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عالقة لغزة بيجـو سيناء وسيناريو الجريمة يؤ د تورط االحتالؿ.. ويجب أف ي وف الرد ىو رفػع ال  :ىنية 0
   الحصار
غزة إسماعيؿ ىنية أنو ال عبلقة لغزة  فيرئيس الحكومة الفمسطينية  : أكدأميف صالح - أ ش أ - راـ اهلل

الجبانة، وأف المستفيد الوحيد مف  بأحداث رفح مف قريب أو بعيد وأف غزة بريئة كؿ البراءة مف ىذه العممية
وقاؿ ىنية، إف سيناريو الجريمة وما سبقيا مف وقائع يؤكد تورط االحتبلؿ  ىذه العممية ىو االحتبلؿ.

سيناء وخمؽ متاعب لمقيادة  فيبطريقة أو بأخرى لتحقيؽ أىداؼ سياسية وأمنية وخمط األوراؽ  اإلسرائيمي
ر عمى الحدود المصرية الفمسطينية، وتخريب الجيود المشتركة المصرية الجديدة، وفرض حالة مف التوت

، مساء اليـو عمى شرؼ األسرى المحرريف والعائديف، إلى أف رمضانيوأشار خبلؿ إفطار  إلنياء الحصار.
 التيالحكومة الفمسطينية عمى اتصاؿ دائـ مع القيادة المصرية بكؿ مستوياتيا لمعرفة آخر التفاصيؿ 

وأضاؼ، عدونا الوحيد ىو االحتبلؿ ولف يكوف تحرير فمسطيف مف خبلؿ سفؾ  قات.وصمت ليا التحقي
ذا كاف ىدؼ ىذه الجريمة  الدماء المصرية، مؤكدا أف أمف مصر ىو أمف غزة، وأمف غزة ىو أمف مصر، وا 

 الجبانة ىو إعادة حصار غزة فيجب أف يكوف الرد ىو رفع الحصار عف غزة.
تفيا بعمرو موسى األميف العاـ السابؽ لجامعة الدوؿ العربية مساء الخميس، أجرى ىنية اتصااًل ىاإلى ذلؾ 

سيناء، ورغبة مف  فياغتاؿ الجنود المصرييف  الذي، اإلرىابيلتوضيح موقؼ حماس مف تجريـ الحادث 
 الفمسطينيتوضيح الصورة لممصرييف الوطنييف الذيف طالما دعموا حقوؽ الشعب  فيحكومة حماس 

 وقضيتو.
الجيؿ، قد تكوف مدفوعة مف  فيىنية، أف الحادث تـ تنفيذه مف قبؿ عناصر متطرفة وممعنة  وأوضح

العبلقة المصرية الفمسطينية أو عبلقة مصر بقطاع غزة،  فيجيات أخرى إلحراج مصر أو إلحداث شرخ 
ء تمامًا وىو ما يضر بقطاع غزة أساسا وبالفمسطينييف عموما، وأنيـ عمى استعداد لمعمؿ المشترؾ لمقضا

 تيدد عبلقة شعبيف شقيقيف. التيعمى بؤر اإلرىاب والتطرؼ والجيؿ 
وستطمب  الحاليالوقت  فيوأطمع ىنية موسى عمى أف حكومتو تتفيـ تمامًا قرار مصر إغبلؽ معبر رفح 

 فيتقع  التيبغمؽ جميع األنفاؽ  المصريفتحو مستقببًل، كما قامت حكومة حماس بالتعاوف مع الجانب 
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تسيطر عمييا حماس، ولكف تظؿ ىناؾ بعض األنفاؽ خارج نطاؽ سيطرة السمطة وأقرب  التي ضياألرا
 أيكما أوضح استعداد حماس التاـ لمتعاوف مع الجيات األمنية والسيادية المصرية لتعقب  لسيطرة إسرائيؿ.

شتبو بتورطيا عناصر فمسطينية ي أيمعمومات عف  أي المصريخيوط داخؿ القطاع، وقد طمبوا مف الجانب 
 رد حتى اآلف. أيىذا العمؿ، ولكف لـ يتمقوا  في

غزة يبكى ألمًا شيداء مصر الذيف  فيالمحاصر  الفمسطينيوفى النياية أبمغ ىنية موسى، أف الشعب 
يفخروف بو، كما تفخر بو  الذي المصريعدواف أو تطاوؿ عمى الجيش  أياغتالتيـ يد اإلرىاب، ويسوءىـ 

تحاوؿ تسميـ  والتي"أف ما يزيد األلـ ألما ىو الحرب اإلعبلمية ضد الفمسطينييف،  مصر نفسيا، مضيفا:
تفرقنا لتسود، وكرر ىنية التزامو بالقضاء عمى  التيالعبلقة بيف الشعبيف، وال يستفيد منيا أحد إال إسرائيؿ 
 بؤر اإلرىاب والتطرؼ بالتعاوف مع السمطات المصرية".

 //اليـو السابع، مصر، 
 
 دويؾ يرفض اقتراح فياض الجديد بشاف االنتخابات  

رفض رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني د. عزيز دويؾ، اقتراح رئيس وزراء حكومة راـ اهلل سبلـ فياض، 
واعتبر د.  بإجراء انتخابات تشريعية فمسطينية، بمشاركة أىالي قطاع غزة مف خبلؿ الترشيح ال التصويت.

مسطيف"، الخميس، أف ىذه االقتراح ييدؼ إللغاء الشرعية عف النواب المنتخبيف دويؾ في تصريحات لػ"ف
واستيجف دويؾ اقتراح فياض، قائبًل:" ىذا  بػ"أسموب غريب"، والذيف لـ تعط ليـ الفرصة لممارسة دورىـ.

 ي".الكبلـ ال يفيـ معناه، وعجيب في مضمونو، بؿ ىو أمر غير مقبوؿ، وال يعبر عف واقع انتخابي حقيق
وأضاؼ: "ىؿ يعقؿ أف يرشح أناس مف القطب الشمالي لنواب مف عالـ آخر؟، وىؿ يعقؿ لغزة أف ترشح 

  نوابا مف الضفة الغربية؟، عممًا بأف "حماس" لدييا كفاءات وشخصيات ذوو خبرة، تزداد يومًا عف آخر".
نقساـ الفمسطيني، مشددًا ورأى دويؾ أف تصريحات فياض تأتي في إطار المناكفات السياسية، وتكريس اال

في الوقت ذاتو، عمى ضرورة إتماـ المصالحة الفمسطينية، والعمؿ الوطني المشترؾ، بداًل مف سياسة 
 المناكفات وتعزيز االنقساـ بانتخابات الضفة دوف غزة.

 //، فلسطيف أوف اليف
 
 نواب فلسطينيوف يدينوف تصريحات فياض حوؿ االنتخابات 

فياض حوؿ االنتخابات الرئيس سبلـ في المجمس التشريعي د. حسف خريشة، تصريحات استيجف النائب 
وقاؿ خريشة لػ"فمسطيف": "إف الحديث عف  التشريعية، معتبرًا الحديث في ىذا المجاؿ "ليس مف صبلحياتو".

ا ال يتـ، االنتخابات التشريعية أو الرئاسية، ىي مف صبلحيات المجمس التشريعي"، مشددًا عمى أف "إجراءى
ودعا خريشة حركتي "فتح" وحماس" إلى العودة لطاولة  إال بتوافؽ وطني وشامؿ في كافة أجزاء الوطف".

 المصالحة الفمسطينية، والتوقؼ عف المناكفات السياسية، والعمؿ بما يخدـ القضية الفمسطينية.
 محمود الرمح 

ذه التصريحات "خير دليؿ عمى مف يريد واعتبر النائب في المجمس التشريعي د. محمود الرمحي، أف ى
وقاؿ الرمحي لػ"فمسطيف":  االنقساـ، وفصؿ الضفة عف غزة، والتفرد بالضفة لتحقيؽ المطامع الشخصية".

"ىذه الخطوة ستقسـ الجسـ الفمسطيني، وتعود بو إلى ما قبؿ جوالت المصالحة الفمسطينية"، محذرًا مف 
 ندتو الخارجية.مخططات فياض، المنساقة مع أىدافو وأج
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 يحي  موس 
وأكد النائب في المجمس التشريعي د. يحيي موسى أف تصريحات فياض تحمؿ "أجندة خارجية"، بيدؼ 

وحذر موسى  تعزيز االنقساـ الفمسطيني، وتفكيؾ عناصر المشروع الوطني، والقضاء عمى آمالو الوطنية.
المصالحة الفمسطينية الراكدة"، داعيًا إياه  مف مشاريع سبلـ فياض "الصييو أمريكية"، "التي تجفؼ مياه
 لمعمؿ عمى تحقيؽ المصمحة الوطنية، وخدمة القضية الفمسطينية.

 عبد اهلل عبد اهلل
وفي السياؽ ذاتو، جدد النائب في المجمس التشريعي عف كتمة "فتح" البرلمانية عبد اهلل عبد اهلل التأكيد عمى 

 ة في الضفة الغربية، مشددًا عمى حؽ شعبنا في اختبار نوابو.قرار حركتو بإجراء االنتخابات المحمي
ورفض عبد اهلل في تصريحات لػ"فمسطيف"، إجراء االنتخابات التشريعية بنظاـ الترشيح دوف التصويت، مف 
أجؿ خمؽ أجواء انتخابية حقيقية وسميمة. وأضاؼ: "ليس مف المعقوؿ أف يحـر أىؿ غزة، مف أصواتيـ 

ـ"، داعيًا الجميع إلى الوحدة الفمسطينية، وخدمة القضية الفمسطينية، والبلجئيف داخؿ المعبرة عف خيارى
 الوطف وخارجو. 

 //، فلسطيف أوف اليف
 
 واألغوارتقـو بتطيير عرق  ف  القدس  "إسراييؿ"عريقات:  

ؿ بدأت عمميات قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إف "إسرائي :القدس – راـ اهلل
% مف أراضي الضفة ومف تطيير عرقي في القدس وجنوب الضفة الغربية واألغوار، وىي تسعى لضـ 

 % مف األراضي المحتمة".ثـ الحديث عف دولة فمسطينية مؤقتة عمى 
وأضاؼ عريقات في حديث لصوت فمسطيف، اليوـ الخميس، أف "مف يفعؿ ذلؾ يدمر حؿ الدولتيف، وأف 

أحادي الجانب"، مشددا أف عمى "الخارجية الفمسطينية استباؽ ذلؾ بالتحرؾ لدى  إلجراءتخطط إسرائيؿ 
 الجمعية العمومية والتقدـ بطمب العتماد فمسطيف بصفة دولة غير دائمة العضوية في األمـ المتحدة".

ضد الرئيس مف جية ثانية، قاؿ د عريقات إف "تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيمي افيغدور ليبرماف 
وتأتي في سياؽ نيج إسرائيمي يعيد إلى األذىاف  اإلسرائيميةمحمود عباس تعبر عف موقؼ الحكومة 

"، مضيفا أنيا "تصريحات خطيرة األسطوانة التي استخدمت مع الرئيس الراحؿ ياسر عرفات عاـ 
 جدا ومدانة".

 //القدس، القدس، 
 
 ية والوحدة ومصمـ عل  إنياء االنقساـمتمسؾ بالثوابت الوطن عباساألحمد:  

محمد ببلص: قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتمتيا البرلمانية، عزاـ األحمد: إف  -جنيف 
القيادة وعمى رأسيا الرئيس محمود عباس، متمسكة بالثوابت الوطنية ووحدة الشعب الفمسطيني، بقدر 

كماؿ مسيرة الكفاح تصميميا عمى العمؿ الجاد حتى لفظ االنق ساـ واالنقسامييف مف صفوؼ الشعب، وا 
 والنضاؿ حتى إنجاز الحرية واالستقبلؿ.

وكاف األحمد، يتحدث الميمة قبؿ الماضية، خبلؿ ميرجاف جماىيري حاشد نظمتو حركة فتح لمنطقة الشييد 
متحاف شيادة الثانوية العامة، أبو جياد، وبمدية قباطية جنوبي جنيف، لتكريـ الطمبة المتفوقيف والناجحيف في ا

 وحمؿ اسـ فوج "شيداء قباطية".
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 //األياـ، راـ اهلل، 
 
 "جيش اإلسالـ": مصر تطلب تسليميا ناشطيف ف  "لػ"الشرؽ األوسط مصادر بغزة 

، إف مصر طمبت «الشرؽ األوسط»قالت مصادر فمسطينية مطمعة في قطاع غزة، لػ: كفاح زبوف - راـ اهلل
السمفي، بعدما اكتشفت وجود جثة تعود ألحد العناصر  "جيش اإلسبلـ"مف قادة  تسميميا مف حماس 

جنديا مصريا. وبحسب  السابقيف في الجيش، مف بيف الجثث التي نفذت جريمة رفح التي راح ضحيتيا 
ؿ مف عناصره، أحدىـ ذو أصو  و "جيش اإلسبلـ"المصادر، فإف مصر طمبت تسممييا ممتاز دغمش قائد 

 يمنية لمتحقيؽ معيـ في شبيات حوؿ تورطيـ في ىجوـ سيناء.
 //الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 فتح معبر رفح الجمعة للسماح بعودة العالقيف ف  الخارج وزارة لداخلية بغزة: إعادة 

معبر رفح الحدودي مع مصر  أفمساء الخميس  في غزةوزارة الداخمية في الحكومة  أعمنت ا ؼ ب -غزة 
 إفوقالت الداخمية في بياف تمقتو فرانس برس  غزة. إلىالفمسطينييف القادميف  أماـيعاد فتحو غدا الجمعة س

فتحو يوـ غد فقط لمفمسطينييف القادميف بما في ذلؾ  إعادةمعبر رفح سيتـ  أف"الجانب المصري ابمغنا 
 المعتمريف".

 //الحياة، لندف، 
 
 إلرىاب بغالؼ عنصري: االحتالؿ يمارس اح ومة فياض 

قالت وزارة اإلعبلـ في السمطة الفمسطينية براـ اهلل إف وتيرة التصريحات العنصرية اإلسرائيمية تتزايد : راـ اهلل
يوميا "في تحد واضح لئلنسانية والقوانيف والمواثيؽ الدولية، وبدا آخرىا مكشوفا في تصريحات المتطرؼ 

  ترتفع إال بقتؿ الفمسطيني".ليبرماف بأف معنويات جنود االحتبلؿ ال
وأضافت الوزارة في بياف ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو أف "ىذا اإلجراء الخطير تطبيؽ عممي إلرىاب 
الدولة الذي تمارسو وترعاه وتشجعو دولة االحتبلؿ، ودعوة مفتوحة لتصفية المزيد مف المواطنيف بدـ بارد، 

جراًء عنصريًا يستوجب التجريـ والمقا يديعوت "وأشارت إلى ما كشفت عنو صحيفة ضاة في كؿ المحافؿ".وا 
" عمى كؿ دبابة إسرائيمية تقتؿ فمسطينيًا، ُيشكؿ تتويجًا لعنصرية المحتؿ، "بوضع عبلمة " "أحرونوت

ويضاؼ إلى سجمو الحافؿ بالجرائـ والقتؿ، وُيعري سموؾ االحتبلؿ وجيشو العنصري، ويفضح إدعاءاتو بأنو 
 حقوؽ اإلنساف". جيش يحتـر

 //قدس برس، 
 
 
 
 
 بر ات الفرا يش ر العراؽ عل  استضافة مؤتمر التضامف مع األسرى  

أعرب مندوب فمسطيف لدى مصر ومندوبيا الدائـ لدى الجامعة العربية بركات الفرا : مراد فتحي –القاىرة 
طينييف والعرب في سجوف االحتبلؿ عف شكر المجنة التحضيرية لممؤتمر الدولي لمتضامف مع األسرى الفمس
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اإلسرائيمي لدولة العراؽ الستضافتيا المؤتمر في بغداد واإلنفاؽ عميو بالكامؿ، موضحًا أنو تـ االتفاؽ بشكؿ 
ديسمبر المقبؿ، عمى أف يتناوؿ العديد مف المحاور ذات الجوانب  و مبدئي عمى عقد المؤتمر يومي 
ميا إسرائيؿ تجاه قضية األسرى والتي يجب تدويميا إلظيار معاناة األسرى القانونية واألخبلقية التي تتحم

 الفمسطينييف في سجوف االحتبلؿ وعرض القضية عمى األمـ المتحدة حتى تأخذ القضية بعدىا الدولي.
 //الشرؽ، الدوحة، 

 
 نايب مقدس  يحذر مف مناقشة "ال نيست" قانوف تقسيـ األقص   

نائب المقدسي المبعد إلى مدينة راـ اهلل أحمد عطوف، بأف نية البرلماف اإلسرائيمي مناقشة أعتبر ال: راـ اهلل
مشروع قانوف جديد تقّدـ بو نائب يميني متشدد، يقترح تقسيـ المسجد األقصى المبارؾ بيف المسمميف 

مة لوضع اليد عمى والييود، كما ىو الحاؿ في المسجد اإلبراىيمي بمدينة الخميؿ، بمثابة خطوة عممية متقد
 المسجد األقصى المبارؾ مف قبؿ االحتبلؿ.

وقاؿ النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني في تصريحات لػ "قدس برس" بأف ىناؾ مخططا تتفؽ عميو 
جميع أذرع االحتبلؿ وىو ىدـ المسجد األقصى أو تقسيمو زمانيا أو مكانيا، حيث أف االحتبلؿ يزيد مف 

ميو مف خبلؿ السماح لمسياح والمستوطنيف الييود باقتحامو في شير رمضاف المبارؾ، وتيرة اعتداءاتو ع
ناىيؾ عف التصريحات المختمفة التي اعتبرتو جزء ال يتجزأ مف دولة االحتبلؿ واعتبار ساحاتو الداخمية 

 ساحات عامة تحت إشرافيا.
 //قدس برس،  

  
 تشريع لالنقساـ وسلخ للقدس عف الضفة قبؿ المصالحة االنتخاباتأبو مرزوؽ: إجراء  11

أف االنتخابات الفمسطينية  ،أكد الدكتور موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"
نياء االنقساـ وعودة األمور إلى نصابيا واألجواء إلى طبيعتيا.  إجراء ضروري بعد المصالحة وا 

ع التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ": "إذا تـ إجراء وقاؿ في تصريح لو عمى صفحتو الرسمية عمى موق
االنتخابات بدوف توافؽ وطني أو عمى أجزاء مف سمطة السمطة واستثناء القدس وغزة، فذلؾ تشريع لبلنقساـ 
وغسؿ اليد مف ربط غزة بالضفة كوحدة واحدة وفيو إعتراؼ بسمخ القدس عف الضفة"، مشددا عمى أف ذلؾ 

% مف الضفة 11دو الصييوني ببدء ما يريد بانسحاب أحادي الجانب مف يعتبر دعوة واضحة إلى الع
 الغربية مع اإلغبلؽ الرسمي لعممية المفاوضات وانياء مسار التسوية .

وأضاؼ: "اقتراح د.سبلـ فياض األخير تأكيد لمرأي السائد في غزة بأف التسجيؿ لبلنتخابات خطوة ضرورية 
ئاسي بعيدا عف التوافؽ أو ما تـ االتفاؽ عميو مسبقًا، وتفسيرا ال لبس لئلعبلف عف بدء االنتخابات بمرسوـ ر 

فيو لموقؼ السمطة بالشرط الذي تـ وضعو بأف تباشر المجنة العميا لبلنتخابات أعماليا حتى يتـ إستئناؼ 
 الحوار حوؿ المصالحة .

 9/8/2012صفحة أبو مرزوؽ الرسمية عل  فيس بوؾ، 
 

 أبلغتنا رسميًا بعدـ وجود عالقة لغزة بيجـو رفح المصريةالبردويؿ: الرياسة  12
قاؿ القيادي في حركة حماس صبلح البردويؿ، إف الرئاسة والحكومة المصرية : يوسؼ أبو وطفة -غزة 

مجندًا مصريًا في  11أبمغت حركة حماس بغزة أنو ال عبلقة لمقطاع بيجوـ رفح اإلرىابي الذي أودي بحياة 
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الجانب المصري أكد أف التحقيقات التي «: »الشرؽ»ؿ في تصريحات خاصة لػقوات الجيش. وقاؿ البردوي
أجراىا جياز المخابرات العامة المصرية والجيش أكدت أف المنفذيف ليس ليـ أي عبلقة بالشعب الفمسطيني 

 «.أو قطاع غزة، وأف حركة حماس وباقي الفصائؿ ليسوا في دائرة االتياـ الخاصة بالعممية
لشعب الفمسطيني ىو المتضرر األكبر مف تبعات اليجوـ الذي نفذتو مجموعة مسمحة وشدد عمى أف ا

مجيولة اليوية في شبو جزيرة سيناء، مؤكدًا أف الحممة اإلعبلمية الشرسة التي شنتيا بعض وسائؿ اإلعبلـ 
 المصرية ىي مف بقايا النظاـ المصري السابؽ وفمولو.

