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 2الجارديان البريطانية :االتحاد األوروبي يقرر رفع مستو العالقات مع "إسرائيل"
القدس المحتمة :قالت جريدة الجاردياف البريطانية إف االتحاد األوروبي قرر رفع مستوى العالقات مع
"إسرائيؿ" وتوسيع مجاالت التعاوف في عدد مف المجاالت رغـ حالة الجمود في العالقات منذ عممية
الرصاص المصبوب عمى قطاع غزة عاـ  4009واالنتقادات األوروبية لعمميات االستيطاف اإلسرائيمي في
الضفة الغربية والتي وصفيا بعض المسؤوليف الكبار في االتحاد قبؿ نحو أسبوعاف بأنيا تدمر عممية السالـ
وامكانية إقامة دولة فمسطينية .وذكرت الجاردياف في تقرير ليا يوـ االثنيف أف االتحاد األوروبي سيوسع
عالقاتو مع "إسرائيؿ" بمجموعة متنوعة مف المجاالت ،بما في ذلؾ الطاقة ،واليجرة والزراعة .كما أضافت
الجريدة أف ىذه اإلجراءات تشمؿ أيضا إزالة العقبات التي تحوؿ دوف وصوؿ المنتجات اإلسرائيمية إلى
األسواؽ األوروبية والتعاوف بيف "إسرائيؿ" وتسعة أعضاء في االتحاد األوروبي ،بما في ذلؾ وكالة الفضاء
األوروبية.
ونقمت الجريدة عف مسؤوؿ كبير في االتحاد األوروبي انو وبالرغـ مف وجود قضايا وشكاوي في محاكـ
وىيئات أوروبية إال أف غالبية األعضاء ال يعارضوف رفع مستوى التمثيؿ وتحسيف العالقات في المجاالت
سابقة الذكر .وقاؿ المسؤوؿ إف ىناؾ مجموعة مف الجيات األوروبية تشير أف لدى "إسرائيؿ" مجموعة مف
المزايا بيف أوروبا و"إسرائيؿ" وىناؾ انتقادات ليذه العالقات الف "إسرائيؿ" تنتيؾ قواعد االتحاد األوروبي في
مجاالت عدة إال أف الكثير منيـ ال يرغبوف بالتعرض لإلحراج مف قبؿ الجيات الييودية الداعمة لػ"إسرائيؿ"
في أوروبا .وأشار المسؤوؿ إلى أف االتحاد يفضؿ أف يعتمد سياسة الحوار مع "إسرائيؿ" لتحقيؽ األىداؼ
التي يدعميا االتحاد األوروبي.
وكالة سما اإلخبارية4024/7/42 ،
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المالكي :الخامس من أيمول /سبتمبر المقبل حاسم ..وأموال العرب خالل أيام
بيت لحـ – معا :قاؿ وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي إف الدوؿ العربية قررت في اجتماع لجنة
المتابعة في الدوحة أمس دعمنا في الحصوؿ عمى دولة غير عضو في الجمعية العامة لألمـ المتحدة.
لكف موعد تقديـ الطمب وفقا لمدكتور المالكي متحدثا لغرفة تحرير "معا" لـ يحدد بعد وأف موعد تقديـ الطمب
سيتـ تحديده في االجتماع المقبؿ لمجنة الذي سيعقد في الخامس مف أيموؿ المقبؿ في القاىرة قبيؿ افتتاح
الدورة الجديدة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة.
وأضاؼ أنو ستبدأ االتصاالت مع المجموعات الدولية في الجمعية العامة لألمـ المتحدة وسيقدـ تقرير
تقييمي لما تـ التوصؿ إليو مف قبؿ المجنة العربية وبناء عميو سيتـ اتخاذ القرار وتحديد الموعد المناسب
لتنفيذ الخطوة والذىاب لمجمعة العامة".
ويؤكد وزير الخارجية أف السمطة ضامنة الحصوؿ عمى نتيجة ساحقة لمتصويت لصالح فمسطيف منوىا إلى
دولة ستصوت لصالح الممؼ الفمسطيني لكف سيتـ العمؿ خالؿ الفترة المقبمة
أف ىناؾ نحو
دولة ىـ عدد أعضاء الجمعية العمومية لالـ
دولة مف بيف
لضماف الحصوؿ عمى أصوات
المتحدة.
وزاد قائال" :سوؼ نبحث عف التوقيت المناسب لتخفيؼ األضرار التي ستنجـ عف مثؿ ىذه الخطوة...
أيموؿ المقبؿ سنحدد مع العرب تاريخ الذىاب".
وىنا سالت معا ىؿ يكوف الذىاب إلى الجمعية العامة بعد االنتخابات األمريكية ،أجاب المالكي" :واذا ذىبنا
بعد االنتخابات األمريكية فسيكوف ىناؾ أضرار أيضا".
وكالة معا اإلخبارية/ / ،
واصل أبو يوسف يدعو الدول العربية لإليفاء بالتزاماتيا تجاه السمطة الفمسطينية
عماف  -نادية سعد الديف :دعا عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ "الدوؿ
العربية لإليفاء بالتزاماتيا تجاه السمطة الفمسطينية ،تحسباً لتبعات الخطوة األممية المدعومة عربياً".
وأردؼ "ال يوجد أماـ الجانب الفمسطيني سوى الذىاب لألمـ المتحدة بطمب االعتراؼ "بدولة غير عضو"،
وذلؾ بعد فشؿ مسعى "العضوية الكاممة" في مجمس األمف.
وأوضح أبو يوسؼ بأف "الواليات المتحدة تيدد بعرقمة المسعى وقطع المساعدات ،بدوف بذؿ أي جيد
لمضغط عمى سمطات االحتالؿ لوقؼ األنشطة التيويدية واالستيطانية" ،التي بمغت مؤخ اًر زىاء
مستعمرة تضـ نحو نصؼ مميوف مستعمر في الضفة الغربية المحتمة ،بما فييا القدس.
الغد ،عمان/ / ،
"القدس العربي" :عباس يجري اتصاالت مع جيات دولية لحماية مخيمات الالجئين في سوريا
غزة  -أشرؼ اليور :عممت "القدس العربي" مف مصادر قيادية فمسطينية اف ىناؾ خشية حقيقية عمى مكانة
ووضع الالجئيف الفمسطينييف في مخيمات المجوء في سورية ،بسبب المعارؾ بيف قوات النظاـ والجيش الحر
التي تدور عمى مقربة منيا ،وألقى مسؤوؿ فمسطيني الموـ عمى أحمد جبريؿ األميف العاـ لمجبية الشعبية
القيادة العامة ،وقاؿ انو ستكوف ىناؾ دراسة لطرده مف منظمة التحرير ،بسبب تحيزه لجية النظاـ ،ومحاولتو
زج الفمسطينييف في آتوف المعارؾ.
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وبحسب المعمومات التي كشفيا مسؤوؿ في القيادة الفمسطينية فإف الرئيس محمود عباس كمؼ أشخاصا في
األياـ القميمة الماضية بإجراء سمسمة اتصاالت مع النظاـ والمعارضة ،إضافة إلى إجرائو ىو اتصاالت مع
الجيات الدولية ،بيدؼ حماية مخيمات الالجئيف ،التي تدور عمى مقربة منيا معارؾ ضارية بيف قوات
النظاـ ،والجيش الحر.
وخالؿ االتصاالت التي أجريت تـ التأكيد عمى الموقؼ الفمسطيني المحايد مما يحدث في سورية ،وعممت
"القدس العربي" انو تـ إبالغ المعارضة أنو ال دخؿ لمنظمة التحرير الفمسطينية بأي 'تحرؾ فردي مف قبؿ
تنظيمات محسوبة عمى النظاـ في األحداث' ،في إشارة لما يذكر عف وقوؼ تنظيـ الجبية الشعبية القيادة
العامة بقيادة أحمد جبريؿ مع النظاـ.
القدس العربي ،لندن/ / ،
مصدر أمني فمسطيني :وصول عشرات الفمسطينيين المقيمين في سوريا إلى غزة
غزة :أكد مصدر أمني بو ازرة الداخمية الفمسطينية بغزة أف عشرات العائالت الفمسطينية وصمت إلى قطاع
غزة ،األحد  ، /قادمة مف سورية ،عبر معبر رفح البري ،بعد تدىور األوضاع األمنية ىناؾ.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" أف العائالت الفمسطينية خرجت مف سورية بطريقة
غير معمومة واتجيت صوب مطار القاىرة الذي فوجئ بوصوليا ،وتـ عرضيا عمى الجيات المختصة
إلجراء الفحوص األمنية الالزمة ،ومف ثـ تـ إيصاليـ إلى معبر رفح ،ووصموا غزة صباح أمس .وأشار إلى
أف عدد الفمسطينييف الذيف وصموا غزة يقترب مف المائة ،وأنيـ وصموا إلى بيوتيـ أو بيوت أقربائيـ بسالـ،
.
منوىا إلى أف أغمب القادميف ىـ مف سكاف قطاع غزة األصمييف ،وليس مف مياجري سنة
ً
قدس برس/ / ،
أبو صبحة ينفي أي تغيير عمى منظومة عمل معبر رفح البري
غزة  -أحمد المصري :نفى مدير عاـ اإلدارة العامة لممعابر والحدود في قطاع غزة ماىر أبو صبحة ،أي
تغيير عمى منظومة عمؿ معبر رفح البري ،وحركة المسافريف القادميف إليو مف الجانب المصري ،مبينا أف
العمؿ جار وفؽ المنظومة المعروفة.
وقاؿ أبو صبحة لػ"فمسطيف أوف اليف"" :إف إدارة المعبر لـ تتمؽ إيعا اًز بأي توجو مصري جديد وأف ما نشر
مف أخبار تتعمؽ بإلغاء الجانب المصري لنظاـ الترحيؿ ،وادخاؿ المواطنيف مف دوف تأشيرة محط اىتماـ
ومتابعة مف قبؿ كافة المعنييف".
فمسطين أون الين/ / ،
 7أبو مرزوق :وجدنا تجاوبا من الرئيس مرسي في الممفات الفمسطينية الحاضرة
أكد د .موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ،أف القضية الفمسطينية تعتبر جزءا
مف األمف القومي المصري.
وقاؿ أبو مرزوؽ في تصريحات متمفزة ،اإلثنيف  ،2012-7-23إف وفد حماس تناوؿ في زيارتو إلى القاىرة
ومحادثاتو مع الرئيس المصري محمد مرسي الممفات الفمسطينية الحاضرة وليس الممفات اإلستراتيجية.
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وأضاؼ أف ىذا المقاء ىو األوؿ الذي تجريو حماس مع الرئيس المصري ،وليذا فإف الوفد طرح الممفات
الفمسطينية الحاضرة.
وأكد أبو مرزوؽ أف وفد حماس وجد تجاوبا إيجابيا مف الرئيس مرسي خالؿ طرح تمؾ الممفات ،بما في ذلؾ
قضية المصالحة الفمسطينية التي تمعب فييا مصر دور الراعي ،والمشكالت التي يعاني منيا قطاع غزة،
بما في ذلؾ أزمة الكيرباء ومشاكؿ العبور.
واعتبر أبو مرزوؽ لقاء وفد حماس بالرئيس مرسي حدثا تاريخيا ميما ،مشي ار إلى أف الرئيس المصري
السابؽ حسني مبارؾ لـ يمتؽ وفدا مف حماس في كؿ المرات التي تزور فييا وفود الحركة القاىرة ،عمى
الرغـ مف إلحاح حماس عمى ىذا المطمب.
وأكد عمى أىمية استماع الرئيس المصري إلى كؿ األطراؼ ،معتب ار ذلؾ تطو ار غير مسبوؽ.
وفي رده عمى سؤاؿ حوؿ مدى رغبة حركة حماس في نقؿ ممؼ المصالحة الفمسطينية مف المخابرات
المصرية إلى مؤسسة الرئاسة في مصر ،قاؿ أبو مرزوؽ إف ىذا الموضوع عائد إلى القاىرة.
فمسطين اون الين2012/7/24 ،
 8وفدان من حماس والجياد يقدمان العزاء بوفاة المواء عمر سميمان بمسجد القوات المسمحة
القاىرة :قدـ وفداف مف حركتي حماس والجياد االسالمي العزاء بالمواء عمر سميماف نائب رئيس الجميورية
السابؽ ،الذي وافتو المنية صباح الخميس الماضي بالواليات المتحدة األمريكية ،وذلؾ في مسجد القوات
المساحة بمدينة نصر لتقديـ واجب العزاء.
وترأس وفد حركة الجياد الدكتور رمضاف شمح ونائبو زياد النخالة فيما ترأس وفد حماس د .موسى أبو
مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومجموعة مف قيادات حماس بقطاع غزة وتـ استقباليـ
بالترحاب مف ذوي الفقيد.
وكالة سما االخبارية2012/7/24 ،
 9أمين مقبول ينفي حضور لجنة مصرية لفمسطين لبحث المصالحة
راـ اهلل :رحب اميف سر المجمس الثوري لحركة فتح اميف مقبوؿ ،باي مبادرة مف شأنيا اف تدفع عجمة انياء
االنقساـ واتماـ المصالحة ،نافيا اف تكوف ىناؾ اي لجنة مصرية ستحضر لقطاع غزة او الضفة لالطالع
عمى مف يعطؿ المصالحة.
وقاؿ مقبوؿ لصوت فمسطيف ،اننا لسنا بحاجة الى اي مبادرات طالما ىناؾ اتفاقات موقعة بيف حركتي فتح
وحماس برعاية مصرية .مشي ار الى اف الطرؼ المعطؿ والمعيؽ والذي اوقؼ عمؿ لجنة االنتخابات بالقطاع
ظاىر لمعياف وال يحتاج االمر الى لجنة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/7/24 ،
 10رباح مينا :نؤيد حق الشعب السوري بالديمقراطية ونرفض التدخل الخارجي المشبوه
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راـ اهلل -المحرر السياسي :أكد عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف د .رباح مينا عمى
" تأييد حؽ الشعب السوري بالديمقراطية والعيش الكريـ ،وأىمية وقؼ االقتتاؿ السوري الداخمي مف جميع
األطراؼ ،والمجوء إلى الحوار الوطني الشامؿ".
واكد في بياف أرسمو لػ القدس" ادانة الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف التدخؿ الخارجي المشبوه في الشؤوف
السورية" ،وقاؿ "تؤكد الجبية الشعبية أف الشعب الفمسطيني وجميع قواه في سوريا ال يتدخالف في الشأف
السوري الداخمي ،وأف الجبية وجميع التنظيمات بذلت وما زالت جيداً كبي اًر لتحييد المخيمات الفمسطينية عف
المشاكؿ السورية الداخمية".
وأكد د .مينا أف "موقؼ الجبية الشعبية ىذا تبنتو جميع الفصائؿ الفمسطينية والقطاع األوسع مف أبناء
شعبنا في سوريا".
القدس ،القدس2012/7/24 ،
 11مسؤول فتح في غزة :المعارك التي تدور في دمشق قريبة جداً من مخيم اليرموك
غزة  -أشرؼ اليور :أكد يحيى رباح مسؤوؿ تنظيـ حركة فتح في قطاع غزة ،أف المعارؾ التي تدور في
العاصمة دمشؽ ،قريبة جداً مف مخيـ اليرموؾ كبرى مخيمات الالجئيف في سورية ،وأف التقارير التي تصؿ
مف ىناؾ تؤكد تساقط القذائؼ بشكؿ يومي عمى المخيـ.
وأكد عمى ضرورة أف تقوـ األمـ المتحدة التي ترسؿ فرؽ مراقبة دولية لألحداث ،بتخصيص فرؽ لمراقبة
مخيمات الالجئيف كونيا تابعة لممسؤولية الدولية ،خاصة بعد 'تساقط كؿ الخطوط الحمراء في المعارؾ'.
وحذر مف أف الفمسطينييف مف الممكف أف يدفعوا ثمناً باىظاً في مخيمات دمشؽ ،كونيا في قمب النزاع،
وعمى خطوط التماس ،لقربيا مف حي الميداف والريؼ.
وىاجـ القيادي في حركة فتح بشكؿ عنيؼ جبريؿ ،وقاؿ 'دائما لديو الخيار األسوأ ،وال ينظر ألي مصمحة
فمسطينية ،الرتباطو بالنظاـ السوري' ،متيماً قواتو المسمحة بأنيا تعمؿ كػ'جزء مف نظاـ االستخبارات
السوري' ،وشدد عمى أف جبريؿ 'سيالقي حسابو مف الشعب الفمسطيني'.
القدس العربي ،لندن2012/7/24 ،
 12حماس :المعتقل السياسي أنس جود اهلل يبدأ إضراباً عن الطعام في سجون السمطة
راـ اهلل :قالت حركة "حماس" في الضفة الغربية َّ
إف المعتقؿ السياسي لدى أجيزة األمف التابعة لمسمطة في
احتجاجا عمى
نابمس شماؿ الضفة أنس جود اهلل ،شرع باإلضراب المفتوح عف الطعاـ في سجف جنيد
ً
مواصمة اعتقالو دوف وجو حؽ.
وذكرت "حماس" في بياف ليا اليوـ االثنيف ( )7|23أرسمت نسخة منو لػ "قدس برس" ،أنو تـ اعتقاؿ جود اهلل
"ضمف الحممة األخيرة التي طالت عدداً مف عنصر حركة "حماس" في نابمس ،يومي الخميس والجمعة
الماضييف ،حيث أفرج عف كؿ مف تـ اعتقالو في الحممة باستثنائو".
وبينت أنو أسير محرر لدى االحتالؿ ألكثر مف مرة ،كما أنو تـ اعتقالو أكثر مف مرة لدى أجيزة السمطة
وأمضى في بعض منيا عدة شيور.
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قدس برس2012/7/23 ،
نتنياىو ال يستبعد ضربة عسكرية ضد سوريا لمنع التنظيمات المتشددة من السيطرة عمييا
ذكرت القدس العرباي ،لنادن ،4024/7/44 ،عػف زىيػر انػدراوس مػف الناصػرة ،أف رئػيس الػوزراء االسػرائيمي
بنيػاميف نتنيػػاىو ،صػػرح انػػو ال ينفػي امكانيػػة القيػػاـ بعمميػػة فػي سػػورية فػػي حػػاؿ سػقوط الػرئيس السػػوري بشػػار
االسد.
وفي مقابمة مع شبكة (فػوكس نيػوز) االمريكيػة قػاؿ :اف اسػرائيؿ قمقػة مػف احتمػاؿ وصػوؿ االسػمحة الكيماويػة
الى منظمات ارىابية ،وزاد :اف مثؿ ىذا االمر يدفع حكومتو الػى اتخػاذ خطػوات لمنػع ىػذا االحتمػاؿ الفتػاؾ.
كما ادعى نتنياىو ،اف الحاجة لمقياـ بعممية اسرائيمية في سورية قد تزداد في حاؿ انييار النظػاـ ،ولكػف لػيس
فػػي حػػاؿ تغييػػر الحكػػـ فػػي سػػورية ،وتػػابع قػػائال ،كمػػا افػػادت صػػحيفة 'معػػاريؼ' االثنػػيف ،اف عجػػز الجػػيش
السوري عف وقؼ التمرد العنيؼ ضد نظاـ االسد يزيد مف المخاوؼ حوؿ قدرة الحكومػة عمػى حمايػة مخػازف
السالح الكيماوي واضػاؼ نتنيػاىو :نحػف ال نريػد قطعػا اف نكػوف معرضػيف السػمحة كيماويػة قػد تصػؿ لحػزب
اهلل مف سورية او الي منظمة ارىابية اخرى.
وأضػػافت وكالاااة رويتااارز لألنبااااء ،4024/7/42 ،مػػف نيقوسػػيا ،أف نتنيػػاىو قػػاؿ لشػػبكة (فػػوكس نيػػوز) اف
"طريقة عمؿ" المشتبو بػو فػي قبػرص مماثمػة لتمػؾ التػي اسػتخدميا ميػاجـ مدينػة بورجػاس البمغاريػة .وقػاؿ اف
لديو معمومات مخابرات قوية بأف جماعة حزب اهلل المبناني المدعومة مف ايراف ىي المسؤولة.
نتنياىو :العقوبات عمى إيران لم تؤد إلى النتيجة المرجوة
ا ؼ ب :قاؿ رئػيس الػوزراء االسػرائيمي بنيػاميف نتانيػاىو االثنػيف امػاـ طػالب فػي المدرسػة االسػرائيمية لمػدفاع
الوطني بحسب ما جاء في بياف لمكتبو "حتى اليوـ ،لـ تؤد العقوبات الى النتيجة المرجوة ،اي وقؼ البرنامج
النووي االيراني".
الحياة ،لندن4024/07/44 ،
بيريز :إيران في حرب مفتوحة مع "إسرائيل" ..سنستولي عمى األسمحة الكيميائية السورية
(د .ب .أ) :قاؿ الرئيس “اإلسرائيمي” شمعوف بيريز إف إيراف في “حرب مفتوحة” مع “إسرائيؿ” .واتيـ بيريز،
فػػي مقابمػػة خاصػػة مػػع شػػبكة (سػػي إف إف) اإلخباريػػة األمريكيػػة بثػػت ،أمػػس ،إي ػراف وحػػزب اهلل بالضػػموع فػػي
تفجيػػر حافمػػة سػػياحية األسػػبوع الماضػػي فػػي بمغاريػػا أودى بحيػػاة ثمانيػػة “إس ػرائيمييف” .وأضػػاؼ أف “إس ػرائيؿ”
سوؼ تتحرؾ لمنع المزيد مف اليجمات .وتابع أف “إسرائيؿ” لدييا معمومات استخباراتية “كافية” لربط اليجوـ
في بمغاريا بإيراف وحزب اهلل وتعتقد أنو يتـ اإلعداد لممزيد مف اليجمات كجزء ممػا وصػفو ب “حػرب مفتوحػة
ضد “إسرائيؿ”.
وعف األسمحة الكيماوية السورية ،قاؿ بيريز إف “إسرائيؿ” سوؼ تضطر إلى االستيالء عمى ىذه األسمحة إذا
كػػاف ىنػػاؾ خطػػر يتمثػػؿ فػػي قيػػاـ ال ػرئيس السػػوري بشػػار األسػػد باسػػتخداميا ضػػد “إس ػرائيؿ” أو سػػقوط ىػػذه
الترسانة في أيدي إرىابييف.
الخميج ،الشارقة4024/07/44 ،
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"إسرائيل" ستضرب حافالت الصواريخ في سوريا قبل وصوليا إلى لبنان
القدس المحتمة « -الحياة اإللكترونية»  -اماؿ شػحادة :اعمنػت مصػادر اسػرائيمية اف التيديػدات التػي يطمقيػا
القػػادة االس ػرائيميوف حػػوؿ توجيػػو ض ػربة عسػػكرية ،فػػي حػػاؿ وصػػوؿ الص ػواريخ غيػػر التقميديػػة والمتطػػورة مػػف
سورية الى حزب اهلل ،تتمثؿ فػي ضػرب الحػافالت التػي سػتنقؿ الصػواريخ قبػؿ خروجيػا مػف الحػدود السػورية،
ومنعيا مف وصوؿ لبناف لتفادي اشعاؿ حرب مع حزب اهلل.
وكػػاف رئػػيس اركػػاف الجػػيش ،بينػػي غػػانتس ،قػػد عقػػد عػػدة اجتماعػػات تشػػاورية مػػع رئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف
نتانياىو ووزير الدفاع اييود باراؾ وقيادة اركاف الجيش ،الستكماؿ خطة ضرب الصواريخ.
الى ذلؾ اعمنت مصادر اعالميػة مقربػة مػف جيػاز االسػتخبارات العسػكرية ،اف الجػيش االسػرائيمي ينسػؽ مػع
الجنود االميركييف المتواجديف في منطقة الشػرؽ االوسػط وكػذلؾ الجػيش التركػي ،فػي كيفيػة مراقبػة التحركػات
في سورية ومنع خروج الصواريخ منيا الى لبناف.
مػػف جيتػػو قػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ الجػػيش اإلس ػرائيمي ي ػوأؼ مردخػػاي ،إف األيػػاـ األخي ػرة ى ػي األكثػػر أىميػػة فػػي
سورية والثورة ىناؾ ستكوف مشابية لثورات العالـ العربي ولكػف الجػيش (االسػرائيمي) ،سيواصػؿ مراقبػة تطػور
األحداث بسبب امتالؾ سورية أسمحة إستراتيجية مؤكدا ":نحف نريد أف نتأكد بأف ىذه األسمحة لف تقع بأيدي
حزب اهلل أو منظمة الجياد العالمي".
الحياة ،لندن4024/07/44 ،
يديعوت أحرونوت :ضرب إيران كان أحد دوافع نتنياىو لشق حزب كديما
ذكػػر موقػػع عاارب  ،4024/07/44 ،48أف صػػحيفة “ي ػديعوت أحرونػػوت” ،قالػػت فػػي عػػددىا الصػػادر اليػػوـ
الثالثػػاء ،إف اليػػدؼ الرئيسػػي وراء محاولػػة نتنيػػاىو شػػؽ حػػزب كػػديما ىػػو سػػعيو لضػػماف أغمبيػػة فػػي المجمػػس
الوزاري المقمص مؤيدة لتوجيو ضربة عسكرية ضد إيراف ،وخاصػة بعػد اف تبػيف لػو أف شػاؤوؿ موفػاز يػرفض
خيػػار ضػػرب إي ػراف ،وبالتػػالي فػػإف ىنػػاؾ أغمبيػػة مػػف خمسػػة وزراء داخػػؿ المجمػػس الػػوزاري المقمػػص (مجمػػس
التسعة) يعارضوف توجيو ضربة عسكرية إليراف.
وكتبػػت الصػػحيفة تقػػوؿ تحػػت عن ػواف "دواف مقابػػؿ إي ػراف" إف سػػعي نتنيػػاىو لتوزيػػع مناصػػب عمػػى أعضػػاء
الكنيست مف كديما مقابؿ انسػحابيـ مػف حػزبيـ ،جػاء بيػدؼ ضػماف إدخػاؿ عضػو الكنيسػت والػوزير السػابؽ
تساحي ىنغبي الذي قاد المناورة ،إلى المجمػس الػوزاري األمنػي المقمػص كػوزير لمجبيػة الداخميػة ،ممػا سػيغير
مػػوزايف القػػوى داخػػؿ المجمػػس ،إذ يؤيػػد ىنغبػػي ضػػرب إي ػراف ،وبالتػػالي فػػإف ذلػػؾ سػػيؤدي إلػػى وجػػود خمسػػة
أصوات مؤيدة لضرب إيراف وىي أصوات :ىنغبي ،براؾ وليبرماف ويوفاؿ شطاينتس وبنياميف نتنياىو.
وكػػاف شػػاؤوؿ موفػػاز قػػد المػػح أمػػس إلػػى الممػػؼ اإلي ارنػػي ،عنػػدما صػػرح بأنػػو رفػػض وعػػارض روح المجازفػػة
والمغامرة بحياة جنود الجيش اإلسرائيمي .وقاؿ موفاز "إف حزب كديما لف يخػرج لمغػامرة تيػدد مسػتقبؿ أبنائنػا
وبناتنا ،لكف نكوف شركاء لعممية تعرض حياة مواطني إسرائيؿ لمخطر".
وقػػد أعػػاد ىنغبػػي فػػي تصػريحات مػػع اإلذاعػػة اإلسػرائيمية صػػباح اليػػوـ الثالثػػاء ،القػػوؿ إف السػػنة الحاليػػة ىػػي
سنة مصيرية وعمى إسرائيؿ أف تحسـ ىذا العاـ قرارىا ،فال يمكف أف تغرؽ إسرائيؿ فػي معركػة انتخابيػة ا ف
في الوقت الذي تتزايد فيو التيديدات االيرانية".
وأضافت السفير ،بيروت ،4024/7/44 ،عف حممي موسى ،أف الم ارسػؿ الحزبػي لمقنػاة العاشػرة االسػرائيمية،
عميت سيغاؿ ،أشػار يػوـ أمػس إلػى أف موفػاز قػاؿ فػي أحاديػث مغمقػة إنػو «عنػدما تتضػح األسػباب الحقيقيػة
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لمرقصة الفاسدة لنتنياىو وىنغبي فإف األمر سيتطمب التدقيؽ فيو ليس تحديداً لدى مراقب الدولػة» ،فػي إشػارة
إلى وجوب تشكيؿ لجنة تحقيؽ رسمية .أما نتنياىو فقاؿ ىو ا خر في أحاديث مغمقة رداً عمػى سػؤاؿ :لمػاذا
فعمػػت ذلػػؾح أي محاولػػة شػػؽ كػػديما وتعيػػيف ىنغبػػي وزي ػ اًر لحمايػػة الجبيػػة الداخميػػة« :ىنػػاؾ أمػػور سػػيعرؼ
الجميور أىميػػتيا في الشػيور القريبة».
وقاؿ المراسؿ إف أعضاء في «ىيئة الثمانية» ،وىي المطبخ األمني لنتنياىو يقولوف إف ىناؾ صراع عمالقػة
فػي ىػػذه الييئػػة حػػوؿ القػرار الواجػب اتخػػاذه فػػي شػػيري أيمػػوؿ وتشػريف األوؿ المقبمػػيف ،وىمػػا الموعػػد النيػػائي،
وفؽ التقدير اإلسرائيمي إلمكانية توجيو ضربة عسكرية إليراف.
ويػػوـ أمػػس كشػػؼ المعمػػؽ السياسػػي فػػي القنػػاة العاشػرة أمنػػوف أب ارمػػوفيتش النقػػاب عػػف أف موفػػاز عنػػدما دخػػؿ
حكومة نتنياىو رفض التعيّد بتأييد كديما لميجوـ العسكري اإلسرائيمي عمى إيراف.
باراك ُيقرر ىدم ثماني قر فمسطينية بالضفة الغربية ألغراض عسكرية
ار بيػدـ
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عف أف وزير جيش االحتالؿ اإلسرائيمي إييود باراؾ أصدر قػرًا
ثماني قرى فمسطينية ،تقع إلى الجنوب مف جبؿ الخميؿ جنوب الضػفة الغربيػة ،وتحويػؿ المنطقػة إلػى منطقػة
تدريب عسكري لجيش االحتالؿ.
وقالت النسخة اإللكترونية لصحيفة "ىآرتس" العبريػة ،اإلثنػيف " :4024-7-42إف القػرى المزمػع ىػدميا ىػي
مج ػػازّ ،تب ػػاف ،س ػػفاي ،فخي ػػت ،ح ػػالوة ،المرك ػػز ،جينب ػػو وحروب ػػو ،والت ػػي يع ػػيش فيي ػػا حػ ػوالي  2200مػ ػواطف
فمسطيني.
فمسطين أون الين4024/7/42 ،
ليبرمان يطالب فرنسا دعم كاتب جزائري قوطع بسبب زيارتو لا"إسرائيل"
الناصرة ػ زىير أنػدراوس :نشػرت صػحيفة 'يػديعوت أحرونػوت' العبػري ،أمػس ،أف وزيػر الخارجيػة اإلسػرائيمي،
أفيغػػدور ليبرمػػاف ،عقػػد أمػػس فػػي مقػػر االتحػػاد األوروبػػي فػػي بروكسػػؿ اجتما ًعػػا مػػع نظي ػره الفرنسػػي ،لػػوراف
بأف تقوـ الحكومة الفرنسية بدعـ الكاتب الجزائري المقيـ في فرنسا بوعالـ صنصاؿ ،وادانػة
فابيوس ،وطالبو ْ
المقاطعػػة العربيػػة المفروضػػة عميػػو بسػػبب تأييػػده لمحػوار مػػع إسػرائيؿ ،وكػػاف صنصػػاؿ زار إسػرائيؿ فػػي شػػير
أيار (مػايو) الماضػي ،وشػارؾ فػي (ميرجػاف األدبػاء العػالمي) الػذي تنظمػو مؤسسػة (مشػكانوت شػأنانيـ) فػي
القدس الغربية.
القدس العربي ،لندن4024/07/44 ،
"إسرائيل" تضغط عمى االتحاد األوروبي إلدراج حزب اهلل عمى قائمة المنظمات «اإلرىابية»
بروكسػػؿ  -ت ػػؿ أبي ػػب  -لن ػػدف :وصػػؿ وزي ػػر الخارجي ػػة اإلسػ ػرائيمي ،أفيغػػدور ليبرم ػػاف ،إل ػػى بروكس ػػؿ أم ػػس،
لمحصػ ػػوؿ عمػ ػػى تأييػ ػػد نظ ارئػ ػػو فػ ػػي االتحػ ػػاد األوروبػ ػػي إلدراج حػ ػػزب اهلل المبنػ ػػاني عمػ ػػى قػ ػػائمتيـ لممنظمػ ػػات
«اإلرىابية» .وفي تفسير ىذا التوجو ،قالت صحيفة «معاريؼ» اإلسرائيمية «تتوافر لدى إسػرائيؿ أدلػة قاطعػة
تػربط حػػزب اهلل بعمميػػة تفجيػػر الحافمػػة فػػي بورغػػاس ببمغاريػػا ،األسػػبوع الماضػػي ،وأف العمميػػة ىػػي واحػػدة مػػف
سمسمة العمميات اإلرىابية التي يتحمؿ حزب اهلل مسؤوليتيا».
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وكشفت الصحيفة أف مدير عاـ و ازرة الخارجية اإلسرائيمية ،رافي باراؾ ،استدعى ،مػؤخرا ،سػفراء دوؿ رئيسػية
في أوروبا مدعيا أماميـ أنو في ضوء سمسمة العمميات التي تستيدؼ إسرائيمييف فػي كافػة أنحػاء العػالـ ،فإنػو
«لـ يعػد باإلمكػاف االكتفػاء باالسػتنكارات والشػجب ،بػؿ يجػب التفكيػر فػي اتخػاذ خطػوات واضػحة تسػاعد فػي
مكافحة اإلرىاب الذي تصدره كؿ مف إيراف وحزب اهلل».
غير أف مساعي ليبرماف في بروكسؿ تواجو معارضة كبيرة مف قبػؿ دبموماسػييف أوروبيػيف ،اعترفػت مصػادر
إسرائيمية ،بأنيـ يعارضوف رفع مستوى العالقات بيف االتحاد األوروبي واسرائيؿ ،بؿ يستيجنوف ىذه الخطوة،
ف ػػي وق ػػت تواص ػػؿ في ػػو إسػ ػرائيؿ سياس ػػتيا لف ػػرض األم ػػر الواق ػػع ف ػػي المن ػػاطؽ الفمس ػػطينية المحتم ػػة بالتيوي ػػد
واالستيطاف ،التي تؤدي إلى الجمود في عممية السالـ وتتسبب في التوتر وتصعيد الصراع في المنطقة.
الشرق األوسط ،لندن4024/07/44 ،
حزب كاديما :محاوالت شق كاديما قد فشمت
قالػػت مصػػادر فػػي حػػزب "كاديمػػا" إف محػػاوالت شػػؽ الحػػزب قػػد فشػػمت ،كمػػا فشػػمت محػػاوالت ضػػـ أعضػػاء
كنيست مف كتمة "كاديما" إلى االئتالؼ الحكومي برئاسة بنياميف نتانياىو.
وأشارت التقديرات أف فشؿ المحاوالت جاء في أعقاب إعالف عضو الكنيسػت آفػي دواف لوسػائؿ اإلعػالـ أنػو
سيتـ تعيينو في منصب نائب وزير ،وعندىا خشي باقي األعضاء مف النظر إلى صورتيـ كانتيازييف وقرروا
التراجع عف الخطوة.
إلى ذلؾ ،نقؿ عف مصادر في الميكود قوليا إف محاولة شؽ "كاديما" لف تمس بخطة تقديـ موعد االنتخابػات
لشير شباط /فبراير القادـ ،عمى ما يبدو.
وعمى صمة ،كتبت "يديعوت أحرونوت" أف كتمة "كاديما" تػدرس تنحيػة أعضػاء الكنيسػت األربعػة الػذيف اتفقػوا
مع الميكود عمى الحصوؿ عمى مناصب في االئتالؼ الحكومي ،وذلؾ في إشارة إلى أعضاء الكنيست :آفػي
دواف وأريو بيبي وعتنيئيؿ شنمر ويوليا بيركوفيتش.
ونقؿ عف مصادر في "كاديما" قوليا إنو تجري دراسة التوجو إلى لجنة الكنيست وفحص اإلمكانية مف خػالؿ
جمسة خاصة.
عرب 4024/07/42 ،48

