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 2البنك الدولي :إقتصاد السمطة الفمسطينية ال يدعم دولة مستقمة
رام اهلل :شدد البنك الدولي يوم األربعاء  7/64عمى ضرورة وجود قطاع خاص نشط وسريع النمو في
األراضي الفمسطينية من أجل خمق فرص العمل التي يحتاج إلييا الفمسطينيون المتزايدة أعدادىم ،ومن أجل
تحقيق اإليرادات الضريبية الالزمة لتمويل الخدمات الحكومية األساسية.
جاء ذلك في دراسة لمبنك الدولي صدرت يوم األربعاء بعنوان "نحو استدامة اقتصادية لدولة فمسطينية
مستقبمية :تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص" أكد فييا عمى أن رفع القيود اإلسرائيمية عمى الدخول إلى
األسواق والوصول إلى الموارد الطبيعية ما زال ُمتطمباً أساسيا لنمو القطاع الخاص الفمسطيني .غير أن
الدراسة ترى أن ىناك الكثير الذي يمكن عممو في الوقت الراىن لتحسين بيئة األعمال من أجل مساندة
الدولة الفمسطينية عند قياميا في المستقبل.
وفي ىذا الصدد ،قال جون ناصر ،كبير الخبراء االقتصاديين والمؤلف الرئيسي لمدراسة" :لقد حققت السمطة
الفمسطينية تقدماً مطرداً في الكثير من المجاالت نحو إقامة المؤسسات التي تتطمبيا دولة في المستقبل ،لكن
االقتصاد في الوقت الحالي ليس قوياً بالدرجة الكافية لمساندة مثل ىذه الدولة .ومن الضروري أن تعمل
السمطة الفمسطينية عمى زيادة التبادل التجاري وحفز نمو القطاع الخاص ،إذ ال يمكن أن تعتمد استم اررية
االقتصاد الفمسطيني عمى المعونات األجنبية".
ويشدد التقرير عمى أن نمو االقتصاد الفمسطيني في المستقبل سيتوقف عمى مدى اندماجو في االقتصاد
العالمي واستغالل مواطن قوتو الرئيسية التي تتمثل في :المستوى التعميمي الجيد لمسكان وروح العمل الحر
لدييم ،وموقعو كحمقة وصل بين العالم العربي وأوروبا .ويمكن لمدولة الفمسطينية أن تحاكي النماذج المنفتحة
التي اتبعتيا بمدان شرق آسيا ،بحيث تكون التجارة ىي المحرك الرئيسي لمنمو في المستقبل .وتشكل
الخدمات ذات القيمة المضافة العالية مجاالً واعداً عمى وجو الخصوص ،وذلك بالنظر إلى ارتفاع مستويات
التعميم وجودة مرافق البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة .ويؤكد التقرير عمى أن زيادة التجارة
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تتط مب قيام السمطة الفمسطينية بتحسين البنية التحتية لمتجارة من أجل خفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
وتتمثل الخطوة األولى عمى ىذا الطريق في أن تُ ِّ
حدد السمطة الفمسطينية نوع النظام التجاري الذي يصمح
لدولة في المستقبل .وسيتيح ليا ذلك إمكانية تخطيط البنية التحتية لمتجارة وتطويرىا  -بما في ذلك البيئة
التشريعية والقانونية .وأشاد التقرير بالجيود التي تبذل حاليا ،وحث السمطة الفمسطينية عمى مواصمة جيودىا
لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية بإصدار تشريعات جديدة وتطوير القدرة عمى تنظيم األسواق .ومن شأن
النيوض بالعمميات الجمركية وتحسينيا أن يساعد أيضا عمى تسييل التجارة.
ويشيد التقرير بالمورد الرئيسي لالقتصاد الفمسطيني وىو شعبو الذي يتميز بمستويات عالية من التعميم
ويتمتع بروح العمل الحر .ويؤكد التقرير عمى ضرورة مواصمة االستثمار في النظام التعميمي بيدف ربط
الميارات المكتسبة باحتياجات القطاع الخاص عمى نحو أفضل ،وذلك كي يتمكن االقتصاد الفمسطيني من
تحسين قدرتو عمى المنافسة والتحرك نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعمى وال سيما الخدمات.
موقع البنك الدولي6026/7/64 ،
عباس :وقف االستيطان وقبول حل الدولتين سيحيي المفاوضات المباشرة
رام اهلل – وفا :عقد المجمس االستشاري لحركة فتح ،األربعاء ،دورتو الرابعة "دورة الشييد ىاني الحسن"،
بحضور الرئيس محمود عباس ،في مقر الرئاسة بمدينة رام اهلل.
وألقى كممة أمام أعضاء المجمس ،تطرق فييا إلى الوضع السياسي وآخر مستجدات العممية السياسية
المتعثرة بسبب موقف الحكومة اإلسرائيمية الرافض االلتزام بمرجعية عممية السالم ،وحل الدولتين وقيام دولة
وعاصمتيا القدس الشريف.
فمسطين المستقمة عمى حدود الرابع من حزيران
وأشار إلى األنشطة االستيطانية وتصعيد اعتداءات المستوطنين في األرض الفمسطينية ضد المواطنين
وأراضييم ومزارعيم تحت سمع وبصر قوات االحتالل إنما ييدف إلى تدمير حل الدولتين.
وأكد  ،أن وقف االستيطان والقبول بمبدأ حل الدولتين من قبل الحكومة اإلسرائيمية ،سيعمل عمى إعادة
إحياء المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
وقال الرئيس ،إن إصرار الحكومة اإلسرائيمية عمى االستمرار في االستيطان ورفض مبدأ حل الدولتين ،يعني
توجو الجانب الفمسطيني إلى األمم المتحدة لنيل عضوية دولة فمسطين غير الكاممة في إطار التنسيق مع
الدول العربية عبر اجتماعات لجنة المتابعة العربية لمبادرة السالم.
وأكد حرصو عمى إنجاز المصالحة وفق اتفاق القاىرة والدوحة ،مشددا عمى أن تشكيل حكومة التوافق
الوطني يجب أن يتزامن مع تحديد موعد االنتخابات.
وتطرق إلى أن الوضع المالي الصعب الذي تمر بو السمطة الوطنية ليس وليد المحظة بل ىو امتداد
لسنوات خمت ،مشي ار إلى أن عددا من الدول لم تف بالتزاماتيا المالية تجاه شعبنا.
وفي ختام كممتو أكد الرئيس أن الشعب الفمسطيني سيظل صامدا وراسخا في أرضو إلى أن تقيم دولتو
المستقمة وعاصمتيا القدس الشريف.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
هنية :سنبحث مع مرسي االعتداءات عمى األقصى
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قال رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيل ىنية ،إن زيارتو الحالية لمصر تأتي لتينئة الرئيس المصري الدكتور
محمد مرسى بثقة الشعب المصري التي منحيا لو عبر انتخابات ديمقراطية نزيية
وأضاف ىنية بعد لحظات من وصولو إلى قاعة كبار الزوار داخل معبر رفح البرى الذي وصمو تحت
 " ،إننا نحمل في زيارتنا ممفات القدس وقطاع غزة وأننا نولى
حراسة مشددة ،عصر األربعاء / /
ممف القدس األىمية في المباحثات مع الرئيس المصري خاصة في ظل تعرضيا لمخطر صباحا ومساء".
وقال ىنية نفخر بانتمائنا لمفكر اإلسالمي الوسطى الذي تمثمو جماعة اإلخوان المسممين ولكننا في حركة
حماس لنا ظرفنا الخاص كتنظيم وأننا متواجدون فقط في قطاع غزة
وانطمق موكب ىنية من معبر رفح البرى إلى مطار العريش الجوى تحت حراسات معززة بسيارات مدرعة
من الجيش والشرطة حيث رافقو ثالثة وزراء من حكومتو وعدد من المساعدين.
فمسطين أون الين/ / ،
فياض لـ صحيفة "اإلندنبدنت" :السمطة الفمسطينية أضحت ضعيفة
أجرى مراسل صحيفة اإلندنبدنت دونالد مكنتير في رام اهلل مقابمة خاصة مع رئيس الوزراء الفمسطيني سالم
فياض ،وصرح فياض بأن" :الفمسطينيين لم يعانوا من التيميش مثمما يعانون منو اليوم".
وقال رئيس الوزراء الفمسطيني إن" :المجتمع الدولي مشغول حالياً بالربيع العربي واألزمة التي تعصف
بمنطقة اليورو واالنتخابات األمريكية" ،مضيفاً أن "ىذا التيميش لمقضية الفمسطينية يشكل عائقاً كبي اًر
لتحقيق آمال الدولة الفمسطينية".
وانتقد فياض "إخفاق الغرب في معالجة االنتياكات اإلسرائيمية لمقانون الدولي وتعيداتيا بضرورة وقف
االستيطان في المرحمة األولى من خارطة الطريق التي تستمر لحوالي سنوات".
وحذر فياض خالل مقابمتو مع الصحيفة البريطانية من أن "السمطة الفمسطينية نفسيا أضحت ضعيفة من
جراء العديد من العوامل ومنيا األزمة االقتصادية التي تواجييا ،وخسارتيا لثقة الفمسطينيين في أنيا قادرة
عمى إنياء االحتالل الذي يضيق الخناق عمييم يوما بعد يوم".
وقال فياض إن" :الحكومة اإلسرائيمية لم تمتزم ولو ببند واحد من التزاماتيا التي وقعت عمييا في خارطة
الطريق" ،مشي اًر "ىذا حقاً شيء فظيع" .وأكد فياض" :أن الخطر األكبر الذي يعاني منو الفمسطينيون ىو
األزمة المالية ال تي تعصف بالسمطة الفمسطينية والتي تجعميا غير قادرة عمى دفع الرواتب الكاممة لموظفييا
نياية كل شير" ،فضالً عن أنو "يواجو كل يوم مشكمة حقيقة عندما يجب أن يحدد إلى أي جية يجب أن
تذىب األموال ،فعمى سبيل المثال ىل يعطييا إلى شركات الصيدلة التي تؤمن األدوية لممواطنين أو يعطييا
لجية ثانية".
وختم فياض مقابمتو قائالً إنو بالرغم من اآلراء المعارضة اآلن ،فإنو يعتقد أن قرار حل الدولتين ال يزال
ممكناً إذا كان ىناك نيج جديد متبع من قبل المجتمع الدولي".
هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)/ / ،
عريقات :عضوية دولة فمسطين في األمم المتحدة حماية لخيار الدولتين
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رام اهلل  -المحرر السياسي :أكد الدكتور صائب عريقات عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الوفد
الفمسطيني لمفاوضات الوضع النيائي ،أن رفع مكانة فمسطين إلى دولة غير عضو من خالل الجمعية
العامة لألمم المتحدة ال يتناقض مع عممية السالم أو مبدأ الدولتين ،إذ يشكل نقطة ارتكاز حقيقية لحماية
خيار الدولتين.
وشدد عريقات عمى أن استمرار النشاطات االستيطانية اإلسرائيمية وخاصة في مدينة القدس الشرقية وما
 ،إضافة عمى عدم اإلفراج عن األسرى
حوليا ،ورفض قبول مبدأ عممية السالم عمى حدود
 ،أدى إلى إخراج عممية السالم عن مسارىا،
والمعتقمين وخاصة ىؤالء الذين اعتقموا قبل نياية العام
وأن استمرار فرض الحقائق االستيطانية واإلمالءات عمى األرض سيؤدي إلى تدمير خيار الدولتين ،وأن
عمى المجتمع الدولي محاسبة ومساءلة الحكومة اإلسرائيمية والكف عن مكافأة االحتالل واالستمرار في
التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.
جاء ذلك أثناء لقاء د .عريقات مع ىانز سوابودا ،رئيس مجموعة االشتراكية والديمقراطية في البرلمان
األوروبي ،والقنصل االيطالي العام غيامباولو سنتاني ،والقائم بأعمال القنصل األمريكي العام ،والقنصل
البريطاني العام السير فنسنت فين ،كل عمى حده.
القدس ،القدس/ / ،
رياض منصور يضع مجمس األمن بصورة استمرار االنتهاكات اإلسرائيمية
رام اهلل – القدس :ذكر المراقب الدائم لفمسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور ،في
كممتو في جمسة مجمس األمن الشيرية حول الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك القضية الفمسطينية ،أن
الوضع في األرض الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس الشرقية ،ال يزال متدىو اًر نتيجة استمرار الجرائم
واالنتياكات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني وأرضيم وممتمكاتيم.
وانياء
وأكد منصور أن ما يقودنا بعيداً عن تحقيق الحل القائم عمى دولتين عمى أساس حدود عام
االحتالل اإلسرائيمي ىو استمرار إسرائيل في حممتيا االستيطانية غير القانونية التي تشنيا عمدا في محاولة
لالستيالء عمى المزيد من األراضي الفمسطينية وترسيخ سيطرتيا عمى األرض الفمسطينية ،بما فييا القدس
الشرقية.
وأشار إلى العديد من اإلجراءات والتدابير غير القانونية األخرى التي ال تزال السمطة القائمة باالحتالل
تتخذىا ضد السكان المدنيين الفمسطينيين ومن بينيا ىدم المنازل الفمسطينية والبنى التحتية ،مما أدى إلى
تشريد المزيد من العائالت في الضفة الغربية المحتمة بما فييا القدس الشرقية .باإلضافة إلى أعمال العنف
والترىيب من قبل المستوطنين اإلسرائيميين.
القدس ،القدس/ / ،
قريع يدعو لجعل قضية القدس عمى جدول أعمال "التعاون اإلسالمية"
رام اهلل  -القدس :دعا عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس في المنظمة أحمد
قريع ،العاىل السعودي الممك عبد اهلل بن عبد العزيز إلى جعل قضية القدس وما تتعرض لو يوميا من
تيويد وتيجير ألىميا عمى رأس جدول أعمال القمة االستثنائية لمنظمة التعاون اإلسالمي في مكة المكرمة
منتصف الشير المقبل.
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وحذر قريع في حديث لصحافي اليوم األربعاء" ،من مغبة تنفيذ إسرائيل مخططيا القاضي بعزل قرى وأحياء
خارج ما تسمى بحدود بمدية االحتالل وتيجير أكثر من تسعين ألف مواطن ،إضافة إلى مواصمة إسرائيل
لالستيطان وتيويد المدينة المقدسة وىدم المنازل ومصادرة األراضي مشي ار إلى أن ىذه الممارسات دمرت
حل الدولتين".
وأدان قريع "حرق جماعات ييودية متطرفة لمحال تجارية في البمدة القديمة لتستولي عمييا البمدية ،ومن ثم
تؤجرىا لممواطنين المقدسيين محذ ار من تنفيذ ىذا المخطط الذي سيؤدي إلى مصادرة ونيب كافة المحاالت
التجارية في المدينة ،وبالتالي ترحيل أصحابيا وعائالتيم منيا".
وقال قريع إن "المطموب فمسطينيا لمواجية سياسات االحتالل العدوانية تجاه مدينة القدس ،أن تكون قضية
المدينة المقدسة عمى سمم أولويات القيادة وان يتوحد الجميع في منظمة التحرير والفصائل لحمايتيا ودعم
صمود أىميا ومؤسساتيا وتنمية القطاعات الصحية والتعميمية واالجتماعية فييا".
القدس ،القدس/ / ،
محمد اشتية :النمو االقتصادي "فقاعة" وال يوجد سيولة
بيت لحم  -خاص :بيت لحم -مقابمة خاصة بـ "معا" :وصف الدكتور محمد اشتية وىو خبير اقتصادي
ومسؤول بارز في السمطة الفمسطينية تقرير البنك الدولي حول ضعف اقتصاد السمطة بأنو واقعي الن ىناك
تراجع في األداء والنمو وارتفاع في نسبة البطالة وفقر مستشري فضال عن أن السمطة غير قادرة عمى خمق
فرص جديدة والقطاع الخاص ال يخمق استثمارات جديدة أيضا.
وتوقع الدكتور اشتية ان يشيد االقتصاد الفمسطيني تراجعا اكبر في نسبة النمو لمعام الحالي ,الن االزمة
االقتصادية تعصف بمختمف القطاعات فضال عن ان السمطة أصبحت تعيش كل شير بشير عمى ما
%
وصمت الى
يمكن ان يصل من مساعدات ,منوىا الى ان ما ذكر عن نسبة نمو في العام
لم تكن واقعية.
ىناك انحسار والقاعدة االنتاجية لالقتصاد الوطني ييمش قطاعات مثل الزراعة والصناعة مقابل انتعاش
في قطاع البناء ...وبالتالي ىناك مشكمة تعانييا السمطة وىي السيولة ال يوجد سيولة تذكر لدى السمطة
واحتياجاتيا المالية كبيرة ال تستطيع ان تواجييا".
وتايع اشتية ان نسبة النمو كانت "فقاعة" الن االقتصاد يعتمد عمى التمويل الخارجي ..اضافة الى ان
القطاع الخاص استثماراتو محدودة والبنوك لم تعد تقدر عمى االقراض ال سيما وان السمطة عمييا ديون
