
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 أبومازن رئيسا لمسمطة الفمسطينية استمر  ليبرمان: السالم لن يتحقق طالما 

  مميار دوالر.. وتخزين القمح والرز 75: ارتفاع االحتياط المالي أكثر من "إسرائيل" تستعد لمحرب
 ممف الالجئين الفمسطينيين في لبنانبمالحظات عمى مواقف المجنة المبنانية المعنية : "النيار"

 أمنية لمداىمات ومواجيات مسمحة في سيناء اً خطط"... ويضع متشدداً " 02الجيش المصري يقتل 
 "الوطن" المصرية: األمن المصري وحماس يرصدان عناصر من تنظيم "جمجمة" شاركت في ىجوم رفح

ىنيةةةة: لةةةيس فمسةةةطينًيا مةةةن يقتةةةل  
جنةةةةديا مصةةةةريًا وةةةةةزة بريئةةةةة مةةةةن 

  جريمة سيناء
 

 4... ص 

 1785 8/8/1021 األربعاء



 
 
 

 

 

           0ص                                    0785العدد:                8/8/0220 األربعاء التاريخ:

  السمطة:
 5 يمتقي بمير ويطالب بتقديم دعم مالي عاجل لمسمطة عباس  2

 5  ٍد عربيةتعميًقا عمى حادث رفح: يؤلمنا سيل دماء مصرية بأي عباس  3

 5 ىنية يياتف مرسي ويؤكد أن ال عالقة لغزة بمقتل الجنود المصريين  4

 6 فياض: االنتخابات التشريعية بمشاركة ةزة ترشيحا ال تصويتا بداية المصالحة  5

 7 جئين الفمسطينيين عن الصراع الدائر في سورياتطالب بتحييد الال فياض حكومة  6

 7  حكومة ةزة تدعو العالم لمخروج عن صمتو في ظل مساعي االحتالل لتيويد القدس  7

  
  المقاومة:

 8 أبو مرزوق ينفي تصريحات منسوبة لو حول أسماء منفذي ىجوم سيناء  8

 8 األحمد لة معا: ىناك من يرعى حماس ضمن قيادة االخوان المسممينعزام   9

 9 الزىار:الجماعة المنفذة لميجوم مخترقة من قبل االحتالل االسرائيمي  01

 01 أنيا لن تعاقب الفمسطينيين بجريرة حادث رفح البردويل لة "قدس برس": القيادة المصرية أكدت  00

 01 الرشق لة"قدس برس": استيداف الجنود المصريين في سيناء جريمة بحق مصر وفمسطين  02

 00  رفحمجمس شورى المجاىدين" ينفي مسؤوليتو عن اليجوم الذي استيدف الجنود المصريين في "  03

 00 : قطاع ةزة لن يكون ممجأ لتنفيذ اعمال إرىابيةحزب الشعب  04

 00 ؟"فتح اإلسالم"لماذا عاد قادة خمية  مخيم عين الحموة:  05

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 02 أبومازن رئيسا لمسمطة الفمسطينية استمر  ما ليبرمان: السالم لن يتحقق طال  06

 02 مميار شيكل في الميزانية العامة 21قر اإلجراءات االقتصادية بتقميص ي الكنيست  07

 03 يقر تحويل مميوني دوالر لالستيطان الكنيست  08

 03 : دعم التقميصات مقابل تمويل مشاريع إسكانرية بين "الميكود" و"شاس"صفقة س  09

 04  سيناءفي معاريف: "إسرائيل" طالبت مصر بنشر قوات كوماندو   21

 05 ىجوم سيناء وتتيم حماس بالمساىمةتشتبو ببدو سيناء بتنفيذ  "إسرائيل"  20

 06 فمسطينياً عمى كل دبابة تقتل  Xوضع عالمة : سرائيميمنافسة في الجيش اإل  22

 06 صواريخ حزب اهلل ىو مسؤولون إسرائيميون: الخطر األكبر في حال اليجوم ضد إيران  23

 06 عربية لشعارىابمدية تل أبيب ترفض إضافة ال  24

 07 زحالقة يطالب إعفاء العرب من ضريبة التمفزيون ألنيم محرومون من البث الجماىيري  25

 07  زار القاىرة مرتين منذ انتخاب مرسي الجيش اإلسرائيميرئيس قسم التخطيط في يديعوت:   26

 07  مميار دوالر.. وتخزين القمح والرز 75: ارتفاع االحتياط المالي أكثر من "إسرائيل" تستعد لمحرب  27

 08 أريئيلبمنع اإلعتراف بجامعة  اإلسرائيمي رؤساء الجامعات اإلسرائيمية يطالبون الجيش  28

 08  عمى حدوده مع مصر حاجز رمميبناء " تقرر معاريف: "إسرائيل  29

 08  عمى القاىرة مساعدة أمنية لة"محاربة اإلرىاب" في سيناء "إسرائيل" تعرض  31

 09 يوثق ويصور ويمسح قرى جنوب الخميل الجيش اإلسرائيمي: ىآرتس  30



 
 
 

 

 

           3ص                                    0785العدد:                8/8/0220 األربعاء التاريخ:

 09 لمفت األنظار التنظيمات الجيادية تريد توجيو ضربة قريبة لة "إسرائيل" :تقديرات إسرائيمية  32

 21  يخطط المتالك نظام تحصين متنقل لالحتماء بو في عمميات عسكرية إلسرائيميالجيش ا  33

  
  األرض، الشعب:

 20 مناطق تدريب الجيش االسرائيمي في الضفة يعيق البناء لمفمسطينيين"أوتشا":   34

 20 االحتالل يواصل مالحقة األسرى المفرج عنيم في صفقة "شاليط"برام اهلل:  وزارة األسرى  35

 20 يدد بحرمان اآلالف من أداء العمرة: إةالق معبر رفح يبغزة وزير األوقاف والشؤون الدينية  36

 22 وزير شؤون القدس يحذر من خطورة اإلجراءات اإلسرائيمية في القدس  37

 22 القطاع: اليدف من اليجوم ىو ثني الرئيس المصري عن فك حصار بغزة قيادي سمفي  38

 22 "الضمير": تدىور الوضع الصحي لالسيرين البرق والصفدي  39

 22  فصل الصحافي أبو حمدية .. و"السبب مقابمة دويك"يفمسطين اليوم" تمفزيون ""األيام":   41

 23 ناءالمحمل وليد المدلل: "إسرائيل" ىي المستفيد الحصري من ىجوم سي  40

 23 : زوج شقيقة ىنية تمقى العالج فى مستشفى إسرائيمية لمدة أسبوعحرنوتأ يديعوت  42

 23 عائمة فمسطينية تنزح إلى مخيم الجميل 282بعمبك:   43

 24 الداعمة لقطاع ةزة  الثانيعبداهللرجال أعمال فمسطينيون يثمنون مواقف   44

  

  األردن: 

 24 أوباما "قد فعل ما بوسعو" لدفع جيود السالم بين اإلسرائيميين والفمسطينيين: عبداهلل الثاني  45

 24 مسطينمميار دينار موجودات البنوك العاممة في ف 3.5األردني:  البنك المركزي  46

  

  لبنان: 

 24 ممف الالجئين الفمسطينيين في لبنانبمالحظات عمى مواقف المجنة المبنانية المعنية : "النيار"  47

  

  عربي، إسالمي:

 26 ات مسمحة في سيناءأمنية لمداىمات ومواجي اً خطط"... ويضع متشدداً " 02الجيش المصري يقتل   48

 26 بيجوم سيناءفمسطينيين الالجزم بمشاركة الرئاسة المصرية ترفض  49

 27 قد تكون ألسرى فمسطينيين "إسرائيل"مرشحة لمنصب مستشارة رئيس مصر: الجثث التي سممتيا   51

 27 رئيس جياز المخابرات المصرية: عممنا مسبًقا عن ىجوم سيناء  50

 27 "الوطن" المصرية: األمن المصري وحماس يرصدان عناصر من تنظيم "جمجمة" شاركت في ىجوم رفح  52

 28 "التوحيد والجياد"تشير لتنظيم  أصابع االتيام في ىجوم سيناء ":الشرق األوسط"  53

 28 سيناءوزير الداخمية المصري: لم يتم حتى اآلن تحديد ىوية منفذي ىجوم   54

ةالق المعبر استثنائيفي رام اهلل السفير المصري  55  28 : لن نسمح بعقاب جماعي لغزة وا 

 29 نفق تستخدم في التيريب بين مصر وةزة 2022: أكثر من مصري مسؤول أمني  56

 29 سيناءةزة بعد ىجوم  أنفاق إلةالقمصر تتحرك   57

 29 معبر رفح نيائياً  إلةالقعمرو موسى يدعو   58



 
 
 

 

 

           1ص                                    0785العدد:                8/8/0220 األربعاء التاريخ:

 31 "ةير صحيح"منطق  سيناءمسؤولية مجزرة  "إسرائيل"نائب سابق عن سيناء: تحميل   59

 31 "كامب ديفيد"المالحق األمنية لمعاىدة  يإعادة النظر فب ونمصريًا يطالبحزبًا  02  61

 30 لمتنسيق مع حماس لحماية الحدود حكومة قنديلو دعالمصرية تالجماعة اإلسالمية   60

 30 "إسرائيل"األزىر يؤكد تعرض المسممين والمسيحيين لمظمم في   62

  

  دولي:

 30 "إسرائيل"الموبي اإلسرائيمي يطالب واشنطن بالتمويح بالمساعدات إلجبار مصر عمى التعاون مع   63

 32 سكنديناوة لتتحدى حصار ةزةاسفينة تبحر من   64

  
  :تقارير

 32 فرصة لتقارب مصري ة إسرائيمي.. وأميركا ستمعب دوراً  :"مكاسبو"سيناء و اعتداء  65

  
  حوارات ومقاالت:

 34 ماجد الّشيخ... ن آخر ألمن مصر القومي ولمقضية الفمسطينيةمكم  66

 36 حمزة إسماعيؿ أبوشنب... شيطنة ةزة وتدويل سيناء  67

 38 حساـ الدجني... َمن يقف خمف جريمة سيناء؟!  68

 39 ماجد كيالي... عمى المخيمات الفمسطينيةتأثيرات الثورة السورية   69

  
 42 :كاريكاتير

*** 
 

 ليس فمسطينًيا من يقتل جنديا مصريًا وةزة بريئة من جريمة سيناء ىنية : 2
أكد إسماعيؿ ىنية، رئيس الحكومة بغزة "ليس عربًيا مف يقتؿ مصرًيا وليس فمسطينًيا مف يقتؿ  :سما -غزة 

 جنديا مصريا". 
وقاؿ ىنية لمصحفييف في غزة عقب صالة التراويح، إنو ىاتؼ الرئيس المصري محمد مرسي لتأكيد عدـ 
عالقة الفمسطينييف بيجوـ سيناء، مشيًرا إلى أنو أكد لمرسي ولرئيس وزرائو ىشاـ قنديؿ في اتصاؿ ىاتفي 

جريمة التي وقعت بحؽ عناصر مف الجيش آخر أنو "ال يمكف ألي فمسطيني أف يفكر بالمشاركة في مثؿ ال
 المصري في سيناء". 

وأضاؼ: أكدنا أف غزة بريئة مف الجريمة، وأنو لـ يثبت حتى المحظة مف تحرياتنا األمنية واتصاالتنا 
 السياسية واستقرائنا أف بناء غزة ليـ عالقة بما جرى. 

ـ الشعب الفمسطيني، وأنو أكد أف ىذا وأشار إلى أنو قدـ خالؿ االتصاؿ مع مرسي وقنديؿ التعازي باس
 المصاب مصاب الجميع، وأف الدماء المصرية عزيزة وغالية عمى الفمسطينييف. 
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وذكر أنو استعرض إجراءات حكومتو لتأميف الوضع األمني عمى الحدود بيف غزة ومصر، معتبًرا أف أي 
اريخ والحاضر والمستقبؿ، وال نريد أف نقع اتياـ لمفمسطينييف ال يخدـ العالقات بيف البمديف، مف حيث الت

 بالفخ اإلسرائيمي.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 يمتقي بمير ويطالب بتقديم دعم مالي عاجل لمسمطة عباس 

، في مقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل أمس سالشرؽ األوسط: استقبؿ الرئيس الفمسطيني محمود عبا -لندف 
لعممية السالـ في الشرؽ األوسط توني بمير، وأطمع المبعوث الدولي عمى مستجدات مبعوث المجنة الرباعية 

الوضع السياسي، والمأزؽ الذي وصمت إليو عممية السالـ جراء تعنت الحكومة اإلسرائيمية ورفضيا االلتزاـ 
 بقرارات الشرعية الدولية.

، خاصة في ظؿ الوضع المالي الصعب وشدد أبو مازف عمى ضرورة تقديـ الدعـ المالي لمسمطة الفمسطينية
 الذي تعيشو السمطة الفمسطينية جراء األزمة المالية الخانقة.

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 تعميًقا عمى حادث رفح: يؤلمنا سيل دماء مصرية بأيٍد عربية  عباس 

أف "تسيؿ دماء مصرية أعرب الرئيس الفمسطيني محمود عباس مساء الثالثاء عف ألمو مف  :سما –راـ اهلل 
 بأيٍد عربية"، في اليجوـ المسمح عمى نقطة تفتيش لمجيش المصري في سيناء قبؿ يوميف. 

وقاؿ الرئيس خالؿ كممتو حفؿ تخريج الطمبة األوائؿ في مدينة نابمس بالضفة الغربية: "نحف ال نعرؼ ما 
 عربية".  ىي مالبسات الحادث، ولكف يؤلمنا أف تسيؿ الدماء المصرية مف أيدٍ 

وأضاؼ: "ال أدري مف أيف؟ لكف أيا كاف القاتؿ فيو مجـر والفاعؿ مداف ويجب أف يداف"، مشيًرا إلى أنو 
تحدث مع الرئيس المصري محمد مرسي ىاتفًيا، وقدـ لو التعازي باسـ الشعب الفمسطيني عمى "المأساة" 

ي بأف الفمسطينييف معو وأنيـ يعرفوف التي حصمت، وأنو جرى تنكيس العمـ الفمسطيني ليشعر الشعب المصر 
 تضحيات مصر لفمسطيف. 

 وتمنى عباس أف تتعافى مصر بسرعة وتتقدـ مف حيث االستقرار األمني واالقتصادي والسياحي والمالي.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 
 ىنية يياتف مرسي ويؤكد أن ال عالقة لغزة بمقتل الجنود المصريين 

لوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي وقدـ لو التعازي ىاتؼ رئيس ا: غزة
 في شيداء الجيش المصري.

وقاؿ مكتب ىنية إف رئيس الوزراء أكد عؿ التعاوف المشترؾ، والتواصؿ المستمر لقطع الطريؽ عمى محاولة 
مة البشعة التي استيدفت الجيش المصري، وشدد ىنية عمى أنو ال عالقة لغزة بالجري الوقيعة بيف الشعبيف.

 مقترحا تشكيؿ لجنة أمنية دائمة لمتواصؿ المشترؾ.
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 فياض: االنتخابات التشريعية بمشاركة ةزة ترشيحا ال تصويتا بداية المصالحة 
في الحوار الذي تـ، الميمة قبؿ فسر رئيس الوزراء الفمسطيني سالـ فياض تصريحاتو : عمي الصالح -ف لند

الماضية، في مكتبو في راـ اهلل مع عدد مف الكتاب والصحافييف الفمسطينييف، بشأف دعوتو إلى إجراء 
انتخابات تشريعية ال رئاسية، إذا ما استمر تعثر المصالحة وواصمت حركة حماس رفضيا إلجراء 

نتخابات ال بد أف تجري بمشاركة أىالي قطاع االنتخابات في قطاع غزة. وحسب رؤية فياض فإف ىذه اال
في المائة يكوف فييا الوطف بمجممو دائرة  انتخابات نسبية "غزة بالترشيح ال بالتصويت، عمى أف تكوف 

 ."انتخابية واحدة
، إذا صح التعبير. "أىوف الشريف"أف مثؿ ىذا الحؿ ىو  "الشرؽ األوسط"ويعتبر فياض في تصريحات لػ

نتخابات ستكوف بداية تحرؾ نحو المصالحة، وأي تحرؾ يخمؽ ديناميكية جديدة، مسترشدا ويرى أف اال
بتجربة ألمانيا االتحادية، التي أصرت عمى االنتخابات باعتبارىا ألمانيا االتحادية ودولة واحدة طواؿ فترة 

 االنقساـ.
عمينا التوقؼ بمسؤولية تجاه  إذا ما استمرت حماس في التمنع عف إجراء االنتخابات يتوجب"وقاؿ فياض: 

جراء االنتخابات التشريعية حتى ال نظؿ رىف اجتيادات وتصريحات  حؽ المواطف باختيار قياداتو، وا 
تعجيزية بأف إجراء االنتخابات في جزء مف الوطف تكريس لحالة االنقساـ، وأنو آف األواف إلعادة النظر 

ال سنظؿ أسرى ليذا الموقؼ  ."بالموقؼ، وا 
فياض عف كيفية إجراء انتخابات في ظؿ مقاطعة حماس وغياب قطاع غزة عمى األقؿ مف الناحية  وتساءؿ

الوضع ىذا سيئ وغير مقبوؿ.. ولكف األسوأ منو ىو أف تبقى عممية إعادة "التصويتية، واستطرد مجيبا: 
صمة بانغالؽ البناء السياسي الفمسطيني عمى أساس ديمقراطي معطمة.. وأال نتعاطى مع التحديات المت

األفؽ السياسي المترافقة مع حالة التيميش غير المسبوقة لمقضية الفمسطينية.. وبدؿ مف أف يكوف ذلؾ 
مرىونا بقرار الموافقة عمى إجراء االنتخابات، نحف نقوؿ يجب أف نجري االنتخابات. وأف تتـ الدعوة 

ذا ما استمرت حماس في التمنع لالنتخابات في جميع محافظات الوطف في الضفة الغربية وقطاع غزة .. وا 
في إجرائيا، عندئذ نؤجؿ االنتخابات الرئاسية ونجري االنتخابات التشريعية وفؽ النظاـ النسبي الكامؿ.. في 
مثؿ ىذه الحالة سيكوف بإمكاف أىالي قطاع غزة المشاركة مف خالؿ الترشح عمى الرغـ مف حرمانيـ مف 

لتشريعي منتخبا ويمثؿ الوطف بما في ذلؾ غزة.. طبعا الوضع المثالي حؽ االقتراع، وبذلؾ يكوف المجمس ا
 ."ىو أف يشارؾ أىالي القطاع ترشيحا وتصويتا

وردا عمى سؤاؿ أف ىذه المعادلة لف تكوف منصفة ألىالي غزة الذيف لف يستطيعوا المشاركة في انتخاب 
طبعا.. وأنا "ة فحسب، قاؿ فياض: ممثمييـ في المجمس التشريعي، وسيكوف األمر متروكا ألىالي الضف

أقوؿ إف ىذه الحؿ ليس مثاليا، والوضع المثالي أف يشارؾ كؿ أبناء الشعب الفمسطيني في اختيار ممثميو. 
لكف ما أقترحو ىو أىوف الشريف.. ألف المجمس المنتخب سيضـ نوابا يمثموف غزة، وىذه نقطة ميمة، 

، وىو أيضا يكرس حؽ الشعب في اختيار ممثميو المصادر وسيكوف الوضع الجديد أفضؿ مف الوضع القائـ
 ."مف قبؿ حركة حماس

إف إجراء االنتخابات الرئاسية في ظؿ "وعف سبب إرجاء االنتخابات الرئاسية حسب تصوره أوضح فياض: 
االنقساـ القائـ يعني حرماف أىالي غزة مف اختيار الرئيس.. وانتخاب الرئيس يختمؼ عف انتخاب النواب، 

 ."ف انتخابات النواب يكوف عمى أساس القوائـأل
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ويرى فياض أف الغرض مف إجراء االنتخابات التشريعية وعدـ إجراء االنتخابات الرئاسية ىو الرغبة في عدـ 
الحكـ مف غير مجمس تشريعي ". ويرى فياض أيضا أف "شعرة معاوية"قطع كؿ األواصر، واإلبقاء عمى 

 ."مفسدة وال يجوز أف نسمح بو
إف كؿ ما قالو ىو مجرد اجتياد شخصي، وأنا أحتـر الرأي اآلخر.. "وردا عمى نقاد ىذه الفكرة يقوؿ فياض: 

لكف أريد مف يقوؿ لي ما مصداقية ما يقاؿ عف إمكانية تحقيؽ المصالحة بعد كذا جولة مف المحاوالت 
أف نتعامؿ مع القضايا والفشؿ الذريع في الوصوؿ إلى نقطة مصالحة؟! ىذا أوال. وثانيا كيؼ يمكف 

المصرية المطروحة بما يشمؿ انسداد األفؽ السياسي واألسئمة الكثيرة التي تطرح نفسيا، دوف أف يكوف لدينا 
 ."عممية بناء لنظاـ عمى أساس ديمقراطي؟!

لكف ما الذي يجبرؾ عمى المر إال "وكرر فياض القوؿ إف المطروح ليس حال مثاليا.. واستطرد متسائال: 
ر منو؟! واألمر منو ىو أف تبقى عممية اتخاذ القرارات الالزمة لمواجية التحديات الكبيرة، مثؿ قضية األم

التيميش وغيرىا غائبة. ال نستطيع أف نترؾ األمور عند حد طرح األسئمة فحسب، دوف أف نعطي أجوبة.. 
 ."أييويجب أف نعطي ىذه األجوبة ضمف إطار تمثيمي، وليس قرارات إدارية. ىذا ىو ر 

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 تطالب بتحييد الالجئين الفمسطينيين عن الصراع الدائر في سوريا فياض حكومة 

، برئاسة د. سالـ فياض رئيس القدس:  - راـ اهلل استنكر مجمس الوزراء خالؿ جمستو في راـ اهلل اليـو
إلى استشياد ستة عشر ضابطًا وجنديًا  متطرفة وأدت إرىابيةالوزراء الجريمة التي ارتكبتيا جماعات 

مصريًا، معربًا عف حزنو الشديد بسبب ىذا الحادث المداف، ومعبرًا عف تضامنو الكامؿ مع عائالت 
 الشيداء.

وتقدـ المجمس لجميورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا بأحر التعازي، مؤكدا في الوقت ذاتو عمى متانة 
ة المصرية لما لمصر مف مكانة ىامة ودور أساسي في دعـ شعبنا الفمسطيني ورسوخ العالقات الفمسطيني
 وحقوقو الوطنية المشروعة.