حصار قطاع غزة لف يتجدد وأف التسييبلت المصرية مستمرة وأشار إلى أف القيادة المصرية أكدت أف 
وستنفذ بعد انتياء العممية العسكرية التي ينفذىا الجيش المصري في شبو جزيرة سيناء. وعف تدمير األنفاؽ 
الحدودية بيف قطاع غزة وجميورية مصر العربية، أوضح أف حركة حماس مستعدة لتدمير األنفاؽ بشكؿ 

كة األفراد فوؽ األرض بشكؿ طبيعي كما كاف قبؿ الحصار الذي ساىـ فيو النظاـ كامؿ، وأف تعود حر 
 المصري السابؽ عمى حد قولو.

نريد أف نتخمص مف األنفاؽ اليوـ قبؿ الغد، لكف البد مف فتح »وأضاؼ القيادي البارز في حركة حماس: 
قة التجارية بيف قطاع غزة والجانب معبر رفح بشكؿ كامؿ أماـ حركة البضائع واألفراد وتنفيذ مشروع المنط

 «.المصري
 9/8/2012الشرؽ، الدماـ، 

 
 ": غزة جزء مف فلسطيف ولف ت وف ف  يـو مف األياـ  يانا مستقالبرسأبو زىري لػ "قدس  13

غزة: انتقد الناطؽ باسـ حركة "حماس" الدكتور سامي أبو زىري، االتيامات التي يكيميا قادة حركة "فتح" لػ 
خمفية اليجـو الذي استيدؼ جنودا مصرييف شماؿ سيناء األحد الماضي، ووصؼ ذلؾ بأنو  "حماس" عمى

 "جزء مف مواقؼ غير مسؤولة وىابطة"، قاؿ بأف "حماس" ال تمقي باال ليا".
وقمؿ أبو زىري في تصريحات لػ "قدس برس" مف أىمية تأثير تصريحات قيادات "فتح" عمى العبلقة بيف غزة 

يحات قيادات فتح التي تحرض عمى غزة، ىي تصريحات انتيازية وىي موقؼ غير ومصر، وقاؿ: "تصر 
مسؤولة تؤكد أف فتح تريد اإلساءة لحركة حماس والتحريض عمييا حتى لو أدى ذلؾ إلى عقاب الشعب 

 "موقؼ رخيص".  الفمسطيني" بحسب ما يرى، معتبرا ذلؾ بأنو
يوـ مف األياـ كيانا مستقبل أو جزءا مف مصر،  وأكد أبو زىري أف غزة جزء مف فمسطيف ولف تكوف في

وقاؿ: "إننا نرفض تصريحات نبيؿ شعث الرخيصة بشأف حديثو عف أف "حماس" تنظر إلى غزة بأنيا كياف 
مستقؿ، ونؤكد أف غزة ىي جزء مف فمسطيف ولف تكوف في يـو مف األياـ كيانا مستقبل أو جزءا مف مصر، 

 في ىذه القضية الوىمية".وعمى "فتح" التوقؼ عف المزايدة 
 9/8/2012قدس برس، 

 
 لحماية المخيمات الفلسطينية ف  سوريا مقاتؿ 400 :منير المقدح 14

الواقع في الجنوب  ،أكد المواء منير المقدح القيادي في حركة فتح والموجود في مخيـ عيف الحموة: بيروت
حماية المخيمات الفمسطينية مف أي إلى سوريا ل مقاتؿ 100المبناني إنو سوؼ يحاوؿ ادخاؿ أكثر مف 

وأوضح قديح خبلؿ تصريحات نشرت عمى صفحتو الشخصية" فيس بوؾ" أنو سيخرج دورة  عدواف عمييا. 
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ضباط تابعة لكتائب شيداء األقصى الشير المقبؿ، في مخيـ عيف الحموة ىدفيا األوؿ ىو مقاومة االحتبلؿ 
 ومشاريعو في المنطقة.

ى األقؿ بينيـ طفبلف قضوا في قصؼ بمدافع الياوف عمى مخيـ اليرموؾ لبلجئيف فمسطينيا عم 21يذكر اف 
 الفمسطينييف في دمشؽ لـ يعرؼ مصدره، وفؽ ما أفاد المرصد السوري لحقوؽ اإلنساف.

  10/8/2012الرسالة، فلسطيف، 
 

 اييلييفإسر عل  اثنيف مف حماس يشتبو ف  مشار تيما ف  قتؿ جندييف  القبض اإلسراييلية:الشرطة  15
القت الشرطة االسرائيمية اليـو : تحرير أحمد حسف( -)إعداد ابراىيـ الجارحي لمنشرة العربية  -القدس 

الخميس القبض عمى اثنيف مف اعضاء حركة حماس يشتبو انيما شاركا في قتؿ جندييف مف قوات االحتياط 
 قبؿ اندالع االنتفاضة الفمسطينية. 2000االسرائيمية عاـ 

تحدث باسـ الشرطة ميكي روزنفمد اف السمطات القت القبض عمى المشتبو بيما في يونيو حزيراف وقاؿ الم
 لكف الشرطة لـ تعمف نبأ االعتقاؿ.

وىما مف الضفة الغربية المحتمة اعترفا اثناء االستجواب بضموعيما في قتؿ الجندييف  -وقاؿ اف الرجميف 
 ؿ انو ليس لديو اي تفاصيؿ اضافية.لكف التيـ لـ توجو ألي منيما رسميا بعد. وقا

 9/8/2012و الة رويترز لألنباء، 
 

 يوًما 78عل  انتزاع حريتو بعد اضراب بطول  لػ ذيابحماس تينئ األسير  16
( بالتينئة لمشعب الفمسطيني واألسرى البواسؿ 8-9تقدمت حركة "حماس" في بياف ليا اليوـ األربعاء ): غزة

اف الصييوني بنجاح األسير ببلؿ ذياب مف مد ينة جنيف شماؿ الضفة المحتمة في انتزاع حريَّتو مف السجَّ
يومًا صمودًا وتحدّيًا لبلحتبلؿ عمى تجديد اعتقالو اإلداري دوف تيمة أو  88بعد إضراب بطولي استمر 

 محاكمة.
 9/8/2012المر ز الفلسطني  لإلعالـ، 

 
 جبيات قتالية اإلسراييل  لمواجيات عل  عدة الجيشيدعو إلعداد  انتزغ 06

، إنػو عمػى إسػرائيؿ أف تسػتعد ]أمػس  قاؿ رئػيس أركػاف الجػيش اإلسػرائيمي بنػي غػانتز ، مسػاء اليػـو الخمػيس
 لكؿ سيناريو، واالستعداد أيضا إلمكانية حصوؿ مواجيات عمى عدة جبيات قتالية.

عداده وبالنتيج ة جاىزيتو تشكؿ حاجة وقاؿ غانتز في حفؿ لجنود االحتياط في المطروف إف تدريب الجيش وا 
 قومية واضحة، وأف إسرائيؿ تمقت تذكيرا، في األسبوع األخير، باإلمكانية المتفجرة لموضع األمني.

إف "المحاوالت األخيػرة لممػس باإلسػرائيمييف تػـ إحباطيػا مػف قبػؿ قػوات الجػيش بنجاعػة وبسػرعة،  وقاؿ غانتز
 قوات الجيش".وذلؾ بفضؿ المعمومات االستخبارية الدقيقة، وجاىزية 

وتطرؽ غانتز  إلى اإلنذارات التي أطمقتيا ما تسمى بػ"الييئة لمكافحة اإلرىاب"، وقاؿ "لف يحصؿ دائمػا وأف 
تتوفر إنذارات مسبقة، ولذلؾ فإف االستعداد لسػيناريوىات مػف ىػذا النػوع وأحػداث أخػرى، وخاصػة فػي حػاالت 

جػيش النظػامي، عمػى أداء قػوات االحتيػاط، وعمػى الطورائ والحرب، ىػي حيويػة وتسػتند، إلػى جانػب نشػاط ال
 مستوى تدريب وجاىزية رجاؿ االحتياط في االمتثاؿ لمخدمة مع صدور األوامر".

 8/7/1101، 37عرب 
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 بيف الييود والمسلميف األقص المسجد  الصالة ف  لتقسيـ ال نيستمشروع قانوف أماـ  07

رييػػو الػػداد، مػػف حػػزب "ىػػايحود ىميػػؤومي" اليمينػػي قػػدـ عضػػو الكنيسػػت المتطػػرؼ ا: ػػػ أحمػػد رمضػػاف راـ اهلل
المتطرؼ، مشروع قانوف لتقسيـ المسجد األقصى، والسماح لمييود بالصبلة فيو فػي أيػاـ معينػة، عمػى اف يػتـ 

 منع المسمميف مف دخولو في ىذه األياـ.
ميف كما ىو متبػع وبحسب االقتراح، فإف الييود يستطيعوف دخوؿ األقصى في أياـ محددة، وأياـ أخرى لممسم

 في الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ.
وكاف الداد، أعمػف أنػو سػيعمؿ عمػى دخػوؿ الييػود فقػط إلػى باحػة المسػجد األقصػى فػي أيػاـ محػددة، كمػا ىػو 

 متبع في الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ.
 01/7/1101، المستقبؿ، بيروت

 
 سراييلية متجية إليرافاعتراض السعودية ألي طايرة إ حوؿباراؾ ينف  تلق  رسالة  08

د.ب.أ: نفى وزير الدفاع اإلسرائيمي إييود باراؾ، أمس، أف يكوف قد تمقػى رسػالًة مػف األميػركييف  -تؿ أبيب 
مفادىػػا أف السػػعودية سػػػتقـو بػػاعتراض أي طػػػائرة حربيػػة إسػػػرائيمية فػػي حػػاؿ مرورىػػػا فػػي مجاليػػػا الجػػوي فػػػي 

 طريقيا لمياجمة إيراف.
بمػػة مػػع اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية: إف موضػوع ضػػرب إيػػراف أىػػـ مػػف أف يػػتـ حسػػمو بنػػاًء وقػاؿ بػػاراؾ فػػي سػػياؽ مقا

 .عمى مثؿ ىذا النبأ الذي نشرتو صحيفة )يديعوت أحرونوت(
 01/7/1101، األياـ، راـ اهلل

 
 عتقؿ بعدلـ ت   "سراييؿ"إ: لدى حزب اهلل خلية مسلحة داخؿ "سراييؿ"إ 11

التي اعتقمتيا السمطات اإلسرائيمية  «الشبكة»بأف اعضاء  الرسمية اإلسرائيمي التحقيقات: أشارت يحيى دبوؽ
، لػػـ يكػػف لػػدييـ عمػػـ بوجػػود اسػػمحة او متفجػػرات، فػػي شػػحنة عمػػى خمفيػػة تيريػػب متفجػػرات لصػػالح حػػزب اهلل

 المخدرات التي ضبطت في حوزتيـ.
يكونػوا عمػى عمػـ بػأف وقالت مصادر فػي الشػاباؾ االسػرائيمي )جيػاز االمػف العػاـ( اف االشػخاص الثمانيػة لػـ 

شػػحنة المتفجػػرات تحػػوي اسػػمحة، بػػؿ اعتقػػدوا انيػػا كانػػت تحمػػؿ مخػػدرات فقػػط، وحسػػب مصػػادر مسػػؤولة فػػي 
قيػػادة المنطقػػة الشػػمالية فػػي الشػػرطة االسػػرائيمية، فػػاف اعتقػػاؿ ىػػؤالء االشػػخاص حصػػؿ بعػػد تمقػػي معمومػػات 

ؼ اف ىػذه القضػية تػدؿ عمػى اف لػدى اسخبارية فػي ىػذا الشػأف. وقػاؿ مسػؤولوف فػي الشػاباؾ لصػحيفة معػاري
ئنػة حتػى االف، اذ  حزب اهلل خميػة مسػمحة داخػؿ اسػرائيؿ، لػـ ُيمػؽ القػبض عمييػا، لكػف التقػديرات السػائدة مطمن

 انيا تؤكد اف ىذه الخمية ليست جاىزة بما فيو الكفاية لتنفيذ عمميات عسكرية في اسرائيؿ.
حػػزب اهلل مػػا كػػاف ليقػػدـ عمػػى تيريػػب اسػػمحة الػػى مػػف جيتيػػا، شػػددت صػػحيفة يػػديعوت احرونػػوت عمػػى اف 

اسرائيؿ، وبالكميات التي كشفت النقاب عنيا، مف دوف اف يكوف قد انيى بشكؿ مسبؽ، تحضػير بنيػة تحتيػة 
ارىابية عمبلنية، تقـو باستخداـ ىذه االسمحة لتنفيذ عممية كبيرة جدا، وبالتػالي فػإف االسػتنتناج المطمػوب ىػو 

 ة تعمؿ لمصمحة ىذا الحزب، ولـ ُيمؽ القبض عمييا. اف ىناؾ خمية ارىابي
 01/7/1101، االخبار، بيروت
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 تسمح لمصر باستخداـ طايرات ىلي وبتر ىجومية ف  سيناء "سراييؿاإلذاعة العبرية: "إ 10
سػػرائيمي المصػػغر لمشػػؤوف السياسػػية ذكػػرت االذاعػػة العبريػػة الرسػػمية اف مجمػػس الػػوزراء اإل: القػػدس المحتمػػة

استجاب لطمػب مصػر إرسػاؿ مروحيػات ىجوميػة إلػى شػبو جزيػرة سػيناء لمعمػؿ ضػد أوكػار اإلرىػاب واألمنية 
 في تمؾ المنطقة. وذكر ناطؽ باسػـ مجمػس الػوزراء االسػرائيمي اف مفعػوؿ ىػذا التصػديؽ يسػري لبضػعة أيػاـ.

ىػو مصػمحة وقاؿ مصدر سياسي لبلذاعة إف التنسيؽ بيف إسرائيؿ ومصر في المواضيع األمنية وثيػؽ جػدًا و 
 مشتركة لمبمديف. 

 8/7/1101، و الة سما اإلخبارية
 

 سيناء وتش يؾ ف  تحقيؽ أىدافيا الجيش المصري العس رية ف  ارتياح إسراييل  لحملة 11
أبػػدت أوسػػاط أمنيػػة إسػػرائيمية ارتياحػػًا لقيػػاـ الجػػيش المصػػري بحممػػة تمشػػيط سػػيناء : أسػػعد تمحمػػي -الناصػػرة 

التغييػػػر الكبيػػػر »لكنيػػػا شػػػككت فػػػي أف تكػػوف حممػػػة واحػػػدة كفيمػػة بتحقيػػػؽ  ،«لمقضػػاء عمػػػى أوكػػػار اإلرىػػاب»
 «.المنشود

مصػر قػادرة عمػى التعامػؿ مػع اإلرىػػاب »وقػاؿ وزيػر الػدفاع اإلسػرائيمي إييػود بػاراؾ أمػس لئلذاعػػة العامػة إف 
 «.األياـ المقبمة ستثبت ما إذا كانت ستقـو بذلؾ أـ ال»، لكنو أضاؼ مستدركًا أف «في سيناء

أي حرب ضد اإلرىػاب تسػتغرؽ »اإلخباري إف « والّ »رأى مصدر أمني رفيع المستوى في حديث إلى موقع و 
، مضػػيفًا أف الػػرئيس المصػػري محمػػد «وقتػػًا طػػويبًل، كمػػا يحصػػؿ لنػػا مػػع القضػػاء عمػػى اإلرىػػاب الفمسػػطيني

يثبت اليػوـ أنػو رّب إلدراكو أف غير ذلؾ سيدفع بكرة الثمج نحوه، و »مرسي اضطر إلى التحرؾ بيد مف حديد 
البيت، وقد تحرؾ ليثبت أنو قادر عمى اتخاذ القرارات الكبيرة رغـ أنو يفتقر إلى خمفية عسكرية، وذلؾ لتجنب 

 «.المساس بمكانتو
ولفتت األوساط األمنية إلى أف تحرؾ الجيش المصري في سيناء غير مسبوؽ في حجمو منذ عقػود، مػا دفػع 

ونقػؿ الموقػع عػف «. تحسػبًا ألي طػارئ»يف إلى تأىب عاٍؿ عمى طػوؿ الحػدود بالمخابرات والجيش اإلسرائيمي
عمػى الجػيش أف يكػوف متأىبػًا تمامػًا فػي حػاؿ وردت »قائد المنطقة الجنوبية في الجيش طػاؿ روسػو قولػو إف 

 «.إنذارات لعمميات تفجيرية
د الػػرئيس المصػػري عمػػى ر »المواليػػة لمحكومػػة داف مرغميػػت أف « إسػػرائيؿ اليػػوـ»وكتػػب المعمػػؽ فػػي صػػحيفة 

كمػا امتػدح إقػداـ «. اليجوـ اإلرىػابي فػي سػيناء يسػتحؽ التقػدير والثنػاء ألف اإلرىػاب ال يفيػـ سػوى لغػة القػوة
 «.لتجاىمو تحذيرات إسرائيمية بالعممية التي وقعت»الرئيس عمى إقالة رئيس المخابرات مراد موافي 

يمكػػػف أف يشػػػكؿ تراجعػػػًا عػػػف االلتػػػزاـ »ؾ فػػػي سػػػيناء لكنػػػو رأى أف سػػػماح إسػػػرائيؿ لمقػػػوات المصػػػرية بػػػالتحر 
، داعيػًا الحكومػة اإلسػرائيمية إلػى التوضػيح «المصري بجعؿ سيناء منطقة مجردة مف القوات العسكرية الكبيرة

 «.ال يمكنيا التفرد بالحركة في سيناء في المستقبؿ مف دوف موافقة إسرائيؿ والتشاور معيا»لمقاىرة أنو 
 01/7/1101، الحياة، لندف

 
 جيازا "الشاباؾ" و"أماف" يجّنداف عمالء لجمع المعلومات عل  الحدود مع غزة وسيناء  12

واالسػػتخبارات العسػػكرية « شػػاباؾ»أفػػادت تقػػارير إسػػرائيمية بػػأف جيػػاز األمػػف العػػاـ : أسػػعد تمحمػػي -الناصػػرة 
عمػى الحػدود مػع غػزة  شرعا في األياـ الماضػية فػي حممػة لتجنيػد عمػبلء لجمػع معمومػات عمػا يػدور« أماف»
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وسػػيناء. وأضػػافت أف البحػػث جػػار عػػف طػػبلب جػػامعييف يتقنػػوف المغػػة العربيػػة خبػػراء فػػي اليواتػػؼ المحمولػػة 
 وحماية معطيات والحراسة والتكنولوجيا إلشغاؿ الوظائؼ المقترحة.

