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 .0القاىرة تتيم والداخمية في غزة تنفي اقتحام مؤسسة تابعة لمصر في القطاع
نشر موقع الجزيرة نت ،الدوحة ،3102/16/0 ،نقبلً عف مراسمو وعف الوكالة الفرنسية ،أف و ازرة الخارجية
المصرية اتيمت قادة حماس في قطاع غزة بمداىمة المركز الثقافي المصري في القطاع واعتقاؿ عدد مف
المصرييف العامميف فيو ،لكف مصادر مف الحكومة الفمسطينية في القطاع نفت ذلؾ .وقاؿ مراسؿ الجزيرة إف
و ازرة الداخمية في غزة استدعت رئيس الجالية المصرية عادؿ عبد الرحمف ،لمتحقيؽ معو في قضايا جنائية،
لكف مصادر مف الجالية أفادت بأف األمف اقتحـ مبناىا ،واعتقؿ عبد الرحمف (فمسطيني يحمؿ الجنسية
المصرية) كما صودرت أجيزة حاسوب مف المقر.
واستنكرت الخارجية المصرية في بياف ما وصفتو بػ"التصرؼ غير المسؤوؿ" وطالبت باإلفراج الفوري عف
المصرييف الذيف قالت إف "شرطة حماس" قامت باعتقاليـ السبت ،لكنيا لـ تحدد عددىـ.
واتيـ السفير المصري في راـ اهلل ياسر عثماف أجيزة األمف بالحكومة في غزة باقتحاـ المركز الثقافي
المصري الذي تشرؼ عميو جمعية فمسطينية تعنى بشؤوف المصرييف في غزة ،وقامت باعتقاؿ عبد الرحمف
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وشخص آخر لـ يعمف عف اسمو .وقاؿ عثماف إف عمى الحكومة في غزة أف تقدـ "تفسي اًر سريعاً لما حدث"
وأف "تفرج فو اًر عف عادؿ عبد الرحمف وأف تعيد فتح مكتب الجمعية".
وقاؿ الناطؽ باسـ الحكومة في غزة ،إيياب الغصيف ،إف "أجيزة األمف في غزة استدعت مواطنا فمسطينيا
يدعى عادؿ عبد الرحمف الكحموت بناء عمى طمب مف النيابة العامة لمتحقيؽ معو عمى خمفية قضية لدى
الجيات األمنية".
وأشار المتحدث باسـ و ازرة الداخمية في غزة إسبلـ شيواف إلى وجود شكاوى مالية تقدـ بيا عدد كبير مف
المواطنيف ،بسبب حصوؿ عبد الرحمف عمى مبالغ مالية مقابؿ تسييؿ المياـ لممواطنيف بالحصوؿ عمى
الجنسية المصرية.
وأضافت وكالة قدس برس 5/20 ،و ،3102/6/0أف و ازرة الداخمية واألمف الوطني الفمسطيني في غزة
نفت ما وصفتيا بػ"اإلشاعات" التي تحدثت عف اقتحاـ األجيزة األمنية لػ"المركز الثقافي المصري" ،مؤكدة أف
ما جرى ىو استدعاء مديره بناء عمى طمب مف النيابة العامة لمتحقيؽ في قضايا جنائية ،مشددة عمى أف
تابعا لمصر.
ىذا المركز ليس ً
وقاؿ الناطؽ باسـ الو ازرة إسبلـ شيواف في تصريح مكتوب ،يوـ السبت إلى أف الجمعية لـ تكف مرخصة،
ولـ تحصؿ عمى موافقة و ازرة الداخمية فيما يتعمؽ بإجراءات العمؿ وفؽ قانوف الجمعيات .وقاؿ شيواف" :إف
الجمعية لـ تكف ممثمة لمجالية المصرية مطمقًا ،وانما ىي فكرة شخصية مف قبؿ مديرىا" ،وأوضح أنو تـ
استدعاء مدير الجمعية بناء عمى طمب إحضار مف النيابة العامة لمتحقيؽ معو حوؿ بعض القضايا المالية
وشكاوي مف المواطنيف الذيف تقدموا بشكاوي ضد مديرىا شخصيا لدى النائب العاـ.
وأشار المتحدث باسـ و ازرة الداخمية في غزة إلى أنو بناء عمى اتصاؿ ىاتفي مع السفير المصري في راـ اهلل
ياسر عثماف؛ أكد بأف ىذه الجمعية ال تمثؿ الجالية المصرية ال مف قريب وال مف بعيد".
وقاؿ المكتب اإلعبلمي الحكومي في غزة في بياف مقتضب ،تمقت "قدس برس" نسخة عنو ،إف األجيزة
األمنية الفمسطينية أخمت سبيؿ المواطف عادؿ عبد الرحمف الكحموت بعد انتياء التحقيقات القانونية معو.
وأضافت أف الكحموت مواطف فمسطيني ال يمثؿ الجالية المصرية ،وقد تـ التعامؿ معو مف منظور قانوني
وال توجد أي أبعاد سياسية لمقضية.
وذكرت الشرق األوسط ،لندن ،3102/6/0 ،أف المواء سامح سيؼ اليزؿ ،الخبير االستراتيجي والعسكري،
قاؿ لػ"الشرؽ األوسط" :إف "ما تفعمو حركة حماس إجراء تصعيدي ومستفز لمصر" ،مشددا عمى أف حماس
عمييا أف تمتزـ في تعامميا مع القاىرة بالقواعد الدبموماسية .وتوقع "قياـ حركة حماس بأعماؿ تصعيدية
خبلؿ الفترة المقبمة ،بعدما أعمنت مصر رسميا تورط عناصر الحركة في عمميات إرىابية شيدتيا وتشيدىا
شبو جزيرة سيناء" ،مشي ار إلى أف حماس قد تطالب مصر باإلفراج عف عناصر منيا تـ ضبطيـ في شبو
جزيرة سيناء وفي عدد مف محافظات مصر ،لتورطيـ في أعماؿ تخريبية ضد منشآت حكومة وأقساـ
شرطة ،مقابؿ اإلفراج عف رئيس الجالية في غزة.
وأوردت الخميج ،الشارقة 3102/6/0 ،نقبلً عف الوكاالت ،أف د .طارؽ فيمي ،الخبير اإلستراتيجي
بالمركز القومي لدراسات الشرؽ األوسط ،قاؿ إف حماس ستمجأ حتما لمتصعيد ضد القاىرة لتوصيؿ رسائؿ
مباشرة إلييا رداً اعتقاؿ السمطات المصرية لعناصرىا بعد تورطيـ في عمميات اإلرىاب.
 .2واصل أبو يوسف :أبمغنا واشنطن بعدم إمكانية استمرار المفاوضات في ظل االستيطان
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عماف  -نادية سعد الديف :قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ إف
"القيادة الفمسطينية أبمغت واشنطف والجيات المعنية احتجاجيا ضد سياسة االستيطاف والعدواف اإلسرائيمي
بينما جمسات المفاوضات مستمرة" .وأضاؼ لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة ،إف "القيادة أكدت بأنو ال يمكف
استمرار المفاوضات في ظؿ االستيطاف والعدواف اإلسرائيمي" .وأوضح بأنو "مف غير الممكف االستمرار في
عقد جمسات التفاوض مع الجانب اإلسرائيمي ،بينما يمضي األخير في استيطانو وعدوانو ضد الشعب
الفمسطيني".
الغد ،عمان3102/6/0 ،
" .3الحياة" :السمطة رفضت مقايضة األسرى باالستيطان وقبمت فقط بعدم التوجو إلى األمم المتحدة
صباح :كشفت مصادر فمسطينية لػ «الحياة» أف منظمة التحرير الفمسطينية وفريؽ المفاوضات
غزة  -فتحي ّ
الفمسطيني رفضا رفضاً قاطعاً إطبلؽ األسرى الػ ٗٓٔ في مقابؿ استمرار االستيطاف في الضفة الغربية
والقدس المحتمة.
وقالت إف الفريؽ الفمسطيني المفاوض والرئيس محمود عباس وافقا عمى اطبلؽ األسرى الػ ٗٓٔ المعتقميف
منذ قبؿ توقيع اتفاؽ اوسمو في ٖٔ أيموؿ (سبتمبر) عاـ ٖ« ٜٜٔفي مقابؿ عدـ التوجو الى األمـ المتحدة
واالنضماـ الى ىيئاتيا» .وأضافت أف رئيس الفريؽ الفمسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات أبمغ قادة
الفصائؿ وممثمييا خبلؿ اجتماع ُعقد قبؿ أياـ أف «قضية األسرى غير مرتبطة بالمفاوضات» الجارية حالياً
مع إسرائيؿ.
وكاف الفريؽ المفاوض استأنؼ المفاوضات مع إسرائيؿ قبؿ أسابيع قميمة بعد جوالت مكوكية عدة لوزير
الخارجية األميركي جوف كيري الذي قدـ خطة جديدة لممفاوضات لمتوصؿ الى «سبلـ اقتصادي» مع
إسرائيؿ.
وبعد استئناؼ المفاوضات ،أطمقت إسرائيؿ في ٖٔ الشير الماضي  ٕٙأسي اًر ممف اعتقموا قبؿ توقيع اتفاؽ
أوسمو ،عمى أف تطمؽ بقية قائمة الػ ٗٓٔ عمى ثبلث دفعات خبلؿ تسعة اشير حددىا كيري في خطتو
لمتوصؿ الى اتفاؽ عمى قضايا الحؿ النيائي الست ،وىي القدس والبلجئيف واالستيطاف والحدود واألمف
والمياه ،فضبلً عف قضية األسرى.
وتابعت أف عريقات قاؿ إنو «نظ اًر إلى أىمية قضية األسرى ،وافقنا أف نؤجؿ التوجو الى المنظمات الدولية،
وليس صحيحاً ما يقولو المسؤولوف اإلسرائيميوف ألف اطبلقيـ ال يرتبط باالستيطاف أو غيره» .وأشارت الى
أف عريقات أكد أىمية أف «يعود األسرى كميـ الى بيوتيـ ،وسنكوف قد خناىـ إذا أُبعدوا عف بيوتيـ ،وليست
إلطبلقيـ عبلقة بتقدـ المفاوضات مف عدمو».
وقاؿ عريقات إف «ىناؾ اتفاقاً عمى إطبلؽ الػ ٗٓٔ وفؽ جدوؿ زمني بعدما طمبنا مف و ازرة شؤوف األسرى
والمحرريف أسماء األسرى الواجب إطبلقيـ» .وأضاؼ أف رئيسة الفريؽ اإلسرائيمي المفاوض الوزيرة تسيبي
ليفني قالت أثناء جمسة مفاوضات إف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتانياىو «ال يثؽ بالرئيس عباس،
لذا ال يريدوف اطبلؽ الػٗٓٔ كميـ دفعة واحدة ،بؿ عمى أربع دفعات».
وتوقع عريقات أف «ال تغير إسرائيؿ موقفيا سواء عبر المفاوضات أو مف دونيا» ،مشي اًر الى أنو «تـ ارساؿ
رسالة خطية الى كيري نبمغو فييا أننا ال نستطيع االستمرار في المفاوضات في ظؿ االستيطاف ألنيا
إمبلءات إسرائيمية في ظؿ المفاوضات».
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ولفت الى أف الواليات المتحدة قدمت «مرجعية خطية لممفاوضات تتضمف القضايا األساسية وسقفاً زمنياً»،
في اشارة الى األشير التسعة التي مف المفترض التوصؿ خبلليا الى اتفاؽ شامؿ .وأوضح أف الدوؿ العربية
«وافقت» عمى تمؾ المرجعية الخطية ،فيما نصحت الدوؿ األوربية بإعطاء «فرصة» لممفاوضات ،وتعيد
بعدـ التراجع عف قرارىا المتعمؽ بالحدود والمستوطنات.
