد عددىـ عف 

وةاؿ بياف صدر في وةت متأخر امس الخميس مف وزير الداخمية اإلسرائيمي جدعوف ساعر إف إسرائيؿ 
 .2006ستبدأ ةريبا عممية عم  مراحؿ لترحيؿ المياجريف ال يف عبر معظميـ الحدود مف مصر من  عاـ 

تيعاب ىؤالء المياجريف وةاؿ ساعر انو تـ التوصؿ الت اؽ مع دولة افريقية، ليست اريتريا او السوداف، الس
 ال يف سيتـ حميـ ةريبا  عم  المغادرة ب رادتيـ الحرة .

وةالت ميشيؿ روزف رئيسة لجنة شؤوف العماؿ بالكنيست )البرلماف اإلسرائيمي( لوكالة رويترز اف او ندا ىي 
 البمد ال ي وافؽ عم  استيعاب المياجريف ال ي استقروا في إسرائيؿ.

مي لحزب ميريتس اليساري المعارض لحكومة رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو أف واضافت روزف التي تنت
 ىناؾ  اشاعات  بأف او ندا ربما انيا ةبمت ى ا الترتيب في مقابؿ ات اؽ تحصؿ بموجبو عم  امواؿ واسمحة.
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 30/8/2013، الحياة، لندف
 

 ضد سورية ة والعسكريةعمى إنشاء تحالؼ فائؽ الجدية مف الناحيتيف السياسي شيودنحف بيريز:  17
بعدما استن   أصحاب الرؤوس الساخنة في إسرائيؿ  خائرىـ مف التيديدات، واتجيوا نحو : حممي موس 

الرئيس اإلسرائيمي شمعوف « داعية الس ـ»تقميص منسوب ال زع في ص وؼ الجميور اإلسرائيمي، است اؽ 
 «.سوؼ نرد عمييـ بكامؿ الشدةإ ا حاولوا ضربنا، ف»بيريز ليطمؽ تيديداتو. وأعمف أنيـ 

وعمد الرئيس اإلسرائيمي في مبن  الشرطة اإلسرائيمية في القدس الشرةية المحتمة إل  تقديـ المواعظ تجاه ما 
، وأف الرئيس األميركي باراؾ أوباما «اجتياز كؿ الحدود األخ ةية»يجري في سوريا، معمنًا أنو تـ ىناؾ 

ينبغي »وأضاؼ إنو «. ةاؿ بعدـ جواز القتؿ مف دوف رد دولي مناسب تحدث باسـ البشرية جمعاء عندما»
فيـ أف الرد ى ه المرة عالمي وليس محميًا. ونحف شيود عم  إنشاء تحالؼ فائؽ الجدية، مف الناحيتيف 
السياسية والعسكرية. وبر ـ عدـ تورط إسرائيؿ في الحرب األىمية في سوريا، إال أف مف يحاوؿ ضربنا سنرد 

بكامؿ الشدة، فمدى إسرائيؿ جيش ةوي، حديث ويمتمؾ منظومات دفاع لـ تتوفر لو مف ةبؿ تعزز عميو 
وناشد الجميور اإلسرائيمي عدـ التعاطي مع الدعايات المغرضة «. حماية األرض وسمائيا وأمف مواطنييا

 اليادفة لبث ال عر في الص وؼ.
 30/8/2013، السفير، بيروت

 
 وابو في الكنيست مف لقاء عباس " يمنع نمستقبؿحزب "يوجد  18

أعمف حزب  يوجد مستقبؿ  اإلسرائيمي برئاسة وزير المالية يائير لبيد، أمس الخميس منع  :الغد –الناصرة 
مف لقاء الرئيس ال مسطيني محمود عباس، بناء عم  دعوة مف األخير لعدد مف  19مجموعة مف نوابو الػ 
 النواب اإلسرائيمييف.
زب أنو  ى ه االياـ تجري م اوضات سياسية مباشرة بيف الطرفيف ونعتقد أنو مف  ير وجاء في بياف الح

السميـ أف ين   اعضاء االئت ؼ مسارا الت افيا لممحادمات الرسمية الجارية وأف يسمحوا لممسيرة بأف تتـ 
في البداية باألروةة المعروفة . ويضـ الموبي سبعة نواب مف حزب  يوجد مستقبؿ ، وةد أكد خمسة منيـ 

 حضورىـ المقاء. وتمق  النواب السبعة، أوامر مف رئيس الحزب لبيد دوف التشاور المسبؽ مع المجموعة.
ور ـ ى ه التعميمات، ف ي محيط وزيرة القضاء تسيبي ل ني، التي تُدير الم اوضات عف الحكومة، ُأفيد بأف 

 توازي مع المحادمات الرسمية.ال مانع مف انضماـ اعضاء االئت ؼ ال  لقاءات مع عباس بال
وي كر اف رئيس الحزب لبيد، ال ي ظير في انتخابات مطمع العاـ وكأنو يممؿ تيار وسط، ةد تبن  الحقا 

 مواةؼ يمينية متطرفة، وبات الحميؼ األكبر لحزب المستوطنيف  البيت الييودي .
 30/8/2013، الغد، عّماف

 
 

 "إسرائيؿ"نب بػيديعوت: سرقات وسطو تطاؿ دبموماسيف أجا 19
رصدت مصادر عبرية تصاعد حجـ الشكاوى المقد مة مف ةبؿ دبموماسييف أجانب في تؿ أبيب مف ازدياد 

 عمميات السطو والسرةات التي تعرض ت ليا منازليـ في اآلونة األخيرة.
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عة وأشارت صحي ة  يديعوت أحرونوت  العبرية، عم  موةعيا اإللكتروني اليوـ الخميس، إل  تعرض أرب
منازؿ وعدد مف الشقؽ التابعة لمسؤوليف دبموماسييف أجانب يقيموف في مناطؽ  بيتاح تك ا  و ىرتسيميا  

، ل ةتحاـ والسرةة مف ةبؿ مجيوليف خ ؿ أةؿ مف 1948و)تؿ أبيب( داخؿ حدود فمسطيف المحتمة عاـ 
 شير واحد، ومن  نياية تموز/ يوليو الماضي.

إسرائيمية رسمية ُنشرت مؤخرًا النقاب عف تزايد ممحوظ في حجـ الجريمة وفي سياؽ متصؿ، كش ت معطيات 
والعنؼ المسمح في مختمؼ أنحاء الدولة العبرية، كما وأشارت الشرطة اإلسرائيمية ال  زيادة نسبة السرةات 

 الماضي مقارنة بالعاـ ال ي سبقو. 2012في المائة خ ؿ عاـ  47والسطو إل  
 29/8/2013، فمسطيف أوف اليف

 
  مرسيمحمد نقالب الذي أطاح بالرئيس تياجـ أردوغاف بسبب رفضو اإل  اإلسرائيميةالنخبة  20

وجيت النخبة اإلسرائيمية انتقادات حادة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردو اف بسبب : صالح النعامي
 دبيره.رفضو االنق ب ال ي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي، واتيامو إسرائيؿ بدور في ت

فقد زعـ الم كر اإلسرائيمي إلياىو بكسيس أف أردو اف ينطمؽ في موة و مف االنق ب ال ي ةاده وزير الدفاع 
المصري عبد ال تاح السيسي مف  عقيدة دينية ، معتبرا أف سموؾ الزعيـ التركي  يبرز وجو اإلس ـ الحقيقي، 

 .وىو يدلؿ عم  ما يكتنز في صدور المتطرفيف اإلس مييف 
وزعـ بكسيس في مقاؿ نشره موةع صحي ة  معاريؼ  اإلسرائيمية أف أردو اف ينطمؽ في اتيامو إسرائيؿ 

 بالمسؤولية عف انق ب السيسي مف خم ية السامية.
وةاؿ بكسيس إف االنق ب ال ي أطاح بحكـ جماعة اإلخواف المسمميف في مصر أم ر سمبا عم  مخططات 

العالمي عبر التحالؼ مع نظـ إس مية، مدعيا أف أردو اف معني باستعادة  أردو اف الستعادة تركيا دورىا
ن و  الدولة العممانية. وتساءؿ الكاتب في ختاـ مقالو  ىؿ بعد أف يغادر أردو اف الحكـ ستعود تركيا إل  

 ج ورىا العممانية أـ أف المرض ال ي أصيبت بو في ظؿ حكمو عصي عم  الع ج .
أوسع الصحؼ اإلسرائيمية -اف مر ميت، كبير المعمقيف في صحي ة  إسرائيؿ اليـو  في السياؽ، امتدح دو 

االنق ب ال ي ةاده السيسي، معتبرا أنو دليؿ عم  است ادة األخير مف األخطاء التي وةعت فييا  -انتشارا
 ةيادة الجيش التركي عندما سمحت ألردو اف بمواصمة الحكـ.

ير إسرائيؿ األسبؽ في واشنطف، بشدة أردو اف بسبب رفضو انق ب مف ناحيتو ىاجـ زلماف شوفاؿ، س و 
السيسي، معتبرا أف موة و يممؿ  تخريبا  متعمدا لجيود الواليات المتحدة اليادفة إل  إرساء نظاـ إةميمي في 

وفي مقاؿ نشره بصحي ة  إسرائيؿ اليوـ ، اعتبر حرص أردو اف عم  عدـ طي ص حة أحداث  المنطقة.
رية واع  ؽ ممؼ اليجوـ عم  س ينة مرمرة يشكؿ دلي  آخر عم  توجيو لممس بجيود الواليات أسطوؿ الح

وةاؿ شوفاؿ إف الحساسية التي نظر بيا أردو اف إلسقاط حكـ  المتحدة إلرساء دعائـ النظاـ اإلةميمي.
اإلخواف  مرسي تعود العتبارات إستراتيجية، منوىا بأف أردو اف كاف يسع  إل  بناء تحالؼ مع حكـ

 المسمميف في مصر لتعزيز سيطرتو عم  المنطقة.
 29/8/2013، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تأىيؿ مطار قمنديايعيد صيانة و  اإلسرائيميالجيش  21
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ألوؿ مرة مند انت اضة األةص ، شيد مطار ةمنديا حركة مكم ة آلليات وطواةـ : مالؾ سمارة -راـ اا 
، «األخبار»اليوميف الماضييف، حسبما أفاد شيود عياف مف المنطقة لػعسكرية ومدنية إسرائيمية عم  مدار 

في ما ُيعتقد أنيا عممية صيانة تقـو بيا ةوات االحت ؿ لممطار، بغية إعادة تأىيمو الستقباؿ الطائرات 
 المدنية والعسكرية، في ظؿ الحديث عف حرب إةميمية.

الحظنا حركة «: »األخبار»جوار مطار ةمنديا، لػويقوؿ محمود عوض اا، أحد شيود العياف القاطنيف ب
مريبة داخؿ المطار عم  مدار اليوميف الماضييف، دخؿ وفداف، عسكري ومدني، ترافقيما مجموعة مف 
اآلليات العسكرية، وةاموا بعمميات صيانة، واختبار ألىمية المدرج مف خ ؿ السير عميو بسرعة كبيرة، 

 «.يؿ ىبوط الطائرات، لكنيـ توة وا عف العمؿ اليوـوتركيب ما يبدو أنيا عواكس لتسي
 30/8/2013، االخبار، بيروت

 
 مف قبؿ سورية" يروف احتماالت ضعيفة لتعرض الكياف ليجـو إسرائيميوفعسكريوف " 22

أف يتعرض الكياف ال  ىجوـ مف جانب سوريا ” إسرائيميوف“استبعد عسكريوف  ”:الخمي “ -القدس المحتمة 
وجيت الدوؿ الغربية ضربات عسكرية إل  سوريا. وةاؿ ضابط كبير في جيش الحرب أو حم ائيا إ ا 

وشدد عم  ”. لميجوـ ط ي ة” إسرائيؿ“، واحتماالت أف تتعرض ”إننا نقؼ أماـ عممية أمريكية” “اإلسرائيمي“
 اف الكياف مستعد لمجابية أي ىجـو سواء مف سوريا أو حم ائيا.

