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 5كمينتون بعد لقائها مرسي :واشنطن ال تتوسط بين القاهرة وتل أبيب ...ومتمسكون بحل الدولتين
نشرت الحياة ،لندن 1051/7/55 ،نقالً عف مراسمتيا في القاىرة ،جيياف الدحسيني ،أكدت وزير الخارجية
األميركية ىيالري كمينتوف أف واشنطف ال تتوسط بيف القاىرة وتؿ أبيب ،لكنيا أثنت عمى تعيد الرئيس
المصري مدحمد مرسي الدحفاظ عمى "المعاىدات الدولية" ،وشددت عمى دور مصر في السالـ اإلقميمي.
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ولفتت كمينتوف في مؤتمر صدحافي عقدتو بعد ظير أمس مع نظيرىا المصري مدحمد كامؿ عمرو ،بعد
اجتماعاىا مع الرئيس مرسي ،إلى أنيا أثارت مع الرئيس "دور مصر كدولة قيادية في المنطقة وضرورة
ادحتراـ المعاىدات الدولية" .لكنيا نفت بشدة أف تكوف قدمت إلى القاىرة لمتوسط في شأف عقد لقاء بيف
مرسي ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،وقالت إف الواليات المتدحدة لف تتدخؿ في العالقة بيف
مصر واسرائيؿ ،و"لف نقوـ بأي ترتيب بيف مصر واسرائيؿ ،لكننا نساند السالـ وسنعمؿ الستمرار ىذه
العالقة".
وأضافت الحياة الجديدة ،رام اهلل 1051/7/55 ،مف القاىرة ،ونقالً عف الوكاالت ،أف وزيرة الخارجية
األميركية ىيالري كمينتوف أكدت تمسؾ اإلدارة األميركية بعممية السالـ عمى أساس دحؿ الدولتيف ،داعية
لمعودة إلى المفاوضات .وأشارت في مؤتمر صدحفي مشترؾ مع نظيرىا المصري مدحمد كامؿ عمرو ،أمس،
عقب لقائيا الرئيس المصري مدحمد مرسي ،إلى أنيا عمى تواصؿ مع الرئيس مدحمود عباس ،مضيفة "ىدفنا
المشترؾ أف ندعـ دحؿ الدولتيف ،وىذا يدحدث فقط مف خالؿ المفاوضات وفقط في دحالة توصؿ الفمسطينييف
إلى إجماع دحوؿ الدحؿ السياسي ونبذ العنؼ ،ومف ىنا عمى األطراؼ السياسية الفمسطينية أف تقرر إف كانت
تريد مواصمة طريؽ السالـ" ،معربة عف اعتقادىا أف المفاوضات ىي الدحؿ األنسب.
وأوردت وكالة رويترز 1051/7/54 ،نقالً عف مراسمييا في القاىرة ،أرشد مدحمد ،ورفقي فخري ،وأدحمد
دحسف ،أف وزير الخارجية المصري مدحمد كامؿ عمرو قاؿ :إف الرئيس مرسي "أعمف في كؿ المناسبات أف
مصر تدحترـ جميع التعيدات واالتفاقيات التي دخمت فييا طواعية طالما الطرؼ اآلخر يدحترـ التزاماتو
بالنسبة ليذه االتفاقيات والمعاىدات" .وقاؿ" :اليوـ الرئيس مرسي أعاد تأكيد نفس الموقؼ موضدحاً أف
مفيومنا لمسالـ ىو السالـ الشامؿ كما تنص عميو معاىدة السالـ بيف مصر واسرائيؿ وأف اليدؼ المصري
في المردحمة الدحالية ىو تدحقيؽ السالـ الشامؿ بما في ذلؾ السالـ لمشعب الفمسطيني الشقيؽ ودحقو في إقامة
دولتو المستقمة عمى دحدود ما قبؿ  4دحزيراف /يونيو  5967وعاصمتيا القدس الشرقية".
فياض :الشباب الفمسطيني المغترب سفراء لقضية شعبنا ونقل رسالته لمعالم
بيت لدحـ :أشاد رئيس الوزراء سالـ فياض بمبادرة مؤسسة األراضي المسيدحية المقدسة المسكونية ،لتنظيـ
المؤتمر األوؿ لمشباب الفمسطيني المغترب ،وعبر عف سعادتو بمقاء الوفود الشبابية المشاركة متمنياً ليـ
طيب اإلقامة .وشدد عمى أىمية ىذه الفرصة إلطالعيـ عمى األوضاع في فمسطيف عف كثب ،والتواصؿ
مع األىؿ واألقارب ،وايجاد آليات لمتواصؿ والتعاوف ،وتبادؿ المعرفة والخبرات ،وبما يخدـ المجتمع
الفمسطيني في كافة المجاالت ،وأشار إلى أنيا تشكؿ فرصة لمتأكيد عمى ودحدة دحاؿ شعبنا الفمسطيني في
كافة أماكف تواجده.
جاء ذلؾ خالؿ مشاركة رئيس الوزراء ،يوـ السبت  ، /في أعماؿ مؤتمر الشباب الفمسطيني المغترب
األوؿ ،الذي تنظمو مؤسسة األراضي المسيدحية المقدسة المسكونية ،في مدينة بيت لدحـ ،بدحضور مدحافظ
بيت لدحـ عبد الفتاح دحمايؿ ،ورئيس مؤسسة األراضي المسيدحية المقدسة المسكونية راتب ربيع ،وبمشاركة
عدد مف الشباب والشابات مف الواليات المتدحدة األميركية ،وأوروبا ،واستراليا ،وكندا ،واألردف ،باإلضافة إلى
عدد مف الشباب والشابات مف داخؿ الوطف ،وذلؾ في إطار برنامج المؤسسة 'إعرؼ تراثؾ'.
ووضع رئيس الوزراء الوفود المشاركة في المؤتمر في صورة أبرز القضايا السياسية واالجتماعية
واالقتصادية وآخر التطورات في فمسطيف .وأكد رئيس الوزراء أىمية الدور الذي يقوـ بو أبناء شعبنا في
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الميجر ،بما في ذلؾ إيصاؿ رسالتنا لمخارج ودعـ صمود شعبنا ،وقاؿ 'وجودكـ ىنا ميـ ويدحمؿ رسالة
ودور ميـ لمنشاط الذي يمكف أف تمعبوه في دوؿ االغتراب بنقؿ الواقع الفمسطيني عبر معايشتو مع أشقائكـ
في الوطف' ،وأضاؼ':الشباب الفمسطيني المغترب سفراء لقضية شعبنا ونقؿ رسالتو لمعالـ'.
وعبر فياض عف أممو في أف يكوف مؤتمر الشباب المغترب مؤتم ار سنوي باعتباره يمثؿ نقطة إيجابية
لمتواصؿ والتعرؼ والدحضور ،داعيا الشباب المغترب إلى ممارسة فمسطينيتيـ ،مشددا عمى أنو بإمكانيـ أف
يمعبوا دو ار ميما وايجابيا في قضية فمسطيف و'بإمكانيـ أف يساىموا في تعزيز الودحدة الوطنية وتعزيز
الصمود الفمسطيني بشتى الوسائؿ سيما وأف اليوية الوطنية الفمسطينية تستيدؼ بشكؿ كبير'.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
أبو يوسف :اتهامات الكونغرس لصرف النظر عما هو مطموب من واشنطن كراعية لمسالم
عماف  -نادية سعد الديف :خصص الكونغرس األميركي جمستو قبؿ يوميف لبدحث ما وصفو "بالفساد في
السمطة الفمسطينية" ،متيماً الرئيس مدحمود عباس بإثراء نفسو ،وىو ما دانتو القيادة الفمسطينية واعتبرتو
ضغطاً الستئناؼ المفاوضات بدوف شروط.
ورفض عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التدحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ موقؼ الكونغرس ،الذي جاء
في سياؽ "االندحياز المطمؽ لالدحتالؿ اإلسرائيمي أماـ انغالؽ األفؽ السياسي بسبب رفضو استئناؼ
وتنفيذ ق اررات الشرعية الدولية".
المفاوضات وفؽ وقؼ االستيطاف وااللتزاـ بمرجعية دحدود
وقاؿ لػ"الغد" مف األراضي المدحتمة إف "الكونغرس يدحاوؿ مف خالؿ ذلؾ التغطية عمى جرائـ االدحتالؿ
وممارساتو العدوانية ضد الشعب الفمسطيني ،وتنكره لدحقوقو المشروعة".
وأضاؼ أف "اإلدارة األميركية التي لـ تستطع الضغط عمى الجانب اإلسرائيمي لوقؼ االستيطاف والعودة إلى
المفاوضات ،تدحاوؿ صرؼ النظر عف ذلؾ بتوجيو االتياـ لمسمطة دحوؿ الفساد".
واعتبر تمؾ الخطوة "المرفوضة ،تسييساً ضد المنظمة والسمطة والرئيس عباس بسبب عدـ استجابة األخير
لمضغوط األميركية لمعودة إلى طاولة التفاوض بدوف شروط مسبقة ،وىو ما أكده خالؿ اجتماعو مع كؿ مف
وزيرة الخارجية ىيالري كمينتوف ،في األسبوع األوؿ مف الشير الدحالي في فرنسا ،ومساعدىا وليـ بيرينز
مؤخ اًر في األراضي المدحتمة" .ورأى أف "التجييش ضد السمطة يأتي لمضغط عمييا باتجاه عدـ التوجو إلى
األمـ المتدحدة لمتقدـ بطمب عضوية "الدولة المراقبة" ،أي دولة غير عضو ،عمى غرار تيديد واشنطف بوقؼ
المساعدات عنيا عند اإلقداـ عمى ذلؾ".
وأردؼ "أماـ الموقؼ الفمسطيني الثابت ،فإف واشنطف تدحاوؿ صرؼ األنظار عف ما ىو مطموب منيا
كراعية لعممية السالـ ،باتجاه قضايا أخرى عبر إلصاؽ تيـ الفساد بالسمطة".
عمان/ / ،
الغدّ ،
النائبة عن حركة فتح نجاة أبو بكر تتهم وزارة المالية في رام اهلل بالفساد
راـ اهلل :اتيمت النائب عف دحركة فتح الدكتورة نجاة أبو بكر مالية راـ اهلل بالفساد والتجاوزات اإلدارية وعقد
صفقات جانبية مع الشركات الكبرى لمندحيا إعفاءات غير قانونية عمى دحساب راتب المواطف البسيط.
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وطالبت في بياف ليا اليوـ رئيس السمطة مدحمود عباس بتشكيؿ لجنة تدحقيؽ مالية دحوؿ الخروقات
والتجاوزات المتبعة في و ازرة المالية براـ اهلل.
وقالت أبو بكر أنيا اطمعت عمى وثائؽ رسمية تدلؿ عمى التفرد في اتخاذ القرار المالي داخؿ و ازرة المالية
براـ اهلل مف قبؿ شخصيف فقط ،وخاصة فيما يتعمؽ بقضايا المنح واإلعفاءات الضريبية لمشركات الكبرى
المعروفة لدى المجتمع الفمسطيني .وأكدت أف ىذا التفرد أدى إلى عقد اتفاقيات جانبية وشخصية مع ىذه
الشركات دوف الرجوع أو المعرفة مف قبؿ الجيات الرسمية والمتخصصة بيذا الشأف داخؿ الو ازرة والتي
يفترض أف تتخذ القرار المناسب .وأشارت إلى أف ذلؾ ساىـ بشكؿ كبير في إىدار المالييف مف الدوالرات
كاف مف المفترض أف تدخؿ إلى الخزينة ولكنيا ذىبت في ميب الريح .ونوىت إلى أف ىذه األمواؿ لو تـ
الدحصوؿ عمييا بالطرؽ الرسمية والقانونية ودخمت إلى الموازنة العامة لساىمت في دحؿ أزمة الرواتب
والديوف التي وصفتيا ب" المفتعمة" .واتيمت دحكومة فياض مف خالؿ سياساتيا بعدـ الدحرص عمى دحماية
المصمدحة العامة ومنع إىدار الماؿ العاـ الخاص بالشعب الفمسطيني.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
عباس لن يمتقي كمينتون في رام اهلل
نقمت تقارير إخبارية فمسطينية عف مصدر مطمع تأكيده بأف الرئيس الفمسطيني مدحمود عباس لف يمتقي وزيرة
الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف خالؿ جولتيا في المنطقة منتصؼ األسبوع الجاري .وأوضح المصدر
أف عباس سيكوف في الخارج و«لف يكوف ىناؾ أي لقاء مع كمينتوف».
وأشار إلى أنو ال توجد أية مبادرات جديدة لعممية السالـ ،مؤكداً اف الموقؼ الفمسطيني ثابت مف قضية
االستيطاف واالعتراؼ بدحدود الدولتيف .ومف المقرر أف تصؿ كمينتوف غداً االثنيف إلى القدس في مسعى
لدفع عممية السالـ عمى اف تشمؿ جولتيا راـ اهلل أيضاً.
البيان ،دبي/ / ،
نافذ غنيم :زيارة لجنة المصالحة لمقاهرة غير رسمية
أكد أميف سر المجنة العميا لممصالدحة المجتمعية نافذ غنيـ أف زيارة المجنة لمعاصمة المصرية القاىرة لـ تكف
بدعوة رسمية مف المصرييف ،ولـ تندرج في إطار العمؿ الرسمي لمجنة .وقاؿ غنيـ ،في تصريح صدحفي،
" :إف الشبكة الدولية لمدحقوؽ والتنمية ىي التي بادرت بدعوة أعضاء المجنة ،وكذلؾ
السبت - -
العديد مف الشخصيات السياسية والمجتمعية الفمسطينية؛ ألجؿ المشاركة في ورشة عمؿ تناقش مضموف
العدالة االنتقالية ،ولالطالع عمى خبرات الشعوب األخرى التي عانت مف العنؼ الداخمي والدحروب األىمية،
وكيؼ عالجت أزماتيا وصوًال لممصالدحة الوطنية".
فمسطين أون الين/ / ،
أبو زهري :نقدر جهود الرئيس المصري محمد مرسي في دعم المصالحة
غزة :أعمنت دحركة دحماس تقديرىا لتصريدحات الرئيس المصري مدحمد مرسي بشأف المصالدحة ،مؤكدة دعميا
لمجيود المصرية .وقاؿ د .سامي أبو زىري ،الناطؽ باسـ جماس ،في تصريح صدحفي السبت " : /نقدر
التاريخ :األحد 1051/7/55

العدد1563 :

ص6

إعالف الرئيس المصري د .مدحمد مرسي دحرصو عمى تنفيذ المصالدحة الفمسطينية ووقوفو عمى مسافات
متساوية مف القوى الفمسطينية" .وأكد أبو زىري جاىزية دحماس ودحرصيا عمى استكماؿ المصالدحة
الفمسطينية ،والتعاوف إلنجاح دور القيادة المصرية بيذا الشأف .ودعا أبو زىري دحركة فتح إلى توفير المناخ
الالزـ لممصالدحة عبر وقؼ االنتياكات والمالدحقة األمنية ،والتوقؼ عف سياسة االنتقائية في التعامؿ مع
ممفات المصالدحة الفمسطينية.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
فتح تطالب الرئيس المصري محمد مرسي بدفع حماس لممصالحة
غزة  -دحامد جاد :طالبت دحركة فتح الرئيس المصري مدحمد مرسي ،بممارسة الضغط والتأثير عمى دحركة
دحماس إللزاميا بتطبيؽ بنود اتفاؽ المصالدحة .ووصفت فتح بمساف النائب عنيا في التشريعي الفمسطيني
فيصؿ أبو شيال تصريدحات مرسي بالمشجعة التي تدؿ عمى موقؼ مصر الريادي في معالجة الممفات
الفمسطينية وعمى رأسيا ممؼ المصالدحة .وقاؿ أبو شيال في تصريح صدحفي تمقت "الغد" نسخة منو" :نأمؿ
أف يكوف ىناؾ تأثير إيجابي مف الرئيس المصري الجديد عمى دحركة دحماس لاللتزاـ بتطبيؽ بنود
المصالدحة" ،الفتا إلى أف كافة ممفات المصالدحة مجمدة كميا ،وليس ىناؾ أي تقدـ فييا بعد قرار دحركة
دحماس األخير القاضي بمنع تدحديث السجؿ االنتخابي في قطاع غزة ،وربط الممؼ بما يجري في الضفة
الغربية .واعتبر أبو شيال ،أف تصرؼ دحركة دحماس األخير يعبر عف عدـ جديتيا في إتماـ المصالدحة
ووضع العقبات أماـ إنجازىا واتماـ وتطبيؽ ما تـ االتفاؽ عميو في القاىرة والدودحة ،مشي اًر إلى أف دحركتو
قدمت تنازالت كبيرة بممؼ لجنة االنتخابات المركزية دحوؿ تشكيميا وأعضائيا .ودعا أبو شيال دحماس
لمعدوؿ وبشكؿ فوري عف قرار منع تدحديث السجؿ االنتخابي ،والتوجو ندحو تطبيؽ كافة بنود المصالدحة
وتشكيؿ دحكومة الودحدة الوطنية.
