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  "األقصى"إثارة أعمال ش ب في القدس وبتيمة  يعتقل الشيخ رائد صالح االحتالل 2
رئػػػيس الحراػػػة ا سػػػالمية فػػػي الػػػدا ؿ  -ىػػػذا الصػػػباح باعتشػػػاؿ الشػػػي  رائػػػد صػػػالح  االحػػػتالؿقامػػػت قػػػوات 
مدينة الشػدس  وتػـ تحويلػو  إلىفي الطريؽ الموصؿ  -اسأثناء عبوره بمرابتو مشابؿ مفرؽ عمو  –الفلسطيني 

 في الشدس.” المساوبية“مراز التحشيشات في  مراز الشرطة  إلى
فػي بيػت المشػدس  وا سػالميةالشػو  الوطنيػة  إليػوويأتي ىذا االعتشاؿ قبيؿ انعشاد مؤتمر صحفي اليػوـ دعػت 

فػػػي الػػػدا ؿ  ا سػػػالميةالحراػػػة  إليػػػوت الػػػذع دعػػػ األقصػػػى إلػػػىوأانػػػاؼ بيػػػت المشػػػدس  وعشػػػية يػػػـو النفيػػػر 
 الفلسطيني.

فػي ىػذا الصػباح “وفي حديث مع  الشي  علي أبو شػي ة  منسػؽ شػؤوف الشػدس فػي الحراػة ا سػالمية قػاؿ  
وأثناء مرافشتي للشي  رائد صالح  حيث اّنا متجييف للبدء بوقائع المؤتمر الصحفي  الحظنا أّف سيارتيف مف 

نزالناا إلى أف قاموا بإيشاؼ سيارتنا الم ابرات تشوـ بمالحشتن  ”.منيا واعتشاؿ الشي  رائد صالح وا 
عنػػدما قمػػت بسػػؤاليـ عػف التيمػػة الموجيػػة للشػػي   قػالوا بأنيػػا تيمػػة إثػػارة أعمػاؿ شػػ ب فػػي الشػػدس “وأضػاؼ  
 .–على حد قوليـ -”واألقصى
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 ىذا وأفاد الشائموف على المؤتمر الصحفي أف المؤتمر سيعشد اما م طط لو.
0/9/1520مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم   

 
تراوح مكانيا: جمسة خامسة اليوم.. دون اختراقات ةاإلسرائيمي - الفمسطينيةمفاوضات ال 

مفاوضات التسوية بيف ا سرائيلييف لأعلف مسؤوؿ فلسطيني أمس  أف الجلسة الرابعة   (.ب.ؼ.)أ  رنا الفيؿ
المسؤوؿ الفلسطيني  الذع  أشاراضي  على أف تعشد ال امسة اليـو  و والفلسطينييف عشدت يوـ السبت الم

مف المشرر عشد "  مشيرًا إلى أنو اآلف"ا تراؽ حتى  أعلـ تحدث إلى أنيا "طلب عدـ الاشؼ عف اسمو  
للتشدـ في  اآلفالجانب ا سرائيلي ليس جاىزًا حتى  أفغدًا الثالثاء )اليوـ(  ولاف مف الواضح  أ ر جلسة 

 أعماؿ الؿ اؿ جلسات التفاوض السابشة لـ يتـ االتفاؽ على جدوؿ ". وبحسب المسؤوؿ  فإنو "فاوضاتالم
قدـ وجية نظره لحؿ اافة ". وأوضح أف الجانب الفلسطيني "واضح ومحدد للشضايا التي ستتـ مناقشتيا

 ."قضايا الحؿ النيائي وسط مناقشات حادة
بندًا مف دوف أع تفاصيؿ حوؿ وجية النظر  29ـ ورقة عامة مف الجانب ا سرائيلي قد"وتابع المسؤوؿ أف 

. وشدد في "امرجعية للمفاوضات 2969حدود العاـ "  مؤادًا أف الفلسطينييف يصروف على "ا سرائيلية
تشدـ وما يجرع عمليًا ىو لشاءات وليس مفاوضات  ألنو لـ يتـ التفاوض  أعال يوجد "الوقت ذاتو على أنو 

 ."تى اآلفعلى أع قضية ح
 0/9/1520، السفير، بيروت

 
 الضفة ضم   "إسرائيل"عشراوي تحذر من محاوالت  0

  مف محاوالت أمسحذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حناف عشراوع    راـ اهلل
عف األنظمة وبسط سيادتيا علييا جراء األبعاد ال طيرة والتصعيدية الناجمة  ال ربية لضـ الضفة "إسرائيؿ"

 وتحاوؿ تطبيشيا على المستوطنات المشامة في الضفة ال ربية. "إسرائيؿ"والشوانيف التي تشّرعيا 
بشأف فرض حشوؽ العمؿ ا سرائيلية للنساء في  اقترحت قانوناً  يةسرائيلا واانت لجنة التشريع الوزارية 

 المستوطنات. 
إجراءات قامت بيا إسرائيؿ ومنيا وضع المستوطنات تأتي ىذه التشريعات في سياؽ عدة "وقالت عشراوع  

 ." اصة في مدينة الشدس على قائمة األولويات لل طة الوطنية التطويرية  لربطيا بإسرائيؿ
 0/9/1520، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 قف ىدم األنفاقأحمد بحر يطالب مصر بفتح معبر رفح وو  4

بحر مصر فتح معبر رفح في شاؿ اامؿ  داعيًا  الؿ ناشد نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد   غزة
ا  وة في مصر فتح معبر رفح في شاؿ اامؿ  ووقؼ العمؿ "مؤتمر صحافي عشده في المعبر أمس 

بسياسة الفتح الجزئي للمعبر التي ال ُتسمف وال ُت ني مف جوع  وال تسيـ إال في زيادة المعاناة على المرضى 
 ."اجة مف أبناء شعبناوأصحاب ا قامات وأصحاب الح

الصياديف ال مسة الذيف تـ اعتشاليـ على أيدع الجيش المصرع صباح الجمعة "وطالب مصر بإطالؽ 
الماضي  والتأايد على أف الصياديف يسعوف وراء أسباب رزقيـ ويحاولوف توفير لشمة العيش ألطفاليـ  ما 
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صابة اثنيف منيـ يدعونا  بداء االست راب الابير مف إطالؽ الجيش المصرع ا لنار على الصياديف  وا 
 ."واعتشاؿ  مسة آ ريف
وقؼ سياسة ىدـ األنفاؽ الحدودية )التي( تشاؿ الرئة والمتنفس الوحيد ألىلنا في قطاع "اما دعا مصر إلى 

ا غزة  فالمواد ال ذائية والمستلزمات األساسية الواردة ال ينتفع منيا إال األطفاؿ  وشرائح شعبنا التي أنياي
 ."الحصار الصييوني المضروب على غزة منذ سنوات

  مؤادًا "تاري ية أزلية ذات جذور راس ة عصية على االقتالع"ووصؼ العالقة بيف غزة ومصر بأنيا 
 ."الحرص التاـ على األمف الشومي المصرع  فيو جزء ال يتجزأ مف األمف الشومي الفلسطيني"

 0/9/1520، الحياة، لندن

 
 طرًفا فيما يجري بمصر.. ولسنا ينتظر دعم قضيتو العادلة ال تشديد الحصارال صين: شعبنا  0

إيياب ال صيف  عف است راب  في قطاع غزة أعرب المتحدث باسـ الحاومة الفلسطينية  نبيؿ سنونو - غزة
في ذات الوقت أف  الحاومة مف ا جراءات التي تت ذىا السلطات المصرية الحالية تجاه قطاع غزة؛ مؤاداً 

"الشعب الفلسطيني ليس طرًفا فيما يجرع بمصر؛ ألف بوصلتو تحرير المشدسات  وأنو ينتظر رفع الحصار 
 المفروض عليو بداًل مف تشديده".

أابر لشضيتو العادلة أماـ  وقاؿ ال صيف في تصريحاٍت لػ"فلسطيف"  "إف الشعب الفلسطيني ينتظر دعماً 
وتابع   يتمثؿ في تشديد الحصار  بداًل مف رفعو". صعباً  مؤشراً  المحتؿ  لانو لألسؼ في األياـ األ يرة يجد

"إف شعبنا األعزؿ يواجو  طوات مست ربة وتصريحات صعبة تحرض ضده  ومحاوالت لزجو في الشضايا 
المصرية الدا لية  مع أف شعبنا ال ييمو إال مشاومة االحتالؿ  وبوصلتو تحرير المشدسات  وما يتمناه 

 ل ير  وأف يتـ رفع الحصار بشاؿ حشيشي ال تشديده".لمصر وشعبيا ىو ا
وأعرب عف  شيتو مف أف يؤتي الصمت الدولي ُأُالو  في مساعدة َمف يريد تشديد الحصار على غزة  
مشيًرا إلى أف "اتصاالت الحاومة مستمرة في اافة االتجاىات على مستو  الجانب المصرع  والمؤسسات 

لانو أوضح أف "االتصاالت مع    والمؤسسات العالمية  لتعلـ حشيشة األمور".الدولية  وجامعة الدوؿ العربية
الجانب المصرع ليست اما اانت  ونتمنى أف تاوف أفضؿ مف ذلؾ  فشعبنا محاصر  وقضيتو عادلة  البّد 

 أف يلشى اؿ الدعـ  وتعزيز صموده في وجو االحتالؿ  برفع الحصار".
الحاومية لمواجية تشديد الحصار  قائاًل  "إننا نتعامؿ وفؽ وأجاب ال صيف عف سؤاؿ حوؿ ال طوات 

المصلحة الفلسطينية  وثانًيا وفؽ عالقاتنا االستراتيجية مع الشعب المصرع واألمة العربية  ونعمؿ دبلوماسيًّا 
 وسياسيًّا  ونحاوؿ إدارة األزمات  يجاد حلوؿ بما ىو مستطاع  ووفؽ ا ماانيات المتاحة".

 الوقت على أف صمود الشعب الفلسطيني أماـ الحروب والحصار ىو العامؿ األىـ. وشدد في ذات
شاعات على ألسنة ش صيات رسمية مصرية  تزامًنا  اما أعرب عف أسفو لػ"صدور تصريحات تحريضية وا 
مع الحملة التحريضية التي تشودىا بعض وسائؿ ا عالـ"  مؤاًدا أف "على ىذه الش صيات أف تاوف مع 

 ال َمف لديو موقؼ ال يريد ت ييره تجاه مشاومة الشعب الفلسطيني التي تدافع أماـ المحتؿ".الحؽ إ
وتمـ المتحدث باسـ الحاومة  "قد تتولد لد  بعض أفراد الشعب المصرع الطيب توجيات اراىية ضد 

تت ير  وسنجد الفلسطينييف لتصديشيـ ما يشاؿ ىنا وىناؾ  لاف على المد  الزمني االستراتيجي عالقتنا لف 
 الشعب المصرع داعًما للشضية الفلسطينية".

 1/9/1520فمسطين أون الين، 
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 عدوان: أعداء "الربيع العربي" قرروا ضرب "اإلخوان" بمصر إلفشال ُحكميم في دول أخرىالنائب  9

عاطؼ عدواف مف أف ضرب "ا سالـ السياسي" مف قبؿ مف  .حذر النائب عف حراة حماس د  غزة
داف لأعداء الربيع العربي" في مصر  سياوف مشدمة النييار اؿ النظاـ السياسي ا سالمي في البأسماىـ "
 في الوقت ذاتو أف ىذه الم ططات "ستفشؿ بإرادة الشعوب التي رفضت اؿ أشااؿ الظلـ". مؤاداً   األ ر 

ع غزة نظمت جاء ذلؾ في المة لعدواف  الؿ ندوة سياسية حوؿ المشيد المصرع وانعااساتو على قطا
 حراة حماس في منطشة تؿ الزعتر بجباليا شماؿ قطاع غزة.

  دالالت االنشالب العسارع على شرعية الرئيس األسبوعوناقش المشاراوف في الندوة  التي عشدت مطلع 
واذلؾ انعااس وتداعيات االنشالب المصرع على   محمد مرسي على الشضية الفلسطينية و اصة قطاع غزة

 محاصر.قطاع غزة ال
ليذا الم طط وىو شف منذ اللحظة األولى لتولية الرئيس  أساسيةوقاؿ عدواف  إف ا عالـ المصرع ااف أداة 

 واتيـ الرئيس مرسي بالفشؿ بشاؿ غير منطشي. ض ماً  مرسي الحاـ ىجوماً 
اس على يناير األمر  الذع انع 12وبيف أف االنشالب في مصر غير المعادلة وأعاد مصر إلى ما قبؿ ثورة 

 حصار قطاع غزة ومصر عادت لتاوف مطرقة على الشعب الفلسطيني في غزة.
وأاد أف األوروبييف اانوا حريصيف منذ والدة النظاـ السياسي ا سالمي على إضعافو وتفاياو حتى ال تفار 

 أع قوة إسالمية ب زو أوروبا  حسب تعبيره.
 1/9/1520قدس برس، 

 
 رفضو لمتيديدات بضرب سوريةالمجمس الوطني الفمسطيني يعمن  2

  رفضو للتيديدات العسارية 1/9 ا ثنيفيوـ   أعلف المجلس الوطني الفلسطيني  .(آع.بي.يو) -عّماف 
مع الحؿ السلمي لألزمة السورية  وال نريد للشعب "إننا   ال ارجية بضرب سورية. وقاؿ المجلس في بياف
معارضتنا ألية ضربة عسارية  ارجية ". وأّاد "صؿ اآلفالسورع أف يشيد دمارًا ومعاناة أاثر مما ىو حا

ال الص مف محنتيا  وللشعب السورع الششيؽ ". وأعرب عف تمنياتو لسورية بػ"تستيدؼ أع بلد عربي
 ."االستشرار واألمف واآلماف وأف يحشؽ أىدافو

 0/9/1520، القدس العربي، لندن

  
 العجز المالي لمسمطة ر لسد  مميون دوال  055لتأمين  في جولة خارجيةالحمداهلل  8

صرح رئيس الوزراء د. رامي الحمد اهلل أف لشاءه بمسؤولة السياسة ال ارجية في االتحاد األوروبي   راـ اهلل
في برواسؿ  مضيفا أف ىذا اللشاء يأتي ضمف سلسلة لشاءات سيشـو  9/9/1023 فيسياوف  آشتوفااثريف 

ىدؼ الجولة سياوف تأميف الدعـ المالي ل زينة  أفاألسبوع  وأاد بيا  الؿ جولتو الدولية التي ستبدأ ىذا 
مليوف دوالر مف  الؿ الجولة  لسد عجز ال زينة  200الدولة. وأردؼ أف الحاومة تعمؿ على تأميف 
 ولتأميف رواتب الموظفيف حتى نياية العاـ الحالي.

 وفي ىذا السياؽ أاد أف رواتب الموظفيف ستصرؼ اليـو الثالثاء.
 0/9/1520، حياة الجديدة، رام اهللال

  
 كمفوض عام لممحافظات الجنوبيةواآلغا من مسؤولياتزكريا تنفي إعفاء  السمطة رئاسة 9



 
 
 

 

 

           8ص                                    1992العدد:                3/9/1520الثالثاء  التاريخ:

  ما تناقلتو بعض وسائؿ 1/9 نفت الرئاسة الفلسطينية  واللجنة المرازية لحراة فتح  يوـ ا ثنيف  راـ اهلل
بإعفاء زاريا األغا مف مسؤولياتو امفوض عاـ ا عالـ المحلية حوؿ قرار الرئيس محمود عباس 

للمحافظات الجنوبية )قطاع غزة(. وقالت الرئاسة  إف ىذا ال بر غير صحيح على ا طالؽ  ولـ يناقش 
األمر  الؿ الدورة الحالية للمجلس الثورع لحراة فتح المنعشدة حاليا في مشر الرئاسة بمدينة راـ اهلل. 

باستفاضة على أرضية التشرير المفصؿ الذع قدمو المفوض  حيث تـ  وأضافت  أف "موضوع غزة نوقش
 تش يص المشااؿ واليمـو ل رض وضع المعالجات الالزمة لرفع المعاناة عف أىلنا في الشطاع".

 0/9/1520، القدس، القدس

 
 اجيزة األمن لبسط القانون واعتقال الخارجين عمييشمال الضفة: عباس يعطي الضوء األخضر أل 25

بيف مسلحيف  وليد عوض  تشيد مناطؽ شماؿ الضفة ال ربية و اصة م يمات الالجئيف صراعاً  -اهلل راـ 
والدعـ مف الرئيس محمود عباس ببسط سيادة الشانوف  األ ضرمف الفلسطينية التي تلشت الضوء جيزة األأو 

ت االنتفاضة ضد واعتشاؿ اؿ ال ارجيف عليو حتى لو اانوا مف رفاؽ الدرب في حمؿ السالح  الؿ سنوا
الفلسطينية فجر االثنيف حملة اعتشاالت في  األمفوفي ذلؾ االتجاه شنت قوات  االحتالؿ ا سرائيلي.

منيـ  وجاءت حملة االعتشاالت  2عف اعتشاؿ  أسفرتصفوؼ المسلحيف في م يـ الفارعة لالجئيف بنابلس 
 الؿ محاولتيـ اقتحاـ  األمفالم يـ وقوات النارية بيف عدد مف المسلحيف في  ةسلحبعد وقوع اشتبااات باأل

 الم يـ.
 أياـ  وذلؾ بعد األمنية األجيزةويحاوؿ المسلحوف في م يمات الالجئيف شماؿ الضفة ال ربية ىز ىيبة 

 أسبوععشب مشتؿ المواطف أمجد فالح عودة برصاصيا قبؿ  األمنيةبعض المشار والمؤسسات  إحراؽعلى 
 في م يـ عسار لالجئيف.

 0/9/1520، س العربي، لندنالقد

 
 الر شق لة"قدس برس": المقاومة ىي خيار مواجية مخاطر تيويد األقصى   22

جػػػراـ متواصػػػليف   بيػػػروت قػػػاؿ عضػػػو الماتػػػب السياسػػػي لحراػػػة حمػػػاس عػػػّزت الّرشػػػؽ  "إنتنػػػا أمػػػاـ إرىػػػاب وا 
ولي والتشػػاعس يمارسػػيما االحػػتالؿ الصػػييوني ضػػد المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ فػػي ظػػؿ الصػػمت والتواطػػؤ الػػد

واالنش اؿ العربي وا سالمي حتى بات ال طر الحشيشي يتيّدد األقصى جّراء الحفريات واألنفاؽ أسفلو؛ والتي 
 ااف آ رىا ااتشاؼ نفشيف أحدىما ينطلؽ مف عيف سلواف والثاني مف الزاوية الشمالية الجنوبية للمسجد".

( أفت "العػػػدو الصػػػييوني يسػػػت ؿ رضػػػوخ 9|1نػػػيف )وأوضػػػح الرتشػػػؽ فػػػي تصػػػريحات لػػػػ "قػػػدس بػػػرس" اليػػػوـ االث
المفػػػػاوض الفلسػػػػطيني السػػػػتئناؼ مػػػػا يسػػػػّمى "مفاوضػػػػات الحػػػػؿ النيػػػػائي" ل معػػػػاف فػػػػي جرائمػػػػو وم ططاتػػػػو 
التيويدية في الشدس واألقصى لفرض أمر واقع". وشدد على أفت جماىير الشعب الفلسطيني ومعيا اؿ الشو  

 ف الشدس أو أّع جزء مف أجزاء المسجد األقصى.الحّية لف ترضى بالمساس بأّع شبر م
وأضػػاؼ  "إفت أعت تنػػػازؿ أو تفػػػريط فػػػي ىػػػذا الموضػػػوع ال يلزمنػػا وال يلػػػـز شػػػعبنا بشػػػيء ويعػػػد  اسػػػتيتارَا بػػػدماء 

 الشيداء وتضحيات شعبنا".
اومػػة وتػػابع الرشػػؽ  "ال  يػػار أمػػاـ ىػػذه اليجمػػة الشرسػػة ضػػد أرضػػنا وأقصػػانا وقدسػػنا ومشدسػػاتنا سػػو  بالمش

 والصمود ورّص الصفوؼ في إطار استراتيجية نضالية". 
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وبيف الشيادع الفلسطيني أّف ىذا ىػو ال يػار الوحيػد الشػادر علػى مجابيػة  طػر االحػتالؿ الصػييوني وردعػو  
وأفت أّع  يار أو طريؽ آ ر ما ىو إاَل أوىاـ  وتضييع لمزيد مف الوقت والجيد وحرٌؼ للبوصلة الوطنية عف 

 لطبيعي في ظؿ ا جراـ الصييوني المتواصؿ  على حد تعبيره.مسارىا ا
 1/9/1520قدس برس، 

 
 مصر إلى  من عناصرىا مسمحاً  45بإرسال  عباسحماس تنفي اتيامات  21

مسػػػلحا ينتمػػػوف  00ػػػػ أشػػػرؼ اليػػػور  نفػػػت حراػػػة حمػػػاس اتيامػػػات الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس ليػػػا بإرسػػػاؿ  غػػػزة
اة صحة ما أوردتو الدا لية المصرية عف تماف الشػوات البحريػة لجناحيا المسلح إلى مصر  اذلؾ نفت الحر 

مف تدمير ست زوارؽ لاتائب الشساـ  الؿ محاولتيا الد وؿ للمياه المصرية  وأادت أف غزة لف تاوف  طرا 
 على أمف مصر.