لدفاع الجوي تستعد لنشر بطاريات باتريوت في مناطؽ أخرى، مع وةاؿ مسؤوؿ عسكري آخر إف ةوات ا
تجنيد مئات معدودة فقط مف االحتياطي في المنظومات التي وص ت بأنيا حيوية ممؿ القبة الحديدية، 
وس ح الجو، وشعبة االستخبارات وةيادة الجبية الداخمية. وأوضحت اوساط جيش الحرب أف حالة التأىب 

ور ـ الطمب المتصاعد عم  الكمامات، ف ي ةيادة الجبية الداخمية ال توجد نية ”. اعتيادية“ُتعرؼ اآلف بأنيا 
إلصدار األوامر ب تح محطات توزيع اضافية. وأدى الضغط الشديد في عدة أماكف إل  مشادات ومواجيات 

 ال يف أرادوا الحصوؿ عم  الكمامات ليـ ولعائ تيـ.” اإلسرائيمييف“بيف 
 30/8/2013، قةالخميج، الشار 

 
 مونيا" في ميناء حيفا خوفًا مف استيدافوتقميص مخزوف "األيديعوت:  23

اصدرت وزارة حماية البيئة في إسرائيؿ تعميمات يوـ امس  :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو  -راـ اا 
في االربعاء، طالبت مف خ ليا بتقميص كميات مخزوف االمونيا في صيري  التخزيف العم ؽ الموجود 

ميناء حي ا، وال ي يشكؿ احد التيديدات الرئيسية لسكاف المنطقة في حاؿ تمت إصابتو بشكؿ مباشر، ما 
سيؤدي النتشار  يمة مف السموـ القاتمة في المنطقة وفقا لما  كرتو صحي ة  يديعوت احرونوت  في عددىا 

 الصادر اليـو الخميس.
يمية، بدأت باالستعداد الحتماؿ وةوع ضربة سورية ضد واوضحت الصحي ة اف وزارة حماية البيئة اإلسرائ

إسرائيؿ، في حاؿ تعرضيا ليجـو مف ةبؿ الواليات المتحدة، حيث اصدر وزير حماية البيئة عمير بيرتس 
 تعميماتو لطاةـ الوزارة، لمبدء بت تيش ومراةبة االماكف والمصانع التي تحوي عم  مواد خطرة.
 30/8/2013، القدس، القدس

 
 ةقبيؿ اليجـو عمى سوري "إسرائيؿ"المتوقع حدوثيا في  السيناريوىاتريؼ: معا 24
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ةالت صحي ة  معاريؼ  العبرية في تقرير نشرتو أمس اف الحممة العسكرية التي  -الحياة الجديدة -راـ اا 
تبادر الييا الواليات المتحدة ضد سوريا، والتي ىي أةرب مف أي وةت مض ، ومع أف المسؤوليف 

ائيمييف يقدروف بأف ىجوما مف دمشؽ ضد إسرائيؿ ىو أمر  و احتمالية منخ ضة، إال أف محافؿ أمنية اإلسر 
.  مختم ة تستعد لجممة مف السيناريوىات المحتممة في اطار ممؿ ى ا اليجـو

 واستعرضت الصحي ة أبرز السيناريوىات المتوةع حدوميا:
 
 إسرائيؿ تنضـ - 1

ىجوـ سوري عم  إسرائيؿ فاف  لؾ يمنح شرعية لمجيش اإلسرائيمي  وةالت الصحي ة انو في حاؿ حصوؿ
بالرد. وأضافت  في الوةت ال ي يعمؿ األميركيوف ضد النظاـ في دمشؽ دوف نية اسقاط الرئيس، فاف ردا 
إسرائيميا ك ي  بأف يؤدي ال  انياء حكـ األسد بؿ وربما موتو. إسرائيؿ يمكنيا أف تستغؿ الوضع والرد 

ي تص ي تماما محور الشر )ايراف وسوريا وحزب اا( وىك ا تقتمع العنصر المركزي في المحور السوري ك
 وىو الحكـ في دمشؽ ومف يقؼ عم  رأسو .

 
 مياجمة "إسرائيؿ" مف قبؿ الجماعات المسمحة - 2

ائيؿ ضمف ى ا السيناريو ستياجـ بعض الجماعات المسمحة الموجودة في سوريا والمؤيدة لنظاـ األسد إسر 
 بينما ينأى النظاـ السوري بن سو عف تمؾ الجماعات.

وسيكوف ىدؼ ى ه الجماعات اشعاؿ الحدود بيف إسرائيؿ وسوريا، وأحد السيناريوىات التي تؤخ  بالحسباف 
ىو تدخؿ حزب اا مف داخؿ لبناف الط ؽ الصواريخ عم  إسرائيؿ بؿ ويحتمؿ مف داخؿ سوريا ن سيا. 

ت مكانتو يوجد الكمير مما يخسره ا ا ما ضربتو إسرائيؿ، لكف يحتمؿ أف يجره ضغط ولنصراا ال ي اىتز 
ايراني في نياية المطاؼ ال  الرد بي ا الشكؿ سواء عمنا أو مف خ ؿ ارساؿ منظمات صغيرة و ير 

 معروفة الط ؽ النار نحو إسرائيؿ.
 
 حزب اهلل يستيقظ - 3

راتيجي مف سوريا ال  أراضيو ويحتمؿ اف تتـ ممؿ ى ه يواصؿ حزب اا محاوالت نقؿ الس ح االست
المحاوالت ايضا امناء اليجوـ األميركي. في ممؿ ى ا الوضع، كما يوضح مسؤولوف إسرائيميوف، سيحبط 

ى ا النقؿ حت  في  روة ىجوـ أميركي، مشيريف إل  التصريح ال ي ادل  بو وزير الجيش اإلسرائيمي  الجيش
 ا ةاؿ: إف ى ا خط أحمر لف توافؽ إسرائيؿ عم  اجتيازه.بو ي يعموف مؤخرا عندم

 
 اطالؽ الكيماوي عمى إسرائيؿ - 4

وةالت الصحي ة:  في األياـ األخيرة نشرت في الشماؿ م ث بطاريات لمقبة الحديدية اضافة لمنظومات 
تأىب صواريخ باتريوت وبطاريات حيتس المخصصة العتراض الصواريخ بعيدة المدى، ورفع مستوى ال

وأضافت:  ر ـ اليستيريا اإلسرائيمية التي تجد تعبيرىا في االنقضاض عم  محطات توزيع الكمامات،  فييا .
فاف احتماالت اف تطمؽ سوريا س حا كيميائيا عم  إسرائيؿ منخ ضة، لكنيا ليست مستبعدة تماما. في ممؿ 

األمف اإلسرائيمي أمس األوؿ اف  ى ا الوضع سيياجـ الجيش سوريا بكؿ ةوتو . وةالت محافؿ في جياز
 ىجوما كيميائيا مف جانب سوريا سيؤدي العادتيا ال  العصر الحجري.
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 إسرائيؿ ال ترد - 5

التوتر في إسرائيؿ ي كر بالوضع في عيد حرب الخمي . في حينو عمؿ األميركيوف في العراؽ، ورد صداـ 
األوسط. وطمبت واشنطف مف إسرائيؿ ومف رئيس حسيف بقصؼ إسرائيؿ، حمي ة الواليات المتحدة في الشرؽ 

الوزراء في حينو اسحاؽ شامير عدـ الرد كي ال يمس باالئت ؼ الواسع ال ي بموره الرئيس جورج بوش. في 
ى ه األمناء ليس معروفا طمب أميركي مف إسرائيؿ عدـ الرد، لكف يحتمؿ انو ر ـ التصريحات سيطمب 

 مت.األميركيوف مف إسرائيؿ الجموس بص
 
 استفزاز مف غزة - 6

وةالت الصحي ة:  ينبش االيرانيوف في جنوب الب د ايضا، وأحد السيناريوىات التي تؤخ  بالحسباف ىو 
ىجوـ مف ةطاع  زة بالتوازي مع حممة عسكرية في سوريا  مشيرة إل  أف الحركات التي مف المتوةع أف 

 تقوـ ب لؾ ىي الجياد اإلس مي وحركات صغيرة أخرى.
واضافت:  حماس، التي تسيطر في  زة، بعيدة نسبيا عف االيرانييف وتمتنع حاليا عف مواجية مع إسرائيؿ 
بعد حممة عمود السحاب. وعزؿ الرئيس المصري محمد مرسي ال ي أدى بالمنظمة في القطاع ال  أف ت قد 

مصالحة تتنكر حماس  سيدىا، يدفع الحركة لمعمؿ عم  استئناؼ الع ةات مع طيراف. يحتمؿ أنو كيدية
لمت اىمات مع إسرائيؿ بعد عمود السحاب وتطمؽ صواريخ نحو إسرائيؿ. ىنا أيضا مف المتوةع إلسرائيؿ اف 

وتابعت الصحي ة: أما في الض ة الغربية فاف احتماؿ اندالع أحداث منخ ض نسبيا ألف األسد ليس لو  ترد .
جياد اإلس مي يمكف أف تحدث عمميات است زازية تجاه تأييد كبير في الشارع ال مسطيني، إال أف حركة ال

 إسرائيؿ.
 30/8/2013، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 ألؼ كمامة واقية مف الغازات وزعت خالؿ يوميف 20يديعوت:  25

أل ا مف الكمامات الواةية مف الغازات  20ةالت سمطة البريد اإلسرائيمية، مساء اليوـ الخميس، إف : ػرب48عػػ
أضعاؼ عف المعدؿ ال ي  5وية ةد وزعت خ ؿ اليوميف األخيريف في فروع البريد، ما يعني ارت اعا بػالكيما

 كاف خ ؿ األسبوع الماضي.
وةالت  يديعوت أحرونوت  إف وزارة األمف، وبالتنسيؽ مع ةيادة الجبية الداخمية، وجيت تعميمات إل  

 أل ا. 50ألؼ كمامة في الشير إل   30مصنعي الكمامات الواةية لرفع وتيرة اإلنتاج مف 
 30/8/2013، 48عرب 

 
 ومصادرة محتوياتوفي القاىرة " تتيـ األمف المصري باقتحاـ مكتبيا األقصىفضائية " 16

اتيمػت فضػائية األةصػ  فػي  ػزة، ظيػر اليػـو الخمػيس، األمػف المصػري باةتحػاـ مكتبيػا فػي العاصػمة  : زة
 المصرية القاىرة ومصادرة محتوياتو.

ت ال ضػػائية عػػف مػػدير مكتبيػػا فػػي القػػاىرة، أحمػػد سػػبيع، بػػأف ةػػوة مػػف عناصػػر األمػػف المصػػري دىمػػت ونقمػػ
 مكتب القناة وصادرت أجيزة البث، وأ مقت المكتب.
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واعتبػػرت ال ضػػائية، فػػي بيػػاف ليػػا ىػػ ه الخطػػوة بأنيػػا تػػأتي بػػالتزامف مػػع حممػػة تضػػييقات تشػػف عمػػ  وسػػائؿ 
ة، مؤكػدًة أف تعرضػيا لممػؿ ىػ ه الظػروؼ لػف يمنييػا عػف أداء ميمتيػا، اإلع ـ األجنبية، وخاصة ةناة الجزيػر 

 ولف يقيد رسالتيا.
19/8/1023القدس، القدس،   

 
 "األقصى"مستوطنا يقتحموف  77ضابط مخابرات و 40أكثر مف  :مؤسسة األقصى 17

شػػيد  األةصػػ إف المسػػجد  13/8/1320لموةػػؼ والتػراث فػػي بيػػاف ليػػا اليػـو الخمػػيس  األةصػػ ةالػت مؤسسػػة 
منػػػػ  سػػػػاعات الصػػػػباح البػػػػاكر ارت اعػػػػا ممحوظػػػػا باةتحػػػػاـ ضػػػػباط وعناصػػػػر المخػػػػابرات االسػػػػرائيمية لػػػػو عمػػػػ  

 عنصرا. 00مجموعات وأوةات موزعة ليصؿ عددىـ االجمالي حت  ساعات الظير 
بمػػػا فػػييـ الضػػباط تجولػػػوا فػػي أرجػػاء مختم ػػػة مػػف المسػػػجد  وأضػػاؼ بيػػاف المؤسسػػػة أف عناصػػر المخػػابرات،

دنيس المصميات، القبمي والمرواني باالضافة ال  مصاطب العمـ التي ينتشر عمييا ط ب وطالبات وةاموا بت
منػػػ  سػػػاعات  لألةصػػػ مسػػػتوطنا  55اةتحػػػاـ  األةصػػػ مصػػػاطب العمػػػـ. وفػػػي مقابػػػؿ  لػػػؾ رصػػػدت مؤسسػػػة 

الصػػباح تحػػت حراسػػة شػػرطية مشػػددة يتقػػدميـ الناشػػط الميكػػودي ييػػودا جميػػؾ أحػػد نشػػطاء جماعػػات الييكػػؿ 
لبارزيف، حيث اصطحب مف كاف معو ال  منطقة المصم  المرواني وةاـ بجولة في أنحاء ةبة الصػخرة مػف ا

 مستقب . إةامتوتخمميا شرح حوؿ تاريخ الييكؿ المزعـو ومكاف  األس ؿ
19/8/1023مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث،   

 
 حؽ العودة  غزة: وقفة احتجاجية تنديًدا بتصريحات جديدة لعباس يتنازؿ فييا عف 18

( في وة ة احتجاجية 8|13شارؾ العشرات مف المواطنيف ال مسطينييف والقيادات السياسية يوـ الخميس ):  زة
أمػػاـ مقػػر دائػػرة شػػؤوف ال جئػػيف فػػي منظمػػة التحريػػر بغػػزة، و لػػؾ تنديػػًدا بتصػػريحات جديػػدة لػػرئيس السػػمطة 

