
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 ىنية يدعو لتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين الحكومة ومصر بعد جريمة سيناء
 نتنياىو: "ىجوم سيناء" أثبت أن ىناك مصمحة إسرائيمية مصرية لمحفاظ عمى الحدود

 مخاطر وتيديدات تتعرض ليا سيناء تحذر منالقوات المسمحة و حداد رسمي في مصر.. 
 ال مانع في فتح مكتب لحماس في تونسو الغنوشي: قموب العرب والمسممين تتعّمق بالقدس 

 يشتكون من العنصرية المتفشية في المجتمع الييودي "لإسرائي"السفراء األفارقة في : يديعوت

أبمغىىت  "إسىىرائيل": موسىىى أبىىو مىىرزوق
منفىىىذي المخىىىابرات المصىىىرية ب سىىىماء 

 قبل تنفيذىا بيوم حادث سيناء
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"، أف المسمـ ال يستطيع أف 22ؽ"، خالؿ حوار ببرنامج "أىؿ البمد" عمى قناة "مصر وأضاؼ "أبو مرزو 
 يقتؿ مسمما عمى مائدة اإلفطار، نافيا بذلؾ وجود عناصر إسالمية وراء أحداث رفح األخيرة.

ائال: وقاؿ، إف القناة الثانية اإلسرائيمية أكدت أف مف قاموا بالحدث أعضاء فى التنظيـ الجيادى الدولى، متس
 كيؼ وصموا إلى تمؾ المعمومات؟

وأشار أبو مرزوؽ، إلى إمكانية قياـ مجموعة ضمف تنظيمات جيادية سيناء بالحادث، وأنيـ استخدموا مف 
قبؿ جية معينة فى ذلؾ، معمال ذلؾ بقصؼ مدرعة داخؿ األرض المصرية إلخفاء معالميا والبصمات 

 الموجودة عمييا.
اىا فى سيناء بمغادرتيا يعتبر دليال عمى تورطيا فى الحادث، مشددا عمى أف وأكد أف دعوة إسرائيؿ لرعاي

 الموساد أبمغ المخابرات المصرية بمعمومات عف الحادث وأسماء منفذيو قبؿ الحادث بيوـ.
 ونفى أبو مرزوؽ، إطالؽ قذائؼ ىاوف مف قبؿ قطاع غزة، مؤكدا أف إسرائيؿ ىى مف أطمقت تمؾ القذائؼ.

وؽ، إلى أنو قابؿ عددا مف القيادات المخابراتية المصرية لمتباحث حوؿ الحادث، وأف الحديث وأشار أبو مرز 
دار حوؿ المعابر التى أغمقت عمى غير ترحيب مف قبؿ قطاع غزة، مؤكدا أف الحركة أغمقت األنفاؽ 

 تخوفا مف ىروب المنفذيف إلى غزة.
اميف بإقامة الخالفة اإلسالمية فى سيناء ال وأكد أبو مرزوؽ، أف العناصر الغزاوية التى شرعت قبؿ ع

 عالقة ليا بحادث األمس، ألف تمؾ العناصر تـ التخمص مف جزء كبير منيا.
وأشار إلى أف مشروع التيجير الفمسطينى إلى سيناء كاف قد طرح مف قبؿ اإلدارة األمريكية فى الماضى 

وتمسكوا بأرض فمسطيف ولـ يتبؽ منيـ  وقتيا ووافقت اإلدارة المصرية بينما رفض سكاف القطاع ذلؾ
 فمسطينى واحد منيـ فى سيناء، مشددا عمى أنو ال يوجد فمسطينى واحد يقبؿ ترؾ وطنو.

وأضاؼ أنو ال يوجد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية سوى عودة الفمسطينييف الميجريف والالجئيف إلى وطنيـ، 
 وىذا ىو الحمـ الوحيد الذى يراود كؿ الفمسطينييف.

وقاؿ أبو مرزوؽ: "عند الموت يجب أف تختفى الخالفات السياسية إجالال لمموت"، وذلؾ فى تعميقو عمى 
أداء الحركة واجب العزاء فى المواء عمر سميماف، مؤكدا أف عمر سميماف رجؿ دولة أدى ما كاف يطمب منو 

 والخالؼ معو كاف خالفا حوؿ فكرة التسوية.
اف كاف بشكؿ ضيؽ مع أمف الدولة المصرية ثـ نقؿ إلى المخابرات فى وأضاؼ أف التعامؿ قبؿ عمر سميم

عيد عمر سميماف، مؤكدا أف أخالقيات الحركة تجبر عمى مراعاة الصداقة القديمة مع رموز النظاـ السورى 
 رغـ الدـ الكثير الذى أريؽ.

عـ المقاومة كانت أنظمة وشدد أبو مرزوؽ، عمى أف الحكومات العربية فى فترة الخمسينيات والتى كانت تد
 أحد آخر". يديكتاتورية، وأضاؼ: "وجدنا احتضانا سوريا لـ نجده عند أ

 7/8/2012اليوم السابع، مصر، 
 
 
 
 
 
 جانب الشعب المصري إلىوقوفو  ويؤكديياتف مرسي  عباس 
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رسي، أكد الرئيس محمود عباس في اتصاؿ ىاتفي أجراه مع الرئيس المصري محمد م وكاالت –راـ اهلل 
مساء أمس، وقوفو إلى جانب الشعب المصري في مواجية ما يستيدؼ مصر مف إرىاب، لتبقى مصر آمنة 

 مف كؿ سوء وأعمف الحداد عمى أرواح شيداء الجيش المصري اليوـ. 
وكاف الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة أداف الجريمة البشعة التي نفذتيا مجموعة مف القتمة ضد 

الجيش المصري. وقاؿ أبو ردينة "إف الشعب والقيادة الفمسطينية وفي طميعتيا الرئيس محمود عباس  عناصر
يدينوف بأشد العبارات ىذه الجريمة، التي ارتكبت عمى يد مجموعة إرىابية آثمة ممف أعمى بصيرتيـ 

 يماف".التعصب، وذىب بعقوليـ التعطش لسفؾ الدماء والقتؿ دوف رادع مف ضمير أو وازع مف إ
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ىنية يدعو لتشكيل لجنة أمنية مشتركة بين الحكومة ومصر بعد جريمة سيناء 

ىنية دعا  إسماعيؿرئيس الحكومة الفمسطينية مف غزة، أف  //المركز الفمسطيني لإلعالم، نشر 
مصر إثر االعتداء عمى قوة مف حرس الحدود  تشكيؿ لجنة تنسيؽ أمنية "دائمة" بيف حكومتو وجميورية إلى

 عالقة ألي فمسطيني باليجوـ. أييكوف  أفالمصري في سيناء، نافيا 
، في /وقاؿ ىنية خالؿ اجتماع طارئ لحكومتو عصر االثنيف ) ( في مكتبو بغزة لبحث تداعيات اليجـو

مشتركة دائمة لمتابعة القضايا  أمنيةبياف تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ نسخة عنو: "ندعو لتشكيؿ لجنة 
 المشتركة التي تيـ المصالح العميا لمجانبيف الفمسطيني والمصري".

في  األمففي مصر ىو  األمفوأضاؼ أف "الحكومة تؤكد حرصيا عمى مصر واستتباب األمف فييا واف 
 فمسطيف واف المساس بأمف مصر ىو مساس باألمف القومي الفمسطيني".

، وقاؿ إف "سيناريو الجريمة وما سبقيا يؤكد تورط واتيـ ىنية ا لكياف الصييوني بالوقوؼ وراء اليجـو
وخمط األوراؽ في سيناء وفرض حالة مف التوتر  وأمنيةبأخرى لتحقيؽ أىداؼ سياسية  أواالحتالؿ بطريقة 

 عمى الحدود مع مصر وتخريب الجيود المشتركة إلنياء الحصار عمى غزة".
يحرض عمى  أويساىـ  أوشعبنا الفمسطيني ال يمكف أف يتورط  أبناءة عمى "أف أيا مف وشدد رئيس الحكوم

 مصر الشقيقة". أبناء إخوانناقتؿ 
، أف ىنية أكد في تصريح غزة فتحي صّباحنقال عف مراسميا مف  //الحياة، لندن،  وذكرت

ى المستوييف السياسي واألمني، الحكومة عمى تواصؿ وتنسيؽ مستمر مع القيادة المصرية عم"أف مقتضب 
ًً مطواًل مع رئيس االستخبارات المصرية المواء  ."وفي تعاوف كامؿ لكشؼ الحقيقة وأجرى ىنية اتصااًل ىاتفيَا
 مراد موافي بيذا الخصوص. 

، أف  //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، وأوردت  محمد نقال عف مراسميا مف، غزة خالد كريـز
ئيس الحكومة بغزة إسماعيؿ ىنية قاؿ إّف حكومتو تواصمت عقب ىجوـ سيناء مع مكتب عوض نائب ر 

الرئاسة المصري ومكتب المخابرات العامة لموقوؼ عمى مجريات الحادث وتقديـ التسييالت لمسمطات 
 المصرية لمعرفة المعتديف.

مة: "ُنقّدـ واجب العزاء وأضاؼ في تصريح لوكالة "صفا" نقاًل عمى لساف ىنية عقب اجتماع طارئ المي
 لمحكومة والشعب المصري، ونؤكد أّننا في غزة نتابع تطورات قتؿ الجنود المصرييف عف كثب".

وأكّد عوض أّف االجتماع الطارئ مع عدد مف المسؤوليف وقادة األجيزة األمنية في القطاع، بحث سبؿ 
 التعاوف مع مصر لتوضيح الحقيقة وكشؼ المتعديف.
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االجتماع بحث كيفية تالشي حدوث أي مشاكؿ مستقبمية عمى الحدود مع مصر والوقؼ  وأوضح عوض أفّ 
وحسب عوض، أكّد ىنية خالؿ االجتماع عمى ضرورة ضبط  التاـ ألي توتر أمني عمى الحدود بيف البمديف.

ت متورطة بتمؾ وأكّد أّف غزة ليس الحالة األمنية واستنفار كافة األجيزة األمنية عمى الحدود لمتابعة القضية.
وشّدد عمى أّف ذلؾ  الحادثة، رافًضا الزج باسميا في ىذه األحداث دوف التحقؽ ومعرفة المتسبب األصمي.

الحادث يدفع في الوقت الحالي إلى اإلسراع في التعاوف األمني المشترؾ بيف مصر وقطاع غزة لحماية 
 البمديف.

أنفاؽ قطاع غزة الُمقامة عمى طوؿ الشريط  ونفى أف يكوف ورد أي أنباء مف مصر لمحكومة بتدمير
ولفت إلى أّف قرار إغالؽ كافة األنفاؽ عمى الحدود المصرية جاء مف قبؿ ىنية  الحدودي جنوب القطاع.

 ووزارة الداخمية لمنع أي عمميات تسمؿ في أعقاب اليجـو الدامي.
صالة التراويح أماـ السفارة أدى مف غزة، أف إسماعيؿ ىنية،  //وكالة سما اإلخبارية،  وجاء في

ولـ يمؽ ىنية كممة بعد  أحداث سيناء األخيرة. فيالمصرية بغزة تضامنًا مع الشيداء المصرييف الذيف وقعوا 
التورط أو المساىمة أو  فمسطيني أليأداء الصالة تعقيبًا عمى الحدث، ولكنو شدد عمى أنو ال يمكف 

 التحريض عمى قتؿ األشقاء المصرييف.
 
 بشيداء اليجوم اإلرىابي عمى الجيش المصري المصريفياض يعزي رئيس الوزراء  

بعث رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض برقية تعزية إلى رئيس الوزراء المصري د.ىشاـ : القدس - راـ اهلل
قنديؿ، عبر فييا عف غضبو الشديد عمى اليجوـ اإلرىابي عمى قاعدة لمجيش المصري في مدينة رفح 

صابة عدد آخر، الم صرية شماؿ سيناء، كما عبر عف تأثره البالغ باستشياد ستة عشر ضابطًا جنديا، وا 
كما ىنأ رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض نظيره المصري د.ىشاـ قنديؿ  جراء ىذا اليجوـ اإلجرامي.

 .د.محمد مرسيبمناسبة تولي ميامو، رئيسًا لمحكومة المصرية، وعمى الثقة التي أوالىا لو الرئيس 
 //القدس، القدس، 

 
  األنفاق عمى الحدود المصرية الفمسطينية وتعمن االستنفارتغمق كافة داخمية غزة  

أعمنت الحكومة الفمسطينية في غزة أنيا أغمقت كافة األنفاؽ عمى الحدود المصرية الفمسطينية، وأعمنت حالة 
   حدود مع مصر لضبط أي محاولة لمتسمؿ إلى غزة.االستنفار العاـ لكافة أجيزتيا األمنية عمى ال

وقاؿ بياف لوزارة الداخمية واألمف الوطني الفمسطيني: "تتابع الحكومة الفمسطينية ووزارة الداخمية األحداث 
المؤسفة عمى الحدود المصرية مع قطاع غزة واستيداؼ مجموعة مف الجنود المصرييف أدت إلى استشياد 

وأضافت: "إف مثؿ ىذا الحادث المؤسؼ يشير بأصابع االتياـ إلى االحتالؿ  ًيا".ثالثة عشر جندًيا مصر 
الصييوني الذي يحاوؿ العبث بأمف مصر ونشر الفتنة والوقيعة بيف الشعب المصري وأىالي قطاع غزة 

وسرقة انجازات الثورة المصرية".
ث المؤسفة دوف تحقؽ أو تحقيؽ في ورفضت وزارة الداخمية رفًضا قاطًعا "الزج بقطاع غزة في ىذه األحدا

وقالت: "إف الحدود مع مصر محمية ومؤمنة مف قبمنا، ونعتبر  محاولة لتأليب الشارع المصري عمى غزة".
كما واستنكر "االستيداؼ الغادر" لجنود مصر،  األمف القومي المصري مف أولوياتنا وأمف مصر ىو أمننا".

قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي"، ونعت الجنود المصرييف واحتسبيـ مف  واعتبرتو "محاولة لمعبث وزرع الفتنة مف
 الشيداء.
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 //فمسطين أون الين، 
 
 فمسطين وغزة لن تكون إال سنداً  أمنبحر: أمن مصر من أحمد  

أكد النائب األوؿ في المجمس التشريعي الفمسطيني، الدكتور أحمد بحر أف أمف مصر مف أمف : غزة
جراء تحقيؽ سريع لكشؼ ومعاقبة منفذي العممية التي أدت إلى مقتؿ ستة عشر جندًيا فمسطيف، مطاًلبا بإ

 وضابًطا في الجيش المصري في رفح المصرية األحد.
وقاؿ بحر في تصريح مكتوب، تمقت "قدس برس" نسخة عنو: "إف أمف مصر مف أمف فمسطيف، وأف غزة لف 

تعازي مف الحكومة المصرية والشعب المصري وضحايا وتقدـ بأحر ال تكوف إال سندًا لمصر عمى الدواـ".
وطالب بحر بإجراء تحقيؽ سريع لكشؼ معاقبة مف  الجنود بمقتؿ الجنود المصرييف، منددا بالحادث.

 اسماىـ "الجناة المجرميف".
 //قدس برس، 

 
 رزقة: "إسرائيل" متورطة في ىجوم سيناء بشكل مباشر أم عبر اختراق خاليا متطرفة 

"الغد" مف األراضي المحتمة إف  لػقاؿ مستشار رئيس الحكومة يوسؼ رزقة : الديف نادية سعد -اف عم
"الجانب اإلسرائيمي متورط في العممية، سواء بشكؿ مباشر أـ عبر اختراؽ خاليا متطرفة عاممة في 

يمة وتضميؿ الرأي المنطقة"، معتبرًا أف "تدمير المدرعة مف جانب االحتالؿ جزء مف سيناريو إلخفاء الجر 
 العاـ والجيات المصرية".

إال أف وجود ثالث جثث لممياجميف قد يؤدي، بحسبو، إلى "كشؼ فصوؿ الجريمة"، نافيًا "صحة األنباء 
الواردة حوؿ تسمؿ عناصر متطرفة مف غزة إلى سيناء"، داعيًا لعدـ األخذ باالستنتاجات السيمة الخطرة 

األمنية في غزة مستقرة وتشددت الحراسات األمنية في محيط األنفاؽ وأكد عمى أف "الحالة  والمضممة.
 كإجراءات مؤقتة".

واعتبر أف "الجريمة محكمة التخطيط وتـ التحضير لمسرح العمميات منذ فترة، بيدؼ تحقيؽ أغراض سياسية 
ثبات أف سيناء مالذ آمف لمجماعات ا -إسرائيمية لإلضرار بالمصالح الفمسطينية  لمتطرفة المصرية وا 

 والتحريض عمى الوضع الجديد في مصر ووضعو في خانة التوتر والدفاع عف نفسو أماـ االحتالؿ".
وشدد عمى استعداد غزة لمتعاوف مع مصر لبموغ الحقائؽ ووضعيا أماـ الرأي العاـ، منوىا إلى أف "الجانب 

 نية".المصري أغمؽ معبر رفح مف طرفو مؤقتًا إلى حيف استكماؿ اإلجراءات األم
وقاؿ أنو "في حاؿ التثبت مف التورط اإلسرائيمي في الجريمة، سيكوف لو انعكاسات واضحة عمى العالقات 

اإلسرائيمية"، مضيفًا بأف "ىذه العممية إسرائيمية بيويات منفذة غير إسرائيمية، ولكف االحتالؿ  –المصرية 
 يجتيد في إخفاء الجريمة وقد يكوف جيز المتيـ البديؿ".

 //، عمان، الغد
 
 
 تنظر ببالغ القمق لميجوم عمى المصريين التحريرعشراوي": منظمة  

قالت حناف عشراوي إف المجنة التنفيذية ومنظمة التحرير تنظر ببالغ القمؽ والخطورة  :معا –بيت لحـ 
عشراوي وتقدمت  وما تعرض لو الجنود المصرييف عمى الحدود المصرية الفمسطينية بسيناء. أمس ألحداث
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بعيدة كؿ البعد عف العمؿ  األعماؿىذه  أففي حديت لػ"معا"، بالتعازي الشديد لمشعب المصري، مؤكدة 
 ".أرضياالفمسطيني، قائال: "إننا نحتـر مصر ونحتـر سيادتيا عمى كامؿ 

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 
 بسيناء الزعنون يدين االعتداء عمى الجنود المصريين 

استنكر رئيس المجمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف ما تعرض لو مجموعة مف الجنود  :القدس -راـ اهلل 
المصرييف في مدينة رفح المصرية شماؿ سيناء، أمس األحد، مف اعتداء وصفو بػ"اإلجرامي البشع"، ما أدى 

الثنيف، اليجـو واعتبر الزعنوف في تصريح صحافي اليوـ ا جنديًا مصريًا. إلى مقتؿ ما ال يقؿ عف 
اعتداء عمى األمف القومي المصري، مشيدًا بتضحيات الجيش المصري وبطوالتو دفاعًا عف فمسطيف 

 وشعبيا.
 //القدس، القدس، 

 
 عمى الحدود مع مصر غزةالتابعة لحكومة  األمناستنفار كامل لقوات  

كومة حماس المواء جماؿ الجراح عف قائد قوات األمف الوطني الفمسطيني التابعة لح : أعمفا ؼ ب - غزة
 % لمحفاظ عمى األمف المشترؾ بيف مصر وقطاع غزة"."استنفار األمف الوطني لكافة قواتو بنسبة 

وقاؿ الجراح في تصريح صحافي نشر عمى موقع وزارة الداخمية التابعة لحكومة حماس "ىناؾ تعاوف ميداني 
المصرية لحفظ الحدود الجنوبية لقطاع غزة ومنع دخوؿ أي مف بيف األجيزة األمنية الفمسطينية ونظيرتيا 

وقاؿ "مف المعموـ أف التواصؿ والتعاوف بيف الحكومة الفمسطينية وجميورية  العابثيف لمقطاع عبر الحدود".
 مصر العربية مستمر عمى مدار الساعة".

 //الحياة، لندن، 
 
 اسة اإلسرائيمية التصدي لمخاطر السي الدوليفياض: عمى المجتمع  

استقبؿ رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض، ظير امس االثنيف، في مكتبو برئاسة  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
الوزراء في مدينة راـ اهلل، وزير الخارجية االسترالي ىوف بوب كار، والوفد المرافؽ لو، بحضور ممثمة 

، ووزير الشؤوف الخارجية د.رياض المالكي، وعدد مف أستراليا لدى السمطة الوطنية "جني جرانت كورتو"
مساعدي رئيس الوزراء، حيث أطمعو رئيس الوزراء عمى آخر التطورات السياسية في األرض الفمسطينية 
المحتمة، والمخاطر الفعمية عمى مستقبؿ حؿ الدولتيف جراء استمرار سياسة االستيطاف اإلسرائيمي، ومصادرة 

يف، وىدـ منازليـ، ال سيما في القدس الشرقية، والمناطؽ المسماة )ج(، باإلضافة األرض وتيجير المواطن
إلى استمرار االجتياحات العسكرية اإلسرائيمية واستمرار العنؼ ضد المواطنيف الفمسطينييف، وكذلؾ تصاعد 

 إرىاب المستوطنيف ضد أبناء شعبنا وممتمكاتو ومصادر رزقو ومقدساتو.
رة أف يتحمؿ المجتمع الدولي مسؤولياتو القانونية واألخالقية إللزاـ إسرائيؿ التقيد كما شدد فياض عمى ضرو 

بقواعد القانوف الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضماف إنياء االحتالؿ، وتمكيف شعبنا مف تقرير مصيره 
قامة دولة فمسطيف المستقمة عمى حدود عاـ   ، وعاصمتيا القدس الشرقية.وا 

 //لجديدة، رام اهلل، الحياة ا
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 خمسين أسيراً ترفض مقترًحا إسرائيمًيا باإلفراج عن  الفمسطينية السمطة 
عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حنا أف  //فمسطين أون الين، موقع نشر 

خمسيف أسيًرا مف األسرى  عميرة، أكد أف اقتراح رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو بإطالؽ سراح
، أف "ما االثنيفوأوضح عميرة في بياف صحفي، اليوـ  القدامى، ليس جديًدا، وتـ رفضو مف قبؿ القيادة.

أمضوا في سجوف االحتالؿ أكثر مف  عرضتو إسرائيؿ ىو إطالؽ سراح خمسيف أسيًرا فقط مف بيف 
ائيؿ ىدفت مف وراء ىذا المقترح التغطية عمى ثالثيف عاما عمى أف يتـ ذلؾ عمى مراحؿ". ورأى أف "إسر 

 جرائميا المتواصمة".
وكانت صحيفة معاريؼ العبرية قد ذكرت أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو قرر مضاعفة عدد 

 األسرى الفمسطينييف الذيف سيفرج عنيـ في حاؿ التزمت السمطة بعدـ الذىاب لألمـ المتحدة.
نقال عف مراسمتيا مف راـ  //ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، كرت وفي السياؽ نفسو ذ

 أكد رئيس دائرة شؤوف المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية د. صائب عريقاتاهلل، إيماف عريقات أف 
كومة ىي التزاـ عمى الح اإلسرائيميةعف المعتقميف القدامى داخؿ السجوف  اإلفراجلبي بي سي أف قضية 

 .بموجب المادة الثالثة مف اتفاؽ شـر الشيخ الذي ابـر بيف الجانبيف عاـ  اإلسرائيمية
، يجب عمى اإلطالؽتتعامؿ مع ىذه القضية بالتجزئة وىذا غير مقبوؿ عمى  إسرائيؿعريقات: " وأضاؼ
أوسمو، ىذا ليس  معتقال فمسطينيا موجوديف داخؿ سجونيا منذ ما قبؿ اتفاقية عف  اإلفراج إسرائيؿ

 وىي تتيرب منو". إسرائيؿطمبا فمسطينيا بؿ ىو التزاـ عمى 
أف استئناؼ المفاوضات يتطمب الوقؼ الكامؿ لمنشاطات االستيطانية بما يشمؿ تمؾ  إلىوأشار عريقات 

 .الدائرة في مدينة القدس والقبوؿ بمبدأ الدولتيف عمى حدود عاـ 
 
 المي نصرًة لألقصى عربي إس لتحركتدعو  ىنية حكومة   

أمس األحد، مف أخطاٍر محدقٍة يتعرض ليا المسجد األقصى  في غزة حذَّرت الحكومة: أدىـ الشريؼ - غزة
وتزامف ىذا التحذير مع تكثيؼ اقتحامات  بفعؿ إجراءات سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي والُمتطرفيف الييود.
لمبارؾ، بحماية وحراسة ُمشددة مف شرطِة الُمتطرفيف لباحات المسجد األقصى خالؿ شير رمضاف ا

واعتبر الناطؽ باسـ الحكومة طاىر النونو في تصريح خاص بػ"فمسطيف"، ىذه اإلجراءات "جزءا  االحتالؿ.
 مف المؤامرة الصييونية عمى المسجد األقصى وُمحاوالت لتيويده".

