
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

   يتراجع عن استقبال موفاز جراء ضغوط شعبية وفصائليةعباس
   واألردن قد فتحتة حماسصفحةً جديدة من العالقات الودية بين حرك: مشعل

  وضع في مصر تغير بشكل خطيرال: عاموس جلعاد
  "الضباب"مستقبل العالقات المصرية اإلسرائيلية محفوف بـ: أليكس فيشمان

  "إسرائيل" مع عالقاتالتوثيق  ل مشروع قانونيصادق علىمجلس الشيوخ األميركي 

سنقف مع الفلسطينيين حتـى: يمرس
يحصلوا على كافة حقوقهم المشروعة     

  حةوسنعمل على إتمام المصال
  

 ٣ص ... 

  ٢٥٤٩ ١/٧/٢٠١٢ األحد



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٥٤٩:                العدد١/٧/٢٠١٢ األحد :التاريخ

    :السلطة
  ٤   يتراجع عن استقبال موفاز جراء ضغوط شعبية وفصائليةعباس.٢
 ٤  تطلب مساعدات عاجلة للسلطةو..منظمة التحرير تدعو مجلس األمن الجتماع عاجل لمناقشة االستيطان.٣
 ٥  ة بسوريا يكلف اشتية للبدء بحملة إغاثة المخيمات الفلسطينيعباس.٤
 ٦  وليس النهاية..  على قائمة التراث العالمي البداية" كنيسة المهد"إدراج : المالكيرياض .٥
    

    :المقاومة
 ٦   واألردن قد فتحتة حماسصفحةً جديدة من العالقات الودية بين حرك: مشعل.٦
 ٧  حضور القضية الفلسطينية بخطاب مرسي يدعمها بقوة: الزهار.٧
 ٨  بعمان" اإلخوان"مشعل يلتقي عددا من قيادات : الغد األردنية.٨
 ٨  أسرى وإدخال سالح اإلفراج عن أبيب عباس أجل لقاء موفاز لرفض تل :محيسن.٩
 ٨   تراقب األحداث في سورية"ضباط ارتباط"عالقة بين اغتيال غناجة ومجموعة ال: الحياة.١٠
 ٩  حماس تطالب بدعم عربي فعلي للقضية الفلسطينية.١١
١٠   المقاومة دمرت برج مراقبة لالحتالل في غزة .١٢
    
    :اإلسرائيليلكيان ا

١٠  مع عباسموفاز يتهم نتنياهو بإحباط اللقاء: هآرتس.١٣
١٠   المتطورة لسوريا"٣٠٠-اس"أقنعنا الروس بعدم بيع صواريخ : باراك.١٤
 ١١  رالوضع في مصر تغير بشكل خطي: عاموس جلعاد.١٥
١١  "إسرائيل"  مع بالسلطة في مصر يفتح جبهة رابعة"اإلخوان" فوز :جيروزاليم بوست.١٦
١١  "الضباب"مستقبل العالقات المصرية اإلسرائيلية محفوف بـ: أليكس فيشمان.١٧
١٣  اسحق شامير"  ياسيندير"وفاة سفاح مذبحة .١٨
    

    :األرض، الشعب
١٣  ألف وحدة استيطانية يجري بناؤها في القدس منذ بداية العام٣٠: الرويضي.١٩
١٤   وحدة استيطانية جريمة حرب٣٠٠دعوة نتنياهو إلى بناء : القانونية الفلسطينية نائلة عطية.٢٠
١٥    أسرىستةاالحتالل يجدد االعتقال اإلداري ل.٢١
١٥   إصابات واعتقاالت إثر فض األجهزة األمنية مسيرة رافضة لزيارة موفاز: رام اهللا.٢٢
١٦  طينيا األسبوع الماضي بينهم تسعة أطفال فلس٥٣االحتالل اعتقل : مركز أسرى فلسطين للدراسات.٢٣
١٦    من السفر٤٥٠ومنع " الكرامة" فلسطينيا على معبر ٥٠االحتالل اعتقل : لجنة األسير الفلسطيني.٢٤
١٦  التعليمية ياكليعاني نقصاً في الهالقطاع : وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة.٢٥
١٧   مستوطنون يحرقون مئات الدونمات الزراعية في الضفة.٢٦
١٧    بين األردن وسورياالشريط الحدودي تقيم على عائلة فلسطينية.٢٧
١٧   هيد غناجةوفود رسمية وشعبية تواصل تقديم العزاء بالش.٢٨
١٧    من السفر٤٥٠ومنع " الكرامة" فلسطينيا على معبر ٥٠االحتالل اعتقل : لجنة األسير الفلسطيني.٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٥٤٩:                العدد١/٧/٢٠١٢ األحد :التاريخ

   
   : األردن
١٧ قاهرةالشؤون الفلسطينية تشارك بمؤتمر مشرفي شؤون الالجئين الفلسطينيين بالدائرة : األردن.٣٠
   

   : لبنان
١٨  ال يجوز التفريط بإنجازات المقاومة اللبنانية والفلسطينية: أسامة سعد.٣١
   

   :عربي، إسالمي
١٨  "لو نقدر نبعت وجبات ساخنة ألهلنا في غزة المحاصرين هابعتلهم": مرسي.٣٢
١٨  مستشارا أمنيا لدولة اإلمارات" دحالن": "الرسالة نت".٣٣
١٨  !"إسرائيل" مع يخياران أمام مرس: تليجراف .٣٤
١٩  صندوق األمير نايف إلطعام الفقراء في غزةتنشأ وكالة أونروا .٣٥
١٩  سيا يكلف فلسطين بتنظيم بطولتينآتحاد غرب إ.٣٦
   

   :دولي
٢٠  "إسرائيل" مع عالقاتالتوثيق  ل مشروع قانونيصادق علىمجلس الشيوخ األميركي .٣٧
٢٠  لوقوف إلسرائيليين بأولمبياد لندنلرفض دعوات تبريطانيا .٣٨
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠  نقوال ناصر... ليست مهمة فلسطينية.٣٩
٢٣   ياسر الزعاترة... هذا الهلع اإلسرائيلي إثر فوز مرسي.٤٠
٢٤  علي بدوان... صعود محمد مرسي بالعين اإلسرائيلية.٤١
٢٧  الكسندر بالي... ي االستعداد السوأ سيناريوينبغ: مرسي.٤٢
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
سنقف مع الفلسطينيين حتى يحصلوا على كافة حقوقهم المـشروعة وسـنعمل علـى إتمـام                : مرسي .١

  المصالحة
ألول لألمة بقاعـة    بدأ الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خطابه الرسمى ا        : كتبت عبير عبد المجيد   

احتفاالت جامعة القاهرة، عقب حلف اليمين، بقوله اهللا أكبر فوق الجميع، وردد الجميع معـه هتـاف اهللا                  
أكبر، وقال رئيس الجمهورية إن النظام السابق فرط فى أمن مصر القومي، وأدى لتقزيم دورها اإلقليمي                

ات مصر الصلبة والناعمة وثقلها الحقيقى فـى        والدولي، مضيفا أننا سنبنى مصر القوية بما يتفق مع قدر         
  .المنطقة العربية واإلسالمية واإلفريقية والدولية



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٥٤٩:                العدد١/٧/٢٠١٢ األحد :التاريخ

وأكد، أننا نحمل رسالة سالم للعالم، وقبلها رسالة حق وعدل، ونؤكد على المعاهدات واالتفاقات الدولية،               
 تقـف مـع الـشعب       أعلن من هنا أن مصر الدولة والشعب واألمة والحكومة، ومؤسسة الرئاسة          "وقال  

الفلسطينى حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة، وسنعمل على إتمام المصالحة الوطنية الفلـسطينية              
  ".صفا واحدا الستعادة أرضه وسيادته

وأضاف أننا نحن ال نصدر الثورة، وال نتدخل فى شئون الشعوب أو الدول، وال نسمح فى الوقت نفـسه                   
 إلى أنه إذا كنا نبنى مصرنا الجديدة، فإننا ال ننفك أبـدا عـن أمتنـا                 ألحد أن يتدخل فى شئوننا، مشيرا     

  .العربية واإلسالمية، وال نعادي أحدا فى العالم، ونعلن تأييدنا للشعوب لتعود لها سيادتها
مصر اليوم داعمة للشعب الفلسطينى وأيضا للشعب السوري، ويجب أن يتوقف نزيف الدم الـذى               "وقال  

  . فالشعب الشقيق فى سوريا سنبذل كل الجهد فى المستقبل القريب إن شاء اهللايراق للشعب السوري،
وأكد أننا سنعمل على تفعيل منظومة العمل العربي المشترك فى إطار الجامعة العربية واتفاقيـة الـدفاع                 
العربي المشترك والسوق العربية المشتركة، مضيفا أن مصر إذا نهضت ينهض العـرب جميعـاً، وأن                

 عهدها الجديد لن تقبل بأى انتهاك لألمن القومي العربي وستكون فى صف الـسالم الـشامل                 مصر فى 
  .العادل وستقف قوية صلبة فى وجهة التحديات التى تواجهها

  ٣٠/٦/٢٠١٢اليوم السابع، مصر، 
  
   جراء ضغوط شعبية وفصائليةموفاز يتراجع عن استقبال عباس .٢

عن لقاء كان مقررا اليوم مع ) أبو مازن(سطيني محمود عباس تراجع الرئيس الفل:  كفاح زبون-رام اهللا
شاؤول موفاز نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي زعيم حزب كديما، في مقر الرئاسة برام اهللا في الضفة 
الغربية، بعد ضغوط شعبية كبيرة وأخرى من حركة فتح والفصائل الفلسطينية، التي ال يرى بعض قادتها 

  .وى هذه الزيارةوجزء من قاعدتها جد
وتركزت كل هذه الضغوط في اليومين األخيرين على ضرورة رفض استقبال موفاز الذي كان يشغل 

 التي أعاد ٢٠٠٢منصب رئيس أركان الجيش إبان حملة ما يسمى السور الواقي ومجزرة جنين عام 
مسؤولين وشبان خاللها الجيش احتالل مناطق السلطة الفلسطينية، وبصفته مسؤوال مباشرا عن قتل 

  .وأطفال فلسطينيين في الضفة وقطاع غزة في االنتفاضتين األولى والثانية
وتعد استجابة أبو مازن للضغوط الشعبية، فريدة من نوعها، باعتباره صاحب مدرسة ال تجاري المزاج 

ه وطالما تعرض الرجل النتقادات واسعة بسبب تصريحات ومواقف ولقاءات كانت تضع. الشعبي العام
  .في مواجهة التيار، رافضا االنجرار وراءه

وأضاف في . »تقرر إلغاء اللقاء، ألنه ليس ذات أهمية«وقال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح، 
  .»موفاز ال يحمل معه شيئا وال ينتظر منه شيء«: »الشرق األوسط«تصريحات لـ

  ١/٧/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
  
تطلـب مـساعدات عاجلـة      و.. األمن الجتماع عاجل لمناقشة االسـتيطان      جلسممنظمة التحرير تدعو     .٣

  للسلطة
 قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس دعوة مجلس االمن الدولي : ا ف ب-رام اهللا 
  .لمناقشة تصاعد االستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة» اجتماع عاجل«الى عقد 
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ة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في بيان تاله في ختام اجتماع اللجنة برئاسة وقال امين سر منظم
قررت تنفيذية منظمة التحرير دعوة «الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام اهللا 
  .»مجلس االمن الدولي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة موضوع االستيطان

الت مع كافة الكتل الدولية التخاذ قرار من مجلس االمن ضد قررنا بدء االتصا«واوضح عبد ربه 
  .»االستيطان وبوقفه

اجتماع منظمة التحرير تم تخصيصه لموضوع االستيطان والمصالحة في ضوء ازدياد «وقال ان 
النشاطات االستيطانية ومصادرة االراضي وتهجير السكان مما يؤكد خطورة مخططات الحكومة 

  .ل الدولتيناالسرائيلية لتقويض ح
الوضع الراهن على االرض يؤكد دخولنا بمرحلة الخطر الحقيقي على كل «ورأت منظمة التحرير ان 

المشروع الوطني والحل السياسي القائم على خيار الدولتين، ما يتوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل 
  .»ل اإلسرائيلياآلن وبقوة ألن الحالة الراهنة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع االحتال

جميع الدول العربية الشقيقة إلى المساهمة العاجلة في حل األزمة المالية الشديدة التي تعاني منها «ودعت 
  .الفلسطينية» السلطة الوطنية

الحالة المالية الراهنة للسلطة اصعب من اية ظروف سابقة وتتطلب التدخل السريع «وشددت على ان 
سلطة تعجز اآلن وعلى أبواب شهر رمضان المبارك عن سداد الرواتب لمعالجة هذا الوضع، ألن ال

  .»واستحقاقات مالية ضرورية وعاجلة لصالح مؤسسات اقتصادية أخرى
االنهيار المالي للسلطة الفلسطينية يمكن ان يقود إلى انعكاسات داخلية وإقليمية سلبية «وحذرت من ان 

 .»وخطيرة
  ١/٧/٢٠١٢الرأي، عمان، 

  
   اشتية للبدء بحملة إغاثة المخيمات الفلسطينية بسوريا يكلفعباس .٤

 دعا الرئيس محمود عباس إلى البدء بحملة إلغاثة أهلنا في المخيمات الفلسطينية في سوريا، :رام اهللا
محمد اشتية بالبدء بالحملة ' بكدار'وكلف سيادته رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار

تبرعات المادية والعينية للمساهمة في تخفيف المعاناة عن أهلنا المقيمين في مخيمات التي تشمل جمع ال
  . في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها١٩٤٨اللجوء في سوريا منذ العام 