مميون دوالر.
لمبنوك مميار و
وبالتالي فاالقتصاد الوطني اصبح غير قادر عمى خمق فرص عمل العداد ىائمة من الداخمين لسوق العمل
وخاصة قطاع الخريجين وتزايد اعداد السكان.
وىنا يكشف اشتية ايضا انو صادف في طريقو الى عمان رجال اعمال فمسطينيين متوجيين الى دول عربية
من اجل االستثمار وىذا يعني ان الفمسطينيين يبحثون عن اعمال خارج االراضي الفمسطينية.
ورغم ىذه الصورة القاتمة لالقصاد الفمسطيني فان المسؤول الفمسطيني يرى بان االزمة االقتصادية ربما
تنقشع قميال خالل الفترة المقبمة بشرط ان توفي الدول العربية بالدعم المالي لمسمطة منوىا الى ان السمطة
مميون دوالر من السعودية والعراق وبعض الدول الشير الحالي.
حصمت عمى مبمغ
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وىنا يكشف اشتية ان الشير المقبل لن يكون ىناك ازمة رواتب ولكن الصورة غير واضحة لالشير التي
تميو .
وفي الممف السياسي وقرار السمطة التوجو لالمم المتحدة ,اجاب اشتية بالقول" :ق اررنا ىو الذىاب لمجميعة
العمومية والعرب يدعمونا في ىذا التوجو لكن تبقى مسالة التوقيت فيناك من يرى ان نذىب في شير
وىو يوم التضامن مع الشعب
/
المقبل وىناك من يرى ان نذىب في شير نوفمبر المقبل اي في
الفمسطيني ...لكن لم يحسم االمر".
ويزيد اشتية بالقول" :لكن الميم أننا لن نقبل بان يصبح المال أداة لالبتزاز السياسي  ..الن السمطة بشكميا
الحالي ىي مصمحة فمسطينية ودولية وال احد سوف يعمل عمى ىدميا ...استممت السمطة منذ إنشائيا
مميار دوالر وال احد يريدىا أن تنيار".
لكن اذا استمر الوضع السياسي كما ىو اعتقد اننا سنكون في حالة مراجعة شاممة لمسمطة ومستقبميا
ووظائفيا ...وعندما يتداخل االقتصاد بالسياسة نصبح أمام ثالث أزمات :أزمة الممف السياسي وىو مغمق,
وأزمة االق تصاد ,وممف المصالحة الذي لم ينجز حتى المحظة واصبح اسطوانة مشروخة وشماعة واما ان
تنجز واما ال يتكمم عنيا احد.كما يقول اشتية.
وكالة معا اإلخبارية/ / ،
النائب أبو بكر تنتقد حراسة األجانب لفياض في ظل الشكوى من األزمة المالية
غزة  -الرسالة نت :ىاجمت النائبة الفتحاوية نجاة أبو بكر "سالم فياض" رئيس حكومة رام اهلل الستعانتو
بشركات أجنبية خاصة لحراستو دونما االعتماد عمى األجيزة األمنية العاممة في أراضي السمطة الفمسطينية،
وقالت "األجدر أن تحميو مؤسسة السمطة وليس الشركات األمنية الخاصة".
وأضافت "بما أن فياض يمثل رأس السيادة والنظام السياسي الفمسطيني فال يحق أن يكون لديو شركات
أجنبية تقوم بحراستو" ،مؤكدة أن ىذا يزيد من المصروفات ويضاعف أعباء األزمة المالية التي يدعييا
"فياض" في كل زمان ومكان.
وبحسب مصادر في السمطة برام اهلل ،فإن "فياض" يستعين بشركة أمن بريطانية لتوفير الحراسة واألمن لو
في منزلو بالقدس وتنقالتو إلى الضفة الغربية ،وتتقاضى مبالغ طائمة شيرياً بدل تمك الخدمة التي تقدميا،
وفي المقابل فإن أمواالً طائمة تصرف لمعديد من المسؤولين وكبار الموظفين تحت بند "بدل ميمات" تكفي
لسد جزء كبير من عجز السمطة المالي وتقمل النفقات.
وأشارت أبو بكر في حديثيا لـ"الرسالة نت" إلى أن فياض ينطمق فيما ذىب إليو من إجراءات أمنية لحمايتو
من "مبدأ من يممك المال يممك األمن والقرار" ،مستدركة "لو أنو عدل في منصبو وحقق جزء من السمم
االجتماعي لما شعر أنو بحاجة إلى أجيزة أمنية خارج األجيزة األمنية السيادية التي من المفترض أن
تحميو".
كما انتقدت النائبة الفتحاوية بشدة "فياض" لكونو أيضاً ال يسكن في مدينة رام اهلل ويسكن في القدس
المحتمة ،معتبرة أن ىذه "معضمة أخرى ربما تحتاج إلى مجال أوسع لمسائمتو ومحاسبتو ألنو ال يجوز أن
يكون من يحكمنا يعيش في القدس ..وىذا قمة االفتراء ".
الرسالة ،فمسطين/ / ،
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فياض يقدم شكوى لمنائب العام ضد النائبة نجاة أبو بكر
رام اهلل  -المحرر السياسي :قدم رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض ،من خالل محاميو ،شكوى إلى النائب
العام الفمسطيني ،ضد السيدة نجاة أبو بكر ،عمى خمفية ادعائيا باستخدامو حراسات أجنبية لو وفي محيط
منزلو في مدينة القدس المحتمة ،وىو ما ينفيو رئيس الوزراء جممة وتفصيالً.
وكان رئيس الوزراء قد طمب من محامية تقديم الشكوى لمنيابة العامة ضد السيدة أبو بكر ،لما في
تصريحاتيا من إساءة مباشرة لشخصو ،ولكونيا قدمت معمومات ليس ليا أي أساس من الصحة.
القدس ،القدس/ / ،
خالد القواسمي :منحنا حماس أسبوعين إلجراء انتخابات محمية متزامنة
رام اهلل  -معا :أكد وزير الحكم المحمي د .خالد فيد القواسمي األربعاء ،أن قرار الحكومة إجراء االنتخابات
المحمية في الضفة الغربية دون قطاع غزة ،جاء جراء إعالن لجنة االنتخابات المركزية أنو ال يمكن إجراء
االنتخابات في قطاع غزة في الموعد المحدد ،بعد أن منعت حماس لجنة االنتخابات المركزية من العمل في
قطاع غزة ،لتؤكد الحكومة ضرورة إجرائيا في الموعد المحدد.
وأوضح د .القواسمي في حديث لمراسل وكالة "معا" برام اهلل ،إن الحكومة قررت أن تجرى االنتخابات في
الضفة الغربية في يوم واحد.
وأضاف :في ىذه االنتخابات سيتمكن كل مواطن يسكن في الضفة الغربية من المشاركة في العممية
االنتخابية ،ففي الدورات السابقة كان يستثنى من المشاركة في العممية االنتخابية التجمعات السكانية التي
يقل عدد سكانيا عن ألف نسمة ،أما اآلن ستجري االنتخابات في جميع التجمعات السكانية حتى وان كان
عددىا صغي اًر.
تشرين األول
وأكد د .القواسمي أن مجمس الوزراء اتخذ ق ار اًر بتحديد موعد إجراء االنتخابات المحمية في
 ،وىذا التحديد جاء بعد تكميف الرئيس محمود عباس لمحكومة بإجراء االنتخابات ،وبدورىا أعطت
الحكومة لجنة االنتخابات الفرصة من أجل استكمال عممية التسجيل لالنتخابات في قطاع غزة عمى أمل
إجرائيا بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح د .القواسمي أن الموعد الذي تم تحديده أخذ بعين االعتبار المدة القانونية الالزمة إلنجاز
االنتخابات بدءاً من نشر قوائم الناخبين مرو اًر بالترشح والطعون والدعاية.
وكشف القواسمي إن الحكومة منحت حركة حماس مدة أسبوعين إلعادة التفكير في موقفيا ،عمى أمل أن
يكون ىناك تغيير في موقفيا بالسماح لمجنة االنتخابات المركزية بالعمل لتحديث السجل االنتخابي في
قطاع غزة ،عمى أمل إجراء االنتخابات بشكل متزامن.
وكالة معا اإلخبارية/ / ،
لجنة التحقيق الرئاسية توصي بتحويل المعتدين عمى مسيرتي رام اهلل إلى القضاء
واألحد
/ /
رام اهلل – وفا :أوصت لجنة التحقيق الرئاسية في أحداث رام اهلل يومي السبت
 ،بتحويل جميع األفراد من منتسبي جياز الشرطة والمباحث الجنائية ومن ىم بالزي المدني
/ /
الذين تثبت مشاركتيم بالفعل في عمميات الضرب واإليذاء غير المبررين إلى الجيات القضائية المختصة
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لمساءلتيم عن ادعاءات اإليذاء التي تمت بحق المواطنين ،وايقاع العقوبات المناسبة فيمن يثبت تورطيم
بتمك األعمال المخالفة لمقانون.
كما أوصت المجنة في تقريرىا التنفيذي الذي سممتو لمرئيس محمود عباس أمس الثالثاء ،بمساءلة قائد
شرطة محافظة رام اهلل ،وقائد شرطة مركز رام اهلل ،ومدير المباحث الجنائية عن فشميم في التعامل مع
المسيرتين واحتواء المشاركين فييما ،ال بل السماح ألفراد الشرطة بالزي الرسمي والمدني بالتعرض
لممشاركين بالضرب ،والتعرض لمصحافيين المتواجدين لتغطية األحداث بالمنع واإليذاء ،والسماح بان تتم
عمميات إلقاء القبض ،واساءة المعاممة بشكل مخالف لمقانون واتخاذ ما يمزم من إجراءات بحقيم.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
لجنة من أعضاء التشريعي تزور الموقوفين في سجون السمطة
نابمس  -القدس :زارت لجنة برلمانية ضمت ستة نواب من أعضاء المجمس التشريعي الموقوفين في عدة
سجون فمسطينية لالطالع عمى أوضاعيم.
وضمت المجنة كل من الدكتورة نجاة أبو بكر ،وجمال حويل ،وناصر جمعة ،وعالء ياغي ،وجياد أبو زنيد،
وجياد طممية ،حيث زارت السجون في أريحا والخميل والظاىرية والتقت بجميع الموقوفين ،واستمعت
لمطالبيم وشكاواىم.
وعقدت المجنة البرلمانية لقاءات مع مدراء السجون ،وبحثت معيم في القضايا القانونية والصحية والحياتية
وشددت عمى ضرورة تقديم كل الضمانات التي يمنحيا القانون لمموقوفين والسجناء ،ونقمت ليم مطالب
الموقوفين.
ورفع الوفد في نياية الزيارة مذكرة تفصيمية إلى المجمس التشريعي ،يوضح فييا كل القضايا واألمور الواجب
عمميا.
القدس ،القدس/ / ،
االحتالل يثبت االعتقال اإلداري بحق النائب فقهاء
رام اهلل :قررت محكمة إسرائيمية ،تثبيت حكم االعتقال اإلداري (دون تيمة أو محاكمة) بحق النائب في
لمدة ثالثة أشير إضافية.
المجمس التشريعي الفمسطيني عبد الجبار الفقياءّ ،
وقالت كتمة "التغيير واإلصالح" البرلمانية ،في بيان صحفي تمقّت "قدس برس" نسخة عنو ،األربعاء
(  ،) /إن محكمة االستئناف اإلسرائيمية قررت تخفيض حكم االعتقال اإلداري بحق نائبيا الفقياء من
أربعة أشير إلى ثالثة مع تثبيت ىذا الحكم.
حممت المجتمع الدولي
ووصفت الكتمة ،محاكمات النواب الفمسطينيين بـ"غير قانونية وباطمة" ،فيما ّ
المسؤولية عن تمادي سمطات االحتالل في انتياكاتيا بحق رموز الشرعية الفمسطينية ،وفق البيان.
قدس برس/ / ،
 11البردويل لـ"قدس برس" :قرار عباس إجراء انتخابات محمية بالضفة إعادة انتاج لنظام دايتون
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غزة :انتقد القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل تجديد رئيس السمطة محمود عباس لوفد تجمع
الشخصيات الفمسطينية المستقمة بقيادة منيب المصري ،عزمو عمى إجراء االنتخابات المحمية في الضفة في
موعدىا ،واعتبر ذلك عمال ىدفو ابتزاز "حماس" ،واعادة إنتاج ما أسماه بـ "نظام دايتون" في الضفة الغربية.
ورأى البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن قرار عباس بإجراء االنتخابات المحمية بالضفة في
موعدىا ،ال عالقة لو بالمصالحة ،وىي بالمناسبة ليست المرة األولى التي يعمن فييا عباس عزمو عمى
التوجو إلى االنتخابات المحمية ،ىذه ورقة البتزاز "حماس" ،ومحاولة اتياميا بأنيا ال تعترف بالديمقراطية،
في حين أن الجميع يعرف أن أول من رفض الخيار الديمقراطي ىو الرئيس عباس ،وجزء كبير من معاناة
الشعب الفمسطيني تعود إلى خياره الديمقراطي".
وأكد البردويل أن ىذا القرار لن يغير الصورة في الضفة ،وقال" :الضفة الغربية ىي عبارة عن منطقة
عسكرية تابعة لمجنرال دايتون وتحت حماية االسرائيميين وتحت قمع أجيزة األمن التابعة لدايتون ،وىي
بالتالي منطقة تابعة لـ "فتح" وال شأن لـ "حماس" بيا ،فالبمديات والمحميات كميا بيد "فتح" وأجيزة دايتون،
واجراء االنتخابات المحمية ىو محاولة فاشمة إلعادة انتاج ىذا النظام ،ولعبة سياسية إلظيار السمطة كما لو
أنيا مؤمنة بالديمقراطية".
وأضاف" :السمطة في الضفة تعمم أنيا ال تستطيع أن تفرض خياراتيا عمى الشعب الفمسطيني الحر األبي،
لذلك فيي تستعين عميو باالحتالل وبالجنرال األمريكي في الضفة وبقوات دايتون ،وبالتالي أي انتخابات
محمية مميورة بالختم اإلسرائيمي واألمريكي ليست ذات معنى ،ولن تشارك فييا "حماس" ولن تيتم بيا".
قدس برس2012/7/21 ،
 11فتح :حماس ال تؤمن بالديمقراطية ..ولن تسمح بإجراء االنتخابات إال إذا ضمنت الفوز
رام اهلل :قالت حركة فتح إن حركة حماس لن تسمح بإجراء االنتخابات العامة ،إال إذا ضمنت النتائج سمفا،
وتيقنت تماما من الفوز بيا ،ولكن إن أدركت أنيا لن تنجح فيى ستمنع إجراءىا.
وأضاف ،المتحدث باسم الحركة أحمد عساف أن الرئيس الفمسطينى محمود عباس يؤمن بالديمقراطية ،وكذا
حركة "فتح" ،ونحن ارتضينا بأن يكون التداول السممى لمسمطة من خالل صندوق االنتخاب ىو األسموب
الوحيد لمشعب الفمسطينى ،ولكن اآلخرين ليم قرار آخر ،فاختاروا صندوق الرصاص ال صندوق
االنتخابات.
وأكد أن االنتخابات ىى حق واجب لممواطن الفمسطينى يمارس من خالليا إرادتو الحرة باختيار من سيقوده
خالل المراحل المقبمة ،كون االنتخابات استحقاقا قانونيا تأخر موعدىا كثيرا.
وأضاف عساف أن تأخير االنتخابات بسبب رفض حماس إجراءىا ،وأجمت االنتخابات المحمية ثالث مرات،
وكان ىذا التأجيل كل مرة كى نعطى فرصة جديدة لممصالحة ،وأن تتم االنتخابات فى كل فمسطين ،ولكن
حماس كانت تنقمب عمى جيود المصالحة وتعيدىا إلى المربع األول.
واعتبر عساف ،منع حماس عمل لجنة االنتخابات المركزية فى قطاع غزة يؤكد أن حماس ال تؤمن
بالديمقراطية ،إال إذا كانت تحقق ليا أىدافا حزبية ومصالحيا.
وأشار إلى أن إحجام حماس ،عن المشاركة فى االنتخابات ومنعيا تأتى من إدراكيا أن المواطن الفمسطينى
لن يكافئ حماس عمى كل ما قامت بو ،وسيقاطعيا الشعب فى االنتخابات.
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وخمص عساف إلى أن الحجج والذرائع التى تطمقيا حماس لم تعد تقنع أى طفل فمسطينى ،فباتت مكشوفة
لمجميع وىذه الذرائع التى تستخدميا كل األنظمة الديكتاتورية فى العالم ،وعمى حماس أن تعيد حساباتيا وأن
تؤمن بالديمقراطية وتحتكم إلى الشعب من خالل صندوق االنتخاب.
وكالة سما األخبارية2012/7/21 ،
 17فتح :نأسف لتوسيع شراكة أوروبا االقتصادية مع "إسرائيل" ونرفض تحويمها لدعم نظام االحتالل
رام اهلل :عبرت حركة فتح عن خيبة أمميا من توسيع مجال الشراكة األوروبية االسرائيمية في اجتماع مجمس
الشراكة األوروبية االسرائيمية األخير في بروكسيل .وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا د .جمال
نزال :كنا نأمل من أوروبا البقاء عمى موقفيا الرافض لترفيع مستوى عالقاتيا مع اسرائيل كما جاء في البيان
األوروبي عام  .9002واعتبرت حركة فتح أن االحتالل األسرائيمي مشروع استعماري بمرتكزات اقتصادية
وبالتالي فان عمى الدول المعنية بانيائو أن تقاطع تعامالتو االقتصادية .وقال جمال نزال :ان أوروبا تعتبر
االستيطان غير شرعي وبالتالي ننتظر منيا عدم التعامل مع منتجات االستيطان.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/7/21 ،
 11حماس :قرار االحتالل حظر النواب اإلسالميين بالضفة محاولة لتعطيل "التشريعي