 01/7/1101، الحياة، لندف
 

 ات نوويةتقديرات أمير ية ػ إسراييلية: تقدـ مفاجئ إليراف ف  ا تساب قدر  13
أف الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا تسػػمـ مػػؤخرًا تقريػػر التقػػويـ االسػػتخباراتي « ىػػترتس»نشػػرت : حممػػي موسػػى

القومي الجديد بشأف المشروع النووي اإليراني. وقالت إف ىذا التقويـ أعّد عمى خمفية المخاوؼ األميركية مف 
نيػة. ويعتبػر ىػذا التقػويـ األىػـ الػذي تقّدمػو أجيػزة ىجوـ إسرائيمي مف طرؼ واحد ضد المنشتت النوويػة اإليرا

 االستخبارات األميركية ألوباما ولصناع القرار.
وقالت الصحيفة إف خبلصات التقرير تشبو خبلصات أجيزة االستخبارات اإلسرائيمية، وتبيف أف إيراف تقدمت 

 عسكري.بشكؿ مفاجئ في أبحاثيا وتطور عددًا مف المكّونات في مشروعيا النووي ال
وأكػػػد وزيػػػر الػػػػدفاع اإلسػػػرائيمي إييػػػود بػػػػاراؾ، فػػػي مقابمػػػة مػػػػع إذاعػػػة إسػػػرائيؿ، صػػػػحة التقريػػػر المنشػػػور فػػػػي 

إنني أعرؼ أكثر مما يمكنني أف أتحّدث عنو بيذا الشأف. وىناؾ عمى ما يبدو حقًا تقرير »وقاؿ «. ىترتس»
قرير يقّرب جدًا جدًا التقدير األميركي مف بقدر ما نعمـ، الت»وحسب كبلمو، «. ألجيزة االستخبارات األميركية

تقديراتنا... ويجعػؿ الموضػوع النػووي اإليرانػي أشػد إلحاحػًا، ولكػف أقػّؿ وضػوحًا، أو مؤكػدًا، سػوؼ نعػرؼ فػي 
 «.حينو أف نقوؿ كؿ شيء عف تقّدميـ الحاـز نحو القدرة النووية

بالمشروع النووي اإليراني، موضػحًا أف  وأضاؼ باراؾ أف إسرائيؿ قد تضطر التخاذ قرارات في كؿ ما يتعمؽ
كؿ الخيارات موضوعة عمى الطاولة، وحينما نقوؿ ذلؾ نقصد ما نقوؿ... ليس ىناؾ قرار بعد، ونحف نفيـ »

خطػػػورة الوضػػػع، ونفيػػػـ أننػػػا ال نممػػػؾ كػػػؿ الوقػػػت التخػػػاذ القػػػرار. إننػػػا أمػػػاـ قػػػرارات صػػػعبة... سنصػػػغي لكػػػؿ 
ألمػػر اتخػػاذ القػػرارات بيػػذا الشػػأف سػػنتخذىا، وبػػدييي أف القػػرارات سػػوؼ التقػػديرات واألقػػواؿ، وعنػػدما يتطمػػب ا

 «.تعرض أماـ الحكومة
 01/7/1101، السفير، بيروت

 
 خبراء عس ريوف إسراييليوف: تر يب نظاـ "أرو" للتعامؿ مع التيديدات السورية واإليرانية 14

المضػػػاد ” ارو“ريػػػات نظػػػاـ أف تركيػػػب نظػػػاـ جديػػػد متطػػػور عمػػػى بطا” إسػػػرائيميوف“ويػػػرى خبػػػراء عسػػػكريوف 
يػػراف . وقػػاؿ مصػػدر ” إسػػرائيؿ“لمصػػواريخ سػػيرفع مػػف قػػدرة  عمػػى التعامػػؿ مػػع التيديػػدات القادمػػة مػػف سػػوريا وا 

” ارو“عمػػى بطاريػػات ” 3بمػػوؾ “يػػتـ تركيػػب نظػاـ “إنػػو ” فػػرانس بػرس“أمنػي طمػػب عػػدـ الكشػؼ عػػف اسػػمو ؿ 
 واريخ.العتراض الص” اإلسرائيمي“وىو النظاـ ” القائمة بالفعؿ

في حاؿ إطبلؽ صاروخ ايراني في المستقبؿ سيتـ أواًل الكشؼ عف ىويتو “إنو ” إسرائيمي“وقاؿ مسؤوؿ أمني 
ىػػذا التػػزامف بػػيف “وتػػابع ”. مػػف خػػبلؿ قمػػر صػػناعي لممراقبػػة ومػػف الػػرادارات األمريكيػػة المنتشػػرة فػػي المنطقػػة

 .”العدو بإطبلقيا عمى أرضنااألنظمة سيسمح بتتبع أفضؿ لصاروخ أو وابؿ مف الصواريخ يقـو 
يستجيب بطريقة أكثر فاعمية إلى الخطر الػذي تشػكمو  1فاف ارو  3مع نظاـ بموؾ “وأشار المسؤوؿ إلى أنو 

 ”.صواريخ سكود )السورية( وشياب )اإليرانية(
 01/7/1101، الخليج، الشارقة
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 تفجير ال سبقت الت  الثالثة: االتصاالت الياتفية بيف لبناف وبورغاس ت ثفت ف  األياـ "إسراييؿ" 15
لػػػػدى أجيػػػػزة االسػػػػتخبارات »أف قولػػػػو  مسػػػػؤوؿ إسػػػػرائيمي رفيػػػػع المسػػػػتوى «  نيويػػػػورؾ تػػػػايمز»نقمػػػػت صػػػػحيفة 

اإلسرائيمية أدلة عمى حصوؿ العديد مف االتصاالت الياتفية بيف لبناف وبورغاس في بمغاريػا، خػبلؿ الشػيريف 
 «.يف، وأف وتيرة االتصاالت تكثفت في األياـ الثبلثة التي سبقتوالمذيف سبقا تفجير حافمة تقؿ ركابًا إسرائيمي

، «نحػػػف نعػػػرؼ مصػػػدر االتصػػػاالت فػػػي لبنػػػاف، ولكػػػف لػػػيس ىويػػػة متمقػػػي االتصػػػاالت فػػػي بمغاريػػػا»وأضػػػاؼ 
 «.يجب أال يعرفوا بأننا نعرؼ األرقاـ في لبناف»موضحًا 

ر مػػػف حجػػػـ االتصػػػاالت قبػػػؿ اتخػػػاذ أيػػػة ورأت الصػػػحيفة أف الحمفػػػاء األوروبيػػػيف يتوقعػػػوف أدلػػػة ممموسػػػة أكثػػػ
 «.حزب اهلل»إجراءات ضد 

 01/7/1101، السفير، بيروت
 

 مطالبة بإقالة مدير سجف "راموف" بعد قياـ األسرى بطرد سجانييـ مف غرفة الزيارة 16
قػػاؿ الموقػػع االلكترونػػي لصػػحيفة معػػاريؼ العبريػػة، أف عضػػو الكنيسػػت مػػف حػػزب االتحػػاد  :القػػدس-راـ اهلل

"ميخائيػػؿ بػػف آري" طالػػب وزيػػر االمػػف الػػداخمي ومػػدير مصػػمحة السػػجوف العامػػة بطػػرد مػػدير سػػجف الػػوطني 
رامػػػوف وجميػػػع ضػػػباط مصػػػمحة السػػػجوف الػػػذيف كػػػانوا متواجػػػديف وقػػػت وقػػػوع حادثػػػة لػػػدى زيػػػارة ذوي االسػػػرى 

فػػي البنػػائيـ فػػي سػػجف رامػػوف، حيػػث كػػاف شػػريط فيػػديو أظيػػر قيػػاـ االسػػرى بطػػرد أفػػراد الشػػرطة المتواجػػديف 
 غرفة الزيارة.

وجػػاء فػػي كتػػاب بػػف آري "اف مػػف يسػػمح "لممخػػربيف" بػػإدارة السػػجف ويتراجػػع امػػاميـ ال يصػػمح اف يخػػدـ فػػي 
 مصمحة السجوف"

 8/7/1101، القدس، القدس
 

 موقع "والال": ضغوط عل  نتنياىو لتبن  "تقرير ليف " إلضفاء الشرعية عل  االستيطاف 17
"والػبل" اإلخبػاري اإلسػرائيمي أف رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو يتعػرض كشػؼ موقػع : ػ أحمػد رمضػاف راـ اهلل

لضغوط مف أعضاء حزبو مف أجؿ تبني توصيات تقرير المجنة التي يرأسيا "أدمونػد ليفػي" إلضػفاء الشػرعية 
 عمى المواقع االستيطانية في الضفة الغربية.

زالة عبلمة االستفياـ حوؿ  مف جيتو، طالب وزير حماية البيئة جمعاد أرداف تبني توصيات التقرير بسرعة، وا 
 شرعية االستيطاف في الضفة الغربية.

وقاؿ أرداف في رسالة بعث بيا الى نتنياىو "إف واجبنا أف نناقش ىذا التقرير، ونطبؽ نتائجو ونتبناىا ونجعمو 
 لكؿ عمؿ استيطاني. أساسا لتوجو ممثمي الدولة بجميع أذرعيا المختمفة"، كما طالب بجعؿ التقرير مرجعية

 01/7/1101، المستقبؿ، بيروت
 

 بلدية القدس تقرر ىدـ بيوت متنقلة لعايلتيف مقدسيتيف مقدمة مف "أوتشا"  18

، رويتػرز: وقػع رئػيس البمديػة االسػرائيمية لمقػدس نيػر بركػات عمػى قػرار بيػدـ بيػوت «الحيػاة» -لنػدف، المفقػرة 
متيف مقدسػػيتيف ىػػدـ االحػػتبلؿ منزلييمػػا فػػي حػػي بيػػت حنينػػا لعػػائ« اوتشػػا»متنقمػػة )كرفانػػات( قػػدمتيا منظمػػة 

دوؿ  6، وبمساعدة «اوتشا»اف « ىترتس»بحجة عدـ وجود تراخيص بناء. وأفاد الموقع االلكتروني لصحيفة 
اوروبية، قدمت بيوتًا متنقمة لعائمتيف مقدسيتيف، ما أثار حفيظػة اسػرائيؿ، اذ اعتبرتػو بمػديتيا تػدخبًل سػافرًا فػي 
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ًً عػف طبيعػة عمػؿ ىػذه المنظمػة الدوليػة التػي تقػدـ خػدمات انسػانية لممػواطنيف شؤوف  مدينة القدس، وخروجَا
 في االراضي الفمسطينية.

وأضػافت الصػػحيفة أف وزارة الخارجيػػة سػػتقدـ شػكوى رسػػمية فػػي االمػػـ المتحػػدة ضػد المنظمػػة لػػيس فقػػط عمػػى 
ليػػذه المنظمػػة فػػي قضػػايا ليسػػت مػػف شػػأنيا، فػػي البيػػوت المتنقمػػة، وانمػػا عمػػى مػػا اعتبرتػػو تجػػاوزات وتػػدخبلت 

فػػػي الجػػػيش االسػػػرائيمي، مجموعػػػة مػػػف « االدارة المدنيػػػة»حػػيف تػػػدرس الػػػوزارة بالتعػػػاوف مػػػع رئػػػيس مػػػا يسػػػمى 
 الخطوات العقابية ضد العامميف في مكتب المنظمة الواقع في حي بيت حنينا.

تػػي تعمػػؿ بموجبيػا المنظمػػات األمميػػة بشػػكؿ تخػػرؽ األنظمػة ال« اوتشػػا»وقػاؿ نػػاطؽ باسػػـ وزارة الخارجيػة أف 
افػراد ويحمػؿ أعػبلـ الػدوؿ التػي  5متػرًا مربعػًا ويسػكف فيػو  31الكرفاف الذي تبمغ مساحتو »دائـ، واف اعطاء 

تقػػدـ مسػػاعدات ألوتشػػا، يعتبػػر تحريضػػًا مباشػػرًا عمػػى اسػػرائيؿ أمػػاـ العػػالـ، وكػػذلؾ امػػاـ شػػعوب ىػػذه الػػدوؿ، 
 «.را، والنروج، واسبانيا، وىولندا، وارلندابريطانيا، والسويد، وسويس

أف الكرفانات ليست بحاجة إلى تػرخيص مػف البمديػة ألنيػا لػـ تُػربط بالبنيػة التحتيػة « اوتشا»وأكد مسؤوؿ في 
 مثؿ الكيرباء والماء وشبكة المجاري.

 01/7/1101الحياة، لندف، 
 

لقاء ال التعذيب بال ماشة تمارس "سراييؿإوزارة األسرى: " 21  سيرحص  والحجارة عل  رأس األوا 
كشػػؼ تقريػػػر صػػػادر عػػػف وزارة شػػؤوف األسػػػرى والمحػػػرريف عػػػف إبػػداع جديػػػد مػػػف إبػػػداعات التعػػػذيب : راـ اهلل

والتنكيؿ التي يقـو بيا جنود االحتبلؿ ومحققوه بحؽ األسرى الفمسػطينييف خػبلؿ اعتقػاليـ واسػتجوابيـ، والتػي 
 تيتارا بإنسانية االسير واىانتو والتفنف في تعذيبو.يعتبرىا جنود االحتبلؿ )لعبة التعذيب( اس

عامػًا مػف سػكاف بيػت أمػر بمحافظػة الخميػؿ  07وذكر تقرير الوزارة حالة االسير عبلء عيسى عودة عػوض، 
والذي أفاد لمحامي وزارة األسرى إبراىيـ األعػرج انػو اعتقػؿ السػاعة الثانيػة  08/6/1101الذي اعتقؿ بتاريخ 
دورية لمجػيش اإلسػرائيمي عمػى مػدخؿ قريػة بيػت أمػر ىػو ومجموعػة مػف أصػدقائو خػبلؿ  عشرة ظيرا مف قبؿ

احتفالو بنجاحو في امتحاف التوجييي، ونقؿ إلػى معسػكر عصػيوف، وخػبلؿ نقمػو تعػرض لمضػرب المبػرح مػف 
قبؿ الجنود، وعند وصولو إلى سجف عصيوف تـ وضعو عمى كـو مف الحجارة والحصى وبدأ الجنود بضربو 

حصػػوة وحجػػرا حجػػرا عمػػى رأسػػو، وقػػاـ احػػد الجنػػود بعػػد ذلػػؾ بإحضػػار حجػػر كبيػػر وألقػػاه عمػػى قػػدـ حصػػوة 
 االسير حيث أصيب بجروح وآالـ شديدة.

وقػػاؿ إنػػو ادخػػؿ إلػػى غػػرؼ التحقيػػؽ وتعػػرض عمػػى يػػد المحققػػيف لمضػػرب الشػػديد والمكمػػات والػػرفس باألرجػػؿ 
اشػة بحجػة قطػع القيػد الببلسػتيكي عػف يديػو، ولكنػو ولمشتائـ البذيئة والمسبات، وأف أحد المحققػيف احضػر كم

 بدال مف قطع القيد قاـ بقطع جمد ولحـ االسير بشكؿ مقصود مما سبب لو جروحًا وآالمًا شديدة.
 01/7/1101، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 ىجـو سيناء ويقدموف العزاء لألشقاء المصرييف يستن روف نفحة" فجس"األسرى ف   20

كر األسرى في سجف نفحة عبر مركز األسرى لمدراسات اليجـو المشبوه عمى الجنود المصرييف استن: راـ اهلل
في سيناء والذي راح ضحيتو ستة عشر جنديا وضابطًا مصريا، وسقوط عدد مف الجرحى، ووصؼ األسػرى 

بلؿ االسػرائيمي، اليجوـ باالرىابي والمشبوه، وأكدوا بما ال يدع مجاال لمشؾ أف المستفيد الوحيد منو ىو االحػت
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الػػػذي ييػػػدؼ لتخريػػػب العبلقػػػات المصػػػرية الفمسػػػطينية وزرع بػػػذرة الكراىيػػػة لمفمسػػػطينييف فػػػي قمػػػوب أشػػػقائيـ 
 المصرييف.

واكػػػد االسػػػرى أف الفمسػػػطينييف يحفظػػػوا ود المصػػػرييف لمقضػػػية الفمسػػػطينية، أولئػػػؾ الػػػذيف قػػػدموا مػػػف دمػػػائيـ 
ضػراب األسػرى فػي السػجوف واعمارىـ ليحفظوا كرامة كؿ األمة العربية، والذ يف رعػوا اتفػاؽ صػفقة التبػادؿ، وا 

 وكثيرة ىي المواقؼ المصرية التى تحفظ لصالحيـ بأحرؼ مف نور.
 01/7/1101، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 راموف" قبؿ شيريفسجف "ػعل  قاعة الزيارات ب اسيطرو سرى األمعاريؼ:  21

س عػف سػيطرة أسػرى فمسػطينييف عمػى قاعػة الزيػارات كشفت صحيفة "معػاريؼ" العبريػة الخمػي:  سجف راموف
في سجف "راموف" قبؿ أكثر مف شيريف، وطػرد حػراس السػجف، الػذيف ظيػروا فػي مقطػع مصػور وىػـ ييربػوف 

نياء الوضع المتوتر.  مف أماـ األسرى الذيف توجو إلييـ مدير السجف الحقا لمتفاوض وا 
وا اثنػػيف مػػف حػػراس وطردوىمػػا وسػػيطروا عمػػى القاعػػة وزعمػػت "معػػاريؼ" أف األسػػرى ثػػاروا فػػي القاعػػة وىػػاجم

دقيقػػػػة قبػػػػؿ أف تتوجػػػػو إلػػػػييـ إدارة السػػػػجف لمتفػػػػاوض، وىػػػػو مػػػػا عدتػػػػو أمػػػػرا غيػػػػر مفيػػػػـو  04لمػػػدة تزيػػػػد عػػػػف 
 ومستيجف، دوف أف تذكر )الصحيفة( سبب قياـ األسرى بذلؾ.

 8/7/1101، و الة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 نياء االنقساـإسرى وراء القضباف ى  رسالة األ معا":ذياب لػ" بالؿ سير المحرراأل 22
قاؿ االسير المحرر ببلؿ ذياب مف بمػدة كفػر راعػي بجنػيف لوكالػة "معػا" بعػد االفػراج عنػو مػف سػجوف  :جنيف

االحػتبلؿ... احمػؿ رسػػالة ممػف تػركتيـ خمفػػي وراء القضػباف ورسػالتيـ ىػػي :" انيػاء االنقسػاـ فػػورا ىػو واجػػب 
 حرير كافة االسرى خاصة االسرى القدامى الذيف اعتقموا قبؿ اوسمو".وطني والعمؿ عمى ت

جاء حديث ببلؿ مع مراسؿ "معا" في جنيف بعد االفراج عنػو مػف سػجوف االحػتبلؿ حيػث خػاض اضػرابا عػف 
 يوما احتجاجا عمى اعتقالو االداري وتمديد اعتقالو مرتيف عمى التوالي. 67الطعاـ لمدة 

عمى نعمة االفراج فرحة انتظرىا منذ زمػف لكنيػا منقوصػة النػي تركػت االؼ االسػرى وقاؿ ذياب :" احمد اهلل 
 يعانوف قير السجاف خمؼ قضباف االحتبلؿ".

