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 3ميت رومني :الفجوة ما بين االقتصاد الفمسطيني واإلسرائيمي ناجمة عن فجوة ثقافية
ذكرت القدس ،القدس 1031/7/10 ،مف راـ اهلل ،أنو لـ تكد تمضي ساعات عمى اعتباره القدس عاصمة
لػ"إسرائيؿ" حتى سارع المرشح الجميوري لمرئاسة األميركية ميت رومني إلى إثارة غضب الفمسطينييف مجدداً
باعتباره أف الفجوة ما بيف االقتصاد الفمسطيني واإلسرائيمي ناجمة عف فجوة ثقافية .ففي لقاء مع أثرياء
إسرائيمييف في فندؽ الممؾ داود في غربي القدس قاؿ رومني "عندما تأتي إلى ىنا وترى أف الناتج المحمي
اإلجمالي لمفرد ،عمى سبيؿ المثاؿ ،في إسرائيؿ نحو  13ألؼ دوالر لمشخص ،وتقارنو بالناتج المحمي
اإلجمالي لمفرد في المناطؽ التي تديرىا السمطة الفمسطينية وىو نحو  30آالؼ دوالر لمشخص ،تالحظ
الفرؽ الشاسع الكبير في الحيوية االقتصادية" .وأضاؼ" عندما قدمت إلى ىنا ورأيت انجازات شعب ىذه
األمة ،أدركت قوة الثقافة عمى األقؿ باإلضافة إلى بضعة أمور أخرى".
مف ناحية أخرى نقمت وكالة رويترز 1031/7/10 ،مف راـ اهلل عف مراسمييا جيياف عبد اهلل ،حسف عمار،
عمػػاد عمػػر ،أف المرشػػح الجميػػوري لمرئاسػػة األميركيػػة ميػػت رومنػػي ،رفػػض فػػي مقابمػػة أجرتيػػا معػػو شػػبكة
س ػػي.أف.أف ،.الكش ػػؼ عم ػػا إذا ك ػػاف س ػػيعترؼ بالق ػػدس كعاص ػػمة لػ ػػ"إسرائيؿ" إذا ف ػػاز ف ػػي انتخاب ػػات الرئاس ػػة
األمريكية .وقاؿ "أي دولة تمتمؾ القدرة عمى اختيار عاصمتيا والقدس عاصمة إسػرائيؿ" .وأضػاؼ "أعتقػد أف
سياسة بمدنا تتمثؿ منذ فترة طويمة في أف تكوف سفارتيا في نياية المطػاؼ فػي عاصػمة الدولػة وىػي القػدس.
القػ ػرار الخػ ػػاص بالنق ػػؿ ىػػػو الق ػ ػرار ال ػػذي أريػػػد أف اتخػػػذه ،إذا كن ػػت الػ ػػرئيس ،بالتشػ ػػاور م ػػع قيػ ػػادة الحكومػػػة
(اإلسرائيمية) الموجودة في ذلؾ الوقت .وليذا سأتبع نفس السياسة التي اتبعناىا في السابؽ".
وبعد إلحاح حوؿ ما إذا كاف سيتخذ قرار نقؿ السفارة إذا أصبح رئيساً قاؿ رومني "لف اصنع سياسة خارجية
لبمدي خاصة وأنا عمى ارض أجنبية .حسبما أعمـ فإف سياسة بمدنا ىي الرغبة في نقؿ سفارتنا في نياية
المطاؼ إلى العاصمة".
وفي مسعى الجتذاب أصوات الييود األمريكييف والمسيحييف األصولييف انتقد رومني الرئيس األمريكي أوباما
بشأف إسرائيؿ زاعماً العاـ الماضي أف الرئيس "ألقى بإسرائيؿ تحت حافمة" بالضغط مف اجؿ الحؿ الخاص
بإقامة دولتيف بيف "إسرائيؿ" والفمسطينييف.
واوردت اليـــوم الســـابع ،القـــاهرة 1031/7/10 ،عػػف م ارسػػميا محمػػود محيػػى ،أف رومنػػي ،قػػاؿ خػػالؿ لقائػػو
برئيس الوزراء اإلسرائيمى بنياميف نتنياىو مساء األحد  ،7/15في منزلو بالقدس المحتمة إنو يشارؾ "إسرائيؿ"
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مخاوفيا بشأف التطورات في دوؿ الجوار مثؿ مصر وسوريا .وىدد رومني أنو في حػاؿ كونػو رئيسػا لمواليػات
المتحدة األمريكية فإنو سيحشد الدوؿ الغربية وسيستخدـ "ثقػؿ العػالـ" ونفػوذ الواليػات المتحػدة لضػماف االلتػزاـ
المتواصػؿ مػف جانػب مصػر فػػي ظػؿ قيػادة الػرئيس المنتمػى لجماعػػة اإلخػواف المسػمميف تجػاه معاىػدة السػػالـ
مع "إسرائيؿ" الموقعة بمنتجع "كامب ديفيد" عاـ .3575
عباس :لن تكون حكومة وحدة وطنية بدون انتخابات في الضفة وقطاع غزة
قاؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس في حوار خاص مع مراسؿ األناضوؿ في راـ اهلل أنو "لف تكوف
حكومة وحدة وطنية بيف فتح وحماس في حالة عدـ إجراء االنتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب
ما اتفؽ عميو مع حماس في محادثات القاىرة".
أكتوبر القادـ بدوف الرجوع إليو
ووصؼ عباس قرار المجمس التشريعي الفمسطيني إجراء انتخابات في
واستشارتو بالػ"احتقاف" .وأضاؼ أنو "يجب إجراء االنتخابات الرئاسية في أسرع وقت" ،معمنا عدـ نيتو
الترشح في ىذه االنتخابات.
وفيما يتعمؽ بمالبسات التحقيؽ بموت ياسر عرفات أفاد الرئيس الفمسطيني بعدـ تكوف لجنة دولية بيذا
الخصوص بعد مؤكدا أنو "عمى استعداد كامؿ لممساعدة في ىذا الشأف بما فيو السماح بفتح القبر".
وتطرؽ لموضوع السالـ مع إسرائيؿ وقاؿ أنو"اتفؽ قبؿ ذلؾ مع الرئيس اإلسرائيمي السابؽ أييود أولمرت
والذي استقاؿ بسبب تيـ الفساد المالي الموجية لو ،وحدد معو خارطة طريؽ" و ألغيت ىذه الخارطة بمجيء
نتنياىو لمحكـ .وشدد عباس عمى ضرورة أف "تمتزـ إسرائيؿ بخارطة الطريؽ ووقؼ أعماؿ االستيطاف
".
المستمرة" .وقاؿ عباس أنيـ كفمسطينييف "يريدوف دولتيف متجاورتيف عمى حدود ما قبؿ
وأكد أنيـ "سيواصموف مسيرتيـ في سبيؿ إعالف الدولة كما فعمت الفاتيكاف وسويس ار قبؿ ذلؾ" .مشي ار إلى
" .وانتقد عباس
"رفض مجمس األمف لطمب العضوية الكاممة لفمسطيف الذي قدـ في أيموؿ/سبتمبر
واشنطف واعتبر أف "الواليات المتحدة األمريكية ال تعير مرحمة السالـ اىتماما في الوقت الحالي بسبب
انشغاليا باالنتخابات الرئاسية في البالد نوفمبر القادـ".
وأكد عمى أحقية الشعوب في تحديد مصيرىا وأنيـ "يتابعوف الربيع العربي وما يجري مف أحداث".
ونوه عباس بالعالقات الفمسطينية التركية ،وأىمية العالقات مع أنقرة موضحا أف "تركيا دولة ىامة وقريبة
جدا مف فمسطيف خاصة في الفترة األخيرة" .و كشؼ عباس عف أنو طمب في زيارتو األخيرة إلى تركيا مف
أردوغاف أف "يكوف وسيطا لعقد اتفاؽ المصالحة بيف فتح وحماس".
وتطرؽ عباس لموضع االقتصادي الفمسطيني وبيف أف "فمسطيف تمر بحالة اقتصادية سيئة ،وتحتاج لػ
مميوف دوالر سنويا" .وأشار عباس إلى أف السمطة "حصمت ىذا الشير عمى مساعدات مالية مف السعودية
مميوف دوال ار مف العراؽ الشير الماضي ،وينتظر أف تستمـ
مميوف دوالر ،وتمقت
بقيمة
مميوف دوالر مف إسرائيؿ مف
مميوف دوالر مف الجامعة العربية خالؿ الفترة القادمة ،باإلضافة لػ
الضرائب المستعادة".
وكالة األناضول لألنباء/ / ،
فياض يحمل الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية عن مقتل عامل فمسطيني عمى حاجز عسكري

التاريخ :الثالثاء 1031/7/13

العدد1979 :

