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 34 :كاريكاتير
*** 

 
 ويبحث معه المستجدات في المنطقةحماس خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لالعاهل األردني يمتقي  .0

ني استقبؿ امس العاىؿ األردني عبد اهلل الثا: أف بترانقاًل عف   29/6/2012الدستور، عمان، أوردت 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ والوفد المرافؽ، حيث جرى بحث المستجدات والتطورات 

 التي تشيدىا المنطقة، وعدد مف القضايا التي تيـ الجانبيف.
وشدد العاىؿ األردني خالؿ المقاء عمى أف األردف يكرس طاقاتو مف أجؿ تكثيؼ العمؿ إليجاد حؿ عادؿ 

 لمقضية الفمسطينية، التي يعتبرىا القضية المركزية وجوىر الصراع في المنطقة. وشامؿ
قامة الدولة الفمسطينية المستقمة  وجدد التأكيد عمى دعـ األردف لحؽ الشعب الفمسطيني بتحقيؽ تطمعاتو وا 

ضات، وعاصمتيا القدس الشرقية مف خالؿ المفاو  1967عمى التراب الوطني الفمسطيني عمى خطوط العاـ 
 التي يجب أف تستند إلى حؿ الدولتيف وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالـ العربية. 

وأكد خالؿ المقاء أىمية تعزيز وتمتيف وحدة الشعب الفمسطيني التي مف شأنيا المساىمة في مساعدتو عمى 
الفمسطينييف لمتخفيؼ مف تمبية حقوقو المشروعة. وبيف أف األردف مستمر في القياـ بواجبو تجاه األشقاء 

معاناتو عبر تقديـ المساعدات الممكنة لو في الضفة الغربية وقطاع غزة لتجاوز الظروؼ الصعبة التي يمر 
 بيا.

األردف وجاللة « مف جانبو، أكد مشعؿ عمؽ العالقات التي تجمع األردف والشعب الفمسطيني، قائال اف
 «.نحف يا جاللة الممؾ في خدمة األردف في كؿ القضايا» وشدد  «.الممؾ في قموبنا وعمى رؤوسنا دائما

وبيف مشعؿ اف االجتماع مع جاللتو يأتي في وقت ميـ في اطار إدامة التنسيؽ والتشاور بيف الجانبيف، 
 مؤكدا الحرص عمى تنمية العالقة مع األردف في جميع المجاالت.

ف تقدير الشعب الفمسطيني عاليا لكؿ الجيود وأعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافؽ ع
سناده والوقوؼ إلى جانبو.  التي يقوـ بيا جاللة الممؾ لدعمو وا 

وأكد أف حركة حماس ترفض رفضا قاطعا كؿ مشاريع الوطف البديؿ، وتؤكد عمى حؽ الشعب الفمسطيني 
 في استعادة حقوقو المشروعة.

اممة التي يقودىا جاللة الممؾ في مختمؼ المسارات وأشاد مشعؿ ووفد حماس بالجيود اإلصالحية الش
لتحقيؽ التنمية والتطوير والتحديث السياسي واالقتصادي واالجتماعي في المممكة، وبتعامؿ جاللتو المستنير 
مع الربيع العربي الذي اعتبره جاللتو فرصة لتعميؽ وترسيخ النيج الديمقراطي في األردف والمضي في 

 مؿ.عممية اإلصالح الشا
وحضر المقاء، الذي تخممتو مأدبة غداء أقاميا جاللتو تكريما لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد 
المرافؽ، سمو األمير عمي بف الحسيف، ورئيس الوزراء د. فايز الطراونة، ورئيس الديواف الممكي الياشمي 

 رياض أبو كركي، ومدير مكتب جاللة الممؾ عماد فاخوري.
الوفد المرافؽ لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس سامي خاطر ومحمد نزاؿ و د. خميؿ الحية وحضره مف 

براىيـ غوشة ومحمد نصر.  وماىر عبيد وا 
المحامي أف  بساـ البداريف نقاًل عف مراسمياعماف  مف 29/6/2012القدس العربي، لندن، وأضافت 

مشعؿ وؿ لػ'القدس العربي' حصكشؼ  ،حماس موسى العبد الالت والنشط السياسي المقرب جدا مف حركة
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فيما يبدو عمى إذف بإقامة مراسـ تشييع الشييد كماؿ غناجة الذي اغتيؿ أمس األوؿ في دمشؽ في عماف 
حيث سيتـ دفنو في العاصمة األردنية بعد صالة ظير الجمعة، األمر الذي يعني مباشرة تظاىرة شعبية 

ى ىامش الجنازة لـ يسبؽ ليا أف ظيرت في شوارع عماف، خارجة عف المألوؼ لصالح حركة حماس عم
وىو أيضا تطور ال يمكف إغفالو يسقط الفيتو األمني األردني عمى حركة حماس ويدفعيا بالتالي بقوة لمعودة 

 سياسيا وشعبيا إلى األردف.
 

 مة"المحتم وآفاقه الفمسطيني الوطني المشروع أزمة "بحث :بعنوان الزيتونة لمركز نقاش حمقة .9
 نقاش حمقة 92/6/9029 الخميس يوـ واالستشارات لمدراسات الزيتونة مركز عقد: مركز الزيتونة – بيروت
 في سويتس كوراؿ فندؽ في ،"المحتممة واآلفاؽ الفمسطيني الوطني المشروع أزمة" عنواف تحت عممية

 .الفمسطيني بالشأف ميفوالميت واألكاديمييف والمتخصصيف السياسييف مف متميزة نخبة بمشاركة بيروت،
 سيتناوليا التي النقاط أبرز ومستعرضاً  بالحضور، مرّحباً  االفتتاح، كممة صالح محسف د. ألقى البداية في 

 وتعثر الفمسطينية، المقاومة وتعطؿ الفمسطينية، لمقضية التسوية مسار انسداد ظؿ في الحمقة برنامج
 أف ضرورة عمى مشدداً  العربية، البيئة في التغييرات مع يتناسب ال فمسطيني وتفاعؿ الوطنية، المصالحة

 ىذه لحؿ المحتممة اآلفاؽ الحموؿ إلى الوصوؿ ىدفو الفمسطيني الوطني المشروع أزمة نقاش يكوف
 الوطني العمؿ مسارات عمى األيديولوجي االختالؼ تأثير مدى عف صالح د. وتساءؿ .المسارات

 واحدة بيئة ووجود الفمسطينية، األولويات ترتيب ضرورة وأكد اره،آث مف التخفيؼ يمكف وكيؼ الفمسطيني،
 دعا كما. جادة نقدية قراءة الوطني المشروع تجربة قراءة أىمية عمى مشدداً  الفمسطينية، األطياؼ كافة تضـ
لى الفمسطينية، لمقضية واإلسالمي والعربي الفمسطيني البعد إعادة إلى  رارالق صناع تعييف مسارات التماس وا 

 .الفمسطيني الوطني العمؿ برنامج لتفعيؿ المناسب القرار اتخاذ عمى الفمسطيني
 وحماس فتح حركتي مف كؿ رؤية حسنة، أبو نافذ واإلعالمي الباحث أدارىا التي األولى، الجمسة ناقشت ثـ

 إقميـ سر أميف - شناعة رفعت مف كؿ خالليا وتحّدث الفمسطيني، الوطني لممشروع الفمسطيني واليسار
 - الطاىر ماىر. د و حماس، حركة في الدولية العالقات مسؤوؿ - حمداف وأسامة لبناف، في فتح حركة
 .الخارج في قيادتيا ومسؤوؿ الشعبية لمجبية السياسي المكتب عضو
 كافة وقيادة األرض، تحرير ىـ تأسيسيا منذ حممت فتح حركة أف إلى باإلشارة الجمسة شناعة رفعت وبدأ

 التحديات وعف أوسمو، اتفاؽ نتائج عف تحدث ثـ الفمسطيني، الكفاح في عرفات ياسر دور ذاكراً  ح،الشرائ
. فمسطيني وانقساـ إسرائيمية، انتياكات مف الفمسطينية والسمطة التحرير منظمة قيادة واجيتيا التي والمخاطر

يجاد األسرى، وثيقة إلى العودة: في ولخصيا الوطني، لممشروع فتح حركة رؤية قدـ كممتو ختاـ وفي  وا 
عادة والمفاوضات الشعبية المقاومة بيف تجمع جديدة استراتيجية صيغة نياء ؼ،.ت.ـ بناء وا   االنقساـ وا 

 .الحزبية المصالح عمى متعاليف التحديات لمواجية الوحدة وضرورة الفمسطيني،
 عف تختمؼ الفمسطيني لوطنيا لممشروع حماس حركة رؤية أف إلى ورقتو في حمداف أسامة أشار جيتو مف

 أف رأى والتي المأزؽ، ىذا إلى الوطني المشروع أوصمت التي األسباب عف تحدث ثـ عباس، محمود رؤية
 السمطة أداء أف إلى مشيراً  السياسية، الشراكة وغياب الفمسطيني، لمشعب الموحدة المرجعية غياب منيا

 األزمة لحؿ حماس حركة برؤية يتعمؽ وفيما. التنازالت ـويقد لمضغط يخضع تكتيكيًا، أداءً  كاف الفمسطينية
 وتوحيد الفمسطيني البيت وترتيب الفمسطيني، الوطني لممشروع واحد تعريؼ عمى االتفاؽ إلى حمداف دعا

طالؽ قيادتو،  والدولي واإلسالمي العربي الدور واستعادة التفاوض، تجربة وتقويـ شاممة، مقاومة مشروع وا 
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خراج الفمسطيني، القرار صناعة آليات وتطوير نية،الفمسطي لمقضية  الييمنة مف الفمسطينية القيادة وا 
 .اإلسرائيمية

 أف إلى مشيراً  ومتنوعة، عميقة أزمة تعيش الفمسطينية الساحة أف عمى شدد فقد الطاىر ماىر. د أما
 أف رأى أنو غير ،2251و 2265 حربي بعد خطيراً  استراتيجياً  انعطافاً  انعطؼ الفمسطيني الوطني المشروع

 لمشعب الجامعة التوحيدية الفكرة وضرب الفمسطيني، الوطني المشروع تأزيـ في أسيـ أوسمو اتفاؽ
 .استراتيجي خطأ السمطة في المقاومة انخراط أف إلى النظر ولفت الفمسطيني، التنازؿ ورسخ الفمسطيني،

 ذات لوقفة األواف آف قد إنو الطاىر قاؿ وطنيال المشروع أزمة لحؿ الشعبية الجبية برؤية يتعمؽ وفيما
 كخيار المقاومة عمى االتفاؽ ضرورة عمى مشدداً  واضحة، رؤية وفؽ االنقساـ وإلنياء استراتيجية طبيعة

 .فمسطيف وتحرير االحتالؿ إنياء لشعار االعتبار إعادة إلى وداعياً  استراتيجي،
 ُقدمت عّماف، في األوسط الشرؽ دراسات مركز مدير – الحمد جواد. أ أدارىا التي الثانية، الجمسة وفي
 السمطة تجربة"ولػ ،"الفمسطينية التحرير منظمة تجربة"ولػ ،"الفمسطيني الوطني المشروع أزمة"لػ نقدية قراءة

 العاـ المدير – صالح محسف. ود النمؿ، أبو حسيف. د الفمسطيني الباحث خالليا وتحّدث ،"الفمسطينية
 .اإلسالمي القومي المؤتمر منسؽ  - شفيؽ ومنير ،الزيتونة لمركز

 سمطة؟ مشروع أـ وطني تحرر مشروع أماـ نحف ىؿ: سؤاؿ النمؿ أبو حسيف. د طرح الجمسة، بداية في
 الفصائؿ أف عمى مشدداً  سمطوية؟ أـ مبدئية معايير وفؽ قضاياه وتوزف الفمسطيني الشعب أمور تدار وىؿ

 الفمسطيني، السياسي المجمع بيف األمر يختمؼ إذ الحقيقي، بالمعنى وطنياً  مشروعاً  تمتمؾ لـ الفمسطينية
 لشأف إعالء ىو الوطني المشروع أف يرى مف بيف أيضاً  األمر يختمؼ. ككؿ الفمسطيني المجتمع وبيف
 وبيف الفمسطينية، األرض مف جزء عمى فمسطينية دولة إقامة ذلؾ ضمف وتقع الفمسطينية، الوطنية اليوية
 ثمة ىناؾ أف إلى النظر الفتاً  لنيرىا؟ بحرىا مف فمسطيف لتحرير صنواً  الفمسطيني الوطني المشروع رىي مف
 .سمطوي قيادي موقع مف يراىا مف وبيف المجتمع، وقاع المجوء موقع مف األزمة يعيش مف بيف فرؽ
 لـ فالكممات وطني،ال المشروع غياب إلى مشيراً  تغيرت، قد الفمسطيني الوطني المشروع أىداؼ أف وذكر
 في تتمثؿ ال الفمسطيني، الوطني المشروع فأزمة اىتزت، قد الفمسطينية القيـ ومنظومة معانييا، تعكس تعد

 أف وأكد أيضًا، الفشؿ عف بمسؤوليتيا المعنية الجيات اعتراؼ عدـ في بؿ فقط، أىدافو تحقيؽ عف عجزه
 إال األمف يفيـ لـ فكري، قصور جراء األمني ؿالفش ىو الفمسطيني الوطني المشروع أزمة أبعاد أخطر
 . عسكرياً  فعالً  بوصفو
 بثالث مرت الفمسطينية فالسمطة النتائج، عمى بناء عمييا يحكـ التجربة إف شفيؽ منير قاؿ جانبو ومف

 إلى 9007: الثالثة المرحمة ،9007-9000: الثانية والمرحمة ،9000-2224: األولى المرحمة مراحؿ؛
 وشدد واالنتفاضة، المقاومة صؼ إلى الثانية المرحمة في انتقؿ عرفات ياسر الرئيس أف إلى راً مشي اآلف،
 كممتو ختاـ وفي. جدوى ذي غير سمطة الثالثة المرحمة في أصبحت الفمسطينية السمطة أف عمى شفيؽ
 واستغالؿ االحتالؿ، تقاتؿ محررة ساحة إلى غزة قطاع وبتحويؿ الفمسطينية، السمطة بحؿ شفيؽ طالب
 .العربي الربيع أجواء
 أف إلى وأشار جامعة، مظمة بوصفيا فمسطيني، وطني إنجاز ىي ؼ.ت.ـ أف صالح محسف. د رأى بدوره

 وضعؼ الشعبية المشاركة وغياب الفمسطينية، القوى لكافة تمثيميا عدـ: في تتمخص المنظمة إشكاليات
 صعيد عمى الكبيرة ومعاناتيا المنظمة، أطر داخؿ عييفوالت االختيار وكيفية والمستقميف، األدمغة استيعاب
 القرار صناعة وآلية المنظمة، في والتنفيذية التشريعية المؤسسات تعطيؿ وخصوصاً  المؤسسي، العمؿ
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 واالتفاقات المرجعية إشكالية جانب إلى الفمسطينية، الوطنية السمطة لصالح المنظمة دور وتضاؤؿ داخميا،
 .الفمسطينية القوى مف الكثير عمييا توافؽ ال والتي المنظمة، عمييا عتوق التي وااللتزامات

 الوطني بالعمؿ والنيوض المنظمة وضع إلصالح اإلجراءات مف مجموعة إلى كممتو في صالح ودعا
يجاد الفمسطينية، السياسية األطياؼ لمختمؼ جامعة كمظمة المنظمة دور استعادة: في أوجزىا الفمسطيني،  وا 

 صناعة عمى الخارجي التأثير وتحييد النظر، ووجيات الرؤى في األطياؼ ىذه بيف االختالؼ ظيـلتن آلية
 ميثاؽ عمى واالجتماع األطراؼ، مختمؼ بيف الثقة لبناء حقيقي فمسطيني برنامج ووضع الفمسطيني، القرار

 . الفمسطيني الوطني العمؿ أولويات فيو تحدد فمسطيني
 تأثير ناقشت فقد الزيف، جياد والصحافي الباحث أدارىا والتي الحمقة، مف ةواألخير  الثالثة الجمسة أما

 صناعة عمى اإلسرائيمي والتأثير الفمسطيني، الوطني والمشروع المصالحة عمى العربي العالـ في التغيرات
مكانات الفمسطيني القرار  طينيالفمس القرار صناعة عمى األمريكي، خصوصاً  الدولي، والتأثير تحييده، وا 
 في والخبير الدولية المبنانية الجامعة رئيس - حماد مجدي. د. أ خالليا وتحّدث معو، األمثؿ التعامؿ وسبؿ

 دائرة زميؿ - شرقية إبراىيـ. د و خميفة، أحمد الفمسطينية الدراسات مؤسسة في والباحث الدولية، الشؤوف
 .الدوحة بروكنجز زمرك مدير ونائب بواشنطف بروكنجز معيد في الخارجية السياسة

 العربية المنطقة وضعت قد الجارية العربية الثورات أفّ  في شؾ ال إنو حماد مجدي. د. أ قاؿ البداية في
 االجتماعية والعدالة الحرية شعارات أف بدا التي الثورات، تمؾ أف موضحاً  كبرى، تغييرات مشارؼ عمى

 أساسيا جديدة وطنية نظـ لبناء تيدؼ إنما ة،القومي القضايا عمى فييا طغت والمواطف الوطف وكرامة
 التي االنحطاط حاؿ مف لمخروج األمثؿ النظاـ بدورىا تمّثؿ الديموقراطية ىذه إف قائالً  وتابع. الديموقراطية

 مف الخروج أف وأضاؼ. عالماتيا أولى إحدى" إسرائيؿ" أماـ االستسالـ يشّكؿ والتي الدكتاتورية، صنعتيا
 باإلشارة ذلؾ عمى مدلالً  البوصمة، مركز فمسطيف فيو تحتؿ جديد عربي وعي تشكيؿ يدسيع االنحطاط حاؿ
 المياديف مف العديد في" فمسطيف تحرير يريد الشعب" بشعار" النظاـ إسقاط يريد الشعب" شعار اقتراف إلى

 تبرز وىنا متوقعة،ال الخارجية التغييرات مقدمة في ستأتي الفمسطينية القضية أف رأى فقد وبالتالي. العربية
 .خاصة بصفة مصر ثورة أىمية
مكانات الفمسطيني القرار صناعة عمى اإلسرائيمي التأثير عف خميفة أحمد تحدث مداخمتو وفي  تحييده، وا 
 فوؽ ييودية دولة بإقامة الكبرى بصيغتو الصييوني مشروعيا أف تعتبر الصييونية الحركة أف إلى مشيراً 

