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 5ىنية يشيد بجيود المتضامنين مع غزة ويؤكد استمرار المقاومة حتى تحرير األرض والمقدسات
مف غزة ،أف إسماعيؿ ىنية ،رئيس الحكومة الفمسطينية في
نشر موقع فمسطين أون الين/ / ،
غزة ،أكد أف الجيد الذي يبذلوه المتضامنوف الذيف يصموف الى قطاع غزة ضمف القوافؿ ال يقؿ أىمية عف
جيد المقاوميف في الميداف .جاء ذلؾ خال استقباؿ ىنية يوـ الجمعة (  ) /عقب صالة الجمعة في
المسجد الغربي بمخيـ الشاطئ لالجئيف غربي مدينة غزة؛ قافمة "الوفاء " والتي ضمت العديد مف الجنسيات
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العربية واألجنبية مف دولة قطر ومصر واألردف وسوريا والجزائر والمغرب وغيرىا مف الدوؿ العربية وبعض
الجاليات العربية مف دوؿ أوروبا.
وأكد أف تزامف دخوؿ القافمة جاء مع ذكرى اإلسراء والمعراج والتي اختمطت ذكراىا بدماء الشيداء التي
شيداء بسبب العدواف الذي شيده القطاع ،مشي ار إلى أف المقاوميف سطروا
سالت عمى قطاع غزة سقوط
بدمائيـ أروع أسطورة ليذا الشعب .وقاؿ ":أف تأتي القافمة في ظؿ الجياد والمقاومة لتدعـ المقاومة والجياد
لو مدلوالت كبيرة ،فيي تجمع بيف شرؼ المكاف والمكانة" ،مشيداً بالجيود التي بذليا أفراد القافمة لموصوؿ
لغزة وحجـ الدعـ والنصرة التي وجدتيا القافمة في كؿ بمد مرت بيا وىي في طريقيا لفمسطيف.
وأعرب ىنية عف أممو أف يكوف الشعب الفمسطيني دوما عند حسف ظف األمة بو ،وأنو سيواصؿ الجياد
والمقاومة حتى تحرير األرض والمقاسات اإلسالمية .وقاؿ" :أف المتضامنيف ال يقموف في عمميـ عف أبناء
الشعب الفمسطيني فيـ مجاىدوف في كؿ المياديف والشعب الفمسطيني يتابع كؿ تحركاتيـ وأعماليـ في كؿ
مف جرحى
أنحاء العالـ ال سيما في الدوؿ األوروبية" .وأشار إلى مشاركة القافمة أمس بحفؿ زفاؼ
حرب الحرب عمى غزة والمقاومة ،وأف مشاركتيـ لـ تقتصر عمى المشاركة الوجدانية بؿ تبرعت القافمة
دوالر لكؿ عروسيف ،كما بارؾ لمعريس أنس طبيش الذي
ألؼ دوالر أمريكي لمعرساف ،بواقع
بػ
جاء مف بمده ليحتفؿ بزفافو في غزة ويقدـ كؿ تكاليؼ زواجو لمشعب الفمسطيني.
مف ناحيتو ،اكد رئيس القافمة د .محمد حنوف أنيـ سيعمموف دوماً لنصرة الشعب الفمسطيني وقضاياه ،وأف
القوافؿ ستظؿ مستمرة حتى تحرير فمسطيف والصالة في المسجد األقصى المبارؾ ،موضحا مدى النصرة
العالمية لفمسطيف وقضيتيا .وقاؿ" :إف دماء الشيداء ومعاناة المحاصريف واألسرى ستبقى أمانة في أعناقنا
وسنواصؿ العمؿ حتى كسر الحصار".
يشار إلى أف خطب الجمعة في المسجد الغربي الشيخ رياض البستاني مف أعضاء القافمة ،حيث أكد
ضرورة نصرة األمة لفمسطيف ،داعياً اهلل أف ينصر األمة اإلسالمية عمى أعدائيا واف يتحرر األقصى.
نقالً عف مراسميا في غزة ،حامد جاد ،أف إسماعيؿ ىنية طالب األمـ
عمان/ / ،
وأضافت الغدّ ،
المتحدة بتحمؿ مسؤولياتيا بحماية الشعب الفمسطيني ولجـ العدواف اإلسرائيمي .وقاؿ ىنية ،في تصريحات
صحفية عقب صالة الجمعة ،ىناؾ تدمير لممزارع واستيداؼ لمبيوت واف الشكوى اإلسرائيمية تأتي في سياؽ
الثقافة اإلسرائيمية وتحويؿ الضحية إلى جالد والجالد إلى ضحية .وأضاؼ "نطالب األمـ المتحدة بتحمؿ
مسؤولياتي ا بحماية الشعب الفمسطيني ولجـ العدواف الذي يتواصؿ بيف الفترة واألخرى والتي في كؿ مرة
يسقط عدد مف الشيداء والجرحى وال أحد يرى أو يسمع".
عريقات :يجب تثبيت التيدئة بشكل ُمتبادل
أريحا :دعا عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ،روسيا وفرنسا وبريطانيا الستمرار بذؿ
الجيود بيدؼ تثبيت تيدئة ُمتبادلة ومتزامنة وشاممة في قطاع غزة.
جاء ذلؾ أثناء لقاء عريقات اليوـ السبت ،مع ُممثؿ روسيا االتحادية لدى السمطة الكسندر رادكوؼ،
والقنصؿ الفرنسي العاـ فردريؾ دوسيجنيو والقنصؿ البريطاني العاـ السير فنست كؿ عمى حدة.
ومتبادؿ ومتزامف ُيعتبر مصمحة لكافة األطراؼ ذات العالقة،
وأكد عريقات أف تثبيت التيدئة بشكؿ شامؿ ُ
وأف الرئيس محمود عباس يستمر في بذؿ كؿ ٍ
جيد ُممكف لتثبيت التيدئة ،وحماية أبناء شعبنا في قطاع
غزة .وشدد عمى أف تصعيد االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ،وتكثيؼ النشاطات االستيطانية وفرض
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الحقائؽ عمى األرض وخاصة فيما يتعمؽ بمدينة القدس الشرقية المحتمة ،وزيادة الجرائـ االستيطانية بحؽ
أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس ،بما في ذلؾ حرؽ المساجد والمزارع والممتمكات ،إضافة إلى
تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيجدور ليبرماف 'لمتخمص' مف الرئيس عباس ،إضافة إلى رفض
اإلفراج عف األسرى والمعتقميف وخاصة ىؤالء الذيف اعتقموا قبؿ عاـ
 ،تُشكؿ في مجموعيا انعكاساً
لسياسة ولبرنامج الحكومة اإلسرائيمية التي تتحمؿ المسؤولية الكاممة عف انييار عممية السالـ ولنتائج
وتبعات ىذه السياسات.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية ،وفا2012/6/23 ،
بركات الف ار يطالب المجتمع الدولي بموقف حازم ضد العدوان اإلسرائيمي
القاىرة :طالب المندوب الدائـ لدولة فمسطيف في الجامعة العربية بركات الفرا ،أمس ،المجتمع الدولي
بالتدخؿ العاجؿ لوقؼ الجرائـ المستمرة في األ ارضي الفمسطينية المحتمة .ونبو الف ار في بياف صحافي إلى أف
قصؼ تجمعات المدنييف العزؿ في قطاع غزة ،والعدواف عمى القدس المحتمة والضفة الغربية يحتاج إلى
وقفة حازمة مف المجتمع الدولي ،ومنظمات حقوؽ اإلنساف وقاؿ لوال ىذا الصمت المريب ما تجرأت
“إسرائيؿ” واستباحت دماء المدنييف األبرياء بيذا الشكؿ ،ولفت إلى أف العدواف المتجدد عمى قطاع غزة،
والحممة االستيطانية المسعورة في الضفة الغربية والقدس المحتمة ،تثبت مجدداً أف “إسرائيؿ” تضع مزيداً مف
العقبات أماـ عممية السالـ ،بشكؿ يدفع الوضع باتجاه مزيد مف التصعيد والتوتر.
الخميج ،الشارقة/ / ،
 4عزام األحمد :لن نعترض عمى تولي الجيش المبناني األمن داخل المخيمات الفمسطينية
صيدا :أعمف عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزاـ األحمد ،أنو "عندما ترتأي الحكومة المبنانية وكؿ القوى
المبنانية أف الوضع مالئـ لتولى الجيش مسؤولية األمف داخؿ المخيمات ال يوجد لدينا أي اعتراض ،لكف مف
حقنا أف نطمئف عمى أف الالجئ الفمسطيني ،ال يتعرض ألي ضائقة أو ظمـ" ،كالـ األحمد إثر لقائو
ومسؤوؿ العالقات الدولية في حماس اسامة حمداف أمس ،النائب في البرلماف المبناني بيية الحريري في
مجدليوف ،ورافقيما سفير فمسطيف في لبناف أشرؼ دبور وأميف سر حركة فتح وفصائؿ منظمة التحرير
الفمسطينية في لبناف فتحي أبو العردات ،ومسؤوؿ حركة حماس في منطقة صيدا وساـ الحسف ،وبحضور
رئيس بمدية صيدا محمد السعودي .وجرى خالؿ المقاء التداوؿ في ما سجؿ مف أحداث في مخيمي نير
البارد وعيف الحموة في األياـ األخيرة وما انتيت اليو المعالجات مع السمطات المبنانية.
وأوضح األحمد بعد المقاء أنو "تـ استعراض االتصاالت التي جرت خالؿ األياـ القميمة الماضية مع الجيش
المبناني ومع الجيات المعنية في الحكومة المبنانية ومع األطراؼ المعنية سواء في الشماؿ أو في صيدا ومع
الجيات الرسمية المبنانية" ،موضحاً أنو تـ االتفاؽ عمى "استمرار الجيد المتواصؿ والمشترؾ لتطبيؽ ما تـ
االتفاؽ عميو لمعالجة ذيوؿ األزمة في أسرع وقت ممكف وازالة كؿ ما عمؽ بالذىف حتى نستطيع وبقوة أف
نقوؿ إف ما حصؿ كاف حادثاً عاب اًر نجحنا فيو ،مف خالؿ إزالة الذيوؿ ،بقطع الطريؽ عمى القوى المتربصة
بالعالقات المبنانية  -الفمسطينية" .وقاؿ" :ناقشنا كيؼ يتـ اجتثاث األرضية والمناخ الذي يؤجج ويخمؽ
مجاؿ توتر واحتكاؾ باستمرار ،مف خالؿ تمبية الحقوؽ اإلنسانية والمدنية لممخيمات الفمسطينية" ،مشي اًر الى
أنو "مضى وقت طويؿ وجميعنا نتحرؾ وسبؽ لمجمس النواب المبناني وأف ناقش ىذه المسألة وأقر بعضاً
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منيا ،ولكف حتى اآلف المعاناة ما زالت موجودة ،كيؼ نزيؿ ىذه األسباب حتى نقطع الطريؽ عمى ما يسمى
بالطرؼ الثالث أو بالطابور الخامس وقوى كثيرة خاصة في ىذا الوضع الدقيؽ الذي يواجيو الوضع في
لبناف ،حتى نخمؽ مناخاً ايجابياً ال يسمح ألي كاف باستخداـ الورقة الفمسطينية مادة في التجاذبات في
الساحة المبنانية  -المبنانية".
وشدد األحمد ،باسـ كؿ القوى الفمسطينية ،عمى "اننا لسنا طرفاً والجيش المبناني طرؼ آخر ،أو لسنا نحف
طرفاً ولبناف طرؼ آخر ،نحف في خندؽ واحد ويجب أف نبقى في خندؽ واحد ،وحتى إذا حصؿ خمؿ داخؿ
البيت الواحد والخندؽ الواحد يعالج بالحوار وبمسؤولية" ،الفتاً الى "أننا نرفض أف تكوف قضيتا السالح
الفمسطيني والتوطيف باستمرار فزاعات إلثارة الخوؼ داخؿ الساحتيف الفمسطينية والمبنانية" .وقاؿ" :نحف
تحت سمطة القانوف المبناني والمخيمات الفمسطينية أرض لبنانية وليست أرضاً فمسطينية ،وىي تحت السيادة
المبنانية" ،مشي اًر الى أنو "عندما ترتأي الحكومة المبنانية وكؿ القوى المبنانية أف الوضع مالئـ لتولي الجيش
مسؤولية األمف داخؿ المخيمات ال يوجد لدينا أي اعتراض ،لكف مف حقنا أف نطمئف عمى أف الالجئ
الفمسطيني ،ال يتعرض ألي ضائقة أو ظمـ".
وأوضح انو "منذ البدايات اتفقنا خصوصاً نحف واإلخوة في حماس وكؿ القوى الفمسطينية معنا وأبمغنا كؿ
القوى المبنانية أف الساحة الفمسطينية في لبناف محيدة تماماً عف خالفاتنا في الساحة الفمسطينية في الوطف
وفي االستراتيجية الفمسطينية وفي التكتيؾ الفمسطيني" ،مشي اًر الى أنو وحمداف "يحمالف وجية نظر واحدة
في الموضوع الفمسطيني في الساحة المبنانية ،ويتشاوراف بغض النظر عف الشكؿ التنظيمي لتداخالت ليست
ىي مجالنا".
المستقبل ،بيروت2012/6/23 ،
 5أسامة حمدان :المطموب معالجة البيئة التي تسمح بحدوث حوادث في "نير البارد" و"عين الحموة"
عد مسؤوؿ العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمداف خالؿ إثر لقائو لنائب في البرلماف المبناني بيية
ّ
الحريري في مجدليوف أف "ما جرى في مخيمي نير البارد وعيف الحموة أرسؿ برسالة تحذير لنا جميعاً بأف
ىناؾ بيئة تسمح بحصوؿ مثؿ ىذه الحوادث والمطموب ليس فقط معالجة الحدث بؿ معالجة ىذه البيئة"،
الفتاً الى أف "ما حصؿ أثبت أف الفمسطيني ىو عنواف حؿ وليس عنواف مشكمة في لبناف".
وقاؿ حمداف إثر لقاء الحريري إف "ما جرى في األياـ الماضية أرسؿ رسالة تحذير لنا جميعاً أف ىناؾ بيئة
تسمح بحصوؿ مثؿ ىذه الحوادث وأف المطموب ليس فقط معالجة الحدث وأف المطموب أصالً معالجة ىذه
البيئة" ،معتب اًر أف "معالجة ىذه البيئة تأتي مف خالؿ إجراءات ميدانية بعضيا سريع ال بد أف يتـ ،عنوانو
العاـ ىو احتراـ كرامة اإلنساف الفمسطيني ،وىناؾ إجراءات تحتاج الى مدى أبعد تتعمؽ بما أشار إليو
األحمد [عزاـ األحمد ،القيادة في حركة فتح الذي رافقو بالزيارة] في إعطاء الفمسطيني حقو اإلنساني في أف
يعيش انساناً محترماً مقد اًر وكريماً في لبناف ،وىذا أبسط الحقوؽ التي يجب أف يحصؿ عمييا الفمسطيني ،ال
سيما أنو يعيش بيف أىمو واخوانو في لبناف".
وشدد عمى أف "المطموب اف ننطمؽ بيذا االتجاه وأف نسعى اليو" ،معتب اًر أف "العنواف األساسي في
المعالجات ىو التواصؿ والحوار والتفاىـ الدائميف ،ولكي تأخذ التفاىمات طريقيا الى التطبيؽ".
ورأى أف "ما حصؿ أثبت أف الفمسطيني ىو عنواف حؿ وليس عنواف مشكمة في لبناف ،رغـ األلـ الذي
حصؿ ،خصوصاً اننا كفمسطينييف قمنا مبك اًر إننا لسنا معنييف بالتجاذبات السياسية المبنانية الداخمية"،
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موضحاً أف "اآلليات التي أنشأناىا كفمسطينييف مف قبيؿ لجنة المتابعة ىنا أو غيرىا مف المجاف ،رغـ أنيا لـ
تصؿ الى حد المرجعية المشتركة الكاممة إال أنيا آليات ال تزاؿ فاعمة وقادرة عمى التجاوب مع أي حدث
يقع ،وربما تؤسس الحقاً إلنشاء آلية جامعة لمفمسطينييف ىنا في لبناف".
وأعرب عف اعتقاده بأف "وجود آليات مشتركة يوصمنا الى ىذه المرجعية ،لكف بكؿ وضوح وباختصار شديد
حجـ التجاذبات الموجود يحتاج الى بعض التسويات والتفاىمات نحف نسير قدماً فيو بدوف أي تفاصيؿ،
عمى األقؿ وقوفنا وحديثنا معاً ىو مؤشر الى أي مدى سنذىب" ،مشي اًر الى أف "السفير دبور وعمي بركة
وممثؿ الحركة وسائر قيادات الفصائؿ يتواصموف ويجتمعوف ويتفاىموف بشكؿ دائـ في ىذه المسائؿ" .وأكد
أف "ىذا أيضاً أمر مطمئف ومفيد ونحف ندفع بيذا االتجاه دائماً" ،آمالً "الوصوؿ الى النيايات األفضؿ التي
نرجوىا".
المستقبل ،بيروت2012/6/23 ،
 6عزام األحمد لمقيادات المبنانية :لن نسمح بتكرار تجربة مخيم نير البارد
داود رماؿ :أثمرت لقاءات عضو المجنة المركزية في حركة فتح والمكمّؼ مف رئيس السمطة الفمسطينية
بمتابعة الممؼ الفمسطيني في لبناف عزاـ االحمد ،مع القيادات السياسية والعسكرية واألمنية نتائج ايجابية،
ابرزىا إعادة االمور الى نصابيا في العالقة بيف الدولة المبنانية بمؤسساتيا كافة والمخيمات الفمسطينية،
جراء االحداث االخيرة التي شيدىا مخيما نير البارد وعيف
األمر الذي يتطمب إزالة كؿ الرواسب التي عمقت ّ
الحموة .وأوضح مصدر واسع االطالع لػ«السفير» أف حصيمة لقاءات عزاـ االحمد والوفد المرافؽ مع
المسؤوليف المبنانييف توحي بإيجابيات عدة أبرزىا تأكيد المسؤوؿ الفمسطيني عمى العالقة اإليجابية بيف
الجيش المبناني وفصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية ،متحدثا عف رؤية موحدة حوؿ كيفية معالجة األحداث
األخيرة ومحاولة «استباؽ أي حادث في المستقبؿ».
وألف الوضع األمني بيف المخيمات ومحيطيا كاف محور المقاءات ،فإف األحمد قاؿ إننا «لف نسمح بتكرار
تجربة نير البارد التي تسببت بيا مجموعة «فتح اإلسالـ» التي ىي غريبة عف حركة «فتح» واستخدمت
ىذا االسـ لمداللة عمى الخمفية الفمسطينية وعمى اإلسالـ لتجييش الرأي العاـ إلى جانبيا» .وأضاؼ المصدر
أف األحمد قاؿ «:كؿ ما نريده ىو اف يعيش الفمسطينيوف باحتراـ في الدولة المبنانية وتحت سقؼ القانوف
والحفاظ عمى العالقة التاريخية بيف الجيش المبناني والفمسطينييف» .وقاؿ المصدر ،إف عزاـ األحمد قاؿ
لمذيف التقاىـ « ليس في برنامج حركة فتح او منظمة التحرير الفمسطينية أي نية لمقاومة إسرائيؿ مف لبناف،
والتواجد الفمسطيني في لبناف ىو تواجد مدني بكؿ ما تحمؿ كممة الجئ مف معنى».