وأداف الػػػػداتور سػػػػامي أبػػػػو زىػػػػرع المتحػػػػدث باسػػػػـ الحراػػػػة فػػػػي تصػػػػريح تلشػػػػت الشػػػػدس العربػػػػي نسػػػػ ة منػػػػو 
رسػاؿ مػف تصػريحا‘ إلػػى  30ت الػرئيس عبػاس التػي اتيػـ فييػا الحراػة بالتػػد ؿ فػي شػئوف مصػر الدا ليػة  وا 

مػا ورد علػى لسػاف محمػود عبػاس مػف "مسلحا للمشاراة في األحداث ىناؾ  وقاؿ المتحػدث باسػـ حمػاس 00
 ."ألفاظ غير الئشة وتحريض للسلطات المصرية على حراة حماس

 ’.أااذيب ال تليؽ بش ص يزعـ أنو رئيس للشعب الفلسطيني‘ف ما قالو وقاؿ منتشدا بشدة الرئيس عباس أ
اػػذلؾ نفػػػى صػػػحة مػػػا ذاػػػره الجيػػاز ا عالمػػػي لػػػوزارة الدا ليػػػة المصػػػرية عػػف قيػػػاـ الشػػػوات البحريػػػة المصػػػرية 
بتػػػدمير سػػػت زوارؽ تابعػػػة لاتائػػػب الشسػػػاـ الجنػػػاح المسػػػلح لحمػػػاس أثنػػػاء محاولتيػػػا ا تػػػراؽ الميػػػاه ا قليميػػػة 

 ة.المصري
على العشالء في مصر ‘  وتابع يشوؿ ’تمثؿ إدعاءات س يفة ال أساس ليا مف الصحة‘وأاد أف ىذه المزاعـ 

إعادة تشييـ موقفيـ مف استمرار ىذه الميزلة التػي تسػتيدؼ التحػريض علػى الشػعب الفلسػطيني اعتمػادًا علػى 
 ’.ة باؿ أسؼجملة مف األااذيب والس افات والتي باتت تتورط فييا جيات رسمية مصري

وتنفػػي حراػػة حمػػاس مػػرارا أف ياػػوف ليػػا أع تػػد ؿ أو نشػػاط فػػي األراضػػي المصػػرية   الفػػا لالتيامػػات التػػي 
 توجييا ليا جيات مصرية ووسائؿ إعالـ بالتد ؿ لصالح جماعة ا  واف المسلميف.

يػػؿ المتعمػػد وانتشػػد فػػوزع برىػػوـ النػػاطؽ أيضػػا باسػػـ حمػػاس مػػا يجػػرع مػػف اسػػتمرار إغػػالؽ معبػػر رفػػح والتعط
يػػػذائيـ ومنػػػع وصػػػوؿ الوقػػػود والػػػدواء وال ػػػذاء باػػػؿ األسػػػاليب والطػػػرؽ التػػػي قػػػاؿ أنيػػػا  لمصػػػالح سػػػااف غػػػزة وا 

 ’.شيطنة حماس وغزة والمشاومة والتحريض على شعبنا‘والمتزامنة مع استمرار ’ تجاوزت اؿ الحدود‘
مصر مع غزة بؿ في إطػار إحاػاـ  ليس لو أع عالقة بتأميف حدود‘وأاد أف إجراءات مصر األمنية الجديدة 

حصػػػار غػػػزة وتجويػػػع وترايػػػع شػػػعبنا الفلسػػػطيني حتػػػى يرضػػػ  ألع حلػػػوؿ تفػػػرض عليػػػو تاػػػوف علػػػى حسػػػاب 
 ’.تطلعاتو مشاومتو ومستشبؿ قضيتو

إذا ااف البد مػف تػأميف حػدود ‘وقاؿ منتشدا الحملة األمنية التي ينفذىا الجيش المصرع على الحدود مع غزة 
بػػػػاب أولػػػػى تػػػػأميف حػػػػدود مصػػػػر مػػػػع االحػػػػتالؿ ا سػػػػرائيلي العػػػػدو الرئيسػػػػي لمصػػػػر  مصػػػػر وىػػػػذا ميػػػػـ فمػػػػف

 ’.وفلسطيف
معراتنػا وصػراعنا مسػتمر وباػؿ قػوة ‘  مضػيفا ’لف تاوف في يوـ مف األيػاـ  طػرًا علػى مصػر‘وأاد أف غزة 

 ’.مع االحتالؿ ا سرائيلي دفاعًا عف فلسطيف وعف عزة وارامة األمة العربية وا سالمية
  0/9/1520، العربي، لندن القدس
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 بإجرائيا في غزة يبحث إجراء انتخابات في الضفة في حال عدم سماح حماس "فتح ثوري" 20

فػػي اجتماعاتػػو الػػدائرة فػػي راـ اهلل ملفػػات عػػدة  ابرزىػػا « فػػتح»يبحػػث المجلػػس الثػػورع لحراػػة   غػػزة -راـ اهلل 
  ومصػػػير «حمػػػاس»والمصػػػالحة مػػػع حراػػػة إجػػػراء انت ابػػػات عامػػػة للسػػػلطة  وعشػػػد المػػػؤتمر العػػػاـ للحراػػػة  

 المفاوضات الجارية مع اسرائيؿ في ظؿ استمرار البناء في االستيطاني.
وقػػاؿ أمػػيف سػػر المجلػػس أمػػيف مشبػػوؿ اف المجلػػس الػػذع ينيػػي اعمالػػو غػػدًا يتجػػو الػػى توصػػية قيػػادة الحراػػة 

ئيػػػا فػػػي قطػػػاع غػػػزة. السػػػماح بإجرا« حمػػػاس»بػػػإجراء انت ابػػػات عامػػػة فػػػي الضػػػفة ال ربيػػػة فػػػي حػػػاؿ رفػػػض 
 «.ال يماف رىف االنت ابات والعملية الديموقراطية برمتيا لموقؼ حماس»وأضاؼ  

 0/9/1520، الحياة، لندن
 

 : المساس باألقصى سيشعل النار تحت أقدام االحتاللالبردويل 24
حػػػػذرت حراػػػػة حمػػػػاس  مػػػػف م بػػػػة السػػػػماح للجماعػػػػات الييوديػػػػة المتطرفػػػػة بتنفيػػػػذ   أحمػػػػد اللبابيػػػػدع -غػػػػزة

م ططاتيػػا الراميػػة القتحػػاـ باحػػات المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ  مؤاػػدًة أف المسػػاس بالمسػػجد األقصػػى افػػياًل 
 بإشعاؿ المنطشة لييبًا تحت أقداـ االحتالؿ ومتطرفيو.

وقػػػاؿ النػػػاطؽ االعالمػػػي باسػػػـ الحراػػػة د. صػػػالح البردويػػػؿ لػػػػ"فلسطيف أوف اليػػػف" " إف حراتػػػو تنظػػػر ببػػػال  
 ططػػات المتطرفػػة والمسػػاعي الحاقػػدة  والراميػػة الػػى االعتػػداء علػػى ارامػػة المسػػلميف ال طػػورة لمثػػؿ ىػػذه الم

ومسجدىـ األقصى  مشيرًا إلى أف استمرار فريؽ السلطة بالمفاوضات العبثية مع االحتالؿ  إنما يوفر غطاًء 
 النتياؾ حرمة المسجد األقصى.

و يعػػد عمػػاًل عػػدوانيًا واعتػػداًء مباشػػرًا وشػػدد علػػى أف "المسػػاس بالمسػػجد األقصػػى  ػػط أحمػػر  وتػػدنيس باحاتػػ
علػى جػػزء مػػف عشيػدة المسػػلميف اافػػة  منوىػًا إلػػى أف المسػػجد األقصػى سػػيعيد تجميػػع مػا فرقتػػو السياسػػة  مػػف 

  الؿ توحيد شعوب األمة لدعمو وتحريره.
 1/9/1520، فمسطين أون الين

 
 حماس: ما يجري عمى الحدود مع مصر ىدفو إحكام الحصار عمى غزة 20

اعتبرت حراة حماس  مساء اليـو االثنيف  ما يجرع على الحدود مف إغالؽ لمعبر رفػح وىػدـ لألنفػاؽ   غزة
يػػأتي فػػي إطػػار "إحاػػاـ حصػػار غػػزة وتجويػػع وترايػػع الشػػعب الفلسػػطيني للرضػػوخ لحلػػوؿ تُفػػرض عليػػو علػػى 

 حساب تطلعاتو ومشاومتو ومستشبؿ قضيتو".
صػػريح صػػحفي لػػو  إف "اسػػتمرار إغػػالؽ معبػػر رفػػح والتعطيػػؿ قػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ الحراػػة  فػػوزع برىػػوـ  فػػي ت

يػػذائيـ ومنػػع وصػػوؿ الوقػػود والػػدواء وال ػػذاء باػػؿ األسػػاليب والطػػرؽ التػػي  المتعمػػد لمصػػالح أىلنػػا فػػي غػػزة وا 
تجاوزت اػؿ الحػدود والمتزامنػة مػع اسػتمرار شػيطنة حمػاس وغػزة والمشاومػة والتحػريض علػى شػعبنا  لػيس لػو 

 د مصر مع غزة بؿ ييدؼ  حااـ حصار غزة"  على حد تعبيره.أع عالقة بتأميف حدو 
وأضػاؼ  "إذا اػاف البػد مػف تػأميف حػدود مصػر وىػذا ميػـ فمػف بػاب أولػى تػأميف حػدود مصػر مػع االحػػتالؿ 
ا سػرائيلي العػدو الػرئيس لمصػر وفلسػطيف  وغػػزة لػف تاػوف فػي يػوـ مػػف األيػاـ  طػرًا علػى مصػر  ومعراتنػػا 

مػػع االحػػتالؿ ا سػػرائيلي دفاعػػًا عػػف فلسػػطيف وعػػف عػػزة وارامػػة األمػػة العربيػػة  وصػػراعنا مسػػتمر وباػػؿ قػػوة
 وا سالمية جمعاء"  اما جاء بالبياف.
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 0/9/1520، القدس، القدس
 

 أطراف العدوان عمى سورية : سنضرب مصالح كل  جبريلأحمد  29
ادة العامػػة وقيػػادات الشيػػ –)د ب أ(  أاػػد أحمػػد جبريػػؿ امػػيف عػػاـ الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فلسػػطيف  -دمشػػؽ

فصائؿ المشاومة الفلسطينية في دمشؽ أنيـ سيضربوف مصالح اؿ أطػراؼ العػدواف علػى سػورية فػي مواقعيػا 
 الموجعة والحساسة.

وذار بياف للجبية الشعبية الشيادة العامة تلشت واالة األنباء االلمانيػة نسػ ة منػو االثنػيف أف ذلػؾ جػاء  ػالؿ 
 رئيس لجنة األمف الشومي في مجلس الشور  االيراني ألحمد جبريؿ. استشباؿ عالء الديف بروجورع

العسػارية “وحسب البياف  دار البحث في آ ر التطورات السياسية في المنطشػة فػي ضػوء التيديػدات والحملػة 
 ”.الصييونية ضد سورية. اما تـ البحث في آ ر تطورات الشضية الفلسطينية –االمرياية 

العػدواف علػى سػورية ىػو اعتػداٌء مباشػر علػى محػور المشاومػةل غايتػو النيػؿ “اع أف وأاد جبريؿ  ػالؿ االجتمػ
 ”.مف إرادتِو السياسية  دمة للمشروع الصييوني األمرياي في المنطشة

اسػػتيداؼ سػػورية مػػف شػػأنو أف يفػػتح المعراػػة الشػػاملة مػػع أمرياػػا والعػػدو الصػػييوني “وشػػدد جبريػػؿ علػػى أف 
 .”وأدواتيـ في المنطشة العربية

   0/9/1520، القدس العربي، لندن
 

 ةتدخل خارجي في سوري ي  أ ترفضفتح  22
قػػػاؿ أحمػػػد عسػػػاؼ  اف حراػػػة فػػػتح "تػػػرفض اع تػػػد ؿ  ػػػارجي علػػػى سػػػوريا يسػػػتيدؼ وحػػػدة األرض   راـ اهلل

 السورية وتشسيميا الى دويالت ألف ىذا بالتأايد سيصب في صالح أعداء األمة العربية".
تح  فػػػي لشػػػاء تلفزيػػػوني  اليػػػـو االثنػػػيف  اف فػػػتح  " تشػػػؼ إلػػػى جانػػػب الشػػػعب واضػػػاؼ النػػػاطؽ باسػػػـ حراػػػة فػػػ

السػػػورع فػػػي سػػػعيو لتحشيػػػؽ آمالػػػو وتطلعاتػػػو بالحريػػػة والديمشراطيػػػة والارامػػػة والعدالػػػة االجتماعيػػػة ومػػػع وحػػػدة 
 االرض السورية".

قامػػة وحػػوؿ موضػػوع المفاوضػػات قػػاؿ عسػػاؼ  اف "ىػػدفنا مػػف المفاوضػػات ىػػو إنيػػاء االحػػتالؿ ا سػػرا ئيلي وا 
الدولة الفلسطينية المستشلة ووقؼ الشتػؿ واالرىػاب ا سػرائيلي بحػؽ شػعبنا  ومػف أجػؿ ذلػؾ نحػف ن ػوض ىػذه 
المعراػػػة الوطنيػػػة بثبػػػات وشػػػجاعة ونعتبػػػر اف المفاوضػػػات ىػػػي إحػػػد  ال يػػػارات النضػػػالية لتحشيػػػؽ اىػػػدافنا 

 ا ر". بالحرية واالستشالؿ مع التأايد باننا لـ ولف نتنازؿ عف أع  يار
 0/9/1520، القدس، القدس

 
 شيد ارتفاعًا ممحوظًا في عدد العمميات المعادية بالضفةآب/ أغسطس : الشاباك 28

أاد التشرير الشيرع الصادر عف جياز األمف العاـ ا سرائيلي "الشاباؾ" أف شير أغسطس مف العػاـ الحػالي 
فلسػػطينيوف ضػػد أىػػداؼ إسػػرائيليةل مشارنػػة مػػع شػػيد ارتفاعػػًا ملحوظػػًا فػػي عػػدد العمليػػات المعاديػػة التػػي نفػػذىا 

 عملية شيدتيا اافة المناطؽ  الؿ الشير الماضي. 99عملية مشابؿ  21شير يوليو والذع شيد 
وأوضح التشرير أف االرتفاع الملحوظ في عدد العمليات ااف معظميا في مناطؽ الضفة ال ربيةل حيث سػجؿ 

عمليػػػة فػػػي شػػػير يوليػػػو  فػػػي حػػػيف رصػػػد الجيػػػاز  20بػػػؿ عمليػػػة بالضػػػفة فػػػي الشػػػير الماضػػػي مشا 62وقػػػوع 
 ػػالؿ شػػير يوليػػو فػػي مدينػػة  16عمليػػة مشابػػؿ  12ان فاضػػًا فػػي بػػاقي المنػػاطؽ حيػػث سػػجؿ التشريػػر وقػػوع 



 
 
 

 

 

           21ص                                    1992العدد:                3/9/1520الثالثاء  التاريخ:

الشدس  ورصد التشرير أعداد متشابية في منطشة قطاع غزةل حيث وقعت  مسػة عمليػات  امػا وقعػت عمليػة 
 واحدة في منطشة سيناء.

ر إلػػى أف البلػػدات ا سػػرائيلية فػػي المنطشػػة الشػػمالية تعرضػػت لسػػشوط صػػواري  اانػػت قػػد أطلشػػت وأشػػار التشريػػ
مساء يوـ الثاني والعشريف مف الشير الماضي مف األراضػي اللبنانيػة دوف وقػوع إصػابات أو أضػرار جسػيمة 

 تذار.
الماضػي نتيجػة عمليػة  ومف المعطيات التي أوردىا التشرير تبيف إصػابة إسػرائيلي بجػراح  فيفػة  ػالؿ الشػير

 إلشاء زجاجة حارقة وقعت في العشريف مف أغسطس بالشرب مف باب الزاىرة في البلدة الشديمة.
منيػا فػي الشػدسل  21عمليػة معاديػة اسػتعملت فييػا عبػوات ناسػفة  22وحوؿ تشسيـ العمليات أفػاد التشريػر أف 

منيػػا وقعػػت فػػي مدينػػة  23ت حارقػػة عمليػػة الشػػاء زجاجػػا 91وثػػالث عمليػػات اسػػت دـ فييػػا سػػالح  فيػػؼ  و
 الشدس.

بالنسبة لعمليات اطالؽ الصواري  فشد وقعت أربعة ىجمات صارو ية على )اسرائيؿ(  ػالؿ شػير أغسػطس 
 منيا ثالث مف قطاع غزة وواحدة مف سيناء باتجاه ايالت ومشابؿ سبعة صواري  في شير يوليو.
 1/9/1520، فمسطين أون الين

 
 والمقاومة تفجر عبوة بآلية إسرائيمية ..س في انييار نفقمن حما ناشطاستشياد  29

 13أعلنت اتائب الشساـ الجناح المسلح لحراة حماس استشياد الناشط محمػد منصػور )  غزة ػ أشرؼ اليور
 عاما(  في انييار نفؽ للمشاومة في مدينة رفح جنوب الشطاع.

دة أسػػفؿ الحػػدود مػػع مصػػر  حيػػث شػػيدت والنفػػؽ الػػذع قضػػى فيػػو الناشػػط منصػػور غيػػر تلػػؾ األنفػػاؽ المشػػي
 اتائب الشساـ أنفاقا تست دميا في التصدع ألع عمليات عسارية إسرائيلية محتملة ضد غزة.

إلػػػى ذلػػػؾ فشػػػد تماػػػف نشػػػطاء فلسػػػطينيوف مػػػف تفجيػػػر عبػػػوة ناسػػػفة فػػػي دوريػػػة عسػػػارية إسػػػرائيلية مػػػف لػػػواء 
 ة مع مدينة غزة.  اانت تسير قرب الجدار األمني على الحدود الشرقي’جوالني‘

وتصاعدت أعمدة الد اف مف مااف انفجار العبوة التي أصابت اآللية  وقاؿ سػااف مػف المنطشػة أف تعزيػزات 
 عسارية إسرائيلية وصلت إلى المااف.

ووقػػع االنفجػػار وىػػو الثػػاني منػػذ مطلػػع األسػػبوع فػػي سػػاعة مباػػرة مػػف صػػبيحة يػػـو أمػػس االثنػػيف  وشػػرعت 
 ي أعماؿ تجريؼ فيما تولت آليات عسارية أ ر  عمليات التمشيط.جرافات وصلت إلى المااف ف

   0/9/1520، القدس العربي، لندن

 
 
 

 المنصرم / أغسطسمعتقاًل سياسيًا خالل آب 02 اإلعالمي لحماس: المكتب 15
قالػػػػت حراػػػػة حمػػػػاس إف أجيػػػػزة األمػػػػف التابعػػػػة للسػػػػلطة الفلسػػػػطينية  واصػػػػلت حمػػػػالت المالحشػػػػة واالعتشػػػػاؿ 

بحػػؽ أنصػػار وقيػػادات وأبنػػاء الحراػػة  ػػالؿ شػػير آب )أغسػػطس( الماضػػي واعتشلػػت واسػػتدعت واالسػػتدعاء 
 ناشط. 200أاثر مف 

وأظير تشريػر صػادر عػف الماتػب ا عالمػي لحراػة "حمػاس"  اليػـو االثنػيف  أف أجيػزة أمػف السػلطة اعتشلػت 
 مواطنًا بم تلؼ مدف الضفة مف أنصار وأفػػراد وقيػادات الحراة. 29
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حالػة بحػؽ أسػر  محػرريف مػف معػتشالت االحػتالؿ  10ماس في تشريرىا أف مف بيف االعتشاالت وأوضحت ح
آ ػريف  29طالبًا جامعيًا وصحفييف اثنػيف  وثالثػة أئمػة مسػاجد  وأربعػة مدرسػيف  إلػى جانػب اسػتدعاء  22و

 وتمديد اعتشاؿ أربعة مواطنيف بالرغـ مف صدور قرارات با فراج عنيـ.
حالة اعتشاؿ في مدينة  29أف االعتشاالت شملت م تلؼ مدف الضفة وتوزعت االتالي   وأشارت الحراة إلى

في ال ليؿ جنوب الضػفة  وسػبع حػاالت فػي نػابلس  وسػت فػي  29راـ اهلل  وسط الضفة ال ربية المحتلة  و 
 طولاـر  وست في سلفيت  شماؿ الضفة  وحالتاف في اؿ مف جنيف وبيت لحـ.

أف االحتالؿ ا سرائيلي اعتشؿ أربعة مف قيادات وأنصار الحراػة فػي الضػفة ممػف ولفتت حراة "حماس" إلى 
أفرجػػػػت عػػػػنيـ أجيػػػػزة أمػػػػف السػػػػلطة ضػػػػمف "التنسػػػػيؽ األمنػػػػي" بػػػػيف المؤسسػػػػة األمنيػػػػة الفلسػػػػطينية ومثيلتيػػػػا 

 ا سرائيلية.
 1/9/1520، فمسطين أون الين

 
 القطاع  "السيسي"جيش  اقتحامبيب بحال أتيدد بضرب تل اإلسالمية في غزة  المقاومةكتائب  12

أعلنت اتائب المشاومػة االسػالمية فػي غػزة أنيػا سػتشـو بضػرب تػؿ أبيػب وأسػتيداؼ اػؿ االىػداؼ االسػرائيلية 
 في حاؿ قاـ جيش السيسي بأقتحاـ غزة.

