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  وحماس تتوعوع ةإلى سوريعسكرية : نحن ود توجيو أي وربة عباس 2
قػاؿ ريػػيس دولػػة فمسػطيف محمػػود نبػػاست إننػػا ضػد  وليػػو أي ضػػربة إلػى سػػوريةت ونحػػف ال نقبػػؿ أف  :راـ اهلل

 يقصؼ بمد نربي مف الخارجت ونديف اس خداـ السبلح الكيماوي مف أي طرؼ كاف.
وأضاؼت في كمم و بال ماع الملمس الثوري لحركة 'ف ح'ت في دور و الثانية نشرة )دورة القادة الشيداء(ت في 

 الرياسة بمدينة راـ اهللت الميمةت أف حؿ األزمة في سورية يلب أف يكوف سياسيات وال يولد حؿ نسكري. مقر
وحوؿ األحداث في مصرت قاؿ الرييس إننا نح ـر إرادة الشعب المصري في اخ يار مس قبمو ونظامو 

 الديمقراطيت فػ'نبلق نا و أييدنا لما يريده الشعب'.
رادة شعبوت و'طبعا ال ن دخؿ في الشؤوف وفيما ي عمؽ بمبنافت قاؿ  سياد و إننا نح ـر اس قبلؿ لبناف وا 

الداخميةت ال ن دخؿ ال نريد أحد أف يرمينا كما رمونا في المرات الماضية ووضعونا وقودا لمعاركيـت ليس لنا 
اءنا وشكر نا نبلقةت ال بعمؿ مع ىذا أو ذاؾ'ت مضيفا 'نندما قمت بزيارة إلى لبنافت كؿ األطراؼ طمبت لق

نمى ىذا الموقؼت وأ منى أف نس طيع االس مرار نمى ىذا الموقؼ ح ى ال نعرض لبناف وال أىمنا لمخاطر 
 لديدة'.

 وفيما يمي نص كممة الرئيس:
انقضى شير رمضاف المبارؾ ولاء نيد الفطرت وكؿ ناـ وأن ـ بخير وفي ىذه المناسبة ن ذكر شيداء مخيـ 

نت نممية قذرة مف قبؿ 'المس عربيف' اإلسراييمييفت وكذلؾ ن ذكر شيداء لنيف وكؿ قمنديا قبؿ أسبوع حيث كا
 شيداينا.

أشير لـ نم ؽت وقد حدثت فييا أحداث كثيرة وىامة ال بد أف نس عرضيا معكـت وأف ن طرؽ  4أو  3منذ 
 لبعض ال ساؤالت ال ي طرحيا األخوة.

ي  حدثنا ننو كثيرات وحققنا نلاحا ىاما في الحصوؿ نمى لكنني ابدأ بما وصمنا إليو في األمـ الم حدة والذ
دولة مراقب في األمـ الم حدة والبعض ال يعرؼ أىمية ىذا االن راؼت ولكف ال دانيات ال ي لاءت بعده 
 ؤكد لنا أف لميع اإلخواف يعرفوف اآلف قيمة ىذه الن ايجت وىي ليست فقط إننا أصبحنا دولة  حت االح بلؿ 

ت وليست فقط إننا انيينا دناوى مسألة األرض الم نازع نمييا بيننا وبيف اإلسراييمييفت 1967نمى حدود ناـ 
حيث أف األرض لميعيا أصبحت أرضا فمسطينيةت باإلضافة إلى حقنا في االنضماـ إلى المنظمات 

 الدولية.
أشيرت  3لم حدة لمدة ىذا القرار صنع ىزة في المل مع الدولي وكما  عمموف فقد قوطعنا مف قبؿ الواليات ا

فقد بذلت الواليات الم حدة ليودا خارقة مع اللميع أصدقاء وغير أصدقاء وأشقاء مف ألؿ أف  بعدنا نف 
الحصوؿ نمى ىذا القرار ولكننا اس مرينا في ليدنا ح ى وصمنا إلى ما وصمنا إليو وكنا مقدريف لمعدد الذي 

ي وقفت نمى الحيادت وم فالييف أيضا بالدوؿ ال ي صوت إلى لانبنات وكنا م فالييف ب مؾ الدوؿ ال 
 دوؿ. 9ان رضت وال ي ال يزيد نددىا نف 
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إلى من صؼ شير آذارت حيث بدأت اال صاالت معنا مف قبؿ وزير  11-29الواليات الم حدة قاطع نا منذ 
 ودية.الخارلية كيري وبدأت المقاءات بيننا وبينيـت وفعبل ا فقنا نمى أوؿ لقاء بيننا في السع

آذار قاـ بزيارة دولة لنات وأن ـ  21وفي ىذه األثناءت قرر رييس الواليات الم حدة أف يزورنات وبالفعؿ في 
 عرفوف أف ىناؾ أنوانا مخ مفة مف الزيارات ' زيارة رسمية'...ت ولكف ىذه الزيارة وىي زيارة الدولة ىي أرقى 

رييس دولةت وىنا بدأ الحديث نف المفاوضاتت وكيؼ  أنواع الزياراتت حيث أنو اس قبؿ كرييس دولة مف قبؿ
 يمكف أف نس أنفيا مع اإلسراييمييف.

أميركا كانت  ؤكد في الماضي أف الذىاب إلى األمـ الم حدة يمغي المفاوضاتت بمعنى إذا ذىبنا إلى األمـ 
ألنو نندما  الم حدة وحصمنا نمى أي قرار سن مسؾ بيذا القرارت ونمغي المفاوضاتت وىذا غير صحيحت

أ يح لنا العودة إلى المفاوضات قمنا نعـ ال مانع نحف مس عدوف ليذه المفاوضاتت وكانت ىناؾ أكثر مف 
زيارة ولقاء مع كيري مف ألؿ م ابعة ىذا الموضوع فقط في ثبلثة أو أربعة أشيرت إلى أف وصمنا إلى  12

ت 1967ضات ىي حؿ الدول يف نمى حدود ناـ المف اح أو المبدأت ىناؾ موافقة بأف  كوف أرضية ىذه المفاو 
وبالفعؿ  ـ اال فاؽ نمى ىذات ونرض األمر نمى الملنة المركزية ونرض األمر نمى الملنة ال نفيذيةت وببل 
شؾ كانت ىناؾ معارضة مف قبؿ ندد مف الفصايؿ لمبدأ العودة إلى المفاوضاتت وىذا حؽ ليـت 

نظر نف األسباب ونف الن يلةت وىذا أمر نحف  عودنا نميو يس طيعوف أف يع رضوا وأف يرفضوا بصرؼ ال
وح ى يومنا ىذات في كؿ مرة وفي كؿ قرار كاف ىناؾ معارضةت  1965في كؿ مسير نا الثورية منذ ناـ 

ىذه المعارضة  س مر سنة سن يف ومف ثـ يعودوف ليسيروا في الركبت وآخرىا أوسموت الخيانية بانت 
ـ نادوا ونمموا في السمطة وحصموا نمى اليويات وكثير منيـ أصبحوا نوابا وفرطت و نازلتت لكنيـ كمي

 ووزراءت لكف نندما ان رضوا قمنا ال مانعت وسن حدث نف المظاىرات بعد قميؿ.
قبؿ أف نبدأ الحديث نف المفاوضات كاف ىناؾ طمب أميركي بأف نم نع نف الذىاب إلى المنظمات الدولية 

 9إلى  6ننا رفضنا ىذا المطمبت ولرى إلحاح شديد أنو خبلؿ المفاوضات مف خبلؿ ف رة المفاوضاتت ولك
شيور أف ال نذىب إلى منظمات األمـ الم حدةت إال أننا رفضنات وان يت قصة المفاوضات نمى أساس أف 

ت وأف نبدأ ىذه 67األميركاف يقدموف لنا  عيدا رسميا بأف  كوف المفاوضات نمى أساس الدول يف نمى حدود 
لمفاوضاتت وفعبل بدأنا المفاوضاتت وقبؿ أف نبدأ لرى الحديث نف المنظمات الدولية فقمنا نحف مس عدوف ا

ت ولكف كاف ىناؾ 1993كميـ مع قموف قبؿ  104ونددىـ  1994أف ال نذىب إذا أخدنا أسرى ما قبؿ 
مفاوضاتت أسيرات وىو مولود نمى لدوؿ أنماؿ ال 250ضمف الصفقة وال زاؿ مولودا إطبلؽ سراح 

دفعاتت وبدأت العراقيؿ قبؿ إطبلؽ سراح الدفعة  4 ناولت أف يطمؽ سراحيـ نمى  104الصفقة الخاصة بالػ
األولىت حيث قالوا إف ىناؾ شخصا في الدفعة األولى سيبعد خارج الببلدت ونحف نعمـ بأف الصفق يف الم يف 

كان ا معيب يفت بالمناسبة ال أحد يعرؼ   م ا بيذا الشكؿ قبؿ ذلؾت صفقة كنيسة الميد وصفقة شاليطت و
ح ى اآلف كيؼ نقدت صفقة كنيسة الميد ومع مف نقدت وأيف أوراقيات كؿ ما في األمر أنو  ـ اال فاؽ 
لى اآلف لـ يعودوا  نمى إبعاد ندد مف الشباب مف الكنيسة إلى غزة واسبانيا والبر غاؿ وايرلندا وغيرىات وا 

لؾ الوقت قمنا إف ىذا خطأ ألف القانوف الدولي يمنع إطبلقا طرد مواطف مف وان قد أنيـ لف يعودوات وفي ذ
 بمده وىذه لريمة  ع بر بمثابة الخيانة العظمى.

ثـ لاءت صفقة شاليطت وأخرج ندد كبير مف الضفة إلى غزةت ومف غزة والضفة إلى األردف وسورية و ركيا 
ألف إسراييؿ ملرد أف طردت شخصا ال يمكف أف وقطرت وىـ بالعشراتت وأنا أقوؿ لكـ إنيـ لف يعودوا 

 سمح لو بأف يعودت بملرد أف قالوا لنا إف ىذا الشخص سنبعده قمنا ليـ ببساطة نحف مع إلغاء الصفقة وال 
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نريدىات إذا كاف سيطرد واحد فنحف نمغي الصفقةت وىذه الصفقة ال نبلقة ليا بالمفاوضات ال ي  ـ اال فاؽ 
ذا حدث أي  غيير بالعدد أو الشروط فنحف نمغي الصفقة كاممةت وان يى الموضوعت نمييا وال ي س س مرت و  ا 

أسيرا يحمموف اللنسية اإلسراييمية س سحب منيـت طبعا ىناؾ مف يقوؿ نادي  16ثـ نادوا وقالوا إف ىناؾ 
ذا نرضوا نمينا ىذا  خمييا  روحت ال فنحف نرفض ىذا رفضا قاطعات ون مسؾ بأف يعودوا إلى ديارىـت وا 

العرض سنرفضو وسنمغي الصفقة في أي مرحمة مف مراحميات المرحمة األولى ان يت وبقيت المرحمة الثانية 
ذا قدموا مثؿ ىذه الطمبات أو الشروط في المس قبؿت أي اإلبعاد أو ندـ العودة إلى داره  والثالثة والرابعةت وا 

بيو يـت ال أريد واحدًا مف الضفة يبعد  أسرى يعودوف إلى 104سنرفضت الشرط األساسي ليذه الصفة أف 
 إلى غزة أو العكست البد أف يعود إلى بي و.
أسيرات واإلفراج نف األسرى ما  250ونمى أساس المطالبة بػ 67إذف المفاوضات كانت نمى أساس حدود 

ت المفاوضات بدأتت يمكف صايب يشرح لكـ ماذا حدثت ولكف إلى اآلف لـ يحدث سوى 1993قبؿ 
ض لممواقؼت يعني نرض الموقؼ اإلسراييمي والرد نميو بالموقؼ الفمسطينيت ونحف نن ظر الف رة مف اس عرا

 أشير. 9إلى  6
إذا حصؿ أي  طورات ثـ حصؿ ا فاؽت معروؼ أننا سنذىب إلى االس ف اءت ىذه ن يلة فأي ا فاؽ ن وصؿ 

ؿ سيذىب إلى االس ف اء الشعبي في كؿ إليو أو نقبمو لف نك في بملنة مركزية أو  نفيذية أو ملمس مركزيت ب
 مكاف ألنو يمثؿ الفمسطينييف في كؿ مكاف.

موضوع األخ مرواف البرغوثيت نحف في كؿ مناسبة نندنا ننواف ىو مرواف البرغوثي ثـ أحمد سعدات ثـ 
بدا ت وسيكوف دايما وأ250ليس ليا نبلقة بصفقة  104كؿ القياداتت في كؿ مرة ىذا الكبلـ نقولوت وصفقة 

نمى لدوؿ أنمالنا وىو ليس لبلس يبلؾ المحميت األخ مرواف البرغوثي سيكوف نمى رأس أي مطمبت ىو 
 وأحمد سعدات والقياداتت يعني لـ ننس أحدا ولف ن ركو.

آالؼ أسير ييموننا لميعيـت أنا  نازلت نف قصة  5أو  4مرواف البرغوثي ييمنا لميعا وسعدات كذلؾت و
بالنسبة ألىميـت أي أسير نايم و  104ت الدولية ألني أنرؼ ماذا يعني إطبلؽ سراح االنضماـ إلى المنظما

 ريدهت وىذه المسألة معقدة لدا وصعبة لدات كؿ مرة يخرلوا بحلة نمى أيدييـ دماءت وقضية المنظمات 
ـ طمب انضما 63الدولية ال ي أنا ان برىا ىامة لدات ولكف قضية األسرى  س حؽ  ضحيةت نحف مليزيف 

منظمة وا فاقية نذىب إلييا لميعات قمت األسرى أىـ اآلفت ولذلؾ قبمنا أف يكوف ىذا مقابؿ ىذات  63إلى 
م فقيف نمييـ مع كيري مف ألؿ أف نبحث أوضانيـت سنطالب بالقيادات وبعد ذلؾ أي  250يعني ىناؾ 

 أسير يخرج أنا سأكوف سعيد أنو خرج ألىموت أي أسير نزيز نمى أىمو.
موضوع المفاوضاتت وليس لدي  فاصيؿ اك ر مف ىذات قمنا أنيا اس عراض لمواقؼ ولكف أحب أف ىذا ىو 

أقوؿ لكـ' اطمينوا  ماما مواقفنا ىي نفسيا مواقفنا السابقةت وىي يعني القدس نمى رأس مواقفنات دولة 
 واألمف وغيره. فمسطينية ناصم يا القدس الشرقية وبدونيا ليس ىناؾ حؿت وكذلؾ لميع القضايات الحدود

ال دولة بدوف القدس فيي خط أحمر مواقفنا معروفةت وان قد أف المفاوضيف حريصوف كؿ الحرص نمى 
ذلؾت ألنو كؿ واحد حريص نمى وطنو وحريص نمى حقوقو وكؿ واحد حريص نمى سمع وت ليس ىناؾ 

ت العبثية ال ي يقوليا اس عداد لم فريط بالقضية الفمسطينيةت طبعا ال أريد أف أرلع لمسمسؿ المفاوضا
وح ى  1996ت أما المفاوضات منذ ناـ 1988اآلخروفت أنا أ حدى أف يقوؿ لي أحد أف ىناؾ  نازال بعد 

اليوـ ال  زيد نف سنة كميا نمى بعضيات ونحف قانديف في بمدنا ولف نغادرىات وىذه السياسة أكسب نا الرأي 
يا بعد قميؿت ولكف سأنود قميبًل إلى المعارضة وأقوؿ العاـ العالميت وخاصة في أوروبا ال ي سأ حدث نن
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اطمعوا واح لوات ولكف المظاىرة يلب أف يكوف فييا نوع مف ال يذيب ونوع مف األخبلؽ وبعديف ما  روح 
 نمى الحوالز و خمؽ لي مشكمة وأقعد أصمح مف وراؾ.

حياءت بنات ي كمموا ما ال يقولو أوؿ أمس كانت ىناؾ مظاىرة بصراحة كاف فييا الكثير مف البذاءة وقمة ال
الرلاؿت يعني شيء نيبت ال ييمني مف شارؾ ومف الذي خرجت ال ييمني يطمع يقوؿ  سقط المفاوضاتت 

 ولكف سمعت في كفر ومسبات وكممات بذيية ومنافية ألخبلقيات شعبنا.
ةت ولكف ما نخوف أي واحد يخرج وي ظاىرت وىناؾ مع رضوف في الملنة المركزية أيضات ىذه قنانة شخصي

بعضنات ال  لوز الش ايـ البذيية والمنافية ألخبلقيات شعبنات وىنا أحيي الشرطة واألمف نمى صبرىـ البل 
محدودت وانضباطيـ البل محدودت وأقوؿ ليـ ىكذا نريدكـت ألنو ما نندي اس عداد أضرب بنت كؼت ال نيب 

 البنت ال  ضرب وال الولد أيضا.
صحيحات وأف ي عمـ أف المعارضة ليا أخبلقيا وال يصؿ الموضوع يا لعيب يا اما  ال بد أف  سير األمور

 خريبت طيب لماذا  ريد أف  ذىب لمحالز؟ت مش فاضييف نخرب بمدنا مرة ثانية.
 

 الووع العربي
ت خاصة ما يلري في سورية وما يلري في لبنافت ما يلري  الوضع العربي يمر في ف رة حرلة يوما بعد يـو

افت أريد أف أحيي سفيرنا في لبناف وشبابنا الذيف  عامموا مع أحداث لبنافت ليس فقط األخيرة ولكف في لبن
ال ي قبميا في صيدات ىناؾ مصالح م شابكة بيف الطوايؼ وبيف األنراؽ والمذاىب ويريدوننا أف ندخؿ فييات 

 ن دخؿ ال نريد أحدا أف يرمينا كما الشباب قالوا ال وسألوني قمت ليـ طبعا ال ن دخؿ في الشؤوف الداخميةت ال
رمونا في المرات الماضية ووضعونا وقودا لمعاركيـت ليس لنا نبلقةت ال بعمؿ مع ىذا أو ذاؾت لما نممت 
زيارة إلى لبناف كؿ األطراؼ طمبت لقاءنا و شكرنا نمى ىذا الموقؼت وأ منى أف نس طيع االس مرار نمى 

 أىمنا لمخاطر لديدة. ىذا الموقؼ ح ى ال نعرض لبناف وال
ما يلري في سورية أخطر بكثيرت فاألمور وصمت إلى حد أف أميركا س قوـ بضرب سورية بالصواريخت ربما 
 ألمت الضربة لف رة ال نعرؼت ولكف موقفنا الثابت ىو إننا لسنا مع الضربةت طبعا نحف ال نقبؿ أف يقصؼ 

اس عمؿ السبلح الكيماوي ونريد حبًل سمميا لؤلزمة بمد نربي مف الخارجتت نحف ال نسمحت ولكف نديف مف 
السوريةت وأحب أف أقوؿ لكـ إننا قدمنا ورقة لمحؿ السممي قبمت بيا كؿ األطراؼ الدوليةت أمريكا وروسيا 
والصيف والكثير مف الدوؿ العربية واألطراؼ الداخميةت وىي األساس الذي سي فاوضوف نميو اآلفت ألننا قمنا 

قومي ال نريد لمشعب السوري أف يشيد دمارا أكثر مف ىذات وال يولد حؿ نسكريت ليس  مف منطمؽ وطني
ىناؾ حؿ نسكري في سوريةت ألنو نياية الحؿ العسكري أمريفت األوؿ ىو ال قسيـ نمى أساس طايفي أو 

موييف نندما قسم يا فرنسا إلى أربع دوؿت دولة الع 1924نرقيت ل عود سورية إلى ما كانت نميو قبؿ ناـ 
 ودولة حمب ودولة دمشؽ ودولة الدروزت إضافة إلى دولة األكرادت كذلؾ س كوف ىناؾ حرب أىمية ال  ن يي.

إذف الحؿ اآلخر ىو الحؿ السياسيت يلمسوف نمى الطاولة ويقدموف اق راحا يـت والروس واألمريكاف قبموا 
 منى لسورية الخبلص مف ىذه الحرب ىذه االق راحات ال ي قدمناىات وليس لنا مصمحة أف نقوؿ قدمنات ن

ون منى لمشعب السوري أف يحقؽ أىدافوت ىذه ىي سياس نا لذلؾ اليوـ في اللامعة العربية فقمت لوزير 
خارلي نا قؿ إننا ضد الحربت كذلؾ ضد اس عماؿ الكيماويت ىناؾ ناس يقولوف المعارضة وناس  قوؿ 

ضرب سوريةت بمعنى لو العرب يضربوف بعض نقوؿ الحكومةت الذي يس خدـ الكيماوي مخطئت ونحف ضد 
اهلل يصمحيـت وال ن دخؿت ولكف إذا ان دى أحد نمى العرب نحف لسنا معوت مثبل نحف مع اإلمارات فيما 
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ي عمؽ باللزرت ضد االن داء نمى دولة نربيةت ومف ىنا نحف ضد أف  س عمؿ أمريكا الصواريخ بضرب 
 سوريةت وىذا ىو موقفنا وسياس نا.

النسبة لمصرت سمعنا نما يسمى الربيع العربي ال نعرؼ مف نممو ومف كاف وراءهت اسمو الربيع العربيت ب
صار في  غييراتت كانت نبلقا نا مم ازة مع زيف العابديف بف نمي وزرنا  ونس بعده ثبلث مراتت ورييس 

قابمنا الملمس العسكريت ومف ثـ الوزراء اللبالي قابمناه أكثر مف مرةت فنحف ال ن دخؿت وذىبنا بعد مبارؾ و 
 قابمنا محمد مرسي ثبلث مرات.

الوضع في مصر  غيرت وخرج الشعب بمبلييف لـ  حدث بال اريخت نحف شيود نيافت نندما يخرج الشعب 
 26يونيو ومف ثـ في  3مميوف نمى األقؿ إذف ىذه رغبة الشعبت ثـ خرج مرة ثانية في  30المصري في 

أوؿ السيسي إذا ب طمعوا  فوضوني سأقوـ بالوالبت وخرلوا فوضوهت ومرسي اآلف في  يونيوت ثـ قاؿ الفريؽ
السلفت ولاء الرييس اللديد المؤقت ندلي منصور قمنا بزيار وت نبلق نا و أييدنا لما يريده الشعبتتنحف 

البنو مع إرادة الشعب المصريت في قطر قبؿ ما يزيد نف شير أظف حصؿ  غييرا طبيعيات األمير  نازؿ 
ذىبنا سممنا نمى ابنو بحضوره ىو وقمنا أنت شقيقنا وابنؾ كذلؾت وقبؿ يوميف دنونا إلى قطرت زرنا قطرت 
نريد نبلقة طبيعية مع كؿ الناس وكؿ العالـ يقؼ إلى لانبنات نحف بحالة إلى كؿ العالـت وكذلؾ زرنا 

 سنة. 30هلل صالح الذي نشنا معو اليمف وال قينا الرييس نبد ربو ىادي منصورت بعد الرييس نمي نبدا
نبلق نا ىذه مع العرب ونريد أف نحافظ نمى ىذه العبلقة ألننا نريد الدنـ العربي معنات واألمة العربية  قؼ 

 معنات وبيذه السياسة نريد أف نحافظ نمييـت ونريد دايما أف يساندونا وال نريد أف يكوف أحد يكوف ضدنا .
ال ي كانت في حضف النظاـ السوري وكنا إحنا برهت والضغط نمينات حماس ال نريد أف نكوف مثؿ حماست 

ال ىي برةت ح ى بشيء مف الفظاظةت ىناؾ في مصر  بمحظة ولدت أنو مصمح يا ليست مع النظاـ فكت وا 
 دخبلت مف قبؿ حماست وىذا الكبلـ ليس مف اإلنبلـ المصريت ولكف مف داخؿ البيتت شو مصمح ؾ 

مقا بل أو أكثر لماذا؟ت أو  بعث لو شوية م طرفيف مف ىوف  40او 30يوف  بع مو مم 90الشعب المصري 
أشيرت بعض إخواننا  3أشير أو  6أو ىوف لماذا؟ت وأخيرا ان قموا رييس اللالية المصرية لماذات اقعد وا 

ذا المصرييف يحمموف الفمسطينييف المسؤوليةت شعبنا في غزة ليسوا ضد مصرت حماس ال ي  عمؿ كذا وك
ضد مصر نحف ضدىات نحف بذلنا ليود مع اإلنبلـ والمفكريف والخارلية أف ىؤالء الناس أقمية يحكموف 

 غزةت والشعب الفمسطيني في غزة ليس معيـ وال يؤيدىـ فان بيوا.
 

