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***  

  
  ونرتضيها حكما المصالحة  نتمنى أن تستمر مصر في متابعة ملف :مرسيمشعل بعد لقاءه  .1

خالد مشعل رئيس المكتب الـسياسي لحركـة        ، أن   القاهرةمن   ،19/7/2012،  قدس برس وكالة  ذكرت  
قاءه بالرئيس المصري محمد مرسي،  تناول العديد مـن القـضايا            أكد أن ل  ،  "حماس"المقاومة اإلسالمية   

  .المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها المصالحة
عقـب لقائـه    ) 19/7(وقال مشعل خالل مؤتمر صحفي عقده بقصر االتحادية في القاهرة اليوم الخميس             

ن تستمر مصر في متابعة هذا      كل الملفات تسمح بالمضي في المصالحة ونتمنى أ       "بالرئيس المصري، إن    
  .وفق قوله" الملف ونرتضيها حكما ونلتزم بما تقره

وعلق مشعل على وفاة نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان، وقال إنه قدم العزاء للرئيس مرسي                
وأنه على الرغم من أنه كانت هناك اتفاقات واختالفات في وجهات النظر بين حمـاس واللـواء عمـر                   

لديها " حماس"مؤكدا أن   " إال أن الرجل يبقى مسئوال مصريا وطنيا أدى دوره وفقا لطبيعة وظيفته            "سليمان
  .وفاء لمصر في كل مراحلها السابقة حتى لو اختلفنا على بعض القضايا

نفى وجود  ،  مشعل، أن      جيهان الحسيني   عن مراسلتها  القاهرة من،  20/7/2012،  الحياة، لندن  وأضافت
، معرباً عن أمله    »حماس»ـ  الداخلية ل » ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية واالنتخابات    «أي عالقة بين    

» حمـاس «وقال إن هناك مسؤولية تـضامنية بـين          .بتهيئة األجواء للبدء في المصالحة برعاية مصرية      
  .، مؤكداً أن حركته تنأى بنفسها عن االتهامات المتبادلة»فتح»و

مصر ألبناء الشعب الفلسطيني في غزة األمر الذي يؤكد بدء عهـد            مرسي أكد دعم    «وأوضح مشعل أن    
  .»جديد للتعامل بين مصر والقضية الفلسطينية

الرئاسة في مصر تقف علـى مـسافة        «ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك شعور لدى الحركة بأن             
ئاسة المصرية اليـوم    ال نتهم النظام السابق، ولكن ال شك في أن الر         «وأضاف   .»واحدة من فتح وحماس   

  .»تقف على مسافة واحدة من كل الفصائل الفلسطينية
لـدفع عمليـة    «موعداً لقاء ثالثي معه ومع الرئيس الفلـسطيني         » سيحدد قريباً «وأكد مشعل أن مرسي     

ـ الداخلية ل » ليست هناك عالقة بين المصالحة واالنتخابات     «وأوضح مشعل انه     .الفلسطينية» المصالحة
يراً إلى وجود بعض اإلشكاالت على األرض، إضافة إلى تدخالت خارجية تعرقل إجـراء              ، مش »حماس»

  .المصالحة
لـم  «، موضحاً   »أننا نتعامل مع كل أجهزة الدولة المصرية بما فيها جهاز االستخبارات          «وأضاف مشعل   

ـ          (...) نطلب نقل الملف من جهة إلى أخرى         صر وعندما نتحدث عن هموم غزة ال نسعى إلى تحميل م
  .»ألننا ال نعتبر غزة جزءاً منفصالً عن فلسطين(...) عبء هذه الهموم 
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ولفت مشعل إلى تطلع الفلسطينيين، في ظل الربيع العربي، إلـى عـودة التـوازن للـصراع العربـي                   
ولفت مشعل إلى انـه      .اإلسرائيلي في ظل ما ممارسات إسرائيل االستيطانية وتهويد المناطق الفلسطينية         

، ألنها طغت واستغلت الضعف العربي ولكنها       »الربيع العربي « أن تشعر إسرائيل بالقلق بعد       من الطبيعي 
  .»الربيع«ستحسب لألمة العربية بقيادة مصر ألف حساب بعد هذا 

ـ                     ـ ونفى ما يتردد عن وجود مشروع إلعطاء جزء من سيناء إلى الفلسطينيين، وقـال إنـه ال يمكـن ل
شبراً واحداً من األرض المصرية سواء في سيناء أو غيرها، وأكـد            أو ألي فلسطيني أن يأخذ      » حماس»

كما أكد رفض توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، مـشدداً         . أنه ال بديل للفلسطينيين عن أرض فلسطين      
على اإلصرار على عودة الالجئين، معتبراً أن ما يتردد في هذا الشأن دعاية صهيونية سـوّقها بعـض                  

تحرص على تحقيق األمن في سيناء وأنها       » حماس«وشدد مشعل على أن      .»حماس»ـ  لالمنابر المعادية   
  .تتعاون في هذا المجال مع أجهزة األمن المصرية

تقوم على عدم التدخل في     » حماس«مما يجرى في سورية، قال مشعل إن سياسة         » حماس«وعن موقف   
البها في اإلصالح والكرامة، معرباً عن      الشأن الداخلي العربي، مؤكداً أن الحركة مع حرية الشعوب ومط         

  .أمله بأن تعالج كل القضايا الداخلية بطريقة سلمية بعيداً من سفك الدماء
  

  هنية يلتقي الرئيس المصري األسبوع المقبل .2
قال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إنّه سيلتقي الرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة : وكاالت

  .  أن تبلغ مجلس الوزراء بموافقة مرسي رسميا على اللقاءاألسبوع المقبل بعد
في غزة مساء " فوج التفوق والحرية "2012وعد هنية خالل حفل تكريم أوائل الثانوية العامة لعام 

، أن تلك الزيارة واحدة من النتائج المباشرة للربيع العربي والثورة المصرية التي 19/7/2012الخميس 
وأكد هنية أن تلك الزيارة نتيجة طبيعية لهذا التحول الذي  .  على القضية الفلسطينيةلها تأثير إيجابي

وفي الوقت الذي استطعنا فيه أن "انتصرت فيه إرادة األمة وانحسرت فيه إرادة األمريكان واإلسرائيليين، 
  ". نكسر الحصار السياسي عن غزة

، أن تلك الزيارة تحمل مناقشة "صفا"لمحلية وكان هنية كشف في تصريحات صحفية لوكالة الصحافة ا
  . ملفات هامة على صعيد القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن التحوالت العربية أسقطت الطغاة الذين حاصروا الشعب الفلسطيني، مبينًا أن غزة أفشلت 
 100يقل عن نعتزم تكوين وفد شعبي ليتوجه لمصر بعدد ال : "وقال . إستراتجية االحتالل ومؤامراته

شخصية، وبلغنا مكتب رئاسة الجمهورية بذلك تأكيدا على العالقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري، 
  ". وأخذنا موافقة من مصر الستقبال ذلك الوفد بعد عيد الفطر

وفي سياق آخر، هنأ هنية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بنيل حريته الخميس، مؤكدا 
  ". ملتزمون بانتزاع حرية أبطالنا خلف القضبان بأي ثمن وأي طريقة كانت"أنّنا 

 19/7/2012فلسطين أون الين، 
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   عزيز دويكرئيس المجلس التشريعيفرج عن ياالحتالل  .3
 الخميس عن رئيس المجلس التشريعي القيادي في حركة حماس عزيز الدويك، إسرائيل أفرجت: ا ف ب

 . مدير مكتبه لوكالة فرانس برسأفاد لمدة ستة شهور، حسب ما اإلداري  احتجز في االعتقالأنبعد 
  . سراح الدويك عند حاجز بيت سيرا جنوب مدينة رام اهللا في الضفة الغربيةوأطلق

  20/7/2012الحياة، لندن، 
  

  تهدد بوقف استالم الوقود القطريفي غزة الحكومة  .4
ها ربما تقرر وقف استالم الوقود من الجانب ، بأن19/7/2012هددت الحكومة الفلسطينية، الخميس 

  . المصري، حتى تضمن وصوله بشكل مؤكد إلى قطاع غزة وبالكميات المطلوبة لتشغيل محطة الكهرباء
وقال مصدر مسئول في الحكومة في تصريح صحفي، إن تتبع سير وصول الوقود القطري إلى قطاع 

لعقبات والتأخير من قبل الجهات المنفذة في مصر، غزة منذ بدايته وحتى اليوم قد واجه الكثير من ا
ألن الكميات التي تدخل القطاع دون , مشيراً إلى أن ذلك تسبب في عدم رفع كفاءة الكهرباء في القطاع

  . المستوى المطلوب
وأوضح أن الوقود يصل متأخرا بشكل يومي إلى معبر العوجة، رغم عدم وجود أي معوقات تمنع 

مما تسبب في تعطيل العمل لدى المعبر اإلسرائيلي وعدم استقباله للشاحنات , مناسبوصوله في الوقت ال
  . التي تصل متأخرة عن موعدها

ومخالفة لما تم التوافق عليه مع كافة األطراف، , وأكد أن الكميات التي تصل إلى قطاع غزة ضئيلة جدا
بحيث إنه في كل مرة يتم , تنفيذيةهذه سياسة أصبحت ثابتة لدى الجهات المصرية ال"مشدداً على أن 

  ". إرسال نصف أو أقل من نصف الكمية المتفق عليها، وفي بعض األحيان ال تصل أي كميات تذكر
واتهم المصدر الجهات التنفيذية في مصر والمسئولة عن إرسال شاحنات الوقود بأنها تفتعل كل يوم سببا 

ا بين المبرر األمني أو التخليص الجمركي أو نقص  م،ومبررا واهيا لعدم وصول الوقود إلى قطاع غزة
  . الخ... العربات

  19/7/2012فلسطين أون الين، 
  

  "تنسيق أمني"اعتقال االحتالل لشابين أطلقت سراحهم المخابرات الفلسطينية : النائب الحاليقة .5
سميرة اعتبرت النائب في المجلس التشريعي عن مدينة الخليل، : أحمد المصري - غزة – الخليل

الحاليقة، إن اعتقال االحتالل اإلسرائيلي للشبان الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون السلطة بعد 
  ". أحد صور التنسيق األمني"إضرابهم عن الطعام 

، الشابين عثمان القواسمة، ومحمد األطرش، 19/7/2012واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء 
ضفة الغربية، بعد أن أفرج عنهما من سجن المخابرات العامة بمدينة بيت لحم، من مدينة الخليل جنوب ال

  . قبل يومين
 19/7/2012فلسطين أون الين، 
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  اجتماعياأفراد األجهزة األمنية في الضفة  لمقاطعة ةدعوالرمحي ينفي ال .6
تـه لمقاطعـة    أمين سر المجلس التشريعي من حماس، محمود الرمحي، دعو  ىنف:  كفاح زبون  - رام اهللا 

وقال إنها تصريحات مجتزأة، وفي غير سياقها، متهما فـتح  » اجتماعيا«أفراد األجهزة األمنية في الضفة  
لم ترد بالسياق الذي أورده الناطق باسم فتح أحمد عساف، وإنمـا            «بتوتير األجواء، وقال في تصريحاته      

   .»ةهي اجتزاء للكلمات بهدف استغاللها في توتير الساحة الفلسطيني
إن ما جرى الحديث عنه هو وصف للحالة األمنية الـسائدة فـي             «وأضاف الرمحي في تصريح مكتوب      

الضفة التي تعمل على تقطيع األواصر االجتماعية في مجتمعنا الفلسطيني، فمن يأتي يعتقل في الـصباح                
. » ويجرح كرامتهم  ويعود لمشاركة ذوي المعتقل مناسباتهم في المساء يستهتر بمشاعر المعتقلين وذويهم          

إن سبل مقاومة االعتقال السياسي ال تتعدى االعتصام السلمي واإلضراب للحـد مـن اسـتهتار                «وتابع  
إلى توخي الصدق فـي     «ودعا الرمحي السياسيين من فتح وغيرها       . »األجهزة األمنية بكرامة المواطنين   

هـدف تـسويق أهـواء وأهـداف        التعليق على ما يرد من تصريحات دون مغاالة وعدم اجتزاء الكالم ب           
  .»خاصة

  20/7/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  لقاء مشعل مع مرسي ثمرة لثورة شعب : الرشق .7
عزت الرشق باللقاء الذي جـرى بـين        " حماس"أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        

، "لقاء تاريخي "وصفه بأنه   والرئيس المصري محمد مرسي، في قصر االتحادية بالقاهرة، و        " حماس"قيادة  
وأوضح الرشق في تصريحات صحفي     ". ثمرة من ثمار الربيع العربي وثورة الشعب المصري       "قال بأنه   
، أن اللقاء تنـاول     "فيسبوك"، أوردها على صفحته في موقع التواصل االجتماعي         2012-7-19الخميس  

لسطينية، وتناولنا ملف المصالحة بعمـق      بحثنا فيه تطورات القضية الف    : "وأضاف. كل الملفات الفلسطينية  
وتفصيل، كان الرئيس المصري مهتما جدا وجادا بإنجاز المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني،             
كما بحثنا سبل معالجة العقبات والمشاكل التي تواجه أهلنا في قطاع غزة، وتفعيل الحركة علـى معبـر                  

  . عبيره، على حد ت"رفح ومعالجة مشكلة الكهرباء
  19/7/2012، فلسطين أون الين

  
   التي تحاك ضد الشعب الفلسطينياألعداء اليقظة تجاه دسائس إلى  تدعوالجبهة الشعبية .8

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تتخذ من دمشق مقرا لها بأن الحـل              : رام اهللا  وليد عوض    
، هو ما يحمي سورية وشعبها وارضها ويوقـف         السياسي والحوار الوطني وليس التفجيرات واالغتياالت     

  .نزيف الدم الطاهر واستنزاف موارد ومكانة الوطن والدولة
ورأت الجبهة الشعبية في الحل السياسي طريقا لالصالح يوفر البناء سورية تحديد خيـاراتهم وانتخـاب              

 الـوطني واالجتمـاعي     قياداتهم ويجنب سورية كوارث استباحة السيادة وتفتيت الوحدة الوطنية والنسيج         
والثقافي، ويقطع الطريق على التدخالت الخارجية المتنوعة والعديدة االطراف وسياسة العسكرة التدميرية            

  .واتباعهم في المنطقة' الناتو'التي تقودها دول 
الى اليقظة والتحـوط اتجـاه دسـائس        ' 'القدس العربي 'ودعت الجبهة الشعبية في بيان صحافي ارسل ل       

التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني واالمة العربية، والى حماية الوجود الفلسطيني المؤقـت فـي               االعداء  
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احضان الشقيقة سورية على طريق العودة للديار التي شردوا منها ابناء فلسطين قسرا بالعنف واالرهاب،               
في صيانة  هذا الوجود الذي ينأى بنفسه دوما عن التدخل في شؤون مضيفيه، وليس له من مصلحة سوى                 

