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***  

  
  عدم انهيارهايرفض طلباً تقدمت به تل أبيب لمنح السلطة مئة مليون دوالر ل" النقد الدولي": "هارتس" .1

طلبت مؤخرا من صـندوق     " إسرائيل"العبرية إن   " هآرتس"قالت صحيفة   :  ترجمة صفا  –القدس المحتلة   
 مليون دوالر ومنحها للـسلطة الفلـسطينية للحيلولـة دون           100الدولي الحصول على قرض بقيمة      النقد  

  .انهيارها، لكن الصندوق رفض الطلب
وال " ليست دولـة مـستقلة    "لصالح السلطة جاء على اعتبار أنها       " إسرائيل"وأوضحت الصحيفة أن تدخل     

دد السلطة القرض إلسرائيل وتقوم األخيرة      يمكن التقدم للحصول على قرض من تلقاء نفسها، على أن تس          
ورفض صندوق النقد الدولي الطلب اإلسرائيلي بحجة أن البنك يمنـع إرسـاء              .بسداد الصندوق الدولي  

  .قرض باسم دولة ال تتمتع بسيادة
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بالتقدم على القرض لصالح السلطة جاء خالل لقـاء جمـع           " إسرائيل"ولفتت الصحيفة إلى أن فكرة نيابة       
لوزراء برام اهللا سالم فياض ومحافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر في إبريل الماضي وطالب تدخله               رئيس ا 

  .العاجل إلنقاذ الوضع المالي للسلطة
، فقد أبلغ فياض محافظ البنك اإلسرائيلي أن أزمة اليورو والوضع االقتصادي ألوروبا             "هآرتس"وبحسب  

القتصادية للسلطة، مما يعرضها النهيار مالي فيما ترفض        وأمريكا يمنع زيادة تلك الدول لحجم المعونة ا       
البنوك الفلسطينية تقديم اعتمادات مالية للسلطة لعجزها عن سداد ديونها وقروضها ما أدى إلـى أزمـة                 

  .سيولة حادة
  2/7/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  عباس يهنئ مرسي ويشكره على دعمه للشعب الفلسطيني .2

 الفلسطيني محمود عباس، أمس نظيره المصري محمد مرسي، مهنئا باستالمه منصبه هاتف الرئيس
وتمنى عباس للرئيس مرسي النجاح والتوفيق بمهمته، وشكره على  .رئيسا لجمهورية مصر العربية

  .مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، وخصوصاً موضوع المصالحة الوطنية
  2/6/2012المستقبل، بيروت، 

  
  لفلسطينية تستنجد بمجلس األمن لمواجهة االستيطانالسلطة ا .3

دعوة مجلس األمن "قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية :  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
إلى اجتماع عاجل والبدء في مشاورات حول تصاعد وتيرة النشاط االستيطاني بالقدس ومصادرة األرض 

وقالت في ختام ". م في مناطق متعددة في الضفة من الخليل إلى األغواروتهجير المواطنين من أرضه
ترى اللجنة التنفيذية أن الوضع  "، أمس،اجتماعها بمدينة رام اهللا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 والحل ،الراهن على األرض يؤكد أننا دخلنا في مرحلة الخطر الحقيقي على كل المشروع الوطني
 مما يتوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل اآلن وبقوة، ألن الحالة ،لقائم على خيار الدولتينالسياسي ا

  ".الراهنة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي
  2/7/2012البيان، دبي، 

  
   لتهويد القدساإلسرائيليةعشراوي تدين ممارسات الحكومة  .4

 التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي  أدانت عضو اللجنة: القدس–رام اهللا 
مضيها في " عن أعلنت أنها التي إلى، مشيرة " بزعامة بنيامين نتنياهواإلسرائيليةممارسات الحكومة "

تشويه وتزوير معالم مدينة القدس بشكل ممنهج، في محاولة لطمس هويتها وتاريخها وحضارتها العربية 
  ".الفلسطينية

جاءت تصريحات عشراوي تعقيبا على هدم بلدية االحتالل محالت تجارية على مدخل باب العامود في و
 من حرقها، وعلى ضوء الهجمة االستيطانية المتواصلة واعتداءات المستوطنين أسبوعالقدس المحتلة بعد 

وتشريعات  قوانين إقرار الشيخ جراح وسلوان ومناطق عدة في القدس المحتلة، وفي ظل إحياءفي 
  .غرافي وجغرافي جديد على حساب الحق الفلسطينيوعنصرية، بهدف خلق واقع سياسي ديم

  1/7/2012القدس، القدس، 
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  إطالق سراح الريخاوي ووقف إضراب األسري ت مع مصر واألردناتصاال: قراقع .5

 أن ، اقع قرىأكد وزير األسري والمحررين في السلطة الفلسطينية عيس:  خالد األصمعي-رام اهللا 
وزارته تجري اتصاالت مكثفة مع كافة األطراف العربية والدولية والحقوقية لإلفراج عن كافة األسري 

  .الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية
 ويحتاج ،أن وضع األسري المضربين داخل السجون بات خطير جدا, وأوضح قراقع في تصريح صحفي

وأشار إلي .  إسرائيل لالستجابة لمطالبهم التي وصفها بالشرعيةلتدخل عاجل إلنقاذ حياتهم والضغط علي
وجود اتصاالت مصرية وأردنية للتدخل لوقف إضراب األسري المضربين خاصة بعد تردي وضعهم 

 واألسير سامر البرق المضرب عن ، موضحا أن األسير أكرم الريخاوي المضرب عن الطعام،الصحي
  . صفدي المضرب عن الطعام منذ عشر أيام مايو واألسير حسن ال22الطعام منذ

  2/7/2012األهرام، القاهرة، 
  

  السلطة تمر بأسوأ أزمة مالية منذ تأسيسها: مجدالنيأحمد  .6
، أن السلطة الفلسطينية تمر 1/7/2012أعلن وزير العمل في حكومة رام اهللا أحمد مجدالني، األحد 

نعم يمكن ": "فرانس برس"ي في تصريحات لوكالة وقال مجدالن". هي األسوأ منذ تأسيسها"بأزمة مالية 
  ". القول إن األزمة التي تعيشها السلطة الفلسطينية هي األسوأ منذ تأسيسها

ما هو متوفر اآلن لدى السلطة الفلسطينية من أموال، ال يكفي لتسديد رواتب هذا الشهر : "وأضاف
ر المستحقة لشركات خاصة على السلطة للموظفين، مع اقتراب شهر رمضان، وال يكفي لتسديد الفواتي

  ". الفلسطينية
في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، أن األزمة االقتصادية " فتح"من جانبها، أكدت النائب عن حركة 

  . التي تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ فترة ستتفاقم وتشتد خالل الفترة المقبلة
أن أزمة السلطة هي سياسية بالدرجة األولى، وجاءت وأوضحت أبو بكر في تصريحات لها، األحد، 

، وإصرارها على التوجه للمؤسسات الدولية "إسرائيل"بسبب تمسك القيادة برفضها إجراء المفاوضات مع 
  . ومجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة لنيل عضوية الدولة الفلسطينية المستقلة

  1/7/2012فلسطين أون الين، 
  

   الفلسطينيينفي افتتاح مؤتمر في القاهرة عن الالجئين" ونروااأل" لدعم غا يدعوزكريا اآل .7
أكد رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا اآلغا، أمس، في افتتاح : أ ف ب
همية  لمؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة بالقاهرة، على أ88الدورة 

مواصلة الدعم العربي للقضية الفلسطينية وتعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين وتوفير الدعم المالي لوكالة 
  .لسد العجز الذي تواجهه" األونروا"غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

أحد تقليص خدماتها ووقف بعض برامجها المقدمة لالجئين ك "إلى عجز األونروا دفعها أنوأوضح األغا 
وأكد محمد صبيح ". مصدر قلق لنا ولالجئين"وهو ما يشكل " الحلول التي نرفضها للخروج من أزمتها

 العربية المحتلة أهمية المؤتمر في واألراضياألمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين 
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تراوح عملية السالم مكانها الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية في ذات الوقت التي "ظل 
  ". في حالة جمود تام وشلل كامل

  2/7/2012الخليج، الشارقة، 
  

  السلطة الفلسطينية تنشئ جهاز رصد لتصريحات القادة اإلسرائيليين وتعممها حول العالم .8
بعد سنوات طويلة كان فيها قادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير عرضة للرصد  :تل أبيب
سالم فياض، جهازا خاصا لرصد التصريحات . ، أنشأت الحكومة الفلسطينية برئاسة داإلسرائيلي

  .والممارسات اإلسرائيلية وتعميمها على مختلف المؤسسات والحكومات في العالم
، أمس، أن عمله يشمل رصد التصريحات "الشرق األوسط"وذكر مسؤول في هذا الجهاز خالل حديث لـ

السياسة العنصرية اإلسرائيلية والكراهية والعداء للشعب الفلسطيني واألمة "والممارسات التي تعبر عن 
.. العربية، والممارسات المعادية للديانتين اإلسالمية والمسيحية، والممارسات التي تمس األماكن المقدسة

. "حتلةوتبين أن إسرائيل تكذب عندما تقول إنها توفر حرية العبادة في القدس أو غيرها من المناطق الم
  .ولم ينف هذا المسؤول أن فكرة إقامة الجهاز نقلت عن إسرائيل

  2/7/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  موقًعا فلسطينًيا في قائمة التراث العالمي20السلطة تعتزم التقدم بطلبات إلدراج : عميرةحنا  .9
 الرئاسية العليا لمتابعة قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة: بيت لحم

يفتح المجال أمام "الشؤون الكنسية حنا عميرة إن قرار اليونسكو ضم كنيسة المهد لقائمة التراث العالمي، 
 ".طرح مواقع فلسطينية أخرى دينية وتراثية على قائمة التراث العالمي

ى قائمة التراث ، أن من شأن ضم هذه المواقع إل"قدس برس"وأوضح عميرة في تصريحات خاصة لـ
 .العالمي، توفير حماية دولية لهذه المواقع، وصيانتها والمحافظة عليها والدفاع عنها

ممثلي الكنائس تلقوا بارتياح بالغ وبصورة ايجابية رسالة التطمينات التي وجهها الرئيس "وأضاف أن 
ا فلسطينيا أو أكثر ضمن  موقع20، مشيرا إلى أن السلطة تعتزم التقدم بطلبات إلدراج "محمود عباس

 .قائمة التراث العالمي
  1/7/2012قدس برس، 

  
  إصابة النائب الشامي برصاص مجهولين: جنين .10

البرلمانية، عضو المجلس الثوري للحركة، شامي " فتح"نجا النائب عن كتلة ": وفا "- "األيام "-جنين 
اص عليه أمام منزله، وأصابوه الشامي، فجر أمس، من موت كان محققا، عندما أطلق مجهولون الرص

" وادي برقين"إنه كان عائدا إلى منزله في حي ": األيام"وقال الشامي لـ .بعيارين ناريين في فخذه اليمنى
، عند الواحدة والثالثة فجراً، عندما كان هدفا "جيب"غرب مدينة جنين، وهو يستقل مركبته وهي من نوع 

  .ى بعد أمتار قليلة من منزلهإلطالق النار من قبل مجهولين كانوا عل
وهاتف الرئيس محمود عباس، أمس، عضو المجلس التشريعي، والمجلس الثوري لحركة فتح شامي 

  .الشامي، لالطمئنان على صحته، إثر إصابته بجروح في ساقه جراء إطالق النار
  2/7/2012األيام، رام اهللا، 
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  "باتتصفية حسا"استهداف الشامي ": فلسطين"مصدر مسئول لـ .11

أكد مصدر مسئول أن إطالق النار الذي تعرض له النائب في المجلس التشريعي :  أحمد اللبابيدي- غزة
  ". يأتي ضمن تصفية حسابات تنظيمية داخل صفوف حركة فتح"الفلسطيني عن حركة فتح شامي الشامي 

 محافظ مدينة جنين إن إطالق النار على النائب الشامي جاء رداً على وفاة" فلسطين"وقال المصدر لـ
النائب "قدورة موسى بعد إصابته بنوبة قلبية حادة إثر إطالق النار عليه مؤخراً، الفتاً النظر إلى أن 

الشامي محسوب على تيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن، بينما المحافظ موسى محسوب 
  ". على تيار رئيس السلطة محمود عباس

ة الخالفات تصاعدت داخل أروقة حركة فتح بعد فصل محمد دحالن على نحو وأوضح المصدر أن وتير
منقسمة بين تيارين أحدهما محسوب على "في الضفة الغربية " فتح"غير مسبوق، منوهاً إلى أن حركة 
  ". دحالن واآلخر محسوب على عباس

بغية إرسال رسائل "إنما ورأى أن عملية إطالق النار التي استهدفت النائب الشامي لم تكن لغرض قتله و
، الفتاً إلى أن مطلق النار استهدف الجزء السفلي من "معينة ال يستطيع فهم فحواها إال الذين أرسلت إليهم

  . جسد النائب الشامي رغم قدرته على التصويب على المناطق القاتلة في جسده
  1/7/2012فلسطين أون الين، 

  
  على نائب من فتح في جنينبالضفة يستنكرون إطالق النار نواب حماس .12

" فتح"استنكر نواب حركة حماس في الضفة الغربية االعتداء الذي تعرض له النائب عن كتلة : جنين
البرلمانية النائب شامي الشامي، معتبرين حادثة إطالق النار التي تعرض لها النائب أمام منزله في 

 ". الوطنية التي يتحلى بها الشعب الفلسطينيخروجاً عن األخالق"محافظة جنين والتي أدت إلى إصابته 
 على ،نسخة منه" قدس برس" تلقت 1/7 في بيان صحفي األحد ،"التغيير واإلصالح"وأكد نواب كتلة 

ضرورة وأد مثل هذه الظواهر غير المقبولة وتجنيب الساحة الفلسطينية حاالت التوتر الناتجة عن مثل "
جماع الوطني، والتي من شأنها أن تغذي بذور الفتنة بين أبناء هذه األفعال الدخيلة والخارجة عن اإل

 ".الشعب الواحد
  1/7/2012قدس برس، 

  
 بالضفة ال زالوا في سجون االحتالل" التغيير واإلصالح" نائًبا من 19 .13

التغيير "تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال تسعة عشر نائبا فلسطينيا من كتلة : رام اهللا
 .، وذلك بعد أن أفرجت عن خمسة خالل األسبوع الماضي"حماس"المحسوبة على حركة " حواإلصال

إن تسعة عشر نائباً من نواب الكتلة في : "البرلمانية" التغيير واإلصالح"وقالت الدائرة اإلعالمية في كتلة 
عزيز دويك رئيس الضفة الغربية والقدس المحتلة ال زالوا مختطفين في سجون االحتالل، بينهم الدكتور 

 ".المجلس التشريعي الفلسطيني والنائب المقدسي محمد طوطح
  ، إلى أن سلطات االحتالل 1/7نسخة عنه األحد " قدس برس"وأشارت الدائرة في بيان صحفي تلقت 
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أنور الزبون، أيمن دراغمة، محمد الطل، خليل : أفرجت خالل األيام الماضية عن خمسة نواب هم
  .د الجواد، بعد انتهاء فترة اعتقالهمالربعي، ناصر عب

  1/7/2012قدس برس، 
  

 االحتالل يزاحم الزمن لتهويد القدس: النائب عطون .14
نّدد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد عطون، بالجرائم اإلسرائيلية المتواصلة بحق : رام اهللا

ا بهدم سلطات االحتالل ألربع محال تجارية مدينة القدس المحتلة وسكّانها األصليين، والتي تتمثّل آخره
 .في حي باب العامود شرقي المدينة

إن ممارسات االحتالل التي وصلت "، 1/7نسخة عنه، األحد " قدس برس"وقال عطون، في بيان له تلقت 
إلى قلب الحي اإلسالمي في مدينة القدس مزاحمة للزمن في سبيل تهويد قلب القدس وطمس الهوية 

 ".إلسالمية لها عبر تفريغها من سكانها األصليينالعربية ا
  1/7/2012قدس برس، 

  
   مرة على قائد كتائب القسام في الضفة إبراهيم حامد54 تحكم بالمؤبد "إسرائيل" .15

 على قائد ،حكمت محكمة االحتالل صباح أمس في سجن عوفر جنوب مدينة رام اهللا:  حامد جاد-غزة 
 بالسجن ،) عاما47(حركة حماس في الضفة الغربية إبراهيم حامد كتائب القسام الذراع العسكرية ل

 أبرزها في مقهى ، إسرائيلياً وقيادة عدة عمليات تفجير46 مرة بتهمة مسؤوليته عن مقتل 54المؤبد 
  .مومنت والجامعة العبرية في مدينة القدس المحتلة

 بعد مطاردة ،2006) مايو( ايار 23وكان حامد، وهو من بلدة سلواد شرق مدينة رام اهللا اعتقل في 
استمرت أكثر من ثمانية أعوام، استطاع خاللها التخطيط لعشرات العمليات الفدائية وتواصلت جلسات 
محاكمته ألكثر من ست سنوات، لم تستطع محاكم االحتالل خاللها إدانته أو حتى انتزاع اعتراف واحد 

رعيتها بما في ذلك رفضه الوقوف أمس أمام قضاة منه، كما أنه لم يقف يوما للمحكمة أو يعترف بش
  .محكمة االحتالل

 معتبرا إياها غير شرعية أو قانونية، وأن الحكم ،وفيما عبر حامد عن رفضه للحكم الصادر من المحاكم
إن محكمة االحتالل دانت إبراهيم على الرغم "أمني سياسي بامتياز، قال ابن شقيقه المحامي رأفت حامد، 

حصولها على اعترافات من قبله، وإن الحكم عليه جاء بناء على معلومات استخبارية وتوصيات من عدم 
  ".من جهاز مخابرات االحتالل

سيبقى هذا الحكم حبراً "من جهتها قالت كتائب القسام عن الحكم الصادر بحق قائدها في الضفة الغربية 
" م أنف المحتل وهذا وعد ودين في أعناقناعلى ورق ولن ينفذ بإذن اهللا، وسينعم أسرانا بالحرية رغ

مؤكدة في بيان نشرته على موقعها اإللكتروني عقب صدور الحكم أن محاكمة االحتالل للمجاهدين على 
ما يسميه تهماً هو مقاومة لالحتالل وهي مشروعة في كل دين وعرف وهو وسام شرف على صدر 

  .القائد إبراهيم حامد
   مؤبدا على األسير القسامي إبراهيم حامد تعبير عن الحقد 54ل بالسجن إن حكم االحتال"وقال برهوم 
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الصهيوني علي رموز المقاومة وكتائب القسام جراء انتصاراتهم وتشبثهم بحقهم والتفاف الجماهير 
  ".حولهم، وهي محاولة للنيل من إرادتهم وكسر عزيمتهم

  2/7/2012الغد، عمان، 
  

  القائد األسير إبراهيم حامدحماس تدين الحكم الصادر بحق  .16
عن إدانتها الشديدة ورفضها للحكم الصهيوني الجائر بحق " حماس"عبرت حركة المقاومة اإلسالمية 