 ىذا الستكماؿ السعي فإف" إسرائيؿ" في الحكـ عمى اليميف سيطرة ظؿ وفي يكتمؿ، لـ" إسرائيؿ أرض"
 فمسطينية، دولة إقامة منع عمى حريصة الصييونية الحركة أف وأضاؼ وشراسة، تسارعاً  يزداد المشروع
 الغربية الضفة عمى السيطرة استمرار عمى حريصة أنيا كما الحركة، مشروع مع يتناقض األمر ىذا بوصؼ
 .الغربية الضفة مف لمفمسطينييف جديد" ترانسفير" أو تيجير ربما تـي ريثما
 ىذا في الصييونية الجيود أف خميفة رأى الفمسطيني القرار صناعة عمى الصييوني التأثير إطار وفي

 في بدولة القبوؿ إلى فمسطيف كامؿ تحرير مشروع مف) الفمسطينية المطالب سقؼ خفض في نجحت اإلطار
حداث ،(التنازالت مف مزيد إلى ثـ 2265 حدود  الميثاؽ تغيير خالؿ مف الفمسطيني القرار صمب في تغير وا 

 إلرغاـ تسعى وىي االحتالؿ، مع التعامؿ في الفمسطينية االستراتيجية وتغيير التحرير، لمنظمة الوطني
 األدوات بيف مف فأ إلى وأشار. الدولية الرباعية بشروط القبوؿ خالؿ مف" إسرائيؿ"بػ االعتراؼ عمى حماس
 قبؿ مف العسكرية القوة استخداـ تشمؿ الفمسطيني القرار صناعة عمى التأثير في" إسرائيؿ" تستخدميا التي
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بقاءه الفمسطيني باالقتصاد والتحكـ االحتالؿ، دولة  الدوؿ عمى يعتمد اإلسرائيمي، لالقتصاد وتابعاً  ضعيفاً  وا 
 .أساسي بشكؿ المانحة

 الفمسطيني القرار صناعة عمى األمريكي، وخصوصاً  الدولي، التأثير شرقية إبراىيـ. د تناوؿ جانبو ومف
مكانات  منيا العوامؿ، مف مجموعة إلى تستند الدولي الصعيد عمى التأثير ىذا قوة أف إلى وأشار تحييده، وا 
 ليذه محمية وكالء بوجود السماح مع المتحدة، الواليات في وحصرىا التفاوضية المرجعيات احتكار

 العدؿ محكمة العامة، الجمعية) الصمة ذات الدولية المنظمات وتيميش ،(كمثاؿ مبارؾ نظاـ) المرجعيات
 تأثير ىو األمريكي التأثير أف إلى شرقية أشار فقد الداخمي، الصعيد عمى أما ...(.إلخ الجنايات، الدولية،
 بحيث الدولي، المالي الدعـ خالؿ مف فقط لمحياة قابمة فمسطينية سمطة مؤسسات إيجاد عمى قائـ بنيوي
 ".العضوي االعتماد" إلى" الضروري االعتماد" مف الدعـ ذلؾ عمى السمطة اعتماد ينتقؿ
 األفكار، مف مجموعة شرقية طرح الفمسطيني، القرار صناعة عمى األمريكي التأثير تحييد إمكانات وحوؿ
 جديدة استراتيجيات ووضع العالمية، القوى موازيف مع السياسي االنفراج حالة مف لالستفادة الدعوة أبرزىا

 وتفعيؿ ،"القيادة" وضعية إلى" الييمنة" وضعية مف العالمي األمريكي الدور في التغير مع تتعاطى
 نظرية تغيير وضرورة فقط، شكمياً  دورىا إبقاء وعدـ القرار صنع مف كجزء الفمسطينية السياسية المؤسسات

 موضوعيًا، البعد ىذا فيـ عمى والعمؿ المجاؿ، ىذا في العربي بالبعد الستعانةوا ،"المتوسؿ المفاوض"
 .األمريكي القرار صناعة عمى تأثيره مدى عمى والتعرؼ العربية، الثورات بعد خاصة

 وتقييمات أفكار مف مناقشتو تمت بما منوىاً  الحضور، صالح محسف. د شكر النقاش، حمقة ختاـ وفي 
 األزمة، لتمؾ لحؿ الوصوؿ في النقاش ىذا يسيـ أف آمالً  الفمسطيني، الوطني شروعالم ألزمة ومقترحات

 .ألجميا العاممة واألطراؼ الفمسطينية القضية خدمة في ويسيـ
 99/6/9109 بيروت، -مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات 

 
 ل يومييتابع تطورات أوضاع المخيمات بسوريا بشك : عباسفي دمشق الفمسطيني السفير .3

أكد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية في دمشؽ السفير أنور عبد اليادي،  :وفا – راـ اهلل
أف الرئيس محمود عباس، يعبر عف األسى واأللـ عمى كؿ قطرة دـ تسيؿ سواء مف أبناء شعبنا في 

 مخيمات سوريا أو مف الشعب السوري الشقيؽ.
في سوريا، وانطالقا  األزمةنتيجة  الفمسطينييفاستشياد عدد مف الالجئيف  األخيرةوقاؿ، الحظنا في الفترة 

مف أف الالجئيف الفمسطينييف في سوريا ىـ ضيوؼ عمى الحكومة والشعب السوري الشقيؽ، فإننا نؤكد لممرة 
ف الخير المائة وحسب التعميمات الواضحة لمرئيس محمود عباس، بعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية متمني

 واالستقرار لسوريا الشقيقة.
المخيمات  أوضاعوشدد مدير الدائرة السياسية في دمشؽ، عمى أف الرئيس محمود عباس، يتابع تطورات 

الفمسطينية بسوريا وبشكؿ يومي ومنذ بداية األزمة وبناًء عمى تعميماتو يتـ تقديـ المساعدات المادية والعينية 
ترة العصيبة التي يعانييا شعبنا في المخيمات نتيجة األزمة السورية بعيدا عف ألبناء مخيماتنا لمواجية الف

 وسائؿ اإلعالـ وأبناء شعبنا يشيدوف عمى ذلؾ.
 88/6/8108وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 المقبل األحد وموفازعريقات يؤكد لقاء عباس  .4
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الرئيس الفمسطيني محمود  أفظمة التحرير صائب عريقات عضو المجنة التنفيذية لمن : أكدا ؼ ب-راـ اهلل
 زعيـ حزب كاديما شاووؿ موفاز. اإلسرائيميالمقبؿ نائب رئيس الوزراء  األحدعباس سيمتقي 

المقبؿ  األحدوقاؿ عريقات "نعـ، صحيح، سيعقد اجتماع بيف الرئيس محمود عباس وموفاز في راـ اهلل 
 ومقترحاتو السياسية". أفكاره إلىرئيس مف موفاز السياسية وسيستمع ال األوضاعلبحث 

 89/6/8108الحياة، لندن، 
 
  االحتالل يفرج عن نائبين من حماس  .5

أفرج جيش االحتالؿ، أمس، عف نائبيف فمسطينييف مف نواب كتمة التغيير واإلصالح التابعة : يو بي آي
ة الغربية، إف جيش االحتالؿ أفرج لحركة حماس. وقالت مصادر فمسطينية في محافظة الخميؿ جنوب الضف

 عف النائييف خميؿ الربعي، وناصر عبد الجواد المنحدريف مف الخميؿ.
وأمضى النائباف في سجوف االحتالؿ بضعة أشير تحت الحكـ اإلداري الذي يستخدمو االحتالؿ ضد معظـ 

بينيـ رئيس المجمس التشريعي  برلمانيًا معتقميف في السجوف 02النواب المعتقميف في سجونيا. وال يزاؿ نحو 
 عزيز دويؾ. 

 89/6/8108الخميج، الشارقة، 
 
 داخمية غزة: معبر رفح يشهد انفراجة .6

أكدت وزارة الداخمية واألمف الوطني في غزة أف معبر رفح شيد خالؿ األياـ الثالثة الماضية : السبيؿ –غزة 
لى خارج قط  اع غزة.انفراجة، وزيادة حقيقية في عدد المسافريف مف وا 

مسافًرا غادروا األربعاء إلى خارج قطاع غزة،  0022وقاؿ المتحدث باسـ الوزارة إيياب الغصيف إف نحو 
 متجييف إلى أماكف إقامتيـ بعد زيارة أىميـ؛ الستئناؼ الدراسة بالنسبة إلى الطمبة أو العودة إلى العمؿ".

ائمة؛ ألف ىناؾ بعض الحاالت التي يتـ إرجاعيا واستدرؾ الغصيف: "رغـ االنفراجة إال أف األزمة ما زالت ق
 مف الجانب المصري دوف معرفة السبب، باإلضافة إلى تعطيؿ العمؿ في بعض األياـ".

 89/6/8108السبيل، عمان، 
 
 يحتوي اعترافات لعمالء مرتبطين مع االحتالل اتسجيمي افيممداخمية غزة تعرض  .7

يحتوي عمى اعترافات  مسجال افيمم، مساء الخميس، غزةعرضت وزارة الداخمية في حكومة  :سما -غزة 
وتسببوا في اغتياؿ عدد مف قادة المقاومة الفمسطينية مف بينيـ  لعمالء مرتبطيف مع االحتالؿ اإلسرائيمي،

 وزير الداخمية السابؽ والقيادي في حركة حماس سعيد صياـ.
ترافات لعمالء مخضرميف وضالعيف خطيريف وتخمؿ الفيمـ الذي بث عبر الفضائيات واإلذاعات المحمية اع

في عمميات اغتياؿ لقادة المقاومة الفمسطينية، وعمالء قدامى عمموا منذ الستينيات والثمانينيات، وآخريف 
ممف كانوا يعمموف في فصائؿ مقاومة فمسطينية، وفئة مف العمالء عممت كطابور خامس لبث الشائعات 

ثارة البمبمة في أوساط ا  لشارع الفمسطيني. وزعزعة وا 
 -االغتياالت السياسية والميدانية لقادة فمسطينييف -وجاءت اعترافات العمالء في ممفات )اإلسقاط األمني 

والعمؿ إلفساد المجتمع  -وعمميـ عمى بث شائعات في بيف أىالي قطاع غزة -معمومات أمنية عف العمالة
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ساليب التي تستخدميا أجيزة المخابرات وفى مجاؿ التنسيؽ األمني _ وكشؼ العمالء بعض األ -
 اإلسرائيمية(. 

 88/6/8108وكالة سما اإلخبارية، 
 
 يطالبون بمستحقاتهم العسكريونمتقاعدو الضفة  .8

ناشدت ىيئة المتقاعديف العسكرييف رئيس السمطة محمود عباس، بإصدار تعميماتو لتنفيذ أوامره بشأف صرؼ 
 ؿ مماطمة في الصرؼ". مستحقاتيـ المالية والتي "تأخرت في ظ

، رئيس الوزراء في حكومة راـ اهلل سالـ فياض 02/6/0200وطالبت الييئة في بياف صحفي، الخميس 
بالوفاء بعيده الذي قطعو أماـ وفد مف الييئة اإلدارية لممتقاعديف العسكرييف في مكتبو بشأف صرؼ الحقوؽ 

 لممتقاعديف العسكرييف. 
 88/6/8108فمسطين أون الين، 

 
 لن تجرؤ عمى المساس بتراب مصر "سرائيلإو" الفمسطينية.. أبو مرزوق: ال مفر من المصالحة .9

 "في حواره مع مجمة "األىراـ العربي أكد د. موسى أبو مرزوؽ، نائب رئيس حركة حماس،: ىاني بدر الديف
 حة.حماس لدييا قرار وتنفذه بالمضي في المصالو أف المصالحة الفمسطينية ال مفر منيا، ، 

وأوضح أبو مرزوؽ أف حماس ستخوض انتخابات المجمسيف الوطني والتشريعي.. وال أحد يستطيع االنفراد 
بالقرار.. أما الحديث عف أف إسرائيؿ تريد إعادة احتالؿ غزة وتعتدي عمى سيناء وتخطيط مجموعات 

واقتحاـ السجوف قاؿ لالستيالء عمى سيناء "حمالت مغرضة" وعف اتياـ حماس بقتؿ المتظاىريف فى مصر 
إسرائيؿ لف تجرؤ عمى المساس بالتراب والسيادة المصرية مطمقا  وقاؿ إنيا "مناكفة انتخابية وقانونية"،
وقاؿ إف   قبؿ أف تقدـ عمى أي عمؿ ضد مصر،” ألؼ حساب“ستحسب و خصوصًا في ظؿ ىذا الظرؼ، 

 زيارة القدسفضيمة مفتى مصر عالـ جميؿ ولـ أكف أرغب أف يقحـ نفسو فى قضية 
أدعو األخ أبو مازف لمبحث عف خيارات جدية أخرى غير التفاوض مع نيتانياىو، وال وقاؿ أبو مرزوؽ 

ينبغي ألبو مازف أف يضع شرطا لمتفاوض مع إسرائيؿ كالشرط األخير الذي ينص عمى تزود األجيزة 
يجب أف يكوف واضحا أنو لف يتـ  األمنية بالسمطة بالسالح، ال ينبغي أف تنزؿ قضيتنا ليذا المستوى، كذلؾ

التوصؿ مع نيتانياىو ألي نتيجة مرضية لمجانب المفاوض الفمسطيني، وكؿ األوراؽ والحوارات السابقة 
كانت في غالبيا الستغالؿ الوقت وتقطيع الزمف مف أجؿ االنتياء مف خطة المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية 

اه أف يستمر أبو مازف في برنامجو، وتستمر إسرائيؿ في لشكؿ مستقبؿ الضفة الغربية، وأخشي ما أخش
نسحاب إسرائيؿ مف جانب واحد في  التعنت وتكوف النتيجة ىي حشر الفمسطينييف في كانتونات ممزقة، وا 
الضفة تاركا ىذه الكنتونات غير متصمة، وأيضا ىناؾ فاصؿ بينيا وبيف العمؽ العربي متمثال في األردف، 

واالنسحاب قد يكوف عمى غرار االنسحاب مف غزة، ىذه الصورة التى أراىا ماثمة  وتكوف القدس منعزلة،
لمعياف ىي ما تسعى إسرائيؿ لتثبيتيا عمى األرض، وأدعو لتجنيب خالفاتنا الداخمية جانبا، ونمتفت ليذا 
رة األمر لنواجيو جميعا، فيو أمر خطير في ظؿ االنشغاؿ العربي في الشأف الداخمي، فيذه فرصة كبي

 إلسرائيؿ لتثبيت ما تريده مف واقع عمى األرض.
 لمطالع عمى نص الحوار:
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http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/225457/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7
%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D9%81%D9%89- 

%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-.aspx 
 

  29/6/2012األهرام، القاهرة، 
 

 حماس: لقاء عباس موفاز "المشؤوم" يصبُّ في مصمحة االحتالل .10
ذكرت حركة حماس أف المقاء المرتقب بيف رئيس السمطة محمود عباس مع نائب رئيس حكومة االحتالؿ 

 اإلسرائيمي شاؤوؿ موفاز األحد المقبؿ يصبُّ في مصمحة االحتالؿ، واصفًة إياه بأنو "لقاء مشؤوـ". 
الناطؽ الرسمي باسـ الحركة فوزي برىوـ، مف إتماـ ىذا المقاء السّيما وأفَّ المدعو "موفاز" يتوعَّد واستغرب 

 الشعب الفمسطيني، وأنَّو مجـر حرب مطموب لعدد مف المحاكـ الوطنية والدولية. 
، أف "ىذا المقاء سيعطي شرعية لمجرمي 2012-6-28وأضاؼ برىوـ في تصريحات صحفية، الخميس 

الصياينة لإلفالت مف محاكـ الجنايات الوطنية والدولية، وىو استدراج لعباس لالنزالؽ في مشروع  الحرب
 المفاوضات مف جديد". 

وأوضح برىوـ أفَّ ىذا المقاء يؤّكد أفَّ السمطة تميث وراء المفاوضات، ولـ تكف صادقة في أنيا لف تعود ليا، 
لمضغوط األمريكية واإلسرائيمية، مشيرًا إلى أفَّ ىذا وىو تراجع خطير مف عباس ومف السمطة واستجابة 

 المقاء سيكوف عمى حساب الشعب الفمسطيني، وسيستغمو االحتالؿ كغطاء لمزيد مف الجرائـ والتيويد. 
وطالب المتحّدث كافة الفصائؿ الوطنية واإلسالمية بأف تقوؿ كممتيا بكؿ قوَّة أماـ مثؿ ىذه المقاءات، والتي 

 المطمب الفمسطيني بقطع كافة أشكاؿ التعامؿ مع االحتالؿ اإلسرائيمي. ال تنسجـ مع 
 28/6/2012فمسطين أون الين، 

 
 في فضح جرائم االحتالل الجبهة الشعبية: لقاء عباس موفاز ال يخدم المصالح الوطنية .11

نائب رئيس ذكرت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف أف المقاء المزمع عقده بيف رئيس السمطة محمود عباس و 
الوزراء اإلسرائيمي شاؤوؿ موفاز األحد القادـ ال يخدـ مف قريب أو بعيد المصالح الوطنية في فضح جرائـ 

 االحتالؿ المغمفة بعممية التسوية، ووضع حد نيائي لمرىاف عمى المفاوضات الثنائية. 
و في الحسابات ، أف ىذا المقاء يجري توظيف2012-6-28وأضافت الجبية في بياف صحفي، الخميس 

 الداخمية ألقطاب حكومة االحتالؿ ولمصمحة موفاز. 
نياء االنقساـ والعودة بممؼ القضية الوطنية لييئة  وأكدت عمى ضرورة الشروع في تنفيذ اتفاؽ المصالحة وا 
األمـ المتحدة ومنظماتيا المعنية، مطالبة قوى الديمقراطية والتقدـ والسالـ واإلنسانية جمعاء بوضع 

ائيؿ( موضع اإلدانة والمحاسبة والمقاطعة والردع تحت طائمة نزع الشرعية واعتبارىا خارجة عمى )إسر 
 القانوف. 