 المصالحة
نحف نقوؿ إبعاد حماس ليس صحيحات فحماس لزء مف الشعب الفمسطيني ليس لدينا سياسة اإلقصاء أو 

 د أبدات ونحف غدا أو بعد غد إذا وافقوا نمى االن خابات ي فضموا نلمس معيـ ون فاىـ نمى كؿ شيء.اإلبعا
طبعا وضع حماس الداخمي م ضعضع والخارلي أكثرت ولكف نحف ال نريد أف نقوؿ الميـ ال شما ةت ولكف 

ليـ الحمايةت وصدقوني ىـ باألخير لزءا مف شعبنا نريد أف ن عامؿ معيـ فإذا نادوا إلى رشدىـ نحف نر ب 
سراييؿ معروفة بأف المصالحة ال نريدىات نمما بأف ىناؾ  ناقضا بالسياسة  نمي ضغوط شديدة مف أمريكا وا 
األمريكيةت المصالحة مع حماس ال يريدونيا وبالمقابؿ يريدوف أف يعود اإلخواف في مصرت مع ذلؾ نحف 

ت 67رة وال ي أنمنيا خالد مشعؿ في القاىرة حدود نريد المصالحة بالشروط ال ي ا فقنا نمييا في القاى
المقاومة الشعبية السمميةت وأبو مازف لو الحؽ أف يفاوض ونندما ين يي ن فؽت ثـ االن خاباتت ىذه ىي 
الشروط ليس ىناؾ غيرىات مثبل ال يمكف أف نأ ي ونقوؿ لحماس نميكـ أف  ع رفوا بإسراييؿت ال يريدوف أف 
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مفاوضات مع إسراييؿ وىي مس مرة ولـ  نقطعت وىي  اريخية ولـ  نقطعت ومع األسؼ يع رفوات طبعا ىـ في 
 الشديد المفاوضات نمى الدولة ذات الحدود المؤق ةت لكف ىـ يقولوف ال نريد أف نع رؼ.

ىذا يقودنا لمحديث نمف يذىب إلى الكنيستت نحف كؿ يوـ نم قي مع اإلسراييمييفت  مفازنا يذيع خبر إنني 
مع مير س ومرة حزب العمؿ ومرة لنراالتت نحف نريد أف نكسب اإلسراييمييف إلى لانبنات ونريد أف  ال معت

يفيـ المواطف اإلسراييمي أف حكوم و مخطية ونحف صحت لذلؾ نمينا أف نسعىت لذلؾ لدينا دايرة الشؤوف 
 وف ويقولوف كيؼ ذىب ـ إلى اإلسراييمية في الملنة المركزية يذىبوف إلى أي مكافت ويم قوف مع أي كافت فيأ

الكنيستت ىو يأ ي إلي ىنات فإذا الكنيست مقدسة فينا مقدس أكثرت ىذا الكبلـ غير صحيحت يأ وف نندنا 
ونذىب لعندىـ لماذا اليوـ كيؼ يذىب أنضاء مف الملنة المركزية والملمس الثوريت أنا مف بعثت بيـ 

نواب مف مير ست وفي  6و كمـ وناقشت قبؿ أسبوع لاءنا وب فويض مف الملنة المركزيةت قمنا اذىب وال مع 
نضو كنيست وأقروا كميـ بالحؿ السياسيت ورفعوا نمـ فمسطيف  72الكنيست لمس الوفد مع ملمونة  مثؿ 

في الكنيستت فارلوا أف ال ن كمـ كبلما يا سيدي مف فوؽ األساطيحت بمعنى ىؤالء الخونة الذيفت ذىبوا 
ييف مثمؾت ويبحثوف نمى المصمحة الوطنية مثمؾت كمنا بنروحت وال بد أف نم قي ولنا ويم قوفت ال ىؤالء وطن

 ثواب نا لكف ال نزاود نمى بعض.
 2/9/2013، وكالة األنباء والمعمومات الامسطينية )وفا(

 
 قامة منطقة عازلة وتطالب بمنطقة تجارة حرةإتنتقد اعتزام الجيش المصري  بغزةالحكومة  2

ن زاـ الليش المصري اقامة منطقة نازلة نمى الحكومة المقالة في غزة انوض: ان قدت وليد  -راـ اهلل
 طوؿ الحدود مع قطاع غزةت وذلؾ في الوقت الذي واصؿ فيو  دمير االنفاؽ مع قطاع غزة.

وقاؿ الناطؽ باسـ الحكومة المقالة في قطاع غزة الميندس ايياب الغصيف االحدت في رده نمى ان زاـ 
اف المنطقة العازلة ال  كوف بيف االخوة وحدود الدوؿ ‘صري اقامة منطقة نازلة بيف غزة ومصرت الليش الم

 ’.الشقيقة
أف غزة  مثؿ خط الدفاع األوؿ نف مصر وال يأ ي منيا اال ’ فيسبوؾ‘و ابع في  صريح لو نبر موقع 

يا ت مطالبا باقامة منطقة  لارة الخيرت م منيا أال  كرس المنطقة العازلة الحصار نمى غزة و زيد معاناة اىم
 حرة ما بيف غزة ومصر وليس منطقة نازلة.

ولاء رفض حكومة حماس لممنطقة العازلة نقب  فلير الليش المصري الميمة قبؿ الماضية خمسة أنفاؽ 
لديدة نمى الحدود المصرية الفمسطينيةت في ظؿ اس مرار حمم و ضد انفاؽ ال يريب المن شرة نمى طوؿ 

 الحدودي مع مصر.الشريط 
وحسب المصادر الفمسطينية فاف الليش المصري يقوـ بإزالة كؿ ما ي والد في المنطقة القريبة نمى الحدود 

ـت وىذا لكي   حرؾ قوا و نمى الحدود براحة أكبر وكذلؾ لآلليات  300إلى  250مع قطاع غزة بمسافة 
شاء المنطقة العازلة أيضًا ىو ىدـ كافة األنفاؽ والدبابات الخاصة بالقوات المصريةت مشيرا إلى أف ىدؼ إن

المولودة نمى الشريط الحدودي مع قطاع غزة بشكؿ  اـت وكذلؾ منع إنشاء أي أنفاؽ لديدة لم يريبت 
ومراقبة الشريط الحدودي وضبط كافة األنفاؽ ال ي شكمت مؤخرًا  يديدا حقيقيا لؤلمف القومي المصري مف 

 ة. ولية النظر االمنية المصري
 2/9/2013القدس العربي، لندن، 
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 وزير المالية الامسطيني يمتقي نظيره اإلسرائيمي في القدس 3
 ت في القدس.األحديايير البيدت اليـو  اإلسراييميال قى وزير المالية شكري بشارة بنظيره : راـ اهلل

البيدت وقد ناقش الطرفاف "االل ماع نقد في مك ب  أفوذكرت القناة العبرية الثانيةت مساء اليوـ األحدت 
 مخ مؼ الخيارات ل وسيع ال عاوف االق صادي بيف إسراييؿ والسمطة الفمسطينية".

 2/9/2013القدس، القدس، 
 

 المالكي يطالب المجتمع الدولي بتوفير آلية عمل من أجل تقدم عممية سالم وفق حل الدولتين رياض 4
لفمسطينية براـ اهلل رياض المالكي بالدنـ المالي والسياسي أشاد وزير الخارلية في حكومة السمطة اراـ اهلل: 

الذي يقدمو اال حاد األوروبي لمسمطةت وأكد  قدير القيادة الفمسطينية ليذا الدنـت وطالب المل مع الدولي 
كافة بخمؽ و وفير آليات نمميةت مف ألؿ ال قدـ في المفاوضات ونممية السبلـ المبنية نمى مبدأ حؿ 

( في مقر الوزارة في راـ اهللت بمبعوث اال حاد األوروبي 9|2وأطمع المالكي خبلؿ لقايو يوـ األحد ) الدول يف.
لعممية السبلـ في الشرؽ األوسط أندرياس رايكينيوت والوفد المرافؽ لوت في صورة آخر ال طورات اللارية في 

مع اللانب اإلسراييميت ال ي قاؿ بأنو نممية السبلـ والليود األمريكية الس يناؼ نممية السبلـ والمفاوضات 
 "يلب أف  س ند نمى أساس حؿ الدول يف.

192013 

 

 : السياسة األمريكية في المنطقة "بمطجة دولية"خالدتيسير  5
راـ اهلل: وصؼ نضو الملنة ال نفيذية لمنظمة ال حرير الفمسطينيةت  يسير خالدت  صريحات اإلدارة األمريكية 

 ؤّكد مف خبلليا نمى دورىا في الدفاع نف قيـ الحرية والديمقراطية والعدالة في العالـ بػ  نياقاؿ إ ال ي
"ادناءات كاذبة"ت مشيرًا إلى أف ما يدحض ىذه االدناءات ىو الموقؼ األمريكي مف حقوؽ الشعب 

اممة ال ي  وفرىا الفمسطيني ال ي   عرض يوميًا لبلن ياؾ مف قبؿ االح بلؿ االسراييمي في ظؿ الحماية الك
 واشنطف لمدولة العبرية و عامميا معيا بان بارىا "دولة اس ثنايية فوؽ القانوف".

(ت "إف مف اس مع 9|1وقاؿ  يسير خالدت في  صريحات  مقت "قدس برس" نسخة ننيات اليوـ األحد )
صدمة ألكثر مف باألمس لخطاب الرييس األمريكي باراؾ اوباما حوؿ الوضع في سورية أصيب بالدىشة وال

ان بار؛ فالرييس أوباما برىف بشكؿ حاسـ أنو ال يقيـ وزنا لملمس األمف واألمـ الم حدة أو ح ى لملنة 
 قصي الحقايؽ حوؿ اس خداـ السبلح الكيماوي في غوطة دمشؽت وي صرؼ بشكؿ مخالؼ لمقانوف الدولي 

نفيذ ندواف نمى سوريةت كما لو كاف نندما يطمب  عزيز صبلحيا و الدس ورية مف الكونغرس األميركي ل 
الكونغرس برلمانًا دوليًا أو أمميًا يليز ألوباما  لاوز مسؤوليات األمـ الم حدة وىييا يا المخ صة في حفظ 
األمف والسمـ الدولييف وحماية حقوؽ االنساف والديمقراطيةت وىو ما يعكس بصراحة نزنات قرصنة وبمطلة 

 دولية".
 1/9/2013قدس برس، 

 
  لعزل رئيسيا ومحاسبة ودحالن ئاسة المجمس التشريعي الامسطيني تدعو كتمة فتحر  6
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غزة: دنت رياسة الملمس ال شريعي الفمسطيني ك مة "ف ح" البرلمانية إلى نزؿ رييسيا نزاـ األحمد 
نوف ومحاسب و والنايب المفصوؿ مف الحركة محمد دحبلفت بسبب اس قواييما بالخارجت وذلؾ وفقأ ألحكاـ القا

 األساسي والنظاـ الداخمي لمملمس ال شريعي.
واس يلنت رياسة الملمس ال شريعي  صريحات النايبيف األحمد ودحبلف حوؿ االس قواء بقوات خارلية أو 

 قوات معادية لمشعب الفمسطيني وذلؾ لدخوؿ قطاع غزةت كما قالت.
الفمسطيني في بياف لوت أف  صريحات وان بر الدك ور أحمد بحرت النايب األوؿ لرييس الملمس ال شريعي 

النايبيف نف ك مة ف ح البرلمانية األحمد ودحبلف " عّبر نف إراد يـ وميوليـ الشخصية العدايية لموطف وىي 
وأكد أف  مخالفة لكافة القوانيف واألنراؼ البرلمانيةت و ييئ بيية ومناخًا يؤدي لعدواف لديد نمى قطاع غزة".

( مف القانوف األساسي الفمسطيني ال ي  مـز النايب بالقسـ قبؿ الشروع 49لمادة )النايبيف خالفا أحكاـ ا
بأنمالو البرلمانية بأف يكوف مخمصًا لموطف وأف يحافظ نمى حقوؽ الشعب الفمسطيني واألمة ومصالحيا وأف 

لانب المصري وان بر أف "اس قواء بعض األطراؼ الفمسطينية باألطراؼ الخارلية والسيما ال يح ـر القانوف.
نمى قطاع غزة؛ أمر مس نكر ومس يلف وأف مصر لف  نساؽ ليذه السفاىات وبداًل مف االس قواء نمى 
الداخؿ كاف األولى أف نقؼ لميعًا صفًا واحد في موالية العدواف اإلسراييمي و يويد القدس وال غوؿ 

 االس يطاني".
 النايبيف األحمد ودحبلف قانونيًا وقضايًيا. وطالب الليات الحقوقية والقانونية الفمسطينية بمبلحقة

 2/9/2013قدس برس، 
 

 عباس يعتمد مذكرات الزعنون وثيقة في المؤسسات الامسطينية 7
قرر الرييس الفمسطيني محمود نباس ان ماد ك اب مذكرات رييس الملمس الوطني : كماؿ زكارنة -نماف

ظمة ال حرير الفمسطينيةت ومؤسسات دولة فمسطيفت ت وثيقة في مؤسسات من«السيرة والمسيرة»سميـ الزننوف 
كمرلع ألبرز محطات القضية الفمسطينية ومراحميا. وكاف الرييس نباس اس قبؿ الزننوف في نمافت الذي 

وأشاد الرييس نباس بالك ابت مع برا إياه نمبل  «.السيرة والمسيرة»النسخة األولى مف ك اب مذكرا و  أىداه
مسطينية منذ بدايات ال أسيس ح ى وق نا الحاضرت وسي ـ إنبلف إشيار الك اب الشير ميما يؤرخ لمثورة الف

 الحالي.
 2/9/2013الدستور، عمان، 

 
 ةتستنكر تصاعد التيديدات األمريكية بشن عدوان عمى سوري الامسطينيةلاصائل  

نمػى سػوريات  أنمنت الفصايؿ الفمسػطينيةت بمػا فييػا حركػة حمػاست أمػست رفضػيا شػف أي ىلػوـ: )ا ؼ ب(
 ودنت وزراء الخارلية العرب إلى ندـ  وفير الغطاء لو.

 س نكر »وذكرت الفصايؿ الفمسطينيةت نقب ال ماع في غزة بحضور ممثميف نف حرك ي ف ح وحماست أنيا 
 صاند ال يديدات األميركية بشف ندواف نمى لميورية سوريا الشقيقةت حيث  قوـ بحشد أساطيميا وحامبلت 

 «.في ظؿ  صاند سعييا لحشد ال أييد الدولي واإلقميمي ل وفير غطاء دولي لعدوانيا المرفوضالطايرات 
وقػوؼ شػعبنا وقػواه كافػة إلػى لانػب الشػعب السػوري الشػقيؽت رافضػة فػي »وأكدت القوى الوطنية واإلسػبلمية 

ء الخارليػػػة المؤسسػػػات الدوليػػػة ووزرا»ودنػػػت «. الوقػػػت ذا ػػػو كػػػؿ أشػػػكاؿ ال ػػػدخؿ الخػػػارلي بالشػػػأف السػػػوري
ت الػذي  خطػط لػو الواليػات الم حػدةت مطالبػة ببػذؿ كػؿ الليػود مػف  العرب لعدـ  ػوفير الغطػاء لمعػدواف الملػـر
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ألؿ  لنيب سوريا وشػعبيا مزيػدا مػف الخسػايرت وضػرورة العمػؿ نمػى حػؿ األزمػة السػورية سياسػيًات مػف دوف 
 «.أي  دخؿ خارلي

 1/9/1023، الساير، بيروت
 

 نتورط في شأن عربي داخمي والواقع يثبت صدقناحمدان: لم  أسامة 9
أكد مسيوؿ العبلقات الدولية فػي حركػة المقاومػة اإلسػبلمية "حمػاس"ت أسػامة حمػداف : أحمد المصري-بيروت

أف حرك و  ن يج مبادئ ثاب ة وسميمة في نػدـ ال ػدخؿ فػي أي شػأف نربػي داخمػيت وأف الواقػع الحقيقػي أثبػت 
 دناءات وسايؿ اإلنبلـ وأقطاب السياسة.صدؽ ىذا السموؾ بعيدًا نف ا

وقاؿ حمػداف فػي ا صػاؿ ىػا في مػع "فمسػطيف" مػف العاصػمة المبنانيػة بيػروتت ت "لػـ ن ػورط فػي شػؤوف الػدوؿ 
العربيةت وسعت حماس لعبلقات صػحيحة وم وازنػة وىػو واضػح فػي سػموكيا ومسػير يا وال يح ػاج إلػى الكثيػر 

 مف ال أويؿ وال وضيح واإلشارة".
أف حمػػاس حافظػػت نمػػى ولػػود نبلقػػة ليػػدة مػػع مصػػر فػػي كػػؿ محطا يػػا وأوضػػانيا الداخميػػةت ولػػـ  وأضػػاؼ

 كف يومًا طرفػًا فػي ملػرى مػا يحػدث فييػات ح ػى خػبلؿ ف ػرة ولػود الػرييس المخمػوع حسػني مبػارؾت وأف ذلػؾ 
 يدحض ادناءات البعض الم واصمة منذ ندة شيور.

وؾ حركػػات "الػػبعض الفمسػػطيني"ت الػػذي  ػػورط فػػي وأوضػػح حمػػداف أف سػػموؾ ومبػػدأ حمػػاس مخ مػػؼ نػػف سػػم
معػػارؾ لانبيػػةت وسػػحب الشػػعب لمعػػارؾ دفػػع فييػػا الػػدماء واألرواحت والػػذي قػػاد إلػػى انييػػارات و نػػازالت كثيػػرة 

 فيما بعدىا.
وشدد نمى أف حماس ال  حرض نمى مصرت كما يدني البعض أيضات وأنيا  قؼ بكؿ قوة م منية أف  خرج 

مػػاف واالسػػ قرارت وأف  عػػود مصػػر مػػف ليػػة أخػػرى إلػػى موقعيػػا األساسػػي الم مثػػؿ فػػي إلػػى واحػػة األمػػف واأل
 الدفاع نف مصالح األمة وقضاياىا وفي مقدم يا القضية الفمسطينية.

ف ظف الػبعض  وذكر حمداف أف الحمبلت اإلنبلمية ضد حماس غزةت ال  خدـ سوى االح بلؿ اإلسراييميت وا 
 داخميت أو أف يقحـ الحركة في شأف مصر الداخمي "فيو واىـ".أف ذلؾ يمكف أف يخرلو مف مأزقو ال

و ابع: "إذا ظف البعض مف راكبي المولة أيضًا أف الحمبلت المولية ىذه قػد يقػبض أثمانيػا مػف اإلسػراييمي 
نمى قاندة أنو يشارؾ في اليلوـ نمػى حمػاست ويييػئ بييػة ومناخػًا يػؤدي لعػدواف نمػى قطػاع غػزة وحمػاس 

إلسػػراييمي ال ي عامػػؿ مػػع مػػف يقػػدموف لػػو الخػػدمات نمػػى قانػػدة النديػػة والشػػراكةت ولكػػف مػػف فيػػو واىػػـ ألف ا
 منطؽ ال بعية والعبودية".

وأردؼ حمػػداف: "مػػف اليػػـو األوؿ قمنػػا إننػػا ال ن ػػدخؿ فػػي الشػػأف المصػػريت وأف مػػا يلػػري يخػػص المصػػرييف 
ًا نمى أف مف ييػالـ حمػاس والقطػاع وحدىـت وكما نرلو الخير ليات ولكؿ األمةت وىو موقؼ الحركة"ت مؤكد

 ييدؼ بصورة لمية لئليقاع بيف الشعبيف المصري والفمسطيني.
 خيارات األمة

وأشار إلى أف ىناؾ موقفًا لمحركة ي مثؿ في اح راـ خيارات األمة وشعوبيات والوقوؼ إلى لانب إراد يػات وأف 
ى حمػاست ألنػو موقػؼ حػؽت ونقػؼ إلػى لانػب ىذا الموقؼ "ال يعيبػو أحػد نمينػات وال يممػؾ أحػد أف يعيبػو نمػ

 الحؽ دايمًا".
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وبػػيف حمػػداف أف حرك ػػو "لػػـ  خطػػئ فػػي موقفيػػا"ت ولػػـ  فعػػؿ فػػي المقابػػؿ مػػا مػػف شػػأنو أف يسػػيء لمصػػرت أو 
قياميا بخطوة يمكف أف  فسر بحاؿ مف األحواؿ أنيا ضد إرادة الشعب المصري أو ضد ما يريػده المصػريوف 

 ألنفسيـ.
قطيعة مع مصر الرسميةت وأف "حماس" معنية فػي اسػ مرار ىػذه العبلقػةت فػي وقػت  لػـز  ونفى حمداف ولود

األخيرة أف مف يس مر في إساء و ليات سوؼ يك شؼ خطأهت ملددًا حديثو بأف كؿ اال يامات المساقة  فندىا 
 الوقايع والحقايؽ وندـ ثبو يا مف أي لية حكومية.

ألرضػػيةت لػػدد رؤيػػة حرك ػػو بأنيػػا الشػػعب الفمسػػطيني منػػذ اليػػـو وفػػي شػػأف ىػػدـ السػػمطات المصػػرية لؤلنفػػاؽ ا
األوؿ السػػ خداميا كػػاف ىدفػػو العػػيش حيػػاة كريمػػة واالنفػػبلت مػػف الحصػػار اإلسػػراييمي المفػػروضت ولػػيس كمػػا 

 ينظر إلييا البعض أنيا  س خدـ ضد أمف مصر ومصالحيا.
 معركة التحرير

سػػطينييف وقطػػاع غػػزةت مػػف خػػبلؿ مػػا يسػػ طيعت ح ػػى وشػػدد نمػػى أف والػػب األمػػة لمعػػاء  ػػوفير الػػدنـ لمفم
يواصػػؿ معركػػة ال حريػػر واسػػ عادة الحقػػوؽ الفمسػػطينية المغ صػػبة مػػف قبػػؿ دولػػة الكيػػاف اإلسػػراييميت وأف ىػػذا 

 ال حرير ىو مكسب لؤلمة لمعاء.
ة وقػػػاؿ حمػػػداف :"إف ىػػػذا العػػػدو الصػػػييوني إذا كػػػاف مر احػػػًا واسػػػ قر بػػػو المقػػػاـ فػػػي أرض فمسػػػطيف فػػػإف األمػػػ

سػ دفع الػثمف"ت مػذكًرا بمػا لػرى بعػد ال وقيػع نمػى ا فػاؽ أوسػمو لمسػبلـت كيػؼ بػدأ المشػروع اإلسػراييمي با لػػاه 
 ال مدد نمى حساب مقدرات األمة وثروا يا.

