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 14 :صورة

*** 
 
 وصمت نقطة الالعودة "إسرائيل"و ..ديسكن: حل الدولتين شبو انتيى .0

حذر من العبري،  "في حديث موّسع لرئيس جياز "الشاباك" السابق يوفال ديسكن مع موقع "وااله: بيت لحم
 إسرائيلالييودية" في المستقبل غير البعيد، معتبرا ان  الديمقراطية إسرائيلالكارثة التي ستحل عمى "دولة 

التساؤالت  الال عودة ويمكن تخطت ذلك وأصبح حل الدولتين من خمفنا، ما يطرح عديد وصمت تقريبا لنقطة
 .عن المستقبل وضرورة البدء في التفكير بالتعامل مع البديل

ي وتأثيرات سرائيمالفمسطيني اإل نشر الموقع اليوم الجمعة ىذا المقاء المطول والذي تطرق فيو لمصراع وقد
ية إسرائيمالصراع، منطمقا من النقطة األساسية بعدم وجود قيادة  ية عمى ىذاسرائيمالمتغيرات العربية وحتى اإل

الدولتين وعدم امكانية  لصراع، ما يعني سقوط حلفمسطينية لدييا القدرة واالستعداد الحقيقي النياء ا وحتى
وصمت لنقطة الال عودة، وال تستطيع خالل الفترة القادمة  إسرائيلتطبيق ىذا الحل ليس قريبا وانما يعتقد ان 

 .إسرائيل المفاوضات وانياء الصراع عمى اساس قيام دولة فمسطينية الى جانب دولة العودة الى
الوقوف في ىذا االستحقاق وعدم قدرة  ية وعدم قدرتيا عمىسرائيمدة اإلويسيب ديسكن في وصف القيا

االستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية، وال يوجد في المدى المنظور  الحكومة الحالية عمى اخالء البؤر
بين نحو دولة واحدة ما  ية قادرة عمى الوقوف أمام ىذا االستحقاق، ما يعني ان األمور تتجوإسرائيم قيادة

يا وفمسطينيا وانما أطراف إسرائيمالواقع ليس فقط  النير والبحر، وفي ظل ىذا الموقف والذي يؤكد عميو
 .الدولتين النياء الصراع كانت وال زالت مع مبدأ حل

ية ومواقفيا وما حصل في االنتخابات األخيرة سرائيماالحزاب اإل ويعتمد ديسكن في موقفو عمى تحميل لطبيعة
األحزاب األخرى والتي  الحزاب الرئيسية والتي تعمن موقفا مؤيدا لحل الدولتين، وما حصمت عميول من تراجع

مع الفمسطينيين مثل حزب "يوجد مستقبل"،  لم تعمن بشكل صريح عن مواقفيا السياسية اتجاة الصراع
كدا بأن حالة الفمسطينيين وعدم قناعتيم بالمفاوضات وجدواىا، مؤ  وكذلك حالة االحباط المتواصل لدى

 .لحظة ي قد تنفجر أكثر دموية وعنفا في أيسرائيماألمني التي يتغنى بيا البعض اإل اليدوء
 إسرائيلكونو يشكل خطرا حقيقيا عمى دولة  ويصل في حديثو الى السيناريو الوحيد الممكن والذي ال يؤيده

المستقبل  ن النير والبحر، ولكم ان تتخيمواالسيناريو المتمثل بدولة واحدة ما بي "الديمقراطية الييودية"، ىذا
نسبة الييود ما بين السكان القاطنين  ، والتي تقول انٕٓٔٓعام  إسرائيلوتعتمدوا عمى األرقام الصادرة عن 

 .تتخيموا ماذا ستكون ىذه النسبة بعد بضعة سنوات %، ولكم انٖ٘ما بين النير والبحر 
نعطييم  يف سنتعامل مع الفمسطينيين في ىذه الدولة الواحدة ؟، ىلمن التساؤالت ىنا: ك وعميو تطرح العديد

المناطق التي يعيشون فييا ويدرون  مساواه كاممة وحق االنتخاب والترشح ؟ ، ىل نعطييم حكم ذاتي في
؟ ، وكيف سنتعامل اذا رفض  ٛٗالعرب داخل مناطق عام  شؤونيم بأنفسيم ؟ ، وماذا سيكون موقف

سنتعامل مع  الذاتي وأرادوا المشاركة الكاممة واالنتخاب والترشح والمساواه ؟ ، كيف الفمسطينيون الحكم
يين ؟ ، ماذا سيكون موقفنا عندما يتعامل سرائيماإل الجدار القائم اليوم وىل سيبقى ونفصل الفمسطينيين عن

 .؟ قراطية الييوديةاننا دولة "فصل عنصري" ؟ ، وماذا سيكون مستقبل الدولة الديم معنا العالم عمى أساس
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وليس كما قال زعيم حزب "البيت الييودي"  ىذه التساؤالت وغيرىا يجب التفكير باألجوبة عمييا منذ اليوم
لمدولة كما نعتاد عمى "الشظية في  "C" الفمسطينيين بعد ضم مناطق نفتالي بنيت يجب ان نعتاد عمى

ال يوجد حل في  ظية" ومن ىي "المؤخرة"، خاصة أنوألننا بعد فترة لن نستطيع معرفة من ىي "الش ،"المؤخرة
 .الفمسطينيين مساواة كاممة حال وجود دولة واحدة ما بين النير والبحر اال أعطاء

 41/7/6141، وكالة معًا اإلخبارية
 
 منصور والسيسي ويؤكد رفضو التدخل في الشؤون الداخمية لمصر يياتف عباس .2

عباس، مساء أمس الرئيس المصري عدلي منصور، مينئا بحمول شير ىاتف الرئيس محمود  :وفا –رام اهلل 
رمضان المبارك. وتمنى الرئيس لمصر األمن واألمان واالستقرار واالزدىار، مؤكدا احترامو إلرادة الشعب 
المصري ورفضو ألي تدخل في الشؤون الداخمية لجميورية مصر العربية. كما أكد عمى دور مصر الريادي 

 مة العربية.والقيادي لأل
كما ىاتف الرئيس وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، مينئا بحمول شير رمضان المبارك. وتمنى 
الرئيس لمصر األمن واألمان واالستقرار واالزدىار، مؤكدا احترامو إلرادة الشعب المصري ورفضو ألي 

مصر الريادي والقيادي لألمة  تدخل في الشؤون الداخمية لجميورية مصر العربية. كما أكد عمى دور
 العربية.

 41/7/6141الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 بحماس في األحداث الجارية بمصر ال يخدم سوى االحتالل الزجىنية:  .3

اعتبر إسماعيل ىنية، رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة، الزج بحكومتو وحركة المقاومة االسالمية : غزة
 في مصر "ال يخدم سوى االحتالل، ويمحق الضرر بالمجتمع الفمسطيني". "حماس" في االحداث الجارية

( بالتصريحات التي أطمقتيا بعض فصائل ٚ|ٕٔوندد ىنية خالل افتتاحو مسجدا شمال غزة مساء الجمعة )
منظمة التحرير والتي اتيمت فييا حكومتو وحركة "حماس" بالتدخل في شؤون مصر الداخمية خاصًة في 

 يرة.األحداث األخ
واعتبر أن ذلك "مزاعم ليس ليا أساس من الصحة"، مستنكًرا في الوقت ذاتو كل ىذه األخبار التي وصفيا بـ 

 "الممفقة" والتي تخرج بين الفينة واألخرى ىذه الفصائل.
وأعرب ىنية عن أممو وقف ىكذا تصريحات، وقال: "األولى بمن يطمق تمك األقاويل المشاركة في رفع 

 تأجيج الفجوة والشرخ بين أبناء الصف الفمسطيني الواحد".الحصار وعدم 
 46/7/6141المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
سالمية .4  بحر يدعو األشقاء المصريين إلى وحدة وطنية وا 

دعا النائب األول لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني د.أحمد بحر، اإلخوة المصريين : محمد عيد -غزة
وقال بحر،  والمجوء إلى الحوار، لمخروج من األزمة الداخمية التي تعصف ببالدىم.إلى الوحدة ونبذ العنف، 

خالل خطبة الجمعة في المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة، اليوم: "نأمل من مصر وحدة وطنية 
سالمية، ولكل الفصائل الفمسطينية أيًضا".  وا 
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يأممون ليا الحرية والكرامة، واإلجماع عمى  وأضاف: إن" أىل غزة يعشقون مصر وأىميا، وقياداتيا، كما
كممة سواء؛ ألن مصر قمب األمة العربية واإلسالمية"، مشيًرا باتيامو إلى "األمريكان، ومن حوليم، أنيم ال 

وتابع: إن "أعداء األمة اإلسالمية يجمعون األموال لياًل ونياًرا؛ إلفشال  يريدون الخير لمصر وأىميا".
وىزيمة اإلسالميين"، داعًيا القادة والزعماء العرب والمسممين إلى الوحدة، والعمل عمى  المشروع اإلسالمي،

 تحرير فمسطين ومقدساتيا.
وخاطب الزعماء: "يا قادة العرب والمسممين إن القدس تيود، والمسجد األقصى يقّسم، وآالف األسرى ما زالوا 

 ية". سرائيمخمف السجون اإل
 46/7/6141فمسطين أون الين، 

 
 84عمميات فدائية في أراضي  عشرالسمطة تحبط  :مصدر أمني فمسطيني .5

ية أن أجيزة السمطة األمنية بالضفة الغربية تعيش حالة إحباط سرائيمأكد مصدر أمني فمسطيني لإلذاعة اإل
 وتخبط، بسبب ما أسماه فشل مسيرة التسوية، في الوقت الذي تعيد فيو حركة "حماس" بناء نفسيا في الضفة

 الغربية، عمى حد وصفو.
ية اليوم الجمعة عن المسؤول قولو إن أجيزة السمطة األمنية أحبطت منذ مطمع العام سرائيمونقمت اإلذاعة اإل

، ٜٛٗٔعمميات استشيادية، كان يخطط ليا أن تتم داخل األراضي الفمسطينية المحتمة عام  ٓٔالجاري 
 فقدان الثقة بالمستقبل".مشيًرا إلى أن "كل تمك اإلنجازات ميددة بسبب 

وحذر المسؤول األمني مما وصفو بـ "فقدان المعسكر المعتدل في الشارع الفمسطيني لقوتو، في ظل غياب 
اإلنجازات السياسية لمرئيس محمود عباس"، مؤكدًا أن السمطة تفقد في كل يوم شرعية وجودىا بسبب سياسة 

 " وممارساتيا عمى األرض.إسرائيل"
السابق كان األفق السياسي ىو الوقود المحرك ألجيزة أمن السمطة الفمسطينية، أما اليوم  وأضاف إنو في

فإن تعميمات محمود عباس باتت المحرك الوحيد الستمرار عمل ىذه األجيزة، ولكن من غير المعروف كم 
ألمنية، وتابع: إن اإلحباط يتصاعد في صفوف عناصر األجيزة ا من الوقت يمكن أن يستمر ىذا الوضع.

وأن حركة "حماس" تحاول إعادة بناء قواعد ليا في المدن الفمسطينية في الضفة الغربية، وأن نجاحيا في 
 ذلك مرتبط بالوضع السياسي واألمني. 

 46/7/6141فمسطين أون الين، 
 
سرائيمالرجوب: لن يكون ىناك أي احتكاك رياضي بين فمسطينيين و  .6  محتمةيين ما دامت فمسطين ا 

وليد عوض: تعيد جبريل الرجوب رئيس االتحاد الفمسطيني لكرة القدم رئيس المجمس االعمى - رام اهلل
سرائيملمشباب والرياضة الفمسطينية الجمعة بمنع عقد اية لقاءات شبابية بين فمسطينيين و  يين طالما لم تنيي ا 

شرقية كعاصمة لدولة فمسطين بما فييا القدس ال ٜٚٙٔاحتالليا لالراضي الفمسطينية المحتمة عام  إسرائيل
 المنتظرة عمى تمك الحدود.

يين بحجة بحث إسرائيموفيما تحاول بعض االوساط الفمسطينية سواء سياسية او اقتصادية عقد لقاءات مع 
افاق المستقبل وامكانية الوصول لسالم اكد الرجوب عضو المجنة المركزية لفتح بانو لن يسمح بعقد اية 

 ي متواصال.سرائيميين ما دام االحتالل اإلسرائيمضية بين الفمسطينيين واإللقاءات شبابية وريا
 41/7/6141القدس العربي، لندن، 
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 سنوات خمس" طفاًل عمره إسرائيلالسمطة تنّدد باعتقال " .7

طفاًل في الخامسة من عمره في الخميل ” إسرائيل“نّددت السمطة الفمسطينية، أمس، باعتقال : )يو.بي.آي(
اعتقال جنود االحتالل طفاًل دون الخامسة، “فة الغربية . وقالت وزارة اإلعالم في بيان، إن جنوب الض

 فمسطين".بدعوى إلقاء الحجارة قرب الحرم اإلبراىيمي في الخميل، قّمة الوقاحة واالستيتار بحياة أطفال 
، باحتجاز ”غفعاتي”تابعة ل” يةإسرائيم“أظير قيام قوة ” يةسرائيماإل” “بتسيميم“وكان شريط مصّور لمنظمة 

سنوات، وذلك بادعاء أنو رشق مركبة لالحتالل في الخميل  ٘الطفل وديع مسودة  الذي ال يزيد عمره عمى 
 بالحجارة .

العبرية، ويظير اعتقال ” ىآرتس“مقطع الفيديو الذي نشره الموقع اإللكتروني لصحيفة “وقالت الوزارة إن 
تالل المسكونة باإلرىاب، وسجّمو األسود الحافل باستيداف أطفال الطفل وصرخاتو، يؤكد عقمية االح

 ” فمسطين
عدم المرور عمى الحادثة، وبرفع دعوى ”وطالبت المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق األطفال، ب
وضع حد فوري لالحتالل “، ودعت إلى ”قضائية ضد جنود االحتالل الذين نفذوىا بمنتيى الوحشية

    واالستيطان".
 41/7/6141الخميج، الشارقة، 

 
 " اللتزاماتياإسرائيليؤكد أن مفتاح استئناف المفاوضات تنفيذ " عريقات .8

أكد كبير المفاوضين الفمسطينيين، صائب عريقات، أمس، أن تنفيذ االلتزامات المترتبة عمى : )يو.بي.آي(
عريقات، خالل  وقال مفاوضات بينيما.، تعتبر نقطة ارتكاز استئناف ال”يسرائيماإل”الجانبين، الفمسطيني و

لقاءات منفصمة مع المبعوث األوروبي لعممية السالم، أندرياس رينيكيو، ومبعوث السكرتير العام لألمم 
ىذه ليست شروطًا فمسطينية كما “وشدد عمى أن ”. القيام بالمثل” “إسرائيل“وطالب . المتحدة روبرت سيري

نما التزامات ترتبت عمى الجانب وصفيا” يةسرائيماإل“تحاول الحكومة  نتيجة لالتفاقات ” يسرائيماإل“، وا 
باحترام القانون الدولي والشرعية الدولية، ” يةسرائيماإل“ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام الحكومة ”. الموقعة

    المنطقة.كمفتاح إلرساء دعائم السالم في 
 41/7/6141الخميج، الشارقة، 

 
 الثًة من حماس وتستدعي أربعًة آخرينالسمطة تعتقل ث أجيزة .9

اعتقمت أجيزة أمن السمطة ثالثًة من أبناء حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في الضفة : الضفة الغربية
الغربية المحتمة، واستدعت أربعًة آخرين، كما حاولت اعتقال آخر، فيما مّددت محاكميا فترة اعتقال ثالثة 

 أسرى سياسيين.
 46/7/6141ني لإلعالم، المركز الفمسطي

 
 حماس تستيجن محاوالت تصدير األزمة المصرية لمشعب الفمسطيني .01

غزة: استيجنت حركة حماس بشدة التصريحات المنسوبة لقائد الجيش الميداني الثاني المصري، والتي زعم 
ي أبو زىري، فييا تفكيك مجموعات عسكرية في شبو جزيرة سيناء المصرية تابعة لمحركة. وقال الدكتور سام
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الناطق باسم الحركة في بيان صحفي "تستيجن حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" التصريحات المنسوبة 
لقائد الجيش الميداني الثاني المصري حول تفكيك مجموعات عسكرية في سيناء تابعة لحركة حماس، 

ذه التصريحات "محاولة والحركة تنفي صحة ىذه االدعاءات بشكل قاطع". واعتبر ابو زىري أن مثل ى
 لتصدير األزمة المصرية لمشعب الفمسطيني".

