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 دة من كل الفصائل الفمسطينيةالمصرية تقف عمى مسافة واح مرسي: القيادة .4
أكد الرئيس المصري محمد مرسي أف القيادة المصرية الجديدة تقؼ عمى مسافة واحدة مف كؿ : القاىرة

الفصائؿ الفمسطينية، وأنيا تتفيـ حقيـ في تقرير مصيرىـ وأف دورىا ينحصر في دعميـ بكؿ الوسائؿ 
 ليصموا لتوافؽ وطني.

ترؾ مع الرئيس التونسي منصؼ المروزقي عقب القمة )المصرية وقاؿ مرسي خالؿ مؤتمر صحفي مش
التونسية( التي عقدت بمقر رئاسة الجميورية بمصر الجديدة "بالنسبة إلى حركة حماس والقيادة الفمسطينية، 
مؤسسة الرئاسة تقؼ عمي مسافة واحدة مع كؿ الفصائؿ الفمسطينية، وتؤيدىـ فى إقامة دولتيـ المستقمة كما 

 ، وأف مصر ال تقبؿ العدواف أو إراقة الدماء."يريدوف
وأضاؼ "مصر وتونس متفقتاف أيضا عمى دعـ القضية الفمسطينية والمصالحة الداخمية, وأيضا حقوؽ 

 الفمسطينييف الكاممة, حقيـ الطبيعي في الحرية وفي قياـ دولتيـ المستقمة".
 31/7/2132الرسالة، فمسطين، 
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 ويبحث سبل حل أزمة السمطة المالية عباس يمتقي الممك السعودي .2
الرئيس محمود عباس، مف جدة، أف  31/7/2132وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، نشرت 

أنيى الجمعة، زيارة قصيرة لممممكة العربية السعودية، اجتمع خالليا، في مدينة جدة، مع خادـ الحرميف 
ؿ سعود، بحضور سمماف بف عبد العزيز آؿ سعود ولي العيد، الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز آ

نائب رئيس مجمس الوزراء، وزير الدفاع، ووزير الخارجية األمير سعود الفيصؿ، واألمير مقرف بف عبد 
 العزيز رئيس االستخبارات العامة.

التعنت وجرى خالؿ االجتماع البحث في آخر التطورات بالمنطقة، وعممية السالـ المتعثرة بسبب 
اإلسرائيمي، والمصالحة الفمسطينية، واألوضاع االقتصادية واألزمة المالية الصعبة التي تمر بيا السمطة 

 الوطنية الفمسطينية.
وشارؾ في االجتماع عف الجانب الفمسطيني، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب 

ء ماجد فرج، وسفير فمسطيف لدى المممكة العربية السعودية عريقات، ورئيس جياز المخابرات العامة الموا
جماؿ الشوبكي، فيما شارؾ عف الجانب السعودي، األميف العاـ لمجمس األمف الوطني األمير بندر بف 
سمطاف بف عبد العزيز، واألمير متعب بف عبد اهلل بف عبد العزيز وزير الدولة، عضو مجمس الوزراء، رئيس 

 .ائب وزير الخارجية األمير عبد العزيز بف عبد اهلل بف عبد العزيزالحرس الوطني، ون
، في مدينة جدة، مع رئيس الوزراء المبناني السابؽ، رئيس تيار 'المستقبؿ' الشيخ سعد عباسكما اجتمع 

 الحريري.
عمى وأطمع الحريري عمى األوضاع في فمسطيف، وعمى عممية السالـ المتعثرة نتيجة لمتعنت اإلسرائيمي، و 

 تطورات المصالحة الوطنية.
وحضر المقاء، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس جياز المخابرات العامة 

 المواء ماجد فرج، والسفير الشوبكي.
الرئيس الفمسطيني محمود نقال عف مراسميا مف جدة، فييـ الحامد أف  31/7/2132عكاظ، جدة، وذكرت 
دـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز الداعـ الرئيسي لمقضية الفمسطينية في أف خا أكد عباس

يجابية مع الممؾ عبداهلل أمس تتعمؽ بتطورات  المحافؿ الدولية، موضحا أنو أجرى مباحثات ىامة وا 
الفمسطينية، األوضاع عمى الساحة الفمسطينية، وقدـ لو موجزا حوؿ طبيعة التحرؾ الفمسطيني لدعـ القضية 

 وتفعيؿ عممية السالـ في الشرؽ األوسط مع استمرار التعنت اإلسرائيمي.
أف خادـ الحرميف الشريفيف يحمؿ الحب واالحتراـ لمشعب الفمسطيني، « عكاظ»وأوضح الرئيس أبومازف لػ 

ى أف وحريص عمى تحقيؽ تطمعاتو المشروعة عبر إقامة الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس، مشيرا إل
الممؾ عبداهلل قائد سياسي محنؾ، كانت لو وما زالت بصمات واضحة عمى خريطتي العالميف العربي 
واإلسالمي والمحيط الدولي، وصاحب رؤى ونظرة ثاقبة، وىو حكيـ ىذه األمة التي تنظر إليو بكؿ احتراـ، 

 لعالـ.باعتباره صاحب مبادرات سممية أرست قواعد األمف واالستقرار في المنطقة وا
 
 عن قطاع غزة  هنية: مصر تدرس بجدية فك الحصار .1

عبر رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، عف قناعتو "بشكؿ تاـ بأف مصر الجديدة برئاسة الرئيس 
 محمد مرسي تدرس اآلف فؾ الحصار عف قطاع غزة".
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فتتحو في حي الشيخ ، في مسجد الشييد سعيد صياـ الذي ا31/7/2132وقاؿ ىنية خالؿ خطبة الجمعة 
 رضواف بمدينة غزة: "مصر الجديدة لف تسكت إذا حدث أي عدواف أو حرب عمى غزة".

وأوضح أّف القطاع بات يستحضر ربيع القدس والثورة لإلسالـ، "ونرقب الخير والنصر في الثورات العربية، 
 والبد أف نغادر مواقع اإلحباط واليأس".
التي تأتي دائما لفمسطيف والتي تشكؿ ودوليـ العمؽ االستراتيجي وخالؿ الخطبة، رحب ىنية بالوفود 

لفمسطيف، مرحبًا بوفد جنوب أفريقيا الذي يرأسو الشيخ وليد السعدي الذي نظـ باألمس )الخميس( عرسا 
 جماعيا لجرحى االنتفاضة، ومرحبا بكؿ القادميف إلى غزة.
ضة في تونس، وقاؿ: "وبالتالي نحف نرقب الخير وأشار إلى الحضور الكبير لفمسطيف في مؤتمر حركة الني

لى األماـ فال مستقبؿ لالحتالؿ  والنصر وننتظره وسنخرج مف مواقع اإلحباط واليأس وننظر إلى المستقبؿ وا 
 عمى أرض فمسطيف".

وأشاد رئيس الوزراء بالشييد الوزير سعيد صياـ، مستذكرا مناقبو ونضالو وجياده، موضحًا أف ىذا المسجد 
شرؼ المكاف كونو بيتا مف بيوت اهلل، وفي حي الشيخ رضواف حي المجاىديف، وشرؼ الزماف وىو  جمع

 يـو الجمعة أفضؿ األياـ بعد عرفة.
وأشار إلى نضاؿ وتضحيات أبناء حي الشيخ رضواف الذي كاف رافدا لمجياد والمقاومة ولمعمـ والقادة الذيف 

يحمؿ المسجد اسـ الشييد سعيد صياـ فذلؾ رسالة الوفاء حمموا المواء مف أجؿ فمسطيف واألقصى، "وأف 
 لمشيداء والقادة ومواصمة نيجيـ".

بدوره، قاؿ النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي أحمد بحر إّف بناء المسجد ُيعد وقفة وفاء لدماء شيداء 
 فمسطيف، سيما الشييد سعيد صياـ.

 نتصر رغـ الحصار واالحتالؿ والدمار والحرب عمى غزة".وأضاؼ: إّف "بناء المسجد يدؿ عمى أّف شعبنا سي
مف جانبو، ثمف وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية صالح الرقب دور الحكومة التي تبرعت باألرض التي 
خصصت لبناء المسجد، مبيًنا أنيا تخصص باستمرار قطًعا مف األراضي لبناء المساجد التي دمرىا 

 االحتالؿ.
 31/7/2132فمسطين أون الين، 

 
 احترافية الجريمةالتحقيق بوفاة عرفات متشعب ويصطدم بشدة "القدس العربي"  .1

راـ اهلل وليد عوض: اكدت مصادر فمسطينية مطمعة لػ'القدس العربي' الجمعة بأف التحقيؽ في اسباب وفاة 
تي نفذت بيا الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات يصطدـ بالعديد مف العقبات بسبب شدة االحترافية ال

 جريمة االغتياؿ التي تقؼ خمفيا اسرائيؿ عمى حد قوؿ المصادر.
وحسب المصادر فاف التحقيؽ يصطدـ بعقبة عدـ وجود ادلة ممموسة وكذلؾ مغادرة بعض المشتبييف 
لالراضي الفمسطينية واالستقرار في بعض الدوؿ التي توفر ليـ الحماية في ظؿ غياب االدلة المادية عمى 

 في تنفيذ المخطط االسرائيمي الغتياؿ عرفات، او جود ادلة مادية تثبت ارتكاب الجريمة. تورطيـ
واشارت المصادر الى اف االستجواب طاؿ بعض المسؤوليف الذيف كانوا في السمطة وباتوا حاليا خارج 

غادرتيـ اطارىا االمر الذي قاد لضرورة التحقيؽ مع اخريف اال اف الذي حاؿ دوف التحقيؽ معيـ كاف م
 لالراضي الفمسطينية.
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وحسب المصادر فاف المجنة الوطنية لمتحقيؽ في وفاة عرفات برئاسة المواء توفيؽ الطيراوي عضو المجنة 
المركزية لفتح مدير عاـ المخابرات سابقا عكفت عمى فحص مف الذيف زاروا عرفات قبؿ تدىور صحتو 

المف او مف يتولى اية مياـ اخرى وخاصة اعداد بشكؿ مفاجئ ومف الذيف كانوا محيطيف بو سواء مف ا
الطعاـ، ومصدر ذلؾ الطعاـ وكيفية وصولو الى مقر الرئاسة الفمسطينية الذي كاف تحت حصار الدبابات 

 االسرائيمية.
والمحت المصادر الى اف التحقيؽ متشعب في ظؿ غياب اية ادلة ممموسة تشير الى االداة التي نفذت 

غتياؿ عرفات بشكؿ ال يترؾ اي اثر يقود لكشؼ االداة او المادة المستخدمة في المخطط االسرائيمي ال
 اغتيالو.

 31/7/2132القدس العربي، لندن، 
 
 الهباش: وحدة شعبنا وتماسكه هي رسالة لكل المتآمرين ودعاة الفتن .5

ىي رسالة لكؿ محمود اليباش وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية اف وحدة شعبنا وتماسكو  د.قاؿ  :راـ اهلل
المتآمريف ودعاة الفتف عمى المشروع الوطني الفمسطيني، ومف يستغموف عذابات ىذا الشعب لمصالحيـ 
الشخصية نقوؿ ليـ اننا مستمروف بالعطاء والنيوض بمشروعنا الوطني واننا شعب واحد والباب مفتوح 

 لتصحيح األخطاء لتحقيؽ المصالحة والوحدة.
خطبة الجمعة بمسجد خالد بف الوليد في راـ اهلل دعاة الفتف عف الكؼ عما اقترفت ودعا اليباش خالؿ ادائو 

أيدييـ بحؽ أقدس قضية في ىذا العصر، ولمتوبة والعودة إلى اهلل والى تغميب المصمحة الوطنية عمى 
 المصالح االقميمية والحزبية التي اضرت بالمصالح الوطنية.

يف لحركة حماس بتغير سموؾ الحركة تجاه السمطة دعوة صريحة واعتبر اليباش اف تصريحات احد الناطق
لمفتنة وسفؾ الدـ، مؤكدا أنو ال يمكف ألحد أف يفرؽ بيف أبناء شعبنا الواحد، وال يمكف ألحد أف يجعؿ مف 

 حالة االنقساـ أمرًا واقعا، وأف الشعب الفمسطيني رغـ كؿ المعاناة سيبقى حيا ولف يستسمـ.
 31/7/2132م اهلل، الحياة الجديدة، را

 
 وفد حماس برئاسة مشعل في زيارة لممغرب يمتقي خاللها بن كيران .6

( 31/7وصؿ وفد حركة حماس برئاسة خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لمحركة اليوـ الجمعة ): الرباط
 المغرب في زيارة يمتقي خالليا رئيس الحكومة عبد اإللو بف كيراف ومسؤوليف آخريف. إلى

وفد حماس خالؿ الزيارة في أعماؿ مؤتمر حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة المغربية  وسيشارؾ
 الحالية.

( زيارتو إلى تونس بمقاء رئيس المجمس 31/7وكاف مشعؿ والوفد المرافؽ قد أنيى صباح الجمعة )
واقع وآفاؽ  التأسيسي الدكتور مصطفى بف جعفر ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، واستعرض معيما

الوضع الفمسطيني سواء لجية مواجية االحتالؿ أو لجية الجيود المستمرة لتحقيؽ المصالحة، وأكد ليـ 
 ضرورة استمرار االسناد العربي وال سيما في دوؿ الربيع العربي لمقضية الفمسطينية.

 31/7/2132المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 يخدمه واالنقسامق قطاع غزة بمصر مقبول: هناك مخطط إسرائيمي إللحاأمين  .7
اتيـ أميف سر المجمس الثوري لحركة فتح أميف مقبوؿ, حركة حماس بأنيا تريد مف خالؿ : راـ اهلل

 التصريحات وما وصفيا بػ" حججيا الواىية" عدـ الذىاب لإلنتخابات والمصالحة الفمسطينية.
ج كالـ جديد الذي تبثو قناة "ىنا القدس وقاؿ مقبوؿ في مداخمة لو، الميمة, عبر الياتؼ ضمف برنام

الفضائية" إف "قيادة حماس كؿ فترة تخرج عمينا بيدؼ تعطيؿ المصالحة, وىناؾ مف حركة حماس مف ال 
يريد أف يتـ الذىاب لإلنتخابات, وأف إيقاؼ عمؿ لجنة اإلنتخابات المركزية في قطاع غزة ىو أمر خطير 

 جدًا".
لحاقو بجميورية مصر وشدد عمى أف ىناؾ مخطط إسرائ يمي لسمخ قطاع غزة عف الوطف الفمسطيني وا 

العربية, الفتًا إلى أف إسرائيؿ منذ أف اتخذت القرار أحادي الجانب بالخروج مف قطاع غزة إنما كانت تيدؼ 
 الفمسطيني جاء بعدىا لخدمة ىذه اإلستراتجية. واالنقساـليذا المخطط 

ف بفوز الرئيس المصري الجديد محمد مرسي أف يحدث ىذا وقاؿ إف "ىناؾ في حركة حماس مف يراى
 اإللحاؽ", مؤكدًا بأف ىذا الرىاف فاشؿ, وغزة ىي جزء مف الوطف, وال يرضى أي وطني بذلؾ، حسب قولو.

