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 7كمينتون في "إسرائيل" :إننا في لحظة تغيير تاريخية وعمينا العمل سوياً لمواجية التحديات
نشر حممي موسى في السفير ،بيروت ،1071/7/77 ،أف وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف أنيت
فجر اليوـ زيارتيا لػ"إسرائيؿ" التي ش ّكمت ذروة الجيد األميركي المستمر ،لتنسيؽ المواقؼ بيف واشنطف وتؿ
أبيب في الشأف اإلقميمي عموماً ،وايراف عمى وجو الخصوص .وحممت كمينتوف معيا إلى "إسرائيؿ" رسالة
إيجابية واضحة مف الرئاسة المصرية باستمرار التزاـ مصر بمعاىدة السالـ واالتفاقيات المبرمة.
وبدا لممراقبيف أف كثافة الزيارات األميركية لػ"إسرائيؿ" ،تنبئ بوجود خالؼ جدي حوؿ الشأف اإليراني ،وأف
ىناؾ مخاوؼ أميركية مف احتماؿ توجيو "إسرائيؿ" ضربة عسكرية لممنشآت النووية اإليرانية قبؿ االنتخابات
األميركية في تشريف الثاني /نوفمبر المقبؿ .وأشار التمفزيوف اإلسرائيمي إلى أف رئيس الحكومة بنياميف
نتنياىو مصمـ عمى ما يبدو عمى توجيو ضربة عسكرية إليراف.
وأشار معمّقوف إلى أف زيارة كمينتوف اتسمت بجدية أكبر مف المعيود ،والدليؿ عمى ذلؾ جمب ويندي
شيرماف ،مسؤولة ممؼ المفاوضات مع إيراف ،معيا إلى المقاء مع نتنياىو ووزير دفاعو إييود باراؾ.
وبحسب ما أذيع في "إسرائيؿ" فإف الخالفات بيف تؿ أبيب وواشنطف حوؿ إيراف تتمحور حوؿ مسألتيف
أساسيتيف :تقدير الوضع وتقدير الزمف.
وأشار معمّقوف إسرائيميوف إلى أف كمينتوف حممت معيا إلى "إسرائيؿ" رسالة حاسمة مف الرئيس باراؾ أوباما،
تتضمف مف ناحية تعيداً باإلصرار عمى منع إيراف مف امتالؾ سالح نووي ،ودعوة لػ"إسرائيؿ" ألف تأخذ
بالحسباف جدوؿ األعماؿ األميركي .وخرجت كمينتوف بوضوح لتممح لمصحافييف إلى الخالؼ ،بقوليا بعد
لقائيا الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز" :إننا نعيش في مرحمة انعداـ يقيف ،ولكف أماـ فرص جديدة في
المنطقة .ىناؾ إمكانية لدفع أىدافنا المشتركة في األمف واالستقرار والسالـ والديموقراطية قدماً" .وأضافت
كمينتوف ،التي التقت نظيرىا اإلسرائيمي أفيجدور ليبرماف" :في لحظات كيذه ينبغي ألصدقاء مثمنا أف يعمموا
سويا بشكؿ حكيـ ،خالؽ وشجاع" .وأشارت إلى أنيا ستناقش مع المسؤوليف اإلسرائيمييف "مجموعة كبيرة مف
المواضيع ،مف بينيا مصر وسوريا وجيود السالـ وايراف وغيرىا مف القضايا اإلقميمية والعالمية".
وقالت كمينتوف ،خالؿ لقاء مع باراؾ" ،إننا في لحظة تغيير تاريخية وعمينا العمؿ سوياً لمواجية التحديات،
ونأمؿ أف نستفيد مف بعض الفرص" التي يتيحيا .ورد باراؾ بالقوؿ إف "زيارتؾ تأتي في وقت ميـ جدا"،
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مضيفا أف "إسياـ الواليات المتحدة في السالـ في المنطقة ميـ جداً".
وفي ما يتعمؽ بإيراف ،قالت كمينتوف إف المقترحات التي طرحتيا طيراف مؤخ اًر في محادثات مع القوى
العالمية بشأف برنامجيا النووي "ال تصمح" ،مشيرة في الوقت ذاتو إلى أف واشنطف تفضؿ حالً ديبموماسياً
لوضع نياية لألزمة المتعمقة ببرنامج إيراف النووي.
والتقت كمينتوف عمى ىامش الزيارة برئيس الحكومة الفمسطينية سالـ فياض في القدس المحتمة ،بعد أف
عجزت عف التوجو إلى راـ اهلل أو بيت لحـ.
وأضافت الشرق األوسط ،لندن 1071/7/77 ،نقالً عف مراسميا في تؿ أبيب ،نظير مجمي ،ومف راـ اهلل،
أف كمينتوف ،قالت عقب لقائيا بيريز :إف "تحريؾ عممية السالـ يحتاج اليوـ إلى مبادرة إسرائيمية شجاعة".
وقالت إف التطورات في المنطقة تحمؿ في طياتيا األخطار ،ولكنيا تحمؿ أيضاً الفرص ،وأضافت" :ىذا ىو
الوقت المناسب لتحقيؽ األىداؼ المشتركة لمواليات المتحدة واسرائيؿ ،السالـ واالزدىار لممالييف التي تقطف
ىذه المنطقة والذيف ينتظروف مستقبال أفضؿ".
وقاؿ وزير التعاوف اإلقميمي اإلسرائيمي ،سيمفاف شالوـ ،إلذاعة الجيش اإلسرائيمي ،إف ىدؼ زيارة كمينتوف
ىو تحسيف العالقة بيف مصر و"إسرائيؿ"" :ال شؾ أف الواليات المتحدة تبذؿ الجيود لردـ الفجوات ،ودفع
التعاوف المشترؾ بيف إسرائيؿ ومصر" .وأضاؼ شالوـ ،إف "صعود مرسي لمحكـ خمؽ الكثير مف المخاوؼ،
لكننا نريد الحفاظ عمى عالقتنا الجيدة بمصر ،لدينا الكثير مف المصالح والحفاظ عمييا في غاية األىمية".
وقاؿ مصدر رفيع في و ازرة الخارجية اإلسرائيمية ،أمس ،إف كمينتوف نقمت معيا "رسالة مطمئنة جداً" ،وانيا
قالت لإلسرائيمييف إنيا تقدر أف "تكوف أجندة مصر (وبالتأكيد أجندة الرئيس محمد مرسي) في المستقبؿ
ال منظور ،أجندة داخمية ،حيث إف عمى الرئيس المصري أف يعيد إصالح االقتصاد في بالده ،وأف يواجو
التحديات الداخمية التي ينبغي أف تحتؿ أىمية قصوى" .وقالت إنيا طرحت عمى الرئيس محمد مرسي
إمكانية أف يمتقي أحد زعماء "إسرائيؿ" ،بيريز أو نتنياىو.
وجاء في الحياة الجديدة ،رام اهلل 1071/7/77 ،مف القدس المحتمة ،ونقالً عف الوكاالت ،أف كمينتوف قالت
إنيا أبمغت المسؤوليف الفمسطينييف واإلسرائيمييف أف المجتمع الدولي يستطيع أف يساعد في إحراز تقدـ
بمحادثات السالـ لكف ذلؾ يعود لمجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني وعمييما أف يقوما بعمؿ ميـ .مشيرة إلى إف
السالـ لف ينتظر .ونقؿ موقع "واي نت" اإلخباري عف مصادر إسرائيمية قوليا أف كمينتوف تمارس ضغوطا
عمى "إسرائيؿ" كي تقدـ "رزمة سخية" مف الحوافز لمسمطة الفمسطينية مف ضمنيا الموافقة عمى إدخاؿ
أسمحة لقوات األمف واطالؽ سراح أسرى فمسطينييف .وأضافت المصادر أف الواليات المتحدة قمقة مف توقؼ
المفاوضات مع الفمسطينييف.
فياض يمتقي كمينتون في القدس ويطالب بتدخل أميركي جاد لوقف البناء االستيطاني
راـ اهلل  -نظير مجمي :التقت وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف ،في مقر إقامتيا في القدس ،أمس،
رئيس الوزراء الفمسطيني سالـ فياض .وقاؿ مصدر فمسطيني مطمع ،لوكالة األنباء األلمانية (د ب أ) ،إف
المقاء الذي عقد بعيدا عف وسائؿ اإلعالـ ،بحث تطورات جيود دفع استئناؼ عممية السالـ بيف الفمسطينييف
واسرائيؿ.
وذكر المصدر أف فياض طالب بتدخؿ أميركي جاد إللزاـ إسرائيؿ بوقؼ البناء االستيطاني وااللتزاـ
باستحقاقات عممية السالـ؛ مف أجؿ المضي قدما باتجاه استئناؼ مفاوضات السالـ .وأضاؼ أف فياض أكد
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لكمينتوف ضرورة تفعيؿ الدور األميركي في ما يخص رعاية عممية السالـ خاصة في ظؿ انشغاؿ واشنطف
بانتخابات الرئاسة المقررة نياية العاـ الجاري .وأشار المصدر عينو إلى أف فياض بحث مع كمينتوف األزمة
المالية الحادة التي تواجييا السمطة الفمسطينية ،وطالبيا بالتدخؿ لدى الدوؿ المانحة مف أجؿ إلزاميا بالوفاء
باستحقاقات المالية.
الشرق األوسط ،لندن/ / ،
اإلفراج عن رئيس المجمس التشريعي عزيز الدويك الخميس المقبل
بيت لحـ  -القدس :أعمف مكتب رئاسة المجمس التشريعي بأف سمطات االحتالؿ قررت اإلفراج عف رئيسو
الدكتور عزيز الدويؾ الخميس المقبؿ.
وأوضح بياف صادر عف مكتب رئاسة "التشريعي" ،االثنيف أف "السمطات اإلسرائيمية أبمغت محامي الدويؾ
بأف اإلفراج عنو سيكوف الخميس المقبؿ وبأنو لف يتـ تجديد االعتقاؿ اإلداري لو".
القدس ،القدس/ / ،
نمر حماد يعمن عن تشكيل لجنة لمساعدة الالجئين الفمسطينيين بمصر
القاىرة  -وفا :أعمف المستشار السياسي لمرئيس ،نمر حماد ،االثنيف ،عف تشكيؿ لجنة لمساعدة الالجئيف
الفمسطينييف في جميورية مصر العربية ،بناء عمى تعميمات الرئيس محمود عباس.
وأوضح المستشار حماد في تصريح لػ"وفا" أف المجنة تضـ ممثميف عف صندوؽ االستثمار ،وسفارة فمسطيف
في القاىرة ،والجمعية الخيرية ،واتحاد المرأة الفمسطيني ،مشي ار إلى أنيا ستبدأ باختيار ثالثة مشاريع عمى أف
تنفذ في شير رمضاف المبارؾ.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
طاىر النونو ينفي نية الحكومة بغزة إجراء تعديل وزاري موسع
غزة :نفى طاىر النونو ،المتحدث باسـ الحكومة الفمسطينية ،صحة األنباء التي تحدثت عف وجود توجو
إلجراء تعدؿ حكومي موسع.
يح مقتضب االثنيف  /تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخةً منو": ،ما تناقمتو
وقاؿ النونو في تصر ٍ
ًا
وسائؿ اإلعالـ عف تعديؿ حكومي غير صحيح"،
مشير إلى أنو ىناؾ تفكير في تغيير محدود إدارياً ،مطالباً
وسائؿ اإلعالـ توخي الدقة.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،

وزارة المالية بالضفة :صرف ما تبقى من الرواتب فور وصول المنحة السعودية
راـ اهلل  -الحياة الجديدة :أعمف وزير المالية نبيؿ قسيس ،أنو سيتـ صرؼ ما تبقى مف راتب شير حزيراف
مميوف دوالر ،والتي ستساعد السمطة الوطنية في القياـ
حاؿ وصوؿ المنحة السعودية البالغ قدرىا
بجزء مف التزاماتيا المتراكمة.
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الحياة الجديدة ،رام اهلل،

/ /

حكومة غزة تطمق قانون الزكاة الفمسطيني
غزة  -السبيؿ :انطمؽ في قطاع غزة العمؿ بالقانوف الفمسطيني لمزكاة ،مف خالؿ "ىيئة الزكاة الفمسطينية"
بدءا مف بداية شير رمضاف
كييئة حكومية مستقمة تعمؿ عمى تحصيؿ الزكاة مف الشركات واألفرادً ،
المبارؾ.
وقاؿ وزير االقتصاد عالء الديف الرفاتي في مؤتمر صحفي عقدتو بغزة أمس االثنيف ،إف "العمؿ بالقانوف
سيتـ بالتعاوف مع و ازرة المالية ،وفؽ نظاـ مالي محوسب يسيؿ عممية جمع الزكاة ممف وجبت عمييـ".
الزكاة عبر العصور اإلسالمية ساىـ في محاربة الفقر واقامة التّكافؿ والعدؿ
وأوضح أف تطبيؽ نظاـ ّ
االجتماعي ،ونزع مف قموب الفقراء الحقد عمى األغنياء ،وَقمؿ مف الجرائـ االجتماعية.
السبيل ،عمان/ / ،
اليباش :وفدان من سمطنة ُعمان والبحرين يزوران القدس خالل شير رمضان
راـ اهلل  -وليد عوض :كشؼ وزير األوقاؼ الفمسطيني الدكتور محمود اليباش االثنيف لػ"القدس العربي"،
بأنو تجري التحضيرات الستقباؿ العديد مف الوفود العربية واإلسالمية التي تعتزـ زيارة القدس والمسجد
األقصى خالؿ شير رمضاف المبارؾ المرتقب ،استجابة لمدعوة التي وجيتيا السمطة الفمسطينية لمعرب
والمسمميف لزيارة المدينة المقدسة ،لمحفاظ عمى عروبتيا واسالميتيا رغـ وقوعيا تحت االحتالؿ اإلسرائيمي.
القدس العربي ،لندن/ / ،
مصطفى البرغوثي يطالب بتفعيل المقاومة الشعبية لمتصدي لجرائم االحتالل
راـ اهلل  -القدس :طالب األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية ،مصطفى البرغوثي ،بتفعيؿ المقاومة الشعبية
لمتصدي لجرائـ االحتالؿ في األراضي الفمسطينية.
وقاؿ البرغوثي ،في حديث صحفي االثنيف ،تعقيبا عمى قرار االحتالؿ مالحقة موظفي منظمة "أوتشا"،
والمتضامنيف األجانب في الضفة والمواطنيف مف قطاع غزة ،إف "ىذا تدخؿ سافر لفرض األمر الواقع
واظيار إسرائيؿ بأنيا ىي التي تقرر أيف يحؽ لممواطنيف اإلقامة في األراضي الفمسطينية".
القدس ،القدس/ / ،

سياسيين من الخميل
معتقمين
السمطة الفمسطينية تُفرج عن
ْ
ْ
معتقميف
الخميؿ :أفرجت أجيزة أمف السمطة الفمسطينية ،الميمة الماضية ،عف
فمسطينييف خاضا إضراباً
ْ
ْ
مفتوحاً عف الطعاـ منذ نحو ثالثة أسابيع احتجاجاً عمى مواصمة اعتقاليما بعد صدور ق اررات قضائية
باإلفراج عنيما.
قدس برس/ / ،
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الضفة :األمن الوقائي يستدعي زوج الكاتبة الصحفية لمى خاطر
الخميؿ :واصمت أجيزة أمف السمطة حممة االستدعاءات األمنية والتضييؽ التي تنتيجيا بحؽ أنصار حركة
المقاومة اإلسالمية "حماس" في الضفة الغربية ،فقد استدعت األجيزة األمنية زوج الكاتبة الصحفية لمى
خاطر مف الخميؿ جنوب الضفة المحتمة.
عاماً)،
وقالت خاطر إف جياز األمف الوقائي في مدينة الخميؿ سمـ زوجيا حازـ خضر الفاخوري (
صباح اليوـ استدعاء لمقابمة الجياز الثالثاء  /في مقر مديرة جياز األمف الوقائي في مدينة الخميؿ.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
دعما لمقضية الفمسطينية
 71الرشق يشيد بقرار جزر القمر عدم التعامل مع "إسرائيل" ويع ّده ً
بيػػروتَّ :
رحػػب عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس" عػػزت الرشػػؽ بق ػرار دولػػة جػػزر
القمر القاضي بالتعامؿ مع أي دولػة فػي العػاـ مػا عػدا االحػتالؿ اإلسػرائيمي .واعتبػر الرشػؽ ،فػي تصػريحات
لػو نشػرت عمػى صػفحتو عمػى موقػع التواصػؿ االجتمػاعي "فيسػبوؾ" ،ىػذا الموقػؼ مػف دولػة جػزر القمػر بأنػػو
"يزيػػد مػػف الضػػغوط العالميػػة عمػػى دولػػة االحػػتالؿ" ،وقػػاؿَّ :
"إف ىػػذا الق ػرار بمثابػػة ارفػػدة دعػػـ أساسػػية لمقضػػية
الفمسطينية مف قبؿ العرب وخصوصاً في جزر القمر".
وكاف وزير خارجية جزر القمر محمد بكري بف عبد الفتػاح شػريؼ ،قػد ص َّػرح ب َّ
ترحػب بالتعامػؿ مػع
ػأف بػالده ّ
أي دولة في العالـ ما عدا "إسرائيؿ" المغتصبة لحقوؽ الفمسطينييف والعرب.
ّ
الرشػؽ تيديػد االحػتالؿ اإلسػرائيمي ألىػالي أسػرى سػجف "عػوفر" باالمتنػاع عػف
وفي سياؽ منفصػؿ ،اسػتنكر َّ
الزيػػارات ووقفيػػا بسػػبب اسػػتمرار إذالؿ أىػػالييـ عمػػى الح ػواجز العسػػكرية خػػالؿ الزيػػارات وتػػأخيرىـ لسػػاعات
طويمة تحت أشعة الشمس وممارسة اإلىانات خالؿ التفتيشات خاصة لمنساء.
قدس برس1071/7/76 ،
 75برىوم :فتح تريدنا "شاىد زور" عمى االنتخابات
غػزة -عبػػد اهلل التركمػػاني :اتيػػـ المتحػػدث باسػػـ حركػػة "حمػػاس" فػػوزي برىػػوـ ،حركػػة "فػػتح" بعػػدـ تػػوفر اإلرادة
السياسية الحقيقية لدييا إلنياء االنقساـ الفمسطيني ،مستيجناً استمرار إجراءات السمطة في راـ اهلل ضػد كافػة
ق اررات لجنة الحريات العامة وبناء الثقة المنبثقة عف اتفاؽ المصالحة.
وقػػاؿ برىػػوـ لػػ"فمسطيف"" :ىنػػاؾ عػػدة أسػػباب وموانػػع تعيػػؽ إتمػػاـ المصػػالحة ،ىػػي عػػدـ تػػوفر اإلرادة السياسػػية
لػػدى حركػػة "فػػتح" حتػػى اتف ،واالعتقػػاالت السياسػػية والمحاكمػػات العسػػكرية المسػػتمرة فػػي محافظػػات الضػػفة
الغربية ،واالعتداء عمى طمبة الجامعات الذيف انتخبوا الحركة اإلسالمية ،واستمرار قمع الحريات".
وأضاؼ برىوـ" :الحظنا في "حماس" ،أف "فتح" تريد الوصوؿ إلى االنتخابات فقط ،فيي تريد المصالحة مػف
أجػػؿ االنتخابػػات ،ولػػيس أف تكػػوف االنتخابػػات جػػزءا مػػف المصػػالحة ،فض ػالً عػػف أنيػػا بػػدأت تقفػػز بخط ػوات
أحاديػػة عػػف اتفػػاؽ المصػػالحة بػػاإلعالف عػػف االنتخابػػات المحميػػة" .ونػػوه إلػػى أف كافػػة األسػػباب والمعيقػػات
السابقة ،باتت تشكؿ مصدر قمؽ لدى حركتو ،مما أجبرىا عمى توقيؼ عمؿ المجنػة المركزيػة لالنتخابػات فػي
قطاع غزة ،حتى حؿ ىذه اإلشكاليات الرئيسية.
