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 جريحا بقذائف هاون 56شهيدا و 02اليرموك..  مجزرة في مخيمسوريا:  4
شخصا استشيدوا مساء  10مصادر صحفية قالت ان ، أن 3/8/0240، وكالة معًا اإلخباريةذكرت 

اخرون في قصف مدفعي عمى مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين جنوب مدينة  52الخميس فيما اصيب 
 دمشق.

عند موعد اإلفطار عدة قذائف عمى منازل وشارع مزدحم  وأوضحت المصادر الصحفية ان مسمحين اطمقوا
 داخل المخيم االمر الذي اوقع عشرات الشيداء والجرحى.

وأكدت المجنة الشعبية في مخيم اليرموك أن عصابات مسمحة قصفت مخيم اليرموك بعدة قذائف ىاون ادت 
 لسقوط الشيداء.

شخصا عمى  10مصادر طبية قالت ان ، أن رعماد عم، عن 3/8/0240، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 
االقل قتموا يوم الخميس حين اطمقت قوات االمن السورية ثالث قذائف مورتر عمى مخيم فمسطيني في 

وقال شيود في المخيم لرويترز عبر الياتف ان القذائف سقطت عمى شارع مزدحم حين كان الناس  دمشق.
 م.يستعدون لتناول االفطار في نياية يوم الصو 
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وقالت واحدة من السكان "شاىدتيا كميا. كنت عائدة الى بيتي عندما سقطت أول قذيفة. ىرع الناس لرؤية 
 األضرار التي خمفتيا وعندىا سقطت القذيفة الثانية عمى نفس المنطقة."

 وأضافت "قتل كثير من الناس عمى الفور".
 آخرون. 52وأصيب  شخصا عمى األقل قتموا 10وقال أطباء في مستشفيات قريبة ان 

ولم  ومخيم اليرموك ىو أكبر مخيم لالجئين الفمسطينيين في سوريا ويقطنو أكثر من مئة ألف شخص.
 يتضح عمى الفور سبب القصف.

وقال نشطاء ومصادر بالمعارضة ان اشتباكات شرسة كانت تدور بين القوات الحكومية والمعارضة المسمحة 
 القذائف.في حي التضامن القريب عندما سقطت 

 
 األمم المتحدةبتمثيل فمسطين  رفع مستوى بعداليوم التالي  :وثيقة سرية 

الحالي داخل مجمس األمن فيما  االنسدادتنوى القيادة الفمسطينية، في ظل  :المحرر السياسي - رام اهلل
ح بموجبو يتعمق بطمب عضوية فمسطين في األمم المتحدة، السعي لمحصول عمى قرار من الييئة العامة تمن

 دولة فمسطين صفة دولة مراقبة.
 - "اليوم التالي أسمتيادائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية وثيقة سرية  أعدتوقد 

 الفرص والتحديات التي تواجو فمسطين بعد رفع مستوى التمثيل في الجمعية العامة لألمم المتحدة ".
التي ينطوي  اآلثاريات لبرنامج دعم المفاوضات الفمسطيني لتقييم الوثيقة بعد أن صدرت توجي إعدادوجاء 

تتمكن من  أنعمييا قرار رفع تمثيل فمسطين في األمم المتحدة من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقبة" )إلى 
 .الحصول عمى العضوية الكاممة في األمم المتحدة(

وفي  أعمالوإن يدعو دولة فمسطيني لممشاركة في وترى الوثيقة من شأن مثل ىذا القرار في الجمعية العامة 
" إلى "دولة فمسطين"، وقد يتضمن القرار فمسطيننظام األمم المتحدة بصفتيا "دولة مراقبة" وتغيير مسمى "

وصفا وتحديدا لمحقوق واالمتيازات المستحقة نتيجة لمشاركة فمسطين في منظومة األمم المتحدة والجمعية 
تنضم إلى المعاىدات الدولية، واإلشارة إلى حقوق  أن أوألن تصبح طرفا موقعا  العامة ودعوة لفمسطين

 .إضافيةمتعمقة بقضية فمسطين وامتيازات  أخرىقانونية وسياسية 
، وتحظى دولة فمسطين اليوم وقد اعتبرت فمسطين نفسيا بمثابة دولة منذ إعالن االستقالل في العام 

المبادرة في األمم المتحدة ستقوم ببساطة باالعتراف بحقيقة قيام دولة  دولة. ومن ىنا فإن باعتراف 
رفع مستوى التمثيل سيرفع من وضعية فمسطين السياسية والقانونية في المنابر الدولية  أنفمسطين، إال 

 اإلجماعويساعد في ترسيخ  أفضليؤىميا لمواجية ممارسات االحتالل اإلسرائيمي غير القانوني بشكل 
 ي المتزايد حول حل الدولتين.الدول

الجدل حول  إنياءوبحسب الوثيقة فانو لعل اإلنجاز األول واألىم المترتب عن مثل ىذه الخطوة يتمثل في 
 وجود دولة فمسطين كشخصية قانونية دولية.

يوسع  أنعمى مستوى منظومة األمم المتحدة فإن رفع تمثيل فمسطين لمنزلة "دولة مراقبة" من شأنو  أما
 ومداوالت الييئة العامة. أعمالطار حقوق المشاركة في إ

عمى مستوى المنظمات الدولية األخرى، فإن رفع التمثيل عمى مستوى الييئة العامة لألمم المتحدة سيفتح  أما
والتي تكون عضويتيا مقتصرة عمى الدول  أخرىعضوية فمسطين في ىيئات ومنظمات دولية  أمامالمجال 

العضوية الخاصة بتمك المنظمات والييئات( والتي رفضت حتى اآلن قبول  اءاتإجر فقط )بناء عمى 
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عضوية فمسطين نظرا النعدام الوضوح القانوني فيما يتعمق بوضع فمسطين كدولة. ومن األمثمة عمى مثل 
 ىذه المنظمات والييئات منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية.

الييئة العامة لألمم المتحدة حول رفع تمثيل فمسطين بشكل متقن فإن ذلك  تم صياغة قرار إنوترى انو 
تصبح فمسطين طرفا في العديد من المعاىدات المقتصرة المشاركة فييا عمى  أن إمكانية أمامسيفتح الباب 

ع عمى ولالطال بكافة الحقوق والواجبات القانونية التي تنص عمييا تمك المعاىدات. تتمتع أنالدول وبالتالي 
 :"القدس" النص الكامل لموثيقة كما حصمت عمييا

http://www.alquds.com/news/article/view/id/375283 
 //القدس، القدس، 

 
 بإنقاذ القدس من التهويد المسممينيطالب المجمس التشريعي  

والدولية لمضغط عمى  اإلسالميةس التشريعي الفمسطيني، جامعة الدول العربية والمنظمات دعا المجم
ومدينة القدس، مطالًبا المسممين بتحمل مسؤوليتيم تجاه  األقصىاالحتالل لوقف عدوانو عمى المسجد 
نقاذىا من التيويد.   المدينة المقدسة وا 

القدس في المجمس التشريعي خالل مؤتمر صحفي عقده وحذر النائب الدكتور أحمد أبو حمبية، مقرر لجنة 
ما تسمى بمدية االحتالل في القدس تحويل  إعالن، في مقر المجمس بغزة من خطورة //الخميس 

 ساحات عامة.  إلىالمبارك  األقصىساحات المسجد 
المتكررة لممسجد  الواقع في المدينة من خالل االقتحامات األمروقال إن "االحتالل يحاول فرض سياسة 

تيويد  إلىالرامية  اإلسرائيميةوشدد عمى ضرورة رص الصف الفمسطيني لمواجية المخططات  ".األقصى
 لحماية القدس.  أمانتشكيل شبكة  إلىالقدس، داعًيا 

 //فمسطين أون الين، 
 
 األقصى تطالب الجامعة العربية بتحمل مسئولياتها وحماية المسجد في غزةوزارة الخارجية  

الحكومة الفمسطينية بقطاع غزة، جامعة الدول العربية ومنظمة  فيطالبت وزارة الخارجية : محمد طنطاوى
يعمل عمى  الذيلما وصفتو بـ"المخطط الخبيث"،  التصدي، واألمم المتحدة، بضرورة اإلسالميالتعاون 

ة العربية إلى تحمل مسئولياتيا تحويل باحات المسجد األقصى إلى حدائق وساحات عامة، كما دعت الجامع
 وحماية المسجد األقصى.

وأصدرت وزارة الخارجية والتخطيط بيان اليوم الخميس تمقى "اليوم السابع"، نسخة منو، وجاء فيو، "إن ىذا 
كل مكان، لما يتمتع بو المسجد األقصى من  فييستفز مشاعر الفمسطينيين والمسممين  اإلسرائيميالقرار 

 يع المسممين، مؤكدة أن تبعات ىذا العمل وعواقبو قد تتجاوز حدود القدس المحتمة.قدسية عند جم
 //اليوم السابع، مصر، 

 
 لما بعد العيد الحكومةعمى  الوزاريغزة: إرجاء التعديل  

توقفت حركة حماس في قطاع غزة عن إجراء مشاوراتيا الداخمية إلجراء تعديل وزاري  أشرف اليور: - غزة
امل عمى حكومتيا في قطاع غزة إلى ما بعد عيد الفطر، والذي سيتم بموجبو االستغناء عن معظم شبو ك

 الوزراء، بمن فييم أولئك الذين تحتاج ليم الحركة لمعمل فييا.

http://www.alquds.com/news/article/view/id/375283
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المقرية من حماس عمى موقعو عمى االنترنت عن مصدر فمسطيني موثوق  "الرسالة"ونقل موقع صحيفة 
يل الوزاري عمى الحكومة في غزة توقفت، عمى أن تستأنف بعد عيد الفطر تأكيده بأن مشاورات التعد

 ."عدم انعقاد مجمس الشورى في شير رمضان"وأرجع ىذا المسؤول السبب لـ المبارك.
//القدس العربي، لندن، 

 
 تصعيد المقاومة الشعبية ردا عمى قرارات حكومة نتنياهولالبرغوثي يدعو  النائب 

حكومة نتنياىو ىي حكومة استيطان  أنالنائب الدكتور مصطفى البرغوثي  أكد :قدسال –رام اهلل 
 .ةفمسطينيدولة  إقامةومستوطنين وتسعى جاىدة لتدمير فكرة حل الدولتين ومنع 

وقال البرغوثي "إن منح حكومة نتنياىو ىبات لممستوطنين لبناء الفنادق في المستوطنات في الضفة تصل 
% إضافية لبناء مرافق لجذب السياح إلى المستوطنات يكشف حقيقة نوايا بناء و% من قيمة ال إلى

دولة  إطاربانتوستانات في  إلىتمك الحكومة المتطرفة التي تعمل عمى استبدال فكرة الدولة كاممة السيادة 
 في حدود مؤقتة.

واقع فمسطيني وتصعيد  آمريكون بفرض  أنيجب  اإلسرائيميةالواقع  األمرالرد عمى سياسة  إن" وأضاف
 .إسرائيلالمقاومة الشعبية وفرض المقاطعة والعقوبات عمى 

//القدس، القدس، 
 
 معركة استراتيجية األرض عمىقريع: تثبيت الوجود أحمد  

قال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد  :القدس – رام اهلل
الخميس، إن عممية تثبيت الوجود الوطني الفمسطيني عمى األرض، وتوفير متطمبات تثبيت ىذا  أمسقريع، 

ن عصفت األمواج وعاكست التيارات الجارفة.  الوجود ودعمو واجب الوفاء بو، حتى وا 
 قريع في ندوة سياسية عقدتيا دائرة شؤون القدس بالتعاون مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع وجامعة وأضاف

وفي صدارة األجندة الوطنية، والعمل  االىتماماتالقدس: من ىنا تبدو أىمية وضع ىذه المسألة عمى رأس 
 عمى تحويميا من شعار جميل معمق عمى الحائط، الى خطة عمل منيجية وبرامج عمل نوعية.
//القدس، القدس، 

 
 عم الالجئين بسوريامن رواتب الموظفين لد %باقتطاع  مقترحتمقي  حكومة فياض تنفي 

نفى وزير العمل احمد مجدالني تمقي الحكومة أي مقترح من قبل نقابة الموظفين حول  :القدس – رام اهلل
من رواتب الموظفين لدعم الالجئين في المخيمات الفمسطينية في سوريا، لكنو اكد عمى أنيا  %اقتطاع 

 الشعب في الوطن والشتات". ءأبناالمسؤولية الوطنية ووحدة  إلى"مبادرة طيبة تشير 
 األمرىذا  أنوكان نائب رئيس نقابة الموظفين العموميين معين عنساوي صرح في حديث لصوت فمسطين 

 مطروح عمى الحكومة وبانتظار الموافقة عميو.
//القدس، القدس، 

 
 
في غزة مميون دوالر بمغت  الرمضانية: المشاريع أحمد الكرد 
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أكد أحمد الكرد وزير الشئون االجتماعية والعمل أن قيمة المشاريع الخيرية والمساعدات : محمد بّمور - غزة
 إلىوأشار الكرد في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"  مميون دوالر. غاثية الرمضانية في قطاع غزة بمغت اإل

فطارات ومساعدات نقدية" .أن المشاريع تنوعت ما بين طرود غذائية وقسائم شرائية وا 
 //لرسالة.نت، ا

 
 جماعة التوحيد السمفية المتهمة بقتل الصحفي االيطالي "اريغوني" أميرتفرج عن  بغزةالحكومة  

أفرجت األجيزة األمنية التابعة لمحكومة المقالة في غزة، مساء اليوم الخميس، عن  :القدس دوت كوم - غزة
ي الكبير في الجماعات السمفية الجيادية "ىشام "أمير جماعة التوحيد والجياد في بيت المقدس"، والقياد

 السعيدني" الممقب بـ"أبي الوليد المقدسي".
دوت كوم، ان المقدسي "أفرج عنو قبيل آذان المغرب  القدس وقال مصدر مسؤول في الجماعات السمفية لـ

ل وفد أردني زار )مساء الخميس( بعد اعتقال دام نحو عام ونصف"، نافيًا المعمومات التي ترددت حول تدخ
 قطاع غزة منذ عدة أشير.

وأوضح ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن ىويتو، أن الوفد األردني الذي كان قد زار غزة حث 
الحكومة المقالة في غزة لإلفراج عن السعيدني، وىذا ما أكد عميو أيضًا الوفد المصري من حزب النور 

 السمفي الذي زار غزة أيضًا مؤخرًا.
ر إلى أن السعيدني، "حاول كثيرًا تنفيذ عمميات ىرب من سجن "أنصار" المركزي حيث كان معتقاًل، وأشا

 ولكن كل محاوالتو لم تنجح وكان يضبط قبل ىروبو".
//القدس، القدس، 

 
 الجئا فمسطينيا  20أدى إلى استشهاد الذي  مخيم اليرموك قصفجريمة  حماس تستنكر 11

لمقاومة اإلسالمية "حماس" القصف الذي تعرضت لو أحياء بمخيم اليرموك في استنكرت حركة ا: بيروت
 الجئا فمسطينيا. 00العاصمة السورية دمشق، وأدى إلى استشياد 

فمسطينيًا وعشرات الجرحى من أبناء شعبنا" مساء  00وتعقيبا عمى "الجريمة التي راح ضحيتيا أكثر من 
حماس: "ندين بشدة الجريمة البشعة التي استيدفت مخيم (، قال مصدر مسؤول في حركة 3/8الخميس )

اليرموك، ونتقدم من عائالت الشيداء بأحر التعازي، راجين اهلل أن يتغمد الشيداء بواسع رحمتو وأن يسكنيم 
 فسيح جناتو وأن يكتب الشفاء العاجل لمجرحى".