سيادة واستقالل سورية ووحدة وعزة شعبها العظيم ووحدة الشعوب العربية وتقدمها على درب الحريـة               
  .'والديمقراطية والعدالة االجتماعية

  20/7/2012، القدس العربي، لندن
  

  تصريحات الرمحي الستهداف أجهزة األمن دليل على عقلية االقصاء: متحدث باسم حركة فتح .9
رب المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف عن استغرابه لنفي القيادي فـي حركـة حمـاس                  اع :رام اهللا 

واكـد   ".مقاطعة افراد االجهزة االمنيـة اجتماعيـا      "محمود الرمحي لتصريحات سابقة له يدعو فيها الى         
التابعة لحمـاس،   " االقصى" عساف ان هذه التصريحات قد جاءت اثناء مقابلة مع الرمحي على فضائية             

  ".ال بد من مقاطعة افراد هؤالء االجهزة االمنية مقاطعة اجتماعية"  دعا في مقابلته وحرفيا حيث
موقف الرمحي من االجهزة االمنية هو دليل آخر على العقلية التي تعشعش في رؤوس قيادات               "وقال إن   

للتصدي الى  حماس في الضفة وهي ذات العقلية لزمالءهم في غزة، والواجب الوطني يدعو ابناء شعبنا               
  ".هذه العقلية التي من شأنها الحاق افدح االضرار بمشروعنا الوطني و قضيتنا العادلة

هذه العقلية القائمة على اساس االقصاء و العزل والنفي لالخر هي التي قادت الـى مـا                 "وشدد على ان    
م المدمر، وهـي    جرى في غزة من انقالب دموي على الشرعية الفلسطينية، وهي التي ادت الى االنقسا             

  ".ذاتها التي تحول اليوم دون تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية النها ال تستطيع التعايش اال مع نفسها
  19/7/2012، القدس، القدس

  
   تبحث متى يفترض بها التدخل"إسرائيل"الشمال وباك في الجوالن وتأهب ربا: أحداث سوريا .10

رات األحداث في سوريا، لدرجة إعالن التأهب في العديـد          تزايد القلق اإلسرائيلي من تطو    : حلمي موسى 
  . ومنع اإلجازات وحدات الجيش اإلسرائيليمن

وزار وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أمس هضبة الجوالن السورية المحتلة، لالطالع على وضـع               
  .الحدود السورية، وعاد وكرر تصريحاته بشأن الخطوات المقبلة

جولة على الحدود السورية سمع خاللها دوي االشـتباكات بـين الجـيش الـسوري               وأعلن باراك، لدى    
، بل سقطت قذيفتا هاون على مقربة، أن مصير سوريا يـشوبه الغمـوض، وأن               "الجيش الحر "النظامي و 

  .إسرائيل تراقب بقلق ما يجري على حدودها الشمالية
تفكك السلطة في سـوريا     "خالل أيام، أن    وأكد باراك، الذي سبق وتكهن قبل عام بسقوط النظام السوري           

التفجير الذي وقع في دمشق سيسرع      "وأشار إلى أن    ". يقترب، وأن األمر أكثر واقعية من أي وقت مضى        
فاألمر يتعلق باغتيال الجماعة األقرب لرأس النظام، وهذه ضربة شديدة          . األسد) الرئيس بشار (من سقوط   

  ".وحزب اهللا، الداعمان الوحيدان لألسدللمحور الراديكالي، بما في ذلك إيران 
وأعرب عن رأيه بأنه كلمـا      ". أحدا ال يعرف ما سيحدث في سوريا بعد سقوط النظام         "وأضاف باراك ان    

أننا لسنا الوحيدين القلقين، فالفوضى     "وخلص إلى   . طالت عملية سقوط النظام زادت مخاطر ما بعد األسد        
  ".في ذلك مواد قتالية كيميائية موزعة في كل أنحاء سورياقد تقود إلى سقوط منظومات حساسة، بما 
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نحن نتابع  "وأشار باراك إلى التقديرات االستخبارية اإلسرائيلية بشأن ما يجري في الجبهة الشمالية، قائال              
إمكان أن يحاول حزب اهللا، أثناء سقوط األسد، أن ينقل إلى لبنان سـالحا متطـورا أو                 : أمرين رئيسيين 

وأكد أنه في مـا يتعلـق       ". ائيا، كما نتابع احتمال أن تصل إلى إسرائيل موجات من الالجئين          سالحا كيمي 
إننا نستعد أيـضا الحتمـال أن       "وتابع  ". إذا استدعت الحاجة إيقافهم، فسوف نوقفهم     "بالالجئين السوريين   

ومن الجائز أننا   . مالقتال في سوريا، الذي يمتد، سيقود إلى استمرار الحرب األهلية حتى بعد سقوط النظا             
  ".علينا أن نكون هادئين، لكن يقظين. قد نجد هضبة الجوالن تتحول إلى منطقة مشاع لجهات إرهابية

  19/7/2012، السفير، بيروت
  

  تتهم حزب اهللا بتدبير الهجوم الذي استهدف إسرائيليين في بلغاريا "إسرائيل" .11
يل اتهاماتها حول هجوم بلغاريا الـذي اوقـع         وسعت إسرائ : )، ا ف ب، رويترز، ا ب، ا ش ا         "السفير("

، بعدما كانت حملت ايـران المـسؤولية فـور       "حزب اهللا "عشرات القتلى والجرحى االسرائيليين، لتشمل      
  . وقوع الهجوم االنتحاري قبل يومين

اعتـداء  "وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي في القـدس المحتلـة، إن                
الهجوم جزء من حملة    "وأضاف ان   ". مس في بلغاريا نفذه حزب اهللا، الذراع اإلرهابية الرئيسية إليران         األ

  ".إرهاب عالمية تنفذها إيران وحزب اهللا، وطالت عشرات الدول في خمس قارات
ورأى نتنياهو انه يجب على المجتمع الدولي أن يوضح ان إيران تقف وراء هذا الهجوم، وعليـه أيـضا            

يجب القيام بكل شيء لمنع إيران، وهـي        "وقال  . كل ما بوسعه لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية        فعل  
الدولة العبرية حربها ضد     وتعهد بان تواصل  ". اخطر نظام في العالم، من تطوير اخطر سالح في العالم         

  ".ستجعل من يدعمه يدفع ثمنا باهظا"، مؤكدا أنها "اإلرهاب"
ستتحرك ضد كل خلية إرهاب فـي       "سرائيلي شمعون بيريز إن الدولة العبرية       من جهته، قال الرئيس اإل    

لديها سبل القيام بهذا، لذلك فإننا مصرون على التحرك بهذه الروح، ولن نسمح لإلرهاب فـي           . العالم كله 
  ".إيران ولبنان وسوريا بأن يرفع رأسه

اعتـداء  . نواجه موجة إرهاب عالميـة    "ية،  وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، لإلذاعة اإلسرائيل       
شبكات القاعـدة والجهـاد     "وأضاف إن   ". بورغاس نفذه ناشــطون من حزب اهللا بتوجيهات من إيران        

، ذاكرا الئحة من الهجمات ومحاوالت الهجمات التي استهدفت مؤخرا          "اإلسالمي العالمي تنشــط أيضا   
  .الند وأذربيجان وجورجيا وقبرصإسرائيليين في الخارج، وال سيما في كينيا وتاي

هناك مئات آالف اإلسرائيليين في الخارج، وأجهزة استخباراتنا على اتصال مع األجهزة            "وأوضح باراك   
أحيانا نحقق نجاحات كبرى، لكن األمور ال تسير دائما علـى مـا             "وتابع  ". األجنبية وتنقل لها معلوماتها   

ما في وسعنا للعثور على منفذي اعتداء بورغـاس ومدبريـه           سنبذل كل   . يرام، وعلينا أن نواصل حياتنا    
  ".بهدف معاقبتهم

إسرائيل تواجه حربا إرهابيـة عالميـة، ممولـة         "وقال وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان إن        
حزب اهللا، بمساعدة الحرس الثوري اإليراني، هو المسؤول عن هذا          "، مشيرا إلى أن     "ومنظمة من إيران  

  ".هذه معلومات مؤكدة"وأضاف إن ". ء االنتحارياالعتدا
  19/7/2012، السفير، بيروت
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   تستعد لضرب منشآت سوريا الكيماوية"إسرائيل: "نيويورك تايمز .12
، تحـذيرات مـسئولين فـي اإلدارة        2012-7-19نقلت صحيفة النيويورك تايمز األميركية، الخمـيس        

  . رة جوية تستهدف منشآت األسلحة الكيميائية في سوريااألميركية، من إمكانية شن الكيان اإلسرائيلي غا
وأشارت الصحيفة إلى أن اإلدارة األميركية عبرت عن رفضها لشن هجوماً إسرائيلياً على سوريا، معللة               
ذلك بأن أي هجوم إسرائيلي على سوريا في الوقت الحالي سيكسب الرئيس السوري بشار األسد، دعمـا                 

  .  إسرائيلي ضدهعربياً كبيراً ضد أي تدخل
ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات األميركية جاءت في أعقاب الزيارة التي قام بها مستشار األمن القومي                

خالل األسبوع الحالي، ولقائه مع عدد من المـسئولين األمنيـين           ) إسرائيل(إلى  " توم جونليون "األميركي  
  . اإلسرائيليين ووزراء في حكومة االحتالل

  20/7/2012،  الينفلسطين أون
  

  من مقاضاة الجيش عبر المحاكم ضحايا االحتالل الكنيست يسن قانونا يمنع الفلسطينيين  .13
دوف حنين، كتلة الجبهة الديمقراطية للـسالم والمـساواة، فـي           . أكد النائبان محمد بركة، ود    : الناصرة

طالبة عبر المحاكم بتلقي تعويضات     كلمتين لهما، أن القانون الذي اقره الكنيست، لمنع الفلسطينيين من الم          
نتيجة أضرار تكبدوها من جرائم جيش االحتالل، إنما يعكس الوجه الحقيقـي والعنـصري للكنيـست،                

وكانت كتلة الجبهة الوحيدة التي تقدمت باعتراضات جوهرية على         . والحضيض الذي وصل إليه التشريع    
  .ة وحنينهذا القانون العنصري، وقد عرض التحفظات النائبان برك

  19/7/2012، القدس العربي، لندن
  

   يريد استغالل الفشل المخابراتي لضرب إيراننتنياهو: هآرتس بعد تفجير بورغاس .14
ما زال التخبط في الرد اإلسرائيلي على عملية بلغاريا سيد الموقف، وفـي             : ـ زهير أندراوس   الناصرة

، أميـر أرون، إن رئـيس الـوزراء         'هآرتس'هذا السياق قال المحلل للشؤون اإلستراتيجية في صحيفة         
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبحث عن سبب لشن عملية عسكرية ضد البرنامج النووي اإليراني، مضيفًا              
أنه حتى ولو تمكنت الدولة العبرية من الحصول على معلومات مخابراتية أكيدة لتـورط طهـران فـي                  

ر، بحسب أوزرن، ال يمكنه بأي حال من األحـوال اعتبـاره            العملية، التي وقعت األربعاء، فإن هذا األم      
  .سببا لشن العملية العسكرية لتدمير البرنامج النووي اإليراني، على حد تعبيره

وأضاف أورن في تعليقه أمس أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يبحث عـن تحويـل الفـشل المخـابراتي                  
 مكسب سياسي ليتمكن من شن الهجوم الـذي يريـده           لألجهزة األمنية في الدولة العبرية إلى رافعة وإلى       

  .على إيران
  19/7/2012، القدس العربي، لندن

  
  يران تعرف كيف تدافع عن النفسإعماد مغنية و" ضربنا"اعتدينا عندما : عوزي اراد .15

 قال مستشار االمن القومي السابق عوزي اراد اليوم الخميس، غداة هجوم على حافلـة سـياحية مليئـة                  
ليين في بلغاريا ان اسرائيل كانت هي المعتدية عندما اختارت استهداف القائد العسكري لحزب اهللا               باسرائي

  .، ووضعت ايران بذلك في موقف دفاع، وايران تعرف كيف ترد2008اللبناني عماد مغنية في 
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ة في التعامل   وانتقد اراد في حديث الى اذاعة الجيش االسرائيلي اليوم الخميس، استراتيجية اسرائيل العام            
ان تدير المجازفات   ) اسرائيل(في المواجهة، وان عليها     " العب نشيط "مع التهديد االيراني قائال ان ايران       

  .التي تقدم عليها عن علم
ايران في موقف دفـاعي،     . لقد ضربنا عماد مغنية، نحن المعتدون     : "وقال المسؤول االمني الكبير السابق    

اف ان على قادة اسرائيل ان يتبنوا استراتيجية اعرض تمكن اسرائيل           واض". وهم يعرفون كيف يدافعون   
  .من الدفاع عن نفسها من هجمات ايرانية

  19/7/2012، 48عرب 
  

    إسرائيليين ببلغاريا ينتظر التحقيقاتاستهدافالرد اإلسرائيلي على : مصادر إسرائيلية .16
لى العملية التي استهدفت إسـرائيليين       ع  أكدت مصادر سياسية وعسكرية اسرائيلية ان الرد       :يحيى دبوق 
 سينتظر التحقيقات واألدلة الدامغة التي تشير بالفعل الى ايران وحزب اهللا، الفتـة إلـى أن                 في بلغاريا، 

الوضع في المنطقة متأزم في االساس، ويوجد فيها اكثر من ملف ساخن من شأنه أن يشعلها، بدءا مـن                   
 النووي، مرورا باالزمة السورية وتطوراتها االخيرة، وصـوال         المواجهة مع ايران على خلفية برنامجها     

الى لبنان، حيث الجهد االسرائيلي منصب حاليا على منع وصول اسلحة استراتيجية سورية الى حـزب                
  .اهللا

  19/7/2012، االخبار، بيروت
  

  إيران وحزب اهللا يقفان خلف عملية استهداف إسرائيليين في بلغاريا: محللون إسرائيليون .17
 حفلت وسائل االعالم االسرائيلية امس بالخبراء والمعلقين والكتبة االمنيـين والـسياسيين،             :يحيى دبوق 

، اال ان    الذي استهدف إسرائيليين في بلغاريا     الذين اجمعوا على ان ايران وحزب اهللا يقفان خلف التفجير         
تعليقات على تفـسير اسـباب      الخالف تركز على الرد المفترض، وأسلوبه، وإمكان تأجيله، كما تركز ال          

الفشل االستخباري واالمني لالجهزة االمنية في اسرائيل، التي اخفقت هذه المرة في حماية االسـرائيليين               
  . في الخارج

العمليـة نفـذت    "، رون بـن يـشاي، ان        "يديعوت احرونوت "وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة       
د لمعرفة ذلك، اال ان السؤال االكثر حضورا في الساعات          بأسلوب ايراني، وال ينبغي بذل كثير من الجه       

