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 1جيروزاليم بوست" :إسرائيل" قدمت  180مميون شيكل لمساعدة السمطة لمخروج من أزمتيا المالية
القدس المحتمة  -سما :كشفت صػحيفة الييػروزاليـ بوسػت فػي عػددىا الصػادر اليػوـ أف الحكومػة اإلسػرائيمية
حولػػت "كبػػادرة حسػػف نيػػة" لمسػػمطة الفمسػػطينية فػػي راـ ا مبم ػ  290مميػػوف شػػيكؿ مػػف مسػػتحقات ال ػرائب
التي تنقؿ شيريا ,وذلؾ خبلؿ األياـ القميمة الما ية.
وأو ػحت الصػحيفة أف نقػؿ األمػواؿ تػـ شبيػؿ شػير رم ػاف الػذي بػدأ يػوـ اليمعػة الما ػية ,وذلػؾ مػف أيػؿ
مسػػاعدة السػػمطة الفمسػػطينية حاليػػا لمخػػروج مػػف أزمتيػػا الماليػػة الحػػادة ودف ػ الرواتػػب الشػػيرية لمعػػامميف فػػي
القطاع العاـ .وشاؿ مسئولوف رفيعي المستوى في الحكومة اإلسرائيمية إف شػرار تحويػؿ األمػواؿ لػـ يكػف نتييػة
لطمب مف الواليات المتحدة ,وىو بمثابة سمفة مف األمواؿ التي سيتـ نقميا خبلؿ األشير المقبمة.
وكػػاف رئ ػػيس الحكوم ػػة اإلسػ ػرائيمية "بني ػػاميف نتني ػػاىو" ى ػػو ووزيػػر المالي ػػة "يوف ػػاؿ ش ػػتاينتس" عمػ ػ ى ػػذا القػػرار
باعتباره أحد المبادرات لتحسيف العبلشات م السػمطة الفمسػطينية ولتشػيي الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس
عم تيديد المفاو ات م إسرائيؿ.
كم ػػا ش ػػررت الحكوم ػػة اإلسػ ػرائيمية زي ػػادة ع ػػدد عم ػػاؿ البن ػػا الفمس ػػطينييف لنح ػػو  6000ش ػػخص لمعم ػػؿ داخ ػػؿ
"إسػ ػرائيؿ" ,وأك ػػد المس ػػئوليف أن ػػو س ػػيتـ ط ػػرح ى ػػذه الحص ػػة م ػػف ع ػػدد العم ػػاؿ األيان ػػب المس ػػموح لي ػػـ ب ػػدخوؿ
"إسرائيؿ" ولف تأتي عم حساب العماؿ اإلسرائيمييف.
وشاؿ مسئوؿ إسرائيمي بارز إف خطوة نقؿ األمػواؿ لمسػمطة الفمسػطينية تعطػي األمػؿ بتحسػيف األيػوا  ,مشػي ار
إل أف السمطة الفمسػطينية توايػو حاليػا أزمػة حػادة فػي ميزانيتيػا .وأو ػ المسػئوؿ أف ىػذه األمػواؿ سػاعدت
السػػمطة الفمسػػطينية فػػي دف ػ رواتػػب المػػوظفيف شبػػؿ شػػير رم ػػاف ,فػػي إطػػار سياسػػة الحكومػػة اإلس ػرائيمية
بالحفاظ عم اشتصاد السمطة الفمسطينية .وأشارت صحيفة الييزروزاليـ بوست إل أف األزمة المالية لمسمطة
الفمسػػطينية أدت إل ػ بعػػض القمػػؽ إ از احتمػػاؿ إفػػبلس السػػمطة ,وسػػط مخػػاوؼ مػػف ىػػذا سػػي دي إل ػ سػػيطرة
حركة حماس عم ال فة الغربية.
وكالة سما اإلخبارية2012/7/23 ،
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" 2الحياة" :عباس يدافع عن التنسيق األمني ويتوعد
غ ػزة  -فتحػػي صػػباح :كشػػفت مصػػادر فمسػػطينية لػ ػ «الحيػػاة» أف خبلفػػات حػػادة وشعػػت بػػيف ال ػرئيس محمػػود
عباس وشيادات فمسطينية عم خمفية زيارة وزير الدفاع اإلسرائيمي السابؽ شا وؿ موفاز لمدينػة راـ ا والتػي
تػـ إريا ىػػا بسػػبب ػػغوط شػػعبية .وشالػػت المصػػادر إف نقاشػات كثيػرة يػػرت خػػبلؿ ايتمػػاع شيػػادي فمسػػطيني
رأسو عباس في شأف انتياؾ الحريات العامة ،ومف بينيا الحؽ في االعتصاـ والتيمػ السػممي ،وحريػة الػرأي
والتعبير والصحافة .وأ افت أف عدداً مف القيادات انتقد بشدة أدا أييزة األمػف التابعػة لمسػمطة فػي التعامػؿ
م االحتيايات الشعبية السممية عم بعض المواشؼ أو الممارسات.
وأو ػحت أف االنتقػػادات انصػػبت بشػػدة ػد المفاو ػػات مػ إسػرائيؿ ،واسػتمرار التنسػػيؽ األمنػػي بػػيف أييػزة
األمف الفمسطينية ونظيرتيا اإلسرائيمية ،وطالبت بوشفيمػا .وأشػارت إلػ أف معظػـ المتحػدثيف خػبلؿ االيتمػاع
داف االعت ػػدا بال ػػرب ف ػػي ثبلث ػػيف الش ػػير الما ػػي واألوؿ م ػػف الش ػػير الي ػػاري عمػ ػ عشػ ػرات المػ ػواطنيف
والصحافييف ،مػف بيػنيـ نسػا  ،أثنػا التظػاىرة االحتياييػة عمػ زيػارة موفػاز التػي كانػت متوشعػة بعػدىا بأيػاـ
شميمة ،شبؿ أف يتـ أريا ىا.
وشالت إف معظـ المتحػدثيف اعتبػر مػا يػرى أمػ اًر خطيػ اًر وغيػر مقبػوؿ ،وطالػب بتشػكيؿ لينػة تحقيػؽ مسػتقمة،
عم أف تتول الييئة المسػتقمة لحقػوؽ اإلنسػاف وديػواف المظػالـة ميمػة التحقيػؽ فػي االعتػدا ات واسػتخبلص
العبر مف النتائج ،مشيرة إل أف الرئيس عباس رفض في البداية ويود الييئة في المينة ،ثـ وافؽ الحقاً.
وشالت المصادر إف شيادياً «فتحاوياً» رفيعاً أشعؿ و اً أحمر أماـ الػرئيس عبػاس عنػدما شػاؿ لػو إف «ىنػاؾ
شابؿ لبلنفيار في أي وشػت» ،محػذ اًر «مػف أف تنزلػؽ األمػور
توت اًر شديداً في الساحة الفمسطينية ،وأف الو
إل التدىور والخراب وتحويؿ المعركة م االحتبلؿ إل معركة داخمية فمسطينية».
وأو ػػحت أف النقاشػػات احتػػدت بػػيف ال ػرئيس عبػػاس وع ػػو المكتػػب السياسػػي لػ ػ «اليبيػػة الشػػعبية لتحريػػر
فمس ػػطيف» خال ػػدة يػ ػرار الت ػػي أك ػػدت خ ػػبلؿ االيتم ػػاع أف «الفمس ػػطينييف نزلػ ػوا إلػ ػ الش ػػارع لبلحتي ػػاج عمػ ػ
المفاو ػػات مػ ػ إسػ ػرائيؿ ،وم ػػف ػػمنيا زي ػػارة موف ػػاز لػ ػراـ ا  ،واس ػػتمرار التنس ػػيؽ األمنػ ػي مػ ػ االح ػػتبلؿ».
وأشػػارت إل ػ أف «ي ػرار استعر ػػت سمسػػمة طويمػػة مػػف االعتػػدا ات عم ػ الم ػواطنيف المحتيػػيف سػػممياً منػػذ
سنوات عدة ،ومف بينيا اعتدا ات عمػ مػواطنيف أثنػا احتيػاييـ شػرب الحػوايز العسػكرية اإلسػرائيمية والتػي
تقط أوصاؿ ال فة الغربيةة ،واعتبرت أنيا أصبحت ظاىرة ممنيية مرفو ة».
ولفت ػػت إلػ ػ أف الػ ػرئيس عب ػػاس «غ ػػب بش ػػدة م ػػف ك ػػبلـ يػ ػرار ،ودافػ ػ ع ػػف اس ػػتمرار التنس ػػيؽ األمن ػػي مػ ػ
إسرائيؿ ،وتوعد باعتقػاؿ أي فمسػطيني يتويػو لبلحتيػاج أمػاـ مواشػ أو مقػار عسػكرية إسػرائيمية» .وأو ػحت
أف الػرئيس عبػػاس «طالػػب الميتمعػػيف بعػػدـ إطػػبلؽ تصػريحات صػػحافية عمنيػػة تخػػالؼ أو تتعػػارض مػ رأي
الغالبية» التي تييمف عمييا حركة «فت » في السمطة الفمسطينية.
الحياة ،لندن2012/7/23 ،
 3عباس يدعو "المتابعة العربية" لإلجابة عمى سؤال سمطة بدون سمطة إلى أين؟
الدوحة  -وفا :دعا الرئيس محمود عباس ،لينة متابعة مبادرة السبلـ العربية إل اإليابة عم س اؿ ،سمطة
بػػدوف سػػمطة إلػ أيػػف  .وكػػاف الػرئيس تحػػدث إلػ لينػػة المتابعػػة ،فػػي ايتماعيػػا مسػػا اليػػوـ األحػػد بالدوحػػة،
شائبل 'إننا وزعنا عميكـ دراسة يديدة لآلثار المترتبة عم حصوؿ دولة فمسطيف عم مكانة دولة غير ع ػو
التاريخ :اإلثنين 2012/7/23

العدد2571 :