وأضاؼ أف منطؽ  وفير الصمود لمفمسطينييف وقضي يـ ىو الذي يلب أف يسودت وأف يكوف نقبًل سػايدًات ال 
أي حقايؽ ي عامؿ مع الفمسطينييف بداًل مف أف يكونوا قوة لمصر وكأنيـ نقطة ضعؼ  حريضيًا ال يس ند إلى 

شكاؿ".  وا 
وفي شأف م صؿت أكد حمداف أف "اسػ قواء" بعػض األطػراؼ الفمسػطينية بػاألطراؼ الخارليػة والسػيما اللانػب 

رفات المصػػػري نمػػػى قطػػػاع غػػػزة "مخطػػػئ فػػػي  قػػػديره"ت وأف مصػػػر لػػػف  كػػػوف معنيػػػة "بيػػػذه ال رىػػػات وال صػػػ
 الحمقاء".

وشػػػدد نمػػػى أف "محاولػػػة االسػػػ قواء نمػػػى الػػػداخؿ الفمسػػػطيني يلػػػب أف يقابميػػػا شػػػلانة فػػػي مواليػػػة العػػػدواف 
اإلسػػػػراييمي و يويػػػػد القػػػػدس وال غػػػػوؿ االسػػػػ يطاني )..( لقػػػػد آف األواف لمرالعػػػػة المسػػػػار الػػػػوطني الفمسػػػػطيني 

 اـ مف الصياينة".السياسي وال صدي لمعدواف بداًل مف االس لداء نمى موايد المي
 سموك السمطة

وبػػيف أف مػػا حصػػؿ مػػف  صػػعيد إسػػراييمي قبػػؿ نػػدة أيػػاـت واس شػػياد نػػدد مػػف المػػواطنيفت يثبػػت مػػدى صػػحة 
مطالبة حماس بضرورة  غيير سموؾ السػمطة و"الػذي ال يخػدـ القضػية وأدى إلػى أضػرار بالغػة فييػا"ت مضػيفا 

أف مػػا يلػػري فػػي مصػػر يمكػػف أف يسػػيـ سػػمبًا با لػػاه  :"ىػػذا الػػذي يلػػب أف يػػ ـ ال اللػػري وراء األوىػػاـ ظنػػا
 القطاع".

مف لية أخرىت ان بػر حمػداف أف مػف يػدنو لم مػرد نمػى حكػـ "حمػاس" فػي قطػاع غػزة لعػدـ  نفيػذىا ال فػاؽ 
المصػػالحةت بأنػػو "أنمػػى أو أنػػو ي عػػامى نػػف الحقػػايؽ"ت وقػػاؿ الحركػػة لػػـ  ػػرفض أو  عطػػؿ المصػػالحة يومػػًات 

ألػػؿ أف  ػػ ـت والكػػؿ يعػػرؼ ذلػػؾت وقبمػػت أال يكػػوف مػػف فػػاز باألغمبيػػة نمػػى رياسػػة حيػػث قػػدمت  نػػازالت مػػف 
الحكومةت وقبمت أف يكوف رييس الحكومػة شخصػية مسػ قمة ثػـ أف يكػوف نبػاس رييسػيات وأبػدت مرونػة كبيػرة 

 في كؿ محطة حوارية غير أف الطرؼ الثاني ىو مف كاف وال يزاؿ يعطؿ المصالحة".
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 و نبلقة قايمة مع إيراف وحزب اهلل المبناني رغـ ال بايف في بعض الممفات.كما أكد حمداف أف لحرك 
 2/9/1023، فمسطين أون الين

 
 الشعب المصري أسقطت مشروع الدويمة في غزة وسيناء ثورةفتح:  20

ثػورة الشػعب المصػري أسػقطت مشػرونا مشػػبوىًا »أسػػامة القواسػمي إف « فػ ح»قػاؿ النػاطؽ باسػـ حركػة : غػزة
ت فػي اشػارة الػى مػا قيػؿ إنػو  فػاىـ «شاء دويمة في غزة  م د الى األراضي المصرية فػي سػيناءكاف يقضي بإن

 نمى اقام يا.« االخواف المسمميف»ولمانة « حماس»غير معمف بيف حركة 
 30ثػورة الشػعب المصػري فػي »وان بر في بياف صػادر نػف مفوضػية اإلنػبلـ والثقافػة فػي الحركػة أمػس أف 

 عبيرًا نف وني وطني وقومي بالقضية الفمسطينيةت وحالت بفضؿ قواىا الثورية ويقظة حزيراف )يونيو( كانت 
إقامة المشاريع االق صادية »وأشار الى أف «. ليش مصر العظيـ مف دوف فصؿ قطاع غزة نف الوطف األـ

 ممػؾ وال لارية والصنانيةت ومنح آالؼ الفمسطينييف اللنسية المصريةت و مكيف بعضيـ في شكؿ محدد مف 
أراض في سيناءت كانت المبلمح االولى لمؤامرة م عددة األطراؼ ىدفت الى حػؿ قضػية البلليػيف وقيػاـ دولػة 

 «.فمسطينية نمى حساب أرض مصر
اق طػػاع قطػػاع غػػزة نػػف الػػوطف كػػاف ىػػدفًا إسػػراييميًا معمنػػًا منػػذ من صػػؼ القػػرف الماضػػيت ولدد ػػو »ورأى أف 

السػراييمي السػابؽ( آرييػؿ شػاروف اذ سػعت الػى  كػريس كيػاف فمسػػطيني اسػراييؿ اثنػاء واليػة )ريػيس الحكومػة ا
 مييػػدًا إلحكػػاـ السػػيطرة نمػػى  2967يكػػوف بػػديبًل مػػف دولػػة فمسػػطينية فػػي األراضػػي المح مػػة نمػػى حػػدود نػػاـ 

 «.الضفة والقدس و صفية المشروع الوطني الفمسطيني ومنع قياـ دولة فمسطينية
 1/9/1023، الحياة، لندن

 
 يعمن عن اعتقال ثالثة مواطنين خططوا لتاجير مركز تجاري في القدس االحتالل 22

انمف لياز االمف الداخمي االسراييمي )الشيف بيت( امس انو ان قؿ ثبلثة مواطنيف مش ركيف  :القدس المح مة
 في خطة لحركة حماس ل فلير مركز  سوؽ في القدس.

لػيش والشػرطة  مكػف نمػبلؤه الشػير الماضػي مػف وقاؿ الشيف بيت في بياف انو خبلؿ نمميػة مشػ ركة مػع ال
 ان قاؿ رلميف مف القدس الشرقية المح مة نمبل كرلمي نظافة في مركز ماميبل الراقي لم سوؽ.

ويحظى المركز الذي يح وي ايضا نمى فندؽ فخـ وشقؽ فاخرة بشعبية واسعة لدى االسراييمييف والفمسطينييف 
 وكذلؾ السياح.

لرلػػؿ الثالػػث ىػػو ننصػػر مػػف حركػػة حمػػاس مػػف مدينػػة راـ اهلل نثػػر فػػي منزلػػو نمػػى واشػػار البيػػاف الػػى اف ا
مخ بػػر لمم فلػػرات وقػػاـ ب لنيػػد الػػرلميف. و ػػابع "كػػػاف يف ػػرض بيمػػا لمػػب نبػػوة ناسػػفة الػػى اراض اسػػػراييمية 

 واحضارىا الى المركز واخفاؤىا في خزان ييما في مكاف نمميما".
اف يقوما بوضع العبوة ال ي س كوف نمى شكؿ ىدية داخؿ محؿ وبحسب الشيف بيت فانو كاف مف المف رض 

 او مطعـ في المركز خبلؿ االنياد الييودية القادمة حيف يكوف المركز ممييا بالم سوقيف.
مف ناحي يا قالت مؤسسة ال ضامف لحقوؽ اإلنساف نقبل نف مصدر اسػراييمي إف ليػاز "الشػيف بيػت" ان قػؿ 

ناما( مف مدينة البيرة الذي ان رؼ ب رؤسو خمية  22ي حسنيف رمانة )خبلؿ شير آب الماضي الشاب حمد
 نسكرية  ابعة لحركة حماس خططت ل نفيذ نمميات  فليرية داخؿ المدف اإلسراييمية خبلؿ ف رة األنياد.
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وأشار المصدر الى أف ىذه الخمية كانت في مراحؿ م قدمة مف الخطط حيث بدأت ب صنيع العبوات الناسػفة 
حصػػمت نمػػى المػػواد الكيماويػػة البلزمػػةت كمػػا نمػػؿ رمانػػة نمػػى إنشػػاء مخ بػػر لمم فلػػرات فػػي إحػػدى بعػػد أف 

 غرؼ منزلو.
 1/9/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 : السمطة تقود حممة لتشويو حماس والتحريض عمى الامسطينيين بمصر البردويل 21

ر قػادة السػمطة الفمسػطينية وبعػض رمػوز أنرب القيادي في حركة "حماس نف أسػفو السػ مرا: غزة )فمسطيف(
حركة "ف ح" في قيادة حممة إنبلمية وصفيا بػ "المضممة" ضد حركة "حماس" في قطاع غزة وال حػريض نمػى 
الفمسطينييف في بعض وسايؿ اإلنبلـ المصريةت وأكد أف ذلؾ أثّػر سػمبا نمػى الشػعب الفمسػطيني فػي غػزة أو 

 نمى المعابر أو في مصر.
( أف حػػديث السػػمطة وحركػػة "فػػ ح" 9|2يػػؿ فػػي  صػػريحات خاصػػة لػػػ "قػػدس بػػرس" اليػػـو األحػػد )وأوضػػح البردو 

نػػف أف حركػػة "حمػػػاس" ان قمػػت ريػػيس اللاليػػػة المصػػرية فػػي فمسػػػطيف نػػادؿ نبػػد الػػػرحمف كحمػػوتت "قصػػػة 
مفبركػػة وأف الحقيقػػة أف نػػادؿ نبػػد الػػرحمف كحمػػوت مػػواطف فمسػػطيني حاصػػؿ نمػػى اللنسػػية المصػػرية لليػػة 

ت وأف األمػر ي عمػؽ 2007نو ال يولد مقر لملالية المصرية في غزة وال مركز ثقافي مصػري منػذ نػاـ أموت وأ
با يامػػات موليػػة لعػػادؿ نبػػد الػػرحمف كحمػػوت بأنػػو كػػاف يػػزور شػػيادات مػػف ألػػؿ الحصػػوؿ نمػػى اللنسػػية 

 المصرية لمواطنيف فمسطينييف مقابؿ مبالغ مالية".
انػػػب المصػػػريت وىػػػـ يعرفػػػوف الحقيقػػػة ويػػػدركوف أف األمػػػر ي عمػػػؽ وأضػػػاؼ: "لقػػػد أبمغنػػػا ىػػػذه المعمومػػػات لمل

بمغالطة إنبلمية ال نبلقة ليا بالواقعت ويعرفوف أف األمر ي عمؽ برغبة مػف السػمطة وحركػة "فػ ح" فػي  شػويو 
 حركة "حماس".

ة وحػػوؿ سػػر الحممػػة اإلنبلميػػة ال ػػي  قػػـو بيػػا السػػمطة وحركػػة "فػػ ح" ضػػد قطػػاع غػػزةت قػػاؿ البردويػػؿ: "السػػمط
وحركػػة "فػػ ح" يواليػػاف ضػػغوطا كبيػػرة نمػػى المسػػ وى الفمسػػطينيت فػػنيليـ السياسػػي لػػـ يحقػػؽ شػػييا لمشػػعب 
الفمسػػطينيت وىػػـ يواليػػوف سػػخط الشػػعب الفمسػػطيني و ظاىرا ػػو الم صػػاندة ضػػد أداييػػـ السياسػػي وفسػػادىـ 

قنػاع الػػرأي العػػ اـ الفمسػػطيني يريػػدوف االق صػاديت وىػػـ بعػػد فشػػميـ فػػي رسػـ صػػورة سياسػػية قابمػػة لبلسػػ مرار وا 
 شػػويو "حمػػاس" والمقاومػػة وال حػػريض نمػػى قطػػاع غػػزة ح ػػى ي سػػاوى اللميػػعت وىػػذا نمػػؿ نحػػف فػػي "حمػػاس" 
ندركػػػو  مامػػػات والشػػػعب الفمسػػػطيني يعيػػػو ليػػػدات وسػػػنوالو حمػػػبلت ال حػػػريض ىػػػذه بكػػػؿ مػػػا لػػػدينا مػػػف أدوات 

صػػموده فػػي مواليػػة االحػػ بلؿ. إللياضػػيا ومنعيػػا مػػف أف  كػػوف مػػدخبل لضػػرب وحػػدة الشػػعب الفمسػػطيني و 
وسنفشػػؿ ىػػذه الحمػػبلت مثممػػا أفشػػمنا الحمػػبلت السػػابقة ال ػػي خوضػػيا ضػػد غػػزة باالشػػ راؾ مػػع االحػػ بلؿ فػػي 

 حمبلت نسكرية دموية"ت نمى حد  عبيره.

 2/9/1023قدس برس، 
 

 "الجياد" تستنكر محاوالت أجيزة أمن السمطة النيل من القيادي خور عدنان 23
س نكرت حركة اللياد اإلسبلمي في فمسطيف  صريحات الناطؽ باسػـ أليػزة أمػف السػمطة ا: لنيف )فمسطيف(

وبعػػػض المواقػػػع بحػػػؽ القيػػػادي فييػػػا الشػػػيخ خضػػػر نػػػدنافت ال ػػػي  حػػػاوؿ ال شػػػويو واإلسػػػاءة إليػػػو نمػػػى خمفيػػػة 
 مشارك و بمسيرة في راـ اهلل خرلت ضد المفاوضات مع االح بلؿ اإلسراييمي.

 2/9/1023قدس برس، 
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 الامسطينية تاجر جرافة عسكرية إسرائيمية شرق غزة قاومةالم 24
(ت مػػف  فليػػر لرافػػة نسػػكرية إسػػراييمية 9|2 مكنػػت المقاومػػة الفمسػػطينيةت صػػباح االثنػػيف ): غػػزة )فمسػػطيف(
وقاؿ راصد ميداني لػ "قدس برس" إف رلاؿ المقاومة الفمسطينية فلروا صباح االثنيف نبػوة  شرؽ مدينة غزة.

دى مػرور لرافػة نسػكرية اسػراييمية خػبلؿ قياميػا ب لريػؼ أراضػي المػواطنيف شػرؽ مدينػة غػزةت ناسفة كبيرة لػ
 بالقرب مف موقع "ناح العوز" اإلسراييمي.

 1/9/1023قدس برس، 
 

 أبو ىالل: مخطط إقميمي دولي لمتخمص من المقاومة بغزةخالد  25
"مخطػط إقميمػي دولػي بمشػاركة القيػادات  أكد األميف العػاـ لحركػة األحػرار الفمسػطينية خالػد أبػو ىػبلؿت ولػود

الم نفذة في ف ح ونمى رأسيـ محمود نباس )رييس السمطة( لم خمص مف المقاومػة وال ػرمر إلسػقاط الحكومػة 
 في غزة"ت منبيًا إلى أف المقاومة أثب ت قدر يا نمى الصمود والثبات في كؿ الظروؼ.

 2/9/1023، فمسطين أون الين

 
 طاحة بحماس في غزةاإل ..نقالب مصر يدخل المرحمة الثانيةاموقع "أسرار عربية":  26

دخػػؿ االنقػػبلب العسػػكري فػػي مصػػر مرحم ػػو الثانيػػةت حيػػث بػػدأت القػػوات  خػػاص: -اسػػرار نربيػػة  -القػػاىرة 
ال ابعػػة لمفريػػؽ نبػػد الف ػػاح السيسػػي ىلومػػًا  ػػدريليًا ييػػدؼ لبلطاحػػة بحركػػة حمػػاس فػػي غػػزةت بػػال زامف مػػع 

ضػد حمػاست فػي الوقػت الػػذي يسػعى نشػطاء مغمػوروف فػي غػزة  مقػوا أمػوااًل مػػف  حػريض انبلمػي م صػاند 
 دولة االمارات ل نظيـ اح لالات كبيرة ضد السمطة القايمة في القطاع.

العديد مف االشػارات فػي مصػر نػف حممػة مػدبرة لميلػوـ نمػى حركػة حمػاس فػي ” أسرار نربية“ورصد موقع 
حػػدث فيػػو العديػػد مػػف المصػػادر نػػف أف دولػػة االمػػارات ىػػي ال ػػي غػػزة واالطاحػػة بحكميػػات فػػي الوقػػت الػػذي   

 قػػـو ب ػػدبير وادارة ىػػذه الحممػػة مػػف خػػبلؿ القيػػادي الفمسػػطيني المطػػرود مػػف غػػزة محمػػد دحػػبلف الػػذي يعمػػؿ 
 مس شارًا لدى ولي نيد أبوظبي محمد بف زايد.

ي يق ات نمييا الفمسػطينيوف وكانت قوات مصرية شنت حممة واسعة طواؿ األسابيع الماضية ضد األنفاؽ ال 
في القطاعت وي غمبوف مف خبلليا نمى الحصار االسراييمي الخانؽت اال أف اللديد ىو ما  سرب صباح اليػـو 

ت حيػػث امػػرت القػػوات المصػػرية بيػػدـ المنػػازؿ القريبػػة مػػف الحػػدود مػػع قطػػاع 2023األحػػد االوؿ مػػف سػػب مبر 
 منزؿ. 500ى أف نمميات اليدـ س طاؿ أكثر مف م ر داخؿ األراضي المصريةت نم 500غزةت وبعمؽ 

وااللراء الذي سي ـ نمى الحدود مع غزة )ىدـ المنػازؿ( ىػو االوؿ مػف نونػو فػي  ػاريخ العبلقػات الفمسػطينية 
المصػػريةت اذ  سػػود المخػػاوؼ فػػي المنطقػػة أف يكػػوف مقدمػػة لعمػػؿ نسػػكري مصػػري يسػػ يدؼ حركػػة حمػػاست 

 نفاؽ.فضبًل نف أنو مقدمة الغبلؽ كافة األ
و أ ي ال حركات العسكرية المصرية بػال زامف مػع حممػة  حريضػية غيػر مسػبوقة فػي االنػبلـ المصػري المؤيػد 
لبلنقبلب العسكري  دنو الفمسطينييف لمثورة نمى حركػة حمػاست فػي  ػدخؿ واضػح وسػافر وغيػر مسػبوؽ فػي 

يف الػػذيف ي ػػػدخموف بػػػال طورات الشػػأف الػػػداخمي الفمسػػطينيت بينمػػػا ين قػػػد االنػػبلـ المصػػػري ذا ػػو غيػػػر المصػػػري
 السياسية في القاىرة.

ب حػػريض  2023-08-32وفالػػأ االنبلمػػي المصػػري المثيػػر لملػػدؿ  وفيػػؽ نكاشػػة مشػػاىديو مسػػاء السػػبت 
غير مسبوؽ لمفمسطينييف في غزةت حيث قاؿ اف نمى الفمسطينييف اف يثوروا نمى حركػة حمػاس واف اللػيش 
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ألػػؿ القضػػاء نمػػى الحركػػة ال ػػي  قػػاـو االسػػرايمييف منػػذ نشػػرات  المصػػري سػػوؼ يقػػوـ بػػدنميـ نسػػكريًا مػػف
 السنيف.

ومػػف المعػػروؼ أف نكاشػػة ىػػو أحػػد أبػػرز المقػػربيف مػػف نظػػاـ الفريػػؽ نبػػد الف ػػاح السيسػػيت وىػػو أحػػد أبػػرز 
المػدافعيف نػف االنقػبلب العسػكري والمحسػػوبيف نميػوت كمػا أف المصػرييف نػادة مػػا يعرفػوف بػأف مػا يقولػو ىػػو 

رسمي لمليشت حيث ي مقى الرلؿ ال عميمات مف ادارة الشؤوف المعنويةت والمخابرات الحربيػةت وىمػا الموقؼ ال
 ”.الفرانيف“المذاف يموالف قنا و ال مفزيونية المسماة 

و ػػأ ي ىػػذه ال طػػورات نمػػى اللانػػب المصػػري فػػي الوقػػت الػػذي ي رقػػب فيػػو الفمسػػطينيوف فػػي قطػػاع غػػزة يػػـو 
الى النػزوؿ لمشػوارع فيػو اح لالػًا نمػى حكػـ ”  مرد غزة“ؿت الذي دنت حركة الحادي نشر مف نوفمبر المقب

 حركة حماست وىو ما يثير لداًل حاليًا في الشارع الفمسطيني.
 1/9/1023، موقع أسرار عربية

 
 ل إلى سورية عبر عرسالمالذي حاول التس نجل منير المقدححزب اهلل يطمق سراح  27

ابػػف المػػواء منيػػر المقػػدحت ليػػؿ أوؿ مػػف أمػػس بعػػدما كػػاف قػػد أوقفػػو مػػع  أطمػػؽ حػػزب اهلل سػػراح حسػػيف المقػػدحت
فمسػػطينييف اثنػػيف ولبنػػانيت فػػي بمػػدة المبػػوة البقانيػػة لػػدى محػػاول يـ العبػػور نحػػو نرسػػاؿ لم سػػمؿ إلػػى األراضػػي 

 السورية والق اؿ ضد النظاـ السوري.

 1/9/1023، االخبار، بيروت
 

 أمني إيراني تحسًبا لوربة عسكرية ود سورية تقي مسؤول تمقيادات فمسطينية في دمشق  28
القيػادة العامػةت المواليػة لمنظػاـ السػوريت مػع  -لمع لقاء بيف قيادات مػف اللبيػة الشػعبية : راـ اهلل )فمسطيف(

مسػػؤوؿ أمنػػي ايرانػػي رفيػػع المسػػ وىت بحضػػور سػػفير طيػػراف فػػي دمشػػؽت حيػػث بحػػث سػػبؿ مواليػػة ضػػربة 
الم حػػدة االمريكيػة ضػد دمشػػؽت ودور ىػذه األطػراؼ فػػي ال صػدي لمحممػػة نسػكرية مح ممػة مػػف قبػؿ الواليػات 

 ضد سورية.
وذكػػرت "القيػػادة العامػػة" فػػي بيػػاف صػػحفي  مقػػت "قػػدس بػػرس" نسػػخة ننػػو أف المقػػاء لمػػع أمنييػػا العػػاـ احمػػد 
لبريؿ مع رييس للنة األمػف القػومي فػي ملمػس الشػورى االيرانػي نػبلء الػديف برولػوري بحضػور خالػد نبػد 

ليد االميف العاـ للبية النضاؿ وزيػاد الصػغير أمػيف سػر حركػة "فػ ح" االن فاضػة ومػاىر الطػاىر مسػؤوؿ الم
اللبية الشعبية وابو السعيد مف حركة اللياد االسبلمي وفرحاف ابو الييلاء ومحمد غانـ مف لبيػة ال حريػر 

لمرافػؽ والسػفير االيرانػي بدمشػؽ الفمسطينية وابراىيـ القاضي مػف الحػزب الشػيونيت وشػارؾ فػي المقػاء الوفػد ا
 محمد رضا رؤوؼ شيباني وانضاء السفارة.