ص9

راـ اهلل – الحياة :حمؿ رئيس الوزراء د .سالـ فياض الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية عف قتؿ العامؿ أكرـ
بديع ،واصابة عامميف آخريف عندما أطمؽ النار عمى سيارة تقؿ عماالً متوجييف إلى مكاف عمميـ في القدس
لدى وصوليا إلى حاجز عسكري شرؽ المدينة ،وقاؿ "إف استمرار وجود االحتالؿ عمى أرضنا ووجود مثؿ
ىذه الحواجز ىو أساس المشكمة ،والتي ينتج عنيا استمرار سقوط الضحايا ،سواء عمى يد جيش االحتالؿ
أو المستوطنيف".
الحياة ،لندن/ / ،
نائب هنية :تغييرات إيجابية سيشهدها الغزيون ثمرة لمقاء مع مرسي
غزة – معا :أكد د .محمد عوض نائب رئيس الحكومة المقالة أنو بدأ اعتبا ار مف اليوـ زيادة كمية الوقود
القطري الذي يضخ مف الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر معبر كرـ أبو سالـ جنوب شرؽ القطاع.
ألؼ لتر يومياً،
بواقع
وأوضح عوض لػ "معا" أنو سيتـ زيادة كمية الوقود مف شاحنات إلى
مبيناً أف الجانب المصري قاـ بزيادة الكمية ،بناء عمى ما تـ االتفاؽ عميو في لقاء رئيس الحكومة المقالة
إسماعيؿ ىنية بالرئيس المصري محمد مرسي.
وأكد عمى أنو تـ مناقشة ممؼ المصالحة خالؿ المقاء ,وبحث سبؿ تطبيؽ االتفاقيات السابقة ,مشددا عمى
ضرورة أف تتبنى مصر موقفا واضحا في ىذا اإلطار.
وأشار إلى أنو تـ اال تفاؽ مع الجانب المصري عمى حؿ أزمة الكيرباء بغزة عمى ثالث مراحؿ سيتـ تنفيذىا
خالؿ عاميف وىي زيادة كمية الوقود مف سناء الالزـ لتشغيؿ محطة توليد الكيرباء الوحيدة في قطاع غزة,
وامداد خط أنبوب غاز لشركة توليد الكيرباء ،وتنفيذ مشروع الربط الثماني إلمداد القطاع بالتيار الكيربائي.
وأعمف أف معبر رفح البري وىو المنفذ الوحيد لمسفر مف قطاع غزة سيشيد تسييالت لممواطنيف بناء عمى ما
تـ االتفاؽ عميو مف خالؿ زيادة ساعات العمؿ في المعبر .وأضاؼ "ىناؾ تواصؿ مع الجانب المصري
لتنفيذ كؿ ما تـ االتفاؽ عميو ,وسيتـ التنفيذ بالتدريج ,وسيشيد المواطف الغزي تغييرات ايجابية فور تطبيؽ
االتفاؽ".
وكالة معا اإلخبارية/ / ،
األحمد :التسهيالت المصرية متفق عميها قبل وصول مرسي لمحكم
بيت لحـ – معا :قاؿ عزاـ األحمد القيادي في حركة فتح إف كؿ اإلجراءات والتسييالت المصرية المتعمقة
بقطاع غزة والمع منة مف قبؿ قيادات حماس ليست جديدة بؿ كاف متفؽ عمييا حتى قبؿ االنتخابات المصرية
ووصوؿ الرئيس مرسي إلى سدة الحكـ .وأضاؼ األحمد في حوار لوكالة "معا" :لـ يأتوا بأي جديد إطالقا
فيما يتعمؽ باإلجراءات المتعمقة بمعبر رفح والغاز والكيرباء ..كؿ ذلؾ كاف متفؽ عميو سمفا واف الرئيس أبو
مازف مطمع عمى كافة ىذه اإلجراءات سابقا وطالب بالمزيد خالؿ لقائو بالرئيس مرسي".
وأشار األحمد إلى أف الرئيس عباس طرح المزيد مف التسييالت لقطاع غزة خالؿ اجتماعو بالرئيس
المصري..وكنا قد بحثنا كؿ المواضيع مع القيادة المصرية واتفقنا عمييا لكف التفاصيؿ بحثت مع الجيات
المعنية في قطاع غزة.
وتابع إف ما يتعمؽ بزيادة كمية الكيرباء ومد غزة بأنبوب الغاز ىذا كاف ثمرة اتفاقية بيف الجانب المصري
ورئيس سمطة الطاقة عمر كتانة ...مصر ال تقبؿ بأي عمؿ دوف اتفاقية" .وفيما يتعمؽ بممؼ المصالحة بيف
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فتح وحماس ،أكد األحمد أف المصالحة مجمدة وال يوجد أي اجتماعات أو حوارات ال مع حماس وال مع
غيرىا .وقاؿ :ال حوار حوؿ المصالحة قبؿ عودة لجنة االنتخابات وتحديث سجؿ الناخبيف في قطاع غزة.
وكالة معا اإلخبارية/ / ،
المغني يطالب "أوراسكوم" بتجميد التداول في األسهم التي تعود لرشيد ودحالن
راـ اهلل – سما :ىدد النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني المفصوؿ مف حركة فتح محمد دحالف بأنو
نافيا امتالكو أسيـ واستثمارات في مصر .وقاؿ دحالف في بياف
سيأتي اليوـ الذي يطرح فيو كؿ الممفاتً ،
لو "سأطرح الممفات أماـ شعبنا وممثميو وأماـ نائب عاـ حقيقي غير خاضع لالبتزاز ,وسيعرؼ شعبنا
الفمسطيني في حينو مف سرؽ أموالو ومف شارؾ في زيادة معاناتو".
وتعقيبا عمى رسالة النائب العاـ الفمسطيني أحمد المغني التي يطالب فييا رجؿ األعماؿ المصري الميندس
نجيب ساويرس بتجميد ما يممكو مف أسيـ وأصوؿ في شركاتو ،نفى دحالف ذلؾ بشدة ،وقاؿ "ال توجد لي
أي أرصدة أو أسيـ أو استثمارات مزعومة في شركة اوراسكوـ االستثمارية وال في أي شركة أخرى في
مصر".
وأضاؼ أنو "إذا كانت بعض المساعدات المالية والعينية التي أقدميا ألبناء شعبنا تستفز أبا مازف
والمحيطيف بو ,فإنني اؤكد بأنني سأستمر في ذلؾ مفتخ ار بأنني أوجو ما أستطيع تأمينو مف ماؿ ومساعدات
لخدمة أبناء شعبنا ومؤسساتو ,وليس كما اآلخروف يوجيونيا لجيوب أبنائيـ وأحفادىـ".
وتابع موجيًا كالمو لمرئيس محمود عباس "إنني أنصح أبو مازف باالبتعاد عف ىذه الترىات التي يورط نفسو
بيا ,واالنتباه والعمؿ الجاد لمواجية المشروع التصفوي الذي يستيدؼ قضيتنا في عيده ,وذلؾ مف خالؿ
رص الصفوؼ وتوحيد قوى شعبنا ,ففمسطيف أكبر منؾ وأكبر منا جميعا".
وطمب النائب العاـ الفمسطيني أحمد المغني مف رجؿ األعماؿ المصري نجيب ساويرس بصفتو رئيسا
لمجموعة (أوراسكوـ) االستثمارية تجميد التداوؿ في االسيـ التي تعود لممستشار االقتصادي السابؽ لمسمطة
محمد رشيد والشيير باسـ خالد إسالـ والقيادي المفصوؿ مف حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح) محمد
دحالف.
وكالة سما اإلخبارية/ / ،
عريقات :تصريحات رومني عنصرية
راـ اهلل  -المحرر السياسي :لـ تكد تمضي ساعات عمى اعتباره القدس عاصمة إلسرائيؿ حتى سارع
المرشح الجميوري لمرئاسة األميركية ميت رومني إلى إثارة غضب الفمسطينييف مجددا باعتباره أف الفجوة ما
بيف االقتصاديف الفمسطيني واإلسرائيمي ناجمة عف فجوة ثقافية.
وفي ىذا الصدد قاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف الدكتور صائب عريقات "انو تصريح عنصري يوضح أف
ىذا الشخص يجيؿ حقيقة ىذه المنطقة وتاريخيا وحضارتيا وثقافتيا وشعوبيا"وأضاؼ"ال يدرؾ ىذا الشخص
أف االحتالؿ اإلسرائيمي ىو العائؽ األكبر أماـ النمو االقتصادي الفمسطيني وأماـ تطبيؽ حؿ الدولتيف".
القدس ،القدس/ / ،
عباس يتقبل أوراق اعتماد ممثمة أيرلندا لدى السمطة الفمسطينية
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راـ اهلل – القدس :تقبؿ الرئيس محمود عباس ،في مقر الرئاسة بمدينة راـ اهلل ،االثنيف ،أوراؽ اعتماد ممثمة
ايرلندا لدى السمطة الوطنية ديمنا ىايز.
القدس ،القدس/ / ،
الحكومة في غزة :ال انتخابات إال بحريات كاممة في الضفة
يو بي آي :أعمنت الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة ،أمس ،رفضيا شروط الرئيس الفمسطيني محمود
عباس ،بضرورة إجراء االنتخابات لتشكيؿ حكومة الكفاءات الوطنية .وقاؿ المتحدث باسـ الحكومة المقالة،
طاىر النونو ،في تصريح مقتضب "لف تكوف ىناؾ انتخابات إال بحريات كاممة في الضفة الغربية".
الخميج ،الشارقة/ / ،
فهمي شبانة :التنسيق األمني سبباً العتقال  %من األسرى
سخر مسؤوؿ أمني فمسطيني سابؽ ،مما أسماه "تباكى القيادة الفمسطينية ممثمة برئيس السمطة محمود
عباس والمجنة المركزية لحركة "فتح" ومجمسيا الثوري ،عمى األسرى الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية".
وقاؿ المسؤوؿ السابؽ في جياز المخابرات العامة الفمسطيني فيمي شبانة ،إف ىؤالء المسؤوليف الذيف
وصفيـ بػ "الرويبضة" ،وعدد كبير مف المطبميف ليـ" ،يتسابقوف في إطالؽ شعارات تندد باالحتالؿ ،وتطالب
كبير مف السجناء الفمسطينييف ُزجوا في سجوف االحتالؿ بفعؿ
عددا ًا
بحرية األسرى ،متناسيف ومتجاىميف أف ً
أيدي ىؤالء المسؤوليف المعروفيف بتنسيقيـ األمني الرسمي والشخصي مع االحتالؿ".
وسبؽ لشبانة أف أعمف قبؿ عاـ أف بحوزتو العديد مف الممفات عف فساد السمطة الفمسطينية ونشر شريطًا
قدـ استقالتو عمى إثره.
فسادا
م ًا
أخالقيا ألحد مسؤولييا الذي ّ
صور عبر وسائؿ اإلعالـ يظير ً
ً
وقدر شبانة ،نسبة األسرى في سجوف االحتاللػ نتيجة التنسيؽ األمني بيف السمطة والجانب اإلسرائيمي ،بػ
مؤكدا أنو "كاف لمتنسيؽ األمني كؿ الفضؿ بأف ُيعمف االحتالؿ
في المائة مف مجموع األسرى،
ً
صفرا" ،كما قاؿ.
اإلسرائيمي بوصوؿ عدد المطموبيف ليا ،وألوؿ مرة في تاريخ االحتالؿ ً
وأضاؼ أف "الشعب الفمسطيني المقيور عمى قناعة تامة بأف ىذه السمطة الفمسطينية لـ تعد سمطة وطنية،
وأف وصفيا بالمحدية ىي إىانة لمحدييف فيـ لـ يسجنوا أبناء ممتيـ في سجوف "إسرائيؿ".
وذىب إلى القوؿ" :إف ىذه القيادة لـ تحصد نتيجة أعماليا سوى الخيبة والفشؿ وضياع األرض والعرض
والمقدسات" ،محذ ار مف أف فجر العدالة والحساب ليس ببعيد ،عمى حد تعبيره.
فمسطين أون الين/ / ،
النائب البرغوثي :ما قام به جنود االحتالل عمى حاجز الزعيم "جريمة"
راـ اهلل – القدس :قاؿ النائب د.مصطفى البرغوثي " :إف ما قامت بو قوات االحتالؿ عمى حاجز الزعيـ
قرب القدس المحتمة واستشياد المواطف أكرـ أبو بديع ( عاما) واصابة آخريف بجروح جراء إطالؽ النار
عمى سيارتيـ ىو جريمة جديدة تضاؼ إلى الجرائـ اليومية لالحتالؿ بحؽ الشعب الفمسطيني" .وأضاؼ في
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بياف صحافي ،إف االحتالؿ يتعمد قتؿ الشعب الفمسطيني واف جريمة حاجز الزعيـ تمت بدـ بارد مف قبؿ
جنود االحتالؿ.
القدس ،القدس/ / ،
 12حماس :تصريحات رومني عنصرية وتزوير لمتاريخ
قاؿ الناطؽ باسـ حركة "حماس" إف التصريحات التي أدلى بيا المرشح الجميوري لالنتخابات األمريكية
المقبمة ميت رومني واعتباره القدس عاصمة (إسرائيؿ) ىي تصريحات عنصرية متطرفة منكرة لمحؽ
الفمسطيني.
وشدد برىوـ في تصريح نشره عمى صفحتو بػ"الفيسبوؾ" ،اإلثنيف  ،2012-7-30عمى أف تمؾ التصريحات
ىي إسياـ في قمب الحقائؽ وتزوير التاريخ وتضميؿ لمرأي العاـ واستفزاز لمشاعر الفمسطينييف والعرب
والمسمميف.
واعتبر أف ىذه التصريحات بمثابة رخصة لتشجيع التيويد واالستيطاف ،مؤكداً أف القدس عاصمة لفمسطيف
ولمشعب الفمسطيني ولف نفرط بذرة تراب منيا .ودعا برىوـ إلى اإلسراع في حمايتيا والدفاع عنيا وتشكيؿ
أقوى وأوسع شبكة أماف عربية إسالمية ليا ووضع حد لكؿ ما يحاؾ ضدىا.
وكاف رومني وصؼ في كممة ألقاىا ،األحد ،مدينة القدس المحتمة بأنيا "عاصمة (إسرائيؿ) ".
فمسطين اون الين2012/7/30 ،
 13أبو زهري :فتح تتحمل مسؤولية الجمود في تنفيذ المصالحة
غزة-القدس  -حمؿ الناطؽ باسـ حركة حماس "سامي أبو زىري" ،اليوـ االثنيف ،حركة فتح بالمسؤولية عف
حالة الجمود التي تقؼ في وجو تنفيذ المصالحة الفمسطينية وانياء االنقساـ حسبما تـ االتفاؽ عميو في
القاىرة.
واعتبر ،تصريحات الرئيس عباس بأنيا تتعارض مع اتفاؽ القاىرة األخير الذي ينص عمى أف يتـ تشكيؿ
حكومة توافؽ وطني يكوف أحد مياميا اإلشراؼ عمى االنتخابات.
وأضاؼ ،ىذه "التصريحات تمثؿ عودة الرئيس عباس الى لغة االشتراطات وما ىو ما كاف سبب في تعطيؿ
تنفيذ اتفاؽ المصالحة ،وفي ظؿ استمرار اطالؽ مثؿ ىذه التصريحات فإف حركة فتح تتحمؿ المسؤولية
الكاممة عف حالة الجمود في تنفيذ اتفاؽ المصالحة".
القدس ،القدس2012/7/30 ،
 14حماس تتهم أجهزة أمن السمطة باعتقال  12من أنصارها بالضفة
قالت حركة "حماس" ،اإلثنيف  ،2012-7-30إف أجيزة أمف السمطة براـ اهلل ،اعتقمت ( )12مف أنصارىا
في مدف نابمس وجنيف وبيت لحـ والخميؿ ،في إطار حممة االعتقاالت واالستدعاءات المتواصمة ضد
أنصارىا في الضفة الغربية المحتمة.
وأوضحت "حماس" في بياف وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو ،أف حممة االعتقاالت واالستدعاءات
تتركز في بمدة عوريؼ قرب نابمس ،حيث قاـ جياز "األمف الوقائي" باعتقاؿ القيادي في "حماس" في البمدة
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مطيع صباح لمدة شير ،وكذلؾ اعتقاؿ الشاب قاسـ سعادة مف "الوقائي" بالتزامف مع استدعائو مف قبؿ
المخابرات.
فمسطين اون الين2012/7/30 ،
 39باراك :ال أحد في العالم يجرؤ عمى استخدام األسمحة الكيميائية ضد "إسرائيل"
(رويتػػرز) :قممػػت اسػرائيؿ أمػػس شػػأف الخطػػر الػػذي تمثمػػو األسػػمحة الكيميائيػػة السػػورية .وصػػرح وزيػػر الػػدفاع
االسرائيمي إييود باراؾ إلذاعة اسرائيؿ خالؿ مقابمة" :لف يحدث شيء" ،ولذا فإنو سػيعيد قنػاع الغػاز الخػاص
بو" ...وقاؿ" :في رأيي مػا مػف أحػد فػي العػالـ سػيجرؤ عمػى اسػتخداـ األسػمحة الكيميائيػة ضػد اسػ ارئيؿ .لػذلؾ
فمف يحدث شيء".
وكتب ايتاف ىابر وىو ناطؽ باسـ رئػيس الػوزراء ال ارحػؿ اسػحؽ اربػيف فػي صػحيفة "يػديعوت احرونػوت"" :مػا
داـ الوضع في سوريا في نطاؽ سيطرة األسد ،فمػيس لػدى اسػرائيؿ مػا يػدعو الػى القمػؽ" .وأضػاؼ" :مػا دامػوا
ىـ المسؤولوف فإف االفتراض ىو أنيـ لف يستخدموا أسمحة الدمار ...مع التركيز عمى ما داموا".
النهار ،بيروت1031/7/13 ،
 36حكومة نتنياهو تقر إجراءات تقشفية بهدف تدارك السقوط في أزمة اقتصادية أكبر
الناصرة -برىوـ جرايسي :أقرت الحكومة اإلسرائيمية أمس االثنيف ،االجراءات التقشفية التي بادر ليػا رئيسػيا
بنياميف نتني اىو ووزير ماليتو يوفاؿ شتاينتس ،بيدؼ تدارؾ السػقوط فػي أزمػة اقتصػادية أكبػر ،مػف تمػؾ التػي
يواجييا االقتصاد اإلسرائيمي حاليا ،وقد أيد االجراءات غالبية الوزراء ،ولـ تؤد االعتراضات إلى بوارد تشػقؽ
في االئتالؼ الحاكـ.
وشػػممت االج ػراءات رفػػع ض ػريبة المشػػتريات مػػف  % 31إلػػى  ،% 37وزيػػادة الض ػرائب عمػػى أسػػعار البن ػزيف
لمسػػيارات ،ليص ػػؿ س ػػعر لت ػػر البن ػزيف الواح ػػد إل ػػى حػ ػوالي دوالريػػف ،وى ػػذا بع ػػد أف ك ػػاف وزيػػر المالي ػػة ق ػػد رف ػػع
الضرائب قبؿ اياـ ،عمى السجائر والمشروبات الكحولية ،مف دوف حاجة لقرار حكومي.
كما تضمف ق اررات الحكومة اجراء تقميص بنسبة  %9في ميزانيات مختمػؼ الػو ازرات ،باسػتثناء و ازرة الحػرب،
وطالػػت التقميصػػات و ازرتػػي التعمػػيـ والرفػػاه ،عمػػى الػػرغـ مػػف وعػػد نتنيػػاىو السػػابؽ بتحييػػد ىػػاتيف الػػو ازرتيف مػػف
التقميصػػات .إلػػى ذلػػؾ ،قػػررت الحكومػػة رفػػع ض ػريبة الػػدخؿ عمػػى الرواتػػب بنسػػبة  ،% 3زيػػادة عمػػا ىػػو قػػائـ
اليوـ.
وتي ػػدؼ ى ػػذه االجػ ػراءات إل ػػى ت ػػأميف حػ ػوالي  1779ممي ػػار دوالر لممس ػػاعدة ف ػػي تغطي ػػة العج ػػز المتن ػػامي ف ػػي
الموازنة العامة لمعاـ الحالي.
وقالت مصادر في و ازرة المالية ،إف ىػذه االجػراءات سػتميد الجػراءات اكبػر فػي الموازنػة العامػة لمعػاـ المقبػؿ
 ،1031التي ستبدأ الحكومة في البحث فييا في األياـ المقبمة.
وكػػاف مػػف بػػيف المعارضػػيف فػػي الحكومػػة وزراء حػػزب "شػػاس" االصػػولي ،الػػذي قواعػػده االنتخابيػػة مػػف احيػػاء
الفقػػر الييوديػػة ،وقػػاؿ رئػػيس الحػػزب ،وزيػػر الداخميػػة إيمػػي يشػػاي ،إف الػػوزراء صػػوتوا ضػػد اج ػراءات ،ولكػػنيـ
سػػيجروف مفاوضػػات مػػع رئػػيس الحكومػػة لتقمػػيص حجػػـ االجػراءات التقشػػفية التاليػػة ،دوف أف ييػػدد بانسػػحاب
حزبو مف االئتالؼ الحاكـ.
عمان1031/7/13 ،
الغدّ ،
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" 37إسرائيل" تقرر اعتبار المسجد األقصى وساحاته أماكن عامة تابعة لبمدية القدس االحتاللية
راـ اهلل ػ ػ وليػػد عػػوض :فيمػػا قػػرر المستشػػار القػػانوني لمحكومػػة االس ػرائيمية اعتبػػار المسػػجد االقصػػى المبػػارؾ
وساحاتو ىي اماكف عامة تابعة لبمدية القدس االحتاللية.
القدس العربي ،لندن1031/7/13 ،
بالتجسس لصالح سوريا
" 38إسرائيل" تتهم مواطناً عربياً من الجوالن
ّ
كشؼ جياز المخابرات اإلسرائيمي" ،الشاباؾ" ،أف النيابػة العامػة سػتقدـ اليػوـ االثنػيف لػدى المحكمػة المركزيػة
في مدينػة الناصػرة ،الئحػة إتيػاـ ضػد الشػاب إيػاد جػوىري ( 13عامػا) مػف بمػدة مجػدؿ شػمس تنسػب لػو فييػا
تيما تتعمؽ بالتواصؿ مع "عميؿ أجنبي" وتقديـ معمومات ؿ"العدو" كما جاء في بياف "الشاباؾ".
ويػػدعي "الشػػاباؾ" بػػأف "المشػػتبو بػػو اعتػػرؼ أنػػو كػػاف عمػػى اتصػػاؿ بعػػدد مػػف أصػػحاب المناصػػب الرفيعػػة فػي
جياز المخابرات السوري بيف السنوات  1009و  1003وأجرى معيـ لقاءات خالؿ مكوثو في سورية ،حيػث
كػاف يقػػوـ بجمػػع معمومػػات تتعمػػؽ بتحركػات قػوات األمػػف اإلسػرائيمي فػػي ىضػبة الجػوالف فػػي العطمػػو الد ارسػػية
التي استغميا بيدؼ جمع المعمومات واقتنػاء معػدات خاصػة قػاـ بتمريرىػا لممخػاب ارت السػورية بعػد عودتػو مػف
العطمة الصيفية ،عمما أنو كاف عمى عمـ ومعرفة بأنو يقدـ المساعدة لممخابرات السورية..
عرب 1031/7/10 ،48
تسرع تخصيب اليورانيوم
 39صحيفتان إسرائيميتان :طهران ّ
ػجمت رقم ػاً قياسػػياً جديػػداً فػػي
طي ػراف ،تػػؿ أبيػػب  -أ ب ،رويتػػرز ،أ ؼ ب :كتبػػت «معػػاريؼ» أف «إي ػراف سػ ّ
وتيرة تخصػيب اليورانيػوـ ،وتواصػؿ المضػي فػي سػباقيا لتقصػير المسػافة الزمنيػة بينيػا وبػيف القنبمػة» الذريػة.
سرعت وتيرة التخصيب ،مف خالؿ تشغيؿ نحو «30
وأشارت الى اف «تقارير استخباراتية» أفادت بأف ايراف ّ
آالؼ جياز طرد مركزي» ،بينيا «نوع جديد أكثر تطو اًر».
أما «يديعوت أحرونوت» فمفتت الى «بيانات تشير الى أف إيراف زادت وتيرة التخصيب في شكؿ ممحوظ فػي
الشيور األربعة الماضية» ،مضيفة« :تنتج ايراف اآلف  110كيموغراماً مف اليورانيوـ منخفض التخصيب كػؿ
شير ،و 31كيموغراماً مف اليورانيوـ المخصب بنسبة  10في المئة».
وأشػػارت ال ػى أف لػػدى طي ػراف مخزون ػاً بنحػػو  310كيموغ ارم ػاً مػػف اليورانيػػوـ المخصػػب بنسػػبة  10فػػي المئػػة،
وىذا أقؿ بنحو مئة كيموغراـ مف الكمية المطموبة لصنع «قنبمة».
وزاد« :اذا واصػ ػػؿ اإليرانيػ ػػوف التخصػ ػػيب بػ ػػالوتيرة الحاليػ ػػة ،سػ ػػيممكوف نحػ ػػو  110كيموغ ارم ػ ػاً مػ ػػف اليورانيػ ػػوـ
المخصب بنسبة  10في المئة ،في كانوف الثاني (يناير) أو شباط (فبراير)  .1031مع ىذه الكمية ،ستحتاج
ايراف نحو شيريف فقط إلنتاج أسمحة مف اليورانيوـ لرأس نووي أو قنبمة» ذرية.
الحياة ،لندن1031/7/13 ،
 10قادة المستوطنات اإلسرائيمية بالمناطق المحتمة يتقدمون ضيوف رومني خالل إفطار خاص
تؿ أبيػب  -نظيػر مجمػي :نظػـ المميػاردير األميركػي شػمدوف أديمسػوف ،وىػو صػديؽ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي
بنيػػاميف نتنيػػاىو ،إفطػػا ار خاصػػا مػػع المرشػػح النتخابػػات الرئاسػػة األميركيػػة ،الجميػػوري ،ميػػت ،الػػذي كػػاف فػػي
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زيارة إلسرائيؿ ،حضره  390مميوني ار مػف الواليػات المتحػدة واسػرائيؿ .وقػد دعػا أديمسػوف ،باسػـ ميػت رومنػي،
عػ ػػددا كبي ػ ػ ار مػ ػػف الشخص ػ ػػيات اليمينيػ ػػة المتطرفػ ػػة وقيػ ػػادات المس ػ ػػتوطنيف ،مثػ ػػؿ :ال ػ ػرئيس السػ ػػابؽ لمجم ػ ػػس
المستوطنات في الضفة الغربية يسرائيؿ ىرئيؿ ،ورئيس جمعية أليعاد التي تجمع األمواؿ لتيويد مدينة القدس
الشرقية المحتمة ،والمدير العاـ السابؽ لمجمس المستوطنات نفتالي بنيت ،ومستشاري نتنيػاىو السػابقيف دوري
غولد وأييمت شكيد ويوعاز ىندؿ.
ولذلؾ ،لـ يكف صػدفة أف تفػوه رومنػي أمػاميـ بكممػات تالئػـ عقميػة اليمػيف المتطػرؼ فػي إسػرائيؿ ،لدرجػة أف
صحيفة «يديعوت أحرونوت» قالت« :مف استمع إلى رومني حسب أف نتنياىو ىو الػذي كتػب لػو الخطػاب،
خصوصا عند حديثو عف القدس العاصمة الموحدة إلسرائيؿ إلى األبد».
الشرق األوسط ،لندن1031/7/13 ،
 13يديعوت أحرونوت تبرز أهم القيادات األمنية والعسكرية اإلسرائيمية المعارضة لضرب إيران
أب ػػرزت "ي ػػديعوت أحرون ػػوت" ف ػػي ع ػػددىا الي ػػوـ الثالث ػػاء ،المعارض ػػة ش ػػبو المطمق ػػة لكاف ػػة القي ػػادات األمني ػػة
والعسػػكرية اإلس ػرائيمية ألي ىجػػوـ عسػػكري ضػػد إي ػراف .وقالػػت الصػػحيفة إف رئػػيس األركػػاف العامػػة لمجػػيش
اإلسرائيمي ،الجنراؿ بنػي غينػتس ،ورئػيس الموسػاد ،تميػر بػاردو ،ورئػيس "الشػاباؾ" ،يػوراـ تميػر ،وقائػد سػالح
الجو اإلسرائيمي الجنراؿ أمير غيشيؿ ،ورئيس جياز االستخبارات العسػكرية "أمػاف ،الجنػراؿ أفيػؼ كوخػافي
يعارضوف جميعا فكرة القياـ بعممية إسرائيمية منفردة بدوف تنسيؽ ودعـ مف الواليات المتحدة.
عرب 1031/7/13 ،48
" 11إسرائيل" تستعين بالهنود لكشف المسمحين من األراضي المصرية وقطاع غزة
القػػدس المحتمػػة :اسػػتدعى الجػػيش اإلسػرائيمي خبػراء فنيػػيف مػػف الينػػد لتعمػػيـ ضػػباطو مػػف قػوات حػػرس الحػػدود
كيفيػػة تػػأميف الحػػدود بػػأجيزة استشػػعار عػػف بعػػد عمػػى الجػػدار الفاصػػؿ بػػيف الحػػدود المص ػرية  -اإلس ػرائيمية،
بسػػبب ت ازيػػد العمميػػات العسػػكرية وعمميػػات التسػػمؿ عبػػر الحػػدود مػػع مصػػر ،وتواجػػد عناصػػر مػػف جماعػػات
الجياد العالمية في سيناء ،عمى حد زعمو.
وقاؿ موقع 'واال' األخبار اإلسرائيمية إف تؿ أبيب قررت االسػتفادة مػف الجيػود الينديػة فػي ىػذا المجػاؿ نتيجػة
تفوؽ نيودليي في مكافحة المتسمميف والمسمحيف مف حدودىا مع باكستاف وبنجالديش.
وكالة سما اإلخبارية1031/7/10 ،
 11ليبرمان يهاجم قناة "روسيا اليوم" الفضائية ويقدم احتجاجاً لبوتن" :القناة معادية إلسرائيل"
القػػدس المحتمػػة :ىػػاجـ وزيػػر الخارجيػػة االس ػرائيمي 'افيغػػدور ليبرمػػاف' قنػػاة روسػػيا اليػػوـ الفضػػائية ،معربػػا عػػف
اسػػتياؤه مػػف تقػػارير القنػػاة وبرامجيػػا ،وقػػدـ احتجاجػػا لم ػرئيس الروسػػي فالديميػػر بػػوتيف اثنػػاء زيارتػػو الس ػرائيؿ
وفمسطيف.
وذكرت صحيفة 'ىآريتس' االسرائيمية انو مف ضمف ما احتج عميو ليبرماف لبوتيف ىو 'المناىضة السرائيؿ -
واف قناة روسيا اليوـ تعمؿ ضد اسرائيؿ' ،واشارت الصحيفة اف قناة الحكومػة الروسػية تحػاوؿ اختػراؽ الػوعي
االمريكي.
وكالة سما اإلخبارية1031/7/10 ،
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 14الكشف عن شركات أمنية تنفذ مهام عسكرية يؤسسها ضباط سابقون بالجيش اإلسرائيمي
التزمػػت محافػػؿ أمنيػػة صػػييونية الصػػمت إزاء تقػػارير دوليػػة أفػػادت بوجػػود مجموعػػات مػػف المرتزقػػة الصػػياينة
يعيثػوف فسػػاداً فػي دوؿ إفريقيػػة ،عمػى ىيئػػة شػركات أمنيػػة ،خاصػة أولئػػؾ الضػباط الػػذيف ينيػوف خػػدماتيـ فػػي
الجيش وأجيزة األمف ،الفتةً إلى أنيـ يقوموف بتأسيس شركات خاصة لتقػديـ خػدمات أمنيػة فػي مختمػؼ دوؿ
العالـ ،حيث قوموف بتسجيؿ الشركات في دوؿ أوروبية ،ويعمموف عمى تجنيد عسكرييف وأمنييف مف جنسيات
مختمفػػة لمعمػػؿ فػػي مجػػاؿ ح ارسػػة الم ارفػػؽ الحساسػػة والشخصػػيات اليامػػة وذلػػؾ نظ ػ اًر لمحساسػػية التػػي تثيرىػػا
أف الشركات التي تـ رصػدىا تنشػط مػف خػالؿ  4فػروع فػي "إسػرائيؿ"،
جنسيتيـ الصييونية .وكشفت التقارير ّ
فرنسا ،الواليات المتحدة األمريكية ،إيطاليا ،وتفتخر أنيا بنت شبكة عالقات دولية تقدـ خدمات أمنية وصمت
حػد التػػدخؿ فػي الن ازعػػات الداخميػػة لمػدوؿ ،وعمػػى وجػو الخصػػوص فػػي دوؿ إفريقيػة تعػػاني مػف حػػروب أىميػػة،
مما حوؿ العامميف فييا إلى مجرد مرتزقػة ،يرتكبػوف الجػرائـ لحسػاب قػادة وأجيػزة اسػتخبارات متنفػذة .وشػددت
أف ىػػذه الشػػركات ال تقػػؿ خطػػورة عػػف نظيرتيػػا األمريكيػػة "بػػالؾ ووتػػر" ،التػػي شػػاع ارتكابيػػا لمجػرائـ فػػي
عمػػى ّ
أفغانسػتاف والعػراؽ ،مطالبػة دوؿ اإلتحػاد األوروبػي بمراجعػة التػراخيص الممنوحػة ليػا ،بحيػث ال تكػوف قاعػدة
تنطمؽ منيا لتنفيذ جرائـ باسـ األمف.
القناة الثانية (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي 1031/7/10 ،1991
 19الحركة األسيرة تهدد بفعاليات صارمة إذا لم تستجب "إسرائيل" لمطالبها
راـ اهلل :ىددت الحركة األسيرة فى سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء االثنيف ،بتنفيذ فعاليات "نضالية
صارمة" واجراءات جديدة حتى نياية شير رمضاف ،إذا لـ تستجب سمطات االحتالؿ لمطالب الحركة
العادلة التى التزمت بيا.
وقاؿ األسير المحرر محمد عمر شياب الصانورى لذي افرج عنو يوـ االثنيف" ،رسالتى التى أحمميا باسـ
أسرى سجف النقب ومجدو ونفحة والحركة األسيرة فى سجوف االحتالؿ ،ىى العمؿ عمى إنياء حالة االنقساـ
التى أصبحت جرحا نازفا لمحركة األسيرة".
وأوضح أف الحركة األسيرة حددت مطالبيا المتمثمة بالعمؿ عمى إنياء العزؿ بالكامؿ ،والسماح لألسرى
بالزيارات دوف تحديد صمة القربى ألىالى الضفة والقطاع ،وازالة الممنوعات عمى األسرى مف الكنتيف،
وارجاع الوضع عمى ما كانت تعيشو الحركة األسيرة قبؿ عاـ  ،1000ووقؼ منع الزيارات عف بعض
األسرى ،وانياء سياسة العزؿ ،والسماح لذوى األسرى بإدخاؿ كؿ الحاجيات مف مالبس ومواد غذائية،
وكذلؾ وقؼ سياسة التفتيش العارى الميمى وسياسة االقتحامات المتواصمة لألقساـ ،والعمؿ عمى منع وحدات
القمع المخصصة لمحركة األسيرة مف االقتحامات خاصة ما تسمى وحدات "النحشوف ،ومتسادا ،ودارى".
وأضاؼ أف الحركة األسيرة تناشد كافة المؤسسات اإلنسانية والحقوقية والفعاليات والقوى الوقوؼ إلى جانب
األسرى مف أجؿ الضغط عمى سمطات االحتالؿ لتوقؼ سياستيا القمعية بحقيـ.
اليوم السابع ،مصر1031/7/13 ،
 16عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى
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راـ اهلل ػ وليد عوض :اقتحـ العشرات مف المستوطنيف صباح االثنيف باحات الحرـ القدسي تحت حراسة
مشددة مف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي.
أمنوا
وأفاد شيود عياف ،بأف المستوطنيف اقتحموا باحات االقصى برفقة عناصر مف شرطة االحتالؿ الذيف ّ
وصوليـ لمتجوؿ في باحات المسجد ،رغـ استفزاز المصميف الذيف يأموف الحرـ القدسي في ظؿ شير
رمضاف المبارؾ .وحسب الشيود اقتحـ نحو  40متطرفا ييوديا االقصى االثنيف ودنسوا باحاتو ومرافقو
المختمفة عقب جولة استكشافية لكبار ضباط مف شرطة االحتالؿ في باحات المسجد.
ويأتي اقتحاـ المستوطنيف لالقصى في ظؿ استيجاف لجنة المرابطيف بالقدس المحتمة عدـ صدور ردود فعؿ
عربية واسالمية ودولية قوية تجاه قرار المستشار القانوني لحكومة إسرائيؿ ،باعتبار ساحات األقصى،
منطقة عامة تحت إشراؼ بمدية القدس االحتاللية ،ضاربا بعرض الحائط بق اررات الشرعية الدولية التي تعتبر
أف القدس مدينة محتمة ،وبقوانيف حماية المدنييف تحت االحتالؿ حسب مواثيؽ جنيؼ ،وممحقاتيا.
القدس العربي ،لندن1031/7/13 ،
لصد محاولة اقتحام األقصى
 17دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس تتخذ إجراءات احترازية ّ
عماف – نادية سعد الديف :قاؿ مدير دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس المحتمة الشيخ عزاـ الخطيب إف
لصد محاولة اقتحاـ المتطرفيف الييود لممسجد األقصى ،مندداً بمطالبات
الدائرة تتخذ اإلجراءات االحت ارزية
ّ
إسرائيمية ليدمو .وأضاؼ إلى "الغد" مف القدس المحتمة إف "المصميف المسمميف في حالة رباط دائـ في
األقصى خالؿ شير رمضاف المبارؾ" ،مبيناً أف "أجيزة األوقاؼ مف موظفيف وحراس مستنفروف لخدمتيـ
وحمايتيـ".
عمان1031/7/13 ،
الغدّ ،
 18االحتالل يهود أسوار القدس القديمة برموز الهيكل
راـ اهلل :تقوـ سمطات االحتالؿ االسرائيمي ودائرة اآلثار التابعة ليا بوضع رموز عمى أسوار القدس القديمة
تدلؿ عمى وجود الييكؿ المزعوـ .وانتشرت قبؿ عدة أياـ العديد مف الصور الخاصة بيذه الرموز والتي
تسعى سمطات االحتالؿ مف خالليا لتزوير التاريخ وتأكيد وجود الييود والييكؿ المزعوـ.
القدس ،القدس1031/7/10 ،
 19القدس :االحتالل يمدد إغالق "بيت الشرق" لستة أشهر إضافية
القدس :جددت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي أمس أمر إغالؽ بيت الشرؽ في القدس الشرقية الذي تـ
إغالقو قبؿ  33عاما.وجاء ذلؾ في قرار في موقع مف وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي.
وكاف تـ إغالؽ بيت الشرؽ لممرة األولى في التاسع مف آب  1003ومف ثـ جرى تجديد اإلغالؽ لمدة 1
أشير بأمر مف وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي.
األيام ،رام اهلل1031/7/13 ،
 10اتحاد نقابات عمال فمسطين يطالب الحكومة اإلسرائيمية بفتح تحقيق فوري بمقتل عامل شرقي القدس
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نابمس :وصؼ األميف العاـ التحاد نقابات عماؿ فمسطيف شاىر سعد ما قامت بو قوات االحتالؿ اإلسرائيمي
عيـ شرقي المدينة المقدسة فجر
مف إطالؽ النار عمى سيارة تقؿ عماال متوجييف إلى القدس قرب حاجز الز ّ
اليوـ االثنيف ،بانو "استيتار بأرواح عمالنا الفمسطينييف".
وطالب سعد في بياف صحافي "الحكومة اإلسرائيمية بفتح تحقيؽ فوري وجاد لمعرفة مالبسات الحادث
ومعاقبة الجناة" .وأضاؼ أف "مسمسؿ االستيتار ىذا بدا واضحاً بشكؿ ممحوظ ،ما يستدعي وقفو جادة أماـ
ىذا الكابوس المزعج ،الذي بات عمالنا يشاىدونو كؿ ما ودعوا عائالتيـ إلى مواقع عمميـ".
القدس ،القدس1031/7/10 ،
 13نقابة الصحفيين الفمسطينيين تطالب حماس بوقف تدخمها في العمل النقابي
راـ اهلل :قالت نقابة الصحفييف الفمسطينييف ،أمس ،إنيا تنظر ببالغ الخطورة لإلجراءات التي تقوـ بيا أجيزة
حماس في غزة بحؽ أعضاء األمانة العامة لمنقابة ،ومحاولة التدخؿ في العمؿ النقابي لمنع ىيئات النقابة
بغزة مف مواصمة عمميا لخدمة الصحفييف والدفاع عنيـ.
ونددت نقابة الصحفييف باستدعاء ما تسمى النيابة العامة ،نائب نقيب الصحفييف الفمسطينييف تحسيف
األسطؿ ،بناء عمى شكوى مف ياسر أبو ىيف ومطالبتو بالتوقيع عمى تعيد بالتوقؼ عف العمؿ النقابي
بدعوى أف االنتخابات األخيرة التي أجرتيا النقابة بإشراؼ عربي ودولي وىيئات محمية في التاسع مف آذار/
مارس الماضي مخالفة لمنظاـ ،األمر الذي رفضو نائب النقيب وأبمغ النيابة أف المدة المحددة لمطعف في
االنتخابات انتيت قانونا ،إضافة إلى أف المشتكي ال يحؽ لو الطعف في انتخابات النقابة حسب أنظمة
النقابة ،لتبمغو النيابة بعدىا أنو ممنوع مف السفر حتى انتياء التحقيقات ،وأف ق ار ار مشابيا بالمنع سيصدر
في غضوف  43ساعة بحؽ أعضاء مف األمانة العامة والمجمس اإلداري لنقابة الصحفييف في غزة.
وقالت إنيا ترى أف ىذه اإلجراءات زج بالنقابة وبالجسـ الصحفي في أتوف االنقساـ السياسي الواقع في
فمسطيف ،وتطالب بوقؼ ىذه اإلجراءات فورا ،والسماح بحرية العمؿ النقابي في المحافظات الجنوبية.
عمان1031/7/13 ،
الغدّ ،
 11لبنان" :صندوق الطالب الفمسطينيين" في أزمة مالية بسبب توقف الدعم من المساهمين
زينة برجاوي :يوماً فيوماً تزداد أزمة «صندوؽ الطالب الفمسطينييف» (تأسس عاـ  ،3571وقد شيد عمى
تخريج تسعة آالؼ وأربعمئة طالب) ،مما ينعكس سمباً عمى مئات الطالب الذيف يستفيدوف مف القروض
المستمرة منذ ثالثة
الجامعية .أما السبب األبرز وراء ىذه الضائقة
التي يقدميا ليـ بيدؼ متابعة دراساتيـ
ّ
ّ
أعواـ ،فيو تراجع عدد المساىميف في الصندوؽ ،الذي يعتمد في تمويمو عمى مساىمات مف أفراد
ومؤسسات عربية ومنظمات دولية.
ينطمؽ مدير الييئة اإلدارية لمصندوؽ رجا مطر ،في عرضو لممشاكؿ التي يعانييا الصندوؽ ،مف التأكيد أف
« ال عالقة لمصندوؽ بأي مف المنظمات الفمسطينية ،بؿ ىو عبارة عف جمعية لبنانية خيرية غير سياسية،
وال تتوخى الربح» .أما ىدفو الوحيد فيو «مساعدة الطالب الفمسطينييف المتفوقيف ،غير القادريف عمى تأميف
تكاليؼ تحصيميـ العممي» .ويعزو السبب في مواجية الصندوؽ لمعجز المادي ،إلى «توقؼ المموليف عف
تقديـ التبرعات».،
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وقد اعتمد الصندوؽ أخي اًر نظاماً يمنح مقدـ اليبة فرصة تحديد االختصاص التعميمي الذي يرغب في
رعايتو .ويتـ توفير القروض مف دخؿ اليبة (الوقفية) التي تحمؿ اسـ صاحبيا (المتبرع) .ويعود سداد
القرض إلى أصؿ اليبة مما يضمف استمرارىا.
لمف يرغب في التبرع لمصندوؽ« :البنؾ العربي» فرع رأس بيروت ،حساب :صندوؽ الطالب الفمسطينييف،
رقـ الحساب0111-103135-330 :
السفير ،بيروت1031/7/13 ،
 11غزة" :إسرائيل" تفتح معبر كرم أبو سالم التجاري بعد أربعة أيام من اإلغالق
غزة ػ أشرؼ اليور :سمحت السمطات اإلسرائيمية يوـ أمس بإعادة فتح معبر كرـ أبو سالـ اإلسرائيمي ،الذي
تدخؿ منو البضائع والسمع لقطاع غزة المحاصر بعد أربعة أياـ مف اإلغالؽ.
ودخمت بموجب عممية الفتح ىذه شاحنات تحمؿ سمع تموينية ومساعدات لمسكاف ،إضافة إلى أنو تـ السماح
بضخ كميات مف الوقود القطري المخصص لتشغيؿ محطة توليد الكيرباء ،وكميات مف غاز الطيي.
القدس العربي ،لندن1031/7/13 ،
 14جماعة "ريغافيم" تسرع إجراءات هدم منازل الفمسطينيين
كشؼ تقرير لوكالة "اآلي بي سي" ،اإلثنيف  ،1031-7-10أف جماعة "ريغافيـ" الييودية تسرع اإلجراءات
"القانونية" لعمميات اليدـ التي تستيدؼ منازؿ ومنشآت الفمسطينييف في الضفة الغربية ومدينة القدس
المحتمة .وأعد مراسؿ الوكالة تقري ار عف المنظمة اليمينية والتي تسعى إليجاد "قنوات قانونية لتنفيذ مذكرات
اليدـ التي تصدرىا السمطات اإلسرائيمية ضد البيوت والمنشآت الفمسطينية".
ويتركز عمؿ جماعة "ريغافيـ" في النقب المحتؿ والمنطقة المسماه " "cالتي تشكؿ  %10مف أراضي الضفة
المحتمة وتتبع عسكرًيا وادارًيا لمسيطرة اإلسرائيمية وفقًا التفاقية "أوسمو".
وتحرـ اتفاقية "جنيؼ" الرابعة (إسرائيؿ) مف بناء مستوطنات أو بؤر عشوائية في المنطقة " ،"cحيث يجب
عمى (إسرائيؿ) وفقًا لمقانوف الدولي توفير احتياجات السكاف فييا سواء كانوا إسرائيمييف أو فمسطينييف.
وأوضح مدير الدائرة الدولية في الجماعة آري بريجز أف لمجماعة حرية الوصوؿ إلى معمومات جغرافية أو
ديمغرافية عف منطقة " " cبترخيص مف اإلدارة المدنية ،حيث تستخدـ نظـ المعمومات الجغرافية وتقوـ بإجراء
تصوير جوي مفصؿ يمكف مف خاللو التعرؼ عمى كؿ "إنش" في (إسرائيؿ) بما فييا المنطقة "."c
وال تعترؼ المنظمة التي أنشئت لدعـ أجندة صييونية لػ(إسرائيؿ) بوجود احتالؿ إسرائيمي لألراضي
الفمسطينية.
وأكد مدير ىيئة الحقوؽ المدنية في (إسرائيؿ) تامار فيمدماف أف المذكرات التي تقدميا الجماعة تسرع مف
وتيرة اإلجراءات القانونية التي تتخذىا سمطات االحتالؿ في ىدـ القرى والمنازؿ الفمسطينية.
وتساعد ىذه المذكرات في تنشيط خطط استيطانية غير فاعمة في منطقة "  " cخاصة في أحياء تالؿ
وفقرا.
جنوب الخميؿ ،أحد أشد المناطؽ الفمسطينية تيمي ًشا ً
وأوضح أف ىذه المنظمة طمبت مف اآلونة األخيرة مف محكمة العدؿ اإلسرائيمية الشروع بتنفيذ  311قرار
ىدـ مجمد منذ عاـ  1003ضد منشآت فمسطينية.
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وبرز تأثير الجماعة بقوة في قضية قرية سوسيا في تالؿ جنوب الخميؿ ،حيث يتوقع أف تسوى القرية
باألرض بعد طمب الجماعة مف المحكمة اإلسرائيمية ىدميا.
ووفقا لمكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشئوف اإلنسانية (أوتشا) فقد رفضت ما تسمى اإلدارة المدنية اإلسرائيمية
 %54مف طمبات تصاريح البناء التي قدميا الفمسطينيوف في المنطقة " " cفي الفترة ما بيف 1000
و.1007
فمسطين أون الين1031/7/10 ،
 19طالب فمسطينيون يدعون نظراءهم في جامعة "فيتس" بجنوب أفريقيا إلى مقاطعة "إسرائيل"
نداء إلى ممثمي مجمس طمبة جامعة
راـ اهلل :وجو شباب وطالب وممثمو منظمات أىمية شبابية فمسطينية ً
"فيتس" ،وىي مف أكبر جامعات جنوب أفريقيا وتضـ نحو ثمانية وعشريف ألؼ طالب ،التخاذ قرار خالؿ
االجتماع السنوي التحاد طالب الجامعة ،و الذي يعقد في ىذه األثناء ،بتبني الدعوات الفمسطينية لمقاطعة
إسرائيؿ وسحب االستثمارات منيا وفرض العقوبات عمييا ،إلجبار إسرائيؿ عمى احتراـ االتفاقيات و القوانيف
الدولية و مبادئ حقوؽ اإلنساف.
وبادرت إلى ىذا النداء حممة "طالب فمسطيف لممقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيؿ" ،وتبنتو كؿ مف شبكة
المنظمات األىمية الفمسطينية  -القطاع الشبابي ومجالس وكتؿ طالبية في عدد مف الجامعات الفمسطينية.
قدس برس1031/7/10 ،