"إسرائيل" تشكو لألمم المتحدة دخول جنود سوريين منطقة محتمة
رويتػػرز :اتيمػػت اسػرائيؿ قػوات االمػػف السػػورية بػػدخوؿ جػػزء مػػف اال ارضػػي السػػورية المحتمػػة ،ينتشػػر فيػػو افػراد
حف ػػظ الس ػػالـ الت ػػابعوف لالم ػػـ المتح ػػدة ،لمحف ػػاظ عم ػػى وق ػػؼ الط ػػالؽ الن ػػار ب ػػيف الج ػػانبيف .وق ػػاؿ المن ػػدوب
االس ػرائيمي الػػدائـ فػػي االمػػـ المتحػػدة حػػاييـ واكسػػماف ،فػػي خطػػاب الػػى االمػػيف العػػاـ لالمػػـ المتحػػدة ومجمػػس
االمػػف ،اف الجنػػود السػػورييف دخمػوا المنطقػػة الواقعػػة فػػي مرتفعػػات الجػوالف يػػوـ الخمػػيس ،فػػي غمػرة قتػػاؿ بػػيف
قوات االمف السورية ومجموعات معارضة.
الحياة ،لندن4024/07/44 ،
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زحالقة :كمية مستوطنة أريئيل تستوفي جميع شروط جامعة األبرتيايد
شػػف وزيػػر المعػػارؼ اإلس ػرائيمي ،غػػدعوف سػػاعار ،ىجوم ػاً تحريضػػياً سػػاف اًر ضػػد التجمػػع الػػوطني الػػديمقراطي
وضد الدكتور عزمي بشارة مؤسس الحزب ،وضد النائبيف جماؿ زحالقة وحنيف زعبي .جاء ذلؾ خالؿ نقػاش
اقت ػراح حجػػب الثقػػة عػػف الحكومػػة الػػذي طرحػػو النائػػب جمػػاؿ زحالقػػة ،باسػػـ كتمػػة التجمػػع البرلماني ػة ،حػػوؿ
"االعتراؼ الرسمي بجامعة مستوطنة اريئيؿ".
وقػػد ثػػار سػػاعار بعػػد اف اتيمػػو زحالقػػة بأنػػو يمينػػي متطػػرؼ ويتبنػػى أيديولوجيػػة "أرض اسػرائيؿ الكاممػػة" ،وأف
قػ ارره بػاالعتراؼ بكميػة اريئيػؿ كجامعػة رسػمية ،جػاء تعبيػ اًر عػف تطرفػو السياسػي ،وأف القػرار منػاقض لمعػايير
العمـ والتعميـ االكاديمي .فرد ساعار متيماً التجمػع باتخػاذ مواقػؼ متطرفػة وبنػاء عالقػات مػع العػالـ العربػي،
وقاؿ بأف مف يدعـ ما اسماه "انظمة تخرؽ القانوف الدولي" ،ال يحؽ لو مياجمة اسرائيؿ عمى ىذا األساس.
وخػػالؿ طرحػػو اقتػراح حجػػب الثقػػة ،اقتػػرح النائػػب جمػػاؿ زحالقػػة مػػنح جامعػػة اريئيػػؿ اسػػـ "جامعػػة االبرتيايػػد"،
مؤكداً بأنيا تفي بكؿ المعايير التي تجعميا تستحؽ ىذا االسـ.
وفي كممتيا قالت النائبة حنػيف زعبػي" :صػحيح ال احػتالؿ فػي الضػفة الغربيػة ،ألف حالػة االحػتالؿ بطبيعتيػا
حالػػة مؤقتػػة ،لكػػف مػػا تفعمػػو إس ػرائيؿ مػػف شػػرعنة لمبػػؤر االسػػتيطانية ولجامعػػة أرئيػػؿ ىػػو عمميػػا تحويػػؿ حالػػة
االحتالؿ المؤقتة إلى حالة ثابتة".
عرب 4024/07/42 ،48
دبموماسي إسرائيمي :السالم مستبعد والبديل نار ىادئة
القػػدس المحتمػػة “ -الخمػػيج” :أكػػد باحػػث ودبموماسػػي “إس ػرائيمي” سػػابؽ أف عالقػػات “إس ػرائيؿ” بالعػػالـ العربػػي
ومكانتيا االستراتيجية بمغت في العاـ األخير الػدرؾ األسػفؿ .وأشػار السػفير السػابؽ فػي واشػنطف والبروفسػور
المحاضر في جامعة “تػؿ أبيػب” إيتمػار رابينػوفيتش ،أف الواقػع اإلقميمػي بػدا مكفيػ اًر بالنسػبة ل ػ “إسػرائيؿ” منػذ
عشر سنوات ،الفتاً إلى أنيا اعتمدت في رد فعميا عمى مػراس متقادمػة وعمػى أرسػيا مرسػى السػالـ والتنسػيؽ
األمني مع مصر واألردف.
ورأى رابينتوفيتش باستحالة السالـ مع الفمسطينييف ،داعياً لمبحث عف طريؽ إلدارة الصراع عمى نػار ىادئػة.
واستبعد دو اًر أمريكياً فاعالً بسػبب االنتخابػات العامػة ،مشػي اًر إلػى أف ذلػؾ سػيطوؿ أكثػر فػي حػاؿ فػاز مرشػح
الجميورييف “ألنيـ يحتاجوف المزيد مف الوقت لمتنظيـ”.
الخميج ،الشارقة4024/07/44 ،
"إسرائيل" تفشل في الحصول عمى "دقيقة صمت" في حفل افتتاح أولمبياد لندن 4024
منػػذ عمميػػة أولمبيػػاد ميػػونيخ عػػاـ  2974التػػي أدت إلػػى مقتػػؿ  22رياضػػياً إسػرائيميات والتػػي نفػػذتيا مجموعػػة
أيمػػوؿ األسػػود ،تحػػاوؿ إسػرائيؿ دفػػع المجنػػة األولمبيػػة الدوليػػة إلػػى الوقػػوؼ دقيقػػة صػػمت فػػي افتتػػاح كػػؿ دورة.
وىػػذا العػػاـ ،تصػػادؼ ذكػػرى مػػرور أربعػػيف عام ػاً عمػػى الحادثػػة حيػػث تصػػاعدت وتي ػرة التحركػػات اإلس ػرائيمية
مدعومة بضغوط أميركية وأوسترالية وكندية لموقوؼ دقيقة صمت فػي حفػؿ االفتتػاح الػذي سػيقاـ الجمعػة فػي
لندف.
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إال أف رئيس المجنة األولمبية الدولية البمجيكي جاؾ روغ كاف ضد الفكرة وأعمف أنو لف يجري الوقوؼ دقيقة
صمت حداداً خالؿ حفؿ افتتاح أولمبياد لنػدف « ،4024وذلػؾ رغػـ تأييػد الفكػرة مػف جانػب الػرئيس األميركػي
باراؾ أوباما وآخريف».
االخبار ،بيروت40244/07/44 ،
يديعوت" :إسرائيل" تنصب بطاريات القبة الحديدة ورادارات سطح قرب الحدود المصرية
محمود محيى :كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية ،أف الجيش اإلسرائيمى نشر بطاريات منظومة
"القب ػػة الحديدي ػػة" المض ػػادة لمصػ ػواريخ القريب ػػة والمتوس ػػطة الم ػػدى ف ػػى إي ػػالت ،ب ػػالقرب م ػػف الح ػػدود المصػ ػرية
اإلسرائيمية ،مشيرة إلى أنو منذ أقؿ مف شير ،بعد إطالؽ صاروخ مف طػراز "جػراد" عمػى المدينػة مػف سػيناء،
تـ وضع نظاـ الدفاع الصاروخى لمواجية أى عممية إلطالؽ صواريخ مرة أخرى.
وأضافت يديعوت ،أنو تـ نصػب أجيػزة نظػاـ رادار السػطح أيضػاً عمػى الحػدود المصػرية ،وتػـ تػدريب القػوات
الجويػػة عمػػى االنتشػػار الس ػريع فػػى كػػؿ المواق ػػع الحيويػػة بجميػػع أنحػػاء المدينػػة ،وعمػػى الحػػدود المصػػرية -
اإلسرائيمية التى قد تتعرض ليجوـ بالصواريخ ،عمى غرار مواقع نشر القوات اإلسرائيمية حوؿ مػدينتى أشػدود
وعسقالف.
وأضػػافت الصػػحيفة العبريػػة ،أف المتحػػدث الرسػػمى باسػػـ الجػػيش اإلس ػرائيمى الجن ػراؿ ي ػؤاؼ مردخػػاى أكػػد أف
وضع النظاـ الصاروخى عمى الحدود المصرية ينطوى عمػى مواجيػة أى تيديػدات فػى المسػتقبؿ ،مشػيرة إلػى
أف تمؾ المنظومة قد نشرىا الجيش اإلسرائيمى مف قبؿ فى مدف أشدود وعسقالف وبئر السبع ،وا ف تـ نشرىا
فى إيالت لممرة األولى.
اليوم السابع ،مصر4024/7/42 ،
الجيش اإلسرائيمى :سيناء أصبحت موطناً لإلرىابيين والسيطرة األمنية عمييا ضعيفة
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية ،أف المتحػدث الرسػمى باسػـ الجػيش اإلسػرائيمى الجنػراؿ يػؤاؼ
مردخػػاى أكػػد أف وضػػع النظػػاـ الصػػاروخى عمػػى الحػػدود المص ػرية ينطػػوى عمػػى مواجيػػة أى تيديػػدات فػػى
المستقبؿ ،مشيرة إلى أف تمؾ المنظومة قد نشرىا الجيش اإلسرائيمى مف قبػؿ فػى مػدف أشػدود وعسػقالف وبئػر
السبع ،وا ف تـ نشرىا فى إيالت لممرة األولى.
وأكد أف نصب بطاريػات "القبػة الحديديػة" جػاء بعػد شػير تقريبػاً مػف إطػالؽ الصػاروخ الجػراد مػف سػيناء عمػى
إسرائيؿ فى منطقة تبعد عشرات الكيمومترات إلى الشماؿ مف إيالت.
بػػدوره زعػػـ المتحػػدث الرسػػمى باسػػـ الجػػيش اإلس ػرائيمى ،الجنػراؿ ي ػؤآؼ مردخػػاى ،أف السػػيطرة المصػرية عمػػى
شبو جزيرة سيناء ضعيفة جداً ،وأنيا أصبحت موطناً لممنظمات اإلرىابيػة مػف قطػاع غػزة ومػف تنظػيـ الجيػاد
العالمى.
وزعـ المسئوؿ العسكرى اإلسرائيمى أنو يوجد حتى ىذه المحظة أكثر مف  40إنذا اًر لوقوع ىجمات مسمحة مف
سيناء عمى إسرائيؿ ،عمى حد قولو.
وفيما يتعمؽ بسوريا ،قاؿ مردخػاى ،إف سػوريا تمتمػؾ أسػمحة اسػتراتيجية ،وأف الجػيش اإلسػرائيمى يقػوـ بتعقبيػا
خوفاً مف سقوطيا بأيدى منظمة حزب اهلل المبنانية أو إحدى منظمات الجياد العالمى.
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ونقمػػت صػػحيفة "معػػاريؼ" اإلس ػرائيمية عػػف مردخػػاى قولػػو" ،إف األيػػاـ األخي ػرة ىػػى األيػػاـ األكثػػر أىميػػة فػػى
سوريا ،وأنا أعتقد أف نياية حكـ األسد باتت قريبػة ،وبػالرغـ مػف االنشػقاقات الكبيػرة جػداً فػى صػفوؼ جيشػو،
إال أف األسد وعائمتو ال يزالوف موجوديف فى دمشؽ".
وكالة سما اإلخبارية4024/7/42 ،
 22األسير الريخاوي يعمق إضرابو عن الطعام بعد اتفاق عمى إطالق سراحو في 4022/2/42
غزة  -حامد جاد :أعمف محامي نادي األسير الفمسطيني جواد بولص ،أف األسير أكرـ الريخاوي عمؽ أمس
إضرابو المفتوح عف الطعاـ الذي استمر لمدة  202أياـ ،وذلؾ مف مقر أسره في مستشفى سجف الرممة.
وقاؿ بولص الذي زار الريخاوي أمس ،إف "األسير الريخاوي توصؿ مع لجنة مف مصمحة السجوف
اإلسرائيمية إلى اتفاؽ يقضي باإلفراج عنو يوـ  42كانوف الثاني (يناير) المقبؿ بدال مف  6حزيراف (يونيو)،
مقرر مف قبؿ مصمحة السجوف باإلفراج عنو".
وىو التاريخ الذي كاف ًا
ونقؿ بولص عف الريخاوي قولو "إف لجنة مثمت مصمحة سجوف االحتالؿ وجيات أمنية أخرى اجتمعت معو
جراء تدىور وضعو الصحي بشكؿ مقمؽ ،وبعد نقاش مستفيض وأماـ عناده وافقت المجنة عمى مطمبو،
ابتداء
عاما
ً
وكذلؾ وافقت بأف تجمع شممو مع أخيو األسير شادي الريخاوي في سجف "ايشؿ" المحكوـ ً 24
مف األسبوع القادـ".
الغد ،عمان4024/7/44 ،
 24جمعية واعد :انتصار الريخاوي غير مسبوق ولو ما بعده
غزة :ثمنت جمعية واعد لألسرى والمحرريف البطولة النادرة التي سطرىا األسير أكرـ الريخاوي مف خالؿ
انتصاره عمى مصمحة السجوف الصييونية وأجيزة الكياف الصييوني المختمفة التي رضخت لجوىر مطالبو
وقدمت موعد اإلفراج عنو ستة أشير مف انتياء محكوميتو ،بعد أف خاض إضرابا عف الطعاـ استمر لػ202
أياـ كأطوؿ إضراب يخوضو أسير فمسطيني داخؿ السجوف الصييونية.
المركز الفمسطيني لإلعالم4024/7/42 ،
 22مؤسسة األقصى :السمطات اإلسرائيمية تجرف قبو ار في مقبرة "مجدل صادق" الميجرة
القدس :كشفت "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث" في بياف ليا ،اليوـ االثنيف ،اف مؤسسات إسرائيمية منيا
بمدية رأس العيف وو ازرة اإلسكاف اإلسرائيمية قامت في األياـ األخيرة بجرؼ ونبش عشرات القبور في مقبرة
قرية مجدؿ صادؽ الميجرة عاـ 2928ـ ،فيما تخطط في ىذه األياـ لتدمير مئات القبور في المقبرة الممتدة
عمى مساحة عشرات الدونمات؛ وذلؾ بيدؼ شؽ شوارع وبناء آالؼ الشقؽ السكنية عمى أنقاض جماجـ
المسمميف.
القدس ،القدس4024/7/42 ،
 26مؤسسة األقصى :مستوطنون وجنود يقتحمون الحرم القدسي بشكل جماعي
القدس :قالت "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث" إف  28مستوطناً اقتحموا المسجد األقصى المبارؾ منذ
صبيحة امس ،عمى أفواج متفرقة أبرزىا مجموعة مف  20مستوطناً اقتحموا األقصى بشكؿ جماعي وذلؾ
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بحراسة مشددة مف قبؿ قوات االحتالؿ .وتزامف ىذا االقتحاـ باقتحاـ مجموعة عددىا  48مف مجندي
ومجندات قوات االحتالؿ بزّييـ العسكري ،حيث نظـ ىؤالء جوالت وجمسات متفرقة في المسجد تخمميا
التقاط صور جماعية وبعض الحركات المشينة.
ويذكر ىنا أف نحو  40مستوطناً مف "الحريديـ" اقتحموا المسجد االقصى يوـ االحد وحاولوا تأدية بعض
ُ
الطقوس الدينية الييودية والتممودية.
األيام ،رام اهلل4024/7/44 ،
 27أسيران فمسطينيان يطالبان القيادة المصرية بالتدخل وانياء عزليما االنفرادي
راـ اهلل -أ.ش.أ :وجو األسيراف ضرار أبو سيسي المعزوؿ فى سجف عسقالف ،وعوض زكي الصعيدى
المعزوؿ فى سجف راموف نداء إلى القيادة المصرية بضرورة التدخؿ إلنياء عزليما االنفرادى ،بعد أف
تراجعت حكومة إسرائيؿ عف التزاميا مع الراعى المصرى بإنياء العزؿ لكافة األسرى خالؿ االتفاؽ الذى
وقع بيف قيادة اإلضراب وادارة السجوف وبرعاية مصرية يوـ  26مايو الماضى.
اليوم السابع ،مصر4024/7/42 ،
 28دفعة ثانية من أىالي أسر غزة يزورون أبناءىم في سجون "إسرائيل"
غزة ػ اشرؼ اليور :تمكنت عوائؿ  47اسي ار فمسطينيا معتقميف في سجوف اسرائيؿ يوـ امس مف زيارة ابنائيـ
لممرة الثانية ،خالؿ الشير الجاري بعد حرماف داـ لست سنوات.
وتجمع اىالي االس رى في حافمة اقمتيـ مف اماـ مقر الصميب االحمر بمدينة غزة ،ومف ثـ توجيوا الى بوابة
معبر بيت حانوف 'ايريز' شماؿ القطاع ،الذي انطمقوا منو في حافمة اخرى الى سجف 'نفحة' الصحراوي،
لمقابمة ابنائيـ ىناؾ.
وقاؿ ايمف الشيابي المتحدث باسـ المجنة الدولية لمصميب االحمر اف  22شخصا مف عوائؿ االسرى الػ
 ،47تمكنوا مف الزيارة.
القدس العربي ،لندن4024/7/44 ،