ص5

ب ػػالمغتيف العربي ػػة واالنيميزي ػػة' ،مش ػػي ار إلػ ػ أف الو ػ ػ الفمس ػػطيني ص ػػعب لمغاي ػػة ،فين ػػاؾ انس ػػداد ف ػػي األف ػػؽ
السياسػي ،واسػتمرار االسػتيطاف وتيويػد القػدس ورفػض حػػؿ الػدولتيف عمػ حػدود  ،2:78كػذلؾ ىنػاؾ انسػػداد
بمسار المصالحة ،إ افة إل عدـ القدرة عم دف الرواتب في ظؿ األزمة المالية الخانقة.
وأعرب عف شكره لممممكة العربية السعودية التي شدمت دعماً إ افيا بقيمة مائة مميػوف دوالر ،وكػذلؾ الشػكر
عم ما ىو عميو'.
لمدوؿ التي أوفت بالتزاماتيا .وشاؿ' :نحف ال نستطي أف نستمر في الو
وحوؿ ممؼ استشياد الػرئيس ياسػر عرفػات ،ثمػف الػرئيس ايتمػاع اليامعػة العربيػة عمػ مسػتوى المنػدوبيف،
شػػاك ار تػػونس لػػدعوتيا ليػػذا االيتمػػاع ،وشػػاؿ' :نريػػد لينػػة تحقيػػؽ دوليػػة ذات مصػػداشية ،تبػػادر إل ػ إنشػػائيا
اليامعة العربية وتكوف في إطار سياسي ،وشػانوني ،وينػائي' .وأ ػاؼ' :ال مػان مػف اسػتخراج وفحػص يثػة
الشييد ياسر عرفات'.
وبخصػػوص المصػػالحة الفمسػػطينية ،شػػاؿ لقػػد 'شطعنػػا شػػوطا طػػويبلً ،ولكػػف حمػػاس شػػررت وشػػؼ عمػػؿ لينػػة
االنتخابػػات المركزيػػة ،وكمػػا شمػػت لكػػـ المصػػالحة تعنػػي االنتخابػػات الرئاسػػية والتشػريعية' .وأ ػػاؼ' :شبػػؿ أيػػاـ
التقيت سيادة الرئيس المصري محمد مرسي ووعد ببذؿ كؿ ييد ممكف لتحقيؽ المصالحة ،وكذلؾ فعؿ سػمو
األميػػر حمػػد بػػف خميفػػة ،وخاص ػػة وأف اتفػػاؽ الدوحػػة شػػد تعطػػؿ مػ ػ وشػػؼ عمػػؿ لينػػة االنتخابػػات المركزي ػػة
الفمسطينية'.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/7/23 ،
 4حكومة ىنية تطالب باتخاذ مواقف صمبة تجاه العدوان عمى مسممي بورما
غ ػزة وفمسػػطيفة :دعػػت الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي غ ػزة ،الميتم ػ الػػدولي والػػدوؿ العربيػػة واإلسػػبلمية ومنظمػػة
الم تمر اإلسبلمي باتخاذ مواشؼ صمبة تيػاه العػدواف الػذي تشػف الحكومػة البورميػة والميميشػيات الداعمػة ليػا
بحؽ األشمية المسممة في بورما.
وطالبػػت و ازرة الخارييػػة والتخطػػيط فػػي غػزة فػػي بيػػاف ليػػا الميتمػ الػػدولي بتطبيػػؽ الفصػػؿ السػػاب مػػف ميثػػاؽ
األمـ المتحدة بحؽ الحكومة البورمية وميميشياتيا المعتدية والتي تمارس يرائـ اإلبادة والتطيير العرشي.
واستنكرت ىذه اليرائـ والتي ت اؼ إل سيؿ الحكومة البورمية عبر التاريخ المعاصر بحؽ مسػممي بورمػا.
وطالبػػت الخارييػػة الػػدوؿ المسػػممة فػػي شػػرؽ بسػػيا مػػف مثػػؿ باكسػػتاف وبػػنغبلديش واندونيسػػيا و ماليزيػػا بأخػػذ
موشؼ أكثر صرامة تياه ىذا العدواف.
قدس برس2012/7/22 ،
 5الدويك :إتصال الرئيس مرسي أسعدني وأشعرني باننا تخمصنا من النظام -المصري -البائد
ذك ػػرت القـــدس العربـــي ،لنـــدن ،2012/7/23 ،م ػػف راـ ا ع ػػف م ارس ػػميا ولي ػػد ع ػػوض ،أف رئ ػػيس الميم ػػس
التشريعي الفمسطيني الدكتور عزيز الػدويؾ ،أكػد لػػ'القدس العربػي' االحػد بانػو تمػؽ اتصػاال ىاتفيػا مػف الػرئيس
المصري الدكتور محمد مرسي مسا السبت مينئنا باطبلؽ سراحو مف سيوف االحتبلؿ االسػرائيمي ،ومباركػا
بحموؿ شير رم اف المبارؾ.
وا ػػاؼ الػػدويؾ شػػائبل ل ػػ'القدس العربػػي' عقػػب تمقيػػو االتصػػاؿ اليػػاتفي مػػف مرسػػي" :أسػػعدني واثمػػج صػػدري،
وأشعرني باننا تخمصنا مف النظاـ -المصري -البائد الػذي كػاف يتعامػؿ معنػا بعيرفػة بػؿ يتعامػؿ مػ اليميػ
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بعيرفة" .واشار الدويؾ ال انو لمس مف حديث مرسي معو باف االخيػر شطػ عيػد عمػ نفسػو بانيػاز ممػؼ
المصالحة الفمسطينية وانيا االنقساـ الذي بدأ منذ منتصؼ عاـ  3008وما زاؿ متواصبل.
واشار الدويؾ باف مرسي سيعقد ايتماعا بيف الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس وخالػد مشػعؿ رئػيس المكتػب
السياسي لحماس في الفترة القادمة بح وره شخصيا كرئيس لمصر لمشروع في تنفيذ اتفاؽ القاىر لممصالحة
الفمسطينية.
الدويؾ باف عيمة المصالحة الفمسطينية بدأت بالدوراف ،وفؽ اتفاؽ القاىرة الذي وشػ بح ػور يميػ
واو
الفصائؿ الفمسطينية بما فييا حركتي فت وحماس.
وتاب الدويؾ شائبل 'ونحف فػي الميمػس التشػريعي نتواصػؿ إلشنػاع الطػرفيف فػت وحمػاس مػف أيػؿ االسػتئناؼ
السري لعممية المصالحة واالستفادة مف الدور المصري والمو وعي في ىذه المصالحة'.
وأ افت فمسطين أون الين ،2012/7/22 ،مف غزة عف مراسمتيا فاطمة أبو حية ،أف الدكتور دويؾ ،أكػد
أف "المصػػالحة فري ػػة شػػرعية والزمػػة وطنيػػة ،ال نسػػتطي أف نحيػػد عنيػػا بحػػاؿ مػػف األح ػواؿ ،ونحػػف ككػػؿ
ش ػػعوب األرض بوح ػػدتنا نحق ػػؽ أى ػػدافنا ،وبتفرشن ػػا نس ػػقط ويحق ػػؽ ع ػػدونا أى ػػدافنا" .وش ػػاؿ دوي ػػؾ ف ػػي لق ػػا مػ ػ
"فمسطيف" عبر الياتؼ" ،أشترح أف يتـ التركيز عم إييابيات المرحمة السابقة وأف نبني عمييػا دوف البػد مػف
الصفر ،مستفيديف مف الواش العربي اليديد في ظؿ وسيط مصري ،وباألحرى أخ يحرص كؿ الحػرص عمػ
فمسػػطيف وشػػعبيا وش ػػيتيا" .وتػػاب " لقػػد تغيػػرت الظػػروؼ ا ف ..كنػػت شػػد وصػػمت فػػي مرحمػػة سػػابقة إل ػ
اليأس ،لكػف فػي ظػؿ التغيػرات العربيػة اليديػدة أنػا ا ف فػي شمػة األمػؿ أف ىػذه المصػالحة سػتنيز وستو ػ
نقاطيا عم الحروؼ بما فيو مصمحة لمشعب الفمسطيني".
وكػػاف دويػػؾ شػػد زار فػػور اإلفػراج عنػػو طػػبلب يامعػػة الخميػػؿ المعتصػػميف احتيايػاً عمػ االعتقػػاؿ السياسػػي،
وعػف ذلػؾ شػاؿ" :سػا ني وأنػا فػي السػيف حالػػة القمػ لمحريػات العامػة ،حيػث مسػيرة صػغيرة متييػة إلػ دوار
المنارة في راـ ا  ،أدخؿ  %45مف المشاركيف فييا إل المستشف ".
وأ ػػاؼ" :شمػ الحريػػات العامػػة وكبػػت النػػاس ومنعيػػا مػػف التعبيػػر عػػف نفسػػيا ظػػاىرة غيػػر ح ػػارية ومسػػيئة
لشعبنا ،وأنا في الميمس التشريعي أشر بحقيقة أف الدستور الفمسطيني ينص صراحة عمػ حػؽ التيمػ وحػؽ
ٍ
مياؼ تماما ومخالؼ لبنػود الدسػتور الفمسػطيني" ،م كػداً:
التعبير عف الرأي وبالتالي ىذا القم السياسي ىو
ػػرورة إطػػبلؽ الحريػػات العامػػة وعػػدـ كبػػت اليمػػاىير ،خاصػػة أننػػا مػػا ن ػزاؿ
"ومػػف ثػػـ وايبػػي أف أ كػػد عمػ
نعيش أيوا الربي العربي حيث أدى الكبت إل تغيير أنظمة وامتعاض شعوب".
الوحدة رسالتيـ
وعف تكػرار اعتقالػو بصػفتو رئيسػا لمتشػريعي شػاؿ دويػؾ" :االحػتبلؿ ي ػيؽ ذرعػا بنػا ،وكػذلؾ بعػض األطػراؼ
ت يؽ بنا ذرعا ،فيناؾ شػوى ال يعيبيػا أف يكػوف القػوؿ الفصػؿ لمصػندوؽ ونحػف يئنػا بشػرعية وا ػحة شػيد
العالـ كمو بيا".
أف االحػتبلؿ حػاوؿ أكثػر مػف مػرة أف يػنقض اتفاشػو مػ األسػرى ،ومػ ذلػؾ ىنػاؾ حمحمػة فيمػا يتعمػؽ
وأو
باالعتق ػػاؿ اإلداري ،ومػ ػ وي ػػود ػػغوط متواص ػػمة ف ػػي ى ػػذا الص ػػدد م ػػف شب ػػؿ األس ػػرى ،وك ػػذلؾ م ػػف اليان ػػب
المصري الذي ي غط بقوة أي اً إللزاـ االحتبلؿ بتنفيذ ما اتفؽ عميو م شيادة الحركة األسيرة.
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 6عريقات" :المتابعة العربية" توافق عمى تشكيل لجنة دولية لمتحقيق في استشياد عرفات
عبػػد الػػر وؼ ارنػػا وط :أعمػػف د.صػػائب عريقػػات ،ع ػػو المينػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،فػػي
تصػري ل ػ "األيػػاـ" عبػػر اليػػاتؼ مػػف الدوحػػة ،أف لينػػة المتابعػػة لمبػػادرة السػػبلـ العربيػػة أكػػدت فػػي ايتماعيػػا،
أمػس ،فػي العاصػمة القطريػة الدوحػة دعميػا لخطػة الػرئيس محمػود عبػاس التويػو إلػ اليمعيػة العامػة لؤلمػػـ
المتحدة لحصوؿ فمسطيف عم اعتراؼ دولة غير ع و.
مف يية ثانية ،فقد أشار عريقات إل أف لينة المتابعة العربية وافقت عم طمب الرئيس عباس تشكيؿ لينة
مستقمة ومحايدة عم مستوى األمـ المتحدة لمتحقيؽ فػي مبلبسػات استشػياد الػرئيس الفمسػطيني ال ارحػؿ ياسػر
عرفات وشاؿ "تـ شبوؿ طمب الرئيس وتكميؼ لينة برئاسة األميف العاـ ليامعة الػدوؿ العربيػة وطػاشـ اليامعػة
إلعػ ػػداد الممفػ ػػات الكاممػ ػػة والتشػ ػػاور م ػ ػ الميموعػ ػػات الييوسياسػ ػػية وص ػ ػوال إل ػ ػ لينػ ػػة مسػ ػػتقمة دوليػ ػػة ذات
مصداشية".
األيام ،رام اهلل2012/7/23 ،
 7وزير األوقاف صالح الرقب يناشد الرئيس المصري وقف إساءة معاممة الفمسطينيين بمطار القاىرة
ويػػو .بػػي .بية :ناشػػد وزيػػر األوشػػاؼ والش ػ وف الدينيػػة فػػي الحكومػػة المقالػػة ،صػػال الرشػػب ،أمػػس ،ال ػرئيس
المصري محمد مرسي ،اتخاذ اإلي ار ات البلزمة لتحسيف معاممػة السػمطات المصػرية لممعتمػريف الفمسػطينييف
فػػي مطػػار القػػاىرة أثنػػا ذىػػابيـ ووايػػابيـ مػػف ووالػ السػػعودية .وشػػاؿ الرشػػب ،فػػي بيػ ٍ
ػاف“ ،أطالػػب الػػدكتور محمػػد
حد لذلؾ خاصة سياسة “الترحيؿ” التي تنتيييا السمطات المصرية م المسافريف مف
مرسي بالتدخؿ لو
أبنا شطاع غزة والتي تعد ىايسا ي رؽ حياة بالؼ المسافريف”.
وأشار إل أف المعتمر يرحؿ وفؽ نظاـ “الترحيؿ” مف معبر رف البري مباشرة إل مطػار القػاىرة الػدولي فػي
انتظػػار موعػػد مغػػادرة رحمتػػو اليويػػة” .وأ ػػاؼ “وكػػذلؾ يحتيػػز المسػػافر القػػادـ إلػ القػػاىرة فػػي مطارىػػا عػػدة
س ػػاعات وأحي ػػاف أكث ػػر م ػػف ي ػػوـ شب ػػؿ أف ي ػػتـ ترحيم ػػو إلػ ػ معب ػػر رفػ ػ ليص ػػؿ منيكػ ػاً متعبػ ػاً إلػ ػ شط ػػاع غػ ػزة
المحاصرة”.
الخميج ،الشارقة2012/7/23 ،
 8مصطفى البرغوثي :إسرائيل تستخدم أرباح منتجاتيا لقتل الفمسطينيين
راـ ا  :دعػػا النائػػب مصػػطف البرغػػوثي أبنػػا الشػػعب الفمسػػطيني إل ػ مقاطعػػة المنتيػػات اإلس ػرائيمية ،التػػي
تستخدـ أرباحيا لدعـ التوس االستيطاني وشتؿ الشعب الفمسطيني .
وأش ػػار فػ ػػي بيػ ػػاف ص ػػحافي إل ػ ػ أف المرحمػػػة الثانيػػػة م ػػف حممػ ػػة بػ ػػادر تشػ ػػمؿ زي ػػارة المحػ ػػاؿ التياريػػػة لحػػػث
الفمسػػطينييف والتيػػار عم ػ مقاطعػػة الب ػػائ اإلس ػرائيمية ،ولفػػت أف تخفػػيض اسػػتيبلؾ  %20مػػف المنتيػػات
اإلس ػرائيمية يخمػػؽ  260ألػػؼ فرصػػة عمػػؿ لمعػػاطميف عػػف العمػػؿ .وشػػاؿ البرغػػوثي :إنػػو مػػف غيػػر المعقػػوؿ أف
يدعـ شعب تحت االحتبلؿ مػف يحتمػو مػف خػبلؿ شػ ار منتياتػو ،مطالبػا بػدعـ المنػتج الػوطني والعػزوؼ عػف
ش ار منتيات االحتبلؿ.
القدس ،القدس2012/7/23 ،
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 9مشعل يشدد عمى ضرورة اإلسراع في تطبيق المصالحة الفمسطينية
رورة اإلسراع في تطبيؽ
القاىرة  -غزة :شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،خالد مشعؿ ،عم
المصالحة الفمسطينية ،باعتبارىا ذات أىمية ممحة لكؿ الفمسطينييف ،معب ار عف تقديره لمييود المصرية في
ىذا السياؽ .وأعرب مشعؿ خبلؿ لقائو مرشد يماعة اإلخواف المسمميف ،د .محمد بدي  ،مسا السبت ،عف
تطم الفمسطينييف إل مصر لبذؿ المزيد مف ييودىا إ از دعـ الق ية ،والمصالحة الفمسطينية.
وفي بياف ليماعة اإلخواف ،أكدت أف مرشدىا العاـ بحث م مشعؿ مستيدات المصالحة والييود المبذولة
لتحقيقيا .ونقمت عف مشعؿ تأكيده أف العالـ العربي كمو ينتظر مف مصر أف تقدـ نموذياً يحتذى بو في
رورة إتماـ المصالحة في أشرب فرصة ،غير أنو دعا إل
الوحدة والحرية والديمقراطية .وشدد بدي عم
أف تكوف عم مستوى إر ا يمي األطراؼ ،حت يتمكنوا مف التوحد في ويو المشروع الصييوني بكؿ
شوة.
الخميج ،الشارقة2012/7/23 ،
 10الزىار لـ معا :لن نعمن غزة محررة وسنمدىا بالكيرباء والغاز المصري
بيت لحـ-مقابمة خاصة بػمعا :كشؼ الدكتور محمود الزىار القيادي في حركة حماس ،عف اف القيادة
المصرية سترسؿ وفدا مصريا ال ال فة الغربية واخ ار ال شطاع غزة خبلؿ الفترة المقبمة ،ليدرس حاؿ
ال فة وغزة ويقدـ تقري ار خبلؿ مدة شيريف ،لتصب مصر شادرة عم معرفة مف المعطؿ لعممية المصالحة.
وا اؼ الزىار في حديث لوكالة "معا" ،اف ىذا المقترح تقدمت بو حركة حماس خبلؿ زيارة وفدىا م خ ار
ولقائو بالرئيس المصري مرسي ،منوىا اف القيادة المصرية وافقت عم االشتراح".
ورغـ اف الدكتور الزىار اعتبر اف شطاع غزة محر ار امنيا وعسكريا مف االحتبلؿ ،لكنو دحض االنبا التي
تحدثت عف نية حركتو اعبلف شطاع غزة محر ار مف األ ار ي الفمسطينية عاـ  ،1691وشط االرتباطات
التيارية بيف القطاع وواسرائيؿ.
وشاؿ "اف ىذه االخبار يروييا اعدا حماس ليحافظوا عم حالة الحصار "مشي ار ال اف ىذا المو وع لـ
يطرح داخؿ الحركة ،لكف كاف ىناؾ بعض االشخاص طرحوا المو وع بصورة شخصية ف بل عف اف ىذا
المو وع لـ يبحث م القيادة المصرية نيائيا.
وكشؼ الزىار عف اف زيارة حماس االخيرة ال مصر كانت اييابية واتفقت م القيادة المصرية عم
المبادي  ،ولـ تبحث اليات تنفيذىا ال سيما خطوات رف الحصار كامبل عف شطاع غزة ,لكف ىناؾ لينة
مصرية سوؼ تزور القطاع في غ وف اسبوع لتبحث في اليات رف الحصار اما بشكؿ تدرييي او بشكؿ
كامؿ.
وا اؼ الزىار اف معبر رف ييب اف يفت بشكؿ كامؿ واف يخرج ويدخؿ المواطنيف بشكؿ سمس ،خاصة
اف الرئيس المصري اليديد م رف الحصار نيائيا عف القطاع .وتوش القيادي في حماس اف يرف الحصار
عف غزة خبلؿ فترة وييزة لف تتياوز ىذا العاـ.
وشاؿ انو في المستقبؿ القريب سوؼ يتـ ربط القطاع بكيربا مصر بما يعرؼ بالربط الثماني ف بل عف مد
في
القطاع بانبوب مف الغاز المصري ...ىذا ما بحثناه في القاىرة واف تنفيذه يحتاج ال وشت نظ ار لمو
مصر لـ يستقر بعد ولـ تتشكؿ حكومة.
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واعتبر الزىار ا ف التبادؿ التياري بيف غزة ومصر لف يعود بال رر عم االخيرة بؿ سيكوف عامبل اييابيا
مشتركا ليية تعمير سينا وتسييؿ دخوؿ المساعدات العربية ال شطاع غزة.
كما اعتبر الزىار اف اتفاشية معبر رف التي ابرمت في العاـ  2002بيف السمطة واوروبا واسرائيؿ اعتبراىا
الغية الف مصر ليست طرفا فييا ف بل عف نية القاىرة رف الحصار عف غزة.
وشاؿ اف ىذه االتفاشية كانت تربطنا تياريا باالحتبلؿ وتيعمنا نتعامؿ م اسرائيؿ بػ  3مميار دوالر تبادؿ
تياري ،لكف االف لماذا ال يكوف لدينا وبيف مصر حركة تيارية متبادلة وبيننا وبيف الدوؿ العربية عبر معبر
رف .
وكالة معاً اإلخبارية2012/7/22 ،
 11حماس تنفي دراستيا إعالن غزة "جزءا محر ار" من األراضي الفمسطينية
ذكرت قدس برس 2012/7/22 ،مف بيروت وغزة :أف حركة حماس نفت األنبا التي نقمتيا صحيفة
األر ي الفمسطينية واعتباره يزًا
الحياة المندنية اليوـ األحد و1|22ة عف نية الحركة فصؿ شطاع غزة عف ا
محررا ،معتبرة أف ىذه األنبا مزاعـ باطمة تحاوؿ النيؿ مف الحركة وتشويو صورتيا.
ً
وشاؿ القيادي في حركة "حماس" الدكتور صبلح البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "شدس برس"" :إف أعدا
حركة "حماس" يقفوف خمؼ ىذه التصريحات ،إلظيارىا وكأنيا تفتت الق ية الفمسطينية وتسمـ في الثوابت
بينما السمطة الفمسطينية متمسكة بيا ،وىذا محض افت ار  ،ذلؾ أف "حماس" دفعت ثمنا باىظا وال تزاؿ دفاعا
عف كؿ شبر في فمسطيف وعف حؽ العودة ،وال تزاؿ تدف ثمف تمسكيا بفمسطيف مف البحر إل النير ،ونحف
ال دولة فمسطينية في غزة وال دولة فمسطينية بدوف غزة" .وأكد البردويؿ أف تويو حركة "حماس"
نقوؿ بو
إل مصر ىدفو تفعيؿ الدور المصري في الدفاع عف الق ية الفمسطينية وليس االنسبلخ عف الق ية،
وشاؿ" :نحف نتويو إل مصر لتفعيؿ دورىا التاريحي في الدفاع عف الق ية الفمسطينية ،واألمر ال يتعمؽ
بموشؼ مصر مف غزة أو مف "حماس" ،نحف نطم إل أف يعود الدور المصري التاريخي لمدفاع عف
الق ية الفمسطينية ،ىذا ما نطم إليو وما نسع مف أيمو ،أما استقباؿ شيادات "حماس" مف الرئاسة
المصرية فيو احتراـ لمشرعية الفمسطينية التي تمثؿ طموح الشعب الفمسطيني في تحرير األرض الفمسطينية
مف البحر إل النير".
وأ اؼ" :وفي ىذا السياؽ نحف نعتبر أف فت معبر رف أماـ حركة المسافريف والتيارة البينية ،يز ميـ
مف مسار إعادة الدور المصري في الق ية الفمسطينية" ،عم حد تعبيره.
ونف مس وؿ العبلشات الدولية في حركة "حماس" أسامة حمداف أف تكوف لدى حركتو أي توييات إلعبلف
استقبلؿ شطاع غزة بشكؿ نيائي ،في سياؽ ما نقمتو وسائؿ إعبلمية عف تويو لئلعبلف القطاع يز اً محر اًر
تماما".
مف األ ار ي الفمسطينية عاـ  ،1691ووصؼ ىذه األنبا بأنيا "عارية عف الصحة ً
حمداف في تصريحات خاصة لػ "شدس برس" أف تطم حركة "حماس" والفمسطينييف عامة إل توطيد
وأو
العبلشات م مصر وتطويرىا ىدفو خدمة التحرير وليس تيزي الق ية الفمسطينية ،وشاؿ" :الخبر بالطريقة
التي تـ عر يا في بعض وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية والعربية عف أف حركة "حماس" تدرس اإلعبلف عف
شطاع غزة يز اً محر اًر مف األ ار ي الفمسطينية عاـ  ،1691ال أساس لو مف الصحة في شي ".
وأ اؼ" :القوؿ بأف غزة خريت مف االحتبلؿ ،ىذا معط ال يختمؼ عميو اثناف ،أما أف "حماس" تتيو إل
إعبلف االستقبلؿ النيائي في غزة فيذا غير وارد عم اإلطبلؽ ،فالعبلشة م مصر تتعمؽ بالق ية
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الفمسطينية وبتحرير كؿ يز منيا ،وىي ش ية ال يمكف تيزيئيا ،ولذلؾ فعبلشتنا م مصر أو م أي دولة
عربية يأتي في إطار عممنا مف أيؿ إنيا االحتبلؿ وتحرير األرض بالكامؿ".
وأ افت القدس العربي ،لندن 2012/7/2 ،مف غزة نقبلً عف مراسميا أشرؼ اليور ،أف القيادي في
حماس الدكتور إسماعيؿ ر واف ،وشاؿ 'إف الحركة تنظر إل شطاع غزة كيز ال يتي أز مف األ ار ي
المحتمة' ،مشدداً عم أف فكرة فصمو عف فمسطيف 'ال يمكف مناششتيا تحت أي ظروؼ' ،نافيا أف يكوف
األمر شد نوشش خبلؿ ايتماع حماس بالمس وليف المصرييف.
 12عبد الرحيم مموح :إعالن حماس "غزة جزء محرر" يضرب وحدة الضفة والقطاع
راـ ا  :حذر عبد الرحيـ مموح ع و المينة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية نائب األميف العاـ لميبية
الشعبية مف نية حركة حماس اإلعبلف عف شطاع غزة يز اً محر اًر مف األ ار ي الفمسطينية ،وشاؿ :اننا
رب الوحدة بيف ال فة وشطاع غزة
نحذر مف المخاطر المدمرة ليذا اإلعبلف إف تحقؽ ،والتي ست دي إل
بالصميـ باعتبارىما وحدة يغرافية وايتماعية واحدة ،وتكريس االنقساـ اليغرافي والسياسي والوطني لؤلرض
الفمسطينية ،ويفت شيية االحتبلؿ لمصادرة وتيويد ما تبق مف أ ار ي ال فة ،وي عؼ ن اؿ شعبنا في
موايية االحتبلؿ وممارساتو ،وواف البديؿ الوطني لذلؾ وحماية لوحدة نسيينا الوطني وااليتماعي ولموشفنا
الن الي ىو اإلسراع بالسير نحو تحقيؽ المصالحة ووانيا االنقساـ عبر تنفيذ اتفاؽ القاىرة بكافة بنوده.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/7/23 ،
 13الجبية الديمقراطية تستنكر بحث حماس لفكرة اعالن "غزة جزءا محر ار"
راـ ا  :استنكر ع و المكتب السياسي لميبية الديمقراطية طبلؿ أبو ظريفة بحث حماس لفكرة إعبلف غزة
يز ا محر ار شائبل إف ىذا المخطط يصب في مصمحة إسرائيؿ وتطبيقا لمخطط شاروف لعاـ  2002عندما
انسحب بشكؿ أحادي مف القطاع.
وأشار أبو ظريفة في حديث لػ"صوت فمسطيف" إل أف ىذا الفكرة تقط الطريؽ عم إشامة دولة فمسطينية
عم يمي األ ار ي المحتمة عاـ  91مطالبا حماس بالكؼ عف طرح ىذه الفكرة.
إل ذلؾ أعمف أبو ظريفة انو سيتـ عقد م تمر شعبي بعد شير رم اف المبارؾ ي ـ اثني عشر فصيبل
لم غط عم حركتي فت وحماس لتنفيذ اتفاؽ المصالحة عم األرض ،لطي ىذه الصفحة السودا إ افة
إل تبني إستراتييية وطنية دفاعية لميابية االستيطاف والتيويد ومحاصرة إسرائيؿ ورف دعاوى ش ائية اماـ
محكمة الينيات الدولية لمقا اة مس ولييا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/7/23 ،
 14فتح :التيديد بقتل أحمد الطيبي عمل فاشي وعنصري
فمسطيف  -يو بي أي :اعتبرت حركة فت أف التيديدات بالقتؿ التي تمقاىا النائب العربي في الكنيست
اإلسرائيمي أحمد الطيبي مف شبؿ المتطرفيف اإلسرائيمييف "عمؿ فاشي وعنصري".
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وشاؿ المتحدث باسـ الحركة فايز أبو عيطة في تصري ليؿ أمس" :إف التيديدات بالقتؿ لؤلخ أحمد الطيبي
عمؿ فاشي وعنصري يعكس سياسة الحكومة اإلسرائيمية المتطرفة ،التي تحرض عم اإلرىاب والقتؿ
وواحراؽ المسايد واإلعتدا عم المقدسات ومصادرة األ ار ي واالستيطاف".
ورأى أف ىذه التيديدات "تكشؼ الويو الحقيقي لمديموشراطية اإلسرائيمية" ،محذ اًر مف مغبة اإلستمرار في ىذه
السياسة التي مف شأنيا أف تير المنطقة إل المزيد مف التطرؼ واإلرىاب.
وكاف الطيبي ،تمق أمس تيديدات بالقتؿ ،عقب شيامو بتمزيؽ صور الحاخاـ المتطرؼ مائير كيانا ،رداً
عم شياـ ع و الكنيست ميخائيؿ بف بري بتمزيؽ اإلنييؿ.
الحياة ،لندن2012/7/23 ،
 15نتنياىو :خطر كبير عمى "إسرائيل" في حال انييار سوريا ووقوع مخزونيا في أيدي حزب اهلل
شاؿ رئيس الوز ار االسرائيمي بنياميف نتنياىو ،االحد ،اف ما ينطػوي عميػو الصػراع السػوري مػف "خطػر كبيػر"
عم ػ اس ػرائيؿ ،ىػػو احتمػػاؿ اف تنيػػار حكومػػة دمشػػؽ ويق ػ مخزونيػػا مػػف االسػػمحة الكيماويػػة والص ػواريخ فػػي
أيدي يماعة حزب ا المبنانية.
وشاؿ نتنياىو في مقابمة م برنامج وفوكس نيوز صنداية االمريكي ،اف حكومة الرئيس السوري بشار االسػد
ستسقط ،لكنو يخش مػف احتمػاؿ "سػقوط النظػاـ" بطريقػة تتسػـ بالفو ػ وتتػرؾ مواشػ االسػمحة السػورية بػبل
حراسة اكثر مما يخش مف تغيير النظاـ.
وأ ػػاؼ "نحػػف ال نريػػد بالتأكيػػد اف نكػػوف عر ػػة ألسػػمحة كيماويػػة تسػػقط فػػي ايػػدي حػػزب ا او يماعػػات
ارىابية اخرى ...انو خطر كبير".
وسػػئؿ اف كانػػت اس ػرائيؿ سػػتتحرؾ منفػػردة اـ تف ػػؿ تػػولي الواليػػات المتحػػدة زمػػاـ القيػػادة "سػػيكوف عمينػػا اف
ندرس تحركنا .ىؿ انا أسع إل التحرؾ ال .ىؿ أستبعده ال".
وكرر نتنيػاىو اتيامػو لحػزب ا وايػراف بالمسػ ولية عػف تفييػر انتحػاري اودى بحيػاة خمسػة سػياح اسػرائيمييف
في بمغاريا االسبوع الما ي .ونفت ايراف اي دور ليا في الحادث.
وشاؿ نتنياىو "أعرؼ استنادا ال معمومات م كدة ال مياؿ لمشؾ فييا ،اف ىذا ومف فعؿة حػزب ا واف ىػذا
امر تعرؼ بو ايراف تماـ المعرفة".
وسػئؿ اف كػػاف باسػػتطاعو اف يقػػدـ أي دليػػؿ شػػاط يػربط بػػيف تفييػػر االربعػػا فػػي مطػػار بوريػػاس فػػي بمغاريػػا
وبيف حزب ا  ،فقاؿ اف حكومتو ستطم "الوكاالت الصديقة" عم معمومات مخابراتيا.
وشاؿ نتنياىو اف المفاو ػات بػيف الواليػات المتحػدة والقػوى العالميػة االخػرى وبػيف ايػراف بخصػوص برنامييػا
النووي لـ تبطئ انشطة تخصيب اليورانيوـ في ايراف "البتة".
وا اؼ رئيس وز ار اسرائيؿ التػي يعتقػد أنيػا الدولػة الوحيػدة فػي الشػرؽ االوسػط المسػمحة نوويػا "منػذ اليولػة
السابقة مف المحادثات خصبوا كمية تكفي خمس شنابؿ نووية ".وتنفي ايراف انيا تسع لصن اسمحة نووية.
وشاؿ نتنياىو انو يتفؽ م المبادئ التي حددىا الرئيس االمريكي باراؾ اوبامػا لمتصػدي لبرنػامج ايػراف النػووي
لكف "المسألة الحقيقية ليست ىي السياسة المعمنة ووانما النتائج الفعمية في أرض الواش .
ىيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)2012/7/22 ،
 16باراك :لن نسمح بنقل أسمحة متطورة إلى "حزب اهلل"
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راـ ا  :شػػاؿ وزيػػر الػػدفاع اإلس ػرائيمي اييػػود بػػاراؾ إف إس ػرائيؿ ال يمكنيػػا أف توافػػؽ عم ػ نقػػؿ أسػػمحة متطػػورة
وبينيا أسمحة كيميائية ،مف سوريا إل "حزب ا " ،وأشر بويود حالة استنفار استخباراتية إسرائيمية تحسبا مف
ىيمات محتممة خبلؿ دورة األلعاب األولمبية في لندف.
ونقمػػت وسػػائؿ إعػػبلـ إسػرائيمية عػػف بػػاراؾ شولػػو امػػس فػػي شاعػػدة تػػؿ ىشػػومير وسػػط إسػرائيؿ التػػي يػػرى فييػػا
اسػػتقباؿ فػػوج مينػػديف يػػدد لميػػيش اإلس ػرائيمي" ،إننػػا نتػػاب احتمػػاؿ محاولػػة "حػػزب ا " نقػػؿ منظومػػة أسػػمحة
متطورة وواسرائيؿ ال يمكنيا الموافقة عم ذلؾ".
في سوريا شاؿ باراؾ إف "عائمة األسد تػتحطـ أمػاـ أعيننػا ،والشػكؿ الػذي يػذب فيػو األسػد أبنػا
وحوؿ الو
ش ػػعبو تفق ػػده الش ػػرعية ،واف إيػ ػراف و"ح ػػزب ا " فق ػػط يس ػػاعدانو ورغ ػػـ ذل ػػؾ ف ن ػػو سيس ػػقط" .أ ػػاؼ "ف ػػي ى ػػذا
المحيط ،الذي ال يمكف فيو لشعب أف يغير ييرانو ،سنداف عف أنفسنا في كؿ مكاف وبكؿ طريقػة مػف خػبلؿ
تريي الرأي والتحمي بالمس ولية".
وأشر باراؾ بصحة تقارير بريطانية تحدثت امس عف أف إسرائيؿ أرسمت عمبل استخبارات إل لنػدف إلحبػاط
ىيمات محتممة د ريا ييف إسرائيمييف خبلؿ دورة األلعاب األوليمبية التي ستنطمؽ شريبا.
وشاؿ إنػو "تويػد ييوزيػة اسػتخباراتية مػ اشتػراب افتتػاح األلعػاب األوليمبيػة ،وخاصػة مػف يانػب البريطػانييف،
وىػػـ ييػػدوف فػػي ىػػذه الناحيػػة ،واأللعػػاب األولمبيػػة تيػػذب بطبيعػػة الحػػاؿ تيديػػدات حت ػ لػػو لػػـ تكػػف ىنػػاؾ
تحذيرات محددة".
وك ػػرر ب ػػاراؾ االتي ػػاـ اإلسػ ػرائيمي لػ ػػ"حزب ا " بأن ػػو مسػ ػ وؿ ع ػػف العممي ػػة التفييري ػػة الت ػػي اس ػػتيدفت س ػػياحا
إسػرائيمييف وسػػقط فييػػا  6مػػنيـ األربعػػا الما ػػي ،وشػػاؿ إنػػو مػػف الوا ػ أف ىػػذه العمميػػة كانػػت بتوييػػو مػػف
"حزب ا ".
ا اؼ "نحف في خ ـ حممة عالمية لتصعيد اإلرىاب عموماً وفي إسرائيؿ خصوصا ،وىناؾ نياحػات غيػر
مألوفة حققتيا أييزة االستخبارات وتـ إحباط عمميات طواؿ العاـ".
فػػي الغ ػػوف ،شالػػت صػػحيفة "يػػديعوت احرنػػوت" عم ػ موشعيػػا االلكترونػػي امػػس اف الواليػػات المتحػػدة طمبػػت
بشكؿ رسمي مف اسرائيؿ عدـ شصؼ وتدمير اسمحة سوريا الكيماوية.
المستقبل ،بيروت2012/7/23 ،
 17الحكومة االسرائيمية تطمب من المحكمة العميا تأجيل إخالء البؤرة االستيطانية ميغرون
و«السػفير» ،أ ؼ ب ،أ ب ،أ ش أة :طمبػػت حكومػة االحػػتبلؿ اإلسػرائيمي ،أمػس ،مػػف المحكمػة العميػػا تأييػػؿ
موعػػد إخ ػػبل ب ػ رة «ميغ ػػروف» االس ػػتيطانية العش ػوائية ف ػػي شػػرؽ راـ ا ف ػػي ال ػػفة الغربيػػة المحتمػ ػة لثبلث ػػة
أسابي .
ويا في النص الذي شدمػو ممثػؿ و ازرة العػدؿ لممحكمػة «تػرى شيػادة اليػيش اإلسػرائيمي فػي المنطقػة بأنػو مػف
أيؿ الحفاظ عم اليدو واألمف فمف المف ؿ عدـ الم ي شدماً في إخبل ميغروف مػف دوف موافقػة السػكاف
خبلؿ شير رم اف» ،بحية أف ذلؾ شد يسبب صدامات بيف الفمسطينييف والمستوطنيف.
واعتبػػرت المتحدثػػة باسػػـ حركػػة «السػػبلـ ا ف» المناى ػػة لبلسػػتيطاف ىاغيػػت اوف ػراف أنػػو «مػػف المخػػزي أف
تسػػتييب الحكومػػة لكافػػة مطالػػب المسػػتوطنيف وتسػػخر مػػف المحكمػػة العميػػا .إنيػػـ يسػػتخدموف حيي ػاً يديػػدة
لمحاولة االلتفاؼ عم شرار المحكمة وىذه المرة بحية شير رم اف».