 ودة ورفضػػو العػػودة إلػػ  فمسػػطيف التاريخيػػة.ال مسػػطينية محمػػود عبػػاس حػػوؿ  ت ريطػػو ، كمػػا ةػػالوا، بحػػؽ العػػ
وكانت وسائؿ إع ـ عبرية ةد نشرت تصريحات جديدة لعباس حوؿ رفضو لمعودة إل  مدف حي ا ويافػا وعكػا 

 وص د )مسقط رأسو( وىو ما أمار  ضب ال جئيف ال مسطينييف.
لنقابات مينية التي شاركت في وأعمنت ال صائؿ الوطنية واإلس مية والمجاف الشعبية ومنظمات حؽ العودة وا

 الوة ة براءتيا مف ى ه التصريحات.
وةػػاؿ معػػيف أبػػو عوكػػؿ، رئػػيس المجنػػة الشػػعبية ل جئػػيف فػػي حركػػة  حمػػاس :  فمػػيعمـ العػػالـ أف أي ات اةيػػات 
يوةعيا عباس يتنازؿ فييا عف أي جزء مف حقوؽ الشعب ال مسطيني، ف نيا ال تساوي الحبر ال ي تكتب بو ، 

 إل  أف  الشعب برئ منيا و ير ممـز بيا . مشيراً 
19/8/1023، قدس برس  

 
 "عسقالف"في معتقؿ  أسيراً  58إجراءات تعسفية بحؽ : األسيرنادي  19

ةالت مصادر حقوةية فمسطينية، إف سمطات االحت ؿ شػرعت مػؤخرًا بسمسػمة إجػراءات تعسػ ية بحػؽ األسػرى 
 أسيرًا. 78اإلسرائيمي، وعددىـ « عسق ف»ال مسطينييف القابعيف في معتقؿ 

« عسػػق ف»أف حممػػة ت تيشػػات واةتحامػػات متواصػػمة تقػػـو بيػػا إدارة معتقػػؿ « األسػػير ال مسػػطيني»وأفػػاد نػػادي 
 ةساـ السجف و رفو، مت رعة بالبحث عف مواد ممنوعة وأجيزة اتصاؿ خموية.أل
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 21ونقػػؿ البيػػاف عػػف األسػػير ال مسػػطيني محمػػود  ممػػو، ةولػػو إف ةػػوة عسػػكرية إسػػرائيمية مكونػػة مػػف أكمػػر مػػف 
( فػػي السػػجف والعبػػث بػػأ راض ومقتنيػػات األسػػرى وتعػػدى  لػػؾ 20جنػػديًا، ةامػػت مػػؤخرًا باةتحػػاـ  رفػػة )رةػػـ 

، حيػث يتعم ػد جنػود «خػراب»، مشػيرًا إلػ  أف الغػرؼ التػي يػتـ ت تيشػيا تتحػوؿ إلػ  «الكانتينػا»ت تػيش لػػ إجراء
 االحت ؿ تخريب أ راض ومقتنيات األسرى ورمييا.

30/8/1023الدستور، عماف،   
 

 21إلى  في سجوف االحتالؿ ارتفاع عدد األسيرات الفمسطينيات :أحرارمركز  30
أسػػيرة بعػػد  21ية إف عػػدد األسػػيرات ال مسػػطينيات فػػي معػػتق ت االحػػت ؿ بمػػ  أكػػدت جمعيػػة حقوةيػػة فمسػػطين

 اعتقاؿ م ث أسيرات مف نابمس مؤخرًا.
الحقػػوةي فػػي بيػػاف لػػو إف جنػػود االحػػت ؿ اعتقمػػوا مػػؤخرًا كػػً  مػػف: ميسػػر عطيػػاني مػػف « أحػػرار»و كػػر مركػػز 

المحكػػوـ بالمؤبػػد وزوجػػة شػػقيقيا لينػػا  مدينػػة نػػابمس، ولينػػاف أبػػو  ممػػة وىػػي شػػقيقة األسػػير عاىػػد أبػػو  ممػػة
 «.ىشاروف»جوابرة، وتـ وضعيف في معتقؿ 

إف سػػمطات االحػػت ؿ ال زالػػت تواصػػؿ تشػػديداتيا باتجػػاه األسػػيرات وتمػػنعيف مػػف الزيػػارة « أحػػرار»وأكػد مركػػز 
 فػػػي معظػػػـ األحيػػػاف، وتشػػػف عمػػػ  األةسػػػاـ التػػػي يمكػػػمف فييػػػا ت تيشػػػات اسػػػت زازية م اجئػػػة وميينػػػة، عػػػدا عػػػف

 وضعيف بالقرب مف األسيرات الجنائيات المواتي تشيد أةساميف أعمااًل شائنة باستمرار.
30/8/1023الدستور، عماف،   

 
 القدسب الفمسطينية المناىج اإلسرائيمية عمى المدارسيديف فرض االحتالؿ  "االئتالؼ األىمي" 32

يف فػي القػدس إةػداـ سػمطات االحػت ؿ  األيػاـ : أداف االئػت ؼ األىمػي لمػدفاع عػف حقػوؽ ال مسػطيني -القدس 
عمػػػ  فػػػرض المنػػػاى  اإلسػػػرائيمية عمػػػ  عػػػدد مػػػف المػػػدارس فػػػي القػػػدس الشػػػرةية، داعيػػػًا المجتمػػػع الػػػدولي إلػػػ  
التدخؿ السريع مف أجؿ وةؼ تمؾ السياسات التي تمارس عم  يد سمطات االحت ؿ، والتي تيدؼ إل  تيويػد 

االتحاَد األوروبػي ومؤسسػات األمػـ المتحػدة والمنظمػات الدوليػة  المدينة، وطمس ىويتيا الوطنية، فيما طالب
بالتػػػدخؿ لوةػػػؼ تمػػػؾ السياسػػػات التػػػي تيػػػدؼ إلػػػ  فػػػرض المنػػػاى  اإلسػػػرائيمية عمػػػ  المػػػدارس ال مسػػػطينية فػػػي 

 القدس.
وشػػػدد، فػػػي بيػػػاف صػػػحافي، عمػػػ   أف تمػػػؾ السياسػػػات واإلجػػػراءات تتنػػػاف  مػػػع أبسػػػط ةواعػػػد وةػػػوانيف حقػػػوؽ 

 اميؽ الدولية والتي تقر حرية التعميـ لكافة األفراد أينما كانوا .اإلنساف والمو 
30/8/1023األياـ، راـ اهلل،   

 
 لمطالبيـ األونروا: اعتصاـ لفمسطينيي سورية احتجاجا عمى عدـ تمبية الحموةمخيـ عيف  31

ف ال مسػػطينييف مػػف تجػػاه النػػازحي اإلنسػػانياحتجاجػػًا عمػػ  اسػػتمرار وكالػػة األونػػروا بعػػدـ القيػػاـ بواجبيػػا : صػػيدا
مخيمػػات لبنػػاف وال سػػيما مخػػيـ عػػيف الحمػػوة والػػ يف يعيشػػوف ظروفػػًا معيشػػية صػػعبة فػػي ظػػؿ شػػح  إلػػ  ةسػػوري

داخؿ المخيـ بدعوة  األونرواوشبو انعداـ الخدمات الصحية واالجتماعية ليـ، ن   ىؤالء اعتصامًا أماـ مكتب 
 إلػ مػؿ المعتصػموف الفتػات تطالػب الوكالػة بااللت ػات . حةمف لجنة المتابعة لمنازحيف ال مسطينييف مف سوري

فػي صػيدا مػ كرة  األونػرواأوضاعيـ وتأميف بدالت سكف وخدمات صػحية وتربويػة ليػـ. وسػمموا مػدير مكتػب 
 مدير عاـ الوكالة في لبناف آف ديسمور بأبرز مطالبيـ. إل موجية 
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 وتم  ابراىيـ تميـ م كرة باسـ المعتصميف تضمنت:
يجػػار لمعػػائ ت النازحػػة وتػػأميف مسػػاعدات   ائيػػة واجتماعيػػة وكػػ لؾ تػػأميف االستشػػ اء الكامػػؿ تػػأميف بػػدؿ إ

القانونيػػػة  اإلةامػػػةلممرضػػػ  وبرنػػػام  دراسػػػي وفػػػؽ المنيػػػاج السػػػوري لممػػػرحمتيف التكميميػػػة والمانويػػػة ومعالجػػػة 
 .ةل جئيف ال مسطينييف مف سوري

30/8/1023المستقبؿ، بيروت،   
 

 مميوف دوالر 30بتكمفة  مجمعا تجاريا في بيت لحـ روس ينشئوف مستثمروف 33
بدأ في مدينة بيت لحـ في الض ة الغربية تن ي  مشروع لبناء مجمع تجاري وترفييي بتمويؿ روسي  :بيت لحـ

وسػػػوؼ يشػػػمؿ المجمػػػػع الجديػػػد مركػػػزا رياضػػػػيا ومسػػػاحات إداريػػػة وتجاريػػػػة  مميػػػػوف دوالر. 03وبتكم ػػػة تبمػػػ  
وييدؼ المشروع ال ي يمولو مستممروف مف القطاع الخاص في روسيا إل  تسميط  ومدرسة لتعميـ الموسيق .

واختير موةع المجمع الجديد في شارع ف ديمير بوتيف بجوار المركػز  الضوء عم  أىمية بيت لحـ التاريخية.
 عمػػػ  الشػػػارع خػػ ؿ زيػػػارة لػػػو أطمػػؽالروسػػي لمعمػػػـو والمقافػػة فػػػي بيػػػت لحػػـ. وكػػػاف اسػػػـ الػػرئيس الروسػػػي ةػػػد 

فكػرة ىػ ا المشػروع بمشػت مػف سػنتيف “وةػاؿ عصػاـ اجحػة نائػب رئػيس بمديػة بيػت لحػـ  لألراضي ال مسطينية.
لمػػا جػػاء الػػرئيس بػػوتيف وزار مدينػػة بيػػت لحػػـ وأبػػدى إعجابػػو وأبػػدى تقػػديره لقيػػاـ مبػػادرة مػػف مدينػػة بيػػت لحػػـ 

امػػػة مشػػػروع رائػػػد فػػػي ىػػػ ه وحينيػػػا أصػػػدر أوامػػػره إلة ،بتسػػػمية شػػػارع السػػػوؽ المركػػػزي بشػػػارع الػػػرئيس بػػػوتيف
 ”المنطقة.

 .1320ويتوةع انتياء العمؿ في مشروع المجمع التجاري في بيت لحـ بحموؿ ديسمبر كانوف األوؿ 
30/8/1023القدس العربي، لندف،   

 
 األردني يؤكد أىمية دور الفاتيكاف في الحفاظ عمى القدس ومنع تيويدىا الممؾ 34

اا الماني مواصمة األردف ب ؿ الجيود إل  جانب األطراؼ  عبدألردني اأكد الممؾ  :بتراوكالة  –ال اتيكاف 
الدولية ال اعمة، لدعـ م اوضات الس ـ بيف ال مسطينييف واإلسرائيمييف، وتجاوز العقبات والمعيقات التي 
 ،تحوؿ دوف الوصوؿ إل  س ـ عادؿ وشامؿ وفؽ حؿ الدولتيف، ال ي يعد مصمحة أردنية عميا. واعتبر

بابا ال اتيكاف فرنسيس األوؿ أمس الخميس في ال اتيكاف، أف األردف يب ؿ جيودًا كبيرة في حماية لقائو  خ ؿ
األماكف المقدسة اإلس مية والمسيحية في مدينة القدس ورعايتيا، ودعـ المقدسييف مسمميف ومسيحييف 

ح اظ عم  المدينة المقدسة ومنع والح اظ عم  المدينة وىويتيا العربية. وأكد أىمية دور ال اتيكاف في ال
 تيويدىا.

 30/8/1023، الغد، عّماف
 

 "إسرائيؿ"األمريكية لسوريا ستؤدي لزواؿ  الضربةقائد إيراني:  
)رويترز(: نقمت وكالة أنباء ايرانية عف محمد عمي جع ري ةائد الحرس الموري االيراني ةولو إف أي  - دبي

” فيتناـ أخرى“كما ستكوف سوريا ” زواؿ اسرائيؿ ةريبا“ ىجوـ عسكري أمريكي عم  سوريا سيؤدي إل 
 لألمريكييف.

وتساند إيراف الشيعية الرئيس السوري بشار األسد في مواجية معارضة أ مبيا مف السنة تحاوؿ االطاحة بو 
وةاؿ جع ري في مقابمة مع وكالة تسنيـ االيرانية في وةت متأخر األربعاء إف أي ضربة  من  عاميف ونصؼ.
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إشعاؿ أمريكا لمحرب في المنطقة سيؤدي ال  زواؿ “وأضاؼ  مريكية لف تكوف في مصمحة اسرائيؿ.أ
 ”.إسرائيؿ ةريبا

 //القدس العربي، لندف، 
 
 يغمؽ مكتب فضائية األقصى بالقاىرة المصري األمف 

رية القاىرة أ مؽ األمف المصري مكتب ةناة األةص  ال ضائية التابعة لحركة حماس في العاصمة المص
 ظير الخميس.

