
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 بنشر الفتنة والوقيعة بيف الشعب المصري وأهالي قطاع غزة "إسرائيؿ"تتهـ  هنيةحكومة 
  76 سنةلبناء المستوطنات منذ  "سرائيؿ"إألؼ دونـ في الضفة صادرتها  099"هآرتس": 

   عممية اجتياح "إسرائيمية" في الضفة الشهر الماضي 481تقرير حكومي: 
 عائمة فمسطينية هربت مف سوريا إلى لبناف األسبوع الماضي 799": الجبهة الشعبية"

 أربعة وزراء خارجية مف دخوؿ الضفة الغربية "إسرائيؿ"" بعد منع عدـ االنحياز"إلغاء اجتماع 

عسػػػػػكريًا  47مرسػػػػػي يػػػػػديف مقتػػػػػؿ 
مصػػريًا بهجػػـو فػػي سػػيناء   ويؤكػػد 

 أنه لف يمّر دوف ردّ 
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 اء   ويؤكد أنه لف يمّر دوف ردّ عسكريًا مصريًا بهجـو في سين 47يديف مقتؿ مرسي  4
النوـ السابع ، أف موقع محمد عبد الرؤوؼيقاًل عف مراسمها  7/8/1941اليـو السابع، القاهرة، يشرت 

وقع عمى قوات حرس الحدود المصرنة بسنياء مساء  الذي اإلرهابيحصؿ عمى تفاصنؿ الهجوـ المصري 
صابة جيدناً  26أمس األحد، وأسفر عف استشهاد   آخرنف. 6، وا 

كنمو متر، وأشارت  1تبعد عف معبر كـر أبو سالـ بيحو  يالهجـو وقع عمى يقطة مؤخرة حرس الحدود الت
 يالهجـو نيتموف إلى جماعات التكفنر والهجرة، بنيما أرجعت مصادر أخرى أف ميفذ يمصادر إلى أف ميفذ

ميطقة المهدنة برفح الفمسطنينة،  العممنة اإلرهابنة مف يوقالت مصادر إف ميفذ الهجوـ عياصر جهادنة.
وقد استولوا عمى مدرعتنف مف قوات حرس الحدود المصرنة، بعد أف قصفوا يقطة مؤخرة حرس الحدود 

 القوة المصرنة. يمف الرصاص عمى باق ، نثـ أطمقوا وابالً يج يبصاروخ أر ب
لحدود اإلسرائنمنة وتعاممت معها بعد أف استولى ميفذو العممنة اإلرهابنة عمى مدرعتنف، عبرت إحداهما إلى ا

 وقصفتها، وهربت المدرعة النثاينة إلى ميطقة المهدنة. اإلسرائنميسالح الطنراف 
وجهها لألمة المنمة الماضنة أيه ال مجاؿ  يكممته الت يف يمحمد مرس المصري أكد الرئنسومف جهته، 

، وستقدـ الدولة كؿ الرعانة دراً سنياء، وأف دـ الشهداء لف نضنع ه يلممهادية مع الهجوـ الغادر ف
  لممصابنف.

اختتـ مع القنادات العسكرنة واألمينة أوامر واضحة لمسنطرة الكاممة  يوقاؿ إيه أصدر خالؿ االجتماع الذ
وقاؿ الرئنس مرسى إف  عمى سنياء، ومالحقة الذنف ارتكبوا هذا الهجـو الجباف والقبض عمنهـ أنيما وجدوا.

وقاؿ  .ياإلجرامكنؼ سنكوف رد الفعؿ عمى هذا الهجوـ  .. وستروف غداً نتصاعد غداً الرد عمى هذا األمر س
لقاء القبض عمى مف قاـ بهذا الهجـو  إف القوات المسمحة والشرطة تتحرؾ اآلف لمطاردة هؤالء المجرمنف، وا 

 ية.أف قوات األمف ستفرض كامؿ سنطرتها عمى مياطؽ سنياء لتصبح آم الغادر عمى أبيائيا، مضنفاً 
 يكممته أيه ال مكاف ف في هـ وكؿ مف نتعاوف معهـ.. مؤكداً  غالناً  وتوعد الرئنس الجياة بأيهـ سندفعوف نثمياً 

وسنرى الجمنع أف القوات المسمحة والشرطة قادرة عمى مطاردة ومالحقة  ،مصر لهذا العدواف واإلجراـ
 المجرمنف أنيما وجدوا.
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 ،ممدوح شعبافو  ،أحمد سمنـ ؛القاهرةو  ،سنياءها في ن عف مراسميقالً  7/8/1941األهراـ، القاهرة، وأضافت 
صرح بأف عياصر جهادنة متسممة مف  والً ؤ مسمصرنًا  اً أمين اً مصدر ، أف وحساـ زاند ،الهوؿ وأشرؼ أبو

قطاع غزة عبر األيفاؽ باالشتراؾ مع عياصر جهادنة مف ميطقتي المهدنة وجبؿ الحالؿ هاجمت يقطة 
 في أنثياء تياوؿ الضباط والجيود طعاـ اإلفطار.لمصر د الشرقنة الحدو  ىحدودنة عم

 ى.الؽ معبر رفح البري ألجؿ غنر مسمتقرر إغ ى،مف جهة أخر 
محمد عبد  ؛أبنبتؿ و  ،رفحو  ،القاهرةيقاًل عف مراسمها في  7/8/1941الشرؽ األوسط، لندف، وجاء في 

رئنس أركاف حرب  ،مت أف الفرنؽ سامي عيافتقارنر إعالمنة يق، أف يظنر مجميو  ،نسري محمدو  ،الرءوؼ
القوات المسمحة المصرنة، أعطى األوامر بالقتاؿ ضد أي عيصر نهاجـ القوات المصرنة سواء كاف 

لمراقبة القتاؿ الدائر  "F16"دوف تمننز وسالح الجو المصري نرسؿ طائرتنف مف طراز  أو إسرائنمناً  فمسطنيناً 
 هياؾ واالشتباكات مستمرة.

، أف فمسطنيننف تسمموا إلى مصر عبر ىالمصدر األميي إف هياؾ روانتنف لميفذي العممنة؛ األولوقاؿ 
األيفاؽ واستولوا عمى إحدى المدرعات مف ميطقة المسورة نثـ توجهوا بها إلى الحدود، وقاموا بإطالؽ 

لنثاينة فترجح أف الرصاص عمى قوات األمف وكايوا في طرنقهـ لتفجنر معبر كـر أبو سالـ، أما الروانة ا
مف القوات المصرنة التي ألقت القبض عمى أحد الفمسطنيننف تسمؿ إلى  فمسطنيننف يفذوا العممنة ايتقاماً 

 مصر.
واعتبرت مصادر أمينة مصرنة إف العممنة مركبة ويوعنة، وأف استهداؼ الجنش المصري جاء لمتعمنة عمى 

. ويفت المصادر القبض عمى أي مف عياصر العم منة؛ لكيها في الوقت يفسه تتوقع سقوط قتمى الهجـو
 بنيهـ.

لهامي الزنات رئ ،مف ياحنته، أداف هشاـ زعزوع نس اتحاد الغرؼ السناحنة، وزنر السناحة المصري، وا 
 .الحادث

، بنيما أعمف التمفزنوف حالة االستيفار القصوى في صفوفه وفي غضوف ذلؾ، أعمف الجنش اإلسرائنمي
الجبهة الداخمنة إعالف حالة الطوارئ في المستوطيات المحنطة بغزة ويصح بيزوؿ اإلسرائنمي عف قنادة 

 لتصاعد وتنرة القصؼ. سكايها إلى المالجئ تحسباً 
مصدر فمسطنيي مطمع إف الحكومة الفمسطنينة في قطاع غزة قامت بإغالؽ جمنع األيفاؽ  أفادومف جهته، 

 بنف مصر وغزة لحنف إشعار آخر.
 إفمصرنة عمنا قالت  أمينةمصادر  ، إلى أفوكاالتاليقاًل عف  7/8/1941اإلخبارية،  وكالة سماوأشارت 

تورط فصائؿ فمسطنينة مع عياصر بدونة في  إلىالتحرنات األولنة حوؿ هونة الضالعنف بالحادث تشنر 
 الهجـو الذي استهدؼ ميطقة بكمنف كـر أبو سالـ بقرنة الحرنة.

المواء عالء عز الدنف، مدنر مركز الدراسات  وغزة، أف القاهرةمف  7/8/1941قدس برس، وأوردت وكالة 
 اً اإلسرائنمنة بعندة تمام -ف األحداث عمى الحدود المصرنة إاإلستراتنجنة في القوات المسمحة سابًقا، قاؿ 

 عف اإلسالمننف وأخالقهـ، مضنًفا "أف هياؾ عياصر ترند أف تكوف هذه الميطقة في صراع دائـ".

 
 

 في سوريا لالجئيف الفمسطينييف طمؽ قافمة المساعدات اإلنسانيةي عباس 1
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، الدفعة أمسأطمؽ الرئنس محمود عباس، مف مقر الرئاسة بمدنية راـ اهلل ظهر  :يائؿ موسى - راـ اهلل
األراضي  إلىاألولى مف حممة إغانثة أهميا في سورنا، والتي ايطمقت باتجاه األراضي األردينة، ومف نثـ 

 ذلؾ بحضور عدد كبنر مف أعضاء القنادة الفمسطنينة.السورنة، و 
وقاؿ عباس "إف هياؾ إخوة ليا نعايوف الونالت بسبب األوضاع الداخمنة في سورنا، ونعنشوف حناة صعبة، 
لذلؾ ال بد أف يهب جمنعا مف أجؿ مساعدتهـ، ومف أجؿ تقدنـ ما نمكف تقدنمه أليهـ في حالة مأساونة 

 جدندة".
أهميا في سورنا مساعدات  إلىت كؿ الوجوه الكرنمة، وأصحاب اليفوس العالنة لكي نقدموا وأضاؼ "لذلؾ هب

إيساينة مف مواد غذائنة وطبنة وغنرها". وتابع "النـو تذهب القافمة األولى مف هيا مف الضفة الغربنة 
وكذلؾ مف سورنا، وستكوف هياؾ قوافؿ أخرى أنضا مف األرض الفمسطنينة،  إلىواألراضي الفمسطنينة 

الفمسطنيننف الموجودنف في كؿ أماكف العالـ، والذنف هبوا ليصرة إخواييا في سورنا، الفمسطنيننف والسورننف 
 الموجودنف عمى أرض سورنا".

وأكد أف الحممة ستوزع عمى أبياء الشعب الفمسطنيي الموجودنف في سورنا، وكذلؾ عمى أشقائيا السورننف، 
وري فكمهـ أخوة وكمهـ عاشوا عقودا طونمة مع بعضهـ البعض، ونحؽ عمنيا أف فال فرؽ بنف الفمسطنيي والس

 إلىجايب الجمنع، ويسأؿ اهلل سبحايه وتعالى أف نجيب سورنا الونالت، وأف نعند الوحدة والوئاـ  إلىيقؼ 
 الشعب السوري، وهذا كؿ ما يرنده وأقصى ما يرنده.

ة بدأت عممها ميذ بدانة شهر تموز، وايطمقت حممة إغانثة بدوره، قاؿ رئنس الحممة محمد اشتنة، إف المجي
تموز، وذلؾ لدعـ أبياء الشعب الفمسطنيي في سورنا، وكذلؾ أشقائيا  أهميا في سورنا رسمنا نـو 

. وأضاؼ أف الحممة السورننف الذنف تقاسموا لقمة العنش مع الشعب الفمسطنيي في يكبته عاـ 
لشهر الجاري، داعنا أهؿ الخنر لالستمرار في العطاء مف اجؿ التخفنؼ ستستمر حتى الحادي عشر مف ا

 مف مصاب أبياء شعبيا السوري والفمسطنيي جراء األزمة السورنة.
شاحية محممة باألدونة والطحنف والمواد الغذائنة،  وأشار اشتنة إلى أف هذه القافمة هي األولى، وتضـ 

طرد  شاحية مواد غذائنة، وكؿ شاحية تضـ  شاحيات طحنف، و بمعدؿ شاحية أدونة، و
غذائي، وكؿ طرد نحتوي عمى أرز وسكر وعدس وفوؿ وحمص ومعكروية، وسردنف، وحالوة، وزبنب 

 وغنره.
ألؼ دوالر لصالح الحممة، وكذلؾ مينب المصري، وشركة بادنكو،  وقاؿ اشتنة إف الرئنس تبرع بمبمغ 

وصيدوؽ االستنثمار، والمطاحف الذهبنة، وشركة حسوية لمحدند، وشركة وشركة االتصاالت، وبيؾ فمسطنف، 
سيقرط، وشركة المقاوالت برنكو، ومصايع األدونة، ورجاؿ أعماؿ فمسطنينوف في تركنا، وغرفة تجارة 
الخمنؿ، وغرفة تجارة يابمس، وغرفة تجارة راـ اهلل، ومساجد فمسطنف عبر وزارة األوقاؼ، وكيائس فمسطنف 

% مف رواتبهـ لصالح تبرع موظفي السمطة الفمسطنينة بقنمة  إلىالدنف المسنحي، باإلضافة  عبر رجاؿ
 الحممة.

 //الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
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أودت بحناة  التيغزة ما وصفتها بػ"الجرنمة البشعة" قطاع  فيأدايت الحكومة الفمسطنينة طيطاوي: محمد 
 عدد مف الجيود المصرننف بالقرب مف الحدود الفمسطنينة المصرنة.

غزة، إييا يدنف استهداؼ الجيود المصرننف،  فيبناف لمحكومة  فيوقاؿ الياطؽ باسـ الحكومة طاهر اليويو 
لى إلى مصر رئاسة وجنشًا وقنادة وش التعازيوتتقدـ بخالص   الضحانا. أهاليعبا وا 

قطاع غزة ما وصفته بػ"االستهداؼ الغادر لمجيود المصرننف  في الوطييكما استيكرت وزارة الداخمنة واألمف 
 ".الصهنوييسنياء"، واعتبرته "محاولة لمعبث وزرع الفتية مف قبؿ االحتالؿ  في

ؿ هذا الحادث المؤسؼ نشنر بأصابع إف "منث اإللكتروييبناٍف لها يشرته عمى موقعها  فيوقالت الوزارة 
نحاوؿ العبث بأمف مصر، ويشر الفتية والوقنعة بنف الشعب  الذي" الصهنويياالتهاـ إلى االحتالؿ "

 قطاع غزة، وسرقة إيجازات النثورة المصرنة. وأهالي المصري
مف  صريالم القوميوأكدت أف "الحدود مع مصر محمنة ومؤمية مف قبميا، وقالت إييا يعتبر األمف 

عالف  أولوناتيا، وأمف مصر هو أمييا، كما أعميت الوزارة إغالؽ كافة األيفاؽ عمى الحدود المصرنة، وا 
 استيفار كافة أجهزتيا األمينة عمى الحدود مع مصر لضبط أنة محاولة لمتسمؿ إلى غزة.

 فيتحقنؽ، هذه األحداث المؤسفة دوف تحقؽ أو  فيكما شددت عمى الرفض القاطع الزج بقطاع غزة 
عمى غزة، وقالت "إييا ييعى الجيود المصرننف، ويحسبهـ مف الشهداء، وال  المصريمحاولة لتألنب الشارع 

يا إلنه راجعوف". يا هلل وا   يزكى عمى اهلل أحدًا، وا 
قطاع غزة، إسماعنؿ هينة، بكؿ عبارات الحزف شهداء  فيمف ياحنته، يعى رئنس الحكومة الفمسطنينة 

 وأكد أف أمف مصر مف أمف فمسطنف. ،المصريالجنش 
 //اليـو السابع، مصر، 

 
 بدء التسجيؿ لالنتخابات البمدية والمحمية في الضفة 1

، فتح باب التسجنؿ لاليتخابات البمدنة والمحمنة المقررة في أمسلجية االيتخابات المركزنة  أعميت :راـ اهلل
 المقبؿ. األوؿتشرنف  

عف بدء التسجنؿ لاليتخابات المحمنة  أعمفاصر في مؤتمر صحفي في راـ اهلل "وقاؿ رئنس المجية حيا ي
فنها  اإلعالفالتي نتـ  األخنرةتكوف هذه المرة  أف"أتميى  وأضاؼالمقبؿ".  األوؿتشرنف  المحددة نوـ 

ضفة تسنر يحو ايجاز هذه االيتخابات في ال األمور" أفعف ايطالؽ العممنة وال نتـ تأجنمها"، معتبرا 
لمعمؿ في  األشخاصلجية االيتخابات وظفت مؤخرا عددا كبنرا مف  أف إلىياصر  وأشارالغربنة". 

 هنئة محمنة. االيتخابات التي ستجرى في 
 //الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 عشراوي: "إسرائيؿ" تتحدى العالـ وتهيف حركة "عدـ االنحياز" بكاممها 5

أعميت السمطة الوطينة الفمسطنينة إلغاء اجتماع لجية فمسطنف في حركة عدـ : نفالرحنـ حس عبد -راـ اهلل 
االيحناز في راـ اهلل أمس والنوـ االنثينف بسبب ميع الحكومة اإلسرائنمنة ميع وزراء خارجنة إيدوينسنا 

بموماسنة مع وبيجالدنش ومالنزنا وكوبا مف دخوؿ الضفة الغربنة لممشاركة فنه ألف بالدهـ ال تقنـ عالقات د
 إسرائنؿ.
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. وقالت في بناف اإلسرائنميوشجبت عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة حياف عشرواي القرار 
إف حكومة االحتالؿ تمارس االبتزاز والحصار السناسي وتستغؿ موقعها باعتبارها دولة "أصدرته في راـ اهلل 

عالـ لعزؿ شعبيا ومؤسساته، خاصة مع حركة عدـ االيحناز، احتالؿ لميع فمسطنف مف التواصؿ مع دوؿ ال
إسرائنؿ ". وأضافت "وسط صمت المجتمع الدولي عف ممارسات إسرائنؿ الميافنة لقواعد القايوف الدولي

تتحدى العالـ وتمعف في غطرسة القوة وتقوـ بإهاية ممنثمي دوؿ مختمفة وفي هذا المجاؿ، فإيها تهنف حركة 
إف هذا السموؾ االحتاللي هو دلنؿ آخر عمى ضرورة إيهاء "وخمصت إلى القوؿ ”. ممهاعدـ االيحناز بكا

االحتالؿ وحصوؿ فمسطنف عمى عضونة األمـ المتحدة وممارسة حقها في تقرنر المصنر، والتدخؿ الدولي 
لزاـ إسرائنؿ بقرارات الشرعنة الدولنة  ."لوضع حد لممارسات االحتالؿ ومساءلته عمى خروقاته وا 

 //التحاد، أبو ظبي، ا
 

 حسمت أمرها وقررت أف يكوف لمفمسطينييف دولة في غزة فقط "إسرائيؿ"تيسير خالد:  7
استيكر عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة تنسنر خالد تصاعد األعماؿ االستنطاينة : راـ اهلل

إسرائنؿ قد حسمت أمرها وقررت أف نكوف اإلسرائنمنة في الضفة الغربنة، معتبًرا أف ذلؾ نؤكد أف 
 لمفمسطنيننف دولة في قطاع غزة فقط.