مف جيتو اعت بر أميف سر المجمس الثوري لفتح أميف مقبوؿ تصريدحات بعض قادة دحماس دحوؿ نقؿ
األدحداث إلى الضفة الغربية استف اززية وتقؼ وراءىا مؤامرة ميمتيا تعطيؿ المصالدحة مشددا أف "موقؼ
دحركتو تجاه ىذه التصريدحات التي وصفيا بالسمبية لكوادر وقادة دحماس ىو عدـ الرد عمييا ،كونيا ال تخدـ
المصالدحة الوطنية ،وانما تأتي في سياؽ دحساباتيـ الخارجية الضيقة بعيداً عف المصمدحة الوطنية".
عمان/ / ،
الغدّ ،
استمرار االتهامات المتبادلة بين فتح وحماس بمواصمة االعتقال السياسي
غزة :تبادلت دحركتا فتح ودحماس ،أمس ،اتيامات بمواصمة االعتقاؿ السياسي ضد أنصار بعضيما البعض
في الضفة الغربية وقطاع غزة .واتيمت دحركة فتح دحركة دحماس بشف دحممة اعتقاالت واستدعاء “غير
مسبوقة” ضد الفتدحاوييف في قطاع غزة .ودعا المتدحدث باسـ فتح في الضفة الغربية أسامة القواسمي،
دحماس لإلفراج الفوري عف عشرات المعتقميف السياسييف مف سجوف دحكومتيا في غزة ،والكؼ الفوري عف
سياسة االستدعاء اليومي لممئات مف أبناء فتح ،وفرض اإلقامة الجبرية عمييـ ودحجز أوراقيـ الثبوتية،
ومنعيـ مف السفر.
في المقابؿ ،أكدت دحماس أف األجيزة األمنية في الضفة لـ تتوقؼ يوماً عف شف عمميات مالدحقة واعتقاؿ
واستدعاءات بدحؽ أنصارىا ونشطائيا في الضفة .وقالت مواقع إعالمية تابعة لدحماس إف جيازي األمف
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الوقائي والمخابرات العامة مستمراف في مالدحقة نشطاء الدحركة .وذكرت دحماس أف آخر المعتقميف كاف
الشاب صائب طو الودحش ( عاماً) الذي اعتقمو جياز األمف الوقائي مف منزلو في بمدة زعترة قضاء بيت
لدحـ جنوب الضفة.
الخميج ،الشارقة/ / ،
مموح :األردن سينجب المزيد من المناضمين لتحرير فمسطين
الكرؾ -ىشاؿ العضايمة :أكد نائب األميف العاـ لمجبية الشعبية لتدحرير فمسطيف عبد الردحيـ مموح اف الرادحؿ
عضو لجنة الرقابة المركزية لمجبية الشعبية المناضؿ مشعؿ الخيطاف اليمسة ،ىو أدحد اىـ المناضميف في
الثورة الفمسطينية ،ممف عمموا بشكؿ دائـ مف اجؿ دحرية فمسطيف ،ومف اجؿ الكرامة والدحرية واالستقالؿ لكؿ
البمداف العربية .ولفت مموح ،في كممة لو عبر الياتؼ مف راـ اهلل بثت خالؿ ادحتفاؿ اقيـ أوؿ مف أمس في
بمدة دحمود ،شمالي مدحافظة الكرؾ ،ادحياء لمذكرى الثالثة لردحيؿ اليمسة ،الممقب بػ "شربؿ" ،الى اف فمسطيف
تواجو اليوـ "مصاعب كثيرة" مف قبؿ االدحتالؿ ،تتمثؿ باغتصاب االرض واالنقساـ الفمسطيني ،وىي
االمور ،التي يواجييا الشعب الفمسطيني ،وىو يتمثؿ المبادئ التي مف اجميا ضدحى مشعؿ الخيطاف،
وقضى كؿ دحياتو مدافعا عنيا.
وأكد مموح اصرار رفاؽ الخيطاف في الجبية الشعبية عمى المضي قدما في الدرب ،التي سارىا بكؿ عزيمة
واصرار وبال تياوف ،مشددا عمى اف مدينتو الكرؾ واألردف عموما "سوؼ تنجب المزيد مف المناضميف،
امثاؿ الخيطاف ،في سبيؿ تدحرير فمسطيف وكرامة االمة".
عمان/ / ،
الغدّ ،
 55داغان :األحداث العربية أبعدت الخطر العسكري مؤقتاً عن "إسرائيل"
القدس :اعتبر رئيس الموساد السابؽ مائير داغاف ،أف األدحداث في المنطقة العربية أبعدت الخطر العسكري
عػػف “إسػرائيؿ” عمػػى المػػدى القصػػير ،مدحػػذ اًر مػػف تبعاتيػػا عمػػى المػػدى البعيػػد .وأشػػار فػػي نػػدوة بعنػواف “القػػادة
يتدحدثوف” نقمت وقائعيا صدحيفة “معاريؼ” الصييونية ،إلى أف “إسرائيؿ” في مأمف مف الخطر العسكري فػي
السنوات الثالث -الخمس المقبمة ،مشي اًر إلى عدـ إمكاف تجاىؿ المدى البعيد .كمػا أكػد عػدـ تجاىػؿ ادحتمػاؿ
تدحػػوؿ األيػػديولوجيا اإلسػػالمية إلػػى فعػػؿ عسػػكري ضػػده ،مشػػي اًر إلػػى أف ادحتمػػاؿ ذلػػؾ دحالي ػاً يبػػدو متػػدنيا ،ألف
مصػػر بدحاج ػػة إلػػى ت ػػوفير دحمػػوؿ ألزمتي ػػا االقتصػػادية الت ػػي ليػػا أس ػػاس عػػالمي ولمس ػػتوى تعمقيػػا بالمس ػػاعدة
األمريكية ،ولتراجع الدخؿ وغياب السيادحة.
واعتبر داغاف أف األزمػة فػي سػوريا ليسػت مرتبطػة بشخصػية الػرئيس بشػار األسػد ،إنمػا بالصػراع الػدائر مػف
عشػرات السػػنيف بػػيف التيػػارات المختمفػػة .ويػػرجح أال تنتيػػي الدحػػرب ىنػػاؾ  .وتػػابع “مػػف نادحيػػة األسػػد فإمػػا أنػػو
يركب نم اًر واما أف النمر سيفترسو”.
ورأى أف األردف ميتـ باتفاقية السػالـ بقػدر اىتمػاـ “إسػرائيؿ” بيػا ،معتبػ اًر أف الجامعػة العربيػة أقػؿ قوميػة ممػا
كانت في السنوات األخيرة .وقاؿ إف األدحداث في المنطقػة العربيػة لػـ تنتػو ،واف “إسػرائيؿ” تواجػو تدحػدياً غيػر
بسيط ،لعدـ معرفتيا ما تمده األياـ  .وأضاؼ “ىناؾ تصدعات في كؿ وادحػدة مػف الػدوؿ المجػاورة لنػا .ولػيس
ىناؾ انسػجاـ عشػائري وال دينػي ،والتوازنػات تختمػؼ مػف بمػد إلػى آخػر ،وىػذا يػوفر ؿ”إسػرائيؿ” فرصػاً ،ولكػف
أيضاً مخاطر ينبغي االستعداد لمواجيتيا”.
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وزعـ داغاف أف الثورات العربية ورغـ تسميتيا المودحية ال تدحمؿ بشرى ليبرالية ،معتب اًر أف ما يدور ليس سوى
صراع لمسيطرة عمى مراكز القوى .وزعـ أف المجتمعات العربية ما زالت قبمية وتفضؿ الػوالء عمػى الكفػاءات،
أمػا المظػاىرات فيػػي مجػرد مظػػاىر خارجيػة تدحمػػؿ معػاني مغػػايرة ،واالنتخابػات البرلمانيػػة ال تشػيد بالضػػرورة
عمى الديمقراطية  .وأشار إلى قػوة تنظػيـ وسػيطرة المعارضػة اإلسػالمية فػي ظػؿ انعػداـ مسػتوى تػدخؿ الدولػة
في العمؿ االجتماعي.
الخميج ،الشارقة1051/7/55 ،
 51برامج لتدريب القادة بالجيش اإلسرائيمي عمى الحرب اإللكترونية
تقػػوـ اإلدارة "سػػي "45التابعػػة لمجػػيش اإلس ػرائيمي بإعػػداد مسػػاؽ لتػػدريب قػػادة الودحػػدات بػػالجيش عمػػى الدحػػرب
اإللكترونية واآلثار التي يمكف أف تسببيا عمى العمميات الدحربية البريػة فػي المسػتقبؿ .ومػف المقػرر أف يتػولى
قسػػـ الدحػػرب اإللكترونيػػة الجديػػدة إدارة المسػػاؽ والػػذي سػػيكوف مسػػؤوالً عػػف دحمايػػة شػػبكات الكمبيػػوتر التابعػػة
لمجيش وصد اليجمات مف شبكة االنترنت.
وقػػاؿ أدحػػد الضػػباط بالقسػػـ الجديػػد" :مػػف األىميػػة بمكػػاف اف يػػتمكف قػػادة سػػالدحي المشػػاة والمػػدرعات طبيعػػة
الدحرب اإللكترونية ،وكيؼ تؤثر عمييـ وعمى ميداف المعركة".
يأتي ذلؾ في الوقت الذي يشعر الجيش اإلسرائيمي بالقمؽ دحياؿ اختراقات مدحتممة لبرنامج "تازاياد ديجيتاؿ"
الخاص بو ،والذي يم ّكف الودحدات المختمفة التابعة لمجيش مف مشاركة المعمومات الخاصة بمواقع القوات
الصديقة والمعادية  ،فضالً عف الصور التي يتـ جمعيا ب اًر و جواً.
البيان ،دبي1051/7/54 ،
" 53إسرائيل" تعتقل خمسة ناشطات أجنبيات ضد االستيطان
القدس  -ا ؼ ب :أعمنت متدحدثة باسـ الشرطة اإلسرائيمية السبت إف الشرطة ال تزاؿ تعتقؿ خمس ناشطات
أجنبيات مناىضات لالستيطاف أوقفتيف الجمعة في الضػفة الغربيػة .وقالػت لبػى سػامري اف "خمػس ناشػطات
أوروبيات أوقفف الجمعة خالؿ تظاىرة في ييودا والسامرة (الضفة الغربية) ال يػزلف قيػد االعتقػاؿ" .واوضػدحت
اف "النساء الخمس اتيمف باثارة بمبمة في النظاـ العاـ خالؿ ىذه التظاىرة" في قرية النبي صػالح الفمسػطينية.
وتابعت اف "مدحكمة الشرطة في القدس ستستمع الييف ىذا المساء (السبت) لمنظػر فػي ادحتمػاؿ تػردحيميف الػى
بمدانيف ،السويد وايطاليا وبريطانيا".
الحياة ،لندن1051/7/55 ،

 54خالفات بين قيادة "ثورة الخيام" تؤدي لتنظيم مظاهرتين منفصمتين في تل أبيب
تػػؿ أبيػػب  -نظيػػر مجمػػي :انفجػػر ص ػراع عمنػػي بػػيف قػػادة دحممػػة االدحتجػػاج االقتصػػادي  -االجتمػػاعي فػػي
إسرائيؿ التي أصبدحت تعرؼ ب ػ«ثػورة الخيػاـ» ،إلػى درجػة أنيػـ ادحتفمػوا أمػس بمناسػبة الػذكرى السػنوية األولػى
لميبة ،في مظاىرتيف منفصمتيف في تؿ أبيب ،وادحدة بقيادة دفني ليؼ ،أبػرز شخصػيات القيػادة ليػذه الدحممػة،
وأخرى بقيادة مجموعة مف رفاقيا السابقيف.
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ونظمػػت المظػػاىرة األولػػى عمػػى طػػوؿ الشػػاطأ فػػي تػػؿ أبيػػب ،بينمػػا اخترقػػت المظػػاىرة الثانيػػة شػػارع مبػػاني
الدحكومة ،وكمتاىما نظمتا بتصريح مف الشرطة ورفعتا الشعارات نفسيا« :الشعب يريد عدالة اجتماعية».
الشرق األوسط ،لندن1051/7/55 ،
 55استطالع :اإلسرائيميون في تل أبيب هم األكثر كآبة
الناصرة :كشؼ استطالع لمرأي أجرتو شركة أدوية إسػرائيمية ،أف مدينػة تػؿ أبيػب داخػؿ األ ارضػي الفمسػطينية
تعد أكثر المدف التي يعاني س ّكانيا اإلسرائيمييف مف الكآبة والتوتّر.
المدحتمة عاـ ّ 5948
وأظيػػر االسػػتطالع الػػذي شػػمؿ  500شػػخص ،أف أكثػػر مػػف  50فػػي المائػػة مػػف العينػػة المسػػتطمعة يػػروف أف
مدينػػة تػػؿ أبيػػب ىػػي أكثػػر المػػدف اإلسػرائيمية التػػي يعػػيش سػػكانيا دحالػػة مػػف الكآبػػة والتػػوتر ،تمييػػا مدينػػة دحيفػػا
بنسػػبة  16فػػي المائػػة ،أمػػا المدينػػة التػػي دحظيػػت بأقػػؿ نسػػبة فيػػي مدينػػة القػػدس المدحتمػػة بنسػػبة  10فػػي المائػػة
فقط.
وأوضدحت نتائج االستطالع التي نشرتيا صدحيفة /معاريؼ /العبرية ،أف األشخاص الذيف تتراوح أعمػارىـ مػا
بيف األربعيف والستيف ىـ الفئة األكثر كآبة في الدولة العبرية ،إضافة إلى ذلؾ فإف األشخاص الذيف تعرضوا
لالنفصاؿ الزوجي أو لدحاالت الطالؽ يشكموف ثمث الذيف يعانوف مػف ىػذه المعضػمة ،فػي دحػيف يػرى  15مػف
المستطمعيف أف أكثر فئات المجتمع اإلسرائيمي كآبةً ىـ المتدينيف ويعتقد  11في المائة آخريف أف العممانييف
ىـ األكثر توت اًر وكآبةً .ودحوؿ سبب ىذه الدحالة ،أبدى  70في المائة مف المشاركيف في االستطالع اعتقادىـ
بأف الوضع االقتصادي ىو السبب الرئيسي في زيادة الكآبة لدى السكاف اإلسرائيمييف.
قدس برس1051/7/54 ،
 56سمطات االحتالل تصادق عمى بناء ألف وحدة استيطانية في رام اهلل والقدس
(الوكاالت) :صادقت سمطات االدحتالؿ عمى بناء ألؼ ودحدة استيطانية جديدة قرب راـ اهلل ،وتعتزـ تردحيؿ
خمس ناشطات أجنبيات مناىضات لالستيطاف ،فيما أصيب فمسطيني برصاص االدحتالؿ قرب نابمس .
وكشفت صدحيفة “كوؿ ىعير” العبرية النقاب عف سمسمة مخططات استيطانية جديدة صادقت عمييا مؤخ اًر
ما تسمى ب”سمطات االدحتالؿ” في الضفة المدحتمة والقدس .وذكرت أف ما تسمى ب”المجنة الموائية لمتنظيـ
والبناء” في بمدية االدحتالؿ في القدس صادقت مؤخ اًر عمى مخطط إقامة دحي استيطاني جديد يتألؼ مف
ندحو ألؼ ودحدة في مستوطنة “موديعيف عيميت” غرب راـ اهلل وسط الضفة.