وطالب المجمس بعدـ زج الالجئيف مف أبناء شعبنا في الصراع الجاري في سوريا مدينا كؿ الجرائـ التي 
 ر منيـ.ارتكبت بحقيـ في عدد مف المخيمات في سوريا، والتي أدت إلى استشياد عدد كبي

منع دخوؿ عدة وفود عربية وأجنبية لممشاركة في اجتماع لجنة فمسطيف  إسرائيؿكما استنكر المجمس قرار 
يخالؼ االتفاقات الموقعة، ويبرز مظاىر  إسرائيؿفي دوؿ عدـ االنحياز في راـ اهلل، وقاؿ إف ما قامت بو 

 ة. ضد شعبنا وسمطتو الوطني إسرائيؿالحصار السياسي الذي تمارسو 
 //القدس، القدس، 

 
 حكومة ةزة تدعو العالم لمخروج عن صمتو في ظل مساعي االحتالل لتيويد القدس  

دعت الحكومة الفمسطينية في غزة، المجتمع الدولي بالخروج عف صمتو اتجاه جرائـ االحتالؿ المستمرة مف 
 .اإلنسافؾ ابسط حقوؽ ىجمة استيطانية، وتشديد الحصار عمى غزة، وتيويد المقدسات وانتيا

وطالبت اإلدارة العامة لمشؤوف القانونية بوزارة العدؿ بغزة في تقرير ليا، الثالثاء، مجمس األمف والجمعية 
لزاـ االحتالؿ  العامة لألمـ المتحدة ومجمس حقوؽ اإلنساف بوضع ممؼ االستيطاف عمى جدوؿ أعماليـ وا 

 الؿ لمخالفتو ليذه القرارات أماـ المحكمة الجنائية الدولية. بتطبيؽ القرارات الصادرة عنيـ ومحاسبة االحت
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واعتبرت أف حكومة االحتالؿ تستغؿ انشغاؿ العالـ باالنتخابات األمريكية واالنشغاؿ باألحداث الداخمية في 
تطاؿ معظـ أراضي الضفة الغربية  ةالدوؿ العربية، فيما تقوـ حكومة االحتالؿ بشف ىجمة استيطانية شرس

 دس المحتمة .والق
وأكدت الوزارة أف جميع القرارات والقوانيف التي أقرتيا حكومة االحتالؿ بيذا الشأف ىي باطمة وغير شرعية 

 ومخالفة ألحكاـ وقواعد القانوف الدولي واتفاقية جنيؼ .
 //فمسطين أون الين، 

 
 أبو مرزوق ينفي تصريحات منسوبة لو حول أسماء منفذي ىجوم سيناء 8

نفى الدكتور موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" تصريحات نسبتيا : ىرةالقا
صحؼ ووسائؿ إعالـ لو، قالت فييا عمى لسانو "إف المخابرات المصرية كانت عمى عمـ مسبؽ بأسماء مف 

 نفذوا العمؿ اإلجرامي ضد الجيش المصري بسيناء.
( "ىناؾ العديد مف الصحؼ ووسائؿ اإلعالـ التى نقمت 8-7ثالثاء )وقاؿ أبو مرزوؽ في توضيح لو اليـو ال

مف أننا ذكرنا أف المخابرات المصرية عمى عمـ  52خطأ حديثنا في برنامج "أىؿ البمد" عمى قناة مصر 
مسبؽ بأسماء مف قاموا بالعممية اإلجرامي ضد الجنود المصرييف في رفح المصرية، وىذا إختالؽ وتحوير 

جري عمى لساني وما ذكرتو كاف حوؿ معمومات المخابرات المصرية عف الفمسطينييف اإلثنيف  لمحديث الذي
المذيف تـ إغتياليـ مف قبؿ الطائرات اإلسرائيمية في مدينة رفح الفمسطينية، صبيحة يوـ جريمة إستيداؼ 

 الجنود المصرييف مساء اليـو نفسو".
 7/8/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 حمد لة معا: ىناك من يرعى حماس ضمن قيادة االخوان المسمميناألعزام  9

قاؿ رئيس وفد حركة فتح لمحوار الوطني، عضو المجنة المركزية لحركة فتح، عزاـ األحمد إف  :راـ اهلل
الحركة حصمت عمى تأكيدات مف الرئيس المصري د. محمد مرسي أف وصوؿ االخواف المسمميف إلى سدة 

 ي أف الحركة ستميؿ سياسيًا لصالح حركة حماس.الحكـ في مصر ال يعن
وأضاؼ األحمد، في لقاء خاص مع مراسؿ وكالة "معا" في راـ اهلل: تحدثنا مع القيادة المصرية وقيادة 
االخواف المسمميف بما فيميـ د. محمد مرسي بصراحة تامة، وقمنا لو بشكؿ مباشر بإف فوز االخواف 

لتمادي واالستمرار باالنقساـ، فقاؿ لنا د. مرسي إف ىذا كالـ المسمميف في مصر يشجع حماس عمى ا
 خاطئ ألننا نقؼ عمى مسافة واحدة مف الكؿ الفمسطيني، وقمنا لو أف ىذا يجب أف تفيمو حماس".

وأكد األحمد أنو يرى بتقديره وجود مف يرعى حركة حماس ضمف قيادة حركة االخواف المسمميف، مشيرًا إلى 
ر في أف وصوؿ االخواف لسدة الحكـ في مصر سيساعدىا عمى إدارة الظير لموحدة أف قيادة حماس تفك

 الوطنية.
وأعرب األحمد عف عدـ تفاؤلو بإمكانية إعادة الوحدة بيف شقي الوطف في القريب، ولكنو أكد أف الشعب 

 الفمسطيني سيمفظ كؿ االنقسامييف مف بيف صفوفو مستقباًل.
ية دفعت حماس إلى المسارعة في التوقيع عمى اتفاقية القاىرة، وأظيرت وقاؿ األحمد إف األحداث في سور 

مرونة في التعاطي مع الممفات، ولكف عقب ذلؾ لجأت إلى التممص والتيرب، فضاًل عف وجود صراع 
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داخؿ حماس، وىو ما اعتبره أىـ عائؽ في عدـ تطبيؽ وتنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو، ألف قيادة حماس في غزة 
 ة قيادة حماس شيء آخر، فقيادة حماس في غزة ال تريد إنياء االنقساـ.شيء، وبقي

وكشؼ األحمد أف حركة حماس وقعت عمى اتفاؽ القاىرة بعد عاـ ونصؼ عمى موافقة فتح عميو، ولـ تغير 
حرفًا في واحدًا في النص، وكاف في مقدمتيا شكر لمرئيس المصري السابؽ محمد حسني مبارؾ، ليطمب 

 د ثالثة أياـ مف التوقيع إعادة التوقيع مرة أخرى.المصريوف بع
وأشار األحمد إلى أف التأثير اإليراني عمى حركة حماس ال أثر لو مف دوف سورية، عمى اعتبار أف إيراف 
ف لـ تستمر الحكومة  تموؿ حكومة غزة، وكأنيا تقوؿ إذا بقيت حماس لدييا حكومة فسيبقى الدعـ المالي، وا 

وىو ما اعتبره األحمد بمثابة إشارة تقوؿ إف عمى حماس أف تبقى متمسكة ببقاء  فمف تموؿ الحكومة،
 الحكومة.

وأكد األحمد أنو يجب أف تغتنـ حماس الفرصة، ويكوف لدييا رغبة في إنياء االنقساـ والوصوؿ إلى 
ت المركزية إلى المصالحة الوطنية، وىذا يتطمب منيا االلتزاـ حرفيًا بما وقعت عميو، وتعود لجنة االنتخابا

استئناؼ عممية التسجيؿ في قطاع غزة حتى استئناؼ تنفيذ الخطوات األخرى، وفي مقدمتيا تشكيؿ حكومة 
 التوافؽ الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأضاؼ: تخمؽ حماس تبريرات، تارة اعتقاالت وتارة استدعاءات وكالـ فارغ، وكأنو في ظؿ االنقساـ 
بعضيا، فيذه سذاجة في العمؿ السياسي، لذلؾ أخالقيات االنقساـ شيء وأخالقيات  والصراع الناس تصافح
 المصالحة شيء آخر.

 8/8/2012وكالة معا االخبارية، 
 

 مخترقة من قبل االحتالل االسرائيمي لميجومالزىار:الجماعة المنفذة  10
فذة لميجوـ في مدينة رفح الجماعة المن»محمود الزىار إف « حماس»قاؿ القيادي في : فتحي صّباح -غزة 

مخترقة مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي،  ضابطًا وجنديًا مصريًا، 61المصرية مساء األحد وراح ضحيتيا 
التعاوف مع «لػ« حماس»وأبدى استعداد «. االحتالؿ واإلعالـ الفاسد ىما المستفيداف مف اليجوـ»معتبرًا أف 

 «.ألراضي المصريةالسمطات المصرية لضبط الحدود بيف القطاع وا
اإلعالـ العالمي يتجاىؿ عمميات تيريب السالح مف »إف « األقصى»وقاؿ الزىار في مقابمة مع فضائية 

 «.الحدود المصرية مع الدوؿ العربية، فيما يركز عمى عمميات التيريب مف مصر إلى غزة
ث داخؿ األراضي مكرس فقط التياـ حماس في أي ىجوـ أو حاد»واتيـ اإلعالـ اإلسرائيمي بأنو 

االعالـ المصري الذي شف في أعقاب المذبحة حممة تحريض مسمومة « بعض»وانتقد الزىار  «.المصرية
وطني وميني لتحييد غزة عف »غير مسبوقة ضد الفمسطينييف، داعيًا اإلعالـ المصري الى لعب دور 

 «.الحوادث التي وقعت في مصر سابقًا، وآخرىا ىجوـ سيناء
 8/8/2012 ،لندن الحياة،

  
 
 

 برس": القيادة المصرية أكدت أنيا لن تعاقب الفمسطينيين بجريرة حادث رفح قدسالبردويل لة " 11
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أكد القيادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردويؿ أنيـ تمقوا تطمينات مف القيادة المصرية بأف : غزة
الجنود المصرييف شماؿ سيناء، وجدد  القاىرة لف تعاقب الشعب الفمسطيني بجريرة الجريمة التي استيدفت

اتياـ حركتو إلسرائيؿ وأعوانيا بالوقوؼ خمؼ اليجوـ بيدؼ تشديد الحصار عمى غزة والوقيعة بيف "حماس" 
 والشعب المصري.

ورأى البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف استعجاؿ الناطقيف باسـ حركة "فتح" في انتقاد 
ما جرى لمجنود المصرييف يثير كثيرا مف الشبيات حوليا "وأف اليدؼ مف ذلؾ  "حماس" وتحميميا مسؤولية

ىو تشديد الحصار عمى قطاع غزة، وذلؾ مف خالؿ تحريض الشعب المصري ضد حماس بعد أف فشؿ 
ظيارىا بمظير العاجز عف  الحصار الحكومي لمشعب الفمسطيني، وأيضا إرباؾ القيادة المصرية الجديدة وا 

 بالد".حماية أمف ال
وأشاد البردويؿ بموقؼ القيادة المصرية مما جرى في شماؿ سيناء، وقاؿ: "كؿ التصريحات الصادرة عف 
القيادة المصرية تؤكد أنيـ واعوف بالجية التي اقترفت الجريمة، وىـ يرفضوف أف يعاقبوا الشعب الفمسطيني 

 بالجممة"
"مف المعروؼ لمجميع أف حماس جزء مف حركة  ونفى البردويؿ أف تكوف غزة مرتعا لمتطرؼ الديني، وقاؿ

االخواف المسمميف وىي حركة معتدلة ووسطية وترفض التطرؼ، وقد تـ توجيو سياـ الموـ إلييا عندما 
واجيت بعض المتطرفيف". وأضاؼ: "ال توجد ظاىرة فكرية متطرفة، والشعب الفمسطيني شعب معتدؿ وال 

    ال توجد مجموعات متطرفة في غزة"، عمى حد تعبيره.توجد بيئة لنمو التطرؼ الديني عندنا، و 
 7/8/2012قدس برس، 

 
 ": استيداف الجنود المصريين في سيناء جريمة بحق مصر وفمسطينبرسالرشق لة"قدس  12

أداف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشؽ بشدة العدواف الذي تعرض لو الجنود : بيروت
 بأنو "جريمة بحؽ مصر وفمسطيف". المصريوف شماؿ سيناء، ووصفو

وأعرب الرشؽ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" عف بالغ حزنو لوفاة عدد مف الجنود المصرييف جراء 
ىذه الجريمة، وقاؿ: "اليجـو عمى الجنود المصرييف في شماؿ سيناء جريمة ضد مصر وفمسطيف معا لف 

وقد أبمغنا ىذا الموقؼ صراحة لمقيادة المصرية في  يقدـ عمى اقترافيا إال كاره لمصر الثورة ولفمسطيف.
مختمؼ المستويات، وىـ مدركوف تماما أف ىدؼ الجريمة ىو اإليقاع بيف الشعبيف الفمسطيني والمصري، 

وأضاؼ: "نحف نؤكد أف العالقات الفمسطينية ػ المصرية عالقات وثيقة  واإلساءة لمسار الثورة المصرية".
 ؤامرات ميما تعاظمت أف تؤثر فييا".وعريقة، ولف تستطيع الم

ثارة  وعبر الرشؽ عف استيائو مف بعض األقالـ التي تمقي االتيامات ىنا وىناؾ جزاًفا، وتقوـ بالتحريض وا 
 الفتف.

 7/8/2012قدس برس، 
  

 
 

 "مجمس شورى المجاىدين" ينفي مسؤوليتو عن اليجوم الذي استيدف الجنود المصريين في رفح  13
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مسؤوليتو في بياف أمس « أكناؼ بيت المقدس -مجمس شورى المجاىديف»نفى تنظيـ : احفتحي صبّ  -غزة 
وأبدى  عف اليجـو الذي استيدؼ الجنود المصرييف في رفح.«. أي صمة مف قريب أو بعيد باليجوـ»

ترديد بعض وسائؿ اإلعالـ االتيامات لمجمس شورى المجاىديف أو الجماعات الجيادية »استغرابو مف 
ة ضد الييود مف دوف أي دليؿ سوى ما جاء عمى لساف الناطؽ باسـ الجيش الصييوني أفيخاي العامم
 «.أدرعي

«. تحري الصدقية في تناقؿ األخبار، والحذر مف المصادر المشبوىة، واألبواؽ المأجورة»ودعا الجميع الى 
كوف ذلؾ مسوغًا اتياـ الشعب الفمسطيني المظموـ بالوقوؼ خمؼ كؿ حادث في مصر، لي»وأكد رفضو 

لتشديد الحصار والخناؽ عمى المسمميف ىناؾ. فِمف غير المفيوـ وقبؿ حدوث تحقيؽ أو معرفة الجية التي 
تقؼ وراء اليجوـ أف يتـ إغالؽ معبر رفح ألجؿ غير ُمسمى، عمى رغـ أنو ممر دولي ُتمارس فيو كؿ 

تورط في إشعاؿ نار حرب نظف أف ال»وحذر كؿ الجيات المعنية مف «. وسائؿ األمف المتعارؼ عمييا
الدعوات لمقياـ بحممة ظالمة ضد المجاىديف الصادقيف، الذيف أثبتوا أف »، واستنكر «الجميع في غنى عنيا

 «.ىدفيـ الرئيسي ىو قتاؿ الييود الغاصبيف
 8/8/2012الحياة، لندن، 

 
 ةزة لن يكون ممجأ لتنفيذ اعمال إرىابية قطاع: حزب الشعب 14

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إف "قطاع غزة لف يكوف ممجأ ألي جية  قاؿ :راـ اهلل
 تنفذ اعماال إرىابية".

وذكر العوض في حديث صحافي، اليوـ الثالثاء، أف "سمسمة إجراءات اتخذت لدعـ مصر قيادة وشعبا حيث 
يتيا ستة عشر جنديا اصدرت فصائؿ في غزة بيانا عبرت فيو عف حجـ الجريمة البشعة التي راح ضح

مصريا برفح في سيناء، وضرورة محاسبة القائميف عمييا فيما أقيـ بيت عزاء لشيداء المجزرة في قطاع 
 غزة".

عادة فتح األنفاؽ  واعتبر وليد العوض انو "مف السابؽ ألوانو الحديث مع الجانب المصري بفتح معبر رفح وا 
ة التعاوف األعمؽ مع الجانب المصري بعيدا عف مطالبات لحيف انتياء المسح األمني"، مشيرا الى "ضرور 

 بفتح المعبر أو غيره".
وحمؿ عضو المكتب السياسي لحزب الشعب "حركة حماس المسؤولية عف مواصمة العمؿ باألنفاؽ"، مشيرا 

 إلى أنيا "تتمقى رسوما عمى كؿ مف يدخؿ ويخرج مف بشر وبضائع". 
 7/8/2012القدس، القدس، 

 
 ؟"فتح اإلسالم"لماذا عاد قادة خمية  لحموة:مخيم عين ا 15

إلى مخيـ عيف الحموة بعد مغادرتيا المخيـ منذ « فتح اإلسالـ»أثارت العودة المبكرة لخمية : محمد صالح
نحو أربعة أشير الى سوريا، أسئمة في المخيـ وخارجو، خاصة أف المعارؾ في سوريا التي قرروا المشاركة 

 كما قالوا في حينو، لـ تنتو بعد، بؿ دخمت في أكثر المراحؿ تعقيدًا وخطورة.« جانب الثوار»فييا الى 
وزياد أبو النعاج ومحمد عارفي، « خردؽ»والعائدوف ىـ كؿ مف أسامة الشيابي ومحمود الدوخي الممقب بػ

 وكاف سبقيـ اثناف مف أعضاء الخمية المذكورة ىما ىيثـ الشعبي ومحمود منصور قبؿ نحو ثالثة أشير.
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في المخيـ ابو محمد توفيؽ طو، لـ يغادر المخيـ « رأسو المدبر»وتؤكد مصادر فمسطينية أف امير التنظيـ و
 أصاًل وبقي داخمو عمى عكس ما أشيع في حينو عف مغادرتو مع بقية المجموعة.

عد اف ومع عودة أعضاء الخمية االربعة، كّرت سبحة األسئمة: ما سر ىذه العودة وىؿ ثمة دور لمعائديف ب
تصرفت الحركة االسالمية السمفية الفمسطينية في المخيـ بوعي وحكمة ومسؤولية حياؿ عدد مف القضايا 
المطروحة وآخرىا اعتصاـ الشيخ احمد االسير في صيدا؟ أـ أف ىذه العودة مقدمة لدور أمني ما في المقبؿ 

 لـ يستطيعوا البقاء بعدىا؟ مف االياـ؟ اـ اف العودة طبيعية بعد أف أمضى ىؤالء فترة في سوريا
في عيف الحموة ماىر شبايطة، اف المخيـ رافض أي فتنة يسعى « فتح»الى ذلؾ، اكد اميف سر حركة 

البعض الى حصوليا بيف ابناء المخيمات والجيش أو الجوار المبناني. وقاؿ خالؿ لقاء شبابي في المخيـ 
ال إلى جانب وحدة لبناف وسنكوف في خط نحف في لبناف لسنا مع طرؼ وضد أي طرؼ، ولف نكوف ا»

 «.الدفاع األوؿ إذا ما تعّرض لبناف ألي عدواف إسرائيمي إلى جانب الجيش والمقاومة
لف ننجر إلى الفتنة وقد عمؿ الجميع جاىدًا عمى تجنيب مخيماتنا قطوعًا أمنيًا كاد أف يدخمنا في »مضيفًا 

ؾ نقوؿ بوضوح إننا نرفض الفتنة أيًا كانت واننا لف ننجر أبدًا نفؽ مظمـ لف يستفيد أحد منو إال إسرائيؿ. لذل
 «.إلى المستنقع الداخمي المبناني، وىذا ما تـ إبالغو لممعنييف المبنانييف مف رسمييف وأمنييف

 8/8/2012السفير، بيروت، 
 

 مازن رئيسا لمسمطة الفمسطينية أبو استمر  طالما  يتحققليبرمان: السالم لن  26
اإلسػػػرائيمية إف وزيػػػر الخارجيػػػة اإلسػػػرائيمي، أفيجػػػدور « جيػػػروزاليـ بوسػػػت»مػػػة:  قالػػػت صػػػحيفة القػػػدس المحت

ليبرماف، استبعد التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ بيف بالده والسمطة الفمسطينية طالما ظؿ محمود عباس رئيسا ليا. 
الفمسػطينيف طالمػا  لف يكوف ىناؾ تقدـ دبموماسي أو اتفػاؽ مػع»قولو امس: « ليبرماف»ونقمت الصحيفة عف 
 «.ظؿ عباس في السمطة

وانتقػػد وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي خػػالؿ اجتمػػاع مػػع وزيػػر الخارجيػػة األسػػترالي، بػػوب كػػار، رسػػالة بعثػػت بيػػا 
يوليػػػو الماضػػػي إلػػػى االتحػػػاد األوروبػػػي تناشػػػده إعػػػادة النظػػػر فػػػي العالقػػػات مػػػع  14السػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػي 

 سرائيؿ تبذؿ قصارى جيدىا لتحسيف العالقات مع السمطة الفمسطينية.إسرائيؿ، إال أنو أشار إلى أف إ
غػالؽ « افتػراء»الرسالة بأنيا « ليبرماف»ووصؼ  وأنيػا اتيمػت إسػرائيؿ بالسػرقة واسػتغالؿ المػوارد الطبيعيػة وا 

 قطاع غزة وتدمير المشاريع في المنطقة )ج( وبارتكاب أعماؿ عنؼ مف جانب المستوطنيف.
 8/8/0220رية، وكالة سما اإلخبا

 
 مميار شيكل في الميزانية العامة 21بتقميص  االقتصاديةقر اإلجراءات يالكنيست  25

تمكنت حكومة نتنياىو أمس االثنيف، مف تمرير رزمػة اإلجػراءات االقتصػادية الجديػدة التػي تضػمنت تقمػيص 
صػوتا أيػدوا  18، بأغمبيػة في الميزانية ورفع نسػبة الضػرائب سػعيا لتقمػيص العجػز اليائػؿ فػي ميزانيػة إسػرائيؿ

 77عضػو كنيسػت عارضػوا ىػذه اإلجػراءات وسػط تغيػب أكثػر مػف  21اإلجراءات والخطوات الجديػدة مقابػؿ 
عضو كنيست مف كافة األحزاب عف التصويت، وجرى تمرير االجراءات المذكورة عمى الرغـ مف االنتقادات 

خطػة االقتصػػادية الجديػػدة بمػػا فػػي ذلػػؾ انتقػػادات الشػديدة التػػي وجيتيػػا أحػػزاب المعارضػػة لحكومػػة نتنيػػاىو ولم
 مف داخؿ االئتالؼ الحكومي .
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مميػار شػيقؿ، مػف جيػة، وفػرض  24وبحسب القانوف الذي أقرتو الكنيست أمس سيتـ تقميص ميزانيػة الدولػة بػػ
ألػؼ شػيقؿ  24% عمػى مػف يكسػبوف 2ضرائب جديػدة عمػى مختمػؼ القطاعػات، أىميػا رفػع ضػريبة الػدخؿ بػػ

ا فوؽ ، كما سيتـ بموجب القػانوف أمػس فػرض الضػريبة التػي أطمػؽ عمييػا ضػريبة األغنيػاء ) عمػى شيريا فم
مميػػوف ألػػؼ شػػيقؿ سػػنويا. وقالػػت صػػحيفة "معػػاريؼ" إف الػػدخؿ المتوقػػع لخزينػػة  800الػػدخؿ السػػنوي البػػالغ 

 مميار شيقؿ. 1.8الدولة عمى أثر ىذه الخطوات ىو 
اميف نتنيػاىو، أف قػانوف تقمػيص العجػز فػي ميزانيػة الدولػة، ىػو خطػوة وادعى رئيس الحكومػة اإلسػرائيمية، بنيػ

ىامػػػة لتفػػػادي انحطػػػاط تػػػدىور االقتصػػػاد اإلسػػػرائيمي وتجنيبػػػو مصػػػير الػػػدوؿ األوروبيػػػة التػػػي ضػػػربتيا أزمػػػة 
 اقتصادية مثؿ اليوناف وأسبانيا.

ثيػػػر الشػػػكوؾ، إذ أشػػػار بالمقابػػػؿ قػػػاؿ أعضػػػاء الكنيسػػػت فػػػي المعارضػػػة، إف الخطػػػوات التػػػي أقرىػػػا نتنيػػػاىو  ت
عضػػو الكنيسػػت رونػػي بػػارأوف مػػف كػػديما، فػػي حػػديث مػػع اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية إلػػى  إنػػو حتػػى بعػػد إقػػرار ىػػذه 
اإلجراءات التي أيدتيا بشكؿ ممفت لمنظر كتمة االتحاد القومي المعارضة، وتبيف أنو تـ بعد إقرار التقميصات 

كمػػا تػػـ إقػػرار ميزانيػػات أخػػرى لصػػالح الحريػػديـ وخاصػػة  مميػػوف شػػيقؿ لتمويػػؿ المسػػتوطنات. 27إقػػرار مبمػػغ 
 لحزب ييدوت ىتوراة، التي يمثميا في الكنيست الراب موشيو جفني رئيس لجنة المالية البرلمانية.

 5/8/0220، 18عرب 
 

 دوالر لالستيطان مميونيالكنيست يقر تحويل  28
اإلسػػػرائيمي تحويػػػؿ ماليػػػيف الشػػػواقؿ إلػػػى أقػػػرت المجنػػػة الماليػػػة التابعػػػة لمكنيسػػػت «: الشػػػرؽ األوسػػػط» -لنػػػدف 

مميػوف  8.8في نسختيا العبرية، أمس أف المجنة أقرت تحويؿ مبمغ « ىآرتس»المستوطنات. وذكرت صحيفة 
ألػؼ دوالر(  100مميػوف شػيقؿ )نحػو  1.5، و«ميغػروف»شيقؿ )نحو مميوني دوالر( لنقػؿ البػؤرة االسػتيطانية 

مميػوف شػيقؿ لػردارة المدنيػة  21.4ت أف ىذه المجنة أقرت كذلؾ مبمغ لمبنية التحتية في المستوطنات. وأضاف
 في المناطؽ المحتمة لزيادة عدد المفتشيف عمى البناء غير المرخص في األرض الفمسطينية.

 8/8/0220، الشرق األوسط، لندن
 

 : دعم التقميصات مقابل تمويل مشاريع إسكان" و"شاس"الميكودصفقة سرية بين " 22
، الثالثاء، النقاب عف صفقة تـ التوصؿ إلييا بيف الميكود و"شاس"، مقابؿ تصويت األخيػرة عمػى  كشؼ اليـو

 التقميصات و االقتطاعات في الميزانيات في الكنيست.
وبحسب االتفاؽ بػيف "شػاس" ووزارة الماليػة، ومقابػؿ دعػـ التقميصػات فػي الكنيسػت، سػيتـ تحويػؿ مبمػغ يصػؿ 

اإلسػػكاف لتمويػػؿ مشػػاريع إسػػكاف وتطػػوير بنػػى تحتيػػة لمبنػػاء. وفػػي حينػػو تػػـ  إلػػى نحػػو مميػػار شػػيكؿ إلػػى وزارة
 االتفاؽ عمى عدـ نشر تفاصيؿ إال بعد التصويت في الكنيست.

