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*** 
 

 يمنع قيام دولة ثنائية القومية يزودية عربية "إسرائيل نتنياهو يؤكد: مشروع قانون "يزودية .0
أكد ، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أنالقدس من، 7/7/4104، األيام، رام هللا ذكرت

على انه عاقد العزم على المضي قدما في سن قانون جديد يصنف إسرائيل على أنها دولة يهودية 
دون أن يخفي استهداف هذا القانون للفلسطينيين في الداخل الفلسطيني والذين أشارت أخر التقديرات 

 من نسبة السكان في إسرائيل. %12إلى أنهم يشكلون نحو  الرسمية اإلسرائيلية
وقال نتنياهو في اجتماع الحكومة اإلسرائيلية أمس، وفق نص وزعه مكتبه ووصلت نسخة منه 
لـ"األيام"،: دولة إسرائيل تمنح المساواة الكاملة بالحقوق، الحقوق الفردية، لجميع مواطنيها ولكنها 

وهو الشعب اليهودي، وليس ألي شعب آخر. إذن، من أجل تحصين  الدولة القومية لشعب واحد فقط
مكانة دولة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي، أنوي سن قانون أساسي يرسي هذه المكانة، 
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وستتم صياغة هذا القانون بالحوار مع جميع األحزاب المشاركة في االئتالف لكي يتم الحفاظ على 
 وديمقراطية.إسرائيل كدولة يهودية القيم التي تعتنقها دولة 

وقال "ال يمكن من جهة ان نقول اننا نريد االنفصال عن الفلسطينيين لمنع قيام دولة ثنائية القومية، 
 ونطالب من جهة اخرى بدولة ثنائية القومية يهودية عربية، في الحدود النهائية لدولة اسرائيل".

لمساواة الكاملة في الحقوق الفردية لجميع مواطنيها وبحسب نتانياهو، فان "دولة اسرائيل تضمن ا
 لكنها الدولة القومية لشعب واحد فقط وهو الشعب اليهودي، وليس اي شعب اخر".

األساسية تعبر بشكل كامل عن  وقوانينناوقال نتنياهو: إن دولة إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية 
ل منح المساواة الكاملة بالحقوق لكل مواطن ومواطنة الوجه الديمقراطي للدولة. ونقوم بذلك من خال

في إسرائيل، القوانين األساسية هي التي تفعل ذلك بواسطة قانونين رئيسيين وهما قانون كرامة 
 اإلنسان وحريته وقانون أساسي: حرية العمل.

لدولة لذلك، ال يوجد تعبير كاف في قوانينا األساسية عن كون دولة إسرائيل ا وخالفا“وأضاف 
القومية للشعب اليهودي وهذا ما ينبغي أن يلبيه مشروع القانون المقترح، وهذا القانون سيعّرف الحق 
الوطني للشعب اليهودي في دولة إسرائيل من دون المساس بالحريات الفردية المتاحة لجميع 

سي وسيرسي المواطنين في دولة إسرائيل، وهذا القانون سيحصن مكانة قانون العودة كقانون أسا
بالقوانين األساسية مكانة الرموز الوطنية وهي العلم والنشيد الوطني واللغة ومقومات أخرى بهويتنا 
الوطنية، وهذه المقومات تتعرض لهجوم مستمر يتزايد حدته يشن من الخارج وحتى من الداخل، 

ودي ومن الصلة ولكن، أساس الوجود لدولة إسرائيل ينبع من كونها الموطن القومي للشعب اليه
 العميقة القائمة بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل".

