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 حتى مع تبادل األراضي 76حدود  إلىن تعود ا سرائيمي: حكومتنا ل الدارميةوزير  2
قاؿ وزير الداخمية اإلسرائيمي جدعوف ساعر إف حزب الميكود لف يفاوض عمى  :القدس دوت كوـ -راـ اهلل

 .، او التخمي عف القدس1967قاعدة حدود العاـ 
"عمينا في  ونقمت الجيروزاليـ بوست عف ساعر قولو خالؿ احتفاؿ الحزب عشية رأس السنة في تؿ ابيب:

 كؿ األوقات المحافظة عمى حكمنا وقيمنا، وأف طريؽ الميكود كاف وسيبقى األصوب".
وأضاؼ ساعر، في الحفؿ الذي حضره المئات مف نشطاء الميكود وبضمنيـ وزير الطاقة سيمفاف شالـو 

كاتس، "مع وعضو الكنيست اوفير اكونيس ونائبة وزيرة المواصالت تسيبي ىوتوفمي وعضو الكنيست حاييـ 
أنو ليس مف مصمحة اسرائيؿ الدخوؿ في مفاوضات سالـ، لكف عمييا القياـ بذلؾ بشكؿ مغاير عما قامت 
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، حتى مع تبادؿ األراضي، فاليدؼ 67وقاؿ ساعر، "حكومتنا لف تعود الى حدود العاـ  بو في الماضي".
دس موحدة ولف تقسـ، فيذا ىو مف ىذا المطمب حصوؿ اسرائيؿ عمى حدود غير قابمة لمدفاع، وستبقى الق

 طريؽ الميكود، وال يوجد طريؽ آخر لجمب السالـ".
 31/3/2013، القدس، القدس

 
 تعيد انتشارىا تحسبا من استغالل االحتالل اليجوم عمى سورية يةمناألجيزة قطاع غزة: األ 

لمقػػوات ’ ة انتشػػارإعػاد‘غػزة ػ أشػرؼ اليػػور: أخميػت المراكػػز المخصصػة لمتػػدريب مػف األفػػراد، ونفػذت خطػػة 
تحسػبا مػف اسػتغالؿ االحػتالؿ اإلسػرائيمي الظػروؼ المحيطػة  حػاؿ ‘، غػزة األمنية في عدة مناطؽ في قطػاع

القػػػدس ’، كمػػػا قػػػاؿ إسػػػالـ شػػػيواف النػػػاطؽ باسػػػـ وزارة الداخميػػػة لػػػػ’ىوجمػػػت سػػػوريةه وشػػػف ىجػػػوـ ضػػػد غػػػزة
، ’الداخمية، خوفا مف أي حادث مفاجئتأميف الجبية ‘وأوضح أف خطة إعادة االنتشار تيدؼ إلى  ’.العربي

، بخػػالؼ مقػػرات ’مشػػيرا إلػػى أف مقػػرات الشػػرطة تعمػػؿ بالشػػكؿ المعتػػاد وتمػػارس عمميػػا فػػي خدمػػة المػػواطنيف
ويعػػػيش سػػػكاف قطػػػاع غػػػزة كمػػػا سػػػكاف المنػػػاطؽ الفمسػػػطينية حالػػػة مػػػف الترقػػػب عمػػػا ستسػػػفر عنػػػو  التػػػدريب.

وىناؾ خشػية كانػت  ده الواليات المتحدة األمريكية لسورية.األوضاع اإلقميمية عند مياجمة التحالؼ الذي تقو 
مف استغالؿ إسرائيؿ لمظػروؼ المحيطػة، وعػدـ االىتمػاـ وقتيػا إعالميػا وسياسػيا بػالممؼ الفمسػطيني، لتوجيػو 

ويقػوؿ إسػالـ شػيواف أف ىنػاؾ ترقبػا وخشػية مػف إقػداـ إسػرائيؿ عمػى تنفيػذ  ضربات عسكرية ضد قطاع غػزة.
 حؽ شخصيات قيادية.عمميات اغتياؿ ب

فػي ’ مسػئولية عاليػة‘وكاف قائد جياز الدفاع المدني في غزة العميد يوسؼ الزىار أعمف الجاىزية لمتعامػؿ بػػ 
حاؿ حدوث أحداث طارئة في المنطقػة قػد تػؤعر عمػى سػالمة المػواطنيف الفمسػطينييف، وكػاف يقصػد بػذلؾ أي 

 ىجـو إسرائيؿ ضد غزة خالؿ الحرب عمى سورية.
جيػاز الػدفاع المػدني يتعامػؿ مػع أي معمومػة يمكػف أف تػؤعر ‘المحميػة عػف الزىػار قولػو ’ صػفا‘وكالػة ونقمت 

، نافيػػا أف يكػػوف أ عمػػف فػػي غػػزة عػػف أيػػة إجػػراءات طارئػػة أو اسػػتعنائية ’عمػػى الجبيػػة الداخميػػة باىتمػػاـ عػػاؿ
 بالتزامف مع طبوؿ الحرب التي تدؽ عمى الجبية السورية.

 32/8/1023، القدس العربي، لندن
 

 وزير الثقافة د.محمد المدىون يدعو الفنانين الفمسطينيين لحمل رسالة الفن المقاوم 3
دعػػا وزيػػر العقافػػة د.محمػػد المػػدىوف، الفنػػانيف الفمسػػطينييف فػػي شػػتى مواقػػع تواجػػدىـ إلػػى حمػػؿ رسػػالة الفػػف 

لراحػػؿ نػػاجي العمػػي لمػػا المقػػاـو ورفػػع ريشػػة الصػػمود والتحػػدي والحفػػاظ عمػػى المشػػيد العقػػافي األصػػيؿ أسػػوة با
الغتيػاؿ الفنػاف الفمسػطيني  16وقػاؿ المػدىوف فػي بيػاف صػحفي فػي الػذكري السػنوية  شكمو مف حالة صمود.

الراحؿ ناجي سميـ حسيف العمي: "إف ىذه الذكري تأتي العاـ في ظروؼ صعبة ومخاض عسير تعيشو األمة 
عادة عجالت التاري  لموراء وفرض القمػع والظمػـ العربية واإلسالمية ونحف نعيش اليـو مف محاوالت فاشمة إل

وأكد المػدىوف أف نػاجي العمػي "كػاف وال يػزاؿ رسػاـ المقاومػة ورجػؿ الصػمود صػاحب الريشػة  وتكميـ األفواه".
التي تعالػت عمػى السػقوط فػي منزلقػات التطبيػع واالستسػالـ وأبػت إال أف ترفػع شػعار الصػمود والمقاومػة رغػـ 

 المادية بيف أطراؼ الصراع".عدـ تكافؤ اإلمكانات 
 30/8/1023، فمسطين أون الين
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 النائب مصطفى البرغوثي: المفاوضات غطاء لمتوسع االستيطاني 2
أكد النائب مصطفى البرغوعي األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الفمسػطينية إف سػمطات االحػتالؿ : راـ اهلل

 األراضي الفمسطينية. تستخدـ المفاوضات غطاًء لسياساتيا التوسعية في
ه إف أعػػداد المسػػتوطنيف ارتفعػػت مػػف 8-10وقػػاؿ النائػػب البرغػػوعي خػػالؿ لقائػػو وفػػدا بريطانيػػا اليػػـو الجمعػػة  

ألفا اآلف، ما يؤكد أف سمطات االحتالؿ تسعى إلى كسب الوقػت  560ألفا عند توقيع اتفاؽ أوسمو إلى  350
وأوضػػػح مصػػػطفى البرغػػػوعي أىميػػػة اسػػػتعادة  وسػػػعية.لفػػػرض الوقػػػائع عمػػػى األرض واسػػػتكماؿ مخططاتيػػػا الت

نيػػػاء االنقسػػػاـ الػػػداخمي لمواجيػػػة تحػػػديات المرحمػػػة والمخػػػاطر التػػػي يتعػػػرض ليػػػا المشػػػروع  الوحػػػدة الوطنيػػػة واا
 الوطني.

30/8/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم  
 

 رام اهلل: السمطة تمنع مسيرة لر "حماس" تنّدد بجرائم االحتالل والمفاوضات 5
قالت مصادر فمسطينية إف قوات مف أجيزة األمف التابعة لمسمطة في مدينة راـ اهلل بوسط : اهلل  فمسطيفهراـ 

ه، بمحاصػػػػرة مسػػػػيرة نظميػػػػا نشػػػػطاء حركػػػػة المقاومػػػػة 8|10الضػػػػفة الغربيػػػػة المحتمػػػػة، قامػػػػت اليػػػػـو الجمعػػػػة  
 اإلسرائيمية. –اإلسالمية "حماس" تنديدًا بجرائـ االحتالؿ واستمرار المفاوضات الفمسطينية 

وأوضحت المصادر، أف قوات مف أجيزة أمف السمطة ووحدات مكافحة الشػغب قامػت بمحاصػرة مسػجد "سػيد 
قطب" في مدينة البيرة بوسط الضفة الغربيػة المحتمػة، لمنػع متظػاىريف سػممييف مػف الخػروج فػي مسػيرة تنديػدًا 

 ف االحتالؿ اإلسرائيمي.بجريمة قمنديا التي راح ضحيتيا عالعة شّباف فمسطينييف بنيرا
 30/8/1023، قدس برس

 
 شركة ىولندية بوقف العمل بمشروع إسرائيمي بالقدس تطالب عشراوي 9

طالبت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية الػدكتورة حنػاف عشػراوي أمػس : «الحياة» –راـ اهلل 
اليندسػػية وقػػؼ مشػػاركتيا فػػورًا فػػي تطػػوير اليولنديػػة لالستشػػارات « رويػػاؿ ىاسػػكونين  دي أتػػش فػػي»شػػركة 

ونفػػػػت أف يكػػػػوف ىػػػػذا المشػػػػروع مخصصػػػػًا لتػػػػوفير الميػػػػاه النظيفػػػػة  مشػػػػروع إسػػػػرائيمي فػػػػي القػػػػدس المحتمػػػػة.
إف ىػػػذه االدعػػػاءات ىػػػي محػػػض كػػػذب »لمفمسػػػطينييف، كمػػػا تػػػّدعي السػػػمطات اإلسػػػرائيمية، وقالػػػت عشػػػراوي: 

الجػػػة ميػػػاه الصػػػرؼ الصػػػحي، وسػػػيتـ تنفيػػػذه فػػػي القػػػدس وتضػػػميؿ، فيػػػذا المشػػػروع تػػػابع لبمديػػػة االحػػػتالؿ لمع
المحتمة، وييدؼ بشػكؿ رئػيس إلػى تكعيػؼ االسػتيطاف غيػر الشػرعي وتوسػيعو، وتعزيػز ضػـ القػدس الشػرقية، 

 «.وتكريس احتالؿ الضفة الغربية
 وذكػػرت وسػػائؿ إعػػالـ ىولنديػػة أف المشػػروع حظػػي بػػدعـ بعػػض أعضػػاء البرلمػػاف اليولنػػدي اعتقػػادًا مػػنيـ انػػو

بيانًا قبؿ أيػاـ قالػت « روياؿ ىاسكونين  دي أتش في»يخدـ السكاف الفمسطينييف في القدس. وأصدرت شركة 
 فيو إنيا تجري أعماليا وفقًا العتبارات السالمة، والتزاـ القوانيف والموائح الوطنية والدولية.

ونػػدعو رويػػاؿ ىاسػػكوننين  إلػػى نرحػػب ترحيبػػًا حػػارًا بيػػذا االلتػػزاـ الواضػػح، »وقالػػت عشػػراوي ردًا عمػػى ذلػػؾ: 
التصرؼ وفقًا لذلؾ مف خالؿ إنياء مشاركتيا تمامًا في ىذا المشروع اإلسػرائيمي الػذي يخػالؼ قواعػد القػانوف 

إف السمطة الوطنية الفمسطينية ليست شريكًا فػي ىػذا المشػروع، وعمػى عكػس مػا يػدعي »وأضافت: «. الدولي
معارضػػتيا القويػػة ليػػذا المشػػروع، وتػػـ إبػػالغ ىػػذا الموقػػؼ إلػػى الػػبعض، أعربػػت السػػمطة صػػراحة وتكػػرارًا عػػف 

 «. شركة روياؿ ىاسكونين  دي أتش في، وكذلؾ إلى الحكومة اليولندية



 
 
 

 

 

           9ص                                    1992العدد:                13/8/1023السبت  :التاريخ

وأشادت بموقؼ الحكومة اليولندية المعارض لمسياسات االستيطانية المتماشي مع سياسة االتحػاد األوروبػي، 
عمػػػى وقػػػؼ « رويػػػاؿ ىاسػػػكونين  دي أتػػػش فػػػي»حػػػض شػػػركة معربػػػة عػػػف تقػػػديرىا لقيػػػاـ الحكومػػػة اليولنديػػػة ب

 نشاطيا في ىذا المشروع غير القانوني.
 32/8/1023، الحياة، لندن

 
 استيداف البحرية المصرية لصيادين فمسطينيين تدينحماس  7

صػػػابة  أدانػػػت حركػػػة حمػػػاس، إطػػػالؽ البحريػػػة المصػػػرية النػػػار تجػػػاه مجموعػػػة مػػػف الصػػػياديف الفمسػػػطينييف واا
وأكد الناطؽ باسـ الحركة سػامي أبػو زىػري فػي تصػريح صػحفي، أف  ة منو فجر اليوـ الجمعة.واعتقاؿ خمس

 ىذا العمؿ "غير مبرر"، داعًيا لإلفراج عف المعتقميف.
 30/8/1023، فمسطين أون الين

 
 : الفصائل في غزة لن تياجم "إسرائيل" ردّا عمى اليجوم األمريكي عمى سوريةالعربيالقدس  8

أف الفصػائؿ الفمسػطينية اجتمعػت ’ القػدس العربػي‘تفيػد المعمومػات التػي حصػمت عمييػا : ورػػ أشػرؼ اليػ غزة
 قبؿ عالعة أياـ في قطاع غزة، وناقشت باستفاضة اليجـو األمريكي المحتمؿ ضد سورية.

واتفقت الفصائؿ عمى تجريـ أي ىجـو أمريكي ضد سورية، لكنيا في ذات الوقت اتخذت قرارا بالحيػاد وبعػدـ 
وؿ فػػػي أي مواجيػػػة عسػػػكرية مػػػع إسػػػرائيؿ حػػػاؿ تػػػـ اليجػػػوـ، مػػػف بػػػاب الضػػػغط عمػػػى الواليػػػات المتحػػػدة الػػػدخ

سرائيؿ، عمى أف تنتظر حتى تري تطورات الموقؼ.  األمريكية واا
 32/8/1023، القدس العربي، لندن

 
 " تنفي إمكانية التدرل في حال تعرض سورية ليجوم عسكري الجياد" 9

الجياد اإلسالمي في فمسطيف مساء الجمعة ما تناقمتو بعض وسػائؿ اإلعػالـ  نفت حركة ػ أشرؼ اليور: غزة
مكانيػة التػدخؿ فػي حػاؿ تعرضػيا  عمى لساف القيادي البػارز فييػا أحمػد المػدلؿ حػوؿ األوضػاع فػي سػورية، واا

 ’.كاذبة وال تمعؿ موقؼ الحركة‘ليجـو عسكري، وقالت أف تمؾ التصريحات 
 32/8/1023القدس العربي، لندن، 

 
 سرائيمية شرق رفحإعبوة ناسفة بدورية  تفجير 20

أكػػدت مصػػادر اسػػرائيمية وقػػوع انفجػػار كبيػػر مسػػاء اليػػـو الجمعػػة، بػػالقرب مػػف معبػػر صػػوفا شػػرؽ مدينػػة رفػػح 
وذكػرت المصػادر أف االنفجػار نجػـ عػف  جنوب قطاع غزة، والػذي تسػيطر عميػو قػوات االحػتالؿ االسػرائيمي.

ية اسػػرائيمية قػػرب معبػػر صػػوفا عمػػى حػػدود غػػزة، واف ىنػػاؾ انبػػاء عػػف عبػػوة ناسػػفة انفجػػرت فػػي اليػػة عسػػكر 
 اصابات في صفوؼ جنود الدورية االسرائيمية.

 30/8/1023، فمسطين أون الين
 

 دعم أي تحرك شعبي ضد أوسمونقيادي في الجبية الشعبية:  22
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ف أجؿ إسػقاط اتفاقيػة أكد القيادي في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف زاىر الششتري، أف جبيتو "ستناضؿ م
"أوسػػػمو" وممحقاتيػػػا األمنيػػػة واالقتصػػػادية والسياسػػػية، وسػػػتواجو بقػػػوة فػػػي كافػػػة الميػػػداف عػػػودة القيػػػادة المتنفػػػذة 

 لممفاوضات العبعية وسياسة التفرد والييمنة في اتخاذ قرارات مصيرية تخص شعبنا في كؿ أماكف تواجده".
عمة ألي تحرؾ شعبي ضد أوسمو والمفاوضات العبعية، وأوضح الششتري في تصريح صحفي، أف الجبية دا

مبيًنا أف مف حؽ شعبنا التجمع والتظاىر والتعبير عف الرأي، داعيًا إلى وقؼ المياترات، والتحريض األعمى 
 وكيؿ االتيامات الباطمة ضد المشاركيف في ىذه التظاىرات.

