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 مركز الزيتونة ينعي عضو ىيئتو االستشارية العالمة د.عمر األشقر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبو مرزوق: اتصاالتنا بالمخابرات المصرية مستمرة.. وقيادات حماس خرجت من سوريا .1
تب السياسي لحركة حماس، في حوار مع قاؿ موسى أبو مرزوؽ، نائب رئيس المك: سوسف أبو حسيف

، إف سيناء لف تكوف وطنا بديال لمفمسطينييف، وذلؾ ردا عمى ما تردد عف مخطط لتيجير «الشرؽ األوسط»
فمسطينييف مف غزة إلى األراضي المصرية المجاورة ليا. وتحدث أبو مرزوؽ عف مالبسات اليجوـ الذي 

ضابطا وجنديا،  16وـ األحد الماضي مما أدى إلى مقؿ تعرضت ليا قوات حرس حدود مصرية قرب رفح ي
قائال إنو لـ يخرج أو يدخؿ أي إرىابي مف قطاع غزة، وال يوجد فرد واحد مف القطاع شارؾ في عممية رفح. 
حداث الوقيعة مع مصر، قائال  وأضاؼ أنو ال يعقؿ إلقاء التيـ جزافا لشيطنة حماس والشعب الفمسطيني وا 

اتصاالتنا مستمرة مع المخابرات المصرية.. ونظاـ القاىرة »، وأضاؼ «صيبنا جميعاإف ما يصيب مصر ي»
وأكد أف «. الحالي يقؼ عمى مسافة واحدة مف الجميع، ومف المستحيؿ تحويؿ غزة أو سيناء إلمارة إسالمية

 األوضاع األمنية في القطاع ليست رخوة.
مف الربيع العربي، وىو منذ البداية منحاز لرغبة  موقؼ حركة حماس لـ يتغير»وتابع أبو مرزوؽ قائال إف 

كما تحدث عف أوضاع الفمسطينييف الالجئيف في سوريا، وأكد أف كؿ قيادات حركة حماس خارج «. الشعوب
لى أىـ ما جاء في الحوار..  دمشؽ، وأف المكاتب بقيت ولـ ُتطرح بعد مسألة نقميا إلى أي دولة أخرى. وا 

 رىابي عمى الجنود المصريين في رفح؟* تعميقك عمى اليجوم اإل 
مف قاـ بالعممية اإلرىابية مجموعة مخترقة لصالح إسرائيؿ، ألنو ال يعقؿ ألي مجموعة تسمي نفسيا  -

جيادية أو سمفية، ميما بمغت بيا الجرأة، أف تقتؿ ىذا العدد مف المسمميف الصائميف وبيذا الشكؿ ميما 
ذا عدنا بالذاكرة إلى المجموعة التي كانت الدوافع، إال إذا كاف ىذا االخت راؽ إسرائيميا وتـ رده مف قبؿ، وا 

دخمت بالقرب مف طابا واشتبكت مع اإلسرائيمييف في موقعيف، فإف الطيراف اإلسرائيمي قصؼ حينيا موقعا 
 مصريا واستشيد ستة جنود، وعمى أثر ذلؾ تـ حصار السفارة اإلسرائيمية أثناء الثورة، ومنذ ىذا التاريخ
السفير اإلسرائيمي ال يجد مكانا يسكف فيو. واليوـ نرى أف أحداث رفح متشابية في العدد والطريقة، 
فالمسمحوف ال يحمموف ىويات، وكانوا ممثميف، وعندما توجيوا إلى الجانب اإلسرائيمي تـ تصفيتيـ بطريقة ال 

¤ فاْدُخِمي في ِعباِدي ¤ ة اْرِجِعي إلى َربِِّؾ راِضَيًة َمْرِضيَّ ¤ )يا َأيَُّتيا النَّْفُس الُمْطَمِئنَُّة  قاؿ تعالى:
 صدؽ اهلل العظيـ. واْدُخِمي َجنَِّتي(

ببالغ الحزف واألسى، وبمزيد مف الرضا بقضاء اهلل تعالى وقدره، ينعي مدير عاـ مركز الزيتونة 
العالمة الدكتور : لمدراسات واالستشارات في بيروت د. محسف صالح، وجميع العامميف في المركز

 .عضو الييئة االستشارية لممركز، رعمر سميماف األشق
، عف عمر ناىز 10/8/2012الموافؽ  1433رمضاف  22الذي وافتو المنّية في عّماف يـو الجمعة 

 عامًا، قّدـ خالليا الكثير في خدمة القضية الفمسطينية وقضايا األمتيف العربية واإلسالمية. 72
سائميف اهلل سبحانو أف يميميـ الصبر والسمواف،  ويتقدـ المركز بخالص العزاء والمواساة ألىؿ الفقيد،
نا إليو راجعوف. وأف يتغمد الفقيد بواسع رحمتو، ويسكنو فسيح جناتو. نا هلل وا   وا 

 بيروت ، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات

 11/8/2012في 
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سيارة التي كانوا يستخدمونيا تترؾ أثرا ألحد منيـ، وىي جثث محروقة وحتى ال تنكشؼ ىويتيـ وحتى ال
ذات الدفع الرباعي تـ استيدافيـ بالطيراف اإلسرائيمي حتى ال تُترؾ أي آثار وال بصمات يستدؿ منيا عمى 
ىوية مرتكبي الحادث، وبالتالي ىـ مجيولوف. لكف مف دوف شؾ فإف الحادث جريمة بكؿ معنى الكممة، 

نما لمشعب الفمسطيني أيضا خاصة في قطاع غزة وأكثر مف أي  والمصاب ليس مصابا لمشعب المصري وا 
طرؼ آخر. وباألمس صالة الغائب كانت في كؿ مساجد القطاع، وبيوت العزاء كانت في معظـ منازؿ 
غزة، ألف سكاف غزة ىـ الذيف يدفعوف الثمف، وفي كؿ مرة العقاب يطاؿ الجميع مف قبؿ إسرائيؿ أو أي 

يوـ جريمة بيذا الحجـ سيعاقب عمييا سكاف القطاع بإغالؽ معبر جرائـ تحدث عمى الحدود مع مصر. وال
رفح مف أجؿ الدخوؿ في السجف مرة ثانية. والحقيقة أف الظمـ األكثر مف ىذا ىو ما قيؿ في بياف المجمس 

عنصرا صاحبتو تغطية بالمدفعية مف قطاع غزة، وفي قوؿ آخر بأف قذائؼ  35العسكري بأف اليجوـ لػ
طاع غزة أثناء الحادث عمى معبر رفح، وكؿ ىذا الكالـ ليس لو أساس مف الصحة ىاوف أطمقت مف ق

إطالقا، ألف المياجميف ال يزيد عددىـ عمى تسعة، والجثث التي سممتيا إسرائيؿ لمنفذي العممية ست جثث، 
 والثالثة اآلخروف موجودوف في الجانب المصري ولـ يدخؿ أحد إلى قطاع غزة.

د عن ىروب عدد من العناصر المنفذة لميجوم إلى داخل قطاع غزة.. وىل قبضة * إذن، ما صحة ما ترد
 حماس ارتخت ولم تعد تسيطر عمى القطاع؟

مف يردد ذلؾ فيو ال يعمـ شيئا عف قطاع غزة، ولـ يذىب إليو. وبمجرد وقوع الحادث تـ إغالؽ القطاع  -
نو ال يوجد فرد واحد مف قطاع غزة شارؾ في ونشر األمف عمى الحدود بالكامؿ، وال يوجد ىارب واحد، كما أ

ىذه العممية ال بالدخوؿ وال بالخروج، ال مساندة وال مشاركة. وال يعقؿ إلقاء االتيامات جزافا ىكذا لشيطنة 
يجاد ىذه الفتنة بيف الشعبيف المصري والفمسطيني بيذا الحجـ أمر غير  حماس والشعب الفمسطيني، وا 

 دؼ وما الذي يريدوف الوصوؿ إليو.مقبوؿ، وال ندري ما ىو الي
لمحكم في مصر اقتطاع منطقة في « اإلخوان»* كيف ترى ما تردد من اجتيادات تفيد بأن ثمن وصول 

 سيناء لحل مشكمة فمسطين؟
ال.. ال.. وىؿ أرض مصر لمبيع أو أرض سيناء لمبيع؟.. كما أف أىؿ فمسطيف لف يرضوا بأي وطف  -

مف نصؼ قرف مف أجؿ حؽ العودة، ولب القضية الفمسطينية ىو حؽ العودة بديؿ، ونحف نقاتؿ منذ أكثر 
وليس إنشاء دولة أو القدس، ألف القدس كانت معنا وأيضا الضفة الغربية وقطاع غزة قبؿ ذلؾ، وىذا 

عمى قطاع  2008الموضوع الذي يتحدثوف عنو ىو مشروع أميركي ورفضو الشعب الفمسطيني. وفى حرب 
مفتوحا، وممر صالح الديف كذلؾ، وكاف أحد أىـ أىداؼ الحرب ىو تيجير  غزة كاف معبر رفح

الفمسطينييف مف قطاع غزة إلى سيناء عبر معبر رفح، وتـ ضرب القطاع بطريقة جنونية، ومع ذلؾ لـ 
يخرج فمسطيني واحد مف القطاع ليقيـ في سيناء. وأكثر مف ذلؾ حينما كاف الحصار خانقا وخرج أىؿ غزة 

والعريش والشيخ زويد وبئر العبد لمحصوؿ عمى الطعاـ والكساء والبنزيف في ذلؾ الوقت ثـ عادوا  إلى سيناء
 إلى القطاع ولـ يبؽ فمسطيني واحد في سيناء وقتيا.

 * ىل تعتقد أن اليجوم عمى رفح يضر بسعي حماس لمخروج من الحصار؟
بر رفح، وىذا يعني أف كؿ الفمسطينييف يضر بالشعب الفمسطيني كمو، ألف أوؿ إجراء اتخذ ىو إغالؽ مع -

الذيف خرجوا إلى بالد العالـ منعوا مف دخوؿ مصر، وىو موجودوف في كؿ المطارات.. العشرات مف 
 الفمسطينييف.. وفى مطار جدة يوجد ألؼ ومائتا معتمر.
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ر رفح * لماذا ال يكون ىناك ضغط دولي عمى إسرائيل لفتح المعابر بدال من الضغط عمى مصر في معب
 فقط؟

حتى لو فتحت المعابر ما بيف الكياف الصييوني وقطاع غزة ال غنى عف معبر رفح. ونذكر بأنو أثناء  -
احتالؿ إسرائيؿ لسيناء كانت ىناؾ مبادرة مف الرئيس السادات بقوافؿ باسـ الصميب األحمر تخرج مف قطاع 

 ووشائج الرحمة والقربى ال يمكف فكيا.غزة إلى مصر، وبالتالي الربط بيف قطاع غزة ومصر ربط تاريخي 
 * ىل تمت اتصاالت بين الرئيس محمد مرسي وحماس لكشف األحداث األخيرة والسيطرة عمى المعبر؟

اتصاالتنا مع المخابرات العامة، والمعمومات واضحة لدييا وصحيحة، ولدييا فيـ عميؽ لمقضية  -
 سؤولية الوطنية باقتدار.الفمسطينية ولدييا قدرة عمى حؿ المشاكؿ وتحمؿ الم

 * ما ىو تصوركم لما سيتم..؟
سكاف القطاع تمت معاقبتيـ بالفعؿ بعد إغالؽ المعبر، وحفاظا عمى األمف تـ إغالؽ كؿ األنفاؽ،  -

 وبالتالي ىذا الوضع مف الصعب استمراره ألف حياة المميوف وثمانمائة ألؼ مواطف معتمدة عمى ىذه المنافذ.
مطروحة بجعل منطقة المعبر لمتجارة بين الشعبين.. ىل انتيت ىذه الفكرة مع تكرار  * كانت ىناك أفكار

 العمميات اإلرىابية عمى المعبر؟
، ثـ وضع بديؿ آخر لموضوع األنفاؽ مف خالؿ  - ما حدث سيتـ تجاوزه مف خالؿ معاقبة مرتكبي اليجـو

 الفتح الكامؿ لمعبر رفح.
 ي عيد النظام الجديد؟* كيف ترون مستقبل العالقة مع مصر ف

ىي عالقات أخوية وتجمعيا الكثير مف المصالح والجيرة والتاريخ، وكنا نتمنى في السابؽ أف تكوف  -
العالقة متوازنة مع كؿ األطراؼ الفمسطينية، وأعتقد أف التغيير الذي حصؿ أحدث توازنا في العالقة، 

ؤولة ولصالح الجميع. وىناؾ تغييرات حدثت بعد والنظاـ الحالي عمى مسافة واحدة مف الجميع وبطريقة مس
الثورة في اتجاه تحسيف المعبر وكذلؾ توقيع الورقة المصرية والمصالحة وتبادؿ األسرى، وكمو تـ بجيد 
المخابرات المصرية والدور المنشود فيو لمجميع، لكننا كنا نطمع لتحسيف أفضؿ لممعبر، وقد وعدتنا مصر 

 بية التي تمت مؤخرا قد تؤخر الكثير مف الوعود التي كنا ننتظرىا.بذلؾ، لكف العممية اإلرىا
 * ماذا عن التعاون بين مصر وحماس في ظل ىذا الوضع السائد؟

 ال غنى لبعضنا عف بعض. -
* أقصد أن ىناك تحديات تحتاج إلى عمل مشترك.. عمى سبيل المثال ما يتردد عن انتشار جماعات 

 غزة مخبأ ليا بعد قياميا بعمميات إرىابية!  جيادية في سيناء تتخذ من قطاع
كؿ الحديث حاليا مرسؿ، وال أحد يختبئ في قطاع غزة، وىو مسيطر عميو أمنيا بشكؿ كامؿ، وال  -

يستطيع أحد أف يفعؿ أي جـر مف دوف أف يعاقب، وال يستطيع أحد أف يعبث بأمف مصر وفمسطيف.. ومنذ 
 وقت طويؿ وقطاع غزة مسيطر عميو أمنيا.

* وبماذا ترد عمى القول بوجود عناصر جيادية في غزة تساعد عناصر جيادية في سيناء لبناء إمارة 
 إسالمية بيا؟

كؿ ىذه األقواؿ بيا الكثير مف الجدؿ، وكانوا يطمقوف عمى غزة مف قبؿ أنيا ستتحوؿ إلى إمارة إسالمية  -
ؿ معيا بطريقة الجميع يعرفيا، عندما ولـ يحدث، بؿ بالعكس ظيرت حالة واحدة في القطاع وتـ التعام

أعمف أشخاص في مسجد ابف تيمية إقامة اإلمارة اإلسالمية، وقاموا بقتؿ الناس، فتـ التعامؿ معيـ بطريقة 
مناسبة، ومنذ ذلؾ التاريخ لـ يعد يتحدث أحد عنيـ، أما قصة سيناء فيي تحتاج لفرض السيطرة األمنية 
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احتيا واإلشكاليات والتحديات المطروحة بغض النظر عما اتفؽ عميو والوجود األمني بما يتناسب مع مس
 سابقا.

 * ىل تعتقد أن الربيع العربي قد أضر بالقضية الفمسطينية.. وما ىو موقفكم منو؟
ال أتصور أف الربيع العربي قد أضر بالقضية الفمسطينية، وىو مخاض عسير وفى نيايتو سوؼ يصؿ  -

، ويمكف القوؿ أيضا إف القضية الفمسطينية عمى المدى القصير أصبحت رقـ المواطف إلى حقوقو الكاممة
اثنيف أو ثالثة مف حيث االىتماـ، ولكف مع العمؽ االستراتيجي وتحوؿ القرار إلى قرار شعبي وتحقيؽ 
 الديمقراطية نرى أف القضية الفمسطينية وحقوؽ الشعب الفمسطينية باتت في مأمف أكثر وليا مستقبؿ أفضؿ.