كالدولة القومية للشعب  وتابع نتنياهو "وهناك بطبيعة الحال من يعارض تعريف دولة إسرائيل
اليهودي، هذه الجهات تريد أن يتم إقامة دولة قومية فلسطينية إلى جانبنا وأن إسرائيل ستتحول 

يهودية داخل حدودها المنكمشة، ولكنني أقول شيئا بسيطا: -جة القومية عربيةتدريجيا إلى دولة مزدو 
ال يمكن مسك الحبل القومي من خطيه القوميين، ال يمكن القول بأننا نريد االنفصال عن 
الفلسطينيين من أجل تفادي الدولة المزدوجة القومية، وهذا األمر يتسم بمنطق معين، ومن الجهة 

 العربية في الحدود الدائمة لدولة إسرائيل".-الدولة المزدوجة القومية اليهوديةاألخرى، يتم تقديس 
أن أوضح أن هذه ليست بمثابة قضية سياسية. وعندما قدمت المعارضة  أود“بالقول وختم نتنياهو 

 آن“انه على  مشددا“سأدعمه خالل واليتي السابقة مشروع قانون يخص هذا األمر، أعلنت فورا أنني 
 لسن هذا القانون". األوان
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وزير الحرب  ، أنوديع عواودة عنالناصرة ، من 7/7/4104، القدس العربي، لندنوأضافت 
موشيه يعلون استكمل ما جاء في مشروع قانون نتنياهو بالقول لإلذاعة البرية أمس إن الصراع لم 

رفض . مشددا على أن سبب الصراع وفشل مفاوضات السالم 2643بل عام  2691يبدأ عام 
أوساط من المواطنين العرب في إسرائيل ‘بحق اليهود بالوجود في البالد وتابع  االعترافالفلسطينيين 

 ’.تعمل بذكاء من أجل تحويلها لثنائية القومية وعلينا أن نمنع ذلك
ضعاف يهودية  من جهتها قالت وزيرة القضاء تسيبي ليفني إنها لن تسمح بتمرير مثل هذا القانون وا 

خضاع القيم الديمقراطية. وتابعت الدولة  والديمقراطية هي أساس  االستقاللهذا جوهر وثيقة ‘وا 
 ’.حياتنا

واعتبر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، قرار نتنياهو تجليا للعنصرية 
القوانين العنصرية، التي تعطي أفضلية لليهود في كل مجاالت الحياة. كما اعتبره استكماال لمسلسل 

الذي جعل كتاب القوانين اإلسرائيلية، أشد األنظمة العنصرية في عصرنا الحالي. داعيا الى أوسع 
ن كان الكثير  حملة شعبية، مسنودة من القوى الديمقراطية اليهودية، للتصدي لهذا القانون، حتى وا 

 .منه ممارسا على األرض منذ عشرات السنين وفي هذه المرحلة أيضا
قال بركة، من الواضح أن الغالبية الساحقة من بنود هذا القانون ’ العربي القدس‘وردا على سؤال 

، لكن القانون المقترح هو عملية االستثناءاتمطّبقة على أرض الواقع منذ عشرات السنين، مع بعض 
لحكم، وليس فقط لتثبيت هذه السياسة وجعلها إلزامية، بمعنى جعل العنصرية سياسة إلزامية لمؤسسة ا

وأكد بركة، على أن هذا القانون، سيفتح المجال مجددا في  توجهات سياسية غالبة على عقلية الحكم.
 الحلبة الدولية، حول حقيقة طابع الصهيونية، على أنها حركة وأيديولوجية عنصرية.

ر، د. أحمد الطيبي أن وأكد رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيي
براز الجانب اليهودي، ضمن تشويه  نتنياهو يطارده هَوس تقليص الحّيز الديمقراطي في إسرائيل، وا 

ال في الكنيست وال خارجها، إلغاء  أساس،وشدد الطيبي أنه ال يستطيع أي قانون  ُمخجل للتاريخ.
 ’.فيه بعد النكبةحقيقة كون هذه البالد وطننا القومي، الذي ولدنا فيه، وصمدنا 

الطيبي مشروع القانون ينم عن حركة قومية غير واثقة من  اعتبر‘العربي  القدس‘وردا على سؤال 
بيهودية البالد مقابل الرواية التاريخية والوطنية الجماعية  االعترافعدالتها، تطالب صباح مساء 