ودار البحػػػثت بحسػػػب البيػػػافت حػػػوؿ آخػػػر ال طػػػورات السياسػػػية فػػػي المنطقػػػة فػػػي ضػػػوء ال يديػػػدات والحممػػػة 
العسكرية االمريكية ضد سوريةت وأكد اللانباف وقوفيما إلى لانب سورية في موالية ال يديدات بعدواف نمى 

 ت و ـ البحث في خطوات  عزيز دور "محور المقاومة" في ال صدي ليذه الحممة.سورية
وان بر الملم عوف أف "الحممة األمريكية  س يدؼ النيؿ مف صمود سوريا وشعبيا وليشيا وقياد يا بان بارىا 

يدؼ كػؿ  مثؿ ما وصفوه بمركز "محور المقاومة" ضد المشاريع والمخططات االمريكية االسػراييمية ال ػي  سػ 
المنطقػػػةت وفػػػي مقػػػدم يا  مريػػػر المشػػػروع االمريكػػػي ل صػػػفية قضػػػية فمسػػػطيفت و مريػػػر مشػػػروع الشػػػرؽ اوسػػػط 

 واكد برولوري دنـ ببلده المس مر لمقضيو الفمسطينية وقوى المقاومة الفمسطينية. اللديد.
 1/9/1023قدس برس، 
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 عمى سورية الوربة العسكرية تأجيل بعد وبامابتصريحات معادية أل  اإلدالءيحّذر وزرائو من  نتنياىو 29

ان بر رييس الحكومة اإلسراييمية بنياميف ن نياىوت ىلوـ وزراء ومسؤوليف : آماؿ شحادة -القدس المح مة 
إسراييمييف نمى الرييس األميركي باراؾ أوبامات وان قاد قراره ب أليؿ الضربة العسكريةت يمس باألمف القومي 

مف لي و حرص ن نياىوت و  م و إلى ال زاـ الصمت وندـ إطبلؽ ال صريحات.اإلسراييميت ودنا وزراء حكو 
لى طمأنة اإلسراييمييف بقدرات  في مس يؿ لمسة حكوم وت نمى ندـ المس بالعبلقة مع الواليات الم حدةت وا 

بأننا ليشو نمى الدفاع ننيـ وحماي يـ قايبل:" إسراييؿ  مطمينة و ثؽ بنفسيا. المواطنوف يعمموف نمـ اليقيف 
نمى اس عداد ألي سيناريو مح مؿت وي عيف نمييـ أف يعمموا أيضًا بأف ألنداينا مبررات ليدة لدًات لكي ال 

 يخ بروا قو نا وم ان نات وىـ يعرفوف األسباب لذلؾ".
 1/9/1023، الحياة، لندن

 
 بالواة يؤيد مشروع قانون لتطبيق قانون العمل اإلسرائيمي عمى المستوطنات نتنياىو 10

ندؿ رييس الحكومة اإلسراييمي بنياميف ن نياىو نف رأيو المعارض مشروع قانوف لديد : «الحياة» –لناصرة ا
ت في شأف حقوؽ المرأة العاممة في «البيت الييودي»بادر إليو وزراء الحزب األكثر  طرفًا في الحكومةت 

وينص مشروع  ل أييد القانوف.« ليكود بي نا»ييودا والسامرة )الضفة الغربية(ت وخنع لضغط وزراء حزبو 
أوريت س روؾ نمى  طبيؽ قانوف العمؿ « البيت الييودي»القانوف الذي بادرت إليو النايب مف حزب 

بحيث ينمف الحقوؽ  2967اإلسراييمي نمى العامبلت في المس وطنات في األراضي الفمسطينية المح مة ناـ 
ن نياىو أنمفت األحدت أنو قّرر فرض قانوف إسراييمي ف وأضافت أ ذا يا الممنوحة لمعاممة داخؿ إسراييؿ.

وقاؿ ن نياىوت وفقًا لبياف صادر نف مك بوت إنو "س  ـ مساواة حقوؽ النساء العامبلت  نمى الضفة الغربية.
 شريف األوؿ/أك وبر المقبؿ )موند  23في ييودا والسامرة )الضفة الغربية( مع قوانيف دولة إسراييؿ لغاية يوـ 

ح الدورة الش وية لمكنيست(ت سواء أصدر القايد العسكري لممنطقة الوسطى أمرًا يليز ذلؾ أو  ـ طرح اف  ا
نياىو أنو "يلب نمى المواطنات  وان بر ن ذلؾ نمى الكنيست مف ألؿ سف قانوف بيذا الخصوص".

 وأنا مم ـز بذلؾ". اإلسراييمياتت بما فييف الموا ي يعشف في ييودا والسامرةت أف يحصمف نمى حقوؽ م ساوية
وأضاؼ أنو " قرر النظر في الفلوات المولودة في قوانيف العمؿ مف ألؿ منع  مييز المواطنيف اإلسراييمييف 

 الذيف يسكنوف في ييودا والسامرة".
 1/9/1023، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"برد عنيف وقاٍس عمى أي وربة محتممة قد تتعرض ليا ز ييدد غانت 12

ىددت )إسراييؿ( برد ننيؼ وقاٍس نمى أي ضربة مح ممة قد   عرض ليا الدولة : كاالتو  –أحمد رمضاف 
 العبرية حاؿ بدء الضربة األمريكية المح ممة ضد سورية.

في  صريحات نقميا موقع صحيفة "معاريؼ"  زوقاؿ رييس أركاف الليش اإلسراييمي اللنراؿ بيني غان 
في حاؿ  ـ  وليو النيراف نحونا؛ فإنو يلب أف يكوف واضحًا لكؿ العبرية نمى االن رنت اليوـ األحدت أنو "

مسؤوؿ في المنطقة وفي العالـ كمو أف الثمف سيكوف باىظًات واف خسارة العدو س كوف حارقة وقاسية"ت نمى 
 حد وصفو.
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رفا في الذي كاف ي حدث بمناسبة إحياء "ذكرى ق مى البحرية اإلسراييمية" أف ")إسراييؿ( ليست ط زوأكد غان 
وفي السياؽ . األحداث في سورية"ت مشيًرا في الوقت نفسو لاىزية ليشو لحماية مواطنيوت نمى حد قولو

نفسوت نقمت اإلذانة العامة اإلسراييمية نف قايد لواء " ؿ أبيب" في الشرطة االسراييمية الميلر لنراؿ بن سي 
وقوع ىلوـ أميركي مح مؿ نمى سوريات  ساو قولو إف الشرطة نمى أ ـ االس عداد ألي سيناريو في حاؿ

وفي سياؽ م صؿت أصدر الملمس  مشيرًا إلى "أف الشرطة  عمؿ ب نسيؽ وثيؽ مع قوات الطوارئ واالنقاذ".
اإلقميمي لممس وطنات في الضفة الغربية خبلؿ ال ماع طارئت  عميمات لمدراء المدارس والمعاىد الدينية في 

الفاريف مف وسط إسراييؿ وشماليا في حاؿ  صاندت األوضاع مع  المس وطنات باالس عداد الس يعاب
 سوريات وذلؾ نمى ضوء ال يديدات القادمة مف الشماؿ.

 1/9/1023، المستقبل، بيروت
 

 لالعتماد عمى ناسيا "إسرائيل": قرار تأجيل الوربة يدفع يسرائيماإل اإلسكانوزير  11
اء والمسؤوليف اإلسراييمييفت الرافضة لمسياسة األميركية ار فعت أصوات الوزر : آماؿ شحادة -القدس المح مة 

 لاه الممؼ النووي اإليرانيت في أنقاب قرار الرييس األميركي باراؾ أوبامات  أليؿ الضربة العسكرية نمى 
سوريةت وان بروا القرار مؤشرًا أف الواليات الم حدة لف  كوف حازمة  لاه إيراف وس رضخ لم يديدات 

 والضغوط..
أى وزير اإلسكاف أوري آرييؿ أف "قرار أوباما ي طمب مف الحكومة اإلسراييمية واألليزة األمنية والمؤسسة ور 

العسكرية موقفًا واضحًا وحازمًات يؤكد أف إسراييؿ لف  ع مد نمى غيرىا في الدفاع نف نفسيات  لاه المخاطر 
 المحدقة بيا مف لميع األطراؼت ومف إيراف بشكؿ خاص".

نف "مفالأ يـ واس ياييـ" مف قرار الرييس األميركي باراؾ أوباما  وامسؤولوف إسراييميوف نبر  فوأضافت أ
 أليؿ  وليو ضربة نسكرية ضد سوريةت ووصفو بعضيـ بػ"اللباف"ت وان بروا أف ذلؾ سينعكس نمى 

 ال عامؿ مع البرنامج النووي اإليراني.
ياسييف إسراييمييف قوليـت بعد إنبلف أوباما نف  أليؿ ونقمت صحيفة "معاريؼ" اليوـ األحدت نف مسؤوليف س

الضربة العسكرية ضد سوريةت إف "أوباما لبافت وواضح أنو ال يريد شف ىلـو ويبحث نف دنـت مف لانب 
 الكونغرس".

"يديعوت أحرونوت"ت إف "األميركييف فقدوا الزخـت وأي ىلوـ الحؽ لف  وقاؿ مسؤولوف إسراييميوف لصحيفة
ت والرييس السوري بشار األسد يلمس ويفرؾ يديو مس م عًات واإليرانييف يضحكوف في الطريؽ إلى يكوف فعاالً 

القنبمة النوويةت فقد منحوا األسد الوقت لكي يحصف نفسوت وأوباما فقد نامؿ المفالأة منذ وقت طويؿ". 
 لقيادية".وأضاؼ المسؤولوف اإلسراييميوفت إف "قرار أوباما يعكس  ردد واف قار لمقدرة ا

 1/9/1023، الحياة، لندن
 

 "إسرائيلا"خدم المصالح التكتيكية واإلستراتيجية لتعمى سورية  العسكرية األمريكية الوربة يدلين: 13
قاؿ اللنراؿ ناموس يدليفت مدير مركز أبحاث األمف القومي في  ؿ أبيب وقايد : زىير أندراوس -الناصرة 

الليش اإلسراييمي إف العدواف المح مؿ مف قبؿ أمريكا ضد سورية  شعبة االس خبارات العسكرية سابًقا في
 يحمؿ في طيا و العديد مف المصالح ال ك يكية واإلس را يلية لمدولة العبرية.
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ولاء ذلؾ في دراسة نشرىا اللنراؿ الم قاند أمس وقاؿ فييا إف المصالحة ال ك يكية األولى بالنسبة ل ؿ 
ف األسد درسا مفاده أف مف يس عمؿ األسمحة الكيمياييةت ضد إسراييؿت أبيب  كمف في أف الضربة سُ مق

سيدفع ثمًنا باىًظات ولفت إلى أف العدواف بات ميما لدا إلسراييؿ لكي  ثبت أمريكا لمعالـ برم و أنيا ما زالت 
نادة الثقة بقو يا في الشرؽ األوسطت الف ًا إلى  مؤثرة نمى ما يلري في المنطقة وأف ردنيا ما زاؿ قايما وا 

أنو منذ اندالع االح لالات في العالـ العربي  رالع الدور األمريكي في المنطقة وفقدف  قريبا قوة الردع ال ي 
كانت  ممكيات وبال الي فإف العدواف نمى سورية سيعود باإليلاب نمى حميفا يا في الشرؽ األوسط وفي 

إسراييؿ المحافظة نمى اليدوء نمى اللبية الشمالية مقدم يـ إسراييؿت نمى حد قولو. و ابع أنو مف مصمحة 
مع لبناف وسوريةت وح ى إذا  مت ميالم يات فإف القرار بالرد يلب أال يكوف أو وما يكًيا ونمى صناع القرار 

 في  ؿ أبيب دراسة اس يعاب الضربة دوف رٍد.
رية الل يازىا الخط األحمر نبلوة نمى ذلؾت أشار اللنراؿ يدليف إلى أف  صميـ أمريكا نمى معاقبة سو 

الذي وضعو الرييس أوبامات ىو بمثابة رسالة قوية إليراف بأف واشنطف ُ خرج إلى حيز ال نفيذ  يديدا يات 
ونندما أكدت نمى أنيا لف  سمح ب حوؿ إيراف إلى نوويةت فإنيا س عمؿ أيضا مف ألؿ منع ىذا ال حوؿت 

األمريكي ضد سورية سيكوف مولًيا أيًضا ضد إيراف في  مؤكدا نمى أف االي بلؼ الذي سُيقيمو الرييس
 المس قبؿ.

واس عرض يدليف المصالح اإلس را يلية اإلسراييمية مف العدواف األمريكي ضد سورية قايبًل إنو مف الميـ لًدا 
لؾ ل ؿ أبيب منع فوز المحور السوري اإليراني وحزب اهلل في الحرب الدايرة فير ببلد الشاـت ألف مف شأف ذ

أف يؤدي إلى  قوية ىذا المحورت وح ى مف الممكف أْف ُيشلع حركة حماس نمى العودة إلى ىذا المحورت 
وبال الي أكد نمى أف مصمحة إسراييؿ اإلس را يلية  كمف في إضعاؼ ىذا المحور العدوانيت نمى حد 

  عبيره.
قامة دولة مؤيدة كما أشار إلى أنو مف مصمحة  ؿ أبيب أف  ن يي الحرب في سورية لصالح  المعارضة وا 

لمغربت وال ي س  رؾ إيراف وال نظيمات اإلرىابيةت ولفت إلى أنو في الماضي غير البعيد درست إسراييؿ 
إنادة أراٍض في اللوالف المح ؿ مقابؿ وقؼ ال عاوف السوري مع ال نظيمات اإلرىابيةت ولكف الحرب األىمية 

 دفع ثمًنا باالنسحاب.لاءت لكي  لبي إسراييؿ الثمف دوف أْف  
ولفت إلى أنو في حاؿ ار فاع  أثير لبية النصرة وال نظيمات الليادية األخرى في سورية ووصوليـ إلى 
اللوالف المح ؿت فإف المصمحة اإلس را يلية إلسراييؿ  كمف في إبقاء ىذا ال يديد محمًيات وليس إس را يلًيات 

 ة.مع أنيا ال   مكف مف  حقيؽ ذلؾ بصورة كامم
و طرقت الدراسة إلى المصالح اإلسراييمية في حاؿ إخراج أمريكا  يديدىا إلى حيز ال نفيذت الف ًة إلى أف 
ضربة أمريكية محدودة ىدفيا معاقبة الرييس األسد وليشو نمى اس خداـ األسمحة الكيميايية لكي  ثبت أف 

 ايمز األمريكية في نددىا الصادر يـو  نيويورؾ‘ لاوز الخط األحمر معناه العقابت مشيرًة إلى أف صحيفة 
ىدًفا نسكريا لوحدات سورية  50آب )أغسطس( الماضي أكدت نمى أف اليلوـ األمريكي سيضرب  28

سانة فقطت وىذا العقاب برأي اللنراؿ يدليف ىو  48شاركت في اس خداـ الكيمياييت وأف اليلوـ سيس ر 
الرسالة بأف اس خداـ األسمحة غير ال قميدية في الشرؽ نقاب رمزيت ولكنو إذا كاف نالحا فإنو سُيمرر 

األوسط لف يمر بدوف نقابت وبال الي فإف أمريكا س س رد الكثير مف قوة ردنيا ال ي فقد يا في العاميف 
األخيريفت كما أف نلاح اليلوـ الممركز سُيولو رسالة لطيراف بأف إسراييؿ ما زالت  حظى بالدنـ األمريكي 

 الكامؿ.
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وساؽ اللنراؿ يدليف قايبًل إنو في حاؿ فشؿ الضربة األمريكية المحدودة فإف قوة الردع األمريكية سُ سحؽ 
مقابؿ اس عماؿ األسمحة غير ال قميديةت نبلوة نمى أف ذلؾ سيمس مًسا ساًفا بصورة أمريكات ذلؾ أف الفشؿ 

يكي ىو ثمف رخيصت وبال الي فإف ىذا سُيفيـ الرييس األسد بأف ثمف اس خداـ الكيميايي مع ال دخؿ األمر 
 األمر سُيشلعو نمى اس عماؿ ىذه األسمحة مرة أخرى.

مف ناحية أخرىت فإف فشؿ العممية األمريكيةت قالت الدراسةت س دفع بال نظيمات الليادية في سورية إلى 
زف العسكري مع العمؿ نمى السيطرة نمى مخازف األسمحة الكيميايية في ببلد الشاـ مف ألؿ  حقيؽ ال وا

الليش العربي السوريت وام بلؾ ىذه ال نظيمات أسمحة كيماييةت لـز اللنراؿ يدليفت ُ شكؿ خطرا مباشرا 
نمى الدولة العبريةت كما أف فشؿ العممية سيدفع زنماء آخريف في المنطقةت و حديًدا في إيرافت إلى الفيـ 

 ؿ  قديـ مصالحيا في المنطقةت نمى حد  عبيره.بأف أمريكا الدولة العظمى  خشى اس عماؿ قو يا مف أل
مع ذلؾ قاؿ إنو في حاؿ فشؿ العممية األمريكية فإف الرييس األسد لف يكوف معنيا ب وسيع لبية الق اؿ إلى 
الخارج وموالية إسراييؿ نسكريات ذلؾ أنو يعمـ ليدا أف نميو أوال ال خمص مف األنداء في الداخؿ لكي 

 حكمو.ُيحافظ نمى اس مرارية 
نبلوة نمى ذلؾ اس عرضت الدراسة سيناريو آخر بمولبو يكوف اليلوـ األمريكي ىدفو إسقاط األسدت 
باإلضافة إلى  دمير المواقع اإلس را يلية لمليش السوري لكي يبقى الرييس بدوف قوات ُيدافع نف نفسوت 

ما أنو سيقضي نمى ركف رييسي في الف ًة إلى أف ىذا السيناريو سُيعيد ألمريكا قوة الردع ال ي فقد يات ك
محور الشر المؤلؼ مف إيراف وسورية وحزب اهللت كما أف خطوة مف ىذا القبيؿ سُ مرر رسالة واضحة 

 لطيراف مفادىا أف واشنطف مصممة نمى  نفيذ  عيدا يا.
إذا شعر  مع ذلؾت أضافت الدراسةت فإف اليلـو مف ىذا القبيؿ يحمؿ في طيا و خطريف إلسراييؿ: األوؿ أنو

األسد بأف اليدؼ ىو إسقاطو فمف ي ردد نف اس عماؿ الصواريخ اإلس را يلية ال ي يم مكيا ولف ي ورع نف 
 زويدىا برؤوس كيمياييةت ونمى الرغـ مف أف ىذا السيناريو ما زاؿ بعيًدا مف أْف ي حقؽت فإنو ي ح ـ نمى 

بالدولة العبريةت أما الخطر الثانيت بحسب  الحكومة اإلسراييمية العمؿ نمى  قميؿ األضرار ال ي س محؽ
الدراسةت فيكمف في أف إسقاط األسد سيؤدي إلى سيطرة الليادييف الم طرفيف نمى الحكـ في سوريةت 
وبال الي س  حوؿ سورية إلى دولة فاشمة ُ حكـ مف قبؿ نناصر م طرفة و شكؿ  يديًدا مباشًرا نمى إسراييؿت 

دليف إلى القوؿ إف ال يديد الرييسي المباشر لمعدواف األمريكي المح مؿ بحسب الدراسة. وخمص اللنراؿ ي
نمى سورية ىو قياـ األخيرة بقصؼ الدولة العبرية بالصواريخ ال ي  حمؿ الرؤوس الكيمياييةت مع أنو أكد 
ا نمى أف إسراييؿ قادرة نمى موالية القصؼ غير ال قميديت واق رح نمى صناع القرار في  ؿ أبيب أف يبقو 

خارج المعبة السوريةت ولكف بالمقابؿ رأى أف العدواف األمريكي سُيولو رسالة إليراف مفادىا أف ال عاوف 
اإلس را يلي بيف  ؿ أبيب وواشنطف ما زاؿ قايمات وربما أكثر مف الماضيت وأف ما حدث في سوريةت 

 سيحدث في إيراف ل دمير برنامليا النوويت نمى حد  عبيره.

 1/9/1023، لندنالقدس العربي، 
 

 اإلسرائيمي كنيستالوأعواء  عباستأجيل لقاء  14
أنمف مصدر في مك ب نضو البرلماف اإلسراييمي "كنيست" حيمؾ بارت نف  أليؿ لقاء كاف مزمعا بي وفد 
مف أنضاء الكنيست مع رييس السمطة الفمسطينية محمود نباست الذي كاف مف المف رض نقده الثبلثاء 

  مبر( في مقر المقاطعة براـ اهلل.أيموؿ/سب 3المقبؿ )
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وقاؿ بار في بياف صحفي اليوـ األحد "إنو  ـ  أليؿ المقاء إلى موند الحؽت ومف المح مؿ نقد المقاء بعد 
 االن ياء مف نطمة نيد رأس السنة العبريةت بعد ال شاور مع اللانبيف".

يرة في المنطقةت مع اح مالية شف وأوضح البيافت أف سبب  أليؿ نقد المقاء "لاء بسب ال طورات األخ
الواليات الم حدة لحرب نمى سوريات إلى لانب مشاركة الرييس نباس في ال ماع الملمس الثوري لحركة 

 ف ح والذي يبدأ أنمالو مساء اليوـ األحد في راـ اهلل".
اف يدنموف حؿ وكاف مف المف رض أف يلمع المقاء رييس السمطة الفمسطينية بأنضاء إسراييمييف في البرلم

الدول يف برياسة حيمؾ بارت وذلؾ بيدؼ دفع المفاوضات الفمسطينية واإلسراييمية وصواًل إلى ا فاؽ نيايي 
 .2967نمى أساس حدود ناـ 

وكاف نباس دنا أنضاء في البرلماف اإلسراييمي لزيارة مقر المقاطعة في راـ اهللت بعد الزيارة ال ي قاـ بيا 
"الكنيست" في الشير الماضيت بدنوة مف "من دى حؿ الصراع العربي اإلسراييمي" مسؤولوف فمسطينيوف لػ 

 المكوف مف أنضاء مف بعض األحزاب اإلسراييمية.
 2/9/1023، فمسطين أون الين

 
 اإلسرائيمية تحقق في وموع نتنياىو بقوية فساد الشرطة 15

ال ابعة لمشرطة اإلسراييميةت  حقيقًا في بدأت وحدة ال حقيؽ في قضايا االح ياؿ : القدس المح مة ػ يو بي أي
 شبية ضموع رييس الوزراء اإلسراييمي بنياميف ن نياىوت في قضية فساد  عرؼ باسـ "بيبي  ورز".

وقالت القناة العاشرة لم مفزيوف اإلسراييميت مساء األحدت إف وحدة ال حقيقات في قضايا االح ياؿ بدأت في 
أشخاص نمموا إلى لانب ن نياىو في ملاؿ  نظيـ رحبل و إلى خارج  األسابيع األخيرة بلمع إفادات مف

وأضافت القناة ال مفزيونية أف اليدؼ مف ىذا ال حقيؽ ىو البحث في إمكانية  الببلد خبلؿ العقد الماضي.
 إلراء  حقيؽ لنايي في القضية وما إذا كانت ىناؾ قاندة أدلة لشبية ار كاب مخالفة قانونية.