وقاؿ بياف صادر عف الاتائب إف "اع صاروخ أو اع قذيفو مدفعية تطلؽ علينػا مػف الحػدود المصػرية سػنشـو 
 على تؿ أبيب والمواقع الصييونية باعتبارىا انيا ىي مصدر النيراف المعادية".بردىا 

وأضػػاؼ البيػػاف" نطمػػئف اػػؿ أىلنػػا وا وتنػػا مػػف ابنػػاء الشػػعب المصػػرع المسػػلـ بأننػػا لػػف نشػػـو باسػػتيداؼ اع 
اراضػػي مصػػرية.. ولػػف نيػػاجـ اع قػػوات للجػػيش المصػػرع دا ػػؿ االراضػػي المصػػريةل ولاننػػا ناتفػػي بمياجمػػو 

 لى أراضي قطاع غزة ".إوات التي تد ؿ الش
 1/9/1520، المستقبل العربي

 
 حماس تتيم أمن السمطة باعتقال ثمانية من أنصارىا واستدعاء العشرات 11

اتيمػػػت حراػػػة حمػػػاس األجيػػػزة األمنيػػػة التابعػػػة للسػػػلطة الفلسػػػطينية فػػػي الضػػػفة ال ربيػػػة   راـ اهلل )فلسػػػطيف(
العتشػػػاؿ واالسػػػتدعاء ضػػػد المػػػواطنيف وأنصػػػار الحراػػػة فػػػي م تلػػػؼ المحتلػػػة بػػػػ "تصػػػعيد حمػػػالت المالحشػػػة وا

 محافظات الضفة".
(  أف أمػػػف السػػػلطة  1/9) ]أمػػػس  وأوضػػػحت حراػػػة "حمػػػاس" فػػػي بيػػػاف ليػػػا تلشتػػػو "قػػػدس بػػػرس" اليػػػـو االثنػػػيف

 اعتشؿ ثمانية مواطنيف في اؿ مف قلشيلية وطوباس ونابلس شماؿ الضفة ال ربية وال ليؿ جنوبيا  إضافة إلى
 استدعاء العشرات.

وفػػي شػػأف متصػػؿ  نشلػػت "حمػػاس" فػػي بيانيػػا عػػف "مصػػادر عديػػدة" قيػػاـ وزارة األوقػػاؼ فػػي محافظػػة طػػولاـر 
بوقػػؼ الشػػي  أحمػػد طعمػػة مػػف بلػػدة قفػػيف عػػف ال طابػػة بسػػبب حديثػػو عػػف مصػػر وسػػوريا فػػي  طبػػة الجمعػػة 

قامتو صالة ال ائب على أرواح الشيداء.  وا 
 1/9/1520قدس برس، 

 
 ألف إسرائيمي بالنقب والجميل 055 إسكان اإلسرائيمي يقر   الوزاري المجمس 10
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صادؽ المجلس الوزارع ا سرائيلي المص تر لشؤوف الساف االثنيف على  طة وزير شؤوف تطوير منطشتي 
ألؼ إسرائيلي لالنتشاؿ للساف في  300النشب والجليؿ المحتلتيف سيلفاف شالوـ ال اصة باستشطاب نحو 

 مالييف شياؿ. 220طشتيف بالفة ىاتيف المن
وحسب ا ذاعة ا سرائيلية العامة  ستساعد الحاومة ضمف ىذا المشروع األزواج الّشابة على دفع إيجار 

 الّساف  الؿ فترة بناء الششؽ التي ابتاعوىا وتساىـ اذلؾ في بناء مسااف عامة ل يجار.
سو وزير المالية يائير البيد الُمساىمة في ترميـ مباف اما قّرر المجلس الوزارع ا سرائيلي المصّ ر الذع يرأ

 عامة ميجورة بيدؼ تحويليا إلى مسااف ر يصة.
 0/9/1520، فمسطين أون الين

 
 "ىآرتس": أوباما أطمع نتنياىو عمى قرار تأجيل ضرب سورية 14

طلع رئيس اشفت صحيفة إسرائيلية أف الرئيس األميراي باراؾ أوباما  أ  يو بي آع -الشدس المحتلة 
 الوزراء ا سرائيلي بنياميف نتنياىو  على نيتو ا عالف عف قراره تأجيؿ توجيو ضربة عسارية ضد سورية.
وذارت صحيفة "ىآرتس" أف "أوباما اتصؿ ىاتفيًا مع نتنياىو  أوؿ مف أمس  وأطلعو على نيتو ا عالف عف 

عف موظفيف إسرائيلييف رفيعي  طلب مصادقة الاون رس على شف عملية عسارية ضد سورية". ونشلت
ساعات مف إعالنو  0المستو  قوليـ  إف "أوباما تحدث مع نتنياىو بعد ظير يوـ السبت الماضي  وقبؿ 

 عف قراره".
وأضافت الصحيفة إف "البيت األبيض قرر الحفاظ على سرية ىذه المحادثة  علمًا أنو أعلف عف محادثات 

 ر  في األياـ األ يرة  اما أف البيت األبيض وماتب رئيس الوزراء أ ر   أجراىا أوباما مع زعماء دوؿ أ
 ا سرائيلي رفضا التعشيب على ىذه المحادثة بيف أوباما ونتنياىو".

وقاؿ الموظفوف ا سرائيليوف إف "ىدؼ المحادثة الياتفية بيف أوباما ونتنياىو  ىو إفساح المجاؿ أماـ 
مع قرار أوباما بإرجاء اليجوـ ضد سورية  بعد أف تعيد مسؤولوف إسرائيؿ بأف تستعد أمنيًا بما يتالءـ 

أميرايوف أماـ نظرائيـ ا سرائيلييف  في األسابيع األ يرة  بإ طار إسرائيؿ في حاؿ توجيو ضربة لسورية 
اذلؾ رجحت الصحيفة أف ىذه "المحادثة  لاي تستعد الحتماؿ شف سورية ىجمات صارو ية ضد إسرائيؿ".

نتانياىو مف توجيو انتشادات ألوباما بسبب قراره  اما شالت  لفية لشياـ نتانياىو بتوبي  وزير جاءت لتمنع 
."  ا سااف ا سرائيلي أورع أريئيؿ  الذع ىاجـ أوباما على أثر قراره تأجيؿ اليجـو

 0/9/1520، الحياة، لندن
 
 

 يةالمتحدة سترد عمى استخدام السالح الكيميائي في سور  الوالياتبيريز:  10
في ظؿ ال يبة ا سرائيلية مف تأجيؿ الضربة العسارية األميراية  طالب الرئيس ا سرائيلي   حلمي موسى

  مبديًا إيمانو بأف الرئيس األميراي باراؾ أوباما لف يمر بيدوء «التسلح بالصبر»شمعوف بيريز الجميور بػ
 عف است داـ النظاـ السورع للسالح الايميائي. 

ذاعة الجيش ا سرائيلي  قاؿ بيريز إنو واثؽ بأف أميراا ستعمؿ في سوريا وسترد على وفي مشابلة مع إ
التسلح بالصبر  أنا واثؽ بأف الواليات المتحدة »است داـ السالح الايميائي. وطلب مف الجميور ا سرائيلي 

ار التأجيؿ  وقاؿ إنو ورفض بيريز االنتشادات التي وجيتيا أوساط إسرائيلية م تلفة ألوباما بسبب قر «. سترد
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االتزاف ليس تلعثما. إنو أنشذ االقتصاد األميراي  ولـ ياف  سرائيؿ صديؽ أفضؿ »ال يست ؼ بالشرار  لاف 
وجاءت أقواؿ بيريز ردًا على الحملة التي يشنيا ساسة ووزراء ومعلشوف في  «.منو استجاب لاؿ طلباتيا
 إسرائيؿ ضد إدارة أوباما.

 0/9/1520، السفير، بيروت
 

 دانون: الميكود لن يوافق عمى تسوية مرحميةداني  19
قاؿ نائب وزير األمف ا سرائيلي عضو الانيست داني دانوف  في مشابلة مع ا ذاعة ا سرائيلية صباح 

 اليوـ  إف اللياود لف يشبؿ بتسوية الحؿ المرحلي التي تتنازؿ إسرائيؿ بموجبيا عف "أمالايا" دوف مشابؿ.
ط اللياود سيبشى  ارج الحزب  معلنا  اؿ مف ي رج عف  ط اللياود ويشبؿ بمواقؼ  ارج  وىدد دانوف أف

في الوقت ذاتو أنو يثؽ بنتنياىو  لانو ال يثؽ على ا طالؽ بمجموعة أوسلو وعلى رأسيـ الوزيرة تسيبي 
يشبؿ بتسوية مرحلية  ليفني المالفة بتوجيو المفاوضات ا سرائيلية الفلسطينية. وأشار دانوف إلى أف حزبو لف 

واعتبر دانوف أف  تنتيي بمراسـ احتفالية يتوجيا الفلسطينيوف بإرساؿ سيارات مف  ة إلى المدف ا سرائيلية.
 تسيبي ليفني تسعى لتاريس تسوية مرحلة تفضي إلى تنازؿ إسرائيؿ عف "أمالايا" للفلسطينييف. 

 0/9/1520، 48عرب 
 

 بإقناع الكون رس بتأييد ضربة عسكرية لسورية لة"أمن إسرائيل"من توظيف أوباما  أبيباستياء بتل  12
انتشدت الن بة ا سرائيلية ال ط الدعائي الذع تنتيجو ا دارة األميراية في سعييا  قناع   صالح النعامي

 أعضاء الاون رس بتأييد ضربة عسارية لسوريا.
ألسبؽ في واشنطف إف محاولة الرئيس باراؾ وقاؿ إيتمار رابينوفيتش رئيس جامعة تؿ أبيب وسفير إسرائيؿ ا

أوباما ووزير  ارجيتو جوف ايرع إقناع أعضاء الاون رس بأف توجيو ضربة عسارية ي دـ األمف ا سرائيلي 
سيضر بصورة إسرائيؿ لد  الرأع العاـ األميراي  في حاؿ فشؿ الضربة وتعرض الجيش األميراي ل سائر 

 بسببيا.
لشباة ا ذاعة العبرية الثانية الحاومة ا سرائيلية على شف حملة دعائية مضادة  وحث رابينوفيتش في حديثو

دا ؿ الواليات المتحدة للتأايد على أف الضربة العسارية األميراية ت دـ بشاؿ أساسي "األمف الشومي" 
ي الاون رس  وأضاؼ رابينوفيتش أف ا دارة األميراية تعي عمؽ التأييد الذع تحظى بو إسرائيؿ ف األميراي.

 لذا تحاوؿ توظيؼ ىذا التأييد في تأميف دعـ أعضائو للحملة.
 1/9/1520، الجزيرة نت، الدوحة

 
 االستراتيجية  ةلمزعامة الحقيقية ولمرؤييفتقر شخصيات إسرائيمية: أوباما  18

دا ؿ أثار قرار الرئيس أوباما تأجيؿ ىجومو على سوريا حتى حصولو على موافشة الاون رس م اوؼ ابيرة 
إسرائيؿ مف إنييار ماانة الواليات المتحدة في العالـ  والطريشة المترددة التي قد يتعامؿ بيا أوباما مستشباًل 

 مع المشالة النووية ا يرانية.
ففي رأع البروفسور إيتاف غلبواع  فشد ظير أوباما في االياـ األ يرة يفتشر الى الزعامة الحشيشية  واضاؼ  

باما ليس زعيمًا قويًا. وتردده حياؿ الموضوع السورع باالضافة الى مواقفو مف الشرؽ "مف الواضح اف أو 
األوسط ال سيما مف الربيع العربي تدؿ على افتشاره للزعامة الحشيشية وللرؤيا االستراتيجية. والواليات المتحدة 
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ف شيدت الواليات المتحدة تحت زعامتو ال تشود العالـ بؿ تستجيب للتطورات". وفي رأع غلبواع  لـ يسبؽ ا
 رئيسًا مترددًا الى ىذا الحد  اذ مف غير المشبوؿ اف يضع الرئيس األميراي  طا احمر ثـ يتراجع عنو.

أما سفير إسرائيؿ السابؽ في األمـ المتحدة داني غيلرماف  فأشار الى التصدع الذع طرأ على صورة 
ره  اف يوـ السبت الماضي ىو التاري  الذع ت لت فيو الواليات المتحدة  بعد  طاب أوباما األ ير. وفي نظ

الواليات المتحدة عف ماانتيا اشوة عظمى. وأضاؼ  "يذارني أوباما في ىذه االياـ بالرئيس جيمي اارتر 
الذع ااف ياثر مف الاالـ مف دوف اف يفعؿ شيئًا". ويعتشد غيلرماف أنو في حاؿ حصوؿ أوباما على دعـ 

 ضد سوريا فيو لف يستطيع ترميـ الضرر الذع لحؽ بصورتو اال بصورة جزئية.الاون رس ونفذ ىجومو 
ويرسـ يااي دياف قنصؿ إسرائيؿ السابؽ في الواليات المتحدة صورة قاتمة النعااسات مواقؼ الرئيس أوباما 

ما ىي على ماانة الواليات المتحدة في الشرؽ األوسط في مواجية أعدائيا. فالصورة السائدة اليـو عف أوبا
 صورة الزعيـ الضعيؼ والمتردد.

 0/9/1520، النيار، بيروت
 

 حالة تأىبفي جنود االحتياط وتبقي سالح الجو والمنظومات المضادة لمصواريخ  سر حت "إسرائيل" 19
وليد عوض  اادت مصادر اسرائيلية متعددة االثنيف باف اسرائيؿ سرحت جنود االحتياط الذيف تـ  -راـ اهلل 

ؿ اياـ  في حيف واصلت اسرائيؿ رفع حالة التأىب تحسبا القداـ ال رب بشيادة واشنطف على استدعاؤىـ قب
 توجيو ضربة عسارية للنظاـ السورع بحجة است دامو السالح الايماوع ضد المواطنيف السورييف. 

واوضحت المصادر االسرائيلية بأف الجيش االسرائيلي َسَرح ضباط وجنود جيش االحتياط الذيف تـ 
باف اسرائيؿ  9المستوطنيف‘وفيما عاد جنود االحتياط االسرائيليوف لبيوتيـ اوضح موقع  ستدعاؤىـ قبؿ أياـ.ا

المضادة للصواري  البعيدة المد  مثؿ  1ابشت على رفع حالة التأىب في سالح الجو وفي منظومة حيتس 
 وصواري  سجيؿ االيرانية. 3صواري  سااد السورية وصواري  شياب 

ء تسريح جنود االحتياط في ظؿ انباء اسرائيلية باف الرئيس االميراي ابل  رئيس الوزراء االسرائيلي ىذا وجا
 بشاؿ رسمي عف قرار تأجيؿ توجيو ضربة عسارية لنظاـ بشار االسد. 

 0/9/1520، القدس العربي، لندن
 
 

 ني% فمسطيني15,2منيم  "إسرائيل"ماليين عدد سكان  8اإلسرائيمي:  اإلحصاءجياز  05
% 9252مالييف نسمة  منيـ  2عدد السااف في إسرائيؿ تجاوز   أف 0/9/1520، المستقبل، بيروتذارت 
 %.051% فلسطينيوف  في حيف يعيش دا ؿ اسرائيؿ مف جنسيات م تلفة 1059ييود 

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" امس عف جياز االحصاء المرازع االسرائيلي  فإف عدد سااف 
نسمة  ويصؿ عدد السااف الييود الى  250225000عشية رأس السنة العبرية وصؿ الى  اسرائيؿ

نسمة  ويصؿ عدد سااف  256905000نسمة في حيف يصؿ عدد السااف الفلسطينييف الى  650665000
 الؼ نسمة. 302ا ريف الى 

يستدؿ مف  وأضاؼ الموقع اف ىذه االحصائية سوؼ تنشر مف قبؿ جياز االحصاء بشاؿ مفصؿ والتي
%  حيث وصؿ عدد المواليد الى 252 الليا زيادة في سااف اسرائيؿ عف العاـ الماضي بنسبة وصلت الى 

 انثى. 925321ذارا و  215039مولودا مف ضمنيـ  2605909
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مياجرا  في  265962وأضاؼ الموقع اف عدد المياجريف الجدد الى اسرائيؿ  الؿ ىذا العاـ وصؿ الى 
بيف جياز االحصاء االسرائيلي ودائرة اليجرة في عدد سااف اسرائيؿ  حيث تشير  حيف يوجد ا تالؼ

نسمة  وىذا الفرؽ نتيجة وجود عدد  259305261معطيات دائرة اليجرة أف عدد سااف اسرائيؿ وصؿ الى 
 ابير ممف يحملوف الجنسية االسرائيلية والذيف يعيشوف  ارج اسرائيؿ. 

عدد سااف الاياف وقت "قياـ دولة   أف معتز الجماؿ  عف 1/9/1520، موقع رصد، القاىرةوأضاؼ 
 مرات. 20ألؼ نسمة  أع أنو تضاعؼ  206إسرائيؿ" ااف 

" العبرية أف عدد المياجريف إلى "أرض إسرائيؿ" والعائديف إلييا  الؿ العاـ   وذارت صحيفة "إسرائيؿ اليـو
ألوؿ مرة وصؿ إلى ثالثة أضعاؼ عدد  ش ص  منوىة أف عدد المياجريف 922ألفا و 11الماضي ااف 

ش ص. وجاء لترتيب  020ألًفا و 29العائديف حيث وصؿ إلى "إسرائيؿ" ألوؿ مرة  الؿ العاـ المنصـر 
 الاثافة الساانية في مدف الاياف الصييوني ااآلتي 

  2005000 -. الشدس 2
 0005200 -يافا -. تؿ أبيب1
 1905300 -. حيفا 3
 1315000 -. ريشوف لتسيوف 0
 1215300 -. أشدود 2
 1205000 -. بتاح تافا 6
 2965300 -. بئر سبع 9
 2295900 -. نتانيا2
 2215600 -. حولوف 9

 2635300 -. بني براؽ 20
 2025000 -. رامات جاف22
 2125100 -. بت ياـ21
 2225200 -. رحوفوت 23
 2295000 -. عسشالف 20
 

 زوال "إسرائيل" % من اإلسرائيميين يشعرون بخطر99استطالع:  02
اشؼ استطالع إسرائيلي في بلدات الشماؿ  الشريبة مف سورية ولبناف  أف   آماؿ شحادة -الشدس المحتلة 

معظـ السااف  و الفًا لما تحاوؿ إسرائيؿ ووسائؿ ا عالـ الترويج لو مف حياة اعتيادية  يعيشوف حاؿ قلؽ 
 ورعب وىلع غير مسبوؽ.
% منيـ يشعروف ب طر زواؿ إسرائيؿ  ما يعاس مد  تاثير 66 سرائيلية في أف والشلؽ األابر لد  الشيادة ا

 تيديدات إيراف وحزب اهلل على ا سرائيلييف.
وفي محاولة لتيدئة السااف وترويج أجواء طمانينة  دعا قائد منطشة الشماؿ في الجيش ا سرائيلي يائير 

فة احتياجات السااف وضماف األماف ليـ  في حاؿ غوالف  إلى "استمرار الجيود والعمؿ مف أجؿ توفير اا
 حدوث طوارئ"  نافيًا أف "ياوف الوضع اما عاسو المواطنوف في استطالع الرأع".
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وأظير البحث  الذع أجراه معيد "مشافيـ"  أف "معظـ سااف البلدات ال يعتمدوف على السلطات المحلية  
وسائؿ ا عالـ  تسيطر على ا سرائيلييف حالة وفي اؿ وقت تسيطر حاؿ التأىب على عناويف الصحؼ و 

 مف ال وؼ والرعب".
% مف ا سرائيلييف يشعروف بال وؼ الشديد نتيجة التيديدات األميراية بضرب 00وبيف استطالع الرأع أف "

% ال يثشوف 92% يشعروف بالضائشة النفسية نتيجة ىذه التيديدات. اما أظير التشرير أف 30سورية  و
% عف  شيتيـ مف تعطؿ ال دمات 66لمحلية"  وقالوا إنيا "ال تشدـ ليـ ال دمات"  فيما أعرب "بالسلطات ا

 الطبية وتوقفيا عف العمؿ أثناء حاالت الطوارئ".
وذارت ا ذاعة أف "سااف منطشة اريات شمونا اانوا في السابؽ يبتعدوف عف مناطؽ سشوط الصواري  

سااف أنو ال يوجد مااف للفرار فيو  ألف مد  تلؾ الصواري  ي طي عشرات الايلومترات  بينما اآلف يعرؼ ال
ودعا ا سرائيليوف المشاراوف في االستطالع  البلديات إلى "الشياـ بواجبيا اما  جميع أنحاء إسرائيؿ".

 يتطلب"  وأف "توفر للسااف األماف والحلوؿ للمشااؿ التي قد تواجييا في وقت الحرب".
ـ" مولي الىد  الذع أشرؼ على استطالع الرأع  أف "الوضع في إسرائيؿ  مف وذار مدير معيد "مشافي

". وبحسب الىد فإف "ردة فعؿ 1006ناحية حماية السااف والجبية الدا لية لف يت ير منذ حرب تموز 
المعظـ تتمثؿ في زيادة ال وؼ  وبعضيـ يواصلوف في عدـ الالمباالة  في حيف أف االستعدادات التي 

جراء نسمع بيا  تتمثؿ في الجانب األمني فشط  والتي مف أبرزىا التدريب على النزوؿ إلى المالجئ وا 
مناورات في المستشفيات  اما أف الجيش يجرع بيف الفينة واأل ر  مناورات عسارية على ايفية التصرؼ 

 مع الجميور في حالة الطوارئ".