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وعف مطالبات البعض باستئناؼ عمؿ لجنة االنتخابات في غزة ،قاؿ برىوـ" :عمؿ المجنة ىو خطوة إجرائيػة
فقػػط ،ولكػػف األىػػـ مػػف ذلػػؾ ىػػو حريػػة وك ارمػػة اإلنسػػاف" وأضػػاؼ متسػػائالً" :ىػػؿ الخطػوات اإلجرائيػػة أىػػـ مػػف
توصيات وق اررات لجنة الحريات في الضفة؟ ىؿ عمؿ المجنة أىـ مف حرية وكرامة اإلنساف في الضفة؟".
وأض ػػاؼ" :إف "ف ػػتح" تط ػػرح قض ػػايا جزئي ػػة وتغ ػػض الط ػػرؼ ع ػػف قض ػػايا رئيس ػػية تتعم ػػؽ بالحري ػػات والك ارم ػػة،
وبالتالي إذا كانت "فتح" تريد إجراء انتخابات شكمية تكوف فييا "حمػاس" شػاىد زور ىػذا ال يمكػف أف يتحقػؽ،
لذلؾ يجب عمييػا أف تنظػر إلػى جػوىر المشػكمة وىػو عػدـ تػوفر اإلرادة السياسػية واسػتمرار استئصػاؿ حمػاس
في الضفة الغربية ،وىذا ما ترتب عميو وقؼ عممية التسجيؿ وتجميد عمؿ لجنة االنتخابات في القطاع".
وفي معػرض رده عمػى سػؤاؿ حػوؿ تقييمػو لمخطػوة التػي قامػت بيػا السػمطة بػاإلفراج عػف جممػة مػف المعتقمػيف
السياسػػييف مػػف سػػجوف الضػػفة ،قػػاؿ برىػػوـ" :السػػمطة لػػـ تفػػرج عػػف جممػػة مػػف المعتقمػػيف ،بػػؿ زاد عػػددىـ فػػي
سجونيا أكثر مف الرقـ السابؽ".
وطالػػب السػػمطة بإنيػػاء سياسػػة البػػاب الػػدوار "وأال يكػػوف اإلف ػراج فػػي إطػػار تضػػميؿ ال ػرأي العػػاـ الفمسػػطيني،
وتسػػميـ المعتق ػػؿ لالح ػػتالؿ ،وبالت ػػالي واض ػػح أف ف ػػتح ال ت ػزاؿ ت ػػدير االنقس ػػاـ والمص ػػالحة لص ػػالحيا وال تي ػػتـ
بالمصالحة مف أجؿ إنياء االنقساـ عمى مبدأ الشراكة".
فمسطين أون الين1071/7/76 ،
 74عزام األحمد :ال عودة لبحث المصالحة إال بعد عودة لجنة االنتخابات لمعمل في غزة
راـ اهلل ػ احمد رمضاف :أكد عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" عزاـ األحمد امس ،أف "ال عودة لبحث ممؼ
المصػػالحة الفمسػػطينية م ػرة أخػػرى مػػع حركػػة "حمػػاس" أو مػػع أي جيػػة عربيػػة ،إال بعػػد انتيػػاء األزمػػة التػػي
افتعمتيا "حماس" بمنع لجنة االنتخابات المركزية مف العمؿ في القطاع .وقاؿ األحمد ،في تصريحات إلذاعة
"صوت فمسطيف" الرسمي مف القاىرة ،إنو التقى مسؤوليف مصرييف باعتبار القاىرة الراعى لممػؼ المصػالحة،
وأكد ليـ أنو ال تراجع عف قرار وقؼ الحػوار مػع "حمػاس" حػوؿ المصػالحة ..إال بعػد عػودة لجنػة االنتخابػات
لمعمػؿ فػػي غػزة .ونبػػو إلػػى أف قيػادات بحركػػة "فػػتح" تجػري لقػػاءات عاديػػة مػع قيػػادات مػػف حمػاس ،لكػػف بعيػدا
عف الحديث حوؿ ممؼ المصالحة .وأضاؼ" :نحف لسنا في قطيعة عف بعضنا البعض".
المستقبل ،بيروت1071/7/77 ،

 75عباس زكي :الموقف األميركي بات ممحقاً بالمتطرفين اإلسرائيميين"
عماف – نادية سعد الديف :أولت وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتػوف خػالؿ زيارتيػا لفمسػطيف المحتمػة،
جػػؿ اىتماميػػا لقضػػايا األمػػف اإلس ػرائيمي واي ػراف والمتغي ػرات المحتممػػة فػػي المنطقػػة ،مغفمػػة وقػػؼ االسػػتيطاف
وحدود  7967ومرجعيات العممية التفاوضية بيف اسرائيؿ والسمطة الفمسطينية.
ولـ يكػف ذلػؾ موضػع اسػتغراب بالنسػبة إلػى القيػادة الفمسػطينية ،إزاء "االنحيػاز األميركػي المطمػؽ لالحػتالؿ"،
والتػػي اعتزمػػت "تنفيػػذ خطػوات سياسػػية وقانونيػػة وأمميػػة لتحقيػػؽ الحقػػوؽ الوطنيػػة ووقػػؼ االسػػتيطاف والتيويػػد
واالعتداء اإلسرائيمي" ،وفؽ عضو المجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي.
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وقػػاؿ لػ ػ "الغػػد" ،أثنػػاء تواجػػده أمػػس فػػي عمػػاف ،إف "الموقػػؼ األميركػػي بػػات ممحق ػاً بػػالمتطرفيف اإلس ػرائيمييف"،
معتبػ اًر أف زيػارة كمينتػوف "ال تػدخؿ فػي حيػز كونيػا راعيػة لمعمميػة السػالـ ،كمػا أنيػا لػـ تيػدؼ أساسػاً إلحػػداث
تقدـ أو تحريؾ في جيود المفاوضات" .واضاؼ إف "اإلدارة األميركية تضغط عمى الجانب الفمسػطيني ألجػؿ
العػػودة إلػػى طاولػػة التفػػاوض ،تزامنػاً مػػع اسػػتمرار األنشػػطة االسػػتيطانية التيويديػػة فػػي األ ارضػػي المحتمػػة ،مػػف
دوف ممارسة أي ضغط أميركي عمى سمطات االحتالؿ لوقفيا".
واعتبػػر أف "الػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا أسػػير زىػػاء  6ماليػػيف صػػوت ييػػودي" ،مسػػتبعداً حػػدوث التغييػػر،
سواء تـ التجديد لو أـ ال ،بعيداً عف الموبي الصييوني الممسؾ بتالبيػب القػرار السياسػي ،بمػا يممػؾ مػف مػاؿ
ودعـ أميركي مفتوح".
ولف ػػت زك ػػي إل ػػى أىمي ػػة "تغيي ػػر الع ػػرب تلي ػػة التع ػػاطي م ػػع الجان ػػب األميرك ػػي ،حت ػػى ال يبق ػػى حكػ ػ اًر عم ػػى
الص ػػييونية ،ف ػػي ظ ػػؿ وج ػػود نح ػػو  75ممي ػػوف عرب ػػي ومس ػػمـ ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة ،ولك ػػنيـ مبعث ػػروف غي ػػر
موحديف ،بما يحتاج وقتاَ ًً لتممس النتائج".
وتح ػػدث ع ػػف خطػ ػوات فمس ػػطينية أممي ػػة سياس ػػية قانوني ػػة يص ػػار إل ػػى تجييزى ػػا راىنػ ػاً" ،خ ػػارج اإلدارة والرغب ػػة
األميركية" ،مشي اًر إلى "التوجو لمجمعية العامة لألمـ المتحدة بطمب الحصوؿ عمػى "دولػة بػال رقػـ" ،أي "دولػة
غير عضو" ،في ظؿ تأييد  711دولة في العالـ لمجانب الفمسطيني".
وأكد أف "الفمسطينييف لف يقبموا دولة منقوصة السالح منزوعة السيادة وبدوف القدس عاصػمة ليػا" ،معتبػ اًر أف
الجانب الفمسطيني بات في دوائر مريحة دولياً ،وسيتحرؾ باتجاه أوروبا وآسيا بدوف االقتصار عمػى الواليػات
المتحدة.
وقػػاؿ إف المطمػػوب حسػػـ األمػػر فمسػػطينياً وعػػدـ المراىنػػة عمػػى اإلدارة األميركيػػة ،واتخػػاذ خط ػوات لمتحػػرؾ،
مؤكداً ضرورة تحقيؽ المصالحة وترتيب البيت الفمسطيني وتصعيد المقاومة الشعبية ورفػع منسػوب التضػامف
الدولي.
عمان1071/7/77 ،
الغدّ ،
 76عساف :قيادات حماس بالضفة تدعو لمفتنة واالنقالب بدل أن تدعو لممصالحة
راـ اهلل :قػػاؿ المتحػػدث باسػػـ حركػػة فػػتح أحمػػد عسػػاؼ ،إف تص ػريحات محمػػود الرمحػػي القيػػادي فػػي حمػػاس
بالضفة والتي طالب فييا 'بمقاطعة أفراد األجيزة األمنية اجتماعيا' ىي دعػوة صػريحة النقػالب حمسػاوي فػي
الضفة عمى غرار انقالبيـ الدموي في قطػاع غػزة .ورد عسػاؼ فػي تصػريحات صػحفيو عمػى أقػواؿ الرمحػي،
إف استيداؼ الرمحي وقيادات حماس لألجيزة األمنيػة ىػي الخطػوة األولػى فػي مخططػات ىػذه الحركػة لمقيػاـ
بانقالبيػػا الػػدموي عمػػى الشػػرعية الوطنيػػة وتك ػريس االنفصػػاؿ وتػػدمير النسػػيج الفمسػػطيني سياسػػيا واجتماعيػػا
واقتص ػػاديا ،وادخالن ػػا ف ػػي معرك ػػة داخمي ػػة ال يسػ ػػتفيد مني ػػا إال االح ػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي ،وق ػػاؿ :إف ى ػػذا يػػػذكرنا
بالسػػيناريو ذاتػػو الػػذي اسػػتخدمتو حمػػاس فػػي انقالبيػػا الػػدموي فػػي قطػػاع غ ػزة الػػذي مػػا زلنػػا نعػػاني مػػف آثػػاره
وتداعياتو الكارثية عمى شعبنا وقضيتنا.
واستيجف عساؼ تصريحات الرمحي قائال ،بدؿ أف تدعو قيادات حماس في الضفة لموحدة والمصالحة فإنيا
تدعو لمفتنة والتمرد وشػؽ الصػؼ الفمسػطيني وتميػد لالنقػالب ،وأضػاؼ أف ورقػة الحريػات تسػتخدميا حمػاس
مػ ار ار وتكػ ار ار لمتيػػرب مػػف المصػػالحة ولمتغطيػػة عمػػى جرائميػػا بحػػؽ مناضػػمينا وأىمنػػا فػػي قطػػاع غػزة ،وتحػػرؼ
النضاؿ الوطني عف مساره لنيؿ الحرية واالستقالؿ.
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وشدد عمى أف ىذه الدعوات تؤكد أقواؿ خالد مشعؿ لضيوفو بأف قيادة حمػاس فػي الضػفة ىػي األكثػر تشػددا
في موضوع المصالحة ،وأضػاؼ أف تصػريحات الرمحػي وغيػرة مػف ىػذه القيػادات لػف تجػد ليػا صػدى بفضػؿ
وعي شعبنا الذي يدرؾ أف ىذه التصريحات وىي وصفة مشبوىة لفتنو داخمية ،وبأف حركة فػتح وأبنػاء شػعبنا
سيتصدوف لدعوات الفتنة واالنقالب.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1071/7/76 ،
 77فتح وحماس يتبادالن االتيامات حول أزمة الكيرباء في غزة
غ ػزة :قػػاؿ النائػػب بػػالمجمس التش ػريعي عػػف حركػػة فػػتح فيصػػؿ أبػػو شػػيال أف أزمػػة الكيربػػاء فػػي قطػػاع غ ػزة
مفتعمة ،داعياً إلى محاسبة مفتعمييا .وقاؿ في تصريحات لو ' ىناؾ أصابع اتيػاـ متعػددة تحػاوؿ أف تسػتثمر
معاناة أىؿ قطاع غزة باستمرار قطع الكيرباء بشكؿ مستمر عنو'.
مف جيتو قاؿ النائػب عػف حمػاس الػدكتور يحيػي موسػى' أف األزمػة سياسػية يفتعميػا عبػاس مػف اجػؿ أىػداؼ
وىميػػة تتعمػػؽ بإخضػػاع حمػػاس والضػػغط عمييػػا سياسػػياً' .وقػػاؿ موسػػى مسػػاء االثنػػيف ':مػػا يعطػػؿ حػػؿ مشػػكمة
الكيربػػاء ىػػو قػرار سياسػػي مػػف محمػػود عبػػاس مػػف أجػػؿ الضػػغط عمػػى حركػػة حمػػاس لمحصػػوؿ عمػػى مكاسػػب
وىميػػة تتعمػػؽ بخضػػوع حمػػاس مػػف خػػالؿ الكيربػػاء والػػدواء ' .وأكػػد موسػػى أف النائػػب أبػػو شػػيال يعمػػـ الحقيقػػة
كاممػػة  ،متيمػػا إيػػاه بمحاولػػة تعػػويـ المشػػكمة واظيارىػػا عمػػى أنيػػا إداريػػة رغػػـ أنيػػا سياسػػية مػػف الطػراز األوؿ،
حسب وصفو.
وكالة سما اإلخبارية1071/7/77 ،
 78مصادر إسرائيمية :حماس تمتمك صواريخ أرض جو
الناص ػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس :ادعػػت مصػػادر إس ػرائيمية رسػػمية ،أمػػس االثنػػيف ،أف حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية
(حمػػاس) امتمكػػت مػػؤخ ار صػواري تحمػػؿ عمػػى الكتػػؼ مضػػادة لمطػػائرات ،وقػػادرة عمػػى تيديػػد أي طػػائرة تطيػػر
عمػػى ارتفػػاع مػػنخفض فػػي أج ػواء قطػػاع غػ ػزة .ونقمػػت صػػحيفة (يس ػرائيؿ ىيػػوـ) ،عػػف المسػػؤوليف ق ػػوليـ إف
الصواري وصمت إلػى قطػاع غػزة بواسػطة األنفػاؽ ،موضػحة أف سػالح الطيػراف أخػذ فػي اعتبػاره تيديػداً مثػؿ
ىذه الصواري عمى طائرتو خالؿ قصفو األخير عمى غػزة فػي الفتػرة األخيػرة ،وأضػافت الصػحيفة أف الجػيش
تمكػػف مػػف إحبػػاط محاولػػة توصػػيؿ صػواري أخػػرى إلػػى حمػػاس ،وأوضػػحت الصػػحيفة أف حركػػة حمػػاس تقػػوـ
بأعماؿ استف اززية لمجيش مف خػالؿ إطػالؽ الصػواري عمػى جنػوب إسػرائيؿ بيػدؼ اسػتعراض القػوة العسػكرية
لمحركة التي تعتمد عمى دعـ سورية وايراف.
القدس العربي ،لندن1071/7/77 ،
 79الشاباك :اعتقمنا خمية فمسطينية بالقدس خطَّطت ألسر جندي
القػػدس المحتمػػة :كشػػؼ جيػػاز األمػػف اإلسػرائيمي العػػاـ (الشػػاباؾ) النقػػاب عػػف أنػػو اعتقػػؿ بالتعػػاوف مػػع جػػيش
وشػػرطة االح ػػتالؿ ف ػػي قري ػة حزم ػػا ش ػػماؿ الق ػػدس المحتمػػة قب ػػؿ نح ػػو ش ػػيريف ،القػػبض عم ػػى خمي ػػة فمس ػػطينية
خطَّطت ألسر جندي إسرائيمي .وذكر أف ىذه الخمية كانت تنوي إخفػاء الجنػدي فػي مغػارة أو شػقة سػرية ،ثػـ
نقمػػو إلػػى أقػػارب قيػػادات أسػػرى فمسػػطينييف بػػارزيف كأحمػػد سػػعدات ومػػرواف البرغػػوثي لقػػاء مبػػالغ مػػف المػػاؿ،
ليس ػػتخدموه ب ػػدورىـ أداة فػ ػػي المس ػػاومة عم ػػى إطػػػالؽ سػ ػراح ذويي ػػـ .وقال ػػت اإلذاع ػػة اإلسػ ػرائيمية العامػ ػػة إف
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عامػػا) ت ػرأس ىػػذه الخميػػة التػػي ضػػمت أيضػػا نصػػيؼ
الفمسػػطيني رجػػب صػػالح الػػديف البػػالغ مػػف العمػػر (ً 51
سعيد.
ووفػػؽ اإلذاع ػػة ،فإنػػو اتض ػػح خػػالؿ التحقي ػػؽ أف الخميػػة حاول ػػت عػػدة مػػرات أسػػر جن ػػود فػػي منطق ػػة "معالي ػػو
ادوميـ" ،وفي أعقاب فشؿ ىذه المحاوالت خططت الخمية لمقياـ عممية أسر الجنػدي داخػؿ األ ارضػي المحتمػة
عػػاـ  7998عمػػى الطريػػؽ بػػيف القػػدس المحتمػػة و"تػػؿ أبيػػب" .وقُػػدمت بحػػؽ االثنػػيف الئحتػػا اتيػػاـ ،فيمػػا فػػرض
عمييما االعتقاؿ إلى حيف استنفاد االجراءات القضائية بحقيما.
عمان1071/7/77 ،
السبيلّ ،
عاما بتيمة مقاومتو لالحتالل
 10الحكم عمى األسير محمد ميرة بالسجن ً 55
عامػػا ،بعػػد
حكمػػت المحكمػػة المركزيػػة اإلسػرائيمية فػػي بئػػر السػػبع عمػػى األسػػير محمػػد ميػرة بالسػػجف لمػػدة ً 15
إدانتو بتنفيػذ سمسػمة مػف العمميػات ضػد أىػداؼ إسػرائيمية .واألسػير ميػرة مػف سػكاف جباليػا شػماؿ قطػاع غػزة،
وىو معتقؿ منذ ثالث سنوات بتيمة مقاومتو لالحتالؿ.
وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريػة ،اإلثنػيف  ،1071-7-76أف مػف ضػمف الػتيـ
الموجيػػة لألسػػير مي ػرة المشػػاركة فػػي وضػػع عب ػوات ناسػػفة ضػػد ق ػوات الجػػيش اإلس ػرائيمي ،واطػػالؽ ص ػواري
عمػػى البمػػدات اإلس ػرائيمية ،وكػػذلؾ نقػػؿ معمومػػات حػػوؿ مواقػػع الجػػيش .وأضػػاؼ أف "المعمومػػات التػػي نقميػػا
سػػاىمت بمسػػاعدة مجموعػػة مػػف الفمسػػطينييف بتنفيػػذ ىجػػوـ فػػي عػػاـ  1009عمػػى موقػػع لمجػػيش اإلس ػرائيمي
بػػالقرب مػػف بيػػت حػػانوف شػػماؿ قطػػاع غ ػزة ،حيػػث قُتػػؿ فػػي ىػػذا اليجػػوـ العسػػكري اإلس ػرائيمي الجنػػدي جمعػػاد
فيشر".