عدؿ اإلسراييمية نمى  قرير القناة العاشرة بأنو "مثمما قيؿ وُنشر في الماضيت فإنو يلري ونقبت وزارة ال
 دقيؽ بأمور م عمقة برحبلت رييس الوزراء نندما كاف نضو كنيستت وندا ذلؾ ليس بإمكاننا إنطاء 

  فاصيؿ حاليًا".
 1/9/1023، الحياة، لندن

 
 لدعم أداء جنوده الحربي": الجيش اإلسرائيمي يمجأ إلى الاياغرا ىآرتس" 16

قرص مف الفياغرات  2200نشرت وزارة الدفاع اإلسراييمي مناقصة لشراء : آماؿ شحادة -القدس المح مة 
لعبلج مشاكؿ ندد غير قميؿ مف لنودىا سعيًا لدنـ أداييـ الحربيت وذلؾ ضمف المعايير "الصارمة" ال ي 

 يضعيا الليش في ساحة المعارؾ.
" أف "الوزارة ان برت الموضوع شأنا داخميًا ورفضت ال عميؽ نميو". و بيف أف "الخطة وذكرت صحيفة "ىرر س

ال ي وضع يا الليش لعبلج مشاكؿ اللنودت وال ي ي خوؼ المسوؤلوف مف أف  نعكس نمى أداييـ الحربي 
بلمب  نناصرت يسعى إلى شراييا مسؤولو الوزارةت الذيف يي موف أكثر 205في ساحة المعركةت مكّونة مف 

أحدث األدوات والمعدات العسكريةت كما  شمؿ خطة العبلج طعامًا معينًا بما في ذلؾ ال ركيز نمى صمصة 
 الفمفؿ الحمو".
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وبحسب الصحيفة اإلسراييمية فإف "أقراص الفياغرا س س خدـ لعبلج ندد كبير مف اللنودت الذيف يعانوف 
ة  عنى بلمب  مؾ األقراصت ال ي ي ـ شراؤىا مشاكؿ في األداء اللنسي"ت وأضافت إف "الييية الطبي

يشار إلى أف إسراييؿ كانت  ش ري نقارًا منشطًات يعرؼ بػ"سياليس"ت ليبقى الطياروف  خصيصًا لملنود".
 مس يقظيف نند ال حميؽ نمى نمو شاىؽ. 

 1/9/1023، الحياة، لندن
 

 المؤبدات أسرىلثانية من الدفعة ا إطالقجمود المااووات ييدد سرائيمي: إلا العاشرةالقناة  17
نف مصادر إسراييمية قوليات أف  اإلسراييميةنقمت القناة العاشرة :  رلمة خاصة لػ القدس دوت كوـ -غزة 

وقاؿ  لف   ـ طالما بقيت المفاوضات اللارية  راوح مكانيا. 203الدفعة الثانية مف اسرى المؤبدات الػ 
يوف مطمقا بمبادرة ن نياىو إلطبلؽ سراح االسرىت رغـ أنو المسؤوؿ االسراييمي "اف الفمسطينييف ال يأب

 عرض الن قادات الذنة لدا في إسراييؿ بسببيات الف ا إلى أنو لف ي ـ إطبلؽ سراح أسرى آخريف ما لـ 
فيما نقمت القناة العاشرة نف مصادر إسراييمية وفمسطينية قوليا أف لمودا فعميا  يحدث  قدـ في المفاوضات.

لمقاءات بيف الطرفيف في الف رة االخيرة ت وأف خبلفات ظيرت بيف اللانبيف نمى سمـ األولوياتت يخيـ نمى ا
ففي إسراييؿ يحبذوف أف  ركز المحادثات نمى ال ر يبات األمنية ومنع اليلمات "اإلرىابية"ت فيما يطمب 

 الفمسطينيوف إلراء نقاش حوؿ الحدود في ىذه المرحمة.

 1/9/1023، القدس، القدس
 

 رفح في تزامنًا مع عمميات ىدم األنااق تحية لمسيسي يعرض أغنية  سرائيمياإل التميازيون 18

ت الػػذي أداه ملمونػػة « سػػمـ األيػػادي»أوبريػػت  2/9األحػػد  نرضػػت القنػػاة الثانيػػة بػػال ميفزيوف الصػػييونيت يػػوـ
الرابػع والعشػريف  الف ػاح السيسػيت فػور طمػب  فويضػو الشػيير فػي مػف المطػربيف المصػرييف  حيػة لمفريػؽ نبػد

 مف يوليو الماضيت لموالية ما أسماه القضاء نمى اإلرىاب.
و زامف نرض األغنية نمى ال ميفزيوف الصييونيت مع ما ي ـ  داولو بشأف قياـ قوات الليش بيدـ نشرات 

 المنازؿ برفح نمى الحدود مع قطاع غزةت ضمف نمميات ىدـ األنفاؽ بيف مصر والقطاع.
 2/9/1023، اىرةموقع رصد، الق  
 

 سورية يموتون جوعافي طاال الامسطينيين أجل فمسطينيي سورية": األ من"العمل  19
بػأف ىنػاؾ كارثػة انسػانية  األحػد’ القػدس العربػي’مصػادر فمسػطينية فػي سػورية لػػ : أكدتراـ اهلل ػ وليد نوض

 يمو وف لونا. األطفاؿي عرض ليا البلليوف الفمسطينيوف في سورية واف 
البلليػػيف الفمسػػطينييف يمو ػػوف لونػػا فػػي المخيمػػاتت وخاصػػة فػػي مخػػيـ  أطفػػاؿ أفلمصػػادر نمػػى وشػػددت ا

 اليرموؾ الذي ي عرض لحصار مشدد مف قبؿ ليش النظاـ السوري.
بػػاف ىنػاؾ مخيمػػات  عػيش  حػػت الحصػار المشػػدد  األحػدواكػدت ملمونػة العمػػؿ مػف الػػؿ فمسػطينيي سػػورية 

ذ نػػدة أشػػير ومخػػيـ الحسػػينية المحاصػػر منػػذ  سػػعة أشػػير نمػػى منػػذ شػػيور مثػػؿ مخػػيـ سػػبينة المحاصػػر منػػ
ال واليت مما ادى لنفاد معظـ المواد الغذايية والطبية مف داخؿ  مؾ المخيمات ال ي   عرض لقصؼ م واصػؿ 

 مف قبؿ ليش النظاـ وبعض اللمانات المسمحة ال ابعة لمليش الحر والمعارضة السورية المسمحة.
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ىنػػاؾ كارثػػػة انسػػانية حقيقيػػة يعيشػػيا مػػف  بقػػػى مػػف البلليػػيف الفمسػػطينييف فػػػي  أفوشػػددت الملمونػػة نمػػى 
مواصػػػمة اللػػػيش النظػػػامي السػػػوري حصػػػاره لمخػػػيـ اليرمػػػوؾ والسػػػيطرة نمػػػى مداخمػػػو  إلػػػىمخيمػػػا يـت منوىػػػة 

ليػػوت ممػػا  سػػبب بنفػػاد لميػػع المػػواد الغذاييػػة واألدويػػة  ومخارلػػو ومنػػع األىػػالي مػػف الػػدخوؿ أو الخػػروج منػػو وا 
 يب األطفاؿ منو.وحم

1/9/1023القدس العربي، لندن،   
 

 األقصى المسجد تكشف أنااق جديدة وحاريات معّمقة تصل أساسات األقصىمؤسسة  30
سػػمطة “وفػػي مقػػدم يا مػػا يسػػمى بػػػ اإلسػػراييميقيػػاـ اذرع االحػػ بلؿ ” مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ وال ػػراث “كشػػفت 
 –لمسػػػلد األقصػػػىت  كّشػػػؼ ننيػػػا ولػػػود نفقػػػاف لديػػػداف بحفريػػػات لديػػػدة معّمقػػػة أسػػػفؿ ا” ةاإلسػػػراييمياآلثػػػار 

مػرورا  –مركػز الػزوار مدينػة داوود  –البؤرة االسػ يطانية  إلىينطمؽ مف نيف سمواف ويم د  –أحدىما رييسي 
بالزاوية الغربية اللنوبيػة لممسػلد األقصػى و ػـ حػديثا اسػ مرار الحفػر فيػو أسػفؿ بػاب المغاربػةت والنفػؽ الثػاني 

 وينطمؽ مف الزاوية الشمالية اللنوبية لممسلد األقصى وي لو شماال . يسير بمحاذا و
إف الكشػػػؼ لػػػاء خػػػبلؿ رصػػػد ميػػػداني موثػػػؽ  2/9/2023وقالػػػت المؤسسػػػة فػػػي بيانيػػػا الصػػػادر يػػػـو األحػػػد 

النفػؽ با لػاه الشػماؿ  إكمػاؿانػو  ػـ  إلػىبالصور قاـ بو طاقـ المؤسسػة لممنطقػة المسػ يدفةت ولف ػت المؤسسػة 
نفػػؽ الرييسػػي يبلصػػؽ ويكشػػؼ أساسػػات اللػػدار الغربػػي لممسػػلد األقصػػى المبػػارؾ وقػػد ام ػػد مزيػػدا ال أفنممػػا 

 ليصؿ بالقرب مف باب المغاربة.
لػوالت  يويديػة م عػددة فػي محػيط القصػور ” مركز الزوار نيػر دافيػد“وفي السياؽ نظمت البؤرة االس يطانية 

ة اآُلثػػارت وخػػبلؿ الزيػػارة ال ػػي شػػارؾ بيػػا طػػاقـ األمويػػة شػػممت الحفريػػات ال ػػي  قػػوـ نمييػػا مػػا يسػػمى بسػػمط
قدـ المرشدوف معمومات  اريخية مضممة ومزيفػة  صػب فػي  يويػد المنطقػة وقمػب الحقػايؽ ” مؤسسة األقصى“

وبناء قاندة لديدة قايمة نمى أكذوبػة أف المسػلد األقصػى قػايـ نمػى أنقػاض الييكػؿ المزنػـو واف مػا يسػمى 
 كبير يربط المدينة بالييكؿ المزنـو قبيؿ خرابو حسب زنميـ. بمدينة داوود ما ىو اال ملمع

2/9/1023مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الاحم،   
 

 "إسرائيل": الواليات المتحدة ال تقيم أي اعتبار لمدماء السورية وما ييميا مصمحة الطيبي 32
رية وذلؾ في  غريػدة فػي ال ػوي ر رفضت الحركة العربية لم غيير أي ندواف نمى سو : الناصرة ػ زىير أندراوس

لرييسيا النايب احمد الطيبػي الػذي ك ػب: لعػدواف األطمسػي المزمػع نمػى سػورية ولريمػة أمريكيػة لديػدة وىػو 
 حرب أخرى نمى دولة نربية شمت أياديكـ.

مف لي و قاؿ المحامي أسامة السعدي سكر ير ناـ الحركة العربية لم غيير: أمريكا ىػي ليسػت شػرطي العػالـ 
وىي بعيدة كؿ البعد نف القػيـ ال ػي   شػدؽ بيػا ولػيس ليػا إي حػؽ إطبلقػا بػاليلـو نمػى سػورية ميمػا كانػت 
المسػػػوغات وميمػػػا كانػػػت األوضػػػاع م رديػػػة فػػػي سػػػورية ال ػػػي ن ػػػألـ لحال يػػػات ووصػػػؼ السػػػعدي نيػػػة الواليػػػات 

 الم حدة قصؼ سورية رغـ رفض المل مع الدولي بأنيا نربدةت نمى حد  عبيره.
سػػياؽ ذا ػػوت أداف ال لمػػػع الػػوطني الػػديمقراطي بشػػػدة ال يديػػدات األمريكيػػة بشػػػف نػػدواف نسػػكري نمػػػى فػػي ال

 مرافؽ إس را يلية في سورية.
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إف االدناء األمريكي بأف الضربة العسكرية المزمعة ىي دفاع نػف الشػعب  تالطيبينمى لساف  ال لمع وقاؿ
ي ان بار لمػدماء السػوريةت ومػا ييميػا ىػو مصػالحيا السوريت ىو محض  ضميؿت فالواليات الم حدة ال  قيـ أ

 ىي ومصمحة إسراييؿ.
1/9/1023القدس العربي، لندن،   

 
 بين مصر وقطاع غزة % من أنااق التيريب90الطّباع: توقف  ماىر 31

بػيف مصػر وغػزة مػف غيػر بػديؿ  األنفاؽان بر المحمؿ والخبير االق صادي الدك ور ماىر الطّباعت أف إغبلؽ 
نسانية نمى غزة.ل لارة ح  رة وانسياب السمع لغزة  شكؿ كارثة اق صادية وال مانية وا 

حاليا  مر بمرحمة صػعبة بعػد نمميػات ال ػدمير ليػا مػف قبػؿ اللػيش  األنفاؽوقاؿ الطّباع لػ "قدس برس": "إف 
 نفػاؽاألفي الماية مػف  90ما يزيد نف  إغبلؽ ـ خبلليا  األنفاؽىناؾ حممة ننيفة نمى  أفالمصريت حيث 

 ال ي  ربط غزة بمصر".
السيما  2007لمحصار ناـ  األوؿدوف ولود بديؿ يعود ما يشبو المربع  األنفاؽ إغبلؽوأضاؼ:  "في حاؿ 

 ".األساسيةفي فقداف المواد 
1/9/1023قدس برس،   

 
 وكميات من األمتعة تتزاحم أمام معبر رفح الامسطينيين المسافرينحشود من  33

د أمػػاـ معبػػر العػػودة الحػػدودي لنػػوب شػػرؽ مدينػػة رفػػح صػػادمات بمػػا ي ضػػمنو مػػف يبػػدو المشػػي محمػػد اللمػػؿ:
حشػػود كبيػػرة مػػف المسػػافريف مػػف مخ مػػؼ الفيػػات واألنمػػار   ػػزاحـ أمػػاـ بواب ػػو الخارليػػةت  حػػيط بيػػـ نشػػرات 

 األطناف مف األم عة والحقايب الم ناثرة.
ايمػة أخػرى نػاـ أطفاليػا فػوؽ الحقايػبت و لمس ىنا نايمة ال  عرؼ كيؼ وم ى سػ غادر قطػاع غػزةت وىنػاؾ ن

 وليس بعيدا ثمة أطفاؿ يميوف في الرماؿ لق ؿ الوقت الثقيؿ.
ويسػػيطر ال ػػو ر وال رقػػب نمػػى ولػػوه وسػػموؾ اآلبػػاء واألميػػاتت السػػيما المغ ػػربيف مػػنيـ ممػػف قصػػدوا غػػزة فػػي 

 غزة خطرا نمى مس قبميـ.زيارات قصيرة وأوشكت إقاما يـ نمى االن ياءت ليمسي اس مرار ولودىـ في قطاع 
وأكد مصدر مطمع في المعبر أف األزمة الخانقة في مسمؾ المغادرة   فاقـت مضػيفا أف السػمطات المصػرية ال 

مسػػػافرا يوميػػػا بالمغػػػادرةت وىػػػو نػػػدد قميػػػؿ لػػػدا مقارنػػػة باألنػػػداد الكبيػػػرة مػػػف العػػػالقيف  250 سػػػمح إال لنحػػػو 
 والراغبيف في السفر.

ية  قصػر السػفر نمػى فيػات محػدودةت وىػي أصػحاب اإلقامػات والمرضػى وحػاممي وما زالت السمطات المصػر 
 اللوازات األلنبية.

غبلقػات م كػررةت إلػى أف  ويشيد المعبر منذ أحػداث الثبلثػيف مػف حزيػراف الماضػي فػي مصػر نراقيػؿ كبيػرة وا 
مػات شػديدةت نظػرا ف ح مػؤخرا وفػؽ آليػة لديػدةت لكػف ىػذه اآلليػة ال زالػت   سػبب فػي خمػؽ أزمػة خانقػة وازدحا

 لمحدودية المسافريف المسموح ليـ بالمغادرة يوميا.
1/9/1023األيام، رام اهلل،   

 
 عمى خماية عمميا في رام اهلل تتعرض لمتيديد من قبل األجيزة األمنية فمسطينية صحاية 34
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األمػػف ال ابعػػة  قالػػت صػػحفية فمسػػطينية مػػف مدينػػة راـ اهللت الواقعػػة وسػػط الضػػفة الغربيػػةت أف أليػػزة: راـ اهلل
 لمسمطة في الضفة قامت بمبلحق يا و يديدىا أكثر مف مرة نمى خمفية نمميا الصحفي.

وأوضػػػحت الصػػػحفية نايمػػػة خميػػػؿت فػػػي  صػػػريحات ليػػػا نمػػػى موقػػػع ال واصػػػؿ اإلل مػػػاني "فيسػػػبوؾ"ت األحػػػد 
فيػػػة نمميػػػا الصػػػحافي (ت أف أفػػرادًا مػػػف األليػػػزة األمنيػػػة قػػاموا بمبلحق يػػػا و يديػػػدىا فػػػي راـ اهلل نمػػى خم9|2)

 وان قادىا لبعض المسؤوليف والشخصيات الفمسطينية.
وأشػػارت خميػػؿ إلػػى أنيػػا  عرضػػت لم ضػػييؽ وال يديػػد فػػي أحػػد مطػػانـ مدينػػة راـ اهلل بسػػبب  غطي يػػا لحػػادث 

 ( الماضي.أغسطسان داء العقيد في السمطة سعيد أحمد نمى منزؿ في المدينة خبلؿ شير آب )
ال ضييؽ وال يديػد  واصػؿ بحقيػا ووصػم يا رسػالة  يديػد أخػرى ننػدما كانػت   لػوؿ مػع  ولف ت النظر إلى أف

 شقيق يا في أحد أسواؽ راـ اهلل.
2/9/1023، قدس برس  

 
 "فمسطين لممقاومة الشعبية" يحذر من مخاطر العودة لممااووات مؤتمر :نابمس 35

ة لممفاوضػاتت وال ػي  يػدؼ مػف قبػؿ حذر مؤ مر فمسطيف الثالث لممقاومة الشعبية مف مخػاطر العػود :نماف
االحػػػػ بلؿ واإلدارة األميركيػػػػة إلػػػػى ذر الرمػػػػاد فػػػػي نيػػػػوف العػػػػالـ ل صػػػػعيد اليلمػػػػة االسػػػػ يطانية نمػػػػى األرض 

 و غطية لرايـ االح بلؿ ال ي لـ   وقؼ لحظة.
بمس أوؿ وأكد المؤ مروف في البياف الخ امي الذي أصدروه في خ اـ المؤ مر الذي اخ  ـ أنمالو في مدينػة نػا

مػػف أمػػس بعنػػواف "وحػػدة وطنيػػة وبرنػػامج مقػػاوـ لمواليػػة ال حػػديات" نمػػى أف المقاومػػة الشػػعبية أسػػموب وأداة 
ل حقيؽ أىداؼ الشػعب الفمسػطيني وليسػت ىػدفا بحػد ذا ػوت وىػي خيػار اسػ را يلي دايػـ ومسػ مر ح ػى يحقػؽ 

 الشعب أىدافو كاممة غير منقوصة.
شػػراؼ ىييػػة الم ابعػػة لممقاومػػة الشػػعبية بمشػػاركة الملػػاف الشػػعبية لمقاومػػة  ونقػػد المػػؤ مر نقػػد  حػػت رنايػػة وا 

اللدار وممثميف نف للاف ال ضامف الدوليت كما حضر قادة الفصايؿ والعمؿ والػوطني وممثػؿ نػف الحكومػة 
 الفمسطينية.

دوف  مييػزت ييية الحكومة الفمسػطينية ل فعيػؿ القػوانيف الخاصػة بمقاطعػة كافػة البضػايع اإلسػراييمية ت الطالبو 
مشددة نمى دنوة كافة الملاف الشعبية لبلنخراط فػي ىييػة موحػدة لضػماف حسػف سػير ىػذه الفعاليػات و حديػد 

نادة االن بار لممقاومة الشعبية.  مسارىا وا 
1/9/1023الغد، عمان،   

 
 تظاىرات فمسطينية ود توصيل خط غاز لمصانع إسرائيمية 36

لمشػػيد فػػي منطقػػة الناصػػرة ضػػد قػػانوف مصػػادرة األراضػػيت مػػف  ظػػاىر العشػػرات نمػػى مػػدخؿ قريػػة ا :راـ اهلل
ألػػؿ  وصػػيؿ خػػط غػػاز مػػف أراضػػييـ إلػػى مصػػنع إسػػراييمي يقػػع نمػػى أراضػػي البمػػدات العربيػػةت والػػذي يع بػػر 

 أكبر مسبب لمرض السرطاف الم فشي بالمنطقة.
وضػػع اليػػد نمػػى ونػػدد ريػػيس ال لمػػع الػػوطني الػػديمقراطي واصػػؿ طػػو بالمخػػاطر المنطويػػة نمػػى خػػط الغػػاز و 

 مزيد مف األراضي العربية وما يسببو ذلؾ ما أضرار لمسكاف الفمسطينييف.



