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 ليست حريصة عمى إيجاد حل لمقضية الفمسطينية "إسرائيل" :"عكاظ"عباس لـ

 األقصىد المسجفي الجمعة الثانية من رمضان صّموا  فمسطينيأكثر من ربع مميون 

ميث مرشح الرئاسة األميركية 
رومني: المسألة ليست دولة 
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 ييودية "إسرائيل"المسألة ليست دولة فمسطينية بل وجود  :ميث رومنيألميركية الرئاسة ا مرشح .1
قاؿ مرشح الحزب الجميوري لمرئاسة األميركية ميث رومني في مقابمة صحفية : برىـو جرايسي -الناصرة

نشرت أمس الجمعة، "إف المسألة المطروحة ليست اقتناع شعوب الشرؽ األوسط بضرورة قياـ دولة 
 ، فالمسألة ىي إيمانيـ بييودية دولة إسرائيؿ.فمسطينية

في زيارة قصيرة يمتقي فييا بنياميف نتنياىو  ،ومف المقرر اف يصؿ رومني مساء اليوـ السبت إلى إسرائيؿ
 مرتيف، وتاتي زيارتو ىذه في اطارجمع التبرعات لحممتو مف كبار األثرياء الييود مف اسرائيؿ والعالـ.

مع صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية، تركز جميا باحتماالت تأييده لشف حرب عمى وقاؿ رومني في مقابمة 
إيراف، وقاؿ إنو ال يستبعد عدوانا كيذا، إال أنو كشؼ عف توجياتو اليمينية المتشددة المناصرة إلسرائيؿ، 

 تجاه الصراع الشرؽ أوسطي.
االستيطانية، التي وصفتيا بأنيا  فقد تيّرب رومني مف الرد عمى سؤاؿ الصحيفة اإلسرائيمية بشأف البؤر

"مستوطنات غير قانونية"، وقاؿ رومني، إنني أتخوؼ مف أف كؿ حديث حوؿ المستوطنات، سيقودني إلى 
الحديث في مسألة فييا خالؼ بيني وبيف الرئيس باراؾ اوباما، وىذا ليس صحيحا أف أتكمـ عف خالفات مع 

 مة جرت في لندف(.أوباما، وأنا موجود عمى أرض أجنبية )المقاب
يذكر أف الرئيس أوباما وكبار المسؤوليف في إدارتو أعمنوا مرارا عف معارضتيـ لالستيطاف في الضفة 

 الغربية والقدس المحتمة، وبيذا يقوؿ رومني إنو يخالؼ موقؼ خصمو أوباما.
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ولتيف الذي يتضمف وفي رده عمى سؤاؿ حوؿ قناعتو بحؿ الدولتيف، أجاب رومني قائال: "إنني أومف بحؿ الد
دولة ييودية، إنني أحتـر حؽ إسرائيؿ في أف تبقى دولة ييودية. المسألة ليست إذا كاف شعوب المنطقة 
نما المسألة ىي إذا ىـ يؤمنوف بأف دولة إسرائيؿ يجب اف تكوف  مقتنعيف بضرورة قياـ دولة فمسطينية، وا 

 دولة ييودية".
ة عاصفة وأخطار مف حوؿ إسرائيؿ، مف الميـ أف نضمف التزاـ وحوؿ دعمو إلسرائيؿ، قاؿ رومني: في فتر 

أميركا تجاه اسرائيؿ بأقصى ما يمكف، حيف تشعر اسرائيؿ بأنيا أقؿ أمانا في المنطقة التي تعيش فييا، 
عمييا أف تثؽ أكثر بالتزاـ الواليات المتحدة بأمنيا، إنني أومف بأنو بالنسبة ألصدقائنا، عمينا دائما اف نكوف 

تشابكي األيدي، ونقؼ كجسـ واحد أماـ العالـ كمو، فبطبيعة الحاؿ مف حيف إلى آخر ستكوف تباينات في م
 الرأي، وفجوة في المصالح، ولكف ىذه األمور يجب اف تبقى بيننا.

وتابع رومني قائال، "إذ تـ انتخابي رئيسا، فمف تكوف مواجيات بيف شعبينا، أماـ الييئات الدولية، لف يكوف 
نكار أميركي عمني ضد إسرائيؿ في األمـ المتحدة، إف الجيراف الودوديف وغير الودوديف إلسرائيؿ است

سيعرفوف أننا نقؼ إلى جانبكـ، إنني عمى قناعة بأف ىذه الطريؽ لتحقيؽ السالـ، بالعمؿ مع اسرائيؿ، وليس 
سرائيؿ".  باالبتعاد بيف أميركا وا 

، عقد لقاءيف مع رئيس والجدير ذكره، أف مف أىـ برامج رومني خ الؿ زيارتو إلسرائيؿ ابتداء مف مساء اليـو
الوزراء بنياميف نتنياىو، وجمع تبرعات مف اثرياء ييود مف اسرائيؿ والواليات المتحدة والعالـ، إذ ستقاـ وجبة 

ر ألؼ دوال 00فطور صباحية بعد غد االثنيف في أحد فنادؽ القدس المحتمة، وثمف الوجبة الواحدة سيكوف 
كحد أدنى، يحضرىا كبار االثرياء، الذيف منيـ مف وصؿ إلى اسرائيؿ مف الواليات المتحدة وأوروبا 

 خصيصا.
وقالت وسائؿ اإلعالـ االسرائيمية، إف رومني سيمقى حفاوة كبيرة، وحتى "استقباؿ رؤساء" في إسرائيؿ، إذ أف 

 د.رومني مدعـو مف نتنياىو ومعسكره وأصدقائو مف اليميف المتشد
أما بالشأف اإليراني، فقد قاؿ رومني، إف الخيار العسكري ضد إيراف، ليس مفضال، ولكف يجب اف يكوف 

 مطروحا وغير مستبعد، مؤكدا أف إيراف نووية ىي خطر عمى إسرائيؿ والواليات المتحدة.
 28/7/2012الغد، عمان، 

 
 مسطينيةليست حريصة عمى إيجاد حل لمقضية الف "إسرائيل" :"عكاظ"عباس لـ .8

أكد الرئيس الفمسطيني محمود عباس أبومازف أف دعوة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ : فييـ الحامد -جدة 
مف 62ػػ  62العزيز إلى عقد قمة التضامف اإلسالمية االستثنائية في مكة المكرمة يومي  عبداهلل بف عبد

مرحمة الدقيقة، والتحديات الخطيرة التي شير رمضاف الحالي. ستسيـ في إنقاذ األمة اإلسالمية في ىذه ال
تمر بيا والتي تتطمب تنسيقا إسالميا وبمورة خارطة طريؽ إليجاد حموؿ لمقضايا المزمنة لألمة اإلسالمية 

 وفي مقدمتيا القضية الفمسطينية.
أف القمة اإلسالمية المرتقبة في ميبط الوحي « عكاظ»وأوضح الرئيس الفمسطيني في تصريحات خاصة لػ

تعتبر بمثابة طوؽ نجاة لمشعوب اإلسالمية خاصة الشعب الفمسطيني الذي يعاني مف احتالؿ إسرائيمي 
ىمجي، وستعمؿ عمى تحقيؽ تطمعاتو المشروعة إلقامة دولتو الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس 

ره ورؤيتو الثاقبة إف خادـ الحرميف الشريفيف استشعر بحنكتو السياسية، وبعد نظ»الشريؼ. وتابع قائال: 
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الحاجة الماسة والممحة لمتصدي لمتحديات التي تواجييا األمة اإلسالمية، ومخاطر التجزئة والتفتت والتشرذـ 
 «.الذي تعاني منيا منطقتنا والعالـ اإلسالمي

سي ليا وزاد أف القضية الفمسطينية كانت والتزاؿ في أولويات خادـ الحرميف الشريفيف الذي يعتبر الداعـ الرئي
في المحافؿ الدولية، ومف المؤكد أنيا ستحظى باألولوية في مداوالت قمة التضامف اإلسالمي في مكة. 
باإلضافة إلى السبؿ الكفيمة لمـ الشمؿ، وتعزيز العمؿ اإلسالمي المشترؾ، وتفعيؿ عممية السالـ في الشرؽ 

 األوسط.
مشعب الفمسطيني، ولقضيتو التي تعتبر قضية وأوضح أف خادـ الحرميف الشريفيف يحمؿ الحب والتقدير ل

العرب والمسمميف األولى، وىو حريص عمى تحقيؽ تطمعاتو المشروعة عبر إقامة الدولة الفمسطينية 
 وعاصمتيا القدس.

وأعرب عف أممو أف تحقؽ القمة اإلسالمية األىداؼ المرجوة، و تخرج بقرارات حاسمة لمصمحة األمة 
بقاع األرض، وفي شير رمضاف المبارؾ. مؤكدا أف الممؾ عبداهلل قائد سياسي خاصة أنيا تعقد في أطير 

محنؾ، وصاحب نظرة ثاقبة، وشعوب األمة اإلسالمية تنظر إليو بكؿ احتراـ. باعتباره صاحب مبادرات 
سممية أرست قواعد األمف واالستقرار في المنطقة والعالـ، وكانت لو وما زالت بصمات واضحة إزاء تعزيز 

رساء األمف والسمـ في المحيط الدولي. وأضاؼ أف الممؾ عبداهلل يعتبر السند الرئيس ال تضامف اإلسالمي، وا 
قامة دولتو  لمقضية الفمسطينية. فضال عف حرصو عمى تحقيؽ تطمعات الشعب الفمسطيني المشروعة، وا 

 الفمسطينية وعاصمتيا القدس.
اإلسالمي تتطمب التماسؾ والتضامف والتصدي ألعداء وأضاؼ أف الظروؼ التي تمر بيا المنطقة والعالـ 

األمة. مؤكدا أف إسرائيؿ ليست حريصة عمى إيجاد حؿ لمقضية الفمسطينية، وىي تماطؿ وتناور وتعمؿ 
جاىدة ليضـ حقوؽ الفمسطينييف المشروعة واإلجياض عمى قرارات الشرعية الدولية. مطالبا الدوؿ 

 الفمسطيني الستراداد حقوقو المشروعة.اإلسالمية الوقوؼ إلى جانب الشعب 

 82/7/8108عكاظ، جدة، 
 
 يكشف لـ"فمسطين" عن "قرارات فورية" لمرئيس المصري ىنية .3

كشؼ رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، عف جممة مف "القرارات الفورية" : محمد المنيراوي-القاىرة
د مرسي، مؤكدًا أف اجتماع وفد الحكومة التي أقرت خالؿ المقاء الذي جمعو بالرئيس المصري محم
سنوات مف الحصار السياسي الذي فرضو  2الفمسطينية لو خصوصية مف حيث الزماف والمضموف بعد 

 نظاـ الرئيس المصري المخموع حسني مبارؾ.
وقاؿ ىنية في مقابمة خاصة مع موفد صحيفة "فمسطيف": "اكتسب المقاء أىمية التوقيت حيث جاء بعد ثورة 

مف  ،يناير، ومف حيث المضموف أننا ناقشنا الممفات الفمسطينية وما يتعرض لو الشعب الفمسطيني 62
وما تعانيو الضفة الغربية المحتمة مف  ،معاناة ومالحقات وتيويد القدس وتغيير معالميا وطمس ىويتيا

 استيطاف وجدار واقتحامات في أي وقت وزماف".
طاع غزة مف حصار وأزمة في الوقود والكيرباء وحركة المعابر وأضاؼ: "ناقشنا كذلؾ ما يتعرض لو ق

 واالعمار والوضع الصحي"، مشيرًا إلى أنو تـ االتفاؽ عمى ثالثة حموؿ إلنياء أزمة الكيرباء.
وأفاد رئيس الوزراء الفمسطيني، أف معبر رفح البري سيعمؿ بسياسة جديدة وسيممس أىالي قطاع غزة تغيرًا 

 السفر. في إجراءات وأوقات
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ووصؼ ىنية، المقاء بأنو "تاريخي جاء في أوقات تاريخية، ويؤكد عمى احتضاف مصر وشعبيا لمشعب 
 الفمسطيني وقضاياه، وجاء معبرًا عف ارادة الشعب المصري الذي يحتـر الشعب الفمسطيني".
ـ المخموع )نظاـ وعّد رئيس الحكومة الفمسطينية لقاءه بالرئيس المصري "تصحيح لمسار سبؽ مف قبؿ النظا

مبارؾ(، ونحف مرتاحوف لمنقاش الذي دار حوؿ كافة الممفات الفمسطينية، ونتمنى أف يمتمس الفمسطينيوف 
 نتائج ىذا المقاء".

ـّ رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، المصرييف في صالة الجمعة، ألى ذلؾ  ، 6106-2-62أ
 المصرية القاىرة.بمسجد الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز في العاصمة 

وعقب إلقاء خطيب المسجد خطبة الجمعة وقبؿ نزولو مف عمى المنبر رحب بدولة رئيس الوزراء "في بمده 
الثاني مصر"، ودعاه ألف يـؤ المصميف، كما دعا بنصرة الفمسطينييف وتحرير بيت المقدس جنبًا إلى جنب 

 مع الشعب المصري.
لجمعة إمامًا مواقؼ الشعب المصري وقيادتو الجديدة، في الدفاع عف ف رئيس الوزراء عقب أدائو صالة اوثم  

 القضية الفمسطينية والشعب الفمسطيني، مقدما ليـ التينئة بحموؿ شير رمضاف المبارؾ.
واستذكر ىنية فضؿ مصر وتضحية أبنائيا بدمائيـ مف أجؿ غزة والقضية الفمسطينية، وقاؿ:" عشية ذكرى 

ى حرب أكتوبر نثمف مواقؼ الجيش المصري الذي ضحى مف أجؿ الكرامة العاشر مف رمضاف وفي ذكر 
 العربية، وحرر األرض وانتصر عمى العدو".