ت "زئيب الكيف" مف الميكود، أنو واستنكر النونو إعالف رئيس االئتالؼ الحكومي اإلسرائيمي عضو الكنيس
سيعمؿ عمى دخوؿ الييود فقط إلى باحة المسجد األقصى في أياـ محددة، كما ىو متبع في الحـر 
اإلبراىيمي في الخميؿ.وعدَّ ذلؾ "ُمؤامرة ال يمكف أف تمر عمى شعبنا، وال يمكف أف نسمح بيا، وىذا أمر 

وخاطب  ىذه األمور الخطيرة جدًا عمى المسجد األقصى". يستدعي تحركا عربيا إسالميا فعَّاال لمنع مثؿ
الدوؿ العربية واإلسالمية قائاًل : "اآلف يجب أف يكوف وقت الفعؿ وليس وقت اإلدانة واالستنكار، وأف 

 يتحرؾ الكؿ إلنقاذ المسجد األقصى ووقؼ التغوؿ الصييوني بحؽ المسجد".
 //فمسطين أون الين، 

 
 اإلسرائيميةخارجية "عدم االنحياز" لفضح الممارسات  لوزراء ائلرسالمالكي: سنبعث  
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كؿ  إلىالخارجية رياض المالكي أف "القيادة بصدد بعث رسائؿ  الشؤوفأوضح وزير  :القدس – راـ اهلل
 األوروبيمف االتحاد  اإلقميميةالمجموعات  إلىدولة وكذلؾ  وزراء خارجية عدـ االنحياز وعددىا 

 والعمؿ عمى عزليا دوليا" اإلسرائيميةات سمف اجؿ فضح الممار  اإلسالميةوالدوؿ  ةينيالالت وأمريكا
وأكد المالكي في تصريح صحافي، اليـو االثنيف، "أف وزراء خارجية دوؿ عدـ االنحياز مصروف عمى العودة 

 الفمسطينية". األراضي إلىبمنعيـ مف الدخوؿ  اإلسرائيميراـ اهلل، وذلؾ ردا عمى القرار  إلىمف جديد 
 //القدس، القدس، 

 
 دولة إرىاباجتماع "عدم االنحياز"  "إسرائيل" إفشالالشكعة: غسان  

قاؿ المحامي غساف الشكعة عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة العالقات  :القدس –راـ اهلل 
فمسطيف  إلىيسيا وماليزيا مف الوصوؿ لوزراء خارجية بنغالدش وكوبا واندون إسرائيؿالدولية، أف منع 

لحضور اجتماع غير عادي لمجنة دوؿ عدـ االنحياز بشأف فمسطيف كاف سيعقد في مدينة راـ اهلل، ىو 
عممية  إحياءدولة، ويكشؼ الوجو الحقيقي إلسرائيؿ التي تعرقؿ كافة الجيود الدولية التي تحاوؿ  إرىاب

 السالـ المتعثرة في الشرؽ األوسط.
 //س، القدس، القد

 
 في إيران "عدم االنحياز"تحاول منع عباس من حضور  "إسرائيل"الخميج": " 

منعت دخوؿ عدد مف  "إسرائيؿ"، أمس، أف ”الخميج“ ػأكد مصدر فمسطيني مطمع ل الخميج: -القدس المحتمة 
سمح بدخوليـ مقابؿ وزراء خارجية عرب ومسمميف إلى راـ اهلل بعدما رفضت السمطة الفمسطينية مقايضة ت

التزاـ رئيسيا محمود عباس بعدـ المشاركة في مؤتمر قمة دوؿ عدـ االنحياز في طيراف نياية الشير 
 حاولت ابتزاز السمطة.  "إسرائيؿ"الحالي. وأوضح المصدر أف 

يف وقاؿ إف رئيس لجنة تنسيؽ الشؤوف المدنية الوزير حسيف الشيخ توجو لمسمطات اإلسرائيمية مف أجؿ تأم
تصاريح دخوؿ لوزراء الدوؿ األعضاء في لجنة فمسطيف فأبمغتو ىذه معارضتيا دخوؿ وزراء خارجية كوبا 
ندونيسيا وماليزيا وبنغالدش، وما لبثت أف رىنت عقد االجتماع في راـ اهلل بعدـ مشاركة عباس في مؤتمر  وا 

 ."مقايضة واعتبرتيا محاولة ابتزازرفضت السمطة الفمسطينية ال“قمة دوؿ عدـ االنحياز في إيراف. وتابع 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 
 
 في تقرير مصيره الشعب الفمسطينيعشراوي تدعو أستراليا إلى دعم حق  

قالت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حناف عشراوي إنو ال يمكف تحقيؽ قيـ الحرية  :القدس –راـ اهلل 
الـ، والتي يسعى الشعب الفمسطيني النجازىا في ظؿ االحتالؿ، إال في والكرامة التي تتقاسميا شعوب الع

 إطار تطبيؽ كامؿ لقواعد القانوف الدولي ومبادئ حقوؽ اإلنساف.
وأضافت عشراوي، خالؿ لقائيا وزير الخارجية األسترالي بوب كار، وممثمة أستراليا لدى السمطة الوطنية 

يسعى إلى تعزيز الشراكة مع أستراليا وشعبيا في نضالو مف جيني جرانت كيرناو، أسيس يتف "إف شعبنا 
قامة دولة فمسطيف،  نياء االحتالؿ غير القانوني واألخالقي لألرض الفمسطينية المحتمة، وا  أجؿ السالـ، وا 
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وندعو الحكومة األسترالية الحالية إلى التراجع عف مواقؼ أستراليا السياسية السابقة مف القضية الفمسطينية، 
 تساىـ في دعـ الحقوؽ الفمسطينية غير القابمة لمتصرؼ وتحقيؽ السالـ العادؿ". وأف

 //القدس، القدس، 
 

 الحرص عمى أمن مصرويؤكد مرسي بضحايا ىجوم سيناء  الرئيس المصريمشعل يعزي  18
ئيس أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خالد مشعؿ اتصااًل ىاتفيًا بالر 

المصري محمد مرسي، وقدـ لو ولمشعب المصري وألسر الضحايا خالص العزاء باستشياد الجنود 
 المصرييف.

وأعرب مشعؿ وفؽ بياف صادر عف المكتب اإلعالمي لمحركة االثنيف عف إدانتو الشديدة لمجريمة التي 
قرار مصر، ورفض أي استيدفت الجنود المصرييف، مؤكًدا حرص حماس والشعب الفمسطيني عمى أمف واست

 محاولة لممساس أو العبث بأمنيا. 
 6/8/2012فمسطين أون الين، 

 
 

 معبر رفح نوع من العقاب الجماعي إغالقأبو مرزوق: قرار  19
اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د.موسى أبو مرزوؽ، إغالؽ معبر رفح مف قبؿ الجانب 

 صري أمس بأنو "نوع مف العقاب الجماعي".المصري عقب اليجـو ضد ثكنات الجيش الم
وقاؿ أبو مرزوؽ عبر صفحتو عمى شبكة التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ"، "ال أعتقد أف ىذا القرار ىو في 
االتجاه السميـ، واألفضؿ ىو المزيد مف اإلجراءات القانونية عمى المعبر، وتدعيـ األمف وبسط السيادة 

ء، وعدـ التقيد باالتفاقيات غير العادلة التي تسمح بحدوث كؿ ذلؾ عمى والسيطرة المصرية عمى كامؿ سينا
 األرض المصرية".

وأضاؼ: "أمف سيناء ىو أمف لفمسطيف ولمشعب الفمسطيني، خاصة في قطاع غزة، وال ُيعقؿ أف ينطمؽ مف 
ة مع السمطات قطاع غزة ما يخّؿ بأمف مصر وأمف سيناء"، داعيًا إلى "التعاوف بيف حركتو والحكومة في غز 
 األمنية المصرية؛ لبسط السيطرة األمنية عمى طوؿ الحدود"، معتبرًا إياىا مف أىـ الخطوات. 
 27/5/2012صفحة أبو مرزوق الرسمية عمى فيس بوك، 

 
 
 

 ىي المستفيد من الجريمة "إسرائيل"قتل الجنود المصريين وتؤكد ان  تدينالفصائل الفمسطينية  20
ية، ما وصفتيا بالجريمة البشعة، التي وفعت في سيناء امس وراح ضحيتيا عدد أدانت الفصائؿ الفمسطين

مف جنود الجيش المصري وأكدت اف اسرائيؿ ىي المستفيد الوحيد مف ىذه الجريمة، فيي تريد خمط االوراؽ 
 وخمؽ المبررات الستمرار الحصار عمى قطاع غزة.

في سيناء عمى الحدود والتي راح ضحيتيا عدد مف وجاء في البياف، في ضوء الجريمة البشعة التي وقعت 
الشيداء مف جنود الجيش المصري تداعت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة صباح اليوـ االثنيف 
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ـ لمناقشة تداعيات ىذه الجريمة النكراء والمدبرة، وقد ساد المقاء أجواء مف الحزف واأللـ بسبب 6/8/2012
 ىز مشاعر كؿ أبناء الشعب الفمسطيني  وقواه السياسية.ىذا الحادث المفجع الذي 

 وقد أكدت الفصائؿ الفمسطينية في ختاـ المقاء عمى ما يمي:
أواًل: يديف الشعب الفمسطيني بكافة قواه الوطنية واإلسالمية ومؤسسات المجتمع المدني ىذه الجريمة البشعة 

 طيني.والمدبرة مف جيات معادية لكال الشعبيف المصري والفمس
ثانيًا: تؤكد الفصائؿ الفمسطينية أف المستفيد الوحيد مف ىذه الجريمة النكراء ىو العدو اإلسرائيمي الذي 
يسعى باستمرار لخمط األوراؽ وخمؽ حالة مف عدـ االستقرار في المنطقة واستحداث المبررات إلبقاء 

 الحصار عمى غزة.
إلى جانب القيادة المصرية في معالجة آثار ىذه الجريمة النكراء ثالثًا: تؤكد القوى الوطنية واإلسالمية وقوفيا 

بما يخدـ مصمحة الشعبيف المصري والفمسطيني، وتؤكد أف أمف مصر مف أمف الشعب الفمسطيني وأف 
الفصائؿ الفمسطينية والجيات الرسمية في غزة عمى أتـ االستعداد لمتابعة تداعيات ىذه الجريمة والتعاوف 

 ما أمكف لتحقيؽ ذلؾ.المشترؾ وبذؿ 
رابعًا: يعبر الشعب الفمسطيني وقواه الوطنية واإلسالمية عف تضامنو مع الشعب المصري ويتقدـ لمصر 
قيادة وشعبا وألىالي الضحايا بأحر التعازي بارتقاء ىذه الكوكبة مف شيداء الشعب المصري والذيف نعتبرىـ 

 ية.كذلؾ مف شيداء الشعب الفمسطيني والقضية الفمسطين
دانتيا لمجريمة  وقد اتفقت القوى الوطنية واإلسالمية عمى مجموعة مف الفعاليات لمتعبير عف سخطيا وا 
النكراء وتأكيد تضامنيا مع الشعب المصري ومنيا وقفة تضامنية وفتح بيت لمعزاء لمشيداء في منطقة 

وكذلؾ توجيو رسالة تضامنية الجندي المجيوؿ بمدينة غزة بدًء مف الساعة الخامسة عصر اليوـ االثنيف، 
 لمقيادة المصرية.

 6/8/2012، 48عرب 
 

 بانسحاب أحمد جبريل منيا أو االنشقاق عنو تيددالقيادة العامة  -مركزية الجبية الشعبية  21
ىددت الجبية الشعبية القيادة العامة في فمسطيف باالنشقاؽ عف قيادتيا المركزية في دمشؽ بسبب  :راـ اهلل

العاـ احمد جبريؿ بما يجري في سوريا وغير المنسجـ مع الموقؼ العاـ لمجبية وىو الدفاع مواقؼ امينيا 
 عف فمسطيف وعدـ التدخؿ في اي صراعات داخمية تقع في البمداف العربية .

وقاؿ عضو لجنتيا المركزية شوكت حماد": القيادة العامة انشئت مف اجؿ فمسطيف وما يقـو بو احمد جبريؿ 
ات منفردة بعيدا عف الرجوع الى اطرىا القيادية ..واذا اراد جبريؿ اف ينسحب مف الجبية يعبر عف قرار 

 ينسحب".
عضوا في دمشؽ بضرورة عقد  22واضاؼ نحف في فسطيف نطالب المجنة المركزية لمجبية وعدد اعضائيا 

عف اي صراعات اجتماع تاخذ مف خاللو قرارات وتوصيات تنسجـ مع الموقؼ الفمسطيني وىو تحييد شعبنا 
وكشؼ حماد اف ىناؾ قيادات في المجنة المركزية لمجبية  داخؿ الدوؿ العربية التي يتواجد فييا الالجئيف.

 6وقاؿ ": ىناؾ  استقالت مف المركزية بسبب الموقؼ الفردية الحمد جبريؿ فيما يخص الصراع في سوريا .
 اعضاء استقالوا".

 ضح فيو موقفيا مما يجري في سوريا وموقفيا مف احمد جبريؿ".وعقدت الجبية اجتماعا واصدرت بينا تو 
 6/8/2012وكالة سما االخبارية، 
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 فتح تطالب بمعاقبة كل من يثبت تورطو في اليجوم عمى الجيش المصري 22

استنكرت حركة فتح بشدة المجزرة التي ارتكبت بحؽ الجيش المصري، التي راح ضحيتيا ستة  : راـ اهلل
 الحدود المصرييف في مدينة رفح المصرية شماؿ سيناء. عشر عنصرا مف حرس

واعتبر المتحدث باسـ الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صحافي صادر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة، 
 اليـو االثنيف، المجزرة عمؿ جباف وغادر ال يخدـ إال أعداء الشعبيف الشقيقيف المصري والفمسطيني.

عب الفمسطيني يرفض ىذا العمؿ المشبوه والجباف بحؽ الجيش المصري وشدد أبو عيطة عمى "أف الش
 الباسؿ، مطالبا بمالحقة ومعاقبة كؿ مف يثبت تورطو في ىذا العمؿ اإلرىابي".

وأشاد أبو عيطة بالدور التاريخي لمجيش المصري بالدفاع عف مصر وفمسطيف، وبشيداء الشعب المصري 
 لشعب الفمسطيني دفاعا عف كرامة األمة.وجرحاه الذيف امتزجت دماءىـ بدماء ا

ونعى بمزيد مف الحزف واألسى جنود الجيش المصري المغدوريف، وتقدـ بخالص التعازي والمواساة إلى 
 ذوييـ وشعبيـ سائال المولى عز وجؿ أف يتغمدىـ بواسع رحمتو ورضوانو. 

 6/8/2012القدس، القدس، 
 

 فتح تستعد النتخابات داخمية في قطاع غزة 23
أمس قرارًا بتشكيؿ المجالس ” فتح“أصدرت مفوضية التعبئة والتنظيـ لحركة  :عالء المشيراوي -)غزة( 

الحركية لألقاليـ في قطاع غزة وتكميفيا بالشروع فورًا في اإلعداد النتخابات داخمية وعمى المستويات كافة 
 بدءًا بالمناطؽ، وانتياء باألقاليـ.
متابعة وتقييـ لمراقبة عمؿ األطر الحركية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة كما أصدرت قرارًا بتشكيؿ لجنة 

 وتقديـ االستشارات في عممية التغيير والتحديث واالستنياض.
تأتي ىذه “نبيؿ شعث، تعميقًا عمى ذلؾ، ” قطاع غزة“وقاؿ مفوض التعبئة والتنظيـ لممحافظات الجنوبية 

لمحركة، وىو مطمب جميع أبناء الحركة ومناصرييا، مف أجؿ القرارات في خضـ عممية تجديد واستنياض 
واستنياض طاقات الحركة واالستمرار في معركة الحرية  9الوصوؿ إلى المصالحة الوطنية )الفمسطينية 

 ”.والعودة )عودة الالجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ( واالستقالؿ
 7/8/2012األتحاد، أبوظبي، 

 
 

 ئيل" وعمالءىا مسؤولية استيداف المجندين المصريينالبردويل يحمل "اسراصالح  24
، إسرائيؿ وعمالءىا «السفير»حمؿ القيادي البارز في حماس صالح البردويؿ، في حديث لػ: ضياء الكحموت

مسؤولية الجريمة التي استيدفت المجنديف المصرييف، مؤكدًا أف غزة ستتعاوف مع السمطات المصرية لكشؼ 
وأكد البردويؿ أف حماس والحكومة في غزة تواصمت مع الجانب المصري، ووضعت الجناة والوصوؿ إلييـ.

إمكانياتيا في يد األخوة المصرييف لمالحقة كؿ مف يثبت تورطو أو مساعدتو لمعدو الصييوني في ارتكاب 
 جريمتو، مستبعدًا أف تقدـ القاىرة عمى خطوات لتشديد الحصار عمى غزة.ودعا رئيس الحكومة الفمسطينية

بيف حكومتو ومصر، « دائمة»المقالة إسماعيؿ ىنية، خالؿ اجتماع لمحكومة، إلى تشكيؿ لجنة تنسيؽ أمنية 
 نافيا أف يكوف أي عالقة ألي فمسطيني باليجوـ.
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 7/8/2012السفير، بيروت، 
 

 لخمط األوراق في المنطقةعمى جنود الجيش المصري يحيى السنوار: االحتالل نفذ اليجوم  25
وصؼ القيادي في حركة "حماس" يحيى السنوار، في كممة حركة "حماس" خالؿ وقفة : لقوقامحمد ا -غزة

خبر اليجوـ عمى  تضامنية مع الشعب المصري نظمتيا "حماس" أماـ مقر السفارة المصرية بمدينة غزة،
  جنود الجيش المصري "كالصاعقة نزلت عمى أبناء فمسطيف وأىالي قطاع غزة عمى وجو الخصوص".

ـ السنوار)إسرائيؿ( بالمسؤولية عف ىذا اليجوـ في محاولٍة منيا لخمط األوراؽ في المنطقة وتحديًدا بعد واتي
 قرار القيادة المصرية رفع الحصار عف قطاع غزة 

 6/8/2012فمسطين اون الين، 
 
 

 نتنياىو: "ىجوم سيناء" أثبت أن ىناك مصمحة إسرائيمية مصرية لمحفاظ عمى الحدود 15
اليجػـو الػذي نفػذه مسػمحوف عمػى حػاجز حػرس الحػدود »اؿ رئيس الػوزراء، بنيػاميف نتنيػاىو، إف تؿ أبيب: ق 

كػاف مقدمػة ليجػـو اسػتيدؼ إسػرائيؿ باألسػاس.  جنديًا مصريًا[ 25]الذي أدى إلى مقتؿ  المصري قرب رفح،
جيػة أخػرى  ولكنو أثبت أف ىناؾ مصمحة إسرائيمية مصرية مشتركة لمحفاظ عمى حػدودىما آمنػة. وأثبػت مػف
 «.أنو عندما يتعمؽ األمر بأمف إسرائيؿ وسكانيا، ال تستطيع إسرائيؿ إال أف تعتمد عمى قواىا الذاتية
 وكاف نتنياىو يتكمـ في الموقع الميداني؛ حيث تـ تدمير المصفحة المصرية التي اجتازت الحدود. 

ر العبػر مػف ىػذه العمميػة اإلرىابيػة يأمػؿ فػي أف تسػتخمص مصػ»وقاؿ وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمػاف، إنػو 
وتػػػدرؾ أف مصػػػمحة مصػػػر تكمػػػف فػػػي ضػػػبط أمنيػػػا الػػػداخمي األمػػػر الػػػذي مػػػف شػػػأنو أف يصػػػب فػػػي مصػػػمحة 

 في غزة.« مممكة اإلرىاب»ودعا ليبرماف إلى وجوب وضع حد لحكـ ما وصفو بػ«. المنطقة بأسرىا
 7/8/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 
 

 يناء" أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيستس ىجومباراك يروي تفاصيل "  17
 25اعتبرت إسرائيؿ ىجوـ مسمحيف في سػيناء عمػى مركػز لمشػرطة المصػرية وقتػؿ : أسعد تمحمي –الناصرة 
مػف أجػػؿ اإلمسػاؾ بزمػاـ األمػور وبسػػط سػيطرتيا األمنيػة عمػػى »لمصػػر كػي تتحػرؾ « جػرس إنػذار»شػرطيًا، 

ات محممػيف عسػكرييف الحػادث تحػذيرًا إلسػرائيؿ بأنيػا قػد تتعػرض الػى ، فيمػا اعتبػرت تعميقػ«شبو جزيرة سيناء
 «.في حاؿ سّممت باألوضاع المستجدة عمى حدودىا مع كؿ مف مصر وسورية»ىجمات كيذه 

الحػدود « ومحاولػة اقتحػاـ»وقاؿ وزير الدفاع إييود باراؾ إنو يأمؿ في أف يكوف اليجػوـ عمػى مركػز لمشػرطة 
 «.لمصر كي ُتحكـ سيطرتيا األمنية عمى شماؿ سيناء بشكؿ صاـرجرس إنذار »اإلسرائيمية 

ورافؽ باراؾ رئيس ىيئة األركاف بيني غانتس ورئيس الحكومة بنياميف نتانيػاىو فػي جولػة فػي معبػر كػـر ابػو 
الجػيش وشػاباؾ عمػى نجاحيمػا »سالـ المحاذي لحدود قطاع غزة، حيث تـ إحباط اليجوـ. واشػاد نتانيػاىو بػػ 

الحفػػاظ »، معتبػرًا أف «عمميػػة تفجيػر إرىابيػػة كػاف مػػف شػأف وقوعيػػا أف يسػبب نتػػائج أخطػر بكثيػػرفػي إحبػاط 
وأعػػرب عػػف أسػػفو لمقتػػؿ «. عمػػى ىػػدوء الحػػدود المشػػتركة بػػيف إسػػرائيؿ ومصػػر يصػػب فػػي مصػػمحة البمػػديف



 
 
 

 

 

           25ص                                    1685العدد:                7/8/1021 الثالثاء التاريخ:

 يتضػػح مػػف مػػرة ألخػػرى أنػػو فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بػػأمف إسػػرائيؿ،»عناصػػر الشػػرطة المصػػرية، لكنػػو أضػػاؼ أنػػو 
 «. عمينا أف نعتمد عمى أنفسنا فقط وعمى قواتنا األمنية فقط

التحػرؾ السػريع والحػدة والنجاعػة التػي تحمػت بيػا األجيػزة االسػتخباراتية، وجيوزيػة القيػادة »كما أشاد باراؾ بػػ 
والجنػػػود فػػػي الميػػػداف، الػػػذيف منعػػػوا حادثػػػًا أخطػػػر بتفجيػػػر سػػػيارة مفخخػػػة وعمميػػػات انتحاريػػػة إلرىػػػابييف كػػػانوا 

 «.إبداء صرامة في حربيـ»ودعا المصرييف إلى «. يحمموف مواد تفجيرية
جنػػديًا مصػػريًا قتمػػوا مسػػاء األحػػد فػػي  26و 21وقػاؿ بػػاراؾ أمػػاـ لجنػػة الخارجيػػة واألمػػف البرلمانيػػة إف مػػا بػػيف 

متشػػدديف ليسػػت معروفػػة ىػػويتيـ بعػػد، لكػػنيـ مػػف خميػػة تابعػػة »موقػػع ليػػـ قػػرب معبػػر كػػـر أبػػو سػػالـ بأيػػدي 
وأضػاؼ أف المسػمحيف اسػتولوا عمػى مركبػة تجاريػة «. ياد العالمي اقتحموا الموقع عنػدما بػدأ يخػيـ الظػالـلمج

عنػػػد الجػػػدار، انفجػػػرت المركبػػػة أمػػػاـ موقػػػع »وعمػػػى مدرعػػػة صػػػغيرة واسػػػتعدوا القتحػػػاـ السػػػياج الحػػػدودي، و 
ا، فواجيتيػا قػوة صػغيرة عسكري إسرائيمي خاؿ... ثـ أخذت المدرعة تتحرؾ نحو الحدود وتمكنت مف اختراقيػ

مػػػف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي مػػػع دبابػػػة، فيمػػػا قػػػاـ الطيػػػراف اإلسػػػرائيمي بقصػػػفيا، فيػػػرب منيػػػا شخصػػػاف قػػػتال فػػػورًا 
 «.برصاص الجيش، وُعثر عمى ست جثث داخؿ المركبة... وعثر عمى ثماني جثث إجماال