 0/9/1520، الحياة، لندن
 

 ضعيفة ولم تتمكن من معرفة توجيات سورية ومصر كانت إلسرائيميةوثائق حرب أكتوبر: المخابرات ا 01
على الرغـ مف مرور أربعيف عاًما على حرب تشريف األوؿ )أاتوبر( مف العاـ  زىير أندراوس  -الناصرة 

وبحدة ابيرة حوؿ ا  فاؽ الابير الذع ُمنيت بو األجيزة    ما زاؿ النشاش دا ؿ الدولة العبرية دائراً 2993
نية في إسرائيؿ والتي اانت على اعتشاد بأف مصر وسورية لف تشنا الحرب ضد دولة االحتالؿ  وأمس األم

على ا نترنت  شيادات أدلى بيا ابار الشادة في األجيزة األمنية ” يديعوت أحرونوت“نشر موقع صحيفة 
الذع ااف مف نصيب  للجنة أغرانات  التي تـ تعيينيا بعد أف وضعت الحرب أوزارىا لفحص الفشؿ الذريع

 الم ابرات ا سرائيلية.
وأورد الموقع شيادة رئيس الشسـ السياسي المصرع في شعبة االست بارات العسارية )أماف(  ألبرت سوادئي  
الذع ااف مف بيف الشالئؿ الذيف اانوا على ثشة بأف الشاىرة ودمشؽ تشوماف بالتمويو وبأنيما ستشوماف بتوجيو 

يؿ. وقاؿ الموقع أف شيادة سوادئي تاشؼ للمرة األولى اـ اانت الم ابرات ا سرائيلية ضربة عسارية  سرائ
ضعيفة ولـ تتماف مف معرفة توجيات الدولتيف العربيتيف سورية ومصر  اما أف شيادتو تاشؼ ايؼ أف 
قادة شعبة االست بارات العسارية في الجيش أ رسوا األصوات التي قالت إف سورية ومصر ستشوماف 

 باليجوـ على إسرائيؿ.
اما جاء في الوثيشة  التي سمحت الرقابة العسارية ا سرائيلية بنشرىا ألوؿ مرة  أنو اانت ىناؾ م اوؼ 

  على يد العميؿ المصرع 2993إسرائيلية مف إماانية ا تطاؼ رئيس الموساد )االست بارات ال ارجية( عاـ 
ئي عينو الذع أدلى بشيادتو عف فشؿ إسرائيؿ في حرب وبحسب الموقع ا سرائيلي فإف سودا أشرؼ مرواف.
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أماـ لجنة )أغرانات( الحاومية الرسمية  والتي تـ تشايليا لمحاسبة المسؤوليف ااف  2993أاتوبر مف العاـ 
ألبرت سودائي  أاد في شيادتو أماـ أعضاء اللجنة على أنو حاوؿ على مد  أسبوع إقناع المسؤوليف عنو 

 رب  ولاف تحذيراتو لـ تلؽ آذاًنا صاغية  على حد تعبيره.بأف مصر تستعد للح
 0/9/1520، القدس العربي، لندن

 
 قتحما حاجز مطار "بن غوريون" بشاحنة مسروقةان ي  فمسطيني اعتقال اإلسرائيمية: اإلذاعة 00

فلسطينييف  ذارت االذاعة االسرائيلية اف سلطات االحتالؿ اعتشلت فجر اليوـ الثالثاء  بترا –الشدس المحتلة 
اثنيف اقتحما بشاحنة مسروقة  الحاجز المؤدع الى مطار بف غوريوف الدولي في تؿ ابيب وتـ ايشافيما بعد 

 عملية مطاردة واطالؽ النار باتجاه الشاحنة.
واوضحت االذاعة اف المعتشليف احيال الى الجيات االمنية االسرائيلية للتحشيؽ معيما  وقاـ  براء المتفجرات 

 الشاحنة دوف اف يعثر على اع مواد  طيرة. بتفتيش
وقالت االذاعة " انو تبيف مف التحشيؽ االولي اف الفلسطينييف قاما بسرقة الشاحنة في منطشة بيت داغاف 

 ود ال الطريؽ المؤدع الى المطار عف طريؽ ال طأ  بعد اف ضال طريشيما باتجاه الشدس".
وتـ اغالؽ جميع مدا لو ثـ بعد انتياء عملية المطاردة عاد  واعلنت في المطار وقت الحادث حالة الطوارئ

 المطار الى العمؿ بشاؿ اعتيادع.

 0/9/1520، الدستور، عم ان
 

 غزة مع الجيش المصري في تدمير أنفاق اتجانبًا من عمميفريق "سكاي نيوز" يوثق  04
بضػػػع سػػػاعات علػػػى أمضػػػى فريػػػؽ "سػػػااع نيػػػوز عربيػػػة"   محمػػػد المشػػػيراوع  - سػػػااع نيػػػوز عربيػػػة - غػػػزة

الجػيش المصػرع فػي تػدمير األنفػاؽ  اتالحدود بيف قطاع غزة و مصر  وثؽ  الليا بالفيديو جانبًا مف عملي
 الممتدة على طوؿ الحدود.

لحظػة الوصػوؿ  شػػاىد فريػؽ الشنػاة نشػػاطًا ملحوظػًا لمػدرعات الجػػيش المصػرع يعتلييػا جنػػود يحملػوف أسػػلحة 
ـ بتجريػؼ مسػاحات واسػعة مػف األراضػي المصػرية  با ضػافة إلػى ىػدـ  فيفة ومتوسطة  يرافشوف آليػات تشػو 

متػػر علػػى طػػوؿ الحػػدود مػػع غػػزة  وفػػؽ مػػا  200بعػػض المبػػاني الصػػ يرة  بيػػدؼ إقامػػة منطشػػة عازلػػة بعمػػؽ 
 سبؽ وأعلنتو مصادر مصرية.

 ية.توجو الفريؽ بعدىا إلى أحد األنفاؽ الذع سبؽ ودمر الجيش المصرع منفذه في مدينة رفح المصر 
ااف باب النفؽ م لشًا بلوح مف الصفيح  وحولو أدوات ااف العمؿ لفترة قريبة يست دمونيا في سحب البضائع 

 الميربة عبر نفشيـ.
اقترب فريشنا مف العماؿ الذيف اانوا يد نوف النرجيلة على بساط ميترئ بجوار النفؽ  وبصعوبة اقتنع أحدىـ 

 30 "منذ شيريف و نحف عػاطلوف عػف العمػؿ  ىػذا النفػؽ اػاف يشػ ؿ و يدعي "حمداف" بالتحدث إلينا  قائاًل 
 عاماًل  اؿ واحد منيـ يعيؿ أسرة  اؿ يوـ نأتي على أمؿ أف يسمح لنا المصريوف بالعمؿ  لاف دوف فائدة".

ويضػػيؼ الشػػاب الثالثينػػي  "اػػؿ مػػا نشػػـو بإد الػػو عبػػر النفػػؽ مػػواد غذائيػػة  نحػػف شػػعب مسػػالـ  مثػػؿ إ وتنػػا 
 وال شأف لنا بما يدور في مصر مف أحداث دا لية".المصرييف  

قرر بعدىا فريؽ الشناة م ادرة المنطشة  غير أف دوع انفجار ابيػر ىزىػا  اضػطرىـ إلػى المسػارعة فػي إيشػاؼ 
 سيارتيـ والنزوؿ منيا على عجؿ لتصوير الواقعة.
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لى إثره ألسنة د ػاف أسػود وتبيف أف االنفجار ناجـ عف قياـ الجيش المصرع بتفجير نفؽ جديد  تصاعدت ع
 اثيؼ  ااف على بعد نحو ايلو متر واحد دا ؿ األراضي المصرية.

عند الوصوؿ إلى مدينة غزة  تحدثت "سااع نيوز عربية" إلى الناطؽ باسػـ الحاومػة ب ػزة  إييػاب ال صػيف  
 حوؿ موقؼ حاومتو مف تلؾ التطورات.

ة وحػػػدود الػػػدوؿ الشػػػشيشة  نحػػػف ن شػػػى أف تاػػػرس ىػػػذه اػػػاف جوابػػػو "إف المنػػػاطؽ العازلػػػة ال تاػػػوف بػػػيف ا  ػػػو 
 ال طوة الحصار على غزة و تفاقـ معاناة أىليا".

 وطالب ال صيف مصر بفتح معبر رفح و إنشاء منطشة تجارة حرة  تاوف بدياًل عف األنفاؽ.
1/9/1520سكاي نيوز عربية، أبو ظبي،   

 
 يايوغرب القدسبين شرقي  ميميفي القطاع التع صورة متدىورة وفجوات كبيرة يكشفتقرير  00

  وحشػوؽ المػواطف تشريرىمػا السػنوع ”عيػر عمػيـ“تنشر جمعيتا  1023/1020مع بداية العاـ الدراسي الجديد 
لمتابعػػػة أوضػػػاع التعلػػػيـ فػػػي الشػػػدس الشػػػرقية  وتاشػػػفاف صػػػورة متػػػدىورة وفجػػػوات ابيػػػرة بػػػيف شػػػرقي المدينػػػة 

تشػػاعس بلديػػة الشػػدس فػػي   -1023األوؿ مػػف أيلػػوؿ  -وغربيػػا. يظيػػر التشريػػر الصػػادر صػػباح يػػـو األحػػد 
  1026االلتزاـ بشرار المحامة العليا الذع يجبرىا على سّد الفجوة في عدد ال رؼ التدريسية حتى نيايػة عػاـ 

فالبلديػػة  امػػا تعاػػس األرقػػاـ  ال تشػػوـ بجيػػد حشيشػػي وجػػدّع مػػف أجػػؿ الشضػػاء علػػى الفجػػوة ال طيػػرة المتمثلػػة 
 دريسية للطالب الفلسطينييف في الشدس الشرقية.غرفة ت 1100بنشص 

  
 نقص حاد  ال يتوقف في ال رف التدريسية

بالرغـ مف تصريحات رئيس البلدّية الحالي نير براات المتاررة بأف البلدية تحػت رئاسػتو  بعاػس سػابشيو  قػد 
اقػػع يثبػػت عاػػس ذلػػؾ. فعلػػت الاثيػػر مػػف أجػػؿ سػػّد الفجػػوات فػػي جيػػاز التعلػػيـ فػػي الشػػدس الشػػرقية  إال أف الو 

ف ػػالؿ سػػنوات رئاسػػة براػػات للبلديػػة  اػػاف معػػدؿ بنػػاء ال ػػرؼ التدريسػػية الجديػػدة بطيئػػًا امػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي 
غرفػة أ ػر   331غرفة تدريسية جديدة  بينما وضعت  220فترات الرئاسة السابشة لبراات  حيث بنيت فشط 

ص الشػػديد التػػي يعػػاني منػػو جيػػاز التعلػػيـ فػػي فػػي طػػور الت طػػيط  وىػػي أرقػػاـ ال تػػذار إذا مػػا قورنػػت بػػالنش
 الشدس الشرقية.

 
 تسرب بنسب عالية جداً 

% مػف إجمػالي 23اما يتطرؽ التشرير إلى نسب التّسرب مف المدارس فػي الشػدس الشػرقية  والتػي تصػؿ إلػى 
 عدد الطالب الفلسطينييف في المدينة.

 -ويشير التشرير إلى أف نسػب التسػّرب األابػر فػي الشػدس الشػرقية تشػع فػي مرحلػة الثانوّيػة )الصػفوؼ العاشػر
علػى سػبيؿ المثػاؿ   التاسع(. -الثاني عشر(  لاف بوادره تبدأ بالظيور في المرحلة ا عدادّية )الصؼ السابع

% مػف الطػالب فػي 20  فػإف 1021/1023لعاـ ” مانحي“وبحسب معطيات مديرية التربية في بلدية الشدس 
جيػػاز التعلػػيـ الرسػػمّي فػػي الشػػدس الشػػرقّية فػػي ممػػف يفتػػرض أف ين رطػػوا فػػي الصػػفوؼ الثػػامف والتاسػػع لػػػـ 

% مػف إجمػالي عػدد الطػالب فػي 10يلتحشوا بالمدرسة  أما فػي الصػؼ العاشػر فشػد وصػلت نسػبة ىػؤالء إلػى 
%. فػػي نيايػػة المطػػاؼ 30نسػػبة التسػػرب إلػػى  التعلػػيـ الرسػػمّي. أمػػا فػػي الصػػؼ الحػػادع عشػػر  فشػػد وصػػلت
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% مػػف 36يػػؤدع التسػػرب المتػػرااـ علػػى امتػػداد السػػنوات الدراسػػية الم تلفػػة إلػػى نتيجػػة مفادىػػا أف مػػا يشػػارب 
 سنة دراسية 21طالب الشدس الشرقية ال ينيوف 

فيػػػة لماافحػػػة وفػػػي مشابػػػؿ ىػػػذه األرقػػػاـ الم يفػػػة  ال تشػػػـو الجيػػػات الرسػػػمية المسػػػؤولة بتنفيػػػذ  طػػػط جديػػػة واا
ال يوجػػد أع برنػػامج تربػػوّع لماافحػػة ” مػػانحي“التسػػرب  فحسػػب معطيػػات مديريػػة التربيػػة والتعلػػيـ فػػي الشػػدس 

% مػػف 00% مػػف المػػدارس الثانويػػة فػػي الشػػدس الشػػرقية  بينمػػا يوجػػد برنػػامج واحػػد فشػػط فػػي 30التسػػرب فػػي 
والميزانيات  إذا مػا علمنػا انػو فػي السػنة المدارس. جانب آ ر مف المشارنة يمانو أف يظير الفرؽ في الموارد 

طالػػب ييػػودع مػػف الشػػدس فػػي برنػػامج ُقطػػرع لمنػػع التسػػرب  بينمػػا لػػـ  112اشػػترؾ  1022/1021الدراسػػية 
طالػػب فلسػػطيني مػػف الشػػدس فػػي نفػػس البرنػػامج  ىػػذا علػػى الػػرغـ مػػف أف نسػػبة الطػػالب  200يتشػػرؾ سػػو  

% مػف إجمػالي الطػالب الػذيف تػدير 26تصػؿ إلػى ” انحيمػ“الفلسطينييف الذيف يشعوف تحت مسؤولية مديرية 
 شؤونيـ.

  
 التمييز في القوى المينية

وبما أف العملية التعليمية تتد ؿ فييا عوامؿ اثيرة  أىميا البشػرية  ال بػد مػف التوقػؼ مػف  ػالؿ ىػذا التشريػر 
ي المدينػة. علػى سػبيؿ عند التمييز العميؽ في ت صيص مالاات للشو  العاملة المينية في المدارس بيف شش

مفتشػًا فػي الشػدس ال ربيػة.  22مفتشيف على المدارس مشابػؿ   مسةالمثاؿ  ال يوجد في الشدس الشرقية سو  
مستشػػارًا  19ال يوجػػد  سػػو  ” مػػانحي“األسػػوأ مػػف ذلػػؾ أنػػو فػػي اػػؿ مػػدارس الشػػدس الشػػرقية التابعػػة لمديريػػة 

 أضعاؼ. 2  وىو فرؽ يصؿ إلى 120تربويًا  بينما يوجد في الشدس ال ربية أاثر مف 
1/9/1520جمعية حقوق المواطن في إسرائيل،   

 
 لعابأتنتيك مقبرة العباسية قضاء يافا وتقيم عمييا حديقة  ييودبمدية  09

إف بلديػة ييػود المشامػة علػى  1/9/1023فػي بيػاف ليػا يػـو االثنػيف ” للوقػؼ والتػراث  األقصىمؤسسة “قالت 
الفتػػرة المملوايػػة مػػف  ػػالؿ بنػػاء  إلػػىتيػػاؾ مشبػػرة الشريػػة التاري يػػة والتػػي تعػػود أنشػػاض قريػػة العباسػػية قامػػت بان

 حديشة أللعاب األطفاؿ علييا ومتنزه عاـ.
وجاء رصد المؤسسة اثر زيارة ميدانية للمشبرة قامت بيا ضمف مشروع صيانة ورعاية المشدسػات التػي تعاػؼ 

المسػلميف  اصػة واف الحػديث يػدور عػف مشبػرة ليػا عليو. وحذرت مف ىذا االنتياؾ الواضح والمباشػر لرفػات 
تاري يا العريؽ. وأشارت المؤسسة وعلى لساف مسؤوؿ ملؼ المشدسات فييا عبد المجيػد اغباريػة إنيػا سػتت ذ 
ا جراءات الالزمة وستشوـ بالتوجو الى رئيس بلدية ييود ومراجعتو في األمر والعمؿ على إيجاد سبؿ مالئمة 

 بؿ اللجوء الى السبؿ الشانونية .لوقؼ ىذا االنتياؾ ق
1/9/150مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   

 
 في سجون االحتالل سرى المرضىلألوزارة األسرى: تدىور الحالة الصحية  02

وجو األسر  المرضى نداءات عاجلة إلى اافة الجيات الرسمية والحشوقية  نشاذ أوضػاعيـ فػي ظػؿ   راـ اهلل
الصػػحي ليػػػـ وسياسػػػة ا ىمػػاؿ الطبػػػي المتعمػػدة بحشيػػػـ  وطػػػالبوا أف يطػػرح ملػػػؼ األسػػػر  اسػػتمرار التػػػدىور 

المرضى في المفاوضات السياسية الجارية بيف الجػانبيف ا سػرائيلي والفلسػطيني. جػاء ذلػؾ فػي تشريػر وزعتػو 
علػػى وسػػائؿ ا عػػالـ أمػػس. وأوضػػحت مناشػػدات األسػػر  أف اسػػتمرار تػػدىور الوضػػع  األسػػر وزارة شػػؤوف 
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الصحي للمرضى قد يؤدع إلى استشيادىـ امػا حصػؿ مػع ميسػرة أبػو حمديػة واشػرؼ أبػو ذريػع وزىيػر لبػادة 
وزاريا عيسى وغيرىـ  وأف الوضع الصحي في السجوف يحتاج إلى تد ؿ دولي ولجاف دولية لالطالع علػى 

 سر .آليات العالج المشدمة لألسر  والتحشيؽ في أسباب تدىور الوضع الصحي للمئات مف األ
0/9/1520الحياة الجديدة، لندن،   

 
 مجدوفي سجن  9نكل بأسرى قسم االحتالل ي 08

( في سجف مجدو ا سرائيلي  ونالت 6 اصة بشاؿ مفاجئ قسـ ) إسرائيليةاقتحمت وحدات   السبيؿ
 باألسر  بعد إجراء عمليات تفتيش واسعة دا ؿ السجف.
ألسر  وحشوؽ ا نساف في بياف إف جنود االحتالؿ وقاؿ المحامي مازف أبو عوف لمراز أحرار لدراسات ا

وأشار إلى أف  احتجزوا األسر  في أحد مرافؽ الشسـ وىو )الحماـ (  بعد تفتيشيـ بشاؿ دقيؽ ولساعات.
جملة مف العشوبات فرضتيا إدارة السجف على بعض األسر  الذيف تصدوا لالقتحاـ  والذيف تـ عزليـ 

 ى إغالؽ الشسـ المذاور  وحرماف األسر  مف ال روج للفورة.وحرمانيـ مف الزيارة  إضافة إل
مف جيتو  طالب مدير مراز أحرار فؤاد ال فش المؤسسات الحشوقية والمحاميف العامليف في ىذا المجاؿ 
بالتوجو الفورع لسجف مجدو  وتوثيؽ ما حدث وتسجيلو ونشره لفضح ممارسات االحتالؿ ضد األسر  في 

 السجوف.
0/9/1520، السبيل، عمان  

 
 آب/ أغسطس خالل من الخميل فمسطيني مئةيعتقل  االحتاللتقرير:  09

ال ليؿ ػ "األياـ"  قاؿ تشرير أصدره نادع األسير في ال ليؿ  أمس  إف االعتشاالت اليومية التػي تنفػذىا قػوات 
 مريضػػػا 23مػػػواطف  بيػػػنيـ  200االحػػػتالؿ فػػػي المحافظػػػة طالػػػت   ػػػالؿ الشػػػير الماضػػػي  مػػػا يزيػػػد علػػػى 

أسػػيرا علػػى األقػػؿ.  11يحتػاجوف متابعػػة طبيػػة دائمػػة  فيمػػا حولػػت إلػػى مرااػز التحشيػػؽ فػػي سػػجونيا الم تلفػػة 
طالبػا ثانويػا وجامعيػػا  فيمػا جػددت االعتشػػاؿ ا دارع  29التشريػر إلػػى أف سػلطات االحػتالؿ اعتشلػػت وأضػاؼ 

علػػى العشػػرات مػػف األسػػر   أسػػيرًا مػػف المحافظػػة  بينمػػا فرضػػت غرامػػات ماليػػة 30ومػػددت اعتشػػاؿ أاثػػر مػػف
 األقؿ.ألؼ شياؿ على  10أثناء محاامتيـ وصلت إلى 

0/9/1520األيام، رام اهلل،   
 

 "األقصى"لتيويد  االحتاللالمسيحية تحذر من إصرار وتعنت  اإلسالميةالييئة  45
ات حػػػذرت الييئػػػة ا سػػػالمية المسػػػيحية لنصػػػرة الشػػػدس والمشدسػػػات أمػػػس مػػػف دعػػػوات جماعػػػ  بتػػػرا –راـ اهلل 

طشػػوس عيػػد رأس السػػنة العبريػػة »ييوديػػة القتحػػاـ المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ غػػدًا األربعػػاء ألداء مػػا ُيسػػمى بػػػ 
 «.الجديدة