 87/7/8108فمسطين أون الين، 
 
 مرسي يبحث بشكل معمق األوضاع المعيشية لمفمسطينيين خصوصا بغزة –مكتب ىنية: لقاء ىنية .4

المقالة اسماعيؿ ىنية والوفد المرافؽ لو « حماس»ة يغادر اليوـ رئيس حكوم: جيياف الحسيني –القاىرة 
القاىرة بعد زيارة استغرقت أربعة أياـ عقد خالليا لقاء مع الرئيس محمد مرسي ىو األوؿ بيف رئيس مصري 

 .ورئيس حكومة فمسطينية تمكف خاللو مف إنجاز العديد مف القضايا
ب، وسبؿ »منو، انو جرى خالؿ المقاء نسخة « فرانس برس»وأوضح مكتب ىنية في بياف تمقت وكالة 

التخفيؼ مف معاناتيـ نتيجة الحصار الصييوني، ووعد مرسي بأنو ستكوف ىناؾ تسييالت حقيقية 
لممواطنيف في غزة سيممسيا المواطف الفمسطيني ... وأكد استمرار مصر في دورىا التاريخي احتضاف 

 «.سطينيالقضية الفمسطينية ودعـ الحقوؽ المشروعة لمشعب الفم
االمف المصري، وأعرب عف استعداد الحكومة »وأضاؼ البياف اف ىنية اكد لمرسي حرص حكومتو عمى 

وشدد عمى اف «. التعاوف في المجاالت المختمفة مع مصر الشقيقة والمساىمة في حؿ اي اشكاالت مشتركة
ال احد »، مضيفًا اف «ينيسيناء ستبقى ارضًا مصرية أصيمة لممصرييف وليس لتوطيف أبناء الشعب الفمسط»

أساس معاناة شعبنا الفمسطيني ىي االحتالؿ، والشعب »وأكد اف «. يعمؿ عمى خمؽ كياف منفصؿ في غزة
 «.الفمسطيني مصمـ عمى انيائو واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس وعودة الالجئيف

إف أجواء المحادثات بيف ىنية ومرسي « الحياة»يرافؽ ىنية لػ « حماس»وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني في حكومة 
كانت إيجابية لمغاية، موضحًا أنو عقب مأدبة اإلفطار التي أقاميا الرئيس المصري لضيفو الفمسطيني 
بحضور الوفد المرافؽ ورئيس االستخبارات المصرية مراد موافي، عقدت جمسة محادثات ثنائية اكد خالليا 

سطينية المشروعة لمشعب الفمسطيني حتى يتمكف مف إقامة دولتو مرسي لينية دعمو الحقوؽ الفم»
« حماس»و « فتح»، كما شد د عمى أف مصر ستستمر في مساعييا التي تقوـ بيا بيف حركتي «الفمسطينية
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إف القيادة المصرية أكدت ضرورة تخفيؼ »مف أجؿ إنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الفمسطينية، وقاؿ: 
 «.غزة وأنيا ستعمؿ مف أجؿ تحقيؽ ذلؾالحصار عف قطاع 

وكشؼ أنو تـ االتفاؽ عمى توريد قطاع غزة مزيدًا مف الكيرباء بواسطة محطة الوحش الموجودة شماؿ 
سيناء في الشيخ زويد وبأسعار مماثمة لألسعار التي يتـ توريدىا لألردف. وأضاؼ أف ىنية استقبؿ نجمي 

وتناوال معو وجبة السحور، معتبرًا أف ذلؾ يدلؿ عمى حجـ الرئيس مرسي في مقر إقامتو أوؿ مف أمس 
 الحفاوة التي استقبؿ بيا ىنية.

اإلسالمي رمضاف شمح ونائبو زياد النخالة، « الجياد»في السياؽ ذاتو، التقى ىنية األميف العاـ لحركة 
 اإلقميمية.وأجريا محادثات تناولت الشأف الفمسطيني الداخمي والسياسي وممؼ المصالحة واألوضاع 

 82/7/8108الحياة، لندن، 
 

 ووالمصمين فياألقصى المسجد االحتالل من مغبة انتياكاتو ضد  تحّذرحماس  .5
حذرت حركة حماس االحتالؿ مف مغب ة انتياكاتو ضد األقصى ومصّميو، داعية جماىير شعبنا إلى : غزة

 شدِّ الرِّحاؿ إليو واالعتكاؼ فيو.
رة لممسجد 2-22نيا اليوـ الجمعة )وقالت الحركة في بياف صادر ع ( تعقيبًا عمى االقتحامات المتكرِّ

األقصى: "إن نا في حركة حماس نحذر االحتالؿ الصييوني مف مغّبة التمادي في انتياكاتو لحرمة المسجد 
األقصى المبارؾ ورّواده مف المصميف والمعتكفيف في ىذا الشير المبارؾ، ونعّدىا اعتداًء صارخًا عمى 

 شرائع السماوية واألعراؼ الدولية، واستفزازًا مباشرًا لمشاعر مالييف المسمميف".ال
وأضافت: "إن نا إذ نحّمؿ االحتالؿ المسؤولية الكاممة عف اعتداءاتو ضد األقصى ورّواده، لنييب بجماىير 

فرض سياستو  شعبنا ضرورة شّد الرِّحاؿ إليو والمرابطة واالعتكاؼ فيو، والتصّدي لمحاوالت االحتالؿ
العنصرية، وندعو جماىير أمتنا العربية واإلسالمية إلى التضامف مع إخوانيـ في المسجد األقصى نصرة لو 

 وتأييدًا لصمودىـ".
كما دعت الحركة "منظمة التعاوف اإلسالمي وجامعة الدوؿ العربية إلى تحّمؿ مسؤولياتيـ تجاه المسجد 

 ؿ الصييوني"األقصى المبارؾ وحمايتو مف خطر االحتال
 28/7/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 بمغادرة سوريا إلى الدوحة ق طريا   عرضا  رفضت الجياد اإلسالمي "السفير":  .6

لنقؿ مكتبيا مف العاصمة السورية عرضًا  ، أف الحركة رفضت«السفير»لػحركة الجياد اإلسالمي  ذكرت
ة في سوريا، وأنيا ستحافظ عمى موقفيا الرافض لمتدخؿ ، وأكدت أنيا باقيدمشؽ إلى العاصمة القطرية قطرً 

 في أي شأف داخمي لسوريا أو ألي بمد عربي.
أف وسطاء عرضوا عمى حركتو استضافة الدوحة لألميف العاـ « السفير»وكشؼ مصدر موثوؽ في الجياد لػ

ر، ولكف بشكؿ لمحركة رمضاف شمح، ومسؤولييا البارزيف. وفيمت الجياد العرض عمى أنو موّجو مف قط
 غير مباشر.

وأضاؼ المصدر إف ىذا التحرؾ القطري، لـ يكف وليد المحظة ففي السنوات األخيرة حاولت الدوحة فتح 
عالقات مع الحركة، واستضافت أمينيا العاـ، الذي بقي حذرًا مف ىذه المحاوالت. وأشار إلى أف القطرييف 
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، وسرعاف ما ألمحت 2002ب عمى قطاع غزة في العاـ قدموا في البداية مساىمة مالية لمجياد عقب الحر 
 القيادات القطرية لمسؤولي الجياد بقبوؿ استضافة ممثؿ لمحركة في الدوحة وتأميف مقر لو.

ُقدـ إلينا ىذا العرض ألوؿ مرة بعد الحرب مباشرة، وطمبوا تسمية ممثؿ لمحركة لإلقامة »وأوضح المصدر 
حذرًا مف ىذا التطور، واعتبره بمثابة محاولة قطرية الستدراج الحركة إلى في الدوحة، لكف األميف العاـ بدا 

، مضيفًا إف الجياد تمقت بشكؿ غير مباشر مف بعض المؤسسات «أمور غير معمومة في أوقات الحقة
القطرية الخيرية وعودًا بدعـ سخي لمشاريع خيرية وصحية في قطاع غزة، باإلضافة إلى مشاريع تدريبية 

 إلعالميييا.« الجزيرة»ي قناة مجانية ف
 28/7/2012السفير، بيروت، 

 
 الفمسطينية تدعو لعدم الزج بالمخيمات بالحالة الداخمية لسورية المقاومةفصائل  .7

دعت فصائؿ المقاومة الفمسطينية في دمشؽ، أبناء المخيمات في سورية، إلى "احتراـ أمف وسالمة دمشؽ: 
عريضيا ألي مخاطر وعدـ زج مخيـ اليرموؾ والمخيمات األخرى الشعب الفمسطيني ومخيماتو، وتجنب ت

 بالحالة الداخمية لسورية".
( أرسمت نسخة منو لػ "قدس برس"، أف 2|22الخميس ) وأكدت الفصائؿ في بياف مشترؾ ليا أصدرتو مساء

اجية "كؿ الجيد الفمسطيني سوؼ يبقى موجيًا نحو معركة الفمسطينييف القاسية التي يخوضونيا في مو 
المشروع الصييوني نحو فمسطيف حرة مستقمة، ونحو عودة الالجئيف إلى ديارىـ وممتمكاتيـ التي شردوا منيا 

". وأضاؼ البياف: "إننا لف نسمح في المجاؿ ألحد أف يحرفنا عف ىذا الطريؽ، وأف يبدد جيودنا 1492عاـ 
 ويف".وطاقاتنا ودماء شبابنا عمى أية دروب أخرى تحت أي ذرائع أو عنا

 27/7/2012قدس برس، 
 

 : إلغاء التصاريح األمنية بالبارد اعالن براءة المخيمالشعبيةالجبية  .8
بيروت: احتفمت فصائؿ المقاومة الفمسطينية والمجنة الشعبية والحراؾ الشبابي وفعاليات مخيـ نير البارد 

لشعبية لتحرير فمسطيف بميرجاف شعبي اقيـ في ساحة الحرية. وأشاد عضو المكتب السياسي لمجبية ا
ومسؤوليا في لبناف مرواف عبد العاؿ بإلغاء نظاـ التصاريح الذي كاف معمواًل بو منذ انتياء المعارؾ في 

 ، وأشار إلى أف ذلؾ يمثؿ إعالف براءة لممخيـ.2002مخيـ نير البارد عاـ 
( في نير 2|22خميس )ودعا عبد العاؿ في كممة لو خالؿ ميرجاف احتفالي أقمتو الجبية مساء أمس ال

البارد، إلى عدـ العودة لموراء، وقاؿ: "ال تسمحوا ألحد اف يعيدنا لمخمؼ اآلف خمفنا رجاؿ ورثة نير البارد ىـ 
صناع الكرامة ىـ شركاء ويجب اف يكونوا شركاء نحف ال نريد احدا اف يتجاوز المجنة الشعبية نحف فضاء 

وتنتيي بالمجنة الشعبية، والشباب ليسوا ممحؽ ىـ قاطرة لمعمؿ سياسي يبدأ مف منظمة التحرير الفمسطينية 
 النضالي ىؤالء ىـ شعب الجباريف".

 27/7/2012قدس برس، 
 

 امتيازات جديدة لإلسرائيميين لتشجيعيم عمى االستيطاننتنياىو تعطي  حكومةىآرتس:  .9
ا إلػػػػى تشػػػػجيع كشػػػػفت صػػػػحيفة "ىػػػػآرتس" أمػػػػس أف الحكومػػػػة وفػػػػي إطػػػػار سػػػػعيي: أسػػػػعد تمحمػػػػي –الناصػػػػرة 

اإلسرائيمييف عمى تكثيػؼ االسػتيطاف فػي المسػتوطنات والبػؤر االسػتيطانية فػي الضػفة الغربيػة، تمػنح مػوظفي 



 
 
 

 

 

           9ص                                    8576العدد:                88/7/8028 السبت التاريخ:

الدولػػة واألجيػػريف عمومػػًا الػػذيف يسػػتقيموف مػػف عمميػػـ بمحػػض إرادتيػػـ تعويضػػًا ماليػػًا فػػي حػػاؿ انتقمػػوا لإلقامػػة 
أف القانوف يمـز بػدفع تعويضػات لمػف يسػتقيؿ مػف  والعمؿ في إحدى المستوطنات لمدة عاـ عمى األقؿ، عمماً 
كيمومترًا عف مكاف العمػؿ. لكػف بنػدًا خاصػًا فػي  00عممو بإرادتو فقط في حاؿ نقؿ سكناه لموقع يبعد مسافة 

القانوف يتخطى ىذا الشرط ويقوؿ عمميًا أف موظفًا حكوميًا أو حتى أجيرًا في القدس الغربية مثاًل استقاؿ مػف 
 لمسكف في مستوطنة قريبة في القدس الشرقية المحتمة يحصؿ عمى التعويض المالي. عممو لينتقؿ

 88/7/8028، الحياة، لندن

 
 "ميغرون"مستوطنة تتجاوب مع طمب النيابة وتميل الحكومة شيرا  إلخالء  العمياالمحكمة  .20