األسير القسامي إبراهيم حامد، معتبرة انه محاولة يائسة تهدف إلى كسر إرادة  قيادات ورموز المقاومة 
  .الفلسطينية

تعقيبا على قضاء المحكمة العسكرية الصهيونية ) 7-1(وم االحد وقالت الحركة في بيان صادر عنها الي
إن هذا الحكم الجائر يضاف إلى سلسلة " مؤبداً على األسير القسامي إبراهيم حامد، 54اليوم بالحكم 

  ".الجرائم واالعتداءات التي يمارسها االحتالل بحق شعبنا ورموزه الوطنية
ترف بهذه األحكام، ونؤكد أنَّها محاوالت فاشلة لن يجني منها أننا في حركة حماس ال نع"واضاف البيان 

  ".االحتالل سوى مزيد من الخيبة والفشل
أن القائد إبراهيم حامد سينعم بالحرية هو وجميع رفاقه رغم أنف االحتالل بإذن اهللا، "وأكدت الحركة 

عمل الجاد من أجل تحرير كل وبفضل مقاومتنا التي لن تألو جهداً في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وال
 ". أسرانا األبطال

  1/7/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 المقاومة المسلحة أهم وسائل حماس لتحرير فلسطين: البردويل .17
الدكتور صالح البردويل بالخطاب السياسي للرئيس المصري " حماس"أشاد القيادي في حركة : غزة

، وأشار إلى أن هذه االيجابية "إيجابي"ة الفلسطينية، ووصفه بأنه الجديد الدكتور محمد مرسي حيال القضي
 مسافر في 1500وجدت طريقها على األرض من خالل رفع عدد المسافرين يوميا على معبر رفح إلى 

 .اليوم ألول مرة في التاريخ
عن أمله في أن يكون وصول مرسي إلى سدة " قدس برس"وأعرب البردويل في تصريحات خاصة لـ 

 .لحكم في مصر مؤشر خير ومدخال لزيادة الدعم المصري للقضية الفلسطينيةا
عما إذا كان وصول اإلخوان المسلمين إلى رأس السلطة في " قدس برس"وردا على سؤال وجهته له 

ستلقي السالح وتنخرط في مسار التسوية " حماس"مصر وقبولهم بااللتزامات الدولية لبالدهم يعني أن 
هذا أمر مستحيل أن يحدث، ألن العدو الصهيوني له سمات خاصة ومشكلتنا : "ل البردويلالسياسية، قا

معه ليست بسيطة، هو عدو إحاللي استئصالي دموي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومازال يمارس 
القوة واإلرهاب بحق شعبنا، والقوة ال تواجهها إال القوة، ولذلك فالمقاومة المسلحة ستظل على رأس 

 .، على حد تعبيره"حتى تحرير فلسطين" حماس"شكال المقاومة التي تتبعها حركة أ
  1/7/2012قدس برس، 
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 حماس إلى المربع السياسي حكم اإلخوان لمصر سيجّر: زياد أبو عين .18
زياد أبو عين أن وصول اإلخوان المسلمين إلى " فتح"أكد عضو المجلس الثوري في حركة : رام اهللا

 .إلى المربع السياسي" حماس"ن له ما بعده فلسطينيا، من خالل جر حركة رئاسة مصر سيكو
أن المصالحة الفلسطينية وهدوء قطاع غزة " قدس برس"ورأى أبو عين في تصريحات خاصة لـ 

ما جرى في مصر عرس ديمقراطي : "مصلحة أمنية وسياسية مصرية قبل أن تكون فلسطينية، وقال
ونحن اآلن نرى كيف .  الرأي العام المصري الذي وصل إلى هذا الخيارونحترم" فتح"نحترمه في حركة 

أن جماعة اإلخوان المسلمين التي لطالما أعلنت أنها تريد تحرير فلسطين من االحتالل وأنها تدعم الشعب 
الفلسطيني ومقاومته، وأنها ضد اتفاقيات السالم، هذه كلها شعارات ناقضها محمد مرسي حين أعلن 

 ".المعاهدات واالتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية كامب ديفيدالتزامه ب
اإلخوان : "ورأى أبو عين أن وصول اإلخوان إلى حكم مصر سيكون له ما بعده فلسطينيا، وقال

إلى المربع السياسي الدولي، والتراجع عن الشعارات التي رفعوها " حماس"المسلمون معنيون بإدخال 
 .ى حد تعبيره، عل"طيلة العقود الماضية

  1/7/2012قدس برس، 
  

  انتهاكات السلطة بحق الحركة ومناصريها سجلت أعلى معدل الشهر الماضي: حماس .19
وأبنائها في الضفة " حماس"واصلت األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا انتهاكاتها بحق حركة : غزة

  .المحتلة بالرغم من توقيع اتفاق المصالحة في شهر مايو الماضي
" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الحركة في تقرير لها صادر عن المكتب اإلعالمي للحركة وصل 

نسخة منه حول انتهاكات سلطة رام اهللا بحق حركة حماس وأبنائها في الضفة المحتلة خالل النصف 
هاكات إن شهر يونيو سجل أعلى معدل في االنت: "-)30/6/2012 حتى 1/1(األول من العام الجاري 

من مجموع % 25 من كوادر وأبناء حركة حماس بما يمثل 92واالعتقاالت السياسية حيث تم اعتقال 
 382 أشهر الماضية؛ ليصل عدد المعتقلين خالل النصف األول من العام الجاري 6المعتقلين خالل الـ 

 محررا، وقد  أسيرا101 آخرين من بينهم 245 أسيرا محررا، فيما تم استدعاء 162معتقال منهم 
 آخرين بالرغم من صدور 62واصلت أجهزة أمن السلطة انتهاكها لقرارات القضاء حيث مددت اعتقال 

  .قرارات باإلفراج عنهم
 معتقلين سياسيين أمام محاكم 3وأكدت الحركة أن األجهزة األمنية واصلت خرقها للقانون بمحاكمة 

  .ائهم السياسي لحركة حماس موظفا على خلفية انتم12عسكرية، وأقدمت على فصل 
 28وفي إطار التعاون األمني بين االحتالل وأجهزة أمن سلطة رام اهللا قامت األخيرة بتسليم االحتالل 

جنديا ومستوطنا ألقت القبض عليهم داخل مدن الضفة المحتلة، فيما أقدمت قوات االحتالل على اعتقال 
 . ن سلطة رام اهللا من أبناء حركة حماس بعد اإلفراج عنهم من سجو79

  1/7/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  تهم أطرافا في فتح بعرقلة المصالحةي إسماعيل رضوان .20
اتهمت حركة حماس بلسان القيادي في الحركة إسماعيل رضوان أطرافا داخل حركة :  حامد جاد-غزة 

  .ا مع مصالحها الشخصيةفتح دون أن تسميها بأنها غير معنية باتمام المصالحة الداخلية لتعارضه
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األيام المقبلة ستحمل توضيحات حول لقاءات "وقال رضوان في تصريحات نشرتها أمس صحيفة الرسالة 
  .الفتاً إلى أن تأجيل لقاءات المصالحة ترجع النشغال الطرف المصري باالنتخابات" المصالحة المتوقفة

عادة الوحدة الوطنية والشراكة وجدد رضوان حرص حركته على تحقيق المصالحة على أساس است
  .وااللتزام باالتفاق

  2/7/2012الغد، عمان، 
  

   فلسطين األكبر من الخالف الفلسطيني والخاسر األوحد الرابح "إسرائيل": حواتمة .21
قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة ان الشعوب العربية ما :  بترا–عمان 

  .ثورية وحراكات واسعة ستأخذ مداها من اجل الوصول الى اوضاع جديدةتزال تمر في مرحلة 
واضاف في مؤتمر صحفي عقده امس االحد في عمان ان هذه الثورة والحراكات تهدف ايضاً الى ايجاد 
حالة من التوازن واالتزان وبما يلبي الحدود الدنيا من مطالب الشعوب التي تناضل من اجل الحرية 

  .اعية والديمقراطيةوالعدالة االجتم
وقال ان الجبهة تقدمت بمشروع جديد للفصائل الفلسطينية التي تحمل السالح، وبناء جبهة مقاومة مع 
االجنحة العسكرية في قطاع غزة الذي يشهد حصاراً برياً وبحرياً وجوياً ليكون هذا المشروع موازياً 

بعد ان بنت اسرائيل في هذا القطاع شريطاً للمقاومة السياسية ويسير على طريق االنتفاضة الثالثة، و
  . بالمئة من اراضيه35امنياً يحتل 

واضاف ان الجبهة دعت لعقد اجتماع اللجان العليا الفلسطينية من اجل سن قانون موحد تشارك فيه جميع 
الفصائل ويقود الى حكومة توافق وطني ويوحد االجهزة االمنية لكل ابناء الشعب الفلسطيني وليست 

  .جهزة ألحزاب، ألن اسرائيل الرابح االوحد من الخالف الفلسطيني والخاسر االكبر فلسطينا
  2/7/2012الدستور، عمان، 

 
 يفضح حقيقة العداء األمريكي لفلسطين" اليونسكو"االنتصار في منظمة : الجبهة الشعبية .22

باداراج كنيسة " اليونسكو"مة اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين االنتصار لفلسطين في منظ: رام اهللا
المهد على قائمتها للتراث العالمي المهدد بالخطر يفضح حقيقة عداء االدارة االمريكية للحق الفلسطيني 

 .المشروع والعادل
، أن تصويت الواليات المتحدة ضد الطلب )7|1(وأكدت الجبهة الشعبية في بيان لها، اليوم األحد 

ياسي او قانوني او اخالقي، ويشكل مساندة فاضحة لحكومة االحتالل يفتقر ألي مبرر س"الفلسطيني 
 ".واجراءاتها العدوانية على االرض واالنسان والتراث الفلسطيني

دليل على صوابية وملحاحية العودة بملف القضية الوطنية الى "ورأت في هذا االنجاز الوطني واالنساني 
ع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وواجباته اتجاه الزام دولة هيئة االمم المتحدة ومنظماتها المعنية، لوض

االحتالل باالمتثال لمبادىء القانون الدولي واالنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة تحت طائلة 
  .، كما قال المصدر"المسائلة والمقاطعة والردع والعقاب ونزع الشرعية

  1/7/2012قدس برس، 
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  همية اتفاقية السالمأ ويؤكد على نتنياهو يهنئ مرسي .23
بعث رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنيـاهو       :  امال شحادة  -» الحياة اإللكترونية  «-القدس المحتلة   

. برسالة شخصية الى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي هنأه فيها بفوزه في االنتخابات الرئاسـية              
لم نتانياهو رسالة التهنئة عبر الـسفارة االسـرائيلية فـي           ووفق مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى  فقد س       
عن المسؤول االسرائيلي، اعرب نتانيـاهو عـن        " هارتس"القاهرة، وفي الرسالة، وفق ما نقلت صحيفة        

 وتمنى من الرئيس المصري الجديد الحفاظ على        ،استعداده للتعاون المشترك مع االدارة المصرية الجديدة      
 وتشكل عامال حاسما في المحافظة علـى االسـتقرار          ،مصلحة مشتركة للبلدين  "رها  اتفاقية السالم باعتبا  
  .، حسب ما جاء في رسالة نتانياهو"واألمن في المنطقة

وتمنى نتانياهو لمرسي النجاح على المستوى الشخصي والنجاح للشعب المصري في طريقه الجديد على              
  .خطى الديمقراطية

. نتائج االنتخابات المصرية سلسلة من المشاورات حول الرد اإلسرائيلي        وكان نتانياهو قد أجرى بعد نشر       
ووفقا ألقوال موظف إسرائيلي رفيع المستوى فإنه إلى جانب توجيه الرسالة للرئيس المصري، فقـد تـم                 
بحث إجراء اتصال هاتفي بين نتانياهو والرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وأن إسرائيل توجهت              

إال أنه تقرر في نهاية المطاف توجيه       . دة لجس النبض بشأن االتصال الهاتفي بين الطرفين       للواليات المتح 
  .رسالة رسمية

  2/7/2012، الحياة، لندن
  

   العرب كانت صحيحة ودقيقةحولمقولة شامير : نتنياهو .24
، كان إسحق شـامير، رئيـسا   1991قبل مؤتمر مدريد، الذي عقد في العام : الناصرة ـ زهير أندراوس 

العرب هم نفس العرب، والبحر هو      : للوزراء في الدولة العبرية، وأطلق آنذاك مقولته العنصرية والفاشية        
 أمس األحد، مع افتتاح جلسة الحكومة اإلسرائيلية، بعد اإلعالن الرسمي عن وفـاة رئـيس                .نفس البحر 

علـى اإلنترنـت، إن     ' تيديعوت أحرونو 'الوزراء األسبق، قال بنيامين نتنياهو، كما أفاد موقع صحيفة          
  .تصريح شامير المذكور كان صحيحا مئة بالمئة

إن أقوال شامير في ما يتعلق بالجيران وفي ما يتعلق بالفصل بين البحر واليابسة، هذه               : وأضاف نتنياهو 
األقوال التي جلبت الكثير من االنتقادات واالحتقار في العالم، يتبين اليوم أن هناك أكثـر وأكثـر أناسـا                   
يفهمون ويتفهمون بأن الرجل، أي شامير، رأى وفهم األمور األساسية والمبدئية والحقيقية، ولم يتنازل قيد               

  .أنملة عن مواقفه، ولم يتماشى مع الموضة التي كانت سائدة، على حد تعبير نتنياهو
يل العظمـاء   وأعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامن نتنياهو في نعيه لشامير إن يتسحاق شامير كان من ج              

. الذين أقاموا دولة إسرائيل، وقاد الدولة وسط والئه المطلق لفكرة أرض إسرائيل وقيم الشعب اليهـودي               
  . ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه اليوم االثنين

  2/7/2012، القدس العربي، لندن
  

   استمرار السالم في بيريز يأمل.. إلى الرئيس المصري الجديدرسالة تهنئةفي  .25
 الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، أمس، رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري الجديد محمد مرسـي               بعث

بمناسبة انتخابه، معرباً فيها عن األمل في استمرار السالم والتعاون بين البلدين، اسـتناداً إلـى معاهـدة                  
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 ووقعـت   ومما جاء في الرسالة، التـي قالـت وسـائل إعـالم إسـرائيلية إنهـا كتبـت                 . كامب ديفيد 
أعرف أن كالً من مصر وإسرائيل تولي أهمية قصوى للسالم واالستقرار في المنطقة، اللـذين         «بالعربية،

  .»يخدمان مصالح جميع الشعوب فيها
  2/7/2012، االخبار، بيروت

  
  "إسرائيل"تجنيد اليهود الحرديم المعفيين يقسم حكومة  .26

 الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو وشريكه      اتسعت رقعة الخالف بين رئيس    :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
شاؤول موفاز على خلفية اتهامـات مـن   » كديما«األبرز في االئتالف الحكومي نائبه األول زعيم حزب    

أوساط األخير بأن نتانياهو أجهض اللقاء الذي كان مقرراً أن يتم أمس في رام اهللا بين موفـاز ورئـيس                    
  ).أبو مازن(السلطة الفلسطينية محمود عباس 

وبحسب أوساط موفاز حاول نتانياهو من خالل منع اللقاء بين موفاز وعباس مقايضة الموافقة على اللقاء                
بتليين موفاز موقفه من تجنيد الحرديم، وهو اتهام رفضته أوساط نتانياهو التي أشارت إلـى أن اإللغـاء                  

العبرية المفـاوض   » هآرتس«ه لصحيفة   نجم عن التظاهرات في رام اهللا ضد عقد االجتماع، وهو ما أكد           
  .الفلسطيني الدكتور صائب عريقات

بلورة توصيات جديدة تمهيداً لسن قانون جديـد يلـزم          » الحرديم«وتواصل اللجنة الخاصة لفحص تجنيد      
  .األخيرين بالتجند مع بلوغهم الثامنة عشرة

يتهم من ضعف نفوذه في الحكومـة       وكان موفاز عقد مساء السبت اجتماعاً ألعضاء حزبه المستائين بغالب         
وحذر النواب زعيم الحزب بأنه قد يختفي عـن الـساحة           . هو الحزب األكبر فيها   » كديما«على رغم أن    

الحزبية في إسرائيل في حال لم ينجح موفاز في فرض رأيه بتشريع قانون يشمل الحرديم فـي الخدمـة                   
  .اإللزامية

باالنسحاب من الحكومة في حال لم يـتم تـشريع قـانون    وطالب عدد منهم موفاز بالتهديد بشكل واضح     
سيمنح الحزب نقاطـاً كثيـرة فـي        » إنجازاً تاريخياً «واضح في هذه المسألة، معتبرين مثل هذا القانون         

  .»سيذهب إلى النهاية«وأنه » تجنيد الجميع«ورد موفاز بأنه لن يتراجع في مسألة . أوساط العلمانيين
  2/7/2012، الحياة، لندن

  
  وسيطرة اإلسالميين عليه تقلقناسنُحافظ على حكم العسكر في مصر : كوخافي .27

نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن الجنرال أفيف كوخافي رئـيس شـعبة   : زهير أندراوس' الناصرة ـ  
حافظ على حكم العسكر فـي      تقوله إن الدولة العبرية س    ) أمان(االستخبارات العسكرية في جيش االحتالل      

كلف ذلك األمر من ثمن، الفتًا إلى أننا لن نهنـئ بـالنوم وهنـاك جـيش يـسيطر عليـه                     مصر مهما   
  .اإلسالميون

ومن جانب آخر، وخالل اجتماعه بصحافيين أجانب، في تل أبيب طالب وزير األمن اإلسرائيلي، ايهـود                
: ائالباراك السلطات المصرية فرض سيطرتها على داخل سيناء ووضع حد لما وصفه بالفوضى فيها، ق              
  . هذا األمر سيصب في مصلحة مصر وإسرائيل من اجل تقوية السالم بين الدولتين، على حد تعبيره

باإلضافة إلى ما ذُكر سابقًا، قامت الدولة العبرية، بحسب المصادر في تل أبيب بإعـادة تفعيـل قيـادة                   
، وأحيـت  )قيادة العمـق (ير العمق، فمنذ بداية الثورات العربية أعادت إسرائيل إلى القاموس النظري تعب          
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عملياً قيادة عسكرية للعمليات الخارجية، وكانت هذه القيادة قد ألغيت في إسرائيل في مطلع الثمانينيـات                
بعد زوال الخطر العسكري األكبر الذي كان يواجه الدولة العبرية من الجبهة الجنوبية أي مـصر، إثـر                  

ادة الجديدة الجنرال شاي أفيطال الذي سبق له أن تولى          ويرأس القي  .إبرامها مع مصر معاهدة كامب ديفيد     
في الماضي مهمات قيادية مختلفة ربطت في الغالب بين العمل الميداني والجهد االسـتخباراتي، ولفتـت                

العمل في معالجة المهام المتعلقـة بتهريـب        : المصادر األمنية في تل أبيب إلى أن مهام وحدة العمق هي          
لبنان وغزة، اختراق الدول المعادية المحيطة والبعيدة، إقامـة تـشكيالت عـصابية             الوسائل القتالية إلى    