 16األردن :النقابات المهنية تدين اقتحام قوات االحتالل لألقصى
عماف  -محمد الكيالي :دانت النقابات المينية اقتحاـ العشرات مف قوات االحتالؿ الصييوني المسجد
األقصى بعد منتصؼ ليؿ أوؿ مف أمس واالعتداء عمى المصميف فيو.
وأكد مجمس النقباء عمى ىامش اجتماع لو أمس أف "ىذا االعتداء عمى المعتكفيف بالمسجد األقصى واعتقاؿ
بعض الشباب مف داخمو وتدنيس حرمة ساحة البراؽ مف خالؿ تأدية طقوس تممودية ىو بمثابة جريمة ٍ
وتحد
سافر لمشاعر مالييف العرب والمسمميف" .وحذر ،في بياف ،مف محاوالت جديدة لعصابات المستوطنيف
لتدنيس واقتحاـ المسجد األقصى تحت حجج وذكريات مفتعمة ،ودعا المجمس الحكومة إلى اتخاذ موقؼ
حازـ إزاء ىذه االنتياكات.
عمان1031/7/13 ،
الغدّ ،
 17محكمة "أمن الدولة" األردنية تحاكم "خمية غزة" بعد عيد الفطر
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(يو .بي .آي) :تبدأ محكمة أمف الدولة األردنية بعد عطمة عيد الفطر بمحاكمة ما يعرؼ ب"خمية غزة"
والمتيـ فييا  4أردنييف  .وقاؿ محامي الجماعات اإلسالمية موسى العبدالالت ،أمس ،إنو “مف المقرر أف
تبدأ محاكمة المتيميف األربعة بعد عطمة عيد الفطر” .وأشار إلى أف ىذه الخمية كانت تعتزـ السفر إلى
قطاع غزة لاللتحاؽ ب”جيش اإلسالـ” والقياـ بعمميات جيادية ضد قوات االحتالؿ “اإلسرائيمي” ،وفؽ الئحة
االتياـ الموجية إلييـ .وكانت المخابرات األردنية ألقت القبض عمى “خمية غزة” قبؿ نحو  9شيور وىـ في
مساكنيـ.
الخميج ،الشارقة1031/7/13 ،
دفاعا عن القدس
 18سياسي أردني لـ"قدس برس" :الربيع العربي سيجد طريقه إلى فمسطين ً
عماف :دعا السياسي األردني الدكتور عبد المطيؼ عربيات أىؿ القدس والفمسطينييف بجميع انتماءاتيـ
ّ
السياسية والفكرية إلى االعتماد عمى الذات أوال في حماية القدس مف مؤامرات االحتالؿ ،كما حث العرب
والمسمميف إلى عدـ الركوف لمنطؽ المؤامرة الخارجية والوقوؼ إلى جانب الفمسطينييف في حماية مقدساتيـ.
وأكد عربيات ،وىو رئيس مجمس النواب األردني األسبؽ ،في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف الربيع
العربي يمكف أف يجد طريقو إلى فمسطيف إذا عزـ أىميا عمى ذلؾ.
وكالة قدس برس1031/7/13 ،
 19القضاء المبناني يحكم غيابياً عمى عميمة لـ"إسرائيل"
صدر أمس عف المحكمة العسكرية المبنانية الدائمة برئاسة العميد الركف الطيار خميؿ إبراىيـ ،وعضوية
المستشار القاضي حسف شحرور وحضور مفوض الحكومة المعاوف القاضي أحمد عويدات ،حكـ غيابي
بجرـ التعامؿ مع العدو اإلسرائيمي باكتساب الجنسية اإلسرائيمية قضى باألشغاؿ الشاقة عشر سنوات في
حؽ (ج .ح) وتجريدىا مف الحقوؽ المدنية.
الخميج ،الشارقة1031/7/13 ،
 40قائد الجيش المبناني :سنواجه أي اعتداء إسرائيمي عمى لبنان
وجو قائد الجيش المبناني جاف قيوجي ،أمس إلى العسكرييف أمر ،بمناسبة العيد السابع والستيف
بيروتّ :
لمجيش المصادؼ غداً اعتبر فيو أنو في وقت تشيد المنطقة العربية تطورات وتحديات غير مسبوقة ،يستمر
العدو “اإلسرائيمي” في إطالؽ تيديداتو ضد لبناف ،وخرؽ سيادة أراضيو ،واعداد الخطط لشف عدواف جديد
عميو ،مشي اًر إلى أف المواجية ستبقى قائمة مع ىذا العدو إلحباط مخططاتو اإلجرامية وتحرير آخر ذرة
تراب مف األرض المبنانية المحتمة في مزارع شبعا وتالؿ كفرشوبا والقسـ الشمالي مف بمدة الغجر.
وأكد أف الجيش لف يسمح بتكريس الخط األزرؽ خطا حدودياً وسيتصدى لمعدو بكؿ القدرات وميما كانت
التضحيات” .
الخميج ،الشارقة1031/7/13 ،
 43شبكة الرميمة كانت تخطط إلسقاط طائرة لميونيفيل
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ناصر ش اررة :حوؿ ما بات يعرؼ بشكبة الرميمة ،توافرت لػ«األخبار» معمومات أولية تكشؼ معطيات جديدة
عنيا ،أبرزىا :أف أخطر ىدؼ ليذه المجموعة كاف يتمثؿ في تخطيطيا إلسقاط طوافة تابعة لميونيفيؿ خالؿ
إقالعيا أو ىبوطيا في ميبط الرميمة الذي تستعممو قوات القبعات الزرؽ في جنوب لبناف لغايات لوجستية.
وأنو يظؿ احتماؿ أف يكوف ىناؾ اختراؽ لمموساد داخؿ المجموعة أم اًر وارداً ،نظ اًر إلى أف كميات مف
األسمحة المضبوطة في حوزتيا ىي ذات مصدر إسرائيمي.
األخبار ،بيروت1031/7/13 ،
 41اتحاد المحامين العرب يدين تكرار اقتحام الصهاينة لممسجد األقصى
القاىرة :أداف اتحاد المحاميف العرب قياـ قطعاف المستوطنيف باقتحاـ المسجد األقصى بشكؿ متكرر ،وقاؿ
إف ذلؾ يشكؿ انتياكاً مستم اًر وخط اًر يمس المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتمة ،كما يشكؿ
أيضاً انتياكاً صارخاً لقواعد القانوف الدولي والقانوف الدولي اإلنساني .وقاؿ األميف العاـ لالتحاد عمر زيف،
إف االقتحاـ المتكرر مف قبؿ تمؾ المجموعات المتطرفة يشكؿ عدواناً خط اًر عمى كافة المقدسات وانتياكاً
لقواعد القانوف الدولي .وداف زيف التصريحات التي أدلى بيا المدعي العاـ اإلس ارئيمي ييودا فاينشتايف ،وقاؿ
إف المسجد األقصى ىو جزء ال يتج أز مف أراضي فمسطيف ،ودعا زيف مديرة منظمة اليونسكو أرينا بوتوفا
إلى اتخاذ موقؼ رافض مف منظمة اليونسكو والعمؿ بكؿ الوسائؿ لوقؼ تيويد القدس وانتياؾ األقصى.
الخميج ،الشارقة1031/7/13 ،
 41مصر :جماعة اإلخوان المسممين تنتقد محاوالت اإلساءة لمعالقة بين الشعبين المصري والفمسطيني
القاىرة :انتقدت جماعة اإلخواف المسمميف في مصر ما وصفتو بمحاوالت تشويو العالقة بيف الشعبيف
المصري والفمسطيني ،واإلساءة ليذه العالقة عف طريؽ إثارة الشبيات واالفتراءات .وقالت الجماعة في بياف
أمس ،إنو ال صحة لما تردد عف رغبة الجماعة في منح الجنسية المصرية لكؿ أعضاء حركة حماس ،أو
أف التنظيـ الدولي لمجماعة قاـ بشراء وتيريب أسمحة مف ليبيا لمحركة مقابؿ مميار جنيو ،أو أف الجماعة
قامت بتنظيـ مظاىرات فئوية ومميونيات لمتعتيـ عمى عمميات التيريب .ووصفت الجماعة مثؿ ىذه األنباء
بأنيا محض افتراء وكذب وتدليس ،وال تمت لمحقيقة بصمة" ،وىو حمقة في سمسمة التشويو المتعمد التي
تتعرض ليا الجماعة في الفترة األخيرة ألسباب معروفة لمجميع" .ورأت أف نشر بعض الوسائؿ اإلعالمية
لمثؿ ىذه األنباء يخالؼ كؿ األعراؼ والتقاليد المينية والموضوعية ،ويسيء إلى العالقات بيف الشعبيف
المصري والفمسطيني ،ويسمـ أجواء الرأي العاـ" ،لذا فيو يفتقر ألبسط قواعد مراعاة األمف القومي المصري
أو تغميب المصالح العميا لمصر عمى محاوالت الوقيعة والدسائس".
الخميج ،الشارقة1031/7/13 ،
 44الرئاسة المصرية :اإلعالن اإلسرائيمي المسيء إلى مرسي بثته جهة غير حكومية
القاىرة  -محمد عبد الرازؽ :قاؿ د .ياسر عمي ،المتحدث باسـ رئاسة الجميورية المصرية ،إف و ازرة
الخارجية أصدرت أمس رداً حوؿ اإلعالف اإلسرائيمي المسيء إلى الرئيس محمد مرسي ،أكدت فيو أف ىذا
اإلعالف لـ يذع في أي مف قنوات التمفزيوف اإلسرائيمي ،وتـ ترويجو مف خالؿ مواقع التواصؿ االجتماعي
وىي جيات غير رسمية .وذكر الوزير المفوض عمرو رشدي ،المتحدث الرسمي باسـ و ازرة الخارجية
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المصرية ،أمس االثنيف ،أف اإلعالف جرى بثو مف خالؿ اليوتيوب عمى اإلنترنت بواسطة جية إسرائيمية
غير حكومية وليس ليا أي صفة رسمية ،ولـ يتـ بثو عمى قنوات التمفزيوف اإلسرائيمي.
الشرق األوسط ،لندن1031/7/13 ،
 49نجيب ساويرس :ليس لدي تعامالت مالية مع قادة فمسطينيين
نشرت وكالة معاً اإلخبارية 1031/7/13 ،مف بيت لحـ ،أف الممياردير المصري نجيب ساويرس قاؿ إنو ال
يممؾ أي تعامالت مالية مع محمد دحالف ومحمد رشيد ،مستشار رئيس السمطة الفمسطينية الراحؿ ياسر
عرفات ،وذلؾ في رده عمى األنباء الخاصة بطمب النائب العاـ الفمسطيني تجميد أسيـ أوراسكوـ لمقيادييف
الفمسطينييف.
وأوضح ساويرس في بياف "بأنو لـ تكف لديو يوماً ما أي تعامالت مالية مع محمد رشيد بصفتو الشخصية،
وانما بصفتو مدي اًر لصندوؽ االستثمار الفمسطيني ،والذي قد حقؽ أرباحاً تساوي خمسة أضعاؼ االستثمار
األصمي لمصندوؽ الفمسطيني في غضوف فترة السنتيف والنصؼ التي استمر خالليما استثمار الصندوؽ مع
شركة أوراسكوـ ،وقد انتيى ىذا التعامؿ منذ سنوات طويمة بانتياء التعاقد مع صندوؽ االستثمار
الفمسطيني" .وأضاؼ ساويرس أنو لـ تجمعو يوماً بمحمد دحالف أي تعامالت مالية مف أي نوع وانما
جمعيما التقدير والصداقة واألخوة واالحتراـ المتبادؿ.
ونقمت وسائؿ إعالـ مصرية عف وكالة الشرؽ األوسط ،أف النائب العاـ الفمسطيني في راـ اهلل أحمد المغني
خاطب ساويرس بصفتو رئيساً لمجموعة أوراسكوـ االستثمارية ،وطمب منو باسـ السمطة الفمسطينية تجميد
التداوؿ في األسيـ التي تعود لمحمد رشيد ،ومحمد دحالف .وذكر المغني أف الطمب جاء بناء عمى قرار
محكمة مكافحة الفساد الفمسطينية ،الصادر بتاريخ  7حزيراف /يونيو الماضي في القضية رقـ 1031/31
وبحسب الصالحيات المخولة لو كنائب عاـ.
وأضافت اليوم السابع ،القاهرة 1031/7/3 ،نقالً عف وكالة (أ.ش.أ ،).أف السفير المصري لدى السمطة
الفمسطينية ياسر عثماف أكد أف أي تراسؿ أو مخاطبة بيف جية رسمية فمسطينية وأي فرد أو شخصية
اعتبارية أو أي جيات أخرى في مصر يجب أف يتـ مف خالؿ القنوات الدبموماسية المتعارؼ عمييا وىى إما
مف خالؿ السفارة المصرية لدى السمطة في راـ اهلل أو مف خالؿ السفارة الفمسطينية في القاىرة أو عف
طريؽ و ازرة الخارجية المصرية .وقاؿ عثماف ،إف ما نشر عف قياـ النائب العاـ الفمسطيني بمخاطبة إحدى
الشركات االستثمارية في مصر بطريؽ مباشر وطمبو تجميد التداوؿ في األسيـ الخاصة بشخصيف
فمسطينييف دوف االلتزاـ واتباع اإلجراءات والقنوات الدبموماسية المتعارؼ عمييا يجعؿ مف ىذا التراسؿ
والمخاطبة غير صحيح وما يترتب عمييما.
 46وليد المعمم :دول خميجية تقف مع "إسرائيل" لتنفيذ مؤامرة كونية ضد سورية
طيراف  -أحمد أميف :قاؿ وزير الخارجية السوري وليد المعمـ ،أمس ،إف دوالً عربية خميجية تقؼ مع
"إسرائيؿ" في تنفيذ ما وصفو بػ"المؤامرة الكونية" ضد سورية ،مطالباً خالؿ زيارة إلى طيراف بمنع السعودية
وقطر مف التدخؿ بالشأف الداخمي السوري .وأوضح المعمـ في مؤتمر صحافي مع نظيره اإليراني عمي اكبر
صالحي أف "المحادثات أكدت تطابؽ وجيات نظر البمديف حياؿ المواضيع اإلقميمية وما تشيده بالدي
وتواجيو مف مؤامرة كونية ،أصبحت أدواتيا في المنطقة تخدـ إسرائيؿ".
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الراي ،الكويت1031/7/10 ،
 47الحرس الثوري اإليراني :ال الواليات المتحدة وال الكيان الصهيوني يممكان القدرة عمى مهاجمتنا
الوكاالت :نقمت وكالة أنباء الجميورية اإلسالمية اإليرانية عف مسعود جزايري ،القائد الكبير في الحرس
الثوري ،قولو في تصريح لتمفزيوف العالـ" :ىدؼ إيراف ىو أف يستخدـ الجميع مضيؽ ىرمز ما داـ ذلؾ ال
يضر بمصمحة إيراف أما إذا أضر بيا فسيكوف رد فعمنا مختمفاً بالتأكيد" .وقمؿ جزائري مف شأف التيديدات
األمريكية واإلسرائيمية إليراف ،معتب اًر أنيا تندرج في إطار الحرب النفسية .وقاؿ إنو ال "الواليات المتحدة وال
الكياف الصييوني يممكاف القدرة" عمى مياجمة إيراف.
الخميج ،الشارقة1031/7/13 ،
 48بعد وصفه القدس عاصمة "إسرائيل" ..البيت األبيض :عمى رومني إيضاح تصريحاته
واشنطف (ا ؼ ب) :أعمف متحدث باسـ البيت األبيض ،االثنيف ،أنو فيـ أف تصريحات مثيرة لمجدؿ لميت
رومنى حوؿ الفمسطينييف أثارت االرتباؾ ،واعتبر أنو يتوجب عمى المرشح الجميوري أف يقدـ المزيد مف
اإليضاحات .وكشؼ المتحدث ،جوش ايرنست ،أف الموقؼ الذي أعمنو رومني حوؿ القدس "عاصمة
إسرائيؿ" خالؿ زيارتو ليذا البمد يتعارض مع الموقؼ الذي دافعت عنو الواليات المتحدة في عيود رؤساء
ديمقراطييف أو جميورييف .وذكر ايرنست ،خالؿ لقائو اليومي مع الصحفييف في البيت األبيض ،بأف موقؼ
رومني "يختمؼ عف موقؼ ىذه اإلدارة" .وأضاؼ المتحدث أف "موقؼ ىذه اإلدارة ىو أف العاصمة ىي
شيء يجب أف يتقرر عبر المفاوضات حوؿ الوضع النيائي (لمقدس) بيف الطرفيف" .وأشار ايرنست إلى أف
ىذا الموقؼ "كاف نفسو موقؼ إدارات سابقة سواء ديمقراطية أو جميورية" ،مضيفا "إذف ،إذا كاف رومنى
غير موافؽ عمى ىذا الموقؼ فيو غير موافؽ أيضاً عمى موقؼ اعتمده رؤساء مثؿ بيؿ كمينتوف ورونالد
ريغاف".
اليوم السابع ،القاهرة1031/7/13 ،
 49ق ارران أمميان جديدان لصالح الفمسطينيين
الوكاالت :اعتمد المجمس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمـ المتحدة ( 94عضواً) ق ار ًار بعنواف
"االنعك اسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالؿ اإلسرائيمي عمى األوضاع المعيشية لمشعب الفمسطيني في
األرض الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس ،ولمسكاف العرب في الجوالف السوري المحتؿ".
وصوتت  49دولة لصالح القرار ،بزيادة صوتيف مقارنة بالعاـ الماضي ،وصوتت الواليات المتحدة وكندا
ضد القرار .ويدعو القرار ،حسب بياف أصدرتو البعثة المراقبة الدائمة لفمسطيف لدى األمـ المتحدة ،إلى فتح
المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكؿ كامؿ والى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة عمى تحرؾ
الشعب الفمسطيني وضماف حرية تنقؿ األشخاص والبضائع في أرجاء األرض الفمسطينية المحتمة ،بما فييا
شرؽ القدس ،والى العالـ الخارجي ومنو.
كما اعتمد المجمس ق ار اًر بعنواف "حالة المرأة الفمسطينية وتقديـ المساعدة إلييا" وصوتت  10دولة لصالح
القرار ،وعارضتو الواليات المتحدة وكندا وامتنعت  33دولة عف التصويت.
موقع فمسطين أون الين1031/7/10 ،
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 90رومني يجمع مميون دوالر في "إسرائيل" وممياردير أميركي صديق نتنياهو يمول حممة ضد أوباما
نشرت الشرق األوسط ،لندن 1031/7/13 ،نقالً عف مراسميا في تؿ أبيب ،نظير مجمي ،أنو ما إف غادر
المرشح النتخابات الرئاسة األمريكية ،الجميوري ،ميت رومني" ،إسرائيؿ" ،حتى بدأ تداوؿ معمومات حوؿ
أسرار زيارتو ،وأىدافيا الحقيقية .وتبيف أف الممياردير األميركي شمدوف أديمسوف ،وىو صديؽ رئيس الوزراء
اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،كاف وراء الزيارة ،وأرادىا جزءا مف حممة ىدفيا إسقاط الرئيس األميركي باراؾ
أوباما ،واستبداؿ المرشح رومني بو .وقد كشفت جميع وسائؿ اإلعالـ اإللكتروني اإلسرائيمية أمس ،أف
أديمسوف رصد مبمغ  300مميوف دوالر لتمويؿ حممة انتخابية ضد الرئيس باراؾ أوباما بيدؼ إسقاطو في
االنتخابات المقبمة .وكشفت وسائؿ اإلعالـ في تؿ أبيب ،أمس ،أف زيارة رومني ،التي جاءت كجزء مف ىذه
الحممة ،تـ ترتيبيا قبؿ شيور بمبادرة أديمسوف ومكتبي رومني ونتنياىو.
وكاف أديمسوف قد نظـ صباح أمس ،إفطا ار خاصا مع رومني قبؿ أف يغادر إلى بولندا ،حضره 390
مميوني اًر مف الواليات المتحدة و"إسرائيؿ".
وأضافت النهار ،بيروت 1031/7/13 ،نقالً عف وكالتي رويترز ،و(أ.ب ،).أف ميت رومني نجح في جمع
أكثر مف مميوف دوالر مف مانحيف ييود.
 93قائد القوات الدولية بسيناء :نواصل جهودنا لحفظ السالم بين مصر و"إسرائيل"
العريش  -عبد الحميـ سالـ :أشاد الجنراؿ وارف جيمس وايتنج ،قائد قوات حفظ السالـ بسيناء ،بالدعـ
والتعاوف الذي تقدمو السمطات المصرية واألجيزة التنفيذية بمحافظة شماؿ سيناء لتسييؿ ميمة عمؿ القوات
عمى أرض المحافظة ،الفتاً إلى أف القوات تواصؿ جيودىا لحفظ السالـ بيف مصر و"إسرائيؿ" .وأثنى
وايتنج خالؿ حفؿ اإلفطار الذي أقامتو القوة متعددة الجنسيات بمعسكر الجورة بالشيخ زويد االثنيف ،عمى
الدور الذي تقوـ بو القوة مف أجؿ حفظ السالـ بيف مصر و"إسرائيؿ" مف خالؿ التعاوف مع الجميع ،مؤكداً
عمى عمؽ العالقات التي تجمع القوة بالجميع إلنجاز مياـ عمميا وتحقيؽ السالـ واألمف لمجميع في سيناء.
اليوم السابع ،القاهرة1031/7/13 ،
" 91يديعوت أحرونوت" نقالً عن بانيتا" :إسرائيل" لم تتخذ ق ار ارً بعد بشأن إيران
راـ اهلل :نقمت جريدة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية الصادرة أمس ،عف وزير الدفاع األميركي ليوف بانيتا قولو
"إف إسرائيؿ لـ تتخذ ق ار اًر بعد بشأف إيراف" ،مؤكداً أف تطوير التعاوف األمني بيف الواليات المتحدة و"إسرائيؿ"
بمغ مستوى لـ يسبؽ لو مثيؿ .وجاء في تقرير مطوؿ لمجريدة" :أف التوتر حوؿ إمكانية قياـ إسرائيؿ بشف
ىجوـ عمى المنشآت النووية اإليرانية ال يزاؿ يشغؿ الواليات المتحدة عمى خمفية المعركة االنتخابية الرئاسية،
حيث أنو بعد وقت قصير مف مغادرة المرشح الجميوري ميت رومني إلى إسرائيؿ اليوـ ،يصؿ إلييا وزير
الدفاع بانيتا".
المستقبل ،بيروت1031/7/13 ،
 91السفير األمريكي في تل أبيب :هناك متسع من الوقت قبل المجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران
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قاؿ السفير األمريكي لدى تؿ أبيب ،داف شابيرو ،إف ىناؾ ىدفاً مشتركاً واستراتيجية مشتركة تجمع
"إسرائيؿ" والواليات المتحدة في الشأف اإليراني ،مع ذلؾ إننا نعتقد أنو ال يزاؿ ىناؾ متسع مف الوقت قبؿ
المجوء لمخيار العسكري .وقاؿ السفير األمريكي في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيمية ،إف "إسرائيؿ" والواليات
المتحدة تعمالف في الشأف اإليراني كحميفيف ،وبالتالي فإف المساعي الحالية تتمحور حوؿ الضغوط
االقتصادية ،وىي اآلف مثال أخؼ مما ستكوف عميو في شير تشريف أوؿ /أكتوبر ،وتشريف ثاني /نوفمبر
القادـ ،لكننا مع ذلؾ نعرؼ أنو في حاؿ لـ تفمح ىذه الوسائؿ فإف ىناؾ خيارات أخرى وبضمنيا الخيار
العسكري،نحف نعرؼ أف أوانو لـ يحف بعد ونعرؼ أيضا أف الساعة تدؽ.
موقع عرب 1031/7/13 ،48
 94الهند تتهم الحرس الثوري اإليراني بتفجير استهدف دبموماسياً إسرائيمياً
حممت الشرطة اليندية الحرس الثوري اإليراني مسؤولية التفجير
طيراف  -ستار ناصر( ،يو .بي .آي)ّ :
الذي استيدؼ دبموماسياً إسرائيمياً في نيودليي في شباط /فبراير الماضي .وذكرت جريدة تايمز أوؼ إنديا،
أمس ،أف تقرير التحقيؽ يشير إلى أف عناصر في الحرس الثوري ناقشوا خطة مياجمة الدبموماسييف
اإلسرائيمييف في اليند ودوؿ أخرى مع الصحافي اإليراني سيد محمد أحمد كاظمي في كانوف الثاني /يناير
 1033بعد اغتياؿ عمماء إيرانييف واتياـ إيراف لػ"إسرائيؿ" بالوقوؼ خمؼ اليجمات .وقالت إف كاظمي عمى
اتصاؿ مع ىؤالء األشخاص منذ  30سنوات .وأضافت أنو تـ تبميغ إيراف عف المشتبو فييـ .وقد سعت
شرطة نيودليي لمحصوؿ عمى تفاصيؿ إضافية عف  9عناصر في الحرس الثوري بمف فييـ المفجر الرئيسي
جوسانغ أفشيار إيراني الذي يذكر وظيفتو في إيراف عمى أنو ّبناء ،وسيداغات زادة مسعود و 1آخريف.
ونقمت عف مصادر أف مسعود ىو الرأس المدبر وخطط ليجمات في جورجيا وبانكوؾ ونيودليي ،كما
أشارت الشرطة إلى تورط امرأة إيرانية ىي ليمى روحاني في ىجمات نيودليي وبانكوؾ وجورجيا.
الخميج ،الشارقة1031/7/13 ،
 99الصحافي والوزير وما بينهما من مواقف