بيروت :أدانت حركة "حماس" بشدة قرار االحتالل الصييوني اعتبار النواب اإلسالميين في الضفة الغربية
المحتمة "جماعة محظورة" ،واعتبرت ذلك "محاولة يائسة لتعطيل المجمس التشريعي".
وقال بيان لحركة "حماس" اليوم األربعاء" :إنَّنا في حركة "حماس" ندين َّ
بشدة ىذا االعتداء السَّافر عمى نواب
شعبنا الفمسطيني ومنعيم من حقيم الطبيعي الذي كفمتو المواثيق واألعراف الدولية؛ فذلك القرار محاولة
يائسة لتعطيل دور المجمس التشريعي ،وحمقة في مسمسل االنتياكات الصييونية ،..لن تفمح في إبعاد رموز
الشعب الفمسطيني عن ممارسة دورىم في الدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/7/21 ،
 29نتنياهو :التغييرات الجارية في المنطقة تمزم تغييرات في مبنى القوة وميزانيات األمن
قــال رئــيس الحكومــة اإلس ـرائيمية ،بنيــامين نتنيــاىو ،أمــس االربعــاء ،إن التغيي ـرات الجاريــة فــي المنطقــة تمــزم
تغييرات في مبنى القوة وميزانيـات األمـن اإلسـرائيمية .وقـال نتنيـاىو حسـب مـا أوردت صـحيفة “ىـررتس” :إننـا
نرى التغييرات الجاريـة فـي منطقتنـا ،ونعـرف أنـو يـتم تغيـر انظمـة كمـا نعـرف بـأن كميـات كبيـرة مـن األسـمحة
تتنقل في المنطقة ،ىذا السالح موجود بأيدي طرف معين ،لكن ال يمكن ألحد أن يعرف مـن سيسـيطر عمـى
ىذه األسمحة مستقبال" .وأضاف نتنياىو إننا ندرك أن ىذه التغييرات تمـزم تغييـرات فـي مبنـى القـوة اإلسـرائيمية
 ،ومن المحتمل أن تجري تغييرات أيضا في ميزانية األمن اإلسرائيمية.
عرب 6026/7/62 ،58
 60وزير الدفاع االسرائيمي يدعو إلتخاذ إجراء سريع لوقف البرنامج النووي االيراني
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دعا وزير الدفاع االسرائيمي اييود باراك الدول الكبرى لإلسراع في مسـاعي وضـع حـد لبرنـامج ايـران النـووي،
محذ ار من ان محاولة مواجية ايران ستكون اكثر صعوبة حال عبورىا الحد النووي.
وقــال بــاراك فــي حفــل تخـريج ضــباط امــن فــي تصـريحات أذاعيــا فــي وقــت الحــق مكتبــو "أدرك جيــدا وأعــرف
الصعوبات والتعقيدات التي ينطوي عمييا منع إيران من الحصول عمى أسمحة نووية".
وأضاف قولو "حان الوقت ان يكون العالم كمو مستعدا التخـاذ عمـل موحـد ويكـون لـو ىـدف موحـد فـي اإلرادة
السياسية من أجل وضع نياية سريعة وحاسمة لممشروع النووي اإليراني".
وقال باراك إن اسرائيل تواجو االن "اصعب تحديات ليا عمى اإلطالق" .واضاف "اننـا قـد نضـطر إلـى اتخـاذ
قـ اررات مصــيرية صــعبة فيمــا يتعمــق بــأمن اسـرائيل" ،مشــي ار إلــى مــا ســماه ت ازيــد عــدم االســتقرار الــذي نجــم عــن
الثورات الشعبية في البمدان العربية المجاورة.
هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)6026/7/62 ،
 62أجهزة تجسس إسرائيمية جديدة في الشمال لمراقبة تحركات حزب اهلل
قالــت "يــديعوت أحرون ــوت" إن الجــيش اإلسـ ـرائيمي ســوف يب ــدأ فــي الش ــيور القريبــة باس ــتخدام أجي ـزة متع ــددة
المجسات لمقيام بفعاليات عمالنية عمى طول الحدود مع لبنان.
وأشارت إلى أن الحديث عن أجيزة لمكشف التي تعتبر األكثر تطـو ار لـدى األجيـزة األمنيـة اإلسـرائيمية ،والتـي
تعتمد عمى الدمج بين مختمف األجيزة والكاميرات والرادارات.
وأضافت أنو سيتم تفعيل األجيزة التي ستنصب في مواقع عمى طول الحدود مع لبنان من قبل مراقبات جمع
المعمومــات فــي الق ـوات البريــة .ووصــفت بأنيــا ســتغير مفيــوم عمميــة الجمــع ،بحســب رئيســة دائ ـرة الرصــد فــي
سالح جمع المعمومات القتالي.
ونقل عن مصادر في الجيش قوليا إن لألجيزة الجديدة قدرات جمع معمومات عميقة ومجدية وسريعة لممـدى
البعيد .ونظ ار لمواصفاتيا الخاصة والمركبة فإن الجيش سيبدأ التسمح بيا في األسابيع القريبة.
وعمم أن المراقبات سيحصمن عمى معمومات متقدمة عمى كل كشف ،وعندىا يمكن اتخاذ قـرار بشـأن التحقـق
منو أو اعتباره أمـ ار جنائيـا ،أو إرسـال قـوات رصـد وأخـرى قتاليـة ،أو اعتبـاره أمـ ار تمقائيـا عاديـا ،بشـكل مماثـل
ألجيزة المراقبة في سالح الجو والبحرية.
وأضافت الصحيفة أنو تم مؤخ ار إعداد المجموعة األولى من المراقبات ،وأنو ستتم مالءمة األجيزة تكنولوجيـا
لممنطق ــة الش ــمالية م ــن خ ــالل اس ــتخدام وس ــائل كيروبصـ ـرية ،بحي ــث ت ــتمكن المراقب ــات م ــن تمق ــي معموم ــات
استخبارية أفضل بكثير مما ىو عميو اليـوم ،وسـيكون باإلمكـان رؤيـة ومعرفـة وسـماع تفاصـيل مـن أكثـر مـن
شاشة واحدة بشكل متزامن ،ما يتيح توجيو عدة قوات إلى عدة نقاط بشكل مواز.
عرب 6026/7/64 ،58
" 66إسرائيل" :إجراءات تقشفية واسعة لمواجهة األزمة االقتصادية
الناصرة -برىوم جرايسي :أعمن رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو ووزير ماليتـو يوفـال شـتاينتس أمـس
األربعــاء ،عــن سمســمة إج ـراءات تقشــفية تتضــمن رفــع ض ـرائب وتقميصــا فــي الموازنــة العامــة لمواجيــة األزمــة
االقتصادية المتنامية ،مستغال بذلك خروج الكنيست إلى عطمتو الصيفية ابتداء من يوم أمس.
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وقد دعا نتنياىو لعقد جمسة خاصة يوم االثنين ،بيدف اقرار االجـراءات التقشـفية ،التـي تتضـمن رفـع ضـريبة
المشتريات من  % 22إلى  ،% 27ورفع الضريبة عمـى الوقـود ،ليصـل سـعر لتـر البنـزين الواحـد إلـى حـوالي
دوالرين ،ورفع الضرائب عمى السجائر والمشروبات الكحولية ،واجراء تقميص بنسبة  % 4في الموازنة العامة
لمعام الجاري ،عمى أن يشمل التقميص و ازرتي الجيش والتعميم وبعض بنود في و ازرة الرفاه االجتماعي.
وقال الوزير شتاينتس ،إنـو مـن دون ىـذه االجـراءات ،فـإن إسـرائيل سـتجد نفسـيا إلـى جانـب اليونـان واسـبانيا،
وىذا لدى إقرار الكنيست مساء أول من أمس طمب الحكومة رفع العجز فـي الموازنـة العامـة إلـى نسـبة % 3
مـن حجـم النـاتج العــام ،فـي الوقـت الــذي أعمنـت فيـو ســمطة الضـرائب ،أن حصـيمة الضـرائب منـذ مطمـع العــام
سجمت عج از يقارب  2,4مميار دوالر ،في حين من المتوقع أن يصل العجز إلى نحو ممياري دوالر.
الغد ،عمان6026/7/62 ،
 500 63ألف إسرائيمي في تل أبيب غير محميين من الصواريخ الكيماوية
القدس المحتمة  -آمال شحادة :مع تصعيد التيديدات االسرائيمية لتوجيـو ضـربة عسـكرية ضـد سـوريا ارتفعـت
حال القمق والخوف لدى االسرائيميين من خطر تعرضيم لصواريخ كيماوية وغير تقميدية .فيما تبين ان 500
الف اسرائيمي في تل ابيب ،المدينة االكثر تيديـدا بحسـب االسـرائيميين لمصـواريخ التـي تمتمكيـا سـوريا وحـزب
اهلل ،غيــر محميــين وتنقصــيم الكمامــات الواقيــة فيمــا المدينــة تــل ابيــب غيــر جــاىزة فــي حــال ســقوط ص ـواريخ
عمييـا .وتبــين ان المالجــئ فــي تــل ابيـب ال تســتطيع اســتيعاب اكثــر مــن اربعـين الــف شــخص ،أي عشـرة فــي
المئة من السكان فقط.
الحياة ،لندن6026/7/62 ،
 65ليبرمان :قرار إدراج حزب اهلل عمى قائمة المنظمات اإلرهابية يتطمب اجماعاً أوروبياً
القــدس-ا ف ب :قمــل وزيــر الخارجيــة االس ـرائيمي افيغــدور ليبرمــان مــن اىميــة رفــض االتحــاد االوروبــي طمبــا
اسرائيميا بادراج حزب اهلل عمى القائمة السوداء لممنظمات االرىابية بعد االعتداء الذي وقـع االسـبوع الماضـي
في بمغاريا وادى الى مقتل خمسة سياح اسرائيميين.
وقال ليبرمان ان "ىذا القرار مـن قبـل  67بمـدا يتطمـب اجماعـا ال يمكـن ان يتحقـق بيـوم واحـد ،فـي لقـاء اول.
لكننا حصمنا عمى دعم كبير" بين االوروبيين.
الحياة ،لندن6026/7/62 ،
" 64إسرائيل" تعزز روابطها االقتصادية مع الصين
(رويترز) :قالت و ازرة المالية اإلسرائيمية ،أمس ،إنيا ستزيد قيمة تسييالت ائتمانية تسـاعد فـي تمويـل التجـارة
واالستثمار في الصين بمقدار  500مميون دوالر في إطار تعزيز الروابط االقتصادية مـع العمـالق اآلسـيوي.
ووقع البمدان بالفعـل اتفاقـات بقيمـة  700مميـون دوالر عمـى مـدى األعـوام الثالثـة الماضـية تسـمح لممصـدرين
االسـرائيميين بالحصــول عمــى الفــور عمــى مــدفوعات نقديــة عنــد توقيــع العقــود مــن دون االنتظــار الــى أن يــدفع
المشتري .وقالـت و ازرة الماليـة فـي بيـان إنـو تـم تنفيـذ أكثـر مـن  600صـفقة بمقتضـى تمـك االتفاقـات معظميـا
في المعدات الطبية واالتصاالت.
الخميج ،الشارقة6026/7/62 ،
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" 62إسرائيل" :إدانة صحفي بتهمة حيازة وثائق سرية
(أ ف ب) :أدانــت محكم ــة إسـ ـرائيمية فــي ت ــل أبي ــب ،أمــس ،الص ــحافي اوري ب ــالو الــذي يعم ــل ف ــي ص ــحيفة
«ىررتس» بتيمة حيازة وثائق مصنفة سرية.
وبموجب اتفاق مع المدعي العام ،أقر بالو بالتيمة الموجية إليو «بحيازة وثائق سرية مـن دون نيـة اإلضـرار
بأمن الدولة» ،لقاء قضائو عقوبة مخففة ىي أربعة أشير من األعمال ذات المنفعة العامة.
السفير ،بيروت6026/7/62 ،
 67مؤسسة األقصى 260 :مستوطناً يستبيحون "األقصى" عشية ذكرى خراب الهيكل المزعوم
القدس – كامل ابراىيم :حذرت "مؤسسة األقصى لموقف والتراث من تمادي االحتالل اإلسرائيمي باعتداءاتو
عمى المسجد األقصى وتصعيد اقتحاماتو وتدنيسو من قبل الجماعات الييودية وقوات االحتالل اإلسرائيمي
عشية ما يطمق عميو االحتالل «ذكرى خراب الييكل» الذي يوافق األحد القادم.
وكررت «مؤسسة األقصى» دعوتيا إلى ضرورة الرباط الدائم والباكر في المسجد األقصى المبارك ،األمر
الذي يمكن ان يحمي المسجد األقصى من مثل ىذه االقتحامات المتكررة.
وقالت «مؤسسة األقصى» في بيان ليا أمس «ان نحو  260مستوطنا قاموا أمس باستباحة المسجد
األقصى المبارك ،وتنظيم ما يشبو االقتحام الجماعي المتتالي.
وقد أكد شيود عيان من «مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات» -الذين وثقوا بكاميراتيم ىذه االقتحامات -ان
ىذه االقتحامات تمت بحراسة مشددة من قبل قوات االحتالل ،في وقت شيد المسجد األقصى جواً مشحوناً
جداً ،وتواجد في األقصى عدد من المصمين ومئات طالب مساطب العمم.
الرأي ،عمان6026/7/62 ،
 68مؤسسة األقصى :حمالت إعالمية احتاللية ونشاطات مكثفة تدعو إلى تسريع بناء الهيكل المزعوم
قالت “مؤسسة األقصى لموقف والتراث” في بيان ليا االربعاء  6026/7/64انيا رصدت في اآلونة االخيرة
تصعيداً لنشاطات أذرع االحتالل االسرائيمي ومنظماتو في الدعوة الى تسريع بناء الييكل عمى حساب
المسجد االقصى-عشية ما يطمق عميو االحتالل ” لتاسع من آب -ذكرى خراب الييكل” المزعوم ،والذي
تسبقو ما يطمق عميو االحتالل بـ “المفاىيم الدينية” ايام المصريين -تمثمت بأكثر من حممة إعالمية تدعو
الى بناء الييكل ،باالضافة الى تكثيف نشاطات لمنظمات اسرائيمية تعمل عمى التدريب العممي عمى بناء
الييكل المزعوم.
وأشارت “مؤسسة االقصى” أن تصريحات االحتالل ومشاريعو التيويدية عمى االرض تشير الى أن االحتالل
االسرائيمي ما زال يحمم بتطبيق وتحقيق اسطورتو الصييونية ببناء الييكل عمى حساب االقصى ،وان كان
يحاول أن يتدرج في تنفيذ ىذا الحمم االسطوري من خالل عمميات االقتحام المتكررة من قبل المستوطنين،
والتي اصبحت شبو يومية ،وادائيم لمشعائر الييودية في ساحات االقصى ،ومن خالل حفر االنفاق اسفل
ومحيط المسجد االقصى وتحويميا الى شبو مدينة ييودية دينية سياحية ،او من خالل محاصرة االقصى
بعشرات الكنس الييودية واالبنية التيويدية.
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ونبيت “مؤسسة االقصى” في بيانيا الى ضرورة اخذ ىذه المساعي االحتاللية والحمالت االعالمية بعين
الخطر ،وبالتالي العمل عمى مستوى االمة االسالمية جمعاء من اجل حفظ المسجد االقصى والدفاع عنو.
وبحسب رصد “مؤسسة االقصى” فقد عمدت أكثر من منظمة ييودية في األيام االخيرة الى توزيع عشرات
آالف النسخ االلكترونية والورقية لنشرات ومطويات تدعو الى تسريع بناء الييكل ،تتضمن صو اًر ومجسمات
لمييكل المزعوم ومواصفات ومراحل بنائو ،وااللبسة والطقوس التي سيؤدييا "الكينة" ،ومن المنظمات التي
نشطت في ىذه الحممة ىي منظمة”حباد” الحريدية.
مؤسسة األقصى لموقف والتراث6026/7/64 ،
 69مواجهات مع قوات االحتالل برأس العامود وقمنديا عقب اقتحام "األقصى" واخارج كافة المعتكفين
القدس :اندلعت فجر اليوم الخميس مواجيات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود االحتالل اإلسرائيمي في
منطقة كفر عقب وقمنديا وراس العامود في القدس المحتمة.
ويأتي ذلك عقب اقتحام مجموعة من المتطرفين الييود وجنود االحتالل ساحات المسجد األقصى واغالق
بوابات واخراج المعتكفين فيو واعتقال احد أئمة المسجد .
وقال شيود عيان  :قامت قوات االحتالل بإخراج جميع المعتكفين من المسجد األقصى واغالق أبواب
المصمى القبمي وأبواب باحات المسجد
وكالة سما اإلخبارية6026/7/62 ،
 30وزارة األسرى في رام اهلل :تدهور صحة أسيرين فمسطينيين جراء إضرابهما المفتوح عن الطعام
غزة :قال محامي و ازرة شؤون األسرى والمحررين فادي عبيدات إن تدىو اًر ط أر عمى الوضع الصحي
لألسيرين حسن الصفدي وسامر البرق جراء استمرارىما في إضرابيما المفتوح عن الطعام ،احتجاجاً عمى
اعتقاليما إدارياً .وأضاف عبيدات أن وزن األسير الصفدي نقص في شكل سريع جداً ،وأصيب باليزال
واإلرىاق.
وأوضح عبيدات أن البرق ،وىو أردني من أصل فمسطيني ،يعاني من اضطراب دقات القمب ،وعدم انتظام
في الضغط والسكر ،وأنو ال يتناول سوى الماء والسكر والفيتامينات.
وقال عبيدات إن محكمة إسرائيمية وافقت عمى إبعاد البرق إلى باكستان ،حيث تقيم زوجتو ىناك.
الحياة ،لندن6026/7/62 ،
 32النيابة العامة اإلسرائيمية ترفض انتقال طالبات غزة لمدراسة بالضفة
غزة :رفضت النيابة العامة اإلسرائيمية السماح لخمس طالبات من غزة باالنتقال إلى الضفة الغربية إلكمال
تعميمين األكاديمي في موضوع الجندر ،الديمقراطية والقانون ،وذلك خالل ردىا عمى المحكمة العميا التي
طالبتيا المنظمات الحقوقية السماح لمطالبات باالنتقال الى الضفة.
الغد ،عمان6026/7/62 ،
 36الجيش اإلسرائيمي يتوغل جنوب شرق مدينة خان يونس