بموازاة الحفاظ على هويته وحقوقه  المدنية،للفلسطينيين المطالبين بحياة مشتركة على أساس المساواة 
تستطيع القوانين األيديولوجية تشويه التاريخ .. ولكنها لن تستطيع أبدًا تغيير هذا  ،القومية. وتابع

 التاريخ.
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 غةةفي للعمل  التابعة للسلطةاألمنية  هجزةةاألآالف عنصر من  ثالثة عودةصيام: ترتيبات ل .2

السالم صيام، أن ترتيبات إدارية تجري لعودة ثالثة آالف  أكد أمين عام مجلس الوزراء عبد: غزة
عنصر من األجهزة األمنية التابعة لرام هللا للعمل باألجهزة األمنية في غزة، مع بقاء الوضع األمني 

 في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة االنتقالية.
ركتي فتح وحماس والتي وأوضح صيام في تصريح صحفي، األحد، أن اللقاءات المرتقبة بين ح

ستبدأ مع وصول عزام األحمد إلى غزة، ستبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني، حيث سيبحث 
 الطرفان أسماء الوزراء ومحددات عمل الحكومة.

وقال صيام: "إن الحكومة والحركة في غزة لديها قرار استراتيجي بالمضي قدما في المصالحة 
نما ينفذ اتفاقات  وتسهيل ما يلزم إلتمامها"، موضحا أن اتفاق المصالحة ال يفتح اتفاقات جديدة، وا 

 سابقة.
وأضاف: "من ضمنها هناك بند يتعلق بالوضع األمني وفيه تفاصيل كثيرة، بعضها يتحدث عن 
العقيدة األمنية وتجريم التنسيق األمني وترتيبات إدارية لعودة ثالثة آالف من العاملين في األجهزة 

ين لرام هللا، مع بقاء الوضع األمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة األمنية التابع
 االنتقالية".

 4/7/4104وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 
 فتحي القرعاوي: السلطة أوقعت نفسزا في فخ التفاوض وتعهجة عن الخروج منه .3

القرعاوي إصرار السلطة  طولكرم: استهجن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ فتحي
 الفلسطينية على السير في النهج التفاوضي مع االحتالل، "رغم أن هذا النهج أثبت عقمه".

ورأى النائب القرعاوي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن النهج التفاوضي "لن يحقق للشعب 
ع وتيرة االعتقاالت الفلسطيني أي نتائج إيجابية، غير زيادة االستيطان ومصادرة األرض وارتفا

واستهداف القدس والمسجد األقصى وغيرها من االنتهاكات التي ترتكبها سلطات االحتالل ضد 
 الشعب الفلسطيني".

 3/7/4104قدس برس، 
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 تحييد المخيمات الفلسطينيةلفي محاولة هجديدة  سوريةوفد من منظمة التحرير إلى : ةكريا اآلغا .4
ئيس دائرة شؤون الالجئين الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة رام هللا: أعلن زكريا اآلغا، ر 

في محاولة أخرى لتطبيق مبادرة  سوريةالتحرير، أن وفدا من المنظمة توجه، أمس، من رام هللا إلى 
تحييد المخيمات الفلسطينية، خصوصا مخيم اليرموك جنوب دمشق، عن الصراع السوري الدائر 

 هناك.
تأتي استكماال للزيارات السابقة لمتابعة بعض الملفات  سوريةزيارة الوفد إلى »يان إن وقال اآلغا في ب

العالقة ذات الصلة بالالجئين الفلسطينيين خاصة ملف المعتقلين والمفقودين، والعمل مع األطراف 
د على تطويق بعض اإلشكاالت التي تحول دون تنفيذ المبادرة الفلسطينية لتحيي سوريةالمعنية في 

المخيمات بعد عودة المسلحين لمخيم اليرموك التي تسببت في إعادة حصاره ومنع إدخال المواد 
 «.الغذائية واألدوية ووقف الخدمات وأعمال الترميم وتأهيل بنيته التحتية المدمرة

 7/7/4104الشرق االوسط، لندن، 
 
 ان "راهجع يا دار"للنكبة بعنو  66إطالق فعاليات الذكرى الـ  في غةة تعلن عن الحكومة .5

أعلنت الحكومة الفلسطينية في غزة عن إطالق فعاليات ذكرى النكبة السادسة والستين بعنوان : غزة
 "راجع يا دار".