د .انيس فوزي قاسـ
بتاريخ  ،1031/4/4كتب الصحافي في 'العرب اليوـ' ،سميح المعايطو ،مقاالً ىاماً بعنواف 'قمػؽ مشػروع مػف
عبػػر فيػػو عػػف مشػػاعر انسػػانيو تتعمػػؽ بضػػحايا الحػػروب والن ازعػػات
ىج ػرة وتيجيػػر لمفمسػػطينييف فػػي سػػوريا'ّ ،
المسمحو مف الناس العػادييف الػذي يمجػأوف عػادة الػى 'دار أمػاف' ،وأشػاد بحػؽ وصػدؽ -بموقػؼ االردف الػذي
كاف ممجأ 'لالشقاء' العراقييف منذ العاـ  ،3550والعاـ  1001وحمّوا 'عمى اىميػـ فػي االردف' ،كمػا ىػو الحػاؿ
اآلف مػػع 'االشػػقاء السػػورييف' ،مػػع تفػػاقـ االوضػػاع اآلمنيػػة فػػي سػػوريا .والشػػؾ انػػو عبػػر بأمانػػة عػػف الشػػعور
الػػوطني العػػاـ حػػيف قػػاؿ 'يعتقػػد االردف واالردنيػػوف اف جػػزءاً مػػف واجػػبيـ تجػػاه االشػػقاء تقػػديـ كػػؿ العػػوف...
فاألمر انساني أخوي..'..
ػس االنسػػاني حػػيف يتعمػػؽ األمػػر بػػالالجئيف
لكػػف االسػػتاذ المعايطػػة مػػا يمبػػث اف يطػػوي المشػػاعر الوطنيػػو والحػ ّ
الفمسطينييف الذيف ىجروا مف العراؽ ظمماً وقي اًر مػع اخػوانيـ مػف الالجئػيف العػراقييف ،والالجئػيف الفمسػطينييف
الذي ىربوا مف سوريا مع اخوانيـ الالجئيف السورييف ،وتبري اًر ليذا االستثناء االخوي واالنساني يقػوؿ االسػتاذ
المعايطػو انػو 'فػػي ثنايػا القضػػايا االنسػانية ىنػاؾ بعػض الممفػات السياسػػية .'.ويحػاوؿ بػذلؾ تبريػػر قبػوؿ تػػدفؽ
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'مئ ػػات االل ػػوؼ م ػػف العػ ػراقييف ال ػػذيف دخمػ ػوا االردف '،أم ػػا 'ف ػػتح االبػ ػواب ليػ ػؤالء االش ػػقاء م ػػف حمم ػػة الجنس ػػية
الفمسػػطينية لػػو دالالت سياسػػية داخميػػة وخارجيػػة .'.ومثػػؿ ىػػذا التػػدفؽ سػػوؼ يػػدخمنا الػػى 'محػػيط نقػػاش حػػوؿ
التػػوطيف والػػوطف الب ػػديؿ' .وينطبػػؽ الح ػػاؿ ذاتػػو عم ػػى 'االشػػقاء الفمس ػػطينييف مػػف حمم ػػة الجنسػػية الفمس ػػطيني
المقيميف ايضاً في سوريا..'.
ومف بوابو 'الدالالت السياسية الداخمية والخارجيػة' ومقػوالت 'التػوطيف والػوطف البػديؿ' دخػؿ االسػتاذ المعايطػو
الى عالـ التبريرات الػذي يطػيح بكػؿ مشػاعر 'االخػوة' و'االشػقاء' والحاجػة االنسػانية الػى 'االمػاف' فػي ظػروؼ
النزاعات المسمحة ،وكأف الالجئ الفمسطيني ممنوع عميو الشعور االنساني بالخوؼ واليرب باطفالو نجاةً مف
حرب اىمية او دمار شامؿ ،واذا خاؼ وطمب األماف بالمجوء ،يصبح لمجوئو 'مغزى سياسياً' ،ويجب الكشػؼ
عف ىذا المغزى والبحث عف 'المؤامرة' التي تختفي وراء لجوئو ،وتندلؽ فو اًر سمّو مف الدالالت السياسية التػي
تتجافى واالعتبارات االنسانية .ومػف الواضػح انػو مػف المقبػوؿ ،فػي نظػر االسػتاذ المعايطػو ،اف يكػوف االردف
موئالً وممجأ لالشقاء العراقييف والسورييف اذا لجأوا الى االردف طمباً ََ لألمػاف بػالمجوء ،امػا اف يمجػأ الالجئػوف
الفمسطينيوف في العراؽ وسوريا الى االردف ،فالوضع يختمؼ فورا ،فإف االستاذ المعايطو يجيد إليجاد المبرر
ليذه الممايزة بيف االشقاء بمقػوالت غامضػة مثػؿ 'الػدالالت السياسػية الداخميػة والخارجيػة' أو اسػتعماؿ تعػابير
أقرب الى االحجيات مثؿ 'التوطيف والوطف البديؿ'.
والالفػػت لمنظػػر اف االسػػتاذ المعايطػػو لػػـ يمحػػظ اف الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي الع ػراؽ واخ ػوانيـ مػػف الالجئػػيف
الفمس ػػطينييف ف ػػي س ػػوريا ل ػػـ يس ػػبؽ ،ومن ػػذ الع ػػاـ  ،3543اف ح ػػاولوا المج ػػوء ال ػػى االردف او غي ػػر االردف قب ػػؿ
االحػػداث التػػي اضػػطرتيـ الػػى الرحيػػؿ .فقػػد عػػاش الالجئػػوف فػػي البمػػديف ومنػػذ سػػنوات المجػػوء فػػي اوضػػاع
ػتقرة ،حت ػػى اف الجئ ػػي س ػػوريا يتمتع ػػوف ومن ػػذ ص ػػدور المرس ػػوـ التشػ ػريعي رق ػػـ  11ت ػػاريخ 3545/5/37
مس ػ ّ
والقػػانوف رقػػـ  110لمعػػاـ  ،3591بكػػؿ مػػا لمسػػورييف مػػف حقػػوؽ ومػػا عمػػييـ مػػف واجبػػات باسػػتثناء اكتسػػاب
الجنسػػية السػػورية ،وقػػد اكػػدت المحكمػػو االداريػػة العميػػا فػػي دمشػػؽ عمػػى مبػػدأ مسػػاواة الفمسػػطيني بالسػػوري فػػي
جميػ ػػع الحقػ ػػوؽ والم ازيػ ػػا المترتبػ ػػة عمػ ػػى الوظيفػ ػػة العامػ ػػة مػ ػػع االحتفػ ػػاظ بالجنسػ ػػية االصػ ػػمية( ،ق ػ ػرار تػ ػػاريخ
 .)3510/4/11وربما كاف وضع الالجئيف الفمسطينييف في سوريا ىو افضؿ وضع يتمتع بو أي الجيء في
اي قطػػر وال أد ّؿ عمػى ذلػػؾ مػػف اف ىيئػػة التػػدريس فػػي جامعػػة دمشػػؽ لوحػػدىا تضػػـ ( )319اسػػتاذاً فمسػػطينياً
برتبػػة بروفيسػػور .وبغػػض النظػػر عػػف مػػآؿ االحػػداث فػػي سػػوريا ،س ػواء انتيػػت ببقػػاء النظػػاـ القػػائـ او رحيمػػو
ووصوؿ نظاـ آخر بػدالً عنػو ،فػإف وضػع الفمسػطينييف فػي سػوريا سػيظؿ ػ عمػى االرجػح -عمػى مػا ىػو عميػو
وذلؾ بداللة اف وضعيـ في سوريا لـ يتغير منذ عيد حسني الزعيـ واديب الشيشكمي وشكري القوتمي وجماؿ
عبد الناصر وناظـ القدسي وامػيف الحػافظ ونػور الػديف االتاسػي ومرحمػة االسػد .ولػذلؾ لػيس ىنػاؾ مػف مبػرر
يقترح حدوث تغيير في المستقبؿ يؤثر عمى وضع الفمسػطينييف فػي سػوريا وحقيػـ فػي العػودة الييػا .فػاذا عػاد
الالجئػػوف السػػوريوف الػػى اوضػػاع مسػػتقرة فػػي سػػوريا ،يعػػود معيػػـ الالجئػػوف الفمسػػطينيوف .ولمتصػػحيح ،فػػإف
يجػػروا' مػػف سػػوريا ،كمػػا يقتػػرح عن ػواف مقالػػة االسػػتاذ المعايطػػو ،بػػؿ ىػػـ لجػػأوا مثػػؿ بػػاقي
الفمسػػطينييف لػػـ ُ'ي ّ
الالجئيف العادييف.
كما اف الالجئيف في الع ارؽ لـ تتغير اوضاعيـ االّ الى االفضؿ منذ العيد الممكي الى عيد عبد الكريـ قاسـ
الػػى حكػػـ البعػػث ،حتػػى اف الع ػراؽ لػػـ يكػػف ضػػمف منػػاطؽ نشػػاط االنػػروا بسػػبب اف الحكػػـ فػػي الع ػراؽ مػػنح
الالجئػػيف الفمسػػطينييف الكثيػػر مػػف الحقػػوؽ والمعونػػات والحمايػػات .وربمػػا كػػاف الع ػراؽ البمػػد المضػػيؼ الوحيػػد
الػػذي كػػاف يػػدفع مخصصػػات شػػيرية نقديػػة لكػػؿ عائمػػة فمسػػطينية باالضػػافة لمخصصػػات محػػددة عنػػد ال ػوالدة
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(اعان ػػة والدة) وعن ػػد الوف ػػاة (اعان ػػة وف ػػاة) والص ػػحاب العاى ػػات وط ػػالب الكمي ػػات وغي ػػر ذل ػػؾ م ػػف االعان ػػات
(التعميمات رقـ  7لسنة  .)3513وعومؿ الفمسطينيوف معاممة العراقي عند التعييف والترفيع والتقاعد والبعثػات
واالجازات الدراسية وعند اقتراضيـ امواالً مف مصرؼ الرىوف ،وليـ حؽ التمتػع بمخصصػات السػكف المقػررة
لمعراقي وغير ذلؾ مف الميزات.
مػػف ىػػذا االسػػتعراض ألوضػػاع الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا والع ػراؽ يمكػػف االسػػتنتاج انػػو ال سػػبب ألي الجػػيء
فمسطيني في سوريا او في العراؽ لكػي يطمػب اعػادة انتػاج لجوئػو (االّ فػي حػاالت قميمػة مثػؿ حالػة لػـ الشػمؿ
العائميػػة) مػػا لػػـ تكػػف ىنػػاؾ ظػػروؼ قاسػػية تضػػطرىـ الػػى المجػػوء لػػيس ف ػرادى بػػؿ جماعػػات ،ممػػا يقطػػع بػػأف
ظػػروؼ المجػػوء تكػػوف عامػػة وشػػاممة ولػػـ تكػػف تتعمػػؽ بفػػرد او عائمػػو .وىػػذا مػػا قامػػت بػػو بعػػض العصػػابات
المشحونة بأحقػاد دفينػو باضػطياد الالجئػيف الفمسػطينييف فػي العػراؽ حيػث تسػببت فػي اضػطيادىـ واالعتػداء
عمييـ مما اضطرىـ الى النزوح مػرة اخػرى .وعمػى اي حػاؿ ،ال يتجػاوز عػددىـ  40-10ألػؼ الجػيء ،ومػف
ُى ّجر منيـ كاف حوالي نصفيـ (العرب اليوـ .)1007/1/33 ،
اما وضع الالجئيف الفمسطينييف في سوريا ،فإنو ،باالضافو الػى اف عػددىـ يصػؿ الػى نصػؼ مميػوف الجػيء
تقريباً ،االّ اف ما وصؿ منيـ الػى االردف لػـ يتجػاوز ( )900فػرد حتػى تاريخػو .ورغػـ اتيامػات الػدكتورة بثينػو
شعباف لمفمسطينييف في سوريا بالتورط في احداث الالذقية ،وىذا موقػؼ مسػتيجف لمغايػة مػف مسػؤوؿ سػوري،
وىػػو اشػػبو باتيامػػات جماعػػة  34آذار المبنانيػػو لممػػدعو احمػػد ابػػو عػػدس (الالجػػيء الفمسػػطيني فػػي لبنػػاف)
باغتيػػاؿ الػرئيس الشػػييد رفيػػؽ الحريػػري ،االّ اف تمػػؾ االتيامػػات لػػـ تجػػد اذنػاً صػػاغية ،وبمغػػت ىػػذه االتيامػػات
درجػػة مػػف الفجاجػػة حتػػى اصػػبح تكرارىػػا مػػدعاة لمتنػػدر .وىػػذا يػػدلؿ عمػػى اف بعػػض م اركػػز القػػوى تجػػد فػػي
الفمسطيني مبر اًر لتغطية فشؿ او قصور .او كما يقوؿ المثؿ الكويتي 'طوفو ىبيطو' ( أي حيط واطي).
ولمعمـ فقط ،وعمى المستوى االنسػاني البحػت ،فػإف تجربػة المجػوء ،مثػؿ تجربػة المجػوء الفمسػطينية ،ليسػت مػف
التجػػارب التػػي يػػود االنسػػاف تكرارىػػا او اعػػادة انتاجيػػا او ادخػػاؿ عائمتػػو فػػي مثػػؿ تمػػؾ التجربػػة ،ألنيػػا تجربػػة
تنطوي عمى انكسارات انسانية عميقة ال يسبر غورىا إالّ مف كابدىا.
ومف ىنا يمكف الرد عمى مخاوؼ وشكوؾ االستاذ المعايطو مف مقػوالت التػوطيف والػوطف البػديؿ ،والتػي ىػي
تعػػابير أقػػرب الػػى االحجيػػات منيػػا الػػى تعػػابير سياسػػية محػػددة .وال شػػؾ اف االسػػتاذ المعايطػػو ،وىػػو صػػحفي
عتيػػؽ قػػادر عمػػى تفكيػػؾ رمػػوز الػػوطف البػػديؿ والتػػوطيف وكيػػؼ يمكػػف تنفيػػذه وكيػػؼ يمكػػف محاربتػػو ،وىػػؿ
يستطيع االردف بمفرده مواجية ىذا الخطر؟! ومع ذلؾ ،الشؾ أنو يعمػـ اف الحكومػة االردنيػة (وىػو اآلف مػف
اعضػػائيا) دخمػػت فػػي التػزاـ دولػػي تسػػمى 'معاىػػدة وادي عربػػة' التزمػػت بموجبيػػا بتػػوطيف الالجئػػيف .واذا كػػاف
مف مخاوؼ لدى االستاذ المعايطو مف التوطيف والوطف البديؿ ،فعميو اف يتمعف بما قالتػو االردنيػة االصػيمة،
نعمت الحباشنو ،حيث صرخت قائمو ببساطة ووعي :مف يخشى مف التوطيف عميو اف يمغي وادي عربو.
وبعػػد ثالثػػة أشػػير مػػف مقالتػػو االولػػى ،نفػػى معػػالي االسػػتاذ سػػميح المعايطػػو ،وقػػد أصػػبح اآلف وزيػػر الدولػػة
لشػػؤوف االعػػالـ واالتصػػاؿ ،مػػا اوردتػػو منظمػػة 'ىيػػومف اريػػتس' فػػي تقريرىػػا الػػذي يػػتيـ االردف بػػالتمييز فػػي
معاممة الالجئيف الفمسطينييف الفاريف مف سوريا (الغػد  ،)1031/7/9حيػث ورد عنػو قولػو 'اف االردف يتعامػؿ
مػع كػػؿ الالجئػػيف القػػادميف مػػف سػوريو بطريقػػة واحػػدة ،وعمػػى اسػػس عادلػة فيمػػا يتعمػػؽ بمجػػوئيـ االنسػػاني مػػف
حيث 'توفير المأوى والخدمات بغض النظر عف جنسػية الالجػيء او الوثيقػة التػي يحمميػا' .ويؤكػد معاليػو اف
'اي ازئػػر لمنػػاطؽ اسػػتقباؿ الالجئػػيف يػػرى ويشػػعر بع ػدـ وجػػود تمييػػز بػػيف الجػػيء سػػوري وغي ػره باعتبػػار انػػو
'الجيء انساني' .اي اف معاليو ػ عمى ما يبدو -ال يتفؽ مع ما سبؽ واف كاف يدافع عنو حيف كػاف صػحافياً
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واعتبػػار التمييػػز فػػي المعاممػػة لػػو اسػػبابو ومبر ارتػػو .وىػػذا موقػػؼ مفيػػوـ بإعتبػػار انػػو اآلف يػػدافع عػػف موقػػؼ
حكومتو الرشيدة.
ومع ذلؾ ،فإف الوقائع عمى االرض تجافي ما يقولو معاليو او ترغب الحكومػو الرشػيدة فػي قولػو ،إذ يبػدو اف
الوقائع تؤكد ما كاف يقمؽ الصحافي سميح المعايطو ألف الالجئيف الفمسطينييف الفاريف مف سػوريا قػد حشػروا
في سػكف خػاص بيػـ فػي مكػاف يسػمى 'سػايبر سػيتي' وبمػغ عػددىـ ( )190شخصػاً ،وقػد وصػؼ ىػذا المكػاف
بأن ػػو أق ػػرب ال ػػى معس ػػكر اعتق ػػاؿ ('ف ػػي المرص ػػاد' االلكتروني ػػة ،1031/1/3 ،الس ػػاعو  3213مس ػػاء) ،وىن ػػاؾ
تقػػارير تقػػوؿ اف بعضػػيـ يحمػػؿ وثػػائؽ اردنيػػة ومػػنيـ مػػف يحمػػؿ رقم ػاً وطني ػاً ،وجػػزءاً مػػف عائمتػػو يعػػيش فػػي
عمػػاف ،وقػػد ورد فػػي تقريػػر آخػػر قصػػة ليػػاف (خمػػس سػػنوات) ولػػيف (سػػنتاف) مػػع اميمػػا االردنيػػة المقيمػػة فػػي
حمػػب ،وجػػدىما االردنػػي المقػػيـ فػػي الرمثػػا ،وحػػاوؿ الجػػد عبث ػاً اف يستصػػدر تص ػريحاً مػػف و ازرة الداخميػػة لكػػي
تنض ػػـ األـ وابنتاى ػػا ال ػػى ج ػػدىما ،االّ اف الع ػػائؽ االوح ػػد لي ػػذه المأس ػػاة ى ػػو اف االب فمس ػػطيني يحم ػػؿ وثيق ػػة
الجػػيء سػػوري ،ولػػـ يػػتـ لػػـ شػػمؿ العائمػػة'( .فػػي المرصػػاد' ،1031/7/37 ،السػػاعو  .)33217واعمػػف الجئػػو
'سايبر سيتي' انيـ يقاطعوف كؿ المعونات المقدمة مػف المنظمػات الدوليػة احتجاجػاً عمػى سػوء المعاممػة التػي
يالقونيا وبعثوا ببياف احتجاج الى متصرؼ مدينة الرمثا ('القدس العربػي' .)1031/7/33 ،ىػؿ ىػذه المعانػاة
ىي تطبيػؽ لممخػاوؼ والقمػؽ الػذي تحػدث عنػو االسػتاذ المعايطػو الصػحافي اـ ىػو تطبيػؽ لسياسػة 'الػدالالت
السياسػ ػػي الداخميػ ػػة والخارجيػ ػػة'؟! اف تقريػ ػػر منظمػ ػػة 'ىيػ ػػومف اريػ ػػتس' يػ ػػذكر اف الطريقػ ػػة التػ ػػي يحتجػ ػػز فييػ ػػا
الفمسطينيوف في 'سايبر سيتي' يتطابؽ مع تعريؼ 'االحتجاز' كما تعرفو المفوضية السامية لشؤوف الالجئيف.
فيؿ ىذا 'االحتجاز' مخصص 'لالجيء االنساني' كما وصفو معالي الوزير المعايطو؟! أـ اف 'السايبر سػتي'
ىي معسكر مخصص الحباط المخططات الصييونية في التوطيف وانشاء الوطف البديؿ؟!
يبدو اف معالي الصحفي سميح المعايطو قد قػرر اف يمػبس طاقيػة جػورج اورويػؿ ويعمػف بصػراحة وبػال تػردد:
'جميع الالجئيف في االردف متساووف ،االّ اف بعضيـ اكثر مساواة مف البعض اآلخر.
القدس العربي ،لندن1031/7/13 ،
هنية لمقاهرة
 96رومني وزيارة ّ