فمسطين أون الين1071/7/76 ،
 17فصائل ولجان فمسطينية تمتقي الشريف :لمعالجة أوضاع مخيم نير البارد
اسػػتقبؿ رئػػيس لجنػػة الح ػوار المبنػػاني  -الفمسػػطيني خمػػدوف الش ػريؼ ،فػػي منزلػػو فػػي ط ػرابمس ،قيػػادة الفصػػائؿ
والمجػػاف الشػػعبية الفمسػػطينية فػػي الشػػماؿ برئاسػػة امػػيف الس ػر الػػدوري لمفصػػائؿ ابػػو لػػؤي اركػػاف ،الػػذي أشػػاد
"بالمواقؼ االيجابية التي أعمنيا في مؤتمره الصحافي وما أعقبيا مف خطوات عممية تمثؿ أىميا بإلغاء نظاـ
التصاريح".
وطالب ابو لؤي الشريؼ "باستكماؿ تنفيذ مطالب أبناء المخيـ وفي المقدمة منيا تسميـ حي جنيف (ما يسػمى
برايـ  )Aوأراضي منظمة التحرير ،والمنازؿ التي يشغميا الجيش" ،مشي اًر الى "الخطوة االيجابية بتسػميـ منػزؿ
حسػػيف لوبػػاني فػػي منطقػػة صػػامد ،إضػػافة الػػى تضػػافر جيػػود الحكومػػة مػػع األونػػروا والجانػػب الفمسػػطيني مػػف
أجؿ الدعوة لمؤتمر دولي ثاف عمى غرار مؤتمر فيينا لتوفير األمواؿ المطموبة إلعمػار المخػيـ بجزئيػو القػديـ
والجديػػد والتعػػويض عم ػػى العػػائالت والتج ػػار ،الػػى جان ػػب تعػػويض الدول ػػة عمػػى ع ػػائالت الشػػيداء والجرح ػػى
والمتضرريف واجراء مصالحة برعاية الرئيس نجيب ميقاتي".
وأكد الشػريؼ "عػزـ الحكومػة معالجػة أوضػاع الشػعب الفمسػطيني فػي مخػيـ نيػر البػارد" ،واعػداً "بالعمػؿ عمػى
تمبية المطالب التي عرضيا الوفد وفي المقدمة منيا تسميـ حي جنيف وأراضي المنظمة ،الػى جانػب العنػاويف
األخرى".
المستقبل ،بيروت1071/7/77 ،
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 11ورشة لحركة فتح" :إعمار "البارد" والعيش بكرامة"
"البارد" ػ "المستقبؿ" :نظمت حركة "فتح"  -قيادة منطقة الشماؿ ورشة عمؿ في مخيـ نير البارد تحت عنواف
"اعمػػار مخػػيـ نيػػر البػػارد والعػػيش بك ارمػػة طريقنػػا الػػى فمسػػطيف الدولػػة" .وشػػارؾ ممثمػػو الفصػػائؿ الفمسػػطينية
والمجاف الشعبية ورؤساء بمديات ومخاتير الجوار المبناني ومؤسسات المجتمع المحمي وفعاليات وأئمة مساجد
وشباب الحراؾ الشبابي في البارد حيث تعدى عدد المشاركيف في الورشة الػ.710
افتػػتح ابػػو جيػػاد فيػػاض الورشػػة موجي ػاً التحيػػة الرواح الشػػيداء وخػػص بالػػذكر الشػػييديف احمػػد قاسػػـ وف ػؤاد
لوباني ،مثمناً دور الحػراؾ الشػبابي .وتطػرؽ الػى الػدور النضػالي والتػاريخي لمخػيـ نيػر البػارد مػا جعمػو رأس
حربة في اطالؽ الثورة الفمسطينية منذ البػدايات .وشػرح اىػداؼ ورشػة العمػؿ التػي يجػب اف تختػتـ بتوصػيات
تعبر عف طموحات وتطمعات اىالي المخيـ السياسية واالقتصادية والحياتية اليومية  .ثـ توالى عمػى الحػديث
كؿ مف مسؤوؿ ممؼ نير البارد مرواف عبد العاؿ واميف سر الفصائؿ الفمسػطينية الػدوري اركػاف بػدر ورئػيس
بمدية ببنيف كفاح كسار.
وناقشت الورشة التعويضات ،امالؾ منظمة التحرير ،دور الفصائؿ الفمسطينية في تحسيف العالقة مع الدولة
والجػ ػوار المبن ػػاني واالفػ ػراد ،المجن ػػة الش ػػعبية وأئم ػػة المس ػػاجد ،االون ػػروا ومؤسس ػػات المجتم ػػع المحم ػػي ،الحػ ػراؾ
الشبابي ودور االعالـ في ازمة نير البارد.
المستقبل ،بيروت1071/7/77 ،
 15نتنياىو :مصر ركيزة لمسالم والحفاظ عمى السالم بيننا أمر يحتل مكانة عميا في أذىاننا
القػدس المحتمػة  -الحيػاة الجديػدة – وكػاالت :قػاؿ رئػيس الػوزراء االسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو لػوزيرة الخارجيػػة
االميركية الذي التقاىا في القدس امس" ،يتعيف أف نبذؿ كؿ الجيود كي نحافظ عمى اليدوء ونرى ما إذا كاف
بإمكاننا أف ندفع عممية السالـ قدما" مع الفمسطينييف.
وقاؿ نتنياىو وىو يقؼ إلى جوار كمينتوف إف مصػر "ركيػزة لمسػالـ وأعتقػد أف الحفػاظ عمػى السػالـ بيننػا أمػر
يحتؿ مكانة عميا في أذىاننا".
وقػػاؿ ليػػا نتنيػػاىو فػػي تص ػريحات عمنيػػة "بيننػػا جيػػود مشػػتركة لضػػماف عػػدـ تحقيػػؽ اي ػراف طموحيػػا لتطػػوير
أسمحة نووية".
الحياة الجديدة ،رام اهلل1071/7/77 ،
 14سيمفان شالوم :ىدف زيارة كمينتون تحسين العالقة بين مصر و"إسرائيل"
راـ اهلل ػ "المس ػػتقبؿ" ووك ػػاالت :ق ػػاؿ وزي ػػر التع ػػاوف اإلقميم ػػي اإلسػ ػرائيمي س ػػيمفاف ش ػػالوـ ،إلذاع ػػة الج ػػيش
اإلسػ ػرائيمي إف "ى ػػدؼ زي ػػارة [وزيػ ػرة الخارجي ػػة األميركي ػػة ى ػػيالري] كمينت ػػوف ى ػػو تحس ػػيف العالق ػػة ب ػػيف مص ػػر
واس ػرائيؿ" ،مضػػيفاً "ال شػػؾ أف الواليػػات المتحػػدة تبػػذؿ الجيػػود لػػردـ الفج ػوات ،ودفػػع التعػػاوف المشػػترؾ بػػيف
إسرائيؿ ومصر".
وأضاؼ شالوـ ،إف "صعود مرسي لمحكـ خمؽ الكثير مػف المخػاوؼ ،لكننػا نريػد الحفػاظ عمػى عالقتنػا الجيػدة
مع مصر ،لدينا الكثير مف المصالح والحفاظ عمييا في غاية األىمية".
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المستقبل ،بيروت1071/7/77 ،
وعد تمقتو كمينتون من مرسي بعدم رفع الحصار كامالً عن غزة
 15موقع "قضايا مركزية"ٌ :
راـ اهلل ػ "المستقبؿ" ووكاالت :نقؿ موقع "قضػايا مركزيػة" اإلسػرائيمي عػف مصػادر فػي مكتػب بيػريس قولػو إف
األخير بحث مع وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف كػؿ مػا يتعمػؽ بانطباعاتيػا والرسػائؿ التػي حممتيػا
مف القاىرة بعدما دخؿ الرئيس المصري الجديد قصر الرئاسة".
وقاؿ الموقع إف كمينتوف حممت الػى إسػرائيؿ رسػائؿ تيدئػة مصػرية قػدميا الػرئيس الجديػد نفسػو ،تتعمػؽ بمػدى
التزامو باتفاقات كامب ديفيد مع تأكديو نيتػو طمػب إدخػاؿ تغيػرات عمػى بعػض البنػود خصوصػاً تمػؾ المتعمقػة
بإدخػػاؿ ق ػوات مص ػرية الػػى سػػيناء بيػػدؼ إعػػادة وتعزيػػز سػػيطرة السػػمطة المركزيػػة عمػػى شػػبو الجزي ػرة خاصػػة
شماؿ س يناء وقطاع الساحؿ السياحي إضافة الى نية تشػديد إجػراءات األمػف والفحػص المتعمقػة باإلسػرائيمييف
الذيف يدخموف سيناء وذلؾ عمى خمفية اعتقاؿ مصر لعدد مف عرب  98تتيميـ بتيريب األسمحة.
وفي ما يتعمؽ بغزة وحصػارىا ،قػاؿ الموقػع اإلسػرائيمي "يبػدو أف وزيػرة الخارجيػة األميركيػة نجحػت حتػى اتف
فػػي ثنػػي السػػمطات المص ػرية عػػف اتخػػاذ ق ػرار بفػػتح معبػػر رفػػح بشػػكؿ يػػؤدي الػػى إلغػػاء الحصػػار االقتصػػادي
المفروض عمى القطاع بشكؿ نيائي وتاـ.
المستقبل ،بيروت1071/7/77 ،
 16بيريز يدعو كمينتون إلى تفعيل عممية السالم بين "إسرائيل" والفمسطينيين
ذك ػػرت الشـــرق األوســـط ،لنـــدن ،1071/7/77 ،ع ػػف نظي ػػر مجم ػػي م ػػف ت ػػؿ أبي ػػب ،إف الػ ػرئيس اإلسػ ػرائيمي
شيمعوف بيريس ،دعا وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف ،إلى بذؿ كؿ جيد ممكف لوقؼ حالة الجمود
فػػي عمميػػة السػػالـ بػػيف إس ػرائيؿ والفمسػػطينييف .وقػػاؿ بي ػريس ليػػا ،خػػالؿ اسػػتقبالو ليػػا فػػي مق ػره فػػي القػػدس
الغربي ػة ،أمػػس ،إف «إىمػػاؿ ممػػؼ السػػالـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط يمحػػؽ الضػػرر لػػيس بالمنطقػػة ومصػػالح دوليػػا
وشعوبيا فحسب ،بؿ بمصالح إسرائيؿ والواليات المتحدة».
وقاؿ بيريس في ختاـ لقائو مع كمينتوف« :في الوقت الذي نواجو فيو (التيديد) اإلي ارنػي ،ال ينبغػي أف نتوقػؼ
عف محاوالتنا لتحقيؽ السالـ مع الفمسػطينييف» .وحػث وزيػرة الخارجيػة األميركيػة ،ىػيالري كمينتػوف ،عمػى مػا
سماه «وقؼ المجازر في سوريا» ،وقاؿ« :أنػا بوصػفي إسػرائيميا ال أريػد رؤيػة أطفػاؿ أبريػاء يتعرضػوف لمػذبح
عمى يد نظاـ ديكتاتوري في سػوريا» .وبشػأف العالقػات مػع مصػر قػاؿ الػرئيس اإلسػرائيمي« :إسػرائيؿ تشػاطر
الواليػػات المتحػػدة رؤيتيػػا حػػوؿ ضػػرورة الحفػػاظ عمػػى السػػالـ مػػع مصػػر ،وتحتػػرـ نتػػائج االنتخابػػات فييػػا»،
مضيفا« :السالـ بيف الشعوب أنقذ حياة الكثيريف».
وأضػػافت المســتقبل ،بيــروت ،1071/7/77 ،مػػف راـ اهلل وعػػف وكػػاالت ،إف بيري ػز قػػاؿ "نقػػدر كثي ػ اًر قػػدومكـ
مباشرة إلينا بعد مصر مع انطباعاتكـ األخيرة ألنو بالنسبة لنا مصر دولة رئيسية في الشرؽ األوسط والكثير
مرتبط بيا والقميػؿ مػرتبط بنػا أيضػاً لمواصػمة مسػار السػالـ العظػيـ" .وأضػاؼ" :إسػرائيؿ معنيػة جػداً باسػتمرار
السالـ مع أكبر دولة عربية".
 17القناة العاشرة :نتنياىو وباراك يريدان مياجمة ايران ىذه السنة كحد اقصى
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القػػدس المحتمػػة :ذكػػر تقريػػر لمقنػػاة االس ػرائيمية العاش ػرة الميمػػة الماضػػية اف رئػػيس الػػورزاء االس ػرائيمي بينيػػاميف
نتنيػاىو يريػد مياجمػػة ايػراف خػػالؿ مػدة زمنيػة حػػددىا التقريػر ب ػ 5اسػابيع مػا بػػيف اواخػر اغسػػطس حتػى شػػير
تش ػريف االوؿ .وذكػػر التقريػػر اف الطبق ػة السياسػػية وأنظمػػة االمػػف يعتقػػدوف اف االكثريػػة بمجمػػس الػػوزراء فػػي
الحكومة االسرائيمية سيؤيدوف باراؾ ونتنياىو ،ووفقا لمتقديرات التي اشار ليا التقرير فإف اليجوـ عمى برنامج
ايراف النووي سيتـ ىذه السنو كحد اقصػى .وقػيـ مسػؤولوف فػي االمػف السياسػي حسػب مػا ورد فػي التقريػر اف
نتنياىو اذا ما اقترح عمى مجمس الورزاء قرار مياجمة ايراف ،فإنو سيفوز باالغمبية اذا ما قرر مياجمتيػا فػي
تشريف اوؿ المقبؿ .وأشار التقرير الى اف االمريكيوف فيمػوا بػأف اسػرائيؿ تقتػرب مػف لحظػة اتخػاذ قػرار بشػأف
مياجمة ايراف ،وانيـ يعمموف عف اصرار نتنياىو وباراؾ.
وذكر التقريػر اف اذا مػا حصػؿ ىجػوـ جػوي عمػى ايػراف ،فػإف ىنػاؾ احتمػاؿ لحصػوؿ حػرب شػاممة مػع لبنػاف
ايضػػا ،مشػػي ار الػػى اف النقػػاش االف يػػدور حػػوؿ تحقيػػؽ مػػا ال يمكػػف لمقػػوة الجويػػة تحقيقػػو مػػف اليجػػوـ ،النػػو
وحسػػب الخب ػراء العسػػكرييف فػػإف ض ػربة اس ػرائيمية ضػػد منشػػآت اي ػراف النوويػػة مػػف شػػأنيا اف تػػؤخر برنامجيػػا
النووي.
وكالة سما اإلخبارية1071/7/77 ،
 18المستشار القانوني لحكومة نتنياىو :الحرم القدسي الشريف جزءا ال يتج أز من "إسرائيل"
القدس المحتمػة :أكػد المستشػار القػانوني لمحكومػة االسػرائيمية ييػودا فاينشػتايف اف الحػرـ القدسػي الشػريؼ ىػو
جزء ال يتج از مف 'أراضي إسرائيؿ' ولذا ينطبؽ عميو القانوف االسرائيمي وال سيما قانوف االثار وقانوف التنظػيـ
والبناء.
ونقمػت االذاعػة العبريػة عػف "فاينشػتايف" قولػػو "مػع ذلػؾ عمػى انػو نظػ ار لمطبيعػة الخاصػة لمموقػع يجػب تطبيػػؽ
القانوف فيو بمنتيى الحساسية مع االخذ بالحسباف اعتبارات براغماتية".
وج ػػاء ف ػػي تعميم ػػات بع ػػث بي ػػا المستش ػػار الق ػػانوني لمحكوم ػػة ال ػػى نظ ارئ ػػو ف ػػي س ػػمطة االث ػػار و'بمدي ػػة الق ػػدس'
والشػػرطة انػػو يجػػب عمػػى الجيػػات المكمفػػة بتطبيػػؽ القػػانوف اج ػراء مراقبػػة منتظمػػة فػػي محػػيط الحػػرـ القدسػػي
الشريؼ لموقوؼ عف كثب عمى االعماؿ الجارية فيو لمتاكد مف سالمة االثار فيو.
وكالة سما اإلخبارية،1071/7/77 ،

 19كتابات عنصرية عمى منزل ناشطة "إسرائيمية" ضد االستيطان
(ا .ؼ .ب) :كتب ػػت عب ػػارات عنصػ ػرية أم ػػاـ من ػػزؿ ناش ػػطة ف ػػي حرك ػػة الس ػػالـ اتف “اإلسػ ػرائيمية” المناىض ػػة
لالسػػتيطاف ،أمػػس ،بحسػػب مػػا اعمنػػت متحدثػػة باسػػـ شػػرطة االحػػتالؿ .وقالػػت لوبػػا السػػمري “خطػػت كتابػػات
عنص ػرية بالعبريػػة عم ػػى مػػدخؿ البنايػػة الت ػػي تسػػكف فييػػا ىاجي ػػت اوف ػراف مػػف حرك ػػة “السػػالـ اتف” وفتح ػػت
الشػػرطة تحقيقػػا فػػي الموضػػوع” .وأشػػارت السػػمري إلػػى أف الكتابػػات “المرحومػػة ىاغيػػت ،أنػػت ميتػػة” و”كيانػػا
كاف عمى حؽ” وجدت عمى مدخؿ البناية.
الخميج ،الشارقة1071/7/77 ،
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 50إحصائية إسرائيمية رسمية 40 :ألف شكوى تحرش واعتداء جنسي في "إسرائيل"
كشفت معطيات إحصػائية إسػرائيمية رسػمية تصػاعد حػوادث التحػرش واالعتػداء الجنسػي فػي (الدولػة العبريػة)
خالؿ العاـ الماضي  ،1077السيما االعتداء عمى األطفاؿ.
وأشار تقرير نشره موقع اإلذاعة العبرية ،اإلثنيف  ،1071-7-76أف العاـ الماضي شيد أربعيف ألػؼ شػكوى
حػػوؿ االعتػػداء الجنسػػي والتحػػرش فػػي (إس ػرائيؿ) ،مػػف ضػػمنيا  % 10ارتكبػػت بحػػؽ أطفػػاؿ حتػػى جيػػؿ 71
عاما.
ً
ػير
وقاؿ" :إف  15في المائػة مػف الشػكاوى ىػي سػفاح قربػى ،فػي حػيف أف  10فػي المائػة تحػرش جنسػي" ،مش ًا
إلػػى أف الشػػرطة اإلسػرائيمية قامػػت العػػاـ الماضػػي بفػػتح ممفػػات تحقيػػؽ فػػي  9561شػػكوى باعتػػداءات جنسػػية،
وقدـ نصؼ ىذه الشكاوى أطفاؿ ،وصدر حكـ إدانة في  577ممفًا العاـ الماضي.
فمسطين أون الين1071/7/76 ،
 57حماس :االستيطان يتواصل بوتيرة متسارعة
َّ
أكػد تقريػر صػادر عػف المكتػب اإلعالمػػي لحركػة "حمػاس" ،اإلثنػيف َّ ،1071-7-76
أف االحػتالؿ اإلسػرائيمي
"يواص ػػؿ ب ػػوتيرة متس ػػارعة مش ػػاريعو االس ػػتيطانية ومخططات ػػو التيويدي ػػة الت ػػي تس ػػتيدؼ األرض الفمس ػػطينية
والمعالـ التاريخية في الضفة الغربية المحتمة ومدينة القدس ،وذلؾ مف خالؿ المصادقة عمى بناء المئات مف
الوح ػػدات االس ػػتيطانية ،واقػ ػرار اس ػػتئناؼ أعم ػػاؿ تش ػػييد ج ػػدار الفص ػػؿ العنص ػػري ف ػػي مح ػػيط مدين ػػة الق ػػدس
المحتمة".