(: "إف ما تقوـ به حكومة إسرائنؿ /وقاؿ خالد في بناف صحفي تمقت "قدس برس" يسخة عيه السبت )
مف طرح عطاءات استنطاينة ال تتوقؼ ومف توسنع مياطؽ يفوذ المستوطيات، كما حدث مؤخرا في توسنع 

وذ مستوطية بنت إنؿ المقامة عمى أراضي المواطينف في راـ اهلل مف اجؿ استنعاب مستوطيي ميطقة يف
البؤرة االستنطاينة "جفعات هاأولبنياه"، ومف تخصنص موازيات حكومنة ضخمة لميشاطات االستنطاينة 

القدس وتسهنالت واسعة لالستنثمار في المستوطيات، فضال عف سناسة الترايسفنر والتطهنر العرقي في 
ومحنطها وفي مياطؽ األغوار الفمسطنينة؛ نؤكد بشكؿ واضح أف إسرائنؿ قد حسمت أمرها وقررت أف نكوف 
لمفمسطنيننف دولتهـ في قطاع غزة فحسب، وحسمت أمرها كذلؾ وقررت التعامؿ مع الضفة الغربنة تماما 

 ".كما تعاممت مع الجمنؿ الفمسطنيي المحتؿ عاـ 
 //قدس برس، 

 
 تحركات فمسطينية في الداخؿ والخارج لتفعيؿ مبادرة السالـ العربية منيب المصري:  6

الفمسطنيي رئنس تجمع الشخصنات المستقمة  األعماؿكشؼ مينب المصري رجؿ : ولند عوض -راـ اهلل 
ـ العربنة تفعنؿ مبادرة السال إلعادة، عف وجود تحركات فمسطنينة في الداخؿ والخارج األحد "القدس العربي"لػ

 .اإلسرائنميوطرحها عمى المجتمع المديي العالمي، بما في ذلؾ المجتمع 
المصري أف هياؾ تحركات بنف فمسطنيننف في الداخؿ والشتات وجهات ياشطة في المجتمع المديي  وأوضح

بالميطقة. السناسي الحالي  األفؽجدندة لمسالـ في ظؿ ايغالؽ  آفاؽطرح تمؾ المبادرة لفتح  إلعادةالعالمي، 
طرح مبادرة السالـ العربنة،  إعادةصمة لمسمطة الفمسطنينة في  أي، وجود "القدس العربي"ويفى المصري لػ

سالمنةدولة عربنة  التي تـ تبينها مف  يحف يعمؿ لوحديا في هذا الموضوع كمستقمنف، واف "، مضنفا وا 
استحقاؽ السالـ، وفؽ مبادرة السالـ العربنة  نمياإلسرائنتفهـ المجتمع  أفشاء اهلل تنثمر تمؾ الجهود، ويأمؿ 

 ."نتفهـ معيى تمؾ المبادرة أف اإلسرائنميوعمى الرأي العاـ "، متابعا "الموضوعة عمى الطاولة
 //القدس العربي، لندف، 
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 لجنة تقصي االستيطاف تبدأ عممها الشهر المقبؿ: إبراهيـ خريشة 8

مس، أف تبدأ المجية الدولنة المستقمة لمتحقنؽ في تداعنات االستنطاف توقع دبموماسي فمسطنيي أ :راـ اهلل
اإلسرائنمي، المشكمة مف مجمس حقوؽ اإليساف الدولي التابع لألمـ المتحدة، عممها الشهر المقبؿ. ويقمت 
، وكالة األيباء األلماينة عف الميدوب الفمسطنيي الدائـ لدى مجمس حقوؽ اإليساف الدولي، إبراهنـ خرنشة

قوله لإلذاعة الفمسطنينة الرسمنة، إف المجية التي تقـو بتقصي الحقائؽ حوؿ ايعكاسات االستنطاف عمى 
الحقوؽ السناسنة والمدينة واالجتماعنة والنثقافنة لمفمسطنيننف، ستبدأ عممها الفعمي بدانة الشهر المقبؿ. وأشار 

ها الضغوط الالزمة عمى إسرائنؿ حتى خرنشة إلى أف اتصاالت تجرى مع أعضاء المجية لضرورة ممارست
 تسمح لها بالعمؿ داخؿ األراضي الفمسطنينة والتعاوف معها.

//الشرؽ األوسط، لندف، 
 

 حكومة غزة جاهزة لتطبيؽ التفاهمات حوؿ معبر رفح 0
ة غزة: قاؿ ماهر أبو صبحة مدنر هنئة المعابر في قطاع غزة، إف طواقـ العمؿ في معبر رفح البري جاهز 

لمعمؿ وفؽ االتفاؽ الذي توصؿ إلنه رئنس حكومة غزة إسماعنؿ هينة والرئنس المصري محمد مرسي، 
بشأف زنادة عدد المسافرنف وتوقنت العمؿ في المعبر. وأوضح أبو صبحة، أف عممنات تدرنب نومنة تتـ مف 

فطر المبارؾ، وفؽ ما أجؿ تفادي أي مشكالت خالؿ العمؿ بالخطة الجدندة الميوي العمؿ بها بعد عند ال
 أعميه الجايب المصري. 

، يصؼ األسبوعنة الصادرة في قطاع غزة، جاء أف الجايب "الرسالة"وفي تصرنحات يقمتها عيه صحنفة 
الفمسطنيي بات أكنثر جاهزنة حالنا، ميوهة بأف الجايب المصري نحتاج إلى ترتنب أوضاعه، وزنادة عدد 

المصري. وأكد أبو صبحة، أف هياؾ تواصال وتفاعال بشكؿ نومي بنف  العاممنف مف أجؿ تيفنذ قرار الرئنس
يهاء سفر المواطينف عمى جايبي  الجايبنف الفمسطنيي والمصري عمى المعبر، مف أجؿ تذلنؿ العقبات وا 

 الحدود.
//الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 تصّعد وتيرة االستيطاف وتهويد القدس "إسرائيؿ"الخضري:  النائب 49

أكد اليائب جماؿ الخضري رئنس المجية الشعبنة لمواجهة الحصار أف االحتالؿ اإلسرائنمي  :القدس -غزة 
صّعد في اآلوية األخنرة مف وتنرة االستنطاف في الضفة الغربنة والقدس المحتمة، إلى جايب تهوند المدنية، 

 واستهداؼ المسجد األقصى، في ظؿ ايقساـ فمسطنيي وصمت عالمي.
عمى ضرورة دعـ صمود القدس وسكايها في ظؿ هجمات قوات وشرطة االحتالؿ  وشدد الخضري،

وأكد أف إسرائنؿ تتيكر لمحقوؽ الفمسطنينة المشروعة  ومستوطينه التي باتت في الفترة األخنرة شبه نومنة.
يهاء االحتالؿ اإلسرائنمي لألراضي الفمسطنينة. ف وبنف أ وهو ما نتطمب وقفة جادة لينؿ هذه الحقوؽ وا 

االحتالؿ نستغؿ االيقساـ وهو ما نتطمب مف األطراؼ الفمسطنينة كافة، تفونت هذه الفرصة عمى االحتالؿ 
 والعمؿ عمى إيهاء االيقساـ والتوحد.

//القدس، القدس، 
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 رفح المصرية وتصفه بػ"الجريمة البشعة" في تستنكر الهجـو عمى الجنود المصرييف حماس 66
المقاومة اإلسالمنة "حماس" الهجوـ الذي تعرض له مركز حدودي مصري في رفح  استيكرت حركة: القاهرة

 جيدنا وضابطا وجرنح آخرنف. 11المصرنة وأسفر عف مقتؿ 
وصؿ "المركز  –( 1/8ووصفت الحركة في تصرنح صحفي صادر عف مكتبها اإلعالمي فجر االنثينف )

 جرنمة البشعة".الهجـو بػ"اإلجرامي وال  -الفمسطنيي لإلعالـ" يسخة عيه
وقات الحركة: "يدنف بشدة الجرنمة البشعة التي أودت بحناة ستة عشر جيدنًا وضابطًا مف الجنش المصري 

 العزنز في الهجوـ الغادر والجباف الذي استهدفهـ في رفح المصرنة".
ولعائالت  وختمت بالقوؿ: "إييا يتقدـ بخالص العزاء والمواساة إلى مصر الشقنقة رئنسًا وحكومة وشعباً 

الضحانا، راجنف اهلل أف نتغمد الشهداء بواسع رحمته وأف نسكيهـ فسنح جيايه، وأف نمهـ أهمهـ وذونهـ جمنؿ 
 الصبر والسمواف، وأف نكتب الشفاء العاجؿ لمجرحى".

 1/8/2162المركز الفمسطيني لإلعالـ، 
 

 ًيا شماؿ سيناءضابًطا وجندًيا مصر  61في قتؿ  "إسرائيؿ"أبو مرزوؽ يممح إلى ضموع  62
استيكر د. موسى أبو مرزوؽ يائب رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" الهجوـ اذي تعرض له جيود 

صابة آخرنف. 11مصرنوف في سنياء ما أسفر عف مقتؿ   ميهـ وا 
وفي تصرنحات له عمى صفحته عمى الػ"فنسبوؾ" ألمح القنادي الفمسطنيي إلى تورط الكناف الصهنويي 

تداء عمى الجيود المصرنف، وأوضح: "حادنثة القتؿ البشعة لجيود مصرننف عمى مائدة االفطار، بجرنمة االع
نثـ قصؼ مجموعة القتمة بطائرات اسرائنمنة، ومف قبؿ ذلؾ تسرنبات اسرائنمنة بايعداـ االمف في سنياء و 

واضحة عمى اف  االيذار بهجوـ وشنؾ عمى الحدود المصرنة وميع السناح مف القدوـ الى سنياء، اشارات
 هياؾ اختراؽ في تمؾ المجموعات التي يفذت الهجوـ مع عمـ مسبؽ عيد العدو الصهنويي". 

وتقدـ أبو مرزوؽ بالعزاء في مقتؿ الجيود المصرننف، وقاؿ: "عزاؤيا أليفسيا و لشعب مصر و لذوي الشهداء 
سنياء عمى اندي مجموعة مف و لمرئنس محمد مرسي باستشهاد هؤالء االبطاؿ في قرنة الماصورة بشماؿ 

القتمة والمذنف فاجأهـ وهـ عمى مائدة االفطار بايتظار اآلذاف .. رحـ اهلل الشهداء و أسكيهـ فسنح جياته .. 
 وعوض أهمهـ ووطيهـ خنر العوض".

  1/8/2162صفحة أبو مرزوؽ الرسمية عمى فيس بوؾ، 
 

 هجـو سيناء لإليقاع بيف غزة ومصر الفمسطينية: الفصائؿ 61
ردود فعؿ ميددة مف مختمؼ الفصائؿ  ،القى الهجـو عمى الجيود المصرننف في سنياء: صفا - غزة

 الفمسطنينة وأذرع المقاومة العسكرنة.
جرنمة قتؿ الجيود المصرننف عمى الحدود المصرنة  ،استيكرت حركة الجهاد اإلسالمي في فمسطنففقد 

اؼ الجيود المصرننف ال نخدـ سوى العدو الصهنويي الذي الفمسطنينة، أنًا كاف الفاعؿ، معتبرًة اف "استهد
وتقدمت الحركة بالعزاء والمواساة إلى أهالي الشهداء والشعب  نسعى لموقنعة بنف مصر والشعب الفمسطنيي".

المصري الشقنؽ وقنادته السناسنة والعسكرنة، سائمة اهلل سبحايه وتعالى أف نتقبؿ هؤالء الجيود شهداء عيد 
 جؿ.اهلل عز و 
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ودايت الجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف قتؿ الجيود المصرننف، مؤكدة أف "أف الدـ المصري عزنز وغاٍؿ 
عمنيا كما الدـ الفمسطنيي، ولف نيسى الشعب الفمسطنيي أف اآلالؼ مف الشهداء المصرننف ضحوا بحناتهـ 

 لفمسطنيي".مف أجؿ القضنة الفمسطنينة والعربنة، وامتزجت دماءهـ مع شهداء الشعب ا
وشددت عمى "أف هذا العمؿ المشبوه ال نمكف أف نكوف مقبواًل ألي فمسطنيي"، مطالبة جمنع األطراؼ توخي 
الدقة والحذر في تياوؿ تفاصنؿ هذه العممنة اإلجرامنة، خاصة وأف شرفاء الشعب الفمسطنيي وقواه المياضمة 

 صابة الجيود المصرننف.ال نمكف اف نتورطوا في هكذا عمؿ إجرامي أدى إلى قتؿ وا  
كما استيكرت الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فمسطنف الجرنمة اليكراء التي استهدفت جيودا مصرننف وأدت الى 

واعتبرت الجبهة محاولة إسرائنؿ الزج بالفمسطنيننف  استشهاد واصابة عدد ميهـ في مدنية رفح شماؿ سنياء.
وة الفمسطنينة المصرنة والتي ال نمكف القبوؿ بها فمسطنينا، في هذه العممنة نهدؼ إلى توتنر عالقات األخ

 مؤكدة عمى الدور المصري في خدمة القضنة الفمسطنينة.
أف استهداؼ الجيود المصرننف عمؿ إجرامي ال  ،بدوره، أكد أبو مجاهد الياطؽ اإلعالمي لمجاف المقاومة

ؿ العدو الصهنويي ال تكوف بوابته قتؿ نمت لإلسالـ ونتقاطع مع األجيدة الصهنوينة، مضنفا "إف قتا
المسممنف الصائمنف مف إخواييا األعزاء عمى قموبيا جيود الجنش المصرننف الذنف أذلوا العدو الصهنويي في 

 حرب العاشر مف رمضاف".
وأوضح أبو مجاهد أف لجاف المقاومة حرنصة كؿ الحرص عمى األمف القومي المصري وحرصها عمنه 

ادث مف شأيه نمس بهذا األمف الذي هو ردنؼ لممصمحة األمينة الفمسطنينة فأمف مصر نجعمها تجـر كؿ ح
 هو أمف فمسطنف ومقاومتها .

 1/8/2162وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 حماس: خطة التوقيت الزمني لدخوؿ األقصى عمؿ عنصري وجريمة صهيونية 61
تيفنذ خطة التوقنت الزميي لدخوؿ المسجد  حذرت حركة "حماس" االحتالؿ الصهنويي مف اإلقداـ عمى

األقصى ومف التداعنات الخطنرة لها، معتبرة أيها "عمؿ عيصري وجرنمة صهنوينة" تستوجب التصّدي لها 
 وميعها.

( "أف أنة محاولة مف قبؿ االحتالؿ، 8-5وأكدت الحركة في تصرنح لمصدر مسؤوؿ فنها النوـ االحد )
المسجد األقصى، كما تـ في الحـر اإلبراهنمي الشرنؼ مف قبؿ ستكوف له لتغننر الوضع القائـ في داخؿ 

 يتائج كارنثنة، نتحمؿ االحتالؿ وحده يتائجها".
وقالت الحركة "إف مجرد التفكنر في اإلقداـ عمى هذه الخطوة، نعد ايتهاكًا سافرًا لحرمة المسجد األقصى، 

معايًا في حربه عمى المقدسات والمعالـ اإلسالمنة  مف خالؿ التدينس والتهوند، ومحاولة نائسة إلفراغه مف وا 
 رّواده الفمسطنيننف".

زاء هذه المخطط الصهنويي الخطنر الذي نهّدد المسجد األقصى ليدعو  واضافت "أييا في حركة حماس وا 
الفصائؿ الفمسطنينة والقوى الحنَّة وجماهنر شعبيا إلى إعالف رفضها القاطع له والعمؿ الجاد لميعه 

 التصّدي له بالوسائؿ كافة".و 
كما دعت "حماس" ميظمة التعاوف اإلسالمي وجامعة الدوؿ العربنة إلى التدخؿ العاجؿ والضغط لميع 

 االحتالؿ مف تيفنذ مخططاته. 
 1/8/2162المركز الفمسطيني لإلعالـ، 
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: منع االحتالؿ وزراء  45  يوضح حجـ الظمـ عمى شعبنا "عدـ االنحياز"برهـو

، الياطؽ باسـ حركة "حماس" أف ميع االحتالؿ الصهنويي دخوؿ وزراء خارجنة  اعتبر: غزة فوزي برهـو
دوؿ عدـ االيحناز لعقد لقائهـ في راـ اهلل لدعـ القضنة الفمسطنينة نوضح حجـ الظمـ الواقع عمي الشعب 

 الفمسطنيي ومدي العزلة المفروضة عمنه.
عمى صفحته عمى "فنسبوؾ" إف هذا الميع "إفشاؿ مقصود  ( يشره8-5وقاؿ برهوـ في تصرنٍح النـو األحد )

ومتعمد ألي جهد دولي ندعـ القضنة الفمسطنينة ونفضح جرائـ االحتالؿ ونعند القضنة الفمسطنينة الي 
 الواجهة".

وشدد عمى ضرورة أف نكوف هذا الميع حافزا لكؿ دوؿ العالـ والمؤسسات الدولنة والحقوقنة لتسمنط الضوء 
ظهار المظمومنة الفمسطنينة ووضع النات جدندة وبدنمة لدعـ حقوقيا وايهاء معاياتيا.  عمي جرائـ  االحتالؿ وا 

 1/8/2162المركز الفمسطيني لإلعالـ، 
 

  هاالزهار: قتؿ الجنود المصرييف جريمة لف تمر وحكومة غزة ستحقؽ في 47
دي في حركة حماس، اعتبر قتؿ محمود الزهار، القناأف غزة مف  1/8/2162وكالة سما االخبارية،  ذكرت

 «.جرنمة لف تمر»عياصر مسمحة لجيود مصرننف في شماؿ سنياء، 
وأعمف الزهار، أف السمطات الفمسطنينة ستحقؽ في الموضوع، وطالب السمطات المصرنة، بالتيسنؽ مع 

خبارها بأسماء العياصر والجهات المتورطة في الهجوـ، فور ا لتوصؿ إلنها؛ الحكومة الفمسطنينة في غزة، وا 
يزاؿ العقاب الذي نياسب ما حدث.  بهدؼ مالحقتها وا 

"إف حماس تتميى ردـ األيفاؽ مع سنياء فورا، «: الجزنرة مباشر مصر»وقاؿ الزهار، في مداخمة مع قياة 
 وطالب السمطات المصرنة بفتح المعابر فورا، لنسهؿ عمى السمطات في غزة وسنياء، مراقبة حركة االيتقاؿ

 رفنف."بنف الط
الزهار، قاؿ إييا ضد االحتالؿ أف  ي،محمد طيطاو  عف 1/8/2162اليـو السابع، مصر،  وأضافت

 اإلسرائنمى ألراضنيا، ويحف يقاومه داخؿ حدود بالديا فقط، ويتبرأ مف مهاجمته فى الخارج.
 

 تلػ"قدس برس": االنتخابات المحمية في الضفة إعادة انتشار لػ"فتح" في البمديا البردويؿ 61
قمؿ القنادي في حركة "حماس" صالح البردونؿ، مف أهمنة توجه السمطة الفمسطنينة في الضفة إلجراء  غزة:

االيتخابات البمدنة، ووصؼ هذه االيتخابات بأيها "مجرد إعادة ايتشار لحركة "فتح" عمى بمدنات الضفة"، 
 وأكد أف "حماس" لف تشارؾ فنها.

"قدس برس" أف توجه السمطة وقنادة "فتح" إلى إجراء االيتخابات ورأى البردونؿ في تصرنحات خاصة لػ 
 البمدنة في الضفة هو ضربة أخرى لجهود المصالحة وتكرنس لاليقساـ.

 1/8/2162قدس برس، 
 

 يستنكر ما صدر مف تصريحات مف قيادة حماس عف نية فتح تزوير االنتخابات القادمة عساؼ 68
ما صدر مف تصرنحات عمى لساف عدد مف قنادة  ،ح أحمد عساؼاستيكر الياطؽ باسـ حركة فت :راـ اهلل

 حماس في غزة تحدنثت عف " ينة حركة فتح بتزونر االيتخابات القادمة".
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وقاؿ عساؼ في تصرنحات صحفنه "اف تمؾ التصرنحات سخنفة ودلنؿ جدند عمى عدـ جدنة حماس 
 بتحقنؽ المصالحة وبايها ال تزاؿ تراهف عمى الخارج".

 1/8/2162جديدة، راـ اهلل، الحياة ال
 

 فمسطيني بقصؼ إسرائيمي في رفح مقاـو استشهاد  :غزة 61
استشهد فمسطنيي وأصنب آخر، النوـ األحد، إنثر استهداؼ طائرات االحتالؿ لدراجته اليارنة التي كايت تقمه 

 في حي تؿ السمطاف بمحافظة رفح جيوب قطاع غزة.
عامًا(، وارتقى إنثر استهداؼ طائرات  22عوكؿ حجازي ) وأوضحت المصادر الطبنة أف الشهند هو عند

صابة خطنرة أخرى إلى مستشفى  االحتالؿ له وهو عمى دراجته اليارنة، مشنرًة إلى أيه جرى يقؿ جنثمايه وا 
 أبو نوسؼ اليجار.