ولفت المصدر االنتباه إلى أف المسؤوؿ الفمسطيني أبدى استعداده الف تضطمع الدولة بممؼ السالح
الفمسطيني خارج المخيمات وفؽ ما تراه مناسبا« ،وعندما تقرر الدولة التدخؿ في الشأف األمني الداخمي
لممخيمات سنكوف عمى أتـ االستعداد لمتنسيؽ مع األمف المبناني» ،مشي ار إلى أف تعميمات رئيس السمطة
الفمسطينية محمود عباس حاسمة بوجوب معالجة اإلشكاالت «كفريؽ واحد ،أي جيش وفمسطينييف ورؤية
واحدة وتحت سقؼ الشرعية المبنانية والقانوف المبناني».
وأكد األحمد ،حسب المصدر نفسو ،أف الجيش المبناني ليس خصما وال حتى أي فريؽ لبناني يمكف أف
يجرنا إلى اإلشكاالت والتوترات ولف نسمح بأف نستغؿ مرة أخرى كما
يكوف خصما لنا إنما خصمنا ىو مف ّ
حصؿ في نير البارد الذي وقع في حينو رىينة بيد «فتح اإلسالـ».
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وأضاؼ المصدر انو «كاف تـ التوصؿ إلى شبو اتفاؽ قبؿ األحداث األخيرة في نير البارد بيف الفصائؿ
الفمسطينية وقيادة الجيش المبناني وتحديدا مع مدير المخابرات العميد الركف ادموف فاضؿ ،يتمحور عمى
البدء بدراسة السبؿ اآليمة إلى تخفيؼ اإلجراءات والغاء التصاريح مع الحفاظ عمى الميمة األمنية لمجيش
كما ورد في بياف مديرية التوجيو في قيادة الجيش في حينو ،وكاف مف نتائج ىذا المقاء اإلعالف عف أسؼ
قيادة الجيش لسقوط الضحية الفمسطينية والتعيد بإجراء تحقيؽ سريع ،وقاـ وفد مف قيادة الجيش بتقديـ
واجب التعزية إلى ذوي القتيؿ وكاف قرار األىالي القاضي بدفنو في اليوـ التالي بعدما كانوا يرفضوف ذلؾ
في انتظار شيء ممموس» .ورأى المصدر «انو كاف مف المفترض اف تترؾ ىذه االجواء مناخات ايجابية،
اال اف ما حصؿ ىو العكس ،اذ اف االعتداء عمى مراكز الجيش تـ مباشرة بعد االنتياء مف مراسـ التشييع،
وىذا كمو يعود الى اجواء التحريض والتشنج والشحف التي رافقت دفف القتيؿ التي تيدؼ الى عدـ استتباب
االمور وابقاء المخيـ وأىمو ورقة ضغط».
وتتقاطع النظرة الفمسطينية والمبنانية في تقييـ اسباب ىذه االحداث حسب المصدر «اذ ربما بعض
الفمسطينييف يستفيدوف او يستغموف جو التحريض الذي ساد بقوة في اآلونة االخيرة ضد الجيش المبناني لذلؾ
يعتبر الجانب الفمسطيني اف ما حصؿ مع الجيش ىو أقؿ بكثير مما حصؿ مف قبؿ سياسييف ورجاؿ ديف
لبنانييف وعمى المأل ضد الجيش ،وال داعي لمتذكير بمطالبة البعض بتنفيذ أحكاـ االعداـ بحؽ العسكرييف او
الدعوة الى شؽ الجيش وصوال الى الدعوة الى طرده مف احدى المناطؽ المبنانية واستبدالو بقوات دولية».
اال اف المصدر يحذر «مف اف تطاوؿ بعض المبنانييف عمى الجيش ليس مبر ار عمى االطالؽ لسموؾ اي
جية المسار نفسو».
السفير ،بيروت2012/6/23 ،
 7قيادي بالجبية الشعبية يدعو حكومة ميقاتي لزيارة مخيم البارد واالطالع عمى أوضاعو
عمر إبراىيـ :أكد مسؤوؿ العالقات السياسية في «الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف» سمير لوباني (أبو
جابر) أف الجيش المبناني حدد تاريخ  15تموز المقبؿ موعداً رسمياً إللغاء نظاـ التصاريح المعموؿ بيا منذ
العاـ  .2007وأثنى لوباني عمى القرار ،وطالب وزراء الحكومة بزيارة مخيـ البارد واالطالع عمى أوضاعو
المعيشية واإلنسانية ،وعدـ تركو عرضة لمتجاذبات التي ال تخدـ المخيـ ومحيطو.
بدوره اعتبر مسؤوؿ «الجبية الشعبية ػ القيادة العامة» أبو عماد رامز ،أف «ما حصؿ في نير البارد ىو
نتيجة لحاؿ االحتقاف التي يعيشيا الفمسطينيوف منذ  5سنوات نتيجة فرض حالة عسكرية عمى المخيـ».
وأكد « أف اإلشكاؿ األخير الذي وقع بيف أىؿ المخيـ والجيش لـ يكف يستدعي إطالؽ النار ،خصوصا أف
الجيش كاف يتعاطى بكثير مف المرونة مع األحداث التي وقعت مؤخ اًر شماؿ لبناف» .وقاؿ« :المحتجوف
الفمسطينيوف لـ يطمقوا النار ليبادر الجيش إلطالؽ الرصاص ،وكؿ ما فعموه ىو إحراؽ الدواليب احتجاجا
كما يفعؿ المبنانيوف يوميا» ،معربا «عف تخوفو مف مندسيف ومتضرريف يسعوف إلقحاـ مخيمات الشماؿ في
التوتر األمني الحاصؿ شماؿ البالد منذ فترة».
السفير ،بيروت2012/6/23 ،
 8النقب :إصابة إسرائيمي بجراح خطيرة بصاروخ أطمق من غزة
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أصيب إسرائيمي بجراح خطيرة ،السبت  ،2012-6-23إثر سقوط قذيفة صاروخية أطمقتيا المقاومة
الفمسطينية مف غزة ،بالقرب مف مبنى في النقب الغربي جنوب فمسطيف المحتمة .وذكر الموقع االلكتروني
لجريدة يديعوت أحرونوت العبرية ،أف تسع قذائؼ صاروخية سقطت عمى مستوطنة "سيديروت" ،صباح
السبت ،أُطمقت مف قطاع غزة ،ولـ يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار ،مشي اًر إلى إصابة إسرائيمي بجراح
خطيرة إثر سقوط صاروخ في النقب.
وواصمت فصائؿ المقاومة الفمسطينية إطالقيا لمقذائؼ الصاروخية تجاه المستوطنات اإلسرائيمية رداً عمى
التصعيد اإلسرائيمي المتواصؿ ضد قطاع غزة ،حيث طالت منطقة عسقالف ومستوطنتي"سدوت ِ
نيغؼ
ْ
واشكوؿ" في النقب الغربي ،دوف وقوع إصابات أو أضرار ،بحسب الموقع.
فمسطين أون الين2012/6/23 ،
 9نبيل شعث :ال خالفات داخل فتح ولم أقبل استقالة أمين سر فتح في غزة
ذكرت الخميج ،الشارقة ،2012/6/23 ،مف غزة ،أف أميف سر مكتب التعبئة والتنظيـ لحركة فتح في
قطاع غزة يزيد الحويحي أعمف استقالتو مف منصبو التنظيمي الذي كمؼ قبؿ نحو شيريف“ ،لعدـ توفير الجو
المناسب لو وعدـ إعطائو اإلمكانات المطموبة لالنطالؽ بالحركة إلى األماـ”.
وجو كتاباً إلى مفوض التعبئة والتنظيـ
وقالت مواقع إلكترونية تابعة لحركة فتح في غزة ،أمس ،إف الحويحي ّ
أميف سر المجنة المركزية لمحركة أبو ماىر (أحمد) غنيـ ،ومفوض التعبئة والتنظيـ بقطاع غزة نبيؿ شعث،
وأعضاء المجنة المركزية منذ  4أياـ ،شارحاً ما مر فيو مف ظروؼ صعبة ،مطالباً بإعفائو مف ميمتو
التنظيمية  .ولـ يتمؽ أي رد مف قيادة فتح.
وأضافت الحياة الجديدة ،رام اهلل ،2012/6/23 ،عف تحسيف األسطؿ مف غزة ،وعف وكالة معا ،أف
مفوض التعبئة والتنظيـ لحركة فتح في قطاع غزة د.نبيؿ شعث أكد نبأ تمقيو استقالة يزيد الحويحي قبؿ
أربعة أياـ ،لكنو شدد عمى انو لـ يوافؽ عمى االستقالة حتى المحظة عمى أمؿ اف يعود الحويحي عنيا ويمتزـ
بعممو كالمعتاد .وتمنى شعث في حديث لغرفة تحرير "معا" عمى الحويحي اف يعيد النظر باالستقالة ويعود
لممارسة ميامو كمسؤوؿ لمحركة في قطاع غزة والتوقؼ عف الحديث عف القضايا الداخمية لحركة فتح أماـ
االعالـ .ونفى شعث وجود خالفات داخؿ أروقة فتح سواء في قطاع غزة أو في الضفة ،مؤكدا انو شخصيا
لـ يقصر في تقديـ كؿ ما يمزـ لالنطالؽ بالحركة إلى األماـ.
 10موفاز ألوباما :الصراع اإلسرائيمي  -الفمسطيني أخطر من الصراع مع إيران
تؿ أبيب :صرح شاؤوؿ موفاز نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،خالؿ لقائو مع الرئيس األميركي باراؾ
أوباما ،في واشنطف الميمة قبؿ الماضية ،بأف الصراع اإلسرائيمي – الفمسطيني يحتوي عمى أخطار أكبر مف
الصراع مع إيراف ،ولذلؾ ينبغي بذؿ جيود مضاعفة لتسويتو فو ار والسعي الستئناؼ المفاوضات بأي ثمف.
وقاؿ موفاز ،وفقا لمصادر سياسية مقربة منو في تؿ أبيب ،إف وجود حكومة قوية في إسرائيؿ بمشاركة
حزبو «كديما» ،تستند إلى قاعدة برلمانية عريضة ( 44مف مجموع  120نائبا) ،فتح طاقة كبيرة وفرصة
حقيقية لدفع عممية السالـ «فميذه الحكومة توجد سنة ونصؼ السنة حتى موعد االنتخابات .وخالؿ مدة
كيذه يمكف التوصؿ إلى اتفاؽ إسرائيمي  -فمسطيني حوؿ موضوعيف أساسييف في الصراع ،ىما موضوع
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الحدود وموضوع الترتيبات األمنية .واذا اتفؽ الطرفاف عمييما ،تسقط العقبات أماـ المفاوضات حوؿ بقية
القضايا (القدس والالجئيف) ويستطيع الطرفاف إدارة مفاوضات ىادئة بيف دولتيف ،إسرائيؿ وفمسطيف».
وكاف موفاز قد أنيى ،أمس ،جولة في واشنطف التقى خالليا ىيالري كمينتوف وزيرة الخارجية ،وتوـ دونيموف
مستشار األمف القومي ،ومسؤوليف آخريف في اإلدارة األميركية والكونغرس .وبعد مرور ثالث دقائؽ فقط
عمى بدء لقاء موفاز مع دونيموف ،دخؿ الرئيس أوباما القاعة فجأة وترأس الوفد األميركي .وخالؿ  35دقيقة
حاوؿ أوباما سماع وجية نظر موفاز في عدد مف القضايا ،أبرزىا :موضوع الصراع اإلسرائيمي -
الفمسطيني والموضوع اإليراني والدوافع التي أدت إلى انضماـ حزب «كديما» لالئتالؼ الحكومي في
إسرائيؿ .واعتبر مسؤولوف في الوفد اإلسرائيمي تصرؼ أوباما «محاولة تظاىرية منو إلعطاء دفعة لمكانة
موفاز في إسرائيؿ».
ونقمت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية عف موفاز قولو إف موضوع التسمح النووي اإليراني خطير جدا بالنسبة
إلسرائيؿ .ولكنو أضاؼ أف الصراع اإلسرائيمي  -الفمسطيني في نظره ىو أخطر مف الصراع مع إيراف،
ألنو ييدد بفقداف إسرائيؿ ىويتيا كدولة ييودية .وقاؿ :إف قياـ دولة فمسطينية إلى جانب إسرائيؿ ىو
مصمحة إسرائيمية كما ىو مصمحة فمسطينية.
الشرق األوسط ،لندن2012/6/23 ،
" 11إسرائيل" تقدم شكوى إلى مجمس األمن في أعقاب ىجمات صاروخية فمسطينية
غزة  -أشرؼ اليور :قدمت الحكومة اإلسرائيمية ليؿ الخميس شكوى إلى مجمس األمف الدولي في أعقاب
اليجمات الصاروخية الفمسطينية ،ونقؿ عف مندوب إسرائيؿ قولو روف بروس اور أنو طالما لـ تنعـ
التجمعات السكنية في الجنوب باليدوء فاف قطاع غزة 'لف يذوؽ طعـ الراحة' .وتوعد بمياجمة غزة ،وقاؿ
'إف إسرائيؿ تحتفظ بحؽ الدفاع عف نفسيا وستتخذ جميع اإلجراءات لحماية مواطنييا'.
القدس العربي ،لندن2012/6/23 ،
 12طبيبة تركية تدرب زمالءىا اإلسرائيميين عمى مكافحة التعذيب في السجون
تؿ أبيب :عشية االحتفاء باليوـ العالمي لمتضامف مع ضحايا التعذيب في السجوف والمعتقالت ،الذي
يصادؼ يوـ الثال ثاء المقبؿ ،استضافت المجنة اإلسرائيمية ضد التعذيب الخبيرة التركية العالمية ،الدكتورة
شبناـ كورور فنكنكي ،لتقدـ دورة تدريبية ألطباء إسرائيمييف حوؿ سبؿ اكتشاؼ آثار التعذيب وضرورة
الكشؼ عنيا أماـ السمطات القضائية .والتقت فنكنكي مجموعة مف ضحايا التعذيب الفمسطينييف في
السجوف اإلسرائيمية وأجرت فحصا ألوضاعيـ الصحية والنفسية مف جراء التعذيب الذي تعرضوا لو ،لتوضح
لألطباء اإلسرائيمييف مدى خطورة التعذيب وعمؽ الجريمة ضد اإلنسانية الكامنة فيو.
ويتابع مكتب منظمة الصميب األحمر قضايا التعذيب في إسرائيؿ ،ويعتبر ىذا المكتب رابع أكبر مكاتب
المنظمة في العالـ .وفي آخر تقرير لو كشؼ أنو رفع  750شكوى ضد التعذيب في إسرائيؿ داخؿ معتقالت
المخابرات ،وقد قبمت المؤسسات القضائية البحث في  35منيا فقط .وأما بقية الشكاوى فقد أحيمت إلى
المراقب الداخمي في الشاباؾ (المخابرات العامة) ،وتـ إغالؽ جميع الممفات ولـ يقدـ أي ضابط مخابرات
إلى التحقيؽ حوليا.
الشرق األوسط ،لندن2012/6/23 ،
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 13يديعوت أحرونوت :تكشف قصة جاسوس إسرائيمي عاش في بيروت
حممي موسى :كشفت جريدة يديعوت أحرونوت ،أمس ،النقاب عف جاسوس إسرائيمي عمؿ في لبناف وسوريا
قبؿ أف يبدأ إيمي كوىيف العمؿ .وذكرت الجريدة ،استناداً إلى كتاب يصدر في تؿ أبيب مف تأليؼ روني
شاكيد عف دار «يديعوت» لمنشر بعنواف «مف القدس إلى دمشؽ وبالعكس» ،أف ىذا العميؿ واسمو األصمي
مسعود بوتوف كاف يدعى في لبناف باسـ مصطفى طالب ،وعمؿ كرجؿ أعماؿ .واعتبرت الجريدة أف
االستخبارات اإلسرائيمية لـ تكرـ بوتوف كما ينبغي بعد عودتو إلى إسرائيؿ في العاـ  ،1462فياجر إلى
فرنسا حيث توفي في ستراسبورغ منتصؼ العاـ الماضي.
وتبدأ الجريدة قصتيا مف النياية ،فتشير إلى أف بوتوف عاد إلى مطار المد مف بيروت في  14كانوف الثاني
العاـ  ،1462وكاف في األربعيف مف عمره ،فمـ يجد بانتظاره أحداً مف زمالئو في «الوحدة  »131التابعة
لشعبة االستخبارات العسكرية .وكاف قبؿ ذلؾ بأياـ قد ترؾ أصدقاءه في بيروت متوجياً بسيارتو مف طراز
«بيجو  »403عاب اًر الحدود إلى سوريا وتركيا واليوناف ويوغوسالفيا إلى العاصمة اإليطالية ومنيا إلى
إسرائيؿ .وخالؿ ىذه الرحمة الطويمة تحرؾ كرجؿ أعماؿ لبناني باسـ مصطفى طالب ،إلى أف ىبط في
إسرائيؿ مسعود بوتوف الذي كاف قد ولد في القدس الشرقية المحتمة.
وتكتب الجريدة أف بوتوف كاف «رجمنا في بيروت ودمشؽ مف نياية الخمسينيات حتى مطمع العاـ 1462
كجاسوس تقميدي ،لديو جياز بث في خزانة المالبس في غرفة النوـ ،حيف لـ يكف ىناؾ بديؿ لرجؿ الميداف
في مينة التجسس .ولكف بوتوف الذي أعد الوثائؽ إليمي كوىيف ،الجاسوس الذي حؿ مكانو في سوريا ،لـ
يحظ البتة باعتراؼ بعممو ،فقد لفظتو المؤسسة األمنية بفظاظة ،مف دوف تعويضات .ولمحظة بدا الجاسوس
وكأنو عدو ،وأقيؿ مف شعبة االستخبارات وبقي مف دوف عمؿ» .وبعد عاميف مف ذلؾ ترؾ بوتوف إسرائيؿ
وىاجر مع زوجتو وطفميو إلى فرنسا حيث عاش فقي اًر مف دوف أف يسمع أحد بو.
السفير ،بيروت2012/6/23 ،
 14بحث :اإلعالم العبري يختزل مسألة حقوق اإلنسان بالييودي فقط
الناصرة  -زىير أندراوس :نشر مركز 'إعالـ' نتائج بحث شامؿ تناوؿ مسألة (خطاب حقوؽ اإلنساف في
اإلعالـ اإلسرائيمي) يفحص البحث ،الذي عمؿ عميو كؿ مف د .أمؿ جماؿ وخمود مصالحة ،تغطية حقوؽ
اإلنساف في اإلعالـ اإلسرائيمي ،وذلؾ مف خالؿ استخداـ أدوات كمية ونوعية.