ىاني المصري
قاـ ميت رومني ،مرشح الحزب الجميوري لمرئاسة ،كعادة المرشحيف األميركييف بزيا ِرة إسرائيؿ ،وكاف اليدؼ
األولويػة
مف تمؾ الزيارة تأكيد أنو "الصديؽ األقرب" ليا ،وظير ذلػؾ مػف خػالؿ تصػريحاتو بػأف القض ّػية ذات
ّ
فمسطينية ،وأعمف اعت ارفػو بالقػدس عاصػمة إلسػرائيؿ،
ييودية وليس إقامة دولة
ىي االعتراؼ بإسرائيؿ كدولة
ّ
ّ
مؤكدا عمى ضرورة منعيا مف الحصػوؿ
واعتبر أف تصدي واشنطف لمبرنامج النووي اإليراني واجب أخالقي،
ً
األميركيػػة ،مؤيػ ًػدا فػػي ذلػػؾ موقػػؼ نتنيػػاىو مػػف
عمػػى النػػووي ،وأف ىػػذا ىػػو اليػػدؼ األكبػػر لمواليػػات المتحػػدة
ّ
أحاديػة إليػراف،
ائيمية
إيراف .في حيف ذىب أحد مساعديو أبعد مف ذلؾً ،
ّ
معمنا تأييد رومني لتوجيو ضربة إسر ّ
ػادية ال تجػػدي وال تػؤخر برنػػامج إيػراف النػووي قيػػد أنممػة ،وشػػارؾ إسػرائيؿ
ألف العقوبػات الديبموماسػ ّػية واالقتص ّ
عبػاس وأال تمػتقط لػو
وفضػؿ أال يمتقػي الػرئيس ّ
مخاوفيا مػف التطػورات فػي دوؿ الجػوار ،مثػؿ مصػر وسػورياّ ،
صور معو ،حتى يبدو مم ًكا أكثر مف الممؾ ،ولكي ال يثير غضب إسرائيؿ والناخبيف الييود.
االنتخابيػة ،حيػث بمغػت تػذكرة الحضػور
حفال انتخابيًّا تبرع فيو أثرياء ييود لحممتػو
وأقاـ رومني خالؿ زيارتو ً
ّ
ليذا الحفؿ  10ألؼ دوالر لمشخص الواحد.
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قبػػؿ زيػػارة رومنػػي ،جػػاءت ىػػيالري كمينتػػوف إلػػى إس ػرائيؿ ،ومػػف قبميػػا تػػوـ دونيمػػوف ،مستشػػار أوبامػػا لألمػػف
القومي ،وأكدا ،وقبميما وبعدىما ،الرئيس أوباما عمى الدعـ المطمؽ وغير المسبوؽ إلسرائيؿ فػي عيػد اإلدارة
اتفاقيػػة مػػع إس ػرائيؿ تعػػزز التعػػاوف العسػػكري واألمنػػي بػػيف البمػػديف ،فػػي توظيػػؼ سػػافر
الحاليػػة .ووقػػع أوبامػػا
ّ
ّ
الماليػة ،بػؿ عمػى مغ ازىػا
االتفاقيػة ال تقتصػر عمػى قيمتيػا
أىمية ىػذه
لمموقع الرئاسي في الحممة
ّ
ّ
االنتخابية ،و ّ
ّ
كونيا تمنح إسرائيؿ أسمحة متقدمة تحصؿ عمييا ألوؿ مرة.
أميركيػػة ،حيػػث يتنػػافس المرشػػحوف
مػػا يفعمػػو رومنػػي وأوبامػػا مشػػيد مفيػػوـ ومكػػرر فػػي كػػؿ انتخابػػات رئاسػ ّػية
ّ
الء إلسرائيؿ ،ولكف ما ىو غير مفيوـ ،ىو موافقة رئيس الحكومػة سػالـ
دعما وو ً
عمى إظيار مف ىو األكثر ً
فيػػاض عمػػى عقػػد لقػػاء مػػع رومنػػي فػػي مقػػر إقامتػػو بالقػػدس ،واألسػػئمة التػػي تطػػرح نفسػػيا ىنػػا وبحاجػػة إلػػى
ّ
إجابات ،ىي:
درَج ضمف جدوؿ زيارة رومني لقاء مع الرئيس ،لئال ُيفسر لقاؤه برومني في
لماذا لـ ُيطالب ّ
فياض عمى أف ُي َ
سياؽ المعب في المياه العكرة ،ومحاولة إيجاد فصؿ مصطنع ما بيف الرئيس ورئيس حكومتو ،بعد أف بدر ما
ػديال عػف األوؿ ،الػذي أصػبح
يشير إلى أف بعض األوساط
األميركية بػدأت تم ّػوح أف الثػاني يمكػف أف يكػوف ب ً
ّ
بقدرة قادر غير معني بالسالـ ،وفقًا لما صرح بػو أوبامػا أثنػاء لقائػو بزعمػاء الييػود األميػركييف ،ألنػو لػـ يقبػؿ
ائيمية؟
العبثية وفقًا لمشروط
الثنائية
باستئناؼ المفاوضات
األميركية اإلسر ّ
ّ
ّ
ّ
فياض مثؿ ىذا المقاء مع رومني ،الذي يقوـ بزيػارة مخصصػة لػدعـ إسػرائيؿ ،وعمػى
لماذا مف الميـ أف يعقد ّ
خصوصا بالسياؽ الذي تمت بو؟
حساب الشعب الفمسطيني وحقوقو الوطنية،
ً
فياض عمى استقباؿ رومني في مقر الحكومة في راـ اهلل أو في أريحا أو بيت لحـ ،كما يفعػؿ
لماذا لـ يصر ّ
ػطينية ،ويمتقػوف المسػؤوليف الفمسػطينييف فػي
المرشحوف لمرئاسة
األميركية عادة ،حيث يزوروف األراضي الفمس ّ
ّ
االنتخابية األولى ،مقر المقاطعة والتقى الرئيس "أبػو
مقراتيـ ،وكما فعؿ باراؾ أوباما عندما زار ،أثناء حممتو
ّ
مازف"؟
إف تجاىؿ لقاء الرئيس ليس مسألة تضارب في المواعيد ،بؿ ىو عمؿ مقصود مف رومني إلظيار أنػو أكثػر
فياض أف يستخدـ بيذا الشكؿ؟
والء إلسرائيؿ مف أوباما .ولماذا يقبؿ ّ
ألميركيػػة فػػي كػػؿ مػرة ،وعمػػى الػرئيس عنػػدما
أال يسػػتدعي الحصػػاد المػػر لممراىنػػة عمػػى االنتخابػػات الرئاسػ ّػية ا
ّ
الفمسطينية والعر ّبية مرة واحدة إلى األبد؛ لإلقالع عف الوىـ الجديػد
ئاسية الثانية ،المراجعة
ّ
يكوف في فترتو الر ّ
الذي بدأ يطؿ برأسو مف خالؿ التفكير بتأجيؿ التوجو إلى األمـ المتحدة ،عمى األقؿ إلػى مػا بعػد االنتخابػات
األميركية ،عمى أساس أف أوباما في فترتػو الثانيػة ،إف فػاز ،لػف يكػوف أفضػؿ مػف أوبامػا فػي رئاسػتو
ئاسية
ّ
الر ّ
ػيال
شيئا
اجعػا ذل ً
األولى ،واذا حاوؿ أف يفعؿ ً
حاسما سػيرتد مثممػا ارتػد فػي فتػرة رئاسػتو األولػى حينمػا ت ارجػع تر ً
ً
عدة مرات عف الوعود التي أطمقيا في بداية عيده.
تجاوز لممسافة الواحدة
هنية – مرسي
ٌ
لقاء ّ
الفمسطينية باالستياء البػالغ مػف المقػاء والنتػائج التػي خػرج بيػا لقػاء الػرئيس المصػري
مفيوـ أف تشعر السمطة
ّ
ىنية رئيس حكومة "حماس" ،فيو رئيس الحكومة المقالة ورئػيس حكومػة لػـ يكمفػو
محمد مرسي مع إسماعيؿ ّ
الرئيس بتشكيميا وفقًا لمقانوف األساسي ،كما لـ تحصؿ عمى الثقة مف المجمس التشريعي شأنيا شػأف حكومػة
فياض.
سالـ ّ
اإليجابيػة الناجمػة عػف
الصدمة ناجمة عف كػوف ىػذا المقػاء فػي القصػر الجميػوري بالقػاىرة جػاء بعػد األجػواء
ّ
عبػػاس – مرسػػي ،الػػذي كػػاف األوؿ مػػف نوعػػو مػػع قيػػادي فمسػػطيني والثػػاني مػػع رئػػيس عربػػي بعػػد لقائػػو
لقػػاء ّ
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بػالرئيس التونسػي ،وعػػف تصػريحات الػرئيس المصػػري حػوؿ عزمػو عمػػى إتمػاـ المصػالحة ورفػػع الحصػار عػػف
الفمسطينية.
غزة ووقوفو عمى مسافة واحدة مف األطراؼ
ّ
تغيػػر الموقػػؼ بصػػورة ممموسػػة بعػػد توجيػػو الػػدعوة لػ ػ "أبػػو العبػػد" ،واسػػتقبالو وكأنػػو رئػػيس حكومػػة شػػرعي،
لقػػد ّ
وذلؾ بعد المقاء الذي عقده مرسي مع وفد "حماس" برئاسة خالػد مشػعؿ ،فػي إشػارة غيػر مفيومػة ،وكػأف غػزة
ػكالية بحاجػػة إلػػى تفسػػير أو معالجػػة قبػػؿ أف
ىنيػػة ،وأف مشػػعؿ ال يمثػػؿ كػػؿ "حمػػاس" ،وىػػذه مسػػألة إشػ ّ
يمثميػػا ّ
تعتبر سقطة لـ يكف لمرئيس المصري أف يقع بيا في بداية عيده الرئاسي.
ىنيػػة فػػي وفػػد "حمػػاس" برئاسػػة خالػػد مشػػعؿ ،مثممػػا فعػػؿ الزىػػار وغيػره مػػف قيػػادة
كػػاف مػػف الممكػػف أف يشػػارؾ ّ
"حماس" في غزة.
ىنيػة بشػكؿ واضػح ىػو
عبػر عنيػا ّ
بالرغـ مف ذلؾ ،لـ تصؿ نتائج الزيارة إلى مستوى اآلماؿ والتوقعات التي ّ
صناعية ،وفتح
ومف رافقو بأنيا بداية لمعركة الخالفة ،وأنيا سترفع الحصار كميًّا ،وستؤدي إلى إقامة مناطؽ
ّ
الممثميػػة المص ػرّية إلػػى غ ػزة ،وأنيػػا سػػتبحث "العالقػػة بػػيف البمػػديف" ،وانمػػا انتيػػت إلػػى
معبػػر تجػػاري ،وعػػودة
ّ
ػدال مػف سػبع سػاعات ،ومسػاعدة
تخفيؼ الحصار عبر اإلعالف عف فتح معبر رفح لمدة اثنتي عشرة ساعة ب ً
السياسية لفتح معبر تجاري.
القانونية و
غزة عمى حؿ أزمة الكيرباء ،وتشكيؿ لجنة لمبحث في العواقب
ّ
ّ
مطمب شرعي يجب أال يربط بأي شيء آخر ،بما في ذلؾ بإتماـ المصالحة ،مع
إف الحصار جريمة ،ورفعو
ٌ
أىمية العمؿ عمى إتماميا ،حتى ال يصب رفع الحصار ،واف بشكؿ غير مقصود ،في تعزيز االنقساـ.
ّ
ثانيػػا إلػػى التعػػايش معػػو ،ثػػـ
ػة
ػ
الدولي
و
ػة
ػ
بي
ر
الع
و
ال
و
أ
ة
ػطيني
ػ
س
الفم
اؼ
ر
ػ
ط
األ
ػيقود
ػ
س
ػاـ
ػ
س
االنق
ػؽ
ػ
ي
وتعم
ار
ر
ػتم
ػ
س
إف ا
ّ ً
ّ
ّ
ً
االعت ػراؼ بأط ارفػػو ولػػو بعػػد حػػيف ،ألف األمػػر الواقػػع أقػػوى مػػف الرغبػػات والتمنيػػات ،وىػػذا يتحمػػؿ مسػػؤولياتو
الحقيقيػػة لػػدييا إلنيائػػو ،ولكػػف ىػػذا ال
ػطينية المتسػػببة باالنقسػػاـ ،وعػػدـ ت ػوافر اإلرادة السياسػ ّػية
ّ
األطػراؼ الفمسػ ّ
يعفػػي مصػػر ،وىػػي الدولػػة القائػػدة والراعيػػة لممػػؼ المصػػالحة ،مػػف مسػػؤولياتيا وعػػدـ الوقػػوع فػػي أي أمػػر مػػف
خصوصػا فػي مرحمػة جديػدة دخمتيػا بعػد ثػورة  19ينػاير ،وسػقوط نظػاـ حسػني مبػارؾ،
شأنو تعزيز االنقساـ،
ً
اتيجية
ونجاح أوؿ رئيس مصري عبر صناديؽ االقتراع .مرحمة مف المفترض أنيا قػد فتحػت آفاقًػا رحبػة إسػتر ّ
لمتعاوف الفمسطيني المصري عمى أسس أفضؿ بكثير عما كاف سابقًا.
بينية ،عميو أف يعػالج ىػذا األمػر بتوضػيح أف
واذا أراد مرسي أف يقمؿ مف حجـ األضرار المترتبة عمى لقائو ّ
فيػاض؛
أيضػا بػدعوة رئػيس الحكومػة سػالـ ّ
لقاءه ّ
بينية بوصفو أحد قادة "حماس" ،ويمكف أف تكػوف المعالجػة ً
لكػػي يحػػافظ ال ػرئيس المصػػري عمػػى المسػػافة الواحػػدة بػػيف األط ػراؼ المختمفػػة ،وحتػػى ال يرفػػع التوقعػػات لػػدى
ػمبا عمػى نجػاح
بعض قادة "حماس" بأف مصر الجديدة ستقؼ مع "حماس" ضد منافستيا "فتح" ،ما ينعكس س ً
الوطنية.
الجيود الرامية إلى إنياء االنقساـ واستعادة الوحدة وانجاز المصالحة
ّ
المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث (بدائل)1031/7/13 ،
 97مخطط نزع الشرعية عن عباس