شػتركة إلرىػابييف ينشػطوف بػيف عمميػة تفجيػر مرّكبػة وم»مف جيتو، قاؿ الجنراؿ غػانتس إف التخطػيط كػاف لػػ 
دقيقػػة اعتمػػادًا عمػػى تحػػذير دقيػػؽ نقمػػو إليػػو  26، مضػػيفًا أف الجػػيش أحػػبط العمميػػة بعػػد «قطػػاع غػػزة وسػػيناء

 وخالؿ إحباط العممية، صدرت األوامر لسكاف المستوطنات القريبة باالختباء في المالجئ.«. شاباؾ»
 7/8/1021، الحياة، لندن

 
 اإلرىاب يطال الجميع دون تمييزالمصريين في سيناء:  ودالجنبيريز يعزي بمقتل  18

تػػؿ أبيػػب: ذكػػر ديػػواف رئػػيس الدولػػة اإلسػػرائيمي أف شػػمعوف بيػػرس بعػػث بتعازيػػو الحػػارة إلػػى الشػػعب المصػػري 
اإلرىػػاب يطػػاؿ الجميػػع دوف تمييػػز. وأكػػد أف مصػػمحة إسػػرائيؿ ومصػػر تتطمػػب »عمػػى مقتػػؿ جنػػوده قػػائال إف 
 «.ىادئةوجود حدود مشتركة آمنة و 

 7/8/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 اإلرىابية في قمب سيناء إذا لم يتصرف المصريون التنظيماتتل أبيب تيدد: سنطارد  19

تؿ أبيب: ىدد مصدر إسرائيمي عسكري بمطاردة المسمحيف مف تنظػيـ القاعػدة فػي قمػب سػيناء المصػرية، إذا 
ومنػػع المسػػمحيف مػػف تنفيػػذ اعتػػداءات عمػػى  لػـ يتصػػرؼ المصػػريوف كمػػا يجػػب لفػػرض سػػمطتيـ عمػػى أراضػػييـ

 جنديًا مصريًا. 25جاء ذلؾ بعد اليجوـ العسكرية الذي ُنفض في سيناء وأدى إلى مقتؿ  إسرائيؿ.
، ألكػس فيشػماف بػأف وزيػر الػدفاع األميركػي، ليػوف بانيتػا، «يديعوت أحرونػوت»وادعى المحرر العسكري في 

سكاف سيناء يشتكوف حتى في الصػحؼ »قضية سيناء. وقاؿ إف تحدث قبؿ أسبوع إلى القيادة المصرية عف 
المصرية مف الفوضى والسمب والقتػؿ فػي وضػح النيػار وفػي كػؿ يػوـ، لكػف السػمطات فػي مصػر ال تػزاؿ فػي 
غفوة وىي لـ تستغؿ اإلمكانػات التػي منحتيػا إسػرائيؿ إياىػا وىػو أف تػدخؿ قػوات ومروحيػات وقػوارب تتجػاوز 

معاىدة السػالـ لعػالج مشػكمة الفوضػى فػي سػيناء. والقيػادة السياسػية فػي إسػرائيؿ مػف ما تـ االتفاؽ عميو في 
جيتيا تحرص عمى كرامة المصرييف وتخشى أف تعطػس بقػربيـ أو أف تطمػب مػنيـ، ال سػمح اهلل، أف يفعمػوا 
شيئا. ولف يكوف ىناؾ منػاص: أف إسػرائيؿ تقتػرب مػف نقطػة ستضػطر فييػا إلػى أف تعػالج ىػي نفسػيا سػيناء 



 
 
 

 

 

           27ص                                    1685العدد:                7/8/1021 الثالثاء التاريخ:

ال فسػيكوف ىنػا حمػاـ دـ بصػورة  مع كؿ ما يحمؿ ذلؾ مف معاف، ويشتمؿ ذلؾ عمػى العالقػات مػع مصػر، وا 
 «.لـ نعرفيا إلى اآلف

 7/8/1021، الشرق األوسط، لندن
 

 "ىجوم سيناء"تنشر أول صورة لألسمحة المستخدمة فى  "إسرائيل" 30
وزراء اإلسػرائيمى لإلعػالـ العربػى، أوؿ نشر أوفير جندلماف، المتحػدث الرسػمى باسػـ رئػيس الػ: محمود محيى

صػػورة لألسػػمحة التػػى اسػػتخدميا اإلرىػػابيوف فػػى العمميػػة المسػػمحة مسػػاء أمػػس األحػػد، فػػى مدينػػة رفػػح، والتػػى 
 جنديا مصريا، وذلؾ عمى صفحتو الرسمية بموقع التواصؿ االجتماعى "الفيس بوؾ". 25 إلى مقتؿ أدت

لػػػى ذوى الجنػػػود الػػػذيف وقػػػاؿ جنػػػدلماف عمػػػى حسػػػابو الخػػػاص: "أقػػػّدـ  أحػػػّر التعػػػازى إلػػػى الشػػػعب المصػػػرى، وا 
استشيدوا أمػس فػى العمميػة اإلرىابيػة التػى ُارتكبػت عمػى كػال طرفػى الحػدود". ونشػر المتحػدث باسػـ نتانيػاىو 
صػػورًا أخػػرى لممدرعػػة المصػػرية التػػى تػػـ سػػرقتيا مػػف جانػػب اإلرىػػابييف لتنفيػػذ عمميػػة مسػػمحة داخػػؿ إسػػرائيؿ. 

 ى إسرائيؿ ممتزموف بقير اإلرىاب"."إننا فوأضاؼ 
وأشػػار جنػػدلماف إلػػى أف نتانيػػاىو قػػاـ برفقػػة وزيػػر الػػدفاع إييػػود بػػاراؾ بزيػػارة إلػػى الموقػػع الػػذى تػػـ فيػػو أمػػس 
إحباط العممية اإلرىابية الكبيرة، واستمعا إلػى إيجػازات مػف قائػد المنطقػة الجنوبيػة العسػكرية المػواء تػاؿ روسػو 

 ىيف.ورئيس الشاباؾ يوراـ كو 
واجتمع رئيس الػوزراء اإلسػرائيمى بالقػادة وبػالجنود الػذيف شػاركوا فػى إحبػاط العمميػة اإلرىابيػة، وقػاؿ: "أود أف 
أشػػيد بػػػأداء الجػػػيش اإلسػػػرائيمى والشػػػاباؾ فػػػى إحبػػػاط ىػػػذه العمميػػػة اإلرىابيػػػة الكبيػػػرة جػػػدا.. لقػػػد تييػػػأتـ بشػػػكؿ 

عمػػػى مقتػػػؿ الجنػػػود المصػػػرييف عمػػػى يػػػد صػػػحيح وعممػػػتـ بشػػػكؿ صػػػحيح.. وأود أيضػػػا أف أعػػػرب عػػػف أسػػػفى 
 اإلرىابييف".

 7/8/1021، اليوم السابع، مصر
 
 
 

  "ىجوم سيناء"تتيم إيران بدعم  "إسرائيل: "جيروزاليم بوست 32
االسػرائيمية عمػى موقعيػا االلكترونػي عػف السػفير « جيروزاليـ بوست»نقمت صحيفة : أسعد تمحمي –الناصرة 

االرىػػػػابييف »، قػػػائاًل إف سػػػػيناءريػػػف، اتيامػػػػو ايػػػراف بػػػػدعـ منفػػػذي ىجػػػـو االسػػػرائيمي لػػػدى واشػػػػنطف مايكػػػؿ او 
المػػػػدعوميف مػػػػف ايػػػػراف وجيػػػػوا ضػػػػربة جديػػػػدة الػػػػى حػػػػدودنا الجنوبيػػػػة، فضػػػػاًل عػػػػف محػػػػاولتيـ قتػػػػؿ مػػػػدنييف 

 «.اسرائيمييف
 7/8/1021، الحياة، لندن

 
 "كامب ديفيد"لى سيناء لممرة االولى منذ إسمحت بإدخال طائرات مصرية مقاتمة  "سرائيل"إ 31

قاؿ مصدر امني مصػري "اف اسػرائيؿ سػمحت لمقػوات المصػرية ولممػرة االولػى منػذ توقيػع إتفاقيػة السػالـ بػيف 
 البمديف بإدخاؿ طائرات حربية مصرية الى منطقة سيناء ، لمالحقة االرىابييف ىناؾ.

ئرتيف حربيتيف مصريتيف العبري "لقد وصمت اليـو االثنيف الى سيناء طا Wallaواضاؼ المصدر وفقا لموقع 
 .جنديا مصريا 25في إطار التعزيزات العسكرية المصرية لمعالجة الوضع الذي نشأ في اعقاب مقتؿ 



 
 
 

 

 

           28ص                                    1685العدد:                7/8/1021 الثالثاء التاريخ:

 5/8/1021، 28عرب 
 

 الجيش اإلسرائيمي: عناصر تقيم في سيناء ليا صالت مع عناصر بغزة وراء "ىجوم سيناء" 33
الرئيسي باسػـ الجػيش االسػرائيمي لالذاعػة العسػكرية ا ؼ ب: قاؿ الجنراؿ يواؼ مردخاي المتحدث  -القاىرة 

'كنػػػا مسػػػتعديف النػػػو تػػػوفرت لػػػدينا معمومػػػات مسػػػبقة مػػػف جيػػػاز االمػػػف الػػػداخمي )الشػػػيف بيػػػت( واالسػػػتخبارات 
 العسكرية االمر الذي ساعد في احباط ىجـو دموي'.

ت النػػػػار فػػػػي جميػػػػع واشػػػػار مردخػػػػاي الػػػػى اف االليػػػػة المدرعػػػػة التػػػػي كانػػػػت فييػػػػا المجموعػػػػة المسػػػػمحة 'اطمقػػػػ
 االتجاىات بعد دخوليا الى االراضي االسرائيمي قبؿ اف تياجميا الدبابات والطائرات'.

ووصػػػؼ مردخػػػاي اعضػػػاء المجموعػػػة المسػػػمحة 'بعناصػػػر مػػػف الجيػػػاد العػػػالمي متمركػػػزيف فػػػي سػػػيناء التػػػي 
 اصبحت بؤرة لالرىاب العالمي بسبب ضعؼ السيطرة' المصرية عمييا.

تكبػػت عناصػػر تقػػيـ فػػي سػػيناء ىػػذا اليجػػـو ويفتػػرض بػػاف لػػدييـ صػػالت مػػع عناصػػر فػػي وتػػابع مردخػػاي 'ار 
 قطاع غزة'.

 7/8/1021، القدس العربي، لندن
 

 بعد اتياماتيا لمموساد المسممين في مصر ترد عمى اإلخوان "إسرائيل" 32
قعيػػػػا القػػػػاىرة: ردت اسػػػػرائيؿ عمػػػػى جماعػػػػة اإلخػػػػواف المسػػػػمميف أمػػػػس فػػػػور اصػػػػدار الجماعػػػػة بيػػػػاف عمػػػػى مو 

اإللكترونػػي تقػػوؿ فيػػو اليجػػـو الػػذي اسػػتيدؼ نقطػػة لحػػرس الحػػدود فػػي سػػيناء أوؿ مػػف أمػػس األحػػد يمكػػف أف 
ينسب لمموساد وكاف محاولة إلحباط جيود الرئيس اإلسالمي محمد مرسي. ونفت إسرائيؿ أمس زعـ جماعة 

عمى موقع حرس الحدود في  أف جياز المخابرات اإلسرائيمي )الموساد( ضالع في اليجـو الدموي« اإلخواف»
حتػى »مف أفراده. وقاؿ إيغػاؿ بػالمور المتحػدث باسػـ وزارة الخارجيػة:  25سيناء الذي قتؿ فيو أوؿ مف أمس 

 «.مف يقوؿ ىذا عندما ينظر إلى نفسو في المرآة ال يصدؽ اليراء الذي يقولو
 7/8/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 اإلسرائيمية أكثر من إيران  صواريخ حزب اهلل تقمق األجيزة األمنية 36

سػػػػرائيمية الترسػػػػانة منيػػػػة اإلجيػػػػزة األاعتبػػػػرت األ: " الحيػػػػاة االلكترونيػػػػة" -آمػػػػاؿ شػػػػحادة  -القػػػػدس المحتمػػػػة 
الصاروخية لدى حزب اهلل تشػكؿ خطػرا عمػى اسػرائيؿ وامنيػا وسػكانيا فػي أي حػرب مقبمػة، اكثػر ممػا تشػكمو 

لجػيش االسػرائيمي انػو حػدد بنػؾ اىػداؼ كبيػرة فػي لبنػاف وقػد صواريخ ايراف مػف خطػر عمػى اسػرائيؿ. واعمػف ا
 وضع سالح الجو ىدفا امامو بضرب منصات الصواريخ بعيدة المدى لدى الحزب.

وفيما وصػؼ مسػؤولوف اسػرائيميوف حػزب اهلل ب"الػذراع الطويػؿ اليػراف" ، نقمػت صػحيفة "معػاريؼ" قػوليـ انػو 
 االؼ الصػػواريخ  عمػػى إسػػرائيؿ امػػا حربػػو فمػػف تبػػدا بضػػرب فػػي الحػػرب المقبمػػة "المتوقػػع أف يطمػػؽ حػػزب اهلل

كريات شمونة وتنتيي بمدينة حيفا، اذ اف مدى الصواريخ اكثر بذلؾ بكثير ويمكف لمحزب اف يغطػي منػاطؽ 
مختمفة وواسعة في اسرائيؿ باالؼ صػواريخو المتطػورة، واخطرىػا صػواريخ "سػكود" التػي يمكػف اف تصػؿ الػى 

 مسافات واسعة".



 
 
 

 

 

           29ص                                    1685العدد:                7/8/1021 الثالثاء التاريخ:

ب تقيػػيـ الجػػيش فػػاف الوضػػع لػػدى حػػزب اهلل بػػات مقمقػػا اكثػػر مػػف أي وقػػت مضػػى. وكتبػػت الصػػحيفة وبحسػػ
االسرائيمية نقال عػف مسػؤوؿ اسػرائيمي: "اف أحػد األىػداؼ األولػى ىػي اليجػـو عمػى حػزب اهلل، وبالتػالي الحػد 

 مف قدرة عمؿ الحزب  خالؿ الحرب". 
 7/8/1021، الحياة، لندن

 
 تقدما أكبر بكثير مما كان متوقعا في مشروعيا الذري"ىآرتس": إيران أحرزت  35

في موقعيا عمػى الشػبكة، اليػوـ الثالثػاء، إف معمومػات جديػدة تتػوفر لػدى الغػرب منػذ ” ىآرتس“قالت صحيفة 
شيريف تؤكد أف إيراف أحرزت تقدما كبيرا في سعييا نحو تطػوير قػدرات ذريػة. وأضػافت الصػحيفة، نقػال عػف 

وظفيف إسرائيمييف، أ معمومات استخبارية جديدة، غير التقديرات اإلسرائيمية واألمريكيػة دبموماسييف غربييف وم
بشأف مدى تقدـ المشروع اإليراني، وأف ىػذه التقػديرات الجديػدة أوصػمت أجيػزة االسػتخبارات الغربيػة أف إيػراف 

 أحرزت تقدما أكبر بكثير مما كاف متوقعا لغاية اآلف.
 7/8/1021، 28عرب 

 
 ضد ضرب إيران "إسرائيل"في  مظاىرات 37

خرج نشطاء يساريوف مف دولة الكياف الصييوني مساء اليوـ، اإلثنيف، إلى شوارع تؿ : عمر عطية –القاىرة 
 أبيب لمتظاىر تعبيرًا عف رفضيـ أي ىجوـ إسرائيمي ُمحتمؿ ضد إيراف بزعـ تدمير مفاعالتيا النووية.

 7/8/1021، الشرق، الدوحة
 

 معضالت يعانييا األردن بسبب الثورة السورية وتمدد اإلخوان المسممين منإسرائيمي قمق  38
رأى السػػػفير الصػػػييوني السػػػابؽ فػػػي عّمػػػاف، البروفيسػػػور عوديػػػد عيػػػراف، أف الصػػػراع فػػػي سػػػوريا يػػػؤثر عمػػػى 
األردف، ويخمػػؽ لػػو معضػػالت فوريػػة وبعيػػدة المػػدى، فعمػػى المػػدى المنظػػور يتخػػوؼ األردف عمػػى اسػػتقراره مػػف 

بتػػػو بالسػػػماح بعبػػػور المسػػػاعدات لمثػػػوار، وربمػػػا اسػػػتخداـ أراضػػػيو لتسػػػريع سػػػقوط النظػػػاـ. واضػػػاؼ آثػػػار مطال
السفير بأنو وعمى المدى البعيد فإف ما يقض مضاجع النظاـ الممكي فيو إمكانية أف يكوف لجماعة "اإلخواف 

خػواف" فػي مصػر ومػا المسمميف السورييف" موطئ قدـ فػي حكػـ "سػوريا الجديػدة"، بػالتزامف مػع ثبػات حكػـ "اإل
 يمكف أف ينتج عف ذلؾ مف تقوية لشوكة "اإلخواف" في األردف. 

 موقع نيوز ون اإلخباري
 5/8/1021، 1698 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 : األنظمة الممكية لن تنجو من "الربيع العربي" إن لم تحدث تغييرات فيياإسرائيميتقدير  39

المية والشػرؽ األوسػط بالجامعػة العبريػة، البرفيسػور إيمػي فوديػو، بػأف قدر المحاضر في دائػرة الدراسػات اإلسػ
ىنػػاؾ احتمػػااًل معقػػواًل فػػي أف تجتػػاز األنظمػػة الممكيػػة العربيػػة موجػػة الثػػورات العربيػػة، إف أحػػدثت فػػي حكميػػا 

إلخواف تغييرات، مشيرًأ إلى أف الثورة العربيػة لػـ تنتيػي بعػد، السػيما مػع تعػزز العناصػر اإلسػالمية؛ ممثمػة بػا
المسمميف. وفي السياؽ ذاتو، توقع الرئيس السابؽ لديواف رئيس الحكومة الراحؿ "إسحاؽ رابيف"، ايتاف ىابر، 
أف تغمر موجة اإلسالـ الشػرؽ األوسػط بأسػره، ممػا سيضػع "إسػرائيؿ" فػي ىػذا الخطػر، زاعمػا نشػوء نػوع مػف 



 
 
 

 

 

           10ص                                    1685العدد:                7/8/1021 الثالثاء التاريخ:

صػػعود "اإلسػػالـ السياسػػي"، مسػػتبعدًا فػػي  الحمػػؼ غيػػر المعمػػف بػػيف الكيػػاف وعػػدد مػػف الػػدوؿ العربيػػة لمواجيػػة
 الوقت نفسو انخراط "إسرائيؿ" في حرب عمى المدى القريب في المنطقة.

 موقع قضايا مركزية + القناة السابعة لممستوطنين )عن العبرية، ترجمة المركز( 
 5/8/1021، 1698 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 ية؟إليران حقيقي أم حرب نفس "إسرائيل"تيديد  20

تتزايد التيديدات اإلسرائيمية بقرب ضػرب المنشػآت النوويػة اإليرانيػة وسػط جػدؿ داخمػي : وديع عواودة - حيفا
 متصاعد بشأنيا، فيؿ ىي حقيقية أـ مجرد حرب نفسية؟

فقد أبمغ رئيس الموساد األسبؽ إفرايـ ىميفػي صػحيفة نيويػورؾ تػايمز )الخمػيس الماضػي( أنػو "لػو كػاف إيرانيػا 
مف األسابيع القادمة"، في إشارة واضػحة لحسػـ إسػرائيؿ أمرىػا بضػرب طيػراف. وعبػر ىميفػي عػف  لخشي جدا

 تحفظو مف العممية دوف "مساندة أميركية"، وقاؿ لمقناة اإلسرائيمية الثانية ليمة السبت إنو يستبعد وقوعيا.
رية األسػػبؽ زئيػػؼ فاركػػاش وفػي تصػػريح لمقنػػاة العبريػػة الثانيػػة )ليمػػة السػػبت( نقػػض رئػػيس االسػػتخبارات العسػػك

مزاعـ وزير الدفاع إييود باراؾ المؤيد لميجـو عمى إيراف. وقاؿ إف ىناؾ متسعا وافرا مف الوقت لمقياـ بو فػي 
 وقت متأخر.

 
وىذا ما أكده أيضا خميفتو في " المخػابرات العسػكرية" الػرئيس السػابؽ الجنػراؿ عػاموس يػدليف الػذي ألمػح فػي 

 لعبرية األولى بقرب الضربة العسكرية, مشددا عمى عدـ وجود حاجة ممحة ليا.تصريح )األحد( لمقناة ا
 زيارات أميركية

عمػػى خمفيػػة التمميحػػات ىػػذه زار دبموماسػػيوف وعسػػكريوف أميركيػػوف إسػػرائيؿ إلقنػػاع رئػػيس حكومتيػػا بنيػػاميف 
عمػػى أسػػعار الػػنفط, نتنيػػاىو ووزيػػر الػػدفاع إييػػود بػػاراؾ بعػػدـ اإلقػػداـ عمػػى مياجمػػة إيػػراف خشػػية تبعػػات ذلػػؾ 

 وعمى االنتخابات الرئاسية.
ومف األمور الالفتة بيذا السياؽ أف ما كاف يبحث في الغرؼ الموصدة بات يحكى في إسرائيؿ عالنية, وىػو 

 ما دفع كتابا إسرائيمييف إلى التحذير مف تبعات ضرب إيراف.
و صػحيفة ىػآرتس )الجمعػة( بعنػواف في مقاؿ نشػرت -وىو أحد أبرز كتاب إسرائيؿ-وقد دعا دافيد غروسماف 

"الصػػمت"؛ الػػوزراء والقػػادة األمنيػػيف والػػرأي العػػاـ لرفػػع صػػوتيـ المنػػاىض بقػػوة لػػػ"المغامرة" التػػي يخطػػط ليػػا 
 نتنياىو.

ورأى غروسػػماف أف نتنيػػاىو مصػػمـ عمػػى ضػػرب إيػػراف انطالقػػا مػػف رؤيػػة تاريخيػػة غيبيػػة تػػرى بضػػرورة عػػدـ 
 أفكار متقادمة تنـ عف رؤية كارثية". تكرار المحرقة مجددا، ويضيؼ "ىذه

" عمػى غروسػماف واعتبػر  بالمقابؿ رد الكاتب الصحفي داف مرجميػت فػي مقػاؿ لػو فػي صػحيفة "يسػرائيؿ ىيػـو
دعوتػػو تمػػردا عمػػى حكومػػة شػػرعية. وانتقػػد مػػا وصػػفو بػػالثرثرة الصػػادرة عػػف رؤسػػاء األجيػػزة األمنيػػة خاصػػة 

 السابقيف منيـ بشأف إيراف.
دافع وزيػر الػدفاع األسػبؽ عميػر بيػرتس عػف حػؽ رؤسػاء األجيػزة األمنيػة بإبػداء تحفظػاتيـ عمػى بموازاة ذلؾ 

اسػػػتيداؼ إيػػػراف عسػػػكريا. وقػػػاؿ لإلذاعػػػة اإلسػػػرائيمية العامػػػة إنػػػو مػػػف واجػػػب المؤسسػػػة األمنيػػػة الكشػػػؼ أمػػػاـ 
 المستوى السياسي عف رؤيتيا وتخوفيا مف المخاطر.
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سػػػرائيمية إلػػػى حيػػػز التنفيػػػذ, وأف يكػػػوف ىػػػدفيا الضػػػغط النفسػػػي عمػػػى ويػػػرجح بيػػػرتس أال تخػػػرج التيديػػػدات اإل
 المجتمع الدولي لتعميؽ وتفعيؿ العقوبات عمى إيراف.

وىذا ما يرجحو المحمؿ الخبير بالشؤوف األمنية يوسي ميمماف فيوضح جازما في رده عمى سػؤاؿ الجزيػرة نػت 
ف إسػػػرائيؿ ال تسػػػتطيع خػػػوض مغػػػامرة شػػػبو أف التيديػػػدات اإلسػػػرائيمية بضػػػرب إيػػػراف سػػػتبقى دوف تطبيػػػؽ، أل

 وجودية لوحدىا ودوف تنسيؽ مع الواليات المتحدة.
ويوضػػح ميممػػاف أف نتنيػػاىو وبػػاراؾ يطمقػػاف التيديػػدات ويكثفانيػػا ضػػمف حػػرب نفسػػية لػػدفع العػػالـ نحػػو اتخػػاذ 

 قرارات فعالة ضد إيراف.
ؿ عمػى مياجمػة إيػراف دوف مشػاركة الواليػات بدوره يستبعد معمؽ الشؤوف السياسػية غػدعوف ليفػي إقػداـ إسػرائي

المتحػػػدة، ويعتبػػػر ىػػػو اآلخػػػر تيديػػػداتيا حربػػػا نفسػػػية لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ داخميػػػة أيضػػػا، الفتػػػا لعػػػدـ قػػػدرة الجبيػػػة 
 الداخمية عمى امتصاص ردود الفعؿ الناجمة عف ضرب إيراف.