  ". القليلة الماضية، هو كيف ترد اسرائيل، وبقوة، كما هدد نتنياهو
البصمات واضحة جـدا، وال     "، عاموس هرئيل، بان     "هآرتس"وكتب معلق الشؤون العسكرية في صحيفة       

رافضا ربـط   " يا بتعاون مشترك مع حزب اهللا     التفجير كان انتقاما ايران   "، وأشار الى ان     "تحتاج الى دليل  
التخمين االستخباري بضلوع طهران وحزب اهللا منطقي جدا، اذ ال          "العملية بأي جهة اخرى، واضاف ان       

يتوقعن احد ان يكون تنظيم القاعدة يبحث عن اهداف يهودية في الخـارج، كمـا ان حمـاس والجهـاد                    
وحذر هرئيل مـن  ". وب حزب اهللا، وتوجد سوابق على ذلكاالسالمي ال عالقة لهما باالمر، فهذا هو اسل      

اذ كـان علـيهم ان      "اولئك الذي هللوا في كانون الثاني الماضي بعد اغتيال العلماء النوويين االيرانيين،             
االسرائيليين امام موجة جديدة من العمليات، وعلـى كـل          "، محذرا من ان     "يتحسبوا جيدا للرد االيراني   

  ".يفكر مرتين قبل ان يتوجه للسياحة في الخارجمواطن اسرائيلي ان 
  19/7/2012، االخبار، بيروت
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  سرائيلية تلغي صفة احتالل الضفةإنواب أميركيون يقبلون مقاربة : داني دنون .18

زعم عضو الكنيست اإلسرائيلي داني دنون من حزب الليكود الحاكم، أمـس            :  برهوم جرايسي  -الناصرة
" اسـتنتاجات "كونغرس األميركي الذين قابلهم في األيام األخيرة، قبلـوا          الخميس، أن عددا من أعضاء ال     

  ".حررت المنطقة"ويدعي أن إسرائيل ليست محتلة للضفة الغربية، بل " حقوقيون"تقرير اسرائيلي أعده 
ويجري الحديث عن تقريره أعدته لجنة استشارية أقامها رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، برئاسة              

وجميعهم محـسوبين علـى     " الحقوقيين" المحكمة العليا المتقاعد ادموند ليفي وعضوين آخرين من          قاضي
عصابات االستيطان اإلرهابية، ويزعم التقرير، بناء على تأويالت وتفسيرات للقانون الدولي، أن الـضفة             

 البـؤر   ، ودعت إلى شرعنة جميع أنواع االسـتيطان بنـا فـي ذلـك             "محررة"الغربية ليست محتلة بل     
االستيطانية، وإلغاء كافة القوانين وقرارات المحكمة العليا، حتى تلك التي شارك في صياغتها ليفي ذاته،               

  .وفي صلبه التعامل مع الضفة على انها منطقة محتلة
حق اليهود  "ويزعم تقرير ليفي، أنه ال مجال العتبار الضفة الغربية منطقة محتلة ألنها تنفي ما يسمى بـ                 

  ".ودة في يهودا والسامرةفي الع
  19/7/2012، الغد، عّمان

  
  "إسرائيل"ـ البريطانية ترفض تحديد مدينة القدس عاصمة ل"BBC"قناة ..نتنياهو هاجمها بعنف .19

 هاجم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوة موقع األلعاب االولمبيـة الخـاص              :القدس المحتلة 
مـا  " عاصمتها القدس الشرقية  "لذي نشر إلى جانب كلمة فلسطين عبارة         ا BBCبهيئة اإلذاعة البريطانية    

  .أثار حنق وغضب نتنياهو 
باشر نتنياهو وطاقم العمل الخاص به العمل علـى مـسارين األول            " يديعوت احرنوت : وبحسب صحيفة 

شاركة جميع الدول والكيانات الم   " محتجا ومعربا عن استغربه جاء فيها        BBCرسالة رسمية لرؤساء الـ     
  ".حظيت بصفحة خاصة بها تتضمن اسمها وعاصمته عدا إسرائيل

وشكلت المواقع االجتماعية المختلفة مسار العمل الثاني لنتنياهو حيث أقام مكتبه مجموعة علـى موقـع                
فيما دعا نتنياهو عبر صفحته الخاصة على فيسبوك جمهور         " القدس عاصمة إسرائيل  "فيسبوك حملت اسم    

تقديم المساعدة عبر االجابة على سؤال ما هي عاصمة إسـرائيل وتقـديم الـشروحات               المستخدمين الى   
  .والتوضيحات الخاصة بهذه العاصمة 

 المنعقد في لندن، أنشأت هيئة اإلذاعـة        2012وكانت بي بي سي كجزء من تغطيتها اإلعالمية ألولمبياد          
تابعة األولمبياد خاصة فيما يتعلق بمـشاركة       موقعاً إلكترونياً خاصاً لم   " بي بي سي  "والتلفزيون البريطانية   

  .دول العالم فيه
رفضت تحديد مدينة القدس عاصمة إلسرائيل علـى        " بي بي سي  "ووفقاً لصحيفة الجيروزاليم بوست فإن      

موقعها االلكتروني الخاص بمتابعة األولمبياد كما أنه لم توضع أي إشارة عن عاصمة لها على اإلطالق،                
  .ريق الفلسطيني عاصمته القدس الشرقيةفيما اعتبر أن الف

  19/7/2012، وكالة سما اإلخبارية
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  الكثير من اآلثار السلبية على مصرموته سيكون له :  عمر سليمانالصحف العبرية تنعي .20
أبرزت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بمختلف توجهاتها خبر وفاة اللواء عمر سليمان، قائـد             : القدس المحتلة 
وسـيدفن  . إن أهم شخصية في عهد الرئيس مبارك رحلت في صمت وسـكون           : امة، قائلة المخابرات الع 

معه الكثير من أسرار عهد الرئيس السابق سواء السياسية أو العـسكرية، السـيما تلـك التـي تـرتبط                    
  . بالحركات السياسية اإلسالمية

من اآلثار الـسلبية علـى      إن رحيل سليمان بالتأكيد سيكون له الكثير        : وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت   
مصر، خصوصا وأن لديه مفاتيح العديد من الملفات، واألهم من هذا كله أنه كان يعرف كيف يتعامل مع                  

  . أكثر القضايا تعقيدا بخاصة القضية الفلسطينية
ونعت الصحيفة في النهاية سليمان، موضحة أنه كان واحدا من أبرز الساسة المصريين ممن تعاملوا مع                

  .يلإسرائ
  19/7/2012، وكالة سما اإلخبارية

  
  الطيبي يمزق صورة لكهانا ويدوسها في الكنيست: رداً على قيام نائب يميني بتمزيق اإلنجيل .21

في ردة فعل على قيام النائب اليميني بالكنسيت اإلسرائيلي ميخائيل بـن  : القدس المحتلة ـ حسن مواسي 
أن هنـاك نائبـاً     : "مد الطيبي منصة الكنيـست وقـال      اعتلى النائب اح  آري بتمزيق نسخة من اإلنجيل،      

  ".عنصرياً قام بتمزيق الكتاب المقدس هو اإلنجيل
أنا اسأل ما هو الفكر العنصري الذي يقف خلف هذا العمل الحقير، لقد تسلمنا مـرات عديـدة              : "واضاف

لممارسات الفكريـة؟   عبر البريد كتاب التوراة، ولم يخطر ببالنا أن نمزقه، من الذي يقف من خلف هذه ا               
  ".هل هو هذا الشخص؟

، "هذا هو زعيمك؟ وهذا هو فكره؟     : "مائير كهانا قائالً  " كاخ"وهنا رفع النائب الطيبي صورة زعيم حركة        
: وقام بتمزيق صورة كهانا والقاها تحت قدميه والدوس عليها، حينها عال صوت بن آري قائالً للطيبـي                

وسط اعتراض  " أنت قمامة وزبالة مثل زعيمك كهانا     : "ب العربي ، فرد النائ  "أنت مخرب ... أنت مخرب "
  .رئيس الكنيست ريبلين

  19/7/2012، المستقبل، بيروت
  

    ين بمحاولتي قتل إسرائيليين االحتالل يدين فلسطينيَّ .22
 عاماً على فلسطيني    18أنها حكمت، أمس، بالسجن     ” تل أبيب “أعلنت محكمة لالحتالل في     : )ب.ف  .أ  (

وكانت المحكمة   .”تل أبيب “آب الماضي أمام ملهى ليلي في       / في أغسطس ” إسرائيليين“بعة  كان أصاب س  
آذار / الذي يقيم في مدينة قلقيلية بشمال الضفة الغربيـة فـي مـارس            )  عاماً 22(دانت محمود صوفان    
  .الماضي بمحاولة قتل

 بقتل شخص بعـد     48 وفي قضية منفصلة، دانت محكمة أخرى لالحتالل سائق شاحنة من فلسطينيي ال           
  .2011أيار /  مايو15في ذكرى النكبة ” تل أبيب“اصطدامه بسيارات عدة على مسافة كيلومتر في 

  19/7/2012، الخليج، الشارقة
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   للتجسس على الدول العربية ومنح كل جنرال قمراً صناعياً إسرائيلية استخباريجهود  .23
، الذي سيتيح التجسس علـى      "أوفق"لعاشر من قمر    أفادت أوساط أمنية صهيونية عن قرب إطالق الجيل ا        

كل تحركات األفراد في دول الشرق األوسط، زاعمةً أنّه يمكن عبر الجيل التاسع من القمر االستطالعي                
 سم، الفتةً إلى    70جمع معلومات استخباراتية في الدول العربية، بقوة توضيح مكانية كبيرة تصل            " أوفق"

صور الملتقطة بهذا القمر، التعرف على األشياء والمعدات الـصغيرة الحجـم            أن ذلك يعني أن بإمكان ال     
قمـر صـناعي    "وأضافت األوساط أن الجيش يسعى حالياً لتطبيق مفهوم         . والمحمولة بواسطة األشخاص  

، عبر تزويد كل جنرال بقمر صـناعي صـغير يعمـل علـى إمـداده بالمعلومـات         "لكل قائد عسكري  
ء يتعلق بمهامه القتالية، خاصة أثناء العمليات الحربية، وهو ما يتفوق على            االستطالعية، ورصد أي شي   

بشكل كبير في   " إسرائيل"الطائرات بدون طيار، اآلخذة أهميتها وفاعليتها في االزدياد، وباتت تعتمد عليها            
 الجـوي،   أعمالها التجسسية، خاصة في األراضي الفلسطينية، نظراً لقدرتها على القيام بمهام االستطالع           

ومراقبة الحدود، وعمليات التهريب بشكل دوري وغير مكلف نسبيا، ونظراً لقـدرتها علـى اسـتهداف                
  .األشخاص، وتنفيذ المهام الهجومية المحدودة، بدقة عالية

  )عن العبرية، ترجمة المركز(القناة السابعة للمستوطنين 
  2012-7-19، 2584التقرير المعلوماتي 

  
   التخلي عن الخدمة اإللزامية ألنه يقلل من مسؤولية الدولة تجاه الجيشمن  تحذير":إسرائيل" .24

من دعوات تحويل الجيش من خدمة إلزامية إلـى جـيش           " يغيل ليفي "حذر الخبير العسكري الصهيوني     
محترف تطوعي، موضحاً أن ذلك سيضعف سيطرة الصهاينة عليه، ويسقط المسؤولية عن الدولة، فـي               

 على إلغاء التجنيد اإللزامي، واستعمال جيش محترف، بعد فـشل           2020ومة سنة   ظل استقرار رأي الحك   
أن الخدمة العسكرية فـي الجـيش المحتـرف تجـذب          " ليفي"وأضاف  . محاولة فرض التجنيد المتساوي   

طوائف ضعيفة من السكان، يعرض عليها معاشاً من الشباب القوميين والمهاجرين، الذين يأملون منحهم              
لمجتمع، لكنه ُيقلل شعور الدولة بالمسؤولية عمن يخدمون وعائالتهم، وحينما تفرض الدولة            بطاقة دخول ل  

  .الخدمة العسكرية تتحمل مسؤولية من أرسلتهم للمعركة
  )عن العبرية، ترجمة المركز(القناة األولى 

  2012-7-19، 2584التقرير المعلوماتي 
  

  "األقصى"رة لالعتداء على  المتكراإلسرائيلية المحاوالت يستنكر  القدسمفتي .25
 استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، االعتداءات المتكررة لسلطات :القدس

االحتالل اإلسرائيلي على المسجد األقصى المبارك والتي زادت وتيرتها في اآلونة األخيرة وكان آخرها 
تحت حماية شرطة ' األقصى'فين بالتجول في ساحات سماح هذه السلطات لجماعات من اليهود المتطر

وأشار المفتي في بيان صحافي اليوم الخميس، إلى قيام مجموعة من ضباط شرطة االحتالل  .االحتالل
  .باقتحام المسجد األقصى، ومنع دخول المصليات في كل من قبة الصخرة والمرواني واألقصى القديم

 القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى القدس وناشد المفتي العام، المصلين من أهل
تكثيف شد الرحال إلى المسجد األقصى خصوصا مع حلول شهر رمضان، استجابة لحث الرسول صلى 
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اهللا عليه وسلم بشد الرحال إليه، وتأكيداً على إصرار المسلمين على التمسك بمسجدهم إلى أن يرث اهللا 
  .األرض وما عليها

  19/7/2012،  القدسالقدس،
  

   أسير من تقديم امتحانات الثانوية العامة1500 يحرم االحتالل: رأفت حمدونة .26
 قال مدير مركز األسرى للدراسات األسير المحرر رأفت حمدونة، إن إدارة مصلحة السجون تحرم :غزة

ة منذ ما يقارب من  أسير قابعين في سجون االحتالل من تقديم امتحانات الثانوية العام1500ما يزيد من 
 سنوات، مخالفة القوانين والمواثيق الدولية، وبديهيات قوانين حقوق االنسان، وذلك بقرار ظالم من قبل 4

  .إدارة مصلحة السجون، وبشكل انتقامي عقابي وبدون اي مبررات تذكر
عامة، واحباط وطالب حمدونة مؤسسات حقوق االنسان بالضغط على االحتالل الستئناف تقديم الثانوية ال
  .محاولة االحتالل بتقريغ االسير الفلسطيني من محتواه العلمي والثقافي من وراء هذا المنع
  19/7/2012، القدس، القدس

  
   سجن مجدوبأسرىاالحتالل ينكل  .27

 اقتحمت وحدات مدججة باالسلحة والهراوات فجر أمس أقسام معتقل مجدو وأجرت حملة تفتيش :غزة
وقامت وحدات اليامز والبارون بإخراج األسرى وعزل بعضهم .  الفلسطينيينواسعة في غرف األسرى