 ىل كان لكم موقف آخر من الربيع العربي في السابق؟ *
 موقفنا منذ البداية ىو االنحياز لرغبة الشعوب في الديمقراطية والكرامة. -

* لحق بكم ضرر في سوريا عبر ضرب مخيمات الالجئين التي طاليا سالح قوات بشار األسد.. ىل 
 يمكن أن تطمعنا عمى ما حدث لكم ىناك؟

نييف في سوريا مالصقة لممدف، وبالتالي عزليا عف المشكالت التي تحدث في سوريا مخيمات الفمسطي -
أمر شبو مستحيؿ. لكف بقيت المخيمات حتى ىذه المحظة ممجأ ومكانا لكؿ مف تضرر في موقعو، وفي 
مخيمي اليرموؾ وفمسطيف زاد عدد السكاف مئات اآلالؼ مف األحياء المجاورة، وكذلؾ في المخيمات 

 ة بجوار حمص وحماه.الموجود
 * تقصد أن المواطنين السوريين يمجأون لممخيمات الفمسطينية بعد ىدم منازليم؟

المواطنوف السوريوف يمجأوف لممخيمات لكونيا معزولة عف المعارؾ التي تحدث في األحياء والمدف. وقد  -
ه المعارؾ، وقد أبدى الجميع حاولنا قدر اإلمكاف أف نجنب الفمسطينييف الالجئيف في سوريا الدخوؿ في ىذ

 ارتياحيـ ليذه الصيغة وىي االبتعاد عف التدخؿ في الشأف السوري.
 * بالنسبة لمكاتب حركة حماس ىل ستبقى في سوريا؟

 المكاتب ما زالت موجودة في سوريا، أما أعضاء المكتب السياسي فيـ خارج سوريا. -
 * ىل تفكرون في نقل مقركم من سوريا إلى القاىرة؟

 موضوع االنتقاؿ لممكتب السياسي مف دمشؽ إلى مكاف محدد القضية لـ ُيطرح بعد مف أي جانب. -
 * ىل من جديد بشأن استكمال خطوات المصالحة وتشكيل الحكومة؟

ليس ىناؾ مف جديد، ونرجو أف نغمؽ آذاننا عف سماع أي تدخالت أجنبية، ونفكر حقيقة في مصمحة  -
نياء ىذا االنقساـ، ويجب أف نسير في اتجاه ىذا اليدؼ.. واآلف الشعب الفمسطيني والتي تق تضي وحدتو وا 

 متأخروف في تحقيقو، لكف في النياية ال مناص عف وحدة الشعب الفمسطيني.
 11/8/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 التطورات في المنطقة آخر األردنييبحث مع وزير الخارجي  عباس .2

س: استقبؿ الرئيس محمود عباس، اليوـ الجمعة، في مقر إقامتو في العاصمة القد -وائؿ مناصرة  -راـ اهلل 
 األردنية عماف، وزير الخارجية األردني ناصر جودة، بحضور سفير فمسطيف لدى األردف عطا اهلل خيري.

 وقالت وكالة "وفا"، اف المقاء تناوؿ بحث آخر التطورات في المنطقة، والتحضيرات لمؤتمر القمة اإلسالمي
الطارئ الذي سيعقد في مكة المكرمة بدعوة كريمة مف العاىؿ السعودي الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز في 

 مف الشير الجاري لمناقشة القضايا العربية واإلسالمية الساخنة. 59الػ
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مف جانب اخر، أصدر الرئيس محمود عباس، اليـو الجمعة، قرارا بالعفو عف عدد مف المحكوميف 
 وتضمف ىذا القرار إطالؽ سراح ىؤالء الموقفيف قبؿ عيد الفطر السعيد. العسكرييف.

 01/8/2102القدس، القدس، 
 

 ىنية يناقش مع وزير المخابرات المصري الجديد تداعيات ىجوم سيناء .3
في قطاع غزة إسماعيؿ ىنية، أمس، مع ” حماس“بحث رئيس الحكومة التي تديرىا حركة  رائد الفي: -غزة 

اؿ رئيس جياز المخابرات العامة المصرية المواء رأفت شحاتة، في جريمة سيناء التي تعرض ليا القائـ بأعم
 جنديًا مصريًا. :5الجيش المصري يـو األحد الماضي، وأسفرت عف مقتؿ 

وقاؿ مجمس الوزراء في بياف مقتضب، إف ىنية ىاتؼ شحاتة، وبحث معو تداعيات الجريمة ضد الجيش 
 األخير في سيناء.” اإلجرامي“يو مجددًا لمشعب المصري في ضحايا الحادث المصري، مقدمًا تعاز 

 00/8/2102الخميج، الشارقة، 
 

 حينيا ال حاجة لنا باألنفاق... بحر يدعو القاىرة إلعادة فتح معبر رفح .4
أحمد بحر، النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، جميورية مصر العربية، إلى  د.دعا : غزة
وقاؿ بحر خالؿ خطبة الجمعة في مسجد فمسطيف  تح معبر رفح عمى مصراعيو لحركة األفراد والبضائع.ف

وسط غزة بحضور رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية: "ال حاجة لنا في األنفاؽ الحدودية إذا كاف ىناؾ قراًرا 
 كوف سوًقا تجارًيا حًرا".فمسطينًيا مصرًيا موحًدا بفتح معبر رفح بشكؿ مستمر أماـ البضائع واألفراد لي

وأكد وجود تواصؿ مستمر مف قبؿ رئيس الحكومة إسماعيؿ ىنية مع عدة مستويات مصرية، مشددًا عمى 
 أّف غزة مستعدة لنسج التعاوف التاـ مع مصر لحماية الحدود مف أي اختراؽ أو توتر أمني.

ّنو يمكر بالميؿ والنيار إلسقاط منياج وحمؿ بحر االحتالؿ الصييوني مسؤولية تنفيذ ذلؾ اليجوـ، مبيًنا أ
 الحرية والعدالة وعدـ التبعية ألمريكا الذي تحققو مصر في الفترة الحالية بعد فوز محمد مرسي.

إلى ذلؾ، نّدد بحر بانتياكات االحتالؿ المستمرة بحؽ مدينة القدس والمسجد األقصى التي تسعى إلى تغيير 
 اإلسالمية وحفر األنفاؽ تحت األقصى لبناء الييكؿ المزعوـ. معالـ القدس مف خالؿ تجريؼ المقابر

 01/8/2102المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 دون إنياء الحصار يصعب ىدم األنفاق... : إغالق مصر لمعبر رفح "غير ُمبررنائب ىنية .5
لتخطيط، محمد عوض، نائب رئيس الوزراء الفمسطيني ووزير الخارجية وا اعتبر د.: أدىـ الشريؼ - غزة

أف إغالؽ السمطات المصرية لمعبر رفح البري "غير مبرر" خاصة بعد أف أثبتت التحقيقات التي أجرتيا 
 ضابًطا وجنديًا مصريًا. :5الحكومة الفمسطينية براءة ِقطاع غزة مف جريمة سيناء التي راح ضحيتيا 

بعيدًا عف ردات الفعؿ.  وأكد عوض في تصريح خاص بػ"فمسطيف"، عمى ضرورة التعامؿ مع ِقطاع غزة
وقاؿ: "المطموب مف مصر أال تكوف ردة الفعؿ في ِقطاع غزة عمى اعتبار أنو يتحمؿ المسؤولية قبؿ أف 

ونبَّو إلى أنو في حاؿ تورط شخص في جريمة سيناء ويحمؿ الجنسية  يكوف ىناؾ أي دليؿ عمى ذلؾ".
لشخص في إطار القانوف والحدث نفسو، المصرية أو عربية أو أي جنسية أخرى، "يكوف التعامؿ مع ا

 والتعامؿ مع ىذا الشخص وليس في إطار ردات الفعؿ"، مضيفًا "ىذا ىو األصؿ في التعامؿ".
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وقاؿ: "عمينا أف ندرؾ أف مثؿ ىذه األحداث )جريمة سيناء( تجري في العالـ بطريقة أو بأخرى، وال بد أف 
فصيؿ حتى نستطيع أف ُنحدد الُمشكمة وجوانب الضعؼ يكوف التعامؿ مع مثؿ ىذه العادات بأكثر دقة وت

وتوقع أف تنتيي اإلجراءات التي تـ اتخاذىا لتمكيف  ومف ثـ نستطيع أف نصدر قرارات في ىذا االتجاه".
السمطات المصرية مف الحصوؿ عمى المعمومات الدقيقة مف موقع الحدث، وبالتالي ال بد أف تنتيي ردات 

 ؽ المعبر.الفعؿ التي أدت إلى إغال
في سياٍؽ متصؿ، أشار عوض إلى أف الجيات الحكومية في غزة تتواصؿ باستمرار مع الجيات المعنية في 
مصر، منوًىا إلى أنو في اليوـ الواحد يتـ التواصؿ أحيانًا أكثر مف مرة مف أجؿ فتح المعبر ليس فقط 

نما لحاجة المواطنيف كافة خاصة الطالب والمرضى وحم مة اإلقامات لكي يتمكنوا مف أداء لممعتمريف، وا 
 حاجاتيـ.

وحوؿ مدى استجابة السمطات المصرية، قاؿ عوض: "أخبرونا أنيـ ما زالوا ُمستمريف في بعض اإلجراءات 
 التي قد تستغرؽ بعض الوقت، لكننا نتوقع أف ىذا الوقت لف يكوف طوياًل".

ِقطاع الساحمي والعريش وشماؿ سيناء، أكد أنيا وبشأف األنفاؽ الممتدة أسفؿ الشريط الحدودي الفاصؿ بيف ال
 تأتي في إطار رؤية تخفيؼ الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى غزة.

وشدَّد عمى ضرورة اتخاذ إجراءات إلنياء الحصار المفروض في إطار رسمي عبر فتح المعابر التجارية، 
وألجأ الحصار اإلسرائيمي الخانؽ  أو إنشاء منطقة تجارية حرة، حتى يصبح إغالؽ األنفاؽ تحصيؿ حاصؿ.

وأكد أنو  الفمسطينييف في غزة لحفر األنفاؽ لتوريد حاجات القطاع الساحمي الذي لـ يعد قادرًا عمى توفيرىا.
دوف اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنياء الحصار يصعب الخوض في ىدـ األنفاؽ الواصمة بيف ِقطاع غزة 

 ومصر.
 01/8/2102، فمسطين أون الين

 
 ذات سيادة حقيقية 67عبد الرحيم: ما ندعو لو دولة فمسطينية عمى حدود الطيب  .6

قاؿ أميف عاـ الرئاسة الطيب عبد الرحيـ إف ما ندعو لو ىو إقامة دولة فمسطينية عمى حدود  :وفا –راـ اهلل 
ابمة لمحياة، وعاصمتيا القدس الشريؼ، ذات سيادة حقيقية ال وجود لكؿ أشكاؿ االحتالؿ فييا، ق ;:=5عاـ 

تحفظ كرامة مواطنيا الفمسطيني، وتحمي حقوقو، وتكفؿ أمنو. وأضاؼ عبد الرحيـ، في كممتو التي ألقاىا 
الدولية مساء أمس بقصر راـ اهلل الثقافي، انو إذا  األقصىعف الرئيس محمود عباس، في مسابقة  باإلنابة

التي ستنعقد  اإلسالميةاقات، فإف عمى القمة والط اإلمكاناتومقدساتو بكؿ  األقصىكاف شعبنا يدافع عف 
القصوى دفاعا عف أولى القبمتيف وثالث الحرميف ومسرى النبي  األولويةفي مكة، أف تولي ىذا الموضوع 

 محمد صمى اهلل عميو وسمـ، وميد المسيح عميو السالـ.
قائكـ، لوال أنو اضطر ونقؿ عبد الرحيـ لمحضور تحيات الرئيس عباس، "الذي كاف يود الحضور بنفسو لم

الطارئة التي ستعقد في مكة المكرمة، بدعوة  اإلسالميةلمسفر بعد ظير اليوـ )أمس(، لممشاركة في القمة 
 كريمة مف خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز".

مف تاريخو  وقاؿ: "إف الشعب الفمسطيني الذي عانى الظمـ والحرماف والقير، عمى مدار سنيف طواؿ
عمى أبنائيا، مستنكرا تمؾ  إجراميالمعاصر، يرفض، وبكؿ العبارات، ما تعرضت لو مصر مف فعؿ 

وأكد عبد الرحيـ  .اإلسالمية واألخالؽ اإلنسانيةالجريمة مف أولئؾ التكفيرييف، التي تتعارض مع أبسط القيـ 
 األمةالجامعة مع شعوب  واإلسالميةربية الع اإلخوةعمؽ العالقة بيف الشعبيف الفمسطيني والمصري، وكذلؾ 
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في المعارؾ التي  األقصىالشيداء المصرييف والعرب، وىي تختمط بتراب  إخوتناكافة، مستذكرا دماء 
 خاضوىا دفاعا عف فمسطيف وشعب فمسطيف.

 00/8/2102األيام، رام اهلل، 
 

 قريع: ىناك مخطط لتقسيم األقصى بين المسممين والييود .7
عشية نية جماعات مف الميكود اقتحاـ المسجد األقصى بعد سماح المحكمة : بد الرؤوؼ أرناؤوطع - راـ اهلل

العميا لمييود بالصالة فيو اعتبر رئيس دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير أحمد قريع أف قرار المحكمة 
، ىو تمييد لطرح فكرة تقسيـ المسجد بيف المسمميف والييود كخطوة لتحقيؽ أىدافيـ ل بناء الييكؿ المزعـو

بتحويؿ المصمى  :==5وقاؿ "ىذه الخطوة االستفزازية تأتي ضمف المخطط اإلسرائيمي السابؽ عاـ 
عمار وترميـ المصمى  المرواني إلى كنيس، لكف تـ إيقاؼ ىذا المخطط بعد وقفة أبناء شعبنا الفمسطيني وا 

عادة افتتاحو أماـ المصميف".   خالؿ فترة وجيزة وا 
ف األقصى المبارؾ ىو ممكية خالصة لممسمميف بكاممو ولو قدسية خاصة في نفوسيـ ولف يقبؿ أي وأضاؼ أ

مسمـ بتمرير ىذه االعتداءات المتكررة عمى المسجد، ولف يسمح بتحويؿ جزء منو إلى كنيس بأي حاؿ مف 
 األحواؿ.

 00/8/2102الوطن أون الين، السعودية، 
 

 اعي وكيرباء مصر ندفع ثمنيا مسبقًا والوقود من قطرأبو مرزوق: إغالق معبر رفح عقاب جم .8
موسى أبو مرزوؽ لػ « حماس»قاؿ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة : جيياف الحسيني -القاىرة 

وانتقد «. نوع مف العقاب الجماعي»اف اغالؽ معبر رفح الحدودي بيف مصر وقطاع غزة ىو « الحياة»
والكيرباء في مصر وغزة، نافيًا ما تردد مف أف قذيفة ىاوف سقطت  االصوات التي تربط بيف أزمتي الوقود

 16مف غزة عمى معبر كـر أبو سالـ خالؿ ىجوـ مسمحيف عمى مكمف عسكري مصري في سيناء قتؿ فيو 
 جنديًا مصريًا االثنيف الماضي.

معبر كـر ابو  وأوضح ابو مرزوؽ اف قذيفة دبابات إسرائيمية ىي التي سقطت مف الجانب اإلسرائيمي عمى
وكاف الجيش «. لـ يصدر مف قطاع غزة أي إطالؽ نار ... والمصريوف يعمموف ذلؾ»سالـ، مؤكدًا: 

ساندت اليجوـ في سيناء مف خالؿ « عناصر مف قطاع غزة»المصري اكد في بياف االثنيف الماضي اف 
 قصؼ مدفعي لمنطقة كـر ابو سالـ.
لكيرباء التي تمدىا مصر إلى غزة مدفوع ثمنيا مقدمًا، أما الوقود إف ا»وعف أزمتي الكيرباء والوقود، قاؿ: 

وأوضح أف الوقود القطري يصؿ إلى غزة عبر ميناء «. فيو قادـ مف قطر لتغذية محطة الكيرباء في غزة
 السويس ومعبر كـر أبو سالـ، الفتًا الى أنو يتـ توريده مف قطر بال مقابؿ مادي.

لجديدة التي فرضتيا السمطات المصرية في المطارات والموانئ المصرية لمنع واستنكر اإلجراءات األمنية ا
دخوؿ الفمسطينييف إلى مصر، مشيرًا إلى التعميمات التي تـ تعميميا اخيرًا في مكاتب مصر لمطيراف في 

 البمداف المختمفة بحؽ الفمسطينييف لمنعيـ مف السفر إلى مصر.
عقاب الجماعي ال ينبغي أف يكوف، وال أعتقد أف ىذا القرار ىو في إغالؽ معبر رفح نوع مف ال»واعتبر اف 

المطموب ىو »وقاؿ اف «. االتجاه السميـ، واألفضؿ ىو المزيد مف اإلجراءات القانونية العادية في المعبر
تدعيـ األمف وبسط السيادة والسيطرة المصرية عمى كامؿ سيناء وعدـ التقيد باالتفاقات غير العادلة التي 
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أمف سيناء ىو أمف لفمسطيف »، مشددًا عمى أف «سمح بحدوث كؿ ذلؾ عمى األرض المصرية العزيزةت
 «.ولمشعب الفمسطيني، خصوصًا في قطاع غزة

 11/8/2012الحياة، لندن، 
 

 مشعل يصل عمان اليوم لممشاركة في جنازة العالمة عمر األشقر :المركز الفمسطيني لإلعالم .9
راسمنا في عماف إف خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة قالت مصادر خاصة لم: عماف

( لممشاركة في جنازة العالمة 8-11اإلسالمية "حماس" سيصؿ العاصمة األردنية صباح اليوـ السبت )
 الدكتور عمر سميماف األشقر الذي وافتو المنية في عماف أمس الجمعة.

 11/8/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 س تنعى الشيخ العالمة عمر األشقر أحد مؤسسييا الكبارحما .10
نعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" العالمة الدكتور عمر األشقر، الذي وافتو المنية اليوـ الجمعة 

(، إثر صراع مع المرض استمر سنتيف، مشيرة إلى أف الشيخ األشقر ىو أحد مؤسسي الحركة 8|10)
 الكبار.