 46/7/6141المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 فتح تستيجن قيام حماس بتنظيم مسيرة مؤيدة لمحمد مرسي في باحات األقصى .00

القدس: أعرب المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف عن استيجانو لقيام حركة حماس وأعوانيا بتنظيم 
رة مؤيدة لمرئيس المصري المعزول محمد مرسي في باحات المسجد األقصى. ورفض عساف ما وصفو مسي

"استغالل حماس وأعوانيا لمكانة القدس واألقصى والتي يجب أن يكون تحريرىا قضية العرب والمسممين 
خروج بضع األولى، ال أن تستغل ىذه القدسية لمصالح فئوية ضيقة ومن أجل جماعة بعينيا". وأكد "أن 

عشرات من اعضاء حماس وانصارىا في ساحات المسجد االقصى لييتفوا ضد الشعب والجيش المصري 
يعتبر خروجًا عن االجماع الوطني الفمسطيني واضرارًا بمصالح شعبنا وقضيتو وال يمثل القدس واىميا"، 

من خالل المؤسسات  إلى أن موقف الشعب الفمسطيني حيال ما يجري في مصر يتم التعبير عنو مشيراً 
الرسمية ممثمة بالرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير الفمسطينية. وقال عساف: "لقد سقط القناع 
األخير عن حماس وأعوانيا، ففمسطين ومقاومة اإلحتالل لم تكن اال شعارا رفعوه من اجل التمكين ليم 

". وأوضح عساف أن ىذه المسيرة نظمت تحت ولجماعتيم ولم تكن في اي يوم من االيام تمثل أولوية ليم
ي، متسائاًل: "كيف يمكن لحماس وأعوانيا أن يدخموا ىذه اليافطات سرائيمبصر وسمع قوات اإلحتالل اإل

الكبيرة إلى باحات األقصى والحرم القدسي الشريف في وقت يخضع فيو كل المصمين لمتفتيش من قبل جنود 
 المؤدية الى المسجد االقصى المبارك؟". االحتالل الذين يغمقون كل المداخل

 41/7/6141القدس، القدس، 
 

 حماس تتيم حركة فتح بتحريض المصريين عمييا .02
ضياء الكحموت: اتيمت حركة حماس حركة فتح بتحريض وتأليب الرأي العام المصري عمييا وعمى  -غزة 

خمي. ورغم نفي حماس أي قطاع غزة عقب تبني فتح ما يشاع عن تدخل حماس في الشأن المصري الدا
عالقة ليا باألحداث الداخمية في مصر خالل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي أو بعده، فإن حركة فتح 
وفصائل منظمة التحرير الفمسطينية أصدرت عددًا من البيانات والتصريحات الصحفية عقب عزل الرئيس 

لشأن المصري الداخمي لما لو من تأثيرات مرسي من منصبو تطالب حماس بوقف ما أسمتيا تدخالتيا في ا
عمى الفمسطينيين. وال تزال وسائل إعالم مصرية وأخرى فمسطينية تتحدث عن اعتقال عناصر من حماس 
في سيناء وفي القاىرة كانوا يدعمون سمطة اإلخوان المسممين، لكن تمك المزاعم نفتيا مرارًا األجيزة األمنية 

باتيا. من جيتو كشف صالح البردويل عن وثائق تدين السمطة في الحممة المصرية التي لم تتمكن من إث
اإلعالمية المثارة ضد حماس. وكشف البردويل عن حصول حركتو عمى وثائق موقعة من رئيس جياز 
المخابرات التابع لمسمطة الفمسطينية ماجد فرج تحتوي عمى تعميمات "لنسج قصص من الخيال ومفبركة 

فتح لمياجمة حماس". وأوضح أن ىذه القصص يتعاون عمى نشرىا إعالم فتح إلى  باالشتراك مع إعالم
جانب بعض اإلعالم المصري المعني بتشويو صورة حماس والمقاومة الفمسطينية، قائاًل إنو يجري بثيا عمى 
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اك أنيا مسممات ودون أخذ رد حماس عمييا. وعمى الجانب اآلخر قال القيادي بحركة فتح يحيى رباح إن ىن
وقائع كثيرة تكشفت في الفترة األخيرة عن تدخل حماس في األوضاع الداخمية المصرية ومنيا اعتقال 
عناصر في الحركة في ميدان رابعة العدوية وغيره. وأوضح أن الدعوات لحماس بعدم التدخل بالشأن 

يتدخمون في الشأن  المصري ال يعني أنيا متيمة، ولكن ربما يوجد أشخاص من حماس أو من المقربين منيا
المصري دون عمم قيادة الحركة، مطالبًا حماس بالوقوف عند مسؤولياتيا حتى ال يدفع الشعب الفمسطيني 
الثمن. ورفض رباح اعتبار ىذه الدعوة وما تبعيا من اتيامات لحماس بالتدخل في الشأن المصري نابعة 

 من المناكفة السياسية بين فتح وحماس.
 46/7/6141ة، الجزيرة نت، الدوح

 
 تدىور جديد بالحالة الصحية لألسير عبد اهلل البرغوثي .03

الخميل: قال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس إن تدىورًا جديدًا طرأ عمى الوضع 
( بعد أن أصيبت ساعداه بالتيابات حادة. ٖٕٔٓ- ٘-ٕالصحي لألسير عبد اهلل البرغوثي المضرب منذ )

سب األطباء فإن البرغوثي يعاني من خمل في عمل الكبد والكمى وبعض األعضاء الحيوية األخرى في وح
جسده؛ واضطر األطباء إلى إيقاف إمداده بالسوائل من خالل األوردة، وبات كل ما يتناولو فقط الماء. وأكد 

مكبال في يده اليمنى أنو "عمى الرغم من خطورة وضعو الصحي إال أن إدارة السجون تصر عمى إبقائو 
 وساقو اليسرى وكذلك في ساقيو المكبمتين معا".

 46/7/6141المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 عمي بركة ينفي التحقيق مع مقربين من حركة حماس حول االنفجار األخير في الضاحية الجنوبية .04
من مع انفجار "بئر العبد" عادت قضية وجود حركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت الى الواجية بالتزا

حيث تم تداول معمومات عن التحقيق مع مقربين من الحركة، وعن الطمب من آخرين مغادرة الضاحية. وىو 
ما نفاه مسؤول الحركة في لبنان عمي بركة الذي أكد أن أي تغيير لم يطرأ عمى وجودىم في الضاحية. 

"حماس" ومن "حزب اهلل" خارج الضاحية،  وكشف بركة عن إفطار مشترك جمع مساء أمس مسؤولين من
 وكان "مناسبة لمناقشة الممفات الخالفية السيما الممف السوري".

 41/7/6141النيار، بيروت، 
 

 الفصائل الفمسطينية تساعد أجيزة األمن المبنانية برصد سيارة مشبوىة في مخيم عين الحموة .05
ني أول من أمس، سيارة تحمل لوحة سورية بعد آمال خميل: صادرت استخبارات الجيش في الجنوب المبنا

خروجيا من منطقة تعمير عين الحموة وأوقفت سائقيا. وأشار مصدر أمني إلى أن سبب التوقيف ىو 
االشتباه بدخوليا إلى حي الطوارئ في المخيم، بيدف تفخيخيا واستخداميا لتنفيذ عمميات إرىابية في مناطق 

المبنانية بالتعاون مع أجيزة فمسطينية، قد رصدت "دخول السيارة قبل أيام لبنانية. وكانت األجيزة األمنية 
عدة واتجاىيا إلى حّي الطوارئ حيث شوىدت متوقفة في محيط مقر محمد الشعبي، أحد ناشطي بقايا جند 
الشام وفتح اإلسالم". عمى صعيد آخر، رفض رئيس الحركة اإلسالمية المجاىدة الشيخ جمال خّطاب 

التي أطمقت بشأن وجود الشيخ أحمد األسير في مخيم عين الحموة. وتخوف من أن يكون  التصريحات
 المقصود من تمك التصريحات ذريعة لالعتداء عمى المخيم.
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 41/7/6141األخبار، بيروت، 
 

 في المستقبل المنظور سيتم حسميا بواسطة التفوق التكنولوجي "إسرائيل"حروب  :يعمون .06
ية، في عددىا الصادر الجمعة، عن وزير سرائيماإل "يسرائيل ىايوم"نقمت صحيفة  :زىير أندراوس -الناصرة 
ْن يتم حسم المواجيات العسكرية التي ستخوضيا إقال  و يعمون إنو من الُمرجح جداً يي، موشسرائيماألمن اإل

ي، وساق سرائيمالدولة العبرية في المستقبل المنظور من خالل التفوق التكنولوجي الذي يتميز بو الجيش اإل
الوزير يعمون قائاًل إنو بناًء عمى قرار من وزارة األمن فإنو يتم العمل طيمة الوقت عمى تطوير وتحديث 

 وسائل قتالية تكنولوجية تكون مالئمة لمواقع الجديد، عمى حد تعبيره.
قائًما كما كان  عمى أنو في ظل ىذا الواقع لم يعد إمكان اندالع حرب بين جيشين وجًيا لوجو يعمونوأكد 

ولفتت الصحيفة إلى أن  .ٖٜٚٔعاًما عندما اندلعت حرب تشرين األول )أكتوبر( من العام  ٓٗالحال قبل 
 وردت في بيان رسمي وخاص أصدره أمس ديوان وزير األمن.  يعمونأقوال 
عميو اآلن،  ي جيشًا مختمًفا لما ىوسرائيميعمون إلى أنو وبعد مرور عدة سنوات سيكون الجيش اإل وأشار

موضًحا أنو في أعقاب تغير التيديدات المحدقة بالدولة العبرية وامتالك جيش االحتالل قدرات تكنولوجية 
متطورة، توصمت المؤسسة األمنية في تل أبيب إلى نتيجة مفادىا أن ىناك ضرورة ممحة إلجراء إصالحات 

بأن يكون عبًدا لمحاضر، عمى حد وصف بعيدة المدى في البنية العامة لمجيش وعدم السماح لممستقبل 
وتشمل ىذه اإلصالحات استثمار مزيد من الموارد في تطوير وسائل ومنظومات قتالية  المصادر عينيا.

جديدة تجعل الجيش محتفًظا بتفوقو العسكري عمى جميع جيوش الدول والمنظمات في منطقة الشرق 
 األوسط.

ية في إطار الميزانية العامة التي أقرتيا الحكومة سرائيماألمن اإلوأشار يعمون إلى أن تقميص ميزانية وزارة 
ي إلى اتخاذ عدد من الخطوات القاسية مثل تقميل سرائيم، سيضطر الجيش اإلٕٗٔٓو ٖٕٔٓلسنتي 

قالة آالف من العامين في الجيش.  التدريبات العسكرية العمالنية وال سيما لتشكيالت االحتياط، وا 
الت الصحيفة العبرية، إن ىذه اإلصالحات التي تحدت عنيا يعمون تشمل أيًضا باإلضافة إلى ذلك، ق

استثمار موارد في مجاالت التزود بأسمحة دقيقة، وتحسين أداء أجيزة االستخبارات، وتطوير منظومات 
 الدفاع المتعددة ووسائل حرب السابير.

 41/7/6141، القدس العربي، لندن

 
 لجيش وتعزيز القوة التكنولوجيةي لتقميص تعداد اإسرائيممخطط  .07

عرض رئيس أركان  ،برىوم جرايسي ،الناصرةنقاًل عن مراسميا في  41/7/6141، الغد، عّماننشرت 
ي بيني غانتس خطة جديدة لبنية جيشو، اعتبرىا محممون "ثورة" من شأنيا أن تغير سرائيمجيش االحتالل اإل

 الطابع العام لمجيش.
عداد قوات الجيش النظامية، وتقميص القوات البرية، لصالح تعزيز القوة وبحسب الخطة فيتم تقميص ت

التكنولوجية المتطورة، وسالح الجو عمى وجو التحديد، حيث من المفترض أن تعرض الخطة المتكاممة عمى 
ا ية في األيام األخيرة، لمبدء بإقرارىا ومن ثم تطبيقيا. وبحسب المعمومات التي أوردتيسرائيمالحكومة اإل

الصحافة المحمية عمى مدى اليومين الماضيين، فإن العنوان األكبر لمخطة، ىو تقميص ممموس في عدد 
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جنود القوات النظامية، وانخفاض ممموس آخر في سالح المدرعات والدبابات، وحتى في عدد الطائرات 
 وكذا بالنسبة لمسفن الحربية.والسفن الحربية، مقابل، تعزيز الجانب التكنولوجي، والتزود بطائرات أكثر تطورا 

، "إسرائيل"ورفض الجيش نشر تفاصيل أوسع عن الخطة، التي كانت محور الحديث السياسي والعسكري في 
 خالل اليومين الماضيين.

ية العامة أفادت سرائيماإلذاعة اإل، أن وكاالتنقاًل عن مراسميا وال 46/7/6141، 84عرب وأضاف موقع 
بنيامين نتنياىو، ووزير المالية يائير البيد، التقيا مسؤولي الدفاع لبحث اقتطاعات فيو بأن "رئيس الحكومة 

مقترحة في ميزانية القوات التقميدية". وتشير التقارير إلى أنو "في إطار االقتطاعات اإلجمالية في اإلنفاق 
ف العسكريين الحكومي، من المقرر إجراء تقميص في أعداد الدبابات والسفن والطائرات، وتسريح آال

 المينيين في العام المقبل". وأضافت اإلذاعة إن "نتنياىو لم يوافق عمى ىذه الخطط بعد".

  
 تجري تجربة عمى نظام صاروخي "قادر عمى ضرب إيران" "إسرائيل" .08

ما وصفتو بأنو تجربة مقررة عمى نظام إلطالق الصواريخ، في قاعدة  "إسرائيل"نفذت : /وكاالت ٛٗعرب
ية عن محممين، أن "التجربة نفذت عمى سرائيمى ساحل المتوسط.. ونقمت وسائل اإلعالم اإلعسكرية عم

 كمم عمى األقل، وىو قادر بسيولة عمى ضرب إيران". ٓٓٓ٘نسخة من صاروخ أريحا البالستي بمدى 
الق ية في بيان موجز أنيا "أجرت تجربة من قاعدة "بالماحيم" لنظام إطسرائيموأكدت وزارة الدفاع اإل

صاروخي"، وأضافت إن "الوزارة اتخذت سابقًا القرار بإجراء التجربة المحددة الموعد، وأجرتيا بحسب 
 الخطة".

ي، قادر عمى حمل رأس نووي أو كيميائي أو جرثومي، إذ سرائيمأرض اإل -ويعتقد أن صاروخ أريحا أرض
مدني، جانبًا عسكريًا لصنع قنبمة ذرية، والدول الغربية، من إخفاء برنامج إيران النووي ال "إسرائيل"تخشى 

 فيما تنفي إيران ىذه االتيامات، وتصر عمى أن برنامجيا مدني األغراض فقط.
 46/7/6141، 84عرب 

 
 ... ويعمون ينفييةإسرائيم: انفجار الالذقية األسبوع الماضي ناجم عن غارة "سي أن أن" .09

نفجار الضخم والغامض الذي وقع قبل أسبوع في الجمعة حقيقة اال CNNكشف مسؤولون أمريكيون لـ :دبي
ية استيدفت إسرائيممدينة الالذقية الساحمية شمال سورية، إذ ذكروا أن االنفجار جاء نتيجة غارة جوية 

 مرابض لصواريخ متطورة لمضادة لمسفن.
االنفجار ، إن أسمائيممشترطين عدم ذكر  CNNوقال ثالثة من المسؤولين األمريكيين الذين تحدثوا إلى 

ية. وأضاف المسؤولون أن إسرائيمالجاري، جاء نتيجة غارة لطائرات  يوليو /الذي جرى في الخامس من تموز
ي أنيا سرائيماليدف كان مرابض لصواريخ متطورة روسية الصنع من نوع "ياخونت"، ويعتقد الجانب اإل

 تشكل خطرا عمى قوتو البحرية.
، غير أن وزير الدفاع، موشيو CNNالتعميق عمى ىذه المعمومات لـ ية حتى اآلنسرائيمورفضت الحكومة اإل

ية أن بالده ليست مسؤولة عن العممية، سرائيمنوت اإلو يعمون، كان قد ذكر لموقع صحيفة يديعوت أحر 
لم تتدخل في النزاع الدموي بسورية منذ فترة طويمة، ولكن عندما تقع تفجيرات في  "إسرائيل"مضيفا أن 

 فإن البعض يسارع إلى اتياميا. الشرق األوسط
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تراقبان عن كثب تدفق األسمحة الروسية إلى  "إسرائيل"، فإن الواليات المتحدة وCNNووفقا لمعمومات 
سورية عن طريق السفن، وقد جرى رصد تسميم ذخائر وأسمحة خفيفة خالل األسابيع الماضية، ولكن حتى 

 ت دمشق تنتظرىا.اآلن لم يتم تسميم أسمحة ثقيمة أو مروحيات كان
 41/7/6141اإلخبارية،  سي ان انشبكة 

 
 نتقد سعي إيران وسورية لالنضمام إلى مجمس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة" تإسرائيل" .21

، أمس، سعي إيران وسورية لالنضمام إلى مجمس حقوق اإلنسان في "إسرائيل"انتقدت : ا ف ب( )رويترز،
ي سرائيمقال المندوب اإلو كات الجسيمة لحقوق اإلنسان في ىذين البمدين. عمى االنتيا ةاألمم المتحدة، مشدد

 ."أمر شاذ" "حقوق اإلنسان"رون بروسور إن ترشح إيران وسورية لعضوية 
 41/7/6141، السفير، بيروت

  
 عنصريةعبارة  عرب بخطّ الفيو  اتيمقدم بالغًا كاذبًا  اً مستوطن تعتقلية سرائيمالشرطة اإل .20

عامًا( بعدما قدم بالغًا كاذبًا قال فيو إن عربا قاموا  ٕٕية القبض عمى مستوطن )سرائيماإلالشرطة  ألقت
عمى سيارتو. وبحسب الشكوى الكاذبة لممستوطن، فانو قدم لزيارة أبناء عائمتو  "اذبح الييود"بخط عبارة 

اذبح "خط عبارة في القدس المحتمة، ومع خروجو من الزيارة اكتشف  "كريات موشيو"القاطنين في حي 
لقاء مزيج من السكر ومادة السيميكون عمى غطاء  إطاراتياإلى إعطاب وثقب  إضافةعمى مركبتو،  "الييود وا 

تدفيع "تنبيو الرأي العام حول أعمال "محركيا. وبعد تحقيق الشرطة، اعترف بأنو فعل ذلك بنفسو بيدف 
 ، وفق ادعائو."التي يقوم بيا العرب بحق ييود "الثمن

 41/7/6141، خبار، بيروتاأل

 
 المحتمة األراضيية موسمية تقتصر عمى كبار السن والنساء والقاصرين لزيارة إسرائيم "تسييالت" .22

عن نّيتيا تقديم رزمة تسييالت  "إسرائيل"مع دخول رمضان يومو الثاني، أعمنت  :مالك سمارة -رام اهلل 
الي. التسييالت التي جاءت بناًء عمى تعميمات رئيس ية لفمسطينيي الضفة الغربية خالل رمضان الحإسرائيم

ي، موشيو يعمون، وبالتنسيق مع السمطة سرائيمأركان جيش االحتالل، بيني غانتس، وموافقة وزير الدفاع اإل
الوطنية الفمسطينية، ستتيح لحوالي مميون فمسطيني فرصة زيارة القدس المحتمة خالل شير رمضان، في 

كما تقول  ]الضفة الغربية[" سيج الحياة لمسكان الفمسطينيين في منطقة ييودا والسامرةتحسين ن"إطار سياسية 
 ."إسرائيل"

ية مقتصرة باألساس عمى كبار السن والنساء والقاصرين، حيث سرائيموتبقى تمك التسييالت الموسمّية اإل
خفض السقف العمري يسمح لمن تزيد أعمارىم عمى ستين عامًا بدخول القدس خالل كل أيام رمضان، ين

سنة في ليمة القدر وأيام الجمعة فقط، أما النساء فيمكنين الدخول عمى اختالف فئاتين العمرية.  ٓٗإلى 
عامًا، ولمن لدييم أقارب من الدرجة  ٓٗو ٖ٘بينما ُتمنح التصاريح لمرجال الذين تتراوح أعمارىم بين 

 ية. سرائيمفقة الجيات األمنية اإلاألولى والثانية داخل الخط األخضر، لكن ليس قبل موا
 41/7/6141، األخبار، بيروت

 
 والعالمين العربي واإلسالمي" بحمول "شير رمضان" إسرائيلنتنياىو يقّدم التياني "لمسممي  .23
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ي، بنيامين نتنياىو، في تسجيل منشور عمى صفحتو سرائيمظير رئيس الوزراء اإل :مالك سمارة -رام اهلل 
والعالمين العربي  إسرائيللمسممي "بابتسامة مبتذلة، ولكنٍة عربية لثغاء يقّدم التياني ، و "الفايسبوك"عمى 

، واحتراميا لحرية "إسرائيلديموقراطية "، واستغّل المناسبة لمحديث عن "مضانر شير "بحمول  "واإلسالمي
 العبادة، ودور المسممين داخميا في بناء االقتصاد الوطني.