  .للتخريب في تلك الدول والقيام بمهام عسكرية ضد منشآت عسكرية وأمنية
كما أشارت المصادر األمنية اإلسرائيلية إلى ما كان أكده مؤخرا الجنرال أفيف كوخافي أنه تـم خـالل                  

 بنى تحتية لإلرهاب في سيناء وتم إحباط االعتداءات المخططة،          10أكثر من   الشهرين الماضيين اكتشاف    
  .وهذا األمر يدلل ربما على عمل إسرائيلي داخل األراضي المصرية

  2/7/2012، القدس العربي، لندن
  

   مرسي اليمينأداءمولوخو يلتقي مدير المخابرات العامة المصرية قُبيل : معاريف .28
أداء الرئيس المصري محمد مرسي لليمين الدستورية كرئيس لمصر، اجتمـع            عشية   -القدس  -رام اهللا   

المحامي اسحق مولخو مندوب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية االسبوع الماضي في              
  .القاهرة مع مدير المخابرات العامة المصرية مراد موافي

ايضاً مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلـس        كما اجتمع مولخو    : " وقال موقع معاريف االلكتروني   
  .ن ان يجتمع مع مرسي او اي من معاونيهوالعسكري، د

وعرض مولخو اثناء االجتماع معارضة اسرائيل ألي تغيير في الملحق االمني من اتفاقية كامب ديفيـد،                
قش الطرفـان  كما نـا . على الرغم من الدعوات المتكررة من جانب بعض االوساط المصرية للقيام بذلك           

  .مقاومة االرهاب في سيناء ومنعة من التوسع في شبه الجزيرة المصرية
كما اكد مولخو خالل االجتماع على ضرورة استمرار التعاون االمني بين البلدين، وأعاد التأكيـد أمـام                 
الجانب المصري على ضرورة أن تستمر مصر في فرض سيادتها الفعلية عى سيناء، التي تحولت الـى                 

  .دة لإلرهاب وتهريب االسلحة والمخدراتقاع
. حول مسؤوليتها عما يدور في قطاع غزة      " حماس"وطالب مولخو الجانب المصري بأن يتم التأكيد على         

وبحث الجانبان الحلول المطروحة لفرض السيطرة المصرية على سـيناء كنـشر قـوات للكومانـدوز                
  .المصري على نقاط مختلفة على الحدود بين البلدين

  2/7/2012، لقدس، القدسا
  

  اآلالف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالعدالة االجتماعية .29
تظاهر آالف اإلسرائيليين في تل أبيب مساء أول من أمس لمحاولة إعادة إطـالق              : ب.ف. أ - تل أبيب   

: نوهتف المتظـاهرو  . حركة االحتجاجات االجتماعية غير المسبوقة التي شهدتها إسرائيل العام الماضي         
، وفق مصور وكالة    »السلطة المرتبطة بالمال هي الجحيم    «و» الحل الوحيد ضد الخصخصة هي الثورة     «

الصحافة الفرنسية، كما طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو ووزيـر              
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ف شـخص؛ إال أن   آال 10وقدر المنظمون عدد المشاركين في المظـاهرة بنحـو           .المال يوفال ستاينيتز  
  .متحدثا باسم الشرطة لم يعط أي تقديرات بشأن أعداد المتظاهرين

  2/7/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   مليار شيكل5نتنياهو يزيد عجز الميزانية بـ  .30
 فاجأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الجميـع         : روتم سيلع ويوسي غرينشتاين    -عكا أون الين  

 مليار شيكل، حيث أعلن نتنياهو باألمس على خلفية مـداوالت           5 بمقدار   2013ميزانية  بزيادة العجز في    
، خالفاً لموقف قسم الميزانيات في المالية والـذي         %3إلى  % 1.5الميزانية بان هدف العجز سيرتفع من       

في هدف العجـز، أن خمـسة       % 0.5ويعني التغيير بمعدل     %.2.5بموجبه يجب أن يكون هدف العجز       
ت شيكل أخرى سيتعين على الحكومة أن تجندها بدين حكومي بدالً من دحرجتها إلى الجمهور عبر          مليارا

ولقد أشارت محافل في ديوان رئيس الوزراء إلى أن قرار نتنياهو اتخذ من أجل اإليفـاء                 .رفع الضرائب 
  ". مليار شيكل15بهدف العجز حيث كانت هناك حاجة إلى فرض ضرائب بمبلغ 

 والتي  2013لخطوة التي قام بها نتنياهو تقلص كثيراً حجم المالءمات الالزمة في ميزانية             يشار إلى أن ا   
  .من اإلنتاج قبل المالءمات% 4يقدر العجز فيها بأكثر من 

وهو ينضم بذلك إلى قرار وزير المالية يوفال شتاينتس بالنسبة لألرباح الحبيـسة، التـي سـتدفع نحـو                   
 5، أي بقيمة    %2.5ة واحدة، والذي تقدره محافل في وزارة المالية بـ          الميزانية بمبلغ غير معروف لمر    

ورغم أن الخطوات التي اتخذت لتقليص المالءمات ستفرض على الحكومة تقليصات ورفع             .مليار شيكل 
  . مليار شيكل15 – 10للضرائب، وهذه كفيلة بان تصل، بتقدير محافل في المالية من 

عارضوا الخطـوة،   " إسرائيل"وكبار رجاالت بنك    " إسرائيل"حافظ بنك   من جهته المحافظ ستانلي فيشر م     
  .وعبروا عن خشيتهم من زيادة نسبة الدين من الناتج المحلي، واإلضرار بالتصنيف االئتماني

من اإلنتاج، ولكـن  % 2.3وأشاروا في البنك في الماضي إلى أنهم مستعدون لزيادة العجز قليالً إلى نحو             
 األصلي، وحذروا من تجاوز خطير في العجز هذه الـسنة والسـيما فـي الـسنة                 ليس لمضاعفة الهدف  

  .القادمة
بان على الحكومة أن تحافظ على كبح جماح الميزانية، معبراً عن تأيده رفـع الـضرائب                " فيشر"ويعتقد  

معدل ، والتي قالت أنها مستعدة للتسليم بعجز أقصى ب        "كرنيت بلوغ "لتقليص العجز، ولرأيه انضمت نائبته      
  .من اإلنتاج فقط% 2.5

  1/7/2012، عكا اون الين
  

   ألف إسرائيلي عاطل عن العمل255 :معطيات .31
" غولوبس" التباطؤ االقتصادي بدأ يتسرب إلى سوق العمل، تحت هذا العنوان كتب موقع              :عكا أون الين  

الة، مشيراً إلى   ، أصدر معطياته حلول نسبة البط     "إسرائيل"االقتصادي، أن مكتب اإلحصاء المركزي في       
خالل شهر أبريل الـذي     % 6.8، بالمقارنة مع    %7.1ارتفاع مستواها خالل شهر مايو الماضي مسجلة        

  .سبقه
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 عام فمـا فـوق مـشكلة نـسبة          15وسجل مكتب اإلحصاء ارتفاع في معدل العمالة بين الفئة العمرية           
فئات التي تتراوح أعمارها ما     خالل شهر ابريل، وأن معدل البطالة تركز في ال        % 59.1، مقارنة   59.2%
  .في ابريل% 5.9خالل الشهر الماضي، مقارنة  مع % 6.1 عام مشكلة زيادة قدرها 64 إلى 25بين 

 مليون  3.352 مليون نسمة، منهم     3.606وبشكل عام كان عدد المشاركين في القوى العاملة خالل مايو           
 عامل إضافي   22المعطيات ارتفاع بمعدل     ألف عاطلين عن العمل، كما سجلت        255يعملون، وما يقارب    

  .خالل مايو مقارنة مع ابريل% 0.9 ساعة في األسبوع أو أكثر بنسبة 35في أعداد العاملين بدوام كامل 
نشرت معطيات بينت من خاللهـا ارتفـاع        " CPS"وعلى الرغم من هذه المعطيات السلبية، إال أن شبكة          

خالل % 63.4، مقابل   %63.7 عام فما فوق إلى      15ئة العمرية   نسبة المشاركين في القوى العاملة من الف      
  .شهر ابريل

 عام  64 إلى   25وأوضحت الشبكة أن نسبة المشاركين في القوى العاملة والذين تتراوح أعمارهم ما بين              
  .في ابريل% 78.8في مايو، مقابل % 79.2سجلت ارتفاعاً بمستوى 

  1/7/2012، عكا اون الين
  

  عزمي بشارة .هجمة تحريضية على درئيس الكنيست يشن  .32
 وجهت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية رسالة شديدة اللهجة إلى رئـيس الكنيـست،               :الناصرة

  .عزمي بشارة وعلى التجمع.رؤوبين ريفلين، في أعقاب تحريضه على د
إن " قـال ريفلـين      وكان ريفلين التقى األسبوع الماضي، بصحفيين عرب، ورداً على سؤال حول بشارة،           

استغل عمله البرلماني ودفع ضريبة كالمية      "بشارة هو مفكر ومثقف بارز وال يمكن ألحد أن ينساه، لكنه            
  ".إلخفاء برنامجه بالقضاء على دولة إسرائيل

لنشاطات أفضت إلى تقديم الئحة     " وقام ريفلين بالتحريض على بشارة بشكل غير مباشر، مدعياً أنه اتجه          
وخالل اللقاء مع    .هي تهم شعبه، ال تهم الدولة، ملّمحاً إلى أن الملفات مالية ال أمنية فحسب             اتهام ضده و  

كان يقف مع المسلمين في المسجد األقصى، مع أنه         "بشارة، ألنه    .الصحفيين، شن ريفلين هجوماً على د     
عـات اليهوديـة    ، وذلك في إشارة لمشاركته في الدفاع عن المقدسات في وجه اقتحامات المجمو            "مسيحي
  .المتطرفة

  1/7/2012، القدس، القدس
  

  "إسرائيل ال تنوي نقل مسؤولية أمنها لمقاول ثاني: "باراك .33
" النيويـورك تـايمز   "وزير الجيش اإلسرائيلي خالل لقاء مع صحيفة        " إيهود باراك " قال   :عكا أون الين  

مكان أن نقوم باستئجار بعض قـادة       أنه أحياناً نتساءل هل باإل    : "األمريكية، أجراه على الحدود المصرية    
  ".الشرطة األمريكيين المخضرمين للعمل على الحدود المصرية

ال تنوي جعل قرار مهاجمة إيران فـي        " إسرائيل"أن  : إلى موضوع نووي إيران، قائالً    " باراك  "وتطرق  
ـ             " إسرائيل"يد األمريكيين وان     ت حليفتهـا   ال تنوي نقل مسؤولية أمنها لمقاول ثـاني وحتـى ولـو كان

  .اإلستراتيجية الواليات المتحدة
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وأوضح باراك أنه وخالفاً للسنوات الماضية ال يوجد اليوم اختالفات أو فروق في التقديرات االستخبارية               
صحيح أنه في السنوات الماضية كانت هناك خالفات        :"اإلسرائيلية واألمريكية حول نووي إيراني، قائالً       

  ".لكن اليوم فال
أن األسد سيكون خارج السلطة وان ذلك سـيكون ضـربة           :" الثورة في سوريا، قال باراك    وحول وضع   
  .، متوقعاً أن تقوم أمريكا بقيادة العمل في الموضوع اإليراني"قاسية إليران

أن حـل الـدولتين     : "على موضوع المفاوضات المتوقفة مع السلطة الفلسطينية، قائالً       " باراك"كما عرج   
ة ثنائية القومية ستكون حتمية إذا إسرائيل لم تـسمح لنفـسها بتـرك الفلـسطينيين                يروح مكانه وان دول   

  ".وشأنهم
  1/7/2012، عكا اون الين

  
  طوَّرنا منظومة لكشف األنفاق: جيش االحتالل .34

قال جيش االحتالل اإلسرائيلي إنه تمكن من تطوير منظومة تكنولوجية قادرة على كشف             : القدس المحتلة 
. م الفصائل الفلسطينية بحفرها على حدود قطاع غزة الستخدامها في عمليات المقاومـة            االنفاق التي تقو  

أن التجربة التي أجريـت علـى هـذه         -حسب اإلذاعة اإلسرائيلية العامة التي أوردت النبأ      -وأكد الجيش   
لية وحسب اإلذاعة اإلسرائي  . المنظومة مؤخرا في منطقة معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع تكللت بنجاح           

العامة، من المقرر أن يتم تركيب المنظومة على امتداد عشرة كيلومترات من الحدود مع القطـاع حتـى        
وتوقعت مصادر في الجيش أن توفر      . نهاية العام القادم، على أن يتم بعد ذلك تركيبها على كامل الحدود           

  .هذه المنظومة حالً كامالً لمشكلة األنفاق
  2/7/2012، )فاص(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  "األمعاء الخاوية"قيادة إضراب األسرى تهدد بالعودة إلى معركة  .35

هددت قيادة إضراب األسرى بالعودة مجددا إلى معركة األمعاء الخاوية، إذا استمرت أجهزة : غزة
  . أيار الماضي14االحتالل وإدارة مصلحة السجون في خرق االتفاق الذي أنهى اإلضراب السابق في 

إذا لم نلمس تغيرا واضحا نحو التزام أجهزة االحتالل : "قيادة اإلضراب في بيان لها األحدوقالت 
بتعهداتها، سنعود إلى خطواتنا التصعيدية وبشكل قوي، سنعلن العصيان الشامل في أقسام السجن، وسيبدأ 

عة حتى يشمل فرسان معركة إضراب الكرامة باستئناف إضرابهم المفتوح عن الطعام، بشكل أفواج متتاب
  ".اإلضراب الجميع

 ّوما حققه من مطالب مشروعة إنسانية، وبدا اإلضرابالعدو حاول االلتفاف على نتائج "وأكدت أن ،
واضحا لدى الجميع محاوالت إدارة مصلحة السجون وجهاز األمن الداخلي الشاباك، التنصل من 

  ".تعهداته
ر ضرار أبو سيسي بالعزل رغم االتفاق على خروجه، أبرز الخروقات كانت إبقاء األسي"ولفتت إلى أن 

والمماطلة والتأجيل المتكرر لزيارات أسرى غزة لذويهم، واالقتحامات الليلية المتكررة، ومحاولة فرض 
  .التفتيش المذل والمهين، وتمديد اإلداري لعشرات األسرى
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مية واألهلية أن تكون مستنفرة في وأهابت القيادة بأبناء شعبنا وفصائل المقاومة وكل المؤسسات الرس
  ".حتى نحقق كل أهدافنا المشروعة، وسيبقى شعارنا مرفوعا سنحيا كراما"التضامن مع األسرى، 

  2/7/2012، السبيل، عّمان
  

  "حكم العسكر" احتجاجا على مع األجهزة األمنية مواجهات واعتقاالت في إصابات: رام اهللا .36
لسطينيين أمس وسط مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، احتجاجا على ما تظاهر عشرات الشبان الف: رام اهللا

بعد تعرض الشرطة الفلسطينية لمتظاهرين فلسطينيين السبت، مما أدى إلى » حكم العسكر«وصفوه بـ
ووقع عراك باأليدي بين متظاهرين وأفراد من األجهزة األمنية الفلسطينية  .سقوط جرحى في صفوفهم

  . المدني، وتم اعتقال عدد من الشبانكانوا يرتدون الزي
ومنعت أجهزة األمن الفلسطينية بالقوة عشرات المتظاهرين الشبان من الوصول إلى مقر الرئيس 

  .الفلسطيني لالحتجاج على تعرضهم للضرب
وردد المشاركون شعارات نددت بسياسات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبممارسات أجهزته األمنية، 

قولوا للمخابرات ما بترهبنا «، و»وانا وانت تحت رصاص الجيش..  التنسيق األمني ليشليش«ومنها 
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن أفرادا من الشرطة ضربوا متظاهرين بالعصي، مما  .»االعتقاالت

  .أدى إلى إصابة بعضهم ونقلهم إلى المستشفى، كما تم االعتداء على ثالثة صحافيين
  2/7/2012، ط، لندنالشرق األوس

  
  القدس باب العمود ب تجارية فيت محال أربعاالحتالل يهدم .37

هدمت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة، أمس، أربعة محال تجارية في : عالء المشهراوي
وكانت هذه المحال قد تعرضت لعملية حرق . »أحد أشهر بوابات القدس القديمة«مدخل باب العمود، 

ل قبل نحو أسبوع، وقدرت خسائر أصحابها بمئات اآلالف من الشواقل، فيما تم فتح تحقيق حول بالكام
وقال . مالبسات الحريق، والذي تم تسجيله ضد مجهول، ولم تفصح شرطة االحتالل عن الجهة الفاعلة

صر سامر الساليمة، صاحب أحد المحالت، إنه وأصحاب المحال األخرى فوجئوا بدهم قوة معززة بعنا
من شرطة االحتالل وبصحبة عدد من العاملين في بلدية االحتالل وشرعوا في هدم المحالت من دون 

وأكد أن إزالة هذه المحال من هذه المنطقة هدف طالما سعت من أجل تحقيقه وتنفيذه بلدية  .سابق إنذار
  . االحتالل في إطار محاوالت تغيير واقع المنطقة وطمس هويتها

  2/7/2012، بياالتحاد، أبو ظ
  

  شركة إسرائيلية ترّوج مستوطنة جديدة في القدس .38
» بيت اوروت«استكماالً لمخططات تهويد مدينة القدس المحتلة، اعلنت شركة : وكاالت –األراضي 

تقع في قلب حي جبل الزيتون قبالة البلدة » فريدة من نوعها«اإلسرائيلية عن طرح بيع وحدات سكنية 
يقابلها مناظر طبيعية خالبة «ا بإعالن ترويجي للوحدات االستيطانية بأنها القديمة، مسوقة مشروعه

  أربعة مبان عصرية، كل مبنى يحتوي «ويتكون المشروع، الذي نشر على موقع الشركة، من  .»للقدس
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 غرف، وتحتوي على شرفات مطلة على مدينة القدس ومواقف 5 و 4 و 3على ستة شقق مكونة من 
  .» إلضافة الى الحدائق، ويتكون كل طابق من شقتينخاصة للسيارات، با

  2/7/2012، البيان، دبي
  

   بالقدستحذّر من عملية هدم أخرى في طريق باب المغاربة" مؤسسة األقصى" .39
حذّرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث من إمكانية إرتكاب السلطات االسرائيلية جريمة أخرى : القدس

مشيرة الى احتمال أن تكون هذه السلطات  للمسجد األقصى المبارك،في طريق باب المغاربة المالصقة 
تقوم بأعمال حفريات سرية وليلية، او القيام بسرقة حجارة تاريخية من اآلثار المتبقية في طريق باب 

  .المغاربة
ت في إن قيام االحتالل االسرائيلي بمثل هذه الجرائم الخافية عن العين يمكن أن تؤدي الى انهيارا" وقالت

طريق باب المغاربة، وحينها سيستكمل االحتالل االسرائيلي هدم تلة باب المغاربة، خاصة في ظل 
  ".ضغوظ من قبل جهات إسرائيلية باستكمال هدم طريق باب المغاربة وبناء جسر عسكري بديل
  1/7/2012، القدس، القدس

  
  يتصدون لهماالسرائيلي وشبان  مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بحماية من الجيش .40