في زنازين انفرادية، لتجري حملة تفتيش واسعة في غرف السجن تخللها تحطيم المتعلقات الشخصية 
  .ومصادرة جزء منها

  20/7/2012، الغد، عّمان
  

  "إسرائيل" النتقائية تخضعزيارة األسرى  .28
أكدت أوساط فلسطينية وشخصيات عاملة في شؤون األسرى استمرار التلكؤ  :عوض الرجوب - رام اهللا

اإلسرائيلي في السماح لكافة ذوي أسرى قطاع غزة بزيارتهم، مطالبين بوضع حد لالنتقائية في اختيار 
  .األسرى المسموح بزيارتهم وفي اختيار أهاليهم

 أسيرا 24ثنين الماضي وشملت أهالي  قد تمت اال2007وكانت أول زيارة ألسرى قطاع غزة منذ العام 
فلسطينيا، وأعلن في حينه أن الزيارة التالية لمجموعة أخرى ستنتظم االثنين المقبل، إال أن اللجنة الدولية 

  .للصليب األحمر لم تؤكد ذلك
رى، ووفق نادية الدبسي الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر التي تتولى تنظيم زيارات أهالي األس

  . أسيرا545فإن عدد أسرى قطاع غزة في السجون اإلسرائيلية يبلغ 
وحول ما تردد عن تنظيم الزيارة الثانية ألهالي خمسين أسيرا آخرين االثنين القادم، نفت نادية في حديثها 
للجزيرة نت تلقي أي معلومات رسمية من الجانب اإلسرائيلي بهذا الشأن، مضيفة أنه سيتم تبليغ لجنة 

  .هالي األسرى بأي معلومات تتلقاها من الجانب اإلسرائيليأ
من جهتها اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بمحاولة التنصل من التزاماتها تجاه األسرى الفلسطينيين 

  .عبر االلتفاف على حق أساسي يفترض أن يحصل عليه جميع األسرى في السجون اإلسرائيلية
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طينية في رام اهللا زياد أبو عين إن موعد الزيارة القادمة ما زال غير وقال وكيل وزارة األسرى الفلس
  .محدد، رغم أن المطلوب هو تنظيم الزيارات ضمن برامج واضحة ومحددة

ورغم أهمية الزيارة األخيرة، يؤكد الباحث في شؤون األسرى عبد الناصر فروانة أنها جاءت منقوصة 
من عدد % 5ماح بالزيارة لعدد قليل جدا ال يتجاوز ألن مجموعة شوائب أحاطت بها، ومنها الس

وأكد فروانة في حديثه للجزيرة نت أن أسماء جميع األسرى الذين سمح بزيارتهم وأسماء ذويهم  .األسرى
حددت من قبل اإلسرائيليين ووفق معاييرهم، واقتصرت على اآلباء واألمهات والزوجات، مما حرم 

  .تسبعة أسرى على األقل من الزيارا
وذكر من الشوائب أيضا االنتقائية على أساس حزبي، مؤكدا حرمان ذوي أسرى حركة حماس منها، 

  .واختيار غالبية المسموح بزيارتهم من أسرى حركة فتح
  19/7/2012، الجزيرة نت، الدوحة

  
   شجرة زيتون في قرية الجبعة غرب بيت لحم400 تقتلعجرافات االحتالل  .29

 قرية الجبعة أراضي شجرة زيتون من 400، اليوم الخميس، اإلسرائيلية اقتلعت الجرافات: بيت لحم
  .غرب بيت لحم

 كبيرة معززة بجرافتين إسرائيلية ان قوة عسكرية ،وقال الناشط ضد االستيطان والجدار خالد مشاعلة
دهمت موقع خلة صوان من اراضي القرية الواقعة على الطريق الرئيس بين قريتي الجبعة ونحالين 

  .محافظة، وباشرت في اقتالع وتدمير هذه االشجار المزروعة منذ اكثر من ثالثين عاماوب
  19/7/2012، القدس، القدس

  
  سأدرس المحاماة ألحاكم قتلة عائلتي : هدى غالية .30

وضعت الطفلة هدى غالية التي استشهد أفراد أسرتها في قصف إسرائيلي عام :  داود موسى-بيت الهيا 
ل الطريق لتحقيق حلمها بدراسة الشريعة والقانون بعد نجاحها في الثانوية العامة  قدمها على أو2006

  %.71.9بمعدل " التوجيهي"
ويحذو هدى التي تسكن في منزل متواضع في بلدة بيت الهيا شمال غزة أن تصبح محامية للدفاع عن 

رائيليين وخاصة قتلة حقوق المظلومين في العالم وخاصة الفلسطينيين، ومحاكمة مجرمين الحرب اإلس
  .عائلتها

  20/7/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   تتمثل في حل الدولتين في الشرق األوسطال تزال القضية الجوهرية: ملك األردن .31
في محطة  ) غرفة الحدث (اهللا الثاني في مقابلة أجراها مقدم برنامج          عبد  األردني الملكقال  :  بترا –عمان  

، وولف بلتزر، فيما يخص جهود السالم فـي الـشرق األوسـط والـدور     )سي إن إن(كية  التلفزة األمري 
ميـت  (بغض النظر عمن سيكون الرئيس األمريكي المقبل، أنا واثق أن كليهمـا             «األمريكي، قال جاللته    
يتفهمان ما يحدث في الشرق األوسط، حيث ال تزال القضية الجوهرية تتمثل في             ) رومني وباراك أوباما  

  .»الدولتين والتحديات التي تواجه الشعبين الفلسطيني واإلسرائيليحل 
20/7/2012، الدستور، عّمان  
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  "األونروا" مليون دوالر دعماً لـ90استراليا تقدم ": الفلسطيني–الحوار اللبناني" .32

 أطلعه  خلدون الشريف سفير استراليا ليكس بارتلم، الذي      "  الفلسطيني -لجنة الحوار اللبناني    "التقى رئيس   
ـ           "على    مليـون دوالر    90قرار دولته بدعم منظمة االونروا التي تعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين بـ

، "وتطرق البحث تحديدا الى شؤون الالجئين الفلسطينيين فـي لبنـان          . استرالي للسنوات الخمس المقبلة   
  .بحسب بيان للجنة

20/7/2012، المستقبل، بيروت  
  

  اإلسرائيليهو العدو وعدوها ا حريصة على عالقتها بجوارها صيد: وأقضيتهامفتي صيدا  .33
 في صيدا وفدا من     اإلفتاء اثر لقائه في مكتبه بدار       ، الشيخ سليم سوسان   وأقضيتها مفتي صيدا    أكد: صيدا

فصائل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة امين سر حركة فتح في لبنان فتحي ابو العـردات وبحـضور                 
 يبقى عنوانـا    األهلي أن السلم    ،لبنان علي بركة ومسؤولها في صيدا وسام الحسن       ممثل حركة حماس في     

كبيرا في صيدا التي تحرص على عالقتها بجوارها وتعتبرهم أهالً لها، وان صيدا اعتبـرت وال تـزال                  
 غرقت  إذا جميعا نعيش في وطن واحد وفي سفينة واحدة          وأننا اإلسرائيلي العدو واحد هو العدو      أنتعتبر  

  .رق الوطنغ
ووضع الوفد المفتي سوسان في اجواء لقائه مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الـشريف،                
وما تم االتفاق عليه بين الحكومة اللبنانية واللجنة الرباعية للقوى والفصائل لجهة تخفيـف االجـراءات                

وكـان تاكيـد    . عالجة قضية المطلوبين  االمنية عند مدخل مخيم البارد واستكمال اعادة اعمار المخيم وم         
مشترك من الجميع ان امن لبنان واستقراره يصب في مـصلحة القـضية الفلـسطينية كمـا ان وحـدة                    

  .الفلسطينيين عامل دعم إلستقرار لبنان
والفلسطينيون في لبنان لم يكونوا طرفا فـي اي         . نحن حريصون على امن لبنان واستقراره     : وقال بركة   

لكن ريثما يتحقق هذا المشروع ال بد       . ن قضيتنا االساس قضية فلسطين ومشروعنا العودة      نزاع داخلي، ال  
ان الفلـسطنيين   . من ان يعيش الفلسطيني في هذا البلد بكرامة وان يحصل على حقوقه االنسانية والمدنية             

  .في مدينة صيدا وجوارها يقدرون بمئة وعشرين الف نسمة وهم يعيشون بين اهلهم واخوانهم
وتحدث ابو العردات اثر    . التقى وفد منظمة التحرير رئيس هيئة علماء جبل عامل الشيخ عفيف النابلسي           و

التعاون بين القوى والفصائل الفلسطينية من جهة والحكومة اللبنانية من جهة ثانية على خـط               "اللقاء عن   
 التي تم ارساؤها من الغـاء       معالجة تداعيات وذيول احداث نهر البارد وما تم انجازه في اطار التفاهمات           

كافة التصاريح وتخفيف االجراءات األمنية والعسكرية واطالق سراح جميع الموقوفين والتفـاهم حـول              
  . كافة اآلليات المتبعة من اجل انهاء هذه الذيول

20/7/2012، المستقبل، بيروت  
  

   افتراءل تفجير بلغاريا حو"حزب اهللا" لـ"إسرائيل"اتهام :  اللبنانيوالمغتربينوزير الخارجية  .34
ـ       ـ    " المستقبل"أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ل حـزب  "أمس، ان االتهامات اإلسرائيلية ل

  اتهام افترائي، ال أساس له من الصحة،       "بأنّه وراء التفجير الذي استهدف إسرائيليين في بلغاريا، هو          " اهللا
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  ".ويأتي في اطار التجنّي والتحريض

20/7/2012، المستقبل، بيروت  
  

   "إسرائيل" من تهديدات لليقظةقائد الجيش اللبناني يدعو  .35
أكّد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي خالل اجتماعه بأركـان القيـادة وقـادة الوحـدات                  :بيروت

 أي اعتداء   الكبرى، أمس، على وجوب الحذر واالستعداد الدائم، سواء في الدفاع عن الحدود الجنوبية من             
، بعد التهديدات التي أطلقها قادة العدو مؤخراً ضد لبنان، أو في الحفاظ على مـسيرة الـسلم                  ”اسرائيلي“

  .األهلي وضبط الحدود اللبنانية
20/7/2012، الخليج، الشارقة  

  
  "فتح اإلسالم" شخصاً من تنظيم 148إعدام ب يصدر قراره االتهاميقاضٍ لبناني  .36

ى أحداث مخيم نهر البارد التي وقعت بين الجيش اللبناني ومـسلحين مـن              بعد مضي خمس سنوات عل    
الذي كان يرأسه شاكر العبسي، أصدر أمس المحقق العدلي في القـضية القاضـي              » فتح اإلسالم «تنظيم  

ـ         موقوفاً من جنسيات مختلفة     65 متهماً بينهم    148غسان عويدات قراره االتهامي طالباً عقوبة اإلعدام ل
 2007عـام   ) مـايو (حقيقات مشاركتهم في االشتباكات المسلحة التي بدأت في منتصف أيـار            أثبتت الت 

  .من السنة نفسها) سبتمبر(وانتهت في الثاني من أيلول 
20/7/2012، الحياة، لندن  

  
   اإلسرائيلية بضم المسجد األقصىاالدعاءاتترفض " اإليسيسكو" .37

 ادعاءات الحكومة اإلسرائيلية بأن )إيسيسكو(م والثقافة  رفضت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلو:الرباط
وقالت  . وينطبق عليه قانون اآلثار والتنظيم اإلسرائيلي"أراضى إسرائيل"المسجد األقصى هو جزء من 

إن المسجد األقصى وجميع األراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل "اإليسيسكو، فى في بيان أصدرته 
يني، وجزء مهم وغال من العالم اإلسالمي ال يمكن التفريط فيه، واالحتالل هي ملك للشعب الفلسط

ودعت اإليسيسكو الدول  ".اإلسرائيلي له غير شرعي ومرفوض بحكم القانون الدولي وحقائق التاريخ
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بردع إسرائيل عن استمرار تجاوزها أحكام "األعضاء كافة والمجتمع الدولي إلى 

  ".انون الدولي واعتداءها السافر على مقدسات المسلمين والمسيحيين في األراضي الفلسطينية المحتلةالق
  19/7/2012قدس برس، 

  
   في شأن المسجد األقصى"إسرائيل"يونيسكو تندد بتصريحات الالمجموعة العربية لدى  .38

ن رفضها وإدانتها يونيسكو، في اجتماعها الطارئ أمس عال عبرت المجموعة العربية لدى :لندن
المسجد األقصى هو جزء ال "للتصريحات التي أدلى بها المدعي العام اإلسرائيلي يهود فاينشتاين عن أن 

 المجموعة أن هذه التصريحات تخالف جميع القرارات الدولية ذات توأكد ."يتجزأ من أراضي إسرائيل
ق الشديد من أن هذه التصريحات قد تمهد  عن القلتوعبر. يونيسكوالالصلة الصادرة عن األمم المتحدة و

لنوايا سيئة للحكومة اإلسرائيلية تجاه حرمة المسجد األقصى والحقوق الفلسطينية المعترف بها دولياًَ في 
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يونيسكو إرينا بوكوفا إلى التعبير عن موقفها لودعت المجموعة العربية المديرة العامة ل .مدينة القدس
ية، وحضت المنظمة على حماية تراث مدينة القدس من عبث قوات الرافض للتصريحات اإلسرائيل

  .االحتالل، وذلك بناء على أحكام ومبادئ القانون الدولي
  20/7/2012الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيل أراضي ال يتجزأ من ا جزءاألقصىلمسجد ا" ّد تعإسرائيليةالمغرب يدين تصريحات  .39

س األربعاء تصريحات المستشار القانوني للحكومة  أمأولأدان المغرب : محمود معروف -الرباط 
 إياها واصفة ،"إسرائيلالمسجد األقصى جزء ال يتجزأ من أراضي " التي ادعى فيها أن اإلسرائيلية

وقال بالغ  . حول مظاهر تطبيع مع الدولة العبرية في وقت تعرف فيه البالد جدالً"الغير مقبولة"بـ
رأس لجنة القدس، تن المملكة المغربية، التي إالقدس العربي جريدة  لأرسللوزارة الخارجية المغربية 

تعبر عن إدانتها لهذه التصريحات غير المقبولة والتي تشكل اعتداء على المسجد األقصى المبارك الذي "
هو من أقدس األماكن الدينية بالنسبة للمسلمين، وتتعارض مع قرارات األمم المتحدة، التي تمنع أي تغيير 

وحذر البالغ من خطورة هذه  ."وضع األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريففي 
الممارسات اإلسرائيلية التي تتحدى المواثيق والقرارات الدولية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل 

الوضع مسؤولياته الكاملة في وقف انتهاك حرمة األماكن المقدسة، اإلسالمية منها والمسيحية، واحترام 
  .القانوني لمدينة القدس الشريف وهويتها التاريخية كأرض للتعايش بين األديان السماوية
  20/7/2012، لندن، القدس العربي