وبػػيَّف التقريػػر َّ
أف مصػػادقة مػػا يسػ َّػمى ب ػػ"المجنة الموائيػػة لمتخطػػيط والبنػػاء" اإلس ػرائيمية فػػي القػػدس عمػػى مخطػػط
إلقام ػػة كمي ػػة عس ػػكرية ف ػػي جب ػػؿ الزيت ػػوف ب ػػالقرب م ػػف مستش ػػفى "المطم ػػع" يي ػػدؼ إل ػػى "تعزي ػػز مكان ػػة الق ػػدس
كعاصػػمة لمكيػػاف الصػػييوني وتعزيػػز سػػيطرتيا عمػػى ش ػرقي القػػدس عبػػر زرع مزيػػد مػػف الحقػػائؽ عمػػى أرض
الواقع".
وكشػػؼ التقريػػر عػػف عمميػػات حفػػر أسػػفؿ طريػػؽ بػػاب المغاربػػة بسػػاحة البػراؽ فػػي المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ،
وىػػدـ منػػازؿ المقدسػػييف ومحػػاليـ التجاريػػة ،وتقػػديـ إخطػػارات باليػػدـ لعش ػرات الم ػواطنيف .كمػػا رصػػد التقريػػر
اعتداءات المغتصبيف الصياينة ضد المساجد وبيوت المواطنيف الفمسطينييف وممتمكاتيـ.
وضػ َّػـ التقريػػر ممخصػاً تنفيػػذياً وأبػػرز التصػريحات والمواقػػؼ والبيانػػات والتقػػارير التػػي تكشػػؼ حقيقػػة المشػػاريع
االستيطانية والمخططات التيويدية في الضفة المحتمة.
فمسطين أون الين1071/7/76 ،
" 51إسرائيل" تطرح عطاءات لبناء أكثر من  500وحدة استيطانية في الضفة
القدس :أعمنت الحكومة اإلسرائيمية أمس االثنيف موافقتيا عمى منح عطاءات ،لبناء أكثر مف  500وحدة
استيطانية جديدة في مناطؽ الضفة الغربية ،وذلؾ بعد يوـ واحد مف المصادقة عمى بناء  10ألؼ وحدة
استيطانية جديدة في مدينة القدس.
وقاؿ الخبير في شؤوف االستيطاف ،مدير معيد أريج لألبحاث التطبيقية جاد اسحؽ" :إف الحكومة اإلسرائيمية
تعمؿ عمى دمج مستوطنات صغيرة قائمة لتوسيعيا ،حتى تصبح مستوطنات كبرى ،ضمف مخطط مكشوؼ
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لمسيطرة عمى  %70مف األراضي الفمسطينية المصنفة (ج) ،التي تشكؿ  %60مف أراضي الضفة في
محاولة منيا لخمؽ واقع جديد عمى األرض".
عمان1071/7/77 ،
السبيلّ ،
 55أىالي أسرى غزة زاروا أبناءىم لممرة األولى منذ  6سنوات
غزة ػ أشرؼ اليور :تمكف عدد محدود مف ذوي األسرى الفمسطينييف مف قطاع غزة يوـ أمس مف زيارة
أبنائيـ المعتقميف في السجوف اإلسرائيمية ،في اوؿ زيارة تسجؿ ألىالي القطاع منذ ست سنوات ،بسبب المنع
اإلسرائيمي.
وأقمت حافمة تتبع المجنة الدولية لمصميب األحمر الدولي  97رجالً وسيدة فمسطينية ،ىـ آباء وأميات
وزوجات ألسرى معتقميف في سجوف إسرائيؿ ،وتوجيت بيـ مف أماـ مقر المجنة إلى بوابة معبر إيريز
اإلسرائيمي شماؿ القطاع ،الذي انتقموا منو في حافمة أخرى أقمتيـ إلى أحد سجف راموف اإلسرائيمي التي
يتواجد فييا أبناؤىـ.
ووافقت إسرائيؿ عمى استئناؼ الزيارات ضمف اتفاؽ أبرمتو مع األسرى برعاية مصرية في  79ايار (مايو)
الماضي ،بعد إضراب ليؤالء األسرى داـ  18يوماً.
وقالت المجنة الدولية لمصميب األحمر في تصريح صحافي تمقت 'القدس العربي' نسخة منو أف الزيارة ىذه
تمت بمساعدتيا.
وقاؿ خواف بيدرو شيرر رئيس بعثة الصميب األحمر في إسرائيؿ واألراضي الفمسطينية المحتمة اف ىذه
تاما' .ونبو إلى أف المجنة الدولية لمصميب األحمر
'خطوة أولى ونأمؿ استئناؼ زيارات سكاف غزة استئنافًا ً
دعت م ار اًر الستئناؼ الزيارات العائمية التي قاؿ انيا 'تشكؿ أم ار حيويا لممعتقميف وأسرىـ'.
وأكد عمى أف السمطات اإلسرائيمية ممزمة بالسماح لممعتقميف بتمقي زيارات عائمية ،بموجب القانوف الدولي
اإلنساني.
وأكد مركز سواسية لحقوؽ اإلنساف أف عدد األسرى الذيف سمح لذوييـ بالزيارة 'غير كافي وال يمبي تطمعات
أىالي األسرى'.
مف جيتو قاؿ رئيس الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ األسرى والمعتقميف الفمسطينييف محمد حمداف اف
السماح بزيارة أىالي غزة مرة أخرى بعد انقطاع استمر ستة أعواـ 'انجاز كبير ال يمكف ألحد إف يقمؿ مف
أىميتو'.
واعتبر الدكتور سامي أبو زىري ،الناطؽ باسـ حركة حماس سماح إسرائيؿ بيذه الزيارة خطوة 'فاقدة القيمة'
في ظؿ استمرار حرماف نحو  500أسير فمسطيني مف سكاف القطاع مف حقيـ في زيارة أىميـ ليـ .وقاؿ
'إف استمرار حرماف األسرى الفمسطينييف مف زيارة األىؿ ليـ ىو تنكر لممواثيؽ الدولية وحقوؽ اإلنساف
وتنصؿ إسرائيمي مف االتفاؽ مع األسرى'.
ودعا إلى تحرؾ دولي لكؿ المؤسسات المعنية لمضغط عمى االحتالؿ إللزامو باحتراـ حقوؽ األسرى وانياء
معاناتيـ.
القدس العربي ،لندن1071/7/77 ،
 54منظمات حقوق اإلنسان :االحتالل يواصل عمميات ابتزاز مرضى القطاع
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وكاالت :قاؿ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف ،ورابطة أطباء لحقوؽ اإلنساف ،اليوـ اإلثنيف ،إف سمطات
االحتالؿ اإلسرائيمي صعدت سياسة ابتزاز المرضى واستخداـ معابر قطاع غزة التي تسيطر عمييا سيطرة
مطمقة كمصائد العتقاؿ الفمسطينييف الذيف تدفعيـ حاجاتيـ اإلنسانية لمسفر عبرىا.
وأشار البياف إلى أف سمطات االحتالؿ تواصؿ ىذه السياسية رغـ حممة اإلدانة الدولية ليا ،حيث تشير
تقارير منظمة الصحة العالمية عف الفترة الممتدة منذ مطمع العاـ الجاري وحتى نياية مايو  1071أف
سمطات االحتالؿ رفضت طمبات ( )18مريضاً مف بينيـ ( )79مف النساء ،كما أجمت الرد عمى طمبات
( )799مريضاً مف بينيـ ( )89مف النساء ،وبمغ عدد المرضى الذيف قابموا المخابرات عمى معبر بيت
حانوف (ايرز)  97مريضاً منيـ  51رجالً و 18مف النساء .
وطالبت المؤسستاف السمطات اإلسرائيمية بتأميف العالج الطبي لممرضى ،ودعت المجتمع الدولي لمتدخؿ
العاجؿ والفعاؿ إلطالؽ سراح المرضى المعتقميف ولمعمؿ عمى وقؼ انتياكات إسرائيؿ المنظمة لمبادئ
حقوؽ اإلنساف عامةً والحؽ في الصحة خاصةً.
عرب 1071/7/76 ،48
 55مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان يدعو إلى حماية وتحييد الالجئين الفمسطينيين في سوريا
راـ اهلل :قاؿ مركز راـ اهلل لدراسات حقوؽ اإلنساف انو ينظر بقمؽ شديد ألوضاع الالجئيف الفمسطينييف في
سوريا ،ويحذر مف محاوالت إدخاليـ في أتوف الصراع الدائر ىناؾ.
وأداف المركز في بياف صحفي امس االعتداءات التي حصمت بحقيـ في اتونة األخيرة والتي وصمت حد
القتؿ ،عندما تـ خطؼ وقتؿ مجموعة مف عناصر جيش التحرير الفمسطيني حيث قتؿ ( )77منيـ ،وكذلؾ
استيداؼ موكب تشييعيـ وقتؿ ( )9مدنييف فمسطينييف واصابة آخريف ،باإلضافة إلى عمميات القصؼ التي
تستيدؼ بعض التجمعات الفمسطينية ىناؾ.
وأكد المركز عمى ضرورة حماية الالجئيف الفمسطينييف وتحييدىـ عف اية عمميات مسمحة تحصؿ ،فيـ ليسوا
جزء مف ىذا الصراع ولـ يكونوا يوما كذلؾ .وطالب جميع األطراؼ في سوريا بضرورة تجنيب الفمسطينييف
تبعات عممياتيـ العسكرية.
الحياة الجديدة ،ارم اهلل1071/7/77 ،
 56ميرجان بغزة يطالب بتوسيع التضامن مع األسرى أمام مقر الصميب األحمر الدولي
غزة -أدىـ الشريؼ :طالب مسؤولوف وناشطوف وأسرى محرروف ،بضرورة توسيع رقعة التضامف مع
األسرى المضربيف والمرضى القابعيف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.
و َّ
أكد ىؤالء في ميرجاف تضامني مع األسرى المضربيف والمرضى ،أقامتو حركتا "حماس" والجياد
اإلسالمي ،اإلثنيف  ،1071-7-76أماـ مقر الصميب األحمر ،عمى ضرورة تكثيؼ الفعاليات التضامنية،
لما ليا مف دور كبير في حشد الرأي العاـ المحمي والدولي لصالح األسرى الفمسطينييف ،ولتشكيؿ قوة ضغط
دولي عمى سمطات االحتالؿ.
وشارؾ في الميرجاف مسؤولوف وقادة في الفصائؿ الفمسطينية ،وأسرى ُمحرروف ،وذوو أىالي األسرى ،ووفد
تضامني يمني يزور غزة ىذه األياـ.
فمسطين أون الين1071/7/76 ،
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 57دمشق :مخيم اليرموك يستقبل العائالت السورية النازحة
دمشؽ :أمضت دمشؽ ليؿ األحد /االثنيف عمى وقع االشتباكات العنيفة التي انطمقت مف مخيـ اليرموؾ
الفمسطيني يوـ الجمعة ،وامتدت نحو أحياء جنوب شرقي العاصمة :التضامف ونير عيشة والزاىرة لتصؿ
أمس إلى حي الميداف ،الذي جرى اقتحامو لممرة األولى بالمدرعات .وشاىد الدمشقيوف أمس أعمدة الدخاف
تتصاعد في سماء مدينتيـ بينما أسفرت االشتباكات عف قطع الطريؽ الرئيسي السريع ،الذي يربط العاصمة
بمطار دمشؽ الدولي ،جنوب العاصمة .وألوؿ مرة تجري حاالت نزوح داخؿ العاصمة ،حيث نزحت
العائالت مف حيي التضامف والميداف ،يومي األحد وأمس االثنيف ،إلى مخيـ اليرموؾ الذي قاـ الناشطوف
الفمسطينيوف فيو بفتح عدة مدارس ومساجد وتجييزىا الستقباؿ العائالت النازحة ،وتأميف مستمزمات
اإلسعافات األولية لمجرحى ،بعد مناشدات عدة أطمقيا ناشطوف في األحياء الساخنة لتأميف أدوية والتبرع
بالدـ لممصابيف.
الشرق األوسط ،لندن1071/7/77 ،
 58اعتصام بالضفة لممطالبة باإلفراج عن األسرى األطفال
طالب العشرات مف األطفاؿ الفمسطينييف الصميب األحمر الدولي بضرورة التدخؿ العاجؿ لإلفراج عف
األسرى األطفاؿ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي ،ووقؼ االنتياكات التي تمارس بحقيـ.
جاء ذلؾ خالؿ اعتصاـ حاشد نظمتو حركة فتح إقميـ راـ اهلل والبيرة وجمعية نادي األسير ،اإلثنيف -7-76
 ، 1071أماـ مقر الصميب األحمر في مدينة البيرة ،بمشاركة كؿ مف محافظ راـ اهلل والبيرة ليمى غناـ،
وأميف سر إقميـ حركة فتح رائد رضواف ،ومدير نادي األسير في طوباس محمود صوافطة.
وفي نياية االعتصاـ ،سمـ األطفاؿ مسؤولة ومنسقة الصميب األحمر في راـ اهلل سابيف مانتيا رسالة إلى
تعبير عف تضامنيـ مع أقرانيـ الذيف يعانوف الويالت جراء تمؾ الممارسات،
ًا
األطفاؿ في سجوف االحتالؿ
وقد أكدت مانتيا أنيا ستقوـ بإيصاؿ رسالتيـ تمؾ إلى المعتقميف األطفاؿ.
فمسطين أون الين1071/7/76 ،
 59ىدم قرية العراقيب لممرة األربعين
النقػػب المحتػػؿ – صػػفا :ىػػدمت ق ػوات االحػػتالؿ االس ػرائيمية صػػباح الثالثػػاء بيػػوت قريػػة العراقيػػب فػػي النقػػب
داخؿ األراضي المحتمة عاـ  98لممرة االربعػيف .وشػممت عمميػات اليػدـ كافػة البيػوت والخيػاـ بمػا فييػا خيمػة
االعتصاـ والخياـ التػي شػيدت فعاليػات جماىيريػة وشػعبية عمػى مػدار ثالثػة أيػاـ األسػبوع الماضػي ،شػاركت
فييا وفود مف عدة دوؿ في العالـ تضامنا مع أىالي العراقيب أماـ اليجمة المستمرة عمى القرية.
وناشد رئيس لجنة الدفاع عف العراقيب عواد ابو فريح عبػر موقػع "فمسػطينيو "98كػؿ الخيػريف لمسػاندة أىػالي
العراقيب ودعـ صمودىـ عف طريؽ التبرع بالماؿ ليتسنى ألىالي القرية إعادة البناء ومواصمة الصمود .وأفاد
عواد أف أىالي القرية باشروا بإعادة بناء البيوت التي ىدمت صباح اليوـ.

وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1071/7/77 ،

 40مجمس الوزراء األردني يقر تعميمات جديدة لحل االكتظاظ السكاني بالمخيمات الفمسطينية
التاريخ :الثالثاء 1071/7/77

العدد1565 :

ص 79

عم ػػاف – ماج ػػد القرع ػػاف :عممػػػت "الدس ػػتور" أف مجم ػػس الػػػوزراء أق ػػر م ػػؤخ ار تعميمػ ػػات جدي ػػدة لح ػػؿ مشػ ػػكمة
االكتظاظ السكاني التي يعاني منيا أبناء المخيمات الفمسطينية وذلؾ تنفيذا لتوجييات أصدرىا الممؾ عبد اهلل
الثاني لمحكومة في أعقاب الزيارات التي قاـ بيا جاللتو الى المخيمات.
وتقضػػي التعميمػػات الجديػػدة السػػماح ألبنػػاء المخيمػػات بالتوسػػع فػػي البنػػاء العػػامودي ليصػػؿ الػػى ثالثػػة طوابػػؽ
ضمف شروط تأخذ بعيف االعتبار عدد افراد األسرة وقدرة البناء القائـ عمى التحمؿ.
عمان1071/7/77 ،
الدستورّ ،
 47جولة تسويقية لشركة المدن الصناعية األردنية في األراضي الفمسطينية
عمػػاف -الػرأي  -أنيػػت شػػركة المػػدف الصػػناعية األردنيػػة جولػػة تسػػويقية شػػممت األ ارضػػي الفمسػػطينية الشػػقيقة
ضػػمف وفػػد برئاسػػة مػػدير عػػاـ الشػػركة الػػدكتور لػػؤي منيػػر سػػحويؿ وعػػدد مػػف المسػػؤوليف فييػػا .وقػػاؿ الػػدكتور
سحويؿ أف الجولة ىدفت إلى التعريؼ بالمناخ االستثماري في المممكة بشكؿ عاـ ،إضافة إلى دعػـ الخبػرات
الفمسطينية مف أجؿ دعـ صمود الشعب الفمسطيني عمى أرضو.
عمان1071/7/77 ،
الرأيّ ،
 41األردن :اتفاقية تعاون لتدريب كوادر الدفاع المدني الفمسطيني
عمػػاف – بت ػ ار :وقعػػت مديريػػة الػػدفاع المػػدني مػػع السػػفارة األميركيػػة بعمػػاف اتفاقيػػة لتػػدريب ك ػوادر مػػف الػػدفاع
المػػدني الفمسػػطيني .وقػػاؿ مػػدير عػػاـ الػػدفاع المػػدني الفريػػؽ الػػركف طػػالؿ الكػػوفحي إف جيػػاز الػػدفاع المػػدني
عمى اسػتعداد إلدامػة العمميػة التدريبيػة والتأىيميػة لمرتبػات نظيػره الفمسػطيني بجميػع االختصاصػات وايصػاليـ
الى االحترافية.
عمان1071/7/77 ،
الغدّ ،
 45طيران العدو اإلسرائيمي فوق مزارع شبعا وجيشو يجتاز حدود لبنان
بي ػػروت :حمّق ػػت مروحي ػػات وط ػػائرات اس ػػتطالع “إسػ ػرائيمية” م ػػف دوف طي ػػار ،أم ػػس ،ف ػػي أجػ ػواء مػ ػزارع ش ػػبعا
المحتمػػة ،وفػػوؽ خػػط التمػػاس ليػػذه المػزارع مػػع المنػػاطؽ المحػػررة المحاذيػػة ولفتػرة زادت عمػػى نصػػؼ سػػاعة .
وت ارفػػؽ ذلػػؾ مػػع تحركػػات بريػػة لجػػيش العػػدو ،حيػػث شػػوىدت  1دبابػػات نػػوع “ميركافػػا” تقػػوـ بأعمػػاؿ الدوريػػة،
بمحػػاذاة السػػياج الشػػائؾ فػػي المنطقػػة الواقعػػة بػػيف مػػوقعي السػػماقة ورويسػػة العمػػـ ،كػػذلؾ دخمػػت دوريػػة مشػػاة
معززة بعدة سيارات مصفحة نوع ىامر ،إلى الشطر المبناني مف الغجر ،عممػت خالليػا عمػى مراقبػة المنطقػة
المحررة المواجية بواسطة مناظير ،وأجرت كشفاً عمى نظاـ التجسس اإللكتروني المركز عمى السياج الشائؾ
.
مف جانب آخر أصيب مأمور األحراش حسف عمػي مصػطفى ( 7997مػف بمػدة حػوال) ،ودانػي موسػى حسػيف
( )7976ا بانفجار قنبمة عنقودية مف مخمفات العدواف “اإلسرائيمي” في منطقة السموقي الجنوبية .
واجتازت قوة “إسرائيمية” قواميا  10عنصػر مشػاة الخػط الحػدودي فػي مرتفعػات جبػؿ الشػي  ،وتقػدمت مسػافة
نحػػو  500إلػػى  800متػػر ،وحاولػػت خطػػؼ الػراعييف محمػػد قاسػػـ ىاشػػـ مػػف شػػبعا وأحمػػد حيػػدر مػػف سػػوريا،
وعنػدما فشػمت بعػد ىربيمػا ،اقتػادت قطيعػي الماشػية وعػددىما زىػاء  900رأس مػاعز إلػى داخػؿ مػزارع شػػبعا
المحتمة  .وتجري قوات اليونيفيؿ اتصاالت مع الجانب “اإلسرائيمي” إلعادة الماشية إلى أصحابيا .