صالح النعامي
لقد توفرت مؤخ اًر عدة مؤشرات ،تدلؿ عمى أف رئيس حكومة راـ اهلل سالـ فياض يتعاوف مع مخطػط أمريكػي
إسرائيمي ،ييدؼ إلى استبدالو برئيس السمطة محمود عباس .ففجأة بات الرئيس األمريكي باراؾ أوباما يحمؿ
عبػػاس شخصػػياً المسػػؤولية عػػف جمػػود «العمميػػة السػػممية» ،ويتيمػػو بأنػػو يعيػػؽ فػػرص التوصػػؿ حػػؿ نيػػائي
لمصراع القائـ في المنطقة .بالطبع يتجاىؿ أوباما ما يقر بو جميع المسؤوليف األمريكييف الذيف لعبواً دو اًر في
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المفاوضػػات بػػيف «إسػرائيؿ» والسػػمطة الفمسػػطينية ،الػػذيف أشػػادوا كثيػ اًر ب ػ»اعتػػداؿ» عبػػاس وسػػجموا بكثيػػر مػػف
التقػػدير إص ػرار عبػػاس عمػػى رفػػض العمػػؿ المسػػمح كآليػػة لتحقيػػؽ الحقػػوؽ الوطنيػػة لمشػػعب الفمسػػطيني ،إلػػى
جان ػػب تق ػػدير ىػ ػؤالء المس ػػؤوليف دف ػػاع عب ػػاس ع ػػف تواص ػػؿ التع ػػاوف األمن ػػي ب ػػيف أجيزت ػػو األمني ػػة والج ػػيش
اإلسرائيمي.
ومػػف بػػيف ىػؤالء المسػػؤوليف دنػػيس روس مستشػػار أوبامػػا السػػابؽ لشػػؤوف الشػػرؽ األوسػػط ،والسػػفير األمريكػػي
األسبؽ في «إسرائيؿ» مارتف إنديؾ وغيرىـ .ىػذا فػي الوقػت الػذي يحمػؿ فيػو الكثيػر مػف الكتػاب والصػحفييف
اإلسرائيمييف رئيس حكومتيـ بنياميف نتنياىو شخصياً المسؤولية عػف الطريػؽ المسػدود التػي آلػت إليػو الجيػود
اليادفة إلى تحقيؽ تسوية سياسية لمصراع.
بػػالطبع مػػف البػػدييي اإلشػػارة إلػػى حقيقػػة أف عبػػاس ضػػحى م ػ ار اًر وتك ػ ار اًر بفػػرص تحقيػػؽ المصػػالحة الوطنيػػة،
وانياء حالة االنقساـ ،فقط لمجرد أف ذلؾ ال ينسجـ مع الرغبة األمريكية اإلسرائيمية.
لقػػد تجاىػػؿ أوبامػػا اإلجػراءات اليوميػػة التػػي تقػػدـ عمييػػا «إسػرائيؿ» يوميػاً ،وتقضػػي عمػػى أي فرصػػة لمتوصػػؿ
لتسوية سياسية لمصراع ،المتمثمة في التوسع فػي االسػتيطاف فػي الضػفة الغربيػة ،واقامػة المزيػد مػف المشػاريع
اليادفة إلى تيويد مدينة القدس .أما الخطوة الثانية في إطار المؤشرات عمػى تغيػر الموقػؼ األمريكػي تحديػداً
مػف عبػاس ،ىػي التيديػػدات المباشػرة التػي وجيتيػا وزيػرة الخارجيػة األمريكيػة ىػيالري كمنتػػوف فػي أثنػاء لقائيػػا
األخير فػي بػاريس ،حيػث حذرتػو مػف أف الواليػات المتحػدة سػتتوقؼ عػف تحويػؿ المسػاعدات الماليػة لمسػمطة،
وسػػتغمؽ مقػػر الممثميػػة الفمسػػطينية فػػي واشػػنطف فػػي حػػاؿ توجػػو عبػػاس لألمػػـ المتحػػدة لمحصػػوؿ عمػػى مقعػػد
لفمسطيف في األمـ المتحدة.
وفي ذات الوقت ،أخذ أعضاء في الكونغرس األمريكي مف الحزبيف الديموقراطي والجميػوري يشػنوف حمػالت
منظمة عمى عباس شخصياً ،وباتوا يتيمونو بأنو يوظؼ أمواؿ الػدعـ فػي تحقيػؽ الثػراء لػو وألبنائػو .وتتحػدث
وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية واألمريكية عػف توسػيع دائػرة الحمػالت اليادفػة إلػى الطعػف فػي ن ازىػة عبػاس وأفػراد
عائمتو .بكؿ تأكيد إف أركاف اإلدارة األمريكية يعػوف تمامػاً عمػؽ مظػاىر الفسػاد فػي مؤسسػات السػمطة وعمػى
مدى فترة طويمة ،لكنيـ اختاروا ليس فقط الصمت ،بؿ تشجيع القيادات الفاسدة عمى مواصمة ىذا النيج.
مػف الواضػػح أف الحممػة التػػي يشػػنيا األمريكيػوف مػػؤخ اًر تشػػبو الحممػة التػػي شػػنتيا إدارة األمريكيػة السػػابقة ضػػد
الرئيس الفمسطيني ال ارحػؿ ياسػر عرفػات عػاـ  ،1001وىػي الحممػة التػي منحػت «إسػرائيؿ» الغطػاء لمػتخمص
منػػو فػػي نيايػػة األمػػر .لكػػف أىػػـ مػػا يعػػزز االنطبػػاع بػػأف التوجيػػات األمريكيػػة األخيػرة تػػأتي فػػي ظػػؿ مخطػػط
متكامػػؿ السػػتبداؿ عبػػاس ،حقيقػػة أف فيػػاض أوضػػح ألوؿ م ػرة أنػػو يػػدرس التنػػافس عمػػى رئاسػػة السػػمطة فػػي
االنتخابػػات القادمػػة ،حيػػث إف فيػػاض حػػرص فػػي الماضػػي عمػػى النػػأي بنفسػػو عػػف أي حػػديث عػػف خالفػػة
عباس.
والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا :لماذا ىػذا التوجػو لمػتخمص مػف عبػاس عمػى ىػذا النحػو ،مػا داـ أنػو ال خػالؼ
في حرصو عمى عدـ الخروج عف الخطوط الحمراء إسرائيمياً وأمريكياً؟
إف أكثر ما يزعج األمريكييف عمى وجو الخصوص حقيقة أف عباس لـ يعػد قػاد اًر عمػى اسػتئناؼ المفاوضػات
مع الجانب اإلسرائيمي؛ مما يعني أف الجمود الحاصؿ في العممية التفاوضية يمكف أف يولد ف ارغػاً خطيػ اًر ،قػد
يقود بدوره إلى توفير المسوغات الموضوعية إلشعاؿ األوضاع في الضفة الغربيػة ،بحيػث تنتقػؿ ىػذه الشػعمة
إلى مناطؽ أخرى في اإلقميـ؛ مما يعني تيديد المصػالح االسػتراتيجية لمواليػات المتحػدة .وممػا يزيػد مػف حػرج
اإلدارة األمريكية حقيقة أف ثورات «الربيع العربي» قد أدت إلى تراجع مكانة الواليػات المتحػدة بشػكؿ واضػح،
التاريخ :الثالثاء 1031/7/13