وقاؿ إف روسيا «حريصة عمى متابعة المفاوضات» ،مشي اًر الى اتصاالت مع دوؿ أميركا البلتينية والياباف
التخاذ موقؼ مشابو لموقؼ الدوؿ األوروبية في ما يتعمؽ بالمستوطنات ومقاطعة منتجاتيا وغيرىا .ووفؽ
المصادر ،فإف عريقات وصؼ احدى جمسات المفاوضات لمناقشة النقاط المتعمقة بالنشاط االستيطاني
والكتؿ االستيطانية ،بأنيا كانت «صعبة جداً».
الحياة ،لندن3102/6/0 ،
 .4قائد األمن الوطني الفمسطيني في لبنان يدعو إلى إجراءات احترازية في المخيمات الفمسطينية
بيروت :دعا قائد األمف الوطني الفمسطيني في لبناف المواء صبحي أبو عرب ،إلى وجوب اتخاذ إجراءات
احت ارزية ،ووضع خطة عمؿ شاممة لمواجية أية مستجدات قد تط أر عمى األوضاع في المخيمات
الفمسطينية في لبناف ،في ظؿ األحداث المتسارعة التي تشيدىا المنطقة والتي قد تؤثر عمى المخيمات
الفمسطينية.
وقاؿ أبو عرب في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو يوـ السبت ٖٔ ٛ/إف ما ينشر في بعض
وسائؿ اإلعبلـ حوؿ المخيمات "ىو استيداؼ ليا ويصب في خانة التحريض في وقت نحف بحاجة إلى أف
يكوف اإلعبلـ إلى جانبنا وجانب قضيتنا الفمسطينية".
ودعا أبو عرب القادة العسكرييف في المخيمات باستكماؿ اإلجراءات الوقائية عند مداخؿ المخيمات وفي
األماكف العامة وتأميف األمف واالستقرار لمفمسطينييف القاطنيف تمؾ المخيمات.
وشدد المواء أبو عرب ،بحسب البياف ،عمى أف الفمسطينييف في لبناف "ليسوا طرفا ضد طرؼ في التجاذبات
المبنانية  -المبنانية الداخمية" مؤكدا حرصيـ عمى أمف واستقرار لبناف.
قدس برس3102/5/20 ،
 .5حماس تنفي ادعاءات وزير الداخمية المصري حول مشاركة عناصرىا بأحداث سيناء
غزة :استيجنت حركة حماس تصريحات وزير الداخمية المصري محمد ابراىيـ حوؿ مزاعـ مشاركة عناصر
مف حماس في أحداث سيناء ،نافية صحة ىذه االدعاءات.
واعتبر الدكتور سامي أبو زىري المتحدث باسـ حماس ،أف تمؾ االدعاءات ىي محاولة لخمط األمور وتبرير
عممية خنؽ غزة التي تمارس مف خبلؿ إغبلؽ المعبر بشكؿ شبو كامؿ والتدمير الواسع لؤلنفاؽ وىو ما
يتسبب في كارثة إنسانية حقيقة.
ونفى أبو زىري في تصريح مقتضب وصؿ "الرسالة نت" ،األحد ،ادعاءات ابراىيـ حوؿ وجود محمود عزت
في غزة ،وقاؿ" :ىذا ادعاء يثبت بطبلنو عقب اعتقاؿ الدكتور أسامة ياسيف في القاىرة بعد زعـ المصادر
المصرية وجوده مع عزت في غزة لئلشراؼ عمى مركز تدريب".
الرسالة ،فمسطين3102/6/0 ،
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 .6فتح تدين "اقتحام" "حماس" لمقر الجالية المصرية في غزة
(أ ش أ ،أ ؼ ب ،رويترز ،وفا) :أدانت حركة فتح اقتحاـ "حماس" لمقر الجالية المصرية في غزة .وجاء في
بياف صدر عف مفوضية اإلعبلـ والثقافة في فتح أف "حماس بجريمتيا اقتحاـ مقر الجالية المصرية
المحصف بالقانوف واعتقاؿ أشقاء مصرييف تواجدوا بالمقر عمى خمفية بياف تأييد لثورة ٖٓ حزيراف ،إساءة
عف سابؽ تصميـ وترصد لمعبلقات التاريخية والمصيرية بيف الشعبيف الشقيقيف الفمسطيني والمصري ،تمحؽ
ضر ار فادحا بسمعة الشعب الفمسطيني الذي لطالما احترـ األشقاء العرب وضمف ليـ األمف واألماف في
وطنيـ الثاني فمسطيف".
المستقبل ،بيروت3102/1/0 ،
 .7البردويل ينتقد موقف السفير المصري في رام اهلل ويتيم فتح بالتحريض ضد حماس
الوكاالت :ىاجـ القيادي في حركة حماس صبلح البردويؿ ،سفير مصر لدى السمطة الفمسطينية في راـ
اهلل ،ياسر عثماف وقاؿ إف تصريحاتو التي اتيـ فييا الحركة بالتحريض ضد مصر عبر وسائميا اإلعبلمية
والمساجد" ،عبثية" ،وادعت الحركة كشفيا شبكة تجسس مصرية في غزة.
واتيـ "البردويؿ" ،أوؿ أمس ،عناصر وأتباع حركة فتح بشف حممة تحريض ضد حماس ،الستدراج الجيش
المصري لمعركة ضدىا ،يسيطر خبلليا عمى أجزاء مف غزة ،لتعود السمطة لحكـ القطاع.
الخميج ،الشارقة3102/6/0 ،
 .8عساف :عمى حماس أن تعيد النظر في تصرفاتيا وتكف عن التدخل في الشؤون الداخمية لمصر
الوكاالت :اعتبر أحمد عساؼ ،المتحدث باسـ فتح ،أف ما ادعتو حماس حوؿ شبكة التجسس يكشؼ ما
وصمت إليو مف تخبط وضعؼ .وأضاؼ "ال بد أف تعيد حماس النظر في تصرفاتيا ،وتكؼ عف التدخؿ في
الشؤوف الداخمية لمصر ،بدالً مف إلقاء التيـ جزافاً عمى مصر والسمطة ،خاصة بعدما أصبح واضحاً دفاع
(حماس) عف اإلخواف ،التي تنتمي ليا ،دوف النظر لممصمحة الفمسطينية".
الخميج ،الشارقة3102/6/0 ،
 .9أحمد مجدالني يطالب بالحفاظ عمى الطابع الفمسطيني لمتعميم في القدس
(وفا) :طالب األميف العاـ ؿ"جبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني" عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد
مجدالني ،أمس ،بوقفة جادة مف المؤسسات كافة لمحفاظ عمى الطابع الفمسطيني لمتعميـ في القدس المحتمة،
ورفض الييمنة "اإلسرائيمية" عميو.
ودعا مجدالني خبلؿ اجتماع المكتب التنفيذي لكتمة نضاؿ المعمميف ،المدارس في القدس إلى عدـ توزيع
المحرفة ،وااللتزاـ بكتب المنياج الفمسطيني ،وشدد عمى رفض
الكتب التي طبعتيا بمدية االحتبلؿ بنسختيا
ّ
كؿ أشكاؿ التيديد والوعيد واالبتزاز التي تقوـ بيا ما تسمى "المعارؼ العربية" في بمدية االحتبلؿ ،عمى
المديريف والمدرسيف مف خبلؿ التيديد بقطع الرواتب أو الفصؿ مف المدارس.
وأش ار إلى أف "سمطات االحتبلؿ تحاوؿ مف خبلؿ خطوة تحريؼ مناىج التعميـ الفمسطينية إلى استكماؿ
مشروع الييمنة الكاممة عمى األرض واإلنساف الفمسطيني وحرمانو مف ثقافتو وتاريخو ،وبالتالي العبث بيويتو
الوطنية".
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الحقوقية لمدفاع عف المقدسييف ،إلى مراقبة تنفيذ إرادة أىالي
ودعا المكتب التنفيذي تحالؼ المؤسسات
ّ
طبلب القدس رفض التعديبلت التي أحدثتيا بمدية االحتبلؿ ،والمساعدة القانونية عمى إلغاء ومنع تدخميا.
الخميج ،الشارقة3102/6/0 ،
 .01الجبية الشعبية لتحرير فمسطين :سنواجو بقوة عودة "القيادة المتنفذة" لممفاوضات مع االحتالل
راـ اهلل :أكد قيادي في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف أف الجبية ستواجو بقوة في الميداف عودة مف أسمتيا
بػ"القيادة المتنفذة لممفاوضات العبثية مع االحتبلؿ ،وسياسة التفرد والييمنة في اتخاذ ق اررات مصيرية تخص
الشعب الفمسطيني في كؿ أماكف تواجده".
وقاؿ زاىر الششتري في تصريح صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو" :إف الجبية ستناضؿ مف أجؿ
إسقاط اتفاقية أوسمو وممحقاتيا األمنية واالقتصادية والسياسية ،وتدعـ أي تحرؾ شعبي ضد أوسمو
والمفاوضات العبثية" ،مشددا عمى أف "مف حؽ الشعب الفمسطيني التجمع والتظاىر والتعبير عف الرأي".
ودعا الششتري إ لى "وقؼ المياترات والتحريض األعمى وكيؿ االتيامات الباطمة ضد المشاركيف في ىذه
التظاىرات" ،وأضاؼ" :أف ىذا األسموب الرخيص المعروؼ ىدفو صرؼ األنظار عف استمرار قمع األجيزة
األمنية لممسيرات االحتجاجية ضد استمرار المفاوضات ،والتي استخدمت فييا الي اروات أكثر مف مرة،
وأغمقت الطرؽ لمنع وصوؿ المتظاىريف إلى المقاطعة إلسماع صوتيـ الرافض لسياسة العبث التي ترتكبيا
القيادة الفمسطينية".
قدس برس3102/5/20 ،
 .00أصوات إسرائيمية تنادي بتحويل "إسرائيل" إلى دولة ييودية وضم الضفة الغربية
راـ اهلل  -محمد يونس :اقترحت عضو الكنيست عف حزب "ليكود" تسيبي حوتوفمي خبلؿ احتفاؿ الحزب
برأس السنة العبرية ،تحويؿ "إسرائيؿ" إلى دولة ييودية مف خبلؿ ضـ الضفة الغربية إلييا .وترافؽ ذلؾ مع
قياـ الحاخاـ األكبر في "إسرائيؿ" ديفيد الو بافتتاح العاـ الدراسي في "إسرائيؿ" مف مدرسة مستوطنة "أفرات"
في تجمع "غوش عتصيوف" االستيطاني .وأعمف خبلؿ حفمة االفتتاح أف المستوطنة المذكورة المقامة عمى
أراضي محافظة بيت لحـ ىي "جزء ميـ مف أراضي دولة إسرائيؿ".
الحياة ،لندن3102/6/0 ،
 .02شكوك حول إبالغ "إسرائيل" بموعد الضربة األمريكية في سورية
راـ اهلل :تكتمت "إسرائيؿ" عمى فحوى مكالمة بيف وزير الدفاع اإلسرائيمي موشيو يعالوف ونظيره األمريكي
تشاؾ ىيغؿ ،أمس ،واكتفت بالقوؿ إف األخير اتصؿ باألوؿ وأطمعو عمى آخر المستجدات الخاصة باليجوـ
األمريكي العسكري المحتمؿ عمى سورية .غير أف مصادر أمنية ربطت بيف ذلؾ وموعد الضربة العسكرية
لدمشؽ .وقالت مصادر أمنية مطمعة لئلذاعة اإلسرائيمية إنو مف المفترض أف تتمقى "إسرائيؿ" إنذا اًر مسبقاً