  
  طهران تنفي مسؤوليتها عن الهجوم على إسرائيليين في بلغاريا .40

 بلغاريا استهدف سياحاً إسرائيليين فيالذي هجوم عن النفت طهران مسؤوليتها :  رويترز،.)ب.ف.أ(
بأي عمل "وندد الناطق باسم وزارة الخارجية اإليرانية رامين مهمانبرست بشدة  ،18/7 األربعاء
النظام الصهيوني المسؤول عن أعمال إرهابية نظمت في لبنان وفلسطين وضد "وقال إن  ."إرهابي

 لتحويل االنتباه عن مستعد إلطالق اتهامات ال أساس لها ضد دول أخرى... العلماء النوويين اإليرانيين
  ."طبيعته اإلرهابية

ونفت السفارة اإليرانية في بلغاريا في بيان الخميس االتهامات اإلسرائيلية لطهران بالمسؤولية عن هجوم 
تصريحات المسؤولين في النظام الصهيوني ضد إيران التي ال أساس لها هي "وذكرت أن . بورغاس

  ."...ف سياسيأسلوب معتاد من النظام الصهيوني له هد
  . مسؤوليته عن الهجوم اللبنانينفى حزب اهللاكما 

  20/7/2012الحياة، لندن، 
  

  ك في دعم االقتصاد الفلسطينيياالتحاد األوروبي شر: مرسي بعد لقائها آشتون .41
 الممثل األعلى للشئون الخارجية والسياسة األمنية آشتون،قالت كاثرين :  محمد عبد الرازق- القاهرة

 إن االتحاد سيدعم الديمقراطية لجميع أطياف الشعب المصري، وسيساعد الشعب ،األوروبيلالتحاد 
 في تصريحات لها عقب لقائها الرئيس المصري محمد آشتونالمصري في التحول الديمقراطي، وقالت 

إن االتحاد األوروبي اشترك مع جميع المؤسسات في دعم االقتصاد ": مرسي في القاهرة أمس
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 ونشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في هذا االتجاه، لنضمن أن المؤسسة الفلسطيني،
  ."االقتصادية محمية

  20/7/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   المتحدة األمريكية لنصرة القضية الفلسطينيةالوالياتحملة شعبية في  .42
لجنة السالم الفلسطينية "ها  رئيس مجموعة أطلقت على نفس،تسببت حملة دعائية تزعمها هنري كليفورد

ولجأ هنري في حملته لتعليق الفتة كبيرة . ، في إثارة الجدل في أوساط الشارع األمريكي" اإلسرائيلية-
 في والية نيويورك األمريكية، تشير إلى مساحة األراضي الفلسطينية "مترو شاباكاوا"في محطة 

كما تطرقت الحملة . 2010 حتى عام 1946المتناقصة والتي اغتصبها الكيان الصهيوني منذ عام 
  . مليون4 .7الدعائية لعدد الالجئين الفلسطينيين الذين بلغ عددهم 

وجاءت ردود األفعال متباينة عن هذه الحملة إذ طالب كثيرون، وأغلبهم من يهود أمريكا، بإزالة الالفتة 
ر اليهودي في جريدة الجيمين على وعلق دفويد إفيوني المحر. "إسرائيل"بزعم أنها تمثل عدواناً على 

  ."هذا عمل عدائي بحق إسرائيل وال نقبله بتاتاً"الحملة بقوله 
  20/7/2012الخليج، الشارقة، 

  
   طائرة تدريب عسكريثالثين ب"إسرائيل"إيطاليا تزود  .43

يمته أعلنت وزارة الدفاع اإليطالية الخميس أن مجموعة فينميكانيكا اإليطالية فازت بعقد ق: ).ب.ف.أ(
 346- طائرة تدريب عسكرية من نوع إم30ـ  مليون دوالر يتعلق بتزويد الجيش اإلسرائيلي ب850

وقال بيان نشر في روما إن هذا العقد هو نتيجة اتفاق تعاون في قطاع . وأنظمة مراقبة من الجو
  .التكنولوجيا العسكرية وقع، أمس، بين وزارتي الدفاع اإليطالية واإلسرائيلية

 4-الطائرات الجديدة ستحل محل طائرات ال ايه"ها أوضحت شركة فينميكانيكا، في بيان، إن من جهت
وسيعتمد عمالق الطيران والدفاع اإليطالي على . "سكاي هوكس التي يستخدمها الجيش االسرائيلي حالياً

 2014صيف  تسلم في أنشركات الينيا ارماتشي وتيليسبازيو وسيليكس الساغ إلنتاج هذه المعدات على 
  .  للصناعة اإليطالية"مهم"ورحب جوسيبي أورسي رئيس فينميكانيكا بعقد . 

  20/7/2012الخليج، الشارقة، 
  

  هو من مؤيدي تنظيم القاعدة منفذ الهجوم على إسرائيليين في بلغاريا: بلغارية إسرائيليةمصادر  .44
 أن وبلغارية ذكرت إسرائيلية  مصادر، أنالقدس المحتلة من 19/7/2012وكالة سما اإلخبارية، نشرت 

 وكان ،س البلغارية هو مواطن سويدي باسم مهدي محمد الغزاليامنفذ العملية االنتحارية في مدينة بورج
ونقل راديو جيش االحتالل عن تلك المصادر  .عتقل غوانتينامو لمدة عامينم في معسكر قد سجن سابقاً

وقال  . وباكستانوأفغانستاناعدة وزار سابقا السعودية  المواطن المذكور من مؤيدي تنظيم القأنقولها 
 تطورات دراماتيكية مهمة جرت في التحقيقات حول العملية إنرئيس بلغاريا لراديو جيش االحتالل 

 بنتائج أتت وأوروبا وإسرائيل أمريكا من أطراف عملية تحقيق شاملة يشارك فيها أن المذكورة موضحاً
  .األخيرةمهمة في الساعات 



  

  

 
 

  

            21ص                                     2568:                العدد20/7/2012 الجمعة :التاريخ

 ،الخميسيوم السلطات البلغارية بثت  أن ،19/7/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية وأضافت 
شريطاً مسجالً لكاميرا مراقبة تظهر رجالً مشتبه به في تنفيذ االعتداء االنتحاري على الحافلة في مطار 

وبحسب . بة على ظهرهويظهر في شريط الفيديو رجالً يمشي في قاعة االنتظار حامالً حقي .اسجبور
  . مزورةأمريكيةيحمل رخصة قيادة والسلطات البلغارية فإن الشاب في الثالثينات من عمره 

نيويورك تايمز نقلت عن مصادر ، أن جريدة وكاالتالنقالً عن  20/7/2012، 48موقع عرب وأورد 
خلية تابعة لحزب اهللا، اس كان عضوا في جرسمية أمريكية قولها، الليلة الماضية، إن منفذ عملية بور

  .ونشط في بلغاريا بحثا عن أهداف إسرائيلية
  

   في بلغاريااإلسرائيليينعلى السياح  الهجوم" شدة"بـالخارجية الروسية يدين  .45
استهدف سياحاً إسرائيليين الذي هجوم الدانت وزارة الخارجية الروسية في بيان :  رويترز،.)ب.ف.أ(

روسيا تدين بشدة هذا العمل الذي ارتكبه "لت الوزارة في بيان إن ، وقا18/7 في بلغاريا األربعاء
األشخاص الضالعين في هذه "وتابعت أن . "إرهابيون وهدفه الوحيد قتل مدنيين أبرياء بينهم نساء وأطفال

  ."الجريمة يجب معرفة هويتهم ومعاقبتهم كما يستحقون
  20/7/2012الحياة، لندن، 

  
  ال مبرر لهورهيب  هجوم على السياح اإلسرائيليين في بلغارياال: الخارجية األلمانيوزير  .46

استهدف سياحاً الذي هجوم القال وزير الخارجية األلماني غيدو فيسترفيله إن :  رويترز،.)ب.ف.أ(
حان الوقت للتصرف على نحو . هجوم رهيب ال مبرر له"، 18/7 إسرائيليين في بلغاريا األربعاء

  ."نحض على توخي الحذر من البدء في توجيه اللوم.  من طرفناليست لدينا معلومات. مسؤول
  20/7/2012الحياة، لندن، 

  
  الهجوم على السياح اإلسرائيليين في بلغاريا "بال تحفظ"كندا تدين  .47

 عن الهجوم الذي استهدف "بال تحفظ"دان وزير الخارجية الكندي جون بيرد  :.)آي.بي.يو( ،.)ب.ف.ا(
  ."كندا تدين بال تحفظ هذه الهجمات الدنيئة" إن، وقال 18/7بلغاريا األربعاء سياحاً إسرائيليين في 

  20/7/2012، لندن، القدس العربي
  

   مستشاراً قانونياً لمجلس األمنإسرائيلياًاألمم المتحدة تعّين  .48
، األمن، عين مجلس باإلرهاب الخاصة األولى المحكمة الدولية إنشائهبعد مرور خمس سنوات على 

   "اإلرهابالحرب على "رائيلي دايفد شاريا، مستشاراً قانونياً له لمتابعة اإلس
  20/7/2012األخبار، بيروت، 
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   سنواتثالث بليون دوالر قروض في عشرون: الصين تعزز حضورها في أفريقيا .49
 20مضاعفة القروض للقارة األفريقية لتصل إلى «أعلن الرئيس الصيني هو جينتاو :  ا ف ب-بكين 

ليون دوالر على مدى السنوات الثالث المقبلة، لدعم البنية التحتية والزراعة والصناعات وتنمية ب
  .»الشركات المتوسطة والصغيرة

وتعكس هذه القروض التي لم يحدد هو مدتها، تعزيز الوجود الصيني في أفريقيا، إذ تضاعف بكين 
ا لتلبية حاجات نمو اقتصادها المصنف ثانياً في استثماراتها تحديداً في المواد األولية التي تحتاج اليه

  .العالم
وشدد هو في خطابه، خالل افتتاح المؤتمر الوزاري الخامس للصين وأفريقيا الذي يختتم أعماله اليوم، 
في حضور رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما ورئيس بنين واالتحاد األفريقي بوني يايي واالمين العام 

تدعم الدول األفريقية بإخالص شديد في اختيار مسار التنمية « مون، أن الصين لألمم المتحدة بان كي
 في شرم الشيخ في 2009وكانت بكين أعلنت في المؤتمر عام . »الذي يناسبها وفي رفع قدراتها التنموية

  .» باليين دوالر ألفريقيا10قروض بقيمة «مصر، تخصيص 
 بليون دوالر العام الماضي، بزيادة 166.3قارة األفريقية وبلغ حجم المبادالت التجارية بين الصين وال

باتت الشريك التجاري األول «، وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين 2009 في المئة عليها عام 83
 ألف شخص وتقديم 30من خالل تدريب «وأكد هو االستمرار في زيادة المساعدات ألفريقيا . »ألفريقيا

  .» من العاملين في الفرق الطبية إلى القارة1500إرسال  ألف طالب و18منح لـ 
 في 60زادت بنسبة «وكان الناطق باسم وزارة التجارة شين دانيانغ ذكر أن المساعدة الصينية ألفريقيا 

 60كما ازدادت االستثمارات المباشرة الصينية بنسبة . ، من دون أن يحدد قيمتها «2009المئة منذ العام 
، إذ إن ما يزيد على ألفي 2011 بليون دوالر نهاية عام 14.7فترة ذاتها، لتصل الى في المئة في ال

  .شركة صينية تستثمر في القارة
ومن شأن التعهدات الصينية تعزيز عالقات بكين مع أفريقيا، التي تقدم النفط والمواد األولية، مثل 

لكن ربما تزيد هذه . أكبر اقتصاد في العالمالنحاس واليورانيوم ألكبر دول العالم لجهة عدد السكان وثاني 
القروض من استياء الغرب الذي ينتقد الصين لغضها الطرف عن انتهاكات حقوق اإلنسان في تعامالتها 

  .التجارية مع أفريقيا لتغذية اقتصادها المتعطش للمواد األولية
  20/7/2012، الحياة، لندن

  
   لغات109 يصدر بـ "8ويندوز " .50

ويندوز «أن النسخة األخيرة من نظامها التشغيلي » مايكروسوفت«أعلنت :  أ ف ب-و سان فرانسيسك
  .المقبل) أكتوبر( تشرين األول 26ستصدر في » 8

وكتبت المجموعة التي تتخذ من ردموند في والية واشنطن األميركية مقراً لها، على مدونتها اإللكترونية 
أعلن أن الزبائن قد يتمكنون من الحصول على «فسكي ستيفن سينو» ويندوز«أن المسؤول عن برمجيات 

  .» تشرين األول المقبل26، على شكل تحديث أو في كومبيوتر جديد، ابتداء من »8ويندوز «
 109، متوافراً في 2009الصادر في تشرين األول » 7ويندوز «الذي يخلف » 8ويندوز «وسيكون 

تطابقة مع األجهزة اللوحية المعلوماتية، بما فيها جهاز وستكون النسخة الجديدة م. لغات في العالم بأسره
  .، والذي يتوقع إصداره هذه السنة»مايكروسوفت«التابع لـ » سورفيس«
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و ... »إكسل«و » آوتلوك«و » وورد«(أيضاً على تحديث برامجها المكتبية » مايكروسوفت«وستعمل 
  . التي تعمل بهذا النظاموكل أنواع األجهزة» 8ويندوز «كي تتالءم مع ) »باوربوينت«

  20/7/2012، الحياة، لندن
  

  !"سيناريو جاهز" الفلسطينية للقضيةحتى ال يكون  .51
  مرزوق الحلبي

ال مفاوضات وال حلحلة في وضعية االحتالل، ال        ! تبدو الحالة الفلسطينية هادئة أو في حالة انتظار غودو        
. لحاجز في قلنديا كأمس على الحاجز وكغد، أيضاً       واليوم على ا  . عمل ديبلوماسياً مؤثّر وال مقاومة تُذكر     

فهناك إدراك متزايد أن ما كان لم يوصل إلـى          . أما جيولوجيا المجتمع الفلسطيني فليست على هذا النحو       
كل التضحيات الماضية أفضت إلى سلطة وطنية في الضفة الغربيـة ودولـة             . باب مفتوح وال إلى فرج    

وفي الخلفيـة   . سطيني يركض موضعياً ال يعرف إلى أين يسير       حماس في غزة وشتات مرتبك وداخل فل      
  .عالم عربي يتحرك على وقع قضاياه الداخلية وأسئلته التاريخية تاركاً القضية الفلسطينية لنفسها

في الساحة الفلسطينية نُخب تقادمت وشاخت من دون أن تستطيع تحقيق حلم التحرير أو العودة أو بنـاء                  
وفي الساحة الفلسطينية، أيضاً، نُخب طالعة مـن الخيبـات   .  فلسطين التاريخيةالوطن ولو على جزء من   