التاريخ :الخميس 6026/7/62

العدد6475 :

ص 27

عالء المشيراوي :توغمت عدة آليات عسكرية إسرائيمية ،صباح أمس في قطاع غزة ،وسط إطالق نار
متقطع في المكان ،لمسافة مئات األمتار في أراضي السكان الزراعية جنوب شرق مدينة خان يونس (جنوب
القطاع) .وذكر شيود عيان ،أن ثالث جرافات ترافقيا أربع دبابات توغمت في أراضي المواطنين لمسافة
ثالثمائة متر ،انطالقا من موقع “صوفا” العسكري عمى الشريط الحدودي بين مدينتي خان يونس ورفح
جنوب القطاع ،وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية ،وسط إطالق نار متقطع في المنطقة ،دون
أن يبمغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين .يذكر أن آليات االحتالل تتوغل بشكل شبو يومي في
أراضي المواطنين القريبة من الحدود شمال وشرق القطاع ،وتقوم بأعمال تجريف ،وتطمق النار باتجاه
المزارعين وتمنعيم من الوصول إلى أراضييم الزراعية.
االتحاد ،أبو ظبي6026/7/62 ،
 33عطااهلل حنا :يجب حماية المسيحيين الفمسطينيين وعمى العرب دعم مشاريع اإلسكان بالقدس
بيت لحم :جدد المطران عطااهلل حنا رئيس اساقفة سبسطية لمروم االرثوذكس تأكيده ضرورة حماية
المسيحيين الفمسطينيين في كافة بقاع الوطن ،رافضا االنتقاص من حقوقيم تحت اي ظرف كان ،قائال:
"يجب الحفاظ عمييم الن تغييبيم يعتبر خسارة لمجميع بمن فييم المسممون".
جاءت تصريحات المطران حنا خالل زيارة قام بيا الى مقر شبكة "معا" االخبارية في ببيت لحم.
وقال حنا تعقيبا عمى ما أثير عن اوضاع المسيحيين في قطاع غزة" ،إن المسيحيين ليسوا مرتزقة وال طابو ار
خامسا ،وىم يعيشون في وطنيم فمسطين وبين شعبيم ،واجب احتراميم والحفاظ عمييم ،فيم جزء ال يتج أز
وأساسي من الوطن".
وبشأن احداث سوريا فقد اكد حنا ،وقوفو بجانب مطالب الشعب السوري العادلة ،مشدد عمى رفضو التام
الي استغالل من دول معادية ليذه المطالب.
وقال حنا" نحن نرفض العنف والقتل والتعذيب منذ بدء احداث سوريا" ،واضاف قائال "سوريا تتعرض لحرب
كونية ىدفيا اضعافيا ،ومحاولة نشر النعرات الدينية بداخميا لتوجيو القتال عمى اسس طائفية وان ىناك
جيات تخطط لتيجير المسيحيين من المشرق العربي وىو ما الحظناه في العراق .
وحول مواصمة االحتالل لمتيويد واالستيطان ،جدد حنا رفضو لممخططات االسرائيمية التي تيدف الى تيويد
القدس والمقدسات الفمسطينية ،واالستيالء عمى االرض" ،فاسرائيل دولة غير شرعية" ،مطالبا العرب
والمسممين بالقيام بواجبيم اتجاه الفمسطينيين والقدس.
وكالة معاً اإلخبارية6026/7/64 ،
ويقوض فرص السالم
 35األردن يطالب "إسرائيل" بوقف االستيطان ألنه غير قانوني ُ
القاىرة  -جييان الحسيني :اعتبر وزير الخارجية األردني ناصر جودة أن االستيطان اإلسرائيمي في
األراضي الفمسطينية المحتمة غير قانوني ويجب أن يتوقف ألنو يقوض فرص السالم .جاء ذلك في
تصريحات أدلى بيا جودة بعد اجتماعو في القاىرة أمس مع الرئيس المصري محمد مرسي ناقالً إليو رسالة
تينئة بانتخابو من العاىل األردني الممك عبد اهلل الثاني .واعتبر جودة أن «القضية الفمسطينية شأن أردني
بامتياز ،ألنيا تمس بالمصالح األردنية» .ولفت إلى أن ىناك «توافقاً أردنياً  -مصرياً عمى ضرورة وقف
إسرائيل بناء المستوطنات».
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الحياة ،لندن6026/7/62 ،
 34أمين عام "الممكية لشؤون القدس" :حمالت اقتحام المتطرفين لألقصى تقود إلى حرب دينية
عمان  -نادية سعد الدين :قال أمين عام المجنة الممكية لشؤون القدس عبد اهلل كنعان إن "انتياكات
المتطرفين الييود المتكررة لممسجد األقصى واإلجراءات العدوانية اإلسرائيمية بحق القدس المحتمة ستقود إلى
حرب دينية ال أحد يعمم مداىا ونطاقيا".
وأضاف إلى "الغد" أن "األردن ال يقف صامتاً ،حيث يجري اتصاالتو عمى كافة المستويات لمنع تكرار
اقتحام األقصى من جانب المتطرفين ،والتحذير من خطورة ذلك".
الغد ،عمان6026/7/62 ،
 32األردن :نقابيون يدعون إللغاء معاهدة وادي عربة ووقف التطبيع مع "إسرائيل"
عمان – محمد الكيالي :دعا نقابيون الى إلغاء معاىدة وادي عربة "التي لم تقدم شيئا مفيدا لألردن ،وانما
ألحقت بو خسائر سياسية واقتصادية" ،مبينين أن المعاىدة التي مر عمى توقيعيا  27عاما ،ىي "وسيمة
مبطنة لسرقة مقدرات الوطن ومكتسباتو تحت غطاء السالم".
وأكد نقيب الميندسين عبد اهلل عبيدات أن ىذه المعاىدة ليست ميمة لألردنيين ،بل كانت سببا كبي ار في
التردي االقتصادي الذي تعاني منو المممكة منذ أعوام طويمة وضعف في الميزانية.
وشدد عمى ضرورة تفعيل النشاطات المقاومة لمتطبيع ،فـ"تفعيل ثقافة المقاومة ونشرىا ،ىي السبيل لحماية
الوطن وليس المضي في ثقافة السالم واالستسالم التي لم تجمب سوى المؤامرات".
الغد ،عمان6026/7/62 ،
 37األردن :مجمس النقباء يدين اقتحام المسجد األقصى
عمان :دان مجمس النقباء قيام مستوطنين صياينة باقتحام المسجد األقصى مساء أول من أمس ولميوم
الثالث عمى التوالي .واعتبر رئيس المجمس أحمد العرموطي أن ذلك يعد "استف اززا" لمشاعر المسممين كافة
و"انتياكا" واضحا لحرمة األماكن المقدسة ،محذ ار من االقتحام الجماعي الذي يعد لو الييود المتطرفون
لممسجد األقصى في ذكرى ما يسمى خراب الييكل والتي تصادف يوم األحد المقبل .وطالب الحكومة
بضرورة بذل مزيد من الجيود باتجاه حماية المسجد األقصى.
الغد ،عمان6026/7/62 ،
 38األردن :حممة تبرعات لترميم منازل ومشاريع في القدس
عمان :أطمقت لجنة «ميندسون من أجل القدس وفمسطين» ،بالتعاون مع جمعية كتاتيب لمتعميم المقدسي،
حممة لترميم ما يزيد عن  20مشاريع في البمدة القديمة في مدينة القدس بكمفة تقديرية تصل إلى  000ألف
دينار.
جاء ذلك في حفل إفطار خيري لجمع التبرعات مساء أمس االول الثالثاء جمعت المجنة خاللو ما يزيد عن
 660ألف دوالر وذلك استم ار اًر لمشاريعيا السنوية الخاصة بترميم المعالم المقدسية ومنازل األىالي لتثبيتيم
في المدينة المقدسية ودعم صمودىم.
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الدستور ،عمان6026/7/62 ،
 39مندوب لبنان الدائم لدى األمم المتحدة :إلى متى عدم التصدي لالستيطان؟
قال مندوب لبنان الدائم لدى األمم المتحدة السفير نواف سالم ،في كممة أمس أمام مجمس األمن ،أنو تجاه
طبيعة خطوة ىدم "إسرائيل" لثماني قرى جنوب الخميل في الضفة الغربية المحتمة ،التي تيدف الى قضم
مزيد من االراضي الفمسطينية وانشاء "منطقة عازلة" جديدة في جنوب الضفة الغربية عمى الحدود المحاذية
لـ"الخط األخضر" ،من واجبنا كدولة تمتزم ميثاق األمم المتحدة وتحرص تاليا عمى ان يضطمع مجمسكم بدوره
كامال في صون األمن والسمم الدوليين (من واجبنا) ان نسأل ،ومن حقنا ان نعرف ،ىل من خطوات
تعتزمون اتخاذىا لوقف ىذه األعمال اإلسرائيمية؟ وما ىي؟
النهار ،بيروت6026/7/62 ،
 50مؤتمر "النهضة" التونسية :فمسطين تحضر وتوحد
قاسم قصير :شاركت وفود عربية واسالمية وأجنبية من  30دولة تقدميم رئيس المكتب السياسي لحركة
"حماس" خالد مشعل ووفد "حزب اهلل" برئاسة مسؤول العالقات العربية الشيخ حسن عز الدين ووفد من
حركة "فتح" برئاسة عضو المجمس المركزي لمحركة عباس زكي ،في المؤتمر العام لحركة "النيضة" في
تونس .وأوضحت مصادر انو برغم انشغال التونسيين بقضاياىم الداخمية وبترتيبات المرحمة االنتقالية ،فإن
حضور القضية الفمسطينية كان الفتا لالنتباه لدى مختمف الشرائح التونسية ،وخصوصا أن النخب التونسية
تتباىى بالتاريخ النضالي لمتونسيين في العمل المقاوم دفاعا عن فمسطين منذ العام 2450
ولفتت المصادر النظر الى وجود وعي كبير عمى صعيد القضايا الخارجية ،وخصوصا القضية الفمسطينية،
وقالت انو بعد انتياء رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل من إلقاء كممتو ،رفع عريف االحتفال
شعا ار ردده الجميع" :لن نعترف بإسرائيل ميما صار".
السفير ،بيروت6026/7/62 ،
 52قوى "  25آذار" :لبنان في خطر لمحاولة تل أبيب تحميل حزب اهلل مسؤولية عممية بمغاريا
بيروت :رأت األمانة العامة لقوى " 25آذار" المبنانية أن البالد تواجو خط اًر إضافياً جراء محاولة إسرائيل
تحميل "حزب اهلل" وايران مسؤولية العممية التي وقعت في بمغاريا األسبوع الماضي وأدت إلى مقتل عدد من
اإلسرائيميين ،واتيامو بإمكانية استقبال األسمحة الكيميائية التي قالت بأن النظام السوري يحاول تيريبيا الى
لبنان ،مشددة عمى ضرورة التحرك بشكل سريع اوالً باتجاه المجتمع الدولي لمطالبتو بحماية لبنان من أي
اعتداء اسرائيمي قد يستيدفو ،وثانياً باتجاه الداخل لحسم مسألة السالح ونزع الذريعة التي قد تستخدميا
اسرائيل لتبرير عدوانيا.
وكالة قدس برس6026/7/64 ،
 56الطيران اإلسرائيمي يخرق أجواء لبنان
بيروت :انتيك الطيران الصييوني مجدداً ،أمس ،حرمة األجواء المبنانية ،ونفذ طيراناً دائرياً عمى عمو
متوسط فوق مناطق مرجعيون ،الخيام ،حاصبيا ،وصوالً حتى سماء البقاع الغربي وجزين .وقد سبق ذلك
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تحميق مماثل لمطيران المروحي فوق مزارع شبعا المحتمة وصوال حتى تخوم قرى العرقوب المحررة .وكان
صدر عن قيادة الجيش المبناني بيان أكد فيو أن طائرتين حربيتين تابعتين لمعدو “اإلسرائيمي” انتيكتا
األجواء المبنانية من فوق بمدة كفركال ،ونفذتا طيراناً دائرياً فوق مختمف المناطق المبنانية ،ثم غادرتا األجواء
من فوق بمدة عمما الشعب .
الخميج ،الشارقة6026/7/62 ،
 53ابن الداعية فتحي َي َكن يطمق حزب "الشباب والتغيير" :فمسطين والمقاومة أوالً
غسان ريفي ،سالم يكن :يسعى سالم يكن إلحياء اإلرث الفكري والسياسي لوالده الراحل الداعية الدكتور
فتحي يكن ،عبر إطالق حزب سياسي شبابي اسالمي جديد يكمل مسيرة الداعية يكن ،ويحافظ عمى ثوابتو
الوطنية واإلسالمية ،والتي تتمخص بـ"بوصمة" ذات إتجاىين :القضية الفمسطينية عربياً ،والوحدة الوطنية
والشعب والجيش والمقاومة لبنانياً.
السفير ،بيروت6026/7/62 ،
 55المجموعة العربية في األمم المتحدة تدين مواصمة االستيطان اإلسرائيمي
الوكاالت :دانت مجموعة الدول العربية في األمم المتحدة ،أمس ،مواصمة االستيطان اإلسرائيمي في الضفة
الغربية وطمبت من مجمس األمن الدولي الموافقة عمى دعوة فمسطينية ليزور وفد من المجمس المنطقة .وجاء
في إعالن لممجموعة تاله السفير السعودي عبد اهلل المعممي أمام الصحفيين لدى الخروج من جمسة مناقشة
في مجمس األمن الدولي حول الوضع في الشرق األوسط ،إن "إسرائيل تواصل من دون توقف سياسة
التوسع االستيطاني في مجمل أراضي الضفة الغربية" ،وأضاف اإلعالن أن "إسرائيل" تواصل بذلك "تحدي
المجتمع الدولي وق اررات األمم المتحدة ذات الصمة".
وأعرب اإلعالن عن األسف "لعجز أو لتحفظ مجمس األمن حيال اتخاذ اإلجراءات الضرورية لوضع حد
لالحتالل اإلسرائيمي" وطمبت من المجمس "التحرك سريعاً إلنقاذ فرص السالم التي تتضاءل".
وخالل النقاش ،قال السفير الفرنسي جيرار ارو :إن "االستيطان تحت كل أشكالو مخالف لمقانون الدولي
ويشكل عقبة أمام السالم" .أما المندوب األمريكي جيفري دولورنتيس فأكد مجدداً أن الواليات المتحدة "ال
تقبل شرعية مواصمة االستيطان وتعارض أي محاولة لشرعنة مستوطنات".
الخميج ،الشارقة6026/7/62 ،
 54الجامعة العربية تدعو إللزام "إسرائيل" بإلغاء قرار هدم ثماني خرب بالخميل
القاىرة :دعت األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،يوم األربعاء  ،7/64المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري
إللزام سمطات االحتالل اإلسرائيمي بإلغاء قرارىا ىدم ثماني خرب في محافظة الخميل جنوب الضفة الغربية،
وجددت إدانتيا لمتصعيد اإلسرائيمي بحق شعبنا ومقدساتو.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)6026/7/64 ،
 52سفراء عرب في الفاتيكان :يجب التفريق بين "إسرائيل" واألرض الفمسطينية المحتمة سنة 2927
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فاتيكان :طالب السفراء العرب المعتمدين لدى حاضرة الكرسي الرسولي وبعثة الجامعة العربية في الفاتيكان،
بضرورة التفريق الواضح بين "إسرائيل" واألرض الفمسطينية التي احتمتيا عام .2427