الحيػػػاة الديمقراطيػػػة لشػػػعبنا مػػػف خػػػالؿ  ودعػػػا لضػػػرورة إعػػػادة االعتبػػػار لممنظمػػػة ومؤسسػػػتيا كمقدمػػػة لعػػػودة
نياء االنقساـ المدمر لقضيتنا وتعزيز وحدتنا.  انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني، واا

 30/8/1023، فمسطين أون الين
 

 : تصريحات األحمد "تيديد وقح لشعبنا"""حركة األحرار 21
حركػػػة فػػتح أبػػدي فييػػا اسػػػتعداده اسػػتيجنت حركػػة األحػػرار الفمسػػطينية، تصػػػريحات لعضػػو المجنػػة المركزيػػة ل

لدخوؿ قطاع غزة عمى ظير دبابة مصرية، ووصػفتيا بأنيػا "ىمجيػة ودليػؿ عمػى مسػتوي التسػاوؽ بينػو وبػيف 
 االحتالؿ".

وأضافت الحركة في بياف مكتوب وصؿ لػ"فمسطيف" نسػخة عنػو، : "إف رغبػة األحمػد بػدخوؿ غػزة عمػى ظيػر 
وقػح لشػعبنا سيحاسػب عميػوش وتشػجيع وتحػريض لمجػيش المصػري  دبابة مصرية بعػد الصػييونية سػابقا تيديػد

 عمى غزة بعد وعائؽ العار التي استخدمتيا السمطة لإليقاع بيف غزة ومصر".
 ."إسرائيؿ"ودانت الحركة قمع األجيزة األمنية لمسيرة في راـ اهلل خرجت لمتنديد بالمفاوضات بيف السمطة و

 30/8/1023، فمسطين أون الين
 

 بالقدس إسرائيميةن يياجمون قاعدة عسكرية فمسطينيو 23
ه، بشػػف 8|10قالػػت مصػػادر إعالميػػة عبريػػة، إف مػػواطنيف فمسػػطينييف قػػاموا اليػػـو الجمعػػة  : القػػدس المحتمػػة

ىجػػـو بقنابػػؿ "المولوتػػوؼ" الحارقػػة عمػػى منشػػأة عسػػكرية تابعػػة لمجػػيش الصػػييوني بػػالقرب مػػف مدينػػة القػػدس 
ًا عسػكريًا لجػيش االحػتالؿ بشػماؿ مدينػة القػدس المحتمػة تعػّرض اليػوـ وأوضحت المصادر، إف برجػ المحتمة.

إللقاء عدة قنابؿ "مولوتػوؼ" حارقػة باتجاىػو مػف قبػؿ مجيػوليف فمسػطينييف، مشػيرًة إلػى أف الحادعػة أدت إلػى 
أضػرار ماديػة، وشػرعت قػػوات االحػتالؿ بعمميػات بحػث وتفتػػيش عػف منفػذي اليجػـو فػػي محػيط مخػيـ قمنػػديا، 

 يبم  عف أي اعتقاالت.دوف أف 
 30/8/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
  حماس تتيم السمطة باعتقال عناصر منيا واستدعاء آررين  22

مػف عناصػر الحركػة واسػتدعاء  9األجيزة األمنية فػي الضػفة الغربيػة باعتقػاؿ ” حماس“اتيمت حركة :  معاه
 حرروف.لمتحقيؽ معيـ، واستمرار اعتقاؿ عدد آخر بينيـ أسري م 1

معممػيف مػف مدرسػة فػي مدينػة يطػا جنػوب الخميػؿ،  9في بيػاف أف أجيػزة األمػف اعتقمػت ” حماس“وأوضحت 
وسػػّممت أسػػيرًا محػػررًا مػػف بمػػدة سػػعير بالغػػًا لممقابمػػة، وتواصػػؿ اعتقػػاؿ طالػػب مػػف جامعػػة بوليتكنػػؾ فمسػػطيف 

قيميػة لمتحقيػؽ، وخطيػب مسػجد لميوـ العالث وىو أسير محرر، واستدعت شابًا مػف قريػة رأس عطيػة جنػوب قم
، وقالػت إف القيػادي فػي جامعػة بيرزيػت سػامر المصػري  مف قرية اماتيف، وتواصؿ اعتقاؿ شػاب مػف طػولكـر
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يواصػػؿ إضػػرابو المفتػػػوح عػػف الطعػػػاـ لميػػوـ الخػػػامس فػػي سػػجوف السػػػمطة، احتجاجػػًا عمػػػى اسػػتمرار اعتقالػػػو، 
 ولممطالبة باإلفراج عنو.

   32/8/1023، الرميج، الشارقة
 

 : إعالم السمطة يقمب الحقائق حول قمعيا لمحريات"الشعبية" 25
اتيمػػت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف إعػػالـ السػػمطة الفمسػػطينية وأجيزتيػػا ب تبػػاع أسػػموب : صػػفا -راـ اهلل

قمب الحقائؽ وتزييفيا، وخاصة في الحاالت التي ترتكب فييا أعمااًل تمس بػالحقوؽ السياسػية وحريػة التعبيػر 
التػػي  18/7/1031وقالػػت الجبيػػة فػػي بيػػاف الجمعػػة إف ىػػذا األسػػموب بػػدا جميػػًا فػػي قمػػع مسػػيرة  الػػرأي.عػػف 

خرجػػػت ضػػػد العػػػودة لممفاوضػػػات، عنػػػدما قمبػػػت الحقػػػائؽ، وسػػػّمطت األضػػػواء عمػػػى ردود أفعػػػاؿ المتظػػػاىريف 
 وحجبت تصرفات بعض أفراد األجيزة األمنية التي أدت إلى ىذه األفعاؿ.

، والتي بادر إلييا 1031/ 8/ 18اىد تكرار نفس األسموب في التعامؿ مع مسيرة األربعاء واضافت "اليوـ نش
ونفذىا مجموعػات شػبابية مسػتقمة عػف أي فصػيؿ سياسػي، حيػث قامػت باقتطػاع مشػاىد منتقػاة مػف األحػداث 
ـ ونشػػرىا عمػػى صػػفحات اإلنترنػػت " يوتيػػوب ومواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي " واسػػتخدمت بعػػض أبػػواؽ اإلعػػال

غير الموضوعية، وسّمطت الضوء عمى بعض الممارسات لممتظػاىريف واأللفػاظ المرفوضػة، وأكعػر مػف ذلػؾ، 
 فقد أدّعت أف الجبية الشعبية وأفرادىا ىـ مف قاموا بيذه المسيرة ، واستخدمت صورًا لمسيرات سابقة".

ت االحتجػػاج والتعبيػػر عػػف وشػػددت عمػػى أف ىػػذا األسػػموب الرامػػي إلػػى زعزعػػة عقػػة النػػاس والمػػواطنيف بمسػػيرا
الرأي ورفض المفاوضات، أصبح مفضوحًا وال ينطمي عمى أبناء وبنات شعبنا. مؤكدة عمى الػدعوة لممشػاركة 

فػػػػي ذكػػػػري استشػػػػياد القائػػػػد أبػػػػو عمػػػػي مصػػػػطفى، لمتأكيػػػػد عمػػػػى رفضػػػػنا العػػػػودة  1031/ 7/9الحاشػػػػدة يػػػػـو 
 لممفاوضات.

 30/8/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 ويكرر دعوة نتنياىو لإلسرائيميين بمواصمة حياتيم العادية سورية ييدد زنتاغ 17
، زنتافي تطرقو إلى اليجوـ العسكري المحتمؿ عمى سورية، قاؿ رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي بني غ

 مساء اليـو الخميس، إف الجيش مستعد لكافة السيناريوىات.
أف إسرائيؿ ليس ليا دور في األحداث التي تحصؿ بالقرب إف الجيش يواجو أياما عصيبة، و  زنتاوقاؿ غ

منيا. وأضاؼ أنو "في حاؿ توجيو النيراف باتجاه إسرائيؿ ف نو مف الواضح لكؿ زعيـ أف العمف سيكوف 
وفي حديعو عف جاىزية إسرائيؿ قاؿ غنتس إف الجيش حمؿ كؿ اإلمكانيات المستقبمية تمييدا ألي  باىظا.

 تطور محتمؿ.
و عمى اإلسرائيمييف مواصمة حياتيـ االعتيادية واالستعداد لألعياد القادمة، باعتبار أف "الجيش وأضاؼ أن

، وأنو قوي وجاىز أكعر مف ذي قبؿ".  يقؼ لحمايتيـ بحـز
وعمى صمة، قاؿ الوزير يوفاؿ شطاينتس إف إسرائيؿ تعتبر مرساة في فترة عواصؼ، وأنيا "جزيرة استقرار 

"إسرائيؿ غير معنية بالتدخؿ في األحداث في سورية، ولكف إذا تعرضت ليجـو  في العاصفة". وأضاؼ أف
 فسترد بشدة وحـز وبسرعة لضماف أمف المواطنيف اإلسرائيمييف"، عمى حد قولو.

يذكر أف رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو كاف قد صرح بتصريحات مماعمة، ودعا اإلسرائيمييف خالليا إلى 
 دية.مواصمة حياتيـ االعتيا
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 22/3/2013، 43عرب 
 

  "إسرائيلر"قانون ضمان حقوق النساء في المستوطنات يعني ضم الضفة ل: إسرائيميوزير  16
في جمستيا األسبوعية غدًا األحد، االعتراض الذي قدمو الوزير يعكوؼ بيري، ” اإلسرائيمية“تبحث الحكومة 

” الكنيست“ي المحتّمة الذي قّدمتو عضو ضد اقتراح قانوف يضمف حقوؽ النساء في المستوطنات في األراض
، ”إسرائيؿ“إف القانوف ىو محاولة لضـ الضفة إلى “وقاؿ بيري  ”.البيت الييودي“اوريت ستروؾ مف حزب 

ف القانوف يقمؿ مف مكانتنا الدّولية وكاف مستشار حكومة االحتالؿ يعقوب فاينشتيف، قدـ تقريرًا أكد فيو ”. واا
 ميًا ضـ الضفة، وطالب بعدـ إقراره.      أف إقرار القانوف يعني عم

 30/3/2013، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 اتيامات لنتنياىو بأنو يبالغ في تيديد سورية من أجل تحقيق مكاسب سياسية شرصية : معاريف 13
قاب عف أف العبرية في عددىا الصادر الجمعة الن’ معاريؼ‘كشفت صحيفة : زىير أندراوس -الناصرة 

قسما كبيرا مف الوزراء األعضاء في المجمس الوزاري المصغر  الكابنيته يبدوف أقؿ حماسو في الوقت الذي 
ييدد فيو رئيس الوزراء، بنياميف نتنياىو بالرد عمى ىجوـ مف سورية، كما أنيـ يعتقدوف أنو يتحتـ عمى 

 مصادر السياسية في تؿ أبيب لمصحيفة.الدولة العبرية الحفاظ عمى الصمت وضبط النفس، كما قالت ال
وأكدت المصادر عينيا عمى أنو إلى جانب وزير األمف، موشيو يعالوف، ووزيرة القضاء، تسيبي ليفني، وىما 

ليسوا عمى استعداد لمتصريح بأف رئيس الوزراء ي بال  في  مف أعضاء الكابينيت، ىناؾ وزراء آخروف
 األسد.تصريحاتو ضد الرئيس السوري، د. بشار 

عالوة عمى ذلؾ، أوضحت الصحيفة أف ىناؾ العديد مف المسؤوليف السياسييف واألمنييف الكبار في تؿ أبيب 
يعتقدوف بأف تيديدات نتنياىو لسورية نابعة في ما ىي نابعة مف ىدفو في تحقيؽ مكاسب شخصية عمى 

ورية في حاؿ قياميا بتوجيو حساب قضية وطنية، حيث عبروا عف استيائيـ مف تيديده بأنو سوؼ ي دمر س
وأوضحت الصحيفة أف نتنياىو متحمس لضربة أمريكية ضد سورية ويعتبر  ضربة صاروخية نحو إسرائيؿ.

ىذه فرصة جيدة لنقؿ رسائؿ مختمفة لمجميور اإلسرائيمي ولألسد ولحزب اهلل ولمبيت األبيض أيضًا، إلى 
المصادر ذاتيا. باإلضافة إلى ذلؾ، قالت  جانب تحسيف صورتو وكسب فترة حكـ جديدة، عمى حد قوؿ

الصحيفة إف رئيس الوزراء يعمـ جيًدا أنو يجب دراسة عممية الرد اإلسرائيمية بشكؿ جدي، ذلؾ أف سورية 
 ىي ليست حماس وال حزب اهلل.

 31/3/2013، القدس العربي، لندن
 

     الكنيست: "إسرائيل" غير مييأة لحرب أو ىجوم غير تقميدي  12
حّذرت لجنة شؤوف جاىزية "الجبية الداخمية" في الكنيست اإلسرائيمي  البرلمافه مف أف الدولة ة: الناصر 

العبرية غير مييأة لحرب أو ىجـو غير تقميدي، وذلؾ في الوقت الذي تدور احتماالت لشف ضرب عسكرية 
 ضد النظاـ السوري.

انية لشؤوف جاىزية الجبية الداخمية ايمي يشاي ونقمت وسائؿ اإلعالـ العبرية عف رئيس المجنة الفرعية البرلم
"إف إسرائيؿ غير متييئة بالشكؿ المناسب لحالة حرب أو ىجوـ إرىابي باألسمحة غير التقميدية"، عمى حد 

 تعبيره. 
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وأشار إلى أف الحكومة اإلسرائيمية لـ ترصد أي اعتمادات لموضوع جاىزية الجبية الداخمية في اطار 
ادـ، داعيا إياىا إلى "العمؿ فورا عمى تخصيص الميزانية الالزمة بمبم  عالعمائة وخمسيف ميزانية العاـ الق
 مميوف شيكؿ".

وأضاؼ يشاي أف حوالي ستيف في المائة مف اإلسرائيمييف تزودوا حتى اآلف باألطقـ الواقية مف الغازات 
 كرية.السامة، التي ي خشى أف يستخدميا النظاـ السوري في حاؿ تعرضو لضربة عس

 30/3/2013قدس برس، 
 

 % من المالجئ في تل أبيب غير صالحة لالستردام33 20
في  83كشؼ فحص لممالجئ في البمدات اإلسرائيمية في تؿ أبيب أف : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

المئة، منيا غير صالحة لالستخداـ، ما سيعرض سكاف المدينة إلى خطر كبير إذا ما أطمقت الصواري  
وأجريت الفحوصات ليذه المالجئ في أعقاب التعميمات،  ة وبينيا الكيماوية مف سورية أو لبناف.المتطور 

 التي حصمت عمييا الجبية الداخمية لفحص المالجئ، ومدي جيوزيتيا لحاؿ الطوارئ.
وتبيف أف بمدية تؿ أبيب تحتاج شيريف عمى األقؿ لتحويؿ مكاف وقوؼ مركبات  المعروؼ بػ"ساحة ىيكؿ 

آالؼ إسرائيمي مف  5افة"، إلى ممجأ لمواجية ىجوـ كيماوي وحتى لدي جيوزه، سيبقى ما اليقؿ عف العق
 25ممجأ عمى مساحة  241وذكرت مصادر إعالمية إسرائيمية، أنو يتـ إعداد  دوف ممجأ أو مكاف محصف.

ف الغازات منظومة تصفية م 111ألؼ إسرائيمي. وىذه المالجئ ستكوف مزودة بػ 50ألؼ دونـ، لتشمؿ 
وضمف الفحوصات التي أجريت أيضًا، ف ف المالجئ في حيفا وكريات شمونة وطبريا، بغالبيتيا  الكيماوية.

في  30غير صالحة لالستخداـ، وبعضيا حّوليا السكاف إلى نواد شبابية. أما الصالحة منيا فيي ال تتسع لػ
 المئة مف السكاف.