وتياقمت وسائؿ اإلعالـ أف الشهند نتبع أللونة الياصر صالح الدنف الذراع العسكري لمجاف المقاومة 
 شعبنة. ال

 1/8/2162فمسطيف أوف اليف، 
 

 يطالب الفمسطينييف بالنزوؿ الى الشارع لمضغط عمى فتح وحماس إلنهاء االنقساـ سعدات 21
الفمسطنيننف  ،أشرؼ الهور: طالب أحمد سعدات األمنف العاـ لمجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف أمس -غزة

عمؿ بكؿ الوسائؿ الممكية مف أجؿ إيهاء حالة التخبط والقوى الوطينة والمجتمعنة باليزوؿ الى الشوارع، وال
 والتشرذـ والتفكؾ والضناع التي وصمت إلنها القضنة الفمسطنينة.

ويقؿ أحد األسرى، الذنف أطمؽ سراحهـ قبؿ أناـ، عف سعدات مطالبته لحركتي فتح وحماس بضرورة العمؿ 
فئونة، مف أجؿ المصالح الوطينة والمطالب عمى 'إيهاء حالة االيقساـ والترفع عف المصالح الشخصنة وال
 الشعبنة الممحة في العدالة االجتماعنة والحرنات الدنمقراطنة'.

 1/8/2162القدس العربي، لندف، 
 

 تحث الفمسطينييف في الضفة عمى تحديث سجالتهـ االنتخابية فتح 26
ابنة وذلؾ في الفترة المقررة مف دعت حركة "فتح" كافة أبيائها ومياصرنها لتحدنث سجالتهـ االيتخ: راـ اهلل

قبؿ لجية االيتخابات المركزنة مف الخامس وحتى التاسع مف الشهر الجاري في مقرات المجية عمي امتداد 
 المحافظات الفمسطنينة.

وقالت مفوضنة التعبئة والتيظنـ التابعة لحركة "فتح" في بناف صحفي تمقت "قدس برس" يسخة عيه النـو 
عادة االعتبار (: إف 8|5األحد ) المشاركة في تحدنث السجؿ االيتخابي هو أولى خطوات إيهاء االيقساـ وا 

 لممشروع الوطيي.
 1/8/2162قدس برس، 

 
 عاماً  61األسير طه الوحش بعد إعتقاؿ داـ يفرج عف  اإلسرائيمياالحتالؿ  22

شحادة الوحش، مف  أفرجت سمطات االحتالؿ االسرائنمي، بعد ظهر النوـ األحد عف األسنر طه :بنت لحـ
 عامًا.15بمدة زعترة شرؽ بنت لحـ، بعد اف امضى مدة محكومنته البالغة 
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ويظـ حفؿ استقباؿ حاشد لالسنر الوحش، الذي اعتقؿ بتهمة االيتماء لحركة حماس والمشاركة في مقاومة 
 االحتالؿ، عممًا ايه سبؽ وامضى قبؿ ذلؾ عامنف اخرنف في سجوف االحتالؿ.

الى اف االسنر الوحش، حصؿ خالؿ اعتقاله عمى درجة البكالورنس في تخصص تارنخ  تجدر االشارة
 . 2008األدناف مف الجامعة العبرنة، وفقد والدنه في العاـ 

 1/8/2162القدس، القدس، 
 

 "إسرائيؿ": كاف لدينا معمومات عف عممية سيناء   وهناؾ حاجة لتحرؾ مصري لفرض األمف 13
كتػب المتحػدث باسػـ جػنش االحػتالؿ اإلسػرائنمي أفنخػاي أدرعػي عبػر ، 7/8/1941السفير، بيػروت، ذكػرت 

، تعقنبًا عمى العممنة التي استهدفت الجنش المصري فػي سػنياء وأدت إلػى مقتػؿ «تونتر»صفحته عمى موقع 
 مخّربنف حاولوا اقتحاـ الحدود اإلسرائنمنة في ميطقة كػـر شػالوـ )كػـر أبػو سػالـ( بعػد»إف  جيدنا مصرنًا، 25

وأضػػػػاؼ إف المجموعػػػػة التػػػػي اقتحمػػػػت الحػػػػدود «. اسػػػػتنالئهـ عمػػػػى موقػػػػع مصػػػػري وقػػػػتمهـ جيػػػػودًا مصػػػػرننف
تػـ »الفتػًا إلػى أيػه «. استولت عمى مدرعتنف مصرنتنف وحاولت تفجنرهما في موقع إسرائنمي في كػـر شػالوـ»

 «.استهداؼ المدرعتنف المتنف اقتحمتا الحدود مف الجو وتأكد مقتؿ عدد مف المخربنف
التابعػػة لمكتػػب رئػػنس الػػوزراء اإلسػػرائنمي بينػػامنف يتينػػاهو، أصػػدرت، نػػـو « هنئػػة مكافحػػة اإلرهػػاب»وكايػػت 

 الجمعة الماضي، بنايًا تضمف تحذنرًا لإلسرائنمننف مف خطورة السفر إلى سنياء. 
و، فػي بنػاف، وفي أوؿ تعمنؽ رسمي مف الحكومػة اإلسػرائنمنة، رّحػب رئػنس الػوزراء اإلسػرائنمي بينػامنف يتينػاه

بػػالتحرؾ الحاسػػـ لمجػػنش والشػػاباؾ )جهػػاز األمػػف الػػداخمي( والػػذي أتػػاح إحبػػاط اعتػػداء كبنػػر عمػػى مػػديننف »
ودعا وزنر الدفاع اإلسرائنمي انهود بػاراؾ مصػر إلػى فػرض األمػف فػي سػنياء، قػائاًل، فػي بنػاف، «. إسرائنمننف

 .«األمف وميع االرهاب في سنياء األعماؿ االرهابنة تظهر الحاجة لتحرؾ مصري صاـر لفرض»إف 
، مػػػف القػػػدس المحتمػػػة والقػػػاهرة، أف رونتػػػرزو ا ؼ ب، ، عػػػف وكػػػالتي 7/8/1941الحيػػػاة، لنػػػدف، وأضػػػافت 

سرائنمي أفاد بأف مجموعة مسمحة تستقؿ آلنة مدرعة تمكيػت مسػاء االحػد مػف دخػوؿ متحدث باسـ الجنش اإل
بػػنف البمػػدنف فػػي كػػـر سػػالـ فػػي جيػػوب اسػػرائنؿ قبػػؿ االراضػػي االسػػرائنمنة مػػف مصػػر قػػرب المركػػز الحػػدودي 

 تدمنرها. وقاؿ اف االلنة المدرعة دمرت بواسطة "سالح اسرائنمي".
مػػػف جهتهػػػا، يقمػػػت االذاعػػػة العامػػػة اف مروحنػػػة اسػػػرائنمنة هاجمػػػت االلنػػػة المدرعػػػة مػػػا ادى الػػػى مقتػػػؿ "نثالنثػػػة 

 ارهابننف" كايوا عمى متيها.
متحػػػدث باسػػػـ الجػػػنش ال ، أفالقػػػدسمػػػف  )أ. ب( عػػػف وكالػػػة ، 7/8/1941، اليػػػـو السػػػابع، مصػػػر وكتبػػػت

إف وكاالت المخابرات اإلسرائنمنة كايت لدنها  ،اإلسرائنمى البرنجادنر جيراؿ نوآؼ مردخاى، قاؿ النوـ االنثينف
وأضاؼ مردخاى لرادنو إسرائنؿ، "كيا  معمومات عف التسمؿ الوشنؾ، وأرسمت طائرة لضرب المركبة األخرى.

وألقػػى مردخػػاى بالالئمػػة عمػػى المسػػمحنف اإلسػػالمننف فػػى غػػزة،  نف لهػػا، وبالتػػالي كايػػت هيػػاؾ ضػػربة".مسػػتعد
 وعمى الوضع األميى المفقود فى شبه جزنرة سنياء.
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عبدالرحنـ حسنف، و عالء المشهراوي، ، عف )غزة، راـ اهلل، عماف(مف ، 7/8/1941، االتحاد، ابوظبيذكرت 
سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػرائنمي أفشػػمت اجتمػػاع لجيػػة فمسػػطنف التابعػػة لحركػػة عػػدـ االيحنػػاز  ، أفوكػػاالتوعػػف 

قػػاؿ المتحػػدث و  فػػي راـ اهلل لتأننػػد مسػػعى حصػػوؿ الدولػػة الفمسػػطنينة الميشػػودة عمػػى عضػػونة األمػػـ المتحػػدة.
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إف السمطة الفمسطنينة لـ تيسػؽ معيػا، وفقػط “الخارجنة اإلسرائنمنة إنجاؿ بالمر في القدس المحتمة  باسـ وزارة
يحف سمحيا لممنثمي الدوؿ التي لها عالقػات دبموماسػنة “وأضاؼ ” أبمغتيا بأف المجية سوؼ تأتي إلى راـ اهلل.

لهػػػا عالقػػػات دبموماسػػػنة مػػػع مػػػع إسػػػرائنؿ بالػػػدخوؿ، فنمػػػا لػػػـ يوافػػػؽ عمػػػى دخػػػوؿ ممنثمػػػي الػػػدوؿ التػػػي لنسػػػت 
 ”.إسرائنؿ

وقمؿ بالمر مف أهمنة سعي الرئنس الفمسػطنيي محمػود عبػاس )أبػو مػازف( لضػـ فمسػطنف إلػى األمػـ المتحػدة 
إف “وقػاؿ ”. حممػة عالقػات عامػة ال أكنثػر“إلى األمـ المتحدة مف أجػؿ ولػو بعضػونة غنػر كاممػة، مػدعنا أيػه 

تشنر إلػى أيهػـ لػنس لػدنهـ رغبػة فػي الػدخوؿ فػي مفاوضػات والتوصػؿ  ينة الفمسطنيننف التوجه لألمـ المتحدة
وأضػػاؼ ”. إلػػى حػػؿ دائػػـ مػػع الجايػػب اإلسػػرائنمي، وسنسػػتطنعوف إيجػػاز يقػػاط قمنمػػة فقػػط مػػف العالقػػات العامػػة

التغننػػر الجػػػوهري لػػػف نكػػػوف إال مػػػف خػػػالؿ المفاوضػػػات المباشػػػرة مػػػع الحكومػػػة اإلسػػػرائنمنة، وسػػػتحاوؿ وزارة “
إلسػػرائنمنة إقيػػاع أكبػػر عػػدد مػػف الػػدوؿ بمعارضػػة تحسػػنف مكايػػة السػػمطة الفمسػػطنينة فػػي المجتمػػع الخارجنػػة ا

 ”.الدولي
قػػاؿ النػػـو  مبعػػوث اسػػرائنؿ لػػدى األمػػـ المتحػػدة ، أفوكػػاالت، وعػػف 5/8/19491، 18عػػرب موقػػع  وأضػػاؼ

ة هيػاؾ لكػف هػذا لػف األحد، إف سعي الفمسطنيننف لرفع وضعهـ في الميظمة الدولنة سػنجد دعمػا مػف األغمبنػ
 نقربهـ مف إقامة الدولة والسالـ مع اسرائنؿ.

واتهـ روف بروسور السفنر االسرائنمي في األمـ المتحدة الفمسطنيننف بمحاولػة اسػتعادة االهتمػاـ الػدولي الػذي 
لة وقاؿ بروسور لرادنو اسرائنؿ في مكالمة هاتفنة: "هياؾ محاو  تحوؿ إلى األزمات في إنراف ومصر وسورنا.

 )مف جايب الفمسطنيننف( التخاذ خطوات مف جايب واحد لتدونؿ الصراع".
عضوا وهي كافنة  291وقاؿ بروسور إف لدى الفمسطنيننف "أغمبنة مضموية" في الجمعنة العامة المؤلفة مف 

 لميحهـ وضع المراقب غنر العضو، وهو مػا توقػع المبعػوث أف نسػتخدـ فػي "إنػذائيا"، أي إنػذاء اسػرائنؿ، فػي
 العدند مف المحافؿ الدولنة.

وقػػاؿ بروسػػور فػػي تصػػرنحات ميفصػػمة لرادنػػو الجػػنش االسػػرائنمي: "فػػي واقػػع األمػػر فػػإف أبػػو مػػازف )عبػػاس( 
لنست لدنه سنطرة عمى اإلطالؽ في غزة" مضنفا أف الحممة التػي نشػيها الفمسػطنينوف فػي األمػـ المتحػدة "لػف 

 تغنر شنئا عمى أرض الواقع".
 

 أسيرًا مقابؿ عدـ التوجه لألمـ المتحدة 59عف  اإلفراجو عرض عمى عباس معاريؼ: نتنياه 15
اإلسػػرائنمنة أمػػس أف الحكومػػة اإلسػػرائنمنة عرضػػت عمػػى « معػػارنؼ»ذكػػرت صػػحنفة : محمػػد نػػويس -راـ اهلل 

أسػػنرًا عمػػى أربػػع دفعػػات فػػي مقابػػؿ عػػدـ التوجػػه إلػػى األمػػـ المتحػػدة، األمػػر الػػذي  50الػػرئنس عبػػاس إطػػالؽ 
مػػػف  211أسػػنرًا مػػػف بػػنف  15بػػاس. وكػػػاف يتاينػػاهو عػػػرض قبػػؿ أسػػابنع عمػػػى عبػػاس اإلفػػػراج عػػف رفضػػه ع

األسػػرى القػػدامى الػػذنف سػػجيوا قبػػؿ اتفاقػػات أوسػػمو. وكتبػػت الصػػحنفة عمػػى موقعهػػا اإللكترويػػي أف يتاينػػاهو 
قػاء بنيهمػا، ، هي عدـ الذهاب إلى األمػـ المتحػدة، وعقػد ل50وضع نثالنثة شروط إلطالؽ األسرى القدامى الػ 

طالؽ المفاوضات بعد هذا المقاء، مشنرة إلى أف الجايب الفمسطنيي رفض العرض اإلسرائنمي الجدند.  وا 
وأوضحت أف العرض الجدند نأتي في إطار المحادنثػات التػي نجرنهػا المبعػوث اإلسػرائنمي اسػحؽ مولخػو مػع 

أف يتاينػاهو تعهػد أنضػًا اإلفػراج عػف  كبنر المفاوضنف الفمسطنيننف الدكتور صائب عرنقات. كما أشارت إلى
بػػاقي األسػػرى بشػػكؿ تػػدرنجي إلػػى جايػػب موافقتػػه عمػػى إدخػػاؿ أسػػمحة إلػػى قػػوات األمػػف الفمسػػطنينة تتضػػمف 
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مػدرعات روسػػنة موجػودة فػػي األردف ميػػذ سػيوات، إلػػى جايػػب اإلفػراج عػػف جنثػػامنف الشػهداء، إذ رفػػع يتاينػػاهو 
 ؽ موافقة فمسطنينة.جنثماف، إال أف العرض لـ نم 200العدد إلى 

 7/8/1941، الحياة، لندف
 

 إيراف بشكؿ مطمؽ سرائيميا ضدّ إغيورا آيالند: الواليات المتحدة ال تعارض هجوما  17
قاؿ رئنس مجمس األمف القومي االسػرائنمي السػابؽ، المػواء فػي قػوات االحتنػاط، غنػورا آناليػد، فػي مقابمػة مػع 

"الوالنػػات المتحػػدة ال تعػػارض بشػػكؿ مطمػػؽ هجومػػا اسػػرائنمنا عمػػى إذاعػػة الجػػنش االسػػرائنمي النػػـو األحػػد، أف 
وأضػاؼ آناليػد، الػذي نعمػؿ حالنػا  إنراف منثمما نتـ أحنايا استعراض األمور في وسائؿ االعػالـ" فػي إسػرائنؿ.

باحنثا كبنر بمعهد دراسات األمف القومي بجامعة تؿ أبنب، أيه "إذا يظر رئنس الوالنات المتحدة إلى البنػاض 
عنيي رئنس الوزراء )االسرائنمي(، أو فعؿ ذلؾ بواسػطة مبعػوث، وقػاؿ لػه بصػورة ال لػبس فنهػا 'لػف تفعػؿ  في

 ذلؾ'، فإف اليقاش نيتهي عمى الفور برأني".
بجػػػػوره، قػػػػاؿ وزنػػػػر الػػػػدفاع السػػػػابؽ وعضػػػػو الكينسػػػػت عػػػػف حػػػػزب العمػػػػؿ، عمنػػػػر بنػػػػرتس، لإلذاعػػػػة العامػػػػة 

بػػأف تسػػتعرض أمػػاـ صػػياع القػػرار صػػورة شػػاممة بشػػأف هجػػـو محتمػػؿ  االسػػرائنمنة، إف "القنػػادة األمينػػة ممزمػػة
 عمى إنراف، والتي قد تشمؿ أقواال حازمة حوؿ المخاطر المتعمقة بذلؾ".

 5/8/1941، 18عرب 
 

 الكنيست: سنعمؿ عمى دخوؿ اليهود إلى األقصى بأياـ محددة وسنمنع المسمميفبعضو  16
الكينست عف "المنكود" زئنؼ الكنف بأيػه سػنعمؿ عمػى دخػوؿ  أعمف رئنس االئتالؼ الحكومي، عضو: راـ اهلل

 النهػػود فقػػط إلػػى باحػػات المسػػجد األقصػػى فػػي أنػػاـ محػػددة، كمػػا هػػو متبػػع فػػي الحػػـر اإلبراهنمػػي فػػي الخمنػػؿ.
وذكرت صحنفة "مكور رنشوف" التابعة لممسػتوطينف أف رئػنس االئػتالؼ أعمػف فػي اجتمػاع مغمػؽ أيػه سػنعمؿ 

 إلى باحات المسجد األقصى في أناـ محددة. عمى دخوؿ النهود فقط
 5/8/1941، القدس، القدس
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ارو »أعمف مسؤوؿ دفػاعي اسػرائنمي كبنػر أمػس، أف اسػرائنؿ تطػور درعهػا الصػاروخي مػف طػراز : )رونترز(
نخ االعتراضػػنة الموجهػػة مػػف الصػػوار « 4بمػػوؾ »وأضػػاؼ المسػػؤوؿ ايػػه نجػػري يصػػب الجنػػؿ الجدنػػد مػػف  «.1

نتػػزامف مػػع االيظمػة االمنركنػػة ضػػمف بطارنػات اسػػرائنمنة تػػـ يشػػرها « ارو»وأجهػزة الػػرادار والتكيولوجنػػا لجعػؿ 
 «.الدقة والمدى سنكوياف اكبر»إف « ارو»وهي عممنة ستستغرؽ بضعة اسابنع. وقاؿ المسؤوؿ عف 

وارنخ عمػى ارتفاعػات كبنػرة بمػا نكفػي لتػدمنر وهػو مصػمـ لتفجنػر الصػ 1000ميذ العػاـ « ارو»ونعمؿ يظاـ 
 «.ايه جزء مف السباؽ التكيولوجي في الميطقة»الرؤوس الحربنة غنر التقمندنة. وأضاؼ المسؤوؿ 

فػي المئػة  90و 80حقػؽ يجاحػا بػنف « ارو»وقاؿ مصمـ اليظػاـ عػوزي روبػنف لرادنػو الجػنش االسػرائنمي اف 
مػا نشػهد تغننػرات وتحسػنيات وكػذلؾ تعػدنالت لمواجهػة التهدنػدات  دائمػا»في االختبػارات المنداينػة. وأصػاؼ 

 «.الجدندة
 7/8/1941، السفير، بيروت
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 تعديالت تمنع الفمسطينييف والعماؿ األجانب مف التوجه لمقضاء اإلسرائيمي 10
 وقع وزنر القضاء اإلسػرائنمي، نعقػوؼ يئمػاف عمػى أيظمػة قايوينػة جدنػدة تحػوؿ دوف السػماح لمبػدء بػإجراءات
قضائنة إال إذا كاف المعيي بهذه اإلجراءات مواطيا إسػرائنمنا أو مػف نحمػؿ جػواز سػفر أجيبنػا ممػا نعيػي ميػع 
الفمسػػطنيننف والعمػػاؿ األجايػػػب مػػف التوجػػػه لمقضػػاء اإلسػػرائنمي. ومػػػف المقػػرر أف تصػػػبح التعػػدنالت الجدنػػػدة 