وصل "المركز –( 4/8عة )وقال المصدر في التصريح الصادر عن المكتب اإلعالمي لمحركة فجر الجم
"إننا نؤكد عمى ضرورة عدم زج أبناء شعبنا الفمسطيني ومخيماتيم في  -الفمسطيني لإلعالم" نسخة عنو

 األزمة السورية".
وأضاف المصدر:" إننا وفي الوقت الذي نعبر فيو عن ألمنا لنزيف الدم الفمسطيني، فإننا في ذات الوقت 

 ستمرار نزيف دماء الشعب السوري العزيز".نعبر عن ألمنا وأسفنا الشديدين ال
وكانت مصادر فمسطينية في مخيم اليرموك الواقع في العاصمة السورية دمشق قالت إن قصفا بقذائف 

الجئا فمسطينيا  00الياون تعرض لو شارع الجاعونة وسط المخيم وقت اإلفطار، ما أدى إلى استشياد 
صابة العشرات بجراح.  وا 

 3/8/2012لإلعالم،  المركز الفمسطيني
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 الجزيرة نت: حركة الجهاد غادرت مقرها الرئيس في دمشق قبل أسبوعين 12

من مصدر فمسطيني واسع االطالع أن قيادة حركة ، خاص-، 3/8/0240، الجزيرة نت، الدوحة عممت 
ار الجياد اإلسالمي غادرت قبل أسبوعين مقرىا الرئيس في دمشق وتوزعت عمى عدد من المناطق في انتظ

إن القرار الذي اتخذتو  -الذي اشترط عدم ذكر اسمو-وقال المصدر  ما ستؤول إليو األحداث في سوريا.
الحركة جاء بعد مشاورات مع حمفائيا في طيران وحزب اهلل المذين شجعا قيادة الصف األول في الجياد 

سالمي رمضان عبد اهلل وأوضح المصدر أن أمين عام الجياد اإل عمى الخروج في ىذا الوقت من سوريا.
غادر سوريا إلى طيران ومن ثم القاىرة التي حصل فييا من المخابرات العامة عمى ترحيب بإقامة مؤقتة 

وذكر المصدر أن نائبو زياد نخالة الذي غادر إلى طيران أيضًا  دون افتتاح مكتب سياسي أو إعالمي.
ت في العاصمة المبنانية بيروت، فيما غادر آخرون إلى انتقل إلى القاىرة قبل أن يبدأ مرحمة االستقرار المؤق

وأشار المصدر إلى أن الجياد لم تختر عاصمة عربية أو  طيران وبيروت وىم في درجات تنظيمية أقل.
إسالمية بعد لتكون مقرىا الجديد، لكن الترجيحات تشير إلى بقاء الوضع الحالي عمى ما ىو عميو في حال 

 األسد.سقوط نظام الرئيس بشار 
فمســطينيًا وســوريًا مقــربين أو تــابعين لحركــة الجيــاد ال زالــوا معتقمــين فــي  33ويقــول المصــدر نفســو إن نحــو 

 سجن لممخابرات الجوية السورية بتيمة تحريض الشباب الفمسطيني عمى المشاركة في الثورة ضد األسد.
مصـادر فمسـطينية  ، أنفـاح زبـونك ، عـن مراسـميارام اهللمـن ، 3/8/0240الشرق األوسط، لندن،  وأضافت
فـي الخـارج والـداخل التقــت فـي القـاىرة األســبوع « الجيــاد»، أكـدت أن قيـادات مـن «الشـرق األوســط»مطمعـة لــ

الماضي، بحضور األمين العام لمحركة، رمضان شمح ونائبو زياد النخالة ومسؤولين من غزة، بينيم القياديان 
وبحسـب المصـادر، فقـد  فـتح مكاتـب لمحركـة فـي القـاىرة أو بيـروت. نافذ عزام وخالـد الـبطش، وناقشـوا مسـألة

إلـــى القـــاىرة أو بيـــروت، بحســـب « الجيـــاد»اقتـــرح شـــمح عمـــى المجتمعـــين بـــدء العمـــل مـــن أجـــل نقـــل مكاتـــب 
 اإلمكانات المتوافرة وموقف البمد نفسو، وذلك في أسرع وقت ممكن. فأيد البعض االقتراح ورفضو آخرون.

لم يتم االتفاق عمى موقف واحـد بسـبب أن المؤيـدين لالقتـراح راحـوا يشـجعون عمـى »و وأوضحت المصادر أن
التحـــرك الســـريع، بينمـــا دعـــا المعارضـــون إلـــى تأجيـــل تنفيـــذه إلـــى حـــين تخـــرج األمـــور فـــي ســـوريا عـــن نطـــاق 

 «.السيطرة، فيسقط النظام
 
 
 

 ة خطيرة"حماس: قرار االحتالل تحويل باحات "األقصى" لحدائق عامة "خطوة تصعيدي 13
غزة: أكَّد الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برىوم أن قرار االحتالل اإلسرائيمي تحويل باحات المسجد 
األقصى إلى حدائق عامة ىي "خطوة تصعيدية خطيرة في سياق بسط السيادة الييودية عمى القدس 

 والمسجد األقصى".
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برس": "إنَّ ىذا القرار يأتي في إطار وقال برىوم في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منو لـ "قدس 
مخطط صييوني خطير ييدف إلى طي معالم اليوية اإلسالمية لممسجد األقصى ويدمر حقوق وثوابت 

 الشعب الفمسطيني".
سالمي فوري ومن  لى تحرك فمسطيني وعربي وا  ودعا برىوم إلى "وقف ىذه االعتداءات والمخططات فورًا، وا 

ح ىذه االنتياكات بحق المسجد األقصى واستخدام كل أوراق الضغط القوية كل المستويات لمعمل عمى فض
 والفاعمة لمعمل عمى وقفيا، وتشكيل أكبر شبكة أمان لحمايتو والدفاع عنو".

وحّمل برىوم حكومة االحتالل كل التداعيات المترتبة عمى استمرار ىذه االعتداءات واالنتياكات، كما ودعا 
 يدىا عن المقاومة الفمسطينية "كي تدافع عن شعبنا وأرضو ومقدساتو".السمطة الفمسطينية رفع 

 3/8/2012قدس برس، 
 

 محمود العالول: المصالحة تراوح مكانها دون أي تقدم 14
قال عضو المجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول إنو ال يوجد ىناك أي جديد في موضوع  :رام اهلل

 تقدم. المصالحة الذي يراوح مكانو دون أي
وأشار العالول في حديث لصوت فمسطين، اليوم الخميس، أنو "من الواضح أن حركة حماس ال تريد 
المصالحة التي أكد أن حصوليا مرتبط باجراء االنتخابات داعيا حماس إلى إعطاء فرصة لمجنة االنتخابات 

 لمبدء بعمميا في قطاع غزة".
بمثابة الحاضنة لمقوائم التي ستخوض االنتخابات المحمية  من ناحية ثانية، أوضح العالول أن "فتح ستكون

المقبمة، وستدعم من يحظى بثقة المجتمع لخوضيا"، مؤكدا أن فتح ال تنظر ليذه االنتخابات كمعركة 
 سياسية؛ ألنيا تتعمق بمجالس خدمية".

ء، خصص لبحث وأعمن العالول أن "جانبا كبيرا من اجتماع المجنة المركزية لحركة فتح أمس األربعا
أوضاع الحركة في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "المجنة اتخذت عددا من التوصيات سيتم رفعيا إلى االجتماع 

 المقبل لمجنة المركزية". 
  2/8/2012القدس، القدس، 

 
 حسين أبو حديد االحتالل يفرج عن قيادي فى حركة حماس 15

ى مساء أمس، الخميس، عن القيادى فى حركة أفرجت سمطات االحتالل اإلسرائيم: )أ ش أ(-رام اهلل 
 عاما" من مدينة الخميل جنوب الضفة الغربية المحتمة. 00المقاومة اإلسالمية "حماس" حسين أبو حديد "

وأفادت عائمة القيادى، فى تصريحات صحفية، بأن االحتالل أفرج عنو بعد أربعة شيور قضاىا فى 
 القمب ولم تمنع حالتو الصحية سمطات االحتالل من اعتقالو.االعتقال اإلدارى، رغم معاناتو من مرض 

 ويذكر أن القيادى المحرر ىو والد الشييد إياد أبو حديد، واألسيرين محمد ووجيو فى سجون االحتالل.
 3/8/2012اليوم السابع، مصر، 

 
 اإلسرائيمي في ميزانية الجيش التقميصنتنياهو يمغي  45
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-2]أول مـن أمـس  ل اإلسرائيمي"بنيامين نتنيـاىو" مسـاء أمـس األربعـاء أعمن رئيس حكومة االحتال: وكاالت
مميون شـيكل،  200، عن إلغاء التقميصات في ميزانية الجيش اإلسرائيمي، والتي كانت تقدر بنحو 8-1021

 وذلك بعد جمسة من المشاورات مع أعضاء حزبة، ووزير الجيش اإلسرائيمي "إييود باراك". 
ل قــد توصــمت خــالل األيــام الماضــية إلــى مســودة قــرار، تمغــي مــن خالليــا بشــكل شــبة وكانــت حكومــة االحــتال

كامــل التقميصــات فــي وزارتــي الداخميــة واإلســكان، والتــي يترأســيا أعضــاء مــن حــزب "شــاس"، باإلضــافة إلــى 
 مميــون شــيكل إلــى 50اســتثمار الميزانيــة المخصصــة لزيــادة عــدد الشــقق الســكنية فــي إســرائيمي والتــي تقــدر بـــ

 برامج النقاىة لمسمطات المحمية. 
%، 2وفي ذات السياق صادقت الجنة المالية التابعة لمكنيست اإلسرائيمي رفع ضريبة القيمة المضـافة بنسـبة 

 ومن المتوقع أن يدخل ىذا االرتفاع حيز التنفيذ في شير سبتمبر القادم. 
لتقميصات التي أقرتيا الحكومة، لن تكفي ومن جانبو أوضح محافظ بنك )إسرائيل( "ستانمي فيشر" أن حزمة ا

لتغطية العجز في الميزانية، مشددًا عمى ضـرورة زيـادة التقميصـات مـن قبـل الحكومـة لحـل مشـكمة العجـز فـي 
 الميزانية.

 0/8/0240، فمسطين أون الين
 

 الغربية  مستوطنة بالضفة 411": نصف مميون مستوطن يقيمون في الفمسطيني "اإلحصاء 47
ذكـر تقريــر صــادر عــن جيــاز اإلحصــاء الفمسـطيني أن عــدد المســتوطنين اإلســرائيميين فــي األراضــي رام اهلل: 

 .1022الفمسطينية تجاوز النصف مميون مستوطن حتى نياية العام 
مســـتوطنًا،  235,631بمـــ   1022وذكـــر التقريـــر أن عـــدد المســـتوطنين فـــي الضـــفة الغربيـــة فـــي نيايـــة العـــام 

 %.2.3، أي بنسبة نمو مقدارىا 1020ًا في نياية العام مستوطن 213,636مقارنًة بـ 
% مـن مجمـوع المسـتوطنين 20ويترّكز معظـم المسـتوطنين فـي محافظـة القـدس، حيـث بمغـت نسـبتيم حـوالي 

مســتوطنًا فـــي منطقــة القـــدس التــي تشـــمل  266,563مســـتوطنًا، مــنيم  153,563فــي الضــفة الغربيـــة بواقــع 
 .2653و إسرائيل عنوًة بعيد احتالليا الضفة الغربية في العام الجزء من محافظة القدس الذي ضمت

مسـتوطنًا فـي  26,626مسـتوطن، و 200,202يمي ذلك عـدد المسـتوطنين فـي محافظـة رام اهلل والبيـرة بواقـع 
مســـــتوطنًا فـــــي محافظـــــة ســـــمفيت. أمـــــا أقـــــل المحافظـــــات مـــــن حيـــــث عـــــدد  36,665محافظـــــة بيـــــت لحـــــم، و

 مستوطنًا. 2,686س بواقع المستوطنين فيي محافظة طوبا
 –2631مــرة خــالل الســنوات  60يشــار إلــى أن عــدد المســتوطنين فــي الضــفة الغربيــة قــد تضــاعف أكثــر مــن 

1022.  
 3/8/0240، األيام، رام اهلل
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يمي افيغدور ليبرمان الخمـيس المجتمـع الـدولى الـى )د ب أ(: دعا وزير الخارجية اإلسرائ -سكوبي -تل ابيب
اتخــاذ اجــراءات ممموســة ضــد الــرئيس الســوري بشــار األســد عقــب اســتقالة المبعــوث المشــترك لالمــم المتحــدة 

 وجامعة الدول العربية كوفي عنان.
يتو ولكـي ينظـر وقال ليبرمان قبـل افتتـاح السـفارة االسـرائيمية فـي البانيـا "لكـي يسـتعيد المجتمـع الـدولي مصـداق

اليو عمى انو وسيط يحقق االسـتقرار فـي منـاطق النـزاع فـي العـالم وبصـفة خاصـة فـي الشـرق االوسـط ، فانـو 
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يتعــين عمــى المجتمــع الــدولي ان يتخــذ خطــوات ممموســة بشــان ســورية واال يكتفــي بــاالقوال" بحســب صــحيفة 
 )جيروزاليم بوست( االسرائيمية في موقعيا االلكتروني.

 3/8/0240، ربي، لندنالقدس الع
 

 قتيل  322-022باألرواح في حال حرب مع ايران ستصل الى  "إسرائيل"رتس: خسائر آه 49
نشرت صحيفة "ىآرتس"، في موقعيا عمى الشبكة اليـوم الخمـيس، تقـديرات حـول عـدد  الضـحايا اإلسـرائيميين 

يران وحزب اهلل، وتداعيات الحرب في حال انضمام سوريا إلييا. وقالـت  في حال نشوب حرب بين إسرائيل وا 
الصــحيفة إن التقــديرات التــي وضــعيا خبــراء العمميــات فــي أذرع األمــن اإلســرائيمية تقــول، أنــو فــي حــال نشــبت 

يـران وحـزب اهلل فسـيكون عـدد الضـحايا اإلسـرائيميين   300قتيـل يرتفـع عـددىم إلـى  100حرب بين إسرائيل وا 
 في حال انضمام سوريا لمحرب.

إلى أن ىذه التقديرات التي نشـرتيا تعتمـد أساسـا عمـى حسـابات  خاصـة أجراىـا قسـم أبحـاث  ولفتت الصحيفة
وتـــم عرضـــيا فـــي الجـــيش خـــالل التـــدريبات والمنـــاورات العســـكرية وأمـــام المســـتوى السياســـي  العمـــل الميـــداني،

الطـــرف  أيضـــا. وتعتمـــد ىـــذه التقـــديرات والحســـابات عمـــى عـــدد الصـــواريخ والقـــذائف الصـــاروخية المتـــوفرة فـــي
 اآلخر، وفقا لمحسابات المعتمدة عمى الحروب السابقة، ووفقا لدرجة جاىزية الجبية الداخمية في إسرائيل.

 0/8/0240، 18عرب 
 

 الجيش اإلسرائيمي الذين يرفضون التجنيد اليهودعقوبات ضد المتدينين  02
ل" رسـميًا والـذي يصـادف يـوم أمـس ذكرت القنـاة العبريـة العاشـرة أنـو وبـالتزامن مـع انتيـاء قـانون "تـا: وكاالت

األربعاء ، فإن المئات من الجنود الجدد قـد وصـموا إلـى قاعـدة االسـتيعاب والتصـنيف لمتجنيـد، مشـيرة إلـى أن 
 المنظومة األمنية توعدت كل شخص يتجاىل أوامر التجنيد بالعقوبات الشديدة. 

ـبط فـي وأشارت الصـحيفة إلـى أن المنظومـة األمنيـة سـتقوم بفـرض عقوبـات  عمـى كـل واحـد مـن المتـدينين ضي
لزامــو فــي الخدمــة العســكرية،  ــم يــذىب إلــى التجنيــد كمــا أنــو سيســمم فــورًا إلــى الجــيش لمحاســبتو وا  المطــار ول
وسيعتبر كل تمميذ في المدارس الدينية ويضبط من قبل الشـرطة العسـكرية ىـارب وسـيعاقب كعقوبـة اليـاربين 

 من الخدمة. 
 0/8/0240، فمسطين أون الين

 
 تخّطط لسرقة نفط الجوالن  "إسرائيل"زحالقة:  04

النائــب العربــي فــي البرلمــان اإلســرائيمي )الكنيســت( جمــال ، أن 0/8/0240، فمسووطين أون اليوونذكــر موقــع 
زحالقة، قال إن السمطات اإلسرائيمية تخّطط لسرقة كميات الغاز والنفط الموجودة في ىضبة الجوالن السورية 

 وضاع الراىنة في سورية حاليا. المحتمة، مستغمة األ
ـــة فـــي تصـــريح صـــحفي الخمـــيس  ـــر الطاقـــة اإلســـرائيمي 1021-8-1وأضـــاف زحالق ـــى قـــرار وزي ـــًا عم ، تعقيب

القاضي ببدء عمميات التنقيب عن النفط في أراضي الجوالن، "ىذه عممية سطو مسمح، فقوات االحـتالل تمـد 
ان المسـتوطنين ولمزراعـة ولمصـناعة واآلن السـتخراج يدىا ألراضي ىـي ممـك لسـورية وتقـوم باسـتغالليا إلسـك

 النفط والغاز"، مشيرًا إلى أن استغالل الموارد الطبيعية لممناطق المحتمة يعّد خرقًا لمقانون الدولي. 
وزيـر الطاقـة والميـاه اإلسـرائيمي، ، أن الناصـرة، عن زىير اندراوس من 3/8/0240القدس العربي، وأضافت 

وجاء في الرد أن وزارتو لم تمـنح بعـد ترخيصـا رسـميًا  جمال زحالقة. النائبعمى استجواب رّد عوزي النداو، 
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بالتنقيـــب والبحـــث عـــن الـــنفط فـــي الجـــوالن، وأشـــار إلـــى انـــو فـــي حـــال إصـــدار التـــرخيص، ســـتدرس ســـمطات 
 التخطيط كيف وأين ومتى سيجري التنقيب.