التاريخ :اإلثنين 2012/7/23

العدد2571 :

ص 13

وشالػػت الحكومػػة اإلس ػرائيمية األسػػبوع الما ػػي إنيػػا لػػف تعػػارض التماس ػاً تقػػدـ بػػو المسػػتوطنوف إل ػ المحكمػػة
العميا يزعموف فيو أنيـ اشتروا األ ار ي التي يقيموف عمييا مف فمسطينييف.
وكانت المحكمة العميػا أمػرت العػاـ الما ػي بػ يبل مسػتوطني «ميغػروف» المقامػة بشػكؿ غيػر شػانوني عمػ
أراض فمسطينية خاصة شبؿ حموؿ األوؿ مف بب.
كػػذلؾ ،أشػػرت حكومػػة االحػػتبلؿ وبشػػكؿ سػػري ميزانيػػة إ ػػافية ،بقيمػػة  8,7مميػػوف شػػيكؿ لصػػال إشامػػة موش ػ
م شت لب رة «ميغروف».
وفي سياؽ مواز ،أشدـ مستوطنوف عم إشامة خمسة بيػوت متنقمػة لتوسػي بػ رة اسػتيطانية مقامػة عمػ أراض
فمسطينية في شرؽ بمدة الخ ر في ينوب بيت لحـ ،تحت حماية ينود االحتبلؿ.
السفير ،بيروت2012/7/23 ،
" 18إسرائيل" تعزز تجييزاتيا العسكرية لحماية حقول الغاز في منطقة البحر المتوسط
القػػدس  -أ ؼ ب :تعػػزز اسػرائيؿ تيييزاتيػػا العسػػكرية والبحريػػة لمواييػػة ييرانيػػا فػػي منطقػػة البحػػر االبػػيض
المتوسط حت شبؿ البد باستغبلؿ المخزوف اليائؿ مف الغاز الطبيعي الذي اكتشؼ شبالة سواحميا.
ويشػػرح ػػابط رفيػ المسػػتوى فػػي البحريػػة االسػرائيمية طمػػب عػػدـ الكشػػؼ عػػف اسػػمو "اف المنطقػػة التػػي ييػػب
حمايتيػػا واسػػعة واسػػتراتيييتنا مبنيػػة عم ػ اليمػ بػػيف التوايػػد ىنػػاؾ وشػػدرة الػػردع عمػ نطػػاؽ واسػ  .مصػػال
اسرائيؿ االستراتييية عم المحؾ وحكومتنا تدرؾ ذلؾ تماما".
واكد ال ابط "لسػنا مسػتعديف حتػ االف لمقيػاـ بيػذه الميمػة الف اسػطولنا صػمـ منػذ البدايػة لممعػارؾ البحريػة
وييب عمينا تشكيؿ شوة يديدة باال افة ال خطة تنفيذية لمرد عم كافة التيديدات المحتممة".
وخصصت و ازرة الدفاع االسػرائيمية بالفعػؿ ميزانيػة  4ببليػيف شػيكؿ و 730مميػوف دوالرة سػنويا النشػا شػبكة
دفاعية باسـ "الدرع" حوؿ منصات الغاز بحسب وسائؿ االعبلـ االسرائيمية.
واشارت وسائؿ االعبلـ االسرائيمية ال اف اسرائيؿ ستحصػؿ عمػ اربعػة سػفف حربيػة يديػدة مييػزة بػرادارات
عاليػػة االدا ونظػػاـ م ػػاد لمص ػواريخ البحريػػة-اليويػػة مػػف نػػوع "بػػاراؾ" فػػي اطػػار حشػػد المزيػػد مػػف الق ػوات
اال افية التي ستكتمؿ م طائرات استطبلع بدوف طيار وزوارؽ دوريات.
واشار اميت مور وىو خبير في مياؿ الطاشة عم ىامش ندوة عقػدت مػ خ ار فػي تػؿ ابيػب "يمكػف اسػتيداؼ
منصػػتنا مػػف شبػػؿ ص ػواريخ غ ػراد المطمقػػة مػػف شطػػاع غ ػزة باال ػػافة ال ػ ص ػواريخ سػػكود القادمػػة مػػف لبنػػاف
وسيشكؿ ىذا خط ار امنيا كبي ار عم مدى السنوات الخمس المقبمة".
الحياة ،لندن2012/7/23 ،
 19الجيش اإلسرائيمي :مسمحون في سيناء يطمقون النار عمى جنود إسرائيميين وال إصابات
القػدس  -ا ؼ ب :اعمنػػت متحدثػػة باسػػـ اليػػيش االسػرائيمي اف مسػػمحيف فػػي سػػينا اطمقػوا النػػار االحػػد عمػ
حافمػة تقػػؿ ينػػودا اسػرائيمييف دوف وشػػوع اصػػابات .وشالػػت المتحدثػػة 'لقػػد اطمقػػت النػػار عمػ حافمػػة عمػ متنيػػا
ينود ولـ يصب احد بيروح اال اف ا ار ار لحقت بالحافمة' .واشارت المتحدثة ال اف الييوـ وش فػي 'وسػط
اليز الينوبي' مف الحدود الممتدة عم طوؿ  350كيمومت ار م صح ار سينا المصرية ولـ يتوفر لدييا اي
معمومات حوؿ نوعية الطمقات.
القدس العربي ،لندن2012/7/23 ،
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" 20إسرائيل" تخشى من عممية ضد الوفد اإلسرائيمي إلى األلعاب األولمبية في لندن
ذكػػرت القــدس العربــي ،لنــدن ،2012/7/23 ،عػػف زىيػػر أنػػدراوس مػػف الناص ػرة ،كشػػفت صػػحيفة 'معػػاريؼ'
العبرية األحد النقاب عف أف األييزة األمنية في الدولػة العبريػة تخشػ مػف عمميػة ػد الوفػد اإلسػرائيمي إلػ
األلعاب األولمبية في لندف.
عمان ،2012/7/23 ،أف وزير الدفاع االسػرائيمي اييػود بػاراؾ شػاؿ فػي تصػريحات بثتيػا
وأ افت الدستورّ ،
االذاعتػػاف العامػػة والعسػػكرية االس ػرائيمية انػػو ال يويػػد «تيديػػد حقيقػػي» بشػػف ىيػػوـ خػػبلؿ االلعػػاب االولمبيػػة
مشي ار في الوشت نفسو ال اف االستخبارات في «حالة تاىب».
" 21إسرائيل" :األسد ما زال في دمشق ويحتفظ بوالء الجيش
رويتػػرز :ش ػاؿ اليػػيش االس ػرائيمي االحػػد اف ال ػرئيس السػػوري بشػػار االسػػد مػػا زاؿ فػػي دمشػػؽ ويحػػتفظ ب ػوال
القوات المسمحة في ميابية تقدـ المعار ة المسمحة.
وشػػاؿ البرييػػادير ينػراؿ يػػوبؼ مردخػػاي المتحػػدث باسػػـ القػوات المسػػمحة االسػرائيمية فػػي مقابمػػة مػ التمفزيػػوف
االسػرائيمي "اليػػيش السػػوري مػػا زاؿ مواليػػا لبلسػػد بػػرغـ تعر ػػو لمويػػة كبيػرة لمغايػػة مػػف االنشػػقاشات .ومػػا زاؿ
ىو وأسرتو في دمشؽ".
الحياة ،لندن2012/7/23 ،
 22خبير إسرائيمي يستبعد لجوء األسد الستخدام األسمحة الكيماوية ضد المعارضة
تؿ أبيب ػ دب أ :استبعد خبير إسرائيمي ليو الرئيس السوري بشار األسػد السػتخداـ األسػمحة الكيماويػة ػد
المعار ة.
وفي مقابمة م وكالة األنبا األلمانية شاؿ البروفيسور إياؿ زيسر مف مركػز ديػاف لمد ارسػات االسػتراتييية فػي
تؿ أبيب األحد إف ويية نظره مبنية عم أساس أف األسػد سػيبذؿ كػؿ مػا فػي وسػعو لمنيػاة .وأو ػ الخبيػر
أف القتاؿ بيف القوات الحكومية وشوات المعار ة السورية يتـ في نطاؽ يؽ لمغاية 'ف ذا ما استخدـ اليػيش
أسمحة كيماوية عم سبيؿ المثاؿ في دمشؽ ف نيا ستصؿ أي ا إل شصر الرئاسة'.
وأ اؼ زيسر أف مف غير المتوش استخداـ األسمحة الكيماوية طالما بقي األسػد فػي السػمطة ف ػبل عػف أنػو
واألسدة سيعمد إل اليرب خارج الببلد في حاؿ خسارتو.
ويػػرى زيسػػر أف تػػأميف األسػػمحة الكيماويػػة السػػورية مػػف خػػبلؿ تشػػكيؿ ائػػتبلؼ دولػػي أشػػرب منػػو مػػف خػػبلؿ
تصػػرؼ إسػرائيمي منفػػرد 'فالدولػػة الييوديػػة ليسػػت وحػػدىا المعنيػػة بيػػذا األمػػر' .واسػػتبعد زيسػػر أف تكػػوف ىنػػاؾ
إمكانية 'واشعية' النسحاب األسد داخؿ دويمة عموية صغيرة داخؿ سورية م يفا أنو ال يعتقد أف ب مكاف شوات
األسد تأميف األسمحة الكيماوية داخؿ مثؿ ىذه الدولة الصغيرة.
القدس العربي ،لندن2012/7/23 ،
 23وزارة التعميم اإلسرائيمي تُقيل المفتش العام لتعميم موضوع المواطنة بعد ضغط قوى اليمين
الناصرة  -برىوـ يرايسي :أعمنت و ازرة التعميـ اإلسرائيمية أمس األحػد ،عػف إنيػا عمػؿ المفػتش العػاـ لتعمػيـ
مو ػػوع المواطن ػػة ف ػػي ال ػػو ازرة أدار ك ػػوىيف ،بع ػػد أربػ ػ س ػػنوات م ػػف تولي ػػو منص ػػبو ،وى ػػذا ف ػػي أعق ػػاب حمم ػػة
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التحريض التي تشنيا ده شوى اليميف المتشدد وعصابات المسػتوطنيف ،عمػ مػدى ثػبلث سػنوات ،بػزعـ اف
أفكػػاره يسػػارية وأف المنيػػاج يتركػػز أكثػػر فػػي ش ػػايا "حقػػوؽ االنسػػاف" بػػدال مػػف القػػيـ الصػػييونية ،وين ػػـ ىػػذا
القػ ػرار إلػ ػ سمس ػػمة شػ ػ اررات ص ػػدرت مػ ػ خ ار تثب ػػت س ػػطوة اليم ػػيف المتش ػػدد والمس ػػتوطنيف عمػ ػ يي ػػاز التعم ػػيـ
اإلسرائيمي.
عمان2012/7/23 ،
الغدّ ،
 24توقعات بتفكك كاديما وانضمام أعضائو إلى حزب الميكود وتسيبي لفني
ذكػػر عـــرب  ،2012/7/22 ،48أف مصػػادر فػػي حػػزب كاديمػػا توشعػػت حصػػوؿ انشػػقاؽ داخػػؿ الحػػزب فػػي
غ وف أسابي أو حت أياـ شميمػة .وأفػادت صػحيفة معػاريؼ أف عػدداً مػف أع ػا كاديمػا ييػروف اتصػاالت
مف و ار ظير رئيس الحزب شا وؿ موفاز م رئيس الوز ار بنياميف نتانياىو بيدؼ االن ماـ إل الميكود.
وذكر أف ىذه االتصػاالت بػدأت فػور انسػحاب كاديمػا مػف الحكومػة شبػؿ عػدة أيػاـ عمػ خمفيػة مشػروع شػانوف
تينيد الييود المتشدديف دينيا.
ويقػود حممػػة االنشػػقاؽ فػػي كاديمػػا القيػػادي فػػي الحػػزب "تسػاحي ىنغبػػي" ومػػف بػػيف مػػف ي يػػدوف فكػرة االنشػػقاؽ
ع و الكنيست "بفي ديختر" وداليا ايتسيؾ وغيرىـ.
ورسػػمت مصػػادر اعبلميػػة ثبلثػػة سػػيناريوىات محتممػػة شػػد تحػػدث كػػؿ عم ػ حػػدة او ميتمعةػ ػ وىػػي انسػػحاب
ميموعة وان ماميا ال زعيمة كاديما السابقة تسػيبي لفنػي والثػاني انسػحاب ميموعػة بقيػادة تسػاحي ىنغبػي
وان ماميا ال الميكود والسيناريو الثالث ىو تأليؼ ميموعة مف  26ع و كنيست والحفاظ عؿ اسـ كاديما
واالطاحة بشا وؿ موفاز.واالن ماـ لمحكومة.
وعمػ مػػا يبػػدو فػ ف عمميػػة االنفصػػاؿ عػػف كاديمػػا سػػوؼ تػػدخؿ حيػػز التنفيػػذ فػػي حػػاؿ لقيػػت حركػػة االنفصػػاؿ
الدعـ مف شبؿ الميكود.
وشػػاؿ احػػد االع ػػا مػػف ىػػذه الميموعػػة" ،اف االنسػػحاب مػػف االئػػتبلؼ ىػػو ى ػ ار وبسػػبب سياسػػات صػػغيرة،
سوؼ نفحص إمكانية بمورة ميموعة تعمؿ عم االتصاؿ م رئيس الوز ار لكي نرى بأـ اعيننا كػـ ىػو يػاد
في إيياد بديؿ تاريخي سوؼ يغير ويو الدولػة ،وواذا تأكػدنا انػو يػدي سػوؼ نعمػؿ عمػ البقػا فػي االئػتبلؼ
مف ايؿ إنياح القانوف".
بدورىا شالت زعيمػة كاديمػا السػابقة تسػيبي لفنػي" ،اف الشػراكة السياسػية الخاطئػة التػي تمػت ،شػد انتيػت وييػد
انيا إنتيت ،اف اسرائيؿ اىـ مف ىذه الحكومة وممف يمثميا.
وأ افت وكالة معاً اإلخبارية ،2012/7/23 ،مف بيت لحـ ،أف مصادر إسرائيمية توشعت انشقاؽ ستة نواب
مػػف حػػزب كاديم ػا وتشػػكيميـ كتمػػة مسػػتقمة .وبحسػػب االذاعػػة االس ػرائيمية فػػاف الن ػواب السػػتة ىػػـ يعقػػوب ادري
الذي سيعيف رئيسا لمينة االشتصاد البرلمانية ،واريو بيبي الذي سيعيف نائبا لوزير االمف الػداخمي االسػرائيمي،
ويوليا شمالوؼ بيركوفيتش التي ستعيف نائبة وزير االتصػاالت فػي حكومػة نتنيػاىو ،وافػي دواف الػذي سػيعيف
نائبػػا لػػوزير الرفػػاه االيتمػػاعي ،وعوتنيئيػػؿ شػػنيمير الػػذي سػػيعيف رئيسػػا الحػػدى ليػػاف الكنيسػػت .كمػػا يتوش ػ
انشقاؽ النائبة نينو ابسادزيو.
بدورىا وصفت كتمة كاديما ،االتصاالت بيف الميكود وميموعة النواب المنشقيف بانيا رشػوة سياسػية مػف اسػوأ
نوع .وشالت في بياف ليا اف رئيس الوز ار االسرائيمي بنياميف نتانياىو يحػاوؿ شػ ار اصػوات اع ػا كنيسػت
مقابؿ مناصب ىامشية ال فا صبغة الشرعية عم ميزلة شانوف التينيد اليديد  -عم حد تعبير البياف.
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 25إسرائيمي يضرم النار بنفسو قبل ساعات من جنازة آخر
أ رـ إسرائيمي مقعد النار بنفسو ،األحد  ،3023-8-33شبػؿ سػاعات مػف ينػازة إسػرائيمي بخػر أشػعؿ النػار
بيسده خبلؿ تظاىرة لبلحتياج عم تردي األو اع االيتماعية.
وشاؿ ميكي روزنفيمد المتحدث باسـ الشرطة اإلسرائيمية لوكالة األنبا الفرنسية" :شاـ ريؿ مقعػد ب ػراـ النػار
بنفسو في محطة لمحافبلت بالقرب مف ييود" وىي بمدة شرب وتؿ أبيبة.
وأشػػارت وسػػائؿ اإلعػػبلـ اإلسػرائيمية بػػأف الريػػؿ وىػػو مقعػػد ينػػدي شػػديـ فػػي اليػػيش اإلسػرائيمي ويػػأتي إح ارشػػو
لنفسو شبؿ ساعات مف ينازة موشيو سمماف .وأثار إحػراؽ سػمماف لنفسػو مويػة مػف الحػوادث المشػابية حيػث
أشارت وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية إل أف خمسة شاموا ب حراؽ أنفسيـ بعد ذلؾ.
فمسطين أون الين2012/7/22 ،
 26سفير "إسرائيل" بالقاىرة يطمب مقابمة مرسي ولو بشكل سري
القاىرة :طمب سفير "إسرائيؿ "بالقاىرة مف و ازرة الخاريية ترتيب لقا لو ولو بشكؿ سػري مػ الػرئيس الػدكتور
محمد مرسي مف ايؿ تينئتو بتوليو مياـ منصبو ،واالستماع منو بشكؿ شخصػي وييػة نظػره بشػأف مسػتقبؿ
العبلشػات بػػيف البمػديف ،ومػػدي التػزاـ نظػػاـ حكػػـ الػدكتور مرسػػي بمعاىػدة السػػبلـ المصػرية االسػرائيمية الشػػييرة
بكامػب ديفيػػد ،والحفػػاظ عمػػي العبلشػات الحسػػنة التػػي كانػػت تػربط نظػػاـ مبػػارؾ مػ تػؿ أبيػػب .وأو ػ السػػفير
االسرائيمي لمسئوؿ بارز بالخاريية المصرية اف مصر وواسرائيؿ بينيما عبلشات دبموماسية تحتـ عمي الرئيس
المصري مقابمتو.
وكالة سما اإلخبارية2012/7/22 ،
 27إصابة  14جندياً في حرائق بالقدس
غزة :أصيب  25يندياً إسرائيمياً ،فير اليوـ األحد ،إثر استنشاشيـ الدخاف ،نتيية حرائؽ خمة وشعت شرب
شاعػػدة عسػػكرية فػػي القػػدس المحتمػػة .وشالػػت الصػػحيفة" :إف الشػػرطة اإلس ػرائيمية تبلحػػؽ شػػاباف يشػػتبو بأنيمػػا
السبب في إشعاؿ الحرائؽ ،مشيرةً إل أف طواشـ إطفا عديدة تشارؾ في محاولة إخماد الحرائؽ.
القدس ،القدس2012/7/22 ،
 28األسرى اإلداريون في "عوفر" قرروا رفض مالبس مصمحة السجون آب /أغسطس المقبل
راـ ا  :أكد األسير شادي شبللدة ممثؿ معتقؿ «عوفر» بأف األسرى اإلدارييف شرروا رفض لبس مبلبس
«الشباص» «مصمحة السيوف» ،كحؽ ليـ وفؽ القانوف الدولي وأنيـ يستطيعوف البقا بمباسيـ العادي،
وسيبدأوف بتنفيذ ىذه الخطوة في  3023/9/30م كديف بأنيـ مقدميف عمييا ميما كمفيـ األمر.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/7/23 ،
 29مؤسسة التضامن :االحتالل يواصل خرق اتفاق األسرى ويجدد اعتقال األسير أبو شالل من نابمس
نابمس :شالت م سسة الت امف لحقوؽ اإلنساف ،إف سمطات االحتبلؿ وفي خرؽ يديد لبلتفاؽ الموش م
األسرى يددت اعتقاؿ األسير اإلداري عمر أبو شبلؿ لمدة و 5شيورة.
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الباحث في م سسة الت امف احمد البيتاوي ،أف المحكمة اإلسرائيمية العميا في القدس عقدت يمسة
وأو
يوـ الخميس الما ي لمنظر في التماس تقدـ بو محامي الم سسة مف ايؿ اإلفراج عنو ،إال أف المحكمة
وبطمب مف النيابة اإلسرائيمية رف ت االلتماس وطمبت تمديد اعتقاؿ أبو شبلؿ لمدة و7شيورة.
وأكد البيتاوي ،أف ىذا التيديد يمثؿ انتياكا لبلتفاؽ الذي أبرـ بيف شيادة الحركة األسيرة ومصمحة السيوف
برعاية مصرية ،حيث إف األسير أبو شبلؿ يعتبر احد األسرى السبعة الذيف ا ربوا عف الطعاـ أكثر مف
و80ة يوما ،ولـ يوشؼ إ رابو إال بعد تعيدات باإلفراج عنو فور انتيا فترة اعتقالو.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/7/23 ،
 30الناطق باسم الطالب المعتصمين :داخمية رام اهلل تتعيد بعدم مالحقة معتصمي جامعة الخميل
ال فة الغربية :تعيدت و ازرة الداخمية في الحكومة الفمسطينية في راـ ا أمس األحد بوشؼ مبلحقة الطمبة
المعتصميف في يامعة الخميؿ ،وذلؾ بعد شير كامؿ مف االعتصاـ في حرـ اليامعة.
الناطؽ باسـ المعتصميف رامي الريوب ،أف أىالي الطمبة المعتصميف وع و لينة الحريات خميؿ
وأو
عساؼ أوصموا لمطمبة كتابا رسميا موشعا مف وزير الداخمية سعيد أبو عمي ،يتعيد فيو بعدـ مبلحقتيـ عم
خمفية االنتما السياسي أو النشاط الطبلبي.
وكاف عدد مف أنصار الكتمة اإلسبلمية أعمنوا اعتصاميـ داخؿ حرـ اليامعة ،شبؿ أكثر مف شير ،رف ا
لبلعتقاؿ السياسي بحقيـ ،كما أعمنوا خو يـ اإل راب المفتوح عف الطعاـ في الثاني مف الشير الياري.
عمان2012/7/23 ،
السبيلّ ،
 31بنك فمسطين يتبرع بشحنة أغذية تموينية بقيمة  50ألف دوالر إلغاثة أبناء شعبنا في سوريا
راـ ا  :استم ار ار لمساىماتو اإلنسانية المتعددة والمستمرة ،و مف الحممة الوطنية لمساعدة أىمنا في مخيمات