 31/3/2013، الحياة، لندن
 

 في القتال الدائر في سورية "إسرائيل"ا سرائيميين يعارضون تدرل  % من66معاريف:  21
عّبرت غالبية ساحقة مف اإلسرائيمييف عف معارضتيا الدخوؿ بالحرب في : القدس المحتمة ػ يو بي أي

% مف 77أظير استطالع لمرأي العاـ في إسرائيؿ، نشرتو صحيفة "معاريؼ" الجمعة، أف و سورية، 
ف تدخؿ إسرائيؿ في القتاؿ الدائر في سورية في حاؿ عدـ تدخؿ الواليات المتحدة، وقاؿ اإلسرائيمييف يعارضو 

 % أنو ليست لدييـ إجابة عمى سؤاؿ كيذا.12% أف عمى إسرائيؿ التدخؿ، بينما أجاب 11
وقالت الصحيفة إنو في الوقت الذي يسود فيو الشعور بأف نتنياىو يؤيد عممية عسكرية ضد سورية "يبدو أف 

مًا مف المسؤوليف رفيعي المستوي في محيطو أقؿ حماسة"، وأنو "فيما نتنياىو ال يترؾ شيئا لمخياؿ عندما قس
ييدد بالرد عمى أي صواري  ت طمؽ مف سورية، يبدو أف قسما مف زمالئو حوؿ طاولة المشاورات  األمنيةه 

 يعتقدوف أف عمى إسرائيؿ أف تصمت وتضبط النفس".
 31/3/2013، الحياة، لندن

 
 استشياد فمسطيني من مريم جنين متأثرًا بجروح أصيب بيا بنيران االحتالل 11
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قالت مصادر فمسطينية في مدينة جنيف، الواقعة شماؿ الضفة الغربية المحتمة، إف شابا فمسػطينًيا ىػو : جنيف
جر اليػـو عاًماه، مف مخيـ جنيف لالجئيف الفمسطينييف المحاذي لممدينة، استشيد ف 39كريـ صبحي صبيح  

 ه متأعًرا بجروحو التي كاف أصيب بيا قبؿ نحو عشرة أياـ.8|13السبت  
وكاف الشييد صبيح قد أصيب في العشريف مػف الشػير الجػاري  آب/ أغسػطسه، بعيػار نػاري أسػفؿ الظيػر، 
ذ مف نػوع "دمػدـ" الػذي يتفّجػر داخػؿ الجسػـ، أطمقتػو عميػو قػوات االحػتالؿ خػالؿ اقتحاميػا لممخػيـ بيػدؼ تنفيػ

 اعتقاالت بحؽ سكانو، مما أدي إلى استشياد الشاب مجد الشيمة في حينو.
32/8/1023، قدس برس  

 
 ال لمتجنيد في الجيش ا سرائيمي ..كممة المسيحيين واحدة السابق: القدس بطريرك 13

، فػي مقػر إقامتػو فػي الطيبػة، ميشيؿ صػباح سابقا القدس لالتيف بطريرؾ ت صحيفة "األياـ"التق قساـ معدي:
، وعػػف 98حػػدث عػػف المسػػيحييف الفمسػػطينييف، وعػػف محػػاوالت تحييػػدىـ عػػف فمسػػطينيي الػػػ اهلل، ت شػػماؿ راـ

بعدة طرؽ أبرزىا محاولػة تجنيػدىـ  محاوالت سمب وعييـ القومي والوطني، وصيرىـ في المجتمع اإلسرائيمي
 في الجيش اإلسرائيمي.

، جػػػيشالتجنيػػد الفمسػػطينييف المسػػيحييف فػػي مػػف محػػػاوالت  إسػػرائيؿمػػا ىػػدؼ وفػػي إجابػػة عمػػى سػػؤاؿ حػػػوؿ 
إف لمجػػيش اإلسػػرائيمي وظيفتػػيف. وظيفػػة قتاليػػة، متمعمػػة فػػي ممارسػػة االحػػتالؿ والعػػدواف عمػػى الشػػعب  أجػػاب:

الفمسطيني وشعوب المنطقة، ومواجية الجيوش العربية والمقاومة. أما الوظيفة العانية فيي وظيفة اجتماعيػة، 
المجتمع اإلسرائيمي غير المتجانسة في بوتقة واحدة، صييونية اليوية والفكر. تتمعؿ في صير كافة مكونات 

وليػػذا انػػدماج العربػػي فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي يعنػػي سػػمبو وعيػػو القػػومي، وىػػذا مػػا يػػراد لممػػواطنيف العػػرب فػػي 
 .إسرائيؿ: أف يتخموا عف عروبتيـ ويندمجوا في مجتمع صييوني بعيد عف قيميـ العربية والدينية

بػػػاألحري ىنػػػاؾ إجمػػػاع مسػػػيحي عربػػػي بصػػػورة عامػػػة عمػػػى رفػػػض تجنيػػػد المسػػػيحييف فػػػي الجػػػيش  ضػػػاؼ:وأ
اإلسػػرائيمي. وىنػػاؾ بعػػض الحػػاالت الخارجػػة عػػف ىػػذا اإلجمػػاع، وىػػي تبقػػى معزولػػة وفرديػػة. ىػػذا مػػف ناحيػػة 

 .موضوع التجنيد، واسرائيؿ تعمؿ عمى استغالؿ ىذه الحاالت الفردية
حافظوا عمػى ذاتكػـ ريرؾ الشباب الفمسطيني المحافظة عمى ىويتيـ القومية قائال: وفي نياية كالمو دعا البط

 وىويتكـ وتربيتكـ األصيمة، وال تفقدوىا في زخـ المجتمع المادي االستيالكي األناني.
32/8/1023األيام، رام اهلل،   

 
 سجل ارتفاعًا ممحوظًا في عمميات اليدم والتيجير في القدس 1023 العام: معطيات 12

أف تقريػر أممػي ،  عبػد الػرؤوؼ ارنػاؤوط مػف القػدس ونقػال عػـ مرسػاليا، 32/8/1023األيام، رام اهلل، قالػت 
سجؿ ارتفاعًا ممحوظػًا فػي عمميػات اليػدـ والتيجيػر فػي القػدس الشػرقية مشػيرًا الػى انػو "بمػ  عػدد  1031لعاـ 

 1009ىػو العػدد األعمػى منػذ عػاـ و  100األشخاص الذيف ىجروا في القدس الشرقية ىذا العػاـ مػا يزيػد عػف 
 معًا". 1031و  1033وأعمى مف مجموع عدد الميجريف خالؿ عامي 

وأشار مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية التابع لألمػـ المتحػدة  اوتشػاه الػى أف القػوات اإلسػرائيمية ىػدمت خػالؿ 
حجػػة عػػدـ حصػػوليا عمػػى مبنػػى فػػي القػػدس الشػػرقية والمنطقػػة  جه فػػي الضػػفة الغربيػػة ب 19األسػػبوع األخيػػر 

شخصػًا، فيمػا تػـ إجبػار مجمػّع بػدوي بكاممػو عمػى مغػادرة  50رخص بناء مما أدي إلى تيجير ما يقػرب مػف 
 القدس الشرقية حيث يسكنوف منذ الخمسينات في أعقاب عممية ىدـ".
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 10ػ مبنػػى مػػف المبػػاني التػػي ىػػدمت تقػػع فػػي القػػدس الشػػرقية أمػػا المبػػاني الػػ 39وذكػػر فػػي ىػػذا الصػػدد أف "
 11آبه وتضػػػمنت عمانيػػػة مبػػػاف سػػػكنية أدت إلػػػى تيجيػػػر  10األخػػػري التػػػي ىػػػدمت  جميعيػػػا ىػػػدمت فػػػي 

 .شخصاً 
 إسػػرائيؿ أفمنظمػػة ىيومػػاف رايػػتس ووتػػش قالػػت مػػف غػػزة، أف ، 32/8/1023الدسررتور، عمرران، وجػػاء فػػي 

ي الضفة الغربية طفال ف 38فمسطينيا مف بينيـ  79تيجير  إلى أديالماضي عدة بيوت مما  األسبوعىدمت 
 والقدس الشرقية المحتمتيف. 

فمسػطينيا فػي عػاـ  736ىػدمت بيػوت  اإلسػرائيميةصادرة عف ىيومف رايتس ووتش فاف القوات  أرقاـوبحسب 
 أفاليػدـ فػي القػدس الشػرقية العػاـ الماضػي. وقالػت المنظمػة  أعمػاؿمػف  أضعاؼ. وىذا يفوؽ بعالعة 1031

بنيػػاميف  اإلسػػرائيميفمسػػطينيا منػػذ بػػدء حكػػـ رئػػيس الػػوزراء  1799ىجػػرت  اإلسػػرائيميةعمميػػات ىػػدـ البيػػوت »
 «.1009 آذارمف  13نتنياىو في 

 
 ألف طفل مقدسي محرومون من حق ا قامة مع أسرىم 10 :تقرير 15

سرائيمية عػف وجػود أكعػر مػف : وكاالت - القدس ألػؼ  10كشؼ تقرير صادر عف مراكز حقوقية فمسطينية واا
 مف الحصوؿ عمى إقامة مع أسرىـ في المدينة المقدسة.طفؿ مقدسي محرموف 

وقاؿ التقرير إنو طرأ أخيرًا ارتفاع حاد عمى عدد الفمسطينييف الذيف تـ سحب حؽ اإلقامػة الدائمػة فػي القػدس 
منيـ، في إطار السياسة اإلسرائيمية الرامية لتيويد مدينػة القػدس وتقمػيص الوجػود العربػي الفمسػطيني إلػى أقػؿ 

 كنة، حيث تقـو إسرائيؿ بتفري  القدس مف سكانيا فعميا وقانونيا.نسبة مم
وأكػػػػد التقريػػػػر أف اإلسػػػػرائيمييف لػػػػـ يخفػػػػوا قمقيػػػػـ مػػػػف العػػػػودة العكسػػػػية لممقدسػػػػيف إلػػػػى داخػػػػؿ الحػػػػدود البمديػػػػة 
المصػػػطنعة لمدينػػػة القػػػدس المحتمػػػة، وىػػػو مػػػا يتعػػػارض مػػػع سياسػػػتيـ اليادفػػػة الػػػى تطييػػػر عرقػػػي فػػػي مدينػػػة 

ألػػؼ مقدسػػي حقيػػـ فػػي اإلقامػػة فػػي المدينػػة المقدسػػة بسػػبب  10ا نػػتع عنػػو فقػػداف مػػا يقػػارب القػػدس، وىػػو مػػ
وأضػػاؼ "تواصػػؿ سػػمطات االحػػتالؿ  اشػػتراط الحكومػػة اإلسػػرائيمية إقػػامتيـ داخػػؿ الحػػدود المصػػطنعة لممدينػػة.

لغػػاء مػػف خػػالؿ  وزارة الداخميػػة اإلسػػرائيميةه ومسػػاندة  مؤسسػػة التػػأميف الػػوطنيه سػػحب ىويػػات المقدسػػي يف واا
، مؤكػػػدًا أف الحكومػػػات اإلسػػػرائيمية المتعاقبػػػة  9577حػػػؽ اإلقامػػػة ألكعػػػر مػػػف  مقدسػػػيًا خػػػالؿ العػػػاـ المنصػػػـر

واصػمت سياسػاتيا العنصػرية بحػػؽ المقدسػييف الفمسػطينييف والمتمعمػة بشػػروط اإلقامػة التعجيزيػة التػي تفرضػػيا 
بأف استمرارية الحؽ باإلقامة الدائمػة مشػروطة  3988عمييـ، وذلؾ إعر قرار المحكمة العميا اإلسرائيمية العاـ 

أو  بمدية القدسه، وبالتػالي يقػع عمػى المقدسػييف الفمسػطينييف عػبء  98بأف تكوف إقامة فعمية داخؿ أراضي 
وأشػار إلػى تعػرض المقدسػيات إلػى تمييػز مػزدوج فػي حػؽ اإلقامػة بصػفتيف فمسػطينيات ونسػاء،  إعبات ذلؾ".

، ومػف جيػة أخػري 98قيا في اإلقامة عند زواجيا مف غير سكاف القدس وأراضػي فمف جية تفقد المقدسية ح
ال تممؾ الفمسطينية المقدسية نقؿ حقيا في اإلقامة ألطفاليػا، كمػا ويتعػرض األطفػاؿ الفمسػطينيوف مػف سػكاف 

وؽ مػػػف االتفاقيػػػة الدوليػػػة لحقػػػ 8القػػػدس أيضػػػا النتياكػػػات متعػػػددة لحقػػػوقيـ ابتػػػداء مػػػف حقيػػػـ باليويػػػة  مػػػادة 
 الطفؿه، وما يتبع ذلؾ مف حرمانيـ مف مختمؼ الحقوؽ األخري.

32/8/1023الغد، عمان،   
 

 اقتحامات "جماعّية" لممسجد األقصى األربعاء المقبلتدعو إلى  ييوديةجماعات  19
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تعتـز جماعػات ييوديػة إسػرائيمية، اقتحػاـ المسػجد األقصػى المبػارؾ، األربعػاء : نبيؿ سنونو - القدس المحتمة
بؿ، بغطاء رسمي مػف حكومػة االحػتالؿ، فػي إطػار سمسػمة مػف الخطػوات الراميػة لتيويػد القػدس المحتمػة  المق

ـه كمػػاؿ الخطيػػب، مػػف أف ىػػذا 3998فيمػػا حػػذر نائػػب رئػػيس الحركػػة اإلسػػالمية فػػي الػػداخؿ المحتػػؿ سػػنة  
 االقتحاـ "الجماعي تميز بالدعوة إليو رسميًّا وصراحًة ألوؿ مرة".

أعمنت الجماعات اإلسرائيمية رسميًّا، عػف نيتيػا اقتحػاـ المسػجد األقصػى بشػكؿ جمػاعي،  وفي سابقة خطيرة 
 39ألداء ما ي سمى بػ"طقوس عيد رأس السػنة العبريػة الجديػدة"، كمػا سػيتبعو سمسػمة اقتحامػات فػي الفتػرة بػيف 

 مف الشير المقبؿ، تزامًنا مع ما يسمى "عيد الغفراف وعيد الع َرش". 15و
لػػػػ"فمسطيف": "إف إعػػػالف الجماعػػػات اإلسػػػرائيمية عػػػف نيتيػػػا اقتحػػػاـ المسػػػجد األقصػػػى، بشػػػكؿ  وقػػػاؿ الخطيػػػب

 جماعي، بمناسبة ما يسمى بعيد رأس السنة العبرية، بيذه الدعوة الصريحة، لـ يكف معمواًل بو مف قبؿ".
30/8/1023فمسطين أون الين،   

 
 ل المسيرات األسبوعيةوعشرات حاالت االرتناق رالل قمع االحتال  بالرصاصإصابات  17

أصيب عدد مف المتظاىريف بالرصاص المطاطي والعشرات بحاالت اختناؽ فيما  كتب مندوبو "األياـ"، وفا":
جػػري االعتػػداء بالضػػرب عمػػى متضػػامنيف أجانػػب وصػػحافييف خػػالؿ قمػػع قػػوات االحػػتالؿ لمسػػيرات الضػػفة 

جػروح بيػنيـ طفػؿ باالختنػاؽ اعػر استنشػاقيـ مػواطنيف ب 7فقػد أصػيب  الغربية المناىضة لالستيطاف والجدار.
الغاز المسيؿ لمدموع، كما واعتقؿ صحافي أجنبي وتـ االعتداء عمى طاقـ تمفزيوف فمسطيف في مسيرة بمعػيف 

المعصػرة وانطمقػت المسػيرات مػف:  األسبوعية المناوئة لالستيطاف وجدار الضـ والتوسع تضامنا مع األسري.
كمػػػا أصػػػيب عػػػدد مػػػف المػػػواطنيف باختناقػػػات نتيجػػػة ، النبػػػي صػػػالح، قريػػػة ـمخػػػيـ عايػػػدة بمحافظػػػة بيػػػت لحػػػو 

استنشػػاقيـ لمػػدخاف الكعيػػؼ المنبعػػث مػػف القنابػػؿ الغازيػػة السػػامة فػػي مواجيػػات انػػدلعت بػػيف جنػػود االحػػتالؿ 
 وعشرات الشباف عمى المدخؿ الشمالي الرئيسي لبمدة الراـ وعند معبر قمنديا شماؿ القدس المحتمة.

32/8/1023م اهلل، األيام، را  
 

 األقصى المسجد يحاول طعن مصمين قرب مستوطن 18
حاوؿ مستوطف فجر أمس طعف مصػميف قبػؿ فػتح بػاب ت: وكاال -أسامة العيسة -نائؿ موسى - محافظات

األقصػى. وقػاؿ أحػد حػراس المسػجد األقصػى، لمراسػؿ "وفػا"  المسػجد "السمسمة" ألداء صالة الفجر في رحػاب
ينا كبيػػرة وىجػػـ، بشػػكؿ مباغػػت، عمػػى المصػػميف الػػذيف ينتظػػروف فػػتح البوابػػة، إال أف إف المسػػتوطف أخػػرج سػػك

وىاجـ  أحدىـ انتبو لو وصرخ محذرا الجميع، مضيفا أف قوات االحتالؿ وصمت لممكاف واعتقمت المستوطف.
 مستوطنوف، صباح أمس قرية عراؽ بوريف واشتبكوا مع المواطنيف.

نفجػار كبيػر بػالقرب مػف معبػر صػوفا شػرؽ مدينػة رفػح الػذي تسػيطر وفي قطاع غزة سمع مسػاء أمػس دوي ا
ومنػازؿ المػواطنيف شػرؽ  أراضػيوفتحت قوات االحتالؿ نيػراف رشاشػاتيا العقيمػة باتجػاه  عميو قوات االحتالؿ.