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الخميج ،الشارقة1071/7/77 ،
 44لبنان :تخمية سبيل موقوفين فمسطينيين في حوادث مخيم نير البارد
وافؽ قاضي التحقيؽ العدلي في أحداث نير البارد القاضي غساف عويدات ،عمى طمبػات تخميػة سػبيؿ أربعػة
موقوفيف فمسطينييف في الممؼ في مقابؿ كفالة مالية قػدرىا  500ألػؼ ليػرة لكػؿ مػنيـ .وأحػاؿ عويػدات اوراؽ
الموقوفيف عالء ـ ،محمد ـ ،محمود د ،وسعيد س ،إلى النائب العاـ العدلي ،وسيسمموف إلى «األمػف العػاـ»
كونيـ مف جنسية غير لبنانية .وكػاف وفػد مػف متػابعي قضػية الموقػوفيف اإلسػالمييف قػد زار مفتػي الجميوريػة
الشي محمد رشيد قباني في «دار الفتوى» ،معتب اًر أف العدد الذي اخمػي سػبيمو أمػس وفػي االسػابيع الماضػية
«غير كاؼ ابداً» .وشدد الشػي نبيػؿ رحػيـ باسػـ لجنػة اىػالي الموقػوفيف عمػى أف «مطمبنػا ىػو اف يخػرج واف
يخمى سبيؿ كؿ مف ثبت عدـ إدانتيـ».
السفير ،بيروت1071/7/77 ،
 45لبنان :ادعاء عمى أرزة سعد حداد بجرم التعامل مع "إسرائيل"
ادعػػى مفػػوض الحكومػػة ل ػػدى المحكمػػة العسػػكرية القاض ػػي صػػقر صػػقر عمػػى أرزة س ػػعد حػػداد المقيمػػة ف ػػي
"إسػ ػرائيؿ" والح ػػائزة جنس ػػيتيا ،ف ػػي ج ػػرـ التعام ػػؿ م ػػع الع ػػدو ،ودخ ػػوؿ ب ػػالده س ػػندا إل ػػى الم ػػادتيف 185-178
عقوبػػات .وأحػػاؿ االدعػػاء إلػػى قاضػػي التحقيػػؽ العسػػكري األوؿ .وتعقيبػاً عمػػى االدعػػاء ،رحبػػت «ىيئػػة ممثمػػي
األسػػرى والمحػػرريف مػػف السػػجوف والمعػػتقالت اإلس ػرائيمية» بمػػا صػػدر عػػف القاضػػي صػػقر ،داعيػػة «القضػػاء
المبناني إلى التشدد في تطبيؽ القػوانيف المعنيػة بجػرائـ التعامػؿ مػع العػدو» .وطالبػت ب ػ«إصػدار قػرار بسػحب
الجنسية المبنانية مف العميمة حداد ،وكؿ الذيف يحمموف الجنسية اإلسرائيمية».
السفير ،بيروت1071/7/77 ،
 46مصر :المباحثات بين مرسي وكمينتون لم تتطرق إلى الحصار أو قضية قطاع غزة تماماً
نشر موقع فمسطين أون الين 1071/7/76 ،أف سفير مصر لدى السمطة الفمسطينية ياسر عثماف ،أكد
اإلثنيف  ،7/76ثبات سياسة مصر بشأف العمؿ عمى فؾ الحصار عف قطاع غزة بشكؿ كامؿ ،مشي اًر إلى
أف ىناؾ التزاماً مصرياً أصيالً في ىذا الصدد .وقاؿ عثماف في تصريح لمراسؿ وكالة أنباء الشرؽ األوسط
في غزة :إف اإلجراءات العممية التي تـ اتخاذىا منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي تؤكد ىذا التوجو خاصة
فيما يتعمؽ باإلجراءات الميسرة عمى معبر رفح البري بخالؼ تسييؿ دخوؿ قوافؿ المساعدات وكسر
الحصار إلى غزة.
ونفى ع ثماف في الوقت نفسو ما تناقمتو وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية بشأف تغيير مصر لموقفيا الداعي لفؾ
الحصار عف قطاع غزة عقب زيارة وزيرة الخارجية األمريكية ىيالري كمينتوف لمقاىرة ،مؤكداً دعـ مصر
الواضح لمشعب الفمسطيني وقضيتو.
مصدر رفيع المستوى بمؤسسة الرئاسة
وأضاؼ المركز الفمسطيني لإلعالم 1071/7/77 ،مف القاىرة ،أف
اً
المصرية نفى ما نقمتو عدد مف المواقع الصييونية مف أف الرئيس محمد مرسي وعد ىيالري كمينتوف بعدـ
رفع الحصار عف قطاع غزة .وأكد المصدر لممركز الفمسطيني لإلعالـ أف المباحثات بيف الجانبيف لـ
يتطرؽ إلى قضية قطاع غزة تماماً أو الحصار المفروض عمى القطاع.
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وأشار المصدر إلى أف الرئيس مرسي قطع عمى نفسو عيداً في لقاءه مع الرئيس التونسي المنصؼ
المرزوقي بفؾ الحصار عف قطاع غزة ودعـ المصالحة الفمسطينية.
 47محمالن مصريان :زيارة كمينتون تيدف لتبديد مخاوف "إسرائيل" من تولي مرسي رئاسة مصر
غزة  -عبد اهلل التركماني :تعد زيارة وزيرة الخارجية األمريكية ىيالري كمينتوف إلى مصر زيارة استكشافية
لمواقؼ الرئيس الجديد محمد مرسي ،ومواقفو مف العالقات الخارجية وخاصة مع "إسرائيؿ" ،لتبديد مخاوؼ
االحتالؿ مف تولي مرسي كرسي الحكـ بعد انتياء حقبة الرئيس حسني مبارؾ الذي كاف خير صديؽ
لػ"إسرائيؿ" ،وفؽ ما تحدث بو محمالف سياسياف تحدثا لػ"فمسطيف".
وأوضح المحمالف أف كمينتوف جاءت إلى المنطقة بيدؼ تحقيؽ مصالح الواليات المتحدة وتنفيذ أجندة اإلدارة
األمريكية بعد تولي مرسي الرئاسة ،خاصة مع اقتراب االنتخابات الرئاسية األمريكية ،التي دفعت أوباما
لمتأكد مف استقرار المنطقة خوفاً مف مواجية قد تؤثر عمى سير ىذه االنتخابات.
وأوضح رئيس قسـ العموـ السياسية بجامعة القاىرة د .حسف نافعة ،أف زيارة وزيرة الخارجية األمريكية
لمصر ،تأتي في سياؽ تيدئة مخاوؼ "إسرائيؿ" مف التغيرات السياسية الحاصمة في مصر ،والخشية الكبيرة
مف مخاطر إسرائيمية مفترضة بعد رحيؿ مبارؾ.
مف ناحيتو ،يرى رئيس قسـ العموـ السياسية بجامعة حمواف بالقاىرة د .جماؿ زىراف ،أف زيارة كمينتوف
لممنطقة تيدؼ إلى التحقؽ مف طبيعة االستقرار والسالـ في المنطقة ،بعد فوز مرسي بكرسي الرئاسة .وقاؿ
زىراف" :كمينتوف ىرعت إلى المنطقة لقياس مدى فعالية السالـ الشكمي في صالح (إسرائيؿ) ،واالستقرار
الشكمي لصالح الواليات المتحدة" .وأوضح أف كمينتوف "جاءت لتتدخؿ في الشأف المصري الداخمي ،عبر
فرض سياسات إدارتيا األمريكية عمى مواضيع شتى ومنيا القضية الفمسطينية والعالقة مع (إسرائيؿ) ،األمر
الذي يخدـ أجندة أمريكية خالصة" كما قاؿ.
موقع فمسطين أون الين1071/7/76 ،
 48وزير اإلسكان المغربي يدعو إلى توحيد الصف الفمسطيني
الرباط :قاؿ نبيؿ بف عبد اهلل ،وزير اإلسكاف المغربي واألميف العاـ لحزب التقدـ واالشتراكية ،إنو أجرى
محادثات مع كؿ مف عزاـ األحمد ،رئيس كتمة فتح في المجمس التشريعي ،وخالد مشعؿ ،رئيس المكتب
السياسي لحركة حماس ،حيث دعا إلى ضرورة توحيد الصؼ الفمسطيني ،والمضي قدماً في اتجاه المصالحة
الفمسطينية .وأكد قائالً" :إف المغرب ممكاً وحكومة وشعباً عمى أتـ االستعداد لبذؿ مزيد مف الجيود مف أجؿ
الوصوؿ إلى ىذه المصالحة ،ولمضغط عمى إسرائيؿ مف أجؿ اإلقرار بالحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني
في قياـ دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس".
الشرق األوسط ،لندن1071/7/77 ،
 49دفعة مساعدات عربية وروسية جديدة إلى غزة
القاىرة :أعمنت مصادر مصرية عف وصوؿ عدة مساعدات إلى قطاع غزة مقدمة مف السعودية وقطر
وروسيا .وقالت ،أمس ،إف وفداً تابعاً لمجمعية الخيرية الروسية وصؿ إلى غزة عف طريؽ معبر رفح .وأكدت
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أف الوفد يضـ  7أطباء بمختمؼ التخصصات ،وأنو سيقوـ خالؿ زيارتو إلى القطاع بإجراء العمميات
الجراحية واعالف التضامف مع شعب غزة.
كما وصمت إلى القطاع قافمة مساعدات غذائية مقدمو مف السعودية ،وقالت مصادر في معبر رفح إف
السمطات المصرية سمحت بإدخاؿ  70أطناف مف التمور مقدمة مف السعودية إلى مواطني غزة ،بمناسبة
شير رمضاف .وأدخمت السمطات المصرية دفعة جديدة مف الوقود الصناعي القطري إلى القطاع ،لتشغيؿ
محطة توليد الكيرباء.
الخميج ،الشارقة1071/7/77 ،
 50تحذير حقوقي من تداعيات االنتياكات الصييونية الممنيجة لممسجد األقصى
لندف :حذرت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا مف أف المسجد األقصى المبارؾ "يتعرض إلى
حممة انتياكات منيجية أبرزىا الحفريات أسفؿ المسجد التي باتت تيدد بنيانو واالقتحامات المتكررة لساحات
المسجد ومنع المصميف مف دخولو في أحياف كثيرة" .وأوضحت المنظمة في بياف ليا يوـ االثنيف  7/76أف
"الحادث األبرز في ىذا السياؽ ىو دخوؿ الجنود اإلسرائيمييف عمى خط االقتحامات ،حيف قامت مجموعة
مف الجنود بالزي الرسمي وتحت حراسة الشرطة يقدر عددىـ بػ  85مجند ومجندة في  17أيار /مايو
الماضي باقتحاـ ساحات األقصى بشكؿ استفزازي فيو إىانة كبيرة لقدسية المكاف وحرمتو" .وقاؿ" :إف
المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا تؤكد أف مثؿ ىذه الجوالت تنتيؾ حرمة األماكف المقدسة
وتنتيؾ الحقوؽ الدينية لممسمميف في المسجد األقصى وما حولو وعميو مف واجب المجتمع الدولي التصدي
ليذه اإلنتياكات وبكؿ قوة".
المركز الفمسطيني لإلعالم1071/7/76 ،
 57الموبي الصييوني يشترط عمى أوباما الضغط عمى تركيا مقابل دعمو في االنتخابات
إسطنبوؿ :اشترط الموبي الييودي "االيباؾ" في الواليات المتحدة األمريكية عمى الرئيس باراؾ أوباما التدخؿ
لدى تركيا لوقؼ محاكمة أربعة مف قادة اإلسرائيمييف العسكرييف كشرط رئيس لتقديـ الدعـ لو في حممتو
االنتخابية القادمة .وأفادت األنباء ،بحسب الصحافة التركية ،أف تمؾ المنظمة الييودية شرطت عمى أوباما
مقابؿ تقديـ الدعـ لو في االنتخابات الرئاسية أف يمارس ضغوطات عمى أنقرة حتى تسحب النيابة
ضد أربعة مف قادة الجيش االحتالؿ مف ذوي الرتب العالية الذيف شاركوا في اليجوـ
العامة التّيـ الموجية ّ
الذي عمى أسطوؿ الحرية في نياية أيار /مايو .1070
المركز الفمسطيني لإلعالم1071/7/76 ،
 51القنصل الفرنسي في األراضي الفمسطينية :باريس تبذل قصارى جيدىا لدعم االقتصاد الفمسطيني
خاف يونس :أكد القنصؿ الفرنسي العاـ في األراضي الفمسطينية فريدريؾ ديزانيو أف بالده تبذؿ قصارى
جيدىا لدعـ االقتصاد الوطني والقطاع الخاص الفمسطيني ،وتقديـ كافة التسييالت.
جاء ذلؾ في كممة لمقنصؿ الفرنسي العاـ خالؿ مشاركتو في ورشة عمؿ خاصة بمشروع التجمعات
العنقودية لتطوير القطاع الخاص الفمسطيني والتي عقدت األحد  7|75في مدينة خانيونس ونظمتيا غرفة
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تجارة وصناعة غزة ضمف سمسمة ورشات العمؿ التي تيدؼ لنشر مفيوـ التجمعات العنقودية في فمسطيف،
وتموؿ الوكالة الفرنسية لمتنمية "."AFD
قدس برس1071/7/76 ،
" 55الشبكة األوروبية" تح ّذر من استخدام االحتالل زيارات أىالي أسرى غزة كـ"ورقة مساومة"
أوسمو :وصفت الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ األسرى الفمسطينييف ،إعالف السمطات اإلسرائيمية عف
قرارىا السماح باستئناؼ الزيارة ألسرى قطاع غزة بدءاً مف يوـ االثنيف  ،7|76في إطار اتفاؽ إنياء إضراب
األسرى ،الذي أبرـ في شير أيار /مايو الماضي ،بػ "خطوة ايجابية".
وقاؿ مدير الشبكة ،محمد حمداف إف اإلعالف المبيـ الذي لـ يتناوؿ أي إيضاحات حوؿ آلية تنفيذ ىذا
القرار ىو أمر يبعث عمى القمؽ ،خاصةً في ظؿ الحديث عف كوف ىذه الزيارات "تجريبية استكشافية" يتـ
تقييميا مف قبؿ سمطات االحتالؿ".
قدس برس1071/7/76 ،
 90 54مميون فرصة عمل يحتاجيا العالم العربي حتى 1015
عماف :نظـ المجمس االقتصادي واالجتماعي بالتعاوف مع اتحاد نقابات عماؿ فمسطيف والنقابات العمالية
في االردف امس الممتقى العمالي االوؿ بيدؼ تفعيؿ مشاركة المرأة في العمؿ النقابي.
واكد رئيس المجمس االقتصادي الدكتور جواد العناني اىمية زيادة التعاوف والتنسيؽ لما فيو مصمحة العمؿ
والعماؿ ،مؤكدا اف صمود العماؿ في فمسطيف يعتبر وساـ فخر وشرؼ ليـ عمى ارضيـ.
واشار الى اىمية العالقات التي تربط بيف الشعبيف الشقيقيف االردني والفمسطيني في مختمؼ المجاالت،
مبينا اف معاناة العامؿ الفمسطيني كبيرة نظ ار لحاجتو الى العمؿ والتناقض الذي يعيشو مف خالؿ دعـ
اقتصاد الدولة المحتمة الرضو.
واضاؼ العناني اف مجموع الوظائؼ التي يحتاجيا العالـ العربي حتى العاـ  1015حوالي  90مميوف فرصة
عمؿ تحتاج الى نحو  6تريميونات دوالر.
وبيف رئيس اتحاد عماؿ فمسطيف وائؿ النظيؼ حاجة االقتصاد الفمسطيني لمدعـ العربي ،مشي ار الى اف
الوضع في داخؿ فمسطيف بات صعبا لمغاية نتيجة الممارسات االسرائيمية بحؽ العماؿ الفمسطينييف.
وقاؿ اف منطقة اريحا واالغوار يوجد فييا حوالي  16مستوطنة و 11منطقة زراعية يعمؿ فييا نحو  9االؼ
عامؿ فمسطيني وحوالي  70االؼ عامؿ وعاممة في وقت قطاؼ التمور والعنب مما يشكؿ عبئا كبي ار عمى
االتحاد في متابعة حقوؽ ىؤالء العماؿ الذيف يتـ استغالليـ بشكؿ كبير مف قبؿ االسرائيمييف نتيجة لحاجتيـ
لمعمؿ.
كما بيف نظيؼ اف الجامعات الفمسطينية تخرج نحو  10الؼ حامؿ مؤىؿ جامعي سنويا ،مما يشكؿ عبئا
كبي ار في استحداث وظائؼ جديدة عمى االقتصاد الفمسطيني والذي لـ يستطع توفيره حتى االف.
عمان1071/7/77 ،
الدستورّ ،
 55بدء العد العكسي النييار المجتمع اإلسرائيمي
بدء العد العكسي النييار بيت العنكبوت المحاصر:
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ادعى الحاخاـ الييودي "نيػر بػف
قسـ الترجمة :ىؿ صحيح أف تقاتؿ السورييف فيما بينيـ ىو نعمة إليية كما ّ
أرتسي"؟ ىؿ صحيح أف اهلل شغؿ السورييف بأزماتيـ لينعـ الكياف الصييوني بالسالـ واألماف الذي كاف يميز
حيػاة السػورييف قبػؿ عػػاـ ونيػؼ؟ ىػؿ صػحيح أف اهلل يحمػػي شػعبو المختػار ويصػوف كيانػػو مػف اتفػات القاتمػػة
واألزمات المدمرة؟
العد العكسي النييار ىذا الكياف؟ مػا التغيػرات الحاصػمة فػي سياسػات الكيػاف الداخميػة والخارجيػة ،مػا
ىؿ بدأ ّ
الفائدة المتوخاة مف شف الحروب عمى الجيراف؟ تابعوا التقرير األتي لتعرفوا ىذا:
بعد قياـ الكياف الصػييوني عمػى األ ارضػي المحتمػة عػاـ  7998وحتػى المحظػة كانػت كػؿ القػوى العظمػى فػي
الشػرؽ والغػػرب وخصوصػاً أمريكػػا تقػػدـ الػػدعـ والحمايػػة ليػػذا الكيػػاف لتػػتمكف مػػف خاللػػو إحكػػاـ سػػيطرتيا عمػػى
منطق ػػة الش ػػرؽ األوس ػػط الميم ػػة جغرافيػ ػاً واس ػػتراتيجياً بالنس ػػبة لمع ػػالـ كم ػػو .ولتمري ػػر مخططاتي ػػا االس ػػتعمارية
بمس ػػاعدة ى ػػذا الكي ػػاف الغاص ػػب لتس ػػيطر عمػ ػػى ال ػػدوؿ اإلس ػػالمية وتجعمي ػػا تخض ػػع لسياس ػػاتيا االسػػػتبدادية
واالستعمارية.