 األ يرةالمبارؾ والدعوات  لألقصىحنا عيسى  االقتحاـ الصييوني المتواصؿ  د.واعتبر األميف العاـ للييئة 
العربيػػػػة  ا دانػػػػاتعلػػػػى تيويػػػػد المسػػػػجد رغػػػػـ  يليإسػػػػرائوتعنػػػػت  إصػػػػرارالقتحامػػػػو فػػػػي رأس السػػػػنة العبريػػػػة 

 ورفض جميع م ططات التيويد. األقصىالمسجد  إسالميةوالدولية  مؤادًا  وا سالمية
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سػػلطة اآلثػػار االسػػرائيلة الحفريػػات أسػػفؿ المسػػجد »وفػػي سػػياؽ متصػػؿ حػػذرت الييئػػة مػػف مواصػػلة مػػا تسػػمى 
المسجد مػف جيػة واالقتحامػات  أسفؿع بيف الحفريات سلطات االحتالؿ تواز  أف إلىالمبارؾ  مشيرًة  األقصى

 اليومية لباحاتو وتيويد معالمو مف جية أ ر .
0/9/150الرأي، عمان،   

 
 "أسبوع كسر الصمت عن المخيمات الفمسطينيةيطمقون حممة " سوريةبالمخيمات فمسطينيو  42

واالعتداءات الوحشية على    على اثر األحداث الدامية في سورية وفي ظؿ استمرار الحصارمحمود سرحاف
علػى عػدد مػف الفلسػطينييف   م يـ اليرموؾ  اصة وعلى باقي الم يمات الفلسطينية في سورية عامة  أطلؽ

والتي بدأت فعالياتيا « أسبوع اسر الصمت عف الم يمات الفلسطينية»  صفحات التواصؿ االجتماعي حملة
الفلسطينييف في   اما تسلط الضوء على م تلػؼ  ( واانت تيدؼ إلى التعريؼ بمعاناة1023- 2 – 3في )

   وزعت الفعاليات على الشاؿ اآلتي «الفيسبوؾ»أوضاعيـ. ووفؽ الحملة على 
م صص الستذاار الشيداء الفلسطينييف في سػورية  األحػد  للمطالبػة بحريػة « سبت الوفاء للشيداء»السبت 

البة بفؾ الحصار عف الم يمات  الثالثاء  للميجريف المعتشليف الفلسطينييف في سجوف النظاـ  االثنيف  للمط
ويػـو م صػص ل شػارة الػى أف ال « يػا فلسػطيني تمػرد – ميس الحرية »مف الم يمات المناوبة  ال ميس  

ألحػػد مػػف الفصػػائؿ الفلسػػطينية أو منظمػػة التحريػػر الفلسػػطينية  إال فػػي سػػياؽ الػػدفاع عػػنيـ وعػػف « شػػرعية»
وفيػو دعػوة مفتوحػة للجميػع للنػزوؿ إلػى الشػارع « جمعػة اسػر الصػمت»لة ىػو م يماتيـ  وآ ر يوـ في الحم

واالعتصػػاـ أمػػاـ السػػفارات الفلسػػطينية والعربيػػة للمطالبػػة بوقػػؼ النػػار علػػى الم يمػػات وبفػػؾ الحصػػار عنيػػا  
 اضافة إلى اطالؽ سراح المعتشلػيف فػي سػجوف النظػاـ والمطالبػة بالحمايػة الدوليػة للم يمػات باعتبػار سػاانيا
مػػف الالجئػػيف واػػذلؾ زيػػادة دعػػـ الميجػػريف منيػػا  وأ يػػرًا التشػػديد علػػى وحػػدة اامػػؿ الشػػعب الفلسػػطيني فػػي 

 الوطف والشتات.
0/9/1520الحياة، لندن،   

 
 1520سنة الربع األول من  خالل في فمسطين ": بطالة ممتدة وعمالة مرتدةماس"معيد  41

رة المراقػػػػب االقتصػػػػادع التابعػػػػة لمعيػػػػد األبحػػػػاث اشػػػػفت أرقػػػػاـ صػػػػادرة عػػػػف نشػػػػ  محمػػػػد عبػػػػد اهلل -راـ اهلل 
والسياسػػػػات االقتصػػػػادية "مػػػػاس" حالػػػػة مػػػػف االحتشػػػػاف االقتصػػػػادع تعيشػػػػيا السػػػػوؽ الفلسػػػػطينية  فيمػػػػا يتعلػػػػؽ 

 بالعامليف وأعدادىـ والطلب على الوظائؼ وعرضيا   الؿ الربع األوؿ مف العاـ الجارع.
ألػؼ عامػػؿ وعاملػة نيايػػة آذار  261راضػي الفلسػػطينية إلػى فشػد بينػت األرقػػاـ ان فػاض عػدد العػػامليف فػي األ

ألػؼ عامػؿ  بان فػاض  299الماضي  مشارنة مع نياية الربع الرابع مف العاـ الفائت والتي بل ت آنذاؾ نحو 
 ألؼ عامؿ  الؿ الفترة مف اانوف األوؿ إلى آذار الماضييف. 22بل  

 %11 الؿ الربع األوؿ مف العػاـ الماضػي  مشابػؿ  %10في المشابؿ  ارتفعت نسبة البطالة في الضفة إلى 
نيايػػة الربػػع األ يػػر مػػف العػػاـ ذاتػػو  فيمػػا لػػـ ياػػف قطػػاع غػػزة أفضػػؿ حػػااًل  لتشػػيد أسػػواقو ارتفاعػػًا فػػي نسػػبة 

 نياية الربع الرابع مف العاـ الماضي. %31نياية آذار الماضي  مشابؿ  %33العاطليف عف العمؿ إلى 
لعمؿ  وفشًا لمشابلة سابشة مع أسػتاذ االقتصػاد فػي جامعػة بيرزيػت  د. باسػـ ماحػوؿ وبل  عدد العاطليف عف ا

مف الشباب مػف أعمػار  %02ألؼ عاطؿ  بينما أشار تشرير صادر عف ا حصاء الفلسطيني أف  300نحو 
 عامًا عاطلوف عف العمؿ  حيث يعتبر المجتمع الفلسطيني فتيًا. 10-10
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الصػحؼ ووسػائؿ ا عػالـ  ػالؿ الربػع األوؿ مػف العػاـ الجػارع إلػى  وان فض عػدد الوظػائؼ المعروضػة فػي
وظيفػػة  ػػالؿ نفػػس الفتػػرة مػػف العػػاـ الماضػػي  بحسػػب إحصػػائية صػػادرة عػػف  602وظيفػػة  مشارنػػة مػػع  262

 موقع جوبس للتوظيؼ )أابر موقع للتوظيؼ في فلسطيف(.
  %1.9ف العػاـ الحػالي  ليسػتشر علػى ويعاني االقتصاد الفلسطيني مف تباطؤ في النمو  الؿ الربع األوؿ مػ

مع نياية الربع األ ير مف العاـ المنصـر  ألسباب وصفيا تشرير صادر عف صندوؽ  %2.2بعد أف تجاوز 
 النشد الدولي بفشؿ السياسات االقتصادية للحاومة.

0/9/1520القدس، القدس،   

 
 تبتكر عالجًا لمرضى السكري فمسطينية 40

عاما اف تشؽ طريشيا في النجاح بعد التحاقيػا بدرجػة  30سطينية شيريف الزيناتي أرادت الصيدالنية الفل  غزة
واستطاعت الزيناتي التي أنيت درجة الماجستير فػي  ب زة  األزىرالماجستير في ت صص الصيدلة ػ جامعة 

ض تسػاعد مرضػى السػارع بابتاػار وتوظيػؼ فيتامينػات تعمػؿ علػى ت فػي أفقليلػة بامتيػاز  أيػاـالصيدلة قبؿ 
 مستو  السار في الدـ وم زوف السار في الجسـ ودىوف الدـ عند مرضى السارع.

وبينت الزيناتي انيا قامت بتوظيؼ فيتاميف "سي" وفيتاميف "ع" امضادات لألاسػدة بحيػث تحمػي البناريػاس 
 ومستشبال االنسوليف  وبالتالي يتـ تحسف وضع السار عند مريض السارع وتحسيف م زوف السػار والػدىوف
عند المريض وحمايتو والتشليؿ مف المضاعفات. وتحدثت عف أىمية الفارة  مؤادة اف تااليؼ شراء الفيتاميف 

 ال يتعد  عشرة شوااؿ ويتـ التعامؿ معو اعالج مساعد وفعاؿ لمرضى السارع.
0/9/1520البيان، دبي،   

 
 
 

 السيميا الفمسطينيةلجمعية مرضى الث مميون درىم 101تقدم  اإلماراتي األحمر الياللىيئة  44
في فلسػطيف مسػاعدة نشديػة ” جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا“منحت ىيئة اليالؿ األحمر ا ماراتي   )واـ(

ألػػؼ درىػػـ  وذلػػؾ مسػػاعدة للجمعيػػة لتمويػػؿ شػػراء األدويػػة العالجيػػة لمػػرض الثالسػػيميا  196بل ػػت مليػػونيف و
 بيدؼ إحداث توازف في نسبة الحديد بالدـ للمرضى.

بشار الارمي رئيس الجمعية الشار إلى الشػي  حمػداف بػف زايػد آؿ نييػاف ممثػؿ الحػااـ فػي المنطشػة  د.ـ وقد
ال ربية رئػيس ىيئػة اليػالؿ األحمػر علػى تفضػلو بتشػديـ الػدعـ والمسػاندة الدائمػة للشػعب الفلسػطيني للت فيػؼ 

تي علػى ىػذا الػػدعـ السػ ي الػػذع مػف معاناتػو اليوميػػة. امػا أثنػى علػػى المسػؤوليف فػػي اليػالؿ األحمػر ا مػػارا
 سيعيف مرضى الثالسيميا في فلسطيف على الشفاء والتعايش مع ىذا المرض المزمف.

0/9/1520الخميج، الشارقة،   

 
 بناء "إسرائيل" منصة في الجزء المالصق لجدار األقصى ويطالب بإزالتيا يديناألردن  40

الرسػػمي باسػػـ الحاومػػة د. محمػػد المػػومني  إقػػداـ  )بتػػرا(  داف وزيػػر الدولػػة لشػػؤوف ا عػػالـ النػػاطؽ-عمػػاف 
سػػلطات االحػػتالؿ ا سػػرائيلي علػػى بنػػاء منصػػة فػػي الجػػزء الجنػػوبي لسػػاحة البػػراؽ والمالصػػؽ لجػػدار المسػػجد 

 األقصى المبارؾ.
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واعتبػر المػومني اف ىػذا ا جػراء اعتػداء صػارخ علػى اآلثػار التاري يػة ا سػالمية وعلػى أرض وقػؼ إسػالمي 
ء ال يتجػػػػزأ مػػػػف المسػػػػجد األقصػػػػى المبػػػػارؾ  مطالبػػػػا سػػػػلطات االحػػػػتالؿ بإزالػػػػة ىػػػػذه المنصػػػػة والتػػػػي ىػػػػي جػػػػز 

 واألضرار الناجمة عف بنائيا بأسرع وقت مماف.
وجدد محمد المومني وزير الدولة ل عالـ الناطؽ الرسػمي باسػـ الحاومػة فػي بيػاف صػحفي  اسػتناار األردف 

إلػػى دعػػـ  طػػة توسػػعة سػػاحة البػػراؽ  ومواصػػلة إسػػرائيؿ مػػا يػػدعى بم طػػط "شرانسػػاي" االسػػتيطاني الرامػػي 
إجراءاتيا ليدـ ما تبشى مف طريؽ باب الم اربة  مؤادا استمرار الحاومػة األردنيػة فػي بػذؿ الجيػود السياسػية 

 والدبلوماسية والشانونية الافيلة بحماية ورعاية المشدسات ا سالمية والمسيحية في مدينة الشدس.
0/9/1520الدستور، عم ان،   

 
 لبنانيون وفمسطينيون يعتصمون في وسط بيروت احتجاجًا عمى التيديدات األمريكية لسورية 49

  أمػػاـ مشػػر األمػػـ المتحػػدة فػػي وسػػط االثنػػيفبيػػروت ػ يػػو بػػي آع  اعتصػػـ عشػػرات اللبنػػانييف والفلسػػطينييف  
 عسارع على سورية.بيروت  استناارا للتيديدات التي تطلشيا الواليات المتحدة االمرياية بشف ىجـو 

  امػا ’الػوحش األمرياػي’مػف مػا وصػفوه بػػ’ إنشاذ نفسػيا‘وحمؿ المعتصموف الفتات دعت األمـ المتحدة الى 
 ’.سورية ليست وحدىا واميراا عدوة ا نسانية‘اشارت الالفتات الى أف 

ف العػاـ لجامعػػة وأرسػؿ المعتصػموف مػذارة الػى األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة بػاف اػي مػوف  وأ ػر  الػى األمػي
 الدوؿ العربية نبيؿ العربي.

أنو في الوقػت الػذع يشػيد فيػو ‘أما المذارة الى الجامعة العربية فرأت فييا األحزاب المشاراة في ا عتصاـ  
العػػػالـ موجػػػة عارمػػػة مػػػف الػػػرفض الشػػػعبي والرسػػػمية للعػػػدواف  تشػػػدـ الجامعػػػة العربيػػػة علػػػى ت طيػػػة العػػػدواف 

 ’.يمت بصلة الى المشاعر الوطنية والشومية العربيةوالتماىي معو  بموقؼ ال 
 0/9/1520القدس العربي، لندن، 

 
 مع روبرت سيري تطورات القضية الفمسطينية يبحث وزير الخارجية المصري  42

بحػػػث وزيػػػر ال ارجيػػػة المصػػػرع نبيػػػؿ فيمػػػي مػػػع منسػػػؽ األمػػػـ المتحػػػدة لعمليػػػة السػػػالـ فػػػي الشػػػرؽ   واػػػاالت
ت الشضية الفلسطينية بعد اسػتئناؼ المفاوضػات  وقػاؿ المتحػدث الرسػمي باسػـ األوسط روبرت سيرع  تطورا

فيمي أاد أف مصر ستستمر في تشديـ جميػع أشػااؿ الػدعـ المماػف "ال ارجية المصرية بدر عبد العاطي إف 
 ."للشعب والشيادة الفلسطينية حتى إقامة دولتو المستشلة

بحػػذر وترقػػػب مسػػار المفاوضػػػات  وتؤاػػد ضػػػرورة أف إف مصػػر تتػػػابع "ونشػػؿ عبػػػد العػػاطي عػػػف فيمػػي قولػػػو 
جراءات سلبية تؤثر في مسارىا "إسرائيؿ"تتوقؼ    وأشار إلى أف اللشاء تناوؿ األوضاع "عف ات اذ سياسات وا 

مسػؤوليتيا الشانونيػة  "إسػرائيؿ"في قطاع غزة  وشدد فيمي على رفػض سياسػة الحصػار  وضػرورة أف تتحمػؿ 
التػػزاـ مصػػر اسػػتمرار جيودىػػا فػػي "أف يتحمػػؿ المجتمػػع الػػدولي مسػػؤولياتو  وأاػػد وا نسػػانية اشػػوة احػػتالؿ  و 

 . "تحشيؽ المصالحة الفلسطينية
0/9/1520الخميج، الشارقة،   

 
 وزير مصري سابق: السيسي يسعى لحصار غزة 48
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بػػد قػػاؿ الػػداتور باسػػـ عػػودة  وزيػػر التمػػويف المسػػتشيؿ مػػف الحاومػػة المصػػرية  إف وزيػػر الػػدفاع الفريػػؽ أوؿ ع
الفتاح السيسي  الذع قاد انشالًبا عسارًيا ضد الرئيس محمد مرسي  يسعى لتشديد الحصار على قطاع غزة  

 والعمؿ على ما أسماه "شيطنة" جماعة ا  واف المسلميف.
وأضاؼ عودة  في تدوينة اتبيا على صفحتو الش صية فػي موقػع التواصػؿ االجتمػاعي "فيسػبوؾ"  "محاولػة 

نة رفػح المصػرية علػى الحػدود مػع غػزة ليػا مشصػداف  األوؿ ىػو تػرويج فاػرة الحػرب علػى إ الء الجيش لمدي
غػػػزة وشػػػيطنة ا سػػػالمييف  وقػػػت االعتػػػراض علييػػػا  لتذايػػػة السػػػ ط لػػػد  الشػػػعب علػػػى ا سػػػالمييف عامػػػة 
وا  ػػػواف المسػػػلميف مسػػػت ال العالقػػػة بػػػيف ا  ػػػواف وحمػػػاس لتثبيػػػت فاػػػرة أف ا  ػػػواف  ونػػػة وعمػػػالء لػػػد  

 ".الشعب
رفػػح والمحاذيػػة  فػػيوتػػابع الشػػوؿ أف المشصػػد الثػػاني مػػف المنطشػػة العػػازؿ مػػع قطػػاع غػػزة ىػػو "تفتػػيش المنػػازؿ 

تصػػؿ بينيػػا وبػػيف غػػزة لفػػرض حصػػار اامػػؿ علػػى غػػزة وىػػو مػػا تػػـ  التػػيلشطػػاع غػػزة لتػػدمير جميػػع األنفػػاؽ 
 مشابؿ إنشاذ السيسى". فياالتفاؽ عليو مع إسرائيؿ 

1/9/1520، فمسطين أون الين  
 

 المجموعة الوزارية العربية تعقد اجتماعًا مع كيري في روما األسبوع المقبل 49
قػػاؿ مصػػدر مسػػؤوؿ فػػي جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة إف المجموعػػة الوزاريػػة العربيػػة سػػتعشد اجتماعػػًا مػػع   واػػاالت

شبػػؿ. وزيػػر ال ارجيػػة األمرياػػي جػػوف ايػػرع فػػي رومػػا األسػػبوع المشبػػؿ  مرجحػػًا أف ياػػوف االجتمػػاع األحػػد الم
وأضػػاؼ أف االجتمػػػاع سػػػيارس لبحػػػث آ ػػػر تطػػػورات مفاوضػػات السػػػالـ التػػػي انطلشػػػت مػػػؤ رًا بػػػيف الجػػػانبيف 

  وتابع إف ىذا االجتماع لف تاوف لو عالقة باجتماع سيعشد بػيف الػرئيس الفلسػطيني "ا سرائيلي"الفلسطيني و
 ا يطالية.بنياميف نتنياىو في العاصمة  "ا سرائيلي"محمود عباس ورئيس الوزراء 

 0/9/1520الخميج، الشارقة، 
 

 شاحنة مواد بناء لقطاع غزة ثالثينمصر: إدخال  05
شػػاحنة مػػف مػػواد البنػػاء إلػػى قطػػاع غػػزة  عػػف طريػػؽ مينػػاء رفػػح البػػر   30تػػـ إد ػػاؿ   أيمػػف قنػػاوع - الشػػاىرة

 وذلؾ طبشا للمنحة الشطرية.
 19طنػػا مػػف األسػػمنت   20حنة واحػػدة أقلػػت   أف ىنػػاؾ شػػااالثنػػيفوأعلػػف مسػػئوؿ بمينػػاء رفػػح البػػر   اليػػـو 

متػػرا ماعبػػا مػػف الحصػػمة "الػػزلط الصػػ ير"  مشػػيرا إلػػى أنػػو سػػبؽ  ػػالؿ الفتػػرة الماضػػية  2060شػػاحنة أقلػػت 
 220طنػا مػف الحديػد   200طنػا مػف البيتػوميف لرصػؼ الطػرؽ  شػاحنتيف أقلتػا  20شاحنات أقلت  3إد اؿ 

 مترا ماعبا مف الحصمة. 010ألؼ و 263حنة أقلت شا 6310طنا مف األسمنت   6221شاحنة أقلت 
 0/9/1520الشرق، الدوحة، 

 
قصاءاجتياح جيش مصر لرفح خالل شيرين ": وطن" موقع 02  دحالن محمدحماس وتسميم غزة ل وا 

قػػاؿ الم ػػرد الشػػيير )مجتيػػد( الشريػػب مػػف صػػنع الشػػرارات فػػي المملاػػة السػػعودية أف ىنػػػاؾ   وطػػف – ػػاص 
 احة بحماس. طط  ليجية مصرية ل ط
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وقػػاؿ )مجتيػػد( الػػذع غاليػػا مػػا تاػػوف معلوماتػػو دقيشػػة فػػي حسػػابو علػػى تػػويتر امػػا تابعتػػو )وطػػف(  فػػي مصػػر 
ىناؾ غرفة عمليات أ ر  ت طط لجريمة تاري ية فػي غػزة للشضػاء علػى حمػاس إتمامػا لمػا جػر  فػي مصػر 

 ظنا منيـ أف الحاـ الجديد في مصر قد استشر وتماف
ة العمليػػات ىػػذه يشػػارؾ فييػػا السػػعودية وا مػػارات ومصػػر ودحػػالف وتعػػد الجتيػػاح وأضػػاؼ )مجتيػػد( أف غرفػػ

 مصرع لمدينة رفح الفلسطينية وربما تنفذ  طتيـ  الؿ الشيريف الشادميف.
 -زعمػا-وشرح )مجتيد( ال طة بشولو  تتمثؿ ال طة في افتعػاؿ أحػداث "إرىابيػة" تاتشػؼ الحاومػة المصػرية 

 ر التد ؿ للشضاء على ا رىاب في معشلو في غزة.أنيا  طط ليا دا ؿ غزة فتشر 
وأضؼ  تتمثؿ ال طػة فػي اجتيػاح مصػرع بػرع لمدينػة رفػح الفلسػطينية مصػطحبة معيػا قػوات دحػالف فيشػـو 
الجػػيش المصػػرع بتطييػػر المدينػػة مػػف حمػػاس وتسػػليميا لشػػوات دحػػالف  وبيػػذا تػػزعـ الحاومػػة المصػػرية أنيػػا 

يف مصػػر وبػػيف غػػزة يػػديره دحػػالف وتتػػرؾ لػػدحالف بشيػػة الميمػػة مػػع أتمػػت ميمتيػػا بػػأف وضػػعت حػػاجزا آمنػػا بػػ
 دعمو لوجستيا

و تـ قائال  بعدىا يتفرغ دحالف بدعـ مػادع مػف السػعودية وا مػارات ودعػـ عسػارع واسػت باراتي مػف مصػر 
 ودعـ بشرع مف عباس واألردف وذلؾ لػ"تطيير" بشية غزة مف حماس.