ٍ
أرض مسادحتيا  570دونماً يشكؿ جزءاً مف مخطط استيطاني أكبر
وأوضدحت أف الدحي الجديد سيقاـ عمى
إلقامة دحي أوسع يطمؽ عميو اسـ “نوفيـ” دحيث سيقاـ مستقبالً عمى مئات الدونمات مف أراضي مدينة راـ
اهلل .وأضافت أف الكياف يعتزـ بناء  550ودحدة جديدة في مستوطنة جبؿ أبو غنيـ جنوب شرؽ القدس
المدحتمة ،كجزء مف ألؼ ودحدة تتطمع إلقامتيا .وأشارت إلى أف سمطات االدحتالؿ بصدد الشروع في تنفيذ
مخطط شؽ شارع بديؿ لمطريؽ المؤدي إلى مستوطنة “التمة الفرنسية” في القدس ،عمى أف يتـ االنتياء منو
بدحموؿ . 1054
الخميج ،الشارقة1051/7/55 ،
 57أسرى "عوفر" يهددون بوقف الزيارات احتجاجاً عمى إهانة ذويهم
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األراضي المدحتمة :ىدد األسرى الفمسطينيوف في معتقؿ عوفر اإلسرائيمي ،والبالغ عددىـ ندحو  5500أسير،
باالمتناع عف الزيارات ووقفيا ردا عمى استمرار سمطات االدحتالؿ بإذالؿ أىالييـ وادحتجازىـ وتفتيشيـ بشكؿ
مييف عمى الدحواجز العسكرية أثناء توجييـ لزيارة أبنائيـ األسرى.
وأوضدحت و ازرة األسرى وشؤوف المدحرريف ،في بياف صدحافي ،نقال عف ممثؿ األسرى شادي شاللدة أف
قوات االدحتالؿ تتعمد اىانة ذوييـ وتفتيشيـ بشكؿ مييف وخاصة النساء ،وادحتجازىـ لساعات طويمة ،تدحت
أشعة الشمس الدحارقة ،عمى الدحواجز العسكرية في طريقيـ إلى الزيارة.
البيان ،دبي1051/7/55 ،
 58وزارة التخطيط والتنمية في رام اهلل :توثيق  10ألف اسم جغرافي في الضفة الغربية وقطاع غزة
عماف -ىاال الدحديدي :قالت الخبيرة الميندسة سناء بيراوي مف و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية الفمسطينية
عمى ىامش مؤتمر عربي عقد في عماف ليذه الغاية إف المجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في بالدىا قامت
بتوثيؽ  10ألؼ اسـ جغرافي في مدحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ما عدا الخميؿ وبيت لدحـ مشيرة الى
أف التوقعات أف يكوف ىناؾ  40ألؼ اسـ جغرافي في كؿ فمسطيف .وأضافت "نتوقع بعد االنتياء مف كؿ
مدحافظات الضفة الغربية الػ  55بما فييا الخميؿ وبيت لدحـ وقطاع غزة توثيؽ  15الى  11ألؼ اسـ
جغرافي" .ونبيت الى أنو إذا كانت عممية التوثيؽ لألسماء الجغرافية واجبا وطنيا في أي دولة فإف أىميتيا
مضاعفة فيما يتعمؽ بفمسطيف التي تتعرض لعمميات تيويد مف قبؿ الدحركة الصييونية منذ منتصؼ القرف
التاسع عشر ودحتى اآلف.
عمان1051/7/55 ،
الغدّ ،
 59الشيخ رائد صالح :نحن عمى أعتاب الخالفة الراشدة
قاؿ رئيس الدحركة اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني المدحتؿ الشيخ رائد صالح" :إف كؿ الدالئؿ تشير إلى
أننا عمى أعتاب مردحمة الخالفة الراشدة" .وأضاؼ صالح ،خالؿ كممة لو في ميرجاف البيعة والوفاء لرسوؿ
اهلل مدحمد (صمى اهلل عميو وسمـ) الذي أقيـ عمى الممعب البمدي لمدينة الطيرة المدحتمة ،الجمعة -7-55
" :1051ندحف اآلف في عاـ  1051ميالديًّا ،وفيو نودع مردحمة ونستقبؿ مردحمة جديدة ،إذ نودع في ىذا العاـ
مردحمة الدحكـ الجبري ،دحكـ المخابرات والسجوف والمشانؽ والقتؿ" .واستطرد" :ىا ىو الدحكـ الجبري بدأ
يسقط ،إذ سقط في مصر ،وتونس ،واليمف ،وليبيا ،وأوشؾ أف يسقط في سوريا إف شاء اهلل" .وأضاؼ" :إننا
وعدال ،بعد أف مألىا
عمى أبواب مردحمة جديدة وىي الخالفة الراشدة ،التي ستعـ وجو األرض وتممؤىا قسطًا
ً
وظمما".
جور
الغزو األمريكي والمشروع الصييوني ًا
ً
ودحوؿ واقع الدحركة اإلسالمية في الداخؿ ،أشار إلى "السعي في جيد مبارؾ ومتفائؿ ألجؿ ودحدة الدحركة
اإلسالمية ،داخؿ األراضي المدحتمة عاـ 5948ـ" .وقاؿ" :إننا سائروف ندحو ودحدة الدحركة اإلسالمية بقيادة
وادحدة وراية وادحدة وىدؼ وادحد بإذف اهلل ،وأنا أطمح أف يرزؽ اهلل األمة المسممة والعالـ العربي في ىذه
قائدا ربانيًّا عالميًّا يودحد كؿ الجماعات اإلسالمية ،ويودحد كؿ الدحركات اإلسالمية وكؿ أبناء المدارس
األياـ ً
اإلسالمية ،ويسير بيـ إلى القدس الشريؼ والمسجد األقصى لنقوؿ :قادموف يا قدس".
فمسطين أون الين1051/7/54 ،
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 10تعميمات فمسطينية لوسائل اإلعالم بتجنب الحديث عن أخبار سوريا
راـ اهلل :تنص التعميمات الرسمية لدى وسائؿ اإلعالـ الدحكومية الفمسطينية عمى تجنب األخبار القادمة مف
سورية .ويبرر المسؤولوف الفمسطينيوف ذلؾ برغبتيـ في عدـ «توريط» الفمسطينييف في سورية ،وعددىـ
 471ألفاً ،في األزمة الدموية التي تشيدىا البالد.
الحياة ،لندن1051/7/55 ،
 15الخميل :تظاهرتان ضد االستيطان والهدم في بيت أمر ويطا
الخميؿ :شارؾ العشرات مف المواطنيف والمتضامنيف األجانب ،أمس ،في التظاىرة األسبوعية بمدحيط
مستوطنة "كارمي تسور" المقامة جنوب بمدة بيت أمر (شماؿ الخميؿ) ،وذلؾ ادحتجاجاً عمى مصادرة
مسادحات إضافية مف أراضي المواطنيف لصالح توسيعيا ،فيما نظمت المجنة الشعبية لمقاومة االستيطاف
شرؽ بمدة يطا (جنوب شرقي المدينة) تظاىرة ضد االستيطاف واخطارات اليدـ التي وزعتيا قوات االدحتالؿ
مستيدفة مساكف المواطنيف في خربتي "المفقرة" و"سوسيا".
األيام ،رام اهلل1051/7/55 ،
 11سوريا :عشرات اآلالف يتظاهرون ضد األسد في مخيم اليرموك الفمسطيني
بيروت -بوال أسطيح :في تطور خطير ،خرج عشرات اآلالؼ في مخيـ اليرموؾ الفمسطيني القريب مف
العاصمة دمشؽ في مظاىرات مناىضة لنظاـ األسد ،وذلؾ خالؿ تشييع ضدحايا المخيـ مف الفمسطينييف
الذيف سقطوا ،أوؿ مف أمس ،في اشتباكات عنيفة مع قوات األمف السورية والشبيدحة وجماعة أدحمد جبريؿ.
وقاـ المشاركوف في التشييع برفع أعالـ االستقالؿ (عمـ الثورة) في المخيـ وطالبوا بإسقاط نظاـ األسد،
ورددوا شعارات مناىضة لألسد األب واالبف .وقاؿ ناشط في المخيـ لػ«الشرؽ األوسط» إف الجيش الدحر قاـ
بدحماية المظاىرة واغالؽ جميع الطرؽ باإلطارات المشتعمة ،واستمرت المظاىرة لعدة ساعات وجابت شوارع
المخيـ أثناء « تشييع الشييد يزف ناصر الخضراء الذي قضى بطمقتي قناص أصابتاه في رأسو يوـ
الجمعة» .ولفت الناشط إلى أف القوات السورية دحاصرت المخيـ ،وقامت بنشر مدرعات ودحواجز عمى
مداخمو ،مع نشر لمقناصة وانتشار كثيؼ لقوات األمف.
الشرق األوسط ،لندن1051/7/55 ،

 13طمبة غزة يتنافسون في مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة
غزة :تنافس طمبة جامعيوف في غزة ،مف أجؿ مدحاكمة مجرمي الدحرب الصياينة ،في فعاليات اليوـ األوؿ
مف مسابقة المدحكمة الصورية في مجاؿ القانوف الجنائي الدولي التي افتتدحيا المركز الفمسطيني لدحقوؽ
اإلنساف اليوـ السبت ( .)7-54وتكونت ىيئة المدحكمة مف المستشار أ .كمثوـ كنو رئيسة نادي القضاة في
تونس "رئيساً" ،والمدحامياف البارزاف أ .عالء شمبي األميف العاـ لممنظمة العربية لدحقوؽ اإلنساف "عضواً" ،وأ.
مدحمود قنديؿ "عضواً" ،وذلؾ بدحضور جمع مف األكاديمييف ،القانونييف ،اإلعالمييف ،وطمبة كميات الدحقوؽ
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في الجامعات الفمسطينية الثالث المشاركة في المسابقة وىي :جامعة فمسطيف ،الجامعة اإلسالمية ،وجامعة
األزىر.
المركز الفمسطيني لإلعالم1051/7/54 ،
 14الغزيون في الضفة يشعرون بقمق أكبر بعد تشغيل وحدة مكافحة الهجرة اإلسرائيمية
راـ اهلل  -كفاح زبوف :يشعر الغزيوف بقمؽ أكبر مف غيرىـ ،بعد القرار اإلسرائيمي األخير بتشغيؿ ودحدة
مكافدحة اليجرة في قمب الضفة الغربية ،واعتقاؿ كؿ مف ال يدحمؿ تصاريح خاصة لمبقاء ىناؾ .ورغـ أف
القرار يستيدؼ بالدرجة األولى المتضامنيف األجانب الذيف أعطوا المظاىرات الشعبية في الضفة زخما قويا،
وأزعجوا اإلسرائيمييف لسنوات ،فإف كثي ار مف الغزييف الذيف يعيشوف في الضفة ،يشكموف أيضا ىدفا رئيسيا
ليذه الدحممة.
وتبدو مخاوؼ الغزييف أكبر كثي ار مف مخاوؼ األجانب الذيف سيعودوف في النياية إلى بالدىـ وعائالتيـ،
وال يبدو األمر كذلؾ بالنسبة ألىؿ غزة ،بقدر ما قد يعني الموت أدحيانا .فإبعاد الغزييف عف الضفة ،قد يعني
إبعاد زوجة عف زوجيا أو العكس ،وابعاد بعض اآلباء عف أبنائيـ ،وقطع دراسة بعض الطالب ،وانياء
عالج البعض الذي وصؿ دحديثا ،وارغاـ آخريف مطموبيف لدحماس عمى العودة إلى دحيث ينتظرىـ السجف أو
شيء آخر.
وقاؿ سفياف أبو زايدة ،عضو المجمس الثوري لفتح ،ووزير األسرى األسبؽ ،وىو مف أصوؿ غزاوية ويعيش
في الضفة اآلف« :إسرائيؿ دائما ما كانت تتعاطى مع مواطني غزة بيذه الطريقة ،مف كاف يتـ إيقافو عمى
دحاجز إسرائيمي وال يممؾ تصريدحا ،يتـ إبعاده إلى غزة مباشرة ،ومع استقرار الوضع األمني خففت إسرائيؿ
مف ىذا الفدحص ،واآلف فإنيا تعطي الضوء األخضر لممبادرة باعتقاؿ الغزييف مف بيوتيـ وتردحيميـ ..وليس
دحتى مجرد انتظارىـ عمى دحاجز» .وأضاؼ في تصريدحات لػ«الشرؽ األوسط»« :األمر خطير ويدحوؿ
الضفة إلى ميداف مفتوح أكثر لمبمطجة اإلسرائيمية» .وأردؼ« :ىذه خطوة أخرى مف الخطوات اإلسرائيمية
التي لـ تترؾ مف اتفاؽ أوسمو سوى الفتات» .ووصؼ أبو زايدة المسألة بأنيا «أكثر مف مقمقة» .وقاؿ« :إنو
أمر مدحزف لمكثيريف».
ويرى أبو زايدة أف الخطوة اإلسرائيمية تناقض االتفاقيات بيف الجانبيف ،التي تؤكد أف الضفة وغزة ودحدة
جغرافية وادحدة ،وعميو تعتبر إقامة الفمسطينييف ىنا أو ىناؾ شأنا داخميا ودحرية شخصية .وصب أبو زايدة
جاـ غضبو عمى المسؤوليف في السمطة .وقاؿ« :لـ أسمع أي مسؤوؿ مف جيات االختصاص يعقب عمى
ىذا الخبر ..إما أنيـ يستسيموف أو أنو يناؿ الرضا».
الشرق األوسط ،لندن1051/7/55 ،
 15األردن :ال تعميمات بمنع أبناء األردنية المتزوجة من فمسطيني من دخول المدارس
عماف  -نيفيف عبد اليادي :أكدت وزيرة الدولة لشؤوف المرأة األردنية نادية ىاشـ العالوؿ أنو ال توجد
تعميمات مطبقة عمى أرض الواقع تمنع دخوؿ أبناء األردنية المتزوجة مف فمسطيني يقيـ في الضفة الغربية
في المدارس األردنية الدحكومية أو دحتى الخاصة .وردا عمى سؤاؿ لجريدة الدستور دحوؿ وجود تعميمات
رسمية سابقة صادرة عف الدحكومة تمنع دخوؿ أبناء األردنية المتزوجة مف فمسطيني لممدارس الدحكومية
والخاصة ،أكدت العالوؿ أنيا التقت األسبوع الماضي مدير دائرة المتابعة والتفتيش ،وأنو لـ تتـ اإلشارة مف
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قبؿ الدائرة لمثؿ ىذه التعميمات بالمطمؽ ،عمى الرغـ مف أف المقاء كاف مخصصا لبدحث ممؼ األردنيات
المتزوجات مف الفمسطينييف.
الدستور ،عمان1051/7/55 ،
 16الرئيس المبناني يبحث مع رئيس لجنة الحوار المبناني  -الفمسطيني خطة عممه لمحوار
عرض رئيس الجميورية ميشاؿ سميماف مع رئيس لجنة الدحوار المبناني  -الفمسطيني خمدوف الشريؼ لدوره
وخطة عممو لممردحمة المقبمة ،باإلضافة إلى وضع الفمسطينييف في لبناف.
المستقبل ،بيروت1051/7/55 ،
" 17المستقبل المبنانية"" :حزب اهلل" يفشل في تجربة طائرة استطالع في بعمبك
أفادت معمومات أمنية ،أف "دحزب اهلل" قاـ بتجربة إطالؽ طائرة استطالع مف دوف طيار ،في سيؿ يونيف
قضاء بعمبؾ ،لكف التجربة فشمت بعد أقؿ مف دقيقة عمى إطالؽ الطائرة ،فانفجرت في الجو وسقطت وىي
تشتعؿ ،ما أدى إلى التسبب بدحريؽ كبير في سيؿ المنطقة .وأفادت المعمومات أف التجربة تعود إلى
مناورات ضيقة تتخمميا تجارب عمى طائرات استطالع عديدة يقوـ بيا دحزب اهلل في المنطقة.