 29فمسطينيو  48يحتجون عمى المجازر ضد المسممين في بورما
الناصرة :شارؾ العشرات مف أبناء الحركة اإلسالمية مف الجميؿ والمثمث والنقب والمدف الساحمية قبؿ ظير
اليوـ االثنيف ( )7-42باعتصاـ وتظاىرة احتجاجية اماـ مبنى ممثمية بورما في تؿ الربيع (تؿ ابيب) ،وذلؾ
احتجاجا عمى التطيير العرقي الذي ينفذ في بورما ضد المسمميف العزؿ.
وشارؾ في التظاىرة قيادات الحركة اإلسالمية في الداخؿ وقؼ عمى رأسيـ الشيخ رائد صالح رئيس الحركة
اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني ونائبو الشيخ كماؿ الخطيب والمحامي زاىي نجيدات -الناطؽ الرسمي
بمساف الحركة.
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ونقؿ موقع "فمسطينيو  "28عف الشيخ رائد صالح قولو :في ىذه التظاىرة التي تجري اماـ ممثمية بورما نؤكد
مف خالليا عدة رسائؿ :نؤكد اف الجرح المسمـ ىو جرح واحد في كؿ بقاع االرض ،لذلؾ مأساة المسمميف
في بورما ىي مأساتنا ولف نسكت عف نصرة قضيتيـ حتى يرفع ظمـ البوذييف عنيـ .ومف خالؿ ىذه
المظاىرة نصرخ في وجو األمة اإلسالمية والعربية ،اخرجوا عف صمتكـ عمى صعيد الحكومات والشعوب،
وآف األواف اف نرى خطة جادة لرفع ىذا الظمـ الدموي عف أىمنا في بورما".
وأعمف الشيخ صالح أف ىذه الخطوة (االعتصاـ) ىي "بداية لخطوات عديدة فسيكوف ىناؾ حممة اغاثة
لنصرة االىؿ في بورما وسندرس كؿ اقتراح ونتفؽ عميو باذف اهلل رب العالميف".
المركز الفمسطيني لإلعالم4024/7/42 ،
 40الخميل :المستوطنون يستولون عمى عشرين دونماً في محيط "سوسيا"
الخميؿ :أقدـ مستوطنوف مف مستوطنة "سوسيا" المقامة جنوب شرقي بمدة يطا ،بمحافظة الخميؿ ،أمس،
عمى تسييج نحو  40دونما مف أراضي المواطنيف في محيط المستوطنة ،وذلؾ عمى مرأى مف قوات
االحتالؿ ،ودوف تدخؿ منيا لمنع ذلؾ.
وقالت لجنة مقاومة االستيطاف شرؽ يطا ،أمس ،إف األراضي التي استولي عمييا المستوطنوف بالقوة ،تقع
عمى مسافة  200متر جنوب غربي مستوطنة "سوسيا" ،وىي أراضي مخصصة لمزراعات البعمية.
األيام ،رام اهلل4024/7/44 ،
 42وصول  202فمسطينيين إلى غزة قادمين من سوريا
غزة :قالت مصادر فمسطينية إف  202فمسطينييف نجحوا في الوصوؿ إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع
مصر ،بعد مغادرتيـ سوريا ،بفعؿ األوضاع األمنية المتدىورة .وذكرت المصادر أف الفمسطينييف المذكوريف
ىـ أصالً مف سكاف القطاع ،وكانوا يقيموف في سوريا وغادروىا السبت الماضي إلى مطار القاىرة .وأكد
أف عشرات العائالت
الناطؽ الرسمي باسـ “التجمع الفمسطيني لنصرة الثورة السورية” حمزة أبو شنب ّ
الفمسطينية التي تسكف أساساً في غزة غادرت سوريا ،وليست عائالت الجئة منذ  .2928وأوضح أف ىذه
العائالت اضطرت إلى مغادرة سوريا بسبب الوضع األمني المتردي فييا.
الخميج ،الشارقة4024/7/44 ،