الكيػػاف الصػػييوني محاصػػر وقػػد بػػدأ العػػد العكسػػي لنيايتػػو منػػذ انتصػػار الثػػورة اإلسػػالمية فػػي إي ػراف وتشػػكيؿ
حزب اهلل في لبناف ،والمقاومة الفمسطينية في فمسطيف ووصوؿ الرئيس بشار األسد إلى السمطة ،وأخي اًر تمػدد
الصحوة اإلسالمية في الدوؿ العربية ،ظيور كؿ ىذه المتغيرات س ّػرع مػف وتيػرة ىػذا االنييػار ،وقػد تػرجـ ىػذا
في كالـ "بنياميف نتنياىو" رئيس الوزراء اإلسرائيمي خالؿ مؤتمر رؤساء المنظمات الييودية في أمريكا حيث
قػػاؿ" :إس ػرائيؿ محاص ػرة ببحػػر مػػف األزمػػات ،كيػػؼ يجػػب أف تػػدافع عػػف نفسػػيا؟ ىنػػاؾ تحػػديات أخػػرى غيػػر
المتطمبات االجتماعية والتعميمية والصحية ،وىي إيجاد آلية لتأميف ميزانية ىذه المتطمبات واالحتياجات؟
وفػػي جػػزء أخػػر مػػف ىػواجس نتنيػػاىو أشػػار إلػػى مخاوفػػو حػػوؿ االقتصػػاد الميػػدد باالنييػػار حيػػث قػػاؿ" :ىنػػاؾ
ى ػزات اقتصػػادية تقػػع فػػي أط ػراؼ إس ػرائيؿ وقػػد تػػأثرت أس ػواؽ التصػػدير اإلس ػرائيمية لألس ػواؽ األوروبيػػة التػػي
تعػػاني بػػدورىا مػػف الركػػود االقتصػػادي وال تشػػيد أي نمػػو اقتصػػادي عمػػى اعتبػػار أف السػػوؽ األوربيػػة تشػػكؿ
وجية التصدير األولى بالنسبة لنا نحف صغيريف واقتصادنا صغير أيضاً"!
في الوقت الحالي تعد إيراف أحد أىـ العوامؿ المقمقة لحمـ إسرائيؿ التوسػعي مػف البحػر إلػى النيػر ،تػرجـ ىػذا
القمػػؽ فػػي كػػالـ "منػػاحيـ بيغػػيف" سػػادس رئػػيس وزراء إسػرائيمي بعػػد انتصػػار الثػػورة اإلسػػالمية فػػي إيػراف حيػػث
ق ػػاؿ" :ىن ػػاؾ أي ػػاـ عص ػػيبة تنتظ ػػر إسػ ػرائيؿ بع ػػد انتص ػػار الث ػػورة ف ػػي إيػ ػراف" ،ويق ػػوؿ نتني ػػاىو رئ ػػيس ال ػػوزراء
اإلسػرائيمي السػػادس عشػػر" :المشػػكمة الحاليػػة التػػي تعػػاني منيػػا إسػرائيؿ ىػػي وجػػود إيػراف نوويػػة فػػي المنطقػػة،
والشيء األخر ىو أفؽ الربيع العربي المتماىي مع أيديولوجيات الثورة اإلسالمية اإليرانية".
ربما تكوف تصريحات بنياميف نتنياىو األخيرة في مؤتمر رؤسػاء المنظمػات الييوديػة فػي أمريكػا شػيادة جيػدة
وواضػػحة تظيػػر المشػػكالت البنيويػػة واألساس ػػية التػػي يعػػاني منيػػا ىػػذا الكي ػػاف ،يقػػوؿ بصػػفتو ممثػػؿ الكي ػػاف
الصػػييوني فػػي اجتمػػاع رؤسػػاء الييػػود فػػي العػػالـ" :ىنػػاؾ مشػػكالت ال حصػػر ليػػا إلػػى جانػػب التيديػػدات التػػي
تواجو إسرائيؿ وال نقوى عمى حؿ ىذه المشكالت نحتاج إلى دعـ وحماية الجميع في ىذا"ا!!
مشكالت الكيان الصييوني الداخمية:
يواجو الكيػاف الصػييوني مشػكالت عديػدة عمػى السػاحة الداخميػة ناىيػؾ عػف مشػكالتو الدوليػة والخارجيػة ممػا
يييئ األرضية المناسبة النييار ىػذا الكيػاف المغتصػب .ىنػاؾ مشػكالت كبيػرة مثػؿ الفسػاد المػالي واألخالقػي
المتفشػػي عمػػى نطػػاؽ واسػػع بػػيف الزعمػػاء السياسػػييف ورجػػاؿ الػػديف وىنػػاؾ مشػػكالت أخالقيػػة تكتسػػح أوسػػاط
الشباب وأزمات اقتصادية بالجممة ،وخالفات بيف الزعماء ،فروقات طبقية ،خالفات بيف األجياؿ ،قضية عدـ
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اليجػرة وانخفػػاض التعػػداد السػػكاني ،وفقػػداف األمػػؿ فػػي الحيػػاة بػػيف سػػكاف األ ارضػػي المحتمػػة بسػػبب التيديػػدات
الداخمية والخارجية و ...ىذا يشكؿ فقط جانب مف المشكالت التي تواجػو ىػذا الكيػاف وىػو عػاجز عػف إيجػاد
الحمػػوؿ ليػػا ولػػف يكػػوف بمسػػتطاع اإلسػرائيمييف الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ أصػالً وذلػػؾ ألسػػباب بنيويػػة تتعمػػؽ بماىيػػة
وجوىر وجود ىذا الكياف وستشكؿ سمسمة مف التعقيدات واألزمات ،وبات ذلؾ واضحاً خػالؿ األشػير األخيػرة
حيػث انػدلعت أكبػر موجػة احتجاجػػات مناىضػة لمسياسػات الكيػاف الداخميػػة والخارجيػة والتػي أصػابت الزعمػػاء
السياسييف بالقمؽ والخوؼ.
الفوارق الطبقية في المجتمع الصييوني:
تعتبػػر اليػػوة بػػيف الييػػود مػػف أصػػوؿ غربيػػة (االشػػكناز) المنحػػدريف مػػف أصػػوؿ أوربيػػة وأمريكيػػة وبػػيف الييػػود
الشرقييف (السفارديـ) المنحدريف مف أصوؿ آسيوية وأفريقية وخاصة مف الدوؿ العربية أساس الفوارؽ الطبقية
المتجذرة في المجتمع اإلسرائيمي والتي تتفعؿ أحياناً وتخمد أحياناً أخرى.
يعتقد تشاريـ ىرزوؾ ( )Chaim Herzogأف :الفوارؽ في المجتمع اإلسرائيمي ىي العدو الحقيقي المختفي
داخمنا ىذا العدو يوجد في داخؿ كؿ مػواطف إسػرائيمي ييػودي أو عربػي متػديف أو عممػاني يسػاري أو يمينػي
ػاء عمػى
سفارديـ أو اشكناز ،ما ّ
يسبب ىذه العداوة ىو عدـ وجػود منػاخ لتقبػؿ شػخص يتفػؽ عميػو الجميػع .بن ً
ىذا يمكف تقسيـ الفوارؽ االجتماعية الرئيسية داخؿ المجتمع اإلسرائيمي عمى الشكؿ التالي:
 اليوة بيف العرب والييود اليوة بيف المتدينيف والعممانييف اليوة بيف االشكناز والسفارديـ اليوة بيف اليسارييف واليمنييفمنػػذ البدايػػة كػػاف السػػبب البػػارز و الميػػـ لمصػراع بػػيف العػػرب والييػػود يتمثػػؿ بقيػػاـ الكيػػاف الصػػييوني بػػاحتالؿ
األراضي الفمسطينية ومػا زاؿ ىنػاؾ خػالؼ وصػراع كبيػر يجػري بػيف الطػرفيف حتػى اتف لكػف الخالفػات بػيف
العرب الييود والعرب غير الييود (المسيحييف والمسمميف) تتذبذب وتتغير بيف ىبوط وصعود ،لكف الخالفات
بيف العرب غير الييود ىي أكبر وأعنؼ مع الييود المحتميف.
خالفات بيف السفارديـ واالشكناز:
ربما أىـ الفوارؽ واالختالفات الطبقية داخؿ الكياف الصييوني ىػي االختالفػات العقائديػة والماديػة بػيف طيفػي
الييود االشكناز والسفارديـ ،يعتقد الييود السفارديـ أف االشكنازييف يحظوف بامتيازات أكثر منيـ في المجتمع
اإلسرائيمي ،حتى أف اتباء االشػكنازييف اليرضػوف إرسػاؿ أبنػائيـ إلػى المػدارس المختمطػة مػع أوالد السػفارديـ
وقد قامت الحكومة بسجف المحتجيف في ىذه القضية كنوع مف أنواع التيدئة.
األزمة االقتصادية وأزمة الطاقة في األراضي المحتمة:
حسػػب اعت ارف ػػات نتني ػػاىو :ي ػرتبط االقتص ػػاد اإلسػ ػرائيمي مباش ػرة باالقتص ػػاد األورب ػػي واألمريكػػي وبع ػػد ظي ػػور
األزمػػة االقتصػػادية فػػي الغػػرب امتػػدت بشػػكؿ طبيعػػي لتصػػؿ إلػػى ىػػذا الكيػػاف فبػػدأ يواجػػو تحػػديات كبيػرة عمػػى
صػعيد اإلنتػػاج والتصػػدير واالسػػتيراد ،بحيػػث ت ازيػػد بشػػكؿ واضػػح معػػدؿ اليجػرة مػػف األ ارضػػي المحتمػػة بالنسػػبة
إلى القادميف الجدد نتيجة لموضع االقتصادي المتزلزؿ.
وبحسب األخبار المنتشرة في وسائؿ اإلعالـ العبرية فإف التيديدات الداخمية والخارجية وخصوصػاً القمػؽ مػف
صػواري حػػزب اهلل بعػػد حػػرب الػ ػ 11يػػوـ ،وارتفػػاع األسػػعار والتضػػخـ المتصػػاعد ،ارتفػػاع نفقػػات الد ارسػػة فػػي
المدارس والجامعات والبطالة ،كؿ ىذا أدى إلى انخفاض معدؿ ىجرة الييود إلى األراضي المحتمة .مف جية
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أخرى الزيادة الواضحة لمعائالت الييودية في إسرائيؿ شكمت قمػؽ لممسػؤوليف بشػكؿ جعػؿ إسػرائيؿ غيػر قػادرة
عمى تقديـ امتيازات كثيرة واغراءات لتشجيع ىجرة العائالت األمريكية إلى إسرائيؿ.
وقػ ػػد وصػ ػػمت األزمػ ػػة االقتصػ ػػادية حػ ػ ّػداً أدى إلػ ػػى انػ ػػدالع أضػ ػػخـ احتجاجػ ػػات مناىضػ ػػة لسياسػ ػػات الحكومػ ػػة
اإلس ػرائيمية منػػذ تأسػػيس ىػػذا الكيػػاف وأطمػػؽ عمييػػا اسػػـ الثػػورة اإلس ػرائيمية أو الربيػػع الييػػودي حيػػث خػػرج إلػػى
الشوارع مئات اتالؼ مف اإلسرائيمييف ونادوا بشعارات مناىضة لسياسات نتنياىو.
وف ػػي الس ػػياؽ ذات ػػو زاد قي ػػاـ الث ػػورة المصػ ػرية وس ػػقوط مب ػػارؾ و قط ػػع ص ػػادرات الغ ػػاز المص ػػري إل ػػى الكي ػػاف
الصييوني مف مشكالت ىذا الكياف حيث ارتفعت أسعار الغاز.
ظيور مؤشرات لمسقوط االجتماعي واألخالقي:
حداً لـ يعد ىناؾ مف إمكانية إلخفائيػا وانتشػرت فضػائحيا فػي
بمغت مؤشرات السقوط االجتماعي واألخالقي ّ
السنوات األخيػرة عمػى نطػاؽ واسػع ،وقػد نشػرت صػحيفة " جيػروزاليـ بوسػت" تقريػر حػوؿ ىػذا الموضػوع جػاء
فيػو :قػاؿ قاضػي المحكمػة اإلسػرائيمية العميػا دوربػت بنػيش ( :)Dorit Beinischنحػف نعػيش تجربػة اليػزائـ
وصراع الطبقات االجتماعية والفقر وفقداف الثقة العامة بكؿ أجزاء الدولة ،لكف مع ىذا كمػو يمكننػا القػوؿ أنػو
لـ يفت األواف بعد.
كما تمنى بنيش أف تقدـ إسرائيؿ نظاـ تعميمػي قػادر عمػى أف يوجػد بنيػة وركػائز أفضػؿ لممجتمػع اإلسػرائيمي
مجتمػع مؤلػؼ مػف أشػخاص جيػديف ال يعيشػوف تحػت خػط الفقػر وال يتعرضػوف لمعنػؼ وال يعػانوف مػف أعبػػاء
الحياة ،مجتمع يؤسس عمى أسس القيـ العالمية والييودية ويعشؽ اإلنسانية.
انتشار الفساد المالي واألخالقي بيف الحاخامات والسياسييف الصياينة:
ومف المشكالت األخرى التي تواجو ىذا الكياف انتشار أنواع مختمفة مف الفساد وسػط اإلسػرائيمييف بحيػث أنػو
ال يوجد فرؽ بيف الحاخامات والمسؤوليف السياسييف رفيعي المستوى وبيف األشخاص العادييف كميـ يتساووف
ف ػػي ى ػػذا األم ػػر ،ال وب ػػؿ إف انتش ػػار الفس ػػاد األخالق ػػي ب ػػيف الحاخام ػػات والسياس ػػييف أكب ػػر بكثي ػػر م ػػف بقي ػػة
المواطنيف العادييف.
إلى جانب الفساد األخالقي ينتشر الفساد المالي بيف زعماء ىذا الكيػاف حيػث يػتـ فػي الوقػت الػراىف محاكمػة
"اييود أولمرت" رئيس الوزراء السابؽ و "أفيدور ليبرماف" وزير الخارجية بتيـ الفساد.
إسرائيل في أدنى درجة فساد طوال تاريخ وجودىا:
ىبطت إسرائيؿ في جدوؿ ترتيب الفساد لعاـ  1077إلى المرتبة  .16وكانت تعد فػي  1070الدولػة الثالثػيف
في معدؿ الفساد عمى مستوى العالـ حيث وصمت بعد سقوطيا  6م ارتػب إلػى المرتبػة  .16وىػي أدنػى مرتبػة
يصؿ إلييا ىذا الكياف منذ تاري دخولو إلى مؤشػر منظمػة الشػفافية الدوليػة .مؤشػر عػاـ 1077رصػد 781
دولػػة فػػي العػػالـ حيػػث انخفضػػت مرتبػػة إس ػرائيؿ مػػف معػػدؿ  6.7فػػي عػػاـ 1070إلػػى  5.8فػػي  .1077بينمػػا
حمت نيوزلندا في المقدمة.
تعتبر إسرائيؿ أكثر دولة في الشرؽ األوسط ينتشر فييا الفساد متقدمة عمػى الػديكتاتوريات العربيػة مثػؿ قطػر
والسعودية المتاف تحتالف المراتب 11و 18في مؤشر الفساد.
قػػاؿ المػػدير التنفيػػذي لمنظمػػة الشػػفافية الدوليػػة فػػي إس ػرائيؿ "كاليػػا سػػاكي" (( Galia Sagyأنػػو :فػػي عػػاـ
 7996حصػػمت إسػ ػرائيؿ عم ػػى درج ػػة  7.77لك ػػف من ػػذ ذل ػػؾ الوق ػػت وحت ػػى اتف تض ػػاعؼ مع ػػدؿ الفس ػػاد ف ػػي
نمػػر اليػػوـ بظػػروؼ
إسػرائيؿ ،وتعػػد الدرجػػة الحاليػػة أدنػػى درجػػة يصػػؿ إلييػػا المؤشػػر خػػالؿ كػػؿ األدوار .نحػػف ّ
عصيبة ومتأزمة وفػي الوقػت نفسػو يصػرخ الشػعب بػأعمى صػوتو مطالبػاً بالعدالػة االجتماعيػة .اليػوـ يطالػب
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الشعب بالشفافية ،المعمومات ،السموؾ األخالقي ،الفصؿ بيف الثروة والسمطة ومحاربة الفساد ألف الفساد أحد
العوامؿ الرئيسية لمظمـ االجتماعي.
قاؿ أموف ديؾ (( Amnon Dickالعضو في منظمة الشفافية الدولية في إسرائيؿ :ينبغي قرع جرس الخطر
في وجوه السياسييف والمسؤوليف في ىػذا البمػد بعػد التصػنيؼ المحػبط إلسػرائيؿ والدرجػة التػي حصػمت عمييػا.
تبدو إسرائيؿ اليوـ أقذر مف السابؽ لدى المنظمات الدولية اليامة وىذا سيسبب لنا صعوبات اقتصادية .لكف
االرتقاء بالشفافية يعد مفتاح تصحيح ىذا الوضع لمحصوؿ عمى ترتيب متقدـ عمى جدوؿ التصنيؼ.
مشكالت الكيان الصييوني الخارجية:
إلى جانب المشكالت الرئيسية في ىذا الكياف تطفو عمى السطح مشكالتو الخارجية دافعة بخطوة إلى األمػاـ
النييار كياف أرض الميعاد .وعمى ضػوء الثػورات الحاصػمة فػي المنطقػة ،يعمػف أحػد الزعمػاء أف ىػذه الثػورات
تستيدؼ في المقاـ األوؿ وجود إسرائيؿ ويتوجب عمى إسرائيؿ أف تنتظر االرتدادات الناتجة عنيا.
مػػف التحػػديات الخارجيػػة التػػي تواجػػو ىػػذا الكيػػاف الخالفػػات العميقػػة بينػػو وبػػيف أمريكػػا واالتحػػاد األوربػػي حػػوؿ
قضايا مختمفة يمكف أف نشير إلػى بعضػيا مثػؿ اعتقػاد الييػود سػكاف األ ارضػي المحتمػة أف الػرئيس األمريكػي
أوبامػػا واالتحػػاد األوربػػي ىػػـ أعػػدائيـ فػػي الوقػػت ال ػراىف ويطمقػػوف شػػعارات مناىضػػة ضػػدىـ .الخػػالؼ حػػوؿ
مياجمػة إيػراف ،الخػالؼ حػوؿ اسػتمرار عمميػات االسػتيطاف أو توقفيػا بيػدؼ الوصػوؿ إلػى سػالـ بػيف العػرب
والكياف الصييوني ،الخالؼ عمى تشػكيؿ دولتػيف عربيػة وييوديػة فػي فمسػطيف وقضػايا أخػرى كثيػرة أدت إلػى
ابتعاد ىذا الكياف عف حمفائو االستراتيجييف.
عجز الكيان الصييوني مقابل حزب اهلل المبناني:
أحد أىػـ وأعقػد المشػكالت التػي تواجػو الكيػاف الصػييوني وتمنعػو مػف الوصػوؿ إلػى تحقيػؽ أىدافػو ىػو وجػود
حزب اهلل المبناني عمى حدود األراضي المحتمة.
في سياؽ متصؿ كتب الكاتب والباحث اإلسرائيمي "موشو ورد" مقاؿ حوؿ الحرب القادمة بيف إيػراف واسػرائيؿ
يقوؿ :طبقاً لمتجارب و الدروس المستقاة مف حرب لبناف الثانية (حرب الػ11يوـ) ربما يكوف حػزب اهلل لوحػده
قػػاد اًر عمػػى تػػدمير إس ػرائيؿ وال يحتػػاج إلػػى مسػػاعدة إي ػراف فػػي ىػػذه الحػػرب ألنػػو حسػػب القػػدرات التػػي أظيرىػػا
خػػالؿ حػػرب ال ػ11يػػوـ ،فقػػد انيزمػػت إسػرائيؿ بشػػكؿ فعمػػي فػػي االسػػتراتيجيات اإلسػػتخباراتية والعسػػكرية مقابػػؿ
مقػػدرات ىػػذه المجموعػػة .وعمػػى مػػا يبػػدو مػػع تعػػاظـ مقػػدرات وقػػوة حػػزب اهلل فػػإف المواجيػػة بػػيف إسػرائيؿ وبػػيف
حزب اليع ستكوف معقدة جداً في حاؿ لـ يتـ تدخؿ سوريا وفصػائؿ المقاومػة الفمسػطينية لكػف فػي حػاؿ دخػؿ
مثمػػث سػػوريا-فصػػائؿ المقاومػػة الفمس ػطينية-حػػزب اهلل إلػػى جانػػب بعضػػيـ الػػبعض الحػػرب فعمي ػاً لػػف تقػػوى
إسرائيؿ عمى فعؿ شيء وسوؼ تتجو ميزومة صاغرة إلى االنييار.