المستقبل ،بيروت1051/7/55 ،
" 18الشرق األوسط" :مرسي يبدأ لقاءات الفمسطينيين بمقاء عباس خالل أيام
القاىرة  -صالح جمعة :قالت المصادر المصرية إف الرئيس مدحمد مرسي سيبدأ المقاءات مع الفمسطينييف
بمقاء رئيس السمطة الفمسطينية مدحمود عباس يوـ األربعاء المقبؿ" ،لكي يؤكد لمجميع أنو ،وعمى الرغـ مف
أف خمفيتو (إخوانية) ،أصبح اآلف رجؿ دولة ورئيساً لمصر ويقؼ عمى مسافة وادحدة مف الجميع ،وىذا
سيعطيو القوة والدحركة لكي يتوسط بيف دحماس وفتح إلنياء االنقساـ" .وأشارت المصادر إلى أف عباس
سيبدحث مع مرسي عدد مف الممفات عمى صعيد القضية الفمسطينية ،خصوصاً بعد الزيارة التي قامت بيا
وزيرة الخارجية األميركية لمقاىرة ،أمس.
الشرق األوسط ،لندن1051/7/55 ،
 19الرئيس التونسي" :إسرائيل" في ورطة كبيرة ...ونحن مع السالم ولسنا مع االستسالم
مدحمود النوبي وأسماء الدحسيني :أكد الرئيس التونسي المنصؼ المرزوقي أف مصر ىي دحجر الردحي في
المنطقة ،وقاؿ ،خالؿ ندوة فكرية عقدت مساء أمس بقصر القبة المصري ،إف "إسرائيؿ" في ورطة كبيرة
ألنيا كانت دائماً تدعي أنيا وادحة الديمقراطية في المنطقة ،واآلف ربما تنقمب الثورة لتظير "إسرائيؿ" عمى أف
ديمقراطيتيا قاصرة عمى قطاع معيف مف السكاف دوف غيره .وشدد قائالً ندحف مع السالـ ولسنا مع
االستسالـ.
األهرام ،القاهرة1051/7/55 ،
 30السعودية قدمت العام الماضي  100مميون دوالر مساعدة عاجمة لمسمطة الفمسطينيين
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راـ اهلل – مدحمد يونس :طمب الرئيس مدحمود عباس مف السعودية في زيارتو ليا أوؿ مف أمس تقديـ مساعدة
عاجمة الى السمطة الفمسطينية لمواجية األزمة المالية المتفاقمة فييا .وقاؿ السفير الفمسطيني في الرياض
جماؿ الشوبكي لجريدة الدحياة بأف الممؾ عبد اهلل والقيادة السعودية دأبت عمى مساعدة السمطة في تخطى
أزماتيا المالية .وقاؿ الشوبكي :إف "الدحصة السعودية مف الدعـ العربي لمسمطة تبمغ  7.1مميوف دوالر
شيرياً ،لكف المممكة غالباً ما تقدـ ضعؼ المبمغ الذي تتعيد بو لمسمطة".
وكانت السعودية قدمت العاـ الماضي  100مميوف دوالر مساعدة عاجمة لمسمطة لدحؿ مشكمتيا المالية بعدما
عجزت عف دفع رواتب موظفييا.
الحياة ،لندن1051/7/3 ،
 35وزير خارجية جزر القمر :ترحب بالتعامل مع أي دولة في العالم ما عدا "إسرائيل"
عبد الفتاح البطة :أكد مدحمد بكري بف عبد الفتاح شريؼ ،وزير خارجية جزر القمر ،خالؿ دحديث لجريدة
األىراـ ،أف بالده تردحب بالتعامؿ مع أي دولة في العالـ ما عدا "إسرائيؿ" المغتصبة لدحقوؽ الفمسطينييف
والعرب.
األهرام ،القاهرة1051/7/55 ،
 31العراق يرفض استالم األرشيف اليهودي ناقصاً
بغداد  -بترا ،ا ؼ ب :رفض وزير السيادحة واآلثار العراقي لواء سميسـ عرضاً أمريكياً بإعادة نصؼ
األرشيؼ الييودي إلى بغداد .وقاؿ المتدحدث باسـ و ازرة السيادحة واآلثار دحاكـ الشمري أمس إف وزير
السيادحة واآلثار طمب مف الجانب األمريكي تسميـ األرشيؼ الييودي لمعراؽ كامالً دوف نواقص كونو يمثؿ
جزءاً مف اإلرث العراقي الثميف.
وكانت و ازرة السيادحة واآلثار ىددت في نياية دحزيراف /يونيو الماضي الواليات المتدحدة األمريكية بتقديـ
شكوى لدى المدحافؿ الدولية في دحاؿ ثبوت عممية تيريب األرشيؼ الييودي إلى "إسرائيؿ".
الدستور ،عمان1051/7/55 ،
 33بطمب من عباس :اجتماع طارئ لمجنة المتابعة العربية بالدوحة األسبوع المقبل
القاىرة :أعمف نائب األميف العاـ لمجامعة العربية السفير أدحمد بف دحمى يوـ السبت  ،7/54عف عقد اجتماع
طارئ في العاصمة القطرية الدودحة عمى المستوى الوزاري ،لمجنة العربية لمبادرة السالـ العربية ،يوـ 11
الشير الجاري .وقاؿ بف دحمي في تصريح صدحفي ،إف االجتماع يعقد بناء عمى طمب الرئيس مدحمود
عباس ،دحيث سيقدـ سيادتو شردحا كامال وتدحديد الخطوات القادمة الواجب اتخاذىا ومناقشة تطورات
األوضاع في األراضي الفمسطينية والضغوط التي تتعرض ليا القيادة الفمسطينية ،وتزايد االستيطاف
اإلسرائيمي عف العاـ الماضي بنسبة  ،%59واألزمة المالية التي تعاني منيا السمطة الوطنية.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1051/7/54 ،
 34ماليزيا تطالب المجتمع الدولي باالهتمام بالقضية الفمسطينية
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طالب وزير الخارجية الماليزي دحنيفة أماف المجتمع الدولي باالىتماـ بالقضية الفمسطينية التي لدييا أكبر
األثر عمى الصعيد العالمي .وقاؿ بياف صدر عف و ازرة الخارجية الماليزية ،أوردتو وكالة األنباء الوطنية
الماليزية "برناما" " :ومف األىمية بمكاف ،اتخاذ خطوات لدحؿ ىذه القضية ،واألىـ مف ذلؾ ،ينبغي عمى دولة
إسرائيؿ أف تدرؾ بأف الديناميكية في الشرؽ األوسط قد تغيرت مع قدوـ الربيع العربي ،وعمى دولة إسرائيؿ
أف تتغير أيضاً".
الدستور ،عمان1051/7/55 ،
 35الخارجية األمريكية تطمق "الحوار اإلستراتيجي" مع "إسرائيل"
يسمى الدحوار اإلستراتيجي األمريكي مع االدحتالؿ الذي بدأ الخميس
واشنطف :أطمقت الخارجية األمريكية ما ّ
الماضي  7/51في الخارجية الصييونية ،مرك اًز عمى مزاعـ التيديد اإليراني لمكياف ،والثورة السورية،
وتطورات الربيع العربي ،والتعاوف األمني والعسكري بيف الجانبيف .وقالت الخارجية األمريكية في بياف ليا
أيضا األزمة السورية
عقب المقاء إنو بدحث "التغيرات الجارية في المنطقة ،والتي تمثؿ تدحديات ليما" .وناقشا ً
و"التداعيات الخطيرة" التي يمكف أف تدحدثيا في المنطقة.
المركز الفمسطيني لإلعالم1051/7/54 ،
 36المفوضية األوروبية تقدم  10مميون دوالر لمفمسطينيين في لبنان
مميونا
أعمنت المفوضية األوروبية عف تقديـ دعـ مالي جديد لمبناف بقيمة  50مميوف دوالر ،منيا 10
ً
لتدحسيف وضع الالجئيف الفمسطينييف في ىذا البمد .وذكرت المفوضية ،في بياف ليا ،الجمعة  ،7/55أنيا
تخصص  50مميوف دوالر "لتدحسيف الظروؼ الدحياتية ،ودعـ المساواة االجتماعية لمناس الذيف يعيشوف في
لبناف" .وأوضدحت أف  51مميوف دوالر ستخصص لالجئيف الفمسطينييف بمبناف في مجاالت :التعميـ والتدريب
والتوظيؼ ،و 1مالييف لتدحسيف البنى التدحتية لممخيمات الفمسطينية.
موقع فمسطين أون الين1051/7/54 ،
 37االتحاد اإلفريقي يؤكد دعمه لمجهود عباس التي تهدف إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين
أديس أبابا :أداف االتدحاد اإلفريقي في قمتو الػ  59التي تستضيفيا العاصمة األثيوبية أديس أبابا ،الدحممة
اإلسرائيمية الرسمية المبرمجة والتي تستيدؼ النيؿ مف الرئيس مدحمود عباس والقيادة الفمسطينية ،والتي ال
تخدـ السالـ المنشود .وطالب المؤتمر الرباعية الدولية واألمـ المتدحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي
بإدانة ىذه التصريدحات والمواقؼ التي تعبر عف إرىاب الدولة المنظـ ،وتدحرض عمى القتؿ والعنؼ.
وأكد دعمو الكامؿ لمجيود التي يبذليا الرئيس مدحمود عباس ،والتي تيدؼ إلى تدحقيؽ السالـ الشامؿ والعادؿ
والدائـ في الشرؽ األوسط وصوال إلى تطبيؽ مبدأ دحؿ الدولتيف ،وجدد دعمو لمقيادة الفمسطينية والقادة العرب
لتدحقيؽ المصالدحة في فمسطيف .وطالب الدوؿ األعضاء بااللتزاـ بعدـ توقيع اتفاقيات مع إسرائيؿ تمس
األراضي العربية المدحتمة عاـ  ،5967بما فييا القدس الشرقية ،باعتبار ذلؾ مخالؼ لق اررات مجمس األمف
والجمعية العامة لألمـ المتدحدة .ودعا إسرائيؿ القوة القائمة باالدحتالؿ ،إلى الكؼ عف استخداـ الموارد
الطبيعية لمشعب الفمسطيني في األرض الفمسطينية المدحتمة بما فييا القدس الشرقية ،واف أي انتياؾ لمموارد
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الطبيعية يعتبر انتياكا لمقانوف الدولي ،والقانوف الدولي اإلنساني ،وال يدحؽ لمسمطة القائمة باالدحتالؿ
التصرؼ بأي شكؿ كاف بالموارد الطبيعية لألرض التي تدحتميا.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1051/7/54 ،
 38الشرطة القبرصية توقف لبنانياً اشتبهت في تخطيطه لعممية ضد مصالح إسرائيمية
(ا.ؼ.ب) :أوقفت الشرطة القبرصية شاباً لبنانياً يشتبو في تخطيطو لعممية تستيدؼ مصالح إسرائيمية في
قبرص ،بدحسب ما أفادت وسائؿ إعالـ قبرصية ،أمس .ورفض متدحدث باسـ الشرطة تأكيد ىذه المعمومات
أو نفييا بسبب "دحساسية الممؼ" ،دحسب قولو .وقاؿ" :إنيا مسألة أمنية ندقّؽ فييا بجدية ،وبالتالي ال يمكننا
اإلدالء بتعميقات إضافية .:وأفاد موقع :سيغما اليؼ" اإلخباري أف الشرطة القبرصية تمقت أخبا اًر مف أجيزة
استخبارات أجنبية فأوقفت الشاب في الفندؽ الذي ينزؿ فيو ،بعدما كاف دخؿ إلى قبرص كسائح وىو يدحمؿ
جواز سفر سويدياً.
ودحسب الموقع ،وصؿ الرجؿ إلى الجزيرة لمتخطيط لمياجمة طائرة أو دحافمة .وأشارت صدحيفة فيميميفتيروس
إلى العثور بدحوزتو عمى مالدحظات مدونة وتفاصيؿ تتعمؽ بطائرة إسرائيمية .ونقمت اإلذاعة الرسمية أف
المشتبو بو كاف في مدينة ليماسوؿ السادحمية ويمتقط صو اًر لمصالح إسرائيمية.
الخميج ،الشارقة1051/7/55 ،
 39كاتب إسرائيمي يستذكر محاوالت اغتيال عرفات
دحممي موسى :تساءؿ كا تب التدحقيقات األمنية األبرز في صدحيفة يديعوت أدحرنوت الدكتور رونيف بيرغماف
دحوؿ ما إذا كانت "إسرائيؿ" قد عمدت إلى تسميـ الرئيس الفمسطيني الرادحؿ ياسر عرفات أـ ال .وينطوي
التساؤؿ عمى قيمة مضاعفة في أعقاب إعادة فتح ممؼ اغتياؿ عرفات في التدحقيؽ التمفزيوني لقناة الجزيرة
الذي أشار إلى وجود آثار لمادة البولونيوـ في أغراض الشييد .ورغـ أف تدحقيؽ بيرغماف يستعيد الكثير مف
مدحاوالت "إسرائيؿ" الغتياؿ عرفات طواؿ أربعيف عاماً ويقدـ وثائؽ وآراء خبراء إسرائيمييف إال أنو ال يجيب
بشكؿ دحاسـ عف السؤاؿ المركزي :ىؿ "إسرائيؿ" ىي مف قتؿ عرفات؟
يبدأ التدحقيؽ اإلسرائيمي باإلشارة إلى قوؿ عرفات في مقابمة صدحفية أنو تعرض ألربعيف مدحاولة اغتياؿ في
دحياتو فضالً عف نجاتو مف الموت في معارؾ أو دحوادث .ورغـ اعتباره ىذا العدد مبالغاً فيو إال أنو يقر بأف
"عرفات كاف ىدفا لمكثير جداً مف مدحاوالت االغتياؿ ،وأنو عمى الدواـ نجا منيا بشكؿ ما .ويقوؿ رجؿ
استخبارات إسرائيمي رفيع المستوى إف أروادحو كانت أكثر مف أرواح القط".
ويكشؼ بيرغماف أف التدحقيقات الجارية منذ عاميف في السمطة الفمسطينية والتي ستكشؼ نتائجيا قريباً
ستقرر أف عرفات اغتيؿ عمى أيدي مدحترفيف عمموا عمى إخفاء بصمتيـ .أي "أنيـ أرادوا خمؽ انطباع أنو
توفي في ظروؼ طبيعية" .ويشير إلى أنو رغـ التدحقيؽ التمفزيوني ال وجود ألدلة قاطعة عمى اغتيالو ولكف
ىذا "ال يزعج الفمسطينييف الذيف قرروا أف االستخبارات اإلسرائيمية سممت الرئيس".
غير أف الغموض الذي يدحيط بوفاة عرفات ال يمنع بيرغماف مف استذكار مدحاوالت اغتياؿ الرئيس
الفمسطيني باستخداـ وسائؿ مختمفة بينيا استخداـ مجرميف سورييف أو اقتدحاـ منطقة الكرامة في غور األردف
الغتيالو بؿ واستخداـ التنويـ المغناطيسي لفمسطيني كي يغتاؿ عرفات .ويظير التدحقيؽ أف أوؿ تفكير
لػ"إسرائيؿ" باغتياؿ عرفات كاف في العاـ  5964عندما تسرب أمر اجتماع لقيادة فتح الوليدة في درامشتات
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في ألمانيا الغربية .وكاف سيدحضر االجتماع أيضاً خميؿ الوزير ،أبو جياد ،الذي اغتيؿ الدحقاً عمى أيدي
كوماندوز إسرائيمي في العاصمة التونسية.
وبدحسب التدحقيؽ فإف رافي إيتاف الذي ترأس دحينيا فرع الموساد في أوروبا كاف ىو مف اقترح عمى رئيس
الموساد مئير عميت اقتدحاـ الشقة في ألمانيا وقتؿ الموجوديف فييا .وكتب إيتاف لعميت دحينيا "لدينا مداخؿ
ال تتكرر ندحو اليدؼ .يمكف تنفيذ العممية بسيولة .ينبغي قتؿ الوليد وىو صغير" في إشارة لدحركة فتح
الجديدة.