، حتى نياية الشير المقبؿ، أميمت المحكمة اإلسرائيمية العميا الحكومة شيرًا إضافياً : أسعد تمحمي –الناصرة 
إلخػػالء البػػؤرة االسػػتيطانية "ميغػػروف" فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة بػػداعي أنيػػا مقامػػة عمػػى أرض فمسػػطينية 
خاصة. وتجاوبت المحكمة في قرارىا ىذا مع طمب النيابة العامة لمميمة بداعي أف قػادة الجػيش يخشػوف مػف 

ي كمػػػا نػػػص عميػػػو قرارىػػػا السػػػابؽ، أي فػػػي شػػػير رمضػػػاف أف يػػػؤدي إخػػػالء بػػػالقوة حتػػػى أواخػػػر الشػػػير الجػػػار 
المبارؾ، إلى قياـ مستوطنيف متطرفيف باالعتداء عمى الفمسطينييف انتقامًا عمى إخالئيػـ فػي إطػار مػا يعػرؼ 

 بػ "جباية الثمف".
 88/7/8028، الحياة، لندن

 
 تطبق خطة تقشف اقتصادية لتقميص عجز الموازنة العامة  نتنياىوحكومة  .22

الحكومػػة اإلسػػرائيمية بتطبيػػؽ خطػػة تقشػػؼ اقتصػػادية لتقمػػيص عجػػز الموازنػػة العامػػة لمسػػنتنيف المقبمتػػيف بػػدأت 
مف خالؿ تقميؿ المصروفات وزيادة الضرائب، لكػف ىنػاؾ محممػيف يػروف أف التغييػرات فػي الموازنػة العامػة ال 

 تعدو كونيا ميزانية حرب.
قػػرت رفػػع ضػػريبة الشػػراء عمػػى مػػواد اسػػتيالكية مػػف وقػػد بػػدأت الحكومػػة بشػػكؿ فعمػػي فػػي خطػػوات التقشػػؼ وأ

، 8022-8028بينيا السجائر، ويتوقع أف تقر يـو اإلثنيف المقبؿ رفع الضرائب لتغطيػة عجػز مػوازنتي عػاـ 
وتوقع خبراء اقتصاديوف أف يتبع تمؾ القرارات خطوات إضافية في األسابيع القريبة في إطار الجيود الحتواء 

 األزمة.
، وتقمػيص 8028وات التي ستقرىا الحكومة األسػبوع القريػب، رفػع سػقؼ عجػز موازنػة عػاـ ومف ضمف الخط

% مػػػف الميزانيػػػة االساسػػػية لمػػػوزارات باسػػػتثناء وزارة األمػػػف والرفػػػاه والتربيػػػة والتعمػػػيـ، ورفػػػع الضػػػرائب بقيمػػػة 6
المضػػافة  لػػػ  ، ورفػػع ضػػريبة القيمػػة8022مميػػار شػػيكؿ لعػػاـ  5، و8028مميػػار شػػيكؿ لعػػاـ  2إجماليػػة تبمػػ  

27.% 
ػرب، إف ثمػة عػدة مؤشػرات 02وقاؿ المحمؿ في السياسات االقتصادية، إمطانس شحادة، في حديث لموقع عػػ

عمػػػى حالػػػػة االنكمػػػاش االقتصػػػػادي فػػػي إسػػػػرائيؿ، وتحػػػػاوؿ حكومػػػة نتنيػػػػاىو تػػػدارؾ األمػػػػر، ومػػػف بيػػػػبف تمػػػػؾ 
الشػركات الكبيػرة بسػبب أزمػة السػيولة،  المؤشرات رفع سقؼ عجػز الموازنػة قبػؿ شػيور، والضػائقة الماليػة فػي

 وارتفاع عدد المصالح التي تعمف اإلفالس بنسبة كبيرة، وارتفاع نسبة البطالة.
 87/7/8028، 48عرب 

 
 األقصى المسجد الكنيست يحتضن مؤتمرا لممتطرفين المنادين ببناء "الييكل" عمى أنقاض .28
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مرا حضػره أكثػر مػف مائػة يمينػي متطػرؼ، بيػنيـ مػؤت اإلسػرائيمي احتضػف الكنيسػت: نظير مجمػي - تؿ أبيب
" عمػػػى  رجػػػاؿ ديػػػف وقػػػادة لممسػػػتوطنيف وأعضػػػاء كنيسػػػت وغيػػػرىـ مػػػف المنػػػاديف بػػػػ"إعادة بنػػػاء الييكػػػؿ الميػػػدـو

 أنقاض المسجد األقصى.
وعقد المؤتمر تحت شػعار "الصػالة الييوديػة فػي جبػؿ البيػت )وىػو االسػـ العبػري لباحػة المسػجد األقصػى(.. 

يف والواقع والحمـ". وقاؿ زعػيـ الجنػاح المتطػرؼ فػي حػزب الميكػود الحػاكـ: "إف إسػرائيؿ تحتػاج إلػى أحكاـ الد
ضػاءة شػػموع النػور والبركػػة فػي يػػوـ  رئػيس حكومػة شػػجاع يفصػح عػػف األمػؿ الييػػودي األكبػر ببنػاء الييكػػؿ وا 

لوعػد". وخػرج المػؤتمروف افتتاحو". ثػـ صػاح: "أنػا أريػد أف أصػبح رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمي الػذي ينفػذ ىػذا ا
بقرار "البدء بإجراء االستعدادات الالزمة لبناء الييكؿ"، و"التمرد عمى قرارات الشػرطة اإلسػرائيمية بمنػع الييػود 

 مف الصالة بحرية في الباحات".
 88/7/8028، الشرق األوسط، لندن

 
 8023 / نوفمبرفي كانون ثاني انتخابات الكنيستموفاز:  .23

اإلسػرائيمي، عػف رئػيس حػزب "كػديما" شػاؤوؿ موفػاز، قولػو أمػس، الخمػيس، خػالؿ لقػاء مػع نقؿ موقع "والػال" 
ناشطيف مف حزبو، إنو يقدر أف االنتخابات النيابية القادمة في إسرائيؿ ستجري في شػير كػانوف ثػاني/ ينػاير 

 .القادـ، ألف نتنياىو لف يكوف قادرا وال معنيا بإقرار الميزانية المقترحة لمعاـ القادـ
وأوضػػح موفػػاز أف نتنيػػاىو غيػػر معنػػي بػػالخوض فػػي نزاعػػات ومواجيػػات مػػع مختمػػؼ األحػػزاب اإلسػػرائيمية 
لتجنيد تأييدىا لمميزانية القادمة. وقاؿ إف "نتنيػاىو وفػي أوؿ امتحػاف لػو، عنػدما كػاف عميػو أف يقػرر ىػؿ يؤيػد 

ربيف منيػا، ولػـ يتمػاش قػراره مف يخدموف فػي الجػيش أـ المتيػربيف مػف الخدمػة العسػكرية، اختػار صػؼ المتيػ
ىذا مع القيـ والمبادئ التي أعمنيا كديما، لػذلؾ عػدنا إلػى صػفوؼ المعارضػة، وأعتقػد أف نتنيػاىو لػيس رجػؿ 

 الحسـ في القرارات التاريخية".
 87/7/8028، 48عرب 

 
 وتستثني الفمسطينيين ساحة إلقامة مخيم يستقبل آالف الالجئين السوريين تعدّ  "إسرائيل" .24

أبيب: عمى الرغـ مف الحشود العسكرية وتعزيز السياج األمني في ىضبة الجوالف السػوري المحتػؿ، تقػـو  تؿ
وحدات سالح اليندسة في الجيش اإلسرائيمي بتمييد األرض عمى الحػدود بيػدؼ إقامػة معسػكر الجئػيف قابػؿ 

 ود.الستقباؿ آالؼ السورييف الذيف يتوقع تدفقيـ إلى الجية اإلسرائيمية مف الحد
ولػػـ تفصػػح سػػمطات الجػػيش اإلسػػرائيمي عػػف سػػبب ىػػذا التوجػػو الجديػػد، عممػػا بأنيػػا كانػػت قػػد اتخػػذت موقفػػا 
صػػارما فػػي الماضػػي ضػػد دخػػوؿ سػػورييف إلػػى الجػػوالف ىربػػا مػػف "الحػػرب األىميػػة الجاريػػة ىنػػاؾ". وأوؿ مػػف 

سمحيف يسػتغموف قػدـو أمس أعمنت عف عوائؽ جديدة في المنطقة، قائمة إنيا تتحسب مف تدفؽ "فمسطينييف م
 مجموعات مف الالجئيف لكي ينفذوا عمميات إرىاب ضد إسرائيؿ".

وحسب مصادر إعالمية خارجية، فقد حشدت مزيدا مف القػوات العسػكرية عمػى طػوؿ الحػدود ونصػبت مواقػع 
 لمقناصة. وقد سئؿ أحد قػادة الجػيش عػف الغػرض مػف ذلػؾ ففاجػأ بػالقوؿ إف "الجػيش يأخػذ باالعتبػار احتمػاؿ
تدىور األوضاع في سوريا ومالحقة قوات النظاـ لمدنييف أبرياء يبحثوف عف ممجأ يموذوف إليو". وأضاؼ أف 
الجيش اإلسرائيمي مستعد الستقباؿ بضعة آالؼ مف الالجئيف السورييف، لفتػرة زمنيػة محػدودة ومؤقتػة، "شػرط 

 أال يتسرب في صفوفيـ الجئوف فمسطينيوف أو رجاؿ تنظيمات مسمحة".
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اؿ نائب وزير التطوير اإلقميمي، أيوب قرا، مف حزب الميكود، إف "عمى إسرائيؿ أال تفوت فرصة أخػذ دور وق
في سوريا المستقبؿ". وأضاؼ قػرا، المعػروؼ بدعوتػو المتواصػمة إلػى اسػتيعاب الجئػيف سػورييف فػي إسػرائيؿ، 

ذا لػـ تسػارع فػي إظيػار أف "الشعب السوري كاف يتوقع مف إسرائيؿ أف تسانده في ثورتػو ضػد نظػاـ األ سػد. وا 
 موقؼ ودود فإنيا ستخسر كثيرا عمى المدى البعيد".

 88/7/8028، الشرق األوسط، لندن
 

 تعزز قواتيا العسكرية عمى الحدود المصرية "إسرائيل" .25
قالػػػت صػػػحيفة "جيػػػروزاليـ بوسػػػت" العبريػػػة، إف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي قػػػرر تعزيػػػز سػػػرية "النخبػػػة"  -الغػػػد-غػػػزة

التػػػي شػػػكمت العػػػاـ الماضػػػي لمنػػػع حػػػاالت التسػػػمؿ مػػػف الحػػػدود مػػػع مصػػػر، وأضػػػافت "جيػػػروزاليـ  لالسػػػتطالع
 بوست" أنو سيتـ إمداد سرية "النخبة"، التي تعمؿ ضمف لواء جفعاتي، قريبًا بقوات لتصبح في حجـ كتيبة.

 88/7/8028، الغد، عّمان
 

  لضفة الغربية " تسعى ليدم قرية زنوطة باالحتالل"اإلدارة المدنية التابعة ل .26
بيػدـ قريػة زنوطػة جنػوبي ” اإلسػرائيمي“التابعة لجيش االحػتالؿ ” اإلدارة المدنية“طالبت ما تسمى : )وكاالت(

الضػفة الغربيػػة المحتمػػة، بحجػػة أنيػػا مقامػػة عمػػى موقػػع أثػػري، عممػػًا أنيػػا أقامػػت مسػػتعمرات عمػػى مواقػػع أثريػػة 
عػػػػف عػػػػالـ اآلثػػػػار ” ىػػػػآرتس“ونقمػػػػت  القػػػػدس المحتمػػػػة.أكثػػػػر أىميػػػػة فػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ والبمػػػػدة القديمػػػػة فػػػػي 

دونمػا فػي زنوطػة بينمػا الموقػع األثػري  280قررت مصادرة ” اإلدارة المدنية“أفي عوفر قولو أف ” اإلسرائيمي“
 أقؿ بكثير مف نصؼ ىذه المساحة، مشيرًا إلى أف ىذه المبالغة تتميز بيا سمطات االحتالؿ في الضفة. 