ويػػنص االتفػػاؽ عمػػى أف تعمػػؿ وزارة اإلسػػكاف والبنػػاء، عممػػا أف وزيػػر اإلسػػكاف ىػػو ارئيػػؿ أتيػػاس مػػف حركػػة 
مميػوف شػيكؿ، ينضػاؼ إلييػا أعمػػاؿ  110تكمفتػو إلػى  "شػاس"، عمػى زيػادة الشػقؽ السػكنية عمػى نطػاؽ تصػػؿ

مميػوف شػيكؿ. وسػيتـ مسػتقبال  570تطوير تقوـ بيا الوزارة في منطقتي "غديرا" و"خضػيرة" بتكمفػة تصػؿ إلػى 
 مميوف شيكؿ ألعماؿ تطوير في "موديعيف". 100تخصيص 
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لصفقة طػي الكتمػاف، وذلػؾ لتجنػب ونقؿ عف مسؤوؿ كبير في وزارة المالية قولو إنو جى االتفاؽ عمى إبقاء ا
زيادة المطالب االئتالفية مف باقي الشركاء، وعمى رأسيـ "يسرائيؿ بيتينو" الذي اكتفػى بعشػرات الماليػيف فقػط 

 مقابؿ دعـ التقميصات.
 5/8/0220، 18عرب 

 
 سيناء في معاريف: "إسرائيل" طالبت مصر بنشر قوات كوماندو  02

"معاريؼ" أف الحكومة اإلسرائيمية طالبػت مػؤخًرا عبػر رسػائؿ وجيتيػا  ذكرت صحيفة: صفا –القدس المحتمة 
لمحكومة المصرية مػف خػالؿ اإلدارة األمريكيػة بنشػر قػوات كومانػدو مصػرية داخػؿ شػبو جزيػرة سػيناء لضػبط 

 األوضاع فييا، وسمحت ليا بنشر سبع فرؽ عسكرية مف الجيش المصري في سيناء ليذه الغاية.
عػػف مصػػػدر إسػػرائيمي رسػػػمي إف الحكومػػة اإلسػػػرائيمية وجيػػت ىػػػذه الرسػػائؿ لمحكومػػػة  وقالػػت الصػػحيفة نقػػػاًل 

المصرية خالؿ زيارة كاًل مف وزير الدفاع األمريكي ليوف بانيتػا، ووزيػرة الخارجيػة األمريكيػة ىػيالري كمينتػوف 
 لمكياف مؤخرا، مطالبة الحكومة المصرية بضبط "الفوضى األمنية" في سيناء.

أف المطمػب اإلسػرائيمي الرئيسػي كػاف بػأف تقػـو الحكومػة المصػرية بإدخػاؿ قػوات كومانػدو  وأضافت الصحيفة
 لمحاربة والقضاء عمى خاليا إرىابية في سيناء، وعدـ االكتفاء بنشر رجاؿ شرطة وجنود عادييف في سيناء. 

لنظػامي وأشارت إلى أنو عمى الػرغـ مػف أف حكومػة االحػتالؿ سػمحت لمصػر بنشػر سػبعة فػرؽ مػف الجػيش ا
 في سيناء، إال أف مصر قامت بنشر عدد أقؿ مف ذلؾ بكثير.

كما أعمنت حكومة االحتالؿ أنيا لف تعػارض أي وسػيمة تمجػأ إلييػا مصػر لمقضػاء عمػى "اإلرىػاب" بشػرط أف 
 تعود قوات الجيش المصري، بعد انتياء العمميات إلى مقارىا خارج سيناء.

حكومػػة المصػػرية أيضػػا إلػػى العمػػؿ لتحسػػيف الحالػػة االقتصػػادية ولفتػػت الصػػحيفة إلػػى أف "إسػػرائيؿ" دعػػت ال
 لمقبائؿ البدوية في شبو جزيرة سيناء، وتمكينيـ مف االستفادة مف الحركة السياحية في ذات المنطقة.

وأكدت أف ىذه القضايا نوقشت خالؿ لقاء نتنياىو مع وزير الدفاع األمريكي بانيتا ومػع ىػيالري كمينتػوف، ال 
 الثنيف كانا زارا مصر قبؿ وصوليما إلى الكياف اإلسرائيمي.سيما وأف ا

ونقمت "معاريؼ" عف مصادر حكومية خيبة أمؿ "إسرائيؿ" مف عدـ قياـ الحكومة األمريكية بممارسة ضغوط 
عمى الحكومة المصرية الستعادة السيطرة المصرية عمى سيناء، بادعاء أف "اإلدارة األمريكية تتعامؿ بقفازات 

مػػع الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي واإلخػػواف المسػػمميف الػػذيف سػػاندتيـ اإلدارة األمريكيػػة عمػػى طػػوؿ حريريػػة 
 الخط".

وادعػػت المصػػادر اإلسػػرائيمية أف الحكومػػة المصػػرية تتعامػػؿ بحػػذر شػػديد مػػع السػػكاف البػػدو ومػػع الفمسػػطينييف 
 في غزة.

 8/5/0220، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 

 ىجوم سيناء وتتيم حماس بالمساىمةبتنفيذ  سيناءو تشتبو ببد "إسرائيل" 02
لميجػوـ المسػمح عمػى الشػرطة المصػرية فػي سػيناء عمػى الحػدود « اليوـ التػالي»في : أسعد تمحمي –الناصرة 

جيات إرىابية في »مف أفرادىا، أعربت محافؿ أمنية إسرائيمية عف خشيتيا مف محاولة  21مع إسرائيؿ وقتؿ 
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في شبو الجزيرة لتنفيذ ىجمات مسمحة عمى أىػداؼ جويػة أو « السيطرة المصرية ضعؼ»استغالؿ « »سيناء
 بحرية إسرائيمية في البحر االحمر، خصوصًا في حاؿ قاـ الجيش المصري بحممة ضدىـ.

ودفعت ىذه المخاوؼ بقيادة الجيش اإلسرائيمي إلػى رفػع جيوزيػة الجػيش عمػى طػوؿ الحػدود مػع سػيناء، فيمػا 
الػذيف يبػدوف اآلف »سػرائيمية الػى اف منفػذي عمميػة األحػد فػي الماسػورة ىػـ مػف بػدو سػيناء تشير التقديرات اإل

 في مقابؿ الماؿ والسالح.« االكثر قربًا مف المنظمات السمفية
أف يصػػحو المصػػريوف بعػػد »ونقػػؿ موقػػع إخبػػاري إسػػرائيمي عػػف مصػػدر سياسػػي كبيػػر، إعرابػػو عػػف أممػػو فػػي 

بػداعي أف الوضػع اآلف ىنػاؾ أسػوأ « ا حػدًا لتراجػع سػيطرتيـ عمػى سػيناءالصفعة الجدية التػي تمقوىػا ويضػعو 
 «.عممًا بأف الفوضى سائدة ىناؾ منذ عشر سنوات»بكثير مما كاف عميو قبؿ عاـ أو اثنيف، 

ولفػػت المصػػدر الػػى أف المصػػرييف اسػػتخّفوا بالتحػػذيرات اإلسػػرائيمية المتتاليػػة مػػف احتمػػاؿ وقػػوع ىجػػوـ مسػػمح، 
السمطات المصػرية بأنيػا لػـ تمتفػت »وتابع منتقدًا «. فيقوا اآلف ويعالجوا األوضاع في سيناءلكف نأمؿ بأف ي»

إلى تردي األوضاع طالما النيراف ُوجيت نحو إسرائيؿ، ونرجو أف يستفيقوا اآلف، ألف التحذيرات ما زالت ترد 
 «.باحتماؿ تنفيذ ىجمات مسمحة

بػػيف إسػػرائيؿ والقيػػادة العسػػكرية المصػػرية تتواصػػؿ عمػػى  مػػع ذلػػؾ، أشػػار المصػػدر إلػػى أف العالقػػات األمنيػػة
مستوى جيد، لكف إلى اآلف ال تعرؼ إسرائيؿ كيػؼ سػيرد الػرئيس المصػري محمػد مرسػي عمػى التطػورات فػي 

وذّكر بزيارتيف سريتيف قاـ بيما رئيس شعبة التخطيط في الجيش اإلسرائيمي المواء نمرود شيفر إلػى «. سيناء
 ي، جرى خالليما التركيز عمى وجوب تعزيز التعاوف األمني بيف البمديف.مصر منذ انتخاب مرس

الذيف يبدوف اآلف االكثر قربًا مف »وبحسب التقديرات اإلسرائيمية، فإف منفذي عممية األحد ىـ مف بدو سيناء 
 فػػػي مقابػػػؿ المػػػاؿ والسػػػالح، مػػػا يحػػػتـ بػػػرأي المصػػػدر األمنػػػي اإلسػػػرائيمي عمػػػى الجػػػيش« المنظمػػػات السػػػمفية
إلػػى سػػيناء لتنفيػػذ ىجمػػات عمػػى البػػدو فػػي سػػيناء الػػذيف يتعػػاونوف مػػع « وحػػدات كومانػػدوز»المصػػري إرسػػاؿ 

، لكػػف فػػي مػػوازاة إرفػػاؽ ىػػذه الخطػػوات بمحفػػزات ماليػػة كبيػػرة كفيمػػة بتحسػػيف مسػػتوى حيػػاة البػػدو «إرىػػابييف»
ات المتحػػدة تمػػارس ىػػي أيضػػًا وأشػػار المصػػدر إلػػى أف الواليػػ«. ليعػػودوا وينشػػغموا بالسػػياحة وينبػػذوا اإلرىػػاب»

 ضغوطًا عمى مصر لوضع حد لمفوضى في سيناء.
عف جيات أمنية إسرائيمية مخاوفيا مف أف تتمثػؿ المرحمػة المقبمػة « معاريؼ»مف جية أخرى، نقمت صحيفة 

مف اإلرىاب مف سيناء ىجمات عمػى طػائرات أو سػفف إسػرائيمية فػي البحػر األحمػر. وأضػافت أف المخػابرات 
مػػا »فػػي سػػيناء ال تنشػػط كوحػػدة واحػػدة، إنمػػا منظمػػات مختمفػػة، « التجمعػػات اإلرىابيػػة»ئيمية تقػػّدر بػػأف اإلسػػرا

يصعب عمينا تشخيص التيديػدات، ورغػـ أف ىػذه الخاليػا غيػر المنظمػة تسػتميـ نشػاطيا مػف الجيػاد العػالمي 
 «.لكنيا ليست منتمية إليو

الفتػػرة األخيػػرة، خصوصػػًا فػػي اليػػوميف الماضػػييف،  وأضػػافت الصػػحيفة أف الرسػػائؿ اإلسػػرائيمية إلػػى مصػػر فػػي
ألنػو لػو أرادت حمػاس، فإنيػا تعػرؼ »ضمعًا في اليجػوـ المسػمح األحػد الماضػي، « حماس»أكدت أف لحركة 

كيؼ تفرض نفوذىا وتقمع المنظمات المارقػة فػي غػزة. إنيػا ال تقػوـ بػذلؾ ألنيػا تسػتخدـ ىػذه المنظمػات أداة 
 «.من سيناءجمات ضد إسرائيؿ في شكؿ غير مباشر لتوجيو ى

 8/8/0220، الحياة، لندن
 

 فمسطينياً عمى كل دبابة تقتل  Xوضع عالمة : سرائيمياإلمنافسة في الجيش  00
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كشػػفت مصػػادر اسػػرائيمية عػػف اجػػراءات جديػػدة لمجػػيش االسػػرائيمي، تنػػدرج ضػػمف مػػا اسػػموه : القػػدس المحتمػػة
 "رفع معنويات الجنود" تشجع عمى قتؿ الفمسطينييف.

وشرع سالح المدرعات في تطبيؽ ىذه االجراءات تحت عنػواف "خمػؽ روح المنافسػة" وبموجبػو توضػع عالمػة 
X .عمى كؿ دبابة تقتؿ فمسطينيًا 

وبحسب "يديعوت احرونوت" اف ىذه االجراءات متبعة منذ فترة لدى سالحي الجو والمشاة وادخمو مؤخرا قائد 
 شيمو، الى سالح المدرعات.لواء المدرعات، قبؿ مغادرة منصبو، عيتاب 

وكاف شيمو قد أعمف اف ىذه االجراءات تخمؽ منافسة قوية بيف الجنود، كما ىو الوضع فػي سػالح الجػو. كػـ 
ستزيد مف االفتخار بيف الطواقـ العاممة في سالح المدرعات، اذ اف وضػع العالمػة سػتكوف فقػط عمػى الدبابػة 

 قتميـ".التي تصيب فمسطينييف بشكؿ مباشر وتؤدي الى 
 5/8/0220، وكالة سما اإلخبارية

 
 صواريخ حزب اهلل ىو األكبر في حال اليجوم ضد إيران الخطرمسؤولون إسرائيميون:  03

ػ زىير أندراوس: قاؿ موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عمى اإلنترنت إف الدولة العبرية منشػغمة فػي  الناصرة
نيػة حػوؿ مػا سػيترتب عميػو مػف مخػاطر رئيسػية مػف قبػؿ خيار ضػرب إيػراف، وتػدور النقاشػات السياسػية واألم

 إيراف وشركائيا في المنطقة.
وأشػػار الموقػػع إلػػى أف عمميػػات تقيػػيـ الجػػيش اإلسػػرائيمي والنظػػاـ السياسػػي مػػؤخرًا، أظيػػرت تزايػػد اإلدراؾ بػػأف 

نمػػا الخطػػر األكبػػر فػػي حالػػة وقػػوع ىجػػوـ ضػػد إيػػراف لػػيس بالضػػرورة سػػيكوف صػػواريخ إيػػراف بعيػػدة المػػدى،  وا 
 عشرات أالؼ الصواريخ والقذائؼ التي يحتفظ بيا حزب اهلل عمى الحدود الشمالية.

ونقػػؿ الموقػػع عػػف مسػػؤوليف سياسػػييف رفيعػػي المسػػتوى فػػي تػػؿ أبيػػب قػػوليـ إف حػػزب اهلل ىػػو الػػذراع الطويػػؿ 
ف يبػػدأ إليػػراف، وبػػال شػػؾ فإنػػو مػػف المتوقػػع أف يطمػػؽ النػػار عمػػى إسػػرائيؿ بػػآالؼ مػػف الصػػواريخ، والحػػزب لػػ

بكريػػات شػػمونة )الجاعونػػة( وينتيػػي فػػي حيفػػا، وفػػي ىػػذا الوقػػت المػػدى يتػػراوح أكثػػر مػػف ذلػػؾ بكثيػػر، الحػػزب 
 يستطيع أف يغطي إسرائيؿ بآالؼ مف الصواريخ وبنطاقات مختمفة.

 8/8/0220، القدس العربي، لندن
 

 العربية لشعارىا إضافةبمدية تل أبيب ترفض  01
فػػي موقعيػػا عمػػى الشػػبكة، اليػػـو الثالثػػاء، أف المجمػػس البمػػدي لمدينػػة تػػؿ  أفػػادت صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت"

أبيب رفض في جمستو األخيرة المصادقة عمى اقتراح تقدـ بو عضو البمدية العربي، مف يافا، أحمد مشيراوي 
 د.% مف سكاف المدينة ىـ مف الييو 00بإضافة اسـ المدينة بالعربية عمى شعار البمدية بالجديد بادعاء أف 

 5/8/0220، 18عرب 
 

 من ضريبة التمفزيون ألنيم محرومون من البث الجماىيري العربزحالقة يطالب إعفاء  07
تيـ النائب جماؿ زحالقة، رئيس كتمة التجمع البرلمانية، الحكومة اإلسػرائيمية باسػتغالؿ التصػعيد والتػوتر مػع ا

 ضرب الطبقات الفقيرة. إيراف لصرؼ النظر عف اإلجراءات االقتصادية التقشفية، التي ت
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وتحػػدث زحالقػػة ايضػػًا، خػػالؿ مناقشػػة قػػانوف جديػػد يػػنص عمػػى رفػػع رسػػوـ سػػمطة البػػث عمػػى راديػػو السػػيارة 
وقاؿ بأف ىذه الرسوـ تػدفع لممحافظػة عمػى بػث جمػاىيري مسػتقؿ عػف الحكومػة وال  ،وخفضيا عمى التمفزيوف
 يعتمد عمييا في تمويمو. 

ري بالعربية حتى نػدفع الرسػوـ.  لػذا يجػب الغػاء الرسػـو ريثمػا يكػوف ىنػاؾ وقاؿ زحالقة: "ال يوجد بث جماىي
 بث جماىيري، يديره ويقرر مضمونو ممثمو الجميور العربي".

وطالب زحالقة بإعفاء المواطنيف العرب مف دفع ىذه الرسوـ موضحًا بأنو تجري جبايتيا لتمويػؿ خدمػة البػث 
 مف ىذه الخدمة، وال ضرائب بال خدمات. الجماىيري، ولكف المواطنيف العرب محروموف

 5/8/0220، 18عرب 
 

  زار القاىرة مرتين منذ انتخاب مرسي الجيش اإلسرائيميفي  التخطيطرئيس قسم يديعوت:  06
ػػػ زىيػػر أنػػدراوس: كشػػفت صػػحيفة 'يػػديعوت أحرونػػوت' العبريػػة فػػي عػػددىا الصػػادر أمػػس الثالثػػاء،  الناصػػرة

ي الجػيش اإلسػرائيمي، الجنػراؿ نيمػرود شػيفر، قػاـ قبػؿ أسػبوعيف، بزيػارة النقاب عف أف رئيس قسـ التخطيط ف
سػرية إلػى مصػػر، الفتػًة إلػػى أنػو منػػذ انتخػاب محمػػد مرسػي، رئيسػػا لمصػر، قػػاـ الجنػراؿ المػػذكور بزيػارة بػػالد 

ة عمى النيؿ مرتيف، وأف القاىرة وتؿ أبيب، كما قالت المصادر السياسية في الدولة العبرية، ُتحاوالف المحافظ
 العالقات الثنائية بيف البمديف بعيًدا عف وسائؿ اإلعالـ.

وتابعػػت الصػػحيفة قائمػػًة، نقػػاًل عػػف المصػػادر ذاتيػػا، إف الجنػػراؿ شػػيفر اجتمػػع فػػي مصػػر إلػػى عػػدد مػػف القػػادة 
العسػػكرييف، بيػػدؼ تجديػػد التعػػاوف األمنػػي بػػيف الجيشػػيف المصػػري واإلسػػرائيمي، ىػػذا التعػػاوف الػػذي لحقػػت بػػو 

الكثيػػرة منػػذ إسػػقاط الػػرئيس السػػابؽ، حسػػني مبػػارؾ. وشػػددت المصػػادر عمػػى أف ىػػذه ىػػي أوؿ زيػػارة  األضػػرار
 لشخصية رسمية إسرائيمية منذ أْف تولت حركة اإلخواف المسمميف مقاليد الحكـ في مصر.

 8/8/0220، القدس العربي، لندن
 

 دوالر.. وتخزين القمح والرزمميار  75: ارتفاع االحتياط المالي أكثر من "إسرائيل" تستعد لمحرب 05
، أمس، ارتفاع االحتياطي مف العمالت األجنبيػة خػالؿ يوليو/تمػوز الماضػي ”اسرائيؿ“أعمف بنؾ : )وكاالت(

مميػػػوف دوالر. ونقمػػػت  881مميػػػارًا و 75مميػػػوف دوالر ليسػػػجؿ احتياطػػػًا إجماليػػػًا غيػػػر مسػػػبوؽ بقيمػػػة  115ب 
راكمػػػت خػػالؿ األشػػػير الماضػػػية ” إسػػػرائيؿ“اف ” صػػػادر أجنبيػػةم“عمػػا أسػػػمتيا ” اإلسػػػرائيمية“وسػػائؿ اإلعػػػالـ 

احتياطات ىائمة مػف العمػالت األجنبيػة فػي اطػار اسػتعداداتيا لمحػرب مػع إيػراف خشػية أف يػؤدي ىجػـو غيػر 
 منسؽ مع الواليات المتحدة الى فرض بعض الدوؿ الغربية مقاطعة عمييا بما في ذلؾ مقاطعة اقتصادية.

عف العالـ فػي مػا يتعمػؽ بحركػة نقػؿ البضػائع وحركػة ” إسرائيؿ“عؿ اإليراني إلى عزؿ وخشية اف يؤدي رد الف
بمحزونػػات كبيػرة مػف القمػح واألرز اسػتعدادًا لفتػرة حصػار طويمػػة ” إسػرائيؿ“النقػؿ الجػوي لفتػرة طويمػة، تتػزود 

 وقاسية.
ة قػػػد تضػػػرب أىػػػدافًا أف جيػػػات األمػػػف والمخػػػابرات تسػػػتعد لموجػػػة عمميػػػات قاسػػػي” اسػػػرائيمية“واّكػػػدت مصػػػادر 

تأمػؿ أف يقػـو الجػيش ” إسػرائيؿ“بينيا سفف وطػائرات قػد تعبػر أو تطيػر فػوؽ البحػر األحمػر، وأف ” إسرائيمية“
المصري بحممة أمنية كبيرة في سيناء لوقؼ قوة المنظمات المتشددة ىناؾ. وفي اإلطار صدرت األوامر مػف 

أف تبقػى عمػى أىبػة االسػتعداد تحسػبًا مػف موجػة عمميػات  ”إيػالت“لسػفينة حربيػة فػي ” اإلسػرائيمية“المخابرات 
 يجري تدبيرىا داخؿ قطاع غزة عمى يد تنظيمات عدة.                            
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 8/8/0220، الخميج، الشارقة
 

 أريئيلبمنع اإلعتراف بجامعة  اإلسرائيمي رؤساء الجامعات اإلسرائيمية يطالبون الجيش 08
بعػػػث رؤسػػػاء الجامعػػػات اإلسػػػرائيمية رسػػػالة إلػػػى قائػػػد الجبيػػػة الوسػػػطة لمجػػػيش  :يػػػو بػػػي أي -القػػػدس المحتمػػػة

اإلسػػػرائيمي المػػػػواء نيتسػػػػاف ألػػػوف، بصػػػػفتو الحػػػػاكـ العسػػػكري لمضػػػػفة الغربيػػػػة، وطػػػالبوه فييػػػػا بمنػػػػع اإلعتػػػػراؼ 
 بػ"المركزي الجامعي" في مستوطنة "أريئيؿ" عمى أنو جامعة.

عػػات جػػاءت بعػػد إعتػػراؼ مجمػػس التعمػػيـ العػػالي فػػي ييػػودا وذكػػرت صػػحيفة "ىػػآرتس" أف رسػػالة رؤسػػاء الجام
والسػػامرة )الضػػفة الغربيػػة( التػػابع لممسػػتوطنات ومنفصػػؿ عػػف مجمػػس التعمػػيـ العػػالي فػػي إسػػرائيؿ، وأف القائػػد 
العسكري لمضفة ىو المسؤوؿ اإلسرائيمي األخير الذي يممؾ صالحية منع اإلعتراؼ بيذا "المركزي الجامعي" 

 نو المخّوؿ بالتوقيع عمى قرار كيذا.كجامعة خاصة، وأ
وقاؿ رؤساء الجامعات اإلسػرائيمية فػي رسػالتيـ إلػى ألػوف "إننػا نطالبػؾ بالعمػؿ وفػؽ القػانوف وممارسػة تػرجيح 
الػػرأي، وأال تشػػكؿ 'ختمػػًا مطاطيػػًا' وأال تصػػّدؽ عمػػى قػػرار مجمػػس التعمػػيـ العػػالي فػػي ييػػودا والسػػامرة، وبػػذلؾ 

 قذ مستقبؿ البحث العممي في إسرائيؿ".تصّحح التشويو الحاصؿ، وتن
 8/8/0220، الحياة، لندن

 
 عمى حدوده مع مصر  حاجز رمميبناء معاريف: "إسرائيل" تقرر  02

كشػػفت صػػحيفة "معػػاريؼ" العبريػػة، النقػػاب عػػف أف حكومػػة االحػػتالؿ قػػررت بنػػاء حػػاجز رممػػى ضػػخـ عمػػى 
ب مع الجدار الحدودي الفاصػؿ الػذى مػف المتوقػع امتداد الحدود المصرية اإلسرائيمية المشتركة، جنبا إلى جن

 أف ينتيى بناؤه فى غضوف شيريف.
وقالػػت معػػاريؼ إف وزارة الحػػػرب أصػػدرت أوامرىػػػا بسػػرعة االنتيػػاء مػػػف الجػػدار الفاصػػػؿ، واسػػتكماؿ مشػػػروع 

 الحجاز الرممى بجوار السياج األمنى بيف )إسرائيؿ( ومصر.
ت مػػػف قػػػدراتيا فػػػى جمػػػع المعمومػػػات االسػػػتخبارية عبػػػر القيػػػادة وأضػػػافت الصػػػحيفة العبريػػػة أف )إسػػػرائيؿ( زاد

الجنوبية النابعة لمجيش اإلسرائيمى، موضحة أف القيػادة السياسػية واألمنيػة فػى الكيػاف تأمػؿ بػأف تمنػع القػوات 
 اإلسرائيمية أى ىجوـ "إرىابى" تاٍؿ عبر خبرة وكاالت االستخبارات اإلسرائيمية. 