 8/7/1101، و الة معًا اإلخبارية
 

 قاسـ ونبيؿ حرز اهلل وروداالفراج عف األسيريف  23
أىػالي مدينػة الطيػرة بعػد ظيػر اليػوـ، بالزغاريد وبأجواء مغمورة بالفرحة احتضنت العائمة و : توفيؽ عبد الفتاح

 الخميس، األسيرة المحررة ورود قاسـ.
وكػػاف فػػي اسػػتقباؿ األسػػيرة عػػدد كبيػػر مػػف األىػػالي، وعػػدد كبيػػرمف أبنػػاء الحركػػة الوطنيػػة الػػذيف ىتفػػوا لمحريػػة 

 ولصمود الحركة األسيرة.
بػؿ تحريػر كافػة األسػرى إذ أف وفور وصوليا قالت األسيرة ورود قاسـ: إف فرحة أي أسير محرر لف تكتمػؿ ق

وأفرجػػػت مصػػػمحة  المعانػػػاة الكبيػػػرة لؤلسػػػرى تبقػػػى غصػػػة حارقػػػة وعمػػػى الجميػػػع أف يمتفػػػت ويشػػػعر بمعانػػػاتيـ.
السجوف اإلسرائيمية اليوـ، الخميس، عف األسير السياسي نبيؿ حػرزهلل مػف قريػة عيمػوط قػرب مدينػة الناصػرة، 

 عاما وراء القضباف. 01وذلؾ بعد 
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 8/7/1101، 37عرب 
 

 للعمؿ ف  أنفاؽ رفح  جزييةعودة  مصادر لصفا: 24
اسػتأنفت عػدد مػف األنفػاؽ المنتشػرة عمػى الحػدود بػيف قطػاع غػزة ومصػر، الميمػة، عمميػا : ىاني الشاعر-رفح

جنػديا مصػريا  05بصورة جزئية إلدخاؿ بعض المواد األساسية التي تكدست عقب إغبلؽ األنفػاؽ إثػر مقتػؿ 
 اء قبؿ عدة أياـ.عمى يد مجيوليف في سين

وقػػاؿ عػػدد مػػف مػػبّلؾ األنفػػاؽ فػػي اتصػػاالت لمراسػػؿ )صػػفا( فػػي رفػػح، إف العمػػؿ عػػاد بشػػكؿ جزئػػي فػػي نحػػو 
( نفػؽ مخصػػص إلدخػػاؿ الوقػػود ومػػواد البنػػاء مػػف اسػػمنت وحديػػد وحصػػمة، وذلػػؾ بػػالرغـ مػػف التشػػديدات 11)

 والعمميات المتواصمة في الجانب المصري ضد األنفاؽ.
نػو شػاىد بنفسػو منػذ سػاعات المسػاء عػدد كبيػر مػف الشػاحنات التػي قامػت عبػر محػور صػبلح وأكد مراسمنا أ

 الديف بنقؿ ما تـ إدخالو عبر األنفاؽ والذي اقتصر عمى الوقود ومواد البناء فقط.
 01/7/1101، و الة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 ف  سبع مخيمات لالجييف توقع اتفاؽ لتحلية مياه الشفة الشعبيةلبناف: االونروا واللجاف  25

وقعت وكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف "األونروا" والمجػاف الشػعبية الفمسػطينية فػي مخيمػات لبنػاف، 
مخيمػػات، بتمويػػؿ مػػف الوكالػػة السويسػػرية لمتنميػػة  6فػػي السػػفارة الفمسػػطينية، اتفاقيػػة لتحميػػة ميػػاه الشػػفة فػػي 

 ألؼ دوالر أميركي. 511ف ووالتعاوف، تبمغ ميزانية المشروع مميونا
 01/7/1101، المستقبؿ، بيروت

 
 مف "اليرموؾ" ال  مخيمات لبناف فلسطينيةعايلة  ": ألؼالمستقبؿ" 26

أعمف مصػدر فػي المجػاف الشػعبية الفمسػطينية فػي عػيف الحمػوة اف المخػيـ اسػتقبؿ امػس، مئػة عائمػة فمسػطينية 
مػػة فمسػػطينية نزحػػت منػػذ اسػػبوع الػػى المخيمػػات فػػي نازحػػة مػػف مخػػيـ اليرمػػوؾ فػػي سػػوريا، مؤكػػدا اف الػػؼ عائ

 الجنوب وبيروت والشماؿ، واف العدد مرشح لبلرتفاع في ظؿ االوضاع والتطورات العسكرية المتصاعدة.
 01/7/1101، المستقبؿ، بيروت

 
 حملة لنصرة األسرى  يطلقوففلسطينيو أوروبا  27

إطػػبلؽ حممػػة دوليػػة واسػػعة النطػػاؽ لمتضػػامف مػػع  أعمػػف االتحػػاد العػػاـ لمجاليػػات الفمسػػطينية فػػي أوروبػػا، عػػف
األسػػرى فػػي سػػجوف االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي، وتفعيػػؿ قضػػيتيـ فػػي أوروبػػا، داعيػػا الفمسػػطينييف فػػي كافػػة منػػاطؽ 
الشتات لتنظيـ مبادرات فعالة لنصرة األسرى في سػجوف االحػتبلؿ، وجعػؿ قضػيتيـ إحػدى القضػايا األساسػية 

 لمنشاط اإلعبلمي والسياسي.
عا البياف الجاليات الفمسطينية في أوروبا لمتحرؾ المستمر لنصرة األسرى الصػامديف فػي سػجوف االحػتبلؿ ود

 حتى تحريرىـ، كما قاؿ. 
 8/7/1101، فلسطيف أوف اليف

 
  "عوفر"مع االحتالؿ قرب معتقؿ  مواجياتجرح  ف   عشرة 28
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مواجيػػات انػػػدلعت مػػع قػػػوات  أصػػيب عشػػػرة فمسػػطينييف، أمػػس، بيػػػنيـ ثبلثػػة بجػػروح متوسػػػطة فػػي فمسػػطيف:
التػػابع لجػػيش االحػػتبلؿ جنػػوب غػػرب راـ اهلل. وانػػدلعت المواجيػػات فػػي ” عػػوفر“االحػػتبلؿ بػػالقرب مػػف معتقػػؿ 

أعقػػاب قػػرار المحكمػػة تأجيػػؿ النظػػر فػػي قضػػية األسػػير المحػػرر إبػػراىيـ أبػػو حجمػػة عضػػو المكتػػب السياسػػي 
مػػف الشػػير الحػػالي. وأطمػػؽ جنػػود  17كػػزي حتػػى لمجبيػػة الديمقراطيػػة وعضػػو المجمػػس الػػوطني والمجمػػس المر 

االحتبلؿ قنابؿ الغاز والرصاص المطاطي عمى المشاركيف في االعتصاـ الذي نظـ بالقرب مف مكاف انعقاد 
 المحكمة ما أدى إلى إصابة أكثر مف عشرة شباف.

 01/7/1101، الخليج، الشارقة
 

 ي مصري قتؿ بيجـو سيناءآالؼ دوالر ألسرة  ؿ جند عشرةغزة: رجؿ أعماؿ يتبّرع ب 31
 01أعمف رجؿ األعماؿ الفمسطيني والمستثمر في قطاع الزراعة عبد الدايـ أبو مديف، عف تبرعو بمبمغ : غزة

آالؼ دوالر لكؿ أسرة شييد مصري، مف شيداء العممية اإلرىابية األخيرة التي وقعػت فػي رفػح المصػرية قبػؿ 
 أياـ عدة.

ديف فػي تصػريٍح لػػ، أف ىػذا "يػأتي وفػاًء لمصػر ودورىػا التػاريخي ووقوفيػا وعف دوافع ىذه التبرع تحدث أبو مػ
 إلى جانب الشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة".

 8/7/1101، القدس، القدس
 

 ف  الضفة مرتع جديد للمستوطنيف األثرية "دير سمعاف"قرية  30
إف السػمطات اإلسػرائيمية شػرعت  قاؿ أىالي قرية كفر الديؾ قرب مدينة سمفيت شػماؿ الضػفة الغربيػة: راـ اهلل

وقاؿ أحد أصحاب األرض وساـ  في إقامة عشرات الوحدات االستيطانية في منطقة أثرية مف أراضي القرية.
والبػالغ مسػاحتيا « دير سػمعاف»إف السمطات اإلسرائيمية صادرت ىذه المنطقة التي تسمى « الحياة»الديؾ لػ 

«. عيميػػو زىػػاؼ»ي إقامػػة حػػي اسػػتيطاني فييػػا تػػابع لمسػػتوطنة ألػػؼ دونػػـ العػػاـ الماضػػي، وشػػرعت أخيػػرًا فػػ
 وأضػػػػػػػػػػػػػػػاؼ أف المنطقػػػػػػػػػػػػػػػة تضػػػػػػػػػػػػػػػـ أعمػػػػػػػػػػػػػػػدة وبركػػػػػػػػػػػػػػػًا وآثػػػػػػػػػػػػػػػار مبػػػػػػػػػػػػػػػاف وأدوات حجريػػػػػػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػػػػػػود إلػػػػػػػػػػػػػػػى 

 
 
 

وتػػرفض السػمطات اإلسػػرائيمية مػػنح تػراخيص بنػػاء لمفمسػطينييف فػػي منػػاطؽ أثريػة، لكنيػػا تجيػػز  آالؼ السػنيف.
وحػػدة سػػكنية وفػػؽ مػػا أعمنػػت  111جديػػد الجػػاري إقامتػػو يضػػـ ذلػػؾ لممسػػتوطنيف. وأوضػػح الػػديؾ أف الحػػي ال

 السمطات اإلسرائيمية.
 01/7/1101، الحياة، لندف

 
 محمود درويش رسميًا ف  راـ اهلل بمناسبة ذ رى وفاتو الراحؿافتتاح متحؼ الشاعر  31

ويػػش بمناسػػبة راـ اهلل ػ يػػو بػػي آي: افتػػتح الخمػػيس رسػػميًا فػػي راـ اهلل متحػػؼ الشػػاعر الفمسػػطيني محمػػود در 
 الذكرى السنوية لوفاتو، بحضور رسمي وشعبي.

وأحيت مؤسسة ومتحؼ محمود درويش،اليوـ، الذكرى الرابعة لرحيؿ الشاعر محمود درويش، بحضور رئيس 
الػػوزراء سػػبلـ فيػػاض ورئػػيس المؤسسػػة ياسػػر عبػػد ربػػو وذوي الشػػاعر الراحػػؿ وعػػدد مػػف الػػوزراء وممثمػػيف عػػف 
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وأعمػف عبػد ربػو افتتػاح  نية وجميور غفير مف المواطنيف وأصدقاء ومحبػي درويػش.المؤسسات الثقافية والوط
متحؼ الشاعر الراحؿ أماـ الجميور يوميًا عمى مدار األسبوع وبرسوـ دخوؿ رمزية، مؤكدًا أف صرح محمود 

 درويش سيحتضف أي نشاط فمسطيني إبداعي.
ممشػيد الثقػافي الفمسػطيني بكافػة أشػكالو وقاؿ فياض إف صرح ومتحؼ محمود درويش يشكؿ إضػافة نوعيػة ل

ومكوناتػػو وقػػد يكػػوف األبػػرز عمػػى مػػدار السػػنوات األخيػػرة، مؤكػػدًا أف ىػػذا الصػػرح يميػػؽ بالشػػاعر الراحػػؿ الػػذي 
 كاف لو وسيبقى لو باع كبير وعبلمة فارقة في الحياة الثقافية في فمسطيف.

 01/7/1101، القدس العرب ، لندف
 

 : العالقات المصرية الفلسطينية لف تتأثر بأي عارضف  راـ اهللالسفير المصري  32
كد سفير مصر لدى السمطة الوطنية الفمسطينية ياسر عثماف عمى عمؽ العبلقات المصرية أريحا: أ

القدس أف "عبلقة الشعب  جريدةوقاؿ في تصريحات خاصة ل الفمسطينية وبأنيا لف تتأثر بأي عارض.
بدية، ولف يؤثر فييا أي حادث أريخية ولذلؾ فيي عبلقة ثابتة وراسخة و المصري بشقيقو الفمسطيني متينة وتا

ووصؼ فعاليات التضامف الفمسطيني الرسمي والشعبي مع الشعب المصري في الحادث  و أي عارض".أ
مدى وقوؼ الشعب الفمسطيني بجانب  أبرزت"خطوة محمودة ومشكورة وقد  أنياالذي وقع عمى الحدود 
 الفاجعة التي ألمت بنا". الشعب المصري في ىذه

وقاؿ إف "مصر ستواصؿ دورىا القيادي الداعـ لمعالـ العربي ولفمسطيف، وسنستمر في دعـ المصالحة 
الفمسطينية ودعـ الحقوؽ الفمسطينية والمسار السياسي ودعـ السمطة الفمسطينية وسنستمر كذلؾ في دعـ 

المصرية وبخاصة ما يتعمؽ  واألدوارفات أف "كؿ المم وأضاؼ الجيود لفؾ الحصار عف قطاع غزة".
 بالقضية الفمسطينية سوؼ نستمر بيا ولف تتأثر بيذا الحادث".

 8/7/1101، لندف، القدس العرب 
 

 مصر: بالغ يتيـ دحالف بالتورط مع "الموساد" ف  قتؿ الجنود المصرييف بسيناء 33
تقدـ المحامي المصري مصطفى عمواف بببلغ لمنائب العاـ المستشار عبد المجيد محمود، ضد  :القاىرة

القيادي السابؽ في حركة فتح الفمسطينية، يتيمو فيو بتسميـ خرائط باألماكف والنقاط األمنية  ،محمد دحبلف
 .(الموساد)خارجي المصرية التي وقعت فييا ىجمات رفح شماؿ سيناء لجياز االستخبارات اإلسرائيمي ال

وذكر الببلغ أف "الشعب المصري فوجئ باالعتداء عمى القوات المسمحة المرابطة لحراسة الحدود، األمر 
صابة العديد"، مؤكدًا أنو تقدـ بببلغ مف قبؿ قاؿ فيو إف  الذي نجـ عنو استشياد ستة عشر ضابًطا وجندًيا وا 

وأضاؼ  ، والذي يخضع لمموساد اإلسرائيمي، كما قاؿ.ىناؾ تنظيًما يسمى "مصر الحرة" يقوده محمد دحبلف
بيا األماكف الثابتة التي  أنو تقدـ بمستندات لمنيابة العامة تفيد بأف دحبلف أرسؿ خريطة تفصيمية وموضحاً 

تتواجد فييا الثكنات العسكرية والشرطية برفح لجياز الموساد اإلسرائيمي، ومف ضمنيـ المكاف الذي تـ 
 عف مقتؿ واستشياد ستة عشر مف الجنود. استيدافو وأسفر

يأتي ذلؾ في وقت كشفت فيو مصادر أمنية مصرية مطمعة النقاب عف أف اثنيف مف عناصر حركة فتح 
، قد شاركا في التخطيط لميجوـ الذي شنو مسمحوف مجيولوف 1116الفاريف مف قطاع غزة، عقب أحداث 

 عمى موقع لمجيش المصري يوـ األحد الماضي.
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تمؾ المصادر لوكالة قدس برس إف تحقيقات المخابرات الحربية المصرية، والمخابرات العامة قد  وقالت
ـ قد شاركا في التخطيط 1116توصمت إلى أف اثنيف مف ىذه العناصر الذيف ىربوا مف غزة عقب أحداث 

بلثة لميجـو الذي تعرض لو موقع لمجيش المصري يوـ األحد الماضي والذي أسفر عف مقتؿ وجرح ث
 وعشريف ضابًطا وجندًيا مصريًا.

 8/7/1101قدس برس، 
 

 تحرير غزة مف حماسو  ..مصري يطالب طنطاوي بإلقاء القبض عل  ىنية ومشعؿالحزب الحياة  34
وكاالت: قاؿ مايكؿ منير، رئيس حزب الحياة: إنو أرسؿ خطابًا إلى المشير محمد طنطاوي، ال -القاىرة 

دولي في مطاردة والقبض عمى كؿ مف يحمي ويصدر اإلرىاب إلى مصر طالبو فيو باستخداـ "حؽ مصر ال
 خاصًة قيادات جماعة اإلخواف المسمميف في غزة المعروفة باسـ حركة حماس".

وطالب منير في خطابو إلى المشير بأف" تمتد عمميات الجيش المصري ضد اإلرىاب في سيناء إلى رؤوس 
ويمولوف اإلرىاب في سيناء وخصوصًا العممية األخيرة ضد اإلرىاب داخؿ غزة الذيف يدبروف ويصدروف 

 الجيش المصري".
وشّبو منير ما قامت بو الواليات المتحدة بمبلحقة قيادي طالباف بعد استخداـ القاعدة ألراضي أفغانستاف في 

"بما يجب أف تقوـ بو مصر مف مبلحقة إسماعيؿ ىنية وخالد  أيموؿ 00تدريب وتمويؿ وتصدير عممية 
 شعؿ وباقي قيادات جماعة اإلخواف في غزة".م

كما طالب منير بأف يفتح تحقيؽ عمني مع كؿ قيادات جماعة اإلخواف الذيف استقبموا إسماعيؿ ىنية وخالد 
مشعؿ داخؿ مصر قبؿ أياـ مف حدوث العممية اإلرىابية والوصوؿ إلى "حقيقة ما إذا كانت زيارات قيادات 

عبلف حماس لمرئيس المصري محمد مرس ي ومكتب اإلرشاد شممت التنسيؽ مف أجؿ ىذه العممية القذرة وا 
نتائج ىذا التحقيؽ عبلنية عمى الشعب خصوصًا بعد تصريحات رئيس المخابرات المقاؿ مراد موافي عف 
قياـ جياز المخابرات المصري بتوصيؿ ما لديو مف معمومات مسبقة عف الحادث إلى صانع القرار المصري 

 و رئيس الجميورية".وىو ما قصد ب
وطالب منير المشير بضرورة إعبلف ما إذا كاف رئيس الجميورية لديو عمـ مسبؽ بالحادث ولـ يتخذ 

 اإلجراءات المناسبة لحماية األمف القومي المصري.
وشدد منير عمى ضرورة "غمؽ المعابر وتدمير األنفاؽ وعمى أف تتخذ مصر قرارًا إستراتيجيًا لحماية أمنيا 

عادتيا إلى الرئيس الفمسطيني حتى القوم ي يعتمد عمى تحرير غزة مف قبضة منظمة حماس اإلرىابية وا 
 تستطيع مصر أف تؤمف حدودىا".

 01/7/1101، راـ اهلل، األياـ
 

 ووقؼ الصادرات النفطية إل  غزةؽ معبر رفح غال وا  دعوى قضايية لتدمير األنفاؽ مصر:  35
سماعيؿس الشعب المنحؿ حمدي الفخراني أقاـ عضوا مجم :وفاء النشار -القاىرة  جامع دعوى قضائية  وا 

أماـ محكمة القضاء اإلداري المصري، وطالبا بإصدار حكـ قضائي بإلزاـ رئيس الجميورية ووزير الدفاع 
بإصدار قرار بيدـ وتدمير األنفاؽ الموجودة عمى طوؿ الشريط الحدودي بيف مصر وقطاع غزة عمى 

ر رفح الحدودي بيف مصر وقطاع غزة نيائيًا ووقؼ تصدير أي سوالر أو بنزيف الجانب المصري وغمؽ معب
وسكاف  مجانًا لقطاع غزة، إضافة إلى وقؼ قرار رئيس الجميورية بالسماح بدخوؿ أعضاء حركة حماس
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قطاع غزة إلى األراضي المصرية مف دوف تأشيرة مف السمطات المصرية وكذلؾ مقاببلتيـ ألعضاء مكتب 
 ف دوف إذف أو تصريح سابؽ مف وزارة الخارجية.اإلرشاد م

 01/7/1101الراي، ال ويت، 
 

 
 اً نفق 041تدميربالقوات المصرية تبدأ بحملة لتدمير األنفاؽ  :رفح 36

وصمت أعداد كبيرة مف المدرعات والقاذفات الصاروخية والمجنزرات إلي  مندوبو األىراـ: -رفح  ،العريش
المنتشرة في شماؿ سيناء، بينما بدأت معدات تابعة لسبلح الميندسيف في  مدينة العريش أمس لتعزيز القوات

 داخؿ قطاع غزة. ىمف أنفاؽ التيريب الممتدة مف رفح إل 041 ىدـ عدد كبير يقدر بنحو
 01/7/1101األىراـ، القاىرة، 

 
 مصر: وصوؿ الدفعة الثانية مف معدات ردـ األنفاؽ بسيناء 37

إف الدفعة الثانية مف معدات وآالت الردـ  مصرية ت مصادر أمنيةقال: يسري محمد - العريش )مصر(
وصمت صباح الخميس إلى منطقة رفح المصرية تمييدا الستكماؿ عمميات ردـ األنفاؽ الحدودية، التي 
تستخدـ في عمميات التيريب بيف مصر وقطاع غزة. وقاؿ مصدر أمني إف المعدات عبارة عف )كراكة 

 در( تابعة لسبلح الميندسيف بالقوات المسمحة.وىراس وثاقب لمصخور ولو 
شماؿ معبر رفح الحدودي بسدىا  2وأكدت المصادر أف أجيزة األمف بدأت في ردـ األنفاؽ مف العبلمة 

بكميات كبيرة مف الرماؿ واألحجار والكتؿ الخرسانية لمنع تسمؿ الميربيف، كما تستعد األجيزة لتركيب 
بالمنطقة الحدودية، ومد كاببلت كاميرات مراقبة تمفزيونية في المنطقة  خطوط تقوية االتصاالت الياتفية
 الفاصمة بيف الحدود مع قطاع غزة.