 28/6/2012فمسطين أون الين، 
 
 

 الرشق: قضية اغتيال الشهيد كمال غناجة غامضة وسنعمن التفاصيل كاممةعزت  .12
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مقتؿ الشييد كماؿ حسني غناجة في  قاؿ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزَّت الرَّشؽ "إفَّ ظروؼ
العاصمة السورية دمشؽ ىي ظروؼ غامضة". وأكد أفَّ حركتو منذ المحظات األولى تحّقؽ لمعرفة مالبسات 

 العممية الجبانة.
مف السابؽ ألوانو إصدار األحكاـ أو توجيو أصابع االتياـ ليذه الجية أو تمؾ، وال نريد أف نقع  وقاؿ الرشؽ

 ذه قضية غامضة، وتحتاج إلى تحقيؽ".في األخطاء، وى
وأضاؼ: "نحف في المحظة التي تتجمع لدينا المعمومات تصبح عندنا رواية مقنعة، وحقيقة نتأكد منيا سوؼ 

 نعمف ذلؾ عمى وسائؿ اإلعالـ"، وأشار إلى أفَّ ىناؾ معمومات وسيناريوىات مختمفة تدرس حوؿ القضية.
طبيعية"، قاؿ الرشؽ: "كؿ االحتماالت موجودة تحت الدراسة؛ ىؿ ىي  وحوؿ ما قيؿ: "إفَّ وفاة غناجة كانت

 عممية اغتياؿ؟ أـ ىي حادث معقد؟ أـ ىي جريمة قتؿ بشكؿ أو بآخر؟".
وأوضح أفَّ جثماف الشييد "غناجة" خضع لمطبيب الشرعي لمعرفة األسباب المباشرة لموفاة، مؤّكدًا في الوقت 

 حقيؽ عمى قدـ وساؽ.ذاتو أفَّ قيادة الحركة تقوـ بالت
 28/6/2012الصفحة الرسمية لمرشق عمى فيس بوك، 

 
 بركة يطالب بإلغاء الحالة العسكرية بمخيم نهر الباردعمي  .13

طالب ممثؿ حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبناف عمي بركة الحكومة المبنانية بإلغاء الحالة العسكرية 
 الفمسطينييف. المفروضة عمى مخيـ نير البارد لالجئيف 

ودعا بركة الحكومة المبنانية إلى إطالؽ سراح المعتقميف عمى خمفية األحداث األخيرة التي أوقعت عدًدا مف 
 القتمى والجرحى مف أبناء المخيـ برصاص الجيش. 

مف جانب آخر أكد بركة خالؿ حديثو في الممتقى اإلعالمي األوؿ بعنواف "اإلعالـ في خدمة قضايا 
لفمسطينييف" في فندؽ غاليريا في بيروت، األربعاء، عمى أىمية اإلعالـ في نقؿ معاناة الالجئيف الالجئيف ا

 الفمسطينييف في لبناف. 
 28/6/2012فمسطين أون الين، 

 
 مميارات دوالر لمواجهة التطورات في مصر أربعةميزانيته ب بزيادةالجيش اإلسرائيمي يطالب  .14

الجيش اإلسرائيمي ووزارة الدفاع بطمب إلى رئيس الوزراء، بنياميف  تقدمت قيادة: نظير مجمي - تؿ أبيب
مميارات دوالر أميركي(، أي ما يعادؿ  4مميار شيقؿ )نحو  15نتنياىو، لزيادة الميزانية العسكرية بمبمغ 

سد االحتياجات الطارئة الناجمة عف فوز ممثؿ اإلخواف »% مف الميزانية الحالية، وذلؾ بدعوى 25
 «.محمد مرسي بالرئاسة المصرية، وتصريحاتو حوؿ إعادة النظر في اتفاقيات كامب ديفيد المسمميف

، إنو وعمى عكس «نقال عف مصادر موثوقة في المؤسستيف»، التي كشفت الخبر «معاريؼ»وقالت صحيفة 
شح نتائج االنتخابات المصرية وفوز المر »التصريحات الرسمية اليادئة في الحكومة اإلسرائيمية فإف 

«. اإلسالمي محمد مرسي تثير قمقا شديدا في صفوؼ الجيش اإلسرائيمي، وتطير النوـ مف عيوف قادتو
قيادة الجيش بدأت مؤخرا في دراسة سبؿ التزود بعتاد وأسمحة جديدة إلعادة تنظيـ انتشار »وأضافت أف 

زة، مع إجراء تغييرات الجيش عمى الحدود المصرية اإلسرائيمية الطويمة، وعمى طوؿ الحدود مع قطاع غ
داخمية تأخذ في االعتبار احتماالت عودة ما أطمؽ عميو )الجبية المصرية( قبؿ توقيع اتفاقيات السالـ بيف 

 «.البمديف
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 29/6/2012، الشرق األوسط، لندن
 

 % من أراضي مستوطنة "مغرون" من الفمسطينيين80"يسرائيل هيوم": شراء أكثر من  .15
ـ" أف معمومات وصمتيا مفادىا أف ممثميف عف المستوطنيف في البؤرة ادعت صحيفة "يسرائيؿ ىيو 

% مف أراضي المستوطنة مف أصحابيا 80االستيطانية "ميغروف" قاموا في االياـ األخيرة بشراء أكثر مف 
 الفمسطينييف، وذلؾ بيدؼ تجنب تطبيؽ قرار المحكمة العميا بإخالء المستوطنة في مطمع آب/ أغسطس.

فة عف مصدر وصفتو بأف لو دور في "الصفقة" المشار إلييا أف عممية الشراء تمت "بشكؿ ونقمت الصحي
قانوني"، وأف المستوطنيف يمتنعوف عف نشر تفاصيؿ أخرى عف الصفقة. وبحسب المصدر نفسو فقد كاف 

 ىناؾ أكثر مف بائع )فمسطيني( واحد.
 28/6/2012، 48عرب 

 
 نياهوأزمة ائتالفية قد تطيح بحكومة نتنين يهدد بالمتدي اليهودعودة السجال بشأن تجنيد  .16

ييدد الخالؼ بيف األحزاب اإلسرائيمية حوؿ إلزاـ الشباف المتدينيف )الحرديـ( مع : أسعد تمحمي –الناصرة 
بموغيـ الثامنة عشرة الخدمة العسكرية، أسوًة بسائر الييود في الدولة العبرية، بأزمة ائتالفية حقيقية تيدد 

 ة بنياميف نتانياىو.كياف حكوم
وطبقًا لقرار المحكمة العميا، يتعيف عمى الحكومة اإلسرائيمية، حتى موعد أقصاه نياية الشير المقبؿ، صوغ 

 لمتخفيؼ مف العبء الممقى عمى سائر الشباف الييود.« الحرديـ»تصور يفضي إلى تجنيد 
اف التوصيات المتبمورة في المجنة بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرم« إسرائيؿ بيتنا»ورفض حزب 

سنة كما ينص  18سنة، بداًل مف  22الذيف يتـ تجنيدىـ إلى « الحرديـ»الفاحصة القاضية برفع سف الشباف 
 «.ضحكًا عمى المحى»القانوف مع سائر المجنَّديف. واعتبر الحزب ىذا التوجو 

توصية لمجنة تقضي بفرض عقوبات  بأزمة ائتالفية في حاؿ تـ إقرار« الحرديـ»مف جيتيـ ىدد قادة 
الذيف يرفضوف الخدمة العسكرية. وأفادت تقارير صحافية أف نتانياىو « الحرديـ»شخصية عمى الشباف 

 «.الحرديـ»يرفض فرض عقوبات كيذه إلدراكو حجـ الضجة التي سيثيرىا 
تقبة أو تقديـ مقترحات تمييف مواقفيـ مف التوصيات المر « الحرديـ»وأضافت أنو طمب أمس مف قادة أحزاب 

بديمة تتيح أف تكوف التوصيات النيائية مقبولة لدى الجميع. فيما اتيمو العممانيوف بأنو يحاوؿ الضغط عمى 
 المجنة لتكوف توصياتيا مخففة ال تتسبب في أزمة ائتالفية.
ألة العقوبات أنو لف يساوـ في شأف مس« كديما»وأعمف رئيس المجنة الفاحصة النائب يوحناف بالسنر مف 

 الشخصية.
 
 
 

في حاؿ لـ تسفر المجنة الجديدة عف نتائج عممية تفضي إلى تجنيد الحرديـ »وقاؿ النائب يوئيؿ حسوف إنو 
فإنو سينبغي عمى كديما االنسحاب مف الحكومة إذا كاف ال يرغب حقًا باالختفاء مف الساحة الحزبية، أو أف 

 «.يحصؿ انشقاؽ في صفوفيا
 29/6/2012 ،الحياة، لندن
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 احتجاجا عمى عدم إلزام العرب بالخدمة المدنية لجنة "بمسنر" منستقيل ي"يسرائيل بيتينو"  .17

أفادت "يديعوت أحرونوت" في موقعيا عمى الشبكة أف وزير الخارجية ورئيس "يسرائيؿ بيتينو"، أفيغدور 
 قالة حزبو مف "لجنة بمسنر".ليبرماف، أجرى محادثة مع رئيس الحكومة بنياميف نتانياىو، وأعمف عف است

وأضافت الصحيفة أف ليبرماف أعمف أف حزبو سوؼ يقدـ اقتراح قانوف يقضي بفرض الخدمة العسكرية 
والمدنية عمى الجميع، والذي عمؿ عمى بمورتو عضو الكنيست دافيد روتـ. كما أف ليبرماف أبمغ نتانياىو 

 مة الدولة".بأنو عمى عمـ بأف المجنة سوؼ تستثني العرب مف "خد
ونقمت الصحيفة عف مصادر في "يسرائيؿ بيتينو" ادعاءىا أنو "في أعقاب قرار المجنة التمييز التفضيمي 
لصالح العرب وعدـ إلزاميـ بخدمة الدولة، فإف القرار يمس بأىمية المساواة في تحمؿ عبء الخدمة، وبناءا 

دـ اقتراحا لمكنيست يحدد المساواة في العبء عمى عميو قررت يسرائيؿ بيتينو االستقالة مف عضوة لمجنة، وتق
 الجميع".

وأشارت الصحيفة إلى أف خروج ممثمي "يسرائيؿ بيتينو" مف المجنة جاء عمى خمفية التوصيات بأنو حتى 
 20400سيتـ رفع عدد "الخادميف في الخدمة الوطنية اإلسرائيمية" إلى ستة آالؼ بدال مف  2016العاـ 

. بحسب المصا  در ذاتيا.اليـو
 28/6/2012، 48عرب 

 
 إعادة احتالل قطاع غزة سيناريوتدريبات عسكرية عمى  .18

أمس  أف التدريبات التي بدأتيا قوات « يديعوت أحرونوت»ذكرت وكشفت صحيفة : نظير مجمي - تؿ أبيب
اكي لواء جوالني، ىذا األسبوع، مخصصة لعمميات حربية غير مسبوقة تستمر أسبوعا كامال ليؿ نيار وتح

فييا عدة سيناريوىات، منيا: إعادة احتالؿ قطاع غزة، احتالؿ جبؿ مرتفع مقامة في قمتو تحصينات كبيرة 
وقوية، واجتياز عوائؽ مائية. وتـ تغيير األوامر واألىداؼ الحربية بشكؿ مفاجئ خالؿ التدريبات. وروى 

 4األسبوع أيضا، أدت إلى إصابة  بعض الجنود أف الظروؼ القاسية ليذه التدريبات، المستمرة في نياية
 جنود بالجفاؼ.

 29/6/2012، الشرق األوسط، لندن
 

 باراك: تأييد األسد بدأ يتالشى وسقوط نظامه بات متوقعاً  .19
وزير الدفاع اإلسرائيمي إييود إف مجموعات مسمحة أخذت تسيطر عمى  : قاؿيو بي أي - القدس المحتمة

لذي كاف يتمتع بو الرئيس السوري بشار األسد يتالشى متوقعًا أف مناطؽ مختمفة مف سورية وأف التأييد ا
 يسقط األسد في نياية األمر ولكنو رفض التكيف بموعد حدوث ذلؾ.

 29/6/2012، الحياة، لندن
 

 اعربي سعيد نفاع بسبب زيارة سابقة لسوريالنائب التستأنف محاكمة  "إسرائيل" .20
مح اإلسرائيمية في مدينة الناصرة أمس الخميس، محاكمة استأنفت محكمة الص: برىوـ جرايسي -الناصرة

 300، عمى رأس وفد يضـ حوالي 2007عضو الكنيست سعيد نفاع، بسبب زيارتو لسورية في صيؼ العاـ 
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مف رجاؿ الديف الدروز الذيف  16كما تحاكـ إسرائيؿ، وفي مسار قضائي آخر،  مف رجاؿ الديف الدروز.
 ف المفترض أف يتـ استئناؼ محاكمتيـ في منتصؼ الشير المقبؿ.شاركوا في الزيارة ذاتيا، وم

وقاؿ المحامي حسف جباريف المدير العاـ لمركز عدالة الحقوقي الفمسطيني، والممؼ بالدفاع عف نفاع، إف 
"ىذه ىي المرة االولى التي تقدـ الئحة اتياـ ضد عضو كنيست عمى خمفية زيارة ما يسمى بػ "دولة عدو"، 

ىذا القانوف فيو خرؽ لحقوؽ االنساف، وحرية العمؿ السياسي، خاصة واف سورية ليست دولة مؤكدا اف 
 "عدو" بالنسبة لنا.

وقاؿ النائب نفاع، في حديث لمصحفييف المتواجديف في المحكمة، إف "ىذه المعركة طويمة األمد لكف 
الزيارة الى سورية وعف سرياف  توقعاتنا باالنتصار كبيرة وتـ في الجمسة )أمس( مناقشة ما قمت بو خالؿ

 الحصانة البرلمانية خالؿ المحاكمة".
 29/6/2012، الغد، عّمان

 
 الجيش اإلسرائيمي يستعد الحتماالت موجة فرار جماعية من سوريا عبر الجوالن .21

، الجمعة، أف أحد قادة الجيش اإلسرائيمي في قيادة المنطقة الشمالي ة، نقؿ موقع اإلذاعة اإلسرائيمية اليـو
كشؼ في حديث مع وسائؿ إعالـ إسرائيمية ومراسميف عسكرييف، عف أف الجيش اإلسرائيمي يستعد الحتماؿ 

 حدوث موجة فرار جماعية مف سوريا عبر أراضي الجوالف.
قاؿ في لقاء مع مراسميف عسكرييف إف الجيش  36وقالت اإلذاعة إف العقيد تمير ىايمف، قائدة الوحدة 

 واجية تحد في ىضبة الجوالف المحتمة عمى الحدود مع سوريا.اإلسرائيمي يستعد لم
 29/6/2012، 48عرب 

 
 جنود لواء جفعاتي يخوضون تدريبات معقدة وشاقة تحاكي حربا بالشمال    .22

نشرت وسائؿ االعالـ العبرية اليوـ تقارير اشارت فييا الى اف مقاتمي لواء جفعاتي خاضوا : القدس المحتمة
الماضية تدريبات قتالية شاقة ومعقدة تحاكؿ عمميات القتاؿ بالشماؿ كتمؾ التي خاضوىا في االياـ االربعة 

 في حرب اسرائيؿ مع جنوب لبناف.
وبحسب بعض وسائؿ االعالـ العبرية فاف حجـ وقوة التدريبات التي اجريت تقود الى االعتقاد بامكانة اعداد 

 ىذه القوات لعممية قريبة جدا.
كاف جيش االحتالؿ غابي غانتس الذيث زار المواء في اليوـ االخير لمتدريبات انو مف جيتو قاؿ رئيس ار 

سعيد لرؤية ىذا االستعداد مف قبؿ قوات الجيش وقدراتيـ العالية مشيرا الى اف ىذه التدريبات تعتبر لمحفاظ 
يرات المتسارعة عمى الروح القتالية والمساعدة في تقدير الموقؼ واتخاذ القرارات الصحيحة في ظؿ المتغي

 بالشرؽ االوسط.
 28/6/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 

 "كامب ديفيد"مطمئّنة إلى العالقة مع مصر... وتخشى تعديل  "إسرائيل" .23
، أمس، عف تقديره أف «ىآرتس»كشؼ مصدر سياسي إسرائيمي رفيع المستوى لصحيفة : عمي حيدر

تيا المصرية ستبقى، وأف إيراف واإلرىاب سيبقياف عدوًا العالقات بيف المؤسسة األمنية اإلسرائيمية ونظير »
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واستبعد المصدر إمكاف أف يتنكر «. مشتركا لمدولتيف، أما غزة وحماس فستبقياف مصدرًا لوجع رأس مشترؾ
الرئيس المصري الجديد محمد مرسي التفاقات السالـ مع إسرائيؿ. أما لجية حجـ تيريب السالح إلى 

السالح »يـ في إسرائيؿ ال يتوقعوف تغييرًا جوىريًا في ىذا المجاؿ. الفتًا إلى أف سيناء، فأكد المصدر أن
 «.يتدفؽ إلى غزة عمى أي حاؿ. وبالتأكيد ال نرى تيديدًا تقميديًا مف الجيش المصري في المستقبؿ المنظور

ئيؿ، إذا فرصة إلسرا»وبخصوص إمكاف أف تبادر مصر إلى فتح معبر رفح مع غزة، رأى المصدر في ذلؾ 
ورأى أف فوز «. كانوا يريدوف أف يحصموا عمى بضائعيـ مف ميناء اإلسكندرية وليس مف أسدود، فميتفضموا

 «. ليس ضربة مصيرية»رجؿ اإلخواف المسمميف 
وأكدت محافؿ أمنية إسرائيمية أف مصدر القمؽ األساسي اآلف ال يتعمؽ بتبّدؿ السمطة في مصر، بؿ بالوضع 

مف »أنو كما فشؿ المجمس العسكري في المحافظة عمى استقرار الوضع األمني في سيناء، في سيناء. ورأوا 
 «. غير المتوقع حدوث تغيير إيجابي ىناؾ بعد انتخاب مرسي رئيساً 

التعديالت التي يمكف أف يطالب بيا مرسي في اتفاقية كامب « يديعوت أحرونوت»مف جية أخرى، تناولت 
القانوف أو العرؼ الدولييف ما يسمح بالقياـ بذلؾ مف دوف أف يثير ذلؾ جمبة ديفيد وما إذا كاف ىناؾ في 

عالمية. ونقمت عف المحاضر في قسـ الدراسات العربية في جامعة بار إيالف، وفي معيد بيغيف السادات 
قيا اتفاقية السالـ مع مصر تسمح لممصرييف بخر »لمدراسات االستراتيجية، الدكتور مردخاي كيدار، قولو إف 

ورأى كيدار أف االتفاؽ خاضع لتفسيرات «. بشكؿ ميذب، بحيث ال يمكف إسرائيؿ االعتراض عمى ذلؾ
تسمح بخرؽ أجزاء منو، وبالتالي خفض مستوى االلتزاـ المصري بالسالـ مع القوؿ مف جية ثانية « ليبرالية»

ديفيد بعدـ إدخاؿ قوات مصرية إلى  إف االتفاقية ال تزاؿ نافذة. وأشار أيضا إلى أف التزاـ القاىرة في كامب
سيناء يعتبر إىانة ومّسًا بالسيادة المصرية، وبالتالي يمكف مصر القوؿ إف عيد السادات ومبارؾ لـ يعد 
قائمًا، ونحف نريد أف ندخؿ الجيش المصري إلى سيناء، وبإمكاف إسرائيؿ أف تفعؿ ما تشاء. وىنا ستغضب 

 يئًا ألنيا تريد أف تحافظ عمى االتفاقية.إسرائيؿ وتحتج، إال أنيا لف تفعؿ ش
وحذر كيدار مف أنو في حاؿ رفضت مصر السماح لسفف إسرائيمية بعبور قناة السويس وىي ترفع العمـ 

«. فإف العالـ سيسكت، ألنو ال توجد دولة ترغب في تعريض عبورىا عبر قناة السويس لمخطر»اإلسرائيمي، 
والتي « اتفاقية إطار السالـ في الشرؽ األوسط»ة تتمثؿ في كذلؾ يمكف مصر أف تثير مشكمة إضافي

 تتمحور حوؿ القضية الفمسطينية.
 28/6/2012، االخبار، بيروت

 
 لمرحيل أسبوعينتعطي مهاجري ساحل العاج مهمة  "سرائيل"إ .24

أعطت اسرائيؿ يوـ الخميس مياجريف مف ساحؿ العاج بشكؿ غير مشروع  :أميرة فيمي -القدس )رويترز( 
يمة اسبوعيف لمغادرة البالد في أحدث خطوة في حممتيا عمى مياجريف أفارقة دخموا البالد بطريقة غير م

وقاؿ وزير الداخمية االسرائيمي إيمي يشاي في بياف معمنا عف الميمة "مف يغادر في ىذه الفترة  مشروعة.
 سيحصؿ عمى منحة اما مف ال يفعموف فسيتـ ترحيميـ."