غير أف عميت رفض المصادقة عمى خطة االغتياؿ ،وىو ما أثار خيبة إيتاف الذي قاؿ الدحقا" :خسارة أنيـ
لـ يصغوا لي دحينيا .كاف يمكف توفير الكثير مف الجيد ،األلـ والدحزف عنا جميعاً" .وبعد عممية التفجير التي
أعمنت انطالقة دحركة فتح في األوؿ مف يناير  5961تشكمت في "إسرائيؿ" لجنة سرية مف الموساد
واالستخبارات العسكرية لمكافدحة "اإلرىاب الفمسطيني" .وقررت ىذه المجنة بشأف فتح اغتياؿ اثنيف ىما أبو
جياد وياسر عرفات.
في دحينو كاف عرفات ورجالو في العاصمة السورية .وجندت ودحدة  104التابعة لالستخبارات العسكرية
عميالً وخططت لتفخيخ سيارة عرفات .وفشمت الخطة .وعندما اعتقؿ السوريوف عرفات ولدت في ذىف
االستخبارات اإلسرائيمية خطة تجنيد مجرميف سورييف الغتياؿ عرفات في السجف السوري .وفشمت الخطة
أيضاً.
ويعرض التدحقيؽ لواقعة أف عرفات كاف في "جولة عمؿ" في القدس الشرقية دحينما نشبت دحرب العاـ
 ،5967ويبيف أف جياز الشاباؾ اإلسرائيمي أصدر بالغ "مطموب" بدحؽ أبو عمار الذي اعتبره البالغ أدحد
مؤسسي دحركة فتح ،وشخصية ميمة في التنظيـ .ويخمص التدحقيؽ إلى فشؿ مدحاوالت اعتقاؿ عرفات في
القدس الشرقية وفي بيت دحنينا وأف عرفات أفمح في عبور نير األردف بزي امرأة.
بعد أف تعاظمت العمميات الفدائية إثر دحرب  5967وصمت معمومات لمشاباؾ اإلسرائيمي بأف عرفات جعؿ
مف بمدة الكرامة شرقي نير األردف مق اًر لقيادة دحركة فتح العسكرية .وقرر الجيش اإلسرائيمي بناء عمى ذلؾ
اقتدحاـ البمدة ومدحاولة القضاء عمى عرفات وقيادتو .غير أف العممية اإلسرائيمية في الكرامة تعقدت ولقي 18
جندياً إسرائيمياً ،وفؽ االعتراؼ الرسمي ،مصرعيـ فييا ونجا عرفات أيضاً .واعتبرت العممية أوؿ إخفاؽ
إسرائيمي فاضح بعد دحرب دحزيراف وأوؿ انتصار لممقاومة الفمسطينية .وقاد ذلؾ إلى تعزيز مدحاوالت البدحث
عف عرفات واستيدافو مف قبؿ أجيزة االستخبارات اإلسرائيمية.
وفي العاـ  5968إثر نجاح الجبية الشعبية لتدحرير فمسطيف في اختطاؼ طائرة العاؿ اإلسرائيمية إلى
الجزائر واإلفراج عف  14مف الفدائييف تزايدت الضغوط الغتياؿ عرفات .ويكتب بيرغماف أف "ىذا ربما كاف
سبب أف مدحاولة االغتياؿ المقبمة لعرفات عمى وشؾ أف تغدو إدحدى القضايا األغرب في تاريخ االستخبارات
اإلسرائيمية .وروى لي تسفي أىروني (الذي تسمـ قيادة ودحدة كيساريا في الموساد) :قمت لمشباب :فكروا خارج
العمبة .أدحضروا لي فكرة لقتمو".
ويشير بيرغماف إلى أف أىروني الذي ترؾ الدحقاً الموساد وتخمى عف اسمو العبري ليغدو أدحد أشد المنتقديف
لػ"إسرائيؿ"  ،روى لو قصة مدحاولة اغتياؿ عرفات بعد عممية الكرامة وىي عممية أقرب لمخياؿ لكنو تأكد مف
وقائعيا .فقد وقؼ بنياميف شاليط ،وىو عالـ نفساني يعمؿ في سالح البدحرية ،أماـ لجنة استخبارية ليعرض
عمييـ فكرة قريبة لفكرة فيمـ "الرسوؿ مف منشوريا" والقائـ عمى إرساؿ أسير دحرب أمريكي بعد تنويمو
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مغناطيسياً الغتياؿ الرئيس األمريكي .وقاؿ أف الفكرة يمكف تنفيذىا ضد عرفات ،فاقتنعت قيادة االستخبارات
اإلسرائيمية بذلؾ.
وبدأ البدحث عف الشخص المناسب ،عمى أف يكوف مف سكاف المناطؽ المدحتمة وذا شخصية قابمة لمتأثير
وليس شديد اإليماف بزعامة عرفات .وبالفعؿ تـ جمب أدحد أسرى دحركة فتح ،شاب في اؿ 18مف عمره مف
بيت لدحـ وتمت تسميتو "فتدحي" .وتسمـ شاليط فتدحي ىذا ولكف الودحدة  104عارضت الفكرة .وفي كتابو
"بائع السدحمب" يكتب رافي سيتوف الذي كاف دحينيا آم اًر لقاعدة الودحدة في القدس أف "ىذه كانت فكرة بائسة
ودحمقاء .ولدت في سوريا ،ونشأت بيف العرب وعممت معيـ وضدىـ .ليس ىناؾ أشد دحماقة مف االعتقاد
بإمكانية تنويـ عربي مغناطيسياً ..ىذا وىـ وخياؿ مجنوف" .ولكف اعتراضات الودحدة  104لـ تقبؿ .وطواؿ
ثالثة شيور جرى العمؿ عمى غسؿ دماغ "فتدحي" وتنويمو .والرسالة :فتح جيدة ،منظمة التدحرير جيدة ،أما
عرفات فيو سيأ .وبدا أف فتدحي استوعب الرسالة .وفي المردحمة الثانية تـ تزويد فتدحي بمسدس ،وعمى
الجدار تقافزت صور عرفات التي كاف عمى فتدحي أف يطمؽ عمييا النار في الرأس مف دوف تفكير.
وكانت الخطة بسيطة :فتدحي يصؿ األردف دحامالً مسدساً وذخائر ونقوداً أردنية وجياز اتصاؿ .وينضـ
لدحركة فتح بعد أف يروي أنو ىرب مف السجف اإلسرائيمي .وكاف سيتمقى يومياً مف مشغمو اإلسرائيمي" ،رسالة
منومة" تدحثو عمى قتؿ عرفات .ودحاؿ أف يمتقيو يشير المسدس ويقتؿ قائد فتح .وقضت الخطة إبالغ فتدحي
أف بوسعو اليرب بعد االغتياؿ وأف ىناؾ مف سينقذه ويعيده إلى "إسرائيؿ".
وفي منتصؼ ديسمبر /كانوف األوؿ كاف فتدحي جاى اًز لتنفيذ الميمة .اجتاز فتدحي نير األردف إلى الضفة
الشرقية بمساعدة إسرائيمية .وتقريباً في صبيدحة اليوـ التالي أبمغ عميؿ المخابرات اإلسرائيمية أف شاباً
فمسطينياً سمـ نفسو لشرطة الكرامة وروى ليا أف المخابرات اإلسرائيمية دحاولت تنويمو مغناطيسياً بيدؼ قتؿ
عرفات .وبعد ثالثة أياـ مف ذلؾ ألقى فتدحي خطاباً في تجمع مف شباب فتح أعرب فيو عف دحماستو لعرفات
ىازئاً مف اإلسرائيمييف الذيف أفرجوا عنو العتقادىـ أنيـ أفمدحوا في تنويمو مغناطيسياً.
ويروي بيرغماف أف الموساد دحاوؿ أخذ الدحيطة بأف قاـ بتفخيخ جياز اإلرساؿ الذي أعطي لفتدحي عمى أمؿ
أف يتـ تفجيره إذا أخفقت الميمة .غير أف خمالً في تركيب العبوة دحاؿ أيضاً دوف انفجارىا.
يشرح بيرغماف أف الجداؿ دحوؿ ما ينبغي فعمو بعرفات تواصؿ في "إسرائيؿ" بيف الداعيف صرادحة لقتمو
والداعيف لقتمو خفية وبشكؿ ال يربط بػ"إسرائيؿ" وىناؾ مف دعوا إلى طرده فضالً عمف قالوا بتركو "يتعفف"
في المقاطعة .ونقمت القناة الثانية لمتمفزيوف اإلسرائيمي تسجيالً لرئيس األركاف شاؤوؿ موفاز يقوؿ لشاروف
في دحزيراف /يونيو " :1001ينبغي تطييره" .يرد شاروف" :ماذا؟" يكرر موفاز في إشارة لعرفات" :تطييره" .يرد
شاروف" :أعرؼ".
موفاز" :سنبغي استغالؿ الفرصة اآلف .لف تتوفر لنا فرصة أخرى .اآلف أريد الدحديث إليؾ".
شاروف" :عندما تعمموف ..أنا ال أعرؼ بأي أسموب ستفعموف ذلؾ (يستيزئ) ولكنكـ تنيموف الجميع".
موفاز :ندحف نتداوؿ في األمر .في كؿ األدحواؿ األمر سيكوف جد إشكالي ىناؾ .األمر ليس بسيطاً.
شاروف (كابدحا)" :ينبغي إبداء الدحذر".
ويناقش بيرغماف معنى ىذا الدحوار الغريب .ويقوؿ إف الجيش اإلسرائيمي أعد خططاً لكؿ ادحتماالت التعامؿ
مع عرفات .فقائد سالح الجو دحينيا ،داف دحموتس الذي أيد طرد عرفات ،اختار جزيرة صغيرة قرب الشاطأ
المبناني فكر بإبعاده إلييا مع اثنيف مف مساعديو .ودرست "إسرائيؿ" خططاً عديدة بينيا ربما ما أشار إليو
شاروف دحوؿ الػ"تنويـ" بإدخاؿ غاز منوـ قبؿ اقتدحاـ المقاطعة لموصوؿ إلى غرفة عرفات واعتقالو.
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ويشير بيرغماف إلى أف قائد سالح الطب في الجيش اإلسرائيمي العميد دحزاي ليفي ،عقد سمسمة مداوالت
وأعدت خطة لمتأكد مف أف عرفات لف يصاب بأذى في عممية تردحيمو .في نياية المطاؼ قرر شاروف أنو
ضد عممية التردحيؿ فعرفات المدحاصر أفضؿ مف عرفات المنفي .ولكف فجأة أصيب الرجؿ الذي نجا م ار اًر
مف الموت بمرض غامض ومات في باريس .واتيـ الفمسطينيوف "إسرائيؿ" بتسميمو" .إسرائيؿ" نفت ذلؾ
بشكؿ قاطع .غير أف موت عرفات جاء في وقت غريب جداً .ويقوؿ الصدحافي المقرب مف شاروف ،أوري
داف أنو سأؿ شاروف عف سبب عدـ تردحيمو أو مدحاكمتو فرد عميو" :دعني أرتب األمر عمى طريقتي" .وكتب
داف مالدحظة" :فجأة قطع دحديثنا .وىو أمر غير معيود في عالقاتنا" .ويقوؿ إف دحالة عرفات بدأت بعدىا
في التدىور وينيي كالمو بالقوؿ إف "أرييؿ شاروف سيظير في كتب التاريخ كمف قضى عمى عرفات مف
دوف أف يقتمو".
الخميج ،الشارقة1051/7/55 ،
 40المشروع الصفوي والمشروع "الصهيوأميركي"

ياسر الزعاترة
تسود في األوساط اإلسالمية (السنية) -بمختمؼ تجمياتيا ،وفي المقدمة منيا الخميجية -نظرية المشروع
ويستخدـ ىذا التعبير -وتعبيرات مشابية (الفارسي ،اإليراني ،الشيعي) -في
الصفوي الذي ييدد األمةُ .
وصؼ المشروع أو التدحدي الذي تمثمو إيراف ودحمفاؤىا في المنطقة بالنسبة لبقية األمة (السنية بالطبع).
والالفت ىنا أف المشروع األميركي الصييوني -الذي كاف األخطر عمى األمة في الخطاب اإلسالمي؛ طواؿ
قوى إسالمية -في مقدمتيا اإلخوانية-مع
العقديف الماضييف في أقؿ تقدير -لـ يعد يذكر إال لماما (دحوارات ً
واشنطف والغرب ساىمت وتساىـ في ذلؾ أيضا) ،األمر الذي يشير إلى قدر مف الخطورة في الطرح
السياسي.
وقد جاء الموقؼ األميركي الغربي المتعاطؼ مع ثورة الشعب السوري مقابؿ الموقفيف الروسي والصيني
ليعزز ىذا التدحوؿ في الخطاب الذي مكث طويال يتدحدث عف العدواف األميركي عمى األمة ،كما تجمى في
خطاب تنظيـ القاعدة (العدو البعيد) ،واف لـ تذىب الغالبية ندحو تأييد مشروع التنظيـ في المواجية ،خاصة
ما ي تعمؽ منو بالعمميات الخارجية داخؿ الواليات المتدحدة وفي عموـ الدوؿ الغربية ،فضال عف استيداؼ
المصالح الغربية داخؿ الدولة العربية.
دحدث ذلؾ كما قمنا رغـ أف تأييد الغرب لمثورة السورية لـ يتجاوز الكالـ ،بينما جوىر الموقؼ يتمثؿ في دعـ
مساعي سرقة ثورة الشعب عبر البدحث عف دحؿ سياسي عمى الطريقة اليمنية ال يمت إلى أشواؽ السورييف
بصمة .ولنا أف نتخيؿ تبعا لذلؾ شكؿ الخطاب اإلسالمي لو تـ تبني السيناريو الميبي ،مع أف عموـ الموقؼ
األميركي والغربي مف الثورات لـ يكف جيدا ،واف تعامؿ معيا بشيء مف الواقعية بعد اندالعيا ،ومف ثـ
نجاح بعضيا.
الذي ال خالؼ عميو ىو أف الثورة السورية كانت المدحطة األبرز في دفع إيراف ندحو مقدمة العداء في الوعي
الجمعي لجماىير المسمميف السنة ،مف دوف أف ننسى أف الدحساسية تجاه ما عرؼ بالمشروع اإليراني قد
بدأت تتصاعد شيئا فشيئا بعد ادحتالؿ العراؽ وتدحالؼ القوى الشيعية التابعة إليراف مع االدحتالؿ (شمؿ ذلؾ
قوى سنية أيضا) ،فضال عما جرى في لبناف بعد دحرب تموز  ،1006وخاصة اجتياح دحزب اهلل لبيروت
ً
مايو/أيار  ،1008وما يمكف وصفو بييمنة الدحزب عمى لبناف وتيميش السنة.
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في ذات السياؽ ،تأتي الدحساسيات المذىبية التي شاعت في عموـ المنطقة ،وخاصة في دوؿ الخميج التي
تعيش فييا أقميات شيعية (أكثر مف النصؼ في البدحريف) ،السيما دحيف شعرت بقوة سندىا اإليراني ورادحت
ترفع صوتيا مطالبة بوضع أفضؿ في الدوؿ التي تعيش فييا ،في ذات الوقت الذي أخذ فيو الخطاب
المذىبي يشيع بشكؿ واسع في الفضائيات العاممة في الجانبيف ،السيما الفضائيات الشيعية التي ال تبخؿ
باستعادة الثأرات التاريخية كما لو أنيا وقعت قبؿ سنوات ،وىو ُبعد بنيوي في الخطاب الشيعي يبدو عصيا
عمى الدحؿ ،ألف إثبات صواب المذىب ال يتـ برأي بعضيـ إال مف خالؿ تأكيد روايتو التاريخية لدحقبة
اإلسالـ األولى التي تتناقض في كثير مف تجمياتيا مع الرواية السنية .وال ننسى بالطبع شيوع خطاب
التكفير في الطرؼ المقابؿ ،معطوفا عمى رودحية خطاب يقدـ العداء مع الشيعة عمى أي أعداء آخريف.
واذا شئنا التوصيؼ الدقيؽ لمسمسؿ التصعيد ،فإف الموـ ُيمقى عمى إيراف التي استخفت ودحمفاؤىا بالغالبية
السادحقة مف األمة ،أعني السنة الذيف يزيدوف عف  %81مف أبناء األمة ،أكاف في الخطاب الديني وبعض
ممارسات التبشير المذىبي التي تدعميا ضمنيا ،أـ في الممارسة السياسية كما تجمت في الممفات المشار
إلييا آنفا.