 31/7/2132قدس نت، 
 
 في الضفة ةريس انفصالها في غزة وإلحداث فتنعساف: حماس تسعى لتكأحمد  .8

كدت حركة "فتح" عمى انيا لف تسمح بنقؿ ما جرى في غزة مف انقالب وما ا :المحرر السياسي - راـ اهلل
محذرة في الوقت ذاتو مف التبعات الخطيرة لممواقؼ التي استمعنا الييا  ،رافقة مف قتؿ و تدمير الى الضفة

 مف قيادات حمساوية في قطاع غزة دعت عناصرىا في الضفة لمتمرد عمى السمطة الوطنية الفمسطينية.
احمد عساؼ، المتحدث باسـ الحركة، اننا نعتبر ذلؾ تصعيدا خطيرا سيمس بالسمـ االىمي و بمصير  وقاؿ

 وحدتنا الوطنية و سيعيؽ انجاز مشروعنا الوطني
واضاؼ عساؼ : لـ تكتفي "حماس" بافشاؿ جيود المصالحة مف خالؿ منعيا لمجنة االنتخابات المركزية 

ايار الماضي بؿ و تصر عمى المضي قدما  21وقعت عمية في  مف تسجيؿ الناخبيف حسب االتفاؽ الذي
في تكريس مشروعيا االنفصالي مف خالؿ تصعيد ىجمتيا بحؽ مناضمي "فتح" اعتقاال و استدعاءا و 

وحممة اعالمية ظالمة مف يتابعيا يالحظ باف بوصمتيا انحرفت عف القدس و فمسطيف وباف ال عداء  ،تعذيبا
 اف اسرائيؿ و احتالليا و جرائميا غائبة تماما عف خطابيا كما غابت عف فعمياليا اال مع حركة فتح وب

واكد عساؼ عمى : اننا في حركة "فتح" ومعنا كؿ الفصائؿ الوطنية و ابناء شعبنا المناضؿ سنتصدى 
ليؤالء العابثيف بمصير شعبنا و قضيتو الوطنية المذيف غمبوا مصالحيـ الشخصية عمى مصالح شعبنا 

بحكـ " امارة غزة الظالمية " حتى و اف كانت تحت االحتالؿ االسرائيمي يجمعوف الماليف مف تجارة  مكتفيف
 الحراـ عمى حساب معاناة شعبنا

 31/7/2132القدس، القدس، 
 
 
 تجمع الشخصيات المستقمة يدعو إلنهاء االنقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة .9
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ية المستقمة الدكتور ياسر الوادية القوى والفصائؿ دعا رئيس تجمع الشخصيات الفمسطين :القدس - غزة
زالة حالة اإلحباط التي تسود الشعب الفمسطيني  الوطنية واإلسالمية لإلسراع في تنفيذ اتفاؽ المصالحة، وا 

 بعد تجميد ما تـ االتفاؽ عميو في إعالني القاىرة والدوحة.
ي القاىرة، عمى أف االنتخابات الفمسطينية وشدد الوادية خالؿ مشاركتو في اجتماع المجنة المجتمعية ف

المقبمة ستعزز انقساـ الوطف إف لـ يتـ إجراؤىا في المحافظات كافة، مؤكدا أف "توقؼ تطبيؽ اتفاؽ 
فالقدس تيود واالحتالؿ اإلسرائيمي يسرؽ أراضينا وييجر ،المصالحة سيذىب بأساس قضيتنا لطريؽ الضياع

بات الحياة لمواجية معاناة االنقساـ في ظؿ ال مباالة فمسطينية مف إخواننا والشعب يبحث عف أدنى متطم
 استمراره".

وقاؿ الوادية "استمرار االنقساـ أصبح يمثؿ ىدفا في عقوؿ المصالح الفردية وسيؿ ميمة االحتالؿ 
اإلسرائيمي في خططو لسرقة ما تبقى مف قضيتنا الفمسطينية"، مضيفا أف "االنقساـ مزؽ شرائح المجتمع 
الفمسطيني وأطمؽ سيامو باتجاه قتؿ جسد الوطف العتقاؿ أحالمو برؤية الدولة الفمسطينية المستقمة 

 وعاصمتيا القدس".
 31/7/2132القدس، القدس، 

 
 الخميل: أمن السمطة يعتقل أربعة من أنصار حماس عقب مسيرة ضد االعتقال السياسي .31

في مدينة الخميؿ )جنوب الضفة الغربية  (، مسيرة31/7نظمت حركة حماس، ظير الجمعة ): الخميؿ
المحتمة(، تضامًنا مع طمبة الكتمة اإلسالمية المعتصميف داخؿ جامعة الخميؿ، وتأييًدا لممعتقميف السياسييف 

 المضربيف عف الطعاـ في سجوف مخابرات السمطة في بيت لحـ.
الدخوؿ إلى الحـر الجامعي، فنظـ ولدى وصوؿ المسيرة، بوابات الجامعة، منع أمف الجامعة المحتشديف مف 

ميرجاف خطابي تحدث فيو الطالب رامي الرجوب باسـ الطمبة المعتصميف، حيث بدت عميو عالمات 
اإلعياء والمرض نتيجة االستمرار في اإلضراب عف الطعاـ، وقاؿ: "لف نتراجع قيد أنممة حتى تحقيؽ 

 اؿ السياسي".مطالبنا ومستمروف تحت شعار نموت شيداء أو يموت االعتق
وكشؼ الطالب الرجوب خالؿ حديثو أف ىناؾ أكثر مف ثالثة طمبة أصابيـ اإلعياء ووضعيـ الصحي 
صعب، وىـ بحاجة لتمقي العالج المناسب، محمال الجيات األمنية المسؤولية الكاممة جراء تدىور وضعيـ 

 الصحي.
ًا مف المشاركيف فييا، ُعرؼ منيـ وعقب المسيرة؛ قالت حركة حماس إف األجيزة األمنية اعتقمت عدد

القيادي في حماس الشيخ إسماعيؿ النطاح ومعاذ ومتوكؿ نجمي النائب عف كتمة "التغيير واإلصالح" محمد 
أبو جحيشة، كما اعتقمت جياز المخابرات التابع لمسمطة األسير المحرر والمعتقؿ السابؽ في سجوف أجيزة 

 ا قرب الخميؿ.األمف سعدي ذياب الجياوي مف قرية إذن
 31/7/2132قدس برس، 

 
 
 
 

 "الشبيبة الفتحاوية" تطالب بالتدخل لإلفراج عن رئيسها السابق المعتقل بغزة .33
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طالبت قيادة حركة الشبيبة الطالبية التابعة لحركة "فتح" بالضفة الغربية لجنة الحريات مؤسسات : راـ اهلل
 األمنية في غزة. األجيزةيا السابؽ والمعتقؿ لدى حقوؽ اإلنساف في قطاع غزة بالتدخؿ لإلفراج عف رئيس

 ألكثروأشارت الشبيبة في بياف ليا  تمقت "قدس برس" نسخة عنو بأف "استمرار رئيسيا السابؽ محمود قنف 
جيود المصالحة الوطنية مف  إلفشاؿمف عشرة أياـ ىو دليؿ عمى أف حركة حماس لدييا مخطط واضح 

السياسي بحؽ المناضميف مف أبناء حركة فتح وغيرىا مف القوى والفصائؿ  خالؿ استمرار سياسية االعتقاؿ
ودعت الشبيبة لجاف المصالحة والحريات ومؤسسات حقوؽ اإلنساف في  الوطنية"، بحسب تعبير البياف.

 قطاع غزة إلى العمؿ الفوري عمى إطالؽ سراح محمود قنف والمعتقميف في غزة.
 31/7/2132قدس برس، 

 
 الشرق األوسطكشف بأن جهازها االستخباري يواجه تحديات جديدة في ت "سرائيل"إ .32

قاؿ تقرير نشػرتو "يػديعوت أحرونػوت" إف األذرع االسػتخبارية فػي الجػيش اإلسػرائيمي تتوسػع مػع اتسػاع قػوس 
 التيديدات، وذلؾ في إشارة إلى الربيع العربي والتدىور الذي حصؿ في العالقات مع تركيا.

ىػذا السػياؽ إلػى أف عػدد المشػاركيف فػي دورة لضػباط سػالح االسػتخبارات، الػذي أنيػوا وأشارت الصحيفة في 
 % بالمقارنة مع الدورات السابقة.03يوـ أمس الخميس الدورة، قد ارتفع بنسبة 

سػتراتيجية فػي  ونقؿ عف مصادر في االستخبارات العسكرية قوليا إف الزيػادة فػي العػدد تنبػع مػف التغييػرات اإلي
سػػط، وفػػي سػػبع ميػػاديف اسػػتخبارية جديػػدة أضػػيفت، وبضػػمنيا تركيػػا وليبيػػا والسػػوداف والسػػعودية الشػػرؽ األو 

وسػيناء، الفتػة إلػػى أف االسػتخبارات العسػكرية اإلسػػرائيمية ضػعيفة فػي سػػيناء التػي انطمػؽ منيػػا عمميتػاف ضػػد 
 إىداؼ إسرائيمية وأطمؽ منيا صواريخ باتجاه إيالت و"متسبي ريموف".

ذاتيا إلى أف زيادة القوى البشرية في االستخبارات العسكرية تػأتي فػي إطػار محاولػة لخمػؽ وأشارت المصادر 
العمميات التي تحصؿ في الدوؿ العربية والعوامؿ التي تدفع  –متابعة ودراسة حوؿ ما أسمتو "تيارات العمؽ" 

 الجماىير إلى الخروج إلى الشوارع والمطالبة بثورة.
رات فػػي مجػاالت العمػؿ فػػي الجػيش أيضػا وفػػي التكنولوجيػا والقػدرات، خاصػػة كمػا أشػارت إلػػى أف ىنػاؾ تغييػ

مػػع اتسػػاع مجػػاؿ الحػػرب األلكترونيػػة )سػػايبر(. وأشػػارت أيضػػا إلػػى أنػػو يطمػػب مػػف الجػػيش تقػػديـ صػػورة بدقػػة 
 عالية لميمات خاصة تتطمب الحسـ.

وجرى دمج أكاديمييف وذوي  وتابعت الصحيفة أف سالح االستخبارات العسكرية استغؿ نوعية الضباط الجدد،
ألقاب عممية عالية وجنود بارزيف في الدورة. ونقمت عف المصادر قوليا "يجب أف نتابع ما يجري في الشارع 
جراء دراسات يمكف مف خالليػا أيضػا متابعػة  باألدوات الجديدة التي أضيفت، وتشتمؿ عمى جمع معمومات وا 

 مف يصوغ الرأي العاـ.
 43/4/1041، 15عرب 

 
 
 
 

 نتنياهو يجتمع بموفاز لتسوية الخالفات حول "التجنيد" .31
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اجتمع رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنيػاىو الميمػة الماضػية، مػع رئػيس حػزب كاديمػا شػاؤوؿ موفػاز، فػي 
مسػػعى آخػػر لتسػػوية الخالفػػات بينيمػػا، حػػوؿ مسػػألة قػػانوف التجنيػػد الجديػػد، الػػذي سػػيكوف بػػدياًل لقػػانوف "تػػاؿ" 

 المتدينيف مف الخدمة العسكرية في الجيش.الذي يعفي 
، االتصػػاالت 0240-5-41وبحسػػب اإلذاعػػة العامػػة اإلسػػرائيمية، فلنػػو مػػف المقػػرر أف تسػػتمر اليػػـو الجمعػػة 

 بيف حزبي الميكود وكاديما، حوؿ ىذا الموضوع في محاولة لمنع انسحاب كاديما مف االئتالؼ الحكومي.
فكػػػريف والفنػػػانيف واألكػػػاديمييف والشخصػػػيات العامػػػة فػػػي )إسػػػرائيؿ( فػػػي ذات السػػػياؽ، وقػػػع العشػػػرات مػػػف الم

عريضػػػػة تػػػػدعو إلػػػػى عػػػػدـ الخمػػػػط بػػػػيف مسػػػػألة تجنيػػػػد الشػػػػباف الييػػػػود المتػػػػدينيف، ومسػػػػألة وضػػػػع المػػػػواطنيف 
 الفمسطينييف مف حممة الجنسية اإلسرائيمية.

لمػػواطنيف الفمسػػطينييف مػػف واعتبػػر الموقعػػوف عمػػى العريضػػة أف الحكومػػة اإلسػػرائيمية تحػػاوؿ التحػػريض ضػػد ا
حممة الجنسية اإلسرائيمية، لمتخمص مف الضغوط الممارسة عمييا بسبب قضية تجنيد المتدينيف، ولتمييع قرار 

 محكمة العدؿ العميا بيذا الخصوص.
وأرسػػمت ىػػذه العريضػػة إلػػى كػػؿ مػػف الػػرئيس اإلسػػرائيمي شػػمعوف بيػػريس، ورئػػيس الحكومػػة نتنيػػاىو، ورئػػيس 

 ريفيمف، وعدد مف الشخصيات اإلسرائيمية البارزة، ورؤساء الكتؿ البرلمانية. الكنيست روبيف
 43/4/1041، فمسطين أون الين

 
 ليفني: مرسى سيحدد ما إذا كنا نواجه ربيًعا عربًيا أم شتاء إسالمًيا .31

لسابقة تسيبى نشرت صحيفة "فاينانشياؿ تايمز" البريطانية مقاال لوزيرة الخارجية اإلسرائيمية ا :وكاالت -سما 
ليفنى عف التغيير فى الشرؽ األوسط، قالت فيو إنو سواء "كنا" نواجو ربيعا عربيا أو شتاء إسالميا، فػلف ىػذا 

 األمر يعتمد بشكؿ كبير عمى الرئيس محمد مرسى، وأيضا عمى كيفية تعامؿ المجتمع الدولى معو.
إرسػاليما إلػى القػاىرة، األولػى لحضػور مػؤتمر حركػة وترى الوزيرة اإلسرائيمية السابقة، أف الدعوتيف المتيف تـ 

عػػدـ االنحيػػاز فػػى طيػػراف الشػػير المقبػػؿ، والثانيػػة لمقػػاء الػػرئيس بػػاراؾ أوبامػػا تجسػػداف مفتػػرؽ الطػػرؽ الػػذى 
 تواجيو مصر.