وتبيف مف النتائج أف اإلعالـ اإلسرائيمي يعالج قضايا ويطرح أحداثًا تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف دوف التنويو إلى
نوعية الحقوؽ أو انتياكيا ،األمر الذي يخمؽ انطباعا خاطئا .كما تبيف أف اإلعالـ اإلسرائيمي يعالج القضايا
التي تحظى بشعبية ويؤكد عمى الحقوؽ العامة لممجتمع اإلسرائيمي الييودي ،الشيء الذي يعكس تممقو
لممجتمع ألسباب ترويجية  -ربحية.
عالوة عمى ذلؾ ،ال تحظى انتياكات الجيش اإلسرائيمي والمستوطنيف لحقوؽ اإلنساف باىتماـ كبير في
دائما لمجية
اإلعالـ اإلسرائيمي .في الحاالت التي ظير فييا تناوؿ لحدث كيذا ،لـ تُظير التقارير ً
تأييدا ً
التي انتُيكت حقوقيا ،وال يجري النظر إلى حقوؽ ىؤالء كقيمة قائمة بذاتيا ،أو كتمؾ التي ُيفترض فييا أف
تخضع العتبارات قيمية كونية ،كما أف التغطية اإلعالمية النتياؾ حقوؽ الفمسطينييف تتأتى مف خالؿ
المنظور األمني ،ال مف خالؿ منظور حقوؽ اإلنساف.
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تجاى َؿ اإلعالـ اإلسرائيمي لمقانوف الدولي
أيضا
ُ
باإلضافة إلى ما ذكر سابقًا فأنو مف ابرز استنتاجات البحث ً
والمواثيؽ الدولية التي صادقت عمييا إسرائيؿ.
كما تظير النتائج أنو ثمة خشية مبطنة لدى اإلعالـ اإلسرائيمي مف استخداـ خطاب حقوؽ اإلنساف ،أو
وضا عف ذلؾ ،يجري استخداـ مصطمحات عاطفية ُيفترض فييا
مفردات تُستقى مف عالـ حقوؽ اإلنساف ،ع ً
أف تستدر التعاطؼ ،أو أف تخمؽ النفور مف حدث أو سموؾ معيف.
القدس العربي ،لندن2012/6/23 ،
 51شييدان وأربعة جرحى في سمسمة غارات عمى غزة
غزة  -الحياة الجديدة ،وكاالت :استشيد مواطناف واصيب اربعة آخروف أمس في سمسمة غارات جوية عمى
قطاع غزة .واستشيد مواطف واصيب آخراف ،اصابة أحدىما خطيرة ،في غارة جوية أمس عمى شرؽ مخيـ
البريج وسط قطاع غزة وفقا ألشرؼ القدرة المتحدث باسـ و ازرة الصحة التابعة لحكومة حماس .وقالت لجاف
المقاومة الشعبية اف الشييد مف أعضائيا .واكدت ناطقة عسكرية إسرائيمية حصوؿ غارة عمى غزة دوف
اعطاء توضيحات اخرى.
وشنت طائرات االحتالؿ الميمة الماضية غارة عمى دراجة نارية في منطقة التواـ شماؿ غرب قطاع غزة
أسفرت عف استشياد شاب واصابة اثنيف آخريف بجروح خطيرة .وقالت مصادر طبية اف الشييد ىو الشاب
ىماـ أبو قادوش ( 36عاما) .كما شنت طائرات االحتالؿ غارة اخرى شرؽ مدينة غزة دوف اف تسفر عف
وقوع اصابات .واطمقت مدفعية االحتالؿ مساء أمس قذيفة واحدة عمى األقؿ باتجاه األراضي الزراعية شرؽ
منطقة جحر الديؾ جنوب شرقي مدينة غزة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل3053/6/32 ،
 56المجمس اإلسالمي األعمى :حكومة نتنياىو تخطط لبناء ُمجمع المحاكم فوق مقبرة مأمن اهلل بالقدس
الناصرة  -زىير أندراوس :في بياف صدر عف المجمس اإلسالمي حصمت القدس العربي عمى نسخة منو،
جاء فيو أف المجمس اإلسالمي األعمى في البالد عقد مؤتم ار صحافيا في المسرح الوطني الفمسطيني في
القدس الشريؼ لمكشؼ عف المخططات اإلسرائيمية الحديثة والسرية .اشترؾ في المؤتمر كؿ مف د.محمود
مصالحة رئيس المجمس اإلسالمي األعمى ،والنائب د.حنا سويد ،والمحامي قيس ناصر المستشار القضائي
لممجمس اإلسالمي األعمى ،وزكي ابو طاعة رئيس جمعية ايساؿ الفعالة في القدس ،ومستشار وزير الدولة
لمجابية الجدار واالستيطاف وليد عبد الرزاؽ ،وـ .عبد الكريـ الفي مف نشطاء سكاف القدس.
وكانت الكممة المركزية لممحامي قيس ناصر ،حيث عرض الوثائؽ والمستندات التي تبيف وتكشؼ عف نوايا
إسرائيؿ لبناء المحاكـ فوؽ مقبرة مأمف اهلل وقاؿ :أنكرت السمطات اإلسرائيمية في البداية مخطط بناء
المحاكـ ،وبصورة سرية قاموا بحفريات في ساحات المدرسة التجريبية الييودية التي ستبنى المحاكـ بمكانيا
فوجدوا قبو ار إسالمية في كؿ مكاف ،فأية عدالة يتكمموف عنيا إف كانت ستبنى عمى رفات المسمميف .كما
عرض المحامي ناصر مخطط عمارة بيت التوراة الييودي في باب المغاربة ومخطط عمارة ديفدسوف والتي
ستبنى عمى أثار القصور األموية ،وعمارة كيدـ التي ستبنى في سمواف والتي ستكوف مساحتيا حوالي 28
ألؼ متر مربع.
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ىذا لخص د .مصالحة وقائع المؤتمر قائال :إف الجسـ الوحيد الفعاؿ منذ عاـ  3009وحتى اليوـ ،والذي
يقؼ أماـ المخططات اإلسرائيمية ىو المجمس اإلسالمي األعمى ،لذا أدعو جميع اإلخوة إلى التعاوف الفعاؿ
مف أجؿ إيقاؼ ىذا الزحؼ االستيطاني .كما طالب السمطة الوطنية الفمسطينية أف ال تقؼ موقؼ المتفرج
بؿ عمييا الضغط عمى الدولة العربية اإلسالمية مف أجؿ ردع إسرائيؿ عف ىذه المخططات التي تخرج إلينا
في كؿ يوـ اثنيف وخميس .وشكر مصالحة في كممتو كؿ مف ساىـ في إنجاح المؤتمر ،متمنيا لمجميع كؿ
خير وداعيا إلى اهلل أف نحتفؿ في عرس عذراء فمسطيف إف شاء اهلل ،عمى حد قولو.
القدس العربي ،لندن3053/6/32 ،
 57خبير آثار فمسطيني :مدينة ييودية تحت المسجد األقصى
عماف -توفيؽ عابد :كشؼ خبير آثار فمسطيني أف اليدؼ اإلستراتيجي إلسرائيؿ مف وراء الحفريات التي
تقوـ بيا تحت المسجد األقصى يكمف في بناء مدينة سياحية تترجـ رواية ييودية لمييكؿ المزعوـ ومرافقو،
وذلؾ الستيعاب ستة مالييف سائح عاـ .3030
وقاؿ الدكتور إبراىيـ الفني لمجزيرة نت إنو أعد فيمما وثائقيا مدتو  26دقيقة يكشؼ تفاصيؿ المدينة السياحية
الييودية التي يجري إنشاؤىا تحت األقصى ،وأكد أف ظاىر الحفريات ديني ولكنو في الحقيقة اقتصادي
وسياحي لجعؿ المنطقة ذات فعالية سياحية مف منظور إسرائيمي.
الجزيرة نت ،الدوحة3053/6/33 ،
 58مسيرات ومواجيات من قرية سوسيا إلى قرية كفر قدوم
مندوبو "األياـ" -وكاالت :أُصيب عشرات المواطنيف والمتضامنيف األجانب واإلسرائيمييف ،خالؿ المسيرات
األسبوعية المناىضة لجدار الفصؿ العنصري واالستيطاف في الضفة الغربية ،أمس.
وفي أبرز محطات تظاىرات ،أمس ،أصيب  20مشاركيف في مسيرة سوسيا بالخميؿ بينيـ عدد مف
المتضامنيف األجانب واإلسرائيمييف ،فيما أصيب العشرات بالرصاص المغمؼ بالمطاط وبحاالت اختناؽ في
مسيرة النبي صالح.
وكانت قوات االحتالؿ قمعت المشاركيف في مسيرة كفر قدوـ الذيف يطالبوف بفتح الشارع الرئيس لمبمدة
والمغمؽ منذ سنوات ولالحتجاج عمى التوسع االستيطاني .كما اعتدت قوات االحتالؿ عمى المشاركيف في
مسيرة بمعيف والمعصرة ،مستخدمةً قنابؿ الصوت والغاز ،إضافة إلى الرصاص المعدني المطاطي ،ومنعتيـ
مف االقتراب مف األراضي المصادرة.
األيام ،رام اهلل3053/6/32 ،
زوروا ممكية "حي أولبانا"
 59ىآرتس :مستوطنون ّ
كشفت جريدة ىآرتس عف تفاصيؿ تزوير المستوطنيف لوثائؽ ممكية األرض التي بنيت عمييا بؤرة «أولبانا»
في مستوطنة «بيت إيؿ» ،التي كانت المحكمة العميا قد أصدرت ق ار اًر بإخالئيا وىدميا لوجودىا عمى أراض
فمسطينية خاصة .وأشارت الجريدة إلى أف مالؾ األرض التي تبمغ مساحتيا سبعة دونمات ،يدعى حسف
فرحات ،وىو مف سكاف قرية عيف يبرود في شماؿ شرؽ مدينة راـ اهلل ،توفي في العاـ  ،2:82ولكف
المستوطنيف قدموا وثيقة تشير إلى أنيـ اشتروىا في العاـ .3005
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السفير ،بيروت3053/6/32 ،
 30األسير الصفدي يضرب مجدداً عن الطعام بعد تمديد اعتقالو اإلداري
(د.ب.أ) :أكدت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،أمس ،أف األسير الفمسطيني حسف الصفدي عاد إلى إضرابو
عف الطعاـ بعد تمديد اعتقالو إدارياً ستة أسابيع .وكاف الصفدي معتقال إدارياً منذ  3:يونيو/حزيراف
الماضي .وفي  25أيار /مايو الماضي ،كاف بيف نحو  2700أسير فمسطيني أنيوا إضرابيـ عف الطعاـ في
أعقاب اتفاؽ مع سمطات االحتالؿ.
الخميج ،الشارقة3053/6/32 ،
 35االحتالل يالحق أىالي األغوار في مياىيم
نابمس  -عاطؼ دغمس :في آخر محاوالت االحتالؿ اإلسرائيمي لتيجير الفمسطينييف وطردىـ مف أماكف
سكناىـ في األغوار الفمسطينية ،صادرت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي صياريج المياه التي تعود لمواطنيف
يقطنوف منطقة األغوار الشمالية ظير أمس الخميس.
وقامت بسكب المياه الموجودة داخؿ تمؾ الصياريج عمى األرض ،كما سكبت المياه األخرى التي يجمعيا
المواطنوف في براميؿ خاصة ،واعتقمت ثالثة مف المتضامنيف األجانب.
ويستخدـ األىالي ىذه الصياريج في نقؿ المياه لبيوتيـ وذلؾ عقب قياـ سمطات االحتالؿ في السنوات
األخيرة بحرماف المواطنيف مف الوصوؿ لمصادر المياه السطحية والجوفية الخاصة بيـ.
وتصؿ تكمفة الصيريج الواحد إلى نحو  3600دوالر ويحمؿ ثالثة أمتار مكعبة مف المياه ،ويستخدميا
األىالي لتمبية احتياجات ما يزيد عمى  500نسمة ،وسقي أكثر مف عشرة آالؼ رأس مف الماشية.
مف جيتو قاؿ رئيس حممة أنقذوا األغوار ،فتحي خضيرات إف الحممة استيدفت بشكؿ خاص كؿ ما ُيستخدـ
مف آليات لنقؿ المياه .وحسب خضيرات فإف إسرائيؿ تبسط سيطرتيا عمى  %:9مف المصادر المائية في
األغوار الفمسطينية والمتمثمة بنير األردف والبحر الميت والمياه الجوفية والسطحية ومياه المجاري التي يعاد
تكريرىا لصالح سبعة آالؼ مستوطف يقطنوف في عدد مف المستعمرات بتمؾ المنطقة .وأضاؼ أف %3
المتبقية ىي ُجؿ ما يتاح استخدامو مف كؿ ىذه المياه ألكثر مف ستيف ألفا مف الفمسطينييف الذيف يسكنوف
في األغوار "بما فييا مدينة أريحا" .وأوضح أف سبعة اآلالؼ مستوطف الذيف

يقطنوف األغوار يستيمكوف ما يعادؿ  %56مف المياه المتاحة لمفمسطينييف واإلسرائيمييف بالضفة الغربية بما
فييا مدينة القدس ،أي إف المستوطف في األغوار يستيمؾ ما يزيد عمى مائتي ضعؼ استيالؾ الفمسطيني.
الجزيرة نت ،الدوحة3053/6/33 ،
 33الجيش المبناني يحدد  51تموز /يوليو موعداً رسمياً إللغاء نظام التصاريح لدخول "نير البارد"
عمر إبراىيـ :حدد الجيش المبناني تاريخ  26تموز /يوليو المقبؿ موعداً رسمياً إللغاء نظاـ التصاريح لدخوؿ
مخيـ نير البارد ،المعموؿ بيا منذ العاـ  ،3008وذلؾ بعد متابعة حظي بيا ىذا الممؼ مف قبؿ رئيس
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الحكومة المبنانية نجيب ميقاتي الذي أكد اىتمامو الكامؿ بو وصوالً نحو خواتمو السعيدة ،كما أكد مسؤوؿ
العالقات السياسية في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف سمير لوباني (أبو جابر).
احتفؿ أبناء البارد ومعيـ سكاف مخيـ البداوي بالبشرى ،أمس ،فتحولت خيـ االعتصاـ القائمة في مخيمي
البداوي والبارد إلى ساحة أفراح تبادؿ خالليا المعتصموف التباريؾ بيذا اإلنجاز ،كما أوضح أميف سر
الفصائؿ الدوري في الشماؿ العميد يوسؼ حمداف ،الذي أكد أف "الجيش وعد بالعمؿ عمى اإلفراج عف
األشخاص الذيف تـ توقيفيـ لحظة وقوع اإلشكاؿ األمني األسبوع الماضي".
ووفؽ المتفؽ عميو ،فإف الجيش سيمغي التصاريح ويستبدليا بأجيزة كمبيوتر توضع عند مداخؿ المخيـ،
لتسييؿ حركة الدخوؿ والخروج ،في حيف سيبقي عمى التصاريح لمعماؿ الذيف يدخموف إلى المخيـ القديـ.
بدوره اعتبر مسؤوؿ الجبية الشعبية  -القيادة العامة أبو عماد رامز ،أف "ما حصؿ في نير البارد ىو نتيجة
لحاؿ االحتقاف التي يعيشيا الفمسطينيوف منذ  6سنوات نتيجة فرض حالة عسكرية عمى المخيـ".
السفير ،بيروت3053/6/32 ،
 32الرئيس المبناني يطّمع عمى تدابير الجيش حيال توترات مخيمي نير البارد وعين الحموة
بيروت :اطمع الرئيس المبناني ميشاؿ سميماف مف قائد الجيش العماد جاف قيوجي "عمى التدابير التي اتخذىا
الجيش حياؿ التوترات األخيرة في مخيمي نير البارد وعيف الحموة لالجئيف الفمسطينييف لضبط الوضع
والحؤوؿ دوف قياـ المتضرريف بأعماؿ مخمة باألمف وبالعالقة القائمة بيف الفمسطينييف والجيش" ،بحسب بياف
لممكتب اإلعالمي في القصر الجميوري.
الحياة ،لندن3053/6/32 ،
 34صيدا" :المقاء السياسي المبناني الفمسطيني" يؤكد عمى وحدة الموقف في مواجية مشروع الفتنة
صيدا :استقبؿ األميف العاـ لػ"التنظيـ الشعبي الناصري" المبناني ،أسامة سعد ،في مكتبو ،وفداً مف منظمة
التحرير الفمسطينية برئاسة عزاـ األحمد ،وشدد الجانباف عمى "إدانة المحاوالت الخبيثة التي يقوـ بيا أعداء
لبناف والقضية الفمسطينية الفتعاؿ صداـ بيف الجيش المبناني والمخيمات الفمسطينية ،وبيف الشعبيف المبناني
والفمسطيني ،بيدؼ نشر الفوضى وتعميـ الفتف المتنقمة في لبناف وتصفية القضية الفمسطينية".
والحقاً ،ترأس سعد اجتماعاً لػ"المقاء السياسي المبناني  -الفمسطيني" في صيدا والجنوب ،وأصدر المجتمعوف
بياناً أكدوا فيو "وحدة الموقؼ المبناني -الفمسطيني في مواجية مشروع الفتنة" ،وطالبوا بتحقيؽ فوري في مقتؿ
مقدريف "الموقؼ المسؤوؿ والواعي لمجيش حياؿ األزمة في مخيـ عيف الحموة".
خالد اليوسؼّ ،
النيار ،بيروت3053/6/32 ،
 31بيية الحريري تشدد عمى أن مخيم عين الحموة ليس ضد الجيش ...وتح ّذر من طابور خامس
صيدا :وصفت النائب بيية الحريري ،أحداث مخيـ عيف الحموة بػ"المقمقة" ،مشددة عمى أف "المخيـ ليس ضد
الجيش ،لكف يجب أف ننتبو دائماً إلى طابور خامس" .وشددت عمى "أننا سنبقى عمى وتيرة عالية مف
التواصؿ حتى نستطيع اجتياز ىذه المرحمة الصعبة".
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كالـ الحريري جاء خالؿ االجتماع الموسع الذي عقدتو في مجدليوف أمس ،مع مؤسسات وىيئات المجتمع
المدني واألىمي في صيدا ومنطقتيا لمتشاور في التطورات وسبؿ مواجية مخاطرىا وانعكاساتيا عمى صيدا
والجوار.
المستقبل ،بيروت3053/6/32 ،
" 36النيار المبنانية" :األجيزة األمنية وفتح تضع آلية تطبيق تضبط المخيمات الفمسطينية
رضواف عقيؿ :تكشؼ جيات متابعة لػ"النيار" أف ثمة آلية تنسيؽ جديدة جرى وضعيا بيف حركة فتح وقائد
الجيش المبناني العماد جاف قيوجي والمدير العاـ لألمف العاـ المبناني المواء عباس إبراىيـ.
