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 "تدور في حمقة مفرغة"و "عقيمة" "إسرائيل"عبد ربو: المفاوضات مع 
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 طمبت السيطرة عمى مفاصل الضفة ضمن ترتيبات حماية الكتل االستيطانية "إسرائيلالقدس العربي" " 2

قاؿ مصدر فمسطيني مطمع  أفأشرؼ اليور: نقاًل عف مراسميا  5/9/2013القدس العربي، لندن،  عممت
مؤخرا وآخرىا مساء الثالثاء لـ تثمر بعد عف  أف جمسات المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي التي انطمقت

أي نتائج ممموسة، ولـ تحقؽ بعد نتائج تذكر، بسبب إصرار المفاوضيف اإلسرائيمييف عمى ضرورة بحث 
، وأمف منطقة الكتؿ االستيطانية التي تعمؿ إسرائيؿ عمى ضميا، بمعزؿ عف الممفات ’الترتيبات األمنية‘

طيني تقدـ باعتراض لمجانب األمريكي الراعي ليذه المفاوضات، فيما أعمف األخرى، وقاؿ اف الجانب الفمس
 فيو وزير الجيش اإلسرائيمي أف المفاوضات لـ تتناوؿ إخالء المستوطنات.

وبحسب المصدر الفمسطيني الذي طمب عدـ ذكر اسمو فقد أشار إلى أف القيادة الفمسطينية غير راضية 
لطمب الجانب اإلسرائيمي ولـ يحضر ’ أصغى‘سب قوؿ المصدر تماما عف الموقؼ األمريكي الذي بح

 جمسات التفاوض األخيرة التي عقدت في القدس.
وأكد أف موقؼ إسرائيؿ المتعمد بعدـ إشراؾ الجانب األمريكي ييدؼ إلى فرض إسرائيؿ شروطا ومواضيع 

ي عقدت نياية شير يوليو لبحثيا في عممية التفاوض، بخالؼ ما تـ االتفاؽ عميو في الجمسة األولى الت
 الماضي في واشنطف بحضور وزير الخارجية جوف كيري.
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’ الترتيبات األمنية‘وأشار المصدر أف مفاوضي إسرائيؿ أصروا في جوالت التفاوض األخيرة عمى بحث 
وحماية الكتؿ االستيطانية التي تنوي ضميا، بمعزؿ عف باقي الممفات األخرى كما كاف متفقا، وأف الجانب 

 الفمسطيني طمب باف يترافؽ بحث ىذا الممؼ مع ممؼ الحدود والدولة الفمسطينية.
ومطالب إسرائيؿ، ’ الترتيبات األمنية‘عف ’ القدس العربي‘ويفصؿ المصدر الفمسطيني أكثر في الحديث لػ 

كاممة أو  بالقوؿ إسرائيؿ قدمت خرائط تشير إلى المناطؽ والطرؽ التي تريد أف يكوف ليا سيطرة أمنية سواء
مشتركة، المحيطة بالكتؿ االستيطانية، ويؤكد المصدر أف طمبات إسرائيؿ ىذه تيدؼ إلى جعؿ السيطرة 
عمى طرؽ ومناطؽ ميمة في أيدي الجيش اإلسرائيمي، وىو أمر رفضو المفاوضوف الفمسطينيوف منذ الجمسة 

 األولى.
يف في مدينة القدس، طرح خاللو لمنقاش ممؼ ويقوؿ المصدر أف االجتماع التفاوضي األخير الذي عقد االثن
 األمف مجددا، وأنو بسبب موقؼ إسرائيؿ لـ يحدث أي تقدـ.

نقؿ موقع يديعوت أحرونوت عمى لساف مصدر فمسطيني ، وصفو  5/9/2013، 48عربوأضاؼ موقع 
مة دولة الموقع بأنو رسمي ورفيع المستوى قولو إف إسرائيؿ عرضت عمى الوفد الفمسطيني المفاوض إقا

فمسطينية بحدود مؤقتة عبر اإلبقاء عمى المستوطنات والقواعد العسكرية اإلسرائيمية في الضفة الغربية كما 
ىي عميو. وقاؿ الموقع إف تسريبات المسؤوؿ الفمسطيني ىي أوؿ تفصيؿ يشمؿ حتى أدؽ التفاصيؿ فيما 

تمؾ التي جرت سرا، وفقا اللتزاـ الجانبيف ،  الفمسطينية لغاية اآلف، وخاصة–تناولتو المفاوضات اإلسرائيمية 
اإلسرائيمي والفمسطيني ، أماـ وزير الخارجية األمريكي جوف كيري بعدـ اإلدالء بأي تفاصيؿ عف 

 المفاوضات والمحافظة عمى سريتيا.
وبحسب يديعوت أحرونوت فإف المسؤوؿ الفمسطيني الذي كاف ًأطمع عمى تفاصيؿ المفاوضات، وطمب عدـ 

ؼ عف ىويتو، أضاؼ أف الفمسطينييف رفضوا االقتراح خوفا مف أف يتحوؿ كؿ اتفاؽ مؤقت مع إسرائيؿ الكش
إلى اتفاؽ دائـ. وقاؿ: قالوا لنا تعالوا نتحدث عف اتفاؽ دولة في حدود مؤقتة فقمنا ليـ لنتفؽ بداية عمى دولة 

 لة الفمسطينية".، وعندىا نستطيع االتفاؽ تدريجيا كيبؼ ستبدو الدو 76في حدود العاـ 
 

 "تدور في حمقة مفرغة"و "عقيمة" "إسرائيل"عبد ربو: المفاوضات مع  2
قاؿ ياسر عبد ربو، أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، بعد كؿ ىذه  راـ اهلل:

فاوضات لـ . وأكد عبد ربو أف الم"تدور في حمقة مفرغة"و "عقيمة"االجتماعات، إف المفاوضات مع إسرائيؿ 
ال أتوقع أف يحدث مثؿ ىذا التقدـ عمى »تحقؽ تقدما حتى اآلف. وأردؼ لإلذاعة الرسمية الفمسطينية 

اإلطالؽ ما لـ تكف ىناؾ قوة ضغط ىائمة أميركية عمى غرار ما نراه اآلف مف دور وجيد أميركي مف أجؿ 
الحالي فيذا ىو دوراف في الفراغ ال معالجة الموضوع السوري وغيره مف المواضيع. أما البقاء في اإلطار 

المطموب واضح وال نحتاج إلى تكراره. ىذه مفاوضات عقيمة وال »وأضاؼ «. يقود وال يؤدي إلى أي نتائج
رغـ أننا اتخذنا قرارا بالمشاركة بيا )المفاوضات( نحف نرى اآلف ما كنا نتوقعو »وتابع «. تقود إلى أي نتائج

وقمؿ عبد ربو  «.لمفاوضات ضعيؼ لمغاية بؿ ىو أمؿ معدوـ في ىذه المحظةبأف األمؿ في أف تتقدـ ىذه ا
ىذه المفاوضات بدأت أو لـ تبدأ عقدت أو لـ تعقد النتيجة واحدة: ال »مف أىمية تكثيؼ المقاءات، وقاؿ 
 ال يريدوف الوصوؿ إلى»وىاجـ عبد ربو إسرائيؿ، متيما إياىـ بأنيـ «. يوجد أي تقدـ أو أي انفراج فعمي

 «.حؿ
 5/9/2013الشرق الوسط، لندن، 
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 عريقات يندد باقتحام مجموعات من المستوطنين المسجد االقصى 3

ندد رئيس الوفد الفمسطيني لمفاوضات الوضع النيائي مع إسرائيؿ صائب عريقات،  :فمسطيف المحتمة
توطنيف باحاتو بالممارسات اإلسرائيمية بحؽ المسجد األقصى والتي تخمميا اقتحاـ مجموعات مف المس

غالؽ بواباتو في وجو المصميف الفمسطينييف.  وحمؿ عريقات في بياف صحفي عقب لقائو شخصيات  وا 
سياسية دولية، في أريحا في  الضفة الغربية، الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة لنتائج وتبعات 

مواجيات بيف  فمسطينييف والشرطة ممارساتيا. واعتبر أف ما شيدتو باحات المسجد األقصى في القدس مف 
جريمة جديدة تضاؼ إلى سمسمة الجرائـ  اإلسرائيمية مف تكثيؼ لعمميات القتؿ بدـ بارد وىدـ »اإلسرائيمية 

 «. البيوت وتيجير السكاف، وتكثيؼ نشاطات االستيطاف
 5/9/2013الدستور، عمان، 

 
 يمي عمى القصىالسمطة الفمسطينية تطالب العالم بوقف "العدوان" اإلسرائ 4

طالبت السمطة الفمسطينية، األربعاء، دوؿ العالـ كافة، خاصة الرباعية الدولية، باتخاذ : راـ اهلل ػ يو بي أي
اإلجراءات الكفيمة بوقؼ "العدواف" اإلسرائيمي عمى المسجد األقصى، في القدس، محذرة مف أف ذلؾ ييّدد 

 بتقويض مفاوضات السالـ الجارية بيف الطرفيف.
ودعت وزارة الخارجية الفمسطينية في بياف تمقت "يونايتد برس إنترناشوناؿ" نسخة منو، العالميف العربي 
واإلسالمي "لمتحّرؾ العاجؿ مف أجؿ حماية األقصى والمقّدسات، والوقوؼ إلى جانب الشعب الفمسطيني في 

 دفاعو عف القدس ومقّدساتيا، وىويتيا السياسية والدينية والثقافية".
ما دعت المنظمات األممية المختصة الى "القياـ بمسؤولياتيا وواجباتيا تجاه القدس والمقّدسات، خاصة ك

 المسجد األقصى المبارؾ، ومالحقة المسؤوليف عف ىذا العدواف ومحاسبتيـ".
باحات وأشارت وزارة الخارجية الفمسطينية إلى توالي دعوات الجمعيات والمنظمات الييودية المتطرفة القتحاـ 

المسجد األقصى، والصالة فيو، وتقسيمو والسيطرة عميو، معززة بمواقؼ أوساط سياسية في الكنيست 
 اإلسرائيمية، تدعو العتبار باحات المسجد األقصى ساحات عامة يسمح لمجميع بدخوليا والصالة فييا.

صى مف خالؿ بناء الكنس وقالت "ىذا في وقت تستمر فيو عمميات االستيطاف والتيويد لمحيط المسجد األق
 والمتاحؼ الييودية المالصقة لجداره، وتتواصؿ بو أيضًا عمميات حفر األنفاؽ التي تيدد أساساتو".

 5/9/2013الحياة، لندن، 
 

 إسالم شيوان: اتصاالت لتفادي استفزازات الجيش المصري الحدودية 5
الرائد إسالـ شيواف، أف وزارتو تتواصؿ  ذكر الناطؽ باسـ وزارة الداخمية واألمف الوطني: محمد عيد -غزة

عبر القنوات الرسمية الحكومية مع الجانب المصري؛ لتفادي االستفزازات اليومية المتكررة مف قبؿ جنود 
 الجيش المصري المنتشريف عمى طوؿ الحدود مع قطاع غزة.

معالجتيا بالطرؽ وأضاؼ شيواف في تصريح لػ"فمسطيف": "نرفض تمؾ االستفزازات المتكررة، ونحاوؿ 
 الرسمية مع الجانب المصري"، مشيًرا إلى وجود وعود مصرية لوقؼ تمؾ األعماؿ.

وأوضح أف األجيزة األمنية في غزة ال تزاؿ عمى تواصؿ مستمر، وتنسيؽ مشترؾ مع نظيرتيا المصرية، 
 والمستقرة أمنًيا".لضبط الحدود واألوضاع األمنية في تمؾ المنطقة، واصًفا األجواء العامة بػ"اليادئة 
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ونّبو إلى أف وزارتو تسعى لحؿ كافة القضايا المترتبة عمى الحممة األمنية المصرية في مدينة رفح المصرية 
مف خالؿ الطرؽ الرسمية، وبعيًدا عف وسائؿ اإلعالـ، مبدًيا في الوقت نفسو، انزعاج الحكومة والشعب 

فاؽ الحدودية، دوف وجود أي بديؿ عف تمؾ األنفاؽ التي تعد الفمسطيني مف الحممة األمنية الرامية ليدـ األن
 المصدر األساسي وشرياف الحياة لسكاف قطاع غزة. 

 4/9/2013، فمسطين أون الين
 

 .. وتستنكر تصريحات عباسغزة ترفض أي تدخل عسكري في أي دولة عربيةفي حكومة ال 6
عسكرية خارجية في أي دولة عربية أو أعمنت الحكومة الفمسطينية في غزة رفضيا ألي تدخالت : غزة

 إسالمية، وذلؾ في اشارة منيا لمتمويح بتوجيو ضربة عسكرية مف قبؿ أمريكا وحمفائيا لسورية.
( عمى أنيا مع حؽ الشعوب في 9|3وأكدت الحكومة في بياٍف ليا عقب جمستيا األسبوعية مساء الثالثاء )

 الحرية والديمقراطية".
ومة إلى حماية المسجد األقصى، في ظؿ الحديث عف مشروع جديد لتيويد مف جية أخرى؛ دعت الحك

منطقة حي سمواف، مطالبًة العرب والمسمميف بالضغط عمى المجتمع الدولي مف أجؿ لجـ االستيطاف وحماية 
 األقصى.

واستنكرت الحكومة التصريحات التي وردت في خطاب رئيس السمطة محمود عباس، معبرًة عف استيجانيا 
فتيا بػ "الكاذبة" التي تـ ترويجيا في الخطاب، والتي ىدفت لتشويو صورة قطاع غزة صالمعمومات التي و  مف

 والشعب الفمسطيني.
وقالت: "إف مثؿ ىذه التصريحات تنـ عف موقؼ غير وطني ومحرض بشكؿ سافر ضد القطاع، ومتساوقًا 

لشعب الفمسطيني، وعمى الجيود المبذولة مع الحمالت اإلعالمية المغرضة، كما أنيا تنعكس سمبًا عمى ا
تماـ المصالحة".  لرأب الصدع وا 

 4/9/2013قدس برس، 
 

د في سبيل الدفاع عن القدس 7  دويك يدعو العرب والمسممين إلى التوح 
راـ اهلل: ندد رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز دويؾ، باقتحامات شرطة وجيش االحتالؿ اإلسرائيمي 

صابة عدد منيـ. لممسجد األقصى وقاؿ دويؾ  المبارؾ واالعتداء عمى المصميف والمرابطيف فيو واعتقاؿ وا 
(، "إسرائيؿ تحاوؿ بكؿ الوسائؿ والسبؿ 9|4في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أدلى بيا اليوـ األربعاء )

وال يجوز بأي أف تعتدي عمى المسجد األقصى والقدس المذيف ىـ أمانة في أعناؽ الفمسطينييف والمسمميف 
 حاؿ التفريط بتمؾ األمانة"، كما قاؿ.

ودعا دويؾ، الجماىير الفمسطينية داخؿ الخط األخضر وفي مدينة القدس المحتمة إلى التوّجو إلى المسجد 
األقصى المبارؾ والدفاع عنو والتصّدي لالنتياكات اإلسرائيمية المتكّررة، مناشدًا المنظمات اإلسالمية 

 صفًا واحدًا في وجو العدواف اإلسرائيمي. والعربية الوقوؼ
 4/9/2013قدس برس، 

 
 زمات في غزةنستقوي باآلخرين ونعمل لمخروج من ال  دحالن: 8
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قاؿ النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني "محمد دحالف"، أنو لـ يعد يستيجف مواقؼ حركة : أبو ظبي
ستسممت قيادات نافذة في حماس، إلى ما ُيبث تحولت إلى مطبعة ال تمؿ مف تصدير االتيامات، بعد أف ا

 مف خياالت وشائعات عبر وسائؿ التشيير المختمفة.
وأضاؼ دحالف في تصريحات لو بأف" المجموع الفمسطيني صبر في السابؽ عمى حماس، ألنيا كانت 

ب ضمف تفاعالت الداخؿ الفمسطيني، بيد أف الحركة في ىذه المرحمة الحرجة، تصر عمى توريط الشع
الفمسطيني وقضيتو في حسابات إقميمية ودولية، ولـ تستفد مف تجربة ارتيانيا لمحسابات السورية واإليرانية 
في الماضي القريب، وباتت تستورد كؿ األزمات، لتعيش شعورا نفسيا مركبا ومتناقضا، فيو مف التعالي 

 والوضاعة، ومف التذاكي والغباء".
وصوال إلى مخارج لألزمات الفمسطينية وتحديدا في قطاع غزة ، بعد أف وأكد دحالف، بأنو" يعمؿ مع غيره 

صار المواطف الغزي رفيقا دائما لمخوؼ والرعب والمرض والفقر واليواجس، وىذا ما تسببت بو حركة لـ ترد 
ويبدو أنيا ال تريد أف تصحو مف وىميا، ودليؿ ذلؾ أنيا تحرؼ نظرىا عف طوؽ النجاة وتواصؿ الغرؽ 

غراؽ  الشعب". وا 
وأوضح دحالف ،" بأف الجيود المبذولة إلنقاذ غزة مف ورطتيا، وتجنيب القطاع تداعيات التوتر في المنطقة 
، ال تزاؿ مستمرة ، إال أف ىذه الجيود تصطدـ بعقبات غير مبررة وغير منطقية ممف يسيطروف عمى قطاع 

مت حماس بالواقعية والمنطؽ والشراكة مع غزة، عمما باف الباب ال يزاؿ مفتوحا والفرصة قائمة، إف التز 
اآلخر الفمسطيني، وتفاعمت مع المبادرات والمقترحات الساعية لتوفير حموؿ ترضي طموحات شعٍب يرنو 

 الستعادة كرامتو المسموبة".
وحوؿ دعوات كتمة حماس البرلمانية لمحاسبتو ، عقب دحالف باف ىؤالء فقدوا صوابيـ، وال يريدوف 

طائيـ، فأرادوا التنصؿ مف خطاياىـ باتياـ غيرىـ، واليروب مف مسؤولياتيـ بتعميؽ الفشؿ االعتراؼ بأخ
 عمى اآلخريف، وتسجيؿ مواقؼ البطولة عمى حساب نقاء الوطنييف".

وقاؿ "دحالف": نعـ نحف نستقوي باآلخريف ، ولكف لصالح القضية وفقط في مسار الصراع مع إسرائيؿ ، أما 
مى شعبو، فيو مف يعبئ أنصاره عمى قمع شعبو ، ألسباب تتعمؽ بأحداث غير مف يستقوي باآلخريف ع

فمسطينية، ومف يريد االنتقاـ لجماعتو الدولية ، باعتقاؿ وضرب واضطياد شباب ال ذنب ليـ سوى أنيـ 
 يطالبوف بحقوقيـ غير القابمة لممساومة".

 5/9/2013، وكالة قدس نت
 

 خمفًا لحماد الداخمية في غزة تنفي تعيين الشقر  9
نفت وزارة الداخمية في حكومة غزة قطاع غزة ما تردد مف أنباء نشرتيا بعض المواقع الفمسطينية بأف  :غزة

 وزير الداخمية فتحي حماد طمب إعفاءه مف منصبو.
وقالت الوزارة في تصريح مقتضب نشرتو عمى صفحتيا في الفيسبوؾ "وزير الداخمية واألمف الوطني األستاذ 

 ماد مستمر في منصبو وال صحة لما يشاع مف اخبار كاذبة بيذا الخصوص". فتحي ح
 5/9/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
 غاضبة تندد بجريمة اقتحام وتدنيس القصى من قبل مستوطنين متطرفينرسمية  ردود فعل 10
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عمى المسجد  أعربت العديد مف ردود الفعؿ امس عف غضبيا واستنكارىا لجريمة االعتداء :القدس المحتمة
عبر اقتحاـ الحـر االسرائيمية،  االقصى التي أقدـ عمييا مستوطنوف متطرفوف بدعـ رسمي مف الحكومة

 القدسي الشريؼ والعربدة فيو عشية رأس السنة العبرية.
أبو »وحذر عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية رئيس دائرة شؤوف القدس أحمد قريع 

الي اليجمات الشرسة التي تقـو قطعاف المستوطنيف بحمايو سمطات االحتالؿ االسرائيمية عمى مف تو « عالء
المسجد األقصى المبارؾ ومنع المصميف والمقدسييف مف الدخوؿ إليو والصالة فيو وذلؾ لفتح الطريؽ 

تممودية كنيست حالييف ومستوطنيف ورجاؿ ديف مف اقتحاـ االقصى وتدنيسو واقامة شعائرىـ ال ألعضاء
 في المسجد االقصى المبارؾ.» رأس السنة العبرية »لمناسبة االعياد الييودية وما تسمى بػ 

اف ما يحدث في المسجد االقصى المبارؾ مف سمسمة  واعتبر قريع في تصريحات صحفية امس االربعاء،
ماية وغطاء مف اقتحامات وانتياكات واستباحة متواصمة مف قبؿ عصابات المستوطنيف المتطرفيف تحت ح

تستدعي منا التصدي  شرطة االحتالؿ واالعتداء عمى المصميف والمرابطيف في المسجد االقصى المبارؾ،
بكؿ ما لدينا مف امكانيات لصد ىذه االنتياكات والخروقات مف قبؿ سمطات االحتالؿ االسرائيمية وقطعاف 

 المستوطنيف الذيف يعيثوف في االقصى فسادا.
سـ الحكومة، مدير المركز اإلعالمي الحكومي د. ايياب بسيسو إجراءات االحتالؿ وأداف الناطؽ با

التصعيدية في المسجد األقصى المبارؾ ومنع الشخصيات الدينية والوطنية مف دخولو، ومحاصرة المصميف 
 في المسجد القبمي ومسجد قبة الصخرة ما أدى إلصابة عدد منيـ.

وصوؿ إلى األماكف المقدسة حؽ انساني كفمتو كافة المواثيؽ والمعاىدات وأكد د. بسيسو أف حرية العبادة وال
 الدولية.

وشدد د. بسيسو عمى أف االنتياكات االسرائيمية المستمرة بحؽ أبناء شعبنا تمثؿ جزءا مف سياسة االحتالؿ 
 اليادفة إلى عزؿ مدينة القدس المحتمة وتيويدىا وتفريغيا مف أىميا المقدسييف.

سيسو منظمة المؤتمر االسالمي ووزراء االوقاؼ ورعاة الكنائس واألبرشيات في الوطف العربي وطالب د. ب
بدعـ صمود سكاف المدينة المقدسة، ونشر رسالة الصمود الفمسطينية عبر كافة الوسائؿ اإلعالمية. مشيرا 

 إلى أف انتياكات االحتالؿ ال تفرؽ بيف مسمميف ومسيحييف.
عدواف االحتالؿ وعصابات اليميف المتطرؼ، عمى المسجد األقصى بإغالؽ بواباتو وقالت وزارة اإلعالـ اف 

طالؽ قنابؿ الغاز نحوىـ، ىو محاولة أخرى لتقسيـ الحـر القدسي.  ومحاصرة المتعبديف، وا 
وسعي االحتالؿ المحمـو لفرض األمر الواقع، يطمقاف « األقصى»وأكدت الوزارة اف ارتفاع وتيرة استيداؼ 

ألخير لممجتمع الدولي، وأطره القانونية، وبخاصة األمـ المتحدة ومجمس أمنيا، ومنظمة المؤتمر النداء ا
نقاذ قبمة المسمميف األولى مف التيويد  اإلسالمي، ولجنة القدس، لمتحرؾ العاجؿ لمجـ إرىاب االحتالؿ، وا 

 والتقسيـ.
المقدسييف في صمودىـ، وكشؼ وحشية ودعت الوزارة وسائؿ اإلعالـ المحمية والعربية والدولية لمساندة 

 مف أجؿ نصرة الضحية وضماف تحرؾ عادؿ عمى مستوى العالـ.« األقصى»االحتالؿ تجاه 
وحذر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية مف استمرار المستوطنيف في 

لممسجد االقصى المبارؾ واعتداء جنود االحتالؿ  استفزازاتيـ لشعبنا ولمشاعره عبر االقتحامات المتتالية
 عمى المواطنيف فيو.
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ووصؼ تمؾ االقتحامات بانيا صب لمزيت عمى النار وتأجيج لمشاعر شعبنا مف خالؿ المساس بعقيدتو 
 واستيداؼ مقدساتو.