وعلى ضوء ذلك، تم تشكيل لجنة عليا لإلشراف على الحملة وسيتم تشكيل لجان في المحافظات المختلفة 
  .بارية من غرف تجارية وبلديات ومحافظين ورجال أعمال وغيرهتحت إشراف شخصيات اعت

وسيكون للحملة أرقام حسابات في البنوك مدققة من قبل شركة تدقيق حسابات وسيعلن عن هذه األرقام 
  .عند بدء انطالق الحملة قريباً

 المتحدة هذه الحملة بالتعاون مع وكاالت األمم' بكدار'وستستمر الحملة مدة شهر كامل حيث يرعى 
  .المتخصصة

ودعا اشتية أهلنا في األرض الفلسطينية من رجال أعمال وأصحاب مصانع وشركات وكل فاعلي الخير، 
للمساهمة في إنجاح الحملة، وأن يكونوا جزءا منها، حيث سيعمل في هذه الحملة عدد من المتطوعين من 

  .طلبة الجامعات وغيرهم
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الجئين في سوريا والوقوف إلى جانبهم في ظل األوضاع الصعبة وأكد أهمية إغاثة األهل في مخيمات ال
 .التي يعيشونها، خاصة وأن شهر رمضان مقبل على األبواب وهو شهر الرحمة واإلحساس مع الغير

  ٣٠/٦/٢٠١٢، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  وليس النهاية.. لبداية على قائمة التراث العالمي ا" المهدكنيسة "إدراج : المالكيرياض  .٥

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن النجاح الفلسطيني في إدراج :  علي الصالح-لندن
كنيسة المهد وطريق الحجاج في بيت لحم على قائمة التراث العالمي أثناء اجتماع لجنة التراث في 

في سان بطرسبورغ، شمال غربي روسيا، لن ) اليونيسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
الشرق «وأضاف المالكي، الذي ال يزال موجودا في روسيا، في تصريحات لـ. يكون نهاية المطاف

، أن السلطة الفلسطينية تعد إلدراج كثير من المواقع التاريخية الفلسطينية، مثل جبل جرزيم، »األوسط
 اعتباره موقعا خاصا بسلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية، جنوب مدينة نابلس، الذي تسعى إسرائيل إلى

  .وبتير، جنوب القدس المحتلة، وغيرهما الكثير، في قائمة التراث العالمي
 ١/٧/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
    واألردن قد فتحتة حماسصفحةً جديدة من العالقات الودية بين حرك: مشعل .٦

خالد مشعل على أن صفحةً جديدة من " حماس"سياسي لحركة شدد رئيس المكتب ال: حبيب أبو محفوظ
إلى أن العالقة بين " السبيل"العالقات الودية بين حركته واألردن قد فتحت، مشيراً في تصريح خاص لـ

حماس واألردن قائمة على الشفافية واالحترام المتبادل، مبيناً أن موضوع فتح مكاتب للحركة في األردن 
  .غير مطروح اآلن
  :وتالياً نص الحوار

  كيف تقيمون اللقاء الذي تم بينكم وبين الملك عبداهللا الثاني؟
 هذه الزيارة الثانية بعد زيارتنا الرسمية األولى مطلع هذا العام، وحقيقة أود التأكيد على أن ال شك أن

د أنّه من الممكن أن تستمر هذه الزيارة كانت مميزة للغاية، وفيها الكثير من االحترام المتبادل، وأنا أعتق
مثل هكذا زيارات ومشاورات بما يصب في النهاية في مصلحة األردن وفلسطين، والمنطقة برمتها، 

  .خاصة أننا نعيش ظروفاً استثنائية
    هل من جديد من خالل لقائكم الثاني مع الملك؟

ني، وكذلك مع كافة المسؤولين في الحقيقة كانت أجواء الحوارات بين حماس وجاللة الملك عبداهللا الثا
األردنيين الذين التقينا بهم، مشجعة للغاية، وفيها الكثير من الصراحة والشفافية والحميمية، تبادلنا الحديث 
الصريح والرأي حول مختلف القضايا، فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وكذلك آخر التطورات 

قد أننا نسير في الطريق الذي سيتوج بالنهاية لما فيه مصلحة والمستجدات التي تشهدها المنطقة، وأنا أعت
  .الجميع، بإذن اهللا

   أين تكمن أهمية هكذا لقاءات لدى حركة حماس؟
نحن بيننا وبين األردن عالقة قوية، وعالقة أشقاء بينهما تاريخ وماضي عريق، ومصالح مشتركة، 

عباً واحداً، وحماس تسعى لعالقات أخوية صادقة وحقيقةً هناك شعبان في بلد واحد، أو بلدان يضمان ش
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مع كل البالد العربية، بما فيها األردن، ونحن معنيون دائماً وعلى الدوام في إيجاد عالقات متميزة مع 
  .األردن رسمياً وشعبياً

   هل تم خالل اللقاء أي حديث حول إعادة فتح مكاتب حماس في عمان؟
للقاءات، وأمام اإلعالم، عالقتنا باألردن ليست بصورة نمطية واحدة، قلتها أمام الملك، وأقولها في ا

  .بوجود مكتب أو عدمه، فهناك دول تجمعنا بها عالقات تحالفية وتنسيق دون أن يكون عبر بوابة المكتب
موضوع فتح المكاتب غير مطروح اآلن نحن نسعى لعالقة تكاملية، ونحن نعمل في المساحات المشتركة 

  .مة فلسطين واألردن والتعاون في كافة ملفات المنطقة، في هذه المرحلة الدقيقةلما فيه خد
   أنتم شاركتم في تشييع جثمان الشهيد غناجة، ماذا عن حيثيات استشهاده؟

 نحن ال زلنا في األيام األولى الستشهاد القائد كمال غناجة، وحقيقة أود التأكيد على أننا فقدنا قائداً 
حماس، أفنى حياته للدفاع عن شعبه وأمته، وأنا بدوري أقدم العزاء لشعبنا الفلسطيني مجاهداً في حركة 

  .وألمتنا ولذوي الشهيد غناجة
أما فيما يتعلق بمالبسات وفاته، حقيقةً وفاة القائد غناجة جاءت في ظروف غامضة، ونحن حتى اآلن 

  . نصل في النهاية إلى حقيقة ما جرىنجري التحقيقات الالزمة، وال زلنا نتابع مالبسات الحادثة حتى
  ١/٧/٢٠١٢السبيل، عمان، 

  
 حضور القضية الفلسطينية بخطاب مرسي يدعمها بقوة: الزهار .٧

محمود الزهار، بما أعلنه الرئيس المصري محمد . أشاد عضو القيادة السياسية لحركة حماس د: وكاالت
فلسطيني حتى يحصل على كافة ، حول وقوفه مع الشعب ال٢٠١٢-٦-٣٠مرسي في خطابه، السبت 

حقوقه المشروعة يدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بقوة، مؤكدا في الوقت نفسه بأن القضية 
  . الفلسطينية كانت حاضرة في أول خطابات الرئيس مرسي بعد تسلمه مسؤولية الحكم رسميا

تي منسجما مع مواقف الشعب إن هذا الموقف من الرئيس مرسي يأ"وقال الزهار في تصريحات صحفية، 
  ". المصري وتاريخه الطويل في دعم القضية الفلسطينية

بالتأكيد الموقف المصري القادم تجاه الشأن الفلسطيني سيكون حياديا وإيجابيا وسيدعم الشعب "وأضاف 
تجاه إن الموقف المصري الرسمي الجديد سيتغير : "الفلسطيني في عدم التخلي عن ثوابته ومواقفة، وقال

، الفتا إلى أن النظام السابق كانت له حسابات "تقديم الدعم للشعب الفلسطيني خاصة قطاع غزة المحاصر
  . تجاه طرف على حساب طرف آخر

وأشار الزهار إلى أن الشعب المصري كان متوحدا مع الشعب الفلسطيني ورافضا لحصار قطاع غزة 
مشددا على أن نهضة مصر وقوتها القادمة واستعادة والحرب اإلسرائيلية عليه وتجويع سكان القطاع، 

مكانتها هو استنهاض لقوة المنطقة وفيه تعزيز للقضية الفلسطينية وعدم تخلي الشعب الفلسطيني عن 
  . ثوابته

وقال الرئيس مرسي في خطابه إن مصر ستقف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كافة حقوقه 
لى إتمام المصالحة حتى يكون الشعب الفلسطيني صفا واحدا المشروعة، مؤكدا أن مصر ستعمل ع

  .الستعادة حقه
  ٣٠/٦/٢٠١٢فلسطين أون الين، 
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 بعمان" اإلخوان"عددا من قيادات  يلتقيمشعل : الغد األردنية .٨
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس خالد مشعل عددا :  هديل غبون-عمان 

 اإلخوان المسلمين، خالل مأدبة عشاء أقامها أمس المراقب العام للجماعة الدكتور همام من قيادات جماعة
  .سعيد في منزله

وبحسب مصادر إخوانية، فإن اللقاء تضمن تناول مختلف القضايا المستجدة السياسية على الساحة المحلية 
  .والعربية والفلسطينية

" الغد"فاصيل ومضمون اللقاء، نقلت مصادر لـوفيما رفض عدد من قيادات اإلخوان اإلفصاح عن ت
معلومات تفيد بتناول مشعل لقضية مشاركة جماعة اإلخوان في االنتخابات النيابية المقبلة، وموقفها من 

  .المشاركة أو المقاطعة
  ١/٧/٢٠١٢الغد، عمان، 

  
 أسرى وإدخال سالح اإلفراج عن أبيب  موفاز لرفض تللقاءعباس أجل  :محيسن .٩

أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود " فتح"أكد جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة : الخليل
ال "نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي شاؤول موفاز، ألن األخير  أرجأ لقاءه الذي كان مقررا مع عباس

  ".جديد يشجع على لقائه يحمل أي شيء سياسي
للقاء تم تأجيله بعد رفض الجانب اإلسرائيلي أن ا" قدس برس"وأوضح محيسن في تصريحات خاصة لـ 

، ورفض ١٩٩٣" أوسلو"اإلفراج عن األسرى القدامى ممن يقبعون في سجون االحتالل قبل توقيع اتفاقية 
 .والموجودة في األردن االحتالل السماح بإدخال قطع األسلحة المطلوبة لألجهزة األمنية التابعة للسلطة

  ٣٠/٦/٢٠١٢قدس برس، 
  
  تراقب األحداث في سورية"ضباط ارتباط" غناجة ومجموعة اغتيالعالقة بين  ال:الحياة .١٠

عن اللحظات » الحياة«تحدثت مصادر رفيعة المستوى في حركة حماس لـ :  تامر الصمادي-عمان 
عن التفاصيل الكاملة واألخيرة التي عاشها كمال غنّاجة رجل كان يفضل البقاء بعيداً عن األضواء، 

  .د من مسؤوليها األمنيينالغتيال واح
أن مهام «: وأضاف. »إن أبو مجاهد كان أحد المسؤولين في الجهاز األمني التابع للحركة«: وقال أحدهم

هذا الجهاز كثيرة وال نستطيع التحدث عنها عالنية لكنها تبدأ بتوفير الحماية الشخصية لقيادات الصف 
  .» عن الكيان الصهيونياألول وتنتهي بجمع المعلومات والتحريات األمنية

من مصادر أردنية، أشارت إلى أن غنّاجة حاول العودة إلى » الحياة«معلومات مؤكدة حصلت عليها 
المملكة من سورية قبل أسبوعين من اغتياله لكن سلطات األمن األردنية منعت دخوله، وطلبت منه 

  .العودة من حيث أتى من دون إبداء األسباب
» ضباط االرتباط«كان معنياً إلى وقت معين بالبقاء داخل سورية مع مجموعة من ولفتت إلى أن غنّاجة 

في المدن السورية، تضمن من خالله العودة إلى حاضنتها » خفي«التابعين للحركة، للحفاظ على تواجد 
  .الرئيسية دمشق فور استقرار األوضاع

اجئ، عقب اتصال هاتفي أجراه مع بدأت القصة حينما اختفى غنّاجة بشكل مف«، »حماس«وقالت مصادر 
واحد فقط من أبناء الحركة الموجودين في «: وتابعت. »زوجته المقيمة في عمان عصر يوم االغتيال
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سورية كان على علم بالمكان الذي يقيم فيه غنّاجة، وهو منزله الذي تملكه في وقت سابق بضاحية 
  .»قدسيا

وة المعنيين بأحد جيرانه يرد على هاتفه النقال، مؤكداً بعد محاوالت عدة فوجئ اإلخ«: وأضافت المصادر
لهم بأنه ومجموعة من رفاقه اقتحموا منزل غنّاجة بعدما اشتموا رائحة حريق تفوح من داخله، حيث 

  .»قاموا بإطفاء النيران من دون أن يجدوا أحداً في المنزل
 للبحث عن أية آثار تدلهم عليه، لكن هذا االتصال دفع كوادر حماس إلى التحرك فوراً إلى منزل غنّاجة

من دون جدوى، كما كُلف فريق بالبحث عنه في األماكن التي كان يتردد عليها في دمشق، لكن أثره فقد 
  .»بالكامل
قرر فريق البحث العودة إلى المنزل للبحث مرة أخرى، وبالصدفة التفت أحدهم إلى مستودع في «بعدها 

جزء من مالبس غنّاجة تظهر من خالل باب العلية الصغير، وتبين إحدى الغرف، وسرعان ما فوجئ ب
  .»أن غناجة مقتول وملقى بين أكوام من الكراتين الورقية القديمة

كانت على جسده آثار تعذيب «: ونفت المصادر أنباء أشارت إلى أن غنّاجة كان مقطوع الرأس، قائلة
  .»واحتراق وصعق بالكهرباء
» حماس«هو الذي يقف وراء اغتياله، لكن مصادر مقربة من » موساد«يكون ولم تستبعد المصادر أن 