ونقؿ موةع ةناة االةص  عف مدير مكتب القناة في القاىرة أحمد سبيع ةولو  إف مجموعة مف ةوات األمف 
 المصرية داىمت مكتب القناة وصادرت أجيزة البث وأ مقت المكتب .

 يقي د رسالتيا . وةالت ةناة األةص  :  إف تعرضيا لممؿ ى ه الظروؼ لف يمنييا عف أداء ميمتيا، كما لـ
 //فمسطيف أوف اليف، 

 بتيريب السوالر لحماس محمد مرسي الرئيسبالغ يتيـ  
تقدـ الدكتور سمير صبري المحامي بب غ إل  النائب العاـ المستشار ىشاـ بركات ضد  سامية فاروؽ:

ساؿ كميات جديدة مف المعزوؿ محمد مرسي إلصداره تعميمات لنائب رئيس الييئة العامة لمبتروؿ إل  إر 
وأشار صبرى  إل  أف  تصدير ى ا السوالر كاف بغرض تشغيؿ محطة توليد  السوالر إل  ةطاع  زة .

مداد المحطة بػ  ألؼ طف سوالر إضافة إل  الحصة البترولية الميداة مف  الكيرباء الوحيدة بالقطاع واع
تـ توصيميا عبر معبر العوجة بيف مصر  ألؼ طف سوالر وأف ى ه الشحنات دويمة ةطر والبال  وزنيا 

 والكياف الصييوني مـ تـ نقميا إل  ةطاع  زة عبر معبر كـر أبو سالـ.
كما أشار إل  أف كؿ  لؾ تـ في ظؿ ما شيدتو الب د مف أزمة طاحنة في البنزيف والسوالر، وأزمة شديدة 

 عم  تمويف سياراتيـ. في الوةود وتكدسا كبيرا لمسيارات داخؿ المحطات أمً  في الحصوؿ
وةاؿ إنو في الوةت ال ي تشيد فيو العديد مف المصانع نقص حاد في السوالر مما أدى إل  توةؼ العمؿ 
بالعديد مف المصانع التي تقوـ بصبا ة األةطاف والغزوؿ لمصانع النسي  ، حت  إضطر المزارعوف 

محصوؿ عم  كميات مف السوالر لتشغيؿ وأصحاب الجرارات الزراعية إل  إستخداـ الجراكف في محاولة ل
 المعدات واآلالت الزراعية. 

ومف جانب آخر وعند ةياـ القوات المسمحة بتدمير األن اؽ اإلجرامية في رفح اتضح خ ؿ  لؾ أف ىناؾ 
 أحواض لمبتروؿ ولمسوالر يتـ تخزينيا لتيريبيا إل  ةطاع  زة.

 //الوفد، الجزيرة، 
 
 "فمسطينيوف"قناصة الجيادييف  يقوؿ إف سيناء يبير مجاىدك األىراـ العربي:  

 أكد كبير الحاج حسف خمؼ كبير مجاىدى سيناء أف األمؿ ال: عماد أنور -أمؿ سرور   - شماؿ سيناء
يزاؿ ف  القوات المسمحة ف  تطيير سيناء مف بؤر اإلرىاب، لكن  أطالب القيادات ب رض ىيبة القانوف 

 دية.والتصدى لمجماعات الجيا
لألسؼ الوضع ف  سيناء مقمؽ لمغاية وىناؾ خطورة ةاؿ:  ما ا يحدث ف  سيناء؟ وفي جوابو عم  سؤاؿ

عم  حدود مصر، فنحف نتعامؿ مع جماعات ال تجيد إال القتؿ  درا، وال أعمـ السر ف  صبر ةيادات 
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أحد، وربما ال تريد ةيادات القوات المسمحة عم  ىؤالء الخونة، لكف عم  ما يبدو أف ىناؾ سيناريو ال يعرفو 
 الجيش أف تبدأ باليجوـ، لكف أؤكد أف الصداـ ةادـ ال محالة.

بالطبع ىناؾ أشخاص مف جنسيات أخرى تشارؾ ف  ممؿ وةاؿ بعد سؤالو حوؿ مف يقـو باالعماؿ االرىابية 
ات مدربة عم  ى ه األعماؿ، خاصة القناصة، وأعتقد أف جميعيـ فمسطينيوف، وليسوا مف البدو، وى ه جماع

 أعم  مستوى، وال تيدأ إال بعد أف يناؿ الخراب مف مصر.
 //األىراـ العربي، مصر، 

 
 مف حماس خمسةبينيـ  القبض عمى مرتكبي مجزرة رفح الثانية األىراـ العربي: 

ترددت أكد مصدر مطمع بمدينة العريش في شماؿ سيناء صحة األنباء التي العربي: بوابة األىراـ  - د ب أ
مجندا مف ةوات األمف المركزي، والتي  عف القبض عم  مرتكبي مجزرة رفح المانية، التي راح ضحيتيا 

وةعت األسبوع ةبؿ الماضي في أعقاب فض اعتصامي أنصار اإلخواف المسمميف والرئيس المعزوؿ في 
 منطقتي رابعة العدوية والنيضة بمحافظتي القاىرة والجيزة.

 زيونية  كرت ى ا ةبؿ أياـ أنو تـ القبش عم  كافة من  ي الم بحة، إال أف مصدرا عسكريا وكانت تقارير تمي
 ن    لؾ.

وأكد المصدر المطمع لصحي ة  الشرؽ األوسط  المندنية في تقرير نشرتو اليـو األربعاء أف خمسة مف 
إل  جنسيات أخرى ،  المقبوض عمييـ مف حركة حماس، وم مة مف أبناء سيناء، إضافة إل  م مة ينتموف
 مشيرا إل  أنو تـ القبض عم  ىؤالء المتيميف بمنطقة بجوار رفح، و لؾ من  أربعة أياـ.

ول ت إل  أف عدـ اإلفصاح عف العممية مف ةبؿ الجيش والشرطة حت  اآلف يعود لحسابات أمنية محضة 
ية في تتبع خيوط أخرى ةد تكوف ولحيف االنتياء مف التحقيقات معيـ واستكماؿ أنشطة الدوائر االستخبارات

و كر المصدر أف أنباء القبض عم  مرتكبي الم بحة أصبحت تتردد بقوة في أحاديث  متصمة بالجريمة.
 الناس في المنطقة، خاصة بيف العائ ت الكبيرة مف  وي السطوة والن و .

 //األىراـ العربي، مصر، 
 
 أيضاً  "إسرائيؿ" المتحدة تتجسس عمى الواليات: تواشنطف بوس 

أفاد موةع معاريؼ عم  الشبكة أف أجيزة المخابرات األمريكية أةامت في إسرائيؿ شبكة تجسس وجمع 
سبتمبر بتعزيز شبكاتيا  معمومات واسعة، و لؾ من  بدأت اإلدارات األمريكية، عم  أمر ىجومي 

 ألمف األمريكي.االستخبارية في شت  أنحاء العالـ لجمع المعمومات حوؿ التيديدات ل
عم  وميقة مف الوكيؿ السابؽ في وكالة األمف القومي  تصحي ة الواشنطف بوس توبحسب الموةع فقد حصم

إدوارد سوندف، تبيف أف حجـ الميزانية  السوداء  التي رصدتيا الحكومة األمريكية لمعاـ  األمريكية 
 مميار دوالر ال تخضع لمرةابة العامة. تصؿ إل   

وتبيف ى ه الوميقة أيضا أف عددا مف وكاالت االستخبارات األمريكية  ةامت بأنشطة تجسس وجمع معمومات 
سرائيؿ فيما تمحور نشاط  التجسس المضاد  في العمؿ  ضد دوؿ حمي ة لمواليات المتحدة ، ممؿ الباكستاف واع

يراف.  ضد روسيا والصيف  واع
خابرات المركزية  سي. أي إيو  ةد ارت عت عم  نحو كبير عم   لؾ تظير الوميقة أف ميزانية وكالة الم

مميار دوالر . وبحسب الوميقة فقد ب لت كؿ مف السي أي إيو، ووكالة  إل   لتصؿ في العاـ 
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األمف القومي إف. إس إيو، جيودا كبيرة ومعززة الختراؽ شبكات الحوسبة والمعمومات وسرةة منظومات 
 عادية أو العمؿ تخريب ى ه الشبكات والمنظومات المعموماتية.المعمومات في الدوؿ الم

 //، عرب 
 
 اإلسرائيميباستخداـ الكيماوي مصدره "الموساد"  األسد إلدانةدليؿ واشنطف  

عممت القدس دوت كوـ، أف الدليؿ األكبر ال ي تعتبره واشنطف  دامغًا وال ريب  :سعيد عريقات - واشنطف
و مف جياز االستخبارات اإلسرائيمية  الموساد  ويحمؿ تسجيً  بيف ضباط سورييف ةبيؿ فيو  ىو ما تسممت

اليجوـ أمناء ترتيبات الم حظة والزوايا المستيدفة إل  جانب صور سات يت تبيف نقؿ األسمحة الكيميائية 
 مف مخازنيا  وتحضيرىا ل ط ؽ .

زارة الخارجية األميركية بأف الواليات المتحدة ال تسع  وةالت مري ىارؼ، المتحدمة الرسمية المناوبة باسـ و 
مف أجؿ تغيير النظاـ في سورية وأف تطورات موةؼ اإلدارة واإلع ف عف نية اإلدارة اتخا  خطوات لمعاةبة 
الحكومة السورية وةوات النظاـ السوري، تنبع مف الشعور بضرورة القياـ بعمؿ ةوي لحرماف النظاـ مف 

 ة الكيميائية بأي شكؿ مف األشكاؿ في المستقبؿ.استخداـ األسمح
 //القدس، القدس، 

 
 يقوؿ إف اليجـو ضد سورية مؤكد وسيكوف شديداً  "إسرائيؿ"السفير األميركي في  

أكد الس ير األميركي لدى إسرائيؿ، داف شابيرو، أف ىجومًا أميركيًا ضد : يو بي أي -القدس المحتمة 
 تخداـ النظاـ السوري س حًا كيماويًا ضد مدنييف بات مؤكدًا وسيكوف شديدًا.سورية بعد ادعاءات باس

وةاؿ شابيرو لإل اعة العامة اإلسرائيمية إف  رد ال عؿ األميركي عم  اليجوـ الكيماوي في سورية أكيد.. 
 وسيكوف شديدًا وجديًا .

ال عؿ األميركي، وأنو )أوباما(  يجري وأضاؼ أف الرئيس األميركي، باراؾ أوباما، لـ يقرر بعد في طبيعة رد 
 مشاورات مع حم اء الواليات المتحدة في العالـ ومع الكونغرس ةبؿ أف يتـ اتخا  ةرار نيائي .
 //الحياة، لندف، 

 
 أجانب في تؿ أبيب  فدبموماسيي"يديعوت": سرقات وسطو تطاؿ  

مف ةبؿ دبموماسييف أجانب في تؿ أبيب مف رصدت مصادر عبرية تصاعد حجـ الشكاوى المقد مة : الناصرة
 ازدياد عمميات السطو والسرةات التي تعرض ت ليا منازليـ في اآلونة األخيرة.

(، إل  تعرض |وأشارت صحي ة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، عم  موةعيا اإللكتروني اليوـ الخميس )
جانب يقيموف في مناطؽ  بيتاح تك ا  أربعة منازؿ وعدد مف الشقؽ التابعة لمسؤوليف دبموماسييف أ

، ل ةتحاـ والسرةة مف ةبؿ مجيوليف خ ؿ و ىرتسيميا  وتؿ أبيب داخؿ حدود فمسطيف المحتمة عاـ 
 أةؿ مف شير واحد، ومن  نياية  تموز )يوليو( الماضي.

ي حجـ الجريمة وفي سياؽ متصؿ، كش ت معطيات إسرائيمية رسمية ُنشرت مؤخرًا النقاب عف تزايد ممحوظ ف
والعنؼ المسمح في مختمؼ أنحاء الدولة العبرية، كما وأشارت الشرطة االسرائيمية ال  زيادة نسبة السرةات 

 الماضي مقارنة بالعاـ ال ي سبقو. في المائة خ ؿ عاـ  والسطو إل  
 //قدس برس، 
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 الحميد صياـد.عبد 
من  االنق ب ال ي ةاـ بو المواء عبد ال تاح السيسي عم  سمطة محمد مرسػي واإلخػواف المسػمميف فػي مصػر 

تموز/يوليػػو الماضػػي، ومعبر/شػػرياف  ػػزة الوحيػػد الػػ ي يربطيػػا مػػع العػػالـ الخػػارجي مغمػػؽ أو شػػبو  0بتػػاريخ 
 السابقة ل نق ب.  ةياسا باألشير %57مغمؽ. فقد انخ ضت ساعات فتح المعبر بنسبة 

شخصػا عػالقيف داخػؿ القطػاع مػف  007( مػدة أربػع سػاعات، تمكػف 10/8فػُػتح المعبر يوـ السبت الماضػي )
عبػػػػور األراضػػػػي المصػػػػػرية معظميػػػػـ مػػػػف المرضػػػػػ  و وي الجنسػػػػيات األجنبيػػػػة وحممػػػػػة اإلةامػػػػات الرسػػػػػمية 

يػػة األخػػرى مػػف المعبػػر لعػػدة شخصػػا مػػف عبػػور القطػػاع كػػانوا مكدسػػيف عمػػ  الج 623المصػػرية. كمػػا تمكػػف 
 أياـ. 