اف صادر عف مكتبيا اإلعالمي: "بمزيد مف الحزف واألسى تنعى حركة المقاومة وقالت الحركة في بي
لى األمة العربية واإلسالمية الشيخ العالمة الدكتور: عمر  اإلسالمية "حماس" إلى شعبنا الفمسطيني وا 

عصر، سميماف األشقر "أبو سميماف"، أحد أبرز عمماء وأعالـ فمسطيف واألمة العربية واإلسالمية في ىذا ال
 وأحد أىـ عمماء وشيوخ حركة حماس ومؤسسييا الكبار".

 72وأضافت أف الشيخ األشقر وافتو المنية اليـو الجمعة في العاصمة األردنية عّماف، عف عمر يناىز 
عامًا، "بعد حياة حافمة بالعطاء والتَّضحية والعمـ والعمؿ والدعوة إلى اهلل، كرسيا في الدِّفاع عف شعبنا 

 وقضيتو وحقوقو، ودعـ مشروع المقاومة والجياد، والدفاع عف قضايا أمتنا العربية واإلسالمية". الفمسطيني
 10/8/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 ضرب المشروع النووي اإليراني في الخريفيؤيدان  نتنياىو وباراكيديعوت أحرونوت:  .11

أوردت امػػػػس صػػػػحيفة "يػػػػديعوت ، راـ اهلل ، مػػػػفمحمػػػػد ىػػػػواش، عػػػػف 11/8/2012النيااااار بيااااروت، ذكػػػػرت 
احرونػػوت" االسػػرائيمية اف رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو ووزيػػر الػػدفاع اييػػود بػػاراؾ يسػػعياف الػػى 
توجيػػو ضػػربة عسػػكرية الػػى المشػػروع النػػووي االيرانػػي خػػالؿ الخريػػؼ وقبػػؿ االنتخابػػات الرئاسػػية فػػي الواليػػات 

 االجيزة االمنية االسرائيمية وقادة الجيش. المتحدة، عمى رغـ معارضة جميع رؤساء
، وقائػػد سػػالح الجػػو الجنػػراؿ أميػػر ايشػػؿ، ورئػػيس زوأوضػػحت اف "رئػػيس االركػػاف المفتنانػػت جنػػراؿ بينػػي غػػانت

االستخبارات العسكرية الجنراؿ افيؼ كوخافي، ورئيس الموساد تػامير بػاردو، ورئػيس "الشػاباؾ" يػوراـ كػوىيف، 
مانيػػة، الػػى رئػػيس الدولػػة شػػمعوف بيػػريس وعػػدد كبيػػر مػػف الضػػباط الكبػػار يعارضػػوف وغالبيػػة وزراء منتػػدى الث

 توجيو ضربة عسكرية في التوقيت المشار اليو ".
وقالػػػت: "يػػػرى نتنيػػػاىو وبػػػاراؾ أف الػػػثمف الػػػذي سػػػتدفعو اسػػػرائيؿ اليػػػـو فػػػي حػػػاؿ توجيػػػو ضػػػربة عسػػػكرية الػػػى 

ات عػػػف التقػػػدـ فػػػي ىػػػذا المشػػػروع، وىػػػذا مػػػا المشػػػروع النػػػووي االيرانػػػي مقبولػػػة وخصوصػػػا فػػػي ظػػػؿ المعمومػػػ
يعارضػػو جميػػع رؤسػػاء االجيػػزة االمنيػػة وكػػذلؾ عػػدد كبيػػر مػػف الػػوزراء. وقػػد ذىػػب بػػاراؾ بعيػػدا عنػػدما قػػاؿ 
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لضباط الجيش: اف الطريؽ مفتوحة أمامكـ لالستقالة اذا كنتـ ال تزالوف متخوفيف مف توجيو ضربة عسػكرية، 
 ولية".او غير قادريف عمى تحمؿ ىذه المسؤ 

واضافت اف "تقديرات البيت االبيض حياؿ موقؼ نتنيػاىو وبػاراؾ انيمػا يسػعياف الػى تػوريط االدارة االميركيػة 
في تحرؾ عسكري ضد ايراف قبؿ االنتخابات الرئاسية، خصوصا انيمػا غيػر مقتنعػيف بػأف الػرئيس االميركػي 

خػػالؿ ضػػرب ايػػراف الػػى التػػدخؿ فػػي  بػػاراؾ اوبامػػا جػػاد فػػي التحػػرؾ العسػػكري ضػػد ايػػراف، كػػذلؾ يسػػعياف مػػف
 االنتخابات االميركية لمصمحة المرشح الجميوري ميت رومني".

ناحـو بارنيع وشمعوف شيفر يػوـ أمػس، وبػدا  كتبو «يديعوت أحرونوت»وجاء في مقالة مشتركة في صحيفة 
: "اذا كػاف األمػر انو استسقى المعمومات مف مناقشات مع وزير الدفاع لكنو لػـ يتضػمف أي اقتباسػات مباشػرة

في ايدي بنياميف نتنياىو واييود باراؾ فػاف ضػربة عسػكرية تسػتيدؼ المنشػنت النوويػة فػي ايػراف سػتتـ خػالؿ 
 اشير الخريؼ المقبؿ قبؿ االنتخابات في الواليات المتحدة".

يػػـو أمػػس، إلػػى أشػػار  التمفزيػػوف اإلسػػرائيمي، أف حممػػي موسػػى، عػػف 1/8/2012الساافير، بيااروت، وأضػػافت 
اقتناع كؿ مف نتنياىو وباراؾ بأف احتماالت انػدالع حػرب شػاممة فػي المنطقػة جػراء اليجػـو اإلسػرائيمي عمػى 
إيراف ضئيمة. وتشير التقديرات التي يتبنيانيا إلى أف سوريا ال يمكنيا المشاركة فػي ىكػذا حػرب فػي الظػروؼ 

ت خطيرة لدرجة ردع إسرائيؿ عف ىذا ليس« حماس»و« حزب اهلل»الراىنة وأف ردة الفعؿ اإليرانية وحتى مف 
عمػػى كػػؿ مػػف عػػارض اليجػػوـ. « اليجػػـو المضػػاد»اليجػػوـ. ويبػػدو أف نتنيػػاىو وبػػاراؾ عمػػدا مػػؤخرا إلػػى شػػف 

وفي ىذا السياؽ يشير المقربوف منيما إلى أف إسرائيؿ، خالفا ألميركا، ال يمكنيػا أف تتعػايش أبػدا مػع القنبمػة 
ىػػامش »حاليػػا بعػػد أف تقػػدـ المشػػروع النػػووي بقػػوة نحػػو « يؿ إلػػى الحػػائطظيػػر إسػػرائ»اإليرانيػػة. ويقولػػوف إف 

 «.الحصانة
رونػػػيف بيرغمػػػاف أف األميػػػركييف يعتقػػػدوف بػػػاقتراب المشػػػروع النػػػووي « يػػػديعوت»وأوضػػػح المعمّػػػؽ األمنػػػي فػػػي 

ؼ الػػذي يجعػػؿ الضػػربة اإلسػػرائيمية غيػػر ناجعػػة. وربمػػا أف ىػػذا االعتقػػاد يقػػ« ىػػامش الحصػػانة»اإليرانػػي مػػف 
 خمؼ التوتر اإلسرائيمي واإليحاءات باقتراب ىذا اليجـو المختمؼ عميو مع أميركا. 

أيضػػا حػػوؿ تخػػزيف « يػػديعوت أحرنػػوت»ومػػف بػػيف أبػػرز اإليحػػاءات اإلسػػرائيمية باالسػػتعداد لمحػػرب مػػا نشػػرتو 
وذكػػػرت الجػػػيش لعشػػػرات ألػػػوؼ الوجبػػػات القتاليػػػة والمعػػػدات غيػػػر القتاليػػػة فػػػي أمػػػاكف مختمفػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ. 

الصحيفة أف الجيش اإلسرائيمي يفيـ أف الحرب المقبمة ستقع في ساحات عديدة، ولذلؾ تقرر توزيع احتياطي 
المعػػدات الحساسػػة منػػذ االف عمػػى القواعػػد فػػي أرجػػاء الػػبالد. وقػػد تػػـ تصػػنيؼ احتياطػػات الجػػيش االسػػرائيمي 

لحظػػة الحقيقػػة أشػػد صػػعوبة. وقػػد حسػػب اىميتيػػا ووزعػػت فػػي منػػاطؽ مختمفػػة لجعػػؿ ميمػػة العػػدو باسػػتيدافيا 
 تعاقد الجيش مع عدد مف المصانع عمى توفير مخازف لمجيش في حاالت الطوارئ.

 
 ليبرمان لمجمس األمن: لن نفاوض حكومة فمسطينية تكون حماس عضوًا فييا .12

األمػف أبمغ وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدور ليبرمػاف بعػض أعضػاء مجمػس  :راـ اهلل: عبد الرؤوؼ أرناؤوط
الدولي الذيف التقاىـ في واشنطف أمس أف بالده لف توافؽ عمى التفاوض مع حكومة فمسػطينية تكػوف حمػاس 
عضوًا فييا "إال إذا عدَّلت سياستيا الحالية واعترفت بحؽ إسرائيؿ في الوجود، وقبمت بجميع شروط الرباعيػة 

يسػػاىـ فػػي دفػػع عمميػػة السػػالـ أو تحسػػيف الدوليػػة" وقػػاؿ "االتفػػاؽ الػػذي وقعػػو عبػػاس ومشػػعؿ فػػي الدوحػػة لػػف 
 الظروؼ المعيشية لمشعب الفمسطيني وىو اتفاؽ يعكس المصالح الشخصية لمرجميف".

 11/8/2012، الوطن اون الين، السعودية
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 بالمائة من اإلسرائيميين يؤيدون اليجوم العسكري عمى إيران 41استطالع:  .13

مػػف اإلسػػرائيمييف يػػروف أف اليجػػـو العسػػكري وحػػده ىػػو فػػي المئػػة  41أف « معػػاريؼ»أظيػػر اسػػتطالع نشػػرتو 
في المئػة يػروف بجػدوى العقوبػات االقتصػادية والدبموماسػية  22الكفيؿ بوقؼ المشروع النووي اإليراني. وفقط 

. 
فػػي المئػػة مػػف الييػػود يعتقػػدوف أف عمػػى إسػػرائيؿ أف تيػػاجـ المنشػػنت النوويػػة  40وأشػػار االسػػتطالع إلػػى أف 

فػػػي المئػػػة يػػػروف بتػػػرؾ ىػػػذه الميمػػػة لمواليػػػات المتحػػػدة. ويعتقػػػد أكثػػػر مػػػف ثمػػػث  35مقابػػػؿ  اإليرانيػػػة لوحػػػدىا
اإلسرائيمييف بقميؿ أف إيراف إذا ما نجحت في نياية المطاؼ في امتالؾ قنبمة نووية فإف محرقػة أخػرى سػوؼ 

اىو وبػػاراؾ عمػػى تقػػع. وخالفػػا لمموقػػؼ الػػذي يبديػػو الكثيػػر مػػف العسػػكرييف السػػابقيف الػػذيف يشػػككوف بقػػدرة نتنيػػ
 في المئة ال يثقوف بيـ. 27في المئة مف اإلسرائيمييف الثقة بالرجميف مقابؿ  40اتخاذ قرار، قرر 

 11/8/2012، السفير، بيروت
 

 لتياجم إيران الواليات المتحدة األمريكيةباراك: لن نعتمد عمى  .14
إلسػرائيمية بشػف ىجػـو منفػرد ضػد تصػاعدت التيديػدات ا: ردينة فارس)غزة(، عبػدالجبار أبػو غربيػة )عمػاف( 

المنشػػنت النوويػػة فػػي إيػػراف. وقػػاؿ وزيػػر الػػدفاع إييػػود بػػاراؾ إف إسػػرائيؿ ال يمكنيػػا االعتمػػاد عمػػى الواليػػػات 
 المتحدة بأف تياجـ إيراف في الوقت المناسب.

يش أمػس وكشػفت إذاعػة الجػ« ىػنرتس»وقاؿ مسؤوؿ إسرائيمي رفيع المستوى في مقابمة معو نشرتيا صػحيفة 
ال يمكػػف االعتمػػاد عمػػى األمػػريكييف بػػأف المنشػػنت النوويػػة األمريكيػػة فػػي »أف ىػػذا المسػػؤوؿ ىػػو بػػاراؾ، إنػػو 

 «.الوقت المناسب
ال يمكػف توقػع تعيػد مػف جانػب الػرئيس األمريكػي بػاراؾ أوبامػا بػأف ييػاجـ فػي الربيػع المقبػؿ »وأضاؼ باراؾ 

 «.ىذا النوع في أمد زمني طويؿ بيذا الشكؿ ألف الزعماء ال يمكنيـ االلتزاـ بعممية عسكرية مف
وتابع ال أحد بإمكانو أف يضمف جموس أوباما في الغرفة البيضاوية )في البيػت األبػيض( فػي أبريػؿ )نيسػاف( 
 المقبؿ وأنو ىو الذي سيتخذ القرار وليس )منافسو المرشح الجميوري في االنتخابات الرئاسية( ميت رومني.

 حاؿ انتخاب رومني ال يميموف إلى شف ىجمات خالؿ العاـ األوؿ مف واليتيـ. وأضاؼ أف رؤساء جدد، في
وقػػاؿ بػػاراؾ إنػػو يتوقػػع دخػػوؿ إيػػراف خػػالؿ نصػػؼ عػػاـ فػػي مجػػاؿ الحصػػانة مػػف تػػأثير ىجػػـو عمػػى منشػػنتيا 

 النووية، واعتبر أف قرار الحسـ بشف اليجـو ينبغي اتخاذه قريبا.
 11/8/2012، عكاظ، جدة

 
 إلى أربعة كانتونات بعد سقوط األسد  اير: مؤشرات لتقسيم سوريضابط إسرائيمي كب .15

تؿ أبيب ػ يو بي آي: تحدث ضابط في ىيئة األركاف العامة لمجػيش اإلسػرائيمي عػف مؤشػرات لتقسػيـ سػورية 
بعد سقوط الرئيس بشار األسد إلى أربع كانتونات، ورأى أف إيػراف وحػزب اهلل فػي حالػة تػوتر جػراء األوضػاع 

، وشدد عمػى أف الجػيش اإلسػرائيمي أعػد الخطػط العسػكرية لمياجمػة إيػراف فػي حػاؿ قػررت حكومػة في سورية
 إسرائيؿ ذلؾ.

وقاؿ الضابط، الذي طمب عدـ ذكر اسمو، في مقابمة مػع يونايتػد بػرس انترناشػوناؿ نلػدينا انطبػاع بأنػو يوجػد 
ذا استمر الوضع بشكمو الحال ي فإنو سيكوف ىناؾ إقميـ كردي في احتماؿ جيد لنشوء كانتونات في سورية، وا 
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قمػػيـ عمػػوي فػػي منطقػػة السػػاحؿ يشػػمؿ مػػدينتي طرطػػوس والالذقيػػة،  الشػػماؿ وأصػػبحنا نػػرى مؤشػػرات لػػذلؾ، وا 
قميـ درزي في جبؿ الدروزن. قميـ سني، وا   وا 

ونفى الضابط أف يكوف تقسيـ سورية مصمحة إسرائيمية وقاؿ إف نمصمحتنا تكمػف فػي وجػود حكػـ مركػزي فػي 
 ة، وعندىا سيكوف ىناؾ حكما متكتال ويتحمؿ المسؤولية عف السالح الكيميائين.سوري

ورأى الضػابط اإلسػرائيمي أف نالتػأثير األىػـ، بنظػري، لمػا يحػدث فػي سػورية ىػو أف محػور طيػراف ػ دمشػؽ ػ 
بيػػػروت )أي حػػػزب اهلل( سيتضػػػرر، فيػػػذا ىػػػو المحػػػور الػػػذي تمػػػر مػػػف خاللػػػو األسػػػمحة، ولػػػذلؾ فإننػػػا نػػػرى أف 

نمػا متػى سػيحدث اإل يرانييف قمقوف لمغاية مما يحدث في سورية، ألف السؤاؿ لـ يعػد إذا كػاف األسػد سيسػقط وا 
 ىذا، وأعتقد أف الروس يعرفوف أيضا أف ىذه مسألة وقت وحسبن.

