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 .2موفاز يصف نتنياهو بـ"الكذاب" ..والمسؤول "العاجز" عن اتخاذ ق اررات كبيرة
راـ اهلل  -ك فاح زبوف :تعيد رئيس حزب كديما المنسحب مف االئتبلؼ الحكومي اإلسرائيمي ،شاؤوؿ موفاز،
بخوض االنتخابات المقبمة في مواجية بنياميف نتنياىو عمى منصب رئاسة الوزراء ،وقاؿ إنو سيعيد حزب
كديما إلى أياـ مجده.
جاء حديث موفاز في وقت ال تعطيو استطبلعات الرأي موقعا متقدما لمنافسة نتنياىو ،غير أنو يرى عكس
ذلؾ .وسئؿ موفاز عف ذلؾ ،فقاؿ« :أي سؤاؿ ىذا؟ ..أنا أنوي منافسة نتنياىو وسنعود أقوياء» .وأضاؼ
لصحيفة «معاريؼ» اإلسرائيمية(« :كديما) سيستعيد قوتو السياسية( .التآكؿ) في عيد تسيبي ليفني أوصؿ
الحزب إلى واقع صعب جدا ،ولكننا اليوـ في وضع آخر ،آراؤنا أكثر وضوحا ولدينا أجندة».
وبيذا الموقؼ ،تحوؿ موفاز خبلؿ أياـ قميمة مف شريؾ لنتنياىو في ائتبلفو الحكومي إلى منافس محتمؿ في
االنتخابات التي قد تجرى مبكرا .ودافع موفاز عف دخولو الحكومة برغـ المعارضة داخؿ «كديما» قائبل:
«دخمنا لمحكومة لدفع مسائؿ قيمية ومبدئية ،كاف أوليا المساواة في تحمؿ العبء ،ولكف نتنياىو ال يعرؼ
اتخاذ ق اررات سياسية بمثؿ ىذا المقياس».
وأضاؼ« :اعتقدت أف رئيس الوزراء مع  83عضو كنيست يمكنو أف يقوـ بخطوات ،ويتخذ ق اررات كبيرة
وعندما وصؿ إلى لحظة الحقيقة الحاسمة فضؿ األصولييف وموقفيـ».
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وخرج موفاز مف حكومة نتنياىو ،قبؿ أياـ ،بعد خبلفات كبيرة ،حوؿ قضية تجنيد «الحريديـ» (الييود
المتشدديف) ،واختمفا في قضية جوىرية متعمقة بعمر المجنديف ،وأوضح موفاز أف األمر األكثر وضوحا مف
كؿ ىذه المسائؿ ىو قضية العمر؛ ففي الوقت الذي يتجند فيو الشباف لمخدمة مف سف  87حتى  18وافقنا
عمى حؿ وسط بأف يتجند جزء في سف  87وآخروف في سف  .11وكؿ رقـ يتجاوز ذلؾ ال يبدو جديا.
وكاف نتنياىو يريد أف يتجند ىؤالء في سف  ،15بسبب انشغاليـ في االلتحاؽ بالكميات الدينية ،وىو األمر
الذي أثار جدال في إسرائيؿ واتيامات بعدـ التوزيع العادؿ لعبء الخدمة العسكرية.
ويرى موفاز أف شركاء نتنياىو المتشدديف في االئتبلؼ الحكومي ىـ الذيف أثروا في موقفو ،بعدما كاف قد
وافؽ عمى مقترحات لجنة خاصة قبؿ أف يحميا الحقا .وقاؿ« :لقد عرضنا اقتراح قانوف صوت عميو ىو
نفسو ومر باإلجماع في كتمة الميكود ،ىذا األمر كاف في يوـ األحد ،إال أف المسألة انقمبت رأسا عمى عقب
يوـ الثبلثاء .أنا أعتقد أف أناسا آخريف جاءوه في ىذه المرحمة وقالوا لو إف سرت في ىذا االتجاه فنحف لسنا
معؾ» .وأكد موفاز أف الخبلؼ كاف مبدئيا وجوىريا ،ولذلؾ ترؾ االئتبلؼ وىو غير نادـ عمى دخولو ،ليعود
معارضا كفاحيا في وجو نتنياىو.
وىاجـ موفاز نتنياىو قائبل « :ىو يعطيؾ االنطباع بأنو يريد أف يفعؿ ولكف عند الحسـ يقوؿ ىيا نترؾ األمر
لآلخريف .وأضاؼ أنو ليس رجؿ الق اررات الكبيرة .وعندما يصؿ األمر إلى لحظة الحسـ االستراتيجي
والتاريخي يتراجع عف موقفو .رئيس الوزراء الذي يتفؽ معؾ حوؿ أمور ولديو القوة لفعميا ليس بالنموذج
الذي ينطبؽ عمى نتنياىو».
وردا عمى سؤاؿ حوؿ تصريحات سابقة بأف نتنياىو شخص كذاب ،رد موفاز« :ما قمتو كاف نابعا مف القمب
في لحظة محددة جدا .كؿ رئيس وزراء يمتمؾ  83عضو كنيست يمكنو أف يقوـ بخطوات تاريخية .وال شؾ
لدي أنو لو أقدـ نتنياىو عمى مسألتيف أو ثبلث مما اتفقنا عميو لحظي باألغمبية .خبلؿ الثبلث سنوات
ونصؼ السنة األخيرة لـ تتخذ إسرائيؿ ق ار ار تاريخيا واحدا .وباستثناء قرار إعادة غمعاد شاليط لـ تقدـ
الحكومة عمى أي قرار ميـ ذي آثار بعيدة المدى في أي مجاؿ».
وقمؿ موفاز مف قدرة أعضاء منسحبيف مف «كديما» عمى شقو ،واف لـ ينؼ ىذه األنباء ،وسئؿ حوؿ حقيقة
أف تسيبي ليفني ،رئيسة كديما السابقة ،وحاييـ راموف ،أحد أعضاء الحزب المنسحبيف ،يحاوالف التأثير مف
الخارج لشؽ «كديما» ،فرد قائبل« ،ىذا األمر ،أي عدـ قبوؿ إرادة الناخبيف ،مسألة إشكالية؛ ىي اختارت
عدـ البقاء وعدـ تقديـ المساعدة .ولكف األمر األكثر إشكالية ىو أنيا غادرت الكنيست وأنيا تحاوؿ التأثير
عمى أعضاء الكنيست لمغادرة (كديما) .راموف لـ يكف رئيس (كديما) وانما عضوا في الحزب .وغير رأيو
وىذا شأنو .أنا لست مطمعا عمى ما يفعمو وال أعرؼ إلى أي مدى يمكنو أف يؤثر».
الشرق األوسط ،لندن2102/7/22 ،
 .2هنية لمقاهرة لبحث المصالحة والحصار واقامة منطقة تجارة حرة بين غزة ومصر
غزة  -صالح النعامي :ذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أف رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة ،إسماعيؿ
ىنية ،سيقوـ ىذا األسبوع بزيارة رسمية لمصر يمتقي خبلليا بالرئيس المصري ،محمد مرسي .وأوضحت
المصادر أنو تـ االتفاؽ عمى ترتيبات زيارة ىنية التي تتضمف استقباال رسميا لو ولقاء رسميا بمرسي في
قصر الرئاسة في القاىرة.
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وأشارت المصادر إلى أف قضية المصالحة والحصار ستكوف أبرز القضايا التي سيبحثيا ىنية مع الرئيس
المصري .وأوضحت أف ىنية كاف يخطط لمقياـ بزيارة مصر قبؿ الزيارة التي قاـ بيا رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس ،خالد مشعؿ ،عمى رأس وفد كبير ،والتي التقى خبلليا الرئيس مرسي ،مع العمـ بأف ترتيبات
زيارة األخير جاءت عمى عجؿ وقبؿ وقت قصير عمى حدوثيا.
وأوضحت المصادر أف مسؤوليف مصرييف وفمسطينييف سيبحثوف عمى ىامش الزيارة فكرة إقامة منطقة تجارة
حرة بيف مصر وقطاع غزة ،وىي الفكرة التي طرحيا رجاؿ أعماؿ مصريوف وفمسطينيوف .وأشارت المصادر
إلى أف ممثمي حكومة غزة سيحاولوف خبلؿ زيارة ىنية دحض الموقؼ الذي عبر عنو الرئيس الفمسطيني
محمود عباس (أبو مازف) خبلؿ زيارتو لمقاىرة مؤخ ار التي أكد فييا أنو يتوجب إعادة فتح معبر رفح عمى
أساس اتفاؽ  2000بيف السمطة واسرائيؿ وبرعاية أوروبية ،وأسيمت اإلدارة األميركية في بمورتو .وأوضحت
المصادر أف قبوؿ موقؼ أبو مازف ىذا يعني منح إس ارئيؿ حؽ «الفيتو» عمى حرية الحركة عبر رفح ،مما
يسيـ في منحيا آليات لمواصمة فرض الحصار عمى القطاع.
وأشارت المصادر إلى أف ىنية سيحرص خبلؿ لقائو مع مرسي عمى شرح األسباب التي حدت بحكومتو
اتخاذ قرار وقؼ عممية تسجيؿ الناخبيف في قطاع غزة ،التي عمى أثرىا تـ تمجيد تنفيذ االتفاؽ األخير الذي
توصؿ إليو أبو مازف ومشعؿ في الدوحة.
الشرق األوسط ،لندن2022/7/22 ،
 .3سفير فمسطين في مصر :سنتجه إلى "الجمعية العمومية" لمتحقيق في اغتيال عرفات
القاىرة  -دار اإلعبلـ العربية :قاؿ سفير فمسطيف لدى مصر ومندوبيا لدى جامعة الدوؿ العربية بركات
الف ار إف االغتياالت اإلسرائيمية «ليا بداية لكف ليس ليا نياية» ،كاشفًا في حوار مع «البياف» أف اجتماع
المندوبيف الدائميف لمجامعة العربية استعرض الثبلثاء الماضي إلى جانب ممؼ اغتياؿ الزعيـ الفمسطيني
الراحؿ ياسر عرفات (أبو عمار) ،قضايا اغتياالت عدد مف الشخصيات الفمسطينية والعربية ،ومشي ار إلى أف
دوليا مع ممؼ عرفات غير مناسب.
إدراجيا ً
كما أفصح السفير الف ار عف استعدادات عربية لتشكيؿ لجنة دولية لمتحقيؽ في استشياد الزعيـ الفمسطيني،
تشكؿ مف الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة إذا فشؿ العرب في تشكيميا مف مجمس األمف.
البيان ،دبي2022/7/22 ،
" .4الحياة" :تعديل واسع في حكومة غزة قريباً
القاىرة – جيياف الحسيني :أكدت مصادر موثوؽ بيا في حركة «حماس» لػ «الحياة» نية الحكومة
الفمسطينية المقالة إجراء تعديؿ وزاري موسع ،لكنيا رفضت الخوض في التفاصيؿ ،مكتفية بالقوؿ« :ىناؾ
أسماء جديدة مطروحة لممرة األولى ...وىناؾ وجوه قديمة سيتـ استبداؿ شخصيات وازنة بيا» .ولفتت إلى
أف و ازرات ستبقى كما ىي ولف يناليا التغيير ،مشيرة إلى الداخمية والتربية والتعميـ والشباب والرياضة والثقافة
والعمؿ والشؤوف االجتماعية ،وقالت« :ىذه الو ازرات ستستمر كما ىي».