وتمضى ليفنى قائمة: عنػدما نػزؿ المصػريوف إلػى ميػداف التحريػر، انقسػـ العػالـ إلػى قسػميف، جانػب وقػؼ مػع 
حريػػة والديمقراطيػػة تسػػود فػػى الشػػارع العربػػى، وجانػػب آخػػر يتجسػػد فػػى ىػػؤالء الػػذيف ينظػػروف بعػػيف مػػف رأوا ال

الريبة، وربما السخرية، ويروف أف النتيجة التى ال مفر منيا ىى صعود اإلسالمييف المتشدديف. ولـ تكف تمؾ 
 اآلراء المتناقضة شديدة فى أى مكاف أكثر مف إسرائيؿ.

صة لـ تنتو بعد، فمع انتخػاب مرسػى، تقػوؿ ليفنػى إنيػا واثقػة مػف القػوؿ إف كػال مػف وبعد مرور عاـ، فلف الق
المتفػػائميف والمتشػػائميف لػػـ يكونػػوا عمػػى صػػواب، وتوضػػح مقصػػدىا قائمػػة: صػػحيح إنػػو مرشػػح حركػػة إسػػالمية 

قيػد لنػا عمى حد تعبيرىا، إال أف السياسػة المصػرية شػديدة التع -معارضة تتبنى قيما قديمة ومناىضة لميبرالية
 لدرجة ال يمكف معيا وصؼ النظاـ الجديد فى البالد ببساطة بأنو إسالمى. -أى اإلسرائيمييف  -

ء اضػية أمػا أى اضػطرابات بػرغـ كػؿ شػىغير أنيا تستطرد قائمة: ىذا ال يعنػى أف إسػرائيؿ يمكػف أف تبقػى ر 
ة، فالجماعات الجيادية المتطرفة فى جارتيا الميمة، فتدىور األمف والنظاـ فى سيناء، مبعث قمؽ كبير لمغاي

ال تقػػػـو فقػػػط بػػػاليجـو عمػػػى إسػػػرائيؿ منيػػػا، ولكنيػػػا تػػػدفع مصػػػر إلػػػى مواجيػػػة مباشػػػرة مػػػع إسػػػرائيؿ، ونتػػػائج 
 االنتخابات المصرية تقوى شوكة العناصر األكثر تطرفا فى المنطقة.
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يػؼ حػدة مواقفيػا يعتمػد إلػى حػد وتشير الوزيرة اإلسرائيمية السابقة، إلى أف دفع الجماعات اإلسػالمية إلػى تحف
 كبير عمى المطالب التى ُيراد منيـ تمبيتيا مف قبؿ المجتمع الدولى مقابؿ دعـ بمدانيـ.

مف ناحية أخرى، قالت ليفنى إنو ال يمكف تجاىػؿ قضػية أخػرى تحػدث عنيػا مرسػى فػى خطابػو األوؿ، وىػى 
قى بظالليا عمى العالقات بيف إسرائيؿ والعػالـ القضية الفمسطينية، مشيرة إلى أنو طالما كانت تمؾ القضية تم

العربى، وال توافؽ ليفنى عمى تمؾ الصمة، لكنيا ال تستطيع أف تتجاىميا، كما تقوؿ. وتتابع: بينما رأى القػادة 
العرب مكاسب محتممة مف السالـ مع إسرائيؿ، إال أف الجماىير تشاىد لقطػات مػف الصػراع، وتظػؿ إسػرائيؿ 

 ىى العدو.
يفنػى، أنػو بػدوف دعػـ عربػى قػوى سػيكوف صػعبا مػا لػـ يكػف مسػتحيال أف يتوصػؿ زعػيـ فمسػطينى إلػى وترى ل

السػالـ مػػع إسػػرائيؿ، وىنػا تكمػػف واحػػدة مػف أكثػػر االختبػػارات أىميػة لمقػػادة العػػرب الجػدد، محػػذرة مػػف أف دعػػـ 
 حماس لف يؤدى إلى السالـ، ولكف سيضر مصالح الجميع فى المنطقة.

ا قائميا: إنو عمى الرغـ مف أف إسرائيؿ ليست طرفا فى األحداث التى تيز العالـ العربى، وختمت ليفنى مقالي
أف تسػػاعد فػػى تشػػكيؿ مسػػتقبؿ المنطقػػة بغػػض النظػػر عػػف االختيػػارات التػػى  -مػػع العػػرب  -إال أنػو بلمكانيػػا 

 تقوـ بيا الشعوب العربية لنفسيا، حتى ولو ذاب شتاء إسالمى فى ربيع واعد.
 43/4/1041، إلخباريةوكالة سما ا

 
 الغربية  الجيش اإلسرائيمي يفعِّل وحدة مكافحة الهجرة بالضفة .35

قرر الجيش اإلسرائيمي مالحقة الضيوؼ األجانب في الضفة الغربية، في خطوة تمس : كفاح زبوف - راـ اهلل
ف خاضػعة أمنيػا التػي يفتػرض أف تكػو « أ»بشكؿ أكبر بييبة ووالية السمطة الفمسطينية في المنطقػة المصػنفة 

داريػػػا لسػػػيطرتيا حسػػػب اتفاقيػػػات أوسػػػمو. وأصػػػدر قائػػػد المنطقػػػة الوسػػػطى فػػػي جػػػيش االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي،  وا 
« اليجػػرة»وىػػي وحػػدة مكافحػػة « وحػػدة عػػوز»نينسػػاف إلػػوف، أمػػرا عسػػكريا يمػػنح صػػالحيات كاممػػة لمفتشػػي 

حقػػة واعتقػػاؿ كػػؿ شػػخص لػػـ المتخصصػػة باعتقػػاؿ األجانػػب فػػي إسػػرائيؿ، لمعمػػؿ فػػي منػػاطؽ السػػمطة، ومال
 بالوجود في الضفة الغربية.« تصريح خاص»يحصؿ عمى 

إف اليػدؼ مػف القػرار طػرد المتضػامنيف والمتطػوعيف األجانػب »اإلسرائيمية، أمس: « ىآرتس»وقالت صحيفة 
 «.الذيف يمكثوف في الضفة الغربية ويتظاىروف ضد سياسة إسرائيؿ

صػػالحيات واسػػعة، ومػػف ضػػمنيا، أنػػو عمػػى « عػػوز»قػػب مػػف وحػػدة ويعطػػي األمػػر العسػػكري اإلسػػرائيمي المرا
أساس االعتقاد بأف شخصا ما يوجد فػي الضػفة مػف دوف تصػريح، فػلف المراقػب مخػوؿ بتوقيفػو وتفتػيش بيتػو 

 والمطالبة بوثائقو، ومف ثـ إخراجو )اختطافو( مف الضفة إلى إسرائيؿ واحتجازه.
 26نػو ال يسػمح ألي شػخص، يػزور الضػفة بػالمكوث أكثػر مػف وتنص األوامر العسػكرية اإلسػرائيمية، عمػى أ

ساعة إذا لـ يحصؿ عمى تصريح خاص مف سمطات االحتالؿ. وعمميا تفيد الصالحيات الجديػدة، أف جميػع 
 الزوار في الضفة تحولوا إلى أشخاص غير قانونييف وخاضعيف لقرارات عسكرية، ويجب اعتقاليـ وطردىـ.

نفسػػيا متضػػامنتيف « عػػوز»اعتقمػػت وحػػدة  0242ييػػا إسػػرائيؿ ذلػػؾ، ففػػي عػػاـ وىػػذه ليسػػت أوؿ مػػرة تحػػاوؿ ف
العمػؿ فػي المنطقػػة « عػوز»أجنبيتػيف فػي راـ اهلل، لكػف المحكمػة العميػػا اإلسػرائيمية قػررت أنػو ال يمكػف لوحػػدة 

كرية وتـ آنذاؾ إطالؽ سراح المتضامنات األجنبيات المواتي عدف إلى الضفة الغربية، لكف األوامر العسػ« أ»
 قد تعطي الغطاء القانوني لعمؿ ىذه الوحدة. 0242الجديدة التي لـ تكف صدرت في 



 
 
 

 

 

           41ص                                    1231العدد:                41/4/1041 السبت التاريخ:

اإلسػرائيمية « اإلدارة المدنيػة»وأخطر ما في األمر أف عمؿ ىذه الوحػدة فػي الضػفة، يعػزز مػف وجػود وحقيقػة 
 عمى األرض. التي استأنفت عمميا قبؿ شيور بشكؿ عمني وسافر وفيو كثير مف التحدي لمسمطة الفمسطينية
 41/4/1041، الشرق األوسط، لندن

 
 مسؤول تثقيف الفتيان في وزارة التعميم اإلسرائيمية داعم لإلرهاب .36

حػػذرت مصػػادر فػػي وزارة التعمػػيـ االسػػرائيمية، فػػي نيايػػة األسػػبوع، مػػف قػػرار وزيػػر التعمػػيـ غػػدعوف : الناصػػرة
تيػػاف )األحػػداث( بسػػبب مواقفػػو المتطرفػػة سػػاعر، مػػف تعيػػيف إيػػرز إيشػػؿ، مسػػؤوال عػػف قسػػـ تربيػػة وتثقيػػؼ الف

الداعمػػة لعصػػابات االرىػػاب. وقالػػت صػػحيفة "ىػػآرتس"، إف المصػػادر فػػي وزارة التعمػػيـ التػػي تسػػتند إلييػػا فػػي 
تقريرىا، طمبت أف تبقى ىويتيا مجيولة، تحسبا لخطوات انتقامية مف الػوزارة ضػدىا، ويظيػر أف إيشػؿ، وىػو 

الحػػتالؿ االسػػرائيمي، كػػاف قػػد اطمػػؽ فػػي مقابمػػة صػػحفية سػػابقة معػػو، ضػػابط احتيػػاط برتبػػة عقيػػد فػػي جػػيش ا
 تصريحات متطرفة، تكشؼ ىويتو السياسية.

 41/4/1041، الغد، عم ان
 

 السجن ثماني سنوات لمستوطن قتل فمسطينيا .37
سػػنوات عمػػى مسػػتوطف  6اكتفػػت محػػاكـ االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي فػػي نيايػػة األسػػبوع، بفػػرض السػػجف  :الناصػػرة
تؿ الشاب الفمسطيني حساـ الربضػي فػي القػدس المحتمػة، طعنػا بالسػكيف عمػى خمفيػة عنصػرية، بعػد إرىابي ق

 إبراـ صفقة قضائية مع اإلرىابي اتيـ فييا بالقتؿ غير العمد.
 41/4/1041، الغد، عم ان

 
 الصهيونية كاخحركة  ضد   الناصرة تتحد   .38

مدينة الناصرة، كبرى المدف الفمسطينية في  اتحدت األحزاب والفعاليات السياسية العربية في: الناصرة
العنصرية الذيف أعمنوا عزميـ عمى القياـ بزيارة  "كاخ"الداخؿ، في إعالنيا التصدي ألعضاء حركة 

. ودعت األحزاب "الخدمة الوطنية"استفزازية لممدينة غدًا األحد لدعوة الحكومة الى إلزاـ الشباف العرب تأدية 
مواقؼ جماىيرنا الوحدوية، الرافضة لما "لتكوف جاىزة لمتصدي ألي استفزاز. وأكدت  كوادرىا وأىالي المدينة

طالب ومف جيتو . "يسمى الخدمة المدنية والتصدي لمعنصرية المؤسساتية والحزبية مف عصابات االرىاب
المتطرفة  بمنع زيارة العناصر اليمينية االسرائيمي رئيس بمدية الناصرة رامز جرايسي وزير األمف الداخمي

 المدينة.
 41/04/1041، الحياة، لندن

 
 أسيراً  61 إلىفروانة: ارتفاع قائمة عمداء األسرى  .39

قاؿ مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحرريف في السمطة الوطنية، عبد الناصر فروانة، اف  :غزة
عمداء "الى قائمة  أتـ أمس عامو العشريف في سجوف االحتالؿ، لينضـ بذلؾ "فرج الرماحي"األسير 
( 00( أسيرًا، بينيـ )41قائمة عمداء األسرى، الى )يرفع  "الرماحي"انضماـ األسير ". موضحًا أف األسرى

وُيعتبر األسير  "جنراالت الصبر" أسيرًا مضى عمى اعتقاليـ أكثر مف ربع قرف وىؤالء ُيطمؽ عمييـ مصطمح
 قؿ منذ قرابة ثالثيف عامًا ىو عميد األسرى وأقدميـ.والمعت 4726مف المناطؽ المحتمة عاـ  "كريـ يونس"
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 41/04/1041، الحياة الجديدة
  

 نشطاء ويستهدف منازل بمسيرات غرب رام اهلل  خمسةعشرات اإلصابات واالحتالل يعتقل  .21
أصيب صحفياف محمياف بجروح طفيفة، وعشرات المتظاىريف المحمييف والمتضامنيف : نائؿ موسى–راـ اهلل 
بحاالت اختناؽ شديدة بالغاز المسيؿ لمدموع، واعتقمت قوات االحتالؿ خمسة نشطاء خالؿ تفريقيا  األجانب

وقد لمسيرات الجمعة األسبوعية ضد االستيطاف وجدار الضـ والتوسع العنصري بريؼ غرب راـ اهلل. 
اي بعدـ شرعية مسيرة بمعيف أمس إحياء لمذكرى الثامنة لصدور فتوى محكمة العدؿ الدولية في الى خرجت

د عمى التمسؾ بالثوابت الوطنية يكأتالباالفراج الفوري عف سائر االسرى و  ةطالب، والمجدار الضـ والتوسع
 تفعيؿ وتعميـ المقاومة الشعبية. إلى الدعوةو 

 41/04/1041، الحياة الجديدة
 

 مؤتمر فمسطيني ينتقد أداء حكومة فياض في التعامل مع المقاومة الشعبية .23
قوى العمؿ في الضفة الغربية،  ،دعا المشاركوف في "مؤتمر فمسطيف الثاني لممقاومة الشعبية" :الخميؿ

الوطني والفصائؿ إلى االتفاؽ عمى برنامج مقاومة موّحد لتكريس الوحدة الوطنية في مواجية االحتالؿ 
منية التابعة وتضّمنت توصيات المؤتمر، متابعة عمؿ المؤسسات األ اإلسرائيمي في مختمفة المجاالت.