 28/6/2012، ءوكالة رويترز لألنبا
 

 أهالي أسرى غزة الى أجل غير مسمى زيارةاالحتالل يرجئ  .95
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اتيـ وزير األسرى لدى السمطة الفمسطينية عيسى قراقع إدارة سجوف االحتالؿ بااللتفاؼ : حامد جاد - غزة
بيف و  عمى االتفاؽ الموقع بينيا وبيف األسرى الشير الماضي وأنيا لـ تنفذ سوى الجزء البسيط مف االتفاؽ.

حزيراف الحالي ألبنائيـ االسرى لكف إدارة  95قراقع أنو كاف مف المفترض أف تبدأ زيارات أىالي غزة في 
السجوف ما تزاؿ تماطؿ، باإلضافة إلى ما يجري في السجوف مف حالة الردع والسيطرة وممارسة العنؼ تجاه 

 األسرى ما أدى إلى إصابات وتوترات داخؿ السجوف.
مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف بمساف الباحث لدييا احمد البيتاوي أف إدارة سجوف مف جيتيا أعمنت 

االحتالؿ أرجأت زيارات أىالي أسرى قطاع غزة إلى إشعار آخر، موضحا أنيا أبمغت قيادة األسرى بقرارىا 
 اع أخيرا.تأجيؿ الزيارات إلى موعد غير محدد بعد وذلؾ عمى خمفية موجة التصعيد األخيرة التي شيدىا قط

واعتبر البيتاوي أف ىذا القرار يحمؿ في طياتو إشارات عقابية ألىالي غزة ردا عمى إطالؽ الصواريخ مف 
 قطاع غزة.

 99/6/9109، الغد، عّمان
 

 يعمنون إضرابهم عن الطعام احتجاجا عمى أوضاعهم المأساوية "عتصيون"أسرى نادي االسير:  .96
أعمنوا إضرابيـ عف الطعاـ منذ يـو « عتصيوف»يس أف أسرى معتقؿ أفاد نادي األسير امس الخم :راـ اهلل

( 97أمس احتجاجًا عمى األوضاع المزرية التي يعيشونيا، وفي ىذا اإلطار قاـ األسرى والبالغ عددىـ )
 أسيرًا والمتواجديف منذ أكثر مف أسبوعيف بإعادة وجبة العشاء.

اكميف فرارجة ليـ مف عدـ وجود نقميات ليـ إال في واشتكى األسرى خالؿ زيارة محامية نادي األسير ج
بسبب وجود اكتظاظ فيو ونتيجة لذلؾ « عتصيوف»الذي يرفض استقباؿ أي أسير مف معتقؿ « عوفر»سجف 

تـ تقميص الفورة لألسرى مف ساعة إلى نصؼ ساعة، كما أف الطعاـ ال يكفييـ إضافة إلى معاممة الجنود 
لؾ بؿ تقوـ بعزؿ أي أسير ألتفو األسباب وكذلؾ باالعتداء عمييـ بالضرب وال تكتفي اإلدارة بذ السيئة.

الوحشي، إضافة إلى معاناتيـ مف االكتظاظ في المحاكـ وفي ىذا الجانب ذكر األسرى بأنيـ نزلوا عدة 
مع تواجدىـ « عوفر»مرات إلى محاكـ ولـ يعقد لمعظميـ جمسات محاكمة بسبب انتياء دواـ المحكمة في 

 ة المحكمة ببركسات حديدية يسودىا الحر.في ساح
 99/6/9109، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 "مجرم حرب"بتهمة  موفاز في رام اهلل اعتقالبيطالبون شبان فمسطينيون  .97

، «شباب بتحب البمد»توّجيت مجموعة شبابية ناشطة تطمؽ عمى نفسيا اسـ : فادي أبو سعدى -راـ اهلل 
أوراؽ دعوى قانونية تطالب باعتقاؿ نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي، شاؤوؿ موفاز، إلى النائب العاـ، حاممة 

جرائـ الحرب التي قاـ بيا موفاز، أثناء »وتتضمف الدعوى «. مجـر حرب»في حاؿ دخولو راـ اهلل بتيمة 
 قيادتو ألركاف جيش االحتالؿ خالؿ انتفاضة األقصى، وقيامو بقتؿ آالؼ الفمسطينييف في األراضي

، كما أف ىذه الدعوى ستطالب المحاكـ الفمسطينية بإصدار قرار العتقاؿ موفاز أثناء وصولو الى «المحتمة
 راـ اهلل.

 99/6/9109، ، بيروتاألخبار
 

 "اإلعالم في خدمة قضايا الالجئين الفمسطينيين"مؤسسة البراق لإلعالم تختتم فعاليات الممتقى اإلعالمي  .98
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لإلعالـ الممتقى اإلعالمي األوؿ بعنواف" اإلعالـ في خدمة قضايا الالجئيف  أقامت مؤسسة البراؽ: بيروت
، حيث حضر الممتقى شخصيات 9029-6-95بيروت، وذلؾ يوـ األربعاء -الفمسطينييف" في فندؽ غاليريا

عالمية.  سياسية وا 
مسطينية، حيث تحدث في الممتقى األستاذ عمي بركة ممثؿ حركة حماس في لبناف باسـ فصائؿ المقاومة الف

أكد عمى أىمية اإلعالـ في نقؿ معاناة الالجئيف الفمسطينييف في لبناف، مسمًطا الضوء عمى األحداث 
طالؽ سراح المعتقميف عمى ر األخيرة في مخيـ ني البارد مطالًبا الحكومة المبنانية بإلغاء الحالة العسكرية، وا 

 خمفية األحداث.
يو األحدب الذي أكد أف اإلعالـ المبناني يتعامؿ مع الشأف الفمسطيني ثـ كانت كممة لإلعالمي المبناني نز 

 مف الزاوية األمنية غافاًل الحالة اإلنسانية لالجئيف الفمسطينييف.
أما كممة مؤسسة البراؽ لإلعالـ فقد ألقاىا األستاذ محمد أبو طربوش رئيس تحرير مجمة البراؽ الذي أكد أف 

ثورة الجرائد والمجالت أو تواكب أشكاؿ المجالت وجودة ورقيا، بؿ ىدفت  مجمة البراؽ لـ تيدؼ أف تنافس
أف تكوف صوت الالجئيف الفمسطينييف في لبناف، وىي وسيمة إعالمية صادقة تعّبر عف اإلنساف الفمسطيني 

 وتحمؿ ىمـو الالجئيف وقضاياىـ إلى العالـ.
ث أوراؽ عمؿ، الورقة األولى قدميا الكاتب واإلعالمي الفمسطيني وخالؿ الممتقى اإلعالمي تـ تقديـ ثال

رأفت مرة بعنواف: اإلعالـ الفمسطيني، الواقع والتحديات"، الورقة الثانية قدميا الكاتب واإلعالمي الفمسطيني 
الثالثة ىيثـ أبو الغزالف بعنواف: "دور اإلعالـ الفمسطيني في تبني قضايا الالجئيف الفمسطينييف"، والورقة 

قدميا الكاتب واإلعالمي المبناني قاسـ قصير بعنواف: "دور اإلعالـ الفمسطيني في صناعة القرار السياسي 
 المبناني المتعمؽ بقضايا الالجئيف ".

 98/6/9109، الجئ نت
 

 أمنهم االجتماعي وقوانين تعيق تطّورهم  تهّددفمسطينيو لبنان: بطالة  .99
األميركية في بيروت ووكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف  في دراسة مفصمة لمجامعةت: بيرو 

% مف الفمسطينييف عاطموف عف العمؿ، 76)األونروا( حوؿ أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في لبناف تبيف أف 
 في المائة(. 2.9% مف السكاف في سف العمؿ يعمموف )نسبة البطالة في الوسط المبناني ىي 12وأف 

إلى أف ثمثي الفمسطينييف الذيف يعمموف في وظائؼ بسيطة )بائعيف متجوليف وعماؿ بناء وتشير الدراسة 
ومزارعيف( ىـ فقراء، وتضيؼ أف العمؿ يؤثر بشكؿ محدود عمى التخفيؼ مف الفقر إال أنو يؤثر بشكؿ كبير 

 عمى تخفيؼ الفقر الشديد.
نية جدًا، عمى اختالؼ الميف وأرباب العمؿ، وتبّيف دراسة أخرى أف أجور غالبية العماؿ مف الفمسطينييف متد

في المئة مف  45دوالر، فيما يحصؿ  700و 190في المئة مف العامميف يتقاضوف بيف  49إذ تكشؼ أف 
 العّماؿ الفمسطينييف عمى ما ىو دوف الحّد األدنى لألجور.

طينية تتمتع بحؽ العمؿ في المائة مف اليد العاممة الفمس 0.024وتشير البيانات الرسمية إلى أف نسبة 
بموجب إجازة رسمية، وال يقتصر الظمـ الالحؽ بالفمسطينييف في لبناف عمى الجانب القانوني بؿ يتعّدى ذلؾ 
إلى خمؽ أجواء رافضة لتشغيؿ الفمسطينييف باعتبارىـ عناصر خارجة عف القانوف، ويعيشوف في جزر 

 أمنية.
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مف وكالة "األونروا" )حوالى عشرة بالمائة مف العماؿ فمـ يبؽ أماـ العامؿ الفمسطيني سوى العمؿ ض
الفمسطينييف( والمنظمات األىمية )ستة بالمائة(، والمؤسسات الفصائمية )خمسة بالمائة(. ويستقطب القطاع 

 الخاص بعض العماؿ بأجور متدنية.
لمفروضة عف وزير العمؿ األسبؽ طراد حمادة يخفؼ بعض القيود ا 9007وعمى رغـ صدور مرسوـ عاـ 

عمى العماؿ الفمسطينييف، إال أف ىذا المرسوـ لـ يحدث تحواًل في واقع العماؿ الفمسطينييف نظرًا لجزئيتو، 
وصدوره كمرسوـ مف وزير وليس بقانوف، مما ُيخضعو مستقباًل لمزاجية أي وزير عمى رأس وزارة العمؿ، 

 ؿ الفمسطينييف في لبناف.ومع ذلؾ فإف ىذا المرسوـ سّمط الضوء مجددًا عمى واقع العما
 98/6/9109، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 جمعيات إسرائيمية: إدخال بعض التسهيالت عمى حاجز قمنديا .31

القدس: الحظ مواطنو القدس في اآلونة األخيرة تسييالت ممموسة أثناء عبورىـ اليومي لحاجز قمنديا، شماؿ 
مستخدميف لمحاجز سواء في السيارات أو مشيًا عمى المدينة، حيث شممت ىذه التحسينات المواطنيف ال

األقداـ، وتضمنت عدـ تفتيش صندوؽ السيارة، والسماح لمف ليس قريبًا مف الدرجة األولى بالبقاء بالسيارة 
عامًا بالبقاء داخؿ حافمة النقؿ العاـ دوف  47عامًا وأكبر مف  24الى جانب السائؽ، والسماح لمف ىـ دوف 

 ؿ منيا لمتفتيش، كما شمؿ ذلؾ انتظارًا أقؿ لمعابريف مشيًا عمى األقداـ.االضطرار لمنزو 
وقالت جمعية حقوؽ المواطف وجمعية )عير عميـ( اإلسرائيميتيف في بياف" في ضوء التسييالت األخيرة التي 
حصمت في الحاجز، تنظر جمعية حقوؽ المواطف، وجمعية "عير عميـ" بنوع مف الراحة المشوبة بالترقب 

زاء ذلؾ، خوفًا مف أف ُتطبؽ لفترة قصيرة ومف ثـ يعود الحاؿ كما السابؽ، حيث األزمات واالنتظار إ
الطويؿ. لذلؾ، ترى الجمعيتاف أف تيديد حقوؽ السكاف قد يكوف ما زاؿ قائمًا، وتدعواف السكاف إلى التوجو 

تطبيؽ القانوف وتقميؿ الضرر بكؿ سؤاؿ أو شكوى إلييما ليسيؿ ذلؾ عمييما متابعة الموضوع والتأكد مف 
الواقع عمى السكاف بأكبر صورة ممكنة. كما أنيا طالبت الشرطة وحرس الحدود برد تفصيمي يوضح كيؼ 

 سيتـ تحسيف الوضع عمى الحاجز وتخفيؼ الضرر عمى السكاف".
 99/6/9109، األيام، رام اهلل

 
 تقمين سياسيين مضربين عن الطعاملإلفراج عن مع السمطة دعويالمركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان  .30

معتقميف مف  6المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف السمطة الفمسطينية الى اإلفراج عف  ادع: يو بي أي
 عناصر حركة حماس مضربيف عف الطعاـ منذ عدة أياـ في سجونيا بالضفة الغربية.

انترناشوناؿ" نسخة منو، عف "بالغ قمقو وعبر المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف في بياف تمقت "يونايتد برس 
 عمى حياة المعتقميف الستة"، مشيرًا إلى صدور قرارات باإلفراج عنيـ مف القضاء الفمسطيني.

وأكد المركز الحقوقي أف عدـ تنفيذ قرارات المحاكـ مف قبؿ السمطة التنفيذية جريمة يعاقب عمييا القانوف 
ساسي الفمسطيني، والتي تنص عمى أف "األحكاـ القضائية واجبة ( مف القانوف األ206وفقًا لنص المادة )

التنفيذ واالمتناع عنيا أو تعطيؿ تنفيذىا عمى أي نحو جريمة يعاقب عمييا بالحبس والعزؿ مف الوظيفة إذا 
كاف المتيـ موظفًا عامًا أو مكمفًا بخدمة عامة، والمحكـو لو الحؽ في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة 

 تصة، وتضمف السمطة الوطنية تعويضًا كاماًل لو".المخ
 99/6/9109، الحياة، لندن
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 لمكاتب هيثم زعيتر "فمسطيناألوائل عمى درب " .39

وقع الكاتب الفمسطيني، سكرتير عاـ التحرير في جريدة 'المواء' اإلعالمي ىيثـ  -وفا 9029-6-92بيروت 
'األوائؿ عمى درب فمسطيف'، الذي يتضمف ِسير عف  سميـ زعيتر، اليوـ الخميس، في بيروت، كتابو الجديد

 أوائؿ خطوا بنضاالتيـ ودمائيـ مسيرة الثورة.
 98/6/9109، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 لألردنيين من أصل فمسطيني المخصصةالمقاعد البرلمانية  زيادةالقدس العربي: الممك يدعم خيار  .33

ت لػػ'القدس العربػي' معمومػػات تفيػد بػأف العاىػؿ األردنػػي وعنػدما اجتمػع بأركػػاف بسػاـ البػداريف: رشػػح -عمػاف 
السػػمطات التنفيذيػػة والتشػػريعية طػػاىر المصػػري وعبػػد الكػػريـ الػػدغمي وفػػايز الطراونػػة ألمػػح لعػػدـ رضػػاه عػػف 
مستوى حصػص المقاعػد البرلمانيػة التػي يخصصػيا القػانوف االنتخػابي لألردنيػيف مػف أصػؿ فمسػطيني وأشػار 

ى دعػػـ القصػػر لخيػػار زيػػادة عػػدد مقاعػػد القائمػػة الوطنيػػة حتػػى يتسػػنى ألردنيػػيف مػػف أصػػؿ فمسػػطيني أكثػػر إلػػ
 الوصوؿ لمبرلماف والمشاركة في االنتخابات.

99/6/9109، القدس العربي، لندن  
 

 ماضي في مخيم نهر البارد بمبنان ساندرا تتابع اعتقال المخرجة األردنية الخارجية .34
أكػدت وزارة الخارجيػة أف السػفارة األردنيػة فػي بيػروت، تمقػت معمومػات تفيػد باحتجػاز  :تغريػد الرشػؽ -عماف 

 المخرجة السينمائية األردنية ساندرا ماضي في مخيـ نير البارد في لبناف، يـو االثنيف الماضي.
ارة تقػوؿ وأشارت المتحدثة الرسػمية باسػـ الػوزارة صػباح الرافعػي الػى "الغػد"، أف المعمومػات التػي وصػمت السػف

 إنيا احتجزت "خالؿ تصويرىا لبرنامج تمفزيوني في المخيـ".
وأكػػػدت أف الػػػوزارة تتػػػابع حيثيػػػات القضػػػية مػػػع سػػػفارة المممكػػػة فػػػي بيػػػروت، والتػػػي تتػػػابع بػػػدورىا مػػػع الجيػػػات 

 الرسمية المبنانية، عبر القنوات الدبموماسية، لموقوؼ عمى التفاصيؿ.
99/6/9109، الغد، عّمان  

 
 "لجنة الحوار المبناني الفمسطيني"رئاسة  الشريفخمدون ف مكميقاتي ي .35

وضػػع رئػػيس الحكومػػة نجيػػب ميقػػاتي خػػالؿ االجتمػػاع الموسػػع الػػذي عقػػد مػػع ممثمػػي الفصػػائؿ : عمػػر ابػػراىيـ
المبنانية، في السرايا الحكومية ممؼ مخػيـ نيػر البػارد عمػى سػكة المعالجػات  األمنيةالفمسطينية وقادة األجيزة 

ياء ذيوؿ اإلشكاالت األمنيػة التػي شػيدىا المخػيـ مػؤخرًا، والبػدء بالبحػث فػي السػبؿ اآليمػة لتنظػيـ السريعة إلن
 وضع المخيـ عمى جميع المستويات، وتحديدا ممّفي الحالة العسكرية واإلعمار.