وبدأ عزاـ األحمد لقاءاتو مع إبراىيـ في جمسة تناولت جوانب الحوادث األخيرة كافة ،وتبادؿ الطرفاف جممة
مف المعطيات اطمع قيوجي عمى تفاصيميا رّكز فييا الجميع عمى وضع حموؿ مشتركة تكفؿ تسييؿ انتقاؿ
الفمسطيني مف مخيـ نير البارد واليو ،فضال عف بقية المخيمات ،وعدـ السماح بتوجيو أي إساءة إلى ضباط
الجيش وجنوده عمى الحواجز عند مداخؿ المخيمات تسييال لضبط األمف في محيطيا وعدـ التضييؽ عمى
الحياة اليومية لالجئيف الفمسطينييف.
وشدد قيوجي وابراىيـ كؿ مف موقعو عمى أف األجيزة األمنية المبنانية ال ترمي في ميماتيا عمى أبواب
المخيمات إلى تطبيؽ إج ارءات ضد الفمسطينييف.
وتبادؿ األحمد وابراىيـ رزمة مف التقارير والمعمومات ،والمالحظات ،واتفقا عمى ضرورة عدـ خمؽ بيئة
معادية في صفوؼ الالجئيف ضد الجيش ،والعمؿ عمى رفع منسوب الثقة بيف الطرفيف.
واستكماال ليذه النقاط وعدـ إبقائيا عمى الورؽ التقى إبراىيـ الوفد الفمسطيني لممرة الثانية أمس بغية السعي
إلى وضع خريطة عمؿ بيف الطرفيف تساعد في حؿ أي حادث وتطويقو عمى الفور ،والسعي قدر اإلمكاف
إلى تفادي ارتدادات األزمة السورية عمى المخيمات.
ولـ تكتؼ الدوائر المعنية في الجيش وجياز األمف العاـ بعقد ىذه المقاءات مع قيادة فتح بؿ شممت
االتصاالت فصائؿ وتنظيمات إسالمية ال تمتقي في الرؤية مع سياسة السمطة الفمسطينية .وشددت جميعيا
عمى ضرورة توفير مناخات التيدئة في المخيمات وعدـ جرىا إلى أي احتكاؾ مع الجيش.
ويسعى األمنيوف المبنانيوف إلى تطبيؽ آلية جديدة حياؿ المخيمات أخذت فتح عمما بخطوطيا العريضة
وستحظى باىتماـ مف الرئيس الفمسطيني محمود عباس ومتابعتو.
وعممت النيار أف رئيس مجمس النواب المبناني نبيو بري بحث في نقاط ىذه اآللية مع األحمد وحذره مف
تكرار المشاىد التي حصمت في نير البارد وابمغو انو يعارض أي تضييؽ عمى الفمسطينييف ،لكنو في الوقت
نفسو يرفض ال بؿ إنو يحرـ توجيو أي إساءة إلى الجيش أو المس بمعنوياتو.
النيار ،بيروت3053/6/32 ،
 37لقاء حواري مفتوح :تحديات المخيمات الفمسطينية وحقوق الالجئ الفمسطيني في لبنان
نظـ "المقاء الشبابي المبناني الفمسطيني" لقاء حوارياً مفتوحاً في شأف "الحقوؽ المدنية لالجئيف الفمسطينييف في
لبناف" ،تحت عنواف "تحديات المخيمات الفمسطينية وحقوؽ الالجئ في زمف الربيع العربي" ،قي قاعة "الميد"
في مخيـ شاتيال .يأتي ىذا المقاء ضمف سمسمة مف الندوات ينظميا المقاء في عدد مف المخيمات .شارؾ فيو
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الوزير السابؽ بشارة مرىج ،ورئيس المقاء أحمد الشاويش ،والمديرة التنفيذية لػ"المركز الدولي لمتنمية والتدريب
وح ّؿ النزاعات".
السفير ،بيروت3053/6/32 ،
لصييونية شالال
األميركية" بسحب تكريم ا
 38بيروت :حممة مقاطعة داعمي "إسرائيل" تطالب "الجامعة
ّ
ّ
األميركية في
يـ "الجامعة
تستنكر حممة مقاطعة داعمي "إسرائيؿ" في لبناف،
ّ
ّ
بأشد عبا ارت االستنكار ،تكر َ
التخرج .وىي ،أيضاً ،تتضامف تضامناً كامالً مع ناشطي مقاطعة
لمصييونية دونا شالال في حفؿ
بيروت"
ّ
ّ
األميركية في
"إسرائيؿ" داخؿ الجامعة  -طالباً وأساتذة .ودعت حممة مقاطعة داعمي "إسرائيؿ" "الجامعة
ّ
بيروت" إلى االعتذار عف تكريـ شالال.
األخبار ،بيروت3053/6/32 ،
 39نديم الجميل يمتقي "الشبابي المبناني الفمسطيني"
استقبؿ النائب نديـ الجميؿ في مكتبو في األشرفية رئيس المقاء الشبابي المبناني الفمسطيني أحمد الشاويش إثر
المقاء قاؿ الجميؿ" :رغـ المشاكؿ التي عصفت في الماضي مع الفمسطينييف وأدت إلى ما أدت إليو ،عمينا
اليوـ فتح صفحة جديدة مف العالقات األخوية لحؿ رواسب تمؾ المشاكؿ ،ومساعدة الفمسطينييف إنسانياً
لتخطي األزمات التي تعصؼ بيـ".
وقاؿ الشاويش "الزيارة لمنائب الجميؿ تكممة لمزيارات التي قمنا بيا لحزب الكتائب ،لتأكيد تضامننا مع وحدة
لبناف ودعـ مؤسسة الجيش ورفض أي اعتداء عميو ألنو الضمانة الوحيدة الستقرار لبناف .كما اننا نرفض
بالتالي إىانة أي مواطف لبناني أو فمسطيني أو إثارة المشاكؿ في الداخؿ المبناني .كما طرحنا أف يتفيـ
المبنانيوف معاناتنا في ىذا الظرؼ ألف ذلؾ يؤدي إلى وقوع الكارثة".
المستقبل ،بيروت3053/6/32 ،
 20مصر تسمم الحكومة في غزة  21فمسطينياً تسمموا عبر األنفاق
سيناء  -يسري محمد :قاؿ مسؤوؿ بمعبر رفح الحدودي ،إف السمطات المصرية سممت الجانب الفمسطيني
 46فمسطينياً ،كانوا قد نجحوا في التسمؿ إلى األراضي المصرية عبر األنفاؽ عمى الحدود بيف الجانبيف.
وأضاؼ المسؤوؿ أنو تـ تسميـ الفمسطينييف بعد استجوابيـ والتأكد مف أنيـ دخموا البالد لشراء البضائع،
وأنيـ لـ يدخموا مصر بغرض تنفيذ أي عمميات تخريبية.
الشرق األوسط ،لندن3053/6/32 ،
 25الشرطة اإلسرائيمية :شاب سوري ييرب إلى "إسرائيل" خوفاً من تدىور األوضاع في بالده
تؿ أبيب :أعمف الجيش اإلسرائيمي عف اعتقالو شاباً سورياً ،عبر خط وقؼ إطالؽ النار إلى الجوالف السوري
المحتؿ ،وذلؾ لمتحقيؽ معو حوؿ أسباب ىربو مف بالده .وأكدت الشرطة اإلسرائيمية أف الشاب دخؿ خط
وقؼ إطالؽ النار مف دوف أي خمفية جنائية أو أمنية ولـ يكف مسمحاً .وقد يكوف دخؿ عف طريؽ الخطأ
إلى المنطقة المحظورة عمى المدنييف في منطقة شماؿ الجوالف ،أو يكوف ىرب خوفا مف تدىور األوضاع
في سوريا.
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الشرق األوسط ،لندن3053/6/32 ،
 23أوباما يبحث مع موفاز تطورات الوضع في الشرق األوسط وعممية السالم المتعثرة
الناصرة  -برىوـ جرايسي :بحث الرئيس األميركي باراؾ أوباما مساء أوؿ مف أمس الخميس ،مع الوزير
اإلسرائيمي ورئيس حزب كاديما تطورات المنطقة ،في لقاء "مفاجئ" عقد في البيت األبيض ،بمبادرة مف
الرئيس أوباما ،األمر الذي اعتبرتو األوساط اإلسرائيمية مبادرة "تقدير وشكر" مف الرئيس األميركي لموفاز
وحزبو "كاديما" عمى انضمامو إلى حكومة بنياميف نتنياىو .وقالت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية ،إف موفاز
الذي كاف في لقاء مع مستشار األمف القومي توـ دونيموف في البيت األبيض ،فتح أوباما الباب فجأة ،وسأؿ
"اذا كاف بوسعو االنضماـ إلى الجمسة".
وحسب المصادر اإلسرائيمية ،فإف لقاء أوباما وموفاز استمر زىاء نصؼ ساعة ،وبحثا التطورات في الشرؽ
األوسط ،واستعرض موفاز أمامو "جممة التحديات" التي تقؼ أماميا "إسرائيؿ" والمنطقة :وأشار إلى أف
االئتالؼ في "إسرائيؿ" فتح نافذة فرص لتحريؾ المسيرة السياسية مع الفمسطينييف .وقاؿ موفاز ألوباما،
"أشكرؾ عمى موقفؾ الصمب إلى جانب إسرائيؿ وأمنيا".
عمان3053/6/32 ،
الغدّ ،
 22بريطانيا تدين االعتداء عمى مسجد في الضفة الغربية
(يو.بي.آي :).داف وزير الدولة البريطاني لشؤوف الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ألستير بيرت ،أمس ،أعماؿ
الحرؽ والتخريب لمسجد في بمدة جبع القريبة مف القدس المحتمة في  .7/29وقاؿ "أُديف ىذا العمؿ
االستفزازي المتعمد ،وأرحب باإلدانة القوية لرئيس الوزراء (بنياميف) نتنياىو لمحادث ،والتزاـ السمطات
اإلسرائيمية تقديـ المجرميف المسؤوليف عنو لمعدالة" .ودعا بيرت سمطات االحتالؿ إلى "القياـ بيذه الجيود
في جميع األحداث المشابية التي تقع في المناطؽ الخاضعة لسيطرتيا" .وقاؿ إف االعتداء عمى مسجد جبع
ىو " جزء مف اتجاه مقمؽ مف العنؼ مف المستوطنيف المتطرفيف ،بما في ذلؾ إطالؽ النار عمى فمسطينييف
اثنيف الشير الماضي ،ويجب وقفيا ،وكذلؾ تشويو المعابد".
الخميج ،الشارقة3053/6/32 ،
 24مساعدات نيوزيمندية لالجئين الفمسطينيين والسوريين في األردن
عماف  -تغريد الرشؽ :أعمف وزير خارجية نيوزيمندا موري مكولي ،أمس ،عف تقديـ بالده لمساعدات ،تبمغ
نصؼ مميوف دوالر لالجئيف السورييف في األردف ،ولالجئيف الفمسطينييف ،الذيف نزحوا لألردف مف سورية
جراء العنؼ في سورية .وأوضح الوزير أف  360ألؼ دوالر مف ىذا المبمغ خصصت كمساعدات إنسانية
لالجئيف الفمسطينييف ،القادميف مف سورية والمتواجديف في المممكة ،وذلؾ عف طريؽ وكالة األونروا .وأشار
إلى أف بالده خصصت بالمجمؿ مبمغ  2786مميوف دوالر ،كمساعدة إنسانية لمشرؽ األوسط وأفريقيا.
عمان3053/6/32 ،
الغدّ ،
" 21إسرائيل" تعتقل ثالث سويديات لمشاركتين بمظاىرات الضفة الغربية
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أعمنت و ازرة الخارجية السويدية ،الجمعة  ،7/33أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية قامت باعتقاؿ ثالث
سيدات سويديات أثناء مشاركتيف في مظاىرة بالضفة الغربية المحتمة .ونقمت إذاعة السويد عف المتحدثة
باسـ و ازرة الخارجية السويدية آنا باكموند قوليا ،إف موظفي السفارة السويدية لدى "إسرائيؿ" لـ يتمكنوا مف
االتصاؿ بأي مف السيدات الثالث منذ اعتقاليف الخميس ،وأشارت إلى أنو بالرغـ مف ذلؾ ،فإف الو ازرة
عممت أف السيدات الثالث في حالة جيدة.
موقع فمسطين أون الين3053/6/33 ،
 26القاىرة تحتل المرتبة الثامنة عربياً في غالء تكمفة المعيشة
احتمت القاىرة المرتبة الثامنة عمى مستوى الدوؿ العربية في غالء "تكاليؼ المعيشة" ،فيما احتمت جيبوتي
المرتبة األولى ،بحسب مؤشر تكاليؼ المعيشة  ،3023الذي أجرتو شركة "ميرسر" االستشارية ونشرتو
جريدة "العرب اليوـ" األردنية الصادرة اليوـ "الخميس".
واحتمت بيروت ثاني مرتبة في غالء تكاليؼ المعيشة بيف المدف العربية ،فيما حصمت أبو ظبي عمى المرتبة
الثالثة تمييا دبي في المرتبة الرابعة في المسح الذي أجرتو "ميرسر" ،فيما حازت الرياض عمى المرتبة
السادسة ،ثـ الجزائر في المرتبة السابعة تمييا الدار البيضاء في المرتبة التاسعة عمى التوالي.
وجاءت الكويت في المرتبة العاشرة عمى مستوى الدوؿ العربية في غالء تكاليؼ المعيشة لعاـ  3023تمييا
طرابمس والمنامة في المرتبتيف الحادية عشرة والثانية عشرة ودمشؽ والدوحة في المرتبة الثالثة عشرة والرابعة
عشرة عمى التوالي ،فيما أشار مسح "ميرسر" أف مدينة جدة احتمت المرتبة األخيرة كأقؿ مدينة بيف مدف
الدوؿ العربية في تكمفة المعيشة.
وقالت الشركة إف ىبوط أسعار اإليجارات ىو السبب الرئيسي وراء انخفاض تكاليؼ المعيشة في منطقة
الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ،أما عالميا ،فقد احتمت مدينة طوكيو المرتبة األولى كأغمى المدف مف حيث
تكاليؼ المعيشة ،فيما جاءت مدينة كراتشي الباكستانية في المرتبة األخيرة كأرخص مدينة في العالـ مف
حيث تكاليؼ المعيشة.

ويغطي المسح الذي أجرتو شركة ميرسر  325مدينة تتوزع عمى القارات الخمس ،حيث تتـ مقارنة تكاليؼ
أكثر مف  300سمعة وخدمة بما في ذلؾ السكف والمواصالت والطعاـ والمالبس والسمع المنزلية ووسائؿ
الترفيو بمعدؿ الدخؿ السائد في الدولة ،وليس سعر الخدمات والسمع المباشر.
األىرام ،القاىرة3053/6/35 ،
األىرام :طرق تيريب السالح من ليبيا والسودان إلى سيناء فقطاع غزة
أشرؼ أبواليوؿ :كانت الميمة الثانية لنا في سيناء بعد تأكدنا مف خطورة الوضع األمني ومدي إسياـ
األنفاؽ مع غزة في ىذه المأساة أف نعرؼ كيؼ وصؿ األمر ليذه المستوي مف الخطورة ولماذا انتشر
السالح بيذا الشكؿ المخيؼ في ىذا الجزء العزيز مف أراضينا؟
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بؿ واألخطر مف ذلؾ ولممرة األولي في تاريخ مصر نري انتشا ار لمسالح غير الشخصي في يد غير يد
السمطة حيث تشير كافة التقارير األمنية واإلعالمية إلي اف البعض ليس في سيناء وحدىا ولكف في اماكف
متعددة خاصة بالصعيد ,بات يمتمؾ أسمحة يطمقوف عمييا لفظ اسمحة ثقيمة ولكنيا ومف الناحية العممية
أسمحة متوسطة والحمد هلل أف الدبابات والطائرات لـ تصؿ بعد أليدي الخارجيف عف القانوف أيا كانت
انتماءتيـ او افكارىـ.
في البداية وقبؿ أف نصؿ إلي سيناء قمنا بمتابعة األخبار الخاصة بتيريب األسمحة لمصر خاصة مف ليبيا
والسوداف وأكتشفنا انو لـ يكف يمر يوـ تقريبا دوف اف تعمف اجيزة األمف عف إحباط عممية لتيريب اسمحة
مممي وأحيانا الصواريخ الخفيفة
مممي و
مف نوعية االر بي جيو والكالشنكوؼ والمدافع مف عياري
المضادة لمطائرات وكاف المكاف الرئيسي لضبط تمؾ األسمحة في الغالب يتركز في مرسي مطروح او السموـ
أو السويس مما أعطانا مؤش ار باف تمؾ االسمحة قادمة في غالبيتيا المطمقة مف مخازف السالح الخاصة
بالنظاـ الميبي السابؽ والذي كاف يخزف ترسانات تكفي عدة دوؿ وليس ليبيا وحدىا وفي النياية لـ تنفعو
وانيار اماـ إرادة الشعب الميبي ولكف جانب كبي ار مف سالحو سقط في ايدي تجار عاثوا بيا فسادا في
األرض فانتشرت في كافة الدوؿ المحيطة عف طريؽ البيع واحيانا المجاممة وبفضميا تمكف المتمردوف
الطوارؽ في مالي مف فصؿ إقميـ' أ ازواد' وأعمنوه دولة مستقمة تطبؽ الشريعة اإلسالمية.
صواريخ مضادة لمطائرات
وكاف أخطر ماسمعناه قبؿ الذىاب إلي سيناء ىو ماقالو قائد القوات المتعددة الجنسيات في شبو جزيرة
سيناء المصرية ,الجنراؿ النيوزيمندي جيمس فيتنيج مف إف صواريخ ووسائؿ قتالية مختمفة ,بينيا صواريخ
أرض جو ,روسية الصنع مف طراز اس اي  ,المعروفة أختصا ار باسـ( ساـ ) والتي بيعت في
إلي النظاـ الميبي ,وصمت أخي ار إلي المجموعات المسمحة في سيناء في إطار عمميات التيريب
عاـ
المنظمة انطالقا مف األراضي الميبية ,مشيرة إلي أف ىذه الصواريخ قادرة عمي إصابة الطائرات عمي
ارتفاعات تزيد عمي ألؼ قدـ ,مع دقة إصابة عالية.
وأكد الجنراؿ النيوزيالندي أف حجـ القوات المتعددة الجنسيات ,إضافة إلي عديد الشرطة المصرية ,ال
يسمحاف بالسيطرة عمي تجارة السالح وتيريبيا ,األمر الذي ال ييدد سيناء ,بؿ ييدد المنطقة كميا.
مف ليبيا إلي شماؿ سيناء
إزاء ماسبؽ كاف السؤاؿ الذي يمح عمي راسي ىو كيفية وصوؿ تمؾ األسمحة إلي سيناء رغـ المسافة
الشاسعة التي تفصميا عف الحدود الميبية ولـ يكف ىناؾ سوي شخص واحد مف معارفي في سيناء يمكنو
اإلجابة بصراحة عف ىذا السؤاؿ ولكنو أصر عمي عدـ الكشؼ عف ىويتو حتي اليتعرض لألذي مف تجار
السالح الذيف كاف يعمؿ معيـ في يوـ مف األياـ قبؿ أف ينشغؿ بنشاط أخر.