الحياة ،لندن2022/7/22 ،
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 .5اإلفراج عن  059نزيالً من سجون غزة بمناسبة شهر رمضان
غزة :أفرجت و ازرة الداخمية في حكومة غزة ،أمس ،عف  201نزيبلً ومنحت  21سجيناً إجازةً منزليةً فيما
ستقدـ لػ  72نزيبلً محاكمة سريعة لمناسبة شير رمضاف المبارؾ.
وجاء اإلفراج كمكرمة مف رئيس وزراء الحكومة إسماعيؿ ىنية ليكوف فاتحة خير ليذا الشير الفضيؿ
وتأكيداً عمى الدور اإلنساني لو ازرة الداخمية .وأكد إسماعيؿ الكحموت ممثؿ و ازرة العدؿ في الحكومة المقالة
لػ"معا" أف المفرج عنيـ قد أخضعوا لبرنامج تأىيؿ واصبلح مثؿ برنامج النزيؿ المنتج وبرنامج النظافة العامة
باإلضافة إلى دورات تحفيظ القراف وبرامج تأىيؿ متعددة.
األيام ،رام اهلل2022/7/22 ،
 .6حماس تناقش في القاهرة "إعالن قطاع غزة محر ارً"
راـ اهلل – محمد يونس :تدرس حركة «حماس» اإلعبلف عف قطاع غزة جزءاً محر اًر مف األراضي
الفمسطينية عاـ  ،1967وقطع االرتباطات التجارية بيف القطاع واسرائيؿ .لكف ما يؤخر اإلعبلف عف ىذه
الخطوة ىو المعارضة الشديدة مف جانب المؤسسة المصرية والسمطة الفمسطينية في راـ اهلل.
وكانت «حماس» بدأت بمناقشة اإلعبلف عف قطاع غزة محر اًر منذ عاميف ،لكنيا لـ تُعمف ذلؾ بسبب
المعارضة الشديدة مف االستخبارات العامة المصرية التي تتولى الممؼ الفمسطيني في المؤسسة المصرية.
لكف الحركة ترى اليوـ ىذه الخطوة أكثر واقعية بعد فوز مرشح «اإلخواف المسمميف» في انتخابات الرئاسة
المصرية محمد مرسي.
وقاؿ مسؤولوف في الحركة لػ «الحياة» اف اإلعبلف عف قطاع غزة محر اًر وفتح مسار تجاري في معبر رفح
مع مصر إضافة الى معبر األفراد ،كاف النقطة الرئيسة عمى جدوؿ المقاء الذي عقده وفد مف المكتب
السياسي لمحركة مع الرئيس المصري الجديد الخميس الماضي ،وأنو سيكوف أيضا عمى جدوؿ المقاء الذي
سيعقده مرسي مع رئيس الحكومة المقالة لحركة «حماس» في غزة اسماعيؿ ىنية الخميس المقبؿ.
وقاؿ مسؤوؿ رفيع في «حماس» لػ «الحياة»« :العبلقة مع مصر الجديدة تقوـ عمى توازف الحاجات ،فقطاع
غزة في حاجة الى معبر تجاري مع مصر ،ومصر في حاجة الى مف يحفظ أمف الجبية الشرقية».
ويقوؿ قادة في جماعة «اإلخواف المسمميف» في مصر اف األمر متروؾ لمرئيس مرسي واعتبارات السياسة
المصرية .وأوضح األميف العاـ لمجماعة محمود حسيف في اتصاؿ ىاتفي مع «الحياة»« :لف نترؾ قطاع
غزة محاص اًر ،يجب رفع الحصار عف أىمنا في غزة ،لكف كيفية ذلؾ تحددىا الرئاسة» .ورأى أف الطريؽ الى
رفع الحصار يجب أف يكوف ضمف مصالحة وطنية فمسطينية شاممة بحيث ترضى عنيا االطراؼ كافة وال
تقود الى فصؿ القطاع عف الضفة.
وفي الضفة ،تعارض الرئاسة والحكومة وحركة «فتح» بشدة فتح قطاع غزة بصورة كاممة مع مصر خشية
أف تستغؿ إسرائيؿ ىذا االنفتاح وتعزؿ قطاع غزة وتفصمو كمياً عف الضفة.
وقاؿ عضو المجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية لػ «الحياة» اف اإلعبلف عف قطاع غزة محر اًر
وفصمو كمياً عف إسرائيؿ ،وتالياً عف الضفة ،يصب في مصمحة إسرائيؿ ألنو سيعفييا ،بصفتيا دولة
االحتبلؿ ،مف مسؤوليتيا تجاه القطاع وسيؤدي الى إنياء حؿ الدولتيف .واعتبر أف انفتاح مصر عمى غزة
بصورة كاممة يجب أف يكوف ضمف مصالحة فمسطينية كاممة تحافظ عمى االرتباط الوثيؽ بيف جزءي الوطف
(الضفة وغزة) وتحوؿ دوف حدوث االنفصاؿ.
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وبينما يرحب المسؤولوف في «حماس» بالمصالحة ،فإنيـ يروف أف إبقاء غزة تحت االحتبلؿ ال يفيد
الفمسطينييف مف سكاف القطاع وال يفيد مصر أو السمطة .وقاؿ مسؤوؿ كبير في الحركة« :ماذا تستفيد
مصر والشعب الفمسطيني إذا أبقينا غزة تحت االحتبلؿ؟» .واعتبر أف الوحدة بيف غزة والضفة والشتات
محفوظة مف خبلؿ منظمة التحرير الفمسطينية التي تمثؿ كؿ الفمسطينييف وتسعى الى تحقيؽ أىدافيـ
الوطنية .واضاؼ« :تجب إعادة بناء المنظمة عبر اجراء انتخابات لمجمسيا الوطني كي تمثؿ الفمسطينييف
وتطمعاتيـ الوطنية في كؿ مف الضفة والقطاع والداخؿ والشتات» .وتابع «اف تحرير قطاع غزة بالكامؿ
وفصمو عف االحتبلؿ ،وتنظيـ العبلقة التجارية مع مصر ال يعيؽ األىداؼ الوطنية بؿ عمى العكس يعمؿ
عمى تحقيقيا».
الحياة ،لندن2012/7/22 ،
 .7الجهاد اإلسالمي تنفي نقل مقراتها من دمشق إلى طهران
دمشؽ  -يو بي أي :نفى عضو المكتب السياسي لحركة الجياد اإلسبلمي نافذ عزاـ ،اليوـ السبت ،اف
تكوف قيادة الحركة في سورية نقمت مقراتيا الى العاصمة اإليرانية طيراف.
ونقمت وكالة "مع ا" المحمية عف عزاـ قولو "،األنباء التي تحدثت عف نقؿ مقرات وقيادات الجياد اإلسبلمي
مف العاصمة السورية دمشؽ إليراف غير صحيحة مطمقاً ،وال زالت قياداتنا ومقراتنا في دمشؽ ولـ يتغير أي
شيء" .وحوؿ موقؼ الجياد مف األحداث في سورية رفض عزاـ التعميؽ .واكتفى بالقوؿ "ما موجوديف زلنا
في سورية".
الحياة ،لندن2012/7/22 ،
 .8غزة :الفصائل تقرر إرسال وفد لمقاهرة لبحث تزويد القطاع بالوقود
حسف جبر :مف المقرر أف يتوجو وفد فني فمسطيني خبلؿ األياـ القادمة مف القوى والفصائؿ الوطنية
ومسؤولي سمطة الطاقة الفمسطينية إلى القاىرة مف أجؿ بحث كيفية زيادة كمية الوقود الوارد إلى غزة مف
أجؿ المساىمة في حؿ مشكمة الكيرباء.
وسيتحدد موعد سفر الوفد إلى مصر مع انتياء المشاورات واالستعدادات في غزة بعد أف قررت الفصائؿ في
القطاع العمؿ عمى حؿ األزمة بأسرع وقت والتحرؾ باتجاىات مختمفة خاصة لدى حكومتي راـ اهلل وغزة
ومصر.
وقاؿ خالد البطش ،عضو المكتب السياسي لحركة الجياد اإلسبلمي ومنسؽ لجنة القوى الوطنية
واإلسبلمية :إف القوى عقدت مؤخ اًر اجتماعاً في غزة حضره مسؤوؿ سمطة الطاقة في غزة وتـ استعراض
المشكمة وكيفية حميا والمطموب مف كافة األطراؼ.
وأكد البطش لػ "األياـ" أف القوى اتفقت في ختاـ االجتماع عمى ضرورة أف يكوف ىناؾ تحرؾ عاجؿ مف
الفصائؿ ومخاطبة الرئيس محمود عباس مف أجؿ مطالبتو بالعمؿ مف أجؿ إدخاؿ وقود كاؼ إلى قطاع
غزة.
ونوه بأف تحركاً آخر سيجري تجاه اإلخوة في مصر مف خبلؿ حثيـ عمى زيادة إدخاؿ الوقود القطري إلى
مصر حتى يتـ تحويؿ المحطة لتعمؿ عمى الغاز الطبيعي.
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وقاؿ البطش :إف التحرؾ القادـ لمفصائؿ سيتركز عمى زيادة كميات الوقود القادـ إلى مصر ،الفتاً إلى أف
مشكمة المحطة اآلف تتمثؿ في عدـ وصوؿ الوقود البلزـ ليا ،األمر الذي يتسبب في عدـ وصوؿ التيار
الكيربائي إلى قطاع غزة بشكؿ كاؼ.
وأضاؼ :نريد أف نضع الناس أماـ مسؤولياتيـ حتى يتحركوا بشكؿ كاؼ مف أجؿ حؿ مشكمة الكيرباء في
قطاع غزة.
وأشار إلى أىمية الدور المصري في تسريع إدخاؿ الوقود القطري إلى غزة في أقصر وقت خاصة مع وجود
تبرعات قطرية وجزائرية جديدة مف الوقود البلزـ لتشغيؿ المحطة.
وأكد "أف الفصائؿ ستواصؿ مطالبة مصر باالستمرار في ضخ الوقود إلى المحطة حتى يتـ استكماؿ
تحويميا لتعمؿ عمى الغاز الطبيعي بشكؿ كامؿ".
األيام ،رام اهلل2012/7/22 ،
 .9الجبهة الديمقراطية :تختتم أعمال مؤتمرها الرابع في الضفة بانتخاب قيادة مركزية جديدة
راـ اهلل  -معا :اختتمت ،أمس ،منظمات الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف في الضفة بما فييا القدس،
أعماؿ مؤتمرىا الرابع بالمصادقة عمى التقريريف السياسي والتنظيمي ،واقرار خطة عمؿ لممرحمة المقبمة،
وانتخاب قيادة مركزية جديدة.
وجاء المؤتمر تتويجاً لعممية ديمقراطية شاممة مف القاعدة لمقمة تخمميا عقد  264مؤتم ار قاعديا محميا،
وتبلىا عقد  47مؤتم ار مناطقيا ،و 15مؤتم ار لمنظمات الفروع في المحافظات التي انتخبت بدورىا مندوبييا
لمؤتمر الضفة.