 41/7/6141، األخبار، بيروت

 
 " والصينإسرائيلأزمة في العالقات بين " :يديعوت أحرونوت .24

والصين، انتيت  "إسرائيل"كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس عن أزمة في العالقات بين  :يحيى دبوق
، عمى خمفية حسابات مصرفية "بنك الصين"ىي دعوى قضائية ضد  األزمةبرضوخ الدولة العبرية. خمفية 

 .ةقطاع غزة، من سوري إلىتصل  أموالنَقل بواسطتيا ، تُ إرىابية"جيات "لـ
، ما سمتو محورًا لنقل ٕ٘ٓٓكشفت في مطمع عام  يةسرائيماإلاالستخبارات  أجيزةن أ إلىتشير الصحيفة 

في جنوب الصين، ومن ىناك  "كوان جو"قميم إ إلى، ةفي سوري اإلسالميمن قيادتي حماس والجياد  أموال
 استخباريفي قطاع غزة. ونقمت الصحيفة عن جيات  اإلسالميماس والجياد العسكرية لح األذرع إلى

يصالياىذا،  األموالتأكيدىا أن خط تبييض  يةإسرائيم عبر الصين، استمر  ةقطاع غزة من سوري إلى وا 
حسابًا مصرفيًا في  ٚٔافتتاح  إلى، وقد نقل خاللو الماليين من الدوالرات، مشيرة أعوامثالثة  أولعامين 

 القطاع. إلىكيذه  أمواللتحويل  "نك الصينب"
، والتقى ليذه اإلرىابية"الحسابات " إغالقتفاتح الصين وتطمب منيا  أن "إسرائيل"في العام نفسو، قررت 

الذين استقبموه لعدة مرات ببشاشة "، داني ارديتي، نظراءه في الصين اإلرىابالغاية رئيس ىيئة مكافحة 
ن الجواب الصيني أ إال. "الحسابات"لمناقشة  يةإسرائيمارديتي ثماني زيارات لوفود  زيارةَ  أعقبت، فيما "الفتة

 إغالقكان واضحًا وثابتًا، فحماس ال ُتَعّد من وجية النظر الصينية تنظيمًا إرىابيًا، وليذا السبب ال ينوون 
 الحسابات المصرفية.

، "بنك الصين"ة في الواليات المتحدة ضد رفع دعوى قضائي "إسرائيل"الصيني، قررت  "التعنت"وردًا عمى 
ُرفعت دعوى في نيويورك فسيرتدع الصينيون  إذا، وكان االفتراض انو اإلرىاب"قناة لتمويل "واتيامو بأنو 

، وستكون النتيجة إغالق الحسابات الفمسطينية في األمريكيصفقة مع االدعاء العام  إلىويتوصمون سريعًا 
، التي وجدت مواطنًا أمريكيًا مناسبًا "شورات ىدين"ى رفع الدعوى عبر جمعية عم "إسرائيل"البنك. وعممت 

، ٕٙٓٓ، ييودي أمريكي من فموريدا، كان قد قتل في نيسان عام "دانيال فولتس"لرفع الدعاوى باسمو، ىو 
سابات المال لتمويل العممية فجاء بحسب رافعي الدعوى، من احد الح أما، أبيبجراء عممية تفجيرية في تل 

المسجمة في بنك الصين. جواب الصينيين كان قاطعًا، وأعمموا الجميع أنيم لن يتراجعوا،  اإلرىابيةالمصرفية 
 تسوية قضائية. أيوغير معنيين بإجراء 

المحكمة األمريكية، وجرى  أمامالمساعدة، وتأمين شاىد يمثل  يةسرائيماإلطمبت الجمعية من االستخبارات 
 إلى، وقد توجو بدوره يةسرائيماإل األمنيةالذي عمل في السابق في المؤسسة  "شعياهعوزي "التوافق عمى 

نيويورك لحضور المحاكمة والشيادة فييا  إلىمرًا بالتوجو أديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياىو، وتمقى 
 لمصمحة االدعاء.

 أنييا أن يشيد في القضية، عمى محامي االدعاء، التزم ف إلىفي آذار الماضي، وّقع شعياه رسالة موجية 
ال تنشر صورتو في العمن، ووافقت القاضية في نيويورك عمى الشرط. قرأ الصينيون رسالة شعياه وتوجيوا 
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مثل الشاىد في نيويورك فستمغى زيارة نتنياىو لمصين.  إذافي بكين وىددوا بأنو  يةسرائيماإلالسفارة  إلى
الصين في محكمة في نيويورك، فالصين قوة من القوى العظمى لن ُنمكنكم من دفن "بحسب الصينيين، 

 إلى. وصل التيديد "اعتادت أن ُتممي عمى سائر العالم شروطيا وال يحصل أحد منيا عمى تسييالت
 ن عميو التراجع.أ أدركنتنياىو، الذي 

ن قبل موافقتيم عمى الصي إلىنيويورك، وىذا ىو التعيد الذي نقمو  إلىقرر نتنياىو منع الشاىد من التوجو 
الذي تكفل بو المحامون الصينيون،  األمرلم تُبمغ المحكمة واالدعاء شيئًا،  "إسرائيل"ن أ إال، األخيرةزيارتو 

 .أمامياالصين أن تمنع الشاىد من المثول  أمامالتزمت  "إسرائيل" أنالذين ابمغوا المحكمة 
 41/7/6141، األخبار، بيروت

  
يالت تبني جداراً  "إسرائيل" .25  في البحر األحمر لمفصل بين طابا وا 

ي أنو في أعقاب التطورات في الشير سرائيمكشفت مصادر رفيعة في الجيش اإل :نظير مجمي - تل أبيب
يالت، بغية  األخير في مصر، تقرر إقامة جدار من الباطون المسمح في قمب البحر األحمر ما بين طابا وا 

ي. وقالت ىذه سرائيموغيرىا إلى الجنوب اإل "القاعدة"تنظيمات صد عمميات تسمل متوقعة لمسمحين من 
المصادر إن الجيش أدخل ىذا الجدار، ضمن المشروع الذي باشر فيو قبل سنتين لبناء جدار عازل بين 

 وشبو جزيرة سيناء المصرية. "إسرائيل"
األحمر عمى الحدود واإلضافة الجديدة ستكون عبارة عن جدار يصل ارتفاعو عشرات األمتار في البحر 

 البحرية بين شواطئ إيالت وشواطئ طابا.
 41/7/6141، الشرق األوسط، لندن

  
 تل أبيب تطالب بتعويضات عن أمالك الييود المصريين .26

الئحة جزئية بأمالك الييود المصريين  "إسرائيل"أعّد باحثون في ىيئة األمن القومي في  :محمد بدير
العقار الذي شيدت عمييا السفارة الروسية، بما في ذلك منزل السفير لممطالبة بتعويضات عنيا، تشمل 

الروسي، القصر الذي تقطنو جييان السادات، مباني كل من السفارات الباكستانية والكورية الجنوبية 
نى والسويسرية واأللمانية والكندية واليولندية والجزائرية والبحرينية والمكسيكية، وكذلك األمريكية سابقًا، مب

الممموك لمسفارة األمريكية وُيستخدم لعقد المؤتمرات  "ليبرتي ىاوس"في القاىرة، مبنى  "المكتبة الكبرى"
والمناسبات العامة، مبنى متحف محمد خميل لمفنون، فضاًل عن عشرات المحال والمؤسسات التجارية التي 

 ال تزال قائمة حتى اليوم.
ية التابعة لمكتب رئيس الوزراء توّصل حتى اآلن سرائيمالييئة اإل الذي تعكف عميو "السري والضخم"المشروع 

و  ٜٛٗٔممف تتعمق بعوائل ييودية فقدت ممتمكاتيا في مصر ما بين عامي  ٓٓٓ٘إلى استكمال نحو 
 ي.سرائيمإثر اندالع الصراع العربي اإل ٜٛٙٔ

لية الييودية في مصر، فإن الجا ،يديعوت أحرونوتلصحيفة تحقيق في أمس ، نشرت وعمى ذمة معطيات
التي كانت ُتعّد األغنى بين الجاليات الييودية في الدول العربية، بمغ عدد أفرادىا في ثالثينيات القرن 

ألفًا، وكانت تمتمك جزءًا كبيرًا من المشاريع االقتصادية الكبرى في البالد في المجالين  ٕٓٔالماضي نحو 
شركة  ٓٓ٘صادرت السمطات المصرية  "إسرائيل"إعالن قيام  الصناعي والتجاري. وفي السنوات التي تمت
شركة أخرى تمييدًا لوضع اليد عمييا الحقًا. وتبمغ القيمة  ٓٓٛممموكة ألفراد من الجالية، وجمدت عمل 
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المقدرة لتعويض ىذه الممتمكات نحو ثمانية مميار دوالر، من دون احتساب األصول العقارية المتمثمة 
 ي التي كانت ممموكة لمييود، والتي تقدر قيمتيا أيضًا بمميارات الدوالرات.باألبنية واألراض

 41/7/6141، األخبار، بيروت

  
 ية تؤجل إخالء بؤرة استيطانية قرب سموادسرائيمالمحكمة العميا اإل .27

ى أراض العشوائية االستيطانية المقامة عم "عمونا"ية عمى تأجيل إخالء بؤرة سرائيموافقت المحكمة العميا اإل
فمسطينية خاصة في قرية سمواد في شمال مدينة رام اهلل في الضفة الغربية. وكانت المحكمة العميا 

وافقت عمى تأجيمو حتى  أنياتموز الحالي، إال  ٕٗية، أصدرت قرارًا بإخالء البؤرة في موعد أقصاه سرائيماإل
الذي يصادف الثالثاء  "كل المقدسخراب اليي"من الشير ذاتو، بسبب الصوم الييودي إلحياء ذكرى  ٖٓ

 المقبل.
واعترفت المحكمة العميا أمس بأن المستوطنين اشتروا قسمًا من األرض، وحولت مسألة تحديد األراضي 

 الممموكة لممستوطنين إلى محكمة الصمح، وأمرت بإعادة بقية األراضي إلى الفمسطينيين.
 41/7/6141، السفير، بيروت

 
 مع لصوص لسرقة معسكري تعاون إسرائيمجندي  .28

مع مجموعة  "إسرائيل"ي عن وجود تعاون من قبل جندي في معسكر لمجيش شمال سرائيمكشف الجيش اإل
الجمعة موقع صحيفة  أمسمن السارقين، بعد دخوليم لممرة الثانية المعسكر وسرقة أسمحة وفقا لما نشره 

شبان  ٗلمكشف عن المجموعة المكونة من وأشار الموقع أن التحقيقات قادت  يديعوت احرونوت العبرية.
، حيث كان "ٙٔإم "من نفس البمدة والتي استطاعت الدخول مرتين لمعسكر الجيش وسرقة سالح من نوع 

 الجندي يقوم بتسييل دخوليم المعسكر لمسرقة ويتعاون معيم.
 41/7/6141، ظبيأبو االتحاد، 

 
 6146 سنةلجيش ي عوقبوا لفرارىم من اإسرائيمألف جندي  48تقرير:  .29

ي رسمي النقاب عن تزايد ظاىرة فرار الجنود من الخدمة العسكرية، خشية عمى إسرائيمكشف تقرير  :الناصرة
حياتيم في ظل تدىور األوضاع في الدول المجاورة، حيث تم معاقبة أكثر من أربعة عشر ألف جندي 

كز األبحاث والمعمومات التابع وبحسب تقرير مر  ( فقط.ٕٕٔٓبالسجن عمى ذلك خالل العام الماضي )
، غالبيتيم بسبب ٕٕٔٓلـ"الكنيست"؛ فإن نحو أربعة عشر ألف جندي ومجندة دخموا السجن العسكري عام 

 "جرائم الفرار من الخدمة العسكرية، وعدم تأديتيم ليا".
الصعب الذي وأشار تقرير "الكنيست"، الذي نشرتو وسائل إعالم عبرية، إلى أن "الوضع السياسي واألمني 

ساىم إلى حد كبير في تعزيز ظاىرة الفرار من الجيش بسبب خوف الجنود من الخدمة   إسرائيلتعاني منو 
 الراىنة". األوضاعاألراضي الفمسطينية المحتمة في ظل    في 

 46/7/6141قدس برس، 
 
 : حزب اهلل يصورنا كعدوانيين ويحاول التأثير عمى أداء الجيشيإسرائيمضابط  .31

ي، عقب انتياء تدريبات سرائيمأعمن قائد كتيبة تابعة لسالح اليندسة في الجيش اإل .(:أي.بي.يو) –س القد
ال تريد حربًا مع حزب اهلل في لبنان، محذرًا من  "إسرائيل"نفذتيا كافة وحداتو منتصف األسبوع الماضي، أن 
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الكتيبة اليندسية، وىو برتبة مقدم، وقال قائد  أن أي ىجوم يشنو الحزب سيؤدي إلى مواجية عسكرية كبيرة.
"إننا نريد أن نحيا بيدوء، لكن في حال شن حزب اهلل ىجومًا أو نفذ اعتداء عمى أراضينا، فإن رد الفعل من 

 جانبنا سيكون شديدًا".
نما العدو ىو سرائيموشدد الضابط اإل ي عمى أن "ال مواطني لبنان وال جيش لبنان ىم العدو بالنسبة لنا وا 

اهلل، والتوتر ىنا دائم ونحن نستعد من خالل التدريب األخير، كما جرى خالل التدريبات السابقة، حزب 
نما بالدفاع، وفي التدريب األخير سرائيملحماية أنفسنا". واعتبر أن "الجيش اإل ي ليس منشغال باليجوم وا 

ة إلى ىجوم حزب اهلل في " في إشار ٘ٓٔتدربنا عمى كيفية الدفاع في حال تعرضنا ليجوم مشابو لميجوم 
ي عمى ىجوم من جانب حزب اهلل سيكون من خالل سرائيم. ولوح بأن الرد اإلٕٙٓٓيوليو العام  تموز/ ٕٔ

إعادة اجتياح مناطق في لبنان، لكنو اعتبر أن "حزب اهلل ما زال مرتدعا منذ حرب لبنان الثانية ويمجم نفسو 
 من تنفيذ ىجمات".

 يحاول تصويرنا كعدوانيين، وىذا ليس صحيحًا، لكن حزب اهلل يحاول التأثير وأضاف الضابط أن "حزب اهلل
أعوام تقريبًا أن وقع إطالق نار بين قواتنا وقوات  ٖعمى أداء الجيش المبناني في المنطقة، وقد حدث قبل 

 الجيش المبناني بادعاء أننا تجاوزنا الخط األزرق وسقط قتيل لبناني".
 41/7/6141، الحياة، لندن

 
 يين مع تقسيم الحرم القدسيسرائيمأغمبية اإل .30

يين تؤيد تقسيم الحرم القدسي الشريف بين سرائيمالقدس المحتمة: كشف استطالع جديد لمرأي أن أغمبية اإل
الييود والفمسطينيين عمى غرار الحرم اإلبراىيمي في الخميل، وأن ثمث الييود في الكيان يؤيدون إقامة 

% عن التعبير عن ٕ٘%، وامتناع ٘ٗزعوم في ساحة الحرم القدسي، مقابل معارضة الم "الييكل الثالث"
 رأييم.