والنكسات أكثر عقالنية وأقّل شعارية تحاول أن تسمي األشياء بأسمائها كما تطورت وليس بأسمائها فـي                
ـ       . األمنية واألهزوجة والمخيال والموروث الثوري والشعبي      ا النُخب األولى مأزومة بما صنعته أيديها وم

وال أقترح  . لم تصنعه لكننا ال نستطيع أن نتهمها سوى بسوء إدارة القضية وتصريف أمرها وأمر ناسها              
والنُخـب  . الذهاب إلى أبعد من ذلك كي ال نكون مجحفين أو ُجناة أو قساة قلوب على الطريقة العربيـة                 

الة لجهة تحريك القـضية     الثانية مأسورة بسقف النُخب األولى وإن امتلكت قدرات أكبر على اختراق الح           
وهو ما أتت به وثيقة     . تحقيق التحرير وتفكيك ملف الالجئين وحق العودة      : نحو آفاقها وفرضياتها األولى   

استعادة زمام المبادرة التي انبثقت عن مجموعة من المثقفين والنشطاء والفاعلين في الساحة الفلـسطينية               
وقد أضافت المجموعة التي رأت الشعب      . الفلسطينيةالتي التقت لغرض وضع تصور استراتيجي للمسألة        

  .الفلسطيني شعباً في كل أماكن تواجده فكرة المساواة في ما يتصل بالفلسطينيين في إسرائيل
. أعتقد جازماً أن التفكير السياسي بهذا المستوى ـ االستراتيجي ـ هو ما تحتاجه المسألة الفلسطينية اآلن  

ال بد من استعادة    . ة عمراً وفكراً والنُخب الصاعدة أيضاً والشعب الفلسطيني       هو ما تحتاجه النُخب الشائخ    
زمام المبادرة بإطالق مشروع سياسي مفتوح على خيارات وسيناريوات وخطط عمل تستدعيها شـروط              

سيتعين على الفلسطينيين أن يدرسوا مجدداً كيف الطريق إلى التحرير وكم من الطرق متـوفرة             . المرحلة
سيكون مجدياً أكثر لو أنهم حددوا خريطة طريقهم وبدائلهم وطرحوها على اإلسـرائيلي الحقيقـي               إليه؟  

  !وليس المتخيل
في ذروة ضعفها ومن األفضل التريث ريثما يستعيد العرب جاهزيتهم بعد           » القضية«سيدعي البعض أن    

ب يـراهن علـى نجـاد       وهناك من بدأ يراهن على ُمرسي المصري وكان حتى األمس القري          . »الربيع«
كان العرب أقوياء وكانت    . وأعتقد أنه آن األوان لتحرير القضية من رهاناتها العربية واإلسالمية         . واألسد

واآلن ُيمكن للقضية أن تتعزز وتقوى بأهلها وحيويتها بينما العرب في ضعفهم أو فـي               . القضية ضعيفة 
 كل يوم وتدرك كل يوم وبـالطريق الـوعرة          وفي الشعب الفلسطيني ما يكفي من قوى تتجدد       . انشغالهم

  .والشائكة أن ما كان ليس من الضروري أن يكون بعد اآلن
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. وهذا شرط مثالي للتجدد والمراجعة واستعادة زمام المبادرة       . المسألة الفلسطينية ألفت نفسها اآلن لوحدها     
عات وحلقات أخرى من    وجدت نفسها وجهاً لوجه مع المسألة اليهودية من دون طبقات أخرى من الصرا            

كأنها خرجت منهكة من كل األيديولوجيات والعقائد الفلسطينية منها والعربية وصار حملهـا             . المواجهات
النُخب الجديدة حوارية مدنية في توجهاتها كمحصلة لتـاريخ         . أخفّ وقدرتها أكبر على التحرك من جديد      

يجياً وال تلوي على مركز عربـي أو عقائـدي          وهي عقالنية تفكر استرات   . الصراع وتاريخ الثورة ذاتها   
ـ سيجد » وثيقة استعادة زمام المبادرة«من يقرأ في مشروعها االستراتيجي ـ  . يتداعي أو محور ناشئ

وثيقة تصوغ من جديد حدود الشعب وتطلعاته وهي تتقاطع علـى           . أجوبة عقالنية ألوضاع غير معقولة    
عن أرض الساحة ما تيسر، فككت وبنت وطـورت بـشكل           وثيقة لملمت   . نحو خالق مع ما هو متداول     

ولم يبق  . مشرق مسارات ممكنة وبدائل ممكنة ورسمت سيناريوات غير مستحبة واقترحت مخارج منها           
سوى ان تلتقط النُخب الفلسطينية حيثما هي هذه المبادرة وترفعها إلى مستوى التداول والتنفيـذ خـارج                 

حالة فلسطينية تبعث على اإلبـداع      . صى محمود درويش بكتابة غيره    الذي أو » السيناريو الجاهز «حدود  
  .وتتناول كل القضايا الوجودية التي ضاعت في ثنايا الصراع ومألوف جرعاته

  20/7/2012، الحياة، لندن
  

  "تغيير دينامية المعادلة " أحادي لـإسرائيليالتلويح بقرار  .52
  فكتور شلهوب

لتي تصب في التمهيد النتقال إسرائيل من التحكم بعملية السالم إلى           توالت في اآلونة األخيرة اإلشارات ا     
وصدرت تباعاً وبـصورة شـبه متكاملـة عـن          . التفرد بقرارها النهائي وطي صفحتها إلى غير رجعة       

كما جرى التلميح إليها على لسان جهات أميركية خاصة يهودية مقربة من مواقـع              . مسؤولين إسرائيليين 
المعادلة القائمة المقيدة لمـسيرة     » تغيير دينامية «ي؛ تحت غطاء الحديث عن الحاجة إلى        القرار اإلسرائيل 

وجاءت زيارة وزيرة الخارجية هيالري كلينتون إلى القدس ولقاءاتها المكثفة مع سائر القيـادات              . السالم
 بصرف النظر   اإلسرائيلية وما تخللها من تلميحات لتصب في جانب منها في هذا المجرى، أو هكذا بدت              

عن الغاية التي تنشدها واشنطن من التماهي المتزايد مع الممارسات اإلسرائيلية، مقابـل شـبه تجاهـل                 
  .للطرف الفلسطيني ومطالبه حتى البديهية منها

خالل زياراتهم مؤخراً إلى واشنطن، طرح عدد من المسؤولين اإلسرائيليين الحاليين والسابقين فكرة قيام              
ن عن دولة فلسطينية من جانب واحد على المساحة التي تنوي االنسحاب منها والتـي ال                إسرائيل باإلعال 

 في المئة من مساحة الضفة على أن تستثنى منها القدس الشرقية ومـن أن تتعـرض هـذه    60تزيد عن  
وقد روج هؤالء، مثل شاؤول موفاز وآمي أيالون، لهذا الطرح بزعم أنه قد             . الصيغة لموضوع الالجئين  

لكسر الجمود ووضع األمور في نصابها النهائي، من جهة؛ والرد على محاوالت الجانـب              » حان وقته «
  .الفلسطيني النتزاع االعتراف بالدولة من جانب الجمعية العمومية األمم المتحدة، من جهة ثانية

  مبعوث مكوكي
 وال من أهل الرأي في      وطرحت الفكرة في التداول من دون اعتراضات أميركية مسموعة ال من اإلدارة           

. جرى التعامل معها بأنها مجرد اقتراح يمثل أصحابه وكأن الحكومة اإلسرائيلية بعيـدة عنهـا            . واشنطن
الجانب اإلسرائيلي طرحهـا    . لكنها بقيت على الطاولة ولو من غير الترويج لها وحظيت بقدر من التفهم            

وث المكوكي األسبق والعارف بخبايا المواقف      دنيس روس، المبع  . لجس النبض وتمهيد األجواء لتسويقها    
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، أي أنه ضـمناً     »ليس من أنصار الخطوات األحادية    «األميركية واإلسرائيلية تجاه هذا الملف، يقول بأنه        
ولـم  . »ال تجدي وتزيد من التعقيدات    «يغمز من زاوية التوجه الفلسطيني نحو األمم المتحدة، بزعم أنها           

ولتعزيـز الـتفهم    . ليها، كما سبق له أن نهى الفلسطينيين عنها بلغة تحذيرية         يحذّر إسرائيل من اإلقدام ع    
االهتمام بعملية السالم بات مفقوداً، ليس فقـط اآلن خـالل      «للتوجه اإلسرائيلي األحادي، يقول روس إن       

فيق وذلك لصعوبة وربما الستحالة التو    » الموسم االنتخابي ولكن أيضاً بعده وحتى لو أعيد انتخاب أوباما         
مغزى هذا الكالم، أنه في ضوء هذا االنسداد        . بين الشروط اإلسرائيلية والفلسطينية الستئناف المفاوضات     
  .ترويج مغلّف لمثل هذا التوجه. يصبح من المنطقي االنفتاح على الطرح األحادي اإلسرائيلي

  شرعنة االحتالل
ة التي كان على رأسها القاضي األول       وصب في هذا المجرى، ما صدر مؤخراً في تقرير اللجنة الحكومي          

ليـست قـوة احـتالل      «األسبق للمحكمة العليا اإلسرائيلية ادموند ليفي؛ والذي جاء فيه بـأن إسـرائيل              
اإلدارة األميركية كررت   . »واالستيطان ليس غير شرعي وال تنطبق عليه نصوص مؤتمر جنيف الرابع          

وكـذلك فعـل    . لى قرار اللجنة ومدى خطورتـه     موقفها الخاوي بخصوص االستيطان من غير تعليق ع       
، »هذه مقترحات معروضة على رئيس الوزراء نتانياهو بانتظار البتّ بها         «. أنصار إسرائيل في واشنطن   

كما الذت واشنطن بالصمت، كالعادة، عندما أقامـت        ! أما هو فنأى بنفسه عن التعليق     . يقول دانيس روس  
 حقوق اإلنسان ومنعت مندوبيها من الدخول بعد اآلن إلى الـضفة،            إسرائيل الدنيا ولم تقعدها بوجه دائرة     

» منحازة ومتجنية «بذريعة أن تقاريرها بشأن عربدة المستوطنين اليومية في األراضي الفلسطينية، كانت            
يأخـذ  . األميركي عليهـا  » الحرص«عندما تأتي هذه الحقوق وتقرع باب إسرائيل يغيب         . على إسرائيل 

ا غاب االهتمام بالوضع الفلسطيني خالل زيارة الوزيرة كلينتون التي اكتفت بلقـاء مـع               تماماً كم . إجازة
رئيس الحكومة الفلسطينية، مقابل االغداق في اللقاءات مع الجانب اإلسـرائيلي وإغراقـه بالتطمينـات،               

  . األمنية واإلقليمية
  تكتيك

اب التكتيـك الـضاغط علـى الطـرف     سواء كانت فكرة إعالن إسرائيل لحدود الدولة الفلسطينية، من ب    
الفلسطيني لحمله على صرف النظر عن طلب االعتراف الدولي بدولته، أو من باب مراكمة المقـدمات                
لترجمة هذا الخيار؛ فإن التوجه بات يبني ديناميته الذاتية لتمريره في اللحظة المناسبة وتحت ستار غبار                

  .من التفجراألوضاع المتفجرة في المنطقة والمرشحة لمزيد 
  20/7/2012، البيان، دبي

  
  !حان تعليق البدالت": حل الدولتين" .53

  أسعد عبد الرحمن. د
ورغم االختالف  . يقترح القادة اإلسرائيليون، وبصيغ مختلفة، منذ أيام إسحاق رابين، قيام كيان فلسطيني           

عنـدهم  " حل الدولتين"لم في وجهات النظر بين من يغادر ومن يأتي إلى الحكم في الدولة العبرية فإن معا    
فهم، بدون استثناء، يلتقون على ضرورة االستمرار في احتالل األرض وما فوقها وما تحتهـا               ! محسومة

، والتهويد، وبخاصة في مدينة القدس، أي في النـواة الـصلبة            )المستوطنات(عملياً، وبناء المستعمرات    
ن إلى استصدار تشريعات ومنح تسهيالت ودعم       واليوم، يسارع اإلسرائيليو  . للصراع العربي اإلسرائيلي  

حـل  "في الضفة الغربية عامة، والقدس الشرقية خاصة، ما يسقط عملياً           ) المستوطنين(مالي للمستعمرين   
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أحداً ال يـولي    "البريطانية مقاالً جاء فيه أن      " ناشيونال"وحول ذلك، كتب أالن فيليبس في مجلة        ". الدولتين
هذه المسألة التي كانت القضية المحورية فـي العالقـات     . اً كبيراً في هذه األيام    القضية الفلسطينية اهتمام  

األميركية اإلسرائيلية، أصبحت اآلن مجرد حدث هامشي، بعد أن غطّى عليها الملف اإليراني، وتركيـز               
". الرئيس األميركي على إعادة انتخابه من دون الدخول في أي اشتباكات جديدة فـي الـشرق األوسـط                 

وتتعلق المـسألة   . اليأس من هذا الوضع بدأ يغير معالم الجدل بشأن الدولة الفلسطينية          : "يف الكاتب ويض
  ".المحورية اآلن بتحديد ما إذا كان إقرار حل الدولتين ال يزال قابال للتنفيذ

، الصحفي البريطاني المعروف، عن أخطاء أساسية إلسرائيل، مؤكـداً          "باتريك سيل "ومن جهته، يتحدث    
 الخطأ األول الذي تتفرع منه األخطاء األخرى هو رفض إسرائيل رفضاً قاطعاً السماح بقيـام دولـة                  أن

  ".فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة المحاصر
حـل  " القـدس "وعلى صعيد مختلف، انتقد البروفيسور الفلسطيني رشيد الخالدي، في مقابلة مع صحيفة             

كيف ينسجم حل الدولتين مع     : "، وقال 48ة الالجئين الفلسطينيين وإغفاله فلسطينيي      الدولتين، لتجاهله قضي  
استمرارية هذه الديناميكية اليمينية التي سيطرت على مؤسسات الدولة الصهيونية واحدة بعد األخرى بما              

حيـد  حل الدولتين لن يحل الصراع، وال أرى كيف أن هذا الحل سيكون النهائي والو             ... في ذلك الجيش  
كذلك كيف سيتعاملون مـع   . وفقاً للرؤية اإلسرائيلية التي ترفض عودة أي فلسطيني داخل الخط األخضر          

هذا جـزء   . حل الدولتين ال يتطرق لذلك    . المشكلة المتزايدة التي تمثلها األقلية الفلسطينية داخل إسرائيل       
والتطهير العرقي لـيس هـو      . حلالترانسفير ليس هو ال   . وهي مشكلة إسرائيلية  . من القضية الفلسطينية  