وبدأ المؤتمر بتبلوة تقرير العضوية والمصادقة عميو باإلجماع جرى التثبت مف النصاب القانوني لممؤتمر
حيث حضر الجمسة االفتتاحية  208عضوا مف أصؿ  230عضوا ،أي بنسبة  91في المائة.
وانتخب المؤتمر ىيئة رئاسة إلدارة أعمالو ضمت كبل مف النائب قيس عبد الكريـ ،ورمزي رباح ،وسمر
ضيؼ اهلل ،وحسف شحادة ،وأزىار أبو سرور ،ولوريت ىريمات ،وراسـ غناـ ،والميندس موسى عطاونة.
وباشر المؤتمر أعمالو بنقاش مستفيض لمتقرير السياسي الذي اقترح استراتيجية وطنية بديمة لمعمؿ الوطني
الفمسطيني وىي استراتيجية تنطمؽ مف مبدأ الجمع بيف العمؿ المقاوـ اليادؼ إلى رفع كمفة استمرار
االحتبلؿ ،وبيف العمؿ السياسي اليادؼ إلى حث المجتمع الدولي عمى التدخؿ مف أجؿ إجبار إسرائيؿ عمى
االنصياع لق اررات الشرعية الدولية وصوالً إلى مفاوضات متوازنة تفضي إلى تطبيقيا.
وركزت االستراتيجية عمى استنياض المقاومة الشعبية ضد الجدار واالستيطاف وتوسيع دائرتيا حتى تتحوؿ
إلى انتفاضة شعبية شاممة ضد االحتبلؿ ،انطبلقاً مف أف المقاومة بكؿ أشكاليا حؽ مشروع وفؽ ما يكفمو
القانوف الدولي وشرعة األمـ المتحدة لمشعب الواقع تحت االحتبلؿ ،عمى أف تتحدد وسائؿ المقاومة
وتكتيكاتيا عمى أساس اإلجماع الوطني وبما يراعي المصمحة الوطنية العميا.
األيام ،رام اهلل2012/7/22 ،
 .10قيادات فمسطينية تشكر المممكة عمى مساعداتها لممخيمات
عبرت قيادات فمسطينية في لبناف عف شكرىا لسفارة المممكة لدى لبناف عمى المساعدات التي سممتيا يوـ
أمس وىي عبارة عف عشرة أطناف مف التمور ىبة مف أبناء صاحب السمو الممكي األمير سمطاف بف عبد
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العزيز ػ رحمو اهلل ػ بمناسبة شير رمضاف المبارؾ ،منحة لممحتاجيف في المخيمات الفمسطينية ،مؤكدة أنيا
ستكوف معينة لممنتفعيف منيا ال سيما في شير الصوـ والبركات.
وقد ثمف كؿ مف أميف سر منظمة التحرير الفمسطينية في لبناف فتحي أبو العردات و القنصؿ العاـ في
السفارة الفمسطينية لدى لبناف محمود األسدي و مفتي فمسطيف في الشتات الشيخ سميـ المبابيدي ،ما قدمتو
وتقدمو المممكة بقيادة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز ،مف دعـ ومساندة لمشعب
الفمسطيني وقضيتو العادلة في كؿ األوقات.
الوطن أون الين ،السعودية2012/7/22 ،
 .11الجبهة الشعبية تطالب وزراء الخارجية العرب بدعم الشعب الفمسطيني
راـ اهلل :طالبت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" ،مجمس الجامعة العربية الذي يجتمع عمى مستوى وزراء
الخارجية العرب ،غدا األحد ( )7/22في العاصمة القطرية الدوحة بدعـ الشعب الفمسطيني "ونضالو العادؿ
مف أجؿ حقوقو الثابتة في الحرية واالستقبلؿ والعودة ،وبإعادة ممؼ القضية الفمسطينية بكؿ مكوناتيا إلى
ىيئة األمـ المتحدة ،وبتوفير الحماية الدولية المؤقتة لمشعب الفمسطيني تحت إشرافيا".
وأكدت "الجبية الشعبية" في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ السبت ( ،)7/21عمى
"الضرورة الممحة لمواجية التحديات الحقيقية الماثمة أماـ الشعب الفمسطيني والشعوب العربية ،في وقت بات
فيو االحتبلؿ يمضي في استيطانو المحموـ واعبلنو لؤلرض الفمسطينية مف البحر إلى النير حقا لكؿ ييود
العالـ الستيطانيا وتممؾ أراضييا واستباحة مقدساتيا".
قدس برس2012/7/21 ،
 .12روني بار أون :ليس بمقدور أحد أن يعرف ماذا سيحدث في سوريا بعد سقوط نظام األسد
نقؿ موقع اإلذاعة اإلسرائيمية ،صباح االحد ،عف وزير األمف اإلسرائيمي  ،إييود براؾ ،قولو إف إسرائيؿ
تتخذ كؿ الخطوات البلزمة لمنع نقؿ أسمحة كيماوية مف سوريا إلى حزب اهلل.
مف جيتو قاؿ رئيس لجنة الخارجية واألمف التابعة لمكنيست ،عضو الكنيست روني بار -أوف ،إف الحديث
يدور ليس فقط عف أسمحة كيماوية وانما أيضا عف جممة مف األسمحة المتطورة التي مف شأنيا أف تخؿ
بموازيف القوى العسكرية في المنطقة .وقاؿ بار أوف في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيمية صباح اليوـ ،إف
المشكمة تنبع في أف أح دا ال يعرؼ ما ىو الجيش السوري الحر ،وليس بمقدور أحد أف يدعي أنو يعرؼ
ماذا سيحدث في سوريا بعد سقوط نظاـ األسد ،معتب ار أف "الجيش الحر" مكوف مف عناصر ال يمكف معرفة
الرابط الحقيقي بينيا أو ما ىي أىدافيا الحقيقية".
عرب2102/7/22 ،48

 .13النائب الطيبي يتمقى تهديدات بالقتل
لندف  -الشرؽ األوسط :تمقى النائب العربي في الكنيست اإلسرائيمي أحمد الطيبي تيديدات بالقتؿ ،في
أعقاب قيامو بتمزيؽ صور الحاخاـ المتطرؼ مائير كيانا ،ردا عمى قياـ عضو الكنيست ميخائيؿ بف آري
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بتمزيؽ اإلنجيؿ المقدس .وتأتي ىذه التيديدات في إطار حممة بدأتيا جماعة «كاخ» المتطرفة ،وأتباع باروخ
مارزؿ ،ووصمت إلى حد التيديد بالقتؿ.
ووصمت بعض التيديدات إلى بريد الطيبي اإللكتروني ،والى الموقع االجتماعي «فيس بوؾ» ،وكاف أبرزىا:
«سنصؿ إليؾ ،ونيايتؾ قريبة أييا العربي القذر» ،و«ستكوف نيايتؾ اإلبادة كما فعموا بنا في معسكرات
الموت النازية في أوشفيتس».
الشرق األوسط ،لندن2102/7/22 ،
 .14برلمانية إسرائيمية :الحراك االجتماعي يسعى لإلطاحة بحكومة نتنياهو
الناصرة :رأت عضو "الكنيست" (البرلماف) اإلسرائيمي ،فئينو كيرشنباوـ ،أف الحراؾ االجتماعي الذي نشط
قبؿ أكثر مف عاـ احتجاجاً عمى األوضاع االقتصادية في الدولة العبرية ،يسعى إلسقاط حكومة بنياميف
نتنياىو.
وقالت كيرشنباوـ ،في سياؽ ندوة ثقافية أقيمت في "رحوبوت" القريبة مف تؿ أبيب ،السبت (" ،)6|18إف
النشطاء االجتماعييف يسعوف إلى إسقاط الحكومة ليس إال" ،حسب تقديرىا.
تجددت ىذا العاـ تحمؿ
نوىت النائب عف كتمة "إسرائيؿ بيتنا" ،إلى أف المظاىرات االحتجاجية التي ّ
فيما ّ
طابعاً سياسياً وأف غالبية اإلسرائيمييف ال يعتبرىا "كفاحاً اجتماعياً بحتاً".
قدس برس2102/7/20 ،
تدمر القصور األموية جنوبي المسجد األقصى
" .15إسرائيل" ّ
غزة :كشفت "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث" تسارع الخطوات االسرائيمية بتدمير قصور الخبلفة األموية
الد ُرج الحديدية في أنحاء
جنوبي المسجد األقصى المبارؾ .كما يقوـ االحتبلؿ ّ
بمد شبكة مف الجسور و ُ
المنطقة األثرية المبلصقة لممسجد األقصى ،بيدؼ تحويؿ المنطقة بأكمميا إلى مرافؽ لػ"الييكؿ المزعوـ".
سيتـ تيويد كامؿ المنطقة
وأكدت المؤسسة "أنو في حاؿ استكممت األعماؿ في منطقة القصور األموية
ّ
جنوب المسجد األقصى تحت مسمى "متنزة توراتي" ،ترتبط بنفؽ أرضي مع مدخؿ حي وادي حموة في
سمواف .الى ذلؾ استنكر الشيخ محمد حسيف -المفتي العاـ لمقدس وخطيب المسجد األقصى المبارؾ-
اعتداءات سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي المتكررة عمى المسجد األقصى ،والتي زادت وتيرتيا في اآلونة
األخيرة .وناشد المصميف مف أىؿ القدس والداخؿ الفمسطيني وكؿ مف يستطيع الوصوؿ إلى القدس تكثيؼ
خصوصا مع حموؿ شير رمضاف المبارؾ .كما طالب المجتمع الدولي بإيقاؼ القيود
شد الرحاؿ إليو،
ً
الصييونية التي تحوؿ دوف وصوؿ المصميف الذيف تقع أعمارىـ تحت األربعيف مف الوصوؿ إليو.
عمان2012/07/22 ،
الغدّ ،
 .16قراقع :األسرى الفمسطينيون يعدون لمعركة االعتراف بهم كأسرى حرب
ذكر موقع فمسطين أون الين ،2012/07/21 ،أف وزير شؤوف األسرى والمحرريف في راـ اهلل عيسى
قراقع ،قاؿ إف "مشروعا نضاليا ذا طابع قانوني بدأ األسرى يعدوف لو كخطوة يعتزموف القياـ بيا في األشير
المقبمة ،تتمثؿ بالدعوة لبلعتراؼ بيـ كػ"أسرى حرب" وفؽ اتفاقيات جنيؼ الثالثة والرابعة ،وطرحيا لنيؿ
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حقوقيـ السياسية والقانونية بصفتيـ مناضمي حرية وأسرى شرعييف وفؽ القوانيف الدولية" .وأشار موضحاً
إلى "أف برنامج األسرى يقوـ عمى عدـ التعاطي مع قوانيف وأوامر واجراءات إدارة السجوف بما فييا عدـ
ارتداء زي مصمحة السجوف ،وعدـ االمتثاؿ لموقوؼ عند العدد ،واتصاالت وتحركات ستجري مع كافة
مؤسسات حقوؽ اإلنساف اإلقميمية والدولية لدعـ ىذا التوجو".