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده الدكتور محمد المدهون وزير الثقافة والشباب والرياضة صباح 
االعالم الحكومي في غزة، بحضور (، خالل لقاء مع مسئول في مقر مكتب 5|4اليوم األحد )

 المخاتير والوجهاء.
وأكد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه الكامل في أرض فلسطين التاريخية بما كفلته الشرائع 
السماوية والقوانين اإلنسانية، ومشددا على حقه في العودة لوطنه وأرضه ودياره ألنه حق مقدس ثابت 

 وراسخ.
 4/7/4104قدس برس، 

 
 الحكومة المقبلة لتشكيلترهجيحات بتكليف شخصية مستقلة ": 42عرب" .6

رجح مصدر رفيع امكانية تكليف الرئيس محمود عباس شخصية توافقية لتشكيل الحكومة : وكاالت
واضاف المصدر" في المرحلة الراهنة فان الكفة تميل أكثر لتكليف مستقل لتشكيل  المقبلة بدال منه.

 شخصية توافقية غير الرئيس لتشكيل الحكومة بالتشاور مع الرئيس.الحكومة وهناك توجه الختيار 
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ليس هناك اسماء محددة بعد لكن كل شيء  اضاف:ورفض المصدر الكشف عن اية اسماء لكنه 
ولم يستبعد المصدر المقرب من الرئاسة امكانية تكليف رئيس  وارد وحماس ال تمانع في ذلك".
 بتشكيل الحكومة المقبلة. الحكومة الحالية د. رامي الحمد هللا

 7/7/4104، 42عرب 
 
  القطاعتسمح بإدخال صحيفة القدس إلى  الحكومة في غةة .7

سمحت حكومة حماس بغزة، مساء اليوم األحد، بإدخال صحيفة القدس إلى قطاع غزة بدءا من : غزة
أنه دعما وقال الناطق باسم حكومة حماس، إيهاب الغصين، في تصريح له:  صباح يوم غد االثنين.

لجهود المصالحة واستجابة للجنة الحريات فإن الحكومة بغزة ستسمح بإدخال صحيفة القدس إلى 
 قطاع غزة ابتداء من يوم غد االثنين.

اإلفراج عن عدد من المحكومين األمنيين خالل األيام القليلة  حكومته تعتزمووفقا للغصين، فإن 
 المقبلة.

 4/7/4104القدس، القدس، 
 

 تعاون بين وةارتي الشؤون البلدية والحكم المحلي الفلسطيني برتوكول .8
وليد المصري ووزير الحكم المحلي الفلسطيني  في األردن وقع وزير الشؤون البلدية: )بترا(-رام هللا 

 سائد الكوني برتوكول تعاون في مجال الحكم المحلي والشؤون البلدية.
 4/7/4104الغد، عمان، 

 
 شحين لحكومة الوفاق ليس لزا أي عالقة باتفاق الدوحة والقاهرة : أسماء المر البردويل .9

أفــاد النــاطق باســم حركــة حمــاس صــالح البردويــل، أن مســئول ملــف المصــالحة عــن حركــة فــتح : غــزة
( إلــــى قطــــاع غــــزة لمناقشــــة رزمــــة مــــن األســــماء التــــي 5-5عــــزام األحمــــد، سيصــــل اليــــوم  االثنــــين )
 توافق الوطني.سيطرحها على الحركة لتشكيل حكومة ال
إن "األسـماء المطروحـة لتشـكيل الحكومـة مازالـت فـي طـرف   ،وقـال البردويـل فـي تصـريحات صـحفية

الســلطة الفلســطينية فــي الضـــفة الغربيــة وســيطرحها عـــزام األحمــد، اليــوم االثنـــين علــى حركــة حمـــاس 
 لمناقشتها".