الحكومػػة العسػػكرية فػػي القػػاىرة لػػـ تغمػػؽ المعبػػر فحسػػب، بػػؿ ةامػػت بيػػدـ مئػػات األن ػػاؽ التػػي تحولػػت ب ضػػؿ 
سياسات الرئيس المخموع والمعاد تأىيمو مبارؾ، إل  وسيمة بديمة ال مناص عنيػا السػتيراد البضػائع المصػرية 

ات بنػػػاء. وحسػػػب المركػػػز القػػػانوني لحريػػػة الحركػػػة اإلسػػػرائيمي مػػػف مػػػواد   ائيػػػة ومحروةػػػات وبضػػػائع ومعػػػد
لػػ  ةطػػاع  ػػزة، فقػػد ارت ػػع عػػدد العػػابريف لممعبػػر فػػي  ) يشػػاوأي مسػػمؾ( المعنػػي بمراةبػػة حريػػة الحركػػة مػػف واع

أيػػاـ الػػرئيس المخمػػوع والمعػػاد  27333شػػيريا مػػف معػػدؿ  03333السػػنة اليتيمػػة التػػي حكػػـ فييػػا مرسػػي إلػػ  
  ؽ المعبر انتياؾ لحقوؽ اإلنساف لمميوف وستمئة وخمسيف ألؼ فمسطيني مكػوميف فػي تأىيمو مبارؾ. إف إ

ف ىػػػ ا اإل ػػ ؽ ال يمكػػػف إال أف يمعػػب دور فػػػؾ الكماشػػػة  أكبػػر سػػػجف إنسػػاني عمػػػ  وجػػو الكػػػرة األرضػػية. واع
يمػا اآلخر، ليطبؽ ونظيره اإلسرائيمي عم  ةطاع  زة، في أكبر جريمة عقاب جماعي تشترؾ فييا دولتاف، م

ةػػػدمت ةيػػػادة السيسػػػي أو مرسػػػي أو مبػػػارؾ )ال فػػػرؽ( مػػػف مبػػػررات  يػػػر مقبولػػػة، كػػػاألمف القػػػومي وتػػػدخ ت 
حمػػاس وتسػػمؿ عناصػػر متطرفػػة إلػػ  سػػيناء، واختبػػاء عناصػػر ىاربػػة مػػف سػػيناء داخػػؿ القطػػاع عػػف طريػػؽ 

ي ةيػػادة مصػػرية، األن ػػاؽ. ال ةػػانوف دولػػي وال ةػػانوف إنسػػاني وال ةػػانوف إليػػي وال عػػرؼ وال أخػػ ؽ تسػػمح أل
ميما ادعػت مػف وطنيػة، بػأف تمػارس عمميػة حصػار جمػاعي لسػكاف ةطػاع  ػزة جمػيعيـ، بغػض النظػر عػف 
مارة حماس. فػ  رئػة يتػن س منيػا القطػاع إال  مواةؼ حماس وسياسة حماس وةيادة حماس وشرعية حماس واع

 مصر وال شرياف لمحياة لشعب القطاع إال عبر مصر. 
، تػػـ التوصػؿ إلػ  ات ػػاؽ فػي شػػير 1337يؿ االن ػرادي والشػػكمي مػف ةطػػاع  ػزة عػاـ بعػد ةػرار انسػػحاب إسػرائ

تشريف الماني /نوفمبر إلدارة معبر رفح، ال ي بني حسب المواص ات الدولية كمعبر دولي يربط بيف دولتػيف. 
  تركيػػب وةػػد تػػـ االت ػػاؽ عمػػ  أف يػػدار منائيػػا مػػف ةبػػؿ السػػمطة ال مسػػطينية واالتحػػاد األوروبػػي، باإلضػػافة إلػػ

كاميرات بث ترسؿ لمجانب اإلسرائيمي صورا عمف يدخؿ أو يخرج مف المعبر، ومف حؽ إسرائيؿ أف تقبػؿ أو 
ترفض أو تعترض أو تمنع دخوؿ مف ىو عم  ةوائـ المطموبيف، أو يشكؿ خطرا عم  أمنيا. وةد تـ االفتتاح 

ماف عػػف الجانػػب المصػػري. بحضػػور الػػرئيس ال مسػػطيني محمػػود عبػػاس وعمػػر سػػمي 1337نػػوفمبر  16يػػـو 
سػػيجعؿ الطريػػؽ م توحػػة نحػػو مصػػر والعػػالـ أجمػػع، ويجعػػؿ ’ وممػػا جػػاء فػػي كممػػة سػػميماف: إف ىػػ ا الممػػر

الحػػدود ال مسػػطينية المصػػرية حػػدودًا جامعػػة ال مانعػػة، ويجعػػؿ مػػف تواصػػؿ األىػػؿ عمػػ  جػػانبي الحػػدود حػػدمًا 
 ’. يومياً 

الشؤوف المدنية آن اؾ، فقد ألق  كممة في االحت اؿ وكأنػو أما محمد دح ف، مسؤوؿ األمف ال مسطيني ووزير 
إف ى ا اإلنجاز ىو نتاج طبيعي لمدعـ الصادؽ مف إخواننا في األردف ومصر وكؿ الػدوؿ ‘محرر  زة ةائ  
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ى ا االت اؽ الغريب و يػر المتػوازف لػـ يصػمد أمػاـ التطػورات، ألف مػا بنػي عمػ  باطػؿ فيػو باطػؿ. ’. العربية
األحداث من  زمف طويؿ وتحوؿ االت اؽ إل  حبر عم  ورؽ بعد أف خسرت حركة فتح انتخابات فقد تجاوزتو 

وانتقمت السمطة، نظريا، بطريقة سممية وحضارية إل  حركة حماس التي لـ يسمح ليػا أف تحكػـ فعػ   1336
 ولو ليـو واحد، وبدأ اإلعداد إلسقاطيا من  اليـو األوؿ لنجاحيا. 

حزيراف/يونيػو  17تمتػـز باالت اةيػة مػف المحظػة التػي تػـ أسػر الجنػدي جمعػاد شػاليط فػي  إسرائيؿ مف جيتيا لـ
، حيػػث أ مػػؽ المعبػػر بشػػكؿ شػػبو دائػػـ. كمػػا داسػػت إسػػرائيؿ بػػدباباتيا القطػػاع مػػرة وراء مػػرة فػػي عمميػػة 1336

 ، ومئات الغارات واليجمات و يرىا. 1321، وعممية عامود السحاب 1338/1333الرصاص المسكوب 
خضػػع القطػػاع لعمميػػة محكمػػة مػػف الحصػػار  1335عػػد اسػػتي ء حركػػة حمػػاس عمػػ  ةطػػاع  ػػزة فػػي يونيػػو ب

البػػري والبحػػري والجػػوي. مػػف جيتػػو ةػػاـ نظػػاـ مبػػارؾ بتشػػديد الحصػػار عمػػ  القطػػاع، وبنػػ  األسػػ ؾ الشػػائكة 
 اختػػراؽ والترسػػانات المسػػمحة فػػوؽ األرض وتحػػت األرض. ولػػـ يبػػؽ أمػػاـ الشػػعب ال مسػػطيني فػػي القطػػاع إال
كػانوف  11المعبر بكافة الطرؽ حت  ولو بالقوة. وةد ن   ناشػطوف فمسػطينيوف عمميػة االختػراؽ ألوؿ مػرة فػي 

، إال أف األمػػػف المصػػػري أطمػػػؽ النػػػار عمػػػييـ فاضػػػطروا لمعػػػودة لمقطػػػاع، فقامػػػت حركػػػة 1338المػػػاني /ينػػػاير 
متػر. وفػػي صػػباح اليػػـو  133طوليػػا  عبػػوة ناسػػ ة فػػي الجػدار لت ػػتح مغػػرة 27حمػاس فػػي ن ػػس الميمػػة بت جيػر 

 زي الجانب المصري كسرا لمحصار الخانؽ ولشراء احتياجاتيـ، لكنيـ  033333التالي اخترؽ ما يزيد عف 
تصرفوا بطريقة حضارية فعادوا إل  القطاع ولػـ يخمػوا بنظػاـ ولػـ يعتػدوا عمػ  أحػد ولػـ يأخػ وا شػئيا مػف دوف 

الغػػيط، وزيػػر خارجيػػة نظػػاـ مبػػارؾ المخمػػوع والمعػػاد تأىيمػػو، بتكسػػير  دفػػع ممنػػو نقػػدا، ر ػػـ تيديػػدات أحمػػد أبػػو
 أرجميـ.

كػػاف االختػػراؽ بممابػػة رسػػالة: إمػػا أف تبقػػوا المعبػػر م توحػػا أو ال تمومونػػا إ ا تصػػرفنا بطػػرؽ ممتويػػة. وبال عػػؿ 
ئيؿ أو ن ؽ. وكممػا ىػدمت إسػرا 2133بدأت بعدىا عمميات فتح األن اؽ، التي وصؿ عددىا إل  ما يزيد عف 

ةوات األمف المصرية ن قا أو ن قيف ةاـ الناشطوف ب تح عشرة أن اؽ أو أكمر، مـ ما لبمت أف تشابكت مصالح 
الجماعات ال مسطينية والمصرية المست يدة مػف تجػارة األن ػاؽ حتػ  بػدأت القػوات المصػرية مػف جيتيػا تغػض 

خؿ لمجانبيف المصري وال مسطيني. الطرؼ عف األن اؽ، وك لؾ حركة حماس ألف األن اؽ أصبحت مصدر د
وبقيت األمور ىك ا كأنيا لعبة شد الحبؿ، ي ػتح المعبػر ويغمػؽ حسػب مػزاج القيػادة المصػرية واألحػداث عمػ  

 األرض والضغوط الدولية التي تمارس عمييا مف أكمر مف جية.
وزيرا لمخارجيػة، الػ ي  تن س القطاع الصعداء، خاصة بعد تعييف نبيؿ العربي 1322يناير  17بعد ةياـ مورة 

وةد يكوف ى ا التصريح ىو الػ ي رمػ  بػو مػف الخارجيػة ’. فتح المعبر بشكؿ دائـ‘كاف مف أوائؿ تصريحاتو 
إل  الجامعة العربية ليتحوؿ إل  أميف عاـ فاشؿ أسوة بسم و عمرو موسػ ، لقػد ظػؿ المعبػر م توحػا إلػ  حػد 

لمػػواء السيسػػي، إال عنػػدما ةتػػؿ الجنػػود السػػتة عشػػر فػػي إلػػ  انقػػ ب ا 1322أيار/مػػايو  18كبيػػر ابتػػداء مػػف 
 ، حيث أ مؽ لعدة أياـ فقط. 1321رمضاف 

 
 معنى إغالؽ المعبر

نقاط الحدود بيف الػدوؿ ال تغمػؽ حتػ  فػي حالػة الحػرب، مػف حػؽ أي دولػة أف تتشػدد فػيمف يمرعبػر أراضػييا 
أف ت تش األمتعة واألجساد والسػيارات، ومطاراتيا، ومف حقيا أف تتحقؽ مف ىويات كؿ العابريف، ومف حقيا 

ومف حقيا أف تعتقؿ كؿ مف ىو مطمػوب، ومػف حقيػا أف تمنػع مػرور مػف ىػو خطػر عمػ  أمنيػا، ومػف حقيػا 
أف تحقؽ مع مف تشؾ فيو، ومف حقيا أف تطمػب ةػوائـ بالعػابريف لمحػدود سػم ا، كمػا ت عػؿ الػدوؿ األخػرى مػع 
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يػا ال ةانونيػا وال أخ ةيػا أف تخضػع المعبػر العتبػارات السياسػة ةوائـ المسافريف بالطائرات، لكػف لػيس مػف حق
 والمزاج والمزايدة وشيطنة اآلخر والبحث عف كبش فداء تعمؽ عميو حنقيا. 