بذلك نية إسرائيل إجراء عمميات تنقيب في الجوالن  وأكد بان التراخيص ستكون وفق القانون اإلسرائيمي، مقراً 
 .المحتل

 
 تطمق حممة دولية لعرقمة قمة عدم االنحياز في طهران "إسرائيل" 00

بـدأت إســرائيل حممـة ديبموماســية مكثّفـة ضــد إيـران فــي العواصـم العالميــة لمتـأثير عمــى نتـائج مــؤتمر قمــة دول 
 لشير الحالي.عدم االنحياز الذي سيعقد في طيران في نياية ا

إلى إرسال وزارة الخارجية برقيات إلى كل الممثميات الديبموماسية اإلسرائيمية في « معاريف»وأشارت صحيفة 
الخارج تحمل تعميمات بمحاولة عرقمة مشاركة دول مركزية في أوروبا، وآسيا، وأميركا الجنوبية في قمـة عـدم 

 االنحياز المقبمة.
عمل بشكل خاص لدى دول مثل مصر واليند وكوريا الجنوبية، مـن أجـل أن إسرائيل ت« معاريف»وأوضحت 

 أن ال ترسل ممثمين عنيا إلى المؤتمر أو عمى األقل تخفيض مستوى تمثيميا، وعدم إرسال رؤساء الدول.
 3/8/0240، السفير، بيروت

 
 أسبوعاً  40عن إحتمال ضربة إسرائيمية إليران خالل  يتحّدثرئيس الموساد السابق  03

تحــدث رئــيس جيــاز الموســاد اإلســرائيمي الســابق إفــراييم ىيمفــي إلــى إحتمــال أن : يــو بــي أي -دس المحتمــةالقــ
 تشّن إسرائيل ىجومًا عمى إيران في خـالل األشـير الثالثـة المقبمـة قبـل موعـد اإلنتخابـات الرئاسـية األميركيـة.

 المقبمة". 21خاف جدًا في األسابيع الـونقمت صحيفة نيويورك تايمز عن ىيمفي قولو "لو كنت إيرانيًا، كنت أل
 3/8/0240، الحياة، لندن

 
 تؤخر المشروع النووي اإليراني لعام أو عامين فقط الضربةتقديرات إسرائيمية:  01

أفادت صحيفة "ىآرتس" في موقعيا عمى الشبكة اليوم، الجمعة، أن التقـديرات اإلسـرائيمية حـول جـدوى توجيـو 
ن أثــر ىــذه الضــربة ســيكون محــدودا، وســيؤدي باألســاس إلــى عرقمــة المشــروع ضــربة عســكرية إليــران تفيــد بــأ

 اإليراني لمدة عام أو عامين في أكثر حد.
وقالت الصحيفة إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الضربة ستؤدي إلى عرقمـة المشـروع اإليرانـي بصـورة 

الذريــة، وعــام آخــر لمتغمــب عمــى التــداعيات تقنيــة لمــدة عــام حتــى تصــل فيــو إيــران إلــى مرحمــة تطــوير القنبمــة 
 المختمفة لمضربة اإلسرائيمية والمتعمقة بعقبات إضافية غير التي يتم تقديرىا حاليا.

 3/1/0242، 18عرب 
 

 التي خصصت لممستوطنات فاقت نسبة المستوطنين السكانية  الميزانياتيديعوت أحرونوت:  06
، أن تصـــريحات رئـــيس الـــوزراء االســـرائيمي ”الســـالم اآلن“ة قالـــت حركـــ: القـــدس المحتمـــة )االتحـــاد، وكـــاالت(

بنيــامين نتنيــاىو التــي وصــف فييــا الميزانيــات المخصصــة لممســتوطنات بأنيــا ضــئيمة، غيــر صــحيحة عمــى 
إن ىـذه الميزانيـات تصـل فـي ” “يـديعوت أحرونـوت“اإلطالق بل عمى العكس من ذلك تماما. وقالت صحيفة 

 شيقال وىو مبم  ال يقال عنو إنو ضئيل. 360ألفا و 688نا ومميو  26إلى مميار و 1021عام 
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وأشارت الصحيفة إلـى أن ىـذه الميزانيـات الخاصـة تـدفع لممسـتوطنات، إضـافة إلـى المصـروفات العامـة التـي 
تصــرفيا الحكومــة عمــى المســتوطنين، وأن الزيــادة فــي الميزانيــات المخصصــة ليــم تــأتي عمــى الــرغم مــن أن 

كـان عـدد المسـتوطنين  1001ن إسـرائيل ظمـت ثابتـة فـي السـنوات األخيـرة. ففـي عـام نسبتيم من مجمـل سـكا
% مـن مجمـل 6ألف مسـتوطن وشـكموا آنـذاك  121في الضفة الغربية وقطاع غزة )قبل االنسحاب من غزة( 

ألف مستوطن، إال أن نسبتيم من مجمـل السـكان ظمـت عمـى  322فبم  عددىم  1020السكان، أما في عام 
 يو.ما ىي عم

ولفتـــت الصـــحيفة إلـــى أن الميزانيـــات التـــي خصصـــت لممســـتوطنات فاقـــت بدرجـــة كبيـــرة نســـبة المســـتوطنين 
%. وبحسب معطيات دائرة 30زاد حجم الميزانيات المخصصة لممستوطنين بنحو  1022السكانية. ففي عام 

لتربيـة والتعمـيم مـع أن % مـن ميزانيـات البنـاء فـي وزارة ا23اإلحصاء المركزية فقد حظي المستوطنون مثال بــ
% من مجمـل ميزانيـات وزارة 22%، وحظي المستوطنون أيضا بنحو 6حجميم العام من مجمل السكان ىو 

 من ميزانيات التطوير في وزارة التجارة والصناعة لتطوير مناطق صناعية. 22.2الزراعة، وبـ
لموقع قريب من بمدة سنجل شمال رام  ”كرافانات“الى ذلك، نقمت شاحنات إسرائيمية صباح امس بيوتا متنقمة 

 اهلل بالضفة الغربية. 
 3/8/0240، االتحاد، أبو ظبي

 
 القومي "إسرائيل"تشكل تحديات ألمن  السوريةعاموس جمعاد: األزمة  05

قــال رئـيس الييئــة السياسـية واألمنيــة فـى وزارة الــدفاع اإلسـرائيمية عــاموس جمعـاد، إن الحكومــة : غـزة )أ ش أ(
تتابع بقمق تطورات األزمة السورية، معتبرا ما يجرى فى سوريا يشـكل العديـد مـن التحـديات لألمـن  اإلسرائيمية

 القومى اإلسرائيمى.
أن الوضـــع  -فـــى مقابمـــة أجراىـــا معـــو تميفزيـــون ىيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة )بـــى بـــى ســـى(  -وأوضـــح جمعـــاد 

 جد أية استفزازات إلسرائيل من ىذه الجية.بمنطقة مرتفعات "الجوالن" آمن ومستقر حتى ىذه المحظة، وال تو 
وأضــاف، أن ىنــاك قمقــا بالغــا لــدى الحكومــة اإلســرائيمية، حيــال تيديــدات النظــام الســورى باســتخدام األســمحة 
الكيماويــة، إال أن ىنــاك حالــة تأىــب دائــم، ألن اســتخدام ىــذا النــوع مــن األســمحة يتجــاوز الخطــوط الحمــراء، 

 االستراتيجى أو العسكرى. سواء عمى الصعيد السياسى أو
 3/8/0240، اليوم السابع، مصر

 
 

 مستوطنة "بيت إيل" نفوذقرار بتوسيع منطقة  07
في إطار االتفاق إلخالء الحي االستيطاني "غفعات ىأولبناه" في مسـتوطنة "بيـت إيـل"، وقـع القائـد العسـكري 

وقالــت  يــادة منطقــة نفــوذ المســتوطنة.اإلســرائيمي لمنطقــة المركــز نيتســان ألــون، اليــوم الخمــيس، عمــى قــرار بز 
إذاعة الجيش )غاليو تساىال(، اليوم، إن اليدف من توسيع منطقة نفوذ المستوطنة ىـو بنـاء مئـات الوحـدات 

 السكنية الجديدة.
وعمــم أن نيتســان، وفــي إطــار االتفــاق، قــام بضــم أراض إلــى مســتوطنة "بيــت إيــل" كــان قــد أقــيم عمييــا قاعــدة 

وحـدة  220لحدود، حيث سيتم إخالء مبان مؤقتة لمجيش من المكـان، تمييـدا إلقامـة عسكرية لشرطة حرس ا
 سكنية جديدة في المكان.
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 0/8/0240، 18عرب 
 

 تطالب رعاياها بمغادرة سيناء خشية هجمات وعمميات خطف محتممة "سرائيل"إ 08

ذيرا آخــر يطمــب مــن كــل نشــرت مــا تســمى بـــ"الييئة لمكافحــة اإلرىــاب" اإلســرائيمية، مســاء اليــوم الخمــيس، تحــ
اإلســـرائيميين المـــاكثين فـــي ســـيناء بـــالخروح مـــن ىنـــاك فـــورا والعـــودة إلـــى الـــبالد. كمـــا طمبـــت الييئـــة مـــن كـــل 

 اإلسرائيميين الذين ينوون التوجو إلى سيناء االمتناع عن ذلك.
ع غـزة وجيـات وجاء في تحذير الييئة اإلسرائيمية أنيا تمقت معمومات مفادىا أن منظمـات فمسـطينية فـي قطـا

أخرى توصل العمـل عمـى تنفيـذ "عمميـات إرىابيـة، بضـمنيا عمميـات خطـف إلسـرائيميين فـي سـيناء وذلـك فـي 
 المدى الزمني الفوري".

 0/8/0240، 18عرب 
 

 يمي كوهينإسرائيمي في سوريا كتاب ينشر معمومات ألول مرة عن الجاسوس اإل 09
اء جيـاز المخـابرات االسـرائيمية معمومـات جديـدة حـول اظير كتاب لشموئيل ريجـف أحـد قـدم: القدس المحتمة

 الجاسوس االسرائيمي "االسطوري" ايمي كوىين وعن تاريخو في دمشق العاصمة السورية.
وذكــر الموقــع االلكترونــي لصــحيفة "معــاريف" العبريــة أنــو مــن المعمومــات الجديــدة التــي ينشــرىا الكتــاب الــذي 

المخـابرات السـابق ريجـف ان كـوىين وفـي زيارتـو االخيـرة السـرائيل "الوحيد في دمشـق"، قـال رجـل  يحمل اسم
 ، وقبل إعدامو اشترى مع شقيق لو دارًا لمسينما في "بات يام".2656في شتاء 

كمـا ويــذكر الكتــاب ان "كامـل امــين ثابــت" وىـو االســم البــدوي الـذي اســتخدمو كــوىين فـي ســوريا، كــان يعــيش 
شـق، حيـث كـان يمـارس الطقـوس الييوديـة بسـرية تامـة، ورفـض المقـاء منعزال في غرفتـو التـي يسـكن فييـا بدم

 وفي اكثر من مناسبة مع اعز اصدقائو في االعياد الييودية، وكان يستمع الى صوت اسرائيل ايام السبت.
"، وىـي االسـماء التـي منحيـا 88كما وكان من االسماء السرية التي عيرف بيـا اسـم "منشـو"، وكـذلك "المقاتـل 

لكوىين الذي ييعد الجاسوس االكبر في تاريخ اسرائيل، حيـث وصـل فـي سـوريا الـى اقـرب مـدى مـن  الموساد،
 القيادة السورية آنذاك.

وعمى مدار سنوات طويمة حاولت اسرائيل وتحاول إعادة رفاتو الييا، اال انيا لم تنجح في ذلك، واورد ريجف 
ظيفة مساعد الرئيس السوري آنذاك امين الحـافظ، في كتابو ووفقا لشيادة منذر الموصمي، الذي كان يشغل و 

ان جثــة كــوىين تــم دفنيــا خــارج دمشــق فــي بئــر أيعــد مســبقًا ليــذا الغــرض، ومنــذ تمــك الفتــرة تطــورت المنطقــة 
 وشيقت فييا الشوارع وبينيت العمارات، وعميو فإنو من الصعب االستدالل عمى مكان دفن الجثة.
 0/8/0240، وكالة سما اإلخبارية

 
 عاما ولمنساء من كافة األعمار 12طة االحتالل: دخول القدس لمرجال فوق شر  32

أعمنت شرطة االحتالل اإلسرائيمي، اليوم الخميس، أن دخول المصمين لصالة الجمعة غدا برحاب : القدس
من حممة اليوية اإلسرائيمية دون قيد،  68المسجد األقصى المبارك، سيكون لسكان القدس، وأراضي عام 

ن سيمنع الرجال من باقي محافظات الضفة الغربية ممن تقل أعمارىم عن األربعين عاما من الدخول في حي
 لمقدس والصالة بالمسجد األقصى.
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وأضافت أن دخول النساء سيكون مسموحا لكافة الفئات العمرية، أما األطفال فيسمح بدخوليم حتى سن 
 دون تصاريح. 21الـ

ن عناصر الشرطة وحرس الحدود في القدس، خاصة في البمدة القديمة وستنشر سمطات االحتالل اآلالف م
ومحيط المسجد األقصى، وعمى المعابر والحواجز العسكرية الثابتة عمى المداخل الرئيسية لمقدس، كما 
أعمنت شرطة االحتالل أنيا ستغمق الشوارع والطرقات الرئيسية المحاذية ألسوار القدس، وفي األحياء 

 مدة القديمة.المتاخمة لمب
 0/8/0240، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 أسير مريض في سجون االحتالل يعانون اإلهمال الطبي المتعمد 4622قراقع:  34

محمد بالص: حّمل وزير شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، سمطات االحتالل المسؤولية  -جنين 
مريض يقبعون في سجونيا، ويعانون من سياسة اإلىمال الطبي أسير  2200الكاممة عن حياة أكثر من 

 المتعمد، والتي أكد أنيا تشكل تيديدًا خطيرًا عمى حياتيم.
وكان قراقع، يتحدث، مساء أول من أمس، خالل ندوة سياسية في مدينة جنين، نظميا تحالف السالم 

التعاون مع جمعية رعاية الطمبة الفمسطيني بعنوان "دور المجتمع المدني في دعم األسرى"، وذلك ب
 المحتاجين، وبتمويل من االتحاد األوروبي.

 3/8/0240، األيام، رام اهلل
 

 أسيرا 51عمداء األسرى إلى  قائمةارتفاع مركز االسرى:  30
 10أفاد مركز أسرى فمسطين لمدراسات أن قائمة عمداء األسرى، الذين مضى عمى اعتقاليم ما يزيد عن 

 أسيرا بعد انضمام أسير من مدينة البيرة إلييا. 56الحتالل، قد ارتفعت إلى عامًا في سجون ا
 0/8/0240، 18عرب 

 
 جزئي بشكل معبر كرم أبو سالم تفتحرائد فتوح: "إسرائيل"  33

جنوب شرق قطاع غزة بشكل « كرم أبو سالم»قررت السمطات اإلسرائيمية امس فتح معبر : د.ب.أ -غزة
تم إدخال مساعدات وبضائع »ق إدخال البضائع إلى غزة رائد فتوح، أنو وذكر رئيس لجنة تنسي جزئي.

، اضافة الى ضخ كميات محدودة من غاز الطيي والسوالر «لمقطاع التجاري والزراعي وقطاع المواصالت
 «.الصناعي من المنحة القطرية

 0/8/0240، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 قل فمسطينيين في الضفة ويعت مناطقاالحتالل يداهم عدة  31
 داىمت قوات االحتالل فجر امس عددا من األحياء والبمدات بمحافظة الخميل.: كامل ابراىيم -القدس 

وقالت مصادر محمية إن دوريات االحتالل داىمت فجًرا عدًدا من أحياء مدينة الخميل، من بينيا منطقة باب 
العسكرية المفاجئة. كما داىمت بمدات دورا،  الزاوية، رأس الجورة، فرش اليوى، وأقامت عددا من الحواجز
كما اعتقمت قوات االحتالل ، فجر امس، شابا  يطا، بيت أمر، بمدة السموع، بعّدة دوريات عسكرية أخرى.

 من بمدة السيمة الحارثية غرب جنين .
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 الى ذلك اعتقمت قوات االحتالل، مساء االربعاء، مواطنا من بمدة من بيت أمر شمال الخميل.
 3/8/0240، لرأي، عّمانا

 
 عمى مواصمة جامعة تل أبيب نبش مقبرة قرية الشيخ مونس قرب يافا  ااحتجاجمؤسسة االقصى تنظم  36

نظمت مؤسسة األقصى لموقف والتراث ظير امس اعتصامًا احتجاجيًا ضد مواصمة   :كامل ابراىيم -يافا 
 -ا، وذلك قبالة مقبرة قرية الشيخ مونسجامعة تل ابيب جرف ونبش مقبرة قرية الشيخ مونس / قضاء ياف

 المالصقة لجامعة تل ابيب من الناحية الجنوبية.
« واختتم االعتصام بكممة لمشيخ رائد صالح الشيخ رئيس الحركة االسالمية في الداخل الفمسطيني قال فييا:

تسمى مقبرة الشيخ ، وكان في ىذه القرية مقبرة 2668نقف اليوم في موقع قرية الشيخ مونس الميجرة عام 
دونمًا، ثم قامت جامعة تل ابيب العبرية بجريمة تدمير ىذه المقبرة عمى مراحل  80مونس، تبم  مساحتيا 

منذ سنوات، بنت عمييا مباني لمجامعة واقامت شوارع ومتنزىات، كل ذلك عمى حساب القبور، وعمى حساب 
ام الموتى، واضاف وتواصمت ىذه الجريمة حرمة االموات، وادى ذلك الى تحطيم مئات القبور ونبش عظ

حتى اآلن، حتى لم يبق في ىذه االيام في ىذا الموقع الذي أمامنا ااّل ست دونمات من ىذه المقبرة، ومع 
ذلك جامعة تل ابيب تصّر عمى جريمتيا النكراء في حق االنسانية، وقال نحن نعتبر ان ىذه الجامعة قد 

تعّد تحمل رسالة تعميم، بل تحّولت الى جزء من المؤسسة االسرائيمية تحّولت فقدت مصداقيتيا التعميمية، ولم 
الى ذراع تنفيذي لمظمم االسرائيمي ولالضطياد االسرائيمي ىا ىي في وضح النيار، وفي شير رمضان 
الكريم تفرض االضطياد الديني عمينا، وتفرض الظمم عمى اوقافنا ومقدساتنا من خالل اصرارىا عمى 

 « .ىذه الجريمةارتكاب 
 3/8/0240، الرأي، عّمان

 
 حممة شبابية في غزة إلنارة منازل فقراء ومساكين 35

إلنارة منازل فقراء ومساكين في قطاع غزة، تحديا « قير الظالم»أطمقت مجموعة شبابية حممة ة: غز 
 لمحصار اإلسرائيمي وتخفيفا لمعاناة المواطنين جراء تفاقم أزمة الكيرباء.