ؾ وردود وحمؿ البرغوثي حكومة المستوطنيف في اسرائيؿ مسؤولية ما قد يترتب عمى اقتحاـ االقصى المبار 
 الفعؿ وتداعيات تمؾ االنتياكات.

واكد البرغوثي اف القدس ىي العاصمة االبدية لمشعب الفمسطيني وىي جزء اليتجزأ مف االراضي المحتمة 
 واف كؿ اجراءات االحتالؿ فييا باطمة وغير قانونية ولف تضفي أي شرعية عمى محاوالت تيويدىا. 76عاـ 

لمجنة الشعبية لمواجية الحصار أف الحشود الفمسطينية مف سكاف القدس وأكد النائب جماؿ الخضري رئيس ا
المحتمة والضفة والداخؿ الفمسطيني نجحت في إفشاؿ مخطط االقتحاـ الموسع لممسجد األقصى مف قبؿ 

 المستوطنيف وشرطة االحتالؿ.
ر تخصيص ساعات وقاؿ الخضري إف إسرائيؿ حاولت امس تمرير مخطط تقسيـ األقصى زمانيًا ومكانيًا عب

الصباح لممستوطنيف وبعد الظير لممسمميف لكف إصرار المرابطيف والمرابطات وطمبة مصاطب العمـ الذيف 
 تصدوا لذلؾ بأجسادىـ أفشؿ ىذه المخططات.

وشدد عمى أف إسرائيؿ تعتقد أف إبعاد الشيخ صالح قسرًا عف القدس المحتمة سيوقؼ الدفاع عف األقصى 
 ير الفمسطينية امس أنو اعتقاد خاطئ.وىو ما أثبت الجماى

 5/9/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 مفقودين في مصر أومعتقمين  أي  : ليس لحماس زىريأبو  22
قالت حركة حماس إنيا ليس ليا معتقموف في السجوف المصرية. واعتبر سػامي أبػو : )وكاالت األنباء(-غزة 

تصػػػريحات بعػػػض المصػػػادر المصػػػرية حػػػوؿ اعتقػػػاؿ » زىػػػري النػػػاطؽ باسػػػـ الحركػػػة، فػػػي بيػػػاف صػػػحفي، أف
وأكػد أبػو زىػري «. عشرات مف حماس في السجوف المصرية ىي إدعاءات سػخيفة ال أسػاس ليػا مػف الصػحة

ىػػذه »وتػػابع بػػالقوؿ «. ال يوجػػد لػػدينا أي معتقمػػيف فػػي سػػجوف مصػػر أو مفقػػوديف فػػي  السػػاحة المصػػرية»أنػو 
د مػػف حمػػاس فػػي السػػاحة المصػػرية وكػػؿ ىػػذه الفبركػػات ىػػي الجيػػات ال تسػػتطيع أف تثبػػت تػػورط شػػخص واحػػ

محػػػاوالت لميػػػروب لألمػػػاـ مػػػف األزمػػػة المصػػػرية، واسػػػتمرارا لمحػػػاوالت التحػػػريض عمػػػى المقاومػػػة الفمسػػػطينية 
 «.ألجندة لـ تعد تخفى عمى أحد

 5/9/1023، الدستور، عم ان
 

 شعث يدعو لتحرك دولي إلفشال مخطط االحتالل لتقسيم القصى  21
دعا عضو المجنة المركزية لحركة "فػتح"، مفػوض العالقػات الدوليػة نبيػؿ شػعث، األحػزاب : هلل )فمسطيف(راـ ا

السياسػػية الصػػديقة إلػػى التحػػرؾ لػػدى حكومػػات دوليػػا وشػػعوبيا الحػػرة، إلفشػػاؿ مخطػػط االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي 
 بتقسيـ المسجد األقصى عمى غرار الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ .

( ونشػػرتيا مصػػادر رسػػمية تابعػػة 9|4سػػالة بعثيػػا إلػػى األحػػزاب الدوليػػة، اليػػـو األربعػػاء )وأوضػػح شػػعث فػػي ر 
لمسػػمطة الفمسػػطينية، لنقػػؿ حقيقػػة مػػا يجػػري فػػي مدينػػة القػػدس المحتمػػة، أف اسػػتمرار تػػدنيس المتطػػرفيف لمحػػـر 

ر الواقػع الشريؼ وبحماية شرطة االحتالؿ وتأييػد مسػؤوليف حكػومييف ونػواب كنيسػت، ييػدؼ إلػى فػرض األمػ
لتقسػػػيـ المسػػػجد األقصػػػى، وتسػػػييؿ دخػػػوؿ المتػػػدينيف الييػػػود، فػػػي الوقػػػت الػػػذي تقيػػػد فيػػػو حريػػػة العبػػػادة أمػػػاـ 

 المصميف المسمميف بحجج واىية.
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ودعا المجتمع الدولي بكافة ىيئاتػو ومؤسسػاتو وأحزابػو بمواصػمة دوره الػداعـ لمقضػية الفمسػطينية انطالقػا مػف 
، خاصػػػػة فػػػي ىػػػػذه المرحمػػػة الخطػػػػرة التػػػي تسػػػػعى فييػػػا إسػػػػرائيؿ لتنفيػػػذ سياسػػػػاتيا القػػػرارات والمواثيػػػػؽ الدوليػػػة

غالؽ جميع الطرؽ أماـ الحموؿ السياسية.  االحتاللية وا 
وأشار شعث إلى أف التطورات الميدانية في القدس المحتمة تكشؼ النوايا اإلسرائيمية التي ال تريد لممفاوضات 

 يطاف وتيويد مدينة القدس وفرض رؤيتيا لمحؿ، كما قاؿ المصدر.أف تتقدـ، وتتطمع فقط لممزيد مف االست
 4/9/1023قدس برس، 

 
  نفاق ىو تجويع كامل وخنق تدريجي لمحياة في قطاع غزةأل لالسمطات المصرية  ىدم: حماس 23

في تصريحات لػ "قدس برس" أف حػديث حركة حماس  أوضح سامي أبوزىري المتحدث باسـ: غزة )فمسطيف(
أف مسػػألة إنيػػاء االنفػػاؽ عمػػى الحػػدود مػػع غػػزة تعتبػػر مسػػألة أمػػف قػػومي "مبػػرر غيػػر مقنػػع" المصػػرييف عػػف 

مشػػددا عمػػى أف حركتػػو "تػػرفض أي مسػػاس باالنفػػاؽ قبػػؿ أف يػػتـ تػػوفير البػػديؿ .. وقتيػػا يمكػػف التفػػاىـ بشػػأف 
 االنفاؽ"، محذرا مف أف تمؾ الخطوة "تيدد بوقوع كارثة إنسانية كبيرة".

ف مػػف ىػػدـ االنفػػاؽ ىػػو عمميػػة تجويػػع كامػػؿ وخنػػؽ تػػدريجي لمحيػػاة فػػي قطػػاع غػػزة، وأضػػاؼ: "مػػا يجػػري اآل
ونحػػف )فػػي حمػػاس( مسػػتعدوف لػػتفيـ ىػػذه الخطػػوة إذا تػػـ تػػوفير البػػديؿ، وفػػتح معبػػر رفػػح بشػػكؿ كامػػؿ أمػػاـ 
ه التجارة وتنقؿ البشر، أمػا قبػؿ ذلػؾ فػإف ىػذا يمثػؿ مساسػا بحيػاة النػاس، ونحػف نعتبػر أف تػدمير األنفػاؽ بيػذ

 الطريقة يعكس تخمي مصر في ظؿ السمطات القائمة عف دورىا القومي تجاه القضية الفمسطينية".
ورأى أبػػو زىػػػري أف تعامػػؿ السػػػمطات القائمػػة فػػػي مصػػر اآلف مػػػع قطػػاع غػػػزة يضػػرب مفيػػػـو الػػدور القػػػومي 

حػػر لممػػواطف لمصػػر" وفػػؽ مػػا يػػرى، مشػػيرا إلػػى مػػا عتبػػره "عمميػػة التػػدمير والتجويػػع والحرمػػاف مػػف التنقػػؿ ال
 الفمسطيني مف القطاع إلى العالـ الخارجي، والتعامؿ مع غزة بحساسية مفرطة وكأنيا جية غير صديقة". 

 4/9/1023قدس برس، 
 

 عمى القصى جزء من المخطط اإلسرائيمي لتيويد القدس والمقدسات االعتداءاتفتح:  24
ـــانذكػػػرت  حركػػػة فػػػتح أحمػػػد عسػػػاؼ "عػػػدواف داف المتحػػػدث باسػػػـ : )وكػػػاالت(عػػػف  5/9/1023، الغـــد، عم 

الجماعات الييودية بحؽ األقصى"، باعتباره "جزءًا مف المخطط اإلسػرائيمي لتيويػد القػدس والمقدسػات الدينيػة 
 وتغيير طابعيا التاريخي والحضاري العربي".

ة ودعا إلى "تحرؾ عربي ودولي مف أجؿ وقؼ انتياكات االحتالؿ ودعـ مقاومة الشعب الفمسطيني المشروع
 لالحتالؿ وسياساتو التوسعية، والدفاع عف المقدسات الدينية".

عضػو المجمػس الثػوري لحركػة فػتح ، أف القػدس المحتمػة، مػف 5/9/1023، الحياة الجديدة، رام اهللوأضػافت 
جراءاتيػػػا العسػػػكرية المتوافقػػػة مػػػع اعتػػػداءات مواطنييػػػا إديمتػػػري دليػػػاني، اف حكومػػػة االحػػػتالؿ ومػػػف خػػػالؿ 

ى الى تصعيد التوتر في الحـر القدسي الشريؼ، بيدؼ اختبار ردود األفعاؿ العربية واالسالمية المتكررة تسع
 وصواًل الى فرض أمر واقع يقضي بتقسيـ الحـر مكانيًا وزمانيًا بيف المسمميف والييود.

ـ و أضاؼ دلياني أف الخطورة تكمف في أف االحتالؿ سبؽ ونجح في تطبيػؽ ىكػذا ُمخطػط إحاللػي فػي الحػر 
االبراىيمػػي فػػي الخميػػؿ ُبعيػػد المجػػزرة التػػي ارتكبيػػا أحػػد مواطنيػػو بحػػؽ المصػػميف المسػػمميف المسػػالميف، حيػػث 
انتيى األمر بتقسيـ الحـر االبراىيمي مكانيًا وزمانيًا، مشيرًا الى قػرار االحػتالؿ بمنػع المصػميف المسػمميف مػف 

 الذي يميو لصالح اسرائيمييف.العبادة في الحـر االبراىيمي يـو غد الخميس ويـو الجمعة 
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و أكد دلياني أف حممة االعتقاالت التي طالت عشرات المقدسييف يـو أمس واالستدعاءات األمنية ألكثر مف 
سبعيف شابًا معظميـ مف أبناء حركة فتح المػرابطيف فػي الحػـر القدسػي الشػريؼ ومػف بيػنيـ أمػيف سػر حركػة 

األمنيػػة فػػي دولػػة االحػػتالؿ ُمنصػػب عمػػى تخفيػػؼ ردة الفعػػؿ  فػػتح فػػي القػػدس، انمػػا تؤكػػد أف تركيػػز الجيػػات
الميدانيػػة النتياكاتيػػا، وأيضػػًا الختبػػار قػػدرة الشػػارع المقدسػػي عمػػى خمػػؽ حالػػة جماىيريػػة حاشػػدة غيػػر مػػؤّطرة 
سياسػػيًا بعيػػدًا عػػف عػػدد كبيػػر مػػف الشػػباب الفاعػػؿ بشػػكؿ دائػػـ فػػي الػػدفاع عػػف الحػػـر القدسػػي الشػػريؼ وبػػاقي 

 كؿ عاـ.قضايا القدس بش
 

 ان محاوالت الجماعات الييودية اقتحام باحات المسجد القصىتدين والنضال العربيةتان الجبي 25
أدانػػػت الجبيػػػة العربيػػػة الفمسػػػطينية محػػػاوالت الجماعػػػات الييوديػػػة اقتحػػػاـ باحػػػات المسػػػجد  :القػػػدس المحتمػػػة

جد األقصػػػى بالتصػػػعيد األقصػػػى، واصػػػفة الػػػدعوات التػػػي أطمقتيػػػا بعػػػض الجماعػػػات الييوديػػػة القتحػػػاـ المسػػػ
 الخطير الذي تتحمؿ حكومة االحتالؿ المسؤولية الكاممة عنو.

ونددت الجبية في تصػريح صػحفي ليػا اليػـو باسػتمرار االعتػداءات اإلسػرائيمية عمػى المسػجد األقصػى وعمػى 
 كافػػػة مقدسػػػاتنا اإلسػػػالمية والمسػػػيحية فػػػي القػػػدس الشػػػريؼ ومضػػػي االحػػػتالؿ فػػػي مخططاتػػػو بتيويػػػد المدينػػػة
وطمس ىويتيا العربية، ومواصمة سياسة تضييؽ الخنػاؽ التػي تنتيجيػا قػوات االحػتالؿ ضػد أىمنػا فػي مدينػة 
القدس، مؤكدة أف شعبنا سيقؼ بالمرصاد لمخططات االحتالؿ وسيواصؿ صموده ودفاعو عف أولى القبمتػيف 

 وثالث الحرميف الشريفيف.
اف مسػػتوطنيو اقتحػػاـ المسػػجد االقصػػى وسػػاحاتو، وأدانػػت جبيػػة النضػػاؿ الشػػعبي محػػاوالت االحػػتالؿ وقطعػػ

غػػالؽ ابوابػػو بالسالسػػؿ، مشػػيرًة أنػػو عمػػؿ اسػػتفزازي  واحتجػػاز المػػواطنييف داخػػؿ المسػػجد االقصػػى المبػػارؾ وا 
وخطير، وحمقة في مسمسؿ التيويد واألطماع االستيطانية التػي تسػعى حكومػة االحػتالؿ لفرضػيا عمػى ارض 

 الواقع.
 5/9/1023، هللالحياة الجديدة، رام ا

 
 يةآالف مقاتل من المخيم الى سور  خمسة "عين الحموة" تنفي انتقال وقوىفصائل  26

نفت القوى والفصائؿ الفمسطينية الوطنية واالسػالمية فػي مخػيـ عػيف الحمػوة مػا اشػيع مػف اخبػار غيػر : صيدا
 مقاتؿ مف عيف الحموة الى سوريا. 5000صحيحة عف انتقاؿ 

قاعة مسجد النور في المخيـ، اعمف كؿ مػف قائػد األمػف الػوطني الفمسػطيني المػواء  وخالؿ لقاء موسع ليا في
صبحي ابو عرب واميف سر القوى االسالمية الشيخ جماؿ خطاب عف توصؿ كافة القوى الفمسطينية إلتفػاؽ 

يػع عمى شكؿ وطبيعة مياـ القوة األمنية المشتركة التي ستشكؿ في المخيـ وتعزيزىا بخمسيف عنصرا مف جم
 ىذه القوى لحفظ امف المخيـ ضد اية محاوالت لتعكير صفو امنو.

واكػػد المجتمعػػوف عمػػى ضػػرورة متابعػػة سياسػػة تحييػػد المخػػيـ فػػي ظػػؿ الظػػروؼ الصػػعبة التػػي تمػػر بيػػا الػػبالد 
والمنطقػػة بشػػكؿ عػػاـ وتحصػػينو عبػػر تشػػكيؿ لجػػاف امنيػػة واعالميػػة واجتماعيػػة موحػػدة تعنػػى بػػامور المخػػيـ 

 ومشاكمو بالتنسيؽ مع الجيات المعنية.وتعالج قضاياه 
وقػاؿ المػػواء ابػػو عػػرب: "كػػؿ ىػذه االجتماعػػات التػػي نعقػػدىا ىػػي لتشػػكيؿ قػوة اضػػافية الػػى القػػوة االمنيػػة حيػػث 
انبثقػػػت لجػػػاف لمتابعػػػة االوضػػػاع االمنيػػػة مسػػػتقبال، واالتفػػػاؽ عمػػػى فػػػرز خمسػػػيف عنصػػػرا لمعمػػػؿ ضػػػمف القػػػوة 
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ع نحػػف والقػػوى االسػػالمية والتحػػالؼ وانصػػار اهلل وفصػػائؿ المنظمػػة االمنيػػة.. والكػػؿ اتفػػؽ عمػػى ىػػذا الموضػػو 
 .نحف نعمؿ لمصمحة امف المخيـ والجوار".

مػػف جيتػػو قػػاؿ الشػػيخ جمػػاؿ خطػػاب: "اليػػدؼ مػػف ىػػذه االجتماعػػات المتواصػػمة ىػػو ضػػبط اوضػػاع المخػػيـ 
شػكيؿ المجنػة االعالميػة وتحصينو اماـ ىذه االمػواج العاتيػة التػي تعصػؼ بمنطقتنػا كميػا، ولػذلؾ بعػد مػا تػـ ت

لمواكبة اخبار المخيمات ومواجية ما يبث مف اشاعات مف وقت الخر تحػاوؿ النيػؿ مػف مخػيـ عػيف الحمػوة، 
انتيينا مف دراسة مشروع المجنة االمنية القائمة وتطويرىا ودعميا بمزيد مف العناصػر مػف اجػؿ الحفػاظ عمػى 

االمنية حوؿ المخيـ التػي تػؤمف االسػتقرار فيػو وحولػو وايضػا  امف المخيـ والجوار. وىذه المجنة معنية بالنقاط
 لعالج المشاكؿ الداخمية سواء كانت امنية او اجتماعية داخمو".

واضػػاؼ: "ىػػػذه القػػػوة ليسػػػت جيشػػػا وانمػػػا تعمػػػؿ بتعػػاوف مػػػع لجػػػاف االحيػػػاء وفاعميػػػات المخػػػيـ وبيػػػذا التعػػػاوف 
لعمػػؿ االمنػػي والعمػػؿ االجتمػػاعي لمحفػػاظ عمػػى امػػف بامكاننػػا اف نتجػػاوز اي مشػػكمة بػػاذف اهلل ونجمػػع بػػيف ا

 واستقرار المخيـ. 
وتمنػى خطػاب عمػػى "وسػائؿ االعػػالـ اذا كانػت حريصػػة عمػى قضػية فمسػػطيف اف تكػوف حريصػػة عمػى شػػعب 
فمسطيف وعدـ نشر الشائعات واالخبار غير الصحيحة عف المخيـ"، نافيًا بإسـ المجتمعيف "مػا اشػيع عػف اف 

سػػينتقموف مػػف عػػيف الحمػػوة الػػى سػػوريا" وقػػاؿ: "اف مثػػؿ ىػػذه االخبػػار عاريػػة عػػف الصػػحة مقاتػػؿ  5000ىنػػاؾ 
 وممفقة والمطموب مف اي صحافي اف يتحقؽ منيا مف الجية المعنية بيا".

 5/9/1023، المستقبل، بيروت
 

 مقاوم بميمة جيادية بغزة استشياد 27
لخمػيس خػالؿ ميمػة جياديػة شػرؽ مدينػة عامػًا( فجػر ا 14استشيد المقاوـ محمد لطفػي عابػد ): صفا –غزة 
. غزة. وقالػت كتائػب القسػاـ  وقالت مصادر طبية إف الشييد عابد وصؿ إلى مجمع الشفاء الطبػي فجػر اليػـو

 في بياٍف ليا إف الشاب عابد استشيد بعد تعرضو لمصعؽ الكيربي فػي أحػد األنفػاؽ فػي رفػح جنػوب القطػاع.
 محمد غالب كامؿ منصور أثناء ميمة جيادية برفح. واستشيد االثنيف الماضي الشييد القسامي

5/9/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(  

 
 دولة ييودية "إسرائيلـ"سالم يجب إرساؤه عمى أساس االعتراف بال :نتنياىو 28

س في رسالة بمناسبة السنة الييودية الجديدة، قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، أمراـ اهلل: 
يجب إرساؤه عمى »وأضاؼ «. نريد سالما حقيقيا ومستمرا، وليس اتفاقا نحتفؿ بو لمدة دقيقتيف ثـ ينيار»

 «.أساس االعتراؼ بإسرائيؿ، كدولة ييودية، وعمى أساس أمننا. ىذا ىو ما نحتاج إليو في نياية األمر
إف التقمبات »سنة المنصرمة، قائال وعدد رئيس الوزراء في الرسالة اإلنجازات التي حققتيا إسرائيؿ خالؿ ال

واالضطرابات التي شيدتيا الدوؿ المجاورة لـ تؤثر عمى إسرائيؿ، في الوقت الذي تعيش فيو منطقة الجنوب 
فترة ىي األكثر ىدوءا منذ عقد مف الزمف، بفضؿ قياـ الجيش بعممية عمود السحاب. كما أف نشاط األجيزة 

 «.اءات اإلرىابية إلى أدنى مستوى منذ عقداألمنية أدى إلى تقميص عدد االعتد
 5/9/1023، الشرق الوسط، لندن

 
 ىذا لن يتم ولن يخرج من المفاوضات شيءو إقامة دولة فمسطينية تؤيد : دخمت حكومة بينيت 29
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قاؿ الوزير في حكومة اليميف االسرائيمية وزير االقتصاد نفتالي بينيت أمس : برىوـ جرايسي -الناصرة 
ف حمـ  الدولة الفمسطينيية لف يتحقؽ ولف تقوـ أي دولة تسمى فمسطينية، رافضا إخالء أو ازالة األربعاء، إ

أية مستوطنة أو بؤرة استيطانية مف الضفة الغربية "مف مكانيا"، وقاؿ، إف العالـ العربي يدخؿ الى حالة 
 الدولية.عدـ استقرار تستمر لعقديف أو ثالثة، وليذا ال يمكف االعتماد عمى الضمانات 

ويرأس نفتالي بينيت حزب المستوطنيف المتطرؼ "البيت الييودي"، وقاؿ في مقابمة مطولة مع صحيفة 
"يديعوت أحرونوت" االسرائيمية أمس، "إنني ال أضع خطوطا حمراء، فقد دخمت الى حكومة، مع معرفتي أف 

فمسطينية، بينما أنا ضد، وأنا أومف بأف فييا بنياميف نتنياىو، تسيبي ليفني ويائير لبيد، يؤيدوف إقامة دولة 
ىذا لف يتـ، ولف يخرج مف كؿ المفاوضات شيء، وأومف، أنو في الوقت الذي ينيار فيو كؿ العالـ العربي، 
فمف ننجح في التوصؿ مع الفمسطينييف الى ما لـ ننجح في التوصؿ اليو في عيد حكومتي إييود باراؾ 

ييود أولمرت".  وا 
عاما، فما يجري  30الى  10ت قائال، "إننا ندخؿ الى مرحمة عدـ استقرار ستستمر ما بيف وتابع الوزير بيني

في مصر وسورية ولبناف سيرافقو الكثير مف التوتر، وسينشأ منو عالـ جديد ال نعرفو، وليذا سنكوف 
الفات معتمديف أكثر مف ذي قبؿ عمى أنفسنا، فأماـ وضع كيذا، مف يمكنو أف يؤمف لضمانات دولية وتح

واتفاقيات؟ حينما أنظر الى ما يجري مف حولنا، اسأؿ: كيؼ مف الممكف أف نقبؿ بفكرة اتفاؽ مبني عمى 
تعيدات دولية، وأف نعتمد عمى األمـ المتحدة أو أي جية دولية أخرى، وليس عمى الجيش االسرائيمي الوحيد 

 القادر عمى حماية اسرائيؿ؟".
اليسار االسرائيمي" أنو تمسؾ بآراء مثالية لمسالـ، واعتمد عمى أوىاـ  وأضاؼ بينيت قائال، إف "مشكمتي مع

مف غير الممكف تحقيقيا، "ال بؿ تشكؿ خطرا عمى ييودا والسامرة )الضفة الغربية( وتسميميا لمفمسطينييف"، 
، ومف وقاؿ، "ذات مّرة قالوا لنا إف مع السالـ يجب األمف، وطالبونا أيضا أف ننسحب مف مرتفعات الجوالف

 الواضح أنو لـ تـ كؿ ذلؾ، لجبموا لنا عناصر تنظيـ القاعدة الى الحدود".
وقالت الصحفية والمحممة السياسية سيما كدموف التي أجرت المقابمة، إنيا لمست في مواقؼ بينيت، أنيا 

تستوطف مطابقة لمواقؼ النائبة المتطرفة في حزبو أوريت ستروؾ، والمقربة مف العصابات الييودية التي 
بؤرة االستيطاف في البمدة القديمة في مدينة الخميؿ المحتمة، وىي مواقؼ ال تبعد اطالقا عف مواقؼ حركة 
"كاخ" االرىابية المحظورة في عدد مف دوؿ العالـ، بينيا الواليات المتحدة األميركية، ومحظورة في اسرائيؿ 

 دوف تطبيؽ فعمي عمى األرض ليذا الحظر.
لمقابمة الى ضـ مناطؽ )ج( في الضفة الغربية المحتمة الى اسرائيؿ، ومنح الفمسطينييف في ودعا بينيت في ا

مناطؽ )أ( و)ب( في الضفة حكما ذاتيا، مع ضماف دخوؿ جيش االحتالؿ الى جميع التجمعات السكانية 
 سرائيمي.الفمسطينية ساعة يشاء، كما يرفض بينيت اعتبار الضفة الغربية أنيا واقعة تحت االحتالؿ اال

 5/9/1023، الغد، عم ان
 

 التفاوض عمى ذلك أووال يمكن الجدال اإلسرائيمي: المسجد القصى لمييود  اإلسكانوزير  10
قاؿ وزير االسكاف االسرائيمي اوري اريئيؿ "انو يجب أف يسمح لمييود  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 

 بالصالة في الحـر القدسي كمما ارادو ذلؾ".
أقواؿ أريئيؿ عقب دخولو لمحـر امس بمناسبة رأس السنة العبرية، حيث زعـ "انو المكاف االقدس  وجاءت

لمييود ويجب اف يكوف مفتوحا في كؿ وقت لكؿ ييودي". واضاؼ انو " يخطط لكي يستمر في الصعود الى 
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ييود( وال يمكف الجداؿ او الحـر مف اجؿ تقوية سيادة دولة اسرائيؿ عمى الموقع"، كما قاؿ اف الموقع " لنا )ال
 التفاوض عمى ذلؾ".