وسمم السفراء وممثمي السفارات وبعثة الجامعة العربية المعتمدين لدى الكرسي الرسولي ،سكرتارية دولة
الفاتيكان رسالة ،خالل لقاء عقد يوم األربعاء  7/64في حاضرة الفاتيكان مع وزير خارجية دولة الفاتيكان
دومينيكا ممبيرتي ،ورئيس دائرة الشرق األوسط مونيسنيور اورتيغا ،أكدوا فييا "عمى أن القدس الشرقية جزء
ال يتج أز من األرض الفمسطينية المحتمة سنة  ،2427وال يجوز االعتراف بضم إسرائيل ليا بأي شكل كان
استناداً عمى قراري مجمس األمن  646لعام  2420و 570لعام  ."2400وجاء في الرسالة "ال يجوز عقد
أية اتفاقات تتعمق بقضايا الممكية االقتصادية والمالية والعقارية لمكنيسة الكاثوليكية وتجمعات كاثوليكية واقعة
في األرض الفمسطينية المحتمة وبالخصوص في القدس الشرقية ،الن ذلك يضفي شرعية لضم القدس ،ويعد
خرقا صريحا لمقانون الدولي والشرعية الدولية وق ارراتيا ،وىو ما أكدتو المادة  36من ( ثالثا ) من البيان
الختامي لقمة بغداد المنعقدة بتاريخ  64مارس ."6026
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)6026/7/64 ،
" 57الشرق األوسط" :وفد رسمي مصري لغزة والضفة لبحث المصالحة
غزة ،العريش  -صالح النعامي ،يسري محمد :عممت جريدة الشرق األوسط أن الرئاسة المصرية بصدد
إرسال وفد لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمقاء ممثمي الفصائل الفمسطينية لدراسة سبل تطبيق ما اتفق
عميو بين حركتي فتح وحماس في كل من الدوحة والقاىرة .وذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أن الرئاسة
المصرية توصمت إلى قناعة مفادىا أنو من دون أن يبذل الجانب المصري جيوداً أكبر في محاوالتو تقريب
وجيات النظر بين الجانبين ،فإن أي لقاء بين الرئيس الفمسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي
لحركة حماس ،خالد مشعل ،لن ينجح في إحداث انطالقة في الجيود اليادفة لتحقيق المصالحة.
الشرق األوسط ،لندن6026/7/62 ،
 58مصر :المرشد العام لجماعة اإلخوان المسممين يطالب شمح بسرعة إجراء المصالحة الفمسطينية
القاىرة :طالب د .محمد بديع ،المرشد العام لجماعة اإلخوان المسممين في مصر ،د .رمضان عبد اهلل شمّح،
األمين العام لحركة الجياد اإلسالمي في فمسطين ،بضرورة اإلسراع في إجراءات المصالحة الفمسطينية
لتوحيد الصفوف والقوى لنصرة فمسطين .وأكد المرشد أثناء استقبالو ظير األربعاء ،لشمّح ،والوفد المرافق لو،
أن قضية فمسطين ىي قضية محورية لإلخوان المسممين منذ نشأتيا ،وأنيا ال تدخر جيداً لنصرتيا ودعميا.
من جانبو قدم شمّح التينئة لممرشد العام بمناسبة شير رمضان المبارك ،كما قدم التينئة بالتقدم الذي تشيده
العممية الديمقراطية في مصر عقب نجاح الثورة.
وكالة سما اإلخبارية6026/7/64 ،
 59الرئاسة المصرية :الخارجية تجهز تقري ارً عن اإلعالن اإلسرائيمي المسيء لمرئيس
لندن  -خالد الشامي :كمف الرئيس محمد مرسي و ازرة الخارجية المصرية بتجييز تقرير يرد عمى ما بثتو
وسائل اإلعالم اإلس ارئيمية من إعالن اعتبر إىانة لمرئيس .وقال د .ياسر عمي ،القائم بأعمال المتحدث باسم
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رئاسة الجميورية ،إن الخارجية المصرية مكمفة بالتعامل مع القضايا الخارجية والرد عمييا وخاصة العالقات
مع "إسرائيل".
وكان التمفزيون اإلسرائيمي أذاع إعالناً يمقي فيو بجريدة فييا صورة لمرسي عمى األرض ،بينما يقوم أطفال
ببناء نموذج لممعبد المقدس المزعوم من الرمل عمى احد الشواطئ.
القدس العربي ،لندن6026/7/62 ،
 40الحكومة القطرية تستنكر التصريحات اإلسرائيمية حول "األقصى" وتطالب بوقف تهويد القدس
الدوحة  -قنا  :استنكر مجمس الوزراء القطري ،خالل اجتماعو مساء أمس ،التصريحات اإلسرائيمية الرسمية
التي تدعي بأن المسجد األقصى المبارك جزء ال يتج أز من أراضى "إسرائيل" .واعتبر المجمس أن مثل ىذه
التصريحات االستف اززية وغير المسؤولة تثير المشاعر وتزيد التوتر في المنطقة وتؤثر سمباً عمى أية جيود
إلحياء عممية السالم المتعثرة  ،فوق ما تشكمو من انتياك صارخ لمقانون الدولي ولق اررات الشرعية الدولية.
وطالب المجمس المجتمع الدولي القيام بمسؤولياتو والضغط عمى "إسرائيل" لوقف ممارساتيا الالمشروعة في
تيويد القدس وطمس معالميا العربية واإلسالمية ولإلقرار بالحقوق المشروعة لمشعب الفمسطيني وفي
مقدمتيا حقو في إقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس الشريف.
الراية ،الدوحة6026/7/62 ،
 42تركيا ترفض دعوة إسرائيمية إلعادة العالقات
الحياة ،وكالة رويترز :رفضت تركيا قبول دعوة رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيامين نتنياىو إلى عودة
العالقات بين البمدين ما لم تعتذر تل أبيب رسمياً عن حادث االعتداء عمى سفينة مرمرة التركية عام
 .6020وذكرت و ازرة الخارجية التركية في بيان أن "الموقف التركي بشأن الدعوة إلى تطبيع (العالقات مع
إسرائيل) لم يتغير" ،في إشارة إلى تمسك أنقرة بمطالبيا بتقديم "إسرائيل" اعتذا اًر رسمياً عن اليجوم الذي شنو
الجيش اإلسرائيمي عمى سفينة مرمرة في البحر المتوسط.
ونقمت وسائل إعالم عن مسؤولين أتراك قوليم إن مثل ىذه الدعوة لن تمقى تجاوباً في تركيا ما لم تكن
مصحوبة باعتذار وقبول بدفع تعويضات لذوي الضحايا والجرحى.
الحياة ،لندن6026/7/62 ،
 46إيران تتهم "إسرائيل" بتدبير هجوم بمغاريا
األمم المتحدة  -محمد اليماني ،محمد عبد العال :اتيم مندوب إيران لدى األمم المتحدة "إسرائيل" يوم
األربعاء بتدبير وتنفيذ ىجوم انتحاري عمى حافمة في بمغاريا قبل أسبوع قتل فيو عدد من السياح
اإلسرائيميين .وقال مندوب إيران لدى األمم المتحدة محمد خزاعي لمجمس األمن الدولي في مناقشة بشأن
الشرق األوسط "انو ألمر مدىش أن يعمن مسؤولون إسرائيميون بعد بضع دقائق فقط من وقوع اليجوم
اإلرىابي أن إيران مسؤولة عنو" .وأضاف "لم نشارك قط ولن نشارك في محاولة اعتداء حقيرة من ىذا القبيل
عمى ...أناس أبرياء".
وكالة رويترز6026/7/62 ،
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 43ميت رومني يهدد القاهرة بعقوبات لممحافظة عمى السالم مع تل أبيب وقطع المساعدات عنها
كتب محمود محيى :ذكرت جريدة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية ،أن المرشح الجميوري النتخابات الرئاسة
األمريكية ميت رومني سيبدأ الخميس المقبل جولة خارجية تقوده إلى كل من بريطانيا و"إسرائيل" وبولندا.
ونقمت الجريدة عن رومنى قولو" :إن أمريكا ال يمكنيا أن تكون محايدة في الشرق األوسط ،وانيا بحاجة إلى
مواجية الجياديين في الشرق األوسط" ،ميدداً بأنو يخطط لممطالبة بتعويضات ضخمة من مصر حتى
تحافظ عمى معاىدة السالم مع "إسرائيل" ،وقطع تقديم المساعدات األمريكية عنيا في حال إلغاء "كامب
ديفيد" .وأكد رومنى أنو لن يسمح إليران بامتالك أسمحة نووية.
وأضافت يديعوت أحرونوت أن زيارة رومني لـ"إسرائيل" ستكون األىم بالنسبة لمساعيو لجذب الناخبين
الييود ،حيث سيتوجو يوم األحد المقبل لـ"إس ارئيل" وسيمتقي رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو والرئيس
اإلسرائيمي شيمون بيريز ،كما سيمتقي رئيس الوزراء الفمسطيني سالم فياض ،ومن المقرر أيضا أن يمقى
خطاباً في "إسرائيل".
اليوم السابع ،القاهرة6026/7/64 ،
 45روبرت سيري :حل الدولتين يتالشى ونتجه نحو الدولة الواحدة
نيويورك – الوكاالت :حذر منسق األمم المتحدة الخاص في األراضي الفمسطينية روبرت سيري في بيان
أدلى بو األربعاء  7/64أمام مجمس األمن من أن المصاعب التي تواجو عممية السالم تدفع باتجاه حل
الدولة الواحدة وضياع فكرة حل الدولتين .وقال سيري إن كل محاوالت إحياء عممية السالم والتفاوض لم
تصل إلى نتيجة حقيقية إلطالقيا فيما يستمر االستيطان وتواجو السمطة الفمسطينية أزمة مالية حقيقية تيدد
قدرتيا عمى تزويد الفمسطينيين بالخدمات األساسية.
وقال سيري انو صدم خالل زيارتو األخيرة في األول من تموز /يوليو لقطاع غزة بالواقع اليش وغير
المستقر لقطاع غزة وتأثيراتو عمى استمرار معاناة سكانو محذ اًر من األزمة المالية التي تواجييا األونروا عمى
الرغم من األعمال الكبيرة التي تقوم بيا في مجال البناء وتوفير فرص عمل ومدى تأثير تمك األزمة عمى
الخدمات التي تقدميا لمسكان.
واستنكر سيري العممية االنتحارية في بمغاريا مؤكداً عمى ضرورة تكاثف الجميع ضد اإلرىاب ،وندد أيضا
بإطالق الصواريخ من غزة عمى "إسرائيل" وطالبيا بضبط النفس.
وكالة سما اإلخبارية6026/7/64 ،
 44جنوب إفريقيا تعد مشروعاً لتمييز منتجات المستوطنات
(أ.ف.ب :).أعمن وزير التجارة في جنوب إفريقيا روب ديفيس ،أمس ،أنو "يعد سمسمة خيارات بيدف اتخاذ
قرار حكومي" يتعمق بمشروع فرض عالمة تجارية عمى المنتجات المستوردة من المستوطنات لتمييزىا عن
تمك المصنوعة في "إسرائيل" .وقال الوزير عمى ىامش لقاء مع صناعيين جنوب أفريقيين "ميمة المشاورات
العامة انتيت (منذ  22تموز /يوليو) وسنعد لسمسمة خيارات بغية اتخاذ قرار في مجمس الوزراء" ،من دون
تحديد أي موعد لذلك .وأضاف" :من مسؤوليتنا ضمان معالجة ىذه المسألة المتعمقة باستخدام عالمة تجارية
مناسبة ..ما العبارات التي ستستخدم ،ال أعمم .لكنيا مسألة تمت مناقشتيا في العالم في بمدان عدة" منيا
سويسرا.
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الخميج ،الشارقة6026/7/62 ،
 42جريدة األخبار المبنانية :واشنطن لن تمنع "إسرائيل" من ضرب المخزون غير التقميدي لسوريا
أكدت مصادر أمنية إسرائيمية أن الواليات المتحدة لن تمنع "إسرائيل" من توجيو ضربة عسكرية لتدمير
األسمحة الكيميائية السورية ،مشيرة إلى انو تجري اتصاالت بين "إسرائيل" والواليات المتحدة األمريكية
الختيار السبيل األمثل إلحباط نقل ىذه األسمحة إلى حزب اهلل في لبنان.
األخبار ،بيروت6026/7/62 ،
 47األمم المتحدة تؤجل حفالً موسيقياً تطبيعياً في القدس
(أ.ف.ب :).أعمن المنسق الخاص لعممية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري ،أمس ،تأجيل حفل
موسيقي في مدينة القدس ،بعد احتجاجات فمسطينية عمى ىذا الحفل ،باعتباره نوعاً من التطبيع.
وكان من المفترض أن تقدم فرقة اوركست ار الديوان الغربي الشرقي ،التي يقودىا الموسيقار العالمي
األرجنتيني اإلسرائيمي دانييل بارنبويم ،عرضاً موسيقياً في  32من تموز /يوليو الحالي ،في قاعة االوغستا
فيكتوريا في جبل الزيتون في القدس المحتمة .
الخميج ،الشارقة6026/7/62 ،
 48إيالن بابيه :هكذا أسست بريطانيا لمعقيدة الصهيونية
القدس  -مصطفى مصطفى :دور بعض السياسيين البريطانيين في التأسيس عقائدياً لمصييونية والدعم
قدموه الحقاً ش ّكال محور المحاضرة التي ألقاىا إيالن بابيو منذ أيام في "معيد كنيون" في
المادي الذي ّ
أن "ألبيون" ىو االسم القديم لمجزيرة
القدس تحت عنوان "ألبيون الغادر :التركة البريطانية في فمسطين" .عمماً ّ
أن
البريطانية .المؤرخ اإلسرائيمي المعروف بقراءتو النقدية لألسطورة الصييونية ،بدأ محاضرتو باإلشارة إلى ّ
"السياسة البريطانية تجاه فمسطين تشكمت في القرن التاسع عشر من خالل رؤيتين :الدينية لمورد شافتسبري،
واالستعمارية لمورد ىنري بالمرستون".
وخمص بابيو في محاضرتو إلى ّأنو "من دون االستعمارين الفرنسي والبريطاني ،ما كان لمصييونية أن
تظير في أرض فمسطين ...القول إن ييود أوروبا كانوا يتحكمون في االمبراطورية البريطانية في القرن
التاسع عشر ،ىو كالم غير دقيق؛ الييود كانوا غير منظمين وضعفاء .والحقيقة ّأنو لما لعب النمساوي
األلماني ىرتزل دور مؤسس الحركة الصييونية لوال مصادفة التاريخ كما يقول ميشال فوكو ،وموازين القوى
التي كانت تدعم الصييونية".
األخبار ،بيروت6026/7/62 ،
 49دراسة إسرائيمية تطالب نتنياهو بالتوصل التفاق مع مرسي لفتح معبر رفح وفك الحصار عن غزة
الناصرة  -زىير أندراوس :في دراسة فريدة من نوعيا حول التطورات األخيرة في مصر بعد انتخاب محمد
مرسي ،من حركة اإلخوان المسممين ،رئيسا لمجميورية ،قامت كوكبة من الباحثين اإلسرائيميين والمساعدين
من معيد دراسات األمن القومي ،التابع لجامعة تل أبيب بتعقب المصريين في مواقع التواصل االجتماعي
التاريخ :الخميس 6026/7/62