 عاماه بعيار ناري في فخذه بنيراف االحتالؿ شرؽ جباليا. 10مدينة رفح. وأصيب المزارع يوسؼ سعد  
32/8/1023دة، رام اهلل، الحياة الجدي  

 
 الفمسطيني يعد المستثمرين األتراك واألجانب بتسييالت اقتصادية االقتصادوزير  19
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محمػػد خبيصػػة : دعػػا وزيػػر االقتصػػاد الػػوطني فػػي الحكومػػة الفمسػػطينية د. جػػواد النػػاجي الجمعػػة،  –راـ اهلل 
ص المتاحػة لمعمػؿ واالسػتعمار فييػا، المستعمريف األتػراؾ إلػى دخػوؿ السػوؽ الفمسػطينية واستكشػاؼ آفػاؽ الفػر 

عفػػاءات ضػػػريبية. ووعػػد النػػاجي خػػالؿ لقائػػو مسػػػؤوليف أتػػراؾ ودوليػػيف، عمػػى ىػػػامش  مقػػدما ليػػـ تحفيػػزات واا
مشاركتو في حفؿ افتتاح معرض أزمير الدولي، بأف الوزارة وبالتعاوف مػع الحكومػة الفمسػطينية وىيئػة تشػجيع 

 صادية والتحفيزات الضريبية لممستعمريف.االستعمار ستقدـ كافة التسييالت االقت
وكػػػاف النػػػاجي قػػػد تػػػرأس وفػػػدًا مػػػف رجػػػاؿ أعمػػػاؿ فمسػػػطينييف وأصػػػحاب مصػػػانع وشػػػركات عاممػػػة فػػػي الضػػػفة 
الغربية، لممشاركة في معرض أزمير الدولي الذي يختتـ أعمالػو فػي العػاني مػف الشػير القػادـ، لالطػالع عمػى 

 ني الذي يعاني مف تيميش وتضييؽ تقوده إسرائيؿ بحقو.التجارب العالمية، وعرض المنتع الفمسطي
32/8/1023القدس العربي، لندن،   

 
 باألردن تطالب السمطة والفصائل الفمسطينية بحماية ثوابت الشعب  المسممين ا روان 30

العدواف عمى سوريا ›طالبت جماعة اإلخواف المسمميف الحكومة باالمتناع عف المشاركة في : الدستور-عماف
ى شكؿ قوات مشاركة أو تقديـ قواعد عمى األرض لالنطالؽ فيما رفضت التدخؿ األجنبي وبخاصة عم

العسكري الذي تحضر لو أمريكا والغرب بعامة عمى سوريا، داعية إلى توحيد الجيود الرسمية والشعبية 
 لمحفاظ عمى األردف أماـ أخطار متوقعة.

مستو الدورية مساء اوؿ امس الخميس وحصمت وصدر بياف عف مجمس شوري الجماعة عقب انعقاد ج
عمى نسخة منو حيث اكد المجمس أف اإلخواف المسمميف في األردف سيكونوف الخندؽ المتقدـ « الدستور»

 لمدفاع عف األردف ميما كاف اختالفيـ مع الموقؼ الرسمي ومع أداء الحكومات المختمفة.
لمسمحة، وجماىير الشعب الفمسطيني واألمتيف العربية حذرت السمطة الفمسطينية، والفصائؿ الفمسطينية او 

واإلسالمية، مف خطورة الوقوع تحت تأعير ما يجري في سوريا ومصر لفرض واقع يتناقض مع عوابت 
الشعب الفمسطيني وحقوقو المشروعة، والتمسؾ بيذه العوابت والحقوؽ ميما طاؿ الزمف وعظمت التحديات 

 والتضحيات.

 32/8/1023، الدستور، عّمان
 

 " عمى طفمتوإسرائيليطمق اسم " أردنيمواطن  32
رفض موظفو مكتب األحواؿ المدنية في منطقة المشارع باألغوار الشمالية في  :القدس دوت كوـ -راـ اهلل

زؽ بيا حديعا باسـ "إسرائيؿ".  األردف طمب مواطف أردني بتسجيؿ اسـ طفمتو التي ر 
الموظفيف الذيف أصروا عمى موقفيـ الرافض لتسجيؿ إسرائيؿ اسما  وأعار ىذا االسـ الدىشة واالستياء لدي

لكف المواطف لـ يتنازؿ عف موقفو وأصر عمى االسـ الذي اختاره، انطالقا مف عدـ وجود قانوف  لمطفمة.
دفع الموقؼ المتعنت مف ِقبؿ المواطف مدير المكتب إلى تحويؿ ممؼ الطفمة  يمنع منح ىذا االسـ ألي كاف.

دارة الرئيسة لألحواؿ المدنية، بيدؼ دراسة الموقؼ وطمب الرجؿ الغريب، وفقا لما تناقمو عدد مف إلى اإل
 المواقع اإلخبارية في األردف.

وبأي حاؿ مف األحواؿ وبغض النظر عف االسـ الذي سيتـ اختياره لمطفمة، فقد سجؿ ىذا المواطف اسمو، 
ف لـ ي فصح عنو ح تى اآلف، كأوؿ أردني وربما عربي يرغب بأف ت سمى ابنتو بيف المقربيف منو كحد أدنى، واا

 ... إسرائيؿ.
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 30/8/1023، القدس، القدس
 

 : نرفض ممارسات حماس ضد مصر وقيادتيا ونطالبيا بالتوقففي رام اهلل سفير مصر 31
رفض السفير ياسر ععماف، سفير مصر بفمسطيف، ما وصػفيااالتيامات التػي أطمقتيػا حركػة حمػاس : راـ اهلل

 غزة عمى مصر، مطالبيا بوقؼ تمؾ االدعاءات والتحريض المستمر ضد مصر وجيشيا العظيـ. ب
إف مصػر دولػة وشػعبا وحكومػة تػدرؾ  -في تصريح لوكالة أنبػاء الشػرؽ األوسػط اليػـو الجمعػة-وقاؿ السفير 

ربطيمػا تماما الفارؽ بيف الشعب الفمسطيني الشقيؽ بقطػاع غػزة وحركػة حمػاس، مؤكػدا أف مصػر وفمسػطيف ت
 عالقة دـ ومصير مشترؾ عمى حد قولو. 

نيػػاء األزمػػة ورفػػع المعانػػاة عػػف الشػػعب  وأضػػاؼ أف مصػػر تعمػػؿ جاىػػدة مػػف أجػػؿ ولصػػالح فػػؾ الحصػػار واا
 الفمسطيني داخؿ قطاع غزة والعمؿ عمى وقؼ أي اعتداءات مف جانب قوات االحتالؿ اإلسرائيمي.

 30/8/1023، وكالة سما ا ربارية
 

 يران الجيش ا سرائيمي عمى الحدود المصرية الفمسطينيةبن مصريمقتل  33
ه، مواطًنػػا مصػػرًيا وأصػػاب آخػػر بجػػراح قبالػػة 8|10غػػزة  فمسػػطيفه: قتػػؿ الجػػيش اإلسػػرائيمي، مسػػاء الجمعػػة  

 .3998الفمسطينية المتاخمة لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  -الحدود المصرية 
ة رصدت مساء الجمعة دخوؿ اعنيف راكبْيف دراجتيف رباعيتي الدفع إلى وقالت اإلذاعة العبرية إف قوة إسرائيمي

منطقػػة ي حظػػر عمػػى المػػدنييف التواجػػد فييػػا عمػػى الحػػدود المصػػرية الفمسػػطينية مػػف جيػػة سػػيناء، وعنػػدىا تػػـ 
اإليعاز إلييما بالتوقؼ إال أنيما لـ ينصاعا فػأطمؽ الجنػود النػار عمييمػا. ورجحػت االذاعػة أف يكػوف االعنػاف 

 ضالعْيف في عممية تيريب.
 32/8/1023قدس برس، 

 
 لى قطاع غزةإعثر بدارمو عمى نفق يمتد  الجيش المصري يفجر منزالً  32

قػػاـ الجػػيش المصػػري، مسػػاء اليػػـو الجمعػػة، بتفجيػػر منػػزؿ يقػػع تحتػػو نفػػؽ يمتػػد إلػػى  :ػػػ القػػدس دوت كػػوـ غػػزة
 داخؿ قطاع غزة.

يش المصري قاـ بداية ب خالء المنزؿ الواقػع بػالقرب مػف واوضحت مصادر أمنية لػ القدس دوت كوـ، اف الج
بوابة صالح الػديف مػف سػكانو ومػف عػـ قػاـ بتفجيػره مسػتخدما مػادة "الػديناميت" بيػدؼ تػدمير النفػؽ والحيمولػة 

 دوف استخدامو.
يذكر اف الجيش المصػري يواظػب منػذ أكعػر مػف أسػبوع عمػى تػدمير األنفػاؽ المنتشػرة عمػى طػوؿ الحػدود مػع 

غػػزة والتػػي يػػري فييػػا تيديػػدا لالمػػف القػػومي المصػػري، اضػػافة الػػى تفجيػػر بعػػض المنػػازؿ التػػي تعػػود  قطػػاع
 ممكيتيا لمواطنيف مصرييف، وذلؾ بعد اكتشاؼ انفاؽ اسفميا.

 32/8/1023، القدس، القدس
 

 أسرة في فمسطين  900ألف درىم لر  170ىيئة األعمال الريرية ا ماراتية تقدم  35
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أسػػرة يتػػيـ  600ألػػؼ درىػػـ إمػػاراتي لصػػالح  170ىيئػػة األعمػػاؿ الخيريػػة اإلماراتيػػة مبمػػ   قػػدـ وفػػد مػػف:  واـه
مكفولة لدي جمعية رعاية األيتاـ والمحتاجيف بحضور محافظ أريحا واألغوار الشمالية الميندس ماجد فتياني 

 ورئيس جمعية رعاية األيتاـ والمحتاجيف حرب جبر.
ألعمػػاؿ الخيريػػة اإلماراتيػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة، إف مشػػروع األيتػػاـ لػػدي قػػاؿ إبػػراىيـ راشػػد مػػدير مكتػػب ىيئػػة ا

 الييئة يوفر شبكة أماف لعشريف ألؼ أسرة فمسطينية ب جمالي سنوي يبم  عشرة مالييف دوالر.
وقػػػػدـ المينػػػػدس ماجػػػػد فتيػػػػاني محػػػػافظ أريحػػػػا واالغػػػػوار الشػػػػمالية الشػػػػكر والتقػػػػدير لدولػػػػة اإلمػػػػارات وقيادتيػػػػا 
ومؤسسػػػاتيا الخيريػػػة عمػػػى الجيػػػود الكبيػػػرة التػػػي تبػػػذليا لمسػػػاعدة الشػػػرائح الضػػػعيفة فػػػي محافظػػػة اريحػػػا وكػػػؿ 

كبيػػر فػػي خدمػػة األسػػر المتعففػػة  المحافظػػات الفمسػػطينية. وقػػاؿ إف ىيئػػة األعمػػاؿ الخيريػػة اإلماراتيػػة ليػػا دور
 في فمسطيف خاصة أسر األيتاـ الذيف يعتمدوف كعيرا عمى اإلعانات المقدمة ليـ مف أىؿ الخير والمحسنيف.

 32/8/1023، الرميج، الشارقة
 

 واألردن "إسرائيل"ييدد ة أوباما: اليجوم بأسمحة كيماوية في سوري 39
قاؿ الرئيس األمريكي باراؾ أوباما يـو الجمعػة إف اليجػـو : ستيؼ ىوالند وجيؼ ماسوف -واشنطف  رويترزه

بأسػػػمحة كيماويػػػة فػػػي سػػػوريا ييػػػدد إسػػػرائيؿ وتركيػػػا واألردف حمفػػػاء الواليػػػات المتحػػػدة وأضػػػاؼ انػػػو يػػػدرس ردا 
 محدودا عمى ذلؾ رغـ انو "ال أحد في نياية المطاؼ أكعر سأما مف الحرب مني".

زعماء مف دوؿ البمطيؽ يزوروف البيت األبيض إف الواليات المتحدة  وقاؿ أوباما لمصحفييف اعناء اجتماع مع
يجػػػب أف تكػػػوف مسػػػتعدة لمتحػػػرؾ بشػػػكؿ منفػػػرد إذا لػػػـز األمػػػر لػػػدعـ مػػػا وصػػػفيا بالقواعػػػد الدوليػػػة المناىضػػػة 

 الستخداـ األسمحة الكيماوية كجزء مف التزامات الواليات المتحدة كزعيـ لمعالـ.
وتركيػػا واألردف سػػيكونوف فػػي خطػػر وكػػذلؾ مصػػالح األمػػف القػػومي لمواليػػات  وقػػاؿ إف حمفػػاء أمريكػػا إسػػرائيؿ

المتحدة إذا لـ تعاقب سوريا عمى استخداـ األسػمحة الكيماويػة. وأضػاؼ أف إرىػابييف يمكػف أف يضػعوا أيػدييـ 
 عمى تمؾ األسمحة أيضا.

واسػػتخداميا لكػف "إذا كػػاف  وقػاؿ الػرئيس األمريكػػي إف القواعػد الدوليػػة تحكػـ السػػيطرة عمػى معػؿ ىػػذه األسػمحة
 ىناؾ شعور بأف مع مرور الوقت ال أحد مستعد فعميا لفرضيا فمف يأخذىا الناس عمى محمؿ الجد".

 30/8/1023، وكالة رويترز لألنباء
 

 "سرائيل"إمن  أفارقة وغندا تنفي وجود صفقة بشأن ترحيل مياجرينأ 37
نفػت الحكومػة االوغنديػة يػـو  ه:تحرير سػيا جػادو - إعداد محمد ىميمي لمنشرة العربية - رويترزه -كمباؿ 

الجمعة انيا ستقبؿ مياجريف افارقػة يػتـ تػرحيميـ مػف اسػرائيؿ بعػدما قػاؿ مسػؤولوف اسػرائيميوف انيػـ سػيعيدوف 
 عما قريب ىؤالء المياجريف الى القارة االفريقية عبر اوغندا.

يػػة "ال عمػػـ لنػػا بػػاي صػػفقة مػػف ىػػذا القبيػػؿ. ال وقػػاؿ ايمػػي كامػػاىونجي المتحػػدث باسػػـ وزارة الخارجيػػة االوغند
 يمكف اف تكوف اوغندا طرفا في ترتيبات معؿ تمؾ".

 30/9/1023، وكالة رويترز لألنباء
 

 األحداث المصرية والكيان ا سرائيمي 38
 نادية سعد الديف
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زيف القػوي إلػى ظاىريا، قد يبدو الكياف اإلسرائيمي اليـو وكأنو متحرر مف ضغط المحظة، التي ترجح كفة موا
جانبو وتمنحو فرصة كافية لتعميؽ الخمؿ القػائـ لمصػمحتو، وتجعمػو منفمتػا مػف أي التػزاـ تجػاه مقاربػة العمميػة 

 السممية.
وأماـ ما يعتقده فعال مضادا بعيدا عف المسػاءلة، يمضػي االحػتالؿ فػي سياسػة تغييػر الوقػائع عمػى األراضػي 

آنيػا عمػى -تيويػدا، مسػتفيدا مػف تراجػع االىتمػاـ بالقضػية الفمسػطينية الفمسػطينية المحتمػة اسػتيطانا واسػتالبا و 
إزاء المتغيػػرات الجاريػػػة فػػي المنطقػػة وانشػػػغاالت دوؿ العػػورات العربيػػة بقضػػػاياىا الداخميػػة، ومعالجػػػة  -األقػػؿ

 التفاعالت المرتبطة بحراؾ التغيير.
خمي مػػف تبعػػات األحػػداث المجػػاورة عػػف منسػػوب القمػػؽ اإلسػػرائيمي الػػدا -فػػي وجيػػو اآلخػػر-إال أف ذلػػؾ يػػنـ 

لكيانو المحتؿ، والسيما عمى الساحتيف المصرية والسورية، ومما سيسفر عنو الحراؾ مف واقع جديد ال يصب 
 في مصمحتو.

التػػي أفضػػت إلػػى عػػزؿ الػػرئيس محمػػد مرسػػي وتسػػمـ رئػػيس المحكمػػة -فػػ ذا كانػػت األحػػداث المصػػرية األخيػػرة 
قػد فاجػأت جيػاز االسػتخبارات اإلسػرائيمية لػيس مػف ناحيػة وقوعيػا، نظيػر  -قتاالدستورية مياـ إدارة البالد مؤ 

ترجيح تقريره المبكر عورة شعبية جديدة ضد تفاقـ حػدة األوضػاع االقتصػادية واالجتماعيػة والسياسػية التػي لػـ 
نما لجية توقيتيا وسػرعة "السػقوط الػدراماتيكي ل39/1/1031تحؿ في عيد الرئيس مرسي  ىآرتس  حكػـ ه، واا

ه، لكنيػػػا أيضػػػا سػػػببت حيػػػرة فػػػي موقػػػؼ التعػػػاطي معيػػػا، وتجاذبػػػا 6/7/1031اإلخػػػواف"  يػػػديعوت أحرونػػػوت 
 داخميا بيف أقطاب المؤسستيف اإلسرائيميتيف العسكرية والسياسية حوؿ تبعاتيا عمى االحتالؿ.