 5/9/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

ل اإلسرائيمية : تقميص الموازنةمركز "مدى الكرمل" 12  أزمة اقتصادي ة شاممة إلى قد يتحو 
مدى »في مركز « برنامج دراسات اسرائيؿ»وصفت ورقة بحث، أعدىا : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

لفترة الحالية التي تعيشيا اسرائيؿ في أعقاب التقميصات التي أجريت عمى الموازنة والخطة التي ، ا«الكرمؿ
فترة بينّية وحالة انتظار، قد تتحّوؿ إلى أزمة اقتصادّية شاممة في أسوأ »وضعيا وزير الماؿ يائير لبيد، بػ 

مدى »وفؽ ما جاء في ورقة مركز  ،«الحاالت، أو تباطؤ مؤّقت يمكف تخّطيو في السيناريو األكثر واقعّية
، التي ناقشت مدى نجاح خطة لبيد االقتصادية في منع أزمة اقتصادية مالية في اسرائيؿ، مستبعدة «الكرمؿ

نجاح الخطة في حماية اإلقتصاد اإلسرائيمي مف أزمة مالية واقتصادية، غير مضمونة، ألسباب متعمقة 
ال سّيما في ظّؿ استمرار األزمة المالّية العالمّية وتنامي عدـ بمتغّيرات عّدة، منيا داخمّية وخارجّية، 

 االستقرار السياسّي واألمنّي في منطقة الشرؽ األوسط.
وفػػػي تدريج المتغيػػرات التي تستدعي الى التشكيؾ في إمكاف تغيير األوضاع االقتػػػصادية في اسرائيؿ، يأتي 

إمكانات إسرائيؿ في الحصوؿ عمى مساعدات خػػػارجّية، بسبب في المكانة األولى المتغير المتعمؽ بتراجع 
األزمة المالية العالمية، فػػػيما برزت داخميًا الحاجة لمتعامؿ مع فجػػػػوات وثغػػػرات قائمة في أسواؽ العمؿ في 

ما يضّر إسرائيؿ، مثؿ ِنَسب المشاركة في سوؽ العمؿ بيف فئات المجتمع اإلسرائيمّي وفػػػي إنتاجّية العمؿ، 
 بنمّو الناتج المحمي ويساىـ في زيادة الفروؽ في الدخؿ وارتفاع معدالت الفقر.

ويتطمب التعامؿ مع ىذه الفجوات تغيرًا جذريِّا في جياز التعميـ وأولوياتو، وتغيير رأس الماؿ البشري في 
واؽ العمؿ الحديثة ذات شرائح واسعة مف المجتمع اإلسرائيمّي، وتوفير األدوات الضرورّية لالندماج في أس

 اإلنتاجّية المرتفعة.
 العامل الديموغرافي

سبب إضافي يعيؽ التغيير في أسواؽ العمؿ ويقمؿ مف احتماالت نجاح الخطة االقتصادية، يتعمؽ بالتغيرات 
نتاجّية العامؿ، ألّف حّصة  في ديموغرافية إسرائيؿ، التي باتت تصّعب رفع المشاركة في أسواؽ العمؿ وا 

في المئة مف المجموع، وىي فئة  20تمع الييودي المتشدد دينيًا زادت مف ُمْجَمؿ السّكاف وباتت تقارب المج
ال تشارؾ بنسب عالية في أسواؽ العمؿ وال تممؾ األدوات التعميمية لالندماج بأسواؽ العمؿ الحديثة. 

لتوافؽ السياسي في المجتمع ويتطمب رفع معدالت مشاركة ىؤالء المتدينيف في أسواؽ العمؿ، تغيرًا في ا
 االسرائيمي ويحتاج الى فترة زمنية طويمة.

في المئة، وقرابة  29مف ُمْجَمؿ السّكاف بمغت نحو  48في المقابؿ، يضيؼ معدو الورقة اف نسبة فمسطينيي 
قتصاد عامًا(، لذلؾ فاف الطاقات الكامنة لرفع النمّو وتطوير اال 19-25في المئة مف األجياؿ الشاّبة ) 15

اإلسرائيمّي ورفع الناتج المحّمّي مرتبطة بتحسيف وتغيُّر حالة السّكاف العرب في إسرائيؿ، وذلؾ يتطّمب قرارًا 
 سياسّيًا أكثر منو قرارًا اقتصادّيًا بحتًا.

وال تستبعد الورقة اف يشكؿ التحوؿ في التركيبة العمرية لممجتمع االسرائيمي وارتفاع حصة االجياؿ المسنة، 
واًل يحمؿ إسقاطات سمبّية عمى مستقبؿ االقتصاد اإلسرائيمّي والنمّو في المدى البعيد، كذلؾ ارتفاع نسبة تح

ارتباط أو تعّمؽ الفئات المسّنة بالفئات الشابة العاممة يؤّدي إلى زيادة مخصَّصات التقاعد وتأميف المسّنيف 
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ؿ ىذه المخّصصات، مع ما يحممو مف تيديد وزيادة الدعـ الحكومّي ليذه الشريحة، ورفع الضرائب لتموي
 لالستقرار االقتصادي.

ويضع معدو الورقة تساؤالت عدة حوؿ قدرة حكومة بنياميف نتانياىو والخّطة االقتصادّية عمى تغيير الحالة 
االقتصادّية والتعامؿ مع العجز المالّي لمحكومة، مف دوف إلحاؽ ضرر ِجّدّي في الشرائح الضعيفة، او 

مصادر مالّية خارجّية أو قروض ميّسرة لسّد العجز ومف دوف تغيير في التوافؽ السياسي في اسرائيؿ  تجنيد
 أو تغيير مكانة السكاف العرب.

مف ناحية أخرى، فاّف انتياج سياسة نقدّية انكماشّية، أي خفض مصاريؼ الحكومة وموازنات االستثمار، قد 
قتصادّية مف دوف امكاف لمتعويض عف ذلؾ بزيادة الصادرات يؤّدي بدوره إلى تباطؤ آخر في الدورة اال

واالستعانة باألسواؽ العالمّية، بسبب تراجع االستيالؾ فييا، إاّل إذا نجحت إسرائيؿ في تطوير عالقتيا 
االقتصادّية مع الدوؿ الصاعدة الجديدة في شكؿ أعمؽ مف اآلف، مثؿ الصيف والبرازيؿ وروسيا وغيرىا. 

خمؿ في الحسابات قد ُيْدِخؿ االقتصاَد اإلسرائيمّي في حمقة مفرغة تنقمو مف حالة تباطؤ بسيط  لذلؾ، فإّف أيّ 
 إلى ركود عميؽ يرافقو عجز كبير في الموازنة.

لكف، عمى رغـ ما قيؿ، ىناؾ عامؿ جديد قد يغير ىذه الصورة القاتمة، وىو اكتشاؼ الغاز في المياه 
ف شأنو أف يرفع نسبة النمّو االقتصادّي ويخفض أسعار الطاقة والمنتجات، االقتصادّية اإلسرائيمّية، الذي م

 وبالتالي يخمؽ فرصًا ِجدية لمنمو االقتصادي.

 5/9/1023، الحياة، لندن
 

 ةعمى الكونغرس إلقرار عممية عسكرية ضد سوري "إسرائيمية"ضغوط  11
باراؾ أوباما، سيحصؿ عمى تصديؽ أف الرئيس األمريكي ” اإلسرائيمية“ترجح التقديرات : )يو .بي .آي(

الكونغرس، خالؿ األسبوع المقبؿ، عمى عممية عسكرية ضد سوريا، وذكرت تقارير إعالمية أف الموبي 
وقاؿ الرئيس السابؽ لمجنة  الييودي في الواليات المتحدة يسعى إلى إقناع أعضاء كونغرس بتأييد قرار كيذا.

األنباء عف موت “الحاكـ، أمس، إف ” الميكود“بي مف حزب تساحي ىنغ” الكنيست“الخارجية واألمف في 
لمرئيس األمريكي في أعقاب ” اإلسرائيمية“، في إشارة إلى االنتقادات ”إدارة الرئيس أوباما كانت سابقة ألوانيا

إعالنو، السبت الماضي، عف إرجاء اتخاذ قراره بشأف ضرب سوريا وطمب دعـ مف الكونغرس، وأثنى عمى 
رغـ أف الخطوة األولى بدت مترددة، لكف عندما ندقؽ في “ا بطمب دعـ الكونغرس معتبرًا أنو خطوة أوبام

األمور اآلف نرى أف الحديث يدور عف خطوة ناجحة تيدؼ إلى توحيد الصفوؼ حوؿ اإلدارة واليجوـ، 
 ”.والنتيجة العممية ليذه الخطوة ىي توسيع حيز المناورة

 5/9/1023، الخميج، الشارقة
 

 اإلسرائيمي يطالب رئيس الساقفة القبرصي بمكافحة مظاىر "الال سامية" في اليونان يستالكن 13
الناصرة: وّجو البرلماف اإلسرائيمي "الكنيست" دعوًة لرئيس األساقفة القبرصي كريستوسوموس الثاني إلى 

 التحّرؾ لمكافحة مظاىر "الال سامية" في بالده.
(، "إف 9|4خالؿ لقائو برئيس األساقفة القبرصي، اليوـ األربعاء )وقاؿ رئيس "الكنيست" يولي إدلشتايف 

الديانة ال تشكؿ مبررًا لمعنؼ"، مجّددًا مطالبتو لو باستغالؿ نفوذه لمكافحة مظاىر "الال سامية وعداء الشعب 
 الييودي" في اليوناف وفي دوؿ أخرى.
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ييود في العالـ وتنامي "نزعة الال سامية وعداء وكانت تقارير إسرائيمية قد تحّدثت عف ارتفاع معّدؿ كراىية ال
الشعب الييودي"، وتضّمنت التقارير توصيات بالتوّجو إلى دوؿ العالـ بطمب ّسف وتشريع قوانيف مناىضة 

 لما وصفتو بظاىرة "الال سامية".
عمى تحقيؽ مف جانبو، دعا كريستوسوموس الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمـ المتحدة إلى العمؿ 

السالـ في الشرؽ األوسط والى مكافحة مف وصفيا "العناصر المتطرفة" التي تعرض أمف المنطقة لمخطر، 
 وفؽ قولو. 

 4/9/1023قدس برس، 
 

 ؟"إسرائيل"الغنياء في  السياسيونمن ىم  14
ج االجتماعي األجواء الشعبية في إسرائيؿ، التي تناولت في السنوات األخيرة، منذ االحتجا :عكا أوف اليف

، أكثر فأكثر مواضيع تتعمؽ بالفوارؽ االقتصادية وعدـ المساواة، قد تحولت إلى 1022الكبير في صيؼ 
 أكثر انتقاديو تجاه أصحاب األمواؿ الذيف يشاركوف في السياسة.

في إسرائيؿ أيضا، يمارس أصحاب األمواؿ تأثيرىـ عمى السياسييف في محاولة لمحصوؿ عمى امتيازات 
سييالت في الضريبة والتشريع لصالحيـ، ومف أجؿ ذلؾ يقوموف بتفعيؿ مجموعات ضغط، ويحافظوف كالت

 عمى عالقة مع السياسييف وغير ذلؾ.
تعاممت المعركة االنتخابية األخيرة في إسرائيؿ بشكؿ خاص بوضع ما يسمى "الطبقة الوسطى اإلسرائيمية": 

صوف سنتيف أو ثالث مف حياتيـ لمخدمة في الجيش أولئؾ األشخاص الذيف يعمموف مف سف مبكرة، يخص
ويدفعوف الضرائب. كاف الشعور لدى الكثيريف أف إسرائيؿ كدولة ال تكافئ بشكؿ كاؼ القوى المنتجة 

 داخميا، وأف العيش اليومي فييا أصعب بكثير مما ىو عميو في دوؿ الغرب.
سمطة أشخاًصا بعيديف جدا عف نمط حياة لكف يبدو أنو رغـ ذلؾ كمو، يعود اإلسرائيميوف وينتخبوف لم

 اإلسرائيمي المتوسط .
تنشر مجمة "فوربس" تدريج السياسييف األغنياء في إسرائيؿ، وتوجد فييا وجوه جديدة: رئيس الحكومة بنياميف 

ف مميوف دوالر. لقد جمع نتنياىو معظـ أموالو بي 22نتنياىو يحتؿ المرتبة السادسة فقط، بثروة تُقّدر بحوالي 
، بعد أف كاف رئيس حكومة لمدة ثالث سنوات، وكاف قد خسر نتنياىو االنتخابات 2999-1001السنوات 

لصالح إييود براؾ. ربما كانت ىذه خيبة أمؿ سياسية بالنسبة لو، لكنيا كانت مجدية مف الناحية 
 االقتصادية. كانت تمؾ السنوات التي أثرى فييا حسابو المصرفي بمالييف الشواقؿ.

ىذه السنوات الثالث التي لـ يتوؿ فييا منصًبا عاًما، كاف نتنياىو محاضرا مطموبا. حسب المنشورات  في
ألؼ دوالر مقابؿ محاضرة واحدة. معظـ  50كاف يتقاضى بواسطة وكالة ىاري ووكر األمريكية حوالي 

، يحمؿ المقب الثاني في زبائنو كانوا مف الييئات التجارية، الشركات الخاصة الدولية والجامعات. نتنياىو
، بدأ العمؿ في منتصؼ السبعينات في شركة االستشارة بوستوف MITإدارة األعماؿ مف الجامعة المشيورة 

كونسمتنغ جروب، وفور عودتو إلى إسرائيؿ تـ تعيينو مديرا لمتسويؽ في شركة المفروشات ريـ، بعد ذلؾ تـ 
تو السياسية: سفير إسرائيؿ في األمـ المتحدة، نائب وزير تعيينو مندوبا إلسرائيؿ في واشنطف وواصؿ سيرور 

 الخارجية، عضو كنيست، وزير المالية ورئيس الحكومة.
لكف مع كؿ االحتراـ لنتنياىو، يحتؿ المكاف األوؿ في القائمة رئيس بمدية القدس )الذي يتنافس ىذه األياـ 

مميوف دوالر، حصؿ  210 -كات حواليعمى فترة إضافية( نير بركات، بحسب صحيفة "فوربس" يممؾ بر 
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عمى معظميا بواسطة االستثمار في بداية طريقو في شركة ضماف المعمومات "تشؾ بوينت"، بركات الذي 
يمثؿ أغنياء الياي تؾ اإلسرائيمي، الصناعة التي تحولت إلى إحدى الصناعات المركزية في إسرائيؿ، قرر 

 بيعة الثقافية الخاصة بيا.تخصيص نشاطو لبمدية القدس وخاصة لدعـ الط
يائير لبيد ونفتالي بينيت يممعاف أيضا في قائمة  –النيزكاف السياسياف في المعركة االنتخابية األخيرة 

السياسييف مف أصحاب المالييف، لبيد بسبب مينتو طويمة السنيف كنجـ تمفزيوني وبينيت بسبب استثماره في 
 مجاؿ نظـ المعمومات.

 5/9/1023، عكا اون الين
 

 ةشيداء بقصف المخيمات الفمسطينية بسوري ثمانية 15
قالػػت مجموعػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ فمسػػطينيي سػػورية إف ثمانيػػة الجئػػيف فمسػػطينييف استشػػيدوا األربعػػاء : دمشػػؽ

 جراء تواصؿ عمميات القصؼ واليجمات عمى المخيمات الفمسطينية في سورية.
مخػيـ ، اليرمػوؾ سقطوا خػالؿ القصػؼ عمػى مخػيـ اف الشيداء وأضافت المجموعة في بياف صحفي الخميس

 .بالقصؼ الكيماوي عمى منطقة الغوطة الشرقية ، باالضافة الى استشياد عدد منيـ متاثراالسبينة
التػي  األمنيػةوأوضحت أف حالة مف اليمع والتوتر تخيـ عمى أجواء مخيـ الرمؿ في الالذقية بسبب الترتيبات 

مضػػربة الغربيػػة لسػػورية، مػػا أثػػر ىػػذا عمػػى سػػكاف المخػػيـ مػػف ناحيػػة التػػدقيؽ يتخػذىا الجػػيش النظػػامي تحسػػًبا ل
 والتشديد األمني عمي الحواجز المؤدية لممخيـ.

5/9/1023وكالة الصحافة الفمسطينية، صفا،   
 

 قطاع غزةفي : انييار حاد ييدد الحياة "الورومتوسطي المرصد" 16
منظمػة أوروبيػة ُتعنػى بحقػوؽ اإلنسػاف مػف انييػار حػذر تقريػر صػادر عػف : وكالة قدس نت لألنباء - جنيؼ

حاّد يتيدد مفاصؿ حياة المواطنيف الفمسطينييف في قطاع غػزة، وذلػؾ "إثػر وصػوؿ الحصػار المفػروض عميػو 
إلػػػػػى مسػػػػػتويات غيػػػػػر مسػػػػػبوقة"، ال سػػػػػيما عقػػػػػب قيػػػػػاـ السػػػػػمطات المصػػػػػرية بيػػػػػدـ األنفػػػػػاؽ التػػػػػي يسػػػػػتخدميا 

 إلنسانية بسبب الحصار اإلسرائيمي المفروض منذ نحو سبع سنوات.الفمسطينيوف كوسيمة إلدخاؿ حاجاتيـ ا
ورصػد التقريػر، الصػػادر عػف المرصػد األورومتوسػػطي لحقػوؽ اإلنسػػاف، ومقػره الػرئيس جنيػػؼ، وحمػؿ عنػػواف 
"الموت البطيء"، ما وصفو بػ "الظالؿ القاتمة لعقاب جماعّي إسرائيمي عمره سبع سنوات أطبؽ قبضتو عمػى 

فمسطيني يعيشوف في قطاع غزة جّميـ مف الالجئيف، واآلثار المدّمرة عمى حياة سكانو بفعؿ  مميوف 2.6نحو 
 االنقطاع األخير في إمدادات الغذاء والوقود عبر األنفاؽ الواصمة بيف القطاع واألراضي المصرية".

 
 .الغذائي.انعدام المن 

داده كػؿ مػف مركػز العػودة فػي لنػدف والمجمػس ونّوه التقرير المفّصؿ الذي نشر اليوـ الخميس، وشػارؾ فػي إعػ
فػي المائػة مػف سػكاف القطػاع يعػانوف مػف انعػداـ األمػف  57االستشاري لممؤسسػات الماليزيػة "مػابيـ"، إلػى أّف 

، لكػّف الحممػة المصػرية األشػّد التػي انطمقػت ضػد 1023الغذائي وفؽ أرقػاـ األمػـ المتحػدة المعمنػة قبػؿ يوليػو 
فػػي المائػػة إف  65ليػػو( الماضػػي، سػػتجعؿ النسػػبة مرّشػػحة الرتفػػاع مخيػػؼ يصػػؿ إلػػى األنفػػاؽ أوائػػؿ تمػػوز )يو 

استمّرت اإلجراءات المصرية عمػى مػا ىػي عميػو، مضػيفًا أّف نسػبة البطالػة التػي وصػمت مػع نيايػة شػيرة آب 
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في بقعة في المائة مع نياية العاـ مسّجمة رقمًا قياسيًا عالميًا  43في الما ستحّمؽ إلى  35.5)أغسطس( إلى 
 تفتقر لمموارد الذاتية.

وكشػػػؼ التقريػػػر، الػػػذي رصػػػد مػػػا أسػػػماه الحقػػػائؽ العشػػػرة حػػػوؿ حصػػػار غػػػزة عقػػػب إغػػػالؽ األنفػػػاؽ، عػػػف أّف 
الخسائر التي تكّبدىا الغّزيوف في جميع القطاعات االقتصادية منذ اإلجراءات المصرية األخيػرة عمػى الحػدود 

يؤدي اإلغالؽ المستمر لألنفاؽ إلػى انكفػاءة حػاّدة فػي معػدؿ نمػو  مميوف دوالر، بينما يتوقع أف 460تقّدر بػ 
 25، مقارنػة مػع معػّدؿ تػراوح حػوؿ 1023الناتج المحّمي لمقطاع إلى ما دوف ثالثة في المائة مػع نيايػة عػاـ 

 في المائة حتى يونيو الماضي.
ع غػػزة يػتـ توريػدىا عبػػر فػي المائػة مػػف عػبء المػواد الخػػاـ الالزمػة لتشػغيؿ الشػػركات فػي قطػا 45وحيػث أّف 

فػػي المائػػة مػػف القػػدرة  60األنفػػاؽ، يوضػػح التقريػػر أف اإلجػػراءات المصػػرية سػػتؤدي إلػػى تعطيػػؿ مػػا يقػػّدر بػػػ 
ألػؼ موظػؼ قبػؿ  17التشغيمية ليػذه الشػركات، مػا يعنػي بػدوره انكمػاش عػدد مػوظفي القطػاع الصػناعي مػف 

حػاؿ مػف ارتفػاع حػاّد عمػى أسػعار السػمع فػي موظؼ فقط، إلى جانػب مػا سػيخمقو ال 7500إلى  1023يونيو 
 في المائة مف سكانو تحت خط الفقر. 70قطاع يعيش أكثر مف 

 
 عجز الكيرباء ..