ولعػػػؿ أبػػػرز مػػػا تحقػػػؽ خػػػالؿ االجتمػػػاع ىػػػو فػػػي حضػػػور ممثمػػػي الفصػػػائؿ إلػػػى طاولػػػة واحػػػدة بعػػػدما كانػػػت 
السػػابقة مػػع رؤسػػاء الحكومػػات تحصػػؿ انفراديػػًا، واإلعػػالف عػػف تعيػػيف الػػدكتور خمػػدوف الشػػريؼ االجتماعػػات 

الفمسػطيني، خمفػا لمسػفير عبػد المجيػد قصػير، الػذي كػاف قػد قػدـ اسػتقالتو منػذ  -رئيسا لمجنة الحػوار المبنػاني 
الجػػيش المبنػػاني فتػػرة زمنيػػة، وكشػػفت مصػػادر المجتمعػػيف اف الػػرئيس ميقػػاتي طمػػب مػػف مػػدير المخػػابرات فػػي 

جػػراء تحقيػػؽ سػػريع معيػػـ  العميػػد الػػركف إدمػػوف فاضػػؿ نقػػؿ الموقػػوفيف مػػف سػػجف زحمػػة إلػػى سػػجف طػػرابمس، وا 
 واإلفراج عّمف لـ يثبت تورطو باألحداث األخيرة.



 
 
 

 

 

           90ص                                    9547العدد:                99/6/9109 الجمعة التاريخ:

كنػا نطالػب منػذ اليػـو األوؿ بػأف يكػوف ممػؼ البػارد تحػت »في لبناف عمي بركػة: « حركة حماس»وأكد ممثؿ 
حكومػػة، ألف معالجػػة ىػػذه القضػػية تػػتـ بػػالطرؽ السياسػػية، ووجػػدنا تجاوبػػا مػػف ميقػػاتي، الػػذي إشػػراؼ رئاسػػة ال

لقػػد تبمغنػػا مػػف ميقػػاتي أف إلغػػاء »وتػػابع «. كػػاف متابعػػًا ألدؽ التفاصػػيؿ ومتفيمػػًا ليواجسػػنا ومقتنعػػًا بمطالبنػػا
وأف األراضي والمنازؿ تموز،  27التصاريح عمى الحواجز في البارد سيتـ قبؿ الموعد الذي حدده الجيش في 

التػػي فييػػا الجػػيش داخػػؿ المخػػيـ سػػيتـ إمػػا إخالؤىػػا أو تػػأميف بػػديؿ ألصػػحابيا منيػػا، وسيصػػار إلػػى معالجػػة 
جػػػراء تحقيػػػؽ باألحػػػداث األخيػػػرة ودفػػػع تعويضػػػات لممتضػػػرريف، بعػػػد إقفػػػاؿ ىػػػذا الممػػػؼ،  قضػػػية الصػػػياديف، وا 

جػػراء مصػػالحة وتػػأميف أمػػواؿ مػػف الحكومػػة السػػتكماؿ عمميػػة  إعػػادة إعمػػار الرزمػػة الرابعػػة، والسػػعي لعقػػد وا 
 «.مؤتمر دولي لتأميف األمواؿ إلعمار الرـز المتبقية

رامػػز مصػػطفى عمػػى الجيػػود التػػي « الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف ػ القيػػادة العامػػة»بػػدوره أثنػػى مسػػؤوؿ 
جيػػػر. بػػػدوره اعتبػػػر يبػػػذليا ميقػػػاتي. وأمػػػؿ أف تسػػػاىـ تمػػػؾ الخطػػػوات فػػػي تنفػػػيس االحتقػػػاف وسػػػحب ذرائػػػع التف

المقػػاء شػػكؿ خريطػػة طريػػؽ لحػػّؿ مشػػكمة مخػػيـ »فػػي لبنػػاف عمػػي فيصػػؿ أف « الجبيػػة الديموقراطيػػة»مسػػؤوؿ 
البارد، وفتح الطريؽ أماـ معالجة تخدـ مصمحة الشعبيف المبناني والفمسطيني، وتجديد العمؿ المشترؾ إلقرار 

 «.يؤدي إلى تحصيف العالقات لمفمسطينييف في لبناف بما اإلنسانيةحّؿ متدرج لمحقوؽ 
99/6/9109، السفير، بيروت  

 
 مع أهل المخيم والدولة والجيشيتضامنون  بمديات "البارد" ورؤساء منسقيات "المستقبل" .36

ورؤسػػاء البمػػديات والمخػػاتير مخػػيـ نيػػر البػػارد مقػػدمًا التعػػازي  ،زار وفػػد مػػف منسػػقي تيػػار "المسػػتقبؿ": عكػػار
محػي الػديف الموبػاني، كمػا زار قػادة الفصػائؿ فػي المخػيـ والمجػاف الشػعبية معربػًا  بالشابيف احمػد القاسػـ وفػؤاد

عػػػف التضػػػامف الكامػػػؿ مػػػع أىػػػؿ المخػػػيـ والتأكيػػػد عمػػػى دعػػػـ الدولػػػة والمؤسسػػػات والجػػػيش فػػػي كػػػؿ خطواتػػػو 
 واجراءاتو وتدابيره الزالة حالة التوتر السائدة مع المخيـ ومحيطو.

قيطػػع احمػػد الميػػر: "الظػػروؼ التػػي مػػر بيػػا المخػػيـ كانػػت خارجػػة عػػف وقػػاؿ رئػػيس اتحػػاد بمػػديات وسػػاحؿ ال
 مف التآمر التي تتستر تحت مسميات َجرت البعض". وأشكاالالسيطرة. لقد تعرض لعبث دخالء، فتنا 

نحػف حفاظنػا " وقاؿ اميف سر فصػائؿ منظمػة التحريػر الفمسػطينية وحركػة فػتح فػي الشػماؿ ابػو جيػاد فيػاض:
في ىػذا البمػد ىػو واجػب وطنػي ونعتػز بيػذه العالقػة مػع الجػوار المبنػاني ومػع  األىميـ كفمسطينييف عمى السم

 الحكومػػة وقيػػادة الجػػيش ونعتبػػر ىػػذا الحػػادث مؤسػػفا ألنػػو كػػاف فػػي البدايػػة نػػاتج عػػف سػػموؾ بعػػض افػػراد مػػف 
 

ثنػػيف االخػػوة فػػي الجػػيش، آممػػيف مػػف االخػػوة فػػي الجػػيش اف تتشػػكؿ لجنػػة تحقيػػؽ لمتابعػػة قضػػية الشػػييديف اال
 ألنيما استشيدا خطأ وظممًا ".

99/6/9109، المستقبل، بيروت  
 

 دمشقبريف باغتيال قيادي في حماس  النظام تتهم أجهزة أمن السوريةالمحمية  لجان التنسيق .37
لجاف التنسيؽ المحمية السورية  أف ،.(ب.ؼ.)انقاًل عف وكالة  99/6/9109، بيروت، المستقبلنشرت 
غناجة المعروؼ كماؿ السورية التابعة لمنظاـ باغتياؿ القيادي في حركة حماس  األمنية األجيزةاتيمت 
فرانس وكالة وقالت لجاف التنسيؽ في بياف تمقتو  مجاىد" في منزلو في قدسيا في ريؼ دمشؽ. أبوبػ"نزار 
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لجريمة منزلو إلخفاء تفاصيؿ ىذه ا إحراؽف منفذي الجريمة "قاموا بتعذيبو حتى الموت وحاولوا إبرس أمس 
 نار الفتنة بيف السورييف والفمسطينييف". إشعاؿ" إطارما حصؿ في  وأدرجتالبشعة". 

عضو لجاف التنسيؽ المحمية في مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف في دمشؽ محمد حيفاوي أكد في 
ف في زيارة اتياـ المجاف لمنظاـ السوري باغتياؿ غناجة يأتي مف كوف "غناجة كا أفاتصاؿ مع فرانس برس 

لـ يكف يعمـ بوجود غناجة في سوريا  حداً أ" أف وأضاؼسوريا ولـ يمض عمى وجوده فييا مدة طويمة".  إلى
 البالد". إلىتصريح الدخوؿ  أعطوهىـ الذيف  ألنيـالنظامية  األمنية األجيزةسوى 

وقاـ بالعممية، قاؿ  األمنيةقد استغؿ الفوضى  اإلسرائيمييكوف الموساد  أفوردًا عمى سؤاؿ عف احتماؿ 
حيفاوي "بحسب معمومات الناشطيف في قدسيا، فاف طريقة القتؿ والتمثيؿ بالجثة ومحاولة حرؽ المنزؿ، كميا 

وائؿ الذيف وجيوا أف غناجة "كاف مف إوقاؿ حيفاوي  النظامية". األمفمسؤولية قوات  إلىتشير  أساليب
 ح".لى النظاـ السوري باغتياؿ المبحو إصابع االتياـ أ

في  قاؿ لمثورة في سوريا األعمىالمجمس  ، أفبيت لحـمف  98/6/9109وكالة معًا اإلخبارية، وأضافت 
تـ العثور عمى آثار السجائر التي كما  ،نو تـ العثور عمى جثة كماؿ غناجةإ معاً وكالة بياف وصؿ ل

ار حرؽ عمى اليديف، ما يعني استعمميا القتمة في منزؿ المغدور، وآثار تعذيب عمى جسد المغدور، ومنيا آث
 أف القتمة أخذوا وقتيـ في التعذيب.

 
 بأسعار زهيدة "إسرائيلـ"لسجن لمسؤولين مصريين سابقين في قضية بيع الغاز للقاهرة: اا .38

عمى كؿ مف وزير البتروؿ السابؽ سامح  عاماً  27حكمت محكمة جنايات القاىرة، أمس، بالسجف  :القاىرة
وقاؿ مصدر قضائي  ."إسرائيؿػ"ار حسيف سالـ، في قضية تصدير الغاز المصري لفيمي ورجؿ األعماؿ الف

ف  527بأسعار زىيدة كبدت الدولة قرابة  "إسرائيؿػ"إنيما أدينا بتصدير الغاز ل المحكمة "مميوف دوالر، وا 
 سنوات وعشر 1حكمت أيضا عمى خمسة مف قيادات قطاع البتروؿ السابقيف بأحكاـ بالسجف تراوحت بيف 

 ."سنوات
برد مبمغ  وألزمتيـ أمريكيألؼ دوالر  722وغرمت المحكمة المتيميف ما مجموعو ممياريف وثالثة مالييف و

 ألؼ دوالر أميركي. 269مميونا و 422قيمتو 
 99/6/9109البيان، دبي، 

 
 
 

 إلى غزة فمسطينياً  39مصر ترحل  .39
دخموا مصر بطرؽ غير شرعية، حيث تمت فمسطينيًا  19قامت السمطات المصرية، أمس، بترحيؿ  القاىرة:

 إعادتيـ إلى قطاع غزة عف طريؽ معبر رفح وتسميميـ إلى الجانب الفمسطيني.
 99/6/9109الخميج، الشارقة، 

 
 أحمد بن حمي: االستيطان ليس له مستقبل في فمسطين .41

باليجمة االستيطانية  ،92/6الخميس  ندد نائب أميف عاـ الجامعة العربية السفير أحمد بف حمي يوـ :القاىرة
عمى أف ما يجري عمى األرض ال يمكف أف يمنح  اإلسرائيمية الجديدة في الضفة الغربية المحتمة، مشدداً 
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وقاؿ بف حمي في تصريح لمصحفييف في مقر الجامعة  سمطة االحتالؿ أي حؽ في األرض المحتمة.
ما يجري في العالـ العربي مف قضايا العربية: نحف نتابع عف ما يجري في فمسطيف، وليعمـ الجميع أف 

وشدد عمى أف االستيطاف ليس لو  ومشاكؿ أخرى ليس عمى حساب أجندة تحركنا لدعـ القضية الفمسطينية.
 .مستقبؿ في فمسطيف

ودعا بف حمي القوى والتنظيمات الفمسطينية إلنجاز موضوع المصالحة، وتشكيؿ حكومة الوحدة الفمسطينية 
لحة، واستكماال لمخطوات الميمة التي تـ التوصؿ إلييا عمى مدار جمسات الحوار تطبيقا التفاؽ المصا

 األخيرة.
 98/6/9109نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
 رئيس حزب العمال البريطاني يؤيد الدولة الفمسطينية وينتقد السياسة االستيطانية .40

ومة الظؿ المعارضة اد ميميباند، تأييد حزبو إلقامة دولة جدد زعيـ حزب العماؿ البريطاني ورئيس حك :لندف
وانتقد ميميباند، في حفؿ خيري كبير نظمتو جمعية أصدقاء  فمسطينية مستقمة في إطار حؿ الدولتيف.

، السياسة االستيطانية اإلسرائيمية، وقاؿ: إف استمرار عمميات 95/6يوـ األربعاء فمسطيف في حزب العماؿ 
 راضي الفمسطينية ييدد عممية السالـ.االستيطاف في األ

 98/6/9109نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 تدعو مجمس األمن إلى توفير حماية دولية لمقدس حقوقيةبريطانيا: منظمة  .49

أكدت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا أف ما يجري في مدينة القدس ىو "إعالف حرب  :لندف
قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى العالـ أجمع، مسمميو ومسيحييو"، وحذرت مف "كارثة" قالت بأف  مف قبؿ

 "الصياينة يعدوف ليا في مدينة القدس تجد مقدماتيا في عمميات الحفر وىدـ المنازؿ وتيجير المقدسييف".
لمجتمع الدولي إلى قدس برس ا وكالةأرسمت نسخة منو ل 92/6ودعت المنظمة  في بياف ليا يوـ الخميس 

عف الشجب واالستنكار لحماية ىذه المدينة وفؽ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ  اتخاذ خطوات عممية بعيداً 
ودعا البياف جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسالمي إلى التحرؾ لدى المجتمع الدولي  المتحدة.

 ".واقعاً  لجعؿ أمر الحماية أمراً 
 98/6/9109قدس برس، 

 
 

 الجديد بعد فوز مرسي الصهيونيالسموك األمني  .43
تضع دولة الكياف في حسبانيا التغيرات الجارية في الدوؿ المجاورة ليا بشكؿ كبيػر0 وتبػدي : خاص –المجد 

قمقػػًا داخميػػًا وخارجيػػًا واضػػحًا نتيجػػة صػػعود أعػػدائيا لسػػدة الحكػػـ فػػي تمػػؾ الػػدوؿ0 وىػػذا القمػػؽ والخػػوؼ يترتػػب 
 ف األفعاؿ التي ستبدأ في تنفيذىا دولة الكياف أو بدأت فعاًل في تطبيقيا منذ عدة أشير.عميو الكثير م

ولعؿ أبرز القضايا التي شػرعت دولػة الكيػاف التفكيػر فييػا لمتعامػؿ مػع صػعود اإلسػالمييف ىػي قضػية األمػف 
ؿ تجربػة اإلسػالمييف ومستقبؿ الكياف0 فدولة الكياف تدرؾ ضرورة العمؿ األمنػي االسػتخباري والتخريبػي إلفشػا

 في مصر.
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وتشعر دولة الكياف أنيا عمى بوابة خطرة تطؿ عمى حرب مقبمػة مػا دفعيػا لتحريػؾ األذرع األمنيػة لمعمػؿ فػي 
 تمؾ الدوؿ الثورية إلشغاليا في ذاتيا وأوضاعيا الداخمية وتأخير تعزيز مكانتيـ في ىذه الدوؿ.

يع عمػػػى لسػػػاف الجنػػػراؿ أفيػػػؼ كوخػػػافي رئػػػيس شػػػبعة فقػػػد نقمػػػت اذاعػػػة الجػػػيش الصػػػييوني قبػػػؿ ثالثػػػة أسػػػاب
االسػػتخبارات فػػي الجػػيش الصػػييوني "أمػػاف" قولػػو :" سػػنحافظ عمػػى حكػػـ العسػػكر فػػي مصػػر ميمػػا كمفنػػا مػػف 

 ثمف! لف نينئ بالنـو وىناؾ جيش يسيطر عميو اإلسالميوف ".
كػػـ فػي جميوريػة مصػػر وىػذا التصػريح يعبػر عػػف بدايػة العمػؿ الصػييوني لمنػػع وصػوؿ االسػالمييف لسػدة الح

العربيػة0 وفػػوز مرشػح االخػػواف المسػمميف محمػػد مرسػي فػػي االنتخابػات جعػػؿ القيػادة األمنيػػة فػي االسػػتخبارات 
الصػييونية تػػدرس اآلليػػات المناسػبة إلفشػػاؿ تجربتػػو فػػي الحكػـ عبػػر الضػػغط عميػو وافتعػػاؿ اشػػكاليات وقالقػػؿ 

نعيـ مػػف تنفيػػذ برنػػامجيـ النيضػػوي وتحقيػػؽ أىػػداؼ داخميػة تقمػػؿ مػػف شػػعبيتو ومػػف شػػعبية اإلسػػالمييف بمػا يمػػ
 الثورة في محاربة الفساد.