مػا  -ي حػاؿ بقائػوفػ-ومع ذلػؾ، فػ ف عمػة تسػاوقا مواقفيػا حػوؿ مسػألتيف، أوالىمػا أف حكػـ اإلخػواف المسػمميف 
كػػػاف مػػػف الممكػػػف أف يشػػػكؿ عنصػػػر طمأنينػػػة لمكيػػػاف اإلسػػػرائيمي، وعانيتيمػػػا أف عنصػػػري األمػػػف واالسػػػتقرار 

 بالنسبة إليو باتا عمى المحؾ، في ظؿ ما قد يواجيو مف تحديات مف اآلف فصاعدا.
نظػرىـ، "ذخػرا ىامػا" ورغـ محاولة بعض الػداخؿ اإلسػرائيمي التيويػؿ مػف مغبػة "كارعػة العػزؿ" لػرئيس عػد فػي 

لالحػػػتالؿ بفضػػػؿ التزامػػػو باتفاقيػػػة كامػػػب ديفيػػػد، ونشػػػاطو ضػػػد الخاليػػػا المسػػػمحة فػػػي سػػػيناء، وكبحػػػو جمػػػاح 
ه، إال أنػػو يخفػػي 9/7/1031"حمػػاس" وفرضػػو التيدئػػة فػػي غػػزة، فضػػال عػػف عدائػػو الجػػذري إليػػراف  ىػػآرتس 

ضػػادة لمفكػػر الصػػييوني عػػف السػػمطة، قػػد ارتياحػػا مسػػتترا إلزاحػػة معتقػػدات أيديولوجيػػة عديمػػة المسػػاومة، وم
تضػػع معاىػػدة السػػالـ فػػي خطػػر، وتجعػػؿ احتمػػاؿ المواجيػػة العسػػكرية مػػع االحػػتالؿ واردا عمػػى المػػدي البعيػػد 

 ه.5/7/1031عند غمبة التمكيف وتعبيت ركائز الحكـ  يديعوت أحرونوت 
حكمو مف مرونة، خاليا البعض وألف االحتالؿ يدرؾ جيدا خطأ الرىاف عمى ما أبداه الرئيس مرسي في سنة 

بػػػذورا محتممػػػة لتغييػػػر مػػػوقفي مػػػف الصػػػراع العربػػػي اإلسػػػرائيمي، فقػػػد قػػػرأ المشػػػيد فػػػي سػػػياؽ "تكييػػػؼ تكتيكػػػي" 
لمتغيرات المحظة، سرعاف ما يكشؼ وجيو الحقيقي حيف تجػاوز المػأزؽ القػائـ، ولػيس انتقػاال انقالبيػا إلػى مػا 

العقائديػة الصػمبة، واالنفػالت غيػر المحسػوب مػف قواعػدىا وبمػوغ  مف شأنو زلزلة مرجعية الجماعػة اإلسػالمية
 براغماتية طور التخمي عف العوابت، بما قد يناؿ مف شعبيتيا ويمس صورتيا في المخياؿ العربي اإلسالمي.

ويروؽ لمتيار اليميني اإلسرائيمي التحذير مف "حرب أىمية" مصرية ستنشر إسقاطاتيا عمػى المنطقػة بكامميػا، 
ألجػػػؿ تسػػػويؽ دعػػػاوي "واحػػػة االسػػػتقرار والديمقراطيػػػة" فػػػي الكيػػػاف المحتػػػؿ، قياسػػػا بمحػػػيط مضػػػطرب  وذلػػػؾ

وعنيؼ، ولغايات ض  الماؿ األميركي في ما يزعمو قنوات مضادة لميددات األمف القومي اإلسرائيمي، بينما 
عبية تجػاه انكفػاء يستؿ بعض اليسػار مػنيـ نظريػة أف فشػؿ تجربػة اإلخػواف فػي الحكػـ قػد يصػيب القاعػدة الشػ

التضامف وتراجع التأييد، وربما تشكؿ ىزيمتيـ في مصر درسا ونموذجا لطموح حركات اإلسالـ السياسي في 
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المنطقػػة نحػػو "السػػمطة"، لناحيػػة انحسػػار التجربػػة أو النكػػوص عنيػػا، بمػػا يبعػػد "الخطػػر األخضػػر" عػػف سػػاحة 
 االحتالؿ، بحسبيـ.

عمػى "حمػاس" التػي أصػيبت بانتكاسػة ممحوظػة غػداة عػزؿ تنظيميػا وينسحب ذلؾ "االرتياح" في جانب منػو، 
"األـ" عػػف الحكػػـ، ممػػا أفقػػدىا أرضػػية اسػػتنادية متينػػة، وأرخػػى أوراؽ ضػػغط قويػػة ممكتيػػا عامػػا كػػامال، األمػػر 
الػػذي قػػد يػػدفعيا إلػػى إعػػادة ترتيػػب أوراقيػػا السياسػػية، فػػي ظػػؿ تػػوتر عالقتيػػا مػػع مصػػر وقطعيػػا أشػػواطا مػػف 

عػػف "المحػػور الشػػيعي"، نتيجػػة انتصػػارىا لمطالػػب الشػػعب السػػوري بػػالتغيير واإلصػػالح ضػػد  مسػػار االبتعػػاد
النظػػاـ، ممػػا كبػػدىا أعمانػػا باىظػػة لجيػػة إغػػالؽ مكاتبيػػا فػػي دمشػػؽ ومغادرتيػػا الػػبالد صػػوب فضػػاءات عربيػػة 

وجودىػا أخري، وتوتر العالقة مع إيراف، وضعضػعة دعميػا، وتػأـز العالقػة مػع "حػزب اهلل" إلػى حػّد انكشػاؼ 
األمنػػي فػػي الجنػػوب المبنػػاني الػػذي قػػد يصػػؿ بيػػا إلػػى البحػػث عػػف مػػواطف أخػػري بديمػػة، والػػدخوؿ فػػي تغيػػرات 

 تحالفية محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلييا.
ويأتي ذلؾ وسط خالفات داخميػة حػادة طفػت عمػى سػطح الحركػة مػؤخرا، وأبػرزت خطابػا متمػايزا بػيف قيػادتي 

اإلسػػػػتراتيجية تجػػػػاه إدارة الصػػػػراع، وقػػػػارب موقفيػػػػا مػػػػف العػػػػورات العربيػػػػة  "الػػػػداخؿ" و"الخػػػػارج" مػػػػس رؤيتيػػػػا
والتفػػاعالت المرتبطػػػة بيػػػا، ودخػػػؿ فػػػي صػػػمب نظرتيػػػا لممصػػػالحة التػػػي فجػػػرت أحػػػد اتفاقاتيػػػا مػػػواطف التبػػػايف 

أكعػػر قربػػا إلػػى قواعػػد  -فػػي المنظػػور اإلسػػرائيمي-ه بمػػا قػػد يجعميػػا 1031 إعػػالف الدوحػػة فػػي فبراير/شػػباط 
ه، رغػػـ فشػػؿ محاكػػاة االحػػتالؿ 5/7/1031القائمػػة فػػي مسػػار المفاوضػػات والتسػػوية السػػممية  ىػػآرتس المعبػػة 

، خرجػػػت منيػػػا الحركػػػة أكعػػػر 1031وعػػػدواف 1008/1009لػػػنفس التصػػػور قػػػبال إزاء أحػػػداث معػػػؿ عػػػدواني 
 صالبة ومناعة تجاه االنتصار لعوابت الحقوؽ الوطنية الفمسطينية.

المسبوقيف في المشيد الداخمي المصري سالحا ذا حػديف بالنسػبة لالحػتالؿ، إذ ويخمؽ االحتقاف والتوتر غير 
مػػف شػػأف حالػػة الصػػراع والمجابيػػة بػػيف اإلخػػواف والدولػػة، والمجػػوء إلػػى القػػوة والعنػػؼ أف يػػؤدي إلػػى إضػػعاؼ 
حمقػػة مصػػر وتغييػػر مػػوازيف القػػوي جزئيػػا لصػػالح االحػػتالؿ نظيػػر انشػػغاؿ القػػوات المسػػمحة والدولػػة بمعالجػػة 
األزمػػة الداخميػػػة، وتوجيػػو المػػػوارد والطاقػػات إلػػػى الػػداخؿ بػػػدال مػػف تخصيصػػػيا لمتعامػػؿ مػػػع الصػػراع العربػػػي 
اإلسػػرائيمي، باعتبػػار أف مصػػر، كمػػا سػػوريا، أطػػراؼ مباشػػرة فػػي المواجيػػة مػػف الجانػػب العربػػي مػػع الجانػػب 

 يحدث في مصر وسوريا.ويجعمو مرتاحا لما  -آنيا عمى األقؿ-اإلسرائيمي، بما يصب في صالح االحتالؿ 
وتسػػتقيـ تمػػؾ المعادلػػة مػػع مشػػيد مصػػري مفتػػوح االحتمػػاالت، قػػد ينػػذر بػػالتفجر فػػي أيػػة لحظػػة، إزاء تمسػػؾ 
اإلخواف بالرئيس مرسي ورفضيـ التنحيػة، وتعزيػز حضػورىـ فػي الشػارع، اسػتالال لمػا يعتبرونػو "انقالبػا عمػى 

قميمية"، في ظؿ شعورى ـ بػاىتزاز مشػروعيـ اإلسػالمي وأمػاـ مفػاىيـ "الكيانػات الشرعية بتأييد أنظمة عربية واا
الشػػمولية" و"الميػػاـ العػػابرة لمحػػدود" و"الػػوالء والبيعػػة"، التػػي يتقػػاطروف حوليػػا، مقابػػؿ حشػػد القػػوات المسػػمحة 
لألنصار في المياديف حوؿ ما تعتقده رضوخا لإلرادة الشعبية، بما قد تجد فيو أطراؼ خارجية مدخال مناسػبا 

 ي الساحة المصرية.لمتدخؿ ف
ويجر ىذا الوضع عمى "حماس" تداعيات لف تنجػو مػف مخاطرىػا، لجيػة المزيػد مػف االحتقػاف وتػوتر العالقػة 
مػػع مصػػر، بمػػا يػػنعكس سػػمبا عمػػى قطػػاع غػػزة وعمػػى وجودىػػا فػػي القػػاىرة، ولجيػػة احتمػػاؿ انتعػػاش الحركػػات 

إلخػواف مبػررا لتكعيػؼ أعماليػا المسػمحة، السمفية الجيادية في سيناء وغزة، وىي حركػات قػد تجػد فػي سػقوط ا
مػف  -معػؿ الجيػاد اإلسػالمي ولجػاف المقاومػة الشػعبية-فيما قد تستفيد القوي الفمسطينية األخػري فػي القطػاع 

 أزمة حماس لتعزيز موقعيا في غزة.
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جدد دوما وقد يجد االحتالؿ في األزمة الداخمية المصرية مناخا مناسبا إلحياء مخططو الصييوني القديـ المت
لتصفية القضية الفمسطينية، عبر وضع قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية، واقتطاع جزء مف سػيناء ألغػراض 

% ممػػا تبقػػى مػػف 10تػػوطيف الالجئػػيف الفمسػػطينييف فيػػو، وبالتػػالي إلغػػاء حػػؽ العػػودة، مقابػػؿ وضػػع أقػػؿ مػػف 
تحت  -عمانية "كانتونات" منفصمة الخارجة عف يد االحتالؿ والمقطعة األوصاؿ إلى-مساحة الضفة الغربية 

اإلدارة األردنية، مف دوف أف ينجح بالضرورة في ما يذىب إليو، بفضؿ المقاومة الفمسطينية والعمػؽ العربػي. 
ولكنيػػا مشػػاريع إسػػرائيمية حاضػػرة، تجتػػر نفسػػيا فػػي صػػي  متنوعػػة ليػػدؼ مشػػترؾ يػػدور حػػوؿ إسػػقاط الحقػػوؽ 

 الوطنية الفمسطينية.
ر معػػو تحػػديات ال تػػوفر الطمأنينػػة لمكيػػاف المحتػػؿ، إذ تأخػػذ حسػػابات األوسػػاط العسػػكرية بيػػد أف ذلػػؾ كمػػو يجػػ

واألمنية اإلسرائيمية نذر مآؿ الصراع والعنؼ بيف القوي اإلسالمية والدولة إلى مرحمة جديدة بخريطة سياسػية 
حة المصػػرية مغػػايرة لمسػػابؽ، وانتعػػاش حركػػات سياسػػية متطرفػػة لػػف ينحصػػر تػػأعير فعميػػا ضػػمف نطػػاؽ السػػا

فقط، فضال عف انعكاس األحداث عمى الحػدود مػع مصػر وسػيطرة جماعػات متطرفػة عمػى سػيناء، كانػت قػد 
تمقػػت ضػػربات قاسػػية مػػف قبػػؿ الػػرئيس مرسػػي خػػالؿ الشػػيور الماضػػية، بمػػا ييػػدد األمػػف القػػومي اإلسػػرائيمي 

 ه.30/07/1031 يديعوت أحرونوت 
 

قد توفرىا ظػروؼ األحػداث المصػرية، معػؿ تنفيػذ جماعػات  ويخشى االحتالؿ مف نذر إشعاؿ ساحات أخري،
السمفية الجيادية مف سػيناء عمميػات عسػكرية ضػد المسػتوطنات الصػييونية فػي جنػوب فمسػطيف المحتمػة، أو 

 إطالؽ الصواري  مف سيناء باتجاه المستوطنات والقواعد العسكرية في صحراء النقب.
ه ووضػعيا 3979ات مػع القػاىرة إلػى حػد تيديػد معاىػدة السػالـ  ويمتد القمؽ اإلسرائيمي صوب تدىور العالقػ

بحسػػب مخػػاوؼ عبػػر عنيػػا -فػػي بػػؤرة الجػػدؿ الػػداخمي المصػػري مجػػددا، تحػػت وطػػأة ضػػغط شػػعبي قػػد يمتػػد 
صػػػوب إغػػػالؽ قنػػػاة السػػػويس أمػػػاـ حركػػػة المالحػػػة البحريػػػة  -جيػػػاز الموسػػػاد لػػػدوائر صػػػنع القػػػرار السياسػػػي

 البحر األحمر لعمث تجارة االحتالؿ، دوف تدخؿ الحكومة المصرية. اإلسرائيمية، وبالتالي سد شرياف
زاء ذلؾ، قاـ االحتالؿ عمى الفور بعد األحداث ب رساؿ مبعوث إلى القاىرة إلجراء سمسمة مف المقػاءات مػع  واا
المسؤوليف لبحث العالقات والتنسيؽ األمني، كما بعث برسالة عاجمة إلى واشنطف لحعيا عمػى عػدـ المسػاس 

لمساعدات المقدمة لمصر، وتجنب وصؼ ما حدث بأنو "انقالب عسكري"، واالبتعاد عف ما قػد يػؤعر سػمبا با
مميػوف دوالر، ولمجانػب  100عمى اتفاقية "كامب ديفيد"، حيث تقدـ الواليات المتحدة بموجبيا لمصػر مميػارا و

 اإلسرائيمي ممياريف ونصؼ مميار دوالر.
عدات األميركيػػػة لمصػػػر عمػػػى "كامػػػب ديفيػػػد"  يػػػديعوت أحرونػػػوت ويخشػػػى االحػػػتالؿ انعكػػػاس وقػػػؼ المسػػػا

ه 3979ه، بمػػا يعػػد قمقػػا منطقيػػا بالنسػػبة إلػػى كيػػاف غريػػب لػػـ تسػػيـ معاىػػدتا السػػالـ مػػع مصػػر  5/7/1031
ه، فػػي توطيػػد ركػػائزه وجعمػػو طبيعيػػا مقبػػوال 3991ه أو اتفػػاؽ أوسػػمو مػػع الجانػػب الفمسػػطيني  3999واألردف  

 المناىضة لو بسبب سياستو العدوانية العنصرية ضد الشعب العربي الفمسطيني. لدي الشعوب العربية،
ولالنشغاؿ باألحداث المتسارعة في المنطقة كمفتو الباىظػة بالنسػبة لالحػتالؿ إزاء مػا يعتقػده تراجعػا لالىتمػاـ 

لجديد حسف روحػاني الدولي بالمشروع النووي اإليراني، تزامنا مع إشارات إيجابية بدرت مف الرئيس اإليراني ا
نيػاء العػداء مػع الجػوار، وتحسػيف العالقػػات  منػذ انتخابػو نحػو "مقاربػة االعتػداؿ وتغييػر السياسػػة الخارجيػة، واا
مع الغرب، وتحقيؽ تقدـ في حؿ الخالؼ النووي"، بما قد يخفؼ الضغط الدولي عػف طيػراف إلػى حػد تغميػب 
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دمتيا العسػػكرية، التػػي مػػا تػػزاؿ سػػمطات االحػػتالؿ لغػػة الحػػوار الدبموماسػػي عمػػى الخيػػارات األخػػري، وفػػي مقػػ
 تضعيا في بؤرة أىدافيا، وستكعؼ تحركيا في المرحمة القميمة المقبمة لتنشيط ممفيا مف تمؾ الزاوية.