 01/7/1101الشرؽ األوسط، لندف، 
 
 
 

 رفح أنفاؽمصرية ثالثية لبحث آلية تدمير : لجنة عس ريةمعاً  و الة 38
رية مصرية ثبلثية، لمبحث في آلية نو تـ تشكيؿ لجنة عسكأفي العريش  معاً وكالة أفاد مراسؿ  :العريش
المجنة المكونة مف سبلح الميندسيف وقوات حرس  أفمراسمنا  وأضاؼ بيف مصر وغزة. األنفاؽتدمير 

الحدود والمخابرات المصرية متواجدة منذ ساعات الصباح الباكر عند منطقة الحدود، لبحث آلية تدمير 
 فؽ.ن 0111التي فاؽ عددىا حسب مصادر أمني  األنفاؽ

 8/7/1101و الة معًا اإلخبارية، 
 

 لػ"العريش" 0856"غير مسبوقة" منذ  عس ريةوصوؿ تعزيزات مصر:  41
شماؿ سيناء تعزيزات أمنية عسكرية جديدة ما  فيوصمت إلى مدينة العريش  مصطفى عمي: -شماؿ سيناء 

ية لػ"محيط" أف مصفحة ومدرعات خفيفة وقاذفات صواريخ، وقالت مصادر أمن يبيف سيارات دفع رباع
التعزيزات الجديدة تأتي لتوسيع نطاؽ حمبلت التفتيش التي ستقوـ بيا القوات المسمحة بمشاركة مروحيات 
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جبؿ الحبلؿ والمناطؽ  يبيا ف وستطاؿ كافة البؤر المشتب يالعمميات الت يالمشاركة ف 7ومى  ياألباتش
قتالية أخرى وصمت تباعًا إلى مدينة مدرعة مجنزرة، ومعدات  51ورصد شيود عياف وصوؿ  الشرقية.
مف محافظة اإلسماعيمية، ووصؼ سكاف العريش مشيد وصوؿ التعزيزات العسكرية بأنو  انطبلقاً العريش 

 .0856غير مسبوؽ منذ العاـ 
 8/7/1101شب ة اإلعالـ العرب  )محيط(، 

 
 ": ىجـو سيناء تـ مف داخؿ الحدوداألىراـلػ"بوابة   مصدر أمن 40

رفيع المستوى، طمب عدـ نشر اسمو،  ي مصريقاؿ مصدر أمن: أحمد حافظ ،أشرؼ عمراف - شماؿ سيناء
عمى قوات حرس الحدود، تـ التخطيط لو مف داخؿ أراضى سيناء، وليس  في سيناء إف حادث اليجوـ

خارجيا، فضبل عف أنو تـ إعداد العدة لميجوـ عمى الكميف، بمساعدة شخصيات موجودة داخؿ رفح، 
الحادث، وأمددتيـ  منفذيالمناطؽ القريبة مف موقع الكميف، وأف ىذه الشخصيات ساعدت  في وتحديداً 

 بمعمومات عف األجواء المحيطة بالمنطقة، وأف الحادث تـ التخطيط لو بدقة.
وأضاؼ المصدر أف اليجـو تـ مف داخؿ رفح، وأف الذيف قاموا باالعتداء كانوا متواجديف داخؿ سيناء قبؿ 

 مناطؽ جبمية. يت طويؿ، قد يصؿ إلى أياـ، لكنيـ كانوا يقيموف فاليجوـ بوق
 01/7/1101األىراـ، القاىرة، 

 
 بالتورط ف  ىجوـ رفح "إسراييؿ"الشيخ حافظ سالمة يتيـ  41

قاؿ الشيخ حافظ سبلمة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، أنو ال يمكف ألي مسمـ  عمرو غنيمة: - السويس
ع أخاه المسمـ عند تناوؿ طعاـ اإلفطار، خاصة أف بعض الشيداء أصيب بعشرات ميما تكف ىويتو أف يرو 

كما أنو ال يمكف تخيؿ أنو عقب  أربعة أفراد ممثموف، ،كما أدعو ،الطمقات وكأنيا مؤامرة مدبرة ال يقوـ بيا
عف ولة بمصر ؤ رعاياىا مف الوجود في مصر أو في سيناء بأنيا أبمغت الجيات المس "إسرائيؿ"تحذير 

 صمتيا بمنفذي ىذه الخطة اإلجرامية. ىىجـو رفح، وأف ذلؾ يدؿ ذلؾ عم
 01/7/1101األىراـ، القاىرة، 

 
 ىـ الصياينة سيناءصباح : صاحب المصلحة الوحيد ف  أحداث حمديف  42

 "كامب ديفيد"السابؽ، حمديف صباحي، مطالبتو بتعديؿ اتفاقية  ة المصريةمرئاسلجدد المرشح  القاىرة:
سيادة المصرية عمى أراضي سيناء مكتممة مف دوف تحديد وال تحجيـ، مؤكدًا أف صاحب المصمحة وفرض ال

قبؿ وقوع الحادث  "إسرائيؿ"الوحيد في تمؾ األحداث الدامية التي تعيشيا مصر ىـ الصياينة بدليؿ تحذيرات 
 بثبلثة أياـ لرعاياىا في سيناء .

 01/7/1101الخليج، الشارقة، 
 

 ة تفتح الجمعة معبر رفح للقادميف فقطالسلطات المصري 43
، وذلؾ بعد إغبلؽ في 01/7الجمعة  يوـقررت السمطات المصرية فتح معبر رفح البري لمقادميف فقط  :غزة

وقالت وزارة الداخمية واألمف الوطني الفمسطيني في غزة، في بياف  االتجاىيف استمر ألربعة أياـ متواصمة.
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عنو إف السمطات المصرية أبمغتيـ نيتيا فتح معبر رفح غدا الجمعة قدس برس نسخة وكالة صحفي تمقت 
 لمقادميف منيا فقط.

 8/7/1101قدس برس، 
 

 "إسراييؿ"الجمعية الوطنية للتغيير تستن ر التطبيع اإلعالم  مع مصر:  44
ؿ قناة الني ىعم المصريعبير المرسي: استنكرت الجمعية الوطنية لمتغيير استضافة التميفزيوف الرسمي 

جريمة رفح في  ىمف تؿ أبيب يدعي إياؿ عميما ليعمؽ عم إسرائيمياً  عسكرياً  لؤلخبار الثبلثاء الماضي محمبلً 
 مف نوعيا. ىأثناء تشييع جنازة شيداء ىذه الجريمة في سابقة ىي األول

وتديف فيو ىذا التطبيع اإلعبلمي مع العدو  أصدرتووعبرت الجمعية عف صدمتيا في البياف الذي 
في عصر الرئيس  ىييوني فيو جريمة في حؽ الوطف لـ يجرؤ التميفزيوف الرسمي عمي ارتكابيا حتالص

 بعبلقاتو المشبوىة العميقة مع نظاـ تؿ أبيب العنصري. المخموع الذي كاف معروفاً 
 01/7/1101األىراـ، القاىرة، 

 
 "الحماقة"ت اب إل  عدـ ار  "إسراييؿ"و الواليات المتحدة ودعي ةقايد البحرية اإليراني 45

غبلـ رضا خادـ بيغـ عبر قناة العالـ مف أف "أي  األميراؿ اإليرانيحذر قائد القوة البحرية لمجيش : الوكاالت
كؿ بمدانيا ولف تقتصر عمى  إلىف "آثارىا المدمرة ستمتد أحرب في المنطقة لف يكوف فييا طرؼ منتصر" و 

ودعا "الواليات المتحدة والكياف  الـ لمخاطر حقيقية".الواليات المتحدة وسوؼ تعرض مصالح كؿ بمداف الع
في حاؿ  اإليرانيعدـ ارتكاب مثؿ ىذه الحماقة". وشدد عمى انو "ال يمكف توقع طبيعة الرد  إلىالصييوني 

 ."األمريكيةوخصوصًا  األجنبيةحدوث أي عدواف عمى طيراف، وىذه نقطة غموض لدى القوات 
 01/7/1101النيار، بيروت، 

 
 توأمة الرباط والقدسيصادؽ عل  جلس البلدي للعاصمة المغربية الم 46

صادؽ المجمس البمدي لمعاصمة المغربية باالجماع عمى توأمة مدينتي الرباط والقدس المحتمة، : (.)أ.ؼ.ب
مدينتي الرباط والقدس قررتا التتخي لما فيو "منددًا باستمرار االحتبلؿ، وحسب بياف لممجمس البمدي فإف 

الشعبيف الفمسطيني والمغربي، وذلؾ انطبلقًا مف العبلقات التاريخية التي تربط بيف الشعبيف ووحدة مصمحة 
تدعيـ الجيود الرامية "ىذه التوأمة تيدؼ إلى  أف. وأضاؼ البياف "المغاربة في دعـ فمسطيف والقدس الشريؼ

المبادرة تيدؼ  أفاعتبر البياف . و "إلى حماية ىذه المدينة مف مخططات التيويد وتيجير سكانيا األصمييف
 ."باألىمية والمكانة التاريخية والحضارية والدينية لممدينة المقدسة أفضؿالتعريؼ بشكؿ "إلى  أيضاً 

 01/7/1101الخليج، الشارقة، 
 

 طرد غذاي  211تسلـ و  "األقص "وجبة رمضانية يوميًا ف   0411مؤسسة خليفة توزع  47
ياف لؤلعماؿ اإلنسانية نشاطيا الرمضاني في المسجد األقصى المبارؾ كثفت مؤسسة خميفة بف زايد آؿ ني

وقد نشرت الطواقـ  والمخيمات الفمسطينية، وذلؾ مع اقتراب العشر األواخر مف شير رمضاف المبارؾ.
 411المسؤولة عف تنفيذ برنامج المؤسسة نحو تسعة آالؼ وجبة رمضانية خبلؿ ستة أياـ بمعدؿ ألؼ و
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، معظميا كاف في ساحات المسجد األقصى، وقبة الصخرة المشرفة، وفي البمدة القديمة ومياً وجبة رمضانية ي
 مف القدس الشريؼ حيث األسر الفقيرة والمحتاجة ىناؾ.

عمى الجانب اآلخر مف األراضي الفمسطينية األخرى أي في المخيمات، فقد تـ خبلؿ أياـ قميمة تنفيذ الجزء 
وشمؿ توزيع الطرود  .طرد غذائي عمى العائبلت الفقيرة جداً  211بتوزيع نحو  الثاني مف البرنامج الرمضاني

 مخيمات ببلطة في نابمس وتجمعات المدينة وكذلؾ تجمعات في بمدات قبيا وسمفيت وقمقيمية.
 01/7/1101االتحاد، أبو ظب ، 

 
 إلعادة فتح معبر رفح مصر دعويلحقوؽ اإلنساف األورومتوسط المرصد  48

لمرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف السمطات المصرية إلى إعادة النظر في قرارىا إغبلؽ ا ادع: جنيؼ
وقاؿ المرصد في بياف لو  معبر رفح لواصؿ بيف قطاع غزة واألراضي المصرية، لميوـ الرابع عمى التوالي.

نفذ الوحيد الخميس إّف السمطات المصرية مدعوة إلعادة النظر في قرار إغبلؽ المعبر الذي يمثؿ الم
لمواطني قطاع غزة نحو العالـ، والذي جاء إغبلقو مفاجئًا مما حوؿ العديد مف الغزييف إلى عالقيف في 
أماكف إقامتيـ. وطالب المرصد الحقوقي ومقره في جنيؼ السمطات المصرية بإعادة فتح المعبر والعمؿ فيو 

إجراءات أمنية متعارؼ عمييا ورقابة مصرية تامة،  كالمعتاد، مشيرًا إلى أّف عممية سفر األفراد عبره تتـّ وفؽ
 وال تشكؿ خطرًا بتسرب المتسمميف أو المطموبيف.

المعبر بمثابة "عقاب جماعي" لمغزييف، وفؽ القانوف الدولي، ويحـر ما بيف  إغبلؽوعّد األورومتوسطي أف 
منتقًدا المباشرة في إغبلؽ  مواطف يوميًا مف حقيـ اإلنساني بالسفر إلى داخؿ وخارج القطاع، 711-0111

 المنفذ الحدودي قبؿ انتظار نتائج التحقيقات األولية لميجـو في سيناء.
 8/7/1101نية )صفا(، الفلسطي الصحافةو الة 

 
 لتغيير نظاـ اعتقاؿ األطفاؿ الفلسطينييف "إسراييؿ"تضغط عل   األستراليةالخارجية  51

كار مسألة اعتقاؿ األطفاؿ الفمسطينييف مع إييود باراؾ خبلؿ  أثار وزير الخارجية األسترالي بوب :راـ اهلل
زيارتو األخيرة لممنطقة. وكاف كار عّبر خبلؿ اجتماعو مع باراؾ في القدس عف قمقو إزاء النظاـ الذي يقـو 

 54بحبس أو احتجاز أطفاؿ فمسطينييف منذ جيؿ الثانية عشرة في الحبس االنفرادي لمدة قد تصؿ إلى 
 يومًا.
لفت االنتباه إلى المخاوؼ الدولية إزاء احتجاز "فقًا لوثيقة نشرىا مسؤولوف أستراليوف، فإف وزير الخارجية وو 

 ."إسرائيؿ لمقاصريف الفمسطينييف
ويأتي التدخؿ األسترالي عقب معمومات حوؿ انتياكات يتعرض ليا األطفاؿ الفمسطينيوف خبلؿ فترة 

فاع عف األطفاؿ لعدد مف المجبلت والصحؼ األسترالية والتي عقبيا االعتقاؿ زّودتيا الحركة العالمية لمد
الماضي تقريرًا تحدث عف انتياكات واسعة  / نوفمبرنشرت مجمة ويؾ إند االسترالية في تشريف الثاني

النطاؽ تتعمؽ بإساءة معاممة األطفاؿ الفمسطينييف في االعتقاؿ، بما في ذلؾ التعذيب، حيث نشرت المجمة 
 بلثة أطفاؿ عف تعرضيـ لصعقات إلجبارىـ عمى تقديـ اعترافات.شيادات ث

بعد زيارة كار األخيرة إلى نّيتيا إمكانية تغيير نظاـ اعتقاليا لؤلطفاؿ الفمسطينييف مف  "إسرائيؿ"وقد ألمحت 
 خبلؿ فحص مجموعة مف التدابير بعد نقاشيا مع المسؤوليف األسترالييف.

 01/7/1101الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
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 لترسيخ سلطاتو باتخاذ قرارات جريية ردا عل  ىجوـ رفح يسع تقرير: مرس   50

لنػػدف لالقػػدس العربػػيل: اظيػػر الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي نجاحػػا فػػي وؿ امتحػػاف يتعمػػؽ بػػاالمف القػػومي 
وجػػاءت  عنػػدما اتخػػذ سمسػػمة مػػف القػػرارات طالػػت مػػدير المخػػابرات ومحػػافظ سػػيناء ومػػدير الشػػرطة العسػػكرية.

راراتو التي يعتقػد انيػا تمػت بالتنسػيؽ مػع المؤسسػة العسػكرية بعػد العمميػة التػي قػاـ بيػا اسػبلميوف متشػددوف ق
وتػأتي خطػوات مرسػي لترسػيخ سػمطتو وىػو الػذي يقابػؿ  جنػديا. 05عبر الحدود في شػبو جزيػرة سػيناء وقتمػوا 

لتػػػي لػػػـ تتوقػػػؼ عػػػف توجيػػػو بالشػػػؾ فػػػي الخػػػارج ويتعػػػرض ليجمػػػات شػػػديدة فػػػي الػػػداخؿ مػػػف القػػػوى العممانيػػػة ا
وىػػذه اوؿ مػػرة يسػػتخدـ  االتيامػػات لحركػػة حمػػاس فػػي غػػزة وانيػػا ارادت تػػوريط مصػػر فػػي حػػرب مػػع اسػػرائيؿ.

، حيث شف الجيش المصري عممية شاممة لمبلحقة العناصر المتشددة 0862فييا الطيراف المصري منذ عاـ 
مةػػػ حيػػث تنتشػػر فيػػو عمميػػات تيريػػب فػػي محافظػػة سػػيناء التػػي تحولػػت الػػى مركػػز خػػارج عػػف سػػمطة الحكو 

السبلح والبشر والمخدرات.وقاؿ محمموف اف الجيش المصري واف امتمؾ القوة الجوية والبريػة لكنػو لػيس مػدربا 
عمى التعامؿ مع سػيناء، فيمػا قالػت صػحيفة لواشػنطف بوسػت ل فػي تعميقيػا عمػى العمميػة انيػا تمػت لبمباركػةل 

راؼ واف كػػاف متػػأخرا مػػف الػػرئيس بتيديػػد المتشػػدديف االسػػبلمييف. ولكػػف وقالػػت اف التحػػرؾ ىػػو اعتػػ اسػػرائيمة.
ونقمػػت عػػف  العمميػػة طرحػػت اسػػئمة حػػوؿ قػػدرة الجػػيش المصػػري عمػػى مواجيػػة تيديػػد االسػػبلمييف فػػي سػػيناء.
 مسؤوؿ اسرائيمي بارز قولو اف العممية في سيناء ىي جزء مف لاالتصاالت المستمرة بيف البمديفل.

برينغبورد مػف مدرسػة البحريػة العسػكرية لمدراسػات العميػا فػي كاليفورنيػا، والخبيػر بػالجيش فيما عمؽ روبػرت سػ
المصػػػري قػػػائبل اف القػػػوات المسػػػمحة المصػػػرية لػػػـ تكػػػف فػػػي الماضػػػي ميتمػػػة بمواجيػػػة خبليػػػا المتطػػػرفيف فػػػي 

ات المصػرية سيناء، فعندما قاـ المتشددوف بعمميات تفجير في التسعينات مف القرف الماضي استممت المخابر 
 وقاؿ سبرينغبورد اف الموقؼ الذي اتخذه الجيش كاف لىذه ليست ميمتنال. ووزارة الداخمية الممؼ.

 حالة مف الفوض 
التػي اطاحػت  1100وتعيش محافظة سيناء حالة مف الفوضػى والتمػرد عمػى السػمطة المركزيػة منػذ ثػورة عػاـ 

عمػت الػببلد واالنشػغاؿ بمشػاكؿ التحػوؿ السياسػي بحسني مبارؾ، فقد استغؿ المتشددوف حالة الفوضى التػي 
مف اجػؿ مواصػمة عمميػاتيـ، وتيريػب كميػات كبيػرة مػف االسػمحة الػى المنطقػة بعػد سػقوط نظػاـ العقيػد معمػر 
القػػػذافي فػػػي ليبيا.وتحولػػػت المنطقػػػة الػػػى برميػػػؿ بػػػارود كػػػاف الجميػػػع يتوقعػػػوف انفجػػػاره فػػػي اي وقػػػت. وتقػػػوؿ 

ضػػغوط كبيػػرة كػػي يقػـو بسػػحؽ المتطػػرفيف لكػػف اي خطػػأ قػػد يكػػوف لػػو  لواشػنطف بوسػػتل اف مرسػػي يقػػع تحػػت
 تأثيرات سمبية عمى االسبلمييف الذيف يعتبروف قاعدتو الرئيسية.