من األحداث في » حماس«أن يكون االغتيال تم على يد موالين للنظام السوري، كرد انتقامي على موقف 
  .سورية، وعدم تأييدها النظام

اضح فيها الحرق وربما ما زالت تتابع تفاصيل الوفاة، والو«، إن الحركة »الحياة«وقال خالد مشعل لـ 
شي آخر سنتحقق منه خالل األيام المقبلة لكن بال شك إن استشهاد عنّاجة خسارة كبيرة لقادة حماس 

  .»وكوادرها
قوات «وفي حين اتهمت لجان التنسيق المحلية السورية النظام باغتيال غنّاجة، وذكرت في بيان سابق أن 

، »عذبوه حتى الموت«مشيرة إلى أن منفذي الجريمة ، »النظام وشبيحته اغتالت أحد قياديي حماس
  .»إشعال نار الفتنة بين السوريين والفلسطينيين«وأدرجت ما حصل في إطار 

  ١/٧/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
  فعلي للقضية الفلسطينيةعربيحماس تطالب بدعم  .١١

لى األرض يتعدى جامعة الدول العربية بتفعيل دورها واتخاذ موقف فعلي ع“ حماس”طالبت حركة : غزة
البيانات والصيغ التقليدية لدعم القضية الفلسطينية وذلك باستخدام أوراق الضغط السياسية واإلعالمية 
واالقتصادية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية من أجل الضغط على اسرائيل خالل اجتماع الدورة الثامنة 

  .ي الدول العربية التابع لها في القاهرة أمسوالثمانين لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين ف
نريد من االجتماع تعزيز ”وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي في غزة 

صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكل مكان حتى نستطيع الصمود في ظل 
ريد استراتيجية عربية تدعم عدالة القضية التهويد اإلسرائيلي المتواصل بحق الفلسطينيين، كما ن

  .“الفلسطينية
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يجب أن تغير الجامعة العربية سياستها تجاه دعم القضية الفلسطينية، فاألصل أن تختلف «وأضاف 

  .“الجامعة العربية عن سابق عهدها في قضايا دعمها للشعب الفلسطيني
  ١/٧/٢٠١٢االتحاد، أبوظبي، 

  
 لالحتالل في غزةالمقاومة دمرت برج مراقبة  .١٢

دمرت المقاومة برج مراقبة لالحتالل في قطاع غزة واحترق برج مراقبة وأجهزة : رائد الفي-غزة
استشعار وكاميرات مراقبة لالحتالل شرق بلدة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، أول أمس، بفعل 

لدة إن مقاومين أطلقوا قذيفة وقال سكان في الب. اندالع حريق ناجم عن قذيفة أطلقها مقاومون فلسطينيون
تسبب انفجارها في نشوب حريق كبير في األحراش المحيطة بموقع االحتالل الواقع على السياج الفاصل 

 وذكروا أن الحريق امتد على مساحة واسعة لنحو كيلو ١٩٤٨بين القطاع واألراضي المحتلة عام ،
  .“ القبة الحديدية” التابعة لمنظومة مترين، كما أدى الحريق إلى إتالف األجهزة االستشعارية

  ١/٧/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
   
   مع عباس بإحباط اللقاءنتنياهوموفاز يتهم : هآرتس .١٣

اتهم مقربو شاؤول موفاز، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باحباط اللقاء الذي كان مقررا عقده، غدا 
  . ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباساالحد، بين نائب رئيس الحكومة االسرائيلية شاؤول موفاز

، اليوم السبت عن مقربين من موفاز قولهم ان نتنياهو اصدر توجيهاته "هارتس"ونقل موقع صحيفة 
لمساعده لشؤون المفاوضات المحامي يتسحاق مولخو ان يطلب من ابومازن الغاء االجتماع المقرر مع 

ين الرجلين على بديل قانون طال المتعلق ببتجنيد وان هذا االجراء جاء في سياق الصراع ب. موفاز
الحريديم وعلى خلفية التوتر القائم بين االثنين بعد فشل اللقاء الذي جمعهما في ايجاد توافق حول 
الموضوع، في ضوء اصرار موفاز على فرض اجراءات عقابية على الشبان المتدينين الذين يتهربون 

يرفضه نتنياهو الذي ال يرغب بقطع الخيوط مع حركة شاس شريكته من تادية الخدمة العسكرية وهو ما 
  .في االئتالف

من جهة ثانية نفى مقربو نتنياهو هذه االدعاءات، التي اعتبروها سخيفة، قائلين انها صدرت في اعقاب 
  .اعلن الفلسطينيين عن الغاء اللقاء على خلفية وقوع مظاهرات في رام اهللا ضد اقامته
  ٣٠/٦/٢٠١٢، ٤٨عرب 

  
   المتطورة لسوريا"٣٠٠-اس" بيع صواريخ بعدمأقنعنا الروس : باراك .١٤

 قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، إن حكومته لعبت دوراً في التأثير على روسيا إللغاء :رام اهللا
  .للنظام السوري» ٣٠٠-اس«صفقة تبيع بموجبها منظومة صواريخ اعتراضية طراز 

إلسرائيلي أمس إلى أن توقف روسيا عن بيع المنظومة المتطورة لسوريا، قد وأشارت إذاعة الجيش ا
تكون ثمرة لزيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلسرائيل، وقد ناقش الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز 
ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القضية السورية مع الرئيس الروسي خالل زيارته القصيرة إلسرائيل 

  .سبوع الماضياأل



  

  

 
 

  

            ١١ص                                     ٢٥٤٩:                العدد١/٧/٢٠١٢ األحد :التاريخ

 جو األكثر تطوراً في العالم طراز -وذكرت اإلذاعة، أن الحديث يدور عن منظومة اعتراض أرض 
 هدف في وقت ١٠٠وهي منظومة متعددة األهداف، ولديها القدرة على تتبع أكثر من » ٣٠٠-اس«

ديد موقفها مما اإلسرائيلية، أن إسرائيل تجد صعوبة في تح“ جيروزاليم بوست”وأوضحت صحيفة . واحد
يجري في سوريا ويساورها القلق من مستقبل األسلحة المتقدمة التي بيد سوريا في حال تغيير النظام، 

  .حيث ال توجد مؤشرات على أن النظام البديل لنظام األسد سيسعى للتصالح مع إسرائيل
  ١/٧/٢٠١٢، االتحاد، ابوظبي

  
  الوضع في مصر تغير بشكل خطير: عاموس جلعاد .١٥

 رئيس الهيئة السياسية األمنية في وزارة الجيش اإلسرائيلية العميد عاموس جلعاد، إنه ال يعرف متى قال
  . سيزور مصر بعد انتخاب محمد مرسي رئيساً لها
إن حماس أدركت بأن شئ ما قد تغير في مصر ففجأة :"وقال جلعاد خالل مقابلة مع صحيفة معاريف
، وتواصل اآلن تطوير منظومة صواريخها )إسرائيل(و حماس عادت لتطلق صواريخ قبل أيام نح

  . وتتسلح بمزيد من األسلحة ذات جودة عالية، وخالفاً لكل الشائعات فليس لدينا أي تفاهمات مع حماس
ما يعنني ماذا سيحدث على أرض الواقع فمصر هي زعيمة العالم " :وحول انتخاب مرسي قال جلعاد
ر كبير على معسكر السالم وإن تغير الوضع بعد مرسي فسيترتب على العربي فهي دولة مهمة لديها تأثي

  .ذلك أمور خطيرة
  ٣٠/٦/٢٠١٢، فلسطين أون الين

  
  "إسرائيل"  مع بالسلطة في مصر يفتح جبهة رابعة"اإلخوان" فوز :جيروزاليم بوست .١٦

“ بهة رابعةج”رأت مصادر إسرائيلية أن فوز حركة اإلخوان المسلمين بالسلطة في مصر فتح :  القدس
أن األمن كان لعقود من الزمن على طول الجبهة “ جيروزاليم بوست”وأشارت صحيفة . “إسرائيل”مع 

مع مصر، في حين كان الجيش اإلسرائيلي متفرغاً لبؤر  الجنوبية أكثر استرخاء بسبب معاهدة السالم
  .لقطاع غزة والحدود الشمالية مع لبنان
مصري الجديد محمد مرسي سبق أن قال مرات عديدة إنه يرغب في وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ال

“ إسرائيل“، ونظراً لدعمه القوي لحركة حماس وعدائه الدائم ل“كامب ديفيد”إعادة النظر في بنود اتفاقية 
  .“طبيعية”فقد قررت األخيرة أنها لم تعد قادرة على اعتبار الحدود مع مصر 

ن أحداً ال يتوقع أن تلغي مصر اتفاقية كامب ديفيد لكن الوضع وقال مسؤول كبير في جيش االحتالل إ
الجيش المصري اليوم بات أكثر تطوراً بفضل ”وأشار المسؤول إلى أن . الجديد سيتطلب الحذر الشديد

المساعدات األمريكية التي تلقتها على مدى عقود من الزمن وهو مجهز بأحدث المعدات ما يجعله على 
  .مر الذي يجعل الكيان أكثر قلقاً إذا تحرر الجيش من التبعية للغرب، األ“النمط الغربي

  ١/٧/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
  "الضباب" العالقات المصرية اإلسرائيلية محفوف بـمستقبل: أليكس فيشمان .١٧

 الجديد تحت يشكالً عاماً للنظام المصر" الموساد"وضع جهاز المخابرات اإلسرائيلى : محمود محيى
 وتأثيره على أمن إسرائيل، فى حال بنائه على هذا الوجه، حيث توقع يئيس المنتخب محمد مرسقيادة الر
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" يديعوت أحرونوت"مسئولو الموساد، وفقاً للمحلل االستراتيجى اإلسرائيلى أليكس فيشمان، بصحيفة 
ر فى اتفاقيات  التوجه، وإعادة النظياإلسرائيلية، أن يتم تعيين رئيس للمخابرات العامة المصرية إسالم

  .  على الحدود بين الجانبينيالسالم مع تل أبيب، وانهيار االتفاقيات االقتصادية، وعدم التنسيق األمن
وأوضح فيشمان، خالل تقرير مطول له، أنه بعد صعود مرسي إلى الحكم فإن كل شىء أصبح مفتوحاً 

حفوف بالضباب، مضيفا أنه على للتوقعات فى شكل العالقة بين تل أبيب والقاهرة، وأن المستقبل م
إسرائيل أن تكون جاهزة لكل سيناريو، وأنه يحتمل أن يكون قريباًَ اليوم الذى تنهار فيه منظومة العالقات 

  .الحساسة خلف الكواليس مع مصر، وأنه فى حال قدوم هذا اليوم قد تعلن فيه الحرب بين الجانبين
مخابرات فى تل أبيب والدول الغربية كانوا قد أصيبوا وقال المحلل االستراتيجى، إن قادة أجهزة ال

السم عصام العريان مؤخراً كمرشح عنهم لرئاسة المخابرات " اإلخوان المسلمين"بالغثيان من طرح 
 فى ٢العامة المصرية، وأن التفكير فى الحقائب الوزارية الحساسة التى ستقع فى يد الرجل رقم 

 ورئيس M 16 األمريكى وجهاز المخابرات البريطانى الـCIA يقلق كالً من رئيس الـ" الجماعة"
  .الموساد

إن هذه ليست مجرد حقائب، بل إنها صندوق كبير ينطوى فى داخله على "ل فيشمان، خالل تقريره، اوق
الكثير جداً من المعلومات الحميمة والمحرجة، وأن وثائق ويكيليكس تعد روضة أطفال بالقياس إلى 

  ".الكامنة فى مكاتب المخابرات المصريةالقنبلة الذرية 
وأضاف فيشمان، أن مدير عام وزارة الدفاع اإلسرائيلية ورئيس قسم التخطيط فيها عاموس جلعاد، وقادة 
لمخابرات اإلسرائيلية، الذين التقوا على مدى السنين مع وزير المخابرات المصرية عمر سليمان، 

 يعين فى مصر، ولكن التخوف هو أن يكون هذا الوزير من سيسعدهم اللقاء مع كل وزير مخابرات جديد
صفوف اإلخوان المسلمين ألنه لن يرغب فى أن يراهم، موضحاً أن هذا مجرد مثال واحد على الضرر 

  .االستراتيجى الذى يجب على تل أبيب أن تكون جاهزة له
منصب وزير المخابرات معقول جدا االفتراض بأن مسألة إشغال " قائال، يوأوضح المحلل اإلسرائيل

طرحت فى االتصاالت السرية التى جرت نهاية األسبوع الماضى بين قادة المجلس العسكري واإلخوان 
 عارض تغيير وزير المخابرات الحالى يالمسلمين، وأنه ال يوجد مجال للشك فى أن المجلس العسكر

عطى قسما من مناصب الوزارات اللواء مراد موافى، كما أنه معقول االفتراض بأن المجلس طلب أن ي
الحساسة فى الحكومة التى ستنتخب لرجاله، بينما المشير حسين طنطاوى سيحتفظ بمكانته كوزير 

  ".للدفاع
قدرة المجلس العسكري على اإلبقاء على نوع ما من ميزان الرعب حيال اإلخوان "وقال فيشمان، 

 نصف عام، فال دستور، وإذا لم يكن دستور المسلمين محدودة، وأن الوضع الراهن لن يستمر أكثر من
كما يريد الجيش فال برلمان أيضا، وأنه فى ظل هذه األثناء يوجد دستور مؤقت أماله المجلس وفيه 
صالحيات الرئيس مرسي تشبه صالحيات الملكة البريطانية، ولكن هذا الوضع سينتهى سواء ألسباب 

  ".صرى وميدان التحريردستورية أم ألسباب ثورية من داخل الشارع الم
أن التوقع هو أنه فى خالل نصف عام ستحصل تل أبيب على الوجه الحقيقى "وأكد المحلل اإلسرائيلى 