ذىبت إلي الرجؿ ليال وبدوف أي مرافؽ وحتي بدوف مسجؿ او كامي ار وأنا أحمؿ لو اسئمتي عف كيفية وصوؿ
السالح الثقيؿ مف ليبيا لشماؿ سيناء بشكؿ خاص ناىيؾ عف دخوليا قطاع غزة وطمبت منو توضيح
مسارات ىذا السالح خاصة وقد قرأت أنو ذا أراد احد التجار نقمو ـ عف طريؽ واحة سيوة بشماؿ الصحراء
الغربية عمي سبيؿ المثاؿ وعبر واحة الفرافرة بجنوب الصحراء الغربية فإنو سيقطع مسافة تزيد عمي الفي
كيمو متر حتي يصؿ إلي وجيتيا النيائية بسيناء.
تيريب متطور
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وكاف الرد بسيطا :ىذا الكالـ غير صحيح فالميربيف أكثر تطو ار مف األمف حيث يستخدموف سيارات الدفع
وبحوزتيـ ىواتؼ الثريا المرتبطة بالقمر الصناعي
الرباعي المزودة بأجيزة تحديد المواقع الجغرافية
كـ إلي الجنوب الشرقي مباشرة في مناطؽ اليوجد بيا
فيقطعوف ىذه المسافة رأسا فيما ال يزيد عمي
جندي واحد واف وجد فال يمكف أف يعرض حياتو لمخطر ويمكف وبسيولة شراء بعض رجاؿ األمف غير
الشرفاء أو الخائفيف.
وقاؿ أنو بعيدا عف الطريؽ الصحراوي فأف ىناؾ أربعة مسارات رئيسية لموصوؿ إلي البحر األحمر وقناة
السويس قبؿ األنتقاؿ إلي المرحمة الثانية مف الرحمة وىي نقؿ السالح إلي داخؿ سيناء
أوال -الطريؽ الساحمي الدولي مف مطروح إلي بورسعيد ,مرو ار باإلسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.
ثانيا -الطريؽ الساحمي الدولي إلي دمياط ,ثـ الدخوؿ إلي الدلتا حيث المنصورة ثـ الزقازيؽ ثـ اإلسماعيمية.
ثالثا -مف شماؿ الصحراء الغربية عبر المدؽ الواصؿ بيف سيوة والواحات البحرية ,ثـ إلي الجيزة ومنيا إلي
السويس أو اإلسماعيمية أو ساحؿ خميج السويس عبر طريؽ العيف السخنة.
رابعا -مف شماؿ الصحراء الغربية إلي الواحات البحرية ثـ محافظة الجيزة ومنيا إلي الصعيد ,حيث قنا
عاصمة السالح في مصر ومنيا إلي ساحؿ البحر األحمر عبر المراكب .وأوضح أف الطريقيف الثالث
والرابع أكثر استخداما ألف السويس وخاصة جباؿ عتاقة والبحر األحمر تمثؿ حماية طبيعية لمسالح حيث
يتـ تخرينو بتمؾ الجباؿ إلي حيف نقمو لشماؿ سيناء عبر مراكب صيد أو يمرعبر المعديات في سيارات نقؿ
وسط البضائع التقميدية.
الوصوؿ إلي سيناء
وفيما يتعمؽ بالمرحمة الثانية وىي نقؿ السالح القادـ مف ليبيا والمخزف في اإلسماعيمية او السويس أو
بورسعيد إلي وجيتو النيائية في سيناء أو قطاع غزة فيي المرحمة األسيؿ مف وجية نظره ألف األمف يتركز
في نقاط ثابتو ومعروفة غالبا وأىميا نفؽ الشييد أحمد حمدي بالسويس وكوبري السالـ الرابط بيف
اإلسماعيمية والقنطرة شرؽ بسيناء وتفادي ىذيف المكانيف يعني نجاح العممية وأوضح أف ذلؾ يتخذ المسارات
التالية.
أوال ػ مف بورسعيد عبر القنطرة إلي بئر العبد ثـ العريش فالشيخ زويد ورفح.
ثانياػ مف اإلسماعيمية عبر كوبري السالـ أو المعدية رقـ إلي وسط سيناء ومنو إلي الشماؿ.
ثالثا ػ مف السويس عبر نفؽ الشييد أحمد حمدي أو المعدية إلي وسط سيناء ثـ إلي الشماؿ.
رابعاػ مف ساحؿ البحر األحمر أو ساحؿ خميج السويس في مراكب صيد أو حتي يخوت سياحية إلي جنوب
سيناء ,ومنيا إلي الوسط ثـ الشماؿ.
وأوضح انو بمجرد عبور قناة السويس يكوف الميرب قد ضمف توصيؿ السالح إلي وجييتو النيائية لسببيف
أوليما درايتو بدروب وشعاب سيناء وقدرتو عمي تالفي المرور عمي نقاط التفتيش األمنية وثانييما ضعؼ
التفتيش األمني ذاتو وأف كاف قد تحسف كثير بعد أنتشار القوات المسمحة عمي طوؿ الطريؽ لشماؿ سيناء.
مف السوداف
وأوضح أف األسمحة كانت تأتي اساسا مف السوداف وذلؾ قبؿ دخوؿ ليبيا عمي الخط وخطفيا األنظار حيث
كيمو متر
كاف يتـ تيريبو مف منطقو كسال في شرؽ السوداف و التي تبعد عف الحدود المصرية لمسافة
لتدخؿ بعدىا الصفقة الي محافظة اسواف او البحر االحمر و بالتحديد في منطقة حاليب و شالتيف ومنيا
يوما عمي االقؿ تقوـ خالليا
الي الصحراء الشرقية ثـ قناة السويس و سيناء في رحمة قد تستغرؽ
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الجماعات التي تقيـ عمي طوؿ خط التيريب بتولي تأميف الشحنات مف نقطة الي اخري مقابؿ الحصوؿ
عمي نصيبيا سالحا او نقدا ويعتبر تمركز عصابات تيريب البشر عمي الشريط الحدودي بيف مصر
واسرائيؿ وتمركزىـ بجباؿ عتاقو وارتباطيـ بعصابات تيريب المخدرات والسالح احد اىـ اسباب انتشار
السالح في المنطقة الواقعة بالقرب مف الشريط الحدودي.
نوعيات السالح الميرب
وعف نوعية السالح التي تدخؿ سيناء حاليا قاؿ المصدر أف تمؾ المسألة تخضع لمعرض والطمب خاصة مف
الزبائف الرئيسييف بقطاع غزة وانيا شيدت نقمة نوعية كبيرة جدا بعد اندالع الثورة الميبية ,حيث ظيرت ألوؿ
ممـ والمحممة عمي سيارات نصؼ نقؿ تـ تعديميا
و
مرة المدافع المضادة لمطائرات مف عياري
عمي النمط الميبي عالوة عمي بعض أنواع الصواريخ المضادة لمطائرات خاصة مف األنواع المحمولة عمي
الكتؼ واالربي جيو بأنواعو المختمفو والمتفجرات بكافة أنواعيا وكؿ انواع الذخائر ورغـ أف الجانب األكبر
مف تمؾ األسمحة دخؿ غزة إال اف كميات الباس بيا ظمت في سيناء خاصة المناطؽ المتاخمة لمحدود مع
غزة واسرائيؿ والتي نشط السمفيوف بيا مؤخرا.
في بيت الدكتور عرادة
وفي بيت الدكتور سميماف عرادة بالخروبة القريبة مف مدينة الشيخ زويد بالشماؿ حممت مخاوفي مف فوضي
السالح المنتشرة في كامؿ سيناء إلي العواقؿ وشيوخ القبائؿ والمثقفيف الذيف التقيت بيـ في ضيافة صاحب
البيت وأجمع ىؤالء المشايخ والعواقؿ عمي اف القوات المسمحة والشرطة قادرة عمي ضبط تمؾ األوضاع ألف
مف يسيطروف عمي السالح غير الشرعي اليحظوف بحماية القبائؿ الشريفة والوطنية المنتشرة في كامؿ
أراضي سيناء.
وقمؿ كافة المشايخ بال أستثناء مف قوة وتأثير الجماعات المتشددة الموجودة في سيناء ألف افكارىا تتعارض
مع أفكار الغالبية العظمي مف السكاف والتي تنتيج اإلسالـ الوسطي وترفض وجود الغرباء الذيف يسيئوف ليا
وإلسالميا ولو زعموا انيـ يتحدثوف بأسـ اإلسالـ.
وأوضحوا اف انتشار السالح في سيناء ليس جديدا فمنذ فجر التاريخ أعتادت القبائؿ والعائالت قي سيناء
وغيرىا مف المناطؽ الحدودية والصحراوية عمي حيازة السالح ألغراض متعددة منيا الدفاع عف النفس ومنيا
األفتخار وفي معظـ الحاالت كاف أىالي سيناء يستخدموف سالحيـ لمدفاع عف حدود مصر واف التاريخ
القريب يذكر بطوالت ابنائيا مف مختمؼ القبائؿ بعد اإلحتالؿ اإلسرائيمي لشبو الجزيره في الخامس مف
فقد وجيت المقاومة السيناوية ضربات موجعة لقوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي وميدت التربة لنصر
يونيو
السادس مف أكتوبر المجيد.
وقاؿ المشايخ أف مايقاؿ عف أنتشار السالح الثقيؿ في سيناء مبالغ فيو ألف مثؿ تمؾ األسمحة عندما بدأت
في التدفؽ عمي المنطقة بعد الثورة الميبية جاءت كتجارة ترانزيت في طريقيا لمفصائؿ الفمسطينية في غزة
وبالفعؿ دخمت معظميا إلي القطاع عبر األنفاؽ وما تبقي منيا كميات محدودة والتمثؿ تيديدا حقيقيا لمألمف
المصري وانما مجرد إزعاج بسيط ألف األمكانيات الكبيرة لمقوات المسمحة المصرية تجعؿ تمؾ األسمحة بال
جدوي.
وحسبما قاؿ لي أحد المشايخ فاف طائرة واحدة أو طائرتيف مف طائرات القوات المسمحة المصرية الباسمة
قادرة عمي تطيير كافة اماكف تجمع المتطرفيف وتدمير مخازف أسمحتيـ والتي يعرفيا الجميع بال أستثناء.
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وأكد الجميع أف أفضؿ وسيمة لمنع أنتشار السالح في سيناء ىو إغالؽ كافة المنافذ التي يتسمؿ منيا لمصر
ومعظميا يقع عمي الحدود مع ليبيا والسوداف ألف سيناء مجرد نقطة وصوؿ ولكف اإلعالـ يضخـ مف دورىا
في تمؾ التجارة رغـ انيا منتشرة في كؿ انحاء مصر تقريبا خاصة في الصعيد وأف النقطة الثانية شديدة
األىمية تتمثؿ في إغالؽ كافة األنفاؽ مع غزة وتوفير بديؿ قانوني لمتجارة بيف سيناء والقطاع.
وأشار المشايخ إلي اف سيناء بكامميا تنتظر عودة أفراد الشرطة والقوات المسمحة لممارسة أنشطتيـ في
حماية األمف بسيناء شماال ووسطا وجنوبا وتنفيذ خطط عاجمة لتنمية سيناء واإلفراج عف المعتقميف مف أبناء
القبائؿ والذيف لـ يتورطوا في جرائـ قتؿ أو تيديد لألمف القومي.
ومرة أخري اكد المشايخ والعواقؿ والمثقفوف أف كؿ قبائؿ سيناء مستعدة لمتعاوف في حماية حدود مصر
الشرقية والتصدي لظاىرة التطرؼ الوليدة في بعض المناطؽ والمستوردة مف خارج سيناء
توزيع القوات المصرية بسيناء
وبعد أف أستمعت ليذه المعمومات التي تشرح كيفية وصوؿ األسمحة مف ليبيا لسيناء لـ يكف ىناؾ مناص
مف مناقشتيا مع أحد الخبراء العسكرييف والذي أكد في البداية صحتيا ولكنو اوضح انو رغـ ذلؾ فاف ىذه
األسمحة وكمياتيا التقارف بكميات ونوعيات األسمحة التي يحتفظ بيا الجيش المصري في سيناء طبقا
لمعاىدة كامب ديفيد.
تعديالت عمي كامب ديفيد
وأشار إلي أف الجانبيف المصري واإلسرائيمي قاما أكثر مف مرة بتعديؿ األتفاؽ عمي كميات السالح وأماكف
وأكد
تواجدىا وأعداد الجنود خاصة بعد االنسحاب أحادي الجانب مف قطاع غزة في سبتمبر عاـ.
يناير وماصاحبيا مف إنفالت امني في سيناء اتفقت مصر
المصدر العسكري لألىراـ أنو بعد ثورة
واسرائيؿ بشكؿ غير معمف عمي السماح بدخوؿ المدرعات والدبابات المصرية إلي شماؿ المنطقة( ج) كما
زاد انتشار سالح المشاة المصري في أنحاء مختمفة مف المنطقة ذاتيا ,خاصة بعد اختفاء الشرطة مف
يوليو الماضي وماصاحبيا مف
شوارع رفح منذ أحداث الثورة وخاصة بعد جمعة اليوية اإلسالمية في
ىجوـ جريء عمي قسـ ثاني العريش.
قادروف عمي التصدي لمتطرؼ
قاؿ المصدر أف المشكمة تكمف في أسموب حرب العصابات والكر والفر الذي يستخدمو ىؤالء األرىابييف
ولكف ذلؾ يمكف التغمب عميو بأمتالؾ زماـ المبادرة خاصة وأف اماكف تجمع المتطرفيف والخارجيف عف
القانوف معروفة بشكؿ كبير جدا عالوة عمي أف إغالؽ األنفاؽ وبالتالي عزؿ المتطرفيف نيائيا أمر بسيط
ويحتاج فقط لمقرار السياسي .واشار إلي اف ىناؾ تعاونا كبي ار حاليا مع مشايخ القبائؿ يحد مف انشطة ىؤالء
المتطرفيف ولذلؾ فاف المسألة التمثؿ خطورة كبيرة رغـ إستمرار النشاط اإلستعراضي لممتطرفيف والخارجيف
عف القانوف ولكنيـ يدركوف اف ىذه مسألة مؤقتة.
األىرام ،القاىرة/ / ،
السيناريوىات المستقبمية لمثورات العربية

د .محسف صالح
يظير أف حالة القمؽ والغموض تجاه مستقبؿ الثورات واالنتفاضات وحركات التغيير في العالـ العربي لـ
تستثف أحداً ،مف اإلنساف العادي ،إلى حركات التغيير نفسيا ،إلى زعماء األنظمة ورجاالتيا ،إلى القوى
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الخارجية والكياف اإلسرائيمي !!...إذ إف المسارات التي اختطتيا االنتفاضات ما زالت تشيد حالة مف التدافع
بيف األطراؼ المتنافسة والمتصارعة ،بشكؿ لـ ينجؿ الغبار عف نتائجو النيائية حتى اآلف.
ومع أف أممنا باهلل كبير في أف تحقؽ حركات التغيير آماؿ شعوبيا في الحرية والعزة والكرامة والنيضة ،فإف
القراءة الموضوعية لألحداث تبرز أربعة مسارات رئيسية محتممة ،وىي مسارات يمكف أف يتحقؽ أي منيا
بدرجات متفاوتة ،أو تتداخؿ مع بعضيا بأشكاؿ مختمفة في البمداف التي تشيد عمميات التغيير.
السيناريو األول :التغيير واإلصالح في النطاق القطري المحمي لمدولة
وتتركز فكرتو عمى أف يتـ تغيير ُبنية النظاـ السياسي إلى نظاـ يعبر بشكؿ أفضؿ عف حالة ديمقراطية تعبر
عف إرادة الشعب ،في الوقت الذي ينكفئ فيو النظاـ عمى ذاتو ،وينشغؿ بالعشرات مف اليموـ المحمية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والتنموية.
إذ سيجد أي نظاـ سياسي ناشئ ،إذا ما نجح في عبور تحدي التغيير ،نفسو منيمكاً في التعامؿ مع
مجموعة مف القوى السياسية المتشابكة المتنافرة ،التي يستحيؿ إرضاؤىا جميعاً ،والتي تريد أف تجد لنفسيا
مكاناً في صناعة القرار والتوجيو ،وفي أخذ أنصبة أكبر مف "الكعكة" ،وقد تطمب أكثر مف حجميا إذا ما
شاركت ،أو تسعى لتعطيؿ النظاـ وافشالو إذا لـ تشارؾ ،بينما لف يستطيع الكثيروف التفريؽ بيف الفوضى
واالنفالت واالنتيازية السياسية ،وبيف الحرية والسموؾ الحضاري المسؤوؿ .وفي الوقت نفسو ستحدث حاالت
شد متعاكسة تجاه مسار الدولة اإلسالمي أو القومي أو اليساري أو الميبرالي ...بانتظار أف يحسـ طرؼ
ّ
األمور لصالحو ،أو تتعود األطراؼ عمى احتراـ أصوؿ المعبة الديمقراطية.
وسيجد النظاـ الجديد نفسو أماـ مؤسسات اقتصادية وتعميمية واجتماعية وأمنية وعسكرية وقضائية تكمّست
أو تعفنت تحت النظاـ السابؽ عمى مدى عقود .وسيكوف بحاجة إلى أف ينفض ىذه المؤسسات حتى
يستطيع أف يبدأ مشروعو اإلصالحي ،وسيخرج في وجيو "عش دبابير" ممف ارتبطت مصالحيـ بالنظاـ
السابؽ ،ليحاوؿ إفشالو وتعطيمو ،وقد يحتاج النظاـ بضع سنوات إلرساء نظاـ فعاؿ شفاؼ إلدارة ىذه
المؤسسات ،وادماجيا في عممية التغيير واإلصالح.
وسيحتاج النظاـ إلى معادلة "سحرية خاصة" يستوعب فييا المناكفات الحزبية الرخيصة ،والضغوط
الخارجية ،ويتعامؿ فييا مع بقايا النظاـ السابؽ ومراكز قواه في أجيزة الدولة ،في الوقت الذي يحتاج فيو
إلى تحقيؽ منجزات سريعة وممموسة لإلنساف العادي سياسية واقتصادية وأمنية.
وىذا السيناريو يعني أنو ستنشأ ديمقراطيات ضعيفة غير مستقرة ،ينغمس قادتيا في تطمعاتيـ المحمية،
وتخشى عمى نفسيا مف التدخالت الخارجية أو الصراعات اإلقميمية ،ويرغبوف في طمأنة القوى الكبرى بعدـ
تجاوز "الخطوط الحمر" ،مع جرعات تحسينية خجولة عمى سياساتيـ الخارجية تجاه قضايا األمة.
السيناريو الثاني :التغيير واإلصالح في إطار مشروع نيضوي وحدوي عربي إسالمي
وىو أكثر السيناريوىات طموحاً وتفاؤالً ،وتعتمد فكرتو عمى أف قادة حركات التغيير يمثموف عمى األغمب
بد
اتجاىات إسالمية وعروبية ووطنية ،تدرؾ أف نيضة أقطارىا ال ترتبط فقط بمشروعات محمية ،وأنو ال ّ
مف مشروع نيضوي وحدوي لمواجية حالة الضعؼ واالنقساـ والتخمؼ التي تعاني منيا األمة ،وأف قدرة
حركات التغيير عمى النجاح في أقطارىا مرىونة بنجاح شقيقاتيا في األقطار األخرى ،وبتكامميا وتعامميا
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واتحادىا في مواجية فموؿ األنظمة وفي مواجية مشاكميا الداخمية ،ومنع استفراد القوى الدولية المعادية بأي
منيا.