العدد1979 :

ص 19

بحيث إف أي إضافة إلى مصدر لمتوتر يعني بشكؿ واضػح إحػداث مزيػد مػف الت ارجػع بمكانػة واشػنطف ،وىػذا
ما تحاوؿ إدارة اوباما تجنبو بكؿ ثمف.
أوبامػػا الػػذي يتطمػػع إلػػى واليػػة ثانيػػة فػػي البيػػت األبػػيض ال يخطػػر ببالػػو المجازفػػة بإغضػػاب قػػادة المنظمػػات
الييودية في الواليات المتحدة؛ عبر ممارسة ضغوط عمى حكومة نتنياىو لدفعيا إلػى تقػديـ مواقػؼ مرنػة ،وال
سيما في ظؿ تقمص الفارؽ بينو وبيف المنافس الجميوري روماني ،وىذا يعني أف عميو أف يتجو إلى ممارسة
الضغوط عمى ما يعتبره «الحمقة األضعؼ» ،وىي قيادة السمطة.
ولمػػا كػػاف عبػػاس غيػػر ق ػػادر عمػػى تػػوفير البضػػاعة المطموبػػة ،واس ػػتئناؼ المفاوضػػات ،والتوصػػؿ إلػػى ح ػػؿ
سياسػػي ينسػػجـ مػػع المواقػػؼ اإلس ػرائيمية ،فػػإف ىنػػاؾ حاجػػة إلػػى الػػتخمص منػػو ،واسػػتبداؿ شخصػػية أخػػرى بػػو
مستعدة لمتعاطي مع المواقؼ االمريكية اإلسرائيمية.
لكف مف الواضح أف فياض الذي يعػي أف شػعبيتو متدنيػة إلػى حػد كبيػر فػي أوسػاط الفمسػطينييف ،أخػذ يػراىف
عمى آلية «حؿ األزمات» ،ومف ثـ تقديـ نفسو كالشخص الوحيد القادر عمى حميا؛ عمػى أمػؿ أف يسػيـ ذلػؾ
في تصاعد أسيمو في انتظار الفرصة السانحة إلحاللو محؿ عباس.
ولعػػؿ ىػػذا مػػا يفسػػر الحػػديث عػػف األزمػػة الماليػػة التػػي يجمػػع الكثيػػر مػػف خب ػراء االقتصػػاد عمػػى أنيػػا مفتعمػػة؛
ففياض الذي كاف يزعـ أنو قد أنجز اقامة البنية التحتية لمدولة الفمسطينية العتيدة ،بات يدعي أف حكومتو لـ
تعد قادرة عمى توفير رواتب الموظفيف.
عمى الرغـ مػف أنػو لػيس كػؿ مػا تخطػط لػو واشػنطف و»تػؿ أبيػب» سػيتحوؿ إلػى حقيقػة نػاجزة ،إال أف صػناع
الق ػرار فػػي اإلدارة األمريكيػػة فػػي حػػاؿ فشػػموا فػػي اسػػتبداؿ فيػػاض بعبػػاس ،فػػإنيـ سيواصػػموف تػػرويض عبػػاس،
ومنعو مف القياـ بأي خطوة تغير الوقائع عمى األرض بشكؿ جذري.
عمان1031/7/10 ،
السبيلّ ،
 98رسالة أميركية إلى "الربيع العربي"!!..

نقوال ناصر
إنيػػا لسػػخرية بػػالعرب عنػػدما تتػػذرع واشػػنطف بحجػػة تأىيػػؿ إسػرائيؿ لمواجيػػة "تحػػديات الربيػػع العربػػي" كمسػػوغ
إلصدار قانوف تعزيز التعاوف األمني معيا ،بينما يكاد ىذا "الربيع" يقضي عمػى اي قػدرات عربيػة يمكنيػا أف
تمثؿ تحديا حقيقيا ليا).
لقد حاولت إدارة باراؾ أوباما األميركيػة ركػوب موجػة الحػراؾ الشػعبي الػذي اجتػاح عػددا مػف األقطػار العربيػة
مطالبػػا ب ػػ"التغيير واالصػػالح" خػػالؿ العػػاميف المنصػػرميف ،ونجحػػت وسػػائؿ إعالميػػا فػػي إطػػالؽ اسػػـ "الربيػػع
العربي" عمى ىػذا الحػراؾ ،موحيػة تضػميال بػأف الواليػات المتحػدة تقػؼ إلػى جانػب حركػة التػاريخ الػذي يصػنع
حاليا في الوطف العربػي الكبيػر وبأنيػا قػررت أخيػ ار االنحيػاز إلػى الجمػاىير العربيػة وطموحاتيػا فػي الحريػات
المدنية والتحرر الوطني والعدالة االجتماعية.
لكف توقيع أوباما يوـ الجمعة الماضي عمى "قانوف تعزيز التعاوف األمني بيف الواليات المتحدة وبيف إسرائيؿ"
قػد أمػاط المثػاـ الخػادع عػف إدعػاء االنحيػاز األميركػػي إلػى جانػب الحػراؾ الشػعبي العربػي وحركػة التػاريخ فػػي
المنطقػػة ،وتػػوج خػػروج دولػػة االحػػتالؿ مػػؤخ ار ممػػا وصػػفو بػػاراؾ رافيػػد فػػي صػػحيفة "ىػػآرتس" ب ػػ"بيات إس ػرائيؿ
الشػػتوي" عنػػدما "تراجعػػت إسػرائيؿ ،مثػػؿ دب قطبػػي ،إلػػى داخػػؿ كيفيػػا ،منكفئػػة عمػػى ذاتيػػا ،بانتظػػار أف تمػػر
موجػػة الغضػػب" الشػػعبي العربػػي ،عمػػى أمػػؿ أف تػػنجح الواليػػات المتحػػدة فػػي حػػرؼ ىػػذا الغضػػب عػػف مسػػاره،
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دوف مساعدة سافرة مف أداتيا اإلسرائيمية اإلقميمية ،وقد نجحت واشػنطف فػي احتػواء ىػذا الغضػب وفػي حرفػو
عػػف مسػػاره ،حتػػى اصػػطدمت بالعقبػػة السػػورية التػػي اضػػطرت دولػػة االحػػتالؿ مػػؤخ ار إلػػى الخػػروج مػػف "بياتيػػا
الشػػتوي" بحجػػة خطػػر "األسػػمحة الكيماويػػة" السػػورية ،واضػػطرت الواليػػات المتحػػدة إلػػى كشػػؼ وجييػػا الحقيقػػي
القديـ المنحاز إلى ما وصفو رافيد بػ"النظاـ القديـ" الذي تقؼ دولة االحتالؿ اإلسرائيمي وأمنيا في مركزه.
وانيا لسخرية أميركية الذعة حقا بالعرب وربيعيـ عندما تتذرع الواليات المتحػدة بحجػة تأىيػؿ دولػة االحػتالؿ
اإلس ػرائيمي لمواجيػػة "تحػػديات الربيػػع العربػػي" كمسػػوغ إلصػػدار ىػػذا القػػانوف كمػػا جػػاء فػػي حيثيػػات إصػػداره.
ؼ"الربيع العربي" الذي لػـ يحػرر الجػيش التونسػي مػف عالقاتػو األميركيػة الوثيقػة ،وال حػرر الجػيش المصػري
مػػف قيػػود عالقػػات مماثمػػة إضػػافة إلػػى قيػػود المعاىػػدة مػػع دولػػة االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،ووثػػؽ عالقػػت الجػػيش
اليمنػػي مػػع الواليػػات المتحػػدة التػػي كانػػت مأخػػذا لمحػراؾ الشػػعبي عمػػى النظػػاـ السػػابؽ ،ودمػػر القػوات المسػػمحة
الميبيػة ،وارتيػػف إعػػادة بنػاء الجػػيش الع ارقػػي لمتسػميح األميركػػي إلػػى أمػد غيػػر منظػػور ،ويحػاوؿ اليػػوـ اسػػتنزاؼ
الجػػيش العربػػي السػػوري بعيػػدا عػػف جبيػػة الج ػوالف المحتػػؿ ،ىػػو "ربيػػع" يكػػاد يقضػػي عمػػى اي قػػدرات عربيػػة
يمكنيا أف تمثؿ تحديا حقيقيا لدولة االحتالؿ يسوغ إصدار القانوف األميركي الجديد.
إف "قػػانوف تعزيػػز التعػػاوف األمنػػي" األميركػػي – اإلس ػرائيمي الػػذي وقعػػو أوبامػػا نيايػػة األسػػبوع الماضػػي كػػاف
رسالة بميغة مف الواليات المتحدة إلى "الربيع العربي" تبدد أية أوىػاـ ربمػا مػا ازلػت تسػاور بعػض "المعارضػة"
العربية في ىذا القطر العربي أو ذاؾ بأف واشنطف يمكف أف تنحػاز حقػا إلػى حركػة التػاريخ وحػراؾ الجمػاىير
الطامحة إلى تغيير "النظاـ القديـ" في الػوطف العربػي ومحيطػو الشػرؽ أوسػطي ،أو إلػى إصػالحو فػي األقػؿ،
فالقػػانوف األميركػػي الجديػػد ال يتػػرؾ مجػػاال ألي شػػؾ فػػي حػػرص الواليػػات المتحػػدة عمػػى إنقػػاذ النظػػاـ القػػديـ
و"تعزيزه".
ويكفػي اسػتعراض سػريع لمضػػموف ىػذا القػانوف لكشػػؼ مضػموف الرسػالة األميركيػة إلػػى "الربيػع العربػي" الػػذي
تحولػػت جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة فيػػو إلػػى حصػػاف طػػروادة أميركػػي يصػػيؿ بالمغػػة العربيػػة لثػػورة مضػػادة بتمويػػؿ
عربي حوؿ "الربيع العربي" في الواقع إلى "ربيػع أميركػي" اختطػؼ الحػراؾ الشػعبي العربػي وحرفػو عػف مسػاره
الطبيعي المعادي لمييمنة األميركية التي كانت وال تػزاؿ حارسػة لمنظػاـ العربػي القػديـ الػذي بػادر جماعػة إلػى
"السالـ" مع دولة االحتالؿ اإلسرائيمي لكنو ييروؿ اليوـ نحو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في سباؽ محموـ
مع الزمف لوضع سورية تحػت وصػاية الفصػؿ السػابع مػف ميثاقيػا ،أسػوة بػالعراؽ ،بينمػا تػراوغ المجنػة الو ازريػة
لمتابعة "مبادرة السالـ العربية" في االستجابة لمطمب الفمسطيني بالتوجو إلى الجمعية العامة الستصػدار قػرار
غيػػر ممػػزـ يعتػػرؼ بدولػػة فمسػػطينية غيػػر عضػػو فػػي األمػػـ المتحػػدة لتؤجػػؿ الجامعػػة العربيػػة البػػت فػػي الطمػػب
الفمسطيني إلى الخامس مف ايموؿ /سبتمبر المقبؿ.
ففػػي البنػػد الثالػػث مػػف القسػػـ الثالػػث (البيػػاف السياسػػي) يػػنص القػػانوف األميركػػي الجديػػد عمػػى اسػػتخداـ حػػؽ
النقض "الفيتو" إلجياض أي ق اررات مف جانب واحد ضد إسرائيؿ في مجمس أمف األمـ المتحدة.
وفي بنوده األخرى ينص القانوف عمى إعادة تأكيد التزاـ الواليات المتحدة بال تردد "بأمف دولة إسػرائيؿ كدولػة
ييودية" ،وينص عمى "تشجيع جيراف إسرائيؿ"  - -الػذيف ضػف المشػرع األميركػي عمػييـ بوصػؼ "العػرب" -
 "عمػػى االعت ػراؼ بحػػؽ إس ػرائيؿ فػػي الوجػػود كدولػػة ييوديػػة" ،ونػػص عمػػى مسػػاعدتيا فػػي "االحتفػػاظ بتفوقيػػاال عسكري النوعي" و"التكنولوجي" ،وب"دعـ حقيا الطبيعي في الدفاع عف النفس" ،وبالعمؿ عمى "توسػيع دور
إسرائيؿ مع منظمة حمؼ شماؿ األطمسي (ناتو)" و"بتعزيز حضورىا في مقر قيادة ومناورات الناتو" الذي قاد
عمميػػة "تحريػػر ليبيػػا" والػػذي تضػػـ قائمػػة "شػػركائو" اآلف إحػػدى عشػرة دولػػة عربيػػة تػػتحكـ بقػرار جامعػػة الػػدوؿ
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العربية في الوقت الحاضر ،مما يفسر دور الجامعة في ليبيا وسورية والعراؽ ويفسر دورىا في احتواء ثورات
تونس ومصر واليمف وفي حصارىا لمحراؾ الشعبي فػي البحػريف وصػمتيا عػف حػراؾ شػعبي فػي دوؿ مجمػس
التعاوف الخميجي األخرى.
ويمزـ القانوف الرئيس األميركي بتقديـ "تقارير" إلى الكونغرس خالؿ فترة ال تزيد عمى ( )330يوما بعد وضع
القػػانوف موضػػع التنفيػػذ عػػف "األفعػػاؿ" التػػي قامػػت إدارتػػو بيػػا "لػػدمج إس ػرائيؿ فػػي الػػدفاع عػػف ش ػرقي البحػػر
األبػػيض المتوسػػط" (وتقػػع سػػورية طبعػػا فػػي مركػػز ىػػذه الجغرافيػػا) ،وكػػذلؾ عػػف االسػػتجابة ؿ"طمػػب إس ػرائيؿ
العاجػؿ لمحصػوؿ عمػى طػائرات اؼ –  "19الحربيػة ،وعػف "وضػع التفػوؽ العسػكري النػوعي السػرائيؿ" ،وعػف
"جيود توسيع التعاوف بيف الواليات الكتحدة وبيف إسرائيؿ في األمف الوطني ومكافحة اإلرىاب وأمف المالحػة
البحرية والطاقة واألمف االلكتروني" وغير ذلؾ مف مجاالت التعاوف "ذات الصمة".
ويػػنص القػػانوف كػػذلؾ عمػػى زيػػادة "فػػرص" التػػدريب والتم ػريف لسػػالح الجػػو اإلس ػرائيمي "فػػي الواليػػات المتحػػدة
لتعػويض إسػرائيؿ عػػف ضػيؽ أجوائيػا" ،ومػػع ذلػؾ فػػإف ضػيؽ األجػواء اإلسػرائيمية لػـ يمنػع القػػانوف مػف الػػنص
عمػػى فتحيػػا أمػػاـ منػػاورات سػػالح الجػػو األميركػػي ،وعمػػى زيػػادة "الم ػواد" الحربيػػة األميركيػػة المخزنػػة فػػي دولػػة
االحػػتالؿ و"إتاحػػة ىػػذه الم ػواد الس ػرائيؿ فػػي حالػػة الحػػرب" وتزويػػدىا بالمعمومػػات االسػػتخبارية التػػي تجمعيػػا
أقمار التجسس األميركية ،إضافة إلى النص عمى "توسيع التدريبات العسكرية المشتركة".
وبالرغـ مف األزمة المالية التي تجبر اإلدارة عمى "التقشؼ" في إنفاقيا عمى المػواطف األميركػي ،فػإف القػانوف
يسخو في منح دولة االحتالؿ رزمة مف المعونات العسكرية لـ يسبؽ ليا أف حصمت عمى مثميا مف الواليات
المتحػػدة .فعمػػال بقػػانوف االعتمػػادات الماليػػة التكميميػػة الطارئػػة فػػي زمػػف الحػػرب لسػػنة  1001تنتيػػي صػػالحية
ضػمانات القػروض المتاحػػة إلسػرائيؿ فػي الثالثػػيف مػف أيمػوؿ  /سػػبتمبر المقبػؿ ،وقػد مػػدد القػانوف الجديػد ىػػذه
الصالحية إلى الثالثيف مف الشػير ذاتػو عػاـ  ،1039كمػا تػـ تمديػد سػرياف قػانوف مماثػؿ لممعونػات مػف و ازرة
الدفاع (البنتاغوف) لسنة " 1009ألكثر مف عشر سنوات" بدال مف "ألكثر مف ثماني سنوات".
وكانت إدارة أوباما قد طمبت مػف الكػونغرس المصػادقة عمػى تقػديـ "مسػاعدات أمنيػة" إلسػرائيؿ لمسػنة الجاريػة
 1031بما يزيد عمى ثالث مميارات دوالر أميركي وىو أكبر مبمػغ سػنوي يطمػب إلسػرائيؿ فػي تػاريخ الواليػات
المتحػػدة ،وذلػػؾ فػػي سػػياؽ "مػػذكرة التفػػاىـ" الموقعػػة مػػع دولػػة االحػػتالؿ عػػاـ  1007تعيػػدت الواليػػات المتحػػدة
بموجبيػػا بمنحيػػا ثالثػػيف مميػػار دوالر عمػػى مػػدى عشػػر سػػنوات ،إضػػافة إلػػى مميػػار دوالر أخػػرى لتمويػػؿ نظػػاـ
لمدفاع الصاروخي تطوره دولػة االحػتالؿ مػع الواليػات المتحػدة ،والػى ( )70مميػوف دوالر أعمػف عنيػا األسػبوع
الماضػػي دعمػػا لبطاريػػات "القبػػة الحديديػػة" اإلس ػرائيمية العت ػراض الص ػواريخ قصػػيرة المػػدى .وقالػػت السػػناتور
بارب ػػا ار بوكس ػػر الت ػػي حض ػػرت حف ػػؿ توقي ػػع أوبام ػػا لمق ػػانوف الجدي ػػد إف الق ػػانوف "يخ ػػوؿ بزي ػػادة قيم ػػة األس ػػمحة
األميركية المتاحة إلسرائيؿ في حاؿ وقوع أزمة إلى ( )3.1مميار دوالر".
إف الػػنص فػػي البن ػػد " "1مػػف البيػػاف السياس ػػي لمقػػانوف عم ػػى "مسػػاعدة حكومػػة إسػػرائيؿ بجيودىػػا المتواص ػػمة
لصياغة تسػوية سػممية متفػاوض عمييػا لمصػراع االسػرائيمي – الفمسػطيني تػتمخض عػف دولتػيف تعيشػاف جنبػا
إلى جنب في سالـ وأمف" يبعث برسالة خادعة توحي في الظاىر بحساسية تجاه مطمب عربي وفمسطيني لـ
تؼ االدارات األميركية المتعاقبػة بوعودىػا لتحقيقػو ،لكػف ىػذا الػنص يبػدو شػاذا عػف السػياؽ العػاـ والتفصػيمي
لمقانوف وكأنما أقحػـ عمػى نصػو إقحامػا ،غيػر أف وضػعو فػي سػياؽ الشػروط األميركيػة – االسػرائيمية لتحقيػؽ
"التسوية السممية المتفاوض عمييا" الواردة في نصو ال تترؾ مجاال ألي تفسير آخػر غيػر كػوف ىػذه "التسػوية
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السػػممية" ي ػراد ليػػا أف تكػػوف جػػزءا ال يتج ػ أز مػػف "تعزيػػز التعػػاوف األمنػػي بػػيف الواليػػات المتحػػدة وبػػيف إس ػرائيؿ"
بموجب القانوف الجديد.
قبؿ أف يوقع أوباما القانوف الجديد ،تحدث روف بوؿ ،الذي نافس ميت رومني عمى ترشيح الحزب الجميوري
لمرئاسػػة ،مخاطبػػا مجمػػس الن ػواب األميركػػي قػػائال إف مشػػروع القػػانوف " :لػػف يسػػاعد الواليػػات المتحػػدة ،ولػػف
يسػػاعد إس ػرئيؿ ،ولػػف يسػػاعد الشػػرؽ األوسػػط ،وىػػو ضػػمنيا يفػػوض بتػػدخؿ أكبػػر كثي ػ ار لمواليػػات المتحػػدة فػػي
المنطقػػة فػػي وقػػت ال نسػػتطيع تحمػػؿ التزاماتنػػا الخارجيػػة الموجػػودة حاليػػا ،وىػػو عمػػى األرجػػح سػػوؼ يقػود إلػػى
الحرب ضد سورية ،أو ضد إيراف ،أو ضد كمتييما".
ومم ػػا يع ػػزز تح ػػذير ب ػػوؿ أف دول ػػة االح ػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي اس ػػتقبمت م ػػؤخ ار أو تس ػػتقبؿ خ ػػالؿ أي ػػاـ المستش ػػار
األميركي لمكافحة اإلرىاب جوف بريناف ،ومستشار األمف القومي ثوماس دونيمػوف ،ووزيػرة الخارجيػة ىػيالري
ىيالري كمينتوف ،ووزير الدفاع ليوف بانيتا ،وال يمكف أف تكوف زيارات ىؤالء مرتبطة بحممة انتخابات الرئاسة
فقػػط ،بػػؿ ىػػي مرتبطػػة أكثػػر ب"التػػوترات المتصػػاعدة التػػي تعيشػػيا المنطقػػة" كمػػا قػػاؿ ال ػرئيس أوبامػػا مفس ػ ار
اليدؼ مف زيارة وزير دفاعو بانيتا.
فػػي د ارسػػة لػػو نشػرتيا مدرسػػة لنػػدف لالقتصػػاد والعمػػوـ السياسػػية بعنػواف "تناقضػػات الييمنػػة :الواليػػات المتحػػدة
والربيػػع العربػػي" ،وصػػؼ نيك ػوالس كيتشػػيف االلت ػزاـ األميركػػي بدولػػة االحػػتالؿ وأمنيػػا بأنػػو "الت ػزاـ أيػػديولوجي
ميػػيمف ىيمنػػة طاغيػػة تعززىػػا ضػػغوط داخميػػة ىامػػة" ،وقػػد عبػػر أوبامػػا عنػػد توقيعػػو القػػانوف الجديػػد عػػف ىػػذا
االلتزاـ ب قولو إنو "التزاـ عمينػا جميعػا ،جميػورييف وديمقػراطييف" ،وىػو بالتأكيػد التػزاـ أميركػي يتنػاقض مػع كػؿ
االيػػديولوجيات المحركػػة لمحػراؾ الشػػعبي فػػي "الربيػػع العربػػي" .والرسػػالة األميركيػػة التػػي يبعثيػػا القػػانوف الجديػػد
إلػػى ىػػذا الح ػراؾ غنيػػة عػػف البيػػاف ،وخالصػػتيا أف االسػػتقواء بالواليػػات المتحػػدة والنػػاتو وبتػػدخميما العسػػكري
يحوؿ دعاتو وأنصاره إلى مجرد أدوات في االستراتيجية "األمنية" األميركية – اإلسرائيمية.
شبكة االنترنت لالعالم العربي (امين)1031/7/10 ،
 99استشراف "إسرائيل" لمستقبل عالقاتها العربية