 1/9/1520وطن، واشنطن، 
 

 سورية  لضربة عسكرية ضد   راني يمتقي قيادات فمسطينية في دمشق تحسباً مسؤول أمني إي 01
الشيادة العامة  الموالية للنظاـ السػورع   -جمع لشاء بيف قيادات مف الجبية الشعبية لتحرير فلسطيف   راـ اهلل

رفيع المسػتو   بحضػور سػفير طيػراف فػي دمشػؽ  حيػث بحػث سػبؿ مواجيػة ضػربة  إيرانيمع مسؤوؿ أمني 
ضػد دمشػػؽ  ودور ىػذه األطػراؼ فػػي التصػدع للحملػػة  األمريايػةسػارية محتملػة مػػف قبػؿ الواليػات المتحػػدة ع

 ضد سورية.
وذاػػرت "الشيػػادة العامػػة" فػػي بيػػاف صػػحفي تلشػػت "قػػدس بػػرس" نسػػ ة عنػػو أف اللشػػاء جمػػع أمنييػػا العػػاـ احمػػد 

يف بروجػورع بحضػور  الػد عبػد عػالء الػد ا يرانػيجبريؿ مع رئيس لجنة األمػف الشػومي فػي مجلػس الشػور  
العاـ لجبية النضاؿ وزيػاد الصػ ير أمػيف سػر حراػة "فػتح" االنتفاضػة ومػاىر الطػاىر مسػؤوؿ  األميفالمجيد 

الييجاء ومحمد غانـ مف جبيػة التحريػر  أبووفرحاف  ا سالميالسعيد مف حراة الجياد  وأبوالجبية الشعبية 
براىيـالفلسطينية  بدمشػؽ  ا يرانػييوعي  وشػارؾ فػي اللشػاء الوفػد المرافػؽ والسػفير الشاضي مػف الحػزب الشػ وا 
 السفارة. وأعضاءشيباني  رءوؼمحمد رضا 

ودار البحػػػث  بحسػػػب البيػػػاف  حػػػوؿ آ ػػػر التطػػػورات السياسػػػية فػػػي المنطشػػػة فػػػي ضػػػوء التيديػػػدات والحملػػػة 
ية التيديدات بعدواف على ضد سورية  وأاد الجانباف وقوفيما إلى جانب سورية في مواج األمريايةالعسارية 

 سورية  وتـ البحث في  طوات تعزيز دور "محور المشاومة" في التصدع ليذه الحملة.
 1/9/1520قدس برس، 

 
 حماس في مصر  عبد اهلل األشعل: عمالء "الموساد" يقودون حممة تحريض ضد   00

تور عبػد اهلل األشػعؿ أف الحػرب التػي رأ  أستاذ العلوـ السياسية والشانوف الدولي بجامعة الشػاىرة الػدا  الشاىرة
ت وضػػيا السػػلطات المصػػرية بمسػػتوياتيا الم تلفػػة ضػػد قطػػاع غػػزة تحػػت يافطػػة ضػػرب "حمػػاس" علػػى  لفيػػة 
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عالقتيا با  واف المسلميف  "سياسػة  اطئػة تصػؿ حػد "الجريمػة" بحػؽ األمػف الشػومي المصػرع  باعتبػار أف 
 فلسطيف ىي جزء مف أمف مصر"  اما قاؿ.

شػػعؿ  وىػػو مرشػػح سػػابؽ لالنت ابػػات الرئاسػػية السػػابشة  فػػي تصػػريحات  اصػػة لػػػ"قدس بػػرس" اليػػـو وقلػػؿ األ
ف "ال البية الساحشة مف المصرييف يػروف أف إسػرائيؿ ىػي دولػة م تصػبة  وأف "حمػاس" جيػة إ( 1/9االثنيف )

 مشاومة وتدافع عف حؽ الشعب الفلسطيني وال عالقة ليا بما يجرع في مصر".
لألسػػػؼ الشػػػديد فػػػإف عمػػػالء "الموسػػػاد" )جيػػػاز االسػػػت بارات ا سػػػرائيلي ال ػػػارجي( يحراػػػوف  وأضػػػاؼ  "لاػػػف

قطاعات في ا عالـ المصرع بوعي تارة وب ير وعي تارة أ ر   ويعملػوا علػى تحريػؾ الػرأع العػاـ المصػرع 
جػػزء أيضػا لجيػػة تضػػ يـ  طػػر "حمػػاس" علػػى مصػػر وأمنيػػا. واألايػػد أف غالبيػػة المصػػرييف يعلمػػوف أف ىػػذه 

ال فالثوابت ال أحد يستطيع المساس بيػا  والشضػية الفلسػطينية جػزء مػف الثوابػت  مف سطح السياسة العابرة  وا 
فػػػي السياسػػػة المصػػػرية  وال يماػػػف أف تمػػػس ىػػػذه السياسػػػة بالػػػذاارة الوطنيػػػة ولػػػف تػػػتماف مػػػػف  ا سػػػتراتيجية

عراػػة ضػػد الفلسػػطينييف محاػػـو استئصػػاؿ المشاومػػة ولػػف تػػؤثر فييػػا بػػؿ سػػتعود سػػلبا علػػى أصػػحابيا  وأع م
 علييا بالفشؿ وىي جريمة بحؽ مصر وفلسطيف والمشاومة".

 1/9/1520قدس برس، 
 

 عكاشة: ضربة عسكرية مصرية ل زةالمصري توفيق اإلعالمي  04
تحدث ا عالمي المصرع وصاحب قناة الفراعيف توفيؽ عااشة نياية يوليو الماضي عف أف ضربة عسارية 

المصػػرع ضػػد قطػػاع غػػزة لتػػدمير حاػػـ حراػػة حمػػاس فييػػا  لمػػا اعتبػػره أنيػػا تابعػػة  مصػػرية سيشػػنيا الجػػيش
 لجماعة ا  واف المسلميف في مصر.

وحػػػّرض عااشػػػة فػػػي تصػػػريحات لػػػو علػػػى قنػػػاة الفػػػراعيف ال اصػػػة بػػػو  عشػػػب االنشػػػالب العسػػػارع علػػػى حاػػػـ 
حمػػاس  مؤاػػدًا أف  الػػرئيس المصػػرع المنت ػػب محمػػد مرسػػي  الفلسػػطينييف فػػي قطػػاع غػػزة للثػػورة علػػى حاػػـ

 "الجيش المصرع سيحمي أع ثورة ضد حماس"  على حد تعبيره.
وعلى الرغـ مػف  طػورة مػا تحػدث بػو عااشػة وىػو مػا يعػد سػابشة تاري يػة مػف تيديػد مصػر بضػربة عسػارية 
للفلسطينييف في الشطاع المحاصر  فإف أحدًا مف المستو  الرسمي المصرع لـ ينِؼ أو يعشب علػى تيديػدات 

 ة الفضائية  ما ُاعتبر أنو إقرار بما تحدث بو األ ير.عااش
وتػػػواترت تسػػػريبات وتشػػػارير إعالميػػػة مػػػؤ رًا مػػػع تصػػػريحات إعالميػػػة مشػػػابية لمػػػا قالػػػو عااشػػػة بػػػأف الجػػػيش 

والسػػلطة الفلسػػطينية وبػػدعـ مػػالي  ليجػػي يجيػػز ل طػػة للشضػػاء علػػى حاػػـ  "إسػػرائيؿ"المصػػرع بالتنسػػيؽ مػػع 
 ح اتائب الشساـ في غزة.حراة حماس  وجناحيا المسل

 1/9/1520، فمسطين أون الين
 

 ب زة لقطع العالقات مع حماس العتقال رئيس الجالية المصرية قضائية دعوىمصر:  00
أقػاـ الػداتور سػػمير صػبرع المحػامي دعػو  قضػائية أمػػاـ مجلػس الدولػة ضػد رئػيس جميوريػػة   ىػدير يوسػؼ

سػتعجلة بشطػع العالقػات مػع حراػة حمػاس العتشاليػا ا بإصدار حاـ بصفة ميمصر العربية المؤقت طالب في
لػ عادؿ عبد الرحمف رئيس الجالية المصرية ب زة وذلؾ لدعمو للجيش المصرع وتنديػده باسػتيداؼ مؤسسػات 

 الدولة المصرية.
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وقػػػػاؿ صػػػػبرع إف مػػػػا قدمتػػػػو مصػػػػر للشضػػػػية الفلسػػػػطينية مػػػػف شػػػػيداء ومصػػػػابيف وأمػػػػواؿ ال يشػػػػؿ عمػػػػا قدمػػػػو 
للشضػػية وأف اػػؿ ذلػػؾ ال يمنعنػػا مػػف أف نسػػأؿ قػػادة حراػػة حمػػاس عػػف ا تػػراؽ األراضػػي الفلسػػطينيوف أنفسػػيـ 

المصرية سواء أثناء قياـ الثورة عنػدما قامػت الحراػة باقتحػاـ السػجوف وتيريػب رجاليػا  و ػالؿ سػاعات قليلػة 
رات مػػف اػػانوا أمػػاـ شاشػػات التليفزيػػوف فػػي غػػزة ووسػػط أىػػالييـ وىػػي العمليػػات التػػي أزىشػػت فييػػا أرواح العشػػ

المصرييف سواء اانوا مف رجاؿ الشرطة المالفيف بحراسة ىذه السجوف أو مػف المسػاجيف  الػذيف شػاء حظيػـ 
 التعس أف يسجنوا مع قادة حماس في سجف واحد.

 2/9/1520الوفد، الجيزة، 
 

 اتيامات حماس لي كاذبة :ب زة ئيس الجالية المصريةر  09
ليػة المصػرية بفلسػطيف علػي بيػاف حراػة حمػاس أمػس بشػأف ت ريد سػيد  علػؽ عػادؿ عبػد الػرحمف رئػيس الجا

قػائال  " اػؿ ىػذا الاػالـ ادعػاءات ال   فللفلسػطينييتورطو فػي قضػايا نصػب وتسػييؿ مػنح الجنسػية المصػرية 
 أساس ليا مف الصحة".
أنيػػػـ  –فػػػي مدا لػػػة ىاتفيػػػة ببرنػػػامج" الحيػػػاة اآلف " علػػػى فضػػػائية " الحيػػػاة " األحػػػد -وأضػػػاؼ عبػػػد الػػػرحمف 

وقػػػاؿ رئػػػيس الجاليػػػة  لوا علػػػي التػػػرا يص الالزمػػػة  نشػػػاء المراػػػز الثشػػػافي للجاليػػػة المصػػػرية فػػػي غػػػزة.حصػػػ
المصػػػرية إنيػػػـ حصػػػلوا علػػػى معظػػػـ التػػػرا يص الالزمػػػة  نشػػػاء المراػػػز الثشػػػافي للجاليػػػة المصػػػرية فػػػي غػػػزة 

 بمباراة السفير المصرع في راـ اهلل.
 2/9/1520الوفد، الجيزة، 

 
 ألف فمسطيني لخمسينلوقف قرار منح الجنسية  مصرية قضائية دعوى 02

دعو  قضائية تطالب بوقؼ تنفيذ قػرار مػنح الجنسػية المصػرية  ا دارعتنظر محامة الشضاء  سامية فاروؽ 
 آلالؼ الفلسطينييف  وما يترتب على ذلؾ مف آثار أىميا سحبيا منيـ.

رئػيس الجميوريػة المؤقػت  ورئػيس قضػائية  اػال مػف   69لسػنة  90209حملت رقػـ  التيا تصمت الدعو  
 الوزراء  ووزير الدا لية  ورئيس مصلحة الجوازات.

 2/9/1520الوفد، الجيزة، 
 

 مجموعة من الصحافيين الم اربة يزورون الدولة العبرية اإلسرائيميةبدعوة من الخارجية  08
موا بزيػػارة للدولػػة مصػػعب السوسػػي  ذاػػر موقػػع إسػػرائيلي أف مجموعػػة مػػف الصػػحافييف الم اربػػة قػػا -الربػػاط 

العبرية األسبوع الماضي دوف أف يحدد تاري  الزيارة وال أسماء الصحافييف. وحسب ما أفاد بػو المصػدر ذاتػو 
 فشد بدأت الزيارة األحد الماضي واستمرت ستة أياـ بناء على دعوة مف وزارة ال ارجية ا سرائيلية. 

جموعػػة تاونػػت مػػف صػػحافييف يعملػػوف فػػي مجػػاؿ وب صػػوص أسػػماء الصػػحافييف ااتفػػى الموقػػع بػػذار أف الم
 الصحافة الماتوبة والمرئية. 
  ال طػػػػوة التػػػػي أقػػػػدـ علييػػػػا الصػػػػحافيوف "الم ربػػػػي للصػػػػحافة ا لاترونيػػػػة "االتحادوأداف الماتػػػػب التنفيػػػػذع لػػػػػ

التػػي  إسػرائيؿ  واعتبارىػا تنػػدرج فػي إطػار محاولػة التطبيػع مػع ’الم اربػة  وأعلػف ارفضػو المطلػؽ ليػذه الزيػارة
دأبت بعض الجيػات فػي الم ػرب علػى تفعيلػو مػف حػيف آل ػر.ب امػا اسػتنار البيػاف بشػدة اسػتمرار التطبيػع 

   ونوه برد الفعؿ المستنار والرافض لياتو الزيارة مف م تلؼ ماونات الشعب الم ربي.’ا عالمي



 
 
 

 

 

           05ص                                    1992العدد:                3/9/1520الثالثاء  التاريخ:

 0/9/1520القدس العربي، لندن، 
 

 التآمر عمى مصر فيحماس طرف فاعل  عطية: المحامي المصري رجائي 09
عطيػػػة إف سػػػشوط جماعػػػة ا  ػػػواف المسػػػلميف أثػػػر علػػػى  رجػػػائيقػػػاؿ المحػػػامى والمفاػػػر   محمػػػد عبػػػد الػػػرازؽ

رىاب يدينيـ الدوليتنظيميـ   العالـ  مؤادًا على أف ا  واف لـ يعد ليـ أماـ  وما فعلوه مف أعماؿ عنؼ وا 
علػى فضػائية "النيػؿ ل  بػار" مسػاء  ضافةاستعطية  الؿ  وأشارمصر.  في أ ر فرصة للعودة للحاـ مره 

اليػػـو إلػػى أف الجماعػػات ا سػػالمية  لطػػت بػػيف الػػديف والسياسػػة وىػػذا جعليػػـ ي سػػروف الاثيػػر  وأف الحػػديث 
مستيدفًا وحماس  أصبح المصرععف المصالحة الوطنية مع ا  واف يعد  يانة للوطف  مؤادًا على أف الدـ 

 .التأمر على مصر فيتعد طرفًا فعاؿ 
 02/8/1520الوفد، الجيزة، 

 
 "الشال الفمسطيني"لحممو عاما 20 يعتقل طفال عمرهالمصري من األ"رصد":  95

عاما ا فراج عنو بعد 22ناشدت والدة الطفؿ عمر الشوادفي  في اتصاؿ ىاتفي مع قناة الجزيرة مباشر مصر
 راىيـ بعد صالة الجمعة الماضية.اعتشالو بمحافظة ا ساندرية أثناء مشاراتو في مظاىرات مسجد الشائد إب

وأاػدت نيلػة عبػد الفتػاح والػدة الطفػؿ أنػو بعػػد صػالة الجمعػة ذاػر ليػا ابنيػا أف البلطجيػة يحاصػروف المسػػجد 
وأف علييـ سرعة الم ادرة وبالفعؿ بعد ما انتيت والدتػو مػف الصػالة التفتػت لتجػد أحػد البلطجيػة يشػوؿ ليػا أف 

 ـ اعتشالو مف قبؿ الجيش.ىناؾ طفؿ يرتدع قميص أحمر مشلـ ت
و رجػػػت الوالػػػدة مسػػػرعة لتجػػػد مجموعػػػة مػػػف البلطجيػػػة يجػػػروف ابنيػػػا لشػػػوات الشػػػرطة والجػػػيش التػػػي تحاصػػػر 
الماػػاف و التػػي سػػارعت باعتشالػػو وعنػػد سػػؤاؿ والدتػػو ليػػـ عػػف التيمػػة أجابػػا بػػأنيـ وجػػدوا فػػي حشيبتػػو "الشػػاؿ 

الػدة بعػدىا بتحويػؿ ابنيػا لمديريػة األمػف بتيمػة ابنيػا وفوجئػت الو  ولـ يسػمحوا ليػا بالػذىاب معيػـ. الفلسطيني"
  رؽ حظر التجوؿ برغـ اعتشالو بعد صالة الجمعة مباشرة.

 2/9/1520موقع رصد، القاىرة، 
 

 الماضي يوليو 19الوفود اإلسرائيمية والفمسطينية تجتمع بشكل مستمر منذ الخارجية األمريكية:  92
إف المبعوث األمرياي للتسوية مارتف إنػديؾ  شػارؾ فػي اجتمػاع بػيف  قالت وزارة ال ارجية األمرياية  وااالت

 الطرفيف  لانيا امتنعت عف توضيح متى أو ما إذا تـ إحراز أع تشدـ.
والفلسػػطينية تجتمػػع  "ا سػػرائيلية"الوفػػود "وقالػػت جػػيف سػػااي المتحدثػػة باسػػـ ال ارجيػػة األمريايػػة فػػي بيػػاف إف 

يوليػػو  المفاوضػػات اانػػت جػػادة وتػػـ إطػػالع  19وضػػع النيػػائي فػي بشػاؿ مسػػتمر منػػذ اسػػتئناؼ مفاوضػػات ال
المبعوث األمرياي ال اص وفريشو على المحادثات الثنائية بشاؿ اامؿ  اما شارؾ أيضا في جلسة تفاوضية 

 ."ثنائية  مثلما قلنا في الماضي إننا ال نعتـز اشؼ تفاصيؿ ىذه االجتماعات
 0/9/1520الخميج، الشارقة، 

 
 CIAلتجسس عمى ا: مجموعات "متطرفة" بينيا حماس وحزب اهلل تحاول "وستواشنطن ب" 91
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  إف "تنظػػيـ الشاعػػدة ومجموعػػات أ ػػر  االثنػػيفقالػػت صػػحيفة "واشػػنطف بوسػػت"  اليػػـو   واػػاالت –واشػػنطف 
تعتبػػر معاديػػة للواليػػات المتحػػدة  حاولػػت مػػراًرا ا تػػراؽ واػػاالت االسػػت بارات األمريايػػة التػػي فتحػػت تحشيشػػات 

 ف اآلالؼ مف موظفييا". بشأ
واسػػػػتندت الصػػػػحيفة  إلػػػػى وثيشػػػػة سػػػػرية  قالػػػػت إنػػػػو جػػػػاء فييػػػػا أف واالػػػػة االسػػػػت بارات المرازيػػػػة األمريايػػػػة 
"سػػػي.آع.ايو" وجػػػدت أف  مػػػس عػػػدد المتشػػػدميف بطلبػػػات توظيػػػؼ ممػػػف تثيػػػر  لفيػػػاتيـ الشػػػبية اانػػػت ليػػػـ 

 "صالت ىامة بإرىابييف أو است بارات معادية". 
حصػلت علػى الوثيشػة مػف المستشػار السػابؽ فػي واالػة األمػف الشػومي األمرياػي إدوارد سػنودف وأضافت أنيا "

الػذع فػػر إلػػى روسػيا التػػي منحتػػو حػؽ لجػػوء مؤقػػت  ورغػـ أف الوثيشػػة لػػـ تصػؼ طبيعػػة الصػػالت العدائيػػة أو 
والمػرتبطيف أشارت بشاؿ متارر إلػى حمػاس وحػزب اهلل وتنظػيـ الشاعػدة  أنياالمتطرفة لطالبي الوظائؼ  إال 

الشػػومي األمرياػػي  ططػػت العػػاـ الماضػػي  األمػػفبػػو". وأوضػػحت أف "حجػػـ اال تػػراؽ ابيػػر لدرجػػة أف واالػػة 
 آالؼ موظؼ على األقؿ حصلوا على تصاريح أمنية".  0للتحشيؽ مع 

ورصػدت واالػػة األمػػف الشػومي نشػػاًطا مشػػبوًىا بػيف موظفييػػا بعػػد التػدقيؽ فػػي تريليونػػات االسػػت دامات ألزرار 
 وحات مفاتيح أجيزة الامبيوتر في نطاؽ العمؿ. ل

وتضمنت التصرفات المشبوىة ولوج موظفيف إلى قواعد بيانػات سػرية ال يسػت دمونيا عػادة ضػمف عمليػـ أو 
تنزيػػػؿ العديػػػد مػػػف المسػػػتندات  بحسػػػب مػػػا قالػػػو للصػػػحيفة ش صػػػاف ملمػػػاف بالبرنػػػامج المعلومػػػاتي المسػػػت دـ 