حممة محمد ياسين في بيان صحفي أمس الخميس: إنو إعماال لمبدأ اإليجابية بإيقاد شمعة وقال منسق ال
إلنارة مجموعة من منازل الفقراء والمساكين في « قير الظالم»بدال من لعن الظالم، قررنا إطالق حممة 

، سيما أن وبطاريات في منازل فقراء« يو بي أس»وأوضح أنو سيتم ضمن الحممة تركيب أجيزة  قطاع غزة.
ىذه الوسائل أثبتت فعاليتيا في التخفيف من أزمة الكيرباء الطاحنة غير أن تكمفتيا تحول دون انتشارىا في 

 بيوت الفقراء والمساكين.
 3/8/0240، السبيل، عّمان

 
 / يوليوتموز شهر معتقال خالل 062و شهداءربعة أ"التضامن":  37

ن قوات االحتالل اإلسرائيمية قتمت خالل شير تموز أفادت مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان أ :نابمس
مواطنا من كافة أنحاء الضفة الغربية  120الماضي أربعة مواطنين فمسطينيين، واعتقمت ما يزيد عن 

وأوضح المحامي والباحث القانوني في المؤسسة احمد طوباسي، أن االحتالل قتل ثالثة  وقطاع غزة.
 من مدينة رام اهلل. مواطنين من قطاع غزة ومواطن رابع
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وبّين طوباسي أن سمطات االحتالل واصمت حمالتيا االعتقالية خالل شير تموز، حيث اعتقمت أكثر من 
مواطنًا من بينيم عشرات األطفال والنساء والعديد من األسرى المحررين ممن امضوا في السجون  120

 ل.أعواما عديدة، باإلضافة إلى طمبة المدارس والجامعات والعما
 0/8/0240، القدس، القدس

 
 تتهم نظيرتها في رام اهلل باختالسات مالية بغزةنقابة الصحفيين  38

اتيمت نقابة الصحفيين الفمسطينيين في غزة نقابة الصحفيين في رام اهلل بالتورط في : حامد جاد -غزة
 ة النقابة األخيرة.اختالسات مالية وخروقات إدارية تمت في الضفة وغزة خالل الفترة السابقة من سيطر 

واعتبــرت نقابــة الصــحفيين فــي غــزة أن مــن حقيــا مالحقــة أشــخاصب "ينتحمــون صــفة نقابيــة" مؤكــدة فــي بيــان 
أصـــدرتو أمـــس تعقيًبـــا عمـــى بيـــان األمانـــة العامـــة لنقابـــة الصـــحفيين فـــي رام اهلل "إن الـــدعاوى القانونيـــة التـــي 

تمثيـل النقـابي ولـم نباشـر بعـد بالمتابعـات القانونيـة سمكناىا حتى اآلن تقتصر فقط عمى االعتداء عمى حـق ال
لقضـــايا اختالســـات ماليـــة وخروقـــات إداريـــة تمـــت فـــي الضـــفة وغـــزة خـــالل الفتـــرة الســـابقة مـــن الســـيطرة عمـــى 

 النقابة".
 3/8/0240، الغد، عّمان

 
 ية في بولندالمعسكر المحرقة اليهود البندكبأوروبا والشتات ينددون بزيارة  الفمسطينيةاتحاد الجاليات  39

رام اهلل ـ وليد عوض: تواصل التنديد الفمسطيني الخميس بزيارة مستشار الرئيس محمود عباس لمشؤون 
المسيحية الميندس زياد البندك، لممعسكر النازي السابق في أوشفيتز ـ بركيناو جنوب بولندا الذي يرمز 

 لممحرقة الييودية وفق الرواية االسرائيمية.
شجب اتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفمسطينية في أوروبا والشتات الزيارة التي  وفي ذلك االتجاه

 قام بيا البندك الى معسكر أشفيتز في بولندا الجمعة الماضي.
واستيجن االتحاد تصرف البندك وندد بو، خاصة أنو يأتي في ىذه الظروف القاىرة وانسداد كل اآلفاق 

 لو، وخارجا عن السياق الوطني والمياقة السياسية كما قال البيان.السياسية وال مبرر أخالقي 
واعتبرت الييئة اإلدارية التحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفمسطينية في أوروبا والشتات أنو كان من 

 األجدر عمى المستشارين في السمطة الفمسطينية زيارة أسر الشيداء الفمسطينيين وتفقد أحواليم.
الييئة اإلدارية أبناء الشعب الفمسطيني في كل أماكن تواجده في الداخل والخارج الى استنكار ىذه ودعت 

 الزيارة والتأكيد عمى وطنية المؤسسات والييئات والمرافق الفمسطينية.
واعتبرت الييئة زياد البندك شخصية غير مرحب بيا في أوروبا، ودعت الجالية الفمسطينية في بولندا التنديد 

 رسميًا بيذا التصرف في البعثة الدبموماسية لمنظمة التحرير الفمسطينية في بولندا. 
 3/8/0240، القدس العربي، لندن

 
  سنوات  ستةبكامل طاقتها لممرة األولى منذ  "كهرباء غزة" 12

أعمنت سمطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، أمس، عن قدرتيا عمى تشغيل  رائد الفي: -غزة 
حطة توليد الكيرباء الوحيدة بكامل طاقتيا، وذلك لممرة األولى منذ تعرض المحطة لمقصف والتدمير قبل م

 50ميغاواط( خالل فترة الميل، وبقدرة  200ستة أعوام. وقالت إن المحطة ستعمل بكامل طاقتيا اإلنتاجية )
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تيا ييحّتم عمى الجيات المعنية، جيوزية وتشغيل المحطة بكامل طاق“في المئة نيارا، لكنيا شددت عمى أن 
وقال مدير مركز ”. خاصة مصر، القيام بمسؤولياتيا لمسماح بوصول إمدادات الوقود الكافية لعمل المحطة

إّن ىذا التطور جاء عمى إثر “المعمومات في سمطة الطاقة أحمد أبو العمرين في مؤتمر صحفي في غزة، 
عدة سنوات التي تعرضت خالليا المحطة لمقصف ومنع  االنتياء من تأىيل محطة التوليد عمى مدار

 ”.وصول المعدات وأدوات الصيانة ليا
 3/8/0240، الخميج، الشارقة

 
 ألف شيقل إيرادات مديرية المعادن الثمينة خالل تموز 684االقتصاد: وزارة  14

اليوم الخميس، عن أفصحت مديرية المعادن الثمينة في وزارة االقتصاد الوطني،  -وفا 1021-8-1رام اهلل 
أن قيمة إيراداتيا من المعادن الثمينة لمخزينة العامة عن رسوم دم  المعادن الثمينة بمغت خالل شير تموز 

 ألف شيقل تقريبا. 282
كغم تقريبا، كما أصدرت المديرية في الوقت ذاتو  635في حين بمغت كمية الذىب الواردة إلى المديرية 

 سبعة رخص مزاولة حرفة.
 0/8/0240، ة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(وكال

 
 مستشفى المقاصد الخيري في القدس مهدد باإلغالق بسبب أزمة مالية 10

يعاني مستشفى المقاصد الخيري في مدينة القدس الشرقية أزمة اقتصادية خانقة تيدد : أ ف ب -القدس 
معدات العمل فيو، ما دفع العاممين إلى  بإغالقو وحرمت موظفيو من الرواتب لشيرين، وأدت إلى نقص في

 بدء إضراب مفتوح منذ مطمع األسبوع الجاري.
األطباء والعاممين في المستشفى نفذوا اإلضراب بسبب »وقال رئيس نقابة العاممين عمي الحسيني إن 

ان ومصاريفو حمول رمض»وأشار إلى «. الضائقة المالية التي يعيشونيا لعدم تمقييم رواتبيم لشيرين متتاليين
ال افيم أن يقال أزمة مالية عند السمطة. افيم »وأضاف «. يميو العيد وافتتاح المدارس والجامعات ألوالدىم

 «.أن ىناك تخطيطًا وأولويات لألزمة المالية
 3/8/0240، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"و األردنقرية إلقامة سكة حديد بين  68تستممك األردنية الحكومة  13

أن  اإلسرائيميةعمى نشر إحدى القنوات  قال خبير الطاقة والبيئة سفيان التل تعميقاً : رائد رمان -السبيل
"تشييد سكة حديدية تصل بين مدينة حيفا والحدود األردنية بيدف تطوير العالقات االقتصادية والتجارية بين 

والمساحة في  األراضيأعمنت دائرة  1008 سنوات وبالتحديد في تاريخ 3البمدين يتم بسرية تامة"، إنو قبل 
إحدى الصحف اليومية عن أكبر عممية استمالك عن طريق الحيازة الفورية دون التقيد باإلجراءات 

قرية أردنية، من الحدود مع  28ن االستمالك شمل آنذاك أ المنصوص عمييا بقانون االستمالك، موضحاً 
 قولو. الكيان الصييوني إلى الحدود العراقية، وفق

وفيما أكد مدير مشروع السكة الحديدية في وزارة األشغال العامة اإلسرائيمية أورن روزين، أن العمل يسير 
النفط القديم  أنابيببسرعة كبيرة من أجل االنتياء من ىذا المشروع، بين التل  أن مسار السكة موازيا لخط 
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ىذا الخط في ذلك  أنشئو االنكميز عندما وموازيا لمطريق الذي شق IPCبغداد المعروف باسم  –حيفا 
 بغداد. –التاريخ، المعروف عالميا بطريق حيفا 

إلى أن السكة ستعمل عمى إيصال الكيان  وأوضح التل أن تصميم مخططات السكة تم خارج األردن، مشيراً 
لتأمين البنية  الصييوني إلى منابع النفط في العراق، وان ىذا المشروع ىو من الخطوات الضرورية الالزمة

 بغداد. –حيفا  IPCاألساسية والموجستية إلعادة تشغيل خط النفط 
 وتابع أن إقامة ىذه السكة وردت ضمن بنود اتفاقية وادي عربة.

 0/8/0240السبيل، عّمان، 
 

 لمعاهل األردني تكشف أسرار التمييز ضد المكون الفمسطيني جريئةرسالة : القدس العربي 11
: وجــــو نخبــــة مــــن القــــادة السياســــيين والمفكــــرين ورجــــال الدولــــة والنشــــطاء المــــدنيين القــــدس العربــــي -عمــــان

واإلعالميين الخميس ما يمكن وصفو بأجرأ وأىم رسالة لمعاىل األردني الممك عبدهلل الثاني تحصي بين يديو 
ألولــى وشـددت الرســالة التـي تعتبــر ا مظـاىر التمييــز الرسـمي ضــد المـواطنين األردنيــين مــن أصـل فمســطيني.

مـــن نوعيـــا عمـــى التحـــدث بصـــراحة مـــع الممـــك متمســـكة بحـــق العـــودة ورفـــض الـــوطن البـــديل وكـــذلك رفـــض 
 اإلنتقاص من إنتماء أو والء المواطن من أصل فمسطيني لوطنو ودولتو األردنية.

وصــدرت الرســالة بإســم المبــادرة األردنيــة لمواطنــة متســاوية وىــي عبــارة عــن تجمــع نخبــوي ضــاغط بــرز فــي 
منــذ خمســة أشــير وصــدرت عنــو عــدة دراســات قانونيــة عــن مظــاىر ومؤشــرات التمييــز فــي مؤسســات  الــبالد

 ويضم ىذا التجمع وزراء سابقون وشخصيات أكاديمية وقانونية وبرلمانية بارزة. الدولة األردنية.
 وبــــدأت الرســــالة التــــي حصــــمت عمييــــا القــــدس العربــــي باإلشــــارة إلــــى أن المخــــاطبين قــــرروا التحــــدث مباشــــرة
سـتبد القمـق بأعـداد واسـعة مـن أردنيـي األصـل الفمسـطيني وحتـى  وبصراحة مع الممك بعدما إستوطن اليـأس وا 
تقــام الحجــة أمــام أهلل والــوطن والممــك والنــاس بســبب مــا يعيشــو المكــون الفمســطيني فــي المجتمــع األردنــي مــن 

 إقصاء وتيميش لم يعد من الممكن السكوت عميو.
يء عـن معطيـات ومعمومـات ووقـائع غيـر معروفـة لمـرأي العـام تخـتص بـالممف وتكشف الرسـالة بأسـموب ىـاد

 المسكوت عنو في األردن وىو العالقة بين مؤسسات الدولة واألردنيين من أصل فمسطيني.
ومن المعمومات المفاجئة التـي كشـفتيا الرسـالة أن األجيـزة األمنيـة والحكوميـة تتجاىـل أمـرا مباشـرا سـابقا مـن 

أوصـــت بـــو إحـــدى المجـــان اإلستشـــارية ويتعمـــق بإلغـــاء ســـؤال  البمـــد األصـــمي والمنبـــت  مـــن القصـــر الممكـــي 
المحاضـــر الرســـمية حيـــث كشـــفت الرســـالة بـــأن ىـــذا الســـؤال ال زال يطـــرح ويـــرد فـــي وثـــائق المراكـــز األمنيـــة 

 والحكومية لألسف رغم األمر الممكي .
وطنيـة لممعتقميـين السياسـيين وجـود )تمييـز( تمارسـو وبين المفاجآت التي كشفتيا الرسالة إستنادا إلى المجنة ال

السمطات المختصة عندما يتعمق بالعفو العام أو الخاص وقضـايا أمـن الدولـة وممفـات الموقـوفين األمنيـين أو 
المحكومين حيث تحدثت الرسالة عن أدلة تثبت شمول سياسة )التسامح( بين أفراد ىـذه الفئـة ألبنـاء العشـائر 

ستثناء المخطئين من مواطني األصل الفمسطيني.والمحافظات األر   دنية وا 
ـــل فـــي أن حصـــة األردنيـــين مـــن أصـــل  ـــرأي العـــام ألول مـــرة أيضـــا وتتمث ـــة يعرفيـــا ال وكشـــفت الرســـالة حقيقي
فمسطيني في نظام القبـول اإلسـتثنائي فـي الجامعـات تبمـ  حجمـا نفـس حصـة أي محافظـة أردنيـة فيمـا تسـمى 

فظـــة الضـــفة الغربيـــة ويحســـب ضـــمن حصـــتيا جميـــع األردنيـــين مـــن أصـــل الضـــفة الغربيـــة حصـــريا ىنـــا محا
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فمسطيني مما يعني ضمنيا بأن السمطات تدقق في )اصل ومنبت( الطالب المتقـدمين لمجامعـات قبـل مـنحيم 
 حقيم في المقعد التعميمي.

 كما كشفت عن تجاىل تعميمات القصر الممكي في مسألة وقف سـحب الجنسـيات وعـن كـودات تنطـوي عمـى
 تمييز توضع إلكترونيا عمى سجالت القيود المدنية في وزارة الداخمية.

وشرحت الرسالة ألول مرة بالتفصيل ما أسمتو بتجميات سياسات التمييز الرسمية واألمنية ضد المواطنين من 
% مـن المقاعـد الجامعيـة وفقـا 80أصل فمسطيني وبينيا اإلستثنائات في القبول بالجامعـات حيـث تـوزع نحـو 

 %. 10ليذا النظام فيما يتنافس جميع األردنيين عمى 
ووصمت الرسالة إلى نقطة حجرة وحساسة عندما قالت: جاللة الممك لنتحدث من القمب إلى القمب وبصـراحة 
وبدون وسـطاء: تميـج قموبنـا بالـدعاء لقيادتنـا الياشـمية كممـا سـمعناىا تـدعو لتكـريس ىويـة المواطنـة وال تفـرق 

مر بالحفــــاظ عمــــى الوحــــدة الوطنيــــة فــــالمفردة الممكيــــة ىنــــا واضــــحة وال تقبــــل الغمــــوض أو بــــين النــــاس أو تــــأ
 اإللتباس.