ذ قػرار تػػاريخي بضػػرب إيػػراف ويوضػح ليفػػي لمجزيػػرة نػت أف نتنيػػاىو وبػػاراؾ يتظػػاىراف بأنيمػا عمػػى عتبػػة اتخػػا
إلسػػػكات االحتجاجػػػات االجتماعيػػػة فػػػي الشػػػارع اإلسػػػرائيمي, ومػػػف أجػػػؿ صػػػرؼ أنظػػػار العػػػالـ عػػػف االحػػػتالؿ 

 لألراضي الفمسطينية وعف المفاوضات المعّطمة مع السمطة الفمسطينية.
 5/8/1021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 طفال 257سيرات و أ سبعةبينيم  فمسطينيا في سجون االحتالل سيراأ 2213نادي االسير:  22

راـ اهلل ػ وليػػد عػػوض: اكػػدت مصػػادر احصػػائية رسػػمية االثنػػيف بػػأف قػػوات االحػػتالؿ االسػػرائيمي تعتقػػؿ فػػي 
 اسيرا فمسطينيا في ظروؼ اعتقالية سيئة لمغاية. 4411سجونيا ومعتقالتيا 

شػريف سػجنًا تفتقػر إلػى أدنػى وكشؼ نادي األسير الفمسطيني االثنيف عػف أف ىػؤالء االسػرى مػوزعيف عمػى ع
 المقومات الصحية واإلنسانية وفي ظؿ إجراءات وسياسات إسرائيمية تعسفية مذلة وميينة تمارس بحقيـ.

أسػػيرات فػػي 'ىشػػاروف'  7وبػػيف التقريػػر اإلحصػػائي الصػػادر عػػف النػػادي أف إسػػرائيؿ مازلػػت تواصػػؿ احتجػػاز 
طفػال تتػراوح أعمػارىـ  257قػًا لمتقريػر احتجػاز سنوات. وتواصؿ كذلؾ ووف 20بعضيف مضى عمى اعتقاليـ 

 عاما. 25طفال تقؿ أعمارىـ عف  41عاما، و 25 -28ما بيف 
وحػػذر نػػادي األسػػير مػػف اسػػتمرار اعتقػػاليـ، مطالبػػا المنظمػػات الدوليػػة بضػػرورة وضػػع حػػد العتقػػاؿ األطفػػاؿ 

نقاذىـ وتحمؿ مسؤولياتيا واإلفراج عنيـ، معتبرا أف اعتقاليـ وبحجج وا ىية منافيًا لمقوانيف واألنظمة الدولية وا 
 المعموؿ بيا.

أسػيرا إداريػا حتػى أواخػر شػير تمػوز الماضػي بعػد أف  160ولفت النادي في تقريره عمػى أف إسػرائيؿ تحتجػز 
أسػػيرا إداريػػا ونتيجػػة لمحػػراؾ الػػذي قػػاده األسػػرى  110كػػاف عػػدد األسػػرى اإلداريػػيف قبػػؿ نيايػػة العػػاـ الماضػػي 

 أسيرا. 160و الخصوص بإضراب عدد منيـ تقمص العدد في منتصؼ ىذا العاـ إلى اإلداريوف عمى وج
/ 770 -وأوضػػح النػػادي فػػي تقريػػره أف األسػػرى وتبعػػًا لممحافظػػات كػػاف عػػددىـ عمػػى النحػػو التػػالي: نػػابمس 

/ أريحػا 262-/ القػدس 146 -/ بيت لحـ659 -/ جنيف 685 -/ طولكـر 721 -/ راـ اهلل 761 -الخميؿ 
 .146 -/ قمقيمية 416 -ة / غز 65-

 7/8/1021، القدس العربي، لندن
 

 نتشار إسرائيمي مكثف في محيط معبر كرم أبو سالم والدبابات تقصف بمدة الشوكةإرفح:  21



 
 
 

 

 

           11ص                                    1685العدد:                7/8/1021 الثالثاء التاريخ:

خّيمػػت أجػػواء مػػف التػػوتر الشػػديد عمػػى طػػوؿ الحػػدود الشػػرقية لمحافظػػة رفػػح، نيػػار أمػػس، فػػي  محمػػد الجمػػؿ:
رية إسػرائيمية شػف موجػات مػف القصػؼ العنيػؼ تجػاه منػاطؽ متفرقػة حيف واصمت دبابات ونقػاط مراقبػة عسػك

 مف بمدة الشوكة الحدودية المحاذية لمحدود.
ووفقػػػا لمصػػػادر متعػػػددة، فػػػإف أرتػػػاال مػػػف الػػػدبابات تمركػػػزت بكثافػػػة فػػػي محػػػيط معبػػػر كػػػـر أبػػػو سػػػالـ ومواقػػػع 

، كما أطمقت قذائؼ مدفعيػة اتجػاه إسرائيمية أخرى محيطة بو، وأطمقت النار مف الرشاشات الثقيمة والمتوسطة
 مطار غزة الدولي المدمر ومناطؽ قريبة منو.

وأسػػفر القصػػؼ الػػذي وصػػؼ بػػالعنيؼ عػػف تضػػرر منػػازؿ ومبػػاف زراعيػػة، كمػػا تسػػبب فػػي شػػيوع أجػػواء مػػف 
الخوؼ واليمع في صفوؼ سكاف المناطؽ الشرقية لممحافظة، وأجبر العديد مف العػائالت عمػى تػرؾ منازليػا، 

 إلى مناطؽ أكثر أمنا. والمجوء
وبالتزامف مع القصؼ، نفذت آليات عسكرية إسرائيمية مدرعة تسػاندىا عػدة دبابػات أعمػاؿ تمشػيط فػي محػيط 

 معبر كـر أبو سالـ خاصة خالؿ ساعات الصباح والظييرة.
 7/8/1021، األيام، رام اهلل

 
 ن الفمسطينيين من سورياطالب "األونروا" بمساعدة النازحيياتحاد لجان حق العودة في لبنان  23

طالب "اتحاد لجاف حؽ العودة في لبناف"، وكالة األونروا بتقديـ اإلغاثة والمساعدات العاجمػة والفوريػة لمئػات 
 العائالت مف الالجئيف الفمسطينييف النازحيف مف سوريا.

عػات الفمسػطينية وأوضح االتحاد في بياف، أف "المئات مػف العػائالت نزحػت مػف سػوريا الػى المخيمػات والتجم
في لبناف ويعانوف مف أوضاع حياتية ومعيشػية واجتماعيػة صػعبة، تطػاؿ المسػكف والمأكػؿ والممػبس وغيرىػا، 
وفػػي ظػػؿ أوضػػاع اقتصػػادية صػػعبة وقاسػػية يعيشػػيا الالجئػػوف الفمسػػطينيوف فػػي لبنػػاف، بسػػبب حرمػػانيـ مػػف 

كافػػة". أضػػاؼ البيػػاف: "انطالقػػًا ممػػا  الحقػػوؽ االجتماعيػػة واإلنسػػانية، وتػػدني خػػدمات األونػػروا عمػػى الصػػعد
تقدـ، نطالب األونروا بتحّمؿ مسؤولياتيا، والمسػارعة الػى تقػديـ اإلغاثػة والمسػاعدات العاجمػة والفوريػة لمئػات 
العػػائالت مػػف الالجئػػيف"، داعيػػًا "المجػػاف الشػػعبية والمؤسسػػات العاممػػة فػػي المخيمػػات والتجمعػػات الفمسػػطينية، 

 عوف والرعاية والمساعدة".الى توفير كؿ أشكاؿ ال
 7/8/10221، المستقبل، بيروت

 
 ألف عامل سيتضررون من قرار منعيم التوجو إلى المحاكم اإلسرائيمية 30"عمال فمسطين":  22

اسػتنكر االمػيف العػاـ التحػاد نقابػات عمػاؿ فمسػطيف شػاىر سػعد قػرار وزيػر العػدؿ االسػرائيمي يعقػوب  :نابمس
اؿ الفمسػػػطينييف، الػػػذيف دخمػػػوا مػػػف طػػػرؽ التفافيػػػة، مػػػف المجػػػوء إلػػػى المحػػػاكـ نئمػػػاف الػػػذي يمنػػػع بموجبػػػو العمػػػ

 اإلسرائيمية لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيؿ أو أصحاب العمؿ اإلسرائيمييف عندما يتـ انتياؾ حقوقيـ.
الػذي  وقدر االتحاد العاـ لمنقابات عػدد العمػاؿ الفمسػطينييف الػذيف يتوقػع أف يتػأثروا بشػكؿ مباشػر مػف القػرار،

 ألؼ عامؿ. 10سيدخؿ حيز التنفيذ في األوؿ مف شير أيموؿ المقبؿ، بما يزيد عف 
 5/8/1021، القدس، القدس

 
 ثابت تدين مجزرة مخيم اليرموكمنظمة  26



 
 
 

 

 

           13ص                                    1685العدد:                7/8/1021 الثالثاء التاريخ:

اصػػدرت منظمػػة "ثابػػت" لحػػؽ العػػودة بيانػػا صػػحفيا اعربػػت فيػػو عػػف قمقيػػا الشػػديد لألوضػػاع الصػػعبة : بيػػروت
نيوف فػػي سػػوريا عمومػػا، ومخػػيـ اليرمػػوؾ عمػػى وجػػو الخصػػوص خاصػػة بعػػد التػػي يعيشػػيا الالجئػػوف الفمسػػطي

شخصػا مػف ابنػاء المخػيـ وجػرح العشػرات،  12المجزرة البشعة التي وقعت ألبناء المخيـ وادت الػى استشػياد 
 الدور االنساني والحضاري لممخيـ كما جاء في البياف. -اي المجزرة  -مستيدفة 

 5/8/1021، الجئ نت
 

 فمسطينيون بى"اليرموك" يخشون مجازر جديدة الالجئون ال 25
أكػػػد الجئػػػوف فمسػػػطينيوف مػػػف مخػػػيـ اليرمػػػوؾ جنػػػوبي دمشػػػؽ أف مخػػػيميـ ال يػػػزاؿ : محمػػػد أبػػػو شػػػحمة -غػػػزة

يعرض لقصؼ عنيؼ مف مختمؼ أنواع األسمحة، ومنيا الثقيمة، ونقص حػاد بػالمواد التموينيػة واألدويػة، بعػد 
 بحؽ أبنائو. المجزرة التي ارتكبيا النظاـ السوري

وقالت مصادر فمسطينية عمى تواصؿ مستمر مع الالجئػيف فػي المخػيـ لػػ"فمسطيف": "إف المخػيـ عمػى أعتػاب 
مجػازر جديػد قػػد ترتكػب فػػي األيػاـ القادمػػة، فػي حػاؿ لػػـ يحػدث أي تػػدخؿ سياسػي يوقػػؼ القصػؼ المتواصػػؿ 

 شاشات".عمى المخيـ، خصوًصا بعد انضماـ مروحيات عسكرية في قصؼ المخيـ بالر 
وأوضح الالجئوف أف استمرار حصػار المخػيـ ومنػع دخػوؿ المسػاعدات والمػواد التموينيػة سػيؤدي إلػى حػدوث 

 أزمة إنسانية صعبة سيعيشيا األىالي وأطفاليـ، وخصوًصا منع دخوؿ الحميب واألدوية والخبز.
فػي جػيش النظػاـ السػوري  وفي سابقة خطيرة، كشفت مصادر إعالمية لبنانية أف وحػدات مػف "الفرقػة الرابعػة"

 تواصؿ حرًبا تدميرية ضد الالجئيف الفمسطينييف في مخيـ اليرموؾ، بالعاصمة دمشؽ.
 5/8/1021، فمسطين أون الين

 
 

 مستوطن يدىس طفاًل شرق الخميل  27
أقػػدـ مسػػتوطف ييػػودي صػػباح الثالثػػاء عمػػى دىػػس طفػػؿ فمسػػطيني عمػػى الشػػارع االلتفػػافي المسػػمى  : الخميػػؿ
 مدينة الخميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة. ( شرؽ50)خط 

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "صفا" أف مستوطنا ييوديا مف مستوطنة )كريات أربع( القريبػة أقػدـ عمػى دىػس 
 أعواـ بشكؿ متعمد وفّر مف المكاف. 20الطفؿ منقذ الجعبري 

مستشػػػفى الخميػػػػؿ  ولفػػػت إلػػػى أف الطفػػػؿ أصػػػيب بجػػػروح ورضػػػوض فػػػي مختمػػػؼ أنحػػػاء جسػػػمو، ونقػػػؿ إلػػػى
 الحكومي لتمقي العالج الطبي، فيما وصفت حالتو الصّحية بالمستقرة.

 7/8/1021، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 القصىليدين الصمت العربي واالسالمي إزاء االنتياك الصييوني  "تجمع الخط الساخن: "انعمّ  28
لموقػؼ العربػي ا االسػالمي المتخػاذؿ والمشػبوه استنكر ممتقى تجمع الخط الساخف بأقصى العبارات ا: عماف

إزاء االنتيػػاؾ الصػػييوني لمحػػـر القدسػػي والمسػػجد االقصػػى فػػي ىػػذا الشػػير الفضػػيؿ. وأكػػد أف يػػد والصػػامت 
الصػػػياينو المتطرفػػػة إجتػػػرأت عمػػػى المسػػػمميف السفػػػجد والمعتكفػػػيف فػػػي رحػػػاب أولػػػى القبمتػػػيف وثالػػػث الحػػػرميف 

مػع الحػدث  الشريفيف بسبب ما اسماه الصمت االسالمي مؤكدا رفضو ىػذا الصػمت المريػب الػذي ال يتناسػب



 
 
 

 

 

           12ص                                    1685العدد:                7/8/1021 الثالثاء التاريخ:

يسػتغؿ الكيػاف الصػييوني واقعنػا المػؤلـ ويقػدـ »ربػيعيـ المزعػـو »الجمؿ, وأنو وبينما يخبط العرب بمػا يسػمى 
 عمى خطواتو اليخطط ليا منذ وقت. 

 7/8/1021، الدستور، عّمان
 

 تحذر من خطورة اغىراق االسواق بالمنتجات االسرائيمية "الزراعيين: "انعمّ  29
حػػذرت نقابػػة الميندسػػيف الػػزراعييف مػػف خطػػورة المنتجػػات الزراعيػػة االسػػرائيمية التػػي : اييػػاب مجاىػػد -عمػػاف 

تغرؽ األسواؽ المحمية خصوصا المانجا والتي تباع مف قبؿ بعض التجار عمى انيا منتج باكسػتاني والجػزر 
حاوالت وقاؿ نقيب الميندسيف الزراعييف محمود ابو غنيمة في تصريح صحفي، اف م اإلسرائيمي نوع شاليط.

الكياف الصييوني المتتالية الختراؽ السوؽ المحمي مػف خػالؿ المنتجػات الزراعيػة سػتبوء حتمػا بالفشػؿ بسػبب 
وعي المواطف األردني، مضػيفا اف الكيػاف الصػييوني ال ييمػو تسػويؽ منتجاتػو الزراعيػة فػي سػوؽ بمػد بحجػـ 

واطف االردنػي عػف مينػة الزراعػة المقدسػة األردف اال اف االىـ ىو ابعػد مػف ذلػؾ بكثيػر ويتمثػؿ فػي ابعػاد المػ
 وبالتالي إضعاؼ عالقتو بأرضو لالنتقاؿ الى مرحمة اخرى وجديدة مف المؤمرات التي ال تنتيي.
 7/8/1021، الدستور، عّمان

 
سرائيل ىي المستفيدة: "نصر اهلل 60  "حادثة سيناء محزنة ومدانة.. واإلسالم منيا براء وا 

السػػػيد حسػػػف نصػػػر اهلل، خػػػالؿ كممػػػة فػػػي حفػػػؿ اإلفطػػػار المركػػػزي لمديريػػػة « حػػػزب اهلل»شػػػدد األمػػػيف العػػػاـ لػػػػ
األنشطة النسائية في ىيئة دعػـ المقاومػة اإلسػالمية، عمػى أف المقاومػة تشػكؿ قػوة ردع السػرائيؿ، مشػيرا الػى 

يمكػػػف تنظػػػيـ فوضػػػى السػػػالح اذا تػػػوفرت االرادة لػػػدى الدولػػػة وكػػػؿ القػػػوى السياسػػػية مػػػع الحفػػػاظ عمػػػى »انػػػو 
امػػاـ الحادثػة المأسػػاوية التػي حصػػمت فػي سػػيناء عنػد الحػػدود »واسػػتيؿ نصػر اهلل كممتػػو بػالتوقؼ  «.اومػةالمق

ضابط وجندي مصػري  25او  26وما تعرض لو ضباط وجنود مصريوف حيث ذكرت وسائؿ اعالـ أنو قتؿ 
محزنػة ومؤلمػة ىػذه حادثػة »وأشػار إلػى أف  «.وايضا عمػى ذمػة اإلعػالـ انيػـ قتمػوا ذبحػا وعنػد وقػت اإلفطػار

ومػف واجبنػا القػػوؿ اف ىػذا االعتػداء مػػداف ومػف المحػزف اف ينسػػب الػى الػديف واالسػػالـ والمقاومػة او يرفػع لػػو 
وتوجػو بالتعزيػة الػى القيػادة المصػرية والجػيش المصػري وعػائالت الضػباط والجنػود «. شػعارات مػف ىػذا النػوع

 الشيداء. 
حادثػة ىػو إسػرائيؿ ولػذلؾ يمكػف االنسػاف اف يقػوؿ انيػا حادثػة الػرابح األكبػر فػي ىػذه ال»ولفت النظر إلى أف 

قطاع غزة الذي كاف ينتظػر االنفػراج مػع التحػوالت فػي مصػر »وأضاؼ  «.مشبوىة في خمفياتيا واستيدافاتيا
عاد الى الحصار مع اغالؽ االنفاؽ، المصريوف يدفعوف الثمف وىنػاؾ مػف يريػد اخػذ مصػر وشػعبيا وجيشػيا 

  «.ا الى الفتنة المتنقمة، واسرائيؿ ىي المستفيد االوؿومسممييا ومسيحييي
ىذه القضية ذات اىتماـ متواصؿ محمي واقميمػي ودولػي خصوصػا « وحوؿ قضية المقاومة قاؿ نصر اهلل إف

ألف ىنػػاؾ مسػػتوى عاليػػا مػػف االسػػتيداؼ لممقاومػػة وىنػػاؾ واقعػػا وحقيقػػة انػػو بالنسػػبة  1000فػػي مػػا بعػػد سػػنة 
المقاومة في لبناف باتت تشكؿ التيديد االوؿ لمصالحو وعدوانو ومشػاريعو وىػذا واضػح. لالسرائيمي يعتبر اف 

إسرائيؿ ليا حساب لتصػفيو مػع لبنػاف وكػؿ الػدوافع موجػودة السػرائيؿ كػي تعتػدي عمػى لبنػاف لكػف »وتابع اف 
 «.المانع ىو خوفيا مف الفشؿ

 7/8/1021، السفير، بيروت
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 إجراءات رسمية استثنائية ..ممف النازحين الفمسطينيينبيروت:  62
تتػػابع الييئػػات الرسػػمية المعنيػػة باىتمػػاـ اسػػتثنائي ممػػؼ النػػازحيف الفمسػػطينييف مػػف سػػوريا، : غاصػػب المختػػار

نظرًا لعدد العائالت الفمسطينية التػي نزحػت فػي المرحمػة االولػى، خاصػة مػف مخػيـ اليرمػوؾ فػي دمشػؽ، بعػد 
 سكانو.تعرضو لقصؼ مدفعي أوقع نحو عشريف ضحية مف 

عائمػة، فػأف اإلحصػاءات الرسػمية تشػير الػى  500واذا كانت الفصائؿ الفمسطينية قد اشارت الى دخوؿ نحو 
عائديف الى سوريا بعد استتباب الوضػع فػي دمشػؽ  1202مواطنًا فمسطينيًا الى لبناف ومغادرة  4790دخوؿ 

شخصػًا فقػط حتػػى  1589فػي لبنػاف آب الحػالي، اي انػو بقػي  6تمػوز حتػى  10نسػبيًا، وذلػؾ فػي الفتػرة مػف 
 امس االوؿ.

وأشػػارت مصػػادر رسػػمية متابعػػة لمممػػؼ الفمسػػطيني المسػػتجد، الػػى اف تعػػاطي االجيػػزة الرسػػمية مػػع النػػازحيف 
الفمسطينييف مختمػؼ عػف تعاطييػا مػع النػازحيف السػورييف، ذلػؾ اف المػواطف الفمسػطيني المقػيـ فػي سػوريا اذا 

سػػوريا عمػػى اذف خػػروج، ومػػف لبنػػاف عمػػى موافقػػة دخػػوؿ لمػػدة اسػػبوع مػػع  اراد الػػدخوؿ الػػى لبنػػاف يحصػػؿ مػػف
تبيػػاف اسػػباب الزيػػارة والجيػػة التػػي يقصػػدىا، ومػػف االسػػئمة المطروحػػة مػػف ىػػي الجيػػة التػػي سػػتتولى االىتمػػاـ 
بيػػػػؤالء النػػػػازحيف؟ الدولػػػػة المبنانيػػػػة أـ المؤسسػػػػات المدنيػػػػة المبنانيػػػػة أـ المفوضػػػػية العميػػػػا لشػػػػؤوف لالجئػػػػيف أـ 

االونروا"؟ اـ الفصائؿ الفمسطينية؟ اـ السفارات العربية واألجنبية أـ اف العممية تحتػاج الػى جيػد مشػترؾ مػف "
 كؿ ىؤالء؟

وتقوؿ مصادر رسػمية اف السػمطات المبنانيػة باتػت امػاـ معضػمة متعػددة الجوانػب، وأخطرىػا انػو اذا تػـ تمديػد 
لوضع االمني في سوريا، فسيرتفع عدد النازحيف، ما يزيد اقامة النازحيف الفمسطينييف اكثر مف اسبوع وتفاقـ ا

مػػف حػػدة االزمػػة فػػي لبنػػاف عمػػى كػػؿ المسػػتويات. لػػذلؾ يجػػري البحػػث عػػف صػػيغة حػػؿ لمموضػػوع، مػػف خػػالؿ 
تمديد اقامة ىؤالء فترة قصيرة مع دفع رسـو مالية بسيطة ال تتجاوز الخمسيف الؼ ليرة عػف الشػخص الواحػد 

 بيرة، وذلؾ الى حيف التوصؿ لمصيغة المناسبة ليؤالء النازحيف.طالما اف اعدادىـ ليست ك
الفمسػػػػطيني الػػػػدكتور خمػػػػدوف الشػػػػريؼ انػػػػو مػػػػف غيػػػػر الجػػػػائز تكبيػػػػر  –ويقػػػػوؿ رئػػػػيس لجنػػػػة الحػػػػوار المبنػػػػاني 

الموضوع، مشيرا الى اف ممؼ النازحيف الفمسطينييف لـ يصؿ بعد الػى مرحمػة الخشػية مػف تداعياتػو ونتائجػو، 
"السفير": "إننػػا فػػي كػػؿ االحػػواؿ نػػرفض تحويمػػو الػػى بػػازار سياسػػي داخمػػي، وسػػنعمؿ مػػع وكالػػة ولكنػػو قػػاؿ لػػػ

"االونروا" عمى معالجة المسائؿ االنسانية واالجتماعية المتعمقػة بالنػازحيف، فيػذه مسػؤولية الوكالػة الدوليػة اوال 
د اف ىذا الممؼ سيشكؿ ازمة لبنانية وأخيرًا، كما ىي مسؤولية الحكومة المبنانية والجانب الفمسطيني، وال نعتق

 اذا تـ التعاطي معو بواقعو الطبيعي ومف دوف خمفيات سياسية".
 7/8/1021، السفير، بيروت

 
 مقتل فمسطيني بإشكال داخمي في مخيم شاتيال 61

فػػي مخػػيـ ” القيػػادة العامػػة -الجبيػػة الشػػعبية“أصػػيب فمسػػطيني فػػي إشػػكاؿ داخمػػي فػػي  ”:الخمػػيج“ -بيػػروت 
لواقع جنوب بيروت. وألقى مجيوالف يستقالف دراجة نارية قنبمة يدوية بالقرب مػف منػزؿ الشػيخ رئيػؼ شاتيال ا

فػػواز حسػػيكي مالعػػب فػػي بمػػدة بيصػػور الدرزيػػة، الكػػائف عمػػى طريػػؽ مجػػدليا فػػي جبػػؿ لبنػػاف، أمػػس. وأحػػدث 
 في الحادث.انفجار القنبمة حفرة في األرض. وحضرت األجيزة األمنية إلى المكاف وباشرت التحقيؽ 

 7/8/1021، الخميج، الشارقة
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 مخاطر وتيديدات تتعرض ليا سيناء تحذر منالقوات المسمحة و حداد رسمي في مصر..  63
الرئيس ، أف محمد عبد الرءوؼ ،القاىرةنقاًل عف مراسميا في  7/8/1021الشرق األوسط، لندن، نشرت 

الجنود الذيف قتموا عمى يد مسمحيف المصري محمد مرسي أعمف الحداد في مصر عمى أرواح الضباط و 
مجيوليف في سيناء، فيما أكدت القوات المسمحة في بياف ليا أمس أف ىذا الحادث اإلرىابي يعكس مؤشرات 

تتطمب منا جميعا اليقظة والحذر تجاه "ودالالت تحمؿ في طياتيا مخاطر وتيديدات تتعرض ليا سيناء 
 ."المخططات والمطامع التي تتعرض ليا مصر

وتوجو الرئيس المصري والمشير طنطاوي ورئيس ىيئة أركاف القوات المسمحة الفريؽ سامي عناف ووزير 
الداخمية المواء أحمد جماؿ الديف، إلى المنطقة الحدودية المصرية الفمسطينية اإلسرائيمية، لموقوؼ عمى 

. وتفقد مرسي ومرافقوه مدينة رفح لالطمئناف عمى الجيود ال مبذولة لعالج آثار الحادث. مالبسات اليجـو
 كما تفقد األوضاع األمنية ىناؾ.