قبؿ وقت قريب مف تنفيذ الضربة .وال يعرؼ إذا كاف ىيغؿ أبمغ يعالوف بذلؾ أـ ال .إلى ذلؾ ،نقمت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" عف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما قولو لحاخاميف ييود إف عمييما االعتماد عميو في
الشأف السوري ،في إشارة منو إلى عزمو توجيو الضربة العسكرية .وقالت الصحيفة إنو عمى الرغـ مف
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االنشغاؿ الذي يعيشو الرئيس األمريكي بسبب الممؼ السوري ،فقد وجد وقتاً ليينئ الحاخامات الييود بحموؿ
رأس السنة العبرية.
الشرق األوسط ،لندن3102/6/0 ،
" .03إسرائيل" :مئة صاروخ توماىوك سوف تستخدم في الضربة ضد سورية
القدس -وكاالت :توقعت "إسرائيؿ" بأف اليجوـ عمى سورية بات قريباً جداً ولـ يعد مجاؿ لمشؾ بأف تتراجع
الواليات المتحدة عف توجيو ضربة عسكرية لدمشؽ خبلؿ  ٗٛساعة .وقاؿ مراسؿ القناة الثانية في التمفزيوف
اإلسرائيمي لدى واشنطف إف خطاب جوف كيري أعطى الضوء األخضر إيذاناً ببدء اليجوـ عمى سورية ،لكف
الضربة ستكوف محدودة وسوؼ يطمؽ خبلليا قرابة ٓٓٔ صاروخ توماىوؾ مستيدفاً ٓ٘ ىدفاً .إلى ذلؾ،
استبعد محممو القناة العسكريوف والسياسيوف بأف يقصؼ األسد تؿ أبيب رداً عمى اي ىجوـ تتعرض لو
ببلده .وبطريقة متعمدة ،لـ يتطرؽ اي مف المحمميف لحزب اهلل أو دوره في المعركة المقبمة ،وىي خطوة
ىدفيا عدـ إخافة الجميور اإلسرائيمي الذي بات في حالة رعب شديد وانكب خبلؿ األياـ الماضية عمى
اقتناء الكمامات الواقية .وفي السياؽ ذاتو ،ذكر أف كشفاً لفحص المبلجئ في البمدات اإلسرائيمية في تؿ
أبيب بيف أف ٖ ،%ٛمنيا غير صالحة لبلستخداـ.
األيام ،رام اهلل3102/6/0 ،
" .04إسرائيل" تُطمق قم ارً تجسسياً جديداً
تستعد "إسرائيؿ" إلطبلؽ قمر صناعي جديد إلى الفضاء الخارجي يحمؿ اسـ "عاموس ٗ" ،وذلؾ لغايات
التجسس واستقصاء المعمومات االستخباراتية ،في إطار المساعي اإلسرائيمية الرامية إلى مراقبة األنشطة
ّ
النووية اإليرانية.
فمسطين أون الين3102/5/20 ،
 .05باحثون إسرائيميون يفتحون النار عمى "الجزيرة أمريكا"
غزة  -صالح النعامي :حذر باحثوف وصحفيوف إسرائيميوف وييود مف التداعيات السمبية النطبلؽ قناة
"الجزيرة أمريكا" ،ومف أف ىذه الخطوة ستخدـ التطرؼ اإلسبلمي.
وفي مقاؿ نشره في النسخة اإلنجميزية لموقع صحيفة "إسرائيؿ اليوـ" ،قاؿ جمفورد مي -رئيس مؤسسة الدفاع
عف الديمقراطية ومقرىا واشنطف -إف قناة الجزيرة تمنح الجماعات اإلسبلمية وعمى وجو الخصوص جماعة
اإلخواف المسمميف منب اًر في برامجيا المختمفة ،عبلوة عمى سماحيا بعرض المواد الدعائية لتنظيـ القاعدة.
وأضاؼ أف القناة الجديدة وفي سعييا لجذب المزيد مف المشاىديف األمريكييف نجحت في استقطاب عدد مف
نجوـ مقدمي البرامج ،مثؿ سوليداد بريف ،وجوي تشف ،وشيبل ماكيفر ،وديفد شوستر .وحذر مف خطورة قبوؿ
الزعـ بأف الخط اإلعبلمي لقناة "الجزيرة أمريكا" سيكوف مغاي اًر لمخط اإلعبلمي لمقناة بالمغة العربية ،مشي اًر
إلى أف القناة الجديدة تدار مف قبؿ شبكة الجزيرة اإلعبلمية ،وىي نفس الشركة التي تدير القناة بالعربية.
وكتب تساح يوكيد مقاالً في صحيفة معاريؼ وصؼ فيو خطوة الجزيرة بأنيا عممية "انقضاض عمى الواليات
حذر مف أنو
المتحدة" ،متسائبلً "ىؿ سيحتضف األمريكيوف القناة التي تغازؿ اإلخواف المسمميف؟" .وأشار م اً
في الوقت الذي اعتبر فيو وزير الخارجية األمريكي جوف كيري عزؿ الرئيس المصري محمد مرسي بأنو
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يخدـ العودة لمديمقراطية ،فإف قناة الجزيرة تعتبر ما حدث انقبلباً دموياً .ولـ يكتؼ يوكيد بانتقاد مضاميف
تغطية الجزيرة بؿ ىاجميا بسبب سماحيا لضيوفيا بعرض معمومات محددة .مستشيداً بشكؿ خاص
بالمقابمة التي أجرتيا القناة مع فاروؽ القدومي الذي اتيـ محمود عباس بالتآمر مع أرييؿ شاروف في تصفية
الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات.
الجزيرة نت ،الدوحة3102/5/20 ،
 .06محامي وزارة األسرى :ثمانية أسرى في عسقالن يضربون عن الطعام تضامناً مع أبو سيسي
راـ اهلل :أفاد محامي و ازرة األسرى كريـ عجوة أف ثمانية أسرى ما زالوا يخوضوف إضرابا مفتوحا عف الطعاـ
منذ ٕ٘ الجاري تضامنا مع االسير المعزوؿ ضرار أبو سيسي والمطالبة بإنياء عزلو.
وقاؿ المحامي أف األسرى الثمانية نقموا مف ايشؿ إلى قسـ ٕٔ في عسقبلف في العزؿ االنفرادي ،وترفض
إدارة السجف لممثمي األسرى االجتماع بيـ.
واألسرى الثمانية قد أ عمنوا إضرابيـ تضامنا مع االسير ضرار أبو سيسي المعزوؿ منذ اعتقالو في /ٕ/ٕٜ
ٕٔٔٓ ،وتدىور وضعو الصحي مؤخ ار ونقؿ إلى مستشفى سوروكا.
وجاء اإلضراب بعد أف نكثت إدارة السجوف بوعدىا بإخراج أبو سيسي مف العزؿ االنفرادي ،ال سيما أف
وضعو الصحي تردى حيث يعاني مف الم اررة والكمى وآالـ بالكبد وآالـ في العينيف.
وأشار عجوة الى أف الوضع في عسقبلف بعد اقتحامو مف قبؿ قوات قمع خاصة ما زاؿ متوترا ،وفرضت
سمسمة مف العقوبات عمى األسرى في اعقاب االقتحاـ كسحب األجيزة الكيربائية ومنع الخروج لمفورة
والحرماف مف الكنتينا ومنع زيارات األىؿ.
وقاؿ ناصر أبو حميد ممثؿ أسرى عسقبلف اف قوات كبيرة اقتحمت غرفة ٘ٔ في سجف عسقبلف في ٕٙ
الجاري حيث تـ تحطيـ محتويات الغرفة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل3102/6/0 ،
" .07الحركة اإلسالمية" تدعو الفمسطينيين لمنفير إلى المسجد األقصى األربعاء القادم
الناصرة :دعت "الحركة اإلسبلمية" داخؿ األراضي المحتمة عاـ  ٜٔٗٛالشعب الفمسطيني لػ "النفير" إلى
المسجد األقصى المبارؾ يوـ األربعاء القادـ الموافؽ ٗ أيموؿ (سبتمبر) ،وذلؾ رداً عمى دعوة جماعات
ييودية القتحاـ األقصى بمناسبة "عيد رأس السنة العبرية".
وأعمنت القوى الوطنية واإلسبلمية في مدينة القدس المحتمة عف تنظيـ فعاليات تحت شعار "األقصى
منتصر" لتسميط الضوء عمى مخططات المؤسسة اإلسرائيمية التيويدية في مدينة القدس والمسجد األقصى
المبارؾ وسبؿ مواجيتيا.
مف جانبو ،رأى نائب رئيس "الحركة اإلسبلمية" الشيخ كماؿ خطيب  ،أف النفير إلى المسجد األقصى
والقدس في ىذه المرحمة يعتبر ضرورة قصوى ونصرة واجبة ،بسبب استغبلؿ المؤسسة اإلسرائيمية لؤلوضاع
المضطربة في العالـ العربي لتنفيذ مآربيا ،قائبلً "إف تفاعؿ الحركة مع ىموـ أمتنا والشعبيف المصري
والسوري تحديداً ،ال يعني أبدا االنشغاؿ عف ىـ القدس واألقصى في مواجية بطش المؤسسة اإلسرائيمية".
قدس برس3102/5/20 ،
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 .08مركز "أحرار" ستة شيداء و 321حالة اعتقال خالل شير آب /أغسطس
أسير دولة االحتبلؿ ومأزؽ الزواؿ الحكومة اإلسرائيمية تطرد المياجريف
ارتفاع قائمة عمداء األسرى إلى ًٗ ٙا
األفارقة قاؿ التقرير الشيري الصادر عف مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف اف جيش االحتبلؿ
قتؿ  ٙمواطنيف ،واعتقؿ ٕٓ٘ خبلؿ شير آب .وذكر المركز أف خمسة مف المعتقميف مف غزة مف قطاع
غزة بينيـ مدير مكتب الييئة الفمسطينية لئلعبلـ عبلء مقبؿ ،بينما الػٕ٘ٗ اآلخروف مف الضفة.
فمسطين أون الين3102/5/20 ،
 .09االحتالل يعتقل أربعة أطفال فمسطينيين بالخميل ويستدعي آخرين
الخميؿ :اعتقمت قوات جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي الميمة الماضية أربعة أطفاؿ فمسطينييف مف البمدة القديمة
بمدينة الخميؿ الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتمة.
وذكرت مصادر أمنية فمسطينية لػ "قدس برس" ،أف قوات االحتبلؿ احتجزت أربعة أطفاؿ فمسطينييف لـ
لعدة ساعات ،ومف ثـ أفرجت عنيـ في وقت متأخر مف الميمة الماضية.
يتجاوز عمر أكبرىـ الرابعة عشر ّ
قدس برس3102/5/20 ،
 .21غزة :مسيرة حاشدة تنديداً باالنقالب العسكري في مصر ورفضاً لحصار غزة
غزة :شارؾ المئات مف الفمسطينييف مف مخيـ جباليا لبلجئيف ،الواقع شماؿ قطاع غزة مساء الجمعة
(ٖٓ| ،)ٛفي مسيرة حاشدة تنديداً باالنقبلب العسكري عمى الشرعية في مصر ورفضاً لسياسية إعادة
التضييؽ وتشديد الخناؽ عمى قطاع غزة.
وردد المشاركوف في المسيرة ،التي انطمقت مف أماـ مسجد العودة بجباليا بعد صبلة العشاء مباشرة ،بدعوة
مف "التجمع الشبابي لنصرة الشرعية في مصر" ،شعارات تندد باالنقبلب العسكري في مصر وما تقوـ بو
قوات األمف المصرية مف "مجازر" بحؽ المواطنيف المصرييف ،مؤكديف عمى وقوفيـ وتضامنيـ الكامؿ مع
الشعب المصري حتى استعادة الشرعية المنتخبة.
قدس برس3102/5/20 ،