 5/8/0220، فمسطين أون الين
 

 عمى القاىرة مساعدة أمنية لة"محاربة اإلرىاب" في سيناء  "إسرائيل" تعرض 32
أعمنػػت االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي عمػػى لسػػاف وزيػػر خارجيتػػو أفيغػػدور ليبرمػػاف، اسػػتعدادىا لمتعػػاوف المشػػترؾ مػػع 

 مصر في مسعى لػ "مكافحة اإلرىاب" في شبو جزيرة سيناء.
، "إف )إسػرائيؿ( سػتكوف مسػرورة لمػد يػد 1021-8-5ريػة، الثالثػاء وقاؿ ليبرماف، في مقابمة مػع اإلذاعػة العب

 العوف لمصر في حربيا ضد اإلرىاب في سيناء"، عمى حد تصريحاتو.
وأشار إلى نية تؿ أبيب إرساؿ قػوات عسػكرية كبيػرة مػف جيشػيا يتجػاوز حجميػا المسػموح بػو بموجػب اتفاقيػة 

ت المساىمة في "حفظ االمف واالستقرار" في سيناء، الفتًا إلى السالـ "كامب ديفيد" المبرمة بيف البمديف، لغايا
 أف األمر "منوط بقرار مصري بمحاربة اإلرىابييف"، كما قاؿ.

 5/8/0220، فمسطين أون الين
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 يوثق ويصور ويمسح قرى جنوب الخميل الجيش اإلسرائيمي: ىآرتس 32
يػوـ الثالثػاء، أف منطقػة جنػوب جبػاؿ الخميػؿ أفاد تقرير أعدتو الكاتبة عميرة ىس، نشرتو صحيفة "ىػآرتس" ال

"، وتثيػر المخػاوؼ 028تشيد نشاطا غير عاديا لجػيش االحػتالؿ فػي المنطقػة المسػماة "منطقػة إطػالؽ النػار 
 في وسط السكاف الفمسطينييف مف أف االحتالؿ يتقدـ باتجاه إخالء القرى الفمسطينية وىدميا في المنطقة.

يف عسكريتيف لجيش االحتالؿ أنزلػت جنػودا صػباح يػـو أمػس االثنػيف فػي قريػة وأشار التقرير إلى أف مروحيت
جينبة، وىي قرية المغر المعزولة في جنوب الضفة الغربية، كما إنيا إحدى ثماني قرى فمسطينية أعمف وزير 

 طقة.األمف إييود باراؾ عف نيتو إخالءىا وىدميا مف أجؿ تمكيف جيش االحتالؿ مف تجديد تدريباتو في المن
ونقؿ عف سكاف في القرية قوليـ إف كؿ مروحيػة أقمعػت وأنزلػت جنػودا سػت مػرات، وأف الجنػود أقػاموا "خيمػة 

 عمميات" خارج القرية، وكاف بقرب الخيمة جيباف عسكرياف ومركبة ىامر.
تصػويرىا كما أكد السكاف الفمسطينيوف أف الجنود كػانوا ممثمػيف ومسػمحيف، وأنيػـ انتشػروا فػي القريػة، وقػاموا ب

جػػراء عمميػػات مسػػح لممغػػر التػػي تسػػتخدـ لمسػػكف والخيػػاـ والمبػػاني، وأجػػروا تفتيشػػات جديػػة تسػػببت بأضػػرار  وا 
لمممتمكات. وعمـ أف الجنود قاموا بتفريغ الخزائف مف محتوياتيا، وفي عدة حاالت قاموا بسكب جػرار الحميػب 

 والزبدة.
 ع في قريتيف مف بيف أربع قرى في المنطقة.وأشار التقرير إلى أنو جرت نشاطات مماثمة قبؿ أسبو 

 5/8/0220، 18عرب 
 

 " لمفت األنظارإسرائيللة "التنظيمات الجيادية تريد توجيو ضربة قريبة  :تقديرات إسرائيمية 30
مصػػادر أمنيػػة »نشػػرت وسػػائؿ اإلعػػالـ اإلسػػرائيمية، أمػػس، تصػػريحات كثيػػرة باسػػـ : تػػؿ أبيػػب: نظيػػر مجمػػي

النشاط اإلرىابي في سيناء سيكوف موجيا »تقوؿ إف القيادة المصرية حسبت أف  بفي تؿ أبي« وسياسية عميا
 «. فقط ضد إسرائيؿ ولـ تكف تتوقع أف يمس جنودىا وكرامتيا ولذلؾ تقاعست عف معالجتو بشكؿ جذري

المصػرييف لػـ يأخػذوا بجديػة حتػى اآلف »، فػإف «ىػآرتس»التػابع لصػحيفة « والػال»وحسب الموقع اإللكتروني 
ذيرات إسػرائيؿ بيػذا الخصػوصأ فأرسػموا إلػى سػيناء قػوات شػرطية فقػط ولػيس قػوات كومانػدوز. فػػإذا أرادوا تحػ

معالجة الخطػر عمػييـ أف يشػنوا ىجمػات مكثفػة عمػى فػرؽ المسػمحيف مػف البػدو، وفػي الوقػت نفسػو أف يقيمػوا 
صػػػموا إلػػػى النتيجػػػة بػػػأف مشػػػاريع اقتصػػػادية تعيػػػنيـ عمػػػى النمػػػو والتطػػػور واإلفػػػادة مػػػف تقويػػػة السػػػياحة، فيتو 

 «.مصمحتيـ تقتضي التخمي عف اإلرىاب والتيريب
المشكمة المصرية ال تكمف في الحدود مع إسرائيؿ بػؿ فػي الحػدود مػع السػوداف. »وأضافت تمؾ المصادر أف 

فمف ىناؾ يتـ تيريب األسمحة إلى سيناء. وكشؼ الموقع أف المسػؤوليف األميػركييف الػذيف يجػروف اتصػاالت 
مع القيادة المصرية، بمف فييـ وزيرة الخارجية ىيالري كمينتوف ووزير الدفاع ليوف بانيتا، أوضحوا ىذه  مكثفة

المسألة وطالبوىا بإعادة السيطرة عمى األمف في الحدود المصرية الجنوبية مف أجػؿ شػؿ نشػاط اإلرىػاب فػي 
 سيناء.

ة لمتنظيمات المسمحة في سيناء، قائال ، أمس، خريط«يديعوت أحرونوت»ونشر الموقع اإللكتروني لصحيفة 
، التػػي تحػػارب كػػؿ مػػف ال «التكفيػػر واليجػػرة»إف ىنػػاؾ خمػػس حركػػات مركزيػػة تعمػػؿ فػػي شػػماؿ سػػيناء ىػػي 

، التػي تعتبػر تنظيمػا جديػدا أقػدـ عمػى عػدة ىجمػات ضػد «الرايات السوداء»يعمؿ وفؽ الشريعة اإلسالمية، و
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تي تتركز عمى الحرب ضد إسػرائيؿ، وأعمنػت مػؤخرا أف مسػمحييا ، ال«السمفية الجيادية»الجنود المصرييف، و
التي عال اسػميا فػي نيايػة « أنصار الجياد»توقفوا في السنتيف األخيرتيف عف المساس بالجنود المصرييف، و

وتبنػػت عمميػػػات تفجيػػػر أنبػػوب الغػػػاز إلسػػػرائيؿ فػػي سػػػيناء وحظػػػي تأسيسػػيا بمباركػػػة تنظػػػيـ القاعػػػدة،  1022
التػػي تبنػػت المسػػؤولية عػػف العمميػػات األخيػػرة ضػػد إسػػرائيؿ مػػف سػػيناء. وقػػاؿ « جاىػػديفمجمػػس شػػورى الم»و

الموقع إف قائد دائرة التنظيـ في الجيش اإلسرائيمي المواء نمػرود شػيفر، الػذي سػمـ جثػث المسػمحيف السػتة فػي 
اد العمميػػة األخيػػرة لممصػػرييف، عػػرض ىػػذه الخريطػػة عمػػى نظرائػػو فػػي الجػػيش المصػػري أوؿ مػػف أمػػس، وعػػ

 باالنطباع أف المصرييف يدركوف أىمية تغيير توجييـ إلى نشاط ىذه الحركات.
حمػػاس معنيػػة بوجػػود »وادعػػى الموقػػع أف المصػػرييف بػػدأوا يأخػػذوف بجديػػة الػػرأي اإلسػػرائيمي القائػػؿ إف حركػػة 

 عمميػػات إرىػػاب فػػي سػػيناء، ولػػو بشػػكؿ غيػػر مباشػػر، فػػي سػػبيؿ زعزعػػة األمػػف فييػػا، لكػػي يتػػاح ليػػا اسػػتخداـ
 «.األراضي المصرية لتنفيذ عمميات ضد إسرائيؿ

وجػػاء فيػػو أف اإلسػػرائيمييف، وبعػػد أف توجيػػت مصػػر إلػػى حمػػاس بطمػػب إعطػػاء مجموعػػة مػػف التفسػػيرات عػػف 
دورىا في ىذا النشاط، باتوا يخشوف مف أف تبادر الحركات المسمحة في سيناء إلى تنفيػذ عمميػات كبيػرة ضػد 

ار عػف العمميػة األخيػرة فػي كػـر أبػو سػالـ ومػا يرافقيػا مػف اتيامػات لحمػاس إسرائيؿ وحدىا، لكػي تػزيح األنظػ
والتنظيمات المتحالفة معيػا. وقػاؿ إف ىػؤالء المسػؤوليف اإلسػرائيمييف ال يسػتبعدوف أف توجػو اليجمػات المقبمػة 

 إلى إطالؽ صواريخ مف سيناء باتجاه طائرات أو سفف حربية إسرائيمية في البحر األحمر.
 8/8/0220، وسط، لندنالشرق األ 

 
 يخطط المتالك نظام تحصين متنقل لالحتماء بو في عمميات عسكرية  إلسرائيميالجيش ا 33

أعمػػف قائػػد وحػػدة اليندسػػة القتاليػػة فػػي الجػػيش الصػػييوني "أنػػدراش شػػنكر"، عػػف بػػدء التخطػػيط البتيػػاع نظػػاـ 
اجة، لرحتماء بو عندما تعمؿ تحصيف متنقؿ جديد، ُيمّكف وحداتو مف إنشاء تحصيف بشكؿ مستقؿ وقت الح

داخؿ مناطؽ "العدو"، بعد إجرائو سمسمة اختبارات عمى النظاـ الجديد المسمى "واي فورت"، مف إنتاج شػركة 
"وايفػػانس" المتخصصػػة بإنشػػاء الجػػدراف الواقيػػة، والمكمفػػة ببنػػاء الجػػدار األمنػػي عمػػى طػػوؿ الحػػدود المصػػرية. 

مف مجموعة صفائح صغيرة يمكف أف تطوى لتصػبح بشػكؿ مسػطح،  وقاؿ "شنكر" إّف نظاـ التحصيف يتكّوف
كغـ، وعندما تفتح تصبح مكعبات تمأل بالرمؿ أو التػراب أو الحصػى مػف منطقػة نصػب  10وتزف كؿ قطعة 

التحصػيف، الفتػػًا إلػػى أنيػػا متصػػمة ببعضػػيا الػػبعض لتشػػكؿ حصػػنًا صػػغيرًا أو اسػػتحكامًا أو ممجػػأ، مضػػيفًا أّف 
جنػديا، ويمكػف إقامتػو  70-40مترا مف التحصيف يستطيع توفير الحمايػة لػػ 40ا تشكيؿ كؿ رزمة منيا يمكني
 ساعات. 4خالؿ مدة أقصاىا 

 القناة العاشرة )عن العبرية، ترجمة المركز(
 5/8/0220، 0722 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 في الضفة يعيق البناء لمفمسطينيين االسرائيميمناطق تدريب الجيش "أوتشا":  31

حذر مكتب التنسيؽ لمحاالت االنسانية في الضػفة، التػابع لالمػـ المتحػدة ، مػف ابعػاد : آماؿ شحادة -القدس 
اعالف الجيش االسرائيمي عف مناطؽ في الضفة الغربية عسكرية مغمقة الجراء تػدريبات عسػكرية فييػا، عمػى 

طينييف ال يسػػتطيعوف اكمػػاؿ بنػػاء فػػي المئػػة مػػف الفمسػػ 28حيػػاة الفمسػػطينييف اليوميػػة. اذ دلػػت المعطيػػات اف 
 بيوتيـ بسبب تواجد الجيش ومعداتو العسكرية ومنع الفمسطينييف مف الدخوؿ الى اراضييـ.
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 وذكر تقرير لمكتب التنسيؽ اف الجيش االسرائيمي يمنع الفمسػطينييف مػف البنػاء أو السػكف فػي تمػؾ المنػاطؽ،
الربعػيف أسػرة فمسػطينية عمػى االقػؿ. ووفػؽ التقريػر  التي أعمف عنيا مناطؽ تدريب، وىو مػا يمحػؽ باالضػرار

فػػي المئػػة مػػف مبػػاني السػػكاف فػػي المنػػاطؽ التػػي حػػددت لتػػدريب الجػػيش مػػف قبػػؿ اإلدارة المدنيػػة  47تػػـ ىػػدـ 
خالؿ العاـ الماضي، فيما لـ تتخذ اجراءات ضد عشر مستوطنات مقامة عمى أراضي التدريب. وفي التقرير 

 السكاف الفمسطينييف يعانوف مف نقص في المياه واألمف الغذائي .في المئة مف  00ايضا اف  
ال يجػري فييػا أي تػدريب  المعمف عنيا منػاطؽ تػدريب لمجػيش، وبحسب مكتب التنسيؽ فإف معظـ االراضي،

في وقت يستدؿ اف  أكثر المتضرريف في الضفة الغربية مف الناحية اإلنسانية ىـ سكاف تمػؾ المنػاطؽ حيػث  
 نؼ مف قبؿ المستوطنيف واإلزعاج والتقيد في تحركاتيـ مف قبؿ الجيش.يتعرضوف لمع

 8/8/0220، الحياة، لندن
 

 االحتالل يواصل مالحقة األسرى المفرج عنيم في صفقة "شاليط"برام اهلل:  وزارة األسرى 37
حقػة األسػرى أكدت وزارة شؤوف األسرى والمحرريف، اليـو الثالثاء، أف سمطات االحػتالؿ تواصػؿ مال :راـ اهلل

 الفمسطينييف واالعتداء عمييـ، حتى بعد اإلفراج عنيـ، ضمف صفقة "شاليط".
وأوضػػحت الػػوزارة فػػي بيػػاف صػػحافي، أف اسػػرائيؿ ال تػػزاؿ ترتكػػب أبشػػع الممارسػػات الالأخالقيػػة والالإنسػػانية 

ظممػػة السػػجوف، بحػػؽ األسػػرى المحػػرريف فػػي صػػفقة 'شػػاليط' األولػػى والثانيػػة، الػػذيف مػػا لبثػػوا أف تحػػرروا مػػف 
حتى سارعت إسرائيؿ لمضغط عمييـ ومضايقتيـ، وأعادت اعتقاؿ العديد منيـ، لتحػرميـ مػف العػيش بكرامػة، 

 بعد سنوات طويمة مف العذاب.
 5/8/0220، القدس، القدس

 
 : إةالق معبر رفح ييدد بحرمان اآلالف من أداء العمرةبغزة وزير األوقاف والشؤون الدينية 36

قػػػاؿ وزيػػػر األوقػػػاؼ والشػػػؤوف الدينيػػػة فػػػي الحكومػػػة المقالػػػة، صػػػالح الرقػػػب، إف "اسػػػتمرار  حنػػػاف زيػػػود: -غػػػزة
إغػػػالؽ معبػػػر رفػػػح، ييػػػدد بحرمػػػاف آالؼ الفمسػػػطينييف مػػػف التوجػػػو لمػػػديار السػػػعودية ألداء العمػػػرة، والتسػػػبب 

 بخسائر فادحة لشركات الحج والعمرة".
سػػيؤدي إلػػى تعطيػػؿ سػػفر آخػػر ثػػالث رحػػالت  وذكػػر أف "إغػػالؽ معبػػر رفػػح البػػري مػػف قبػػؿ الجانػػب المصػػري

 عمرة إلى األراضي الحجازية، والتي كاف مف المقرر مغادرتيا قطاع غزة اعتبارًا مف اليوـ الثالثا"ء.
 5/8/0220، القدس، القدس

 
 وزير شؤون القدس يحذر من خطورة اإلجراءات اإلسرائيمية في القدس 35

ني، مػػف خطػػػورة اإلجػػػراءات اإلسػػػرائيمية فػػػي مدينػػػة القػػػدس، حػػذر وزيػػػر شػػػؤوف القػػػدس عػػػدناف الحسػػػي :راـ اهلل
والسياسات الممنيجة التي تنتيجيا سمطات االحتالؿ بحؽ األرض واإلنساف المقدسي، وانعكاسات ذلؾ عمػى 

وأشػػار إلػػى تمػػادي االحػػتالؿ وتنفيػػذه  الوجػػود العربػػي الفمسػػطيني اإلسػػالمي والمسػػيحي فػػي المدينػػة المقدسػػة.
ة بالمسجد األقصى المبارؾ، والتحريض عمى تقسيمو بيف المسمميف أصحاب الحؽ في ىذا لمتيديدات المتعمق

 المكاف المقدس، والييود الذي يدعوف ويزيفوف التاريخ إلثبات حؽ باطؿ فيو.
 5/8/0220، القدس، القدس
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 القطاع: اليدف من اليجوم ىو ثني الرئيس المصري عن فك حصار بغزة قيادي سمفي 38
حػد عممػاء الػدعوة السػمفية فػي فمسػطيف اليجػـو الػذي اسػتيدؼ ثكنػة عسػكرية لمجػيش المصػري استنكر أ: غزة

 جنديا مصريا. 21في مدينة رفح المصرية عمى الحدود مع فمسطيف والذي ادى الى مقتؿ 
وقػػاؿ الشػػيخ إيػػاد الشػػامي فػػي اتصػػاؿ بػػػ "معػػا": "السػػمفيوف لػػيس ليػػـ عالقػػة بػػاليجـو الػػذي اسػػتيدؼ الجنػػود 

وندعو الجيات األمنية لكشؼ عف الجيػات المشػبوىة التػي قامػت بػاليجـو ومعػاقبتيـ"، مشػددا أف  المصرييف
اليػدؼ مػف اليجػوـ ىػو زعزعػة األمػف المصػري وبػث روح الكراىيػة بػيف الشػعبيف المصػري والفمسػطيني وثنػػي 

 الرئيس المصري عف فؾ حصار غزة.
فذي اليجوـ، مبينا أف أيدييـ مفتوحة لممساعدة فػي ودعا الشيخ الشامي العمماء لمبحث عف الفكر المغذي لمن

 محاربة ما وصفو بػ "اإلرىاب" بتقديـ النصح والتوعية لمشباب.
 5/8/0220، وكالة معًا اإلخبارية

 
 "الضمير": تدىور الوضع الصحي لالسيرين البرق والصفدي 32

ريف اإلداريػػيف سػػامر البػػرؽ قالػػت مؤسسػػة الضػػمير لرعايػػة االسػػير وحقػػوؽ االنسػػاف، إف حػػالتي األسػػي :نػػابمس
وحسف الصفدي متردية بشكؿ كبير، جراء إضرابيما عػف الطعػاـ، وتعرضػيما العتػداءات مػف قػوات مصػمحة 

 السجوف.
 5/8/0220، القدس، القدس

 
 فصل الصحافي أبو حمدية .. و"السبب مقابمة دويك" يفمسطين اليوم" تمفزيون ""األيام":  12

"، الصحافي محمد أبو حمدية، مقدـ برنامج "قمػب الحػدث"، بإنيػاء أبمغت قناة "فمسطي يوسؼ الشايب: ف اليـو
 ويػأتي ما سمتو فترة التجربة، في حيف كاف أخبره مدير مكتب القناة في الضفة الغربية فاروؽ عميات بإقالتو،

قرار إنياء الخدمات، أو اإلقالػة، أو إنيػاء فتػرة التجربػة، وفػؽ المسػميات المختمفػة، بعػد أسػبوع مػف إجػراء أبػو 
" مػع د. عزيػز دويػؾ، رئػيس المجمػس التشػريعي، والػذي أخبػره قبػؿ  حمدية، مقابمة خاصة بقناة "فمسطيف اليـو

ئمة كانت أعدت سمفًا بمعرفة مدير البرامج في بدء إجراء المقابمة بتوجيو ما يحمو لو مف أسئمة، عمما أف األس
 مقر القناة الرئيس بالعاصمة المبنانية بيروت د. نبيؿ خميؿ، وفؽ ما صرح أبو حمدية في حديث خاص.

 8/8/0220، األيام، رام اهلل
 

  من ىجوم سيناء يالمستفيد الحصر  يى "إسرائيل"المحمل وليد المدلل:  12
الفمسػػطينية عمػػى العمميػػة اإلرىابيػػة التػػى اسػػتيدفت جنػػودًا مصػػرييف فػػى تواصػػمت ردود الفعػػؿ : محمػػد عثمػػاف

منطقػػة رفػػح، األحػػد الماضػػى، وسػػط اتيامػػات حػػوؿ ضػػموع إسػػرائيؿ فػػى تنفيػػذىا مػػف خػػالؿ دعميػػا لمجماعػػات 
 المسمحة فى القطاع ومناطؽ سيناء.
ىػػى القػػراءة األقػػرب منطقيػػة  المػػؤامرة اإلسػػرائيمية»إف « المصػػرى اليػػوـ»وقػػاؿ المحمػػؿ السياسػػى وليػػد المػػدلؿ لػػػ

لألحػػداث، فإسػػرائيؿ ىػػى المسػػتفيد الحصػػرى ألنػػو لػػيس ىنػػاؾ مصػػمحة ألحػػد آخػػر. وتعيػػد ترتيػػب المعبػػة فػػى 
سيناء وتشيع أنيا غير آمنة وتعطى نفسيا الفرصة والحرية لتنفيػذ عمميػات أمنيػة، والواضػح أننػا نتحػدث عػف 

 «.ى سيناءمحاولة إسرائيمية إلعادة تحديد أولويات األمف ف
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ربػػػاؾ الرئاسػػػة -ىنػػػاؾ مصػػػمحة لتخريػػػب العالقػػػات الفمسػػػطينية»وأضػػػاؼ:  المصػػػرية والسػػػيطرة عمػػػى سػػػيناء وا 
المصػػػرية مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه العمميػػػات، وأعتقػػػد أف االغتيػػػاالت التػػػى تػػػـ تنفيػػػذىا فػػػى بعػػػض السػػػاحات العربيػػػة 

وطنى واالجتمػػاعى فػى لبنػػاف. كاغتيػاؿ رئػيس الػػوزراء المبنػانى رفيػؽ الحريػػرى كانػت مقدمػة لضػػرب النسػيج الػ
عمميػػػة بيػػػذا الشػػػكؿ والحجػػػـ والتػػػى حصػػػمت فػػػى سػػػيناء زلزلػػػت المجتمػػػع المصػػػرى، وقيػػػاـ إسػػػرائيؿ بتفجيػػػرات 

شاعة الفوضى لتكوف ليا ذريعة لمتحرؾ العسكرى  «.متعددة إقميميا ىدفو إعادة رسـ الخارطة الداخمية وا 
يضًا إسرائيؿ وقطاع غزة، والمطموب ىػو التعػاوف بػيف سيناء منطقة رخوة بالنسبة لمصر وأ»وأوضح المدلؿ: 

الفمسػػطينييف والمصػػرييف لمتعػػاوف وفػػرض األمػػف، حتػػى ال تػػتـ السػػيطرة عمييػػا إسػػرائيميًا. ىػػذا الحػػادث سػػيفتح 
 «.العيوف عمى ما يجرى فى سيناء مف تيريب لمبشر والسالح، فاألمف سيصير فى سيناء أولوية
 5/8/0220، المصري اليوم، القاىرة

 
 : زوج شقيقة ىنية تمقى العالج فى مستشفى إسرائيمية لمدة أسبوعأحرونوت يديعوت 10

كشػػفت صػحيفة "يػػديعوت أحرونػوت" اإلسػػرائيمية عػف مفاجئػة مػػف العيػار الثقيػػؿ، حيػث أكػػدت : محمػود محيػى
طقػة تمقى زوج شقيقة رئيس وزراء حكومة حمػاس المقالػة إسػماعيؿ ىنيػة لمعػالج فػى مستشػفى "بيمينسػوف" بمن

"بيػػتح تكفػػا" القريبػػة مػػف تػػؿ أبيػػب قبػػؿ أربعػػة أشػػير، وأف الػػزوجيف عػػادا مػػرة أخػػرى إلػػى غػػزة بعػػد أف اسػػتقرت 
 حالتو.