لمسمطة الفمسطينية فيما يتعّمؽ بممفات تسريب األراضي لالحتالؿ، وتفعيؿ القوانيف الرادعة لمف وصفيـ بػ 
"المتالعبيف بمقدرات الشعب الفمسطيني"، فيما انتقد البياف الختامي لممؤتمر، األداء الحكومي الفمسطيني في 

 حساب اآلخر، وفؽ البياف. التعامؿ مع نماذج المقاومة الشعبية أحدىا عمى
 43/4/1041، قدس برس

 
 ة االسرىلمدفاع عن قضي السرسك يعد بان يكون جندياً األسير المحرر محمود  .22

محمود السرسؾ كافة الجيات الفمسطينية المسؤولة الالعب دعا األسير المحرر : نادر القصير –رفح 
دعـ والمساندة لقضية األسرى، ووعد باف يكوف والفعاليات الشعبية ونشطاء حقوؽ اإلنساف إلى مزيد مف ال

مثاليا لمدفاع عف قضيتيـ العادلة، مؤكدا أف قضية األسرى ىي أحدى قضايا الصراع الحقيقية مع  جندياً 
العدو اإلسرائيمي وعمينا جميعا أف نساندىـ بتضامننا ونسخر إعالمنا المرئي والمسموع لفضح ممارسات 

 قميف خمؼ قضباف األسر.السجاف اإلسرائيمي بحؽ المعت
 41/04/1041، الحياة الجديدة

 
 ين بنيران االحتاللوشهيدمن سقوط صواريخ  غزة قطاع بغالف هجيش االحتالل أنذر سكان .21

الجمعة أنيا قتمت شابيف فمسطينييف وأصابت آخر بجراح، وقالت اف  "إسرائيؿ"أشرؼ اليور: أعمنت  -غزة 
ربة مف حدود شماؿ قطاع غزة، فيما قالت اف قوة مف الجيش قتمت أحد الشيداء مسمح كاف يتواجد عمى مق

اآلخر خالؿ محاولتو العبور إلى مناطقيا الجنوبية، مف ناحية مصر، وطمبت عقب الحوادث مف سكاف 
 بمداتيا المحيطة بغالؼ القطاع البقاء قريبًا مف المالجئ، ما ينذر بعودة التوتر.

 41/04/1041، القدس العربي، لندن
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 في سوريا أثناء اشتباكات فمسطينيين بمخيم اليرموك ثالثةنباء عن مقتل أ :لقدس العربيا .21
إف اشتباكات عنيفة جرت بيف مقاتمي الجيش الحر  سوريوف قاؿ ناشطوف وكاالت: - عماف -بيروت 

 وقوات النظاـ في حي التضامف ومخيـ اليرموؾ بدمشؽ الذي شيد مقتؿ ثالثة فمسطينييف الجمعة، إضافة
 إلى إطالؽ نار في حي السيدة زينب.

 41/04/1041، القدس العربي، لندن
  

 البارد يطوي المرحمة األمنية.. بعد إلغاء نظام التصاريحنهر  .25
طوى مخيـ نير البارد أمس، مرحمة كاممة مف المعاناة األمنية بترجمة الوعود التي قطعيا : عمر ابراىيـ

فتح »مسطينية بللغاء نظاـ التصاريح المعموؿ بو منذ انتياء معركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمفصائؿ الف
 .2117في العاـ « اإلسالـ

لـ يعد الفمسطيني بحاجة إلى تصريح وال المبناني أيضًا. وبات المخيـ مفتوحا أماـ الجميع، في مطمب دفع 
ؽ عممو بالتعاوف مع قيادة أبناء البارد أثمانًا غالية لتحقيقو واستدعى جيودا مضنية بذليا ميقاتي، وفري

لجنة الحوار »الجيش المبناني ومديرية المخابرات، فكانت الوعود التي أطمقيا ميقاتي ومف بعده رئيس 
الدكتور خمدوف الشريؼ، تجد طريقيا الفوري لمتنفيذ ما عزز مف ثقة أبناء المخيـ « المبناني ػ الفمسطيني

ة مع الحكومات السابقة التي لـ تتخط وعودىا الحبر عمى بالجيات الرسمية المبنانية، بعد تجارب مخيب
 الورؽ.

وبدأ الجيش المبناني أمس عمى الحواجز التابعة لو عند مداخؿ المخيـ بالسماح لمداخميف إلى البارد بدوف 
إبراز التصاريح التي كانت معطاة ليـ، األمر الذي شكؿ مفاجأة سارة لمكثيريف منيـ وتحديدا لمذيف خرجوا 

 الصباح ولـ يكونوا عمى عمـ ببدء تنفيذ الجيش لمقرار السياسي.في 
مف الشير الحالي، بناء لما اتفؽ عميو،  31ذلؾ القرار الذي كاف أعطى الجيش ميمة لمبدء بتنفيذه في الػ 

كاف ميقاتي بدوره أكد أف تنفيذه سيبدأ قبؿ الميمة المعمنة. وىو ما حصؿ فعال، بحسب ما أكد الشريؼ، 
ىذا دليؿ عمى جدية تعاطي الحكومة مع ممؼ البارد عمى وجو الخصوص، وىو مؤشر عمى »اؿ: الذي ق

كيفية التعاطي مع كؿ القضايا التي تخّص الالجئيف في لبناف، وىو ما كنا أعمنا عنو خالؿ المؤتمر 
رض الصحافي في القصر الحكومي، وأكدنا أف مرحمة جديدة قد بدأت وسوؼ يممس الفمسطينيوف عمى األ

«. كؿ ما صرحنا بو، خصوصا أف ىناؾ أمورا إيجابية اخرى حصمت لجية إطالؽ سراح كامؿ الموقوفيف
وكاف مسؤوؿ مخابرات الجيش المبناني في الشماؿ العميد عامر الحسف أبمغ قيادات الفصائؿ الفمسطينية 

يوـ )أمس(. وبحسب بالتعميـ الصادر إلى حواجز الجيش والقاضي بللغاء نظاـ التصاريح ابتداء مف ال
المعمومات فاف الجيش بدأ تدريجًا أمس، بتنفيذ قرار إلغاء نظاـ التصاريح، عمى أف يصار إلى وضع أجيزة 

 الكمبيوتر، الحقًا لتسجػػيؿ أسمػػاء الداخميف والخارجيف.
 31/7/2132السفير، بيروت، 

 
 لمتفاوض عميه الجامعة العربية: االستيطان قضى عمى "حل الدولتين" ولم يبِق شيئاً  .26

دانت جامعة الدوؿ العربية، "شرعنة" االستيطاف اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية : مراد فتحي –القاىرة 
 المحتمة، ُمذّكرة سمطات االحتالؿ بأف كؿ إجراءاتو باطمة بنظر القانوف الدولي.
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في الجامعة السفير محمد  وحذر األميف العاـ المساعد ورئيس قطاع فمسطيف واألراضي العربية المحتمة
صبيح في بياف صحفي، الجمعة، مف مغبة استمرار صمت المجتمع الدولي عمى اليجمة االستيطانية 

 % ىذا العاـ مقارنة مع العاـ الماضي.31اإلسرائيمية، موضحًا أف االستيطاف زاد بنسبة 
وأنو ال مجاؿ لمحديث عف عممية وأكد أف االستيطاف لـ يبؽ شيئا لمتفاوض عميو، كما أنيى حؿ الدولتيف، 

سالـ ذات مغزى، أو العودة لممفاوضات في ظؿ ىذا الوضع، مطالبًا المجتمع الدولي والمجنة الرباعية 
الدولية ومجمس األمف الدولي بالقياـ بمسؤولياتيـ تجاه ما يجري مف تجاوزات وانتياكات تصب في تأجيج 

 األمف الدولييف.الموقؼ وانفجار األمف، وبشكؿ ييدد السالـ و 
وىاجـ البياف تشكيؿ لجنة قانونية برئاسة القاضي المتقاعد أدموف ليفي بقرار مف رئيس الحكومة اإلسرائيمية 
بنياميف نتنياىو لغرض دراسة كيفية إضفاء الشرعية عمى االستيطاف، موضحًا أف إسرائيؿ تستخدـ القضاء 

 لخدمة أغراض االحتالؿ التوسعية والعدوانية.
نكر صبيح تسجيؿ أراض باسـ المستوطنيف في الضفة الغربية مف خالؿ دائرة "الطابو"، مشددًا عمى أف واست

ذلؾ يعد خرقًا فاضحًا وواضحا لمقانوف الدولي، وال يجوز إعطاء أية ورقة لمستمر معتدي ودخيؿ يغتصب 
ويأتي مستوطف ويدعي  سنة، 11األرض بقوة السالح، قائاًل: "ىذا أمر مفضوح، فيناؾ أشخاص توفوا منذ 

 أنو اشترى األرض منيـ منذ ستة أشير أو أياـ قميمة".
 31/7/2132الشرق، الدوحة، 

 
 توصية بتشكيل لجنة عربية لتوثيق األسماء الجغرافية في فمسطين .27

اوصى مشاركوف في المؤتمر العربي السادس لالسماء الجغرافية، بتشكيؿ لجنة خاصة  :عماف: بترا
راء العرب المختصيف مف األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية مع الحكومات العربية، بفمسطيف مف الخب

وتكميفيا بجمع الوثائؽ والخرائط القديمة، وتوثيؽ األسماء الجغرافية العربية، وتثبيت أسماء المواقع الفمسطينية 
  التي تتعرض لالنتياكات الصييونية.

ة، اف تشمؿ المجنة خبراء مف الشعبة العربية لالسماء الجغرافية، دولة عربي 33وطالب الخبراء الذيف مثمو 
وآخريف مف المختصيف، عمى اف ترفع نتائجيا إلى الجامعة العربية، لتقـو بدورىا عبر إيداعيا في المنظمات 

 العالمية، بغية بتسجمييا ارثا ثقافيا عربيا.
 31/7/2132الغد، عمان، 

 
 الرئيس عباس بالفساد يتهم األمريكيالكونغرس "هآرتس":  .28

أفادت مراسمة صحيفة "ىآرتس" العبرية في العاصمة األمريكية، واشنطف، أف الكونغرس األمريكي : القدس
عقد أمس األوؿ جمسة استماع في قضية الفساد لممسؤوليف فى السمطة الفمسطينية، وبحسب التقرير في 

رس، ستيؼ تشيبوس، قاؿ خالؿ الجمسة إف الصحيفة العبرية فلف رئيس لجنة الشرؽ األوسط في الكونغ
اإلعالـ خمؽ انطباعا خاطئا بأف سبب عدـ االزدىار لممجتمع الفمسطيني ىو المستوطنات والسياسة 

 اإلسرائيمية ولكف الفساد مف جانب القيادة الفمسطينية ىو السبب، عمى حد تعبيره.
، إال أننا يجب أف نكوف حذريف مف الطريقة التي وأشار تشيبوس قائاًل" إذا كاف الربيع العربي قد عممنا شيئا

 تتعامؿ بيا الحكومات في الشرؽ األوسط مع شعوبيا."
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وأضاؼ "أننا وضعنا لسنوات التركيز عمى حؿ الصراع اإلسرائيمي العربي، حتى أننا تجاىمنا إعماؿ العنؼ 
 جؿ تحقيؽ السالـ."في سورية مثؿ إرساؿ المجاىديف لمعراؽ عمى أمؿ إف سورية سوؼ تتعاوف مف ا

وتابع رئيس المجنة في الكونغرس األمريكي قائاًل" ليس فقط ىذا بؿ كاف الفساد في السمطة الفمسطينية قائًما 
منذ عشرات السنوات، فرئيس السمطة الفمسطينية، محمود عباس، كاف مثؿ سابقيو يستخدـ نفوذه مف اجؿ 

ال وفًقا لمتقارير عمى مئات آالؼ الدوالرات مف اجؿ إثراء نفسو، وكذلؾ نجميو، ياسر وطارؽ، المذيف حص
 مشاريع ممولة مف المساعدات األمريكية."

وقاؿ أيضا في الجمسة إف "ىذا الواقع يعزز عناصر سمبية في السمطة الفمسطينية ويمنع تقدـ عناصر 
جنة الشرؽ معتدليف في السمطة الفمسطينية مثؿ رئيس الوزراء الفمسطيني، سالـ فياض. ولفت رئيس ل

األوسط، إلى أنو خالًفا لكؿ األدلة، فلذا أراد المسؤولوف الفمسطينيوف توقيع اتفاؽ مع إسرائيؿ، فكيؼ يمكننا 
 أف نتوقع مف الفمسطينييف احتراـ اتفاؽ وقع عميو رئيس ال يتمتع بشرعية لدى شعبو، عمى حد قولو

 31/7/2132قدس نت، 
 

 سالحي البحرية اليوناني واإلسرائيميمباحثات لتعزيز التعاون العسكري بين  .29
أنيى قائد سالح البحرية اليوناني األميراؿ كوسماس كريستيديس، الميمة الماضية : الناصرة

)الخميس/الجمعة(، زيارة رسمية لتؿ أبيب بحث خالليا مع نظيره اإلسرائيمي الميجر جنراؿ راـ روتبيرغ، 
 سبؿ تعزيز أوجو التعاوف بيف الجانبيف.

ما أوردتو وسائؿ إعالـ عبرية، فلف كريستيديس استمع خالؿ زيارتو التي استغرقت عّدة أياـ إلى وبحسب 
تقارير أمنية واستراتيجية مف كبار ضباط سالح البحرية اإلسرائيمي، وبحث معيـ أوضاع التعاوف العسكري 

 الثنائي بيف تؿ أبيب وأثينا وسبؿ تعزيزه.
مف جانبو، أشاد روتبيرغ بعالقات التعاوف الوثيقة بيف سالحي البحرية اليوناني واإلسرائيمي، مؤكدًا أف الدولة 

 العبرية تولي اىتمامًا بالغًا لإلبقاء عمى ىذا المستوى مف العالقات.
 31/7/2132قدس برس، 

 
 بقتل عرفات  "إسرائيل"أوري أفنيري يتهم الواليات المتحدة و .11

أوري افنيري، إنو لـ يكف لديو أدنى شؾ أف صديقو الرئيس ” اإلسرائيمي“قاؿ ناشط السالـ  حتمة:القدس الم
والواليات المتحدة معززًا بذلؾ ترجيحات مراقبيف ” إسرائيؿ“الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات قتؿ عمى يد 

 محمييف آخريف.
أمس إف نتائج تحقيؽ قناة  84ضي الصادرة في الناصرة داخؿ أرا” حديث الناس“وقاؿ أفنيري لصحيفة 

حوؿ وفاة عرفات مسموما بمادة البولينيـو المشع لـ تفاجئو إطالقًا. أفنيري الذي التقى عرفات في ” الجزيرة“
” إسرائيؿ“بيروت عفالمحاصرة خالؿ االجتياح في مثؿ ىذا األسبوع قبؿ ثالثيف عامًا يوضح أف رئيس وزراء 

ًا رغبتو بالتخمص مف عرفات. وأشار إلى أف الواليات المتحدة عارضت األسبؽ أرئيؿ شاروف لـ يخؼ يوم
لذلؾ كاف ال بد مف قتمو بطريقة ال تخّمؼ أثرًا “مخططات شاروف خشية رد فعؿ العالـ العربي. أضاؼ 

 ”.لمجريمة
ف وأشار أفنيري إلى أف شاروف طالما حمـ بقتؿ عرفات، وأعاد إلى الذاكرة أنو وبعض زمالئو ذىبوا مرتي

 لإلقامة في المقاطعة المحاصرة في راـ اهلل بغية تشكيؿ درع حماية خاصة لعرفات.
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 31/7/2132الخميج، الشارقة، 
 

 المال... سبب آخر يهدد بقاء السمطة الفمسطينية .13
 313بعد مرور الثمث األوؿ مف الشير الجاري، تمقى موظفو السمطة الفمسطينية : محمد يونس –راـ اهلل 
المئة مف رواتبيـ( بسبب تأخر عدد مف الدوؿ المانحة عف تقديـ المساعدات المالية التي في  01الفًا )

 تعيدت بيا.
لتكوف جسرًا ينقؿ  3118وتشير األرقاـ الصادرة عف وزارة الماؿ، إلى أف السمطة، التي تأسست العاـ 

مانحة، وأنيا ربما تنيار إذا ما الفمسطينييف مف االحتالؿ الى االستقالؿ، باتت وبدرجة كبيرة أسيرًة لمدوؿ ال
 توقؼ الدعـ الخارجي عنيا.