لكـن عمــى األرض ال تمتــزم مؤسســات القــرار بمضــمون الخطــاب واألمــر الممكــي واألجيــزة ال تنفــذ مــا يــأمر بــو 
أصـبح وجـود األردنيـين جاللة الممك وال تمتزم بالتوجييات التي نسمع بعضيا عمنا ونعمـم ببعضـيا األخـر وقـد 

 من أصل فمسطيني في بعض المؤسسات وجميع الجامعات أمرا نادرا.
وتحــــدثت الرســــالة عــــن تعميمــــات ســــرية ال زالــــت تطبــــق وتســــحب بموجبيــــا الجنســــيات مــــن أردنيــــي األصــــل 

 الفمسطيني.
 3/8/0240، القدس العربي، لندن

 
 فمسطينية رئيس لجنة الحوار المبناني الفمسطيني يمتقي مؤسسات أهمية 16

زار وفد يمثل مؤسسات أىمية عاممة في الوسط الفمسطيني في لبنان رئيس لجنة الحوار المبناني الفمسطيني 
لالجئين الفمسطينيين  اإلنسانيةوتم البحث، بحسب بيان صادر عن الوفد، في "األوضاع  خمدون الشريف.

عية لالجئين والعيش بكرامة عمى قاعدة رفض في لبنان". وأكد الوفد "ضرورة توفير الحقوق المدنية واالجتما
"تفيما لضرورة توفير االحتياجات الضرورية  أبدىالتوطين والتمسك بحق العودة"، الفتا إلى أن الشريف 

 أمامالذي سيسمح بتذليل كثير من العقبات  األمرإدارة الوجود الفمسطيني في لبنان  أىمية لالجئين ومؤكداً 
 ئين في المستقبل".أي ممفات أخرى تيم الالج

 3/8/0240، بيروت، المستقبل
 

 في غزة نائب نقيب الصحفيين  االتحاد العام لمصحفيين العرب يدين استدعاء تعامل النيابة العامة 15
أدان االتحاد العام لمصحفيين العرب ما وصفيا بـ"اإلجراءات التعسفية األخيرة" ضد نقابة ي: محمد طنطاو 

غزة تحسين األسطل إلى "النيابة  فيزة، ومنيا استدعاء نائب نقيب الصحفيين غ فيالصحفيين الفمسطينيين 
بالغو بقرار النيابة بمنع أ نشاط لمنقابة وألعضاء األمانة العامة والمجمس  يالعامة" حيث تم التحقيق معو، وا 

م من الشكوى المقدمة ضدى في، ومنع أعضاء الييئتين من السفر ومغادرة القطاع لحين البت اإلداري
 ياسر أبو ىين المقرب من حركة حماس. الصحفي
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وأعرب االتحاد العام لمصحفيين العرب عن استنكاره لإلجراءات األخيرة ضد نائب نقيب الصحفيين 
ًً  فيغزة، مؤكدا رفضو االعتراف بشرعية الكيان الجديد  فيالفمسطينيين  من التزامو باحترام  غزة انطالقَا

 .عربيكل بمد  فيوجود نقابة واحدة لمصحفيين الشرعية القانونية وتمسكو ب
قطاع غزة، العمل عمى سرعة رأب ىذا  فيحماس والجياد وكافة المنظمات األخرى  حركتيتحاد االوناشد 

نقابة وطنية واحدة تحافظ وتعزز وحدة  فيالصدع واحترام وحدة الصحفيين الفمسطينيين ووحدة تمثيميم 
التحاد كافة المنظمات اإلقميمية والدولية الصحفية إلى االلتزام بالتعامل الصحفيين الفمسطينيين، كما دعا ا

 مع نقابة الصحفيين الفمسطينيين ممثال شرعيا وحيدًا لجموع الصحفيين الفمسطينيين.
 0/8/0240اليوم السابع، القاهرة، 

 
 "إسرائيل"تركيا تنفي وساطة بريطانية لممصالحة مع  17

وتركيا إلنياء األزمة الدبموماسية  "إسرائيل"بأن بريطانيا تحاول التوسط بين نفى مسؤول تركي، أمس، تقارير 
وقال المسؤول التركي الذي رفض الكشف عن اسمو، لجريدة  بينيما، قائاًل إن الوساطة ليست ضرورية.

بمد  تعرف ما عمييا فعمو، وىو االعتذار إلى تركيا. وليس مطموبًا الوساطة من "إسرائيل"زمان التركية إن 
 آخر، نافيًا التقرير عن أن بريطانيا تحاول التوسط.

وكانت جريدة ىآرتس نقمت، أمس، عن مسؤول إسرائيمي رفيع المستوى، قولو إن بريطانيا نقمت مؤخرا رسائل 
بين رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لكن لم يتم التوصل بيذه 

 لى معادلة تسمح بالجسر بين مواقف الجانبين.المرحمة إ
 3/8/0240الخميج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"لشعوب زوال ويجب أن يكون هدف ا ...مشكالت العالم لحلنجاد: يوم القدس مفتاح  18

 أنحر مطالب بالعدالة عميو  إنسانيوم القدس مفتاح لحل مشكالت العالم، فكل  أن اإليرانيرئيس ال أكد
لدى  ،حمدي نجاد وصفأبأن محمود  لألنباءوكالة مير  وأفادت لكي ال يكون الكيان الصييوني. يفعل شيئاً 

، الكيان الصييوني بأنو رمز لمصييونية العالمية إيرانفي  اإلسالميةاستقبالو سفراء ومسؤولي بعثات الدول 
ياسي بين الحكومات ىناك اختالفات كثيرة في التوجيات والتنافس الس أنالمييمنة عمى العالم، وصرح 

الصييونية،  واألفكارفي الدفاع عن الكيان الصييوني  متحدون جميعاً  أنيم إالالغربية ورجال السياسة، 
الراىنة في العالم وليكن ىدفيا النيائي  األوضاعتتحد من اجل تغيير  أننو ينبغي لمشعوب أعمى  مشدداً 

 زوال الكيان الصييوني.
 0/8/0240، ، طهرانلألنباءوكالة مهر 

 
 مساعدات تركية لغزة واألونروا توزعها 19

، الشحنة األولى من دقيق القمح التركي إلى غزة، وذلك ليتم توزيعيا عمى مائة 1/8وصمت، الخميس 
ألف شخص. ومن المقرر أن تصل خالل األسابيع الثمانية  583وتسعة وعشرين ألف عائمة تقوم بإعالة 

مميون دوالر  5.5طن من دقيق القمح بقيمة  21,200البالغة كميتو  القادمة كامل شحنات التبرع العيني
 والتي تم التبرع بيا من قبل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء في الجميورية التركية. 
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ين واستممت وكالة األونروا ىذه الشحنة، وستقوم بترتيب عممية توزيعيا لالجئين األشد عرضة لممخاطر الذ
 يعيشون في غزة. 

وفي معرض تعقيبو عمى ىذا التبرع، قال السفير شاكر أوزكان تورونالر القنصل العام لتركية في القدس بأن 
أولئك الذين يعيشون في  لدعمنا لالجئي فمسطين، وخصوصاً  "المساعدات التركية لألونروا تأتي انعكاساً 

بمعدل أكثر من  ألونرواالحكومة التركية تبرعات ل، قدمت 1006قطاع غزة الفقير". وقال إنو منذ عام 
 . 1021في عام  مميون دوالر سنوياً  2.12الضعف لتصل إلى ما مجموعو 

 0/8/0240موقع فمسطين أون الين، 
 

 سوالر قطري إلى قطاع غزة شاحنات ثالثإدخال  62
السوالر الصناعي ألف لترا من  220وصمت ثالث شاحنات سوالر تقل حوالي : عبد القادر مبارك -رفح 

وأكد مصدر  ، وذلك عن طريق منفذ العوجة البرى بوسط سيناء.1/8 القطري إلى قطاع غزة يوم الخميس
ألف  32ماليين و 5شاحنة أقمت حوالي  212مسؤول في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أنو سبق إدخال 

ة سمحت بزيادة كميات الوقود وأضاف المسؤول أن السمطات المصري لترا من السوالر إلى قطاع غزة.
 القطري التي يجرى توريدىا يوميا عبر كرم أبوسالم.

 3/8/0240الشرق، الدوحة، 
 

 آالف وجبة إضافية لمصائمين في األقصى واألراضي الفمسطينية سبعةخميفة تقدم مؤسسة  64
فطار إضافية خالل قدَّمت مؤسسة خميفة بن زايد آل نييان لألعمال اإلنسانية أكثر من سبعة آالف وجبة إ

األيام الماضية لمصائمين في القدس الشريف والمخيمات الفمسطينية في الضفة الغربية باإلضافة إلى مئات 
 الطرود الغذائية التي وزعتيا عمى األسر المحتاجة في تمك المخيمات.

ى من أبناء تم التركيز عمى توزيع طرود غذائية عمى األسر المحتاجة من عوائل الشيداء واألسر  كما
طرد غذائي عمى  300المخيمات وأصحاب العائالت الكبيرة وذوي اإلعاقة ووزعت مؤسسة خميفة أكثر من 

أسرة خالل أيام معدودة شممت تسعة مخيمات في منطقة رام اهلل وتجمعات سكانية في سمفيت  300
 وقمقيمية.

 3/8/0240االتحاد، أبو ظبي، 
 
 
 

 إيران نوويبالتزام واشنطن بوقف  "إسرائيل"قة عدم ث منبانيتا يعرب عن إحباطه  60
ليون بانيتا أعرب  األمريكيقالت اإلذاعة اإلسرائيمية عن جريدة معاريف إن وزير الدفاع : ريم عبد الحميد

أحاديث مغمقة عن إحباطو من عدم ثقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو ووزير الدفاع إييود باراك، بالتزام  في
قولو إن األمريكيين يعتقدون أن  إسرائيميونقمت الجريدة عن مصدر  .اإليراني النوويشروع بالده بوقف الم

 ."إسرائيل"لدعم واشنطن المطمق لضمان أمن  موقف نتنياىو وباراك ىو بمثابة نكران لمجميل، نظراً 
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األمريكية توافق قال فييا إن اإلدارة  التيومن جية أخرى قال المتحدث باسم البيت األبيض الميمة الماضية 
أن  إلىوأشار الناطق  .يبعد بنبذ مشروعو النوو  لم يتخذ قراراً  اإليرانيعمى ما قالو نتنياىو من أن النظام 

 .اإليرانيالشأن  فيوالواليات المتحدة  "إسرائيل"بين  وثيقاً  ىناك تعاوناً 
 0/8/0240اليوم السابع، القاهرة، 

 
 التدخل لإلفراج عن أسيرين رياضيين"الشبكة األوروبية" تطالب "الفيفا" ب 63

نددت الشبكة األوربية لمدفاع عن األسرى الفمسطينيين، باستمرار "مسمسل اختطاف الرياضيين  ة:غز 
دارة األولمبياد الجارية في  (الفيفا)الفمسطينيين من قبل قوات االحتالل"، داعية االتحاد العالمي لكرة القدم  وا 

وأعربت الشبكة عن "قمقيا البال  إزاء استمرار  ء معاناتيم واإلفراج عنيم.لندن إلى التحرك العاجل إلنيا
اعتقال حارس مرمى الفريق األولمبي الفمسطيني عمر خالد أبو رويس، والعب منتخب الشباب في نادي 

 األمعري محمد سعدي نمر".
 3/8/0240، القدس، القدس

 
 من المصوتين اليهود يتركز فيها عدد كبير والياتفي ارتفاع شعبية أوباما  61

أبرزت الصحف اإلسرائيمية أمس الخميس، أنباء تتحدث عن ارتفاع شعبية : برىوم جرايسي -الناصرة 
في أربع واليات يتركز فييا عدد كبير من المصوتين الييود، وىذا عمى الرغم  أوباماالرئيس األمريكي باراك 

 رومني. تمن حممة اليمين اإلسرائيمي لدعم المرشح الجميوري مي
 لألمريكانوتقول استطالعات الرأي األخيرة، إن الرئيس أوباما حصل في فموريدا، عمى المركز الثاني 

% لمنافسو رومني، وفي بنسمفانيا كان 62% من مجمل الذين شمميم االستطالع، مقابل 22الييود، عمى 
 % لرومني.66مقابل % ألوباما 20% لرومني، وفي أوىايو 61% ألوباما مقابل 23الفارق أكبر 

 3/8/0240الغد، عّمان، 
 

 رومني باالعتذار من الشعب الفمسطيني تطالبيسارية كية يمنظمة أمر  66
نشرت المنظمة األمريكية اليسارية "أصوات الييود من أجل السالم" عريضة : برىوم جرايسي -الناصرة 

من الشعب الفمسطيني عمى رومني باالعتذار  تمي االنتخابات الرئاسية تطالب المرشح الجميوري
، وبشكل خاص حينما قال، إن ثقافة الييود جعمتيم أنجح "إسرائيل"التصريحات التي أطمقيا ضده في 

 من جيرانيم الفمسطينيين. اقتصادياً 
 3/8/0240الغد، عّمان، 

 
 يجمع بين الفمسطينيين واإلسرائيميين دوريمدريد يمول  لايرمدرب  65

رت أن مدرب لاير مدريد جوزيو مورينيو يقوم بتمويل مبادرة إلقامة بطولة دوري ذكر موقع يوروسبو  :وكاالتال
مشروع رياضي خيري يسعى لمتقارب  إطار، ضمن "إسرائيل"مصغر لكرة القدم يجمع بين أطفال فمسطين و

الموقع بأن المدرب البرتغالي توقف اللتقاط صور تذكارية مع مجموعة من األطفال  وأفاد بين الشعبين.
لفمسطينيين واإلسرائيميين عندما كان يقود تدريبات فريقو لاير مدريد بمالعب جامعة أوكال بالواليات المتحدة، ا

 لمموسم الجديد. حيث يعسكر الفريق استعداداً 



 
 
 

 

 

           06ص                                    0680العدد:                3/8/0240 الجمعة التاريخ:

دقيقة خالل فترة الراحة بين شوطي  22كما ذكر الموقع أن األطفال سيشاركون في مباراة قصيرة لمدة 
 فريقي لاير مدريد االسباني ولوس أنجموس غاالكسي األمريكي.المباراة الودية بين 

 0/8/0240وكالة سما اإلخبارية، 
 

 الصين تحظر الصوم عمى المسؤولين والطالب المسممين في إقميم شينجيانغ 67
منعت السمطات الصينية المسؤولين والطالب المسممين في إقميم شينجيان  شمال غربي   :وكاالت – بكين

لصيام خالل شير رمضان، ما دفع جماعة حقوقية منفية إلى التحذير من اندالع موجة جديدة البالد من ا
من العنف. وصدرت توجييات نشرتيا كثير من المواقع اإللكترونية الحكومية لقادة الحزب الشيوعي بتقييد 

 النشاطات الدينية لممسممين خالل شير رمضان بما في ذلك الصيام وزيارة المساجد. 
ب "الشرق االوسط"يضم إقميم شينجيان  نحو تسعة ماليين مسمم من عرقية األويغور الذين يتحدثون وبحس

المغة التركية ويتيم كثير منيم القادة الصينيين باالضطياد الديني والسياسي. وشيدت المنطقة كثيرا من 
يا تعتمد عمى عشرات أعمال العنف العرقي، إال أن الصين تنفي أنيا تمارس االضطياد ضدىم، وتقول إن

 آالف المسؤولين من األويغور لممساعدة في حكم اإلقميم.
 3/8/0240، وكالة سما اإلخبارية

 
 الحظر  بسبب سنويا مميار دوالر 18نحو تخسر إيران  68

تكبد العقوبات المفروضة من قبل الواليات المتحدة ضد إيران، ثالث أكبر منتج لمنفط في منظمة  لندن:
مميون دوالر يوميا، من دون أن يؤدي ذلك إلى رفع أسعار النفط  233في المبيعات قيمتيا  األوبك، خسائر

الخام في األسواق العالمية، محققة بذلك نصرا لمرئيس باراك أوباما في مجال السياسة الخارجية في عام 
 انتخابات رئاسية.

مميون برميل  2.1من إيران بحجم وحسب وكالة الطاقة الدولية فقد انخفضت كمية شحنات النفط الواردة 
في المائة، منذ فرض العقوبات التي تحظر شراء ونقل وتمويل وتأمين النفط الخام  21يوميا، أو بنسبة 

مميار  68اإليراني بدءا من أول يوليو )تموز(. وسنويا، سيكبد ذلك إيران خسائر في العائدات تقدر بقرابة 
 ئة من اقتصادىا.في الما 20دوالر، وىو ما يعادل نسبة 

 3/8/0240، الشرق األوسط، لندن
 

 في تداعيات األزمة السورية؟ "إسرائيل"كيف تفكر  السيناريوهات الثالثة: 69
لم تعد النخبة السياسية في إسرائيل تربط بين ثورات الربيع العربي وما يجرى في سوريا حاليا، : سعيد عكاشة

يــين والبــاحثين اإلســرائيميين عــن اعتقــادىم بــأن التغيــرات التــي إذ يفصــح الكثيــرون مــن الــوزراء والخبــراء األمن
حــــدثت فــــي معظــــم البمــــدان العربيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك مصــــر، يمكــــن التنبــــؤ بمآالتيــــا وتأثيراتيــــا فــــي المصــــالح 
اإلسرائيمية، وىو ما ال ينطبق عمى الوضع السوري الذي يمفو الغموض، خاصة وقد خابـت نبـوءات إسـرائيمية 

 ( عن قرب نياية نظام األسد.1022قميمة من اندالع األزمة ىناك في مارس  مبكرة )بعد شيور
فقـــد دار الحـــديث مبكـــرا عـــن احتمـــال تكـــرار النمـــوذج اليمنـــى فـــي التغيـــر، والـــذي رعتـــو دول مجمـــس التعـــاون 
ا الخميجي. وجاء القياس سطحيا، حيث ال يشبو الوضع الداخمي وال التشابكات اإلقميمية في اليمن مـا يقابميمـ

في الوضع السوري. القاسم المشترك الذي تم الرىان عميو من قبل من تبنوا ىذه الرؤيـة ىـو ضـموع السـعودية 
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وقطــر فــي األزمتــين، وتبنــي العواصــم الغربيــة الكبــرى ليــذا الحــل فــي  األزمــة الســورية، ربمــا حتــى وقتنــا ىــذا، 
نتقالية، ال يستبعد منيا النظام، وال تنفـرد بدليل دعميم لخطة كوفي أنان التي تقوم عمى تييئة سوريا لمرحمة ا

بيـا جماعـات المعارضـة. غيـر أن كـل ىـذه المرتكـزات لــم تكـن كافيـة لمقـول إن مـا حـدث فـي الـيمن يمكــن أن 
 يتكرر في سوريا.