لمصر، وعندها لن يعود أى شىء من ناحية إسرائيل مثلما كان، وأن مصر فى ظل حكم المجلس 
ا جفن، وأن إسرائيل تحجرت العسكري خرقت منذ اآلن اتفاقات حيوية مثل اتفاق الغاز دون أن يرف له

ولم ترد من شدة الخوف، وتلقت بالمقابل استخفافا واحتقارا لدرجة أن النظام سمح باالعتداء على السفارة 
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اإلسرائيلية فى القاهرة، ووقف إصدار التأشيرات وتقليص الرحالت الجوية بين الدولتين، وبالتالى فلن 
  ". هذه المسيرةتكون لإلخوان المسلمين أى مشكلة فى مواصلة

 عسير ورئيس إسالمى يمن ناحية أخرى، قال المحلل اإلسرائيلى، إن مصر توجد فى انهيار اقتصاد
سيثقل فقط على إعادة البناء، وأن المستثمرين من الخارج ممن فروا لن يعودوا، ولالقتصاديات الغربية 

 انهيار وأسعار المواد الخام فى مشاكل خاصة بها وليس لديها المال لدعم مصر، وأن السياحة فى حالة
ارتفاع، والمصريون يشعرون بحالة نشوى من أن الفساد قد انتهى، ومن اآلن فصاعدا سيكون المال 
للجميع، زاعماً بأن هذا لن يحصل فى مصر وسيؤدى الجوع إلى الفوضى وإلى فوضى اجتماعية وأمنية 

  .ليةال يمكن التحكم بها، بما فى ذلك على الحدود اإلسرائي
والمجلس العسكري سيتعين عليهم أن يرتبوا تقاسم " اإلخوان المسلمين"وزعم المحلل اإلسرائيلى أن 

القوة، بحيث يتمكنوا من مواجهة التحديات الداخلية، بحيث إنه لن يكون لهم فى المراحل األولى على 
د لن تساعد إسرائيل فى األقل من الحكم اإلسالمى أى توتر تجاه إسرائيل، مضيفا أن فى ثوبها الجدي

خطواتها حيال الفلسطينيين وحكم اإلخوان المسلمين لن يكون قناة للحوار، ال الحوار السياسى مع 
  .الفلسطينيين وال الحوار األمنى مع حماس

مشكوك فى أن تتم فى مصر تغييرات "وعن مصير اتفاقيات السالم بين القاهرة وإسرائيل قال فيشمان، 
ق خالل األعوام القادمة، كون االتفاق ولد كنتيجة لقرار مصرى لمحاول اجتذاب المال جوهرية فى االتفا

من الغرب، وقد تعلق المصريون بهذه األموال، وبالتالى فإن هذه المساعدات هى سترة تل أبيب الواقية، 
المرفق وسيكون من المفاجئ جداً أن يسعوا إلى خرق االتفاق بحرفيته، أما بالنسبة للملحق العسكري 

باالتفاقية فهو مشكوك فى أن يكون لإلخوان المسلمين مصلحة فى البحث مع إسرائيل فى فتحه، وذلك 
  ". ألن مداوالت من هذا النوع معناها اعتراف باتفاق السالم

وأكد فيشمان أن مصر لن تصبح فجأة دولة عدو تهدد حدود إسرائيل، ولكن مع ذلك فإن المنظومة 
ية فى إسرائيل ينبغى أن تتعاطى مع الصديقة القديمة كدولة ينبغى دراستها من جديد االستخبارية والعسكر

  .واالستعداد بما يتناسب مع ذلك
  ٣٠/٦/٢٠١٢، اليوم السابع، مصر

  
  اسحق شامير" دير ياسين"وفاة سفاح مذبحة  .١٨

سبق ، عن وفاة رئيس وزراء االحتالل األ٢٠١٢-٦-٣٠أعلنت مصادر اعالمية عبرية، مساء السبت 
وذكرت القناة العبرية الثانية أن شامير توفي بشكل مفاجئ وهو .  عاما٩٧ًاسحاق شامير عن عمر يناهز 

  . يعاني ظروفاً صحية صعبة منذ سنوات طويلة
  ٣٠/٦/٢٠١٢، فلسطين أون الين

  
   استيطانية يجري بناؤها في القدس منذ بداية العاموحدة ألف ٣٠: الرويضي .١٩

ني، من خطورة األوضاع في مدينة القدس المحتلة جراء تسارع وتيرة حذر مسؤول فلسطي: القدس
  ".يحقق أغلبية يهودية) سكاني(خلق واقع ديموغرافي "عمليات التهويد واالستيطان الهادفة لـ 
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وبحسب معطيات كشف عنها مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، فإن 
ت منذ مطلع العام الجاري على عدة مشاريع استيطانية يجري تنفيذها حالياً في الحكومة اإلسرائيلية صادق

  .أرجاء مختلفة في مدينة القدس المحتلة وتحوي ما ال يقل عن ثالثين ألف وحدة استيطانية
، دعوة لكافة )٦|٣٠(نسخة عنه اليوم السبت " قدس برس"ووجه الرويضي، في بيان صحفي تلقت 

بحث عن أدوات بديلة لدعم المدينة المقدسة بما يحقق آلية تضمن وصول المساعدات األطراف المعنية بال
المالية الفلسطينية والعربية واإلسالمية والدولية بالسرعة المطلوبة، وبالتالي تعزيز صمود المواطنين 

  .الفلسطينيين والمؤسسات المقدسية في المدينة ودعم مشاريع البنى التحتية في مختلف المجاالت
  ٣٠/٦/٢٠١٢قدس برس، 

  
  وحدة استيطانية جريمة حرب٣٠٠دعوة نتنياهو إلى بناء :  عطيةنائلةالقانونية الفلسطينية  .٢٠

وصلت المخططات االستيطانية اإلسرائيلية في الضفة إلى ذروتها، ما بات          :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
وفي وثيقة قانونية   .  واقعاً يلغي حل الدولتين    يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل األرض الفلسطينية يفرض أمراً       

هي األولى من نوعها أعدتها القانونية الفلسطينية نائلة عطية، لمواجهة عمليات تهويد الضفة، اعتبـرت               
 وحدة استيطانية جديدة في بيت ايل، على     ٣٠٠دعوة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى بناء         

وقالـت إن نتانيـاهو ووزراء حكومتـه        .  جريمة حرب  ١٩٧٠تي صودرت سنة    األراضي الفلسطينية ال  
يقومون بجهد غير مسبوق لتهويد الضفة بكل الطرق القانونية وغير القانونية، وإبداع رخص للبناء غير               
المرخص، وتزوير وثائق ملكية والبناء في مناطق يملكها الفلسطينيون لنقل السكان مـن إسـرائيل إلـى        

فإن نتانياهو ووزراء حكومته يتجـاوزون ويخـالفون كـل          «تلة، وبالتالي، أضافت عطية     المناطق المح 
لتحـدي  ... وقرروا مضاعفة البناء االستيطاني، وبوتيرة أسرع     . المعايير القانونية التي اتبعت حتى اليوم     

  .»الجميع وتنفيذ مخطط يستهدف اغتيال حل الدولتين
ندوق القومي الفلسطيني، محمد زهدي النشاشيبي ونائبه رمزي        وفي الوثيقة التي قدمتها عطية لرئيس الص      

خوري، تطرقت إلى التجاوزات اإلسرائيلية ومحاوالتها الدائمة االلتفاف على القوانين واألعراف الدولية،            
  .وحتى على القوانين اإلسرائيلية وقرارات المحكمة العليا ومكتب النائب العام

 على ضرورة هذه الوثيقة وأهميتها القانونيـة لمواجهـة سياسـة            شددت عطية » الحياة«وفي حديث إلى    
االحتالل التهويدية، والتي شهدت، مؤخراً، محاولة سن قانون يشرع تهويد األراضي الخاصة التي أقيمت              
عليها المستوطنات اإلسرائيلية، ومساحات شاسعة من األراضي التي تم البناء عليها للمستوطنين دون إذن              

. »المالكين الفلسطينيين األصليين، باإلضافة إلى الكم الهائل من التزييف لهـذه المعـامالت            أو تنازل من    
، حيث صادقت لجنة الكنيست     )مايو(وأشارت عطية إلى أن عملية التهويد شهدت نشاطاً ملحوظاً منذ أيار            

  مليون شيكل ستخصص لـدعم البنـاء فـي األراضـي    ٤٤بقيمة » االستيطان«على موازنة خاصة بـ  
  .الفلسطينية المحتلة

واسـتعرضـت عطية تـسلـسل أعـمـال المـصـادرة التي قامت بها إسرائيل منذ احتاللها للضفة            
 ألف دونمـ كـانت مسـجـلـة فـي      ٥٢٧، حيث استولت مباشرة، على اكثر من        ١٩٦٧الغربية عام   

 مـسـاحـة    في الـمئـة مـن    ٩شكلـت في حـينـه، مـا يقارب      » الطـابـو«السجـل العقـاري   
الضـفة الغربية، وتـمـركزت غـالبيتها في منـطقة غـور األردن، واسـتـغــلتها لتـأسيــس             

  .مـشـروعهـا االســتيطـانـي
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 وحتى اليوم، واصلت إسرائيل مشروع المصادرة       ١٩٦٧وفي المعطيات التي شملتها الوثيقة انه منذ عام         
 ونصف مليون دونم من أراضي الضفة الغربية        لغرض االستعمار لتضع بالتالي، يدها على حوالى مليون       

  ! في المئة من مساحتها تقريبا٢٧ًأي ما يشكل 
وفي جانب آخر أظهرت المعطيات المحاوالت اإلسرائيلية لتشريع المصادرة بهدف تبييض المستوطنات            

ئـيس  العشوائية التي أقامتها عصابات المستعمرين، وتنفيذ مخططات توسيع المستوطنات، وما اعلنـه ر            
الحكومة بنيامين نتانياهو، مؤخراً، بشأن البناء المكثف في المستوطنات إلرضاء المستوطنين وأنصارهم            

  .في الكنيست، وإقناعهم بسحب قانون تشريع المستوطنات العشوائية، كي ال تسبب له إحراجاً دولياً
االستيطاني على الضفة   ، كما اسمتها، للتصدي للهجوم      »استراتيجية نضالية وطنية  «وطرحت عطية خطة    

  .»نكون أو ال نكون»:معتبرة المعركة معركة وجود عنوانها
  ١/٧/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
   أسرى ستة اإلداري لاالعتقالاالحتالل يجدد  .٢١

 أسرى من محافظة الخليل جنوب ٦جددت سلطات االحتالل، االعتقال اإلداري بحق :  رائد الفي-غزة
قبعون في سجن النقب الصحراوي، وقالت مصادر فلسطينية، أمس، إن الضفة الغربية، وبحق مقدسي ي

 أشهر ٤محكمة االحتالل قضت بتمديد اعتقال خضر غنيمات من قرية صوريف قضاء الخليل، ل 
وتم .  شهراً في سجون االحتالل بموجب حكم االعتقال اإلداري الصادر بحقه٢٢إضافية بعد أن أمضى 

 ٤وزيد الجنيدي، والمقدسي جالل أبو أصبع من مخيم قلنديا لمدة ) اماً ع٤٧(تمديد اعتقال خليل محمد 
 ١٤أشهر إضافية، وذلك للمرة الثالثة والرابعة على التوالي، إلى جانب األسير منتصر شديد الذي أمضى 

وجددت اإلداري لألسير منتصر أبو قبيضة الذي .  أشهر٤عاماً في السجون حيث تم تجديد اعتقاله ل 
  . أشهر بعد انتهاء حكمه للمرة الرابعة٦عوام في السجون ل  أ٨قضى 

  ١/٧/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
   إصابات واعتقاالت إثر فض األجهزة األمنية مسيرة رافضة لزيارة موفاز: رام اهللا .٢٢

، على ا اعتدوعناصر األجهزة األمنية في مدينة رام اهللا، أن ٣٠/٦/٢٠١٢، فلسطين أون الين ذكرت
، رفضا لزيارة نائب رئيس وزراء االحتالل شاؤول ٢٠١٢-٦-٣٠ة خرجت عصر السبت مسيرة سلمي

  . موفاز، لرام اهللا لمقابلة رئيس السلطة محمود عباس
أن عناصر األمن اعتدوا بالضرب المبرح على شباب وفتيات بالهروات، مما ادى الى وذكر شهود عيان 

اصابة ثالث فتيات بجروح ورضوض، وجرى نقلهن إلى المشافي لتلقي العالج، فيما تم اعتقال بعض 
  .الشباب والفتيات، وقاموا باغالق الطرقات لمنعهم من الوصول الى مقر المقاطعة

 وسط واالعشرات من الشبان تظاهر، أن عالء المشهراوي، عن ١/٧/٢٠١٢، االتحاد، ابوظبيوأضافت 
رام اهللا عصر أمس، مطالبين بإلغاء اللقاء، ووقف التنسيق األمني مع إسرائيل، ومنعتهم قوات األمن 

  .الفلسطينية من التوجه الى مقر الرئاسة الفلسطينية، واعتدت على عدد منهم بالضرب
كما . “يسقط، يسقط التنسيق األمني“و“ ار يا للعار، موفاز صار من أهل الداريا للع”وهتف المتظاهرون 

عار على يدي إذا “و“ عالتفاوض ثورة عاللقاء ثورة عالتنسيق ثورة”رفعوا الفتات عليها عبارات 
  “.الحياة مقاومة وليست مفاوضات“و“ صافحت يداً طوحت باعناق شعبنا
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   فلسطينيا األسبوع الماضي بينهم تسعة أطفال٥٣ اعتقل االحتالل: للدراساتمركز أسرى فلسطين  .٢٣

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل األسبوع الماضي، ما يزيد عن ثالثة وخمسين مواطناً : رام اهللا
  .فلسطينيا، بينهم تسعة أطفال، إضافة إلى أربعة أسرى محررين من سجون االحتالل