ورأى التقريػػر أف مشػػاىد الحيػػاة اليوميػػة المصػػيقة بػػالمواطف الغػػّزي ليسػػت بأفضػػؿ حػػااًل، مشػػيًرا إلػػى أّف العجػػز 
 ساعة يوميًا. 21ات طويمة في الخدمة قد تصّؿ إلى المتراكـ في محطة توليد الكيرباء يقود إلى انقطاع

بينما اعتماد ضخ المياه عمى الكيرباء يجعؿ مف ربع منازؿ القطاع تتمّقى الميػاه لمػدة أربػع سػاعات فقػط فػي 
فػػي المائػػة مػػػف مياىيػػا الجوفيػػػة، تضػػاؼ إلييػػػا بدائيػػة مشػػػاريع  90اليػػوـ، فػػي بيئػػػة تعػػاني أصػػػاًل مػػف تمػػػوث 

 مميوف لتر منيا يوميًا قبالة الساحؿ. 90مة التي يتـّ ضخ معالجة المياه العاد
فػػي المائػػة مػػف قػػدرتيا اإلجماليػػة بفعػػؿ  68وفػػي قطػػاع الوقػػود؛ تعمػػؿ محطػػة توليػػد الكيربػػاء الوحيػػدة بسػػعة 

فػي المائػة فقػط مػف  58العجز في كمية الوقود الالـز لمتشغيؿ، بينمػا يتمقّػى القطػاع عبػر المعػابر اإلسػرائيمية 
 الطبيعي مف غاز الطيي. احتياجو

 
 
 

 القطاع الصحي..
، يوضػح التقريػر أنػو بػدأ يسػجؿ مؤشػرات 1007أما القطاع الصحي الػذي يعػاني المػواطف مػف انتكاسػتو منػذ 

فػػػي المائػػػة مػػػف العالجػػػات  17صػػػنفًا دوائيػػػًا منػػػذ يوليػػػو الماضػػػي، مػػػا يعنػػػي أّف  218خطيػػػرة بنفػػػاذ مخػػػزوف 
صػػنفًا دوائيػًا آخػػر  78دويػػة وصػؿ حػػّد الصػفر، بينمػا انخفػػض مخػزوف األساسػية لػدى المسػػتودع المركػزي لأل

فػػػي المائػػػة، إلػػػى جانػػػب تكػػػدس عشػػػرات مػػػف المرضػػػى أصػػػحاب التحػػػويالت الطارئػػػة إلػػػى الخػػػارج  26بنسػػبة 
 بانتظار دورىـ في الفتح الجزئّي لمدة أربع ساعات فقط يوميًا لمعبر رفح.

5/9/1023وكالة قدس نت،   
 

 غزةبثمث الفمسطينيين يعانون من انعدام المن الغذائي نصفيم : الفمسطينيإلحصاء ا 17
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فػي المقػر الرئيسػػي  04/09/1023نظػـ الجيػاز المركػزي لإلحصػاء الفمسػطيني ظيػر اليػـو االربعػاء الموافػؽ 
لمجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني بمدينة راـ اهلل، وبالتعػاوف مػع برنػامج الغػذاء العػالمي ومنظمػة الزراعػة 

يػػػة ووكالػػػة الغػػػوث الدوليػػػة، ورشػػػة عمػػػؿ بعنػػػواف " االعػػػالف عػػػف نتػػػائج الػػػدورة الرابعػػػة لمسػػػح الظػػػروؼ العالم
االجتماعية واالقتصادية واالمف الغذائي في فمسطيف"، حضرىا ممثمي عف الوزارات المعنية وعدد مػف ممثمػي 

 الجيات المانحة والمنظمات الدولية في فمسطيف.
لممسػػح والتػػي  األساسػػيةير المسػػح فػػي اإلحصػػاء الفمسػػطيني، النتػػائج اسػػتعرض السػػيد مصػػطفى خواجػػا، مػػدو 

 :اآلتيكانت عمى النحو 
 

 قطاع غزةبنصفيم  ،الغذائي المنيعانون من انعدام  (مميون فرد 2.6)ثمث الفمسطينيين 
 1022مقارنػػػة بالعػػػاميف  1021اشػػػارت نتػػػائج المسػػػح الػػػى أف ىنػػػاؾ تراجعػػػا فػػػي واقػػػع االمػػػف الغػػػذائي لمعػػػاـ 

 1020% لمعػاميف 17% و33مقارنػة ب  1021% لمعػاـ 34حيث كانت ىػذه النسػبة فػي فمسػطيف  1020و
% لمعػػػاميف 27% و11مقارنػػػة ب  1021% فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة لمعػػػاـ 29عمػػػى التػػػوالي،  بواقػػػع  1022و 

% 51مقارنػػة ب  1021% لمعػػاـ 57عمػػى التػػوالي، أمػػا فػػي قطػػاع غػػزة فكانػػت ىػػذه النسػػبة  1022و 1020
 عمى التوالي. 1022و 1020معاميف % ل44و
 
 الغذائي من قطاع غزة المنالضفة الغربية أكثر قدرة عمى مواجية انعدام  

% لمعػػػاـ 34) 1022اشػػػارت النتػػػائج الػػػى أف انخفػػػاض االسػػػر اآلمنػػػة غػػػذائيا فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة عػػػف العػػػاـ 
نػيف غػذائيا بشػكؿ ىامشػي او ( قابمو استيعاب فئات أخػرى مػف السػكاف االم1022% لمعاـ 45مقابؿ  1021

% لمعػػاـ 20اؤلئػػؾ المعرضػػيف النعػػداـ االمػػف الغػػذائي، أمػػا فػػي قطػػاع غػػزة فانتقػػؿ السػػكاف اآلمنػػيف غػػذائيا )
 ( الى غير االمنيف دوف القدرة استيعاب أي منيـ في الفئات االخرى.1022% لمعاـ 13مقابؿ  1021

 
 ن قابمو العكس في الضفة الغربيةالالجئين في غزة في وضع غذائي أفضل من غير الالجئي
% مػػف الالجئػػيف فػػي قطػػاع غػػزة يعػػانوف مػػف 56وعنػػد المقارنػػة حسػػب حالػػة المجػػوء، اشػػارت النتػػائج الػػى أف 

% 13% مػػػف غيػػر الالجئػػػيف بينمػػػا كانػػت ىػػػذه النسػػػبة فػػي الضػػػفة الغربيػػػة 60انعػػداـ االمػػػف الغػػذائي مقابػػػؿ 
 % لغير الالجئيف.28لالجئيف مقابؿ 

 
 أكثر من النصف إلىغير اآلمنة غذائيا  السرعمى  باإلنفاقمساىمة المساعدة  تراجعت نسبة

أظيرت نتائج المسح أف مساىمة المساعدات )بكافة انواعيا بما فيو مف االىؿ واالقارب والمؤسسات الدينية( 
اـ % في الع25مقابؿ  1021% لمعاـ 7حيث بمغت في قطاع غزة حوالي  1021الى أنو تراجعت في العاـ 

 .1022% في العاـ 7مقابؿ  1021% في العاـ 3، اما في الضفة الغربية فكانت حوالي 1022
5/9/1023الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،   

 
 في مستشفى الرممة أسيرًا بوضع صحي خطير الفمسطينية: عشرون الصحةوزارة  18

يقبعػػوف فػػي عيػػادة سػػجف "الرممػػة"، وأف أسػػيرا مريضػػا مػػا زالػػوا  عشػػريفأفػػادت وزارة األسػػرى الفمسػػطينية، أف 
 وضعيـ الصحي في غاية الخطورة.
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وأوضػػحت الػػوزارة فػػي بيػػاف صػػحافي، أف ممثػػؿ األسػػرى المرضػػى ريػػاض العمػػور وجػػو نػػداء عػػاجاًل إلػػى كػػؿ 
الجيػػات والمؤسسػػات الحقوقيػػة واإلنسػػانية مػػف أجػػؿ التػػدخؿ العاجػػؿ إلنقػػاذ حيػػاتيـ، مشػػيرا إلػػى "أنيػػـ أصػػبحوا 

وت عمػػػػى البقػػػػاء فػػػػي ىػػػػذه العيػػػػادة التػػػػي تشػػػػبو المقبػػػػرة". وقػػػػاؿ العمػػػػور إف "أغمػػػػب المرضػػػػى ال يفضػػػموف المػػػػ
يسػػتطيعوف الحركػػػة وال حتػػى الصػػػعود إلػػػى أسػػرتيـ، فيػػػـ عػػاجزوف ويتنقمػػػوف عمػػػى كراسػػي متحركػػػة"، واصػػػفًا 

 حاالت عدد منيـ بأنيا سيئة لمغاية، ويحتاجوف إلى فحوصات وعمميات جراحية".
مرضػػى، خصوصػػًا أسػػرى سػػكاف قطػػاع غػػزة، محرومػػوف مػػف زيػػارة األىػػؿ، مػػا يزيػػد مػػف وأضػػاؼ أف معظػػـ ال

تػػدىور أوضػػاعيـ الصػػحية والنفسػػية"، مشػػيرا إلػػى أف "الكثيػػر مػػنيـ يفضػػموف الخػػروج مػػف عيػػادة "الرممػػة" إلػػى 
 السجوف وعدـ البقاء فييا".

5/9/1023المستقبل، بيروت،   
 

 يومًا من اإلضراب 230فراج عنو بعد ينتزع قرارًا إسرائيميًا باإل فمسطينيأسير  19
قّررت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية اإلفراج عف األسير الفمسطيني أيمف حمداف مف بيت لحـ جنوب ؿ: الخمي

 يومًا عمى التوالي. 230الضفة الغربية المحتمة والمضرب عف الطعاـ منذ 
كػػانوف أوؿ )ديسػػمبر( القػػادـ، بعػػد  وحػػّددت سػػمطات االحػػتالؿ موعػػدًا لإلفػػراج عػػف األسػػير حمػػداف فػػي شػػير

 انتياء مدة آخر قرار اعتقاؿ إداري صادر بحقو.
وقاؿ مركز "أحرار" لدراسات حقوؽ اإلنساف فػي بيػاف صػحفي تمقّػت "قػدس بػرس" نسػخة عنػو، اليػوـ األربعػاء 

مػػف نيسػػاف )أبريػػؿ( الماضػػي، تمّكػػف  18(، إف األسػػير أيمػػف حمػػداف والمضػػرب عػػف الطعػػاـ منػػذ تػػاريخ 9|4)
 انتزاع قرار مف سجانيو باإلفراج عنو بعد ثالثة أشير.

وأضػػاؼ البيػػاف "أف مػػا حققػػو حمػػداف انتصػػار لألسػػرى وقضػػيتيـ مػػف خػػالؿ رضػػوخ االحػػتالؿ لمطالبػػو"، وفػػؽ 
 البياف.

4/9/1023، قدس برس  
 

 يحول دون تنفيذ عممية اقتحام جماعية ييودية لممسجد القصى "النفيريوم " 30
فػػػي الػػػداخؿ  اإلسػػػالميةالحركػػػة  إليػػػوالػػػذي دعػػػت « األقصػػػى» إلػػػىحػػػاؿ يػػػـو النفيػػػر  ط:عبػػػد الػػػرؤوؼ أرنػػػاؤو 

بيػػت المقػػدس، دوف  وأكنػػاؼفػػي بيػػت المقػػدس  واإلسػػالمية، وكػػذلؾ القػػوى الوطنيػػة األربعػػاء أمػػسالفمسػػطيني 
قامةتنفيذ عممية اقتحاـ جماعية  د ، كانػت أعمنػت عنيػا جماعػات ييوديػة بتأييػاألقصػىصموات ييوديػة فػي  وا 

رسػػمي بمناسػػية عيػػد رأس السػػنة العبريػػة، حيػػث تصػػدى مئػػات المػػرابطيف والمعتكفػػيف فػػي االقصػػى لمحػػاوالت 
 االقتحاـ..

وبعػػػد ضػػػرب حصػػػار مشػػػدد عمػػػى المسػػػجد منػػػذ مسػػػاء الثالثػػػاء، مػػػا حػػػاؿ دوف وصػػػوؿ آالؼ المصػػػميف إلػػػى 
لػػػى اشػػػتباكات لجػػػأ المسػػػجد، ىاجمػػػت القػػػوات اإلسػػػرائيمية عشػػػرات المصػػػميف فػػػي سػػػاحات المسػػػجد مػػػا أدى إ

المصموف بعدىا إلى المسجد القبمي الذي أغمقتو قوات االحػتالؿ بالجنػازير قبػؿ إطػالؽ سػيؿ مػف قنابػؿ الغػاز 
المسػػيؿ لمػػدموع عمػػى المصػػميف الػػذي أصػػيب عػػدد مػػنيـ باالختنػػاؽ دوف تمكػػف طػػواقـ اإلسػػعاؼ مػػف الوصػػوؿ 

 إلييـ.
ياـ": نتيجػػػة الػػػدعوات الييوديػػػة التػػػي طالبػػػت فييػػػا وقػػػاؿ الشػػػيخ عػػػزاـ الخطيػػػب، مػػػدير أوقػػػاؼ القػػػدس، لػػػػ"األ

مجموعػػػات ييوديػػػة باقتحػػػاـ المسػػػجد بغػػػرض أداء الطقػػػوس الدينيػػػة الييوديػػػة فيػػػو وىػػػو مػػػا ردت عميػػػو جيػػػات 
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إسػػالمية بالػػدعوة إلػػى النفيػػر العػػاـ وشػػد الرحػػاؿ إلػػى المسػػجد، فقػػد قامػػت قػػوات االحػػتالؿ بضػػرب طػػوؽ امنػػي 
الشرطة والجيش والقػوات الخاصػة اإلسػرائيمية بأعػداد كبيػرة عمػى األبػواب،  عمى كافة أبواب المسجد وانتشرت

ومنعػػػت مػػػف ىػػػـ دوف سػػػف الخمسػػػيف عامػػػًا مػػػف دخػػػوؿ المسػػػجد منػػػذ مسػػػاء الثالثػػػاء، وىػػػو مػػػا أدى بعشػػػرات 
المصػػميف لالعتكػػاؼ فػػي داخػػؿ المسػػجد ومػػع صػػالة الفجػػر لػػـ تسػػمح قػػوات االحػػتالؿ سػػوى ألعػػداد قميمػػة مػػف 

ؿ المسػػػجد مػػػع السػػػماح لمجموعػػػات مػػػف المسػػػتوطنيف باقتحػػػاـ المسػػػجد مػػػا أدى إلػػػى وقػػػوع كبػػػار السػػػف بػػػدخو 
 اشتباكات بالحجارة واأليدي.

سػػػائح أجنبػػػي بحراسػػػة مػػػف قبػػػؿ الشػػػرطة  400متطرفػػػًا ييوديػػػًا و 56وأشػػػار إلػػػى انػػػو اقػػػتحـ المسػػػجد، أمػػػس، 
ة، وقػػاؿ، "المسػػجد ىػػو مسػػجد إسػػالمي ونتمنػػى مػػف الجانػػب اإلسػػرائيمي أف يػػتفيـ ذلػػؾ ونتمنػػى مػػف اإلسػػرائيمي

 نيا أف تصػعد األمػور فػي المدينػة".العقالء في إسرائيؿ أف يمنعوا ىذه االحتكاكات واالسػتفزازات التػي مػف شػأ
وري ارئيػػؿ الػػذي قػػاؿ، ، وزيػػر اإلسػػكاف اإلسػػرائيمي اأمػػسوكػػاف مػػف بػػيف المتطػػرفيف الػػذيف اقتحمػػوا المسػػجد، 

"جبػػؿ الييكػػؿ )المسػػجد األقصػػى( ىػػو أقػػدس مكػػاف لمييػػود ويجػػب اف يكػػوف مفتوحػػًا عمػػى مػػدار السػػاعة أمػػاـ 
الييودي" وأضاؼ، "انوي مواصمة دعـ فرض السيادة اإلسرائيمية الكاممة عمى المكاف، ىػذا أمػر غيػر خاضػع 

 لمتفاوض وال مجاؿ لمتجادؿ حولو".
5/9/1023اليام، رام اهلل،   

 
 تدعو لمدفاع عن المسجد القصىغزة  فيمسيرة  32

شػػػػارؾ مئػػػػات المػػػػواطنيف، يػػػػـو األربعػػػػاء، فػػػػي مسػػػػيرة جماىيريػػػػة دعػػػػت إلييػػػػا فصػػػػائؿ : جمػػػػاؿ غيػػػػث - غػػػػزة
فمسطينية، انطمقت مف ساحة الجندي المجيوؿ، وصػوال لمقػر المفػوض السػامي لحقػوؽ اإلنسػاف بغػزة، تنديػدا 

 ي في مدينة القدس المحتمة وخصوصا المسجد األقصى.بانتياكات االحتالؿ اإلسرائيم
وداف المشػػاركوف بالمسػػيرة التػػي تقػػدميا قيػػادات فػػي فصػػائؿ العمػػؿ الػػوطني واإلسػػالمي، انتياكػػات االحػػتالؿ، 
 وشددوا في الوقت ذاتو عمى ضرورة إنيػاء االنقسػاـ الفمسػطيني ووقػؼ المفاوضػات مػع االحػتالؿ اإلسػرائيمي.

الفتػػات تؤكػػد أف القػػدس ىػػي العاصػػمة األبديػػة لمدولػػة الفمسػػطينية، وأخػػرى كتػػب عمييػػا ورفعػػت خػػالؿ المسػػيرة 
 "المقاومة ىي الطريؽ الوحيد لتحرير األقصى"، كما تـ ترديد ىتافات "بالروح بالدـ نفديؾ يا أقصى".

4/9/1023فمسطين أون الين،   
 

 المرضى فاتورة عالجالونروا وقف دفع  عمى قرار احتجاجافي "البداوي"  اعتصاملبنان:  31
اعتصػاميـ  واالمصػابوف بمػرض الكمػى مػف مخػيـ نيػر البػارد واصػم أف، 5/9/1023السفير، بيروت، ذكرت 

« األونػػروا»فػػي مخػػيـ البػػداوي، احتجاجػػا عمػػى قػػرار مػػديرة « االونػػروا»لميػػـو الثالػػث عمػػى التػػوالي أمػػاـ عيػػادة 
 وقؼ دفع فاتورة عالجيـ.

ئالتيـ وممثمو الفصائؿ الفمسطينية. وأعػرب المعتصػموف عػف قمقيػـ عمػى وشارؾ في االعتصاـ المرضى وعا
منػػازليـ  إلػى، ميػدديف بعػدـ العػػودة «الػػذيف ال يقػووف عمػى تحمػػؿ اآلالـ وال تكػاليؼ العػػالج»ذوييػـ المرضػى 

 تكاليؼ عالجيـ.« األونروا»إال إذا تحقؽ مطمبيـ بدفع 
الحػوار المبنػاني ا الفمسػطيني خمػدوف الشػريؼ، دعػا رئيس لجنة أف ، 5/9/1023الخبار، بيروت، وأضافت 

ضرورة إعادة النظر في قرار وقؼ »في لبناف آف ديسمور، الى « األونروا»في كتاب وجيو الى مديرة شؤوف 
التي تتعمؽ حصرًا باألمراض المستعصية في مخيـ نير « خطة الطوارئ»المخصصات المرصودة في إطار 
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اتخػاذ كػؿ إجػراء كفيػؿ بإعػادة العمػؿ »، وراجيػًا «غاء ىذه المخصصات الحيويػةعدـ جواز إل»، مؤكدًا «البارد
 «.بيذه المخصصات

 
 مميون يورو 1ر5بقيمة  بمدياتالتوقيع اتفاقية لدعم صندوق تطوير : اهللرام  33

قراض البمػديات د. سػائد الكػوني، مػع  راـ اهلل: وقع وزير الحكـ المحمي، رئيس مجمس إدارة صندوؽ تطوير وا 
مميػوف يػورو لػدعـ  1ر5رة التعاوف السويسري، فيرونؾ ىممف، في مقر الوزارة بالبيرة، أمس، اتفاقية بقيمة مدي

قراض البمديات المرحمة الثانية، وذلؾ بمدينة البيرة.  صندوؽ تطوير وا 
التػي أف مساىمة التعاوف السويسري تعد جػزءًا مػف االتفاقيػة  الفمسطيني، الحكـ المحميوزارة بينت مف جيتيا 

قػراض  200وقعت في فترة سابقة، وتبمغ قيمتيا  مميوف دوالر مف المانحيف، كدعـ لبرنامج صػندوؽ تطػوير وا 
 البمديات المرحمة الثانية.

5/9/1023اليام، رام اهلل،   
 

 الصحة بغزة تنذر بوقوع كارثة وتحذر من انتشار الوبئة بسبب الشمل بمعبر رفحوزارة  34
زارة الصحة في قطػاع غػزة مػف التػداعيات الخطيػرة والمتفاقمػة جػراء حالػة الشػمؿ غزة ػ أشرؼ اليور: حذرت و 

التي تصيب العمؿ في معبر رفػح، وقالػت أف انعكاسػات ىػذه الحالػة تػؤثر عمػى تقػديـ الخػدمات الصػحية فػي 
 القطاع.

تعػاني منيػا وأكدت في بياف ليا أف مؤشرات األزمة تمثمت في تفاقـ نقص األدوية والمسػتيمكات الطبيػة التػي 
بالمئػػػة مػػػف األدويػػة والمسػػػتيمكات التػػي كانػػػت تػػأتي مػػػف أو عبػػػر  30الخػػدمات الصػػػحية، حيػػث حرمػػػت مػػف 

جميورية مصر العربية، إضافة إلى الرصيد الصفري المزمف لألدوية والمستيمكات مما كاف لو األثر السيىء 
المئػة مػف عػدد العمميػات الجراحيػة ب 50عمى تقديـ الخدمات الصحية والطبية والجراحيػة، وأدى إلػى تخفػيض 

 الغير طارئة.
وأكػػدت أف حالػػة الشػػمؿ التػػي تصػػيب معبػػر رفػػح أدت إلػػى تػػأخر تحويػػؿ المرضػػى لمعػػالج فػػي مصػػر وخاصػػة 

 مرضى السرطاف والقمب والعظاـ واألعصاب.
وفػػػدًا خػػػالؿ السػػػت شػػػيور األولػػػى لمعػػػاـ  63وتطػػػرؽ البيػػػاف إلػػػى توقػػػؼ وصػػػوؿ الوفػػػود الطبيػػػة والتػػػي بمغػػػت 

لغاء حضور جميع الوفود خالؿ شير يوليو وأغسطس الماضي، مما أدى إلى حرماف أعداد كبيرة 1023 ، وا 
 مف المرضى مف خدماتيـ الطبية والعالجية.