 سارنة المفعوؿ في مطمع شهر أنموؿ/سبتمبر القادـ.
 7/8/1941، 18عرب 

 
 قد حسـ يوحي بأف موضوع الضربة الضربة العسكرية إليرافهآرتس: النقاش حوؿ موعد  39

في موقعها عمى الشبكة النوـ األحد، أف موضوع توجنػه ضػربة إسػرائنمنة إلنػراف قبػؿ ” هآرتس“بنيت صحنفة 
يحو استخداـ  االيتخابات االمرنكنة، بات موضوعا لميقاش العميي في إسرائنؿ بشكؿ نوحي بأف اتجاه إسرائنؿ

الحسـ العسكري بات شبه مفروغ ميه خاصة تحت قنادة يتيناهو. ولفتت الصحنفة إلى أيه صدرت خػالؿ اؿ 
سػػاعة األخنػػرة تصػػرنحات لنثالنثػػة مػػف رؤسػػاء األجهػػزة األمينػػة اإلسػػرائنمنة، أعمػػف انثيػػاف مػػيهـ معارضػػتهـ  71

 لضرب إنراف في التوقنت الحالي ودوف موافقة أمرنكنة.
 5/8/1941، 18عرب 
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راـ اهلل: فػػي ظػػؿ االسػػتعدادات الداخمنػػة االسػػرائنمنة الحتمالنػػػة ايػػدالع حػػرب جدنػػدة بالميطقػػة اجػػرت الجبهػػػة 
وارسػاؿ رسػائؿ عبػر الهواتػؼ اليقالػة  الداخمنة لجنش االحتالؿ االسرائنمي االحد اختبارا عمى صفارات االيػذار
ووفقػا لمجبهػة الداخمنػة فػإف االختبػار  .في جمنع مدف اسرائنؿ، وذلؾ في إطار استعداداتها الي حرب محتممة

كػػاف جػػزءا مػػف التػػدرنبات التػػي تجرنهػػا الجبهػػة الداخمنػػة اليعػػاش وفحػػص مػػدى جهوزنػػة صػػفارات االيػػذار فػػي 
 .الهواتؼ اليقالةداخؿ المدف االسرائنمنة وعبر رسائؿ 

 7/8/1941، القدس العربي، لندف
 

 عاماً  459 "إسرائيؿ": اكتشافات الغاز تكفي االقتصادية "بمومبرغ"وكالة  31
االقتصػادنة لأليبػاء حػوؿ حقػوؿ الغػاز المكتشػفة « بمػومبرغ»أظهر تحقنػؽ شػامؿ يشػرته وكالػة : حممي موسى

، ومف دوف حساب اكتشافات جدندة متوقعة، ما ال نقؿ عف  قبالة إسرائنؿ أيها تعادؿ في قنمتها السوقنة النـو
عامػًا مقبمػة عمػى األقػؿ. ويقمػت عػف  250ممنار دوالر. وقالػت إف هػذا الغػاز نكفػي احتناجػات إسػرائنؿ  140

خبػػراء تقػػدنرهـ ايػػه لػػف نكػػوف بامكػػاف إسػػرائنؿ تسػػونؽ هػػذه الكمنػػات مػػف الغػػاز األمػػر الػػذي سػػوؼ نضػػطرها 
 لمتخمي عف جزء ميها.

وشركات أخرى اكتشفت تحػت منػاه البحػر المتوسػط « دنمؾ»و« يوبؿ إيرجي»شار التحقنؽ إلى أف شركتي وأ
ترنمنػوف  18ممنػوف متػر مكعػب مػف الغػاز ) 760عامػًا، ونبمػغ  250ما نمبي احتناجات إسرائنؿ مػف الطاقػة لػػ

 قدـ مكعب(. 
بب يقػص األراضػي واالعتراضػػات واعتبػر التحقنػؽ أف اكتشػاؼ الغػاز خمػػؽ مشػكمة وتحػدنات فػي إسػػرائنؿ بسػ

(، STLلالكتشػافات الدولنػة )« سػتات أونػؿ»البنئنة. ويقمت الوكالة عػف ينػؾ مػاداف، وهػو يائػب رئػنس شػركة 
سوؼ أتفاجأ إذا لـ نتـ التخمي عف بعض الغػاز فػي »التي تفحص اإلمكاينات االقتصادنة في الميطقة، قوله 
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، بسػػبب أف هيػػػاؾ «وؼ تحػػاوؿ معظػػػـ الشػػركات ايتهاجهػػػاهػػي المعبػػػة التػػي سػػػ»وأضػػاؼ أف هػػػذه «. إسػػرائنؿ
 «.غازا مكتشفا أكنثر مما نمكيؾ أف تتاجر به»

الخطػر األميػي لحقػوؿ »ويقمت الوكالة عػف مستشػار األمػف القػومي اإلسػرائنمي األسػبؽ غنػورا آناليػد قولػه أف 
ذا كايػت الغاز جدي. كما أف حمانة كؿ يشاطات البيى التحتنة لتسػننؿ الغػاز سػوؼ تكػوف با هظػة التكمفػة، وا 

 «. محطة التسننؿ العائمة تكمؼ ممنارات الدوالرت، فمف المحتمؿ جدا أيها ستكوف هدفا أكنثر تعرضا لمخطر
 7/8/1941، السفير، بيروت
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ث األمف القومي اإلسرائنمي في دراسػة جدنػدة أصػدرها ويشػرها عمػى رأى مركز أبحا: ػ زهنر أيدراوس الياصرة
شهرا عمى األحداث في سػورنة، ال ُنمكػف التيبػؤ  28موقعه االلكترويي، أيه عمى الرغـ مف مرور ما ُنقارب الػ

بمػػا سػػتؤوؿ إلنػػه األمػػور فػػي دمشػػؽ، الفتػػا إلػػى أف الػػرئنس بشػػار األسػػد، مػػا زاؿ نتمتػػع بػػدعـ شػػبه مطمػػؽ مػػف 
العربي السوري وقوات حفػظ اليظػاـ، التػي تعمػؿ بكػؿ مػا أوتنػت مػف قػوة وشراسػة بهػدؼ الحفػاظ عمػى  الجنش

 اليظاـ الحاكـ في دمشؽ.
وبالمقابػػػؿ، قػػػاؿ الباحػػػث أودي دنكػػػؿ، إف التشػػػرذـ هػػػو الممنػػػز الرئنسػػػي لممعارضػػػة السػػػورنة، الميشػػػقة عمػػػى 

مػر يػابع مػف أف الػدوؿ الراعنػة لممعارضػة مختمفػة يفسها، وغنر القادرة عمى التوافؽ عمػى قائػد واحػد، وهػذا األ
في ما بنيها، الفتا إلى أف األسد بدأ بفقداف السنطرة مف ياحنة، ومف ياحنة أخػرى، فػإف القػوى المتشػددة التػي 
دخمػػت إلػػى سػػورنة بػػدأت تػػؤنثر عمػػى مجرنػػات األمػػور، ومػػع كػػؿ ذلػػؾ، فػػإف األسػػد نػػرفض فهػػـ هػػذه الحقػػائؽ، 

 تبيي إستراتنجنة )أيا، أو فمتخرب سورنة(، عمى حد تعبنر دنكؿ.ونرفض التيحي بكرامة، ون
وأشػػارت الدراسػػة إلػػى أف تػػؿ أبنػػب تراقػػب بقمػػؽ شػػدند التطػػورات فػػي سػػورنة، وتُفضػػؿ فػػي هػػذه الفتػػرة الوقػػوؼ 
جايبا واالستعداد لمواجهة السنيارنوهات الخطنرة، زاعما أيه حتى قبؿ فترة وجنزة كاف بقاء يظاـ األسد ضعنفا 

نػػراف وحػػزب اهلل، ولكػػف السناسػػة مر  نحػػا لمدولػػة العبرنػػة، ألف تػػداعنات ذلػػؾ سػػتكوف إضػػعاؼ محػػور سػػورنة وا 
اإلسرائنمنة تغنرت اآلف، بعد الخشنة في تػؿ أبنػب مػف قنػاـ األسػد بتزونػد 'حػزب اهلل' باألسػمحة غنػر التقمندنػة 

 التي نممكها، أو أف نقـو باستعماؿ هذه األسمحة.
ارنوهات المحتممػػة، وجمنعهػػا سػػمبنة باليسػػبة إلسػػرائنؿ، قالػػت الدراسػػة: السػػنيارنو االوؿ وفػػي مػػا نتعمػػؽ بالسػػني

تفتت الدولة السورنة وايدالع حرب أهمنة طائفنػة ومذهبنػة ال تعػرؼ الرحمػة، والنثػايي أف اليظػاـ الحػاكـ ُنحكػـ 
الػث هػو إسػقاط سنطرته عمى محور دمشؽ ػ حمص ػ حمػب، وأف تبقػى سػورنة تتصػرؼ كدولػة، والسػنيارنو النث

اليظاـ ووصوؿ قنادة جدندة، عمى فرضنة توحد المعارضة، والرابع ايتشار الفوضى العارمة فػي جمنػع أيحػاء 
سورنة، وسقوط األسد وعدـ وجود البدنؿ إلدارة البالد، األمر الذي سُنحوؿ البالد إلى حمبة لميزاعات مف قبؿ 

 لسعودنة، الوالنات المتحدة األمرنكنة وروسنا.قوى متشددة، تعمؿ بتأنند مف الخارج، منثؿ إنراف، ا
أمػػػا السػػػنيارنو الخػػػامس، بحسػػػب الدراسػػػة، فهػػػو تػػػدخؿ عسػػػكري خػػػارجي بعػػػد وقػػػوع حػػػادث درامػػػاتنكي، وهػػػذه 
العممنة العسكرنة ستؤدي إلى سػقوط األسػد، وبحسػب وجهػة اليظػر اإلسػرائنمنة فػإف جمنػع السػنيارنوهات التػي 

اضػػي، وتحدنػػدا تحػػوؿ ُذكػػرت تضػػع الدولػػة العبرنػػة أمػػاـ تحػػدنات جدنػػدة وتجمػػب لهػػا تهدنػػدات لػػـ تكػػف فػػي الم
هضبة الجوالف إلى ميطقة مشابهة لسنياء، ولكف الخوؼ األكبر لػدى تػؿ أبنػب هػو حصػوؿ 'حػزب اهلل' عمػى 
أسمحة غنر تقمندنة مػف سػورنة، أو وصػوؿ هػذه األسػمحة إلػى تيظنمػات متطرفػة، أو قنػاـ 'حػزب اهلل'، بإنعػاز 

 إنرايي بشف هجـو عمى الدولة العبرنة.
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الت الدراسػة، إف تػؿ أبنػب تخشػى مػف أزمػة إيسػاينة فػي سػورنة ويػزوح الجئػنف إلػى الػدوؿ عالوة عمى ذلؾ، ق
المجاورة، بما في ذلؾ إلى الجوالف، مضافا إلى ذلؾ، فإف تؿ أبنب تخشى مف أف تؤدي األزمػة السػورنة إلػى 

ة السػػورنة صػػرؼ أيظػػار العػػالـ عػػف البريػػامج اليػػووي اإلنرايػػي، مػػع ذلػػؾ، هيػػاؾ سػػنيارنو آخػػر نػػرى أف األزمػػ
سػػتؤنثر عمػػى مػػوازنف القػػوى فػػي لبيػػاف، وتػػؤدي إلػػى دفػػع القػػوى المبياينػػة إلػػى المطالبػػة مػػف جدنػػد بيػػزع سػػالح 
'حزب اهلل'، ولكف هذا األمر، بحسب الباحث، بحاجػة إلػى تأننػد ودفػع مػف قبػؿ واشػيطف وتػؿ أبنػب والمجتمػع 

 الدولي.
ا نتعمػػؽ باألزمػػة السػػورنة تبػػنف أف إسػػرائنؿ تبحػػث وقالػت الدراسػػة أنضػػا إف فحػػص المصػػالح اإلسػػرائنمنة فػػي مػ

عف استقرار أميي، والدة يظاـ جدند في سورنة، نكوف نثابتا ولنس معادنا لتؿ أبنب، إخراج سػورنة مػف محػور 
إنراف وتحونمها إلى دولة تكوف تحػت تػأنثنر الغػرب، تخفنػؼ تػأنثنر األزمػة عمػى جػارات سػورنة، وتحدنػدا لبيػاف 

 ميع وصوؿ أسمحة كنماونة لػ'حزب اهلل'. واألردف، والعمؿ عمى
وخمصت الدراسة إلى التوصنات التي رفعتها إلى صياع القػرار فػي تػؿ أبنػب، قائمػة إيػه عمػى الػرغـ مػف عػدـ 
معرفة ما نخبئ المستقبؿ، فإيه عمى تؿ أبنب أف تبيي سناستها عمى فرضػنة أف األسػد لػف نػتمكف مػف عبػور 

عاؼ محػػور إنػػراف و'حػػزب اهلل'، ولكػػف بالمقابػػؿ هيػػاؾ تػػداعنات سػػمبنة هػػذه األزمػػة، ألف سػػقوطه سػػنؤدي إلضػػ
عمػػى إسػػرائنؿ بعػػد سػػقوط األسػػد، وبالتػػالي عمػػى الدولػػة العبرنػػة، أوصػػت الدراسػػة، عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ وجػػود 
اإلمكاينات، بأف تعمؿ عمى بياء الظروؼ لتحدند سناسػة مبػادرة، أي بػنف األمينػة وبػنف السناسػنة، تعتمػد فػي 

ا عمػػى إضػػعاؼ يظػػاـ األسػػد و'حػػزب اهلل'، ميػػع وصػػوؿ أسػػمحة كنماونػػة لػػػ'حزب اهلل'، فػػتح البػػاب عمػػى جوهرهػػ
مصػػراعنه إلجػػراء اتصػػاالت، ومػػف نثػػـ عالقػػات مػػع المعارضػػة السػػورنة، أو مػػع اليظػػاـ البػػدنؿ، التوجػػه إلػػى 

سػػورننف إلػػى  الشػػعب السػػوري عبػػر اإلعػػالـ الحػػدنث، إقامػػة مراكػػز مسػػاعدة إيسػػاينة فػػي حػػاؿ يػػزوح الجئػػنف
سػرائنؿ، منثػؿ  الجوالف، وبالتالي فإف التغننر في الوضع اإلسػتراتنجي ُنوسػع آفػاؽ المصػالح المشػتركة لتركنػا وا 
إقامػة يظػاـ مسػػتقر فػي سػورنة، ميػػع ايتقػاؿ األزمػة إلػػى دوؿ الجػوار، التقمنػؿ مػػف تػأنثنر التيظنمػات المتطرفػػة، 

العربنة السعودنة، عمنه عمى الحكومة اإلسرائنمنة العمؿ  كما أف األزمة السورنة ولدت المصالح المشتركة مع
 عمى إعادة التيسنؽ اإلستراتنجي مع تركنا، كما قالت الدراسة.

 7/8/1941، القدس العربي، لندف
 

  تحذيرات فمسطينية وعربية مف تقسيـ المسجد األقصى 31
سػنيارنو تقسػنـ المسػجد  حذرت مؤسسات وشخصنات سناسة ودنينة، أمس، مف مخاطر القاهرة : -فمسطنف 

األقصى الذي قد نؤدي إلػى إشػعاؿ يػار فػي الميطقػة برمتهػا. وحػذر المفتػي العػاـ لمقػدس والػدنار الفمسػطنينة، 
الشنخ محمد حسنف مف العواقب الوخنمة التي ستترتب عمى تيفنذ مخطط تقسنـ المسجد األقصى عمى غػرار 

إلػػى ” اإلسػرائنمننف“أف دعػوة بعػػض المسػؤولنف والقػػادة مػا جػرى فػػي المسػجد اإلبراهنمػػي فػي الخمنػػؿ، موضػحًا 
ذلؾ تيـ عف كند خطر ندبر لممسجد األقصى، في مواكبة لحممة مػف اإلجػراءات واالعتػداءات التػي تسػتهدؼ 

 إسالمنة المسجد األقصى ووجوده.
زئنػػؼ ” الكينسػػت“ويػػددت الهنئػػة اإلسػػالمنة المسػػنحنة ليصػػرة القػػدس والمقدسػػات بمػػا جػػاء عمػػى لسػػاف عضػػو 

الكنف، بأيه سنعمؿ عمى دخوؿ النهود فقط إلى باحات المسجد األقصى في أنػاـ محػددة، موضػحة أف الحػـر 
    القدسي والمسجد األقصى دخال المرحمة اليهائنة مف عممنة التقسنـ بنف المسممنف والنهود. 
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أف االحتالؿ قد نحاوؿ مف تبعات تصرنحات الكناف، وأشارت إلى ” مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث“وحّذرت 
، ودعػػت ”عنػػد رأس السػػية العبرنػػة“إخػػراج هػػذا السػػنيارنو لمتيفنػػذ الفعمػػي الشػػهر المقبػػؿ بػػالتزامف مػػع مػػا نسػػمى 

إلػػى تحػػرؾ فػػوري وعاجػػؿ لميػػع تيفنػػذ هػػذا السػػنيارنو الخطػػر، كمػػا دعػػت أهػػؿ القػػدس والػػداخؿ ومػػف نسػػتطنع 
 رحاؿ والرباط الدائـ في المسجد األقصى.الوصوؿ إلى األقصى مف أهؿ الضفة الغربنة إلى شد ال

وفػػي القػػاهرة حػػذرت الجامعػػة العربنػػة مػػف تعػػرض المسػػجد األقصػػى ألخطػػر مرحمػػة مػػف التهونػػد. ولفػػت يائػػب 
تسػػػػتغؿ الظػػػػروؼ التػػػػي تحػػػػنط بالعػػػػالـ العربػػػػي ” إسػػػػرائنؿ“األمػػػػنف العػػػػاـ لمجامعػػػػة، أحمػػػػد بػػػػف حمػػػػي إلػػػػى أف 

 .واإلسالمي لتغننر الواقع في المسجد األقصى
وأشار ابف حمي إلى أف األمنف العاـ يبنؿ العربػي سػنطرح خػالؿ مشػاركته فػي القمػة اإلسػالمنة التػي سػتحمؿ 
اسػػـ التضػػامف اإلسػػالمي، مػػا نتعػػرض لػػه المسػػجد األقصػػى مػػف ايتهاكػػات نومنػػة والتأكنػػد عمػػى تحمػػؿ الػػدوؿ 

 ت تهوند القدس الشرنؼ.اإلسالمنة والعربنة المسؤولنة في مواجهة تمؾ االيتهاكات والتصدي لمحاوال
 7/8/1941، الخميج، الشارقة

 
   76 سنةلبناء المستوطنات منذ  "سرائيؿ"إألؼ دونـ في الضفة صادرتها  099"هآرتس":  35

كشػفت ونثنقػة تابعػػة لمػا تسػػمى االدارة المدينػة االسػرائنمنة ، اف اسػػرائنؿ صػادرت ميػػذ : امػاؿ شػػحادة -القػدس 
الؼ دويـ  خصصت القامة  55لالوقاؼ االسالمنة في الضفة الغربنة ، االؼ الدويمات التابعة  2967عاـ 

الػؼ  900،عػف 67مستوطيات ومعسكرات لمجنش. وتاتي هذه المصػادرة  ضػمف االعػالف االسػرائنمي ، ميػذ 
 دويـ مف االراضي الفمسطنينة  اراضي دولة.