ياسر عمي المتحدث باسـ رئاسة الجميورية أف كؿ األجيزة األمنية تعمؿ عمى مدار الساعة  .وأعمف د
أنو ستعمف في أقرب وقت النتائج التي ستسفر  لمتحقيؽ في ىذا الحادث وسرعة القبض عمى الجناة، مؤكداً 

ىناؾ إجراءات تتخذ لمتأكيد عمى سيادة الدولة المصرية عمى سيناء كاممة، وىذا "وقاؿ:  عنيا التحقيقات،
إلى أف الرئيس مرسي قرر تكريـ ضحايا الحادث ومصابيو ومعاممتيـ  ، مشيراً "أمر ليس محؿ شؾ أو نقاش

 ."يناير )كانوف الثاني( 16ثورة "معاممة شيداء 
نو مع أذاف وقالت القوات المسمحة في بيانيا الذي صد ر أمس إف الحادث وقع في توقيت اإلفطار، وا 

إحدى نقاط تمركز قوات  فرداً  16المغرب مف مساء أوؿ مف أمس ىاجمت مجموعة إرىابية يبمغ عددىا 
أنو تزامف مع ىذا اليجـو قياـ عناصر مف قطاع غزة بالمعاونة  حرس الحدود المصرية جنوب رفح، موضحاً 

 مدافع الياوف عمى منطقة معبر كـر أبو سالـ. مف خالؿ أعماؿ قصؼ بنيراف
التصميـ عمى القصاص لمشيداء ومحاسبة "رئيس مجمس الوزراء المصري،  ،ىشاـ قنديؿ .مف جانبو، أكد د

تبذؿ لمعرفة  ىناؾ جيوداً "أف  ، مضيفاً "المجرميف مرتكبي حادث االعتداء عمى الجنود المصرييف بسيناء
 ."سيكوف الرد قاسيا ومؤلما ليؤالء المجرميف"ؿ قنديؿ: . وقا"مرتكبي اليجـو اإلجرامي

إنو تـ تشكيؿ مجموعة عمؿ مف  ،وزير الداخمية المصري ،مف جيتو، قاؿ المواء أحمد جماؿ الديف
المتخصصيف عمى مستوى عاؿ مف أجيزة المعمومات واألجيزة المتخصصة بوزارة الداخمية لمتوجو الفوري 

ت والخمفيات التي أحاطت بيذا الحادث وتحديد أبعاده والتوصؿ لكؿ مف لموقع األحداث لكشؼ المالبسا
 شارؾ أو تعاوف مع مرتكبيو.

كبيرة مف الجيش المصري التابعة لمجيش  اً حشود ، أفالقاىرةمف  7/8/1021االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 
ة، إنيـ شاىدوا قوات كبيرة وقاؿ شيود عياف لوكالة األنباء األلماني الثاني الميداني وصمت أمس إلى سيناء.

مف الجيش وبرفقتيا المدرعات والمجنزرات وىي تعبر قناة السويس وىي في طريقيا إلى العريش ورفح، 
 وذلؾ عمى الطريؽ الدولي القنطرة العريش.

حكومة في غزة لمعمؿ المف جانبيا، قالت مصادر أمنية مصرية، إنو جرى االتصاؿ مع األجيزة األمنية و 
 ومنع دخوؿ أي أشخاص مف الجانب الفمسطيني. ألنفاؽ نيائياً عمى غمؽ ا
 ،تميـ عمياف، يسري محمد ؛غزةو  ،القاىرةو  ،رفحنقاًل عف مراسمييا في  7/8/1021وكالة رويترز، وأشارت 

، إلى أف محمد عبد العاؿو  ،ونضاؿ المغربي ،وأحمد طمبة ،وعمر فيمي ،وشيماء فايد ،وياسميف صالح
مف أفراد حرس  25المسمحيف الذيف قتموا  ،في بياف في صفحتو عمى موقع فيسبوؾ ،الجيش المصري وصؼ
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وقاؿ مسؤوؿ مصري إف  "كفرة فجرة" وتوعدت بمالحقتيـ. بأنيـالحدود المصرييف قرب الحدود اإلسرائيمية 
 "عناصر جيادية" عبرت الحدود مف قطاع غزة إلى مصر قبؿ شف اليجوـ عمى النقطة الحدودية يوـ األحد

 حيث قتموا بنيراف إسرائيمية. "إسرائيؿ"وبعد ذلؾ سرقوا مركبتيف وتوجيوا إلى 
 

 المسممين يطالب بتعديل اتفاق كامب ديفيد اإلخوانالمرشد العام لجماعة  62
المرشد العاـ  ،محمد بديع .د .(، أفا.ش.ا) نقاًل عف وكالة 7/8/1021، لندن، القدس العربينشرت 

 ،سيناء فيية لمشرطة المصرية دوقعت عمى النقطة الحدو  التيف اليجمات أكد أ، خواف المسمميفلجماعة اإل
 "سرائيؿ"إف إلى أ مشيراً  اإلسرائيمي،يمكف أف تنسب لمموساد  ،مف الجنود المصرييف 25راح ضحيتيا  والتي

ولفت  أصدرت تعميمات لمواطنييا الصياينة الموجوديف في سيناء إلى مغادرتيا عمى الفور منذ عدة أياـ.
إلى أف القوات الموجودة في سيناء ال تكفي لحمايتيا وال لحماية حدودنا، مطالبا  ،االثنيف ،بياف لو يف ،بديع

 وبيف الكياف الصييوني. النظر في بنود االتفاقية المعقودة بيف مصر بإعادة
غزالف، محمود  د.، أف محمد حجاجنقاًل عف مراسميا  5/8/1021اليوم السابع، القاىرة، وأضافت 

شيدتيا سيناء، واليجـو المسمح عمى حاجز  التيالمتحدث باسـ جماعة اإلخواف المسمميف، استنكر األحداث 
أف وراءىا أياٍد تعبث بالوطف، ورغبة مشبوىة لخمؽ  أمنى بمنطقة الماسورة بمدخؿ مدينة رفح، مؤكداً 

 الداخؿ والخارج. فيمشكالت لمرئيس محمد مرسى 
 

 ال مانع في فتح مكتب لحماس في تونسو تتعّمق بالقدس  والمسممينب الغنوشي: قموب العر  66
قموب جميع " أففي تونس الشيخ راشد الغنوشي  اإلسالميةأكد رئيس حركة النيضة : مجاىد عمي -تونس 

أبناء األمتيف العربية واإلسالمية تتعمؽ بالقدس الشريؼ وبالسعي نحو تحريرىا وتممؤىـ العاطفة الجياشة 
نو ال يمانع في فتح مكتب أ إلى ، مشيراً "والرفض لالحتالؿ والعدواف اإلسرائيمي عمى فمسطيف والحماسة

 لحركة حماس في تونس.
ذ نو اعتبر إلمقضية الفمسطينية، ف "ليس عندي حؿ" إف "الراي"معو  أجرتوقاؿ الغنوشي في حوار خاص  وا 
لزامياالضغط المباشر عمييا "لغرب بػا مطالباً  أىميا"إسرائيؿ غير مستعدة لتسميـ الحقوؽ إلى " أف بأف  وا 

مف الواضح أف المشكمة " وقاؿ: ."تنصاع لمقرارات الدولية. فالعرب قبموا بحؿ الدولتيف ولكنيا لـ تقبؿ بذلؾ
مازف وال مشعؿ، فإسرائيؿ غير  ليست في فمسطيف ولكنيا لدى إسرائيؿ التي لـ تجد حال مع عرفات وال أبو

وعمييـ أف يمزموىا بأف تنصاع  إسرائيؿوعمى الغرب الضغط المباشر عمى  أىمياإلى  مستعدة لتسميـ الحقوؽ
لمقرارات الدولية، وليسألوىا لماذا ال تطبؽ القرارات األممية. فالعرب قبموا بحؿ الدولتيف ولكنيا لـ تقبؿ بذلؾ 

 ."ضية الفمسطينيةومازالت تماطؿ، والجميع مطالب بالضغط عمييا حتى يمكف الوصوؿ إلى حؿ سياسي لمق
 7/8/1021الراي، الكويت، 

 
 "كامب ديفيد" ضرورة لت مين الحدود المصرية بنودخبراء عسكريون: تعديل  65

الخميج سمطات بالدىـ إلى المطالبة  جريدةدعا خبراء عسكريوف مصريوف في تصريحات خاصة ل القاىرة:
سمحة المصرية باالنتشار الواسع في جميع ، بما يسمح لمقوات الم"كامب ديفيد"بتغيير بعض بنود اتفاقية 

 مناطؽ سيناء وبسط نفوذىا عمييا، لتأمينيا بشكؿ كامؿ.
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، "كامب ديفيد"وشدد الخبير العسكري المواء محمد عمي بالؿ عمى ضرورة تغيير بعض البنود في اتفاقية 
 ناء.بالشكؿ الذي يسمح لمصر بنشر قواتيا عمى جميع المناطؽ واألطراؼ الحدودية في سي

وىو نفس ما يذىب إليو الخبير العسكري المواء طمعت مسمـ بضرورة إجراء تعديالت عمى المعاىدة، حتى 
 ."إسرائيؿ"يمكف لمصر أف تعزز مف انتشار قواتيا العسكرية عمى الحدود مع 

خيرًا أما الخبير في الشؤوف العسكرية المواء محمد قدري سعيد، فرأى أف الحادث ربما قد يحمؿ في طياتو 
لمصر في المستقبؿ، وخاصة بعد أف كاف ىناؾ اعتقاد يتكرر عمى لساف المسؤوليف المصرييف بأف سيناء 

 آمنة وال يوجد بيا عناصر إرىابية.
 7/8/1021الخميج، الشارقة، 

 
 بعد ىجوم سيناء "إسرائيل"مع  األمنيةاالتفاقيات  مراجعة إلىدعوات في مصر  67

التفاقية  األمنيةمراجعة المالحؽ  إلىموعات سياسية مصرية االثنيف : دعت عدة شخصيات ومج.(ب.ؼ.ا)
وقاؿ عمرو  مف حرس الحدود المصرييف. 25غداة اليجوـ الذي راح ضحيتو  "إسرائيؿ"السالـ بيف مصر و

في بياف انو  األخيرة،الذي كاف مرشحا لالنتخابات الرئاسية  ،العاـ السابؽ لمجامعة العربية األميف ،موسى
أف يستعد بصفة عاجمة لطمب تعديؿ المالحؽ األمنية لمعاىدة السالـ "ح عمى الرئيس محمد مرسي يقتر 

حتى تتمكف الجيات األمنية والقوات المسمحة مف فرض األمف في سيناء ومراقبة  اإلسرائيميةالمصرية 
اتخذتو السمطات الذي  ىمعبر رفح ألجؿ غير مسم إغالؽتأييده لقرار  أكدكما ". الحدود ووقؼ التسريبات

، وفقا لوسائؿ   المحمية. اإلعالـالمصرية فور وقوع اليجـو
 إلى األخيرةوطالب القيادي الناصري حمديف صباحي الذي احتؿ المرتبة الثالثة في االنتخابات الرئاسية 

 ."إسرائيؿ"مع  األمنيةتعديؿ االتفاقيات 
مراجعة االتفاقيات األمنية التي " إلى ،في بياف ،اإلسالميةالجماعة  أسستوودعا حزب البناء والتنمية الذي 

تحكـ التواجد األمني المصري في منطقة سيناء حيث يجب أف تتواجد في سيناء القوة المصرية الرادعة 
 ."والحارسة ألمف مصر القوي

 7/8/1021، لندن، القدس العربي
 

 جوم سيناءىباتخاذ جميع اإلجراءات من أجل القبض عمى منفذي مصرية تطالب قوى  68
سيناء،  فيية لمشرطة المصرية دوقعت عمى النقطة الحدو  التيداف حزب الحرية والعدالة اليجمات  القاىرة:

مرسي بصفتو القائد األعمى لمقوات المسمحة، وكذلؾ الحكومة وكؿ األجيزة المعنية، محمد مطالبا الرئيس 
مسيادة المصرية، واتخاذ ما يمـز لحماية سيناء باتخاذ كؿ التدابير المطموبة لمواجية ىذا التحدي الخطير ل

 مف كؿ الجماعات المسمحة.
إبريؿ في بياف ليا أمس الرئيس مرسي ورئيس حكومتو، باتخاذ جميع اإلجراءات  5وطالبت حركة شباب 

 والتحركات الرادعة عسكريًا وأمنيًا، مف أجؿ القبض عمى منفذي ىذه العممية اإلجرامية.
المنعـ أبو الفتوح، بسرعة كشؼ مالبسات ما  عبد "تحت التأسيس"زب مصر القوية وطالب وكيؿ مؤسسي ح

 حدث عمى الحدود، وتقديـ كؿ مف تورط في ىذه الجريمة لممحاكمة.
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وفيما طالب حزب البناء والتنمية، بضرورة معاقبة منفذي الحادث، فإنو لـ يستبعد ضموع المخابرات 
ناوية لميجوـ اآلثـ، مؤكدا أف حوادث التخريب التي تقع عمى الحدود اإلسرائيمية في دفع بعض العناصر السي

 المصرية ىدفيا تبرير انتشار القوات اإلسرائيمية عمى الحدود.
وأكد حزب الوفد أنو سبؽ لو أف حذر مف استيداؼ مصر وأمنيا وتماسؾ نسيجيا الوطني مف قوى داخمية 

السعيد كامؿ، بإقالة رئيس جياز المخابرات المصرية وخارجية، وطالب رئيس حزب الجبية الديموقراطية، 
لرعاياىا عف قرب ” إسرائيؿ“متيما إياه بالتقصير في حماية األمف القومي بعد تجاىؿ التحذير الذي وجيتو 

 وقوع ىجمات، ومطالبتيـ بمغادرة سيناء فورًا.
 7/8/1021الخميج، الشارقة، 

 
 سيناءإسرائيل" المسؤولية كاممة عن جريمة وصفيم بى"أعوان  من يحّمل تحالف "ثوار مصر" 69

، ضابطًا مصرياً  25في سيناء، والذي أدى إلى مقتؿ  دانت أحزاب وحركات سياسية ودينية اليجوـ القاىرة:
مطالبة جميع األجيزة المعنية المسؤولة باتخاذ جميع التدابير الالزمة لتأميف الحدود، والعمؿ عمى ردع مثؿ 

 "أعواف إسرائيؿػ"، مف وصفيـ ب"ثوار مصر"ة، في الوقت الذي حمؿ فيو تحالؼ تمؾ العمميات اإلرىابي
سرعة إلقاء القبض عمى الجناة، ومعاقبة ػ"السمطات المصرية ب المسؤولية كاممة عف الجريمة، مطالباً 

 ."المسؤوليف المتخاذليف في عمميـ
 7/8/1021الخميج، الشارقة، 

 
 عممية تمشيط بسيناء فيالجيادية من العناصر  ثمانيةبوابة الوفد: ضبط  50

مف مصادر وثيقة بوزارة الداخمية أف أجيزة األمف العاـ والبحث  "بوابة الوفد"وكاالت: عممت ال -القاىرة 
مف العناصر الجيادية بسيناء بينيـ  8بسيناء وبالتنسيؽ مع القوات المسمحة، ألقت القبض عمى  الجنائي

بدأتيا عمميات القوات الخاصة داخؿ سيناء منذ فجر  التيمشيط ، خالؿ عمميات التوخميجيفمسطينيوف 
 أمس.

 7/8/1021، رام اهلل، األيام
 

 من قتل جنودنا وغزة بريئة من دمائيم اإلسرائيميصالح سمطان: االحتالل  52
اتيـ الداعية المصري الكبير صالح الديف سمطاف االحتالؿ اإلسرائيمي بالوقوؼ : أحمد المبابيدي - غزة

وأوضح  في ثكنتيـ العسكرية عمى الحدود المصرية الفمسطينية. 25ممية قتؿ الجنود المصرييف خمؼ ع
سمطاف في كممة لو أماـ وقفة جماىيرية حاشدة نظمتيا حركة حماس تضامنًا مع الشعب المصري أماـ 

ده مف يتحمؿ ، أف جميع المؤشرات والدالئؿ تبرىف عمى أف االحتالؿ وح5/8السفارة المصرية مساء االثنيف 
ولية قتؿ الجنود المصرييف بدـ بارد، منوىًا إلى أف االحتالؿ ييدؼ مف عمميتو الوقيعة بيف الحكومة ؤ مس

 المصرية وقطاع غزة.
وأكد أنو ال مصمحة لمشعب الفمسطيني بفعؿ مثؿ ىذه األفعاؿ المشينة التي ال يقبميا عقؿ وال شريعة، مشددًا 

 صري شعبًا واحدًا لف تفرقو حدود.عمى أف الشعبيف الفمسطيني والم
 5/8/1021موقع فمسطين أون الين، 
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 "القاعدة"و "إسرائيل"إسالميون يتبرأون من كارثة رفح ويتيمون مصر:  51
تبرأ إسالميوف مصريوف مف حادث اليجوـ عمى قوات حرس الحدود في مدينة رفح مساء السبت،  القاىرة:

بالوقوؼ وراء مثؿ ىذا الحادث، وانتقدوا بعض وسائؿ اإلعالـ متيميف الكياف الصييوني وتنظيـ القاعدة 
 التي راحت تحمميـ مسؤوليتو فور وقوعو، قبؿ التحقيقات بشأنو.

 16تستيدؼ إجياض ثورة  "إسرائيؿ"وأكد المتحدث اإلعالمي باسـ الجماعة اإلسالمية، طارؽ الزمر أف 
ض المجموعات في سيناء التي ال تستند إلى يناير بمختمؼ األشكاؿ، ولذلؾ فإنيا تعمؿ عمى توجيو بع

أىداؼ، لتحقيؽ ما تسعى إليو مف إجياض انتخاب أوؿ رئيس لمصر بإرادة حرة وشعبية، وفي إطار 
محاوالتيا إلعادة انتشارىا الكبير عمى الحدود . وقاؿ: إف الكياف يسعى إلى االرتباط ببعض المجموعات 

حراج "افو، المشوشة عمى األرض في سيناء لتوجيو أىد وىذه كميا خطايا تمارس بحؽ الثورة والمصرييف وا 
الرئيس مرسي بيذه المرحمة، وليذا سارع البعض إلى اتياـ اإلسالمييف إلرباؾ المشيد العاـ في مصر 
والثورة، اعتبارىا تمثؿ خطرًا عمى إسرائيؿ، والحيمولة دوف إقامة حكـ رشيد في مصر، ولدييا رغبة في 

 ."قة وتفكيؾ العالقة بيف الرئاسة وحركات المقاومة الفمسطينيةتفكيؾ ىذه العال
ومف جانبو، أكد الشيخ ياسر سعد، أحد قيادات تنظيـ الجياد، أف المستفيد األوؿ مف الحادث ىو الكياف 

بالوقوؼ وراء  "إسرائيؿ" الصييوني، بغرض زعزعة االستقرار في مصر وسيناء عمى وجو الخصوص، متيما
 ظيـ القاعدة.المجزرة أو تن

 7/8/1021الخميج، الشارقة، 
 

 ويؤكد أن ال مكان لممتالعبين ب من مصرمع غزة  األنفاقغالق بإ يطاب النورحزب  53
يسري حماد المتحدث الرسمي باسـ حزب النور السمفي، أنو ال مكاف لممتالعبيف بأمف مصر  .أكد د :القاىرة

تبادؿ التجاري بيف مصر والقطاع بصورة رسمية عف طريؽ بإغالؽ األنفاؽ، وأف يتـ ال بعد الثورة، مطالباً 
نفًقا بيف مصر وغزة، كؿ نفؽ  46وقاؿ حماد: لست أفيـ أف يكوف ىناؾ أكثر مف  معبر رفح الحدودي.

وتسمح بالمرور لمفرد  "حكومة حماس"منيـ يتسع لمرور شاحنة كاممة مف الجانب الفمسطيني وتسيطر عميو 
 تدخؿ خزينة الدولة. دوالراً  60نظير تذكرة حكومية بمبمغ 

أما عمى الجانب المصري فنحف في منتيى التسامح، فقد تركنا األنفاؽ إلدارة عائالت تتقاتؿ فيما بينيا عمى 
عف سمع وبصر ورعاية  السيطرة عمى المخارج، مع تحصيؿ إتاوات لتيريب كؿ شيء، وبالقطع ليس بعيداً 

 تكمـ عف أمف سيناء.الجيات األمنية المسئولة، ثـ بعد ذلؾ ن
 5/8/1021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 والجماعات المسمحة تتحرك بحرية ةالمصري: سيطرة حماس عمى غزة ضعيف "الجياد"قيادي في  52

مف ضعؼ  ،القيادي في تنظيـ جماعة الجياد بمصر ،حذر الشيخ نبيؿ نعيـ: عبد الستار حتيتة - القاىرة
 إف عدداً  لجماعات المسمحة بحرية عمى الحدود مع مصر، قائالً سيطرة حماس عمى غزة ما أدى لتحرؾ ا

مف الدوؿ بالمنطقة تستفيد مف تفجيرات سيناء التي تبعد األنظار عما يجري في سوريا، وأف مف بيف ىذه 
جريدة ، وأضاؼ نعيـ في تصريحات ل"إسرائيؿ"الدوؿ إيراف، إال أنو أضاؼ أف أكبر مستفيد مف الحادث ىو 

ط أف ضعؼ قبضة حماس عمى قطاع غزة، مكف مسمحيف مف الخروج إلى سيناء، مشيرا إلى الشرؽ األوس
وأضاؼ الشيخ نعيـ أف حماس  ."حماس ال تيتـ إال بالتيريب والتجارة وجمع الفموس وتصفية حركة فتح"أف 
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 تحرص في الوقت الحالي عمى عدـ استيداؼ الجماعات المسمحة إلسرائيؿ مف داخؿ قطاع غزة، حتى ال
الجماعات "يتعرض القطاع لمقصؼ اإلسرائيمي، وال يعني حماس ما يحدث في مصر. وتابع قائال إف 
، مشيرا إلى "التكفيرية التي نفذت اليجـو في سيناء موجودة في غزة ومصر عمى حد سواء، وبينيما تعاوف

، وأصبحت مخترقة أف المخابرات اإلسرائيمية زرعت عناصر ليا داخؿ الجماعات اإلسالمية في قطاع غزة
 ليا.