ووفقا لمضابط اإلسػرائيمي فػإف ناألسػد بػدأ يفقػد السػيطرة عمػى الػبالد، وفػي الضػواحي فقػد ىػذه السػيطرة وىنػاؾ 
 رار جنود وضباط كبيرة، وأحيانا تنشؽ عف الجيش السوري وحدات كاممةن.موجة ف

لكف الضابط اعترؼ أف نالقاعدة األساسية لمجيش السوري ما زالػت مواليػة لدسػدن وأف ناألسػد مػا زاؿ موجػودا 
في دمشؽ، وكذلؾ معظـ عائمتو، ويصعب اإلجابة عمى السؤاؿ إلى متى سيبقى ىناؾ، واألمر األصعب ىو 

 إذا كاف األسد سيستخدـ سالحا كيميائيا ضد شعبون.ما 
وحػػوؿ احتمػػاؿ تػػدخؿ عسػػكري إسػػرائيمي فػػي سػػورية قػػاؿ الضػػابط إنػػو نإذا رأينػػا أف األحػػداث فػػي سػػورية بػػدأت 
تتطور نحو عمميات إرىابية موجية ضدنا فإننا لف نبقى مكتوفي األيدي، والتخوؼ ىػو مػف وصػوؿ عناصػر 

 الحدود في الجوالف وىذا تحدي كبير بالنسبة إلسرائيؿن. الجياد العالمي في سورية إلى
شػرطيا مصػريا مسػاء يػـو  16وفي ما يتعمؽ بمصر وخاصة ما يحدث في شماؿ سػيناء حيػث قتػؿ مسػمحوف 

األحد الماضي، قاؿ الضابط اإلسرائيمي إنو نفي كؿ مكػاف ال يوجػد فيػو حكػـ يوجػد إرىػاب عػالمين فػي إشػارة 
 لمي.إلى تنظيمات الجياد العا

وأضاؼ أف اإلرىاب في شماؿ سيناء ىو نتجارة بالنسبة لمعشائر البدوية، مثؿ الترابيف والعزازمة، التي عممت 
طػػػواؿ الوقػػػت فػػػي مجػػػاؿ التيريػػػب، بػػػدءا مػػػف تيريػػػب النسػػػاء والالجئػػػيف )األفارقػػػة إلػػػى إسػػػرائيؿ( والسػػػجائر 

ع المػػاؿ لمعشػػائر مقابػػؿ تنفيػػذ ىجمػػات، والسػػالح، واآلف ييربػػوف ىجمػػات، وىػػذا يػػتـ مقابػػؿ المػػاؿ، إذ يػػتـ دفػػ
 وىكذا تحولت سيناء إلى دفيئة لإلرىابن.

ورأى الضػػابط أف ناليجػػـو األخيػػر كػػاف بمثابػػة رايػػة حمػػراء تجػػاه مصػػر ولػػيس لنػػا ولػػذلؾ لػػـ يفاجئنػػا رد فعػػؿ 
 )الػػرئيس المصػػري محمػػد( مرسػػي، لكػػف السػػؤاؿ ىػػو ىػػؿ رد الفعػػؿ ىػػذا جػػاء بيػػدؼ االنتقػػاـ لمقتػػؿ الشػػرطييف

 المصرييف أـ أنو خطة عمؿن.
وأشار إلى أف ىناؾ ناتصاالت بيف الجيش اإلسرائيمي والجيش المصري عند الحدود ويوجػد تعػاوف فيمػا بيننػا 

 أيضا، لكف عمينا أف نرى ما سيحدث في مصر وما إذا كاف ىذا ىجـو منفرد أـ ستتبعو ىجمات أخرىن.
ذا اليجـو بقطاع غزة، وأنػا أقػوؿ مػف القطػاع ولػيس حمػاس وقاؿ الضابط اإلسرائيمي إنو نتوجد خيوط تربط ى

ولكػػف حمػػاس مسػػؤولة عمػػا يجػػري فػػي قطػػاع غػػزة ولػػذلؾ كػػاف رد فعػػؿ )رئػػيس الحكومػػة الفمسػػطينية المقالػػة 
 إسماعيؿ( ىنية شديدا بيذا الشكؿن. 

 11/8/2012، القدس العربي، لندن
 

  2007بية في : أولمرت رفض دعوة إللقاء خطاب أمام الجامعة العر ىآرتس .16
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السػابؽ إييػود أولمػرت رفػض ” اإلسػرائيمي“، أمس، أف رئيس الوزراء ”ىنرتس“ذكرت صحيفة : )يو .بي .آي(
دعػػػوة وجييػػػا إليػػػو الػػػرئيس المصػػػري السػػػابؽ حسػػػني مبػػػارؾ وزعمػػػاء عػػػرب آخػػػروف إللقػػػاء  2007فػػػي العػػػاـ 

نػػو كػػاف مقػػررا أف يمقػػي أولمػػرت خطػػاب بالمغػػة العبريػػة أمػػاـ اجتمػػاع لمجامعػػة العربيػػة. وأضػػافت الصػػحيفة أ
خطابو في اجتماع خاص لمجامعة العربية كاف سيعقد فػي القػاىرة بيػدؼ تحريػؾ عمميػة التسػوية فػي المنطقػة 
اسػػػتنادًا إلػػػى المبػػػادرة العربيػػػة.  وقالػػػت الصػػػحيفة إف ىػػػذه المبػػػادرة بػػػدأت فػػػي اجتمػػػاع عقدتػػػو وزارة الخارجيػػػة 

لمػؤتمر مدريػد الػذي  15إلحيػاء الػذكرى السػنوية اؿ 2007اني العػاـ األسبانية فػي مدريػد فػي يناير/كػانوف الثػ
 وكؿ مف الفمسطينييف واألردف وسوريا ولبناف. ” إسرائيؿ“انطمقت فيو محادثات التسوية بيف 

 11/8/2012، الخميج، الشارقة
 

 نتنياىو يطمب من بان كي مون عدم المشاركة في قمة عدم االنحياز في طيران  .17
بنياميف نتنياىو أمس األمػيف العػاـ لدمػـ المتحػدة طالبػا منػو  رئيس الحكومة اإلسرائيميةؼ ىات: حممي موسى

سػفرؾ إليػراف خطػأ كبيػر »عدـ المشاركة في قمة عدـ االنحياز في طيراف. وقاؿ نتنيػاىو لبػاف كػي مػوف إف 
ا ال سػامية وتيػدؼ وأضاؼ إنو ال يرى سببا ليذه الزيارة إلػى دولػة حكومتيػ«. حتى لو انطمؽ مف نوايا حسنة

بشػػكؿ نزيػػو، لػػذلؾ شػػعرت بخيبػػة عميقػػة »لتػػدمير إسػػرائيؿ. وأشػػار إلػػى أف األمػػيف العػػاـ تصػػّرؼ حتػػى اآلف 
فيػػذه الزيػػارة تضػػفي شػػرعية عمػػى نظػػاـ حكػػـ «. لسػػماع أنػػؾ ستسػػافر لمػػؤتمر دوؿ عػػدـ االنحيػػاز فػػي طيػػراف

 «.خطر الذي يمثمو عمى دولة إسرائيؿيشكؿ الخطر األكبر عمى السمـ العالمي ويستحيؿ المبالغة في ال»
 11/8/2012، السفير، بيروت

 
 سرائيمية العتراف دولي بييود البمدان العربية كالجئينإحممة : معاريف .18

ذكرت صػحيفة "معػاريؼ" العبريػة فػي عػددىا الصػادر أمػس اف اسػرائيؿ "سػتطمؽ حممػة دوليػة واسػعة : راـ اهلل
ود في الدوؿ العربيػة ممػف اضػطروا الػى تػرؾ بيػوتيـ مػع قيػاـ دولػة النطاؽ لالعتراؼ بمكانة مئات آالؼ اليي

اسرائيؿ كالجئيف". مشػيرة الػى انػو يشػارؾ فػي الحممػة مشػرعوف اميركيػوف، قػانونيوف ييػود والػرئيس االميركػي 
 األسبؽ بيؿ كمينتوف.

العربيػػة وأضػػافت اف "المرحمػػة التاليػػة مػػف الحممػػة سػػتكوف محاولػػة الشػػروع فػػي مفاوضػػات مػػع بعػػض الػػدوؿ 
ويقػود نائػب وزيػر  لمحصوؿ عمى تعويضػات عػف األمػالؾ التػي أممتيػا السػمطات وتقػدر بمميػارات الػدوالرات".

 الخارجية االسرائيمي داني ايالوف الحممة.
وقػػاؿ مصػػدر سياسػػي اسػػرائيمي كبيػػر: "نحػػف نسػػمع كػػؿ الوقػػت عػػف الالجئػػيف الفمسػػطينييف وحػػؽ العػػودة، لكػػف 

دوا عمميا مف الدوؿ العربية، وسمبوا مف معظـ حقػوقيـ وأمالكيػـ. حػاف الوقػت ليس عف حؽ الييود الذيف طر 
 لعرض الصورة الكاممة ونيؿ االعتراؼ التاريخي" حسب تعبيره.

أيمػػػوؿ  21واشػػارت الصػػػحيفة الػػػى اف الحػػػدث الكبيػػػر الطػػػالؽ المسػػػألة فػػػي السػػػاحة الدوليػػػة يعتػػػـز عقػػػده فػػػي 
بػػالتوازي مػػع بػػدء مػػداوالت الجمعيػػة العموميػػة لدمػػـ المتحػػدة.  المقبػػؿ فػػي مقػػر األمػػـ المتحػػدة فػػي نيويػػورؾ،

ودعػػت وزارة الخارجيػػة االسػػرائيمية رجػػاؿ قػػانوف ذوي سػػمعة مثػػؿ الػػف درشػػوفتس وارفػػيف كػػوتمر، ووزيػػر العػػدؿ 
الكنػػدي السػػابؽ لممشػػاركة فػػي الحممػػة. واشػػارت الصػػحيفة الػػى انػػو مػػف المتوقػػع أف يصػػؿ الػػى الحػػدث الػػرئيس 

 بؽ بيؿ كمينتوف.األميركي األس
 أيموؿ ستعقد وزارة الخارجية مؤتمرا واسعا في القدس المحتمة لبحث ىذا الموضوع. 10وفي 
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وقػػػاؿ ايػػػالوف: "مػػػر وقػػػت طويػػػؿ جػػػدا عمػػػى تجاىػػػؿ حكومػػػات اسػػػرائيؿ لمشػػػكمة الالجئػػػيف الييػػػود مػػػف الػػػدوؿ 
 العربية".

 11/8/2012، األيام الفمسطينية
 

 1967بات أكبر مما عاشتو عشية حرب  "إسرائيل"عمى  خطر النووي اإليرانيىآرتس:  .19
رّوج مسؤولوف إسرائيميوف أمس، أف خطػر التيديػد النػووي اإليرانػي عمػى : أ ب، رويترز، أ ؼ ب –تؿ أبيب 

، وسػػط تسػػريبات إعالميػػة أفػػادت 1967الدولػػة العبريػػة، بػػات أكبػػر ممػػا عاشػػتو عشػػية حػػرب حزيػػراف )يونيػػو( 
نياىو ووزيػر الػدفاع إييػود بػاراؾ يؤّيػداف شػّف ىجػوـ عمػى طيػراف قبػؿ انتخابػات بأف رئيس الوزراء بنياميف نتا

 الرئاسة األميركية في الخريؼ المقبؿ، وذلؾ رغـ معارضة الجيش اإلسرائيمي.
السػػكيف عمػػى رقبتنػػا أصػػبح اآلف أكثػػر »عػػف مسػػؤوؿ إسػػرائيمي بػػارز قولػػو: « ىػػنرتس»ونقػػؿ آري شػػافيت فػػي 

لػػػف نتعمػػػد إطالقػػػًا جػػػّر الواليػػػات ». وأضػػػاؼ: 1967العػػػاـ « األيػػػاـ السػػػتةحػػػدة ممػػػا كػػػاف عميػػػو عشػػػية حػػػرب 
المتحػػدة إلػػى حػػرب. ال بمػػد يػػذىب إلػػى حػػرب، عمػػى أمػػؿ أو توقّػػع بانضػػماـ بمػػد آخػػر إليػػو. إف سػػموكًا مشػػابيًا 

 «.سيكوف مقامرة غير مسؤولة
أف األميػػركييف قػػالوا عػػاـ ىػػؿ تعتقػػدوف بػػ»، متسػػائاًل: 67لكنػػو ذّكػػر بػػأف الوضػػع لػػـ يكػػف مختمفػػًا عشػػية حػػرب 

 ؟.«لوزير الخارجية أبا إيباف ورئيس موساد مئير عميت شيئًا مختمفًا عما يقولونو لنا اآلف 1967
ال يمكػف االعتمػاد عمػى »إلػى المسػؤوؿ البػارز الػذي بثّػت إذاعػة الجػيش أنػو بػاراؾ، قولػو: « ىنرتس»ونسبت 

 «.شنت النووية إليرافاألميركييف في شّف ىجوـ في الوقت المناسب عمى المن
 11/8/2012، الحياة، لندن

 
 مصدر إسرائيمي يدعي أنو يتم استخدام سيناء كمرمى تجريبي لمصواريخ الفمسطينية .20

نقمػػت "رويتػػرز" عػػف مصػػادر إسػػرائيمية ادعاءىػػا أنيػػا تمتمػػؾ أدلػػة تشػػير إلػػى أف منطقػػة شػػماؿ سػػيناء تسػػتخدـ 
 في قطاع غزة بيدؼ زيادة مداىا ودقتيا.كمرمى لمصواريخ التي يجري العمؿ عمى تطويرىا 

، بػػػدأت 2011وادعػػػت المصػػػادر اإلسػػػرائيمية أنػػػو فػػػور انػػػدالع الثػػػورة المصػػػرية، فػػػي شػػػباط فبرايػػػر مػػػف العػػػاـ 
الػػرادرات اإلسػػرائيمية تمػػتقط بثػػا غيػػر عاديػػا مػػف قطػػاع غػػزة، وبػػدال مػػف إطػػالؽ صػػواريخ باتجػػاه المسػػتوطنات 

 اريخ باتجاه مناطؽ غير مأىولة في سيناء.اإلسرائيمية فقد تـ تشخيص إطالؽ صو 
وجػػاء أف اليػػدؼ ىػػو فحػػص الصػػواريخ التػػي يػػتـ إنتاجيػػا، أو "تيريبيػػا" إلػػى قطػػاع غػػزة، مػػف قبػػؿ منظمػػات 

 فمسطينية ال تمتمؾ أي مرمى صاروخي إلجراء مثؿ ىذه التجارب.
ع المنظمات الفمسطينية في كما نقمت "رويترز" عف المصدر الرسمي اإلسرائيمي ادعاءه أف ىناؾ متعاونيف م

"، مشػػػػيرا إلػػػػى وسػػػػائؿ تعقػػػػب إطػػػػالؽ النػػػػار GPSسػػػػيناء يقومػػػػوف بتحديػػػػد مواقػػػػع سػػػػقوط الصػػػػورايخ بواسػػػػطة "
 التجريبي، بما في ذلؾ استخداـ تكنولوجيا بسيطة.

 11/8/2012، 48عرب 
 

 وزارة المعارف تقرر فصل مفتش المدنيات بسبب مضامين ال تتماشى مع الرواية الصييونية .21
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فصػػػؿ مفػػػتش موضػػػوع المػػػدنيات، أدار كػػػوىيف، بسػػػبب مضػػػاميف وحقػػػائؽ  اإلسػػػرائيمية قػػػررت وزارة المعػػػارؼ
االنطػالؽ فػي طريػؽ »تاريخية وتحميالت ال تتماشى مع الرواية الصػييونية تػرد فػي كتػاب المػدنيات المسػّمى 

 ويمة.، ووصؼ كوىيف القرار بأنو نتاج حممة تشويو تعرض ليا عمى مدى شيور ط«المواطنة
بفصػؿ المفػتش، « مديريػة خػدمات الدولػة»وجاء قرار المديرة العامة لموزارة داليت شطاوبر بنػاء عمػى توصػية 

 «.إخفاقاتو المينية الكبيرة خالؿ عممية إقرار الكتاب لممنياج الدراسي»بسبب ما أسمتو 
جت فييا عمى ما أسػمتو وجاء فحص المديرية في أعقاب عدة توجيات مف أوساط يمينية لوزارة المعارؼ احت

، ويسػتعرض تقريػر «يصػور المسػتوطنيف بػأنيـ عنيفػوف»في كتاب التدريس، مف بينيا أنيػا « أخطاء فادحة»
 بشكؿ يسيء إلسرائيؿ.« غولدستوف»

 10/8/2012، 48عرب 
 

 تفاصيل العرض اإلسرائيمي الخاص بالحدودالوطن أون الين تكشف  .22
صادر مطَّمعة لػ"الوطف" تفاصيؿ العرض اإلسرائيمي الخاص بالحدود كشفت م: راـ اهلل: عبد الرؤوؼ أرناؤوط

% مػػف مسػػاحة الضػػفة 28وقالػػت "العػػرض يتحػػدث عػػف السػػيطرة اإلسػػرائيمية عمػػى غػػور األردف الػػذي يشػػكؿ 
الغربية، مع السيطرة عمى التالؿ الغربية وبقاء المصالح التجارية اإلسرائيمية بما فييا المصانع والمػزارع. كمػا 

يجػػاد طػػرؽ لمػػربط بينيػػا وبػػيف الكتػػؿ يتحػػد ث عػػف بقػػاء المسػػتوطنات المقامػػة عمػػى أراضػػي الضػػفة الغربيػػة وا 
االستيطانية التي سيتـ ضميا في حاؿ الموافقة الفمسطينية عمى الوجود اإلسػرائيمي فػي غػور األردف والييمنػة 

حمة الحاليػة، وال عػودة ألي عمى الحدود". وأضافت المصادر "المقترح يقوؿ إنو ال حديث عف القدس في المر 
 الجئ فمسطيني مع المطالبة باالعتراؼ بييودية إسرائيؿ".