 44وزير النقل في غزة :الحكومة تنظم عممية إدخال السيارات المصرية وتمنع تيريبيا عبر األنفاق
غزة  -حامد جاد :كشؼ وزير النقؿ والمواصالت لدى الحكومة المقالة أسامة العيساوي ،في حديث خاص
بػ"الغد" ،النقاب عف أف حكومتو منعت منذ مطمع حزيراف الماضي أي تاجر غزي مف القياـ بتيريب أي
مركبة إلى غزة عبر االنفاؽ ،وذلؾ تنفيذا لقرار صدر عف مجمس وزراء حكومتو.
وأوضح أف القرار جاء تنفيذا لمذكرة تفاىـ تمت بيف صندوؽ االستثمار ومجموعة مف التجار المصرييف
العامميف في التجارة العامة واالستيراد والتسويؽ.
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وبيف العيساوي أنو شارؾ ووفد حكومي مؤخ ار في زيارة لمصر بيدؼ التأكد مف سالمة إجراءات شراء
السيارات وأوراقيا الثبوتية لدى التجار والمستورديف المصرييف المعتمديف لدى الغرؼ التجارية المصرية كي
يتـ تنفيذ عمميات البيع والشراء بشكؿ رسمي ومنظـ بما يضمف وقؼ أعماؿ تيريب السيارات المشتبو
بسرقتيا مف مصر منوىا الى أف مالية المقالة تفرض رسوما جمركية بنسبة  % 42عمى كافة المركبات التي
ترد إلى غزة مف خالؿ الصندوؽح واعتبر أف ما أثير مف اتيامات لحكومتو بتحوليا لجية جباية لألمواؿ أف
ىذه النسبة الجمركية توظفيا حكومتو باتجاه تنفيذ مشاريع الطرؽ وتحسيف البنية التحتية لقطاع المواصالت.
وأكد العيساوي أف الجيات المسؤولة في حكومتو تعتزـ جمع كافة السيارات المصرية التي تبيف سرقتيا مف
مصر وتيريبيا إلى غزة عبر األنفاؽ حيث سيتـ في نياية العاـ الحالي إرجاع كؿ سيارة مسروقة إلى مصر
وستعمؿ الو ازرة عمى تجميع ىذه السيارات المسروقة تمييدا إلرجاعيا لمصر.
وأعرب عف أممو في أف يتـ قريبا إدخاؿ السيارات المصرية إلى غزة بشكؿ رسمي عبر معبر رفح وليس
عبر األنفاؽ منوىا إلى أنو منذ مطمع شير حزيراف الماضي تـ ادخاؿ ما يزيد عمى مائتي مركبة بشكؿ
رسمي جميعيا حديثة موديؿ .4024
وأكد أف عممية نقؿ السيارة وتيري بيا عبر االنفاؽ وتسميميا لممشتري بحالة جيدة دوف أف تتعرض ألي
خدوش تعد مسؤولية صندوؽ االستثمار موضحا أف المواطف يدفع  %20مف قيمة السيارة ويدفع مثميا بعد
االستالـ إضافة إلى الرسوـ الجمركية .%42
وبيف أف كشوفات شراء السيارات مف مصر يتـ المصادقة مف قبمو وكذلؾ وكيؿ و ازرة الداخمية ووكيؿ مساعد
و ازرة مالية المقالة الذي يرأس الصندوؽ في ذات الوقت.
الغد ،عمان4024/7/44 ،
 42شركة "يونايتد لمتجارة الدولية" تتبرع بسبعة أطنان من المعكرونة لممؤسسات الخيرية
راـ اهلل :تبرعت شركة "يونايتد" لمتجارة الدولية لصالح المؤسسات الخيرية واألسر الفقيرة ،عبر و ازرة األوقاؼ
والشؤوف الدينية ،حيث قدمت ما يقارب  7أطناف مف المعكرونة مف نوع "أربيال" فائقة الجودة ،كوف الشركة
ىي الوكيؿ الحصري ليذا النوع مف المعكرونة التركية في فمسطيف.
القدس ،القدس4024/7/44 ،
 44الممثل جورج كموني يجسد شخصية الزعيم ياسر عرفات في فيمم ""Yasser
تأكدت األخبار التي تـ تداوليا مؤخ ار حوؿ قياـ النجـ األميركي جورج كموني ،بتجسيد شخصية الزعيـ
الفمسطيني والمناضؿ الراحؿ ياسر عرفات ،بعدما تعاقد مع الشركة المنتجة لمفيمـ.
وبحسب ما نقمت الصحيفة االلكترونية " ،"Pan-Arabia Enquirerعف العديد مف المصادر الفنية ،فالفيمـ
الجديد سيحمؿ اسـ " ،"Yasserومف المقرر أف يخرج بتقنية الػ ،D2األمر الذي سيجعؿ ميزانيتو ضخمة،
وسيكوف اإلنتاج مناصفة بيف المخرج األميركي ستيفيف سبيمبيرغ ،وشركتي ،""Dream Works Studios
و"."Doha Film Institute
عرب 4024/7/42 ،48
 42األردن :مجمس الوزراء يسمح لالجئين الفمسطينيين ببناء طابق ثالث في المخيمات
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عمػػاف – ناديػػة سػػعد الػػديف :قػػاؿ مػػدير دائ ػرة الشػػؤوف الفمسػػطينية محمػػود العقربػػاوي ،إف "مجمػػس الػػوزراء أقػػر
تعميمػػات جديػػدة ،تقضػػي بالسػػماح لالجئػػيف الفمسػػطينييف بالتوسػػع العػػامودي فػػي أبنيػػة المخيمػػات ،ليصػػؿ إلػػى

ثالثة طوابؽ ضمف شروط ومعايير معينة".

وأضػػاؼ إلػػى "الغػػد" إف "التعميمػػات الجديػػدة تسػػيـ بحػػؿ مشػػكمة االكتظػػاظ السػػكاني التػػي يعػػاني منيػػا أبنػػاء

المخيمات ،وذلؾ تنفيذاً لتوجييات ممكية سامية".

وتحدث عف معايير األخذ بالتوسع العامودي ،مؤكداً أىمية "الحفاظ عمى معالـ المخيمػات وىيكمتيػا القائمػة".

وتأخػػذ المعػػايير باالعتبػػار ،أيض ػاً" ،عػػدد أف ػراد األس ػرة الواحػػدة ونسػػبة الفقػػر والبطالػػة بػػيف صػػفوفيا ،ومػػدى
الحاجة الفعمية إلى ذلؾ ،بحيث يتـ استخداـ البناء ألغراض سكنية وليست تجارية".

الغد ،عمان4024/7/44 ،

" 46الممكية لشؤون القدس" تدين حمالت استيداف األقصى والمقدسات

عمػػاف – بت ػ ار :قػػاؿ أمػػيف عػػاـ المجنػػة الممكيػػة لشػػؤوف القػػدس عبػػد اهلل كنعػػاف فػػي تص ػريح ل ػػ(بترا) أمػػس ،أف
حمػػالت االقتحػػاـ التػػي تسػػتيدؼ المسػػجد األقصػػى ،يقودىػػا متطرفػػوف ومسػػتوطنوف بتشػػجيع مػػف المسػػؤوليف

ذرئػع وأسػباب يختمقونيػا ومنيػا األعيػاد الدينيػة وغيػر
اإلسرائيمييف وبحماية قػوات االحػتالؿ اإلسػرائيمي ،تحػت ا

الدينية.

واضػ ػػاؼ «اف األردف بقيادتػ ػػو الياشػ ػػمية وشػ ػػعبو وجيشػ ػػو ضػ ػػحى عمػ ػػى مػ ػػدى التػ ػػاريخ ومنػ ػػذ نشػ ػػوء القضػ ػػية
الفمسطينية بالغالي والنفيس وقدـ الشيداء مف اجؿ القدس وفمسطيف» ،مؤكدا اف األردف باؽ عمى موقفػو ىػذا

حتى تعود القدس عاصمة لمدولة الفمسطينية المقبمة.

الدستور ،عمان4024/7/44 ،

 47األردن :وجود كميات كبيرة من الجزر اإلسرائيمي منذ بداية شير رمضان

عماف  -محمود كريشاف :اشتكى مواطنوف في مناطؽ متعددة مف عماف بػأف أسػواؽ الخضػار المحميػة تكػتظ
منذ بداية شير رمضاف بكميات كبيرة مػف الجػزر اإلسػرائيمي .وبينػوا أف باعػة الخضػار يقومػوف بإخفػاء منشػأ
ىذا المنتج باالدعاء أنو مستورد مف تركيا وسوريا.

التاريخ :الثالثاء 4024/7/44

العدد4274 :

ص 29

مف جانبو ،أشار اتحاد المزارعيف الى أنو يرفض تداوؿ منتج كيػاف ال يػزاؿ متمترسػا بغطرسػتو ضػد االبريػاء.

وقاؿ رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الميندس بادي الرفايعة لػ"الدستور" اف التطبيع مع العػدو اإلسػرائيمي

في شتى المجاالت مرفوض جممة وتفصيال.

أماـ ذلؾ ،قاؿ مصدر مسػؤوؿ فػي و ازرة الز ارعػة ،أف الػو ازرة تػرفض بصػورة قطعيػة السػماح بإدخػاؿ أي منػتج

مزورع في المسػتوطنات اإلسػرائيمية ،وأف الػو ازرة سػتقوـ بفػرض عقوبػات مشػددة ورادعػة باإلضػافة الػى سػحب
رخص االستيراد مف أي تاجر يخالؼ تعميمات االستيراد القاضية بوضع بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي
زرعت بيا تمؾ المحاصيؿ ،باإلضافة لبيانات متعددة حوؿ المنتج المستورد.