دارة المدينػة التػػي سػػممت وذكػرت صػػحنفة "هػارتس" ، التػػي كشػػفت عػف هػػذه المعطنػػات، اف خػرائط رسػػمنة لػػإل
لمباحث االسرائنمي في شؤوف االستنطاف، درور أتنكس، تشػنر الػى اف  مسػاحة األراضػي التػي صػودرت مػف 

ألؼ دويمًا، تمت إقامة مئات البنوت لممسػتوطينف عمنهػا،  17األوقاؼ اإلسالمنة في محنط أرنحا تصؿ إلى 
يت مسجمة بشكؿ دقنػؽ ومػيظـ فػي أوراؽ الطػابو، بمػا بما في ذلؾ أنضا مبايي عامة ، وأف هذه األراضي كا
 .2967في ذلؾ تحدند رقـ الحوض والقسنمة حتى قبؿ العاـ 

 7/8/1941، الحياة، لندف
 

  مدفعية االحتالؿ والطائرات المروحية تقصؼ شرؽ رفح 37
، بعػدد قصػفت قػوات االحػتالؿ، مسػاء النػـو االحػد، الميػاطؽ الشػرقنة مػف مدنيػة رفػح جيػوب قطػاع غػزة :غزة

 كبنر مف القذائؼ المدفعنة، وسط تحمنؽ مكنثؼ لمطنراف المروحي والحربي.
ونأتي هذا التصعند بعد ساعات مف مقتؿ شاب فمسطنيي، عمػى انػدي قػوات االحػتالؿ التػي اسػتهدفت دراجػة 

 كاف نستقمها بصاروخ النوـ االحد.
نفػػة سػػقطت فػػي ميػػاطؽ مفتوحػػة قػػرب قذ 25وأفػػاد مراسػػؿ " القػػدس" اسػػتيادا لروانػػات شػػهود عنػػاف، أف يحػػو 

مطػػار غػػزة الػػدولي، وفػػي ميطقػػة المحػػررات شػػرؽ رفػػح جيػػوب القطػػاع، وسػػط إطػػالؽ يػػار مكنثػػؼ مػػف آلنػػات 
طػالؽ يػار وقيابػؿ ضػوئنة مػف الطػائرات المروحنػة التػي تحمػؽ  االحتالؿ المتمركزة في معبر كـر أبو سػالـ، وا 

 في سماء الميطقة.
فػي الحكومػة المقالػة الػدكتور أشػرؼ القػدرة، لػػ دوت كػوـ، أف الطػواقـ الطبنػة وقاؿ الياطؽ باسـ وزارة الصحة 

 تفقدت ميطقة القصؼ ولـ تسجؿ أي إصابات في القصؼ.
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 5/8/1941، القدس، القدس
 

  عممية اجتياح "إسرائيمية" في الضفة الشهر الماضي  481تقرير حكومي:  36
جرنحػًا، سػقطوا بينػراف  16أربعة شػهداء وحػوالي قاؿ تقرنر إحصائي حكومي في قطاع غزة، أمس، إف  غزة:

آخػروف  25قوات االحتالؿ في قطاع غزة خالؿ نولنو/تموز الماضي، فنما استشػهد فمسػطنيي واحػد وأصػنب 
وأوضػػح التقرنػػر أف قػػوات االحػػتالؿ يفػػذت  وتواصػػمت عممنػػات االجتنػػاح واالعتقػػاؿ فػػي مػػدف الضػػفة الغربنػػة.

عممنػة توغػؿ واقتحػاـ فػي مػدف الضػفة الغربنػة. ولفػت إلػى  284ويحو عممنات توغؿ في قطاع غزة،  5يحو 
 طفاًل وامرأتاف، ويحو مئة عامؿ. 44فمسطنينًا، بنيهـ  150أف عدد المعتقمنف الشهر الماضي بمغ يحو 

 7/8/1941، الخميج، الشارقة
 

   أسير يستعدوف لإلضراب عف الطعاـ في ذكرى "أوسمو"  199 38
االحتالؿ خوض إضراب عف الطعاـ في ذكرى توقنع اتفاقنة أوسمو بنف ميظمة  نعتـز أسرى في سجوف غزة:

، الشهر المقبؿ، لمضغط مف أجػؿ إطػالؽ سػراح القػابعنف فػي السػجوف ميػذ مػا ”إسرائنؿ”التحرنر الفمسطنينة و
 قبؿ توقنع االتفاقنة.

سػبتمبر/أنموؿ المقبػػؿ،  21وقػاؿ أسػرى محػرروف إف الحركػة األسػنرة تعتػـز العػودة لإلضػراب عػف الطعػاـ فػي 
ضػػمف فعالنػػات احتجاجنػػة لمجابهػػة مماطمػػة مصػػمحة السػػجوف فػػي تطبنػػؽ اتفاقهػػا مػػع األسػػرى، ونػػيص عمػػى 

 تحسنف الحناة داخؿ السجوف.
 400وأكد األسنر المحػرر القنػادي فػي حركػة الجهػاد اإلسػالمي طػارؽ عػز الػدنف أف هيػاؾ توجهػًا لػدى يحػو 

البػة بػاإلفراج عػف األسػرى القػدامى وبخاصػة الػذنف تػـ اعتقػالهـ قبػؿ أسنر لخوض إضػراب عػف الطعػاـ، لممط
توقنػػع اتفاقنػػة أوسػػمو، والضػػغط عمػػى مصػػمحة السػػجوف لتيفنػػذ اتفاقهػػا مػػع األسػػرى مػػف دوف إخػػالؿ بػػأي مػػف 

 بيوده.
 7/8/1941، الخميج، الشارقة

 
 ماضيعائمة فمسطينية هربت مف سوريا إلى لبناف األسبوع ال 799": الجبهة الشعبية" 30

مػف عػػائالت الالجئػنف الفمسػػطنيننف فػي سػػورنا األسػبوع الماضػػي،  600أ.ؼ.ب: دخػػؿ لبيػاف يحػػو  -بنػروت 
معظمهـ مف مخنـ النرموؾ الدمشقي، كما أفاد مسؤوؿ الجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف في لبياف مرواف عبػد 

 العاؿ.
مي الجمنؿ وتعمبانػا لالجئػنف الفمسػطنيننف الجزء األكبر مف هذه العائالت لجأت إلى مخن»وأكد عبد العاؿ أف 

إلػى مخػنـ البػداوي  18عائمػة أخػرى لجػأت إلػى مخػنـ يهػر البػارد و 50»في البقاع )شرؽ لبياف(، مضػنفا أف 
 «.شماؿ لبياف، بنيما تركز الباقوف في مخنـ عنف الحموة بالقرب مف مدنية صندا جيوب لبياف

السػورنة عيػد يقطػة المصػيع بايتظػار السػماح  -دود المبياينػة هيػاؾ عػائالت ال تػزاؿ عمػى الحػ»ولفت إلػى أف 
، مشػػنرا إلػػى أف «لهػػا مػػف الجايػػب المبيػػايي بالػػدخوؿ، يظػػرا لعػػدـ حصػػولها عمػػى أذويػػات خػػروج رسػػمنة سػػورنة

لكػف العمػؿ جػار إلنجػاد »هؤالء لـ نحصموا عمى أذويات مغادرة مف السمطات السورنة بسبب الوضع األميػي 
 «.ة مع الجهات الرسمنة المبياينةمخرج لهذه المسأل

 7/8/1941، الشرؽ األوسط، لندف
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 والمخيمات في المسجد األقصى والقدس "خميفة اإلنسانية"إشادة فمسطينية بمشاريع  19

أشادت هنئات مجتمعنػة ودنينػة فػي فمسػطنف عمػى يشػاط ومشػارنع الخنػر التػي تيفػذها مؤسسػة خمنفػة : القدس
يسػاينة فػي األراضػي الفمسػطنينة خاصػة فػي سػاحات المسػجد األقصػى والقػدس بف زاند آؿ يهناف لألعماؿ اإل

 الشرنؼ.
وقاؿ محمد السند مدنر إدارة المشارنع في دائرة شػؤوف الالجئػنف الفمسػطنينة إف البريػامج الرمضػايي لمؤسسػة 

تػػـ توزنػػع  خمنفػػة بػػف زانػػد آؿ يهنػػاف لألعمػػاؿ اإليسػػاينة كػػاف مكنثفػػا هػػذا العػػاـ فػػي األراضػػي الفمسػػطنينة حنػػث
اآلؼ الطػػرود الغذائنػػة عمػػى األسػػر المحتاجػػة فػػي المخنمػػات الفمسػػطنينة. كمػػا أقنمػػت موائػػد إفطػػار فػػي تمػػؾ 

 المخنمات، أقبؿ عمنها الصائموف، خاصة أناـ الجمع التي تكتظ فنها المساجد بالمصمنف الصائمنف.
 7/8/1941، االتحاد، ابوظبي

 
 يعمف دخوله نزاع عمؿ مع إدارة الوكالة "األونروا"اتحاد العامميف في األردف:  14

أعمػػف مػػؤتمر اتحػػاد العػػاممنف فػػي وكالػػة غػػوث وتشػػغنؿ الالجئػػنف الفمسػػطنيننف حالػػة : ماجػػد القرعػػاف –عمػػاف
وقػػاؿ المػػؤتمر فػػي بنػػاف  اليػػزاع مػػع إدارة الوكالػػة ودخولػػه فػػي إضػػراب جزئػػي مػػع بدانػػة العػػاـ الدراسػػي القػػادـ.

ت بريامجػػػا وخطػػػة طػػػوارئ تقضػػػي عمػػػى كنثنػػػر مػػػف الوظػػػائؼ وتقمػػػص أصػػػدره أمػػػس إف إدارة الوكالػػػة وضػػػع
الخدمات المقدمة لالجئنف والعاممنف عمى حد سواء، وفي ضوء ذلؾ عقد اتحاد العاممنف اجتماعا طارئػا عبػر 

 الفندنو كويفريس تـ خالله مياقشة قضانا العاممنف وخطة الوكالة.
 الحوار مع الوكالة النجاد الحموؿ المياسبة. واختتـ المؤتمر بنايه بالتأكند عمى عدـ إقفاؿ باب

 7/8/1941، الدستور، عّماف
 
 

 : تجار ما يزالوف يستوردوف سمعا إسرائيميةاألردنية مجابهة التطبيع 11
استيكرت المجية التيفنذنة العمنا لحمانة الوطف ومجابهة التطبنع، في اجتماع دوري، ممارسات  :الغد –عماف 

يي، مف أبرزها استمرار استنراد بعض التجار األرديننف لعدد مف السمع تطبنعنة مع العدو الصهنو 
 الصهنوينة.

طيًا مف الجزر تـ استنرادها خالؿ الشهر الماضي، إلى جايب  وقالت إف تقارنر أشارت إلى "أف 
 .تصدنر كمنات مف الفمفؿ والبروكمي والتمور والبازنال إلى الكناف الصهنويي

 //الغد، عماف، 
 
 "إسرائيؿ"النقابات المهنية تحذر مف مخاطر التطبيع مع  

عمى ضوء المعمومات التي  إسرائنؿحذرت اليقابات المهينة مف مخاطر التطبنع مع : الدستور -عماف 
لغانات تجارنة. وقاؿ  واألردفسكة حدند بنف فمسطنف  إليشاء إسرائنميتحدنثت عف وجود تيسنؽ أرديي 

االستمرار بالتطبنع مع  إفالدكتور أحمد العرموطي في تصرنح صحفي  األطباءرئنس مجمس اليقباء يقنب 
شعبًا ودولة، الف لدى العدو  باألردفالكناف الصهنويي نؤكد المخاوؼ الشعبنة مف المخاطر التي تتربص 
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، "الكبرى "إسرائنؿالصهنويي مخططات معدة مسبقًا الحتالؿ المياطؽ العربنة المحنطة بفمسطنف إلقامة 
يهاء القضنة الفمسطنينة بالوطف البدنؿ.  وا 

 //الدستور، عماف، 
 

 المخيمات ألبناءمف المنح الممكية  اإلفادةبدء استقباؿ طمبات األردف:  11
بدأت دائرة الشؤوف الفمسطنينة باستقباؿ طمبات الياجحنف في النثايونة : ماجد القرعاف: الدستور -عماف 

% لمراغبنف باالستفادة مف المكرمة الممكنة  المخنمات بمعدؿ ال نقؿ عف  ألبياءالعامة لمدورة الصنفنة 
 لاللتحاؽ بالجامعات الرسمنة في جمنع التخصصات.

 //الدستور، عماف، 
 

 بيف رفح المصرية وغزة األنفاؽالتمفزيوف المصري: المشير طنطاوي يأمر بتدمير كافة  15
النوـ االنثينف، أف المشنر محمد حسنف طيطاوي أصدر قرارا  ذكر مصدر إعالمي فجر :وكاالتال –القاهرة 

وقاؿ التمفزنوف  ، ما بنف رفح المصرنة وقطاع غزة.األيفاؽلحرس الحدود المصري، بتفجنر وتدمنر كافة 
ف القرار جاء بعد اجتماع عقده الرئنس المصري محمد مرسي مع المجمس العسكري في وقت إالمصري 

أمتد حتى ساعات الفجر األولى، لالطالع ومعرفة تفاصنؿ حادنثة مقتؿ الجيود  متأخر مف لنمة أمس والذي
 المصرننف في رفح المصرنة.

 7/8/1941وكالة سما اإلخبارية، 
 

 مرسي : حادث رفح خمفه أياٍد تعبث بالوطف وهدفها عرقمة مسيرة الرئيس"المسمميف اإلخواف" 17
سػػػـ جماعػػػة اإلخػػػواف المسػػػممنف، األحػػػداث التػػػى كتػػػب محمػػػد حجػػػاج: اسػػػتيكر د.محمػػػود غػػػزالف، المتحػػػدث با

شهدتها سنياء، والهجوـ المسمح عمى حاجز أميى بميطقة الماسورة بمدخؿ مدنية رفح، مؤكػدا أف وراءهػا أنػاٍد 
 تعبث بالوطف، ورغبة مشبوهة لخمؽ مشكالت لمرئنس محمد مرسى فى الداخؿ والخارج.

العدالػة: "إف الهػػدؼ مػف هػذا الهجػػـو هػو عرقمػة الػػرئنس وقػاؿ غػزالف، فػػى تصػرنح لمصػفحة الرسػػمنة لمحرنػة و 
فى تيفنذ بريامجه اإلصالحى، والػذى سػُنحدث يهضػة شػاممة لمصػر"، مشػنرا إلػى أيػه مػف المحتمػؿ أف نكػوف 

 ذلؾ عبر مجموعات مف اليظاـ البائد.
ـ إلػػى ودعػػا غػػزالف الجهػػات المسػػئولة فػػى مصػػر إلػػى بػػذؿ جهودهػػا لكشػػؼ المتسػػببنف عػػف الحػػادث، وتقػػدنمه

 المحاكمة حتى نتـ إعادة االستقرار إلى البالد.
 7/8/1941اليـو السابع، مصر، 

 
 يهالتهجير الفمسطينييف إل سيناءوراء هجـو  "إسرائيؿ"بكري: مصطفى  16

السابؽ، أف العياصر  المصري ، عضو مجمس الشعبيأكد مصطفى بكر : ومحمود عنثماف ،محمد رضا
عياصر  ينف القوات المسمحة المصرنة عمى حدود مصر برفح، هارتكبت الهجوـ المسمح عمى كم يالت

إرهابنة تسعى إلى إحداث أزمة عينفة الحتالؿ سنياء، مضنفًا أيهـ نقدموف بهذه األعماؿ اإلجرامنة حجة 
إلى أف مف ال نستطنع أف نحمى مصر ال نستطنع  مواجهة مصر، مشنراً  يلمصهانية الستغالؿ ما جرى ف

  أف نحمى سنياء.
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 "إسرائنؿ"لعودة  يتصرنحات خاصة لػ"النوـ السابع"، عمى أف ما حدث هو مخطط صهنوي ي، فيدد بكر وش
المصرنة بسنياء، قائاًل: إف ما حدث النوـ نجعميا يتساءؿ عف  األراضيإلى سنياء وتهجنر الفمسطنيننف إلى 

قتؿ الجيود المصرننف  يف الذوالعيؼ، مضنفًا أ يتركت سنياء أسنرة لاليفالت األمي يالدولة المصرنة، الت
جماعات تكفنرنة وتقؼ وراءها قوى تستهدؼ يشر الفوضى وتيفنذ المخططات الصهنوينة عؿ أرض  يه

تمؾ المؤامرة،  يكايت عمى عمـ بالمخطط، وكايت طرفا فاعال ف "إسرائنؿ"، عمى أف يوشدد بكر  مصر.
ها عمى الحدود قبؿ نومنف بالبعد عف ميطقة لرعانا "إسرائنؿ"وجهتها  يذلؾ بالتحذنرات الت يمستشهدًا ف

 سنياء.
 7/8/1941اليـو السابع، القاهرة، 

 
 وراء هجـو سيناء "إسرائيؿ"الجماعة اإلسالمية: مخابرات  18

وقع بمدخؿ مدنية  الذيطارؽ الزمر، المتحدث باسـ الجماعة اإلسالمنة، الحادث  .وصؼ د: يوار يرام
، بعد اشتباكات بنف قوات الجنش المصريبنف صفوؼ الجنش  26رفح المصرنة، ويتج عيه استشهاد 

تصرنحات خاصة لػ"النوـ السابع" أف الحادث  يف الزمروأكد  .ومسمحنف مجهولنف، بأيه حادث خطنر جداً 
سنياء  ينقؼ وراءه جهاز المخابرات اإلسرائنمنة، قائاًل: "المخابرات والجهات اإلسرائنمنة تدنر أحداث عيؼ ف

ًً أف تكوف المخابرات اإلسرائنمنة دربت بهدؼ حدوث تع دنالت عمى تواجدها عمى الحدود المصرنة"، مرجحَا
 عياصر مف البدو لمقناـ بهذه العممنات.

 5/8/1941اليـو السابع، القاهرة، 
 

 الجامعة العربية تتمقى وثائؽ جديدة بشأف وفاة عرفات 10
ًً أعمف يائب األمنف العاـ لمجامعة العربنة، السفن القاهرة:  ر أحمد بف حمي، أف الجامعة تمقت، أمس، عددًا

مف الونثائؽ المهمة مف مؤسسة ناسر عرفات لضمها إلى الممؼ الخاص المقرر إعداده حوؿ مالبسات وفاة 
وقاؿ ابف حمي إف المدنر العاـ لممؤسسة حياف الوزنر، أرسمت بعض الونثائؽ  الزعنـ الفمسطنيي الراحؿ.

، بمقر األماية العامة لمجامعة هو  الخاصة بالرئنس الراحؿ، كاشفاً  عف اجتماع ستعقده المجية القايوينة النـو
عهـ النثالث لها في إطار االيتهاء مف تحضنر هذا الممؼ تمهندًا لرفعه إلى وزراء الخارجنة العرب في اجتما

 سبتمبر/أنموؿ المقبؿ. 4نوـ 
 7/8/1941الخميج، الشارقة، 

 
 "إسرائيؿػ"ا التسمؿ لحاولو  أفريقياً  خمسيفالقبض عمى  59

 50نسري محمد: قالت مصادر أمينة مصرنة إف أجهزة األمف بمدنية طابا تمكيت مف ضبط  -سنياء 
عبر  2948األراضي الفمسطنينة التي تحتمها "إسرائنؿ" ميذ سية أنثياء محاولتهـ التسمؿ إلى  أفرنقناً  مهاجراً 

 .الحدود الدولنة مع مصر
 7/8/1941الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 مف أي هجـو "انتحاري" "إسرائيؿ" إيراف تحذر 54



 
 
 

 

 

           15ص                                    1585العدد:                7/8/1941 اإلثنيف التاريخ:

ف إوزنر الدفاع اإلنرايي الجيراؿ أحمد وحندي قاؿ الوكاالت، أف يقاًل عف  7/8/1941الحياة، لندف، يشرت 
. "اليظاـ الصهنويي ندرؾ أف شّف هجوـ عمى إنراف، أمؿ بعند المياؿ، إال إذا سعى اليظاـ إلى االيتحار"

 "القوات المسمحة اإلنراينة مستعدة كمنًا لمردّ " أف، مضنفًا "حربًا يفسنة لكسر عزلتها" "سرائنؿإ"واعتبر تهدندات 
 عمى أّي اعتداء.