في مدينة نابلس بحماية قوة كبيرة من " قبر يوسف" اقتحم عشرات المستوطنين امس، :وكاالت –القدس 
وقالت مصادر فلسطينية إن . الجيش االسرائيلي، في حين تصدى لهم مجموعة من الشبان الفلسطينيين
دينة، والمتاخمة لمنطقة القبر، الجنود االسرائيليين فرضوا إغالقًا تامّا على األحياء الشرقية من الم

  .واعتلوا أسطح عدد من البنايات المرتفعة المطلة على المكان
أقاموا احتفاالت "وأشار سكان فلسطينيون من المنطقة، إلى أن المستوطنين الذين تواجدوا في المكان 

 المستوطنين ووقعت مواجهات أثناء مغادرة". صاخبة وطقوسا دينية، قبل أن ينسحبوا من قبر يوسف
وقوة الحماية االسرائيلية للموقع، إذ رشقهم شبان بالحجارة، بينما أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع 

  .باتجاههم
  2/7/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   تطالب باعتقال موفاز"توثيق"الهيئة المستقلة لمالحقة جرائم االحتالل  .41

نية حقوقية في غزة، أمس، النائب العام الفلسطيني أحمد المغني، طالبت هيئة فلسطي: )آي.بي .يو (
شاؤول موفاز الذي ينوي دخول رام اهللا " اإلسرائيلي"بإصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الوزراء 

  .لالجتماع مع الرئيس محمود عباس، وهو اللقاء الذي أرجئ عقده بطلب فلسطيني
المستشار أشرف نصر اهللا، رسالة الى ) توثيق" ( جرائم االحتاللالهيئة المستقلة لمالحقة"ووجه رئيس 

باألصالة عن أنفسنا وبالنيابة عن ذوي الضحايا نتوجه إلى سيادتكم بهذا "المغني، أمس، جاء فيها أنه 
الذين أشرفوا " اإلسرائيليين"شاؤول موفاز يصنّف ضمن أحد أبرز القادة العسكريين "وأوضح أن ". الطلب

   إلى جانب تاريخه اإلجرامي الحافل ،2002 مخيم جنين وقتل عشرات الفلسطينيين فيه عام على حصار
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وأكدت استعدادها لتقديم كل ما يلزم من مستندات يتطلبها قرار االعتقال ". بحق القضية الفلسطينية
  . واإلجراءات القانونية المناسبة بحقه

  2/7/2012، الخليج، الشارقة
  

  ية في جامعة الخليل يضربون عن الطعامطلبة الكتلة اإلسالم .42
أعلن طلبة الكتلة اإلسالمية بجامعة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أمس األحد، قرارهم خوض 
إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم االثنين؛ كإجراء تصعيدي رّدا على عدم االستجابة لمطالبهم 

  .ثة من زمالئهم معتقلين لدى األجهزة األمنية بالمحافظةبوقف االعتقال السياسي واإلفراج عن ثال
وقال الناطق باسم الكتلة رامي الرجوب في مؤتمر صحفي نظم داخل الحرم الجامعي إن هذا القرار يأتي 
في إطار الخطوات التصعيدية التي بدأتها الكتلة، بعد دخولها في اليوم الثاني عشر لالعتصام المفتوح 

  .عي، دون االستجابة لمطالبهمداخل الحرم الجام
وأضاف أن الكتلة طرقت أبواب العديد من الجهات الحقوقية والبرلمانية وأبواب الرئاسة الفلسطينية 
وبعثت العديد من الرسائل، أبرزها للرئيس المصري الجديد محمد مرسي وأمير قطر؛ للمطالبة بالوقوف 

  .عند التزاماتهم في اتفاق المصالحة
  2/7/2012، نالسبيل، عّما

  
  الالجئون الفلسطينيون في لبنان ضاقت بهم األرض والمدافن : تقرير .43

عند الالجئين الفلسطينيين أحد األسباب التي أدت إلى اشتعال » أزمة القبور«كانت : قاسم. قاسم س
نه فأبناء المخيمات، كما ضاقت بهم األرض، ضاقت بهم المدافن، تارة أل. أحداث مخيم نهر البارد أخيراً

  !ال مكان، وتارة ألن المدفن أصبح نقطة عسكرية
توفي الرجل بعدما . لكن سبب مقتل فؤاد لوباني لم يحل بعد. عاد الهدوء مجدداً إلى مخيم نهر البارد

أطلق الجيش النار على مشيعي الفتى أحمد قاسم، الذين كانوا بدورهم قد رشقوا النقطة العسكرية في 
رض التي تقع فيها نقطة الجيش، كان من المفترض أن تكون جّبانة ألبناء فاأل. بالحجارة» أرض صامد«

صادر هذه األرض وأقام نقطة عسكرية فيها، «المخيم الذين امتألت مقبرتهم القديمة بالموتى، لكن الجيش 
يقول أحد  .، كما قال لنا أحد أبناء المخيم، رافضاً الكشف عن اسمه»مانعاً الناس من االقتراب منها

بعدما منعنا من ذلك دفناه على باب جبانة «، سؤولي اللجنة الشعبية هناك الذي رفض الكشف عن اسمهم
  .»خالد بن الوليد

لكن المشكلة ال تنحصر بمدافن البارد فقط؛ إذ تعاني مدافن الفلسطينيين في لبنان، تماماً كالمخيمات، من 
  .فقدان الغالي، عناء تدبير مكان لدفنهاكتظاظ، ما يدفع أهل الميت إلى تكبد، إضافة إلى عناء 

في مخيم برج البراجنة، وكما باقي المخيمات، لم يعد الحل المؤقت الذي كان قد وجده الالجئون في دفن 
فاستيعاب الجبانة للموتى الجدد لم يعد ممكناً؛ فقررت اللجنة . مجدياً» األقارب بعضهم فوق بعض«

هذه الخطوة . ، فهدمت الغرفة المخصصة للصالة على الميت»خلياًدا«الشعبية في المخيم توسعة الجبانة 
 قبر جديد فقط؛ ما دفع اللجنة الشعبية إلى الطلب من األهالي التزام دفن 100فتحت المجال إلضافة 

  .األقارب فوق بعضهم، لتخصص القبور المئة الجديدة لفلسطينيي بيروت خارج المخيم
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 .يد جنبالط بقطعة أرض في منطقة سبلين لتكون مدفناً للفلسطينيينومنذ عام تقريباً، تبرع النائب ول
لكّن فلسطينيي تجمعات منطقة . فرزت األرض بطريقة تستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن من المتوفين
حالياً، يمكن اعتبار هذه الجبانة . وادي الزينة بدأوا بدفن موتاهم فيها، إضافة إلى أبناء مخيمات بيروت

  .حيد، وخصوصاً بعد امتالء مدافن شاتيال داخل المخيم، وبرج البراجنة، تقريباًالمنفذ الو
، ما اضطر أبناء المخيم إلى جمع »فّولت«وكما في بيروت، كذلك في الجنوب؛ فجبانة عين الحلوة 

األموال لشراء أرض في درب السيم كمدفن باسم الوقف اإلسالمي، بعد شرائها من قبل جمعية األسرى 
 . لكنها ستُسجّل باسم دار اإلفتاء؛ ألن الفلسطينيين ال يستطيعون التملك. اء التابعة لمنظمة التحريروالشهد

لذلك، تبرعت الفصائل الفلسطينية ورجال أعمال فلسطينيون بسعر قطعة األرض التي يجري تجهيزها 
  . لتتحول إلى مقبرة ألكبر مخيمات لبنان

منذ شهرين الفلسطينيين من الدفن في جبانة دار اإلفتاء بالقرب من ما زاد الطين بلة، منع دار اإلفتاء 
  .روضة الشهيدين

تذرعت الدار بأنها تعاني من أزمة قبور، وأنها لن تستطيع السماح للفلسطينيين بالدفن فيها؛ ألن اللبنانيين 
م جبانة سبلين وحلت افتتحت«: وقالت دار اإلفتاء للسفارة الفلسطينية(!!). أنفسهم يعانون من هذه األزمة

، يقول أحد الذين تواصلوا مع دار »مشكلة موتاكم، لذا لن نسمح لكم بشراء قبور جديدة في جبانة الدار
  .اإلفتاء

ال خلفية سياسية أو عنصرية تجاه هذا القرار؛ «إنه » األخبار«من جهتها تقول مصادر في دار اإلفتاء لـ
  .»ن، لذلك من الطبيعي أن تكون األولوية لهمإذ إن أبناء بيروت يعانون أزمة في المداف

يمكن لالغنياء الفلسطينيين ان يدفنوا موتاهم اينما ارادوا، فهؤالء بإمكانهم شراء قطعة ارض في اي 
سهيل الناطور ان الحل . ويقول الباحث الفلسطيني د. مكان، ان في الجبانات اللبنانية او الفلسطينية

يشتري االغنياء الفلسطينيون قطعة ارض ليدفن فيها الفقراء «ظها هو ان االفضل لمشكلة المدافن واكتظا
الفلسطينيين المسيحيين ال يعانون اي مشكلة في ايجاد مكان لدفن «يضيف الناطور أن . »معهم ايضاً

  .»موتاهم فهم يعاملون كالمسيحيين اللبنانيين
  2/7/2012، ، بيروتاألخبار

  
  الفلسطينيين في بلدة القرارة مدفعية االحتالل تقصف أراضي: غزة .44

، األراضي الزراعية لبلدة )6|30( في ساعة متأخرة من مساء السبت اإلسرائيليةقصفت المدفعية : غزة
 .شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار" القرارة"

العسكري شمال " كسوفيم"زة في موقع إن مدفعية االحتالل المترك" قدس برس"وقال راصد ميداني لـ 
خان يونس أطلقت في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت قذيفتين تجاه االراضي الزراعية شرق بلدة 

وأضاف أن القذيفتين سقطتا في األراضي الزراعية الخالية للبلدة وانفجرتا دون أن يبلغ عن  ".القرارة"
القصف المدفعي المفاجئ ألراضي الفلسطينيين حالة من وأثار  .وقوع إصابات أو أضرار في المنطقة

  .الخوف والهلع في نفوس أهالي تلك المنطقة الحدودية
  1/7/2012قدس برس، 
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   فلسطينًيا الشهر الماضي على يد االحتالل بينهم ستة أطفال25استشهاد : مؤسسة التضامن .45
ل الشهر الماضي رصدت مؤسسة حقوقية استشهاد خمسة وعشرين فلسطينيا خال: نابلس

ثالثة وعشرون منهم في قطاع غزة بينهم ستة  على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي، )يونيو  /حزيران(
) 7|1(في بيان لها اليوم األحد " التضامن الدولي لحقوق اإلنسان"وذكرت معطيات نشرتها مؤسس . أطفال
 منتصف الشهر الماضي على قطاع نسخة منه بأنه وبعد استئناف االحتالل لعدوانه" قدس برس"تلقت 

مواطنًا فلسطينيا، من بينهم ستة أطفال تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشر،  غزة؛ استشهد ثالثة وعشرون
كما استشهد مواطنان في الضفة الغربية من مدينة الخليل وكالهما من بلدة يطا بعد أن أطلق مستوطن 

  .، وفق ما ورد بالبيان"لدة السموعالنار عليهما في منطقة السيميا القريبة من ب
  1/7/2012قدس برس، 

  
  المنظمات األهلية الفلسطينية تدعو لتعزيز مقاطعة االحتالل وحصاره اقتصادًيا .46

دعت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، إلى تعزيز مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي سياسياً  :رام اهللا
  .، ووقف كافة أشكال االستثمارات والتعاقدات معهواقتصادياً وأكاديمياً وثقافياً وعسكرياً

، منظمات المجتمع )7|1(نسخة عنه اليوم األحد " قدس برس"وطالبت الشبكة في بيان صحفي تلقت 
المحلي بمقاطعة كافة المنتجات اإلسرائيلية ووقف التعامل مع االحتالل اإلسرائيلي في شتى الجوانب، ال 

  .عطاءات والمناقصات والتوريداتسيما التجارية وما يتعلّق بال
وشّدد البيان، على أهمية دور المنظمات األهلية في خلق رأي عام وثقافة مجتمعية تقاطع االحتالل وتسهم 

هذه "ق إستراتجية جديدة لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي، مضيفاً في حصاره وإلحاق الخسائر به، وف
المرحلة تستدعي تضافر الجهود وتوحيدها من أجل العمل على كافة المستويات العربية والدولية لمقاطعة 
االحتالل وفرض العقوبات في ظل النجاحات الكبيرة التي حققت في الكثير من دول العالم لمقاطعة 

  ".اً وأكاديمياً وثقافياً وفرض العقوبات عليهاإسرائيل اقتصادي
ونّوهت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، إلى ضرورة تعزيز فكر المقاطعة لدى مختلف قطاعات 
الشعب الفلسطيني وبخاصة األطفال والشباب، والحرص على التصّدي ألية مشاريع تطبيعية تحت أي 

  .مسمى كان ومن أي جهة كانت، وفق البيان
   1/7/2012قدس برس، 

  
   والمخابرات العالمية" الموساد"مؤسسات أهلية في الضفة تعمل لصالح : زكارنة .47

اتهم مسؤول فلسطيني، مؤسسات مجتمع مدني تنشط في الضفة الغربية المحتلة، بأنها تعمل  :اهللا رام 
إضافة إلى أجهزة ، "الموساد"لصالح جهاز المخابرات الخارجية اإلسرائيلي المعروف اختصارا باسم 

  .مخابرات عالمية أخرى
 ورئيس نقابة العاملين "فتح"وقال بسام زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 

، مشيرا إلى أن "هدفها تدمير المجتمع الفلسطيني وتفكيكه"، إن تلك المؤسسات في الوظيفة العمومية
  ه المؤسسات وتقودها بشكل مباشر من خالل بعض المسؤولين مسؤولين إسرائيليين على تواصل مع هذ"
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وتعمل على بث الفتنة وسرقة أموال .. فيها، أو بشكل غير مباشر من خالل أجهزة مخابرات عالمية 
  .بحسب قوله" الشعب الفلسطيني

  1/7/2012قدس برس، 
  

  أميركا الشماليةبذائية أكبر معرض للمنتجات الغبتدعم مشاركة المنتجات الفلسطينية  USAIDوكالة  .48
) USAID( الممول من قبل الوكالة األميركية للتنمية الدولية Competeبدعم من مشروع : واشنطن

 أكبر معرض Fancy Food Showتمكنت عدة شركات فلسطينية من عرض منتجاتها الغذائية في 
 مدينة واشنطن دي سي في للمنتجات الغذائية والمشروبات في أميركا الشمالية والذي ينظم سنوياً في

  ..شهر حزيران
وتعتبر هذه المشاركة في المعرض فرصة هامة للترويج للمنتجات الفلسطينية ولتمكين وصولها إلى 
األسواق الدولية، خاصة وأنه من أهم المعارض الدولية المتخصصة بالمنتجات الغذائية حيث تشارك فيه 

مشتر ووكيل موزع وعدد كبير من اصحاب المتاجر  ألف 24 عارض وقرابة 2500 دولة و80أكثر من 
  .الخاصة والمطاعم المعنية بهذه المنتجات

  2/7/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  إسقاط صفة اللجوء عن غالبية الفلسطينيينتحاول  "إسرائيل": "الشؤون الفلسطينية" .49
 لمؤتمر  88ة امس االحد اعمال الدورة       العامة لجامعة الدول العربي    األمانةبدأت في مقر    :  بترا –القاهرة  

المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمشاركة وفد اردني برئاسة المدير العـام               
  .لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي

ني في نـضاله     حريص على دعم ومساندة السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطي        األردن أن  العقرباوي وقال
العادل والمشروع لنيل حقوقه وتقرير مصيره على ارضه ووطنه واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على              
التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية ومعالجة القضايا التي تعرض لها الشعب الفلسطيني             

  .عبر العقود
االونروا بسبب احجام بعض الدول عن الوفاء       /بوكالة  واشار العقرباوي الى الضائقة المالية التي تعصف        

بالتزاماتها المالية ألسباب مختلفة، مؤكدا أهمية تنسيق المواقف بين الدول المضيفة وبشكل خاص فيمـا               
  .يتعلق باجتماعات اللجنة االستشارية لالونروا

الفلسطينيين فـي المحافـل      بقضية الالجئين    لألضرار المتواصلة   اإلسرائيليةونبه الى مخاطر المحاوالت     
 ومنها محاوالت اختالق ما يسمى بالالجئين اليهود من الدول العربية وفرضـه علـى               واإلقليميةالدولية  
 فـي   أوصـى  االخير الـذي     األميركي الكونجرس   أعضاء قرار بعض    إلى باإلضافة الدولية،   األجندات

 إعـادة » ونروااأل«الة الغوث الدولية     الخارجية باشتراطه على وك    األميركيةمعرض مناقشته للمساعدات    
  . منهم فقط وحصر المساعدات على هذه الفئةاألول الفلسطيني بحيث يقتصر على الجيل الالجئتعريف 

 صفة اللجوء عن غالبية الالجئين الفلسطينيين االمر الـذي يتطلـب            إسقاطوقال ان هذه المحاوالت تعني      
  .موقفا عربيا موحدا

2/7/2012، الدستور، عّمان  
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    دولتهإقامة األردن يبذل كل الجهود لدعم حق الشعب الفلسطيني في:  األردنياإلعالم وزير .50
قال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة            :  بترا –عمان  

لطة الوطنية الفلسطينية    وكيل وزارة اإلعالم في الس     األحدخالل لقائه في مكتبه بدار رئاسة الوزراء أمس         
 األردن يبذل كل الجهود لدعم حق الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته وإقامة الدولـة               أنمحمود خليفة   

وأعرب عـن اسـتعداد      .الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية        
 الفلسطينية بما يخدم القـضية الفلـسطينية،        ميةاإلعال لتقديم الدعم للمؤسسات     األردنية اإلعالممؤسسات  

  . والمساهمة في تدريب الصحفيين الفلسطينييناإلعالميةوتبادل الخبرات 
2/7/2012، الدستور، عّمان  

  
  طلق سراح أسير أردنيت "إسرائيل" .51

أمس، سراح األسير محمود شناعة الـذي يحمـل جنـسية           " اإلسرائيلي"أطلقت سلطات االحتالل    : عّمان
وقال عضو لجنة األسرى والمفقودين في السجون الصهيونية فادي         .  أشهر 8ية بعد اعتقال دام نحو      أردن

/  عاما بصدد الوصول إلى عّمان بعدما غاب عن أسرته منذ نـوفمبر            20فرح إن شناعة البالغ من العمر       
  .تشرين الثاني من العام الماضي

2/7/2012، الخليج، الشارقة  
  

   اليوم  يباشر عمله الفلسطيني-لجنة الحوار اللبناني الرئيس الجديد ل: لبنان .52
 الفلسطيني، خلدون الشريف، عمله اليوم، في مكتبـه فـي           -يباشر الرئيس الجديد للجنة الحوار اللبناني       

  . السرايا الحكومية، بعدما عّينه رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في هذا المنصب
2/7/2012، االخبار، بيروت  

  
   كانت للتهنئةتهكد أن رسالوتؤ" كامب ديفيد"ية تنفي طلب نتنياهو من مرسي دعم الرئاسة المصر .53