ينػػػػذر بمشػػػػػيد كػػػػارثي يضػػػػػاؼ لتػػػػداعيات الحصػػػػػار واإلغػػػػالؽ ونقػػػػػص المػػػػوارد الماليػػػػػة ‘وقالػػػػت اف الوضػػػػػع 
 ’.ض المعدية وزيادة اإلعاقات واألمراض المزمنةانتشار األوبئة واألمرا‘، محذرة مف ’المفروضة

5/9/1023القدس العربي، لندن،   

 
 فيممان فمسطينيان في ميرجان تورنتو السينمائي 35

، «ميرجػاف تورنتػو السػينمائي»( لػػ1023أيمػوؿ  25ػ  5) 38ُيشػارؾ فيممػاف فمسػطينياف جديػداف فػي الػدورة الػػ
ميرجػاف دبػي »ؽ بػدعـ المشػاريع السػينمائية، والخػاّص بػػالمتعمّ « صندوؽ إنجاز»حصال عمى دعـ مالي مف 

لرشيد مشيػػراوي، عمػػػمًا بػأف األوؿ « ستيريو فمسطيف»لياني أبو أسعد، و« عمر»، وىما: «السينمائي الدولي
( لميرجػاف 1023أيػار  15ػ  24) 66، فػي الػدورة الػػ«نظػرة مػػػا»فػاز بجػائزة لجنػة التحكػيـ الخاّصػة ببرنػامج 
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فػي قسػـ « سػتيريو فمسػطيف»، و«العػروض الخاّصػة»فػي برنػامج « عمر»سينمائي الدولي. ُيعرض ال« كافّ »
 «.السينما العالمية المعاصرة»

ـّ تصػػوير الفيممػػيف فػػي الضػػفة الغربيػػة، وىمػػا  ُيناقشػػاف »بحسػػب بيػػاف صػػادر عػػف إدارة ميرجػػاف دبػػي، فقػػد تػػ
 «.اإلسرائيمي عمى المجتمع الضغوط التي يفرضيا عدـ االستقرار السياسي وظروؼ االحتالؿ

5/9/1023السفير، بيروت،   
 

 بالضفة الغربية في بيت جاال دولي لمسالم ميرجان فمسطيني 36
رويترز: توافد مئات الفمسػطينييف واإلسػرائيمييف والػزوار األجانػب عمػى مدينػة بيػت جػاال بالضػفة  - بيت جاال

 سالـ.أغسطس آب( لحضور ميرجاف دولي لم 10الغربية يـو الجمعة )
وطػػاؼ المشػػاركوف فػػي الميرجػػاف فػػي مسػػيرة ضػػخمة بشػػوارع المدينػػة حػػامميف أعالمػػا ممونػػة وتوسػػطتيـ دمػػى 

 عمالقة ألبست الزي التقميدي الفمسطيني.
نظػػـ الميرجػػاف بػػدعـ مػػف الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس وشػػارؾ فيػػو منػػدوبوف ورؤسػػاء بمػػديات مػػدف فػػي 

 ورية التشيؾ.فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وجمي
محادثػػات وذكػػر نائػػؿ سػػمماف رئػػيس بمديػػة بيػػت جػػاال أف الميرجػػاف ييػػدؼ إلػػى دعػػـ موقػػؼ الفمسػػطينييف فػػي 

وشارؾ في الميرجاف عوفر برونشتايف رئيس المنتدى الدولي لمسالـ الػذي ذكػر أف  السالـ التي تجري حاليا.
 ـ.الجيؿ الجديد الفمسطيني واإلسرائيمي أكثر استعدادا لدعـ السال

أف الشػػػعب الفمسػػػطيني يريػػػد السػػػالـ ومثػػػاؿ عمػػػى أف الجيػػػؿ الفمسػػػطيني الشػػػاب يريػػػد  عمػػػىىػػػذا مثػػػاؿ ‘وقػػػاؿ 
 السالـ.

5/9/1023القدس العربي، لندن،   

 
 " عمى الشريط الحدودي مع قطاع غزةمنطقة عازلة"يبدأ بإقامة  المصري الجيش 

عممت أف الجيش أنيا  أحمد مصطفى القاىرةنقال عف مراسميا مف  //الحياة، لندن، نشرت 
وأوضح مصدر عسكري مسؤوؿ  عمى الشريط الحدودي مع قطاع غزة، "منطقة عازلة"المصري بدأ إقامة 

عمى عمؽ كيمومتر واحد داخؿ الحدود  "المنطقة اآلمنة"أنو يتـ اآلف إقامة ما سّماه  "الحياة"تحدث إلى 
مف  "إجراء تأميني"جية مع قطاع غزة. وقاؿ إف الخطوة كيمومترًا عمى خط الموا المصرية، وعمى طوؿ 

 شأنو تحقيؽ أقصى درجات التأميف ألراضي مصر عمى حدودىا الشرقية.
، ما أظير مدى عمى قطاع غزة في عاـ  "حماس"ويعد ىذا اإلجراء األوؿ مف نوعو منذ سيطرة 
نقيـ منطقة آمنة، بحيث ال تتـ فييا "عسكري: وقاؿ المصدر ال تردي العالقة بيف القاىرة والحركة الفمسطينية.

الزراعات وال يقاـ فييا أي مباف. اليدؼ ىو الوصوؿ إلى تحقيؽ أقصى درجات التأميف، ومنع وجود أي 
. وأوضح أف ىذه "فتحات لألنفاؽ األمر الذي يعد انتياكًا لمسيادة المصرية وييدد األمف القومي لمبالد

ؿ عمى تحقيؽ مساحة رؤية واضحة لدى عناصر التأميف عمى الحدود ورصد المنطقة اآلمنة مف شأنيا العم
أي محاوالت الستيداؼ القوات أو القياـ بعمميات تيريب غير شرعية مف جانب الجماعات المسمحة. وشدد 

ودعا المصدر  عمى أف إقامة ىذه المنطقة اآلمنة مف شأنو المساعدة في القضاء عمى أي أنفاؽ مستقباًل.
بحس "يناء مف البدو مف أصحاب البيوت القريبة مف الشريط الحدودي إلى التعاطي مع األمر أىالي س
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، وذلؾ في أعقاب تظاىر المئات في مدينة رفح احتجاجًا "وطني وقومي والتعاوف وتفيـ طبيعة ىذه الخطوة
 عمى ىدـ قوات الجيش منازؿ عمى تخوـ القطاع الفمسطيني.

 قاؿ فيطمب عدـ نشر اسمو، أف مصدرًا أمنيًا مسؤواًل،  // المصري اليوم، القاىرة، وذكرت
، "المنطقة العازلة"، إف الحكومة بالتنسيؽ مع القوات المسمحة بدأت خطة إقامة "اليوـ "المصريتصريحات لػ

مراحؿ، األولى مف  ومف المقرر االنتياء منيا خالؿ الشيور الثالثة المقبمة، موضحا أف الخطة تضـ 
المجيوؿ شمااًل، مرورا بمنطقة  الجنديمعبر رفح، والثانية مف معبر رفح جنوبا حتى منطقة جنوب 

المجيوؿ جنوبًا حتى منطقة البرازيؿ شماال، مرورا بصالح الديف  الجنديالصرصورية، والثالثة تبدأ مف 
 والبراىمة.

 
 رنسية لمناقشة الوضاع بمصراجتماع الجيزة المنية اإلسرائيمية والبريطانية والف :"السابع"اليوم  

عمـ "اليوـ السابع" مف مصادر مطمعة، أف اجتماعا ثالثيا انعقد بقاعة جامعة تؿ أبيب الراضي: محمود عبد 
وممثؿ عف القوات البريطانية ووزارة الدفاع الفرنسية لرصد األوضاع األمنية  اإلسرائيميحضره الموساد 
 مصر. فيوالمشيد السياسى 
مصر، أصبح مؤسفا بعد سقوط اإلخواف  فيمحضر االجتماع أف الوضع  فيجاء در أنو و]زعمت[ المصا

تتعاطؼ معيـ، وأف استمرار ىذا  التيوتحالؼ الجيش والشرطة والشعب معا باإلضافة إلى بعض األحزاب 
وضعيا الغرب لتقسيـ مصر، كما أكد الحضور عمى أف جماعة اإلخواف  التيالوضع يطيح بالخطط، 

رابعة العدوية بمدينة نصر والنيضة بالجيزة إال  اعتصاميتمت فض  التي، لـ تحقؽ خالؿ األياـ المسمميف
 نجاحات ضعيفة.

مصر،  فيوأكد الحضور أنو طواؿ معركة اإلخواف مع القيادة السياسية وقالت المصادر إف الحضور 
 الصحراويليبيا، عمى الطريؽ  مد اإلخواف بسالح تـ تيريبو إلييـ مف فينجحت إسرائيؿ وبريطانيا وفرنسا 

وسائؿ النقؿ سويؼ، والمدف المحيطة بيا إلى جانب خط الواجية البحرية "العمميف" إضافة إلى  بنيإلى 
 تيريب أسمحة قادمة مف إسرائيؿ إلى اإلخواف عبر سيناء. في، كما نجحت ىذه األجيزة الغربية البحري

األمنية الغربية طمبت مف اإلخواف تقميص دور الفريؽ أوؿ إف األجيزة و]زعمت[ المصادر أف االجتماع قاؿ 
عبد الفتاح السيسى واإلنقاص مف شعبيتو لدى المصرييف عف طريؽ التأكيد لمجميور بأنو يحاوؿ تقميد 

قموب ضباط وقيادات  فيجماؿ عبد الناصر، حتى يعزؼ البعض عنو، باإلضافة إلى محاولة بث الخوؼ 
إلخواف خشية تعرضيـ لممحاكمات الجنائية بتيـ قتؿ المتظاىريف، ومحاولة إشعاؿ الداخمية لعدـ االحتكاؾ با

 مصر. في األجنبيالفتف الطائفية لدى األقباط حتى يطالبوا بالتدخؿ 
وانتيى االجتماع إلى االتفاؽ عمى عدة نقاط أبرزىا أف تبقى العمميات المركزية المسئولة عف مراقبة 

بقبرص مسئولة   فيليا"، وتستمر القاعدة البحرية البريطانية مصر بمنطقة "ىرتز  فياألوضاع 
عف اإلشراؼ إليصاؿ األسمحة برا وبحرا إلى بقايا اإلخواف المسمميف، وتكثيؼ نقؿ األسمحة إلى مصر 

طالة التفاوض بيف القيادة السياسية واإلخواف وعدـ التوصؿ لحؿ،  فيوتخزينيا  المدف، والمحافظات، وا 
 .-حسب محضر االجتماع  –لمعارضة حتى تتحوؿ مصر إلى سوريا وتمويؿ ا

لجماعة اإلخواف  الثانيبالحفاظ عمى قيادات الصؼ وحسب ما أفادت المصادر فإف االجتماع أوصى 
المسمميف بعد سقوط الكبار، ومحاولة منع مقاضاتيـ قانونيا، وقياس قدرة القوة النظامية "الجيش والشرطة" 

ريؽ تصعيد متدرج والتوقؼ حاؿ التأكد مف إرادتيا عمى الرد والحسـ، والمحافظة عمى عمى االحتماؿ عف ط
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مستوى العنؼ بال تصعيد، وبال تخفيؼ حتى لو أدى ذلؾ إلى اقتصار التجمعات واالعتصامات عمى 
سياسية المسمميف باإليحاء لمقيادة الو]زعمت[ المصادر أف االجيزة األمنية طالبت اإلخواف  مركزيف أو ثالثة.

، وابتكار السياسيواستعماؿ ىذا المبرر إلطالة مدى التفاوض والمدى  غربيأف الجماعة تتمقى دعـ 
مواضيع خالفية ثانوية إلطالة النقاش وكسب الوقت، ورفع مستوى الخالؼ مع الكنيسة لتحويميا إلى قضية 

 قابمة لموساطة الخارجية.
 //اليوم السابع، مصر، 

 
 مصر فيإسرائيمية إلشغال حرب الميميشيات  -" خطة أمريكية السمسمور "بذ: "الوفد" 

حوؿ خطة أمريكية ػ  "بذور السمسـ"جديد بعنواف عممية  أوروبيبصدور تقرير  "الوفد"سعيد السبكى: عممت 
 خريؼ ىذا العاـ ضد مصر.  " في. ايويالسى. أ"إسرائيمية يقوـ بتنفيذىا جيازا الموساد و

حرب ميميشيات مسمحة بعد سقوط حكـ  فيالمدف المصرية  إدخاؿف الخطة تيدؼ إلى أ "الوفد"وعممت 
 مصر ينتيج سياسة القومية العربية.  في سياسيأو  عسكريقائد  أياإلخواف. تتضمف الخطة منع ظيور 

مف شباب اإلخواف المسمميف، ودعـ وتزكية النعرات االنفصالية، ولفت  الثانيوتشمؿ الخطة دعـ الجيؿ 
تربطو عالقات تاريخية بمصر بوصفيا واحدة مف أىـ دوؿ  بدوؿ الػ األوروبيتقرير إلى أف االتحاد ال

خمؿ  إحداثشئوف مصر الداخمية أو  فيعمى شاطئ المتوسط، ينأى بنفسو عف التدخؿ  األوروبيالجوار 
 كيانيا. في

 //الوفد، الجيزة، 
 

 قصىمن اقتحام باحات المسجد ال ُيحذر مصر يمفت 
متابعات: أداف فضيمة الدكتور شوقي عالـ مفتي الجميورية اليوـ األربعاء اقتحاـ عشرات المستوطنيف 
المتطرفيف باحات المسجد األقصى، محذًرا مف مغبة ىذه األعماؿ االستفزازية مف قبؿ المتطرفيف وقوات 

 ا.االحتالؿ اإلسرائيمي وتمادييـ في استفزاز مشاعر المسمميف والعرب جميعً 
بياف لو إقداـ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى بناء منصة في الجزء الجنوبي  فيواعتبر مفتي الجميورية 

لساحة البراؽ والمالصؽ لجدار المسجد األقصى المبارؾ اعتداء صارخا وغير مسئوؿ عمى اآلثار التاريخية 
 د األقصى المبارؾ.اإلسالمية وعمى أرض وقؼ إسالمي؛ والتي ىي جزء ال يتجزأ مف المسج

 //الوفد، الجيزة، 
 
 السناوي: المساس بالقضية الفمسطينية ييدد المن القومي المصري الكاتب المصري عبد اهلل  

دعا الكاتب والمفكر المصري عبد اهلل السناوي السمطات في بالده إلى أف تمد يدىا لقطاع غزة : القاىرة
مى العمؿ مف أجؿ تصحيح الصورة الخاطئة التي رسميا اإلعالـ ولمفمسطينييف، كما حث حركة "حماس" ع

وأعرب السناوي في تصريحات لػ"قدس برس" عف خشيتو مف أف يكوف  المصري عنيا أماـ الرأي العاـ.
موقؼ قطاع كبير مف الرأي العاـ المصري سمبيا في حاؿ تعرض قطاع غزة ألي ىجوـ إسرائيمي، سبب 

وأضاؼ: "معموماتي أف الحوار بيف حماس وجياز  زة وحركة "حماس".التحشيد اإلعالمي ضد قطاع غ
المخابرات المصرية لـ ينقطع، والدكتور موسى أبو مرزوؽ )عضو المكتب السياسي( موجود في القاىرة، 

 وىو عمى اتصاؿ دائـ بالمخابرات العامة.. لكف المطموب مف حماس أف تطمئف الرأي العاـ المصري".
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لـ تعد محؿ مساومة في مصر.. لكف ذلؾ ال يجب أف ال يكوف  األنفاؽ"مسألة إنياء وأكد السناوي، أف 
عمى حساب حؽ الفمسطينييف الشرعي في التنقؿ والحركة، إذ ال بد مف فتح المعابر، وخصوصا معبر رفح 

 لتيسير تنقؿ البشر والبضائع".
 //قدس برس، 

 
 البالدمصر من غزة لمنعيم دخول الئحة بأسماء "المتطاولين" عمى ": سما"وكالة  

تشرع الجالية المصرية بفمسطيف حاليا في إعداد قائمة بأسماء األشخاص المذيف  :وكاالت – القاىرة
"يتطاولوف" عمى الدولة المصرية ممثمة في شعبيا وحكومتيا وجيشيا لتقديميا لمسمطات المصرية والمطالبة 

وعممت  أنباء الشرؽ األوسط )ا.ش.أ( المصرية الرسمية. بمنعيـ مف دخوؿ مصر، وفقا لما ذكرتو وكالة
الوكالة مف أعضاء الجالية في فمسطيف، أف "القائمة تضمنت أسماء إعالمييف وصحفييف وسياسييف قاموا 
ومازالوا يعتدوف عمى مصر باألقاويؿ الكاذبة والتي الغرض منيا ىو النيؿ مف سمعة مصر وجيشيا وبث 

 ي وشقيقو الفمسطيني".الفتنة بيف الشعب المصر 
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 فمسطينًيا إلى غزة يرحل  القاىرةمطار  

فمسطينًيا مف مواطني قطاع غزة  متابعات: قامت سمطات مطار القاىرة اليوـ األربعاء بترحيؿ  -الوفد 
عدا العطالت األسبوعية وصموا مف الخارج إلى منفذ رفح البري الذي تواصؿ مصر فتحو طواؿ األسبوع ما

 والرسمية.
صرحت مصادر مسئولة بالمطار بأنو تـ تسميـ المرحميف لمندوب السفارة الفمسطينية لدى مصر حيث تولى 
ترحيميـ بصحبة رجاؿ الجمارؾ إلى منفذ رفح البري لدخوؿ القطاع حيث اصطحب بعضيـ أجيزة وبضائع 

 زة في طريقيـ لمسفر إلى خارج البالد.فمسطينيا قادميف مف غ بينما وصؿ إلى المطار 
منيـ عمى رحالت مصر  تـ تشكيؿ فريؽ عمؿ لمساعدتيـ في إنياء إجراءات سفرىـ حيث غادر 

 .عمى رحالت المبنى رقـ  بينما توجو  لمطيراف مف المبنى رقـ 
 //الوفد، الجيزة، 

 
 والمقاطعة لثومة القريتي يشيد بقصف الجيش المصري إسرائيميموقع  

تعميًقا عمي قصؼ الجيش المصري لقريتي الثومة  -المقرب مف االستخبارات اإلسرائيمية-” ديبكا“أكد موقع 
سنوات التي يفي فييا الجيش المصري بااللتزامات التي أبرميا حسني  والمقاطعة أنو المرة األولى منذ 

 إّباف االنسحاب األحادي مف قطاع غزة. مبارؾ عاـ 
ـ التقرير الذي نشره الموقع أمس )الثالثاء( أف الجيش المصري عمؿ عمى استراتيجيتيف متزامنتيف منذ وزع

الذيف يشكموف خطرًا عمى كؿ مف مصر ” اإلرىابييف“اإلطاحة بمحمد مرسي لمتضييؽ عمى ما أسماىـ 
قامة ع ؛ وىما: إقامة منطقة عازلة بطوؿ ”إسرائيؿ”و شرات نقاط كمـ ىي حدود مصر مع غزة، وا 

 التفتيش التي تحد مف وصوؿ اإلمداد البشري والموجيستي.
واعتمد في ” دعـ لحصار غزة“ووصؼ التقرير الذي نشر ظير الثالثاء بعنواف الضربة الجوية بأنيا 

صابة العشرات في العممية المذكورة  معمومات عمى الرواية األمنية الرسمية التي تفيد بمقتؿ وا 
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 //الشعب، مصر، 
 
 إسرائيل": السيسي أعاد لممصريين ثقتيم بأنفسيم والموساد حذر من خطورتو أوف"تايمز  

الفتاح السيسي أعاد  حذرت صحيفة "تايمز أوؼ إسرائيؿ" اإلسرائيمية مف أف الفريؽ أوؿ عبد :القدس المحتمة
عرؼ بػ"الحقبة الناصر فيما ي لمصر قوتيا التي كانت تتمتع بيا إباف عيد الرئيس الراحؿ جماؿ عبد

 الناصرية"، مما جعؿ قائد الجيش القوي يمثؿ تحديًا كبيرًا أماـ إسرائيؿ.
الفتاح السيسي" والشعبية الكبيرة التي  وقالت الصحيفة إف صعود الرجؿ القوي في مصر الفريؽ أوؿ "عبد

د مف المخاطر يتمتع بيا مثمما كاف الزعيـ الراحؿ "جماؿ عبدالناصر" يضع إسرائيؿ في موقؼ صعب ويزي
 التي تحيط بيا، خاصة في ظؿ الظروؼ الحالية التي تمر بيا المنطقة العربية.

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 

قميمية لمنع لبنان من استخراج النفط الطاقةوزير  46  المبناني: ىناك إرادة خارجية إسرائيمية وا 
قميمية لمنع لبناف مف  إسرائيميةإرادة خارجية ىناؾ "جبراف باسيؿ أف المبناني وزير الطاقة والمياه كشؼ  وا 

 . وحّمؿ باسيؿ المسؤولية لمحكومة"استخراج النفط، ولكف المشكمة أف التعطيؿ يكوف دائمًا مف الداخؿ
بعض الجيات المبنانية بخدمة بعض الدوؿ في الماضي مف خالؿ "، واتيـ "بكؿ أفرقائيا ومكوناتيا" المبنانية

مع  األمورلبناف، فمنيـ مف خدـ تركيا في الماضي القريب مف خالؿ عرقمة طمس موضوع النفط في 
، بوضوح، مف خالؿ التأخير لممزايدة العالمية، ألف المتضرر  إسرائيؿقبرص. كما أف ىناؾ مف يخدـ  اليـو

 ."لبناف مف العمالء النفطييف اإلسرائيمييف في". وّحذر باسيؿ المبنانييف "األوؿ مف نجاح المشروع ىي إسرائيؿ

 05/09/1023، السفير، بيروت

 
 لمخيم "البارد" لمراض المستعصيةامخصصات لالستمرار بالونروا يدعو  الشريفخمدون لبنان:  47

مديرة شؤوف األونروا في  إلىالفمسطيني خمدوف الشريؼ، في كتاب وجيو  -عا رئيس لجنة الحوار المبناني د
خطة "في قرار وقؼ المخصصات المرصودة في إطار  ضرورة إعادة النظر" إلىلبناف آف ديسمور، 

عدـ جواز إلغاء ىذه "، مؤكدًا "التي تتعمؽ حصرًا باألمراض المستعصية في مخيـ نير البارد "الطوارئ
 ."اتخاذ كؿ إجراء كفيؿ بإعادة العمؿ بيذه المخصصات"، وراجيًا "المخصصات الحيوية

 05/09/1023، ، بيروتالخبار

  
 ر سري لجياز فرع المعمومات المبناني لجأ إلى "إسرائيل""السفير": مخب 48

لشيود عياف، تقاطعا عند تأكيد لجوء  إفاداتتقريريف تضمنا  أف "السفير"كشؼ مرجع لبناني واسع االطالع لػ
مدينة حيفا، حيث شوىد مرارا  إلى األراضي الفمسطينية المحتمة، وتحديداً  إلىالمخبر السري ميالد كفوري 

في قوى  "فرع المعمومات"بيع األخيرة وىو يمارس رياضة المشي. يذكر أف كفوري كاف قد جند مف في األسا
لى إ ةبالوزير السابؽ ميشاؿ سماحة في قضية نقؿ متفجرات مف سوري اإليقاعاألمف الداخمي وتمكف مف 

 .1021األراضي المبنانية تمييدا لتفجيرىا في مناطؽ الشماؿ في صيؼ العاـ 
 05/09/1023، روتالسفير، بي
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 االتحاد العالمي لعمماء المسممين يفتي بحرمة حصار غزة 
أفتى االتحاد العالمي لعمماء المسمميف بحرمة حصار قطاع غزة وتضييؽ الخناؽ عمى سكانو، مطالبًا 

 السمطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي بشكؿ كامؿ.
لو في بياف أصدره األربعاء إّف "األدلة الشرعية مف وقاؿ االتحاد الذي يتخذ مف العاصمة القطرية مقرا 

ساف، فكيؼ بإخواننا في الكتاب والسنة واإلجماع متضافرة، عمى حرمة اإليذاء واالعتداء حتى عمى غير اإلن
أرزاقيـ مف وأضاؼ "لذلؾ فإف حصار إخواننا في غزة، وتضييؽ الخناؽ عمييـ، ومحاربتيـ في  فمسطيف؟".