العدد6475 :

ص 64

في محاولة لجس نبض الشارع المصري في القضايا الممتيبة التي تصنع الرأي العام في بالد النيل ،وأكدت
الدراسة عمى أن متصفحي اإلنترنت من الرجال والنساء ،يقيمون في ما بينيم نقاشات حول خمس قضايا
ويشارك في النقاش العديد
المبرم مع الدولة العبريةُ .
مركزية ،جميعيا تتعمق مباشرة بمستقبل اتفاق السالم ُ
من الخبراء في العموم السياسية ،ومن الصحافيين والمثقفين.
وقالت الدراسة إن الموضوع األىم بالنسبة لجميور اليدف ىو التحدي في سيناء ،ذلك أنو يتضح من
المراسالت والنقاشات في مواقع التواصل االجتماعي أن انتشار اإلرىاب واإلجرام في سيناء مرده ضعف
النظام المركزي وعدم التوصل إلى تفاىم مع القبائل البدوية ،كما أن الشعب المصري ُيبدي قمقو العارم من
سيسخن الحدود ويدفع
سيطرة الجياد العالمي عمى سيناء وتنفيذ عمميات ضد إسرائيل ،األمر الذي ُ
باإلسرائيميين إلى القيام بعممية عسكرية ،وىذا األمر يتناقض مع المصمحة العميا لمصر في الفترة الراىنة،
كما أن المصريين باتوا عمى قناعة بأن الدولة العبرية ليست معنية بالتصعيد عمى حدودىا الجنوبية،
وبالتالي فإنيا تقوم بزيادة قواتيا ومنظومة الدفاعات عمى الحدود ،ولكن مع ذلكُ ،يجمع المتناقشون عمى أنو
ال مفر من التصعيد عمى خمفية عجز النظام الحاكم في مصر عن فرض سيطرتو عمى سيناء لمنع
العمميات ضد إسرائيل ،وعدم وجود إستراتيجية طويمة األمد لحل المشاكل في شبو الجزيرة.
أما القضية الثانية التي تتعمق باتفاق السالم فيناك إجماع ،تقول الدراسة ،عمى أن المصريين ُيطالبون بفتح
الممحق األمني التفاق السالم إللغاء القيود المفروضة عمى مصر في نشر الجيش بسيناء ،ولفتت الدراسة
إلى أن المصريين يتجاىمون من خالل النقاشات موافقة إسرائيل عمى زيادة عد القوات المصرية في سيناء،
وأن الجيش المصري لم يف بتعيده بزيادة القوات ،ولكنيم ُيجمعون عمى أن فشل الجيش المصري في بسط
سيطرتو عمى سيناء نابع من القيود المفروضة عميو في الممحق األمني التفاق السالم ،وبرأييم فإن الرئيس
مرسي سيعمل عمى فتح الممحق لسببين :زيادة شعبيتو والسبب الثاني أرباك المجمس األعمى لمقوات
المسمحة ،الذي ال ُيعرف موقفو من القضية.
عالوة عمى ذلك ،لفتت الدراسة إلى أن السواد األعظم من المصريين ال يريد الخوض في حرب جديدة مع
إسرائيل ،ولكن بالمقابل ال يريدون تسخين العالقات مع الدولة العبرية أو تطبيعيا ،إلى حد المطالبة بمنح
أن تكون العالقات بين الدولتين عمى مستويات
اإلسرائيميين تأشيرات لزيارة مصر ،ومنع السياحة اإلسرائيمية و ْ
من الصفوف األخيرة .ويرى المصريون أن الرابح الوحيد من اتفاق السالم ىو الجيش المصري ،الذي ال
شيئا لمسيطرة عمى سيناء ويصب جل اىتمامو في التدخل بالقضايا السياسية الداخمية.
يفعل ً
أما القضية الثالثة التي تؤرق بال المصريين ،بحسب الدراسة ،فيي القضية الفمسطينية والدور المصري فييا،
إذ أن المشاركين في النقاشات يؤكدون عمى أن الرئيس مرسي يجب أن يختار بين شعبيتو وبين براغماتيتو،
سيحاول التوفيق بين األمرين بشكل ال يمس بشعبية حركة اإلخوان المسممين ،كما
وبتقديرىم فإن الرئيس ُ
أنيم يرون أن أمام الرئيس ثالث إمكانيات :لعب دور الوسيط ،الثانية العمل عمى زيادة شعبيتو ،عن طريق
تحويل مصر إلى المسؤولة الفعمية عن حركة حماس ،حيث ستُطالب الحركة بدعم حماس ،لكي تكون
مصر بديالً إليران ،وبالمقابل تتعيد حماس بعدم إرباك مصر في سيناء ،ألن ىذا يحمل في تداعياتو خط ار
كبي ار واحتمال نشوب حرب بين البمدين ،والثالثة محاولة الجمع بين أرضاء حماس وارضاء أمريكا ،التي
سيواصل محاوالت عقد المصالحة بين حماس وفتحن والتيدئة بين حماس
يتمقى منيا الدعم ،وبالتالي ُ
واسرائيل في حال اشتعال قطاع غزة ،ومن الجية األخرى إسماع تصريحات نارية مؤيدة لحماس.

التاريخ :الخميس 6026/7/62

العدد6475 :

ص 62

ورأت الدراسة أنو في ما يخص العالقة مع حماس ،فإن صناع الرأي في مصر ُيطالبون مرسي بوضع
أي سيناء،
خطوط حمراء لحماس وفي مقدمتيا أن السمطات لن تسمح لمحركة باستغالل األراضي المصريةْ ،
لتنفيذ عمميات ضد إسرائيل ،وبالمقابل فإن مرسي سيعمل عمى فتح معبر رفح بشكل دائم وسيعمل بكل قوتو
أن يسمح لنفسو بانتياج نفس
من أجل فك الحصار المفروض عمى قطاع غزة ،ذلك أن مرسي ال يمكنو ْ
السياسة التي اعتمدىا النظام البائد في ما يتعمق بحماس والحصار عمى غزة ،عمى الرغم من القمق المصري
من تحمل مسؤولية قطاع غزة.
وخمصت الدراسة إلى القول إنو بعد تمحيص آراء المشاركين المصريين في النقاشات عمى مواقع التواصل
االجتماعي نصل إلى النتيجة بأن األغمبية الساحقة منيم متأكدة من أنو ال مفر من حرب جديدة مع
إسرائيل ،عمى الرغم من أن الطرفين ليسا معنيين بالمواجية العسكرية ،وذلك بسبب تغيير الموقف من حركة
حماس وعدم تمكن السمطات المصرية من السيطرة عمى سيناء ،ووقف اإلرىاب والجريمة ،باإلضافة إلى
الشمل الذي أصاب ما ُيطمق عمييا العممية السممية بين إسرائيل والفمسطينيينْ ،أو كما يكتب المصريون في
الصفحات :ال سالم ،ال حرب ،ال مقاومة ،وبالتالي ينصح الخبراء الذين عكفوا عمى تحميل النتائج أقطاب
الدولة العبرية بالتصرف بحكمة إلزالة 'المتفجرات' ،التي قد تؤدي إلى التصعيد ،قبل فوات األوان ،وعميو
ينصح الخبراء الحكومة اإلسرائيمية بالتوصل التفاق مع المصريين لفتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة،
لكي ال ُيفرض في ما بعد ذلك عمييا ،عمى حد تعبيرىم.
القدس العربي ،لندن6026/7/62 ،
 20زيارة كمينتون والخيارات الفمسطينية الضيقة

نادية سعد الدين
ضيقت زيارة وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتون إلـى المنطقـة مـؤخرا ،بمـا فييـا األ ارضـي المحتمـة ،مـن
مساحة التحرك الفمسطيني السياسي واألممي ،إزاء انغالق األفق السياسي وتعثر خطـوات المصـالحة واخفـاق
"الجولة" األولى من المعركة الدبموماسية الخاصة بطمب "العضوية".
الزيارة ،التي استيدفت أساسا بحث المشروع النووي اإليراني واألحداث الدائرة في سوريا واألوضاع في مصر
غــداة االنتخابــات الرئاســية ،جــاءت فــي ســياق "الم ـزاد االنتخــابي" األميركــي لكســب ود المــوبي الصــييوني فــي
الوال يات المتحدة قبيل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ،واستباقا مضادا لزيارة يستعد المرشـح الرئاسـي الجميـوري
مت رومني لمقيام بيا قريبا إلى الكيان اإلسرائيمي.
وباســتثناء المقــاء الــذي أجرتــو كمينتــون فــي القــدس المحتمــة مــع رئــيس الحكومــة الفمســطينية فــي رام اهلل ســالم
فياض لممارسة مزيد من الضغط األميركي عمى الجانب الفمسطيني لمعودة إلى طاولـة التفـاوض دون شـروط
مسبقة ،وتجديد التيديد باستخدام "الفيتو" وقطع المساعدات المالية عند التوجو إلى مجمس األمن أو الجمعيـة
العامــة بطمــب عضــوية الدولــة فــي األمــم المتحــدة ،فــإن الزيــارة خمــت مــن أي ذكــر لوقــف االســتيطان وااللت ـزام
اإلسرائيمي بمرجعية حدود  ،2427باعتباره مطمبا فمسطينيا الستئناف العممية السممية ،المؤجمة لما بعد إجراء
االنتخابات الرئاسية األميركية.
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تجد السمطة الفمسطينية نفسيا أمام مـأزقي االرتيـان لـإلرادة األميركيـة المنحـازة لمكيـان اإلسـرائيمي مـن جانـب،
واالحتكام إلى محددات اتفـاق أوسـمو المجحفـة ،مـن جانـب آخـر ،ممـا أحـدث أوضـاعا متـدىورة فـي األ ارضـي
المحتمة ومسا ار تفاوضيا متعث ار حينا وجامدا أحيانا ،وخيارات ضيقة.
أوال :الخيارات األممية المطروحة
تعتـزم القيــادة الفمســطينية التحــرك مجــددا صــوب األمــم المتحـدة بطمــب نيــل االعتـراف "بدولــة غيــر عضــو" فــي
الجمعية العامة ،أي صفة "مراقب" ،مثل الفاتيكان حاليا وسويس ار حتى العام  ،6006بديال عن التصويت في
مجمس األمن لمحصول عمى "العضـوية الكاممـة" لمدولـة الفمسـطينية عمـى حـدود  2427فـي المنظمـة األمميـة،
بعد تأجيل العودة إليو لوقت آخر "مناسب".
وىنــا ال ب ـد مــن الحصــول عمــى تصــويت  2+%40مــن األعضــاء ،وىــي مت ـوافرة لمجانــب الفمســطيني ،ولكــن
النصر المعنوي الكبير يحتم ،حسب عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ،الحصـول عمـى
الثمثين.
ولالنتقال إلى دولة غير عضو "مراقبة" مناقب قانونية وسياسية لمجانب الفمسطيني ،تتمثل في "االنضمام إلى
المنظمات األممية والدخول في االتفاقيات والمعاىدات الدولية ومحاصـرة سياسـات االحـتالل وانيـاء ادعاءاتـو
فـي األ ارضــي الفمســطينية المحتمــة والمسـاىمة فــي عزلتــو" ،رغــم أن التوجــو إلـى الجمعيــة العامــة ســيبدو تراجعــا
عن حـق العضـوية الكاممـة ،ولـن يقـيم الدولـة ولـن يضـمن انضـماميا إلـى األمـم المتحـدة ،ولـن يضـيف الكثيـر
مــن االمتيــازات المتحصــمة راىنــا لمنظمــة التحريــر ،كمــا ســيكون مجــرد ق ـرار آخــر غيــر ممــزم ،مــا لــم تضــغط
اإلدارة األميركية عمى دول تعترف بدولة فمسطين لعدم التصويت لصالح القرار عند طرحو.
وقــد جــاء التنقــل الفمســطيني فــي المســعى األممــي ،بعــد تقريــر لجنــة قبــول العضــوية فــي األمــم المتحــدة ،الــذي
صدر في  22نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ،عقب تقديم القيادة الفمسطينية إلـى األمـين العـام لألمـم المتحـدة
بــان كــي مــون فــي  63ســبتمبر/أيمول الماضــي طمــب العضــوية الكاممــة لمدولــة الفمســطينية عمــى حــدود 2427
في المنظمة األمميـة ،وذلـك حينمـا حمـل انقسـاما بـين أعضـاء مجمـس األمـن بشـأنو ،بمـا حـال دون الحصـول
عمــى تأييــد تســعة أعضــاء فــي المجمــس ،باعتبــاره الحــد األدنــى المطمــوب لنفــاذ الطمــب خاليــا مــن حــق الــنقض
"الفيتو" ،وأعفى واشنطن من حرج استخدامو.
كما جاء في ظل التيديد األميركي بقطع المساعدات عن السمطة الفمسطينية المقدرة بنحو  574مميون دوالر
ســنويا ،بينمــا ال توجــد مؤش ـرات مقابمــة لخيــارات عربيــة تمويميــة أخــرى عنــد توقــف الــدول المانحــة عــن تقــديم
دعميا المالي لمسمطة ،بما يجعميا في مأزق حقيقي.
إن "إخفاق" الجولة األولى من المعركة الدبموماسية ،والذي يؤشر لمسارات التحرك داخل الييئة الدولية ،حمل
القيــادة الفمســطينية عمــى تأجيــل طــرح طمــب "العضــوية الكاممــة" فــي األمــم المتحــدة إلــى وقــت آخــر ،عنــد تغيــر
الــدول غيــر دائمــة العضــوية فــي مجمــس األمــن ،بمــا يترتــب عميــو مــن "معادلــة جديــدة فــي األمــم المتحــدة ،قــد
تصــب فــي الصــالح الفمســطيني ،تزامنــا مــع انتيــاء المعركــة االنتخابيــة األميركيــة النصــفية ،بمــا قــد يخفــف مــن
وطأة الضغوط اإلسرائيمية عمى واشنطن".
ولك ــن ى ــذا الخي ــار ض ــئيل االحتم ــال ف ــي ظ ــل مـ ـوازين الق ــوى الس ــائدة ،وال ــدعم األميرك ــي المفت ــوح لمجان ــب
اإلسرائيمي ،بما يقمب التوقعات الفمسطينية ،ويضعيا رىينة الحتماالت ضعيفة التحقق.
إن نفــاذ طمــب العضــوية الكاممــة يتطمــب تأييــد تســعة أصـوات خاليــة مــن الفيتــو ،تمييــدا إلحالتــو إلــى الجمعيــة
العامــة لمتوصــية عميــو بأغمبيــة الثمثــين ،أي  260دولــة مــن إجمــالي  243دولــة عضـوا فــي المنظمــة األمميــة،
التاريخ :الخميس 6026/7/62

العدد6475 :