ــاني المنحــى  ــداني  والث ــي المي ــين : أوال المنحــى األمن ــل الصــهيوني ضــد اإلســالميين منحي ــد أخــذ العم وق
 االلكتروني:

 أواًل : ميدانيًا ..
 ي كالتالي: فّعمت دولة الكياف عدد مف الوحدات لمعمؿ في جميورية مصر العربية وى 
قيػػادة العمػػؽ : فمنػػذ بدايػػة الثػػورات أعػػادت دولػػة الكيػػاف إلػػى القػػاموس النظػػري تعبيػػر "قيػػادة العمػػؽ"،     -2

وأحيػػت عمميػػًا قيػػادة عسػػكرية لمعمميػػات الخارجيػػة0 وكانػػت ىػػذه القيػػادة قػػد ألغيػػت فػػي دولػػة الكيػػاف فػػي مطمػػع 
واجو دولة الكياف مف الجبية الجنوبية أي "مصػر"، الثمانينيات بعد زواؿ الخطر العسكري األكبر الذي كاف ي

 إثر إبراميا مع مصر معاىدة كامب ديفيد.
وقد أعمف عف إعادة تشكيؿ ىذه القيادة رئيس األركاف الجنراؿ بنػي غينػتس فػي خطػوة فيػـ الجميػع منيػا أنيػا 

ضػمف الميػاـ األخػرى  تندرج في إطار االستعدادات لمحرب مع وايراف والقياـ بمياـ أخرى0 وىنا تنػدرج مصػر
التي لـ يتـ اإلعالف عنيا في التصريحات الصييونية خالؿ الفترة الماضية0 إال أف كؿ الػدالالت والمعطيػات 

 تفيد بأف ىذه الوحدة ستعمؿ في مصر وسيناء عؿ اعتبار أنيا معادية لمكياف.
ي ميمػات قياديػة مختمفػة ربطػت ويرأس القيادة الجديدة الجنراؿ شاي أفيتاؿ الذي سبؽ لو أف تولى في الماض

 في الغالب بيف العمؿ الميداني والجيد االستخباراتي.
 ومهام وحدة العمق هي:

 العمؿ في معالجة المياـ المتعمقة بتيريب الوسائؿ القتالية إلى لبناف وغزة.    -2
 اختراؽ الدوؿ المعادية المحيطة والبعيدة.    -9
 في تمؾ الدوؿ. إقامة تشكيالت عصابية لمتخريب    -1
 القياـ بمياـ عسكرية ضد منشآت عسكرية وأمنية.    -4

وكاف تشكيؿ قيادة العمؽ قد تمت دراستو في الجيش الصػييوني فػي سػياؽ دراسػي طويػؿ أجػراه فػي الماضػي 
كؿ مف الجنراؿ عيدو نحوشتاف، قائد سالح الجو ، والجنراؿ أفيؼ كوخػافي، رئػيس شػعبة االسػتخبارات اليػـو 

 لجنراؿ غادي آيزنكوت الذي كانت حتى قبؿ بضعة أشير قائد المنطقة الشمالية.وكذا ا
ومف جية أخرى أكد الجنراؿ أفيؼ كوخافي في الخامس مف أبريؿ الجاري  أنو تـ خػالؿ الشػيريف الماضػييف 

بنػػى تحتيػػة "لإلرىػػاب" بسػػيناء وتػػـ إحبػػاط االعتػػداءات المخططػػة0 وىػػذا األمػػر يػػدلؿ  20اكتشػػاؼ أكثػػر مػػف 
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ال كيػػؼ يمكػػف لالحػػتالؿ معرفػػة ىػػذا األمػػر ب شػػكؿ واضػػح عمػػى عمػػؿ صػػييوني داخػػؿ األراضػػي المصػػرية0 وا 
 وىذا األعداد التي تعمؿ ضد دولة الكياف في سيناء؟

: ومػػف جيػػة أخػػرى0 ربمػػا تعيػػد أو أعػػادت شػػعبة االسػػتخبارات الصػػييونية "أمػػاف" تفعيػػؿ  212الوحػػدة     -9
ة وبالتحديػد جميوريػة مصػر لزعزعػة األمػف الػداخمي خاصػًة أنيػا تخػتص لمعمػؿ فػي الػدوؿ العربيػ 212الوحدة

يقػػػاع الفتنػػػة إلشػػػغاؿ مصػػػر بعػػػد وصػػػوؿ  بأعمػػػاؿ التخريػػػب واالغتيػػػاالت لضػػػرب األحػػػزاب بعضػػػيا بػػػبعض وا 
غػػراقيـ فػػي نزاعػػات وتنػػاحرات داخميػػة تحػػوؿ دوف رقييػػا وتنميػػة قػػدراتيا المدنيػػة  اإلسػػالمييف لسػػدة الرئاسػػة  وا 

شػػغاليا بنفسػػيا لعػػدـ صػػعود تيػػارات ثوريػػة معاديػػة لدولػػة الكيػػاف خالفػػًا لألنظمػػة السػػابقة، ودفعيػػا والعسػػكرية وا  
 الصييوني. -لاللتفاؼ لتفاىات األمور وتغييب القضايا الجوىرية لألمة وعمي رأسيا الصراع العربي

ولػػة الكيػػاف "أمػػاف" مػػف أبػػرز الوحػػدات السػػرية التابعػػة لشػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية فػػي د 212وتعػػد الوحػػدة 
والتػػي عممػػت خػػارج دولػػة الكيػػاف لمقيػػاـ بميػػاـ أمنيػػة تخريبيػػة واسػػتخبارية بيػػدؼ زعزعػػة أمػػف الػػدوؿ المجػػاورة 
وتخريب عالقاتيا بالدوؿ عبر اسػتيداؼ دوؿ أخػرى داخػؿ الدولػة المسػتيدفة0 باإلضػافة لجمػع معمومػات عػف 

 الدولة المعادية قبؿ البدء بالحرب.
األمني أف العدو قد يمجأ لتفعيػؿ تمػؾ الوحػدة أو مػا شػابييا فػي الػدوؿ العربيػة التػي شػيدت ويرى موقع المجد 

الثورات العربية لمقياـ بأعمػاؿ تخريبيػة وزعزعػة األمػف الػداخمي لضػرب الحالػة الثوريػة ومكتسػباتيا، وذلػؾ مػف 
 خالؿ:

 ف الجانب األخر .تفعيؿ النزاع بيف مؤسسة الرئاسة والشعب مف جانب والمجمس العسكري م    -2
خمؽ فتنة طائفية بيف أبناء الشعب المصري المسػمميف مػنيـ والمسػيحييف باغتيػاؿ بعػض الشخصػيات     -9
. 
 خمؽ توتر بيف األحزاب الميبرالية واإلسالمية وتوسيع الفجوة لمحيمولة دوف إيجاد مساحة لاللتقاء.    -1
ف خػػالؿ ضػػرب قطاعػػات السػػياحة والزراعػػة كحػػرؽ العمػػؿ بكػػؿ الطػػرؽ التخريبيػػة إلفشػػاؿ الحكومػػة مػػ    -4

 القمح وتنفيذ عمميات تخريبية في قطاع السياحة ركيزة مصر االقتصادية.
قنػػاعيـ أف الحكومػػة     -7 العمػػؿ بكػػؿ الوسػػائؿ لتحػػريض الشػػباب مػػف الخػػريجيف والعػػاطميف عمػػي العمػػؿ وا 

 كانت كسابقتيا ولـ تقوـ عمي حؿ مشاكميـ.
سػقاطيا التشكيؾ بكؿ ما     -6 يتـ انجازه مف الحكومة لتشوييا صورتيا أماـ الشعب عمي المدى البعيد ، وا 

 إذا ما كانت ىنالؾ دورة أخرى مف االنتخابات.
 ثانيًا : إلكترونيًا:

لـ تغفؿ دولة الكياف الجانب االلكترونػي فػي التعامػؿ مػع الثػورات بػؿ نتوقػع أف تزيػد االسػتخبارات الصػييونية 
ود االسالمييف وفوز ابف جماعػة االخػواف محمػد مرسػي لمػا يشػكؿ مػف خطػر أمنػي عمػى مف قدراتيا بعد صع

الكيػػاف وىػػو األمػػر الػػذي يسػػتدعي الكثيػػر مػػف األعمػػاؿ بمػػا فييػػا تجنيػػد عمػػالء ومتابعػػة األمػػور الداخميػػة فػػي 
 مصر عبر االنترنت.

 :ع الثورات العربية ومنياوفي ىذا اإلطار شكمت دولة الكياف العديد مف الوحدات االلكترونية لمتعامؿ م
 (MIالوحدة )     -2

وىػػػػي وحػػػػدة تتبػػػػع جيػػػػاز االسػػػػتخبارات العسػػػػكرية الصػػػػييونية "أمػػػػاف" تخػػػػتص فػػػػي مراقبػػػػة مواقػػػػع التواصػػػػؿ 
االجتمػػاعي المختمفػػة الخاصػػة بػػالعرب لرصػػد مػػا يػػدور فييػػا مػػف نقاشػػات حػػوؿ الكيػػاف الصػػييوني، وأشػػارت 
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التي تعمؿ في مجػاؿ التجسػس  2900رات العسكرية استعانت بوحدة وسائؿ االعالـ العبرية إلى أف االستخبا
 اإللكتروني لرصد توجيات العالـ العربي تجاه الكياف الصييوني.

وأشػػارت إلػػى أف االسػػتخبارات الصػػييونية تراقػػب الرسػػائؿ العربيػػة المعاديػػة لمكيػػاف الصػػييوني فػػي الفيسػػبوؾ 
 جية غير رسمية.وتويتر، وتسعى لمواجيتيا بالتعاوف مع مصادر خار 

 وحدة حتصاؽ      -9
0 وىػي تعنػى لػيس فقػط بميمػة الرصػد 2900وىي وحدة تتفرع مع وحدة االسػتخبارات االلكترونيػة الصػييونية 

بػػؿ التواصػػؿ مػػع الثػػوار العػػرب0 وقػػد أنشػػأت  لتالحػػؽ التطػػور التكنولػػوجي لػػدى الشػػباب العربػػي والمسػػمـ فػػي 
0 توتير0..(0 فػال تكػوف االسػتخبارات الصػييونية بعيػدة عمػا يفكػر مواقع التواصؿ االجتماعي مثؿ ) فيس بوؾ

فيػػو الشػػباب0 ولتعػػرؼ أىػػدافيـ ومسػػتوياتيـ الفكريػػة وقػػدراتيـ0 ومػػف ثػػـ رفػػع تقػػارير لدراسػػتيـ كحػػاالت يمكػػف 
 االستفادة منيـ.

فسػية مسػبقة وتعتمد الوحدة حتصاؽ عمى عدد مف المجنديف والمجندات المجيديف لمغة العربية ولػدييـ درايػة ن
بالتعامؿ مع العػرب0 ويتمتعػوف بقػدرات عمػى التخطػيط فػي اليندسػة االجتماعيػة0 ولػدييـ تمكػف ومعرفػة كاممػة 

 في المواقع االجتماعية.
 المياـ :

 رصد المواقع االجتماعية والثوار فكريًا مف خالؿ متابعة حسابات قادة الثورات. -2
 اف.رصد توجيات العالـ العربي نحو دولة الكي -9
 متابعة نقاط الضعؼ والخمؿ في بالد الثورات. -1
 رصد احتياجات مواطني الدوؿ المستيدفة. -4
 جمع معمومات عف واقع الدوؿ المستيدفة. -7
 دراسة الصفحات الشخصية لبعض الثورات وتقيميا. -6
 تجنيد عمالء مف الثوار لصالح أجيزة االستخبارات. -5
 اب بيا مف خالؿ الفتيات المواتي يعممف في ىذه الوحدة.إيجاد مادة يمكف ابتزاز الشب -2

 من أساليب الوحدة :
 انتحاؿ شخصية أفراد مف الثوار والتواصؿ عمى أنيـ داخؿ البمد التي يرصدونيا. -2
 التواصؿ مع مستخدمي المواقع االجتماعية والتعمؽ في إقامة عالقات مع بعضيـ. -9
 شباف عبر فتيات الوحدة بيدؼ إسقاط الشباب.إيجاد عالقات غرامية وىمية مع ال -1

 98/6/9109، المجد االمني
 

 "خواناإل"المصرية لن تكون سهمة بقيادة  الديموقراطية: "سرائيل"إ .44
سػػالمًا »: آمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة  انػػو فجػػر جديػػد وشػػرؽ اوسػػط مختمػػؼ. منطقػػة باتػػت اكثػػر تػػدينًا وا 

منػا إال مجابيػة ىػذا الوضػع بالحكمػة، بمػا فػي ذلػؾ البحػث عػف قنػوات وكراىية إلسرائيؿ وأميركا وال خيار أما
، بيػػػذه الكممػػػات عبػػػر وزيػػػر الػػػدفاع االسػػػرائيمي، اييػػػود بػػػاراؾ، عػػػف رؤيتػػػو ورؤيػػػة «اتصػػػاؿ مػػػع االسػػػالمييف

 المؤسسة االسرائيمية العسكرية لنتائج االنتخابات الرئاسية في مصر وتولي اإلخواف المسمميف الحكـ.
ىػػػو « شػػػرؽ أوسػػػط جديػػػداً »و « شػػػرؽ اوسػػػط مختمفػػػاً »حػػػوؿ اسػػػاليب التعامػػػؿ مػػػع مػػػا اعتبػػػروه لكػػػف المواقػػػؼ 

، اختمفػػػت بػػػػيف القيػػػػادات «لمشػػػػرؽ األوسػػػط الجديػػػػد الػػػذي أراده الػػػػرئيس االسػػػػرائيمي شػػػمعوف بيػػػػرس»النقػػػيض 
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تصػريحات السياسية والعسكرية والخبراء وقيادة االحزاب. والخوؼ تزايد عنػدما بػدأ الخبػراء يراجعػوف ويحممػوف 
الػرئيس الجديػد، محمػد مرسػي، خػالؿ معركتػو االنتخابيػػة ومواقفػو ونشػاطاتو خػالؿ السػنوات والعقػود الماضػػية 
قبؿ أف يجمس عمى كرسي الرئاسة. فاالسرائيميوف الذيف كانوا يياجموف الرئيس السابؽ حسني مبارؾ، بسػبب 

عنػػػدما جػػػاء لممشػػػاركة فػػػي جنػػػازة رئػػػيس  رفضػػػو زيػػػارة اسػػػرائيؿ طيمػػػة ثالثػػػيف سػػػنة فػػػي الحكػػػـ، إال مػػػرة واحػػػدة
لػػـ »الػػوزراء، اسػػحؽ رابػػيف، ولبضػػع سػػاعات ال أكثػػر، بػػاتوا اليػػـو فػػي شػػوؽ لعيػػد مبػػارؾ وىػػا ىػػـ يقولػػوف إنػػو 

 «.يسمح ألي طرؼ بزعزعة اتفاقية السالـ بيف البمديف عمى رغـ برودتيا لسنوات طويمة
رسػػػي فػػػي شػػػكؿ موضػػػوعي، فأشػػػاد بالديموقراطيػػػة ولػػػوحظ أف رئػػػيس الحكومػػػة بنيػػػاميف نتانيػػػاىو، قػػػّوـ فػػػوز م

المصرية الجديدة متمنيًا أف تبقى سائدة، ومممحًا الى أف بقاء الديموقراطية لػيس بػاألمر السػيؿ فػي ظػؿ حكػـ 
ف أدلوا طمػب أف تكػوف محسػوبة. ولكػف نتانيػاىو ال  االخواف المسمميف. وأمر وزراءه بأال يدلوا بتصريحات، وا 

وقػؼ عمػى الصػحافة وعمػى السياسػييف والعسػكرييف الػذيف ييمسػوف لمصػحافة ويسػربوف يستطيع إمالء ىػذا الم
ليا تقديراتيـ المتشػائمة. إنيػـ يػروف التطػور الجديػد فػي مصػر عمػى أنػو مرحمػة جديػدة وخطيػرة ممؤىػا التيديػد 

عػػػادة النظػػػر فػػػي  الرؤيػػػا لألمػػػف االسػػػرائيمي. والقػػػادة العسػػػكريوف راحػػػوا يؤكػػػدوف الحاجػػػة إلػػػى إعػػػادة تقػػػويـ وا 
 االستراتيجية لمصر.

وفي أي حديث عف محمد مرسي نجد اف ايراف وحماس تتصدراف العنػاويف والتصػريحات والتخوفػات. رفضػوا 
االطمئنػػػاف لرسػػػائؿ وصػػػمت الػػػييـ مػػػف مرسػػػي عبػػػر القنػػػوات األميركيػػػة. رفضػػػوا االقتنػػػاع بتصػػػريحات مرسػػػي 

اضػػحًا أنيػػا موجيػػػة إلسػػرائيؿ. وراحػػوا يفسػػػروف العمنيػػة عػػف تمسػػكو بمعاىػػػدات السػػالـ الدوليػػة، والتػػػي كػػاف و 
التصػػػعيد الحاصػػػؿ فػػػي قطػػػاع غػػػزة، نيايػػػة األسػػػبوع الماضػػػي، عمػػػى أنػػػو انعكػػػاس مباشػػػر لنتػػػائج االنتخابػػػات 

 المصرية، قائميف إف حماس تستقوي باإلخواف المسمميف الفائزيف في مصر.
 مصطمحات تقميدية

و « مصػػر سػقػػػطت»و « فػػوز خطيػػر»محات تقميديػػة: وىػػذه التفسػػيرات جعمػػت االسػػرائيمييف يخرجػػوف بمصػػط
وغػيرىا مف العناويف. الرئيس السابؽ لجياز « يػـو اسػود»و « سرقوا الثورة»و « حمؼ االخواف مع طنطاوي»

الشػاباؾ افرايـ ىميفي لـ يحػدد موقفػًا واضػحًا لكنػو اعتبػر الوضػع فػي مصػر معقػدًا ودعػا الػى االنتظػار وعػدـ 
رئيس مصر المنتخب لـ يصبح خبيرًا بعد لصػوغ وبمػورة »مف تصريحات مرسي بقولو:  التسرع باالستنتاجات

طريقة حديثو إلى وسائؿ االعالـ، وليذا ينبغي لنا اف ننتظر زمنًا ما قبؿ اف نستنتج مف تصريحاتو. فالوضع 
وتسػاءؿ  «.في مصر معقػد وال نعمػـ أيػة تسػوية سػُترتب بػيف قػادة الجػيش المصػري وحركػة االخػواف المسػمميف

لغػاء صػالحيات متوازنػة »ىميفي:  ىؿ تظؿ قرارات الجيش فػي حػؿ مجمػس الشػعب الػذي انتخػب مػف قريػب وا 
وتشريعية لمرئيس ومجمس الشعب فاعمة؟ وىؿ يؤلؼ الرئيس المنتخب ىيئة حكـ تمثػؿ جممػة التيػارات واآلراء 

التفكيػػر بإمكانيػػة الحػػوار مػػع  فػػي الحمبػػة الطائفيػػة والسياسػػية فػػي مصػػر؟ وفػػي الوقػػت نفسػػو، دعػػا ىميفػػي إلػػى
مػػػاذا عػػػف سػػػيناء واألنفػػػاؽ فػػػي غػػػزة؟ »حمػػػاس فػػػي قطػػػاع غػػػزة، وذلػػػؾ ردًا عمػػػى األصػػػوات التػػػي تسػػػاءلت: 

 وحماس؟« االخواف المسمميف»والعالقات بيف 
منذ اف ُرفع مرسي الى منصب مدير المجنػة »في ىذا الجانب كاف التخوؼ االكبر اذ ترددت اسئمة مف نوع: 

لوطنية لمناىضة الصييونية جرى ماء كثير في النيؿ وخرجت حركة االخواف المسمميف مف العمؿ المصرية ا
السػػػري وأصػػػبحت حػػػزب الحريػػػة والعدالػػػة، ودخػػػؿ االميركيػػػوف الػػػى المشػػػيد. ومنػػػذ المحظػػػة التػػػي ركػػػب فييػػػا 

سػاد اتفػاؽ االسالميوف موجة ثورة الشباب اضػطرت واشػنطف الػى إجػراء حػوار معيػـ. قالػت ليػـ اذا حػاولتـ إف
 «.السالـ مع اسرائيؿ فانسوا بميونًا ونصؼ بميوف دوالر ىي قيمة المساعدة األميركية السنوية
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حسػني مبػارؾ، سػقط. ومكانػو يحتمػو الطوفػاف االسػالمي، وكػؿ ىػذا يحصػؿ فػي »الرئيس شمعوف بيريز قاؿ: 
مرسػى االقميمػي، الجيػة المتوازنػة الدولة العربية االكبػر، الشػريؾ االسػاس لمسػالـ االسػتراتيجي مػع اسػرائيؿ، ال

 «.في الحي. ىذا انتيى
مف ىذه المحظة )يقصد صػعود مرسػي الػى الحكػـ( باشػر »برز الكتاب االسرائيمييف، بف كاسبيت: أحد أوقاؿ 

خػػوفيـ. إذ يتجسػػد أمامنػػا سػػيناريو « الموسػػاد»قػػادة شػػعبة االسػػتخبارات ووحػػدة العمميػػات الخارجيػػة الخاصػػة 
لعػػب دورًا رئيسػػًا فػػي سػػيناريوات الرعػػب االشػػد التػػي دارت فػػي االلعػػاب الحربيػػة السػػرية  الرعػػب المطمػػؽ الػػذي

لمجيش االسرائيمي وجياز االمف االسرائيمي عمى مدى جيؿ كامػؿ. المحظػة التػي تسػقط فييػا مصػر فػي أيػدي 
 «.وقد سقطت«... االخواف المسمميف»

 99/6/9109، الحياة، لندن
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 عريب الرنتاوي

التي أجراىا مع جاللة ” اإليجابية“زيارة خالد مشعؿ الثانية لألردف خالؿ العاـ الجاري، تبنى عمى المحادثات 
الممػػؾ فػػي زيارتػػو األولػػى فػػي كػػانوف الثاني/ينػػاير الثػػاني، فتحػػت البػػاب لتطبيػػع عالقػػات األردف بالحركػػة، أمػػا 

تكرس عالقات التعاوف بيف الجانبيف، وربمػا تشػتمؿ عمػى لقػاءات بأركػاف الدولػة الزيارة الثانية فاألرجح أنيا س
 تعقب لقاءه مع الممؾ.
خاصًا ىذه المرة...فاإلسالميوف عامة، واإلخواف منيـ عمى نحو خاص استقروا ” مذاقاً “الزيارة الثانية تكتسب 

مطة أو عمػى مقربػة منيػا...في عمى عرش أكبػر دولػة عربيػة، وىػـ نافػذوف فػي عػدد آخػر مػف الػدوؿ، فػي السػ
، َمػْف تبػّدؿ ”أنظمػة مػا بعػد الربيػع العربػي”ىذا السػياؽ، تسػتطيع حمػاس أف تمعػب دورًا تجسػيريًا بػيف األردف و

منيػػا وَمػػْف ينتظػػر، وىػػو دور أبػػدت الحركػػة اسػػتعدادًا جػػديًا لمقيػػاـ بػػو، خصوصػػًا رئػػيس مكتبيػػا السياسػػي خالػػد 
 مشعؿ.