وأضاؼ االتحاد في بيانو الذي حمؿ توقيعي رئيسو يوسؼ القرضاوي وأمينو العاـ  ".المحرمات والموبقات
عمي القرة داغي إنو "ىالو ما حدث ويحدث مف إجراءات مشددة في الجانب المصري مف إغالؽ معبر رفح 

يحتاجو إال لساعات محدودة، ومف تدمير لمبيوت والمنازؿ الحدودية لمفقراء، التي تمثؿ مدخال ومخرجا، لما 
 أىؿ غزة يوميا، مف الغذاء والدواء والكساء، وادعاء خطورتيا عمى األمف القومي المصري".

 //السبيل، عمان، 
 

 " بل في الردن وتركياإسرائيل": إذا ىوجمنا فسنرد ليس فقط في المقدادفيصل  
في الوقت الذي يستمر  السورية، أمس، مف حدة خطابيا الدبموماسيةرفعت : ووؿ ستريت جورناؿ - أ ؼ ب

الغرب في حشد ما أمكف مف رأي عاـ عالمي لتبرير العدواف عمى سوريا. وحذرت دمشؽ عمى لساف نائب 
وزير الخارجية السورية فيصؿ المقداد مف أف سوريا مستعدة لكؿ االحتماالت العسكرية وىي كما الغرب 

شؽ سترد ليس فقط في إسرائيؿ، ولكف أيضا وقاؿ المقداد إف دم تحشد حمفاءىا وتممؾ بنؾ أىداؼ موجعا.
 في الدوؿ المجاورة لسوريا أي األردف وتركيا، إذا ما اشتركا في أي عممية عسكرية تقودىا أميركا.
 //السفير، بيروت، 

 
 من البدء بكارثة جديدة في الشرق الوسط "إسرائيل"أميركا وإيران: مجمس خبراء القيادة يحذر  

في الحرس الثوري اإليراني الجنراؿ قاسـ سميماني، أماـ مجمس خبراء القيادة،  "فيمؽ القدس" قائد قاؿطيراف: 
 ."سوريا وشعبيا منتصراف ال محالة"

وبحسب ما نقؿ عنو، فإف سميماني اتيـ بوضوح ست دوؿ بالوقوؼ خمؼ العدواف عمى سوريا، وأف ىذه 
قطر والسعودية وتركيا وفرنسا "سد، والدوؿ ىي الدوؿ تضع ىدفيا األوؿ إسقاط الرئيس السوري بشار األ

وبريطانيا وأميركا، إلى جانب كياف االحتالؿ اإلسرائيمي الذي يمح قادتو عمى ضرورة إطاحة نظاـ األسد، 
  ."ويفضموف أف يتسمـ تنظيـ القاعدة الحكـ

سرائيؿ مف جية أخرى، اختتـ مجمس خبراء القيادة جمساتو التي استمرت ليوميف، ببياف حذر في و أميركا وا 
  وبعض الحكومات األوروبية مف البدء بكارثة جديدة في الشرؽ األوسط.

 //السفير، بيروت، 
 
 تدعم عمنا ىجوما أمريكيا عمى سورية "إسرائيلـ"ل مواليةجماعات  

مى رويترز: حثت ثالث جماعات نافذة موالية إلسرائيؿ المشرعيف األمريكييف يوـ الثالثاء ع -واشنطف 
تفويض الرئيس باراؾ أوباما لشف ىجوـ عمى سورية وىو ما يشير إلى تصعيد الجيود لمضغط مف أجؿ 

 القياـ بعمؿ عسكري أمريكي.
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وتمثؿ بيانات لجنة الشؤوف العامة اإلسرائيمية األمريكية )إيباؾ( ورابطة مكافحة التشيير واالئتالؼ الييودي 
مف  جماعات المعمف لعمؿ عسكري أمريكي منذ ىجوـ الجميوري أكبر مظير مف مظاىر دعـ ىذه ال

آب )أغسطس( قرب دمشؽ والذي تتيـ فيو الحكومة السورية باستخداـ أسمحة كيماوية مما أسفر عف مقتؿ 
 شخص. أكثر مف 

وخالؿ األسبوعيف الماضييف كانت الجماعات ىادئة بشكؿ غير عادي إذ سعت حكومة أوباما إلى عرض 
 ترى أنيا تقتضي توجيو ضربات محدودة ضد حكومة الرئيس السوري بشار األسد. المبررات التي

واعترؼ أنصار الجماعات ومصادر حكومية أف الجماعات جعمت مف المعروؼ أنيـ يؤيدوف عمال أمريكيا. 
لكف المصادر قالت إف الجماعات تريد عموما أف يتركز النقاش عمى األمف القومي األمريكي بدال مف كيؼ 

 كف لقرار مياجمة سورية أف يساعد إسرائيؿ.يم
 //القدس العربي، لندن، 

 
 يزور عددا من المدن المغربية ويمتقي شخصيات تروج لمتطبيع  إسرائيمي وفد :الرباط 

مصعب السوسي: زار وفد صييوني مكوف مف طمبة وأساتذة جامعات مدنا مغربية والتقى عدة شخصيات 
 ة التطبيع مع الكياف الصييوني.مغربية توضع عادة في خان

السماح بياتو الزيارة، وما تمثمو مف غض "وأدانت التنسيقية الوطنية لممبادرة الطالبية ضد التطبيع والعدواف 
، وذلؾ وفؽ بياف دعت فيو البرلماف "الطرؼ عف الجرائـ البشعة لالحتالؿ الصييوني ضد الفمسطينييف العزؿ

ى مشروع القانوف الذي يجـر التطبيع، والمقدـ مف طرؼ المرصد المغربي المغربي لإلسراع بالمصادقة عم
مف تموز/يوليو الماضي، وتبنتو أربعة فرؽ نيابية بالبرلماف المغربي ألحزاب  لمناىضة التطبيع في 

 العدالة والتنمية والتقدـ واالشتراكية واالتحاد االشتراكي واالستقالؿ.
مؿ المسؤولية لمسمطة المغربية متيما إياىا بالتياوف في تجسيد موقؼ الشعب وحمؿ بياف المبادرة الطالبية كا

، مستنكرا تصرفات ومواقؼ بعض "اختراقات متتاليةا في ما أسماى المغربي بمقاطعة الكياف الصييوني
ميف ، مذكرا بالمواقؼ الثابتة لممغاربة عربا وأمازيغ، مسم"النشطاء األمازيغييف الداعميف ليؤالء الصياينة

 وييودا ضد الصييونية وتنظيميا العالمي.
السمطة المغربية عف ىذه الزيارة التي يقوـ بيا جنود احتياط صياينة "وشدد البياف عف التغاضي المريب لػ

)حسب نظاـ خدمة االحتياط في الجيش اإلسرائيمي يمـز كؿ فرد بالخدمة العسكرية شيرا ’ سابقوف أو حاليوف
 مف عمره، ويتـ الطمب لمخدمة في حاؿ الحروب والطوارئ(. بمغ الرجؿ واحدا مف كؿ سنة حتى ي

 وأعربت التنسيقية عف استعدادىا لمتصدي لكؿ أنواع االختراؽ الصييوني لموطف.
 وعمؽ الناشط األمازيغي منير كجي، باعتباره معنيا ببياف التنسيقية، انو التقى بوفد إسرائيمي مكوف مف 

 ف، وىذا برفقة مجموعة مف النشطاء األمازيغ مف بينيـ أحمد عصيد ومريـ الدمناتي.طالبا وأساتذة جامعيي
وأوضح كجي أف أغمبية اإلسرائيمييف بالوفد ىـ ييود مف أصوؿ مغربية إلى جانب أمريكييف وفمسطيني، 

كناس مضيفا أف زيارتيـ جاءت في إطار رحمة سياحية ثقافية زاروا خالليا مدنا مغربية كالرباط وفاس وم
أياـ أواخر شير  البيضاء كآخر محطة في رحمة استغرقت  والراشيدية ومرزوكة وتنغير ومراكش ثـ الدار

.  آب/أغسطس المنصـر
 //القدس العربي، لندن، 
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 الضغط عمى السمطة الفمسطينية لوقف االعتقاالت والتعذيب أوروباعربية تطالب  حقوقيةمنظمة  
لمنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا االتحاد األوروبي بالضغط عمى طالبت ا: يو بي أي -لندف 

السمطة الفمسطينية لوقؼ االعتقاالت والتعذيب، واعتبرت أنو مف غير المقبوؿ أف يستمر في تقديـ الدعـ ليا 
ييف في في ظؿ ما اعتبرتو تكالب االحتالؿ وأجيزة أمف السمطة عمى الحقوؽ األساسية لممواطنيف الفمسطين

 األراضي المحتمة.
األوروبية لحقوؽ اإلنساف  لالتفاقيةوقالت المنظمة إف دعـ اإلتحاد األوروبي المستمر "يعد انتياكًا صارخًا 

والمواثيؽ والمعاىدات الدولية والقيـ والمبادئ التي تؤمف بيا شعوب دوؿ اإلتحاد األوروبي، عمى رغـ 
% مف الموازنة، جيزة السمطة واستيالؾ أجيزة أمنيا أكثر مف التقارير عف استشراء الفساد في مختمؼ أ

 وىو ما يعادؿ ميزانية وزارتي الصحة والتعميـ".
أف حممة اعتقاالت واسعة "بدأت في الرابع عشر مف آب/أغسطس الماضي باقتحاـ منازؿ العتقاؿ  وأضافت

يداعيـنوني، مواطنيف أو اختطافيـ مف الشوارع أو أماكف العمؿ مف دوف أي سند قا في مراكز توقيؼ  وا 
 غير قانونية ومنع زيارة المحاميف واألىؿ عنيـ".

المعتقميف ومعتقميف ٌأفرج عنيـ مؤخرًا  ألىالي إفاداتونقمت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا عف 
قؼ غرؼ "أف التعذيب األكثر وحشية يجري في سجف أريحا، حيث يتـ ضرب وتعميؽ المعتقميف في أس

 التحقيؽ كالذبائح".
 //الحياة، لندن، 

 
 رفع مستوى التمثيل الفمسطيني لدى جميورية فنمندا اتفاقيةتوقيع  

جرى في العاصمة الفنمندية ىمسنكي، امس األربعاء توقيع اتفاقية رفع مستوى  :الحياة الجديدة -ىمسنكي
ية، حيث وقع االتفاقية عف الجانب الفنمندي وزير التمثيؿ الفمسطيني لدى فنمندا إلى مستوى بعثة دبموماس

الخارجية اركي تومو اويا، بحضور نائب وزير الخارجية، وممثؿ فنمندا لدى فمسطيف الدكتور مارتي ايروال، 
وقاـ بالتوقيع عف الجانب الفمسطيني سفير دولة فمسطيف لدى فنمندا نبيؿ الوزير، بحضور مساعد وزير 

 سفير د. أمؿ جادو، وعمر الفقيو مدير دائرة أوروبا الشرقية في وزارة الخارجية.الخارجية الفمسطيني ال
ونقمت د. جادو تحيات الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية د. رياض المالكي إلى وزير خارجية فنمندا، 

 ووضعتو في صورة آخر التطورات السياسية عمى األرض، واالنتياكات اإلسرائيمية المستمرة.
 //الجديدة، رام اهلل،  الحياة

 
 مديرًا لمتخطيط في المن الخارجي "إسرائيل"السابق في  فرنساسفير  

تسمـ سفير فرنسا السابؽ لدى إسرائيؿ كريستوؼ بيغو، منصبو كمدير لمتخطيط واإلستراتيجيات في السفير: 
ف الرئيس الفرنسي فرانسوا مديرية األمف الخارجي الفرنسي، في األوؿ مف شير أيموؿ الحالي، بعدما كا

 ىوالند، عينو في العاشر مف نيساف الماضي.
، أحد معاوني وزير الخارجية الفرنسي السابؽ برنارد كوشنير، االشتراكييفوكاف بيغو، وىو مف اليسارييف 

ومعروؼ عنو أنو مف أكبر المروجيف لمعالقات الفرنسية اإلسرائيمية، باإلضافة إلى أنو كاف يتسمـ ممؼ 
ماؿ أفريقيا والشرؽ األوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، في عيد الرئيس السابؽ فرنسوا ميتراف في العاـ ش

 اإلسرائيمية. "يديعوت أحرونوت". كما أنو كاف يكتب مقاالت لصحيفة 
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 //السفير، بيروت، 
 
 مميون يورو بـ  حكومة الضفةبدعم  تتعيديطاليا إ 

أعمنت الحكومة اإليطالية اليوـ األربعاء، عف تقديميا دعما ماليا لمحكومة  :وت كـوالقدس د -راـ اهلل 
 سنوات. مميوف يورو تصرؼ عمى مدار  الفمسطينية بقيمة 

جاء اإلعالف خالؿ لقاء جمع وزير المالية شكري بشارة مع نائب وزير الخارجية اإليطالي البو بيستيمي، في 
 مقر الوزارة براـ اهلل.

ر بشارة الحكومة اإليطالية عمى الدعـ المستمر لمقضية الفمسطينية والعممية السياسية، باإلضافة لدعميا وشك
المالي لمحكومة الفمسطينية في مختمؼ المجاالت التنموية، ومنيا: المجاؿ الصحي، والمرأة، باإلضافة إلى 

 المساىمة في دعـ القطاع الخاص.
 //القدس، القدس، 

 
 " الوروبية تجري اتصاالت من أجل دخول المخيمات الفمسطينية في دمشقوفاءالحممة " 

طالبت "حممة الوفاء األوروبية لعوف منكوبي سورية" السمطات في دمشؽ بالسماح ليا بدخوؿ : دمشؽ
مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في العاصمة، لتقديـ المساعدات اإلنسانية واإلغاثية ليا بشكؿ مباشر، وذلؾ 

 ستجابة لمنداءات التي وصمت إلى الحممة مف أىالي المخيمات.ا
وقاؿ أميف أبو راشد، رئيس القافمة في تصريحات تمقت "قدس برس" نسخة منيا، إننا تواصمنا مع السمطات 
السورية وطالبناىـ بالسماح بدخوؿ المخيمات، وعمى رأسيا مخيـ اليرموؾ، مطالًبا في الوقت ذاتو بػ"ىدنة" 

 ط آمف لدخوؿ المساعدات لمعائالت الفمسطينية المتضررة داخؿ المخيمات".لتأميف خ
 //قدس برس، 

 
 لمعالم: ال تنددوا بالسيسي "إسرائيل" 59

تتػػوالى المزيػػد مػػف المؤشػػرات التػػي تػػدلؿ عمػػى أف إسػػرائيؿ تواصػػؿ العمػػؿ مػػف أجػػؿ تكػػريس : صػػالح النعػػامي
لمصػػري الفريػػؽ عبػػد الفتػػاح السيسػػي والػػذي أدى إلػػى عػػزؿ مكانػػة دوليػػة لالنقػػالب الػػذي قػػاده وزيػػر الػػدفاع ا

 الرئيس محمد مرسي.
فقد كشؼ معمؽ الشؤوف االستخبارية يوسي ميمماف أف إسرائيؿ حذرت الواليات المتحدة ودوال أوروبية مف أي 
ؿ تنديد بعمميات القمػع التػي تقػـو بيػا سػمطات االنقػالب ضػد جماعػة اإلخػواف المسػمميف، عمػى اعتبػار أف مثػ

 ىذه الخطوة يمكف أف تعزز معنويات تمؾ الجماعة.
وفػػي مقػػاؿ نشػػره عمػػى موقػػع بوسػػت اإلخبػػاري، قػػاؿ ميممػػاف إف الحكومػػة اإلسػػرائيمية لفتػػت نظػػر الحكومػػات 
الغربية إلى أف أي تنديد غربي بإجراءات العسكر القمعية يمكف أف تؤدي فقط إلى إضفاء مزيػد مػف التطػرؼ 

 المسمميف، وتضعؼ موقؼ قيادة العسكر.عمى مواقؼ جماعة اإلخواف 
-وأكػػػد ميممػػػاف أف إسػػػرائيؿ توظػػػؼ عالقاتيػػػا الدوليػػػة ومصػػػادر تأثيرىػػػا المختمفػػػة لمحيمولػػػة دوف قيػػػاـ الغػػػرب 

 بالتنديد باستخداـ الجيش المصري القوة المفرطة ضد جماعة اإلخواف المسمميف. -وتحديدا الواليات المتحدة
اآلف فػػي منػػع الغػػرب مػػف اعتبػػار مػػا قػػاـ بػػو السيسػػي ضػػد متظػػاىري  وأشػػار إلػػى أف إسػػرائيؿ نجحػػت حتػػى

 اإلخواف المسمميف بػ "المذبحة".
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 خشية إسرائيل

وأوضح معمؽ الشؤوف االستخبارية أف إسرائيؿ الرسمية تخشى أف يؤدي سقوط حكـ العسكر أو حتػى نشػوب 
ذه االتفاقيػػة منحػػت إسػػرائيؿ حػػرب أىميػػة فػػي مصػػر إلػػى المػػس باتفاقيػػة السػػالـ مػػع مصػػر، مشػػيرا إلػػى أف ىػػ

 ىدوءا عمى مدى عقود مف الزمف.
وفػي سػياؽ مختمػؼ، واصػػمت النخبػة اإلسػرائيمية توجيػػو االتيامػات لمػرئيس األميركػػي بػاراؾ أوبامػا، معتبػػرة أف 

 سياساتو في المنطقة أدت إلى تجذر حالة عدـ االستقرار.
مػػا  -سػػني مبػػارؾ، وىػػي الخطػػوة التػػي شػػكمت وىػػاجـ مفكػػر إسػػرائيمي أوبامػػا لمسػػؤوليتو عػػف إسػػقاط نظػػاـ ح

 نقطة تحوؿ نحو حالة عدـ االستقرار. -سماه
وأضػػاؼ إيػػزي ليبػػؿ فػػي مقػػاؿ نشػػر عمػػى النسػػخة اإلنجميزيػػة لصػػحيفة إسػػرائيؿ اليػػـو "صػػحيح أف مبػػارؾ كػػاف 

ت المتحدة، دكتاتورا بغيضا" إال أنو كاف في الوقت ذاتو معتدال مف ناحية نظرتو لمغرب، وكاف خاضعا لمواليا
 عالوة عمى أنو كاف مقاتال شرسا لإلرىاب اإلسالمي".

واعتبػػر أف أوبامػػا أقػػدـ عمػػى خطػػأ كبيػػر عنػػدما سػػمح بػػدعوة ممثمػػيف عػػف جماعػػة اإلخػػواف لحضػػور الخطػػاب 
 ، وىو ما اضطر مبارؾ في حينو إلى مقاطعة الخطاب.1009الذي ألقاه بجامعة القاىرة عاـ 

 
 "الجماعة اإلرىابية"

ليبؿ إلى أف أوباما واصؿ ارتكاب األخطاء بموافقتو عمى إجراء حػوار مػع جماعػة اإلخػواف المسػمميف، وأشار 
 التي وصفيا بػ "الجماعة اإلرىابية".

وأشػػاد بموقػػؼ قػػادة إسػػرائيؿ الػػذيف "اختمفػػوا" عػػف أوبامػػا فػػي تعػػاطييـ مػػع االنقػػالب العسػػكري، مشػػيرا إلػػى أف 
إلخػواف المسػمميف التػي كانػت متحالفػة مػع حركػة حمػاس. واعتبػر إسرائيؿ ارتاحت لمػتخمص مػف حكػـ حركػة ا

 ليبؿ أف السماح بنجاح حكـ اإلخواف يمثؿ بحد ذاتو "سيناريو كارثيا".
مػػف ناحيتػػو قػػاؿ الكاتػػب اإلسػػرائيمي بػػف دورف يمينػػي إف الغػػرب يتوجػػب عميػػو تأييػػد انقػػالب السيسػػي مػػف دوف 

 تردد ألنو "يكافح سرطاف اإلسالـ المتطرؼ".
ي مقاؿ نشره عمى موقع صحيفة معاريؼ، أضاؼ يميني "أحيانا ال يكوف مفر مف االختيار بيف شر كبيػر وف

وشػػر أكبػػر، النظػػاـ المؤقػػت فػػي مصػػر شػػر كبيػػػر، ولكنػػو البػػديؿ الوحيػػد لمشػػر األكبػػر" محػػذرا مػػف أف فشػػػؿ 
 انقالب السيسي يعني "تخميد سيطرة اإلسالـ المتطرؼ في الدولة العربية األىـ".

ا يميني الغرب لموقوؼ دوف تحفظ إلى جانب العممانييف في مصػر، قػائال "لقػد كانػت لمعػالـ الحػر فرصػة ودع
 لموقوؼ بشكؿ ال لبس فيو إلى جانب المعسكر العمماني، ليس ألنو االفضؿ، بؿ ألنو أفضؿ ما ىو موجود".

 2/9/1023، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بانوراما فمسطينية معق دة 60
 ىشاـ دبسي

يا يجتمع رئيس مجمس األمػف القػومي فػي مجمػس الشػورى اإليرانػي عػالء الػديف بروجػوردي، مػع قػادة في سور 
فصائؿ فمسطينية، مف بينيـ االمػيف العػاـ لمجبيػة الشػعبية ػ القيػادة العامػة أحمػد جبريػؿ، ونائػب االمػيف العػاـ 

لػػى ثالثػػة مسػػؤولي فصػػائؿ لمجبيػػة الشػػعبية مػػاىر الطػػاىر، ومسػػؤوؿ الجيػػاد اإلسػػالمي أبػػو السػػعيد، إضػػافة إ
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أخػػػرى، لمناقشػػػة اليجػػػـو األميركػػػي المحتمػػػؿ عمػػػى النظػػػاـ السػػػوري، والػػػدور المطمػػػوب فػػػي سػػػياؽ "التصػػػدي" 
 لإلمبريالية أو "الشيطاف األكبر" في واشنطف.

مػػا جػػرى لػػيس غريبػػًا عمػػى مػػا تبقػػى مػػف فصػػائؿ التحػػالؼ، بعػػد مغػػادرة حركػػة "حمػػاس" ىػػذا التشػػكيؿ، لكػػف 
تنظػيـ أساسػي مػف منظمػة التحريػر أي الجبيػة الشػعبية ػ جػورج حػبش لمثػؿ ىػذا المقػاء، فػي الغريػب مشػاركة 

الوقت الذي يفترض التزاميا أسس الموقؼ الفمسطيني الذي شاركت فػي صػياغتو سػواء عبػر المجنػة التنفيذيػة 
 لمنظمة التحرير في راـ اهلل، أو في قيادة منظمة التحرير في لبناف.

ور نائب األميف العاـ ماىر الطاىر إلى جانب أحمػد جبريػؿ غايتػو إبػالغ المسػؤوؿ مف غير المعتقد أف حض
األمني اإليراني، أف حصة المدنييف الفمسطينييف مف ضحايا السالح الكيميائي في الغوطتيف، ليست أقؿ مػف 

التمويني  خمسيف طفاًل وامرأة، وأف مخيمات اليرموؾ وسبينة والحسينية بدأت تعاني مف الجوع جراء الحصار
 والعسكري.