وحسب السيناريو ،فالثورات عندما خرجت لـ تكف مجرد تعبير عف احتياجات البطف ورغيؼ الخبز ،وانما
استعادة لكرامة األمة وعزتيا ،واسترجاعيا لصناعة قرارىا بأيدييا بعيداً عف الييمنة الخارجية ،وأف ليذه
بد وأف تالمس بقوة التطمعات النيضوية
األمة عدواً مركزياً ىو المشروع الصييوني ،وىي بالتالي ثورات ال ّ
والوحدوية لألمة ،وتطمعاتيا لموحدة ولتحرير فمسطيف.
ومع أف السياؽ العاـ ليذا السيناريو يبدو منطقياً ،إال أف الممفت لمنظر أف التيارات األيديولوجية التي
تصدرت عممية التغيير فضمت التركيز عمى اليموـ المحمية وطمأنة القوى الغربية ،وابراز المعاني المشتركة
غيرت قناعاتيا ،وانما ألنيا تدرؾ أنيا
المرتبطة بالحرية والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف .ليس ألف ىذه التيارات ّ
تأتي ضمف منظومة تغيير سممي متدرج (كما في تونس ومصر واليمف) تحتاج فيو إلى وقت طويؿ لتغيير
البنى التحتية لمنظاـ لترسيخ مكانتيا وبرامجيا ،ثـ التطمع بعد ذلؾ إلى ما ىو أوسع مف مشاريع النيضة
والوحدة.
ويدرؾ ىؤالء الحجـ اليائؿ لقوى اإلفشاؿ والتعطيؿ الداخمية والخارجية إذا ما قاموا بحرؽ المراحؿ ،قبؿ أف
يتمكنوا مف الوقوؼ عمى أرجميـ .وحتى أولئؾ الذيف يأتوف ضمف معادلة تغيير ثورية ،يدركوف إلى أي مدى
أف ثوراتيـ ميددة في بيئة اضطروا فييا لالستعانة بالقوى اإلقميمية والدولية لتحقيؽ معادالت التغيير في
بمدانيـ ،وبالتالي فإف سموكيـ "الثوري" سيقتصر عمى التغيير المحمي.
ومع ذلؾ فإف تيا ارت التغيير اإلسالمية والعروبية ميما استغرقت في الطمأنة ،ستجد نفسيا أماـ تحديات
كبرى يضعيا خصوميا الداخميوف والخارجيوف ،ستجعؿ مف شبو المستحيؿ عمى ىذه التيارات الصمود ما لـ
تضخ روحاً ثورية نيضوية في جماىيرىا ،وتكوف أكثر التصاقاً بيـ وتعبِّر عف تطمعاتيـ في الوحدة
والتحرير .وىي تطمعات ال يكفي فييا مجرد الحديث عف رغيؼ الخبز.
السيناريو الثالث :إعادة األنظمة الفاسدة إنتاج نفسيا ولكن بمباس جديد
مس رأس النظاـ ،كما حدث في تونس ومصر
تنبني فكرة ىذا السيناريو عمى أف التغيير الذي حدث إنما َّ
واليمف ،بينما بقيت بنية النظاـ وشبكة مصالحو قائمة وخصوصاً البنى العسكرية واألمنية واالقتصادية
والقضائية ،وىي بنى تشكؿ "الدولة العميقة" التي ال تزاؿ تممؾ الكثير مف أدوات القوة والضغط ،والقدرة عمى
تضر بيا .وأف ىذه القوى ستسعى إلى استيعاب حركات التغيير
تعطيؿ وافشاؿ أية تغيرات جذرية ُيمكف أف ُّ
وامتصاص حاالت المد الثوري .وقد تصبر قميالً عمى عمميات التغيير التي تحدث ،لكنيا ستحاوؿ إنياكيا
وافشاليا باالنفالت األمني ،والتدىور االقتصادي ،واستعداء القوى الخارجية ،والتحريض اإلعالمي...
وغيرىا ،ثـ التقدـ برموزىا مف جديد سواء عمى ظير دبابة تقدـ منقذاً عسكرياً ،أو بناء عمى وصفة البنؾ
الدولي لتقدـ منقذاً اقتصادياً ،وفي الحالتيف تُسرؽ آماؿ األمة في مشروع نيضوي تحريري حقيقي.
وفي الحالتيف سيتـ تقديـ بعض المكاسب السريعة بتوافؽ مع القوى الغربية ،التي ستدعـ الخيارات المتماىية
مع سياساتيا ،واف كاف سيتـ عمؿ الديكورات المناسبة ،لتعطي الوجوه الجديدة لألنظمة الفاسدة أطوؿ مدة
صالحية ممكنة ،قبؿ أف تعود الشعوب لثوراتيا مف جديد.
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ويندرج تحت ىذا السيناريو حالة التدافع اليائمة التي نراىا في مصر ،وكيؼ يحاوؿ المجمس العسكري
تمت إعادة تقديـ أحمد شفيؽ كمرشح لمرئاسة ،مع إبطاؿ
امتصاص الثورة وافراغيا مف محتواىا ،وكيؼ ّ
أوؿ مجمس شعب حقيقي تنتخبو مصر في تاريخيا ،ومحاولة نزع صالحيات الرئيس المنتخب.
السيناريو الرابع :تفتيت المنطقة وتفكيكيا عمى أسس طائفية وعرقية
يرتكز ىذا السيناريو عمى فكرة قوة التأثير الخارجي في تشكيؿ خريطة المنطقة ،وعمى قابمية المنطقة نفسيا
لعمميات التفتيت العرقي والطائفي ،وأنيا ال تممؾ ما يكفي لتحصيف نفسيا منيا .كما يرتكز عمى رؤية أف
الثورات تؤدي إلى إضعاؼ الحكومات المركزية وضعؼ الشعور باألماف الديني والثقافي واالجتماعي،
وبالتالي تكتؿ أبناء الطوائؼ واألقميات واألع ارؽ لحماية أنفسيـ بعد انحسار ظ ّؿ الدولة المركزية عنيـ.
وىي رؤية تنبني أيضا عمى أف بعض القوى الحاكمة (الجديدة والقديمة) ستسعى إلى حماية نفسيا وتقوية
نفوذىا مف خالؿ االستعانة بالطائفة أو األقمية التي تنتمي إلييا ،وىو ما سيستفز مكونات المجتمع األخرى،
ومف ثـ ستسعى كؿ جية لتشكيؿ أحزابيا وقواتيا الخاصة بيا ،وتسيطر عمى مناطؽ نفوذىا ،مما سيعمؽ
الشرخ واالنقساـ.
وفي ىذه الحالة ما عمى الكياف اإلسرائيمي والقوى المعادية سوى تشجيع حاالت االنقساـ ىذه سياسياً
واعالمياً وأمنياً وعسكرياً ،والنفخ في نيراف المخاوؼ واألحقاد المتبادلة ...بحجة الدفاع عف حقوؽ األقميات
والطوائؼ ..وىو ما سيعطي الفرصة في النياية لتفتيت ىذه البمداف.
وىذا السيناريو تحدث عنو كتّاب ومفكروف صياينة وغربيوف أمثاؿ برنارد لويس وألوؼ بف .وىو بالنسبة ليـ
ُيبشر بتحويؿ "إسرائيؿ" إلى كياف طبيعي حيث توجد حولو ُدوؿ طائفية عموية ودرزية ومارونية وشيعية....
وبالتالي ال يكوف أم اًر مستغرباً أف تكوف وسط ىذا الموزاييؾ "دولة ييودية"!!
السيناريو المرجح
يعتمد تحديد السيناريو المرجح عمى عوامؿ عدة أبرزىا:
 قدرة حركات التغيير عمى االحتفاظ بزخميا الثوري ،والتفاؼ الجماىير حوليا حتى استكماؿ عمميةالتغيير.
 قدرة حركات التغيير عمى تقديـ رموز وقيادات شعبية كاريزمية ،ذات قدرة عمى قيادة مسار التغيير،وم ِ
ؿء الفراغ السياسي.
َ
 قدرة حركات التغيير عمى تكويف تحالفات وطنية واسعة ،تتجاوز المناكفات واالبتزاز السياسي ،وتقطعالطريؽ عمى فموؿ النظاـ السابؽ ،وعمى محاوالت التمزيؽ والتفتيت ،وعمى الحروب واألزمات الداخمية.
 قدرة حركات التغيير عمى تحييد العامؿ الخارجي (خصوصاً األميركي) في التأثير عمى صناعة القرارالوطني.
 قدرة حركات التغيير عمى تحقيؽ نجاحات ممموسة لدى المواطف العادي ،وخصوصاً في مسا ارت األمفواالقتصاد ومكافحة الفساد وصيانة الحريات.
 قدرة حركات التغيير عمى تناوؿ قضايا األمة الكبرى ،وخصوصاً قضية فمسطيف ،بشكؿ يعكس إرادةالجماىير وتطمعاتيا.
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مف الصعب الدخوؿ في تفصيؿ وتحميؿ العديد مف العوامؿ المتداخمة وقياسيا بشكؿ خاص لكؿ بمد ،ولكف
إذا ما حاولنا تتبُّع خط عاـ ،فإننا نالحظ أف:
 عممية التغيير السممي في تونس ومصر واليمف أبقت بدرجة كبيرة عمى "الدولة العميقة" ،وأبقت الكثيرمف "فموؿ النظاـ" في مواقع فاعمة ومؤثرة.
 ما زالت قدرة الواليات المتحدة والقوى الغربية عمى التأثير السياسي واالقتصادي واألمني والعسكريواإلعالمي عالية ،سواء في البمداف التي سمكت مسمكاً سممياً ،أـ في البمداف التي سمكت مسمكاً ثورياً.
 لـ تتمكف قوى التغيير حتى اآلف مف تحقيؽ نتائج حاسمة في عدد مف الدوؿ ،ولـ يحصؿ أي مفأحزابيا أو اتجاىاتيا عمى أغمبيات واسعة ،تمكنيا مف تنفيذ ب ارمجيا ودونما مشاكسات أو تعطيؿ مف القوى
األخرى ،ولـ تنجح حتى اآلف في تقديـ قيادات ذات كاريزما عالية تكوف محؿ إجماع الجماىير.
وبالتالي فإن السيناريو في المدى القريب سيكون ،واهلل أعمم ،السير باتجاه:
 عممية تغيير واصالح محدودة ودوف الطموحات ،باتجاه تشكيؿ أنظمة ديمقراطية غير مستقرة. استيعاب اإلسالمييف في المشيد السياسي ،ودخوليـ في اختبارات وتحديات قاسية ستشكؿ سالحاً ذاَّ
حديف ،فإما أف تكوف فرصة يتمكنوف فييا مف تطوير قدراتيـ وزيادة خبرتيـ وتوسيع شعبيتيـ ،واما أف تزوؿ
"اليالة" عنيـ ويتضاءؿ حجميـ ،نتيجة أخطاء أو ممارسات قد يقعوف فييا ،فضالً عف أف اآلخريف لف
يتوقفوا عف محاوالت "شيطنتيـ" وافشاليـ.
 دخوؿ المنطقة في حالة مف عدـ اليقيف ،تكوف أشبو بمرحمة انتقالية ،في ظ ّؿ استمرار حالة التدافع بيفقوى التغيير وبيف "الفموؿ" وبيف القوى الخارجية.
غير أف حالة عدـ االستقرار ال تفتح المجاؿ أماـ فرص عودة األنظمة السابقة بمباس جديد فقط ،ولكنيا قد
تفتح المجاؿ أيضاً لحاالت إحباط واسعة وردود فعؿ عنيفة ،عمى شكؿ اندفاعات ثورية جديدة أكثر قوة
واتساعاً وحسماً.
وبغض النظر عف تمنياتنا لمثورات بأف تستكمؿ ميمتيا مف خالؿ مشروع نيضوي وحدوي ،يؤسس لدولة
حرة تعبر عف إرادة األمة وعف دينيا وتراثيا ،فإف المعطيات الحالية تستبعد ىذا السيناريو في المرحمة
القريبة ،وتجعمو أقرب إلى التفكير الرغائبي ،ولكف مف يدري؟ فقبؿ نحو سنة ونصؼ السنة كاف مجرد
التفكير بمثؿ ىذه الثورات وبمثؿ ىذا التغيير ضرباً مف الجنوف أو التمنيات لمعظـ المشتغميف بالدراسات
اإلستراتيجية.
موقع الجزيرة.نت/ / ،
"أسطول الحرية" سيظل يطارد أعداء الحرية

حنيف زعبي
صدر تقرير مراقب الدولة حوؿ أسطوؿ الحرية ،أو سفينة مرمرة ،كما تجذرت في وجداننا ،وعكس في
أجندتو قيمة األخالؽ اإلنسانية لدى المجتمع والسمطات اإلسرائيمية .قيمة حياة اآلخريف ،قيمة سيادة الدوؿ،
قيمة احتراـ النشاط السياسي ،وقيمة احتراـ اإلجماع العالمي .ببساطة ال قيمة لكؿ ذلؾ في الوجداف
واألخالؽ الجمعية اإلسرائيمية .ال مكاف لكؿ تمؾ القيـ ،ال مكاف ليا في اىتماـ المجتمع اإلسرائيمي ،ىي
غي ر مطروحة في جدوؿ أعمالو ،وفي جدوؿ تفكيره وفي جدوؿ اىتماماتو ،ىي ليست بأىمية االقتصاد أو
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التكنولوجيا ،أو القوة العسكرية ،أو العالقات التجارية والدبموماسية مع اآلخريف .ىذا ما قالو ببساطة مراقب
الدولة ،الذي يقوؿ عادة ما ال يريده اآلخروف ،لكنو سكت بالمطمؽ عف الجانب األخالقي النطالؽ اليجوـ
العسكري اإلسرائيمي عمى مرمرة كبداية ،انتياء بجثث تسع ممقاة دوف ذنب وبسبب مف شجاعة أخالقية
نادرة ،حممت عمى أكتافيا خطيئة سكوت وبؤس السمطة الفمسطينية والعالـ العربي ما قبؿ ثوراتو ،مرو ار بما
جرى عمى سطح مرمرة.
التقرير لـ يتكمـ ال عف منطمؽ الجريمة ،وال عف مجرياتيا وال عف نتائجيا .تماما كما أف الوعي لما يرتكبونو
مف جرائـ والحديث عنيا ،غير موجود عمى قائمة المجتمع اإلسرائيمي أو سمطاتو.
لكف التقرير يحوي أخطر مما ىو سكوت عمى الجريمة ،فيو يحوي كيفية اإلرتقاء بالجريمة ،لقد اختار أال
يبحث في الجريمة ،بؿ في أخطائيا ،والمص أو القاتؿ يبحث في أخطاء جريمتو ،كي ال يكرر ىذه
األخطاء ،وليس كي ال يكرر الجريمة .ىو تقرير يبحث عف "الجريمة الكاممة" .وىذا منطؽ معظـ لجاف
التحقيؽ اإلسرائيمية.
لقد تركز "التحقيؽ" حوؿ األخطاء اإلدارية واإلعالمية والتقنية ،لمسيطرة عمى السفينة ،لكف حتى لو قبمنا
منطؽ "األخطاء أثناء الجريمة" ،فقد وقع التقرير في مصيدة ال يبررىا حتى ىذا المنطؽ ،فقد استعمؿ
توصيفات وتنصؿ مف استنتاجات ،جعمتو يخطئ حتى ضمف المنطؽ الذي اختاره لنفسو.
تمحورت نقطة االنتقاد المركزية حوؿ عممية اتخاذ الق ار ارت مف قبؿ نتانياىو ،تيميش "الييئة السياسية" وىيئة
األمف القومي ،وحوؿ حقيقة أف نتانياىو لـ يأخذ بالحسباف أف ايقاؼ األسطوؿ قد يؤدي إلى مواجية عنيفة
والى قتمى ومصابيف كثر ،كما انتقد التقرير عدـ نقاش سيناريو احتماؿ اعتماد النشطاء لسموؾ "عنيؼ".
لكف التقرير لـ يكمؿ منطقيا المسار الذي اختاره لنفسو ،فباالعتماد عمى أف نقاشا سطحيا قد حكـ ىجوما
عسكريا وتسعة شيداء ،نستطيع استخالص عدة استنتاجات ،منيا :أف الجيش بالغ و "قرر" أنو أماـ
إرىابييف دوف دراسة ودراية كافية ،ودوف فحص ليوية النشطاء ،أف الجيش بنى خطتو بناء عمى أف السفينة
تممؾ سالحا دوف معمومات أكيدة عف ذلؾ ودوف معمومات حقيقية عما يجري داخؿ السفينة ،أنو ال رئيس
الحكومة وال وزير األمف وضعا خطوطا حمراء لمعنؼ العسكري "المسموح بو" عمى سطح السفينة وفي
 ،وىي األكثر عنفا وارىابا مف
التعامؿ مع النشطاء ،وأف لـ يكف ىنالؾ داع إلرساؿ وحدة كوماندو
وحدات الجيش اإلسرائيمي .ومف كؿ ما تقدـ ىنالؾ استنتاج مركزي واحد ىو أف قرار اليجوـ العسكري كاف
مف األساس ق ار ار فائضا عف الحاجة ،وأف عدـ االستعداد والتحضير لسيناريوىات سيطرة ممكنة أدى إلى
استعماؿ عنؼ غير مبرر مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي.
أي ح تى لو لـ نرد نقاش ما جرى عمى السفينة ،يكفي استعماؿ نقد عممية اتخاذ الق اررات ،لكي نصؿ لنتيجة
مفادىا أنو تـ استعماؿ عنؼ غير مبرر مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي .ألف ما جرى عمى السفينة ،حتى ولو
مف أفراد الجيش
سفينة ومروحية ،وأكثر مف
بدأ زمنيا بأحداث محاصرة السفينة مف قبؿ
المدججيف بالسالح ،إال أنو بدأ منطقيا بعممية اتخاذ الق اررات التي اختار التقرير أف يحقؽ فييا .بالتالي ،يقدـ
لنا تقرير مراقب الدولة دوف أف يدري أدلة كافية لإلشارة إلى القتؿ الفائض عف الحاجة ،والى العنؼ غير
المبرر واليمجي الذي انتيجو الجيش اإلسرائيمي .فالتحضيرات غير الكافية سياسيا ،والتي تعني فيما تعنيو
عدـ تحديد حدود العنؼ والقتؿ ،وعدـ الدقة في تقدير "عنؼ" – مقاومة -النشطاء (سواء لجية المبالغة أو
التحجيـ) ،تعني في عممية المواجية بيف ىذه الوحدة وبيف نشطاء سياسييف ،عمميات عنؼ وقتؿ غير مبررة
وفائضة عف الحاجة مف قبؿ وحدات الجيش.