 7/8/1021الشرق األوسط، لندن، 
 

 األنفاق مع غزة وتكثيف انتشار الجيش المصري غمقشيخ مشايخ سيناء: يجب  56
استنكر الشيخ عبد اهلل جيامة، شيخ قبيمة الترابيف وشيخ مشايخ وسط سيناء، حادث : أحمد إمبابي - القاىرة

مصرية اإلسرائيمية الميمة قبؿ الماضية والتي راح ضحيتيا االعتداء عمى مجنديف مصرييف عمى الحدود ال
الشرؽ جريدة وحوؿ شكؿ الجماعات المتشددة المنتشرة في سيناء قاؿ جيامة ل مف الضباط والجنود. 25

األوسط إف تمؾ الجماعات تأتي مف غزة ومف العريش، وعف نوعية السالح المنتشر في سيناء قاؿ جيامة: 
، مشيرا إلى أف السالح قادـ مف ليبيا "ة بالسالح وخصوصا األنواع المتطورة منوإف سيناء أصبحت مباح"

 ومف السوداف وفمسطيف، وأصبح في متناوؿ الجميع.
إنيا جماعات جيادية متشددة "وحوؿ ما إذا كانت تمؾ الجماعات تنتمي إلى تنظيـ القاعدة قاؿ جيامة: 

، مشيرا إلى أف "ؿ كبير في دعـ وجودىا بالمنطقةوتكثؼ وجودىا في وسط سيناء وتستخدـ األنفاؽ بشك
األنفاؽ تستخدـ عمى مرأى ومسمع مف الجميع في سيناء لدرجة أف ىناؾ سيارات يتـ نقميا عف طريؽ "

واعتبر جيامة أف قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، بفتح المعابر  ."األنفاؽ دوف أي رابط أو رقابة عمييا
ورفع التشديدات األمنية عمى الحدود أسيـ بشكؿ كبير في انتشار مثؿ ىذه  أماـ الفمسطينييف في سيناء

إذا كاف ىناؾ تعاطؼ مع "الجماعات بسيناء وساعد عمى حركة تنقميا ما بيف غزة وسيناء. وقاؿ جيامة: 
الفمسطينييف األبرياء المحاصريف في غزة فيذا ال يعني ترؾ الساحة مفتوحة أماـ الجماعات المتشددة لكي 

الوضع يحتاج إلى مراجعة أمنية شاممة وعمى األجيزة األمنية أف "، مضيفا أف "تيدد األمف القومي المصري
 ."تعمف لمرأي العاـ مالبسات تمؾ الحادث

 7/8/1021الشرق األوسط، لندن، 
 

 والقصاص لشيداء رفحبالقاىرة مطالبة بطرده "إسرائيل"تظاىرة أمام منزل سفير  55
ت المصرييف مساء االثنيف أماـ منزؿ السفير اإلسرائيمي يعقوب أميتاي بحي المعادي تظاىر عشرا :القاىرة

وسط القاىرة لممطالبة بطرده مف مصر، بعد األحداث التي شيدتيا المنطقة الحدودية المصرية بسيناء، وراح 
ر"، وردد المتظاىريف ىتافات: "الرحيؿ.. الرحيؿ لسفير الخنازي مصابيف. 7شييًدا و 25ضحيتيا 

و"القصاص.. القصاص ضربوا إخواتنا بالرصاص".. كما شيد المكاف وجوًدا أمنًيا كثيًفا وحواجز أمنية أماـ 
 منزؿ السفير اإلسرائيمي.

 7/8/1021نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 
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برئاسة المواء مجدي  ،سمطات الجوازات بمطار القاىرة الدوليبدأت  العزيز: وىشاـ عبد ،الرحيـ تياني عبد
وعدـ السماح ليـ بدخوؿ األراضي  ى،جية قدوميـ مرة أخر  ىفي ترحيؿ الركاب الفمسطينييف إل ،السماف

وقاؿ مصدر أمني بمطار القاىرة الدولي: إف  .ىوذلؾ بسبب إغالؽ منفذ رفح ألجؿ غير مسم ،المصرية
 ركات الطيراف والسياحة بالقرار.السمطات أبمغت جميع ش

 7/8/1021األىرام، القاىرة، 
 

 الوقيعة بين الشعبين المصري والفمسطيني خطورةتحذر من  العربية الجامعة 58
األميف العاـ ، أف العزب الطيب الطاىر ،القاىرةنقاًل عف مراسميا في  7/8/1021الخميج، الشارقة، نشرت 

باليجوـ الغادر الذي تعرض لو الضباط والجنود المصريوف عمى المنطقة  لمجامعة العربية، نبيؿ العربي، ندد
ووصفو بالعمؿ اإلرىابي الجباف. وأعرب العربي في برقية بعث بيا  األحدالحدودية برفح شماؿ سيناء 

لمرئيس محمد مرسي أمس عف كامؿ تضامف الجامعة مع مصر، وثقتيا بقدرة السمطات المصرية عمى 
عمى أرض سيناء. كما أعرب عف خالص تعازيو ألسر الشيداء ولمشعب المصري في  فرض األمف الكامؿ
 ىذا المصاب األليـ.

األميف العاـ المساعد  ، أفالقاىرةمف  5/8/1021نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطيوأضافت 
حذر يوـ اإلثنيف، مف لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة في جامعة الدوؿ العربية محمد صبيح، 

وقاؿ صبيح في  خطورة وقيعة بيف الشعبيف الشقيقيف المصري والفمسطيني، باستيداؼ قوات األمف المصرية.
وطالب  ."إف مف سحب السياح اإلسرائيمييف مف سيناء قبؿ أياـ يعمـ مف يحرؾ ىؤالء )القتمة("تصريحات لو، 

المصرية، لكشؼ ومطاردة المعتديف، ومنع تكرار  صبيح مسؤولي حماس بأف يتعاونوا بصدؽ مع السمطات
 ىذا األمر وضبط الحدود ضبطا تاما، حتى ال تعبث بيا أي جية تريد التخريب في المنطقة.

 
 " بش ن قتل عمماء نووييناعترافاتبث "ي ييرانإلا تمفزيونال 59

أنو اعترافات متيميف ما وصفو ب اإليرانيبث التمفزيوف : عماد عمر ،أيمف مسمـ ،ييجانو تورباتي -دبي 
وفي  .اإليرانييسعوف لتخريب البرنامج النووي  لػ"إسرائيؿ"إنيـ عمالء  قائالً  إيرانييفباغتياؿ عمماء نووييف 

فيمـ وثائقي تـ بثو مساء األحد تحت اسـ "نادي اإلرىاب" يجمس مجموعة مف الرجاؿ والنساء أماـ خمفية 
 ثـ العودة إليراف لمقياـ بعمميات قتؿ العمماء النووييف. "إسرائيؿ" سوداء ويعترفوف بتمقي تدريبات ألسابيع في

 5/8/1021وكالة رويترز، 
 

 يشتكون من العنصرية المتفشية في المجتمع الييودي "إسرائيل"السفراء األفارقة في : يديعوت 70
رية الناصػػػرة ػ زىيػػػر أنػػػدراوس: كشػػػفت صػػػحيفة 'يػػػديعوت أحرونػػػوت' العبريػػػة أمػػػس النقػػػاب عػػػف أف العنصػػػ

اإلسػػػرائيمية، باتػػػت ال تقتصػػػر عمػػػى النػػػاطقيف بالضػػػاد فقػػػط، بػػػؿ أف ىػػػذا الوبػػػاء انتشػػػر أيضػػػا ضػػػد األفارقػػػة، 
المراسؿ لمشؤوف السياسية في صػحيفة 'يػديعوت أحرونػوت' العبريػة أمػس، إيتمػار آيخنػر، فقػد اشػتكى وحسب 

ر الذي انعكس عمى روتيف حياتيـ السفراء األفارقة في تؿ أبيب مف تفشي أجواء العنصرية في إسرائيؿ، األم
 اليومي حتى باتوا يخشوف عمى أنفسيـ مف السير في الشوارع بسبب المضايقات العنصرية.

وتابعػػت الصػػحيفة قائمػػًة، نقػػاًل عػػف مصػػادر رفيعػػة فػػي خارجيػػة أفيغػػدور ليبرمػػاف، إف سػػفراء كػػٍؿ مػػف أنغػػوال، 
ا خػالؿ لقػاء مػع نائػب وزيػر الخارجيػة اإلسػرائيمي دانػي وغانا، ونيجيريا، وكينيا، وأثيوبيا، وساحؿ العػاج، قػالو 
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أيػػالوف، ورئػػيس قسػػـ أفريقيػػا فػػي الخارجيػػة اإلسػػرائيمية، والػػذي ُعقػػد فػػي مقػػر الػػوزارة بالقػػدس الغربيػػة، قػػالوا إننػػا 
نخشػػػى عمػػػى أنفسػػػنا مػػػف المشػػػي فػػػي الشػػػوارع بسػػػبب التصػػػريحات العنصػػػرية والعدوانيػػػة مػػػف قبػػػؿ السياسػػػييف 

 اإلسرائيمييف.
وقاؿ سػفير غانػا، ىنػري ىنسػوف، إنػو عنػدما تػذىب زوجتػو لمتسػوؽ يتحرشػوف بيػا ويضػايقونيا، وتسػاءؿ: إذا 
كاف ىذا يحدث لزوجة سفير ما الذي سيحصؿ لكؿ العامميف حتى القانونييف منيـ الموجػودوف ىنػا؟، وعنػدما 

 عبيره.أجري في الصباح أخشى أف يوقفني مثيرو الشغب ويتعرضوف لي باألذى، عمى حد ت
ووفقا لمسفراء فإف التصريحات العنصرية تضر أيضا بصػورة الدولػة العبريػة فػي أفريقيػا، مشػددًا عمػى أنػو مػف 
حؽ إسرائيؿ أف تتصدى لمشكمة المتسمميف ولكف أف تعالجيا بطريقة إنسػانية دوف المسػاس بحقػوؽ المتسػمميف 

 األفارقة.
باالمتنػػاع عػػف تغطيػػة عمميػػة ترحيػػؿ المتسػػمميف عبػػر  عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، طالػػب السػػفراء الحكومػػة اإلسػػرائيمية

وسائؿ اإلعػالـ، األمػر الػذي يصػورىـ بحسػب مػا قػالوا كػأنيـ مجػرميف خطيػريف، ويعرضػيـ لإلىانػة مػف قبػؿ 
 اإلسرائيمييف وغيرىـ.

مػػف الجػػدير بالػػذكر أنػػو ال توجػػد تقػػديرات دقيقػػة لعػػدد الالجئػػيف األفارقػػة فػػي إسػػرائيؿ، فػػبعض التقػػارير غيػػر 
ألؼ الجئ، لكف التقارير الرسمية لسػمطة اليجػرة اإلسػرائيمية تتحػدث  90رسمية تتحدث عف وجود أكثر مف ال

، 1005ألؼ الجػئ إفريقػي دخمػوا إلػى إسػرائيؿ عػف طريػؽ حػدودىا مػع شػبو جزيػرة سػيناء منػذ العػاـ  51عف 
ألفػا تقريبػًا،  16بيػب حػوالي وتفيد المعطيات الرسػمية اإلسػرائيمية بػأف عػدد الالجئػيف األفارقػة فػي جنػوب تػؿ أ

، وفػػي بئػػر 1000آالؼ، وفػػي نتانيػػا  1آالؼ، وفػػي ريشػػوف لتسػػيوف  6مػػوزعيف عمػػى النحػػو التػػالي: إيػػالت 
، وفػي يفنػو 600، وفػي عػراد 2200، وفػي القػدس 2400، وفػي أسػدود 2600، وفػي عسػقالف 2500السػبع 

 ، وفي بني براؾ عدة مئات.100، وفي حيفا 100
ريتريػػا فقػػط وتبمػػغ نسػػبة طػػال بالمئػػة تقريبػػًا مػػف مجمػػؿ الالجئػػيف السياسػػييف فػػي  86بي المجػػوء مػػف السػػوداف وا 

إسرائيؿ، كما أف ىناؾ كثيرا ممػف لػـ يحصػموا عمػى فرصػة لمقيػاـ بػإجراءات الحصػوؿ عمػى المجػوء السياسػي، 
نما عمى وثائؽ ترجئ طردىـ، وينبغي تجديدىا مرة كؿ بضعة شيور.  وا 

ألػػػؼ الجػػػئ جػػػاؤوا مػػػف إريتريػػػا والسػػػوداف  61يف، بموجػػػب التقػػػارير الرسػػػمية، ىنػػػاؾ ومػػػف بػػػيف ىػػػؤالء الالجئػػػ
والكونغػػػو، وىػػػي دوؿ منكوبػػػة بحػػػروب أىميػػػة، ويمنػػػع القػػػانوف الػػػدولي إعػػػادة الالجئػػػيف إلييػػػا، وتعمػػػؿ شػػػبكات 

ريتريػا ودوؿ أفريقيػة أخػرى إلػى إسػرائيؿ، وبعػض مػف ىػذه  تيريب الالجئيف األفارقة عمى نقميـ مف السوداف وا 
الشػػبكات ينشػػط فػػي إسػػرائيؿ وأخػػرى تنشػػط فػػي أفريقيػػا والبػػاقوف يعممػػوف مػػف أوروبػػا، ويحصػػؿ الميربػػوف عمػػى 
آالؼ الػػدوالرات لقػػاء عمميػػات التيريػػب، وغالبيػػة المتسػػمميف يػػأتوف إلػػى إسػػرائيؿ مػػف أجػػؿ البحػػث عػػف العمػػؿ 

ىػذه الظػاىرة مػف خػالؿ العمػؿ عمػى  وىروبا مف المعاناة في دوليـ. وتعمؿ الحكومة اإلسرائيمية عمى مواجية
 إعادة ىؤالء المتسمميف إلى دوليـ بدعوى الحفاظ عمى ىوية دولة إسرائيؿ.

 7/8/1021، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"رومني ينتقد أوباما لعدم اعترافو بالقدس عاصمة لى  72
ة في نوفمبر/تشريف الثػاني المقبػؿ انتقد المرشح الجميوري لالنتخابات الرئاسية األمريكية المقرر : )أ .ؼ .ب(

، ”إسػرائيؿ“عاصػمة ؿ ” لرفضػو االعتػراؼ بالقػدس“ميت رومني، األحد، خصمو الرئيس الحالي باراؾ اوباما 
قبػؿ أف يشػير ” إسػرائيؿ“وذلؾ في شريط دعائي. ويظير في الشريط الدعائي رومني خالؿ زيارتو األخيرة ؿ 



 
 
 

 

 

           32ص                                    1685العدد:                7/8/1021 الثالثاء التاريخ:

وفيمػػػا تمػػػر فػػػي الشػػػريط صػػػور لرومنػػػي خػػػالؿ زيارتػػػو ؿ  ا البمػػػد.إلػػػى أف أوبامػػػا لػػػـ يػػػزر ولػػػو مػػػرة واحػػػدة ىػػػذ
ميػػػت رومنػػػي سػػػيكوف رئيسػػػًا مختمفػػػًا، قائػػػدًا قويػػػًا يقػػػؼ إلػػػى جانػػػب “فػػػإف صػػػوتًا فػػػي الشػػػريط يقػػػوؿ ” إسػػػرائيؿ“

وعمػػى حسػػابو عمػػى موقػػع تػػويتر ركػػز حػػاكـ واليػػة ماساتشوسػػتس السػػابؽ كثيػػرًا عمػػى ىػػذه النقطػػة،  ”.حمفائنػػا
خػالؿ أربػع سػنوات تقريبػًا مػف الرئاسػة بػاراؾ أوبامػا لػـ “يرة مرفقة برابط لمشريط الدعائي وكتب في مدونة قص

 ”.نحف بحاجة إلى زعيـ يقؼ إلى جانب حمفائنا”. إسرائيؿ“يزر مرة 
 7/8/1021، الخميج، الشارقة

 
 ينقل الموبي الييودي الى معسكر منافسو "إسرائيلى "التشكيك بحب أوباما ل: واشنطن بوست 71

نشػرت صػحيفة "الواشػنطف بوسػت" اليػوـ االثنػيف تحقيقػا بعنػواف "أوبامػا يخسػر : مف سػعيد عريقػات -نطفواش
المزيػػد مػػف المؤيػػديف الييػػود" تسػػاءلت الصػػحيفة وقالػػت: "مػػف يػػا تػػرى سػػيكوف آخػػر مػػف يقفػػز مػػف عمػػى سػػفينة 

 أوباما مف الشخصيات الييودية األمريكية البارزة واالنشقاؽ الرسمي عنو؟".
مميػػوف دوالر إلعػػالف تمفزيػػوني، تحػػت رعايػػة "التحػػالؼ الييػػودي  5.6التحقيػػؽ " تػػـ تخصػػيص مبمػػغ ويوضػػح 

الجميػػػوري"، بعنػػػواف "ميػػػداف األسػػػؼ"، يبػػػيف إحبػػػاط الناخػػػب الييػػػودي األميركػػػي بسػػػبب "سياسػػػة أوبامػػػا تجػػػاه 
األميركػػي أوبامػػا  إسػػرائيؿ ورئػػيس وزرائيػػا بنيػػاميف نتنيػػاىو"، ويقتػػبس اإلعػػالف تصػػريحات ينتقػػد فييػػا لمػػرئيس

شخصػػيات ييوديػػة ذات حضػػور إعالمػػي بػػارز فػػي العاصػػمة األمريكيػػة واشػػنطف، أمثػػاؿ آروف ميميػػر، رئػػيس 
قسػػػـ أبحػػػاث الشػػػرؽ األوسػػػط فػػػي مركػػػز وودرو ويمسػػػوف لألبحػػػاث، الػػػذي عمػػػؿ مفاوضػػػا فػػػي عمميػػػة السػػػالـ 

 نتوف مع دينيس روس.الفمسطينية اإلسرائيمية، أثناء والية الرئيس األميركي األسبؽ، بيؿ كمي
وبحسػػب الصػػحيفة، فػػإف آروف ميميػػر الػػذي عمػػؿ فػػي اإلدارات الديمقراطيػػة سػػابقا، وأثنػػى عمػػى الػػرئيس أوبامػػا 
تكػػرارًا فػػي الماضػػي، يبػػدو وكأنػػو تخمػػى عنػػو بقولػػو "إف أوبامػػا فػػي غػػراـ مػػع فكػػرة إسػػرائيؿ"، وىػػي العبػػارة التػػي 

 يار تخمي الييود األميركييف عف أوباما.يستغميا الجميوريوف في إعالنيـ التمفزيوني إلظ
وقػػاؿ ميميػػر فػػي حػػديث لػػػ "لقػػد كتبػػت ذلػػؾ فػػي مقػػاؿ مطػػوؿ وفػػي سػػياؽ واضػػح فػػي مجمػػة فػػوريف بوليسػػي. إف 
أوبامػػا بطبيعتػػو غيػػر عػػاطفي وال يشػػير عواطفػػو، فيػػو رجػػؿ عقمػػي وفكػػري أكثػػر منػػو عػػاطفي، ويفمتػػر أفكػػاره 

ف الػذي يحمػؿ عواطفػو بالنسػبة إلسػرائيؿ عمػى كفيػو، أو حتػى بحذر ودقة، عكػس الػرئيس األسػبؽ بيػؿ كمينتػو 
 الرئيس السابؽ جورج دبميو بوش الذي كاف يحتفظ بخشوع تبشيري لفكرة إسرائيؿ وبقائيا وحمايتيا".

وانتقد "ميمير" إحجاـ الرئيس أوباما عف زيارة إسرائيؿ في واليتو األولػى، خالفػا لروؤسػاء زاروا إسػرائيؿ مػرتيف 
ما األولى، مثؿ بيؿ كمينتوف،ُ مقرًا في الوقت بوجد روؤساء أميركييف لـ يػزوروا إسػرائيؿ مثػؿ رونالػد في واليتي

 ريغاف و جورج بوش األب.
وردا عمػػى سػػؤاؿ، إذا مػػا كانػػت زيػػارة منػػافس أوبامػػا الجميػػوري ميػػت رومنػػي إلسػػرائيؿ، ومطالبتػػو نقػػؿ السػػفارة 

طيني "بػػالعجز الثقػػافي" والتفػػوؽ الثقػػافي اإلسػػرائيمي سػػتكوف األميركيػػة إلػػى القػػدس، ووصػػفو لسػػبب الفقػػر الفمسػػ
ذات أثػر فػي ىجػرة أصػوات الييػود األمػريكييف إلػى معسػكر رومنػي، قػاؿ ميميػر "بشػكؿ ىامشػي جػدا، سػػتبقى 
الغالبية الييودية إلى جانب أوباما، كونيـ يصوتوف لمحزب الديمقراطي تقميديا، وال أرى أي دالئؿ ستغير ذلؾ 

 ."بشكؿ ممموس
وكػػاف الجميػػوري الوحيػػد الػػذي حظػػي بنسػػبة أعمػػى مػػف المتوقػػع مػػف أصػػوات الييػػود الػػرئيس األميركػػي السػػابؽ 

 %( المعتادة.10% مف أصوات الييود بداًل مف )11رونالد ريغاف، الذي حصؿ عمى 
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الييػود  وشيد األسبوع الماضي ىجرة الزعيـ الييػودي األمريكػي الييػودي "ناتػاف دايمانػت"، الػذي يػرأس "إتحػاد
األرثوذوكس"، مف معسكر أوباما تحت ذريعة "أف أوباما ال يقبؿ بالقػدس كعاصػمة إسػرائيؿ األبديػة"، ومحػرر 

 1008مجمة "نيو ريبابمؾ" مػارتي بيريتػز، الػذي يعتبػر نفسػو "صػييوني مػف الدرجػة األولػى"، والػذي قػاؿ عػاـ 
تغيػػػر، وقػػد كتػػػب مقػػاال فػػػي صػػػحيفة"ووؿ إف أوبامػػا صػػػديؽ إسػػرائيؿ األصػػػيؿ، لكػػف يبػػػدو أف ىػػذا الكػػػالـ قػػد 

ستريت جورناؿ" اليمينية، اتيـ فيو أوباما "باستخداـ أسوأ أنواع التضػميؿ بالنسػبة إلسػرائيؿ"، وكػاؿ االنتقػادات 
 ألوباما بسبب عدـ زيارة إسرائيؿ، ويكيؿ االنتقاد الالذع بسبب عدـ زيارة أوباما إلسرائيؿ.

"ابتػػزاز ييوديػػة"، بحسػػب الكاتػػب األميركػػي "بيتػػر بانػػارت" الػػذي نشػػر  لكػػف يبػػدو أف كػػؿ ىػػذه االزمػػة محػػاوالت
كتابًا في وقت سابؽ ىػذا العػاـ، تحػت عنػواف "األزمػة فػي الصػييونية"، يعتبػر" أف كػؿ ىػذه األمػور مبػالغ بيػا 
وال تبتعػػد كثيػػرًا عػػف محػػاوالت االبتػػزاز مػػف قبػػؿ المػػوبي الييػػودي فػػي أميركػػا". فػػي وقػػت تشػػيد فيػػو العاصػػمة 

شنطف، نشاطات مكثفة مف غالة أنصار إسرائيؿ، يموموف فييا أوباما عمى تقاعسػو فػي المجػوء إلػى الخيػار وا
 العسكري ضد إيراف.

 5/8/1021، القدس، القدس
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طاف، قػػػد يمحػػػؽ أظيػػػرت دراسػػػة أميركيػػػة أف العػػػالج الكيمػػػاوي المخصػػػص لمكافحػػػة السػػػر : أ ؼ ب -بػػػاريس 

 الضرر بالخاليا السميمة ويدفعيا بالتالي إلى إفراز بروتيف يعزز نمو الوـر ومقاومتو العالجات المقبمة.
بينمػا كػانوا يحػاولوف أف يشػرحوا لمػا تكػوف الخاليػا « غيػر المتوقػع بتاتػاً »وتوصؿ باحثوف إلى ىذا االكتشػاؼ 

 ؿ القضاء عمييا داخؿ المختبر.السرطانية مرنة جدًا داخؿ الجسـ البشري، فيما يسي
واختبر الباحثوف اآلثار التي يخمفيا نوع مف العالجات الكيماويػة عمػى أنسػجة مسػتخرجة مػف رجػاؿ مصػابيف 

فػي الخاليػا السػميمة بعػد العػالج. ويسػاىـ « أدلة عمػى تضػرر الحمػض النػووي»بسرطاف البروستات، ووجدوا 
 السريعة االنقساـ، كتمؾ الموجودة في األوراـ. العالج الكيماوي عادة في منع تكاثر الخاليا

لكف العممػاء وجػدوا أف الخاليػا السػميمة التػي تتضػرر بسػبب العػالج الكيمػاوي تفػرز كميػات أكبػر مػف بػروتيف 
 الذي يحافظ عمى استمرارية الخاليا السرطانية.« بي 5 2دبميو إف تي »

لمجػاورة ويػدفعيا إلػى النمػو ومقاومػة كػؿ عػالج مقبػؿ. وتبيف أف ىذا البروتيف يتفاعؿ مع الخاليا السػرطانية ا
وقاؿ الباحثوف إنيـ أكدوا ىذه النتائج في ما يتعمؽ باألوراـ السرطانية التي تصيب الثػدي والمبػيض. وأوضػح 

 الباحث بيتر نمسوف أف ىذه النتائج تميد الطريؽ أماـ عالجات جديدة وفضمى.
، إضػػػػافة إلػػػػى العػػػػالج «بػػػػي 5 2وتيف + دبميػػػػو إف تػػػػي جسػػػػمًا مضػػػػادًا لبػػػػر »وأضػػػػاؼ أف إعطػػػػاء المػػػػريض 

الكيمػػاوي، قػػد يحسػػف رد الفعػػؿ )أي قػػد يقتػػؿ مزيػػدًا مػػف الخاليػػا السػػرطانية(. وقػػد يكػػوف مػػف الممكػػف بالتػػالي 
 «.المجوء إلى جرعات مف العالج أصغر وأقؿ سمية

 7/8/1021الحياة، لندن، 
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يبػػدو أف الوضػػع فػػي سػػيناء قػػد انتقػػؿ إلػػى مرحمػػة أكثػػر خطػػورة، فالعمميػػة المريبػػة التػػي شػػيدتيا : وسػػاـ متػػى
جنػػػديًا مصػػػريًا، أظيػػػرت أف الجماعػػػات المسػػػمحة  25المنطقػػػة الحدوديػػػة، أمػػػس األوؿ، والتػػػي راح ضػػػحيتيا 

أصػػبحت أكثػػر احترافػػًا فػػي عممياتيػػا العسػػكرية ذات الطػػابع األمنػػي الناشػػطة فػػي ىػػذه المنطقػػة المضػػطربة قػػد 
 المعّقد، وأنيا باتت أكثر استعدادًا لخرؽ كافة الخطوط الحمراء بما في ذلؾ استيداؼ الجيش المصري.