قطع العالقات بين الكيان الصييوني ومصر:
إحػػدى مقػػدمات انييػػار ىػػذا الكيػػاف قطػػع عالقاتػػو مػػع مصػػر بعػػد سػػنوات طويمػػة مػػف العالقػػة اإلسػػتراتيجية
المتميزة بيف ىذا الكياف ونظاـ حسني مبارؾ .تجمى ىذا األمر في تفاصيؿ الثورة المصرية حيػث قػاـ الشػباف
المص ػرييف بػػاليجوـ عمػػى السػػفارة اإلس ػرائيمية فػػي القػػاىرة وأنزل ػوا العمػػـ اإلس ػرائيمي وقػػاموا بحرقػػو .مػػع سػػقوط
حسػػني مبػػارؾ أصػػبح الكيػػاف اإلس ػرائيمي فعمي ػاً دوف حميػػؼ اسػػتراتيجي فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط إذ يتوجػػب
عميو إيجاد حمفػاء أخػرييف نظػ اًر لمتغيػرات الحاصػمة فػي المنطقػة .وبشػكؿ فعمػي لػـ يتبقػى إلسػرائيؿ حميػؼ فػي
الجوار سوى تركيا.
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حسب أراء بعض المحمييف اإلسرائيمييف فإنو مع سقوط مبارؾ وقطػع العالقػات اإلسػرائيمية-المصػرية سػتواجو
إسرائيؿ في المستقبؿ مشكالت وتحديات كبيرة وسيكوف وجودىا ميدداً بالخطر أيضاً.
الحرب مع ايران ،تعني الدمار الكامل لمكيان الصييوني:
خالؿ الفترة الماضػية كػاف موضػوع ىجػوـ إسػرائيؿ عمػى إيػراف الشػغؿ الشػاغؿ لممحممػيف والخبػراء السياسػييف،
متسائميف ىؿ سيقوـ الكيػاف الصػييوني بمواجيػة إيػراف أـ ال؟ فػي حػاؿ شػف ىجػوـ عمػى إيػراف ،كيػؼ سػيكوف
الػػرد اإلي ارنػػي ؟ ىػػؿ سػػيؤدي اليجػػوـ عمػػى إي ػراف إلػػى توقيػػؼ أنشػػطتيا النوويػػة أـ سػػتقوـ بتس ػريع وتي ػرة العمػػؿ
ببرنامجيا النووي؟ ماذا سيحقؽ الكياف الصييوني مف مياجمػة إيػراف؟ لكػف عمػى مػا يبػدو إسػرائيؿ غيػر قػادرة
عمػػى شػػف ىجػػوـ عمػػى إي ػراف وال تجػػرؤ عمػػى القيػػاـ بيػػذا األمػػر ألنيػػا منيمكػػة فػػي حػػؿ مشػػكالتيا وأزماتيػػا
الداخمية.
تصريحات داكاف حوؿ اليجوـ عمى ايراف:
بناء عمى تصريحات "مائير داكاف" فإف اليجوـ عمى إيراف في الوقت الراىف يعتبر عمالً احمقاً لـ يقدـ عميو
ً
أحد مف قبؿ وستكوف نتيجتو الفشؿ ألف الصواري اإليرانية وصواري حزب اهلل سوؼ تقوـ بعمميا.
كتب "نورماف بيش" في مقػاؿ لػو فػي صػحيفة "يونػؾ ولػت" األلمانيػة مقارنػاً بػيف اليجػوـ اإلسػرائيمي عمػى غػزة
واإلج ػراءات المحتمػػؿ أف يتخػػذىا ىػػذا الكيػػاف ضػػد إي ػراف :توقعػػت وكالػػة االسػػتخبارات األمريكيػػة ( )CIAفػػي
مصرة عمى إتباع سياسات شف الحروب ستمحى
دراسة أجرتيا في  1009/1/71أنو إذا ما استمرت إسرائيؿ ّ
إسرائيؿ عف الوجود خالؿ مدة 10عاـ.
تُرجـ عف مشرؽ نيوز االيراني
الجمل بما حمل1071/7/76 ،
 56ألغام عودة مصر لمعرب

فيمي ىويدي
حيف أعادت الثورة مصر إلى المصرييف ،فإف ذلؾ بدا تمييدا لعودة مصر إلى العرب ،األمر الذي مف شػأنو
إذا استقاـ واستقر أف يحدث تحوال إستراتيجيا كبي ار في خرائط اإلقميـ.
()7
ال مفػر مػف االعتػراؼ بػأف مصػر العائػدة تعػاني مػف التشػوه والتكبيػؿ ،لػيس ذلػؾ فحسػب ولكػف العػالـ المحػػيط
الػػذي خرجػػت منػػو صػػار مختمفػػا كثي ػ ار عػػف العػػالـ الػػذي عػػادت إليػػو ،فقػػد أنيكتيػػا وقزمتيػػا سػػنوات االسػػتبداد
والعزلػػة .الكػػؿ يعػػرؼ مػػا فعمػػو االسػػتبداد بمصػػر ،لكػػف العزلػػة ىػػي التػػي تيمنػػا فػػي سػػياؽ الخػػارج الػػذي نحػػف
بصػػدده .وكنػػت قػػد أشػػرت قػػبال إلػػى أف عزلػػة مصػػر وانحسػػار دورىػػا فػػي العػػالـ العربػػي بػػدأ مػػع توقيػػع اتفاقيػػة
السالـ مع إسرائيؿ في العاـ  .7979ولـ تكف تمػؾ مجػرد مصػادفة ،ألف االتفاقيػة لػـ تكػف إعالنػا عػف مغػادرة
الصػػؼ العربػػي واالصػػطفاؼ مػػع الواليػػات المتحػػدة واسػرائيؿ فحسػػب ،ولكنيػػا كانػػت أيضػػا انصػػياعات لػػإلرادة
األميركيػػة الداعيػػة إلػػى انكفػػاء مصػػر عمػػى ذاتيػػا والتخمػػي عػػف دورىػػا فػػي العػػالـ العربػػي بػػؿ وعػػف ارتباطيػػا
بالقضية الفمسطينية.
ولػػيس ذلػػؾ مجػػرد اسػػتنتاج أو اسػػتقراء لألحػػداث ،ولكنيػػا معمومػػات صػػرح بيػػا الػػذيف تػػابعوا محادثػػات وزيػػر
الخارجية األميركي ىنري كيسنجر مع الرئيس األسبؽ أنور السادات في أسواف (المشير عبػد الغنػي الجمسػي
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واألستاذ محمد حسنيف ىيكؿ) .وكػاف الػدكتور جمػاؿ حمػداف قػد أشػار إلػى ىػذا المعنػى فػي الجػزء الثػاني مػف
مؤلفو "شخصية مصر" حيف قاؿ ما نصو "إف عزلة مصر كانت دائما نتيجة الرتباطيا بالغرب".
مصػػر العائػػدة تواجػػو تحػػديات اسػػتعادة العافيػػة فػػي الػػداخؿ التػػي سػػبؽ الحػػديث عنيػػا .لكنيػػا تواجػػو تحػػديات
مماثم ػػة ف ػػي سياس ػػتيا الخارجي ػػة ،الت ػػي تتمث ػػؿ ف ػػي اس ػػتقالؿ قرارى ػػا السياس ػػي ،وف ػػؾ ارتباطي ػػا باإلس ػػتراتيجية
األميركية وبالتنسيؽ األمني مع إسرائيؿ.
العالـ المحيط الذي تعود إليو مصر تغير بدوره ،فقد سقط الظيير السوفياتي وانفردت الواليات المتحدة بػإدارة
العالـ ،لكنيا مع ذلؾ تعاني مف الضعؼ النسبي ،ىي وبقية الػدوؿ األوروبيػة ،جػراء األزمػة االقتصػادية التػي
قصػمت ظيػػر الجميػػع ،وفػي المنطقػػة المحيطػػة ،فقػد أصػػبحت إيػراف وتركيػا أىػػـ العبػػيف سياسػييف فػػي الشػػرؽ
األوسط ،أما أفريقيا فقد خرجت منيػا مصػر بػدورىا ثػـ خاصػمتيا بعػد محاولػة اغتيػاؿ الػرئيس السػابؽ حسػني
مبارؾ حيف ذىب لحضور القمة األفريقية في أديس أبابا عاـ .7995
العالـ العربي تغير بػدوره كثيػ ار خػالؿ سػنوات الفػراغ التػي غابػت فييػا مصػر واسػتقالت مػف موقػع القيػادة ،فقػد
بسػػطت الييمنػػة األميركيػػة سػػمطانيا عميػػو ،حتػػى أصػػبحت واشػػنطف صػػاحبة القػرار فػػي أىػػـ ق ار ارتػػو السياسػػية.
وفػػي غيػػاب مصػػر أصػػبحت المممكػػة السػػعودية صػػاحبة الكممػػة األولػػى فػػي الجامعػػة العربيػػة ،وبػػرز الػػدور
القطري في بعض الساحات ،والحظنا حضو ار لدولة اإلمارات في ساحات أخرى ،في حيف غرقػت العػراؽ فػي
مشاكميا الداخمية وكذلؾ سوريا والػيمف ،أمػا السػوداف فقػد انشػطر نصػفيف بانفصػاؿ جنوبػو ،وأمػا دوؿ الشػماؿ
األفريقي فمـ تحدث فييا تحوالت جوىرية باستثناء الثورتيف التونسية والميبية.
()1
ال تستطيع مصر أف تسػتعيد موقعيػا فػي العػالـ العربػي وفػي اإلقمػيـ برمتػو إال إذا اسػتعادت قواميػا وكرامتيػا.
واستعادة القواـ مرىونة باستقرار أوضاعيا السياسية واالقتصادية واألمنية .واستعادة الكرامة مرىونة باستقالؿ
إرادتيػػا ،وتخمييػػا عػػف التعيػػدات التػػي قيػػدتيا وربطتيػػا بالػػذيف ال يريػػدوف ليػػا أو لمعػػرب خيػرا .ولمػػدكتور جمػػاؿ
حمػػداف تشػػخيص جػػارح فػػي ىػػذا الصػػدد ،قػػاؿ فيػػو إف ىػؤالء ال يريػػدوف لمصػػر دور القيػػادة ،ولكػػنيـ يفضػػموف
استتباعيا لتقوـ بدور "القوادة"!
إذا قػػدمت مصػػر النمػػوذج الػػذي يش ػرفيا أوال ،فػػإف العػػالـ العربػػي يتوقػػع منيػػا سياسػػة رشػػيدة تتحػػرى مصػػالح
األمة ،وحضو ار فاعال فػي سياسػات اإلقمػيـ ،واحت ارمػا لألشػقاء يطمئػنيـ ويحػوؿ دوف التػدخؿ فػي شػؤونيـ مػف
أي باب .إال أف الصورة ليست بذات الدرجة مف الوضوح في بعض الدوائر العربية.
ذلؾ أف مف متغيرات اإلقمػيـ التػي شػيدتيا المنطقػة خػالؿ الثالثػيف سػنة الماضػية ،أف األشػقاء الصػغار كبػروا
وصػػاروا أكثػػر فتػػوة وث ػراء .ثػػـ إنيػػـ انخرط ػوا خػػالؿ تمػػؾ الفت ػرة فػػي التحالفػػات وشػػبكات المصػػالح اإلقميميػػة
والدولي ػػة ،األم ػػر ال ػػذي أح ػػدث خم ػػال ف ػػي مػ ػوازيف الق ػػوة بالع ػػالـ العرب ػػي .وف ػػي ظ ػػؿ ذل ػػؾ الخم ػػؿ أص ػػبح ال ػػدور
المصري غير مرحب بو لدى البعض ،ومحؿ منازعة مف جانب البعض اتخر.
فػػي ىػػذا الصػػدد وقعػػت عمػػى مقالػػة نشػرتيا صػػحيفة الحيػػاة المندنيػػة (فػػي  )7/1ألحػػد األكػػاديمييف السػػعودييف،
األسػػتاذ عبػػد اهلل ناصػػر العتيبػػي ،كػػاف عنوانيػػا "مػػاذا يريػػد الخميجيػػوف مػػف مرسػػي اإلخػواف" (الػرئيس المصػػري
عدىا رئيسية يطمب الخميجيوف أف تحدد مصر موقفيا منيا ىي:
المنتخب) .تحدث فييا عف أربعة ممفات ّ
* ممؼ العالقات مع إيراف ،حيث ال يريد الخميجيوف أف تكوف مصر عونا إليراف عمييـ.
* الممؼ الثاني يتمثؿ في عدـ تدخؿ اإلخواف في الشؤوف الداخمية لدوؿ الخميج.
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* ممؼ العالقات "التركية-اإلخوانية" ،فالخميجيوف يريػدوف أف يطمئنػوا -والكػالـ لػو -إلػى عػدـ تالقػي الرغبػة
في إحياء الخالفة العثمانيػة مػع اليػوى اإلخػواني .وذلػؾ يتطمػب وجػود ضػمانات تحتػرـ وجػود وبقػاء الكيانػات
الموجودة عمى الخريطة العربية حاليا.
* الممؼ الرابع يتمثػؿ فػي انحيػاز مصػر ألحػد طرفػي النػزاع فػي القضػية الفمسػطينية ،إذ ارتػأى أنػو ال ينبغػي
لمتوافػػؽ األيػػديولوجي اإلخ ػواني مػػع حركػػة حمػػاس أف يػػدفع السػػمطة فػػي مصػػر إلػػى إقصػػاء حركػػة فػػتح مػػف
المشيد الفمسطيني.
أدري أف صػاحب المقػػاؿ لػػيس مسػؤوال فػػي الدولػػة ،وأنػػو يعبػر عػػف اجتيػػاده الخػػاص الػذي ال يمػػزـ أحػػدا غيػره،
لكنني أزعـ أنو يعبر عف نمط في التفكير يسود بعض الدوائر الخميجية ،التي أصبحت تػرى أف بمقػدورىا أف
توجػو "النصػػائح" لمشػػقيقة الكبػػرى أو تتحػػدث عػػف شػػروط إلقامػة عالقػػات إيجابيػػة مػػع مصػػر بعػػد الثػػورة .ومػػف
الواضح أف ىذه المطالبات تندرج ضمف اليواجس والمخاوؼ المثارة مف صعود حركة اإلخػواف ووصػوؿ أحػد
أعضائيا إلى منصب رئاسة الجميورية.
()1
النقطة الوحيدة التي تستحؽ أف تؤخذ عمى محمؿ الجد فيما سبؽ ىي تمػؾ التػي تتعمػؽ بعالقػة مصػر بػإيراف،
التػػي يبػػدو أنيػػا تحولػػت إلػػى خػػط أحمػػر غيػػر مسػػموح لمصػػر بػػأف تقتػػرب منػػو فضػػال عػػف أف تتجػػاوزه .أمػػا
الممف ػػات الثالث ػػة األخ ػػرى فم ػػا يس ػػتحؽ أف يعتب ػػر مني ػػا ى ػػو ال ػػدعوة إل ػػى عػ ػدـ الت ػػدخؿ ف ػػي الش ػػؤوف الداخمي ػػة
الخميجيػػة .أمػػا مسػػألة إحيػػاء الخالفػػة العثمانيػػة فيػػي أقػػرب إلػػى النكتػػة منيػػا إلػػى أي شػػيء آخػػر ،ألف ىػػذا
الموضوع ليس مطروحا في تركيا أصال ،إال في حػدود المنػابر اإلعالميػة المعارضػة التػي دأبػت عمػى الغمػز
والتشيير بحكومة حزب العدالة والتنمية ،إضافة إلى أنيا مف الدعايات التي تسػتيدؼ التخويػؼ مػف االنفتػاح
التركي عمى الفضاء العربي ،الذي ىو اقتصادي بالدرجة األولى.
ليست بعيدة عف النكتة أيضا مطالبة مصر بالحياد في الممؼ الفمسطيني ،الذي يتصور الكاتػب المحتػرـ أنػو
موضوع أيديولوجي ،فػي حػيف أنػو وثيػؽ الصػمة بػأمف مصػر والتزاميػا القػومي ،الػذي تقػدره السياسػة المصػرية
في ضوء حسابات المصمحة العميا لمبمد واألمة العربية.
رغـ أف فتح ممؼ إيراف بكاممو ربمػا كػاف مبكػ ار فػي أولويػات السياسػة الخارجيػة المصػرية ،فػإنني أسػتغرب أف
يف ػػزع بع ػػض الع ػػرب إلقام ػػة عالق ػػات مصػ ػرية م ػػع إيػ ػراف ،ف ػػي ح ػػيف ال ي ػػزعجيـ أف ي ػػتـ التطبي ػػع ب ػػيف مص ػػر
واس ػرائيؿ .كمػػا أننػػي أستشػػعر خج ػػال مػػف أف تكػػوف لكػػؿ دوؿ العػػالـ عالق ػػات دبموماسػػية طبيعيػػة مػػع إيػ ػراف
باسػتثناء ثػػالث دوؿ ىػػي :الواليػات المتحػػدة األميركيػػة واسػرائيؿ ومصػػر( .المممكػػة المغربيػة لػػدييا مشػػاكؿ مػػع
طيراف ولـ تقطع العالقات معيا).
أستغرب أيضا أف تقيـ كؿ دوؿ الخميج عالقات دبموماسية واقتصادية وطبيعية مع إيػراف ،وتكػوف التجػارة فػي
أعمى معدالتيا بيف الطرفيف (حجـ التبادؿ التجاري مع إيراف يتراوح بيف  77و 71مميار دوالر) -يحدث ذلؾ
مع الخميج لكنو يستكثر ويستنكر إذا حدث مع مصر.
أمػػا مػػا يثيػػر الدىشػػة حقػػا فيػػو ذلػػؾ االدعػػاء بػػأف أي عالقػػات تقيميػػا مصػػر مػػع طيػراف ال بػػد أف تكػػوف عونػػا
إليراف عمى الخميج ،وىو كالـ معيب ال يصح أف يقاؿ بحؽ دولة مثػؿ مصػر ،التػي تػدرؾ جيػدا أف انتماءىػا
العربي والوطني مقدـ عمى أي انتماء آخر.
فػي ىػػذا السػياؽ ،ال مفػػر مػف االعتػراؼ بػأف دوائػػر عربيػة عػػدة لػـ تسػػمـ مػف التشػػوه الػذي أصػػاب الػبعض فػػي
مصر ،ممف أقنعتيـ التعبئة اإلعالمية المػاكرة بػأف األعػداء ثالثػة ىػـ إيػراف وحػزب اهلل وحمػاس ،أمػا إسػرائيؿ
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فيػػي خػػارج القائمػػة .ومػػف ثػػـ عمينػػا أف نقتتػػؿ فيمػػا بيننػػا وليػػا أف تقػػؼ متفرجػػة عمػػى مػػا أصػػابنا مػػف جنػػوف
وبالىة.
ما أفيمو أف إقامة العالقات بيف الدوؿ ال تعني أف ثمػة اتفاقػا بينيػا فػي القضػايا السياسػية ،وفػي حالػة مصػر
وايراف فإنني ال أشػؾ فػي أف العالقػات السػوية بػيف البمػديف يمكػف أف تكػوف تأمينػا لػدوؿ الخمػيج ومفتاحػا لحػؿ
خالفاتيػػا أو ىواجسػػيا إزاء إي ػراف .إال أننػػي أخشػػى أف يكػػوف أمػػف الخمػػيج مجػػرد ورقػػة تسػػتخدـ لمضػػغط عم ػى
إي ػراف ومحاولػػة إسػػقاط نظاميػػا ،ألف المشػػكمة الحقيقيػػة ليسػػت بػػيف طي ػراف ودوؿ الخمػػيج ،ولكنيػػا بينيػػا وبػػيف
الواليات المتحدة واسرائيؿ .ولألسؼ فإف العالـ العربي بأسره يستخدـ عنصػر ضػغط فػي ذلػؾ الصػراع ،الػذي
ليس لمعرب فيو ناقة وال جمؿ.