 
 

 

 

 

           17ص                                    1966العدد:                2/9/1023االثنيف  التاريخ:

وأضػػاؼ أف وزارة ال لػػارة والصػػنانة وحكومػػة إسػػراييؿ سػػيطرت نمػػى آالؼ الػػدونمات ال ابعػػة لمقػػرى العربيػػة 
ع ت وأف المنطقػػػة الصػػػػنانية أصػػػبحت  مػػػوث اللػػػو فػػػي المنطقػػػةت و منػػػػ2948داخػػػؿ فمسػػػطيف المح مػػػة نػػػاـ 

 الفبلحيف مف زرانة أراضييـت مما يزيد مف معانا يـ.
1/9/1023اإلتحاد، أبو ظبي،   

 
 

 احتجاجًا عمى حكم حماس "صاارات"الا إلطالق تدعو أىالي غزة الامسطينية "تمرد" 37
القطػػػاع بالمشػػػاركة فػػػي  أىػػػاليوليػػػد نػػػوض: طالبػػػت حركػػػة  مػػػرد الفمسػػػطينية فػػػي بيػػػاف صػػػحافي  -راـ اهلل 

 في ولو حكـ حماس لقطاع غزة. إمكانيا وتكؿ حسب  فعاليات ال مرد
 بأنيػػا’ األولػػى اإلنػػذارصػػفارة ’ حػػت ننػػواف األحػػد’ القػػدس العربػػي’لػػػ أرسػػم وفػػي بيػػاف ’  مػػرد‘وشػػددت حركػػة 

 .القطاع باالس لابة أىاليشرنت بشكؿ نممي في  نفيذ خطوات ال مردت مطالبة 
لماىيرىػا فػي غػزة العػزة وفػي خطػوة نعػدىا انطبلقػا فعميػا و ابع البياف:  دنو حركة  مرد نمى الظمـ في غػزة 

 أزقػػةصػػفارات كػػؿ حسػػب مكانػػو وموقعػػو فػػي الشػػارع وفػػي  إطػػبلؽ إلػػىفػػي مسػػيرة ال مػػرد نمػػى ظمػػـ حمػػاست 
ببػدأ مسػيرة حركػة  إيػذاناالمنػازؿ وفػي اللامعػات والسػاحات العامػةت  أسػطحالمخيمات وفي البيوت ومف نمػى 

 إلػػػىاف موانيػػػد لمخػػروج اللمػػاىيري لم مػػرد نمػػى حكػػػـ حمػػاس بغػػزة حيػػث دنػػا وحػػدد البيػػ  مػػرد نمػػى الظمػػـ.
مسػػاء  8لمػػدة خمػػس دقػػايؽ والسػػانة الػػػ  2023/  9/  6يػػـو اللمعػػة وبعػػد الصػػبلة مباشػػرة ب ػػاريخ ’ الخػػروج

وموقػع باسػـ حركػة  مػرد  2023/  8/  30وفيما يحمػؿ ذلػؾ البيػاف  ػاريخ  ’.ىذا ىو موندنا… لمدة دقيق يف
المػواطنيف مػف االسػ لابة ل مػؾ  تاحػد نػواب حركػة حمػاس فػي غػزة تحذر يونس األسطؿت مـ في غزةنمى الظ

الحركػػةت مطالبػػا كػػؿ مػػف يسػػ ليب ليػػا لمخػػروج نمػػى القػػانوف فػػي القطػػاع بػػاف يحمػػؿ كفنػػو معػػوت االمػػر الػػذي 
 دنوة لمق ؿ. بأنياان بر مف قبؿ ليات رسمية فمسطينية في راـ اهلل 

1/9/1023 القدس العربي، لندن،  

 
 

 السرطان من% 23.7أمراض القمب و سببيا% من الوفيات 32.1": الامسطينية "الصحة 38
والػذي يصػػدر نػػف  2022"األيػاـ" قالػػت وزارة الصػػحة فػي  قريرىػػا الصػػحي السػنوي لفمسػػطيف لمعػػاـ  -راـ اهلل 

الفمسطينييف المبمغ ننيا مركز المعمومات الصحية الفمسطينيت وبالمغ يف العربية واالنلميزيةت إف ندد وفيات 
 .2022% نف العاـ 3.2بانخفاض قدره  220064

سلمت في الضفة الغربيةت وشكمت أمراض القمب واألونية  2022% مف وفيات العاـ 63.4وبيف ال قرير أف 
% مػػف ملمػػوع الوفيػػات المبمػػغ ننيػػات  م يػػا أمػػراض 32.2الدمويػة السػػبب األوؿ لوفيػػات الفمسػػطينييف وبنسػػبة 

%ت وكػػاف المسػػبب الثالػػث لوفيػػات الفمسػػطينييف ىػػي أمػػراض األونيػػة الدماغيػػة 23.7ف وبنسػػبة بمغػػت السػػرطا
 % مف ملموع الوفيات المبمغ ننيا في فمسطيف.22.2وبنسبة بمغت 

مركػزًا  ابعػًا لػوزارة الصػحة  460مركػزًا منيػا  750أما ندد مراكػز الرنايػة الصػحية األوليػة فػي فمسػطيف فبمػغ 
 مف ملموع المراكز الصحية في فمسطيف.% 62.3ونسب يا 

 22مشفى  ابعًا لوزارة الصػحةت  25مشفىت منيا  79وأضاؼ ال قريرت إف ندد المس شفيات في فمسطيف بمغ 
 .مشفى في الضفة الغربية باإلضافة إلى مشفى طوباس قيد ال لييز حالياً 

ميػار وخمسػماية واثنػيف وثمػانيف مميػوف حػوالي م 2022وبمغ إلمػالي النفقػات الفعميػة لػوزارة الصػحة فػي العػاـ 
 % مف إلمالي النفقات.38.3شيكؿت شكمت الروا ب ما نسب و 



 
 

 

 

 

           18ص                                    1966العدد:                2/9/1023االثنيف  التاريخ:

ت 2022يذكر أف ال قرير يح وي نمى ممخػص  نفيػذيت وثبلثػة فصػوؿ ىػي: الوضػع الػديمغرافي فػي فمسػطيف 
وؿ مػػػف اللػػػدا 203ت اال لاىػػػات فػػػي الوضػػػع الصػػػحيت باإلضػػػافة إلػػػى 2022النظػػػاـ الصػػػحي فػػػي فمسػػػطيف 

 المخ مفة ال ي  ضـ بيانات نف مخ مؼ لوانب الوضع الصحي في فمسطيف.
ت حيػث بمػغ نػدد المواليػد اللػدد 2022ويش مؿ ال قرير كذلؾ نمى أىـ المؤشرات الصحية فػي فمسػطيف لمعػاـ 

% نػػػػف نػػػػدد المواليػػػػد 2.9بانخفػػػػاض قػػػػدره  2280026األحيػػػػاء المسػػػػلميف فػػػػي مركػػػػز المعمومػػػػات الصػػػػحية 
( أي 560240) 2022. حيػػث بمػػغ نػػدد مواليػػد قطػػاع غػػزة المسػػلميف فػػي العػػاـ 2022لعػػاـ المسػػلميف فػػي ا

 % مف ملمؿ المواليد.50.8% مف مواليد وبمغت نسبة المواليد الذكور المسلميف في فمسطيف 47.6
1/9/1023األيام، رام اهلل،   

 
 العاممين أعداد ةبزيادارتااع عدد الشركات الامسطينية ال ينعكس تقرير:  39

محمػػػد خبيصػػػة: أظيػػػرت بيانػػػات صػػػادرة نػػػف معيػػػد األبحػػػاث والسياسػػػات االق صػػػادية الفمسػػػطيني  –راـ اهلل 
 )مؤسسة غير حكومية( ن ايج وصف يا بالم ناقضة لبلق صاد الفمسطيني خػبلؿ الربػع األوؿ مػف العػاـ اللػاري

 حيث زاد ندد الشركات المسلمة بينما  رالع ندد العامميف.
شػػركات اللديػػدة المسػػلمة لػػدى مراقػػب الشػػركات فػػي وزارة االق صػػاد الفمسػػطينيةت  رالعػػت فػػرغـ ار فػػاع نػػدد ال

أنػػػداد العػػػامميف فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية )الضػػػفة الغربيػػػة وقطػػػاع غػػػزة( مقارنػػػة مػػػع الربػػػع الرابػػػع مػػػف العػػػاـ 
 الماضي.

 44ي مػدفوع  لػاوز شركة لديدة برأسػماؿ إلمػال 272وبمغ ندد الشركات المسلمة لدى وزارة االق صاد نحو 
 24.2) 32مميوف دوالرت إال أف نسبة البطالة ار فعت في كؿ مػف الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة إلػى أكثػر مػف 

 في قطاع غزة(. 39.9في الضفة الغربية و
ألؼ نامؿ في الربع األوؿ مف العاـ الحاليت مقابػؿ  862و رالع ندد العامميف في األراضي الفمسطينية إلى 

 ألؼ نامؿ. 25ت اي بانخفاض بمغ 2022ؿ نياية الربع األخير مف العاـ ألؼ نام 877
االق صػاد فػي لامعػة بيرزيػتت نصػر نبػد الكػريـت أف رأسػماؿ الشػركات المسػلمة ضػعيؼ لدرلػة  أس اذويرى 

يسػػ حيؿ معيػػا خفػػض نسػػبة البطالػػةت مشػػيرًا بضػػرورة ولػػود اسػػ ثمارات بميػػات المبليػػيف ح ػػى يػػنخفض نػػدد 
 عمؿ.العاطميف نف ال

وارلػػػع ذلػػػؾ لعػػػدة أسػػػباب أبرزىػػػا أف البييػػػة االسػػػ ثمارية فػػػي فمسػػػطيف ليسػػػت موا يػػػة و ح ػػػاج إلػػػى العديػػػد مػػػف 
 ال عديبلت في قوانيف االس ثمار.

و عػػػاني السػػػوؽ الفمسػػػطينية مػػػف حممػػػة  ضػػػييؽ إسػػػراييمية نمػػػى الحركػػػة و نقػػػؿ األفػػػراد والبضػػػايع بػػػيف المػػػدفت 
يػودي إلػى قصػر نمػر الشػركاتت حيػث أظيػرت ن ػايج  قريػر صػادر خاصة في الضفة الغربيػةت األمػر الػذي 

شػػركة العػػاـ الماضػػي ألسػػباب   عمػػؽ  90نػػف وزارة االق صػػادت خػػبلؿ وقػػت سػػابؽ مػػف الشػػير اللػػاري إغػػبلؽ 
 بعراقيؿ االح بلؿ اإلسراييمي.

1/9/1023القدس العربي، لندن،   
 

 سيناء القسام بالمشاركة بأحداثكتائب يتيم  وزير الداخمية المصري 40
أشرؼ اليور: ولو وزير الداخمية المصري المواء محمد إبراىيـ ا يامات لحركة حماس بال ورط في  -غزة 

ف األليزة األمنية  ممؾ معمومات بولود أشخاص مف ك ايب إمساندة اللمانات المسمحة في سيناءت وقاؿ 



 
 

 

 

 

           19ص                                    1966العدد:                2/9/1023االثنيف  التاريخ:

دث األمنية ال ي وقعت في سيناءت القساـ اللناح المسمح لحماس وآخروف مف لند اإلسبلـ شاركوا في الحوا
 حماس بإيواء القيادي في اإلخواف محمود نزت. وا يـ أيضاً 

 1/9/1023، القدس العربي، لندن

 
 مصر تشرع بإقامة منطقة عازلة عمى طول الحدود مع قطاع غزة 42

مع شرع في إقامة منطقة نازلة نمى طوؿ الحدود "مصادر نسكرية مصرية إف الليش المصري قالت  :غزة
سكاف " أف. وأضافت األنفاؽ"م ر لمنع ال يريب والسيطرة نمى  500كيموم رًا( بعرض  24قطاع غزة )

منازليـت في وقت دمر  إخبلءالمنطقة الحدودية مف اللانب المصري  مقوا  حذيرات مف الليش بضرورة 
مف مدينة رفح( بعد منزاًل في حي الصرصورية )المقابؿ لحي البرازيؿ مف اللية الفمسطينية  23الليش 

 بداخميات كما شرنت لرافات ضخمة بإزالة األشلار نمى الحدود في رفح المصرية. أنفاؽاك شاؼ فوىات 
وقالت وكاالت أنباء إف ميات المصرييف مف رفح المصرية خرلوا صباح أمس في مسيرات حاشدة اح لالًا 

ندد مف ال لمعات السكنية القريبة مف نمى نية الليش إنشاء المنطقة العازلة ال ي  سببت في  يلير 
 الحدود في مناطؽ صبلح الديف والبراىمة وكندا والبرازيؿ والصرصورية وغيرىا.

وقالت المصادر إف الحممة األمنية ال ي ينفذىا الليش المصري قرب الحدود نلحت في  دمير غالبية 
الية وزرانيةت بينما يوالو الليش المن شرة نمى طوؿ الشريط الحدودي والمولودة في مناطؽ خ األنفاؽ

 المحفورة مف داخؿ بيوت ميربيف نمى الحدود في رفح. األنفاؽصعوبة في كشؼ 
1/9/1023، الحياة، لندن  

 

 يحذر من ىجمات بسيناء ردًا عمى تدمير منازل رفح مصري عسكريخبير  41

د سيناء الف رة القادمة نمميات  وقع الخبير العسكري واالس را يليت المواء طمعت مسمـت أف  شي: أحمد كامؿ
مسمحة مف قبؿ بعض أىالي سيناء خاصة برفح الذيف كانوا يس خدموف األنفاؽ في  لار يـت وذلؾ بعد 

إف ": "رصد"منزؿت في خطة ل دمير أنفاؽ غزة. وقاؿ مسمـ في  صريح لشبكة  500  دمير قوات الليش لػ
س خدموىا في ال لارةت وكاف مف الضروري أف يسمح أنفاؽ غزة كانت  مثؿ ألىالي رفح مصمحة ليـ حيث ا

. وأنرب مسمـ نف  رحيبو ل دمير  مؾ "بال لارة خبلؿ طريقة رسميةت مشددا نمى ضرورة  نفيذ ذلؾ مس قببل
األنفاؽ لما ي طمبو الوضع الراىفت خاصة بعد اس خداميا ل نفيذ نمميات منيا ىروب المطموبيف أمنياتنمى 

 حد قولو.
 2/9/1023، لقاىرةموقع رصد، ا

 
 يطالبون بقطع العالقات مع حماسمصريون  عسكريون 43

الذي  قـو  "أنماؿ العنؼ واإلرىاب"حاـز أبو دومة: فسر المواء حمدي بخيت الخبير األمني واالس را يلي 
في غزة موظفا يعمموف بالمركز الثقافي المصري  25 بو حركة حماس وآخرىا االن داء نمي ما يقرب مف

رييس اللالية بأنيا ن يلة نمميات ال طيير وال مشيط الذي  قوـ بو القوات المسمحة في سيناء بعد  وان قاؿ
ىدـ األنفاؽ والقضاء نمي ندد كبير مف البؤر اإللرامية والعناصر المسمحة وغيرىا. وأضاؼ بخيت أف 

في حؽ األمف  لغاً با وأكد بخيت أف حماس ار كبت ضرراً  حماس فقدت البوصمة ولـ  عد  عرؼ مف اليدؼ.
في سيناء وحفر األنفاؽ ل يريب األسمحة والملرميف وف ح  "األنماؿ اإلرىابية"القومي المصري بداية مف 



 
 

 

 

 

           30ص                                    1966العدد:                2/9/1023االثنيف  التاريخ:

السلوف المصرية و يريب اإلخواف. وما أسفرت ننو ال حقيقات في ضموع الحركة في أنماؿ ال خريب 
بد أف يكوف لادا  ال عامؿ مع حماس ال أف ىإل والعنؼ ال ي حدثت في كؿ مراحؿ الثورة المصرية. وأشار

بد أف  فرض كؿ العقوبات الممكنة ضد ىذه الحركة بعد أف أضرت باألمف القومي المصري في لميع  وال
رييس كمية الدفاع الوطني األسبؽ بأكاديمية  تمحمد الغباري .ومف لانبو أكد المواء أركاف حرب د نواحيو.

الس مرار النيج الذي   بعو ىذه المنظمة  ف القومي المصري نظراً أف حماس أضرت باألم تناصر العسكرية
ضد الشعب المصري ويلب قطع العبلقات المصرية معيا بكؿ أنوانيا. وقاؿ: يلب أف  وضع ىذه الحركة 

وأضاؼ الغباري أنو مف  في مصاؼ المنظمات اإلرىابية. وأف نمي الشعب الفمسطيني أف يخ ار ممثميو.
ماس بيذه العمميات اإللرامية في سيناء وفي مصر ألنيا ال  عمؿ لصالح الشعب الطبيعي أف  قوـ ح

نما  عمؿ لصالح ال نظيـ اإلخواني اإلرىابي الدولي. الخبير  تومف لي و أكد المواء حساـ سويمـ الفمسطيني وا 
 تمصر أف حماس أصيبت بحالة مف اليذياف وال و ر ن يلة سقوط حكـ اإلخواف في تاألمني واالس را يلي

غبلؽ المعابر. وقاؿ سويمـ إنو  ون يلة العمميات ال ي  قوـ بيا القوات المسمحة المصرية مف ىدـ األنفاؽ وا 
يلب ا خاذ ندة إلراءات ميمة مف شأنيا حسـ ىذه األمور مع ىذه الحركة بعد ال أكد مف  نفيذىا نمميات 

 . ضر باألمف القومي المصري

 1/9/1023، األىرام، القاىرة
 

 يندد بحصار مصر لغزة مصري يساريط ناش 44

ندد الناشط اليساري ونضو حركة االش راكييف الثورييف وايؿ خميؿ بقياـ حكومة االنقبلبييف ب شديد الحصار 
دوف إيلاد بديؿ مما يسيـ في  لويع الشعب الفمسطيني. وقاؿ  األنفاؽنمى غزة نبر غمؽ المعابر وىدـ 

"وقالؾ نقفؿ المعابر نيد األنفاؽ نشاف  وي ر اليـو األحد:وايؿ خميؿ نمى صفح و الرسمية نمى  
في غزة يلونوا ويثورا نمى حماس.. يامثاؿ الغباوة وضحالة ال فكير يا سفاحيف اف حوا المعابر  فالفمسطينيي

... ناقبوا لؤلمريكاف... اس قبموا السورييف الياربيف مف مدابح بشار ومف اليلمة المن ظرة لمفمسطينييف
 يف وليس الشعوب".المذنب

 2/9/1023، موقع رصد، القاىرة

 
 صف حكومة مرسي بالااشيةترئيسة الطائاة الييودية في مصر  45

إنيا شاركت في مظاىرات  ترييسة الطايفة الييودية في مصر تقالت مالدة ىاروف : رلمة إسمانيؿ خميفة
ريف أمسكوا بيدىا وى فوا ليا مرسيت وأضافت أف بعض الم ظاى محمد يونيو المطالبة بإسقاط الرييس 30

قايميف: "باركؾ الرب فأنت مصرية أصيمة"ت حسبما أوردت صحيفة "يوديشو أللماينو" الييودية الناطقة 
 باأللمانية.

في إزاحة الرييس مرسي  قدـ يس حؽ في الصحيفة األلمانيةت  ك بو " بف سيمز" في  قرير تمالدة ىو ر 
 ا وصفت حكومة مرسي بالحركة الفاشية.ال حية في "الحرب نمي اإلرىاب". كم

 32/8/1023، موقع رصد، القاىرة

 
 وليس ساك الدماء في سورية "إسرائيل"السورية: ما ييم أوباما ىو أمن  المعاروة 46
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)د ب أ(: قاؿ مسؤوؿ في االي بلؼ الوطني السوري المعارض إف خطط الواليات الم حدة  - اسطنبوؿ
نمى أمف حمفاييا وليس إراقة الدماء في ىذا البمد الذي مزق و الحرب.  ب وليو ضربة نسكرية لسورية  ركز

لقد منح الرييس "في  ركيا خالد خولة لوكالة أنباء )األناضوؿ( في اسطنبوؿ:  االي بلؼوقاؿ ممثؿ 
إراقة الدماء في سورية ال … األمريكي باراؾ أوباما النظاـ السوري فرصة إلنادة  موضع قوا و العسكرية

و ابع خولة قايبل إف المبرر الرييسي وراء العمؿ العسكري ىو أف النظاـ السوري اس خدـ صواريخ  ." يمو
ىذا يشكؿ خطرا نمى حمفاء الواليات الم حدة في "بعيدة المدى إلطبلؽ مواد كيميايية سامة: مضيفا أف 

 ."سراييؿفالواليات الم حدة ال  ي ـ بدـ السورييفت بؿ بأمف إ… المنطقةت وخاصة إسراييؿ
 1/9/1023، القدس العربي، لندن

 
 مميون دوالر 100 ابإطالق "برنامج خادم الحرمين الشرياين لدعم صمود المدن الامسطينية" 47

مكة المكرمة: اف  ح األمير الدك ور منصور بف م عب بف نبد العزيز وزير الشؤوف البمدية والقروية 
مدف والعواصـ اإلسبلمية أمست الذي  س ضيفو أمانة السعوديت المؤ مر العاـ الثالث نشر لمنظمة ال

برنامج "العاصمة المقدسة. وأنمف األمير منصور نف موافقة الممؾ نبد اهلل بف نبد العزيز نمى إطبلؽ 
مميوف  200ت وان ماد ميزانية  قديرية لمبرنامج بمبمغ "خادـ الحرميف الشريفيف لدنـ صمود المدف الفمسطينية

المدف الفمسطينيةت ليشمؿ المدف والبمديات الفمسطينية كافة األنضاء في منظمة العواصـ دوالر لدنـ صمود 
يشمؿ البرنامج "وقاؿ:  والمدف اإلسبلميةت وذلؾ ضمف كمم و ال ي ألقاىا في حفؿ االف  اح بمكة المكرمة.

عة البنية المدف والبمديات الفمسطينية األنضاء في المنظمةت و كوف ملاالت الصرؼ في  طوير و وس
ال ح يةت وبما يعيف سكانيا نمى الصمود في ولو اليلمات الصييونية مف ال يويد واالس يطافت بما في ذلؾ 
صيانة و لديد و وسعة محطات ال نقية لمياه الشرب ومحطات  وليد الكيرباء ومحطات معاللة و نقية مياه 

نادة  أىيميا الصرؼ الصحي و طوير و وسعة المشافي ومراكز الخدمات الصحية  وال عميمية واالل مانية وا 
 . "خدمة ألشقاينا في فمسطيف الغالية

 1/9/1023، الشرق األوسط، لندن

 
 "األونروا"العربية لدعم  بالجامعةقاء ثالثي ل 48

نبيؿ العربيت ونايب رييس  .ال مع األميف العاـ للامعة الدوؿ العربيةت د :خميفة لاب اهلل وأحمد يوسؼ
لخارلية الكوي يت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباحت والمفوض العاـ لوكالة األونروا فميبو الوزراء وزير ا

العامة لملامعة. وأوضح مصدر مسؤوؿ في اللامعة أف المقاء لاء بناء  األمانةلرانديت مساء األحدت بمقر 
الفيصؿت بيدؼ العمؿ نمى طمب مف الوكالةت وي بعو لقاء مماثؿ مع وزير الخارلية السعودي األمير سعود 

ت ومساند يا لموالية األنباء الم زايدة ال ي  والييا ل قديـ "األونروا"نمى الحشد ل قديـ الدنـ المالي لموازنة 
 الخدمات البلزمة لبللييف الفمسطينييف في األردف وسورية لبناف وغزة والضفة الغربية.

 1/9/1023، المصري اليوم، القاىرة

 
 والسمطة الامسطينية "إسرائيل"ارك في المااووات بين المبعوث األمريكي ش 49

قالت وزارة الخارلية األمريكيةت يوـ أمس األحدت إف المبعوث األمريكي لممحادثات  :وكاالتال ترب48نػ
يوليوت  اإلسراييمية الفمسطينية شارؾ في ال ماع بيف الطرفيف منذ اس يناؼ المفاوضات في أواخر  موز/
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وضيح م ى أو ما إذا أحرز أي  قدـ. وقالت ليف ساكي الم حدثة باسـ الخارلية ولكنيا ام نعت نف  
األمريكية في بياف خطي إف "الوفود اإلسراييمية والفمسطينية  ل مع بشكؿ مس مر منذ اس يناؼ مفاوضات 

الخاص مار ف انديؾ  األمريكي موز. "المفاوضات كانت لادةت وأطمع المبعوث  29الوضع النيايي في 
ولاء في البياف أف  ريقو نمى المحادثات الثنايية بشكؿ كامؿ كما شارؾ أيضا في لمسة  فاوضية ثنايية".وف

 وزارة الخارلية  م ـز بعدـ الكشؼ نف  فاصيؿ االل مانات.
 1/9/1023، 48عرب 

 
 أوباما أطمع نتنياىو بشكل سري عمى قراره بتأجيل ورب سورية ":ىآرتس" 50

األحد بأف رييس الواليات  أمسفة ىرر س نبر موقعيا االلك روني مساء أفادت صحي :القدس المح مة
الم حدة باراؾ أوباما قد أطمع رييس الوزراء اإلسراييمي بنياميف ن نياىو نف ني و ب أليؿ الضربة العسكرية 

ًا رس األمريكي نمى العممية العسكرية. ووفقلالمر قبة لسوريةت كما أطمعو نمى طمبو الموافقة مف الكون
لصحيفة فإف أوباما قد ألرى مكالمة ىا فية مع ن نياىو بعد ظير يوـ السبت الماضي وقبؿ أربع سانات 

 مف إلقاء خطابو في حديقة "ىورديـ" في البيت األبيض.
وبحسب ما نقم و الصحيفة فإف مكالمات ىا فية أخرى ألراىا الرييس األمريكي مع قادة دوؿ غربية خبلؿ 

 أف البيت األبيض قد قرر الحفاظ نمى أف إلراء المكالمة مع ن نياىو بشكؿ سري وندـ اآلونة األخيرةت إال
 نشرىا لموسايؿ اإلنبلميةت في حيف  ك ـ مك ب ن نياىو نمى المكالمة.