 لمراقبة الموظفيف. 
ير والتطبيػػؽ المتفػػاوت لتلػػؾ ال طػػة  أضػػر بالجيػػد الػػذع الػػؼ ماليػػيف الػػدوالرات  ولػػـ تػػتماف غيػػر أف التػػأ 

 وااالت االست بارات مف رصد سنودف عندما نس  عدًدا ابيًرا مف وثائؽ واالة األمف الشومي البال ة السرية.
 1/9/1520وكالة سما اإلخبارية، 

 
 عتبة المميونين : عدد الالجئين السوريين تخطى"مفوضية الالجئين" 90

المفوضية العليا لالجئيف  أعلنتت طى عدد الالجئيف السورييف عتبة المليونيف على ما   )ا ؼ ب( -جنيؼ 
المتحػدة  لألمػـوذاػرت المفوضػية التابعػة  .ألفا 130 حواليفي بياف الثالثاء مذارة باف عددىـ قبؿ سنة ااف 

 252 إلػييـالجئػا انضػـ  692و ألفػا 130بالتمػاـ اػاف  عدد ىؤالء الالجئيف في دوؿ جوار سوريا قبؿ سنة أف
 .األ يرة 21ػال األشيرمليوف الجئ جديد  الؿ 

 0/9/1520الدستور، عمان، 
 

 "إسرائيل"دم سوريا لمخابز  94
 د. فايز أبو شمالة
سنضرب سوريا لنحافظ على أمف إسرائيؿ  بيػذه الل ػة الوضػيعة المسػت فة بػالعرب جمػيعيـ سػيحاوؿ الػرئيس 

رياي اقنػاع الاػونجرس بالموافشػة علػى ضػرب سػوريا  ىػذا مػا ذارتػو ا ذاعػة العبريػة صػباحًا  وىػي تؤاػد األم
على أىمية أمف إسرائيؿ الذع صار مشدسًا لد  الشيادة األمرياية  ويستنيضيا لدرجة تحريؾ الجيوش الجرارة 

 لتدمير بلد عربي.
وريا  وأف ألمرياػا مصػلحة عليػا فػي تػدمير طاقػػة لػو افترضػنا أف للصػياينة مصػلحة اسػتراتيجية فػي تػدمير سػ

األمة العربية  فمػا ىػي مصػلحة بعػض الملػوؾ والرؤسػاء العػرب فػي تػدمير سػورياف لمػاذا ترفػع بعػض البلػداف 
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العربية قميص عثماف  وتتذرع بالايماوع للتحريض على ضػرب سػورياف لمػاذا ال يصػير الحػديث جيػارًا نيػارًا 
ربية السعودية مدعومة مف أمرياا  وبيف إيػراف التػي نجحػت فػي التمػدد السياسػي عف مواجية بيف المملاة الع

 والعسارع حتى شواطئ لبنافف
ال شػؾ أف اػػؿ شػػعوب األرض تػػرفض أف يضػػرب المػػواطف السػورع بالايمػػاوع  واػػؿ بػػالد العػػرب تػػرفض أف 

يف ونصػػؼ  ولاػػف يظػػؿ ماليػػيف السػػوريف يعيشػػوف المػػوت والتشػػرد والػػذبح فػػي وطػػنيـ سػػوريا ألاثػػر مػػف عػػام
 ال زو األمرياي لسوريا ليس بدياًل عف حماقات النظاـ الذع يرفض االستماع لمطالب الشعب السورع.

إف تفػػاىـ السػػورييف علػػى مرحلػػة انتشاليػػة ليػػو البػػديؿ عػػف التػػد ؿ األمرياػػي ا سػػرائيلي المباشػػر فػػي سػػوريا  
لبلػد ا سػالمي الػداعـ لنظػاـ بشػار األسػد بشػػوة  وأزعػـ أف الجيػة الشػادرة علػى تحشيػؽ ىػذا التفػاىـ ىػػي إيػراف؛ ا

وىي الدولة الشادرة على التػأثير فػي سػوريا  وليػا مصػالحيا االسػتراتيجية فػي المنطشػة  ولدولػة إيػراف فضػؿ ال 
يناػػره إال جاحػػد علػػى رجػػاؿ المشاومػػة اللبنانيػػة والفلسػػطينية  المشاومػػة التػػي أوجعػػت الصػػياينة حشػػًا  لػػذلؾ ال 

نما يتوجب علييا أف تسيـ فػي إيجػاد اآلليػة السياسػية التػي يلتشػي يافي أف ترفض إ يراف العدواف األمرياي  وا 
علييا معظـ السورييف  والسيما أف الشو  السياسية الوطنية التي طمحت بالديمشراطية  والت يير السلمي لنظاـ 

داة للشػػعب السػػورع  وبػػػات الحاػػـ  قػػد اصػػدمت فػػػي الفتػػرة األ يػػرة بػػػالمؤامرة  وبتػػد ؿ األطػػراؼ األاثػػر معػػػا
الحلؼ ال بيث الذع التفت حبائلو علػى عنػؽ ا  ػواف المسػلميف فػي مصػر  بػات يحػث ال طػى لبسػط نفػوذه 

 على سوريا مف  الؿ العدواف األمرياي.
تدمير سوريا ال ي ػدـ إال إسػرائيؿ  والػدـ السػورع سػياوف وقػودًا للم ػابز ا سػرائيلية التػي تشػعؿ نيرانيػا  ولػف 

على حدود سػوريا  فشائمػة االنتظػار طويلػة  وأع انتصػار عسػارع أمرياػي سػتاوف لػو ارتػدادات علػى تنطفئ 
اػػؿ المنطشػػة  لػػذلؾ سػػأفترض حتميػػة التحػػالؼ بػػيف اػػؿ الشػػو  المعاديػػة إسػػرائيؿ وأمرياػػا  بمػػا فػػي ذلػػؾ حراػػة 

علػى ال ػالؼ  حماس  وحراة ا  ػواف المسػلميف  ليصػير ت ليػب الصػراع األساسػي والعشائػدع مػع الصػياينة
 السياسي والمذىبي.

 0/9/1520، المستقبل العربي
 

 "إسرائيل" والضربة األمريكية عمى سوريا 90
 صالح النعامي
لػػـ ياػػف مػػف قبيػػؿ الصػػدفة علػػى ا طػػالؽ أف تتػػزامف الترتيبػػات األمريايػػة لضػػرب نظػػاـ األسػػد مػػع وجػػود وفػػد 

عػػامي درور  مستشػػار "األمػػف الشػػومي" أمنػػي صػػييوني رفيػػع فػػي الواليػػات المتحػػدة برئاسػػة اػػؿ مػػف يعاػػوؼ 
الصػػػييوني ونمػػػرود شػػػيفر  رئػػػيس شػػػعبة العمليػػػات فػػػي ىيئػػػة أراػػػاف الجػػػيش ا سػػػرائيلي. فمػػػف الواضػػػح أف 
الصياينة حاولوا باؿ قوة التػأثير مسػار العمليػة العسػارية األمريايػة المرتشبػة  بحيػث تحشػؽ  ارطػة المصػالح 

راض مفػػػاده أف الحملػػػة العسػػػارية األمريايػػػة المرتشبػػػة ضػػػد سػػػوريا ا سػػػرائيلية. إف "إسػػػرائيؿ" تنطلػػػؽ مػػػف افتػػػ
ستضعيا أماـ جملة مف الفرص والتحديات  فعلى صعيد الفرص ا ستراتيجية  فإف "تؿ أبيب" تػر  أف حملػة 

 عسارية على سوريا  يماف أف ت دـ "إسرائيؿ" في تحشيؽ األىداؼ التالية 
ا سرائيلية  سواء على صعيد التشليدع وغير التشليدع. وتر  الدوائر  أواًل  تدمير أابر قدر مف الشوة العسارية

ا سرائيلية أف تػدمير الػدفاعات الجويػة السػورية  وم ػازف السػالح الايمػاوع وم ػازف الصػواري  البعيػد المػد  
ر يمثؿ مصػلحة إسػرائيلية مػف الطػراز األوؿ  مػع تشػديد ا سػرائيلييف علػى أف اسػتيداؼ ىػذه األىػداؼ ال يػؤث

 في موازيف الشو  بيف النظاـ والثوار.
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ثانيًا  تنطلؽ "إسرائيؿ" مف افتراض مفاده أف الضربة العسارية تحمؿ في طياتيا رسالة ردع  يػراف  وىػذا مػا 
عبػػر عنػػو دانػػي دانػػوف نائػػب وزيػػر الػػدفاع ا سػػرائيلي  حيػػث قػػاؿ إف العمليػػة العسػػارية المرتشبػػة ضػػد سػػوريا 

ضػحة  يػراف بػأف العػالـ لػف يسػمح ليػا بمواصػلة مشػروعيا  نتػاج سػالح نػووع  ستحمؿ في طياتيػا رسػالة وا
معتبرًا أف العملية العسارية في حػاؿ تمػت "سػتعزز مػف صػدقية قيػادة الػرئيس أوبامػا الػذع اعتبػر أف حصػوؿ 
 إيػػراف علػػى سػػالح نػػووع يمثػػؿ"  طػػًا أحمػػر لػػف يسػػمح بتجػػاوزه". ويػػذار أف "إسػػرائيؿ" تعتبػػر البرنػػامج النػػووع

 ا يراني يمثؿ " طرًا وجوديًا" علييا ألنو يسمح بسباؽ تسلح نووع في المنطشة.
ثالثًا  تر  "إسرائيؿ" أف نجاح الواليات المتحدة فػي تنفيػذ الضػربة العسػارية سػيؤدع بشػاؿ  ػاص إلػى تعزيػز 

ئيؿ". حيث تر  ماانة واشنطف في المنطشة  وىذا بحد ذاتو يمثؿ مصلحة استراتيجية مف الطراز األوؿ لػ"إسرا
محافػػؿ التشػػدير االسػػتراتيجي فػػي "تػػؿ أبيػػب" أف اسػػتعادة الواليػػات المتحػػدة ماانتيػػا فػػي المنطشػػة سػػيعزز مػػف 
الماانػة ا قليميػة لػػ"إسرائيؿ"  امػا أف ىػػذا التطػور يحسػف مػف فػرص اسػػتئناؼ محػور االعتػداؿ العربػي لػػدوره  

 قاؿ ألوف ليفيف وايؿ وزارة ال ارجية ا سرائيلي األسبؽ. وىو بحد ذاتو يحسف البيئة ا قليمية لػ"إسرائيؿ" اما
  طورة انتصار الثورة

 -فػػػي حػػػاؿ تمػػػت–علػػػى الػػػرغـ مػػػف أف األمػػػرياييف قػػػد أبل ػػػوا ا سػػػرائيلييف أف الحملػػػة العسػػػارية علػػػى سػػػوريا 
ت شػى أف ستاوف محدودة " نجرية"  ولف تػؤثر فػي مػوازيف الشػو  بػيف النظػاـ وبػيف الثػوار  إال أف "إسػرائيؿ" 

ت ػػرج األمػػور عػػف نطػػاؽ السػػيطرة  بحيػػث تسػػفر الحملػػة عػػف ت ييػػر جػػذرع فػػي مػػوازيف الشػػو  لصػػالح الثػػوار  
بشاؿ يؤدع إلى اسشاط نظاـ األسد. وال  الؼ بػيف دوائػر التشػدير االسػتراتيجي فػي "تػؿ أبيػب" علػى أف بشػاء 

لجنػراؿ عػوزع ديػاف الػذع شػ ؿ فػي نظاـ األسد ىو أفضػؿ ال يػارات "السػيئة". وقػد عبػر عػف ىػذه الم ػاوؼ ا
الماضػػػي منصػػػب نائػػػب رئػػػيس أراػػػاف الجػػػيش ورئػػػيس شػػػعبة االسػػػت بارات العسػػػارية ورئػػػيس مجلػػػس األمػػػف 
الشػومي. فشػػد شػدد ديػػاف علػى أف بشػػاء نظػاـ األسػػد ىػو أفضػػؿ ال يػارات السػػيئة  محػذرًا مػػف أف إسػشاط النظػػاـ 

بػالشرب مػف حػدود "إسػرائيؿ". ويسػ ر ديػاف مػف الحجػج يعني السػماح ببنػاء قواعػد لػػ"حراات الجيػاد العػالمي" 
الشائلة إف إسشاط النظاـ األسد سيبعد إيػراف عػف المنطشػة  مشػيرًا إلػى أف التنظيمػات ا سػالمية السػنية سػتيدد 
النظاـ األردني  أوثؽ حلفاء "إسرائيؿ"  وستعمؿ مف دا ػؿ األراضػي األردنيػة  عػالوة علػى أنيػا ستحسػف مػف 

مؿ انطالقًا مف األراضي اللبنانية. ومف أجؿ التأثير في نتائج الحملة العسػارية  فشػد حرصػت قدرتيا على الع
"إسرائيؿ" على المشاراة في الت طيط للحملة  وذلؾ مف  الؿ وفػد رسػمي توجػو إلػى واشػنطف ليػذا ال ػرض. 

شػػيفر رئػػيس  وضػػـ الوفػػد اػػاًل مػػف مستشػػار األمػػف الشػػومي ا سػػرائيلي يعاػػوؼ عػػامي درور والجنػػراؿ نمػػرود
شػػعبة الت طػػيط فػػي الجػػيش ا سػػرائيلي  حيػػث أجريػػا لشػػاءات مػػع مستشػػارة األمػػف الشػػومي سػػوزاف رايػػتس بيػػذا 
ال صوص. وأشارت صحيفة معاريؼ إلى أف رئيس شعبة االسػت بارات العسػارية الجنػراؿ أفيػؼ او ػافي قػد 

ييف علػػى تحديػػد قائمػػة األىػػداؼ توجػػو فػػي وقػػت سػػابؽ لواشػػنطف؛ لتشػػديـ معلومػػات اسػػت بارية تسػػاعد األمػػريا
 المرشحة للضرب.

وعلػػػى الػػػرغـ مػػػف تيديػػػدات المتحػػػدثيف باسػػػـ النظػػػاـ السػػػورع بػػػالرد عبػػػر اسػػػتيداؼ   مطمئنػػػيف لنوايػػػا األسػػػد
"إسػػرائيؿ" فػػي حػػاؿ تعرضػػت سػػوريا لليجػػوـ  فػػإف ىنػػاؾ اجماعػػًا دا ػػؿ محافػػؿ التشػػدير االسػػتراتيجي فػػي "تػػؿ 

ستيداؼ "اسرائيؿ" ضئيلة جدًا. وقد تجلت درجة االطمئناف ا سػرائيلي فػي أبيب" على أف فرص قياـ األسد با
قرار الحاومة ا سرائيلية بتجنيد عدد محدود جدًا مف قوات االحتياط. وفي "اسرائيؿ" يروف أف النظاـ لف يشدـ 

يػر مػوازيف على استيداؼ "إسرائيؿ"؛ ألنػو يعلػـ أنػو سػي اطر بػردة فعػؿ اسػرائيلية ااسػحة تػؤدع حتمػًا إلػى ت ي
الشو  لصالح الثوار  عالوة على أف ا سرائيلييف نشلوا رسػالة لألسػد عبػر مبعػوثيف أجانػب مفادىػا  "عليػؾ أف 
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تتحمؿ ضربة أمرياية محدودة وتجلس بيدوء؛ ألنو في حاؿ قمت باستيدافنا  فإف ردة فعلنا ستاوف مف الشػوة 
 بحيث تؤثر في مستشبؿ نظامؾ".

تشػػدـ  فػػإف ا حسػػاس فػػي "تػػؿ أبيػػب" أف ت طػػيط العمليػػة العسػػارية علػػى سػػوريا لاػػف علػػى الػػرغـ مػػف اػػؿ مػػا 
شيء  ونتائجيا شيء آ ر؛ حيث ىناؾ إجماع علػى أف العمليػة يماػف أف تػؤدع تحديػدًا إلػى النتػائج التػي ال 

 ترغب فييا الواليات المتحدة و"إسرائيؿ".
 0/9/1520، السبيل، عم ان
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 تسفي برئيؿ
يجرع على "بنؾ األىداؼ" األميراي في سورية ت يير ديم رافي في األياـ األ يرة. فبحسب تشارير المعارضة 
سيطر الجيش السورع على عشرات المدارس والمساجد بالشرب مف مواقع اليجـو المتوقعة ونشؿ إلييا ضػباط 

تنع عػف اليجػـو علػى ىػذه المواقػع المدنيػة. والػى ذلػؾ جيش وجنودا  ومف المفترض أف الواليات المتحدة ستم
ُنشػػؿ مئػػات السػػجناء الػػى مواقػػع اليجػػوـ ذاتيػػا اػػي ياونػػوا درعػػًا حيػػة  ىػػذا مػػع تشػػديـ تشريػػر عػػف تصػػفية رئػػيس 

 الشسـ الايميائي في الحرس الجميورع المسؤوؿ عف استعماؿ السالح الايميائي بأمر مف قيادة الجيش.
لتشارير  لاف ال شؾ في أف الميلة التي حصؿ علييا االسد سػُتمّانو مػف أف ُيعػد يصعب أف نتحشؽ مف ىذه ا

مواقع اليجوـ إعدادا جيدًا على نحو يجعؿ مف الصعب على االدارة األميراية أف تضربيا. ومف جيػة ا ػر  
 سيضػػر ا عػػداد بشػػرعية اليجػػـو بعػػد أف يشػػع ألف ىجومػػا يشتػػؿ بضػػع مئػػات أو آالفػػا مػػف المػػدنييف لػػيس ىػػو

 بالضبط اليدؼ الذع سعى اليو رئيس الواليات المتحدة.
" ال يماف أف ت في الزعزعة التي أصابت حليفتيو الشريبتيف  لاف تصريحات األسد بأف "سورية مستعدة لليجـو

 روسيا وايراف.
فعلى حسب تشرير فػي الصػحيفة الروسػية "اومرسػانت"  اسػتشر رأع روسػيا علػى تجميػد بعثػة طػائرات "الميػ " 

" وطػػػائرات التػػػدريب مػػػف طػػػراز "يػػػاؾ" الػػػى سػػػورية. واػػػاف التعليػػػؿ الروسػػػي 300محسػػػنة وصػػػواري  الػػػػ "اس ال
 الرسمي ىو أف دمشؽ لـ تِؼ بشرط الدفع  لاف يبدو أف الوقت ليس عرضيًا.

 إف استعماؿ السالح الايميائي ضعضع موقؼ روسيا الصلب بإزاء الواليات المتحدة.
أف ليس النظاـ ىػو الػذع اسػتعمؿ السػالح الايميػائي فإنيػا ستضػطر الػى أف  وبرغـ أف موساو ما زالت تزعـ

تواجػػو األدلػػة التػػي سػػُتعرض علييػػا امػػا يبػػدو فػػي لشػػاء الػػدوؿ الصػػناعية  ىػػذا االسػػبوع. وال يماػػف أف تشػػجع 
التصريحات مف طيراف ايضا االسد على نحو  اص  فشد ندد الرئيس روحاني باستعماؿ السالح الايميػائي  

امتنع عف أف يلشي المسؤولية على طرؼ مف األطراؼ  بؿ ااد الرئيس السابؽ رفسنجاني ُيسوغ ىجومػا  لانو
أميرايػا بػػؿ ااتفػػى الػػزعيـ األعلػػى  ػػامنئي بالتحػػذير مػػف أف اليجػـو علػػى سػػورية سػػياوف اارثػػة  لانػػو لػػـ يعػػد 

 بدعـ عسارع مباشر لدمشؽ.
جػودًا فػي الجػو  وألف روسػيا تيػب منيػا ريػح بػاردة  فػاف لاػف فػي الوقػت الػذع مػا زاؿ فيػو التيديػد بػاليجـو مو 

 الشناة الدبلوماسية لـ ُت لؽ تمامًا.
فشػػد تعػػرض روسػػيا أف ينشػػؿ النظػػاـ احتياطيػػو مػػف السػػالح الايميػػائي إلييػػا بػػدؿ اليجػػوـ امػػا ُعػػرض فػػي حينػػو 

ف روسػيا التػي تسػعى على ايراف بشػأف اليورانيػوـ الم صػب  أو أف يػتـ الشضػاء علػى السػالح برقابػة دوليػة. إ
"  قد تشترح ايضا جدوال زمنيا سريعا لنشؿ السلطة مف االسد الى حاومة مؤقتة متفؽ علييا 1الى لشاء "جنيؼ 
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. ومع ذلؾ توجد حاجة الى موافشة العروس والى موافشة المعارضػة ايضػا علػى اجػراء  تاوف بديال عف اليجـو
 حوار مع ممثلي النظاـ.

اػػاٍؼ مػػف ال يػػارات  فػػالجيش السػػورع الحػػر ال يػػنجح فػػي أف ييػػـز النظػػاـ  وبػػرغـ لػػيس للمعارضػػة اليػػـو قػػدر 
طػػف مػػف السػػالح والػػذ يرة  فانػػو قػػادر علػػى أف ينتصػػر فشػػط فػػي معػػارؾ  000البعثػػة الجديػػدة التػػي تبلػػ  نحػػو 

ف تاتياية ص يرة نسبيا  لاف يصعب عليو أف ُينشئ اتصاال بيف المناطؽ التي يسيطر علييا. وااف التوقع أ
ُيميػػد اليجػػوـ األميراػػي لحسػػـ عسػػارع. وال ُيعلػػـ حتػػى اآلف وجػػود تنسػػيؽ اسػػتراتيجي بػػيف الواليػػات المتحػػدة 
والجيش السػورع الحػر  وقػد ُأثيػرت عػدة ت مينػات بيػذا الشػأف  لاػف بعػد  طبػة اوبامػا ااتفػى وزيػر ال ارجيػة 

وعػد فييمػا بػأف الواليػات المتحػدة لػـ  ايرع بماالمة ىاتفية مع قيادة المعارضة المدنية ومػع منػدوب السػعودية
 ترجع عف الشاء المسؤولية على االسد.