 .20االحتالل منع  26فمسطينياً من السفر األسبوع الماضي
فمسطينيا مف سكاف الضفة الغربية المحتمة مف
راـ اهلل :منعت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي تسعة وثبلثيف
ً
السفر عف طريؽ معبر "الكرامة" (المنفذ الوحيد الذي يصؿ الضفة بالعالـ الخارجي عبر األردف) ،وذلؾ
خبلؿ األسبوع الماضي.
وقالت الشرطة الفمسطينية براـ اهلل إف قوات االحتبلؿ أعادت خبلؿ األسبوع الماضي تسعة وثبلثيف فمسطينياً
مف معبر "الكرامة" ،ومنعتيـ مف السفر وفقاً لػ "حجج أمنية".
قدس برس3102/5/20 ،
 .22تقرير"" :إسرائيل" تستغل المفاوضات لتكثيف مشاريع التوسع االستيطاني
التاريخ :األحد ٔ3102/6/

العدد3632 :

ص 00

راـ اهلل – محمد يونس :أظير تقرير جديد عف النشاط االستيطاني في األراضي الفمسطينية المحتمة أف
السمطات اإلسرائيمية استغمت العودة إلى المفاوضات لتكثيؼ مشاريع التوسع االستيطاني.
وبيف التقرير األسبوعي لػ «المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف» الذي يديره عضو
ّ
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية تيسير خالد ،أف وزير اإلسكاف اإلسرائيمي ،رئيس كتمة حزب
«البيت الييودي» المتطرؼ أوري أرئيؿ وضع األسبوع الماضي حجر األساس لمستوطنة «ليشـ» المكممة
لمستوطنة «عيمي زىاؼ» المقامة عمى أراضي قرى كفر الديؾ ودير بموط في محافظة سمفيت مف أجؿ
توطيف ٓ ٚعائمة ييودية فييا.
وأعمف الوزير اإلسرائيمي ،الذي يمثؿ حزب المستوطنيف ،لدى تدشيف الموقع عف خطة لتوسيع الحي الجديد
بإضافة ٓٓٗ وحدة استيطانية في المستقبؿ .كما أعمف أنو «لف تكوف دولتاف لشعبيف غرب نير األردف
حتى لو جمسوا لممفاوضات» وأضاؼ« :لف يكوف أمر كيذا ،وسنستمر في البناء في كؿ شبر مف أرض
إسرائيؿ ،وأيضاً في ييودا وفي السامرة ،وىي الضفة الغربية بما فييا القدس».
وأردؼ لدى زيارتو مستوطنة «بيتار عيميت» جنوب مدينة بيت لحـ في اليوـ التالي «أف إسرائيؿ ستستمر
بالبناء االستيطاني  ،وأف و ازرة اإلسكاف ستخصص موازنة لبناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنة بيتار
عيميت».
وزاد التقرير« :إلى جانب ىذا ،صادقت الحكومة اإلسرائيمية عمى تمويؿ البنية التحتية لمستوطنة جديدة
(رامات شمومو) في منطقة شعفاط شماؿ القدس ،تتضمف بناء ٓٓ٘ٔ وحدة سكنية بقيمة  ٕٙمميوف شيقؿ
(حوالى  ٚمبلييف دوالر) .وقاؿ إف رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو يتولى مباشرة أمر تنفيذ ىذه الخطة في
إطار مساعيو إلى فرض األمر الواقع ،وفصؿ القدس الشرقية المحتمة عف محيطيا الفمسطيني ،واستكماؿ
المشروع االستيطاني المعروؼ باسـ «القدس الكبرى» .وتشمؿ الخطة أيضاً مصادقة المجنة المالية في بمدية
القدس عمى تخصيص ٕ ٙمميوف شيقؿ ( ٔٚمميوف دوالر) لبناء وتطوير حي استيطاني في مستوطنة
«رامات شمومو» شماؿ القدس.
وأظير التقرير المكمؿ لممخطط الييكمي لشماؿ القدس وجود خطة لبناء مستوطنة حممت اسـ «حي فيمؿ»
الذي سيضـ  ٖٜٙوحدة استيطانية عمى أراضي قرية بيت حنينا شماؿ المدينة خمؼ الشارع االستيطاني (تؿ
أبيب  -موديعيف) .وقاؿ إف ىذا الحي سيكوف جزءاً مف مستوطنة «رامات شمومو» ،ويربطيا بمستوطنة
«راموت».
وزاد التقرير « :وتوالت مخططات التيويد واالستيطاف في القدس ،إذ واصمت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي
إقامة منصة حديد محمولة بمساحة ٓ٘ٗ مت اًر مربعاً قرب حائط البراؽ ،فوؽ اآلثار األموية في المنطقة،
تمييداً لتحويمو إلى كنيس خاص بفرقة مف الييوديات تطمؽ عمى نفسيا نساء المبكى ،مع العمـ أف الكنيس
المنوي إقامتو جزء مف مخطط تيويدي شامؿ يستيدؼ الحرـ القدسي الشريؼ بكاممو ،وعمى رأسو المسجد
األقصى المبارؾ وساحة البراؽ».
وتابع« :بناء ىذا المسطح يأتي وفؽ قرار لوزير االقتصاد وشؤوف القدس والشتات في الحكومة اإلسرائيمية
نفتالي بينيت ،وبالتعاوف مع مكتب رئيس الحكومة ،رئيس الوكالة الييودية ناتاف تشيرانسكي المكمؼ مف
نتانياىو وضع مخطط في منطقة البراؽ يتناسب مع بعض مطالب الفرؽ الييودية في تكريس عممي
ومواصمة لتيويد منطقة البراؽ».
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وجاء في التقرير أف خطط التوسع االستيطاني الجديدة ترافقت مع سمسمة مف االعتداءات اإلسرائيمية ،منيا
قياـ الجرافات اإلسرائيمية بيدـ منشآت عدة في مدينة القدس بحجة عدـ الترخيص .ومف ىذه المنشآت ،ىدـ
بركسات ومرأب لمسيارات ومزرعة لمدواجف ،إضافة إلى تجريؼ أرض مساحتيا دونماف ،واقتبلع أشجار
الزيتوف منيا .ومنيا أيضاً إصدار بمدية القدس ق ار اًر بيدـ طبقة مف مدرسة «شرفات» األساسية المختمطة
جنوب غربي مدينة القدس ،مع العمـ أنو تـ بناء ىذه الطبقة عاـ ٕٓٓٓ الستيعاب أعداد جديدة مف
الطبلب ،وتضـ ثبلث غرؼ صفية يدرس فييا حالياً ٓ ٙطالباً ،وغرفة لئلدارة .كما قاـ موظفو بمدية القدس
بدىـ المحاؿ التجارية في باب العمود في القدس ،وتسميـ أصحابيا إنذارات إلخبلء البسطات الموجودة أماـ
المحاؿ بحجة مخالفتيا لمقانوف.
وأكمؿ التقرير « :ووزعت طواقـ البمدية دفعة جديدة مف أوامر اليدـ اإلدارية لعدد مف منازؿ المواطنيف في
بمدة سمواف جنوب األقصى المبارؾ بحجة البناء مف دوف ترخيص» .وقاؿ إف الحممة تركزت عمى حي وادي
قدوـ في البمدة ،مشي اًر إلى قياـ ىذه الطواقـ بتصوير منشآت عقارية وتجارية ومنازؿ في المنطقة.
وذكر التقرير أف أحياء سمواف تعرضت األسبوع الماضي إلى حممة مف أذرع سمطات االحتبلؿ المختمفة
عمى مدار أربعة أياـ متتالية شممت اعتقاالت ،وتحرير مخالفات مالية ،ومبلحقة أصحاب البنايات ،وتوزيع
دفاتر ضريبية عمى أصحاب المحاؿ التجارية وغيرىا .وترافقت ىذه الممارسات مع قياـ مستوطنيف متطرفيف
باقتحاـ المسجد األقصى مف جية باب المغاربة عمى شكؿ مجموعتيف ،والتجوؿ في أنحاء متفرقة منو .وقاؿ
إف مجموعة مف المستوطنيف خطت عبارات عنصرية عمى جدار منزؿ مواطف في سوؽ الخاف في البمدة
القديمة في القدس.
وشممت مشاريع التوسع االستيطاني توسيع البؤرة االستيطانية التي يطمؽ عمييا «المستوطنة الرقـ »ٚٛٚ
الواقعة عمى أراضي قرية عينابوس جنوب مدينة نابمس شماؿ الضفة .ترافؽ ذلؾ مع اقتبلع عشرات أشجار
الزيتوف بيدؼ توسيع البؤرة االستيطانية ،إضافة إلى قياـ المستوطنيف باقتبلع ٕ٘ شجرة زيتوف في المنطقة
الواقعة بيف قريتي حوارة وبوريف شماؿ الضفة.
وفي الخميؿ جنوب الضفة ،وجيت السمطات اإلسرائيمية إخطارات بوقؼ العمؿ والبناء في منازؿ مواطنيف
شرؽ بمدة الظاىرية.
وأضاؼ« :كما سمّمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي إخطارات بيدـ ثماني آبار مياه ،وازالة سياج وأسبلؾ
شائكة في قرية الفخيت في بمدة يطا جنوب الخميؿ ،وسممت ثمانية إخطارات ليدـ آبار تجميع المياه ،وازالة
سياج وأسبلؾ شائكة قدميا برنامج منظمة األمـ المتحدة اإلنمائي (يو إف دي بي) إلنشاء محمية طبيعية
في المنطقة بمساحة تقدر بػٓٓ ٚدونـ».
الحياة ،لندن3102/6/0 ،
 .23نصف الواردات الفمسطينية من "إسرائيل" خالل النصف األول من 3102
راـ اهلل – الوكاالت :أظيرت بيانات صادرة عف الجياز الفمسطيني المركزي لئلحصاء مؤخ اًر ،أف قيمة
الواردات الفمسطينية مف "إسرائيؿ" بمغت ٔ ٔ.٘ٙمميار دوالر خبلؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري ،أي
أكثر مف نصؼ مجمؿ الواردات التي بمغت قيمتيا ٕٗ٘ ٕ.مميار دوالر .ومقارنة مع نفس الفترة مف العاـ
الماضي ،فقد ارتفعت قيمة الواردات مف إسرائيؿ بنحو ٓ ٜٔمميوف دوالر أميركي ،والتي بمغت آنذاؾ
ٔ ٔ.ٖٚمميار دوالر ،عمى الرغـ مف الدعوات الفمسطينية الرسمية إلى تقميؿ االرتباط االقتصادي بإسرائيؿ.
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وتستورد الضفة معظـ بضائعيا واحتياجاتيا مف "إسرائيؿ" ،في غالبية القطاعات ،كاألغذية والمواد التموينية،
والمواد الصحية ،ومواد البناء ،واألجيزة الكيربائية ،والمبلبس واألحذية ،والجمود ،والمواد الخاـ ،وبعض
الصناعات الثقيمة .وتعتبر تمؾ األرقاـ غير محفزة لنمو اقتصاد فمسطيني منفصؿ عف نظيره اإلسرائيمي،
خاصة عندما يدور الحديث عف تشجيع لممنتجات الوطنية ،التي تتعرض ألزمة ثقة مف المستورد والمستيمؾ
معاً.
االتحاد ،أبو ظبي3102/6/0 ،
 .24النسور :موافقة "إسرائيل" عمى التفاوض عمى القدس إنجاز كبير
محمد حسف التؿ :قاؿ رئيس الوزراء الدكتور عبداهلل النسور ،في حوار شامؿ مع «الدستور» ،أف عممية
السبلـ مف خبلؿ التقارير التي جائتنا تبدو حتى اآلف إيجابية ،يبدو أنيا جدية ،وال أريد أف أسارع إلى نشر
التفاؤؿ ،لكف االبتداء جدي ،ودليمي عمى ذلؾ ىو قبوؿ الجانب اإلسرائيمي ألوؿ مرة في أف تكوف القدس مع
بقية المواضيع ىو الموضوع األوؿ في المواضيع الستة ،إذف مجرد الموافقة عمى التفاوض عمى القدس بحد
ذاتو ىذا إنجاز كبير برأيي..
األمر الثاني الذي يقاؿ ،وأحب أف يعرفو كؿ مواطف أردني ،التزاـ الجانب الفمسطيني أنيـ لف يقبموا اقتراحاً
ويطمعوا األردف عميو ،ولف يزودوا الوفد اإلسرائيمي بأي ورقة إال ونوافؽ عمييا،
إسرائيمياً أو ورقة إسرائيمية إال ُ
بحد ذاتو ىذا دليؿ حسف نية مف الجانب الفمسطيني ،واف شاء اهلل أف يمتزموا بو ،وكمنا ثقة بأنيـ سيمتزموف.
األمر الثالث الذي يقاؿ ىنا أف األردف شريؾ في ىذه المفاوضات ،ولكنو ليس في غرفة المفاوضات ،ىو
شريؾ بالتشاور ولكنو ليس شريكاً بالحضور ،ىذا الذي يريده األردف.
الدستور ،عمان3102/6/0 ،
 .25الجيش المبناني :توقيف لبنانيين عمى عالقة بإطالق الصواريخ من صور باتجاه "إسرائيل"
صدر عف قيادة الجيش مديرية التوجيو البياف التالي" :بنتيجة التقصي والتحريات المكثفة ،بشاف إقداـ
مجيوليف بتاريخ ٕٕ ٕٖٓٔ-ٛ-عمى إطبلؽ ٗ صواريخ نوع كاتيوشا مف منطقة الحوش -صور باتجاه
األراضي الفمسطينية المحتمة ،خبلفا لمندرجات القرار ٔٓ ،ٔٚتمكنت مديرية االستخبارات مف توقيؼ كؿ
مف المبنانييف يوسؼ محمد الفميطي وعمر عبد المولى األطرش ،المذيف اعترفا بأقداميما عمى نقؿ الصواريخ
مف منطقة غزة في البقاع وتسميميا إلى احد األشخاص في صور ،حيث تـ إطبلقيا مف المنطقة المذكورة.
وقد أحيؿ الموقوفاف عمى القضاء المختص ،ويستمر العمؿ لتوقيؼ باقي المتورطيف".
النيار ،بيروت3102/6/0 ،
 .26القاىرة :بالغ يتيم أردوغان وقيادات من "اإلخوان" بالتخابر مع الواليات المتحدة و"إسرائيل"
القاىرة " -الخميج"" ،وكاالت" :تقدـ المحامي خالد البري بببلغ إلى النائب العاـ المستشار ىشاـ بركات ضد
كؿ مف رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغاف والرئيس المعزوؿ محمد مرسي والمرشد العاـ لجماعة
اإلخواف محمد بديع ،ونائبو خيرت الشاطر ،والقيادي في الجماعة محمد البمتاجي ،ومسؤوؿ الممؼ
االقتصادي حسف مالؾ مسؤوؿ وعضو التنظيـ العالمي والدولي لجماعة اإلخواف .وجاء في مضموف الببلغ
أف أردوغاف قاـ باالشتراؾ واالتفاؽ بتمويؿ الجماعات اإلرىابية في سيناء لضرب األمف القومي المصري
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وقتؿ األبرياء مف جنود الشرطة والجيش ،وذلؾ باالتفاؽ مع بقية المتيميف ،والقياـ كذلؾ بالتجسس لصالح
المخابرات األمريكية واإلسرائيمية واأللمانية والبريطانية لنشر الفوضى والفتف في مصر بحرؽ الكنائس
والمنشآت العامة واالتجار في األسمحة الميربة والمخدرات عف طريؽ الشركات الخاصة بالمشكو في حقيما
الثالث والخامس.
الخميج ،الشارقة3102/6/0 ،
 .27مصر تعيد فتح معبر رفح مع غزة في االتجاىين ألربع ساعات يومياً
(د.ب.أ :).أعادت السمطات المصرية أمس ،فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة في االتجاىيف.
وقاؿ مصدر أمني مصري إف معبر رفح سيعمؿ أربع ساعات ،مف العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظير،
بالتوقيت المحمي ( ٔٓ-ٛبتوقيت غرينتش) مف أجؿ عبور الفمسطينييف مف الحاالت اإلنسانية والمرضية
والطبلب والمعتمريف .وأضاؼ المصدر أنو سيجري خبلؿ ىذه الفترة عبور شاحنات مواد بناء ،مقدمة ىدية
مف دولة قطر مف أجؿ إعمار قطاع غزة.
الخميج ،الشارقة3102/6/0 ،
 .28الجيش المصري يفجر خمسة أنفاق جديدة عمى الحدود مع قطاع غزة
رفح :قالت مصادر فمسطينية إف الجيش المصري فجر مساء السبت ٖٔ ،ٛ/خمسة أنفاؽ جديدة في منطقة
بوابة صبلح الديف شرؽ مدينة رفح التي سمعت فييا أصوات االنفجارات بقوة.
قدس برس3102/5/20 ،
 .29ىيئة األركان اإليرانية" :إسرائيل" ستتعرض ليجمات انتقامية حال شن عدوان أمريكي عمى سورية
طيراف – الوكاالت :قاؿ رئيس ىيئة األركاف العامة لمقوات المسمحة اإليرانية المواء حسف فيروز آبادي إف
"إسرائيؿ" ستتعرض ليجمات انتقامية حاؿ شف عدواف أمريكي عمى سورية .وأوضح فيروز آبادي أف ىذا
العدواف المحتمؿ مف شأنو أف يتسبب بمشاكؿ كبيرة لباقي القوى المتحالفة مع الواليات المتحدة.
االتحاد ،أبو ظبي3102/6/0 ،
 .31دان شابيرو :تنسيق أمريكي  -إسرائيمي حول الضربة العسكرية المحتممة لمنظام السوري
الناصرة :كشؼ السفير األمريكي لدى تؿ أبيب النقاب عف تنسيؽ عالي المستوى بيف اإلدارة األمريكية
والحكومة اإلسرائيمية فيما يتعمؽ باالستعدادات لتوجيو ضربة عسكرية ضد النظاـ السوري .ونقمت اإلذاعة
العبرية عف السفير داف شابيرو قولو إف ىناؾ تنسيقًا وثيقًا ،بيف واشنطف وتؿ أبيب ،في التعامؿ مع جميع
مشير إلى أف "األواصر األمنية التي تربط بيف الجانبيف
ًا
التحديات في المنطقة ،ال سيما مع المشيد السوري،
ال تجد ليا تعبي ار في المساعدات األمريكية المقدمة إلسرائيؿ فقط بؿ تمزـ أيضا تنسيقا وثيقا في جميع
الممفات ،بما في ذلؾ الوضع في سورية".
قدس برس3102/5/20 ،
 0036 .30مميار دوالر استثمارات أمريكية ببريطانيا
التاريخ :األحد ٔ3102/6/