العابػػت أف الكيػػاف اإلسػػرائيمي لػػف ينجػػو مػػف اآلف فصػػاعدا مػػف تبعػػات متغيػػرات قػػد يبػػدو ظاىريػػا أنيػػا تتجػػو 
 في طياتيا تحديات مغايرة ضد أمنو واستقراره في المنطقة.لمصمحتو، ولكنيا تحمؿ إليو 

19/8/1023، الجزيرة نت، الدوحة  
 

 حماس بعد سقوط المراىنات ريارات 39
 د. إبراىيـ أبراش
مستقبؿ حركة حماس كسمطة حاكمة فػي غػزة سػيكوف صػعبا لػيس فقػط بسػبب سػقوط اإلخػواف فػي مصػر بػؿ 

الدسػػتورية وشػػرعية المقاومػػة والشػػرعية الشػػعبية بعػػد سػػت  ألسػػباب سػػابقة عمػػى ذلػػؾ أيضػػا : تآكػػؿ شػػرعيتيا
سػػنوات مػػف التفػػرد المطمػػؽ بالسػػمطة ووقػػؼ المقاومػػة وسياسػػة فػػرض الضػػرائب المرىقػػة فػػي القطػػاع ، تفكػػؾ 
تحالفاتيػػا الخارجيػػة ، األزمػػة الماليػػة المتفاقمػػة التػػي بػػدأت تزعػػزع قناعػػات المنتسػػبيف ليػػا والمتعيشػػيف منيػػا، 

عادلة الشػرؽ األوسػط الجديػد برعايػة واشػنطف واإلخػواف المسػمميف.... . عميػو فػ ف حركػة انكشاؼ عـ سقوط م
قميمػي متعػارض مػع مراىناتيػا وحسػاباتيا السياسػية واإلسػتراتيجية وىػو مػا  حماس ستكوف أماـ مشيد عربي واا

 سيؤعر عمى حكومتيا وسمطتيا في قطاع غزة وعمى مجمؿ القضية الفمسطينية.
صػػػمة النيائيػػػة فػػػأف سػػػمطة حمػػػاس فػػػي قطػػػاع غػػػزة مرتبطػػػة بحالػػػة االنقسػػػاـ السياسػػػي بشػػػكؿ عػػػاـ وفػػػي المح

والجغرافي وىذه لف تنتيي إال بمصالحة وطنية شاممة أو بتسػوية سياسػية لمقضػية الفمسػطينية شوىػذا يعنػي أف 
سمطة حماس فػي القطػاع لػف تسػقط فػي القريػب العاجػؿ، وخصوصػا أف فصػؿ غػزة عػف الضػفة حيػث البػديؿ 

ض لحماس ، كذلؾ ضعؼ ومأزؽ المنظمة والسمطة فػي المفاوضػات وتضعضػع شػعبيتيا ومصػداقيتيا المفتر 
ف شكمت حماس حكومة يشترؾ فييػا آخػروف  يعتبر عنصرا مساعدا عمى إطالة عمر سمطة حماس . حتى واا
د كما تطالب فيذا لف يحؿ المشكمة وستكوف مجرد مسكف ألنيا لف تحؿ اإلشكاالت الجوىريػة، وسػتكوف مجػر 

تالعػػب بالوقػػت فػػي انتظػػار القػػادـ ،كمػػا ىػػو الحػػاؿ مػػع السػػمطة والمفاوضػػات حيػػث المفاوضػػات تالعػػب فػػي 
الوقػػػت انتظػػػػارا لجتػػػػي المجيػػػوؿ. إف أرادت حمػػػػاس تػػػػوطيف أيػػػػديولوجيتيا واالنضػػػواء فػػػػي المشػػػػروع الػػػػوطني 

 صعبة. التحرري المطموب، فالطريؽ معروفة ودوف ذلؾ ستكوف حركة حماس أماـ تحديات وخيارات
 
 
 

 -ىذه الريارات / السيناريوىات:
 استمرارىا في السمطة في ظل مصالحة إدارة االنقسام -2

وىو حؿ مؤقت وعمنو باىظ وىو استمرار االنقسػاـ ، وىػذا حػؿ تػوافقي بػيف طػرفيف عػاجزيف وأسػيري أوضػاع 
صػػمت حركػػة داخميػػة واشػػتراطات خارجيػػة . سيصػػمت كػػؿ طػػرؼ عمػػى أخطػػاء وخطايػػا الطػػرؼ العاني،كػػأف ت

حمػػػاس عمػػػى المفاوضػػػات ومػػػا يجػػػري فػػػي الضػػػفة مقابػػػؿ أف تصػػػمت السػػػمطة فػػػي الضػػػفة وحركػػػة فػػػتح عػػػف 
ممارسػػات حمػػاس بػػؿ وتمػػد ليػػا يػػد العػػوف لمخػػروج مػػف مأزقيػػا ،وىنػػاؾ  واقعيػػوف فمسػػطينيوف جػػدده مسػػتعدوف 

ا الحقيقػػة أنيػػـ يسػػعوف لمػػذىاب بعيػػدا فػػي تجميػػؿ االنقسػػاـ باسػػـ الواقعيػػة وتػػدبير مصػػالح النػػاس اليوميػػة ،بينمػػ
لمصػػالحيـ الذاتيػػة وألنيػػـ فاشػػموف فػػي اسػػتنياض المشػػروع الػػوطني أو ال يؤمنػػوف بػػو. ، ونعتقػػد أف ذلػػؾ مػػا 
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يجػػري مػػف خػػالؿ زيػػارة وزراء مػػف الضػػفة لغػػزة ، وقػػد تأخػػذ إدارة االنقسػػاـ شػػكؿ كونفدراليػػة والتػػي أشػػار إلييػػا 
رة تجمػع بػيف الجػد واليػزؿ مػع عقتنػا فػي وطنيػة د.احمػد الدكتور احمد يوسػؼ قبػؿ أيػاـ فػي مقػاؿ لػو وىػي إشػا

 يوسؼ وحرصو عمى المصمحة الوطنية.
 
 استمرار حماس في السمطة ولكن في سياق دور وظيفي غير وطني . -1

بمعنى االستمرار في حكـ غزة تحت ضغوط واشتراطات إسرائيمية ومصرية أىميا االستمرار باليدنػة الموقعػة 
حركػػة حمػػاس الػػتخمص مػػف ترسػػانة الصػػواري  المتواجػػدة فػػي القطػػاع ، وقطػػع حركػػة  وقػػد تطمػػب إسػػرائيؿ مػػف

حماس لعالقاتيا مع إيراف وكؿ جماعات اإلسالـ السياسي الخارجية ، في ىذه الحالة ف سرائيؿ لف تمانع بأف 
 يستمر حكـ حماس في قطاع غزة. ولكف ال نعتقد أف العقالء بحركة حماس سيقبموف بذلؾ.

 
 شونريار شم -3

أف تػػدخؿ حمػػػاس فػػػي مواجيػػػة عسػػػكرية مػػػع إسػػػرائيؿ عسػػػى أف تخمػػػط األوراؽ وتسػػػتعيد بعضػػػا مػػػف االىتمػػػاـ 
العربي واإلسػالمي. نعتقػد انػو فػي ظػؿ االنقسػاـ وفػي ظػؿ إغػالؽ األنفػاؽ ، واالنشػغاالت العربيػة واإلسػالمية 

ح جبيػة ضػد إسػرائيؿ سػيكوف بما يجري في مصر وسوريا وانشغاؿ كؿ دولة عربية بمشاكميا الداخمية ف ف فػت
مغامرة غير مضمونة النتائع وقد تستغؿ إسرائيؿ خرؽ اليدنة لتعمؿ بدورىا عمى خمط األوراؽ بمحاولة إنياء 
سمطة حماس في غزة ليس لتعيد القطاع لسمطة الرئيس أبو مازف بؿ لخمؽ فتنػة وصػراع داخػؿ القطػاع عمػى 

 القائـ بيف غزة والضفة. السمطة دوف أف تسمح إسرائيؿ بتغيير وضع الفصؿ
 
 االستنزاف الذاتي -2

بأف تتواطأ كؿ األطراؼ عمى ترؾ حركة حماس وحكومتيا لتتآكؿ وت ستنزؼ داخميا مف خالؿ حالة جماىيرية 
 معارضة ليا وحالة خارجية غير متعاطفة أو معادية ، مع تشديد الحصار عمى القطاع.

مػاس لػيس فقػط مػف خارجيػا بػؿ ومػف داخميػا أيضػا، وىػو مػا وفي ىذه الحالة ستتعاظـ حاالت التمرد عمى ح
سيستدعي مواجية الناس بالقمع واالعتقاالت واالستدعاءات وىذا ما يجػري بالفعػؿ حيػت اعتقمػت أجيػزة امػف 
حماس أخيرا عددا مف نشطاء حركة فتح وأرسمت استدعاءات وضيقت عمى كتاب وصػحفييف معػؿ د. طػالؿ 

سػػيؼ شػػاىيف . اسػػتمرار ىػػذا السػػموؾ مػػف حمػػاس سػػيدخميا فػػي حمقػػة  الشػػريؼ ود. خضػػر محجػػز والصػػحفي
مفرغػة مػػف الفعػؿ ورد الفعػػؿ ،ممػا سػػيدفعيا نيايػة المطػػاؼ إلػى كسػػر ىػذه الحمقػػة إمػا بػػالمجوء ألحػد الخيػػارات 
السػػابقة أو تواجػػو احتمػػاؿ تػػدخؿ خػػارجي مػػدعوما بتسػػوية مػػا قػػد تػػتمخض عنيػػا المفاوضػػات الجاريػػة برعايػػة 

 واشنطف.
30/8/1023، سما ا ربارية وكالة  
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 حممي موسى
تػػػّدعي إسػػػرائيؿ التػػػزاـ الحيػػػاد تجػػػاه مػػػا يجػػػري فػػػي سػػػوريا، وأنيػػػا ليسػػػت طرفػػػًا، ولكنيػػػا ال تتػػػوانى عػػػف إطػػػالؽ 

لػؾ دور رئػػيس األركػػاف التيديػدات لسػػوريا مػف ناحيػػة، ومحاولػػة تيدئػة جميورىػػا مػف ناحيػػة أخػػري. وقػد كػػاف ذ
الجنراؿ بني غانتس، الذي ىدد كؿ مف يفكر بالمساس ب سرائيؿ وطالب الجميور بمواصمة حياتو االعتيادية. 
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الخامسػػة فػي منطقػة تػػؿ « القبػة الحديديػة»ولكػف الجػيش اإلسػػرائيمي، وفػي إشػارة إلػػى التوقعػات، نشػر بطاريػػة 
 أبيب، وىو يفكر بنشر البطارية السادسة قريبًا.

وقد تراجعت أسيـ الضربة العسكرية الغربية لسػوريا فػي تقػديرات الخبػراء العسػكرييف اإلسػرائيمييف، الػذيف قػالوا 
إف الضػػربة التػػي كانػػت مقػػررة نيايػػة األسػػبوع تأجمػػت إلػػى مطمػػع األسػػبوع المقبػػؿ  الػػذي يبػػدأ ييوديػػًا مػػف يػػوـ 

 مزيد مف القوات الجوية في المنطقة.األحده ألسباب تتعمؽ بمصاعب سياسية، ورغبة أميركية في حشد ال
محظػور عمػى العػػالـ أف »وأدلػى السػفير األميركػي فػي تػػؿ أبيػب داف شػابيرو بػدلوه إزاء التطػورات، مؤكػػدًا أنػو 

فحػػص القػػرائف تشػػير إلػػى أف النظػػاـ »وشػػدد عمػػى أف «. يمتػػـز الصػػمت تجػػاه قتػػؿ المػػدنييف مػػف نسػػاء وأطفػػاؿ
نمػا بمسػألة السوري كاف خمؼ ذلؾ. والمداوالت في  واشنطف ال تتعمؽ بسالح كيميائي اسػتخدمو السػوريوف، واا

 «.ما ينبغي أف يكوف عميو الرد األميركي، وىو رد سيأتي
وأشػػار شػػابيرو إلػػى التعػػاوف بػػيف أجيػػزة االسػػتخبارات اإلسػػرائيمية واألميركيػػة. وقػػاؿ إف التعػػاوف األمنػػي بػػيف 

 «.بمغت ذري جديدة»لـ يسبؽ لو معيؿ وأنيا الدولتيف في عيد الرئيس األميركي باراؾ أوباما 
فػػػػي حيفػػػػا االسػػػػتعداد الحتمػػػػاؿ التعػػػػرض لضػػػػربة « رمبػػػػاـ»وطمػػػػب الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي مػػػػف إدارة مستشػػػػفى 

صػػاروخية. وبػػرغـ ذلػػؾ، ف نػػو وجػػو إدارة المستشػػفى إلعػػداد طػػابؽ بكاممػػو كمستشػػفى ميػػداني عسػػكري ومػػدني 
يحػوي طػاقـ طػوارئ تحػت األرض، « رمباـ»أف مستشفى  تحسبًا ليجمات صاروخية عمى إسرائيؿ. ومعروؼ

لػػػػـ يكتمػػػػؿ بعػػػػد، مصػػػػمـ السػػػػتيعاب ألفػػػػي سػػػػرير. وأشػػػػارت وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمية إلػػػػى أف مستشػػػػفى 
سػػرير، ولكػػف تبػػذؿ جيػػود  800فػػي تػػؿ أبيػػب لػػـ يكمػػؿ بعػػد طػػابؽ الطػػوارئ المفتػػرض أف يحػػوي « أيخيمػػوؼ»

 مركزة ىذه األياـ إلنجاز الميمة.
رئػػيس األركػػاف الجنػػراؿ بنػػي غػػانتس قػػد خػػرج بػػأعمى صػػوت لييػػدد سػػوريا وليطمػػئف اإلسػػرائيمييف، حيػػث وكػاف 

توجيو النيراف نحونا، كما ىو واضح لكؿ الزعماء سيكمفيـ عمنًا باىظًا وخسارة العدو سػتكوف حازمػة »قاؿ إف 
كػدًا أنػو لػيس إلسػرائيؿ ضػمع ، مؤ «الجيش اإلسرائيمي يواجو أيامًا تطفح بالتحديات»وشدد عمى أف «. وقاسية

جمػػع المعمومػػات، وقػػوات اليجػػـو ومنظومػػات الػػدفاع فػػي الجػػو والبػػر والبحػػر »فػػي مػػا يجػػري فػػي سػػوريا، وأف 
 «.متأىبة ومجيزة بأفضؿ جنودنا وقادتنا في القوات النظامية واالحتياطية

لمعمػػـ أف الجػػػيش »تشػػػريف، وودعػػا غػػانتس االسػػػرائيمييف إلػػى مواصػػػمة حيػػاتيـ االعتياديػػة واالسػػػتعداد ألعيػػاد 
وكػاف رئػيس الحكومػػة «. اإلسػرائيمي يقػؼ حازمػػًا لمػدفاع عػنيـ وىػػو قػوي ومسػتعد أفضػػؿ مػف أي وقػت مضػػى

اإلسػػرائيمية قػػد اسػػتبؽ كػػالـ غػػانتس بمطالبػػة الجميػػور اإلسػػرائيمي التػػزاـ الحيػػاة االعتياديػػة واالتكػػاؿ عمػػى قػػوة 
 جيشيـ.

رغـ تعقيػػػدات الجبيػػػة السياسػػػية الدوليػػػة، فػػػ ف االسػػػتعدادات ال تػػػزاؿ وتشػػػير التقػػػديرات فػػػي إسػػػرائيؿ إلػػػى أنػػػو بػػػ
مستمرة وحالة التأىب عالية لمواجية التطورات. وواصؿ الجػيش اإلسػرائيمي منػع اإلجػازات فػي صػفوؼ قواتػو 
في قيادة الجبية الشمالية إلى أف تنتيي العممية الغربية. وواصمت شعبة االستخبارات العسكرية العمػؿ بكعافػة 
مػػف أجػػؿ إتمػػاـ بنػػاء الصػػورة العامػػة حػػوؿ سػػوريا والػػدوؿ المجػػاورة، التػػي سينضػػـ بعضػػيا إلػػى التحػػالؼ الػػذي 

« احتمػاؿ ضػئيؿ»تقوده أميركا. ويبدو أف شعبة االستخبارات العسكرية غيرت تقديرىا بشأف الرد السوري مف 
 إلى إطالؽ التيديدات. ، وىو ما يعير االرتباؾ في صفوؼ القيادة ويدفعيا«احتماؿ غير كبير»إلى 

عػاموس ىارئيػؿ ممخصػًا الموقػؼ اإلسػرائيمي بقولػو إف القيػادة « ىػآرتس»وكتب المعمؽ العسكري في صحيفة 
، يخططػوف لالنتقػاـ مػف إسػرائيؿ ردًا عمػى «حزب اهلل»توحي بعقتيا أف ال الرئيس السوري وال حمفاؤه، إيراف و

مع التيديدات بحرؽ « محدود الضماف»ر الحذر وتتعامؿ بشكؿ اليجوـ المتوقع. ولكف ىذه القيادة تتخذ تدابي
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تيػػدد باالنضػػماـ إلػػى « الجيػػاد اإلسػػالمي»إسػػرائيؿ. وىػػي تسػػمع بشػػكؿ أكبػػر اليمسػػات مػػف غػػزة بػػأف حركػػة 
طالؽ الصواري  عمى إسرائيؿ، ردًا عمى أي خطوة أميركية. وقاؿ إف إسرائيؿ تجري مداوالت أمنية  المعركة واا

موقؼ وأف التيديدات التي تصدر تنطمؽ مف ىػذه التقػديرات التػي ينتقػدىا الػبعض ويػروف أنيػا يومية لتقدير ال
 ضارة.