ليس معقوال وال مقبوال أف يغمؽ المعبر بناء عم  مزاج القيادة المصرية وموة يا ممف يحكـ  زة. ليس منطقيا 
مح أو متطػػرؼ أو حػػػدمت مواجيػػة بػػيف األمػػػف والجػػيش والمتطػػػرفيف كممػػا أصػػيب جنػػػدي مصػػري أو ةتػػؿ مسػػػ

اإلسرائيمي والمصري، مع االعتػ ار ’ رىناء المحبسيف‘المصرييف تق ؿ البوابة عم  أىؿ  زة ليصبحوا جميعا 
مػػف أبػػي العػػ ء المعػػري. لػػيس منطقيػػا أف يػػأتي المتضػػامنوف مػػع المحاصػػريف فػػي  ػػزة مػػف كػػؿ أةطػػار الػػدنيا 

ت األمػػف المصػػري بػػاليراوات والتػػوبيخ والطػػرد واالعتقػػاؿ والحجػػز. لػػيس مقبػػوال أف يؤخػػ  سػػكاف وتسػػتقبميـ ةػػوا
 زة كميـ بجريػرة حمػاس ويػدفعوف ممػف موة يػا مػف تأييػد مرسػي، الػ ي وصػؿ إلػ  السػمطة باالنتخػاب، ممممػا 

ـ يػنجح، وصمت حركة حماس باالنتخاب. االنق ب عم  مرسي نجح لكف انق با شبييا عم  حركة حماس لػ
. ومػف يريػد االطػػػ ع عمػ  الت ػػػػاصيؿ فميػػػػطالع 1336عمما أف التحضير لو بدأ منػ  اليػوـ األوؿ ل وزىػا عػاـ 

 ’.ةنبمة  زة‘ تحت عنواف  1338األمريكية عدد نيساف/ أبريؿ ’ فانيتي فير‘مقػػاؿ مجمة 
منيػػػا شػػػيطنة كػػػؿ الشػػػعب  إف شػػػيطنة حمػػػاس واعتبػػػار االتصػػػاؿ بيػػػا جريمػػػة يعاةػػػب عمييػػػا القػػػانوف مقصػػػود

ال مسطيني، وبالتالي تبرير الحصار عم  ةطاع  زة إل  أف يحيف وةت معركة تص ية حماس بػن س الطريقػة 
فقػدت ةاعػدتيا فػي  –التي ص يت فييا حركة اإلخواف المسمميف في مصر. فحمػاس اآلف معزولػة ومحاصػرة 

ر، وتحاصػػػر مػػػف ةبػػػؿ القيػػػادة العسػػػكرية وفتػػػرت ع ةاتيػػػا مػػػع ةطػػػ –وفقػػػدت ع ةاتيػػػا مػػػع إيػػػراف  –سػػػورية 
 –’ تمػرد‘المصرية، وشعبيتيا داخؿ القطاع تتآكؿ والسمطة ال مسطينية جاىزة اآلف لمتحرؾ بعد تشكيؿ حركة 

 -التي تستعد إلخراج مظاىرة حاشدة في أوائؿ نػوفمبر –الحظ التشابو في األسماء مع حركة تمرد المصرية 
التػػالي تحػرؽ مػػا تبقػ  لػػدييا مػف أوراؽ، أو تشػػعؿ تمػؾ الحركػػة القطػاع ضػػد ف مػا أف تواجييػا حمػػاس بػالقوة وب

حركػػػة حمػػػاس، وبالتػػػالي ينتيػػػي وجػػػود أي معارضػػػة جػػػادة لمييمنػػػة اإلسػػػرائيمية، وىػػػ ا ىػػػو سػػػر الصػػػراع فػػػي 
المنطقػػة منػػ  نيايػػة الحػػرب البػػاردة حيػػث بػػدأ بتػػدمير العػػراؽ، مػػرورا بسػػورية وصػػوال إلػػ  مصػػر، كػػي تستسػػمـ 

 يا وتن رد إسرائيؿ بكؿ أسباب القوة. المنطقة كم
نتمن  عميؾ يػا سػيادة المػواء، وأنػت تحػاوؿ أف تػ كرنا بخالػد الػ كر جمػاؿ عبػد الناصػر أف تعمػف عمػ  رؤوس 
األشياد أف المعبر سػيبق  م توحػا باسػتمرار مػف أجػؿ الشػعب المحاصػر فػي  ػزة، ولػيس بالضػرورة مػف أجػؿ 

انوني والخمقػػي والػوطني لػػيس لػػو ع ةػة بحمػػاس وال بػػالموةؼ مػػف عيػوف حمػػاس.. وىػػ ا الموةػؼ المبػػدئي والقػػ
حماس، بؿ باآلالؼ مػف أبنػاء القطػاع مػف طػ ب ومرضػ  وزوار ومتضػامنيف أجانػب ومصػريات متزوجػات 
مف فمسطينييف ومصرييف متزوجيف مف فمسطينيات وأوالدىـ وبناتيـ وتجار وحجػاج ومعتمػريف. فيػ  ت مػس 

شرؼ العسكري والحس الوطني العالي ال ي نعرفػو ونجمػو فػي أبنػاء الجػيش المصػري ى ه الدعوة فيكـ نخوة ال
 البطؿ؟

30/8/1023، القدس العربي، لندف  
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ـ، فػي أـ ال حػ« مركػز الدراسػات المعاصػرة»، كتيػب صػادر عػف «الخدمة المدنية وال مسطينيوف فػي إسػرائيؿ»
ليػ ا المشػروع ووأده ةبػؿ أف يستشػري فػي صػ وؼ  08جاء بيدؼ معمف ىو رفع مستوى وعي أبنػاء فمسػطيف 
ممػػف  ػػرر بيػػـ فسػػقطوا فػػي شػػباؾ أالعيػػب دولػػة  08الشػػباب، خاصػػة مػػع وجػػود مػػروجيف لػػو مػػف فمسػػطينيي 
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فػػي صػػميـ  يواجػػو تحػػديات 08االحػػت ؿ ومخططاتيػػا السػػوداء. فمعمػػـو أف المجتمػػع ال مسػػطيني فػػي أراضػػي 
ىػي إعػ ف بػارز « الخدمػة المدنيػة»وجوده ومقافتو وىويتو أساسيا العمؿ عم  التشويو األخ ةي لكػؿ ىػ ا. و

عمػػػ  درب الػػػوالء لدولػػػة الصػػػياينة، ممممػػػا ىػػػو توجػػػو إسػػػرائيمي لتعزيػػػز طػػػابع الدولػػػة الييػػػودي، أي اسػػػتبداؿ 
ضػػ اء ىػػي جػػزء مػف ال« الخدمػػة المدنيػة»الترانسػ ير بػػالوالء. بمعنػ  أف  تشػػديد عمػ  الطػػابع الييػودي لمدولػػة واع

الصادر عف جامعة « تعدد المقافات والمواطنة»الشرعية عميو، خاصة وأنو، في إسرائيؿ، كما جاء في كتاب 
ال يػػتـ تأسػػيس خطػػاب الحقػػوؽ، سػػواء ال رديػػة أو الجماعيػػة، عمػػ  المواطنػػة )مػػادة الحيػػاة لمنظػػاـ »أكسػػ ورد: 

مػػػف االنتمػػػاء العضػػػوي إلػػػ  المجموعػػػة المييمنػػػة ولػػػيس مػػػف تعريػػػؼ ال ػػػرد  الػػػديموةراطي( بػػػؿ تشػػػتؽ الحقػػػوؽ
والتوجو اإلسرائيمي العاـ يعتبر أف الحقوؽ ال تسػتند عمػ  المواطنػة بػؿ عمػ  الػوالء لممجموعػة التػي «. مواطناً 

ف فػػي تممميػػا الدولػػة )وىػػي فػػي ىػػ ه الحالػػة المجموعػػة الييوديػػة المييمنػػة( أو إلػػ  الخدمػػة التػػي يقػػدميا المػػواط
ةػد فشػؿ، فػ ف حسػـ والء العػرب مػف خػ ؿ  -حت  اآلف-الحيز العاـ وفؽ تعريؼ الدولة. وبما أف الترانس ير 

ك يػػؿ بحػػؿ أحػػد أكبػػر ىػػواجس إسػػرائيؿ المسػػتقبمية. وعميػػو، فػػ ف الدولػػة الصػػييونية التػػػي « الخدمػػة المدنيػػة»
نشاء دولة ييو  دية في ) أرض إسرائيؿ (، تكوف وطنًا تسع  لجمع شتات ييود العالـ في ) أرض إسرائيؿ (، واع

نما دولة الييود فقط.  آمنًا لمييود في ) أرض إسرائيؿ (، ىي ليست دولة كؿ مواطنييا واع
إف ما تيدؼ إليو المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية ىو تمرير مخططيا الرامي إل  تجنيد فرد )أو أكمر( مف كؿ 

المجتمػػع اإلسػػ مي والعربػػي وال مسػػطيني. ىػػ ا، ر ػػػـ أف عائمػػة عربيػػة فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي لطمػػس ىويػػة 
عم  كامؿ المساواة مع الييود، وى ا يتضح جميًا مف  08لف تؤدي إل  حصوؿ فمسطينيي « الخدمة المدنية»

خ ؿ التعامؿ مع الجنود الدروز. فواةع ىػؤالء، و يػرىـ مػف العػرب، يمبػت أنيػـ يعيشػوف حيػاة ال قػر والبطالػة 
، وحتػػ  «الخدمػػة المدنيػػة»، مػػـ أنيػػـ لػػـ يحصػػموا عمػػ  كميػػر ممػػا وعػػدوا بػػو، وعميػػو فػػ ف 08كبػػاةي فمسػػطينيي 

العسػػكرية، لػػف تػػؤدي بحػػاؿ مػػف األحػػواؿ لممسػػاواة بػػيف الطػػرفيف، ألف الحػػديث يػػدور عػػف نقػػص حقػػوؽ كميػػرة 
ؼ لممواطنيف العرب، فض  عف أف اشتراط الحصوؿ عم  الحقوؽ مقابػؿ أداء الواجبػات مرفػوض و يػر مػألو 

 مع الدولة الصييونية. 08في الدوؿ الديمقراطية الحديمة... عم  عكس حاؿ فمسطينيي 
إ ا مػا « المسػاواة فػي الحقػوؽ»إ ف، الواةع ىو عكس ما يروج لو المسؤولوف اإلسرائيميوف، والػ ي مػف جممتػو 

مػػػدير مركػػػز أدى العػػػرب مػػػا عمػػػييـ مػػػف واجبػػػات نحػػػو الدولػػػة. وفػػػي ىػػػ ا، يقػػػوؿ الػػػدكتور إبػػػراىيـ أبوجػػػابر، 
إف الواةع يجري عكس  لؾ. فيا ىـ الدروز يػؤدوف الخدمػة العسػكرية وليسػت المدنيػة، »الدراسات المعاصرة، 

لكف أوضاعيـ المعيشية في الحضيض، في حيف أف زم ءىـ الييود يحظوف بالعطايا السخية وفرص العمؿ 
  الحقوؽ المطمبية اليومية يػتـ مػف الحصوؿ عم»ويقوؿ ميند مصط  ، الباحث في المركز  اتو: «. ال ىبية

خػ ؿ التخمػي عػف الكرامػػة واليويػة الوطنيػة. الخدمػة المدنيػػة تػأتي فػي سػياؽ صػػراع طويػؿ خاضػو فمسػػطينيو 
ونخػػبيـ السياسػػػية والمقافيػػػة فػػػي سػػبيؿ الوصػػػوؿ إلػػػ  المعادلػػػة الحساسػػة بػػػيف اليويػػػة الجماعيػػػة والقضػػػايا  08

تيػدؼ، ضػمف أمػور كميػرة، إلػ  التعامػؿ مػع األةميػة « لخدمػة المدنيػةا»ل ا، يمكػف التأكيػد عمػ  أف «. المدنية
العربية كمياجريف وليس كسكاف أصمييف،  لؾ أنػو مػف طبيعػة الميػاجريف االنػدماج وةبػوؿ رمػوز وةػيـ الدولػة 

كونيػػا تنػػزع شػػرعية العػػرب كأةميػػة أصػػمية ليػػا حقػػوؽ مقافيػػة « الخدمػػة المدنيػػة»المييمنػػة. ومػػف أخطػػر مػػا فػػي 
سقاطاتيا التربوية والقيمية عم  »وطنية. ويوضح الدكتور أبوجابر في دراسة بعنواف وكرامة  الخدمة المدنية واع

ال تقؼ فقط عنػد مخصصػات  08الخدمة المدنية مرفوضة ألف حقوؽ فمسطينيي »، فيقوؿ: «الشباب العربي
نمػا عمػ  إرث  ع اءات ورسوـ تعمػيـ وبػدؿ بطالػة وتخ يضػات ضػريبية، واع دينػي مقػدس وتػاريخي ىنا وىناؾ واع