نسخة " قدس برس"تلقت ) ٦|٣٠( في بيان صحفي اليوم السبت "مركز أسرى فلسطين للدراسات"وأوضح 
االعتقاالت تركزت على مدن القدس والخليل ونابلس وطولكرم وبيت لحم ورام اهللا، وكان من "منه بأن 

بين المعتقلين أربعة أسرى محررين، كذلك اعتقلت تسعة أطفال ما دون الثامنة عشر عاماً أصغرهم 
من حي سلوان جنوب المسجد األقصى، ومن بين المعتقلين اثنين ) عاما١٤(الطفل محمد منذر بيضون 

  ، وفق ما ورد بالبيان"من المتضامنين األجانب خالل مشاركتهم فى مسيرة بيت أمر األسبوعية
االحتالل ال يتوقف عن ممارسة عمليات التوغل والمداهمة لمدن وقرى "وقال المركز الحقوقي بان 

 ويواصل سياسة االختطافات بحق أبناء شعبنا بكل شرائحه وأطيافه، بحيث ال الضفة الغربية والقدس،
يمر يوم اال وتقوم سلطات االحتالل باختطاف عدد من المواطنين الفلسطينيين منهم من يطلق سراحه بعد 
عدة ساعات من التحقيق، وبعضهم من يتم تحويله إلى السجون ويفرض عليه االعتقال اإلداري أو تصدر 

  .، وفق تعبيره"م فعلية بالسجن بحقهأحكا
  ٣٠/٦/٢٠١٢قدس برس، 

  
   من السفر ٤٥٠ومنع " الكرامة" فلسطينيا على معبر ٥٠االحتالل اعتقل : لجنة األسير الفلسطيني .٢٤

نسخة عنه، إن سلطات " قدس برس"، في بيان صحفي تلقت "لجنة األسير الفلسطيني"أكدت : رام اهللا
 أكثر من خمسين مواطناً فلسطينيا، غالبيتهم من الشبان وطلبة الجامعات، االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت

  .الذي يصل الضفة الغربية المحتلة باألردن ومنعها إلى العالم الخارجي" الكرامة"لدى سفرهم عبر جسر 
 ٤٥٠وأوضح البيان أن سلطات االحتالل منعت خالل النصف األول من العام الجاري ما مجموعه 

  .من السفر عبر الجسر، بينهم طالب ومرضى ومسنونفلسطينياً 
، مشيرة إلى أنه "انتهاك سافر لكافة األعراف والقوانين"ووصف اللجنة هذه اإلجراءات اإلسرائيلية بأنها 

يجري تأخير المسافرين في محطة الجسر اإلسرائيلي، حيث تؤخر إجراءات عبورهم لفترات طويلة "
  ".ستجواب والمضايقات من قبل جهاز األمن اإلسرائيليدون مبرر، كما يتعرض بعضهم لال

  ٣٠/٦/٢٠١٢قدس برس، 
  
  التعليمية يعاني نقصاً في الهياكلالقطاع : وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة .٢٥

 مدرسة ١٨٥يعاني قطاع غزة من نقص كبير في الهياكل التعليمية حيث انه بحاجة إلى ما يقارب : غزة
  .األعوام المقبلة وذلك الستيعاب الزيادات في الطلبة الملتحقين بالمدارسجديدة خالل خمسة 

 ١٨٥الوزارة بحاجة إلى ما يقارب «وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة محمد أبو شقير أن 
مدرسة جديدة خالل خمسة األعوام المقبلة وذلك الستيعاب الزيادات في الطلبة الملتحقين بالمدارس، 

  .قليص المسافة بين مدرسة الطالب وبيته والحد من نظام الفترتين في النهار وتقليص الكثافة الصفيةوت
  ٣٠/٦/٢٠١٢، البيان، دبي
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  مستوطنون يحرقون مئات الدونمات الزراعية في الضفة  .٢٦
 واصل المستوطنون تدميرهم وتخريبهم الممنهج بحماية جيش االحتالل لمختلف : كامل ابراهيم-القدس 

ناطق الضفة الغربية، حيث أحرق مستوطنون أمس مئات الدونمات الزراعية في وادي قانا الواقع بين م
  .محافطتي سلفيت وقلقيلية شمال الضفة الغربية

وذكرت مصادر محلية أن النيران امتدت لمنطقة واد قانا غرب سلفيت، حيث التهمت النيران مئات 
  .رة عليه بعد نحو أربع ساعاتالدونمات ومئات األشجار، وأنه تمت السيط

  ١/٧/٢٠١٢، الرأي، عمان
  
   بين األردن وسوريا الشريط الحدودي تقيم على عائلة فلسطينية .٢٧

وأشقاؤه قرارا من الحاكم اإلداري ) هيثم مرجان(تنتظر عائلة الالجئ الفلسطيني :  موفق كمال-عمان 
مدينة درعا السورية تجاه األراضي األردنية، لمدينة الرمثا بالسماح بقبولهم كالجئين، بعد أن فروا من 

  ".بطش قوات النظام السوري وبحثا عن مالذ آمن في األردن"وبرفقته والدهم المصاب هربا من 
وكانت الجهات المختصة، وفق مرجان، وافقت على إدخال والده وأسعفته إلى مستشفى األميرة بسمة في 

ومعهم زوجة أحدهما الحامل وأطفالها الثالثة ) زهوه(شقيقته و) مؤيد ويوسف(إربد، بينما منعته وشقيقيه 
ومنذ خمسة أيام يمضي هيثم وباقي أفراد العائلة أيامهم على الشريط  .من دخول األراضي األردنية

الحدودي الواقع في منطقة الشجرة في مدينة الرمثا، حيث يتم إبعادهم ليال إلى طريق تل شهاب السورية 
  .ن جديد مع الالجئين السوريين إلى منطقة الشجرة أمال بالسماح لهم بدخول األردنإال أنهم يعودون م

  ١/٧/٢٠١٢، الغد، عمان
  
  وفود رسمية وشعبية تواصل تقديم العزاء بالشهيد غناجة  .٢٨

واصلت الوفود الرسمية والشعبية توافدها على بيت عزاء الشهيد كمال حسني :  انس صويلح-عمان 
في سوريا حيث شهد بيت العزاء في منطقة ) حماس(كة المقاومة اإلسالمية غناجة، أحد كوادر حر

واعرب المعزون من مواطنين وقيادات حزبية وسياسية عن  .طبربور حضورا حاشدا للمعزين بالشهيد
  .خالص تعازيهم بالشهيد كمال حسني غناجة محتسبينه عند اهللا شهيدا

  ١/٧/٢٠١٢، الدستور، عمان
  
  شؤون الفلسطينية تشارك بمؤتمر مشرفي شؤون الالجئين الفلسطينيين بالقاهرةالدائرة : األردن .٢٩

 تشارك دائرة الشؤون الفلسطينية في مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين الذي :عمان
  .سيبدأ في مقر جامعة الدول العربية اليوم بمشاركة وفود من الدول العربية المضيفة والجامعة العربية

ال مدير عام الدائرة المهندس محمود العقرباوي قبيل مغادرته عمان أمس متوجها الى القاهرة وق
للمشاركة في المؤتمر ان جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام يتضمن مناقشة الوضع المالي 

اني منه وسبل مواجهة العجز المالي الذي تع) االونروا(لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
موازنة الوكالة بما يمكنها مواصلة الخدمات التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين في مجاالت الصحة والتعليم 

  .واإلغاثة االجتماعية على الوجه األكمل
  ١/٧/٢٠١٢، الغد، عمان
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  ال يجوز التفريط بإنجازات المقاومة اللبنانية والفلسطينية: أسامة سعد .٣٠

ستجد في عاصمة الجنوب، صيدا، يراوح مكانه جراء استمرار إمام مسجد استمر الوضع الم: بيروت
بالل بن رياح الشيخ أحمد األسير بقطع االوتوستراد الشرقي للمدينة وسط رفض واسع من أهل صيدا 

  .وفاعلياتها
رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد رفض ما يرفعه المحتجون من مطالب  ل مؤتمر صحفيففي

، معتبراً أنه “اإلسرائيلية”ح المقاومة، الفتاً إلى أن المحتجين لم يقدموا أي بديل لردع التهديدات بشأن سال
مطلب نزع سالح المقاومة ”ال يجوز التفريط بإنجازات المقاومة اللبنانية والفلسطينية، مشدداً على أن 

  .“وال يخدم إال مخططاتهما“ إسرائيلي ”-مطلب أمريكي
لب الحق الذي ينبغي أن نطالب به هو أن يكون سالح المقاومة إلى جانب سالح المط”ورأى سعد أن 

طريقة التعبير ”، رافضاً “في إطار إستراتيجية دفاعية واحدة“ اإلسرائيلي”الجيش في مواجهة العدو 
التعبير عن الموقف بشأن القضايا التي هي محل خالف ينبغي له ان ”، معتبراً أن “االستفزازية للمحتجين

عندما يكون أسلوب التعبير ”، الفتاً إلى أنه “يتسم بالروية والعقالنية كي ال يتحول مدخالً للصدام والفتنة
  .“استفزازياً إلى درجة عالية فذلك يفقده الطابع السلمي الذي ينادي به المحتجون
  ١/٧/٢٠١٢، ، الشارقةجالخلي

  
  "رين هابعتلهملو نقدر نبعت وجبات ساخنة ألهلنا في غزة المحاص: "مرسي .٣١

اعتبر الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي أن األمن العربي مـؤثر علـى األمـن القـومي                 : القاهرة
وأضـاف  . المصري، مؤكداً أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت في مقدمة أولويات الشعب المـصري            

 كالم مرسـي خـالل      جاء' لو نقدر نبعت وجبات ساخنة ألهلنا في غزة المحاصرين هابعتلهم         ': ومرسي
  .'األهرام'اجتماعه برؤساء التحرير ونقله أحد المشاركين في االجتماع لصحيفة 

  ٣٠/٦/٢٠١٢وكالة سما اإلخبارية، 
  

  مستشارا أمنيا لدولة اإلمارات" دحالن": "الرسالة نت" .٣٢
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن القيادي السابق فـي حركـة فـتح محمـد            : كمال عليان -الرسالة نت 

–وقالـت المـصادر     . ، يعمل مستشارا أمنيا لدى دولة اإلمارات العربيـة        "دبي"دحالن، المقيم حاليا في     
ـ -فضلت عدم الكشف عن اسمها     دحالن يقف خلف عمليات االعتقال واإلبعـاد       :" السبت  " الرسالة نت " ل

 أو اإلخـوان    التي يتعرض لها بعض الفلسطينيين في اإلمارات، وتحديدا التي تطال مؤيدي حركة حماس            
  ".المسلمين

  ٣٠/٦/٢٠١٢الرسالة، فلسطين، 
  
  "!إسرائيل"خياران أمام مرسي مع : تليجراف  .٣٣

يواجه " محمد مرسي "البريطانية إن الرئيس المصري المنتخب      " تليجراف"قالت صحيفة   :  وكاالت -سما  
وبالتـالي يرضـى    دون أى تغييـر،     " اسرائيل"معضلة حقيقية، فهو اما ان يبقى على معاهدة السالم مع           

، ويغضب مؤيديه من الجماهير، أو أنه يقدم على تغيير االتفاقية، وبالتالي يواجه بعض              "اسرائيل"امريكا و 
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" حسني مبـارك  "واشارت الصحيفة الى انه بعد رحيل الرئيس السابق         . المشاكل على المستوى الخارجي   
" النظر في معاهدة السالم، فقد أثـار فـوز        عن السلطة ، على ما يبدو انه ال مفر أن يتم التدقيق واعادة              

كامـب  "في االنتخابات الرئاسية على حد سواء الخوف والتكهنات حول مستقبل معاهـدة             " محمد مرسي 
  . للسالم" ديفيد

  :واوضحت ان الخياران الذان امام الرئييس المنتخب هما
، "إسـرائيل "لفصائل الفلسطينية و  أنه يمكن تبنى سياسة وساطة إيجابية عادلة بين مختلف ا         : الخيار االول 

ويمكن أن توفر أيـضا     ". مبارك"والتي أثبتت نجاحها في الثمانية عشر شهرا الماضية بعد رحيل الرئيس            
الدعم اللوجستي والمعنوي لحكومة حماس في غزة، ولكن مع وضع خطوط حمراء تمنع التـسلل عبـر                 

  .يا من قبل الجيش المصرىسيناء إلى إسرائيل ويبدو أن هذا هو الخيار المفضل حال
والخيار الثاني ان يحاول مرسى استعادة الوضع القديم، برعاية الجماعات الفلسطينية التى لن تقبل باقـل                
من تقديم المساعدات والدعم المالى واللوجستي وحتى العسكري ، كما فعلت سوريا ، وفى هذه الحالة فأن                

 كما اكدت الصحيفة ان بقاء معاهدة السالم، سيتوقف علـى           .المواجهة المباشرة مع اسرائيل ، المفر منها      
  .طريقة مرسي فى السيطرة على الوضع االمنى فى سيناء ، وكيف انه سيتعامل مع االشقاء فى عزة 

  ٣٠/٦/٢٠١٢وكالة سما اإلخبارية، 
 
   األمير نايف إلطعام الفقراء في غزةصندوقوكالة أونروا تنشأ  .٣٤

) أونـروا ( العام لهيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية عدنان باشا أن وكالـة            أوضح األمين : »الحياة «-جدة  
أنشأت صندوقاً جديداً يحمل اسم األمير نايف بن عبدالعزيز إلطعام الفقراء فـي قطـاع غـزة، تقـديراً                  