مــع تراجــع احتمــال حــل األزمــة الســورية عمــى غــرار النمــوذج اليمنــي، انقســمت النخبــة اإلســرائيمية حــول تنــاول 
برسم سيناريوىات ثالثة محتممة أوليا أن يسقط نظام األسد ويحل محمو نظام ينجح فـي منـع  الوضع السوري

انفــراط عقــد الدولــة، أمـــا الســيناريو الثــاني فيــو أن يبقـــى النظــام مســيطرا عمــى أجـــزاء مــن الدولــة، فيمــا تبقـــى 
الــث بــأن يــتمكن منــاطق أخــرى خــارج الســيطرة، أو تســيطر عمييــا جماعــات المعارضــة. ويتعمــق الســيناريو الث

النظــام مــن تجــاوز األزمــة واالســتمرار فــي قيــادة الــبالد. ودار الجــدل بعــدىا حــول التكمفــة األمنيــة والتــداعيات 
المحتممة ليذه السيناريوىات عمى أمن إسرائيل. ومن األىمية ىنا قبل مناقشة السيناريوىات الثالثة أن نرصد 

 البيئة التي تحتضن األزمة السورية.
 يئة اإلقميمية والدولية لألزمة السوريةأوال: الب

السادات، بيئة األحداث التي جرت في المنطقة العربية في العامين  -يجمل " إفرايم إنبار"، مدير مركز بيجن
األخيرين بقولو "ىناك حالة من الغموض السياسي في الشـرق األوسـط، رغـم أن مـا ىـو واضـح بجـالء تراجـع 

يـران. ودوليـا، قوة الدول العربية، أو أنيا ب اتت أكثر ضعفا، فيما ازدادت قـوة الـدول غيـر العربيـة مثـل تركيـا وا 
بــدأت الواليــات المتحــدة فــي فقــدان نفوذىــا فــي المنطقــة". غيــر أن ىنــاك عناصــر أخــرى تكمــل الصــورة التــي 

 قدميا "إنبار"، وبدورىا ستكون مؤثرة في بيئة األزمة السورية، فيناك:
دور أوســع فــي منطقــة الشــرق األوســط، اســتنادا لمبــدأ كــان قــد طرحــو الــرئيس  التطمعــات الروســية لمعــب -2

فالديمير بوتين منذ سنوات، ويرى أن احترام القوانين الدوليـة، وعـدم تخطييـا تحـت مبـررات التـدخل اإلنسـاني 
الـذي أو نشر الديمقراطيـة ىـو مـا ينبغـي أن يقـوم عميـو النظـام الـدولي الجديـد، بعـد فشـل نظـام القطـب الواحـد 

 قادتو واشنطن بعد سقوط االتحاد السوفيتي.
فريقيـا  -1 سعى الصين لتأمين مواردىا من الغاز والنفط، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتيا فـي الشـرق األوسـط وا 

 عبر التعاون مع إيران وتركيا.
ان، لكـي سعى إيران لمنع تشكل ىالل سني يمتد من الخميج إلـى سـوريا، سـيكون عائقـا أمـام تطمعـات إيـر  -3

 تكون إحدى القوى اإلقميمية العظمى في المنطقة.
طموح تركيا لمعب دور قيادي في المنطقة، كونيا إحـدى أكثـر القـوى اإلقميميـة الـثالث )إلـى جانـب إيـران  -6

سرائيل( امتالكا لفرصة الفوز بقيادة المنطقـة بسـبب ضـعف التناقضـات الدينيـة والمذىبيـة بينيـا وبـين العـالم  وا 
 العربي.

فــي ىــذه األجــواء، تــرى إســرائيل أن حركــة األحــداث والتطــورات فــي ســوريا ىــي التــي ســتحدد إلــى حــد كبيــر 
 مستقبل المنطقة، وفقا لتحقق أي من السيناريوىات الثالثة المشار إلييا آنفا.

 ثانيا: سيناريوهات إسرائيمية ألزمة سوريا
تطورات األخيرة فـي سـوريا، يقـول "شـمومو بـروم" ، سيناريو سقوط األسد وبقاء الدولة: في تعميقو عمى ال - 2

الخبيــر فــي معيــد دراســات األمــن القــومي بجامعــة تــل أبيــب، "إذا مــا اســتولت المعارضــة الســورية المركزيــة، 
الممثمـــة فـــي الجـــيش الســـوري الحـــر، عمـــى الحكـــم، فـــإن ىـــذا أمـــر حســـن إلســـرائيل. بالنســـبة لمموقـــف الرســـمي 

 سمطة مركزية في سوريا، بغض النظر عمن يقف عمى رأسيا".إلسرائيل، الميم أن تكون ىناك 
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 -يبــدو الموقــف ىنــا متوافقــا مــع الخطــوط اإلســتراتيجية فــي العقــل اإلســرائيمي، حيــث التعامــل مــع ســمطة قويــة
الدولـة"، وأفضـل مـن التعامـل مـع حـاالت انتشـار  –أفضل من مواجية كيانات" تحت -حتى ولو كانت عدوا 

قد بينت ذلك تجارب إسرائيل مع نظام معاد مثـل نظـام البعـث فـي سـوريا، لـم تطمـق الفوضى عمى حدودىا. و 
أي رصاصة من الحدود السورية، وذلك في مقابل التحديات التـي  2633خالل مدة حكمو الطويل ومنذ عام 

فرضــــتيا أنظمــــة "شــــبو الدولــــة" عمــــى األمــــن اإلســــرائيمي، مثــــل حــــزب اهلل فــــي لبنــــان، والحركــــات اإلســــالمية 
 مسطينية مثل حماس والجياد في غزة.الف

إن تحقق ىذا السيناريو سيكون مفيدا إلسرائيل عمى أكثر من صعيد. فالبديل المنتظر في حالة سقوط األسـد 
سيكون تحالفا غير متجانس من قوى إسالمية وليبرالية ووطنية، مـن المحـتم أنيـا سـتدخل فـي منافسـات حـادة 

ــداخل والخــارج، بمــا فيمــا بينيــا، وســتركز كــل غايتيــا عمــى  إعــادة بنــاء الدولــة وتأمينيــا مــن التيديــدات فــي ال
يجعميا غير راغبة في التركيز عمى ممف الصراع مـع إسـرائيل، أو ربمـا االسـتعداد إلبـرام صـفقة سـالم معيـا، 
واالنحياز لممعسكر الخميجي الراغب في الضغط عمى إيران، وعزليا عن المنطقة، وىـو مـا سـينعكس إيجابيـا 

نســبة إلســرائيل، ســواء لجيــة إضــعاف حــزب اهلل فــي لبنــان، أو لجيــة اســتغالل النفــوذ الخميجــي لــدى الحكــم بال
الجديد في سوريا لضم دمشق وبيروت لعممية تسوية تنيى أيضا تشدد حركات فمسطينية مدعومـة مـن إيـران، 

ـــل قـــدر مـــن ال ـــازالت مثـــل الجيـــاد، وحمـــاس، وتفـــتح الطريـــق أمـــام تســـوية الممـــف الفمســـطيني بأق خســـائر والتن
 اإلسرائيمية.

ن كـان  - -1 سيناريو استمرار سيطرة النظام جزئيا: يعـد ىـذا السـيناريو ىـو األسـوأ بالنسـبة إلسـرائيل، فيـو وا 
يقمص التيديدات األمنية واإلستراتيجية التقميدية التي كان يمثميا الجيش السوري في دولـة مركزيـة قويـة، فإنـو 

الدولة، عمى غرار حزب اهلل، وتجربة حماس في قطاع غزة، مما  -مات ما تحتيفتح الباب أمام ظيور تنظي
يضع إسرائيل أمام مشكالت أمنية شديدة، خاصـة فيمـا يتعمـق بحمايـة سـكانيا مـن ىجمـات الصـواريخ قصـيرة 

 المدى، وعمميات التسمل، وخطف الجنود.
لدولة العموية الصغيرة التي سيتحصن قد تكون منيا ا -بل ربما تستغل إيران ىذا الوضع لدعم جيوب صغيرة

وتحويميـــا إلـــى محميـــات إيرانيـــة، عمـــى غـــرار محميـــة الجنـــوب المبنـــاني، وقطـــاع غـــزة  -بيـــا األســـد وطائفتـــو 
وتطويرىا إلى الحد الذي تشكل فيـو جبيـات اسـتنزاف مسـتمر لمجـيش اإلسـرائيمي. وعـالوة عمـى ذلـك، سـيكون 

إليرانيــة لمتحـول إلــى قــوة نوويــة، والـتخمص مــن الضــغوط الغربيــة ىـذا الســيناريو فــي صـالح اســتمرار السياســة ا
الحاليــة لمنعيــا مــن امــتالك الخيــار النــووي، وذلــك بمقايضــة قــدرتيا عمــى لجــم الفوضــى فــي المنطقــة، مقابــل 

 تركيا حرة فيما يتعمق بمشروعيا النووي.
 سيناريو استمرار نظام األسد: - 3

ديات التـي سيفرضـيا عمـى أمـن إسـرائيل. فمـن جيـة، يصـبح نظـام يمثل ىذا السيناريو وضـعا وسـطا فـي التحـ
األســـد ضـــعيفا، وفاقـــدا لمشـــرعية، وحريصـــا عمـــى التركيـــز عمـــى اســـتعادة قوتـــو داخميـــا بمـــا يقمـــص اســــتعداده 
لممغامرات الخارجية. ومن جية أخرى، قد يزيد ذلك من اعتماده عمى إيران اقتصـاديا، وعمـى روسـيا والصـين 

إلـى مزيـد مـن تيمـيش المكانـة اإلقميميـة إلسـرائيل، فـي ظـل اشـتداد قـوة المحـور اإليرانـي، عسكريا، مما يؤدى 
 وتقوية النفوذين الروسي والصيني في المنطقة.

وضــعا يشــبو ذلــك الــذي كــان قائمــا قبــل انــدالع األحــداث فــي  -وفقــا ليــذا الســيناريو -أي أن إســرائيل ســتواجو
 تعقيدات إقميمية، وتدخالت دولية أكبر في المنطقة.سوريا في مارس من العام الماضي، ولكن مع 
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إن التطورات األخيرة في الممف السوري تبدو مدعاة لمتفاؤل فـي إسـرائيل، حيـث أعمـن رئـيس الـوزراء التركـي، 
رجب طيب أردوغان، إمكانية أن تتحرك تركيـا لخمـق منـاطق آمنـة داخـل سـوريا لمنـع تـدفق الفـارين مـن أتـون 

إلى داخل األراضي التركية. وىو تطور يزيد من الضغط الواقع عمى نظام األسد، ويدفع  الحرب الدائرة ىناك
تركيا، التـي تـؤوى المعارضـة السـورية، إلـى تكثيـف جيودىـا لخمـق نظـام سـوري مسـتقر، فـي حالـة زوال نظـام 

اني ذي األســد، خاصــة أن تركيــا ال تتحمــل تالعــب ســوريا حاليــا بممــف األكــراد، ودعــم حــزب العمــال الكردســت
 النزعة االنفصالية.

كما أن ذلك يزيد من ىوة الشقاق بين إيران وتركيا، واإلسيام بشكل غير مباشر في عممية إصـالح العالقـات 
اإلســرائيمية. أيضــا، يبــدو اعتــراف ســوريا بحيــازة أســمحة كيماويــة فرصــة إلســرائيل لمتــذرع باألخطــار  -التركيــة

ى األمــن والســمم العــالميين، بمــا يخفــض مــن قــوة حممــة عــزل إســرائيل التــي تمثميــا ســوريا، وحميفتيــا إيــران، عمــ
وبسبب استمرارىا في إعاقـة التسـوية، ومواصـمة سياسـة  -ال تعترف بذلك-دوليا بسبب حيازتيا ألسمحة نووية

 االستيطان في األراضي الفمسطينية.
 34/7/0240، مجمة السياسة الدولية
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 رابناجي صادق ش
السؤال الحائر كما المصالحة: ىل من تغير في موقف مصر من المصالحة بعد الثورة؟ وىل معنـى ذلـك أن 
الموقــف المصــري قبــل الثــورة لــم يكــن داعمــًا لممصــالحة؟ وىــل موقــف السياســة المصــرية ســيتعامل مــع غــزة 

اآلن وتطـــرح عمـــى أجنـــدة  بازدواجيـــة بـــين القـــوى السياســـية الفمســـطينية؟ ىـــذه األســـئمة وغيرىـــا ىـــي التـــي تثـــار
وابتداء من مالحظة أن ىناك تغيرًا مصريًا في ” . حماس”و” فتح“األولويات الفمسطينية، وخصوصًا أولويات 

كيفيــــة التعامــــل مــــع القــــوى السياســــية الفاعمــــة، وأن أىــــم مظــــاىر ىــــذا التحــــول أن مصــــر تتعامــــل مــــع القــــوى 
ا أكد ذلك الـرئيس المصـري الـدكتور محمـد مرسـي . الفمسطينية بنفس الموقف، وتقف عمى نفس المسافة، كم

ولكن السؤالين الميمين والمباشرين ىما: ىل مصر تخمت عن المصالحة؟ أو بعبارة أخرى ىل المصالحة لـم 
تعد أولوية مصرية؟ وىل التحول فـي التعامـل مـع القـوى الفمسـطينية، واالنفتـاح بـل االعتـراف المباشـر بحركـة 

ة سياسية واقعية وقائمة في غزة، سينعكس عمى المصالحة بما يعـزز موقـف حركـة حماس والتعامل معيا كقو 
 حماس، إلى درجة قد تدفع في اتجاه تشددىا في عدم الذىاب إلى المصالحة؟

ىناك أمور عدة تحكم الموقف المصري الجديد: أواًل العامل اإلسـالمي وفـوز اإلخـوان بالسـمطة والحكـم، وىـذا 
يــر فــي السياســة المصــرية، ويقابمــو وجــود حركــة حمــاس فــي الحكــم فــي غــزة، وىــي عامــل ميــم فــي تفســير التغ

امتــداد ليــذه الحركــة، وثانيــًا خصوصــية العالقــة مــع مصــر، فــالحكم الجديــد يــدرك ىــذه الخصوصــية بعمــق، 
ولــذلك ال بــد أن تتــرجم فـــي سياســات جديــدة تتمثــل فـــي رفــع الحصــار والتعامــل المباشـــر مــع القــوة السياســـية 

فــي غــزة، والتــي تســتمد أســاس حكميــا مــن فوزىــا فــي االنتخابــات الفمســطينية . وثالثــًا إدراك الحكــم الحاكمــة 
، وىـذا يتطمـب مواقـف ”إسـرائيمي”الجديد في مصر حتمية إبراز الدور المصري بعيدًا عن أي تـأثير أمريكـي و

يبـرر عمـى اإلطـالق  سياسية جديدة تتعامـل مـع غـزة مـن أكثـر مـن منظـور ومنيـا المنظـور اإلنسـاني الـذي ال
استمرار الحصار. ورابعًا، وىذا ىو األىم، نجاح حركة حماس في تثبيت وجودىا السياسي واألمني في غزة، 
وىــو مــا يســتوجب إعــادة النظــر فــي التعامــل معيــا مــن منظــور أمنــي، فأحــد ثوابــت السياســة المصــرية الحفــاظ 

تكـون غـزة كمـا سـيناء، آمنـة مسـتقرة، وىنــا  عمـى أمـن سـيناء، وأمـن الحـدود الشـرقية، ومـن مصـمحة مصـر أن
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تبــرز حتميــة التنســيق األمنــي واالســتخباراتي مــع أجيــزة حركــة حمــاس . ومــن الثوابــت السياســية التــي تحكــم 
الموقـــــف المصـــــري الجديـــــد الحفـــــاظ عمـــــى معاىـــــدة كامـــــب ديفيـــــد الحاكمـــــة والضـــــابطة لمعالقـــــات المصـــــرية 