 8/8/0220، اليوم السابع، مصر
 

 عائمة فمسطينية تنزح إلى مخيم الجميل 282بعمبك:  13
مػػو وبنحػػو تسػػعمئة نػػازح بػػات مخػػيـ الجميػػؿ لالجئػػيف الفمسػػطينييف قػػرب بعمبػػؾ، مكتظػػًا بأى: عبػػد الػػرحيـ شػػمحة

جديد. ولمحصوؿ عمى حصة نوـ عمى قسـ مف فراش إسفنجي لساعات معدودة، يتناوب النازحوف الجدد مػع 
، «الييئػة العميػا لرغاثػة»، و«األونػروا»أىؿ المخيـ في مأساة إنسانية لـ تشيد مف قبؿ. ذلؾ فػي ظػؿ غيػاب 

 وحضور ضعيؼ جدًا لبعض المنظمات الدولية.
داد تمؾ العائالت النازحة مف العاصمة السورية وريفيا مع كؿ ساعة، حيث كاف مف الصعب عمى وتتزايد أع

حتػػى ىػػذه المحظػػة. »لجػػاف اإلحصػػاء فػػي مخػػيـ الجميػػؿ إعطػػاء رقػػـ ثابػػت، دائمػػا كػػاف الجػػواب ينتيػػي بعبػػارة 
 عائمة نازحة. 280

 8/8/0220، السفير، بيروت
 

 الداعمة لقطاع ةزة  الثانيعبداهللرجال أعمال فمسطينيون يثمنون مواقف  11
عبػػػر رجػػػاؿ أعمػػػاؿ فمسػػػطينيوف عػػػف شػػػكرىـ وتقػػػديرىـ لمواقػػػؼ ومكػػػاـر الممػػػؾ عبػػػداهلل الثػػػاني والشػػػعب : غػػػزة

 االردني الداعمو الخوانيـ في قطاع غزة في جميع المجاالت خاصة المجاؿ الطبي والرعاية الصحية.
لفمسػػطينييف برئاسػػة رئػػيس الجمعيػػة عمػػي الحايػػؾ جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ زيػػارة وفػػد أعضػػاء جمعيػػة رجػػاؿ االعمػػاؿ ا

(عمػر  10الميمة قبؿ الماضية الى المستشفى الميداني االردنػي حيػث كػاف فػي اسػتقباليـ قائػد مستشػفى )غػزة 
 حياصات ومدير المستشفى الطبيب حسيف الشواقفة وعدد مف الطواقـ االدارية والطبية.

 8/8/0220، الدستور، عم ان
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 فعل ما بوسعو" لدفع جيود السالم بين اإلسرائيميين والفمسطينيين قدأوباما " :اهلل الثاني عبد 17
اف الرئيس األميركي بػاراؾ أوبامػا "قػد فعػؿ مػا بوسػعو" لػدفع جيػود ، الممؾ عبداهلل الثاني : قاؿ)بترا( -عماف 

جميع األطػراؼ عػف السالـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف في ظؿ التحديات االقتصادية الدولية التي أشغمت 
وبػػػػيف اف أحػػػػد األىػػػػداؼ ىػػػػذا العػػػػاـ "أف تبقػػػػى محادثػػػػات السػػػػالـ اإلسػػػػرائيمية الفمسػػػػطينية جػػػػزء مػػػػف  القضػػػػية.

النقاشػات السياسػية خػػالؿ عػاـ االنتخابػات األميركيػػة"، مضػيفا أنػو وبػػالرغـ مػف اف قضػايا دوليػػة أخػرى، مثػػؿ 
يراف قد تجذب اىتماـ اإلعالـ أ كثر، إال أنيا قضايا جانبية مقارنة بالقضية الجوىرية الربيع العربي وسورية وا 

 في المنطقة وىي القضية الفمسطينية.
 8/8/0220، الغد، عم ان

 
 مميار دينار موجودات البنوك العاممة في فمسطين 3.5االردني:  البنك المركزي 16

ت البنػوؾ األردنيػة أظيرت البيانات الصادرة عف البنؾ المركػزي أف مجمػوع موجػودا: ىال أبو حجمة -عماف 
وقػد بمػغ مجمػوع النقػد فػي  مميػار دينػار. 8.5العاممة في فمسطيف بمغت بنياية شػير حزيػراف مػف العػاـ الحػالي

 مميونا بالعمالت األجنبية. 210مميونا بالدينار و  81مميوف دينار، منيا  275الصندوؽ 
 8/8/0220، الدستور، عم ان

 
 ممف الالجئين الفمسطينيين في لبنانبالمبنانية المعنية المجنة  مواقفمالحظات عمى : "النيار" 15

يبدو الكالـ عف ممؼ الالجئيف الفمسطينييف في لبناف بعيدًا عف كؿ مجريات االمور عمى : خاص –"النيار" 
عائمػػة فمسػػطينية مػػف مخيمػػات  100السػػاحة المبنانيػػة، لكػػف التطػػورات المتسػػارعة فػػي سػػوريا ونػػزوح اكثػػر مػػف 

ضػػي المبنانيػػة أخيػػرًا، معطوفػػًا عمػػى المواقػػؼ التمفزيونيػػة االخيػػرة لمػػرئيس الجديػػد لمجنػػة الحػػوار دمشػػؽ الػػى االرا
الفمسػػطيني خمػػدوف الشػػريؼ عػػف الممػػؼ الفمسػػطيني وطريقػػة مقاربتػػو، اثػػارت الكثيػػر مػػف عالمػػات  –المبنػػاني 

 ئية.االستفياـ والتساؤالت حوؿ معنى ىذه التصريحات وتوقيتيا وسط ىذه الظروؼ االستثنا
وتشير اوساط متابعة لمممؼ الى اف تركيز الشريؼ عمى ممؼ حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف في لبناف ووصفو 
لبعض الممارسػات تجػاه الالجئػيف بانيػا "عنصػرية"، اثػار المزيػد مػف الريبػة، وخصوصػًا اف مقاربتػو التاريخيػة 

ميػع فئػاتيـ والتنظيمػات الفمسػطينية المسػمحة تجاىمت التاريخ الطويػؿ مػف العالقػات المتػوترة بػيف المبنػانييف بج
 التي استباحت السيادة المبنانية وادت الى ما ادت اليو مف احداث دموية وحروب لـ تنتو فصوليا. 

 –وفػػػػي رأي االوسػػػػاط اف كػػػػالـ الشػػػػريؼ ينطػػػػوي عمػػػػى تجاىػػػػؿ متعمػػػػد لمحاولػػػػة تػػػػرميـ العالقػػػػات المبنانيػػػػة 
بمبػادرة مػف رئػيس الحكومػة  1007حتالؿ السوري اعتبارًا مف عاـ الفمسطينية والتي استيمت بعد انسحاب اال

الفمسػطيني" برئاسػة السػفير خميػؿ مكػاوي  –انذاؾ فؤاد السنيورة والذي دفع الػى تشػكيؿ "لجنػة الحػوار المبنػاني 
وتوجػػت جيودىػػا باالعتػػذار الشػػيير لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية مػػف خػػالؿ "اعػػالف فمسػػطيف فػػي لبنػػاف" عػػاـ 

 وقد تولى اعالنو السفير الفمسطيني عباس زكي. ،1008
وتمفػػت االوسػػاط الػػى تجاىػػؿ الشػػريؼ او تجػػاوزه مبػػادرات عػػدة كػػاف ابرزىػػا "لقػػاء المصػػارحة والمصػػالحة" فػػي 

الفمسطينية. ثـ تاله االعتذار الشػيير لػرئيس  –بيت الكتائب المركزي بيف المكونيف الرئيسيف لمحرب المبنانية 
انية" خالؿ قداس "شيداء القػوات". وتمضػي االوسػاط فػي قراءتيػا لممواقػؼ االخيػرة بأنيػا ال حزب "القوات المبن

تفيـ اصرار الشريؼ واندفاعو الى "تحييد" المجتمع الدولي بشكؿ او آخر عف مسؤولياتو حيػاؿ الالجئػيف فػي 
التركيػز عمػى عػػدـ  لبنػاف، رغػـ اشػارتو مػرات الػػى دور وكالػة  االونػروا. وتضػيؼ: "اف الميػـ فػػي المسػألة ىػو
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نقػػؿ قضػػية الالجئػػيف مػػف االطػػار السياسػػي الػػى االطػػار االنسػػاني البحػػت، االمػػر الػػذي يشػػكؿ مطمبػػًا دوليػػًا 
واسرائيميًا. واالىـ في موازاة ىذا االمر ىو عدـ تحويؿ قضية الالجئيف مف دولية الى اقميمية، ووضعيـ تاليػًا 

ما يػؤدي الػى تطػورات عمػى غػرار مػا جػرى اخيػرًا فػي مخػيـ في مواجية الدوؿ المضيفة وفي مقدميا لبناف، م
 نير البارد".

 السالح والتممك
وشددت االوساط عمى اف اخطر ما في كالـ الشريؼ، كاف االغفػاؿ الكامػؿ لممػؼ السػالح الفمسػطيني خػارج 

يني، الفمسػػط –المخيمػػات وداخميػػا، مػػع مػػا يمثمػػو ىػػذا الممػػؼ مػػف اىميػػة فػػي جػػدوؿ اعمػػاؿ الحػػوار المبنػػاني 
اضافة الى االىمية التي تولييا كؿ القيادات المبنانية ليذا الممؼ. اما حؽ التممؾ فشكؿ "الطامػة الكبػرى" فػي 
مواقؼ الشريؼ، حيث برر تممؾ الالجئيف الفمسطينييف بشرعة حقوؽ االنساف متجاىاًل العواقب الوخيمة ليذا 

ادراجػو كػؿ ذلػؾ تحػت عنػاويف حقػوؽ االنسػاف الممؼ عمى مسألة التوطيف، وكػذلؾ مواقفػو عػف حػؽ العمػؿ، و 
 والحؽ في العمؿ.

واوضحت االوساط اف ثمة اتجاىػًا قويػًا فػي االوسػاط المسػيحية الػى تسػمية الشػيخ سػميـ الدحػداح القريػب مػف 
الفمسطينية، واف ثمة جيودًا تبذؿ في ىػذا االطػار مػع  –رئيس الرابطة المارونية، نائبًا لرئيس المجنة المبنانية 

اسػػة الحكومػػة حيػػث تقػػـو الرابطػػة والكنيسػػة وعػػدد مػػف الػػوزراء بالػػدفع لتحقيػػؽ ىػػذا االمػػر، ألف ثمػػة خشػػية رئ
تتعاظـ مف "اف المياه تجري مف تحت اقدامنا" في ممفات عدة، وخصوصًا ممؼ الالجئيف الفمسطينييف، الذي 

لػػو، وىػػو مسػػتعد لطرحػػو واف غػػاب عػػف واجيػػة االحػػداث، اال اف المجتمػػع الػػدولي ال يسػػقطو عػػف جػػدوؿ اعما
بأشكاؿ عدة ال يمكف التكيف بيا، وفي مقدميا التذرع بالوضع السياسي االقميمي المتفّجر لمعمػؿ عمػى الػدمج 

 المجتمعي اليادئ والتدريجي لالجئيف الفمسطينييف في بيئتيـ.
 8/8/0220، النيار، بيروت

 
 ات ومواجيات مسمحة في سيناءأمنية لمداىم اخطط"... ويضع متشدداً " 02الجيش المصري يقتل  18

أحد قادة الجيش  ، أفمحمد عبد العاؿ، العريشنقاًل عف مراسميا في  8/8/0220وكالة رويترز، نشرت 
في منطقة سيناء يوـ األربعاء  متشدداً  10قوات وطائرات مصرية قتمت  إف ،المصري في سيناء قاؿ لرويترز

  أمنية. ىاجـ رجاؿ مسمحوف عدة حواجز تفتيش أفوذلؾ بعد 
 لررىابييفودمرنا ثالث مركبات مدرعة  إرىابياً  10وقاؿ لرويترز "نجحنا في دخوؿ قرية التومة وقتمنا 

مف حرس الحدود بالرصاص يـو  21مقتؿ  أعقابوـ الجيش في ججاء ى. وقد والعمميات ال تزاؿ مستمرة"
الجيش  إفف. وقاؿ القائد العسكري عمى متشدديف فمسطينيي األحد الماضي في ىجـو ألقي الموـ فيو جزئياً 

 المتشدديف موجودوف في قرية التومة. أفتمقى معمومات تفيد 
 اً أمني اً مصدر ، أف بيت لحـو  ،العريشنقاًل عف مراسمييا في  8/8/0220وكالة معًا اإلخبارية، وأضافت 

نشود الذي وعدت بو انو وعمى الرغـ مف عدـ وصوؿ الدعـ العسكري الم ،معاً وكالة قاؿ لًا كبير  اً مصري
بدء  إلىتشير  األمفف تأكيدات أ إالالقيادة المصرية والمجمس العسكري مف قوات برية وطائرات مروحية، 

 لمداىمات ومواجيات مسمحة قد تقع في الساعات القادمة في مناطؽ الشيخ زويد ورفح. أمنيةوضع خطط 
ت مع مشايخ البدو لتحديد المناطؽ المفترض تجري اتصاال األمنية األجيزةف أالمصادر العسكرية  وأضافت

تدريبات عسكرية في  أجرتىذه العناصر  أفشيود عياف  أوضحمداىمتيا والعناصر المالحقة، والتي 
 .مع األراضي الفمسطينية المحتمةعمى الحدود  األزرؽمنطقة العذرة في الشيخ زويد، والواد 
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مقاتؿ مف الجماعات المتطرفة ينتموف لجماعات  1000 إلى 2700قرابة  إف: األمنيةوتابعت المصادر 
 أعمىالقاعدة وحزب اهلل وعناصر فمسطينية متطرفة مف قطاع غزة تمقت تدريبات عمى  رأسياعديدة عمى 

 8 أطمقت أنيامستوى في التعامؿ مع قذائؼ "ار بي جي" والصواريخ والمدافع المضادة لمطائرات، خاصة 
تجربة وىي محمية الصنع. وقد ورد ذكر بعض القيادات مف ىذه صواريخ وسط سيناء عمى سبيؿ ال

 الجماعات المتطرفة منيا "كماؿ عالـ" والذي يقود احد ىذه المجموعات المتطرفة في سيناء.
قوات وطائرات سواء لتصوير  إدخاؿبشأف  و"إسرائيؿ"فقد جرى تنسيؽ بيف مصر  األمنيوبحسب المصدر 
 خالؿ عممية الدىـ المقررة. لغطاء جوي أوالمناطؽ الحدودية 

جثث ستة مف منفذي اليجوـ منيا خمسة  اإلسرائيميمصر تسممت مف الجانب  إفىذا وقاؿ المصدر 
الجانب  إلىمتفحمة بشكؿ كامؿ باستثناء جثة واحدة مالمح الوجو سميمة وال تنتمي لبدو سيناء وتميؿ 

تعوؿ في الكشؼ عف ىذه العناصر بواسطة  األمنية األجيزة أف كما قاؿ المصدر، مضيفاً  ،الفمسطيني
 " باستثناء الجثة السادسة الواضحة.DNAفحص "

نمامصر تخشى مف فتح معبر رفح،  إفويقوؿ مصدر امني لػ"معا"  منطقة حرة وىو ما  إلىتدرس تحويمو  وا 
قطاع  إلىسيعزز االنقساـ الفمسطيني، وتأمؿ مصر في اتخاذ ىذه الخطوة بعد عودة الرئيس الفمسطيني 

 غزة.
 

 بيجوم سيناءفمسطينيين الالجزم بمشاركة الرئاسة المصرية ترفض 12
السمطات األمنية تمكنت مف تحديد ىوية منفذي اليجـو  أفأعمنت مصادر مصرية  :محمد صالح -القاىرة 

جيش " إلىعمى الجنود المصرييف في رفح المصرية األحد الماضي، بينيـ بعض المعروفيف بانتمائيـ 
كشفت مصادر أمنية مطمعة عمى التحقيقات التي و  في قطاع غزة ارتدى عدد منيـ أحزمة ناسفة، "اإلسالـ

يرتدوف أحزمة ناسفة، فيما روى  "انتحاريوف"اليجوـ شارؾ فيو  الحياة أفجريدة تجرييا السمطات المصرية ل
ود لمتأكد مف مفارقتيـ المسمحيف نفذوا عممية إعداـ في عدد مف الجن أفأحد الجنود المصابيف في اليجوـ 

ياسر عمي بأف  المصري ؽ باسـ الرئاسةطوصرح القائـ بأعماؿ النا النار عمى رؤوسيـ. بإطالؽالحياة 
، رافضًا الجـز بمشاركة فمسطينييف في "ليست كاممة أو دقيقة"المعمومات المتوافرة عف مرتكبي اليجوـ 

 العممية.
 8/8/0220الحياة، لندن، 

 
 قد تكون ألسرى فمسطينيين "إسرائيل"مصر: الجثث التي سممتيا  رئيسارة مرشحة لمنصب مستش 72

أبدت ىبة رؤوؼ، المرشحة لمنصب مستشارة الرئيس المصري، شكوكيا إزاء مدى التعاوف الذي  :القاىرة
أبداه الجانب اإلسرائيمي فيما يتعّمؽ بحادث تفجيرات سيناء. وقالت رؤوؼ في تصريحات نشرتيا عمى 

، "إف التعاوف اإلسرائيمي في 5/8خصية عمى موقع التواصؿ االجتماعي "تويتر"، يوـ الثالثاء صفحتيا الش
ورّجحت أستاذة العمـو  حادث تفجيرات سيناء يـو األحد الماضي، يثير الشكوؾ"، عمى حد تقديرىا.

لمنفذي اليجـو  السياسية، أف تكوف الجثث التي سّمميا الجانب اإلسرائيمي لمسمطات المصرية عمى أنيا تعود
الذيف قضوا بنيراف الجيش اإلسرائيمي، ىي جثث أسرى فمسطينييف كانوا معتقميف في سجوف االحتالؿ، قائمة 
"لست شخصيًا عمى ثقة أف الجثث التي سممتيا تؿ أبيب لمقاىرة لف تكوف ألسرى كانوا معتقميف لدييا أو 

 في المسألة"، حسب رأييا. ألبرياء، لغاية توريط قبائؿ أو قوى أو فصائؿ فمسطينية



 
 
 

 

 

           05ص                                    0785العدد:                8/8/0220 األربعاء التاريخ:

 5/8/0220قدس برس، 
 

 رئيس جياز المخابرات المصرية: عممنا مسبًقا عن ىجوم سيناء 72
مصر كانت لدييا معمومات "القاىرة: قاؿ رئيس جياز المخابرات العامة المصرية المواء مراد موافي، إف 

أف يشكؾ في قدرة  ال يمكف أبداً "الحادث إلى أف ىذا  ، مشيراً "بوقوع الحادث في رفح والعناصر المشتركة فيو
األجيزة األمنية ويقظتيا في سيناء". وأضاؼ لوكالة "األناضوؿ التركية" عقب لقائو بالرئيس المصري محمد 

المعمومات األولية تؤكد أف العناصر اإلجرامية التي ارتكبت الحادث مف جماعة تكفيرية "مرسي الثالثاء أف 
 ."منتشرة في سيناء وغزة

ورًدا عمي سؤاؿ حوؿ عدـ قياـ األجيزة األمنية بمنع ىذه اليجمات طالما توفرت المعمومات لدى األجيزة 
أف يقتؿ مسمـ أخاه  نعـ كاف لدينا معمومات تفصيمية بالحادث لكننا لـ نتصور أبداً "المعنية، قاؿ موافي: 

 ."المسمـ ساعة اإلفطار في رمضاف
 8/8/0220وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 شاركت في ىجوم رفح ة"جمجم" األمن المصري وحماس يرصدان عناصر من تنظيم"الوطن" المصرية: 70

أيمف محسف: أكدت مصادر مطمعة لػ"الوطف" أف األجيزة األمنية بشماؿ سيناء رصدت بعض العناصر 
وأشارت آخروف.  5جنديا وأصيب  27المشتبو في تورطيا في أحداث ىجـو رفح، الذي راح ضحيتو 

المصادر إلى "بدء حمالت أمنية شرسة عمى الفور ضد خاليا موجودة في سيناء، تضـ متطرفيف يعتنقوف 
 مناىج دينية متطرفة"، الفتا إلى أف العناصر "مف سيناء وغزة". 

ومف جية أخرى، أكد مصدر في حكومة حماس في قطاع غزة عف رصد الحركة "بعض العناصر التابعة 
، فضال عف تحديد بعض العناصر التابعة لتنظيـ جيش اإلس الـ "جمجمة" قد يشتبو في تورطيـ في اليجـو

لمتنظيـ التي اختفت نيائيا مف قطاع غزة خالؿ األسابيع الماضية، والمتوقع عبورىا مف األنفاؽ لممشاركة 
 في مجزرة رفح". 

فة العناصر التي تشكؿ وتواصؿ الجيات السيادية المصرية وحكومة حماس مباحثاتيما لمقضاء عمى كا
خطورة عمى األمف المصري، وعممت "الوطف" عف نية حماس تسميـ أي متورط فمسطيني مف قطاع غزة 
لمحكومة المصرية لمواصمة التحقيؽ في ىذه الجريمة ومعرفة تفاصيؿ عف التنظيـ لتتبعو والقضاء عميو 

 خالؿ األياـ المقبمة. 
"انطالؽ حمالت أمنية مكثفة في سيناء لمقبض والقضاء  ومف جية أخرى، أكدت مصادر أمنية مصرية

 عمى الجماعات المتطرفة، بعد أف تـ رصد بعض الخيوط والمعمومات عنيا بالتعاوف مع حكومة حماس".
 8/8/0220الوطن، مصر، 

 
 "التوحيد والجياد"أصابع االتيام في ىجوم سيناء تشير لتنظيم  ":الشرق األوسط" 73

سالمية مصرية أمس إف أصابع : يسري محمد ،الستار حتيتة عبد -العريش  ،القاىرة قالت مصادر أمنية وا 
العامؿ بيف غزة ومصر، والذي تأسس باالندماج بيف  "التوحيد والجياد"االتياـ في حادث سيناء تشير لتنظيـ 

د فريقيف تكفيرييف، ويعد مف أخطر الجماعات المسمحة عمى جانبي الحدود. وأضافت المصادر أنو توج
وتابعت المصادر، أنو مف المعتقد أف  عناصر متشددة بسيناء تجيز قتؿ رجاؿ الشرطة والجيش المصرييف.
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 ضابطا وجنديا  21الجماعة نفسيا تقؼ وراء التفجيرات التي أودت بحياة 
تعرؼ أيضا باسـ  "التوحيد والجياد"مصريا قرب الحدود المصرية يوـ األحد الماضي، مشيرة إلى أف جماعة 

 لو. ويتخذ مف قطاع غزة وبعض جباؿ سيناء مقراً  "القاعدة والجياد"نظيـ ت
 8/8/0220الشرق األوسط، لندن، 

 
 سيناءوزير الداخمية المصري: لم يتم حتى اآلن تحديد ىوية منفذي ىجوم  71

مكف أكد وزير الداخمية المصري المواء أحمد جماؿ الديف أف األجيزة األمنية لـ تت: أحمد يوسؼ - القاىرة
ضابطا  21حتى اآلف مف تحديد شخصية وىوية منفذي ىجوـ رفح اإلرىابي الذي أسفر عف استشياد 

صابة  الشرؽ األوسط إف جريدة وقاؿ المواء جماؿ الديف ل آخريف مف بينيـ ثالثة في حالة خطرة. 5ومجندا وا 
ة وتحميؿ الحمض النووي أجيزة األمف ما زالت تقوـ حتى اآلف بتشريح جثث ومناظرة بصمات منفذي العممي

الخاص بيا لموقوؼ عمى ىوياتيـ، مشيرا في الوقت نفسو إلى أف األجيزة األمنية بدأت في تمشيط المناطؽ 
 لمبحث عف أي أدلة تقودىا إلى تحديد شخصية الجناة. "إسرائيؿ"الحدودية بيف مصر و

 8/8/0220الشرق األوسط، لندن، 
 

ةالق المعبر استثنائي: لن نسمفي رام اهلل السفير المصري 77  ح بعقاب جماعي لغزة وا 
أكد السفير المصري لدى السمطة الفمسطينية ياسر عثماف أف مصر لف تسمح بأي  :جمعة يونس -غزة 

عقاب جماعي لقطاع غزة، وأف إجراءات تخفيؼ الحصار اإلسرائيمي عف غزة وصواًل إلى رفعو ما زالت ىي 
وفيما يتعمؽ بإغالؽ  و لصالح جموع الشعب الفمسطيني في غزة.اليدؼ الذي تسعى لو مصر وتعمؿ مف أجم

أنو إجراء استثنائي مؤقت فرضتو الظروؼ  ،في تصريح لوكالة صفا الثالثاء ،معبر رفح، فأكد عثماف
األمنية االستثنائية في أعقاب اليجوـ الذي تعرضت لو قوة مف الجيش المصري في رفح استشيد خاللو 