عمان 2012/07/22 ،عف مراسميا مف غزة حامد جاد ،أف قراقع طالب بالتركيز عمى
وأضافت الغدّ ،
الممؼ الطبي لؤلسرى المرضى القابعيف في مستشفى سجف الرممة ،حيث يتعرضوف لسياسة اإلىماؿ الطبي
المتعمدة .وفي سياؽ ذلؾ ،أكدت و ازرة األسرى أف وحدات خاصة يطمؽ عمييا درو اقتحمت قسـ  3في
سجف عسقبلف وقامت بإجراء تفتيش استفزازي وعدواني لمغرفة وتحطيـ محتويات األسرى.
 .17اعتصام تضامني مع األسرى المضربين عن الطعام أمام عيادة سجن الرممة اإلسرائيمي
غزة  -حامد جاد :نظمت لجنة األسير وجمعية المعتقؿ في األراضي الفمسطينية ( ،)48أمس السبت،
اعتصاماً تضامنياً أماـ عيادة سجف الرممة اإلسرائيمي ،تضامنا مع االسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف
وحمؿ المشاركوف سمطات االحتبلؿ والمجتمع
االحتبلؿ ،اكرـ الريخاوي وسامر البرؽ وحسف الصفديّ .
الدولي المسؤولية عف أي مضاعفات يمكف أف تحؿ باألسرى الذيف يتعرضوف لمعقاب والموت البطيء.
عمان2012/07/22 ،
الغدّ ،
 .18شكوى ضد استخبارات االحتالل اإلسرائيمي لتعذيبها طفالً فمسطينياً أسي ارً
ضد جياز االستخبارات
األراضي المحتمة :قدمت الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ -فرع فمسطيف شكوى ّ
العامة اإلسرائيمي ،وذلؾ بالنيابة عف الطفؿ محمد .د ،مف قرية شويكة قضاء طولكرـ ،بيدؼ إجراء تحقيؽ
فوري حوؿ سوء معاممتو خبلؿ عممية التحقيؽ معو في مركز تحقيؽ الجممة في يونيو الماضي.
البيان ،دبي2012/07/22 ،
فمسطينيا في الضفة الغربية األسبوع الماضي
 .19معطيات :االحتالل اعتقل 59
ً
راـ اهلل :أفا دت معطيات نشرىا "المركز الفمسطيني لمدفاع عف األسرى" بأف قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي
اعتقمت ،خبلؿ عمميات الدىـ التي نفذتيا في مدف وقرى الضفة الغربية خبلؿ األسبوع الماضي ،تسعة
فمسطينيا مف بينيـ سيدة وعضو في المجمس التشريعي .في حيف ذكر المركز الحقوقي بأف
اطنا
وخمسوف مو ً
ً
أسيرا ،مف بينيـ رئيس المجمس
"قوات االحتبلؿ أفرجت خبلؿ ىذا األسبوع ذاتو عف حوالي ثمانية عشر ً
التشريعي الفمسطيني عزيز دويؾ".
قدس برس2012/7/21 ،
يوما
 .20األسير الفمسطيني حسن الصفدي يؤكد عزمه االستمرار في إضرابه المتواصل منذ ً 31
نابمس :وجو األسير الفمسطيني حسف الصفدي ابف مدينة نابمس ،المضرب عف الطعاـ لميوـ الحادي
والثبلثيف عمى التوالي ،رسالة إلى الشعب الفمسطيني وكافة المسؤوليف وقادة الفصائؿ والقوى واألحزاب،
ناشدىـ خبلليا بدعـ ومساندة األسرى في قضيتيـ خاصة المضربيف عف الطعاـ .وأكد في رسالتو التي
وجييا عبر "نادي األسير الفمسطيني" بأنو "رغـ األوجاع واآلىات إال أنو مصر عمى السير في إضرابو
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لمدفاع عف نفسو وكرامتو حتى الحرية ،بعد أف تنصمت إدارة السجوف اإلسرائيمية مف اإلفراج عنو في
 ،2012|6|29وأعمف بتاريخ  2012|6|21حيف تسمـ تجديد االعتقاؿ اإلداري إضرًابا عف الطعاـ مجددا
يوما".
بعد إضراب سابؽ استمر لمدة ثبلثة وسبعيف ً
قدس برس2012/7/21 ،
 .21زوارق االحتالل تفتح نيرانها صوب صيادي غزة
غزة :فتحت زوارؽ االحتبلؿ اإلسرائيمي ،أمس ،النار صوب مراكب الصياديف قبالة سواحؿ مدينتي رفح،
وخاف يونس ،جنوب قطاع غزة ،وأرغمت الصياديف عمى العودة خشية تعرضيـ لئلصابة .يذكر أف بحرية
االحتبلؿ تتعمد دوما استيداؼ مراكب الصياديف في بحر غزة ،وتمنعيـ مف الصيد ،وأحياناً تعتقميـ
وتحتجزىـ في مراكز تحقيؽ.
عمان2012/07/22 ،
الغدّ ،
تحمل حكومة فياض مسؤولية سالمة الطمبة المعتصمين بجامعة الخميل
" .22الكتمة اإلسالمية" ّ
الخميؿ :ح ّذرت الكتمة اإلسبلمية (الجناح الطبلبي لحركة حماس) في جامعات ومعاىد الضفة الغربية
المحتمة ،مف استمرار تجاىؿ السمطة الفمسطينية لمطالب نشطائيا المعتصميف في جامعة الخميؿ ،منذ قرابة
وحممت ،في بياف صحفي ليا حكومة راـ اهلل برئاسة سبلـ فياض وأجيزتيا األمنية المسؤولية
ثبلثة أسابيعّ .
كاممة عف سبلمة الطبلب المضربيف عف الطعاـ في جامعة الخميؿ منذ عشريف يوماً ،مطالبيف باإلفراج عف
ثبلثة زمبلء ليـ معتقميف عمى خمفية سياسية ،إلى جانب الحصوؿ عمى تعيد خطي بعدـ مبلحقة طمبة
الكتمة اإلسبلمية عمى خمفية نشاطيـ الطبلبي.
قدس برس2012/7/21 ،
 .23تقرير :رمضان في غزة ..عيون بصيرة وأياد قصيرة
غزة :لـ يبد المارة عمى أرصفة المدف الغزية ،أي اىتماـ بشتى أصناؼ المأكوالت الرمضانية التي تتكدس
عمى ىذه األرصفة وأعاقت مرور المارة .فيذا فقير عاطؿ عف العمؿ ال يممؾ دخبلً ،وذؾ موظؼ اثرت
عمي و تجزئة الراتب ،وثالث يبحث عف بضاعة رخيصة ألف عينو تشتيي كؿ شي ،لكف يده خالية الوفاض
قصيرة ليس فييا سوى بضع مف الشواكؿ .في حيف اشتكى البعض مف االرتفاع الكبير في األسعار،
متسائميف :أيف الجيات الرقابية لتراقب األسعار؟ ،فيذه بضاعة ميربة ،المفروض أنيا تباع بأسعار بسيطة،
فكيؼ تباع بيذه األسعار الخيالية العالية؟ .مف جيتيا ،كانت غرفة التجارة والصناعة في غزة ،دعت كافة
التجار إلى ضرورة االلتزاـ والتقيد بأسعار السمع وعدـ رفع األسعار ومراعاة الظروؼ االقتصادية وظروؼ
المواطنيف الصعبة في قطاع غزة ،نتيجة الحصار المفروض منذ أكثر منذ ستة أعواـ .الى ذلؾ ،ع از الخبير
الطباع ،ىذه األوضاع واحجاـ المواطنيف عف التسوؽ في رمضاف ،ألف
والمحمؿ االقتصادي الدكتور ماىر ّ
معظميـ فقراء ومحتاجوف وعاطموف عف العمؿ ،ويعتمدوف عمى المساعدات اإلنسانية .وأكد أف كؿ ذلؾ
يعود لتفاقـ أزمة البطالة والفقر نتيجة الحصار ،حيث ارتفعت معدالت البطالة إلى  ،%30والفقر إلى
 ،% 80نتيجة توقؼ الحياة االقتصادية بالكامؿ .وبحسب التقديرات األولية لمجياز المركزي لئلحصاء فقد
ارتفع الناتج المحمي اإلجمالي في األرض الفمسطينية بالربع األوؿ مف عاـ  2012بنسبة  %5.6بالمقارنة
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مع الربع األوؿ مف العاـ  .2011وأشارت الجية ذاتيا ،إلى ارتفاع نسب البطالة في الربع األوؿ مف ىذا
العاـ ،ووصمت إلى  ،%23.9في حيف سجمت في الربع المناظر مف العاـ  2011نسبة  .%21.7ووصمت
نسب النمو في الناتج المحمي الفمسطيني إلى  % 9.3عاـ  ،2010لتتراجع في العاـ  2011إلى ،% 6.3
ويصؼ الخبراء ىذا النمو بالخادع كونو يعتمد عمى أمواؿ الدوؿ المانحة وما تضخو السمطة في السوؽ مف
أمواؿ.
عمان2012/07/22 ،
الغدّ ،
 .24رئيس لجنة الحوار المبناني -الفمسطيني :موجة نزوح فمسطينية من سوريا إلى بيروت
اشار رئيس لجنة الحوار المبناني  -الفمسطيني خمدوف الشريؼ الى اف "موضوع السبلح الفمسطيني خارج
ممحاً ،واتّفؽ عميو في جمسة الحوار االولى العاـ  ،2006وتجدد الحديث عنو في جمسة
المخيمات بات ّ
إعبلف بعبداً مؤخ اًر" .واعمف اف "ىناؾ موجة مف النازحيف الفمسطينييف مف سوريا الى لبناف ،وقدرة لبناف عمى
االنفاؽ شبو معدومة ،وبالتالي قد يش ّكؿ ىذا االمر عامبلً ضاغطاً عمى المستوى االجتماعي واالقتصادي".
المساعد في موضوع السبلح
وأوضح في حديث الى "وكالة االنباء المركزية" امس ،اف المجنة "ليا دور ُ
تتحيف الفرصة لتنفيذ
الفمسطيني خارج المخيمات ،ولكف القرار يعود لمسمطة السياسية في البمد ،وىذه االخيرة ّ
تتحوؿ اي خطوة إيجابية الى
قرار لجنة الحوار ومصمحة لبناف في ىذا االطار"ّ ،
منبياً عمى وجوب "أال ّ
سمبية عمى مستوى أمف لبناف في ظؿ الظروؼ السياسية الضاغطة إقميمياً".
المستقبل ،بيروت2012/7/22،
 .25المنتدى العالمي لمبرلمانيين اإلسالميين يدعو لمضغط عمى "إسرائيل" لإلطالق النواب الفمسطينيين
القاىرة  -الخميج :دعا المنتدى العالمي لمبرلمانييف اإلسبلمييف المؤسسات الدولية ،وعمى رأسيا األمـ
المتحدة ومجمس األمف ،لمتدخؿ الفوري لدى سمطات االحتبلؿ لئلفراج عف جميع النواب الفمسطينييف .وشدد
الم نتدى ،الذي يتخذ مف اإلسكندرية مق ار لو ،عمى ضرورة الضغط عمى الحكومة الصييونية الحتراـ
األعراؼ والمواثيؽ الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف .وأعرب رئيس المنتدى ،حسيف محمد إبراىيـ ،في بياف،
السبت ،عف استنكاره الشديد الستمرار عمميات االعتقاؿ التعسفية التي تقوـ بيا األجيزة األمنية الصييونية
ضد نواب المجمس التشريعي.