 11/8/2012، الوطن اون الين، السعودية
 

 تفاصيل سرية جدا عن طيارين إسرائيميينينشر فمسطيني  إلكتروني موقعمعاريف:  .23
ػػػ زىيػػر أنػػدراوس: كشػػفت صػػحيفة نمعػػاريؼن العبريػػة فػػي عػػددىا الصػػادر الجمعػػة النقػػاب عػػف قضػػية  الناصػػرة

وصفتيا بالخطيرة جًدا عمى األمػف القػومي اإلسػرائيمي، حيػث قالػت إف موقعػا فمسػطينيا ذكػرت قػد نشػر مسػاء 
ا فػي نإسػرائيؿ، الخميس تفاصيؿ لعدة طياريف يعمموف في سالح الجو اإلسرائيمي والتي معظميػا ممنػوع نشػرى

بناًء عمى أوامر صارمة مف الرقابة العسكرية اإلسرائيمية، يشار إلى أف الطياريف اإلسرائيمييف في سالح الجو 
ال تُنشػػر صػػورىـ أو أي تفاصػػيؿ أخػػرى عػػنيـ، كمػػا أنيػػـ عنػػدما يقومػػوف بػػاإلدالء بأحاديػػث صػػحافية، وىػػذا 

 ف بشكؿ واضح بالمرة.يجري في حاالت نادرة جدا، فإنيـ يتخفوف، وال يظيرو 
ووفقػػًا لمصػػحيفة فػػإف الموقػػع الفمسػػطيني قػػد نشػػر تفاصػػيؿ أسػػماء وصػػور ىػػؤالء الطيػػاريف اإلسػػرائيمييف والتػػي 
اعتبرتيا الصحيفة معمومات سرية، مشيرة إلى أف األسماء المسموح بنشرىا فقط في إسػرائيؿ ىػي أسػماء قػادة 

فمسػػػطيني قػػػد تحػػػدى عناصػػػر جػػػيش االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي القواعػػػد الجويػػػة وأعمػػػى مػػػف ذلػػػؾ، إال أف الموقػػػع ال
 وفصؿ مف خالؿ ذلؾ أرقاـ بطاقاتيـ وتواريخ ميالدىـ.

وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف المعمومػػات التػػي نشػػرت صػػحيحة، وأعػػرب مسػػؤولوف فػػي سػػالح الجػػو اإلسػػرائيمي، 
لكبػار والػذيف تػـ زيػادة كما قالت الصحيفة، عف قمقيػـ مػف أف يصػؿ ىػؤالء الفمسػطينييف إلػى أسػماء الضػباط ا

الحراسة عمييـ في الخارج، كما أف الخوؼ والقمؽ يزداد يومًا بعد يوـ مف أف تحصؿ إيراف عمى تمؾ األسماء 
 ومف ثـ اغتياليـ عمى غرار اغتياؿ العمماء اإليرانييف في الخارج.
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 11/8/2012، القدس العربي، لندن
 

 ت عن بطاقات اعتماد إلسرائيمييناقتحام موقع إلكتروني إسرائيمي وقرصنة معموما .24
كشػػفت صػػػحيفة ندي مػػػاركرن التػػػي ُتعنػػػى بالشػػػؤوف االقتصػػػادية، والتابعػػػة لصػػػحيفة نىػػػنرتسن العبريػػػة، كشػػػفت 
الجمعػػة النقػػاب عػػف أف أحػػد المواقػػع التابعػػة، عمػػى مػػا يبػػدو لممقاومػػة العالميػػة، والمػػرتبط بالمقاومػػة المبنانيػػة، 

القائػد العسػكري لحػزب اهلل، عمػاد مغنيػة، الػذي اتيمػت إسػرائيؿ بتصػفيتو والذي تـ إنشاؤه بيدؼ تخميد ذكرى 
في دمشؽ، قاـ ىذا الموقع بنشر بطاقات اعتمػاد لمعديػد مػف اإلسػرائيمييف، مػع كامػؿ التفاصػيؿ، بمػا فػي ذلػؾ 
 األرقػػاـ، وأرقػػاـ اليويػػات وأرقػػاـ اليواتػػؼ لمسػػتخدمي البطاقػػات المػػذكورة، كمػػا نشػػر الموقػػع المػػذكور، بحسػػب
الصحيفة، البريد االلكتروني لجميع أصحاب بطاقات االعتماد المذكورة، والتي تـ إصدارىا مف قبؿ الشركات 

 اإلسرائيمية المختصة.
وتابعت الصحيفة قائمًة إف الموقع المذكور تمكف مف اقتحاـ الموقع اإلسرائيمي الذي يخزف المعمومػات لجميػع 

 .WebGateالشركات والذي ُيطمؽ عميو اسـ 
 11/8/2012، القدس العربي، لندن

 
 األقصى في الجمعة الرابعة من رمضانالمسجد صموا في  مسمم ألف 350أكثر من  .25

الؼ  350كثر مف أف أأعمف مدير اوقاؼ القدس الشيخ عزاـ الخطيب امس : ا ؼ ب -القدس المحتمة 
ضور الممتاز ليو ابمغ رد عمى ىذا الح"ف أ دوا الصالة في المسجد االقصى وباحاتو ومحيطو. معتبراً أمسمـ 

قد  قوات االحتالؿكانت . و "المتطرفيف الييود الذيف باتوا يدعوف الى تقسيـ االقصى بيف المسميمف والييود
انتشرت منذ ساعات الصباح بكثافة عمى مداخؿ مدينة القدس والطرؽ المؤدية الييا والى المسجد االقصى، 

 وؿ القدس.عامًا بدخ 40ولـ يسمح لمف ىـ دوف الػ 
 11/08/2012، الحياة، لندن

 
 خطيب: االحتالل يسعى لتقسيم "األقصى" زمانًيا قبل تقسيمو مكاناً الشيخ كمال ال .26

، الشيخ 48حذر نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ : أـ الفحـ )فمسطيف(
لى تقسيـ المسجد األقصى بيف المسمميف والييود مف إىماؿ المحاوالت اإلسرائيمية الرامية إ ،كماؿ خطيب

اإلسرائيمي، النائب آرييو الداد مف حزب  زمنًيا، مشيًرا بذلؾ إلى مشروع القانوف الذي قدمو إلى الكنيست
"االتحاد الوطني" ويقترح فيو أف يتمكف الييود مف زيارة الحـر القدسي وأداء طقوسيـ التوراتية في المكاف في 

مشيرًا إلى  دوف دخوؿ المسمميف إليو، كما ىو عميو األمر في الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ. مواعيد محددة
أف ىناؾ حديث يدور في أوساط أصحاب القرار في المؤسسة اإلسرائيمية حوؿ تقسيـ كامؿ لممسجد 

 وأضاؼ. عميواألقصى، إلعطاء الشرعية لمييود بالدخوؿ إلى المسجد األقصى، والقبوؿ بالسيادة اإلسرائيمية 
"كؿ ما قامت بو إسرائيؿ حتى اآلف يأتي في إطار محاوالت جس النبض لمعرفة كيؼ ستكوف الردود  أف

 العربية واإلسالمية والفمسطينية عمى أي محاوالت لتيويد المسجد األقصى".

 10/8/2012، قدس برس
 

 لمدنيات ىشارون ال يطاق بسبب وجود األسيرات اسجن سيرة الجربوني: الوضع في األ .27
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أكدت األسيرة لينا الجربوني أف وضع األسيرات في سجف "ىشاروف" ال يطاؽ وصعب في ظؿ  :راـ اهلل
المدنيات  السجيناتالمدنيات. وذكرت لمحامي نادي األسير أف  سجيناتيف بجانب قسـ المن تواجد قسـ

. دائمات النزاع مع بعضيف البعض والشتـ والسب بألفاظ نابية طواؿ ساعات الي وضح نادي إلى ذلؾ، أـو
ورود قاسـ  ةاالسير في بياف لو أف عدد األسيرات في سجف "ىشاروف" بعد اإلفراج عف األسيرة المحرر 

 .أسيرات 6اصبح 
 11/08/2012، القدس، القدس

 
 يوماً  خمسينتأجيل محاكمة األسير الصفدي المضرب عن الطعام منذ  .28

األسير الفمسطيني حسف الصفدي المضرب عف الطعاـ في  قضت محكمة إسرائيمية، بإرجاء محاكمة: نابمس
وذكر نادي "األسير الفمسطيني"،  سجوف االحتالؿ لميوـ الخمسيف عمى التوالي، حتى نياية األسبوع القادـ.

أف جمسة المحكمة استغرقت ست ساعات ونصؼ الساعة حاوؿ خالليا ضابط المخابرات الرئيسي في إدارة 
زاـ الجانب اإلسرائيمي بأي تعيدات قّدميا لدسرى الخمسة المضربيف عف الطعاـ سجوف االحتالؿ نفي الت

 .مايو الماضي، ويقضي باإلفراج عنيـ مقابؿ وقؼ إضرابيـ/ في عيادة سجف الرممة منتصؼ شير أيار
 10/8/2012، قدس برس

 
 
 

 ويجرح العشرات في الضفة الغربية االحتالل يقمع مسيرات الجمعة السممية  .29
قمعت قوات االحتالؿ أمس مسيرات الجمعة السممية ضد االستيطاف : وفا –نائؿ موسى  -ات محافظ

قد أصيب عشرات مف المتظاىريف المحمييف واألجانب بحاالت اختناؽ شديد و والجدار وجرحت العشرات. 
اهلل  عندما اطمقت قوات االحتالؿ ذخائرىا باتجاه مسيرتيف في قريتي النبي صالح وبمعيف بمحافظة راـ

والبيرة. ففي بمعيف تظاىر أىالي القرية ومعيـ العشرات مف المتضامنيف الدولييف ونشطاء السالـ 
اإلسرائيمييف ضمف جمعة "استمرار المقاومة" فيما تظاىر نظراؤىـ في النبي صالح ضمف جمعة "فمسطيف 

ب بيت لحـ واعتدت قمعت قوات االحتالؿ أمس مسيرة المعصرة األسبوعية جنو كما ومصر شعب واحد". 
عمى المشاركيف فييا، ما أدى إلى إصابة شاب برضوض. وأصيب شاب بقنبمة غاز في رأسو، وعشرات 

 المواطنيف بحاالت اختناؽ، إثر قمع االحتالؿ لمسيرة كفر قدـو األسبوعية.
 11/08/2012، الحياة الجديدة

 
 قرى فمسطينية  ثمانيحكم قضائي إسرائيمي بيدم  .30

قرى مف بيف  8وافقت المحكمة العميا اإلسرائيمية أمس األوؿ، مبدئيًا، عمى ىدـ  :تحاد، أ ؼ ب(راـ اهلل )اال
قرية فمسطينية في محافظة الخميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة، قررت وزارة الدفاع اإلسرائيمية ىدميا  12

المجاورة ليا عمى  مف أجؿ إقامة مياديف ومعسكرات تدريب لمجيش اإلسرائيمي، وتوسيع المستوطنات
 أراضييا.

 11/08/2012، االتحاد، ابوظبي
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 غزة المعزولة بعد إغالق رفح وتدمير األنفاق ارتفاع في األسعار واختفاء لموقود ومواد البناء .31
غزة: يعيش أكثر مف مميوف وسبعمائة ألؼ فمسطيني في قطاع غزة، معزوليف عف العالـ الخارجي، إثر قرار 

غالؽ أنفاؽ التيريب المنتشرة أسفؿ الحدود الفمسطينية المصرية، التي مصري بإغالؽ معبر ر  فح البري، وا 
أعواـ مف الحصار، شرياف الحياة، الذي أمد أىؿ غزة باحتياجاتيـ ومستمزماتيـ التي أبقتيـ  6شكمت خالؿ 

االتيامات مف جانبيا، في محاولة منيا لمواجية سياـ  ياإلى إغالق "حماس"سارعت حكومة والتي أحياء. 
بمسؤوليتيا المباشرة أو غير المباشرة عف اليجوـ الدامي الذي تعرض لو الجيش المصري في سيناء، مساء 

صابة آخريف.  16األحد الماضي، وأودى بحياة   جنديًا وا 
تسبب إغالؽ أنفاؽ التيريب في ارتفاع كبير عمى أسعار كثير مف السمع والبضائع، وأىميا مواد البناء، قد و 

تفاء الوقود مف محطات التعبئة، التي تسابؽ الغزيوف عمييا لمتزود بما يساعدىـ عمى تشغيؿ سياراتيـ، واخ
مف ومولداتيـ الكيربائية في ظؿ أزمة كيرباء خانقة يشيدىا القطاع منذ بداية شير رمضاف المبارؾ. و 

نصؼ مميار دوالر سنويًا.  قدر الخبير االقتصادي عمر شعباف حجـ التجارة عبر أنفاؽ التيريب بنحوجيتو 
، ومف "معابر دائمة"وقاؿ إف غزة اعتادت االعتماد عمى ىذه األنفاؽ نظرًا لطوؿ مدة الحصار، وباتت كأنيا 

شأف إغالقيا التاـ مرة واحدة، أف يؤثر بشكؿ مدمر عمى مناحي الحياة. واستشيد شعباف بقطاعي البناء 
ألؼ عامؿ ألعماليـ  15إلى توقؼ المشاريع وفقداف نحو ي سيؤدغياب مواد البناء  موضحًا أفوالوقود، 

 وانضماميـ لجيش العاطميف عف العمؿ.
 11/08/2012، الخميج، الشارقة

 
 إفشال مخطط ييدف إلى إغراق قطاع غزة بالمخدرات  .32

تمكنت األجيزة األمنية بغزة مف إفشاؿ مخطط ييدؼ إلى إغراؽ قطاع غزة بالمخدرات مف خالؿ : غزة
اربيف يستيدفوف شريحة الشباب بدرجة كبيرة. وقاؿ مصدر أمني في مكافحة المخدرات إف "حبوب عمالء ى

الترامدوؿ المعروؼ بػالتراماؿ يتـ تيريبو إلى غزة عبر مافيا عالمية تتعاوف مع جياز المخابرات اإلسرائيمي 
 الموساد وبعض المأجوريف".

 10/08/2012، القدس، القدس

 
 في لبنان رخي بثقمو عمى أوضاع المخيمات الفمسطينيةيت سوريا مخيما يفمسطيني نزوح  .33

مشكمة فرار آالؼ العائالت الفمسطينية المقيمة في مخيمات سوريا الى مخيمات  :عالء بشير - طرابمس
لبناف بدأت ترخي بثقميا عمى أوضاع المخيمات الفمسطينية ،التي تعاني اصال مف حصار اجتماعي 

، وف الجدد عمى مخيمات لبناف في البارد والبداوي شماال، وفي مخيـ الجميؿ بقاعاً ومعيشي. ويتوزع الالجئ
قيادة  -قدمت حركة فتح مف جيتيا ، وفي شاتيال والبرج في بيروت وضواحييا. و وفي عيف الحموة جنوباً 

 أوضح عضو المجنةوفي السياؽ ذاتو، الشماؿ سمة غذائية لمفمسطينييف النازحيف مف سوريا.  ،منطقة
اقتراح يجري دراستو مف أجؿ تأميف مدرسة لموافديف، ىناؾ المركزية لمجبية الديموقراطية أركاف بدر أف 

، التي باتت اليـو فارغة مف الطالب بعد في الشماؿ أف االقتراح يتعمؽ بإحدى مدارس البراكسات موضحاً 
ذا تـ استخداميا فإف ذلؾ لف يؤثر ع  مى العاـ الدراسي.إنشاء األونروا مجمعيا التربوي، وا 

 11/08/2012، المستقبل، بيروت
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 مركز لرعاية نساء غزة ومعاصر لمزيتون بتمويل محسنين قطريين  .34
الدوحة: تستعد جمعية الفالح الخيرية الفمسطينية إلنشاء مركز الفالح النسائي في غزة بدعـ مف أىؿ الخير 

ألؼ دوالر. وأكد الدكتور رمضاف  60نشاؤه في قطر الذيف وافقوا عمى تمويؿ ىذا المشروع الذي يكمؼ ا
أف لمجمعية خططا إلنشاء معاصر لمزيتوف ومحطة لتحمية المياه يستفيد منيا أىالي ، جمعيةالطنبورة رئيس 
 قطاع غزة،.

 11/08/2012، الشرق، الدوحة
 

 الشيخ الدكتور عمر األشقر وفاة .35
بعد صالة ظير اليوـ  في مسجد الجامعة توفي أمس الشيخ الدكتور عمر األشقر، وسيصمى عميو  :عماف

، ورحؿ بعدىا إلى الرياض 1940األردنية. والشيخ األشقر ولد في قرية برقا التابعة لمدينة نابمس عاـ 
 فأكمؿ تعميمو الثانوي والجامعي، وعمؿ في مكتبة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

زىر فحصؿ عمى الماجستير والدكتوراة منو، ومف ثـ وبعدىا سافر لمكويت حيث عمؿ مدرسًا، والتحؽ باال
 عمؿ مدرسًا بجامعة الكويت.

عاد الشيخ األشقر لالردف بعد حرب العراؽ عمى الكويت، فدرس بالجامعة األردنية، ثـ انتقؿ لجامعة الزرقاء 
 األىمية، وبعدىا تفرغ لمتأليؼ والكتابة.

العالمة عبدالرزاؽ العفيفي والعالمة محمد األميف وتتممذ عمى كبار عمماء عصره كالعالمة ابف باز و 
 الشنقيطي.

ولو الكثير مف المؤلفات المتميزة كسمسمتو العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ومقاصد المكمفيف، وحكـ 
 المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية.