إن ": قال ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية:  يسري محمد- )مصر( العريش ،تل أبيب
الرسالة الوحيدة التي تلقاها الرئيس محمد مرسي من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت 

 بذلك  نافياً، بحسب ما أفادت أمس األحد وكالة أنباء الشرق األوسط،" لمصرة بمناسبة انتخابه رئيساًللتهنئ
إن ": وأضاف علي . تلقي رسالة يطلب فيها نتنياهو من مرسي دعم معاهدة السالم بين البلدينضمنياً

بالنظر إلى أن مصر وزارة الخارجية هي التي ردت على هذه الرسالة ألنها المنوطة بهذه االتصاالت 
  ."دولة مؤسسات

 منه دعم وكان مسؤول رسمي إسرائيلي أفاد أمس األحد بأن نتنياهو وجه رسالة إلى الرئيس مرسي طالباً
وفي هذه الرسالة  . على ما أفاد مسؤول رسمي إسرائيلي1979معاهدة السالم المبرمة بين البلدين في 
رغبة إسرائيل في مواصلة التعاون وتعزيز "ياهو على  شدد نتن،التي تحدثت عنها جريدة هآرتس أمس

  ."األيام األخيرة" كما قال المسؤول طالبا عدم كشف هويته، وموضحا أن الرسالة أرسلت خالل ،"السالم
وأكدت الجريدة أنه بعد .  في القاهرة"إسرائيل"أفادت هآرتس بأن الرسالة سلمت إلى مرسي عبر سفارة و

ؤولون إسرائيليون عن تنظيم مكالمة هاتفية مباشرة بين الرئيس المصري  عدل مس،استشارة واشنطن
  . لمقابلة مسؤولين عسكريين مصريينلكن نتنياهو أرسل موفداً, ورئيس الوزراء اإلسرائيلي



  

  

 
 

  

            26ص                                     2550:                العدد2/7/2012 اإلثنين :التاريخ

بعكس " مؤكدا أنه ، رسالة تهنئة إلى الرئيس المصريزوجه الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيري, بدوره
  ."انتصار للجانبين فإن السالم هو ،الحرب

الشرق األوسط أن السفير اإلسرائيلي في القاهرة، جريدة وكانت مصادر سياسية إسرائيلية قد أكدت ل
 نجح في إقامة اتصاالت مع عدد من الشخصيات المصرية السياسية من مختلف ،يعقوب أميتاي

ي، وأبلغهم بأن األحزاب، بمن في ذلك شخصيات من اإلخوان المسلمين ومقربون من الرئيس مرس
 ال تتدخل في الشؤون المصرية، وكل ما تريده من مصر هو الحفاظ على اتفاقية السالم "إسرائيل"

  .وضمان الهدوء األمني بين البلدين، ووضع حد للعمليات المسلحة ضد إسرائيل من سيناء
  2/7/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  ن إلى مستقبل مصر في المنطقةالطمئنال نتنياهو لمرسيرسائل بيريز أو : محللون .54

إن العالقات المصرية :  سعد الدين إبراهيم.قال مدير مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية د: القاهرة
الخارجية فوق االنتماءات الحزبية، وليس لها عالقات باألحزاب الحاكمة سواء في دول الخارج أو مصر 

إن رسائل الرئيس اإلسرائيلي شمعون : وأضاف. ت دوليةوالسيما الدول التي ترتبط باتفاقيات ومعاهدا
  .بيريز أو رئيس حكومة الكيان يريدان االطمئنان إلى مستقبل مصر في المنطقة

 جمال زهران أن رغبة نتنياهو في مقابله الرئيس .ورأى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية د
  .أنه في بدايات أيامه األولى من حكم البالد من إثارة الفتنة حوله، السيما المصري تعد نوعاً

:  فاروق فهمي.وقال مدير وحدات الدراسات اإلسرائيلية بمركز الشرق األوسط للدراسات اإلستراتيجية د
إن هناك قلقاً في األوساط اإلسرائيلية وبعض الدوائر الغربية من وصول جماعة اإلخوان المسلمين إلى 

كامب " أكبر الدول العربية ومنطقة الشرق األوسط، وتربطها اتفاقية صدر السلطات في مصر باعتبارها
يراها كثيرون في مصر أنها قيدت مصر وأدت إلى تراجعها إلى المستوى اإلقليمي والدولي، وهو " ديفيد

  .ما يبعث مخاوف يراها قادة الكيان مصدراً للقلق وعدم االطمئنان للسياسة المصرية الخارجية الجديدة
  2/7/2012 الشارقة، الخليج،

  
  تقدير فلسطيني لخطاب مرسي:  في رام اهللاسفير مصر .55

  فلسطينياً أن السفارة المصرية لمست تقديراً، السلطة الفلسطينيةىأكد السفير ياسر عثمان سفير مصر لد
 في إشارة للدور المصري في عملية المصالحة ، لما جاء في خطاب الرئيس محمد مرسيكبيراً

 السفارة الحظت وجود تقدير وتثمين فلسطيني عام إنوقال  .إتمامهادعمها والعمل علي الفلسطينية و
 مما تضمنه خطاب مرسي بشأن دعم مصر القضية الفلسطينية ،لمسته برام اهللا لدي السلطة الفلسطينية

  .وعملية المصالحة
  2/7/2012األهرام، القاهرة، 

  
  ينيةالجامعة العربية تثمن دعم مرسي للقضية الفلسط .56

 على مواصلة الدعم والتضامن ،ثمنت الجامعة العربية تأكيدات الرئيس المصري محمد مرسي: القاهرة
وأعرب األمين العام المساعد لشؤون فلسطين  .مع القضية الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية

غة باسم كل فلسطيني واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير محمد صبيح، عن سعادته البال
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وباسم الجامعة عما جاء في خطاب مرسي لدعم القضية الفلسطينية، ولفت إلى أن حديث الرئيس 
 من جانب الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية والشعب المصري يؤكد الدور الكبير المتوقع دائماً

الشعب المصري والعرب وأعضاء وأن هذا التصريح لرئيس الجمهورية كان أمام آالف من "الفلسطيني، 
وأكد صبيح  ".السلك الدبلوماسي وقيادة الجيش المصري وعدد كبير من منظمات أهلية وشعبية ورسمية

أن هذا التصريح يأتي في وقت مهم بالغ الحساسية والدقة من تاريخ قضيتنا الوطنية ومسيرة الشعب 
  .العدوانية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني" إسرائيل"الفلسطيني نحو الحرية واالستقالل جراء سياسة 

  2/7/2012الخليج، الشارقة، 
  

  طرف فاعل في عالقة مصر مع فلسطين المصريالجيش: الهلباويكمال  .57
 بخطاب الرئيس ، كمال الهلباوي. أشاد القيادي السابق في جماعة اإلخوان المسلمين في مصر د:القاهرة

ائه القسم سواء في المحكمة الدستورية أو في ميدان التحرير أو  محمد مرسي أثناء أد. دالمصري الجديد
   ".توافقي بامتياز"في جامعة القاهرة، ووصفه بأنه 

:  قدس برسوكالة الفلسطينية، قال الهلباوي في تصريحات خاصة ل-وحول مستقبل العالقات المصرية 
حة أعتقد أن مصر ستنجح في بالنسبة للقضية الفلسطينية هناك تداخل كبير، فعلى مستوى المصال"

الوصول إلى المصالحة بين حركتي فتح وحماس، لكن بالنسبة للعالقة مع إسرائيل واتفاقيات السالم 
، اآلن اإلسالميون بدأوا يتحدثون عن احترام "المشؤومة"الموقعة معها التي كنا نسميها في وقت سابق بـ

كون هذه العهود والمواثيق ظالمة، ولذلك أعتقد أن العهود والمواثيق، وهذا أمر صحيح لكن شرط أن ال ت
مرسي سيضغط لمراجعة بعض هذه العهود، لكن هذا الملف سيظل بيد الجيش باإلضافة إلى ملفات 
أخرى خطيرة كالعالقة مع إسرائيل ومع الواليات المتحدة األمريكية، ولن يترك الملف كامال في أيدي 

 ".الرئاسة
ه قائدا للثورة هل يستطيع أن يتصرف مثلما فعل اإلمام الخميني عندما إذا وضع مرسي نفس: "وأضاف

طرد السفير اإلسرائيلي وأعطى السفارة للفلسطينيين؟ هل يستطيع أن يفتح معبر رفح بشكل نهائي؟ أعتقد 
  ".أن االنحياز التام للقضية الفلسطينية ربما لن يكون بيد الرئاسة وحدها

  1/7/2012قدس برس، 
  

 اإلخوان للحكم في مصر لصالح فلسطين والسودانجماعة وصول : بسوار الذه .58
 عن تفاؤله بمستقبل مصر والعالم العربي، في ، أعرب الرئيس السوداني األسبق سوار الذهب:الخرطوم

ظل حكم اإلخوان المسلمين، ولفت االنتباه إلى أن المؤشرات األولية التي حملها خطاب الرئيس المصري 
أكثر إيجابية بالنسبة لعالقات مصر مع " تبعث على األمل بعالقات قال بأنها ستكون الجديد محمد مرسي
 في ، الفلسطينية في عهد اإلخوان، قال سوار الذهب-وحول العالقات المصرية  ".فلسطين والسودان
هذه فرصة لإلخوان إلثبات مدى حكمتهم في الحكم وفي معالجة : " قدس برسوكالةتصريحات خاصة ل

لقد أكدوا التزامهم باالتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية كامب ديفيد، ولذلك أعتقد أن حكمهم . لملفاتأعقد ا
. سيكون أكثر إيجابية بالنسبة لفلسطين، لجهة عملهم على تعديل الكفة وانحياز مصر لصالح الفلسطينيين

 ".جاه الفلسطينيينوسيكون على إسرائيل أن تدرك أن العالم العربي تغير وأن تعدل سياساتها ت
  1/7/2012قدس برس، 
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  وسندعم المقاومة"إسرائيل"ـلن نعترف ب: مصرفي  المتحدث باسم جماعة اإلخوان المسلمين .59

 . أن وصول مرشحهم د، أكد المتحدث باسم جماعة اإلخوان المسلمين في مصر محمود غزالن:القاهرة
يئا، ال سيما فيما يتصل بعدم االعتراف لن يغير من ثوابت اإلخوان ش"محمد مرسي إلى رئاسة مصر 

اإلخوان : " قدس برسوكالةوقال محمود غزالن في تصريحات خاصة ل ".بإسرائيل ودعم المقاومة
ونحن ندعم المقاومة الشرعية . المسلمون موقفهم ثابت ولن يتغير، فهم ال يعترفون ولن يعترفوا بإسرائيل

ياسيا ونقر بحقها في الدفاع عن نفسها، وهو حق تقرره كل بكل الوسائل المشروعة، ونؤيدها إعالميا وس
 ".يق العالميةثالموا

  1/7/2012قدس برس، 
  

 وصول اإلخوان إلى الحكم في مصر سيقوي الموقف الفلسطيني:  بريطانيافين العرب والمحام .60
عة  رأى رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار أن وصول القيادي في جما:لندن

سيكون فاتحة خير على التحول الديمقراطي في " محمد مرسي إلى رئاسة مصر .اإلخوان المسلمين د
، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل عالقة مصر مع القضايا العربية ومع القضية "مصر والمنطقة العربية

د أن وصول أعتق: " قدس برسوكالة المختار في تصريحات خاصة لقالو، الفلسطينية والمقاومة تحديداً
 لدعم القضايا العربية، وعلى رأس ذلك القضية  إيجابياًاإلخوان إلى رئاسة مصر سيكون مدخالً

الفلسطينية، فاإلخوان موقفهم من القضايا العربية إن لم يكن أفضل من غيرهم فلن يكون أسوأ بالتأكيد، 
من هذا : "وأضاف ".إلى ذلكعلى الرغم من كل ما يقوله بعض المراقبين عن اتصاالت لهم بالغرب وما 

المنطلق أعتقد أن وصول اإلخوان إلى الرئاسة في مصر سيكون لصالح القضية الفلسطينية، وسيؤدي 
  .  "إسرائيل"ذلك لتقوية الموقف الفلسطيني والموقف العربي تجاه 

  1/7/2012قدس برس، 
  

   صواريخ داخل األراضي المصرية من غزةثالثةسقوط  .61
 صواريخ من طراز 3قالت مصادر أمنية مسؤولة بمحافظة شمال سيناء إن : م سالم محمد سلي-القاهرة 

األحد، وأنها سقطت بمناطق صحراوية داخل األراضي  غراد، أطلقت من قطاع غزة، ليل السبت
 ،وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الصواريخ انفجرت محدثة دوياً هائالً .المصرية

 أمنية وعسكرية وصلت إلى مكان الحادث لجمع بقايا الصواريخ الثالثة ومعرفة هوية وتابعت أن لجاناً
ورجحت المصادر قيام إحدى الجماعات الجهادية باستهداف  .مطلقيها واألسباب الكاملة وراء إطالقها

مصنعاً لألسمنت بمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، إلحراج حركة حماس مع القيادة المصرية 
  . محمد مرسي مقاليد الحكم في البالد.ديدة، بعد تسلم دالج

  2/7/2012الخليج، الشارقة، 
  

 "إنجاز مهم لحماية تراث فلسطين"إدراج كنيسة المهد على قائمة اليونسكو : إحسان أوغلو .62
 وصف األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو إدراج كنيسة المهد في بيت :جدة
ورحب أوغلو، في  ".االنجاز المهم"م على الئحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو بـلح
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، بإدراج كنيسة المهد في بيت لحم على الئحة التراث 1/7 األحد تصريحات له نُشرها موقع المنظمة يوم
ن وحمايتها من معاول انجاز مهم لصيانة األماكن التراثية والتاريخية في فلسطي"العالمي، معتبرا الخطوة 

 ".الهدم التي تشكلها ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
  1/7/2012قدس برس، 

  
   هذا الكيان من الكرة األرضيةة على طهران سيؤدي إلى إزال"إسرائيل"عدوان : إيرانيقائد  .63

لثوري  قائد سالح الجو والفضاء التابع للحرس ا،أعلن الجنرال أمير علي حاجي زاده:  وكاالت-طهران 
 وسوف تستمر "األعظمالرسول " أن الحرس الثوري سيبدأ اليوم االثنين مناورة عسكرية باسم ،اإليراني
  أي إن،مس األحد عن حاجي زاده قوله في مؤتمر صحافيأ اإليرانيةونقلت وكالة مهر  .أيامثالثة 

  ."األرضية هذا الكيان من الكرة إزالة إلى سيؤدي إيران على إسرائيلعدوان "
  2/7/2012، لندن، القدس العربي

  
  عربي يخترق المئات من اإليمالت التابعة لمؤسسات إسرائيلية" هاكرز": يديعوت .64

 300مساء اليوم األحد، أكثر من " أنونيموس"نشرت مجموعة من القراصنة العرب تطلق على نفسها اسم 
ى موقع التواصل االجتماعي بريد إليكتروني بكلمات السر الخاصة بهم، على الصفحة الخاصة بهم عل

  ".الفيس بوك"
أن من بين اإليمالت التي نشرت، البريد اإللكتروني التابع " يديعوت أحرونوت"وذكر موقع صحيفة 

، باإلضافة "Hotmail"، والبريد اإللكتروني التابع لموقع القناة العاشرة على "Gmail"على " ويال"لموقع 
، وعدد من اإليميالت الخاصة "البيزك" االتصاالت اإلسرائيلية إلى البريد اإللكتروني الخاص بشركة

  ".بمواطنين إسرائيليين"
  1/7/2012، عكا اون الين

  
  حق األوقاف األردنية في ترميم طريق باب المغاربةتؤكد  و...القدسفي تدين انتهاكات " اليونسكو" .65

ذية العليا لمنظمة اليونسكو، في جلستها الهيئة التنفي/  تبنت لجنة التراث العالمي: بترا–سانت بيترسبرغ 
السنوية التي عقدتها في سانت بيترسبرغ بروسيا أمس، وبمشاركة وفد األردن، القرار األردني، حول 

  .حماية مدينة القدس القديمة والقرار األردني حول طريق باب المغاربة
بلدة القدس القديمة وأسوارها على وكان األردن، ورداً على قرار الكنيست اإلسرائيلي بضم القدس، أدرج 

  .1982 والئحة التراث العالمي المعرض للخطر العام 1981الئحة التراث العالمي العام 
  .دين انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدستوأفاد مصدر رسمي، أن صيغة 

 صيغة قرار باب  على قبول"إسرائيل"كما تمكن الضغط األردني الدبلوماسي والسياسي من إجبار 
 بحق األوقاف األردنية في إعادة ترميم "إسرائيل" عبر اعتراف  قانونياً انتصاراًالمغاربة، ما يعد أيضاً

وشدد المصدر الرسمي  . ال يتجزأ من الحرم القدسي الشريف"طريق باب المغاربة، والذي يعتبر جزءا
ادي أو غيره في الموقع، ويلزم إسرائيل على أن هذا القرار يقضي بعدم اتخاذ أي إجراء إسرائيلي أح

بعدم المساس بالمسار األصلي لطريق باب المغاربة، وكذلك وجوب موافقة األردن المسبقة على أية 
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 2004أعمال أو إجراءات ترميمية متعلقة بطريق باب المغاربة، والتي كانت قد انهارت جزئياً العام 
  .نتيجة أعمال إسرائيلية في الموقع

اليونسكو أعربت في القرار عن قلقها العميق من استمرار الحفريات اإلسرائيلية، داخل "مصدر إن وقال ال
وحول المدينة القديمة وأسوارها، ومن عدم تزويد إسرائيل لمركز التراث العالمي بمعلومات عن هذه 

فريات، إلى اليونسكو طلبت من إسرائيل التوقف فوراً عن هذه األعمال والح"وأضاف أن  ".الحفريات
جانب أن يبين مركز التراث العالمي في تقاريره الدورية إلى لجنة التراث العالمي جميع العراقيل التي 
تضعها إسرائيل، وأسباب عدم تزويدها للمركز بالمعلومات المطلوبة منها في هذا السياق، وأن يتحقق 

  ."مركز التراث العالمي بطريقة ملموسة منها
 2/7/2012الدستور، عمان، 

  
 تطلق حملة ضد الجدار والمستوطنات في فلسطين" المبادرة األوروبية" .66

، 30/6، ومقرها الهاي، يوم السبت "المبادرة األوروبية إلزالة الجدار والمستوطنات"أطلقت : الهاي
حملة إعالمية وتوعوية، ضد جدار الفصل العنصري الذي تقيمه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على 

، وضد التوسع االستيطان المتصاعد، تحت 1967سطينيين في الضفة الغربية المحتلة عام أراضي الفل
وقال أمين أبو راشد رئيس المبادرة، في تصريح مكتوب تلقت  ".ال للمستوطنات.. ال للجدار "شعار 
إن إطالق الحملة، التي تتضمن تنفيذ اعتصامات وندوات واستخدام تقنية "قدس برس نسخة عنه وكالة 

التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت، يأتي في الذكرى الثامنة لصدور قرار المحكمة الجنائية الدولية 
في الهاي ضد جدار الفصل العنصري والذي طالب االحتالل اإلسرائيلي بإزالته، كما تأتي للتنديد 