الميو السورية ،أعمف رئيس ميمس اإلدارة والمدير العاـ لػ بنؾ فمسطيف ىاشـ الشوا تبرع البنؾ بشاحنة
أغذية ،ومواد تموينية واغاثية بقيمة 60ألؼ دوالر أميركي لممساعدة في تخفيؼ المعاناة
القائمة ي ار االزمة السياسية التي تمر بيا اليميورية العربية السورية وشعبيا .كما شرر موظفو البنؾ
المساىمة بػ  %2مف رواتبيـ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/7/23 ،
 32تظاىرة في غزة احتجاجاً عمى الجرائم بحق مسممي بورما
غزة :ندد فمسطينيوف غا بوف في غزة ،أمس ،بالمذاب المستمرة التي يتعرض ليا مسممو بورما ،مف شبؿ
العصابات البوذية ،ودعا عشرات الفمسطينييف في اعتصاـ ت امني في غزة ،الحكومات اإلسبلمية إل
اإلسراع في نصرة مسممي بورما وواغاثتيـ وتقديـ كؿ مقومات الدعـ ليـ .وشاؿ النائب في الميمس التشريعي
عف حركة حماس سالـ سبلمة ،في كممة نيابة عف رابطة عمما فمسطيف ،إف مسممي بورما يتعر وف
لعممية استئصاؿ يماعي ،ويذبحوف عم مرأى ومسم مف العالـ وال أحد يحرؾ ساكناً .وطالب منظمة
التعاوف اإلسبلمي والحكومات اإلسبلمية بالوشوؼ م المسمميف في بورما ومدىـ بكؿ ما يحتايوف.
الخميج ،الشارقة2012/7/23 ،
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 33جمعية واعد :االحتالل يتعمد إذالل األسرى وانتياك حرمة رمضان
غزة :شالت يمعية "واعد" لؤلسرى والمحرريف ،أف إدارة السيوف اإلسرائيمية تقوـ ب ي ار ات استف اززية بحؽ
األسرى خاصة بشير رم اف المبارؾ.
وأ افت في بياف ليا تمقت "شدس برس" نسخة عنو ،أف إدارة السيوف ال تقيـ باالً ليذه العبادة الخاصة
باألسرى طيمة الشير ،وتحرص عم مخالفة كؿ ما مف شأنو أف يسيؿ عم األسرى أدا صياميـ
وصمواتيـ عم أكمؿ ويو ،ففيما يتعمؽ بويبات الطعاـ ،ف نو يتـ تقديميا بشكميا المعتاد مما ي طر
األسرى لمحاولة حفظ الطعاـ انتظا ار لوشت اإلفطار أو السحور وىناؾ يز مف الطعاـ يفسد نتيية ذلؾ.
وبينت يمعية "واعد" بأف "إدارة السيوف ترفض إخراج األسرى مف غرفيـ ألدا صبلة التراوي بشكؿ
يماعي خارج الغرؼ أو في مكاف الفورة مما ييبر األسرى عم أدا صبلة التراوي في الغرؼ في ظؿ
الرطوبة العالية وموية الحر الشديدة ويتـ أدا الصبلة بشكؿ فردي أو عم شكؿ ميموعة في كؿ غرفة
حسب عدد األسرى فييا وال تتعدى الستة أو ثمانية أشخاص".
قدس برس2012/7/22 ،
 34نادي األسير يحذر من تفاقم الوضع الصحي لألسير الريخاوي بعد أن تجاوز إضرابو  100يوم
الصحي لؤلسرى
راـ ا  :حذر "نادي األسير" الفمسطيني ،اليوـ األحد و8|33ة ،مف خطورة الو
الم ربيف عف الطعاـ في سيوف االحتبلؿ اإلس ارئيمي ،ال سيما لؤلسير أكرـ الريخاوي الذي تياوز 200
يوـ في إ رابو المفتوح عف الطعاـ.
وأكد النادي في بياف صحفي تمقت "شدس برس" نسخة عنو أف ىناؾ ستة أسرى م ربيف عف الطعاـ في
مطالبا بأف يكوف ىناؾ تحرؾ شعبي بمستوى الت حيات التي يقوـ بيا
سيوف االحتبلؿ وألسباب مختمفة،
ً
األسرى الم ربيف.
قدس برس2012/7/22 ،
 35فيمم من إخراج الفمسطينية ليمى صنصور يفضح "إسرائيل" يتصدر مسابقة بريطانية
لندف :حقؽ فيمـ "يا وا في الصباح" لممخرية الفمسطينية ليم صنصور أعم نسبة تصويت في مسابقة
األفبلـ القصيرة ،التي تنظميا شركة "فيريف ميديا" في بريطانيا ،التي شارؾ فييا  860فيمما .والتزمت
الشركة الراعية بعرض الفيمـ بعد إعبلف فوزه بعدد مف دور السينما في بريطانيا لمدة عاـ.
وشاركت صنصور في المسابقة بالفيمـ الوثائقي القصير ودشيقتاف و 2:ثانيةة وتدور أحداثو حوؿ مدينة بيت
لحـ ويدار الفصؿ العنصري والحوايز ومعاناة الفمسطينييف ي ار اليدار وممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي،
كيز مف فيمـ روائي طويؿ لمدة تسعيف دشيقة تصوره منذ عدة سنوات ،ومف المتوش أف تنتيي منو بنياية
العاـ.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2012/7/22 ،
 36األردن :إطالق حممة تضامن مع المسجد األقصى
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عماف :أطمؽ ممتق القدس الثقافي حممة تحت شػعار «أنػا أردنػي األشصػ مسػ وليتي ولػف تقتحمػوه» ،بيػدؼ
الت امف م المسػيد األشصػ المبػارؾ ومنػ االشتحػاـ الػذي دعػت إليػو حركػة أمنػا الييكػؿ الصػييونية ،فػي
ذكرى خراب الييكؿ في  3:تموز المقبؿ.
وتػػأتي الحممػػة لمتأكيػػد عم ػ الحص ػرية اإلسػػبلمية لممسػػيد األشص ػ المبػػارؾ ،المتمثمػػة ب ػ دارة اوشػػاؼ القػػدس
التابعة لمحكومة األردنية ،ودعوة اليمي باعبلف شير رم اف شي اًر لمت امف م المسيد األشص المبارؾ.
عمان2012/7/23 ،
الدستورّ ،
 37ىمام سعيد :قانون الصوت الواحد جاء لتمرير لمعاىدة السالم األردنية  -اإلسرائيمية
محمػػد النيػػار-عمػػاف :ىػػايـ الم ارشػػب العػػاـ ليماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف ىمػػاـ سػػعيد ،فػػي كممػػة لػػو فػػي حفػػؿ
اإلفطػػار السػػنوي الػػذي أشامتػػو يماعػػة اإلخػواف المسػػمميف ،شػػانوف الصػػوت الواحػػد الػػذي أشرتػػو الحكومػػة أخيػرا،
وشػ ػػاؿ "يػ ػػا ىػػػذا القػ ػػانوف الميػ ػػزو الػ ػػذي أخريػ ػػو دىاشنػػػة السياسػ ػػة االسػ ػػتعمارية لتمري ػػر مشػػػاري االحػ ػػتبلؿ
واالستبداد ومعاىدات الذؿ والعار" ،في إشارة لمعاىدة السبلـ األردنية اإلسرائيمية.
الجزيرة نت ،الدوحة2012/7/23 ،
 38اتفاق عمى دخول أطباء اختصاصيين من الجيش المبناني إلى مخيم عين الحموة
سػػوزاف ىاشػػـ :أدى ايتمػػاع بػػيف لينػػة المتابعػػة الفمسػػطينية والمنبثقػػة مػػف القػػوى الوطنيػػة واإلسػػبلميةة والعميػػد
عمػػي شػػحرور فػػي مقػػر مخػػابرات اليػػيش فػػي الينػػوب ،منػػذ أسػػبوع فقػػط ،بػػدعوة مػػف األخيػػر إلػ اتفػػاؽ عمػ
دخػػوؿ أطبػػا اختصاصػػييف مػػف اليػػيش إل ػ مخػػيـ عػػيف الحمػػوة ،ليعػػاينوا المر ػ فػػي مستشػػف األشص ػ ،
ويقدموا الطبابة وبعض األدوية المتوافرة لدى اليػيش ميانػاً .كػذلؾ اتفقػا عمػ إرسػاؿ ميندسػيف لمكشػؼ عمػ
األبنية لترميميػا وتسػييؿ إعطػا تػراخيص إلدخػاؿ مػواد البنػا  .واألىػـ مػف ذلػؾ ىػو مقاسػمة اليػيش المبنػاني
أف ػراح المخػػيـ وأت ارحػػو مػػف خػػبلؿ مشػػاركة أحػػد ػػباطو فػػي المناسػػبات االيتماعيػػة التػػي تحصػػؿ فػػي عػػيف
الحموة».
أمػػا فػػي م ػا يتعمػػؽ ببػػد تطبيػػؽ تمػػؾ الق ػ اررات ،فيػػرى منيػػر المقػػدح ،وىػػو مس ػ وؿ اليػػيش الشػػعبي فػػي المخػػيـ
وع و شيادة األمف الوطني فيو ،أف ىذه الصفحة اليديدة بيف الييش المبناني مف يية وأىؿ المخيـ «ليست
وليػػدة المحظػػة إذ إنػػو دائمػاً كانػػت تحصػػؿ لقػػا ات بػػيف الفصػػائؿ واليػػيش ،لكػػف معظميػػا كػاف يتمحػػور حػػوؿ
الو ػ األمنػػي .وكنػػا دائمػاً نخػػرج بػػأيوا إييابيػػة ،لكػػف لػػـ يكػػف ىنػػاؾ مػػف متابعػػة لتمػػؾ األفكػػار عمػ أرض
الواش  ،وىذا ما يرت معاليتو حالياً ،فأثمر تمؾ الق اررات».
األخبار ،بيروت2012/7/23 ،
 39لجنة المتابعة العربية تدعم خطة عباس بالتوجو لألمم المتحدة وتدين استمرار االستيطان
محمد طنطاوي :أدانت المينة الو ازرية لمبادرة السبلـ العربية الحكومة اإلسرائيمية بسبب استمرارىا في
احتبلؿ األ ار ي الفمسطينية وسياسة فرض األمر الواش عم األرض ،بتكريس االستيطاف في األ ار ي
الفمسطينية المحتمة بما فييا شرشي القدس ،والتنكر لحؿ الدولتيف عم حدود  ،2:78وىو ما كشؼ عنو
م خ اًر تقرير لينة ليفي اإلسرائيمية .وأكدت المينة خبلؿ ايتماعيا مسا أمس بالدوحة برئاسة حمد بف ياسـ
بف يبر بؿ ثاني ،رئيس ميمس الوز ار ووزير خاريية دولة شطر ،وبح ور رئيس السمطة الفمسطينية
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محمود عباس ،عم أف االستيطاف بكافة أشكالو يمثؿ انتياكاً صارخاً لمقانوف الدولي واتفاشية ينيؼ الرابعة،
كما أكدت عم أف استئناؼ المفاو ات الفمسطينية اإلسرائيمية المباشرة يتطمب شبوؿ "إسرائيؿ" لحؿ الدولتيف
عم أساس حدود  ،2:78ووشؼ كافة األنشطة االستيطانية في األ ار ي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس
الشرشية.
وأعمنت المينة تأييدىا خطة التحرؾ التي عر يا الرئيس الفمسطيني عم المينة ودعـ الييود الدبموماسية
لحصوؿ دولة فمسطيف عم الع وية في األمـ المتحدة مف خبلؿ ميمس األمف واليمعية العامة وغيرىا مف
الم سسات واألييزة الدولية .كما أشادت بنياح ييود الدبموماسية الفمسطينية المدعومة عربياً بتسييؿ
كنيسة الميد عم الئحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو ،وأدانت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي الستمرار
اعتقاليا بالؼ األسرى الفمسطينييف والعرب .وطالبت المينة الميتم الدولي واألمـ المتحدة بالعمؿ عم
الرف الفوري لكافة أشكاؿ الحصار اإلسرائيمي اليائر وغير القانوني عم شطاع غزة ،و رورة اإلسراع في
تحقيؽ المصالحة الوطنية الفمسطينية مف خبلؿ تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو في الدوحة والقاىرة تحت الرعاية
المستمرة ليميورية مصر العربية.
كما أكدت المينة عم أىمية إنشا لينة مستقمة ومحايدة عم مستوى األمـ المتحدة لمتحقيؽ في مبلبسات
استشياد الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات ،كما دعا إلييا ميمس اليامعة عم مستوى المندوبيف
بتاريخ .3023/8/28
اليوم السابع ،القاىرة2012/7/23 ،
 40مصادر دبموماسية مصرية :ال توجد مبررات لعقد لقاء بين مرسي ونتنياىو
القاىرة  -أحمد ربي  :استيينت مصادر دبموماسية مصرية مطمعة تقارير إسرائيمية رويت لعقد لقا بيف
الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوز ار اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو.
وكاف الحديث شد تصاعد عف ترتيبات شامت بيا وزيرة الخاريية األمريكية لعقد مثؿ ىذا المقا  ،خبلؿ زيارتيا
لمقاىرة منتصؼ الشير الياري ،ومف بعدىا زيارتيا إلي تؿ أبيب ،وىو األمر الذي دح تو المصادر تماماً،
واعتبرت أنو ال أساس لو مف الصحة أو المصداشية .وشالت المصادر المطمعة أنو حت لو أف الوزيرة
األمريكية كانت شد عبرت عف أمميا لعقد ىذا المقا "في سياؽ حديثيا م الرئيس مرسي ووزير الخاريية
محمد كامؿ عمرو" ولو بصورة عابرة ف نيا تدرؾ استحالة إتماـ مثؿ ىذا المقا بالنظر إلي تعثر عممية
السبلـ تماما وواصابتيا بالشمؿ التاـ بسبب سياسات حكومة "إسرائيؿ" ،بيانب أف المناخ العاـ بالمنطقة ال
يبرر مثؿ ىذا المقا  .ورأت مصادر عربية أف الغرض الحقيقي مف بث ىذه التقارير ىو إحداث حرج لمرئيس
اليديد ،وىو األمر الذي استبعدتو تماما ،بالنظر إلي إدراؾ الرئيس مرسي ألالعيب اإلسرائيمييف بمختمؼ
حكوماتيـ ودأبيـ عمي المراوغة.
واعتبرت المصادر في لقا القمة الذي يم الرئيسيف المصري د .محمد مرسي والفمسطيني محمود عباس
النقاط عمي الحروؼ وحدد معالـ الموشؼ المصري مف الق ية الفمسطينية ومستقبؿ العمؿ أليميا،
و
والتي كاف مرسي شد عبر عنو في مستيؿ ميمتو وفي اليوـ األوؿ لتوليو المسئولية .كما أعربت عف ثقتيا
في أف القاىرة لف تقدـ عمي أي خطوة تياه "إسرائيؿ" ما لـ تدرؾ عوائدىا تياه الشعب الفمسطيني وش يتو
وحقوشو المشروعة ،ولف تحذو حذو النظاـ السابؽ الذي من مكافآت ميانية لمدولة العبرية حت اعتبرت
رئيسو كاف بمثابة كن از استراتيييا فقدتو بسقوطو.
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الشرق ،الدوحة2012/7/23 ،
 41يديعوت أحرونوت :السماح بدخول أىالي قطاع غزة إلى مصر بدون تأشيرة
راـ ا  :ذكرت يريدة يديعوت أحرونوت عبر موشعيا االلكتروني نقبلً عف مصادر رسمية في سمطة
المطارات المصرية أنو سيكوف ب مكاف الفمسطينييف مف ا ف وصاعداً دخوؿ األ ار ي المصرية بدوف
الحاية إلذف خاص بذلؾ ،وأف السمطات المصرية لف تفرض أي شيود عم خروج الفمسطينييف مف شطاع
غزة إل األ ار ي المصرية .وأشارت المصادر أي اً إل أف ىذه الق اررات دخمت حيز التنفيذ صباح اليوـ
بعد أف تـ السماح لسبعة فمسطينييف وصموا إل مطار القاىرة بالدخوؿ إل الببلد دوف أف يكوف بحوزتيـ
تأشيرة دخوؿ ،كما أنيـ لـ يتعر وا لفحص أمني كالمعتاد.
وتيدر اإلشارة إل انو لـ يصدر أي بياف رسمي مصري حوؿ أي تغيير حوؿ إي ار ات دخوؿ الفمسطينييف
إل أ ار ييا.
القدس ،القدس2012/7/23 ،
 42سفير مصر في رام اهلل يرفض االدعاء اإلسرائيمي بأن المسجد األقصى جزء من "إسرائيل"
راـ ا  :استنكر سفير مصر لدى السمطة الفمسطينية ياسر عثماف تصريحات المستشار القانوني لمحكومة
اإلسرائيمية التي ادع فييا أف الحرـ القدسي الشريؼ يز ال يتي أز مف "أ ار ي إسرائيؿ".
ورفض عثماف ،في تصري لموفد وكالة أنبا الشرؽ األوسط براـ ا  ،ىذه التصريحات التي تبيف النوايا
التي تقؼ و ار ىا .وأكد عثماف موشؼ مصر مف القدس وأماكنيا المقدسة ،وف شمبيا المسيد األشص ،
مشدداً عم أنيا مف األ ار ي الفمسطينية التي احتمت عاـ  ،2:78وى عاصمة دولة فمسطيف ،الفتًا إل
أف القدس عم رأس الحقوؽ الفمسطينية الوايب الحصوؿ عمييا واسترياعيا.
وكالة سما اإلخبارية2012/7/22 ،
" 43إسرائيل اليوم" :مرسي شخصية ىامشية وأي انقالب عسكري قد يمفظو إلى الخارج
القدس المحتمة :تسا ؿ الباحثاف اإلسرائيمياف دانيئيؿ فيبس وسينتيا فرىات في مقالتيما بيريدة إسرائيؿ اليوـ
العبرية يوـ األحد  :8/33ما معن أف مرسي ىو رئيس مصر ا ف زاعميف أف فوز مرسي لـ يكف رمزياً
فحسب إنما كاف فو اًز كاذباً ووىما اختمقو القيادة العسكرية .وواصؿ الباحثاف شائميف" :إف مرسي ليس
السياسي األشوى في مصر ،كما أنو ليس شائدىا األعم وفي الوشت ذاتو ال يدير حت يماعة اإلخواف
المسمميف ،مشيريف إل أف دور الرئيس مرسي غير محدد وأي انقبلب عسكري شد يمفظو إل الخارج،
زاعميف أنو لممرة األول منذ العاـ  2:65يكوف رئيس مصر شخصية ىامشية تقوـ بدور وظيفي وىامشي".
الباحثاف أف الحاكـ الفعمي لمصر ىو المشير طنطاوي ،باعتباره رئيساً لمميمس األعم لمقوات
وأو
المسمحة ووزي اًر لمدفاع ف نو ليس ميرد شائد لمييش إنما رئيس أركاف الحكـ الثبلثة والتنفيذية والتشريعية
والق ائيةة في مصر الذي يمتمؾ النفوذ المطمؽ منذ فبراير .3022
وتاب الباحثاف أف الميمس العسكري يستغؿ اإلخواف المسمميف وممثمييـ ويعتبرىـ ممثميف مدنييف لمميمس
العسكري في السمطة ،مشيريف إل أف العسكري أتاح لئلسبلمييف اكتساح النسب األعم في االنتخابات
والفوز بالرئاسة ،مدلبلف عم ادعا اتيما بأف الميمس العسكري التق م الزعيـ الحقيقي لئلخواف المسمميف،
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خيرت الشاطر شبؿ إعبلف نتيية انتخابات الرئاسة وتوصؿ التفاؽ معو بمويبو يفوز مرسي ويصب رئيساً
لكف م بقا الميمس األعم في السمطة.
وكالة سما اإلخبارية2012/7/22 ،
 44المنتدى العالمي لمبرلمانيين اإلسالميين يينئ دويك بإطالق سراحو من سجون االحتالل
راـ ا  -وليد عوض :وويو المنتدى العالمي لمبرلمانييف اإلسبلمييف رسالة تينئة لرئيس الميمس التشريعي
الفمسطيني د .عزيز لدويؾ ،الذي أفرج عنو م خ اًر مف سيوف االحتبلؿ ،م كداً عم مخالفة االعتقاؿ
لؤلعراؼ والمواثيؽ الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف ،والتي تعطي حصانة شانونية لمنواب المنتخبيف وتحظر