وتكتسػب ىػذه العمميػة، سػواء فػي شػكميا أو فػػي حجميػا وتوقيتيػا، أىميػة خاصػة، باعتبارىػا أوؿ اختبػار لقػػدرة 
مصري محمد مرسػي عمػى التعامػؿ مػع التحػديات المرتبطػة بػاألمف القػومي المصػري، وفػي مقػدمتيا الرئيس ال

سرائيؿ.   الممؼ األمني الشائؾ في سيناء والعالقات المعقدة بيف مصر وا 
ومف شبو المؤكػد أف تػدىور الوضػع فػي سػيناء ىػو آخػر مػا كػاف يتمنػاه مرسػي، الػذي مػا زاؿ يواجػو تحػديات 

والمجمػػس األعمػػى « اإلخػػواف المسػػمميف»ؿ فػػي عنػػوانيف عريضػػيف: العالقػػة المعقػػدة بػػيف داخميػػة خطيػػرة تتمثػػ
ذي الطابع الخدماتي والذي يسػعى مرسػي مػف خاللػو تعزيػز « برنامج المئة يوـ»لمقوات المسمحة مف جية، و

  صورتو الميتّزة أصاًل أماـ مواطنيو.
ضػػطرًا إلػػى إعػػادة ترتيػػب أولوياتػػو السياسػػػية وانطالقػػًا ممػػا حػػدث بػػاألمس، فػػإف الػػرئيس المصػػري قػػػد بػػات م

واألمنيػػة، وىػػػذا مػػا تبػػػّدى فػػػي خطابػػو فجػػػر أمػػػس، حػػيف تعيػػػد بػػػرد حػػػاـز عمػػػى استشػػياد الجنػػػود المصػػػرييف، 
عػػالف القػػوات المسػػمحة المصػػرية حػػاؿ االسػػتنفار القصػػوى فػػي سػػيناء، التػػي باتػػت األضػػواء مسػػّمطة عمييػػا  وا 

  ما ظمت طواؿ عقود جزءًا منسيًا مف مصر.بعد« يناير 16ثورة »بشكؿ مرّكز منذ 
ومػػف غيػػر الواضػػح بعػػد، مػػا إذا كانػػت اإلجػػراءات التػػي تعيػػد مرسػػي والمجمػػس العسػػكري باتخاذىػػا فػػي سػػيناء 
ستمضي بسيولة، ولعؿ عدـ اليقيف ىذا يعود بالدرجة األولػى إلػى أف المعمومػات حػوؿ المجموعػات المسػمحة 

بالقدر الكافي، إذا ما استثنينا بعض الظواىر التي شيدتيا شػبو الجزيػرة  الناشطة ىناؾ، ما زالت غير متوافرة
المصػػرية خػػالؿ األشػػير الماضػػية، وأبرزىػػا مسمسػػؿ تفجيػػر خػػط تصػػدير الغػػاز إلسػػرائيؿ واألردف، واليجمػػات 
المتكررة عمى المراكز األمنية، وحوادث خطؼ السياح، فضاًل عّما شيدتو منطقة العريش في حزيراف ما قبػؿ 

، حػيف ىػاجـ «جمعػة قنػدىار»لماضي تزامنًا مع مميونية اإلسالمييف في ميداف التحرير، المعروفة إعالميػًا بػػا
مسمحوف يرفعوف الرايات السوداء مركزًا لمشرطة مشيعيف أجواء مف الرعب في المنطقػة، بعػد تػوزيعيـ بيانػات 

 «.إمارة سيناء اإلسالمية»تدعو إلى إقامة 
ف عممية العريش ػ كـر أبو سالـ عادية، سواء في شكميا أو في مالبساتيا، ولعػؿ ىػذا لـ تك مف وراء اليجوـ؟

ما تسبب بصدمة لدى الرأي العاـ المصري وارتباكًا عمػى مسػتوى القيػادة السياسػية ػ العسػكرية ػ االسػتخباراتية 
تمجػػػأ المجموعػػػات فػػػي الػػػبالد. أمػػػا سػػػبب تمػػػؾ الصػػػدمة واإلربػػػاؾ فيعػػػود بالدرجػػػة إلػػػى أف أحػػػدًا لػػػـ يتوقػػػع أف 

المسمحة في سيناء إلى ىذا القدر مف التخطيط األمنػي المعقّػد، وأف تعمػد إلػى تغييػر قواعػد المعبػة مػف خػالؿ 
استيداؼ الجػيش المصػري بمجػزرة قاسػية، واألىػـ مػف ذلػؾ، أف السػمطات المصػرية ربمػا تعاممػت باسػتخفاؼ 

التابعػة لػرئيس « ىيئػة مكافحػة اإلرىػاب»طمبت مع اإلنذار اإلسرائيمي الذي صدر يـو الجمعة الماضي حيف 
الوزراء اإلسرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو مػف السػياح المصػرييف مغػادرة المنطقػة عمػى الفػور، وىػو مػا دفػع بكثيػريف 

 إلى التساؤؿ حوؿ سبب عدـ اتخاذ أي إجراءات جدية لمحيمولة دوف وقوع ىذه الكارثة.
دًا حتى اآلف ال يسػتطيع تحديػد ىويػة مرتكبػي ىػذا اليجػوـ الػدامي أما الوجو اآلخر لإلرباؾ فيتمثؿ في أف أح

أو الجيػػة المسػػتفيدة منػػو، وىػػو مػػا أطمػػؽ العنػػاف لسػػيؿ مػػف التحمػػيالت تراوحػػت بػػيف الحػػديث عػػف مجموعػػات 
تكفيريػة تسػعى لفػرض أجنػدتيا عمػى المنطقػة، وبػػيف الحػديث عػف دور إسػرائيمي مشػبوه يسػتيدؼ اإليقػاع بػػيف 
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حػػراج مرسػػي الػػذي سػػعى خػػالؿ األسػػابيع الماضػػية إلػػى تعزيػػز العالقػػة مػػع حركػػة مصػػر وغػػزة مػػف جيػػة ، وا 
 حماس.

وحتػى اآلف، تشػير المعمومػات األوليػة إلػى اف عمميػة العػريش ػ كػـر أبػو سػالـ ىػي مػف تنفيػذ منظمػة جياديػة 
نشػػػأت تكفيريػػػة تتعػػػاوف مػػػع بػػػدو سػػػيناء. وتشػػػير مصػػػادر قبميػػػة فػػػي سػػػيناء إلػػػى اف خاليػػػا إسػػػالمية متطرفػػػة أ

معسكرات تػدريب فػي شػماؿ سػيناء خػالؿ األشػير األخيػرة، وقامػت بعػدة ىجمػات، كػاف أبرزىػا تسػمؿ مصػري 
حزيػػراف الماضػػي، فػػي عمميػػة تبنتيػػا قبػػؿ أيػػاـ مجموعػػة أطمقػػت عمػػى 28وسػػعودي إلػػى فمسػػطيف المحتمػػة فػػي 

التػابع « سػالـشموخ اإل»، وذلؾ عبر شريط مصّور نشر عمى منتدى «مجمس شورى المجاىديف»نفسيا اسـ 
، وىػو مركػز إعالمػي يػرتبط بالجيػادي أبػو «مركػز ابػف تيميػة»عمى شبكة االنترنت، والذي يػديره « القاعدة»لػ

  وليد المقدسي، الذي تردد أف حكومة حركة حماس في غزة أطمقت سراحو يـو الجمعة الماضي.
، إذ سبؽ أف أعمػف التنظػيـ «عدةالقا»ليست جديدة عمى أدبيات « مجمس شورى المجاىديف»ُيذكر أف تسمية 

قبؿ سنوات عف تشكيؿ مجموعة تحمؿ ىذا االسـ فػي العػراؽ بعػد مقتػؿ زعيمػو أبػو مصػعب الزرقػاوي، وذلػؾ 
في إطار عممية دمج لمجموعات جيادية صغيرة تحت مظمة أوسػع. وليػذا فإنػو مػف غيػر المسػتبعد أف يكػوف 

جماعػػة »تنظيمػػات جياديػػة تكفيريػػة أخػػرى مثػػؿ  فػػي سػػيناء مظمػػة تجتمػػع تحتيػػا« مجمػػس شػػورى المجاىػػديف»
وغيرىػػػا، مػػػا يعنػػػي أف « جػػػيش األمػػػة»و« جنػػػد أنصػػػار اهلل»و« جماعػػػة أنصػػػار السػػػنة»و« التوحيػػػد والجيػػػاد

ربمػػػا بػػػات عنصػػػرًا أكثػػػر فعاليػػػة وخطػػػورة فػػػي شػػػبو جزيػػػرة سػػػيناء.وتفيد تقػػػارير اسػػػتخباراتية بػػػأف « القاعػػػدة»
مف البدو، أو أف بعض ىؤالء قد انخرط في تمؾ التنظيمػات، نتيجػة الجيادييف في سيناء يحظوف بدعـ كبير 

لسياسة التيميش التي عانت منيا المنطقة طواؿ عقود، والتي أدت عمميًا الػى انتشػار الجريمػة المنظمػة، مػف 
  تيريب أسمحة ومخدرات ومياجريف وقطع طرؽ... الخ.

عمميػػػة األخيػػػرة ومحاولتيػػػا تركيػػػز دائػػػرة وبػػػالرغـ مػػػف نفػػػي مسػػػؤولي حركػػػة حمػػػاس ضػػػموع أي فمسػػػطيني فػػػي ال
االتياـ حوؿ مجموعات مف البدو ػ وىػو مػا ألمحػت إليػو اسػرائيؿ حػيف قالػت إنيػا لػـ تجػد أي خػيط يػربط بػيف 
المياجميف وغزة ػ فإف ثمة مؤشرات إلى أف ىنػاؾ تقاطعػًا بػيف المجموعػات التكفيريػة الناشػطة فػي قطػاع غػزة 

 رضية التعاوف بيف ىذه المجموعات في العممية تبدو احتمااًل واقعيًا لمغاية.وشبو جزيرة سيناء، ما يعني أف ف
ومػػف جيػػة ثانيػػة، فػػإف الشػػكوؾ التػػي تحػػوـ حػػوؿ دور إسػػرائيمي فػػي العمميػػة بيػػدؼ تفجيػػر الموقػػؼ فػػي سػػيناء 

تقػػارير وثمػػة  تبػػدو فػػي محميػػا، بػػالنظر إلػػى األطمػػاع التاريخيػػة لمدولػػة العبريػػة فػػي ىػػذه المنطقػػة اإلسػػتراتيجية.
كيمػومترات داخػؿ سػيناء، كمػا أف  7إلػى  6تشير إلى مساع إسرائيمية بإقامػة شػريط حػدودي يمتػد عمػى عمػؽ 

، وذلػػؾ فػػإف الػػدفع «غػػزة الكبػػرى»ثمػػة اقتراحػػات تقػػدـ بيػػا مسػػؤولوف فػػي الحكومػػة اإلسػػرائيمية إلقامػػة مشػػروع 
 ديؿ اتفاقية كامب ديفيد لمصمحتيا.باتجاه تدىور الوضع في سيناء قد يسمح إلسرائيؿ بالضغط في سبيؿ تع

كذلؾ، يرى البعض أف إسػرائيؿ تػراىف عمػى تػدىور الوضػع فػي سػيناء لمضػغط عمػى السػمطات المصػرية كػي 
تتراجع عف اإلجراءات التي اتخذتيا خػالؿ األسػابيع الماضػية لتسػييؿ حيػاة الفمسػطينييف فػي غػزة المحاصػرة، 

 وقؼ سياسة التقارب مع حركة حماس.ودفع الرأي العاـ المصري لمضغط عمى مرسي ل
وبصػػػرؼ النظػػػر عػػػف مالبسػػػات اليجػػػوـ، والجيػػػة المنفّػػػذة أو المسػػػتفيدة، يبػػػدو أف السػػػمطات  مػػػا بعػػػد اليجػػػوـ

المصرية قػد اتخػذت قػرارًا بحسػـ الموقػؼ فػي سػيناء، وىػو مػا أظيػره خطػاب مرسػي وبيػاف المجمػس العسػكري 
لمصرية في اتخاذىا في المنطقة. لكف ثمػة عقبػات عػّدة قػد وسمسمة االجراءات التي شرعت القوات المسمحة ا

 ال تجعؿ الحسـ العسكري في سيناء ضد المجموعات المسمحة أمرًا سياًل.
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ومف بيف المعوقات يمكف الحديث عف العالقات المتوترة بيف السمطات المصرية وبدو سيناء، والتي تعود إلى 
حػؿ لمشػاكميـ المزمنػة. وثمػة تقػارير إعالميػة تفيػد بػأف كبػار إخفاؽ الحكومات المصػرية المتعاقبػة فػي إيجػاد 

عائالت البدو في سيناء قامت بتخزيف أسمحة ميربة مف ليبيا لمػرد عمػى أي حمػالت أمنيػة موسػعة قػد تنفػذىا 
القوات المسمحة والتي قد تشمؿ تنفيػذ حمػالت اعتقػاؿ جماعيػة فػي صػفوفيـ، وذلػؾ عمػى غػرار مػا حػدث فػي 

، وىو أمر يتطمب مف السمطات المصرية التركيز عمى الشػؽ السياسػي لمحممػة أكثػر 1005و 1004العاميف 
 منو عمى الشؽ األمني.

، إحراجًا في استيداؼ الجماعات «اإلخواف المسمميف»مف جية ثانية، قد يواجو مرسي، المنتمي إلى جماعة 
لييا عمى أنيا خدمػة إلسػرائيؿ. اإلسالمية الناشطة في سيناء، خاصة أف أي حممة أمنية ضد ىؤالء سينظر إ

لكػػف الػػبعض يعتقػػد أف المجػػزرة التػػي ارتكبػػت بػػاألمس ضػػد الجنػػود المصػػرييف قػػد تػػدعـ موقػػؼ الػػرئيس فػػي 
لكػػف العقبػػة األىػػـ، تتمثػػؿ فػػي معاىػػدة كامػػب ديفيػػد التػػي  اإلجػػراءات التػػي سػػيتخذىا لحػػؿ ىػػذا الممػػؼ الشػػائؾ.
التصػدي لمتحػديات األمنيػة فػي سػيناء. ومعػروؼ أف ىػذه  تقّيد حركػة القػوات المسػمحة المصػرية فػي مسػاعييا

المعاىػػدة تقسػػـ سػػيناء إلػػى ثػػالث مناطؽ:ػػػ المنطقػػة )أ(: وىػػي شػػريط يمتػػد عمػػى طػػوؿ الضػػفة الشػػرقية لقنػػاة 
ألػػؼ فػػرد، وتشػػمؿ  11السػػويس مػػف الشػػماؿ إلػػى الجنػػوب، ويسػػمح لمصػػر بػػأف تنشػػر فييػػا قػػوة ال تزيػػد عمػػى 

 -كتائػػب مدفعيػػة مضػػادة لمطػػائرات. 7كتائػػب مدفعيػػة ميػػداف و 7لػػواء مػػدّرع وثالثػػة ألويػػة مشػػاة ميكػػانيكي و 
آالؼ  4المنطقػػة )ب(: وسػػط سػػيناء، وتوجػػد فييػػا أربػػع كتائػػب حػػرس حػػدود بأسػػمحة خفيفػػة ومركبػػات عجػػؿ )

المنطقة )ج(: وتمتد مف حدود قطاع غزة باتجاه خميج العقبة وشـر الشػيخ، وتوجػد فييػا الشػرطة  -عنصر(. 
فقػػط بأسػػمحة خفيفػػة، وقػػوات المراقبػػة الدوليػػة ومراكػػز قيادتيػػا )الغػػوة، وشػػـر الشػػيخ(.وانطالقًا مػػف ىػػذه المدنيػػة 

الترتيبات، التي تستند إلى المعايير العسكرية التي كانت قائمة فػي نيايػة السػبعينيات، فػإف ثمػة صػعوبات قػد 
مػػا يتطمػػب جيػػدًا دبموماسػػيًا مكثفػػًا  تواجػػو القػػوات المصػػرية فػػي تنفيػػذ أي عمميػػة أمنيػػة واسػػعة فػػي سػػيناء، وىػػو

 لتعديؿ بنود ىذه االتفاقية.
 7/8/1021، السفير، بيروت
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اف تتيـ حركة االخواف المسمميف في بياف رسمي ليا نشرتو عمى موقعيا االلكترونػي، جيػاز االمػف الخػارجي 

ـ الػػذي اسػػتيدؼ نقطػػة لحػػرس الحػػدود فػػي سػػيناء قػػرب معبػػر رفػػح االسػػرائيمي )موسػػاد( بػػالوقوؼ خمػػؼ اليجػػو 
مػػف افػػراد حػػرس الحػػدود المصػػرييف، فيػػذا االتيػػاـ ينطػػوي عمػػى  25مسػػاء امػػس االوؿ، واسػػفر عػػف استشػػياد 

وجية نظر يجب اف توضع بعيف االعتبار في محاولة فيـ ىذا اليجـو مف حيث توقيتو والجية التي يخدميا 
 في نياية المطاؼ.

ـو عمػػى مركػػز حػػدودي وقتػػؿ مجموعػػة مػػف حراسػػو المصػػرييف سػػاعة االفطػػار، واالسػػتيالء عمػػى عػػربتيف اليجػػ
مػدرعتيف واالنطػػالؽ بيمػػا نحػو معبػػر كػػـر ابػو سػػالـ، الػػذي تسػيطر عميػػو اسػػرائيؿ، كػاف جريمػػة بشػػعة اوقعػػت 

تعػػيش ىػػذه  فتنػػة بػػيف الجػػانبيف الفمسػػطيني والمصػػري فػػي ىػػذا الوقػػت الحػػرج والحسػػاس مػػف تػػاريخ مصػػر التػػي
 االياـ ظرفا سياسيا واقتصاديا حرجا لمغاية.
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بيػػاف حركػػة االخػػواف لػػـ يجانػػب الحقيقػػة عنػػدما قػػاؿ اف جيػػاز المخػػابرات االسػػرائيمية يحػػاوؿ اجيػػاض الثػػورة 
المصرية التي اطاحت بالرئيس السابؽ حسني مبارؾ، وافشػاؿ ميمػة الػرئيس المنتخػب الػدكتور محمػد مرسػي 

 لمسمميف.مرشح حركة االخواف ا
فاالجيزة االمنية االسرائيمية تعمؿ دائما عمى احداث شرخ بػيف المصػرييف والفمسػطينييف، وتأليػب ابنػاء مصػر 
ضػػد المقاومػػة الفمسػػطينية، وبمػػا يػػؤدي الػػى تشػػديد الحصػػار المفػػروض عمػػى قطػػاع غػػزة ويخػػدـ المخططػػات 

 االسرائيمية.
قة بيف الشعبيف المصري والفمسطيني، ويحاوؿ نظاـ الرئيس المصري حسني مبارؾ كاف يتعمد نسؼ اي عال

تصػوير ابنػػاء قطػاع غػػزة بالػػذات عمػى انيػػـ مصػػدر الخطػر عمػػى مصػر وامنيػػا القػػومي، وبمػا يبػػرر مشػػاركتو 
 الشرسة في تضييؽ الحصار عمى ابناء القطاع واغالؽ معبر رفح المنفذ الوحيد ليـ الى العالـ الخارجي.

يف مصر وحركة 'حماس' بعد وصوؿ الرئيس مرسي الى الرئاسػة، وتعيػد العالقات تطورت وبصورة ايجابية ب
الػػرئيس الجديػػد بفػػتح معبػػر رفػػح فػػي العطػػالت الرسػػمية وزيػػادة سػػاعات العمػػؿ فيػػو فػػي االيػػاـ العاديػػة لتخفيػػؼ 
معانػػاة الفمسػػطينييف المحاصػػريف، ويبػػدو اف ىنػػاؾ جيػػات ال تريػػد ليػػذه العالقػػة اف تتطػػور وتتحسػػف، ولػػذلؾ 

 نسفيا مف خالؿ العممية اليجومية االخيرة التي لـ تسفر عف مقتؿ او اصابة اي اسرائيمي. عممت عمى
االسرائيميوف كانوا عمى عمـ مسبؽ بمثؿ ىذا اليجوـ، فقد ناشػدوا السػياح االسػرائيمييف قبػؿ اربعػة ايػاـ بمغػادرة 

ا ليػػذا السػػبب بػػادرت سػػيناء فػػورا تحسػػبا لتعرضػػيـ لمخطػػر، االمر'الػػذي يضػػعيـ فػػي موضػػع الشػػبيات، وربمػػ
 حركة االخواف بتوجيو اصبع االتياـ الييـ.

اننا نأمؿ اف ال تقع الحكومة المصرية في المصيدة االسرائيمية وتبتمع طعـ الفتنة وتقدـ عمػى اعمػاؿ انتقاميػة 
لمعاقبػػة ابنػػاء قطػػاع غػػزة الػػػذي قيػػؿ اف بعػػض الجماعػػات المسػػمحة فيػػػو اطمقػػت قػػذائؼ مدفعيػػة ىػػاوف عمػػػى 

.الموقع   العسكري المصري ساعة وقوع اليجـو
اف تطويػؽ ىػذه الفتنػة ىػو مسػػؤولية الجػانبيف المصػري والفمسػطيني حتػى ال تعطػػي ثمارىػا المريػرة تػدىورا فػػي 

 العالقات وبما يخدـ المصالح االسرائيمية في وأد مصر الثورة، واذكاء نار العداء بيف الشعبيف الشقيقيف.
وىػي اف تكبيػؿ مصػر بمعاىػدات كامػب ديفيػد ىػو الػذي ادى الػى ضػعؼ تظؿ ىناؾ نقطة ال يمكف تجاىميػا 

قبضتيا عمى صحراء سػيناء، االمػر الػذي يحػتـ تجميػد العمػؿ بيػذه المعاىػدات، واذا لػـ يتػأت ذلػؾ فاالصػرار 
عمػػى مراجعػػة مالحقيػػا االمنيػػة التػػي تحػػد مػػف وجػػود قػػوات مصػػرية كافيػػة عمػػى الحػػدود المصػػرية سػػواء مػػع 

 او مع قطاع غزة. 2948ـ فمسطيف المحتمة عا
رحػـ اهلل شػيداء مصػر الػذيف ىػـ شػيداء فمسػطيف والمسػػمميف جميعػا الػذيف استشػيدوا فػي ىػذا الشػير الفضػػيؿ 

 وىـ يؤدوف واجبيـ في الدفاع عف ارضيـ وسيادتيـ.
 7/8/1021، القدس العربي، لندن
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 ماجد كيالي
ع منظمػػة التحريػػر حقيػػا الحصػري بتمثيػػؿ الفمسػػطينييف فػػي كػػؿ أمػاكف تواجػػدىـ بمجػػّرد قػػرار عربػػي أو لػـ تنتػػز 

أممي، فيي حصمت عمى ذلؾ قباًل، بفضؿ التفاؼ شعبيا مػف حوليػا، بعػد أف باتػت بمثابػة الحامػؿ لممشػروع 
كيانػاتيـ، والقائػد لكفػاحيـ الوطني الفمسطيني، وبعػد أف أثبتػت ذاتيػا باعتبارىػا الكيػاف السياسػي الموّحػد ليػـ ول

 ضد عدّوىـ.
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لكػػػف الفمسػػػطينييف يبػػػدوف اليػػػـو فػػػي حيػػػرة مػػػف أمػػػرىـ، أكثػػػر مػػػف أي وقػػػت مضػػػى، فالمنظمػػػة تكػػػاد ال تكػػػوف 
موجػػودة، وال عمػػى أي صػػعيد، فمػػيس ثمػػة مشػػروع وطنػػي مميػػـ يجمػػع الفمسػػطينييف، وال فاعميػػة فػػي مواجيػػة 

ة، ال في االنتفاضة وال في المفاوضة. أمػا تجربػة إقامػة السػمطة إسرائيؿ، ال في الكفاح المسمح وال في التسوي
قبػػػؿ إنيػػػاء االحػػػتالؿ فتمّخضػػػت عػػػف واقػػػع كػػػارثي، مػػػع استشػػػراء االسػػػتيطاف، وىيمنػػػة إسػػػرائيؿ عمػػػى حيػػػاة 
 الفمسطينييف أكثر مف ذي قبؿ، ومع انقساـ السمطة إلى كيانيف متنازعيف، وتكّمس الطبقة السياسية السائدة.