 88/7/8028، الخميج، الشارقة
 

 قدرات عسكرية  5طيران ودمشق تجيزان حزب اهلل بـ: وزارة األمن اإلسرائيميةبمصادر  .27
التػي  500 الناصرة ػ زىير أندراوس: قاؿ المحمػؿ لمشػؤوف اإلسػتراتيجية، يوسػي ميممػاف، أمػس إف صػواريخ إـ

يراف وحزب اهلل، ُترعب سالح البحرية اإلسرائيمي، الذي طالب وزا رة المالية في الدولة العبرية تممكيا سورية وا 
مميػوف دوالر( لشػراء أربػع سػفف جديػدة،  760بتخصيص ميزانية إضافية لو تصؿ إلػى ثالثػة مميػارات شػيكؿ )

( نقػػاًل عػػف ضػػباط كبػػار فػػي البحريػػة، WALLAولكػػف مػػع ذلػػؾ، أضػػاؼ ميممػػاف، فػػي مقػػاؿ نشػػره فػػي موقػػع )
ائيمية فػػػي البحػػػر المتوسػػػط، التػػػي تفػػػوؽ مسػػػاحة قػػػوليـ إنػػػو مػػػف غيػػػر الممكػػػف حمايػػػة حقػػػوؿ الغػػػاز فػػػي اإلسػػػر 

 ألؼ كـ مربع. 82المنطقة المتواجدة فييا مساحة الدولة العبرية والضفة الغربية المحتمة، والتي تصؿ إلى 
ونقػػػؿ عػػػف مصػػػادر فػػػي وزارة األمػػػف اإلسػػػرائيمية أف سػػػورية زودت خػػػالؿ السػػػنة الماضػػػية حػػػزب اهلل المبنػػػاني 

 كيمومتر. 200( التي يصؿ مداىا إلى 500إـ بصواريخ أرض أرض مف طراز )
( بحػػوزة حػزب اهلل فػػي لبنػػاف يقمػػؽ إسػػرائيؿ 500وأضػافت المصػػادر عينيػػا، إف وجػػود صػواريخ مػػف طػػراز )إـ 

أكثر مف وجود صواريخ )سكود(، فيما أكد ضابط إسرائيمي كبير أف إسػرائيؿ ليسػت محميػة بشػكؿ محكػـ فػي 
محمػػؿ إلػػى تصػريحات قائػػد منظومػػة الػدفاعات الجويػػة فػػي سػػالح حػاؿ تعرضػػيا ليجمػػات صػاروخية. ولفػػت ال

الجو اإلسرائيمي الجنراؿ دوروف غابيش، الذي قػاؿ إف األجيػزة التػي تعمػؿ حالًيػا فػي إسػرائيؿ ضػد الصػواريخ 
 أرض والقذائؼ الصاروخية. -ال يمكنيا تزويد حماية محكمة مف صواريخ أرض

نتشػػار المكثػػؼ ألسػػمحة مػػف ىػػذا النػػوع )أي الصػػواريخ والقػػذائؼ وعػػزا غػػابيش عػػدـ تػػوافر حمايػػة كيػػذه إلػػى اال
 الصاروخية( في دوؿ عدو ولدى منظمات إرىابية، عمى حد تعبيره. 
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 6كما نقؿ المحمؿ عف مصادر عسػكرية فػي تػؿ أبيػب قوليػا إف كػؿ مػف طيػراف ودمشػؽ تجيػزاف حػزب اهلل بػػ
 قدرات عسكرية:

 6لقادرة عمى ضرب ديمونا والحديث يدور عف صواريخ فجر أرض ا -أوليا، تسميـ حزب اهلل صواريخ أرض
والتػي تصػيب أىػدافيا  M600كيمو، كما تـ تزويد حزب اهلل بصواريخ سورية مػف نػوع  260والتي يبم  مداىا 

كيمػو والتػي تصػيب  860والتػي يبمػ  مػداىا  220بدقة، وتعتبر تمؾ الصواريخ نسخة منقولة عف صواريخ فتح
كيمػػو مػػف المػػواد المتفجػػرة والتػػي أيضػػًا يمكنيػػا  600تعمػػؿ بػػالوقود الصػػمب ويػػف رؤوسػػيا أىػػدافيا بدقػػة والتػػي 

 حمؿ رؤوس كيماوية وبيولوجية وذرية.
دورىػػا  ،ثانيػػا: قامػػت إيػػراف بتػػدريب عناصػػر مػػف حػػزب اهلل حيػػث أقامػػت خمسػػة كتائػػب كومانػػدو كبيػػرة الحجػػـ

لػػة وقػػوع حػػرب، ثالثػػا، يقػػـو السػػوريوف وبجيػػود القيػاـ بػػاحتالؿ أراضػػي مػػف شػػمالي إسػػرائيؿ مثػػؿ نياريػػا فػػي حا
كبيرة ببناء ذراع عسكري لحزب اهلل مضاد لمطائرات، وحسب المصادر فقد انيي عناصػر حػزب اهلل تػدريبات 

 .عمي كيفية تشغيؿ بطاريات صواريخ مضادة لمطائرات ومف بينيا صواريخ كتؼ متطورة
لمسػػػفف الحربيػػػة ولمواجيػػة أي قػػػوات إسػػػرائيمية تحػػػاوؿ  رابعػػًا، أقػػػاـ السػػػوريف لحػػػزب اهلل ذراع عسػػكري مضػػػاد 

-SSدخوؿ األراضي المبنانية عبر البحر حيث قاـ السوريف بتسميـ حزب اهلل صواريخ روسية الصنع مف نوع 

N-26 Yakhont.والقادرة عمى إسقاط صواريخ بعيدة المدى أيضًا ، 
انيػػوف لحػػزب اهلل فػػي عػػدة أمػػاكف فػػي لبنػػاف خطػػوط وأخيػػًرا، قالػػت المصػػادر اإلسػػرائيمية، أقػػاـ السػػوريوف واإلير 

دفاعيػػػة ضػػػد الػػػدبابات مرتبطػػػة بطػػػرؽ خاصػػػة لحػػػزب اهلل يسػػػتخدميا وقػػػت انػػػدالع حػػػرب كمػػػا أقػػػاموا مواقػػػع 
عسكرية في كػؿ لبنػاف وشػبكة اتصػاالت عسػكرية متطػورة، عمػى حػد تعبيػرىـ، وخمػص ميممػاف إلػى القػوؿ إف 

اريخ السورية واإليرانية ومف حزب اهلل ىو أمر صعب لمغاية، كمػا الحفاظ عمى عمؽ الدولة العبرية مف الصو 
أف الحفاظ عمى الكنز اإلستراتيجي، المتمثؿ بحقوؿ النفط اإلسرائيمية في المتوسط، ىو أصعب مف ذلؾ، مع 

 كؿ التطورات األخيرة في التسمح اإلسرائيمي، عمى حد قولو.
 88/7/8028، القدس العربي، لندن

 
 األقصى المسجد في الجمعة الثانية من رمضان صّموا  فمسطينييون أكثر من ربع مم .28

إلى  وازحف ما يزيد عمى ربع مميوف مصؿ ، أف88/07/8028، أليام، رام اهللل كتب عبد الرؤوؼ ارناؤوط
المسجد األقصى المبارؾ ألداء صالة الجمعة الثانية مف شير رمضاف عمى الرغـ مف اإلجراءات اإلسرائيمية 

ت دوف تمكف مف ىـ دوف سف األربعيف مف سكاف الضفة الغربية وجميع سكاف قطاع غزة مف أداء التي حال
شددت أف قوات االحتالؿ  مع اإلشارة إلىالشيخ عزاـ الخطيب، مدير أوقاؼ القدس.  ىو ما أكدهالصالة. و 

عكرمة صبري، شاد الشيخ مف جيتو أمف إجراءاتيا عمى الحواجز العسكرية المقامة عمى مداخؿ القدس. و 
رئيس الييئة اإلسالمية العميا، في خطبة الجمعة بزحؼ المصميف إلى المسجد معتبرًا ذلؾ الرد العممي عمى 
األطماع اإلسرائيمية ضد المسجد والتي كاف آخرىا ادعاءات المستشار القضائي لمحكومة اإلسرائيمية بأف 

ت االحتالؿ لتقسيـ المسجد األقصى، . وحذر الشيخ صبري مف مخططا"إسرائيؿ"ىي جزء مف  وساحات
 ف المسجد األقصى حؽ خالص لممسمميف وحدىـ.أ، مشدداً 

قائد االرتباط العسكري الفمسطيني جياد نقاًل عف وكاالت، أف  88/07/8028، الخميج، الشارقةوذكرت 
ألداء ف سمطات االحتالؿ سمحت بدخوؿ النساء مف مختمؼ األعمار إلى القدس المحتمة أكد أالجيوسي 

 شرطة االحتالؿ. الناطقة بمسافوىو ما أكدتو صالة الجمعة. 
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 تحّذر من مخطط لتثبيت التواجد الييودي في األقصى القدس الدولية مؤسسة .29

ّقع القتحامات المستوطنيف الييود لممسجد األقصى حّذرت مؤسسة القدس الدولية مف تصعيد متو : بيروت
المبارؾ مع اقتراب ذكرى ما ُيعرؼ بػ "خراب الييكؿ" التي تصادؼ يوـ األحد المقبؿ. ورأت في بياف صحفي 
أف إجراءات سمطات االحتالؿ لتأميف التغطية السياسية والحماية األمنية لممستوطنيف وحمالت اقتحاـ 

جعؿ التواجد الييودي في المسجد األقصى أمرًا طبيعيًا ومألوفًا، في وقت تقوـ بو األقصى، إنما تيدؼ لػ "
 بتحديد عمؿ دائرة األوقاؼ اإلسالمية المخولة بحراسة المسجد ورعايتو".

 87/07/8028، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 ستيطانإصابات نتيجة قمع قوات االحتالل لممسيرات األسبوعية في الضفة الغربية رفضا  لال .80
أصيب طفؿ فمسطيني بقنبمة غاز في يده إضافة إلى ثالثة متظاىريف عمى األقؿ بعيارات مطاطية وكاالت: 

بعد استيداؼ قوات االحتالؿ مسيرة سممية ألىالي قرية النبي صالح قرب راـ اهلل، رفضًا لالحتالؿ 
سطينييف. كما أصيب عشرات العشرات مف المتضامنيف األجانب والنشطاء الفمفييا واالستيطاف. شارؾ 

الفمسطينييف والمتضامنيف األجانب باالختناؽ إثر استنشاقيـ غازا مسيال لمدموع خالؿ مشاركتيـ في المسيرة 
. وقمعت قوات االحتالؿ مسيرة قرية المعصرة كؿ جمعة السممية التي ينظميا أىالي قرية بمعيف قرب راـ اهلل

حتمة التي شارؾ فييا عدد مف المتضامنيف األجانب. وأصيبت قرب بيت لحـ جنوبي الضفة الغربية الم
متضامنة سويدية بالرصاص المعدني إثر قمع مسيرة قرية كفر قدوـ قرب قمقيمية شمالي الضفة الغربية 

 المحتمة، المناىضة لالستيطاف والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيس المغمؽ منذ سنوات.
 88/07/8028، الخميج، الشارقة

 
 إسرائيمية تقضم مقبرة إسالمية معةجا .82

وجّرفت األضرحة  02اقتحمت السمطات اإلسرائيمية مقبرتيف تاريخيتيف داخؿ أراضي : وديع عواودة -حيفا 
رغـ االحتجاجات. وأقدمت أمس ما تسمى بمدية "روش ىعايف" ووزارة اإلسكاف اإلسرائيمية عمى جرؼ ونبش 

)قضاء يافا( بيدؼ شؽ شوارع وبناء آالؼ الشقؽ السكنية عمى  عشرات القبور في مقبرة قرية مجدؿ صادؽ
جماجـ المسمميف، كما ىو الحاؿ في مقبرة طيرة الكرمؿ قضاء حيفا التي تتعرض العتداء مماثؿ. ولـ تنج 
مقبرة القرية الفمسطينية الميّجرة الشيخ موّنس )قضاء يافا( مف التدنيس والتدمير، بيدؼ بناء شقؽ سكنية 

مف جيتيا بناء مركز تجاري وموقؼ لممراكب تابع لجامعة تؿ أبيب القائمة عمى أنقاض القرية. و لمطالب و 
األقصى باالعتداء الجديد، وقالت إف المؤسسة اإلسرائيمية لـ تكتؼ بجريمة تدمير القرية مؤسسة نددت 

تمبث أف بدأت  وتيجير أىميا بؿ أقامت جامعة تؿ أبيب عمى أنقاضيا مطمع ستينيات القرف الماضي ولـ
جماؿ زحالقة  اإلسرائيمي استجوب رئيس كتمة التجمع الوطني بالكنيست مف جيتوبقضـ أراضي المقبرة. 

وزير التعميـ اإلسرائيمي حوؿ مقبرة الشيخ مونس، وتساءؿ عما سيكوف عميو موقفو لو نبشت قبور ييودية 
 .؟بأي مكاف في العالـ

 87/07/8028، الجزيرة نت، الدوحة
 

 إلعادة اعتقالويضرب عن الطعام  فمسطيني محرر أسير .88



 
 
 

 

 

           24ص                                    8576العدد:                88/7/8028 السبت التاريخ:

إلثارة محنتو بشكؿ خاص ومحنة باقي األسرى  الفضائية ناشد األسير الفمسطيني أيمف الشراونة قناة الجزيرة
نيا تتمثؿ في اعتقاؿ جائر بأقضيتو،  مفصالً الذيف يقبعوف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي بشكؿ عاـ. 

أنو أمضى في السجف عشر سنوات، ومف ثـ تـ تحريره ضمف صفقة تبادؿ وحبس بغير تيمة. وأوضح 
مقابؿ اإلفراج عف الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط.  "إسرائيؿ"األسرى األخيرة التي أبرمتيا حركة حماس مع 

الحكـ السابؽ عميو  "إسرائيؿ"مجددا في انتياؾ واضح لألعراؼ، ويخشى أف تعيد  واعتقمت "إسرائيؿ"ولكف 
عاما. وقاؿ إنو بدأ إضرابا عف الطعاـ منذ مطمع الشير الجاري،  22لذي يسقط بالتبادؿ، وىو السجف ا

 .مؤكدا أنو لف يتراجع عنو حتى يتـ اإلفراج عنو
 87/07/8028، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يوما احتجاجا عمى االنقسام بين فتح وحماس 75سير فمسطيني ينيي إضرابا بدأه قبل أ .83

اليور: أنيى األسير الفمسطيني في سجوف االحتالؿ عبد العظيـ عبد الحؽ يوـ الجمعة أشرؼ  -غزة 
يومًا، احتجاجًا عمى االنقساـ السياسي الفمسطيني بيف فتح  76إضرابو المفتوح عف الطعاـ، الذي داـ لػ 

 وحماس.
 88/07/8028، القدس العربي، لندن

 
 الغربية ضفةفمسطينيين في ال أربعةالجيش اإلسرائيمي يعتقل  .84

فمسطينييف خالؿ حممة دىـ في الضفة  0اعتقمت قوات الجيش اإلسرائيمي  :يو بي أي -القدس المحتمة
 طالت مطموبيف لقوات الجيش. يانأقالت اإلذاعة اإلسرائيمية، ، الغربية

 87/07/8028، الحياة، لندن
 
   لبنانيون يرفضون التدريب بجوار اإلسرائيميين في األولمبياد العبون .52

أف منظمي أولمبياد لندف اضطروا إلى وضع حاجز بيف العبي  أرويترز: أعمنت البعثة األولمبية اإلسرائيمية
 الجودو اإلسرائيمييف والمبنانييف، أمس، بعد أف رفض المبنانيوف المراف عمى البساط ذاتو.