وىــذا يسـتوجب مزيــدًا مــن التنســيق مـع حركــة حمــاس. ومــن  ، فمــيس مــن أولويـات مصــر الحــرب،”اإلسـرائيمية“
الثوابت المصرية بال شك التعامل مع القضـية الفمسـطينية كوحـدة واحـدة مـن خـالل سـمطة واحـدة، وىـذا يعنـي 
أن المصــالحة الفمســطينية أيضــًا مصــمحة مصــرية، مــع األخــذ فــي االعتبــار كــل المحــددات التــي أشــرنا إلييــا، 

عن صيغة جديدة لممصالحة. ىذا الموقف المصري الجديد يتمثل فـي مقابمـة الـرئيس  وىو ما قد يعني البحث
ـــدًا مـــن  ـــاؤه وألول مـــرة وف ـــم لق ـــو كســـمطة شـــرعية، ث ـــًا ب ـــيس مكتبيـــا ” حمـــاس“الفمســـطيني أواًل اعتراف برئاســـة رئ

تم ألول السياسي خالد مشعل، ولقاء رئيس الحكومة في غزة وىو اعتراف أيضًا بشرعية ىذه الحكومة، وىذا ي
مرة . ىذه بعـض مالمـح التغيـر فـي الموقـف المصـري مـن إدارة الشـأن الفمسـطيني، وىـو موقـف مغـاير تمامـًا 
لمموقف السابق الذي تعامـل مـع الرئاسـة الفمسـطينية فقـط، وتـرك التعامـل مـع حركـة حمـاس مـن خـالل جيـاز 

تمرار الحصـار عمـى غـزة، وىـو المخابرات وحده . ومن ىنا فسر الموقف المصـري السـابق بأنـو أسـيم فـي اسـ
مــا لــن تقبــل بــو مصــر الثــورة. ىــذا الموقــف المصــري الجديــد تحكمــو أيضــًا الرغبــة فــي اســتعادة دور مصــر 
المركزي والقومي في المنطقة، وىذا الدور لن يتم إال من خـالل مواقـف وسياسـة مصـرية تتعامـل مـع القضـية 

اء حالــة االنقســام وتحقيــق المصــالحة مــن خــالل الفمســطينية مــن منظــور وطنــي قــومي، وىــو مــا يتطمــب إنيــ
االعتراف بالحقائق والمدركات السياسـية الجديـدة . ىـذا الموقـف تسـيم فيـو حاجـة كـل مـن السـمطة الفمسـطينية 
إلـى الموقــف المصــري، وحاجــة حركــة حمـاس أيضــًا إلــى ىــذا الــدور، وخصوصـًا بعــد التطــورات السياســية فــي 

ى ســـقوط النظـــام الســـوري، وبالتـــالي باتـــت مصـــر تشـــكل عمقـــًا اســـتراتيجيًا ســـوريا التـــي ســـتؤول فـــي النيايـــة إلـــ
وسياســيًا لحركــة حمــاس التــي مــن أبــرز تحوالتيــا العــودة إلــى العمــق العربــي مــن خــالل مصــر. ىــذا الموقــف 
الجديد ال بد أن ينعكس ويترجم في خطوات كثيرة منيا رفع الحصار عن قطاع غـزة، وتقـديم تسـييالت كثيـرة 

والخروج سواء عبر معبر رفح أو مطار القاىرة، وسيترجم في التنسيق االقتصادي ألنـو لـيس مـن  في الدخول
مصمحة مصر األمنية استمرار ظاىرة األنفاق والتعامل من تحت األرض، ولمـتخمص مـن ىـذه الظـاىرة ال بـد 

 من تنسيق وتنظيم وتقنين التعامل مع غزة، وىذه مصمحة مشتركة ومتبادلة لمطرفين.
القــراءة الخاصــة أعتقــد أنــو ال بــد مــن أن تــولي مصــر ممــف المصــالحة أىميــة وأولويــة وىــو إنجــاز ميــم  بيــذه

لمصــر الثــورة الســتعادة دورىــا فــي ىــذه القضــية المركزيــة، وعــدم تــرك ىــذا الممــف أليــة قــوى أخــرى عربيــة أو 
ذا كان ليا من دور يكون عبر الدور المصـري. وأخيـرًا ال أعتقـد أن مصـر الثـورة ستسـيم بـأي حـل  إقميمية، وا 

يــدفع فــي اتجــاه تعميــق حالــة االنقســام السياســي الفمســطيني مــن خــالل مــا يــتم ترديــده مــن إعــالن غــزة منطقــة 
محررة، أو غير ذلك، لكـن فشـل المصـالحة أو إطالتيـا ال يعنـي أن مصـر الثـورة سـتتخمى عـن غـزة، وال تقـوم 

مصري مـن خـالل التمسـك بثوابـت السياسـة المصـرية بدورىا في رفع الحصار، وىذا ىو التغير في الموقف ال
 في الحفاظ عمى القضية الفمسطينية قضية وحدة وليس انقسامًا.

 3/8/0240، الخميج، الشارقة
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الحـــرب اإلســـرائيمية، ووزيـــر الحـــرب األســـبق الـــذي أوصـــى بالمقترحـــات المعروفـــة خـــالل انتفاضـــة األقصـــى، 
"كاديمـا"، حـزب  وصاحب عممية "السور الواقي"، واجتياح جنين، وحصار عرفات، كما أنو اآلن رئـيس حـزب

، والـذي دخـل مـؤخرًا فـي ائـتالف مـع حكومـة نتنيـاىو سـرعان مـا انسـحب 1006المعارضة الرئيسي منذ عـام 
منو، وىو الذي طالما روج لنفسو باعتباره مع تسوية تقوم بموجبيا "دولة فمسطينية تعيش جنبًا إلـى جنـب مـع 

 إسرائيل". فما ىي ىذه "الدولة" عنده؟
ديدة القديمة، والتي نشرت عمى الموقع اإللكتروني لحزبو "كاديما"، يقـول موفـاز: "بحثـت في مقدمة خطتو الج

ودرست في السنوات الستة عشر الماضية طرقًا مختمفة لتحقيق تسوية سياسـية مـع الفمسـطينيين. ومنـذ اتفـاق 
بـع إسـرائيل أوسمو وحتى اليوم، نحاول الوصول، من دون نجاح، إلى تسـوية. وفـي ظـل عـدم وجـود حمـول، تت

حمــوال أحاديــة الجانــب مــن أجــل إيجــاد واقــع أمنــي مــريح ليــا. لكــن الحمــول األحاديــة ليســت بــديال عــن مســيرة 
سياسية شاممة تدفع باتجاه إنياء الصراع". حتى اآلن: كالم جميل! ويضـيف موفـاز أن التقييمـات تشـير إلـى 

إســـرائيل مواجيتيـــا ىـــي: "إيـــران فـــي أن الوقـــت ال يعمـــل لصـــالح إســـرائيل، وىنـــاك عـــدة مخـــاطر تتطمـــب مـــن 
الطريق إلى امتالك قنبمة نووية، الجيات المتطرفة، الميزان الديموغرافي". كالم جميل أيضًا! لكنو يركز عمى 
ما يسميو "الفكرة السياسـية" وىـي: "المصـمحة العميـا إلسـرائيل بالمحافظـة عمـى الطـابع الييـودي لدولـة إسـرائيل 

وعميو فإن االنفصال عن الفمسـطينيين ضـرورة ممحـة وحيويـة". كـالم جميـل نقوليـا  كدولة ييودية وديمقراطية،
لممرة الثالثة! غير أن موفاز سرعان ما يؤكد: "مـن أجـل المحافظـة عمـى المصـالح األمنيـة، نقتـرح إقامـة دولـة 

حــول  فمســطينية مســتقمة وخاليــة مــن الســالح فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــع االســتمرار فــي المفاوضــات
 قضايا الحل النيائي"! فيا لو من سالم!

إذن، الخطة قائمة عمى ترسيم الحدود بشكل تدريجي والبحث في الترتيبات األمنية في الدرجة األولى وصواًل 
إلى إقامة "الدولة الفمسـطينية المسـتقمة"! خـالل أربـع سـنوات كحـد أقصـى. وحسـب الخطـة فإنيـا سـتطبق عمـى 

فــي المئــة مــن مســاحة الضــفة )إضــافة إلــى قطــاع  50ى: تقــام دولــة فمســطينية عمــى مــرحمتين، "المرحمــة األولــ
يجاد تواصل إقميمي ألراضي الدولة الفمسـطينية،  60غزة(. وتضم الدولة  في المئة من السكان الفمسطينيين وا 

كتــــل وخالليــــا ال تيخمــــى أي "مســــتوطنات". ومــــع إقامــــة "الدولــــة الفمســــطينية" يعتــــرف بســــيادة إســــرائيل عمــــى ال
"االســـتيطانية" فـــي الضـــفة ويعتـــرف بـــأن الحـــدود الشـــرقية لدولـــة إســـرائيل ىـــي حـــدود قابمـــة لمـــدفاع عنيـــا. أمـــا 
المواضــيع األخــرى: الميــاه والطاقــة البيئيــة والبنــى التحتيــة والمعــابر والجمــارك، فــإن موفــاز يــدعو إلــى تشــكيل 

يـو ينفـذ فـي الحـال. ويقـر الكنيسـت قـانون طواقم فرعيـة ليـا مـع بدايـة المفاوضـات، وكـل اتفـاق يـتم التوصـل إل
اإلخــالء والتعــويض فــي العــام األول مــن المســيرة الســممية مــع الفمســطينيين. أمــا المرحمــة الثانيــة فيــي: تنفيــذ 
نياء المطالب والنـزاع وفـتح ممـر لمتسـويات السياسـية والسـالم اإلقميمـي. وفـي  االتفاق في القضايا الجوىرية وا 

عمــى الوضــع القــائم القاضــي بحريــة الوصــول إلــى األمــاكن المقدســة مقابــل إجــراء  موضــوع القــدس: المحافظــة
مفاوضات إليجاد حمول خالقـة فـي إدارة الحيـاة اليوميـة. وحـل مشـكمة الالجئـين: تقـام ىيئـة دوليـة تركـز عمـى 

عادة توطين لمن لن يعود إلى حدود دولة إسرائيل"!  إيجاد حمول وا 
مخـاطر ممكنـة: "أنـا ال أتجاىـل عـددًا مـن المخـاطر المنوطـة فـي تطبيـق  ويختم موفاز متحـدثا عـن مـا أسـماه

برنــامج إقامــة دولــة فمســطينية قبــل االنتيــاء مــن كــل قضــايا التســوية النيائيــة، فنتوقــع موقفــًا فمســطينيًا يعــارض 
إقامــة دولــة ال تعبــر عــن تحقيــق حقوقــو، خاصــة ألنــو مــن وجيــة نظــرىم اآلنــي ســيتحول لثابــت، ومــن أجــل 

ة بالنســبة ليــذه المخــاوف الفمســطينية، عمينــا أن نمتــزم بإنيــاء المفاوضــات فــي المواضــيع الجوىريــة فــي الطمأنــ
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فترة زمنية محددة وباتفاق عمـى منظومـة مصـالحة بـين الطـرفين، كـل ىـذا وفقـًا لتطبيـق المسـؤولية المفروضـة 
نما التنفيذ عمى   أرض الواقع".عمى الجانب الفمسطيني، ليس الزمن فحسب ىو الذي سيحدد، وا 

أمــا المشــكمة الثانيــة التــي يمكــن أن تواجــو الفمســطينيين فــي تطبيــع الخطــة حســبما قــال موفــاز فيــي: "انعــدام 
ســـرائيل كدولـــة  الثبـــات مـــن ناحيـــة الحكـــم فـــي الجـــانبين الفمســـطينيين يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى ســـيطرة حمـــاس، وا 

بالتفـاوض معيـا وفـي حـال رفضـت حمـاس  ديموقراطية سوف تحترم كل قيادة فمسـطينية يـتم انتخابيـا وسـتقوم
التفاوض مع إسرائيل، سوف تحتفظ إسرائيل لنفسـيا بحـق العمـل بكـل طريـق مـن أجـل حمايـة أمـن مواطنييـا؛ 
مــن يــرفض مصــافحة يــدنا الممــدودة لــيعمم أنــو يمكــن ليــذه اليــد أن تضــرب أيضــًا". ثــم يقــول موفــاز: "عمينــا 

طور دولة فاشمة إلـى جانبنـا، تصـب كـل سـخطيا باتجـاه إسـرائيل، االستعداد أيضًا لسيناريوىات سمبية، مثل ت
أو ســيطرة حمــاس بــالقوة عمــى الضــفة الغربيــة، لــذلك ســتكون المســيرة تدريجيــة ومراقبــة، ترافقيــا مشــاركة دوليــة 
عميقــة وضــمانات عربيــة إقميميــة. وفــي حــال لــم تســاعد ىــذه الجيــات عمــى جمــب الثبــات واالســتقرار لممنطقــة، 

 نتصرف بمفردنا إزاء ىذه التيديدات انطالقًا من حقنا بالدفاع عن النفس". سوف نضطر أن
لحـاق القـدس الشـرقية،  أما الكالم غير الجميل في خطة موفاز فنـابع مـن جـوىر كونيـا خطـة توسـعية لضـم وا 

ســـقاط حـــق عـــودة الالجئـــين لنحـــو  60و فـــي المئـــة مـــن الشـــعب  30فـــي المئـــة مـــن الضـــفة إلـــى إســـرائيل، وا 
. كــذلك، ثمــة كــالم إضــافي غيــر جميــل: 266إلــى ديــارىم والــذي كــان قــد نــادى بــو القــرار الــدولي  الفمســطيني

فالقــدس عاصــمة أبديــة موحــدة لدولــة االحــتالل رغــم عمــم موفــاز وغيــره مــن اإلســرائيميين بــأن أي حمــول جزئيــة 
الجميـل، الـوارد إلينـا تستثني القدس لـن تـرى النـور باعتبـار "زىـرة المـدائن" خطـًا أحمـر. أمـا آخـر الكـالم غيـر 

من خطة موفـاز فيؤكـد أن الترتيبـات األمنيـة مـا زالـت ىـي الحـاكم الفعمـي لمعقميـة اإلسـرائيمية: دولـة فمسـطينية 
 منزوعة السالح ليس ليا جيش ييدد أمن إسرائيل... وكأن جيوش العرب والعجم تيدد أمن إسرائيل!

 3/8/0240، االتحاد، أبو ظبي
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 ىاني حبيب
كما ىو شأن كل انتخابات رئاسية أميركية، تصبح إسرائيل ىي ميدان الصراع بين المتنافسين عمى الوصول 

الميـــدان »الـــى البيـــت األبـــيض او البقـــاء فيـــو لواليـــة ثانيـــة، ىـــذه المـــرة لـــم تكـــن مختمفـــة اال مـــن حيـــث طبيعـــة 
الخصــــوم فــــي الواليــــات المتحــــدة إلرضــــاء إســــرائيل التــــي بــــدورىا تســــتثمر اذ عــــادة مــــا يتصــــارع « اإلســــرائيمي

الحمالت االنتخابية البتزاز كال الفـريقين، وىكـذا تتزايـد الئحـة الوعـود والتقـديمات والبـرامج والتصـريحات، مـن 
فـي  كل فريق، السترضـاء إسـرائيل. ىـذه المـرة، انتقـل الجانبـان الـى الميـدان عمـى األرض، الـى إسـرائيل ذاتيـا

محاولة من كل فريق استثمار نيل رضا إسرائيل، لجـذب المـوبي الصـييوني فـي الواليـات المتحـدة الـى جانبـو، 
ومــــع ان عــــدد النــــاخبين الييــــود لــــيس حاســــمًا او مــــؤثرا مــــن الناحيــــة العدديــــة فــــي نتــــائج االنتخابــــات، اال ان 

خبـة الرأسـمالية الييوديـة مـن تبرعـات لصـالح اإلمكانيات اليائمة من الناحية المالية، وما يمكن ان تتقدم بو الن
حممة االنتخابـات لكـل فريـق، ىـو االمـر الحاسـم عمـى ىـذا الصـعيد، مـع فـارق وحيـد ىـذه المـرة، يتعمـق بديانـة 

والتـــي يعتبرىــــا معظــــم « المورمونيــــة»المرشـــح الرئاســــي الجميـــوري ميــــت رومنـــي الــــذي ينتمـــي الــــى الطائفـــة 
صمة بينما تعادييا طائقة اإلنجيميين، والتي بدورىا تدين بالوالء إلسرائيل المسيحيين ال تتصل بالمسيحية بأي 

من الناحية الدينية، لذلك فإن زيارة رومني إلسرائيل تيدف فيما تستيدف الى استرضاء ىذه الطائفة المعادية 
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رومنــي الــى لطائفتــو، واالســتقبال الحــار الــذي اســتقبل فيــو فــي إســرائيل، ىــو احــد اىــم الرســائل التــي يبعثيــا 
 الطائفة اإلنجيمية.