لة، والتي تؤكد مختلف واالحتجاج على المشاريع االستيطانية المتصاعدة في األراضي الفلسطينية المحت
 ".القرارات الدولية عدم شرعيتها

  1/7/2012قدس برس، 
  

 منظمة يهودية تطالب الرئيس المصري باإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي ترابين .67
عن نيتها التوجه للرئيس المصري الجديد محمد " المنظمة الدولية للمحامين اليهود" أعلنت :الناصرة

جاسوس اإلسرائيلي عودة ترابين، المعتقل في مصر منذ نحو ثالثة عشر مرسي بطلب اإلفراج عن ال
، إصرارها 1/7وأكّدت رئيسة المنظمة، عيريت كاهن، في تصريحات إذاعية أدلت بها يوم األحد  .سنة

الذي لم يحظ بمحاكمة عادلة ولم تقّدم أية أدلّة تثبت إدانته بما "على إعادة فتح ملف الجاسوس اإلسرائيلي 
 .، على حد قولها"إليهنسب 

  1/7/2012قدس برس، 
  

  تحطيم شواهد قبور لليهود في النمسا .68
 شاهد قبر يهودي وإلحاق أضرار بالغة بها في مقبرة 43تُحقق السلطات النمساوية في حادثة تحطيم 

  ".فيينا"بالعاصمة النمساوية 
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ور لليهود في العاصمة وجاء في بيان للشرطة النمساوية، بأن أضرار كبيرة تعرضت لها شواهد قب
النمساوية، وأنه لم يتم العثور بعد على الفاعلين ولكن هذه المرة لم ترش شعارات معادية لليهود كالعادة 

  ".في مثل هذه الحوادث
رئيس الجالية اليهودية في " أوسكار فيتش"عن " يديعوت أحرنوت"ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة 

  ".رطة سوف تجد الفاعلينأنه واثق من أن الش": "فيينا"
  1/7/2012، عكا اون الين

  
  السياسة األمنية اإلسرائيلية في ظل الثورات التي تحصل في المنطقة العربية .69

 يتحدث المقال عن نظرة رئيس الهيئة السياسية األمنية فـي           : مركز القدس للشئون العامة    -عكا أون الين  
 األمنية اإلسرائيلية، في ظل الثورات التي تحصل في         للسياسة" عاموس جلعاد "وزارة الجيش اإلسرائيلية    

" جلعـاد "المنطقة العربية، ومدى تأثيرها على عالقاتها مع الدول المجاورة لها، ومن أبزر ما تحدث بـه                 
  :خالل مقالته

أصـبحت  " االنتحارية"تعيش في فترة من الوقت براحة من وجهة النظر األمنية، الهجمات          " إسرائيل   "-
نا، وهناك رادع ضد الهجمات الصاروخية، وفي الوقت نفسه هناك تحديات لم يسبق لها مثيل               خلف ظهور 

  .تهدد أمننا القومي بما في ذلك إمكانية وجود إيران نووية، أو حتى شرق أوسط نووي
   قدرات إيران على تطوير أسلحة نووية لم تعد سؤاال، عليهم فقط اتخاذ القرار، لديهم معرفـة فـي                     -

ميع الرؤوس النووية، واليوم هناك توافق في اآلراء بين وكاالت االسـتخبارات فـي العـالم أن     مواقع ج 
  .إيران تشكل تهديداً حقيقياً على العالم

   ال أستطيع أن أتخيل المملكة العربية السعودية ومصر، أو أي دولة عربية أخـرى تتغاضـى عـن                     -
 إيـران   –ي حول الخطر األكبر، فإنه سوف يقول        امتالك إيران أسلحة نووية، وإذا سألت أي زعيم عرب        

  . ولكن ال يقل ذلك على المأل–" إسرائيل"وليس 
في سيناء يتم تمويلهم من قبل إيران وهم يريدون قتل الكثير من اإلسـرائيليين، وإذا               " اإلرهابيين"   إن     -

  .مع مصر" إسرائيل"من سيناء، فهذا األمر سيعقد عالقة " إرهاب"كان هناك 
 عام من الخصومة، وال أصدق أن األتراك يعتقدون بأن هنـاك            1000إن اإليرانيين واألتراك بينهم        -

  .مجاالً للصداقة مع إيران، وإذا أصبحت إيران دولة نووية سأكون مستاء جداً من األتراك
تفاقـاً  والسلطة الفلسطينية، لكن حتى لو وقعنـا ا       " إسرائيل"   هناك اتصاالت سياسية طوال الوقت بين          -

غداً، فإنه ال يمكن أن ينفذ ما دام هناك انقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية، حيث أنه إذا وقعنا فقط مع                    
  .ورام اهللا، ولن يوافق الفلسطينيون على هذا" إسرائيل"عباس أو زمالئه فإنه سيكون مجرد معاهدة بين 

  :التنسيق مع السلطة الفلسطينية
والسلطة الفلسطينية، إنها أقل أهمية من قـدراتنا        " إسرائيل" بين   -يس تعاون لكنه ل -هناك تنسيق أمني، و   

الخاصة أو قدرات األردن، ولكن هذا مهم جداً، ألن ذلك يقوم على مصلحة الـسلطة الفلـسطينية علـى                   
  .هزيمة أعدائها مثل حماس

سيطرة علـى   في حين أن هناك حديث عن مصالح بينهما، ولكن من الصعب تخيل ذلك، فحماس تريد ال               
منظمة التحرير الفلسطينية، لكي تملك أسهم ذهبية في الوطنية الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية هي نتـاج               

  ".إسرائيل"االتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية و
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ـ           تى ولو  من الناحية األمنية، ح   "إسرائيل" في الوقت الحاضر، فإن السلطة الفلسطينية تعتبر أمر مهم جداً ل
" إسـرائيل "كان هناك انخفاض في جودة أداء أمنها، فهناك اتصاالت سياسية على طوال الوقـت بـين                 

والسلطة الفلسطينية، ولكن حتى لو وقعنا اتفاقاً غداً، فإنه ال يمكن أن ينفذ ما دام هناك انقسام بين حماس                   
ورام اهللا،  " إسـرائيل "رد معاهدة بين    والسلطة الفلسطينية، إذا وقعنا مع عباس أو زمالئه، فإنه سيكون مج          

  .والفلسطينيون لن يوافقوا على ذلك
ملتزم بحل الدولتين، وسوف تبذل قصارى جهدها الستئناف المفاوضات في عمان، ولكنـي ال              " إسرائيل"

  .أقدم رسالة تفاؤل بأن غداً سيتم توقيع اتفاق السالم
وجودتها ومداها، وقد يكون ما يردعهم من شن        الفلسطينيون في غزة يملكون صواريخ تنمو في عددها،         

، لدوافع دينية ومن منهم مـن       "إسرائيل"هجوم فوري ضدنا، ولكن ال يوجد حل جذري، منهم من يعادون            
، إنهم يبـذلون قـصارى جهـدهم        "اإلرهاب"يعاديها لدوافع وطنية، إنهم عنيفون جداً ويؤمنون باستخدام         

راً وتكراراً ألنه يكاد يكون مـن المـستحيل إرسـال الجماعـات             ، ولكنهم فشلوا مرا   "إسرائيل"لمهاجمة  
  ".إسرائيل"مباشرة من قطاع غزة إلى " اإلرهابية"

  :الدوري الحيوي لألردن
ـ            ، نحـن ال نعـاني مـن        "إسـرائيل "من منظور أمني، في الفترة الحالية هي أكثر مالئمة وارتياحاً لـ

ويستند هذا اإلنجاز علـى القـدرات االسـتخبارية         ، بعد تعرضنا لسنوات طويلة من الهجوم،        "اإلرهاب"
  .الفريدة التي قمنا بتطويرها جنباً إلى جنب الجيش اإلسرائيلي وقدراته العملياتية والقوات األمنية األردنية

وأود أن أشكر األردن على الرغم من أنها ال تفعل ذلك من أجلنا ولكن لمصالحها الخاصة، فاألردن دولة                  
ة أمن الحدود التي هي في غاية التعقيد، والنتيجة من وجهة النظر اإلسرائيلية، ساهموا              تمتلك فن في حماي   

  .عبور الحدود األردنية" اإلرهابيين"بشكل كبير في الحفاظ على أمننا، ومن الصعب على 
  :على طول حدود إسرائيل

 ففي الشمال يشهد األمر     لديها قوة رادعة في مواجهة التهديدات من حولها،       " إسرائيل"الخبر السار هو أن     
ازدهاراً في ذلك، هضبة الجوالن مستقرة جداً وهادئة، وفي الجنوب نتمتع بردع جزئي، عنـدما ينـدلع                 
العنف، مصر تنجح في إقناع حماس والجهاد اإلسالمي وغيرهم في الحفاظ علـى الهـدوء، ألنـه مـن             

تعاني من عمليات إسرائيلية وذلك ما      الوضاح أنه إذا استمرت هذه الجماعات بمهاجمتنا فيمكن لمصر أن           
  .تقوم به مصر هو في مصلحتها الخاصة

ال أستطيع أن أصف عالقتنا مع مصر والتنسيق وأنا أفضل أن أقول بأنه من مصلحة مصر الحفاظ على                  
االستقرار والهدوء من دون مصر، ال يمكنني أن أتصور أنه لن يكون هناك أي واقع من السالم والهدوء                  

  .على البقاء هادئين" المتطرفين"، هم وحدهم الذين يستطيعون إقناع "إسرائيل"هة الجنوبية لـعلى الجب
المؤسسة األمنية المصرية ذات كفاءة ومهنية، زعيم أي خيار للسالم هي مصر، حتى السالم البارد هـو                 

م الجيش، إال   ، فإن أفضل خيار هو استخدا     "بالدنا"في  . أفضل من أي حرب، وهذا هو عمود أمننا القومي        
  .إذا لم يكن لديك خيار آخر

  :من إيران" إسرائيل"الخطر الذي يهدد 
للتهديد النووي اإليراني إنجازاً كبيراً لالستخبارات، لقد حدننا التهديد الذي تمثله إيـران             " إسرائيل"تحديد  

، وذلك عندما كانت إيـران ال تمتلـك صـاروخ واحـد يمكـن أن يـصل                  1990النووية في منتصف    
  ".إسرائيل"ـل
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 طن من اليورانيوم    5.5قدرات إيران لتطوير أسلحة نووية لم تعد المسألة، عليهم فقط اتخاذ قرار، لديهم              
 1500، التي يمكن أن تصل إلـى        "3شهاب  "المنخفض التخصيب، ولديهم المئات من صواريخ من نوع         

  .كم2200كم، ولديهم صواريخ يبلغ مداها 
ة عظمى، ولديهم معروفة في تجميع الرؤوس النووية، وإن ذلك ال يعتمد            طموحهم أن يصبحوا قوة إقليمي    

الذي هو الزعيم وليس أحمدي نجاد، وإنما يعتمد على القوة الوحشية للحـرس الثـوري،               " خامنئي"على  
  .ومتى يرى ذلك مناسباً، فإنه عازم على اتخاذ قرار خيار تطوير أسلحة نووية

م من جسامه التعرض لهذه المشاريع السرية، على سـبيل المثـال،            إنه لم يفعل ذلك حتى اآلن ألنه صد       
وقـد صـدم ذلـك    " قم"رئيس الواليات المتحدة تطرق إلى وجود مشروع سري للغاية بالقرب من مدينة          

  .اإليرانيين
لفترة طويلة العالم لم يدرك طبيعة هذا التهديد، ولكـن اآلن هنـاك توافـق فـي اآلراء بـين وكـاالت                      

ـ          االستخبارات ف  حالياً، ولكن وجـود    " إسرائيل"ي العالم أن إيران تشكل تهديداً، ال يوجد تهديد وجودي ل
  . إيران نووية لديها القدرة على خلق مثل هذا التهديد عندما تحصل على القنبلة

ـ         الحق في الوجود ومعهم قدرة نووية يصبح       " إسرائيل"وإذا بقي أحمدي نجاد وخامنئي يقوالن بأن ليس ل
في هذه اللحظة، هـم  . بدون أسلحة نووية تشكل تهديداً فظيعاً ولكن ال تشكل خطر وجودياً  . يراًاألمر خط 

ونحن نعاني من ذلك القضية الرئيسية اليوم هي كيفية الحيلولة دون امتالك إيـران             " اإلرهاب"يستخدمون  
  .أسلحة نووية

ل قررت إيران االنسحاب من     ألول مرة أرى عقوبات كبيرة، ولكن كل شيء يتوقف على النتيجة في حا            
  .المشروع النووي، ولكن حتى لو انسحبوا من المشروع، المعرفة الفنية لديهم تبقى قائمة

  :لبنان
اليوم في لبنان حزب اهللا الذي قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريـري، هـو شـريك فـي                    

ع بما في ذلك الشرطة اللبنانية ولكـن الـرئيس          الحكومة اللبنانية االئتالفية، أسماء القتلة معروفون للجمي      
اللبناني ال يأمر الشرطة بالقبض على قادة مسئولين في حزب اهللا، األهم من ذلـك، مـن وجهـة نظـر             

  .، حزب اهللا يسيطر على أكثر من نصف لبنان"إسرائيل"
ممول بشكل كبيـر    هو أقوى بكثير عسكرياً، وحتى سياسياً حتى أكثر من لبنان نفسها، وهو ال            " حزب اهللا "

 صاروخ فـي عـام      14000 صاروخ، مقارنة مع     45000من قبل إيران وسوريا، لديهم ما ال يقل عن          
اإليراني في جميـع أنحـاء العـالم، وقاعـدتهم          " اإلرهاب"، في حرب لبنان الثانية، وهناك أيضاً        2006

  .األساسية في لبنان
أو أي دولة عربية أخرى تتغاضى عـن امـتالك          ال أستطيع أن أتخيل المملكة العربية السعودية، مصر،         

 إيـران ولـيس     –إيران أسلحة نووية، وإذا سألت أي زعيم عربي حول الخطر األكبر، فإنه سوف يقول               
  . ولكن ال يقل ذلك على المأل–" إسرائيل"

  :القلق إزاء مصر
 بيننا وبين مصر، وقادة     قلقة بشأن التغييرات الجذرية في مصر، ال يوجد بديل للعالقات السلمية          " إسرائيل"

  .جماعة اإلخوان المسلمين أعلنوا أنهم ملتزمون بالسالم، ولكني لست متأكداً
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أيدلوجيتهم مختلفة، حلمهم هو إقامة إمبراطورية إسالمية على حساب مـصر واألردن وسـلطة عبـاس                
لس النواب  ويعتبرون هذه األرض، أرض وقف مقدسة، وقد صوت مج        " إسرائيل"الفلسطينية، ويستبعدون   

  ".إسرائيل"المصري الذي يسيطر عليه جماعة اإلخوان المسلمين بالقاهرة مراراً ضد العالقات مع 
المصريون ربما يقولون بأنهم ملتزمون بالسالم لكنهم يجدون األعـذار لتقويـضه، وقـد زار اإلخـوان         

ما في ذلـك االنتخابـات   المسلمون قطاع غزة، ولكنهم أساساً يركزون على العملية السياسية في مصر، ب  
  .والدستور الجديد، اعتباراً من يوليو، سيكون هناك دستور جديد لمصر

أيضاً قلقة بشأن سيناء، حيث أننا نعتمد كلياً على الحكومة المصرية والجيش للتغلب على كـل                " إسرائيل"
دث العـام الماضـي،     أنواع التهديدات بما في ذلك التهريب، ومن أجل استباق األعمال اإلرهابية مثلما ح            

  .نحن نعتمد على استخباراتنا
في سيناء من قبل إيران، وهم يريدون قتل كثير من اإلسرائيليين قـدر اإلمكـان،               " اإلرهابيين"يتم تمويل   

مع مصر، وهو ما يدفعنا إلى قتل استباقي        " إسرائيل"من سيناء، هذا يعقد عالقة      " إرهاب"وإذا كان هناك    
  .بذلك أنت بحاجة إلى معلومات استخبارية دقيقة وممتازة طوال الوقت، وللقيام "لإلرهابيين"

  :سوريا تذبح شعبها
تستنكر ذبح الحكومة السورية لشعبها، األسد من الطائفة العلوية، وهـو يقـوم بـذبح               " إسرائيل"بالطبع  

ـ          ومستقرة  مرتفعات الجوالن هادئة جداً   " إسرائيل"معارضيه، وسيستمر في ذلك حتى يتم هزمه، بالنسبة ل
ولكن هناك مخاوف بشأن مصير األسلحة اإلسـتراتيجية        . ألن السوريين مشغولون في مشاكلهم الخاصة     

  .التي توجد في سوريا، في الوقت الراهن هي آمنة ولكن علينا أن نكون في حالة تأهب
  :تغير تركيا

دة التوتر بيننـا وبـين   تركيا وإيران كانوا من أفضل أصدقائنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتخفيف من ح       
تركيا، ولكنه يشكل تحدياً لفهم التغييرات التي حدثت في تركيا، نحن ال نحب طريقة تعاون تركيـا مـع                   

 عام من الخصومة، وال أصدق أن األتراك        1000ولكن اإليرانيين واألتراك لديهم     . إيران من وقت آلخر   
  .يران نووية سأكون مستاء جداً من األتراكيعتقدون أن هناك مجاالً للصداقة مع إيران، إذا أصبحت إ

  :حوار ممتاز مع الواليات المتحدة والصين وروسيا
 نفـسياً وعـسكرياً     –والواليات المتحدة ممتازة وقيمة للغايـة ونوعيـة         " إسرائيل"العالقات األمنية بين    

قـام بزيـارة   " باراكإيهود "مع الصين ممتازة، حيث أن  وزير الجيش  " إسرائيل"واستراتيجياً، وعالقات   
ورئـيس  " إسرائيل" جنراالً قاموا بزيارة 20تستغرق أربعة أيام هناك، ورئيس أركان الجيش الصيني مع      

  .وزرائنا قد يزور الصين قريباً
، وهو أمر مهم نفسياً واقتصادياً على حد سواء، وقد رشحت           "إسرائيل"ويشجعني تقدير الصين العميق من      

كومة ليكون السفير المقبل في الصين، والتي تعكـس رسـمياً، وجـود سياسـة               وزيراً في الح  " إسرائيل"
  .إسرائيلية لتعزيز العالقات بين البلدين

لديها التزامات للواليات المتحدة فيما يتعلق ببعض مجاالت التعاون مـع           " إسرائيل"في الوقت نفسه، فإن     
  الصين، ونحن ملتزمون تماماً لهم

ده، حيث أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أعرب عن التزامـه العميـق             العالقات مع روسيا أيضاً جي    
مهم جداً لروسيا، ومع ذلك فـإن       " إسرائيل"ألمننا القومي، إنهم يعتبرون وجود مليون يهودي روسي في          

الروسي يوردون األسلحة إلى سوريا، بما في ذلك صاروخ أسرع من الصوت ضد الـسفن واألهـداف                 
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، وقد طلبنا منهم أال يزودوهم بمثل هذه األسلحة ألنها سوف تقع في أيـدي حـزب           اإلستراتيجية األخرى 
  .اهللا