حدثت بعدما وجد العبا جودو مف  إف الواقعة ،وقاؿ نيتزاف فيرارو المتحدث باسـ المجنة األولمبية اإلسرائيمية
شرقي لندف، وأضاؼ "بدأنا  ،لبناف أنيما يتدرباف بجوار خمسة إسرائيمييف في ُمَجمع التدريب في ريدبريدج

التدريب، حضروا ورأونا، لـ يعجبيـ األمر وذىبوا إلى المنظميف"، وتابع "وضعوا حاجزًا بيننا وبينيـ، لـ يكف 
 ىناؾ أي تفاعؿ". 

 52/7/5105شارقة، الخميج، ال
 
 خمدون الشريف يبحث وكونيممي أوضاع الفمسطينيين .52

استقبؿ رئيس لجنة الحوار المبناني ػ الفمسطيني خمدوف الشريؼ امس، سفيرة الواليات المتحدة االميركية مورا 
يف كونيممي في مقر المجنة، وبحث معيا سبؿ التعاوف، مف أجؿ تحسيف الظروؼ الحياتية لالجئيف الفمسطيني

 في لبناف عموما.
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وتطرؽ الجانباف، الى أوضاع المخيمات الفمسطينية، والمراحؿ التي قطعت في إعمار مخيـ نير البارد. 
واكد ضرورة "العمؿ الستكماؿ تمويؿ إعادة إعمار مخيـ نير البارد، مف خالؿ حض الدوؿ التي شاركت في 

 مؤتمر فيينا عمى دفع حصصيا التي التزمت بيا".
 52/7/5105، بيروت، المستقبل

 
 مشعل بشأن الوضع السوري خالد : نستفيد منأردوغان .87

الرئيس السوري بشار[ األسد ومف »]قاؿ رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغاف اف  :محمد نور الديف
معو ذاىبوف. نحف نريد اف نفتح الطريؽ أماـ الشعب. وخالد مشعؿ ]رئيس المكتب السياسي لحركة حماس[ 

يعرؼ سوريا جيدا، ونحف نستفيد منو في ىذا اإلطار كما ىو يستفيد منا. ونحف في وضع تقاسـ  إنساف
 «.ذلؾ

 82/7/8108السفير، بيروت، 
 

 سرائيمي حول احباط نقل صواريخ الى لبنان عبر وحدات كوماندوسإ -اميركيبحث  .28
عف ارتياحيـ مف تشريع عبر مسؤولوف عسكريوف وسياسيوف اسرائيميوف : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

قانوف أميركي يضمف تعزيز التعاوف العسكري بيف واشنطف وتؿ ابيب ،ومف التنسيؽ بيف البمديف بشاف منع 
نقؿ اسمحة كيماوية مف سورية الى حزب اهلل في لبناف ودعـ اي قرار اسرائيمي بشاف توجيو ضربة فور 

 خروج الصواريخ مف المخازف في سورية.
يركيوف قد ابمغوا نظراءىـ االسرائيمييف اف االدارة األميركية لف تمنع تنفيذ قرار مياجمة وكاف مسؤولوف أم

حافالت صواريخ تحمؿ اسمحة كيماوية سورية الى لبناف . وبحسب صحيفة "معاريؼ" فاف كبار المسؤوليف 
باط عممية نقؿ العسكرييف مف الجانبيف يمتقوف بشكؿ مكثؼ لمناقشة ىذا الموضوع والتفاىـ حوؿ كيفية اح

الصواريخ بعممية ىادئة مف دوف اف تؤدي خطوة كيذه الشعاؿ حرب ، ضمف ذلؾ استخداـ وحدات كوماندو 
 خاصة.

وبحسب االسرائيمييف فاف الطرفيف يبحثاف اكثر مف سيناريو محتمؿ بينيا استخداـ الرئيس السوري ، بشار 
المعارضة ، وىو امر نفتو وزارة الخارجية السورية االسد، كميات كبيرة مف االسمحة الكيماوية لمقضاء عمى 

اما السيناريو االخر فيتوقع االسرائيميوف اف يسيطر حزب اهلل او تنظيـ القاعدة عمى مخازف االسمحة ، وىو 
 امر تعتبره اسرائيؿ تيديدا مباشرا المنيا وخط احمر ال تقبؿ بو.

ألميركية باحتماؿ حصوؿ احد السيناريوىيف او ونقمت صحيفة "معاريؼ" تقديرات مسؤوليف في االدارة ا
 االثنيف مع خالؿ االسابع القريبة، نظرا لتدىور االوضاع االمنية في سورية. 

 28/7/2012الحياة، لندن، 
 

 سويدي من أصل لبناني يحاكم في قبرص بتيمة التخطيط لمياجمة إسرائيميين .29
 2ديا مف أصؿ لبناني اعتقؿ في الجزيرة في رويترز: قالت السمطات القبرصية أمس إف سوي -نيقوسيا 

يوليو )تموز( الحالي لالشتباه في أنو كاف يخطط لمياجمة سائحيف إسرائيمييف في البالد، سيمثؿ أماـ 
سبتمبر )أيموؿ( المقبؿ. ويواجو الرجؿ الذي لـ تعرؼ ىويتو تسعة اتيامات ليا عالقة  12المحكمة في 

سرائيمييف والمناطؽ التي يترددوف عمييا خالؿ زيارتيـ قبرص. وقالت باألمف وتعقب تحركات السائحيف اإل
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إسرائيؿ إف المشتبو بو كاف يخطط لشف ىجوـ عمى غرار تفجير انتحاري وقع في حافمة بمدينة بورغاس 
البمغارية. وأقرت السمطات في قبرص بأف سموؾ المشتبو بو كاف مشابيا لسموؾ مياجـ بورغاس. وأضافت 

رصية في جمسات مغمقة لممحكمة أف المشتبو بو عضو في حزب اهلل. واحتجز المشتبو بو بعد الشرطة القب
 يوميف مف وصولو إلى قبرص عبر لندف، وذلؾ بعد ورود معمومات مف أجيزة المخابرات البريطانية.

 28/7/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 ولغز اعتزال عرفات االرتباكفك  .30

 مصطفى قاعود
ؾ االرتبػػػاط عػػػف غػػػزة لتقيػػػيـ فمسػػػطيني موضػػػوعي وشػػػفاؼ، وظػػػؿ العديػػػد مػػػف خيوطيػػػا لػػػـ تخضػػػع عمميػػػة فػػػ

المتشػابكة قيػػد التجاىػػؿ، تمامػًا كمػػا تػػـ تجاىػػؿ حقيقػة اغتيػػاؿ الػػرئيس عرفػػات طيمػة تمػػؾ السػػنيف، والحقيقػػة أف 
اف اغتياؿ الرئيس عرفات والشػيخ أحمػد ياسػيف وعبػد العزيػز الرنتيسػي، كانػت رزمػة واحػدة فػي مسػار معقػد كػ

اليدؼ منو إتاحة الفرصة لنظػاـ حسػني مبػارؾ وبعػض األطػراؼ الفمسػطينية، إلتمػاـ خطػة فػؾ االرتبػاط عػف 
غػػزة فػػي إطػػار اتفػػاؽ يبػػـر بػػيف إسػػرائيؿ ومصػػر وشػػريؾ فمسػػطيني مػػدجف، ومػػف دوف ذلػػؾ إرسػػاؿ غػػزة نحػػو 

اذا فعمػوا بيػا"، فػي حػيف الفوضى، ليتمكف شاروف مف القوؿ لمعػالـ "لقػد أعطينػا الفمسػطينييف أرضػًا فػانظروا مػ
تػػوفرت رؤيػػة فمسػػطينية اسػػتراتيجية لمػػا بعػػد فػػؾ االرتبػػاط عػػف غػػزة، مػػا بػػيف فػػتح وحمػػاس بتوجيػػو مػػف الػػرئيس 
ياسر عرفات، وذلؾ قبؿ اغتياؿ الشييد عبد العزيز الرنتيسي بأسبوع واحػد فقػط، حيػث طمػب الػرئيس عرفػات 

جتمػػاع مػػع قػػادة حمػػاس فػػي غػػزة، وبالفعػػؿ عقػػد مػػف األسػػير المحػػرر سػػمير مشػػيراوي مػػف حركػػة فػػتح عقػػد ا
االجتمػػػاع بػػػيف المشػػػيراوي وكػػػؿ مػػػف الشػػػييد عبػػػد العزيػػػز الرنتيسػػػي والقيػػػادي فػػػي حمػػػاس إسػػػماعيؿ ىنيػػػة، 
وبحضػور محمػد دحػالف الػذي حمػؿ رسػالة عرفػات الشػفيية لمقػادة الػثالث، وفحواىػا االتفػاؽ عمػى اسػػتراتيجية 

بمػػا فيػػو آليػػة التيدئػػة والتصػػعيد مػػع االحػػتالؿ، وقػػد تػػـ ذلػػؾ ووافػػؽ فمسػػطينية موحػػدة لمػػا بعػػد فػػؾ االرتبػػاط، 
الرنتيسػػي وىنيػػة عمػػى تمػػؾ الرؤيػػة الموحػػدة، وخػػالؿ االجتمػػاع وىػػذا موثػػؽ بمقابمػػة مػػع سػػمير مشػػيراوي فػػي 
الصػػحافة اإلسػػرائيمية، يقػػوؿ المشػػيراوي لقػػد ىػػرع مرافقػػو الرنتيسػػي إلػػى غرفػػة االجتمػػاع وأبمغػػوه بػػأف اإلذاعػػة 

يمية أذاعت نبأ اغتيالؾ، فقاؿ ليـ ما زلػت حيػًا، وبعػد أسػبوع تػـ اغتيػاؿ الشػييد عبػد العزيػز الرنتيسػي، اإلسرائ
فيما أدلى شاؤوؿ موفاز الذي كاف وزير الحرب في حكومة شاروف آنػذاؾ، بتصػريح قػاؿ فيػو "إننػا مػف خػالؿ 

قػػػاء مػػػع موفػػػاز الػػػذي قػػػاؿ إف فػػػؾ االرتبػػػاط عػػػف غػػػزة أنمػػػا نػػػدمر اسػػػتراتيجية فمسػػػطينية كاممػػػة"، وفػػػي ذات الم
الخطوات أحادية الجانػب سػتؤدي إلػى قيػاـ كيػاف فمسػطيني يمكػف تسػميتو دولػة، سػئؿ موفػاز إذا كػاف عرفػات 
سػيرأس تمػؾ الدولػة فقػػاؿ "ال سػوؼ يكػوف مبعػدًا أو ربمػػا جػرى االنقػالب عميػو مػػف جيػات فمسػطينية معتدلػػة"، 

الغتيػاؿ عرفػات، وىػذا أيضػًا موثػؽ بالصػحافة اإلسػرائيمية، ومف اإلشارات الواضحة عمى نية إسرائيؿ المبيتة 
توجػػو رئػػيس الحكومػػة الفمسػػطينية أحمػػد قريػػع إلػػى مصػػر وأبمػػ  حسػػني مبػػارؾ، بػػأف  8000/ 87/7أنػػو فػػي 

الػػرئيس ياسػػر عرفػػات مصػػر عمػػى عػػدـ تسػػميمو الصػػالحيات، وعمػػى عػػدـ إعػػادة ىيكمػػة األجيػػزة األمنيػػة بغػػزة 
، وحسػػب المصػػدر أوفػػد الػػرئيس مبػػارؾ رئػػيس مخابراتػػو عمػػر سػػميماف إلػػى لتكػػوف تحػػت قيػػادة محمػػد دحػػالف

المقاطعػػػػة، وقػػػػاـ عمػػػػر سػػػػميماف بػػػػإبالغ الػػػػرئيس ياسػػػػر عرفػػػػات بالرسػػػػالة التاليػػػػة "إذا لػػػػـ تقػػػػـ بإعطػػػػاء كامػػػػؿ 
الصالحيات ألحمد قريع ولـ تتخَؿ عف قيادة األجيزة األمنية في غزة، فإننا لسنا مسؤوليف عػف سػالمتؾ أمػاـ 

يؿ والواليػػػات المتحػػػدة"، عنػػػدىا أدرؾ ياسػػػر عرفػػػات بػػػأف ىنػػػاؾ ترتيبػػػات مصػػػرية إسػػػرائيمية، بشػػػأف فػػػؾ إسػػػرائ
االرتبػػاط عػػف غػػزة ال يمكػػف أف تمػػر طالمػػا ظػػؿ عرفػػات عمػػى قيػػد الحيػػاة، والسػػبب واضػػح ىػػو أنػػو قػػادر عمػػى 
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نفيػػذ خطػػة فػػؾ صػػياغة اسػػتراتيجية فمسػػطينية موحػػدة بالتعػػاوف مػػع حمػػاس وفصػػائؿ المقاومػػة األخػػرى، تعيػػؽ ت
االرتبػػاط "ضػػمف اتفػػاؽ يمكػػف إسػػرائيؿ مػػف القػػوؿ إنيػػا أنيػػت احتالليػػا لغػػزة، وبالتػػالي التحمػػؿ مػػف مسػػؤوليتيا 
، مػػع مصػػر وجيػػة فمسػػطينية رسػػمية ىػػي  كدولػػة احػػتالؿ، وتسػػتمر فػػي حصػػار غػػزة تحػػت غطػػاء اتفػػاؽ مبػػـر

نييف، بينمػا خطتػػو كانػت تعتمػػد حكومػة قريػع" طبعػػًا ىػذا مػا كػػاف يػوىـ شػػاروف بػو المصػرييف وبعػػض الفمسػطي
 عمى إلقاء غزة إلى األحشاء المصرية باتفاؽ أو مف دوف اتفاؽ.