الى  311مميوف دوالر، بينما ال تزيد إيرادتيا عف  111وُتظير األرقاـ أف النفقات الشيرية لمسمطة تقارب 
 مميوف دوالر. 301

 مميوف دوالر شيريًا( الى مخصصات مالية ورواتب 211وتتشعب نفقات السمطة بيف رواتب موظفيف )
ألفًا( ومخصصات الشؤوف  21آالؼ(، ومثميا لعائالت الشيداء البالغ ) 1لألسرى في السجوف االسرائيمية، )

 اإلجتماعية، والمخيمات الفمسطينية في الخارج، خصوصًا في لبناف، ونفقات المشافي وغيرىا.
ة التي تعمد كؿ واحدة ويضاؼ الى النفقات المشاريع التطويرية التي تتمقى دعمًا خاصًا مف الدوؿ المانح

 منيا إلى اإلشراؼ عمى تنفيذ مشاريعيا.
ولجأت قيادة منظمة التحرير الى فتح باب التوظيؼ عمى مصراعية في السمطة عند تأسيسيا، في مسعى 
منيا لحؿ مشكمة البطالة. وتسارعت نسبة التوظيؼ بعد اندالع االنتفاضة العاـ ألفيف بسبب الضغوط عمى 

 عات المختمفة المؤثرة.السمطة مف الجما
الفًا بعد سمسمة إجراءات إصالحية  313الفًا، تراجع الى  341ووصؿ عدد الموظفيف في السمطة الى 

. وبمغت موازنة السمطة 2117اتخذىا رئيس الوزراء سالـ فياض منذ توليو رئاسة الحكومة منتصؼ عاـ 
 والر مساعدات خارجية.بالييف دوالر، منيا أكثر مف بميوف د 8لمعاـ الجاري حوالى 

مميوف دوالر، األمر  800، إف السمطة تمقت مف ىذه المساعدات «الحياة»وقاؿ وزير الماؿ نبيؿ قسيس لػ 
 الذي تركيا عاجزة عف دفع رواتب موظفييا بصورة منتظمة وكاممة.

 بالدرجة األولى. ويقوؿ المسؤولوف في وزارة الماؿ إف الدوؿ المتأخرة عف دفع مساعداتيا ىي الدوؿ العربية
مميوف دوالر،  211وكاف مف المقرر أف تقدـ الواليات المتحدة مساعدتيا السنوية لموازنة السمطة، البالغة 

 في حزيراف )يونيو( الماضي، لكنيا تأخرت ألسباب غير معمنة.
ماؿ دفع ولجأت السمطة الفمسطينية في السنوات الثالث األخيرة الى االقتراض مف المصارؼ المحمية إلك

رواتب موظفييا. وقاؿ وزير الماؿ إف وزارتو لـ تتمكف ىذا الشير مف االستدانة الستكماؿ الرواتب بعدما 
 بميوف دوالر. 3.2تخطت الحد المسموح بو مف االقتراض مف المصارؼ، وقدره 

خصوصًا  وتراكمت عمى السمطة في السنوات األخيرة ديوف أخرى محمية بمغت نحو بميوف دوالر لممورديف،
 موردي األدوية، ولصندوؽ التقاعد وغيرىا.

ومف المتوقع أف تتضاءؿ قدرة السمطة عمى دفع الرواتب واالستحقاقات األخرى في الشيور المقبمة في حاؿ 
 عدـ تمقي مساعدات مالية خارجية كبيرة.
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 31الولى قاربت وتشير تقديرات متقاربة الى أف قيمة المساعدات الخارجية لمسمطة في السنوات الست ا
 بميوف دوالر.

في أوساط العاـ « حماس»و « فتح»وعادت الدوؿ المانحة الستئناؼ مساعداتيا بقوة بعد االنقساـ بيف 
. لكف تغيير أوليات الدوؿ المانحة بعد ظيور األزمة المالية العالمية، والربيع العربي، أدى الى تراجع 2117

تيدد قدرة السمطة عمى تقديـ الخدمات لمجميور الفمسطيني، وفي  ىذا الدعـ، ما تسبب بحدوث األزمة التي
مقدمة ذلؾ رواتب موظفييا. وترافقت االزمة المالية لمسمطة مع أزمة اقتصادية في األراضي الفمسطينية 

 في المئة مف القوى العاممة. 20تتمثؿ في تراجع مستويات النمو وتزايد البطالة التي وصمت الى 
أف السمطة ستظؿ تعتمد عمى المساعدات الخارجية بدرجة كبيرة طالما بقي االحتالؿ ويرى المراقبوف 

اإلسرائيمي متحكمًا في الموارد والمعابر الفمسطينية. وفشمت محاوالت السمطة لجذب االستثمارات الخارجية 
ستثمارات، في المئة مف الضفة الغربية، وىي المساحة المرشحة إلقامة اال 01بسبب سيطرة إسرائيؿ عمى 

 بخاصة المناطؽ الصناعية عمييا، وتحّكميا في الصادرات والورادات مف خالؿ سيطرتيا عمى المعابر.
 31/7/2132الحياة، لندن، 

 
 "أصدقاء فمسطين" يحاصرونها..!! .12

 نقوال ناصر
لذي )بعد أف أسقط "أصدقاء فمسطيف" البندقية مف يد ياسر عرفات، ىا ىـ اليوـ يسقطوف "غصف الزيتوف" ا

 تسممو محمود عباس مف يد عرفات األخرى بعد تصفيتو(
يدعي مف يفرضوف الحصار العسكري منذ سنوات عمى المقاومة الوطنية في قطاع غزة أنيـ "أصدقاء" 
الشعب الفمسطيني، وىـ أنفسيـ الذيف يحكموف الحصار اليوـ عمى مفاوض منظمة التحرير في الضفة 

حد في الحالتيف وىو فرض حؿ لمصراع مف الخارج عمى عرب فمسطيف الغربية لنير األردف، واليدؼ وا
يستيدؼ أوال وآخرا ضماف أمف دولة المشروع الصييوني في فمسطيف وحرماف عرب فمسطيف مف حقيـ في 

 تقرير المصير خارج ىذا اإلطار.
بمؤتمرات  تندب بعض األصوات "حسدا" حظ  فمسطيف العاثر الذي حرميا مف مؤتمر "أصدقاء" دولي أسوة

أصدقاء سوريا وليبيا واليمف والعراؽ وغيرىا مف األقطار العربية المنكوبة بمثؿ ىؤالء األصدقاء الذيف ال 
األعداء منذ انعقاد  –يحتاج العرب يمثميـ إلى أعداء، متناسية أف فمسطيف قد نكبت بمثؿ ىؤالء األصدقاء 

والذي أنتج المجنة الرباعية  2117بوليس عاـ الذي تجدد في مؤتمر أنا 3113مؤتمر مدريد لمسالـ عاـ 
 ، التي أنتجت بدورىا "خريطة الطريؽ" ؿ"حؿ الدولتيف".2112الدولية عاـ 

فكانت "الرباعية" ىي "مؤتمر أصدقاء فمسطيف" الذي اجتمع ثمانية وأربعيف مرة كاف آخرىا اجتماع الثالث 
رباعية جدوال الستئناؼ المفاوضات الفمسطينية والعشريف مف أيموؿ / سبتمبر العاـ الماضي حيف وضعت ال

كماليا مع دولة االحتالؿ اإلسرائيمي قبؿ نياية عاـ   الجاري. 2132وا 
واستيدؼ اجتماع الرباعية في أيموؿ / سبتمبر الماضي محاصرة التوجو الفمسطيني نحو إعادة ممؼ الصراع 

في إثبات الحد األدنى مف صداقتو لمشعب  إلى األمـ المتحدة بعد فشؿ "مؤتمر أصدقاء فمسطيف" الرباعي
الفمسطيني. ومنذ ذلؾ االجتماع وفمسطيف "المفاوضة" تحاوؿ عبثا فؾ الحصار الخانؽ الدبموماسي 

 والسياسي واالقتصادي والمالي الذي يفرضو "أصدقاء فمسطيف" عمييا.
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عمى حصار مماثؿ عاـ وقد استقاؿ "المبعوث الخاص" السابؽ لػ"الرباعية" جيمس وولفنسوف احتجاجا 
ليخمفو توني بمير الذي أعمف مفاوضوف فمسطينيوف انو شخصا "غير مرغوب فيو" بعد أف اعتبر  2111

التوجو الفمسطيني إلى األمـ المتحدة محاولة لػ"نزع شرعية إسرائيؿ" وحرمانا ليا مف "حقيا المشروع في.. 
ات" ىي خياره "الوحيد"، بعد أف عرض قبؿ ذلؾ الدفاع النفس" وحذر المفاوض الفمسطيني مف أف "المفاوض

"خطة وادي السالـ" وىي نسخة "رباعية" لمشروع رئيس وزراء دولة االحتالؿ الحالي بنياميف نتنياىو في 
"السالـ االقتصادي"، ليصؼ دولة االحتالؿ مؤخرا بأنيا "نموذج" السالـ واالستقرار والديمقراطية في بحر 

 يع العربي" واضطراباتو.إقميمي يمور بفوضى "الرب
والمفارقة أف "األمـ المتحدة" عضو في "لجنة أصدقاء فمسطيف" الرباعية وىي التي تشرؼ عمى تمويؿ وأمف 

 ميمة توني بمير في محاصرة التوجو الفمسطيني نحو األمـ المتحدة.
خص موقفيا أثناء أما روسيا، العضو اآلخر الذي عارض في البداية ترشيح بمير كمبعوث لمرباعية، فقد ل

زيارتو األخيرة لدولة االحتالؿ و"السمطة الفمسطينية" الرئيس فالديمير بوتيف، المنشغؿ حاليا بلحباط خطط 
إلجياض  - -ومعظـ ىؤالء ىـ أيضا "اصدقاء فمسطيف" في الرباعية الدولية  - -"مؤتمر أصدقاء سوريا" 

سوريا، عندما أشاد بالموقؼ "المعقوؿ لمقيادة  خطة مبعوث "األمـ المتحدة" كوفي أناف لوقؼ العنؼ في
الفمسطينية" واعتبر "األفعاؿ مف جانب واحد"، مثؿ التوجو الفمسطيني إلى األمـ المتحدة، "قبؿ المصالحة 
النيائية )مع دولة االحتالؿ( ذات نتائج عكسية" وحث ىذه القيادة عمى "إظيار ضبط النفس وااللتزاـ 

 قا".بااللتزامات المبرمة ساب
ومع أف موقؼ العضويف اآلخريف، األميركي واألوروبي، في رباعية "أصدقاء فمسطيف" غني عف البياف، فلف 
استعراض أحدث تطورات موقفييما يؤكد نكبة عرب فمسطيف بػ"صداقتيما". فقد التقى ولياـ بيرنز، نائب 

عباس براـ اهلل األربعاء الماضي  وزيرة خارجية العضو األميركي الثالث في "الرباعية"، مع الرئيس محمود
"عمى ىامش" جولة جديدة يقودىا مف "الحوار االستراتيجي" األميركي نصؼ السنوي مع دولة االحتالؿ، 
لينقؿ لعباس التحذير )بعدـ التوجو مف جانب واحد إلى األمـ المتحدة( الذي وجيتو لو الوزيرة ىيالري 

مؤتمر أصدقاء سوريا" قبؿ أف تتابع كمينتوف الحوار  كمينتوف في باريس عندما التقتو "عمى ىامش
االستراتيجي مع قادة دولة االحتالؿ عند زيارتيا ليا في السادس عشر مف الشير الجاري، دوف أف تعبأ 
بالتعريج عمى راـ اهلل في الزيارة األولى ليا لممنطقة منذ عاميف، كونيا مشغولة بأولوية بحث "سمسمة مف 

 ة والثنائية ذات االىتماـ المشترؾ" مع دولة االحتالؿ كما جاء في بياف لوزارتيا.القضايا االقميمي
فالزعيمة األميركية لػ"أصدقاء فمسطيف" تعتبر فمسطيف واحتالليا وقضيتيا وشعبيا مسألة "ىامشية" بالمقارنة 

االحتالؿ الذي أنشأ  السوري" وىو الموضوع الرئيسي لػ"الحوار االستراتيجي" مع دولة –مع "الخطر اإليراني 
"مجموعة عمؿ" رفيعة المستوى لمواجية "إيراف.. التحدي األكبر  2111لو الرئيس باراؾ أوباما في سنة 

الذي نواجيو اليوـ في الشرؽ األوسط"، وىي العبارة التي تتكرر بحذافيرىا في البيانات الرسمية التي صدرت 
ستة اشير منذ ذلؾ الحيف، وىي ذاتيا مجموعة العمؿ التي عف "الحوار االستراتيجي" بيف الجانبيف مرة كؿ 

أنشأت "مؤتمر أصدقاء سوريا" الذي يدير حاليا معركة قصـ الظير السوري إليراف، وىي ذاتيا مجموعة 
العمؿ التي تيمش وتؤجؿ أي بحث عف أي حؿ لمصراع العربي مع دولة االحتالؿ، سواء في إطار 

مـ المتحدة"، وتكتفي بػ"إدارة" ىذا الصراع بانتظار حسـ الحرب عمى "أصدقاء فمسطيف" أو في إطار "األ
 السوري الذي تعتبره العقبة الكأداء أماـ إحالؿ "السالـ الشامؿ" في "الشرؽ األوسط". –"المحور" اإليراني 
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مع  وكانت ىذه األولوية ىي الشرط المسبؽ الذي أعمنو نتنياىو منذ البداية الستئناؼ "عممية سالـ" جادة
الفمسطينييف، وقد نجح في فرض ىذه األولوية عمى إدارة أوباما، لتتحوؿ اإلدارة األميركية إلى المسؤوؿ 
األوؿ عما وصفو عباس بػ"الموت السريري" لعممية السالـ التي ترعاىا، وىي العممية التي وصفيا خطأ 

لراـ اهلل مؤخرا بأنيا "يتيمة الربيع رئيس المفوضية األوروبية جوزيو مانويؿ باروزو أثتاء زيارتو األولى 
 العربي"، متجاىال أنيا في الحقيقة "يتيمة أصدقاء فمسطيف" في الرباعية الدولية.