 .آخروف 5 جندي وأصيب 21أكثر مف 
 5/8/0220نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 

 
 نفق تستخدم في التيريب بين مصر وةزة 2022: أكثر من مصري مسؤول أمني 76

المواء سيد  المصري قاؿ نائب مدير المباحث الجنائية بقطاع مصمحة األمف العاـ: أحمد يوسؼ - القاىرة
المصرية ورفح الفمسطينية يستخدميا الميربوف في نفؽ بيف مدينتي رفح  2100شفيؽ إف ىناؾ أكثر مف 

لى مصر، باإلضافة إلى تيريب المواد البترولية والغذائية مف مصر إلى  تيريب األشخاص واألسمحة مف وا 
نو يتـ حاليا اتخاذ الالـز بالتنسيؽ مع القوات المسمحة لتدمير  فمسطيف بدعوى مساندة الشعب الفمسطيني، وا 

حكاـ   السيطرة األمنية عمى األوضاع بسيناء.تمؾ األنفاؽ وا 
وأضاؼ شفيؽ أف المعمومات التي وردت ألجيزة األمف تؤكد وجود عناصر فمسطينية تابعة لجماعتي 

في سيناء واعتزاميـ القياـ بأعماؿ عدائية وتفجيرية خالؿ المرحمة  "جيش اإلسالـ"و "التوحيد والجياد"
د األمني بشماؿ سيناء والبدء في تمشيط منطقة جبؿ الحالؿ الذي المقبمة، مؤكدا أنو تـ رفع درجة االستعدا

 يعد بؤرة لتجمع العناصر اإلرىابية نظرا لوعورتيا، لتصفية تمؾ البؤر.
 8/8/0220الشرق األوسط، لندن، 
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 سيناءةزة بعد ىجوم  أنفاق إلةالقمصر تتحرك  75
أمنية مصرية إف معدات ضخمة  قالت مصادر: يسري محمد ،محمد عبد الرءوؼ - رفح )مصر( ،القاىرة

الستخداميا في عمميات ردـ األنفاؽ الحدودية  وصمت إلى المنطقة الحدودية برفح المصرية أمس تمييداً 
المنتشرة عمى طوؿ الشريط الحدودي بيف مصر وقطاع غزة في خطوة اتخذتيا أجيزة األمف المصرية عقب 

يبة مف معبر كـر أبو سالـ عمى الحدود بيف مصر اليجوـ المسمح الذي استيدؼ النقطة الحدودية القر 
 ."إسرائيؿ"و

 8/8/0220الشرق األوسط، لندن، 
 

 معبر رفح نيائياً  إلةالقعمرو موسى يدعو  78
 واألنفاؽإغالؽ معبر رفح البري  إلىدعا األميف العاـ السابؽ لجامعة الدوؿ العربية عمرو موسى : وكاالتال

 وقطاع غزة بشكؿ تاـ، وذلؾ لفرض األمف في جزيرة شبو سيناء.المنتشرة عمى طوؿ الحدود بيف مصر 
وقاؿ في بياف صحفي لو: "أتفؽ مع قرار إغالؽ معبر رفح الذي البد أف ُيستكمؿ بإغالؽ األنفاؽ بالكامؿ 

واتيـ المقاومة الفمسطينية باستخداـ  التسرب إلى سيناء". الحتماؿطالما أصبح المعبر واألنفاؽ مصدرًا قويًا 
اىتماـ بالسيادة المصرية وال بالظروؼ التي تمر بيا  أيدوف  "إسرائيؿ"اء في أعماؿ المواجية مع سين

مصر، مطالبا في الوقت ذاتو الرئيس المصري محمد مرسي بتعديؿ المالحؽ األمنية لمعاىدة السالـ 
يناء ومراقبة المصرية اإلسرائيمية حتى تتمكف الجيات األمنية والقوات المسمحة مف فرض األمف في س

مف أية محاوالت لممساس بالسيادة المصرية  "إسرائيؿ"كما حّذر موسي  الحدود ووقؼ التسريبات "اإلرىابية".
 أو أي مؤامرات تحيكيا في ىذا اإلطار. 

 5/8/0220موقع فمسطين أون الين، 
 

 "ةير صحيح"منطق  سيناءمسؤولية مجزرة  "إسرائيل"نائب سابق عن سيناء: تحميل  72
قاؿ سالمة الرقيعي، النائب البرلماني السابؽ عف محافظة شماؿ سيناء التي : محمود محسف - ىرةالقا

ضابطا وجنديا مصريا، مف قوات الجيش والشرطة  21شيدت ىجوما إرىابيا قبؿ يوميف أودى بحياة 
 الفوضى. المصرية، إف ىناؾ بعض العناصر الجيادية قميمة العدد تنمو في ظؿ ما تعيشو البالد مف حالة

ال يجب أف نحمؿ كؿ شيء إلسرائيؿ وأف نعتبر كؿ شيء غير "وعف مسؤولية الحادث قاؿ الرقيعي: 
صحيح تقوـ بو إسرائيؿ فيذا منطؽ غير صحيح، فميس مف المنطقي أنو في كؿ حادثة يخرج عمينا البعض 

الحقيقي ومعاقبتو، ألف يجب معرفة مف المخطئ  ويحمؿ إسرائيؿ المسؤولية فيو أمر أعتقد أف بو تجاوزاً 
إسرائيؿ ليس مف مصمحتيا أف يكوف ىناؾ عدـ استقرار بسيناء ألف قراءة المشيد عف قرب تفرض أف يتـ 
معالجة األمر بصفة دائمة وأف تكوف المعالجة مف كافة الجوانب األمنية وحؿ القصور الموجود، والنظر إلى 

لحصوؿ عمى األرض مما يساعدىـ عمى تنمية المنطقة الجانب االقتصادي وتمبية مطالب أبناء سيناء في ا
اقتصاديا وزراعيا، كما يتـ بناء المصانع والبدء في مشروع تنمية حقيقية في سيناء، باإلضافة إلى الجوانب 
السياسية والحرص عمى معاممة أبناء سيناء عمى أنيـ جزء أصيؿ مف الوطف، وأال تتـ معاممتيـ عمى أنيـ 

 ."صيؿ مف البالدجزء طارئ أو غير أ
 8/8/0220الشرق األوسط، لندن، 
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 "كامب ديفيد"المالحق األمنية لمعاىدة  يإعادة النظر فب ونمصريًا يطالبحزبًا  02 62
يماف عم ،نورا فخرى االثنيف،  يوـوتحالؼ ونقابة بيانًا عقب اجتماعيـ مساء  سياسياً  حزباً  10أصدر ي: وا 

سيناء وأىمية إيجاد حموؿ شاممة تبدأ باستعادة األمف وتأميف  يف األمنيشددوا خاللو عمى خطورة الوضع 
الحدود، وتمديد اتخاذ خطوات جدية وسريعة تجاه تنمية سيناء واالىتماـ بأىميا الذيف ظمموا طواؿ السنوات 

 الماضية واعتبار ىذا مف أولويات المرحمة القادمة.
منية لمعاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية فيما المالحؽ األ يواتفقت األحزاب عمى أىمية إعادة النظر ف

يخص أعداد وتوزيع القوات المصرية بسيناء، حتى تتمكف الجيات األمنية والقوات المسمحة مف فرض األمف 
 .يومراقبة الحدود، بما يؤكد السيادة الكاممة عمى التراب المصر 

المعابر المصرية الفمسطينية بما  وشددت األحزاب عمى أىمية وضع ضوابط وآليات ورقابة صارمة عمى
تيريب األسمحة والعناصر اإلرىابية لمصر،  فييتـ استخداميا  التييمغى تمامًا الحاجة لوجود األنفاؽ 

المستقبؿ بما  فيفيما يخص حماية الحدود وآليات استخداـ المعابر  الفمسطينيبجانب التنسيؽ مع الجانب 
 ات إرىابية.مخطط أيتنفيذ  فييضمف عدـ استغالليا 

مساس بأمنيا وسالمة  يالمنطقة أف مصر لـ تقبؿ بأ يوأكدت األحزاب عمى ضرورة تفيـ كؿ األطراؼ ف
تمر بيا  يأبنائيا وأراضييا وأف العبث لف يقابؿ فقط بالشجب واإلدانة ميما كانت الظروؼ الصعبة الت

ت اإلسرائيمية مف أجؿ مكافحة اإلرىاب ضوء اإلشارات ودالالت ما نشرتو أجيزة االستخبارا يالبالد، وذلؾ ف
 أغسطس مطالبة فييا إخالء سيناء مف اإلسرائيمييف وكذلؾ تصوير الحادث منذ بدايتو. 1يوـ  ياإلسرائيم

 5/8/0220اليوم السابع، القاىرة، 
 

 لمتنسيق مع حماس لحماية الحدود حكومة قنديلدعو المصرية تالجماعة اإلسالمية  62
حكومة بالده إلى  ،رئيس مجمس شورى الجماعة اإلسالمية في مصر ،دربالة عصاـ .دعا د :القاىرة

"إف جميع  5/8في بياف لو يـو الثالثاء  ،وقاؿ دربالة التنسيؽ مع حركة حماس لحماية الحدود بيف الجانبيف.
المنتخب  أبناء الجماعة بمف فييـ المفرج عنيـ أخيًرا يدينوف ىذه الحادثة اإلجرامية ويقفوف داعميف لمرئيس

والقوات المسمحة المصرية الباسمة في مواجية أي جية متورطة في مواجية ىذا العمؿ الغادر الخسيس، 
سواء كانت مجموعات تكفيرية أو تابعة لمقاعدة أو مجموعات مخترقة مف الموساد الصييوني أو مجموعات 

ا كانت الجية المتورطة في قتؿ وأضاؼ أنو "إذ تسعى لفرض مواجية عمى الدولة المصرية بغير إرادتيا".
يجاد  جنود مصر البواسؿ تيدؼ إلى إعطاء إحساس بعدـ القدرة عمى السيطرة عمى حفظ األمف في سيناء وا 
يجاد حالة مف االضطراب بما يضعؼ مف موقؼ الرئيس  قطيعة وتوتر ما بيف الفمسطينييف والمصرييف، وا 

 التي تستيدؼ حاضر مصر ومستقبمو".فيجب عمينا جميًعا أف نتحد إلفشاؿ ىذه األىداؼ 
 5/8/0220المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 "إسرائيل"األزىر يؤكد تعرض المسممين والمسيحيين لمظمم في  60

أحمد الطيب لمبعوث الرئيس األمريكي، رشاد حسيف أف المسمميف والمسيحييف  أكد شيخ األزىر د. القاىرة:
انوف مف تشدد وتطرؼ مف جانب الصياينة والحكومة ذاتيا، الذيف يعيشوف داخؿ الكياف الصييوني، يع

 لدرجة أنو يتـ منع المسمميف مف أداء صمواتيـ بسيولة وحرية وكذلؾ المسيحييف.
 8/8/0220الخميج، الشارقة، 
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 "إسرائيل"بالتمويح بالمساعدات إلجبار مصر عمى التعاون مع  واشنطنالموبي اإلسرائيمي يطالب  63

طالبت زعامات محسوبة عمى الموبي اإلسرائيمي بالواليات المتحدة  اإلدارة  دري:حناف الب -شنطف او 
لتأميف  "إسرائيؿ"لمتعاوف ولو سرًا مع  ،األمريكية بالضغط عمى العسكرييف المصرييف والرئاسة المصرية

روبرت وربط  سيناء، وذلؾ باستخداـ ورقة المساعدات العسكرية لمصر تمويحا بتحويميا لمساعدات أمنية.
مف  21ساتموؼ رئيس معيد واشنطف لسياسات الشرؽ األدنى التابع اليباؾ اليجوـ الذي أودي بحياة 

الضابط والجنود المصرييف في منطقة رفح بسيناء، وحوادث تعرض خط الغاز المصري الواصؿ إلى 
لمنطقة، وأف ىذا اليجـو عمى استقرار سيناء وا "خطرًا شديداً "واألردف، واعتبر ىذه الحوادث تمثؿ  "إسرائيؿ"

 سيكوف لو آثار أمنية بعيدة المدى بالنسبة ألمف المنطقة.
وطالب ساتموؼ واشنطف بسرعة القياـ بخطوتيف أساسيتيف عبر كؿ مف العسكرييف المصرييف وحكاـ مصر 

تزامو اإلسالمييف وذلؾ: أوال بإبالغ الرئيس المصري أف رده عمى اليجـو سيكوف أوؿ داللة حقيقية عمى ال
، فمرسي الذي أصدر تصريحًا "إسرائيؿ"بما تعيد بو حوؿ التزامو باالتفاقيات الدولية واتفاقية كامب ديفيد مع 

 "تصريح مسموـ"يديف فيو اليجوـ ويتعيد بمعاقبة مرتكبيو سمح في نفس الوقت لرخواف المسمميف بإصدار 
فيو المصرييف مف أولئؾ المذيف يريدوف تخريب  اتيموا فيو الموساد اإلسرائيمي بأنو وراء اليجوـ ويحذروف

أف يؤكد بشكؿ  حاسـ وغير عمني ما يثبت أنو زعيـ مسؤوؿ يرغب  ،حسب ساتموؼ ،الثورة، لذا فعمي مرسي
في الحصوؿ عمى التأييد الدولي لمساعدة بمده المتعثر اقتصاديًا، وأنو ال يمكنو ممارسة ألعاب األطفاؿ 

لمصري، وبالتالي فإف أي محاولة لمنع اليجمات في سيناء تستمـز التعاوف مع بالتالعب مع الرأي العاـ ا
ال يمكف تحقيقو في مناخ مف االتيامات العمنية، في إشارة لمحاولة  بشكؿ سري وىو ما ىولو حت "إسرائيؿ"

 الماضي. األسبوعتنصؿ مرسي مف قيامو بالرد عمى رسالة مف الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز إليو 
ثانيًا، إف عمى واشنطف وعمى صانع القرار األمريكي إعادة التأكيد لمعسكرييف المصرييف بأف سيناء عنصر و 

، وبالتالي فإف استمرار أمريكا في منح مصر المساعدات العسكرية مرتبط "كامب ديفيد"أساسي في اتفاقية 
اء.  وذىب ساتموؼ لمتحدث بجدية مصر في وضع أفراد ومعدات كافية ألداء الوظيفة المطموبة في سين

كتائب مصرية إضافية في سيناء )قانونا ليست لدي ىذه  5بوضع   "إسرائيؿ"تفصيال عما وصفو بسماح 
القوات المعدات الكافية(، كما تفادت القياـ بدوريات في مناطؽ المسمحيف السيما في  العريش ورفح، لذا 

دوريات اإلسرائيمية اضطرت لتقديـ الطعاـ فالتواجد المصري عمى الحدود غير مؤىؿ لدرجة أف ال
 وضروريات أخرى لمقوات المصرية.

صانع القرار األمريكي بأف يفيـ المشير طنطاوي وزمالءه أف يرسموا إلى سيناء  ومضي ساتموؼ ناصحاً 
ال فستكوف ىناؾ تداعيات، ألف الفشؿ في القياـ بذلؾ مف شأنو المناسبةالقوات  ر يؤدي إلى إعادة نظ أف، وا 

 أمريكا في نوعية المساعدات العسكرية لمصر لكي تتناسب مع المتطمبات الحالية.
 8/8/0220الخميج، الشارقة، 

 
 سكنديناوة لتتحدى حصار ةزةاسفينة تبحر من  61

سكنديناوة سترسؿ سفينة اجماعات نشطاء مف  إفقاؿ منظمو رحمة بحرية  :عماد عمر ،عمر خميؿ -أوسمو 
 "إسرائيؿ"قطاع غزة عمى أمؿ تحدي الحصار الذي تفرضو  إلىر يوـ الثالثاء تبح أفمعونة مف المقرر 

زعيـ الفرع النرويجي لجماعة )سفينة  ،وقاؿ تورشتايف داؿ الصراع. إلىعمى القطاع وجذب االنتباه الدولي 
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السابؽ نفسو وىو وضع نياية لحصار غزة مف خالؿ تحدي البحرية  األسطوؿ"ىدفنا ىو ىدؼ  ،غزة( إلى
سيمة في منعنا مف  اإلسرائيمييفلرويترز في ميناء أوسمو "ىذه المرة ستكوف ميمة  وأضاؼ .إلسرائيمية"ا

 .وسنمتـز بشكؿ صاـر بنبذ العنؼ" مواصمة الرحمة ألف عددنا سيكوف قميالً 
مترا  78وأغمب داعمي رحمة السفينة إستيؿ جماعات سويدية ونرويجية. وستبحر السفينة التي يبمغ طوليا 

 إلىخالؿ الرحمة قبؿ وصوليا  أخرىعدة سفف  إليياتنضـ  أفمف أوسمو يوـ الثالثاء ويأمؿ منظمو الرحمة 
 كتوبر.أ األوؿ/المياه المقابمة لقطاع غزة في تشريف 

 5/8/0220وكالة رويترز، 
 

 لتقارب مصري ة إسرائيمي.. وأميركا ستمعب دوراً  فرصة :"مكاسبو"سيناء و اعتداء 67
لػػػـ تكػػػف العمميػػػة التػػػي شػػػنتيا مجموعػػػات مسػػػمحة عمػػػى القاعػػػدة العسػػػكرية فػػػي سػػػيناء، األحػػػد : «(السػػػفير)» 

الماضي، األولى مف نوعيا، لكنيا كانت األقسى واألكثر دموية وتنظيمػًا منػذ سػنوات طويمػة. بػدا واضػحًا أف 
ؤوليف عف العممية جاءت في سياؽ تصعيد العنؼ في منطقة حساسة وفؽ اعتبارات عدة، ومع أف ىوية المس

جنػػػديًا مصػػػريًا وسػػػرقة آليػػػات عسػػػكرية ظمّػػػت مجيولػػػة حتػػػى السػػػاعة، إال أف تػػػداعيات مػػػا ارتكبػػػوه،  21قتػػػؿ 
سػرائيؿ، بػرزت إلػى الواجيػة منػذ المحظػات األولػى لوقػوع  والتحديات التي تشػكميا لكػؿ مػف مصػر وفمسػطيف وا 

 االعتداء.
قميميػًا، مسػتقبؿ تحّوؿ سيناء إلى بؤرة لمقاعدة، التحدي الذي يواجيو الرئ يس المصري محمػد مرسػي، داخميػًا وا 

اإلسرائيمية... كؿ ىذه العناويف استحوذت عمى اىتمػاـ المتػابعيف  -العالقات المصرية الفمسطينية والمصرية 
الغػػربييف أمػػس، فػػي وقػػػت كػػاف ىنػػاؾ مػػػا يشػػبو اإلجمػػاع عمػػػى تحػػوؿ منطقػػة سػػػيناء إلػػى مركػػز لرسػػػالمييف 

« كامػػب ديفيػػد»جتثػػاث ىػػذه الظػػاىرة مػػف المنطقػػة ألسػػباب عػػدة أبرزىػػا اتفاقيػػة المتطػػرفيف، وعمػػى صػػعوبة ا
واإلجحاؼ التاريخي الذي عاناه بدو سيناء مف الحكومة المصرية. في المقابؿ، غاب أي تمميح حوؿ استفادة 

 مؤخرًا.« حماس»مع حركة « مصر الجديدة»محتممة إلسرائيؿ مف الحادث، ال سيما بعد انتعاش عالقات 
األكثػػر دمويػػة عمػػى الجنػػود المصػػرييف »أف اليجػػوـ، الػػذي كػػاف « نيويػػورؾ تػػايمز»ايػػة، اعتبػػرت صػػحيفة بد

اختبػػار حاسػػـ وفرصػػة حاسػػمة لمعالقػػة الحديثػػة نسػػبيًا بػػيف الػػرئيس اإلسػػالمي »، ُينظػػر إليػػو عمػػى أنػػو «مػػؤخراً 
سرائيؿ  «.وا 

ؿ مػا إذا كػاف مرسػي سػيجعؿ سػيناء مػف ، يتمحػور مػف جيػة حػو «نيويػورؾ تػايمز»وبات السؤاؿ حاليًا، وفقًا لػػ
ضمف أولوياتو فعاًل، وذلؾ وسط تحديات كثيػرة تواجيػو، ومػف جيػة أخػرى حػوؿ مػا إذا كانػت إسػرائيؿ سػتقّدـ 

 بما يسمح لمصر بوجود عسكري أكبر في المنطقة.« كامب ديفيد»تنازالت متعمقة بتعديؿ اتفاقية 
ىنػػاؾ تقاربػػًا حقيقيػػًا فػػي »لخارجيػػة اإلسػػرائيمي قولػػو إف وفػػي ىػػذا السػػياؽ، نقمػػت الصػػحيفة عػػف نائػػب وزيػػر ا

مف جيتو، يعّوؿ المحمؿ السياسي ىيميؿ فػريش عمػى ىػذا «. المصالح اآلف، وىذا ما يجعمنا أقرب إلى مرسي
 «.تتغّير قواعد المعبة»، وىكذا «لكي يدرؾ مرسي أف ىناؾ أعداء لبمده أكبر مف إسرائيؿ»االعتداء 

، فػي «حمػاس»رت الصحيفة أف ما حصؿ ييّدد العالقات المتنامية بيف مصر وحركػة مف ناحية أخرى، اعتب
وقت رأت أف المتضرر األكبر كاف قطاع غزة الذي دخؿ في الحصار مرة أخرى بعد إغالؽ المعبر التجاري 

معتبػرة أف ىجػـو « كريسػتياف سػاينس مونيتػور»الوحيد لديو مع مصر، وىو ما سمطت الضوء عميػو صػحيفة 
ء عػزؿ غػزة عػف العػالـ الخػارجي، وأعػاد إلػى أىػؿ القطػاع ذكريػات مريػرة عػف الحصػار اإلسػرائيمي الػذي سػينا
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حػرميـ مػػف أبسػػط احتياجػاتيـ األساسػػية. ونقمػػت الصػػحيفة عػف غػػزاوييف عػػادييف شػكواىـ مػػف إقفػػاؿ المعػػابر، 
 ء.في االعتدا« حماس»وخوفيـ مف عدـ فتحيا مرة أخرى، كما استبعادىـ إلمكانية ضموع 

، قائمػة إف أىػداؼ « الميميشػيات المسػمحة»األميركيػة « واشػنطف بوسػت»مف جانبيا، اتيمػت  بارتكػاب اليجػـو
الميميشػػػيات التػػػي تمركػػػزت فػػػي المنطقػػػة غيػػػر واضػػػحة، لكػػػف أفػػػراد القبائػػػؿ البػػػارزة فػػػي سػػػيناء يقولػػػوف إنيػػػـ 

صػػرية ضػػدىـ، باإلضػػافة إلػػى مػػدفوعوف برغبػػة فػػي االنتقػػاـ مػػف االنتياكػػات التػػي قامػػت بيػػا قػػوات األمػػف الم
 تعاطفيـ مع مأزؽ الفمسطينييف.