عم الدوؿ والحكومات اعتقاؿ أي إنساف أو حيزه تعسفياً دوف سبب حقيقي.
القدس العربي ،لندن2012/7/23 ،
 45تفجير خط الغاز المصري المؤدي لـ"إسرائيل" لممرة  15بعد ثورة  25يناير
نشرت األىرام ،القاىرة 2012/7/23 ،نقبلً عف مراسمييا في العريش ،أحمد سميـ ،وحسنا الشريؼ ،أف خط
الغاز المصري المتيو لػ"إسرائيؿ" واألردف شرؽ العريش تعرض لعممية تفيير ىي األول بعد شرار وشؼ
تصدير الغاز لػ"إسرائيؿ" والػ  26مف نوعو بمحطات غاز مختمفة ومتفرشة منذ اندالع ثورة  36يناير ،وذلؾ
بعد أف تردد أف استئناؼ تصدير الغاز المصري لػ"إسرائيؿ" تـ س اًر.
وأ افت الخميج ،الشارقة 2012/7/23 ،مف القاىرة ،والعريش ،أف مصادر بالشركة المصرية لمغازات
الطبيعية وياسكوة المشغمة لخط تصدري الغاز إل "إسرائيؿ" واألردف أشارت إل أف عممية تصدير الغاز
لمكياف متوشفة منذ فترة كبيرة .وشالت المصادر ،إف التفيير يا بالتزامف م تمديد حبس محمد عيسوي،
المتيـ الرئيس في ش ية تفيير خط الغاز ،لمدة  26يوماً عم ذمة الق ية الستكماؿ نيابة أمف الدولة
العميا التحقيؽ معو.
ورأى الخبير األمني واإلستراتييي ،الموا سام سيؼ اليزؿ ،في تصري ليريدة الخميج أف الخط الذي تـ
تفييره ىو الخط المتيو لؤلردف وليس "إسرائيؿ".
 46محافظ جنوب سيناء ينفى إطالق نار عمى حافمة إسرائيمية
عبد الحميـ سالـ ،وفايزة مرساؿ :نف الموا خالد فودة ،محافظ ينوب سينا  ،ما تردد في إحدى القنوات
اإلخبارية العربية حوؿ إطبلؽ نار عم حافمة إسرائيمية مف حدود ينوب سينا  ،م يفاً أف حدود ينوب
سينا م "إسرائيؿ" في طابا فقط ..وطابا ىادئة تماماً.
مف يانبو نف الموا محمود الحفناوي ،مدير أمف ينوب سينا  ،ما تردد بشاف إطبلؽ النار.
مف يانبو ،شاؿ مصدر أمن بمديرية أمف شماؿ سينا إف المديرية لـ تتمؽ أي معمومات أو إخطارات حوؿ
إطبلؽ نار مف القطاع األوسط بسينا عم حافمة إسرائيمية أو دورية إسرائيمية عم الحدود ويار التحقؽ
مف األمر.
اليوم السابع ،القاىرة2012/7/22 ،
 47القناة العاشرة العبرية إيران ستوجو ضربة قاسية لتل أبيب إذا ما قررت "إسرائيل" مياجمتيا
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الوكاالت :شالت القناة العاشرة العبرية إف مس وليف إيرانييف كبار ىددوا بتوييو ربات شاسية وم لمة لتؿ
أبيب إذا ما شررت "إسرائيؿ" االعتدا عم إيراف مو حيف أف دولة االحتبلؿ ،تعمـ عمـ اليقيف ما سيحؿ بيا
إذا ما ىايمت المنشآت النووية اإليرانية.
موقع فمسطين أون الين2012/7/22 ،
 48تركيا تعتزم إقامة مركز ثقافي في غزة لتعزيز العالقات
غزة :أعمف اياف أوييف ،رئيس شسـ الشباب في حزب "العدالة والتنمية" التركي والمستشار بالحزب ،أف تركيا
تعتزـ افتتاح مركز ثقافي بفمسطيف ،سيكوف مقره في مدينة غزة ،بيدؼ تقوية وتعزيز أواصر العبلشة
الفمسطينية التركية.
يا ذلؾ خبلؿ استقباؿ عمي النزلي رئيس نادي اليزيرة ورئيس مركز بمدنا لمثقافة والفنوف ال يؼ التركي،
بح ور رامي عبدو مدير ميمس العبلشات األوروبية الفمسطينية وعبد ا فخري مف يميورية مصر
العربية.
قدس برس2012/7/22 ،
 49وفد من حزب "األصالة والمعاصرة" المغربي يعتزم زيارة غزة لممساىمة في كسر الحصار
الرباط :أعمف األميف العاـ لحزب "األصالة والمعاصرة" المغربي مصطف الباكوري عف تنظيـ حزبو لزيارة
إل شطاع غزة مساىمة منو في كسر الحصار عم الشعب الفمسطيني .ونقمت يريدة "لكـ كـ" المغربية في
عددىا الصادر يوـ األحد  8/33عف مصدر مقرب مف الباكوري ،تأكيده أف ىذا األخير اشترح المبادرة عم
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ خبلؿ استقبالو لو األسبوع
الما ي بمقر الحزب بطريؽ زعير بالرباط ،وأكد المصدر ذاتو أف ىذه المبادرة راشت كثي اًر خالد مشعؿ الذي
تمن أف يستقبؿ الوفد الذي سيزور غزة باألردف.
قدس برس2012/7/22 ،
" 50التوحيد واإلصالح" المغربي :حضور شخصية صييونية مؤتمر "العدالة والتنمية" اختراق صييوني
الرباط :وصفت حركة "التوحيد واإلصبلح" ،الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية في المغرب ح ور
المس وؿ اإلسرائيمي السابؽ عوفير برانشتايف لفعاليات م تمر الحزب ،بأنو اختراؽ كاف ينبغي االنتباه لو.
ويا في بياف نشر عم موش الحركة يوـ األحد  8|33أف ح ور مف وصفتو بػ"الشخصية الصييونية"،
فعاليات اليمسة االفتتاحية لم تمر حزب "العدالة والتنمية" ،ىو "اختراؽ صييوني كاف ينبغي أف تنتبو لو
ىيئات الحزب المعروؼ بمواشفو د التطبي " .ويددت الحركة مواشفيا "الراف ة ألي شكؿ مف أشكاؿ
التطبي أيا كانت اليية التي تقؼ و ار ه أو تق في شراكو".
قدس برس2012/7/22 ،
 51وكالة األونروا تبدي قمقيا من تطور األوضاع في سوريا عمى مصير الالجئين الفمسطينيين
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عماف :شالت وكالة األونروا إنيا "تتاب األو اع في سورية بقمؽ بال  ،وخصوصاً فيما يتعمؽ بتداعيات
األمور عم استقرار وحماية زىا  600ألؼ اليئ فمسطيني يعيشوف في مختمؼ أريا الببلد" .وأ افت
في بياف أصدرتو أمس إنيا "تشعر بالقمؽ حياؿ سبلمة موظفي األونروا وأمف منشآتيا ،وحياؿ سبؿ وصوؿ
المساعدات اإلنسانية لبليئيف المت رريف" .ودعت "كافة األطراؼ إل اتخاذ الخطوات البلزمة ل ماف
حماية البليئيف الفمسطينييف في الظروؼ الدائرة في سورية".
وطالبت "كافة أطراؼ النزاع باتخاذ اإلي ار ات الكفيمة بحماية الحياة البشرية ،وتينب التشريد القسري
وممارسة أشص دريات بط النفس ،وفقا لما تقت يو شواعد القانوف الدولي" .وحثت عم "احتراـ حيادية
ونزاىة المنشآت التابعة لؤلمـ المتحدة واألماكف التي يعيش فييا البليئوف الفمسطينيوف والمدنيوف".
عمان2012/7/23 ،
الغدّ ،
يحمل بالده مسؤولية اعتقال وترحيل الييود في 1942
 52الرئيس الفرنسي ىوالند ّ
وأ.ؼ.ب.ة :أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند أمس األحد أف توشيؼ بالؼ الييود خبلؿ حممة االعتقاالت
التي يرت في  27و 28تموز /يوليو  2:53في باريس و واحييا ،كانت "يريمة ارتكبت في فرنسا مف
شبؿ فرنسا" .وشدد الرئيس الفرنسي ،في كتيب نشرتو الرئاسة في ذكرى حممة فيؿ ديؼ شبؿ سبعيف عاماً،
ووزع عم وسائؿ اإلعبلـ ،مف يديد عم المس ولية الكاممة لفرنسا ،وشاؿ إف "الحقيقة شاسية" ،مذك اًر بأنو "لـ
يتـ تحريؾ أي يندي ألماني" ليذه االعتقاالت التي شامت بيا الشرطة والدرؾ الفرنسيوف .واعتقؿ  24ألفاً
و 263ييودياً في ىذه الحممة احتيز معظميـ في مدرج سباؽ الدرايات الشتوي ،الذي أزيؿ في ،2:6:
شبؿ إرساليـ إل معسكرات االعتقاؿ النازية .
الخميج ،الشارقة2012/7/23 ،
 53البمغار يفترضون وجود شريك لمنفذ عممية بورجاس
وا.ؼ.ب.ة :عززت نتيية تشري يثة منفذ الييوـ الذي استيدؼ في  29يوليو /تموز الحالي إسرائيمييف
في مطار بوري اس البمغاري ،فر ية ويود شريؾ لو ،ما سم لممحققيف البمغار بكشؼ المزيد مف الخيوط
في مسعاىـ لمتعرؼ عم ىوية المنفذ .وفي تصري لمقناة التمفزيونية العامة "بي إف تي" أعط الطبيب
البمغاري غالينا ميميفا الذي شارؾ في تشري اليثة ،مبلم لبلنتحاري تختمؼ عف تمؾ التي ذكرت عف
المشتبو بو الذي حاوؿ استئيار سيارة عشية ىيوـ بورياس.
وفي تحميؿ يعزز فر ية ويود شريؾ لو ،شالت الصحافية المحمية في بورغاس كاتيا كاسابوفا التي تدير
موش بيسوؼ اإللكتروني الذي كاف أوؿ مف نشر صور الييوـ ،إنو "ليس م كداً ما إذا كاف المنفذ ىو
الريؿ الذي حاوؿ استئيار السيارة .فاألخير شد يكوف شريكاً ،ألف عيني الريؿ والمنفذة الذي شتؿ في
التفيير زرشاواف بحسب التشري في حيف أ ف ذاؾ الذي دخؿ وكالة تأيير السيارات كانت عيناه بنيتيف".
وأو حت الصحافية أف معموماتيا مستقاة مف مصادر شاركت في عممية تشري يثة المنفذ ،مشيرة إل أف
"األطبا البمغار لـ يممسوا الرأس ،وىناؾ أطبا إسرائيميوف شاموا بيذه الميمة".
الخميج ،الشارقة2012/7/23 ،
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 54سفير الواليات المتحدة في "إسرائيل" يع ّد "إسرائيل" ضحية وىدف ليجمات إرىابية
بعد أف أداف عممية بورياس يوـ اليمعة  ،8/30تعيد سفير الواليات المتحدة في "إسرائيؿ" داف شابيرو بأف
تتعاوف واشنطف معيا في التحقيؽ في العممية ،م كداً عم ما أسماه "حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا".
ولدى س الو عما إذا كانت الواليات المتحدة شمقة مف االتيامات التي أطمقيا رئيس الحكومة اإلسرائيمية
بنياميف نتنياىو د إيراف ،شاؿ إف "إلسرائيؿ الحؽ في الدفاع عف نفسيا" .واعتبر شابيرو أف "إسرائيؿ
حية وىدؼ لييمات إرىابية ،وعميو ف ف الواليات المتحدة ترف مف مستوى تعاونيا م إسرائيؿ وم عدة
دوؿ أخرى لمن تنفيذ عمميات أخرى" .وأشار إل أنو ال يويد لديو معمومات يديدة بشأف العممية ،إال أنو
وبشكؿ مماثؿ لنتنياىو اتيـ حزب ا ووايراف.
موقع عرب 2012/7/21 ،48
 55في مواجية التغييرات في سوريا تزداد المخاوف اإلسرائيمية إزاء المستقبل
حممي موس  :ال شي يثير السياؿ فػي إسػرائيؿ اليػوـ ،وخبلفػاً ألي وشػت م ػ  ،أكثػر مػف ميمػات اليػيش
اإلسرائيمي في المستقبؿ القريب وربما البعيد أي ػاً .فالمنطقػة العربيػة ،وىػي العػدو الػذي بنػت إسػرائيؿ لنفسػيا
ييش ػاً ىػػائبلً لمواييتػػو ،مشػػغولة بحاليػػا ،وربمػػا لسػػنوات طويمػػة .وال يقػػؿ أىميػػة عػػف ذلػػؾ أف العػػدو اليديػػد
المقتػػرح منػػذ سػػنوات ،والػػذي تػػـ تصػػنيفو عم ػ أنػػو العػػدو االسػػتراتييي رشػػـ واحػػد ،إي ػراف ،ال يممػػؾ حػػدوداً م ػ
إسرائيؿ ،وبالتالي ف ف أغمب عوامؿ القوة اإلسرائيمية ال تيد نفعاً معو .ويثير ىذا النقاش العممياتي مف ناحية
والفمسفي مف ناحية أخرى تسا الت حوؿ معاني القوة وطبيعة الحروب المقبمة.
وشبػػؿ أيػػاـ ،وبشػػكؿ معػػزوؿ عػػف التطػػورات األخي ػرة فػػي سػػوريا ألق ػ عػػدد مػػف الساسػػة والبػػاحثيف فػػي إس ػرائيؿ
محا رات حػوؿ الفػوارؽ بػيف حربػي لبنػاف األولػ والثانيػة .وكػاف التأكيػد وا ػحاً لػيس فقػط عمػ الفػارؽ بػيف
الحربيف ووانما أي اً عم السمات اليديدة لمحروب في المنطقة .فالحرب لػـ تعػد تمػؾ الوسػيمة لحسػـ األزمػات
وربما حت ليس لتحقيؽ فوائد .صارت أشرب إل تقميص ال رر ليس إال .وم خ اًر كثر في إسرائيؿ توصػيؼ
الحرب م إيراف بأنيا خيػار بػيف الكػولي ار والطػاعوف .ويبػدو أف ىػذه ليسػت فقػط سػمة الحػرب مػ إيػراف ووانمػا
حت م مف ىـ أشؿ شوة منيا-.
والواش أف التغييرات كانت تحدث في الواش وفي المفاىيـ العسكرية واالستراتييية ببط شػديد كممػا عػدنا إلػ
ال ػػو ار  .إذ كان ػػت مصػ ػػر الع ػػدو المرك ػػزي إلس ػ ػرائيؿ إلػ ػ أف أبرم ػػت معيػػػا معاى ػػدة كام ػػب ديفيػػػد ف ػػي نيايػػػة
السبعينيات .واحتمت سوريا مكانة العدو المركزي إلسرائيؿ منػذ تمػؾ المحظػة وحتػ حػرب الخمػيج الثانيػة التػي
انتيت ب خراج العراؽ مف دائرة الصراع وبروز إيراف كقوة إشميمية مركزية .وم مرور الوشت احتمت إيػراف فػي
تقديرات الموشؼ االستراتييي اإلسرائيمي مكانة العدو المركزي.
ومػػف اليػػائز أف التشػػديد عمػ سػػوريا كعػػدو مركػػزي بػػدالً مػػف مصػػر شػػاد إسػرائيؿ لمتركيػػز عمػ القػوات اليويػػة
والبحرية وعم القوات المحمولة يواً والتخفيؼ مف التركيز عمػ المػدرعات .فالمػدرعات تحتػاج إلػ صػحارى
وسػػيوؿ لممنػػاورة وواثبػػات شػػدرتيا ،لكنيػػا تغػػدو أشػػرب إلػ المصػػيدة القاتمػػة لينودىػػا عنػػدما ت ػػطر لمحركػػة فػػي
طػػرؽ ا ػػط اررية كي ػػبة الي ػوالف أو الينػػوب المبنػػاني .وم ػ االنتقػػاؿ إل ػ يعػػؿ إي ػراف عػػدواً مركزي ػاً صػػار
التركيز اإلسرائيمي منصباً عم الغواصات وعم الطائرات القاذفة البعيدة المدى وحت عم الصواريخ.
وفي عالـ الرد السوري واإليراني والعراشي في حينو عم التفوؽ اإلسرائيمي بالتركيز عم القدرات الصاروخية
سوا منيا الم اد لمدروع أو القادر عم نقؿ المعركة إل أرض العػدو ،تنامػت أىميػة شيػادة اليبيػة الداخميػة
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اإلسػرائيمية .وشػػد سػػبؽ انتقػػاؿ االىتمػػاـ إلػ ىػػذه القيػػادة انتقػاؿ التركيػػز مػػف شيػػادة اليبيػػة الينوبيػػة التػػي كانػػت
صػػاحبة الريػػادة وشتمػػا كانػػت مصػػر العػػدو المركػػزي إلػ ػ شيػػادة اليبيػػة الشػػمالية حينمػػا غػػدت سػػوريا الع ػػدو
المركزي وتبنت استراتييية التوازف االستراتييي.
وفػػي ىػػذا السػػياؽ أي ػاً تغيػػرت وتقمبػػت توازنػػات وتحالفػػات إشميميػػة ىامػػة .فمقابػػؿ محػػور عربػػي فػػي الشػػرؽ
والشماؿ أنشأت إسرائيؿ تحالفا عسكريا وثيقػا ،منػذ العػاـ  2:69عمػ األشػؿ ،مػ إيػراف وتركيػا .ومػف المعمػوـ
أف إس ػرائيؿ خسػػرت حميفيػػا اإلي ارنػػي بسػػقوط الشػػاه وخسػػرت حميفيػػا التركػػي بت اري ػ دور العسػػكر فػػي الحكػػـ
ىنػاؾ .وتعتمػد إسػرائيؿ حاليػا وبشػػكؿ أساسػي عمػ التحػالؼ مػ الواليػػات المتحػدة وعمػ الػدور األميركػي فػػي
تنسيؽ تحالفات مباشرة وغير مباشرة في المنطقة.
ولكف كؿ ذلؾ يتغير ليس فقط ألسباب ييوسياسية ووانما أي ا ألسػباب تقنيػة .فقػد باتػت الصػواريخ ،كمػا ىػو
الحاؿ في الينوب المبناني وشطاع غزة ،عنصر إزعاج يػزداد خطػورة .وغػدت الصػواريخ لػيس فقػط أبعػد مػدى
ووانما أي ا أشد دشة .وباختصار باتت اليبية الداخمية ىي اليبية الرئيسية ممػا خمػؽ نوعػا مػف التمػاىي بػيف
نظريتي القتاؿ في اليانبيف العربي واإلسرائيمي :نقؿ المعركة إلػ أرض العػدو .ولكػف اليديػد اليػاـ عمػ ىػذا
الصعيد ىو أف القطاع الذي كانت تمارس فيو ىذه النظرية صار يتس .
في البد كاف لبناف ،القطاع الساخف لمموايية الصاروخية مػ إسػرائيؿ ،أوال بشػكؿ بػدائي ،ثػـ بشػكؿ متطػور
وخطير .وبعدىا يا شطاع غزة وغػدت سػينا بعػد سػقوط نظػاـ الػرئيس حسػني مبػارؾ شطاعػاً يػزداد سػخونة.
خطر حقيقػي إال مػف الناحيػة السياسػية
ورغـ اتساع نطاؽ شطاع سينا إال أف إسرائيؿ ال تنظر إليو كمو
االسػػتراتييية .فيػػذا القطػػاع شػػد يقػػود إلػ تػػوتير العبلشػػات مػ الحكػػـ المركػػزي فػػي القػػاىرة لكنػػو عمػ الصػػعيد
العممياتي محدود التأثير بسبب شمة السكف اإلسرائيمي شبالتو .ولكف ىذا ليس حاؿ شطاع غزة وال ينػوب لبنػاف
وبالتأكيد ليس ى بة اليوالف.
وىػذا مػا يحػاوؿ القػادة اإلسػرائيميوف شولػو فػي كػؿ مػػا يتعمػؽ بقمقيػـ ممػا ييػري فػي سػوريا .وىنػاؾ شػبو إيمػػاع
عم أنو وبصرؼ النظر عف النتائج التي ستنيـ عف الصراع في سػوريا فػ ف الحػدود اليادئػة ستسػخف .وىػذه
في األردف ،وىو ما تخشاه إسرائيؿ
الحدود ست ثر عم غيرىا ،خصوصا عم اليبية األردنية وعم الو
بشدة أي اً .ليس ىناؾ مف يتي أر فػي إسػرائيؿ عمػ وصػؼ «الربيػ العربػي» بأنػو «صػندوؽ بانػدو ار» ،ولكػف
القناعة في إسرائيؿ ىػي أف مػا ييػري يغيػر ،وبشػدة ،مػف مفػاىيـ الحػرب والسػبلـ مػف ناحيػة ومػف النظػرة إلػ
المستقبؿ عمومػاً مػف ناحيػة أخػرى .كػؿ ذلػؾ مػف دوف أف نػدخؿ فػي النقػاش حػوؿ مػا إذا كانػت إسػرائيؿ فعػبلً
تخطط ل رب إيراف وعواشب ذلؾ أـ ال.
السفير ،بيروت2012/7/23 ،
 56البحث العممي في "إسرائيل" وصناعة القرار