و شير الصحيفة إلى أف كؿ مف البيت األبيض ومك ب ن نياىو قد رفضا ال حدث نف  مؾ المكالمةت مشيرة 
 وحدة بػ"ال يولد  عميؽ".إلى أف اإللابة كانت م

ولوف إسراييميوف كبار إلى أف المكالمة ال ي لرت بيف أوباما ون نياىو  أ ي في إطار  نسيؽ ؤ ولفت مس
 .المواقؼ الدولية بيف اللانبيف نمى أنمى مس وى خاصة نندما ي عمؽ األمر بالضربة العسكرية نمى سورية

 1/9/1023، وكالة سما اإلخبارية

 
 % من مدارس الوكالة في سورية مغمقة50من  رأكثاألونروا:  52

أنمنت وكالة األونروا أف أكثر مف نصؼ مدارسيا في سورية قد  ـ إغبلقيات مما : وليد نوض -راـ اهلل 
يضر بحوالي ثمثي الطمبة مف البللييف الفمسطينييف ىناؾ. وصرح الناطؽ الرسمي باسـ األونروا كريس 

طمبة في سورية لف يكونوا قادريف نمى العودة إلى مدارسيـ في ىذا الفصؿ لانيس قايبًل: "إف حوالي ثمثي ال
الدراسيت سواًء بسبب األضرار ال ي لحقت بالمباني أو بسبب حالة انعداـ األمف السايدة. يعني ذلؾ انقطاع 

 طفؿ نف ال عميـ. 450000حوالي 
قط أبوابيا مف لديد الس قباؿ السنة مدرسة ف 49مدرسة  ديرىا الوكالة في سوريةت س ف ح  228وبيف ملموع 

مدرسة إضافية لممساندة في  42. وقد أ احت وزارة ال ربية وال عميـ لؤلونروا اس خداـ 2023/2024الدراسية 
 مبية اح يالات الطمبة البللييف الفمسطينييف. كما ي ـ بذؿ ليود أخرى لموصوؿ إلى الطمبةت بما في ذلؾ 

قديـ دروس نف طريؽ البث الم مفز مف خبلؿ قناة األونروا ال مفزيونيةت وزيادة إنداد مواد لم عمـ نف بعدت و 
االل ماني. ومع ذلؾت يظؿ الواقع القايـ ىو أف ىناؾ -ندد المرشديف ال ربوييف الذيف يقدموف الدنـ النفسي

 مدرسة لؤلونروا قد أغمقت أبوابيا. 69
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ميـ في األونروا: أصبحت  أثيرات الصراع في سورية ومف لانبيات قالت د. كاروليف بون فراكتت مديرة ال ع
محسوسة في مخ مؼ أنحاء المنطقةت مع نزوح اآلالؼ إلى البمداف الملاورة. فيولد في لبناف اآلف حوالي 

فقط مف الطمبة قد ال حقوا بالمدارس. وفي األردفت  عيش  %35اللئ فمسطيني مف سوريةت ولكف  50.000
دقعت وح ى المواد الغذايية األساسية ال يس طيعوف  حمؿ  كاليفيا. وفي كم ا الغالبية العظمى في فقر م

 الحال يفت يفرض  دفؽ البللييف ضغوطًا أكبر نمى موارد األونروا.

 1/9/1023، القدس العربي، لندن
 

 تمردوا يا شباب غزة 51
 د. فايز أبو شمالة

ت  مػػردوا نمػػى ظمػػـ حركػػة حمػػاست أناشػػدكـ أنػػا قومػػوات  مػػردوات فػػبل نر ضػػي مػػنكـ الذالػػةة يػػا شػػباب غػػزةت قومػػوا
القايػػػد المينػػػدس "زيػػػاد البنػػػدؾ"ت وزيػػػر الحكػػػـ المحمػػػي السػػػابؽت وحاليػػػًا أنمػػػؿ مس شػػػارًا لمسػػػيد الػػػرييس لمشػػػيوف 
الدينيةت أناشدكـ ال مرد نمى حكـ حركة حماس فػي غػزةت كػي  شػاركونني فرح ػي فػي ألمػؿ لحظػات نمػريت 

ت ووضعت إكميبًل مف الزىور نمى قبر الييود الذيف ق ميـ النازيوف فػي 27/7/2022حيف زرت بولندا ب اريخ 
 مخيمات اوشفي س.

 مردوا يا شباب غػزةت واف خػروا بأمثػالي مػف قيػاد كـ الػذيف زاروا الغػرؼ الموحشػة ال ػي  عػذب فييػا الييػود فػي 
ردوا يا شباب غزةت  مردوا نمى بولندات لقد بكيت دمعًا حزينًا نمى لثث الييود ال ي أحرقيا النازيوفت لذلؾ  م

حركة حماست ح ى ي سنى لنا االن راؼ بحؽ الييود في السيطرة نمى أرض فمسػطيف كاممػةت  عويضػًا ماديػًا 
 ليـ نما  حمموه مف إبادة لمانية نمى يد النازييف في معسكر "اوشفي س" و "داخاو"

نا السػابؽ فػي ألمانيػا السػيد صػبلح نبػد  مردوا يا شباب غزة نمى حكـ حماست  مردوا كي نحقؽ أحبلـ سفير 
الشافيت الذي  منى أف  كوف ذكرى المحرقة الييودية إحدى الدروس ال عميمية لطبلب المدارس في فمسطيفت 
ف مردوا يا شباب غزةت كي نر ب لكـ زيارات لمقابر الييودت وكي  عرفوا كيؼ كػافح ىػؤالء الييػود ح ػى أقػاموا 

سحؽ ويعقوبت فيؿ أن ـ ضد إبراىيـ وطنيـ الصغير نمى أرض )إسرا ييؿ(؛ أرض آباييـ وألدادىـ إبراىيـ وا 
سحؽ ويعقوب يا أىؿ غزة؟  وا 

ف مػػػردوا يػػػا أىػػػؿ غػػػزةت  مػػػردوا نمػػػى ىػػػؤالء المسػػػمميف الم شػػػدديف الم عصػػػبيف الم شػػػنليفت الػػػذيف مػػػا زالػػػوا ال 
ىػػؤالء الظػػالميف الػػذيف مػػا انفكػػوا يع رفػػوف بػػالواقعت وي مسػػكوف بالثوابػػت ال ػػي نفػػا نمييػػا الػػزمفت  مػػردوا نمػػى 

 يرفضوف االن راؼ بإسراييؿ.
 مػػػردوا يػػػا شػػػباب غػػػزةت  مػػػردوا نمػػػى حركػػػة حمػػػاس كػػػي   ػػػذوقوا الم عػػػة ال ػػػي أ ػػػذوقيات وأنػػػا ال ػػػاز الحػػػوالز 
اإلسػراييمية بسػػبلـ مػػف مدينػػة بيػػت لحػػـ ح ػػى مدينػػة  ػؿ أبيػػبت وال أحمػػؿ فػػي ليبػػي إال ببطاقػػة صػػغيرة اسػػميا 

VIPي  حصموا نمى البطاقة نفسيات وكي  فػ ح لكػـ الحػوالز اإلسػراييمية ح ػى شػواطئ  ػؿ أبيػبت ت  مردوا ك
 و ذكروا أف الم عة شواطئ  ؿ أبيب.

 2/9/1023، المستقبل العربي
 

 إسرائيمية من تأجيل الوربة األميركية أملخيبة  53
 حممي موسى
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يركيػػًا فػػي  وليػػو الضػػربة العسػػكرية لسػػوريا.  كػػاد الحكومػػة اإلسػػراييمية  شػػعر بػػاللنوف لػػراء مػػا  ػػراه  بػػاطؤًا أم
ويظيػػر ىػػذا بوضػػوح مػػف خػػبلؿ الصػػمت المطبػػؽ الػػذي  عاممػػت بػػو مػػع قػػرار الػػرييس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا 
ال ولػو لملمسػػي الكػػونغرس لممصػػادقة نمػػى  وليػػو الضػربة العسػػكرية لسػػوريا. وبػػدييي أف إسػػراييؿ ال   عامػػؿ 

لسوريا بقدر ما   عامؿ معو نمى أنو  أكيد لمدور األميركي المييمف  مع األمر نمى أنو ضربة نسكرية بح ة
فػػػي المنطقػػػة. فيػػػي قبػػػؿ غيرىػػػا مػػػف حمفػػػاء أميركػػػا فػػػي المنطقػػػة والعػػػالـ  ػػػرى فػػػي  رالػػػع ىيبػػػة أميركػػػا خطػػػرًا 

 اس را يليًا مف الدرلة األولى.
ث فػي سػوريا وأنيػا ال  حػث وفي الوقت الػذي أنمنػت فيػو إسػراييؿ رسػميًا أنيػا ال   ػدخؿ فػي ملريػات مػا يحػد

نمػػى نمميػػة نسػػكرية ػ فػػإف ريػػيس الحكومػػة اإلسػػراييميةت بنيػػاميف ن نيػػاىوت كػػاف ي ػػوؽ لرؤيػػة نمػػؿ أميركػػي 
ونقمت الصحؼ اإلسراييمية نف مصادر سياسية «. يعيد صدقية أميركا وردنيا لممنطقة»موضعي في سوريا 

ريا ويبحػػث نػػف الػػذرايع. ويصػػعب  صػػديؽ أنػػو إذا أوبامػػا لبػػاف. واضػػح أنػػو ال يريػػد ميالمػػة سػػو »قوليػػا إف 
رفػػض الكػػونغرس طمبػػو فسػػوؼ يخػػرج أوبامػػا لميلػػـو مػػف دوف دنػػـ دولػػيت مػػف دوف الػػرأي العػػاـ ومػػف دوف 

وان بػػرت ىػذه األوسػػاط أف  ولػػو أوبامػا لمكػػونغرس ربمػػا محاولػة لكسػػب الوقػػت بحثػًا نػػف حمػػوؿ «. الكػونغرس
. و رى مصػادر إ سػراييمية أنيػا ال  فيػـ االسػ را يلية األميركيػة فػي ال رالػع بعػد حشػد ديبموماسية  منع اليلـو

 «.يبث البمبمة وانعداـ الزنامة»القوات و ع بر أف ذلؾ 
وبدييي أف حكومة إسراييؿ ال ي نالت مف إدارة أوباما أنمػى درلػات ال عػاوف األمنػي والعسػكري وح ػى الػدنـ 

د مػػع ىػػذه اإلدارة بسػػبب سياسػػ يا العامػػة الميالػػة إلػػى السياسػػي فػػي المحافػػؿ الدوليػػة كانػػت نمػػى  نػػاقض حػػا
 خفػػيض منسػػوب ال ػػدخؿ فػػي القضػػايا العالميػػة. وربمػػا أف إسػػراييؿ ولػػدت نفسػػيات درة فػػي ال ػػاج األميركػػيت 
ننػػدما كػػاف المحػػافظوف اللػػدد يشػػددوف نمػػى الحركيػػة األميركيػػة العسػػكريةت خصوصػػًا  لػػاه القضػػايا الدوليػػة. 

وف بداًل ننيا بالميػاـ الصػعبة والقػذرة سػواء ب لريػد أنػداييا مػف سػبلحيـ أو ب ػدمير فقد ولدت فييـ مف يقوم
 بني يـ العسكرية واالق صادية سواء بضربات نسكرية أو بحصار اق صادي ونزلة سياسية.

ومعروؼ أف إسراييؿ وضعت في العقديف األخيريف إيراف النووية نمػى رأس سػمـ المخػاطر ال ػي   عػّرض ليػا 
لعػػؿ ضػػربيا أو كبحيػػا و قييػػدىا ميمػػة نالميػػة مػػف الدرلػػة األولػػى. وننػػدما شػػعرتت الن بػػارات  وسػػعت إلػػى

ليوسياسية واس را يلية نالميةت أف الصداـ األميركي المباشر مع إيراف م عذرًا صارت   قبػؿ صػدامات غيػر 
ب القنانػػة أف مباشػػرة كأضػػعؼ اإليمػػاف. ووفػػرت الحػػرب األىميػػة السػػورية فرصػػة ذىبيػػة فػػي ىػػذا السػػياؽ بسػػب

 مييػػة سػػوريا بصػػرانا يا الداخميػػة يفكػػؾ ركيػػزة العػػداء اإلقميميػػة األساسػػية ويشػػغؿ محػػور المقاومػػة ويضػػعؼ 
إيػػراف. وكانػػت بػػيف أوؿ مػػف أبػػدى  خوفػػًا مػػف أف بػػديؿ النظػػاـ السػػوري المعػػادي ليػػا ىػػو لمانػػات إسػػبلمية 

يػػراف ضػػعفًا وال م طرفػػة ال  قػػؿ نػػداء األمػػر الػػذي يشػػّلع نمػػى  منػػي إطالػػة الصػػراع  بمػػا يزيػػد سػػوريا دمػػارًا وا 
 يفسح ملااًل لحسـ المعركة لمصمحة أي مف الطرفيف.

وننػػػدما حانػػػت الفرصػػػة بعػػػد ىلمػػػات الكيمػػػاوي فػػػي الغوطػػػة الشػػػرقية شػػػلعت إسػػػراييؿ نمػػػى  فعيػػػؿ القػػػدرات 
نطقػة وردع النظػاـ األميركية با لاه ضربة محدودة بيدؼ  وليو رسايؿ بينيا اس عادة الييبة األميركية في الم

يػراف مػػف ليػة أخػرى. غيػػر أف ال ػرّدد األوروبػي أواًل ثػػـ ال معػثـ األميركػي أشػػعرا اإلسػراييمييف بخيبػػة  السػوري وا 
أمؿ ال  وصػؼ. فقػد  ييػأ ليػـ أف ىػذا ىػو حػاؿ األوروبيػيف لػو كانػت إسػراييؿ ىػي الضػحية ممػا يشػّلع نمػى 

 االن قاد أنو ليس ليا ظير  س ند إليو.
الشعور لميًا في نناويف الصحؼ اإلسراييمية و عميقات كبار المعمقيف. فقد أشار المعمؽ العسكري وظير ىذا 

ناموس ىارييؿ إلى أف خطاب باراؾ أوباما األخير قاد ن نياىو لمشػعور بػأف الواليػات الم حػدة « ىرر س»في 
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فػػي  أليػػؿ اليلػػـو نمػػى  لػػف  يػػب لمسػػاندة إسػػراييؿ فػػي مواليػػة إيػػراف. وأوضػػح أف ال ػػردد األميركػػي البػػادي
سوريا ومحدودية نطاقو قاد إسراييؿ الرسمية إلى اس ن الات مقمقة. فإسراييؿ  رقب أثر ذلؾ في العالـ العربػي 

وانػدفع آخػروف  «.اإلدارة األميركيػة ضػعيفةت م ػرددة ومزاليػة»المنقسـ نمى نفسو  لاه سػوريا والػذي يػرى أف 
ركػوف إليػػو سػوى قو يػا الذا يػة ولبرو يػا العسػكري. وأشػار مسػػؤولوف ليؤكػدوا أف لػيس إلسػراييؿ أحػد يمكنيػا ال

ييػػودا »إلػػى ولػػوب نػػدـ االسػػ ماع بعػػد اليػػـو لمػػوانظ الغػػرب وسػػواىـ ممػػف يطػػالبوف إسػػراييؿ بػػال خمي نػػف 
في المفاوضات مع الفمسطينييف. ولكف ثمة مف ان بر القرار األميركػي حكيمػًا ويػدؿ نمػى المنطػؽ « والسامرة

يػػر الم سػػرع فػػي معاللػػة األمػػور خبلفػػًا لممنطػػؽ اإلسػػراييمي سػػريع اإلثػػارة. وبػػيف ىػػذا وذاؾ كػػاف األميركػػي غ
ىنػاؾ مػػف أشػػار إلػػى المصػػالح األميركيػػة فػػي ال صػػعيد وال يديػػة فػػي إطػػار شػػامؿ لمعبلقػػات الدوليػػة ولػػيس فػػي 

 النطاؽ الضيؽ لممشاكؿ اإلقميمية.
أصػيبت بالػذىوؿ مػف الموقػؼ األميركػي الػذي ينطػوي نمػى  وأيًا يكف الحاؿ يبدو واضحًا أف إسراييؿ الرسػمية

نواقب ليست فقط معنوية بالنسبة إلسراييؿ. إذ مػف المعػروؼ أف اللػيش اإلسػراييمي فػي حالػة  أىػب قصػوى 
وأف اللميػور اإلسػػراييمي يعػيش أقصػػى درلػات ال ػػو ر لػػراء الخشػية مػػف ىلمػات كيماويػػة. ولػيس ىنػػاؾ مػػف 

ور ان يػػت وأف اليلػػـو األميركػػي لػػف يقػػع خػػبلؿ األيػػاـ المقبمػػة. وىػػذا يعنػػي ان قػػاؿ يؤكػػد لئلسػػراييمييف بػػأف األمػػ
إسػػراييؿ إلػػى مرحمػػة ان ظػػار طويمػػة  كبػػدىا المزيػػد مػػف الخسػػاير االق صػػادية. وال يلػػد اإلسػػراييميوف أي  بريػػر 

يركيػة ال ػي   خػذ لػيس لمقرار األميركي الذي يعني نمميًا أف إسراييؿ  قػع فػي دايػرة ال ػأثر الحػاد بػالقرارات األم
فقط لمصمحة إسػراييؿ أو بسػببيا. إف اسػ مرار حالػة ال أىػب ألسػبونيف آخػريف نػبء مػف المن ظػر أف  طمػب 

 إسراييؿ ننو مف أميركا  عويضًا ملزيًا.
 1/9/1023، الساير، بيروت
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 نقوال ناصر
غربية بقيادة أميركية لشف نػدواف نسػكري وشػيؾ نمػى سػوريات أكػد وزيػر بعد  قارير األخبار نف اس عدادات 

الخارلية المصري نبيؿ فيمي أف مصر "لف  شارؾ فػي  وليػو أي ضػربة نسػكرية" لسػوريا "و عارضػيا بقػوة" 
بينمػػا رالػػت أنبػػاء إنبلميػػة غيػػر مؤكػػدة أقػػرب إلػػى الشػػايعات  فيػػد بػػأف وزيػػر الػػدفاع نبػػد الف ػػاح السيسػػي منػػع 

سفف الحربية األميركية مف المرور في قناة السويس وأنمف ال زاـ مصر با فاقية الدفاع المش رؾ بينيا مرور ال
 وبيف سوريا.

وبالرغـ مما  ثيره مثؿ ىذه األنباءت المؤكد وغير المؤكد منيات مػف آمػاؿ مسػ قرة فػي الولػداف العربػي الشػعبي 
ع نػػػف األمػػػة فػػػإف "اللػػػذور العميقػػػة" لمعبلقػػػات فػػػي أف  عػػػود مصػػػر فعػػػبل إلػػػى لعػػػب دورىػػػا القيػػػادي فػػػي الػػػدفا
 بقييػػا ملػػرد أمنيػػات يح ػػاج  حقيقيػػا إلػػى  2979األميركيػػة المصػػرية ال ػػي أرسػػ يا ا فاقيػػات كامػػب ديفيػػد نػػاـ 

 ثورة لذرية  غير النظاـ وال  ق صر نمى  غيير رؤوسو ورموزه.
المػدى القصػير "المباشػر لمػدة أربػع  ت وفػي2022بعد ثورة الخامس والعشريف مػف كػانوف الثػاني / ينػاير نػاـ 

أو خمس سنوات"ت سوؼ يس مر "ال عاوف األمني بيف الواليات الم حدة وبػيف مصػر بينمػا يخطػط قػادة مصػر 
 اللدد لبلل زاـ بمعاىدة السبلـ" مع دولة االح بلؿ اإلسراييمي "بالرغـ مف السبلـ البارد" معيا.

ك ب يػػا سػػوزاف اس. فولمسػػانجت وزارة  2022ي نػػاـ كانػػت ىػػذه ىػػي خبلصػػة دراسػػة مػػف سػػبعيف صػػفحة  غطػػ
الخارليػػة األميركيػػةت بعنػػواف "ال عػػاوف األمنػػي بػػيف الواليػػات الم حػػدة وبػػيف مصػػر بعػػد ثػػورة مصػػر فػػي ينػػاير 
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" ال ػػي أقػػرت نشػػرىا فػػي نيايػػة العػػاـ ذا ػػو مدرسػػة الدراسػػات العسػػكرية الم قدمػػة بكميػػة القيػػادة واألركػػاف 2022
ت الم حػػػػدة فػػػػي فػػػػورت ليفنػػػػوورث بواليػػػػة كنسػػػػاست منوىػػػػة بػػػػاف اآلراء واالسػػػػ ن الات العامػػػػة للػػػػيش الواليػػػػا

 وال وصيات الواردة فييا ال  مثؿ ولية نظر رسمية ليا أو لغيرىا مف وزارات ووكاالت الحكومة األميركية.
ألف و خمػػص الدراسػػة إلػػى اف "ال عػػاوف األمنػػي بػػيف الواليػػات الم حػػدة وبػػيف مصػػر سػػوؼ يصػػمد" بعػػد الثػػورة 

"القيػػػادة العسػػػكرية المصػػػرية لػػػـ   غيػػػر" وألف "القيػػػادة السياسػػػية المسػػػيطرة" مػػػف المرشػػػحيف لمرياسػػػة واألحػػػزاب 
 "يؤيدوف المعاىدة" مع دولة االح بلؿ.

فػػي  2022و حػػاوؿ الدراسػػة اإللابػػة نمػػى سػػؤاؿ: "ىػػؿ يمكػػف لم غييػػرات فػػي القيػػادة النا لػػة نػػف ثػػورة ينػػاير 
 سنة مف ال عاوف األمني بيف الواليات الم حدة وبيف مصر؟"مصر أف  ق مع لذور ثبلثيف 

 ليب الدراسة نمى سؤاليا األساسي بأف سياسات الطرفيف يمكف أف  سبب  غييرا فػي ال عػاوف األمنػي بينيمػا 
لكف "نمى اليوامش" فقطت و"فقط إذا ألغت مصر ا فاقيات كامب ديفيد يمكف لمثورة أف   مؼ اللػذور العميقػة 

ألمني بيف البمػديف"ت و"فقػط ان يػاؾ معاىػدة السػبلـ المصػرية اإلسػراييمية وفقػا ال فاقيػات كامػب ديفيػد لم عاوف ا
 يمكنو أف ينيي نمى نحو مفالئ ال عاوف األمني" المصري مع الواليات الم حدة.