حركة حماس وجماعة  وكاف لمشيخ دور بارز في الدعوة اإلسالمية المعاصرة فترؾ بصمات قوية عمى
اإلخواف المسمميف في كثير مف أنحاء العالـ، فكثير مف قادة حماس في الكويت وغزة يعدوف مف طالبو 

 وتالميذه.
 11/8/2012الغد، عمان، 

 
 ميغاوات يومياً  22ر إلى قطاع غزة كيرباء بنسبة ال تزيد عمى ديل: مصر تصد  ىشام قن .36

ـ قنديؿ جممة الكيرباء التي تقوـ مصر بتصديرىا إلى قطاع غزة قدر رئيس الوزراء المصري ىشا القاىرة:
ميغاوات يوميًا، مشيرًا إلى أف تصدير ىذه الكمية ال يمثؿ سوى واحد في األلؼ مف  22بنسبة ال تزيد عمى 

 ألؼ ميغاوات. 25جممة طاقة التوليد الكيربائية في مصر التي تصؿ إلى نحو 
مس األوؿ عقب اجتماع طارئ عقده قنديؿ مع عدد مف الوزارات المعنية، وأصدر مجمس الوزراء بيانًا ليمة أ

مثؿ وزارة الكيرباء والتنمية المحمية والبتروؿ والصناعة، أرجع فيو انقطاع التيار الكيربائي يوـ أمس األوؿ 
عف شبكة مترو األنفاؽ والبورصة، وأماكف عدة بالقاىرة الكبرى إلى عطؿ فني في منطقة العاشر مف 

مضاف، بسبب انصيار وتمؼ الموصؿ الكيربائي بالشبكة الرئيسة، جراء ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في ر 
 الفترة الراىنة كثيفة االستيالؾ.

 11/8/2012الخميج، الشارقة، 
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 المخابرات المصرية تطمب من حماس تسميميا ثالث قادة كبار من القسام"القدس الفمسطينية":  .37
 إلىمطمع عف تقديـ المخابرات المصرية طمبا رسميا لحركة حماس موجية  أمنيكشؼ مصدر القاىرة: 
 فيىنية عبر الدكتور محمود الزىار يقضى بضرورة تسميـ حماس ثالثة مف الناشطيف العسكرييف  إسماعيؿ

 المخابرات العامة المصرية فورا. إلىكتائب عز الديف القساـ 

نمامجزرة رفح  فيالناشطيف الثالثة الحديث ال يدور عف تورط  إفوقاؿ المصدر   ينبغيعف معمومات  وا 
التأكد مف صحتيا حسب وصفو تتعمؽ بمساعدة لوجستية غير مباشرة يشتبو بقياـ المطموبيف الثالثة تقديميا 

 األراضيوقعت داخؿ  لدسمحةمنطقة سيناء وعمميات تيريب وشراء  فيمجموعات متطرفة تعمؿ  إلى
 المصرية.

 أف إلى أشارتراـ اهلل  في أمنيةمصادر  أف إالالناشطيف الثالثة  أسماءلكشؼ عف ورفض المصدر ا
حركة حماس  إلىمشيرا  األنفاؽتجارة  فيالناشطيف الثالثة ىـ مف جنوب قطاع غزة ومعروفيف بضموعيـ 

قيادة وقت يرفض فيو المطموبيف الثالثة االستجابة لمطمب  فيالمخابرات المصرية  إلىوافقت عمى تسميميـ 
حماس بدعوى خشيتيـ مف التعرض لمتعذيب واشترطوا قياـ المخابرات المصرية باستجوابيـ داخؿ قطاع 

 .غزة

 9/8/2102القدس، القدس، 
 
 
 

 في عيد مرسي ىو األفضل منذ توقيع اتفاق السالم "إسرائيل""ىآرتس": التنسيق بين مصر و .38
تعييف المواء رأفت شحاتة مديرا لممخابرات المصرية ذكرت صحيفة "ىنرتس" العبرية أمس اف : القدس المحتمة

خمفا لمواء مراد موافي الذي أحيؿ لمتقاعد بقرار مف، الرئيس المصري محمد مرسي جعؿ "التنسيؽ بيف مصر 
سرائيؿ يصبح األفضؿ نسبيا منذ سنوات طويمة إف لـ يكف منذ توقيع معاىدة السالـ". وأضافت الصحيفة:  وا 

في عيد مرسي، لكف التنسيؽ األمني بيف الجانبيف ىو األفضؿ في عصر سيطرة  "قد يبدو ىذا غريبا
اإلخواف المسمميف عمى مصر" مشيرة الى اف المسؤوليف االسرائيمييف يرفضوف التعميؽ عمى ىذا الموضوع 
الذي وصفوه بػ "الحساس" ومف الممكف أف يضر في العالقات بيف البمديف. لكف المسؤوليف المصرييف 

رائيمييف اعترفوا بصعوبة أف تكوف العالقات الدافئة بيف وزارتي الدفاع عمنية في ظؿ المسيرات واإلس
 جنديا مصريا. 16الصاخبة التي تـ تنظيميا أماـ مقر السفارة اإلسرائيمية لممطالبة بطرد السفير عقب مقتؿ 

ييف الميدانييف مف قبؿ وكشفت الصحيفة عف اتصاالت وصفتيا بػ "شير العسؿ" بيف كبار القادة العسكر 
وزارتي الدفاع والمخابرات المصرية مف جية، ووزارة الجيش اإلسرائيمية مف جية أخرى، وعف تمقي الجانبيف 

 تحذيرات مف ىجمات أخرى عمى غرار اليجـو األخير.
 11/8/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 س إنشاء منطقة تجارة مع غزةوالحكومة تدر « ىجوم الماسورة»مشتبيين في  ستةمصر: توقيف  .39

أوقفت قوات الجيش والشرطة المصرية ستة أشخاص تشتبو بأنيـ عمى صمة بيجوـ مسمحيف : القاىرة
جنديًا واالستيالء  16العسكري جنوب مدينة رفح المصرية وقتؿ « الماسورة»األسبوع الماضي عمى مكمف 

 عمى مدرعتيف واقتحاـ الحدود اإلسرائيمية بإحداىما.
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بيف الستة عنصرًا ميمًا قد يؤدي توقيفو إلى الوصوؿ إلى معمومات »إف « الحياة»ؿ مصدر أمني لػ وقا
سممي »، مشيرًا إلى أنو يدعى سممي الحماديف وُكنيتو «ميمة تخص التنظيـ الذي يقؼ خمؼ ىذه العممية

 وأنو تـ توقيفو في مدينة الشيخ زويد.« بف الدف
نائيًا أمس مف جانب واحد فقط لعودة المعتمريف والعالقيف الفمسطينييف وفي وقت فتحت مصر معبر رفح استث

، كشؼ وزير الشؤوف القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب أف  إلى قطاع غزة بعد إغالقو عقب اليجـو
الحكومة تدرس إقامة منطقة تجارة بيف رفح وغزة مف أجؿ القضاء عمى مشكمة التيريب عبر الحدود مف 

 ألنفاؽ التي تقـو آليات عسكرية مصرية بدكيا خالؿ حممتيا في سيناء.خالؿ ا
لمتغمب عمى مشكمة أنفاؽ غزة ندرس تقديـ اقتراح بإنشاء منطقة تجارة «: »تويتر»وقاؿ محسوب عبر موقع 

سيناء »وأضاؼ أف «. بيف غزة ورفح تحت إدارة مصرية لمتخمص مف اقتصاد التيريب الخفي وآثاره األمنية
محافظة رماؿ عمى الحدود، بؿ ىي بوابة مصر وجزء مف قمبيا تتمقى منو الخير وتواجو مف خاللو ليست 

 «.األخطار... مضى عيد إىماليا
 11/8/2012الحياة، لندن، 

 
 وزير الخارجية المصري السابق: "إسرائيل" لن تتعامل بإيجابية مع مطالب تعديل "كامب ديفيد" .40

لف تتعامؿ بإيجابية مع أي ” إسرائيؿ“صري السابؽ، محمد العرابي، إف قاؿ وزير الخارجية الم: القاىرة
، مؤكدا أف الدبموماسية المصرية عالية لمغاية، وأنو يمكنيا ”كامب ديفيد“مطالبات لمصر بتعديؿ اتفاقية 

ند لتعديؿ المالحؽ األمنية باالتفاقية، استثمارًا لمموقؼ الدولي المسا” إسرائيؿ“الدخوؿ في مفاوضات مع 
 ” .كما أف ىناؾ مساندة شعبية، فالرأي العاـ قوة إضافية لمتفاوض“لمصر حاليًا في حربيا ضد اإلرىاب، 
عاما كاف ىناؾ حرص مف جانب  30أنو خالؿ ” سي بي .سي“وأضاؼ العرابي، في حديثو لفضائية 

فمـ يكف “، ”سرائيؿإ“النظاـ السابؽ عمى عدـ إشعاؿ الموقؼ بالمنطقة، والحفاظ عمى شعرة العالقات مع 
، حفاظًا عمى االستقرار في مصر، عمى نحو ما كاف يرى النظاـ ”إسرائيؿ“ىناؾ ما يمكف أف يثير أمف 

 . "السابؽ
 11/8/2012الخميج، الشارقة، 

 
 فتح معبر رفح أمام الفمسطينيين العائدين إلى غزة مصر ت .41

عمى الحدود بيف مصر وقطاع غزة  فتحت السمطات المصرية أمس معبر رفح: غزة )االتحاد، وكاالت(
 باتجاه القطاع أماـ المعتمريف والمسافريف لمفمسطينييف العالقيف عمى أراضييا فقط لمعودة إلى ديارىـ.

 11/08/2012، االتحاد، ابوظبي

 
 بية إلى غزةو سفينة مساعدات أور  .42

مف المتوقع أف تصمو انطمقت سفينة مساعدات أوروبية مف العاصمة النرويجية أوسمو إلى قطاع غزة، و 
 أواخر شير أكتوبر/تشريف األوؿ. 

عمى متنيا معدات طبية ومعونات إنسانية، وتيدؼ  ،التي رست في أوسمو قادمة مف السويد، وتحمؿ السفينة
إلى تذكير العالـ بحصار قطاع غزة الذي دخؿ عامو السابع، وبتزايد معاناة الشعب الفمسطيني ىناؾ، حسب 
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ومف المقرر أف ترسو السفينة في عدة عواصـ ومدف أوروبية قبؿ وصوليا إلى قطاع  مية.ما تفيد تقارير أم
 غزة نياية أكتوبر/تشريف األوؿ القادـ.

 01/8/2102الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 رىان فمسطيني خاسر عمى الجامعة العربية..! .43
 نقوال ناصر

ة ىو قرار لمجامعة العربية كذلؾ منذ عاـ )إف قرار منظمة التحرير الفمسطينية بالتوجو إلى األمـ المتحد
، لكف دولة االحتالؿ اإلسرائيمي وراعييا األميركي "تمكنا.. مف تفريغ خطة المجموعة العربية مف :600

 محتواىا ومضمونيا"(

تبدو جامعة الدوؿ العربية اليوـ أماـ اختبار فمسطيني جديد عشية استعداد منظمة التحرير اليداع طمب 
ف دولة مراقبة غير عضو في األمـ المتحدة في أيموؿ / سبتمبر المقبؿ، تخير فيو الجامعة بيف قبوؿ فمسطي

صدقيتيا الفمسطينية وبيف ضغوط عالقات معظـ دوليا مع الواليات المتحدة، خصوصا في ضوء المعارضة 
فير "شبكة أماف" األميركية المعمنة لمطمب الفمسطيني مما يضع عمى محؾ االختبار أيضا تعيد الجامعة بتو 

اإلسرائيمية المتوقعة في حاؿ تقدمت المنظمة فعال  –مالية لمسمطة الفمسطينية تقييا العقوبات األميركية 
 بطمبيا.

عشية اجتماع وزراء خارجية لجنة متابعة مبادرة السالـ العربية في العاصمة القطرية الدوحة في الثاني 
يف العاـ لمجامعة العربية السفير أحمد بف حمي إف الرئيس والعشريف مف الشير الماضي، قاؿ نائب األم

محمود عباس يسعى إلى حصوؿ فمسطيف عمى وضع دولة مراقبة غير عضو في األمـ المتحدة "لتكوف 
فمسطيف دولة تحت االحتالؿ وليست أراضي متنازع عمييا" فشمت "عممية السالـ" في التفاوض عمى وضعيا 

ف القمة العربية األخيرة في بغداد قررت "دعـ التوجو الفمسطيني" نحو ، مع أ7==5النيائي منذ عاـ 
 "الحصوؿ عمى العضوية الكاممة".

وقد أيدت لجنة المتابعة العربية مسعى عباس الجديد متجاىمة قرار قمة بغداد، لكنيا لـ تستجب لطمبو تحديد 
ومف "بعض األطراؼ العربية"  موعد لتقديـ طمب بمسعاه إلى الجمعية العامة، بسبب "ضغوط" أميركية

لتأجيؿ موعد تقديـ الطمب إلى ما بعد انتخابات الرئاسة األميركية )صالح رأفت عضو المجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير(، مع أنو "ال يمكف التعويؿ عمى موقؼ اإلدارة األميركية بعد االنتخابات" )واصؿ أبو 

تخاذ قرار بالموعد إلى الخامس مف الشير المقبؿ، بحجة يوسؼ عضو تنفيذية المنظمة(، ورحمت المجنة ا
منح المنظمة ميمة "لمتحضير" لتقديـ طمب كانت المنظمة قد جيزت فعال كؿ وثائقو ومستمزماتو وأجرت كؿ 
االتصاالت الالزمة لدعمو عشية تقديميا طمب الحصوؿ عمى العضوية الكاممة في أيموؿ/ سبتمبر مف العاـ 

الذي مني بالفشؿ بسبب عدـ جدية الجامعة العربية في دعمو لدى الحميؼ األميركي  الماضي، وىو الطمب
 لمعظـ دوليا األعضاء.

لقد أعمف وزير خارجية السمطة الفمسطينية براـ اهلل د. رياض المالكي أف عباس سوؼ يودع الطمب الجديد 
يف مف الشير المقبؿ، بالرغـ مف لدى الجمعية العامة لدمـ المتحدة بعد مخاطبتو ليا في السابع والعشر 

مماطمة لجنة المتابعة العربية، لكف عباس قرر عدـ إحراج ال لجنة المتابعة وال اإلدارة األميركية لذلؾ فإنو 
 لف يطمب في خطابو تحديد موعد إلجراء اقتراع عمى الطمب.
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إذا كاف سيقود إلى مواجية ومف الواضح أف الجامعة العربية ليست جادة في دعـ المسعى الفمسطيني الجديد 
مع الواليات المتحدة، ومف الواضح كذلؾ أف عباس محاصر بيف رىانيف كالىما خاسر بحكـ التجربة 
التاريخية عمى الواليات المتحدة مف جية وعمى الجامعة العربية مف جية أخرى، لذلؾ فإنو بدوره ال يبدو 

 بيذا الخيار تكتيكيا ال استراتيجيا.      جادا في التوجو إلى األمـ المتحدة ويبدو كمف يموح 

لقد بدأ "القطاع الخاص" والمجتمع "المدني" الفمسطيني مؤخرا تسويؽ مبادرة السالـ العربية، "إسرائيميا" 
ودوليا، كما كشؼ رجؿ األعماؿ الفمسطيني منيب المصري لصحيفة "القدس العربي"، آمال في أف ينجح 

سالمية تتصدرىـ منظمة ;9جاؿ السياسة والحكـ في )رجاؿ األعماؿ في ما فشؿ فيو ر  ( دولة عربية وا 
 .  6006التحرير الفمسطينية منذ تبنى مؤتمر القمة العربية في بيروت المبادرة عاـ 

والمفارقة التاريخية أف رفض دولة االحتالؿ اإلسرائيمي لمتعاطي مع "اإلجماع" الرسمي العربي واإلسالمي 
د يحوليا إلى أداة استجداء سياسي مف أجؿ موافقة دولة االحتالؿ عمى إنشاء دويمة عمى ىذه المبادرة يكا

، تعيش في "أمف وسالـ" إلى جانب دولتيـ، ;:=5فمسطينية عمى جزء مف األراضي العربية المحتمة عاـ 
ف زعيـ أو في ظميا ال فرؽ، بعد مضي ثالثة وتسعيف سنة تقريبا عمى توقيع اتفاؽ بيف أمير عربي مسمـ وبي

صييوني، كجزء مف مؤتمر باريس لمسالـ الذي انعقد بعد الحرب العالمية األولى، استجدى فيو الصياينة 
 تعاونا عربيا في إنشاء "وطف" لمييود في فمسطيف.

والمفارقة السياسية في ىذه المبادرة أنيا حظيت بموافقة جماعية مف دوؿ الجامعة العربية عند تبنييا قبؿ 
 6007ظيت كذلؾ بإجماع قمة منظمة المؤتمر اإلسالمي التي استضافتيا طيراف عاـ عشر سنوات وح

 بموافقة حتى مف "دوؿ المقاومة والممانعة".