ونقمت الصحيفة عف رؤساء قبائػؿ بػدو خبػرًا يفيػد أف الخاليػا المتطرفػة اإلسػالمية المسػمحة أنشػأت معسػكرات 
لػوس »تدريب في شماؿ سيناء في الشيور األخيرة، وقامت بيجمات عدة ضد قوات األمف المسػمحة. وكانػت 

عف عدد مف البدو مخاوفيـ مف نمو التطرؼ في منطقتيـ، ال سيما أف ثقافتيـ تقتضي  نقمت« أنجمس تايمز
تأميف المالذ لمف يطمب ذلؾ، وىذه المخاوؼ يعززىا انضماـ كثيريف منيـ إلى صػفوؼ الجماعػات المتطرفػة 

 التي تتمقى السالح مف ليبيا والسوداف.
تصب المساعدة العسكرية األميركية الحالية لمصر إلى إمكانية أف « واشنطف بوست»مف ناحية ثانية، لفتت 

موطف جديد لمتطرؼ في »في إطار ما سيكوف، في أفضؿ األحواؿ، حممة صعبة وطويمة إلعادة النظاـ إلى 
، كما يمكف لمقوات المصرية أف تستفيد مف التػدريبات التػي تمقتيػا فػي مجػاؿ مكافحػة اإلرىػاب ومػف «المنطقة

 تتمقاىا. المعدات االستخبارية التي
ووؿ »فػي سػيناء كػذلؾ، حيػث اعتبػرت « القاعػدة»ما سبؽ يوحي بأف أميركا تنػوي الػدخوؿ عمػى خػط صػراع 

الػدور اإليجػابي الػذي تمعبػو السياسػة »، مشيرة إلى «ميني أفغانستاف»أف سيناء تتحوؿ إلى « ستريت جورناؿ
وفػػي بمػػداف عديػػدة عبػػر التكنولوجيػػا الخارجيػػة األميركيػػة فػػي احتػػواء ىػػذه الظػػاىرة، حيػػث نجحػػت فػػي الجزائػػر 

فػػي وقػػت لفتػػت الصػػحيفة إلػى أف مصػػر يجػػب أف تمجػػأ إلػػى «. التػي تقػػدميا وبفضػػؿ طائراتيػػا مػػف دوف طيػار
المبدأ الصاـر لمكافحة اإلرىاب، ما قد يخدـ إدارة أوباما في تصحيح توجياتيا في التعامؿ مع مصر ما بعد 

 الثورة.
يتعّيف عمى صّناع »أنو « معيد واشنطف لدراسات الشرؽ األدنى»موؼ مف وفي السياؽ ذاتو، أكد روبرت سات

القػػػرار األميػػػركييف أف يؤكػػػدوا مجػػػددًا لمجػػػيش المصػػػري أف واشػػػنطف تنظػػػر إلػػػى تػػػأميف سػػػيناء باعتبػػػاره جانبػػػًا 
اإلسػػرائيمي، وأف اسػػتمرار تقػػديـ مسػػاعدات عسػػكرية كبيػػرة مرىػػوف بػػالجيود التػػي  -ضػػروريًا لمسػػالـ المصػػري 

ثمر إلتمػػاـ ىػػذه الميمػػة. فالفشػػؿ فػػي توجيػػو األشػػخاص والمػػوارد يمكػػف أف يػػؤدي إلػػى إعػػادة تقيػػيـ شػػاممة تسػػت
 «. لممساعدات العسكرية األميركية لمصر
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اضػي، مػا كػاف فػي حسػباف الجيػات المعنيػة والمختصػة فػي سػيناء مسػاء االثنػيف الم« عمميػة الماسػورة»تؤكد 
سػػرائيؿ، ال سػػيما الجيػػػات االسػػتخباراتية والعسػػكرية التػػي توقعػػت قيػػاـ بعػػض الجيػػػات  فػػي كػػؿ مػػف مصػػر وا 

 17أساسػػًا فػػي أعقػػاب تػػداعيات ثػػورة « الوضػػع المتحفػػز»بعمػػؿ مػػا انطالقػػًا مػػف سػػيناء، قػػد تجػػر « الجياديػة»
ىذا مف جية، ومف جية أخرى يمكف عممية «. الوضع العدائي غير المكتمؿ»يناير، إلى ما يمكف تسميتو بػ 

ممتبسػػة مػػف ىػػذا القبيػػؿ أف تجػػر إلػػى وضػػع عػػدائي بػػيف مصػػر وقطػػاع غػػزة، تجػػد إسػػرائيؿ نفسػػيا تقػػؼ عمػػى 
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تتفػػرج عمػػى صػػراع أو حػػرب بالوكالػػة بػػيف طػػرفيف شػػقيقيف، ال مصػػمحة ليمػػا فػػي تفجيػػر مثػػؿ ىػػذا « الحيػػاد»
 مؾ الحرب التي أرادتيا أو تريدىا إسرائيؿ، ولكف بعيدًا مف تأثيراتيا في جبيتيا الداخمية.الصراع أو خوض ت

العممية في حد ذاتيا وعند الحدود التي انتيت إلييا، لـ تكف لتصيب اإلسرائيمييف بأي أذى أو ضرر سياسػي 
كري لمجانب المصري أو عسكري، بؿ عمى العكسأ ما أدت إليو، كاف توجيو الضرر واألذى السياسي والعس

أواًل، ومف ثـ لمجانب الفمسطيني في قطاع غزة ثانيًا، وفي شكؿ مركز، ال سػيما لجيػة تػداعيات العمميػة التػي 
ألحقت ضررًا مضاعفًا بمواطني القطاع، مف ىـ في الداخؿ ومف ىػـ فػي الخػارج كػذلؾ، ىػذا يعنػي وبصػريح 

سػػعى قبميػػا لالسػػتفادة مػػف تطػػور مػػف ىػػذا القبيػػؿأ ىػػو  العبػػارة أف الطػػرؼ الػػذي اسػػتفاد مػػف العمميػػة، وكػػاف قػػد
 إسرائيؿ وحدىا.

ففػػػي اآلونػػػة األخيػػػرة، عمػػػدت إسػػػرائيؿ وعبػػػر أجيزتيػػػا االسػػػتخباراتية واإلعالميػػػة، لمتػػػرويج لسػػػيناريوات حػػػرب 
محتممة مع مصر، حرب ال يريدىا الطرفاف، ومع ذلؾ يمكف أف تحصؿ، أو يحصؿ ما يشػابييا مػف حػروب 

لعمميػػة األخيػػرة ىػػي واحػػدة مػػف سػػيناريوات قػػد يكػػوف دافعيػػا األسػػاس، الػػدخوؿ إلػػى معتركػػات ترفػػع بالوكالػػةأ وا
عػػف إسػػرائيؿ تكمفػػة خػػوض حػػرب أو حػػروب جديػػدة، يمكػػف تفادييػػا بعمميػػات ممتبسػػة ومصػػطنعة، تبعػػد كػػأس 

 الموت عف جنودىا ونيراف القذائؼ والصواريخ عف مستوطنييا.
اإلسرائيمية، إلى أف إسرائيؿ يجػب  -رًا، في دراسة عف العالقات المصرية وكاف باحثاف إسرائيمياف خمصا أخي

التػػي قػػد تػػؤدي إلػػى تصػػعيد العالقػػات بػػيف « مفعػػوؿ الشػػحنات المتفجػػرة»أف تعمػػؿ بحكمػػة إليقػػاؼ مػػا سػػمياه 
 الدولتيف، مشيَريف إلى أف إحدى القضايا التي ستطرح قريبًا ىى تغيير السياسػة المصػرية فػي غػزة، مػع تأكيػد
فػػػتح معبػػػر رفػػػح ورفػػػع الحصػػػار، مؤكػػػَديف أف حكومػػػة نتانيػػػاىو يمكػػػف أف تسػػػتبؽ تمػػػؾ الخطػػػوة بالتنسػػػيؽ مػػػع 
الجانػػػب المصػػػري لفػػػتح المعبػػػر، ورفػػػع الحصػػػار والحيمولػػػة دوف فػػػرض ىػػػذا الوضػػػع عمييػػػا. لكػػػف مػػػا حصػػػؿ 

الطريؽ عمى وتداعياتيا، ىو عكس ىذا تمامًا، حيث جرى قطع « عممية الماسورة»ويحصؿ اليوـ في أعقاب 
سيناريو كيذا، في وقت بات إغالؽ معبر رفح وتدمير األنفاؽ والحصار أكثر إحكامًا مف ذي قبؿ، ما يؤشر 

سػػعت إسػػرائيؿ وتسػػعى لالسػػتفادة منػػو وحػػدىا، فػػي « مكمػػف اسػػتراتيجي»إلػػى توجيػػات مقصػػودة، ىػػي بمثابػػة 
اـ الشػػػقيؽ المصػػػري الػػػذي فػػػي غػػػزة، التػػػي باتػػػت أكثػػػر انكشػػػافًا أمػػػ« حمػػػاس»معػػػزؿ عػػػف مصػػػر وعػػػف حركػػػة 

وضعت بيضيا كمو في سمتو رىانًا عميو، لمخروج مف حمقة الحصار والعزلة السياسية الخانقة. وتكرارًا لعممية 
فػي سػيناء، يتوقػع « عممية الماسورة»( التي بقيت يتيمة، كذلؾ ىي 1022أغسطس  -إيالت )جرت في آب 

 ستثمارىا في ما خفي ويخفى مف أىداؼ مضمرة.ليا أف تبقى يتيمةأ إال إذا كاف ىناؾ مف يسعى ال
نشػػرت ىػػذا الشػػير تقريػػرًا لمباحػػث فػػي الشػػؤوف األمنيػػة العسػػكرية اإلسػػرائيمية « إسػػرائيؿ ديفػػنس»وكانػػت مجمػػة 

سػػرائيؿ. اعتبػػر فػػي مطمعػػو أف  الثػػورة المصػػرية »إييػػود عيمػػيـ، تنػػاوؿ سػػيناريوات حػػرب محتممػػة بػػيف مصػػر وا 
سػػرائيؿ. « اإلخػػواف المسػػمميف»عػػة وتزايػػد القػػوة السياسػػية لجما فػػي مصػػر قػػد يتسػػبباف بمناوشػػات بػػيف مصػػر وا 

« اإلخػواف المسػػمميف»و « حمػاس»ويوضػح أف ثمػة أسػبابًا عػػدة لػذلؾ، ومػف بينيػػا العالقػة الوثيقػة بػيف حركػػة 
عبػػر شػػبو جزيػػرة سػػيناء المنزوعػػة السػػالح. ويػػرى أف فػػي ظػػؿ ظػػروؼ خطيػػرة، قػػد تنػػدلع مواجيػػة تقميديػػة بػػيف 

سػرائيؿ، فػإف عناصػر مػف الدو  لتيف، أقمو عمى نطاؽ محدود. ويضيؼ أف في أي نزاع مستقبمي بػيف مصػر وا 
النزاعػػات السػػابقة بػػيف الػػدولتيف، سػػيكوف ليػػا وزف كبيػػر، الفتػػًا إلػػى أف مػػف أىػػـ ىػػذه العناصػػر ىػػو أف ميػػداف 

 المعركة سيكوف في سيناء مّرة أخرى.
ري بيرلػػوؼ وأودي ديكػػؿ( فػػي دراسػػة تحميميػػة منشػػورة فػػي موقػػع إضػػافة إلػػى ذلػػؾ، رأى باحثػػاف إسػػرائيمياف )أو 

اإلسرائيمي أف الحوار الداخمي في مصر عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، يؤكد وجود تحديات « نيوز واف»
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سػػػرائيؿ. وأشػػػارا إلػػػى أف التوقػػػع السػػػائد فػػػي حػػػوار المصػػػرييف عمػػػى الشػػػبكة  متوقعػػػة لمعالقػػػات بػػػيف مصػػػر وا 
وب مواجية مسمحة بات احتمااًل غير مستبعد، عمى رغـ أف الجانبيف ال يريػداف حػدوث العنكبوتية ىو أف نش

ذلػػؾ، سػػواء بسػػبب التغييػػر المتوقػػع فػػي سياسػػات مصػػر حيػػاؿ حمػػاس وغػػزة، أو بسػػبب العجػػز المصػػري عػػف 
 التعاطي مع تحديات السيطرة وتفاقـ الجريمة في سيناء والجمود في مسيرة السالـ.

سػػرائيؿ، أوليػػا التحػػدي وأشػػار الباحثػػاف إلػػى خ مػػس قضػػايا رئيسػػة قػػد تػػؤدي إلػػى نشػػوب الحػػرب بػػيف مصػػر وا 
األمني الكبير الماثؿ أماـ مصر في سيناء، نتيجة غياب السيطرة األمنية، وعدـ التنسيؽ مع القبائؿ البدوية، 

صػػػعيد وانتشػػػار الخاليػػػا الجياديػػػة وجماعػػػات السػػػمفييف وعناصػػػر القاعػػػدة، كػػػؿ ىػػػذه العوامػػػؿ قػػػد تػػػؤدي إلػػػى ت
طػػالؽ الصػػواريخ مػػف سػػيناء. والقضػػية الثانيػػة ىػػي  « اتفاقيػػة السػػالـ»الوضػػع مػػع إسػػرائيؿ نتيجػػة األنشػػطة وا 

والرغبػػػة فػػػي إدخػػػاؿ تغييػػػرات عمػػػى الممحػػػؽ العسػػػكري الخػػػاص بانتشػػػار قػػػوات الجػػػيش المصػػػري فػػػي سػػػيناء، 
يش المصػػري فػػي مشػػيَريف إلػػى أف مصػػر تتجاىػػؿ فػػي شػػكؿ كبيػػر، حقيقػػة عػػدـ معارضػػتيا تعزيػػز قػػوات الجػػ

سػػيناء أكثػػر مػػف المسػػموح بػػو فػػي اتفاقيػػة السػػالـ، وعمػػى رغػػـ ذلػػؾ لػػـ يسػػتخدـ الجػػيش المصػػري حجػػـ القػػوات 
 اإلضافية التي وافقت عمييا إسرائيؿ.

اإلسػػرائيمي، متػػوقَعيف أف  -والقضػػية الثالثػػة التػػي تناوليػػا الباحثػػاف ىػػي دور مصػػر فػػي الصػػراع الفمسػػطيني 
لحسـ بيف الشػعبوية والبراغماتيػة، أي بػيف تعزيػز تعػاطؼ الجمػاىير المصػرية مػع با« مرسي»يطالب الرئيس 

القضية الفمسطينية، وبيف اإلجػراءات العمميػة فػي مواجيػة الواقػع المعقػد فػي سػيناء وقطػاع غػزة. مشػيَريف إلػى 
سػػػػيناور بػػػػيف القطبػػػػيف وفقػػػػًا لألحػػػػداث مػػػػف دوف المسػػػػاس بشػػػػعبيتو وحركػػػػة اإلخػػػػواف « مرسػػػػي»أف الػػػػرئيس 

ألقػى ىػذا الممػؼ عمػى كاىػؿ المجمػس العسػكري حتػى يكػوف بمقػدوره « مرسػي»لمسمميف، زاعميف أف الرئيس ا
إذا فشػػػمت محػػػاوالت الوسػػػاطة بػػػيف إسػػػرائيؿ والسػػػمطة الفمسػػػطينية، توجيػػػو أصػػػابع االتيػػػاـ لممجمػػػس العسػػػكري 

 المجمس العسكري.المكمؼ بممؼ السياسات األمنية والخارجية، وبالتالي يعمؽ مسيرة نزع الشرعية عف 
سػرائيؿ، ىػي السياسػة  وأشار الباحثاف إلى أف القضية الرابعة التي قد تمقي بظالليا عمى السالـ بػيف مصػر وا 

، مؤكػػَديف أف الػػرأي السػػائد اآلف بػػيف صػػناع الػػرأي العػػاـ فػػي مصػػر، ىػػو أنػػو «حمػػاس»المصػػرية تجػػاه حركػػة 
لحمػاس بأنػو محظػور عمييػا اسػتخداـ « خطػوط حمػراء»وضػع « محمػد مرسػي»يجب عمػى الػرئيس المصػري 

قامػػة  األراضػػي المصػػرية )سػػيناء( لمياجمػػة إسػػرائيؿ فػػي مقابػػؿ فػػتح معبػػر رفػػح ورفػػع الحصػػار عػػف غػػزة، وا 
اتفاقية تجارة حرة والمساعدة االقتصادية، وتوفير الوقود والغاز لمقطاع لمقضاء عمى صناعة التيريب الناجمة 

 زة.عف الحصار اإلسرائيمي المتواصؿ عمى غ
مشػيَريف إلػى  -عمى حػد زعميمػا  -أما القضية الخامسة التي تناوليا الباحثاف فيي إمكانية ضـ غزة لمصر 

أف جمود المسيرة السياسية بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، وغياب المصالحة الداخمية، والتوقعات بفتح معبر رفح 
وحمػػاس، ورفػع أعػالـ مصػػر فػي غػػزة  ورفػع الحصػار، والعالقػػات الخاصػة بػػيف اإلخػواف المسػمميف فػػي مصػر

 ، كؿ ىذه األشياء تؤكد وجود توجو محتمؿ لتحويؿ غزة إلى محافظة مصرية.«مرسي»عند انتخاب الرئيس 
كػاف محاولػة لضػرب أمػف مصػر القػومي، ووضػعو « عممية الماسػورة»أخيرًا ال بد مف القوؿ، إف ما استيدفتو 

ضرار بيذه القضية، في وقت يسػعى السػاعوف إلػى تصػفيتيا، في مواجية القضية الوطنية الفمسطينية، بؿ اإل
كقضػػية وطنيػػة لشػػعب شػػردتو النكبػػات وأدمتػػو االنقسػػامات، وتحولػػت مػػع النزعػػات السػػمطوية إلػػى مػػا ينػػافي 
طبيعتيػػا كقضػػية تحػػرر وطنػػي، ينبغػػي إنقاذىػػا ممػػا يحػػيط بػػذاتيا مػػف ذواتأ بػػاتوا يبتعػػدوف عػػف تمػػؾ الطبيعػػة 

 ًا لمقضايا الوطنية.الكفاحية المالزمة دوم
 8/8/0220الحياة، لندن، 
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 شيطنة ةزة وتدويل سيناء 65

 حمزة إسماعيؿ أبوشنب
لقػػد شػػكمت عمميػػة رفػػح نقمػػة جديػػدة فػػي األوضػػاع فػػي سػػيناء ، فيػػي ليسػػت األولػػى ولػػف تكػػوف األخيػػرة ولكنيػػا 

إال أنػػو فػػػي نيايػػػة  األولػػى التػػػي تسػػػتيدؼ الجنػػود المصػػػرييف بيػػػذه البشػػاعة وبيػػػذا العػػػدد الكبيػػر مػػػف الجنػػػود،
المطاؼ العممية كانت جزءًا مف عممية ضد االحتالؿ وال يمكف فصميا عف ىذه الحقيقية، سواء كاف لألجيػزة 
الصػػييونية يػػد بطريقػػة مباشػػرة أو غيػػر مباشػػرة مػػف خػػالؿ اختػػراؽ ىػػذه المجموعػػات، ولكػػف الجميػػع يػػديف ىػػذا 

 العمؿ ضد الجنود المصرييف وال أحد يقبؿ بيذه الحاؿ.
منذ المحظات األولى لمعممية  أعمف اإلعالـ المصري الميبرالي اليجـو الشرس عمى قطاع غزة وحركة حماس 
وتحمػػيميـ المسػػؤولية عػػف ىػػذه العمميػػة، ومسػػؤولية التنفيػػذ فػػي دور يشػػبو الػػدور الصػػييوني، ولألسػػؼ كػػاف قػػد 

طاع غػزة، وىػذا يػأتي قبػؿ معرفػة سبقو أيضًا تصريحات ُنسبت لقيادات بأف المنفذيف خرجوا مف األنفاؽ مع ق
أسماء المياجميف أو توجياتيـ فػي سػرعة مػنيـ لالنتقػاـ السياسػي مػف الػرئيس المصػري الجديػد محمػد مرسػي 
وخطواتػػػو لرفػػػع الحصػػػار عػػػف قطػػػاع غػػػزة ، وصػػػبوا كػػػؿ قػػػدراتيـ اإلعالميػػػة فػػػي اليجػػػـو العنيػػػؼ عمػػػى غػػػزة 

جي والخبػػراء العسػػكرييف الػػذيف أغمقػػوا عيػػونيـ عػػف وبحضػػور العديػػد مػػف ُمػػدعي التحميػػؿ السياسػػي واالسػػتراتي
 الحقيقية الكاممة وبدأوا اليجـو فقط عمى منطقة الحدود ونسفوا كافة األىداؼ الصييونية.

لقػػد تجاىػػؿ اإلعػػالـ المصػػري التػػاريخ والعػػودة لمػػوراء قمػػياًل عنػػدما لػػـ يػػذكر أحػػد بػػأف الحػػدود بػػيف قطػػاع غػػزة، 
رة وقدمت حماس في غزة كافة المسػاعدات لمقػوات المصػرية عمػى الحػدود ومصر بقيت مؤمنة طواؿ أياـ الثو 

بعػػد أف انقطػػع اتصػػاليا بقياداتيػػا المركزيػػة، ولػػـ يفكػػر أحػػد فػػي زعزعػػة األمػػف خػػالؿ أيػػاـ الثػػورة، ثػػـ تجاىػػؿ 
حيػث اجتػاز الحػدود عشػرات اآلالؼ مػف الفمسػطينييف   1008اإلعالـ حادثة انييار الحدود مع القطاع عػاـ 

تأثر األمف ىناؾ، بؿ عمى العكس خالؿ أياـ معدودة دفع الفمسطيني ما يقػارب الربػع  مميػار دوالر بػدؿ ولـ ي
بضائع تـ شرائيا ، ىذا التجاىؿ اإلعالمي ومحاولة شػيطنة غػزة مػف قبػؿ اإلعػالـ وتصػويرىا بأنيػا ىػي بػؤرة 

مًا فػي قطػاع غػزة أو فمسػطيف، اإلرىاب والتشدد تُنسي اإلعالـ أف التشدد والعنؼ مصري األصؿ ولـ يكف يو 
 إف كاف مف يقؼ خمؼ العممية متشدديف أصاًل.

الكياف الصػييوني والػذي كػاف يسػعده شػيطنة غػزة فػي اإلعػالـ يحػاوؿ أف يسػتغؿ ىػذه العمميػة لتحقيػؽ أىدافػو 
 السياسية واألمنية، مف خالؿ تدويؿ قضية سيناء وجعميا منطقة لمنقػاش الػدولي مػف خػالؿ إدخػاؿ العديػد مػف
الدوؿ األخرى تحت مسمى مكافحة اإلرىاب، مما سيتطمب إجراءات مصرية حازمة ىناؾ ولكف تحت غطاء 
دولي مما يعطؿ مشروع تنمية منطقة سيناء، وىذا سػيجعؿ التػدخؿ اإلسػرائيمي فييػا مفتػوح ألنيػا بػؤرة إرىابيػة 

 يوني.ويتطمب مكافحاتيا دوليًا مف قبؿ العالـ وىذا ىدؼ بعيد المدى لمكياف الصي
ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى األىػػػداؼ المرحميػػػة مثػػػؿ فػػػتح قنػػػوات اتصػػػاؿ مػػػع القيػػػادة وتوسػػػيع االتصػػػاالت لحساسػػػية 

 األوضاع ىناؾ واالستفادة مف الخطوات المصرية في سيناء.
وفي نفس الوقت ال يمكف تجاىؿ مشروع التيجير الصػييوني االسػتراتيجي المػدعوـ أمريكيػًا   والػذي كػاف قػد 

اؿ عبد الناصر سػابقًا بعػد ثػورة يوليػو، وىػو تػوطيف الالجئػيف الفمسػطينييف فػي جػزء مػف سػيناء وافؽ عميو جم
عمػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة،  71والػػػػذي سػػػػقط بمطالبػػػػة الفمسػػػػطينييف وصػػػػمود أىػػػػؿ غػػػػزة فػػػػي القطػػػػاع خػػػػالؿ عػػػػدواف 

زء مػف والمحاوالت العديدة لتيجيرىـ مف القطػاع وحفػاظ الفمسػطيني عمػى تواجػده بػؿ إنػو قػاـو وقػاـ بتحريػر جػ
 .1007القطاع عاـ 
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فشػاؿ اسػتغالؿ  بيف شيطنة غزة وتدويؿ سيناء يبقى أف تبرز الحنكة المصرية في التعامػؿ مػع ىػذه القضػية وا 
العممية، ولعؿ الرئيس مصػري اآلف أمػاـ فرصػة كبيػرة لالنقػالب عمػى اتفػاؽ السػالـ الموقّػع مػع إسػرائيؿ الػذي 

لو مخرجًا مف األزمة الداخمية واليجوـ اإلعالمي الكبير،  يحد مف تواجد الجيش المصري ىناؾ، مما سيشكؿ
وفػػي نفػػػس الوقػػػت سيضػػػع إسػػػرائيؿ فػػي حػػػرج فيػػػي سػػػتكوف أمػػػاـ خيػػاريف صػػػعبيف إمػػػا الموافقػػػة عمػػػى الطمػػػب 
المصػػري بزيػػػادة الجنػػػود وىػػػذا سيشػػػكؿ نجاحػػًا سياسػػػيًا لمرسػػػي، أو الػػػرفض ممػػػا يػػدخميا فػػػي حػػػرج شػػػديد بعػػػد 

 ألمني في سيناء.مطالبتيا لمصر بضبط الوضع ا
شيطنة غزة ما ىي إال مجرد زوبعة في فنجػاف ستمضػي ، وستشػكؿ عمميػة سػيناء مخرجػًا جديػدًا لمرسػي فػي 
رفع الحصار مف خالؿ إغالؽ األنفاؽ وتوفير البػدائؿ ليػا، ألف الجميػع يػدرؾ بػأف لألنفػاؽ سػبب فػي الوجػود 

ف الشػعبيف ولػف يقتػؿ اإلعػالـ المصػري حػب والحؿ معروؼ لمجميع ولف يؤثر ىػذا عمػى العالقػات الطيبػة ببػي
 مصر فينا.
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 حساـ الدجني

ـ، وأسػفر اليجػـو عػف مقتػػؿ 22/8/1021اسػتيدفت مجموعػة مسػمحة نقطػة أمنيػػة مصػرية مسػاء يػـو السػػبت 
يف عسػكريتيف وقػاموا سبعة عشر جنديًا مصريًا وجرح سبعة آخريف، وقػاـ الميػاجموف باالسػتيالء عمػى مػدرعت

باقتحاـ الحدود اإلسرائيمية، وحسب الرواية اإلسرائيمية أف طائرة إسرائيمية قصفت المدرعتيف وقتمت سػبعة مػف 
 المياجميف.

 وىذا يطرح تساؤاًل حوؿ ىوية الجية التي تقؼ خمؼ اليجوـ اإلرىابي...؟
يؿ ىػػي العقػػؿ المػػدبر الػػذي يقػػؼ خمػػؼ ربمػػا أتوافػػؽ إلػػى حػػد كبيػػر مػػع السػػيناريو الػػذي يقػػوـ عمػػى أف إسػػرائ

العممية بأدوات مصرية وفمسطينية وتحت مسميات وىمية تنسبيا لتيارات إسػالمية جياديػة تكفيريػة، واإلسػالـ 
 منيا براء.