  1/7/2012عكا اون الين، 
  

  تل أبيب قد تضطر إلى استعادة أجزاء من سيناء خالل فترة حكم مرسي: دراسة إسرائيلية .70
اء فيها إن الثـورة      السادات للدراسات اإلستراتيجية دراسة ج     -نشر مركز بيجين    :  سما -القدس المحتلة   

المصرية بجانب الثورات العربية وإيران خلقت وضعاً أمنياً هو األكثر خطورة بالنسبة إلسـرائيل منـذ                
نهاية الحرب الباردة، وأن الجو األمني فى إسرائيل هو األسوأ اآلن مما كانت عليه فى أى وقت مـضى                   

  .من العقدين الماضيين
بـار  "كز البروفيسور إفرايم إنبار أستاذ العلوم السياسية فى جامعة          وكشفت الدراسة التى أعدها مدير المر     

أن تل أبيب تضطر فى ظل ظروف معينة إلى استعادة أجزاء من شبه جزيرة سيناء فى ظل حكم                  " إيالن
الرئيس المصري الجديد المنتخب محمد مرسي بسبب الوضع األمني السىء هناك بعد سـقوط الـرئيس                

  . حد زعمهاالسابق حسنى مبارك، على
ـ         ، زاعمة أنه منذ سقوط نظام مبارك       "الوخيم"ووصفت الدراسة الوضع األمني فى سيناء على إسرائيل ب

قبل عام أصبحت شبه جزيرة سيناء منطقة ينعدم فيها القانون ويسهل للمسلحين العثور على مـالذ لهـم،      
  .د المصريةداعية الحكومة اإلسرائيلية بتشديد اإلجراءات األمنية على طول الحدو

وقالت دراسة المركز اإلسرائيلى أن البيئة األمنية المتغيرة حول إسرائيل قد تدهورت، زاعمة أنه بالرغم               
من هذا فإن إسرائيل تبقى دولة قوية، وأن الفرق بين قوة إسرائيل وجيرانها هو اكبر من أى وقت مضى                   

المعارك فى وقت واحـد بمفردهـا،       والتى تسمح إلسرائيل مواجهة معظم التحديات وخوض العديد من          
  .ويجب عليها أن تنفق المزيد من األموال على الدفاع

، مـاذا   " واألمن القومى اإلسـرائيلى    2011الثورات العربية   "وتساءلت الدراسة التى جاءت تحت عنوان       
 من النفوذ   فلدينا القليل .. ليس كثيراً : "يمكن فعله من جانب إسرائيل لمواجهة ذلك؟، مجيبة فى الوقت نفسه          

بعد التطورات فى منطقة الشرق األوسط، وأيضاً طموحات قليلة لالنخراط فى الهندسة السياسية، وكل ما               
  ".يمكننا القيام به هو الدفاع عن أنفسنا بشكل أفضل

يجب على إسرائيل أن تزيد مـن االسـتثمارات         "وللخروج من تلك األزمة اإلسرائيلية قال مدير المركز         
أن : "، مـضيفا  " كبير، وقبل كل شىء، الحفاظ على عالقتها الوثيقة مع الواليات المتحدة           العسكرية بشكل 

إسرائيل ليس لديها خيار سوى مواصلة تعزيز شراكتها اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة، ومن المرجح              
ألوسـط، علـى    أن تظل الواليات المتحدة القوة المهيمنة عالمياً لفترة طويلة وانخفاض قوتها فى الشرق ا             

  ".األرجح بشكل مؤقت
تراجع نفوذ الواليات المتحدة فى الشرق      "وحددت الدراسة عدداً من االتجاهات العريضة جاء على رأسها          

، فضالً عن تضاؤل قوة العرب لصالح غيـر         "ضعف الدول المتحالفة مع الغرب فى المنطقة      "و" األوسط
  .العرب تركيا وإيران

 أن المشهد اإلقليمى الجديد فى الشرق األوسط يحمل معه مخاطر ال تعـد              وأوضحت الدراسة اإلسرائيلية  
المزيد من عدم اليقين حول سلوك قادة الدول المجـاورة تجـاه إسـرائيل،              : "وال تحصى إلسرائيل وهى   
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وزيادة األنشطة اإلرهابية، وانخفاض قوة الردع اإلسرائيلية والعزلة اإلقليميـة المتناميـة، والتهديـدات              
  ".دة فى شرق البحر المتوسط، واستمرار التحدى النووى اإليرانىالمتصاع

وقدمت الدراسة توصيات لصناع القرار فى السياسة اإلسرائيلية فى التعامل مع هذه التغييرات، شـملت               
زيادة نفقات الدفاع، وزيادة حجم الجيش النظامى، وزيادة االستثمار فى مجال الدفاع الصاروخى             : "اآلتى

  ".لبحرية والبحث والتطويروقوة سالح ا
وقال مدير المركز إنه على إسرائيل أن تبحث عن حلفاء إقليميين جدد، والحفاظ على عالقتها الخاصـة                 
  .مع واشنطن، واإلصرار على حدود يمكن الدفاع عنها فى أى مفاوضات سالم مع سوريا أو الفلسطينيين

 السابق واآلن ينظر إليهـا فـى انخفـاض،          وصورت الدراسة الواليات المتحدة كوسيط إقليمى قوى فى       
مضيفة أنه قد شهدت الواليات المتحدة انسحاباً من العراق وأفغانستان، وأيضاً مشاركتها بشكل هادئ فى               
الشرق األوسط، وأيضاً فى إيران وسوريا، وهجرتها للحكام الحلفاء من العرب فـى الثـورات ضـدهم                 

  .بة للخارجية األمريكيةوبذلك عزز لنظرة سياسية عامة ضعيفة ومرتك
وقالت الدراسة اإلسرائيلية إن اإلسالميين وجدوا ألنفسهم مكاناً فى كل دول عربية قامت بها ثورة شعبية،                

  .ووجودهم األكبر اآلن فى الحكومة، من المغرب إلى تونس وليبيا ومصر
لبا وروحا لهويـة معظـم      وأضافت الدراسة أن هذا التطور أيضاً كان متوقعاً ألن الدين اإلسالمى يعد ق            

شعوب دول الشرق األوسط، وقد كان دائماً نداء كبيراً فى المنطقة، وأنه فى ظل هذا الواقع، يجعل مـن                   
  .الحاليين والسابقين بالدول العربية" للحكام الطغاة"القوى السياسية اإلسالمية أقوى بديل 

القليلة التى نجـت مـن االضـطرابات        وأشارت الدراسة إلى أن األردن، هى واحدة من الدول العربية           
الواسعة والثورات الشعبية على مدى العام الماضى، مضيفة أنه بالرغم من هذا فـإن الوضـع األمنـى                  
للعاهل األردنى الملك عبد اهللا الثانى هش، وغالبية السكان هناك فلسطينيون ويشعرون باالستياء فى ظل               

  .حكمه
مالية، قالت الدراسة اآلن أصبحت دمشق فى خضم انتفاضة         وعن الوضع فى سوريا وحدود إسرائيل الش      

دامية منذ عام، ولم تظهر أى عالمات للهدوء بها، محذرة أن بشار األسد ال يمكن إزالته بسهولة، كما أن                   
تكرار التكتيكات فى هذا الصيف واالنتباه من إرسال السوريين من أصل فلسطينى بمسيرات على حدود                

  .إسرائيل
 بالسلطة الفلسطينية قالت الدراسة إنه ينظر إلى السلطة من قبل الكثير من شعبها على أنهـا                 وفيما يتعلق 

 أمام حركة حمـاس لكـنهم رفـضوا         2006ضعيفة وغير شرعية، بعد أن خسرت بالفعل انتخابات عام          
  .التنازل عن السلطة، واآلن السلطة تحت ضغط متزايد من قبل خصومها اإلسالميين

فى التحليل النهائى، فإن التطـورات      : "رة محزنة للحالة األمنية فى إسرائيل، قائلة      ورسمت إسرائيل صو  
فى واشنطن أكثر أهمية بالنسبة إلسرائيل من تلك الموجودة فى المنطقة، فالعزلة اإلقليمية محتملة، بعـد                

ج فى المنطقـة    كل األحداث الجديدة، فإسرائيل تريد أن تكون دولة ديمقراطية وقوية وتريد بالكاد االندما            
  .، على حد قولها"التى تتميز باالستبداد والجهل والفساد والفقر

  1/7/2012وكالة سما اإلخبارية، 
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  عندما يحتقر مرسي نتنياهو .71
   العربيرأي القدس

يضع المسؤولون االسرائيليون ايديهم على قلوبهم خشية من حدوث تغيير راديكالي في موقف مصر تجاه               
 والعالقات االمنية مع بالدهم منذ فوز الدكتور محمد مرسي مرشح حركة االخـوان              معاهدة كامب ديفيد،  

  .في انتخابات رئاسة الجمهورية
المخاوف االسرائيلية هذه تبدو في محلها، وقد بدأت تتجسد حقيقة على ارض الواقع بعد اقل من يـومين                  

ث مرات ابرزهـا فـي ميـدان        من فوز الدكتور مرسي برئاسة الجمهورية وقسمه اليمين الدستورية ثال         
  .التحرير

باألمس كشفت الصحف االسرائيلية ان الدكتور مرسي رفض استقبال مكالمة هاتفية من بنيامين نتنيـاهو               
رئيس وزراء اسرائيل، اراد االخير ان يقدم له من خاللها التهاني بفوزه برئاسة مصر، واالكثر من ذلك،                 

  . وساطة من االدارة االمريكية في هذا الصددوحسب الصحف نفسها، ان الدكتور مرسي رفض
نتنياهو المعروف بغروره وغطرسته، وتعاطيه المتعجرف مع المسؤولين المصريين، واخرهم الـرئيس            
المخلوع حسني مبارك، اضطر الى بلع كبريائه، واالكتفاء بارسال رسالة خطية الى الرئيس المـصري               

ة كامب ديفيد التي تخدم البلدين، واستمرار التعاون بينهما، اي          الجديد يأمل فيها ان يتم الحفاظ على معاهد       
  .مصر واسرائيل، في المجاالت كافة

مـصر  'هذه المواقف التي عبر عنها الرئيس المصري الجديد تعكس بداية تغيير استراتيجي شامل فـي                
 بـارد جـاء     خاصة تجاه ملف الصراع العربي االسرائيلي بعد حوالي اربعين عاما من سـالم            ' الجديدة

  .لمصلحة اسرائيل وامنها واستقرارها
الدكتور مرسي يرفض الحديث مع نتنياهو النه منتخب من الشعب، نظيف اليد والجيب، يستمد قوته من                
تسعين مليون مصري، ومؤسسة عسكرية قوية، وتراث حضاري يمتد الكثر من ثمانية االف عام، بينما               

ها عن اربعة وستين عاماً، قامت على اغتصاب حقـوق الغيـر            نتنياهو يترأس وزارة دولة ال يزيد عمر      
  .وارضهم، وتستمد اسباب وجودها من دعم خارجي، وامريكي غربي بالدرجة االولى

قد ال يقدم الرئيس المصري الجديد على تعديل اتفاقات كامب ديفيد المهينة لمصر او حتى يقرر الغاءهـا                  
تركيز عليها في ايامه او حتى سنواته االولى، ابرزهـا الملفـان   فوراً، فهناك اولويات عديدة تحتم عليه ال   

االقتصادي واالمني، ولكنه حتما لن يقبل االهانات االسرائيلية، سواء في العدوان على قطاع غزة مجدداً،               
  .او اختراق السيادة المصرية في سيناء، مثلما كان عليه الحال في السابق

لتعزيز وجودها العسكري قرب    )  مليارات دوالر تقريبا   4( شيكل    مليار 15الحكومة االسرائيلية رصدت    
 في المئة اذا ما ادركت      30الحدود مع مصر، وهناك تقديرات بزيادة ميزانيتها العسكرية المقبلة بحوالي           

ان االلتزام بمعاهدة السالم وفق الشروط السابقة لن يستمر، فمصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التـي                 
قيق التوازن االستراتيجي معها، وهي القاطرة التي يمكـن ان تقـود العـرب لرفـع الظلـم                  تستطيع تح 

االسرائيلي الواقع على العرب والمسلمين من خالل اذالل خمسة ماليين عربي ومـسلم فـي فلـسطين                 
  .المحتلة

انتهى، وان  الدكتور مرسي اكد في جميع خطاباته التي القاها وادى فيها القسم الدستوري ان زمن التبعية                
حرية مصر وكبرياءها كرامتها قد عادت بفعل الثورة، وال بد ان هذه الرسالة الموجهة الـى كـل مـن                    
االسرائيليين واالمريكيين، والمتمثلة في رفض الحديث مع نتنياهو والتعهد باالفراج عـن الـشيخ عبـد                
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ن، واستوعبتا ما جاء فيها مـن       الرحمن المعتقل في امريكا قد وصلت، اي الرسالة، الى الجهتين المعنيتي          
  .مفردات ومعان واضحة وجلية

فالدكتور مرسي الذي كان رئيسا للجنة مقاطعة الصهيونية ومقاومة التطبيع معها ال يمكن ان يتنازل عن                
  .قيمه ومبادئه ويتحادث مع رئيس وزراء عنصري متغطرس مثل نتنياهو ويقبل تهانيه

  2/7/2012، القدس العربي، لندن
  

   رئيساً لمصر أشبه بمسرح الالمعقول في نظر اإلسرائيليينمرسي .72
  حلمي موسى

تبدي إسرائيل بالغ الحذر في التعاطي مع التطورات الجارية في مصر منذ اإلطاحة بـالرئيس الـسابق                 
وال يبدو في األفق أن الحذر اإلسرائيلي يتلعثم        . حسني مبارك وحتى انتخاب الرئيس الجديد محمد مرسي       

واهتـزاز  » الـذخر االسـتراتيجي   « عن نفسه، فهو يعتقد أن ما كان لن يعود البتة بعد زوال              في التعبير 
وكانت إسرائيل الرسمية تقريبا أول من اعترض على توصيف         . وانقالب الصورة » االستقرار اإلقليمي «

ارت أميـل   ، لكنها في النهاية ص    »خريفا إسالميا «أو  » كابوسا«ما يجري في المنطقة العربية معتبرة إياه        
  .»هزة شاملة«إلى التعبير الحذر، 

ومن المؤكد أن التغييرات التي تجري في مصر تتسم بأهمية بالغـة إلسـرائيل مـن جميـع النـواحي                    
إذ ال ريب في أن مصر، وهي أكبر الدول العربية وأقواها، تركـت الـساحة               . وخصوصا االستراتيجية 

وفي نظـر الكثيـرين كانـت الخـسارة         . تمام بشأنها العربية من غير دفاع عندما آثرت االنزواء وااله       
مضاعفة لمصر وللدول العربية ومكسبا صافيا إلسرائيل التي أفلحت خالل العقود الثالثة األخيـرة فـي                

ونقلت إسرائيل مفهوم أمنها القومي من المـساحة إلـى          . مضاعفة قواها المادية والتكنولوجية والعسكرية    
  .ى على مراكز النفوذ في العالم وخصوصا في المنطقة العربيةالحجم وصارت تنافس القوى العظم

وما ال ريب فيه أن المخاض الذي تعيشه مصر حاليا، حتى لو كانت انشغاالت الـداخل أكثـر أهميـة                    
ومن الواضـح أن    . وإلحاحا، يقود المصريين، في نظر اإلسرائيليين، إلى السعي من أجل استعادة دورهم           

. لعربي أو اإلسالمي من دون مشروع تكون مصر قائدة له أو فـي مركـزه              ال دور لمصر في المحيط ا     
. وفي كل األحوال ال معنى لدور مصري في المنطقة العربية ال يتصادم أو يتعاكس مع الدور اإلسرائيلي                

ويمكن القول ان العقدين األخيرين دلال بجالء على النتيجة التي يمكن أن يصل إليها الحكم فـي مـصر                   
  .ه مع الدور اإلسرائيلي، حتى لو كان التعاون غير مباشر وعبر قنوات أميركيةجراء تعاون

فخالفا لما يشاع   . والواضح أن عناصر القلق اإلسرائيلية تزداد كلما جرى الحديث عن اإلخوان المسلمين           
 ميـالون   في المنطقة العربية يقول القادة اإلسرائيليون ان تجربة التعامل مع اإلخوان المسلمين تثبت أنهم             

وهم يدللون علـى ذلـك      . إلى المرونة في القضايا التكتيكية، لكنهم بالغو التشدد في القضايا االستراتيجية          
  .بالتعاطي مع حركة حماس في قطاع غزة ويرون أن التعامل مع الحركة األم في مصر لن يكون مختلفا

 لدى اإلسـرائيليين وهـي أن   وهذا يعني أن وجهة تطور األمور مع مصر بقيادة الرئيس مرسي معروفة 
لكن الخالف في إسرائيل حول هذا األمر يدور عن المدى الزمني المقـدر             . وضع إسرائيل سيكون أسوأ   

فالبعض يعتقدون أن المهمة المركزية لإلخوان المسلمين فـي مـصر           . لهامش تدهور العالقة مع مصر    
األكثر إلحاحية للمصريين وفي مقدمتها     ستكون العمل على استقرار الحكم لهم من خالل مجابهة القضايا           
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ويعتقدون أن االقتصاد المصري وأزماته ستدفع الحكم الجديد، حتى من دون ضغوط            . القضايا االقتصادية 
  .من المجلس العسكري، لتأخير التعاطي السلبي مع إسرائيل

مؤسسات االقتـصادية   فاالهتمام باالقتصاد يعني أوال وقبل كل شيء إدارة مفاوضات مع البنك الدولي وال            
ويعتقدون في إسرائيل أن حرص الحكم      . اإلقليمية والعالمية التي ألميركا قول يوشك أن يكون فصال فيها         

المصري الجديد على عدم توتير العالقة مع اإلدارة األميركية، سيجنب العالقة المـصرية اإلسـرائيلية               
لمستقبلين المتوسط والبعيـد، الـصورة غيـر        لكن في كل ما يتعلق با     . هزات كبيرة في المستقبل القريب    

فالكثير في ذلك يعتمد على قدرة مصر على استعادة االستقرار ومعدالت النمو وحل مـشاكلها               . واضحة
  .وهنا تختلف اآلراء في إسرائيل وتتردد التقديرات. الداخلية المتفاقمة

د ينطوي ذلـك علـى تفـاقم        فالبعض يعتقد أن مصر ستعجز عن حل مشكالتها في المستقبل القريب وق           
وفي هذه الحال فإن مصر قد ال تشكل من الناحيـة االسـتراتيجية             . مشكالت قائمة وبروز أخرى جديدة    

لكن في هذه الحال قد تـشكل       . خطرا على إسرائيل وقد ال تعود للعب دورها القيادي في المنطقة العربية           
ؤرة الصراع التاريخية بين الدولتين في      سيناء بؤرة صراع أمني شديد بين إسرائيل ومصر تضاف إلى ب          

  .واالعتقاد أنه في مثل هذا السيناريو سيكون الوضع محتمال وإن كان مزعجا. قطاع غزة
وهناك من يعتقد أن مصر ستنجح في حل جزء من مشكالتها لكن هذا الحل لن ينقل مصر جوهريا مـن                    