د .عدناف أبو عامر
كاف لمثػورات السػممية فػي العػالـ العربػي تػأثيرات عديػدة تتعمػؽ بأنيػا ضػربة العديػد مػف المسػممات التػي سػادت
في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا ،وأحدثت تغيي ار سياسيا عميقا ،وليػا قػدرة كامنػة عمػى تغييػر وجػو المنطقػة،
ومف بينيا عالقات "إسرائيؿ" مع جيرانيا العرب ،واالتفاقات الرسمية بينيما ،وبقيت صامدة سنوات عديدة.
وقػػد طرحػػت الثػػورات فػػي العػػالـ العربػػي عالمػػات اسػػتفياـ حػػوؿ فػػرص بقػػاء واسػػتمرار ىػػذه االتفاقػػات ،والقػػدرة
عم ػػى الص ػػمود ف ػػي وج ػػو ض ػػغوط الق ػػوى السياس ػػية الت ػػي عارض ػػتيا ف ػػي الماض ػػي ،ب ػػؿ ورفض ػػت االعتػ ػراؼ
بػ"إسرائيؿ".
• مصير "كامب ديفيد"
يرى اإلسرائيميوف أف معاىدة السػالـ مػع مصػر كفيمػة بػأف تكػوف حالػة اختبػار أولػي لتػأثير الثػورات فػي العػالـ
العربػػي ،وتعمػػؿ كورقػػة فحػػص لبػػاقي االتفاقػػات ،انطالقػػا مػػف االفت ػراض بػػأف ىنػػاؾ حكومػػات عربيػػة أخػػرى
ستسػػير فػػي أعقػػاب سػػموؾ النظػػاـ الجديػػد فػػي مصػػر عمػػى نفػػس الػػنيج ،خاصػػة وأف االتفاقيػػة محاولػػة لمتػوازف
بحذر بيف مطالب ومصالح الطرفيف.
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ويتسػػاءلوف :ىػػؿ تحتػػاج مصػػر فػػي ظػػؿ وجػػود نظػػاـ حكػػـ إسػػالمي ألف تغيػػر معاىػػدات السػػالـ مػػع "إسػرائيؿ"
لقطػػع عالقاتيػػا معيػػا؟ معتب ػ ار أي خطػػوة مص ػرية أحاديػػة الجانػػب إللغػػاء العالقػػات الدبموماسػػية معيػػا خرق ػاً
واضحاً لممعاىدة ،وتوجد احتمالية عالية بأف يتخذ الكونغرس األمريكي عدة خطوات ضد مصر.
وق ػػد أفػ ػػرزت االنتخابػ ػػات األخي ػ ػرة فػ ػػي مصػ ػػر التػ ػػي انتيػػػت بانتصػ ػػار ج ػػارؼ لإلسػ ػػالمييف ت ػػوت ار بػ ػػيف الميػ ػػؿ
األيػػديولوجي لإلس ػػالمييف بتحري ػػر مص ػػر مػػف الت ازم ػػات المعاى ػػدة ،وب ػػيف اآلثػػار السياس ػػية واالقتص ػػادية لي ػػذه
الخطوة ،وسيجدوف أنفسيـ وراء مقود الحكـ ،والمشاكؿ االقتصادية اليائمة لمصر تضاعفت وتفاقمت.
ومػػع ذلػػؾ ،فػػإف االسػػتنتاج المحػػتـ أف عمػػى "إس ػرائيؿ" أف تُعػػد نفسػػيا لطمػػب مصػػري لمفاوضػػات معػػادة عمػػى
الممحؽ العسكري لممعاىدة ،واذا كانت مطالبيا معقولة ،فستتصرؼ بحكمة إذا مػا وافقػت عمييػا ،قػوات أخػرى
في سيناء يمكنيا اف تخفض وضع الفوضى السائد اليوـ.
كمػػا أف الحصػػوؿ عمػػى مصػػادقة متجػػددة لمعاىػػدة السػػالـ مػػف حكومػػة اإلخ ػواف المسػػمميف سػػيحقؽ مكاسػػب
سياسية كثيرة تتجاوز عالقات مصر بػ"إسرائيؿ" في كؿ األحواؿ.
وىنا تعتقد إسرائيؿ أف واجب الواليػات المتحػدة أف تواصػؿ جيودىػا لمحفػاظ عمػى المعاىػدة ،ومنػع المػس بيػا،
والحيمول ػػة دوف ت ػػدىور العالق ػػات الص ػػييونية المصػ ػرية كنتيج ػػة لمطال ػػب مب ػػالغ فيي ػػا لتغييرى ػػا ،فالمس ػػاعدات
األمنيػػة السػػنوية مػػف الواليػػات المتحػػدة لمصػػر بمميػػاري دوالر ،والػػدور العظػػيـ لنفوذىػػا فػػي المؤسسػػات الماليػػة
الدولية ستؤثر بال شؾ عمى موقؼ القاىرة مف "كامب ديفيد".
• العالقات مع األردن
بالحديث عف معاىدة السالـ اإلسرائيمية األردنية ،فقػد أوجػدت قيػودا عمػى نشػر القػوات ،وتسػويات إقميميػة فػي
منطقػػة وادي عربػػة ،وىػػي تواجػػو معارضػػة قويػػة فػػي األردف منػػذ أف وقػػع عمييػػا ،بمشػػاركة أج ػزاء واسػػعة مػػف
الفمسطينييف ،ومحافؿ دينية واتحادات مينية.
لكف االحتجاجات الحالية ضد الحكومة منذ بداية  1033لـ تجعؿ المعاىدة مسألة مركزية فػي مطالبيػا ،ألف
موقؼ األردف مف المعاىدة ستُمميو بقدر كبير مصالح إسػتراتيجية حيويػة ،نظػرة أمنيػة بعيػدة المػدى ،ومسػائؿ
الميػػاه ،والعالقػػات مػػع الواليػػات المتحػػدة ،والػػدور الػػذي ي ػراه لنفسػػو فػػي القػػدس ،مػػا ُيممػػي عميػػو الحفػػاظ عمػػى
المعاىدة ،واف جرى تطبيقيا بمستوى منخفض فقط.
كمػػا أف نجػػاح الممػػؾ األردنػػي فػػي صػػد الضػػغوط إللغػػاء المعاىػػدة سػػيكوف منوط ػاً بػػبعض التطػػورات المتعمقػػة
بالمسيرة السياسية اإلسرائيمية – الفمسطينية ،ومساىمة "إسرائيؿ" فػي االقتصػاد األردنػي ،والتعػاوف الثنػائي فػي
مواضيع المياه ،الطاقة والبنى التحتية ،ومشاريع اقتصادية مشػتركة ،ممػا سيشػكؿ حػاج از يحمػي المعاىػدة فػي
وجو الضغوط التي تمارس عمييا.
•مصير السمطة الفمسطينية
كاف لالنتفاضات في العالـ العربي أف تعقػد أكثػر فػأكثر األمػور فػي سػاحة المفاوضػات ،فقػد شػرعت فػي فتػرة
طويمة مف عدـ االستقرار وعدـ اليقيف ،خاصػة وأف محػاوالت حركتػي فػتح وحمػاس لموصػوؿ لمصػالحة تمقػت
زخما في أعقاب الثورات ،وىو ما يشكؿ تيديدا جديا عمى اتفاقات أوسمو.
وىنػػاؾ ثمػػة حاجػػة لمحفػػاظ عمػػى أسػػاس قػػانوني واطػػار إلدارة التعػػايش اإلس ػرائيمي – الفمسػػطيني وشػػكمو ،مػػف
خالؿ اتفاؽ انتقالي جديد بيف الجانبيف ،كخطوة في خريطة طريؽ متفؽ عمييا وصوال إلى حؿ الدولتيف.
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مع العمـ أف غياب اتفاقات أوسمو سيخدـ مػف يعارضػونو فػي الجػانبيف ،ويضػيؼ انعػداما آخػر لالسػتقرار فػي
المنطقة التي تختبر عمى أي حاؿ ظروفا جديدة وحساسة ،محذ ار مف خيار حؿ السمطة الفمسطينية الذي مف
شأنو أف ُيدخؿ المنطقة بأسرىا في وضع جديد مف الفوضى.
فمسطين أون الين1031/7/10 ،
 60المعنى السياسي لزيارة رومني

داني دانوف
االنتخابات لمرئاسة االمريكيػة عمػى االبػواب ،ونحػف نػدخؿ حقػا فػي المصػاؼ االخيػر ،فػي المائػة يػوـ مػا قبػؿ
الموعد ،والمرشحاف لمرئاسة يتصارعاف بكؿ القوة ،بما فػي ذلػؾ لنيػؿ الصػوت الييػودي .الػرئيس بػراؾ اوبامػا،
ال ػػذي ح ػػرص عم ػػى أف ي ػػدير ظيػ ػ ار ب ػػاردة السػ ػرائيؿ ف ػػي ع ػػدد ال حص ػػر ل ػػو م ػػف الف ػػرص واتخ ػػذ موقف ػػا مؤي ػػدا
لمفمسػػطينييف ،يتنػػافس امػػاـ المرشػػح الجميػػوري ،ميػػت رومنػػي ،الػػذي حػػرص عمػػى أف يوضػػح مواقفػػو المؤيػػدة
السرائيؿ فػي اكثػر مػف مناسػبة واحػدة وفعػؿ ذلػؾ ايضػا أمػس بوعػده بمسػاندة اسػرائيؿ امػاـ ايػراف ودعميػا فػي
سياقات اخرى.
'''
زيػػارة رومنػػي الػػى القػػدس تجسػػد الت ازمػػو العميػػؽ تجػػاه دولػػة اس ػرائيؿ واعت ارفػػو باىميػػة الشػػعب الييػػودي ولكػػف
التوقيت القريب مف االنتخابات يشػدد فقػط معنػى الزيػارة لمػف قػد يجمػس فػي البيػت االبػيض ابتػداء مػف كػانوف
الثاني .1031
ىدؼ مدعي الرئاسة مزدوج مف جية يسعى الى تعزيز مكانتو في الساحة الدولية مػف خػالؿ لقػاءات سياسػية
مع رؤساء الدولة في اسرائيؿ ومع رئيس حكومػة السػمطة الفمسػطينية ،ومػف جيػة اخػرى ،وىػو أمػر ىػاـ بقػدر
ال يقؿ ،اظيار التزامو لدولة اسرائيؿ.
ى ػػذا االلتػ ػزاـ ى ػػاـ لمجمي ػػور االسػ ػرائيمي ،ولك ػػف أيض ػػا لجمي ػػور المقت ػػرعيف اليي ػػود ف ػػي الوالي ػػات المت ػػرددة ف ػػي
الواليات المتحػدة ،فموريػدا واوىػايو ،وكػذا لمجميػور المسػيحي االفنجيمػي .يوجػد الػرئيس بػراؾ اوبامػا أمػاـ ميػت
رومني في موقع دوف في كؿ ما يتعمؽ بموقفو مف اسرائيؿ .خطاب القاىرة الشيير ،التصريحات الداعية الى
تجميد البناء في القدس ،وبالطبع الحقيقة الرمزية ولكف اليامة التي اختػار فػي رحالتػو الػى المنطقػة اال يػزور
اسرائيؿ رغـ أنو زار الدوؿ العربية كؿ ىذا خمؽ االحساس المييف بادارة الكتؼ الباردة السرائيؿ.
'''
ولكف ،بعد أف فيـ الرئيس القائـ باف المرشح الجميوري يتوجو نحو الصوت الييودي ،واف ورقتو السػرية ىػي
زيارتو الى البالد ،قرر اوباما التوقيع في نياية االسبوع الماضي عمى رزمة قوانيف توسع التعاوف االمني بيف
اسرائيؿ والواليات المتحدة.
القػوانيف ،التػػي لمحقيقػػة سػػبؽ أف اجيػػزت فػػي الكػػونغرس قبػػؿ بضػػعة أسػػابيع وليسػػت سػػابقة حقيقيػػة ،اصػػبحت،
بمشورة مستشاري الرئيس اوباما المخمصيف ،حدثا اعالميا ذا مغزى في الصراع مػف أجػؿ الصػوت الييػودي.
وبالتػػالي ،ابػػرز النبػػأ المصػػور فػػي كػػؿ وسػػائؿ االعػػالـ .وبػػالطبع ،ال ريػػب أف الق ػوانيف ىامػػة وستسػػاىـ كثي ػ ار
السرائيؿ ،ولكف الى جانب ذلؾ ،ال ريب أيضا أف ىذه 'اقؿ مما ينبغي ومتأخرة أكثر مما ينبغي'.
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'''
دولة اسرائيؿ ستتعاوف مع كؿ مف يدعميا .لنا اعداء كثيروف فػي ارجػاء العػالـ وعمينػا اف نمسػؾ بكمتػي يػدينا
بكؿ داعـ ،وبالتأكيد بالقوة االعظـ في العالـ .ولكف إذ نفحص موقػؼ رومنػي الثابػت مػف اسػرائيؿ ،يمكػف أف
نقرر بشكؿ واضح وقاطع بانو اذا ما انتخب رئيسا ،فسيكوف لنا صديؽ حقيقي في البيت االبيض.
اسرائيل اليوم 1031/7/10
القدس العربي ،لندن1031/7/13 ،
 63كاريكاتير:

الراية ،الدوحة1031/7/13 ،
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