وما يجعؿ وقوؼ أجيزة المخابرات اإلسرائيمية خمؼ العممية اإلجرامية أمػرًا واردًا، ىػو حسػابات الػربح بالنسػبة 
 اء تمؾ العممية وىي بالمناسبة كثيرة، ومنيا:إلسرائيؿ مف ور 

زعزعػة االسػػتقرار فػي مصػػر، والبقػػاء عمػى حالػػة الضػػعؼ المؤسسػي والترىػػؿ األمنػػي ممػا يعيػػؽ المشػػروع  -2
 النيضوي لمصر الذي يقوده الرئيس مرسي وخاصة في منطقة سيناء.

قودىػا أحػد العمػالء بتجنيػد مجموعػة قد يشكؿ جياز المخابرات اإلسرائيمية خاليا جيادية تعمػؿ بإمرتػو وي -1
مف الشباب المنحػرؼ فكريػًا، لمقيػاـ بتمػؾ العمميػة وقػد تكػوف تمػؾ الخاليػا خرجػت مػف قطػاع غػزة، وىػذا يحقػؽ 
إلسػػرائيؿ إفشػػاؿ نتػػائج زيػػارة إسػػماعيؿ ىنيػػة لمصػػر والتػػي تمخػػض عنيػػا إنيػػاء الحصػػار عمػػى قطػػاع غػػزة أو 

إعػادة الحصػار وتػدمير األنفػاؽ ووقػؼ تيريػب السػالح لمقطػاع، تخفيفو، وبذلؾ تكسب إسػرائيؿ مػف وراء ذلػؾ 
ثارة حالة مف العداء بيف الشعبيف الشقيقيف المصري والفمسطيني.  وا 

ضرب موسـ السياحة في محافظة شماؿ سيناء، بؿ في جميع محافظات الجميورية لصالح السياحة في  -8
 إسرائيؿ.

مػاح الجماعػات المتطرفػة التػي تقػـو بتفجيػر خطػوط خمؽ رأي عاـ مصري ضاغط عمى إسرائيؿ لكبح ج -8
سرائيؿ.  الغاز وتيديد المنطقة الحدودية الممتدة بيف مصر وا 
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لفػػت األنظػػار عػػف الحػػراؾ االجتمػػاعي الػػذي يػػدور فػػي إسػػرائيؿ وأسػػفر حتػػى المحظػػة عػػف حػػرؽ مػػواطنيف  -4
بقيػادة نتانيػاىو، ومػف خػالؿ تطػور  إسرائيمييف أنفسيـ ويشكؿ ذلؾ تيديدا لمستقبؿ الحكومة اليمينيػة المتطرفػة

 األحداث األمنية عمى الحدود الجنوبية إلسرائيؿ فإف حدة الحراؾ الشعبي تتراجع. 
 خمؽ ذرائع ومبررات لمتدخؿ األمني في منطقة سيناء مستقباًل. -1

صػياغة وفي انتظار نتائج التحقيؽ الرسمية، تبقػى ىنػاؾ مسػئولية وطنيػة ممقػاة عمػى الجميػع مػف أجػؿ إعػادة 
العالقػػات األمنيػػة المصػػرية الفمسػػطينية بمػػا يحقػػؽ االسػػتقرار واألمػػف المشػػترؾ، ألف انعكاسػػات تمػػؾ العمميػػات 
تػػؤثر عمػػى الجميػػع، وبػػذلؾ البػػد مػػف مراحػػؿ متقدمػػة مػػف التنسػػيؽ األمنػػي بػػيف األشػػقاء فػػي مصػػر وفمسػػطيف 

الميػػة التػػي تقودىػػا جيػػات مشػػبوىة لمعالجػػة تمػػؾ الظػػواىر الطارئػػة عمػػى مجتمعاتنػػا، بػػداًل مػػف الحمػػالت اإلع
لمتحػريض عمػى كػػؿ مػا ىػػو فمسػطيني، فالمصػػاب جمػؿ عمػى المصػػرييف وعمػى الفمسػػطينييف لطبيعػة العالقػػات 

 التاريخية والحضارية والثقافية واالجتماعية التي تربط الجانبيف المصري والفمسطيني. 
 5/8/0220فمسطين أون الين، 
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 ماجد كيالي
لـ يكف يخطر في باؿ أّي مف العائالت الفمسطينية التي تقطف حارة "الجاعونة" في مخيـ اليرموؾ، أف مائػدة 

شخصػًا مػنيـ،  12اإلفطار التي يتجّمعوف حوليا بانتظار أذاف المغرب، ستتحّوؿ إلى كارثة يػذىب ضػحيتيا 
 مع عشرات الجرحى.
ؼ الياوف التي دّكت بشكؿ غادر ىذا الحي اآلمف، لـ تكف مفاجئػة تمامػًا، السػيما بعػدما وفي الواقع فإف قذائ

مسػػتباحًا مػف قبػػؿ قػػوات النظػاـ وعصػػابات "الشػبيحة"، والقناصػػة الػذيف يعتمػػوف بعػػض  -وجػواره-بػات المخػػيـ 
فمسػػطينيًا  22البنايػػات العاليػػة ويأخػػذوف أرواح المػػارة بػػدـ بػػارد، بػػيف وقػػت وآخػػر. وكانػػت الػػذروة مػػع مصػػرع 

(، إباف خروجيـ في مظاىرة سممية عاديػة اسػتنكارا لممجػازر التػي 28/5قضوا برصاص األمف السوري )يوـ 
 تحدث في سوريا.

شػػيرًا،  21كانػػت المخيمػػات الفمسػػطينية قػػد تعّمػػدت عػػدـ الػػدخوؿ عمػػى خػػط الثػػورة السػػورية منػػذ انػػدالعيا قبػػؿ 
% مػف عػدد السػكاف(، السػيما 8يف ال يشّكموف قوة بشػرية كبيػرة )ألسباب عديدة: أوليا أف الفمسطينييف الالجئ

مخيمػػًا تتػػوزع عمػػى عديػػد مػف المػػدف. وثانييػػا ينبػػع مػػف إدراكيػػـ لمكػػانتيـ كالجئػػيف، أي  21أنيػـ يقطنػػوف فػػي 
باعتبػارىـ خػارج المواطنػػة السػورية. وثالثيػا يتعمػػؽ بعػدـ انخػراطيـ فػػي الحيػاة السياسػية السػػورية وبقػائيـ عمػػى 

عامػػػًا. ورابعيػػػا نػػػاجـ عػػػف خبػػػرتيـ التاريخيػػػة المسػػػتمدة مػػػف التجػػػارب المأسػػػاوية ألقػػػرانيـ  14يا طػػػواؿ ىامشػػػ
الالجئػػػيف فػػػي األردف ولبنػػػاف والعػػػراؽ والكويػػػت، والتػػػي تثقػػػؿ عمػػػييـ وتنمػػػي مشػػػاعر الحػػػذر عنػػػدىـ مػػػف أي 

 مداخالت قد تيدد وجودىـ واستقرارىـ.
مع حالة االنقساـ الحاصمة فػي حػركتيـ الوطنيػة، وىػو وضػع وخامسيا يتأّتى مف غياب مرجعية وطنية ليـ، 

ينّمػػي عنػػدىـ سػػموكيات سػػمبية أو انكفائيػػة فػػي التعػػاطي مػػع أي حراكػػات سياسػػية. وسادسػػيا وىػػو نتػػاج رؤيػػة 
مفادىػا أف النظػاـ السػػوري اسػتيمؾ القضػية الفمسػػطينية فػي تثبيػػت شػرعيتو وتبريػر سياسػػاتو ال أكثػر، وأف كػػؿ 

 ا القضية المركزية لألمة العربية إنما ىي مجرد ادعاءات.حديثو عف اعتبارى
والجدير ذكره ىنا أف مكّونات الثورة السورية عّبرت عف تفّيميػا ليػذا الواقػع الخػاص لممخيمػات، إذ لػـ يصػدر 
عػػػػف أي منيػػػػا أي مطالبػػػػات خاّصػػػػة مػػػػف الفمسػػػػطينييف، بػػػػؿ إنيػػػػا فػػػػوؽ ذلػػػػؾ تحاشػػػػت نقػػػػؿ فعالياتيػػػػا إلييػػػػا 
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صػػػامات والتجمعػػػات(. مثػػػاؿ ذلػػػؾ أف المظػػػاىرات التػػػي تػػػنظـ فػػػي أحيػػػاء الحجػػػر األسػػػود )المظػػػاىرات واالعت
 والتقدـ والتضامف المجاورة لمخيـ اليرموؾ، كانت تتوقؼ عند حدود المخيـ.

لكػػف مػػا الػػذي حصػػؿ؟ وكيػػؼ باتػػت المخيمػػات فػػي خضػػـ الثػػورة السػػورية؟ ومػػا ىػػي القصػػة الحقيقيػػة لصػػمة 
أي -ابة عمى ىػذه األسػئمة يجػب أف نمّيػز بػيف مشػاركة المخيمػات كمخيمػات المخيمات بيذه الثورة؟ في اإلج

فػػي الثػػورة السػػورية، وبػػيف مشػػاركة الفمسػػطينييف كػػأفراد فييػػا، بنػػاء عمػػى خيػػاراتيـ الشخصػػية  -كحالػػة جمعيػػة
 والخاصة، كما ينبغي أيضًا أف نمّيز خصوصية كؿ مخيـ عف آخر.

يولة مالحظػػة أف مخيمػػات الالجئػػيف فػػي المػػدف السػػاخنة انػػدمجت فبالنسػػبة إلػػى المشػػاركة الجمعيػػة يمكننػػا بسػػ
بالحراكات الجارية في جوارىا رغًما عنيا، أي بحكـ الواقع المحيط بيا. وىذا حصؿ فػي المخيمػات الموجػودة 

 في مدف درعا والالذقية وحمص وحماة وفي وقت مبكر.
يف المتػػيف ظمّػػت الحراكػػات الثوريػػة فييمػػا وبالمقابػػؿ فػػإف مخيمػػات دمشػػؽ وحمػػب تطّبعػػت بطػػابع ىػػاتيف المػػدينت

تسػػير بصػػعوبة بالغػػة وبطريقػػة بطيئػػة. ومعنػػى ذلػػؾ أف مػػا يصػػّح عمػػى األحيػػاء الشػػعبية فػػي ىػػاتيف المػػدينتيف 
كمػػا فػػي -يصػػّح عمػػى المخيمػػات فييػػا، دوف أف يمغػػي ذلػػؾ أف ثمػػة فمسػػطينييف فػػي مخيمػػات دمشػػؽ وحمػػب 

 ، وىو أمر سنعود إليو الحقًا.أسيموا في الثورة بطريقة أو بأخرى -غيرىما
 أما بشأف كيفية دخوؿ المخيمات عمى خط الثورة السورية، فثمة عدة عوامؿ أسيمت في ذلؾ، أىميا:

أف الحػػؿ األمنػػي الػػذي تبنػػاه النظػػاـ السػػوري لقمػػع الثػػورة لػػـ يميػػز بػػيف المخيمػػات وجوارىػػا، وىكػػذا فقػػد  -أوال
ئػيف فػي الالذقيػة ودرعػا وحمػص )بدرجػة أقػؿ(، وىػو مػػا اسػتيدؼ القصػؼ الصػاروخي المػدمر مخيمػات الالج

حصؿ مؤخرا في مخيـ اليرموؾ بدمشؽ، تمامًا مثمما استيدؼ المناطؽ السػورية الثػائرة المجػاورة ليػا. وفضػال 
عف ذلؾ لـ تخؿ المخيمات مف محاوالت النظاـ إرىابيا بعصابات الشبيحة، التي حاولت فػرض وجودىػا فػي 

 الفتف فيو، وأيضا بينو وبيف جواره السوري. أكثر مف مخيـ بيدؼ زرع
مػػا كػػاف بإمكػػاف الفمسػػطينييف أف يكونػػوا سػػمبييف إزاء معانػػاة جػػوارىـ السػػوري، فيػػذه عشػػرة عمػػر، وثمػػة  -ثانيػػاً 

دراكػػػات مشػػػتركة، مػػػف الشػػػعور بالحرمػػػاف  عػػػيش مشػػػترؾ، مػػػع كػػػؿ مػػػا يتضػػػمف ذلػػػؾ مػػػف نشػػػوء أحاسػػػيس وا 
ذلؾ مػع رؤيػة الفمسػطينييف ليػذا التػدمير األعمػى والقتػؿ الوحشػي الػذي واالمتياف والقير والغضب. وقد تفاقـ 

 يتعرض لو السوريوف والمناطؽ التي يقطنوف فييا.
ومػػػف ىنػػػا لػػػـ يكػػػف بإمكػػػاف الفمسػػػطينييف الالجئػػػيف التنّكػػػر لكػػػؿ مػػػا يعانيػػػو إخػػػوانيـ، فحػػػاولوا بكػػػؿ إمكانيػػػاتيـ 

واء أىالي المناطؽ المنكوبة، وقدموا ليـ مػا يمكػف التخفيؼ عنيـ، عبر تحويؿ المخيمات إلى أماكف آمنة إلي
مف إغاثػة طبيػة وتموينيػة. وبػدييي أف ىػذه التفػاعالت عمقػت المشػاعر المشػتركة التػي صػّيرت مػف الشػعبيف 

 شعبا واحدا، وىو ما تـ تمخيصو في شعار "واحد واحد واحد.. سوري وفمسطيني واحد".
ة التابعػة لمنظػاـ السػوري بػدور سػمبي فػي المخيمػات، مػف خػالؿ لقد اضطمعت "االستطاالت" الفمسطيني -ثالثاً 

بّث اإلشاعات، واختالؽ المشكالت، واستغالؿ أحداث مريبة وغامضة، في محاولتيا قمػب المػزاج الفمسػطيني 
مػػف مناصػػر لمثػػورة إلػػى معػػاٍد ليػػا. وقػػد ترافػػؽ كػػؿ ذلػػؾ مػػع محاولػػة توزيػػع السػػالح عمػػى الشػػباب المػػواليف فػػي 

لتصػريحات غيػر مسػؤولة، مفادىػا  -المرتبطػة بالنظػاـ-ومػع إطػالؽ بعػض قػادة الفصػائؿ  بعض المخيمػات،
اعتبار التحالؼ مع النظاـ السوري بمثابة تحالؼ مصيري، مع نظرة معادية لثورة السورييف، باعتبارىػا مجػرد 

ردة فعػػؿ  مػػؤامرة، وتعبيػػرًا عػػف تػػدخالت خارجيػػة. وعمػػى العمػػوـ فػػإف مثػػؿ ىػػذه المواقػػؼ والسػػموكيات أنتجػػت
 عكسية، إذ إنيا حّرضت الشباب الفمسطينييف وشّجعتيـ عمى تطوير تفاعالتيـ مع الثورة السورية.
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ويستنتج مف ذلؾ أف تفاعؿ المخيمات مع الثػورة السػورية لػـ يكػف واحػدًا، وأف ثمػة عوامػؿ معينػة أسػيمت فػي 
رة السػػورية، ظمػػت مخيمػػات فػػي تحديػػد ذلػػؾ، فبينمػػا باتػػت مخيمػػات درعػػا والالذقيػػة وحمػػص فػػي معمعػػاف الثػػو 

منػػأى عػػف ذلػػؾ بسػػبب بعػػدىا عػػف مراكػػز الحراكػػات الثوريػػة، وىػػذا ينطبػػؽ عمػػى مخيمػػي الالجئػػيف فػػي حمػػب 
)النيرب وحندرات( وعمى مخيمات مدينة دمشؽ )السبينة، ذا النوف، خػاف الشػيح، جرمانػا، السػت زينػب(، فػي 

ماضػػية، والػػى منتصػػؼ تموز/يوليػػو الماضػػي، إذ بػػات حػػيف أف مخػػيـ اليرمػػوؾ اختبػػر الحػػالتيف طػػواؿ الفتػػرة ال
منذ تمؾ الفترة واحػدًا مػف المنػاطؽ السػاخنة فػي خريطػة الثػورة السػورية، بحكػـ جػواره ألحيػاء التقػدـ والتضػامف 

 ويمدا والحجر األسود.
أمػػا عمػػى الصػػعيد الفػػردي، فػػبغض النظػػر عػػف درجػػة صػػمة ىػػذا المخػػيـ أو ذاؾ بػػالثورة السػػورية، فثمػػة شػػباب 
فمسطينيوف مف كؿ المخيمات وجدوا في الثورة السػورية ضػالتيـ لمتعبيػر عػف ذاتيػـ، واعتبروىػا بمثابػة فرصػة 
سانحة ليـ إلثبػات رؤيػتيـ عػف وحػدة المصػير المشػترؾ بػيف الفمسػطينييف والسػورييف، كمػا وجػدوا فييػا مجػاال 

 لمتعبير عف محاكاتيـ لمشباب العربي الذي فجر ثورات "الربيع العربي".
ومػف وجيػة نظػر ىػػؤالء فإنػو ال حيػاد فػػي معركػة الحريػة التػػي يخوضػيا أقػرانيـ مػػف الشػباب السػورييف، الػػذيف 
عاشػػوا معيػػـ ورافقػػوىـ فػػي المػػدارس والجامعػػات وفػػي أمػػاكف العمػػؿ، وشػػاركوىـ اليمػػـو واألحػػالـ كمػػا اآلمػػاؿ 

 واآلماؿ.
ت انخرطوا فػي كػؿ فعاليػات الثػورة السػورية إذف.. في معمعاف الثورة السورية ثمة فمسطينيوف مف كؿ المخيما

التػػي كانػػت تجػػري خػػارج المخيمػػات، فػػي المظػػاىرات واالعتصػػامات والتجمعػػات، وفػػي  -المدنيػػة والسػػممية-
 المعركة عمى الرأي العاـ، وفي العمؿ اإلغاثي.

وبػػدييي أنػػو فػػي غضػػوف ذلػػؾ ثمػػة مػػنيـ مػػف استشػػيد ومػػف اعتقػػؿ ومػػف عػػّذب ومػػف اختطػػؼ، بحكػػـ ميولػػو 
عواطفػػو السياسػػية، مػػثميـ مثػػؿ الشػػباب السػػورييف، حتػػى أف بعػػض مواقػػع الثػػورة السػػورية التػػي ترصػػد حجػػـ و 

فػػي المخيمػػات وخارجيػػا، منػػذ انػػدالع الثػػورة -مػػف الفمسػػطينييف  280الخسػػائر البشػػرية، تفيػػد باستشػػياد نحػػو 
 السورية وحتى اآلف.

لفمسػػطينية العاممػػة فػػي سػػوريا، والتػػي بػػدت حػػائرة طبعػػًا البػػد لنػػا ىنػػا مػػف تفّحػػص مواقػػؼ الكيانػػات السياسػػية ا
مػػثاًل،  -وىػي قيػادة المنظمػة والسػمطة وفػتح-ومتػرددة فػي الموقػؼ الػذي ينبغػي اتخػاذه. فيػذه القيػػادة الرسػمية 

التػػي اّتخػػذت موقفػػًا حػػذرًا وبػػاردًا مػػػف ثػػورات تػػونس ومصػػر والػػيمف وليبيػػػا، تماىيػػًا منيػػا مػػع النظػػاـ الرسػػػمي 
لى التجارب المريرة السابقة، اتخػذت األمػر ذاتػو بالنسػبة إلػى الثػورة فػي سػوريا رغػـ العالقػة العربي، وبالنظر إ

الفػػػاترة بينيػػػا وبػػػيف النظػػػاـ فييػػػا، بسػػػبب مناىضػػػتو لسياسػػػاتيا ودعمػػػو معارضػػػتيا، ورغػػػـ المػػػزاج "الفتحػػػاوي" 
الحاصػػمة فػػي مخػػيـ  المعػػروؼ بتبّرمػػو مػػف النظػػاـ السػػوري. وقػػد وصػػؿ األمػػر بيػػذه القيػػادة حػػد إدانػػة المجػػزرة

 اليرموؾ، دوف تحديد ىوية مرتكب المجزرة.
أما فصائؿ "اليسار" فمـ يكف موقفيا أحسف حااًل رغـ أنيا تتحّدث بمغة مزدوجة، بمسايرتيا النظاـ في اعتبار 
مػا يجػري مجػرد مػؤامرة وتػدخالت خارجيػة حينػًا، وبمسػايرتيا المطالػب الشػعبية المتعمقػة بالحريػة والديمقراطيػة 
والعدالة االجتماعية حينػًا آخػر. ولعػؿ حركػة "حمػاس" كانػت الفصػيؿ األكثػر تػأّثرًا وتفػاعاًل إزاء مػا يجػري فػي 
سػػوريا، رغػػـ أف سياسػػاتيا فػػي البدايػػة اتسػػمت بػػالتردد، إذ أّيػػدت ثػػورات "الربيػػع العربػػي"، بخاّصػػٍة مػػع رؤيتيػػا 

ف حسػػمت أمرىػػا بعػػد لصػػعود التيػػارات اإلسػػالمية فػػي تمػػؾ الثػػورات، لكنيػػا بػػدت حػػائرة  إزاء الثػػورة السػػورية، وا 
 حيف بإخراج قياديييا، وبنقؿ مقرات قيادتيا مف دمشؽ إلى القاىرة وقطر، بطريقة ىادئة.
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يبقػػى دور الفصػػائؿ الفمسػػطينية الموجػػودة حصػػرًا فػػي سػػوريا، فيػػذه وجػػدت نفسػػيا فػػي مواجيػػة تحػػٍد كبيػػر إزاء 
معارضػػتيا قيػػادة المنظمػة والسػػمطة، وبحكػػـ أنيػا تػػديف بوجودىػػا احتمػاؿ تغّيػػر األوضػػاع فػي ىػػذا البمػػد، بواقػع 

وبمكانتيا وحتى بشرعيتيا لمنظاـ السوري. وربما أف ىذا الوضع نّمى عند بعض ىذه الفصائؿ قناعػة مفادىػا 
أف مصػػيرىا بػػات وثيػػؽ الصػػمة بمصػػير النظػػاـ، مػػا يفّسػػر المواقػػؼ والسػػموكيات المتػػوّترة التػػي باتػػت تعتمػػدىا، 

 محاوالتيا إقحاـ المخيمات في الشأف السوري، بطريقة أو بأخرى. وضمف ذلؾ
وبػػدييي أف ذلػػؾ انعكػػس سػػمبا عمػػى وضػػع المخيمػػات التػػي عانػػت مػػف التػػوتر عمػػى خمفيػػة ذلػػؾ، وعمػػى خمفيػػة 
محاوالت ىذه الفصائؿ إثارة الفتف بيف بعض المخيمات وجوارىا السوري، ومحاوالتيا تكويف جماعات مسمحة 

 اتيا بدعوى الحماية الذاتية.في المخيمات ذ
عمػػى ذلػػؾ يتبػػّيف أف الموقػػؼ الفمسػػطيني الرسػػمي ممػػا يجػػري فػػي سػػوريا موقػػؼ جبػػاف مػػف الناحيػػة السياسػػية، 

باتت بمثابة نظاـ مف األنظمة، وأنيا  -وبقية الفصائؿ-وتفسير ذلؾ يكمف في أف القيادة الرسمية الفمسطينية 
تأخػذىا فػي طريقيػا آجػال أـ عػاجال، وىػو مػا يفسػر موقفيػا الحػائر،  تشعر بػأف ريػاح "الربيػع العربػي" البػد أف

عممػػػا بأنػػػو لػػػيس مطموبػػػا منيػػػا أي شػػػيء عمػػػى الصػػػعيد العممػػػي، عػػػدا موقػػػؼ أخالقػػػي وموقػػػؼ سياسػػػي إزاء 
 مناصرة الشعب السوري في طمبو لمحرية.

امػة والعدالػة، وىػذه ىػي وقصارى القوؿ، فإف الضحايا يتعاطفوف مع الضحايا الػذيف يتوقػوف إلػى الحريػة والكر 
حػػاؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف مػػع السػػورييف. وبالتأكيػػد فػػإف الفمسػػطينييف فػػي إدراكيػػـ العفػػوي  -عمػػى األغمػػب-

ىػذا، يػدركوف أف مػػا ىػو جيػػد لمسػورييف البػد أف يكػػوف جيػدا ليػػـ، وأف قضػية الحريػة ال تتجػػزأ، وأف قيػاـ دولػػة 
ف الحريػات والكرامػات فػي سػوريا، سػتكوف أفضػؿ ليػـ، عمػى المواطنيف ودولة المؤسسػات والقػانوف التػي تصػو 

 مستوى شؤونيـ المعيشية، وعمى مستوى تمكينيـ مف العمؿ مف أجؿ استعادة حقوقيـ الوطنية.
 5/8/0220الجزيرة نت، الدوحة، 
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