اآلف باتت أبعد وأخطر مف كؿ ذلؾ فيذه المنظمة تكاد ال تكوف موجودة حتػى إزاء شػعبيا، وىػذا لكف القصة 
ليست لو عالقة بمدى قدرتيا عمػى إدارة أحػواؿ الفمسػطينييف، المنتشػريف فػي أكثػر مػف بمػد، والػذيف يخضػعوف 

نما ليا عالقة بمسؤولياتيا التمثيمية والمعنوية عنيـ.  ألكثر مف نظاـ، وا 
اقػػع فػػإف المنظمػػة، فػػي ىػػذه الحػػاؿ، تبػػدو وكأنيػػا تخمّػػت مجانػػًا، وطواعيػػًة، عػػف واحػػد مػػف أىػػـ أرصػػدة وفػػي الو 

القػػػّوة، البشػػػرية والسياسػػػية والمعنويػػػة، التػػػي تمتمكيػػػا، والمتمثمػػػة بخمسػػػة ماليػػػيف الجػػػئ، مػػػف دوف أي مبػػػاالة، 
 تيـ الوطنية المعاصرة.وبطريقة تبعث عمى األسى، عممًا أف ىؤالء كانوا دفعوا باىظًا ثمف صعود حرك

ىكذا، مثاًل، حصمت كارثة الالجئػيف الفمسػطينييف فػي العػراؽ، الػذيف اضػطّروا إلػى التشػّرد مػف بيػوتيـ، وتػرؾ 
ممتمكػػػاتيـ، وحجػػػزوا فػػػي مخيمػػػات عمػػػى الحػػػدود العراقيػػػة مػػػع األردف وسػػػورية، فػػػي أحػػػواؿ مأسػػػوية اسػػػتمرت 

لػى حػيف تقّبمػت معظميػـ بعػض الػدوؿ األجنبيػة. طبعػًا سنوات، مف دوف أف تفعؿ ليػـ المنظمػة شػيئًا يػذكر، إ
لػيس المطمػوب مػف المنظمػة أف تشػّف حربػػًا عمػى نظػاـ نػوري المػالكي، لكػػف كػاف يفتػرض منيػا عػدـ السػػكوت 
عما جرى، وطػرح القضػية فػي المحافػؿ العربيػة والدوليػة، وأقمػو كػاف مطموبػًا طػرح الموضػوع عمنػًا فػي مػؤتمر 

ّخرًا فػي بغػداد، باعتبػار ذلػؾ مشػػكمة عربيػة، وتخػّص العالقػات العربيػة ػ العربيػػة. القمػة العربػي الػذي عقػد مػػؤ 
المػػذىبي التػػي تعتمػػدىا الميميشػػيات العراقيػػة « التنظيػػؼ»عممػػًا أف فمسػػطينيي العػػراؽ ىّجػػروا بسػػبب سياسػػات 

يانػػات السياسػػية التػػي المدعومػػة مػػف إيػػراف، أي أف لألمػػر بعػػدًا عراقيػػًا، وبعػػدًا إيرانيػػًا، وىنػػا تتػػأّتى مسػػؤولية الك
ظّمت تجامؿ إيػراف، وتسػّبح بحمػدىا، فػي حػيف إنيػا سػكتت عػف سياسػات القػوى التػي تغطييػا ىػذه الدولػة فػي 

 العراؽ.
في لبناف ال يبدو وضع الفمسطينييف أفضػؿ، فيػؤالء يتعّرضػوف، منػذ زمػف طويػؿ، إلػى نػوع مػف حالػة تمييزيػة 

مػػػف األسػػػاس لعػػػيش البشػػػر، مػػػع حرمػػػانيـ العمػػػؿ فػػػي  ينػػػدى ليػػػا الجبػػػيف، ويعيشػػػوف فػػػي مخيمػػػات ال تصػػػمح
عشرات الميف، وفوؽ كؿ ذلؾ فقد باتت مخيماتيـ أشبو بسػجوف مغمقػة، وتحػت الحراسػة. وبػدييي أف مشػكمة 
أىالي مخيـ نير البارد، في شماؿ لبناف، ىي األكثر إلحاحًا، فيؤالء بػات ليػـ حػوالى خمسػة أعػواـ ينتظػروف 

، مػػف دوف جػػدوى. مػػع ذلػػؾ «فػػتح اإلسػػالـ»و معركػػة الجػػيش المبنػػاني مػػع حركػػة مشػػاريع إعػػادة بنػػاء مػػا خربتػػ
فإننا ال نقصد ىنا تجاىؿ الزيػارات التػي قػاـ بيػا مبعوثػو الػرئيس الفمسػطيني إلػى لبنػاف، بػيف فتػرة وأخػرى، وال 

نمػػا القصػػد لفػػت االنتبػػاه إلػػى أف القيػػادة المعنّيػػة ال تضػػع ضػػمف سػػمـ أولويات يػػا معالجػػة التقميػػؿ مػػف شػػأنيـ، وا 
أوضػػاع الفمسػػطينييف الالجئػػيف ال فػػي لبنػػاف، وال فػػي أي مكػػاف مػػف بمػػداف المجػػوء، وأنيػػا ال تقػػدـ ليػػـ المػػوارد 

نما أقّمو السياسية، التي يمكف أف تساىـ بحّؿ جزء مف مشكالتيـ.  الكافية، ليس المالية، وا 
تي يعانييػػا أقػػرانيـ فػػي العػػراؽ أو وبػػدييي أف الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي األردف ال يتعرضػػوف لمشػػكالت كػػال

لبنػػػاف، لكػػػونيـ فػػػي نطػػػاؽ المواطنػػػة. مػػػع ذلػػػؾ ثمػػػة إجػػػراءات تمييزّيػػػة بحػػػؽ الفمسػػػطينييف الالجئػػػيف، وبحػػػّؽ 
(، فػػي العمػػؿ والتعمػػيـ وبشػػأف الحرمػػاف مػػف 2988فمسػػطينيي الضػػفة الغربيػػة، عمػػى خمفيػػة قػػرار فػػّؾ االرتبػػاط )

فمسػػطينيي غػػزة، أو مشػػكمة الفمسػػطينييف الػػذيف ال يحممػػػوف أي الجنسػػية، وتػػأتي ضػػمف ذلػػؾ، أيضػػًا، مشػػكمة 
 وثائؽ شخصية في األردف، وكميا مسائؿ ال تبالي القيادة بيا.
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الالفػػػت أف مشػػػكمة غيػػػاب المنظمػػػة، ومعيػػػا غيػػػاب القيػػػادة، والسياسػػػة، ال تتوقػػػؼ عمػػػى الخػػػارج، فيػػػي تشػػػمؿ 
الحصػػار عػػف قطػػاع غػػزة، وىػػو فػػي نصػػفو الػػداخؿ ذاتػػو، إذ يمكننػػا مالحظػػة غيػػاب أي جيػػد فمسػػطيني لرفػػع 

األوؿ إسػػرائيمي، لكنػػو فػػي نصػػفو الثػػاني مصػػري وفمسػػطيني، فمػػف غيػػر المعقػػوؿ، ومػػف غيػػر المجػػدي، كمػػا 
أثبتت التجربة، رىف حياة مميوني فمسطيني بمآؿ المصالحة، فيذه ليست ليا عالقة بتمؾ. لكف الطامة األكبر 

منيػػػا، وتواصػػػؿ إجػػػراءات تيويػػػدىا، بتعزيػػػز االسػػػتيطاف فييػػػا،  ىػػػي فػػػي القػػػدس التػػػي تعتبرىػػػا إسػػػرائيؿ جػػػزءاً 
جالئيػـ منيػػا، فػػي حػػيف أف المنظمػة )والسػػمطة( تقػػؼ عػػاجزة عػػف  وبتصػعيب حيػػاة الفمسػػطينييف المقدسػػييف، وا 
فعؿ أي شيء، وال حتى عمى تخصيص موارد سياسية وماديػة ومعنويػة، مػف اجػؿ تعزيػز صػمود المقدسػييف، 

، وىػػػو اكبػػػر مستشػػػفى «المقاصػػػد الخيريػػػة»سػػػرائيمية. وىكػػػذا، مػػػثاًل، بػػػات مستشػػػفى وتفويػػػت االسػػػتيدافات اإل
(، فيػؿ مػف المعقػوؿ 1/8، «الحيػاة)»فمسطيني في القدس والضػفة وغػزة ميػددًا بػاإلغالؽ بسػبب أزمػة ماليػة. 

ادرة أف ىذه السمطة التي تصرؼ األمواؿ الطائمػة عمػى األجيػزة األمنيػة، وعمػى السػفارات، والسػفريات، غيػر قػ
 عمى تقديـ الدعـ ليذا المستشفى، الذي يعتبر مف دعائـ الحضور الفمسطيني في القدس.

إضافة إلػى كػؿ ىػذه القضػايا، ومػع أف التجمػع الفمسػطيني لالجئػيف فػي سػورية، ىػو األقػؿ كمفػة لممنظمػة مػف 
بػات الفمسػطينيوف فػػي مختمػؼ النػواحي، إال أف القيػادة الرسػمية ال توليػو االىتمػػاـ المطمػوب، ال سػيما بعػد أف 

ىػػذا البمػػد مجػػااًل لمتجاذبػػات والتػػداعيات والتػػأثيرات الناجمػػة عػػف الثػػورة السػػورية. طبعػػًا لػػيس المطمػػوب تػػدّخؿ 
نما القصد مف ذلؾ التوضيح بأف المنظمة لـ  المنظمة في الشأف السوري، فيذا ليس مطروحًا مف األساس، وا 

يمػػات سػػورية المخػػاطر التػػي باتػػت تتعػػرض ليػػا. ىكػػذا، بػػات تّتخػػذ اإلجػػراءت الطبيعيػػة المفترضػػة لتجنيػػب مخ
فمسػػطينيو سػػورية فػػي مواجيػػة واقػػع مػػف اختفػػاء مخيمػػيف تقريبػػًا )فػػي الالذقيػػة ودرعػػا(، وتعػػّرض مخػػيـ حمػػص 
لمقصػػؼ الصػػاروخي، مػػف قبػػؿ قػػوات النظػػاـ، وىػػو مػػا جػػرى يػػـو الخمػػيس الماضػػي فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ فػػي 

فمسػطينيًا وعشػرات الجرحػى. اآلف رّب سػائؿ  16ب ضػحيتيا حػوالى دمشؽ، وقد نجمػت عػف ذلػؾ مجػزرة ذىػ
ماذا بإمكاف المنظمة أف تفعؿ؟ طبعًا ىذا سؤاؿ مشروع، والجواب أف المنظمػة بإمكانيػا طمػب فػرض الحمايػة 
الدولية لالجئيف، وحمؿ األمر إلى المحافؿ العربية والدولية فيذا واجبيا، بغض النظػر عػف عالقتيػا بالنظػاـ، 

كانػت احتجػت عمػى قيػاـ القػوات السػورية « اونػروا»حفظيا أو عدـ ذلؾ عف الثورة السورية، فحتػى وكالػة أو ت
(. وأخيرًا بإمكاف لقيادة رفع الغطاء عف األطراؼ الفمسطينية التي 1022بقصؼ مخيـ الرمؿ )آب /أغسطس 

ح فػي المخيمػات بػػدعوى تحػاوؿ إقحػاـ المخيمػات وتوريطيػا فػي معركػة النظػاـ ضػػد شػعبو، والتػي تػوّزع السػال
 إنشاء لجاف حماية شعبية، فيما ىي تجير بعدائيا لثورة الشعب السوري وبتحالفيا مع نظاـ األسد!

مػػاذا يعنػػي كػػؿ ذلػػؾ؟ ىػػذا يعنػػي أف الممثػػؿ الشػػرعي الوحيػػد لػػـ يعػػد يبػػدو كػػذلؾ حقػػًا، وأنػػو لػػـ يبػػؽ مػػف ذلػػؾ 
ظمػػة مػػف دورىػػا السياسػػي التػػاريخي، حتػػى إزاء ، بعػػد أف اسػػتقالت المن«الطػػابو»الممثػػؿ سػػوى االسػػـ، وورقػػة 

 شعبيا.
، والقيػػػادة الرسػػػمية، عمػػػى رغػػػـ إخفػػػاؽ مسػػػار «الممثػػػؿ الشػػػرعي والوحيػػػد»ثمػػػة أشػػػياء كثيػػػرة يمكػػػف أف يفعميػػػا 

المفاوضة، وتراجع القدرة عمى مواجية العدو، وتضاؤؿ الموارد الماليػة، لكػف القيػادة المعنّيػة، فػي سػبيؿ ذلػؾ، 
الخياؿ، وشيئًا مف اإلبػداع، وتػوفر اإلرادة، لتغييػر المعػادالت السياسػية القائمػة، والمجحفػة. تحتاج بعضًا مف 

فػػػالظروؼ الموضػػػوعية متػػػوافرة، بتغيػػػر طبيعػػػة النظػػػاـ العربػػػي، وبوجػػػود لحظػػػة ضػػػعؼ أميركيػػػة، وبػػػالتحوؿ 
إسػرائيؿ، التػي االيجابي في الموقؼ الرسمي والشعبي األوروبي لصػالح الفمسػطينييف، فػي مقابػؿ تآكػؿ صػورة 

 باتت تبدو، أماـ العالـ، عمى حقيقتيا كدولة استعمارية وعنصرية ودينية.
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حقًا بإمكاف الفمسطينييف إعادة صوغ مشروعيـ الوطني، وتفعيؿ منظمتيـ، وبناء كياناتيـ عمى أسس جديدة، 
الممثػؿ الشػرعي »اـ وطنية ومؤّسسية وتمثيمية وديموقراطية. وفي غضوف ذلؾ مف غير المفيوـ البّتة عػدـ قيػ

، بميامػػو المفترضػػة إزاء شػػعبو، أو التصػػػّرؼ، عمػػى ذات الػػنيج، وكػػأف شػػػيئًا لػػـ يحصػػؿ فػػي العػػػالـ «الوحيػػد
 العربي في العاميف الماضييف!

، عمى مشكالتيا ونواقصيا، أوجدت نافذة فرص غاية في األىميػة «الربيع العربي»وقصارى القوؿ اف ثورات 
 مػػػػػػػف إعػػػػػػػادة صػػػػػػػوغ أحػػػػػػػواليـ، وىػػػػػػػذا سيحصػػػػػػػؿ بطريقػػػػػػػة أو بػػػػػػػأخرى، سػػػػػػػواء لمفمسػػػػػػػطينييف ربمػػػػػػػا تمكػػػػػػػنيـ 

 
 
 

حزمػػػػت القيػػػػادة السػػػػائدة أمرىػػػػا، أو بسػػػػبب قػػػػوة الػػػػدفع التػػػػي باتػػػػت متمثمػػػػة فػػػػي األجيػػػػاؿ الشػػػػابة الجديػػػػدة مػػػػف 
الفمسػػػطينييف، األمػػػر الػػػذي الحظنػػػا إرىاصػػػاتو فػػػي التحركػػػات الشػػػبابية، فػػػي الػػػداخؿ والخػػػارج، فػػػي العػػػاميف 

 الماضييف.
 7/8/1021، ياة، لندنالح
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 اليكس فيشماف
كاف ذلؾ عمال انتحاريا مجنونا ال توقؼ فيو وال ُيفرؽ بيف صديؽ وعدو وىو قتؿ بعيوف مفتوحة عمى مذىب 
الجيػػاد العػػالمي. تػػذوقت اسػػرائيؿ أمػػس شػػيئا ممػػا يرتقبيػػا اذا وافقػػت عمػػى التكيػػؼ مػػع وضػػع يوجػػد فيػػو عمػػى 

 مصر، وربما في ىضبة الجوالف ايضا في المستقبؿ وبيقيف كياف لمجياد العالمي.في  -حدودىا 
ال يقؼ أي شيء في طريؽ ىؤالء القتمة، وال تيميـ مصالح الػدوؿ وليػذا لػـ تكػف عنػدىـ أيػة مشػكمة فػي قتػؿ 

جنػػديا مصػػريا ربمػػا حػػاولوا صػػدىـ وربمػػا شوشػػوا عمػػييـ فقػػط فػػي حػػيف كػػانوا متجيػػيف الػػى تنفيػػذ عمميػػة  25
 اختطاؼ وقتؿ لكؿ مف يقؼ في طريقيـ في اسرائيؿ.

ساد المنطقة منذ يػوـ الجمعػة اسػتعداد معػزز بسػبب انػذار بعمميػة لواحػدة مػف مجموعػات الجيػاد العػالمي فػي 
سػػيناء. ونجػػح 'الشػػباؾ' فػػي االيػػاـ االخيػػرة فػػي اف يحػػدد ويحػػبط ثػػالث عمميػػات لمجيػػاد العػػالمي، االولػػى ىػػي 

ناء أصدر مقر مكافحة االرىاب اعتمادا عمييػا انػذارا فوريػا لممتنػزىيف االسػرائيمييف اختطاؼ اسرائيمييف في سي
فػػي شػػبو الجزيػػرة، ىػػذا الػػى انػػو تػػـ القضػػاء أمػػس فػػي سػػاعات الصػػباح فػػي رفػػح عمػػى اثنػػيف مػػف نػػاس الجيػػاد 

يػػة العػػالمي كانػػا متصػػميف بتنظػػيـ مػػف اجػػؿ عمميػػة اخػػرى فػػي سػػيناء. وسػػيجمس 'الشػػباؾ' زمنػػا مػػا بسػػبب العمم
 الثالثة التي ُأحبطت أمس عمى الحدود في كـر سالـ.

في حيف كػانوا يسػتعدوف فػي الجانػب االسػرائيمي لتمقػي عمميػة فتاكػة جماعيػة اسػتخؼ المصػريوف الػذيف كػانوا 
عػالميف ىػـ ايضػا باالنػذار اسػتخفوا بػذلؾ. فقػد نشػر أوؿ أمػس فقػط فػي صػحيفة 'األىػراـ' اعػالف صػادر عػػف 

الجديػػػد الجنػػػراؿ احمػػػد جمػػػاؿ الػػػديف الػػػذي أعمػػػف بػػػأف تحػػػذيرات اسػػػرائيؿ مػػػف السػػػفر  وزيػػػر الداخميػػػة المصػػػري
اختالؽ يرمي الى االضرار بالسياحة الى مصػر، وقػاؿ اف الوضػع فػي سػيناء لػـ يكػف قػط أكثػر أمنػا. ال أقػؿ 
مػػف ذلػػؾ. وقػػد تمقػػت حكومػػة مصػػر اذا أمػػس لطمػػة فظيعػػة قػػد تجعػػؿ الػػرئيس االسػػالمي يسػػتيقظ ويػػدرؾ اف 

العػالمي سينشػيء نظامػا ال فػي سػيناء وحػدىا وعمػى الحػدود مػع اسػرائيؿ بػؿ فػي داخػؿ مصػر نفسػيا،  الجياد
 مف غير تعاوف تاـ مع اسرائيؿ.
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أمس في حوالي الساعة الثامنة مساءا وصمت الى قرب الحدود سيارتاف مػدرعتاف نجػح نػاس الجيػاد العػالمي 
، 180السػيارتاف الػى المكػاف المسػمى النقطػة  في سرقتيما كما يبدو مف معسكر مصري في سيناء. ووصمت

مترا منو معسػكر االمػف المركػزي المصػري )الػذي خططػوا ذات  40الذي يقع عمى مبعدة  111عمى المحور 
مػػرة لجعمػػو نقطػػة مػػرور ثابتػػة بػػيف اسػػرائيؿ ومصػػر(، ونقػػوؿ بالمناسػػبة اف ىػػذه ىػػي النقطػػة التػػي ُأعيػػد منيػػا 

 جمعاد شميط الى اسرائيؿ.
ا لمػاذا حػػدث تبػادؿ اطػالؽ نػػار بػيف المصػرييف ونػػاس الجيػاد العػالمي، لكػػف كانػت النتيجػة قاتمػػة لػيس واضػح

مف جية المصرييف. انفجرت واحدة مف السيارات المدرعة في داخؿ اسرائيؿ عمػى موقػع الحراسػة، وكػاف ىػذا 
مػػى المدرعػػة الموقػػع خاليػػا مػػف الجنػػود ولػػـ يكػػف ذلػػؾ صػػدفة. وقضػػت طػػائرة لسػػالح الجػػو كمنػػت لممخػػربيف ع

الثانيػػة. واذا كػػاف قػػد وجػػد فػػي المنطقػػة طػػائرة فػػذلؾ يعنػػي اف اسػػرائيؿ قػػد تمكنػػت تمكنػػا جيػػدا جػػدا فػػي ىػػذه 
المنطقػػة مػػع كػػؿ منظومػػات المراقبػػة فػػي النيػػار والميػػؿ. والػػى اآلف وجػػدت خمػػس جثػػث لمخػػربيف سػػمفييف مػػف 

 واحد مف التنظيمات الجيادية في شماؿ سيناء.
يادة المنطقة الجنوبية في احبػاط العمميػة ىػو اشػارة تحػذير السػرائيؿ يقػوؿ اف المنعػة لػف اف نجاح 'الشباؾ' وق

توجػػد الػػى األبػػد. وقػػد زرع الجيػػاد العػػالمي مئػػات المنتحػػريف وآالؼ الجثػػث فػػي الشػػرؽ االوسػػط كمػػو. وتبػػذؿ 
اشػعاؿ الحػدود منظمة حزب اهلل التي ليػا مػوطيء قػدـ فػي سػيناء ايضػا جيػدا باسػـ الوكيػؿ االيرانػي لمحاولػة 

االسرائيمية المصرية، وقد حاولوا قبؿ بضعة اسابيع تسخيف حػدود القطػاع مػف جديػد بقػذائؼ صػاروخية عمػى 
سػػدروت، ولػػـ تعػػد حػػدود مصػػر منػػذ زمػػف ىادئػػة، فينػػاؾ محاولػػة تنفيػػذ عمميػػة مػػرة كػػؿ شػػيريف عمػػى األقػػؿ، 

 والجياد العالمي شريؾ فعاؿ في ىذه االستراتيجية.
ع االمريكػي قبػؿ اسػبوع الػى القيػادة المصػرية عػف قضػية سػيناء. ويشػتكي سػكاف سػيناء فػي تحدث وزير الػدفا

الصحؼ المصرية مف الفوضى والسمب والقتؿ في وضح النيػار وفػي كػؿ يػوـ، لكػف السػمطات فػي مصػر مػا 
تػػزاؿ فػػي غفػػوة وىػػي لػػـ تسػػتغؿ االمكػػاف الػػذي منحتيػػا اسػػرائيؿ إيػػاه وىػػو اف تُػػدخؿ قػػوات ومروحيػػات وقػػوارب 
تتجػػاوز مػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػو فػػي معاىػػدة السػػالـ لعػػالج مشػػكمة الفوضػػى فػػي سػػيناء. والقيػػادة السياسػػية فػػي 
اسػػرائيؿ مػػف جيتيػػا تحػػرص عمػػى كرامػػة المصػػرييف وتخشػػى اف تعطػػس بقػػربيـ أو اف تطمػػب مػػنيـ، ال سػػمح 

الػى اف تعػالج ىػي  اهلل، اف يفعموا شيئا. ولف يكوف ىناؾ مناص: اف اسرائيؿ تقترب مف نقطة ستضػطر فييػا
ال فسػػيكوف ىنػػا  نفسػػيا سػػيناء مػػع كػػؿ مػػا يحمػػؿ ذلػػؾ مػػف معػػاف، ويشػػتمؿ ذلػػؾ عمػػى العالقػػات مػػع مصػػر، وا 

 حماـ دـ بصورة لـ نعرفيا الى اآلف.
 5/8/1021يديعوت 
 7/8/1021، القدس العربي، لندن
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 7/8/1021الدوحة،  الراية،                                                  