والسؤاؿ الذي يعنينا في ىذه السطور ىو ماىية ىذا المشروع اإليراني ومدى خطورتو عمى األمة ،وىؿ
ينبغي عمينا تيميش خطر المشروع األميركي الصييوني مقابؿ التركيز المفرط عمى المشروع األوؿ ،وىؿ
انتيى تناقضنا مع الثاني بسبب الموقفيف الروسي الصيني مف الثورة السورية؟!
أسئمة ال بد مف طردحيا دحتى ال يساىـ ىذا الخطاب في دحرؼ البوصمة العامة لجماىير األمة ندحو مواقؼ
توجييا أنظمة ال تبدو ممثمة ليموـ الجماىير ،بقدر تمثيميا ليواجس نخبيا السياسية التي سيطرت عمى
السمطة والثروة وتريد المضي في تمؾ السيطرة إلى ما ال نياية ،بينما تعمؿ بكؿ ما أوتيت مف قوة ضد
الربيع العربي ،وخاصة تجمياتو اإلسالمية.
إف العمؿ الدحثيث عمى مواجية المشروع اإليراني ال يتطمب بالضرورة تضخيمو عمى ندحو مبالغ فيو مقابؿ
تيميش التدحدي اآلخر .واليوـ يمكف القوؿ إف عنصر الصداـ األبرز مع المشروع اإليراني يتمثؿ في الثورة
السورية ،وىي ثورة تقترب تدريجيا مف ضفاؼ النصر ،واف بدا مف الصعب التنبؤ بتفاصيؿ اليوـ التالي.
ودحيف يسقط الركف اإلستراتيجي السوري سيبدأ المشروع اإليراني في التراجع عمى مختمؼ األصعدة ،بصرؼ
يخص المشروع النووي.
النظر عف مسار الصراع فيما
َّ
ستضطر إيراف بعد سوريا إلى طمب اليدنة والتفاىـ مع العالـ العربي ،األمر الذي يشمؿ التيدئة السياسية
والمذىبية ،واذا لـ تفعؿ فستكوف خسارتيا أكبر بكثير ،وىي ليست في وارد ربح المعركة مع غالبية األمة
بدحاؿ مف األدحواؿ .ىذا إذا لـ يفض تراجع مشروع تمددىا إلى تغييرات في بنيتيا الداخمية لصالح تيار ال
يجد غضاضة في التدحالؼ مع الغرب والمشروع الصييوني ضد العرب.
عمى أف المشروع األميركي الصييوني (المدعوـ غربيا) سيبقى التدحدي األكثر خط ار عمى األمة لجممة مف
االعتبارات ،أوليا االدحتالؿ الصييوني لفمسطيف واستمرار دعمو غير المدحدود مف قبؿ واشنطف والغرب،
وثانييا مناىضة ىؤالء جميعا لمشروع األمة في التخمص مف الفساد واالستبداد ،وصوال إلى قدر مف التعاوف
والتكامؿ العربي الذي ينيض باألمة جمعاء ،والذي يتجمى اليوـ في مساعي إجياض مسيرة الربيع العربي
بكؿ الوسائؿ الممكنة ،بالتعاوف مع األنظمة الخائفة مف زدحؼ ذلؾ الربيع ندحو دحياضيا.
ما نريد قولو ىو أف عمى عقالء األمة أف يعيدوا ترتيب أولوياتيا بدحيث ال تدفعنا مواجية المشروع اإليراني
ندحو تجاىؿ مخاطر المشروع األميركي الصييوني الذي كاف وال يزاؿ األكثر تيديدا لمدحاضر والمستقبؿ في
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آف ،فضال عف دعمو الدحتالؿ فمسطيف التي ينبغي أف تبقى قضية األمة المركزية دحتى لو انشغمنا عنيا
مؤقتا بالربيع العربي ،السيما المواجية مع طاغية سوريا كدحميؼ إستراتيجي إليراف ،وكنقطة انطالؽ ندحو
إعادة األخيرة إلى دحجميا الطبيعي كجارة لمعرب ،إلى جانب تركيا؛ الركف الثالث في المنطقة.
إف عداء المشروع األميركي الصييوني ألمتنا ىو عداء بنيوي ال مجاؿ لتغييره بدحاؿ مف األدحواؿ ،بينما
تمبسيا خالؿ
يمكف لعالقتنا مع إيراف أف تغدو عالقة جوار دحسف دحيف تتخمص مف غرور القوة الذي ّ
السنوات الماضية ،فضال عف تبايف دحجـ الخطر بيف المشروعيف في دحاؿ استمر مسار الصداـ.
أما المسألة الدينية فال دحؿ ليا بغير الدحوار الذي يمنع االستفزاز ،معطوفا عمى دحرية االعتقاد في منطقة
قدرىا أف تعيش التعددية العرقية والطائفية والمذىبية ،مف دوف أف ننفي إمكانية دحدوث تغيرات ما في
منظومة المذاىب واألفكار لجية المقاء عمى كممة سواء في يوـ مف األياـ.
موقع الجزيرة.نت1051/7/54 ،
" 45إسرائيل" ونفط الضفة الغربية

وليد خدوري
نشرت "ىيئة اإلذاعة البريطانية" (بي بي سي) عمى موقعيا اإللكتروني الناطؽ باإلنكميزية األسبوع الماضي
مقاالً لمصدحافي أليكس رويؿ الذي زار الضفة الغربية أخي اًر ،أورد أف الشركة اإلسرائيمية "غيفوت أوالـ" تنتج
النفط مف الدحقؿ النفطي "مجد" في األراضي اإلسرائيمية "المدحاذية لمضفة الغربية"" ،ما يثير القمؽ مف أف
الشركة قد تسدحب النفط أيضاً مف ادحتياطات نفطية فمسطينية غير مستغمة" .ويضيؼ الصدحافي أف موقع
الدحقؿ في دحقوؿ صخرية يبعد ندحو  50دقائؽ مشياً عمى األقداـ مف قرية رنتيس في الضفة الغربية .وفي تؿ
ٍ
عاؿ ،عمى بعد  500متر ،ثمة سياج مف األسالؾ الشائكة عند الخط األخضر الذي يفصؿ الضفة الغربية
عف إسرائيؿ.
ويشرح الصدحافي بإسياب تفاصيؿ زيارتو موقع المنشآت النفطية البرية ،ويستشيد بطالب مف جامعة بيرزيت
رافقو في الزيارة ،ودلو عمى الشعمة الغازية  -النارية (يمكف مشاىدة المنشآت األرضية والشعمة عمى موقع
الشركة اإلسرائيمية عمى اإلنترنت) التي لـ تبعد أكثر مف  100متر عنيما ،وتشير إلى بدء اإلنتاج ودحرؽ
الغاز المصادحب .وقابؿ رويؿ الصدحافي الفمسطيني دحافظ البرغوثي ،رئيس تدحرير صدحيفة "الدحياة الجديدة"
في راـ اهلل والذي كاف أوؿ مف كتب عف الدحقؿ النفطي ،وقاؿ" :كنت أقود سيارتي وفجأة وجدت الشعمة
النارية الكبيرة عمى الخط األخضر .كنت متأكداً أنيا غاز طبيعي .اتصمت ىاتفياً برئيس بمدية رنتيس ،الذي
قاؿ لي :نعـ ،اإلسرائيميوف ينقبوف عف النفط والغاز".
ويضيؼ رويؿ أف استخراج النفط ىذا قد يكوف مناقضاً التفاقات أوسمو ،التي تنص عمى "التعاوف في مجاؿ
الطاقة ،ومف ضمنيا برنامج لتطوير الطاقة ،يشمؿ استثمار النفط والغاز كما يشجع عمى استثمارات إضافية
في مجاالت الطاقة األخرى" .ورفضت شركة "غيفوت أوالـ" التعميؽ ،بينما اعتبر مسؤوؿ إسرائيمي،
تصريدحات الصدحافي بأنيا "مدحاولة أخرى لتسييس األمر ،شأنيا شأف بقية األمور ذات العالقة" .وأضاؼ:
" ندحف في صدد التنقيب داخؿ إسرائيؿ .وبينما ندحف متفائموف ،ال توجد دحتى اآلف مؤشرات موثوقة دحوؿ
تواجد أو إمكانية العثور عمى كميات تجارية ،كما ال عمـ لدينا أيف ىي بالضبط".
لكف إذا تركنا ىذه التصريدحات الرسمية جانباً ،وراجعنا موقع الشركة عمى اإلنترنت ،نجد معمومات أخرى
أكثر تفصيالً .فدحسب تقرير لمشركة ذاتيا ،نجد أف التنقيب بدأ فعالً في تسعينات القرف العشريف ،وبعد
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اكتشاؼ الدحقؿ ،مندحت الدحكومة اإلسرائيمية شركة "غيفوت أوالـ" رخصة عاـ  1004إلنتاج النفط مف دحقؿ
"مجد" .وبدأت الشركة فعالً في اإلنتاج األولي لمنفط الخاـ عاـ  1055مف بئر"مجد –  "1الذي تشير خرائط
الشركة عمى اإلنترنت إلى أنو يقع بالضبط عمى الدحدود مع الضفة الغربية ،وأف بئر "مجد –  "1ىو أوؿ
بئر في الدحقؿ ينتج كميات تجارية .ودحفرت الشركة دحتى اآلف خمسة آبار ،أدحدىا بئر "مجد –  "4وىو بئر
أفقي ،أي يستطيع إنتاج النفط مف مواقع بعيدة عف البئر ذاتو ،وبما أنو يقع ىو أيضاً بمدحاذاة دحدود الضفة
الغربية ،فمف الممكف جداً أف ينتج النفط مف مكمف نفطي غير مستغؿ في الضفة الغربية.
تدؿ مخططات الشركة عمى أف اإلنتاج الطويؿ المدى مف الدحقؿ بدأ في دحزيراف (يونيو) الماضي ،مف بئر
تبيف المعمومات أف معدؿ اإلنتاج المتوقع لمنفط الخاـ ىو  781ألؼ برميؿ يومياً .وتشير
"مجد –  ،"1كما ّ
التقديرات األولية إلى أف ادحتياط الدحقؿ مف النفط الخاـ ىو ندحو  90.5مميوف برميؿ ،بينما يقدر ادحتياط
الغاز الطبيعي بندحو  581.5بميوف قدـ مكعبة .وىذه ادحتياطات متواضعة نسبياً ،لكف بما أف ىذا ىو أوؿ
دحقؿ يكت َشؼ في المنطقة ،فمف المدحتمؿ العثور الدحقاً ،عند القياـ بعمميات استكشافية إضافية ،عمى مكامف
واعدة.
معروؼ أف إلسرائيؿ تاريخاً طويالً في االستيالء عمى مصادر المياه العربية ،خصوصاً الفمسطينية،
والتجارب في ىذا المجاؿ قديمة تمتد إلى خمسينات القرف العشريف .ومنعت إسرائيؿ تطوير دحقؿ "غزة
ماريف" في المياه اإلقميمية الفمسطينية خالؿ العقد الماضي ،واضعة شروطاً قاسية جداً لمسماح بالتطوير
(دحسوـ كبيرة عمى الغاز ،إيصاؿ أنبوب الغاز إلى عسقالف أوالً ،تزويد السوؽ اإلسرائيمية بدحاجتيا مف الغاز
قبؿ إيصالو إلى مدحطة كيرباء غزة).
وتكمف إدحدى نقاط الضعؼ العربية في ىذا المجاؿ ،ليس فقط في اختالؿ ميزاف القوى بيف السمطة
الفمسطينية واسرائيؿ ،بؿ أيضاً في عدـ استغالؿ مجمؿ اإلمكانات العربية ودفعيا باتجاه استكشاؼ األراضي
والمياه الفمسطينية .وىنا يمكف التعاوف بيف شركات إعمار وىندسة فمسطينية في الداخؿ والخارج ذات خبرة
ومؤسسات استثمار فمسطينية في الداخؿ وشركات عربية ،خصوصاً مصرية أو أردنية ،ذات خبرة في مجاؿ
االستكشاؼ والتنقيب عف البتروؿ ،وتأميف التمويؿ الالزـ مف قبؿ مؤسسات استثمار عربية متخصصة.
والسبب وراء ىذه الد عوة ىو االنتقاؿ مف مردحمة الشكوى إلى مردحمة التعرؼ عمى ما ىو متوافر مف موارد
طبيعية في اليابسة والمياه الفمسطينية بعدما ظيرت مؤشرات إيجابية في المنطقة ،وقبؿ فوات األواف .ومف
الممكف جداً أف تعرقؿ إسرائيؿ ىذه المدحاوالت ،كما عرقمت اإلنتاج مف دحقؿ "غزة ماريف" عمى رغـ تطويره
مف قبؿ الشركة البريطانية "بي جي" بالشراكة مع "صندوؽ االستثمار الفمسطيني" و"شركة اتدحاد المقاوالت"،
وعمى رغـ وساطة رئيس الوزراء البريطاني في دحينو ،توني بمير ،دعماً لممشروع.
وعمى رغـ ىذه التجربة ،يجب أف تبادر المؤسسات الفمسطينية المسؤولة ،بالتعاوف مع الشركات العربية ذات
العالقة ،في أخذ المبادرة لالستكشاؼ والتنقيب قبؿ فوات األواف توصالً إلى معرفة دقيقة لدحقيقة ثروات
الموارد الطبيعية المتوافرة في ىذه المناطؽ ،في وقت سبقنا فيو الجانب اإلسرائيمي بالمسح والتنقيب واالتفاؽ
مع شركات نفطية مدحمية ودولية لإلنتاج ،بينما الدوؿ المعنية في المنطقة منيمكة في نزاعات وصراعات
مستمرة ،ولـ تبدأ بعد في اتخاذ الخطوات الالزمة لالنطالؽ في وضع األسس الالزمة لصناعة بترولية.
وليد خدوري :مستشار لدى نشرة "ميس" النفطية
الحياة ،لندن1051/7/55 ،
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 41مصر والعهد الجديد

نبيؿ السيمي
بعد أف تبوأ الدكتور مدحمد مرسي منصب رئيس جميورية مصر العربية برزت إلى األماـ وبقوة أسئمة عديدة
دحوؿ قدرة العيد الجديد عمى مواجية التدحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية .بيد أف األىـ مف ذلؾ
تـ طرح أسئمة متشعبة دحوؿ قدرة الرئاسة عمى تذليؿ العقبات التي تدحوؿ دوف تدحقيؽ تطمعات
كمو أنو ّ
فجر ثورتو مف أجؿ صياغة عقد جديد تسود فيو الديمقراطية والعدالة االجتماعية
الشعب المصري الذي ّ
واالقتصادية بيف جموع الشعب المصري التواؽ في ذات الوقت لمدحرية والمساوة.
ويمكف الجزـ بأف خطاب القسـ لمرئيس الدكتور مدحمد مرسي قد تضمف عدة رسائؿ داخمية وخارجية ،تعيد
مف خالليا بأف يكوف رئيساً لكؿ المصرييف بأطيافيـ السياسية وطوائفيـ الدينية المختمفة ،ويسعى إلى تدحقيؽ
تطمعاتيـ وأىدافيـ .ولـ يغب عف الخطاب التأكيد عمى دعـ توجيات الفمسطينييف لنيؿ دحقوقيـ المشروعة،
وفي المقدمة منيا إقامة دولة فمسطينية عاصمتيا القدس الشريؼ ،وكذلؾ دعـ مصر لوقؼ نزيؼ الدـ الذي
تشيده سوريا منذ أكثر مف ثمانية عشر شي اًر.
التحديات الداخمية
ثمة تدحديات داخمية تواجو العيد الجديد في مصر ،وفي المقدمة منيا التدحدي االقتصادي ،وتدحدي تدحقيؽ
العدالة بأشكاليا المختمفة .لكف الثابت أف مؤشرات ارتفاع معدالت الفقر والفقر المدقع ،وتزايد نسبة البطالة،
وتراجع االدحتياطي النقدي بشكؿ كبير ،باإلضافة إلى عجز الميزانية ،وتراجع ثقة المستثمريف ،وأزمة
السيادحة ،تمثؿ بمجمميا تدحدياً مفصمياً وجوىرياً بعد الثورة ،خاصة بعد غياب االستقرار إثر انطالقة الثورة
المصرية.