كمػػػا أف المتطػػػوع )الخػػػادـ( سػػػيدفع نحػػػو حالػػػة مػػػف الشػػػقاؽ الػػػداخمي فػػػي المجتمػػػع العربػػػي، ممػػػا «. وحضػػػاري
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سػػيؤدي إلػػ  خمػػؽ خ يػػا سػػرطانية فػػي الجسػػـ العربػػي. ولنػػا أف نتخيػػؿ أف مػػف سػػيقؼ أمػػاـ المتظػػاىريف فػػي 
ابر وصػيانة المقدسػات ىػو ابػف جمػدتيـ سخنيف والناصرة وأـ ال حـ ىو ابف جمدتيـ، ومف سيمنع تنظيػؼ المقػ

 «.ال ي تعرض لعممية  سيؿ دماغ مبرم  ومنظـ
ىػػو « الخدمػػة المدنيػة»الػػ ي عقػد فػػي الناصػرة مػػؤخرًا، أف رفػض « الخدمػػة المدنيػة»لقػد أكػد مػػؤتمر مناىضػة 

رفػػػػض مبػػػػدئي وسياسػػػػي ضػػػػد مجمػػػػؿ سياسػػػػات الدولػػػػة الصػػػػييونية الخطيػػػػرة والخبيمػػػػة المعمػػػػوؿ بيػػػػا تجػػػػاه »
سطينييف. فنحف ىنا نتعامؿ مػع المشػروع كجػزء ومركػب واحػد مػف مجمػؿ السياسػيات والقػوانيف التػي تسػف ال م

في السنوات األخيرة بغية ةمع اليوية ال مسطينية وكبح المطالب السياسػية لم مسػطينييف، والقػوانيف التػي تطبػؽ 
باب العػػرب بحقيقػػة أف ومػػف ىنػػا تػػأتي أىميػػة زيػػادة وعػػي الشػػ«. عمػػ  أرض الواةػػع سياسػػات فصػػؿ عنصػػري

ما ىي إال مقدمة لمخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيمي. وىي جزء مف عممية أوسع، بؿ « الخدمة المدنية»
بتعزيػػز  08واع  نمتػػدح جيػػود ةيػػادات الجمػػاىير العربيػػة فػػي فمسػػطيف «. األسػػرلة»ىػػي  روة ىػػ ه العمميػػة، أي 

مػػع أىمنػػا ىنػػاؾ عمػػ  ضػػرورة تعزيػػز دور األحػػزاب السياسػػية انتمػػاء الشػػباب لممجتمػػع وااللتػػزاـ بتنميتػػو، نؤكػػد 
ػػػدة  ومؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني تجػػػاه مسػػػؤوليتيا بتحديػػػد الخطػػػوات العمميػػػة ووضػػػع إسػػػتراتيجية نضػػػالية موح 

 08عػػف فمسػػطينيي « نػػزع الشػػرعية»لمتصػػدي عمميػػًا ليػػ ا المخطػػط اإلسػػرائيمي القػػديـ الجديػػد.  لػػؾ أف عمميػػة 
ىػو جػوىر صػراع فمسػطينيي « األسػرلة»جوىر الصراع المدني في إسرائيؿ. ورفض  مستمرة من  عقود، وىي

شػرعية »في الح اظ عم  ىويتيـ الجماعية والقومية. وتؤمف الدولة الصييونية أنو لف تػتـ عمميػة إضػ اء  08
 ية.في مؤسساتيا األمن« خدمتيـ»إال عبر اعترافيـ بطابع الدولة الييودي و 08عم  فمسطينيي « المواطنة

30/8/1023، االتحاد، أبو ظبي  
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 اليكس فيشماف
ليس لدى األميركييف وال لدى اسرائيؿ أي دليؿ يشير الػ  نيػة سػورية مياجمػة اسػرائيؿ فػي ال تػرة القريبػة. فػ  

ـو كي ا. أو بعبارة اخرى إف السػورييف توجد أوامر عسكرية كي ه وال توجد تحركات تدؿ عم  استعدادات ليج
 ال يستعدوف حت  اآلف لعمؿ ىجومي ما عم  اسرائيؿ ردا عم  ىجـو أميركي.

فػػي  روتػػو فػػي ىػػ ه األيػػاـل فمػػو أف الجػػيش  –األميركػػي واالسػػرائيمي  –إف التنصػػت االسػػتخباري عمػػ  سػػورية 
ممػؿ نشػاط مػا فػي ألويػة صػواريخو الػػ  –السوري أجرى تحريكا لقوات كبيػرة وميػددة ةػد يصػبح عمػ  ىجوميػا 

لكػػاف مػػف المنطػػؽ جػػدا أف ن ػػرض أف تعػػرؼ أجيػػزة االسػػتخبارات بيػػ ه  –ارض أو فػػي سػػ ح الجػػو  –ارض 
التحركات، ولـ يحدث  لؾ، ولي ا ال يوجد لم عر الػ ي يصػيب اليػوـ عػددا مػف السػكاف فػي الػب د أي أسػاس 

 في الواةع.
مستويات المتوسطة وبعميـ عمػ  تيديػد اسػرائيؿ عمػ  رؤوس األشػياد. استعمؿ النظاـ السوري موظ يف في ال

وكاف  لؾ عم  دعائيا ىو جزء مف الحرب الن سية التي ترمي ال  إحباط المبادرة األميركية. وةد ىددت آلػة 
 الدعاية السػورية تركيػا واألردف والسػعودية واسػرائيؿ بغػرض احػراز شػيء مػف تػأمير الػدومينو ُينػزؿ األميػركييف

 عف الشجرة، وفشمت.
إف األميركييف اليوـ مستعدوف لميجوـ عم  سػورية فػي أي وةػت. وسػتتمق  اسػرائيؿ إنػ ارا محػددا ةبػؿ اليجػـو 
بسػاعات معػػدودة فقػػط. وليػػ ا فانيػػا ُتجػػري اآلف عػػددا مػػف اإلجػػراءات لتقصػػير المػػدة ا ا مػػا حػػدث خمػػؿ مػػا أو 

وى ه االستعدادات أيضػا ىػي بوليصػة تػأميف إ ا مػا  خطأ في تقدير الوضع وأطمؽ السوريوف صواريخ عمييا.
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ظيػػػر أف تقػػػديرات الوضػػػع فػػػي اسػػػرائيؿ كانػػػت مخطئػػػة تمامػػػا وأف السػػػورييف ةػػػد نجحػػػوا فػػػي خػػػداع الجميػػػع 
واالستعداد سرًا ليجوـ عم  اسػرائيؿ مبا ػت بالصػواريخ. وليػ ا ُجنػد، أوؿ مػف أمػس، نػاس مػف كتيبػة احتيػاط 

البحث وجمع المعمومات االستخبارية فػي  أمػاف  وتػـ تجنيػد صػغير ل حتيػاط  القبة الحديدية، وتـ تمخيف ةسـ
لجياز الرد السريع في س ح الجو والجبية الداخمية. وةد ُجند في الحاصؿ نحو ألؼ مف رجاؿ االحتياط كي 

 يمكف الرد سريعا في حاؿ م اجأة تامة.
اسػػتعمموا الصػػواريخ الكيميائيػػة عمػػ  ريػػؼ حينمػػا  –تقنػػي واسػػتراتيجي  –ةػػاـ السػػوريوف مػػف ةبػػؿ بخطػػأ مينػػي 

دمشػػؽ. ومػػا ُيعمػػـ الػػ  اآلف أف تركيػػب المػػادة السػػامة التػػي حممتيػػا ىػػ ه الصػػواريخ كػػاف يختمػػؼ عػػف تركيػػب 
المادة التي استعمموىا في الماضي في امناء ةتاليـ لممتمػرديف. ىػ ا الػ  أف اإلطػ ؽ تػـ فػي حػاؿ كانػت فييػا 

منطقػػة اإلبػػادة مماليػػة لنشػػر نػػاجع لممػػادة القاتمػػة الُمركػػزة. والػػ ي أخطػػأ ىػػ ا حػاؿ الريػػاح والظػػروؼ الجويػػة فػػي 
 الخطأ ةد يخطئ أخطاًء اخرى، ولي ا تستعد دولة اسرائيؿ.

وي يـ الروس أيضا ةواعد المعبة، فقد أخرجوا جزءا مف ناسيـ مف سورية وأجموا ةػواتيـ الموضػوعة فػي مواةػع 
أو  –ؿ عمػ  النحػو التػالي: حينمػا يسػمؾ األميركيػوف سػموؾ الػروس ممؿ ميناء طرطػوس. فالحػا –استراتيجية 

 ي يػـ الػروس ىػ ه المغػة ويسػمكوف سػموؾ األميػركييف فيتنحػوف جانبػا. –ممػؿ امبراطوريػة تحػافظ عمػ  مكانتيػا 
وةد تمقت اسرائيؿ إن ارا استراتيجيا  ير رسمي باليجـو األميركي. وال يجػب الكػ ـ، فاالسػتعدادات التػي تقػـو 

ال ي ىو في أساسو ىجـو عقاب وردع  –ا الواليات المتحدة مشاىدة عيانا. وةد أخ ت ساعة رمؿ اليجـو بي
 ت رغ.–

ا ا لـ يكف اع ف االميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف تمديد عمؿ المراةبيف في سورية بأربعة أياـ اخرى 
جػدا تنشػأ بػيف األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػػدة  لػـ ُينسػؽ مػع األميػركييف، فالحػديث ىنػا يػدور عػف مواجيػػة شػديدة

والرئيس األميركي. إف استقرار رأي باف كي موف عم  إبقاء المراةبيف في دمشؽ ىو فػي حقيقػة األمػر نقػض 
يسػػػتعممو األمػػػيف العػػػاـ عمػػػ  الجػػػدوؿ الزمنػػػي األميركػػػي. ونشػػػؾ فػػػي أف يخضػػػع األميركيػػػوف ليػػػ ا الػػػنقض. 

تطمب االنتظار حت  إنياء عمؿ مراةبي األمـ المتحدة في سورية ةبػؿ  ويضيؼ إع ف بريطانيا الم اجئ أنيا
عمميػػة عسػػكرية، شػػيئا مػػف عػػدـ اليقػػيف أيضػػا. ال يوجػػد تغييػػر فػػي الجػػدوؿ الزمنػػي األميركػػي بحسػػب مػػا ىػػو 

 معمـو في اسرائيؿ، لكنو بدأت تنشأ، أوؿ مف أمس، تحت األنؼ دراما دبموماسية صغيرة.
13/8/1320،  يديعوت   

30/8/1023، اـ، راـ اهللاألي  
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 عاموس ىرئيؿ
يريد الجيش االسرائيمي كميرًا أف ُيسك ف الجو اليستيري شيئا مػا الػ ي ُتظيػره رؤيػة مئػات المػواطنيف المحػدةيف 

تػػي يكرىيػػا. بػػر ـ بمراكػػز توزيػػع األةنعػػة الواةيػػة، بحيػػث إنػػو مسػػتعد ألف ُيخػػرج مػػف الن تػػاليف أكمػػر العبػػارات ال
الظػػؿ المقيػػػؿ الػػػ ي تمقيػػو حػػػرب  يػػػوـ الغ ػػػراف  ُةبيػػؿ  كراىػػػا السػػػنوية األربعػػػيف، ُيبينػػوف فػػػي الجػػػيش أف ىنػػػاؾ 
احتمػاال ضػئي  فقػط ألف ُتجػر اسػرائيؿ اآلف الػ  المواجيػة العسػكرية المقتربػة بػيف الواليػات المتحػدة وسػػورية. 