وبالرغـ مف ىذا الحصار الرباعي الذي يفرضو "أصدقاء فمسطيف" عمى مقاومييا ومفاوضييا عمى حد سواء، 
درة عمى اتخاذ أي قرار سياسي" كما كتب نبيؿ عمرو، فلف قيادة منظمة التحرير ال تزاؿ أسيرة "أزمة عدـ الق

 القيادي في حركة "فتح"، في صحيفة "الشرؽ األوسط" المندنية الخميس الماضي.
غير أف قيادة المنظمة صاحبة قرار معمف ال لبس فيو وال غموض يعتبر التفاوض مع دولة االحتالؿ ىو 

سيا عباس القوؿ في مقابمتو األخيرة مع القناة الثانية في "الخيار األوؿ والثاني والثالث" ليا كما كرر رئي
تمفاز دولة االحتالؿ، وفي ىذا القرار يكمف التفسير الوحيد لوصؼ محادثات عباس األخيرة مع كمينتوف في 

 باريس بأنيا "مثمرة" ووصؼ محادثاتو مع باروزو في راـ اهلل بأنيا "جيدة جدا وبناءة".
ادثات، تظؿ الثمرة الوحيدة الممموسة لقرار خيار المفاوضات أوال وثانيا وثالثا، وبانتظار "ثمار" تمؾ المح

ولجيود "أصدقاء فمسطيف" في محاصرة أي خروج فمسطيني عمى ىذا الخيار، ىي أف "إسرائيؿ تكسب اآلف 
ية الحرب الديموغرافية في ييودا والسامرة" حيث ارتفع معدؿ النمو السكاني في المستعمرات االستيطان

( ألفا اآلف 121%( خالؿ السنوات الثالث الماضية إلى )34الييودية في الضفة الغربية والقدس بمعدؿ )
%( مف مجموع سكاف الضفة الغربية، حسب تقرير 31%( مف ييود دولة االحتالؿ وأكثر مف )31يمثموف )

 لوكالة "أسوشيتدبرس".
رفات، ىا ىـ اليوـ يسقطوف "غصف الزيتوف" الذي فبعد أف أسقط "أصدقاء فمسطيف" البندقية مف يد ياسر ع
 تسممو محمود عباس مف يد عرفات األخرى بعد تصفيتو.

لكف عباس وقيادتو يستمروف في العمؿ كالمعتاد، مع أنو أعمف في الجمعية العامة لألمـ المتحدة في أيموؿ/ 
عود لمزاولة العمؿ كالمعتاد وكأف سبتمبر الماضي أنو "ليس باإلمكاف وليس بالعممي أو المقبوؿ أيضًا أف ن

 كؿ شيء عمى ما يراـ".
ويبدو أف ناثاف ثراؿ لـ يكف يرجـ في الغيب عندما توقع في عنواف مقاؿ لو في النيويورؾ تايمز في الثاني 
والعشريف مف حزيراف/ يونيو الماضي  بأف "االنتفاضة )الفمسطينية( الثالثة حتمية"، أيا كاف فتيؿ إشعاليا، 

يوجد "إجماع في الضفة الغربية" عمى أف الرئيس عباس "قد وصؿ إلى طريؽ مسدود". ويعود "الفضؿ" ألنو 
 في ذلؾ طبعا إلى "أصدقاء فمسطيف" الذيف ما زاؿ الرئيس عباس يراىف عمييـ.

 31/7/2132، (أمينالعربي ) لإلعالمشبكة االنترنت 
 

 اغتيال عرفات.. المناخات واألجندات .11
 نواؼ الزرو

ا في زمف فمسطيني وعربي ودولي آخر، لكاف مف شأف تحقيؽ الجزيرة حوؿ تسميـ الرئيس الفمسطيني لو كن
الراحؿ ياسر عرفات، أف يقيـ الدنيا وال يقعدىا، حتى يجمب الجناة إلى كرسي المحاكمة والعقاب، وأف يقدـ 

 قادة ومسؤوليف لممحكمة الجنائية الدولية.
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نما كاف وباإلجماع الفمسطيني والعربي والدولي، الزعيـ التاريخي فالرئيس الراحؿ لـ يكف شخصا عادي ا، وا 
لمشعب الفمسطيني، وقائد مسيرة النضاؿ الوطني الفمسطيني، فضال عف أنو الرمز الكبير لمنضاؿ 

 الفمسطيني، الذي تمسؾ بالحد األدنى مف الثوابت الوطنية الفمسطينية.
مف وجية نظرىـ، عمى عقد اتفاؽ سياسي إستراتيجي مع  وكاف الزعيـ الفمسطيني الوحيد القادر حتى

"إسرائيؿ". فمماذا إذف، أصبح عرفات ليس ذا صمة بالعممية كميا، كما أعمف أقطاب"إسرائيؿ" في كؿ 
مناسبة؟! ولماذا أصبح رأسو مطموبا إسرائيميا وأميركيا وبات في دائرة االستيداؼ اإلسرائيمية؟! لماذا أجمع 

آنذاؾ عمى أنو ليس ذا صمة، وأنو عمى الفمسطينييف أف يأتوا بقيادة بديمة  -شاروف وبوشباراؾ و -الثالثي 
لو؟ ولماذا أىدر شاروف وموفاز دـ عرفات، وأعمنا أف مسألة اغتيالو باتت مسألة وقت، دوف أف يحرؾ 

 العالـ ساكنا؟!
 ما جرى في محطة كامب ديفد

غيرىا الكثير الكثير، لعمنا نفتح الممفات، ونستحضر ىنا مرة لإلحاطة بكؿ األسئمة والتساؤالت أعاله، وىناؾ 
أخرى، تمؾ المناخات واألجندات السياسية التي أحاطت بالرئيس الراحؿ عرفات، وقادت في نياية األمر إلى 
اغتيالو، فجذور وخمفيات الحممة التحريضية االغتيالية اإلسرائيمية األميركية ضد عرفات تعود إلى محطة 

عمى عرفات  -كما أراداىا-(، التي فشؿ فييا الثنائي كمينتوف وباراؾ في فرض التسوية السياسية 2)الكامب 
 والوفد الفمسطيني، والتي تكرس في أعقابيا الفكر السياسي اإلسرائيمي االغتيالي تجاه عرفات.

 (؟.2فما الذي جرى فعال في قفص الكامب )-
 ي قدمو باراؾ لمفمسطينييف؟وما حقيقة العرض السياسي اإلسرائيمي الذ -
 ولماذا رفض الرئيس الراحؿ العرض؟ -

ليس مف قبيؿ المبالغة القوؿ إف الحرب العدوانية التي أعمنيا باراؾ  في عيده كرئيس وزراء لمعدو عمى 
، انبثقت مف رحـ األجواء المعادية  الشعب الفمسطيني، وواصميا شاروف، ويواصميا مف أتوا بعده حتى اليـو

طينييف التي نجح باراؾ في صناعتيا عمى مدى أياـ مفاوضات كامب ديفد، التي نجـ عنيا نتائج لمفمس
ىامة، أممت منذ ذلؾ الوقت جدوؿ األعماؿ السياسي في الشرؽ األوسط، وترسخت في وعي القادة ووسائؿ 

صداقية إييود باراؾ" اإلعالـ في الدولة الصييونية والواليات المتحدة وغالبية الدوؿ الغربية، ما سمي بػ"م
 كمف اقترح تنازالت بعيدة المدى قوبمت بالرفض مف جانب الرئيس ياسر عرفات. 

ومف أبرز العناويف التي وظفت في حممة التشويش والتضميؿ اإلعالمية، التي شنيا بصورة مخططة مبيتة 
 الفشؿ:منسقة مع األميركييف ضد عرفات والفمسطينييف، بيدؼ إدانتيـ وتحميميـ مسؤولية 

 أف باراؾ لـ يترؾ حجرًا إال وقمبو مف أجؿ تحقيؽ السالـ. - 3
 أف باراؾ ذىب في كامب ديفد إلى ما ىو أبعد مما ذىب إليو أي رئيس وزراء إسرائيمي سابؽ. - 2
 أف اإلسرائيمييف يعطوف ويعطوف ويعطوف في كؿ األوقات، بينما ال يعطي الفمسطينيوف شيئًا. - 1
 قمة كامب ديفد. أف عرفات نسؼ - 8
 وأنو لـ يعد ىناؾ شريؾ لمسالـ في الجانب الفمسطيني.   - 1

وفي أعقاب ذلؾ باتت الصيغة االتيامية التحريضية "أف باراؾ قدـ عرضًا سخيًا وعرفات رفضو وبدأ في 
 أعماؿ العنؼ"، ىي الصيغة المييمنة عمى الرأي العاـ اإلسرائيمي بشكؿ خاص، واألميركي والغربي بشكؿ
عاـ، بؿ يمكف التأكيد أف المجتمع السياسي اإلسرائيمي مف أقصى يمينو إلى أقصى يساره، التؼ حوؿ ىذه 
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الصيغة، التي قادت الحقًا إلى شبو إجماع إسرائيمي أيضًا، عمى "أنو ال يوجد شريؾ سالـ إلسرائيؿ"، 
 ني غير المستعد لمسالـ". وبالتالي "عمى اإلسرائيمييف أف يستعدوا لمواجية طويمة مع الشعب الفمسطي

وفؽ المونولوج التفاوضي اإلسرائيمي مع الفمسطينييف، فقد استند عرض باراؾ وكمينتوف معو، إلى ذات 
 المرتكزات الصييونية اإللغائية لمقضية والحقوؽ التاريخية.

ضات قامت وقالت المصادر الفمسطينية المنخرطة في المفاوضات، إف وجية النظر اإلسرائيمية في المفاو 
عمى أساس مقايضة إعالف الدولة الفمسطينية مقابؿ سمسمة طويمة مف التنازالت الجوىرية التي تشتمؿ 
األرض والقدس والالجئيف، و"إف إسرائيؿ تطرح دولة كانتونات بدوف حدود وسيادة"، حتى أف الرئيس محمود 

نم  ا ىو تنظيـ ألسوأ أنواع االحتالؿ".عباس )أبو مازف( اعترؼ آنذاؾ "أف الذي عرض عمينا ليس حاًل، وا 
 -المساعد الخاص لمرئيس األميركي األسبؽ كمينتوف لشؤوف الشرؽ األوسط-وىو ما أكده روبرت مالي 

وعدد مف أجزاء الكتاب اليسارييف اإلسرائيمييف، فكشؼ  -المحاضر في جامعة أوكسفورد-وحسيف آغا 
أىـ ما جاء في وثيقة مالي/آغا: "عندما فشمت قمة روبرت مالي الحقا حقيقة ما حدث في كامب ديفد، و 

، اختار إييود باراؾ استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف 2111جنيؼ بيف كمينتوف واألسد في مارس/آذار 
وتسريعيا، مف خالؿ تحديد جدوؿ زمني لالتفاؽ الدائـ، وحاوؿ باراؾ فرض ىذا الجدوؿ عمى ياسر عرفات، 

قي اإلمالءات، وآمف بأف وراء كؿ خطوة يقوـ بيا باراؾ محاولة إلجباره عمى ابتالع الذي لـ يكف مستعدًا لتم
اتفاؽ ال يرضى عنو، أو محاولة لتجنيد الرأي العاـ الدولي لعزؿ أو إضعاؼ الموقؼ الفمسطيني في حالة 

ضغط رفض عرفات لالتفاؽ، وساىمت تصريحات باراؾ بشأف البديؿ المحتمؿ لالتفاؽ، بخمؽ أجواء مف ال
 عززت اشتباه عرفات بأف باراؾ يحاوؿ تضميؿ الفمسطينييف".

والذي تبيف بعد ذلؾ، أف كافة أحاديث باراؾ ووزير خارجيتو بف عامي عف "التسوية بعيدة المدى" 
و"المقترحات السخية" و"التنازالت الكبيرة" و"واالستعدادات التي لـ يسبؽ ليا مثيؿ"، التي عرضيا 

فمسطينييف خالؿ المفاوضات التي جرت في كامب ديفد، إنما ىي أحابيؿ إعالمية كاذبة اإلسرائيميوف عمى ال
وتضميمية، ففي كامب ديفد كانت محاولة إسرائيمية مخططة لفرض اتفاؽ خضوع كامؿ عمى الفمسطينييف، 
ولـ يذىب باراؾ وبف عامي إلى المفاوضات، إال كصياديف يتطمعاف إلى سمخ جمد الضحية الفمسطيني 

 مباركة الرئيس األميركي.ب
ولـ تنقض سوى فترة وجيزة جدا بعد فشؿ مفاوضات الكامب، حتى أعمف باراؾ الحرب عمى الفمسطينييف 

 ودفع بشاروف القتحاـ باحة األقصى المبارؾ، ما أدى إلى اندالع االنتفاضة الفمسطينية.
 عرفات في دائرة االستيداؼ

مية حتى بعد سقوطو المدوي في االنتخابات أماـ شاروف، إذ أعمف لـ يترؾ باراؾ الحمبة السياسية اإلعال 
بعد نحو سنة عمى قمة كامب ديفد "أنو طالما أف عرفات عمى رأس القيادة الفمسطينية، فلنو ال يوجد أي أمؿ 
بالتوصؿ إلى اتفاؽ مع الفمسطينييف"، وأظير باراؾ عداًء تحريضيًا سافرًا لعرفات والفمسطينييف حينما صرح 
في لقاء مع صحيفة نيويورؾ تايمز: "أف عرفات إرىابي ومجـر يقود منظمة إرىابية"، ليقدـ باراؾ مرة أخرى 
غذاًء تحريضيًا يعزز القناعة الذاتية القمعية القائمة في المجتمع اإلسرائيمي في "أف إسرائيؿ قد بذلت كؿ ما 

لتاريخية مرة أخرى"، ما أكده شمعوف بيريز في وسعيا حتى تستجيب لمفمسطينييف، إال أنيـ رفضوا الفرصة ا
نياء  وزير خارجية حكومة شاروف في عيده بادعائو "أف إسرائيؿ عرضت عمى الفمسطينييف استقالاًل كاماًل وا 

 االحتالؿ دوف إطالؽ رصاصة واحدة، غير أنيـ رفضوا العرض".
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وشاروف، توصال إليو عشية االنتخابات ووفؽ الوثائؽ اإلسرائيمية فقد كاف ىناؾ اتفاؽ بيف الجنراليف باراؾ 
، يقضي بأف يواصؿ الفائز منيما الحممة اإلعالمية المكثفة المركزة 2113التي جرت في فبراير/شباط 