 "الييئة المشتركة لمنظمات الييكل"ي لحساب ما تسّمى سرائيماإل "مأغار موحوت"وبّين استطالع أجراه معيد 
، "يديم الوطنيينالحر "% من ٕٓ% من المتدينين األصوليين )الحريديم( يؤيدون إقامة الييكل، مقابل ٖٗأن 
جمعية صييونية تعمل إلعادة بناء الييكل الثالث  ٕٚ. يشار إلى أن ىناك  طالعممانيين"% من ٖٔو

 المزعوم وبعضيا يدعو لبنائو جيارًا نيارًا عمى أنقاض المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشّرفة.
 ٙه تحظى بدعم مالي ومعنوي من أن جمعيات الييكل المتطرفة ىذ" عير عميم"وكشف تقرير لمنظمة 

بطرق  "جبل الييكلـ"ية عمى رأسيا وزارة التعميم. وتنشط ىذه الجمعيات من أجل ما يسمى بإسرائيموزارات 
، في حين ينشط بعضيا سياسيًا "تقديم الضحايا"مختمفة لتغيير الوضع الراىن كاإلعداد إلقامتو وتجديد 

 لتشجيع الزيارات لممكان.
األقدس "بنتائج االستطالع واعتبرتيا معززة لفكرة أن الحرم القدسي ىو المكان  "الييكل منظمات"ورحبت 
 يين.سرائيمبنظر اإل "واألىم

الناطقة بمسان المستوطنين أّيد  "مكور ريشون"يذكر أنو في استطالع مماثل العام الماضي، من قبل صحيفة 
 حرم.يين إقامة الييكل المزعوم في ساحة السرائيم% من اإلٕٕ

يين تؤيد إجراء تغيير في الوضع الراىن لمحرم القدسي، سرائيمويتضح من االستطالع أن ىناك أغمبية بين اإل
% منيم فرض تسوية في الحرم المقدسي مثمما حصل في الحرم اإلبراىيمي، وتقسيمو بين ٜ٘حيث يناصر 

 % يرفضون ذلك.ٖٕالييود والمسممين، مقابل 
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السياق أنو في السنوات األخيرة يالحظ تغيير عميق في رؤية جميور  وكتبت صحيفة ىآرتس في ىذا
)الحريديم والحريديم الوطنيين( تجاه الحرم القدسي بعدما كانوا يحرمون بدوافع دينية  "الوطنيين -المتدينين"

في  المتدينين إنيم يؤيدون زيارة الحرم القدسي في إطار جولة"% من ٛٙالقيام بشعائر دينية فيو . وقال 
 . "% من الحريديمٕٓ، مقابل ”العممانيين“% من ٓٙالقدس المحتمة، وأجاب باإليجاب 

 41/7/6141، الخميج، الشارقة

  
 : زيارات متبادلة.. وجيود المقاطعة تيددىا"إسرائيل"تجارة الماس السرية بين دبي وتحقيق:  .32

ية في إمارة دبي، تحت عنوان مسرائيفي تحقيق موسع لصحيفة معاريف عن تجارة الماس اإل: حممي موسى
مقاطعة، وسحب "، كشفت النقاب عن تراجع عائدات ىذه التجارة بسبب جيود منظمة "السالم االقتصادي"

يين سرائيم(. وبينت الصحيفة أن العشرات من التجار اإلBDS) "إسرائيلاالستثمارات وفرض العقوبات عمى 
 طيبة ىناك، لكنيا لم تجد نفعًا أمام دعوات المقاطعة الدولية.أنشأوا ليم في اإلمارة مراكز، وأقاموا عالقات 

ي ليف ليفاييف في دبي يحمل اسم سرائيموأشار التحقيق إلى أن معرض الماس، الذي يممكو الممياردير اإل
ي الوحيد الذي يعمل في دبي، فقد افتتح بني شتاينتس متجرًا سرائيم. وليفاييف ليس تاجر الماس اإل"ليفانت"

يين ضيوف دائمون عمى بورصة الماس في سرائيموىرات ىناك. وفضاًل عن ذلك، فإن تجار الماس اإللممج
 ية.إسرائيمدبي، وبعضيم يدخميا بجوازات سفر 

ويشاركون في مؤتمرات، بل أعمن ىذا  "إسرائيل"وأوضح التحقيق أنو، في المقابل، يزور تجار ماس من دبي 
ر ماوس سيشارك عمى رأس وفد من التجار في أسبوع الماس األسبوع أن رئيس بورصة ماس دبي بيت

في نياية شير آب المقبل. وأثار اإلعالن عن مشاركة وفد التجار في  إسرائيلالعالمي، الذي سيعقد في 
، التي سارعت لمتنديد بالخطوة، األمر الذي دعا دبي "BDS"غضب منظمة  إسرائيلأسبوع الماس في 

 ."إسرائيل"يزور  لإلعالن أن أي وفد منيا لن
ونقمت الصحيفة عن مؤرخ صناعة الماس حاييم إبن زوىر، الذي زار دبي مرارًا وآخرىا قبل شيرين، أنيم 

. ويقول "في دبي ال يحبون العالنية. إنيم يعممون بصمت. وأخشى أنو بعد نشر التحقيق لن يأتوا إلى ىنا"
ركة، وىي تشكل مركز التجارة لدول الخميج ش ٓٓ٘بورصة الماس في دبي تقدم خدمات لـ"ابن زوىر إن 

والعالم العربي. فعبر بورصة دبي يمكننا أن نبيع الماس لمعالم العربي ولدول الخميج. كما أن دبي مركز 
سياحي. وأغنياء الروس ونخبتيم يستجمون ىناك. وىم ينفقون أمواال طائمة في التبضع. وصناعة الماس 

ة، إذ تراجعت السوق األمريكية جراء الوضع االقتصادي، ودبي باتت ية تبحث عن أسواق جديدسرائيماإل
إحدى الفرص الجديدة إلى جانب الصين وتركيا. وىناك آفاق لمعمل بمصالح متبادلة. إذ عندنا الماسات 

 ."الكبيرة، األغمى واألندر التي يريدون
ىناك فنتازيا المال "دبي، إن ي إيال بديحي، الذي يعمل مع تجار ماس في سرائيمويقول تاجر الماس اإل

الطائل. صحيح أن بورصتيم صغيرة، لكنيا تتمقى طمبيات من كل دول الخميج والدول العربية. والماسات 
الكبيرة والغالية يمكن أن تباع ىناك. ودبي مثل نيويورك وىونغ كونغ، حيث يشتري أغنياء السعودية 

والجميمة، أحجار بقيراطين وأكثر بألوان جيدة، أي  والبحرين الماس. وىم يبحثون عن البضائع الكبيرة
 ."بضاعة نوعية
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إنيم بصمت ومن دون إعالن يسمحون لتجار ماس "وقد زار بديحي دبي ثماني مرات حتى اآلن. وىو يقول 
، لكنيم يخشون ردود فعل اإليرانيين والسوريين إسرائيليين بدخول دبي. وىم يريدون المتاجرة مع إسرائيم
 ."إسرائيليين الموجودين ىناك بكثرة، لذلك يفضمون عدم الحديث عن عالقاتيم بوالمبنان

قبل خمس  "مزراحي"وكانت عالقات بديحي بدبي وحجم تجارتو قد تكشفا في دعوى قدميا ضده مصرف 
سنوات. وبديحي، الذي يصنف نفسو عمى أنو تاجر ماس غير كبير، أبرم صفقتين مع تاجر من دبي، 

ألف  ٖٕٛألف دوالر والثانية بمبمغ  ٕٕٔية حسام قميالت ادلبي، األولى بمبمغ سرائيماإلأسمتو الصحيفة 
دوالر. وتاجر الماس دفع عبر شيكات شركة باسمو في ىونغ كونغ وعبر شيكات شخصية. وأودع بديحي 

. وذىبت الشيكات ىباء. ولذلك ادعى بديحي عمى المصرف، "مزراحي"الشيكات الشخصية في مصرف 
 بالدعوى إذا فرضت المحكمة عمى المصرف دفع تعويض لو.وفاز 

ىذه "يين. ويقول سرائيمواعتبر بديحي أن إحدى مزايا بورصة دبي أنو ال يتواجد فييا الكثير من التجار اإل
يين. سرائيمميزة كبيرة لي ألن المنافسة أقل. فيناك تجار من كل أرجاء العالم، لكن ليس الكثير من اإل

 ."يونسرائيميين. مريح لي العمل في مكان ال يكثر فيو اإلسرائيمفسة اإليصعب جدًا منا
يون يزورون دبي األجواء ىناك بالمطيفة، ويشيرون إلى أنيم لم يشعروا أبدًا إسرائيمويصف تجار ماس 

ي بالتنسيق مع مضيفيو في بورصة إسرائيمبالخوف وال بالعداء. وأكد بديحي أنو دخل دبي بجواز سفر 
إنيم ينقمونني من المطار وكأنني ديبموماسي. وأنا أجول ىناك بحرية، لكنني ال أشير "ويشرح الماس. 
يتي. عندي بطاقة أعمال مع عنوان في نيويورك، وأتحدث اإلنكميزية، وأتمفظ أحيانًا بالعربية، لكني إسرائيم

 ."ي. وال مشكمة لدييمإسرائيمأعرف نفسي كأمريكي. في بورصة الماس يعرفون أني 
ي، وكميم تظاىر إسرائيم أنيأدرت ىناك نقاشًا. كميم يعرفون اسمي، ولم أقل "من جيتو، يقول ابن زوىر 

 ."يإسرائيميًا ولم تكن ىناك مشكمة. ىم يريدونك، وال ييم أنك إسرائيمبأني لست 
، طمب ٕٛٓٓية. في دبي يعرفون جنسيتو الحقيقية. وفي العام سرائيموليس بوسع ليفاييف إخفاء ىويتو اإل

دعاة حقوق إنسان أمريكيون من حكومة دبي منع ليفاييف من فتح متجرين ىناك بسبب مشاركة شركتي بناء 
من شركاتو في بناء المستوطنات. وبعد عامين، حاولت متاجر ليفاييف إخفاء جنسيتو عبر االدعاء أن 

وأكد المتحدث بمسان المتجر من مناجم جنوب أفريقية ومصقول في نيويورك.  "ليفانت"الماس المبيع في 
 ."، نحن ماركة أمريكيةإسرائيلال صمة لنا ب"ممواجي مويدو أنو 

ويشير التحقيق المنشور في معاريف إلى أن بورصة الماس في دبي أنشئت قبل ثماني سنوات، وحظيت 
يرة ، وقد أعمنت مدإسرائيلي من خمف الكواليس. ويضيف أن بورصة دبي ممتنة لبورصة إسرائيمبدعم 

يين عمى تأشيرة دخول إلى سرائيمبورصة دبي نورا جمشير عند افتتاحيا، أنو ال مشكمة تنتظر حصول اإل
دبي. وأشارت إلى أن تجار الماس الراغبين في دخول دبي يمكنيم إرسال صورة عن جواز السفر ومعمومات 

وب من عضو البورصة كل المطم"عن الرحمة وخالل ثالثة أيام سيحصمون عمى التأشيرة. وأضافت أن 
بعد عام ونصف عام  إسرائيل. ومعروف أن جمشير كانت قد زارت "ية ىو أن يجمب بضاعة معوسرائيماإل

 عمى إنشاء بورصة دبي.
في المواضيع "وبحسب مصدر مطمع عمى صناعة الماس، فإن العالقات طيبة منذ إنشاء بورصة دبي، وأنو 

 ."ية مواقفنا منسقة وموحدةالمبدئية ىناك تنسيق. وفي المحافل الدول
وقبل إنشاء بورصة دبي كانت تجارة الماس ضعيفة وبمغت حوالي خمسة ماليين دوالر، لكنيا في السنوات 

 مميون دوالر. ٖٓٓي بقيمة إسرائيممميار دوالر، من بينيا ماس  ٖ٘األخيرة بمغت 



 
 
 

 

 

           42ص                                    6242العدد:                41/7/6141 السبت التاريخ:

وبمغت  ٕٕٔٓل من العام من الماس تراجعت في النصف األو  إسرائيلتجدر اإلشارة إلى أن صادرات 
 بقيمة سبعة مميارات دوالر. ٕٚٓٓقد صدرت ماسًا في العام  إسرائيلمميارات دوالر. وكانت  ٘,ٖحوالي 

وبحسب التحقيق، فإن المدير الحالي لبورصة الماس في دبي أحمد بن سميم يفضل رؤية الجانب 
صة دبي تشجع عمى التسامح بين العرب بور "األيديولوجي في تجارة الماس بين الدولتين. وىو يعتبر أن 

 ."والييود
لو كان التجار ىم قادة السياسة ألقيم السالم "يون لمتعاون. ويقول آفي باز سرائيمويتحمس تجار الماس اإل

منذ زمن. فنحن نمتقي في أرجاء العالم مع تجار من لبنان ودول عربية أخرى يمكنيم أن يشتروا ماسًا فقط 
 .". وعندما يكون بالوسع كسب المال، ال ييم من أين، نحن عمى استعداد لمعملعن طريق دولة ثالثة

العالقات مع الصين واندونيسيا بدأت بواسطة تجارة الماس. فتجار الماس ىم "ويشدد ابن زوىر عمى أن 
 ."سفراء جيدون. أوال يأتي الماس وبعده الديبموماسية

ال "في جامعة تل أبيب يعتبر أنو  "مركز ديان"ل من لكن الخبير في التجارة مع دول الخميج اسحق جا
ينبغي تعميق اآلمال عمى تجارة الماس كفاتحة ألبواب السالم في المنطقة. فالقصة ىنا ال تتعمق بآالف 
نما ببضعة تجار يصمون إلى دبي لبيع بضائعيم، والسالم لن يتحقق ببضعة أكياس فييا حجارة  العاممين، وا 

 ."ماس
 41/7/6141، السفير، بيروت

 
 ية يتطمب إطالة أمد الحرب األىميةسرائيم: الحفاظ عمى المصالح اإليسرائيماإلفي سيناريو  سورية .33

"ألن شيطان نعرفو اخطر من شيطان ال نعرفو، وألن االثنين شياطين، فإن الحفاظ عمى المصالح  :عمان
ية سرائيمىذه تمام خالصة "الرؤية اإلية يستدعي إطالة أمد الحرب األىمية في سورية". سرائيماألمنية اإل

لمستقبل نظام األسد في سورية" في الدراسة التي أعدىا ايتمار رابينوفيتش لصالح مركز دراسات األمن 
 ية تيسير المشاقبة.سرائيمالقومي في جامعة تل أبيب، وترجميا وحررىا الباحث في الشؤون اإل

" حيال الممف السوري؛ األولى: أن النظام إسرائيلالدراسة تنحى نحو وجود وجيتي نظر رئيسيتين في "
السوري يمثل الشيطان الذي تعرفو؛ وىو بالتالي أفضل من الشيطان الذي ال تعرفو، والذي من المؤكد 

 ية بيذا الخصوص.سرائيم" كما تشير التقديرات اإلإسرائيلسيكون متشددا تجاه "
ي عوفر شيمح في صحيفة يديعوت احرنوت ان الرئيس سرائيمنقل الدراسة عن مقالة لممحمل السياسي اإلوت

 ".إسرائيلالسوري بشار األسد يشكل الذخر االستراتيجي رقم واحد لـ"
ال تقوم عمى تحقيق استراتيجيتيا بعبقريتيا، بل من خالل صراعات العرب  إسرائيلتقول الدراسة: "و 
 مى السمطة والرد بالرصاص، والقتل عمى مطالب الشعوب بالحرية والكرامة".متناىية عالال

ية لمستقبل نظام األسد في سورية والسيناريوىات المتوقعة سرائيمإيضاح الرؤية اإل إلىالدراسة تطرقت 
دولي، ففي مستوى اإلقميمي  -صراع إقميمي ودولي إلىلمستقبل النظام في ظل تحول األزمة السورية 

في المستوى الدولي فإن روسيا وفرت لنظام  أماإيران وحزب اهلل لمدفاع عن حميفيم االستراتيجي،  تدخمت
 األسد غطاء دفاعيا في مجمس األمن، كما استمرت في تزويد النظام باألسمحة.

اط ويختتم الكاتب الدراسة بشرح السيناريوىات الثالثة لمستقبل نظام األسد في سورية، كما تم تداول في أوس
ضرورة إطالة أمد الحرب  إلىية، مع التركيز عمى السيناريو الثالث الذي يدعو سرائيماألجيزة األمنية اإل
 األىمة في سورية.
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ية أعدىا البروفيسور ايتمار رابينوفيتش إسرائيموتنبع أىمية الدراسة من الرؤية التي تعبر عنيا، وىي رؤيا 
 ي.ائيمسر الذي يعتبر مفكرا ذا وزن في الكيان اإل

ووصفت الدراسة جماعة اإلخوان المسممين المعارضة بأنيا األكثر تنظيما وحجما عمى الساحة السورية، 
 ولذلك فإن الشيطان الذي تعرف أفضل من الشيطان الذي ال تعرفو.

 41/7/6141، السبيل، عّمان

 
  األقصى المصمين فيالخناق عمى  ويضيف االحتالل يطّوق القدس بآالف الجنود .34

فرضت قوات االحتالل، منذ الميمة قبل الماضية، طوقًا أمنيًا خانقًا : الوكاالت -البيان  - قدس المحتمةال
عمى مدينة القدس المحتمة وداخل شوارعيا، السيما المؤدية إلى المسجد األقصى المبارك، فيما ضيقت 

عة األولى من شير رمضان الخناق عمى حشود الفمسطينيين الذين توجيوا إلى المدينة ألداء صالة الجم
 الفضيل برحاب األقصى.

ودفعت سمطات االحتالل منذ الميمة قبل الماضية باآلالف من عناصر شرطتيا ووحداتيا الخاصة وحرس 
حدودىا، ونشرتيا في البمدة القديمة، خاصة في الشوارع والطرقات الرئيسية واألسواق واألزقة المؤدية إلى 

ت البمدة القديمة وسور القدس، وعمى البوابات الخارجية لممسجد األقصى المسجد األقصى، وعمى بوابا
 ومحيطيا.

كما نشرت قوات االحتالل أعدادا كبيرة من عناصرىا في الشوارع المحاذية والموازية لسوار القدس القديمة 
 واألحياء المتاخمة ليا، والتي صاحبيا إغالق لمعديد من الشوارع والطرقات الرئيسية.