وفي ىذا السياؽ ،تشير المعطيات إلى تراجع ادحتياطي النقد األجنبي لمبالد ،وعدـ كفاءة السياسة المالية
الذي أدى إلى قياـ مؤسسات التصنيؼ الدولية بخفض التصنيؼ االئتماني لمصر ندحو سبع مرات متتالية.
وفي السياؽ نفسو ،تعتبر معدالت البطالة اآلخذة في االرتفاع مف أىـ المشكالت التي تواجو العيد الجديد
في مصر ،نظ اًر لتداعياتيا االجتماعية أيضاً .وتؤكد الدراسات أف نسبة البطالة قد وصمت في الريؼ
عامي  1050و ،1055بينما انتشرت ظاىرة الفقر بيف  %71مف سكاف
المصري إلى ندحو  %60خالؿ
ْ
الريؼ خالؿ الفترة المذكورة.
ومف جية أخرى ،تفاقمت مشكالت الفالدحيف بشكؿ كبير منذ عاـ  ،1050دحيث ازداد تموث المياه وتبوير
األرض ،وارتفع سعر طف السماد مف  5100جنيو إلى  5400جنيو ،كما ارتفعت نسب الفساد بشكؿ كبير
دحتى إف ىناؾ نوابا سابقيف استولوا عمى مبمغ ثالثة مميارات جنيو مف أمواؿ ق اررات العالج عمى نفقة الدولة،
وىذا بدحد ذاتو يعتبر مف التدحديات التي تنتظر الرئيس المصري الجديد ألنو يمس بشكؿ مباشر المواطف
المصري.
والالفت أف نسب الجريمة في الريؼ المصري ارتفعت ىي األخرى بشكؿ كبير في السنوات األخيرة .واضافة
إلى ذلؾ ،ىناؾ تدحديات اقتصادية مف نوع آخر تواجو الرئيس المصري الجديد ،ومنيا تداعيات األزمة
المالية عمى االقتصاد المصري مف جية ،والمساعدات الدولية -وخاصة األميركية منيا -مف جية أخرى،
التي أوقعت مصر سابقا في شرؾ االبتزاز السياسي لمدوؿ الماندحة.
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وتبعاً لذلؾ ،فإف الضرورة تدحتـ عمى الرئيس المصري المنتخب الدكتور مدحمد مرسي التخطيط مف أجؿ
تدحقيؽ معدالت نمو اقتصادي ترقى إلى معدالت النمو السكاني التي تزيد عمى  %5.1سنوياً ،ومف شأف
ذلؾ أف يدحقؽ األمف الغذائي لمشعب المصري الذي وصؿ مجموعو إلى أكثر مف  85مميوف مصري.
وقد يكوف ذلؾ بمثابة عامؿ جاذب لالستثمارات األجنبية إلى السوؽ المصري ،وكذلؾ لعودة رأس الماؿ
المالي والبشري المصري إلى مصر ،األمر الذي يدفع باتجاه فتح قنوات استثمارية ويدحد مف معدالت
البطالة والفقر بيف الشعب المصري .ويجب أف تتدحقؽ شروط أساسية دحتى يتسنى لمرئيس المصري المنتخب
القياـ بواجبو مف أجؿ تدحقيؽ خطوات اقتصادية ىامة .ومف أىـ تمؾ الشروط العمؿ عمى استرجاع
صالدحيات الرئيس مف المجمس العسكري.
مصر وعالقاتها الدولية
بعد أف توجت الثورة بانتخاب الدكتور مدحمد مرسي رئيساً لمصر باتت الدولة المصرية تواجو تدحدياً مف نوع
آخر يتمثؿ في ضرورة أف تتبوأ مصر مستقبالً دو اًر ىاماً في إطار العالقات الدولية .دحيث رزدحت مصر
إباف فترة نظاـ مبارؾ تدحت وطأة الديوف الخارجية وأعبائيا ،ناىيؾ عف المساعدات المقدمة مف بعض الدوؿ
وخاصة أميركا ،والتي لـ يدحس بيا المواطف المصري أساساً ،ألنيا صرفت وفؽ أجندة ومسميات في مشاريع
تـ تدحديدىا مف قبؿ الدوؿ الماندحة لممساعدات.
ّ
وقد يكوف المدخؿ لمدحد مف معضمة المساعدات األميركية لمصر -التي تقدر بندحو مميار دوالر سنوياً-
العمؿ عمى تييئة المناخ المناسب لعودة رأس الماؿ المصري المياجر وتوطينو في االقتصاد المصري ،وقد
يعزز ذلؾ فرص سداد الديوف المتراكمة عمى مصر التي وصمت إلى عشرات المميارات مف الدوالرات.
أما بالنسبة لمستقبؿ سياسة مصر الخارجية في ظؿ العيد المصري الجديد ،فقد توقعت صدحيفة لوس
أنجموس تايمز األميركية أف يدحدث تغيير في سياسة مصر الخارجية ،بيد أف التغيير لف يمس جوىر
العالقات الخارجية عمى األقؿ في المدى القصير ،ألف مصر ال تدحتمؿ كمفة أي توتر في العالقات مع
الواليات المتدحدة أو الغضب الدولي إذا تخمت عف اتفاقية كامب ديفد الموقعة  5979مع إسرائيؿ.
وقالت الصدحيفة إف سياسة مصر الخارجية في ظؿ أوؿ رئيس إسالمي ىي عرضة لمتغيير في الفدحوى،
ولكف ليس الجوىر .فالرئيس مدحمد مرسي سيواجو أزمات داخمية اجتماعية ومالية يتوقع أف تطغى عمي
الشؤوف الخارجية خالؿ األشير المقبمة ،ورغـ اليجمات الشعبية عمى واشنطف فإف مرسي في أمس الدحاجة
إلى االستثمارات الغربية واإلقميمية لمتخفيؼ مف دحدة األزمة االقتصادية التي اجتادحت أكبر الدوؿ العربية
سكانا.
وقالت صدحيفة واشنطف تايمز األميركية إف فوز مرسي برئاسة مصر يمثؿ تدحديا إلدارة الرئيس األميركي
باراؾ أوباما ,وذلؾ ألف نظرة الرئيس اإلسالمي لمعالـ الخارجي كانت دائما مدحؿ خالؼ مع واشنطف.
والثابت أف المتابع لخطاب القسـ الذي أداله الرئيس المصري المنتخب قد شدد عمى أىمية اإلبقاء عمى
عالقات دولية متوازنة لمصر في المستقبؿ القريب .ويمكف الجزـ بأف تمتيف الجبية الداخمية المصرية في
المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وصوالً إلى تدحقيؽ متطمبات الشعب المصري في إرساء العدالة
االقتصادية واالجتماعية ،مف شأنو أف يعزز موقع مصر في إطار العالقات الدولية في المدى المنظور.
مصر والقضية الفمسطينية
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كانت القضية الفمسطينية دحاضرة بقوة في خطاب القسـ الذي ألقاه الرئيس المنتخب الدكتور مدحمد مرسي،
وقد أكد دعـ مصر لمدحقوؽ الفمسطينية ،ناىيؾ عف تأكيده أىمية إتماـ المصالدحة الفمسطينية باعتبارىا أولوية
لتمتيف القدرات الفمسطينية ،وتودحيد الجيد الفمسطيني لمواجية التدحديات التي تعصؼ بالقضية الفمسطينية.
وفي مقابؿ ذلؾ ،لـ تخؼ المؤسسة اإلسرائيمية قمقيا وىمعيا مف فوز الدكتور مرسي بانتخابات الرئاسة في
مصر .واعتبرت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية مجرد وصوؿ اإلسالمييف إلى سدة الدحكـ في مصر بمثابة رياح
عاتية ستعصؼ عاجال أـ أجال باتفاقيات السالـ الموقعة بيف مصر واسرائيؿ.
ويبقى القوؿ إف أىـ ما قالو الرئيس الدكتور مدحمد مرسي في خطاب القسـ ىو أف "مصر ستكوف قائدة
وقوية ،وىذه ىي قدرة مصر ،ىذا ما ينتظر منا".
موقع الجزيرة.نت1051/7/54 ،
 43نتنياهو وف ّك التحالفات :إال "شاس"

نادحوـ برنياع
يقوؿ أدحد أنصار كديما :اف نتنياىو مثؿ طيار يضغط جميع األزرار غير الصدحيدحة فتيوي الطائرة فتُماس
قمـ االشجار .وآنئذ وفي آخر ثانية يضغط ز ار فترتفع الطائرة الى أعمى وينشد الركاب نشيد شكر يقولوف:
اف طيارنا ىو األعظـ .ظير ،أمس ،جمس عضو الكنيست يودحناف بالسنر مف كديما وفريؽ مساعديو الى
بوغي يعموف وفريؽ مساعديو ،وقد ُدعي الى المقاء الظيار جيد ال لدحؿ اختالفات في الرأي .وقد أُىدر
معظـ الوقت عمى مدحاوالت اليرب مف تقرير بالسنر الذي تبناه نتنياىو قبؿ بضعة اياـ .وفي النياية عرض
فريؽ نتنياىو فرض التجنيد االلزامي لمخدمة المدنية عمى العرب ،فاذا تيربوا فستُغرـ المجالس المدحمية
العربية ،وتعجب المشاركوف مف ذلؾ .وآنئذ اختفى إلكف واختفى دافيد شومروف مدحامي نتنياىو واختفى
سيخرج موفاز مف الدحكومة .لـ
يعموف وأُعمف تفجير .وينبغي أال ُنخرج مف نطاؽ االدحتماؿ اف ىذا التفجير ُ
يختر نتن ياىو يعموف كي يفاوضو بؿ كي يعطي مشيدا جميال لنياية أقؿ ادحتراما .ومع كؿ االدحتراـ لمنزلة
يعموف فاف المفاوضة الودحيدة التي أدارىا في دحياتو كانت مع أبو جياد وانتيت ىي ايضا بتأكيد القتؿ.
الدحديث عف ترويج ،فسمعة رئيس االركاف السابؽ ستساعد الناخبيف عمى ىضـ النتائج .وأصمح ما أقوؿ
وادحد مف المشاركيف في المدحادثات بقولو :ليس ىذا دقيقا .فقد اختاروا بوغي بسبب ماضيو ،إذ كاف عامال
في االسطبؿ في الكيبوتس ،فقد تعود عمى الرائدحة .اف المدحامي شومروف ىو دحاضنة رئيس الوزراء
والمعتنية بو والراعية .فيو نتاف ايشؿ االغنياء .وأنا اسأؿ منذ اليوـ االوؿ ليذه المدحادثة الغريبة ،اسأؿ
المشاركيف :أيف ىو والى أيف ذىب ومتى سيأتي؟ .فقد أصبح اآلف ىنا بكؿ جاللو .دحينما يعمف عماؿ نزاع
عمؿ تكوف قواعد المعب واضدحة ،فالعماؿ يطمبوف أكبر قدر ممكف .ويسعى أرباب العمؿ الى أقؿ قدر
ممكف .ويمتقوف في الطريؽ ويعمف كؿ طرؼ أنو انتصر ،وىكذا تكوف الدحاؿ ايضا في المفاوضات
السياسية ،فدحدود المنطقة واضدحة .ومف الواضح منذ أوؿ لدحظة ماذا يريد كؿ طرؼ اف يأخذ وماذا يستطيع
اف يعطي ،والباقي متروؾ لموىبة مديري التفاوض .أما أمر التجنيد فمختمؼ ،فقد دخمو كديما دحزبا جريدحا
وفيو كتمتاف فقدتا االىتماـ بالنتائج .وقد عزمت كتمة منيما عمى البقاء مع نتنياىو سواء أكاف اتفاؽ أـ ال.
وعزمت الكتمة الثانية عمى االنفصاؿ سواء أكاف اتفاؽ أـ ال .ويتطوع لموساطة أكثر اعضاء الكتمة البرلمانية
وفي مقدمتيـ موفاز .وليس السؤاؿ الذي يقمؽ أكثرىـ ماذا سيفعؿ القانوف الجديد بالدحريدييف بؿ ماذا سيفعؿ
القانوف الجديد بيـ ،وىـ بقايا فموؿ كديما .وىـ كالمسافريف في قطار أشباح ال يروف سوى الياوية الفاغرة
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فاىا أماميـ .يفيـ نتنياىو ضعفيـ .وليس التجنيد ىو الذي يقمقو بؿ دحفظ قوتو .وىو يبدحث مف اوؿ يوـ عف
صيغة عجيبة يستطيع ناخبوه التسميـ بيا وتُجيزىا المدحكمة العميا وال تضر باالئتالؼ .واذا لـ يكف مناص
وسيثني اآلخروف عمى القانوف الجديد وتُدمف وسائؿ االعالـ
مف االعتزاؿ فيدحسف اف يعتزؿ جزء مف كديماُ .
عمى الفضيدحة التالية .واالمكاف األقؿ ُدحسنا ىو اف تعتزؿ ييدوت ىتوراة ،لكف يمكف العيش مع ىذا ايضا،
فسيبقى غافني رئيس المجنة المالية وييتـ باراؾ بأال توجد مواجيات عنيفة في مراكز التجنيد وكذلؾ وسائؿ
االعالـ التي ستُدمف عمى الفضيدحة التالية .اف ما ال يجوز أف يقع ىو اف تعتزؿ شاس ،فاعتزاؿ شاس
سيعرض نتنياىو المالءات ليبرماف والتمرد الداخمي في كديما واليميف االستيطاني في الميكود .في منتصؼ
ُ
الميؿ في يوـ الثالثاء ،كما يزعـ موفاز ،اتصؿ نتنياىو بو فظف انو وقعت دحادثة أمنية تقتضي ق ار ار فوريا،
فيو يعرؼ ىذه المكالمات الياتفية جيدا منذ كاف رئيس ىيئة االركاف ووزير الدفاع .وكاف مخطئا ،فقد تال
عميو نتنياىو خطبة عف أىمية دراسة التوراة لمشعب الييودي ،فخمص موفاز الى استنتاج اف رئيس الوزراء
ال يتدحدث اليو واف ىناؾ آخريف موجوديف في الغرفة ويصغوف الى الدحديث .وخمص الى استنتاج اف ايمي
يشاي واريئيؿ اتياس ىما الشاىداف الصامتاف عمى الدحديث بينيما .وأف الدحديث ىو اليدية التي يرسميا الى
ال دحاخاـ عوفاديا .اذا كانت قد وجدت ىنا دراما دحقيقية فيذه ذروتيا .لكف يوجد دائما امكاف اف يكوف كؿ
شيء عرضا مسردحيا :االزمات والتعوجات والصراخ في وسائؿ االعالـ ،فكؿ ذلؾ ال يرمي إال الى الطمس
عمى التسوية التي كاف يمكف التنبؤ بماىيتيا سمفا .فالمصالدحة ىي خبز واالزمة ماء ويصعب بغير ماء
ابتالع الخبز .ذئب ،ذئب كاف يبدو دحتى عرض نتنياىو وموفاز في منتصؼ الميؿ اف االتصاالت تفضي
الى اقتراح قانوف متفؽ عميو .وقد جمس فريؽ بالسنر الى موظفيف مف ديواف رئيس الوزراء وو ازرة المالية
وصاغ المواد .وتسمى ىذه المردحمة عمى ألسف موظفي الدحكومة "اقتراح ذوي قرار" – وىو اقتراح قرار يؤتى
بو الى طاولة الدحكومة .وكاف المشتركوف عمى يقيف مف اف االقتراع قد تـ باستثناء بعض التفصيالت.