لـ تد ر قيادة المعارضة أع عبارة  ظيار  يبة أمليا مف تأ ر اليجػوـ. وقػاؿ أحػد ممثلػي المعارضػة  وىػو 
و يماث في ترايا لصحيفة "ىآرتس" إنو "ربما ال يشع ىجػـو آ ػر االمػر ونبشػى فػي نفػس الوضػع الػذع انػا فيػ

 قبؿ استعماؿ السالح الايميائي".
وأجاب عف سؤاؿ ىؿ سيوافشوف على التوجو الى المسار الدبلوماسي في ىذه الحاؿ بشولو  "سنضطر الى أف 
نشرر آنػذاؾ. اذا وقػع ىجػـو فربمػا نسػتطيع االسػتمرار فػي النضػاؿ واالنتصػار  لاػف اذا لػـ يشػع فيبػدو أنػو لػف 

ؼ المعلف للمعارضة التي ما زالت تتمسؾ بالصراع العسارع. ومع ذلؾ يبشى لنا  يار". وليس ىذا ىو الموق
ليس مف الفضوؿ أف نذار أف المعارضة ايضا ليست مصنوعة مػف جلػد واحػد وأف الشػرارات التػي تُت ػذ اليػوـ 

 ليس مف الضرورع أف تاوف ُملزمة في ال د.
 1/9/1520، "ىآرتس"
 0/9/1520، األيام، رام اهلل
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إنو "وقع ىجـو ايميائي  وانو  12/2/1023قاؿ الرئيس اوباما ورئيس الوزراء البريطاني  دافيد ااميروف يوـ 
دـ المشاراة في اليجػـو فػي ال شؾ بالنسبة لمسؤولية نظاـ األسد عف ذلؾ". ورغـ قرار البرلماف البريطاني ع

سورية  تواصؿ واشنطف البحث مع حلفاء ليا في األىداؼ االستراتيجية لليجـو وفػي ات ػاذ ال يػار العسػارع 
 الذع يحشؽ أقصى منفعة بالحد األدنى مف الالفة والم اطر.

ب. ومػع ذلػؾ  فػإف ال تشارؾ إسرائيؿ مباشرة ال في الحرب األىلية في سورية وال في اليجـو األميراي المرتش
 –التيديدات مف سورية  واذا مف إيراف ومػف "حػزب اهلل"  تسػتوجب فحػص فوائػد اليجػـو األميراػي  سػرائيؿ 

محاولػػة فيػػـ فائػػدة ذلػػؾ لألمػػف الشػػومي ا سػػرائيلي  واػػذا الم ػػاطر. وانطالقػػا مػػف عػػدد مػػف ال يػػارات لليػػدؼ 
غػػػراض الػػػردع. ويحلػػػؿ ىػػػذا المشػػػاؿ معػػػاني ذلػػػؾ االسػػػتراتيجي  يبػػػدو أف األميػػػراييف ا تػػػاروا ىػػػدؼ العشػػػاب أل

بالنسبة  سػرائيؿ فػي صػورة شػاليف مػف اليجػـو األميراػي  الشػاؿ المتوقػع  الضػيؽ ل ػرض العشػاب  والشػاؿ 
األوسع  الذع يستيدؼ إسشاط نظاـ األسد  وذلؾ في ضوء األىداؼ والمصالح ا سرائيلية في المد  الشريب 

 والبعيد.
  سرائيلية المرازية في السياؽ السورع.بداية نحصي المصالح ا
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 مصالح عمى المدى القصير

. المصلحة ا سرائيلية األىـ في سػياؽ اليجػـو األميراػي المرتشػب ىػو ا يضػاح الشػاطع بػأف ثمػف اسػت داـ 2
السػػالح غيػػر التشليػػدع عػػاٍؿ. ىػػذه المصػػلحة ميمػػة ل ػػرض ردع اػػؿ زعػػيـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط يفاػػر بإماانيػػة 

 لسالح غير التشليدع ضد إسرائيؿ.است داـ ا
في رؤية أوسع  مف الميـ  سرائيؿ أف تعود الواليات المتحدة لتموضع نفسيا في موقؼ تأثير استراتيجي  .1

فػػي الشػػرؽ األوسػػط وتحسػػف مصػػداقيتيا وردعيػػا فػػي المنطشػػة  حتػػى حيػػاؿ السػػلوؾ التشليػػدع ل صػػوميا. لشػػد 
ثنػػاء أحػػداث االنتفاضػػات العربيػػة فػػي السػػنوات الػػثالث األ يػػرة  عانػػت المصػػداقية والػػرد األميراػػي مػػف تآاػػؿ أ

وفػػي ضػػوء التصػػريحات العلنيػػة لابػػار المسػػؤوليف الػػذيف دعػػوا الػػى تشلػػيص التػػد ؿ األميراػػي فػػي المنطشػػة بػػؿ 
حداث ت يير في التراز االستراتيجي وتحويلو نحو شرؽ آسيا  وسػتعزز إعػادة قػوة الػردع األميرايػة ماانتيػا  وا 

فػػي إطػػار الصػػراع بػػيف المعسػػار المعتػػدؿ والمعسػػار الرادياػػالي فػػي  –بمػػا فييػػا إسػػرائيؿ  –لفائيػػا وماانػػة ح
 المنطشة.

 سػػرائيؿ مصػػلحة عليػػا فػػي الحفػػاظ علػػى اليػػدوء علػػى حػػدودىا وحيػػاؿ الػػدوؿ المجػػاورة  واسػػتمرار اليػػدوء  .3
ا مصػػػػالح أ القيػػػػة  أمنيػػػػة األمنػػػػي مػػػػع لبنػػػػاف وسػػػػورية  والحفػػػػاظ علػػػػى الحيػػػػاة العاديػػػػة قػػػػدر ا ماػػػػاف  واليػػػػ

واقتصػػادية. علػػى إسػػرائيؿ أف تمتنػػع قػػدر ا ماػػاف عػػف االنجػػرار للتػػورط فػػي الحػػرب األىليػػة السػػورية. اذا مػػا 
ىوجمػػت إسػػرائيؿ ال ينب ػػي لشػػرار الػػػرد ا سػػرائيلي اف ياػػوف تلشائيػػا  وطالمػػا لػػػـ تاػػف ضػػربة ذات م ػػز  فػػػي 

.  إسرائيؿ فسياوف ممانا احتواء اليجـو
صلحة إسرائيلية أ ر  تنشأ عف اليجـو األميراي المرتشػب فػي سػورية ت ػرج عػف السػاحة السػورية  ثمة م .0

موجيػػػػة الػػػػى البرنػػػػامج النػػػػووع العسػػػػارع  يػػػػراف. وترتشػػػػب إيػػػػراف مػػػػا يجػػػػرع فػػػػي سػػػػورية وتفحػػػػص رد الفعػػػػؿ 
لوعود الرئاسػية األميراي. مف الميـ جدا  سرائيؿ أف تولي إيراف تصميما عاليا مف جانب واشنطف ل يفاء بػا

في موضوع ال طوط الحمر حيف تفار طيراف بسياسػتيا حيػاؿ ال ػط األحمػر للػرئيس األميراػي تجاىيػا  أع 
منػػػع إيػػػراف مػػػف التحػػػوؿ النػػػووع العسػػػارع. وسػػػتبث أعمػػػاؿ الػػػرئيس اوبامػػػا والتعػػػاوف الػػػذع يحششػػػو مػػػع حلفائػػػو 

 ة النووية ا يرانية.ال ربييف وا قليمييف  تأثيرىا مف المسألة السورية الى المسأل
 
 

 مصالح عمى المدى البعيد
 –فػػي نظػػرة بعيػػدة المػػد  مػػف الميػػـ جػػدا  سػػرائيؿ اال ينتيػػي الشتػػاؿ فػػي سػػورية بانتصػػار حلػػؼ طيػػراف  .2

"حػػزب اهلل". فانتصػػار األسػػد سػػيعزز أعػػداء إسػػرائيؿ فػػي المنطشػػة وعلػػى رأسػػيـ "حػػزب اهلل" ويشػػجع  –دمشػػؽ 
 دمػػػة السػػػيد ا يرانػػػي بتفػػػاٍف.  سػػػرائيؿ مصػػػلحة واضػػػحة فػػػي الحفػػػاظ علػػػى "حمػػػاس" المعزولػػػة للعػػػودة إلػػػى 

 إضعاؼ ىاتيف المنظمتيف ا رىابيتيف.
ثمة مصلحة إسرائيلية ميمة أ ر  ىي اف تشـو بعد انتياء الحرب األىلية فػي سػورية دولػة ليبراليػة مؤيػدة  .6

د نظػػرت دولػػة إسػػرائيؿ فػػي الماضػػي فػػي لل ػػرب تيجػػر السػػيد ا يرانػػي وتوقػػؼ دعػػـ المنظمػػات "ا رىابيػػة". لشػػ
إعػػادة أجػػزاء مػػف ىضػػبة الجػػوالف  اػػي تضػػمف العنصػػر الثػػاني. وتسػػمح الحػػرب األىليػػة بفرصػػة اسػػتراتيجية 

 لنتيجة مشابية دوف جباية "ثمف" إقليمي مف إسرائيؿ في المد  الفورع.
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العمػؿ فػي ىضػبة الجػوالف   في حالػة تعػزز المنظمػات الجياديػة مثػؿ "النصػرة" حيػاؿ النظػاـ لدرجػة حريػة .9
فإف المصلحة ا سرائيلية ستاوف ضماف اف يبشى ىذا التيديد تيديدا محليا وليس تيديدا استراتيجيا حتػى واف 

 لـ تتماف مف أف تضمف مائة في المائة نجاح منع العمليات ا رىابية.
 ة والنشاط العسارع لتحشيشيما.وىنا سندرس مصالح إسرائيؿ في ضوء اليدفيف االستراتيجييف للواليات المتحد

ىجػوـ أميراػي ىدفػو معاقبػة األسػد وقواتػو علػى اسػت داـ السػالح  . ىجوم أميركي رمةزي ألغةراض العقةاب.2
ظيار تصميـ الرئيس األميراػي علػى الػرد علػى اجتيػاز ال ػط األحمػر سيتضػمف ضػررا موضػعيا  الايميائي وا 

 1023/آب/12رت "نيويػػورؾ تػػايمز" يػػـو األربعػػاء يلحػػؽ ببضػػعة أىػػداؼ عسػػارية او ذ ػػائر للحاػػـ. وقػػد نشػػ
تشػوؿ اف الت طػيط األميراػي يتضػمف اليجػـو علػى  مسػػيف ىػدفا عسػاريا يػرتبط بالوحػدات التػي شػارات فػػي 
اليجػػـو الايميػػائي  وسيسػػتمر يػػوميف. واػػوف الحػػديث يػػدور عػػف عشػػاب رمػػزع فػػإف نجاحػػو فػػي نشػػؿ الرسػػالة 

دود ولاػػػف نػػػاجح  مسػػػنود بالتصػػػميـ األميراػػػي بمنػػػع اسػػػت داـ األميرايػػػة يصػػػبح حرجػػػا. فيجػػػـو أميراػػػي محػػػ
السػػالح غيػػر التشليػػدع  سػػيعيد بعضػػا مػػف قػػوة الػػردع األميرايػػة ضػػد االسػػت داـ الماثػػؼ للسػػالح الايميػػائي  
ويحسف بشدر ما الماانة األميراية في المنطشة. واما أسلفنا  فإف ىجوما مرازًا ولاف ذا رسالة واضػحة افيػؿ 

ر على ات اذ الشرارات في طيراف. بمعنى اف شاؿ اليجـو األميراي المرتشب سيحشؽ جزءا مػف أيضا بأف يؤث
وال سيما تلؾ المرتبطة بشوة الردع األميراية المنطشة ولاف بشدر ضيؽ جدا. بالمشابؿ   –المصالح ا سرائيلية 

او اليجػػػـو  2923 فػػػإف ىجومػػػا أميرايػػػا غيػػػر نػػػاجح  مثػػػؿ ذاؾ الػػػذع حػػػدث فػػػي البشػػػاع اللبنػػػاني فػػػي العػػػاـ
  مػف شػأنو أف يضػعؼ الػردع األميراػي حيػاؿ 2992بصواري  التوماىوؾ في أف انستاف والسػوداف فػي العػاـ 

اسػػت داـ السػػالح غيػػر التشليػػدع بػػؿ وا ضػػرار ااثػػر بماانتيػػا ا قليميػػة. فاألسػػد يفيػػـ اف الػػثمف الػػذع سػػيدفعو 
ا تػدفع الواليػات المتحػدة الػى العمػؿ  ولػف يتػردد جراء است داـ السالح الايميائي سياوف من فضػا حتػى عنػدم

في مواصلة است داـ ىذا السالح ألغراض محلية. عملية أميراية غير ناجعة مف شػأنيا أف تشػجع منظمػات 
الثوار الجيادية لوضع يدىـ على السالح الايميػائي مػف أجػؿ تحسػيف ميػزاف الشػو  حيػاؿ جػيش األسػد. ويعػد 

ات ا رىاب الجيادية تيديدا مباشرا على إسرائيؿ. امػا أف بػاقي الزعمػاء فػي مثؿ ىذا السالح في ايدع منظم
الشػػرؽ األوسػػط  بمػػف فػػييـ أيضػػا الشيػػادة ا يرانيػػة  التػػي تػػدرس أيضػػا السػػلوؾ األميراػػي  سػػيفيموف اف الشػػوة 

 العظمى في العالـ ت اؼ است داـ قوتيا اي تحشؽ مصالحيا.
جوـ سياوف من فضا. وما سيوجو األسد في رده سياوف موضوع ال طر على إسرائيؿ في ىذا الشاؿ مف الي

بشػػػاء النظػػػاـ وتطلعػػػو الػػػى أف يواصػػػؿ ا بشػػػاء علػػػى المواجيػػػة مػػػع المعارضػػػة امواجيػػػة دا ليػػػة. ففػػػي توسػػػيع 
المواجيػػػة الػػػى إسػػػرائيؿ يعػػػرض األسػػػد نظامػػػو لل طػػػر  وبالتػػػالي مػػػف المعشػػػوؿ أال يػػػرد. وحتػػػى عنػػػدما نسػػػبت 

 فإف األسد لـ يرد انطالقا مف اعتبارات بشاء النظاـ ذاتيا. 1023و 1009ة في  سرائيؿ ىجمات في سوري
إذا ااف في شاؿ عشاب يماف لألسػد أف يشػدر بأنػو ال  ضربة ميمة غايتيا إسقاط األسد. –. شكل أوسع 1

ىػػو وال نظامػػو يتعرضػػاف ل طػػر  ػػارجي  وىػػو يمانػػو أف يراػػز علػػى الحػػرب ضػػد الثػػوار  ففػػي حالػػة ىجػػـو 
موجػػو "لشطػػع الػػرأس السػػورع"  فػػإف ثشػػة األسػػد سػػتيتز. فػػي ىػػذا السػػيناريو  سػػتياجـ الواليػػات المتحػػدة أميراػػي 

ذ ػػائر الحاػػـ وتسػػعى الػػى تػػدمير الشػػدرات العسػػارية االسػػتراتيجية السػػورية  بشػػاء األسػػد دوف قػػوة يمانيػػا أف 
فػي المنطشػة. مثػؿ ىػذه ال طػوة تحميو. في مثؿ ىذا الشػاؿ تػرمـ الواليػات المتحػدة قػوة ردعيػا وتعيػد ماانتيػا 

بيػروت وتنشػؿ رسػالة واضػحة مػف التصػميـ األميراػي  –دمشػؽ  –ستشاؿ أيضا ضربة شػديدة لحلػؼ طيػراف 
 الى طيراف.
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ومع ذلؾ  فإف  طوة أميراية مف ىذا النوع تنطوع على  طػريف مراػزييف علػى إسػرائيؿ. األوؿ والفػورع ىػو 
دة تعمػؿ مػف اجػؿ إسػشاطو فػإف مػف شػأنو أف يشػرر إطػالؽ صػواري  أنو عندما يشدر األسد بأف الواليات المتح

ارض على إسرائيؿ  بؿ يحتمؿ أف يياجـ بسالح ايميائي. في ضوء قوة الردع ا سرائيلية والنجاعة  –ارض 
المحػػػػدودة للسػػػػالح الايميػػػػائي نشػػػػدر بػػػػأف احتمػػػػاؿ مثػػػػؿ ىػػػػذا السػػػػيناريو يبشػػػػى من فضػػػػا  ولانػػػػو أعلػػػػى مػػػػف 

. ورغـ اف احتماليتو من فضة  اال اف أىميتو الابيػرة تسػتدعي مػف الحاومػة ا سػرائيلية السيناريوىيف اآل ريف
.  اف تمنع  وفي حالة الفشؿ أف تشلص  نتائج مثؿ ىذا اليجـو

تيديػد آ ػر فػػي حالػة ضػػعؼ أو ا تفػاء نظػاـ األسػػد ىػو توسػػيع تيديػد ا رىػاب مػػف سػورية ضػػد األسػد. ولمػػا 
لممولػػػة أساسػػػا مػػػف قطػػػر  تشػػػاؿ الشسػػػـ األقػػػو  واألاثػػػر تنظيمػػػا بػػػيف اانػػػت منظمػػػات ا رىػػػاب فػػػي سػػػورية وا

منظمػػات الثػػوار فثمػػة احتمػػاؿ عػػاؿ فػػي أنيػػـ سيسػػت لوف ضػػربة األسػػد اػػي يسػػيطروا علػػى أراض فػػي الدولػػة 
وتعزيػػز قػػوتيـ دا ػػؿ المجتمػػع السػػورع. فػػي مثػػؿ ىػػذا الوضػػع يماػػنيـ العمػػؿ بحريػػة حيػػاؿ إسػػرائيؿ. واذا لػػـ 

تحدة مف العمؿ بالتعاوف مع حلفائيا ل لؽ بديؿ براغماتي قوع  مف شأف سػورية أف ت ػرؽ تتماف الواليات الم
 في وضع دولة ضعيفة  تسيطر علييا منظمات ا رىاب التي ستشاؿ تيديدا على إسرائيؿ.

 
 الخالصة

. في 12/2/1023ىاذا بدأ رئيس الوزراء جلسة الحاومة في  –"ما حصؿ في سورية مأساة وجريمة فظيعة" 
حاالت عديدة فإف االلتزاـ األ القي للدولة يتناقض مع مصالحيا. ليس ىذا ىو الوضع فػي الحالػة السػورية. 
عػػادة بنػػاء الدولػػة وتثبيػػت نظػػاـ يسػػيطر عليػػو  فوقػػؼ المذبحػػة فػػي سػػورية واسػػت داـ السػػالح غيػػر التشليػػدع  وا 

ال طػػر المراػػزع علػػى إسػػرائيؿ الشػػعب  ىػػي مطالػػب أ القيػػة أساسػػية  تتطػػابؽ والمصػػالح ا سػػرائيلية. ولاػػف 
 ىو انو في السيناريو المتطرؼ مف شأف األسد أف يست دـ سالحو الايميائي ضد إسرائيؿ.

نشدر اف بوسع إسرائيؿ مواجية اؿ التحديات التػي يطرحيػا ىػذا التحليػؿ  وال سػيما مػع التيديػد غيػر التشليػدع 
ة التػػػي بموجبيػػػا ىػػػي ليسػػػت طرفػػػا فػػػي الحػػػرب وتيديػػػد ا رىػػػاب مػػػف سػػػورية. أوال  علييػػػا أف تتمسػػػؾ بالسياسػػػ

األىلية في سورية  وىي ال تعتـز التد ؿ فييا. لشػد تمانػت حاومػة إسػرائيؿ مػف عمػؿ ذلػؾ حتػى اليػوـ  ومػف 
الميـ جدًا أف تحافظ على ىذا النجاح حتى في حالة وجود استفزازات علػى الحػدود الشػمالية. حتػى لػو اانػت 

ىػػػذه االسػػػتفزازات  ينب ػػػي عمػػػؿ ذلػػػؾ باعتػػػداؿ وبالتشػػػديد علػػػى الػػػدفاع  إسػػػرائيؿ مطالبػػػة بػػػأف تػػػرد علػػػى مثػػػؿ
 ومحاولة منع التصعيد الى معراة شاملة.

ثانيا  على إسرائيؿ أف تواصؿ ا عالـ بأف األسد يجب اف يعاقب على است داـ السػالح الايميػائي مػف أجػؿ 
حيوية ألف تواصػؿ الشػدس وواشػنطف  إعادة بناء الردع واستمرار حظر است داـ ىذا السالح. اما توجد حاجة

تنسيؽ نشاطاتيا فػي السػاحة السػورية انطالقػا مػف رؤيػا شػاملة لالسػتراتيجية المشػتراة لوقػؼ البرنػامج النػووع 
 ا يراني. يحتمؿ اف ياوف ممانا اف نر  في التطورات األ يرة في سورية فرصة حياؿ طيراف أيضا.

2/9/1023  عليا" نظرة"  
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