ذ تحسبت إدارة اوباما، لما سينتج عن زيارة رومني الى اسرائيل، بشكل مبكر، فإنيا عمدت الى سمسمة من  وا 
الزيـارات التــي قــام ويقـوم بيــا كبــار رجـاالت ىــذه اإلدارة، فقبــل أسـبوعين، واســتباقا لزيــارة رومنـي، قامــت وزيــرة 

يل، تالىا مستشار االمن القومي توماس دونيمون حاماًل معو ما قيل عن خطـة الخارجية كمينتون بزيارة إسرائ
لمياجمة ايران في حال تعثر التوصل الى وقف برنامج طيـران النـووي بـالطرق السياسـية، معمنـا عـن امـتالك 
واشنطن قنابـل خاصـة قـادرة عمـى اختـراق المنشـآت النوويـة المدفونـة فـي أعمـاق األرض، ورغـم إشـارة وسـائل 
اإلعالم اإلسرائيمية الى عدم دقـة مـا اسـتنتجتو وسـائل اإلعـالم األميركيـة حـول زيـارة مستشـار األمـن القـومي، 

كجــزء مــن سياســة الغمــوض التــي تتبناىــا « الــال تعميــق»اال ان المصــادر الرســمية اإلســرائيمية اكتفــت بموقــف 
 إزاء العديد من القضايا ذات األبعاد االستراتيجية!

نــي يصــل واشــنطن قادمــا مــن إســرائيل، وصــل الــى ىــذه األخيــرة وزيــر الــدفاع األميركــي ليــون وبينمــا كــان روم
بانيتا في إطار الصدام بين الفريقين عمى كسب ود إسـرائيل، متسـمحًا بقـرار الـرئيس اوبامـا قبـل أسـبوع بتوقيـع 

مميــون دوالر  و ??قــانون يعــزز التعــاون مــع إســرائيل فــي مجــال الــدفاع واألمــن ويمنحيــا مبمغــا إضــافيًا قيمتــ
العتــراض الصــواريخ قصــيرة المــدى والصــواريخ محميــة الصــنع، والجــدير « القبــة الحديديــة»لتطــوير منظومــة 

لمترحيــب  -كمــا جــرت العــادة  -ذكــره بيــذا الصــدد ان مكتــب رئــيس الحكومــة اإلســرائيمية لــم يصــدر اي بيــان 
المحممـــين اإلســـرائيميين حيـــث اتيـــم ىـــؤالء بقـــرار اوبامـــا ســـالف الـــذكر، األمـــر الـــذي أثـــار اســـتيجان عـــدد مـــن 

بأنو مؤيد صـمب لرومنـي، كمـا اعـرب ىـؤالء عـن الخشـية مـن ان « رون دريمر»المستشار السياسي لنتنياىو 
مثل ىذا الدعم المطمق لرومني من قبل نتنياىو سيؤدي الى شرخ استراتيجي بين اسرائيل والمعسكر الميبرالي 

ك الميبراليــون الييــود انفســيم، وأشــار ىــؤالء الــى ان ادارة اوبامــا، وبصــدق، فــي الواليــات المتحــدة، بمــا فــي ذلــ
أثبتت خالل الوالية األولى، انيـا إحـدى اإلدارات األكثـر صـداقة ودعمـا إلسـرائيل، مـذكرين بانـو ورغـم األزمـة 

مـن الـدوالرات  االقتصادية التي تعصف وال تزال بالواليات المتحدة، فإن إدارة اوباما دعمت إسرائيل بـالماليين
لتعزيز امن اسرائيل، خاصة فـي مجـال إنتـاج وتصـنيع القبـة الحديديـة لمواجيـة الصـواريخ المحتممـة التـي مـن 

 الممكن ان تطمق عمى إسرائيل، خاصة من جنوب لبنان وقطاع غزة.
عــدم وعمــى الــرغم مــن ان مســاعي إدارة اوبامــا، وفيمــا يخــتص بــالممف اإليرانــي، عمــدت الــى اقنــاع إســرائيل ب

اإلقدام عمى مغامرة اليجوم عمى المفاعالت النووية اإليرانية قبل التفاىم مع الواليات المتحدة، ورغم ان عددا 
من كبار رجاالت الجيش واألمـن فـي إسـرائيل اعربـوا عـن تأييـدىم لمموقـف األميركـي ازاء ىـذا الممـف، إال ان 

عندما أشار احـد مسـاعدي المرشـح الجميـوري رومني اسمع نتنياىو ما يحب ىذا األخير ان يسمعو، خاصة 
مــن تمقــاء نفســيا واســتخدام القــوة العســكرية لمنــع »مــن ان رومنــي ســيحترم قــرار اســرائيل اذا ارادت التصــرف 

كمـا ىـور واضـح المتعـارض مـع موقـف ادارة اوبامـا حـول  -ايران من تطوير سـالحيا النـووي، وىـو الموقـف 
 ىذا الممف.

عبــر « بالقطــار الجــوي األميركــي الــى إســرائيل»تو وســائل اإلعــالم اإلســرائيمية والمالحــظ مــن خــالل مــا اســم
زيــارات متتاليــة لممســؤولين األميــركيين قبــل قرابــة اشــير مــن االنتخابــات األميركيــة لمرئاســة، ان ممــف الصــراع 

نيـاىو العربي اإلسرائيمي، خاصة الممـف الفمسـطيني، كـاد يغيـب عـن أنشـطة ىـذا القطـار، مـا يشـير الـى ان نت
نجــح فــي اقنــاع الفــريقين، الــديمقراطي والجميــوري، ان ال أمــل فــي اي نجــاح لممســاعي الداعيــة الــى اســتئناف 

اإلسرائيمي، وان اي جيد في ىذا السياق مآلو الى الفشل، فمماذا  -العممية التفاوضية عمى الممف الفمسطيني 
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مسـعى، وقـد اسـتبدل نتنيـاىو انتبـاه اي إدارة تبذل اي إدارة أميركية جيدا حول ممف سيسجل فشميا فـي ىـذا ال
 أميركية ممفات الشرق األوسط بنجاح بممف البرنامج النووي اإليراني، الى أقصى الحدود.

ولعـــل مـــا يمفـــت االنتبـــاه، الـــى ان رومنـــي تنـــاول ممـــف الشـــرق االوســـط، مـــن زاويـــة محـــددة، تشـــير الـــى مـــدى 
وانو سـينقل سـفارة الواليـات المتحـدة مـن تـل أبيـب الـى عنصريتو عندما اعمن ان القدس ىي عاصمة إسرائيل 

القدس المحتمة، اال ان ما شكل عنصرية وقحة عندما أعاد الفرق بين دخل الفرد اإلسرائيمي مقارنة بالمواطن 
الفمسطيني لصالح األول، الى المستوى الثقافي والحضاري لمييود متجاىال األسباب ليذا الفرق التي تعود في 

 ى إجراءات االحتالل التي تمنع اي تطور او تنمية حقيقية لالقتصاد الفمسطيني!!جوىرىا ال
 3/8/0240، الدستور، عّمان
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 عوديد عيران
بعــد ســنة ونصــف مــن انــدالع العصــيان المــدني فــي العــالم العربــي، ال يــزال االردن يكــافح آثــاره االقتصــادية 

 والسياسية.
لممك لتحقيق توافق واسع حول االصالحات السياسية التي يقترحيا، وال سيما في قانون االنتخابات، مساعي ا

ووزير  1021لم تنجح حتى االن. عبداهلل الثاني، حازم في رأيو في أن عمى االنتخابان ان تجرى حتى نياية 
معارضـة المختمفـة وعمـى االعالم أعمن بـان قريبـا سـتوزع شـيادات الناخـب. مـن جيـة اخـررن تصـر حركـات ال

ــــي أن اقتراحــــات الحكومــــة ال تســــتجيب لمطالبيــــا وانيــــا ســــتقاطع  ــــى رأييــــا ف رأســــيا واالخــــوان المســــممونو عم
االنتخابات. صخرة الخالف بقيت عدد المنتخبين لمبرلمان في القوائم القطرية، خالفا الولئك الذين سينتخبون 

 عمى أساس المناطق.
وتحسيناو القتراحيا عندما زادت عدد الذين سـينتخبون فـي انتخابـات قطريـة مـن في بداية تموز تبنت الحكومة 

. وتــدعي المعارضــة، ولــيس بــال منطــق، بــان اقتــراح الحكومــة لــيس فقــط ال يســتجيب لمطمــب ان 13الــى  23
ـــدما زادت  ينتخـــب نصـــف اعضـــاء مجمـــس النـــواب عمـــى اســـاس قطـــري بـــل ان الحكومـــة خففـــت اقتراحيـــا عن

عضــوا وىكــذا ابقيــت فــي ايــدييا الســيطرة عميــو )الطريقــة الحاليــة تســمح لمنظــام  220لــى ا 260البرلمــان مــن 
ـــر لممنـــاطق التـــي يوجـــد فييـــا ســـكان فمســـطينيون اقـــل(. وكمـــا اســـمفنا، لـــيس فقـــط واالخـــوان  باعطـــاء وزن أكب
ــــي الشــــعبيو او والجبيــــة الوطنيــــة  ــــل وحــــزب الوحــــدة االردن ــــراح فحركــــات اخــــرى مث ــــدون االقت المســــممونو ينتق
لالصـــالحو أعمنـــت ىـــي ايضـــا بانيـــا ســـتقاطع االنتخابـــات. شخصـــيات اعتبـــرت فـــي الماضـــي مؤيـــدة بوضـــوح 
لمنظــام مثــل عــون الخواصــنة، رجــل القــانون ذو الســمعة الدوليــة حتــى قبــل أســابيع قميمــة كــان رئيســا لمــوزراء، 

 ينتقدون سموك الحكومة في موضوع االصالحات.
قاد اساسا الى طريقة االنتخابات التي تقترحيـا الحكومـة وال احتجـاج ذا كما أسمفنا في ىذه المرحمة يوجو االنت

مغــزى عمــى مكانــة الممــك. احتــدام الصــراع فــي موضــوع طريقــة االنتخابــات قــد يــؤدي ايضــا الــى اتســاعو الــى 
المجــال الحســاس المتعمــق بمكانــة الممــك وبــروز الطمــب القامــة ممكيــة دســتورية. ولعــل ىــذا مــا المــح بــو عــون 

ة عندما قال ان والشعوب االسالمية تواقة لمحرية والعدالة والثورات كانت متوقعة االندالع في محيط الخواصن
 (.1021/تموز/13يسيطر عميو الفقر والجيلو )جوردان تايمز، 

الصــراع المضــرج بالــدماء فــي ســوريا بــين نظــام االســد والمعارضــة يــؤثر عمــى االردن ويخمــق معاضــل فوريــة 
أن رئــيس الــوزراء الطراونــة ادعــى بــان تصـريحاتو لــم تفيــم كمــا ينبغــي حــين اقتــبس كمــن وبعيـدة المــدى. ومــع 
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يدعو الـى التـدخل العسـكري فـي سـوريا وفقـد قمـت ان مجمـس االمـن كمظمـة لمشـرعية الدوليـة يمكنـو أن يفـرض 
مـن (. ميمـا يكـن 1021/تمـوز/ 28وقف النار كخطوة مسبقة اليجاد حمول لالزمةو )مصادر اردنية مختمفة، 

أمــر، فــان ىــذا يعكــس عصــبية متصــاعدة فــي عمــان وتخــوف مــن ان يكــون االردن مطالبــا بالســماح بعبــور 
المســـاعدات لمثـــوار بـــل وربمـــا اســـتخدام االراضـــي االردنيـــة لتســـريع ســـقوط النظـــام الســـوري. النـــاطقون بمســـان 

دل اطـالق النـار الـذي وقـع الحكومة االردنية ينفون بحزم مثل ىـذه االمكانيـة. كمـا أنيـم يقممـون مـن اىميـة تبـا
 االسبوع الماضي بين وحدات عسكرية من الدولتين، ترابط عمى الحدود.

فضــال عــن بعــض المخــاوف التــي تشــارك فييــا اســرائيل ايضــا، كســقوط الســالح الكيمــاوي فــي ايــدي عناصــر 
خارجيـــا، مختمفــة فـــي ســـوريا واســتخدامو، فـــان الحكـــم فـــي االردن ممــزم، مثممـــا فـــي دول اخــرى فـــي المنطقـــة و 

بالتشــديد عمــى المســألة حــول صــورة ســوريا والنظــام الــذي ســيقوم فييــا بعــد االطاحــة بالنظــام الحــالي. االنقســام 
الـــديمغرافي لســـوريا ييـــدد، فـــي ظـــل غيـــاب اجمـــاع واســـع بـــين كـــل العناصـــر العرقيـــة والدينيـــة فييـــا، ســـالمتيا 

الــف  220داخــل االردن. لــبعض مــن  االقميميــة كوحــدة سياســية وبالتــالي يــؤثر عمــى كــل جيــران ســوريا وفــي
ســوري فــروا مــن ســوريا الــى شــمال االردن يوجــد أقربــاء مــن العائمــة العشــيرة، بــين الســكان االردنيــين فــي ذات 
المنطقة. وامكانية أن يكون لمجناح السوري من واالخوان المسممينو في سوريا موطيء قدم فـي الحكـم الجديـد 

يــوم غيــر معقولــة، اضــافة الــى ثبــات ىــذه الحركــة فــي الحكــم فــي مصــر فــي دمشــق، االمكانيــة التــي ال تبــدو ال
والــزخم الــذي تحققــو فــي االردن، يجــب أن تقــض مضــاجع النظــام فــي االردن. ردود الفعــل فــي االردن عمــى 
انتخاب مرسي رئيسـا لمصـر كانـت منضـبطة )وزيـر الخارجيـة جـودة ارسـل وىـو يحمـل رسـالة مـن الممـك بعـد 

ائج النيائية. واعرب الممك في رسالتو عن رغبتو في لقاء الرئيس مرسي(. كما أنو ال عشرة ايام من نشر النت
ينبغي اعتبـار زيـارة خالـد مشـعل الـى االردن قبـل نحـو شـير او االسـتقبال الـودي الـذي القـاه اكثـر مـن حاجـة 

الردن تبـدو سياسية والبقاء اليد عمى النبضو. التقـديرات التـي اطمقـت حـول فـتح محتمـل لمكاتـب حمـاس فـي ا
فــي ىــذه المرحمــة عديمــة االســاس. فالممــك االردنــي ال بــد ســيرغب فــي أن ينتظــر ليــرى كيــف يتطــور الصــراع 
غيــر الخفــي عمــى االطــالق بــين فــتح وحمــاس وبالتأكيــد ســينتظر ايضــا نتــائج الصــراع الــداخمي، الــذي يــديره 

 بنفسو حول صورة النظام االردني.
يفتـــرض بـــاالردن أن يتصـــدى لموجـــة الالجئـــين التـــي ذكـــرت آنفـــا  ولكـــن حتـــى قبـــل أن تتضـــح ىـــذه المســـائل،

والضــغوط االقتصــادية التــي تخمقيــا، المصــاعب فــي توريــد الطاقــة كنتيجــة لمتفجيــرات المتــواترة النبــوب الغــاز 
المصري، وارتفـاع أسـعار المنتجـات الغذائيـة االساسـية. كـل ىـذه تضـاف الـى المخـاوف مـن أن تجمـب موجـة 

ا بـذور االضـطرابات التـي زرعـت فـي شـكل خاليـا ارىـاب لمنظمـات كالقاعـدة، التـي ىربـت الالجئين ىذه معي
الى االردن في شكل الجئين. الممك عبداهلل الثاني نجح في اقنـاع محافـل مركزيـة فـي االسـرة الدوليـة بخطـورة 

)بشــكل  االزمــة وتمقــى االردن حقنــة تشــجيع ماليــة مــن مصــدرين مركــزيين. فقــد صــادق صــندوق النقــد الــدولي
 SDRمميـار  2.356مبدئي، حتى المصادقة النيائيـة مـن مجمـس االدارة( عمـى ائتمـان لـثالث سـنوات بحجـم 

مميـار دوالر(. وىـذا قـرار اسـتثنائي فـي حجمـو، كمـا  1)وحدات الحساب المتبعـة فـي الصـندوق والتـي تسـاوي 
 فيو المممكة.يشير بيان الصندوق نفسو، ويعكس القمق والتفيم لموضع الخاص الذي عمقت 

مميار دوالر عمى  2صندوق الخميج الذي أقامتو العربية السعودية، اتحاد االمارات، قطر والكويت، قرر منح 
مدى خمس سنوات لمشاريع التنمية. وال بد أنو ال يخفى عن ناظر المتبرعين الحاجة الى دعم النظام الممكي 

تائج المذبحـة التـي يرتكبيـا النظـام السـوري. وال بـد العربي، الذي يتعرض لضغوط سياسية داخمية ويتصدى لن
تمـوز، سيشـكر مضـيفو عمـى القـرار بتسـريع تحويـل  16أن الممك عبداهلل الثاني، الذي سافر الى الكويـت فـي 
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جــزء مــن تبرعــات الكويــت الــى االردن. يحتمــل أن تكــون التوقعــات التــي ينشــرىا مســؤولون اردنيــون عــن أن 
مميـــار دوالر مـــن االســـتثمارات الخارجيـــة فـــي االردن، مبالغـــا  21ج ســـتجتذب المســـاعدات مـــن صـــندوق الخمـــي

 فييا، ولكن ال ريب أن الممك االردني نجح عمى االقل في ىذه الساحة، االقتصادية، لتعزيز وضعو.
 0/8/0240نظرة عميا 
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