ودحينما استرقوا في الوادحدة بعد منتصؼ الميؿ سموا لقاءا مف الغد في يوـ االربعاء في الثامنة صبادحا .لكف
دحينما دحضر أميف سر لجنة بالسنر ،افيعاد فريدماف ،الى الدارة عند مدخؿ ديواف رئيس الوزراء قالوا لو اف
ومنع موظفو ديواف رئيس الوزراء مف الدحديث معو .وكاف يوـ االربعاء يوـ قطيعة .قاؿ موفاز
المقاء أُلغي ُ
انو لـ تقع قطيعة كيذه منذ دخؿ الدحكومة ،فجمع كتمة كديما البرلمانية .وطمب بوعز نوؿ ،وىو مف أقطاب
خيمة المغفميف الى موفاز اف يدخؿ الكتمة البرلمانية .وقاؿ العضاء كديما انيـ يدحتالوف عميكـ ويخدعونكـ
ووبختو داليا ايتسيؾ بقوليا ال ييـ اف يدحتالوا عمينا شيئا ما فالشيء األساسي اف يوجد اتفاؽ .وبعد ذلؾ
أخرجوا نوؿ مف الجمسة .طمب موفاز الى رفاقو اف يمندحوه تفويضا لترؾ االئتالؼ .وىو ال يدحتاج الى
تفويض ألف دستور كديما ُيم ّكنو مف االعتزاؿ مف غيره ،لكنو يدحتاج الى دراما .أعمموا فريؽ بالسنر في
الميؿ أنيـ يجددوف المدحادثات .وتمت في مقابؿ ذلؾ مدحادثات في دحمقتيف أخرييف وادحدة في و ازرة الدفاع
برئاسة المواء (المتقاعد) يودكا سيغؼ الذي كاف عضو لجنة بالسنر .ويدحاوؿ جياز االمف اف يصوغ اقترادحا
خاصا بو يتوسط بيف مطالب الجيش االسرائيمي ومطالب وزير الدفاع .وأوجد رئيس االئتالؼ زئيؼ إلكف
يتخؿ إلكف لدحظة وادحدة عف نقطة انطالقو
دحمقة خاصة بو بمشاركة المدحامي شومروف ووزراء شاس .لـ
َ
وىي اف نتنياىو ال يريد اف يتخمى عف دحمفو لمدحريدييف ميما دحدث ،وىذا جيد لنتنياىو وجيد إللكف .وليذا
يجب رفع السف قدر المستطاع التي يستطيع األب الصغير اف ُيعفى فييا مف الخدمة ،وال يجوز تدحديد
نصيب اعفاءات وعقوبات دحقيقية عمى المتيربيف مف الخدمة العسكرية .فػ "الغايات" تجوز ،أما "النصيب"
فيدحرـ .اف الفرؽ بيف الطريقتيف واسع جدا بدحسب تقدير المجنة ألنيـ اذا دحددوا نصيبا فسيبمغوف في غضوف
ُ
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اربع سنيف الى نسبة تجنيد تبمغ  71في المائة ،واذا اكتفوا بالغايات فسيبمغوف الى نسبة  11في المائة.
وماذا عف السف :تتدحدث شاس عف الثامنة والعشريف ،وىي مستعدة لممصالدحة عمى  .16ويتدحدث بالسنر
عف الثانية والعشريف وىو مستعد لممصالدحة عمى الثالثة والعشريف ،ويتدحدث ليبرماف عف الثامنة عشرة .مف
طوبي الى طيبي اف التجنيد موضوع دحساس ،وتجنيد العرب موضوع دحساس بصورة مميزة .ويجند اعضاء
سيفاجأ
الكنيست العرب جميع قدرات خطابتيـ لمدحاربة دحكـ التجنيد .وىـ يرفضوف دحتى الخدمة المدنيةُ .
بعض القراء دحينما يتبيف ليـ اف االمر لـ يكف ىكذا دائما .كاف الدحزب الشيوعي ىو الممثؿ األصيؿ الودحيد
لعرب اسرائيؿ في الكنيست في سني الدولة االولى ،وىو الدحزب األـ لراكح التي ولدت مف ردحميا الجبية
الديمقراطية لمسالـ والمساواة .وقد دحارب الدحزب الشيوعي بال كمؿ مف اجؿ دحقوؽ عرب اسرائيؿ .في كانوف
الثاني  5910تـ في الكنيست تبادحث في قانوف جياز االمف .وخطب توفيؽ طوبي ،وىو مف أقطاب الدحزب
الشيوعي ،خطبة متأثرة وسأؿ" :لماذا تُخرج الدحكومة المواطنيف العرب في سف التجنيد مف نطاؽ الخدمة
العسكرية برغـ اف كثيريف منيـ أبدوا استعدادا لموفاء بواجباتيـ باعتبارىـ مواطنيف يطمبوف التمتع بجميع
الدحقوؽ؟ ال شؾ في اف ىذه مف الظواىر البارزة لمتمييز العنصري في سياسة الدحكومة تناقض كؿ جيد
لكسب صداقة الجماىير العرب" .وتوجو زميمو في الدحزب ،مئير فمنر ،مف فوؽ المنبر الى بف غوريوف
قائال" :أريد اف اسأؿ وزير الدفاع عف سبب عدـ تجنيد ،المالئميف مف السكاف العرب الى اآلف بدحسب
قانوف األعمار؟" .وفي تبادحث سابؽ في ايموؿ  5949خطب زعيـ ماكي (الدحزب الشيوعي) شموئيؿ
ميكونيس واقترح تجنيد النساء العربيات وقاؿ" :كمي أمؿ اف يكوف تجنيد النساء الييوديات والعربيات لمجيش
مف عوامؿ تقديـ المرأة العربية الى األماـ ندحو تدحررىا مف قيود عبوديتيا في العائمة والشعب ورفع مستواىا
االجتماعي والثقافي" .ليس العرب فقط ىـ الذيف فكروا في التجنيد العاـ لمشباب العرب .ففي يوميات موشيو
شريت ،رئيس وزرائنا الثاني ،وجدت ذك ار ليذه الفكرة في مطمع شباط (" .5914وزير الدفاع بندحاس) الفوف
دخؿ بعد الجمسة لممشاورة في تجنيد الدروز لمجيش" ،كتب شريت" .أسعدني اف أسمع أنو يوجب في الدحقيقة
تجنيد (كؿ) العرب ويرى امكانية تجنيدىـ في ودحدات عربية مدمجة في ودحدات ييودية أكبر" .اقتردحت
عرض االقتراح عمى الدحكومة دحينما نتوصؿ الى اتفاؽ عمى أسس سياستنا ندحو األقمية العربية .ودحينما
تُستعمؿ ىذه الطريقة ،وىي التجنيد النظامي ألبناء األقميات لمجيش ،سيكوف مف الممكف استعماؿ المرونة
والتفريؽ بيف الدروز والعرب وتفضيؿ األوليف تفضيال نسبيا" .بدحسب قصة لـ أنجح في التدحقؽ منيا ،استقر
رأي الفوف عمى اصدار أوامر استدعاء لجميع الشباب في الوسط العربي ،وكاف افتراضو اف يدحضر قميموف.
وكاف مف المفاجيء جدا اف الدحضور كاف عاما ،فدىش الفوف وأعاد األوامر .دحتى لو لـ تكف ىذه القصة
ولـ تقع ،فاف المقتبسات مف تمؾ السنيف تدؿ عمى أننا مضينا بعيدا وسرنا الى الخمؼ في كؿ ما يتعمؽ
بعرب اسرائيؿ .فقد أصبح التجنيد الذي كاف ُيرى بدحؽ جس ار الى االندماج في المجتمع في نظر الساسة
العرب أم ار مدحظورا .فقد زعموا آنذاؾ اف عدـ التجنيد عنصري ويزعموف اليوـ اف التجنيد عنصري .ودحدث
عند الييود مسار معاكس ،فقد فكر المعتدلوف ذات مرة بالتجنيد ،واليوـ ال يتدحدث سوى العنصرييف عف
التجنيد بالغمز :فميبرماف ورفاقو ال يريدوف تجنيد العرب في الدحقيقة ال لمجيش وال لمخدمة المدنية ،بؿ كؿ ما
يريدونو اف ُيعمقوا القطيعة بيف الييود والعرب واف يدحصدوا الغمة في صناديؽ االقتراع .دحينما ُيسأؿ ادحمد
الطيبي ،ممثؿ الوسط العربي الفصيح في الكنيست ،لماذا يعارض التجنيد بشدة يموح بعمـ االدحتالؿ .اذا وجد
ادحتالؿ فال تجنيد ،دحتى لعالج المرضى في الوسط العربي .وقد دعا توفيؽ طوبي الذي ال يستطيع أدحد اف
يشؾ في اخالصو لقضايا عرب اسرائيؿ الى تجنيد العرب لمجيش االسرائيمي في الفترة التي كاف فييا عرب
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اسرائيؿ يخضعوف لسمطة الدحكـ العسكري .فأيف طوبي وأيف طيبي .ش اررة واىماؿ أصبدحت و ازرة العدؿ مف
غد بت الدحكـ في مدحاكمة اولمرت مصابة بالكآبة .وقد تدحصف أنصار المدعي العاـ لمدولة موشيو الدور
في دحصف عدالتيـ ومر اآلخروف كظؿ في األروقة .وكاف مف ثاروا بأثر رجعي عمى طريقة الدور
واجراءاتو في التدحقيؽ والمدحاكمة ،وكاف ىناؾ مف شمتوا .قاؿ الدور انو ال يجوز اف ُيمتدحف المدعوف
العاموف في امتدحاف النتيجة ،وأيده عمى ذلؾ القائد العاـ لمشرطة يودحناف دنينو وكانا عمى دحؽ بالطبع.
فالذي يمتدحف المدعي العاـ ىذا االمتدحاف يشوش عمى المدحاكمة :فاما اف يتخمى المدعي العاـ عف تقديـ
الئدحة اتياـ دحينما ال يكوف التأثيـ مؤكدا واما اف يفعؿ كؿ شيء دحتى لو كاف ثمف ذلؾ سجف انساف بريء
كي يدحرز تأثيما بمقتضى القانوف .لـ يفشؿ الدور في امتدحاف النتيجة بؿ فشؿ في امتدحاف االجراء ،فقد
كانت دحماستو الزائدة في غير مصمدحتو ،وكذلؾ اىماؿ العامميف معو .ونجمت ىذه األخطاء طواؿ المدحاكمة
ولـ يكشؼ عنيا الدحكـ النيائي بؿ أضاءىا باضاءة تغشي البصر بدحيث ال يمكف اخفاؤىا .الدحديث عف
دحالة كالسيكية الستعماؿ زائد لمقوة .وفي ىذه القضية ال فرؽ بيف رئيس وزراء أو مدعي عاـ أو شرطي أو
جندي أو معمـ في مدرسة .اف الدولة تولي ىؤالء الناس قوة عظيمة ،ودحينما يتبيف انيـ يستعممونيا استعماال
دحسبنا .اف تميس إلية العدؿ في االساطير اليونانية تغطي
سيئا توجب المصمدحة العامة اف ُيقاؿ ليـ:
ُ
عينييا .وىذه العادة تدحسف ايضا بأقطاب العدؿ في النيابة العامة ،ومع كؿ ذلؾ لف يضر بيـ اف ينزعوا
الغطاء بيف الفينة واالخرى كي يروا الى أيف يتجيوف .دحينما أقنع الدور جيازي قضاء بتمكينو مف االتياف
بموشيو تالنسكي لالدالء بشيادة مبكرة كاف تالنسكي لـ ُينو بعد التدحقيؽ معو في الشرطة .وكاف لممدحققيف
بدحسب شيادتيـ اضبارتاف ونصؼ اضبارة ،ال أكثر مف المواد في القضية .ومرت سنتاف أخرياف الى اف
قدمت النيابة العامة لوائح االتياـ .ومرت سنة اخرى دحتى أدركت اف تالنسكي ميرج .ال ُيعزؿ رئيس وزراء
عمى أساس ضيؽ كيذا وضعيؼ كيذا .وكاف الدور يستطيع اف يعمـ اف ىذه ستكوف نتيجة االجراء الذي
قاـ بو ،وأنا عمى يقيف مف انو فعمو ببراءة ،فمـ تكف لو دحسابات سياسية مع اولمرت وال مؤامرة مشتركة مع
خصومو .لكف الدور كاف يستطيع اف يعمـ اف ىذا ما سيدحدث ،فيذا ما قالو لي بصدؽ في دحديث كاف بيننا
ىذا االسبوع بعد بت الدحكـ .أقنع بدحماستو ستة قضاة ،ثالثة في الموائية وثالثة في العميا .وقد جاء ندميـ ال
ندمو بعد ذلؾ .أراد اف يمقي عمى المدعي العاـ الموائي ،ايمي ابربناؿ ،ميمة ادارة المدحاكمة ،فتيرب ابربناؿ
وأوكمت الميمة الى اوري كوريؼ وكاف ذلؾ اختيا ار مخطئا .واعتقد ضباط الشرطة الذيف شاركوا في التدحقيؽ
اف كوريؼ شديد الصمؼ وواثؽ جدا مف نجادحو ودخؿ مجاالت ال يفترض اف يدخميا مدعي عاـ .ودحذر
أدحدىـ الدور لكنو رفض التدحذير بيديو االثنتيف .دحينما اجتاز المدعوف العاموف شارع صالح الديف مف
المداوالت في المدحكمة الموائية الى مكاتب االدعاء العاـ ،تدحدثوا الى المسؤوليف عنيـ عف اف الفوز
مضموف ،وكاف ذلؾ نوعا مف العمى ايضا ،فالشعور بالفوز جعميـ يفشموف مرتيف :وكاف أساس أدحد الفشميف
االىماؿ بسبب ثقافة االتكاؿ االسرائيمية .وترؾ التدحقيؽ ثقوبا كثيرة لـ يجيد المدعوف العاموف أنفسيـ بممئيا.
وأساس الفشؿ الثاني الصمؼ والش اررة .تنقموا مف البدء في النيابة العامة بيف تصوريف متناقضيف يقوؿ االوؿ
اف الجميع متساووف أماـ القانوف واف رئيس الدحكومة كوادحد مف المواطنيف .ويقوؿ الثاني اف الدحديث عف
رئيس وزراء وعف سمكة سمينة ،وانو يجب زج ىذا المجرـ الكبير وراء باب السجف .وعامموه بدحسب ذلؾ.
اف اولمرت مثؿ كؿ رئيس وزراء سابؽ يممؾ جوا از دبموماسيا .وفي وادحدة مف لدحظات دحضيض المدحاكمة
دحينما طمب السفر الى الواليات المتدحدة الستيضاح أمر مف شاىدة ،منعوه مف استعماؿ جوازه الدبموماسي
فاضطر الى استصدار جواز جديد وتأشيرة دخوؿ جديدة .وادحتاروا في السفارة األميركية أيعطونو تأشيرة
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دخوؿ ألنو يوجد عندىـ معايير كثيرة شتى دحينما يكوف الدحديث عف متيميف ،وكانت الشاىدة ىاذية ولـ تكف
دحاجة الى االذالؿ .ال أعتقد اف اولمرت كاف سيبقى في رئاسة الوزراء عمى كؿ دحاؿ ،فقد أضرت دحرب
لبناف الثانية بدحياتو المينية ضر ار شديدا .وكانت شيادة تالنسكي المبكرة القشة التي كسرت ظيره فقط .أية
قشة وأي ظير .دحظي اولمرت في أعقاب بت الدحكـ بتبرئة عامة ،ومع ذلؾ لـ تنتو ازماتو القضائية .فيو
في قضية ىولي الند التي ىي قضية فساد دحقيقي بخالؼ تالنسكي وريشوف تورز ،ىو العب مقعد في
األكثر ،ومع كؿ ذلؾ فيو في مركز اليدؼ .فيو سمكة سمينة دحتى دحينما يكوف سمكة ىزيمة .اف اولمرت
غارؽ اآلف في المكالمات الياتفية وبعضيا تينئات وبعضيا تدحسس سياسي .ويياتفو موفاز بيف الفينة
واالخرى ويشاوره بالسنر .فمو أنو أراد اف يعود الى كديما الستطاع كما يبدو اف يتبوأ سريعا جدا مقعد
الرئيس .لكف الط ريؽ الى ىناؾ طويمة مميئة بالدحواجز .فيجب عمى اولمرت قبؿ ذلؾ اف ينيي قضاياه
القضائية بال وصـ وبال عار .فكؿ عنواف صدحفي يبشر بعودتو ُيبعده عف ذلؾ فقط.
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