العدد3632 :

ص 02

الوكالة الفرنسية :أعمنت و ازرة الخزانة األمريكية أف بريطانيا ىي أوؿ وجية لممستثمريف األمريكييف عمى
صعيد األصوؿ المالية ،متقدمة بذلؾ عمى فرنسا التي تحتؿ المرتبة الخامسة .وقالت الو ازرة إف إجمالي ما
يمتمكو المستثمروف األمريكيوف بمغ حتى نياية العاـ الماضي  ٕٜٔٔمميار دوالر مف األصوؿ المالية في
بريطانيا .وأوضحت أف غالبية ىذه االستثمارات ىي عمى شكؿ أسيـ ( ٚ٘ٛمميارا) وبقيتيا عمى شكؿ
سندات قصيرة ومتوسطة المدى.
وذكر تقرير الخزانة األمريكية أف القيمة اإلجمالية لؤلصوؿ األجنبية التي تعود إلى مستثمريف أمريكييف في
العالـ بمغت ٔٗ ٜٚمميار دوالر بيف ديسمبر/كانوف األوؿ ٕٔٔٓ وديسمبر/كانوف األوؿ ٕٕٔٓ ،وازدادت
بذلؾ بنسبة .%ٔٙ.ٜ
واحتمت كندا المرتبة الثانية بػ ٛٓٛمميارات مف األصوؿ التي يممكيا أمريكيوف ،تمييا جزر كايماف التي
تشكؿ جنة ضريبية في المرتبة الثالثة باستثمارات بمغت ٗ ٚٛمميار دوالر ،تمثؿ شركات أسستيا بعض
المجموعات الكبرى بيدؼ تقميص الضرائب المترتبة عمييا .وحمت الياباف في المرتبة الرابعة بػٕٔ٘ مميار
دوالر مف االستثمارات األمريكية ،فيما أتت فرنسا في المرتبة الخامسة بػ٘ ٖٚمميار دوالر مف األصوؿ التي
يممكيا أمريكيوف ومف بينيا أسيـ بقيمة  ٕ٘ٚمميارا ،وجاءت الصيف وروسيا في المرتبتيف السابعة عشرة
والثامنة والعشريف (عمى الترتيب).
الجزيرة.نت3102/5/20 ،
 .32في نياية الحروب النظامية العربية مع "إسرائيل"

بشير ىبلؿ
طبيعي أف يتركز اإلعبلـ واالىتماـ عمى الوقائع واآلثار المباشرة لمجريات الحدث السوري بصفتو الحدث
ٌ
الشرؽ أوسطي الرئيس في مستويات عنفو ومضاعفاتو وتقاطعاتو اإلقميمية  -الدولية .لكف ىذا التركيز يميؿ
بصورة موضوعية إلى حجب وتأجيؿ النظر في المقابؿ بأثر تطوراتو عمى المسألة التي كانت تعتبر حتى
ٍ
وقت قريب أـ المسائؿ ووّالدة كؿ التوترات في المشرؽ وىي الصراع العربي  -اإلسرائيمي المتمحور حوؿ
القضية الفمسطينية أوالً واألراضي الفمسطينية والسورية المحتمة تالياً .وتمح ىذه المسألة بمقدار أىمية التغيير
عبر عنو
الم ّ
الحاصؿ في موقع سورية ضمف مشيد إقميمي تجري إعادة تركيبو وفي الموروث الجيوسياسي ُ
بيذا الصراع.
واذا كاف استمرار الحدث السوري واحتماالتو وضمنيا الضربة االحتمالية عقاباً لمنظاـ األسدي عمى
استخدامو السبلح الكيماوي يجعؿ التكيف بالوضع النيائي لسورية متعذ اًر ،فإف بعض النتائج المتحصمة عنو
حتى اليوـ تبدو مع ذاؾ واضحة في دالالتيا اإلقميمية.
أولى النتائج ىي الخروج العممي لمجيش «النظامي السوري» الحالي مف الصراع العربي  -اإلسرائيمي ومف
احتماؿ خوضو معركة وطنية لتحرير الجوالف .إذ عمى رغـ استمرار بنيتو الشكمية وامتبلكو أسمحة قتالية أياً
كاف مستوى فعاليتيا وحداثتيا ،فإف االنشقاقات والخسائر الكبيرة التي ُمني بيا في حربو الشاممة عمى الثورة
المستمرة منذ ثبلثيف شي اًر والتحمُؿ الجزئي لمركزيتو وطبيعة تكوينو كأداة سيطرة فئوية سمطانية ومخالطتو
المميشيات الطائفية  -الزبائنية السورية واألجنبية أودت جوىرياً بأي دور ميني وطني محتمؿ لو عمى المدى
القصير ،في حيف أف إعادة بناء جيش نظامي وطني لف تكوف ميسورة قبؿ استنفاد العنؼ المسمح المعمـ
والوصوؿ إلى تسوية سياسية قابمة لمحياة أو النتصار حاسـ لمثورة بعد توحيد افتراضي لقواىا ومركزتيا
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خبلؿ وقت معقوؿ كما في التجارب التي نجحت خبلليا الثورات الشعبية بإعادة تشكيؿ وبناء الدوؿ
أمر صعب نظ اًر إلى واقع التشظي الكبير في تشكيبلت الجيش الحر ومنافستيا مف
بشروطيا .وىو ٌ
المجموعات الجيادية التي ال تعترؼ أساساً باألىداؼ السياسية لمثورة وبالعممية الديموقراطية واف أعمنت أنيا
مع إسقاط النظاـ .ولعؿ إدراؾ إسرائيؿ ىذه الحقائؽ ىو الذي جعميا تبدو قميمة االضطراب ،وليس قميمة
االنتباه لما يجري في سورية ولآلثار التي قد تستيدفيا نتيجة تنفيذ القرار األمريكي  -الغربي بمعاقبة النظاـ.
وكاف الفتاً أف يؤكد المسؤولوف األمنيوف اإلسرائيميوف أخي اًر أف «األسد ليس معنياً بإدخاؿ إسرائيؿ إلى
المواجية في حاؿ ُشف ىجوـ أمريكي ولف يياجـ إسرائيؿ» .ولخصت عناويف الصحؼ اإلسرائيمية مف
اليميف إلى اليسار مناخ التصريح نفسو عمى رغـ اإلقباؿ القياسي عمى التزود بكمامات واقية واستدعاء جزء
مف االحتياط وتعزيز جياز دفاعيا الجوي بنشر بطاريات «القبة الحديد» وتصاعد التيديدات والتحذيرات
لؤلسد مف أي محاولة لمرد عمى الضربة الغربية بإطبلؽ الصواريخ ضد إسرائيؿ.
وحتى في فرضية اشتعاؿ المنطقة بسبب إقحاـ إسرائيؿ في «الضربة» ،فإنيا لف تكوف حرباً إسرائيمية -
عربية ضمف المفيوـ التقميدي بمقدار ما ستكوف في نطاؽ المواجية اإليرانية  -االسرائيمية التي قد يشارؾ
فييا حزب اهلل لمؿء فراغ «االنسحاب األمريكي» والتنافس عمى دور القوة اإلقميمية العظمى التي تأمؿ
طيراف بانتزاعو ،كما ستكوف عمى األرجح المسمار األخير في نعش الجيش النظامي السوري .أما الحروب
األخرى التي قد تستدعييا أو قد تتبعيا فستكوف تحت عنواف الصراع المذىبي.
ويأتي خروج سورية مف مفيوـ الحروب النظامية لمصراع العربي  -اإلسرائيمي بالمعنى النظري بعد
ٍ
ويكمؿ خروج
العمبلني  -البادئ قبؿ أربعة
عقود في الجوالف  -ليؤرخ في الوقت ذاتو لنياية مقولة الممانعة ُ
مصر الرسمي مف ىذا الصراع بصيغتو التاريخية الموروثة مف العيد الناصري عبر معاىدة السبلـ التي
وقعيا السادات وحافظ عمييا مبارؾ واضطر «اإلخواف المسمموف» إلى القبوؿ بيا خبلؿ حكميـ القصير بعد
المرحمة االنتقالية .وىو اضطرٌار كانوا يعتقدوف أف مف شأنو إرضاء الغرب والعسكر فيما كانت إسرائيؿ
عابر وموقت .أما وقد حسـ الجيش المصري الصراع باستعادة الروافع األساسية في السمطة
تيجس بأنو ٌ
والقرار عبر االستيبلء عمى التحرؾ الشعبي واستخدامو لعػزؿ الرئيػس مرسػي ،فإف تمػكنو مف مػحاصرة
احتجاج «اإلخواف» ُيرجِّح عدـ عودتػيـ قريباً واستمرار الحفاظ عمى معاىدة كامب ديفيد ،بخاصة أنيـ قد
تورطوا في معرض ردىـ عمى الجيش بالتحالؼ مع جياديي سيناء الذيف تشكؿ الحرب عمييـ قاسػماً مشػتركػاً
مع إسرائيؿ .وىذا مثمما أف توتر عبلقة «حماس» بالجيش نتيجة دعميا لػ «اإلخواف» بدافع بنوتيا التاريخية
ليـ ولمتسييبلت التي قدموىا ليا أدى إلى بروز عصبية مصروية مناىضة لممنظمة الفمسطينية األصولية
وسرع سياسة إضعافيا أمناً واقتصاداً وسبلحاً (عبر إقفاؿ األنفاؽ) ودعـ استراتيجية «محاصرة اإلرىاب».
َّ
وبيذا المعنى فإف مآالت «الربيع العربي» الذي خشيت إسرائيؿ تأثيراتو في مصر خصوصاً تبدو راىناً
ُمطمئنة ليا بما أظيرتو مؤسسات «الدولة العميقة» وفي مقدميا الجيش كجسـ ميني اجتماعي وشريؾ
ٍ
تمسؾ بالحفاظ عمى المعاىدة .كما أف خروج سورية بعدىا مف موروث «الصراع
«إلزامي» في السمطة مف
العربي  -اإلسرائيمي» و «القضية المركزية» بصورتو التقميدية ُيمثؿ ربحاً شكمياً لكنو موقت ونسبي .فػ
«الربيع العربي» بانصبابو عمى تغيير أنظمة ديكتاتورية عسكرية  -أمنية تولت قمع تمايزات ومصالح
الجماعات المختمفة باسـ أحزاب حاكمة أيديولوجية القومية ومتذرعة غالباً بالصراع وقضيتو المركزية أعاد
االعتبار ليذه المصالح وألولوية تدبيرىا ديموقراطياً في مشروع الدولة الوطنية غير المكتمؿ والخاضع
لتجاذبات ما دوف دولتية (عشائرية وجيوية وطائفية) وما فوقيا (مذىبية واتنية) .بيذا المعنى ،فيو موقت
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طالما لـ تتـ إعادة تحديد عقبلنية لمعبلقة بيف الدوؿ الوطنية واإلقميـ ومسائمو وتراتبيتيا ،ونسبي ألف إعادة
استخِد َمت
التحديد ىذه ستعني مقاربة القضية الفمسطينية مف دوف المحموالت الجوىرانية التي أعطيت ليا و ْ
لشرعنة مسالؾ األنظمة ومصادرتيا لممجتمعات ومحاوالتيا استتباع القضية وحاممييا واإلضرار الفعمي
بمسارات تحقيؽ المطالب الوطنية الفمسطينية.
بالتالي ،فإف إسرائيؿ تخطئ إذا اعتبرت ذلؾ ربحاً نيائياً بخاصة أف أخطار الحروب المنخفضة الحدة وغير
المتناظرة التي ميزت العقود الثػبلثة الػمنػصرمة قد تزداد طالما تجاىمت حؽ الفمسطينييف بدولة وطنية وعممت
لجعمو مستحيبلً.
الحياة ،لندن3102/6/0 ،
" .33إسرائيل" ..الحاضر الغائب في ضربة سورية
 تقدير الموقف نتائج الضربة-التدخل الموجستي