تصرنحات حادة أطمقها قادة الكناف "أما رئنس مجمس الشورى )البرلماف( اإلنرايي عمي الرنجايي فأشار إلى 
تهدندات فارغة ال تتياسب مع الحجـ الطبنعي لهذا "المبيايي، معتبرَا أيها  "الصهنويي ضد إنراف وحزب اهلل

 ."الكناف، وتدؿ إلى مدى ارتباكه مف التطورات المتسارعة في الميطقة
عمي ، أف لناؿ أبو رحاؿ ،بنروتها في تيقاًل عف مراسم 7/8/1941الشرؽ األوسط، لندف، وأضافت 

تقدنـ دعـ عسكري لمقاتمي المعارضة الساعنف بالميطقة )لـ نسمها( ب الرنجايي اتهـ الوالنات المتحدة ودوالً 
اليار التي "قوله: إف  هلإلطاحة بالرئنس السوري بشار األسد. ويقمت وكالة األيباء اإلنراينة الرسمنة عي

 ."أولئؾ الخائفنف اإلسرائنمننف أشعمت في سورنا ستمتهـ أنضاً 
نة اإلنرايي، قوله نوـ الجمعة بعد زنارته كما يقمت الوكالة عف حسنف أمنر عبد المهناف، يائب وزنر الخارج

، "جماعات إرهابنة تعمؿ في دمشؽ وحمب بدعـ مف قوى أجيبنة"لموسكو لمياقشة األزمة السورنة إف 
سورنا مستعدة ميذ "وأضاؼ أيه ال نعتقد أف سورنا ستتعرض لهجـو مف قوى أجيبنة، لكف إذا حدث ذلؾ فإف 

رائنؿ أو أي دولة أخرى، ونمكيها الرد بقوة عمى أي عمؿ سيوات لمرد عمى أي هجـو عسكري مف إس
 ."عسكري بيفسها وباستعداد تاـ

 
 أربعة وزراء خارجية مف دخوؿ الضفة الغربية "إسرائيؿ" بعد منع "عدـ االنحياز"إلغاء اجتماع  51

يحنػاز إسرائنؿ أمس عقد اجتماع استنثيائي لمجية فمسطنف في حركػة عػدـ اال : أحبطتمحمد نويس -راـ اهلل 
فػػػي راـ اهلل فػػػي الضػػػفة الغربنػػػة بعػػػد أف رفضػػػت السػػػماح لوفػػػود أربػػػع دوؿ أعضػػػاء فػػػي المجيػػػة مػػػف دخػػػػوؿ 

 األراضي الفمسطنينة المحتمة لممشاركة في االجتماع.
وقػػاؿ وزنػػر الخارجنػػة الفمسػػطنيي رنػػاض المػػالكي إف إسػػرائنؿ ميعػػت وفػػود كػػؿ مػػف أيدوينسػػنا وكوبػػا ومالنزنػػا 

والمشاركة، ما جعؿ المجية تتخذ قرارًا بإلغاء اجتماعها الذي خططت لعقده في راـ اهلل وبيغالدش مف الدخوؿ 
 تعبنرًا عف دعمها لمشعب الفمسطنيي.

دولػة عضػوًا فػي المجيػة وصػمت صػباح أمػس إلػى األردف فػي طرنقهػا إلػى الضػفة لممشػاركة  22وكايت وفػود 
 في االجتماع. 
الجتمػاع بمػف حضػر أو عقػده فػي مكػاف آخػر، وأكػدت أيػه نجػب إلى أف المجية رفضت عقػد ا وأشار المالكي

 أف نعقد في فمسطنف أليه اجتماع استنثيائي جاء لمتعبنر عف الدعـ لفمسطنف ولمشعب الفمسطنيي.
وبػػررت إسػػرائنؿ رفضػػها السػػماح بوصػػوؿ الوفػػود األربعػػة بعػػدـ وجػػود عالقػػات دنبموماسػػنة بنيهػػا وبػػنف دولهػػـ. 

ذا التبرنػر، مشػنرة إلػى أف إسػرائنؿ سػمحت فػي أوقػات سػابقة لمعدنػد مػف الوفػود ورفضت السمطة الفمسطنينة ه
بالػػػدخوؿ إلػػػى األراضػػػي الفمسػػػطنينة، رغػػػـ عػػػدـ وجػػػود عالقػػػات دنبموماسػػػنة بنيهػػػا وبػػػنف دولهػػػـ، منثػػػؿ قطػػػر 

 واإلمارات وغنرهما.
 تديف« عدـ االنحياز»حركة 
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الميػع، وقػاؿ وزنػر الخارجنػة المصػري محمػد أمػس قػرار « عدـ االيحنػاز»مف جايبها )أ ؼ ب(، دايت حركة 
تسػتيكر هػذا اإلجػراء مػف الجايػب اإلسػرائنمي، والػذي »كامؿ عمرو في مؤتمر صحافي في عماف أف الحركػة 

 «.نتعارض مع القواينف الدولنة وواجبات إسرائنؿ كقوة احتالؿ
تمكيهػا مػف إبػراز تضػاميها مػع  امتعاضها العمنؽ لعدـ»وعبر بناف لمحركة قرأه عمرو بالمغة اإليكمنزنة، عف 

لف نزندها إال إصرارًا عمى »، مضنفًا أف القرار اإلسرائنمي «الشعب الفمسطنيي عبر عقد اجتماعها في راـ اهلل
وقػػػاؿ إف الحركػػػة طمبػػػت مػػػف ممنثمنهػػػا فػػػي «. مسػػػاعدة الفمسػػػطنيننف فػػػي مسػػػعاهـ المشػػػروع وحقهػػػـ فػػػي الدولػػػة

 «.لمياسباتخاذ القرار ا»ينونورؾ اليظر باألمر و
واالجتمػػاع الػػذي لػػـ نعقػػد هػػو األوؿ مػػف يوعػػه لمجموعػػة دولنػػة أو إقمنمنػػة فػػي األراضػػي الفمسػػطنينة المحتمػػة. 
وكػػاف مػػف المقػػرر أف نصػػؿ رؤسػػاء الوفػػود إلػػى راـ اهلل عبػػر مروحنػػات عسػػكرنة أردينػػة، فنمػػا نصػػؿ أعضػػاء 

 الوفود عبر جسر الميبي الحدودي مع األردف.
يدوينسػػنا ومالنزنػػا وكوبػػا والجزائػػر  21األمػػـ المتحػػدة وتضػػـ لجيػػة فمسػػطنف فػػي  عضػػوًا هػػي الهيػػد ومصػػر وا 

 وبيغالدش وزامبنا والسيغاؿ وكولومبنا وزمبابوي وفمسطنف.
 7/8/1941، الحياة، لندف

 
 مالييف دوالر لالجئيف الفمسطينييف المتضرريف مف األزمة السورية ثالثة"األونروا":  53

 780مالنػنف و 1ت وكالة )األويروا( إيها حصمت عمى مساعدات مالنة بقنمػة قال :يادنة سعد الدنف –عماف 
وقالػت  ألؼ دوالر، لدعـ الالجئنف الفمسطنيننف المتضررنف مف األزمة السورنة، فػي كػؿ مػف األردف وسػورنة.
الػدائرة "األويروا" إيها "تبذؿ جهودا كبنػرة مػع المػايحنف لػدعـ الالجئػنف الفمسػطنيننف المتضػررنف مػف األحػداث 

في سورنة"، الفتة إلى "إعدادها خطػة معدلػة لعممهػا بهػذا الخصػوص، سػتطمعها عمػى المػايحنف فػي ميتصػؼ 
وأضػافت إيهػا "تيسػؽ حالنػا مػع سػمطات محمنػة وميظمػات دولنػة، نقػدموف الخػدمات  آب )أغسطس( الحالي".

 ا تقػدـ الػدعـ اإلضػافي لسػدها".في الرمنثا"، مضنفة أيه "حننثما توجد فجوات فػي تقػدنـ الخػدمات، فػإف األويػرو 
وأبدت الوكالة قمقها مف أف مجتمعات الالجئنف الفمسطنيننف في دمشؽ وضواحنها تعايي، أكنثر مف أي وقػت 

 مضى، مف آنثار اليزاع المسمح المتصاعد في سورنة.
والقػػدـ ورأت أف "االشػتباكات المسػػمحة المكنثفػة فػػي ميػاطؽ تشػػارؾ النرمػوؾ فػػي حػدوده، منثػػؿ  الحجػر األسػػود 

ونمػػػدة وتػػػػدحموف وميػػػػاطؽ أخػػػرى، أدت إلػػػػى حػػػػوادث مػػػػوت وجػػػرح فػػػػي سػػػػكاف النرمػػػوؾ، بمػػػػا فػػػػنهـ الجئػػػػوف 
ولفتػػػت إلػػػى "تضػػػرر بنػػػوت الالجئػػػنف وممتمكػػػاتهـ وميشػػػآت تابعػػػة لألويػػػروا خػػػالؿ االشػػػتباكات  فمسػػػطنينوف".

 المسمحة، مف دوف وجود أي مؤشر عمى أيه قد تـ استهداؼ الالجئنف الفمسطنيننف".
 7/8/1941، لغد، عّمافا

 
 وظيفة في حقؿ التعميـ لالجئيف 199تتخذ قرارا بإلغاء  "األونروا" 51

وظنفة معمـ في ميػاطؽ عممهػا الخمػس، الضػفة الغربنػة  400ألغت وكالة 'األويروا' يحو : غزة ػ أشرؼ الهور
ة مػػػع يقابػػػة وقطػػػاع غػػػزة واألردف وسػػػورنة ولبيػػػاف، فػػػي خطػػػوة مػػػف شػػػأيها أف تنثنػػػر خالفػػػات وصػػػدامات كبنػػػر 

العػػدد األكبػػر ميهػػا بحسػػب فػػاف العػػاممنف، والمجػػاف الشػػعبنة لالجئػػنف. وبحسػػب مػػوظفنف كبػػار فػػي 'األويػػروا'، 
وعممػػػت 'القػػػدس العربػػػي' اف 'األويػػػروا' تػػػتحجج بػػػأف الهػػػدؼ مػػػف وراء تقمػػػػنص  المعمومػػػات مػػػف قطػػػاع غػػػزة.

 الوظائؼ عائد ليقص الموازيات، وعدـ توفنر األمواؿ.
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عػػػاممنف فػػػي 'األويػػػروا' رسػػػالة إلػػػى رئاسػػػة هػػػذه الميظمػػػة الدولنػػػة، رفضػػػت خاللهػػػا مخطػػػػط ووجهػػػت لجػػػاف ال
االستغياء الجدند عف الموظفنف، الذي رأت فنه أيه سنكوف مقدمة لقػرارات أخػرى نػتـ بموجبهػا االسػتغياء عػف 

 عدد كبنر آخر مف الموظفنف.
 7/8/1941، القدس العربي، لندف

 
 ث تحّوؿ تاريخي في أصوات اليهود االميركييفإلحدا "إسرائيؿ"رومني يتمّمؽ  55

أنثػارت زنػارة المرشػػح الجمهػوري المفتػػرض لمرئاسػة األمنركنػة منػػت روميػي السػػرائنؿ : هشػاـ ممحػػـ -واشػيطف 
والتػػػػي أعػػػػّدت السترضػػػػاء اصػػػػوات اليػػػػاخبنف النهػػػػود االمنػػػػركننف، اسػػػػئمة عػػػػف اهمنػػػػة الصػػػػوت النهػػػػودي فػػػػي 

، ومػػا هػػي فػػرص يجاحػػه فػػي اسػػتغالؿ الخالفػػات بػػنف الػػرئنس 1021ي االيتخابػػات الرئاسػػنة فػػي تشػػرنف النثػػاي
باراؾ اوباما ورئنس الوزراء االسرائنمي بينامنف يتيناهو، وتحقنؽ اختراؽ يوعي في اقياع هذه الفئة اليافذة مػف 

 الياخبنف االمنركننف في التخمي عف دعمها التقمندي لممرشح الدنموقراطي.
فػػي  62حتػػى اآلف اف اكنثرنػػة النهػػود ستصػػّوت الوبامػػا بيسػػب تػػراوح بػػنف وتظهػػر مختمػػؼ اسػػتطالعات الػػرأي 

فػػي المئػػة الػػى اسػػتطالع اجرتػػه مؤسسػػة  68المئػػة اسػػتيادًا الػػى اسػػتطالع اجرتػػه المجيػػة النهودنػػة االمنركنػػة، و
غػػالوب عشػػنة زنػػارة روميػػي السػػرائنؿ. طبعػػا هػػذه اليسػػب هػػي دوف يسػػبة التأننػػد النهػػودي التػػي حصػػؿ عمنهػػا 

 71، خصوصًا ايها تأتي بعد ايخفاض يسبة تأنند النهػود عمومػًا لمحػزب الػدنموقراطي مػف 1008عاـ  اوباما
 في المئة النوـ، استيادًا الى احد استطالعات الرأي. 65الى  1008في المئة في 

الػػؼ  100لكػػف روميػػي نحظػػى بتأننػػد نثمنثػػي اصػػوات النهػػود االمنػػركننف المقنمػػنف فػػي اسػػرائنؿ والبػػالغ عػػددهـ 
اخب. وهو نأمؿ في استغالؿ التوتر الذي طرأ عمى عالقة اوباما بيتيناهو، وايتقادات اوباما في بدانة والنته ي

لمسناسات االستنطاينة ليتيناهو، وكوف اوباما لـ نزر اسػرائنؿ ميػذ ايتخابػه، ورغبتػه فػي تحسػنف العالقػات مػع 
ايػه لػـ نعػد ربنعػا بعػدما خطفتػه القػوى االسػالمنة العالـ االسالمي ودعمه لػ"الربنع العربي" الذي نقػوؿ روميػي 

وخصوصًا فػي مصػر. أضػؼ اف روميػي سػوؼ نسػتفند فػي هػذه الػدورة االيتخابنػة مػف التغننػرات التػي طػرأت 
عمى قواينف التبرعات المالنة والتػي الغػت القنػود التػي كايػت مفروضػة عمػى تبرعػات االنثرنػاء لمميظمػات التػي 

 تدعـ المرشح.
نر النهودي شنمدوف اندلسوف الذي تبرع بعشرة مالننف دوالر الحػدى المجػاف المؤنػدة لروميػي قػد وكاف الممنارد

ممنػػػار دوالر( لضػػػماف هزنمػػػة اوبامػػػا فػػػي  15ابػػػدى اسػػػتعداده اليفػػػاؽ مئػػػة ممنػػػوف دوالر )مػػػف نثروتػػػه البالغػػػة 
 االيتخابات.

ف حجمهػـ االيتخػابي نصػؿ عممنػًا في المئة مف مجموع سػكاف الػبالد، لكػ 1نشكؿ النهود االمنركنوف اقؿ مف 
فػػي المئػػة، بنيمػػا بالكػػاد  80فػػي المئػػة نػػـو االيتخابػػات الف يسػػبة المقتػػرعنف فػػي اوسػػاطهـ تصػػؿ الػػى  4الػػى 

 في المئة في اوساط الياخبنف االخرنف.  55تصؿ الى 
حسػابات  اف االقتصػاد هػو العامػؿ االساسػي فػي ،ورأى الخبنر في شؤوف الحزب الدنموقراطي كػرنس الباتنيػا

اكنثرنة الياخبنف "بمف فنهـ النهود". وذكر الباتنيا بػأف تممػؽ روميػي السػرائنؿ والحػدنث عيهػا فػي سػناؽ دنيػي 
كمػػا فعػػؿ خػػالؿ زنارتػػه لهػػا "نهػػدفاف مػػف جممػػة مػػا نهػػدفاف النػػه الػػى استرضػػاء اصػػوات المسػػنحننف االيجنمنػػنف 

المؤنػد السػرائنؿ والػذي نعتمػد عمنػه مػا نسػمى  المتشددنف"، الذنف نعتبروف جزءا مهمػا مػف االئػتالؼ السناسػي
الموبي المؤند السرائنؿ في واشيطف. هؤالء المسنحنوف المتشددوف نيظروف برنبة تقمندنا الى كينسة المورموف 

 التي نيتمي النها روميي، وهذا ما نفسر انضا اسباب تممؽ روميي لهـ بدعمه المفتوح السرائنؿ.
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 7/8/1941، النهار، بيروت
 

 وف موقع "الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ األسرىمنترنت إسرائيميوف يهاجإاصنة قر  57

قاؿ محمػد حمػداف رئػنس "الشػبكة األوروبنػة لمػدفاع عػف حقػوؽ األسػرى والمعتقمػنف الفمسػطنيننف"، فػي : أوسمو
بنػػػاف صػػػحفي تمقػػػت "قػػػدس بػػػرس" يسػػػخة عيػػػه إف موقػػػع الشػػػبكة اإللكترويػػػي "تعػػػرض لهجمػػػة كبنػػػرة مػػػف قبػػػؿ 
مجموعة مف قراصية المواقع االلكتروينة "الهاكرز" اإلسرائنمي ما أدى إلى توقؼ عمػؿ الموقػع بشػكؿ كامػؿ"، 
مشنًرا إلى أف هذه لنست المرة األولى التي نتـ فنها محاولة اختراؽ الموقع االلكترويي لمشبكة األوروبنة، فمقد 

التقيػػػي لمشػػػبكة تغمػػػب عمػػػى جمنػػػع هػػػذه  كايػػػت هيػػػاؾ هجمػػػات سػػػابقة وخػػػالؿ فتػػػرات متفاوتػػػة "ولكػػػف الفرنػػػؽ
 الهجمات".

وذكر رئنس الشبكة األوروبنة أف الفرنؽ التقيي نعمؿ حالًنا عمى إصالح الموقع، لنيطمؽ العمؿ به فػي أسػرع 
 وقت ممكف، الفًتا االيتباه إلى افتتاح موقع مؤقت لمشبكة األوروبنة بالمغة اإليجمنزنة.

 7/8/1941، قدس برس
 

حداث مواجهة عسكرية يديعوت: عممية 56 سرائيؿ وا   الحدود غرضها تخريب العالقات بيف مصر وا 
قالػت صػحنفة "نػدنعوت أحرويػوت" اإلسػرائنمنة فػى تقرنػر مطػوؿ لهػا النػـو االنثيػنف، عػف : كتب محمود محنى

صابة حػوالى  مػف قػوات  10العممنة اإلرهابنة التى استهدفت الجايبنف المصري واإلسرائنمى وأدت الستشهاد وا 
يها يتنجة لالضطرابات فى  سرائنؿ، وا  األمف المصرنة بمدنية رفح، إف غرضها تخرنب العالقات بنف مصر وا 

 العالـ العربى وسنطرة اإلسالمننف عمى العدند مف دوؿ الشرؽ األوسط.
وأضػافت نػػدنعوت، أف العممنػػة التػػى أحبطهػػا الجػػنش اإلسػرائنمى بعػػد هجومهػػا عمػػى معسػػكر لمجػػنش المصػػري 

ضادة لمدبابات كايت تهدؼ لمتسمؿ إلسرائنؿ وخطؼ جيود إسرائنمننف فى محاولة ميهـ السػتغالؿ بصوارنخ م
 الصدمة لدى الجنش لخطؼ جيدى إسرائنمى.

" نوضػح عواقػب  وأوضحت الصحنفة العبرنة، أف الهجـو المشترؾ المنمة الماضنة قرب معبر "كنرنـ ها شالـو
ى العػالـ العربػػى ميهػا أف اإلرهػػابننف الميتمػنف إلػػى ميظمػػات أكنثػر خطػػورة مػف االضػػطرابات الحاصػمة حالنػػا فػػ

 معا. يالجهاد العالمى واألسمحة المهربة مف لنبنا إلى سنياء الدافع ميها اإلضرار باألمف اإلسرائنمى والمصر 
وأضافت ندنعوت أف هذا الحادث ندؿ أنضا عمى أف الجهادننف المتطرفنف نتـ تدرنبهـ فى شػبه جزنػرة سػنياء 

نر المػأوى لهػـ وأف هيػاؾ ينػة إلحػداث حرنػؽ هائػؿ فػى الميطقػة يتنجػة لتمػؾ العممنػات اإلرهابنػة وتخرنػب لتوف
سػػرائنؿ، مػػف خػػالؿ خمػػؽ وضػػع نكػػوف فنػػه الجػػنش المصػػري مشػػتبها فنػػه بتورطػػه فػػى  العالقػػات بػػنف مصػػر وا 

، خاصة أف اإلرهابننف كايوا نرتدوف زنا عسكرنا مشابها لزى الجنش المصري.  الهجـو
الت ندنعوت، إف هجـو األمس عمى معسكر لمجنش المصري نظهر خبػرة عسػكرنة وتخطنطػا وقػدرة وجػرأة وق

مجهػػػزة  يلػػػدى تمػػػؾ الجماعػػػات اإلرهابنػػػة، خاصػػػة أف الهجػػػوـ تػػػـ ضػػػد يخبػػػة مػػػف الجػػػنش اليظػػػامى المصػػػر 
 بالسالح، مشنرة إلى أف هؤالء اإلرهابننف كايوا عمى األرجح مسمحنف بأسمحة مف لنبنا.