ومػف ناحيػػة اخػرى يواجػػو مرسػي مقاومػػة مػػف العسػكر الػػذيف يحػاولوف تحديػػد صػبلحياتو. وتقػػوؿ الصػػحيفة اف 
مميػػار  24ث عقػػود الماضػػية مسػػاعدات تزيػػد عػػف الواليػػات المتحػػدة التػػي قػػدمت لمجػػيش المصػػري خػػبلؿ الػػثبل

دوالر امريكػػػي نصػػػحت الجػػػيش بػػػالتركيز عمػػػى التيديػػػدات المتعػػػددة الوجػػػوه بػػػدال مػػػف التركػػػي عمػػػى الحػػػروب 
التقميدية. وقالت اف المسؤوليف االمريكييف تحدثوا لممصرييف في ىذا الشأف لكنيـ لـ يواجيوا اال المقاومة مف 

كتبتػو السػفيرة االمريكيػة  1101حسػبما كشػؼ تقريػر يعػود لكػانوف الثػاني )ينػاير(  المسؤوليف المصرييف وذلؾ
فػػػي القػػػاىرة مارغريػػػت سػػػكوبي ونشػػػر ضػػػمف االالؼ مػػػف التقػػػارير والرسػػػائؿ التػػػي نشػػػرتيا ويكيمػػػيكس عمػػػى 
االنترنت.ورأت صحيفة لنيويػورؾ تػايمزل فػي تقريرىػا عػف الخطػوات االخيػرة انيػا اخػر المحػاوالت لمػرئيس كػي 

سػػتعيد سػػمطاتو مػػف العسػػكر، واضػػافت اف الخطػػوات ايضػػا تمثػػؿ صػػفقة تمػػت بعنايػػة بػػيف الػػرئيس والعسػػكر ي
الذيف يحاولوف تجاوز االنتقاد بعد مقتؿ العسكر في عممية يػـو االحػد. ونقمػت عػف محمػد حبيػب نائػب مرشػد 
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الصػحيفة اف مرسػي  واضػافت االخواف المسمميف سػابقا قولػو اف ىنػاؾ نػوع مػف التفػاىـ بػيف مرسػي والعسػكر.
كاف يرغب الستخداـ عممية العزؿ مف اجؿ تخفيؼ حدة النقد التي تعرضػت ليػا حكومتػو الجديػد التػي شػكميا 
ىشػػاـ قنػػديؿ، حيػػث انتقػػدت بانيػػا ليسػػت شػػاممة لجميػػع اطػػراؼ المشػػيد السياسػػي. ونقمػػت عػػف مػػواطنيف فػػي 

ثػػورة المصػػرية وقػػالوا اف ال احػػد راض عػػف المنطقػػة قػػوليـ اف محػػاوالت المتشػػدديف جػػاءت لمػػؤل الفػػراغ بعػػد ال
نشاطاتيـ، واضاؼ اف الجيش سيقـو بتنظيؼ المنطقة وسيتركونيا، سيكوف ىناؾ نوع مف االمف ولكنػو لػيس 

 كاؼ.
 رييس باسناف

وفي تعميقيا عمى قرارات مرسي في افتتاحيتيا الرئيسية ل مصر: قرص كػي يقػـو بفعػؿل، وقالػت الصػحيفة اف 
شػجبا مػف العممػانييف وشػكا مػف الخػارج بسػبب اسػبلميتو، اظيػر انػو رئػيس باسػناف.وقالت مرسي الذي يواجػو 

انو امػر بارسػاؿ طػائرات لسػيناء وىػذه اوؿ مػرة يقػـو بيػا رئػيس مصػري باسػتخداـ الطيػراف الحربػي منػذ حػرب 
 ثـ كمؿ قراره بعزؿ ثبلثة مف المسؤوليف الكبار. 0862عاـ 

مػػف رئػػيس يكػػافح مػػف اجػػؿ تثبػػت موقعػػو بعػػد مػػرور ثبلثػػة اشػػير عمػػى وتػػرى اف ىػػذه القػػرارات تعتبػػر جريئػػة 
انتخابػو، فقػػد كػػاف مرسػػي يتعامػػؿ مػػع اكبػػر تحػػد يواجػػو كػػرئيس جديػػد.وقالت اف مرسػػي اتخػػذ القػػرار الصػػائب، 
فبالنسبة كما لكؿ المصرييف فاليجوـ يوـ االحد لـ يكف يستيدؼ اسرائيؿ بؿ الدولة المصرية، ويمثػؿ اليجػـو 

سيادتيا في منطقة حساسة مف الببلد وىي صحراء سيناء حيث اعتبرت منطقة خالية مف السبلح تحد كبير ل
مػػػع اسػػػرائيؿ. وتشػػػير الػػػى اف المنطقػػػة تحتػػػوي عمػػػى عناصػػػر التمػػػرد  0868بعػػػد معاىػػػدة كامػػػب ديفيػػػد عػػػاـ 

، الكبلسػػيكية: فػػراغ السػػمطة، يعػػيش فييػػا سػػكاف ميمشػػوف عمػػى ىػػامش دولػػة ضػػعيفة، تػػدفؽ اسػػمحة مػػف ليبيػػا
وقبائؿ مسمحة، وجياديوف متشدودوف، وانبوب الغاز الى اسرائيؿ وحدود غير محروسة مع اسرائيؿ، ويضاؼ 

 الى ىذه العناصر التي تشكؿ عناصر االنفجار، ىناؾ القرحة القديمة لمصر وىي غزة ومعبر رفح.
غػػزة اسػػماعيؿ ىنيػػة،  فػػاليجوـ تػػـ بعػػد عشػػرة ايػػاـ مػػف لقػػاء مرسػػي مػػع رئػػيس الحكومػػة الفمسػػطينية المقالػػة فػػي

حيث لـ يكػف صػعبا االتفػاؽ بينيمػا وىمػا المػذاف ينتميػاف لػنفس الجػذور االسػبلمية، حيػث اتفقػا عمػى خطػوات 
لتنظيـ حركة المرور عمى معبر رفح واغبلؽ االنفاؽ.ونتيجة ليذا االتفاؽ فقد بدأ النفط الػذي يحتػاج اليػو فػي 

ذ عػدة اعػػواـ. ولكػف وبعػد سػاعات مػف العمميػة عػاد كػؿ شػػيء غػزة لتشػغيؿ المولػدات الكيربائيػة والوؿ مػرة منػ
الى ما كاف عميو، اغمؽ معبػر رفػح وتوقػؼ الوقػود. وتشػير الصػحيفة اف منطقػة سػيناء المتفجػرة مرشػحة الف 

 تكوف مكانا الزمة كبيرة.
 ثالث نتايج ايجابية

 ولكف ىناؾ ثبلثة نتائج ايجابية قد تنتج عنيا ىذه االزمة:
شػػر امنيػػة عمػػى الجانػػب المصػػري يػػتـ مػػف خبلليػػا اعػػادة الحيػػاة لطبيعتيػػا عمػػى معبػػر رفػػح عمميػػة ن االولػػ 

واغبلؽ االنفاؽ، مع انو ال يعرؼ كـ كاف عدد المتشدديف االسبلمييف الفمسطينييف شػاركوا فػي العمميػة. ومػع 
ود، ذلػػؾ لػػف تكػػوف ىنػػاؾ مشػػكمة امػػاـ اغػػبلؽ االنفػػاؽ خاصػػة اف حمػػاس تقػػع عمػػى الطػػرؼ االخػػر مػػف الحػػد

وتقػػوؿ الصػػحيفة اف اي  وسػػيؤثر ىػػذا الوضػػع الجديػػد عمػػى االنفػػاؽ التػػي سػػيتحمؿ اسػػتمرار بقائيػػا الطػػرفيف.
اجراء كيذا ستعارضو اسرائيؿ النيا ال تفرؽ بيف سبلح يصػؿ الػى ايػدي المتشػدديف واخػر يصػؿ الػى حمػاس 

 في غزة. 
مػب مصػر اعػادة التفػاوض عمػى بنػود معاىػدة فاسرائيؿ قد تعيػد التفكيػر بػالرفض التمقػائي لط االمر الثان  اما

وذلػؾ باالخػػذ  كامػب ديفيػد بحيػث يقػـو المصػريوف بالسػيطرة عمييػػا عسػكريا سػيطرة المصػرييف عمػى المنطقػة.
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في االعتبار اف اسرائيؿ كانت تسمح في بعػض الحػاالت الطارئػة بصػورة غيػر رسػمية بتخفيػؼ بعػض القيػود 
لمعاىػػػػدة، وىنػػػػاؾ اتصػػػػاالت بػػػػيف قيػػػػادة الجػػػػيش المصػػػػري عمػػػػى القػػػػوات المصػػػػرية المنصػػػػوص عمييػػػػا فػػػػي ا

 واالسرائيمي ويمكف اف تأخذ طابعا رسميا.
، فالعسكر ظيروا عمى حقيقتيـ: ليسوا صناع قرار لمدولة العميقة بؿ مجموعة فاسدة غيػر اما النتيجة الثالثة

ؿ القيػادة بمجموعػة مػف قادرة عمى ضماف السيادة عمى اي جػزء مػف اجػزاء الػببلد. ومػف ىنػا فيجػب اف تسػتبد
الضباط الصغار المواليف لمدولة وليس لجيوبيـ. الف المجمػس العسػكري لػف يخػرج بصػورة جيػدة مػف ىجمػات 

 يوـ االحد.
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 محمد السعيد ادريس
ي وقػع فػي منطقػة رفػح المصػرية لػـ يكشػؼ عنيػا عمى الرغـ مف أف التفاصيؿ الكاممػة لمحػادث اإلجرامػي الػذ

بعػػػد إال أف الرسػػػالة التػػػي أرادىػػػا الجنػػػاة والرسػػػائؿ التػػػي أرادتيػػػا أطػػػراؼ أخػػػرى قػػػد وصػػػمت وسػػػريعًا، غيػػػر أف 
الرسالة األىـ واألخطر لـ تحرص األطػراؼ المعنيػة فػي مصػر عمػى فػتح ممفاتيػا أو حتػى البػوح بيػا، ونعنػي 

مصػػر فػػي منػػاطؽ الحػػدود مػػع الكيػػاف الصػػييوني والتػػي تعػػود بشػػكؿ أساسػػي إلػػى بيػػا الحالػػة األمنيػػة البائسػػة ل
وممحقاتيػػػا ” اإلسػػػرائيمية“اسػػػتمرار مصػػػر فػػػي التزاماتيػػػا بػػػالبنود األمنيػػػة الػػػواردة فػػػي معاىػػػدة السػػػبلـ المصػػػرية 

لى التفريط في مرتكزات أمف مصر الوطني في العبلقة مع الكياف الصييوني.  العسكرية، وا 
وؿ الذي اتخذتو مصر فور وقوع الحادث ىو إغبلؽ معبر رفح ألجؿ غير مسمى . ىذا اإلجراء رد الفعؿ األ

ربمػػا يكػػوف احترازيػػًا لمنػػع عػػودة أي مػػف العناصػػر اإلرىابيػػة إلػػى قطػػاع غػػزة، عمػػى الػػرغـ مػػف تػػرجيح دخػػوؿ 
إف إغػػبلؽ بعػػض اإلرىػػابييف مػػف غػػزة إلػػى سػػيناء عبػػر األنفػػاؽ ولػػيس عبػػر معبػػر رفػػح، لكػػف أيػػًا كػػاف األمػػر فػػ

المعبػػر ألجػػؿ غيػػر مسػػمى يعػػد ضػػربة موجعػػة لمجيػػود المضػػنية التػػي بػػذليا إسػػماعيؿ ىنيئػػة رئػػيس الحكومػػة 
المقالة في غزة مع السمطات المصرية ومع الرئيس المصري محمد مرسي شخصيًا مف أجؿ تحسػيف أوضػاع 

بسػػػبب قيػػػود الحصػػػار التػػػي  ىػػػذا المعبػػػر بالنسػػػبة ألبنػػػاء الشػػػعب الفمسػػػطيني والتخفيػػػؼ مػػػف معانػػػاتيـ اليوميػػػة
فرضت عمى القطاع وأىمو . يذكر بيذا الخصوص أف بعض القنوات الفضائية التابعة لرجاؿ أعماؿ متيميف 

” حمػاس“مع الصياينة تمقفوا الحدث سػريعًا، وبػدأوا فػي شػف ىجػوـ ضػار عمػى حركػة ” بيزنيس“بأنيـ شركاء 
رئيس المصػػػري جانبػػػًا مػػػف المسػػػؤولية عػػػف وعمػػػى الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي مجممػػػو، ضػػػمف مسػػػعى لتحميػػػؿ الػػػ

.  الحدث، باعتباره مف شجع عمى فتح بوابة معبر رفح عمى مدى ساعات اليـو
بأنيػػػا محاولػػػة لموقيعػػػة بػػػيف الحكػػػـ الجديػػػد فػػػي مصػػػر وحركػػػة  الرسػػػالة األولػػػ ومػػػف ىنػػػا نسػػػتطيع أف نػػػتفيـ 

بو الرئيس المخموع ونظامو الذي في تحرؾ ىدفو ضبط األداء المصري في ذات االتجاه الذي التـز ” حماس“
ارتكز عمى قاعدتيف األولى ىي االنغماس في إجراءات تنسيؽ أمني مع الكياف الصييوني ىدفو األسػاس أف 

مػػف الجنػػوب، والثانيػػة ىػػي التضػػييؽ عمػػى قطػػاع غػػزة ” اإلسػػرائيمي“تتحػػوؿ مصػػر إلػػى قاعػػدة لحمايػػة األمػػف 
قطػػػػاع ومػػػػف ثػػػػـ إجبارىػػػػا عمػػػػى الخضػػػػوع لمشػػػػروط فػػػػي موقػػػػؼ العػػػػاجز عػػػػف إدارة ال” حمػػػػاس“لوضػػػػع حركػػػػة 

وأوليػػػػا نبػػػػذ اإلرىػػػػاب، أي التخمػػػػي عػػػػف خيػػػػار المقاومػػػػة نيائيػػػػًا، وثانييػػػػا، االعتػػػػراؼ بالكيػػػػاف ”: اإلسػػػػرائيمية“
الصػػييوني، وبعػػدىما أف تنضػػـ إلػػى السػػمطة الفمسػػطينية جنبػػًا إلػػى جنػػب فػػي مسػػار التفػػاوض اليزلػػي الػػذي 

 ”.السبلـ“يحمؿ كذبًا مسمى 
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عمػػى تػػأميف التػػزاـ الحكػػـ ” اإلسػػرائيمي“فيػػي اسػػتكماؿ لمرسػػالة األولػػى، وتتعمػػؽ بػػالحرص  لرسػػالة الثانيػػةأمػػا ا
الجديد بمعاىدة السبلـ كخطوة أولى تقود إلى التنسػيؽ األمنػي مػع مصػر، فعمػى مػدى األشػير الماضػية كػاف 

ر إلػى منطقػة خطػر أمنػي بالنسػبة لمصػ” فػراغ أمنػي“حريصيف عمى تحويؿ سيناء مػف منطقػة ” اإلسرائيميوف“
عمى مصر وعمى الكياف معًا، وتوظيؼ عمميات التفجير المتتالية لخط الغاز الذي يربط مصر بالكياف وغيره 

” إسػرائيمي“مف األحداث األمنية في سيناء لخدمة ىذا الغرض، وجاء الحادث األخيػر ومػا ارتػبط بػو مػف أداء 
 ”.ىو الحؿ“بيف البمديف ” المشترؾالتنسيؽ األمني “ليحمؿ الرسالة ذاتيا وىي أف 

 -ميموميف بموقؼ الرئيس المصري الجديد وجماعتو بمعاىدة السبلـ المصػرية ” اإلسرائيميوف“قبؿ ذلؾ كاف 
اإلسػػرائيمية، حػػاولوا التواصػػؿ المباشػػر، وفشػػموا، وحػػاولوا التواصػػؿ غيػػر المباشػػر عبػػر األصػػدقاء األمػػريكييف 

كمينتػػوف ووزيػػر الػػدفاع ليػػوف بانيتػػا المػػذيف زارا مصػػر والتقيػػا بػػالرئيس  وعمػػى األخػػص وزيػػرة الخارجيػػة ىػػيبلري
المصري محمد مرسي والمشػير محمػد حسػيف طنطػاوي القائػد األعمػى لمقػوات المسػمحة، وفػي كػؿ مػف زيػارتي 

يجػػيء ”إسػػرائيؿ“كمينتػػوف وبانيتػػا كػػاف محػػور المحادثػػات ىػػو البحػػث فػػي التػػزاـ مصػػري بمعاىػػدة السػػبلـ مػػع 
ىواجسػػو وبالػػذات الضػػغط عمػػى القيػػادة ” إسػػرائيؿ“جرامػػي األخيػػر فػػي رفػػح ليخػػدـ مػػا كانػػت تعػػيش الحػػادث اإل

المصػػػرية إلعػػػبلف رسػػػمي بالتزاميػػػا بتمػػػؾ المعاىػػػدة كخطػػػوة أولػػػى ضػػػمف مسػػػعى الوصػػػوؿ مجػػػددًا إلػػػى حالػػػة 
الصػػييوني  التنسػػيؽ األمنػػي والعػػودة مجػػددًا إلػػى تمػػؾ الحالػػة أو تمػػؾ الخدمػػة مػػف االلتزامػػات المصػػرية لمكيػػاف

 ليذا الكياف.” كنزًا استراتيجياً “التي كّبؿ بيا مبارؾ مصر وجعمت منو 
مجػددًا مػع ” الشػراكة األمنيػة“مع الحدث كاف مػف الواضػح أنػو يسػعى إلػى تسػويؽ دعػوة ” اإلسرائيمي“التعامؿ 

عمػػى فػػي تأكيػػدىا ” اإلسػػرائيمي“مصػػر عمػػى نحػػو مػػا جػػاء عمػػى لسػػاف شػػيمي بجيمػػوفيتش رئيسػػة حػػزب العمػػؿ 
لػردع ” التعػاوف بػيف البمػديف يعػد أمػرًا ضػروريًا ومحوريػاً “، وأف ”إسػرائيؿ”أىمية العبلقات األمنيػة بػيف مصػر و

لػػػدى واشػػػنطف فقػػػد أفػػػرط فػػػي اسػػػتغبلؿ الجريمػػػة عنػػػدما اتيػػػـ إيػػػراف بػػػدعـ ” اإلسػػػرائيمي“اإلرىػػػاب. أمػػػا السػػػفير 
الحػػدود “يدؼ عمػػى حػػد قولػػو مػػا أسػػماه ب اإلرىػػابييف المسػػؤوليف عػػف تنفيػػذ ىجػػـو رفػػح اإلرىػػابي، الػػذي اسػػت

 ”.فضبًل عف محاولتيـ قتؿ مدنييف إسرائيمييف” إسرائيؿ”الجنوبية ؿ
كػـر “لميجػـو الػذي شػنتو الخميػة اإلرىابيػة مػف بوابػة ” اإلسػرائيمييف“الشػراكة األمنيػة تأكػدت عمميػًا فػي تصػدي 

راؿ بينػػي جػػانتس رئػػيس األركػػاف إلػػى عمػػى الحػػدود بػػيف مصػػر والكيػػاف الصػػييوني، وبإسػػراع الجنػػ” أبػػو سػػالـ
الػػذيف تصػػدوا لمحاولػػة االختػػراؽ التػػي قػػاـ بيػػا ىػػؤالء ” اإلسػػرائيمييف“موقػػع الحػػادث والتقائػػو بالضػػباط والجنػػود 

 اإلرىابيوف بعد استيبلئيـ عمى إحدى الدبابات المصرية مف القوة المصرية مف حرس الحدود عند بوابة رفح.
ال تقؿ سػوءًا، التػي أرادىػا ىػؤالء اإلرىػابيوف الػذيف يحممػوف خطػأ مسػمى الجيػاد،  ، والتيتأت  الرسالة الثالثة

فيؤالء التابعوف لتنظيـ القاعدة يسػعوف منػذ فتػرة إلػى تحويػؿ سػيناء إلػى مركػز انطػبلؽ لمسػيطرة عمػى السػمطة 
دة فػػي مصػػر، مػػف خػػبلؿ تثبيػػت منطقػػة نفػػوذ ليػػـ داخػػؿ سػػيناء مسػػتغميف الفػػراغ األمنػػي الػػذي فرضػػتو معاىػػ

التػػي جعمػػت سػػيناء شػػبو خاليػػة فػػي معظميػػا مػػف الوجػػود العسػػكري المصػػري ” اإلسػػرائيمية“السػػبلـ المصػػرية 
القوي، وىػـ يخططػوف إلسػقاط الحكػـ الجديػد الػذي يرونػو فػرط فػي فػرض شػرع اهلل كأسػاس لمحكػـ فػي مصػر 

صػػييوني، بػػػدأت بعػػد الثػػورة، ولكػػنيـ فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ يحرصػػوف عمػػى القيػػاـ بػػبعض العمميػػات ضػػد الكيػػاف ال
بتفجيػػرات خػػط الغػػاز، واآلف تػػدخؿ مرحمػػة جديػػدة مػػف العمػػؿ المباشػػر ضػػد الكيػػاف، مػػف دوف اعتبػػار لموسػػيمة 

 حتى ولو كانت مف خبلؿ قتؿ ضباط وجنود مصرييف واالستيبلء عمى أسمحتيـ لمقياـ بيذه العمميات.
ا شػػػػف عمميػػػػات ضػػػػد اليكػػػػاف تحميػػػؿ قتػػػػؿ الجنػػػػود والضػػػػباط المصػػػػرييف لبلسػػػػتيبلء عمػػػػى أسػػػػمحتيـ بيػػػػدؼ إمػػػػ

الصػػييوني أو السػػتخداميا مسػػتقببًل ضػػد األمػػف المصػػري يشػػبو تحميػػؿ فقيػػاء اإلرىػػابييف لسػػرقة محػػاؿ الػػذىب 
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اعتقػػادًا ” العمميػػات الجياديػػة“فػػي المػػدف المصػػرية لشػػراء مػػا يمػػزميـ مػػف أسػػمحة ونفقػػات ضػػمف مػػا أسػػموه ب 
 منيـ بأف ىذه السرقة مشروعة.