وفي الحقيقة ىذا الخيار بدأ يتبمور في العقؿ السياسي اإلسرائيمي، بعد رفض عرفات لمػا سػمي بعػرض بػارؾ 
: إف القائػد العربػي ، حيػث رفػض مقايضػة القػدس والعػودة بدولػة فمسػطينية، قػائالً 8في مفاوضات كامب ديفيػد

الذي يمكنو التخمي عف القدس والعودة لـ يولػد بعػد"، فكانػت انتفاضػة األقصػى رد فعػؿ طبيعػي عمػى وصػوؿ 
سرائيؿ بالبحث عػف صػي  جديػدة تعيػد  خيار التسوية إلى طريؽ مسدودة، فبدأت الواليات المتحدة األميركية وا 

إلػػى تسػػوية، ألف السػػقؼ قػػد تػػـ تحديػػده بػػأف أي  إحيػػاء ىػػذا الخيػػار كيػػدؼ بحػػد ذاتػػو، ولػػيس بيػػدؼ الوصػػوؿ
تسوية يجب أف تتضمف التنازؿ عف حػؽ عػودة الالجئػيف والقػدس وضػـ الكتػؿ االسػتيطانية الكبػرى، فطرحػت 
خارطػػة الطريػػؽ، واسػػتحدث منصػػب رئػػيس وزراء لمسػػمطة الفمسػػطينية، كمقدمػػة لمبحػػث عػػف شػػريؾ فمسػػطيني 

 " أف ال شريؾ فمسطينيًا". غير ياسر عرفات، بعدما طمع شاروف بنظرية
وفي ما بدت مقاومة عرفات عنيفة ومعيقة ومنسقة مع فصائؿ المقاومة، أتت عممية السور الواقي ومحاصرة 
المقاطعػػة، وحصػػار كنيسػػة الميػػد، وخػػرؽ إسػػرائيؿ لكػػؿ اتفاقػػات التيدئػػة المنسػػقة فمسػػطينيًا، بيػػدؼ القػػوؿ إف 

ي بالشػػرط األوؿ لخارطػػة الطريػػؽ "أي األمػػف أواًل"، والعػػائؽ األراضػػي الفمسػػطينية تعػػيش فوضػػى أمنيػػة وال تفػػ
طبعػػًا ىػػو ياسػػر عرفػػات، بينمػػا كػػاف شػػاروف عػػاجزًا عػػف اشػػتقاؽ أي سياسػػة غيػػر سياسػػة التصػػعيد العسػػكري 
والعػدواف المسػػتمر وخػػرؽ اتفاقػات التيدئػػة، وفيمػػا كانػػت تالحقػو وابنػػو تيػػـ الفسػػاد، تمقػؼ شػػاروف أفكػػار إييػػود 

االرتبػػاط عػػف غػػزة، وتمييػػا خطػػة االنطػػواء عػػف الضػػفة بمػػا يضػػمف ضػػـ القػػدس واألغػػوار أولمػػرت حػػوؿ فػػؾ 
والكتؿ االستيطانية الكبرى، لكف كؿ ذلؾ كاف يجب أف يمر مف فوؽ جثث القادة ياسر عرفات وأحمد ياسيف 

اس، وعبد العزيز الرنتيسي وأبو عمي مصطفى، وكاف عمى القائمة قادة آخػروف مػف قيػادة حركػة الجيػاد وحمػ
وعميو ال معنى لمسؤاؿ ىؿ تـ اغتياؿ عرفات أـ ال، فقد كاف سػبب اغتيالػو واضػحًا، وكػاف أيضػًا واضػحًا أنػو 
تـ اغتيالو، أما السؤاؿ األىـ ليس بمػاذا مػات عرفػات، بػؿ لمػاذا جػرى التكػتـ عمػى اغتيالػو طيمػة ىػذا الوقػت، 

مػف أولمػرت ونتنيػاىو، ىػؿ دخػؿ العقػؿ  ترى ىؿ كاف السبب وىػـ التسػوية التػي وعػد شػاروف ولػـ يػِؼ بػو كػؿ
 الفمسطيني في غيبوبة كتمؾ التي دخميا صاحب الوعد الكاذب "شاروف".

  88/7/8028المستقبل، بيروت، 
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 برىـو جرايسي
ُيكثػػػر قػػػادة إسػػػرائيؿ، فػػػي األسػػػابيع واأليػػػاـ األخيػػػرة خاصػػػة،مف تيديػػػداتيـ بشػػػف حػػػروب عمػػػى عػػػدة جبيػػػات. 

س المشيد تقسيـ أدوار؛ فذاؾ ييدد سورية، وآخر يحذر منيا لييدد غػزة، وآخػروف ييػددوف إيػراف. وعمػى ويعك
سقاطيا مف حسابات التطبيػؽ، إال أف بعػض التجػارب عّممػت  الرغـ مف أنو ال يمكف تجاىؿ ىذه التيديدات وا 

عيا، بيػػدؼ إسػػكاتو لػػدى أف اسػػرائيؿ ال تقػػرع طبػػوؿ الحػػرب فػػي اتجػػاه الخػػارج فقػػط، بػػؿ أيضػػا فػػي اتجػػاه شػػار 
تطبيؽ مخططات حكومية، خاصة االقتصادية منيا.وال يمر يـو عمى مدى أشير طويمة، وبشكؿ خاص فػي 
األياـ األخيرة، إال نسمع أكثر مف مسؤوؿ إسرائيمي، إف كاف سياسيا أو عسػكريا، يطمػؽ التيديػدات فػي اتجػاه 
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ا أكثر مف ذي قبؿ؛ فصحيح أننا نشػيد منػذ سػنوات ما. واالنطباع الناشئ ىو أف تقسيـ األدوار بات مفضوح
"تضارب" تصريحات بشأف عدواف محتمؿ عمى إيراف، احتػدت فػي األشػير األخيػرة، إال أف ىػذا المشػيد بػات 
مؤخرا متعددا عمى جبيات أخرى.ففي ىذا األسبوع، سمعنا نتنياىو ال يستبعد شف عدواف عمى سورية، تحػت 

عومة. وفي المقابؿ، سارع رئيس أركاف الحرب، بيني غانتس، في كممة لو أماـ ذريعة األسمحة الكيماوية المز 
المجنة البرلمانية لمشؤوف األمنية والخارجية، إلى التحذير مف أف حربا عمى سورية سػيكوف نطاقيػا أوسػع ممػا 

رجػة ستخطط لو إسرائيؿ.ولكف غانتس ذاتو، وفي نفس الساعة والمكاف، ىّدد بشف حرب عمػى قطػاع غػزة، لد
القوؿ إنو ال يمكف أف يرى غيػر ىػذه اإلمكانيػة، فػي الوقػت الػذي ال يتحػدث فيػو ساسػة اسػرائيؿ عػف سػيناريو 
حػػرب كيػػذه.وفي المقابػػؿ، سػػمعنا رئػػيس حػػزب "كػػديما" شػػاؤوؿ موفػػاز، الػػذي عػػاد قبػػؿ أقػػؿ مػػف أسػػبوعيف إلػػى 

يكػػوف موفػػاز كعادتػػو مزيفػػا صػػفوؼ المعارضػػة، يػػزعـ أنػػو غػػادر الحكومػػة ألنػػو رفػػض مغػػامرة فػػي إيػػراف. وقػػد 
راقػػة الػػدماء، ولكػػف ىػػذا يكشػػؼ مػػدى التالعػػب  لمحقػػائؽ، وماضػػيو العسػػكري يثبػػت كػػـ ىػػو تػػواؽ لمحػػروب وا 
بسيناريوىات الحرب في أروقة الحكػـ اإلسػرائيمي.لنترؾ كػؿ ىػذا جانبػا، ونتجػو إلػى خبػر لػـ يتعػد بضػع ُجَمػؿ  

مفاده أف إقباؿ الجميور في إسرائيؿ عمى طمب الحصوؿ نشرتو صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية ىذا األسبوع، و 
%. وىػذه الكمامػات تػـ  70عمى كمامات واقية مػف الغػازات السػامة ارتفعػت وتيرتػو فػي األيػاـ األخيػرة بنسػبة 

قبيػػػؿ الحػػػرب عمػػػى العػػػراؽ.ولكف منػػػذ ذلػػػؾ الػػػزمف، باتػػػت  2990توزيعيػػػا عمػػػى السػػػكاف ألوؿ مػػػّرة فػػػي العػػػاـ 
ا مف مشاىد الرعب التي تختمقيا سدة الحكـ، تارة تجاه الخارج، في إطار الظيػور فػي الكمامات الواقية مشيد

موقع "الضحية"، وتارة تجػاه الشػارع اإلسػرائيمي مػف أجػؿ رفػع مسػتوى الخػوؼ لديػو، وحجػب النظػر عػف كافػة 
ادمػػة ال القضػػايا التػػي تقمقػػو عمػػى مسػػتوى الحيػػاة اليوميػػة، فػػال ينشػػغؿ إال بمسػػببات خوفػػو مػػف "حػػرب إبػػادة ق

محالػػػة"، ومػػػا عميػػػو إال أف يبقػػػى ىادئػػػا، ويتقبػػػؿ سياسػػػة الحكومػػػة أيػػػا كانت.فتصػػػعيد الحػػػديث عػػػف الحػػػروب 
والكمامات الواقية، تزامف مع إجراءات تقشفية حادة أعمنيا نتنياىو ىذا األسبوع، وستقرىا حكومتو يـو اإلثنيف 

الوسطى والفقيرة، إلى جانب تقميص عػاـ فػي المقبؿ، في صمبيا رفع ضرائب، المتضرر منيا أساسا الشرائح 
الموازنػػة العامػػة ليػػذا العػػاـ، باسػػتثناء وزارة الحػػرب وجيشػػيا، بػػزعـ تغطيػػة العجػػز الناشػػئ فػػي الموازنػػة بسػػبب 
انعكاسػات األزمػات االقتصػادية فػي أوروبػا وأميركػا عمػى االقتصػاد اإلسػرائيمي.وفي أوضػاع عاديػة، كػاف مػف 

جػػات شػػعبية واسػػعة ضػػد اإلجػػراءات االقتصػػادية، فحممػػة االحتجاجػػات التػػي المفتػػرض أف نػػرى حممػػة احتجا
استؤنفت في األسابيع األخيرة، لـ تنجح في استنياض الشارع بالشكؿ الذي كاف قبؿ عػاـ، ومظػاىرات مئػات 
اآلالؼ التي شيدناىا ألسابيع قميمة قبؿ عاـ تحولت الى مظاىرات بضعة آالؼ، وحتى بضع مئات في ىذه 

وىػػذه نتيجػػة طبيعيػػة، لشػػارع خاضػػع آللػػة الترىيػػب الحكوميػػة مػػف العػػدو الخػػارجي؛ فمػػف يفكػػر "بحػػرب األياـ.
بقائػو عمػى قيػد  اإلبادة" التي حذرتو منيا حكومتػو، لػف يتفػرغ لالحتجػاج ضػد الحكومػة التػي تسػعى "لحمايتػو وا 

ما ذكر بداية، فإنو ال الحياة". وىذا نيج كؿ حكومات إسرائيؿ، وليس ىذه الحكومة وحدىا.عمى أي حاؿ، وك
 يمكف االستخفاؼ بالتيديدات اإلسرائيمية بشف حرب ما أو أكثر.