عدناف أبو عامر
يمم الدارس لمتيربة البحثية اإلسرائيمية و وح عوامؿ رئيسية وشفت و ار الني ة العممية والتقدـ التقني ،مف
أىميػػا :الم ػوارد البش ػرية التػػي اعتمػػدت أساس ػاً عم ػ مويػػات اليي ػرة ،ور وس األم ػواؿ مػػف الخػػارج ،والسياسػػة
العمميػة ،وارتبػاط عمميػػة التطػور الشػامؿ بصػػورة وثيقػة بػالتطور العممػػي الػذي أدى إلػ تطػػور ميػاالت الحيػػاة
األخرى.
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وشػػد لعػػب البحػػث العممػػي دو اًر فػػاعبلً فػػي نيػػاح النمػػوذج العصػػري لمتيربػػة اإلسػرائيمية ،ولػواله لمػػا اسػػتطاعت
إسرائيؿ في ىذه السنيف القميمػة مػف عمػر الشػعوب أف تصػؿ مػا وصػمت إليػو ،ولػذلؾ فػ ف تتبػ السػيرة العمميػة
ليا ،أمر يدير بالدراسة ،وفيو كثير مف الدروس المستفادة.
وفرة الباحثين
تعتبر أنشطة البحث العممي التي تيري في إطار الم اركػز واليامعػات اإلسػرائيمية مػف أشػوى األنشػطة البحثيػة
في العالـ ،في ظؿ ويود عدد مف األسباب والعوامؿ ،مف أىميا:
 -2كثرة عدد الباحثيف والمختصيف.
 -3وفرة تكويف فرؽ بحثية متكاممة.
 -4انشغاؿ عدد كبير مف أع ا ىيئة التدريس في المياالت البحثية والتيارب العممية.
 -5عدـ استحواذ الميزانيات اإلدارية عم النصيب األوفر مف المخصصات اليامعية.
كما أف اىتماـ إسرائيؿ بمتابعة وش ار ة كؿ ما يتـ نشره وبثػو عبػر وسػائؿ اإلعػبلـ المختمفػة ،يعميػا أكثػر شػدرة
وتػػأثي اًر عم ػ الق ػ اررات الدوليػػة ،وتحتػػؿ المركػػز الثالػػث فػػي تكنولوييػػا المعمومػػات ،فيمػػا تنػػتج شػػيرياً أكثػػر مػػف
أربعيف بحثاً معترفا بو دولياً.
ف بلً عف كػوف إسػرائيؿ تتبػوأ المركػز ال اربػ فػي العػالـ فػي نشػاط البحػث العممػي ،وتتقػدـ عمييػا فقػط سويسػ ار
والسػػويد والػػدانمارؾ مػػف حيػػث عػػدد المقػػاالت العمميػػة لكػػؿ مميػػوف م ػواطف ،حيػػث نشػػر العممػػا اإلس ػرائيميوف
 740:بحوث في دوريات عممية أينبية ،ويقػارب دورىػـ فػي النشػاط العممػي العػالمي عشػرة أ ػعاؼ نسػبتيـ
مف سكاف العالـ.
أكثر مػف ذلػؾ ،فقػد اعتنػت إسػرائيؿ بيممػة مػف العوامػؿ اإلييابيػة التػي مػف شػأنيا االرتقػا بمسػتويات البحػث
العممي ،ومنيا:
 -2توسي ىامش الحرية األكاديمية الكافية لمباحثيف.
 -3التخمي شدر اإلمكاف عف مظاىر البيروشراطية والمشكبلت اإلدارية والتنظيمية.
 -4محاربة الفساد المالي واإلداري في م سسات البحث العممي.
 -5اإلسراع الدائـ في عممية نقؿ المعمومة التقنية مف الدوؿ المتقدمة إلييا.
 -6إحػػداث ح ػراؾ دائػػـ فػػي م اركػػز البحػػوث اإلس ػرائيمية ،بحيػػث ال تبق ػ تحػػت شيػػادات شديمػػة مترىمػػة ،غيػػر
مدركة ألبعاد التقدـ العالمي في مياديف البحث العممي ،ال سيما في العموـ التكنولويية.
 -7مواصمة التدريب المستمر لمباحثيف اليدد ،وعدـ تيميشيـ ،ومف ثـ تيييرىـ.
كمػا ت شػػر المعطيػػات عمػ أىميػػة الحريػػة األكاديميػػة والبحػث العممػػي فػػي إسػرائيؿ ،باعتبػار أنػػو كممػػا اتسػػعت
الحري ػػات العام ػػة ،وزادت الممارس ػػات الديمقراطي ػػة ،وشم ػػت الت ػػدخبلت الرس ػػمية لمدول ػػة ف ػػي ش ػػايا اليامع ػػات،
سيقربيا مف المشاركة في الشأف العاـ ،ممػا سػينتج عنػو بال ػرورة سػعة أفػؽ البحػث العممػي ،وزيػادة مػردوده،
وأدائو لميامو ورسالتو.
وشد عرض وزير التربية والتعميـ اإلسرائيمي الحالي "غدعوف ساعار" عم ميمس الوز ار خطة تيدؼ لتعزيز
البحػػث العممػػي ،مػػف شػػأنيا منػ ىيػرة األدمغػػة ،وتشػػيي عممػػا إسػرائيمييف متفػػوشيف فػػي الخػػارج عمػ العػػودة
إلسرائيؿ ،حيث ستقاـ أربعة مراكز تفوؽ في أربعة مياالت عممية ،بكمفة  25مميوف دوالر لكؿ مركز.
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ورغـ أف عدد األفراد اإلسرائيمييف المشػتغميف بأنشػطة البحػث العممػي غيػر معمػوـ بالدشػة المطموبػة ،فػ ف ىنػاؾ
عم ػ األشػػؿ عش ػرات ا الؼ مػػف العممػػا ممػػف ي ػػموف بيػػنيـ شخصػػيات عمميػػة متمي ػزة ،وكفػػا ات نػػادرة فػػي
أنشطة العمـ والتكنولوييا ،يتوزعوف بيف شطاعات عديدة كالتعميـ ،واإلنتاج ،والخدمات.
ووفق ػاً لميػػاالت التخصػػص فينػػاؾ عممػػا فػػي ميػػاالت العمػػوـ الطبيعيػػة ،والطبيػػة ،واليندسػػية والتكنولوييػػة،
والزراعية ،وااليتماعية.
كما باتت الم سسات العممية البحثية في إسرائيؿ تشكؿ نقطة السػتقطاب العممػا  ،لتسػد الفيػوات التكنولوييػة
فييا ،وتختص معاىدىا البحثية بالمياالت المتقدمة ،وعمػوـ الصػدارة التػي أصػبحت ػرورة لتحقيػؽ الني ػة
التكنولويية ،وتطوي التطورات العممية في خدمة اإلنتاج والخدمات.
خاص ػػة وأف ى ػػذه الم ارك ػػز البحثي ػػة ت ػػـ معاى ػػد لبح ػػوث اليندس ػػة الوراثي ػػة ،والتكنولويي ػػا الحيوي ػػة ،والبح ػػوث
المعموماتية الميتمة بتكنولوييا المعمومات ،واستخداماتيا في كافة الميػاالت الصػناعية واإلنتاييػة والخدميػة،
وبحوث المواد المتقدمة ،بعد أف أصبحت المواد وخواصيا الفائقة بمثابة منفذ روري لمعبػور إلػ صػناعات
إستراتييية وتقميدية تعتمد أساساً عم توفير ىذه المواد.
وتعمؿ الم سسات اإلسرائيمية عم رف القدرات البحثية لمعمما الشباب ،واالستفادة منيـ في الميير ،والربط
التطبيقي بيف البحوث العممية واحتيايات السوؽ في شطاعي اإلنتاج والخدمات ،وواشراؾ القطاع الخاص فييا
ماناً لتويييا لبلحتيايػات الفعميػة ،والعمػؿ عمػ التنبػ التكنولػويي باحتيايػات األسػواؽ المحميػة واإلشميميػة
والعالميػة ل ػػماف القػدرة عمػ المنافسػة فييػػا ،لعميػا تسػػيـ فػي صػػن ني ػة تكنولوييػػة تسػاير منيػزات العمػػـ،
وتخدـ الميتم .
وشػػد اىتمػػت إس ػرائيؿ اىتمام ػاً خاص ػاً فػػي اسػػتقطاب العممػػا والبػػاحثيف واألسػػاتذة والمتخصصػػيف ،لممسػػاىمة
بتطػػوير البحػػوث والد ارسػػات مػػف ييػػة ,ولتأسػػيس ييػػؿ إسػرائيمي عممػػي مػػف ييػػة أخػػرى .ولتحقيػػؽ ذلػػؾ تويػػو
شادتيا بدعوة كؿ العمما الييود بأف ييرعوا إلسرائيؿ لي يفوا عمميـ إل عوامؿ أمنيا وبقائيا.
وفػػي إطػػار االتفاشػػات الموشعػػة م ػ الخػػارج ،سػػافر مػػف إس ػرائيؿ وح ػػر إلييػػا نحػػو ألػػؼ باحػػث خػػبلؿ خمػػس
سنوات ،كما يعقد كؿ سنة  26-20ندوة مشتركة ،م ويود نحػو خمسػيف برناميػا بحثيػا مشػتركا بػيف عممػا
إسرائيمييف وبخريف مف الخارج.
المخصصات المالية
يعود بروز اليامعات اإلسرائيمية في البحث العممي إل تخصيص ميزانية مستقمة ومشيعة لمبحػوث العمميػة،
كمػػا أف الحصػػوؿ عم ػ منحػػة بحثيػػة ال يسػػتغرؽ إي ػ ار ات طويمػػة ومعقػػدة م ػ الييػػات المانحػػة ،ف ػبلً عػػف
كونيػػا ال تركػػز فقػػط عمػ عمميػػة التػػدريس ،بػػؿ تمػػن شسػػطاً وافػ اًر مػػف تركيزىػػا عمػ البحػػوث العمميػػة ألسػػباب
عػػدة ،وىػػي ترصػػد الميزانيػػات ال ػػخمة لمبحػػوث العمميػػة لمعرفتيػػا بالعوائػػد ال ػػخمة التػػي تغطػػي أ ػػعاؼ مػػا
أنفقتو.
كما أف مخصصات البحث العممي في إسرائيؿ تزداد عاماً بعد بخر ،وتت اعؼ كؿ ثبلث سنوات ،وتتيػاوز
نسبتيا في بعض السنوات  ?5مف إيمالي الناتج القومي ،والمتأمؿ لتاريخ حركػة البحػث العممػي فػي إسػرائيؿ
وروافػدىا ،يظيػػر لػػو الػدور الحيػػوي الػػذي لعبػػو التمويػؿ الخػػاريي ألنشػػطة البحػػث العممػي فػػي الم ارحػػؿ األولػ
مف تأسيس ىذه الدولة.