الدستور ،عمان4024/7/44 ،

 48فشل عربي في التوافق عمى موعد لمتوجو إلى الجمعية العامة لممطالبة بفمسطين كدولة غير عضو
راـ اهلل  -وليد عوض :أكدت مصادر فمسطينية رفيعة المستوى لجريدة القدس العربي االثنيف ،بأف لجنة
المتابعة العربية التي اجتمعت مساء األحد في الدوحة ،فشمت في التوافؽ عمى موعد محدد لمتوجو
الفمسطيني لمجمعية العامة لألمـ المتحدة لمطالبتيا باالعتراؼ بالدولة الفمسطينية عمى حدود عاـ 2967
كدولة غير عضو في المنظمة الدولية ،بسبب ضغوط خميجية لتأجيؿ تمؾ الخطوة إلى ما بعد االنتخابات
الرئاسية األمريكية المنتظرة.
وأوضحت المصادر بأنو جرى التوافؽ في نياية االجتماع ،عمى أف يشرع الجانب الفمسطينييف بتحضير
الممفات المطموبة لمتقدـ لمجمعية العامة لعرضيا عمى اجتماع وزراء الخارجية العرب في أيموؿ /سبتمبر
المقبؿ ،ليقرروا إذا ما كانت التحضيرات كافية لمتوجو لألمـ المتحدة أو تأجيؿ تمؾ الخطوة لعدة أشير،
األمر الذي يعني تأجيميا إلى ما بعد االنتخابات األمريكية .وأكدت المصادر باف اإلدارة األمريكية تمارس
ضغوطاً كبيرة عمى الدوؿ العربية بما فييا السمطة الفمسطينية ،لتأجيؿ الذىاب لمجمعية العامة إلى ما بعد
االنتخابات الرئاسية األمريكية التي يخوضيا الرئيس باراؾ أوباما ،كوف تمؾ الخطوة الفمسطينية والعربية قد
تتسبب ببعض الضرر ألوباما في االنتخابات القادمة.
القدس العربي ،لندن4024/7/44 ،
 49مصر تنفي السماح بدخول الفمسطينيين دون تأشيرات ...وتصدر ق ار ارً بإلغاء نظام الترحيل
بيت لحـ :نفى السفير المصري في السمطة الفمسطينية د .ياسر عثماف نفياً قاطعاً األنباء التي تحدثت عف
سماح السمطات المصرية بدخوؿ كؿ الفمسطينييف مف منافذ البالد بدوف أي تأشيرات أو موافقات أمنية.
وصرح السفير عثماف في حديث لوكالة "معا" :أف القواعد القديمة المنظمة لدخوؿ الفمسطينييف إلى جميورية
مصر العربية لـ تتغير ،وأف الجزء الذي تغير فقط ىو الخاص بنظاـ الترحيالت الخاص بمواطني قطاع
غزة .وطالب السفير عثماف وسائؿ اإلعالـ بضرورة استقاء المعمومات مف المصادر الرسمية المصرية.
ىذا وأصدرت السمطات المصرية ق ار اًر سيادياً بإلغاء نظاـ الترحيؿ بالنسبة لمفمسطينييف القادميف مف قطاع
غزة أو المتجييف إليو عف طريؽ الموانئ والمطارات المصرية والمعروفيف سابقاً بنظاـ المرحميف حيث يتـ
منحيـ تأشيرة دخوؿ فورية لمبالد لمدة مف  28إلى  74ساعة.
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وكالة معاً اإلخبارية4024/7/44 ،
 20وكيل مؤسسي حزب حياة المصريين :سنتصد لمرسي إذا فتح الحدود لمفمسطينيين
محمود سعد الديف :قاؿ محمد أبو حامد ،وكيؿ مؤسسي حزب حياة المصرييف ،إف د .محمد مرسى ،رئيس
مصر ،يجب أف يعمـ أنو ال يستطيع أف يصدر ق اررات خارج إطار القانوف أو الدستور ،كما أنو ال يستطيع
أف يصدر ق اررات تضر باألمف القومي المصري .وأضاؼ أبو حامد ،في تصريحات صحفية لو تعميقاً عمى
ما تسرب حوؿ نية الرئيس مرسى ،السماح لمفمسطينييف بالدخوؿ لألراضي المصرية دوف الحاجة إلى تأشيرة
دخوؿ أو تصريحات أمنية واجرائية ،أنو لـ يتـ التأكيد بعد مف صحة ىذا الخبر ،إال أف الرئيس إف فعؿ ذلؾ
سنتصدى لو جميعاً الشعب والجيش والقضاء ،ويجب عمى مرسى أف يعمـ أف مصر ليست عزبة يديرىا كما
يشاء ،وانما ىي دولة قانوف ومؤسسات وليا جيش وشعب يحمييا ويحمى مصالحيا القومية.
وقاؿ أبو حامد :نحف نيتـ بالقضية الفمسطينية والشعب الفمسطيني ولكف ليس عمى حساب الشعب المصري
ومصالحو القومية وأراضيو المقدسة فمصالح مصر وشعبيا قبؿ كؿ شيء.
اليوم السابع ،القاىرة4024/7/42 ،
 22المنتد العالمي لمبرلمانيين اإلسالميين يطالب بالضغط عمى "إسرائيل" لرفع الحصار عن غزة
القاىرة :دعا المنتدى العالمي لمبرلمانييف اإلسالمييف شعوب العالـ الحر ومؤسساتو الدولية الممثمة في
مجمس األمف واألمـ المتحدة إلى الضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية لرفع الحصار عف غزة .وأعرب المنتدى
عف ترحيبو باإلجراءات المصرية األخيرة عمى معبر رفح لتسييؿ دخوؿ الفمسطينييف" ،بالشكؿ الذي ينيي
معاناة وآالـ آالؼ الفمسطينييف ،وبخاصة المرضى والطالب الذيف كانوا يرابطوف أماـ المعبر باألياـ في
انتظار إذف الدخوؿ" .ووصؼ رئيس المنتدى حسيف محمد إبراىيـ ،أمس ،ىذا القرار بأنو إنساني "يسيـ
بشكؿ أكثر فاعمية في تخفيؼ الحصار الخانؽ المفروض عمى الشعب الفمسطيني المحاصر داخؿ قطاع
غزة منذ ما يقرب مف أربع سنوات".
الخميج ،الشارقة4024/7/44 ،
 24إيران تسمح لرياضيييا بالتنافس مع اإلسرائيميين في أولمبياد لندن
بيت لحـ :أعمنت إيراف أف رياضيييا سيتنافسوف مع زمالئيـ اإلسرائيمييف في أولمبياد لندف  ،4024الذي
سينطمؽ يوـ الجمعة القادـ .وقاؿ األميف العاـ لمجنة األولمبية اإليرانية باىراـ أفشارزاده ،إف بالده ستحترـ
أيضاً الوقوؼ دقيقة حداد خالؿ مراسـ االفتتاح في ذكرى مقتؿ الرياضييف اإلسرائيمييف األحد عشر الذيف
راحوا ضحايا االعتداء في دورة ميونيخ  ،2974لو قررت المجنة المنظمة ذلؾ.
وكالة معاً اإلخبارية4024/7/44 ،
 22كاتب مصري مقيم في "إسرائيل" يزعم أن تل أبيب لعبت دو ارً في نجاح ثورة  42يوليو
ريـ عبد الحميد :قاؿ خالد دياب ،الكاتب البمجيكى مف أصؿ مصري ،والمقيـ في "إسرائيؿ" ،إنو مف الخطأ
اعتبار ما حدث في  42يوليو  2924مجرد انقالب عسكري كاف يفتقر إلى الدعـ أو المشاركة الشعبية،
حتى ولو كاف الجيش ىو مف قاـ بو .ويقوؿ الكاتب ،في مقاؿ لو بجريدة ىآرتس اإلسرائيمية ،إنو بالرغـ مف
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أف الضباط األحرار بدوا صادقيف في التزاميـ بالديمقراطية البرلمانية ،وتمتعوا بدعـ شعبي في البداية ،إال
أنيـ تحولوا إلى سمسمة مف المستبديف.
عندما قامت ثورة  42يناير ،دقت أجراس الذعر في "إسرائيؿ" مف أف تكشؼ الثورة بعد أف تيدأ عف أف
ىدفيا الحقيقي ىو "الدولة الييودية" ،ورغـ بعض الحوادث المتفرقة كاليجوـ عمى السفارة اإلسرائيمية والتشدد
في الخطاب ،إال أف العالقات المصرية اإلسرائيمية ستستمر عمى نفس المنواؿ ،سالـ بارد وفاتر .وأكد أف
الصورة مختمفة في عاـ  ..2924ويشير دياب إلى أنو بالرغـ مف أف الثورة وقتيا كانت أيضاً عف الخبز
والحرية ،إال أف "إسرائيؿ" لعبت دو اًر ىاماً غير مباشر في توقيتيا وتوجيييا ،حيث ألقى الجيش بالمسؤولية
عمى اليزيمة الساحقة التي تعرض ليا العرب في حرب  2928ضد تقسيـ فمسطيف ،وكانت ثورة عمى الفساد
والمحسوبية وضد الممؾ فاروؽ وطبقة الباشوات الحاكمة.
ويتابع الكاتب قائال ،إنو عمى الرغـ مف عداء جماؿ عبد الناصر لػ"إسرائيؿ" ،وكراىية اإلسرائيمييف لو ،حتى
إنيـ كانوا وال يزالوف يعتبرونو "ىتمر عمى النيؿ" إال أنو ال يوجد دليؿ يثبت أف ناصر كانت تحركو مشاعر
العداء لمسامية أو الرغبة في القضاء عمى الييود ،بؿ كاف يحركو التعاطؼ مع الفمسطينييف ورفضو
االستعمار ،عمى الرغـ مف أف الصور التي تطرحيا الصييونية لنفسيا أف حركة مناىضة لالستعمار ،لكف
العرب رأوىا اتساقًا مع الييمنة الغربية الرامية لتقويض استقالليـ.
ويزعـ الكاتب أف عبد الناصر كاف براجماتيا أدرؾ سريعاً أف "إسرائيؿ" ستظؿ وأف العرب عمييـ أف يتوصموا
لتسوية معيا في نياية المطاؼ ،عمى الرغـ مف أنو استمر في نبرتو العدائية ليا التي تروؽ لمشارع العربي،
ويستشيد عمى ذلؾ بما كتبو جماؿ عبد الناصر عاـ  2922في دورية "فوريف أفيرز" األمريكية حيف قاؿ إننا
ال نريد أف نبدأ أي صراع ،وأف الحرب ال مكاف ليا في سياسة إعادة اإلعمار التي تيدؼ إلى تحسيف حياة
شعبنا .وبعد حرب  ،2967ورغـ الالءات الثالثة التي انطمقت في القمة العربية في الخرطوـ ،إال أنو عاد
إلى موقفو ،الذي كاف عميو في بداية الخمسينيات ،عمى حد قوؿ الكاتب ،بأف التسوية ىي الحؿ الوحيد.
اليوم السابع ،القاىرة4024/7/42 ،
 24مجمة أمريكان ثنيكر :ضغوط أوباما عمى "إسرائيل" توتر عالقتيا مع مصر
ريـ عبد الحميد :انتقدت مجمة أمريكاف ثنيكر األمريكية اقتراب إدارة الرئيس باراؾ أوباما مف اإلخواف
المسمميف في مصر ،وحذرت مف أف الضغوط التي يمارسيا عمى "إسرائيؿ" في ضوء ىذه السياسة الجديدة
ستؤدى إلى إثارة الخالفات بينيا وبيف مصر ،وزيادة االحتكاؾ بينيما .وقالت المجمة إف العالقة "الحميمة"
بيف حكومة الواليات المتحدة و"إخواف" مصر يجب أف تكوف مبعث قمؽ لكؿ مف األمريكييف واإلسرائيمييف،
مشيرة إلى مطالبة بعض نواب الكونجرس بتحقيؽ داخؿ إدارة أوباما ،لتحديد ما إذا كانت بعض االرتباطات
مع اإلسالمييف يمكف أف تكوف ضارة لمواليات المتحدة.
وتتابع المجمة قائمة إف إدارة أوباما أبدت تأييدا كبي ار لإلخواف المسمميف بدءاً مف التخمي عف مبارؾ في قمة
الثورة العاـ الماضي ورفض مساعدتو .وترصد المجمة تأثير الزيارة األخيرة لكمينتوف لمصر ولقائيا مع
مرسى ،وقالت إنو ألوؿ مرة تربط الواليات المتحدة عمنا معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية باتفاؽ سالـ بيف
"إسرائيؿ" والفمسطينييف ،كما جاء في تصريحات كمينتوف خالؿ الزيارة ،وىو ما اعتبرتو المجمة األمريكية
سابقة خطيرة مف جانب واشنطف .وتوقعت الجريدة أف يؤدى ىذا في المستقبؿ إلى جعؿ الضغوط عمى
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"إسرائيؿ" لمخضوع لتطمعات الفمسطينييف مطمباً أكبر مف جانب البيت األبيض ،بسبب نفوذ اإلسالمييف
العامميف في الحكومة األمريكية.
وحذرت المجمة في الختاـ مف أنو في حاؿ استمرار سياسة أوباما في ربط السالـ بيف مصر و"إسرائيؿ"
باتفاؽ سالـ شامؿ في الشرؽ األوسط ،فإنو بذلؾ يجبر "إسرائيؿ" ليس فقط عمى االمتثاؿ بمطالب
الفمسطينييف ،ولكف أيضاً مطالب مصر ،وسيصبح ذلؾ نقطة خالؼ وزيادة احتكاؾ بيف حكومتي القاىرة
وتؿ أبيب.
اليوم السابع ،القاىرة4024/7/42 ،
 22محكمة قبرصية تأمر بحبس رجل يشتبو انو تآمر لمياجمة مصالح إسرائيمية
نيقوسيا :أمرت محكمة قبرصية يوـ االثنيف بحبس رجؿ احتياطيا لالشتباه في أنو كاف يخطط لشف ىجمات
عمى مصالح إسرائيمية في الجزيرة .ومثؿ المشتبو بو يوـ االثنيف أماـ محكمة في ليماسوؿ أمرت بحبسو
احتياطيا حتى  47تموز /يوليو إلى أف تستكمؿ تحريات الشرطة .وقاؿ الذيف حضروا الجمسة التي كانت
سرية انو تـ احتجازه لالشتباه في قيامو بالتجسس والتآمر الرتكاب جريمة .وقالوا دوف أف يذكروا تفاصيؿ أف
السمطات تحقؽ في  20اتيامات ضده.
وكاف المشت بو بو قد اعتقؿ في مدينة ليماسوؿ الساحمية في السابع مف تموز /يوليو لالشتباه في انو كاف
يرصد تحركات سياح إسرائيمييف .وىو مف رعايا السويد ومف أصؿ لبناني.
وكالة رويترز4024/7/42 ،
 26المجنة االولمبية الدولية تحيي ذكر قتمى ميونخ  2974اإلسرائيميين
لندف  -مالؾ فاروؽ :أحيا جاؾ روج ،رئيس المجنة االولمبية الدولية ،ذكرى  22مف أعضاء الفريؽ
اإلسرائيمي قتموا في دورة ميونيخ االولمبية  2974وذلؾ في مراسـ أقيمت في قرية الرياضييف في لندف يوـ
االثنيف .وقاؿ روج ،الذي استبعد يوـ السبت الماضي إمكانية إحياء ذكرى مرور  20عاماً عمى حادث
ميونيخ خالؿ حفؿ افتتاح دورة لندف االولمبية ،إف الضحايا يستحقوف أف يتذكرىـ الناس .وجرى الوقوؼ
دقيقة صمت بعد تعميقات روج.
وكالة رويترز4024/7/42 ،
 27بمدية لندن تقف دقيقة حداد عمى قتمى ميونخ اإلسرائيميين في افتتاح األولمبياد المقبمة
محمود محيى :أعمف رئيس بمدية لندف بوريس جولسوف ،صباح يوـ االثنيف ،عبر حسابو عمى موقع
التواصؿ االجتماعي "تويتر" ،الوقوؼ دقيقة حداد عمى إحياء ذكرى الرياضييف اإلسرائيمييف الذيف قتموا في
اليجوـ عمى مقر األلعاب األوليمبية في مدينة ميونيخ األلمانية عاـ .2974
وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيمي وجريدة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية ،أف قرار جولسوف يأتي مخالفاً لما
أعمنت عنو المجنة الدولية المنظمة لألوليمبيات ،في عدـ الوقوؼ دقيقة صمتا خالؿ حفؿ افتتاح دورة
األلعاب األوليمبية الصيفية القادمة.
اليوم السابع ،القاىرة4024/7/42 ،
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 28كيف تتعامل "إسرائيل" مع اتياميا باغتيال عرفات؟
القدس المحتمة  -آماؿ شحادة :في  42ايموؿ (سبتمبر)  4004كتب رئيس كتمة «السالـ» االسرائيمية ،اوري
افنيػػري ،الػػذي عػػرؼ بصػػداقتو الحميمػػة مػػع الػرئيس الفمسػػطيني ال ارحػػؿ ،ياسػػر عرفػػات ،انػػو يشػػكؾ فػػي مػػا اذا
كاف (عرفات) ،سيبقى عمى قيد الحياة حتى ينيي كتابة مقالتو ،مممحاً ومحذ اًر مف أف حيػاة القائػد الفمسػطيني
ميػددة بػالموت كػؿ لحظػة .وقػاؿ أفنيػري يوميػػا إف عرفػات ا ف حػي ،لكػف حياتػو ىػذه مرتبطػة «بشػػعرة» ألف
كؿ مف يعرؼ شاروف (رئيس الحكومة االسرائيمية في فترة وفاة عرفات) يدرؾ انو لـ يتخؿ عف ىػدؼ يضػعو
امامو .فإذا لـ يحصؿ عميو في محاولتو االولى يجرب ثانية وثالثة ورابعة وال يتنازؿ.
تصفية عرفػات كانػت احػد ابػرز اىػداؼ آرييػؿ شػاروف ،وقػد سػبؽ اف حػاوؿ الػتخمص منػو خػالؿ حػرب لبنػاف
 29مرة وفشؿ.
دوف أقوالو ىذه تحت عنواف «قتؿ عرفػات» ،وذلػؾ بعػد عودتػو مػف زيػارة لمػرئيس الفمسػطيني
افنيري في حينو ّ
فػػي اثن ػػاء حصػػاره ف ػػي المقاطع ػػة فػػي راـ اهلل ومش ػػاىدتو الكثيػػر مم ػػا ل ػػـ يطمئنػػو .وأب ػػرز مػػا لف ػػت افني ػػري اف
الح ارسػػة مػػف حػػوؿ عرفػػات كانػػت ضػػعيفة وغيػػر منظمػػة ،فيمػػا الػرئيس الفمسػػطيني ال يتػػردد فػػي التجػػاوب مػػع
رغب ػػة ض ػػيوفو ف ػػي تقبيم ػػو ،حت ػػى اولئ ػػؾ ال ػػذيف ال يعػ ػرفيـ .والض ػػيوؼ آن ػػذاؾ ،عن ػػد حص ػػار المقاطع ػػة ،ك ػػانوا
يتوافدوف اليو عمى مدار الساعة وكانوا يشكموف سنداً قوياً وداعماً لصموده.
عبر عف تخوفػو مػف قيػاـ شػاروف باغتيػاؿ عرفػات مػذك اًر بػأف قػادة اسػرائيؿ ،وشػاروف عمػى وجػو
اوري افنيري ّ
الخصوص ،استيدفوا عرفات واعتبػروه عقبػة كػأداء أمػاـ مشػاريعيـ التوسػعية ونعتػوه باالرىػابي .وكانػت ابػرز
المحػػاوالت فػػي حػػرب لبنػػاف االولػػى ،حيػػث كمفػػت وحػػدة خاصػػة بيػػذه الميمػػة ،وتػػـ تػػوفير كػػؿ مػػا يمػػزـ لتحقيػػؽ
اليػػدؼ ،بمػػا فػػي ذلػػؾ طػػائرة تحػػوـ فػػي الجػػو سػػاعات طويمػػة كػػؿ يػػوـ .وقػػاؿ افنيػػري« :شػػاروف ال يريػػد طػػرد
عرفات الى غزة او أي مكاف آخر في العالـ .شاروف يريد طرد عرفات مف «الػدنيا» وا ف الظػروؼ تتػيح لػو
تنفيذ ذلؾ».
افنيػػري فػػي حينػػو ح ػ ّذر ،فػػي اكثػػر مػػف مناسػػبة أُتيحػػت لػػو فييػػا فرصػػة الحػػديث عػػف عرفػػات ،مػػف خطػػر قيػػاـ
اسرائيؿ باغتيالو ولذلؾ نجده اليوـ ،وبعد الكشؼ عف تسػميـ عرفػات وتحميػؿ الموسػاد االسػرائيمي موتػو يعمػف
انو لـ يفاجأ بالتقرير الذي يشير الى ادخاؿ مادة مف نوع «بولونيوـ  »420الػى طعػاـ عرفػات واسػتيتر بػالرد
االسرائيمي عمى تقرير تسميمو.
عبرت عف مواقفيا تجاه التقرير الذي يثبت وفاة عرفات مسػمماً ،لكػف كػؿ مػف تحػدث اسػتعاد
في اسرائيؿ قمة ّ
االحداث والعالقات التي كانت تربط شاروف مع عرفات وتصريحاتو وتيديداتو لمرئيس الفمسطيني ،التػي كػاف
يطمقيا في كؿ مناسبة تتاح لػو .ففػي حينػو اتيػـ شػاروف عرفػات بأنػو مسػبب انتفاضػة االقصػى المسػمحة ومػا
رافقيا مف عمميات تفجير استيدفت مئات المدنييف االسرائيمييف وبأنو يحرض الفمسطينييف عمى اسرائيؿ وقاؿ
بمغة تيديدية صريحة عاـ  4002انو لـ تعد لعرفات بوليصة تأميف ،وىو ما فسره الكثيروف بالتيديد المباشر
بقتؿ عرفات.
وىذه التيديدات احد اسباب عدة يشير الييا اليوـ اوري افنيري وتؤكد اف شاروف كاف ينوي اغتياؿ عرفات.
ويقػػوؿ افنيػػري« :لمجػػرد اف الفحػػوص التػػي أُجريػػت فػػي المستشػػفى العسػػكري فػػي فرنسػػا لػػـ تكشػػؼ عػػف سػػبب
لالنييار المفاجئ لصحة عرفات وموتو كما لـ يتـ الكشؼ عػف مػرض خطيػر ،فػإف ذلػؾ يػدعو لالعتقػاد بػأف
ثمػػة مػػف كػػاف وراء ذلػػؾ» .امػػا ماكينػػة اإلعػػالـ االس ػرائيمي ،فػػي رأي افنيػػري ،فأسػػموبيا فػػي التعامػػؿ مػػع وفػػاة
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عرفػػات يؤكػػد عالقػػة اس ػرائيؿ بمػػوت الرجػػؿ ،اذ انيػػا سػػارعت الػػى التػػرويج إلشػػاعات حػػوؿ اصػػابة عرفػػات
بمػػرض خطيػػر ومػػنيـ مػػف ذكػػر اصػػابتو بػ ػ «االيػػدز» ،وىػػذه الحممػػة االعالميػػة كانػػت منظمػػة وأُديػػرت ضػػد
عرفات يومياً ولسنوات عدة وصمت ذروتيا عندما بدأ وضػعو الصػحي يتػدىور وظيػرت مالمػح غريبػة لتػأثير
المرض .ووفؽ افنيري« :طالما ال يوجد سبب واضح لمموت فمؤكد وجود سبب غامض».
التصفية سياسية
االسرائيميوف حولوا التقرير الذي يشير الى تسميـ عرفات الى حممة ىجوـ عمػى الفمسػطينييف ،ومػا اف اعمنػت
زوجتو سػيى انيػا تنػوي اخػراج رفاتػو إلجػراء الفحػوص عمييػا حتػى حولػوا تحريضػيـ ضػد سػيى وقػرار اخػراج
الجثػػة .ووفػػؽ الخبيػػر عوديػػد غ ارنػػوت ،وىػو ايضػاً مػػف الشخصػػيات االسػرائيمية التػػي التقػػت عرفػػات فػػي اثنػػاء
حصاره في المقاطعة ،فإف الرئيس الفمسطيني الذي توفي قبؿ ثماني سنوات ما زاؿ حياً في ذاكرة كثيريف مػف
الفمسطينييف الذيف كانوا عمى قناعة منػذ وفاتػو بػأف اسػرائيؿ قامػت بتصػفيتو .وحػذر غ ارنػوت مػف إبعػاد إثبػات
اف عرفات مات بإدخاؿ السـ الى طعامو ...طارحاً في الوقت نفسو سؤاليف حوؿ ىذا التقرير:
«ما الذي دفع األرممة( ،يقصػد سػيى عرفػات) المتورطػة فػي مصػاعب ماليػة ون ازعػات مػع السػمطة ومػع دوؿ
عربية عدة اخرى ،الى االنتظار ثماني سنوات حتى تمتشؽ مف خزنة محامييا مالبس المستشفى وتنقميا الى
«الجزيرة» إلجراء التحقيؽح ناىيؾ عف أف سيى عرفات كانت ىي التػي عارضػت فػي حينػو بكػؿ حػزـ إجػراء
تش ػريح الجثػػة بعػػد الوفػػاة مباش ػرة» ...الس ػؤاؿ الثػػاني يػػتيـ فيػػو مق ػربيف مػػف عرفػػات وقػػاؿ« :اذا فرضػػنا أف يػػد
إس ػرائيؿ فػػي الفعمػػة ،فيػػؿ كػػاف بوسػػعيا أف تتػػدخؿ فػػي غػػذاء عرفػػات مػػف دوف مسػػاعدة معػػاونيف مػػف الػػدائرة
المقربة منوح».
ويػػرى االسػرائيميوف اف تػػرويج التقريػػر الػػذي بثتػػو قنػػاة «الجزيػرة» ،ال ييػػدؼ فقػػط الػػى تػػوريط اسػرائيؿ فػػي قتػػؿ
زعيـ فمسطيني انما ايضا توريط السمطة الفمسطينية واحراجيػا ،والتػي تحقػؽ منػذ ثمػاني سػنوات فػي مالبسػات
وفاة عرفات ولـ تفمػح فػي ذلػؾ .واقتػبس االسػرائيميوف فػي ىػذا الجانػب تصػريح صػالح البردويػؿ ،القيػادي فػي
«حمػاس» الػػذي قػػاؿ اف «أيػػادي فمسػػطينية ضػػالعة فػػي القتػػؿ» ،فيمػا ألمػػح آخػػروف الػػى انػػو يجػػب تقػػديـ لجنػػة
التحقيؽ التي أقاميا أبو مازف الى المحاكمة.
االعالم ػػي ش ػػاي غول ػػدف كت ػػب ف ػػي ص ػػحيفة «مع ػػاريؼ» تح ػػت عنػ ػواف «إرث عرف ػػات»« :التص ػػفية سياس ػػة
انتيجتيػػا حكومػػات اس ػرائيؿ منػػذ بضػػعة عقػػود .بػػدايتيا كانػػت مػػع رئيسػػة الحكومػػة غولػػدا مئيػػر عنػػدما امػػرت
«الموسػػاد» (جيػػاز المخػػابرات االس ػرائيمية الخػػارجي) ،بوجػػوب تصػػفية كػػؿ مػػف شػػارؾ فػػي قتػػؿ الرياض ػػييف
االسػرائيمييف األحػػد عشػػر فػػي ميػػونخ» .ىػػذه وفػػؽ غولػػدف ،كانػػت النقطػػة التػػي تقػػرر فييػػا فػػي اسػرائيؿ اختيػػار
تكتيػػؾ الػػتخمص مػػف اعػػدائيا – س ػواء كخطػػوة وقائيػػة أـ كخطػػوة ثأريػػة – الػػى اف صػػار تكتيك ػاً مركزي ػاً فػػي
نشاطيا االمني واالستخباري .ىذه الطريقة القتاليػة بمغػت ذروتيػا فػي فتػرة االنتفاضػة الثانيػة ،التػي تػـ خالليػا
تصػفية أكثػػر مػػف أربعمئػػة فمسػػطيني مػػف «نشػػطاء االرىػػاب»عمػػى ايػػدي الجػػيش والمخػػابرات االسػرائيمية ،عمػػى
حػػد تعبيػػر غ ارنػػوت الػػذي اضػػاؼ« :بقػػدر مػػا ىػػو معػػروؼ لػػـ تحػػاوؿ اسػرائيؿ ابػػداً تصػػفية رئػػيس دولػػة عػػدو،
سواء انطالقاً مف ُعرؼ الحذر في عضويتيا في اسرة الشػعوب ،التػي بالتأكيػد مػا كانػت لتػرى بعػيف االيجػاب
ىذا األمر ،أو انطالقػاً مػف الخػوؼ مػف احػداث حػرب اقميميػة واسػعة ،أو بسػبب المصػاعب العممياتيػة الكبيػرة
التي ينطوي عمييا مثؿ ىذا العمؿ...
ويذكر غولدف انو وفؽ تقديرات محافؿ اسػتخبارية أجنبيػة ،نشػرت فػي العػالـ ،فقػد تػدربت فرقػة اسػرائيمية عمػى
عممية تصفية صداـ حسػيف ،ولكػف الخمػؿ التنفيػذي الجسػيـ الػذي عػرؼ باسػـ «مصػيبة تسػئاليـ» أحػبط تنفيػذ
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العممية (في حينو سقط صاروخ عمػى مجموعػة مػف المقػاتميف فقتػؿ خمسػة مػنيـ) .ولػو كانػت الحممػة انطمقػت
عمػػى الػػدرب ونسػػبت الػػى الجػػيش االس ػرائيمي ،لكػػاف ىػػذا كفػػيالً بػػأف يكػػوف درس ػاً مشػػوقاً جػػداً إلس ػرائيؿ ولػػدوؿ
أخرى في العالـ حوؿ التصدي ثار عمؿ جسيـ بيذا القدر في منطقة عنيفة وقابمة لالنفجار .عنػدما تػوفي،
كػػاف ياسػػر عرفػػات رئيس ػاً لكيػػاف فمسػػطيني غيػػر ذي سػػيادة ،يعػػوزه اعت ػراؼ دولػػي فػػي المؤسسػػات القانونيػػة
والديبموماسية ،لكنو يستقبؿ في العالـ بأسره بؿ وفي إسرائيؿ كزعيـ لمشعب الفمسطيني.
وينصػػح غولػػدف قيػػادة بػػالده بػػأف تبػػدأ االسػػتعداد لنتػػائج جديػػدة لمتقريػػر تحسػػـ اف اس ػرائيؿ تقػػؼ وراء تسػػميـ
عرفات ويقوؿ« :اذا كانت اسرائيؿ قامت بتصفية عرفػات عػاـ  4002حقػاً ،فسػيتعيف عمييػا أف تتحمػؿ نتػائج
فعمتيػػا فػػي العػػاـ  4024وفػػي االع ػواـ التاليػػة ايض ػاً .فالضػػرر الفػػوري المحتمػػؿ ،وفػػؽ توقعػػات الكاتػػب ،ىػػو
إشعاؿ جولة عنؼ اخرى في المستقبؿ القريب عمى خمفية ىياج فمسطيني وطني.
خطر آخر يبدو لمعياف ىو تحوؿ رئيس وزراء اسرائيمي ىدفاً مشروعاً لممنظمات الفمسطينية .مثؿ ىػذا المػس
كفيؿ بأف يمقى مفعػوالً شػرعياً فػي الخطػاب الػدولي عمػى خمفيػة تصػفية عرفػات ،حتػى لػو لػـ تبػدأ جولػة عنػؼ
وحتى لو نجحت حكومة اسرائيؿ في الدفاع عف حياة كبار رجاالتيا مف عمميات ثأر ،فػال يػزاؿ السػور عاليػاً
بيف الشعبيف ،سور يقزـ فرص حؿ النزاع ،وسيرتفع أكثر في ظؿ اغتياؿ عرفات.
الحياة ،لندن4024/7/44 ،
 29تقديرات بدخول االقتصاد اإلسرائيمي مرحمة الركود
حممػػي موسػػى :تفػػاخرت الحكومػػة اإلسػرائيمية برئاسػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو بأنيػػا كانػػت بػػيف الحكومػػات القميمػػة فػػي
العػػالـ التػػي أفمحػػت فػػي تجنيػػب المجتمػػع آثػػار األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة .ولكػػف ال يبػػدو أف مفعػػوؿ ىػػذا
التفاخر سيطوؿ كثيرا ،بسػبب التقػديرات المت ازيػدة حػوؿ دخػوؿ االقتصػاد اإلسػرائيمي مرحمػة ركػود جػراء ارتفػاع
التكاليؼ وانخفاض الصادرات.
وتقؼ الحكومة اإلسرائيمية ،وىي في عاـ انتخابات تقريبػا ،أمػاـ مػأزؽ زيػادة الضػرائب ،فيمػا تتػداعى الييئػات
االقتصادية لالجتماع لمبحث في األزمات المرتقبة.
وكانػت قػد ظيػرت فػي األسػابيع األخيػرة إشػا ارت سػػمبية متعػددة بينيػا ت ارجػع ممحػوظ فػي الصػادرات وانخفػػاض
كبير في حجـ المبيعات في شبكات التسويؽ ،وتخفيض نسبة النمو المتوقع وتػدني جبايػة الضػرائب .وال يقػؿ
أىميػػة عػػف ذلػػؾ زيػػادة أعػػداد العػػاطميف مػػف العمػػؿ .وازداد خػػوؼ الحكومػػة اإلسػرائيمية جػراء اضػػطرارىا لتقػػديـ
مشػػروع ميزانيػػة العػػاـ  ،4022حيػػث يحػػاوؿ خبػراء تػػوفير مػوارد ضػريبية جديػػدة مػػف خػػالؿ رفػػع نسػػبة ضػريبة
القيمة اإلضافية.
وتشير المعطيات االقتصادية اإلسرائيمية إلى أف األزمة االقتصادية في أوروبا أثرت بشكؿ كبيػر عمػى الدولػة
العبريػ ػػة .ومعمػ ػػوـ أف أوروبػ ػػا ال ت ػ ػزاؿ الش ػ ػريؾ التجػ ػػاري األكبػ ػػر إلس ػ ػرائيؿ اسػ ػػتيرادا وتصػ ػػديرا .وقػ ػػد تراجعػ ػػت
الصػػادرات اإلس ػرائيمية بش ػػكؿ واضػػح إل ػػى أوروبػػا والواليػػات المتح ػػدة .وأظيػػرت معطي ػػات الشػػير األخي ػػر أف
واردات إسػرائيؿ بمغػػت  2999مميػػار شػػيكؿ (أكثػػر مػػف خمسػػة مميػػارات دوالر) فػػي شػػير حزيػراف ،حػوالي ثمثيػػا
مف دوؿ االتحاد األوروبي و 42في المئة مف آسيا و 22في المئة مف الواليات المتحدة والباقي مػف كػؿ دوؿ
العالـ األخرى.
أما الصادرات اإلسرائيمية فػي الشػير ذاتػو فبمغػت  2297مميػار شػيكؿ (حػوالي  292مميػارات دوالر) ،مػا يعنػي
أف العجز في ميزاف التبادؿ في شير واحد يزيد عػف مميػار ونصػؼ المميػار دوالر .وكػاف العجػز المتػراكـ فػي
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الشيور الستة األولى مف ىذا العاـ قد زاد عف  2092مميارات دوالر ،أي بنسبة تزيد  20في المئػة عػف الفتػرة
المقابم ػػة ف ػػي الع ػػاـ الماض ػػي .وتش ػػير المعطي ػػات إل ػػى ت ارج ػػع الػ ػواردات ،ولك ػػف بنس ػػب ض ػػئيمة مقاب ػػؿ ت ارج ػػع
الصادرات.
وفي إشارة واضحة لألزمة ،قدر خبراء إسرائيميوف أف عدد العاطميف مف العمؿ سػيزداد حتػى الصػيؼ المقبػؿ،
ليصػ ػػؿ إلػ ػػى رقػ ػػـ قياسػ ػػي ،وىػ ػػو  202آالؼ عاطػ ػػؿ مػ ػػف العمػ ػػؿ وفػ ػػؽ معطيػ ػػات دائ ػ ػرة اإلحصػ ػػاء المركػ ػػزي
اإلسػرائيمية .ويسػتند ىػذا المعطػى إلػى نسػبة نمػو متوقػع فػي االقتصػاد اإلسػرائيمي بحػوالي  4فػي المئػة .وبنػػاء
عمى ذلؾ فإف نسبة البطالة ستبمغ الصيؼ المقبؿ  892في المئػة .وىػذا التوقػع يسػتند إلػى األزمػة االقتصػادية
فػػي أوروبػػا وتػػأثر إسػرائيؿ بيػػا .وىػػو مػػا يعنػػي أف  220ألػػؼ عامػػؿ إسػرائيمي سػػيقعوف بػػيف بػراثف البطالػػة فػػي
الشػػيور السػػتة المقبمػػة .ومػػف الجػػائز جػػدا أف يصػػب ىػػذا المعطػػى زيتػػا عمػػى نػػار االحتجاجػػات االجتماعيػػة
المت ازيػػدة ف ػي إس ػرائيؿ .ومػػف الميػػـ أيضػػا معرفػػة أف قسػػما كبي ػ ار مػػف ىػػذه البطالػػة يػػأتي مػػف مصػػانع عاليػػة
التكنولوجيا ،ممف يصنؼ عماليا ضمف الطبقة الوسطى.
وال يمكف معرفة حجـ التراجع في نسبة النمو مف دوف مالحظة أف ىذه النسبة بمغت  296في المئة في العاـ
 4006و 292في المئة في العاـ  .4007كما كانت  2في المئػة عػاـ  ،4008وأقػؿ مػف واحػد فػي المئػة عػاـ
 .4009وفي العاـ  4020بمغت نسبة النمو  298فػي المئػة ،واحتفظػت بيػذه النسػبة أيضػا فػي العػاـ .4022
وكما سمؼ فإف التوقعػات لمعػاـ الحػالي ال تػزاؿ تتحػدث عػف حػوالي  492فػي المئػة ،لكنيػا قػد تشػيد انخفاضػا
أكبر حتى نياية العاـ.
السفير ،بيروت4024/7/44 ،