عدناف أبو عامر

تعمف القوى الدولية واإلقميمية المتحمسة لمضربة العسكرية ضد النظاـ السوري أنيا تأتي كرد فعؿ عمى
مجزرة الغوطة ،واستخداـ النظاـ لمسبلح الكيميائي ،وتبدو إسرائيؿ في قمب ىذا اليجوـ الوشيؾ ،عمى األقؿ
بالنظر لتبعاتو الميدانية ونتائجو العممياتية.
وربما السؤاؿ األكثر تك ار ار في تؿ أبيب اليوـ :ىؿ سترد سورية عمى الضربة بتوجيو قذائفيا المدفعية نحو
المدف اإلسرائيمية أـ تكتفي برفع سقؼ تيديداتيا الخطابية فحسب دوف حراؾ ميداني؟ وىؿ ستقوـ بذلؾ
باألصالة أـ عبر حمفائيا في المنطقة؟ ولو حصؿ ذلؾ ،كيؼ سيكوف الرد اإلسرائيمي عمى الفعؿ السوري
المستبعد؟
تقدير الموقف
تعيش الساحة السياسية اإلسرائيمية حالة مف تقديرات الموقؼ التي تزودىا بيا األجيزة االستخبارية ،وصدرت
ال عديد مف التصريحات التي أكدت أف إسرائيؿ ستعرؼ كيؼ تدافع عف نفسيا في وجو مف يحاولوف
مياجمتيا ،ولساف حاليا يقوؿ" :عيوننا عمى سورية ،وأصابعنا عمى الزناد" ،متخذة كافة االستعدادات
لمواجية السيناريوىات المحتممة بالتزامف مع توجيو الضربة األمريكية.
وتقوؿ الكثير مف التقديرات اإلسرائيمية إف األسد اضطر "أوباما" ألف يفعؿ فعبل ،ويتخذ ق اررات ال يريد
اتخاذىا ،لكنو ُمجبر ليعيد ثقة العالـ بالواليات المتحدة ،مع أدنى قدر مف تعريض قواتيا ومصالحيا لمخطر.
ولما كانت عممية برية في سورية غير مأخوذة بالحسباف ،فقد بقي اليجوـ الجوي بطائرات وبصواريخ بحرية،
ويمكف أف تكوف أىداؼ اليجوـ إستراتيجية كجعؿ سماء سورية منطقة حظر طيراف ،أو تكتيكية كضرب
أىداؼ محدودة متصمة بمنظومة السبلح الكيميائي ،وبصواريخ أرض-أرض ،أو كؿ ىدؼ رمزي آخر لردع
األسد عف استعمالو مرة أخرى.
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وترى إسرائيؿ أف فرض حظر جوي عمى سورية يوجب االحتكاؾ الطويؿ مع منظومات الدفاع الجوي ،مما
يرفع مستوى التوتر ،فيما اليجوـ المحدود عمى بعض األىداؼ لمردع عممية قصيرة األمد ستُم ّكف األمريكييف
مف إظيار ِ
الفعؿ دوف تورط ،وقد يرجح كفة المسمحيف مقابؿ العممية التكتيكية التي لف تُغير توازف القوى.
ولذل ؾ فإف ما يرجحو اإلسرائيميوف أف اليجوـ عمى التقديرات التكتيكية قد يتجاوز الحدود اإلستراتيجية التي
صدت تدخبل عسكريا في سورية ،واذا كاف االفتراض اإلسرائيمي أف تكتفي روسيا بتنديد شديد ،وال تُرسؿ
قوات لحماية النظاـ ،وال تُقرب سفناً حربية مف ميناء طرطوس ،فسيبقى سؤاؿ "اليوـ التالي" :مف سيتمتع
بثمرات اليجوـ؟ ومف سيتولى الحكـ إذا سقط األسد؟
ويظير تمسكو بالخط
ىنا يستطيع "أوباما" أف ُينعـ سياسيا عمى نفسو بأف يياجـ عدة أىداؼ في سوريةُ ،
األحمر الذي خطو قبؿ سنة ،وىو تقدير ميـ لرئيس شعبيتو تتدىور ،لكف حينما ُيجيدوف قوة كبرى لتضرب
دولة أخرى ،أو تُسقط نظاما ،فمف المناسب أف يكوف السبب والنتيجة تبلئـ القوى العظمى ،مما يعني أف
استعماؿ السبلح الكيميائي قتؿ أكثر مف ٕٓٓٔ إنساف ،وقُتؿ بالسبلح التقميدي أكثر مف ٓٓٔ ألؼ آخريف،
وىذا سبب جيد وبقدر كاؼ إلسقاط النظاـ.
نتائج الضربة
يأخذ اإلسرائيميوف في الحسباف أف يستغؿ األسد أي ىجوـ عميو ليوسع المعركة مع إسرائيؿ ليظير كبطؿ
سوري عربي ،وىنا خرجت بعض األصوات اإلسرائيمية المحذرة مما أسمتو "شراء المواقؼ المغرورة" التي
بأنو إذا تجرأت سورية عمى استيداؼ إسرائيؿ فستعيدىا
يطمقيا قادة األجيزة األمنية اإلسرائيمية ،وتيدد ّ
لمعصور الوسطى ،مطالبة بالتعاطي بشؾ مع ىذه التيديدات ،ألنو في الطريؽ لذلؾ سيصاب آالؼ
اإلسرائيمييف.
وىو ما دفع ألف توجد "المسألة السورية" في قمب النقاشات اإلستراتيجية بيف إسرائيؿ وحمفائيا في الفترة
ألنو في حاؿ شعر األسد بأف نظامو يتعرض لخطر ممموس ،فإف كؿ السيناريوىات ينبغي أف تؤخذ
األخيرةّ ،
في الحسباف عقب تنفيذ الضربة التي يفترض اإلسرائيميوف أف تكوف في مرحمتيا األولى مقمصة ومركزة،
سواء لبلمتناع عف التورط العسكري ،أو الخشية مف أف يدفع شف ىجوـ واسع األسد الستخداـ الكيميائي
ضد معارضيو ،عمى قاعدة أنو لـ يعد ىناؾ ما يخسره.
لكف التحدي األساسي يكمف في بقاء إسرائيؿ خارج الصورة ،رغـ خشيتيا مف أف تحاوؿ سورية أو حزب اهلل
أو إيراف توجيو النيراف نحوىا مف أجؿ إرباؾ الموقؼ ،أو توحيد العالـ العربي ضدىا ،ولذلؾ مف المعقوؿ أف
نرى تنسيقا معز از مع واشنطف التي ستدافع عف تؿ أبيب في حاؿ ىوجمت مف قبؿ سورية وحمفائيا.
وقد تـ تزويد إسرائيؿ بمعمومات أمريك ية مؤكدة أف الضربة لف تؤدي النييار النظاـ ،بؿ لكبح جماحو
ومعاقبتو ،وفي ىذه الحالة قد ال يكوف األسد مضط اًر لػ"تكسير األدوات" ،عبر مياجمة إسرائيؿ ،وتعريض
نظامو لخطر السقوط.
تشف سورية ىجوماً
ورغـ أف ىناؾ قطاعا واسعا مف دوائر صنع القرار اإلسرائيمي يستبعد احتماؿ أف ّ
صاروخياً ضد إسرائيؿ في حاؿ نفذت الواليات المتحدة تيديداتيا بمياجمتيا ،لكنيا في جميع األحواؿ عمييا
ألنو في حاؿ شف ىجوـ أمريكي فسيتـ إخطارىا مسبقاً.
أف تكوف مستعدة مف الناحيتيف اليجومية والدفاعيةّ ،
البلفت في إسرائيؿ تمؾ القراءة االستخبارية لػ"سيكولوجية شخصية األسد" ،فطالما كاف بإمكانو البقاء بعد أي
ىجوـ أمريكي فمف يياجـ إسرائيؿ ،ولف يدخميا كقوة ضده ،لكنو في المحظة التي يشعر فييا أف مصيره ُحسـ
التاريخ :األحد ٔ3102/6/