 82/7/8028، الغد، عّمان
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 رشيد حسن
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لػػػـ تشػػػيد القضػػػية الفمسػػػطينية ” “االندبنػػػدنت“تصػػػريحات رئػػػيس الػػػوزراء الفمسػػػطيني، سػػػالـ فيػػػاض لصػػػحيفة 
بػػػالمرارة واأللػػػـ ، ولكنيػػػا ال تجيػػػب عػػػف السػػػؤاؿ االسػػػاس واألىػػػـ ، لمػػػاذا  تنضػػػح” تيميشػػػا، كمػػػا تشػػػيده اليػػػوـ

 وصمت أىـ وأقدس قضية عربية واسالمية الى ىذا التيميش، ومف المسؤوؿ؟؟
ال نريػػد أف نسػػوؽ االتيامػػات جزافػػا ذات اليمػػيف وذات الشػػماؿ، ولكػػف ال بػػاس مػػف التػػذكير بػػاف التعتػػيـ عمػػى 

أرض “ ب الفمسطيي ، أو باالحرى العمؿ عمى شطبيا، وتزوير التػاريخ القضية وعمى حقوؽ ونضاالت الشع
ىو قضية قديمة ، منذ أف أطمؽ نابميوف دعوتو المشيورة لمييػود، بعػد أف ىزمتػو ” بال شعب لشعب بال أرض

 عكا ليتجمعوا في فمسطيف،ىذا أوال.
المشػؤومة، فػي تراجػع ” اوسمو“ثانيا: يعرؼ فياض، كما يعرؼ غيره مف قادة المنظمة والسمطة ، كـ اسيمت 

القضية الفمسطينية عمى أجندة الدوؿ الشقيقة والصديقة ، بعد أف تخمت المنظمة عف المقاومة، ووضعت كؿ 
، وبكػػػالـ أكثػػػر وضػػػوحا يعػػػرؼ ”ال بػػػديؿ عػػػف المفارضػػػات اال المفاوضػػػات“ بيضػػػيا فػػػي سػػػمة المفاوضػػػات 

ينية، واليػػػدؼ األىػػػـ ، كػػاف اخػػػراج القضػػػية مػػػف ركػػػاـ المسػػؤوؿ الفمسػػػطيني أف الرسػػػالة األولػػػى لمثػػورة الفمسػػػط
اليزيمػػة، وركػػاـ النسػػياف، وابػػراز اليويػػة الفمسػػطينية، التػػي جػػري تغيبيػػا عمػػدا سػػنيف طويمػػة ، وفرضػػيا عمػػى 
العػالـ مػف خػػالؿ الكفػاح المسػػمح، بعػد مػا وصػػمت الوقاحػة برئيسػػة وزراء العػدو الصػييوني، غولػػدا مػائير الػػى 

فكػػػاف الحػػػواب مػػػا سػػػمعت ، ومػػػا سػػػمع غيرىػػػا مػػػف المسػػػؤوليف ”.. ب الفمسػػػطيني ؟أيػػػف ىػػػو الشػػػع“التصػػػريح 
الصياينة المغتصبيف، وقد تحوؿ ىذا الشعب مف مجرد الجئيف، وأرقاـ في سجالت وكالة الغوث الدولية الى 
محاربيف مف أجؿ الحرية، لتصبح فمسطيف وقضػيتيا ، ىويػة نضػالية لكثيػر مػف شػرفاء العػالـ، الػذي تطوعػوا 

 قتاؿ في صفوؼ الثورة.لم
ومف ىنا فاذا كانت قضايا الحرية واالستقالؿ ال تستجدى، فاف فػرض عدالػة اي قضػية وطنيػة، وحػؽ شػعبيا 
فػػػي التحػػػرر، وفػػػي تقريػػػر المصػػػير، ال يػػػتـ عبػػػر المفاوضػػػات وحػػػدىا، كخيػػػار وحيػػػد، كمػػػا ىػػػو حػػػاؿ السػػػمطة 

، بؿ يتـ عبر المقاومة، وعبر التضحيات الج  ساـ ، والصمود االسطوري.الفمسطينية اليـو
وىذا يذكرنا بانتفاضة الحجارة، التي استطاعت بعبقريتيا، وىػي تتصػدى لالحػتالؿ بالحجػارة فقػط، اف تكسػب 

لغػات العػالـ، ويػذكرنا بانتفاضػة االقصػى، التػي ىػزت مفاصػؿ “ انتفاضػة “احتراـ العالـ أجمع ، لتدخؿ كممػة 
تما يعرؼ، بػأف ليػذه االرض، وليػذا الػوطف اصػحاب ال ينسػوف وذكرتو وىو ح” الدـ بالدـ“الكياف الصييوني 

وال يتناسوف، وال يقبموف الجناف بديال عنو، وىذا ليس مف باب صؼ الحكي، وانما شيادة موقعػة بػدماء أكثػر 
 مف نصؼ مميوف شييد. قضوا وىـ ييتفوف لتحرير فمسطيف، وعودتيا حرة عربية.

نية، يفتػرض أف يقػود الػى مراجعػة شػجاعة لسياسػات المنظمػة باختصػار.... تشػخيص فيػاض لمحالػة الفمسػطي
والقيػػػادة الفمسػػػطينية، ووضػػػع النقػػػاط عمػػػى الحػػػروؼ بكػػػؿ جػػػرأة، واتخػػػاذ الخطػػػوات الفاعمػػػة والجريئػػػة العػػػادة 
االعتبار لممقاومة الشعبية كسبيؿ وحيد لعودة الحياة الى القضية، بعد أف ثبت خطأ نيج وسياسة القيػادة منػذ 

 اليـو ، وىو السبب الرئيس في تيميش القضية عربيا ودوليا. اوسمو، والى
الربيػػػػع الفمسػػػػطيني واالنتفاضػػػػة الثالثػػػػة، كفػػػػيالف بوضػػػػع حػػػػد لسياسػػػػات التيمػػػػيش والتعتػػػػيـ، وكفػػػػيالف باعػػػػادة 

 االعتبار الىـ وأخطر وأقدس قضية عربية واسالمية.
 88/7/8028، الدستور، عّمان
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ال شؾ أف استقباؿ الػرئيس المصػري الػدكتور محمػد مرسػي لػرئيس الحكومػة المقالػة فػي غػزة إسػماعيؿ ىنيػة، 
، إذا مػػا 8005يعتبػػر نصػػرا كبيػػرا لحركػػة حمػػاس التػػي تسػػيطر عمػػى قطػػاع غػػزة، منػػذ نجاحيػػا فػػي انتخابػػات 

كانػت تتعػرض ليػا الحركػة ظممػا وعػدوانا، ىػي وبػاقي أىػؿ  أخذنا باالعتبار حجـ الضغوط والمضػايقات التػي
القطػػاع البػػال  عػػددىـ مميػػوف ونصػػؼ إنسػػاف عمػػى يػػد زبانيػػة النظػػاـ المصػػري السػػابؽ حسػػني مبػػارؾ ورئػػيس 
جياز استخباراتو عمر سميماف الذي توفي قبؿ عدة أياـ. فاألخير كاف يتمذذ باضطياد وتنكيػؿ حركػة حمػاس 

 ركة اإلخواف في مصر.تمامًا، كما كاف يفعؿ بح
وبدايػػة  8002كمػػا ال يخفػػى أيضػػًا الػػدور المصػػري المتػػواطئ مػػع العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة، نيايػػة العػػاـ 

في ضرب الشعب الفمسطيني في القطاع، ال لشيء سوى الرغبة الدفينة لمنظاـ المصري السابؽ  8009العاـ 
 سيا حركة اإلخواف بأصميا وفرعيا الفمسطيني.بتنفيس احتقانو عمى حركات اإلسالـ السياسي وعمى رأ

انييار ما سبؽ، يعطي حركة حمػاس زخمػا وحماسػة لبنػاء عالقػات جديػدة، وفػتح صػفحة بيضػاء مػع مصػر، 
كميػا أمػؿ وتطمعػات. ولعػؿ الزيػارة التػي قػاـ بيػا ىنيػػة إلػى القػاىرة، وىػو يتػأبط عشػرات المشػاريع لبنػاء شػػراكة 

القطاع وتبني مؤسسات مشتركة لتحريؾ االقتصاد الفمسطيني والمصري  مصرية فمسطينية ترفع الحصار عف
عمػػى السػػواء، قػػد تعػػود بػػالنفع عمػػى كػػؿ مػػف البمػػديف، لكػػف الخػػوؼ كػػؿ الخػػوؼ أف تتحػػوؿ ىػػذه المشػػاريع، فػػي 
حػػاؿ وافقػػت عمييػػا مصػػر، إلػػى سػػمخ قطػػاع غػػزة عػػف الضػػفة الغربيػػة، ورفػػع المسػػؤولية عػػف كاىػػؿ االحػػتالؿ 

را  حتو مف عبء االحتالؿ سياسيا وأخالقيا أماـ المجتمع الدولي.اإلسرائيمي وا 
ولعػػؿ مػػف حسػػنات النظػػاـ المصػػري السػػابؽ، ومػػا أقػػؿ حسػػناتو، أنػػو لػػـ يسػػمح ليػػـو واحػػد أف تسػػتقؿ غػػزة عػػف 
الضػػفة. وىػػذا ال يعنػػي بالضػػرورة عػػدـ االعتػػراؼ بػػأف غػػزة حػػررت بسػػواعد مقاومييػػا أبػػدا. إذ إف قمقنػػا اليػػـو 

لحػػاؽ الضػػفة الغربيػػة ينصػػب عمػػى الوقػػو  ع فػػي فػػخ المخطػػط اإلسػػرائيمي الرامػػي إلػػى ضػػـ غػػزة إلػػى مصػػر، وا 
 باألردف وىو مشروع قديـ جديد.

نعمػػـ يقينػػا أف حمػػاس مدركػػة تمامػػًا، ومتنبػػو لممشػػروع اإلسػػرائيمي، آنػػؼ الػػذكر، لكػػف أحيانػػا ضػػغط الحصػػار، 
كحاؿ مف يحكػـ مصػر اليػوـ، الوقػوع تػدريجيا والرغبة في بناء القطاع، قد تدفع القائميف عمى القطاع، حاليـ 

في مخطط ربط القطاع اقتصاديا واجتماعيا بمصر. وىذا بطبيعة الحاؿ سيعقد المشػيد الفمسػطيني أكثػر مػف 
ذي قبػػؿ. ولعػػؿ األنسػػب فػػي المرحمػػة الحاليػػة ىػػو رفػػع الحصػػار مػػف الجانػػب المصػػري، واسػػتعماؿ مصػػر مػػا 

رئة اصطناعية يتػنفس منيػا، بقػدر تحريػؾ ممػؼ المفاوضػات مػع  لدييا مف نفوذ، ليس في سبيؿ منح القطاع
. ألف مػػػف شػػأف ذلػػػؾ العمػػػؿ لمقضػػػية الفمسػػػطينية 57الجانػػب اإلسػػػرائيمي عمػػػى قاعػػػدة دولػػة فمسػػػطينية بحػػػدود 

، 8005بشكؿ شامؿ ومعمؽ وطويؿ األمد مف ناحية، والقضاء عمى االنقساـ الفمسطيني الحاصؿ منػذ العػاـ 
ؽ أكثػػر، إذا مػػا مالػت مصػػر لصػالح حمػػاس عمػػى حسػاب الشػػريؾ اآلخػر فػػي القضػػية الػذي، وال شػػؾ، سػيتعم

 وىو فتح.
المطمػػوب اليػػـو مػػف مصػػر رفػػع الظمػػـ والجػػور، وتصػػحيح المسػػار التػػاريخي مػػع قطػػاع غػػزة، لكػػف لػػيس عمػػى 

 حساب القضية، وليس بناء عمى العالقة األيديولوجية بيف اإلخواف وحماس.
مصػػر الثػػورة لصػػالح فريػػؽ فمسػػطيني دوف آخػػر حتػػى ال تقػػع بػػنفس السياسػػة إذ لػػيس مػػف اإلنصػػاؼ أف تميػػؿ 

التي اعتمدىا النظاـ السابؽ، ألف الخاسر ستكوف القضية بػال شػؾ. مػف ىنػا نرجػو أال تكػوف دعػوات حمػاس 
راحػػة المحتػػؿ مػػف  لبنػػاء مشػػروعات مشػػتركة عمػػى الحػػدود المصػػرية الفمسػػطينية مػػف شػػأنيا تعزيػػز االنقسػػاـ وا 

 .تالؿ في المحافؿ الدوليةتبعات االح
 82/7/8028، الشرق، الدوحة
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 عندما يصبح صاحب األمر الفمسطيني مجيوال..!! .34

 نقوال ناصر
)إف تقريػػر لجنػػػة التحقيػػػؽ الرئاسػػػية الفمسػػطينية لػػػيس دليػػػؿ فشػػػؿ ليػػا فقػػػط، بػػػؿ ىػػػو دليػػؿ فشػػػؿ كػػػذلؾ لمكتػػػب 

 .(COPPS -االتحاد األوروبي لتنسيؽ الدعـ لمشرطة الفمسطينية 
واألحػػػد  20/5/8028ف "االسػػتنتاج" األىػػـ فػػي "تقريػػر لجنػػة التحقيػػؽ الرئاسػػية فػػي أحػػداث يػػومي السػػبت كػػا
" التػػػي وقعػػػػت فػػػػي راـ اهلل بالضػػػػفة الغربيػػػػة، الػػػػذي تسػػػممو الػػػػرئيس محمػػػػود عبػػػػاس يػػػػـو الثالثػػػػاء 2/7/8028

وامػػر". وكانػػت الماضػػي، ىػػو أنػػو "كػػاف مػػف الواضػػح أف ىنػػاؾ حمقػػة مفقػػودة لمتسمسػػؿ اليرمػػي فػػي إعطػػاء األ
"التوصية" األىـ في التقرير ىي "تحويؿ جميع األفراد مف منتسبي جياز الشرطة والمباحث الجنائية ومف ىـ 
بػػػالزي المػػػدني الػػػذيف تثبػػػت مشػػػاركتيـ بالفعػػػؿ فػػػي عمميػػػات الضػػػرب وااليػػػذاء غيػػػر المبػػػرريف إلػػػى الجيػػػات 

 القضائية المختصة لمساءلتيـ".
ني بأف مصدر إعطاء األوامر مجيػوؿ مػا يعنػي تضػييع المسػؤولية نتيجػة الفشػؿ فػ"االستنتاج" األىـ أعاله يع

فػػي تحديػػد "الحمقػػة المفقػػودة" فػػي "التسمسػػؿ اليرمػػي فػػي إعطػػاء األوامػػر"، وعػػدـ تحديػػد سػػمطة واحػػدة أصػػدرت 
األوامػر بقػوؿ التقريػر إف "تعميمػات قػد أعطيػت مػف قبػػؿ أكثػر مػف جيػة" يعنػي توزيػع المسػؤولية عمػى قيػػادات 

نيا ذكر التقرير منيا "قائد شرطة محافظة راـ اهلل وقائد شرطة مركز راـ اهلل ومدير المباحث الجنائية" الػذيف د
 أوصى التقرير ب"مساءلتيـ".