ألىالي الضفة الغربية بمناسبة « تسييالت»الرغم من مزاعم سمطات االحتالل بإعالن عن سمسمة وعمى 
شير رمضان المبارك، إال أن تمك التسييالت كانت ىي ذاتيا القيود التي تخنق دخول المصمين لممسجد، إذ 

معة األولى عاما وما فوق بالدخول الى القدس لمصالة في الج ٓٗسمحت فقط بدخول الرجال من جيل 
 «.لشير رمضان، بدون حاجة لمحصول عمى اي تصريح خاص

 عاما برفقة ذوييم. ٕٔكما سمحت، كالعادة، بدخول النساء واالطفال حتى جيل 
بدورىا، دعت الييئة االسالمية العميا في القدس الى شّد الرحال الى االقصى مع ضرورة الحفاظ عمى  

 ىيبتو وحرمتو.
 «.المد والحماية البشرية لألقصى ىو صمام األمان لمدفاع عنو»ان أن واعتبرت الييئة، في بي

المزعوم في الحرم القدسي، حيث يتواجد « الييكل الثالث»إقامة  إسرائيلفي موازاة ذلك، أيد ثمث الييود في 
ة يسرائيمالمسجد األقصى وقبة الصخرة، كما عبرت أغمبية كبيرة من الييود عن تأييدىا لفرض السيطرة اإل

 ية المطمقة عمى الحرم اإلبراىيمي بمدينة الخميل.سرائيمعمى الحرم القدسي عمى غرار السيطرة اإل
 41/7/6141البيان، دبي، 

 
 مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون واالحتالل يقمع مسيرات سممية .35

ة نابمس. قطع مستوطنون، أمس عشرات أشجار الزيتون جنوب مدين :وكاالت – الحياة الجديدة -محافظات 
شجرة زيتون  ٓٚوقال مسؤول ممف االستيطان في شمال الضفة غسان دغمس إن المستوطنين قطعوا نحو 

 في خربة الطيرة الواقعة بين قرية بورين وبمدة حوارة، بواسطة مناشير.
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ة وقمعت قوات االحتالل أمس مسيرة قرية النبي صالح األسبوعية التي انطمقت بمشاركة عدد من أبناء القري
والنشطاء األجانب. وىاجم الجنود المسيرة السممية بقنابل الغاز المسيل لمدموع والرصاص المعدني المغمف 

 بالمطاط والمياه العادمة عند وصوليا مدخل القرية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق.
حتالل لمسيرة كفر قدوم وأصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق بالغاز المسيل لمدموع، إثر قمع اال

 األسبوعية. وقمعت قوات االحتالل مسيرة المعصرة األسبوعية المناىضة لمجدار واالستيطان.
 41/7/6141الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
  % من جدار الفصل العنصري  26تقرير أممي يؤكد اكتمال  .36

في المئة من مسار جدار الفصل  ٕٙأكد تقرير إحصائي لألمم المتحدة اكتمال بناء ما يقرب من : )وام(
في المئة من مسار  ٓٔالعنصري غير القانوني في عمق األراضي الفمسطينية المحتمة . وقال التقرير إن 

ن   في المئة منو تم التخطيط لبنائو ولم يشرع العمل فيو بعد . ٕٛىذا الجدار ىو قيد اإلنشاء حاليًا وا 
لمتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفمسطينية المحتمة ووفقًا لمتقرير الصادر عن مكتب األمم ا

 ٕٓٚغير القانوني في األراضي الفمسطينية يبمغ طولو اإلجمالي نحو ” يسرائيماإل“)أوتشا( فإن ىذا الجدار 
 ”( .الخط األخضر“)ما يسمى  ٜٜٗٔكيمومترًا أي أطول مرتين من طول خط اليدنة لعام 

في المئة من مسار الجدار يقع داخل أراضي الضفة الغربية وليس عمى طول خط  ٘ٛوأوضح التقرير أن 
في المئة من أراضي الضفة  ٜاليدنة، وفي حال تم إنجاز العمل بو كما ىو مخطط لو سيعزل الجدار نحو 

 بما فييا الشطر الشرقي من القدس المحتّمة . 
 41/7/6141الخميج، الشارقة، 

 
 ثة أسرى أمضوا تسع سنوات في سجونو غزة: االحتالل يفرج عن ثال  .37

(، عن ثالثة أسرى من قطاع غزة بعدما ٚ|ٔٔي، يوم الخميس )سرائيمأفرجت سمطات االحتالل اإل: غزة
 أمضوا في سجون االحتالل تسع سنوات.

وقال عبد اهلل قنديل الناطق االعالمي باسم جمعية "واعد" لالسرى والمحررين لـ "قدس برس" إن سمطات 
الل أفرجت عن االسير:  خضر الريس، من مدينة غزة، وعبد اهلل ابو حبل، من مخيم جباليا لالجئين االحت

 شمال قطاع غزة، و يوسف القشطان من مخيم البريج لالجئين الفمسطينيين وسط القطاع.

 يةسرائيموأضاف أن األسرى أمضوا قرابة تسعة أعوام في سجون االحتالل بعد أن أدانتيم المحاكم اإل
 بمقاومة االحتالل.

 46/7/6141قدس برس، 
 

 المقدسيون يرفعون صورة ضخمة لمرئيس مرسي عمى مدخل "األقصى" .38
رفعت فوق المدخل الرئيس لممسجد األقصى المبارك، اليوم الجمعة، صورة ضخمة لمرئيس : القدس المحتمة

 أول عبد الفتاح السيسي.المصري المختطف محمد مرسي، الذي انقمب عميو وزير الدفاع المصري الفريق 
وكتب المواطنون المقدسيون عمى الصورة, إن القدس المحتمة مع الشرعية وضد االنقالب، وىو ما لفت 

 انتباه المصمين الذين تدفقوا بعشرات اآلالف عمى المسجد ألداء صالة الجمعة األولى في شير رمضان.
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" وعمالءىم ال يريدون لإلسالم أن إسرائيلريكا و"وقد عقب الكثير من المصمين عمى الصورة بالقول: "إن أم
ن كل عاقل يعرف أن ما جرى في مصر ىو انقالب عمى الشرعية، وما جرى كشف نفاق الدول  يحكم، وا 

 الغربية التي  تدعى وتزعم الديمقراطية.
 41/7/6141المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 تضامنا مع األسرى األردنيين 84اعتصام لفمسطينيي  .39

ومتضامنون أجانب اعتصاما أمام سجن مجدو، اليوم  ٜٛٗٔنظم فمسطينيو األراضي المحتمة عام : ناصرةال
 (، تضامنا مع األسرى األردنيين المضربين عن الطعام.ٚ-ٕٔالجمعة )

وحذر المعتصمون من دخول األسرى المضربين عن الطعام مرحمة خطرة حيث ورفع المعتصمون صور 
 بتعزيز الحراك الشعبي لمؤازرة مطالبيم العادلة.األسرى والفتات طالبت 

وكان مخططا أن ينظم االعتصام أمام مستشفيات العفولة وكفار سابا والرممة التي يتوزع عمييا األسرى 
 األردنيون المضربون عن الطعام، ولكن سمطات االحتالل منعتيم فغيروا مكان اعتصاميم.

مسطين والعرب ميا حميد خالل االعتصام إن "التجمع وبالتعاون وقالت الناطقة باسم تجمع الحرية ألسرى ف
مع لجنة األسير أطمق حممة واسعة إلثارة قضية المضربين، وخاصة الذين يحممون الجنسية األردنية إلنقاذ 

 حياتيم والضغط لالستجابة لمطالبيم العادلة".
التي يحتجز فييا األسرى الذين  وأكدت أن االحتالل رفض السماح لمتجمع بالتظاىر أمام المستشفيات

تدىورت حالتيم الصحية بشكل خطير، وشددت عمى أن الحممة ستتصاعد خالل األيام المقبمة، وستشمل 
 فعاليات في األردن أيضا مستنكرة الصمت الدولي تجاه إضرابيم.  

 41/7/6141المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 
 

 "مخطط برافر"ـالفحم نصرة لمنقب وتنديدا ب أممظاىرة في  .41
لنصرة النقب وتنديدا بمخطط "برافر االقتالعي نظمت لجنة المتابعة العميا : توفيق عبد الفتاح - ٛٗعرب 

 لمجماىير العربية في الداخل الفمسطيني، اليوم الجمعة، مظاىرة قطرية  في مدينة ام الفحم.
حياء المدينة وصوال الى ساحة وانطمقت المظاىرة في أعقاب صالة الجمعة من حي اإلغبارية لتجوب أ

مدرسة عمر بن الخطاب في حي المحاميد وسط ىتافات وشعارات مناىضة ليذا المخطط الذي ييدد 
عشرات اآلالف من سّكان القرى الفمسطينية البدوية في النقب من خالل ىدم وتدمير قراىم واقتالعيم من 

، يشرعن تيجير أكثر  ٖٕٔٓذي أقّر في أيار أرضيم بيدف المصادرة ، حيث أن قانون برافر العنصري ال
% مما تبقى من أراض بأيدي الفمسطينيين في النقب ٜٓألف فمسطيني من سكان النقب ومصادرة  ٖٓمن 

. 
وحضر التظاىرة قادة مختمف األطر واألحزاب والحركات السياسية في الداخل الفمسطيني ، من بينيا قادة 

 التجمع الوطني الديمقراطي.
 46/7/6141، 84عرب 
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  ي إلطعام األسرى المضربين قسرًا إسرائيم"الضمير" تدين مشروع قانون  .40
” يةسرائيماإل“دانت مؤسسة حقوقية فمسطينية، أمس، مقترح القانون الذي قدمتو وزارة القضاء  الخميج: -غزة 

 ويجيز إطعام األسرى المضربين عن الطعام بالقوة بعد قرار من المحكمة .
الصييونية التي أوردت ” ىآرتس“في بيان، إلى تقرير لصحيفة ” سة الضمير لحقوق اإلنسانمؤس“وأشارت 

ية تعد مقترح القانون الرامي إلى مواجية استمرار أسرى فمسطينيين في إضرابيم سرائيمأن وزارة القضاء اإل
ة األمر في عن الطعام، بموجب مسوغات تتمثل في قرارات قضائية مستندة إلى شيادات طبية حول خطور 

 كل حالة أسير مضرب .
أن إقرار ىذا القانون ضد األسرى والمعتقمين األمنيين يؤكد تكامل األدوار بين مؤسسات ” الضمير“واعتبرت 

االحتالل التشريعية والقضائية واألمنية والعسكرية اليادفة إلى قير الفمسطيني، وسمب أرضو وحريتو وحقوقو 
 وكرامتو .

يعكس طبيعة االحتالل اإلجرامية الذي دأب عمى استخدام أبشع أساليب القتل والتعذيب  ورأت أن ىذا التوجو
منيم قضوا  ٗٚو ٜٚٙٔأسرى منذ العام  ٕ٘ٓبحق األسرى والمعتقمين الفمسطينيين فقتل منيم أكثر من 

ل الطبي نتيجة اإلىما ٗ٘استشيدوا تحت التعذيب أثناء التحقيق، و ٔٚنتيجة القتل العمد، باإلضافة إلى 
 المتعمد .

 41/7/6141الخميج، الشارقة، 
 

 بأنيا وراء انفجار بئر العبد في بيروت "إسرائيل"حزب اهلل يتيم  .42

بأنيا وراء اإلنفجار الذي  إسرائيلإتيم نائب األمين العام لحزب اهلل الشيخ نعيم قاسم، : يو بي أي -بيروت 
 جريحًا. ٓ٘، والذي ادى الى سقوط اكثر من استيدف ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الثالثاء الماضي

وقال الشيخ قاسم في أول تعميق من قيادي بارز في حزب اهلل عمى التفجير، في حديث الذاعة النور 
الناطقة بمسان الحزب، إن انفجار الضاحية "ىو جزء من مشروع استيداف المقاومة وأىميا، وأن المستفيد 

 ي".سرائيمجزءًا من خدمة المشروع اإل منو ىو المنظومة التي تترابط لتكون
واضاف "ان من يرى حجم اإلنفجار يفيم بأن ما حصل ىو اعتداء حقيقي يأتي في سمسمة اعتداءات يرغب 

 ىذا العدو المتخفي ان يقوم بيا".
 41/7/6141الحياة، لندن، 

 
 ية"سرائيمكوى إلى مجمس األمن ضد االنتياكات "اإللبنان يتقدم بش .43

ارجية والمغتربين في حكومة تصريف األعمال عدنان منصور، من مندوب لبنان الدائم في طمب وزير الخ
تموز  ٕ، عمى خمفية اجتيازىا في إسرائيلاألمم المتحدة نواف سالم تقديم شكوى الى مجمس األمن ضد 

ريم بناء الحالي السياج الشائك في خراج بمدة كفرشوبا الحدودية، وخطفيا المبنانيين يوسف زىرا ويوسف ك
عمى المعطيات التي وّفرتيا قيادة الجيش الى الوزارة. وقد تضمنت الشكوى الحيثيات الكاممة لمخرق البري 

 وعممية الخطف.
ية المتواصمة سرائيميًا في سياق االعتداءات اإلإسرائيمإن عممية الخطف تشكل اعتداء »وقال منصور: 

 «.ولمسيادة المبنانية ٔٓٚٔقرار والمتمثمة بالخروق البرية والجوية والبحرية لم
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ي قبالة حوال، سرائيميًا زار موقع العباد اإلإسرائيموفدا سياحيًا »أن « المركزية»وأوضحت مصادر أمنية لـ
أمتار نحو األراضي  ٙيين بفتح بوابة الموقع وتقدموا مسافة إسرائيمواثناء وجوده في الموقع، قام خمسة جنود 

 «.زرق، ثم عادوا الى الموقع المذكور وأقفموا البوابةالمبنانية خارقين الخط اال
يين اجتازوا الشريط التقني داخل الجوالن السوري إسرائيمجنود  ٙ»وفي خرق مماثل، أشارت الوكالة إلى أن 

 «.المحتل ووصموا الى تمة تشرف عمى حصن الوزاني وتمركزوا عمييا لمراقبة األوضاع في المنطقة
 41/7/6141السفير، لبنان، 

 
 : اتيام قريب لـ"فصائل فمسطينية" في "حادثة رفح"مصري خبير أمني .44

كشف خبير أمني وعسكري مصري، عن "تسريبات" تفيد بقرب اإلعالن عن "معمومات : نبيل سنونو - غزة
، عمى الحدود ٕٕٔٓجنديًا مصريًا في آب/ أغسطس  ٙٔبتورط فصائل فمسطينية في حادثة مقتل 

 بالتعاون مع عناصر جيادية في مصر"؛ عمى حد زعم ُمسّربي ىذه المعمومات.المصرية الفمسطينية، 
ُيذكر أّن السنوات الماضية شيدت محاوالت مستمرة من بعض وسائل اإلعالم المصرية لمزج في قطاع غزة 
وحركة المقاومة اإلسالمية حماس باألحداث الجارية في مصر، تخمميا اتيام الحركة بتفجير كنيسة 

، وىو ما تبين عدم صحتو، بتورط وزير الداخمية ٕٔٔٓيناير/ كانون ثاٍن  ٔن" في مصر في "القديسي
 المصري آنذاك حبيب العادلي، فيو.

من الشير الماضي، "اعتقال القيادي في حركة المقاومة  ٖٕوكانت محكمة جنح اإلسكندرية قد طمبت في 
 ٕٔٔٓيناير  ٕٛحام سجن وادي النطرون في اإلسالمية حماس أيمن نوفل، لمتحقيق معو في الضموع باقت

 وىروب سجناء"، وىو ما نفتو الحركة بشدة، مطالبًة بعدم الزج بيا بما يحدث في مصر.
وقال الخبير حسين حمودة لـ"فمسطين":" إّن مصدر ىذه التسريبات والمعمومات ىم خبراء ذوو صمة باألجيزة 

 مجرد تسريبات وليست أخبارًا موثوقة".االستخبارية المصرية"، لكنو أشار إلى أن "تمك 
كما أوضح حمودة أن رئيس الوزراء إسماعيل ىنية، شدد لو خالل زيارة أجراىا األول إلى غزة، في وقت 
سابق، عمى أن "الفمسطينيين بريئون من حادثة مقتل الجنود المصريين"، بعدما "تمنى عميو" اإلعالن عما 

لقضية، عمى أساس "المساءلة ال المباعدة"، أي محاسبة المسؤولين إذا كانت جية فمسطينية متورطة في ا
 دون المساس بالعالقات المصرية الفمسطينية.