بينما يخمؽ نتنيػاىو االنطبػاع بأنػو يؤيػد العمميػة األميركيػة، التػي سػتعيد الػرد »إلى أنو « معاريؼ»فقد أشارت 
جانبو، أقؿ حماسػة. وبينمػا ال ضد مجانيف الشرؽ االوسط، يخيؿ أف بعضًا مف المحافؿ رفيعة المستوي الى 

يتػػرؾ نتنيػػاىو شػػيئًا لمخيػػاؿ حػػيف ييػػدد بػػالرد عمػػى كػػؿ نػػار سػػورية، يبػػدو أف بعضػػًا مػػف زمالئػػو عمػػى طاولػػة 
المشاورات يعتقدوف أنو عمى إسرائيؿ أف تصمت وتضبط نفسيا. وفي دخيمة نفسو، يفيـ نتنياىو بأنو سيتعيف 

لؾ ألف سوريا ليست منظمة ارىابيػة كحمػاس أو حػزب اهلل، بػؿ دولػة عميو أف يفكر جيدًا بالرد اإلسرائيمي، وذ
 «.عدو بحجـ آخر تماماً 

اسػتطالعيف متضػاربيف حػوؿ موقػؼ الجميػور اإلسػرائيمي مػف الحػرب « إسػرائيؿ اليػوـ»و« معػاريؼ»ونشػرت 
فػػػي المئػػػة مػػػف اإلسػػػرائيمييف تػػػدخؿ إسػػػرائيؿ  77إلػػػى رفػػػض « معػػػاريؼ»فػػػي سػػػوريا. وفيمػػػا أشػػػار اسػػػتطالع 

فػػي المئػػة لميجػػـو عمػػػى  67تأييػػد « إسػػرائيؿ اليػػوـ»العسػػكري فػػي سػػوريا مػػف دوف أميركػػا، أظيػػر اسػػتطالع 
  سوريا.

فػػػي المئػػػة مػػػف  66وأوضػػػح االسػػػتطالع العػػػاني أنػػػو خالفػػػًا لمػػػرأي العػػػاـ فػػػي أوروبػػػا وأميركػػػا، يؤيػػػد أكعػػػر مػػػف 
فػي المئػة مػف اإلسػرائيمييف  71ويري  اإلسرائيمييف الحرب عمى سوريا برغـ خشيتيـ مف انجرار إسرائيؿ إلييا.

 يعتقدوف أف الجيش اإلسرائيمي سيشارؾ موضعيًا فييا. 57أف أميركا ستشف الحرب عمى سوريا، وأكعر مف 
32/8/1023، السفير، بيروت  
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 سوسف األبطح

يػػو ضػػربات جراحيػػة ومحػػددة، مػػف دوف إسػػرائيؿ قمقػػة وغيػػر مطمئنػػة لخطػػة أميركيػػة ضػػد سػػوريا تقضػػي بتوج
وىػػذا مسػػتحيؿ فػػي  -الػػدخوؿ فػػي حػػرب شػػاممة. مػػا تريػػده إسػػرائيؿ ىػػو إمػػا حػػرب تنتيػػي بيجػػوـ بػػري كاسػػح 

 أو انتظار المزيد مف الوقت وترؾ الطبخة السورية تنضع عمى نار ىادئة. -الوقت الحالي 
ع األقنعػػة الواقيػػة مػػف الغػػازات، وتجييػػز ورغػػـ اليمػػع الػػذي يبديػػو سػػكاف إسػػرائيؿ وىجػػوميـ عمػػى مراكػػز توزيػػ

المالجئ، وتحضير مراكز اإلسعاؼ، ف ف المسؤوليف اكتفوا باستدعاء بعض االحتياط، واتخػاذ عػدة إجػراءات 
 أولية، نظرا لعدـ حماسيـ لدخوؿ حرب ال يروف أنيا تحقؽ ليـ شيئا يذكر، عمى األرض.

والطائرات األميركية واألوروبية، التي توحي بأف حربا  رغـ الحشود العسكرية في المتوسط، وتسابؽ المدمرات
تعػد المػس  -بينيػا إسػرائيؿ وحػزب اهلل وروسػيا  -كبيرة ستقع، ف ف أطرافا كعيرة مف المفترض أنيا متباغضػة 

بالتوازنات القائمة سيشكؿ خطرا داىما عمػى مصػالحيا، وسػيقوي خصػميا المشػترؾ، أال وىػو تنظػيـ القاعػدة، 
 كفيرية. ولكؿ طرؼ بطبيعة الحاؿ حساباتو الخاصة، ووجية نظره.والتيارات الت
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األميركػػي، واالجتماعػػات المتكػػررة التػػي حػػدعت أخيػػرا،  -تنظػػر إسػػرائيؿ بعػػيف الريبػػة والقمػػؽ لمتقػػارب اإليرانػػي 
بػػيف مسػػؤوليف إيػػرانييف ومبعػػوعيف أميػػركييف، وتػػري أف الجيػػود الحربيػػة التػػي تبػػذؿ فػػي سػػوريا تشػػغؿ المجتمػػع 

لي عف االىتماـ بالخطر الحقيقي وىو إيراف وبرنامجيا النووي. وتعد إسرائيؿ الخطوة األميركية العسكرية الدو 
تضييعا لموقت بحميؼ إيراف السوري  الصغيره الذي يتمقى ضربات داخمية كافيػة إلضػعافو، ال.. بػؿ تركيعػو 

 بمرور الوقت.
ذ ال تخشػػى إسػػرائيؿ أي ىجػػوـ سػػوري عمػػى حػػدودىا مػػف قبػػؿ  نظػػاـ بشػػار األسػػد الػػذي لػػـ يطمػػؽ رصاصػػة واا

، فيػػي تػػري أف إيػػراف ىػػي المنبػػع والمػػزود باألسػػمحة، والخطػػط االسػػتراتيجية، 3971واحػػدة باتجاىيػػا منػػذ عػػاـ 
وأف الحؿ يكوف بالتوجو إلى األصؿ وليس ىدر الجيود بالفرع، وبالتدخؿ بحػرب أىميػة سػورية ال تعنػي سػوي 

 أصحابيا.
سػػكريا واسػػتخباراتيا رفيػػع المسػػتوي إلػػى واشػػنطف منػػذ أيػػاـ، ضػػـ مػػف بػػيف أعضػػائو وقػػد بععػػت إسػػرائيؿ وفػػدا ع

مستشػػار األمػػف القػػومي اإلسػػرائيمي يعقػػوب أميػػدرور، بيػػدؼ االطػػالع عمػػى الخطػػط األميركيػػة لميجػػـو عمػػى 
سوريا، وشرح وجية نظر إسرائيؿ التي تفضؿ أف تبقى بعيػدة عػف المشػاركة فػي حػرب مػف ىػذا النػوع، تعػدىا 

 مجدية.غير 
مف ىنا ف ف ضربة لسوريا، إف ىي حصػمت فسػتبقى محػدودة وغيػر طويمػة األمػد، مراعػاة لرغبػات العديػد مػف 
األطراؼ اإلقميمية، التي باتت مصالحيا متشابكة في النزاع السوري، ال سيما إسرائيؿ، وروسيا التػي مػا تػزاؿ 

يف األميػركييف والبريطػانييف والفرنسػييف، أف متمسكة بالنظاـ. ليذا كاف واضحا منذ البدء، عمى لساف المسؤول
أي عمميػػػة عسػػػكرية سػػػيكوف ىػػػدفيا األساسػػػي ىػػػو ردع النظػػػاـ السػػػوري وتأديبػػػو، وخفػػػض إمكاناتػػػو العسػػػكرية 
ولػػيس اسػػتبدالو، ألف البػػديؿ، بطبيعػػة الحػػاؿ، لػػيس جػػاىزا. وىنػػا نعػػود مػػرة جديػػدة لمأسػػاة المعارضػػة السػػورية 

فسػػادىا وتشػػرذميا، حتػػى االنطبػػاع بأنيػػا يمكػػف أف تنػػتع ىيئػػة جديػػة تمعػػؿ المتشػػظية، والتػػي لػػـ تعػػط، بسػػبب 
 السورييف، وتشكؿ بديال لمنظاـ.

ومف سوء حظ الشعب السوري، الذي يبدو أنو وحده مف سيدفع العمف بصرؼ النظر عػف السػيناريوىات التػي 
ة تطػػيح بالنظػػاـ فػػي الوقػػت تكتبيػػا القػػوي الكبػػري، فػػ ف عمػػة اقتناعػػا، عنػػد إسػػرائيؿ وغيرىػػا، بػػأف ضػػربة ماحقػػ

ذا كانػػػت إسػػرائيؿ ال تمػػػانع نشػػػاط  الحػػالي، سػػػتجعؿ الوريػػث الوحيػػػد لػػػو ىػػو الحركػػػات اإلسػػالمية التكفيريػػػة. واا
، ال بػػػؿ تشػػػجعو، حػػػيف يتػػػرجـ سػػػيارات مفخخػػػة تػػػودي بحيػػػاة آالؼ العػػػراقييف والسػػػورييف أو حتػػػى «القاعػػػدة»

أصػػبحت عمػػى حػػدودىا، وىػػو مػػا تتفيمػػو الػػدوؿ الغربيػػة المبنػػانييف، فيػػي ال تريػػد أف تػػري ىػػذه الحركػػات وقػػد 
 وتراعيو.

الضػػربة األميركيػػة لسػػوريا ىػػذه المػػرة، إف ىػػي وقعػػت بالفعػػؿ فسػػتكوف اليجػػـو الغربػػي المباشػػر، التاسػػع عمػػى 
سالمية في غضوف  « تجوجػؿ»سنة. حروب لـ تخرج منيا أميركػا بصػفحة ناصػعة، وحػيف  35دولة عربية واا

حروب، تجد أنيا إما انتيػت لصػالح النظػاـ اإليرانػي كمػا حػدث فػي العػراؽ أو أنيػا زادت إسرائيؿ نتائع ىذه ال
 مف نفوذ التيارات التكفيرية كما ىو الحاؿ في أفغانستاف وليبيا، وىو ما تخيـ ظاللو في سوريا.

يقػارب أي ضربة قوية وطويمة لسػوريا، سػتأتي بنتػائع إنسػانية كارعيػة، بحسػب دراسػة أميركيػة أجريػت منػذ مػا 
فػي المائػة، ألف  90العاـ، خمصت إلى أف عدد الضحايا عمى يد النظاـ فقط، يمكف أف يرتفع إلى ما يقارب 

أي طػػػرؼ يشػػػعر بػػػأف قػػػواه بػػػدأت تخػػػور، يستشػػػرس ويػػػزداد عنفػػػا، مػػػف دوف أف يعبػػػأ بعػػػدد المػػػدنييف الػػػذيف 
سػتيفاف جنػت، الػذيف أجػروا يتساقطوف في معؿ ىذه الحػاالت. وبحسػب البحاعػة ريػد وود، وجػاكوب كاتمػاف، و 

ىػػذه الدراسػػػة، فػػػ ف التػػػدخؿ العسػػػكري الخػػػارجي فػػػي نزاعػػػات أىميػػػة، لصػػػالح فئػػػة حكوميػػػة أو متمػػػردة، ولقمػػػب 
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المعػػػادالت عمػػػى األرض، غالبػػػا مػػػا يػػػأتي بنتػػػائع دمويػػػة، يػػػدفع عمنيػػػا المػػػدنيوف. األطػػػراؼ اإلقميميػػػة المعنيػػػة 
سػر  ائيؿ، ستسػكت عمػى األرجػػح فػي حػاؿ بقيػت الضػربة فػػي مباشػرة بمػا يحػدث فػي سػوريا، ومنيػػا حػزب اهلل واا

حػػدود، تحفػػظ التوازنػػات الحاليػػة. أمػػا لحظػػة تػػرتع المعادلػػة لصػػالح أي طػػرؼ، عمػػى حسػػاب اآلخػػر، فػػ ف كػػؿ 
السيناريوىات المرعبة لحرب موسعة، قذرة ومدمرة، ستكوف محتممة جدا. وىذا ما يجعؿ أىػؿ المنطقػة بػرمتيـ 

 يحبسوف األنفاس.
32/8/1023، وسط، لندنالشرق األ   
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 عاموس يدليف وافنير غولوب
حتى نشر االنباء عف أف جيش االسد نفذ ىجوما واسػعا بسػالح كيميػائي فػي ضػاحية شػرؽ دمشػؽ، لػـ تفكػر 

ؿ االستخبارات الغربية باف االسد واشنطف بجدية في التدخؿ العسكري في سورية. في ضوء استنتاجات محاف
مسؤوؿ عف استخداـ السػالح الكيميػائي، كمػا يػنعكس مػف تصػريحات وزيػر الخارجيػة االمريكػي جػوف كيػري ػ 
بحعػػت االدارة االمريكيػػة فػػي امكانيػػات الػػرد العسػػكري المناسػػب. الػػرد العسػػكري ال يقػػؼ بحػػد ذاتػػو ويسػػتوجب 

 المتحدة عند استخداميا القوة العسكرية في سورية.  تعريؼ ما ىي الغاية االستراتيجية لمواليات
اليػػدؼ االمريكػػي المعمػػف ىػػو معاقبػػة الػػرئيس االسػػد عمػػى اسػػتخداـ السػػالح الكيميػػائي، وردعػػو مػػف اسػػتخداـ 
مكعػػؼ آخػػر ليػػذه الوسػػيمة. ىػػدؼ امريكػػي غيػػر معمػػف ولكنػػو ميػػـ بقػػدر ال يقػػؿ عػػف االوؿ، وىػػو العمػػؿ عمػػى 

لرئيس السوري وتغيير فيمو عف قدرتػو عمػى البقػاء، واحػالؿ وقػؼ لممذبحػة بمػا تقميؿ االحساس باالمف لدي ا
 ، البناء بالده وانياء الحرب االىمية فييا. ’التقميدية‘فييا 

مف أجػؿ تحقيػؽ ىػذيف اليػدفيف عمػى الػرئيس االمريكػي اف يعيػد بنػاء قػوة الػردع االمريكيػة. الػرئيس االمريكػي 
اجتيػػازه سػػيجر رد فعػػؿ، امتنػػع عػػف العمػػؿ حتػػى االف. وعػػزز كػػبح  ’خػػط احمػػر‘الػػذي أعمػػف عمػػى المػػأل عػػف 

الجماح االمريكي احساس االمف لدي االسد وشجعو عمى توسيع حجػـ نشػاطو ضػد العػوار وضػرباتو الواسػعة 
لالبريػػاء. كمػػا أف كػػبح الجمػػاح االمريكػػي عػػزز التقػػدير فػػي موسػػكو بػػاف دعميػػا لالسػػد سػػيعبت لمعػػالـ والءىػػا 

عند مبادئيا خالفا لمواليات المتحدة، التػي تتػرؾ حمفاءىػا لمصػيرىـ وتتػردد فػي الوقػوؼ عنػد  لحمفائيا ووقوفيا
 مبادئيا. 

مصػػمحة امريكيػػة ميمػػة جػػدا ىػػي اضػػعاؼ المحػػور الراديكػػالي ايػػراف، سػػورية وحػػزب اهلل الف االنجػػازات التػػي 
مصالحيا. فاالمتناع االمريكي سيسجميا لصالحو ستكوف عالمة سيئة لمقيـ التي تؤمف بيا الواليات المتحدة و 

عػػف القيػػاـ بعمػػؿ فػػي سػػورية، شػػجع حػػزب اهلل عمػػى التػػدخؿ فػػي مػػا يجػػري فػػي سػػورية، االمػػر الػػذي نجػػح فػػي 
تغييػػػر الػػػزخـ فػػػي الحػػػرب االىميػػػة ىنػػػاؾ فػػػي صػػػالح االسػػػد. وسػػػجؿ المحػػػور الراديكػػػالي انجػػػازا فػػػي مواجيػػػة 

الغربػي روسػيا التػي واصػمت الػدعـ الوعيػؽ لنظػاـ  الضعؼ البارز في المعسكر الغربي المعتدؿ. وعزز التػردد
االسد، والمنظمات الجيادية، التي تعػززت كممػا امتنعػت الواليػات المتحػدة عػف العمػؿ. المنظمػات التػي بقيػت 
االضعؼ، ىي بالػذات المنظمػات العممانيػة المؤيػدة لمغػرب، الميمػة جػدا لمسػتقبؿ سػورية وقػدرتيا عمػى اقامػة 

ي في اليـو التالي لسقوط االسد. فمصمحة امريكية ىي محاولة تغيير الزخـ في صالح نظاـ ديمقراطي وليبرال
 ىذه المنظمات. 
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وسيؤدي اضعاؼ محور طيػراف دمشػؽ بيػروت والمنظمػات الجياديػة الػى تقمػيص الخػوؼ مػف ىػز االسػتقرار 
ومػػف شػػأف اسػػتمرار  فػػي الحػػدود السػػورية مػػع تركيػػا، االردف واسػػرائيؿ حميفػػات الواليػػات المتحػػدة فػػي المنطقػػة.