وا إخػػوانيـ وسػػرقوا أسػػمحتيـ لييػػاجموا بيػػا أحػػد مواقػػع العػػدو، اعتقػػادًا مػػنيـ أف ىػػذا ىػػو ىػػؤالء اإلرىػػابيوف قتمػػ
رىػابيـ إلػى األبػػد لقػتميـ أبريػاء فػػي  الجيػاد، واليػدروف أنيػـ يمارسػػوف اإلرىػاب وأف لعنػة اهلل سػػوؼ تطػاردىـ وا 

أمػا الػذيف قتمػوىـ أفضؿ لحظات العمػر وبالتحديػد لحظػة إفطػارىـ مػف صػوميـ، فالػذيف قتمػوا أضػحوا شػيداء، 
 فأصبحوا إرىابييف ومطارديف.

تبقػػى الرسػػالة األىػػـ التػػي لػػـ ترسػػؿ بعػػد ولػػـ ينطػػؽ بيػػا بعػػد، وىػػي أف مػػا حػػدث سػػببو الفػػراغ األمنػػي وغيػػاب 
الجيش المصري عف حدوده، لـ يعد ممكنًا أف يبقى جػيش مصػر بعيػدًا بكػؿ أسػمحتو عػف حػدوده، فػي الوقػت 

ييوني عمػػى الحػػدود مػػع مصػػر لػػيس فقػػط بكامػػؿ أسػػحمتيا اليجوميػػة، ولكػػف الػػذي تػػرابط فيػػو قػػوات العػػدو الصػػ
أيضػػػًا مرتكػػػزة عمػػػى تفػػػوؽ نػػػوعي مطمػػػؽ فػػػي ىػػػذه األسػػػمحة وبػػػدعـ وبتعيػػػدات أمريكيػػػة لضػػػماف ىػػػذا التفػػػوؽ، 
واألكثػػر ىػػو التفػػرد بػػامتبلؾ السػػبلح النػػووي. مػػا حػػدث سػػببو غيػػاب الجػػيش المصػػري، وبػػداًل مػػف أف يوظػػؼ 

لشراكة األمنيػة مػع العػدو أضػحى واجبػًا أف يعػود الجػيش المصػري إلػى أراضػيو فػي سػيناء الحادث الستعادة ا
 ليحمي ببلده.

 01/7/1101، الخليج، الشارقة
 
 
 

 وتوظيؼ الحدث "إسراييؿ"جريمة رفح.. أصابع  52
 صالح النعامي

محػػيط ( الجنػػود المصػػرييف المتمركػػزيف فػػي 4/7/1101صػػدـ اليجػػـو الػػذي اسػػتيدؼ مسػػاء األحػػد الماضػػي )
 مدينة رفح، الرأي العاـ العربي بوحشيتو وبربريتو وانتفاء مسوغاتو الدينية واألخبلقية ومبرراتو المنطقية.

وفػػي الوقػػت ذاتػػو أثػػار الكثيػػر مػػف األسػػئمة حػػوؿ الػػدوافع الحقيقيػػة لمجيػػة التػػي نفذتػػو، ومػػترب األطػػراؼ التػػي 
تؤكػػػد أف الكيػػػاف الصػػػػييوني ىػػػو أكثػػػػر سػػػارعت لتوظيفػػػو لصػػػػالحيا.  وممػػػا ال شػػػؾ فيػػػػو أف كػػػؿ المؤشػػػػرات 

األطػػراؼ اسػػتفادة مػػف ىػػذه الجريمػػة، حيػػث بػػدا كأنػػو كػػاف ينتظػػر ىػػذا الحػػدث المػػؤلـ ليحػػاوؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ 
 إستراتيجية وضعيا عمى رأس أولوياتو.

ونحػػػف ىنػػػا سػػػنحاوؿ اإلجابػػػة عمػػػى األسػػػئمة التاليػػػة: مػػػا ىػػػي مؤشػػػرات التػػػورط اإلسػػػرائيمي فػػػي الجريمػػػة؟ ومػػػا 
العامة التي تجعؿ الجماعات التػي تنتمػي إلييػا المجموعػة التػي نفػذت اليجػوـ، ذات قابميػة لبلختػراؽ  السمات

 والتوجيو مف قبؿ األجيزة االستخبارية؟ وكيؼ وظفت إسرائيؿ الحادث؟
 مؤشرات التورط

بشكؿ  إف ىناؾ الكثير مف المؤشرات الظاىرة التي تؤكد أف إسرائيؿ كانت عمى عمـ مسبؽ بما جرى في رفح
دقيؽ، وأف األمر لـ يكف مجرد توفر معمومات عامة مسبقة غيػر محػددة لػدييا عػف الجريمػة وتفاصػيميا، كمػا 

 زعـ المتحدثوف باسـ الحكومة اإلسرائيمية.
فقد أصدرت "ىيئة مكافحة اإلرىاب" التابعة لديواف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو تحػذيرات عاجمػة 

، بحجػػة أف ىنػػاؾ معمومػػات مؤكػػدة حػػوؿ نيػػة بمغػػادرة السػػياح  اإلسػػرائيمييف سػػيناء قبػػؿ ثبلثػػة أيػػاـ مػػف اليجػػـو
"إرىػابييف" ضػػرب أىػداؼ إسػػرائيمية فػي سػػيناء. وأصػدر الجػػيش اإلسػرائيمي تعميمػػات مشػددة لسػػكاف مسػػتوطنة 
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أف طػػػائرات كيػػػـر شػػػالـو المتاخمػػػة لمعبػػػر كػػػـر أبػػػو سػػػالـ بػػػالتزاـ المبلجػػػئ قبػػػؿ تنفيػػػذ العمميػػػة، عػػػبلوة عمػػػى 
االسػػتطبلع بػػدوف طيػػار لػػـ تغػػادر قبػػؿ سػػاعات مػػف العمميػػة أجػػواء مثمػػث الحػػدود بػػيف غػػزة ومصػػر والكيػػاف 

 الصييوني.
إلى جانب ذلؾ، بدا السموؾ اإلسرائيمي بعد تنفيذ الجريمة كأنو يسير وفؽ خطة محكمة، حيث شػنت إسػرائيؿ 

العسػػكرييف األدوار مػػف أجػػؿ اسػػتنفاذ أكبػػر قػػدر مػػف حممػػة إعبلميػػة مركػػزة، تبػػادؿ فييػػا كبػػار الػػوزراء والقػػادة 
 المكاسب اإلستراتيجية والسياسية مف ىذه الجريمة.

 مجموعات قابلة لالختراؽ
إف مؤشػػرات التػػورط اإلسػػرائيمي فػػي مػػا حػػدث فػػي رفػػح مرتبطػػة بشػػكؿ أساسػػي بالسػػمات العامػػة "لممجموعػػات 

. فيذه المجموعات التي انتشرت مؤخرًا في المنطقة الجيادية" التي ادعت إحداىا المسؤولية عف تنفيذ اليجوـ
تجعميػػػا أكثػػػر قابميػػػة لبلختػػػراؽ والتوجيػػػو المباشػػػر وغيػػػر المباشػػػر مػػػف قبػػػؿ األجيػػػزة  -وتحديػػػدًا فػػػي سػػػيناء-

 االستخبارية )ليس بالضرورة اإلسرائيمية فقط(.
ييػػا ولديػػو قػػدرة عمػػى فػػرض فيػػذه التنظيمػػات ذات أطػػر تنظيميػػة فضفاضػػة، وال تممػػؾ نسػػقًا قياديػػًا ناظمػػًا يوج

رقابة حقيقية وفعالة عمى المنتسبيف إلييا. وقد أسيـ ذلؾ في تفريخ وتوالػد الكثيػر مػف ىػذه المجموعػات، دوف 
 أف يكوف مف اليسير التحقؽ مف مدى تطابؽ أىدافيا المعمنة وأىدافيا الحقيقية.

بعػد أف تنسػب إلػى نفسػيا عمػبل مػا،  فيكفي أف يتـ اإلعبلف عبر اإلنترنت عػف والدة إحػدى ىػذه المجموعػات
ثـ تختفي حتى بدوف أف يكوف األمر مقترنا بإجراء أمني اتخػذ ضػدىا، وكػأف المطمػوب منيػا فقػط القيػاـ بيػذا 
العمؿ والتبلشػي بعػد ذلػؾ. وممػا ضػاعؼ مػف سػيولة اختػراؽ ىػذه المجموعػات حقيقػة أف منتسػبييا عػادة مػف 

، ممػا أفقػدىـ فػي  ذوي التحصيؿ العممي المتواضع، والذيف لـ يسبؽ ليػـ خػوض غمػار تجػارب العمػؿ المقػاـو
كثير مف األحياف الحس األمني الذي يدفع دائمًا إلى إبداء الحػذر وطػرح األسػئمة الصػحيحة وعػدـ مػنح الثقػة 

 بسيولة.
وتػدؿ التجربػػة التاريخيػػة عمػػى أف المخػػابرات اإلسػػرائيمية حاولػػت اختػػراؽ ىػػذه المجموعػػات، حيػػث إف الحكومػػة 

باعتبػػار مػػا أسػػمتو فػػي حينػػو "تنظميػػات  1115سػػرائيمية برئاسػػة إييػػود أولمػػرت اتخػػذت قػػرارًا فػػي مايو/أيػػار اإل
الجياد العالمي"، أحد مصادر التيديد اإلستراتيجي إلسرائيؿ، وكمفت جياز الموسػاد بمواجيػة ىػذه التنظيمػات 

 وتركيز العمؿ ضدىا.
تنظيمػػات والتػػي حػػرص الموسػػاد عمػػى الوفػػاء بيػػا، محاولػػة ومػػف نافمػػة القػػوؿ إف أحػػد متطمبػػات مواجيػػة ىػػذه ال

 اختراؽ ىذه التنظيمات ليس فقط إلحباط ما تخطط لو مف عمميات، بؿ وتوجيييا لمقياـ بيذا الفعؿ أو ذاؾ.
عػرض األمػف الفمسػػطيني  1111والحقيقػة أف ىنػاؾ تجػارب تؤكػد سػػيولة اختػراؽ ىػذه التنظيمػات، ففػػي العػاـ 

عامػا، كػاف يعتقػد بأنػو يعمػؿ ضػمف مجموعػة "جياديػة"، وتبػيف لػو  06يتجػاوز عمػره  شيادة فتى فمسطيني ال
فيما بعد أف الشخص الذي اتصؿ بو وقدـ نفسو عمى أنو أحد قيػادات العمػؿ "الجيػادي" فػي الخػارج، لػـ يكػف 

 سوى ضابط مخابرات إسرائيمي.
 التوظيؼ اإلسراييل 

لتحقيؽ أىدافًا إستراتيجية تندرج ضمف مساعي الكياف حرصت إسرائيؿ عمى اإلسراع في توظيؼ جريمة رفح 
الصػػييوني لمتعػػويض عمػػا فقػػده مػػف أوراؽ فػػي أعقػػاب تفجػػر ثػػورات التحػػوؿ الػػديمقراطي فػػي العػػالـ العربػػي، 

يناير في مصر. وقػد بػدت مظػاىر التوظيػؼ اإلسػرائيمي لمجريمػة  14وعمى وجو الخصوص في أعقاب ثورة 
 عمى النحو التالي:
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ولة ضرب العبلقة بيف مصر وقطاع غزة، والتي انتقمت إلى عيد جديد في أعقػاب الثػورة المصػرية محا -أوالً 
وانتخػػاب الػػرئيس محمػػد مرسػػي، وذلػػؾ عبػػر الػػزعـ أف جيػػات فػػي غػػزة عمػػى عبلقػػة بجريمػػة رفػػح، عممػػا بػػأف 

شرة ألوف بف دافيد أكدا معمؽ الشؤوف العسكرية في القناة اإلسرائيمية الثانية روني دانئيؿ ونظيره في القناة العا
 أنو ال يوجد لدى األجيزة األمنية الصييونية أي دليؿ يربط قطاع غزة بما جرى في رفح.

حراجػػو  ومػػف الواضػػح أف صػػناع القػػرار فػػي تػػؿ أبيػػب معنيػػوف بتقمػػيص ىػػامش المنػػاورة أمػػاـ الػػرئيس مرسػػي وا 
س حكومة غزة إسماعيؿ ىنية، والمتعمقة داخميًا إلجباره عمى التراجع عف التفاىمات التي توصؿ إلييا مع رئي

بتخفيػػؼ مظػػاىر الحصػػار عمػػى القطػػاع، مػػف خػػبلؿ االدعػػاء بػػأف غػػزة تػػرد عمػػى خطػػوات مرسػػي اإليجابيػػة 
 تجاىيا باستيداؼ األمف القومي المصري.

تأليب الرأي العاـ المصري عمى المقاومة الفمسطينية، وعمى وجو الخصوص حركػة حمػاس. وقػد بػات  -ثانياً 
ليػػدؼ عمػػى رأس أولويػػات القيػػادة اإلسػػرائيمية، باعتبػػار أف تحقيقػػو يسػػيـ فػػي تمكػػيف إسػػرائيؿ مػػف تنفيػػذ ىػػذا ا

 مخططاتيا العدائية ضد قطاع غزة.
فقػػػد أكػػػدت كػػػؿ التقييمػػػات التػػػي قػػػدمتيا ىيئػػػات التقػػػدير اإلسػػػتراتيجي فػػػي الجػػػيش واالسػػػتخبارات اإلسػػػرائيمية 

فيػذ حمػبلت عسػكرية واسػعة ضػد قطػاع غػزة فػي أعقػاب الثػورة لممستوى السياسي الحاكـ فػي تػؿ أبيػب، أف تن
المصرية بات أمرًا بالغ الصعوبة، بسبب الدور الكبير الذي بات يمعبو الرأي العاـ المصري في توجيو صناع 

 القرار في القاىرة.
أف  وقد أكدت توصػيات جميػع الدراسػات التػي أصػدرىا مركػز أبحػاث األمػف القػومي التػابع لجامعػة تػؿ أبيػب،

الرأي العاـ المصري قد يدفع قيادتو إلى إعادة فتح اتفاقية كامب ديفػد إذا تػـ تنفيػذ حممػة عسػكرية كبيػرة عمػى 
قطاع غزة. وتحذر ىػذه الدراسػات مػف أف ردة فعػؿ الجميػور المصػري يمكػف أف تسػيـ فػي تراجػع مصػر كميػًا 

مػػا فػػي األمػػف القػػومي الصػػييوني. مػػف عػػف االتفاقيػػة، عممػػا بػػأف إسػػرائيؿ تػػرى فػػي ىػػذه االتفاقيػػات مركبػػا مي
الواضػػػح أف تقػػػديـ المقاومػػػة الفمسػػػطينية كشػػػريؾ فػػػي جريمػػػة رفػػػح، يػػػأتي لمتػػػأثير عمػػػى توجيػػػات الػػػرأي العػػػاـ 

 المصري مف القضية الفمسطينية.
تفترض إسرائيؿ أف مثؿ ىذه العمميػات سػتقمص مػف قػدرة القيػادة المصػرية الجديػدة عمػى تقيػيـ السياسػة  -ثالثاً 

عادة بمورتيػا عمػى أسػس مغػايرة تمامػًا لتمػؾ التػي كانػت قائمػة فػي عيػد الػرئيس المخمػوع المصر  ية الخارجية وا 
حسني مبارؾ، ال سيما في كؿ ما يتعمػؽ بالقضػية الفمسػطينية. وقػد عبػر عػف ذلػؾ بشػكؿ فػج وبػدوف مواربػة، 

درس ممػػا جػػرى فػػي رفػػػح وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي أفيغػػدور ليبرمػػػاف الػػذي قػػاؿ إف مصػػر مطالبػػة بػػػتعمـ الػػ
 ومواجية "األعداء الحقيقييف لمصر".. بالطبع يقصد المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة.

شػػرعت إسػػرائيؿ فػػورًا فػػي توظيػػؼ جريمػػة رفػػح فػػي ابتػػزاز الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا، حيػػث شػػرع  -رابعػػاً 
األميركي لمضغط عمػى أوبامػا ليقػـو  ديواف نتنياىو في اتصاالت بقيادات ديمقراطية وجميورية في الكونغرس

بػػدوره فػػي الضػػغط عمػػى الػػرئيس مرسػػي وقػػادة العسػػكر فػػي مصػػر ومطػػالبتيـ بعػػدـ إحػػداث أي تغييػػر عمػػػى 
 ظروؼ الحصار عمى قطاع غزة والعبلقة مع حركة حماس.

أجػػؿ  ويفتػػرض نتنيػػاىو أف أوبامػػا المعنػػي بإعػػادة انتخابػػو لواليػػة رئاسػػية ثانيػػة، سػػيعمؿ كػػؿ مػػا فػػي وسػػعو مػػف
استرضاء قػادة المنظمػات الييوديػة فػي الواليػات المتحػدة عبػر االسػتجابة لمطالػب إسػرائيؿ. وقػد دعػت بعػض 
النخب اإلسرائيمية الرئيس أوباما إلى توظيؼ المساعدات المالية لمصر إلرغاـ قيادتيا الجديدة عمػى مواصػمة 

أف ىػػذا مػػا يفرضػػو الواقػػع األمنػػي فػػي  الشػػراكة اإلسػػتراتيجية مػػع إسػػرائيؿ كمػػا كانػػت فػػي عيػػد مبػػارؾ، بػػزعـ
 سيناء.
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تنطمؽ إسػرائيؿ مػف افتػراض مفػاده أف عمميػة رفػح ستضػعؼ الػرئيس مرسػي عمػى الصػعيد الػداخمي،  -خامساً 
وستقمص مف قدرتو عمى استعادة صبلحياتو التي سمبيا قادة العسكر. ومما ال شػؾ فيػو أف إسػرائيؿ تػرى فػي 

الحكػػـ مصػػمحة إسػػتراتيجية ليػػا. وقػػد عبػػر عػػف ذلػػؾ بشػػكؿ صػػريح  احتفػػاظ قػػادة العسػػكر بمجمػػؿ صػػبلحيات
وواضػػػح وزيػػػر الػػػدفاع اإلسػػػرائيمي األسػػػبؽ بنيػػػاميف بػػػف إليعػػػازر الػػػذي يوصػػػؼ فػػػي تػػػؿ أبيػػػب بأنػػػو "مينػػػدس 
العبلقػات المصػرية اإلسػرائيمية"، حػػيف قػاؿ إف "عػدـ خسػػارة العسػكر الصػبلحيات لصػػالح قيػادة مدنيػة منتخبػػة 

 (.16/3/1101بات األمف القومي اإلسرائيمي" )صحيفة ذي ماركير اإلسرائيمية، في مصر أحد أىـ متطم
ومف نافمة القوؿ إف إسرائيؿ معنية تمامًا بمفاقمة األزمػات االقتصػادية التػي تعػاني منيػا مصػر لتكػرس مػأزؽ 

 مرسي. ومما ال شؾ فيو أف جريمة رفح ستمس السياحة التي تعد أحد أىـ المرافؽ االقتصادية.
التاريخ يدلؿ بما ال يدع مجااًل لمشؾ أف إسرائيؿ كانت مسؤولة عف عمميات أكثر تطرفًا مف جريمػة رفػح، إف 

فقػػػط مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ مكاسػػػب إسػػػتراتيجية. فقػػػد بػػػات اآلف فػػػي حكػػػـ المؤكػػػد أف جيػػػاز الموسػػػاد وبنػػػاًء عمػػػى 
ومطمػع خمسػينيات القػرف  تعميمات مف رئػيس وزراء إسػرائيؿ األوؿ دافيػد بػف غوريػوف، فجػر أواخػر أربعينيػات

الماضي عشرات الكنس الييودية فػي أرجػاء العػراؽ، بعػدما تبػيف أف أغمبيػة الييػود العػراقييف يرفضػوف اليجػرة 
 إلى فمسطيف المحتمة.