وناشد المنتدى الفصائؿ الفمسطينية ضرورة العمؿ الجاد والحقيقي لتحقيؽ المصالحة الشاممة ونبذ الفرقة
والترفع عف الخبلفات والمصالح الضيقة ،حفاظاً عمى ثوابت القضية الفمسطينية.
الخميج ،الشارقة2102/7/22 ،
" .26تنظيم قاعدة الجهاد" يتبنى هجوم بمغاريا
"الحياة"  -أ ؼ ب :تبنى "تنظيـ قاعدة الجياد" في بياف امس اليجوـ عمى حافمة تقؿ سياحاً إسرائيمييف في
بمغاريا .وأفاد موقع "لنشرة" انو تمقى عبر بريده اإللكتروني بياناً مف ما يسمى "تنظيـ قاعدة الجياد" جاء فيو
أف "شير رمضاف ىو شير الجياد واالستشياد ،شير قتاؿ أعداء اهلل ورسولو الييود وأعوانيـ األميركاف،
اتكاالً منا عمى اهلل ،تمكنت إحدى أفرعنا الجيادية ،بعد متابعة دقيقة ،مف تفجير حافمة السياح الييود
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مغتصبي ارض المقدسات ،في بمغاريا .إف جيادنا في كؿ الساحات مفتوح لقتاؿ الييود واألميركاف حتى
رحيميـ مف ارض اإلسبلـ».
الحياة ،لندن2102/7/22 ،
 .27مصر تغمق معبر رفح غداً
غزة  -معا :أعمنت و ازرة الداخمية في الحكومة في غزة إف الجانب المصري ابمغيا بإغبلؽ معبر رفح يوـ
غد بسب احتفاؿ المصرييف بثورة يوليو .وقالت داخمية بغزة ،اف السفر اليوـ سيخصص لممسافريف مف كشؼ
 1181 /6/ 11اضافة لحممة تذاكر الطيراف مف كشؼ  12حزيراف.
األيام ،رام اهلل2102/7/22 ،
" .28الهالل األحمر اإلماراتي" ينفذ مشاريع إفطار في الضفة والقدس
القدس  -راـ اهلل ( -واـ) :تستعد ىيئة اليبلؿ األحمر لتنفيذ العديد مف المشاريع الرمضانية ليذا العاـ
1181ـ 8322ىجرية في الضفة الغربية والقدس الشريؼ.
وستتـ إقامة إفطارات رمضانية في محافظات الضفة الغربية عبر لجاف الزكاة المركزية في عدة محافظات
حيث بدأت لجاف الزكاة المعنية االستعداد لتنفيذ اإلفطارات ضمف خطط استراتيجية دقيقة ومنظمة وقد
خصص لكؿ لجنة زكاة  811وجبة إفطار يدعى إلييا أسر الشيداء واألسرى واألسر تحت خط الفقر.
وتشتمؿ البرامج الرمضانية برنامج الطرود الغذائية التي ستوزع عمى المستحقيف مف العائبلت الفقيرة
والمتعففة واسر الشيداء واألسرى واأليتاـ في مخيمات البلجئيف الفمسطينييف في الضفة الغربية.
وسيتـ توزيع أكثر مف  611طرد غذائي ويتكوف كؿ طرد مف ثماني عشرة صنفا غذائيا بالتنسيؽ مع دائرة
شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية.
ونفذت ىيئة اليبلؿ األحمر بالتعاوف والتنسيؽ مع طواقـ لجنة زكاة القدس أوؿ اإلفطارات الرمضانية
بالمدينة المقدسة في اليوـ األوؿ مف شير رمضاف المبارؾ ،حيث سيتـ تقديـ  11ألؼ وجبة إفطار
لمصائميف والمعتكفيف في المسجد المبارؾ خبلؿ الشير الفضيؿ.
االتحاد ،أبو ظبي2102/7/22 ،
" .29يديعوت" أمريكا تعزز موقف "اسرائيل" في اتهام حزب اهلل بالوقوف وراء عممية بورغاس
القدس المحتمة  -صوفيا – وكاالت :ذكرالموقع االلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" االسرائيمية امس،
أف الواليات المتحدة عززت مرة أخرى موقؼ إسرائيؿ الذي يشير بإصبع االتياـ إلى حزب اهلل كمف يقؼ
وراء عممية بورغاس في بمغاريا والتي قتؿ فييا  5إسرائيمييف ،رغـ أف ىوية منفذ العممية ال تزاؿ مجيولة.
وقاؿ الناطؽ بمساف وزارة الدفاع األميركية ،جورج ليتيؿ ،إف "اليجمة اإلرىابية تحمؿ بصمات حزب اهلل،
ولكف حتى المحظة ال يمكف الجزـ بشكؿ قاطع" .ورفض الحديث عما يشير إلى أف حزب اهلل ىو الذي نفذ
العممية.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أف التحقيقات ال تزاؿ تتواصؿ في بمغاريا ،وتتكشؼ بعض التفاصيؿ بشأف
تنفيذ العممية ،إال أف ىوية المنفذ ال تزاؿ غير معروفة .وتابعت الصحيفة أف الموساد والمخابرات المركزية
األميركية (سي آي إيو) وأجيزة االستخبارات البمغارية تحقؽ في العممية .ونقمت عف رئيس الحكومة
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البمغارية ،بويكو بوريسوؼ ،قولو في البرلماف إف أجيزة االستخبارات في ببلده ال تزاؿ تحقؽ في العممية،
وأنو سيتـ اإلدالء بالمزيد مف المعمومات بعد عدة أياـ.
ونقؿ عف وزير الداخمية البمغاري قولو إف األجيزة االستخبارية ال تنفي إمكانية أف يكوف آخروف قد شاركوا
في تنفيذ العممية إلى جانب االنتحاري .كما نقؿ عنو قولو في مؤتمر صحفي إف منفذ العممية ليس مواطنا
بمغاريا .وأضاؼ أنو كاف يحمؿ عبوة ناسفة في حقيبة ظير وقاـ بتفجيرىا في الحافمة .كما أشار أف العبوة
كانت تزف  3كيموغرامات مف المواد المتفجرة.
وأكدت بمغاريا أف منفذ العممية كاف ذا شعر قصير ،وأنو وضع باروكة شعر عمى رأسو خبلؿ تنفيذ العممية.
إلى ذلؾ قالت قناة "بي تي في" البمغارية إف ىوية المنفذ ،الذي كاف يحمؿ جواز سفر أميركي مزيفا ،ال تزاؿ
غير معروفة ،وأنو عمى ما يبدو تمقى مساعدة مف عدة أشخاص في بمغاريا ،رجحت أنيـ "لبنانيوف أو
إسبلميوف متطرفوف" .وقاؿ وزير الداخمية البمغاري في ىذا السياؽ إف ببلده تتعاوف مع دولتيف آخرييف
لتحديد ىوية منفذ العممية.
ونفت بمغاريا صحة التقارير التي نسبت تنفيذ العممية لممواطف السويدي ميدي محمد غزالي ( 33عاما)
والذي مكث في معتقؿ غوانتانامو .كما أكدت مصادر استخبارية في العاصمة السويدية ستوكيولـ أف المنفذ
ليس مواطنا سويديا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/7/22 ،
 .30المحققون البمغار يحرزون تقدما في التحقيق حول "بورغاس"
صوفيا  -أ.ؼ.ب :أحرز المحققوف البمغار بمساعدة أجيزة االستخبارات اإلسرائيمية والمخابرات المركزية
األميركية (سي آي إيو) و(اإلنتربوؿ) تقدما نحو التعرؼ عمى منفذ عممية مطار بورغاس في  18يوليو
(تموز) الحالي التي قتؿ فييا  7أشخاص ،منيـ  5سياح إسرائيمييف وسائؽ الحافمة البمغاري ومنفذ العممية.
وكشؼ وزير الداخمية ،تسفيتاف تسفيتانوؼ ،الميمة قبؿ الماضية ،عف طبيعة المتفجر الذي استعمؿ ،مؤكدا
أنو عبارة عف ثبلثة كيموغ ارمات مف مادة «تروليت» كثيرة االستعماؿ عسكريا والمصنوعة مف مادة «تي إف
تي» ،التي تستخدميا عدة حركات إرىابية.
الشرق األوسط ،لندن2012/7/22 ،
فمسطينيا في سجونه
نائبا
ً
 .31الحممة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين :االحتالل ال يزال يعتقل ً 20
غزة :أفادت "الحممة الدولية لئلفراج عف النواب المختطفيف" أنو وبعد اإلفراج عف رئيس المجمس التشريعي
معتقبل في سجوف
نائبا
ً
الفمسطيني الدكتور عزيز دويؾ ،يوـ الخميس الماضي ( ،)7|19ال يزاؿ عشروف ً
االحتبلؿ.
نائبا مف كتمة "التغيير
وأوضحت الحممة ،في بياف صادر عنيا ،أف مف ىؤالء النواب األسرى سبعة عشر ً
واإلصبلح" البرلمانية المحسوبة عمى حركة "حماس" ،وىـ النواب :حاتـ قفيشة ،نايؼ الرجوب ،عمر عبد
الرازؽ ،محمد النتشة ،عزاـ سميب ،محمد بدر ،عبد الرحمف زيداف ،أحمد الحاج عمي ،سمير القاضي،
محمد أبو جحيشة ،محمد أبو طير ،عبد الجابر فقياء ،فضؿ حمداف ،حسف يوسؼ ،خالد طافش ،محمد
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طوطح ،أحمد مبارؾ" ،ونائباف عف كتمة "فتح" وىما مرواف البرغوثي وجماؿ الطيراوي ،والنائب أحمد سعدات
األميف العاـ لمجبية الشعبية عف قائمة "أبو عمي مصطفى".
قدس برس2012/7/21 ،
لضم الضفة الغربية!
" .32إسرائيل" تستعد ّ

نقوال ناصر
("إسرائيؿ يمكن يا اآلف ضـ ثمثي الضفة الغربية تقريبا ويمكنيا في الوقت ذاتو منح جنسيتيا لمفمسطينييف فييا
وىي مطمئنة إلى أف ذلؾ ...لف يحد مف سيطرة األغمبية الييودية")
بينما تنشغؿ منظمة التحرير بانتزاع اعتراؼ دولي بدولة فمسطينية عمى الورؽ يعزز موقؼ مفاوض منظمة
التحرير الفمسطينية في التفاوض عمى وجودىا فوؽ األرض وتنشغؿ المقاومة في انتظار ما وصفو رئيس
وزراء الحكومة المقالة في غزة اسماعيؿ ىنية باستمرار "الربيع العربي" حتى تنفتح "صفحات الخبلفة
الراشدة" و"تستكمؿ" األمة "بقية الممفات" كي تدعـ المقاومة الفمسطينية في "تحرير القدس المحتمة واألقصى
المبارؾ" ،وفي خضـ انشعاؿ المفاوض والمقاوـ في البحث عف قواسـ مشتركة توحد موقفييما ،تتسارع
استعدادات دولة االحتبلؿ العممية لسحب ما تبقى لكمييما مف أرض يقفاف عمييا.