التاريخ :اإلثنين 2012/7/23

العدد2571 :

ص 29

وش ػػد ي ػػا ت إسػ ػرائيؿ ف ػػي المرك ػػز الخ ػػامس عالميػ ػاً م ػػف حي ػػث اإلنف ػػاؽ عمػ ػ التعم ػػيـ بالنس ػػبة لمن ػػاتج المحم ػػي
اإليمػػالي ب نفػػاؽ يبم ػ  %9.4عم ػ التعمػػيـ مػػف ناتييػػا المحمػػي ،وواذا عممنػػا أف النػػاتج المحمػػي اإليمػػالي ليػػا
يصؿ  220مميارات دوالر ،ف ف نصيب البحث العممي يصؿ في بعض األحياف  6.4مميارات دوالر!
كم ػػا يس ػػاىـ القط ػػاع الخ ػػاص بنس ػػبة  %85م ػػف المػ ػوارد المخصص ػػة لمبح ػػث العمم ػػي ،مم ػػا ي ش ػػر عمػ ػ دوره
ووظيفة إنتاييتو ،وعائده التراكمي الميزي ،بحيث ييري اشتطاع النسػبة ،ألف تمػؾ البحػوث سػاىمت بتحسػيف
اإلنتاج وتعظيمو ،وىذا اإلنفاؽ داللة عم الدور االيتماعي ليا ،وارتباط البحث العممي باإلنتاج.
وشد احتمت إسرائيؿ المرتبة األولػ عالميػاً مػف حيػث نصػيب الفػرد مػف اإلنفػاؽ عمػ البحػث العممػي ،ويػا ت
بعػػدىا الواليػػات المتحػػدة ،ثػػـ اليابػػاف ،حيػػث تنفػػؽ  2383,9دوال ار سػػنوياً لمفػػرد ،متسػػاوية فػػي الصػػرؼ عم ػ
البحث العممي م الياباف والواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا ،متقدمة عم إسبانيا وتركيا.
وفي مصادر أخرى ،ف ف إسرائيؿ تنفؽ عم البحث العممي ما يساوي  %2مما ينفؽ في العالـ أيم  ،وتنفؽ
عؼ ما تنفقو الدوؿ العربية ميتمعة عم البحػث العممػي والتطػوير ،وىػي أعمػ دولػة فػي العػالـ مػف حيػث
نسبة اإلنفاؽ عم البحث العممي مف الناتج القومي.
النفوذ السياسي
تعتبػػر دور الفكػػر وال ػرأي والبحػػث العممػػي م ػ ثرة فػػي صػػياغة السياسػػة اإلس ػرائيمية ،مػػف حيػػث إعػػادة صػػوغ
المفػاىيـ التقميديػػة ،وصػػن مسػػار يديػد لمق ػػايا اإلسػػتراتييية األساسػػية .ويشػير إلػ ذلػػؾ أف ىػػذه الم سسػػات
بمثابة مراكز أبحاث سياسة مستقمة ،تشكؿ ظاىرة إسرائيمية مميزة بصياغة التعاطي م السياسة العالمية.
ولكونيا تقوـ بمعظـ مياميا بمعزؿ عف أ وا وسائؿ اإلعبلـ ،ف ف ذلؾ ال ييعميا تحظ باىتماـ أشػؿ عمػا
تحظ ػ بػػو المن ػػاب األخػػرى لمسياس ػػة ،كتنػػافس ميموعػػات المص ػػال  ،ومنػػاورات األحػػزاب السياسػػية ،وف ػػروع
الحكومة المختمفة ،ورغـ ىذا االبتعاد النسبي عف األ وا ف ف ىػذه الم سسػات تػ ثر عمػ صػانعي السياسػة
بعدة طرؽ مختمفة.
وىنػػا تػػرى إسػرائيؿ أف ىػػذه الم اركػػز البحثيػػة ييػػب أف تكػػوف م سسػػات مسػػتقمة بيػػدؼ إيػ ار األبحػػاث ،ووانتػػاج
معػارؼ مسػػتقمة متصػػمة بالسياسػػة ،تسػػد ف ارغػاً فػػي غايػػة األىميػة بػػيف العػػالـ األكػػاديمي مػػف ييػػة ،وبػػيف عػػالـ
الحك ػػـ م ػػف يي ػػة ثاني ػػة ،ألف دافػ ػ األبح ػػاث ف ػػي اليامع ػػات يك ػػوف ف ػػي أحي ػػاف كثيػ ػرة تم ػػؾ النقاش ػػات النظري ػػة
المنييية والغام ة التي تمت بصمة بعيدة لممع بلت السياسية الحقيقية.
أما في الحكومات ،فييد الرسميوف اإلسرائيميوف أنفسيـ غارشيف في مطالب صن السياسة اليومية الممموسة،
وفي الوشػت ذاتػو عػايزيف عػف إعػادة النظػر فػي المسػار األوسػ لمسياسػة ،بسػبب كثػرة مشػاغميـ فػي الشػ وف
اليومية ،مف ىنا كانت أول مساىمات م سسات الفكر والرأي والبحث العممي المساعدة عم سد الفيوة بػيف
عالمي الفكر والعمؿ.
ولػذلؾ يويػػد فػػي إسػرائيؿ عشػرات الم اركػػز البحثيػػة والم سسػات العمميػػة ،موزعػػة عمػ كامػػؿ السػػاحة السياسػػية
اإلسػرائيمية ،تشػػكؿ ميموعػػة غيػػر متيانسػػة مػػف حيػػث اتسػػاع نطػػاؽ الموا ػػي والتمويػػؿ والتفػػويض والموشػ ،
فبع ػػيا يركػػز عمػ ميػػاالت وظيفيػػة محػػددة ،أو منػػاطؽ معينػػة ،فػػي حػػيف تغطػػي م سسػػات أخػػرى السياسػػة
الخاريية بصورة عامة ،مما يعميا تظير كبلعب ظاىر ،وفي العديػد مػف الحػاالت كبلعػب ىػاـ فػي ميتمػ
صانعي السياسة.
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م العمـ أف انتشار ىذه الم سسات البحثيػة بأعػداد كبيػرة يشػير إلػ ثقافػة وميتمػ وسياسػات إسػرائيؿ ،أكثػر
مما يدؿ عم مدى تأثير ىذه الميموعة المنوعة في بيئة صن السياسة والق اررات المحددة ،ومما ال شؾ فيػو
أنيا شادرة عم المساىمة ،وشد شدمت مساىمات شيمة في سياستيا الخاريية والداخمية.
وشد شيدت السنوات األخيرة تزايداً ممحوظػاً فػي عػدد م اركػز البحػوث السياسػية واإلسػتراتييية العامػة والخاصػة
فػػي إس ػرائيؿ ،لتفػػوؽ ثبلثػػيف مرك ػ اًز ،يػػز أساسػػي منيػػا أفػػرد نشػػاطو البحثػػي لخدمػػة الم سسػػة العسػػكرية مػػف
د ارسػػات وتقػػديرات موشػػؼ إسػػتراتييية وعسػػكرية .لػػذلؾ كػػاف معظػػـ البػػاحثيف اإلسػػتراتييييف العػػامميف فيػػو مػػف
خرييي الم سسة العسكرية ،ومف باط االحتياط.
أخي اًر ..تعتبر األبحاث والدراسات المعمقة مف أىـ الركائز التي يعتمد عمييا السياسيوف ومتخذو الق اررات فػي
إسػرائيؿ فػػي رسػـ وتخطػػيط سياسػتيـ ،واتخػػاذ شػ ارراتيـ ،انطبلشػاً مػف شنػػاعتيـ بػأف د ارسػػة الق ػايا والمع ػػبلت
السياسية ىي المحور األوؿ في رسـ وبنا اإلستراتيييات فػي كافػة الميػاالت ،لمػا تمثمػو المعرفػة والعمػـ عنػد
متخذي الق اررات.
الجزيرة نت ،الدوحة2012/7/22 ،
 57ىل تمتمك المقاومة أسمحة كيميائية؟

د .عصاـ نعماف
االسمحة الكيميائية حقيقة وذريعة في بف .ىي حقيقة مف حيث ويودىػا ووامػتبلؾ دوؿ عػدة ليػا ،بينيػا سػوريا.
لكنيا ذريعة مف حيث حرص 'اسرائيؿ' ،تحديداً ،عم تخويؼ الواليات المتحدة والعالـ مف إحتماؿ شياـ سوريا
بتسريبيا ال تنظيمات المقاومة الفمسطينية والمبنانية وال تنظيـ 'القاعدة' وتفريعاتو اإلرىابية.
حممػػة التخويػػؼ بػػدأىا فػػي االسػػبوع الما ػػي رئػػيس شػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية اإلس ػرائيمية الين ػراؿ افيػػؼ
كوخػػافي بتقريػػر شدمػػو ال ػ لينػػة الش ػ وف الخارييػػة واالمػػف فػػي الكنيسػػت .شػػاؿ إف 'اس ػرائيؿ' ي رشيػػا خط ػراف :
االوؿ ،العمميات العسكرية المنطمقة دىا مف سينا  .الثاني ،السبلح اإلسػتراتييي والكيميػائية الػذي تمتمكػو
سوريا ومخاطر تسريبو ال شوى معادية لػِ 'اسرائيؿ'.
غداة كشؼ تقرير كوخػافي ،اعمػف وزيػر خارييػة االردف ناصػر يػودة فػي مػ تمر صػحافي مشػترؾ مػ نظيػره
البريطاني وليـ ىي 'اف ببلده اتخذت اي ار ات احت ارزيػة لمواييػة ىيػوـ سػوري باألسػمحة الكيميائيػة' بػالتزامف
م تصري الوزير االردني ،حػذر البيػت االبػيض الحكومػة السػورية مػف انيػا ستحاسػب عمػ اسػموب التعامػؿ
م اي اسمحة كيميائية مف حيث حيازتيا وطريقة تخزينيا.
في أعقاب التفييػر الػذي اسػتيدؼ مبنػ االمػف القػومي فػي دمشػؽ ،شػاـ وزيػر الػدفاع اإلسػرائيمي اييػود بػاراؾ
بيولة في ى بة اليوالف ،اكد بعدىا لنظيػره االميركػي ليػوف بانيتػا اف 'اسػرائيؿ' 'تتػاب بحػذر محػاوالت حػزب
ا نقؿ منظومات اسمحة متقدمة او مواد كيميائية مف سوريا ال لبناف' .كما دعا بػاراؾ حكومػة نتنيػاىو الػ
'اف تسػػتعد إلمكانيػػة ايتيػػاز مويػػات مػػف البليئػػيف السػػورييف السػػياج فػػي الي ػوالف بنػػا عم ػ فر ػػية انييػػار
النظاـ' .لفت اي اً ال 'امكانية استمرار القتاؿ داخؿ سػوريا حتػ بعػد سػقوط االسػد' مػا يػوحي بػأف 'اسػرائيؿ'
لف تكتفي بػِ وإحتماؿة اسقاط الرئيس السوري بؿ تبتغي تأييج اإلشتتاؿ لتقسيـ سوريا.
ىػػؿ يعقػػؿ اف يكػػوف االردف عر ػػة لييػػوـ كيميػػائي سػػوري اـ اف ىنػػاؾ تػػدبي اًر مػػا ييػػري اعػػداده لو ػ اليػػد
عم مخزوف سوريا مف االسمحة الكيمائية او ،في االشؿ ،تعطيػؿ اسػتعماليا ومػا العبلشػة بػيف المنػاورة التػي
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يػػرت فػػي االردف مػ خ اًر تحػػت عنػواف 'النسػػر المتوثػػب' وشػػاركت فييػػا شػوات اميركيػػة وحػػديث الػػوزير االردنػػي
عف 'موايية ىيوـ سوري كيميائي'
صػحيفة 'ووؿ سػتريت يورنػاؿ' االمريكيػة كانػت اشػارت الػ اف الييشػيف االميركػي واالردنػي ي ػعاف خططػاً
لتػػأميف مخػػازف ػػخمة مػػف االسػػمحة الكيميائيػػة والبيولوييػػة فػػي سػػوريا خشػػية سػػقوطيا فػػي ايػػدي 'القاعػػدة' او
حزب ا .
ىذه االخبار والتحذيرات والتسريبات عف خطط طارئة لموايية احتماؿ سقوط االسمحة الكيميائية السورية في
ايػدي تنظيمػػات 'ارىابيػػة' اشمقػػت الممػػؾ االردنػػي عبػػد ا الثػػاني ودفعتػػو الػ التحػػذير مػػف اف 'السػػيناريو االسػوأ
تنظيـ 'القاعدة' يده عم االسمحة الكيميائية السورية'.
ىو اف ي
مخػػاوؼ الممػػؾ االردنػػي كانػػت ،عم ػ مػػا يبػػدو ،يديػػة االمػػر الػػذي حمػػؿ المتحػػدث ب سػػـ الخارييػػة االمريكيػػة
باتريؾ فينتريؿ عم التأكيد بأف 'ليس ىنػاؾ مػا يشػير الػ اف ىػذه الػذخائر والكيميائيػةة ليسػت مويػودة حاليػاً
تحت سيطرة السمطات السورية'.
تأكيدات المتحدث ب سـ الخاريية االميركية لـ تمؽ بذاناً صاغية في 'اسرائيؿ' .فقد تػاب المحممػوف السياسػيوف
والعسكريوف ،وبع يـ شريب مف أروشػة القػرار ،رسػـ سػيناريوىات حػوؿ مػا يمكػف اف يكػوف رد 'اسػرائيؿ' عمػ
'احتم ػػاؿ ' ام ػػتبلؾ ح ػػزب ا س ػػبلحاً اس ػػتراتييياً كاسػ ػ اًر لمتػ ػوازف العس ػػكري الق ػػائـ .الم ارس ػػؿ العس ػػكري لمقن ػػاة
التمفزيونية اإلسرائيمية العاشرة كشؼ اف مداوالت تيري بيف المس وليف اإلسرائيمييف واالميركييف حوؿ الصيغة
االف ػػؿ لمتعامػػؿ مػ تس ػريب اسػػمحة كيميائيػػة ال ػ حػػزب ا  :ىػػؿ ت ػػرب ىػػذه االسػػمحة فػػي سػػوريا او بعػػد
دخوليا اال ار ي المبنانية اشار الػ اف الػرأي الغالػب ىػو تينػب ػربيا فػي سػوريا حتػ ال تػتيـ 'اسػرائيؿ'
بالتدخؿ في األحداث ،لكف انتقاؿ ىذه االسمحة ال لبناف يشكؿ سبباً لمحرب.
المراسؿ العسكري لمقنػاة االولػ فػي التمفزيػوف اإلسػرائيمي يػ اؼ ليمػور كتػب فػي صػحيفة اإسػرائيؿ اليومػب اف
في انتظار ااسرائيمب ش ار اًر صعباً فػي مػا يتعمػؽ بسػوريا ولبنػاف .او ػ ااف ااسػرائيمب ال تنػوي التػدخؿ إال اذا
حدث احد سيناريوىيف :اف تويَّو النار دىا او اف ينتقؿ سبلح استراتييي ال لبناف ،م التشديد عم ارب
منظومػػات اساسػػية بحس ػػب الترتيػػب ا ت ػػي :االول ػ  ،وسػػائؿ شتالي ػػة كيميائيػػة وبيولويي ػػة .الثانيػػة ،منظوم ػػات
متط ػػورة م ػػادة لمطائػ ػرات و SA17و SA22ة .الثالثػػة ،ص ػواريخ بعيػػدة المػػدى وم ػ التشػػديد عم ػ صػػاروخ
اسكود ديبة .الرابعة ،صواريخ بر ذ بحر متطورة مف طراز اياخونتب.
حسناً ،ىؿ تمتمؾ شوى المقاومة العربية وحزب ا تحديداًة اياً مف ىذه االسمحة اإلستراتييية
أفتػػرض اف االدارة االميركيػػة مصػػيبة بقوليػػا إف األسػػمحة الكيميائيػػة السػػورية مػػا ازلػػت مويػػودة وتحػػت سػػيطرة
السػػمطات السػػورية ،واني ػػا لػػـ تنق ػػؿ ال ػ حػػزب ا  .لك ػػف مػػاذا ع ػػف المنظومػػات الػػثبلث االخ ػػرى ألػػيس م ػػف
المحتمؿ يداً اف يكوف حزب ا شد امتمؾ ،في االشؿ ،منظومة متطورة م ادة لمطائرات مػف طػراز ،SA17
وصواريخ بعيدة المدى مف طراز اشيابب او ازلزالب او افيرب او غيرىا مف التي سبؽ اف تػداولت اسػما ىا
وشدراتيا وامدا ىا مصادر عسكرية اسرائيمية واطمسية ،وصواريخ بر -بحر مػف طػراز اياخونتػب التػي تممكيػا
سوريا
ال دليؿ وافياً عم امتبلؾ حزب ا ىذه االسمحة الكاسرة ،لكف ثمة شرينػة وازنػة .ففػي  3022/8/36لمناسػبة
الػػذكرى الخامسػػة لحػػرب 'اس ػرائيؿ' العدوانيػػة عم ػ لبنػػاف العػػاـ  ،3007حػػذر االمػػيف العػػاـ لحػػزب ا  ،السػػيد
حسف نص ار ' ،اسرائيؿ' مف مغبة إستيبلئيا عم  970كيمومت اًر مربعاً مف المنطقة اإلشتصادية الخالصػة فػي
المتوسػػط حيػػث مكػػامف ثػػروة لبنػػاف الغازيػػة .شػػاؿ إف مػػف 'يعتػػدي عم ػ المنشػػآت المبنانيػػة ،لديػػو منشػػآت نفػػط
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وغػػاز ،ومػػف يمػػس المنشػػآت المبنانيػػة ف ػ ف منشػػآتو سػػتمس .شبػػؿ ذلػػؾ بسػػنة ،وفػػي المناسػػبة ذاتيػػا ىػػدد السػػيد
نصػ ار 'اس ػرائيؿ' بأنػػو فػػي حػػاؿ شياميػػا بمحاصػرة لبنػػاف بحري ػاً فػ ف فػػي وسػ المقاومػػة فػػرض حصػػار بحػػري
عمييا .في الذكرى السادسػة لحػرب  ،3007اكػد السػيد نصػ ار عمػ ياىزيػة المقاومػة لػدحر 'اسػرائيؿ' ميػدداً
في حاؿ شنت ىيوماً عم لبناف ،وتوعدىا بمفايأة مدوية لف تخطر في باليا .
صحيفة 'ييػروزاليـ بوسػت' اكػدت ،نقػبلً عػف مصػادر عسػكرية ،اف تقػديرات سػبلح البحػر فػي 'اسػرائيؿ' تشػير
ال اف حزب ا سيحاوؿ ميايمة سفف الشحف التيارية مف محيط  40كيمومت اًر مف 'الساحؿ اإلسرائيمي'،
وفرض حصار بحػري عمػ المػواني فػي اي حػرب مقبمػة .ػابط اسػرائيمي رفيػ المسػتوى شػاؿ لمصػحيفة إف
الحصار البحري يستتب تداعيات سمبية اشتصادية استراتييية ىائمة عم 'اسرائيؿ' ،واف 'النػاس ال يسػتوعبوف
معن اف تكوف نسبة  ::في المئة مما نستورده كبمد يأتي عف طريؽ البحر'.
عن ػػدما تق ػػر 'اسػ ػرائيؿ' بق ػػدرة المقاوم ػػة عمػ ػ فع ػػؿ ك ػػؿ ى ػػذه االعم ػػاؿ ،أال يعن ػػي ذل ػػؾ ،منطقيػ ػاً ،اف ل ػػدييا م ػػف
األسمحة المتطورة والقدرات التقانية ما يمكنيا مف تحقيقيا
ثمة شرينة اخػرى .مػا دامػت 'اسػرائيؿ' تقػر ،مػداورةً ،بػأف المقاومػة المبنانيػة تمتمػؾ واحػداً او اكثػر مػف االسػمحة
االس ػػتراتييية الكاسػ ػرة ،فمم ػػاذا ل ػػـ تيايمي ػػا أل ػػيس ألف تكمف ػػة ذل ػػؾ باىظ ػػة ي ػػداً ،بشػ ػرياً وعمرانيػ ػاً واشتص ػػادياً
وعسكرياً
الخبلصة :ال حرب خشنة عم لبناف وسػوريا فػي الحا ػر والمسػتقبؿ المنظػور بػؿ المزيػد مػف الشػي نفسػو،
اي مػػف الحػػرب الناعمػػة التػػي يشػػارؾ المبنػػانيوف والسػػوريوف م ػ شػػوى خارييػػة فػػي شػػنيا عم ػ بع ػػيـ بع ػاً
بغبا منقط النظير.
القدس العربي ،لندن2012/7/23 ،