 ميؿ عدـ االستقرار الحالي اف يؤدي الى توسيع دائرة العنؼ الى مزيد مف الدوؿ في المنطقة.
ويوجػػػد احيانػػػا تػػػوتر بػػػيف االلتػػػزاـ االخالقػػػي لمدولػػػة ومصػػػالحيا، ولكػػػف فػػػي الحالػػػة السػػػورية ال يوجػػػد لمواليػػػات 

بانو ال يمكف المرور مرور الكراـ عمى حقيقػة  المتحدة معؿ ىذا التوتر. فمف الناحية االخالقية واضح لمجميع
اف جػػيش االسػػد نفػػذ ىجومػػا كيميائيػػا واسػػع النطػػاؽ. وليسػػت ىػػذه حالػػة منعزلػػة، بػػؿ ىػػي اسػػتمرار لسياسػػة ال 
تتردد في ذبح المواطنيف، مف خالؿ استخداـ مكعؼ لسالح غير دقيؽ ومدمر وباسػتخداـ السػالح الكيميػائي. 

االؼ نسمة حتى االف، وحولت المالييف مف المواطنيف السورييف  330عر مف وقد جبت ىذه السياسة حياة اك
الى الجئػيف. وازدادت جسػارة االسػد كممػا انكشػؼ التػردد االمريكػي فػي الػرد عمػى اعمػاؿ الػذبح التػي ارتكبيػا. 

 وازدادت جسارة منظمات العوار ايضا كمما وسع االسد اعماؿ الذبح.
نػو أف يوقػؼ فػورا المذبحػة الجاريػة فػي سػورية، حمػؿ االسػد عمػى الرحيػؿ في ىذا الوقت ال خيار عسكريا يمك

وضػػماف نظػػاـ معتػػدؿ وديمقراطػػي فػػي الدولػػة. وعميػػو فػػاف كػػؿ الخيػػارات القائمػػة، وعمػػى رأسػػيا اسػػتمرار كػػبح 
الجمػػػػاح االمريكػػػػي ىػػػػي خيػػػػارات غيػػػػر سػػػػميمة، بػػػػؿ حتػػػػى سػػػػيئة. وفػػػػي ضػػػػوء الفيػػػػـ بػػػػاف انعػػػػداـ الفعػػػػؿ ىػػػػو 

االسػتراتيجية ‘وأ غيػر أخالقيػة وتمػس بالمصػالح االمريكيػة، عمػة حاجػة الػى فحػص امكانيػة االستراتيجية االسػ
 ’. السيئة االفضؿ

اف التدخؿ في الحرب االىمية في سورية يتعارض والتطمع االمريكي الى وضع حد لحروب العقد االخيػر فػي 
لػى الػديار ويطػرح التخػوؼ مػػف اعػادة جنودنػا ا‘الشػرؽ االوسػط، وىػو يمػس بػ رث الػرئيس اوبامػا الػػذي يتبنػى 

 ’.حرب اخري في دولة اسالمية، حرب تشبو تمؾ الحروب التي انياىا اوباما في العراؽ وفي افغانستاف
توسػع نطػاؽ الحممػة العسػكرية فػي سػورية ’ آعػارا غيػر متوقعػة‘التخوؼ االساس ىو اف عمػال أمريكيػا سػيجر 

تعػزز المنظمػات الجياديػة. التػدخؿ العسػكري مػف شػأنو  ومدتيا. فمعال، حممة عسكرية حياؿ االسد كفيمة بػاف
اف يجمب واشنطف الى مواجية مباشرة مع موسكو، وكذا مف شأنو اف يجر رد فعؿ مف السيد االيرانػي لالسػد 

 ويفتح جبية اخري حياؿ ايراف وحزب اهلل، الذي بات منذ االف مشاركا في القتاؿ في سورية.
مصػػمحة فػػي تصػػعيد االزمػػة، بػػؿ فػػي احتوائيػػا والحفػػاظ عمػػى الػػزخـ الػػذي نقػػدر اف لػػيس لكػػؿ ىػػؤالء الالعبػػيف 

حصػػؿ عميػػو االسػػد بعػػد االنتصػػار فػػي القصػػير. ومػػػع ذلػػؾ، لمػػا كػػاف الػػرأي العػػاـ االمريكػػي يعػػارض بشػػػدة 
ىجوما بريا واسع النطػاؽ، فاننػا عمػى قناعػة بػاف امكانيػة حممػة عسػكرية واسػعة، بمػا فييػا اجتيػاح قػوات بريػة 

 عمى طاولة المباحعات في البيت االبيض. ليس مطروحا
ه. رئػػػيس 1001ومػػع ذلػػػؾ فػػػاف عمػػػى الطاولػػػة سػػػت اسػػػتراتيجيات، ليسػػت ىجومػػػا شػػػامال  عمػػػى نمػػػط العػػػراؽ 
آب/اغسػطس  39االركاف االمريكي الجنراؿ مارتيف دامبسي تناوؿ ىذه البدائؿ في رسالو الػى الكػونغرس فػي 

مشػػؽ. وعميػػو، فمعقػػوؿ اف تكػػوف ىػػذه البػػدائؿ ىػػي الموجػػودة قبػػؿ يػػوميف مػػف اليجػػـو الكيميػػائي فػػي د 1031
 عمى الطاولة وتدرس قدرتيا عمى تحقيؽ الغاية االستراتيجية حياؿ المخاطر. 

 
 :وىاكم تحميال لمنتائج المتوقعة لكل بديل والمراطر التي فييا

العػوار خػارج سػورية،  تعزيػز التػدريب والمسػاعدة بالسػالح لمعػوار، تػدريب قػوات ريار ما كران ومرا سريكون:‘ 
المساعدة في اقامػة سمسػمة قياديػة ناجعػة، وارسػاؿ سػالح ميػـ، فػي ظػؿ اخػذ المخػاطرة فػي أف يصػؿ السػالح 
المتطػػور الػػى منظمػػات االرىػػاب فػػي سػػورية. رغػػـ اف الػػرئيس االمريكػػي سػػبؽ أف اعمػػف اف الواليػػات المتحػػدة 
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، ولكػف ايضػا القػرار بػالتطبيؽ الكامػؿ لمتصػريح ستسمح العوار، فاف ىذه السياسة لـ تطبؽ بكامػؿ حجميػا بعػد
الرئاسي لف يشكؿ في ىذه المرحمة عالمة مقنعة عمى تغيير السياسة االمريكية وتصميميا عمى تغيير ميزاف 
القػػوي فػػي سػػورية. ورغػػـ أف ىػػذه االسػػتراتيجية كػػاف بوسػػعيا اف تتناسػػب والظػػروؼ التػػي سػػادت حتػػى مػػا قبػػؿ 

 وابا مناسبا في ىذه النقطة الزمنية.بضعة اشير، فانيا ال تشكؿ ج
 
اليجػوـ سػيوجو بحجػـ محػدود وموضػعي وفػي وقػت قصػير ضػد الوحػدات التػي  موضرعي:’ عقرابي‘ىجوم ‘ 

شاركت في اليجوـ الكيميائي االخير او اليجـو عمى أىداؼ عسكرية او ذخائر لمحكـ السػوري. ويشػكؿ ىػذا 
يعزز مصػداقية الواليػات المتحػدة، اال اف فرصػو فػي أف يعيػد الخيار تغييرا في السياسة االمريكية، فمع انو سػ

قوة الردع االمريكية ليست عالية. فالحديث يدور عف فعؿ عقابي محمي ال يغير الواقع في سػورية بشػكؿ ذي 
مغزي. بوسع ىذا الخيار اف يمنع استخداما واسعا لمسالح الكيميػائي، معممػا حصػؿ االسػبوع الماضػي، ولكػف 

 في أف يؤعر عمى اعتبارات االسد في مواصمة المذبحة بحؽ شعبو.ىناؾ شؾ كبير 
 
 Noمػػع امكانيػػة ادخػػاؿ عناصػػر مػػف الالحركػػة ا "،No Fly Zoneاالعررالن عررن منطقررة حظررر جرروي ا"

Move ب ضد المدفعية، الدبابات والراجمات السورية: ىذا الخيار يبقي الواليات المتحدة في ىامش الصػراع
لقػػرار الػػى سػػاحة االسػػد ذ ىػػؿ سػػيفحص التصػػميـ االمريكػػي. فػػالمس بحريػػة العمػػؿ الػػداخمي السػػوري وينقػػؿ ا

الجوي لالسد كفيؿ باف يشكؿ عقبة ميمة في خطتو الحربية، النو يتمتع في ىذه السػاحة بتفػوؽ مطمػؽ حتػى 
 االف. 

 فػػالحظر عمػػى اطػػالؽ نػػار المدفعيػػة، الػػدبابات والراجمػػات فػػي امػػاكف معينػػة كفيػػؿ بػػاف يضػػرب مسػػتوي آخػػر
لالسد فيو تفوؽ ميـ  قوة الناره ويقمص الضرر بالسكاف المدنييف السورييف. مناطؽ حظر الطيراف او حظر 
الحركػػة تحتػػاج الػػى تعزيػػز عمػػى مػػدي الػػزمف ذ االمػػر الػػذي يتطمػػب اسػػتعمارا كبيػػرا نسػػبيا بالمصػػادر. لمواليػػات 

ا فػاف بوسػعيا اف تنفػذ ىػذه الميمػة المتحدة الجػيش االكبػر واالكعػر تقػدما فػي العػالـ. وحتػى لػو عممػت لوحػدى
بواسػػطة قواتيػػا فػػػي المنطقػػة فقػػط. واذا تمكنػػػت مػػف اشػػراؾ حمفائيػػػا، فػػاف النقيصػػة االسػػػاس فػػي ىػػذا الخيػػػار 

 ستتقمص جدا. 
 
ىدؼ ىذا الخيار  االعالن عن مناطق مجردة من السالح قرب الحدود مع تركيا واالردن وأروقة انسانية:‘ 

ييف بيػدؼ تقمػيص المذبحػة فػي سػورية، وامكانيػة خمػؽ أروقػة لتوريػد المسػاعدات ىو خمؽ مأوي لمسكاف المػدن
 االنسانية لمعناية بالسكاف الذيف تضرروا منذ االف. 

ومعمما في الخيار السابؽ، ففي ىػذا الخيػار ايضػا مطمػوب تعزيػز وحمايػة لممنػاطؽ، موضػع البحػث، كمػا انػو 
الخيار ينبغي التأكد مف أف القوات التي تنفذ الحماية لممناطؽ يتطمب ادخاؿ قوات برية. اذا ما تـ االخذ بيذا 

المجردة مف السالح واالروقة االنسانية لف تكوف قوات امريكية. فجنود اتراؾ يحرسوف االروقػة بجػوار الحػدود 
التركيػػة وجنػػود اردنيػػوف يحمػػوف المنػػاطؽ بجػػوار الحػػدود االردنيػػة. كمػػا يمكػػف تنسػػيؽ التعػػاوف مػػع منظمػػات 

 مف العوار السورييف لحماية المناطؽ داخؿ سورية. معتدلة
 
ىجرروم جرروي مسررتمر ضررد أىررداف عممياتيررة، تسررمح لالسررد بررادارة القتررال ضررد الثرروار، كالقيررادات وقواعررد ‘ 

فػػي سػيناريو اليجػػـو واسػػع النطػاؽ سػػيكوف ممكنػا شػػف ىجػـو عمػػى قػوات بريػػة، جويػة وبحريػػة وعمػػى  السرالم:
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وذو مغػػزي يػػؤعر عمػػى مػػوازيف القػػوي بػػيف االسػػد والعػػوار وينقػػؿ رسػػالة  السػػالح المتطػػور. ىػػذا خيػػار حػػديث
تصػػميـ امريكػػي، مػػف شػػأنيا اف تغيػػر احسػػاس االمػػف فػػي اوسػػاط رجػػاؿ النظػػاـ السػػوري. ىػػذا الخيػػار يػػدخؿ 
الواليات المتحدة في بشكؿ مباشر في الحرب االىمية في سورية، ويضع االسد في وضع جديد وصعب. فػي 

 جتذاب الواليات المتحدة الى داخؿ الحرب االىمية عاؿ نسبيا.ىذا الخيار خطر ا
 
ىػذا الخيػار ىػو االكعػر نجاعػة حيػاؿ التيديػد باسػتخداـ  السيطرة والتردمير لمسرالح الكيميرائي فري سرورية:‘ 

السالح الكيميػائي مػف جانػب االسػد او مػف جانػب العػوار. ولكػف السػيطرة والتػدمير لممخػزوف الكيمػاوي الكبيػر 
ية، ىي حممة تتطمب استخداـ قوات خاصة وادخاليا الى سورية لفتػرة طويمػة حتػى يػتـ التػدمير لكػؿ لدي سور 

المادة الكيميائية. وفي ىذا السيناريو ينبغػي فحػص كػـ يمكػف تقمػيص اسػتخداـ السػالح الكيميػائي، مػف خػالؿ 
كػػػي لمعمػػػؿ فػػػي حالػػػة تعزيػػػز قػػػوة الػػػردع االمريكيػػػة بواسػػػطة أحػػػد الخيػػػارات االخػػػري وايضػػػاح التصػػػميـ االمري

 استخداـ آخر لمسالح الكيميائي.
 

 رالصة وتوصيات سياسية
تحميػػؿ الخيػػارات ذات الصػػمة لػػدي الػػرئيس اوبامػػا يشػػير الػػى الحاجػػة الػػى اسػػتراتيجية تػػدمع الخيػػارات العالػػث، 

 الرابع والخامس لتدخؿ امريكي مباشر وتدريجي.
تتجاوز العقاب والردع لالسد عف اسػتخداـ آخػر لمسػالح وستغير ىذه االستراتيجية اقواعد المعبب في سورية، 

الكيميائي. اف استراتيجية التدخؿ المتداخؿ والتدريجي ستتضمف ىجوما عمى اىداؼ اسػتراتيجية منتقػاة كفعػؿ 
ب. No Fly Zoneعقابي عمى اليجـو الكيميػائي فػي ضػواحي دمشػؽ، واالعػالف عػف منطقػة حظػر جػوي ا

لخطػػوة العانيػػة ايضػػا اف تعمػػف عػػف منػػاطؽ مجػػردة مػػف السػػالح وأروقػػة انسػػانية ويمكػػف لمواليػػات المتحػػدة فػػي ا
 وتياجـ ذخائر الحكـ اذا ما صعد االسد ردود أفعالو.

لقػػد صػػمـ الػػرئيس اوبامػػا سياسػػة االمػػف القػػومي، التػػي ال تبػػادر بالتػػدخؿ اال عنػػدما تكػػوف المصػػمحة القوميػػة 
ف. ويبػدو أف التقػدير فػي واشػنطف ىػو أف آخػر أعمػاؿ العميػا فػي خطػر وفػي اطػار شػرعية واسػعة قػدر االمكػا

االسد تيدد المصمحة االمريكية العميا. عمى االدارة اف تحث خطوة عسكرية مشتركة في أوسػع اطػار ممكػف ػ 
فػػي مجمػػس االمػػف، وفػػي ظػػؿ الفيتػػو الروسػػي ػ فػػي اطػػار التعػػاوف مػػع حمفائيػػا واشػػراكيا فػػي خطواتيػػا فػػي 

عػف تأييػدىا لمخطػوة االمريكيػةه، السػعودية، قطػر، االردف واسػرائيؿ مػع امكانيػة المنطقة: تركيػا  التػي أعمنػت 
اشراؾ مصر ايضا، مف أجؿ تحسػيف العالقػات بػيف الػدولتيف. وينبغػي لمتخطػيط االمريكػي أف يتضػمف ايضػا 

 ردا سياسيا عمى االعتراض الروسي واستعدادا لردع ايراف وحزب اهلل مف توسيع ميداف المعركة. 
ـ، فػػاف خطػػوة عسػػكرية امريكيػػة كيػػذه لػػف تحػػؿ النػػزاع السػػوري، ولكنيػػا البػػديؿ االقػػؿ سػػوء مػػف بػػيف وكمػػا زعػػ

الخيػػػارات السػػػيئة والػػػى جانػػػب مبػػػادرة لتسػػػوية سياسػػػية، يمكنيػػػا باحتماليػػػة عاليػػػة أف تقػػػدـ الػػػى االمػػػاـ الغايػػػة 
ع والمصػداقية االمريكيػة حيػاؿ االستراتيجية لتغيير نظاـ االسد، الحاؽ ىزيمة بالمحور الراديكػالي، تػرميـ الػرد

 ايراف وتعزيز االستقرار وتحالفات الواليات المتحدة في الشرؽ االوسط.
10/8/1031نظرة عميا   
32/8/1023، القدس العربي، لندن  
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