ى جوانب الحياة في مصر جوهريا لدرجة       وبأشكال مختلفة لن يقود التحسن الذي يطرأ عل       . حال إلى حال  
. تغيير مكانة مصر اإلقليمية وستبقى الصورة في العالقات تراوح بين السالم البارد والتوتر المـدروس              

  .وأيضا هذا حال يمكن إلسرائيل التعايش معه لزمن طويل
واستعادة دورها في   أما ما ال يمكن إلسرائيل تقبله فهو نجاح مصر في ترسيخ االستقرار وتحقيق التنمية               

حينها توضع اللبنـات األولـى فـي التغييـر          . المنطقة عبر مشروع واضح المعالم جاذب لقوى أخرى       
الجوهري الحقيقي الذي تخشاه إسرائيل والذي قد يقود إلى نشوء قوة عربية مركزها مـصر يمكنهـا أن                  

 إلعادة صياغة نظام إقليمي جديد      تأتلف مع قوى إسالمية غير عربية مثل تركيا أو إيران أو االثنتين معا            
  .في المنطقة

ماذا سيكون عليه السالم بين     «،  »معاريف«كتب بن درور يميني في      » نهاية عصر االوهام  «تحت عنوان   
بمثابة حاضر غائب،   . اسرائيل ومصر؟ على اي حال هكذا ايضا كانت جثة السالم المريضة ملقاة امامنا            

كان تنسيق امني، هنا وهناك مصر ساعدت بتهدئة اخرى مع          . ريالسير مرتديا والشعور بالع   . حي ميت 
  .»حماس، غير أن هذا كان تجميال

ليس النظام االسالمي بالضرورة سيئا لمواطنيه ويشهد على        «،  »إسرائيل اليوم «وكتب بوعز بسموت في     
ن سيئا جدا، والنظام    وفي المقابل فان النموذج االيراني يعلمنا انه قد يكو        . ذلك النمو االقتصادي في تركيا    

كم هو مؤسـف ان لـيس       . االسالمي على كل حال ليس جيدا السرائيل ويشهد على ذلك النموذجان معا           
الحديث عن مسرحية من مسرح الالمعقول ألننا كنا نسمح ألنفسنا بأن نضحك أمام صورة مرسي يجلس                

  .»على كرسي الرئيس
  2/7/2012، السفير، بيروت
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  عاصفة من الجنوب .73
  ن غرينبرغحنا

عاموس جلعـاد، رئـيس     ) احتياط(من بين جبال الوثائق التي وضعت هذا األسبوع على طاولة الجنرال            
في تـل أبيـب، أطـل رسـم         " هكرياه" األمني في وزارة الدفاع، في مكتبه في مبنى          -الطاقم السياسي   

في ضـوء   "  القاهرة رجلنا في "وجلعاد، الذي سمي في السنوات األخيرة       ". هآرتس"كاريكاتوري نشر في    
مهماته السرية الكثيرة في الجارة الجنوبية، يبدو في ذلك الرسم كمن يتأهب للخروج في مهمـة أخـرى                  

وهذه المرة، على خلفيـة     . للقاهرة مبعوثا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك          
مسح جلعاد العرق الذي تصبب منه علـى        انتخاب رجل اإلخوان المسلمين، محمد مرسي، رئيسا جديدا، ي        

ما يبدو جراء الواقع الجديد ويحظى ببعض كلمات تشجيع من نتنياهو بأن وحدة اإلنقاذ وضعت في حالة                 
، ويتهرب من الرد المباشر     "هذا رسم كاريكاتوري أعد من أجل إضحاك الناس       "ويوضح جلعاد أن    . تأهب

أنـا ال   : "وقال. ي شكل سفره إلى مصر في العهد الجديد       على السؤال حول ما إذا كان سيطرأ اي تغيير ف         
أتلفظ بشيء عما أفعله أو ال أفعله، وبشكل شخصي ، يمكنني القول ان كل ما فيه مصلحة الدولة، سـيتم                    

  ".وبالملموس، من األفضل تقليل اإلضاءة على هذا األمر. فعله
حكم في مصر على خلفية جولـة تـصعيد         فصعود اإلخوان المسلمين إلى سدة ال     . هذه أيام معقدة في حينا    

إضافية في قطاع غزة، ترفع فيها حماس رأسها وتعود إلى دائرة إطالق الـصواريخ، وتخلـق شـعورا                  
وحتى إذا لم يعترف أحد بذلك علنـا، فـإن   . بالتوتر، وليس صدفة أن قادة الدولة يفضلون وزن كل كلمة 
  .ا في إسرائيلانتخاب مرسي في مصر ليس النتيجة التي صلوا من أجله

وفي شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش توصلوا قبل شهور طويلة الستنتاج واضح بأن ما جـرى                
في مصر، تلك الهزة التي دفعت الجماهير نحو ميدان التحرير، لم تولد نتيجة ألن اإلسالم نـسج خطـة                   

قائمة منظمة، لكن الرغبة في     بل هناك دوافع أخرى، ليست بالضرورة مرتبة في         . عبقرية واهتم بتنفيذها  
. محاربة الفساد فضال عن مطالبات بحقوق أساسية والكثير من اإلحباط، هي من قادت إلى هذا الوضـع                

لكن من الـذي ركـب الموجـة؟    . وبداهة أن من أكمل ذلك وأحاله كبير الحجم كان الشبكات االجتماعية          
إلى أي حد نجحوا في ترجمة هـذه الموجـة          إذ أظهرت نتائج االنتخابات في مصر       . األحزاب اإلسالمية 

  .الهائلة إلى رأسمال سياسي
ويكشف جلعاد أنه رغم األحداث المثيرة في مصر في اآلونة األخيرة والتوقع المشدود هناك لإلعالن عن                
هوية الرئيس المقبل، فالمصريون ال يزالون ضالعين في تحقيق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس بعد               

إنهم لعبوا في الجولـة األخيـرة دورا        "ويقول جلعاد   . ق نار أخرى على مستوطنات الجنوب     جولة إطال 
فمنع انتشار العنف في المنطقة أمر يشكل مصلحة بالدرجة األولى، لذلك           . ودورهم مهيمن . مركزيا وهاما 

القـول  إنهم دولة تعتبر زعيمة في العالم العربي، وهناك فـي هـذا             . تصرفوا بالشكل الذي تصرفوا به    
  ".مسؤولية يجسدونها

حماس على ما يبدو فهمت أين تتجه األمور في مصر الجديدة وفجأة قـررت              . لكن حدث هنا أمر غريب    
في نهاية المطاف ال يهم المواطن في سـديروت         "ويقول جلعاد انه    . أن تعود إلى دائرة إطالق الصواريخ     

صـحيح أن حمـاس تتحمـل       . م آخـر  سواء أكانت حماس أم أي تنظـي      . من يطلق النار وال سبب ذلك     
حماس أطلقت النار   . لكن هذه مسألة تهم الحكومة ربما، تهم صناع القرار، ألن لذلك عواقب           . المسؤولية
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وهم يفهمون جيدا أن بوسع الجيش اإلسرائيلي اتخاذ نشاطات واسعة مـن            . لكنها أوقفتها بعد وقت قصير    
  ".أجل الدفاع عن مواطنيه، وهم غير معنيين بالتدهور

  بين التحرير وغزة
 اإلخـوان   –وبدا جلعاد حذرا من أن يربط مباشرة في هذه األيام بين حماس والحركة األم فـي مـصر                   

 وحرص على التشديد على أنه بمعزل عن كل التطورات في المنطقـة، تواصـل حمـاس                 -المسلمين  
ن ال يركنون عليها، فإنهم     حيث ان اإليرانيي  : "ويقول. تسلحها، وتزيد من حجم الصواريخ وتحسن نوعيتها      

، وهم يضيفون مادة أخرى لبرميل المتفجـرات المـسمى          "يسلحون منظمات أخرى مثل الجهاد اإلسالمي     
وخالفـا لكـل أنـواع      . فإذا كانت حماس تريد الهدوء في غزة، فإن بوسعها تحقيق ذلـك           ". "قطاع غزة "

عندما يسود الهدوء هنا، حينها يحل الهدوء       . التقارير والشائعات، ليس بيننا وبينهم أي اتفاقات أو ترتيبات        
  ".هناك

وجلعاد ليس واثقا بأن حماس ستعمل في الجولة المقبلة أيضا، لكنه يقر بأن التحدي مـن قطـاع غـزة                    
والردع ال يزال قائما، وحقيقة أن حماس لم تعمل منذ وقت طويل لم تنبع من محبـة                 . "سيواصل إشغالنا 

  ".بغي لنا أن نكون مستعدين، لذلك لدينا قدرات تكنولوجية وعملياتية مذهلةوفي كل األحوال ين. كبيرة لنا
وهناك أصوات غير قليلـة     ". القبة الحديدية "إن قسما من هذه القدرات التكنولوجية يتمثل في منظومة          : س

  .تزعم أن نجاحها يدفع إلى تأجيل المعالجة الحقيقية للمشكلة القائمة في قطاع غزة
وهذا يظهر قـوة العقـل      . وال توجد كلمات لوصفها غير ذلك     . هي فخر الصناعة  " لحديديةالقبة ا "إن  : "ج

. وهـذا كـاف   . فهي تحمي أناسا أحيـاء    . اإلسرائيلي للتوصل إلى إنجاز عملياتي كهذا في وقت قصير        
لم أسمع أن هنا رضى عن الوضع، وال وجود لتـصريحات بهـذا             . وفضال عن ذلك، ال أحد يوهم نفسه      

لمنظومة نفسها تستحق كل الثناء، وهي تمنح الحكومة مرونة في استخدام اتزان الرأي فيهـا                وا. المعنى
  ".والرؤية الشاملة لكل المكونات، مصر وسواها، لكننا بالتأكيد لسنا مهملين وال مذهولين من ذلك

  تأهب أقصى
وفـي كـل    .  غـزة  وليس عبثا أن جلعاد ذكر مصر في منظومة االعتبارات اإلسرائيلية المتعلقة بقطاع           

وعندما سئل كيف شعر في اللحظة التـي أعلنـت          . جوالت القتال األخيرة كان التدخل المصري جوهريا      
لقد شعرت بتعاطف مع القول اإلسرائيلي بأننا ننتظر منهم أن          : "فيها هوية الرئيس الجديد، رد بديبلوماسية     
تخلصوا أو لم يستخلصوا مـن األقـوال        وال يفرق أيضا ما اس    . يحترموا االتفاقيات، فهذه مصلحة للجميع    

ومصر هي زعيمة العالم العربي، وهـي الدولـة         . التي صدرت هناك، ألن الواقع هو االختبار الحقيقي       
  ".األهم مع تأثير في معسكر السالم، وإذا ما تغيرت ال سمح اهللا، فستكون لذلك عواقب هائلة

اك مكان للقلق؟ إن جلعاد يحافظ على الخـط         ورغم ذلك ما الذي سيحدث في الواقع، بحسب رأيه؟ هل هن          
أنا لست معنيا بالغرق فـي      : "وهو يقول . الحذر الذي أبدته الحكومة عند نشر نتائج االنتخابات في مصر         

لقد رحبت الحكومة بالعملية الديموقراطية التي تمت هناك ودعت إلى احترام االتفاقيات،            . تقديرات قاتمة 
أعدت للمحافظة على الواقع االستراتيجي الهام للـدولتين، وبمـوازاة          وهذه سياسة   . وخصوصا في سيناء  

جهاز االستخبارات واألجهزة االخرى الضالعة في األمر ينبغي أن نكون بالغي الحذر إزاء كل تغيير قد                
فليس هنا ربيع عربي، بل هزة، وهناك حاجة لقيادة السفينة في مياه عاصفة، بحيـث               . يحدث في المحيط  

  ".ار في االتجاه الصحيح، وهذه التقديرات تتم في الغرف المغلقةتواصل اإلبح
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ويعترف جلعاد بأنه إلى جانب الرغبة في الحفاظ على ما هو قائم، فإن المؤسستين األمنيـة والـسياسية                  
فنحن نقوم أيضا بتناول تقديرات عميقة جدا فـي الغـرف           . "تستعدان أيضا لمواجهة سيناريوهات أخرى    

الدائرة المباشرة وهي أن نرى كيف نحافظ على الواقع القائم، والدائرة األبعـد             . ائرتانوهناك د . المغلقة
وهي فحص التغييرات المحتملة التي قد تطرأ ومعانيها على تغيير سلم األولويـات، إذا تطلـب األمـر،                  

يرات ونشوء سيناريوهات خطرة على الدولة، أو تهديدات على الدولة تستدعي الرد، كل ذلك يتطلب تقـد            
  ".ينبغي أن تبقى سرية

ورغم المخاوف الكبيرة، فإن جلعاد ليس متشائما تماما بشأن مصر، وإنما يعتقد أن للحكم الجديد هنـاك                 
أنـا أؤمـن بقـدراتهم، وال       "وهو يقول   . في نهاية المطاف مصلحة في القضاء على اإلرهاب في سيناء         

ؤونهم الداخليـة، االجتماعيـة واالقتـصادية،       أستطيع القول اننا في خطر اآلن، فالمصريون ملزمون بش        
وأعتقد أيضا أنه ينبغي لنا الحفـاظ       . وينبغي أن نتذكر أيضا الرسائل األميركية بأنهم لن يتحملوا اإلرهاب         
  ".على كل قنوات التحاور معهم وكذلك البقاء مشدودين وتعميق انتباهنا

  مسألة مصر
رئيسا لكنهم يستعدون لمواجهة عدة سـيناريوهات غيـر         في إسرائيل قللوا من الكالم بعد انتخاب مرسي         

وتبدي إسرائيل حذرا من الحديث عن معاني نتائج االنتخابات في مصر، ومع ذلك فإن أجهـزة                . بسيطة
وفرضية العمل تكمن   . األمن ترسم عدة سيناريوهات محتملة يمكن أن تحدث على المدى المتوسط والبعيد           

سلمين وفي مركزها الموقف المعادي إلسرائيل، لدرجة رفـض حـق           في أيديولوجيا حركة اإلخوان الم    
وتحاول الحركـة أحيانـا أن   . إسرائيل في الوجود بل الدعوة لتحدي اتفاقيات السالم بين إسرائيل ومصر  

تعرض أمام الخارج خطا معتدال بغية قبول الرضى من األسرة الدولية، لكنها فعليا تتمسك بسياسة معادية                
من هنا تشتق السيناريوهات المحتملة التـي تقـود أيـضا إلـى             . ر رسائل من هذا النوع    للسامية بل تنش  

  .سيناريوهات ينبغي إلسرائيل أن تواجهها
الحكم الجديد يخضع للمجلس العسكري األعلى، ينشغل في الغالب بمشاكل مصر           :  السيناريو المتفائل  -1

ويبقى الوضـع فـي     . لى خطوات بعيدة المدى   الداخلية في مجال االقتصاد والرفاه ويخشى من اإلقدام ع        
سيناء على حاله القائم اليوم، مع انتباه محدود ورسائل مصرية تفيد بأنهم يحاربون اإلرهاب خـصوصا                

ويواصل المصريون عرض قوتهم كدولة هامة، لذلك فإنهم يواصلون         . عناصر القاعدة الذين يعارضونهم   
  .اع غزةكونهم عنصرا يحاول منع انفجار العنف في قط

تتقلص زيارات المسؤولين اإلسـرائيليين، واألقـوال بـشأن         . ما كان لن يكون   :  السيناريو المتوسط  -2
الحاجة إلعادة النظر في اتفاقية السالم تتزايد ورغم أنه في المدى القصير ال تبدو ميدانيا مظاهر تـوتر                  

سرائيلي يستوعبون الحاجة إلـى أن      وفي الجيش اإل  . مقابل سيناء، إال أن الجميع يفهم أن الوضع سيتفاقم        
  .يدخلوا في التدريبات أيضا سيناريوهات تعامل في مواجهة مصر وإعداد خطط طوارئ

العالقات الباردة أصال مع مصر تزداد برودا جراء أقوال تصدر عـن الـرئيس              :  السيناريو المتشائم  -3
 ضوء السياسات اإلسـرائيلية فـي       في" عدوانيتها"المنتخب، الذي ال يخشى كذلك تأييد حركة حماس في          

وتواصل منطقة سيناء أن تكون غاية تعمل فيها جهات إرهابية ضد إسرائيل، وخـالل عـام أو                 . القطاع
عامين تقرر مصر إدخال المزيد من القوات إلى جزيرة سيناء تحت مبررات متلعثمة وانتهـاك للمحلـق                 

  .ن ومصركما تسخن العالقات بين إيرا. العسكري التفاقية السالم
  إيران حتى اآلن
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وبموازاة المعاني التي يجب استخالصها من واقع االنتخابات في مصر، ال ينسى جلعاد المـشكلة مـن                 
ولم يتفاجأوا في إسرائيل من تصرف إيران في موسكو، حيث لم تكف عن اتهام الغـرب                . الشرق، إيران 

ية المتماثلة مع النظام لم توفر في األقوال        كما أن وسائل اإلعالم اإليران    . بمطالب غير منطقية وباستعالء   
إن جولة المباحثات الثالثة مع الغرب التي       . عن وجوب أن تكون إيران قوية وعازمة وتواصل المعارضة        

تمت في موسكو، والتي نتائجها، على شاكلة سابقتيها في اسطنبول وبغداد، لم تغير الوجهة في ظهـران،                 
ئيل بأن إيران تتالعب في العالم وتواصل طريقها نحو هدف الحـصول            وأبرزتا جدا أقول القادة في إسرا     

ويلمح جلعاد إلى أن العقوبات التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في األيام القريبـة،               . على سالح نووي  
اإليرانيين عازمون على   "ويقول جلعاد ان    . هي بمثابة المحاولة األخيرة لثني اإليرانيين عن تنفيذ خططهم        

ن لديهم سالح نووي إذا ما قرروا ذلك، وهم لم يقرروا بعد، ألنهم مذهولون من شدة اعتـراض                  أن يكو 
وإذا كانت العقوبات تشلهم لدرجة إخراج دولتهم عـن القـدرة علـى             . العزم ال يزال قائما   . العالم عليهم 

  ".العمل، فإن هذا قد يكون مؤثرا
والمجلـس  . لمواضيع الهامة على جدول األعمال    إن توثيق العالقات بين إيران ومصر الجديدة هو أحد ا         

العسكري األعلى في مصر الذي يمتلك نفوذا كبيرا، يمكنه، من وجهة نظر الغرب، أن يمنع تغييرات من                 
  .هذا النوع

أما بشأن ما يجري في سوريا، فيرفض جلعاد المراهنة على موعد وصول نظام األسد إلى نهايته، لكنـه                  
ويقـول ان   . ا على هذه الجبهة مقلق، ليس فقط لناحية تدفق أسلحة لحزب اهللا           يشير إلى أن ما يجري أيض     

ما يفعله األسد هو ببساطة مساس بالقاعدة التي يجلس عليها، إنه قتل من دون منطق، يجعله مكروها في                  "
قـدم  ينبغي لنا أن نكون يقظين لواقع أن إرهاب القاعدة من هناك لن يبدأ في الت              . كل أرجاء العالم العربي   

  ".نحونا وأيضا من أزمة إنسانية شديدة
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