كما ال يبدو أف المسػؤوؿ األمنػي اإليرانػي، سػمع أي شػكوى عمػى مػف روَّج إعالميػًا أف المخيمػات الفمسػطينية 
في لبناف ىي مصدر السيارات المفخخة، التي استيدفت الضاحية الجنوبيػة، وطػرابمس فضػاًل عػف الصػواريخ 

لتقػػوؿ لنػػا أيػػف ىػػي المصػػمحة الفمسػػطينية فػػي ىػػذا  التػػي اسػػتيدفت قصػػر بعبػػدا. السػػؤاؿ ىنػػا برسػػـ الفصػػائؿ
 المقاء؟

وخاصة أف الفمسطيني في لبناف وسوريا يضع "يده عمى قمبو" كما يقاؿ تحسبًا ألي كارثة محتممة أو مفبركة، 
 تشبو كارثة أىؿ مخيـ نير البارد، أو أبعد.

لػػداخمي، اإلنسػػاني والسياسػػي، أمػػا فػػي غػػزة فػػاألمر يتجػػو بتسػػارع شػػديد إلػػى احتمػػاالت خطيػػرة عمػػى الوضػػع ا
نتيجة الصراع "اإلخواني" مع السمطة المصرية الجديدة، وفشؿ حركة "حماس"، في إثبػات مػا تقولػو عػف عػدـ 

حزيػػػراف  30مشػػػاركتيا لتنظػػػيـ اإلخػػػواف المسػػػمميف المصػػػري فػػػي معظػػػـ مراحػػػؿ الصػػػراع المحتػػػدـ قبػػػؿ ثػػػورة 
 وبعدىا.

ذا كانػػت نتػػائج الصػػراع، تتجمػػى فػػي إغػػالؽ  معظػػـ األنفػػاؽ، فػػإف الحػػاؿ فػػي قطػػاع غػػزة يشػػيد غميانػػًا غيػػر وا 
 مسبوؽ، لجية البحث عف مخرج وحؿ لممعضالت اإلنسانية واالقتصادية فضاًل عف تراشؽ التيـ المتبادلة.

وبدؿ أف ترتفع األصوات، لإلسراع في التقاط طوؽ النجاة الفمسطيني، أي التطبيؽ الفوري والسريع لالتفاقات 
فػػتح و"حمػػاس" لمتوجػػو الػػى االنتخابػػات العامػػة، فػػإف حالػػة الصػػراع تحتػػدـ وتنػػذر بمػػا ال يحمػػد  المبرمػػة بػػيف

عقبػػاه، عبػػر خطػػاب تحريضػػي انقسػػامي مػػف جيػػات نافػػذة فػػي حركػػة "حمػػاس"، يسػػتدعي ردودًا عمػػى الموجػػة 
سػػطينية نفسػػيا مػػف بعػػض القيػػادات الفمسػػطينية فػػي الجانػػب اآلخػػر، إال أف ىػػذا، ال يعنػػي تراجػػع السػػمطة الفم

ومنظمػػة التحريػػر وكػػذلؾ حركػػة "فػػتح" عػػف اعتمػػاد طػػوؽ النجػػاة الفمسػػطينية، إلعػػادة دمػػج حركػػة "حمػػاس" فػػي 
النظاـ السياسي، مف دوف أف تغير في برنامجيا الخاص، لكػف عمػى أف تمتػـز أسػس البرنػامج الػوطني العػاـ. 

قدمًا في قبوؿ حػؿ الػدولتيف، وبعػد وىذا ليس تعجيزًا، أو صعبًا عمى حركة "حماس"، بعد أف قطعت شوطًا مت
أف أبرمػػت اتفػػاؽ اليدنػػػة مػػع إسػػرائيؿ، وشػػػرطو األبػػرز ىػػو التػػػزاـ "حمػػاس" وتعيػػدىا منػػػع أي أعمػػاؿ عدائيػػػة 

 تنطمؽ ضد إسرائيؿ في قطاع غزة.
وأخيػػػػرًا فػػػػي المشػػػػيد الفمسػػػػطيني أيضػػػػًا، التحػػػػدي اإلسػػػػرائيمي لألميركػػػػي والفمسػػػػطيني معػػػػًا، بػػػػإطالؽ عمميػػػػات 

بػػػالتزامف مػػػع لحظػػػة انطػػػالؽ المفاوضػػػات، ومضػػاؼ الػػػى ىػػػذا التحػػػدي، ارتكػػػاب قػػػوات االحػػػتالؿ  االسػػتيطاف
 مجزرة قمنديا بدـ بارد. ما يعكس محاولة جدية إلنياء المفاوضات قبؿ أف تتقدـ خطوة واحدة.
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ف المعضػالت ما تقدـ ال يكفي لرسـ البانوراما الفمسطينية المعقدة في المحظة الراىنة، فيناؾ الكثير والكثير م
والمشاكؿ التي تصنؼ في الدرجة الثانية، لكف المحظة تحمؿ مخاطر عمى مستوى عاٍؿ تصيب الالجئيف في 
سػوريا ولبنػاف كمػا تصػيب أىمنػا فػي غػزة والضػفة. أال يسػتحؽ األمػر الػدعوة الػى فاعميػة كبيػرة عمػى المسػتوى 

 الوطني الفمسطيني الشامؿ لمبحث عف مخرج مشّرؼ.
 5/9/1023، وتالمستقبل، بير 
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 د. فوزي األسمر
سيطرت خالؿ األياـ القميمة الماضية، وبشكؿ غير مسبوؽ، اخبار إمكانية قياـ الواليات المتحدة وبعػض مػف 
حميفاتيا بتوجيو ضربات جوية وبحرية عمى سورية. وبدأ تخبط فػي األجػواء السياسػية والعسػكرية فػي أمريكػا، 

 و إلى حد يشب
كبير التخبط الذي كاف قائما قبؿ غزو العراؽ، ولكف في تمؾ الفترة كانػت كفػة المؤيػديف لمغػزو ىػي الراجحػة، 
لدرجة أنيا غطت عمى األصوات العاقمة التػي تنػادي بػالتروي ودراسػة األمػور بعقالنيػة. وتبػيف اليػـو أف عػدـ 

 التروي أدى إلى 
تبػػيف أف امػػتالؾ العػػراؽ ألسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ، وىػػي الحجػػة التػػي  واحػػدة مػػف أكبػػر الفضػػائح التاريخيػػة، إذ

استعممتيا أمريكا لمحصوؿ عمى األغمبية فػي األمػـ المتحػدة، كانػت أكذوبػة روجػت ليػا إسػرائيؿ بيػدؼ تػدمير 
 العراؽ تمشيا مع 

 استراتيجيتيا الشرؽ أوسطية. 
ف عػػدة محػػاور أساسػػية لػػـ تواجػػو إدارة الػػرئيس والمعارضػػة التػػي تواجييػػا إدارة الػػرئيس بػػاراؾ أوبامػػا نابعػػة مػػ

 األمريكي السابؽ جورج بوش. 
المحػػور األوؿ يػػتمخص فػػي المعارضػػة الشػػعبية األمريكيػػة( والعالميػػة( التػػي قػػد يكػػوف ليػػا تػػأثير عمػػى الحػػزب 

مػف الديمقراطي في انتخابات الكونغرس األمريكي، بعد أقؿ مف سنتيف، وعمى االنتخابػات الرئاسػية، بعػد أقػؿ 
سنتيف أيضا. فقد انتخب أوباما لممرحمة الثانية ألنو رفػع شػعار عػدـ الخػوض فػي مواجيػات عسػكرية، إال إذا 
كانػت تيػػدد األمػػف القػومي األمريكػػي، والحػػرب فػػي سػورية ليسػػت فػػي ىػذا الػػوارد، إال إذا اعتبػػرت واشػػنطف أف 

ومي األمريكػي. كمػا أف تعيػد أوبامػا ىناؾ تيديدا عمػى أمػف إسػرائيؿ، واف إسػرائيؿ تشػكؿ جػزءا مػف األمػف القػ
، زاد مػػف شػػعبيتو، وكثيػػروف صػػوتوا لػػو بسػػبب ىػػذا 1024بسػػحب القػػوات األمريكيػػة مػػف أفغانسػػتاف مػػع حمػػوؿ 

 الموقؼ )طبعا ىناؾ أسباب أخرى أدت إلى انتخابو ال مجاؿ ليا في سياؽ ىذا المقاؿ( . 
الػػدفاع والكػػونغرس، فقػػد أدى تسػػرع أوبامػػا بتبنػػي المحػػور الثػػاني، الخػػالؼ القػػائـ بػػيف البيػػت األبػػيض ووزارة 

الموقػػػؼ اإلسػػػػرائيمي حػػػػوؿ اسػػػتعماؿ النظػػػػاـ السػػػػوري لمسػػػالح الكيمػػػػاوي، إلػػػػى تػػػذكير البنتػػػػاغوف والكػػػػونغرس 
األمريكي بما حصؿ في العراؽ، وتبيف في ما بعد أف المعمومات التي قدميا البيت األبيض لمكونغرس كانػت 

لبيت األبيض مػف المخػابرات اإلسػرائيمية، وكانػت كميػا غيػر صػحيحة. واسػتغمت مبنية عمى معمومات تمقاىا ا
 إسرائيؿ الوضع وقامت الواليات المتحدة بغزو العراؽ ودفعت الثمف غاليا. 
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كمػػا أدى خطػػاب وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي فػػي حينػػو، كػػولف بػػاوؿ، فػػي األمػػـ المتحػػدة ورفعػػو صػػور سػػيارات 
صػػنع أسػػمحة دمػػار شػػامؿ، إلػػى اسػػتعطاؼ الػػدوؿ، وحصػػمت أمريكػػا عمػػى )صػػياريج( تحمػػؿ مػػا سػػماه بمػػواد ل

مبتغاىػػا، ولكنيػػا خسػػػرت ثقػػة ىػػػذه الػػدوؿ بعػػد أف انكشػػػفت حقيقػػة األمػػػر. واليػػـو يواجػػو الػػػرئيس أوبامػػا نفػػػس 
المشػػكمة. ومنػػذ بدايػػة األزمػػة مػػع سػػورية كػػاف موقػػؼ البنتػػاغوف ووكػػاالت االسػػتخبارات األمريكيػػة، ىػػو عػػدـ 

 ي المعمومات التسرع في تبن
المخابراتيػػػة التػػػػي تبعػػػػث بيػػػا المخػػػػابرات اإلسػػػػرائيمية. ورغػػػـ أف المعمومػػػػات التػػػػي حصػػػمت عمييػػػػا المخػػػػابرات 
األمريكية مػف إسػرائيؿ كانػت قػد تخطػت الخطػوط الحمػراء التػي وضػعيا البيػت األبػيض، إال أف البنتػاغوف ال 

 ومات الواردة مف إسرائيؿ يزاؿ مصمما عمى موقفو ويدعو البيت األبيض الى فحص كؿ المعم
بشأف الوضع في سورية، فقد تكوف معمومات مفبركة. والُبعد اآلخر ظير في التساؤالت التي أطمقيػا أعضػاء 

، جػػاء فيػػو أف 1/9/1023بتػػاريخ ’ واشػػنطف بوسػػت‘الكػػونغرس األمريكػػي. ففػػي مقػػاؿ مطػػوؿ نشػػرتو صػػحيفة 
الضربة العسكرية لسورية؟ وتبيف أف ىذا الموقؼ  الكثيريف مف أعضاء الكونغرس يتساءلوف عف ماذا ستحقؽ

ال ينحصػػػر بأعضػػػاء الكػػػونغرس مػػػف الحػػػزب الجميػػػوري، بػػػؿ ىنػػػاؾ أعضػػػاء مػػػف الحػػػزب الػػػديمقراطي، الػػػذي 
ينتمي إليو الرئيس نفسو، يطرحوف نفس سؤاؿ، العراؽ يممؾ كميات ىائمة مف النفط الخاـ وغيره مف الثػروات 

 الطبيعية، فماذا تممؾ سورية؟ 
ىػذا مػػربط الفػرس، وىػػو المحػػور الثالػث، سػػورية تشػكؿ العمػػود الفقػػري لمموقػؼ القػػومي العربػي، ىػػذا الموقػػؼ و 

الذي تريد إسرائيؿ التخمص منو. كما أف موقؼ سورية القومي ىو الذي يقؼ عظمػة فػي حمػؽ الػدوؿ الغربيػة 
 في المنطقة. وفي مقدمتيا الواليات المتحدة األمريكية وتحارب مخططاتيا واستراتيجياتيا 

وال نبالغ عندما نقوؿ اف كؿ ىذه التحركػات جػاءت لتػدعـ إسػرائيؿ. وبالتػالي تؤكػد أمريكػا أف ىػذه الدولػة ىػي 
 جزء مف األمف القومي األمريكي . 

وتحرؾ الرئيس أوباما نفسو إلقناع أعضاء الكونغرس مف الحزبيف بتبنػي موقفػو بالنسػبة لألزمػة السػورية، ىػو 
سياسي وتاريخي. فكؿ الجيود التي بػذليا لمحصػوؿ عمػى ىػذه المواقػؼ، وأممػو فػي الحصػوؿ ’ انتحار‘بمثابة 

أيضػػا، عمػػى جػػائزة نوبػػؿ لمسػػالـ قػػد تػػذىب ىبػػاء. وكمػػا ىػػو معػػروؼ فػػإف المنظمػػات الصػػييونية والمنظمػػات 
 الداعمة إلسرائيؿ ال تخطو خطواتيا بصورة عشوائية، فيي تدرس 

مريكػي يػػرفض موقػؼ الػرئيس أوبامػػا بالنسػبة لألزمػػة السػورية، وكثيػػروف الوضػع بشػكؿ حػػذر. فػالرأي العػػاـ األ
مػػػف أعضػػػاء الكػػػونغرس مػػػف الحػػػزبيف يرفضػػػوف ذلػػػؾ أيضػػػا، وحتػػػى داخػػػؿ الجاليػػػة الييوديػػػة األمريكيػػػة توجػػػد 
اختالفػات فػػي الػرأي، بالنسػػبة لتوجيػو ضػػربة لسػػورية. واألسػباب ليػػذا الموقػؼ كثيػػرة، فػي مقػػدمتيا أف إسػػرائيؿ 

عػػة تحػػت وابػػؿ مػػف الصػػواريخ السػػورية، وربمػػا يفػػتح حػػزب اهلل جبيػػة أخػػرى قػػد تػػؤدي جميعيػػا إلػػى سػػتكوف واق
دمػػػار البنيػػػة التحتيػػػة إلسػػػرائيؿ، وبالتػػػالي تتحمػػػؿ ىػػػذه المنظمػػػات مسػػػؤولية إعػػػادة بنائيػػػا، إضػػػافة إلػػػى القتمػػػى 

 والجرحى . 
البريطػػاني، حيػػث ىػػـز  والموقػػؼ الػػدولي معػػارض لموقػػؼ البيػػت األبػػيض، ظيػػر ذلػػؾ فػػي تصػػويت البرلمػػاف

موقؼ رئيس الوزراء ديفيػد كػاميروف، الػذي أخػذ بتوجيػو المعػدات العسػكرية مػف بػوارج وطػائرات لقواعػد قريبػة 
 مف سورية قبؿ موافقة البرلماف البريطاني. كما بدأ تراجع في الموقؼ الفرنسي، ورفضت 

رىمػا مػف الػدوؿ. ومػع ذلػؾ نقػوؿ انػو لػـ ألمانيا المشػاركة عسػكريا، باإلضػافة إلػى مواقػؼ روسػيا والصػيف وغي
لمموقؼ األمريكي. فمف مصمحة بعػض الػدوؿ العربيػة، ’ جامعة الدوؿ العربية‘يكف غريبا الدعـ الذي وجيتو 



 
 
 

 

 

           37ص                                    1969العدد:                5/9/1023الخميس  التاريخ:

لػػيس القضػػاء عمػػى شػػخص الػػرئيس السػػوري بّشػػار األسػػد، بقػػدر مػػا ىػػي معنيػػة بكسػػر العمػػود الفقػػري القػػومي 
 منطقة، وىو أمؿ بعيد المناؿ.لسورية، وبالتالي عزؿ إيراف مف مسرح ال

5/9/1023، القدس العربي، لندن  
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)بمػػا فػي ذلػؾ نتيجػة لمحاوالتػػو المػس جسػديا بالزعمػػاء  1022خالفػا لمػرد المصػمـ والموحػػد تجػاه القػذافي فػي 
المػػارات، لػػـ تتخػػذ الػػدوؿ العربيػػة حتػػى االف موقفػػا العػػرب( والػػذي تضػػمف اسػػتخداما لمقػػوة مػػف جانػػب قطػػر وا

قاطعا، وال بد غير موحد، تجاه سورية. لقد بقي العالـ العربي منقسما في المسألة السورية، كما ينعكس أيضا 
)ومػف بيػاف منظمػة الػدوؿ االسػالمية بعػد يػـو مػف ذلػؾ(، والتػي  1023/آب/17في قرار الجامعة العربية فػي 

وء أخضػػر لعمميػػة عسػػكرية ردا عمػػى اسػػتخداـ النظػػاـ السػػوري لمسػػالح الكيميػػائي فػػي امتنعػػت عػػف اعطػػاء ضػػ
 .1023/آب/12

يأتي الموقؼ العربي العمني الذي يمسػؾ بالعصػا مػف طرفييػا ليسػاعد الحكػاـ العػرب فػي اليػـو التػالي لميجػـو 
العمػؿ فػي حالػة كانػت األميركي. فخمؼ االبػواب المؤصػدة، سيشػكروف األميػركييف لمػا قػاموا بػو نيابػة عػنيـ ب

الضػػربة لالسػػد ذات مغػػزى ولػػـ توقػػع اصػػابات كثيػػرة، ولكػػنيـ سػػينتقدونيـ اذا كػػاف اليجػػـو ىػػزيال ولػػـ يبعػػث 
 بالرسالة المناسبة مف ناحيتيـ اليراف. اذا ما تشوش اليجوـ، فانيـ سيقولوف انيـ لـ يستدعوه منذ البداية.

يػة تتخػذ موقفػا أكثػر حزمػا تجػاه االسػد. بدايػة، "مجمػس عندما بدأت المنطقة العرب 1022كاف ىذا في صيؼ 
التعاوف الخميجي" الذي دعا سورية الى الكؼ عف "القمػع الفتػاؾ لممػواطنيف" وبعػده، التصػريح االسػتثنائي فػي 
حدتػػو لممػػؾ السػػعودية، عبػػداهلل، الػػذي طالػػب "بوقػػؼ آلػػة القتػػؿ". وجػػاءت االنعطافػػة بسػػبب احبػػاط الممػػؾ مػػف 

وي )النظػػاـ الكػػافر فػػي نظػػره( بالنسػػبة لمحػػاوالت الوسػػاطة السػػعودية وفيمػػو بػػاف االحػػداث موقػػؼ النظػػاـ العمػػ
كفيمة باف ترجح الكفة في صػالح ايػراف. وازداد غضػب الممػؾ بسػبب القتػؿ فػي أوسػاط ابنػاء قبائػؿ تعػيش فػي 

 .طرفي الحدود جاءت أمو واثنتاف مف أخواتو منيا وبسبب حجوـ القتؿ بيف الُسنة في شير رمضاف
عمى مدى السنيف فضمت دوؿ الخميج تفادي المواجيات والتركيز عمى محاوالت الوساطة فػي العػالـ العربػي، 
لتعطيؿ المخاطر في ظؿ محاولة عػدـ التماثػؿ مػع أي مػف المعسػكريف. كمػا أنيػا تفضػؿ فػي الحالػة السػورية 

اياىػػا فػػي جيوبيػػا العميقػػة ونفوذىػػا الريػػادة األميركيػػة، ولكػػف لمػػا كانػػت ىػػذه لػػـ تػػأتي فػػاف الػػدوؿ التػػي تتمثػػؿ مز 
الواضػػح فػػي العػػالـ االسػػالمي، دخمػػت الػػى الفػػراغ الناشػػيء. وقػػد فشػػمت حتػػى ذلػػؾ الحػػيف فػػي محاوالتيػػا قطػػع 

 االسد عف المحور االيراني. ومنحتيا الثورة فرصة استثنائية الضعاؼ الجبية االيرانية.
ـ يكػف بػالتوافؽ الكامػؿ معيمػا، تمػنح مسػاعدة لمقػوى منذئذ، والسعودية، بتنسيؽ ما مع قطر واالمػارات، واف لػ

"المعتدلة"، في نظرىا، مف بيف الثوار. وذلؾ، احيانا دوف مراعاة القيود األميركية عمى السالح وفي ظؿ النية 
الواضحة الجتذاب الواليات المتحدة الى تدخؿ أكبر. ورغـ المصمحة المشتركة في اسقاط االسد، فاف النشاط 

قطػػػر، يغػػػيظ السػػػعودية. ودليػػػؿ عمػػػى ذلػػػؾ جػػػاء فػػػي تصػػػريحات االميػػػر بنػػػدر، رئػػػيس المخػػػابرات االقميمػػػي ل
السػػعودية ومنسػػؽ الجيػػود حيػػاؿ السػػاحة السػػورية، الػػذي وصػػؼ قطػػر مػػؤخرا كػػػ "ثالثمائػػة شػػخص مػػع محطػػة 
 تمفزيوف". دعـ قطر لعناصر متطرفة بيف الثوار، مػف شػأنو أف يػدفع السػعودييف الػى عمػؿ ذلػؾ ايضػا )"بظػؿ

 خفيض"، يمنع االنتقاد(، لنيؿ النفوذ في أوساطيـ واحداث توازف مع النفوذ القطري.
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وحتػى لػو لػػـ يعترفػوا بػذلؾ، فػػاف ىجومػا أميركيػػا محػدودا ال يسػتوعي بشػػكؿ كامػؿ مػع المصػػالح العربيػة. ثمػػة 
مػػػات خػػػوؼ، وال سػػػيما فػػػي دوؿ الخمػػػيج، مػػػف أف يكػػػوف اليجػػػـو األميركػػػي المحػػػدود مشػػػابو فػػػي نتائجػػػو لميج

، والتػػي تركػػت صػػداـ عمػػى كرسػػيو ودفعتػػو الػػى تصػػعيد القمػػع 2989وفػػي  2993األميركيػػة فػػي العػػراؽ فػػي 
لشعبو. اف اسقاط االسد )واضعاؼ ايراف وحزب اهلل( ىو الذي أصبح اليػدؼ االسػتراتيجي فػي سػموه بالنسػبة 

قط االسػد سيسػتولوف عمػى ليـ. اليدؼ ىو تعزيز بعض العناصر مف بيف الثوار بحيث انو اذا ما وعندما يسػ
 الحكـ في ما بقي مف الدولة السورية.

لقد عممت دوؿ الخميج في محاولة القناع األميركييف باف نظاـ االسد اجتاز "الخط االحمػر" الػذي أعمػف عنػو 
بشأف استخداـ السالح الكيميائي. وحسػب الػػ "ووؿ  1023ومرة اخرى في اذار  1021الرئيس اوباما في آب 

 1023ناؿ"، فاف االستخبارات السعودية حصمت عمى ادلة عمى استخداـ ىػذا السػالح فػي شػباط ستريت جور 
وعرضػػت ىػػذه االدلػػة عمػػى األميػػركييف. كقاعػػدة، دفعػػت سػػمبية وعػػدـ رغبػػة الواليػػات المتحػػدة فػػي التػػدخؿ فػػي 

االساسػػية ليػػـ.  سػػورية االنظمػػة الممكيػػة الػػى التشػػكيؾ فػػي التػػزاـ ومصػػداقية الواليػػات المتحػػدة "مػػوردة االمػػف"
وذلػػؾ اضػػافة الػػى المصػػاعب التػػي لألميػػركييف حيػػاؿ ايػػراف، فػػي افغانسػػتاف وفػػي العػػراؽ، والتصػػريحات بشػػأف 
"االنتقاؿ باتجاه آسيا" واالستقالؿ األميركي مف حيث الحاجة الى الطاقة في المستقبؿ. تقريػر بعػث بػو الممػؾ 

الػػى الػػرئيس اوبامػػا فػػي االيػػاـ االخيػػرة جػػاء فيػػو اف  السػػعودية، المحػػبط مػػف السياسػػة األميركيػػة فػػي المنطقػػة،
 "المصداقية األميركية قيد االختبار، في المنطقة وما ورائيا".