()9
إحدى الخالصات الميمة التي ينبغػي الخػروج مػف فػتح ممػؼ السياسػة الخارجيػة لمصػر مػا بعػد الثػورة أنػو إذا
كانػػت عػػودة الػػروح إلػػى مصػػر الحقيقيػػة غيػػر مرحػػب بيػػا مػػف جانػػب القػػوى الدوليػػة وبعػػض قػػوى اإلقمػػيـ ،فػػإف
عودة مصر العربية ال بد أف تكوف محؿ رفض ومقاومة.
لػػيس ألنيػػا ستسػػعى بالضػػرورة إلػػى خػػوض الصػراع ضػػد تمػػؾ الػػدوؿ ،ولكػف ببسػػاطة ألف تمػػؾ العػػودة سػػتوقظ
األمة بأسرىا ،األمر الذي يفتح الباب لنيوضيا وينيي عصر ىيمنػة واسػتعالء الػذيف تغولػوا وتمكنػوا وعربػدوا
في داخؿ مصر وخارجيا طواؿ الثالثيف أو األربعيف سنة الماضية.
إزاء ذلػػؾ ال بػػد أف نتوقػػع مػػف تمػػؾ القػػوى دفاعػػا عػػف مصػػالحيا ،ال يتحقػػؽ إال بتحجػػيـ مصػػر وحصػػارىا لكػػي
تعود إلى عزلتيا وضعفيا .وىذه ىي الجولة التي ينبغي أف تكسبيا مصر وىي تسػعى إلػى ترتيػب أوضػاعيا
في الداخؿ.
إف العقمية االستعمارية التقميدية تعتبر أف بمدا في أىمية مصر لو ثراؤه المشيود بأمر الجغرافيا وخبرة التاري
ال يمكػػف أف يتػػرؾ مسػػتقال .وى ػو مػػا أفػػاض فيػػو الػػدكتور جمػػاؿ حمػػداف فػػي كتابػػو الػػذي استشػػيد فيػػو بػػآراء
السياسييف الغربييف .لكف ذلؾ ليس قد ار مكتوبا ،وانما ىو جزء مف التحدي الذي عمى مصر أف تواجيو وىي
تدافع عف كبريائيا واستقالليا .ىـ ال يريدوف حقا لكف الشعب يريد .وحينئذ ال بد أف يستجيب القدر.
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ستيفف والت
إف أحد األمور الخرافية التي ال يزاؿ يػتـ مناقشػتيا فػي ممػؼ الصػراع الفمسػطيني اإلسػرائيمي ىػو االدعػاء بػأف
(إسرائيؿ) كانت دائماً ترغب في تحقيؽ ٍ
سالـ عادؿ ومنصؼ ،وأف الشيء الوحيد الػذي يقػؼ حجػر عثػ ٍرة فػي
طريؽ التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ ىو التػزاـ الفمسػطينييف بتػدمير (إسػرائيؿ) .وقػد جػرى تػدويؿ ىػذه الفكػرة بشػكؿ
ال نيائي مف قبؿ اإلسرائيمييف والمدافعيف عنيا في الواليات المتحدة وأماكف أخرى حوؿ العالـ.
بػػالطبع ،عػػرؼ محممػػو ىػػذا الص ػراع الطويػػؿ بػػأف ىػػذه الروايػػة الخبيثػػة كانػػت زائفػػة .كػػانوا يعممػػوف بػػأف رئػػيس
الػػوزراء اإلسػرائيمي اسػػحاؽ اربػػيف (الػػذي وقّػػع عمػػى اتفػػاؽ أوسػػمو) لػػـ يؤيػػد إقامػػة دولػػة فمسػػطينية قابمػػة لمحيػػاة،
وقاؿ صراحةً بأنو "يريد دولة فمسطينية عبارة عف "كياف يفضي إلى أقؿ مف دولة".
خالؿ األسابيع الماضية ،انكشؼ الغطاء بشكؿ كامػؿ تقريبػاً .فػإذا أردت أف تفيػـ مػا يحػدث فػي واقػع األمػر،
ىنا أشياء قميمة تحتاج إلى قراءتيا.
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يسػػرد عكيفػػا الػػدار ،كاتػػب عمػػود فػػي صػػحيفة ىػػآرتس العبريػػة ،فػػي مقػ ٍ
ػاؿ لػػو بعن ػواف " سياسػػات (إس ػرائيؿ)
الجديدة ومصير فمسطيف" شرحاً موج اًز عف فكرة مبدأ حؿ الدولتيف ،وىذا اقتباس مف مقالو:
" فػػي ع ػػاـ  ،7988اتخ ػػذت القي ػػادة الفمس ػػطينية قػ ػ ار اًر اس ػػتراتيجياً بالموافقػػة عم ػػى الح ػػؿ الق ػػائـ عم ػػى مب ػػدأ ح ػػؿ
ال ػػدولتيف .م ػػف جانبي ػػا ،ص ػػوتت الجامع ػػة العربي ػػة لص ػػالح مب ػػادرة الس ػػالـ الت ػػي ت ػػنص عم ػػى االعتػػراؼ بدول ػػة
(إسرائيؿ) ووضع شروط لمتوصؿ إلى تسوية شاممة لمصراع فػي الشػرؽ األوسػط .لكػف (إسػرائيؿ) التػي وقعػت
عمى اتفاقية أوسمو قبؿ عقديف سمكت االتجاه الخاطئ".
ويصػػؼ الػػدار بالتفصػػيؿ كيػػؼ جعمػػت االتجاىػػات الديموغرافيػػة والسياسػػية حػػؿ الػػدولتيف خيػػا اًر بعيػػد المنػػاؿ،
وخصوصاً في ظؿ وجود " الفصؿ" .حيث ابتعد عف استخداـ مصطمح " الفصؿ العنصري" تجنبػاً لمحساسػية
السياسية .ولكف ،يصؼ الدار ىذا الواقع الحالي بالقوؿ:
" حتػػى تمػػارس سػػيطرتيا عمػػى األرض مػػف دوف التخمػػي عػػف ىويتيػػا الييوديػػة ،اسػػتخدمت (إسػرائيؿ) مختمػػؼ
ػاء عمػى اليويػة
سياسات الفصؿ بيف الناس .حتى أنيا قسمت السكاف الذيف يعيشوف فػي األ ارضػي المحتمػة بن ً
العرقية .وسمحت ىذه الفواصؿ لػ(إسرائيؿ) بػإدارة ىػذا االحػتالؿ لػ ػ  95عامػاً فػي ظػؿ المحافظػة عمػى ىويتيػا
ومكانتيا الدولية .ال يوجد دولة في القرف الحادي والعشريف استطاعت تجنب ذلؾ ،إال (إسرائيؿ) التي عممت
عمى التقميؿ مف تغيير ذلؾ".
بطبيعة الحاؿ ،كاف الموبي اإلسرائيمي يجعؿ مف المستحيؿ عمى قادة الواليات المتحدة أف يمارسوا أي ضغط
ممموس عمى (إسرائيؿ) مف أجؿ تغيير سموكيا ،حيث أصبح ىذا السموؾ اليوـ متناقضاً مع الكثيػر مػف القػيـ
األساسية لمواليات المتحدة.
وإلدراؾ مػػا يقولػػو "الػػدار" ،يمكػػف الرجػػوع إلػػى مقػػاؿ مستشػػار نتنيػػاىو السػػابؽ ،مايكػػؿ فروينػػد الػػذي نش ػره فػػي
ٍ
عمود بصحيفة جيروزاليـ بوست بتاري  10يونيو الماضي وكاف بعنػواف " ّقبػؿ الخػط األخضػر وقػؿ وداعػاً".
وعمى عكس "الدار" تماماً ،فإف فرويند فخور جداً بنجاح المشروع االستيطاني الذي جعؿ مف فكػرة " إسػرائيؿ
الكبرى" واقعاً حقيقياً .وقاؿ في مقالو " إف حدود عاـ  7967ماتت وتـ دفنيا ولـ يعػد ليػا أي صػمة بالسياسػة
أو أي أمور أخرى".
باختصار ،إف ما يجري لمفمسطينييف ىو عممية تطيير عرقي بشكؿ بطيء بدالً مف طردىـ بػالقوة وذلػؾ كمػا
حدث بيف عامي  7998و  .7967ويرجع اليدؼ ببساطة مف وراء ذلؾ إلى جعميـ غير قادريف عمى الدفاع
عف حياتيـ مع مرور الوقت .وبالتالي سيغادروف أوطاف آبائيـ وأجدادىـ تدريجياً ومف تمقاء أنفسيـ.
أخي اًر ،تأكد بأنؾ قرأت تقرير لجنة ليفي األخيػر .وخمػص التقريػر إلػى أف وجػود (إسػرائيؿ) فػي الضػفة الغربيػة
ال يعتبر "احتالالً" ،وبالتػالي فػإف اتفاقيػة جنيػؼ الرابعػة فيمػا يتعمػؽ بحمايػة حقػوؽ المػدنييف ال تنطبػؽ عمييػا.
إنيا ال ترى أي مانع قانوني يمنع االحتالؿ اإلسرائيمي مف نقؿ مواطنييا ألي مكاف في ىذه األرض .ولذلؾ،
أوصت المجنة الحكومة اإلسرائيمية بشرعنة العشرات مف المستوطنات غير الشرعية.
ناىيؾ عف أنو ال يوجد بمد في العالـ بما فييا الواليات المتحدة أو حتى األمـ المتحػدة أو أي ىيئػات قضػائية
أخرى خارج (إسرائيؿ) تتفؽ مع ما نشرتو تمؾ المجنة.
لقد انكشؼ الغطاء منػذ زمػف طويػؿ ،وتمػزؽ بشػكؿ كمػي تقريبػاً .وبمجػرد فيػـ مػا حػدث ىنػا ،أصػبحتـ قػادريف
عمى قوؿ وجية نظركـ في مف ىـ أصدقاء إسرائيؿ الحقيقيوف ومف ييدد مستقبميا.
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(أصػػدقاء إس ػرائيؿ) الحقيقيػػوف قػػد يكون ػػوف ميتمػػيف أو غيػػر ميتمػػيف عاطفيػ ػاً بػػذلؾ ،لكػػنيـ الوحيػػدوف ال ػػذيف
يدركوف تماماً بأف المشروع االستيطاني كاف كارثة ،وأف تضافر الجيود مف جانب الواليات المتحػدة واالتحػاد
األوروبي سيساعد ىذا القطار المستقبمي عمى تجنب الدمار.
إنيـ الوحيدوف الػذيف يػدركوف بػأف تصػرفات (إسػرائيؿ) فػي غػزة والضػفة ولبنػاف ودبػي وايػراف تضػعؼ وبشػكؿ
تدريجي مف الشرعية التي كانت تتمتع بيا (إسرائيؿ) حوؿ العالـ.
وعمػػى النقػػيض تمامػاً ،فػػإف المػػدافعيف عػػف (إسػرائيؿ) يتمتعػػوف بقصػػر النظػػر تجػػاه رؤيػػتيـ لألمػػور ويسػػمحوف
باستمرار االحتالؿ وتعميقو .إف غيػاب تفكيػر قػادتيـ سػاعد عمػى إىػدار فػرص السػالـ الحقيقيػة ،وتقويػة نفػوذ
المتطرفيف في كال الجانبيف واطالة أمد الصراع الطويؿ والمرير .والسؤاؿ البسيط الذي نطرحو ىو :أيف يفكر
مف يقود ذلؾ؟
وينطبػؽ المبػدأ نفسػو عمػى المصػالح األمريكيػة وسياسػة الواليػات المتحػدة نظػ اًر لمعالقػة الخاصػة بػيف الواليػػات
المتحدة و(إسرائيؿ) .ومف الواضح أف صورة الواليات المتحدة في المنطقة والعالـ ككػؿ فقػدت بريقيػا فػي ظػؿ
استمرار إسرائيؿ في اتخاذ المسار الموضح أعاله.
ىذا الوضع يجعؿ قادة الواليات المتحػدة عػاجزيف تمامػاً عػف الػرد فػي حػاؿ تػـ إدانػة (إسػرائيؿ) حيػاؿ تصػرؼ
ما ويكتفوف بقوؿ عبارة "مف المؤسؼ" و " إنو يضر بعممية السالـ" لكنيـ ال يفعموف أي شيء ليـ بعد ذلؾ.
إنو يجبر السياسييف في كال الطرفيف عمى تكريس االىتماـ ٍ
لبمد واحد صغير ،واىماؿ ٍ
بمداف أخرى.
مجمة السياسة الخارجية1071/7/71 ،
فمسطين أون الين1071/7/76 ،
 58شواىد عمى اقتراب سقوط النظام السوري

اليكس فيشماف
تشػػير االجي ػزة االسػػتخبارية التػػي تجمػػع "ش ػواىد" عمػػى سػػقوط بشػػار األسػػد ،فػػي المػػدة االخي ػرة الػػى عػػدد مػػف
الشػ ػواىد عم ػػى أف نيايت ػػو قريب ػػة .والح ػػديث ع ػػف شػ ػواىد تتص ػػؿ ب ػػالجيش والجي ػػاز الع ػػاـ وحمفائ ػػو ف ػػي ال ػػداخؿ
والخارج ايضا.
• اف عشػريف ضػػابطا برتبػة عميػػد ومئػػة عقيػػد يوجػػدوف اليػػوـ فػػي تركيػػا بعػػد أف انشػػقوا عػػف الجػػيش السػػوري.
ولػػيس ىػػذا تقريػ ار لممعارضػػة بػػؿ ىػػو معطػػى أداله وزيػػر الخارجيػػة التركػػي ،احمػػد داود اوغمػػو ،فػػي مقابمػػة مػػع
التمفاز الروسػي ،ولػـ يعػد الحػديث عػف تقطيػر ،وتتحػدث التقػديرات فػي الغػرب عػف نحػو مػف عشػريف ألفػا مػف
العسكرييف المنشقيف.
• لكف الضعؼ الػذي يػزداد عمقػا واتسػاعا فػي ثقػة الجػيش بالسػمطة ال تعبػر عنػو األعػداد فقػط بػؿ تعبػر عنػو
ُرتب التاركيف الرفيعة ،وال يقؿ عػف ذلػؾ أىميػة انشػقاؽ رمػوز كػالجنراؿ منػاؼ طػالس الػذي لػيس ىػو صػديؽ
طفولة بشار وال ابنػا لعائمػة سػنية ارئػدة ،بػؿ ىػو ايضػا ضػابط فػي الحػرس الرئاسػي وىػو مػف أشػد القػوات والء
لمرئيس .وىناؾ ايضا مثاؿ ميـ آخر ىو انشقاؽ الطيار العقيػد حسػف حمػادة مػع طائرتػو الػى االردف ،الشػير
الماضي.
ال يدور الحديث حتى اتف عف كتمة حرجة تسحب البساط مف تحت قدمي االسد ،لكف اتجاه االنشقاؽ يػزداد
زخما بيقيف.
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• يضاؼ انشقاؽ النخب عف الجياز العػاـ الػى االنشػقاؽ العسػكري ،والرمػز الواضػح ليػذه الظػاىرة ىػو سػفير
سػػورية فػػي العػراؽ ،نػواؼ الفػػارس ،لكػػف خبػراء االسػػتخبارات يالحظػػوف ايضػػا "انشػػقاقا رماديػػا" :فػػالموظفوف –
ومنيـ موظفوف كبار – ال يأتوف الى العمؿ ببساطة.
• اف صػػورة قتػػاؿ االسػػد لممتمػػرديف تشػػيد عمػػى ضػػائقة شػػديدة ،فػػالنيراف الكثيفػػة التػػي يسػػتعمميا الجػػيش عمػػى
المدنييف جعمػت المظػاىرات الجماعيػة تختفػي مػف الشػوارع وتحػوؿ النضػاؿ الشػعبي الػى حػرب الجػيش لقػوات
عصػػابات الجػػيش الحػػر .وقػػد صػػاغ محػػاربو العصػػابات ألنفسػػيـ خطػػة تسػػمى "سػػاعة الصػػفر" ،وفػػي مركزىػػا
سمسػػمة عمميػػات موجيػػة عمػػى أىػػداؼ السػػمطة .وال شػػؾ فػػي اف نجاحػػات المتمػػرديف تمػػس بػػالروح المعنويػػة
لمعسكرييف الذيف أصبح الكبار فييـ ىدفا دائما لالغتياؿ.
• لـ تتغير صورة القتاؿ فقط بؿ مناطؽ القتػاؿ ايضػا .وقػد تخمػى الجػيش عػف مػدف األريػاؼ ويحصػر عنايتػو
فػػي حمايػػة كنػػوز السػػمطة ،أعنػػي دمشػػؽ وحمػػب وحمػػص مػػع أريافيػػا ،وىػػي النػواة المدنيػػة الكبيػرة حيػػث يتركػػز
نصؼ سكاف الدولة ،وحدود لبناف وجبؿ الدروز ومواقع استراتيجية عسكرية.
كاف لمنظاـ طوؿ نفس ما بقي اليدوء في ىذه المناطؽ ،وتتغيػر الحػاؿ فػي االسػابيع االخيػرة فقػد أخػذ الجػيش
السوري يطمؽ النار الى داخؿ لبناف وىذه شيادة عمى أنو فقد السػيطرة عمػى مػا يمػر مػف لبنػاف؛ وحػدثت ىبػة
فػػي جامعػػة حمػػب وتالحػػظ عالمػػات عػػدـ ىػػدوء فػػي الشػوارع؛ وفػػي دمشػػؽ يطمػػؽ الجػػيش النػػار ألوؿ مػرة الػػى
داخؿ الضواحي.
• التقػارير عػف اف الجػػيش السػوري نقػؿ مػواد قتاليػة كيماويػػة مػف مكػاف تخزينيػػا الػدائـ الػى مكػػاف آخػر شػػيادة
عمػػى اف النظػػاـ يشػػعر بأنػػو يفقػػد قد ارتػػو أو انػػو ينػػوي اسػػتعماؿ ىػػذه االسػػمحة عمػػى المتمػػرديف .وىػػذه اشػػارات
تشيد في الحالتيف عمى ضعؼ النظاـ.
• اف التػػدريبات العسػػكرية التػػي تمػػت فػػي المػػدة االخيػرة ىػػي فػػي األسػػاس شػػيادة عمػػى الضػػعؼ ،وىػػي بمثابػػة
طاووس ينشر ريشو ليخيؼ النمر الذي يوشؾ اف يفترسو.
• ىناؾ شواىد خارجية لكنيا ال تقؿ جوىريػة وىػي السػموؾ الروسػي ،فػالروس يسػتعدوف الجػالء رعايػاىـ عػف
سػػورية فػػي كػػؿ لحظػػة ،وتنتظػػر فػػي مينػػاء طرطػػوس سػػفينة مػػع قػوات خاصػػة .فػػي العػػاـ  7971حينمػػا أجمػػى
الروس رعاياىـ عف سورية كانت تمؾ عالمة عمى حرب قريبة وىي اليوـ عالمة عمى انييار قريب.
ال يعمـ أحد متػى سػيحدث ىػذا ،لكػف اذا كػاف يوجػد شػيء عممنػا الربيػع العربػي إيػاه فيػو اف ذلػؾ يحػدث بمػرة
واحدة وفي يوـ واحد كما حدث في مصر وليبيا وتونس.
"يديعوت"1071/7/76 ،
األيام ،رام اهلل1071/7/77 ،
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