العدد3632 :

ص 06

أمر جذاباً ،وما يقمقو بيذه المرحمة كيؼ يخمص نفسو وعائمتو مف المصير الذي
فقد يرى في عمؿ ضدىا اً
ينتظره ،ولذلؾ فمف يرد عمى إسرائيؿ لو ىاجمتو الواليات المتحدة ،لعممو أف عنده الكثير مما يخسره إذا قاـ
بذلؾ.
كما أف استبعاد إسرائيؿ لقياـ النظاـ السوري بالرد عمى العممية العسكرية يعود لكونو في صراع عمى البقاء،
ولف يغامر بفتح مواجية معيا ،ألف ىذه الخطوة ستضعفو في مواجية الثوار المسمحيف الذيف قد يستغموف
اليجوـ الجوي األمريكي لمتقدـ الميداني عمى األرض.
لكف ذلؾ ال يمغي القناعة اإلسرائيمية بقدرة سورية عمى الرد ،رغـ أف التقديرات العامة تشير إلى أف األسد لف
يخاطر في المرحمة الحالية -وىو يصارع لمبقاء في الحكـ -بتوجيو ضربة أو شف أي ىجوـ ضد إسرائيؿ،
خاصة أنو لـ يرد عسكريا عمى الضربات التي تعرض ليا في العاميف األخيريف.
كما أف احتماالت قياـ حزب اهلل بإطبلؽ الصواريخ عمى إسرائيؿ ضعيفة ،في ظؿ االنتقادات الموجية لو
داخؿ لبناف.
التدخل الموجستي
في البدء ،دأبت إسرائيؿ أكثر مف مرة عمى إعبلف أنيا ليست طرفاً في األزمة السورية ،وال تتخذ موقفاً معمنا
منيا ،بؿ إف رئيس الحكومة أوعز لوزرائو بعدـ الحديث العمني عف اليجوـ عمى سورية ،منعا لحرج ىنا أو
إرباؾ ىناؾ لمقوات المياجمة ،رغـ أف حماية أمنيا يقع في صمب اليجوـ المتوقع عمى سورية.
ولمنع وقوع أي مفاجآت غير متوقعة في اليجوـ الغربي عمى سورية ،وخوفا مف تعرض إسرائيؿ لرد فعؿ
انتقامي منيا ،التقى وفد أمني إسرائيمي رفيع المستوى -برئاسة مستشار األمف القومي "يعكوؼ عميدرور"-
مع كبار المسؤوليف األمريكييف ،عمى رأسيـ نظيرتو "سوزاف رايس" ،تمحورت حوؿ التطورات في سورية في
ضوء أحداثيا الجارية ،واالستعدادات إلمكانية توجيو ضربة عسكرية.
بأف إسرائيؿ تمتزـ بمصالحيا األمنية ،عبر استمرار
وقد تـ تسريب بعض حيثيات الزيارة ،وجاءت خبلصتيا ّ
التنسيؽ مع الواليات المتحدة ،وعرض مساعدة استخبارية وقت الحاجة ،ومتابعة ما يجري ،مع الحفاظ عمى
استعداد وتيقظ إذا بدأت الضربة.
واتفؽ الجانباف في التقدير عمى أف األسد غير معني بإقحاـ إسرائيؿ في الحرب المحتممة ،ألنو يخشى أف
يكوف ردىا مصيريا بالنسبة لمستقبمو ،وسترد بحزـ إذا تعرضت ليجوـ ،كما أف مستوى تأىب الجيش
اإلسرائيمي كاؼ لمرد سريعا ،والدوائر األمنية تجري تقييمات مستمرة في ضوء الحديث عف ىجوـ غربي
وشيؾ.
أما عمى الصعيد الميداني ،فقد جاءت االستعدادات الميدانية في إسرائيؿ ،مف خبلؿ رفع حالة االستنفار في
غرؼ العمميات الخاصة بالمدف الشمالية ،وتحديث االتصاالت مع الجبية الداخمية و"نجمة داود الحمراء"
وسمطات اإلطفاء والشرطة ،وانعاش إجراءات فتح المبلجئ العامة ،واعداد مركز إلدارة األزمات
واالتصاالت وفتح مسارات أخرى ،وتوزيع مميوف مف األقنعة الواقية مف الغازات السامة عمى اإلسرائيمييف،
وباألخص مف يقطنوف في الشماؿ ،بجانب باقي المدف الرئيسية.
كما رفعت إسرائيؿ في األياـ األخيرة مستوى االستعداد العسكري تجاه سورية ،ليس في الجوانب االستخبارية
فقط ،بؿ والعسكرية ،ألف المنطؽ ليس ىو الغالب دائما في الشرؽ األوسط -كما تقوؿ -وقد يكوف الرد
السوري غير عقبلني ،وىو ما تمثؿ بزيادة الجيش مف استعداداتو عمى الحدود الشمالية ،كي يتابع عف قرب
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ما يجري فييا ،والسيما حركة الجيش السوري ،ألنو إذا حصؿ ىجوـ أمريكي عمييا فمف يؤدي لكسر الحياة
الروتينية لئلسرائيمييف ،أو الدخوؿ في معركة واسعة ،طالما أف اليجوـ سيكوف موضعيا.
أي
في ذات السياؽ ،أعمنت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش ،وأجيزة األمف المختمفة أنيا مستعدة لمواجية ّ
سيناريو ،وستنتقؿ لمنظومة عمؿ تستنفر فييا جميع منظوماتيا الدفاعية العتراض أي تيديد محتمؿ مف
سورية.
وأكدت أف االستعدادات تشمؿ اعتراض عمميات إطبلؽ الصواريخ بواسطة منظومات صواريخ "تامير"
التابعة لمنظومة القبة الحديدية ،والتيديدات الجوية بواسطة صواريخ "باتريوت" وطائرات سبلح الجو ،فيما
قررت قيادة الجبية الداخمية تعزيز العديد مف قواتيا البرية وطواقميا الطبية المدنية ،لزيادة استعدادىا في
أعقاب الضربة.
أخيرا ،فإف مخاوؼ إسرائيؿ مف رد فعؿ عسكري سوري تجاىيا انتقاما مف أمريكا ،سيكوف بمثابة انتحار مف
قبؿ األسد ،وىناؾ شكوؾ كبيرة حوؿ تفضيمو ليذا الخيار!
الجزيرة.نت3102/5/20 ،
 .34تحالف إقميمي ضد التحول الديمقراطي

د .رحيؿ محمد غرايبة
استطاعت األطراؼ اإلقميمية المتضررة مف التحوؿ الديمقراطي الذي بدأ في بعض الدوؿ العربية ،مف بناء
تحالؼ إقميمي قوي ،ييدؼ إلى إجياض ىذا التحوؿ وافشالو ،واعاقة محاوالت الشعوب العربية المقيورة مف
تحقيؽ التمكيف المجتمعي القادر عمى مقاومة االستبداد المتحالؼ مع الفساد ،الذي أحكـ قبضتو عمى مقاليد
الحكـ منذ زواؿ الحقبة االستعمارية لمدة تزيد عف نصؼ قرف مف الزماف.
ىذا التحالؼ يضـ دوالً وقوى سياسية مختمفة ومتباينة يجمع بينيا مصمحة مشتركة ؛تتمثؿ برؤية تقوؿ:أف
تحرير إرادة الشعوب العربية تعد خط اًر حقيقياً بات وشيكاً ،ييدد بقاءىا واستمرارىا ،وسوؼ يطيح بيا أجبلً
أو عاجبلً ،وأوؿ ىذه األطراؼ المتعددة ،ىو الكياف الصييوني المحتؿ الذي اخترؽ المنطقة في ظؿ تفرؽ
العرب وضعفيـ ،وفي ظؿ معادلة سياسية قائمة عمى وجود شعوب مقيورة مشمولة اإلرادة ،ووجود أنظمة
فردية وديكتاتورية متسمطة ،استطاعت تبديد الثروة ،وتعطيؿ الوحدة ،ومطاردة األحرار ،وقتؿ الحمـ العربي
نحو الوحدة والقوة والحرية والكرامة والديمقراطية ،ويشعر الكياف أف الخطر األوؿ ىو تحرير إرادة الشعوب
العربية.
الطرؼ الثاني في ىذه المعادلة ؛األنظمة العربية المستبدة ،التي تفتقر الى شرعية االختيار الشعبي،وتشعر
بالرعب مف تحكيـ صناديؽ االقتراع! والتي خافت مف شبح الديمقراطية الوليدة ،وشعرت باقتراب الخطر مف
حدودىا ،وتيديد مكتسباتيا ،والتي استطاعت أف تجني ثروة ىائمة ،تقدر بآالؼ المميارات مف الدوالرات
خبلؿ فترة استفرادىا بالسمطة والنفوذ والقرار.
أما الطرؼ الثالث فيتمثؿ بالنخب السياسية ومافيات الفساد ،التي نشأت وترعرعت حوؿ األنظمة القائمة،
وما تفرع عف ذلؾ مف عبلقات مختمفة ومتعددة أخذت ألواناً شتى ،بعضيا سياسي وبعضيا اقتصادي،
وبعضيا مراكز قوة ونفوذ ،وشبكات مصالح ونسب ومصاىرة وصداقات وشمؿ ،وجدت نفسيا في دائرة
االستيداؼ والمبلحقة ،وميددة بفقداف مكتسباتيا والوقوع في قبضة العدالة.
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شعاع  /بقية
بقي الحديث عف الطرؼ الرابع المتمثؿ بالقوى السياسية التي تشعر باليزيمة في ظؿ تقدـ قوى سياسية
جديدة ،وأجياؿ ناشئة بعيدة عف األطر التقميدية التي استنفدت أغراضيا ،وأخذت فرصتيا أكثر مف مرة،
وأثبتت فشميا وعجزىا وعدـ قدرتيا عمى تحقيؽ الشعارات الكبيرة المرفوعة عمى مدار السنوات السابقة ،رغـ
أنيا كانت مطمقة اليد ومستفردة بكؿ أوراؽ القوة ،مما جعؿ ىذا الطرؼ ينضـ إلى التحالؼ المناىض
لمديموقراطية بكؿ وضوح وصمؼ،مف اجؿ التخمص مف ىذا الخصـ الذي يحظى بالشعبية وفرصة الفوز
عبر صناديؽ االقتراع.
اعتمد التحالؼ الجديد عمى مجموعة مسارات فاعمة ومؤثرة وناجحة ،تمتاز بالمكر والدىاء.
عبلمية عديدة ،وصحؼ ومواقع الكترونية ،ترمي
المسار األوؿ :تشكيؿ ذراع إعبلمي طويؿ ،يتمثؿ بقنوات إ
ّ
كميا عف قوس واحدة ،تيدؼ إلى تشويو ثورة الشعوب العربية ،وتشويو منجزاتيا وأدواتيا وأشخاصيا ،وشف
حرب إعبلمية شاممة ؛تنتقد التغيرات السياسية الجديدة ،وصبغيا بالفشؿ والعجز ،وابراز األخطاء وتكبيرىا
ونشرىا ،واشاعة األخبار الكاذبة والشائعات المغرضة ،التي تضمؿ العامة وتخدع الشعوب.
المسار الثاني :االعتماد عمى استراتيجية تخويؼ العالـ مف نتائج التغير بأنو سوؼ يأتي باإلسبلـ السياسي
والحركات المتطرفة واالتجاىات السمفية ،ولذلؾ نجد ىناؾ خطابا مشتركا واحدا لكؿ قوى التحالؼ يصر
عمى عدـ ذكر الديموقراطية أو المجالس التمثيمية أو الرئيس المنتخب ،إنما يقتصر الحديث عمى ذكر حكـ
اإلخواف! الرئيس اإلخواني! المجالس التي يسيطر عمييا اإلخواف! وركزوا عداءىـ عمى مجيء اإلسبلمييف
وليس عمى مجيء الديموقراطية!!
المسار الثالث :العمؿ عمى اختراؽ الساحات العربية،واحتراؽ المعارضة ،وتشكيؿ الفصائؿ المقاتمة ،ومدىا
بالسبلح والماؿ ،وجرىا إلى العنؼ ،واإلنفاؽ المالي السخي عمى خصوـ الديموقراطية ،وشراء الذمـ،
واألنفاؽ عمى وسائؿ اإلعبلـ ،وبعض الشخصيات اإلعبلمية المشيورة القادرة عمى جذب الجميور ،وتحقيؽ
حضور إعبلمي بارز باإلضافة إلى شراء ذمـ بعض الشخصيات السياسية والقوى السياسية المناىضة لقوى
التغيير.
المسار الرابع :استخداـ الجيش والقوة الباطشة في إخماد صوت المعارضة! والمجوء الى سياسة الرعب
والصدمة في سحؽ الجماىير ،وعدـ السماح مرة أخرى باستمرار المظاىرات واالعتصامات والحشودات
الشعبية في الشوارع والمياديف ،حتى ال تبقى ضمانة الستمرار الثورة الشعبية ،ووقؼ استئناؼ مشوار
مواصمة تحرير اإلرادة الشعبية.
وفي مواجية ذلؾ ينبغي فيـ خطة التحالؼ المناىض لمديموقراطية مف خبلؿ مسارات مضادة؛المسار
األوؿ :يجب أف يتمثؿ ببناء تحالؼ متماسؾ مف قوى الثورة ،بحيث يكوف ىذا التحالؼ مستم اًر ودائماً ،وليس
مؤقتاً ،ويممؾ رؤية استراتيجية واضحة لخارطة الطريؽ المستقبمية ،ويقوـ عمى عقد اجتماعي شامؿ يتفؽ
عمى شكؿ الدولة ،وعمى قواعد المعبة السياسية ،ويبتعد عف الخبلفات األيدولوجية والمناكفات الحزبية.
المسار الثاني :يتمثؿ بسموؾ طريؽ التمكيف المجتمعي القائـ عمى التوافؽ الشعبي العاـ ،والحشد الجماىيري
الكبير ،عبر اطر واسعة ومرنة ،مع اإلصرار عمى ألواف االحتجاج السممي الحضاري ،البعيد عف مسمؾ
العنؼ واستخداـ القوة ،ميما كانت درجة االستف اززات مف قبؿ األنظمة.
المسار الثالث :مواجية الخطة اإلعبلمية بخطة إعبلمية ناجحة قادرة عمى كشؼ التضميؿ والخداع،
ومواجية اإلشاعات واألكاذيب ،بطرؽ ذكية وفاعمة ،والتركيز عمى ىدؼ تحرير إرادة الشعوب ،وتحقيؽ
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الحرية واستعادة الكرامة وحؽ األمة باختيار حكاميا عبر صناديؽ االقتراع النزيية ،والبعد عف الشعارات
االيدولوجية والخبلفية ،ومواجية االختراقات مف كؿ لوف ومف كؿ شكؿ.
المسار الرابع :اتباع سبيؿ المراجعة الجريئة ،وخاصة مف قبؿ القوى السياسية المحورية ؛لكؿ اإلجراءات
والسياسات والتحالفات خبلؿ المرحمة المنصرمة ،ومعرفة األخطاء والوقوؼ عمييا بعقؿ ىادئ ،وبصيرة
ثاقبة ،وقادرة عمى تجاوز المحنة بعزيمة واصرار ،وصبر ومصابرة.
الدستور ،عمان3102/6/0 ،
 .35ثورات الربيع العربي ..جردة حساب!