ندنعوت أف العممنة يفذت عمى عدة مراحؿ أولها الهجـو عمى المعسكر المصري نثػـ سػرقة مػدرعات  وأضافت
 مصرنة، ومف نثـ اختراؽ الحدود والدخوؿ يحو إسرائنؿ لخطؼ وقتؿ جيود إسرائنمننف.

وأشػػارت الصػػحنفة اإلسػػرائنمنة إلػػى أف تمػػؾ العممنػػة يفػػذت عممنػػة ممانثمػػة لهػػا ميػػذ بضػػع سػػيوات عيػػد المعبػػر 
سرائنؿ، حنث استخدـ مسمحوف فمسطنينوف مف لجاف المقاومة الشعبنة مركبات كبنرة فى الح دودى بنف غزة وا 
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محاولة لمخروج مف خالؿ الضباب لألراضى اإلسػرائنمنة ولكػف تػـ إحباطهػا مػف خػالؿ التحػرؾ السػرنع لكتنبػة 
 االستطالع البدونة التابعة لمجنش اإلسرائنمى.

اسػػػتخدـ اإلرهػػػابنوف مػػػدرعات تابعػػػة لمجػػػنش المصػػػري بعػػػد خطفهػػػا لسػػػحؽ  وأضػػػافت نػػػدنعوت أف هػػػذه المػػػرة
األسػػالؾ الشػػائكة والبوابػػات لشػػؽ طػػرنقهـ إلػػى داخػػؿ إسػػرائنؿ، مشػػنرة إلػػى أيهػػـ لػػو كػػايوا يجحػػوا لكػػايوا دخمػػوا 

المتاخـ لمحدود المصػرنة والػدخوؿ لمقػرى اإلسػرائنمنة ولكػف الجػنش اإلسػرائنمى كػاف مسػتعدا  111لمطرنؽ رقـ 
 ى وقت سابؽ بالدبابات مع بعض القذائؼ التى استخدمها لوضع حد لهذا الحدث.ف

وقالت ندنعوت، إف هجوـ اإلرهابننف إف لـ نفشؿ فى الوقت المياسػب لكػاف دخػؿ كػؿ مػف الجنشػنف المصػري 
، خاصػة أف المػػدرعات  واإلسػرائنمى فػى مواجهػة فػى ظػؿ عػدـ اتضػاح الرونػة المعموماتنػة عػف ميفػذى الهجػـو

 تخدمة كايت مدرعات مصرنة مف طراز "فهد".المس
نتبع يهجا مخالفا لجماعة "اإلخواف المسػممنف"، حنػث تهػدؼ  يوأوضحت الصحنفة العبرنة، أف الجهاد العالم

" الذى يشػأ فػى السػعودنة يالسمف - يتيظنمات الجهاد الوصوؿ لمسمطة عف طرنؽ ما نعرؼ بػ"اإلسالـ الوهاب
 ه.ومف نثـ ايتشاره فى العالـ كم

وقالػػػػت نػػػػدنعوت إف العامػػػػؿ المشػػػػترؾ الوحنػػػػد بػػػػنف اإلخػػػػواف وتمػػػػؾ الجماعػػػػات الجهادنػػػػة هػػػػو إقامػػػػة الخالفػػػػة 
اإلسالمنة التى تحكمها الشرنعة اإلسالمنة، مضنفة أف لهـ العدند مف مياطؽ الحكـ فى جمنػع أيحػاء الشػرؽ 

الضػطرابات فػى العػالـ العربػى األوسط بشكؿ خاص والعالـ بشكؿ عاـ، كأفغايستاف وتمنها الصػوماؿ، وبعػد ا
 -سرعاف ما ايتشػرت تمػؾ الجماعػات فػى لنبنػا أنضػا ودوؿ جيػوب الصػحراء الكبػرى )مػالى وينجنرنػا وغنرهػا(

 وميطقة شبه جزنرة سنياء وشماؿ لبياف وبنف المتمردنف اآلف فى سورنا.
ف المستمر بنف السمطات وأوضحت الصحنفة اإلسرائنمنة، أف هياؾ يقطة أخرى جدنرة بالمالحظة وهى التعاو 

 فى ضوء الخطر المشترؾ. يالمصرنة والجنش اإلسرائنم
كمنيتػوف ووزنػر الػدفاع لنػوف باينتػا  يوقالت ندنعوت، إيه خالؿ زنارة كؿ مف وزنػرة الخارجنػة األمرنكنػة هػنالر 

سػػػنياء  شػػػدا لمقػػػادة الجػػػنش المصػػػري عمػػػى الحاجػػػة الممحػػػة لمتعامػػػؿ مػػػع التهدنػػػد الحقنقػػػى لتيظػػػنـ القاعػػػدة فػػػى
 والحركات الجهادنة التى تستفند مف ايعداـ السنطرة األمينة فى بعض المياطؽ.

وكشفت ندنعوت أف إسرائنؿ قد تطمب مف المصرننف إقامة حػاجز ضػد المركبػات عبػارة عػف خيػدؽ أو جػدار 
كػػاـ لميػػع هجػػـو أى مركبػػة ممنئػػة بػػالمتفجرات لتػػدمنر السػػناج الحػػدودى، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ وضػػع آلنػػة إلح

التيسػنؽ مػػع مصػر وحكومتهػػا، لميػع الجهػػادننف مػف تحقنػػؽ هػدفهـ الرئنسػػى وهػو إشػػعاؿ الحػرب بػػنف إسػػرائنؿ 
 ومصر.

 7/8/1941، اليـو السابع، مصر
 

 بالهجـو العسكري عمى إيراف تفكير واقعي أـ لعبة سياسية خطرة؟ "إسرائيؿ"مقامرة  58

 حممي موسى 
ائنمنة مػػػػف حجػػػػـ التركنػػػز عمػػػػى الشػػػػأف اليػػػػووي اإلنرايػػػػي نعجػػػب كػػػػؿ مػػػػف نطمػػػػع عمػػػػى وسػػػائؿ اإلعػػػػالـ اإلسػػػػر 

واحتماالت الهجوـ العسكري. وتػوحي التقػارنر والتصػرنحات، خصوصػا الميطمقػة مػف مسػؤولنف سػابقنف، بػأف 
الحػػرب عمػػى األبػػواب وأيػػه لػػـ نبػػؽ سػػوى إطػػالؽ األمػػر ببػػدئها بعػػد أف حػػددت سػػاعة الصػػفر. فػػاألمنركنوف ال 

ا وزرافػػات إال لتأجنػػؿ القضػػاء اإلسػػرائنمي المحتػػـو إلػػى مػػا بعػػد االيتخابػػات وحػػداي« قطػػار جػػوي»نصػػموف فػػي 
األمنركنة في مطمػع تشػرنف النثػايي المقبػؿ. والقػادة اإلسػرائنمنوف فػي عجمػة مػف أمػرهـ، ال ننثقػوف بػاألمنركننف، 
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ونصػػػروف عمػػػى االحتفػػػاظ بسػػػر موعػػػد الهجػػػـو ونرفضػػػوف إطػػػالع األمنػػػركننف مسػػػبقا. وكػػػؿ ذلػػػؾ طبعػػػا عبػػػر 
 حاءات فظة أحنايا تتجاهؿ أف الوالنات المتحدة لنست جزر القمر وأف إسرائنؿ لنست الصنف الشعبنة.إن

فالعالقة مع أمنركا باتت، عمى األقؿ مف وجهة يظر مفاهنـ األمف القومي اإلسرائنمنة، ركيا أساسنا نوازي أو 
مينػػة واالقتصػػادنة التػػي تقػػدمها اإلدارة نزنػػد امػػتالؾ إسػػرائنؿ قػػدرات الػػدفاع عػػف الػػيفس. فالمظمػػة السناسػػنة واأل

األمنركنة إلسرائنؿ في الميطقة والعالـ هي ما وفر إلسرائنؿ القدرة عمى الدفاع عف يفسها. صػحنح أف هيػاؾ 
مف نؤمف، بحؽ، بأف إسرائنؿ ذخر استراتنجي ألمنركػا فػي الميطقػة، لكػف الفػارؽ هائػؿ بػنف الطػرفنف وهػو مػا 

ة. نمكػػف القػػوؿ مػػف دوف تحفػػظ اف الوالنػػات المتحػػدة تسػػتطنع العػػنش مػػف دوف نجعػػؿ العالقػػة غنػػر يدنػػة البتػػ
إسرائنؿ وعشر امنثالها في حنف مف الصعب اإلقياع بقدرة إسرائنؿ عمى العنش طونال مف دوف دعػـ الوالنػات 

 المتحدة.
المتعمقػة بػإنراف  ومف الجائز أف منثؿ هذا التقدنـ ضروري وواجب إذا ما أراد المرء قراءة المعطنات اإلسرائنمنة

محاوال استنضاح الوجهة ميها. فإنراف لنست بالقضنة الهامشنة ال باليسبة ألمنركا وال باليسبة لمميطقػة، وهػي 
لنسػػت مسػػألة نمكػػف ألحػػد أف نتركهػػا هكػػذا بنػػد إسػػرائنؿ. فػػإنراف دولػػة كبنػػرة وقونػػة وذات شػػأف، لكػػف حتػػى لػػو 

ود العالـ وعمى خياقػه االقتصػادي. ونصػعب، خصوصػا فػي تجاهميا كؿ ذلؾ، فإيها دولة تقع عمى برمنؿ بار 
ظػػؿ األزمػػة االقتصػػادنة الشػػدندة التػػي تعصػػؼ بأوروبػػا وأمنركػػا خصوصػػا، تصػػور أف نستسػػهؿ هػػؤالء تػػرؾ 

 األمور تفمت مف أندنهـ فقط ألف إسرائنؿ، بحؽ أو مف دويه، خائفة مف تطورات الموقؼ اليووي اإلنرايي.
ر، ولو كفرضنة، في أف جزءا كبنرا مما يسمع ويشاهد أقػرب إلػى العمػؿ المسػرحي وهذا ندفع المرء إلى التفكن

الػػذي حػػددت فنػػه األدوار مسػػبقا. والهػػدؼ هػػو إبقػػاء السػػنؼ مصػػمتا فػػوؽ رأس طهػػراف مشػػنعا بأيػػه إذا تخمػػؼ 
بػػػأف العػػػالـ عػػػف أداء المهمػػػة العسػػػكرنة ضػػػد إنػػػراف فإسػػػرائنؿ جػػػاهزة. والواقػػػع أف الكنثنػػػرنف آميػػػوا ميػػػذ البدانػػػة 

الموقؼ اإلسرائنمي لنس أكنثر مف فزاعػة تسػتخدمها أو تسػتغمها أمنركػا لبمػورة موقػؼ أوروبػي أشػد ضػد إنػراف. 
ومػػف الجػػائز أنضػػا أف كنثنػػرنف رأوا فػػي التصػػرنحات اإلسػػرائنمنة األخنػػرة، خصوصػػا أنثيػػاء زنػػارة وزنػػر الػػدفاع 

سػتخبارات العسػكرنة السػابقنف، تأكنػدا األمنركي لنوف باينتػا، وبعػد ذلػؾ تصػرنحات رئنسػي الموسػاد وشػعبة اال
 عمى هذه اليظرة.

فالمراقب نستغرب، بشدة، كنؼ نمكف إلسرائنؿ أف تتصرؼ باستقاللنة مبالغ فنها في شأف عالمي ال نخصها 
وحدها، وربما نخص كنثنرنف غنرهػا أكنثػر ميهػا. كمػا نسػتغرب هػذا المراقػب إنحػاءات الرجػاء التػي تيطمػؽ مػف 

إسػػػرائنؿ لحمنفتهػػػا األهػػػـ. ونيسػػػى كنثنػػػروف أف فػػػي إسػػػرائنؿ رادارات « مفاجػػػأة»مطالبػػػة بعػػػدـ  اإلدارة األمنركنػػػة
أمنركنػػة لمراقبػػة مػػا نحػػدث فػػي إنػػراف والميطقػػة، وأف فػػي البحػػر األبػػنض أسػػطوال أمنركنػػا وفػػي الخمػػنج العربػػي 

ر إلى واقػع أف أساطنؿ وقواعد أمنركنة تستطنع أف تحصي عمى إسرائنؿ أيفاسها. وكؿ ذلؾ مف دوف أف يشن
وال تسػػػتطنع الكفػػػر بهػػػا وهػػػي موجػػػودة فػػػي الحكومػػػة والجػػػنش « بالدنايػػػة األمنركنػػػة»فػػػي إسػػػرائنؿ فئػػػة تػػػؤمف 

 واالقتصاد والمجتمع.
ولهػػذا السػػبب يسػػمع كػػؿ نػػوـ عػػف خالفػػات داخػػؿ الحكومػػة والمجمػػس الػػوزاري المصػػغر وهنئػػة النثماينػػة وفػػي 

هذه القضنة. ولنس غرنبا أف الشػائع هػو أف يتينػاهو، إذا  مجمس األمف القومي وحتى في هنئة األركاف حوؿ
صحت مسألة الخالفات، ال نممؾ أغمبنة ال في الحكومة وال في المجمس الوزاري المصغر وال حتى في هنئػة 
النثماينة. واألدهى أف كؿ القادة العسكرننف واألميننف تقرنبػا نعارضػوف أي هجػوـ إسػرائنمي ميفػرد عمػى إنػراف، 

ارات سػممنة، بػػؿ العتبػػارات عمالينػة. فػػاألكنثر تفػاؤال بقػػدرات إسػػرائنؿ التدمنرنػة نعتقػػدوف أف بوسػػع لػنس العتبػػ
الدولػػة العبرنػػة عرقمػػة المشػػػروع اليػػووي اإلنرايػػي لعػػػامنف عمػػى أكنثػػر تقػػدنر. وطبعػػػا األقػػؿ تفػػاؤال نعتقػػػدوف أف 
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التػي سػتيالها إنػراف إنثػر تعرضػها  العرقمة لف تزند عمى ستة شهور ال تساوي مع العامنف شػنئا مقاريػة بالحرنػة
. لذلؾ هياؾ مف نرى أف إنراف بعد الهجـو ستياؿ زخما ودافعا لتطونر سػالح يػووي مػا نعيػي تحفنزهػا  لمهجـو

 عمى امتالؾ السالح ولنس فقط عمى امتالؾ القدرة.
أفمػح فػػي دفػػع  وأنػا نكػػف الحػاؿ، فمػػف الجمػػي أف اإلسػرائنمي قػػد نكػػوف ياجحػا فػػي أدائػه المسػػرحي أو الفعمػػي إف

الوالنات المتحدة إلى تأدنة هذه المهمة بدال عيه. وبكممات أخرى اليجاح اإلسرائنمي نقاس بمقدار جر اإلدارة 
األمنركنػػة الػػى توجنػػه الضػػربة العسػػكرنة إلنػػراف. فأمنركػػا، ومػػا تمتمكػػه مػػف قػػدرات، تختمػػؼ عػػف إسػػرائنؿ ومػػا 

أف قالوا ايه إذا كايت لدى إسرائنؿ بضػع عشػرات مػف  تمتمكه مف قدرات. وسبؽ لمعمقنف سناسننف وعسكرننف
ذا كايػػت إسػػرائنؿ تممػػؾ سػػالح جػػو تسػػتطنع اسػػتخدامه بكاممػػه  الصػػوارنخ الجوالػػة فػػإف لػػدى أمنركػػا اآلالؼ. وا 
إلنقاع إصابة في المشروع اليووي اإلنرايي فإف ألمنركا أسمحة جو متعددة قادرة عمى توجنه ضربات قد تقتؿ 

 ا.هذا المشروع تمام
لذلؾ فإف الحدنث اإلسرائنمي عف الحرب، إما أيه تسخنف ألمنركا لمقناـ بالمهمة أو جر لها لفعؿ ذلػؾ أو أيػه 
محاولة لخمؽ أجواء قد تقود إلى حرب أو قد تقيع اإلنرايننف بالتراجع. وبعض العقالء في إسرائنؿ نقولوف ايه 

 لدولة العبرنة بيفسها في أتوف االضطراب.إذا كاف كؿ ما حوؿ إسرائنؿ مضطرب فمف الجيوف أف تمقي ا
 7/8/1941، السفير، بيروت

 
 

 "إسرائيؿ" كشؼ حساب بأبرز التحديات األمنية لػ 50
 د. عدياف أبو عامر
ال نختمػؼ انثيػػاف عمػػى أّف "إسػرائنؿ" تواجػػه فػػي الوقػػت الػراهف بنئػػة أمينػػة بالغػػة الصػعوبة فػػي الشػػرؽ األوسػػط، 

ف كػاف ايكشػاؼ األحػداث لػـ فالظروؼ سرنعة التغنر في جمنع أي حاء الميطقة أرغمتها عمى التكنؼ، حتى وا 
نكتمؿ بعد، كما نزداد المشهد تعقندًا في ضوء أف العدند مف المشاكؿ التي تواجهها الدولة ترتبط بػاألمف، إال 
رة أف هيػػػاؾ عوامػػػؿ أخػػػرى تمعػػػب دورًا بػػػارزًا، مػػػف بنيهػػػا التبانيػػػات االقتصػػػادنة، وتضػػػخـ أعػػػداد الشػػػباب، ويػػػد

 الموارد، وظاهرة اإلسالـ "المتطرؼ"، وجمنعها تشكؿ إطارا لعممنة صيع القرارات االستراتنجنة.
إلػػى جايػػب ذلػػؾ، فػػإف مػػا نقمػػؽ "إسػػرائنؿ" أكنثػػر أف الجػػنش والػػدنف باتػػا نمػػنثالف مصػػدري القػػوة الرئنسػػننف فػػي 

الميطقػػػة، فػػػاألحزاب  الشػػػرؽ األوسػػػط مػػػف الياحنػػػة التارنخنػػػة، وأصػػػبح ذلػػػؾ العػػػرؼ السػػػائد فػػػي جمنػػػع أيحػػػاء
السناسنة الدنينة، التي كايت مهمشة لفترات طونمة، أصبحت مصدرًا جدندًا لمقوة فػي الميطقػة، مػع مػا نحممػه 

 ذلؾ مف تداعنات مروعة لػ"إسرائنؿ" والمجتمع الدولي ككؿ.
، حنػث حػؿ ومما نزند األمر سػوءا باليسػبة إلسػرائنؿ، أف هػذا االتجػاه الػدنيي بػات األكنثػر وضػوحًا فػي مصػر

محؿ "الربنع العربي" شتاء بارد وطونؿ، وتيطوي المستجدات هياؾ عمى مشاكؿ عونصة باليسبة لػػ"إسرائنؿ"، 
 السنما وأف مصر كايت فاعاًل رئنسًا في الحروب اإلقمنمنة.