 ؼ"حلر الزاوية لمعبلقة ىو المعاىدة المصرية اإلسراييمية المنبثقة مف ا فاقيات كامب ديفيد".
للػػذور العميقػػػة" ؿ"المصػػػالح االسػػػ را يلية" ال ػػػي نلمػػػت نػػف ال عػػػاوف األمنػػػي ىػػػي لذور"نميقػػػة إلػػػى حػػػد و"ا

 يس حيؿ قمعيا ما لـ يحدث  غيير درامي مثؿ أي رد مصري نمى أي ىلـو إسراييمي نمى غزة".
مصػر"  و حذر الدراسة مف أف "أي محاوالت" مثؿ نرض المعاىدة مع دولة االح بلؿ نمى "اسػ ف اء نػاـ فػي

 يمكنو أف "يعرض لمخطر حرمة المعاىدةت وييدد ال عاوف األمني" مع الواليات الم حدة.
وىذا "ال عاوف األمني" بيف البمديفت حسب الدراسةت يضرب "لذوره في ا فاقيات كامب ديفيػد ويػدنـ نمػى حػد 

رى لمواليػػات الم حػػدة سػػواء معاىػػدة السػػبلـ بػػيف مصػػر وبػػيف إسػػراييؿ والمصػػالح االسػػ را يلية الرييسػػية األخػػ
ومصػػر. فالواليػػات الم حػػدة  كسػػب طريػػؽ وصػػوؿ اسػػ را يلية إلػػى منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط مػػف خػػبلؿ ال عػػاوف 

 األمنيت و حمي القوات المسمحة المصرية قو يا االق صادية".
كمػػػا  وضػػػح بػػػاف "الواليػػػات الم حػػػدة  ػػػود أف  ػػػرى مصػػػر ناشػػػطة فػػػي معارضػػػة )حركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػبلمية( 

 ست ويشمؿ ذلؾ حدودا مغمقة مع غزة".حما
و"يبدو اس مرار دنػـ إدارة )الػرييس بػاراؾ( أوبامػا لمصػر" بعػد الثػورة "مؤشػرا إلػى اسػ عداد لرؤيػة مصػر  عػدؿ 
دورىا في المنطقة بإظيار قدر أكبػر مػف االسػ قبلؿ نػف الواليػات الم حػدة فػي السياسػة الخارليػة واصػطفاؼ 

يكوف السبب أنػو بينمػا يسػاند ال عػاوف األمنػي فػي الحفػاظ نمػى السػبلـ بػيف  أكثر مع السياسة العربية. وربما
إسػػػراييؿ وبػػػيف مصػػػرت فإنػػػو سػػػيكوف ليػػػذه االسػػػ قبللية واالصػػػطفاؼ العربػػػي قيمػػػة اسػػػ را يلية أوسػػػع لمقػػػوات 

 المسمحة األميركية".
فإف لف يصبح  حوال و س درؾ الدراسة: لكف "ح ى لو كاف  حوؿ مصر نحو ليرانيا العرب  حوال حقيقيا ... 

راديكاليػػػا بمايػػػة وثمػػػانيف درلػػػة. فيػػػذا ال حػػػوؿ لػػػف يػػػذىب ببسػػػاطة إلػػػى حػػػد إلغػػػاء المعاىػػػدة بػػػيف مصػػػر وبػػػيف 
 إسراييؿ و يديد ال عاوف األمني" مع الواليات الم حدة.

 و ذكر الدراسة في ىذا السياؽ بأف "نظاـ )الػرييس األسػبؽ حسػني( مبػارؾ  عامػؿ مػع االن مػاد نمػى ال عػاوف
األمني لمواليات الم حدة بال كرار المس مر لدنمو فمسطيف بينما كاف يدنـ الواليػات الم حػدة الحميػؼ األفضػؿ 

 إلسراييؿ".
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و ظؿ القوات المسمحة المصرية ضمانة أساسية الس قرار مصر وأمنيػا كمػا  قػوؿ الدراسػةت لكنيػا  ظػؿ أيضػا 
ذا كانػت القػوات ال مسػمحة " سػيطر نمػى دايػرة الػرييس أو نمػى االق صػاد ضمانة الس مرار ال عاوف األمنيت وا 

أو نمى كمييما" فإف ما بدا بعد الثورة "ك غيير رييسػي إنمػا كػاف فػي الواقػع اضػطرابا نمػى السػطح  ػرؾ البنيػة 
 السياسية العميقة في مكانيا".

رية بخمػس مميػارات ومع أف الميزانية العسكرية المصرية "سرية"ت  قدر الدراسة ميزانيػة القػوات المسػمحة المصػ
دوالر أميركيت و"المساىمة األميركية فييا ىامةت ربما ثمثيا. وحسب بعض ال قديراتت  وفر الواليػات الم حػدة 

 ثبلثيف في المية مف إلمالي الميزانية العسكرية لمصر وثمانيف في المية مف ميزانية مش ريات أسمح يا".
ب"البوابػػػة" المصػػػرية إلػػػى الشػػػرؽ األوسػػػط سػػػيكوف "كارثػػػة  إف خسػػػارة الواليػػػات الم حػػػدة لمػػػا وصػػػف و الدراسػػػة

اس را يلية" ألنيا سوؼ " ضعؼ كؿ اس را يلي نا وشبك نا الدفانية في الشػرؽ األوسػط." لكػف "ال عويػؿ" نمػى 
العبلقات الم ينة نمى المس ويات كافة بيف القوات المسمحة لمطرفيف بعػد الثػورة ونمػى اسػ مرار ىػذه العبلقػات 

 ؿ "ال عاوف األمني" في القيادة المركزية األميركية.أكده مسؤو 
لقد ألغى أوباما مناورات "النلـ الساطع" السنوية "الميدانية" لصنوؼ األسػمحة كافػة مػع مصػر اح لالػا نمػى 
نػػػزؿ الػػػرييس السػػػابؽ محمػػػد مرسػػػيت لكػػػف ىػػػذه ليسػػػت المنػػػاورات المصػػػرية المشػػػ ركة الوحيػػػدة مػػػع الواليػػػات 

ف كانػػػت أك برىػػػا وأىميػػػات فينػػػاؾ منػػػاورات "ايغػػػؿ ارينػػػا" )ميػػػداف النسػػػر( اللويػػػة ومنػػػاورات "ايغػػػؿ الم حػػػدةت وا 
 ساليوت" ) حية النسر( البحرية ومناورات "ايروف كوبرا" )الكوبرا الحديدية( لعمميات القوات الخاصة.

ميركيػة: لم عػاوف والمسػاندات األمنيػة األ 2006وطبقا ل قدير مك ػب المحاسػبة الحكػومي )لػي ايػو أو( لسػنة 
 2002( طايرة حربية أميركية بال حميؽ نبر الملاؿ اللوي المصري بيف نامي 36553قدمت مصر إذنا ؿ)

( سفينة  ابعة لمبحرية األميركية حؽ المرور العالػؿ فػي قنػاة السػويس خػبلؿ الف ػرة 862ت ومنحت )2005و 
 ذا يا مع  وفير الدنـ األمني لعبورىات نمى سبيؿ المثاؿ.

شػػنطف فػػي ار يػػاف القػػوات المسػػمحة المصػػرية ل مويميػػا و ػػدريبيا و سػػميحيات وفػػي " سػػييؿ" إنػػدادىا و سػػ مر وا
"شػػػريكا" فػػػي أي "ايػػػ بلؼ"  قػػػوده الواليػػػات الم حػػػدةت وفػػػي " ػػػوفير الحمايػػػة بػػػالقوات لنظير يػػػا األميركيػػػة "فػػػي 

لػوي" كمػا اق بسػت الدراسػة المنطقة"ت وفي "ضماف اس عماؿ الواليات الم حدة لقناة السويس وطػرؽ ال حميػؽ ال
 مف  قرير ؿ"مك ب المحاسبة العامة" األميركي.

إف القػػوات المسػػمحة المصػػرية اليػػـو أمػػاـ اخ بػػار  ػػاريخي يخيرىػػا بػػيف اسػػ مرار "ال عػػاوف األمنػػي" مػػع الواليػػات 
النظػر الم حدة الذي يضمف  نسيقيا األمني مع دولػة االحػ بلؿ اإلسػراييمي وبػيف اسػ مرار مغػاالة الػبعض فػي 

ليا ؾ"لػيش أميركػي" ينبغػي " فكيكػو" كمػا ا يميػا نمػى ىػواء فضػايية نربيػة مػؤخرا القيػادي فػي حػزب العمػؿ 
 المصري والنايب السابؽ الصحفي المخضـر ملدي أحمد حسيف.

ذا ظمػػت  2022ؼ"ثػورة ينػػاير  زرنػػت بػذور ال غييػػر الػػذي يمكنػو أف يبػػدؿ طبيعػػة ال عػاوف األمنػػي ومسػػ واه. وا 
ات المسمحة في مكانيات لػف  ػؤثر بػذور ال غييػر فػي العبلقػة األمنيػةت وننديػذ سػوؼ يبقػى األسػاس سيطرة القو 

 الوطيد لم عاوف في مكانو لؤللؿ المباشر" كما   وقع الدراسة.
و"اآلفت كما كاف الحاؿ قبؿ ثورة ينايرت يع مد ال عاوف األمني بيف الواليات الم حدة وبيف مصر نمى صػيانة 

 لسبلـ المصرية اإلسراييمية".مصر لمعاىدة ا
 32/8/1023، المستقبل العربي
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 اليكس فيشماف
أنمف الرييس األميركي أنو سييالـ سوريةت كما قاؿ حكماؤنا "في الزماف والمكاف المذيف يخ ارىما". يمكف أف 

 إشعار آخر. فاليلوـ سُينفذ كما يقولوف نندنا بعد األنياد. نعود الى الحياة المع ادة ح ى
ال يريد العالـ أف يحارب مف الؿ مواطني سوريةت فيذه دولػة غيػر ميمػةت بػؿ ال  يػـ أحػدًا. وىػذا ىػو الػدرس 
الذي يلب نمى اسراييؿ أف  حفظو وىو أنػو اذا ُدفعنػا الػى ازمػة مػع ايػراف فمػف يكػوف أحػد فػي العػالـ مسػ عدًا 

 ؾ طايرة واحدة مف ألمنات بؿ سنحصؿ في األكثر نمى دنـ كبلمي.ل حري
حسػػػػب اللػػػػدوؿ الزمنػػػػي اللديػػػػد يمكػػػػف أف ينفػػػػذ اليلػػػػوـ ضػػػػد سػػػػورية بعػػػػد  سػػػػعة ايػػػػاـ أو نشػػػػرة فػػػػي أدنػػػػى 
االح ماالت. وسيشارؾ اوباما منذ بعد غػد الػى السػبت فػي مػؤ مر الػدوؿ الصػنانية فػي سػ وكيولـ. وفػي يػـو 

وؿ سيل مع ملمس النواب األميركي لمباحثة سي ـ فػي نياي يػا ال صػويت  أييػدا لميلػـو االثنيف ال اسع مف أيم
 أو ان راضا نميو. وقد  س مر المباحثة بضعة أياـ أو أكثر مف ذلؾ.

إف مشكمة الرييس ىي ماذا يفعؿ اذا لػـ يوافػؽ ملمػس النػواب. وكيػؼ يػ ـ الحفػاظ نمػى الغضػب نمػى سػورية 
إف نشػرة ايػاـ فػي الشػرؽ األوسػط ىػي بحػر زمػف ل طػورات غيػر م وقعػة  ولػب  في الرأي العػاـ وق ػا طػويبل؟

 نمى الرييس أف يؤلؿ ويؤلؿ ويؤلؿ.
إف الشػػيء الوحيػػد الػػذي أنمنػػو الػػرييس ىػػو أنػػو ال يولػػد طريػػؽ رلعػػةت وأنػػو يلػػب نمػػى الواليػػات الم حػػدة أف 

وىذا صحيح الى اليػوـت يف ػرض   لبي مف النظاـ السوري ثمنًا الس عماؿ السبلح الكيميايي. وحسب الخطةت
 ىدفا في سورية في الوقت ذا و. 90أف ييالـ الليش األميركي نحو 

حدث في اليوـ األخير انطباع بأف الواليات الم حدة  غير صورة اليلـو المخطط لو: مف ىلـو نمى دفعات 
إف الفػرؽ بػيف ىلػـو  يطوؿ يوما أو أكثر الى ىلوـ ُمركز لبضع سانات نمى ال والي مع ُميؿ قصيرة فقػط.

مس مر نمى دفعػات طػوؿ يػوـ كامػؿ أو اثنػيف وبػيف ىلػوـ ُمركػز يػدوـ بضػع سػانات شػديد األىميػة بالنسػبة 
إلينا ألنو كمما طالػت العمميػة زاد خطػر أف يفمػت زمػاـ السػورييف ويطمقػوا قػذايؼ صػاروخية أو صػواريخ نمػى 

 اسراييؿ.
ارض السورية الم حركةت فمػيس  –ة منظومة صواريخ ارض اذا اس قر رأي األميركييف نمى العمؿ في موالي

مػػف المنطػػؽ أف ُ سػػ عمؿ صػػواريخ  ومػػا ىػػوؾ لػػذلؾ بػػؿ وسػػايؿ طيػػراف )مػػع طيػػاريف أو بغيػػرىـ(   عػػرؼ نمػػى 
 األىداؼ و طمؽ نمييا سبلحا موليا دقيقا مف اللو.

اء  حالؼ دولي اس عدادا لو. إف  غيير  صور العممية ىو ن يلة مباشرة ل أخر  لنيد دنـ داخمي لميلوـ وانش
وبسػػبب ال سػػويؼ  فقػػد االدارة األميركيػػة ال ػػأثيرت وليػػذا كممػػا  ألػػؿ القػػرار أكثػػر أخػػذت العمميػػة المخطػػط ليػػا 
  ضػػػاءؿ مػػػػف ىلػػػػوـ نقػػػػاب قػػػػاٍس مػػػػؤلـ الػػػػى نمميػػػػة محػػػػدودة مػػػػع قػػػػدر أقػػػػؿ مػػػػف أخطػػػػار ال ػػػػورط السياسػػػػي 

 والعسكري.
ا وزيػر الخارليػة األميركػيت لػوف كيػريت نمػى العػالـ ليسػت مػادة إف المادة االس خبارية الدامغة ال ػي نرضػي

أميركيػػة فقػػطت فقػػد شػػارؾ فػػي ىػػذه المعمومػػات البريطػػانيوف ايضػػات ويلػػوز لنػػا أف نفػػرض أف األميػػركييف لػػف 
 ي خموا نف ال عاوف االس خباري مع دوؿ ك ركيا واسراييؿ.

فمػف المنطقػي لػدا أف نفػرض أف كػؿ محاولػة  وي بيف أف سورية شفافة لدا لبلس خباراتت وىػذه بشػرى طيبػة.
 ارض ضد اسراييؿ سُيكشؼ ننيا في الوقت. –سورية ل وليو سبلح غير  قميدي أو صواريخ ارض 

إف الشيء البارز في كشوؼ كيري ىو حقيقة أف "المسدس المدخف" ال ير بط ار باطا مباشرا بػالرييس االسػد. 
يادة العميا السورية وبيف الوحدات الميدانية قبؿ المذبحة وبعدىا فاالس خبارات ال ي ان رضت مكالمات بيف الق
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أدانت النظاـ ب نفيذ المذبحةت لكػف االسػد نفسػو ال يظيػر فػي ىػذه المكالمػات. مػف الممكػف لػدا أنػو ظيػر فػي 
المقػاطع االسػ خبارية السػرية ال ػي لػـ  ُنشػر. وميمػا يكػف االمػر فػاف كيػري يسػمي األسػد "قػا بًل"ت ويميػد بػذلؾ 

 ل قديـ اليحة ا ياـ ضد الرييس السوري بلرايـ حرب في المحكمة الدولية في الىاي.
واقعة اسُ عمؿ فييا السبلح الكيميايي في سػوريةت  مػت إحػداىا  24قّدمت االس خبارات البريطانية  قارير نف 

نمػى أف بوساطة صاروخ سكاد كاف يحمػؿ رأسػا كيمياييػا أصػاب حمػب فػي مطمػع السػنة. وىػذه شػيادة اخػرى 
 العالـ كاف يعرؼ طوؿ الوقت ما يحدث في سورية وصمت. ح ى إف العالـ ي معثـ اآلف وىـ ُيحركونو بالقوة.

 2/9/1023، "يديعوت"
 1/9/1023، األيام، رام اهلل
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 الوؼ بف
نو "نمميػة مػع وقػؼ ال نفيػذ" ضػد سػورية. فقػد أوضػح ا خذ الرييس األميركيت براؾ أوبامات القرار السميـ بإنبل

بأف القوات لاىزة واالىداؼ محددةت لكنو كسب وق ًا لبمورة مخرج مف األزمة. وفي االياـ القريبة القادمةت فػي 
قمة العشريف الكبار في سانت بطرسبورغت سيفحص الحايز نمى لايزة نوبؿ لمسبلـ قدرا ػو كدبموماسػي: فيػؿ 

بط الرييس الروسػيت فبلديميػر بػو يفت ب سػوية  عػزز االسػ قرار واالمػف فػي الشػرؽ االوسػط؟ سينلح في أف ير 
 اذا حاوؿ اوباما وفشؿت فانو سي م ع بالشرنية لعممية نسكرية.

لقد كاف ال أليؿ حيويًات وذلؾ الف أوبامػا يح ػاج إلػى دنػـ داخمػي ودولػي فػي نمميػة موضػع خػبلؼت أىػدافيا 
وس سمح لو الميمة الزمنية بال دقيؽ في اىداؼ الحممة العسكرية و لنيد المؤيػديف اإلس را يلية غير واضحة. 

 ليا. ىذا ما روج لو منذ أيامو االولى في السياسة.
فػػي إسػػراييؿ يعلبػػوف بمػػف يسػػحبوف السػػبلح بسػػرنة. وقػػد وصػػفت  ػػرددات اوبامػػا ىنػػا ك عبيػػر نػػف الضػػعؼ 

لدولة والليش االسراييمي ومعظـ وسػايؿ االنػبلـ حثػوه نمػى وانعداـ الزنامة مف لانب "القايد االنمى". قادة ا
أف يضػػػرب األسػػػد منػػػذ اآلف وأال ين ظػػػر المزيػػػد. مػػػرة  مػػػو أخػػػرى أنيػػػد الكميشػػػيو مػػػف فػػػيمـ "الطيػػػبت الشػػػريرت 
والبشػػع" )"إذا كػػاف ال بػػد اف  طمػػؽ النػػارت ف فضػػؿت وال  ع ػػذر"(ت وفػػي الغالػػب باق بػػاس غيػػر دقيػػؽ. خسػػارة أف 

 حمسيف اك فوا بمشيد واحد ولـ يروا كؿ الفيمـ الذي ىو مف االنمػاؿ الفنيػة النقديػة المناىضػة المشلعيف والم
 لمحروب نمى نحو اشد في  اريخ السينما.

فمو أنيـ شاىدوه ح ى النيايةت لحصموا نمى فكػرة او اثن ػيف نػف الغػاء وانعػداـ اللػدوى مػف الحػروبت ولعميػـ 
 كبحوا قميبل لماح حماس يـ..

ب النالحػػػة  سػػػ ونب إنػػػدادا سياسػػػيا ودبموماسػػػيا لػػػذريات واال فانيػػػا   عقػػػد و طػػػوؿ نبثػػػا او  ن يػػػي اف الحػػػرو 
باخفاؽ. وح ى في اسراييؿت حيث يقدس رد الفعؿ السػريع نمػى كػؿ نمميػة و يديػدت كػاف الصػبر ملػديا دومػا 

م نانو نف ردود فعؿ لمزنماء الذيف  بنوه. لقد سخروا مف ارييؿ شاروف حيف قاؿ: "ضبط النفس قوة"ت ولكف ا
والحػاؽ  2002حادة نمى العمميات فػي بدايػة والي ػو سػمح لػو بػاالنطبلؽ الػى حممػة "السػور الػواقي" فػي ربيػع 

اليزيمػػة باالن فاضػػة الثانيػػةت م م عػػا بإلمػػاع مطمػػؽ فػػي الػػداخؿ وبػػدنـ دولػػي واسػػع. لػػـ يػػ عمـ خميف ػػوت اييػػود 
حرب لبناف الثانية بقرار لحظي. وكانت الن يلة انو لػر  باراؾت الدرس وبعد أربع سنوات مف ذلؾ انطمؽ الى

 الى نممية طويمة وفاشمةت فقد ال أييد اللماىيريت واضطر الى انقاذ أميركي كي يخرج مف الوحؿ.
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الواليػات الم حػػدة العظمػػى ىػػي األخػػرىت ال ػػي ال منػػافس لقػدرا يا العسػػكريةت نلحػػت فػػي حػػروب اسػػ عدت ليػػا 
الخمػػػيج( وأخفقػػػت حػػػيف نممػػػت دوف حمفػػػاء وفػػػي ظػػػؿ خػػػبلؼ شػػػديد فػػػي الػػػداخؿ  )الحػػػربيف العػػػالمي يفت حػػػرب

)في ناـت العراؽ(. ي بيف أف النوايا الطيبة ال  كفي ح ػى لمقػوة العظمػىت وح ػى القػوة ال كنولوليػة واالق صػادية. 
وج فالحكمة و لنيد المؤيػديف ميمػاف بقػدر ال يقػؿ. لػـ يعػرض أوبامػات أوؿ مػف أمػست صػيغة دبموماسػية لمخػر 

مػػف األزمػػة السػػورية. لعمػػو ين ظػػر مبػػادرات زمبليػػو فػػي قمػػة العشػػريف الكبػػارت ولعمػػو فػػي ظػػؿ الخطابػػات ذات 
نزنة القوة  لري قناة دبموماسية سرية بيف البيت االبيض والكػرمميفت مثممػا فػي ازمػة الصػواريخ فػي كوبػا فػي 

ت الػذي أنيػى حػرب الخمػيج فػي 687.  ع مػد الصػيغة المطموبػة نمػى نمػوذج قػرار ملمػس االمػف 2962العاـ 
: بشػػار االسػػد يبقػػى فػػي كرسػػيوت وبالمقابػػؿ ينػػزع مراقبػػو االمػػـ الم حػػدة السػػبلح الكيميػػايي والصػػواريخ 2992

بعيػػدة المػػدى المولػػودة فػػي سػػورية. ىػػذا ال ي خػػذ صػػورة ليػػدة مثػػؿ القصػػؼ ونواميػػد الػػدخافت ولكػػف ال لربػػة 
 الة "الوسايؿ الخاصة" مف ايدي دك ا ور يذبح اللماىير.العراقية  دؿ نمى أنو ال يولد طريؽ افضؿ الز 

ىػػذه الصػػيغة ي عػػيف نمػػى اوبامػػا اف يبيعيػػا لبػػو يف. ىػػذا لػػف يكػػوف بسػػيطا: فخبلفػػا لصػػداـ حسػػيف فػػي العػػاـ 
ت لػػػـ يضػػػرب االسػػػد فػػػي المعركػػػةت وليشػػػو لػػػـ ي ف ػػػت. فيػػػؿ ال يديػػػد الحػػػالي بػػػاطبلؽ الصػػػواريخ مػػػف 2992

ذرانػو االسػ را يلية؟ واذا رفػضت فيػؿ سيس سػمـ بعػد اليلػـو األميركػي؟ ىػذه البارلات يكفي كػي ي خمػى نػف 
أسػػيمة س شػػغؿ بػػاؿ اوبامػػا فػػي رحم ػػوت ىػػذا االسػػبوعت إلػػى روسػػيا. إذا نلػػح فػػي نػػزع السػػاريف والػػػ "فػػي إكػػس" 
السػػػوري دوف أف يطمػػػؽ صػػػاروخا واحػػػدات فانػػػو سػػػيخرج نظيمػػػا مثػػػؿ لػػػوف كنػػػدي فػػػي األزمػػػة الكوريػػػة. كػػػاف 

يػػو أف ي خمػػى نػػف ىػػذه االمكانيػػةت وليػػذا فانػػو لػػـ يسػػ مع الػػى الم حمسػػيف واخ ػػار العمميػػة المؤلمػػة محظػػورا نم
 ال ي  فسر كانذار لبلسد ولبو يف. الكرة االف في ايدييما.

 2/9/1023، "ىآرتس"
 1/9/1023، األيام، رام اهلل
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2/9/1023، الين أونفمسطين   