ال يتحػػػدث السػػػعوديوف عػػػف انتصػػػار جػػػارؼ وقريػػػب، وىػػػـ ايضػػػا عمػػػى عمػػػـ بتفػػػوؽ االسػػػد وحمفائػػػو بالوسػػػائؿ 
بفضػؿ المسػاعدة التػي يمنحونيػا، كػؿ يػـو القتالية، بالتنظيـ وبالدعـ مف القػوى العظمػى. ولكػنيـ يػأمموف بػاف 

يضػعفوف، حتػػى االف دوف أف  –نظػاـ االسػػد، ايػراف وحػػزب اهلل  –يمػر يميػؿ الميػػزاف فػي صػػالحيـ: اعػداؤىـ 
يدفعوا ثمنا ىاما مف جانبيـ. ولكف ىناؾ تخوفا ال بأس بو كما تفيد تجربة الماضي، مػف أف يكػوف مػف شػأف 

الػػى دوليػػـ االصػػمية وتمػػس باسػػتقرارىا. اضػػافة الػػى ذلػػؾ، فمػػع أف عناصػػر متطرفػػة تعمػػؿ فػػي سػػورية سػػتعود 
اسػػقاط االسػػد يمكنػػو، فػػي نظػػر الكثيػػر مػػف الػػػدوؿ العربيػػة، اف يػػؤدي الػػى كػػبح كمػػاح ايػػراف، "وعودتيػػا الػػػى 
حدودىا الطبيعية"، ولكف ايضا الى المواجيػة معيػا. ىػذا التخػوؼ دفػع ضػمف آخػريف السػعودية والكويػت الػى 

 السبوع مستوى التأىب في جيشييما الى مستوى واحد تحت المستوى االعمى.أف ترفعا ىذا ا
اف المنطقػػة العربيػػة، التػػي تعػػاني مػػف انشػػقاؽ بعيػػد السػػنيف، فشػػمت فػػي تبنػػي اسػػتراتيجية واحػػدة وموحػػدة فػػي 

التي جمدت عضوية سورية في المنطقة في  –الموضوع السوري. والنتيجة: دعوة ىزيمة مف الجامعة العربية 
"الػػى وضػػػع حػػػد لخػػرؽ القػػػانوف ولجػػػرائـ االبػػادة" التػػػي يرتكبيػػػا النظػػػاـ  –ومنحػػت كرسػػػييا لممعارضػػػة  1022

السػػوري، دوف أف تػػذكر التػػدخؿ العسػػكري وفػػي ظػػؿ الػػدعوة الػػى العمػػؿ فػػي مجمػػس االمػػف. حيػػاؿ السػػعودية، 
نتيف االخيػػرتيف( قطػػر واالمػػارات، التػػي اتخػػذت خطػػا متصػػمبا، فػػاف الجزائػػر )التػػي تسػػند نظػػاـ االسػػد فػػي السػػ

العراؽ )الذي في نطاقو مرت الوسائؿ القتالية االيرانية في طريقيا الى االسد(، لبنػاف )الػذي يخشػى رد االسػد 
وحػػزب اهلل عمػػى حػػد سػػواء( ومصػػر )التػػي تسػػعى ربمػػا بػػذلؾ الػػى الحفػػاظ عمػػى قػػدر مػػف النفػػوذ فػػي سػػورية(، 

 منعت اتخاذ قرار أكثر تشددا.
ميػػة اصػػبح الخمػػيج السػػاحة المركزيػػة فػػي ادارة جػػدوؿ االعمػػاؿ العربػػي. فػػدوؿ الخمػػيج، عمػػى خمفيػػة اليػػزة االقمي

 –التػػي احتمػػت فػػػي ظػػؿ القػػاىرة ودمشػػػؽ، ىػػي اليػػوـ، رغػػػـ خالفػػات ال بػػأس بيػػػا بينيػػا وضػػغوط اجتماعيػػػة 
كقػػوة سياسػػية فػػي اراضػػييا، الكتمػػة االكثػػر اسػػتقرارا واتحػػادا فػػي المنطقػػة. لقػػد عممػػت االنظمػػة الممكيػػة احيانػػا 

وفقػػػا لمصػػػالحيا. وعقػػػدت صػػػفقة الحالػػػة الػػػرئيس اليمنػػػي صػػػالح عػػػف  –ثوريػػػة واحيانػػػا كقػػػوة مضػػػادة لمثػػػورة 
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منصػػبو، شػػاركت فػػي تثبيػػت النظػػاـ الجديػػد فػػي تػػونس، وسػػاعدت، ربمػػا أكثػػر مػػف أي جيػػة عربيػػة اخػػرى فػػي 
لػى حمايػة حكػـ مبػارؾ اسقاط نظاـ القذافي. ولكنيا حافظت، بالقوة عمى حكـ آؿ خميفة في البحريف وسعت ا

في مصر. ولما لـ تتمكف مف ذلؾ، عممت عمى نقؿ مساعدة بالمميارات الى الحكـ العسكري في مصر الذي 
 استولى عمى الحكـ مؤخرا.

ودرء لمخطأ، فاف المنطقة العربية السنية معادية لنظاـ االسػد. اسػتطالع اجػراه معيػد بحػث معتبػر، بيػو، قبػؿ 
فػػي  90فػػي المائػػة مػػف المبنػػانييف السػػنة،  90را عمػػى ذلػػؾ. فقػػد تبػػيف أف اعطػػى مؤشػػ 1023/آب/12ىجػػـو 

فػػي المائػػة مػػف المصػػرييف، يتبنػػوف رأيػػا سػػمبيا تجاىػػو. ولكػػف كممػػا اقتػػرب موعػػد  82المائػػة مػػف االردنيػػيف و 
اليجوـ األميركي، فانو حتى انظمػة دفعػت مػف خمػؼ الكػواليس الػى عمميػة عسػكرية، حاولػت فػي تصػريحاتيا 

دييا مػػف التػػدخؿ فػػي االزمػػة ودعػػـ العمميػػة العسػػكرية، فقمصػػت بػػذلؾ الشػػرعية االقميميػػة التػػي سػػعى تنظيػػؼ ايػػ
األميركيػػػوف الػػػى تجنيػػػدىا. االردف، الػػػذي يخػػػاؼ رد الفعػػػؿ السػػػوري، أعمػػػف، بػػػاف أراضػػػيو لػػػف تسػػػتخدـ قاعػػػدة 

نػػت، بػػاف لتػػدخؿ عسػػكري أميركػػي فػػي سػػورية، ومصػػر، واف كانػػت شػػجبت اسػػتخداـ السػػالح الكيميػػائي، اعم
ىػو المخػرج الوحيػد. لقػد ادى ضػغط أميركػي وخميجػي الػى انعقػاد وزراء  –ولػيس العسػكري  –الحؿ السياسي 

، عمػػى أمػػؿ تبنػػي خػػط أكثػػر تشػػددا وتثبيػػت الػػدعـ 1023الخارجيػػة العػػرب مػػرة اخػػرى فػػي االوؿ مػػف ايمػػوؿ 
 لمموقؼ األميركي.

4/9/1023، "نظرة عميا"  
5/9/1023، اليام، رام اهلل  
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 البروفيسور ابراىاـ بف تسفي
انقشػػػع اآلف ضػػػباب المعركػػػة، وأصػػػبح يقػػػوى عنػػػدنا انطبػػػاع أف رئػػػيس الواليػػػات المتحػػػدة بػػػراؾ اوبامػػػا بحػػػث 
بواسطة مجمس النواب عف طػوؽ النجػاة المػأموؿ ليسػاعده عمػى النػزوؿ عػف الشػجرة العاليػة التػي تسػمقيا قبػؿ 

ط الخطػػوط الحمػػراء فػػي المجػػاؿ السػػوري. وقػػد شػػيدت الصػػورة البعيػػدة وغيػػر المكترثػػة والمتعبػػة سػػنة حينمػػا خػػ
والمنطفئة التي ظيرت في العروض الرئاسية التي سبقت االعالف عف تأجيػؿ العمميػة، مثػؿ ألػؼ شػاىد عمػى 

 أف الرئيس يواجو تنافرا شديدا.
وعمى نحو سافر الحدود بيف الُمحػـر والُمحمػؿ،  فيناؾ مف جية حقيقة أف رئيس سورية بشار االسد قد تجاوز

والتي خطيا اوباما بوضوح كبير جدا وىي تمزمو بأف يعمؿ، لكػف لغػة جسػمو مػف جيػة ثانيػة أوحػت مػرة بعػد 
اخػػرى بنفػػور واضػػح مػػف االجػػراء المطمػػوب الػػذي ُينػػاقض طموحػػو الػػى االنطػػواء فػػي داخػػؿ المجػػاؿ األميركػػي 

 ًا كانت وراء البحار حتى لو كانت ضئيمة غير قوية.واالمتناع عف مغامرات عسكرية أي
ومف ىذه الجية كاف القاء المسؤولية عمى مجمس النواب يشبو حال صعبا لممشكمة، وينبغي أال نرفض رفضا 
باتا تقدير أف الػرئيس الرابػع واالربعػيف مسػتعد اآلف لتحمػؿ ىزيمػة اخػرى فػي تػؿ الكػابيتوؿ بشػرط أال يضػطر 

ر العمميػػة العسػكرية )غيػػر المدعومػة بغػػالؼ داعػـ متعػػدد األطػراؼ كمػػا كانػت الحػػاؿ الػى أف يخطػو فػػي مسػا
 في ليبيا(، التي تعارض كثيرا حقيقة كياف الفائز بجائزة نوبؿ لمسالـ وطبيعتو.

ال شػػؾ فػػي أف نقػػؿ الكػػرة الػػى مجمػػس النػػواب كػػاف خطػػوة اضػػطرارية ومتكمفػػة وغيػػر ضػػرورية بصػػورة سػػافرة. 
ائما صوغ تأييد حزبي عاـ واسع لكؿ اجػراء عسػكري ميمػا يكػف محػدودا فالحػديث فػي فحتى لو كاف ُيفَضؿ د

 الظروؼ الحالية عف تخٍؿ طوعي عف السمطة التي يفترض أف تبقى مف نصيب البيت االبيض وحده.
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برغـ أف الدستور األميركي ُيفوض الى مجمس النػواب سػمطة أف يعمػف بصػورة رسػمية بػدء حػرب، فػاف الحالػة 
لعممية عقاب محدودة مركزة ال تدخؿ ألبتة في دائرة ىذا التصنيؼ. ألنو فػي كػؿ مػا يتعمػؽ باسػتعماؿ الحالية 

القوة العسكرية واجراءات التدخؿ التي ىي أقؿ في سعتيا مف مواجية عسػكرية شػاممة، تُتػرؾ لػرئيس الواليػات 
(. وبعد 2973" مف سنة المتحدة وحده الصالحية، مدة ال تقؿ عف شيريف )بحسب "قانوف صالحيات الحرب

مػػرور ىػػذه الفتػػرة فقػػط يجػػب عميػػو أف يطمػػب موافقػػة مجمػػس النػػواب عمػػى تغييػػر وضػػع المواجيػػة وتوسػػيعيا 
 واالستمرار في العممية العسكرية.

 
 خطوة الى الخمف

 –يشػػير تػػاريخ العقػػود االربعػػة االخيػػرة الػػى أنػػو حينمػػا يكػػوف الحػػديث عػػف اجػػراءات عسػػكرية واسػػعة طويمػػة 
توجو الرئيس الى مجمس النواب وحصػؿ منػو عمػى  –في واقع االمر الى أف أصبحت حربا شاممة تصاعدت 

 الضوء االخضر لمعممية قبؿ أف تبدأ ساعة الستيف يوما تكتكتيا.
إف االمتناع عف ذلؾ كاف يمكف ال أف ُينشيء فقط انقساما سياسيا واجتماعيا في الواليات المتحػدة حتػى قبػؿ 

يرىا بػؿ كػاف يمكػف أف يفضػي بالُمشػرعيف الػى اتخػاذ عمميػات عقػاب لػالدارة ومنيػا تجميػد أف تبدأ المدافع ىػد
 المخصصات لمقوات المقاتمة.

سػػنة،  21( وعشػػية حػػرب الخمػػيج الثانيػػة بعػػد 2992عشػػية حػػرب "عاصػػفة الصػػحراء" )التػػي نشػػبت فػػي سػػنة 
رخصة مف مجمػس النػواب حرص جورج بوش األب وجورج بوش االبف كؿ واحد في واليتو ووقتو عمى طمب 

لمعمميػػة قبػػؿ أف يعطيػػا قواتيمػػا الضػػوء االخضػػر لمخػػروج لممعركػػة العسػػكرية التػػي طالػػت واتسػػعت كمػػا كػػاف 
 متوقعا.

وفػػي مقابػػؿ ذلػػؾ حينمػػا كػػاف الحػػديث عػػف مبػػادرات عسػػكرية أضػػيؽ كعمميػػة العقػػاب القصػػيرة التػػي بػػادر الييػػا 
وكاليجـو الجوي الثقيؿ  2998حسيف في كانوف االوؿ  الرئيس بيؿ كمينتوف موجية عمى حاكـ العراؽ صداـ

الػػذي قامػػت بػػو القػػوات األميركيػػة )التػػي عممػػت فػػي اطػػار حمػػؼ شػػماؿ االطمسػػي( فػػي جميوريػػة الصػػرب بعػػد 
ثالثػػة اشػػير والػػذي اسػػتمر ثالثػػة اشػػير تقريبػػا، لػػـ ُيجيػػد البيػػت االبػػيض نفسػػو فػػي الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة تػػؿ 

 لـ يوجد سبب يدعو الى ذلؾ.الكابيتوؿ عمى العممية ألنو 
وكػػاف الشػػيء نفسػػو فيمػػا يتعمػػؽ بالجبيػػة الميبيػػة. حػػدثت تمػػؾ الواقعػػة فػػي فتػػرة واليػػة اوبامػػا االولػػى فػػي البيػػت 

ف كاف ذلؾ بصورة "القيادة مف الخمػؼ" العجيبػة وبقيػادة جيشػي بريطانيػا وفرنسػا  –االبيض حينما شارؾ   –وا 
عمػػػى عكػػػس  –سػػػقاط نظػػػاـ معمػػػر القػػػذافي. وذلػػػؾ دوف أف ينقػػػؿ فػػػي العمميػػػة الجويػػػة المتعػػػددة األطػػػراؼ ال

 قضية المشاركة ليبت مجمس النواب فييا. –الحاضر 
صحيح أف الحديث اليوـ عف عممية ىي في أضيؽ اطػار دولػي يفتػرض أف تصػاحب العمميػة الموجيػة عمػى 

عية الواسػػعة الػػذي صػػاغو دمشػؽ، وتثيػػر مػػف ىاويػػة النسػػياف التحػػالؼ الممػػيء بػالثقوب والخػػروؽ والعػػديـ الشػػر 
 )وحظي كما قمنا آنفا بموافقة مجمس النواب(. 1003سمفو في البيت االبيض )جورج بوش االبف(، في سنة 

ومع ذلؾ ُيسأؿ السؤاؿ التالي ىؿ مف المقبوؿ في العقؿ أف تكوف قضية سعة التحالؼ الدولي كاسرة لمتعػادؿ 
ف ُيتـ في آخر لحظػة خطػوة الػى الػوراء ويطمػب الػى مجمػس في االزمة التي أمامنا بحيث تحفز الرئيس الى أ

النػواب )الػذي امتنػع الػػى اآلف مػف أف يمنحػو أوقػػات رحمػة كثيػرة جػػدا(، لُيخمصػو مػف االزمػػة التػي ُدفػع الييػػا، 
 ولف نقوؿ إنيا ازمة أدخؿ نفسو فييا.



 
 
 

 

 

           42ص                                    1969العدد:                5/9/1023الخميس  التاريخ:

اسػع. وقػد فعمػوا ذلػؾ عػف إف التاريخ األميركي ممػيء بحػاالت عمػؿ فييػا قادتػو مػف خػارج االجمػاع الػدولي الو 
التػػػزاـ بتصػػػورىـ أو عمميػػػـ أو غػػػايتيـ باعتبػػػارىـ منػػػارة تربويػػػة وروحانيػػػة وقيميػػػة يفتػػػرض أف تضػػػيء طريػػػؽ 

 المجتمع الدولي كمو وسموكو بال شذوذ.
وفي ىذه المرة في المقابؿ أصبحت مسألة الغالؼ الداعـ والمؤيد ذريعة عمى نحو مؤقت عمى األقؿ. وسبب 

لتعمية عمى شعاع النور والنزوؿ مف منارة الوعػود )فػي العػاـ الماضػي( التػي ُأعمػف مػف أعالىػا ذلؾ محاولة ا
 أنو ينبغي العمؿ بال شرط في مواجية تجاوز النظاـ السوري تحت قيادة بشار االسد لكؿ الخطوط الحمراء.

سػكرية مػدة شػيريف ليس في ىذا القرار مصادرة فقط لصالحيات البيػت االبػيض الرسػمية أف ُيػدير عمميػات ع
تخػػٍؿ طػػوعي عػػف مكانتػػو المييمنػػة بصػػفتو زعػػيـ القػػوة  –وىػػذا أخطػػر  –دوف موافقػػة مجمػػس النػػواب بػػؿ فيػػو 

العظمػى الوحيػدة )وىػػذا صػحيح الػػى اآلف(. ألػيس البيػػت االبػيض باعتبػاره العبػػا رئيسػا ىػػو الػذي يفتػػرض أف 
 دة سائر الالعبيف واضطراراتيـ وتفضيالتيـ؟.يمنح الموافقة وأف يقود المعركة كميا وأال ُيخضع سموكو الرا

 عمالؽ بال أسناف
تختمؼ االمور ىػذه المػرة كمػا قمنػا مػف قبػؿ، وقػد ُنقػؿ القػرار الحاسػـ كمػا قمنػا آنفػا الػى تػؿ الكػابيتوؿ بػرغـ أف 
مجمػػس النػػواب اعتػػاد فػػي خػػالؿ العقػػود االربعػػة االخيػػرة أف يوافػػؽ عمػػى كػػؿ طمبػػات رؤسػػاء الواليػػات المتحػػدة 

تعماؿ القوة العسكرية في مياديف ازمػات ومواجيػات عسػكرية. ويمكػف أف نػذكر فػي ىػذا الشػأف مػع الجبيػة اس
 العراقية، الجبيتيف في لبناف وافغانستاف ايضا.

بػػػرغـ أف حػػػزب اوبامػػػا الػػػديمقراطي يتمتػػػع بكثػػػرة صػػػغيرة فػػػي مجمػػػس الشػػػيوخ، بػػػرغـ أنػػػو يمكػػػف أف نقػػػوؿ إف 
اولة الرئيس منذ وقت قريػب فػي سػف قػانوف جديػد يزيػد فػي الرقابػة عمػى المجمس مؤيد بادي الرأي، فشمت مح

شراء سالح ىجومي وذلؾ في ظؿ المذبحة التػي حػدثت فػي المدرسػة االبتدائيػة "سػندي ىػوؾ" فػي كونتيكػت. 
واالمور أشد سوًء بالنسبة لمبيت االبيض فػي كػؿ مػا يتعمػؽ بمجمػس النػواب فػي وقػت ُيشػؾ فيػو بمجػرد رغبتػو 

 عـ تؿ الكابيتوؿ لمدفع بيذه العممية قدمًا.في تجنيد د
وفػػي ىػػذا الصػػعيد الػػذي يحكػػـ فيػػو الحػػزب الجميػػوري بيػػد قويػػة بػػؿ أكثػػر مػػف ذلػػؾ، توجػػد شػػراكة عجيبػػة بػػيف 
القسػـ الصػقري مػف الجميػػورييف وبػيف معسػكر تمػايز مؤيػػدي "حركػة حفػؿ الشػاي" والجنػػاح فػوؽ الميبرالػي مػػف 

ف يكػف واضػحا أف كػؿ واحػد منيمػا يفعػؿ ذلػؾ السػباب  الديمقراطييف. فيذاف التياراف معا يعارضػاف العمميػة وا 
 مختمفة.

ففي حيف ُيفضؿ الصقور االمنيوف )مثؿ زمالئيـ في مجمس الشيوخ( عممية عسكرية أوسػع نطاقػا بكثيػر مػف 
تكػػوف ضػػربة عميػػا ال ىػػوادة فييػػا، يتمسػػؾ المعسػػكر التطيػػري الميبرالػػي  –ىػػذه المطروحػػة فػػي جػػدوؿ العمػػؿ 

وشػػركاؤه التمػػايزيوف( بمعارضػػة مجػػرد فكػػرة التػػدخؿ فػػي سػػورية حتػػى لػػو كػػاف الحػػديث عػػف عمميػػة فػػي الحػػد )
 األدنى ومنظمة وقصيرة األمد.

والػػى ذلػػؾ وألف مجمػػس النػػواب قػػد سػػار مػػف قبػػؿ فػػي مسػػار صػػداـ مػػع البيػػت االبػػيض فػػي طائفػػة واسػػعة مػػف 
المػالي القػومي(، فػاف السػيناريو الػذي يػرى أف القضايا )ومنيا قضية اصالح التأميف الصحي وقضية العجػز 

وتسػبب لػو ىزيمػة  –تجعؿ المعارضة القضػية السػورية الحساسػة خشػبة قفػز لمعيػب عمػى اوبامػا ممكػف تمامػا 
اخرى )قد يصاحبيا بالنسػبة اليػو طعػـ حمػو خاصػة(. وعمػى كػؿ حػاؿ فػاف مسػار الموافقػة فػي مجمػس النػواب 

يال. ينبغػػي أف نتػػذكر أف الػػرئيس بػػوش األب نجػػح بصػػعوبة فقػػط فػػي يتوقػػع أف يكػػوف مركبػػا بػػؿ قػػد يكػػوف طػػو 
بػرغـ  2992الحصوؿ عمى دعـ مجمس النواب لمبادرتو الى الحرب في العراؽ في حػرب الخمػيج االولػى فػي 

 أف التحالؼ الدولي الذي شكمو كاف شامال وواثقا بنفسو وشمؿ قوة عربية عامة ايضا.
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قفص االسود الجائعة فػي  –بمبادرة منو  –قد أحبط نفسو بال حاجة ودخؿ  ال شؾ اذا في أف الرئيس الحالي
مجمس النواب. وقدـ بذلؾ برىانا قاطعا غير وحيد عمى أف غوليفر األميركػي أصػبح عمالقػا بػال أسػناف وبػال 

 رغبة في االمساؾ بصولجاف الزعيـ، دونما صمة بطريقة تطور االزمة الجديدة.
ف اشػػاعات المػػوت السياسػػي القريػػب لمعصػػر األميركػػي لػػـ تكػػف سػػابقة ألوانيػػا وليػػذا يمكػػف أف نأسػػؼ فقػػط أل

 كثيرا أو داحضة، فقد أصبحت موجودة ىنا تشير دوف خوؼ الى سائر العالـ.
" 4/9/1023، "اسرائيؿ اليـو  
5/9/1023، اليام، رام اهلل  
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