وبينما يجري بوتيرة متسارعة تعزيز الوقائع المادية لبلستعمار االستيطاني الييودي التي خمقتيا دولة
االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى األرض طواؿ عقديف مف عمر "شرعية فمسطينية" مستمدة مف "عممية السبلـ" التي
انطمقت في العاصمة االسبانية عاـ  ،8888تتوالى الدالئؿ الممموسة عمى أف قادة االحتبلؿ يستعدوف اآلف
إلضفاء الصفة القانونية عمى ىذه الوقائع ،ما يعني عمميا ضما رسميا لمضفة الغربية لنير األردف إلييا.
وضـ شرقي القدس المحتمة عاـ  8856في الثبلثيف مف تموز  /يوليو  8871كاف سابقة ناجحة مف وجية
نظر دولة االحتبلؿ كي تكررىا ،فيي بالرغـ مف أنيا لـ تكسب حتى اآلف اعترافا "قانونيا" دوليا أو عربيا أو
فمسطينيا ،فإنيا تحظى بػ"اعتراؼ أمر واقع" قاد حتى منظمة التحرير الفمسطينية إلى االعتراؼ بدولة
االحتبلؿ وتوقيع اتفاقيات "سبلـ" معيا عمى أساس "األمر الواقع القائـ" الذي يكاد يشيد في الوضع الراىف
تيويدا كامبل لممدينة المقدسة ال تجده المنظمة سببا كافيا لمتراجع عف استراتيجية أثبتت أنيا ذات نتائج
عكسية مدمرة ال تزاؿ تشجع دولة االحتبلؿ عمى تكرار سابقة ضـ القدس.
إف اعتبار المسجد األقصى جزءا ال يتج أز "مف أراضي إسرائيؿ ينطبؽ عميو القانوف اإلسرائيمي كما قاؿ
ييودا فانشتايف ،المستشار القانوني لرئيس وزراء دولة االحتبلؿ ،األسبوع الماضي واإلعبلف قبؿ ذلؾ بأياـ
عف نقؿ مقرات كميات االحتبلؿ العسكرية واألمنية إلى شرقي القدس ليس إال بعض نتائج تمؾ االستراتيجية
التي سوؼ تتحوؿ بمرور الوقت إلى "امر واقع" جديد سوؼ "تتكيؼ" معو استراتيجية المفاوضات الفمسطينية
كخيار وحيد إف قدر ليا االستمرار دوف تغيير.
في الحادي عشر مف ىذا الشير ،وصؼ تد بمماف ىذه االستعدادات ،في مقاؿ نشرتو "أميركاف ثينكر" ،بأنيا
"طوفاف (تسونامي) قانوني يكتسب قوة" سوؼ يغير وجو الضفة الغربية.
* وكاف أحدث ىذه األدلة موافقة "مجمس التعميـ العالي في ييودا والسامرة" يوـ الثبلثاء الماضي عمى
االعت ارؼ بجامعة مستعمرة آرييؿ (حوالي  11ألؼ مستوطف و 81ألؼ طالب وطالبة) قرب نابمس بشماؿ
الضفة لتكوف الجامعة الثامنة في دولة االحتبلؿ ،وىو اعتراؼ يؤىميا لمحصوؿ عمى الدعـ المالي الحكومي
أسوة بالجامعات األخرى.
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وفي الثامف عشر مف ىذا الشير نشر الصحفي والكاتب البريطاني ،جوناثاف كوؾ ،المقيـ في مدينة الناصرة
مقاال حذر فيو مف استعدادات دولة االحتبلؿ لضـ الضفة بضـ المنطقة المصنفة "ج" في اتفاقيات أوسمو
سيئة الصيت مستندا إلى مجموعة مف األدلة منيا:
* حقيقة أف اتفاقيات أوسمو أناطت بدولة االحتبلؿ المسؤولية الشاممة عف المنطقة "ج" وحولتيا مف أرض
"محتمة" إلى أرض "متنازع عمييا" تحسـ المفاوضات الثنائية وضعيا النيائي ،بموافقة فمسطينية أطمقت يدىا
حرة في استيطانيا.
* واقتبس كوؾ مف االتحاد األوروبي أنو نتيجة لذلؾ كأساس قانوني وسياسي متفؽ عميو انخفض عدد
الفمسطينييف في المنطقة "ج" إلى اقؿ مف ( )841ألفا بما اليزيد عمى ( )%5مف عددىـ في الضفة الغربية،
بحيث أصبح عدد المستوطنيف ضعؼ عدد الفمسطينييف في المنطقة "ج" التي تمثؿ ( )%51مف مساحة
الضفة ليستنتج بأف "إسرائيؿ يمكنيا اآلف ضـ ثمثي الضفة الغربية تقريبا ويمكنيا في الوقت ذاتو منح
جنسيتيا لمفمسطينييف فييا وىي مطمئنة إلى أف ذلؾ ..لف يحد مف سيطرة األغمبية الييودية".
وكاف مايكؿ فرويند ،الذي كاف مساعدا لرئيس وزراء االحتبلؿ بنياميف نتنياىو في حكومتو األولى عاـ 85
–  ،8888في مقاؿ لو نشرتو الجروزلـ بوست الشير الماضي ،قدر عدد المستوطنيف الييود في الضفة
بحوالي ( )611ألؼ مستوطف ،مضيفا أنيـ يتزايدوف اآلف بمعدؿ ( )%3.2سنويا.
* إعبلف دولة االحتبلؿ لسياسة "ىجرة" جديدة تخوؿ شرطة اليجرة في العمؿ في الضفة الغربية المحتمة
وبخاصة في المنطقة "ج" بعد أف كاف عمميا يقتصر عمى دولة االحتبلؿ قبؿ عاـ .8856
* بدء دولة االحتبلؿ "حممة ضد أوشا – ( OCHAمكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ العمؿ اإلنساني)" لمحد مف
نشاطاتيا في المنطقة "ج" تحت تيديد سحب التأشيرات الممنوحة لموظفييا.
واقتبس كوؾ مف مقابمة عاـ  1112مع "المستوطف" الييودي أالف بيكر ،الذي كاف مستشا ار لو ازرة خارجية
دولة االحتبلؿ لشؤوف المستوطنات لسنوات عديدة قولو إف اتفاقيات أوسمو لـ تكف ،كما افترض معظـ
الناس ،طريقا لتأسيس شرعية لدولة فمسطينية ،بؿ طريقا إلى تأسيس شرعية لممستوطنات" :فنحف لـ نعد قوة
محتمة ،لكننا بدال مف ذلؾ موجودوف في األراضي (المحتمة) بموافقتيـ (أي الفمسطينييف) بانتظار نتيجة
المفاوضات" التي جرت ،ويراد استئنافيا ،عمى أساس وجود "فراغ سيادة" في األراضي الفمسطينية المحتمة
عاـ  8856كما يدعي الساعوف اآلف إلى ضـ الضفة الغربية إلى دولة االحتبلؿ.
* لكف الدليؿ األىـ عمى استعدادات ضـ الضفة كاف توصيات ما سمي "تقرير لجنة ليفي" المكوف مف
( )78صفحة الذي خمص إلى أف الضفة الغربية "ليست محتمة" وبالتالي فإف استعمارىا باالستيطاف الييودي
يعتبر "قانونيا" وال يخالؼ البند التاسع واألربعيف مف ميثاؽ جنيؼ الرابع لسنة  8838الذي يحظر عمى القوة
القائمة باالحتبلؿ نقؿ السكاف مف األراضي التي تحتميا أو إلييا ،وىو اآلف بانتظار قرار مف حكومة نتنياىو
بشأنو ،وخصوصا بشأف ما يسمى "المستوطنات العشوائية" التي تتكاثر كالفطر دوف موافقة حكومة دولة
االحتبلؿ والتي كانت السبب الظاىري الذي اعمنو نتنياىو لتأليؼ ىذه المجنة.
واستنادا إلى توصيات التقرير ،التي نشرتيا وسائؿ اإلعبلـ العبرية في التاسع مف الشير الجاري ،تعد عضو
الكنيست وحزب الميكود الذي يقود االئتبلؼ الحاكـ في تؿ أبيب ،تسيبي ىوتوفمي ،مشروع قانوف يصادؽ
عمى التوصيات ويقر إنشاء ىيئة قضائية "في ييودا والسامرة" تكوف مسؤولة عف البت في قضايا ممكية
األراضي وتسجيميا وتطبؽ قوانيف التخطيط والبناء اإلسرائيمية في الضفة الغربية المحتمة.
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يوـ الخميس الماضي كانت إحدى مستعمرات الخميؿ بجنوب الضفة تستضيؼ المؤتمر الثاني ؿ"تطبيؽ
السيادة االسرائيمية عمى ييودا والسامرة" بمشاركة سياسييف ووزرار وأعضاء كنيست وخبراء وأكاديمييف
ومفكريف لبحث افضؿ السبؿ لتحقيؽ ىذا اليدؼ الذي تحوؿ إلى مطمب لمتيار السياسي الرئيسي في دولة
االحتبلؿ.
وكاف نتنياىو قد حاؿ في أيار /مايو الماضي دوف عرض مشروع قانوف عمى الكنيست بضـ المستعمرات
االستيطانية في الضفة الغربية بينما لـ يؤيد مشروع قانوف بضـ كامؿ الضفة الغربية في أيموؿ /سبتمبر
العاـ الماضي ،لكنو في شباط /فبراير الماضي الؼ لجنة لدراسة "الخطوات التي يجب اتخاذىا لتنظيـ
البناء" في مستعمرات الضفة ولمتوصية بػ"عممية مناسبة لتوضيح قضايا األراضي" فييا .وكاف اختياره لرئيس
ىذه المجنة الثبلثية وأعضائيا كافيا في حد ذاتو العتبار التوصيات التي خرجت بيا بعد أربعة اشير
توصيات متوقعة ،فرئيسيا كاف عضو المحكمة العميا المتقاعد ادموند ليفي الذي عارض سحب المستعمرات
الييودية ومستوطنييا مف قطاع غزة عاـ  ،1114وكاف المستشار القانوني المتقاعد مف و ازرة الخارجية أالف
بيكر المذكور أعبله الذي شارؾ في صياغة اتفاؽ أوسمو أحد اعضائيا.
والمفجع فمسطينيا أف صوت االعتراض "الييودي" عمى تقرير لجنة ليفي والتحذير مف تبني توصياتو كاف
أقوى مف أي اعتراض او تحذير فمسطيني أو عربي ،غير أنو "قد يثبت أنو ليس مف الحكمة الحط مف
أىمية تقرير ليفي" كما نبو جوناثاف كوؾ في مقالو المشار إليو أعبله.