ذاتيا، التي تحمؿ عرفات مسؤولية فشؿ مفاوضات كامب ديفد ومسؤولية اندالع االنتفاضة والمواجيات، 
مسالـ"، وىي الصيغة التي نجح شاروف بتطويرىا وبمورتيا عمى مدى والتي تعتبره أنو "لـ يعد شريكا مناسبا ل

سنوات رئاستو بشعار "أف عرفات لـ يعد ذا صمة بالعممية" وأنو "أصبح الحقا ىدفا لإلقصاء واالغتياؿ"، كما 
ي أعمف الجنراؿ موفاز معززا "أنو عمى الفمسطينييف اختيار قيادة بديمة لو تكوف ذا صمة بالعممية"، التي ى

 مسيجة بطبيعة الحاؿ بالشروط واالشتراطات السياسية واألمنية اإلسرائيمية.
وقد استندت الحرب الشارونية إلى ثالثة أذرع ىي: الجدراف، وعممية االستيطاف التي ال تتوقؼ، والحرب 
التي كانت تحمؿ االسـ المحبب لدى شاروف "اإلصالحات"، أي اإلصالحات في السمطة، أي استبداؿ 

ت وىو الشرط الذي حدده شاروف ألي تقدـ سياسي، وذلؾ ألنو أدرؾ أنو إذا ما نجح بتحطيـ عرفات، عرفا
فلنو سينجح في تحطيـ العمود الفقري لمشعب الفمسطيني لسنوات طويمة، يستطيع خالليا إغراؽ األراضي 

 الفمسطينية بالمستوطنات وضميا إلى إسرائيؿ.
اؼ شاروف ىكذا نظرية مع وقؼ التنفيذ، إذ سرعاف ما أخرج ىذا لـ تبؽ معتقدات ومفاىيـ وخرائط وأىد

البمدوزر كؿ ما في جعبتو مف نوايا وخرائط وخطط حربية مبيتة في أعقاب فوزه في االنتخابات عمى الجنراؿ 
، ليعمف حربًا تدميرية واسعة النطاؽ، لـ يشيد ليا تاريخ المواجيات في فمسطيف 2113باراؾ، في مطمع 

ف حيث مساحتيا وشموليتيا وقسوتيا وبشاعة المجازر وجرائـ الحرب المقترفة فييا، ضد شعب مثياًل، م
كامؿ، بأطفالو ونسائو وشيوخو وشبابو، وحظيت ىذه الحرب بلجماع كافة معسكرات الخريطة السياسية 

 اإلسرائيمية، كما حظيت بغطاء ودعـ اإلدارة األميركية.
 قرار الحصار والتصفية

د الفمسطيني المشار إليو أعاله، المدجج بمعطيات المجزرة اإلسرائيمية المفتوحة ضد الشعب وفي ظؿ المشي
الفمسطيني، وعمى خمفية "أف عرفات يتحمؿ مسؤولية فشؿ السالـ واإلرىاب" وأنو "ال بد مف إقصائو أو 

ا بلىدار دـ عرفات تجريده مف صالحياتو أو اغتيالو"، اتخذ شاروف بالتنسيؽ مع أقرب جنراالتو موفاز، قرار 
وتصفيتو، فأقدـ شاروف كما ىو معروؼ عمى محاصرة المقاطعة في راـ اهلل، وحصار عرفات فييا، في 
نياء مرحمتو، في الوقت الذي سطر فييا الرئيس الفمسطيني  محاولة صريحة لإلجياز عميو، وعمى دوره وا 

 صمودا مذىال لـ يكف في حسابات القيادة الصييونية.
ططات شاروف نظرية فقط، بؿ سعى شاروف إلى تنفيذىا بجممة مف اإلجراءات الحصارية ولـ تكف مخ

 القمعية والعزلية، التي كاف مف شأنيا أف تقود إلى ما خطط لو شاروف، والمسألة كانت مسألة وقت فقط.
فكاف صمود عرفات تحت الحصار في المقاطعة صمودا عظيما، وكاف التفاؼ الفصائؿ والشعب  

ني حولو في مواجية الحصار التفافا شامال، مما شكؿ إزعاجا وقمقا كابوسيا دائما لمثنائي شاروف الفمسطي
وفؽ بساـ أبو -وبوش، المذيف كانا يستعجالف حبؾ المؤامرة إلنياء عرفات بشتى السبؿ، بؿ إنيـ قرروا 

نو اتخذ قرار نقال عف دوؼ فايسغالس "أ 4/7/2132كما شيد عمى فضائية فمسطيف يوـ األحد  -شريؼ
 بالتنسيؽ مع  قيادات فمسطينية بتصفية عرفات وكؿ العرفاتييف".

وحسب ردود الفعؿ اإلسرائيمية المختمفة وما نشرتو وسائؿ اإلعالـ العبرية، مف تحميالت واستنتاجات 
ة ما متنوعة، حوؿ "مرض ورحيؿ عرفات"، وسيناريوىات المرحمة المقبمة، التي أطمقوا عمييا اسـ "مرحمة/حقب

بعد عرفات"، فقد "نفض الجيش اإلسرائيمي الغبار عف خططو المعدة منذ سنوات، لمتصدي لمرحمة ما بعد 
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عرفات، كما أخرجت الحكومة اإلسرائيمية مف جعبتيا، السيناريوىات المعدة أيضا لمواجية مثؿ ىذه الحالة 
 اآلتية إف عاجال أـ آجال في حساباتيـ.

ت اإلسرائيمية إلى حد كبير، عمى أف مغادرة عرفات لممشيد ىي بمثابة "خاتمة وأجمعت ردود الفعؿ والتحميال
لمرحمة عرفات وفاتحة لعيد جديد"، و"أف المنطقة ستصبح عمى أعتاب شرؽ أوسط جديد"، وتوقع 

ف كما أعمف سمفا-اإلسرائيميوف "أف تأتي قيادة فمسطينية بديمة تبدي استعدادا ومرونة تفاوضية كبيرة"، و"تقـو 
بتفكيؾ ما أسماه "البنية التحتية لإلرىاب"، وبشف حرب عمى الفصائؿ الفمسطينية، بلعادة تشكيؿ  -شالـو

 أجيزة األمف الفمسطينية... إلخ
تمؾ كانت المناخات واألجندات التي أحاطت بالرئيس الراحؿ عرفات، والتي قادت في نياية األمر إلى 

ذا ما التخمص منو تسميما، األمر الذي تجمع عمي و القناعات والتحميالت الفمسطينية والعربية المختمفة، وا 
أضفنا إلى كؿ ذلؾ، نتائج التحقيؽ الذي أجرتو الجزيرة بػ"اكتشاؼ مستويات عالية مف البولونيوـ المشّع في 
مقتنيات عرفات"، فلف المشيد االغتيالي يصبح واضحا ومكتمؿ العناصر والمعالـ والخطوط، بما في ذلؾ 

ات الفمسطينية التي نفذت االغتياؿ، وىو ما أكده أيضا المواء توفيؽ الطيراوي رئيس لجنة التحقيؽ في األدو 
مالبسات وفاة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات قائال "إننا متأكدوف بأف ىناؾ أيادي فمسطينية ساىمت في 

كدا في حديث لقناة التخمص مف الرئيس ياسر عرفات، وميمتنا اآلف ىي معرفة مف ىذه األيادي؟"، مؤ 
: "ميما كانت اليد وميما كاف 4/7/2132فمسطيف اليوـ الفضائية ضمف برنامج "قمب الحدث" األحد 

 الشخص الذي ساعد في تسميـ الرئيس عرفات فلنو سيخضع ألقسى العقوبات وسيكوف مصيره الموت".
ية اغتياؿ الرئيس الشييد عرفات فيؿ نشيد يا ترى قريبا يوـ الحساب، يوـ يجمب أولئؾ المتعاونوف في عمم

 إلى كرسي المحاكمة والعقاب؟!
 31/7/2132الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
  "الربيع العربي"أسمحة الدمار الشامل هاجس األمن اإلسرائيمي في  .11

 ماجد الّشيخ 
سادات ال –يحدد تقرير إسرائيمي ىو عبارة عف دراسة جديدة، أعدىا البروفيسور إفرايـ عنبار مف مركز بيغف 

لمدراسات اإلستراتيجية، التابع لجامعة بار إيالف، عددًا مف االتجاىات العامة لما يسود المنطقة في أعقاب 
وضعؼ الدوؿ  -أىميا: تراجع نفوذ الواليات المتحدة في الشرؽ األوسط « الربيع العربي»تفجر ثورات 

يراف(، كما المتحالفة مع الغرب في المنطقة، فضاًل عف تضاؤؿ قوة العرب لمص محة غير العرب )تركيا وا 
أف المشيد اإلقميمي الجديد، يحمؿ معو مخاطر ال تعد، أبرزىا: مزيد مف عدـ اليقيف حوؿ سموؾ قادة الدوؿ 
المجاورة تجاه إسرائيؿ، زيادة األنشطة اإلرىابية، انخفاض قوة الردع اإلسرائيمية والعزلة اإلقميمية المتنامية، 

في شرؽ البحر المتوسط، واستمرار التحدي النووي اإليراني. أما بالنسبة الى سورية،  التيديدات المتصاعدة
فيي اآلف في خضـ انتفاضة دامية منذ سنة ونيؼ، ولـ تظير أي عالمات لميدوء بيا، وفي ىذا السياؽ 

 ُتحذر الدراسة مف أف بشار األسد ال يمكف إسقاطو بسيولة.
أخرى أكثر تخصصًا في المجاؿ العسكري، جاء تحذير رئيس  عمى ىذه الخمفية وفي أعقاب تحذيرات

وصوؿ أسمحة »الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو مف أف يؤدي تردي األوضاع األمنية في سورية إلى 
 «.المبناني والقاعدة« حزب اهلل»متقدمة؛ بما في ذلؾ تمؾ الكيماوية إلى 
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ألمف البرلمانية في األوؿ مف تموز )يوليو( الجاري إلى أنو وأشار نتنياىو في سياؽ جمسة لمجنة الخارجية وا
النظاـ السوري مف خالؿ إرساؿ مقاتميف ليحاربوا إلى جانبو، لما « حزب اهلل»لوال مساعدة إيراف ومنظمة »

 «.كاف قد صمد الرئيس السوري بشار األسد
يش السابؽ موشيو يعموف، إف إسرائيؿ في الفترة ذاتيا، قاؿ نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي ورئيس أركاف الج

تعتقد انو ال يوجد خطر مباشر مف أف تقع أسمحة سورية الكيماوية في أيدي المتشدديف، عمى رغـ المخاوؼ 
سرائيؿ التي  المتزايدة بشأف القتاؿ ىناؾ، ما دفع إلى إطالؽ دعوات إسرائيمية لمتدخؿ العسكري الخارجي. وا 

يث عف أي تغيير لمنظاـ في سورية، خرجت في اآلونة األخيرة بدعوات قوية كانت حذرة في البداية في الحد
عمى نحو متزايد لوضع نياية لحكـ الرئيس السوري بشار األسد. حيث يكمف القمؽ الرئيس مف أف ينقؿ 

 «حزب اهلل»النظاـ أسمحة سورية الكيماوية، التي تعتقد القوى الغربية انيا المخزوف األكبر في العالـ، لػ 
المبناني حميفيا السياسي المدعوـ مف إيراف، في محاولة يائسة لمبقاء في السمطة، مف طريؽ نشر الترسانة 
العسكرية السورية. وعمى رغـ ذلؾ، فلف احتماؿ سقوط ىذه الترسانة في أيدي المقاتميف األجانب المنتميف 

 الى تنظيـ القاعدة، يشكؿ مصدر قمؽ ثانويًا.
الثاني / يناير الماضي(، قاؿ رئيس شعبة التخطيط في الجيش اإلسرائيمي المواء وفي وقت أبكر )كانوف 

أمير إيشؿ، إف إسرائيؿ قمقة عمى مصير األسمحة الكيماوية والبيولوجية السورية واحتماؿ وقوعيا بأيدي 
ا في في حاؿ سقوط النظاـ. ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية عف إيشيؿ قولو في محاضرة ألقاى« حزب اهلل»
القمؽ األساسي ىو مف المخزوف العمالؽ لألسمحة الكيماوية »، أف «مركز القدس لمشؤوف العامة»

 «.والبيولوجية والقدرات اإلستراتيجية التي ما زالت تصؿ إلى سورية وغالبيتيا مف أوروبا الشرقية
 صمت غريب

قوى العالمية بالقمؽ، ألنو قد يفقد وىكذا في ظؿ استمرار إضعاؼ االنتفاضة الشعبية لقبضة النظاـ، تشعر ال
السيطرة عمى مخزوف سري مف األسمحة الكيماوية، ما يتيح لممتشدديف قدرة الحصوؿ عمى غازات قاتمة. 
عممًا أف سورية ىي واحدة مف ثماني دوؿ مف بينيا إسرائيؿ ومصر رفضت التوقيع عمى اتفاقية حظر 

الييئة العالمية المعنية بالرقابة عمى األسمحة الكيماوية  ، مما يعني حرماف3117األسمحة الكيماوية لعاـ 
مف االختصاص بالتدخؿ ىناؾ. وتعتقد القوى الغربية أف دمشؽ لدييا أكبر مخزوف متبؽ في العالـ مف 
األسمحة الكيماوية غير المعمف عنيا، مف بينيا غاز الخردؿ وغاز األعصاب القاتؿ الذي يحتفظ بو النظاـ 

 مع ترسانة إسرائيؿ النووية غير المعمنة. لتحقيؽ التوازف
ىناؾ صمت غريب جدًا في أروقة منظمة حظر »وقاؿ مسؤوؿ في منظمة حظر األسمحة الكيماوية: 

الصمت ال »ولكف «. األسمحة الكيماوية بشأف سورية، ومع ذلؾ ىناؾ دوؿ عدة منفردة أبدت مخاوؼ حذرة
مؽ في العالـ، في الوقت الحالي، بسبب األسمحة يعني أنو ال يوجد قمؽ... فسورية مصدر طاغ لمق

ونظرًا ألف يدي منظمة حظر األسمحة الكيماوية مقيدتاف، سيكوف مجمس األمف الدولي ىو «. الكيماوية
الييئة الدولية الوحيدة القادرة عمى بحث قضية األسمحة الكيماوية السورية. بينما يقوؿ مسؤولوف في المجمس 

 «.ح بعدإف ىذه القضية لـ تطر »
وتأسست منظمة حظر األسمحة الكيماوية ومقرىا الىاي، لإلشراؼ عمى حظر انتاج ىذا النوع مف األسمحة 

دولة لممنظمة، التي تواجو صعوبة في إقناع دوؿ في الشرؽ األوسط  344وتخزينيا واستخداميا. وانضمت 
نات. وقد يواجو النظاـ السوري صعوبة باالنضماـ إلييا. واستخدـ الغاز الساـ مرارًا في المنطقة منذ الستي
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بعد إضعافو في إبقاء األسمحة الكيماوية بعيدة مف أيدي جماعات أخرى، وقد يدفعو يأسو إلى أف يصبح 
 أكثر مياًل الستخداـ ىذه األسمحة أو نقميا الى حمفاء.