  ".الحل
) وبينهم إسرائيليون (إن عددا متناميا من المفكرين والسياسيين واإلعالميين البارزين على الصعيد العالمي            

فالجميع يعرف  . توصلوا جوهرياً إلى إن تجديد الحديث عن حل الدولتين كاستراتيجية باتت تثير السخرية            
ذلك أن ما بقي من أرض لتقوم عليها الدولـة الفلـسطينية            . لحل سراباً أن إسرائيل ماضية في جعل هذا ا      

. المطاط الطـابع  " األمن اإلسرائيلي "تقدم عليه بمطلب    " تنازل"بات محدوداً جداً، فيما تربط إسرائيل أي        
 وعلـى   1967وحتى اآلن لم يعلن أحد من حكام إسرائيل استعداده للتخلي عن األراضي المحتلة في عام                

لذلك، يخلص معظم المحللين إلى أنه يتوجـب أن ال          !". قدسهم الموحدة إلى األبد   "القدس باعتبارها   رأسها  
ـ    المـستقلة القـادرة    : الدولة الفلسطينية العتيدة، لكن بمضمون تلك الدولة أي       " شكل"يتعلق جوهر األمر ب

ن ال يعني التكيـف مـع       على إدارة أمورها وأمور شعبها والمترابطة جغرافياً، ذلك أن خيار حل الدولتي           
فالحقائق اإلسمنتية التي وضعتها إسرائيل على األرض التـي قـسمت الـضفة             ). االستيطان(االستعمار  

  .وحولتها إلى كانتونات ال يمكن تجاهل أنها تستهدف رسم حدود مفروضة على الفلسطينيين
يلية لطالما رفضت البحـث     وفي هذا السياق، تالحظ جمهرة متزايدة من المراقبين أن الحكومات اإلسرائ          

الجاد في القضايا المتعلقة بالوضع النهائي مفضلة إرجاءها إلى نهاية الطريق التي لم يتم الوصول إليهـا                 
لحل " األفق السياسي "وبهذا تراجع   . حتى اللحظة والتي من الواضح أنه لن يصار إلى الوصول إليها أبداً           

كل مستمر على قاعدة أن نهاية فكرة الدولتين يبقي في الميدان           الدولتين، والذي يجري إفشاله إسرائيلياً بش     
الترحيل، والتفرقة العنصرية، والدولة اإلسرائيلية اليهودية الواحدة من البحـر إلـى            : ثالثة خيارات فقط  

الخـط  "وإسرائيل تمارس حاليا الخيارات الثالثة، فهي تعمل منذ سنوات على محـو مـا يـسمى     . النهر
كتظ على جانبيه، وتعيد تخطيط مسار جدار الفصل العنـصري ليـشمل المـستعمرات              ببناء م " األخضر

  .االستيطانية الكبيرة بمنطقة القدس، وتقيم أحياء كاملة شرقي القدس وما حولها
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 71(لقد كشف استطالع حديث مشترك للرأي العام الفلسطيني واإلسرائيلي أن أغلبية بين اإلسـرائيليين               
تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسـرائيل خـالل            )  في المئة  68(ن  والفلسطينيي) في المئة 

بـشكل  -وأشارت نتائج االستطالع الذي أعده وأشرف عليه        . السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو منعدمة     
 الدكتور خليل الشقاقي، أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز الفلـسطيني للبحـوث الـسياسية               -مشترك
ة والدكتور يعقوب شامير أستاذ االتصاالت بالجامعة العبرية، إلى أن أغلبية مـن اإلسـرائيليين               والمسحي

أما بالنسبة للفلسطينيين فهناك انقسام،     .  في المئة  40تؤيد حل الدولتين فيما تعارضه نسبة       )  في المئة  56(
 في  58ية من الطرفين،     في المئة، لكن أغلب    49 في المئة، وتعارضه نسبة      49حيث تؤيد هذا الحل نسبة      

 في المئة من الفلسطينيين، تعتقد أن حل الـدولتين سيفـشل بـسبب البنـاء                55المئة من اإلسرائيليين و   
  ".االستيطاني"

، فإن الفرص اليوم أمـام      )وغيره من آراء رصينة لمعلقين وباحثين بارزين      (وفي ضوء هذا االستطالع     
مبدأ دولتين لشعبين تهديـد     "ن متطرف، يؤمن رئيسها أن      تضيق أكثر فأكثر مع حكومة يمي     " حل الدولتين "

إلسرائيل، وأن سيادة فلسطينية كاملة تشكل خطراً، ومنح السلطة الفلسطينية إدارة دولة مستقلة كمن يخلق               
يمـارس  " عكيفا إلـدار  "بل إن المحلل السياسي اإلسرائيلي      ". دولة موالية وحليفة لدول معادية إلسرائيل     

" هـآرتس "دوراً تحريضياً حيث يقول في مقـال نـشرته صـحيفة            ) يوسي بيلين وغيره  وقبله الدكتور   (
جعل اتفاق أوسلو منظمة التحرير الفلسطينية أداة إلبقاء        ": "االستقالل يؤخذ وال يعطى   "اإلسرائيلية بعنوان   
ماسي، وأن  حان الوقت لجيل أوسلو من الفلسطينيين أن يعترفوا بفشل الخيار الدبلو          . االحتالل اإلسرائيلي 

". يعلقوا بدالتهم وأن تنهي المنظمة الشرف الذي منحته لنفسها وأن يخرج هـذا الجيـل إلـى الـشوارع                
لو أن جيل اإلسرائيليين المؤسس انتظر على مكاتب السلطة اإلسـرائيلية حتـى             "إلى أنه   " إلدار"ويخلص  

  "! عاماً من االستقالل64 بـ يتكرم البريطانيون بالموافقة على االنسحاب، فربما لم نكن نحتفل اآلن
  20/7/2012، االتحاد، ابوظبي

  
  !؟..تعددت األسباب... "بورغاس" إلى "أرغوف"من  .54

  عريب الرنتاوي
ـ    1982في الثالث من حزيران عام       محاولـة اغتيـال    ” صبري البنا / أبو نضال ”، نفذت مجموعة تابعة ل

باشر الندالع حرب اجتياح لبنان وحـصار       للسفير اإلسرائيلي في لندن شلومو أرغوف، ُعدت السبب الم        
بعد ثالثين عاما من تلك الواقعة، التي نعرف من نفذها ولكننا لن نعرف أبداً من أمر بها وأيـة                   ...بيروت

أصابع وقفت وراءها، أقول بعد ثالثين عاماً من تلك الواقعة، يسقط إسرائيليون قتلى وجرحى في عمليـة         
فيما تفاصيل العملية من حيث من أمر ومن نفذ ولماذا بلغاريا ولماذا فـي              يقال أنها انتحارية في بلغاريا،      
  .هذا الوقت بالذات، لم تتضح بعد

قبل ثالثين عاماً، ووفقاً لألرشيف اإلسرائيلي الذي بدأ الكشف عنه، كانت االستعدادات للحرب على لبنان               
وات اللبنانية ومجموع الدعم المالي      عنصر من الق   1300قد استُكملت، إسرائيل فرغت لتوها من تدريب        

شارون الـذي   ... مليون دوالر وفقاً للوثائق ذاتها     118والتسليحي اإلسرائيلي لهذه القوات بلغ حتى حينه        
كان للتو قد أنهى زيارة للمنطقة الشرقية من بيروت، اتخذ في رومانيا التي كان يزورها سرها، قرار بدء                

  . العملية المشبوهة في لندنالحرب ما أن تناهت ألسماعه حكاية
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لكن االتهام اإلسرائيلي الـسياسي إليـران       ..لسنا على بينة مما جرى في بلغاريا، كل االحتماالت واردة         
وحزب اهللا، جاهز تماماً، وال يحتاج سوى الستالله من األدراج، وهذا ما حصل فعالً، إذ قبـل أن يـتم                    

بين للعالج، كانت الرواية الرسمية اإلسرائيلية تـشير      انتشال الجثث وجمع األشالء ونقل الجرحى والمصا      
بأصابع االتهام إليران وحزب اهللا، وتتوعد برد ال تنقصه القسوة والشدة، لكأن الخبر وقع على إسـرائيل                 

  .وقعاً طيباً، لكأنها كانت تنتظره وتشتهيه، حتى ال نقول تدبر له وتخطط
 بـيغن فـي     –مات األيام، فعل ما أقدم عليه الثنائي شارون         ليس مستبعداً أبداً، أن تعاود إسرائيل في قاد       

 ألـف   80 – 70حزب اهللا هو العدو األول إلسرائيل الذي يوجه ما بـين            ...مطلع ثمانييات القرن الفائت   
ـ    ...رأس صاروخ صوب مدنها ومرافقها     الترسانة السورية الـصاروخية    ” وراثة”حزب اهللا هو المؤهل ل

إن نقل هذه الترسـانة لحـزب اهللا، بقـرار          : نتها صراحة ومن أسابيع وأشهر    وإسرائيل أعل ...والكيماوية
رسمي سوري أو بفعل تفشي الفوضى وانعدام السيطرة، سيكون بمثابة إعالن حرب من جانـب واحـد                 

  .عليها، يتسوجب الرد بالمثل، استباقياً أو انتقامياً
ائيل من يسكنه االعتقاد بأن اللحظـة       في ظني، وليس في هذا الظن أي إثم من أي نوع، أن ثمة في إسر              

فـالحزب فـي أضـعف      ...الراهنة ربما توفر سانحة للدولة العبرية للخالص من حزب اهللا وصواريخه          
حاالته، حيث يواجه عزلة سنية شبه محكمة في الداخل والخارج، وهو يفقد شريان حياته في دمشق الذي                 

ما إيران فتحاصرها العقوبات والبوارج وحـامالت       ، أ ”الجلطة“يعاني انسدادات خطيرة تكاد تصل لحظة       
  .الطائرات من جهاتها األربع

وأحسب أن بعض العقول العدوانية في إسرائيل يساورها حلم الخالص من األسد ونـصر اهللا بـضربة                 
تكون استحقت ما يخبأ لها مـن  ” هاللها“واحدة، ضرب عصفورين بحجر واحد، فإن تدخلت إيران لنجدة          

مثل هذا السيناريو ال ينبغـي      ... تطيح ببرنامجها النووي ودورها اإلقليمي سواء بسواء       ضربات عسكرية 
أن يكون مستبعداً من الحسابات، فثمة أطراف عديدة لها مصلحة في تحويل الحدث السوري إلى مناسـبة             

ن جعل من   إلعادة خلط األوراق اإلقليمية بمجملها ورسم قواعد جديدة للعبة واالشتباك في المنطقة، ثمة م             
األزمة السورية ساحة لتسوية الحسابات اإلقليمية مع إيـران وحـزب اهللا ونـصف العـراقيين وثلثـي                  

  .البحرينيين وُعشر السعوديين
إن كان إليران وحزب اهللا ضلع فيها فتلك مصيبة تنم عـن            ..ليست مهمة ” عملية بورغاس “منفذ  ” هوية“

ة الدولية، وإن كانت الجهة المنفذة هي جهة أصولية سنية،          للمشهد اإلقليمي واللحظ  ” فقيرة”قراءة خاطئة و  
فاألرجح أن إسرائيل ستدفع باتجاه تحميل إيران وحزب اهللا المـسؤولية عـن الواقعـة، فلـيس هنـاك                   

 المتجـددة، مـع     – الجديـدة    –، وقد تتخذها ذريعة للتسوية حساباتها القديمـة         ”محرز“عدو سني   /هدف
وإن كانت العملية من صنع يدي المخابرات اإلسـرائيلية،         ....ان النووي صواريخ حزب اهللا وبرنامج إير    

، فمعنى ذلك، أن قرار الحـرب       ”خلية إسالمية “أمني في أوساط أية     ” اختراق“حتى وإن نفذتها من خالل      
  .الُمتخذ، قد وجد ذريعته التي ينتظرها، وبعد ذلك يمكن االهتمام بتفاصيل التحقيق في العملية او إهمالها

هل ستواصل تل أبيب كيـل االتهامـات        ... نعرف كيف سترسو بوصلة الخيارات والبدائل اإلسرائيلية       ال
كيـف  ...كيف سترد، ضد إيران أم ضد حزب اهللا أم ضد االثنين معـاً؟            ...الجزافية لطهران والضاحية؟  

وفـي  ...ن؟سيكون شكل الرد اإلسرائيلي وحدوده، اغتياالت جديدة هنا وهناك، أم عدوان واسع على لبنا             
هل ثمة  ...الحالتين كيف سيكون رد حزب اهللا، كيف سيكون رد إيران، هل ستندلع حرب إقليمية جديدة؟              

من يرى أنه آن األوان لدفع األزمة السورية إلى أتـون           ) وربما في عدد من الدول العربية     (في إسرائيل   
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ومحـدودة بالجغرافيـا   ” By Proxy“حرب إقليمية مباشرة وشاملة، بعد أن كانت مجابهة غير مباشرة 
أننـا ال نريـد أن      “: هل ستتدخل عوامل أخرى لمنع انفالت المسألة برمتها، كأن يقال مـثالً           ...السورية؟

ال نريد التشويش   “، أو أن يقال     ”على عملية إسقاط النظام في سوريا، دعوا المسألة تأخذ مجراها         ” نشوش“
أسئلة وتساؤالت لم تغـب     ...” بعدها لكل حادث حديث    على االنتخابات األمريكية، صبراً لعدة أشهر ومن      

  .عن األذهان المنشغلة بارتدادات زلزال حي الروضة الدمشقي وتداعياته
  20/7/2012، الدستور، عّمان

  
  "سرائيلإ" وبورغاس يهدد سورياما حدث في  .55

  يوآف ليمور
غاس، كفيالن بـان يلزمـا      العمليتان أمس، ضد قيادة الحكم السوري وباص السياح االسرائيليين في بور          

. هل تبادر الى خطوة هجومية فـي لبنـان       : اسرائيل بان تتخذ قريبا، وربما في غضون أيام قرارا صعبا         
هذا بالضبط ما ستبحثه هذا الصباح القيادة االمنية، التي ستنعقد في وزارة الدفاع في تل أبيب، بداية لدى                  

ول االعمال تخوف واضح، فوري، من انهيار سريع        على جد . رئيس االركان وبعد ذلك لدى وزير الدفاع      
  .للحكم في دمشق ونقل وسائل قتالية متطورة الى لبنان

في اسرائيل يعتقدون بان قتل كبار رجاالت جهاز االمن السوري، وال سيما اصف شوكت، صهر بـشار                 
االسد بعض من أقرب    فليس فقط فقد    . نيابة عنه قمع الثورة، هز اركان الظام      ' عالج'االسد، والرجل الذي    

مقربيه، بل من االن فصاعدا لن يعتمد على احد؛ كل حارس سيصبح قاتال محتمال، كـل مقـرب فـارا                    
بمساعدة علي مملوك حتى أمس رئيس االمن العام ومن االن فصاعدا رجل المهـام الخاصـة                . محتمال