والمفارقة الفمسطينية في المبادرة أف قمة بيروت العربية تبنتيا دوف مشاركة رئيس منظمة التحرير 
ره في مقره براـ اهلل بالضفة الغربية، وليذا الفمسطينية، ياسر عرفات، حيث كانت قوات االحتالؿ تحاص

السبب بالذات كاف ينبغي عمى قمة بيروت، التي عجزت حتى عف تأميف اتصاؿ ىاتفي لعرفات لمخاطبة 
القمة، أف "تؤجؿ" في األقؿ إعالف تبني المبادرة حتى تضمف مشاركة عرفات ولو ىاتفيا، لكنيا لـ تفعؿ، 

بقيت الجامعة العربية متفرجة عمى قوات االحتالؿ اإلسرائيمي وىي  وتركت عرفات لمصيره تماما مثمما
 تحاصره في بيروت قبؿ ذلؾ بعشريف عاما.

بمنظمة التحرير ممثال شرعيا وحيدا لمشعب الفمسطيني في  8;=5لقد كاف اعتراؼ قمة الرباط العربية عاـ 
قيؽ وفي أف يكوف لو قرار مستقؿ في ظاىره اعترافا عربيا بحقو في الوجود عمى الخريطة السياسية كشعب ش

تقرير مصيره فوؽ ترابو الوطني، لكنو كاف كذلؾ إعالنا مف جامعة الدوؿ العربية بالتنصؿ مف مسؤولياتيا 
القومية في "تحرير" فمسطيف، ولـ تكد تمض بضع سنوات عمى ذاؾ االعتراؼ حتى أكد التناقض بيف 

لعربية ليا مدى البوف االستراتيجي الشاسع بيف الطرفيف، لتدخؿ المقاومة الفمسطينية وبيف معارضة الجامعة ا
منظمة التحرير في صراع مع النظاـ العربي تمخض في النتيجة عف رضوخ المنظمة لجنوح ىذا النظاـ إلى 

 االعتراؼ بدولة االحتالؿ والسالـ معيا.

ؽ مبادرة السالـ العربية بأف وتذكر مبادرة "القطاع الخاص" والمجتمع "المدني" الفمسطيني مؤخرا لتسوي
، وتذكر أيضا بأف الرئيس محمود عباس الذي 6009"تفعيؿ" المبادرة كاف قرارا لقمة الجزائر العربية عاـ 

انتخب في العاـ ذاتو لوالية مدتيا أربع سنوات التـز منذ انتخابو التزاما صارما بالمبادرة وبالتنسيؽ والتشاور 
يا، ليتبيف اآلف بأف جدية الجامعة العربية في "متابعة" المبادرة ال تزيد عمى مع جامعة الدوؿ العربية بشأن

 جديتيا في دعـ صمود عرب فمسطيف فوؽ أرضيـ، ناىيؾ عف دعـ مقاومتيـ مف أجؿ التحرير والعودة.
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بالءاتو الثالث الشييرة لمصمح  ;:=5إف الوضع العربي الراىف يسخر مف قرار قمة الخرطوـ العربية عاـ 
بػ"االستمرار في استخداـ النفط  7;=5التفاوض واالعتراؼ بدولة االحتالؿ، ومف قرار قمة الجزائر عاـ و 

سالحا في المعركة" ضدىا، ومف اعتراؼ قمة الرباط في السنة التالية بمنظمة التحرير ممثال شرعيا وحيدا 
الف استبداليا رسميا بسمطة الحكـ لشعبيا تنتظر دوؿ الجامعة العربية في الوقت الحاضر توقيتا مناسبا إلع

 >;=5الذاتي اإلداري المحدود في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتبمغ السخرية ذروتيا برفض قمة بغداد عاـ 
التفاقيتي كامب ديفيد المتيف أخرجتا القوة العربية األكبر في مصر مف الصراع مع االحتالؿ ودولتو ليتولي 

التفاقيتيف، وىو د. المحامي نبيؿ العربي، األمانة العامة لمجامعة العربية أحد المفاوضيف الرئيسييف عمى ا
 حاليا.

ومف الواضح أف قرارات الجامعة العربية الخاصة بالقضية الفمسطينية تظؿ حبرا عمى ورؽ تتراكـ في األدراج 
وـ مغموبيف عمى العربية الميممة مثميا مثؿ قرارات األمـ المتحدة ومجمس أمنيا، ويبدو عرب فمسطيف الي

أمرىـ عربيا مثمما ىـ مغموبوف عمى أمرىـ دوليا، وتبدو قياداتيـ بال خيارات غير االستمرار في الرىاف 
المجرب العقيـ عمى الجامعة العربية وعبرىا عمى األمـ المتحدة، وتحرص كمتا المنظمتيف االقميمية واألممية 

يارات أخرى، مع أف لجوءىـ إلى خيار المقاومة عمى منع عرب فمسطيف وقياداتيـ مف البحث عف أي خ
لمثورة عمى وضع مماثؿ في أواسط ستينيات القرف العشريف الماضي كاف المخرج الوحيد لفرض وجودىـ 
عمى الخريطة السياسية العربية والدولية، ولفرض اعتراؼ المجتمع الدولي بوجود الشعب الفمسطيني، وبوجود 

 ير مصيره فوؽ جزء مف ترابو الوطني.ممثؿ شرعيي لو، وبحقو في تقر 

ومما ال شؾ فيو أف عرب فمسطيف وقياداتيـ يشعروف بالمرارة وىـ يروف الجامعة العربية تنجح اليوـ في 
إيصاؿ األسمحة وصرؼ مميارات األمواؿ وتنظيـ مسمسالت المؤتمرات األممية وعقد التحالفات الدولية مف 

ربية واإلسالمية بينما تقؼ عاجزة تماما عف أي إنجاز مماثؿ يستيدؼ أجؿ "تغيير األنظمة" في األقطار الع
، وبينما يرسخ احتالؿ عاـ >8=5تغيير نظاـ االحتالؿ الجاثـ عمى صدور عرب فمسطيف منذ النكبة عاـ 

جذوره االستعمارية االستيطانية بتيويد متسارع يسابؽ الزمف فيكاد ال يبقى أي جدوى عممية لمبادلة  ;:=5
 يالسالـ التي تقترحيا مبادرة السالـ العربية. األرض

وربما ينسى كثير مف المراقبيف أف قرار منظمة التحرير الفمسطينية بالتوجو إلى األمـ المتحدة ىو قرار 
لمجامعة العربية كذلؾ منذ "اتفؽ وزراء الخارجية العرب عمى نقؿ المسؤولية عنيا )أي "عممية السالـ"( إلى 

جمس األمف الدولي" كما قاؿ األميف العاـ السابؽ لمجامعة د. عمرو موسى في منتصؼ األمـ المتحدة وم
. لكف دولة االحتالؿ وراعييا األميركي "تمكنا ... مف تفريغ خطة المجموعة العربية مف :600عاـ 

محتواىا ومضمونيا"، كما قاؿ عضو تنفيذية المنظمة تيسير خالد في حينو، أوال عف طريؽ عقد مؤتمر 
، وثانيا عبر ماراثوف المفاوضات الثنائية بيف عباس وبيف رئيس ;600نابوليس في الواليات المتحدة عاـ أ

وزراء دولة االحتالؿ األسبؽ اييود أولمرت، وثالثا عبر المحادثات غير المباشرة برعاية أميركية، ثـ عبر 
حرير بدخوليا لمدة أربعة أشير انتيت المحادثات االستكشافية برعاية أردنية التي فوضت الجامعة منظمة الت

أوائؿ تموز/ يوليو الماضي، بانتظار أف تتمخض انتخابات الرئاسة األميركية ىذا العاـ عف آلية تسويؼ 
 جديدة تمكف الجامعة العربية مف االستمرار في مماطمتيا في نقؿ ممؼ "عممية السالـ" إلى األمـ المتحدة.

ع مف الجامعة العربية أف تكوف سندا لكفاحو الوطني، ويعقد عمييا آماال إف الفمسطيني الذي ال يزاؿ يتوق
يعرؼ قبؿ غيره أنيا تفتقد اإلرادة أو القدرة عمى تحقيقيا، ربما يكوف بحاجة إلى التذكير بأف "تغيير اسميا"، 

ؿ" إلييا واقتراح إنشاء منظومة اقميمية بديمة ليا تضـ دوؿ الجوار )واقترح بعض العرب انضماـ "إسرائي



 
 
 

 

 

           27ص                                    2590العدد:                11/8/2012 السبت التاريخ:

أيضا(، ىما مسألتاف كانتا مف أىـ القضايا التي كانت معروضة عمى جدوؿ أعماؿ قمتيا االستثنائية في 
 ..!!6050سرت عاـ 

 00/8/2102، (أمينالعربي ) لإلعالمشبكة االنترنت 
 

 المشكمة في سيناء وليس غزة .44
 فيمي ىويدي

ذا  إذا كانت جريمة رفح لف تعود بأي نفع عمى جماعة السمفية الجيادية الذيف نفوا صمتيـ بالموضوع، وا 
كانت ستمحؽ أضرارا جسيمة بحركة حماس في غزة، فيؿ يمكف أف تصبح إسرائيؿ المستفيد مف العممية؟ 

 ردي بمؿء الفـ ىو: نعـ ىي المستفيد األكبر. لماذا؟ عندي في ذلؾ عدة أسباب ىي:
ف إيجابي في العالقة بيف حكومة مصر وقطاع إنيا بقتؿ الجنود المصرييف تقطع الطريؽ عمى أي تحس -

غزة. وىو االحتماؿ الذي أشارت إليو قرائف عدة، تمثمت في التقارب الفكري المعروؼ بيف حركة حماس 
وجماعة اإلخواف، كما تمثمت في الحديث عف تيسيرات لممرور عبر معبر رفح. ذلؾ غير االستقباؿ الرسمي 

ومة غزة. وىو ما حدث ألوؿ مرة، وكاف محظورا في ظؿ النظاـ لمسيد إسماعيؿ ىنية رئيس وزراء حك
 السابؽ.

مف شأف ما جرى إحداث وقيعة بيف المصرييف والفمسطينييف، خصوصا أف ثمة خطابا إعالميا وسياسيا  -
 مصريا دأب عمى إثارة الحساسية ضد الفمسطينييف واإليحاء بأف ليـ تطمعات وأطماع في سيناء.

حكاـ الحصار حوؿ غزة، ومف ثـ مف شأنو أيضا الد - فع باتجاه تشديد اإلجراءات األمنية في سيناء وا 
 إحباط الجيود التي تبذؿ داعية إلى تخفيؼ ذلؾ الحصار وكسر الطوؽ الذي فرضو االحتالؿ عمى القطاع.

وقوع الحادث يعد قرينة تؤيد االدعاءات اإلسرائيمية بضعؼ سيطرة مصر عمى سيناء، وكوف األخيرة  -
، األمر الذي يراد لو أف يصبح مبررا لتكثيؼ حضور القوات الدولية وزيادة «لإلرىابييف»صبحت مالذا أ

 أعداد المنتسبيف إلييا في سيناء.
ما جرى يمكف أف يكوف ذريعة لمضغط عمى النظاـ المصري الجديد لكي يزداد تقاربا مع إسرائيؿ، بدعوى  -

بر عنو الرئيس اإلسرائيمي شيموف بيريز في تصريحات جرى ييدد البمديف وىو ما ع« اإلرىاب»أف خطر 
 (.>/;بثيا يـو الثالثاء الماضي )

بقائو أسير خطوط  - إلى جانب ذلؾ فمف شأف الحادث أف يؤدي إلى إرباؾ النظاـ المصري الجديد، وا 
ألمريكي السياسة الخارجية التي كانت متبعة في عيد النظاـ السابؽ، التي حصرت مصر في بيت الطاعة ا

 وعمقت مف حساسيتو إزاء الفمسطينييف وخصومتو إليراف.
لست أشؾ في أف ىذه الخمفية ػػ أو بعضيا عمى األقؿ ػػ كانت حاضرة في ذىف المعمؽ االستراتيجي 

(، والتي قاؿ فييا إف إسرائيؿ ىي >/=اإلسرائيمي رامي أيدليس التي أشرت إلييا يوـ الخميس الماضي )
 تفيد مف العممية ويستحيؿ مف الناحية العقمية أال تكوف ليا يد فيما حدث.الطرؼ الوحيد المس

إذا كانت تمؾ أبرز األسباب التي تقنعنا بأف إلسرائيؿ دورا فيما حدث، فإف ثمة شواىد وتفاصيؿ أخرى تؤيد 
ة. ذلؾ االحتماؿ. ذلؾ أنيا كانت قد أعمنت قبؿ الحادث بثالثة أياـ عف احتماالت وقوع أعماؿ إرىابي

وطمبت مف سياحيا مغادرة سيناء عمى عجؿ. وقبؿ يـو مف الحادث ذكرت مصادرىا األمنية أف سبعة مف 
الفمسطينييف بصدد تنفيذ عممية ضدىا. ونقمت أسماءىـ إلى المخابرات المصرية، ثـ سارعت إلى قتؿ اثنيف 

جوـ المريب عمى نقطة الحدود في غزة. وفي اليوـ التالي مباشرة وقع الي« موتوسيكؿ»منيـ  كانا يستقالف 
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ذ اختطؼ اإلرىابيوف سيارتيف وحاوال االتجاه إلى معبر أبوسالـ، فإف الطائرات اإلسرائيمية مف  المصرية. وا 
تصيدتيـ وأجيزت عمييـ. وتـ ذلؾ خالؿ دقائؽ معدودة كأف تمؾ الطائرات كانت في  :5طراز إؼ 
 انتظارىـ.

، الذي يسوغ لنا أف نقبؿ بفكرة ىذا السيناريو ليس ثمرة عبقرية إسرائي مية، ولكنو أقرب إلى التواطؤ المكتـو
االختراؽ والتوجيو المخابراتي اإلسرائيمي لبعض المجموعات في سيناء ثـ القضاء عمييا بعد تنفيذ العممية 

 لطمس دليؿ التنمر.
الفمسطينييف في  لقد وقع كثيروف مف عناصر النخبة المصرييف في الفخ فسارعوا إلى صب جـ غضبيـ عمى

غزة. األمر الذي صرفيـ عف االنتباه إلى تداعيات المشكمة األساسية المتمثمة في نقص السيادة المصرية 
وىو ما ترتب عميو ضعؼ الوجود المصري ىناؾ مما «. السالـ»عمى سيناء الذي فرضتو نصوص معاىدة 

منية. لذلؾ فإف الحؿ الجذري لممشكمة أشاع حالة مف التسيب واالنفالت جعمت المنطقة خارج السيطرة األ
يكوف بالمطالبة بإعادة فرض السيادة المصرية عمى سيناء. بما يمكنيا ضبط ذلؾ االنفالت ووضع حد 
َـّ فإف النظر الصحيح لمموضوع. والدرس الذي ينبغي تعممو مف  ألنشطة أي جماعات إرىابية ىناؾ. مف َث

وطف في مصر أف يفوتوا عمى اإلسرائيمييف غرضيـ، أو الكارثة التي وقعت، يفرضاف عمى عقالء ال
أغراضيـ مف العممية. وذلؾ يتأتى بفض االشتباؾ البائس مع غزة، والمطالبة بتعديؿ اتفاؽ الترتيبات 
األمنية، بحيث تستعيد مصر سيادتيا عمى سيناء. ليس فقط لوضع حد ألنشطة الجماعات اإلرىابية، ولكف 

 والعربدة المذيف تمارسيما إسرائيؿ داخؿ الحدود المصريةأيضا لوضع حد أيضا لمعبث 
 00/8/2102الشرق، الدوحة، 

 
 حول عممية سيناء وخمفياتيا .54

 ياسر الزعاترة
جنديا وضابطا مصريا، حيث وجد فييا بعض الفموؿ  :5ثار جدؿ كبير بشأف عممية سيناء التي قتؿ فييا 

مع الرئيس مرسي واإلخواف مف جية، ومع حماس ومتطرفي الميبرالية واليسار فرصة لتصفية الحساب 
والفمسطينييف مف جية أخرى، في ذات الوقت الذي تباينت فيو اآلراء بشأف الجية المنفذة، حيث توزعت 

 االتيامات بيف حماس والفمسطينييف، وبيف الموساد واألجيزة الصييونية، إلى جانب الحركات الجيادية.
دو وطريقة تفكيره وعممو، وبوسعنا أف نعرؼ بعد ثالثة عقود مف المتابعة لسنا طارئيف عمى متابعة شأف الع

اليومية ما إذا كاف متورطا في ىذا العمؿ أو ذاؾ، ولذلؾ ال تمر عمينا بسيولة االتيامات التقميدية، أو 
 د(.حكاية الطرؼ الثالث كما في الحالة المبنانية )تذكروف محاولة البعض إلصاؽ اغتياؿ الحريري بالموسا

مف الضروري اإلشارة ابتداًء إلى معمومة تـ تداوليا وتبدو صحيحة، وخالصتيا أف األجيزة األمنية 
الصييونية قد أخبرت األجيزة المصرية بأف ىناؾ عممية قيد اإلعداد في سيناء، األمر الذي لـ ُيعره القادة 

عد تسمـ مرسي لسمطاتو، وىو ما األمنيوف المصريوف اىتماما ألىداؼ معينة ذات صمة بالشأف الداخمي ب
 دفع األخير إلى إقالة بعضيـ، وفي مقدمتيـ مدير المخابرات ومحافظ شماؿ سيناء.