 40دراسة إسرائيمية :تضعضع المحيط االستراتيجي الذي تعمل فيو "إسرائيل"
الناصرة  -زىير أندراوس :رأت دراسة أعدىا مركز أبحاث األمف القومي ،التابع لجامعة تؿ أبيب أنو في
الفترة األخيرة تضعضع المحيط االستراتيجي الذي تعمؿ فيو "إسرائيؿ" ،إلى درجة التيديد بانييار أجزاء كبيرة
مف المنظومة التي اعتمدت سياستيا عمييا.
وأحد العناصر البارزة ىو أنو بإزاء غياب أو خفوت أكثر الالعبات الثقيالت الوزف في العالـ العربي ،مشيرة
إلى أف السعودية بقيت عامالً أخي اًر تقريباً ما يزاؿ يعمؿ بإصرار عمى صد إيراف وىو قادر عمى أف يكوف
معادالً لتركيا ،كما لفتت إلى أف الضعؼ الذي ُيمـ بالعالـ العربي قد أصبح عمى نحو غير متوقع مشكمة
لػ"إسرائيؿ" ويزيد احتكاكيا بالقوى اإلقميمية وراء منطقة سايكس بيكو التي تحاوؿ أف تُعمؽ تأثيرىا في
الساحة.
وعمى ىذه الخمفية تصبح السعودية فجأة دولة قريبة جداً مف "إسرائيؿ" في قراءة الخريطة اإلقميمية ووضع
أدلة العمؿ االستراتيجي .في الجانب ا خر ،زادت الدراسة ،تق أر إيراف الخريطة نفسيا ،الفتةً إلى أف نضاؿ
السعودية لصد إيراف يمتد مف اليمف مرو اًر بالعراؽ ومصر ثـ إلى لبناف.
وكانت المحظة التأسيسية التي غيرت طبيعة ىذا النضاؿ ىي تدخميا غير العادي والمباشر في البحريف.
وقد أصبحت األسرة المالكة أسرة آؿ سعود بفاعميتيا النسبية والمثابرة التي تصاغ بالتدريج ،أصبحت ىدفا
رئيسيا إليراف ،وعمى ىذا فاف إيراف ربما تحصر عنايتيا في المرحمة التالية في تحدي األسرة المالكة
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السعودية ،ومف الضروري أف نعرؼ أىمية بقائيا .ألنو إذا سقطت أسرة آؿ سعود فيناؾ خطر تياوي بقايا
المقاومة العربية إليراف .عالوة عمى ذلؾ ،أشارت الدراسة إلى أف تضعضع المحيط االستراتيجي قد يراكـ
أيضاً صعاباً جديدة أماـ محاولة التوصؿ إلى تسوية إسرائيمية فمسطينية .واف أكثر الالعبات التي شاركت
في الماضي في منح غالؼ استراتيجي يؤيد تسويات سياسية قد اختفت أو ضعفت أو بردت عالقاتيا مع
الواليات المتحدة.
وتابعت الدراسة قائمةً إف أحد التحديات المعقدة لػ"إسرائيؿ" ىو ضرورة العمؿ في نفس الوقت في ثالثة عوالـ
متوازية في حيف أ ف كؿ واحد مف ىذه العوالـ يجري بحسب قوانيف آلية مختمفة (ومتناقضة بقدر ما) ويقوـ
عمى حقائؽ مختمفة بادي الرأي .ففي طرؼ واحد عالـ الواقع االستراتيجي البارد .وىو عالـ صارـ حيث
صراعات القوة فيو ىي المغة المتحدث بيا و"إسرائيؿ" تميؿ إلى الشعور بأنو يجب عمييا أف توجد فيو في
كؿ وقت ويدىا ىي العميا .وفي الطرؼ ا خر عالـ الرأي العاـ العالمي .وىو عالـ تصورات وصور بعيدة
أحيانا عف الواقع القاسي في الميداف ،لكنيا نالت موطئ قدـ في وسائؿ اإلعالـ وعند منظمات دولية .وىذه
التصورات والصور بقدر كبير ،مصدر لمشرعية الدولية أو عدميا.
والشرعية تؤثر أيضاً في حدود حرية العمؿ وفي قدرات "إسرائيؿ" عمى الصمود والبقاء في عالـ الواقع
االستراتيجي .وبيف الطرفيف يوجد عالـ ما بيف الحكومات ،وبالتالي ال تستطيع سياسة "إسرائيؿ" أف تتجاىؿ
الخريطة التي تتشكؿ .وفي نفس الوقت يجب عمى "إسرائيؿ" أيضاً أف تطمح إلى الحفاظ عمى آفاؽ تعاوف
مع مصر واألردف وتركيا والى تطوير آفاؽ تعاوف مع السعودية والى استغالؿ الفرص إلضعاؼ الزعزعات
اإلقميمية.
وبرأي معدي الدراسة فإف الدولة العبرية والسعودية تريداف مضاءلة الزعزعات لموضع الراىف ،ومعيما أيضا
دوؿ أقؿ تأثي اًر كاألردف ودوؿ الخميج .وتطمح إيراف إلى زعزعة الوضع الراىف .ومف وجية النظر ىذه عمى
األقؿ تُعد تركيا أيضاً في المعسكر العدو ألنيا تطمح أيضاً إلى أف تنظـ عالقات القوى مف جديد ،وعمى
أية حاؿ ،فإف األمور ما تعمقت بمنظار آؿ سعود فإف الصورة قد اتضحت وذاؾ أف السعودية قد بقيت
وحدىا تقريباً .وترى األسرة المالكة السعودية أف الصفقة اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة النفط مقابؿ األمف
تفقد مف فاعميتيا وذاؾ لسببيف :األوؿ ،أف أمريكا غيرت سياستيا مف وجية نظر األسرة المالكة وىي تترؾ
آؿ سعود يواجيوف بأنفسيـ تحدياتيـ في الداخؿ والخارج .وىذا ُيحدث فروقا أخذت تتسع بيف السعودية
والواليات المتحدة ،بدءا بطمب الواليات المتحدة إصالحات ديمقراطية في النظـ الممكية السنية مرو ار بحوارىا
مع اإلخواف المسمميف في مصر ،وصورة عالج األزمة في البحريف ،وانتياء بسحب قواتيا مف العراؽ بما
وثانيا ،تُقدر السعودية أف
يشبو ليكف الطوفاف مف بعدي ،والذي يأتي بإيراف لتقؼ عمى عتبة السعودية.
ً
فاعمية الواليات المتحدة قد قمت وبدأت تفكر بمفاىيـ عيد ما بعد أمريكا.
وبرغـ أف حكاـ السعودية يبذلوف جيوداً لالقتراب مف الصيف واليند وباكستاف فانو ال يوجد بديؿ عمى ىيئة
قوة عظمى أخرى أكثر تأييدا وجدوى .لكف السعودية تدرؾ أف الحاجة إلى اعتمادىا عمى نفسيا قد زادت
واف عمييا أف تحاوؿ أف تمأل بقواىا الذاتية جزءا مف الفراغ الذي خمفتو الواليات المتحدة ،وأصبح ىذا
اإلدراؾ يثمر صفقة بسبعيف مميار دوالر ،ويدفع بالسعودييف إلى التفكير بالحصوؿ عمى أسمحة نووية ،عمى
حد تعبير الدراسة.
وترى السعودية ،كما شددت الدراسة ،أنيا قد فقدت شريكاتيا الميمات في الجبية العربية السنية ،فقد سقط
مبارؾ ومستقبؿ مصر غير واضح ،وبعد انسحاب أمريكا أصبحت إيراف الجية المييمنة في العراؽ .وقد
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اضطر ىذا الوضع الجديد الشديد السعودية إلى تغيير إستراتيجيتيا .وتابعت :بقي آؿ سعود المحاربيف
العنيديف الرئيسييف وربما ا ِخريف لصد إيراف ،وأف األسرة المالكة تحاوؿ باستثمار مميارات الدوالرات في
مصر مرو ار باستخداـ سالح النفط والصراعات داخؿ االوبيؾ ،والصراع عمى القنوات إلى باكستاف واليند ثـ
محاولة توسيع الػ جي.سي.سي وجعؿ ىذه المنظمة شبو حمؼ أطمسي سني ،تحاوؿ أف ترسـ خط وقؼ
أيضا أف ضعضعة األسرة المالكة،
إيراف .وىي تجعؿ نفسيا بذلؾ ىدفا رئيسا إليراف .وأوضحت الدراسة ً
بعمؿ مباشر أو بوسائؿ غير مباشرة ،قد يفضي بإيراف إلى شفا القدرة عمى أف تسقط نيائيا النظاـ اإلقميمي
المعروؼ.
وكذلؾ يوجد خوؼ مف تحوالت إستراتيجية تنبع مف تبديؿ األجياؿ في قيادة آؿ سعود ،أو مف تقدير
السعودية أف مكافحة إيراف خطيرة جدا واحتماالت نجاحيا ضئيمة جدا ،وعمى ذلؾ يجب عمى السعودية أف
تبحث عف توافؽ يعتمد عمى اعتراؼ لتقدـ إيراف .مف ىنا تأتي األىمية الكبيرة ؿ سعود بالنسبة إلسرائيؿ.
بازاء الفروؽ الثقافية يصعب الحديث عف شراكة مكشوفة بيف إسرائيؿ والسعودية .لكف الدولتيف تقرآف بصورة
متشابية الخريطة اإلستراتيجية وتسيراف في مسارات إستراتيجية متوازية وليذا يوجد مكاف لمفحص عف توسيع
الحوار بينيما ،عمى حد تعبير الدراسة.
القدس العربي ،لندن4024/7/44 ،