التي ستخرجه مـع عائلتـه      سيحاول انقاذ الوضع، ولكن عينا واحدة ستبقى يقظة كل الوقت نحو الطائرة             
  .الى روسيا، التي وعدته منذ االن بملجأ

الجدال بين الخبراء هو حول مسألة اذا       . متى سيحصل هذا؟ ال خالف على السطر االخير االسد سيرحل         
في اسـرائيل ال يعتزمـون التـدخل، اال اذا حـصل واحـد مـن               . كنا في بداية النهاية أم في منتصفها      

او ان ينتقل سالح استراتيجي الى لبنان، مـع         ) احتمال منخفض جدا  (لنار ضدنا   ان توجه ا  : سيناريوهين
وسائل قتالية كيماوية وبيولوجية؛ منظومات     : التشديد على أربع منظومات اساسية، حسب الترتيب التالي       

؛ )مع التـشديد علـى سـكاد دي       (؛ صواريخ بعيدة المدى     )SA22 و SA17(متطورة مضادة للطائرات    
  ).من طراز ياخونت( بحر متطورة - صواريخ شاطيء

صحيح حتى يوم أمس االسد يسيطر على هذه المنظومات االربعة، بمساعدة نشطة من محافل حزب اهللا                
في لحظة االنهيار سيكونون مطالبين بـان يقـرروا اذا كـانوا سـيأخذون              . والحرس الثوري االيراني  

ع في ايدي النظام الجديد، الذي قد يكون اقـل ودا  المخاطرة ويبقون السالح في سوريا، مع العلم انه قد يق      
في جهاز االمن أوضحوا منذ االن صراحة بان نقل         . لهم، او ينقلوه الى لبنان فيخاطرون بهجوم اسرائيلي       

وسائل قتالية كيماوية الى حزب اهللا هو سبب لحرب، والتشديد االن هو على اليقظة االسـتخبارية التـي                  
  .ى وأين سيحصل هذاتسمح بالمعرفة الدقيقة مت

معلومات مسبقة لم تكن، ولكن عالمات االسـتفهام        . والى وجع الرأس هذا دخلت امس العملية في بلغاريا        
رئيس الـوزراء قـرر ذلـك       (كل الخبراء قدروا أمس بان حزب اهللا هو المسؤول          : غير موجودة ايضا  

  ).صراحة في ظل القاء المسؤولية على سيده االيراني
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حتى .  واربعة اشهر ومنظمة حزب اهللا تحاول الثأر لتصفية قائدها العسكري عماد مغنية            منذ أربع سنوات  
. االن منعت من ذلك بجهد استخباري كبير قاده الموساد، بالتعاون مع جملة أجهزة استخبارات في العالم               

لشهر القي  في بداية ا  : حصاد االسابيع االخيرة يدل كم هو حزب اهللا متحمس للعمل، يكاد يكون بكل ثمن             
اما بلغاريا فكانت في بؤرة اخطـار       . القبض على نشيط له يعد لعملية في كينيا، وقبل اسبوع في قبرص           

عـن  ' ملفـات عمليـات   'وبالنظر الى حقيقة أن حزب اهللا أعد        . في بداية السنة، واهداف اوروبية ايضا     
ن تدافع عن كل مواطن يسافر الى       عشرات االهداف االسرائيلية واليهودية في العالم واسرائيل ال يمكنها أ         

  .يمكن فقط العجب لماذا لم تنفذ من قبل. الخارج، فان عملية امس كانت محتمة تقريبا
خبراء جهاز االمن الذين سافروا هذه الليلة الى بورغاس للتحقيق في العملية الى جانب سـلطات االمـن                  

. وات وضعت اليد عليها في تايلندا وجورجيا     البلغارية، سيفحصون بقايا العبوة لعلهم يجدون اوجه شبه بعب        
حقـا فـان    ' المسدس المـدخن  'واللبنانية، ولكن حتى لو وجد      ' المؤامرة االيرانية 'هذا سيساعد في تعزيز     

  .اسرائيل ستجد صعوبة في الرد
إذ رغم المشاعر المتلظية، رغم االلم والغضب والخوف من عمليات اخرى، محظور ان يلغـي االمـر                 

في السياق االيراني هذا هو النووي، وفي السياق اللبناني هذا لن يحصل في اعقـاب               : ر الهام الملح االم 
عملية فتاكة بل بسبب وسائل قتالية استراتيجي، قد تهدد ليس فقط مجموعة سياح بل تهددنا جميعا، وعلى                 

  .قرب شديد
  19/07/2012اسرائيل اليوم 
  20/7/2012، القدس العربي، لندن

  
  قدس والدمشقبين  .56

  معاريف
السؤال الوحيد الذي بقي مفتوحا هو هل سنرى قريبا         . المذكور أعاله رحمه اهللا   . بشار االسد بات تاريخا   

جثته تُسحل في ساحات دمشق على نمط القذافي، أم سينجح كيفما اتُفق في ان ينقذ نفـسه فـي اللحظـة                     
 امكانية ان ينظم لنفسه صـفقة فـي         كل يوم يمر ُيبعد االسد عن     . االخيرة مثل بن علي، الرئيس التونسي     

  .اللحظة االخيرة وملجأ مريحا في مكان ما
أحد . يحتمل ان يكون قرر القتال حتى اللحظة االخيرة، ويحتمل ان يكون يعرف بأن اللحظة االخيرة آتية               

العمليـة أمـس، فـي مركـز        . حقا ال يفهم ماذا يجري في العقل اليقظ للدكتاتوريين عشية االطاحة بهم           
مـن اآلن   . اب الغرفة الحربية الداخلية لطغمة االسد، هي حدث يحطم التوازن ويغير وجه المعركة            أعص

  .فصاعدا، بات االمر حقا مجرد مسألة وقت
في شـعبة االسـتخبارات     . عيون العالم بأسره، وال توجد هنا مبالغة، ترنو اآلن الى ما يجري في دمشق             

هـذه  : الجدال ُحسم بـسرعة   ". معركة على دمشق  "أم  " معركة في دمشق  "جرى أمس بحث اذا كنا نتوقع       
وعلى رأسهم الجنـرال كلـي القـدرة        (العملية التي صفت القيادة المقربة من االسد        . معركة على دمشق  

مكتـب االمـن    "في مقـر    ) آصف شوكت، زوج بشرى االسد التي هي المرأة المرعبة في سوريا كلها           
 48، جاءت في أعقـاب      )في اسرائيل، بدون رئيس الوزراء    الموازي للمجلس الوزاري االمني     " (القومي

لم تكـن هـذه معركـة       . ساعة من الدم والنار في العاصمة السوري، تماما داخل الساحة الخلفية لالسد           
  .بالصدفة، بل حرب االسد على البيت
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، 1944ي  التي جاءت لتصفية هتلر ف    " بحملة فلكيري "القتلى والجرحى في العملية، والتي تُذكر بشيء ما         
، الفريق األعلى في جهاز االمن السوري الذي يعنى بمعالجة االزمة والثورة            "عصابة الثمانية "هم اعضاء   

يوجد علـي  . لالسد، كما قدرت أمس محافل في اسرائيل، يكاد ال يبقى مقربون موالون           . منذ يومها االول  
حتـى  ( المواليـة    4ي يقود الفرقـة     مملوك، رئيس االمن العام، ويوجد ماهر االسد، الشقيق األصغر الذ         

يكاد ال يكون لالسد منفذين يمكن االعتمـاد        . هذا هو، الى هذا الحد أو ذاك      . ، والحرس الجمهوري  )اآلن
بشار االسد هو الرجـل المعـزول فـي دمـشق           . عليهم ويمكن زجهم في المعركة، وادارة الظهر لهم       

  .اتهالمشتعلة، رجل ال يكافح في سبيل حكمه، بل في سبيل حي
  اكثر تعقيدا، أكثر خطرا

وهذا يحصل مرة اخرى في كل مرة يوشك فيهـا          . في وضع االمور، نحن نوجد في فترة حساسة للغاية        
، ونحن نتذكر لحظات صدام حسين      "مع الظهر الى الحائط   "عندما يقف   . دكتاتور عربي على فقدان حكمه    

من مغبة ان ُيميت صدام نفسه مع اليهـود         في حينه ايضا كان تخوف في اسرائيل        . االخيرة، اهللا يرحمه  
  . ويستغل اللحظات االخيرة التي ال تزال فيها يداه على الزناد كي يرشقنا بأفضل صواريخه

في المداوالت التي جرت أمس لدى رئـيس        . ولكن لدى االسد الحال أكثر تعقيدا بكثير، بل وأكثر خطرا         
االول هو استمرار الوضـع القـائم   : لقريبة في سوريااالركان طُرحت ثالثة سيناريوهات محتملة لاليام ا      

في هذا الوضع،   . وتصعيده، أي المزيد من القتلى، المزيد من الفارين، استمرار الحرب المضرجة بالدماء           
السيناريو الثاني هو تفكك حكم االسد      . واضح ان اسرائيل سلبية وتواصل متابعة االمور وهي تقف جانبا         

اقل القوة، بما في ذلك مخزونات الـسالح االسـتراتيجي واسـلحة الـدمار              وسيطرة المعارضة على مع   
  .في مثل هذا الوضع ايضا، اسرائيل سلبية. الشامل

االول هو تـسلل    : وهنا أيضا توجد ثالثة مستويات    . هذا هو الوضع المقلق   . الوضع الثالث؟ إذن هذا هو    
الثاني هو سيطرة عناصر    . اهللا في لبنان  السالح االستراتيجي والبيولوجي الكيماوي من سوريا الى حزب         

والثالث هو  . على هذه المخزونات  ) الذين تواجدهم ونشاطهم في سوريا مؤخرا ازداد جدا       (الجهاد العالمي   
في هذه الخيارات الثالثـة يتعـين علـى         ). امكانية متدنية جدا  (توجيه قسم من هذا السالح نحو اسرائيل        

  .ر لن يكون سهالاسرائيل ان تتخذ القرار وهذا القرا
االمريكيون، الروس، االيرانيون، اللبنانيون واالتراك، وفي اعقـابهم بـاقي          . وهنا نحن نصل الى العالم    

قافلة شاحنات تجتاز في الليـل الحـدود بـين          . مراكز القوى في العالم على علم بقابلية الوضع لالنفجار        
كفيلة بان تجـر    / من هذه االشكال، من شأنها     سوريا ولبنان وعليها صواريخ كيماوية أن كل التنوع االخر        

لقد سبق أن كنا في أوضاع مشابهة في الماضي، ولكننا عرفنا كيف نمسك أنفـسنا          . هجوم اسرائيلي فورا  
هذه المرة عمـل هجـومي      . هذه المرة االمر جدي   . اما هذه المرة فالحال يختلف تماما     . عن اطالق النار  

ايران تنتظر هـذه اللحظـة، حـزب اهللا علـى           . سرعة ذروة ضد هدف كهذا يمكن أن يشعل المنطقة ب       
ال حد لمن يتعين عليه أن يتخـذ القـرار،      . الجدران، الحالة متفجرة، قابلة لالشتعال ومهزوزة منذ البداية       

  . وينبغي االمل في أن الجهاز الذي يعده لهذا الغرض سيعطل التشويشات الجانبية والمخاوف
  جدال وتصنيف

فقد عزز االمريكيون تواجـدهم فـي       .  نشيطة جدا في هذه الجبهة في االسابيع االخيرة        الواليات المتحدة 
المنطقة، وحتى الوحدات الخاصة لديهم تلقت منذ االن التعليمات المناسبة في الدول التي تحيط بـسوريا                

تحدة اتخاذ  حيث يوجد غير قليل من النشاط واالستعداد الحتمال أن يتعين على الغرب، بقيادة الواليات الم              
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في مثل هذه االوضاع سيكون ممكنا توقـع تعـاون          . عمل سريع اذا ما تحققت احدى االمكانيات المقلقة       
  .امريكي اسرائيلي وربما مع جهات اخرى ايضا

عبداهللا ملك االردن يوجد اال بالذات في الواليات المتحدة ومن خمن بانه يتحدث مع اوباما بالذات في هذه                  
. فصحيح حتى االن، رئيس االركان وجه تعليماته للجيش بالبقاء في الظـل           .  أصاب المواضيع، يكون قد  

في كل الجبهـات،    . منظومة االستخبارات متوترة مثلما لم تكن في اي وقت مضى في السنوات االخيرة            
لم يجند االحتياط، لم يدفع بالقوات الى االمام ولكن سالح الجو رفع مـستوى              . في كل االدوات والوسائل   

  . تأهب، والقادة ينفذون تقويمات متواترة جارية للوضعال
: في ظل ذلك ثمة حاجة الى المتابعة بسبع عيون ولقوى اخرى تشارك فـي اللعبـة الدمويـة الـسورية                  

الـدعم  . االيرانيين، الذين يحتفظون بغير قليل من القوة داخل سوريا، وال سيما من الحـرس الثـوري               
اذا رأيناهم يعودون الى الديار فـسنعرف       . وق الماء في االشهر االخيرة    االيراني يبقي االسد مع الرأس ف     

حزب اهللا؟ ذات االمر آنـف      . هذا رأينا حركة معاكسة، سنعرف بان الحال سيكون أسوأ        . بان هذا انتهى  
رجال حزب اهللا هم ايضا يتجولون في سوريا ويقومون بعملهم وهم ايضا في موقف انتظار فـي                 . الذكر

بشكل عام توجد   . لالسد. الحلفاء االخيرون . االخيرون ولكن ليسوا االكثر لطفا، هم الروس      و. هذه اللحظة 
  .نأمل أن يكونوا قد شخصوها منذ االن. لهم قدرة على تشخيص اللحظة المناسبة والسليمة لالنسحاب

ي سـوريا ام  في هذه االثناء، الجدال الوحيد المتبقي هو حول التصنيف فهل هذه بداية نهاية نظام البعث ف           
هذا يمكـن أن    . ماذا سيكون بعد ذلك؟ كالمعتاد، ال يمكن لنا أن نعرف         . نحن بتنا في منتصف هذه النهاية     

اكراد في الشمال، علويون على طول الشاطيء، ُسنة في الوسـط،           (ينتهي بتمزيق سوريا الى كانتونات      
، او حكـم    )تاق الـى االسـد    وعندها سنش (، وتحول سوريا الى عراق      )دروز في جبل الدروز وما شابه     

عندما نتذكر بان كل هذا يحصل فـي االيـام التـي            .  علوي، يقام بهذه التسوية أو تلك      –مركزي سني   
حـر االيـام    . يستجدي فيها العالم كي ال تهاجم ايران في االشهر القادمة، فان الوضع يتعقد بأضـعاف              

  . االخيرة قد يظهر كبرد اوروبي مقارنة مع ما ينتظرنا الحقا
  19/7/2012، معاريف
 19/7/2012، وكالة سما اإلخبارية
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