ص 68

مما يجعمو أم ار مستبعدا ،اآلن عمى األقل ،أمام نتيجة تقرير لجنة العضوية ،التـي قـد تتكـرر عنـد التصـويت،
بسبب ترجيح استخدام واشنطن "لمفيتو" ،أو دفـع أحـد أعضـاء مجمـس األمـن لمتصـويت ضـد الطمـب ،حتـى ال
تجد نفسيا مضطرة لمجوء إليو.
ورغــم الق ـرار الفمســطيني باســتبدال طمــب "العضــوية الكاممــة" ،مؤقتــا" ،بالعضــوية المنقوصــة" ،فإنــو لــم يســمم،
أيضــا ،مــن تيديــد أميركــي بعرقمــة المســعى وقطــع المســاعدات ،بــدون بــذل أي جيــد لمضــغط عمــى ســمطات
االح ــتالل لوق ــف األنش ــطة االس ــتيطانية الت ــي بمغ ــت م ــؤخ ار زى ــاء  200مس ــتعمرة تض ــم نح ــو نص ــف ممي ــون
مســتعمر ،فــي ظــل غيــاب عنصــر اليقــين عــن اإلجمــاع الشــعبي الفمســطيني حــول المســعى األممــي ،وتعثــر
خطـوات المصــالحة الضــرورية لحشــد التأييــد الــالزم ،وابتـزاز المــال السياســي األميركــي ،بمــا يبقــي الوضــع فــي
مأزق كبير.
ثانيا :الخيارات السياسية أمام القيادة الفمسطينية
بمـ ـوازاة قـ ـرار القي ــادة الفمس ــطينية االس ــتمرار ف ــي المس ــعى األمم ــي ،ش ــكمت م ــؤخ ار لجان ــا مص ــغرة م ــن المجن ــة
التنفيذيــة لمنظم ـة التحريــر والمجنــة المركزيــة لحركــة فــتح ،لبحــث خيــارات المرحمــة القادمــة ،ومناقشــة مصــير
السمطة ،في إطار التنسيق والتشاور العربي ،تزامنا مع تأكيد تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فـتح وحمـاس
الذي جرى توقيعو في القاىرة مطمع مايو/أيار .6022
جاء ذلك في ظـل نتيجـة تقريـر لجنـة العضـوية فـي األمـم المتحـدة ،وتـدىور األوضـاع فـي األ ارضـي المحتمـة،
وجمود التفاوض المصطنع إسرائيميا ،بما يضع القيادة الفمسطينية أمام الخيارات السياسية اآلتية:
الخيار األول :بقـاء الوضـع الـراىن ،فيمـا يخـص الشـأن الـداخمي الفمسـطيني مـن حيـث اسـتمرار عمـل السـمطة
الفمسطينية ومراوحة اتفـاق المصـالحة نفـس المكـان المتعثـر ،إلـى حـين العـودة إلـى المفاوضـات ،رغـم الـرفض
اإلسرائيمي الستئنافيا وفق مرجعية حدود  2427ووقف االستيطان ،وفق المطمب الفمسطيني ،ولكن من غير
المسـتبعد الخــروج مـن زخــم الحـراك األميركــي-األوروبـي الـراىن بصـيغة معينــة ترضـي كــل األطـراف ،شـريطة
عدم إغضاب الجانب اإلسرائيمي.
فالقيـادة الفمســطينية لــم تبــرح دائـرة التفــاوض ،حتــى وىـي تتحــدث عــن الخيــار األممــي ،حيــث أبــدت اســتعدادىا
غيـر مـرة لمعـودة إلــى طاولـة المفاوضــات مــع الجانـب اإلسـرائيمي ،شـريطة وضــع مرجعيـة لمعمميــة التفاوضــية.
وثمة اعتقاد بأن الخيار األممي ليس بديال عن التفاوض ،وانما خطـوة عمـى طريـق تحسـين شـروطو ،وتعزيـز
الموقع التفاوضي ،بعدما وصل مسار المفاوضات إلى طريق مسدود ،بخمق بيئة تفاوضية جديدة ،من خالل
تحسين المركز القانوني عمى المستوى الدولي عبر العضوية في األمم المتحدة.
الخي ــار الث ــاني :ح ــل الس ــمطة ،بم ــا يعن ــي تس ــميم الكي ــان اإلسـ ـرائيمي المس ــؤولية الكامم ــة ع ــن إدارة األ ارض ــي
الفمســطينية التــي تحتميــا ،اســتنادا إلــى قاعــدة جماىيريــة عريضــة تطالــب بتصــعيد المقاومــة وتحميــل االحــتالل
مسؤولياتو واعادة الوضع إلى المربـع األول قبـل أوسـمو ،فـي ظـل تمـويح الـرئيس محمـود عبـاس أكثـر مـن مـرة
بمــا ســماه "تســميم مفــاتيح الســمطة" ،معتب ـ ار أن "الوضــع ال ـراىن ال يمكــن أن يظــل قائمــا ،وال بــد مــن حــدوث
تغييــر" ،بينمــا يــرى عضــو المجنــة المركزيــة لحركــة فــتح ع ـزام األحمــد أن "الســمطة وىميــة تحــت االحــتالل ،إذ
تتحم ــل مس ــؤولية التعم ــيم والص ــحة واألم ــن ،بينم ــا تس ــيطر س ــمطات االح ــتالل عم ــى األرض ،وتق ــوم بنيبي ــا
واالستيطان فييا ،وأمام انغالق األفق فإن انييار السمطة أصبح أم ار واقعيا".
ولم يقدم عباس أي إشارة لما يمكـن أن يفعمـو بالسـمطة الفمسـطينية ،ولكنيـا تعـد المـرة األولـى التـي يطـرح فييـا
رسميا مصير السمطة بجدية عمى طاولة البحث .غير أن عباس بدد التكينات الحقا عندما صرح بأن "خيار
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حــل الســمطة غيــر مطــروح إطالقــا ميمــا كانــت نتــائج المســعى الفمســطيني فــي األمــم المتحــدة" ،بمــا فيــم منــو
تراجع عن الموقف السابق ،فضال عن أن ىذا الخيار يقع فريسة تجـاذب فمسـطيني حـاد بـين األخـذ بـو إجـراء
ورفضو بديال باعتبار السمطة معب ار لمدولة الموعودة وجيا از خدماتيا حيويا.
ويفسر مراقبون طرح الخيار رسميا تعبي ار عن االنزعاج الفمسطيني أو محاولة لمتيديد والضغط السياسي عمى
الجانبين األميركي واإلسرائيمي الستئناف المفاوضات وفق شرطي المرجعية ووقف االستيطان .ويستند ىؤالء
إل ــى أن الخ ــط الرس ــمي الس ــائد ف ــي القي ــادة الفمسـ ـطينية ي ــرى ع ــدم اس ــتنفاذ الخي ــارات األخ ــرى ،بينم ــا تكتن ــف
الضبابية كامل المشيد تبعا لتصريحات متناقضـة ،وسـط أصـوات "فتحاويـة" تنـادي بتفـويض االحـتالل بعـض
صالحيات السمطة من دون حميا ،مقابل تأكيد المجنـة التنفيذيـة فـي منظمـة التحريـر بعـدم وجـود قـرار بالحـل،
وانما التحذير من إجراءات إسرائيمية تؤدي إلى إضعاف السمطة أو منعيا من العمل بشكل سميم.
ويــروج مناصــرو "بقــاء الســمطة" لمق ـوالت صــعوبة "الحــل" ،حيــث صــدر ق ـرار تأسيســيا عــن المنظمــة بصــفتيا
المرجعية الوحيدة ،فضال عن شبكة واسعة من المصالح واالرتباطات المالية والسياسية واألمنية المعقدة التـي
تشكمت بين السمطة وكل األطراف الدولية واإلقميمية ،ومع سمطات االحتالل ،فيما يتطمب حل السـمطة إيجـاد
بـدائل لممـنح والمســاعدات الدوليـة ،ولمخـدمات التــي تقـدميا فـي األ ارضــي المحتمـة والوظـائف التــي تشـمل نحــو
 276ألف موظف من مدنيين وعسكريين ،عدا تبعات التشييع الرسمي لمعممية السممية ،رغم جمودىا الراىن،
واحالة الميام لممنظمة التي تعاني اإلشكاليات والمطالبات بإعادة تفعيميا ،وتغيير المعادلة التي اسـتقر عمييـا
الص ـراع العربــي-اإلس ـرائيمي ،وخمــق تــداعيات ســمبية لــن يــتمكن الجانــب الفمســطيني مــن مواجيتيــا ،فــي ظــل
االنقسام الوطني.
وتجــد القــوى والفصــائل الفمســطينية ،مثــل حمــاس ،أن "قـ ار ار بيــذا الخصــوص يجــب اتخــاذه فــي إطــار التشــاور
والتنسيق الوطني ،من أجل دراسة سمبياتو وايجابياتو والتوافق بشأنو".
الخي ــار الثال ــث :مراجع ــة وظ ــائف الس ــمطة ،باعتب ــاره مطمب ــا مض ــادا "لمح ــل" ،تج ــري مناقش ــتو داخ ــل المج ــان
المتشكمة ضمن سياق الواقع الخدماتي وغياب السيادة الوطنية ،لبحث تغيير وظائفيا بما يسمح باالنتقال إلى
الدولــة ،ود ارســة شــكل العالقــة المســتقبمية مــع االحــتالل فــي ضــوئيا ،ووقــف العمــل بالت ازمــات أوســمو ومراجعــة
واجبــات الســمطة تجــاه االحــتالل ،وتحويــل الميــام السياســية لمنظمــة التحريــر بعــد تفعيميــا ،بمــا قــد ي ـؤدي إلــى
مواجية مع االحتالل قد تجر بتبعات انييار السمطة.
الخي ــار ال ارب ــع :تنفي ــذ اتف ــاق المص ــالحة ،بم ــا يحق ــق الوح ــدة الوطني ــة واني ــاء االنقس ــام ،والتص ــدي لالح ــتالل
بإســتراتيجية موحــدة وبرنــامج سياســي وطنــي متفــق عميــو بــالحوار ،والمضــي قــدما فــي تشــكيل الحكومــة واجـراء
االنتخابات التشريعية والرئاسية ،وتفعيل منظمة التحرير بضم حركتي حماس والجياد اإلسـالمي فـي إطارىـا،
وتحقيق المصالحة المجتمعية.
الخالصة
إن تجميـات انغــالق األفــق السياسـي ،وغيــاب اإلرادة الفمســطينية لتحقيــق المصـالحة المؤجمــة لوقــت آخــر ،دون
أن تفمــح األج ـواء المصــاحبة لنتــائج االنتخابــات المص ـرية فــي تقريــب ىــوة آخــذة باالتســاع بــين حركتــي فــتح
وحمــاس ،واالنشــغال بمســعى أممــي متنقــل بــين العضــوية "الكاممــة" و"المنقوصــة" لــن يغيــر الحــال كثي ـ ار فــي
الساحة الفمسطينية ،حيث االستيطان والتيويد مستمران وآليات االحـتالل تسـتبيح كـل مكـان وبقعـة فمسـطينية،
تنذر بدخول الحركة الوطنية الفمسطينية في أزمة جديدة ،بما يتطمب بمورة إستراتيجية وطنية موحدة.
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فتجربــة األع ـوام الماضــية أثبتــت أن التفــاوض المحكــوم بــاختالل م ـوازين القــوى لصــالح االحــتالل لــن يوصــل
الفمسطينيين إلى تحقيق إنياء االحتالل وقيام الدولة ،فالجانـب اإلسـرائيمي لـيس جـاى از أو مسـتعدا لحـل شـامل
أو تسوية عادلة ،ولن ينسحب من األراضي المحتمة إال إذا اضطر لذلك.
الجزيرة نت ،الدوحة6026/7/64 ،
 22فمسطينيو الداخل وقانون التجنيد

عمي بدوان
عـ ــاد الـ ــى صـــدارة البحـــث فـ ــي السـ ــاحة السياسـ ــية اإلس ـ ـرائيمية ،الموضـ ــوع المتعم ــق بـ ــإلزام الم ـ ـواطنين العـ ــرب
الفمسطينيين داخل إس ارئيل عمى الخدمـة فـي الجـيش اإلسـرائيمي ،وىـو موضـوع قـديم جديـد ،طالمـا تـم تحريكـو
ف ــي أوق ــات مختمف ــة ف ــي س ــياقات المواجي ــة اإلسـ ـرائيمية لمطال ــب مـ ـواطني ال ــداخل المحت ــل ع ــام  2450م ــن
اصحاب األرض األصميين لمحصول عمى حقوقيم الوطنية في المساواة التامة من دون تمييز .حيـث صـادق
حــزب «الميكــود» الحــاكم الــذي يتزعمــو بنيــامين نتانيــاىو رئــيس الحكومــة عمــى توصــيات لجنــة «بالســنير»
والقاضية بفرض الخدمة المدنية عمى فمسطينيي الداخل ،وكـذلك إلـزام الييـود الحريـديم بالخدمـة العسـكرية فـي
الجيش اإلسرائيمي.
موضــوع تجنيــد الم ـواطنين العــرب موضــوع قــديم ،يــتم إستحضــاره اآلن لمواجيــة مســألة ثانيــة تتعمــق بمطالبــة
البعض بتعديل قانون «طال» الذي يعفي المتدينين الييود من التجنيد في الجـيش اإلسـرائيمي ،حيـث صـدرت
عشرات القوانين في إسرائيل تحـابي قيـادات الحاخامـات األرثـوذكس (الحريـديم) ،وتعفـييم مـن قـوانين الصـرف
والموازنات والتعمـيم العبـري الـديني ،إلـى إعفـاء المتـدينات وقطاعـات مـن المتـدينين مـن التجنيـد بحسـب قـانون
«طال» الذي يؤدي عممياً الى تممص األصـوليين الييـود مـن الخدمـة العسـكرية اإللزاميـة فـي الجـيش .وجـرت
المصادقة عمى ىذا القانون في شير تموز (يويمو)  6006ولخمسـة أعـوام ،وفـي تمـوز عـام  6007تـم تمديـد
الفترة لخمسة أعوام جديدة ،انتيت في شير تموز .6026
يذكر أن أكثر من ثالثـين جنـ ارالً وعميـداً فـي االحتيـاط فـي الجـيش االسـرائيمي وقعـوا مطمـع عـام  6026عمـى
وثيقة تطالب بتعديل قانون «طال» الخاص بإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية ،واإلقرار بان كل شخص
في إسرائيل ممزم بالخدمة اإللزامية في الجيش.
أما الوثيقة التـي جـاءت تحـت عنـوان ان تمديـد ىـذا القـانون يعتبـر كارثـة عمـى الجـيش اإلسـرائيمي ،فقـد أكـدت
عمى أن التمديد ىو بمثابة الطمقة األولى لمبدء في حممة دعائية واسـعة بـادر إلييـا منتـدى المسـاواة فـي حمـل
المســؤولية التــابع لمجــيش .ومــن بــين المــوقعين عمــى الوثيقــة الجن ـراالت فــي االحتيــاط عم ـرام متســناع ال ـرئيس
السابق لحزب العمل ،والجنرال السابق في االستخبارات اىارون زئيفي ،والـرئيس األسـبق لشـعبة االسـتخبارات
العسكرية الجنرال شمومو غازيت وغيو ار ايالند رئيس مجمس اآلمن القومي السابق ،وغيرىم.
ويـأتي تعـالي أصـوات األطـ ارف اإلسـرائيمية المختمفـة بشــأن ضـرورة تجنيـد المـواطنين العــرب فـي ظـل الحــديث
عــن أم ـرين :،أوليمــا مطالــب المســاواة التــي يتمســك بيــا المواطنــون العــرب ،ومطالــب العديــد مــن األط ـراف
اإلسرائيمية المختمفة بإلغاء قانون «طال» الذي يعفي المتدينين الييود من الخدمة.
ومن الواضح أن مشاريع التجنيد لممواطنين العرب لمخدمة في جيش ُمحتـل ،وميمـا إختمفـت التسـميات ،فإنيـا
لــن تكــون طريق ـاً لممســاواة وال تــؤدي إلــى نيــل الم ـواطنين العــرب حقــوقيم ،فــالترويج لمشــروع قــانون الخدمــة
العسكرية ليس سوى ذريعة من قبل إسرائيل لإللقاء بمسؤولية تفشي العنصرية وحالة التمييز التي يعاني منيا
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المواطنــون العــرب عمــييم ولمتيــرب مــن سياســة التمييــز الممــنيج الــذي مارســتو مختمــف الحكومــات اإلسـرائيمية
ضدىم في سياق سياسات «األسرلة» التي مورست بحقيم طوال العقود التي تمت نكبة العام .2450
مــن ىنــا فــإن الموقــف المــدوي الــذي أتخذتــو لجنــة المتابعــة العميــا العربيـة التــي تنطــق باســم فمســطينيي الــداخل
والـ ـرافض لكاف ــة مقترح ــات التجني ــد اإلل ازم ــي أو الط ــوعي خط ــوة ممت ــازة وتص ــب ف ــي س ــياق مواجي ــة سياس ــة
«األسرلة».
فقانون تجنيد المواطنين العرب ييـدف الـى تشـويو اليويـة الوطنيـة لمشـعب الفمسـطيني داخـل المنـاطق المحتمـة
عــام  ،2450وايجــاد جيــل مشـ ّـوه مــن دون انتمــاء ومشــاعر وطنيــة لشــعبو وأمتــو العربيــة ،ويــدفع بإتجــاه وضــع
قطاعــات مــن الشــعب الفمســطيني عبــر تجنيــدىم فــي جــيش اإلحــتالل فــي مواجيــة قطاعــات كبــرى مــن شــعبيم
فوق األرض المحتمة عام .2427
إن مقولــة الحكومــة اإلس ـرائيمية بضــرورة «التســاوي بالعــبء» مقولــة ديماغوجيــة تخمــط الممــح بالســكر ،فدولــة
إسرائيل ىي العبء الجاثم عمى صدر الفمسطينيين منذ النكبـة ،وقـد ش ّـرع ساسـتيا مئـات القـوانين التـي تنتيـك
حقــوق أبنــاء البمــد األصــميين .فاس ـرائيل ال تعتــرف بفمســطينيي الــداخل وبحقــوقيم القوميــة ،وتعتبــر أن ىويــة
إسرائيل ييودية صرفة ،لذلك تواصل محاوالت تنفيذ مشروعيا القديم/الجديد بـ «أسرلة» من تبقى مـن الشـعب
الفمسطيني عمى أرض وطنو.
وعميــو فمشــاريع التجنيــد وغيرىــا ســتفتح فــي حــال محاولــة فرضــيا عمــى الفمســطينيين معركــة شــعبية واســعة،
وستوسع من قوس الصراع مع اإلحتالل .ومن ىنا فإن محاولة فرض التجنيد اإللزامي عمى العرب سـتتفاعل
في الشارع ،ويتوقع ليا أن تنحو نحو اإلعالن عن عصيان مدني داخل إسرائيل.
الحياة ،لندن6026/7/62 ،
 26معضمة غانتس