 42الفمسطينيون في خضم الثورة السورية

ماجد كيالي
كشفت تصريحات جياد مقدسػي (النػاطؽ بمسػاف الخارجيػة السػورية) ،المتعمّقػة باعتبػار الفمسػطينييف الالجئػيف
في سورية ضيوفاً «يسيئوف األدب» ،عػف حقيقػة الشػعارات التػي عػاش عمييػا نظامػو طػواؿ العقػود الماضػية،
القومجيػة» التػي ب ّػرر
قوضت كؿ العقيػدة «
ّ
وعف كونيا ّ
مجرد ّادعاءات لمتوظيؼ واالستخداـ ،فضالً عف أنيا ّ
بخاصػة أنيػا ص ّػبت فػي
فييا ىذا النظاـ مصادرتو الحريات وىيمنتو عمػى الػبالد والعبػاد ،طػواؿ أربعػة عقػود،
ّ
طاحونػػة تصػريحات أخػػرى ،ضػػمنيا اتيػػاـ بثينػػة شػػعباف (المستشػػارة الرئاسػػية) لمفمسػػطينييف ،فػػي مخػػيـ الرمػػؿ
(فػػي الالذقيػػة) ،بػػأنيـ يقفػػوف وراء مػػا يجػػري فػػي منطقػػتيـ ،فػػي محاولػػة منيػػا لنفػػي الطػػابع الػػوطني عػػف ثػػورة
السورييف ،كما تصريح السيد رامي مخموؼ ،رجؿ األعماؿ المعروؼ ،وابف خػاؿ الػرئيس السػوري ،الػذي كػاف
ح ّذر مف أف تيديد النظاـ في سورية يعني تيديد اسػتقرار الشػرؽ األوسػط ،وضػمنو اسػتقرار إسػرائيؿ .ومعمػوـ
أف أط ارفػاً عػدة ،محسػوبة عمػى النظػاـ ،حاولػت منػػذ بدايػة الثػورة السػورية (آذار/مػارس ،)4022/االدعػاء بػػأف
الفمسػػطينييف وراءىػػا ،فإضػػافة إلػػى تص ػريحات السػػيدة شػػعباف ثمػػة مػػا كتبتػػو جريػػدة «الػػوطف» السػػورية ،ومػػا
روجتو قناة «العالـ» اإليرانية ،حينيا.
ّ
المتوزعػػة فػػي مػػدف حمػػب والالذقيػػة وحمػػاه وحمػػص
ػطينية،
ػ
س
الفم
ػات
ػ
م
المخي
ػإف
ػ
ف
ػع
ػ
ق
ا
و
ال
ػي
ػ
ف
ػةح
ػ
ق
الحقي
ػا
ػ
م
ػف
ػ
لك
ّ
ّ
ودمشػػؽ ودرعػػا ،لػػـ تكػػف بمثابػػة بػػؤر ناشػػطة فػػي الثػػورة السػػورية ،مثميػػا مثػػؿ البػػؤر التػػي كانػػت تجػػري فييػػا
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التظػػاىرات الغاضػػبة ،واالعتصػػامات الحاشػػدة ،عمػػى غػرار مػػا كػػاف األمػػر فػػي دومػػا والزبػػداني وبػػرزة والميػػداف
والقابوف والمزة في دمشؽ ،أو عمى غرار ما كاف يجري في مدف حمص وحماه ودرعا وادلب.
تتجنػب الوصػوؿ
تعـ شوارع منطقة الحجر األسود (جنػوب دمشػؽ) ّ
ومثالً ،فقد كانت التظاىرات العارمة التي ّ
إل ػى مخػػيـ اليرمػػوؾ المجػػاور ليػػا تمام ػاً ،واألمػػر ذاتػػو ينطبػػؽ عمػػى مجمػػؿ مخيمػػات مدينػػة دمشػػؽ الخمسػػة
األخرى ،ومخيمي مدينة حمب (النيرب وحندرات) ،وغيرىما مف المدف ،في ما يمكػف اعتبػاره بمثابػة تفيّػـ مػف
لخصوصية وضع المخيمات الفمسطينية.
مكونات الثورة السورية
ّ
وربمػػا ينبغػػي ىنػػا لفػػت االنتبػػاه إلػػى أف ىػػذا كػػاف يجػػري عمػػى رغػػـ وجػػود نػػوع مػػف وعػػي جمعػػي ،عنػػد معظػػـ
الفمسطينييف ،غير متعاطؼ مع النظاـ السياسي السوري ،بحكـ أف معانػاتيـ مثػؿ معانػاة السػورييف ،وبػالنظر
ػدخؿ السػورية ،مػع مػا
الى التصادـ التاريخي بػيف الوطنيػة الفمسػطينية ،كمػا مثّمتيػا حركػة «فػتح» ،وسياسػة الت ّ
يج ّػره كػؿ ذلػؾ مػػف ذكريػات ومػآس ،تبػدأ مػػف مخػيـ تػؿ الزعتػػر إلػى حػروب المخيمػات وصػوالً إلػى مخػيـ نيػػر
الب ػػارد .وق ػػد يمك ػػف تفس ػػير ذل ػػؾ ،أيضػ ػاً ،بض ػػغط ال ػػذكريات المأس ػػوية المختزن ػػة م ػػف التج ػػارب الس ػػابقة ،الت ػػي
وضػػعت الفمسػػطينييف فػػي ميػػب ال ػريح ،فػػي األردف ( ،)2970ولبنػػاف (بعػػد العػػاـ  )2984والكويػػت ()2992
والع ػراؽ (بعػػد عػػاـ  ،)4002وفػػي غيػػاب اإلجمػػاع الػػوطني عنػػدىـ ،وترّىػػؿ كيانػػاتيـ السياسػػية ،فض ػالً عػػف
إدراكيـ محدوديػة دورىػـ فػي المعػادالت السػورية ،إذ إف نسػبتيـ العدديػة ال تزيػد عػف  4.2فػي المئػة مػف عػدد
السكاف.
يجدر التذكير ىنا بأف الكيانات السياسية الفمسطينية (وضمنيا المنظمة والسمطة والفصائؿ) نأت بنفسيا عما
يجري في سورية (باستثناء المنظمات المحسوبة عمى النظاـ والمقيمػة أساسػاً فػي سػورية) ،وىػذا ينطبػؽ حتػى
عمػػى حركتػػي «فػػتح» و «حمػػاس» ،عمػػى رغػػـ أف األولػػى محرومػػة مػػف العمػػؿ العمنػػي منػػذ ثالثػػة عقػػود فػػي
سػػورية ،وأف ثمػػة خصػػومة تاريخيػػة بينيػػا وبػػيف النظػػاـ القػػائـ ،كمػػا اف الثانيػػة تعاطفػػت مػػع الربيػػع العربػػي فػػي
البمداف التي حصمت فييا الثورات.
تحوؿ المخيمات الفمسطينية إلى بؤرة مف بؤر الثورة السورية الساخنة ال يعني أنيا نأت بنفسيا عػف
لكف عدـ ّ
ىذه الثورة ،بالمعنى السمبي ،ذلؾ أف ىذه المخيمات عبػرت عػف تعاضػدىا مػع الثػورة السػورية ،بطػرؽ أخػرى،
تمثّمت باحتضاف أبناء المدف واألحياء المنكوبة ،وتقػديـ الػدعـ اإلغػاثي ليػـ ،فػي مػا يتعمػؽ بػالمواد التموينيػة،
والطبابػػة ،والسػػكف ،وحتػػى فػػي مجػػاؿ اإلعػػالـ حيػػث نشػػط فمسػػطينيوف كثػػر عمػػى شػػبكة «الفايسػػبوؾ» نص ػرة
لقضية الثورة السورية ،في المعركة عمى الرأي العاـ.
ف ػ ػػوؽ ك ػ ػػؿ ذل ػ ػػؾ ،ثم ػ ػػة أيضػ ػ ػاً فمس ػ ػػطينيوف ش ػ ػػاركوا مباشػ ػ ػرة ف ػ ػػي فعالي ػ ػػات تم ػ ػػؾ الث ػ ػػورة ،أي ف ػ ػػي التظ ػ ػػاىرات
واالعتصامات ومساعدة التنسيقيات واخفاء النشطاء ونقؿ الجرحى ،واسػعاؼ المصػابيف ،فثمػة مػنيـ مػف قتُػؿ
ومف اعتقؿ ومف ن ّكؿ بو ومف لوحؽ ومف اختفى.
لكف معاضدة المخيمات الفمسطينية لمثورة السورية لـ تكف ذاتيا ،إذ ثمة تفاوتات بيف مخيـ وآخػر ،تمامػاً كمػا
ثمة تفاوتات في مشاركة مدينة سورية وأخرى فػي ىػذه الثػورة .والحػاؿ ،فػإف مخيمػات الفمسػطينييف فػي سػورية
تطبعػػت بطػػابع المػػدف الموجػػودة فييػػا ،إذ وجػػدت مخيمػػات درعػػا وحمػػص والالذقيػػة وحمػػاه نفسػػيا فػػي خضػػـ
ّ
الثورة السػورية ،فػي حػيف أف المخيمػات األخػرى ،فػي مػدينتي دمشػؽ وحمػب ،تطبعػت بحػاؿ ىػاتيف المػدينتيف؛
ػأخر مػػع الحالػػة الثوريػػة ،عممػاً أننػػا ىنػػا نتحػػدث فػػي كػػؿ األحػواؿ عػػف
المتػػيف تجاوبتػػا بصػػعوبة ،وفػػي وقػػت متػ ّ
الطابع السممي والشعبي لمثورة.
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عدا ذلؾ ،فمعؿ مػف المفيػد التأكيػد ىنػا أف المخيمػات الفمسػطينية لػـ تشػيد البتّػة أي ظػاىرة تسػمّح ،أو مشػاركة
في فعاليات عسػكرية مناصػرة لمثػورة ،عمػى رغػـ أف النظػاـ تعامػؿ مػع بعػض المخيمػات كمػا األحيػاء السػورية
المجاورة ليا ،بحيث إنيا تعرضت لمقصؼ ،وناليا ما ناؿ جوارىا ،مف تدمير وتنكيػؿ وتيجيػر وقتػؿ ،وىػو مػا
حصؿ في مخيمي درعا والالذقية ،وبدرجة أقؿ في مخيمي حمص وحماه ،وأخي اًر في مخيـ اليرموؾ.
ولـ تقتصر معاممة النظاـ مع المخيمات عمى ىذا النحو الوحشي ،فقط ،إذ إف أجيزتو األمنية وبالتعػاوف مػع
بعػػض الجيػػات الفمسػػطينية ،المعزولػػة جماىيريػاً ،حاولػػت خمػؽ حالػػة مواليػػة ليػػا فػػي المخيمػػات ،لتحويميػػا إلػػى
بػػؤر لمثػػورة المضػػادة ،وعممػػت عمػػى تسػػميحيا ،واطػػالؽ يػػدىا ،فػػي العبػػث فػػي المخيمػػات ،وضػػمنو إثػػارة الفػػتف
بينيػػا وبػػيف جوارىػػا (وىػػو مػػا نج ػػح جزئي ػاً فػػي النيػػرب) ،األمػػر ال ػػذي تػػـ التغمّػػب عميػػو ،ومقاومتػػو ،وتفوي ػػت
استيدافاتو ،بفضؿ وجود قطاعات مف الشباب الفمسطينييف التي أخذت عمى عاتقيا ذلؾ.
وفي إطار الحديث عف المخيمات ربما مف المفيد تمييز مخيـ اليرموؾ ،الذي يعتبر بمثابة مدينة ،فضالً عف
كونػػو بمثابػػة «عاصػػمة» مخيمػػات الالجئػػيف ،بػػالنظر إلػػى انػػو يضػػـ اكبػػر عػػدد مػػف الالجئػػيف فػػي مخيمػػات
الفمسػػطينيف قاطبػػة .فيػػذا المخػػيـ القػػائـ فػػي جنػػوب دمشػػؽ ،والػػذي يضػػـ أكثػػر مػػف نصػػؼ مميػػوف فمسػػطيني
وسػػوري ،يعػػيش حالػػة ح اركػػات سياسػػية وتفػػاعالت ثقافيػػة ،ذات طػػابع مػػديني ،أنشػػط مػػف المخيمػػات األخػػرى،
وثمة رأي عاـ فيو في أوساط قطاعات واسعة مف الشباب تػرى أف لػيس ثمػة فػرؽ بػيف فمسػطيني وسػوري فػي
مسألة النضاؿ مف اجؿ الحرية والكرامة.
المخيـ حافظ عمى سمتي التعاضد والتفاعؿ غير المباشريف مػع فعاليػات الثػورة السػورية ،إال انػو
ومع أف ىذا
ّ
رفدىا بأكبر عدد مف الناشطيف بيف المخيمات األخرى ،أيضاً.
لكػػف مخػػيـ اليرمػػوؾ ىػػذا ،ومنػػذ تظػػاىرة يػػوـ الجمعػػة (قبػػؿ الماضػػي) ،أي بعػػد عػػاـ ونصػػؼ ع ػاـ مػػف الثػػورة
ػالتحوؿ مػف مسػاندة الثػورة ،إلػى الػدخوؿ عمػى خػطّ فعالياتيػا.
تقريباً ،بات مختمفاً ،بمعنػى أنػو تجػاوز العتبػة ،ب ّ
ففػػي اليػػوـ المػػذكور اسػػتخدمت األجيػزة األمنيػػة الرصػػاص لتفريػػؽ المتظػػاىريف السػػممييف ،وتػػرويعيـ ،مػػا أدى
إلػػى مصػػرع وجػػرح العش ػرات .وقػػد تفػػاقـ الوضػػع فػػي اليػػوـ التػػالي عنػػدما شػػيد المخػػيـ تظػػاىرة ثانيػػة عارمػػة،
لتشػػييع الشػػيداء ،عبػػر فييػػا الفمسػػطينيوف عػػف غضػػبيـ ممػػا جػػرى ،وعػػف انحيػػازىـ لمثػػورة السػػورية ،المشػػروعة
والعادلة ،وبدورىا فإف ىذه ووجيت بوحشية ال تقؿ عف سابقتيا.
وانو لمف الالفت تزامف ىذا الصعود الفمسطيني باتجاه الثورة السورية مػع تصػاعد فعاليػات الثػورة ذاتيػا .ىكػذا
عزز ذلؾ لجوء المنكوبيف في المناطؽ المجاورة إليو،
بات مخيـ اليرموؾ احدى عالمات الثورة السورية ،وما ّ
حيػػث احتضػػف الالجئػػوف الفمسػػطينيوف القػػدامى «الالجئػػيف» السػػورييف الجػػدد ،وتفػػانوا فػػي تقػػديـ كػػؿ الرعايػػة
والطمأنينة ليـ.
ليسػػت تمػػؾ الحادثػػة األولػػى التػػي أدخمػػت ىػػذا المخػػيـ عمػػى خػطّ الثػػورة السػػورية ،إذ سػػبقتيا انتفاضػػتو العارمػػة،
إبػػاف تشػػييع الشػػيداء الػػذيف قتم ػوا برصػػاص القػػنص اإلس ػرائيمي عمػػى الحػػدود مػػع الج ػوالف ،فػػي الخػػامس مػػف
ػب المخػيـ جػاـ غضػبو عمػى الفصػائؿ المتواطئػة
حزيراف (يونيو) مف العػاـ الماضػي ،ففػي تمػؾ االنتفاضػة ص ّ
ضحت بيؤالء الشباب في سبيؿ حرؼ األنظار عف مجريات الثورة الشعبية في
مع النظاـ السوري ،باعتبارىا ّ
سورية.
عبر عف أفوؿ عصر الفصائؿ ،مػف الناحيػة العمميػة ،حيػث
الالفت أف ما جرى في الحادثتيف األولى والثانية ّ
إف الف ػػاعميف ى ػػـ م ػػف الش ػػباب ال ػػذيف ع ػػركتيـ األح ػػداث ،وال ػػذيف ب ػػاتوا أكث ػػر احتكاكػ ػاً بالع ػػالـ بفض ػػؿ وس ػػائؿ
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االتصاؿ والثورة المعرفية ،والذيف يبحثوف عف دور ليـ في ىذا «الربيع العربي» الجارؼ .وينطمػؽ ىػؤالء فػي
تفاعميـ مع الثورة السورية مف قناعة مفادىا أف ما ىو جيد لمسورييف جيد لمفمسطينييف.
الحياة ،لندن4024/7/44 ،
" 44إسرائيل" ..الغاز لمواجية تبعات الربيع العربي