لقد كانت "المفاوضات" ىي رد "الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني" عمى سابقة ضـ القدس ،وعمى
األرجح ،حسب المعطيات الراىنة ،أف يكوف رد منظمة التحرير عمى تكرار ىذه السابقة في المنطقة "ج" مف
الضفة المحتمة ىو المزيد مف المفاوضات ،وىي مفاوضات يدعـ األردف استئنافيا لميروب إلى األماـ نحو
دعـ دولة فمسطينية مأمولة في الضفة الغربية لف تعفيو مف مسؤوليتة أيضا عف الوضع الراىف الذي آلت
إليو الحاؿ في الضفة حيث تسير التطورات في االتجاه المضاد تماما.
شبكة االنترنت لإلعالم العربي (أمين)2102/7/20 ،
 .33شهادة "إسرائيل" له

فيمي ىويدي
ال أجد مبر ار لممبالغة في الحديث عف دور المواء عمر سميماف وتبييض صفحتو بعد وفاتو ،ذلؾ أف الرجؿ
كاف أحد أركاف نظاـ يسجؿ إحدى مراحؿ االنحطاط في التاريخ المصري .وأخشى أف تؤدي المبالغة
اإلعبلمية في اإلشادة بدوره «الوطني» إلى تزييؼ التاريخ ،ومف ثـ إثارة البمبمة والحيرة في أوساط األجياؿ
الجديدة التي شوىت ذاكرتيا ،بحيث ما عاد البعض يميزوف بيف مف خدـ الوطف وخدـ الحاكـ وخدـ نفسو أو
خدـ العدو.
لمرجؿ فضائمو الشخصية التي يشيد بيا مف عرفوه ،لكنني معني بمواقفو السياسية .واألخيرة ىي
«الموضوع» الذي ييمني في الوقت الراىف.
وىو في السمطة ،في  1118/81/88كتب يوسي ميمماف خبير الشؤوف األمنية في صحيفة «ىاآرتس»
تحميبل موسعا كاف عنوانو :عمر سميماف الجنراؿ الذي لـ يذرؼ دمعة خبلؿ حممة الرصاص المصبوب.
(يقصد اجتياح غزة) وفي تحميمو الذي سبؽ أف أشرت إليو قاؿ ما يمي:
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منذ تولى المواء عمر سميماف منصبو كرئيس لجياز المخابرات المصرية عاـ  8882فإنو أقاـ عبلقات
وثيقة مع معظـ قادة األجيزة االستخبارية اإلسرائيمية .وبعض ىؤالء سألوه عما إذا كانت حماس التي فازت
في االنتخابات التشريعية يمكف أف تكوف عنصر استقرار إيجابيا في الحكومة الفمسطينية ،فإنو رد بسرعة
قائبل« :ال بكؿ تأكيد .أنا أعرؼ ىؤالء «اإلخواف» فيـ كذابوف ،والمغة الوحيدة التي يفيمونيا ىي القوة» في
دعوة صريحة لئلقصاء والسحؽ.
ذكر ميمماف أيضا أنو استنادا إلى معرفة اإلسرائيمييف بو ،فإنو لـ يذرؼ دمعة واحدة عمى مئات الفمسطينييف
الذيف قتموا خبلؿ الحرب التي شنتيا إسرائيؿ عمى غزة أواخر عاـ  ،1117ثـ نقؿ عف أحد قادة
االستخبارات اإلسرائيمييف قولو إنو التقاه في بداية االنتفاضة الفمسطينية الثانية .وسمعو وىو يسب الرئيس
الراحؿ ياسر عرفات بأقذع الشتائـ ألنو لـ يستمع لنصائحو بالعمؿ عمى وقؼ االنتفاضة .وأضاؼ ذلؾ
القائد أف سميماف انتقـ مف عرفات أشد االنتقاـ الحقا .ذلؾ أنو حيف شنت إسرائيؿ حممة «السور الواقي» في
عاـ  ، 1111اتصؿ أبوعمار بالمواء سميماف ورجاه أف تتدخؿ مصر وتقوـ ولو بإجراء رمزي لمتعبير عف
رفضيا لمسموؾ اإلسرائيمي ،لكف سميماف تجاىؿ عرفات ورفض الرد عمى اتصاالتو ،وسمح بتوافر الظروؼ
التي أدت إلى حصار عرفات وانييار السمطة في ذلؾ الوقت.
نقؿ ميمماف عف قادة االستخبارات اإلسرائيمييف قوليـ إف عمر سميماف أسيـ بشكؿ واضح في الحرب
األمريكية عمى «اإلرىاب» ،حيث قاـ بتزويد المخابرات األمريكية بمحققيف مصرييف الستجواب عناصر
تنظيـ القاعدة ،وىو ما جعؿ المجمع االستخباري األمريكي يوجو إليو الشكر ،ويعتبر المخابرات المصرية
حميفا إستراتيجيا شأنيا في ذلؾ شأف الموساد.
أكد ميمماف أيضا أف سميماف كاف أحد األشخاص الذيف أسيموا في عقد صفقة بيع الغاز المصري بسعر
بخس .وقد لجأ إليو رئيس الموساد األسبؽ شفتاى شفيت (يميني متطرؼ يصؼ العرب بالكبلب الضالة)
لتسييؿ التوصؿ إلى صفقة بيف الحكومة المصرية وشركة إسرائيمية يممؾ شفيت جزءا كبي ار مف أسيميا ،وقد
تحقؽ لو ما أراد.
وفي مقاؿ نشرتو صحيفة «إسرائيؿ اليوـ» لوزير الداخمية اإلسرائيمي األسبؽ عوزي برعاـ (بتاريخ
 ) 1188/1/1ذكر الرجؿ فيو أنو خبلؿ لقاءاتو مع المواء سميماف وجد أف كراىيتو لممقاومة اإلسبلمية تفوؽ
بكثير الحماس اإلسرائيمي واألمريكي .والحظ أنو يحاوؿ التودد لممسؤوليف اإلسرائيمييف مف خبلؿ التعبير عف
حماسو الدائـ لقمع اإلخواف.
نقؿ الوزير األسبؽ عف أحد قادة االستخبارات اإلسرائيمية قولو إنو شعر بالتقزز مف حرص سميماف عمى
إحاطة نفسو بمظاىر األبية والفخامة التي اتسـ بيا مكتبو الخاص.
وأشار المسؤوؿ اإلسرائيمي إلى أنو كاف جالسا مع سميماف في أحد الفنادؽ بحضور مسؤوؿ لممخابرات
المركزية األمريكية ،وفجأة رفع الرجؿ أصبعو بعبلمة «?ى» ،فإذا بأحد مساعديو يخرج مف مكاف ما ويضع
بيف أصبعيو سيجا ار فاخرا.
صحيفة إسرائيؿ اليوـ نشرت أيضا في  1188/8/28مقالة لمدكتورة مي ار تسوريؼ المحاضرة مف مركز
«دياف» بجامعة تؿ أبيب قالت فيو إف تولي عمر سميماف مقاليد األمور بعد إذا قدر ليا أف تتـ فإنيا تمثؿ
بالنسبة إلسرائيؿ «استم اررية لمبارؾ» ،مشيرة إلى أف طريقة حكـ مصر حينئذ لف تتغير ،وانما ستصبح أكثر
لينا ومرونة.
أدعو اهلل أف يغفر لو ما قدمت يداه
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الشرق ،الدوحة2102/7/20 ،
 .34تداعيات األزمة السورية ِ
تدخل "إسرائيل" في حالة تأهب!

أكرـ عطا اهلل
"حر األياـ األخيرة قد يبدو كصقيع أوروبا مقارنة مع ما ينتظرنا الحقاً" بيذه الكممات أجمؿ بف كاسبيت
ّ
الصحافي بصحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية المزاج العاـ لدى القيادة اإلسرائيمية وحالة التأىب بينيا وذلؾ بعد
متابعتو لبلجتماع الياـ لييئة األركاف اإلسرائيمية نياية األسبوع الماضي والذي عقدتو في مقرىا بتؿ أبيب
"الكرياه" وىي تتابع الوضع في سورية.
إسرائيؿ في حالة تأىب قصوى واف لـ يتـ اإلعبلف عف ذلؾ حيث تنقؿ الصحافة اإلسرائيمية بأف منظومة
االستخبارات عمى أعمى درجات التوتر ولـ تكف بيذا الوضع في أي وقت خبلؿ السنوات األخيرة وربما
العقود األخيرة فقد وجو رئيس األركاف تعميماتو لمجيش لمبقاء في الظؿ ولكف في أقصى حاالت التأىب
ورئاسة األركاف في حالة انعقاد دائـ صحيح أف الجيش لـ يجند االحتياط ولكف سبلح الجو رفع حالة
التأىب وقادة األركاف تجري تقييمات متواترة جارية لموضع.
عممية التفجير الكبيرة التي طالت قادة األزمة في سورية أعطت إنذا ًار كبي اًر إلسرائيؿ بأف الصراع في سورية
بدأ يأخذ منعطفاً جديداً وأف النياية تقترب وتشعر إسرائيؿ أف تمؾ النياية ربما تجرىا إلى ما يجعؿ ىذا
الصيؼ أشبو بصقيع أوروبا سواء مف خشيتيا لضربة "شمشونية" مف قبؿ النظاـ بالرغـ مف تقييـ أفيؼ
كوخافي رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية لتدني ىذا االحتماؿ ولكف إسرائيؿ تضع كؿ السيناريوىات
عمى الطاولة وال تترؾ األمور تسير وفقاً لممصادفات أو لمتسيير الذاتي.
فقد طرحت حتى المحظة في ىيئة األركاف التي تضع نفسيا في حالة اجتماع دائـ ومتابعة مستمرة وتجري
تقييمات لحظة بمحظة طرحت ثبلثة سيناريوىات لؤلزمة في سورية لتضع مف جانبيا وجية التدخؿ
اإلسرائيمي في كؿ سيناريو ،اثناف مف ىذه السيناريوىات ال يتطمباف تدخبلً إسرائيمياً ،أما الثالث فاعتبرت أنو
سيفجر المنطقة برمتيا ،فالسيناريو األوؿ تتصور فيو استمرار الوضع القائـ وتصعيده والمزيد مف الفاريف
واستمرار الحرب المضرجة بالدماء وفي ىذا السيناريو إسرائيؿ تواصؿ متابعة األمور وتقؼ جانباً وكذلؾ
السيناريو الثاني ىو تفكؾ حكـ األسد وسيطرة المعارضة عمى معاقؿ القوة بما في ذلؾ مخزونا السبلح
االستراتيجي وأسمحة الدمار الشامؿ وىذا الوضع أيضا إسرائيؿ ال تتدخؿ.