مف مستقبؿ الترسانة العسكرية وأخيرًا اظير تحميؿ اجرتو القناة العاشرة في التمفزيوف االسرائيمي، تزايد القمؽ 
السورية، التي تضـ صواريخ سكاد بعيدة المدى، والقادرة عمى حمؿ رؤوس كيماوية. ووفؽ القناة، فلف 

المبناني، خصوصًا بعد « حزب اهلل»الخوؼ في اسرائيؿ يتزايد مف امكانية نقؿ الصواريخ السورية الى 
ىي تنقؿ الى جية غير معروفة، أو يتـ نقميا مف حصوؿ القناة عمى صور فيديو تظير ىذه الصواريخ و 

 مواقعيا إلى مواقع جديدة.
وقاؿ مراسؿ القناة العسكري الوف بف دافيد اف اىمية ىذه الصور التي التقطت في دمشؽ، أنيا تعزز 

 المخاوؼ االسرائيمية التي جرى الحديث عنيا عف مستقبؿ االسمحة السورية.
 عمى أىّبة االستعداد

حظ في اآلونة األخيرة أف حكومة نتانياىو، تواصؿ التصعيد في تصريحاتيا حوؿ ما يجري في وليذا يال
سورية، التي اعتبر وزير الدفاع اييود باراؾ أنيا تستوجب وضع الجيش االسرائيمي عمى أىبة االستعداد، 

«. ة كيماوية في العالـأكبر ترسانة أسمح»فيما قاؿ نائب رئيس األركاف الجنراؿ يائير نافيو إف سورية تمتمؾ 
سورية جمعت اكبر ترسانة مف االسمحة الكيماوية في »وصرح الجنراؿ نافيو إلذاعة الجيش االسرائيمي اف 

ورأى نافيو اف «. العالـ، وتمتمؾ صواريخ قادرة عمى الوصوؿ الى اي منطقة في االراضي االسرائيمية
، معتبرًا أنو يتوجب عمى «ة لالعتداء عمى إسرائيؿالسورييف لـ يتغيروا ولف يترددوا في اغتناـ أي فرص»

 «.التعامؿ مع تيديدات وجودية تواجييا دولة اسرائيؿ»الجيش االسرائيمي 
وكاف مسؤولوف عسكريوف إسرائيميوف آخروف، أكدوا في األشير األخيرة أف سورية تمتمؾ اىـ مخزوف مف 

المبناني حميؼ النظاـ في « حزب اهلل»سمحة الى األسمحة الكيماوية، معربيف عف تخّوفيـ مف وصوؿ ىذه األ
اكس »دمشؽ. ويقوؿ خبراء عسكريوف إسرائيميوف اف سورية بدأت منذ اربعيف عامًا إنتاج غازات الساريف و 

والخردؿ التي يمكف استخداميا مع الصواريخ. وكاف قائد المنطقة العسكرية الشمالية يائير جوالف قاؿ « في
ضي، إف اسرائيؿ ستدرس امكانية مياجمة قوافؿ محتممة تنقؿ أسمحة متطورة في حاؿ في مطمع حزيراف الما

اكتشفيا الجيش االسرائيمي في الوقت المناسب. اما رئيس اركاف الجيش االسرائيمي الجنراؿ بني غانتز 
ري. فأعرب عف قمقو إزاء تزايد مظاىر زعزعة االستقرار في ىضبة الجوالف، وذلؾ بسبب ضعؼ النظاـ السو 

مف تداعيات االحداث »وحذر الجنراؿ اإلسرائيمي في كممة اماـ لجنة الشؤوف الخارجية والدفاع في الكنيست 
في سورية عمى ىضبة الجوالف، لجية تزايد مظاىر زعزعة االستقرار، وحتى في المنطقة الفاصمة عمى 

اي وقت مضى، ازاء تيريب االسمحة  نحف قمقوف اليوـ اكثر مف»وتابع الجنراؿ االسرائيمي قائاًل: «. الحدود
ويعتبر الجنراؿ غانتز انو ميما «. ، خصوصًا في حاؿ سقوط النظاـ السوري«حزب اهلل»مف سورية الى 

 كانت نتيجة النزاع في سورية، فيي ستكوف سيئة بالنسبة الى اسرائيؿ.
سبة الييا يأخذ مركز االىتماـ ىكذا ىي إسرائيؿ، ما كاف ليا أف تخرج مف جمد قمعتيا األمنية، فاألمف بالن

األوؿ، وىاجس األمف ىو الوحيد الذي ال يحتمؿ التراخي أو اإلىماؿ في النظر إليو، أو في بناء الخطط 
لمواجية أي احتماالت ولو ضئيمة، بوجود مخاطر قد يعرض الكياف برمتو لمدمار، خصوصًا إزاء أسمحة 

محة الكيماوية السورية وغيرىا مف أسمحة قد تكوف قد وصمت غير تقميدية مف قبيؿ النووي اإليراني أو األس
 إلى قوى ليست في عداد الدوؿ.

 31/7/2132الحياة، لندن، 
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عادة إحياء مخطط الدويمة في غزة .15  عن فتح معبر رفح وا 

 مأموف الحسيني
محمد  مف بيف رزمة األسباب التي قادت إلى المبالغة في احتفاالت قطاع غزة، إثر إعالف فوز الدكتور

مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية، يمكف التركيز عمى ثالث: رغبة أبناء القطاع في رفع الحصار 
أصحاب »الخانؽ المفروض عمييـ منذ نحو سبع سنوات، وفتح معبر رفح؛ ارتفاع منسوب الوىـ لدى 

و المتراكمة منذ نحو الجدد حوؿ إمكانية تصحيح مسار التاريخ، بضربة واحدة، وكنس نتائج« الجمؿ الثورية
أربعيف عامًا، وىزيمة برنامج التطبيع مع العدو الصييوني وما إلى ذلؾ مف أحالـ وردية ال عالقة ليا بما 
يدب عمى أرض الواقع؛ اقتناص الفرصة، مف قبؿ بعض القابضيف عمى زماـ األمور في غزة، الستبداؿ 

عممية تسجيؿ الناخبيف في « حماس»تعميؽ  عممية المصالحة الفمسطينية التي وضعت في الثالجة بعد
القطاع قبؿ يـو واحد مف انطالقيا، تحت حجج وذرائع مفتعمة، بمحاولة إنجاح تجربة الحكـ في قطاع غزة 
وتكريسيا، ما يضخ دماء إضافية في مخططات إسرائيؿ اليادفة إلى إقامة دولة فمسطينية في غزة، ورمييا 

 «.لحؿ اإلقميمي لمقضية الفمسطينيةا»في حضف مصر تجسيدًا لما يسمى 
ستكوف متخمة بالتحديات، « فترة انتقالية»وعمى رغـ اتفاؽ الجميع عمى اعتبار المرحمة المقبمة في مصر 

عمى مختمؼ األصعدة الداخمية واإلقميمية والدولية، وترجيح إتباع الرئيس مرسي، الذي أكد مرارًا وتكرارًا، 
في تونس، أي التركيز عمى الشؤوف الداخمية « النيضة»نموذجًا مشابيًا لحركة  االلتزاـ بالمعاىدات الدولية،

المصرية واالبتعاد عف المغامرات الخارجية، ال سيما مع حاجتو، وكما تشيع أوساطو، لمتعاوف مع 
األميركييف واألوروبييف مف أجؿ معالجة االقتصاد المصري واستقطاب االستثمارات، إال أف السجاؿ المرجح 
أف ترتفع حَدة وتيرتو في الفترة القريبة المقبمة، ما زاؿ يدور حوؿ مسألة فتح معبر رفح ورفع الحصار 
المفروض عمى قطاع غزة، والتي كاف مرشح اإلخواف قد أعمف، خالؿ حممتو االنتخابية، بأنيا ستكوف مف 

 أبرز وأوؿ القضايا والقرارات التي ستتخذىا مصر في عيدىا الجديد.
ف المحوري في ىذا السجاؿ الذي تفرضو اليستريا السياسية واإلعالمية اإلسرائيمية التي تعمؿ عمى ويبدو أ

تصوير شبو جزيرة سيناء كبؤرة صراع أمني شديد قابمة لالنفجار، وتستدعي نشر المزيد مف األسمحة 
يتعمؽ فقط بقدرة القيادة بيف الجانبيف، ال « الحرب المقبمة»والقوات، ال بؿ ورسـ السيناريوات المتعمقة بػ 

« المقايضة»المصرية الجديدة عمى إجراء فصؿ سياسي وميداني ما بيف قضيتي رفع الحصار عف غزة، و 
سرائيؿ والمجنة الرباعية عف التسييالت  التي تثيرىا بعض األوساط حوؿ إمكانية تغاضي الواليات المتحدة وا 

نما المصرية لقطاع غزة، في مقابؿ أف تكوف اتفاقية ك امب ديفيد في حصانة مف أي تغيير في المستقبؿ، وا 
يتصؿ كذلؾ بالقدرة عمى التصدي لمساعي تؿ أبيب اليادفة إلى تحويؿ مسألة رفع الحصار عف غزة، التي 
أعمف مصدر إسرائيمي أنيا ال تثير قمؽ حكومتو، إلى بوابة لترجمة المحاوالت المستميتة لربط قطاع غزة، 

الذي سيكوف بحاجة إلى مساعدة « اإلخواني»ًا واقتصاديًا وسياسيًا، بمصر ونظاميا جغرافيًا وديمغرافي
أميركية مشروطة برزمة مف المطالب اإلسرائيمية، وبخاصة تمؾ القضايا المتعمقة بتسرب األسمحة والعتاد 

 إلى غزة، واألمف في سيناء.
ئيف الفمسطينييف في غزة وسيناء وضع ولعؿ مف الضروري، في ىذا السياؽ، التذكير بأف ممؼ توطيف الالج

، لكف 3112، أي خالؿ فترة حكـ الممؾ فاروؽ، وظؿ قائمًا بعد ثورة تموز )يوليو( 3113في العاـ 
الخالؼ حوؿ تحويؿ السد العالي جعؿ الرئيس عبد الناصر يدفف المشروع الذي أعاد رئيس الوزراء 
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ى الرئيس السادات، بذريعة أف سيناء أرض فمسطينية األسبؽ مناحيـ بيغف أحياءه وعرضو عم« اإلسرائيمي»
بسمخيا عف فمسطيف. ووفؽ األستاذ محمد حسنيف ىيكؿ، فلف السادات وافؽ  3110قاـ العثمانيوف عاـ 

كيمومترًا  71مبدئيًا عمى ىذا الطرح وارتضى مد حدود غزة إلى العريش إلقامة كياف فمسطيني يمتد نحو 
زعيـ الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات بقبوؿ ىذا المخطط، غير أف األخير، داخؿ سيناء، وحاوؿ إقناع ال

 وبضغط مف القيادة الفمسطينية حينذاؾ، رفض الفكرة جممة وتفصياًل.
واليوـ، وتحت وطأة المتغيرات العاصفة في المنطقة، واستنادًا إلى استعداد الرئيس مرسي فتح الحدود مع 

عمى الفمسطينييف، وربطًا بعممية االنسحاب اإلسرائيمي األحادي قطاع غزة بيدؼ فؾ الحصار المفروض 
الجانب وفؾ االرتباط مع غزة التي نفذىا رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ آرييؿ شاروف، والتي يستند 
لحاؽ المناطؽ ذات الكثافة السكانية مف الضفة الغربية باألردف.  لحاؽ غزة بمصر، وا  جوىرىا إلى تصدير وا 

دولة »عربية ال عالقة إلسرائيؿ بيا، يعود مشروع  -، تحويؿ القضية الفمسطينية إلى قضية عربية وتالياً 
المركز »إلى تصدر جدوؿ أعماؿ األجندة اإلسرائيمية التي يقدر المواء الدكتور كامؿ أبو عيسى مدير « غزة

تدمير القدرات الدفاعية  أنيا تتضمف التخطيط لشف حرب خاطفة بيدؼ« االستراتيجي لمسياسات الفمسطينية
عادة احتالؿ أجزاء واسعة مف سيناء، إضافة إلى تيجير مئات اآلالؼ مف  واليجومية لمجيش المصري، وا 

 أبناء الشعب الفمسطيني في قطاع غزة إلى شماؿ سيناء بيدؼ فرض المخطط اإلسرائيمي عمى األرض.
التوجو اإلسرائيمي، جاءت عمى لساف الجنراؿ  المعطيات والحيثيات اإلضافية، التي تؤكد خطورة وجدية ىذا

« دولة غزة»غيورا إيالند المستشار السابؽ لألمف القومي في إسرائيؿ، والذي سبؽ أف قاـ بعرض مخطط 
عمى إدارة البيت األبيض التي طالبت بالتريث حتى يتـ إنضاج الظروؼ المالئمة إقميميًا. ففي مقاؿ نشرتو 

يجب اف تقوـ السياسة »الماضي، اعتبر ايالند أنو  27/0برية يوـ الع« يديعوت أحرنوت»صحيفة 
اإلسرائيمية عمى إدراؾ أف غزة دولة بالفعؿ مف جميع الجوانب، إذ أف ليا حدودًا جغرافية واضحة، وفييا 

وىو ما يفرض، وفؽ ايالند، استناد «. سمطة مستقرة انتخبت بطريقة ديموقراطية، وليا سياسة خارجية مستقمة
 السياسة، في شأف غزة، إلى خمسة مبادئ ىي: ىذه
 أف تعترؼ إسرائيؿ فعميًا بأف غزة دولة كاممة. -
 أف غزة غير خاضعة لالحتالؿ، والحدود بيف غزة ومصر )محور فيالدلفيا( مفتوحة تمامًا. -
 تتحمؿ دولة غزة المسؤولية عف كؿ نشاط معادي يخرج منيا موجيا ضد إسرائيؿ. -
، ما بقي اليدوء ُمحافظًا عميو، مقدار الحركة في المعابر، وتوافؽ بصورة معتدلة عمى تنقؿ ستزيد إسرائيؿ -

الناس بيف غزة والضفة. وسيفضي كؿ إطالؽ نار عمى إسرائيؿ إلى وقؼ فوري لمتزويد بالمعدات والوقود 
 والكيرباء وما أشبو.

 يشمؿ ذلؾ تدمير أىداؼ لمسمطة.في كؿ حالة إطالؽ نار مف غزة سترد إسرائيؿ عمى دولة غزة، وس -
 31/7/2132الحياة، لندن،  
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