صالح النعامي
يعيش صناع القرار وأرباب المرافؽ االقتصادية فػي إسػرائيؿ ىػذه األيػاـ حالػة مػف النشػوة فػي أعقػاب اكتشػاؼ
االحتياطيات الضػخمة لمغػاز الطبيعػي بػالقرب مػف السػاحؿ الشػرقي لحػوض البحػر األبػيض المتوسػط؛ األمػر
الذي جعؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ال يجزـ بأف إسرائيؿ ستدخؿ نادي الدوؿ المصدرة لمغاز
الطبيعي فقط ،بؿ إنػو أرسػؿ وزيػر ماليتػو يوفػاؿ شػطاينتس ليجػوب دوؿ العػالـ عارضػاً بيعيػا الغػاز ،الػذي لػـ
يستخرج بعد.
وحسب التقديرات اإلسرائيمية ،فإف احتياطي الغاز في حقؿ "تمار" -الذي تـ اكتشافو عمى بعد  90كمـ شماؿ
ساحؿ مدينة حيفا -يقدر بػ 282مميار متر مكعب ،في حيف يقدر احتياطي الغاز في حقؿ "ليفيتيف" ،القريػب
مف المياه اإلقميمية القبرصية بػ 222مميار متر مكعػب ،إلػى جانػب اكتشػاؼ حقػوؿ غػاز أخػرى لػـ يػتـ تحديػد
حجـ االحتياطات فييا.
ويتضح مػف الجػدؿ المحتػدـ فػي إسػرائيؿ بشػأف آثػار اكتشػاؼ احتياطيػات الغػاز الضػخمة أف النخبػة الحاكمػة
ف ػػي ت ػػؿ أبي ػػب ال تػ ػراىف فق ػػط عم ػػى دور ىػػػذه االكتش ػػافات ف ػػي تحس ػػيف األوض ػػاع االقتص ػػادية ف ػػي الكيػ ػػاف
الصػ ػػييوني بشػ ػػكؿ جػ ػػذري ،بػ ػػؿ إنيػ ػػا ت ػ ػراىف عمػ ػػى أف تسػ ػػيـ ىػ ػػذه االكتشػ ػػافات فػ ػػي تعزيػ ػػز مكانػ ػػة إس ػ ػرائيؿ
اإلستراتيجية ،بحيث تقمص حجـ العوائد السمبية لمربيع العربي عمى الكياف الصييوني.
وفػي المقابػؿ ،فػإف ىنػػاؾ فػي إسػرائيؿ مػػف بػات يحػذر مػف المبالغػػة فػي عقػد الرىانػػات عمػى ىػذه االكتشػػافات،
ويتوقع أف تكوف بمثابة سيـ مرتد إلى عنؽ الكياف الصييوني ،في حاؿ لـ يتـ التعامؿ معيا بحذر شديد.
األىمية اإلستراتيجية
بالنسبة لمكثير مف صناع القرار في إسرائيؿ ،فإف اإلسياـ األبرز الكتشافات الغاز الجديدة يتمثؿ في إمكانية
تقميصيا "األضرار" الناجمة عػف ثػورات التحػوؿ الػديمقراطي فػي العػالـ العربػي ،ال سػيما خمػع الػرئيس مبػارؾ.
ويمكف حصر إسيامات اكتشافات الغاز في ىذا الجانب -كما يراىا صػناع القػرار فػي إسػرائيؿ -عمػى النحػو
التالي:
أوالً :التعويض عف قرار مصر إلغاء صفقة بيع الغاز المصري إلسرائيؿ ،مػع العمػـ بػأف إسػرائيؿ كانػت تػوفر
مميارات الدوالرات سنوياً بفضؿ شروط ىذه الصفقة المريحة جداً ،حيث إف مصر كانػت تبيػع الغػاز إلسػرائيؿ
بثمث قيمتو في األسواؽ العالمية؛ مع العمـ بأف إمدادات الغاز المصري إلسرائيؿ قد توقفت قبؿ اإلعالف عف
إلغػػاء الصػػفقة ،وذلػػؾ بسػػبب عمميػػات التفجيػػر التػػي كانػػت تسػػتيدؼ األنبػػوب الػػذي كػػاف ينقػػؿ الغػػاز المصػػري
إلسرائيؿ.
ثانياً :تفترض إسرائيؿ أف الممرات المائيػة التػي يػتـ نقػؿ مصػادر الطاقػة عبرىػا إلييػا لػف تكػوف آمنػة فػي ظػؿ
التحوالت التي شيدىا العالـ العربي مؤخ اًر ،عالوة عمى أف صناع القػرار فػي الكيػاف الصػييوني ينطمقػوف مػف
قناعة مفادىا أف إغالؽ المعابر المائية الميمة بالنسبة إلسرائيؿ سيكوف أحد اإلجػراءات العقابيػة التػي سػيمجأ
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إلييا العرب كرد عمى ما يعتبرونو سػموكا إسػرائيميا عػدائيا ضػدىـ ،كأحػد مظػاىر التحػوؿ فػي السػموؾ العربػي
تجاه إسرائيؿ في أعقاب ثورات التحوؿ الديمقراطي.
مػػف ىنػػا ،فػػإف ىنػػاؾ حاجػػة ماسػػة لالعتمػػاد عمػػى مصػػادر طاقػػة ذاتيػػة ،تقمػػص الحاجػػة إلػػى اسػػتخداـ الممػرات
المائية في مرحمة ما بعد الثػورات العربيػة .وقػد عبػرت مػا تعػرؼ بػػ"ىيئة مكافحػة اإلرىػاب" فػي ديػواف نتنيػاىو
عف مخاوفيا مف قياـ حركات الجياد العالمي باسػتيداؼ السػفف التػي تنقػؿ مصػادر الطاقػة إلػى إسػرائيؿ ،مػع
العمػػـ بػػأف حجػػـ وامكانيػػات سػػالح البحريػػة اإلسػرائيمي ال تسػػمح بتػػوفير الحمايػػة لمسػػفف اإلسػرائيمية التػي تنتقػػؿ
عبر الممرات المائية المختمفة.
ثالثػاً :تػػرى دوائػػر الحكػػـ فػػي تػػؿ أبيػػب أف اكتشػػافات الغػػاز ستسػػيـ فػػي تقمػػيص مظػػاىر العزلػػة اإلقميميػػة التػػي
عمقت فييا إسرائيؿ في أعقاب الثورات العربية ،وكنتيجة لضعؼ وتراجع دور الواليات المتحدة في المنطقة.
وتعتق ػػد ى ػػذه ال ػػدوائر أف دخ ػػوؿ إسػ ػرائيؿ ن ػػادي ال ػػدوؿ المص ػػدرة لمغ ػػاز س ػػيجعميا ق ػػادرة عم ػػى إقام ػػة شػ ػراكات
إستراتيجية مع قوى عالمية مؤثرة .فمثالً يرى الجنراؿ يسرائيؿ زيؼ -الذي شغؿ منصب رئيس قسـ التخطيط
في ىيئػة أركػاف الجػيش اإلسػرائيمي سػابقاً -أف إسػرائيؿ بإمكانيػا إرسػاء شػراكة بالغػة األىميػة مػع روسػيا تقػوـ
عمى التعاوف في مجاؿ إيجاد أسواؽ مشتركة لمغاز.
ويعتبػر زيػػؼ أف تعمػػؽ الػرئيس الروسػػي بػػوتيف باقتصػػاديات الطاقػة بشػػكؿ خػػاص سػيجعمو يوافػػؽ بػػدوف تحفػػظ
عمى إقامة شراكة إستراتيجية مع إسرائيؿ .وحسب منطؽ زيؼ فإف إرساء دعائـ ىذه الشراكة سيجعؿ إسرائيؿ
قػػوة إقميميػػة مػػؤثرة ،وسػػيجعؿ الكثيػػر مػػف الػػدوؿ تقبػػؿ عمييػػا وعمػػى إقامػػة عالقػػات معيػػا ،ممػػا يقمػػص مظػػاىر
عزلتيا اإلقميمية.
وقػػد أقػػدمت إسػرائيؿ عمػػى خطػػوة عمميػػة عمػػى ىػػذا الصػػعيد ،إذ إف حكومػػة نتنيػػاىو اسػػتغمت قيػػاـ إيػراف بفسػػخ
عقود توريد الغاز لميند ،وأرسمت وزير ماليتيا يوفاؿ شطاينتس الػذي عػرض عمػى المسػؤوليف الينػود أف تقػوـ
إسػرائيؿ بسػػد العجػػز النػػاجـ عػػف توقػػؼ إمػػدادات الغػػاز اإليرانيػػة لمينػػد ،عمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو لػػـ يػػتـ حتػػى ا ف
الشروع في استخراج الغاز مف الحقوؿ المكتشفة ،ومع ذلؾ فقد تـ بالفعػؿ التوافػؽ عمػى تشػكيؿ لجنػة مشػتركة
ىندية إسرائيمية لبحث شروط وظروؼ تزود اليند بالغاز "اإلسرائيمي".
ومف الواضح أف إقداـ إسرائيؿ عمى ىذه الخطوة ال ييدؼ فقط إلى تحقيؽ مكاسب مادية ،بػؿ يرمػي -بشػكؿ
أساسػػي -إلػػى تحقيػػؽ مكاسػػب إسػػتراتيجية ،فاعتمػػاد قػػوة عالميػػة صػػاعدة مثػػؿ الينػػد عمػػى الغػػاز اإلس ػرائيمي
سيعزز مكانة الكياف الصييوني الدولية.
رابعاً :إف أحد مقومػات "األمػف القػومي" اإلسػرائيمي يقػوـ عمػى مبػدأ تقمػيص حاجػة إسػرائيؿ إلػى اسػتيراد المػواد
الخامة اإلستراتيجية مف الخارج ،وضمنيا مصادر الطاقة ،عمػى اعتبػار أف األوضػاع الجيوسياسػية ال تسػمح
إلسرائيؿ بأف يتأثر حصوليا عمى المواد الخامة اإلستراتيجية بالظروؼ األمنية والسياسية السائدة في اإلقميـ،
بسبب حالة العداء بينيا وبيف العالـ العربي.
خامساً :ستسمح العوائد المالية الناجمة عف اكتشافات الغاز إلسرائيؿ بزيادة نفقاتيا األمنية في أعقاب ثػورات
الربيػػع العربػػي ،مػػع العمػػـ بػػأف التقػػديرات األوليػػة تشػػير إلػػى أف إس ػرائيؿ سػػتحتاج إلػػى عش ػرات المميػػارات مػػف
الدوالرات إلعادة بناء قوتيا العسكرية مف أجؿ مواجية التحديات الناجمة عف ىذه الثورات.
ويػػدرؾ صػػناع القػرار فػػي تػػؿ أبيػػب أنػػو بػػدوف توظيػػؼ العوائػػد الماليػػة لتصػػدير الغػػاز ،فػػإف تمبيػػة االحتياجػػات
األمنية الطارئة سيتسنى بإحدى آليتيف ،فإما أف يتـ عبر اعتماد سياسات تقشفية عمى صعيد تقديـ الخدمات
لمجميػػور اإلس ػرائيمي ،وذلػػؾ بتقمػػيص الموازنػػات المخصصػػة لمرفػػاه االجتمػػاعي لصػػالح النفقػػات األمنيػػة؛ أو
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مطالبة الواليات المتحدة بتغطية ىذه النفقات .ولقد طالػب وزيػر الػدفاع اإلسػرائيمي إييػود بػاراؾ بالفعػؿ اإلدارة
األميركيػة بتحويػؿ مبمػغ  40مميػار دوالر مػف أجػؿ مسػاعدة إسػرائيؿ عمػى مواجيػة ىػذه التحػديات ،لكػف ىنػاؾ
شؾ كبير في أف تستجيب إدارة أوباما ليذا الطمب في ظؿ األزمة االقتصادية الخانقة التي تعصؼ بالواليات
المتحدة.
تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية
يأمؿ صناع القرار في إسرائيؿ أف تسيـ اكتشافات الغاز في تحسيف األوضاع االقتصادية في إسرائيؿ بشكؿ
ج ػػذري ،إذ إف و ازرة المالي ػػة اإلسػ ػرائيمية تتوق ػػع أف يص ػػؿ حج ػػـ العوائ ػػد م ػػف الضػ ػرائب الت ػػي س ػػتفرض عمػػػى
الشركات التي ستتولى استخراج الغاز أربعة مميارات دوالر سنوياً ،مع أف ىذا المبمغ سيكوف مرشحاً لمزيادة.
وتػراىف الحكومػة اإلسػػرائيمية عمػى أف تسػيـ االكتشػػافات الجديػدة فػػي تخفػيض كمفػة إنتػػاج الكيربػاء ،حيػػث إف
أكثر مف  %60مف الكيرباء يتـ إنتاجيا باستخداـ محطات فحمية ،مع العمػـ بػأف كمفػة إقامػة ىػذه المحطػات
أربعػػة أضػػعاؼ المحطػػات التػػي تعتمػػد عمػػى الغػػاز الطبيعػػي ،إلػػى جانػػب حقيقػػة أف اسػػتخداـ الغػػاز فػػي إنتػػاج
الطاقة الكيربائية يقمص حجـ التموث الناجـ عف استخداـ الفحـ.
ويأمػػؿ صػػناع القػرار فػػي تػػؿ أبيػػب أف يتمكنػوا مػػف إنتػػاج  %60مػػف الطاقػػة الكيربائيػػة باسػػتخداـ الغػػاز حتػػى
نياية العقد الحالي ،في حيف أعمف يفتحيؿ روف طاؿ رئيس مجمس إدارة شركة الكيربػاء القطريػة فػي إسػرائيؿ
أنو يأمؿ أف يتـ إنتاج  %200مف الكيرباء بواسطة الغاز.
ويػراىف نتنيػػاىو عمػػى دور العوائػػد الماليػػة الكتشػػافات الغػػاز فػػي تحسػػيف مي ػزاف المػػدفوعات اإلس ػرائيمي بشػػكؿ
جذري ،ألنو يفترض أف يسيـ ىذا التطور في تقميص كمية النفط التي سيتـ استيرادىا مف دوؿ العالـ ،عالوة
عمػػى أنػػو سػػيزيد مػػف احتيػػاطي الكيػػاف الصػػييوني مػػف العمػػالت الصػػعبة ،وسػػيم ّكف الحكومػػة اإلس ػرائيمية مػػف
تخفيض األعباء عمى كاىؿ الطبقة الوسطى والفئات الضعيفة في المجتمع اإلسرائيمي.
وتكتسب ىذه االكتشافات أىمية مضاعفة في ظؿ حركات االحتجاج االجتماعي التي تجتاح إسػرائيؿ ،والتػي
ترفض سياسات حكومة نتنياىو في المجاؿ االقتصادي االجتماعي.
ومما ال شؾ فيو أف اليميف بزعامة نتنياىو يأمؿ أف يسيـ ىذا التطور في تعزيز فرصو لمواصمة إدارة الحكػـ
فػػي الكيػػاف الصػػييوني ،ويأم ػػؿ نتنيػػاىو بشػػكؿ خ ػػاص أف تػػؤدي العوائػػد االقتص ػػادية الكتشػػافات الغػػاز إل ػػى
تكريس مكانتو كالزعيـ الذي ال تمكف منافستو.
محاذير
لكػػف إزاء ىػػذه الرىانػػات الكبيػرة عمػػى اكتشػػافات الغػػاز ،فػػإف ىنػػاؾ مػػف يػػرى أنيػػا تنطػػوي عمػػى مخػػاطر جمػػة،
وتوجب عمى صناع القرار التعامؿ معيا بحػذر وحكمػة .وتمكػف اإلشػارة إلػى عػدد مػف المخػاطر الناجمػة عػف
ىذه االكتشافات:
 -2اإلسػػياـ فػػي بعػػث ن ازعػػات إقميميػػة جديػػدة بسػػبب الخالفػػات التػػي تفجػػرت بالفعػػؿ بػػيف إس ػرائيؿ وعػػدد مػػف
األطراؼ بشأف حؽ الممكية عمى الحقوؿ المكتشفة حديثاً ،والتي تدعي إسرائيؿ أنيا تعود ليا بشكؿ حصري.
فعمى سبيؿ المثاؿ أعمف األتراؾ أف الممكيػة عمػى حقػؿ "راحيػؿ" الػذي أعمػف اإلسػرائيميوف اكتشػافو بػالقرب مػف
الميػػاه اإلقميميػػة القبرصػػية تعػػود ليػػـ ،وأنيػػـ لػػف يتن ػػازلوا عػػف ىػػذا الحػػؽ .واذا أخػػذنا بعػػيف االعتبػػار الت ػػوتر
الحاصؿ أصالً بيف تركيا واسرائيؿ في أعقاب أحػداث أسػطوؿ الحريػة ،فػإف النػزاع حػوؿ ىػذا الحقػؿ يزيػد مػف
فرص تحوؿ الخالؼ بيف الجانبيف إلى نزاع سياسي وعسكري.
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وفػي الوقػػت ذاتػػو ،فػػإف لبنػاف أعمػػف بشػػكؿ ال يقبػػؿ التأويػؿ أف مػزاعـ إسػرائيؿ بشػػأف حقيػا الحصػػري فػػي حقػػؿ
الغاز -الذي أطمقت عميو "إيالوف" ،والواقع بالقرب مف الحدود الفمسػطينية المبنانيػة -غيػر صػحيحة ،وأف ىػذا
الحقؿ يعود لمبناف.
وممػ ػػا زاد األمػ ػػور تعقيػ ػػداً أف زعػ ػػيـ حػ ػػزب اهلل حسػ ػػف نصػ ػػر اهلل أوضػ ػػح أف الحػ ػػزب سػ ػػيتعامؿ مػ ػػع السػ ػػيطرة
اإلسرائيمية عمى ىذا الحقؿ كما يتعامػؿ مػع األ ارضػي المبنانيػة التػي احتمتيػا إسػرائيؿ .وىنػاؾ فػي إسػرائيؿ مػف
يحذر مف أنو بمعزؿ عف االدعػاءات بحػؽ لبنػاف فػي الممكيػة عمػى حقػؿ "إيػالوف" ،فػإف حػزب اهلل قػد يجػد فػي
اء كػاف
استيداؼ حقوؿ الغاز المكتشفة حديثاً أىدافاً مشروعة يمكػف ضػربيا لمػرد عمػى أي سػموؾ إسػرائيؿ سػو ً
ضػػد الحػػزب أو إيػراف؛ مػػع العمػػـ بػػأف التجربػػة دلػػت عمػػى أف الحػػزب لديػػو مػػف الوسػػائؿ مػػا يمكنػػو مػػف تشػػكيؿ
تيديد حقيقي ليذه الحقوؿ.
 -4مف المفارقة أف الواليات المتحدة بالذات تمارس ضغوطاً كبيرة عمى إسرائيؿ لكي ال تقوـ بأي خطوة مػف
شأنيا توتر األوضاع في البحر األبيض المتوسط ،وذلؾ ألف الواليػات المتحػدة سػتكوف أكبػر طػرؼ متضػرر
مف أي مواجية محتممة في المستقبؿ.
فمعظـ الشركات التػي تتػولى عمميػات التنقيػب عػف الغػاز والػنفط فػي ىػذه المنطقػة لصػالح مختمػؼ الػدوؿ فػي
ىػػذا البحػػر ىػػي شػػركات أميركيػػة اسػػتثمرت عش ػرات المميػػارات مػػف الػػدوالرات .وىػػذا يعنػػي أف ىػػذه الشػػركات
ستكوف معرضة لتكبد خسائر ىائمة في حاؿ نشوب أي نزاع إقميمي حوؿ حقوؿ الغاز ،وىػذا مػا ال يمكػف أف
تسمح بو الواليات المتحدة التي تعي أف ىذا التطور سيفاقـ األوضاع االقتصادية األميركية سوءاً.
 -2ىناؾ في إسرائيؿ مف يرى أنو مف الخطأ الجسيـ أف تتجو إسرائيؿ إلى االعتماد عمى الغاز بشكؿ كامػؿ
في إنتاج الكيرباء ،عمى اعتبار أف المخاطر األمنية المحدقة بحقوؿ الغاز المكتشفة كبيرة.
ويرى الكثير مف الخبراء أنو عمى الرغـ مف الكمفة الكبيرة الناجمة عف استخداـ المحطات الفحمية ،وأضػرارىا
البيئية ،فإنو يتوجب عدـ االستغناء عنيا في إنتاج الكيرباء ،عالوة عمى دعوتيا لتطوير مصادر طاقة بديمة
تقمص المخاطر الناجمة عف التعمؽ بمصدر واحد لمطاقة.
قصارى القوؿ ،رىانات إسرائيؿ الكبيػرة عمػى دور اكتشػافات الغػاز فػي تقمػيص ا ثػار "السػمبية" لمربيػع العربػي
عمى بيئتيا اإلستراتيجية ،يقابميا الكثير مف المحاذير.
الجزيرة نت ،الدوحة4024/7/42 ،
 42طنطاوي :حاكم مصر الحقيقي

دانييؿ بايبس وسنتيا برىات
ما ىو معنى حقيقة اف محمد مرسي ىو ا ف رئيس مصرح ىؿ ،كما ُزعػـ فػي 'ووؿ سػتريت جورنػاؿ' 'مصػر
ضائعة'ح .نحف سنزعـ العكس :فانتصاره ليس فقط رمزيا ،بؿ زائفا ايضا ،وذلؾ ألف القيادة العسػكرية رسػمت
السيناريو لو.
مرسػي لػػيس السياسػػي األقػوى فػػي مصػػر أو مفكرىػػا االسػتراتيجي .يمكػػف االدعػػاء بأنػو حتػػى ال ُيػػدير االخػواف
المسمميف ،منصبو ليس محػددا .واالقػنالب العسػكري مػف شػأنو اف يطػرده الػى الخػارج .ألوؿ مػرة منػذ 2922
يكوف الرئيس المصري شخصية ثانوية تؤدي دو ار وظيفيا وثانويا.
الح ػػاكـ الحقيق ػػي لمص ػػر ى ػػو محم ػػد طنط ػػاوي .بص ػػفتو رئ ػػيس المجم ػػس العس ػػكري األعم ػػى لمقػ ػوات المس ػػمحة،
المشير ووزير الػدفاع ،فانػو ال يشػكؿ فقػط المفكػر االسػتراتيجي بػؿ وايضػا رئػيس كػؿ فػروع الحكػـ الثالثػة فػي
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مصػر .طنطػاوي ىػو حػاكـ فػردي مػع قػوة شػػبو مطمقػة .بصػفتو الممثػؿ الػرئيس لمطغمػة العسػكرية التػي تحكػػـ
مصر منذ شباط  ،4022فاف ميمتو ىي إطالة عمر حكمو لزمف غير محدود.
يسػػتغؿ المجمػػس األعمػػى االخ ػواف المسػػمميف وممحقػػاتيـ ،ويسػػتخدميـ بصػػفتيـ ممثميػػو المػػدنييف .وىػػو يسػػمح
لالسالمييف بأف يجترفوا نسبة عالية جدا في االنتخابات ويحظػوف بالرئاسػة .وسػندعي بأنػو فػي اثنػاء التػأخير
المشبوه السبوع قبؿ االعالف عف نتائج االنتخابات لمرئاسة ،التقى المجمس األعمػى بػالزعيـ الحقيقػي لالخػواف
المسمميف ،خيرت الشاطر ،وتوصؿ الى اتفاؽ ،بموجبو يصػبح مرسػي رئيسػا ،ولكػف المجمػس األعمػى يواصػؿ
الحكـ.
لفيـ قوة المجمس األعمى ،ىاكـ ثالثة أمثمة مف فترة االنتخابات لمرئاسة:
فػػرض الحكػػـ العسػػكري :وزيػػر العػػدؿ صػػادؽ الجي ػزة االسػػتخبارات العامػػة والشػػرطة العسػػكرية عمػػى اعتقػػاؿ
المػػدنييف كمػػا يػػروؽ ليػػا واحتجػػازىـ عمػػى مػػدى سػػتة اشػػير ،اذا مػػا أعربػوا عػػف أي شػػكؿ كػػاف مػػف المعارضػػة
المكتوبػػة أو الفنيػػة لممجمػػس األعمػػى ،الشػػرطة أو ممحقاتيػػا االسػػالمية؛ االحتجػػاج ضػػد ىػػذه المؤسسػػات فػػي
الشوارع قد يؤدي الى المؤبد.
ح ػػؿ البرلم ػػاف :عم ػػى أس ػػاس االدع ػػاء ب ػػأف االنتخاب ػػات لمبرلم ػػاف تعارض ػػت م ػػع الدس ػػتور (ال ػػذي يحظ ػػر عم ػػى
المرشحيف مف أي حزب التنافس عمى مقاعد 'المستقميف') ،فقد تقرر بأنيا غير دسػتورية .المحكمػة الدسػتورية
العميا ،التي يسيطر عمييا المجمس األعمى ،صادقت عمى القرار وحمت البرلماف.
وضع أسس االنقالب :المجمس األعمى نشر اعالنا دستوريا جعؿ نيتو تمديد الحكـ العسكري الػذي يمتػد الػى
ستيف سػنة رسػميا' .الػرئيس يمكنػو اف يقػرر التوجػو الػى القػوات المسػمحة بعػد موافقػة المجمػس األعمػى لمحفػاظ
عمػػى األمػػف وحمايػػة الممػػؾ العػػاـ' .األسػػاس لالنقػػالب العسػػكري ال يمكنػػو اف ُيصػػاغ بشػػكؿ أكثػػر فظاظػػة مػػف
ىذا.
بينما مف حيث الخارج يبدو نشاط المجمس األعمى كانقالب عسكري ،فاف المصػرييف ُيشخصػوف ىػذا الواقػع.
الصحفية زينػب أبػو المجػد احتجػت عمػى اف 'االنقالبػات العسػكرية اليػوـ تػتـ عبػر 'االنتخابػات النزييػة'' .زيػاد
عبد التواب ،نائب مدير معيد بحوث حقػوؽ االنسػاف فػي القػاىرةُ ،يسػمي حػؿ البرلمػاف ب ػ 'االنقػالب العسػكري
الفظ' .وأسػمت صػحيفة مصػرية مرسػي بأنػو 'رئػيس بػال قػوة' ،بينمػا شػبيو أحػد االسػالمييف بالممكػة البريطانيػة
اليزابيث الثانية.
يصارع المجمس العسكري كي ُيخمد الوضع القائـ ،الػذي يتمتػع فيػو الضػباط بالحيػاة الرغيػدة ،بينمػا تخػدـ كػؿ
الدولػػة احتياجػػاتيـ .وتحويػػؿ مرسػػي الػػى رئػػيس صػػوري لمصػػر ىػػو خطػػوة حكيمػػة ،تُبقيػػو مسػػؤوال اذا مػػا أدت
المشاكؿ االقتصادية في الدولة الى المجاعة .ولكف تآمر المجمس األعمى ينطوي ايضػا عمػى مخػاطر كبيػرة،
حػػيف تجػػري ضػػد سػػكاف مم ػوا الطغيػػاف واالسػػتغالؿ ويجػػدوف أنفسػػيـ يحصػػموف مػرة اخػػرى عمػػى األمػػر نفسػػو.
'االنفجار' التالي قد يجعؿ انتفاضة بداية  4022تبدو كاحتجاج ىاديء.
لمنع 'االنفجار' التالي ،عمى حكومػات الغػرب اف تتبنػى سياسػة ممارسػة ضػغط متػدرج عمػى المجمػس األعمػى
كي يسمح بنشاط سياسي حقيقي.
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