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بالتالي ،عمميا قد ال يفيد تجاىؿ ما جرى عمى سطح السفينة ،لمتغطية عمى حقيقة ما جرى .لكنو رمزيا
ومعنويا يعني اختيا ار قيميا في األساس .فالمنطؽ الذي يختار اقتصار "التحقيؽ" في الجانب اإلجرائي لما
تقره السياسة ،وليس في منطؽ السياسة نفسيا ،ىو منطؽ يختار تعزيز جوىر ىذه السياسة ،المبنية عمى
توجيات عسكرية عنيفة.
يبقى أف نشدد ،وكأف األمر بحاجة لذلؾ ،عمى أف مقاومة كؿ أشكاؿ العنؼ تحتاج لنضاؿ شعبي حي،
والنضاؿ مف أجؿ الحرية ىو قرار ،عمى الشعوب أف تختاره .وىو نضاؿ ال يتعمؽ ال بتقرير مراقب الدولة،
وال بسياسات إسرائيمية أخرى ،وال برضى إسرائيؿ عنا كما يظف البعض ،وال بق اررات الرباعية ،وال بغيرىا.
نضاؿ الشعوب الحرة تتعمؽ بأمثاؿ مف فقدناىـ عمى سطح سفينة الحرية ،وآالؼ آخريف فقدناىـ مف شعبنا،
لكي نبقى نحف ،مدافعيف عف الحرية ،وممارسيف ليا قدر ما تتسع الروح.
موقع عرب / / ،
حماس تقفز إلى المقدمة
جياز األمن يعرض التغييرات في العالم العربي كدليل عمى الحاجة لمحفاظ عمى المنظومات اليجومية
لمجيش اإلسرائيمي
عوفر شيمح
أحد المفاىيـ السائدة في الجيش اإلسرائيمي قبؿ حرب لبناف الثانية ومحظورة االستخداـ اليوـ في اطار ما
يسمى 'اعادة بناء الجيش' ىو 'اعداد المفيوـ' في الجيش اإلسرائيمي استخدموه لوصؼ عممية يتـ فييا ،في
غموض ميداف القتاؿ الحالي ،تصميـ القائد لنفسو مفيوما حوؿ ما الذي يقؼ امامو .ذات مرة كاف ىذا
بسيطا :العدو يمبس بزات رسمية ،ىدفو كاف احتالؿ االرض وتحقيؽ الحسـ ،وىدفنا كاف أف نعمؿ لو ذات
الشيء .في العشريف سنة االخيرة لـ يعد شيء بسيطا ،وال حتى مسموح القوؿ 'اعداد المفيوـ'.
ما يجري االف في الجبية الجنوبية ىو مثاؿ ممتاز عمى ىذا الغموض .عندما سألت ىذا االسبوع محافؿ
عسكرية لماذا قررت حماس التي منذ سنة (منذ اطالؽ الصاروخ عمى باص االطفاؿ) حرصت عمى عدـ
أخذ المسؤولية عف اعماؿ معادية ضد إسرائيؿ ،أف تضع نفسيا ىذه المرة بشكؿ بارز بيذا القدر في جبية
التصعيد الحالية ،فتمقيت بضعة اجوبة معقولة سنفصميا في السياؽ .ولكف الحقيقة ىي أف منطؽ العدو ،بؿ
وحتى ىويتو ،نتعممو اليوـ في جبية الجنوب باالساس مف السير الى الوراء .قدرات االستخبارات العممياتية
بقيت جيدة مثمما رأينا في تصفية الفمسطيني يوـ االربعاء ،حيف حددتو المخابرات كمشارؾ في العممية في
بداية االسبوع .بالفيـ الواسع لمف يعمؿ ولماذا يعمؿ ومتى ولماذا سيعمؿ في المرة التالية الوضع اكثر
غموضا بكثير.
ىذا ىو العالـ االمني الجديد وىو سيصبح اكثر تعقيدا فيما بعقد .إسرائيؿ تتصدى منذ أربعيف سنة مع
منطقة سائبة في الحدود المبنانية ،حيف يكوف أرباب البيت المحمييف (ـ.ت.ؼ ،حزب اهلل) يصطدموف بيا
في المنطقة التي ىي ظاى ار تحت سيادة دولة ،ولكف عمميا ليست تحت سيادة أحد .الحدود المصرية ،حدود
سالـ مع دولة تحافظ بحرص عمى االتفاؽ معنا ولكف قدرتيا عمى فرض النظاـ في شبو جزيرة سيناء
تتضاءؿ ،تفرض تحديا اكثر اشكالية بكثير .الجيش اإلسرائيمي يتصدى لكؿ ىذا بأدوات ،منظومات
وباالساس بتفكير جيش ،ىو بطبيعتو طريقة اعداد المفيوـ الدارجة لديو ىي باالسود االبيض وبالقوى
المادية .في ساعات ما بعد العممية دفع الى المنطقة بدبابات وكاف ىناؾ مف تكبد عناء نقؿ صورىا الى
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وسائؿ االعالـ لبث قوة وردع ،ضرورتيف بحد ذاتيما .كاف واضحا باف ليس ليا ىدفا تطمؽ النار عميو ،لـ
يكف واضحا ع مى االطالؽ عمى مف يمكف اطالؽ النار حتى لو رأتو .الدبابة ىي أداة توجد لنا؛ والسؤاؿ
الكبير ىو كيؼ نجعميا ذات صمة بالعالـ الجديد ،غير الخطوة السميمة بحد ذاتيا التي توضع فييا صورتيا
الميددة في مواقع االنترنت.
مسؤولية سيادة في غزة
في جولة العنؼ قبؿ نحو سنة ،أعمف رئيس الذراع العسكري لحماس احمد الجعبري باف قواتو ستقود القتاؿ.
عمميا حماس وقفت جانبا حيف قامت الجياد االسالمي (بالياـ وتمويؿ مف ايراف) الى جانب لجاف المقاومة
بالصداـ مع الجيش اإلسرائيمي .ىذه المرة قفزت حماس الى المقدمة ،لعدة أسباب ظاىرة :أساسيا كاف المس
بمسؤوؿ حماس ،كأحد أعماؿ الرد عمى العممية في بداية االسبوع.
ىذه السياسة ليست جديدة :إسرائيؿ قررت منذ زمف بعيد بانيا ترى في حماس صاحب السيادة المسؤوؿ عف
أرضو ،وسترد عمى رجالو حتى عندما يكوف واضحا أف ليسوا ىـ مف اطمقوا النار عمى أراضينا .ىذه سياسة
ضرورية لدولة ،وبالتأكيد كدرس مما حصؿ في حرب لبناف الثانية :فيي ال يمكنيا وال تريد أف تسمح لمف
يسيطر في الجانب االخر ،سواء كانت تعترؼ رسميا بحكمو أـ ال ،بالتممص مف المسؤولية .مف جية
اخرى ،تأخذ إسرائيؿ بالحسباف بانو سيكوف ثمف لجر حماس الى دائرة العنؼ ،وذلؾ الف القوة التي لدييا
أكبر مف تمؾ التي لدى الجياد أو المنظمات الصغيرة.
رغـ ذلؾ ،أحيانا ينشأ االنطباع باف إسرائيؿ تريد لحماس أف تتدخؿ .حممة رصاص مصبوب ،التي سوقت
كنجاح عسكري مثير لمدوار ،تركت القيادة االمنية اإلسرائيمية بمشاعر مختمطة .ومع أنيا استغرقت نحو
ثالثة أسابيع وعرضت في إسرائيؿ كشبو حرب ،اال انيا لـ تغير مف االساس الوضع في الجنوب ،بؿ ولـ
تحقؽ ىدوء بعيد المدى ،مثؿ ذاؾ السائد في الشماؿ .يحتمؿ اال يكوف ممكنا تحقيؽ كؿ ىذا دوف احتالؿ
غزة ،االمر الذي لـ يرغب فيو احد حقا؛ ولكف مرة اخرى ،مثمما في حرب لبناف الثانية ،الخطاب المبالغ فيو
لمقادة واستمرار القتاؿ الى ما يتجاوز حافة جدواه خمقا مطمبا جماىيريا النجاز ،الوضع عمى االرض ببساطة
ال يمكف أف يوفره.
كؿ جولة مف المواجية مع حماس ،التي مف الواضح انيا ال تريد رصاص مصبوب  ،وال حتى شيئا
اصغر منو بكثير ،تسمح إلسرائيؿ بنوع مف التعديؿ الصغير .منظومة 'قبة حديدية' واف لـ تكف كاممة
االغالؽ ،تحسف الفرصة بانيائيا بضرر بالحد االدنى في االرواح في طرفنا ،وبالمقابؿ المس بالطرؼ
االخر بشكؿ ناجع .في ختاـ ىذه الجوالت يكوف احساس باف تكتيكيا حقؽ الجيش اإلسرائيمي انجازات واف
كاف ال يمكف أف يكوف معنى لترتيب يأتي بعد العنؼ إذ ال يوجد ترتيب كيذا .ولكف في دولة تتعاطى مع
قدرات جيشيا بقمؽ قدسي ،وتيرع بشكؿ غير متوازف حيف يخيؿ ليا بانو ال يتغمب عمى اعدائو في كؿ
مواجية ،ميما كانت صغيرة ،تبدو حتى ىذه االنتصارات الصغيرة ضرورية .وبالتالي ،ضرب الجيش
اإلسرائيمي مسؤوؿ حماس وىذه المرة المنظمة المسيطرة في غزة قفزت الى المقدمة .اسباب ذلؾ عمى ما
يبدو أكثر تعقيدا .تقارير مف غزة تبيف أف حماس توجد في حالة ضغط :الحياة في القطاع لـ تصبح أسيؿ
في السنوات الخمسة مف حكميا .الجياد االسالمي ،لجاف المقاومة وما يسمى عندنا بتعابير ضخمة 'الجياد
العالمي' تعرض حماس كمنظمة سمنت وترىمت ،ىجرت طريؽ المقاومة وعمميا تحاوؿ أف تعيش الى جانب
إسرائيؿ اكثر مما تحاوؿ القتؿ بيا .ىذه الضغوط حاولت حماس ازالتيا بعض الشيء في الجولة الحالية.
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الطرفاف يديراف القتاؿ مثؿ قنفديف :بحذر شديد .كؿ واحد يقوؿ لنفسو اف الطرؼ االخر يرد فقط أف ينيي
ىذا بسالـ وال احد يرى انجا از حقيقيا يمكف تحقيقو .كؿ واحد يعرؼ باف ضربة بالصدفة لمقذوفة صاروخية
أو لصاروخ مف طائرة يمكف أف تشعؿ نا ار كبيرة :في معركة الصورة ىذه المجتمع الذي في الخمفية ،الذي
يحاوؿ الخائضوف لمقتاؿ تمبية ارادتو أكثر مما يؤمنوف بانيـ يمكنيـ أف يحققوا لو حسما ،لف يوافؽ عمى
التوقؼ وسيطالب بالتصعيد في حالة سقوط مقذوفة صاروخية عمى روضة اطفاؿ او مس صاروخ
بالمدنييف.
الرسائؿ التي ترسؿ الى وسائؿ االعالـ ميدئة؛ االقواؿ لمصر الوسيط المنشغؿ بمشاكمو الداخمية وليس لديو
حقا ال وقت لنا ىي 'ىيا نجد السبيؿ لالنتياء مف ىذا' .باستثناء انو في ىذه االثناء الجنوب يتمقى النار،
وسكانو الذيف يعانوف ال يفيموف وعف حؽ ،مف ناحيتيـ ،كيؼ أف كؿ ىذه القوة غير قادرة عمى اف تحقؽ
ليـ حقا أساسيا ،يعتبر شمالي اسدود طبيعيا وبسيطا.
السوريون عمى الجدران
قطاع غزة ىو القسـ االوضح في القصة .جنوبو تقع حدود برية طويمة ،توشؾ عمى أف تضع في السنوات
القادمة أماـ الجيش اإلسرائيمي تحديات صعبة .جدار الحدود ،حيف سيستكمؿ ،سيكوف عائقا ناجعا في وجو
مياجري العمؿ والميربيف .ولكف بحد ذاتو ،لف يكوف فيو ما يوقؼ خمية ارىابية مصممة ومسمحة ،وبالتأكيد
لف يمنع النار مف االراضي المصرية عمى إسرائيؿ.
في الجانب االخر تقع أرض سائبة ،بطبيعتيا المادية ،ىوية سكانيا وباالساس رب بيتيا تعطؿ جزءا مف
الوسائؿ االستخبارية التي إلسرائيؿ في جبيات اخرى .ليس كؿ ما ىو مسموح في لبناف مسموح في مصر،
وبال تأكيد ليس التوغالت العمنية الى االراضي التي في السيادة المصرية .المنطقة مأىولة بحجـ ضئيؿ،
وبعشائر بدوية يصعب عمى نحو خاص جمع المعمومات االستخبارية مف داخميا.
في الجيش اإلسرائيمي اشاروا ىذا االسبوع الى التطرؼ الديني الذي ط أر في أوساط جزء مف البدو في
سيناء .ولكف منفذي العممية ىذا االسبوع ،اذا كنا سنصدؽ الفيمـ الذي نشر ،جاءوا مف مصر ومف
السعودية ،واستعانوا بمعاونيف محمييف دوافعيـ مف غير الضروري أف تكوف ايديولوجية :الماؿ ىو شيء
ممموس في اوساط السكاف مف الذيف يرتزقوف بعدـ احتراـ مف تيريب االشخاص والبضائع .الجدار ،الذي
يفترض أف يقمص جدا تيار المتسمميف الى إسرائيؿ سيجعؿ صعبا جدا مصدر الرزؽ ىذا .يحتمؿ بالتأكيد اف
حتى بعد استكمالو ،ستجد قوات الجيش اإلسرائيمي نفسيا في صراع مستمر عمى استكمالو ،حياؿ بدو
سيسعوف الى احداث ثغرات فيو.
ىذا صراع القوة العسكرية ،سواء كانت بالد بابات او حتى بوسائؿ متطورة ،تتحدث فيو قميال جدا .القيود
شديدة ،المعنى السياسي لخطأ ما يمكف اف يكوف خطيرا .وبالذات وسائؿ قديمة ظاىرا ،مثؿ االستخبارات
الميدانية لقوات يقظة ،كفيمة باف تكوف اكثر نجاعة مف القوة التكنولوجية التي تخدـ إسرائيؿ جيدا في جبيات
اخرى.
جياز االمف يعرض التغييرات في العالـ العربي ،بما فييا صعود االخواف المسمميف في مصر ،وكدليؿ عمى
الحاجة لمحفاظ عمى المنظومات اليجومية لمجيش اإلسرائيمي ،إذ توجد امكانية أف تصبح الحرب المتماثمة
التقميدية مرة اخرى امكانية واقعية .ولكف يخيؿ أف سيناريو اكثر معقولة ىو انتشار نموذج الحدود المصرية
الحالية الى حدود اخرى ايضا .المظاىرة في يوـ النكبة في العاـ الماضي ،والتي تحولت الى ىجوـ عمى
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الجدار الحدودي مع سوريا تعطي لذلؾ تمميحا اوليا .ىناؾ أيضا ،االستعداد في المنطقة واالستخبارات
الميدانية كانت ذات معنى اكبر بكثير مف التحميؿ المسبؽ الذي اعتمد عمى وسائؿ اكثر تطو ار بكثير .اذا
كانت سوريا بعد االسد ستصبح ،مثمما يتوقع الكثيروف ،دولة مشكوؾ أنيا تؤدي دورىا وممزقة مف الداخؿ،
معقوؿ أف يسعى جزء مف الضغط الى الخروج عبر الحدود مع إسرائيؿ ،الحدود االكثر ىدوء لدينا منذ
.
قمقون عمى الحدود
كؿ ىذا يرتبط حتى بالموضوع االمني المدني االكثر سخونة ،والذي سيوفر عناويف رئيسة كبرى ابتداء مف
االسبوع القادـ .توصيات لجنة بالسنر ،التي جاءت لتخمؽ بديال لقانوف طؿ .اذا ما تضمنت وظائؼ الجيش
اإلسرائيمي مف االف فصاعدا جزءا اكبر مف سالح الوضع ،الذي يحافظ عمى الحدود الطويمة في وجو
المتسمميف ،المخربيف واالعداد الذيف ىـ ىكذا وكذلؾ ،فاف احتياجاتو مف القوى البشرية كفيمة باف تتغير.
ذات مرة سألت اليعيزر شتيرف ،رئيس شعبة القوى البشرية السابؽ ،ماذا كاف الجيش سيفعؿ لو الغيت دفعة
واحدة تسوية 'توراتو ايمانو' ،وكمية كبيرة مف االصولييف تجندت بالفعؿ .كنت سأقيـ كتائب أمف جاري
تحافظ عمى الحدود ،قاؿ شتيرف بنصؼ فـ وىو ال يؤمف باف مثؿ ىذا االمر سيحصؿ بالفعؿ ،وعمى عمـ
جيد باشكاليتو في ترتيبات الحياة لمجيش وأقمص االستخداـ لالحتياط.
يحتمؿ بالتأكيد ،أف في السنوات القادمة سيحتاج الجيش اإلسرائيمي الى مزيد مف جنود االمف الجاري
كيؤالء .التفوؽ التكنولوجي ،قدرة حركة القوات والقوة الجوية ،التي ىي أساس مفاىيـ القتاؿ الحالية في
الجيش ،كفيمة اال تكوف مناسبة لموضع في الحدود .مف أجؿ ىذا يحتاج الجيش ،الذي ال يزاؿ يتصدى
لنتائج تغير التيديدا ت والثورة التكنولوجية ،الى اعادة اعداد المفيوـ لعالمو مف جديد .المنظومة المدنية التي
تمفو تحتاج ىي ايضا الى اعادة صوغ العالـ الذي تحيا فيو ،مطالبيا مف الجيش وما يتعيف عمييا أف توفره
لو .ىذه ميمة كبيرة تحتاج الى التخطيط ،تنسيؽ التوقعات بيف القيادة السياسية والعسكرية والتنفيذ الدقيؽ
لمق اررات .مف يتصفح التقريريف االخيريف لمراقب الدولة مف حقو أف يشكؾ في أف يتـ ىذا .فبعد ما يقولو
المراقب لنا عف الطريقة التي ال تنفذ فييا الق اررات ،عف طبيعة واداء قيادة االمف القومي ،او عف االداء
المخموؿ سمطة الطوارىء الوطنية يجب أ ف يكوف جد متفائؿ كي يؤمف باف الواقع الجديد عمى الحدود
سيجمب معو أيضا التغيير الالزـ.
معاريف / /
القدس العربي ،لندن/ / ،
"إسرائيل" والتحديات األمنية :دولة ال تنام

محمد خالد األزعر
اعتبر بنياميف نتنياىو في كممتو أماـ مؤتمر معيد األمف القومي في تؿ أبيب أواخر أيار(مايو) الماضي،
أف بالده تواجو راىناً أربعة تحديات أمنية؛ ىي عمى التوالي بحسب تصنيفو ألولويتيا :المشروع النووي
اإليراني ،ثـ الصواريخ المصوبة تجاه إسرائيؿ مف غزة ولبناف ،ثـ الحرب «السيبرية» التي تعني مياجمة
شبكات الحواسيب العسكرية والمدنية ،ثـ مستودعات األسمحة في المنطقة.