وشدد حمودة عمى أن "ىناك )في مصر( من ينادي بإبعاد الفمسطينيين والسوريين نتيجة لالحتقان الشديد، 
فض خمع الكوفية الفمسطينية"، وفق الذي أدى ببعض وسائل اإلعالم المصرية إلى منع استضافتو "كونو ير 

 قولو.
وبناًء عمى "التسريبات"، توقع حمودة أن يقوم جياز المخابرات العامة المصرية، أو رئاسة الجميورية، قريبًا، 
حالة القضية من خالل النائب العام إلى التحقيقات والقضاء"، مشيرًا إلى أنو "لو  باإلعالن عن ذلك، وا 

 صر من اإلنتربول )الشرطة الدولية( باعتقال المتيمين".حدثت المحاكمة ستطمب م
 41/7/6141فمسطين أون الين، 

 
 "تطيير سيناءـ"ل "كامب ديفيد"معاريف: مصر طمبت تعميق اتفاقية  .45

ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن قيادات عسكرية مصرية طمبت  :ردينة فارس ،عبد القادر فارس -غزة 
مب ديفيد، لتمكينيم من القيام بيجوم عسكري واسع في سيناء ضد الجماعات تعميق اتفاقية كا إسرائيلمن 
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سحق "المسمحة. وأضافت الصحيفة أن الجيش المصري ينوي إرسال آالف الجنود إلى سيناء، من أجل 
ية قوليا: إن تل أبيب إسرائيم. ونقمت الصحيفة عن مصادر "التيديد اإلرىابي الذي يتضمن عناصر القاعدة

نرى في عودة األمن لسيناء "ي إسرائيممى الطمب، وأن واشنطن ال تعارضو. وقال مصدر عسكري ستوافق ع
 . "أمرا مفيدا لنا، وليس لنا أي نية لتكبيل يد الجيش المصري في تطيير المنطقة من اإلرىابيين الخطرين

 41/7/6141، عكاظ، جدة

 
 لتدمير األنفاقمروحية مصرية تحّمق فوق جنوب قطاع غزة بالتزامن مع حممة  .46

حمقت طائرة مروحية تابعة لمجيش المصري عمى عمٍو منخفض فوق أحياء خان يونس : يو بي أي -القدس 
 المصرية جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حممة لتدمير األنفاق. -ورفح، المجاورتين لمحدود الفمسطينية 

المصرية جنوب  -حدود الفمسطينية وقالت وكالة "صفا" المحمية، إن مروحية مصرية قدمت من منطقة ال
فجرًا )بالتوقيت المحمي(، وجابت معظم  ٖٓ:ٕمحافظة رفح، وحمقت عمى عمٍو منخفض حوالي الساعة الـ 

 أحياء المحافظتين لقرابة ساعة، قبل أن تغادر وتعود لتحمق فوق األراضي المصرية.
مق ببطء فوق منطقة األنفاق الحدودية وذكرت أن الطائرة تظير ألول مرة في ىذا الوقت، وأنيا كانت تح

 وأحياء "البرازيل، والسالم، والبراىمة، وتل السمطان، وحي الجنينة، والمحررات برفح".
ونقمت الوكالة المحمية عن شيود عيان، أن الطائرة حمقت أيضًا فوق أحياء من خان يونس كـ "المعسكر، 

ن، ومحررة موراج، وأحياء أخرى، وعمى امتداد شارع المواصي، الشريط الساحمي، قيزان النجار وأبو رشوا
 صالح الدين، والطريق الساحمي الذي انسحبت عبره لداخل األراضي المصرية".

وقال مصدر أمني في غزة، إن الطائرة قدمت من المنطقة الشرقية لمحدود مع مصر ودخمت أجواء رفح 
ن يونس مرورًا بالشريط الساحمي، من دون وحمقت لنحو نصف ساعة، قبل أن تغادر لتحمق فوق أجواء خا

ية كما حدث بمرات سابقة عندما كانت تدخل أية طائرة مصرية ألجواء سرائيمأن تعترضيا الطائرات اإل
 القطاع.

وأضاف أن تحميق الطائرة تزامن مع قيام الجيش المصري بشن حممة عسكرية كبيرة عمى منطقة األنفاق 
غالقيا، فيما شن حممة عمى المخازن التي تحتوي عمى  الحدودية مع قطاع غزة، وتم ضبط العديد منيا وا 

 البضائع المعدة لمتيريب برفح المصرية.
 41/7/6141الحياة، لندن، 

 
 مصر تعيد إغالق معبر رفح البري مع غزة .47

اغمقت السمطات المصرية معبر رفح البري عمى الحدود الفمسطينية المصرية امس بعد : ا ف ب -غزة 
 من فتحو جزئيا بحسب مصدر امني.يومين 

 ."المعبر مغمق عمى امل ان تفتحو مصر قريبا"وقال المصدر ان 
والخميس امام  األربعاءوفتحت السمطات المصرية معبر رفح وىو المنفذ الوحيد امام سكان قطاع غزة يومي 

 غزة. إلىالقادمين 
ىجمات شنيا في وقت واحد  مصر معبر رفح الجمعة الماضية بعد مقتل جندي مصري في وأغمقت

ناشطون اسالميون صباح الجمعة حيث اطمقوا صواريخ وعيارات نارية عمى مركز لمشرطة ومراكز عسكرية 
 .أمنيةمصدر طبي مصري ومصادر  أعمنفي سيناء، حسب ما 
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 41/7/6141الدستور، عمان، 
 

 ي سيناءمسمحين فمسطينيين حاولوا مياجمة مناطق حيوية ف ثالثةتوقيف  "الحياة": .48
فمسطينيين مسمحين خالل محاولتيم مياجمة  ٖأوقفت عناصر األمن المصرية، : يو بي أي -القاىرة 

 أماكن حيوية في سيناء بساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.
ونقمت وكالة أنباء "الشرق األوسط المصرية" الرسمية، عن مصدر أمني لم تكشف عن ىويتو، قولو "إنو 

 ردة بعض العناصر الفمسطينية األخرى".يجري حاليًا مطا
وكان ضابط شرطة برتبة مقدم توفي، فجرًا، متأثرًا بجروح ُأصيب بيا في ىجوم نفَّذه مسمحون عمى نقطة 

 تمركز أمنية جنوب مدينة العريش )مركز محافظة شمال سيناء شمال شرق مصر(.
ريش، قوليم "إن ضابط شرطة برتبة مقدم ونقل التمفزيون المصري عن مسؤولين أمنيين وأطباء بمدينة الع

 ُقتل وُأصيب شرطي في ىجوم شنَّو مسمحون بقذائف صاروخية عمى نقطة تفتيش في سيناء".
وكانت مصادر محمية وأمنية متطابقة أبمغت وسائل إعالم مصرية، قبيل فجر اليوم، ان مسمحين مجيولين 

وقذائف صاروخية عمى نقطة تمركز أمنية جنوب يستقمون سيارة دفع رباعي أطمقوا نيران أسمحة رشاشة 
 مدينة العريش )مركز محافظة شمال سيناء(.

 41/7/6141الحياة، لندن، 
 

 ي يغزو أسواق المغربسرائيماإل "المجيول" .49
ية إلنتاج أحد أصناف إسرائيمكشف مصدر من المرصد المغربي لمناىضة التطبيع عن وجود قرى زراعية 

في منطقة الرشيدية في جنوب شرق المغرب، ما يفّسر غزوىا لمسوق « لمجيولا»التمور المعروفة باسم 
 يون، وليست لييود من أصل مغربي.إسرائيمالمغربية، مؤكدًا بأن تمك القرى يمتمكيا 

، أن ىذه القرى تنتج تمورًا يتم تعميبيا «ىسبريس»وأضاف المصدر، في تصريحات لمحّرك البحث المغربي 
شجرة نخيل، في منطقة عمى قدم  ٓٓٓٙ، مؤكدًا أنيا تستغل أكثر من «إسرائيلولة د»عمى أنيا آتية من 

 جبل األطمس الكبير بين مدينتي الرشيدية وكمميمة.
ذ اشار المصدر إلى أن ىاتين القريتين تفوقان مساحة قطاع غزة في فمسطين، وتتخصصان في إنتاج  وا 

ىذا السياق أن وجودىا ىو نوع من االختراق والتطبيع  ، أكد في«المجيول»أنواع من التمور، ال سيما منيا 
 «.ي غير المعمن، ويتم التستر عميوسرائيممع الكيان اإل

 41/7/6141األخبار، بيروت، 
 

 ي لضبط سيناءإسرائيم -تنسيق مصري  .51
أرسل الجيش المصري تعزيزات عسكرية أمنية الى سيناء بعد اليجمات التي تعرضت ليا : األخبار -سيناء 

راكز ونقاط أمنية تابعة لمجيش والشرطة في المحافظة النائية، وكان آخرىا مقتل ضابط وجرح آخرين إثر م
ىجوم مسمحين عمى مدرعة لمشرطة في العريش، وفي الوقت الذي تحدثت فيو مصادر اإلعالم المصري 

 عن تورط فمسطينيين باألحداث.
ستقمون سيارة دفع رباعي أطمقوا النار عمى قوات وقالت مصادر أمنية وشيود عيان إن مجيولين ممثمين ي

باستخدام األسمحة الثقيمة. وتبادلت قوات األمن إطالق « المرحمة الرابعة»و« المحاجر»األمن في كميني 
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وفروا ىاربين وسط المناطق « أر بي جي»النار معيم، غير أنيم تمكنوا من إصابة مدرعة لمشرطة بطمقة 
 ا نقمت الصحف المصرية.الزراعية المجاورة، وفق م

عامًا(، وجرح ٓٗوأفادت وسائل اإلعالم بأن اليجوم أدى إلى مقتل مقدم الشرطة أحمد محمود أبو العنين )
 عامًا(، وحالتو خطرة. ٕٕببتر في الساقين الشرطي السيد إبراىيم عبد الصمد )

«. مالحقة اإلرىابيين»محافظة لـفي ىذه األثناء، واصمت القوات األمنية المصرية إرسال تعزيزاتيا إلى ال
عن مصدر عسكري قولو إن قوات الجيش الثالث الميداني كثّفت وجودىا في نفق « اليوم السابع»ونقمت 

أحمد حمدي في السويس، وفي منطقة المجرى المالحي لمقناة، وذلك قبل حممة موسعة ستقوم بيا القوات 
 «.لبؤر اإلجرامية واإلرىابيةالذي يحتوي عمى ا»المسمحة في منطقة جبل الحالل 

 41/7/6141األخبار، بيروت، 
 

  "الشبكة األوروبية ": مصر تعامل الفمسطينيين بقسوة منذ عزل مرسي  .50
، قمقيا الشديد، ”الشبكة األوروبية لمدفاع عن حقوق األسرى والمعتقمين الفمسطينيين“أبدت  رائد الفي: -غزة 

الفمسطينيين، خصوصًا المسافرين، عقب عزل الرئيس المصري بسبب طريقة تعامل السمطات المصرية مع 
 محمد مرسي.

ودانت الشبكة األوروبية، في بيان أمس، اعتقال الفمسطينيين في مصر من دون أسباب قانونية، إضافة إلى 
 يناير. ٕ٘إعادة العمل بنظام الترحيل والحجز بشكل أوسع مما كان عميو قبل ثورة 

أيام،  ٘رًا من الحاالت التي تعرضت لالحتجاز في مطار القاىرة لمدة زادت عمى ورصدت الشبكة عددًا كبي
في ظل ظروف غير إنسانية، حيث تم احتجاز الفمسطينيين في الغرف المخصصة لتوقيف المجرمين 
والمشتبو فييم، التي تفتقر إلى أي من مقومات الراحة األساسية أو النظافة . كما يتم احتجاز أعداد كبيرة 

ن الفمسطينيين في أماكن صغيرة جدًا، يضاف إلى ذلك عدم توفير الغذاء أو العناية الطبية حتى لو كان م
 المحتجزون مرضى أو أطفااًل، بحسب الشبكة.

واعتقمت السمطات المصرية عددًا غير محدد من الفمسطينيين المقيمين في مصر سواء بصورة دائمة أو 
نما تماشيًا مع حممة تحريض من بعض وسائل اإلعالم التي مؤقتة، من دون أي سند قانوني أو ق ضائي، وا 

ال تخفي أجندات سياسية معينو وتحاول تصدير األزمة التي تعيشيا مصر لمخارج، بحسب الشبكة التي 
طالبت السمطات المصرية بوقف االعتقال العشوائي لمفمسطينيين الموجودين في مصر من دون أي سند 

 قانوني.
 41/7/6141ارقة، الخميج، الش
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 نقوال ناصر
سوف يظل قطاع غزة يمثل قضية أمن وطني لمصر، أيا كان من يقود اإلدارة الحكومية في القطاع، 
وسوف تظل مصر عمقا استراتيجيا لمقطاع و"شريان حياة" ألىمو و"عمودا فقريا" ألمنو واستقراره، أيا كان من 

، فيذه ثوابت العالقة المصرية الفمسطينية عبر القطاع المحاصر، وىي الثوابت التي يقود دفة الحكم فييا
 تجعل القطاع يتأثر، إن سمبا أو إيجابا، بالمتغيرات المصرية.
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لذا فإن أي استغالل انتيازي لمتطورات التاريخية الجارية اآلن في مصر لتحريضيا ضد القطاع، أو العكس، 
عمى السطح وقد يعيق إرساء العالقات الثنائية عمى ثوابتيا لبعض الوقت، سوف يظل زبدا سياسيا يطفو 

لكن ىذه العالقات سوف تستقر ضمن ثوابتيا إن عاجال أو آجال، فميما كانت االختالفات بين أي حكم 
جديد في مصر وبين القطاع فإنيا لن ترقى إلى الخالفات التي كانت قائمة بين القطاع وبين مصر إبان 

ئيس األسبق حسني مبارك ليا، بالرغم من مفاصميا العاصفة، من دون أن تتمكن من زعزعة ثوابت حكم الر 
 العالقات الثنائية.

نيا لمفارقة حقا أن يتفق المحممون السياسيون لمسمطة الفمسطينية في الضفة الغربية المحتمة وفي دولة  وا 
ين من حزيران / يونيو الماضي في مصر تمثل االحتالل اإلسرائيمي عمى كون المتغيرات التي أعقبت الثالث

"كابوسا" أو "نكسة" لحركة حماس التي تقود القطاع، ليشتط بعضيم في "تمنياتيم" حد أن تراودىم توقعات 
غير واقعية بأن يكون التخمص من رئاسة جماعة اإلخوان المسممين لمصر، ممثمة في شخص الرئيس 

مقاومة في القطاع، بالتخمص من قيادتيا اإلسالمية ممثمة بحركة محمد مرسي، نذيرا ومقدمة لمتخمص من ال
 "حماس"، بحكم العالقة األيديولوجية التي تربط بين ىذه القيادة وبين اإلخوان في مصر.

ولم وال تحاول "حماس" وال "اإلخوان" في مصر نفي ىذه العالقة أو التنصل منيا، بل إنيم يعتزون بيا، 
وسياسيا ليما معا، ويسعيان إلى توثيقيا، لكن الخصوم السياسيين لكمييما يتعمدون  ويعتبرونيا رصيدا دعويا

الخمط بين "حماس" كحركة مقاومة وتحرر وطني وبين حاضنتيا "اإلخوانية"، وبخاصة في مصر حيث 
دفنت التطورات األخيرة طموح الحركة إلى مشروع تعاون استراتيجي بين القطاع وبين مصر قبل أن يرى 

ن كان رأس حماس ورأس اإلخوان الن ور، واليدف الحقيقي األول واألخير ىو رأس المقاومة الفمسطينية وا 
 ىدفا ليم كذلك.

لكن ال يمكن إنكار أن صورة حماس كحركة مقاومة وتحرر وطني قد أصابيا تشويش واضح، ساىمت فيو 
فيمية لم يتورعوا فييا عن االختالق عوامل ذاتية استغميا خصوميا السياسيون فمسطينيا وعربيا بطريقة ميكا

والتمفيق والمبالغة بيدف توسيع شقة خالفاتيا مع خصوميا السياسيين ودق األسافين بينيا وبين حمفائيا 
 السابقين بيدف تحويل اختالفاتيا معيم إلى خالفات خصومة سياسية دائمة.

إخوانيا إلى سدة الحكم في بعض األقطار  ومن ىذه العوامل الذاتية تفاؤل حماس ب"الربيع العربي" الذي قاد
العربية، وبخاصة في مصر، وعدم انتظار استقرار االستقطاب العربي الحاد الناجم عن األزمة السورية قبل 
االنحياز في ىذا االستقطاب، وغير ذلك من العوامل التي سمطت األضواء عمى حماس كفرع فمسطيني 

ا كحركة مقاومة وتحرر وطني تنتظر استتباب األمر إلخوانيا في لجماعة اإلخوان المسممين وحجبتيا عني
مصر وغيرىا قبل أن تخاطر ب"التيدئة" مع دولة االحتالل اإلسرائيمي مخاطرة تربك المرحمة االنتقالية التي 
يمر بيا عمقيا االستراتيجي المصري، وألنيا ما زالت حركة مقاومة محاصرة تطمح إلى ممارسة مصر 

وطنية لدعميا وفك الحصار عنيا لم تخل عالقاتيا مع مصر حتى في عيد رئاسة مرسي من لسيادتيا ال
 توترات واختالفات لم يمنع "البعد اإلخواني" لمحركة من ظيورىا إلى العمن.

وفي االنقسام الفمسطيني وجد خصوم "حماس" في التخمص من رئاسة إخوانيا لمصر فرصة الستنساخ 
غزة، فبالغوا ألسباب سياسية في تعظيم العالقة بين "حماس" وبين إخوان مصر التجربة المصرية في قطاع 

لمتغطية عمى كونيا حركة مقاومة أوال، وفي خمط األوراق بينيا وبين "اإلخوان" آممين أن يبعدىا ىؤالء عن 
أحد أوائل المقاومة، وىمموا الطاحة رئاسة مرسي، واعتبروا يوم تغييره "يوما تاريخيا"، وكان محمود عباس 

الرؤساء العرب المينئين بتعيين الجيش لمرئيس عدلي منصور خمفا لو، ويستمر إعالميم في ترويج 
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الحمالت اإلعالمية لخصوم اإلخوان في مصر ضدىم ومنيا االدعاء بتدخل "حماس" في الشؤون الداخمية 
ماس المتكرر وعمى كل لمصر دعما لإلخوان، قبل اإلطاحة بمرسي وبعد اإلطاحة بو، بالرغم من نفي ح

 المستويات ألي تدخل كيذا ال في مصر وال في غيرىا من الدول العربية.
إن من يوغمون في ترويج مثل ىذه الحمالت اإلعالمية عبر االنقسام الفمسطيني إنما يتجاىمون حقيقة أن 

ا عمى نتيجة اصطفافيم ضد اإلخوان في مصر إنما ىو تدخل في الشأن المصري أيضا وينعكس سمب
الوضع الفمسطيني، ال يختمف عن اصطفاف حركة حماس مع اإلخوان ضد خصوميم، وأن الخالصة 
الحتمية ل"شيطنة" قطبي االنقسام المصري لقطبي االنقسام الفمسطيني إنما تنعكس سمبا عمى العالقة بين 

سام، ما ينعكس بدوره سمبا الشعبين في مجمميا، وتفقد الشعب المصري الثقة في القيادة الفمسطينية عبر االنق
 عمى الدعم المصري لقضية الشعب الفمسطيني العادلة ومقاومتو الوطنية.