وحتى الوقت الراهف ال تزاؿ مصر تممؾ جنشػًا ضػخمًا جنػد التسػمنح فػي ظػؿ السػالـ القػائـ، ورغػـ أف الحػرب 
ر غنػػػر مػػػرجح عمػػػى المػػػدى القصػػػنر، إال أيػػػه مػػػف المهػػػـ أف يػػػدرؾ احتمالنػػػة يشػػػوب صػػػراع فػػػي المسػػػتقبؿ أمػػػ

القرنػب، وقػػد نػػؤدي الجمػع بػػنف ايخفػػاض االسػػتنثمارات الغربنػة، وقمػػة السػػناحة، وفقػداف إنػػرادات قيػػاة السػػونس، 
ف هػذه المػرة، لػف نحكػػـ وغنػاب اليمػو االقتصػادي إلػػى ايػدالع موجػة جدنػدة ممػػا أسػماها "ايتفاضػة الخبػز"، لكػػ

 الشعب المصري حاكـ مستبد كمبارؾ، بحنث نستطنع الشعب أف نصب عمى الرئنس جاـ غضبه.
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هػػػػذه المػػػػرة، نػػػػرجح أف نمقػػػػي المصػػػػرنوف بالالئمػػػػة عمػػػػى أعػػػػداء خػػػػارجننف: وهمػػػػا بالتحدنػػػػد الوالنػػػػات المتحػػػػدة 
الصػػراع، لػػف نكػػوف مفاجئػػًا لػػو سػػعت  "البعنػػدة"، و"إسػػرائنؿ" القرنبػػة، وكجػػزء مػػف تػػراكـ األحػػداث المؤدنػػة إلػػى

 القاهرة إلى يقؿ كتنبة مف القوات إلى سنياء، تحت ذرنعة الدفاع عف يفسها ضد يوع مف التهدند اإلسرائنمي.
 الربنع العربي• 

كمػػػا أف التحػػػوؿ بعنػػػدًا عػػػف مصػػػادر القػػػوة التقمندنػػػة فػػػي الميطقػػػة واضػػػح فػػػي سػػػورنا، حنػػػث لقػػػي الكنثنػػػر مػػػف 
نػػد يظػػاـ األسػػد، أكنثػػر ممػػا قتمػػت "إسػػرائنؿ" خػػالؿ أكنثػػر مػػف سػػتنف عامػػًا، مػػا نعيػػي أف المػػديننف حػػتفهـ عمػػى 

سقوط األسد لنس سوى مسػألة وقػت، ورغػـ أيػه سػنكوف آخػر حػاكـ عمػوي لمػبالد، إال أف سػورنا بعػده سػتواجه 
 مخاطر خاصة بها.

كنثػػب، ونسػػتعد الحتمػػاؿ كمػػا أف تػػأنثنر األزمػػة السػػورنة وصػػؿ بالفعػػؿ لبيػػاف، فحػػزب اهلل نراقػػب األوضػػاع عػػف 
ذا شعر بالخوؼ أو التهدند، فمف نتردد باستخداـ أسمحته ضد إسرائنؿ.  فقداف راعنه السوري؛ وا 

ورغـ المشاكؿ األمينة بالغة الصعوبة التي تواجهها "إسرائنؿ"، إال أيها مطالبة باستغالؿ الفرص الياجمة عف 
ة، حنث نزداد الوضع سوءا باليسبة لها، مع الزنادة االضطرابات اإلقمنمنة، السنما حوؿ الوضع في قطاع غز 

المطػػردة فػػي االسػػتعدادات العسػػكرنة، واسػػتمرار تػػدفؽ البضػػائع غنػػر المشػػروعة عبػػر الحػػدود المصػػرنة عػػف 
 طرنؽ شبكات األيفاؽ التحت أرضنة. 

 مصالح واضحة المعالـ في غزة:  1وبالتالي فإف لػ"إسرائنؿ" 
 مهجمات وعدـ االستقرار؛ . ميع تحوؿ القطاع إلى مصدر ل2
 . ميع استنراد األسمحة المزعزعة لالستقرار؛ 1
 . تجيب مسؤولنة الدعـ االجتماعي واالقتصادي لساكيي القطاع.1

ولذلؾ، فإف تحدند هػذه المصػالح سػهؿ وبسػنط؛ لكػف السػعي لتحقنقهػا فػي وقػت متػزامف الجػزء األصػعب، أمػا 
 نيطوي عمى مشاكؿ أمينة كبنرة بشكؿ متزاند. عف سنياء المجاورة، فقد أصبح الوضع فنها 

ولهػػػذا فػػػإف التحػػػوالت الجذرنػػػة التػػػي تأخػػػذ مجراهػػػا فػػػي جمنػػػع أيحػػػاء الشػػػرؽ األوسػػػط ال تػػػؤنثر عمػػػى الوضػػػع 
االسػػتراتنجي لػػػ"إسرائنؿ" فحسػػب، بػػؿ عمػػى السػػاحة المسػػتقبمنة التػػي سػػتعمؿ بهػػا، وكػػاف بعضػػها واضػػحًا قبػػؿ 

 ايدالع فترة "الربنع العربي". 
غـ هذه التحدنات الجدندة، تطالب دوائر صيع القرار فػي تػؿ أبنػب بمواصػمة سػعنها بحنثػًا عػف سػبؿ لتغننػر ور 

 تمؾ البنئة يحو األفضؿ، مف بنيها: 
. تحسػػنف الوضػػع السناسػػي واالقتصػػادي لمفمسػػطنيننف فػػي الضػػفة الغربنػػة، أليػػه سػػنجعؿ التقػػدـ الدبموماسػػي 2

 نضًا، ممكيًا بشكؿ أكبر، وسنفند "إسرائنؿ" أ
 . التوصؿ إلى حؿ سناسي يهائي مع الفمسطنيننف لما نمنثمه مف أهمنة جوهرنة. 1

 5/8/1941، فمسطيف أوف اليف
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فركش، انراف والعالـ لنمػة السػبت فػي القيػاة النثاينػة اإلسػرائنمنة أف  –أبمغ رئنس "أماف" السابؽ، اهاروف زئنفي 
ش اإلسرائنمي نوشؾ أف نهاجـ في غضوف بضعة اسابنع. ونجوز أف يفتػرض أف فػركش، وهػو مػف ذوي الجن

المسػػؤولنة واالتػػزاف مػػف المتحػػدنثنف، عػػرؼ مػػا الػػذي نتحػػدث عيػػه. فهػػو لػػـ نسػػتقؿ مػػف ميصػػبه شػػاعرًا بػػالمرارة 
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امحػا الػى افسػاد ولنست له كما يعمـ حسابات شخصنة كنثنرة وهو لـ نقؿ ما قاؿ ُمسػتال إنػاه مػف خصػره أو ط
خطػػط. حظػػي فػػورًا بػػالطبع بتػػوبنخ باالشػػارة مػػف رئػػنس جهػػاز االعػػالـ القػػومي، رويػػي داينػػاؿ، لكيػػه لػػـ نكػػف 

 نستطنع اف نمحو تأنثنر كالمه عف أف إسرائنؿ توشؾ أف تخرج إلى حرب اختنارنة أخرى.
عػػد ومػاذا يعػػد، لػـ تحقػػؽ بعػد اربػع أو خمػػس حػروب اختنارنػػة سػابقة خاضػػتها إسػرائنؿ، ونتعمػؽ ذلػػؾ بكنفنػة ال

واحدة ميها )!( يتائجها المأمولة، ترند إسرائنؿ اف تخرج لحرب اختنارنة اخرى. وقد ُعرضت كؿ سابقاتها في 
البدء عمى أيها قصص يجاح ُتدنر الػرؤوس، وهتػؼ الجمنػع تقرنبػا لهػا، بػؿ أججوهػا فػي بػدانتها، وبعػد مػرور 

وف لمحمـ وندركوف أف الحػدنث كػاف عػف كػابوس وعػف حػرب عبنثنػة االناـ والشهور فقط بدأ اإلسرائنمنوف نيتبه
اخػػرى مػػع قتمػػى عبنثنػػنف. إف الحػػرب القرنبػػة منثػػؿ سػػابقاتها جمنعػػا انضػػا أصػػبحت ُتعػػرض عمػػى ايهػػا حػػرب ال 
خنػػار فنهػػا وايػػه لػػنس إلسػػرائنؿ التػػي تطمػػب السػػالـ واالمػػف أي خنػػار آخػػر سػػواها، لكيهػػا منثػػؿ أكنثػػر حػػروب 

ربػا اختنارنػة. نصػعب جػدا اف يػرى كنػؼ سػتكوف أيجػح مػف سػابقاتها؛ ومػف السػهؿ إسرائنؿ كايػت وسػتكوف ح
 جدا اف يرى كنؼ قد تتحوؿ الى األشد فظاعة.

ستخرج إسرائنؿ لهذه الحرب االختنارنة بخالؼ سابقاتها وهي مستعدة: فقد فحص خبراء ابحاث العممنات في 
إسػػػرائنمي إذا مػػػر كػػػؿ شػػػيء كمػػػا نيبغػػػي  100 – 100جهػػػاز االمػػػف مػػػف قبػػػؿ ووجػػػدوا ايػػػه سػػػنقتؿ فنهػػػا بػػػنف 

وبحسب خطػط قسػـ العممنػات، وهػذا أمػر يػادر غنػر معقػوؿ فػي ذاتػه. نػدور الحػدنث عػف آخػر تحػدنث حتػى 
. وبعبارة اخػرى نرنػد رجػالف همػا 500اآلف لمجهاز: فقبؿ بضعة اشهر قاؿ وزنر الدفاع اف العدد األكبر هو 

مئػػات اإلسػػرائنمننف عمػػى األقػػؿ ممػػف نقػػرؤوف اآلف هػػذه السػػطور رئػػنس الػػوزراء ووزنػػر الػػدفاع اف نحكمػػا عمػػى 
وممف ال نقرأويها، بالموت. وال نمكػف لهػذه البشػرى أال تنثنػر اسػئمة اخالقنػة صػعبة جػدا حتػى بػنف مػف اقتيعػوا 

 بأيه لنس إلسرائنؿ خنار آخر.
ر رأي قػادتهـ عمػى أهي غوغائنة؟ هذا مؤكد وبال خجؿ. اف الحدنث ندور عف مئات البشر عمػى األقػؿ اسػتق

الحكـ عمنهـ بموت معموـ سمفا، وهـ لـ نتطوعوا بالموت، ولـ نسألهـ أحد عف ارادتهـ حتى وال ممنثموهـ. وقد 
اتخذ قرار موتهـ القرنب في الظالـ اولئػؾ المحروسػوف المحمنػوف مػف كػؿ خطػر، هػـ وأكنثػر أبيػاء عػائالتهـ، 

هػي الحػاؿ فػي الحػروب االختنارنػة فػال نمكػف اجػراء ولف تسقط شعرة واحدة مػف شػعر أصػحاب القػرار، هكػذا 
استفتاء لمشعب في القناـ بها ونمكف فقط جعؿ اآلخرنف نتطوعوف لمموت فنها. صحنح اف أصحاب القرار ال 
نختاروف مف نمػوت لكػيهـ نقػرروف بنقػنف اف نمػوت آخػروف، كنثنػر مػف اآلخػرنف. ولهػذا ال نمكػف التهػرب مػف 

 السؤاؿ عف عدـ اخالقنتهـ.
عالوا يفترض اف تكوف الفائدة تعادؿ الذهب بحنث تيهػار انػراف ونيهػار يظػاـ حكمهػا ونحػؿ محمػه فػي الحكػـ ت

"منت روميي االنرايػي" ونجعمهػا دولػة مسػالمة مجػردة مػف سػالحها كمػه. فهػؿ نوجػد مػف هػو مسػتعد ألف ُنقتػؿ 
 اؿ دامنا بكامؿ قسوته.مف اجؿ هذا. هؿ نوجد واحد؟ لنيهض، اذًا. وأليه لـ نيهض أحد فقد بقي السؤ 

لكػػف هػػذه جمنعهػػا سػػنيارنوهات األمػػؿ الكبنػػر ألف مئػػات "فقػػط" سػػُنقتموف وسػػنكوف اليجػػاح ُمػػدنرا لمػػرؤوس فػػي 
المقابػػؿ، ونوجػػد بػػالطبع انضػػا امكاينػػة اخػػرى ال نسػػتطنع أحػػد اف نيكرهػػا وهػػي اف نتحػػوؿ مئػػات القتمػػى الػػى 

فشػػؿ؛ وربمػػا نحػػدث تػػأخنر لممشػػروع الػػذري، وربمػػا آالؼ وآالؼ الجرحػػى الػػى عشػػرات اآلالؼ واليجػػاح الػػى 
نحػػػدث حفػػػز لػػػه؛ وربمػػػا تقػػػع حػػػرب بػػػنف إسػػػرائنؿ وانػػػراف وربمػػػا حػػػرب اقمنمنػػػة شػػػاممة؛ وربمػػػا تكػػػوف الجبهػػػة 
اإلسػػرائنمنة الداخمنػػة مصػػممة ومحمنػػة وربمػػا ال تكػػوف، والعنػػاذ بػػاهلل. ومػػاذا سػػنحدث آيػػذاؾ؟ هػػؿ ييشػػئ لجيػػة 

ييػػا كتبيػػا مقالػػة اخػػرى تعػػارض الحػػرب القادمػػة، حػػرب إسػػرائنؿ االختنارنػػة تحقنػػؽ؟ واحػػدة اخػػرى؟ هػػؿ يقػػوؿ إ
 السادسة؟.
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 النكس فنشماف
اذا كاف نثمة تخطنط عممناتي لمهجـو عمى إنراف، فإف عدد المطمعنف عمػى السػر فػي اسػرائنؿ محصػور جػدا. 

االركػػػػػاف وال كػػػػػؿ وزراء الحكومػػػػػة مشػػػػػاركوف فػػػػػي السػػػػػر، وال فػػػػػي القػػػػػرار وال فػػػػػي  ولػػػػػنس كػػػػػؿ اعضػػػػػاء هنئػػػػػة
االسػػػتعدادات. كمػػػا اف النثمػػػة القدنمػػػة مػػػف قػػػادة المؤسسػػػة األمينػػػة فػػػي الماضػػػي، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ رؤسػػػاء شػػػعبة 

 االستخبارات والموساد، ال تشارؾ في سر المعمومات والتخطنطات الفعمنة.
القرنبػة هػي اسػابنع حاسػمة  21األسبؽ، افرانـ همنفػي، الػى أف االسػابنع الػػ لذلؾ، عيدما نممح رئنس الموساد 

وهػذا تقػدنر مػوزوف وفهػنـ لموضػع مػف  -بما في ذلؾ في موضوع معالجة اليووي االنرايػي  -لمشرؽ االوسط 
رجػػؿ مهيػػػي مجػػرب، لكيػػػه ال نسػػتيد الػػػى االطػػالع عمػػػى "المػػادة الحقنقنػػػة القاسػػنة". أي ايػػػه لػػنس شػػػرنكا فػػػي 

 .1021عمومات االستخبارنة، المخططات، االعتبارات السناسنة الحقنقنة واالعتبارات العسكرنة، حتى آب الم
المقبمػة ال نجػدر بػاالنرايننف  21وفعال، بعد ظهوره في االعالـ االمنركي حنث ألمح إلى أيػه فػي االسػابنع الػػ 

لػنس فقػط فػي انػراف وفػي الوالنػات المتحػدة  اف نياموا بهدوء، غنر همنفي اليبرة. فقد فهـ أف الرسالة اسػتوعبت
بػػؿ فػػي اسػػرائنؿ انضػػا. المواطيػػوف االسػػرائنمنوف أخػػػذوه عمػػى محمػػؿ الجػػد، فزعػػوا، وبػػدأوا نيظفػػوف المالجػػػئ 

تشرنف االوؿ. وعيدها خفؼ همنفػي يبػرة اقوالػه وأوضػح، هػذه المػرة فػي  -ونتساءلوف ماذا سنفعموف في انموؿ 
ع العاـ، االقمنمي، الذي نمكيه اف نقود الى تدهور حناؿ انراف، بمػا فػي ذلػؾ مػا القياة النثاينة، أيه قصد الوض

نجػػري فػػي سػػورنا. وأكػػد فػػي تقػػدنره أف اسػػرائنؿ لػػف تهػػاجـ وحػػدها مػػف دوف االمنػػركننف. وبشػػكؿ عػػاـ، بحسػػب 
 رأنه، اليووي اإلنرايي لنس تهدندا وجودنا عمى اسرائنؿ.

اهنرنػة، ظهػر رئػنس شػعبة االسػتخبارات األسػبؽ اهػاروف زئنفػي وبنيما اجتذب تحذنر همنفي خمفه اصػداء جم
فركش في يشرة نوـ الجمعة في القياة النثاينة لنعمف: اسػرائنؿ، بحسػب تقػدنره، توشػؾ عمػى الهجػوـ عمػى انػراف 
فػػي غضػػوف اسػػابنع أو أشػػهر. وعمػػى فػػرض اف الحػػدنث نػػدور عػػف صػػدفة ولػػنس عػػف حممػػة ميسػػقة ومغطػػاة 

ي أمف جدننف ومونثوقنف نعرضاف تقدنرهما استيادا الى ما نفهمايه بأيه "اقتػراب يافػذة اعالمنا، فاف أماميا رجم
الفػػرص لمهجػػـو فػػي انػػراف". وال بػػد مػػف أيهمػػا نحمػػالف الوضػػع اسػػتيادا الػػى معرفتهمػػا الشخصػػنة، لكػػف تجػػدر 

كرنة، اإلشػارة إلػى أف لػػنس كػؿ العياصػػر التػي خمقػت يافػػذة الفػرص فػػي زميهمػا صػحنحة النػػوـ. الخطػط العسػػ
القدرات والتكيولوجنات اجتازت ميذئػذ عػددا مػف التطػورات. نحتمػؿ اف تكػوف رغبتهمػا فػي تحػذنر الشػعب مػف 

 حرب زائدة تستيد الى معطنات غنر كاممة أو غنر حدننثة.
مف جهة اخرى، لػنس مسػتبعدا اف نكػوف قػادة االمػف قمقػنف مػف االحسػاس المتبقػي فػي الوالنػات المتحػدة وفػي 

عدادات اسرائنؿ لمعمؿ في الدرؾ األسفؿ. ولنس هياؾ سػبنؿ أفضػؿ النثػارة احسػاس الخػوؼ فػي انراف بأف است
الطػػرؼ اآلخػػر مػػف جمػػب سمسػػمة رجػػاؿ مهينػػنف نعرضػػوف بػػاراؾ ويتينػػاهو كنثيػػائي مغػػامر تػػواؽ لممعػػارؾ. هػػذا 

واذا كاف االمر نكفي لزعزعة نثقة االنرايننف وإليذار االمنركننف مف مغبة الدخوؿ في حالة عدـ اكتراث يووي. 
كػػذلؾ، فُنطػػرح السػػؤاؿ: عيػػدما ايتقػػد كبػػار رجػػاالت المؤسسػػة األمينػػة، خصوصػػا مئنػػر دغػػاف، الينػػة بػػالهجوـ، 
ادعػػػػى يتينػػػػاهو وبػػػػاراؾ أف االيشػػػػغاؿ االعالمػػػػي فػػػػي الموضػػػػوع جسػػػػنـ وخطنػػػػر. مشػػػػوؽ اف يعػػػػرؼ اذا كايػػػػا 

 سنهاجماف اآلف انضا تصرنحات همنفي وفركش؟
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اهػػا النػػـو فػػوؽ وتحػػت السػػطح بػػنف اسػػرائنؿ وانػػراف تتضػػمف سمسػػمة مػػف المقومػػات إف الحػػرب التػػي تػػدور رح
العسػػكرنة واالسػػتخبارنة، وتوقػػع أنضػػا ضػػحانا فػػي األرواح. بػػالتوازي، تجػػري حػػرب يفسػػنة عمػػى الػػرأي العػػاـ. 
نيبغػػي الخػػػروج مػػف يقطػػػة االيطػػػالؽ بػػأف االدارة االمنركنػػػة انضػػػا تمعػػب لعبػػػة احتنػػػاؿ واسػػتغالؿ. كػػػؿ طػػػرؼ 

وؿ تيػػػونـ الطػػػرؼ اآلخػػػػر، مػػػف خػػػالؿ رسػػػػائؿ غامضػػػة، تضػػػمنؿ ومػػػا شػػػػابه، الخفػػػاء الينػػػات، المواعنػػػػد نحػػػا
وتأكنػػدات عمػػى الضػػربة العسػػكرنة. عيػػدما سػػمع االنراينػػوف همنفػػي وفػػركش ال بػػد مػػف أف نكػػوف مػػر بخػػاطرهـ 

 التفكنر بأف أحدا ما نمعب معهـ لعبة المقموب عمى المقموب، وربما أيهـ عمى حؽ.
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