و السبب لسمسمة خطوات االستعداد التػي أجازىػا، أوؿ مػف إف االحتماؿ ضئيؿ لكف االستعداد واجبل وى ا ى
 أمس، المجمس الوزاري المصغر بجمسة خاصة.
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األوؿ يسػػبؽ القصػػؼ  –أخػػ ت تتضػػح نافػػ ة زمػػف اليجػػـو األميركػػي عمػػ  سػػورية. وىػػو يتعمػػؽ اآلف بتطػػوريف 
ات المتحػػدة أف المخطػػط لػػو، والمػػاني يجػػب أف يحػػدث بعػػده. يبػػدو فػػي ىػػ ه المرحمػػة أنػػو سيصػػعب عمػػ  الواليػػ

وست ضؿ اإلدارة األميركية إنياء القضػية ةبػؿ المػؤتمرات  –تياجـ ةبؿ أف يغادر مراةبو األمـ المتحدة سورية 
الدولية التي تنتظر الرئيس براؾ اوباما من  منتصؼ األسػبوع القػادـ. وليػ ا فػاف الموعػد المحتمػؿ لميجػـو ىػو 

ف وىما أف نظاـ األسد ةد يحاوؿ تأخير خروج المراةبيف باحما تقريبا بيف يوـ الخميس ويوـ االمنيف مع تح ظي
عف بوليصة تأميفل ويوجد دائما احتماؿ أف توافؽ واشنطف عمػ  جيػد مصػالحة دبموماسػية آخػر فػي المحظػة 

 األخيرة.
بعد التح يرات التي صػدرت، أوؿ مػف أمػس، عػف رئػيس الػوزراء ووزيػر الػدفاع ورئػيس ىيئػة األركػاف، جػاءت 

تيدئة. فاسرائيؿ كما تُبيف القيادة لممواطنيف اآلف ليست طرفا في ىػ ا األمػر. واليجػوـ شػأف أميركػي، مرحمة ال
وةػد يتحقػػؽ االحتمػػاؿ الضػػعيؼ لتػدخؿ اسػػرائيمي بسػػبب الجػػوار بػػيف اسػرائيؿ وسػػورية فقػػط وألف الػػرئيس بشػػار 

كما ةمنا آن ا ىػ ا السػيناريو بأنػو  و األسد ةد يريد االنتقاـ باختيار ىدؼ اسرائيمي. وُيدرج خبراء االستخبارات 
احتمػػػاؿ مػػػنخ ض، بحجػػػة أنػػػو سػػػيحرز اليػػػدؼ العكسػػػي الػػػ ي يرمػػػي األسػػػد اليػػػو. إف النظػػػاـ السػػػوري معنػػػي 
بتقصير المواجية مع األميػركييف وبػاحتواء أضػرارىا والعػودة الػ  صػراعو مػع المتمػرديف. فػ  ا أشػرؾ اسػرائيؿ 

 م  البقاء الشخصي لمرئيس.في الصراع فسيزيد الخطر عم  بقائو بؿ ع
ومع  لؾ كمػو تسػتعد اسػرائيؿ ألسػوأ سػيناريو أيضػا. فقػد أجػاز المجمػس الػوزاري المصػغر لمجػيش االسػرائيمي، 
أوؿ مف أمس، عدة  درجات  ممكنة لتجنيد رجاؿ االحتياط، في فرؽ خاصػة. وسػُيجند فػي ىػ ه المرحمػة نحػو 

الػػدفاع الجػػوي وألعمػػاؿ مختم ػػة فػػي سػػ ح الجػػو وشػػعبة مػػف ألػػؼ جنػػدي لقيػػادة الجبيػػة الداخميػػة ولمنظومػػة 
االستخبارات. وفي الوةت ن سو ستُنشر بالتدري  البطاريات االعتراضية لمقبػة الحديديػة. وةػد ُنشػرت بطاريتػاف 

 في منطقة الشماؿ وسيوزف بعد  لؾ نشر بطاريات أخرى.
وصػواريخ بػاتريوت. وُرفػع فػي ةيػادة بطاريػات حيػتس  –وةد ُنشرت ال  جانبيا منظومات االعتػراض األخػرى 

الجبية الشمالية االستعداد في الوحدات المنشورة عم  طوؿ الحدود. وسيتقرر في الجيش االسرائيمي  دا ىؿ 
ُيمك ػػػف الجنػػػود مػػػف الخػػػروج فػػػي عطػػػؿ السػػػبت أـ ُيحػػػدد  لػػػؾ فػػػي بعػػػض الوحػػػدات التػػػي ةػػػد تكػػػوف  ات صػػػمة 

ؿ عمػ  إنػ ار مسػبؽ مػف األميػركييف بموعػد اليجػوـ، لكنػو ةػد بالضرورات الدفاعية. وتتوةع اسػرائيؿ أف تحصػ
ُيعط  ةبؿ ةص يـ بساعات معدودة فقػط خشػية تسػرب المعمومػات. إف الصػمة بػيف الجيشػيف وميقػة جػدا اآلف 

 بني  انتس ونظيره الجنراؿ مارتف دامبسي. –حت  بيف رئيسي األركاف 
كزىػا اليػات ي لضػغط المتػوجييف اليػو فػي خػ ؿ النيػار. وسيتـ تعزيز ةيػادة الجبيػة الداخميػة التػي لػـ يمبػت مر 

ولـ يتقرر ال  اآلف فتح مراكز اخرى لشبكة البريد لتوزيع أةنعة واةية بر ـ الص وؼ الطويمة. ويبدو ى ا ةرارا 
 عجيبا شيئا ما ربما يتغير بعد  لؾ.

نػده مػا يك ػي مػف األةنعػة إف ال ي ال يقولو جياز األمف لممواطنيف بصػوت جييػر بقػدر كػاٍؼ ىػو أنػو لػيس ع
فػػي المائػػة مػػف المػػواطنيف أف يتػػزودوا باألةنعػػة حتػػ  األزمػػة الحاليػػة. ولػػـ  63الواةيػػة لمجميػػع. وةػػد جيػػد نحػػو 

ُتخصص الحكومة ن قة إلنتاج أةنعة واةية أخرى تك ي الجميع، وال تستطيع خطػوط اإلنتػاج فػي المصػانع أف 
 –رة في الوةت القصير الباةي عم  منح كػؿ طالػب ةناعػا واةيػا تمبت لممعدؿ المطموب ل لؾ. وال توجد أية ةد

بحيث إف تقدير احتمػاؿ اإلطػ ؽ مػف سػورية عمػ  اسػرائيؿ المػنخ ض )واسػتعماؿ السػ ح الكيميػائي، بيقػيف( 
 يصبح أكمر حرجا.

13/8/1320،  ىآرتس   
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30/8/1023، األياـ، راـ اهلل  
 

 ةالتورط اإلسرائيمي إذا ىوجمت سوري سيناريوىات 48
 أحيكاـ موشيو دافيد
الحممػػة العسػػكرية، التػػي تبػػادر الييػػا الواليػػات المتحػػدة فػػي سػػورية، أةػػرب مػػف أي وةػػت مضػػ ، ومػػع أنػػو فػػي 
القدس ُيقدروف بأف ىجوما مف دمشؽ يوجو ضد اسرائيؿ ىو أمر  و احتمالية منخ ضة، إال أف محافؿ أمنية 

.مختم ة تستعد لجممة مف السيناريوىات المحتممة في اط  ار ممؿ ى ا اليجـو
 
 اسرائيؿ تنضـ -2

ىجوـ سوري يوجو ال  اسرائيؿ يمنح شرعية لمجيش االسرائيمي بالرد. في الوةت ال ي يعمؿ األميركيوف ضد 
النظػػاـ فػػي دمشػػؽ دوف نيػػة اسػػقاط الػػرئيس، فػػاف ردا اسػػرائيميا ةػػد يػػؤدي الػػ  انيػػاء حكػػـ االسػػد بػػؿ وربمػػا الػػ  

سورية و حزب  –الوضع والرد السوري كي تص ي تماما محور الشر، ايراف  موتو. اسرائيؿ يمكنيا أف تستغؿ
 الحكـ في دمشؽ ومف يقؼ عم  رأسو. –اا  وىك ا تقتمع العنصر المركزي في المحور 

 
 ىجمة ارىاب -1

منظمػػات االرىػػاب ةػػد تيػػاجـ مػػف سػػورية، ولكػػف دمشػػؽ الرسػػمية تمتنػػع عػػف العمػػؿ. وسػػيكوف ىػػدؼ المحافػػؿ 
اؿ الحدود بيف اسرائيؿ وسورية. وأحد السيناريوىات التي تؤخ  بالحسػباف ىػو تػدخؿ  حػزب اا  المتطرفة اشع

مف داخؿ لبناف إلط ؽ الصواريخ ضد اسرائيؿ بؿ ويحتمؿ مف داخؿ سورية ن سػيا. ولنصػراا الػ ي اىتػزت 
ي نيايػة المطػاؼ الػ  مكانتو الكمير مما يخسره ا ا ما ضربتو اسرائيؿ، ولكف يحتمؿ أف يجره ضغط ايرانػي فػ

 الرد بي ا الشكؿ سواء عمنا اـ مف خ ؿ ارساؿ منظمات صغيرة و ير معروفة إلط ؽ النار نحو اسرائيؿ.
 
 
 
 "حزب اهلل" يستيقظ -3

يواصػػؿ  حػػػزب اا  محػػػاوالت نقػػػؿ السػػ ح االسػػػتراتيجي مػػػف سػػػورية الػػػ  اراضػػيو ويحتمػػػؿ اف تػػػتـ ممػػػؿ ىػػػ ه 
ـ األميركػػي. فػػي ممػػؿ ىػػ ا الوضػػع، كمػػا يوضػػحوف فػػي اسػػرائيؿ، سػػيحبط المحػػاوالت ايضػػا فػػي امنػػاء اليجػػو 

الجيش االسرائيمي ى ا النقؿ حت  في  روة ىجـو أميركي بؿ وأوضح وزيػر الػدفاع موشػيو بػو ي يعمػوف  لػؾ 
 في االياـ االخيرة عندما ةاؿ اف ى ا خط احمر لف توافؽ اسرائيؿ عم  اجتيازه.

 
 إطالؽ الكيماوي عمى اسرائيؿ -4

في األياـ األخيرة نشرت في الشماؿ م ث بطاريات لمقبة الحديدية وك ا منظومات صواريخ باتريوت. كما اف 
بطاريػػات حيػػتس المخصصػػة العتػػراض الصػػواريخ بعيػػدة المػػدى، رفػػع مسػػتوى التأىػػب فييػػا. ور ػػـ اليسػػتيريا 

احتمػاالت اف تطمػؽ سػورية  االسرائيمية التي تجد تعبيرىا في االنقضاض عم  محطات توزيع الكمامات، فاف
س حا كيميائيا عم  اسرائيؿ منخ ضة، ولكنيػا ليسػت مسػتبعدة تمامػا. فػي ممػؿ ىػ ا الوضػع سػيياجـ الجػيش 
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سورية بكؿ ةوتو. وةالت محافػؿ فػي جيػاز االمػف، أوؿ أمػس، اف ىجومػا كيميائيػا مػف جانػب سػورية سػيؤدي 
 ال  اعادتيا ال  العصر الحجري.

 
 القدس ال ترد -5
وتر فػػي اسػػرائيؿ يػػ كر بالوضػػع فػػي عيػػد حػػرب الخمػػي . فػػي حينػػو عمػػؿ األميركيػػوف فػػي العػػراؽ والػػرئيس التػػ

صػػداـ حسػػػيف رد بالنػػار عمػػػ  اسػػرائيؿ، حمي ػػػة الواليػػػات المتحػػدة فػػػي الشػػرؽ االوسػػػط. وطمبػػت واشػػػنطف مػػػف 
 ي بموره الرئيس القدس ومف رئيس الوزراء في حينو اسحؽ شامير عدـ الرد كي ال يمس باالئت ؼ الواسع ال

بػػػوش. فػػػي ىػػػ ه االمنػػػاء لػػػيس معروفػػػا أف ممػػػة طمبػػػا أميركيػػػا مػػػف اسػػػرائيؿ بعػػػدـ الػػػرد، ولكػػػف يحتمػػػؿ اف ر ػػػـ 
 التصريحات سيطمب األميركيوف مف اسرائيؿ الجموس بصمت.

 
 استفزاز مف غزة -6

ـ مػػف القطػػاع ينػػبش االيرانيػػوف فػػي جنػػوب الػػب د ايضػػا وأحػػد السػػيناريوىات التػػي تؤخػػ  بالحسػػباف ىػػو ىجػػو 
بػػالتوازي مػػع حممػػة عسػػكرية فػػي سػػورية. مػػف يحتمػػؿ أف يعمػػؿ ىػػي منظمػػات  االرىػػاب  ال مسػػطينية برئاسػػة 
 الجيػػاد االسػػ مي .  حمػػاس ، التػػي تسػػيطر فػػي  ػػزة، بعيػػدة نسػػبيا عػػف االيػػرانييف وتمتنػػع حاليػػا عػػف مواجيػػة 

حمد مرسي، ال ي أدى بالمنظمة في جبيوية مع اسرائيؿ بعد حممة عمود السحاب. وعزؿ الرئيس المصري م
القطاع ال  أف ت قد سيدىا، يدفع  حماس  ال  العمؿ عمػ  اسػتئناؼ الع ةػات مػع طيػراف. يحتمػؿ أف كيديػة 
مصػػالحة تتنكػػر  حمػػاس  لمت اىمػػات مػػع اسػػرائيؿ بعػػد  عمػػود السػػحاب  وتطمػػؽ الصػػواريخ نحػػو اسػػرائيؿ. ىنػػا 

دا  و السامرة  احتماالت احداث عنؼ منخ ضة نسبيا الف االسد أيضا مف المتوةع السرائيؿ اف ترد. في  ييو 
لػػيس لػػو تأييػػد كبيػػر فػػي الشػػارع ال مسػػطيني، واف كػػاف يحتمػػؿ اف تحػػاوؿ  الجيػػاد االسػػ مي  امػػارة اسػػت زازات 

 محمية.
13/8/1320،  معاريؼ   
30/8/1023، األياـ، راـ اهلل  
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           .في الضفة قوات االحتالؿ تعتقؿ مواطنيف فمسطينييف
 30/8/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(  