 توظيؼ الفلوؿ
لؤلسؼ أف أوَضح مثاؿ عمى النجاح الجزئي لمرىانات اإلسرائيمية آنفة الذكر، كاف ردة فعؿ النخب المحسوبة 

وؿ مبارؾ، ال سيما تمؾ التي تسػيطر عمػى وسػائؿ اإلعػبلـ المصػرية التػي بػدت كمػا لػو كانػت تنتظػر عمى فم
بفػػػارغ الصػػػبر مثػػػؿ ىػػػذه الجريمػػػة لكػػػي تجػػػاىر بإضػػػفاء الشػػػرعية عمػػػى سياسػػػات القمػػػع والحصػػػار التػػػي كػػػاف 

 ينتيجيا نظاـ مبارؾ ضد الشعب الفمسطيني.
سرائيمييف لدحض مزاعـ نتنياىو بأف ىناؾ عبلقة بيف غزة ففي الوقت الذيف انبرى فيو عدد مف الصحفييف اإل

وجريمػػػة رفػػػح، أصػػػر الفمػػػوؿ الػػػذيف يسػػػيطروف عمػػػى معظػػػـ اإلعػػػبلـ المصػػػري الخػػػاص والرسػػػمي عمػػػى تمقػػػؼ 
الرواية الرسمية اإلسرائيمية، واستغموىا ليس في مياجمة غزة وحماس، بؿ بشكؿ أساسي الرئيس مرسي لنيش 

يػػده مػػف الصػػبلحيات والتشػػكيؾ فػػي والئػػو الػػوطني. والبلفػػت أف ىػػذا اإلعػػبلـ ىػػو شػرعيتو وتبريػػر مواصػػمة تجر 
ذات اإلعػػبلـ الػػذي صػػمت صػػمت أىػػؿ القبػػور فػػي رمضػػاف الماضػػي عنػػدما قتمػػت إسػػرائيؿ سػػتة مػػف الجنػػود 

 المصرييف.
 وأخيػػرا.. فػػإف توظيػػؼ إسػػرائيؿ وفمػػوؿ مبػػارؾ جريمػػة رفػػح البشػػعة ال يعنػػي بحػػاؿ مػػف األحػػواؿ تحػػرر القيػػادة
المصرية مف مسؤولياتيا بفرض السيادة المصرية عمػى جميػع منػاطؽ سػيناء، ومواجيػة التنظيمػات اإلجراميػة 
بكؿ حـز وقوة، مع األخذ بعيف االعتبار ضرورة إعادة النظر في العبلقة بػيف الدولػة المصػرية وأىػالي سػيناء 

 بشكؿ يغير البيئة التي تسمح ليذه التنظيمات بالترعرع.
تو، ىناؾ حاجة ماسػة إلػى أقصػى درجػات التنسػيؽ والتعػاوف األمنػي بػيف مصػر وحكومػة غػزة، وفي الوقت ذا

وضػػمف ذلػػؾ دراسػػة -بعػػد طػػرح كػػؿ الخيػػارات التػػي تضػػمف تقمػػيص ىػػامش المنػػاورة أمػػاـ المجموعػػات المارقػػة 
 بشكؿ يعمؿ عمى تحسيف البيئة األمنية بشكؿ جذري. -وضع بدائؿ لوجود األنفاؽ

يجب عدـ السماح بتحقيػؽ رىانػات إسػرائيؿ عمػى جريمػة رفػح بمحاصػرة غػزة واسػتعادة  لكف عمى كؿ األحواؿ
 الشراكة اإلستراتيجية بيف مصر والكياف الصييوني.

 8/7/1101، الجزيرة نت، الدوحة
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اديػة متطرفػة كأنػو الحجػر لقد بدا حادث ذبػح الجنػود المصػرييف عمػى الحػدود الفمسػطينية عمػى يػد جماعػة جي
 الذي يمقى في مياه بحيرة راكدة شديدة السكوف.

ومف قبؿ االسػتغراؽ فػي تحميػؿ احتمػاالت ردود الفعػؿ عمػى ىػذا الحػادث االخيػر، فػإف حالػة الركػود والسػكوف 
 التي تسيطر عمى مياه البحيرة السياسية في مصر ىي التي تستوقفنا الستجبلء أمرىا.

بػػػيف ىبػػػوب ريػػػاح التغييػػػر التػػػي انطمقػػػت عمػػػى سػػػاحة مصػػػر السياسػػػية فػػػي الخػػػامس  فالػػػذي حػػػدث انػػػو فيمػػػا
، واقػػتبلع رأس النظػػاـ المعشػػش فسػػادا منػػذ ثبلثػػة عقػػود كاممػػة، وبػػيف 1100والعشػػريف مػػف ينػػاير مػػف العػػاـ 

كحركػة تتسػيد صػدارة المشػيد السياسػي الجديػد فػي مصػر فػي انتخابػات « االخػواف المسػمميف»ظيور جماعػة 
عب والشػورى، وانتخػػاب رئػيس جديػػد لمجميوريػػة، واإلصػرار مػػرة أولػى وثانيػػة عمػى سػػيادة إسػػبلمية مجمػس الشػػ

لمجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بدت مياديف مصر كأنيا ساحة دائمة لرياح التغيير التي كاف يبدو منذ 
اليبوب حتػى اسػتكماؿ  البداية انيا لف تتوقؼ عف اليبوب لمجرد سقوط رأس النظاـ السابؽ، بؿ ستستمر في

عمميػػػػػة التغييػػػػػر التػػػػػي ال بػػػػػد اف تتػػػػػوج بظيػػػػػور النظػػػػػاـ الجديػػػػػد، ذي القػػػػػيـ السياسػػػػػية واالجتماعيػػػػػة والثقافيػػػػػة 
 واالقتصادية المناىضة تماما لقيـ النظاـ السابؽ، والبلئقة تماما بما ىو متوقع مف النظاـ الجديد القائـ.

في صدارة الحركة السياسية، بعد اف كانت الصدارة « ميفاالخواف المسم»لكف الذي حدث منذ ظيور جماعة 
في مياديف مصر، وعمى رأسػيا ميػداف التحريػر، الػذي أصػبح مرصػدا لريػاح التغييػر، « يناير 14»فييا لثوار 

تتابعػػو كػػؿ وسػػائؿ اإلعػػبلـ فػػي كػػؿ أرجػػاء المعمػػورة، تممسػػا لمعػػالـ مصػػر الجديػػدة الخارجػػة مػػف رحػػـ مصػػر 
اف االمػػور تحولػػت فجػػأة، ليظيػػر أمامنػػا مشػػيد سياسػػي جديػػد، بػػدا معػػو كػػأف ريػػاح القديمػػة، الػػذي حػػدث ىػػو 

، وواصػػمت ىبوبيػػا سػػنة ونصػػؼ السػػنة بعػػد ذلػػؾ، مػػا ىبػػت إال «ينػػاير 14»التغييػػر التػػي بػػدأت ىبوبيػػا فػػي 
لغرض واحد ىو فقط تغيير موقع الصدارة في المشيد السياسي العاـ في مصػر، مػف حسػني مبػارؾ وجماعػة 

صػػدارة المشػػيد، تغطيػػة لمشػػػػيد مػػا زاؿ يحتمػػو فػػي « االخػػواف المسػػمميف»سػػابؽ، الػػى تسػػيد جماعػػة النظػػاـ ال
العمػػؽ سػػطوة بقايػػا النظػػاـ السػػابؽ وقيمػػو وتجمياتػػو السياسػػية واالقتصػػادية والثقافيػػة واالجتماعيػػة، بتحػػالؼ مػػع 

ي المشػػيد السياسػػي مطػػامع جديػػدة لممجمػػس االعمػػى لمقػػوات المسػػمحة، مػػف أجػػؿ السػػيطرة عمػػى موقػػع جديػػد فػػ
 الجديد، ولو بالتفاىـ مع أىؿ الصدارة االمامية فيو، أي جماعة االخواف المسمميف.

اف فارؽ مبلييف االصوات الثمانية بيف ما نالو محمد مرسي في الجولة االنتخابية الرئاسػية االولػى، ومػا نالػو 
ت(، انمػػا كػػاف يمثػػؿ ويعنػػي أمػػبل فػػي الجولػػة الثانيػػة )مػػف خمسػػة مبليػػيف صػػوت الػػى ثبلثػػة عشػػر مميػػوف صػػو 

بقػػػاء واسػػػتقرار قػػػيـ النظػػػاـ البائػػػد، عػػػف طريػػػؽ فػػػوز المرشػػػح أحمػػػد شػػػفيؽ بسػػػباؽ  شػػػعبيا فػػػي مواجيػػػة عػػػودة وا 
 الرئاسة.

االخػػػواف »لكػػػف كػػػؿ خطػػػوات الػػػرئيس الجديػػػد محمػػػد مرسػػػي، منػػػذ يػػػـو فػػػوزه بالرئاسػػػة، وكػػػؿ خطػػػوات جماعػػػة 
ة وراء خطوة. مف اختيار رئيس الوزراء الجديد، الػى تشػكيمة مف ورائو، جاءت مخيبة لآلماؿ خطو « المسمميف

الحكومػة الجديػدة نفسػيا، الػى التمكػؤ والتبػاطؤ فػي إتاحػػة الفرصػة أمػاـ ريػاح التغييػر التػي بػدأت بػاليبوب يػػـو 
 اف تمضي في طريقيا الى اف تفعؿ فعميا بالكامؿ، حتى النياية. 1100« يناير 14»

ديػػدة، بخيػػارات القػػوى السياسػػية التػػي ينتسػػب الييػػا الػػوزراء الجػػدد، تعبيػػرًا عػػف فبػػدال مػػف اف تػػأتي الحكومػػة الج
ريػػاح التغييػػر التػػي أطمقتيػػا ريػػاح الخػػامس والعشػػريف مػػف ينػػاير، جػػاءت عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ، تعبيػػرا عػػف 

وات تحالؼ مشبوه بيف قوى ىجينة تمثؿ كؿ ما يعنيو ويمثمو بقايا النظاـ السػابؽ، ورغبػة المجمػس األعمػى لمقػ
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المسمحة في اتخاذ موقع ثابت في صدارة المشيد السياسي. اما شباب التغييػر، وامػا القػوى السياسػية الشػعبية 
التػػي صػػنعت بتحركيػػا ومػػا قػػدمت مػػف تضػػحيات مػػف االرواح، تعبيػػرا عػػف الرغبػػة الجامحػػة بػػالتغيير العميػػؽ 

 الكامؿ، فمـ يظير ليا أي وجود.
واحػدة مػػف خطػوات الػرئيس الجديػد، كانػػت خيبػة األمػؿ فػي الخطػػوة  ومػع خيبػة االمػؿ التػي كانػػت تحػدثيا كػؿ

 التالية تبدو أكثر إحباطا، بدؿ اف تتحوؿ الى مجاؿ لتعويض خيبة األمؿ في الخطوة السابقة.
ينػاير،  14انيا باختصار شػديد تعبيػر مممػوس حسػيا عػف عمميػة معانػدة كاممػة لريػاح التغييػر التػي ىبػت فػي 

، وال تحاوؿ حتى اف تسيتر عورتيا إال بورقة تيف شاحبة بترديػد االنتمػاء «المسمميف االخواف»تقودىا جماعة 
 يناير. 14المفظي الفارغ الى ثورة 

اف ىػػذه المعانػػدة السياسػػية التاريخيػػة، ال تمقػػي بظبلليػػا فقػػط عمػػى مػػا ىػػو مرجػػو سياسػػيا مػػف جماعػػة االخػػواف 
، واالكثر حساسية وأىميػة عمػى حػدود المواجيػة مػع المسمميف في مصر، لكنيا تخمؽ في البمد العربي االكبر

العدو االسرائيمي، حالة مف الجمود والفوضى وخيبة االمؿ، يمكف معيا اف تتحوؿ حادثة مشبوىة مثؿ حادثة 
ذبػػػح الجنػػػود المصػػػرييف عمػػػى الحػػػدود مػػػع فمسػػػطيف المحتمػػػة، الػػػى مزيػػػد مػػػف الفوضػػػى والضػػػياع فػػػي المشػػػيد 

كد، تعاند فيو القوة السياسية التي تتصدره كؿ احتماالت الخروج الثوري مػف السياسي المصري، ألنو مشيد را
 حطاـ النظاـ السابؽ، الذي تبدو أمامو كؿ الفرص لعود ظيوره بأشكاؿ جديدة.

 14ثورة »إنو وضع تبقى معو مصر ميددة بأخطار شديدة بدال مف اف تعود عمى رياح التغيير التي أطمقتيا 
طبيعػي فػي قيػادة العػرب المعاصػريف نحػو غػد يقػـو عمػى تغييػر شػامؿ وعميػؽ فػي كػؿ ، الى موقعيا ال«يناير

 المجاالت.
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 تسفي بارئيؿ
لسنسيطر عمى كؿ أرجاء سيناءل، تعيد الرئيس المصري محمد مرسي، في خطاب ارتجالي القاه بعػد العمميػة 

جنديا مصػريا. ولكػف حػوؿ شػكؿ تطبيػؽ ىػذه السػيطرة يثػور خػبلؼ  05فييا  في سيناء يوـ االحد، والتي قتؿ
بيف وزير الدفاع، الجنراؿ محمد حسيف طنطاوي ومرسي. فبينما يقدر الرئيس بػاف حمػاس يمكنيػا أف تمػارس 
تأثيرىػا عمػى االقػؿ عمػى جػزء مػف المنظمػات العاممػة فػي سػيناء، مػف خػبلؿ الضػغط عمػى لزبػائنيـل فػي غػزة، 

وي فػػي حمػػاس جػػزءا مػػف المشػػكمة ويبعػػد عػػف قبػػوؿ المنظمػػة كشػػريؾ نػػاجع فػػي المعركػػة فػػي شػػبو يػػرى طنطػػا
الجزيػرة. وحسػب مصػادر مصػرية، فػاف لطنطػاوي يمػي ذراع مرسػي فػي القػرار بػاغبلؽ معبػر رفػح لػزمف غيػر 

 محدودل.
ف فػػي قبػػؿ نحػػو اسػػبوعيف فقػػط كػػاف مرسػػي قػػرر تمديػػد سػػاعات عمػػؿ المعبػػر والتسػػييؿ عمػػى عبػػور المػػواطني

االتجػػػاىيف. اقامػػػة عريشػػػة الحػػػداد فػػػي غػػػزة وحػػػديث المواسػػػاة الػػػذي أجػػػراه أوؿ أمػػػس خالػػػد مشػػػعؿ مػػػع محمػػػد 
مرسػػػي، ال يقنػػػع طنطػػػاوي. وخبلفػػػا السػػػرائيؿ، يشػػػكؾ طنطػػػاوي فػػػي قػػػدرة حمػػػاس عمػػػى السػػػيطرة عمػػػى كػػػؿ 

الذي ساىـ جدا  المنظمات العاممة في غزة ويعتقد االف ايضا، مثمما كاف يعتقد دوما، باف ضعؼ حماس ىو
 في التطور المسمح لمنظمات انعزالية واضطرارىا الى عقد منظومة عبلقات متصالحة معيا.

ومشػػوؽ اف نػػرى أف الشػػيخ نبيػػؿ نعػػيـ بالػػذات احػػد زعمػػاء الجماعػػة االسػػبلمية المتطرفػػة فػػي مصػػر، لجماعػػة 
حمػاس االف مصػمحة فػي عػدـ الجيادل، يؤيد تقدير الجيش. ففي مقابمة مع صحيفة لالشرؽ االوسطل قػاؿ اف ل
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العمؿ بقوة ضد اسرائيؿ، منعا ليجـو اسرائيمي عمى غزة. واستنتاجو ىو أف حماس تفضػؿ أف تقػـو منظمػات 
 اخرى بالميامة.

االخػػواف المسػػمموف، بالمقابػػؿ، يعتقػػدوف بػػاف سياسػػة الػػرئيس حسػػني مبػػارؾ، بالتعػػاوف مػػف طنطػػاوي ىػػي التػػي 
ء ممػا ميػد التربػة لخمػؽ جيػوب ارىابيػة كػاف يمكػف لمنظمػات عديػدة أف ولدت االىماؿ العميؽ لمبدو فػي سػينا

تزدىر فييا. اما مرسي، كما تقوؿ مصادر مصرية، فيسعى الى تمييز نفسػو عػف النظػاـ السػابؽ، ولكنػو يجػد 
 نفسو االف في موقؼ متعذر.

واف فضػػػبل عػػػف ذلػػػؾ، بينمػػػا يتصػػػدى مرسػػػي مػػػع سياسػػػة وضػػػغوط الجػػػيش، صػػػرح أمػػػس المرشػػػد العػػػاـ لبلخػػػ
المسمميف، محمد بديع، باف عمى الحكومة أف تطالب بتعديؿ اتفاقات كامب ديفيد بحيث يسمح لمجيش بنشػر 
قواتػػػو فػػػي المنػػػاطؽ الحساسػػػة والسػػػماح لمصػػػر بالسػػػيطرة عمػػػى كػػػؿ اراضػػػي سػػػيناء. التنسػػػيؽ السياسػػػي مػػػع 

مرسػي حتػى االف، وىػذا  اسرائيؿ، اضافة الى التنسيؽ االمني الجاري مع الجيش ىػو االمػر الػذي امتنػع عنػو
 ايضا ىو السبب في انو تخمى عف تعييف وزير مف حركتو في منصب وزير الخارجية.

ولمجيش المصري أيضا ال توجد حموؿ سحرية. احدى المشاكؿ االساس ىػي رسػـ خريطػة المنظمػات العاممػة 
وىمػػا التعبيػػراف عػػديما  فػػي سػػيناء. الميػػؿ الػػى وصػػفيا جميعيػػا بانيػػا لالجيػػاد العػػالميل او منظمػػات القاعػػدة،

المعنػػى وال يسػػاىماف فػػي القػػدرة عمػػى تصػػنيفيا حسػػب اىػػدافيا وقػػدراتيا، يضػػع مصػػاعب ىائمػػة امػػاـ الحػػرب 
ضػػدىا. وىكػػذا مػػثبل، فػػاف جماعػػات التكفيػػر واليجػػرة ال تتشػػابو، وفػػي حػػاالت عديػػدة ال تتعػػاوف مػػع منظمػػات 

ف، كػويتييف، يمنيػيف، بينمػا جماعػات اخػرى جيادية مكافحة. بعػض مػف المنظمػات تجنػد متطػوعيف فمسػطينيي
 تحافظ عمى طيارتيا القومية المصرية.

بعض المنظمات تعمؿ باالضرار بالحكومة المصرية، وبعضيا ترى في الكفػاح ضػد اسػرائيؿ سػبب وجودىػا. 
وجممة المنظمات يستغميا ايضا البدو، بعضػيـ لمػرزؽ مػف خػبلؿ تيريػب السػبلح. بعضػيـ االخػر انضػـ الػى 

 ظمات عمى أساس ديني.المن
وتحاوؿ قيادة حماس اقناع مرسي باف لدييا القدرات عمى التعاوف، عمى االقؿ في المجػاؿ االسػتخباري. قػادة 
حمػػػاس، وبيػػػنيـ اسػػػماعيؿ ىنيػػػة وخالػػػد مشػػػعؿ، اقترحػػػوا تقػػػديـ مسػػػاعدات ممموسػػػة لمرسػػػي وزعػػػيـ االخػػػواف 

راحػات حمػاس، التػي حتػى قبػؿ اشػير قميمػة كانػت المسمميف. اما طنطاوي، في ىػذه االثنػاء، فػبل يػتحمس القت
 ترضع االمواؿ مف صندوؽ ايراف.

لمخػػبلؼ االسػػتراتيجي بػػيف مرسػػي وطنطػػاوي عمػػى دور حمػػاس قػػد تكػػوف آثػػار عمػػى شػػكؿ القتػػاؿ فػػي سػػيناء، 
وليس أقؿ مف ذلؾ عمى السياسة المصرية. انتقاد سموؾ مرسي، والذي وجيو خصوـ عممانيوف ودينيوف، في 

االنتخابيػػة لمبرلمػػاف االخػػذة فػػي االحتػػداـ، والمعرفػػة بػػاف لػػيس لبلخػػواف المسػػمميف حػػؿ لمشػػكمة االمػػف الحممػػة 
القػػػومي فػػػي سػػػيناء يختمػػػؼ عػػػف الحػػػؿ الػػػذي كػػػاف لمبػػػارؾ، مػػػف شػػػأنو أف يقضػػػـ مػػػف قػػػوة االخػػػواف فػػػي ىػػػذه 

يحػاوؿ اسػتباؽ االنتخابات. وبالتالي يتعيف عمى مرسي أف يبدي تصميما امنيا اكبر مف تصػميـ الجػيش واف 
 وزير دفاعو الذي ىو في واقع االمر مسؤولو االمني، الجنراؿ طنطاوي.
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