الػػدواـ، حمقػػة محوريػػة فػػي سمسػػمة اىتمامػػات الحركػػة...لـ تحػػرؽ سػػفنيا معػػو،  فػػي المقابػػؿ، كػػاف األردف عمػػى
حتػػى فػػي أشػػد لحظػػات التػػوتر واالنفعػػاؿ فػػي عالقػػات الطػػرفيف الثنائيػػة...ولطالما سػػعت الحركػػة، زمػػف إقامػػة 

قنػوات الحػوار ” تسػميؾ“جيات محمية وعربيػة عديػدة، مػف أجػؿ ” توسيط“قاداتيا في دمشؽ، أو بعد ذلؾ، في 
أردنيػة غيػر مفيومػة، أو ” ال مبػاالة”تفاعؿ مع عماف...لكف محاوالت الحركة اصػطدمت عمػى الػدواـ إمػا بػػوال

 بقراءات محكومة بيواجس أمنية وأخرى إخوانية وديموغرافية محمية متطّيرة، ال أكثر وال أقؿ.
إخػػواف “بيا...ليسػػوا  اإلخػػواف المسػػمموف، وفػػي مقػػدمتيـ حمػػاس، لػػـ يعػػودوا قػػوة ُيػػدار الظيػػر ليػػا، أو ُيسػػتياف

وىػـ لػـ ”...اإلسػالـ المتػأمرؾ“كما تصورىـ القيػادة السػورية وبعػض أنصػارىا مػف أصػحاب نظريػة ” الشياطيف
يعػػودوا تنظيمػػات محظػػورة يتعػػيف تفادييػػا...ومف السػػخؼ الرضػػوخ لمقػػوائـ األمريكيػػة / الغربيػػة السػػوداء، التػػي 

شػػروط الرباعيػػة الدوليػػة الػػثالث ” أردنػػة“أو ” تعريػػب“ تُػػدرج حمػػاس فػػي عػػدادىا...كما أنػػو مػػف الخطػػأ سياسػػياً 
دوؿ مجػػاورة، بمػػف فييػػا ” إخػػواف”و” إخوانػػو“عمػػى حمػػاس...األردف الػػذي احػػتفظ تاريخيػػًا بعالقػػات طيبػػة مػػع 

حماس، يستعيد اآلف، أو ىو بصدد استعادة، سابؽ مقاربتو وعالقاتو مع ىذا التيار، وىذا أمر جيد عمػى أيػة 
 فو إال بأنو خطوة في االتجاه الصحيح.حاؿ، وال يمكف وص

زيارة مشعؿ لعماف، ليست منبّتة عف سياؽ مف ثالث حمقات، ُمحّمؿ بالدالالت، تتابعت فصولو خالؿ األياـ 
الماضية: األولى، استقباؿ قيادة إخواف سوريا بصقورىا وحمائميا بعد فتػرة طويمػة مػف االسػتنكاؼ والتػردد بػؿ 
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جيػػو السػػمطة التشػػريعية إلعػػادة النظػػر فػػي قػػانوف االنتخػػاب، وبصػػورة تسػػاعد عمػػى والثانيػػة، تو ”...القطيعػػة”و
 إشراؾ إخواف األردف في االنتخابات...والثالثة، الزيارة التي ُكشؼ عنيا فجأة ومف دوف مقدمات.

ار ثمة الكثير مما يتعيف بحثػو بػيف الحركػة الفمسػطينية والدولػة األردنية...المسػتقبؿ المسػدود لممفاوضػات وخيػ
مصػػائر المصػػالحة الفمسػػطينية الداخميػػة التػػي تجتػػاز عثػػرة لتجابػػو بعشػػرة مػػف أمثاليا...مسػػتقبؿ ”...الػػدولتيف“

العالقة بيف األردف والتيارات اإلخواني بحركاتو وحكوماتو وبرلماناتو...إلى غير ما ىنالؾ مف ىمػـو وشػجوف 
 موضع اىتماـ مشترؾ.

عالقػػة بػػيف األردف وحمػاس، قبػػؿ ربيػػع العػرب، كانػػت تفيػػد الحركػػة فػػأقوؿ: إف ال” الكػػالـ المبػاح“وسػأخرج عػػف 
الفمسػػطينية بػػأكثر مػػا تفيػػد الدولػػة األردنيػػة...أما اليػػوـ، وبعػػد وصػػوؿ اإلخػػواف إلػػى سػػدة الحكػػـ فػػي عػػدد مػػف 

بعػػث “ومحػػاوالت ” اسػػتئناؼ المفاوضػات“الػدوؿ العربيػػة أو مشػارفتيـ عمػػى ذلػػؾ، وبعػد سػػقوط الرىانػات عمػػى 
فػػإف ىػػذه العالقػػة سػػتكوف مفيػػدة لمطػػرفيف معػػًا، وربمػػا بالقػػدر ذاتػػو...األردف ”...لسػػالـ وىػػي رمػػيـجثػػة عمميػػة ا

دوؿ “سيسػػتفيد أيضػػَا مػػف دور نشػػط لحركػػة حمػػاس فػػي معالجػػة أيػػة انحنػػاءات وانعطافػػات فػػي عالقاتػػو مػػع 
 ا، سممًا وحربًا.وفي مقاربتو لألزمة السورية، التي يمعب إخواف سوريا، دورًا رئيسا فيي” الربيع العربي

وسأذىب القتراح عرض فكرة فتح مكتب سياسي/ إعالمػي لحمػاس فػي عمػاف...ال يتػدخؿ فػي شػؤوف األردف 
ضػد إسػرائيؿ، وبصػورة تحفػظ األمػف الػوطني األردنػي أواًل ” الجيػاد“الداخمية، وال يمارس أي شكؿ مف أشكاؿ 

ؽ بيػػذا الصػػدد، أقتػػرح أف تػػأتي المبػػادرة االنفتاحيػػة وأخيرًا...وأقتػرح أال ننتظػػر طمبػػًا مػػف مشػػعؿ أو الوفػػد المرافػػ
عمػػى الحركػػة، وىػػي عديػػدة، وذات ” الػػدوؿ المضػػيفة“مػػف طرفنا...مثػػؿ ىػػذا األمػػر مػػف شػػأنو تخفيػػؼ قبضػػة 

أجنػػدات مختمفػػة...ومف شػػأنو أف يحػػدث اندفاعػػة مطموبػػة فػػي العالقػػات الثنائيػػة ويػػوفر فرصػػًا حقيقيػػة لتطػػوير 
 لح األردف وفمسطيف عمى حد سواء.ىذه العالقات بما يخدـ مصا

بػيف إخػواف األردف وفمسػطيف، لػػيس ألحػد أف يقمػؽ مػف مغّبػػة تػدخؿ حمػاس فػػي ” فػؾ االرتبػاط التنظيمػػي“بعػد 
شؤوننا الداخمية...وبعد جنوح الحركة لتبني برنامج سياسي أكثر واقعية، يجب أف تتبدد المخاوؼ والتحسبات 

لى حد كبير، وبعد انفتاح الغرب وال عالـ وكؿ العرب، عمػى اإلخػواف واإلسػالـ السياسػي، ال يجػب أف نكػوف وا 
نحف آخر مف يفعؿ ذلؾ، عمينا أف نكوف أوؿ مف يفعؿ ذلؾ، انسجامًا مع إرث تاريخي ممتد، وأماًل بمعالجػة 
بعػػػض استعصػػػاءات عمميػػػة تحولنػػػا الػػػديمقراطي كػػػذلؾ، والمتمثمػػػة أساسػػػًا بالعالقػػػة غيػػػر المسػػػتقرة بػػػيف الحكػػػـ 

 اف في األردف.واإلخو 
وكما قمنا في عشرات المرات السابقة، فإف العالقة الطيبة مع حماس ال تعني قطيعة أردنية مع فػتح والسػمطة 

يػػربح فييػػا طػػرؼ بقػػدر خسػػارة الطػػرؼ ” لعبػػة صػػفرية“والمنظمػػة والرئاسػػة والػػرئيس عبػػاس...نحف لسػػنا أمػػاـ 
ت جيدة مع حماس، تقابميا عالقات جيدة كذلؾ مع بامتياز...عالقا” رابح –رابح “اآلخر...نحف أماـ معادلة 
 السمطة والمنظمة والرئيس.

مثػػػؿ ىػػػذا االتػػػزاف والتػػػوازف فػػػي عالقػػػات األردف مػػػع مختمػػػؼ المكونػػػات الرئيسػػػة لمشػػػعب الفمسػػػطيني وحركتػػػو 
 الوطنية، مف شأنو تمكيف الدبموماسية األردنية مف خدمة أغراضيا بطريقة أفضؿ، إذ يوفر ليا ىامش منػاورة

القطيعػة مػع حمػاس طػواؿ أزيػد مػف عشػرية ”...المبػادرة”و” التجسػير”و” الوسػاطة“واسع، ويعػزز قػدرتيا عمػى 
مف السنيف، كانت بمثابة إطالؽ النار عمى القدـ، حيث فقدنا القدرة عمى التدخؿ النشط في عدد مف الممفات 

عمػػى ” دوره”أراد أف يجػػرب حظّػػو والميمػة، تػػاركيف األمػػر لمصػػر قبػػؿ وبعػػد الثػػورة، ولقطػر وتركيػػا، وكػػؿ مػػف 
 ساحة القضية الفمسطينية.
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فػػي المنطقػػة، ولػػيس مػػف ” الصػػورة األكبػػر“زيػػارة ميمػػة بػػال شػػؾ، نأمػػؿ أف يتعامػػؿ معيػػا الجميػػع مػػف منظػػور 
واعتباراتيػػػػػػا الضػػػػػػيقة، ...فيػػػػػػؿ نػػػػػػرى انعطافػػػػػػة فػػػػػػي المقاربػػػػػػة األردنيػػػػػػة ليػػػػػػذا ” السياسػػػػػػة المحميػػػػػػة“زواريػػػػػػب 

 ريبًا؟.المسألة؟...ىؿ نراىا ق
 99/6/9109، المستقبل العربي
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 ماجد كيالي
منػػذ البدايػػة كانػػت ثمػػة صػػعوبة فػػي إيجػػاد مقاربػػة فمسػػطينية لمثػػورة السػػورية، والقصػػد ىنػػا المقاربػػة مػػف الوجيػػة 

 يا العممية.السياسية، وأقّمو األخالقية، أي مف دوف أف يفترض ذلؾ حكمًا المشاركة في أوجو نشاطات
فقػػد شػػّكؿ انػػدالع الثػػورة الشػػعبية فػػي سػػورية نوعػػًا مػػف المفاجػػأة لمكيانػػات السياسػػية الفمسػػطينية، كمػػا لالجئػػيف 

 الفمسطينييف الذيف يعيشوف بيف ظيراني الشعب السوري منذ أزيد مف ستة عقود.
موقفػػًا حػػذرًا وبػػاردًا مػػف ثػػورات فيػػذه القيػػادة الرسػػمية، مػػثاًل، أي قيػػادة المنظمػػة والسػػمطة وفػػتح، والتػػي اّتخػػذت 

تونس ومصر واليمف وليبيا، تماىيًا منيا مػع النظػاـ الرسػمي العربػي، وبػالنظر الػى التجػارب المريػرة السػابقة، 
اتخػػذت األمػػر ذاتػػو بالنسػػبة الػػى الثػػورة فػػي سػػورية، عمػػى رغػػـ العالقػػة الفػػاترة بينيػػا وبػػيف النظػػاـ فييػػا، بسػػبب 

 المعروؼ بتبّرمو مف النظاـ السوري.« الفتحاوي»ارضتيا؛ وعمى رغـ المزاج مناىضتو لسياساتيا، ودعمو مع
فمػـ يكػف موقفيػا أحسػف حػااًل، عمػى رغػـ أنيػا تتحػّدث بمغػة مزدوجػة، بمسػايرتيا النظػاـ « اليسػار»أما فصػائؿ 

بالحريػػة فػػي اعتبػػار مػػا يجػػري مجػػّرد مػػؤامرة وتػػدّخالت خارجيػػة حينػػًا، وبمسػػايرتيا المطالػػب الشػػعبية المتعّمقػػة 
 والديموقراطية والعدالة االجتماعية حينًا آخر.

وبالنسػػبة الػػى الفصػػائؿ الفمسػػطينية الموجػػودة حصػػرًا فػػي سػػورية، وجػػدت نفسػػيا فػػي مواجيػػة تحػػد  كبيػػر إزاء 
احتمػاؿ تغّيػػر األوضػػاع فػي ىػػذا البمػػد، بواقػع معارضػػتيا قيػػادة المنظمػة والسػػمطة، وبحكػػـ أنيػا تػػديف بوجودىػػا 

ى بشػرعيتيا لمنظػاـ السػوري، ال سػيما أنيػا، ومنػذ زمػف، لػـ يعػد يمحػظ ليػا أي دور فػي مواجيػة وبمكانتيا وحت
العػػدّو، ولػػـ تعػػد ليػػا مكانػػة وازنػػة بػػيف شػػعبيا، وال تشػػّكؿ نموذجػػًا يحتػػذى وال عمػػى أي صػػعيد. وربمػػا أف ىػػذا 

لنظػاـ، مػا يفّسػر الوضع نّمى عند بعض ىذه الفصائؿ قناعة مفادىا أف مصيرىا بات وثيػؽ الصػمة بمصػير ا
المواقػػؼ والسػػموكيات المتػػوّترة التػػي باتػػت تعتمػػدىا، وضػػمف ذلػػؾ محاوالتيػػا إقحػػاـ المخيمػػات فػػي مػػا يجػػري، 

 بطريقة أو بأخرى.
، «الربيػػع العربػػي»بػػدت باعتبارىػػا الفصػػيؿ األكثػػر حيويػػة وجػػرأة فػػي تأييػػد ثػػورات « حمػػاس»ومػػع أف حركػػة 

يا الفمسطينية والعربية، بخاصة  مع رؤيتيػا الصػعود البػاىر لمتيػارات باعتبارىا فرصتيا المرتجاة لتعزيز شرعيت
اإلسػػالمية فػػي تمػػؾ الثػػورات، إال أنيػػا وجػػدت نفسػػيا فػػي حيػػرة إزاء الموقػػؼ مػػف الثػػورة السػػورية. ولعػػؿ يمكػػف 

، فػوؽ االحتضػاف، قػّوة سياسػية مضػافة، وذلػؾ «حمػاس»تفسير تمؾ الحيػرة باعتبػار أف سػورية كانػت منحػت 
ىا جزءًا مػف قػّوة إقميميػة باتػت تعػرؼ بمحػور طيػراف ػ دمشػؽ ػ حػزب اهلل ػ حمػاس. وعمػى العمػوـ، فقػد باعتبار 

أمرىػػا، بعػد حػيف، بػػإخراج قياديييػا، وبنقػؿ مقػػرات قيادتيػا، مػف دمشػػؽ إلػى القػاىرة وقطػػر، « حمػاس»حسػمت 
ور المػذكور، ال سػيما بطريقة ىادئة، ومػف دوف طػالؽ معمػف، فػي مػا بػدا انػو بمثابػة خػروج، أيضػًا، مػف المحػ

، في شأف المصالحة وانتياج المقاومة الشعبية وتبّني حػّؿ الػدولتيف، التػي «حماس»مع التحوالت التي أبدتيا 
 رّبما تحاوؿ مف خالليا تكييؼ نفسيا عربيًا ودوليًا؛ ربما لتصّدر المشيد الفمسطيني مستقباًل.
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ارات وجودىػػػا خػػػارج أرضػػػيا، وخالفاتيػػػا البينيػػػة، صػػػحيح أف ضػػػعؼ الكيانػػػات السياسػػػية لمفمسػػػطينييف، واعتبػػػ
سػػاىمت فػػي عػػدـ إنتػػاج مقاربػػة فمسػػطينية، سياسػػية وأخالقيػػة، واضػػحة إزاء الثػػورة السػػورية، لكػػّف ثمػػة أسػػبابًا 

انتيػت، منػذ زمػف طويػؿ، كثػورة )وىػذا يشػمؿ كػؿ « الثػورة الفمسػطينية»أخرى لذلؾ، أيضًا. وفي الحقيقة، فػإف 
بػػة نظػػاـ مػػف األنظمػػة، مػػا يفّسػػر عػػدـ تماىييػػا مػػع التحّركػػات الشػػعبية، وحػػذرىا منيػػا. الفصػػائؿ(، وباتػػت بمثا

ويػػػأتي ضػػػمف ذلػػػؾ، أيضػػػًا، واقػػػع غيػػػاب الكيانػػػات السياسػػػية عنػػػد السػػػورييف، أنفسػػػيـ، بحكػػػـ احتكػػػار النظػػػاـ 
اتيػػا، وفػػي لمسياسػػة فػػي ىػػذا البمػػد، وىيمنتػػو عمػػى المجػػاؿ العػػاـ، األمػػر الػػذي أثّػػر سػػمبًا فػػي الثػػورة السػػورية ذ

 ادراكات اآلخريف ليا، ولشرعية مطالبيا.
السػوريوف )أي الالجئػػيف( أنفسػػيـ  -عمػى الصػػعيد المجتمعػي، أي خػػارج البنػػى الفصػائمية، وجػػد الفمسػػطينيوف 

في وضع صعب، ومعّقد، وثقيؿ الوطأة. فميس ثمة إجمػاع وطنػي عنػد كيانػاتيـ بشػأف مػا يجػري فػي سػورية، 
في التعامؿ مع حالة اضطراب سياسي في البمد الػذي يعيشػوف فيػو منػذ عقػود، وىػو وىذه التجربة األولى ليـ 

وضع غير مألوؼ بالنسبة الييـ، بالقياس الى أحواؿ نظرائيـ في دوؿ أخرى. وبالتأكيد، فإف التجارب المريرة 
 لالجئيف في دوؿ مثؿ لبناف والعراؽ واألردف كانت تثقؿ عمى مخّيمتيـ، وتعّزز المخاوؼ عندىـ.