خالد وليد محمود
راىف معظـ المراقبيف عمى أف الثورات واالنتفاضات التي اجتاحت المنطقة العربية،ستفضي الى خمؽ ىوية
عربية جديدة مف المحيط إلى الخميج عندما اندلعت الموجة العارمة مف االحتجاجات واالنتفاضات واليبات
والثورات الشعبية في العالـ العربي ،التي سميت في حينو بػ "ربيع الثورات العربية" ،وكاف ىدفيا إسقاط
االنظمة الديكتاتورية الحاكمة ،والتخمص مف الفساد والقير والظمـ وكبت الحريات وتقييدىا ،وتغيير الواقع
بواقع جديد يعبر عف طموحات ورغبات الجماىير العريضة الطامحة لمحرية والتقدـ والتطور وتحقيؽ
المساواة والعدالة االجتماعية وضماف الحريات العامة واعادة بريؽ االمؿ والتفاؤؿ الثوري لشعوب األمة ،
لكف بعد أكثر مف عاميف ونصؼ عمى اندالع ىذه الثورات نرى اف نتائجيا عقيمة وقد انحرفت عف مسارىا
الصحيح وىو رغبة الشعوب برسـ مبلمح عروبة جديدة ،تستولدىا الثورات ،وسائر التحركات الشعبية لتكويف
أسػس سياسية ومفاىيـ فكرية
ىوية عروبية تستطيع مف خبلليا فتح باب الفجر لشمس عروبة مبنية عمى ُ
وىياكؿ اجتماعية جديدة.

لكن ما الذي جرى؟
سف دستور جديد يحقّؽ
في تونس وبعد مرور ثبلث سنوات عمى ثورة الياسميف تبدو تونس غير قادرة عمى ّ
أمنية نتيجة اغتياؿ بعض زعماء اليسار
ما يتطمّع إليو جميع ا
لتونسييف ونرى الببلد وىي تغرؽ في فوضى ّ
ّ
متشدديف إسبلمييف عمى الحدود مع الجزائر ،ويش ّؿ الجدؿ
وقادة الفكر الميبرالي ،وتخوض الحكومة حرباً مع
ّ
التشدد مف ىذا الطرؼ أو ذاؾ ،بما ينعكس سمبا عمى الحياة
السياسي الببلد ،ويتركيا عرضة لك ّؿ أىواء
ّ
السياسية التي كاف يفترض أف تزدىر بعد إزاحة ديكتاتورية زيف العابديف بف عمي.
تؤمف لميبييف الشعور بالكرامة
الثوار لغاية اليوـ بناء دولة ،أو حتى شبو دولة ،تتك ّفؿ بأف ّ
في ليبيا لـ يستطع ّ
الحرّية ،التي افتقدوىا عمى مدى أكثر مف أربعيف سنة مف حكـ الدكتاتور الق ّذافي وكتابو االخضر وأخفؽ
و ّ
موحدة ذات دستور عصري ،تؤمف
حكاـ ليبيا الجدد في لمممة الجراح واالتّفاؽ فيما بينيـ عمى رؤية لميبيا ّ
سنوياً.
المساواة بيف أبنائيا ،وتحقّؽ االزدىار في بمد ثروتو
تدر عميو مئات المميارات مف النفط ّ
ّ
النفطية ّ
الثوار مف إعادة ليبيا الى
وبعد نحو ثبلثة أعواـ مف ثورة  ٔٚشباط (فبراير) مف العاـ ٕٔٔٓ ،لـ يتم ّكف ّ
مستوى إنتاجيا مف النفط الذي كانت عميو في العيد السابؽ؛ والسبب في ذلؾ عائد الى الفوضى المتح ّكمة
في ك ّؿ نواحي القرار في الببلد .وال تزاؿ المميشيات التي شاركت في القتاؿ ضد حكـ الق ّذافي تواصؿ حتى
النسبية التي تتمتّع بيا
القوة
اآلف االقتتاؿ فيما بينيا،
ّ
ّ
وتقسـ المدف الميبية بيف ىذه الميميشيا وتمؾ ،بحسب ّ
التاريخ :األحد ٔ3102/6/

العدد3632 :

ص 32

ك ّؿ منيا ،وبحسب انتمائيا القبمي أو المناطقي ،في حيف أف السمطة المركزية التي تكافح مف أجؿ إثبات
الوجود ،ال تسيطر إال عمى أجزاء بسيطة مف طرابمس ،وبالكاد ليا حضور في بنغازي التي كانت ميد "ثورة
 ٔٚشباط (فبراير)" .وأخفؽ الميبيوف في االتّفاؽ عمى انتخابات عامة مف أجؿ قياـ سمطات منتخبة غير تمؾ
التي أتت بالتعييف ،والمجمس الوطني الحالي الموقّت لـ يتم ّكف مف صوغ دستور شامؿ لميبيا.
التنبؤ بمتى تنتيي ،أو بالخسائر التي ال يمكف
أىمية ال يمكف ّ
في سوريا بات المشيد أقرب ما يكوف لحرب ّ
وردياً ،وتالياً ىو
التنبؤ أيضاً ،بما يمكف أف يسقط
ضحيتيا مف بشر وحجر .وعموماً ال يبدو المشيد السوري ّ
ّ
ّ
مفتوح عمى سيناريوات كارثية خاصة اذا ما تـ الدخؿ عسكريا مف قبؿ الغرب.
وجدية
في مصر حدث وال حرج ،إذ لـ تتم ّكف أـ الدنيا بعد "ثورة ٕ٘ يناير" مف رسـ معالـ مرحمة ثابتة ّ
لبلنتقاؿ السياسي ،ال بؿ شيدت تراجعاً الى الوراء .وليس أد ّؿ عمى ذلؾ مف مشيد عودة الجيش الى
القوة ،بعد عزؿ الرئيس محمد مرسي ،وىو لـ يكد يمضي سنة في الحكـ .وعمى رغـ أف تمؾ
السياسة بيذه ّ
األخطاء التي ارتكبت خبلؿ ىذه السنة ليست مثار جدؿ ،كما يحصؿ عادة عند االنتقاؿ مف عقود مف
شيية العسكرّييف لمحكـ كانت الطاغية عمى المشيد
الديكتاتورية الى حكـ مدني ،فإف الواقع يد ّؿ عمى أف ّ
مجدداً عمى
لممدنييف ،وكانوا
المصري ،فالجنراالت لـ يطيقوا ترؾ السمطة
يتحينوف الفرص لبلنقضاض ّ
ّ
ّ
الحكـ المدني.
بالمجمؿ ،واذا ما أردنا تمخيص المشيد بعد أعواـ ثبلثة مف اندالع موجة ما يسمى الربيع العربي نستنتج
بأف الواقع مازاؿ بعيدا عف الطموح وىو وصوؿ الشعوب لبناء أوطاف حقيقية بكؿ ما تحمؿ الكممة مف
معنى ،مف خبلؿ تغيير الواقع جذرياً وبناء مجتمعات مدنية متحضرة زاىرة بالعمـ والتعددية السياسية والفكرية
والرخاء االقتصادي ،لنرى انفسنا نصؿ الى مشيد أسوأ مما كاف في زمف االنظمة الديكتاتورية بعد اف
تزايدت مظاىر الفتنة الطائفية  ،وتنامى االصطفاؼ المذىبي بيف مكونات االمة االسبلمية  ،اصبحت تمؾ
الشعوب متوترة ومضطربة تعاني القمؽ مف المستقبؿ بعد أف بدأت الطائفية تنخر في تمؾ المجتمعات مف
مصر حتى سوريا تمزؽ النسيج االجتماعي والوطني.
وعميو يبقى ىدؼ الثورات وال يزاؿ تغيير الواقع جذرياً ورغـ تمؾ الصورة السوداوية التي رسمناىا أعبله مازلنا
متفائميف و نؤمف كؿ االيماف بأف الجماىير العربية تواقة لمتغيير وأف تمؾ الثورات لف تصؿ الى اىدافيا أو
بعضيا بدوف رؤية واضحة وخطة مدروسة وتنظيـ محكـ وتوجيو دائـ فالثورة التي ال تتضمف تمؾ العناصر
مآليا الفوضى والتخبط ثـ الفشؿ ،وألف الشعوب العربية تمتمؾ مخزوناً كبي ار مف االستعداد لمتضحية والجياد
في سبيؿ تغيير واقعيا السيئ ألجؿ العيش بحرية وكرامة فإف السمة الغالبة لمربيع العربي ىي وجود شعور
عربي مف المحيط الى الخميج عمى أف بذرة الحرية قد زرعت منذ يوـ  ٔٚكانوف األوؿ (ديسمبر) ٕٓٔٓ ،
ومنذ ذلؾ التاريخ بات مف الصعب إعادة الناس الى الوراء .فمنذ ذلؾ اليوـ بدأنا نؤرخ زمنا جديدا جدد الروح
في نفوسنا  ،ورغـ كؿ ما جرى منحنا زمنا جميبلً ،وتاريخاً سيكوف لو ما بعده.
فمسطين أون الين3102/5/20 ،
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