 58ما يعرفو األميركيون

اليكس فيشماف
تكشؼ مواد اسػتخبارية تيمعيػا وتحمميػا وكالػة المخػابرات المركزيػة النقػاب عػف أف لػدى إسػرائيؿ أسػباباً كثيػرة
يداً لمقمؽ مما بعد األسد .ويتبيف أف ىناؾ فيوة يوىرية بيف مػا يقولػو البيػت األبػيض عمػا ييػري فػي سػوريا
وعما سيحصؿ بعد األسد وبيف الصورة المقمقة التي تظير في مقر المخابرات المركزية في لينغمي.
تخػػوض المخػػابرات المركزيػػة سػػباشاً مكثف ػاً ػػد الػػزمف ليم ػ أكبػػر شػػدر ممكػػف مػػف المعمومػػات عػػف مخػػازف
السبلح الكيماوي ػ البيولويي السورية .االسػتثمار ىائػؿ :ابتػدا بعمػبل ميػدانييف تػـ إرسػاليـ لتعزيػز محطػات
المخػػابرات المركزيػػة فػػي المنطقػػة وانتيػػا باالسػػتثمارات االسػػتخبارية التكنولوييػػة ،التنصػػت ،صػػور االشمػػار
الصناعية وما شابو .واش االمر ،كؿ ما تتيحو التكنولوييا الحديثة يستثمر اليوـ في سوريا.
يعمػؿ ريػاؿ المخػػابرات المركزيػة مػ محافػؿ اسػػتخبارية فػي المنطقػػة ػ مثػؿ االسػػتخبارات التركيػة واالردنيػة ػ
وييمعػػوف معمومػػات مػػف الفػػاريف مػػف اليػػيش السػػوري ،لمتعػػرؼ عم ػ التيػػارات التػػي تتشػػكؿ منيػػا الييئػػة التػػي
تسم «المتمردوف» وتصنيفيـ :مف سيتعاوف م االدارة االميركية في المستقبؿ ،مف سيخدـ مصال اإلسبلـ
المتطرؼ ،وىؿ بينيـ احد يمكف االعتماد عميو في مسألة السبلح الكيماوي.
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وأنػػتج ى ػػذا الييػػد االس ػػتخباري عػػدداً م ػػف التس ػريبات الت ػػي لي ػػا ،أغمػػب الظ ػػف ،اسػػاس ف ػػي الواش ػ  .أح ػػد ى ػػذه
التس ػريبات تحػػدث عػػف امكانيػػة أف يسػػيطر ريػػاؿ كومانػػدو أردنيػػوف عم ػ المواش ػ الكيماويػػة والبيولوييػػة فػػي
سػػوريا فػػي يػػوـ األمػػر .وتحػػدث تسػريب بخػػر عػػف امكانيػػة اف تقصػػؼ اسػرائيؿ ىػػذه المواشػ  .وكشػػؼ تس ػريب
ثالث النقاب عف اف االدارة االميركية أعدت خطػط طػوارئ لمسػيطرة عمػ معػابر الحػدود ،المطػارات والمػوانئ
في سوريا لمن إخراج مواد القتاؿ الكيماوي والبيولويي وىرب محافؿ إرىابية.
ومسموح لنا أف ن يؼ فر ية اخرى :اغتياؿ شادة ييػاز األمػف السػوري لػـ يػتـ بال ػرورة عمػ يػد ميموعػة
متمرديف .ففي ىذه القصة إشارات أكبر ل ربة نفذىا يياز استخباري مرتب ،شادر عم اختراؽ حزاـ حماية
القيادة السورية .واالستخبارات التركية مثبلً تممػؾ شػدرات ومصػال عمػ حػد سػوا ػ بالتعػاوف مػ االميػركييف ػ
لبلنتقاـ مف السورييف عم إسقاط طائرتيـ الفانتوـ.
أح ػػد ثم ػػار يمػ ػ المخ ػػابرات المركزي ػػة المعموم ػػات رأي إش ػػكالي ع ػػف منظم ػػات المتم ػػرديف .أوالً ،تق ػػوؿ وكال ػػة
المخابرات ،عدد الثوار أشؿ مما يبدوف في الغرب .ثانياً ،تسممت ال شيادة الثوار بشكؿ مكثؼ محافؿ متطرفة
مػػف اوسػػاط االخ ػواف المسػػمميف .وتويػػد أينػػدة متطرفػػة ،سياسػػية ودينيػػة عم ػ حػػد س ػوا  ،لقسػػـ م ػف الث ػوار ال
تسػػتقيـ م ػ مػػا يتخيمونػػو فػػي البيػػت االبػػيض .ووا ػػافة ال ػ ذلػػؾ ،عػػدـ إبػػدا المتمػػرديف الحػػذر فػػي اسػػتخداـ
الياتؼ الخموي ،سم لعمبل المخابرات المركزية اف يسيموا في تقاريرىـ أف شسماً مف المذاب في سوريا في
السنة االخيرة نفذتو ييات لـ يستخدميا نظاـ االسد.
وىك ػػذا ،فيم ػػا يح ػػاوؿ البي ػػت االب ػػيض رعاي ػػة ميموع ػػة ال ػػدوؿ «الداعم ػػة» لس ػػوريا اليدي ػػدة ،تح ػػذر المخ ػػابرات
المركزية :ليس فقط لف تقوـ سوريا يديدة وحديثة ،بؿ ىناؾ احتماؿ أف تكوف سػوريا شديمػة يػداً ،عمػ الػنمط
المصري الحالي او النمط العراشي ،حيث ال يعرؼ احد بعد مف يحكػـ وعمػ مػاذا .لػيس لمػدوؿ الداعمػة ماليػاً
وعسكرياً لمثوار أي فكرة عمف يدعموف.
لقد كانت لبلدارة االميركية ر يا بشأف سوريا .وأراد االميركيوف اف يواصػؿ حػزب البعػث ادارة سػوريا .صػحي
أف ىذا حػزب يقػؼ عمػ أرسػو عمػوي ،ولكػف معظػـ عناصػره سػنة .اراد األميركيػوف أف يػروا فػي سػوريا نظامػاً
سػػنياً متحالف ػاً م ػ السػػعودية وتركيػػا .ولكػػف شػػيئاً مػػف ىػػذه الر يػػا ال يتحقػػؽ .مػػا تبق ػ ليػػـ ىػػو مواصػػمة طػػرح
الشعار بأنو ييب اسقاط االسد بسبب وحشيتو ،عبلشاتو م ايراف وما شابو.
مف ناحية األميركييف ،ما بعػد االسػد شػد ييمػب معػو منغصػات ومصػاعب اسػتراتييية .مػف ناحيػة اسػرائيؿ مػا
بعد االسد مو وع حرج .فاخواف مسمموف عم الحػدود المصػرية ػ اخػواف مسػمموف فػي غػزة ،اخػواف مسػمموف
عم الحدود السورية ،حزب ا عم الحدود المبنانية ػ ىذا كابوس مف شأنو أف يتيسد.
يديعوت 2012/7/22
السفير ،بيروت2012/7/23 ،
 59حان الوقت إلسقاط نتنياىو عبر صناديق االقتراع

يوئيؿ ماركوس
شطعت وسائؿ إعبلمنا طريقا طويبل منذ األياـ التي لـ تنشر فييا حاالت انتحار خػوؼ أف تكػوف ىػذه ظػاىرة
معديػػة ،الػ اف نشػػرت ببػػث حػػي الميػػب الػػذي ينبعػػث مػػف يسػػـ موشػػيو سػػيمماف .ولػػـ تمػػر ايػػاـ حتػ سػػمعت
تيديدات بعمميات احراؽ بتية .لـ يخطر بباؿ أحد في مظاىرة الخياـ البييية فػي يػادة روتشػيمد فػي الصػيؼ
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الما ػػي اف يكػػوف فػػي ىػػذا العػػاـ تػػدىور عنيػػؼ وصػػداـ وييػػا لويػػو بػػيف سػػمطات القػػانوف وبػػيف متظػػاىريف
غا بيف شعروا بأنيـ مموىـ في السنة الما ية.
اشتصادي شخصي صعب .وشد شصد بحرص ال اف يكوف عممو االنتحاري في أثنا
دف سيمماف ال و
مظاىرة غا بة .وبحسب تاريخ و عو االشتصادي والنفسي ال يقيف بانو كاف سيفعؿ فعمو اليائس لو لـ يكف
اليميػػور وعدسػػات التصػػوير مويػػوديف .وفػػي الغػػد رفعػػت الفتػػات تقػػوؿ "يػػا بيبػػي أنػػت المأسػػاة الشخصػػية لنػػا
يميعػا" و"كمنػا موشػيو سػيمماف" .وكػاف ىػذا اسػتم ار ار لتػدىور المظػاىرة االيتماعيػة الػ اعمػاؿ عنػؼ وتحطػػيـ
لنوافذ بنوؾ في شمب تؿ ابيب.
م ػ كػػؿ األس ػ لمصػػير سػػيمماف ،فػػاف محاولػػة يعمػػو مشػػابيا لمبػػوعزيزي التونسػػي ،الػػذي أحػػرؽ نفسػػو وأشػػعؿ
بػػذلؾ الثػػورة فػػي بػػبلده وأسػػقط سػػمطة بعػػد سػػمطة ،ليسػػت صػػحيحة .فسػػيمماف ريػػؿ شسػػا عميػػو القػػدر .وواسػرائيؿ
ليست دولة فاسدة وال يممؾ شادتيا أمواال في سويس ار وال يعدموف المطػالبيف بالديمقراطيػة .ولػيس شػادة إسػرائيؿ
ىـ الذيف أدوا بسيمماف ال حالتو المأسػاوية .فمبيروشراطيتنػا حيػاة خاصػة بيػا ،وىػي نفسػيا تسػتطي اف تخػرج
القانوف.
عف طوره مف يحتاج ال مساعدتيا لمحصوؿ عم ما يستحقو بمقت
وم ذلؾ ال ييوز اف يختطؼ االحتيػاج االيتمػاعي ناسػا تيػاوزوا شػفا اليػأس .يريػد المػواطف فػي المحصػمة
العامة الحصوؿ عم ما يستحقو .وسيحسف شادة االحتياج الصن اذا لـ يدىوروا احتياييـ ال العنؼ رغـ
أنػػؾ يمكػػف اف تنفيػػر بسػػبب تنكػػر السػػمطة وأذرعيػػا لمػػف ىػػـ متعمقػػوف بيػػا .وفػػي أميركػػا العظيمػػة اي ػػا فقػػر
وبطالة ويترؾ كؿ انساف ىناؾ لمصيره ،لكف ما يستحقو مف التأميف الوطني يأتيو دوف تعذيب وواذالؿ.
ال يفترض اف تكوف السمطة متنكرة لمعاناة الفرد.
تفخر الحكومة بأف إسرائيؿ دولة رفاه ،فاذا كاف االمر كذلؾ فكيػؼ وصػمنا الػ و ػ تحيػا فيػو اوسػاط كبيػرة
مف اليميور في فقر مدش اف اييزة المسػاعدة المتبادلػة أخػذت تػتقمص .ونفػس التمفػاز الػذي يعػرض انسػانا
يحػػرؽ نفسػػو يعػػرض فػػي كػػؿ يػػوـ صػػو ار فظيعػػة لنػػاس يعيشػػوف فػػي زحػػاـ وفقػػر مػػدش شطعػػت إسػرائيؿ م ارحػػؿ
كثيػرة مػػا بػػيف االشػػتراكية وميتمػ الخصخصػػة .نشػػأت عنػػد غولػػدا مئيػػر مػػف "مبػػاي" االشػػتراكي ثػػورة "الفيػػود
السود" الذيف شالت غولدا فييـ "ليسوا لطيفيف" .وسوا أكانوا لطيفيف أـ ال ،فقد كانت تمؾ أوؿ مرة نيحوا فييا
في رف مكانة طوائؼ الشرؽ في األساس.
م ػػا يح ػػدث ىن ػػا ا ف غمي ػػاف تح ػػت الس ػػط ينبػ ػ م ػػف الف ػػروؽ االيتماعي ػػة .فب ػػيف المب ػػاني الفخم ػػة وناطح ػػات
السحاب يعيش ناس غير شادريف عم انيا الشير أو تطحػنيـ م سسػات رسػمية يفتػرض اف تسػاعدىـ .وشػد
ماتػػت االشػػتراكية ىنػػا منػػذ زمػػف ،ويمػ يػػز كبيػػر مػػف أصػػحاب المػػاؿ مػػاليـ مػػف اليػػاي تيػػؾ .ويعمػػؿ المػػاؿ
الكبير تحت رعاية الدولة .وعندنا رئيس وز ار لو بيت في شيسارية ومنػزؿ رسػمي فػي القػدس وشػدرة عمػ نيػؿ
يمي ػ ال ػػرحبلت اليويػػة ف ػػي العػػالـ .وعن ػػدنا وزيػػر دف ػػاع غ ػػادر شػػقتو الت ػػي تثيػػر الحس ػػد فػػي أبػػراج أكي ػػروؼ
واسػػتأير شػػقة م شتػػة ب ػ  46ألػػؼ شػػيقؿ شػػيرياً الػ اف ينتقػػؿ الػ بيتػػو اليديػػد شػػرب أسػػوتا .ييػػب التػػوفير اذا
أمكف...
يحصر بيبي وبػاراؾ عنايتيمػا فػي ينػوف القنبمػة الذريػة فػي ايػراف .وي ػيؽ المقػاـ عػف احصػا مظػالـ القيػادة
الحالية وحماشتيا .في المحظة التي تحولت فييا مظاىرات األمؿ الكبير ال مظاىرات يػأس اسػتنفدت نفسػيا.
لػػف يػػأتي الخػػبلص مػػف تحطػػيـ النوافػػذ وال مػػف االنتحػػار بػػؿ مػػف السػػبلح الوحيػػد الػػذي يممكػػو الناخػػب وىػػو
صػػندوؽ االشت ػراع .سػػقط نتنيػػاىو ونيػػض م ػرتيف ،وفػػي ىػػذه الم ػرة أصػػبحت نيايتػػو السياسػػية منقوشػػة عم ػ
اليدار.
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"ىآرتس"2012/7/22 ،
األيام ،رام اهلل2012/7/23 ،
 60مستقبل سوريا :ست دول طائفية

غي بخور
ال يعرؼ كثيروف بأف سورية ليست فقط اختراعا ابتدعو االنتداب الفرنسي ،بؿ ووانيا كانت تتشكؿ في بدايتيا
مػف سػػت دوؿ أشيمػػت عمػ أسػػاس طػائفي .كانػت ىػػذه دوال مسػػتقمة بكػؿ معنػ الكممػػة :مػ حكومػػات ،عممػػة،
طوابػ  ،اعػػبلـ ،عواصػػـ وبدايػػة ييػػوش .وا ف بػػدأ كػػؿ شػػي يتفكػػؾ ،عمػ ذات األسػػاس الطػػائفي ،وكأنػػو لػػـ
تمػػر مائػػة سػػنة .عنػػدما تمق ػ الفرنسػػيوف االنتػػداب عم ػ مػػا اصػػب الحقػػا سػػورية ،فػػي م ػ تمر سػػاف ريمػػو فػػي
نيساف  ،2:30شرر الينراؿ الفرنسي انػري غػورو تقسػيـ ا ار ػي سػورية الػ سػت دوؿ مسػتقمة مختمفػة ،عمػ
اساس طائفي:
• لبنػػاف ،دولػػة مميػػأ لممسػػيحييف الموارنػػة ،الػػذيف تمق ػوا بالفعػػؿ مفػػاتي الدولػػة اليديػػدة .لبنػػاف اخػػرج تمامػػا مػػف
المنظومة السورية في العاـ .2:47
• دولة مميأ لبلشمية الدرزية ،التي سميت يبؿ الدروز او دولة سويدا .تق ىذه الدولة في الينوب الغربي مف
سورية اليوـ وويدت بيف اعواـ  2:32و  ،2:47حيف شرر الفرنسيوف توحيد سورية بأسرىا ،والغيػت المكانػة
المنفصمة ليذه الدولة.
• دولة لبلشمية العموية عم شاطئ البحر المتوسط ،تسم دولة العموييف وبعد ذلؾ عم اسـ مدينة البلذشيػة،
وفييػػا مػػدينتاف كبيرتػػاف ووحيػػدتاف عم ػ الشػػاطئ السػػوري :البلذشيػػة وطرطػػوس .وحظيػػت دولػػة العمػػوييف مػػف
الفرنسييف عم استقبلؿ حقيقي ولـ تكف يػز ا مػف العمػوـ السػوري بػيف اعػواـ  2:35ػ  .2:47غيػر اف ىػذه
الغيت ىي اي ا في  2:47وان مت ال ما اصب الحقا "سورية الكبرى".
• دولة لبلشمية التركمانية في شماؿ ػ غرب سورية ،سميت باالسكندرونة وتأسست في اعواـ  2:32ػ ،2:34
ومػ أف معظػػـ الم ػواطنيف كػػانوا عربػػا ،اال اف الفرنسػػييف شصػػدوا أف ييسػػد التركمػػانيوف فػػي اطارىػػا تطمعػػاتيـ
الطائفية .غير أف زعيـ تركيا ،أتاتورؾ ،طالب بالممكية عم الدولة ،وفي العاـ  2:49ايتاح اليػيش التركػي
االسػػكندرونة ،غيػػر اسػػميا وطػػرد منيػػا العػػرب .واشيمػػت ىنػػاؾ حكومػػة تحػػت سػػيطرة االت ػراؾ ،أيػػرت اسػػتفتا
شعبيا شررت االغمبية فيو االن ماـ ال تركيا .وكاف االستفتا الشعبي ،حسب االدعا ات العربيػة زائفػا كػوف
االت ػراؾ ادخم ػوا ال ػ ىػػذه الدولػػة عش ػرات ا الؼ مػػف مواطنييػػا كػػي ي ػ ثروا عم ػ نتائيػػو :فػػي العػػاـ 2:4:
اصبحت ىذه يز ا مف تركيا ،وىي كذلؾ حت اليوـ.
• وأخي ػرا ،دولتػػاف لبلغمبيػػة السػػنة – دولػػة دمشػػؽ ودولػػة حمػػب .ىاتػػاف ستسػػقطاف فػػي نيايػػة المطػػاؼ بأيػػدي
الثوار ،حيث سيقيموف دولتيـ السنية.
دولت ػػاف طائفيت ػػاف ص ػػغيرتاف ،دول ػػة العم ػػوييف ودول ػػة ال ػػدروز ،س ػػيطرتا ف ػػي االربع ػػيف س ػػنة االخيػ ػرة عمػ ػ دوؿ
االغمبية .سورية دولة يسيطر فييا نحو  40في المائة عم نحو  80في المائة.
ومػػاذا ا ف بعػػد عػػدة سػػنوات مػػف االشػػتباكات الطائفيػػة فػػي سػػورية ،دوف صػػمة ببشػػار االسػػد ونظامػػو مػػف
المتوش أف نرى بع ا مف ىذه الدوؿ عم شكؿ كانتونػات أو دوؿ بكػؿ معنػ الكممػة .فػالعمويوف سػيتطمعوف
لمعودة ال االصطفاؼ عم الشاطئ في كياف خاص بيـ ،الدروز سػيتطمعوف لمحفػاظ عمػ يػبميـ فػي شػكؿ
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سياسػػي ،ودولػػة اخػػرى ،لػػـ يعمػػف عنيػػا فػػي عيػػد االنتػػداب الفرنسػػي ،مػػف المتوشػ أف تقػػوـ :دولػػة االكػراد .منػػذ
اليوـ يتحدث أكراد سورية عف مطمب الحكـ الذاتي ،في ظؿ االرتباط بكردستاف العراؽ.
ىذه ليست سياشات ترتبط ب سرائيؿ ،وحذار اف تتدخؿ فييا .الكياف السوري "الكبير" كاف نتايا لبلستعمار ،لـ
يتناسػػب والواشػ عمػ االرض ،ومػػف المتوشػ أف يبحػػث ا ف عػػف سػػبيمو اليديػػد ،لشػػدة االسػػؼ بعنػػؼ داخمػػي
شديد .المستقبؿ في سورية ،عم ما يبدو ،سيكوف في واش االمر ػ الما ي.
"يديعوت"2012/7/22 ،
األيام ،رام اهلل2012/7/23 ،
 61كاريكاتير:

الدستور ،عمان2012/7/23 ،
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