دليل قـاطع علـى     » الصندوق«أن  » الهيئة«وبين األمين العام لـ     . لجهوده، في مساعدة هؤالء الالجئين    
  .مام الذي كان يوليه الفقيد لهؤالء الالجئين ومساندته القوية للوكالة حتى تقوم بدورها المنوط بهااالهت

  ١/٧/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
  إتحاد غرب آسيا يكلف فلسطين بتنظيم بطولتين .٣٥

منح مجلس إدارة اتحاد غرب أسيا لكرة القدم في االجتماع السادس للجمعية العمومية في العاصمة               : عمان
وهذه . ٢٠١٣ردنية عمان السبت، فلسطين شرف استضافة بطولتي غرب أسيا للناشئين والسيدات عام             األ

  .هي المرة األولى التي تكلف فيها فلسطين باستضافة أنشطة على مستوى اتحاد غرب أسيا لكرة القدم
رأسه االجتماع  وقال رئيس اتحاد غرب أسيا ونائب رئيس االتحاد الدولي األمير علي بن الحسين خالل ت              

أن الكرة الفلسطينية تستحق دعم اتحاد غرب أسيا واالتحادين الـدولي واألسـيوي وكافـة االتحـادات                 
األخرى، وأنه واثق من أن فلسطين ستؤمن استضافة متميزة للبطولتين، مـشيدا بـدور ودعـم الكـرة                  

الدول الست المؤسسة لهـذا     الفلسطينية ألنشطة اتحاد غرب أسيا، ومستذكرا أن فلسطين كانت واحدة من            
  .٢٠٠٠االتحاد في عمان عام 

وعلّق رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ونائب رئيس اتحاد غرب أسيا جبريل الرجوب علـى هـذه                 
القرار، بأنه يعكس مدى تقدير وتضامن أسرة الكرة بدول غرب أسيا والقـارة بأسـرها مـع القـضية                   

سطين شرف استضافة بطولتين معا يعطي دالالت ايجابيـة ويحفـز           الفلسطينية، مضيفًا أن قرار منح فل     
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االتحاد والشعب الفلسطيني لالستعداد المبكر لتنظيم البطولتين وفق أفضل المعـايير، متمنيـا أن تكـون                
  .المشاركة واسعة بالبطولتين

  ٣٠/٦/٢٠١٢، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
  "إسرائيل" قانون لتوثيق العالقات مع مجلس الشيوخ األميركي يصادق على مشروع .٣٦

صادق مجلس الشيوخ األميركي على مشروع قانون يرمـي إلـى توثيـق             :  البيان والوكاالت  -واشنطن
. العالقات االقتصادية واألمنية بين الواليات المتحدة وإسرائيل قدمه الحزبان الـديمقراطي والجمهـوري            

ـ    ويكرر مشروع هذا القانون التزام واشنطن بضمان       إسرائيل في الدفاع عن    » حق« أمن إسرائيل، ويقر ب
كما يفسح مشروع القانون المجال أمام إرسال فوائض من األسـلحة مـن مـستودعات القـوات                 . نفسها

  .المسلحة األميركية إلى إسرائيل
كذلك، يمدد مشروع القانون مفعول الضمانات االقتصادية األميركية المقدمة إلسـرائيل، ويؤكـد دعـم               

  .وسيطرح مشروع هذا القانون قريباً على مائدة الكونغرس في واشنطن. طن لحل الدولتينواشن
  .من جهة ثانية، أعلنت واشنطن تأجيل المناورات المشتركة مع إسرائيل إلى أكتوبر المقبل

  ١/٧/٢٠١٢البيان، دبي، 
  
   إلسرائيليين بأولمبياد لندنللوقوفبريطانيا ترفض دعوات  .٣٧

رفضت بريطانيا دعوات إلدراج الوقـوف دقيقـة صـمت لـذكرى            : يو بي آي   ،-الصحافة البريطانية 
، ضمن فعاليات افتتاح أولمبيـاد لنـدن الـشهر          ١٩٧٢إسرائيليين قتلوا في أحداث أولمبياد ميونيخ عام        

وأشارت مصادر صحفية في لندن إلى أن وزير الثقافة واإلعالم والرياضة البريطاني جيريمـي              . المقبل
 دعوات مجلس الشيوخ األميركي وحكومات كندا وأستراليا وألمانيا لتنظيم وقوف دقيقة            هانت رفض دعم  

  .صمت خالل افتتاح األولمبياد
ونقلت صحيفة جويش كرونيكل في لندن عن متحدث باسم الوزارة قوله إن قرار الوقوف دقيقة صـمت                 

انت سيمثل الحكومة البريطانيـة فـي       خالل أولمبياد لندن بيد اللجنة األولمبية الدولية، وأكد أن الوزير ه          
مناسبة تشارك في تنظيمها السفارة اإلسرائيلية بلندن واللجنة الوطنية اإلسرائيلية والجالية اليهوديـة فـي               

  .بريطانيا
من جانبها أشارت صحيفة ذي إندبندنت إلى بيان صدر عن اللجنة المنظمة لألولمبياد يفيد بأن مثل تلـك                  

هذه أنسب طريقة لالحتفاء بالـذكرى األربعـين        "فال منفصل بقاعة غيلد هول، و     الفعاليات ستقام في احت   
  ".للرياضيين اإلسرائيليين

  ٣٠/٦/٢٠١٢الجزيرة نت، الدوحة، 
  
   فلسطينيةمهمةليست  .٣٨

  نقوال ناصر
في ريف دمشق يوم األربعـاء الماضـي، فـي          ) نزار أبو مجاهد  (إن اغتيال الشهيد كمال حسني غناجة       

، يسلط األضواء مجددا على الوضـع       "حماس"، كما وصفتها حركة المقاومة اإلسالمية       "ةعملية قتل جبان  "
" األونـروا " مسجلين لـدى     ٤٩٥٩٧٠(الحرج الخطير الذي يجد أكثر من نصف مليون الجئ فلسطيني           
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الرسـمي  " المحايـد "أنفسهم فيه على حد سكين قاتل يضع مـوقفهم       ) ٢٠١٠حسب إحصائية للوكالة عام     
 محك اختبار يزداد صعوبة مع تصاعد الصراع على سورية وفيها، حيث يرفض أطـراف  والشعبي على 

حسب عنـوان   " إما قاتال أو قتيال   "فلسطيني بينهم، ليخير الفلسطيني بين أن يكون        " حياد"هذا الصراع أي    
  .مقال للزميل رشاد أبو شاور

يها منذ عام وبضعة أشهر بين القوى       الضارية المتصاعدة دوليا وإقليميا وداخليا على سورية وف       " الحرب"و
وبين تلك المعارضة لتغييره بالتدخل األجنبي، العسكري وغيـر العـسكري،           " تغيير النظام "الساعية إلى   

على هامش التيار أو التيارات     " حزبية"والعنف المسلح تؤكد مجددا الحقيقة التاريخية أنه باستثناء أجندات          
" تغيير النظام "لسطينية المعاصرة، لم تكن أبدا صانعة قرار فيها، فإن          الرئيسية لحركة التحرر الوطني الف    

  .في هذا القطر العربي أو ذاك، أو الدفاع عنه، لم يكن أبدا مهمة فلسطينية لهذه الحركة
في الشأن الداخلي العربي بقدر حرصها      " عدم التدخل "فقد حرصت الحركة الوطنية الفلسطينية دائما على        

 قرارها، وحرصت كذلك على تأكيد أنها ليست بديال عن الشعب العربي المعني بالتغيير              "استقاللية"على  
أو بعدم التغيير، بغض النظر عما إذا كانت سياسات النظام القائم تخدم أو ال تخدم القـضية الفلـسطينية،            

تغييـر  "لـة   لها لم تتوقف حتى اآلن عن محاو      " المعارضات"العربية ومثلها   " األنظمة"بالرغم من أن كل     
  .فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية لصالح خدمة أجندات كل منها" جر"أو " النظام الفلسطيني

والالفت للنظر أنه بالرغم من االنقسام الفلسطيني المستعصي على المصالحة الوطنية حتـى اآلن فـإن                
ي الساخن بين المطالبين    في األزمة السورية، بغض النظر عن الجدل الفلسطين       " الحياد"قطبيه متفقان على    

والسبب واضح يتعلق بمصير حوالي نصف مليـون فلـسطيني          . باالنحياز إلى هذا الطرف أو ذاك فيها      
فـي  "  فلـسطينية  –عربيـة   "وبعد معارك   " النكسة"الجئ استضافت سورية موجات لجوئهم بعد النكبة و       

فيليبـو غرانـدي    " أونـروا "م ل الفلسطيني هو أيضا ما طالب المفـوض العـا        " الحياد"و. األردن ولبنان 
من األطراف كافة في األزمة السورية الحالية أثناء زيارته لسورية في العشرين مـن هـذا                " احترامه"ب

  .الشهر
" انـشقاقه "غير أن نفي قائد جيش التحرير الفلسطيني في سورية طارق الخضرا لألنباء التي تحدثت عن                

ر من الشهر الجاري كـان أحـدث مؤشـر إلـى أن             على رفاقه السوريين في السالح في السادس عش       
  .محاوالت زج الفلسطينيين في األزمة السورية لن تتوقف في المدى المنظور

وال يمكن طبعا تجنب وجاهة وجهة النظر التي تطالب باالنحياز إلى نظام عربي يدعم المقاومة ضد آخر                 
ة بين العراق وبين سوريا واألردن الـذين        يطاردها، لكن صورة الفلسطينيين العالقين في المنطقة المحايد       

تشتتوا في كل أصقاع المعمورة بعد االحتالل األميركي للعراق، أو العالقين على الحدود المصرية الليبية               
نتيجة مزاجية العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ال تزال تذكر باإلبعاد الجماعي ألقل من نصف مليون                

ار فدائيين فلسطينيين إلى النجاة بأنفسهم عبر نهر األردن ليجدوا أنفـسهم            فلسطيني من الكويت، وباضطر   
قوات االحتالل اإلسرائيلي بعد إخراج المقاومة مـن المملكـة، وبهجـرة آالف الالجئـين               " ضيافة"في  

  .ثم الغزو فاالحتالل اإلسرائيلي للبنان" حرب المخيمات"الفلسطينيين إلى المنافي الغربية بعد 
العربي المؤيـد أو األقـل      " النظام"لصور التي تختزنها الذاكرة الوطنية الفلسطينية تؤكد أهمية         فمثل هذه ا  

تأييدا أو المتواطئ ضد القضية الفلسطينية لكنها في الوقت ذاته تحذر باستمرار من التسرع في دعـم أو                  
ات الداخلية في األقطـار     في استعداء هذا النظام، لالستمرار في اختيار الحياد موقفا فلسطينيا في الصراع           

الفلسطيني مع نظام الرئيس حـسني      " التعايش"العربية وفي الصراعات العربية البينية على حد سواء، ف        
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مبارك المخلوع بانتظار أن يحسم شعبه صراعه معه لم يكن يعني أن الشعب الفلسطيني فقد ثقتـه فـي                   
لم يكن مهمة فلسطينية كما أثبت تطـور        إجماع الشعب المصري على دعم قضيته العادلة، فتغير نظامه          

  .األحداث في مصر
في سورية يخاطرون بخسارة دعم مـضمون       " تغيير النظام "إن المراهنين الفلسطينيين على المجهول في       

ملموس ال بديل عربيا له حتى اآلن، ومثلهم من المغالين في الدفاع عن نظام يقول هو نفسه إن مطالـب                    
سارع إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لالستجابة لها،       " مشروعة" له هي مطالب     كثيرة لكثير من المعارضين   

ففي ذلك مخاطرة متسرعة غير محسوبة بمصير نصف مليون الجئ فلسطيني يحـسدهم إخـوانهم فـي              
  .األقطار المضيفة األخرى على وضعهم في سورية

 احتمال غير واقعي نظـرا لعـدم        وتهدد األزمة السورية الراهنة إما بتهجير جديد للفلسطينيين فيها، وهو         
" سـالم "في سورية كجزء من صفقة      " توطينهم"عربي على استعداد الستضافتهم، أو ب     " جوار"وجود أي   

في الخارج أي حرج في الحديث      " للمعارضة السورية "مع دولة االحتالل اإلسرائيلي لم تجد رموز عديدة         
  ".تغيير النظام"عليها بعد " التفاوض"عن 

الساعي إلى تغيير النظـام هـو نفـسه         " مؤتمر أصدقاء سورية  "ر في هذا السياق أن معسكر       ويلفت النظ 
  ".معسكر السالم العربي اإلسرائيلي"

فحسب التقارير المنشورة، بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين الذين سقطوا ضحايا أبرياء للـصراع المحتـدم               
. مارس الماضـي  /  وستين شهيدا حتى نهاية آذار       حاليا للفوز بالجائزة اإلقليمية السورية أكثر من واحد       

وكـان  . وخالل الشهر الجاري سقط المزيد منهم في مخيمات فلسطينية بمحافظات درعا وحماة وحلـب             
اغتيال العقيد أحمد صالح الحسن في ريف دمشق يوم االثنين الماضي آخر حلقة في سلـسلة اغتيـاالت                  

  .ن غيره في جيش التحرير الفلسطينيطالت حتى اآلن في األقل أربعة قادة عسكريي
وحتى العشرين من الشهر الماضي بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين من المسجلين لدى األونروا فقط ممـن                

فلسطينيا، ناهيك عن آالف غيرهم من المهجرين داخل سورية،         ) ٤٨٠(فروا إلى األردن للنجاة بأرواحهم      
  .طبقا لألونروا

" الموسـاد "أقل من عامين من اغتيال الشهيد محمود المبحوح في دبي بأيـدي           بعد  " أبو مجاهد "واستشهاد  
التي فتحت طرقا عديدة تتسلل     " الربيع العربي "يسلط الضوء أيضا على الفوضى غير المنظمة التي ترافق          