عوفر شيمح
مــا قالــو أمــس رئــيس االركــان بنــي غــانتس فــي لجنــة الخارجيــة واالمــن جــاء أوال وقبــل كــل شــيء كــي يوضــح
لمجن ــة ولمجمي ــور  -فك ــل ض ــابط كبي ــر يع ــرف ب ــأن المجن ــة بكام ــل اعض ــائيا ى ــي مثاب ــة م ــؤتمر ص ــحفي -
المعضمة التي تقـف أماميـا اسـرائيل فـي ىـذه المحظـة فـي سـوريا .يمكنيـا ان تنتظـر المحظـة التـي يحـاول فييـا
حزب اهلل أو محفل من الجياد العالمي السيطرة عمى السالح الكيماوي السوري (وىذا لـيس بسـيطا إذ انـو مـن
اجل الوصول الى قدرة عممياتية يجب ان ُيـربط معـا عـدد مـن العناصـر ،التـي أغمـب الظـن محفـوظ كـل منيـا
عمى انفراد) ،وعندىا تستطيع الضرب الموضعي لمقافمة السـائرة نحـو البقـاع المبنـاني أو الحـدود العراقيـة .ىـذا
احباط مركز ،مبرر وناجع ،ولكنو يمقي بالثقل عمى منظومة االسـتخبارات ،التـي يتعـين عمييـا ان تقـول كيـف
ومتى يحصل ىذا.
من جية اخرى ،فـان ضـربة مسـبقة لكـل عناصـر المنظومـة الكيماويـة السـورية ،مخـازن ووسـائل اطـالق ،مـن
شأنيا ان تشعل نا ار أكبر بكثير.
كما أنيا ستحتاج ايضا الى ضربة لمنظومات سورية اخـرى مـن اجـل السـماح بحريـة العمـل وقـد تـؤثر ايضـا
عمــى الصـراع الســوري الــداخمي .كمــا ان ليـا آثــار دوليــة شــديدة :فــالكثير جــدا مــن الــدول ،وعمــى أرســيا فرنســا
وروسيا ،مشاركة في محاولة احالل نظام جديد في سوريا.وىي ستستقبل بتفيم عممية مبررة من اسرائيل لمنع
حصــول جيــة متطرفــة عمــى اســمحة الــدمار الشــامل ،ولكنيــا ســتكون أقــل تســامحا مــع ىجــوم واســع .كــل ىــذا
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شرحو أمس غانتس وحصـل عمـى عنـوان رئـيس مضـمل بعـض الشـيء بموجبـو يحـذر مـن ىجـوم يكـون معنـاه
الحرب.
ولكن خمف ىذه االمور تختبيء أمور أىم .فال يوجد انسان معقول مستعد ألن يقبل بنقل سالح كيماوي الـى
حزب اهلل ،وليس فقط سالح كيماوي  -فقـد سـبق السـرائيل ان حـذرت فـي الماضـي مـن مغبـة نقـل منظومـات
مضادة لمطائرات متطورة الى لبنان .أذرع االستخبارات ،وليس فقط االسرائيمية ،تسـتثمر فـي االسـابيع االخيـرة
جيـودا ىائمـة فـي متابعـة اسـمحة الــدمار الشـامل لـدى نظـام االسـد المنيــار .وكمـا قـال أمـس غـانتس وعــاموس
جمعاد ،في ىذه المحظة ال يوجد أي مؤشر في ان الرئيس االسد أفمت السيطرة عمى ىذا السالح.
بالمقابل ،بدأت تيب خمف الكواليس عندنا رياح تقول ان ىذا ىـو الوقـت لترتيـب بعـض االمـور .فاسـرائيل لـم
تُسوي بعد حسابيا مع حزب اهلل عمى العممية في بورغاس ،بالضبط انطالقا مـن تمـك االرادة فـي عـدم اشـعال
النــار فــي الوضــع الحــالي القابــل لالشــتعال .وثمــة مــن يقــول ان ضـربة شــديدة ســتردع حــزب اهلل مــن ان يتجـ أر
عمى عمل شيء غير مقبول في سوريا ،تُذكرة ماذا سيكون مصـيره اذا مـا رد عمـى ىجـوم اسـرائيمي فـي ايـران
وتشق الطريق لتنفيذ ىذا اليجوم مع خوف أقل عمى مصير الجبية االسـرائيمية الداخميـة .وتُـذكر ىـذه االمـور
ببعض االمور التي قيمت في عيد حرب لبنان الثانية :في حينـو ايضـا كـان ىنـاك مـن أوصـى بيـذه المناسـبة
بضرب سوريا وترتيب بعض االمور معيا ايضا .قبل اسبوع من الحرب ،وبعد اسبوعين من اختطـاف جمعـاد
شــميط ،وصــل رجــل واحــد الــى رئــيس الــوزراء اولمــرت مــع اقت ـراح أصــيل :تصــفية خالــد مشــعل فــي دمشــق.
"فميعربـدوا .لثالثـة ايــام سـتكون ىنـا فوضـى ،وأنــت
وعنـدما قـال اولمـرت ان السـوريين سـ ُـيعربدون ،قـال الرجـلُ :
يمكنك ان تستغميا كي تُرتب ىنا االمور :فتضرب سوريا وحزب اهلل ،وبعد ثالثة ايـام العـالم سـيفزع وسـيطمب
منا وقف النار".
والرجل ذو الفكرة األصيمة ُيسمى افيغدور ليبرمان ،اليوم وزير الخارجية.
لقــد جــاءت اقـوال غــانتس لتُــذكر مــن يرغــب فــي ذلــك ،مثــل ليبرمــان قبــل اختطــاف ريغــف وغولدفاســر وبعــده،
لترتيـب الشــرق االوسـط مــع اف ،22بــأن المحـاوالت االسـرائيمية الماضــية لخمـق نظــام جديــد بـالقوة بشــكل عــام
انتيــت عمــى نحــو ســيء .وىــي تُــذكر القيــادات بــأن معركــة فــي الشــمال ،تتضــمن بالضــرورة نــا ار واســعة عمــى
الجبية االسرائيمية الداخمية ،ستزيد المصاعب أكثر فأكثر عمى فكـرة اليجـوم عمـى ايـران .الجـيش االسـرائيمي،
وأكثر منو الجبية الداخمية ،سـيجد صـعوبة فـي الصـمود أمـام ىـاتين الميمتـين فـي نفـس الوقـت أو فـي ترتيـب
قصير.
ىذه ايام معقدة جدا في أمن اسرائيل .لكل خطوة آثـار ،والخيـار لـيس بـين الخيـر والشـر بـل بـين البـدائل التـي
كــل واحــد منيــا يحمــل خطـ ار غيــر قميــل ،وواحــد عمــى األقــل ،الســالح غيــر التقميــدي بيــد منظمــة ارىابيــة ،غيــر
مقبول بأي حال .ليس مثمما في المرة االولى ،فان رئيس االركان بالذات ىو الـذي تصـدى لميمـة تـذكير كـل
من يسارع الى القوة بأن مثل ىذه االمور أكثر تعقيدا بكثير في الواقع.
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ـخن الشــتاء لنــا التيديــد النــووي
مــع بدايــة موســم الصــيف يمتمــىء متجــر التيديــدات بكــل شــيء شــيي .فقــد سـ ّ
االي ارنــي ،ولكــن اآلن عميــو ان يتنــافس مــع الســالح الكيمــاوي لــدى بشــار االســد ،مــع امكانيــة فــتح جبيــة فــي
ىض ــبة الجـ ـوالن ،م ــع  40 50أل ــف ص ــاروخ موج ــودة ل ــدى ح ــزب اهلل ،وأم ــام ك ــل ى ــذه ال ــوفرة يش ــحب تيدي ــد
االرىاب من سيناء.
وكما ىـو متوقـع ،فـان فرضـية عمـل الجـيش االسـرائيمي ىـي ان كـل ىـذه الشـرور سـتتحقق .بالمقابـل ،فرضـية
عمــل الجميــور يجــب ان تكــون ىــي ان الجــيش االس ـرائيمي لــن يــتمكن مــن التصــدي ليــا جميعيــا ،وانــو لــيس
لتعبير 'الجيش االسرائيمي مستعد لكل سيناريو' غطاء .عاموس ىرئيـل أفـاد ىـذا االسـبوع ('ىـررتس'،)7/63 ،
بأنو ستكون حاجة الى سنتين عمى األقل عمى فرض ان تتـوفر الميزانيـة النتـاج مـا يكفـي مـن الكمامـات لكـل
م ـواطني اس ـرائيل .يبــدو ان دروس حــرب الخمــيج االولــى ،حــين أفــاد زئيــف شــيف ال ارحــل بــأن عش ـرات آالف
كمامــات الغــاز التــي وزعــت عمــى المـواطنين لــم تكــن ســميمة ،قــد اســتوعبت .ومــع ذلــك ،وعمــى نيــج الــدروس،
فانيا تُنسى بعد االمتحان.
حســنا ،الكمامــات ىــي موضــوع صــغير .فقــد يكــون الجــيش االس ـرائيمي يتمنــى ان يطمــق حــزب اهلل الكاتيوشــا
االولــى ،كــي يوقــع عميــو 'ض ـربة واحــدة والــى األبــد' ،ولكنــو ســبق ان أراد عمــل ذلــك فــي حــرب لبنــان الثانيــة
وفشل .وبعد تمك الحرب إياىـا ايضـا قـالوا لنـا ان 'الـدروس اسـتوعبت' ،الـى ان ق أرنـا تقريـر م ارقـب الدولـة عـن
الحريق في الكرمل .يمكن التقدير بأن تقرير الرقابة عمى الدفاع الذاتي ضـد الحـرب الكيماويـة عـالق فـي أحـد
الجوارير.
عمى ىذه الخمفية المثيرة لمقشعريرة من المجـدي اآلن فحـص التيديـد حـديث العيـد :السـالح الكيمـاوي أو غيـره
سينتقل الى حزب اهلل ،وىو الذي سيستخدمو ضد اسـرائيل .الفرضـية المعتـادة التـي تقبـع خمـف ىـذا السـيناريو
ىي ان كل شيء ممكن في الشرق االوسط ،فيو مميء بالمجانين .منذ اشير طويمـة واالسـد يعـيش فـي ازمـة
وفي قمق من التحطم ،منذ اشير طويمة يشرح لنا كبار المحممين في الجيش بأن الحاكم السوري سـيتطمع الـى
فــتح جبيــة جديــدة مــع اس ـرائيل ،كــي يصــرف االنتبــاه عمــا يجــري فــي بــالده .واذا كــان كــذلك ،فممــاذا لــم ينقــل
االسد حتى اآلن السالح الكيماوي الى حزب اهلل؟ لماذا حتى اآلن لم يطمق حزب اهلل النـار وال حتـى صـاروخ
واحد؟ لماذا لم يحصل ىذا؟ أولم تمر ىذه الفكرة العبقرية في رأس االسد؟.
الجواب ىو ان ليس كل شـيء ممكنـا فـي الشـرق االوسـط ،وحتـى لمحـرب فـي سـبيل بقـاء النظـام يوجـد منطـق
خــاص بــو .فــتح جبيــة جديــدة مــع اس ـرائيل معنــاه اعطــاء ىديــة غاليــة جــدا لمث ـوار .اس ـرائيل ،التــي ســتتعرض
لشــجب عمنــي عمــى رد فعميــا التمق ــائي ،ال بــد ســتحظى رويــدا رويــدا بغمــزات التأييــد مــن معظــم دول الع ــالم
وستُدمر مراكز قوى االسد في صالح الثوار .ىكذا عمى األقل يمكن لنا ان ُنقـدر كيـف يفكـر االسـد .والنتيجـة
ســتكون ضــياع جيشــو وضــياع حكمــو .ال .مــن األفضــل مواصــمة محاولــة تصــفية ق ـوات الث ـوار قــدر االمكــان
وعدم السماح بسيناريو ليبيا .ولكن حقا ،كيف يمكن االعتماد عمى اعتبارات االسد االستراتيجية؟.
وماذا بالنسبة العتبارات حسن نصر اهلل؟ ىـل المنظمـة التـي لـم تعـد واثقـة بمسـتقبل االسـد ،بمعنـى ،بمسـتقبل
خطـوط توريــد الســالح والـذخيرة ليــا ،ستســارع الـى مياجمــة اسـرائيل وىـي تعــرف بأنيــا سـتُدمر جــزءا كبيـ ار مــن
مخزونات صواريخيا؟ لعمو من األفضل ليا ان تواصل الحفاظ عمى التيديد دون ان تنفذه؟ وىل ايـران ،التـي
لم تعد واثقـة بـأن االسـد سـيبقى عمـى حالـو ،سـترغب فـي ان ُيـدمر معقميـا فـي لبنـان أم أنيـا سـتأمر نصـر اهلل
بالحفــاظ عمــى قــدرة ردعــو وعمــى قدرتــو عمــى التيديــد بالــذات عمــى حكومــة لبنــان كــذخر اســتراتيجي لممســتقبل؟
ولكن منذ متى نولي نحن منطقا لنصر اهلل أو عقالنية اليران؟.
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لو كانت فرضية العمل تسمح باالعتمـاد عمـى تفكيـر حكومـة اسـرائيل ،وأكثـر مـن ذلـك عمـى 'اسـتعداد الجـيش
االسرائيمي لكل سيناريو' ،لكان بوسعنا ان نسمح ألنفسنا بترف اطالق صرخات القمق .ولكن عنـدما ال تكـون
لــدينا حتــى كمامــات لمجميــع ،عنــدما ال يمنــع الجــدار عمــى الحــدود المص ـرية الرصــاص وعنــدما يجــري فــي
الشمال احتفال موسيقي ،يجـدر ان نفحـص ايضـا منطـق التيديـدات واليـدوء بعـض الشـيء .فـدوما سـيبقى لنـا
سيقتل اذا ما ىاجمنا ايران .ىذا رىان
التيديد االيراني .فيو عمى األقل يضمن لنا بأن أقل من  400شخص ُ
آمن.
هآرتس 6026/7/64 -
القدس العربي ،لندن6026/7/62 ،
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