ويزعم من يروجون مثل ىذه الحمالت من الفمسطينيين أن خسارة اإلخوان لرئاسة مصر سوف يجعل حماس 
إنجاز ىذه  أكثر ضعفا ثم قبوال بالمصالحة الفمسطينية، موحين بذلك أن "حماس" ىي السبب في عدم

المصالحة حتى اآلن، وفي مثل ىذا الزعم الكثير من الخمط المتعمد، فوجود "حماس" ذاتو، واتفاقيا عمى 
المصالحة الفمسطينية، وأسباب االنقسام الفمسطيني أسبق من رئاسة اإلخوان لمصر، وأعمق من عالقة 

 "حماس" بإخوانيا المصريين.
لى الرئاسة المصرية وعالقتيم المعمنة مع حركة حماس ىو سبب لذلك فإن االيحاء بأن وصول اإلخوان إ

تأجيل تنفيذ المصالحة الفمسطينية إنما يستيدف التستر عمى السبب الحقيقي ليذا التأجيل المتمثل في 
استمرار مراىنة الرئاسة الفمسطينية عمى الجيود المستمرة لوزير الخارجية األميركي جون كيري الستئناف 

ينيا وبين دولة االحتالل، والمتمثل أيضا في استمرار الرئاسة الفمسطينية في معارضتيا المفاوضات ب
لممقاومة الوطنية باألشكال التي تتبناىا وتمارسيا الحركة والفصائل األخرى التي تتخذ من قطاع غزة قاعدة 

 ليا.
الداخمية، أو العكس،  إن استمرار االستقطاب السياسي المصري في زج االنقسام الفمسطيني في صراعاتو

إنما يتم عمى حساب ثوابت العالقات المصرية الفمسطينية عبر قطاع غزة، ويوسع الشقة بين الشعبين وعمى 
حساب كمييما كذلك، وىذا بالتأكيد ليس ىدفا مصريا أو فمسطينيا، بل ىو ىدف رئيسي لدولة االحتالل 

 اإلسرائيمي.
 46/7/6141، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 فيمي ىويدي
أريد أن أقبِّل رأس كل سوري أو فمسطيني تعرَّض لإلىانة في مصر، فسمع كممة جارحة أو اتياما باطال أو 
ذ أعتذر إلييم عن كل ذلك فإنني أقول إن الذين يطمقون  خطابا عنصريا مسكونا باالستعالء والكراىية، وا 

التي فتحت أذرعيا « ألم الدنيا»وال ىم األبناء الحقيقيون ذلك الخطاب المسموم ال يتحدثون باسم مصر، 
نما ىم إفراز المراحل البائسة من تاريخنا المعاصر، التي  لمجميع واحتضنتيم بغير منٍّ وال أذى ــ وا 
استخرجت من البعض أسوأ ما فييم. وذلك أمر مشين حقا، لكن لو فضيمة واحدة ىس أن تمك األجواء 

 األجواء ومعادن الناس، ما ىو أصيل منيا وما ىو زائف ومغشوش. كشفت لنا عن مدى فساد
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ىذا الكالم أقولو بمناسبة العبارات الجارحة والمغة المسفَّة واليابطة التي استخدميا أحد مقدمس البرامج 
التميفزيونية في تعميقو عمى شائعة زعمت ءن بعض السوريين الذين جاءوا إلى مصر مؤخرا اشتركوا في 

تأييد الدكتور محمد مرسي، وىي شائعة لم تثبت صحتيا، ولكنيا راجت في بعض األوساط  مظاىرات
ىانتيم، عمى نحو فج يفتقد إلى أدنى أساليب  اإلعالمية، ففوجئنا بمن يتمقفيا ويوظفيا في تحذير السوريين وا 

تنكار، تجمت في المياقة واألدب فضال عن المروءة والشيامة. وقد أثار الكالم عاصفة من الدىشة واالس
 التعميقات التي حفمت بيا وسائل التواصل االجتماعي.

وقد استمفتت نظري تمك األصداء فسعيت إلى االستماع إلى الكالم الذي قيل، )واعتذرت عنو القناة الحقا(، 
 فمم أصدق ما سمعت، ألنو صدمني وسرب إلي شعورا بالغثيان والخجل.

الوافدين إلى مصر، وأغمب الظن أن إىانتيم بعد االشتباه في أن  جديد نسبيا ذلك اليجوم عمى السوريين
بعضيم أيَـّد الدكتور مرسي مرتبطة بحممة االستباحة التي تعرض ليا الرجل إبان رئاستو لمدولة وبعدىا، 
وىي ذات التيمة التي الحقت فمسطينيي غزة التي تديرىا حركة حماس، ذات الصمة التاريخية بحركة 

بب تمك الصمة كتب عمى أىل القطاع ان ُيعاقبوا جميعا، ويتعرضوا لمختمف صور االذالل اإلخوان، وبس
 واإلىانة في مطارات مصر وموانييا، فضال عن معبر رفح بطبيعة الحال.

ال أدافع عن خطأ وال أقر أي إخالل بالقانون، لكني لست مستعدا أن أستدرج وراء الشائعات وال أن أصدق 
المزيفة، التي ال تكف عن اتيام حماس بالضموع في أي مشكمة تقع في مصر، دون أن التقارير الممفقة و 

يثبت ذلك عمى أي مستوى. يشجعني عمى تقرير ذلك أنني ناقشت مسألة الوقائع التي دأبت وسائل اإلعالم 
 عمى نسبتيا إلى حماس مع أحد المسئولين في جياز المخابرات العامة، فكان رده أن ما تردده وسائل

، ليس ىناك ما يدعمو من الناحية الرسمية وال «كالم جرايد»اإلعالم في ىذا الصدد ىو في حقيقة األمر 
 ينبغي أن يؤخذ عمى محمل الجد.

ىذه الخمفية تستدعي مالحظات كثيرة، بعضيا يتعمق بخطاب البغض والحض عمى الكراىية الذي يتبناه 
ت نموذجا النييار قيم النزاىة والمعرفة واحترام الحقيقة. أغمب اإلعالميين في القنوات الخاصة، التي قدم

ال يكترثون «. نشطاء»وىو الخطاب الذي أفرز لنا جيال من اإلعالميين الذين تناسوا قيم المينة وتحولوا إلى 
بتنوير المشاىد وانما بتحريضو واستثارتو. وفي سعييم إلى ذلك فإنيم يستبيحون المخالفين ويسعون إلى 

الجدد. الذين كونوا فرقا « الشبيحة»واغتياليم والتمثيل بيم. األمر الذي قدم لنا نوعا فريدا من  تشويييم
لالغتيال السياسي والمعنوي تكاد تنافس شبيحة نظام األسد في الجرائم التي ترتكبيا. إن ثمة انقالبا تشيده 

ما يحدث تحت رعاية وقبول من  مصر في الوقت الراىن عمى قيم التسامح والتداول والقبول باآلخر، وىو
جانب عدد غير قميل ممن ينسبون أنفسيم إلى المعسكر الحداثي والعمماني والميبرالي، وليت األمر وقف عند 
ذلك الحد، ألن ذلك استصحب انقالبا آخر في أخالقيات التعامل مع اآلخر، حتى بات االختالف سببا 

 امات واألعراض.لقطع الوشائح وتأجيج الخصومات واستباحة الكر 
قديما قالوا إن االختالف ال يفسد لمود قضية، لكن واقعنا نسخ تمك المقولة وتجاوزىا، بحيث شاعت 
الخصومات ومظاىر القطيعة في المجتمع بسبب االختالف. وىو ما حدث حتى في داخل األسرة الواحدة، 

 وذلك كمو بفعل ثقافة التحريض والكراىية وممارسات الشبيحة الجدد.
وتمك عوالم إذا كانت قد سممت أجواء العالقات اإلنسانية بين المصريين بعضيم ببعض، فميس مستغربا أن 

 تسمم العالقة بين المصريين وأشقائيم العرب.
 ربنا ال تؤاخذنا بما فعل السفياء منا. 



 
 
 

 

 

           14ص                                    6242العدد:                41/7/6141 السبت التاريخ:

 41/7/6141السبيل، عمان، 
 

 !"إسرائيل"كل شيء لخدمة  .54
 عازي العريضي

الفكرة األساسية فيو «. عرب بال قضية»ر من العام الماضي أصدرت كتابًا بعنوان: في نياية الشير األخي
تتمحور حول تراجع االىتمام بالقضية الفمسطينية. بل غياب القضية، وتقدم االىتمام بالقضايا العربية 

دول المواجية  في العالم العربي. وقمت: األنظمة العربية عمومًا، وفي« ثورات التغيير»المختمفة منذ انطالق 
قداميا عمى التغيير الديموقراطي السياسي  خصوصًا، كانت تبّرر دائمًا عجزىا وقصورىا وعدم اىتماميا وا 
االجتماعي االقتصادي التنموي التربوي التعميمي، واتخاذ الخطوات اإلصالحية التحديثية واالستفادة من 

سبب تركيزىا وحصر اىتماميا وجدول أولوياتيا اإلمكانات المالية والبشرية المتاحة في ىذا االتجاه، ب
 بالتحرير في فمسطين، فانتيينا ال تغيير في الداخل وال تحرير في فمسطين.

اليوم بدأ التغيير في الداخل، فيل بدأت مسيرة التحرير؟ النتيجة حتى اآلن: التغيير محفوف بالمخاطر. في 
منو. تحذير من النتائج اآلتية الظاىرة ومن بعض األمكنة ينحرف عن اتجاىو الصحيح. يرافقو خوف 

المستقبل. محاولة البعض الترّحم عمى ما كان قائمًا، خشية من أن تكون نتيجة التغيير الحقيقية: ال تطوير 
مجتمعات. وال وحدة مجتمعات، بل فتن مذىبية طائفية متنقمة. عدم استقرار وفوضى. وتفتيت دول 

 وقت ذاتو ال تحرير في فمسطين!ومجتمعات ومؤسسات وأراض! وفي ال
ذا تحقق شيء ما  يعني، ال تحرير حقيقًا لإلنسان العربي من نير الفقر والظمم والعبودية والجيل عمومًا. وا 
في ىذا السياق وفي مكان ما، فيو مكمف اآلن. وقائم عمى أنقاض مواقع التغيير! ومكمف لممستقبل. وال 

 تحرير لفمسطين.
قع ظيرت لجنة المبادرة العربية لمسالم مع إسرائيل في واشنطن إلى جانب وزير فجأة، في ظل ىذا الوا

الخارجية األميركية جون كيري، لتعمن فكرة تبادل األراضي بين الفمسطينيين واإلسرائيميين، وتعديل المبادرة 
ي بإحياء كخطوة إلعادة انطالق المفاوضات بين الجانبين. لماذا اآلن؟ ىل ثمة قرار أميركي استراتيج

المفاوضات؟ إذا كان األمر كذلك، فالمعروف أن إدارة أوباما األولى دفعت السمطة الفمسطينية إلى إعالن 
االستعداد لمعودة إلى المفاوضات شرط وقف بناء المستوطنات من قبل الجانب اإلسرائيمي، فعمت السمطة 

. ثم طمبت من رئاستيا العودة إلى ذلك. رفضت إسرائيل، غيّرت اإلدارة موقفيا. تركت السمطة وحدىا
المفاوضات دون شروط، تغيرت المعادلة في العالم العربي. تغّير جدول األولويات واالىتمامات في كل 
دولة، تفردت إسرائيل. واستفردت بالسمطة الفمسطينية. استمرت في التوسع وبناء المستوطنات واستباحة كل 

 شيء.
ية عمى مبادرتيا الجديدة اليوم؟ ىل ثمة رغبة أميركية في تحريك المفاوضات لماذا أقدمت لجنة المبادرة العرب

مشروطة باإلقدام عمى مثل ىذه الخطوة؟ ما ىي ىذه الرغبة؟ ما ىو اتجاىيا وأىدافيا؟ ىل توصل إلى حل 
رضيم ، وتكريس حقوق الفمسطينيين عمى أٜٚٙٔالدولتين. الدولة اإلسرائيمية والدولة الفمسطينية بحدود عام 

 وحق عودتيم إلى دولتيم الجديدة عمى األقل؟ وحل مشكمة الالجئين المنتشرين في العالم عمومًا؟!
الجواب جاء من أميركا. قيل، إن وزير الخارجية األميركية عندما زار إسرائيل وتحدث عن رغبة أميركية في 

سرائيل أيضًا. تحريك المفاوضات بين اإلسرائيميين والفمسطينيين، تحدث عن تفاوض بين  الجامعة العربية وا 
إذا وصمت إلى قاعة االجتماعات مع العرب، »ووجو بموقف إسرائيمي متشدد وشرط من نتنياىو يقول: 
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كما كانت سابقًا، سأنيض وأغادر  ٚٙوسمعت وجية نظرىم وفييا حديث عن االنسحاب إلى حدود العام 
ولن نتخمى عن المستوطنات التي بنيت عمى الحدود  القاعة. فالمطموب االعتراف بالتغييرات التي حصمت..

في ىذا التوقيت جاء موقف لجنة المبادرة العربية. فيل في ذلك تمبية «! وىي تعتبر جزءًا من الدولة الييودية
لمشرط اإلسرائيمي تسيياًل لمحركة األميركية أو المبادرة األميركية؟ ما ىي ىذه المبادرة؟ وعن أي جامعة 

في المنطقة بعد مؤتمر مدريد، كان حديث عن « السالم»؟ في بداية الحديث عن مشروع عربية نتحدث
حوار مع الجامعة العربية، وعن اندماج إسرائيمي اقتصادي في المنطقة. كانت الجامعة أقوى وأفعل وأكثر 

لى دورىا وا   لى بعضيم تمثياًل وصدقية مما ىي عميو اليوم عمى األقل في نظر قادتيا ورموزىا إلييا، وا 
، التي أعمنت «المبادرة العربية لمسالم»البعض. ومع ذلك كان رفض عربي، تطور إلى اتفاق في ما سّمي 

في مؤتمر القمة في بيروت، والمبادرة حممت اسم خادم الحرمين الشريفين الممك عبداهلل، ألن الفكرة جاءت 
باشرة رفضت إسرائيل وعممت منذ ذلك منو. في تمك الظروف توّحد الموقف العربي عمى الحد األدنى. م

 الوقت عمى فرض األمر الواقع، ورفض الحوار.
اليوم، حرب في سوريا، تغيير في بعض الدول شمل الداخل والمواقف من القضايا اإلقميمية والدولية ومن 

طين، القضية الفمسطينية. انقسام في الجامعة وعمييا، سوريا خارج الجامعة، سوريا دولة عمى حدود فمس
ولبنان كذلك، وضعو مربوط بما يجري في سوريا. كيف يكون سالم شامل بدونيما؟ كيف تكون قرارات 
توحيدية لمجامعة في ظل ىذا الوضع؟ عندما أعمن عن تعديل المبادرة العربية بحضور عدد من الوزراء 

رة العربية صدرت من العرب، صدرت مواقف فمسطينية وعربية رافضة، ثم أعمن الوزراء أنفسيم أن المباد
قمة عربية، فال يمكن تعديميا إال من خالل قرار جديد يصدر عن قمة جديدة! إذا كانوا يعممون ذلك فمماذا 
أعمنوا عنيا واستبقوا األمور؟ ىل ىو إعالن نوايا؟ َمن اتخذ القرار بشأنو؟ ىل ىو لتسييل المبادرة العربية 

سرائيل؟عمى قاعدة الشرط اإلسرائيمي؟ ولماذا اآلن  ؟ وماذا تريد أميركا وا 
إنيا خطوة متسرعة جدًا. وىدية مجانية تقدم لمجانبين األميركي واإلسرائيمي عن قصد أو غير قصد. وبعيدًا 
عن نظريات التخوين والتآمر. وأنا ال أحب استخدام ىذه المصطمحات أو ربط كل تحميل سياسي حول 

ب اإلسرائيميون بالفكرة فور اإلعالن عنيا. ثم راحوا يضعون متغيرات ما بيذا النوع من التحميل . لقد رحّ 
الشروط. أخذوا االلتزام العربي الجديد ويعممون كالعادة عمى إفراغو من مضمونو بما يمكن أن يقيد أصحابو 

 أو بما يتوىمونو!
األمر ، ىي تضع الحدود، المستوطنات جزءًا من إسرائيل. سيؤدي ٚٙإسرائيل تصّر عمى رفض حدود الـ 
الفمسطينية نظرًا لعدم وجود رؤية واحدة. وسيتكرس االنقسام العربي  -إلى مزيد من المشاكل الفمسطينية

أكثر. فترتاح إسرائيل أكثر مما ىي مرتاحة اآلن بسبب ما يجري في المنطقة وخصوصًا في سوريا. ستقول: 
ىاب يعيقان الحمول. المشكمة ىنا. العرب ال يريدون، العرب غير قادرين، العرب مفككون. التطرف واإلر 

األولوية ىي ليذا الخطر الذي ييدد الدول والمجتمعات العربية ويشكل خطرًا عمينا. ومن حقنا أن نطالب 
بكل الضمانات والحمايات من كل الجيات. يجري كل ذلك في ظل الحرب في سوريا وعمييا والتي تشغل 

 نقسام العربي حوليا.كل العالم، ويظير العجز الدولي أماميا واال
منذ انطالق االنتفاضة في سوريا كان رأيي أننا أمام حرب طويمة، وبازار دولي كبير معقد ال يدّعي أحد 
معرفة نتائجو. وشرحت وجية نظري سابقًا، مؤكدًا أن إسرائيل ستكون المستفيد الكبير مما يجري نظرًا لدورىا 

وان ضمان أمنيا ومستقبميا في منطقة ذاىبة نحو الحروب وتأثيرىا عمى مسار القرارات الدولية تحت عن
 والتطرف. وىذا ما تعيشو اليوم. أخشى ما أخشاه اليوم :
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أن تنجح إسرائيل في لعبتيا المدعومة من أميركا والقائمة عمى أساس توجييا إلى العرب بالموقف التالي. 
ميك أن تدفع الثمن في ظل الرؤيا الجديدة تقول ليذا النظام: تريد أن تبقى، أو أن يبقى شيء منك ولك، ع

لمنظام اإلقميمي الجديد. وتقول آلخرين: تريدون اإلطاحة بيذا النظام أو ذاك، بيذا الرمز أو ذاك، عميكم أن 
تدفعوا الثمن، الثمن ىو فمسطين، ىي أولويتنا ىي قضيتنا. اىتموا بقضاياكم، واتركوا لنا قضيتنا، اىتموا 

رىاب عمييا، ومواجية بعضكم بعضًا واتركوا لنا أرضنا لنواجو اإلرىاب عمييا ونحمي بأرضكم ومواجية اإل
 دولتنا!