، حسب مصطلحات القانون الدولي اإلنـساني، فـي دولـة االحـتالل             "القتل خارج القانون  "منها أجهزة   
  .ي الصطياد المقاومين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين في العواصم العربية المضيفة لهماإلسرائيل

غير أن ما هو أخطر من ذلك أن هذه الفوضى تعيد إحياء مشاريع كان الشعب الـسوري قـد أسـقطها                     
ن فربما ال تتذكر األجيال الفلـسطينية الحاليـة أ        . لمساهمة سورية حاسمة في تصفية القضية الفلسطينية      

 لتوطين الالجئين الفلـسطينيين     ١٩٥٢مليون دوالر عام    ) ٤٠٠(الواليات المتحدة عرضت على سورية      
من سكانها اليوم، وأن اإلطاحة بحكم حسني الزعيم الذي وافق على العرض وسـاوم              % ٢الذين يمثلون   

لذي يرفض توطين   السوري ا " تغيير النظام "إن  . هو فقط ما حال دون توطينهم آنذاك      " تغيير نظامه "عليه و 
الالجئين الفلسطينيين اليوم بدعم أميركي ينطوي على ما هو أخطر كثيرا من التوقف عن دعمه للمقاومة                

  .الفلسطينية
  .فليحذر المراهنون على المجهول

  ٣٠/٦/٢٠١٢، فلسطين أون الين
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   إثر فوز مرسياإلسرائيليهذا الهلع  .٣٩

   ياسر الزعاترة 
. االنتخابات المصرية خرجت الصحف اإلسرائيلية بعنـاوين نـذكر منهـا          في اليوم التالي لظهور نتائج      

. “نحتـرم النتـائج   : حرج في القدس، نتنياهو   ”. “شرق أوسط جديد  ”،  “ظالم مصر ”: “يديعوت احرونوت ”
التخوف أصـبح   ”. “شرق أوسط جديد  ”: “معاريف”صحيفة  . “من السجن إلى الرئاسة   ”. “انتصار خطير ”

. “اتفاق سالم وعالمة اسـتفهام    ”،  “نهاية عصر األوهام  ”،  “ سيطروا على مصر   اإلخوان المسلمون : واقعا
في إسـرائيل يخـشون، فـي غـزة         ”،  “مرسي رئيسا لمصر  : اإلسالميون انتصروا ”: “هآرتس”صحيفة  
في غزة يحتفلـون،    : نتائج االنتخابات في مصر   ”،  “انتخبوا اإلسالم ”: “إسرائيل اليوم ”صحيفة  . “يحتفلون

  .“يتابعون بقلق”، “بون وقلقونفي إسرائيل يرح
إلـى صـلب الموضـوع المتعلـق،        “ إليكس فيشمان ”في تحليل الخبر الرئيس، يدخل المحلل المعروف        

وزير مخابرات إسالمي، إعـادة نظـر فـي         ”: ويتطرق إلى األبعاد األمنية في العالقة مع مصر فيقول        
بعد صعود مرسي إلى الحكم، كـل       . ق األمني اتفاقيات السالم، انهيار االتفاقيات االقتصادية وعدم التنسي      

يحتمل أن يكون   . على إسرائيل أن تكون جاهزة لكل سيناريو      . شيء مفتوح والمستقبل محفوف بالضباب    
  . “قريبا اليوم الذي تنهار فيه مراسي مختلفة في منظومة العالقات الحساسة خلف الكواليس مع مصر

 بالغثيان من طرح اإلخوان المسلمين السم عصام العريان         قادة أجهزة استخبارات غربية أصيبوا    ”يضيف  
التفكير في الحقائب الحساسة التي سـتقع       . كمرشح عنهم لرئاسة وزارة المخابرات في الحكومة المصرية       

، “٦إم آي   ”األمريكي، جهـاز االسـتخبارات البريطـاني        “ إيه.آي.سي”في يد الرجل يقلق رئيس جهاز       
هذا صندوق مفاسد يحـوي داخلـه الكثيـر مـن           . ذه ليست مجرد حقائب   ه. وربما رئيس الموساد أيضا   

وثائق ويكيليكس هي روضة أطفال بالقياس إلى القنبلة الذرية الكامنة في           . المعلومات الحميمة والمحرجة  
عاموس جلعاد، رئيس قسم التخطيط وقادة أسرة االستخبارات الذين التقـوا           . مكاتب المخابرات المصرية  

ن مع وزير المخابرات المصرية سيسعدهم اللقاء مع كل وزير مخابرات جديد يعين فـي               على مدى السني  
هذا مجرد مثال واحـد     . التخوف هو أن وزير اإلخوان المسلمين بالذات لن يرغب في أن يراهم           . مصر

  .“على الضرر االستراتيجي الذي كان ينبغي إلسرائيل أن تكون جاهزة له
ه في غضون نحو نصف سنة سنحصل على الوجـه الحقيقـي لمـصر،              التوقع أن ”يختم فيشمان بالقول    

مصر المجلس العـسكري خرقـت منـذ اآلن         . وعندها لن يعود أي شيء من ناحية إسرائيل مثلما كان         
إسرائيل تجمدت، لم تـرد مـن شـدة         . اتفاقات سلطوية مثل اتفاق الغاز الحيوي دون أن يرف لها جفن          

تقارا لدرجة أن النظام سمح باالعتداء على السفارة اإلسرائيلية فـي           الخوف، وتلقت بالمقابل استخفافا واح    
لن تكون لإلخوان المسلمين أية     . القاهرة، وقف إصدار التأشيرات وتقليص الرحالت الجوية بين الدولتين        

  ).انتهى كالم فيشمان(“ مشكلة في مواصلة هذه المسيرة
لن تتحول إلى واقع في غـضون شـهور، وربمـا           ليس لدينا شك في أن التخوفات اإلسرائيلية والغربية         

وهم اليـوم   . سنوات قليلة أيضا، لكن الدولة العبرية لم تكن يوما من النوع الذي يخطط ألشهر أو سنوات               
  .يتحدثون عن تغير الفضاء اإلستراتيجي في المنطقة

لدولة العبريـة لـم     كالم فيشمان يشير إلى حقيقة بالغة األهمية، وهي أن الفضاء الذي كانت تتحرك فيه ا              
ال يمكننا القول إنه كان     . يكن معاديا، بقدر ما كان يظهر العداء بهذا القدر أو ذاك مجاملة لمشاعر الناس             
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عميال أو خائنا، لكن األمر الذي يعنيه هو التعامل مع الدولة العبرية كدولة قوية ال بد من تجنب شـرها،                    
  .غرب وأمريكا تحديدا ضد أي أحدليس لذاتها فقط، وإنما لقدرتها على تجييش ال

هذه أنظمة كان عنوان حراكها هو تثبيت الوضع الداخلي، ولم يكن ذلك ممكنا من دون االرتهان الخارج                 
الذي يشكل أمن الدولة العبرية بالنسبة إليه أمرا بالغ الحيوية، فيما تصاعد هذا البعد إثر سيطرة اللـوبي                  

  .يات المتحدة، وتأثيره الكبير داخل عدد من دول الغربالصهيوني على القرار السياسي في الوال
ما ينبغي أن يقال هنا هو أن األمر ال يتعلق باإلخوان وال باإلسالميين وحدهم، إذ أن المشكلة هـي فـي                     
تعبير المنظومة السياسية الجديدة عن هواجس الجماهير وليس النخب الحاكمة، وحين يحدث ذلـك فـإن                

 ما تدركه الدولة العبرية التي تعلم تماما أن المشاعر العربية تجاهها أكثر مـن               المشهد كله سيتغير، وهو   
  .عدائية، خالفا لمشاعر األنظمة

حين تتغير مصر، ستتغير المنظومة العربية برمتها، وال نعني هنا البعد اإلسالمي فقط، بل البعد المعبـر                 
ن تبعـا لـذلك أن يكـون مرتهنـا          عن هواجس الشعوب، والذي يطلب رضاها عبر الصناديق، وال يمك         

لذلك كله يبدو الهلع الصهيوني مبررا، وفي المقابل سيكون المشككون بالربيع العربي عنـصر              . للخارج
وحين ينتقـدون بعـض خطـاب       . المقاومة والممانعة “ أنبياء”تخذيل للمسار الجديد حتى لو زعموا أنهم        

يؤخذ بالخطاب الرنانة، وإنما بالتدرج، السيما أننا إزاء        اإلسالميين الناعم، فعليهم أن يتذكروا أن األمر ال         
شعوب لها احتياجاتها الماسة التي ربما تفوقت على فتح صراعات يمكن خسارتها ببساطة دون تماسـك                

  .داخلي وامتالك ألدوات القوة
ـ                   ي هو تاريخ جديد يكتب، لكن التحول لن يتم بين عشية وضحاها، وستحتاج األمة للكثير من الوقـت ك

  .تخرج من عنق الزجاجة وتقلع نحو أفق جديد عنوانه الحرية والوحدة والنهوض
  ١/٧/٢٠١٢، الدستور، عمان

  
   بالعين اإلسرائيليةمرسيصعود محمد  .٤٠

  علي بدوان
قطع صعود الدكتور محمد مرسي، بفوزه في االنتخابات الرئاسية المصرية، الشك باليقين بالنسبة للدولة              

ساستها وقادة األذرع األمنية والعسكرية فيها، الذين بقوا حتى اللحظات األخيرة وهم            العبرية الصهيونية ول  
يراهنون على فوز محسوب ومدروس للمرشح الفريق أحمد شفيق، حتى ولو كان بفارق ضئيل جداً على                

  .منافسه مرشح حزب الحرية والعدالة
لدكتور محمد مرسي صاعقة علـى      رهانها، حيث شكّل صعود ا    " إسرائيل"فقد خسرت مصادر القرار في      

رؤوس أصحاب القرار فيها، الذين هاموا على وجوههم مرة ثانية، بعد أن هاموا عليها في المرة األولى                 
منذ اليوم األول النطالق شرارات الثورة المصرية من قلب ميدان التحرير في الخامس والعشرين مـن                 

ت دقيقة لها عالقـة بمـستقبل العالقـات المـصرية           ، وباتوا اآلن أمام حسابا    ٢٠١١كانون الثاني   /يناير
، كما لها عالقة بحسابات الدور المصري على المستوى اإلقليمي خصوصاً بالنسبة للقـضية              "اإلسرائيلية"

فكيف نقـرأ ونستـشف     ). حماس(الفلسطينية، وعالقة النظام الجديد في مصر بحركة المقاومة اإلسالمية          
  تور محمد مرسي؟لصعود الدك" اإلسرائيلي"الموقف 

  "إسرائيل"حذر وترقب في 
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التي تقرأ وتتابع األحداث وتضع التقديرات المتعلقة بشأنها على طاولة          " اإلسرائيلية"بداية نقول، إن العين     
البحث والتمحيص، هي عين السياسيين من صناع القرار، وعين قادة أجهـزة وأذرع األمـن والجـيش                 

 التي تساعد صناع القرار في تقدير الموقف واستـصدار القـرار            الرئيسية، إضافة لعيون مراكز البحث    
  .المناسب

، أو النكد في أبسط     "إسرائيل"لمصر يثير القلق والحذر والترقب في       " إسالمي"وبالطبع، فإن صعود رئيس     
األحوال، خصوصاً وأن الدكتور محمد مرسي ترأس في فترات سابقة موقع مـدير اللجنـة المـصرية                 

ة الصهيونية، قبل أن تخرج حركة اإلخوان المسلمين في مصر من العمل السري لتصبح              الوطنية لمناهض 
  ".حزب الحرية والعدالة"تحت عنوان 

وفي التقدير العام األولي، فإن صعود الدكتور محمد مرسي أعاد خلـط األوراق فـي األطـر القياديـة                   
حدثت نتائج االنتخابات الرئاسية في مصر      مع انكسار واندحار رهانها المشار إليه أعاله، فأ       " اإلسرائيلية"

إرباكاً كبيراً في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي بادر فور إعالن فوز الدكتور محمد مرسـي                 
، على حد تعبير الصحف العبرية التي صدرت صباح اليوم التالي، وفيه ما             "معتدل ومجامل "بإصدار بيان   
ديمقراطية في مصر واحترام نتائجها، مع التطلع إلى استمرار التعـاون           للمسيرة ال " إسرائيل"أسماه تقدير   

  .١٩٧٩مع القيادة المصرية الجديدة على أساس اتفاق السالم ومعاهدة كامب ديفد الموقعة عام 
في حين نصحه عدد من مستشاريه بأن يمسك بسماعة الهاتف وأن يرسل التهنئة إلى الرئيس الجديد مـن        

) ومن غير أن يلتصق لسانه بحنكه على حد تعبير إحـدى الـصحف العبريـة              (كيره  فمه مباشرة، مع تذ   
  .بمعنى السالم وأهميته وأن يتمنى له النجاح في الحفاظ على السالم المتبادل

إن هذا القلق والحذر والترقب بان بشكل صريح وفصيح عبر بيان نتنياهو المجامل، وبـان أيـضاً مـن                  
عن التعليق على الحدث المصري األخيـر       " إسرائيل"دة وصناع القرار في     خالل إحجام الكثيرين من القا    

وتفضيلهم الصمت، وهو الصمت الذي فسرته الصحف العبرية باعتباره يدل على مؤشرات غير مريحة،              
  .ويبعث في كوامنه على القلق

  الخوف على المعاهدة
نتقل بمصر العربية من حال إلـى       واضحة من عهد مصري جديد، يمكن له أن ي        " اإلسرائيلية"إن الخشية   

حال، بعد سبات عميق دام ألكثر من ثالثة عقود ونيف، كانت فيه مصر العربية خـارج دائـرة الفعـل                    
والقرار في بيئتها اإلقليمية، وقد تحولت إلى بلد جائع يعتمد في لقمة عيشه على إمدادات القمح والمعونات               