لكف مع كؿ ذلؾ، فإف ىػؤالء الالجئػيف، عمػى رغػـ اسػتقرارىـ الوجػودي فػي سػورية، فػإنيـ عاشػوا، أيضػًا، كمػا 
عاش السوريوف، بمعنى أنيػـ عػانوا مػا عانػاه السػوريوف مػف حرمػاف ومظػالـ وامتيػاف لمحقػوؽ والحريػات؛ نعػـ 

مػؾ األشػياء أيضػًا. حقػًا، ثمػة توّحػد لقد كاف الفمسطيني بمنزلة السوري، فػي كػؿ شػيء )تقريبػًا(، بمػا فيػو كػؿ ت
بيف الفمسطينييف الالجئيف مع السورييف باأللـ واألمؿ، فيـ بمثابػة شػعب واحػد، لػوال بطاقػة اليويػة التػي تػذّكر 

، لكػػف ذلػػؾ لػػـ يػػنجـ عنػػو دخػػوؿ مخيمػػات الالجئػػيف عمػػى خػػّط الثػػورة السػػورية، عمػػى «الالجػػئ المقػػيـ»بمكانػػة 
األىواؿ التي باتوا يشيدونيا. رّبما أف خبرات الفمسطينييف جعمتيـ يدركوف رغـ كؿ ما حصؿ، وعمى رغـ كؿ 

، أو بػػػؤرة، ثوريػػػة تفتػػػنيـ، وربمػػػا بػػػاتوا أكثػػػر نضػػػجًا بػػػوعي «طميعػػػة»مكػػػانتيـ، فمػػػـ تعػػػد االّدعػػػاءات بكػػػونيـ 
ذلػػؾ مكػػانتيـ، أو بػػذاتيـ وذات اآلخػػريف الوطنيػػة، مػػا جعميػػـ يعتبػػروف مػػا يجػػري شػػأنًا يخػػّص السػػورييف. لكػػف 

، إذ تبّيف «القضية المركزية لألمة العربية»ارتبط، أيضًا، بيدـ أسطورة أخرى مفادىا أف فمسطيف لـ تكف تمؾ 
أف ىذا مجػّرد اّدعػاء، لتكػريس السػمطة، والييمنػة عمػى الػبالد والعبػاد، مثممػا تبػيف أف ال أوطػاف حػرة مػف دوف 

 مواطنيف أحرار.
اف، وعمى رغـ كؿ التضحيات التي يبذلونيا، كانوا مف الكـر بحيث ولإلنصاؼ، فإف السورييف النبالء والشجع

لـ يطمبوا مف الالجئيف أية مساىمة في ثورتيـ، تعبيرًا منيـ عػف تفيّػـ مكػانتيـ، وربمػا تقػديرًا مػنيـ لمعانػاتيـ، 
ني أو لتجنيبيـ أي بطػش قػد يتعّرضػوف لػو، وقػد يكػوف ذلػؾ نتػاج يقػيف لػدييـ بػأف ال داعػي المتحػاف الفمسػطي

 في الطمب عمى الحرية والكرامة والعدالة، ألنيـ مثميـ يتوقوف إلى كؿ ذلؾ.
مع ذلؾ، ففي معمعاف الثورة ثمة فمسطينيوف استشيدوا واعتقموا وعّذبوا واختطفوا، بحكـ تجاورىـ مع المناطؽ 

ى كػػؿ ذلػػؾ السػػاخنة، فالطغيػػاف ال يمّيػػز والقتػػؿ األعمػػى كػػذلؾ. وفػػي الغضػػوف، ثمػػة فمسػػطينيوف تعّرضػػوا إلػػ
بسبب خياراتيـ الشخصية في دعـ الثورة السورية العادلة، فثمة أطباء ساىموا في عالج الجرحى، وبيوت في 
المخيمػػػػات آوت مشػػػػّرديف، وعػػػػائالت اقتسػػػػمت لقمػػػػة عيشػػػػيا مػػػػع جيرانيػػػػا، وثمػػػػة قمػػػػوب رجفػػػػت خوفػػػػًا عمػػػػى 

لثػورة تػـ صػوغ مقاربػة مفادىػا أف األصدقاء، وعيوف بكت السػورييف كمػا لػـ تبػِؾ فمسػطينييف. ىكػذا ففػي ىػذه ا
نما ىي معنى لمحرية والكرامة أيضًا.  فمسطيف ليست مجرد قطعة أرض، وا 

 99/6/9109، الحياة، لندن
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 انعدام اليقين عصرمصر ..  .47
 عوديد عيراف
أحػػداث األيػػاـ األخيػػرة فػػي مصػػر تشػػير إلػػى بدايػػة عيػػد االضػػطراب وانعػػداـ اليقػػيف فػػي ىػػذه الدولػػة، مػػا يضػػع 

أمػػاـ معاضػػؿ أمنيػػة وسياسػػية عسػػيرة. فػػي االنتخابػػات لمرئاسػػة فػػاز مرشػػح اإلخػػواف المسػػمميف محمػػد  إسػػرائيؿ
مرسػػي، ليكػػوف الػػرئيس الخػػامس لمصػػر. ولكػػف مرسػػي سػػيبدأ واليتػػو فػػي ظػػؿ عالمػػات اسػػتفياـ تمقػػي بظالليػػا 

مػػػف نصػػػؼ  عمػػػى ىػػػذه الرئاسػػػة. نسػػػبة مشػػػاركة المػػػواطنيف المصػػػرييف فػػػي االنتخابػػػات لمرئاسػػػة، أكثػػػر بقميػػػؿ
أصػػحاب حػػؽ االقتػػراع، والفػػارؽ القميػػؿ بينػػو وبػػيف منافسػػو، سيسػػمحاف لكػػؿ معارضػػيو أف يقولػػوا إف الػػرئيس 
الجديد لمصر حظي بربع أصوات المواطنيف مػف أصػحاب حػؽ االقتػراع. ىػذا انتصػار سياسػي شػرعي ولكػف 

أصػوات النػاخبيف، فػاف الفػرؽ  في المائة مف 22شيرا كاف الرئيس يفوز فييا بػ  22في الدولة التي حتى قبؿ 
 قد يكوف في طالح الرئيس الجديد.

حزيػراف  25ليس اقؿ إشكالية ىي مشكمة صالحيات الرئيس التي أعمف عنيػا المجمػس العسػكري األعمػى فػي 
قبػػؿ دقػػائؽ مػػف إغػػالؽ صػػناديؽ االقتػػراع. وجػػاء فػػي البيػػاف أف المجمػػس ىػػو الػػذي يقػػرر مػػف ىػػو قائػػد  9029

مكنػػو أف يعمػػف الحػػرب إال بعػػد الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة المجمػػس. فػػي وضػػع تنشػػب فيػػو الجػػيش. الػػرئيس ال ي
اضطرابات داخمية في الدولة يمكػف لمػرئيس أف يسػتعيف بػالجيش كػي يفػرض النظػاـ فقػط بمصػادقة المجمػس. 
فضػػال عػػف ذلػػؾ، حسػػب بيػػاف المجمػػس العسػػكري سػػتبقى فػػي أيديػػو صػػالحيات فػػي صػػياغة الدسػػتور الجديػػد 

ىو الجية المركزية في تحديد أعضاء الييئػة التػي ستضػع الدسػتور، فمضػموف، حاليػا عمػى  لمصر ولما كاف
 األقؿ، لممجمس السيطرة عمى الفصوؿ الرئيسة في الدستور الجديد.

حؿ البرلماف الذي انتخب لتوه وفيو أغمبية ساحقة لإلخواف المسمميف والسػمفييف، بحجػة أف عمميػة االنتخابػات 
قانونية، يدؿ ىو اآلخر عمى تصميـ المجمس العسكري لمكفاح في سبيؿ الحفاظ عمػى  كانت عميمة مف ناحية

مكانتو الحاسمة في الساحة السياسية الجديدة في مصر. ومػف أجػؿ حصػر االنتقػاد الشػديد عمػى بيانػو، بعػث 
ي المجمس العسكري األعمػى بػاثنيف مػف كبػار رجاالتػو، الجنػراالف عصػار وشػاىيف، ليشػرحا بػاف الخطػوات ىػ

. وقػد 9029مؤقتة وتنبع مف غياب البرلماف والسمطة ستنقؿ بكامميا إلى الرئيس المنتخػب فػي نيايػة حزيػراف 
رادة الشعب المصري ولكػف مشػكوؾ فيػو أف يكونػا بػددا ىػذه  أكثر الرجالف مف امتداح الديمقراطية المصرية وا 

 المخاوؼ التي تسعى إلى وضع حد لدور الجيش في السياسة.
حػػػدى المسػػػائؿ المثيػػػرة لالسػػػتطالع ىػػػي ىػػػؿ منػػػذ انتيػػػت  الجولػػػة الثانيػػػة لالنتخابػػػات الرئاسػػػية، مػػػر أسػػػبوع وا 

المجمس العسكري ومرسي استغال ىذه األياـ في محاولة لموصوؿ إلى تفاىمػات فػي ىػذه المواضػيع وكػذا فػي 
 –إلسػرائيمي مسائؿ مركزية أخرى ليا آثػار عمػى سػموؾ مصػر فػي السػاحة اإلقميميػة وال سػيما فػي الموضػوع ا

الفمسطيني. سؤاؿ مشوؽ بقدر ال يقػؿ ىػو ىػؿ واصػمت اإلدارة األميركيػة أيضػا مسػاعييا لموصػوؿ إلػى تفػاىـ 
مػػع اإلخػػواف المسػػمميف ومػػع الػػرئيس الجديػػد. لحػػوار أميركػػي مباشػػر سػػتكوف أىميػػة شػػديدة فػػي الفتػػرة القريبػػة 

ي والحكػػـ المػػدني الجديػػد وأنمػػاط العمػػؿ القادمػػة، والتػػي ستتصػػمـ فييػػا أنمػػاط العالقػػات بػػيف الجػػيش المصػػر 
المصرية في المسائؿ اإلقميمية. في ىذا السياؽ تجدر اإلشارة إلى مقاؿ لمرسي نفسو في صحيفة "الغاردياف" 

( والذي انتقد فيو غياب مصر عف الساحة العالمية، ما خمؽ فراغا خطيرا عمى حػد قولػو 9029حزيراف  27)
. "قػػدر مصػػر أف تقػػود. إذا مػا ُانتخبػػت فسػػأتأكد مػػف أف مصػػر تػػؤدي ىػػذا وعػرض االسػػتقرار اإلقميمػػي لمخطػػر

 القدر".
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نػػػار صػػػواريخ غػػػراد نحػػػو األراضػػػي اإلسػػػرائيمية وقتػػػؿ العػػػالـ اإلسػػػرائيمي الػػػذي كػػػاف يشػػػتغؿ فػػػي بنػػػاء الجػػػدار 
الحػػػدودي، يشػػػيراف إلػػػى تػػػدىور الوضػػػع األمنػػػي فػػػي منطقػػػة الحػػػدود، ولكػػػف أكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ إلػػػى اتجػػػاه عمػػػؿ 

"اإلرىاب" الفمسطينية التي ربما قد تحظى حتى بالدعـ، واف كاف سمبيا، مػف الحكػـ المصػري، الػذي  منظمات
لإلخػػػواف المسػػػمميف فيػػػو سػػػيطرة واف لػػػـ تكػػػف مطمقػػػة. التصػػػعيد فػػػي نشػػػاط "اإلرىػػػاب" مػػػف داخػػػؿ سػػػيناء يؤكػػػد 

فيو عنصر اجتياز بوضوح معضمة الرد اإلسرائيمي. رد عسكري إسرائيمي، حتى واف كاف موضعيا، ولكنو رد 
لمحػػدود، سػػيعزز المطمػػب، الػػذي يطرحػػو منػػذ اآلف معظػػـ المرشػػحيف لمرئاسػػة المصػػرية، بمفاوضػػات متجػػددة 

، وال سػيما الممحػؽ العسػكري الػذي يفػرض قيػودا عمػى الوجػود 2252عمى اتفاؽ السالـ مع إسرائيؿ مف العاـ 
راضػػي عمػػى طػػوؿ الحػػدود(. انعػػداـ العسػػكري المصػػري فػػي سػػيناء )وكػػذا عمػػى إسػػرائيؿ فػػي قػػاطع داخػػؿ األ

الوضوح القائـ بالنسبة لمصػدر الصػالحيات وال سػيما فػي مواضػيع األمػف، مػف شػأنو أف يسػتمر لػزمف طويػؿ 
ويبقػػي إسػػرائيؿ فػػي حػػوار مػػع الجػػيش المصػػري فقػػط مػػع قػػدرة وصػػوؿ صػػفرية إلػػى المسػػتوى األعمػػى المػػدني. 

عمػػؿ كػػؿ واحػػد منيػػا مػػف شػػأنيا أف تمحػػؽ أضػػرارا إسػػرائيؿ سػػتجد نفسػػيا تضػػطر إلػػى االختيػػار بػػيف طػػرؽ لم
المصرية. مػف جيػة مػف شػأف شػكاوى إسػرائيؿ  –سياسية ذات آثار واسعة تتجاوز الساحة الثنائية اإلسرائيمية 

أف تبقػػى فػػي األرض السػػائبة التػػي بػػيف الجػػيش المصػػري والحكػػـ المػػدني ومػػف جيػػة أخػػرى، عمميػػة عسػػكرية 
يجػري مػع المنظومػة األمنيػة المصػرية ستسػتغؿ كمػا أسػمفنا مػف السػاحة  تمس بالحوار الحساس الذي ال يػزاؿ

 المدنية، التي سترغب في إثبات الحاجة إلى إزالة القيود عمى االنتشار العسكري المصري في سيناء.
المصػػرية بصػػفتيا موقعػػة  –مػػع أف الواليػػات المتحػػدة ىػػي ذات مكانػػة رسػػمية فػػي سػػياؽ العالقػػات اإلسػػرائيمية 

عمى معاىدة السػالـ بػيف الػدولتيف، إال أف قػدرتيا عمػى المسػاعدة فػي الموضػوع سػتقيدىا أساسػا  كطرؼ ثالث
الرغبة في عدـ توتير العالقات مع الحكـ المصري المدني الجديد. مشكوؾ أيضا كـ يمكف الستخداـ التيديد 

يأتيػػػاف مػػػف  بتقمػػػيص المسػػػاعدات العسػػػكرية األميركيػػػة لمصػػػر أف يظيػػػر كاسػػػتخداـ نػػػاجع. حكومػػػة ورئػػػيس
صػػفوؼ اإلخػػواف المسػػمميف كفػػيالف أال يريػػاف بأسػػؼ شػػديد إضػػعاؼ الجػػيش المصػػري. ينبغػػي االفتػػراض بػػاف 
ىذا الموضوع أيضا طرح في إطػار محاولػة الػرئيس المنتخػب وقػادة الجػيش المصػري الوصػوؿ إلػى تفاىمػات 

 مسبقة.
 سػيما مػف جانػب محافػؿ فمسػطينية فػي في ىذه المرحمة نوصي حكومة إسرائيؿ أال تنجر إلى االسػتفزازات وال

غزة، بيدؼ جرىا إلى رد عسكري داخؿ أراضي سيناء. نوصييا أف تستخدـ سواء الخط الذي ال يزاؿ مفتوحا 
مػػع المنظومػػة األمنيػػة المصػػرية وقنػػاة اإلدارة والكػػونغرس األميػػركييف. رد إسػػرائيمي منضػػبط فػػي ىػػذه المرحمػػة 

خمية في مصر يترؾ فرصة ما لمحوار مع الساحة السياسية الجديػدة فػي الحساسة مف التطورات السياسية الدا
 مصر واف كانت المؤشرات األولية عمى ذلؾ ليست مشجعة.

موقػػؼ النػػاطقيف المركػػزييف مػػف اإلخػػواف المسػػمميف مػػف إسػػرائيؿ فػػي أثنػػاء األشػػير األخيػػرة ىػػو موقػػؼ سػػمبي 
صرية الجديدة لمتحديات المركزية أماـ مصر إلى وجاىز مسبقا. ينبغي األمؿ في أف يؤدي تصدي القيادة الم

اإلسػػػرائيمية. حيػػػاؿ حاجػػػة إسػػػرائيؿ لإليضػػػاح  –نيػػػج واع  وموقػػػؼ واقعػػػي أكثػػػر بالنسػػػبة لمعالقػػػات المصػػػرية 
لمصػر بأنػو ال يمكنيػا أف تسػمـ بمعػاني الفوضػى وفقػداف السػيطرة المصػرية فػي سػيناء، إسػرائيؿ ممزمػة أيضػا 

ة التطورات في المنطقة بأسرىا. لرد عسكري إسرائيمي فػي سػيناء سػتكوف آثػار بالنظر في خطواتيا عمى خمفي
لف تنحصر في منطقة سيناء وحدىا، وقد يكوف لإلخواف المسمميف مصمحة في توسيع الرد بحيث يأتي أيضا 
 مف محافؿ مقربة مف ىذه الحركة في الساحة الفمسطينية وفي األردف. يحتمؿ أف تكوف محاوالت أخرى لمقياـ
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بعمميات مف داخؿ سيناء، دوف رد ونشاط مصري لمنعيا، تفترض عمال إسرائيميا عسكريا غير أف وقت مثؿ 
 ىذه العممية لـ يحف بعد.

 98/6/9109، نظرة عميا
 99/6/9109، الحياة الجديدة، رام اهلل
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