عفػػاء قيػػاداتيـ العميػػا مػػف أيػػة  أمػػا "التوصػػية" األىػػـ فتعنػػي حصػػر المسػػاءلة بػػػ"األفراد" والرتػػب الػػدنيا المػػذكورة وا 
 مسؤولية.

اج والتوصػػية أف "الحمقػػة المفقػػودة" تسػػتمر مفقػػودة، مػػا يعنػػي عمميػػا تبرئػػة قضػػائية وسياسػػية وخالصػػة االسػػتنت
نسانية ؿ"القيادة" أو "القيادات" العميا، ويعني كذلؾ تحميؿ المسؤولية لألفراد والرتػب الػدنيا ومحاسػبتيـ عمػى  وا 

ف كاف مف المشكوؾ  فيو أف تأخذ عممية "تحويميـ" إلى تنفيذىـ ألوامر قياداتيـ بدؿ مكافأتيـ عمى تنفيذىا، وا 
"الجيات القضائية المختصة لمساءلتيـ" مجراىا القانوني إلى النياية المرجوة مف ضحاياىـ بالرغـ مف شروع 
وزارة الداخمية "باستدعاء المعتدى عمػييـ لتقػديـ شػكاوى رسػمية" بنػاء عمػى قػرار الػرئيس عبػاس "لكػؿ عناصػر 

تػػداء عمػػى المتظػػاىريف الػػذيف نظمػػوا مسػػيرة سػػممية"، عمػػى ذمػػة "القػػدس األمػػف ومػػف أصػػدر ليػػـ األمػػر باالع
 العربي" يـو األربعاء الماضي.

لكف فشؿ المجنة الرئاسػية "المسػتقمة" التػي أعػدت التقريػر فػي تحديػد "الحمقػة المفقػودة" التػي أصػدرت األوامػر، 
جنػػة بالفشػػؿ فػػي ميمتيػػا الرئيسػػية. وعػػدـ معرفتيػػا بػػػ"مستوى التعميمػػات واألوامػػر المتخػػذة"، ىػػو فشػػؿ يػػديف الم

وضمت ىذه المجنة في عضػويتيا رئػيس تجمػع الشخصػيات المسػتقمة منيػب المصػري والمفػوض العػاـ لمييئػة 
 المستقمة لحقوؽ االنساف أحمد حرب وعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ.

ألحداث" في اليوميف المذكوريف بأنػو "اسػتخداـ غيػر مبػرر إف وصؼ سموؾ قوى األمف في ما سمتو المجنة "ا
لمقػػوة"، "ال تقػػع عميػػو شػػروط حالػػة الضػػرورة التػػي تجيػػز ... إنفػػاذ القػػانوف باسػػتخداـ القػػوة"، و"اسػػتخداـ العنػػؼ 
المفرط"، "قبؿ استنفاد الطرؽ السممية"، كما ورد في "الممخص التنفيذي" لمتقرير، ثـ استنتاجيـ بأف "األحػداث 

لػػػـ تكػػػف لتقػػع لػػػو تعامػػػؿ جيػػػاز شػػرطة راـ اهلل ومػػػف ىػػػـ بػػػالزي  2/7/8028تػػي وقعػػػت يػػػوـ األحػػد الموافػػػؽ ال
المػػػدني" مػػػع مسػػػيرة اليػػػـو السػػػابؽ "وفػػػؽ ضػػػوابط القػػػانوف"، و"انتيػػػاؾ ... قواعػػػد وضػػػوابط وضػػػمانات عمميػػػة 

يـ إلػى جممػة مػف القبض واالحتجاز" في اعتقاؿ المتظػاىريف، و"التعػرض لالعالميػيف والصػحافييف، وتعريضػ
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ساءة استخداـ السمطة"، ىو وصػؼ  االعتداءات" واستخداـ "العنؼ" ضدىـ، مما "عزز ثقافة تجاوز القانوف وا 
يمثػػؿ مقػػدمات لمسػػاءلة قضػػائية ومحاسػػبة سياسػػية أصػػبحتا مسػػتحيمتيف ألف المجنػػة فشػػمت فػػي التوصػػؿ إلػػى 

 وزات الواردة في التقرير."الحمقة المفقودة" المسؤولة عف ارتكاب كؿ االنتياكات والتجا
أما إغفاؿ التقرير الستنكار مشاركة "المباحث الجنائيػة" فػي "فػض" مسػيرة سياسػية سػممية، ومشػاركة "مػف ىػـ 
بػػالزي المػػدني" فػػي فضػػيا، فإنػػو يمثػػؿ قصػػورا الفتػػا لمنظػػر فػػي التقريػػر، لكنػػو قصػػور يػػذكر بػػأف الخمػػط بػػيف 

و سػموؾ مارسػتو وال تػزاؿ قػوات االحػتالؿ، ممػا يػذكر ايضػا النشاط الوطني السياسي وبيف النشاط الجنػائي ىػ
بوحدات "المستعربيف" التابعػة ليػذه القػوات التػي تنػدس بػيف المقػاوميف السػممييف لالحػتالؿ العتقػاليـ، إذ لػيس 
مػف المقبػوؿ فمسػطينيا ال وطنيػا وال سياسػيا أف تمجػأ أيػة قػوى أمػف فمسػطينية إلػى أسػاليب قػوات االحػتالؿ فػػي 

 مع شعبيا. التعامؿ
وتقرير لجنة التحقيؽ الرئاسية الفمسطينية لػيس دليػؿ فشػؿ ليػا فقػط، بػؿ ىػو دليػؿ فشػؿ كػذلؾ لمكتػب االتحػاد 

( الذي أعرب المتحدث باسمو بنويت كيوسيف عف EU COPPSاألوروبي لتنسيؽ الدعـ لمشرطة الفمسطينية )
ب" بقػرار عبػاس البػدء فػي "التحقيػؽ"، دوف أف "قمؽ" االتحاد األوروبي مػف اسػتخداـ "القػوة المفرطػة" لكنػو "رحػ

 يصدر عف المكتب أو عف المتحدث باسمو حتى اآلف أي تعميؽ عمى تقرير المجنة.
. وكػػاف رئػػيس المفوضػػية 8005ويشػػرؼ ىػػذا المكتػػب عمػػى تػػدريب الشػػرطة فػػي السػػمطة الفمسػػطينية منػػذ عػػاـ 

ىػذا الشػير لمضػفة الغربيػة، قػد وقػع اتفاقيػة مػع  األوروبية جوزيو مانويؿ باروزو، أثنػاء زيارتػو فػي الثػامف مػف
رئيس وزراء السمطة براـ اهلل د. سالـ فياض بعشريف مميوف يورو لدعـ "سػيادة القػانوف والديموقراطيػة" وافتػتح 
كمية فمسطيف لمعموـ الشرطية فػي أريحػا قػائال إف دعػـ االتحػاد األوروبػي "يتجػاوز إنشػاء البنيػة التحتيػة لمكميػة 

وعيػػة النػػاس الػػذيف تتكػػوف مػػنيـ الشػػرطة المدنيػػة الفمسػػطينية". لكػػف بعػػد ثمػػاني سػػنوات مػػف التمويػػؿ ... إلػػى ن
األوروبي يأتي تقريػر لجنػة التحقيػؽ الرئاسػية الفمسػطينية ليكشػؼ "نوعيػة" مختمفػة فػي فيميػا وتطبيقيػا لسػيادة 

 القانوف والديموقراطية.
األمػف والشػرطة المدربػة أميركيػا وأوروبيػا نجحػت خػالؿ غير أف التمويؿ األوروبي حقؽ نجاحا مختمفا، فقػوى 

فػي أف تجعػؿ الضػفة الغربيػة المكػاف الوحيػد  8009وأوائػؿ  8002العدواف اإلسرائيمي عمػى قطػاع غػزة نيايػة 
في العالـ الذي لـ يشيد أي مظاىرات تضامف مع غزة، بفضؿ "انتياكات القانوف الدولي" كما ورد فػي تقريػر 

التػػابع لألمػػـ المتحػػدة برئاسػػة القاضػػي ريتشػػارد غولدسػػتوف، وقػػد أشػػاد مسػػؤوؿ السياسػػة  فريػػؽ تقصػػي الحقػػائؽ
الخارجيػػة واألمػػف فػػي االتحػػاد األوروبػػي آنػػذاؾ خػػافيير سػػوالنا بشػػرطة السػػمطة الفمسػػطينية فػػي كتػػاب "الطريػػؽ 

يب االتحػػػاد إلػػػى الػػػدفاع األوروبػػػي" ألنيػػػا "أدارت" الوضػػػع بصػػػورة "جيػػػدة جػػػدا" أثنػػػاء العػػػدواف تثبػػػت أف تػػػدر 
 األوروبي ليا قد أحرز "تقدما".

والالفت لمنظػر أف الػرئيس الجديػد المعػيف حػديثا لمكتػب االتحػاد األوروبػي لتنسػيؽ الػدعـ لمشػرطة الفمسػطينية 
(COPPS كنيػػث ديػػػف، ىػػػو ثالػػػث متقاعػػػد مػػػف الشػػػرطة البريطانيػػػة التػػػي كانػػػت تالحػػػؽ "الجػػػيش الجميػػػوري ،)

، بعد سمفيو كوليف سميث وبوؿ كيرناغاف، بينمػا يعمػؿ ضػابط شػرطة بريطػاني االيرلندي" في ايرلندا الشمالية
 رابع ىو نيؿ بيج ضابط اتصاؿ بيف "المدربيف" األميركييف ونظرائيـ مف االتحاد األوروبي.

ومػػف الواضػػح أف األوروبيػػيف يمولػػوف قيػػادة بريطانيػػة ليػػذا المكتػػب، وأي قيػػادة كيػػذه تفتقػػد الثقػػة فػػي مخػػزوف 
وطنية الفمسطينية ألنيا تذكر بالقيادة البريطانية لمشرطة الفمسػطينية خػالؿ االنتػداب البريطػاني الػذي الذاكرة ال

 سمـ فمسطيف لمحركة الصييونية.
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ويقػػوؿ ديفيػػد كػػرونيف، مؤلػػؼ كتػػاب "تحػػالؼ أوروبػػا مػػع إسػػرائيؿ: معاونػػة االحػػتالؿ"، إف "التوجييػػات" لميمػػة 
تمػرد" فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة اقترحتيػا بريطانيػا عنػدما كػاف المكتب "وثيقة الشبو" بخطة ؿ"مكافحػة ال

توني بمير رئيسا لوزراء بريطانيا قبؿ أف يصبح اآلف ممثال لمجنة الرباعية الدوليػة. وقػد تأسػس المكتػب أوائػؿ 
ضػػمف مكتػػب الممثػػؿ الخػػاص لالتحػػاد األوروبػػي ؿ"عمميػػة السػػالـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط"، وتمثػػؿ  8006عػػاـ 

لتزاما رئيسيا لمسمطة الفمسطينية بموجب "خريطة الطريؽ" التي تنص في مرحمتيا األولى عمى تفكيػؾ ميمتو ا
البنى األساسية لفصائؿ المقاومة الفمسطينية، وفي إطار ىذا اليدؼ ولد "التنسػيؽ األمنػي" بػيف السػمطة وبػيف 

 دولة االحتالؿ اإلسرائيمي.
"لجنػة التحقيػؽ الرئاسػػية" قػد ىتفػوا مطػػالبيف بإنيػاء "التنسػػيؽ وكػاف المتظػاىروف فػػي المسػيرة السػممية موضػػوع 

األمني". ومف المؤكػد أف المجنػة لػـ تبحػث عػف "الحمقػة المفقػودة" فػي دىػاليز ىػذا التنسػيؽ، ولػو فعمػت لكانػت 
 وجدتيا عمى األرجح.

رائيمي، ال توجػد ومف المعروؼ أنو، بموجب االتفاقيات الموقعة بيف منظمة التحرير وبيف دولة االحتالؿ اإلس
%( مػف 22سمطة أمنية فمسطينية كاممػة، فيػذه السػمطة األمنيػة تقتصػر عمػى المنطقػة "أ" التػي تمثػؿ حػوالي )

مساحة الضفة الغربية وىي ليست خالصة لسمطة الحكـ الذاتي الفمسطيني بؿ تشاركيا فييػا قػوات االحػتالؿ، 
% مػػف مسػػاحة الضػػفة( بػػالرغـ مػػف 88تػػيف "ب" )وىػػذه السػػمطة األمنيػػة محرمػػة عمػػى الفمسػػطينييف فػػي المنطق

% مػف 50وجود شرطة فمسطينية فييا لمشؤوف المدنية وىي محرمة عمييـ كػذلؾ فػي المنطقػة "ج" )أكثػر مػف 
 مساحة الضفة(.

 88/7/8028، شبكة االنترنت لالعالم العربي )امين(
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