ما ينبغي أف يقاؿ ىنا ىو أف وجود الجيادييف في سيناء ليس مصمحة إسرائيمية بحاؿ، بؿ إنيـ يشكموف عبئا 
لقوؿ إف حماس متواطئة في العممية كما ذىب عمييا لجية الرصد والمتابعة واالستيداؼ. كما أف مف العبث ا

موتوروف ليـ أىدافيـ المعروفة ضدىا وضد الرئيس مرسي، فيي بدورىا تعاني مف العبء األمني والسياسي 
 الذي تمثمو تمؾ الجماعات.
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ولدمانة فإف سبب ذلؾ ىو تورط الحركة في السمطة التي يبدو مف المستحيؿ الجمع بينيا وبيف المقاومة، 
و في الوضع الراىف، السيما أف ثمف المقاومة في حاؿ غياب اإلجماع الفمسطيني عمييا في الضفة أقم

والقطاع سيكوف باىظ الكمفة، ولو تورطت فييا حماس لخرجت آالؼ األلسنة تتيميا بقتؿ أبناء الشعب مف 
ؿ بساطة إنيا تحرؼ أجؿ مغامراتيا السياسية، فضال عف أف يأتي ذلؾ في التوقيت الراىف، وحيث سيقاؿ بك

األنظار عف ثورة الشعب السوري لصالح إيراف وحمفائيا، في حيف تبدو الحركة معنية أكثر مف سواىا بنجاح 
الثورات في الدوؿ العربية، بما فييا سوريا، لما في ذلؾ مف تأثير إيجابي عمى القضية الفمسطينية، أقمو في 

 المدى المتوسط.
المجموعات الجيادية التابعة لمقاعدة أو التي تستميـ فكرىا وتحظى بدعـ مف  ما ينبغي أف يقاؿ أيضا ىو أف

فعاليات خميجية، كانت وال تزاؿ حريصة بالفعؿ عمى إيجاد موطئ قدـ ليا في الساحة الفمسطينية بسبب 
اتياميا مف قبؿ البعض بتجاىؿ العدو الصييوني في سياؽ الفعؿ رغـ حضور استيدافو في سياؽ التنظير 

 انت فمسطيف حاضرة بقوة في خطاب بف الدف(.)ك
ولما كاف الوضع في الضفة بالغ الصعوبة والتعقيد تبعا لقدرات المحتميف االستخبارية وتعاوف أذنابيـ 
الفمسطينييف، فقد كاف قطاع غزة ىو المتاح، إضافة إلى سيناء بوصفيا منطقة محاذية لكياف العدو ويمكف 

د أىدافو. وتشير المعمومات المتداولة إلى حصوؿ تمؾ المجموعات عمى التسمؿ منيا لتنفيذ عمميات ض
 كميات مف األسمحة مف ليبيا بعد سقوط القذافي.

األمر إذف يتعمؽ بمجموعات جيادية بعضيا موجود داخؿ قطاع غزة، وىذه مراقبة مف طرؼ حماس التي 
لذي يمممـ جراح الحرب مع الكياف تحاوؿ منعيا مف تنفيذ عمميات يمكف أف تؤدي إلى استيداؼ القطاع ا

الصييوني، أما بعضيا اآلخر فموجود في سيناء المصرية )عناصرىا مف المصرييف، ومف جنسيات عربية 
 أخرى(.

في حالة مصريي سيناء ىناؾ عامالف مؤثراف؛ األوؿ يأخذ طابع الفعؿ الجيادي، بينما يأخذ اآلخر طابعا 
قاىا أىؿ المنطقة مف األمف المصري، األمر الذي أقر بو كثيروف ثأريا بسبب ما يقاؿ عف سوء معاممة يم

وشكا منو أىؿ المنطقة مرارا، والنتيجة ىي توفر الدافع معطوفا عمى فتوى بجواز استيداؼ عناصر األمف 
 المصرييف بوصفيـ يحموف حدود العدو.

يعتقد منفذوىا، وكذلؾ العدو العممية كما تقوؿ سائر المؤشرات كانت تستيدؼ الطرفيف؛ "حماة العدو" كما 
نفسو، ويبدو أف اختراقات ما في تمؾ المجموعات، وربما تنصت عمى مكالماتيا ومراقبة لحركتيا ىي التي 
منحت العدو تفوقا استخباريا عمييا، وتتمخص الخطة كما اتضح مف سياؽ العممية في استيداؼ مركز 

حة ومف ثـ التوجو نحو أىداؼ لمعدو الصييوني. األمف المصري والسطو عمى عربة عسكرية ومعدات وأسم
وفيما مرَّ الجزء األوؿ مف العممية بسيولة في توقيت اإلفطار )ىناؾ خمؿ أمني فاضح ىنا بالطبع(، فقد كاف 

 العدو ليـ بالمرصاد قبؿ تنفيذ الجزء الثاني، حيث تـ قصؼ العربة التي استقموىا فقضوا جميعا.
منو ىو احتماؿ االختراؽ، ذلؾ أف مثؿ ىذه المجموعات تبقى قابمة لالختراؽ االحتماؿ الذي يصعب التحقؽ 

مف جيات عديدة ليا مصمحتيا في تخريب عالقة حماس في القطاع مع مصر، لكف ما جرى ينسجـ مع 
ذا قيؿ إنيا أحدىا قد نفى مسؤوليتو، فإنيا ابتداًء ليست مجموعة واحدة، كما  الخط العاـ لتمؾ الجماعات. وا 

النفي قد يأتي بسبب ردة الفعؿ الغاضبة شعبيا عمى العممية، وبالتالي الخوؼ مف تداعياتيا، السيما أف أف 
 شقيا الثاني لـ ينجح.
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الحممة التي شنيا الجيش المصري واستخدـ فييا الطائرات في منطقة لـ يحمؽ فييا الطيراف المصري منذ 
مسؤولية الجماعات الجيادية عف العممية وليس أي ، ىذه الحممة تؤكد قناعة السمطات المصرية ب7;عاـ 

 طرؼ آخر.
ال حؿ ليذه المعضمة إال بالتفاىـ مع ىذه المجموعات مف خالؿ مف ليـ دالة عمييا تنظيرا وتمويال، ومع 
ال فإف  قادتيا مباشرة مف أجؿ الكؼ عف مثؿ ىذه العمميات انتظارا لفرصة مواجية أفضؿ مع العدو، وا 

 المسمسؿ سيستمر.
والعممية األخيرة بالمناسبة ليست األولى، إذ سبقتيا عمميات كثيرة كاف أكثرىا فاشال بسبب االستنفار األمني 
لمعدو ومراقبتو لتمؾ المناطؽ عمى مدار الساعة مف خالؿ الطائرات بدوف طيار وأجيزة الرصد المختمفة. 

ف كانت   العممية األخيرة ىي األكثر دموية.كما أف استيداؼ رجاؿ الجيش واألمف المصري ليس جديدا، وا 
إنيا مجموعات تمتمؾ الكثير مف اإليماف والقابمية لمتضحية، ولكف مشكمتيا في خمؿ البوصمة وعدـ التدقيؽ 
في منالت األعماؿ التي تقـو بيا، األمر الذي ال ُيحؿ إال بالحوار والتفاىـ حقنا لدماء المسمميف، وكذلؾ 

 دخر لمواجية أكثر جدوى مع العدو.دماء شبابيا التي ينبغي أف ت
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 عصاـ نعمافَ 
التخمينات كثيرة، لكف أصابع االتياـ تشير، بال يقيف، إلى أف أحد تنظيمات اإلسالـ الجيادي في غزة ىو 

أجيزتيا األمنية، فإف منفذي العممية ىـ  ليا رأٌي مغاير، فبحسب تقديرات” إسرائيؿ“مف نفذ عممية رفح . 
الالفت أف صحيفة ” . الذيف يبدوف اآلف األكثر قربًا مف المنظمات السمفية مقابؿ الماؿ والسالح“بدو سيناء 

ضمعًا في ” حماس“إلى مصر في الفترة األخيرة، أكدت أف لحركة ” اإلسرائيمية“كشفت أف الرسائؿ ” معاريؼ“
ت، فيي تعرؼ كيؼ تفرض نفوذىا وتقمع المنظمات المارقة . إنيا ال تقوـ بذلؾ ألنيا ألنو لو أراد“العممية 

قبؿ كؿ ىذه ” . في سيناء” إسرائيؿ“تستخدـ ىذه المنظمات أداًة غير مباشرة لتوجيو ىجمات ضد 
بأنو وراء ” الموساد“في مصر قد اتيموا ” اإلخواف المسمميف”و” حماس“االتيامات، كاف مسؤولوف في 

ممية الوحشية . لكف، إزاء تضارب التكينات واالتيامات، صرح الناطؽ باسـ الرئاسة المصرية ياسر عمي الع
ـز بمشاركة فمسطينييف في ، رافضًا الج”ليست كاممة أو دقيقة“أف المعمومات المتوافرة عف مرتكبي اليجوـ 

 .العممية
قيف األمنييف، فإف تحديد المسؤولية عنيا لـ إذا كاف تحديد ىوية مرتكبي العممية صعبًا بالنسبة إلى المحق

. فقد وّجو المشيعوف، ومعظميـ جثاميف الضباط والجنود المغدوريفيكف صعبًا بالنسبة إلى جميور مشّيعي 
كاف مف أنصار الحزب الوطني المنحؿ، ىتافات نابية بحؽ الرئيس محمد مرسي، الغائب عف الجنازة، 

كما لـ يوفروا رئيس الوزراء ىشاـ قنديؿ إذ رشقوا موكبو باألحذية ، ”اإلخواف المسمميف“وبحؽ جماعة 
والحجارة . الالفت والغريب حقًا أف تبادر وسائؿ إعالـ وشخصيات مصرية، غداة عممية رفح، إلى شف 

” حماس“حممة تحريض غير مسبوقة ضد الفمسطينييف، بؿ إف بعضيا قاـ بتيديد سكاف قطاع غزة وحركة 
محمود الزىار ” حماس“. ذلؾ حمؿ القيادي في يزة األمف بالكاد بدأت تحقيقاتياأف أجبعواقب وخيمة مع 

عمى انتقاد وسائؿ اإلعالـ والشخصيات المتورطة في حممة التحريض، معتبرًا أف االحتالؿ واإلعالـ الفاسد 
إغالؽ، وقيؿ األغرب مف ذلؾ كمو، مبادرة السمطات األمنية المصرية إلى ” . ىما المستفيداف مف اليجوـ
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ليو، فضاًل عف نقؿ األغذية ” تيريب“ىدـ، األنفاؽ مع قطاع غزة، ما يؤدي إلى وقؼ  الناس مف القطاع وا 
والوقود . غير أف ىذا التدبير سرعاف ما أثار الجميور المصري المناىض لمصييونية ولمتطبيع مع 

 .في القاىرة مطالبيف بطرده” ائيمياإلسر “، فتظاىر المئات منو أماـ مقر إقامة السفير ”إسرائيؿ“
ومناىض ” ئيؿإسرا”الرئيس مرسي ُمحَرج جدًا، فالحدث جمؿ وذيولو خطرة، والشعب المصري معاٍد ؿ

، وال ييوف عمى مرسي وأركاف حزبو أف ”اإلخواف المسمميف“ولدت مف رحـ ” حماس. “لمعاىدة السالـ معيا
. كما ال ييوف عمى مرسي أف ُيستدرج إلى تة بياة ضد مصر ال عالقة ليا البتُتيـ بالمشاركة في جريم

عمى إحكاـ ” إسرائيؿ“تشديد الحصار عمى قطاع غزة الذي كاف الرئيس المخموع حسني مبارؾ قد ساعد 
قبضتيا عميو . مرسي ُمحرج أيضًا مف تردي الحاؿ األمنية في سيناء، إذ يجد نفسو مضطرًا إلى مراعاة 

واف المسمموف بسياستو ومواقفو مف قطاع غزة . إزاء ذلؾ كمو، ينيض المجمس العسكري الذي يرتاب اإلخ
سؤاؿ: ما الدافع إلى عممية رفح؟ وما الغاية المتوخاة منيا؟ اإلجابة عف السؤاؿ صعبة، ألف مصر، بحسب 

كانت لدييا معمومات “، ”األناضوؿ“تصريح رئيس جياز المخابرات العامة السابؽ المواء مراد موافي لوكالة 
. وألنو ال يعقؿ لـ تفعؿ شيئًا لمحؤوؿ دوف تنفيذه، و ”قوع الحادث اإلجرامي في رفح والعناصر المشتركة فيوبو 

قتؿ جنود مصرييف صائميف عمى مائدة إفطارىـ، وألف فتح معبر ” إسرائيؿ“أف يكوف المدخؿ إلى ضرب 
وجو بيما القتحاـ المعبر، إذ كـر أبو سالـ ال يمكف إجراؤه بمجرد وضع اليد عمى مدرعة أو مدرعتيف والت

تدميرىما، كما فعمت تمامًا، بسرعة متناىية . وألف اأَلولى بالمياجميف الضغط، بدايًة، ” إسرائيؿ“بمقدور 
عمى مصر لفتح معبر رفح عمى مصراعيو، نيارًا ولياًل، ليتـ عبره نقؿ وانتقاؿ األشخاص والسمع والمواد 

ىي المستفيد الوحيد مف عممية رفح الوحشية، ” إسرائيؿ“يوف عمى أف الغذائية . ولذلؾ ُيجمع محمموف سياس
ويتساءلوف عّما تكوف الغاية مف ورائيا؟ ىؿ ىي الضغط عمى مصر مف أجؿ فرض سيطرتيا األمنية عمى 

، وبعضيا اآلخر منيمؾ بأعماؿ تيريب ”إسرائيؿ”سيناء التي باتت تعّج بمجموعات مختمفة، بعضيا معاٍد ؿ
مخدرات والسالح؟ محمموف سياسيوف آخروف ال يستبعدوف أف تكوف أجيزة المخابرات المصرية األشخاص وال

في سيناء مف أجؿ استغالؿ عممياتيا لفتح ممؼ تعديؿ ” اإلرىابية“قد غضت النظر عف نشاط التنظيمات 
داد وفيرة . والمقصود بذلؾ إدخاؿ قوات مصرية بأعار أمني ليس إالّ في إط” إسرائيؿ“معاىدة السالـ مع 

المحاذية لحدود مصر مع فمسطيف المحتمة، لمعمؿ عمى فرض السيطرة ” ج“وبأسمحة ثقيمة إلى المنطقة 
مف المعمـو أنو سبؽ لػ  ” . إسرائيؿ“والتيريب إلى ” اإلرىابية“األمنية عمى المنطقة التي تنطمؽ منيا العمميات 

لذي يوفر ليا الغاز المصري، زيادة عديد قواتيا لمصر، في أعقاب تفجير األنبوب ا” أجازت“أف ” إسرائيؿ“
مف عيار عممية رفح ” نوعية“لفرض األمف، لذلؾ ال يستدعي األمر إجراء عمميات إرىابية ” ج“في المنطقة 

بإجازة زيادة إضافية في عديد القوات المصرية في المنطقة الحدودية . الدليؿ أف ” إسرائيؿ“األخيرة إلقناع 
، مع أف نشاط ”ج“في المنطقة ” اإلرىابييف“باستخداـ سالح الجو لضرب تجمع ؿ مصر قامت مؤخرًا 

” خريطة طريؽ“الطيراف الحربي محظور بحسب المعاىدة . ذلؾ حمؿ بعض المحمميف عمى االعتقاد أف ثمة 
إلى  جرى التفاىـ بشأنيا بيف أجيزة المخابرات في كمتا الدولتيف، بعمـ الرئيس مرسي أو مف دوف عممو، تقود

مقاربة مسألة معاىدة السالـ في إطار أمني استراتيجي جوىره مواجية تنظيمات اإلسالـ الجيادي المعادية 
كما لمصر . مف شأف ىذه المقاربة، في رأي دعاتيا، تنفيس الضغوط اليادفة إلى إلغاء معاىدة ” إسرائيؿ“ؿ 

و مشترؾ ىو اإلسالـ الجيادي العالمي السالـ واالستعاضة عف ذلؾ بالعمؿ الثنائي الوثيؽ، لمواجية عد
؟ ماذا ”الجياد اإلسالمي”و” حماس“المتيمة تنظيماتو العاممة في دنيا العرب بأنيا إرىابية . لكف، ماذا عف 

عمى اعتبار منظمات ” إسرائيؿ“المضروب عميو؟ ىؿ ستثابر ” اإلسرائيمي“عف قطاع غزة وسط الحصار 
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تستوجب المالحقة والتدمير أو أنيا ستعيد النظر ” إرىابية“؟( تشكيالت المقاومة في فمسطيف ولبناف )وسيناء
المقبوؿ مف ” حؿ الدولتيف“بيذا التوصيؼ في إطار سياسة مغايرة قواميا االعتراؼ بيا كمدخؿ لتحريؾ 
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لعرب أسئمة يصعب عمى مصر، في وضعيا الحالي الشديد االضطراب، كما عمى غيرىا مف دوؿ ا
 .المصالح الوطنية والعربية العمياالمضطربة، أف تجيب عنيا بضمير وطني صاٍؼ، وبما يخدـ 
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