مليـار ونـصف المليـار دوالر مـن         " تقارب قيمتها نحو     األميركية الخارجية العسكرية وغيرها، والتي    
  .، وفق أغلب المصادر الموثوقة"المساعدة السنوية

إن قلق الدولة العبرية الصهيونية، وهلعها من فوز الدكتور محمد مرسي يعود لتخوفها من إمكانية اهتزاز                
 االتفاقيات الموقعة، باعتبار    معاهدة كامب ديفد بالرغم من الوعد الذي أطلقه الرئيس مرسي بالحفاظ على           

وما دام األمر فُرض عليه فإن احتماالت إعـادة         . أن السالم معها ليس أكثر من ميراث سلبي فُرض عليه         
النظر فيه واردة جداً في فترة قادمة وفي ظروف تالية من حياة مصر والشعب المصري، وهو ما يضع                  

تحسباً لتطورات محتملة على جبهة العالقات      " رائيلإس"العديد من إشارات التساؤل عند صناع القرار في         
  .مع مصر وإمكانية حدوث متغيرات جدية في البيئة اإلقليمية ولو بعد حين



  

  

 
 

  

            ٢٦ص                                     ٢٥٤٩:                العدد١/٧/٢٠١٢ األحد :التاريخ

، كما تشي بمرحلة    "إسرائيل"بعد صعود الدكتور مرسي تشي بقلق       " اإلسرائيلية"فالقراءة المدقَقَة للتقديرات    
وقد تصل األمور في مرحلة متقدمة إلى       ". اإلسرائيلية"ية  آتية لن تكون سهلة على صعيد العالقات المصر       

  . حدود من المكاسرة بشأن بعض القضايا ومنها مسألة الوجود العسكري المصري في سيناء
  "إسرائيل"األسئلة في 

، وتزاحم األفكار وتنوعها، واختالطها، بالنسبة لمصر ما بعد االنتخابـات           "إسرائيل"إن تزاحم األسئلة في     
الرئيس الدكتور محمد مرسي يولّد بالضرورة ارتباكا شديداً لدى صناع القـرار فـي الدوليـة                وصعود  

العبرية، الذين باتوا اآلن أمام حيرة من أمرهم لإلجابة على مجموعة من األسئلة الصعبة التي يقف على                 
كد من موقع الوسـيط  رأسها السؤال المتعلق بموقع مصر الجديد بالنسبة للقضية الفلسطينية، وانتقالها المؤ   

والطرف الفلسطيني كما كان الحال طوال الفترات الماضية، إلى موقع المنحـاز للطـرف              " إسرائيل"بين  
  .الفلسطيني

فموقع مصر الجديد بالنسبة للقضية الفلسطينية سيعطي تفعيالته بالنسبة ألكثر من عنوان، منها ما يتعلـق                
، واألنفاق التي كانت وما زالت ممراً للحجر والبـشر          بحصار قطاع غزة على سبيل المثال، ومعبر رفح       

والغذاء والدواء في ظل الحصار الظالم المضروب على القطاع منذ سنوات خلت، والعالقات مع حركـة                
حماس، وحتى االنتشار العسكري المصري في سيناء، وهو االنتشار الغائب منذ توقيع معاهـدة كامـب                

 يعاد النظر به بعد أكثر من ثالثين عاماً من توقيع معاهـدة كامـب               ، والذي يتوقع له أن    ١٩٧٩ديفد عام   
ديفد التي حظرت أي وجود عسكري للقوات المسلحة المصرية على أرض سيناء التي تبلـغ مـساحتها                 

  .أضعافا عدة من مساحة أرض فلسطين التاريخية
الجديد في مصر بـشخص     اآلن يدور حول مستقبل العالقات بين النظام        " إسرائيل"والسؤال األصعب في    

، حتى في ظل وجـود المجلـس العـسكري وسـلطته            )حماس(رئيسه وبين حركة المقاومة اإلسالمية      
فالدولة العبرية تعتبر اآلن أن العمق الحيوي وحتى البشري لحركة حمـاس        . ومرجعياته وغياب البرلمان  

لماضية التي كانت فيهـا     أصبحت في وضع أفضل بكثير من السنوات ا       ) أي حماس (بات موجوداً، وأنها    
العالقات بينها وبين الجهات الرسمية المصرية متوترة على الدوام، فضالً عن المتابعة الدقيقة التي كانت               
تقوم بها االستخبارات العسكرية المصرية والمخابرات العامة لكوادر حركة حمـاس وأعـضائها أثنـاء               

  . إن لزم األمرانتقالهم من وإلى القطاع، والقيام باعتقالهم بعضهم
  سالم أبرد من البارد

المستقاة من التصريحات والمواقف ومن الصحف العبرية التي صدرت علـى           " اإلسرائيلية"إن التقديرات   
" اإلسـرائيلية "التو بعد إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية في مصر، تتوقع أن تسير العالقات المـصرية               

األحوال وعلى كل الصعد، بما في ذلك على صعيد االتـصاالت           في أحسن   " أبرد من البارد  "باتجاه سالم   
السياسية المعتادة بين الدول وحتى على صعيد الدور المصري الكالسيكي بالنسبة للموضـوع الـسياسي               

  ".إسرائيل"الفلسطيني والتفاوضي مع 
الـساحة المـصرية    السريعة تتوقع وقوع ارتباكات كبيرة في       " اإلسرائيلية"لكن وبالمقابل، فإن التقديرات     

في تجربتهم القيادية على مستوى بلد كبير كمصر، ونظراً لوجود إرث           " اإلسالميين"الداخلية نظراً لحداثة    
ثقيل يلف الوضع المصري الجديد برمته، وهو إرث تغوص فيه مصر في المشاكل السياسية واالقتصادية               

، وهو مـا سيـضطر الـرئيس        )على ذلك شبه جزيرة سيناء هي مثال فقط       (واالجتماعية، وحتى األمنية    
 إلى إيجاد السبيل لمنع اإلفالس االقتصادي لمصر، والتأكـد مـن أن      -حسب الوجهة اإلسرائيلية  -الجديد  
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الدولة ستواصل تلقي القروض الكبيرة من الواليات المتحدة ومن األسرة الدولية، ولهذا الغرض سيضطر              
ومعاهدة كامب  " اتفاق السالم مع إسرائيل   "الذي يسمى   " عابتالع الضفد "الرئيس الدكتور محمد مرسي إلى      

  .ديفد
وقوع الرئيس الجديد تحت اختبارات قاسية سيضطر فيها إلى أن يقـرر            " اإلسرائيلية"كما تتوقع المصادر    

ما إذا كان في نيته السير نحو مواجهة مع المجلس العسكري األعلى أم ربما يجد السبيل الوسط، الـذي                   
  .قوة هذين بأن تستقر مصريسمح لطرفي ال

أوالهـا  . أن على الرئيس الجديد أن يتصدى لثالث مشاكل فورية        " اإلسرائيلية"وعليه، تقدر أجهزة األمن     
  .تخفيف مستوى التوتر مع الجيش وخلق صيغة جديدة للتعايش بين المؤسسة العسكرية والرئاسة

فالمعركـة علـى    (لمـان منتخـب     والثانية تعريف صالحيات الرئيس في ظل غياب دستور جديـد وبر          
  ).صالحيات الرئيس في الجمهورية المصرية الثانية من شأنها أن تظهر كمعركة ضروس

وثالثتها إيجاد صيغة ترضية لمجموع القوى المصرية التي شاركت في الثورة ولكنها خرجت من دائـرة                
، على حد تعبير إحدى     "لشرورأهون ا "القرار مثل شباب الثورة، الذين صوتوا لإلخوان المسلمين بصفتهم          

  .الصحف العبرية
  ٢٩/٦/٢٠١٢، الجزيرة نت، الدوحة

   السوأ سيناريواالستعدادينبغي : مرسي .٤١
  الكسندر بالي

، الذي عبر عن ترقب الحرب بين       "ناصر ينتظر رابين  "انتشر في اسابيع انتظار حرب االيام الستة نشيد         
ئيل منذ ان نشأت انه سبب للحرب بـأن ال تُـسد            اسرائيل ومصر بعد ان تعدت مصر تعديا قررت اسرا        
  .طريق المالحة البحرية لدولة اسرائيل بكل طريقة ممكنة

تحملت اسرائيل، وهي تحرق أنيابها، سد قناة السويس في وجه المالحـة االسـرائيلية بخـالف جميـع                  
 ١٩٥٦ ايالت في    المعاهدات الدولية الى ان زيد على ذلك ايضا اغالق مضائق تيران ومنع المالحة الى             

 ١٩٧٣وفي حرب يوم الغفران ايضا فـي        . وفي هاتين المرتين ردت اسرائيل بعمل عسكري      . ١٩٦٧و
سدت مصر طريق المالحة االسرائيلية بيد أنها فعلت ذلك هذه المرة من شواطيء اليمن عند منفذ البحر                 

  .االحمر الى المحيط الهندي
 ١٩٧٩سرائيل فرضت عليها اتفاق سالم وقع عليه فـي          ان هزائم مصر في كل محاوالتها القضاء على ا        

وكان ذلك االتفاق ذروة انجازات الرئيس كارتر وأصبح الحفاظ عليه منذ ذلك الحين حجر الزاوية فـي                 
 ١٩٧٨واالتفاق هو عودة دقيقة تقريبا الى اتفاقات كامب ديفيد فـي            . سياسة الواليات المتحدة في منطقتنا    

، وفيها اتفاق يدعو الى انشاء حكم ذاتي فـي داخـل            "لسالم في الشرق االوسط   اطار ل "التي اشتملت على    
، وعـن   )ال يتحدث االتفاق بأي حال من االحوال عن انشاء دولة فلسطينية          (يهودا والسامرة كما نشأ حقا      

وجود حل دائم بعد خمس سنين، ويشمل االتفاق الذي يدعو الى تطبيع العالقات بين اسـرائيل ومـصر                  
  .نشاء اتفاقات سالم مع سائر الدول العربيةمقدمة ال

وقد وقعت اسرائيل ومصر بانفصال عن ذلك على اتفاق سالم يشمل عالقات كاملة دبلوماسية واقتصادية               
وقد وفت مصر وفاءا جزئيا فقط بمواد االتفاق، فقد جمدت العالقات الدبلوماسية زمن االزمـات               . وثقافية

ونقضت مصر الى ذلك على الدوام في جبهات        .  من اتفاقات التطبيع   في منطقتنا ولم تف قط بحرف واحد      
والضمان الوحيد ألن تتلقى اسرائيل انـذارا       . مختلفة القيود العسكرية على اعادة انتشار جيشها في سيناء        
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 ١٦٠٠سابقا بتحرك مصري قد يأتي من القوة المتعددة الجنسيات في سيناء وعدد أفرادهـا نحـو مـن                   
  . دولة في مقدمتها الواليات المتحدة وكندا١٢ضباط وجنود من شخص ويعمل فيها 

ان هذه المعطيات وحقيقة ان اسرائيل لم تر مصر دولة معادية منذ تم التوقيع على اتفاق السالم تجعـل                   
فاسرائيل من جهة امتنعت الى اليوم عن كل نشاط قد          . متخذي القرارات اليوم في القدس في وضع حرج       

والمواجهة العسكرية مع   . لمتحدة ومصر بأنه محاولة للمس باتفاق السالم أو للتهرب منه         تُفسره الواليات ا  
  .مصر من جهة اخرى غير ممتنعة والسؤال الوحيد هو وقتها

وهذا يوجب العثور   .  مليون نسمة  ٨٥ان وضع مصر االقتصادي اليوم ال يمكّنها من النفقة على أكثر من             
ولن يستطيع النظام االسالمي ان يختبيء طـويال وراء النظـام           . امعلى متهمين يوجه عليهم الغضب الع     

القديم، ومع ذلك ان كل مواجهة عسكرية في منطقتنا قد جرت دائما محاولة وساطة امريكية الى جانبهـا                  
نحو (وال يجوز ان ننسى ان المساعدة الخارجية االمريكية لمصر يخصص أكثرها للجيش             . هبات سخية 

والحديث عن  . لمساعدة مدنية )  مليون دوالر  ٨٠٠نحو من   (ويخصص شيء منها    ) ر مليار دوال  ١.٥من  
تقوية القوات المسلحة ال عن تقوية االقتصاد المصري، فهذه اذا مساعدة قد تشجع النظام الجديد على ان                 

  .يبادر الى اجراء متسرع
 من الواجب على اسـرائيل      في ضوء كل ذلك فان المواجهة العسكرية هي االحتمال األكثر منطقا، ولهذا           

. ان تحدد من جديد اسباب الحرب وتُعلم الواليات المتحدة وكل دولة رائدة اخرى بها؛ فقوتها في نـشرها                 
يجب على اسـرائيل ان     . ويجب علينا زيادة على هذه الخطوة المعلنة ان نحدد أهدافنا في الغرف المغلقة            

وبها وحذرا شديدا من االنجرار الـى تحرشـات مـع           تُظهر الى الخارج تمسكا باتفاقات السالم برغم عي       
  .التوضيح المعلن الواضح الذي ال لبس فيه السباب حربنا

 بدءا من زيادة الجهد العسكري في       –ويجب في نفس الوقت وبصورة سرية االستعداد لجميع االحتماالت          
ال شـك فـي ان      .  يحين جميع جوانبه وانتهاءا الى مسألة السكان في سيناء اذا حان وقت الحرب وحينما            

مواطني اسرائيل يأملون ويرجون أال يأتي هذا اليوم، لكن اذا فُرض علينا، والعياذ باهللا، فانه يجـدر ان                  
  .نكون مستعدين جيدا

  ٢٧/٦/٢٠١٢اسرائيل اليوم 
  ٢٧/٦/٢٠١٢، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .٤٢

 

  
  ٣٠/٦/٢٠١٢فلسطين أون الين،         