وىذا ما تفعمو اليوم وما ستستغمو من المبادرة العربية الجديدة لتكريسو. فنصل إلى تغيير في العالم العربي 
من صدور وعد بمفور في االتجاه المذكور، وال نصل إلى تحرير في فمسطين. يعني بعد قرن تقريبًا 

واإلعالن عن اتفاق سايكس بيكو، نكون قد عشنا مرحمتين: المرحمة األولى، أنظمة ال تقدم عمى التغيير 
بسبب االدعاء عمى أولوية التحرير، والنتيجة ال تغيير وال تحرير. واليوم أنظمة تعيش حالة التغيير، لكن 

مًا. وال تحرير! راحت فمسطين. وراحت دولنا في الثمن دفن التحرير. فتغيير في اتجاىات خطيرة عمو 
 اتجاىات مختمفة!

 
« التغيير»وأميركا في خدمة إسرائيل، وىذا يفّسر الموقف األميركي عمومًا مما يجري في سوريا ودول 

 العربي. كل شيء في خدمة إسرائيل! ىل نتعّمم؟
 41/7/6141االتحاد، أبوظبي، 
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 منير شفيق
 

آلت العالقة التحالفية أو شبو التحالفية بين التيارين القومي واإلسالمي خالل عشرين سنة امتدت من أوائل 
تسعينيات القرن الماضي إلى أوائل العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين إلى عالقة تصادمية 

 ية، كما يحدث بصورة عاّمة.وصراعية حاّدة في أكثر من بمد عربي وحول أكثر من قض
وبداًل من أن تُقرأ ىذه العالقة خالل العقدين المنصرمين بأنيا نجمت عن ظروف ومعادالت موازين قوى، 
وتحديات موضوعية وذاتية، وكانت جاّدة من قبل الطرفين وتحققت في ظميا إنجازات وانتصارات، ذىب 

داع خالل تمك المرحمة. األمر الذي يتضمن التشكيك البعض إلى اتيام الطرفين أو أحدىما بالتكاذب والخ
 في النيات.

أما الدليل فيو ما آلت إليو تمك العالقة اآلن من تصادم وانقسام وصراعات حادة. فالمنطق ىنا يقول لو لم 
ن تكن العالقة تكاذبية وخداعية أصاًل لما آلت إلى ما آلت إليو اليوم. أي أن دليل تمك التيمة ُمييٌن لمطرفي

 سواء أكان الكاذب أو المخادع أو المكذوب عميو والمخدوع.
ىذا إذا ُأعفي أحدىما من تيمة التكاذب والمخادعة. ألن اآلخر يكون قد ُأىين بعقمو وحيطتو وحسن تقديره 
لألمر طوال عشرين عامًا حين لم يكتشف التكاذب ومّر عميو الخداع. أما إذا كان الطرفان يتكاذبان 

 لقدر نفسو فالتيمة أشّد إىانة وتحقيرًا.ويتخادعان با
ىذا الدليل حين يستند إلى ما يحدث اآلن في الحكم عمى ما حدث باألمس يسقط من حسابو وقائع األمس 
بالنسبة إلى تمك العالقة، وال يدخل في حسابو ما قام بو من موازين قوى وتحديات وظروف أوجبت أو ىّيأت 
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و التحالفية طوال عشرين عامًا تقريبًا ومن ثم قامت العالقة من قبل الطرفين إلقامة العالقة التحالفية أو شب
عمى أساس قناعة جادة، وُترجمت عمميًا بالوقوف في الخندق الواحد في تأييد أو دعم المقاومات في لبنان 

كية، أو وفمسطين والعراق مثاًل، أو معارضة السياسات األميركية أو مواجية التواطؤ مع السياسات األمير 
 مناىضة مشاريع التطبيع، مثاًل، وأيضا تعزيز جبية المقاومة والممانعة عمى سبيل المثال كذلك.

وكانت أطراف من التيارين خالل تمك المرحمة ذاتيا تتخالف وتتصارع وتتنافس في أكثر الحاالت التي 
في اآلن نفسو متالقية ومتحالفة  عرفت، مثاًل، انتخابات نقابية أو برلمانية عمى المستوى القطري فيما تكون

عمى مستوى الموقف من المشاريع االستعمارية أو التطبيعية أو عمى مستوى دعم المقاومة والممانعة 
ومواجية العدوان الصييوني واألميركي. األمر الذي يسقط من خالل الوقائع في الحالتين تيمة التكاذب 

 بل أحدىما.والمخادعة المشتركة من قبل الطرفين، أو من ق
الحياة السياسية واالجتماعية والشخصية واالقتصادية مميئة بما ال يحصى من حاالت الشراكة في ما بين 
طرفين أو أكثر وحتى في حاالت الحب والزواج أو الصداقات، والتي تؤول بعد ردح من الزمن، قصير أو 

بدء ومن خالل مسارىا التشاركي طويل، إلى خالف وانفصال وشقاق من دون أن تعني أنيا قامت منذ ال
 عمى التكاذب والخداع.

فالقول إنيا قامت عمى التكاذب والخداع أصاًل وذلك استنادًا إلى ما آلت إليو ُيسقط من حسابو الجدية في 
التشارك من قبل الطرفين أو أحدىما. أي ُيسقط وقائع بحكم فوقي عمى ما كان من وقائع وشروط أودت إلى 

 نتقال إلى الخصومة والصراع.فك التشارك واال
صحيح أن ىنالك عالقات تشارك كثيرة تقوم في الحياة وأحد الطرفين أو كالىما يخادع اآلخر أو يتآمر 
عميو منذ البداية وطوال مرحمة التشارك. ولكن دليل ذلك يستند إلى وقائع وحقائق منذ البداية وطوال 

ومة والصراع. وىذا عادة يجب أن يكون مكشوفًا منذ المحظة الحكاية، وليس استنادًا إلى لحظة انفجار الخص
األولى بقميل من البصيرة وحسن تقدير الموقف. وقد يكون أحيانًا مكشوفًا طوال الوقت لمطرفين بأنيما 

 يمكران لبعضيما مكرا.
ب تيار ماذا يمكن أن يقال بانشقاق الحزب الواحد إلى حزبين متصارعين أو والدة تيارات متصادمة من قم

واحد؟ ثمة من يتجو إلى تفسير ذلك بالتكاذب والتخادع وحتى التآمر منذ البداية، بما في ذلك في مرحمة 
التأسيس، أو الشباب عندما كان الطرفان يدًا واحدة، وقمبًا واحدًا، في مواجية رصاص تفريق المظاىرات أو 

 سويًا وقد وضعوا حياتيم عمى أكفيم.الصمود المشترك في السجون لسنوات أو حتى الصعود إلى الجبل 
كثيرًا ما ذىب البعض من الذين عاشوا تجربة انشقاق الحزب الواحد أو التيار الواحد إلى اتيام الطرف 
اآلخر بأشنع التيم عائدًا بيا إلى األيام األولى. وذلك بداًل من أن يتعامل مع العالقة التصادمية المستجدة 

 ة جديدة من دون أن يحرم الخصم من الجدية والصدق قبل أن تقع الخصومة.بأنيا وليدة متغّيرات لمرحم
وىذا ينطبق عمى كثيرين من األفراد الذين ينخرطون في النضال في مرحمة الشباب أو الثانويات والجامعة، 
ثم يدخمون بعد بضع سنين، أو أكثر قمياًل، إلى مرحمة جديدة تغرقيم في انشغاالت خاصة، أو مساومات 

اسية، أو مطامح مادية، فيل نتيميم منذ البداية بالتكاذب والتخادع، أم نقّر ليم بصدقيم، ومنيم من كان سي
 من الممكن أن يكون شييدًا رمزًا لمنضال والتضحية ونكران الذات. ومن ثم نفرق بين المرحمتين.

دًا إلى وقائعيا، وتفّسر الحالة وبكممة يجب أن تُقَرأ كل مرحمة في العالقات التشاركية أو في الخصومة استنا
الثانية من خالل ما استجد من ظروف وموازين قوى ووقائع جديدة، كما تفّسر الحالة األولى من خالل ما 
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ساد من ظروف وموازين قوى ووقائع، ويجب أن يضاف ما يسود في الحالتين من مناخات فكرية ونفسية 
 عامة.

متغيرات في المواقف إلى الحيثيات وليس إلى ما استجد ويستجد طبعًا البعض ُيحب أن يفّسر ما يحدث من 
 من متغيرات ووقائع تغّير في المواقف والعالقات.

قميميًا ودوليًا بين مرحمتي  الذي ال يمحظ عمق المتغّيرات التي حدثت في موازين القوى قطريًا وعربيًا وا 
إلى اليوم، يذىب  ٕٔٔٓرحمة التي ابتدأت من ، والمٕٓٔٓالعقدين الماضيين: أوائل التسعينيات حتى نياية 

إلى ذلك التحميل السطحي أو التفسير التبسيطي أي التكاذب والتخادع في فيم تطورات العالقات في ما بين 
التيارين القومي واإلسالمي من حالة التحالف أو شبو التحالف إلى حالة التصادم والخصومة والصراع 

 الحاد.
قميميًا ودوليًا عممًا أن ىذه بدورىا ف ي طريقيا إلى مواجية متغّيرات جديدة في موازين القوى قطريًا وعربيًا وا 

ونشوء مناخات فكرية ونفسية عاّمة جديدة، قد تعيد، وأغمب االحتمال ستؤدي إلى عالقات تحالفية، أو شبو 
 تحالفية، بين التيارين القومي واإلسالمي وستكون من نمط جديد.

واالجتماعية والعالقات في ما بينيا، تشاركًا وخصومة، ترابطًا وانفكاكًا، أكثر جدية من  فالظواىر السياسية
أن تقوم عمى التكاذب والتخادع، كما أن العوامل والمعادالت التي تمد في أكنافيا المواقف، أو تتبّدل المواقف 

ئب، أو التآمر، وال سيما حين أكثر خصوبة وثراًء في تنوعيا وتأثيراتيا من أن ُتحكم بالجينات، أو الرغا
 تتحدث عن تيارات وأحزاب وجماعات وأنظمة ومجتمعات وُدَول وليس عن أفراد بعينيم.

وكانا محكومين ليس  ٕٔٔٓفالتياران كان جادين في عالقاتيما خالل العشرين سنة التي سبقت العام 
نما أيضًا بمعادالت موازين القوى والظروف  والتحديات التي سادت في حينو، كما بالوعي واإلرادة فحسب وا 

قاوما، كالىما، مغريات كثيرة تحثيما عمى التصادم واالختالف، بل كانت ثمة تضحية من الطرفين حين 
توافقا وتحالفا لمواجية ىجمة أميركية صييونية ركع الكثيرون أماميا، وىرولوا السترضائيا، أو اليروب من 

نما قبضًا عمى تحدييا وغضبيا. فالتشارك بين التيار  ين في تمك المرحمة لم يكن ترفًا، أو نزىة، أو مغنمًا، وا 
 جمر فكيف يكون تكاذبًا ومخادعة.

أما المرحمة الراىنة ومنذ اندالع الثورتين وانتصارىما في تونس ومصر، وما تالىما من ثورات وثورات 
قميميًا ود وليًا، وما فرضتو، أو أّدت إليو المراحل مضادة، وما توّلد من موازين قوى جديدة قطريًا وعربيًا وا 

االنتقالية من صراعات تتعمق ببناء أنظمة جديدة، ومع تراجع كبير لدور القوى التي سيطرت عمى العالم 
قميميًا وعربيًا وقطريًا في المراحل السابقة ومع تقّدم قوى جديدة لتحّل محميا في السيطرة.  والمنطقة خارجيًا وا 

تثبتو األيام من صواب أو أخطاء في إدارة الصراع في الظروف الجديدة من ِقَبل القوى ثم مع ما يمكن أن 
اإلسالمية والقومية والوطنية واليسارية، ىو الذي يفّسر مآل العالقات في ما بين القوى اإلسالمية والقومية 

طية المخمة التي راح يقول )والوطنية واليسارية( وليس التكاذب والتخادع، فالمسألة أكثر جدية من ىذه التبسي
 بيا بعض اإلسالميين وبعض القوميين.

فالذين أسّسوا وانضموا إلى المؤتمر القومي اإلسالمي أو فتحوا عضوية المؤتمر القومي العربي لإلسالميين، 
 وشاركت أحزابيم في المؤتمر العام لألحزاب العربية، أو تشاركوا في المؤتمر العربي العام الذي ضّم ىؤالء
طالق  جميعًا، وجميرة الييئات والنقابات والمنظمات الشعبية، ومؤتمرات القدس والجوالن ودعم المقاومة، وا 

 األسرى ما كانوا العبين وما ينبغي ليم أن يكونوا.
 فقد كان األمر جدًا، يوم كان التشارك، ويوم قامت وتقوم الخصومة، ويوم يعود التشارك، ومن يعش َيَر.
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 اوري اليتسور
القدس جميمة جدا في السنوات االخيرة وىي أجمل بكثير في أمسيات الصيف ىذه، حين يتدفق سيل من 

تموز الى التاسع من آب. وأكاد أجد نفسي كل يوم، عمى نحو اعتيادي، أنظر الى  -الناس، من حزيران 
ارع ما او زقاق سوق او مقطع من سكة القطار الخفيف وأستوعب بأنو في نزىة كيذه في الخارج يدفعني ش

مشيد جميل كيذا، بل واقل بكثير من ىذا، الى سحب عدستي اللتقاط صورة إثر اخرى. إذن عن اي خراب 
 سأبقي ىذا االسبوع وأصوم من المساء حتى المساء؟

يوم الغفران فقد وزير الدفاع موشيو دايان صوابو واستخدم تعبير "خراب في لحظة االزمة الكبرى في حرب 
البيت الثالث". وكما ىو معروف، فقد أخطأ خطأ جسيما. في االيام العشرة التالية تمكنت اسرائيل بجيود 
ىائمة من انقاذ نفسيا من اليزيمة وقمب االمور رأسا عمى عقب واالنتصار في الحرب. شيء واحد بقي مع 

ك من تمك المحظة المريرة اياىا: التعبير المدوي والشديد "البيت الثالث". ال حاجة الى الحجيج الى جبل ذل
البيت كي يعرف المرء بان البيت الثالث ببساطة ال يزال بعيدا عن أن يبنى. ال ينبغي لممرء أن يكون 

ي االسرائيميين اليوم، متدينين مشتركا مع "ىآرتس" )البالد( كي يعرف كم بعيدا بيت الييكل من حياة ووع
وعممانيين عمى حد سواء. ولكن في ىذا التعبير، البيت الثالث، عبر دايان عن وعي تاريخي ما بل وعن 
 خوف قدسي خفي، مغطى بالف لحاف من التيكم والمرض والجفاف، يخفق فينا جميعا تجاه دولة اسرائيل.

في لحظة من عدم الوعي التاريخي الصارخ الى  وىذا ىو ذات دايان الذي قبل سبع سنوات من ذلك،
السماء، سمم مفاتيح جبل البيت لرجال االوقاف. واالن في حكمة ما بعد الفعل نحن نعرف اي لحظة 
تاريخية نادرة ال تأتي اال لمرة واحدة قد فوتت ىناك. ففي تمك المحظة اياىا من انتياء حرب االيام الستة 

في مثل ىذه المحظة كان بن غوريون سيصرف رجال االوفاق ويضع كان بوسعنا أن نفعل كل شيء. 
مكانيم حرسا منا لجبل البيت. ولعمو كان سيقيم كنيسا عمى الجبل وبالتأكيد كان سيحدد عمى الفور عالمة 
تقسيم لمجبل الى نطاق ييودي ونطاق اسالمي. العالم كان سيصفق لو. من ناحية "العالم" كان بوسعنا في 

 ىا حتى ان نزيل قبة الصخرة ولنضع مكانيا مذبحا.المحظة ايا
ولكن كم في ىذه القصة مرت لحظة الخالص الممكنة كرمشة عين وفوتت. ويخيل أن الوضع البائس 
والحقير والخائف لمشعب الييودي في جبل البيت اليوم ىو عقاب عمى ذاك التفويت اياه. ومن جية اخرى، 

عبير "البيت الثالث" بالنسبة لدولة اسرائيل وجمع الجاليات، فيمكن القول اذا ما سمحنا النفسنا بان نستخدم ت
ان بناء البيت الثالث بدأ في المحظة التي فيم فييا الييود بان المنفى لم يعد عقابا عمى خطيئتنا قبل الفي 

دا في ىذه سنة بل خطيئة جديدة كل يوم. وبشكل مشابو ايضا فان بناء البيت عمى الحرم، بقدر ما يبدو بعي
المحظة، سيبدأ في المحظة التي يفيم فييا الييود بان وضعنا البائس عمى الحرم ايضا لم يعد عقابا عمى 

 سنة، بل خطيئة اليوم، خطيئة كل يوم. ٚٗالتفويت الذي حصل قبل 
 "معاريف"

 41/7/6141األيام، رام اهلل، 
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