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وال نعتقد أف نتنياىو ورىطو مف السذاجة إلى الدرجة التي تجعميـ يغفموف عف كوف التحديات التي تتربص
بدولتيـ ،ىي أكثر بكثير مما استطردوا إليو في مؤتمرىـ .وال يقدح في ىذا االعتقاد القوؿ إف نتانياىو إنما
قصد اإلشارة إلى التيديدات األ منية الخارجية بالذات .فحتى عمى ىذا الصعيد ثمة ما يدفعنا إلى الزعـ بأف
العقؿ االستراتيجي اإلسرائيمي ال يسعو االستخفاؼ بتحديات ربما كانت أكثر إلحاحاً مف «السيبرية»
وصواريخ غزة ،ال سيما أف كاف الحديث يدور حوؿ األجميف المتوسط والممتد.
مف ذلؾ بال حصر ،تحدي انبعاث الكياف السياسي الفمسطيني واعادة تبموره واستقطابو لالعترافات الدولية،
وىو ما قد يشكؿ النقيض التاريخي لسيرورة الكياف الصييوني .والتحدي المنبثؽ مف عدـ اليقيف إزاء مآالت
التحوالت األيديولوجية والنظامية المتفاعمة بالجوار اإلقميمي العربي .والتحدي المرتبط بمستقبؿ تجدد النزوع
الروسي إلى مزاحمة الظيير األميركي إلسرائيؿ عمى قمة النظاـ الدولي ،والتحدي المحتمؿ الناجـ عف
اىتزاز مكانة إسرائيؿ وصورتيا في عالـ الغرب بعامة ولدى الرأي العاـ األوروبي بخاصة؛ الذي بمغ حد
اعتبارىا دولة سيئة السمعة وخطيرة عمى األمف العالمي .كذلؾ فإنو ليس بال مغزى سمبي بالنسبة ألمف
إسرائيؿ ،أف يتزايد عدد الييود ،الذيف ال يروف في اليجرة إلييا حالً أمثؿ لوجودىـ وحيواتيـ أو مالذاً أخي اًر
الستقرارىـ في ىذا العالـ الفسيح.
في كؿ حاؿ يصح لنتنياىو ونخبة االستراتيجييف اإلسرائيمييف أف يستبعدوا ىذه التحديات ونحوىا مف
حساباتيـ لألخطار األمنية الخارجية الضاغطة ،سواء جاء ىذا االستبعاد عف تقميؿ مف شأنيا أو عف جيؿ
حقيقي بوطأتيا عمى دولتيـ .لكف ما ال يمكف إدراجو في باب االستبعاد العفوي ،ىو حجـ التيديدات
واألخطار التي تواجييا إسرائيؿ عمى المستوى الداخمي ،حيث تتفاعؿ ىذه التحديات تحت سمع المعنييف
وبصرىـ .ومنيـ مف ينبو إلى إلحاحيا وأىميتيا بالنسبة إلى مستقبؿ الدولة وجوداً وزواالً .فمنذ بداية العاـ
والحديث ال ينقطع في إسرائيؿ عف التيديد الذي يمثمو تمرد المستوطنيف وعدـ التزاميـ النظاـ العاـ
والقوانيف ،إلى درجة استمرائيـ لمتعدي بالقوؿ والفعؿ عمى بعض الوحدات العسكرية المخصصة أصالً
لحمايتيـ .وكاف بعض كبار المسؤوليف اإلسرائيمييف قد عقبوا عمى واحد مف ىذه التعديات بأف
«...المستوطنيف يوشكوف عمى أف يصبحوا دولة داخؿ الدولة .»...إلى ذلؾ ،ثمة أنماط مف الحقائؽ
االجتماعية واالقتصادية التي تذرع تضاعيؼ «المجتمع اإلسرائيمي» طوالً وعرضاً ،وتوجب القمؽ األمني
مثؿ الفساد األخالقي والمالي واإلداري؛ الذي حمؿ رئيس الدولة السابؽ إلى السجف .وانتشار عصابات
ومافيات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والدعارة .واالنشطارات والصدوع الثقافية الطولية إلى درؾ
التربص ،ولعمو العداء ،بيف جماعات المتدينيف والعممانييف ،وبيف المياجريف والمستوطنيف القدامى والجدد.
والتفاوت الطبقي المذىؿ الذي يقذؼ بنحو ربع اإلسرائيمييف إلى ما دوف خط الفقر ويودع عشرىـ في ىاوية
الجوع والمسغبة .ذلؾ في الوقت الذي تمتيـ فيو الموازنة العسكرية معدالت قياسية مف الناتج العاـ ،حفاظاً
عمى قابمية الدولة الحتالؿ الشعب الفمسطيني وجاىزيتيا لمعدواف عمى دوؿ وشعوب أخرى في أي لحظة.
المعروؼ فقيياً ،أف الدوؿ الواعية استراتيجياً ال تستثني مف حساباتيا األمنية الشاممة التيديدات المتربصة
بجبيتيا الداخمية.
وفي حاالت بعينيا تحظى مقاربة ىذه النوعية مف التيديدات باألولوية ،عمى اعتبار أف جبية داخمية موشاة
بالصدوع والخروؽ واألعصاب العارية ال يسعيا مواجية الكثير مف التحديات الخارجية .والحاؿ أف إسرائيؿ،
بعد أربعة وستيف عاماً مف إعالنيا ،ليست في أفضؿ أحواليا األمنية .وفي تقديرنا أف نتانياىو ونخبتو
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االستراتيجية عمى دراية كافية بيذه الحقيقة .لكف الدراية بالحقائؽ شيء واإلفصاح عنيا عمى المأل شيء
آخر.
الحياة ،لندن/ / ،
"نكبات" الييود صناعة صييونية بامتياز

مأموف كيواف
وزعـ أنيا أفضت
يتذكر اإلسرائيميوف راىناً ذكرى مرور
سنة عمى حادثة الفرىود التي وقعت في العراؽُ ،
رجالً وامرأة وطفالً .مسجمة أسماؤىـ في مركز تراث ييود بابؿ في أور ييودا بحسب
إلى مقتؿ
" :ورغـ اف
/ /
الصحافي تسفي غباي الذي قاؿ في مقالة نشرتيا صحيفة "إسرائيؿ اليوـ" في
التاريخ ليس تنافس كوارث ،ي جب اف نذكر انو تـ في الدوؿ العربية تطيير عرقي ،فمـ يكد يبقى فييا ييود،
وكمما ب ّكرنا لمحفاظ عمى تراثنا المجيد والغني وتذكر ضحايا ييود الدوؿ العربية بصورة رسمية سنقوي مكانتنا
الوطنية والدولية .وسنساعد بذلؾ ايضا عمى الوعي في العالـ العربي ال سيما بيف مثقفيف عرب ،فيناؾ مف
يعتقدوف أنو حدثت في الشرؽ االوسط كارثة كاف ضحاياىا ييوداً ال عرباً فمسطينييف فقط".
تنسجـ مزاعـ غباي مع مزاعـ الحركة الصييونية التي عمدت منذ زمف طويؿ إلى تضخيـ الحوادث الفردية
تيار عاماً معادياً لمييودية تطمؽ
البسيطة التي ترتكب ضد الييود أو مؤسساتيـ واظيارىا عمى أنيا تشكؿ اً
عميو اسـ الموجات الالسامية ،وذلؾ لدفع الييود إلى االنعزاؿ والتقوقع وعرقمة اندماجيـ في مجتمعاتيـ،
وبذلؾ يصبحوف في بيئة مناسبة لتغمغؿ الدعاية الصييونية بينيـ وتييئتيـ لميجرة إلى "إسرائيؿ" التي
صورتيا الدعاية اإلسرائيمية عمى أنيا المكاف المأموف الوحيد لمييود في العالـ وواكبت عممية إشاعة القمؽ
بيف الييود السعي إلى غرس الخوؼ مف االضطياد مف أجؿ تحطيـ الوجود األمني الذي تمتع بو الييود في
حياتيـ بيف العرب.
وتحت عنواف "الدفاع الذاتي في مواجية االضطياد" كتبت الموسوعة الييودية Encylopedia Judaica
شارحة " :كانت الحكومة العراقية مقتنعة أف القنابؿ جرى زرعيا مف قبؿ الييود ،إلىانة العراؽ أماـ أنظار
جرى اعتقاؿ عشرات الييود ،واتيـ بعضيـ بزرع تمؾ القنابؿ .وفي
العالـ .وفي يونيو/حزيراف
حكـ عمى اثنيف منيـ ىما جوزيؼ بصري ،وىو محاـ وابراىاـ صالح،
ديسمبر/كانوف األوؿ مف عاـ
وىو صانع أحذية بالموت ،وجرى شنقيما عمى مرأى مف الجميع في يناير/كانوف الثاني مف عاـ ،
وكاف ىذاف الشاباف مف نشطاء منظمة حالوتس الصييونية السرية ،والتي كانت قد تأسست عاـ ،
وقامت بتنظيـ الييود في خاليا صغيرة بغية دراسة العبرية ومتابعة التطورات الحاصمة في فمسطيف .وتـ
تدريب حوالي ستمائة عنصر مف الياغاناه.
مخبرون متورطون
وذكرت صحيفة ىاعوالـ ىازيو" :مف جية أولى ،إف جميع المياجريف الذيف تابعوا "المسألة العراقية" عف
قرب ،أو الذيف كانوا مرتبطيف بيا عمى نحو أو آخر ،بما في ذلؾ عائمتا الشابيف المذيف جرى إعداميما
اتفقوا عمى الثناء عمى صحيفة ىاعوالـ ىازيو قرارىا بفضح السر" .لقد حاف الوقت-كما كتبت الصحيفة-
بالنسبة لسكاف "إسرائيؿ" كي يعرفوا الجيود التي بذلت مف أجؿ إحضار ييود العراؽ إلى "إسرائيؿ" .وما
الذيف تركوه خمفيـ" .وأوضحت صحيفة ىاعوالـ ىازيو أف المخبريف الذيف زودوىا بالمعمومات ىـ مف
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المتورطيف في أحداث بغداد ،ويبدو واضحاً كؿ الوضوح ،أنو إذا كانوا ىـ المسؤولوف عف زرع القنابؿ ،فإنيـ
غير جاىزيف لالعتراؼ بأنيـ تسببوا ،عمداً ،بأكثر مف العدد األدنى لإلصابات .أحد أولئؾ المتورطيف ،ممف
قرروا إراحة ضمائرىـ يدعى ييودا تاجار ،وىو مسؤوؿ في وزراه الخارجية اإلسرائيمية ،وعمؿ آخر المطاؼ
ممحقاً في السفارة اإلسرائيمية في لندف .وىذا ما أورده نسيـ رجواف ،مف ييود العراؽ ،في كتابو" :ييود العراؽ
ثالثة آالؼ عاـ مف التاريخ والثقافة".
يونيو/حزيراف
وبمغ تبمبؿ األوضاع في أعقاب التحقيقات األولية حداً جعؿ الحكومة تصدر في
بياناً قالت فيو إنيا اكتشفت حمقة تجسس في بغداد يديرىا اثناف مف األجانب تـ اعتقاليما ،وتـ أيضاً،
اعتقاؿ معظـ شركائيما بمف فييـ المسؤولوف عف التفجيرات ،كما اكتشفت أجيزة األمف مخابئ سرية في
ال كنس وبعض البيوت ممموءة بأنواع المتفجرات ،والمصنفات واآلالت الكاتبة وآالت طباعة وقوائـ عضوية.
وقد ضبط كؿ ما تـ ذكره بحضور القاضي المكمؼ بالتحقيقات ومسؤوؿ شرطة بغداد ،وحضور ٍ
عدد مف
أعياف الييود .ووفقاً لما أعمنتو السمطات فإف تمؾ األعماؿ اإلرىابية ىدفت إلى تحقيؽ ثالثة أشياء:
 إرىاب الييود واجبارىـ عمى اليجرة إلى "إسرائيؿ" .وىو األمر الذي لـ يتحقؽ في واقع األمر.استغالؿ تمؾ األحداث لنشر دعاية مضادة تستيدؼ العراؽ. إثارة اىتماـ البريطانييف واألمريكييف في ما يتعمؽ بموضوع العالقة بيف الييود والعرب.كشفت التحقيقات الستار عف الحركة السرية المسماة  Tenu,dوعف كؿ تحصيناتيا .وتـ سجف الكثير مف
الييود ،واثناف منيما أعدما شنقاً .واحدى الحجج المفحمة التي لجأت إلييا الحكومة إلثبات أف أعماؿ
اإلرىاب ىذه مف تدبير الييود وليس المسمميف (كما ذىب ظف الييود بادئ األمر) أنيا ،أي تمؾ األعماؿ،
وقعت في األماكف التي يجتمع فييا الييود في العادة ،وىدفت إلى بث الذعر فييـ مف دوف إيذائيـ ،حسب
ما أكدتو سيمفيا حاييـ في كتابيا" :جوانب مف حياة ييود بغداد في ظؿ الحكـ الممكي".
دور "الموساد"
وال بد مف التذكير ،أف عممية إخراج العراقييف الييود نظميا جياز الموساد وأطمؽ عمييا اسـ "عممية عز ار
ونحميا" في إشارة إلى سفريف مف أسفار التوراة ،وعيف مردخاي بف-بورات ،العراقي المولد ،ليقوـ بتنفيذىا.
وقد وصؼ نوآـ بف-ييودا ،أحد عمالء الموساد في قبرص ،ىذه العممية بأنيا ربما مثمت "دوف غيرىا أعظـ
اإلنجازات الستخبارات دولتنا .وعرؼ بف-بورات باسـ "مراد أبو القنابؿ" مف قبؿ العراقييف الييود في
"إسرائيؿ"  ،الذيف يتيمونو بأنو كاف وراء التفجيرات التي وقعت في بغداد أثناء تنفيذه لميمتو .وبمناسبة
عمى "جائزة إسرائيؿ" لدوره "المفصمي" في ىجرة الييود العراقييف
حصولو ،في إبريؿ /نيساف عاـ ،
إلى "إسرائيؿ" قاـ بسرد قصة حياتو.
تتمخص بػ"مساعدة الصبياف والبنات ،الذيف يريدوف عبور الحدود" ،وفي
وكانت ميمة بف-بورات عاـ
السنة التالية اعتقؿ بف-بورات وعذب عدة مرات ،حسبما يقوؿ ،ولكف تـ تيريبو مف البالد مف جديد ،ىذا
المرة في طائرة نقمت الييود إلى "إسرائيؿ" .وبعد عودتو طمب منو إنشاء مخيـ مؤقت لممياجريف ،وسرعاف ما
تحوؿ المخيـ إلى مدينة ،ىي أور ييودا ،وأقيمت عمى أنقاض القرية الفمسطينية كفر عانة ،شرقي يافا .وفي
أرسمو مناحيـ بيغف ،رئيس الوزراء آنذاؾ ،إلى إيراف لػ"إنقاذ" الييود ىناؾ ،وبقي في إيراف ثالثة
عاـ
ييودي ،لكف الثورة وقعت ،و"لـ
أسابيع ،بصفتو مبعوثاً لػ"مجمس الوكالة الييودية" ،و"نجح" بإخراج
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نتمكف ،نحف اإلسرائيمييف مف الخروج" ،فجاءت طائرة أمريكية وأخرجت ىؤالء مع أجانب آخريف مف ىولندا
والواليات المتحدة.
وظؿ بف-بورات منخرطاً في إخراج ما تبقى مف ٍ
فقد ذكرت وكالة "ورلد
ييود في العراؽ حتى عاـ ،
في إخراج الييود المتبقيف في العراؽ واعادتيـ إلى إسرائيؿ،
نيت دايمي" لألنباء أنو "برع منذ عاـ
ومعظـ ىؤالء ذىبوا إلى بريطانيا وىولندا .وقد تمت رشوة مسؤولي الحدود العراقييف حتى
وىـ نحو ،
يسمحوا لمييود بالعبور إلى األردف".
وقد كشؼ كتّاب عديدوف عف دور المخابرات الصييونية ،التي لجأت إلى وسائؿ إرىابية لدفع الييود إلى
ترؾ البمداف العربية ،مف بينيـ نعيـ جمعادي ،وىو ييودي عراقي لـ يعاصر أحداث خروج الييود مف العراؽ
فحسب ،بؿ أسيـ ىو نفسو في البداية في مخططات الصييونية وممارساتيا لتحقيؽ ىذا اليدؼ.
وأوضح شمومو ىيمؿ دوره في ىذه العممية بقولو إنو كاف يتحرؾ مابيف فمسطيف والعراؽ ،وبالطائرة أحياناً،
وأحياناً بارتداء الزي العربي (العباءة والعقاؿ) ليتنقؿ بالطرؽ البرية مابيف فمسطيف والعراؽ وتركيا وايراف ،في
حي ف كاف قد تـ إنشاء محطة مخابراتية لمموساد في بغداد نفسيا تحمؿ أسماء رمزية ثالثة ىي (ديكيؿ)
و(أوريف) و(بيرماف).
وكاف الصحافي بف درور يميني قد زعـ أف الييود تعرضوا لمجازر عديدة في ليبيا والعراؽ وسوريا والجزائر
وشماؿ إفريقيا ،وذلؾ في إطار الترويج لميجرة إلى الكياف وزرع عامؿ الخوؼ في نفوس الييود لممغادرة إلى
"إسرائيؿ".
واكتشؼ يميني أنو خالؿ األربعينات مف القرف الماضي كاف التبادؿ السكاني وعمميات التيجير في سبيؿ
إيجاد دولة قومية ىي نيج مألوؼ ،حيث مر بمثؿ ىذه التجربة عشرات المالييف مف البشر .وقاؿ إف
"الفمسطينييف وحدىـ ،يضخموف أسطورة النكبة يوماً بعد يوـ".
واكتشؼ نكبة أخرى ،يدعوىا النكبة الييودية األكثر خطورة مف النكبة الفمسطينية ،والفرؽ الوحيد أنو لـ
ِ
المؤسسة ،بؿ عكس ذلؾ ىو الصحيح .لـ يعمنوا الحرب عمى أي مف
يحوؿ الييود نكبتيـ إلى روايتيـ
ّ
البمداف التي كانوا يقيموف فييا ،بؿ كانوا "مواطنيف أوفياء"!
ويبدو أف بف درور يميني يعتقد أف الفمسطينييف ىـ أعداء أنفسيـ فنكبتيـ ىي مف صنع قيادتيـ ،ويتناسى
عمداً أف النشاط الصييوني في البالد العربية ىو الذي نقؿ ييود تمؾ البالد مف مواطنيف مشكوؾ بوالئيـ
نتيجة األعماؿ التخريبية الصييونية والموسادية في العراؽ ومصر ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر( ،حادثة
الفرىود ،وفضيحة الفوف) والى محتميف في فمسطيف.
الخميج ،الشارقة/ / ،
 42كاريكاتير:

التاريخ :السبت 3053/6/32

العدد3145 :

ص 26

االتحاد ،أبو ظبي3053/6/35 ،
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