أما السيناريو الثالث وىو المقمؽ جدا ولو ثبلثة مستويات ..األوؿ وامكانيتو المتدنية جداً ىو توجيو قسـ مف
ىذا السبلح نحو إسرائيؿ أما المستوى الثاني فيتمثؿ بسيطرة عناصر الجياد العالمي الذيف ازداد نشاطيـ
مؤخ اًر في سورية بشكؿ كبير عمى ىذه المحزونات ،أما المستوى الثالث الذي سيشعؿ المنطقة ىو تسمؿ
السبلح االستراتيجي والبيولوجي والكيماوي مف سوريا لحزب اهلل في لبناف .وفي ىذه الخيارات يتعيف عمى
إسرائيؿ أف تتخذ القرار والقرار لف يكوف سيبل كما تتناقؿ األخبار بالرغـ مف استنفار الجيش اإلسرائيمي
وسبلح الطيراف وجيوزيتو لتنفيذ القرار الصعب جدا في ىذه األياـ .ىكذا تتابع إسرائيؿ األمور بقمؽ وصوالً
لممستوى الثالث مف السيناريو الثالث يقولوف إف قافمة شاحنات تجتاز في الميؿ الحدود بيف سورية ولبناف
وعمييا صواريخ كيماوية مف شانيا أف تجر إسرائيؿ إلى ىجوـ فو اًر.
الحالة ىذه المرة مختمفة تماما واسرائيؿ ليست في ذروة ىدوء المحظة التي تجعميا تقرر خياراتيا بارتياح أو
تقوـ بعمؿ استباقي وقائي كما مرات عديدة ،فيي تدرؾ أيضاً أف لخصوميا ىذه المرة خيارات وتدرؾ تماما
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أف احد خيارات الخصـ ىو التحرش بإسرائيؿ واحراؽ المنطقة كمحاولة لمخروج مف أزمة كبيرة وبالتالي
الحالة متفجرة وقابمة لبلشتعاؿ.
مف الواضح أف أجيزة االستخبارات اإلسرائيمية تتابع عف كثب سيؿ المعمومات مع جميع أجيزة المخابرات
اإلقميمية والدولية وعمى رأسيا األميركية ،فاألمر ىذه المرة يتعمؽ بصواريخ كيماوية وأسمحة غير تقميدية وىي
تدرؾ أف ىناؾ تحالؼ حياة وموت بيف نظاـ البعث وحزب اهلل وايراف وتعرؼ أف حزب اهلل يعمؿ كؿ ما
بوسعو لمدفاع عف حزب البعث بسورية فيي خط دفاعو األمامي وخط إمداده الموجستي أيضا ،وتعرؼ أف
حزب اهلل يدرؾ أف سقوط النظاـ في سورية يعني تجييز الشبكة والرمح الصطياده بكؿ الوسائؿ وتصفية
حساب التاريخ معو فحزب اهلل لف يقؼ مكتوؼ األيدي وربما يقفز لؤلماـ في محاولة لمتخفيؼ عف األسد.
عممية بمغاريا التي سارع نتنياىو إلى ربطيا بالنظاـ اإليراني يدرؾ أنيا محاولة لتحشيد دولي أكبر ضد إيراف
ولكف ما تريد إس ارئيؿ قولو ىو اتياـ حزب اهلل والتي لدييا شعور بأنو بدأ يستفز إسرائيؿ محاوالً جرىا إلى
معركة ىو اآلف أقوى وىذه المعركة مف الممكف أف تزيح األنظار عف سورية أو تخفؼ الضغط عمى النظاـ
وخاصة أف كثي اًر مف الذيف يقاتموف الجيش النظامي السوري ىـ مف أتباع الجياد العالمي واذا ما فتحت
المعركة مع إسرائيؿ ويكوف لمنظاـ السوري دور فييا قد يوجو أتباع الجياد سبلحيـ لمدولة العربية فيـ
يحمموف بالجياد ضدىا وبالتالي تعاد خمط األوراؽ عمى حساب إسرائيؿ ىذه المرة وال تعرؼ نوع السبلح
المستخدـ وحجـ األعداء ،فيي معركة مجيولة تماماً والخيارات غامضة تماماً وىو ما يعكس حقيقة القمؽ
الجدي ىذه المرة والذي يجعؿ إسرائيؿ في حالة مف التشوش وضبابية الرؤية تق أر وتدرس السيناريوىات وكؿ
سيناريو يستولد عدداً مف السيناريوىات والمستويات وكؿ مستوى يستدعي ما يقابمو مف رد وخطط مختمؼ
تماماً عف اآلخر.
األميف العا ـ لحزب اهلل حسف نصر اهلل قاؿ في خطابو األخير إف الصواريخ التي نزلت عمى إسرائيؿ في
حرب تموز  1115كانت مف الصناعات العسكرية السورية ،وكاف مف الواضح أف الصواريخ المضادة
لمدبابات والتي شمت فعالية سبلح المدرعات ساعدت حزب اهلل عمى ارتكاب ما عرؼ حينيا بمجزرة
الدبابات ،ىذه الصواريخ ال توجد إال لدى الدوؿ فيؿ كانت أيضاً صواريخ ابتاعتيا سورية لصالح حزب اهلل؟
أـ أف إيراف فعمت ذلؾ؟ وفي كؿ الظروؼ لـ يكف بإمكاف الحزب أف يواجو الميركافاه المتطورة دوف
المساعدة السورية سواء كممر لمسبلح أو بالدعـ المباشر .وقد أكد العميد مناؼ طبلس المنشؽ عف األسد
ىذا األسبوع أف األسد في حرب تموز تجاوز الخط األحمر في دعـ حزب اهلل ولو كاف والده حياً لما فعؿ
ذلؾ ،ىذا يعني بالنسبة إلسرائيؿ أف انتقاؿ السبلح إلى حزب اهلل ىو مغامرة ال يخشاىا األسد وممكنة
الوقوع.
قبؿ أشير كاف لتركيا موقؼ سبؽ الجميع في استعداء نظاـ البعث وتراجعت حدة ىذا الموقؼ بعد اجتماع
وزير الخارجية مع الرئيس السوري الذي ىدد بإحراؽ عواصـ قبؿ لؼ الحبؿ حوؿ رقبتو ،وبالتالي مع رئيس
كيذا وحزب اهلل الذي "يجمس عمى الجدار" ومستعد لفعؿ أي شيء يبدو القمؽ اإلسرائيمي لو ما يبرره واف
أرسمت الواليات المتحدة رسائؿ االطمئناف بتجييز قوات خاصة أميركية لبلقتحاـ السريع والسيطرة عمى
مخزونات السبلح االستراتيجي لكف ىذا ال يمغي االستنفار اإلسرائيمي عسكرياً ومخابراتياً!..
األيام ،رام اهلل2102/7/22 ،
 .35الفمسطينيون وقضية أبو عمار
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راسـ المدىوف
لـ ينتظر الفمسطينيوف ،شعباً وقوى سياسية ،اإلعبلف عف وفاة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات لمتعبير عف
المتكررة التي أطمقيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي آنذاؾ آرييؿ
اقتناعيـ بأنو مات مسموماً تنفيذاً لمتيديدات
ّ
شاروف .لـ ِ
يأت ذلؾ مف فراغ بؿ مف «البيئة» التي سبقت تمؾ التيديدات وكاف عنوانيا األبرز فرض
مقره في المقاطعة والذي وصؿ إلى حد اعتباره «تحت اإلقامة
الحصار وتضييقو عمى أبو عمار في ّ
الجبرية» في مساحة جغرافية ضيقة.
مع ذلؾ أشعؿ التحقيؽ الذي قامت بو «قناة الجزيرة» نقاشات األوساط الرسمية والشعبية :في التحقيؽ
خبلصات تفترض الذىاب نحو أبعد مف الشؾ واالتياـ ،أي نحو بعث المسألة برمتيا مجدداً والذىاب بعيداً
مع القضاء العالمي في توجيو تيمة القتؿ العمد لمدولة اإلسرائيمية .ذلؾ يستدعي بالطبع فحص رفات
الرئيس الراحؿ ألخذ عينات منيا ،وفحص ما إذا كانت تحمؿ آثار «البمونيوـ» التي أفاد تحقيؽ الجزيرة بأنو
ُوجد عمى بعض أدوات عرفات وثيابو.
في احتماالت التحقيؽ المنشود ثمة مف خطط لتسميـ عرفات ولكف ثمة أيضاً مف يفترض أنيـ ساعدوا
وقاموا بالتنفيذ ودس السـ لمزعيـ الراحؿ سواء مف خبلؿ طعامو ،أو حتى مقتنياتو وأدواتو اليومية ،وىؤالء
يفترض المنطؽ أنيـ مف األوساط القريبة منو ،أو عمى األقؿ مف بيف مف تمكنوا بطريقة أو بأخرى مف
الوصوؿ إليو.
الجدي جاءت ىذه المرة في مناخ سياسي فمسطيني عنوانو األبرز
إثارة القضية مجدداً وعمى ىذا النحو ّ
واألكثر إثارة الخبلفات والصراع في أكثر مف مسألة وعمى أكثر مف صعيد .ليست الحالة السياسية في
مناطؽ السمطة الفمسطينية طبيعية وال صحية ،وىي ليذا استقبمت قضية تسميـ الرئيس الراحؿ بمزيد مف
الشؾ والتوترات وحتى االتيامات ولو بصور وأشكاؿ مواربة.
في مناخ كيذا يشير بعض المراقبيف إلى «تقاعس» القيادة الفمسطينية عف متابعة قضية أبو عمار طيمة
السنوات الماضية ،وىي تستجيب اليوـ تحت ضغط التأثير الكبير لنتائج التحقيؽ الذي أجرتو «الجزيرة»،
والتي تجبر الجميع عمى الخروج عف صمتيـ واالنخراط في تحقيؽ جديد ،واسع ومتشعب ىذه المرة وصوالً
إلى الحقيقة النيائية.
أوؿ ما نفترضو ىنا ىو االحتكاـ إلى القضاء و َأوؿ إجراءاتو التحقيؽ الحر والكامؿ مع كؿ مف يحتاج
التحقيؽ سماع أقواليـ وشياداتيـ أياً تكف مناصبيـ ومواقعيـ السياسية أو اإلدارية أو األمنية ،مف دوف أف
يعني ذلؾ اتياماً نيائياً ألحد .التعاوف الكامؿ مع التحقيؽ ال يجوز أف تشوبو شائبة ،أو أف تؤثر فيو أسباب
سياسية مف أي نوع .في قضية سياسية وجنائية كبرى كيذه ال يجوز ألحد أف يستثمر الشكوؾ واالحتماالت
لتوظيفيا ضد خصومو السياسييف ،أو توجيو الشؾ في اتجاه َم ْف يختمفوف معو ،خدمة ليدؼ تصفية
الحسابات السياسية أو الشخصية.
نعرؼ أف ىذا مف أبسط قواعد التحقيؽ القضائي ،لكننا نح ّذر منو بسبب تراكـ «تراث» فمسطيني صاخب
في ىذا المجاؿ.
الحالة الفمسطينية تجتمع اليوـ (شعبياً عمى األقؿ) عمى ىدؼ معرفة الحقيقة في قضية أبو عمار ،لكننا
نعتقد بأف الوصوؿ ليذه الحقيقة يفرض عمى الجميع ،سمطة وأجيزة أمنية وفصائؿ ،التعاوف الكامؿ مع
التحقيؽ واالستجابة لكؿ ما يتطمبو مف إجراءات مف دوف إغراؽ التحقيؽ في جداالت واتيامات سياسية
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نعتقد بأف مكانيا ليس التحقيؽ الجنائي ،بؿ إنيا لف تساىـ إال في إرباكو وتضميمو واعاقتو عف الوصوؿ إلى
مدياتو النيائية.
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