نهـا فـي وسـائل اإلعـالم لـيس وأوضح البردويل أن أسماء المرشحين لحكومة الوفـاق الـوطني المعلـن ع
نما هي أسماء سيتم عرضها على حماس إلقرارها أو التعـديل  لها أي عالقة باتفاق الدوحة والقاهرة، وا 
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 عليها، على قاعدة المهنية والوطنية.
ولفت إلى أن الحديث عن عودة ثالثة آالف عنصر من األجهزة األمنية التابعة لسـلطة رام هللا للعمـل 

نمـا سـيجري مناقشـته فـي األيـام القادمـة مـع المحافظـة علـى في قطاع غزة ل م يتم التوافق عليـه بعـد، وا 
 حقوق موظفي قطاع غزة.

 7/7/4104، المركة الفلسطيني لإلعالم
 
 حمد عساف: حكومة التوافق هي المسؤولة عن دمج األهجزةة األمنيةأ .01

به فــي وســائل اإلعــالم حــول حمــد عســاف، إن مــا يــتم تســريأقــال المتحــدث باســم حركــة فــتح : رام هللا
االيجابية للمصـالحة كونـه يتحـدث  األجواءاألمنية في قطاع غزة ال يساعد على توفير  األجهزةوضع 

في تفاصيل "هي من مهام حكومة التوافـق التـي ستشـكل برئاسـة الـرئيس محمـود عبـاس، وسـتنفذ بنـود 
 الورقة المصرية في هذا اإلطار".
هــا لـــ القــدس دوت كــوم: "هنــاك نصــوص واضــحة وصــريحة فــي ب أدلــىوقــال عســاف فــي تصــريحات 

عـادة  األمنيـةالورقة المصـرية التـي تـم االتفـاق عليهـا فـي القـاهرة بخصـوص دمـج األجهـزة   األوضـاعوا 
 في ظل الوحدة إلى سياقها الطبيعي، وهذه بنود واضحة ستنفذها حكومة التوافق".

نما في أي أحاديث عن أي تفاصيل "يجب  أن إلىعساف  وأشار أن ال تكون عبر وسائل اإلعالم، وا 
 ."االجتماعات التي تعقد لمناقشة أمور المصالحة

 4/7/4104، القدس، القدس
 
 حماس: إضراب األسرى لدى االحتالل شرارة انتفاضة هجديدة .00

حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، من استمرار تعنـت : رام هللا )فلسطين(
سرائيلي لمطالب األسرى اإلداريين وعدم التجاوب مع مطـالبهم "العادلـة". مشـددًا علـى أن االحتالل اإل

 مطالب األسرى اإلداريين "حقوٌق مشروعٌة".
وأكد العاروري، وهو أسير محرر مبعد لخارج فلسطين وعانى من االعتقال اإلداري عـدة سـنوات لـدى 

(، علـــى أن اســـتمرار تعنـــت 4/5األحـــد )االحـــتالل، فـــي تصـــريح صـــحفي تلقتـــه "قـــدس بـــرس"، اليـــوم 
لـى أي  االحتالل "يفتح الباب على مصراعيه النتفاضٍة فلسطينيٍة جديدٍة، ال يعرف المحتل متى تبـدأ وا 

 حدوٍد يمكن أن تصل".
وتـــابع القيـــادي فـــي حمـــاس يقـــول فـــي تصـــريحه "هـــم لجـــأوا لمعركـــة األمعـــاء الخاويـــة بعـــد إمعـــان إدارة 

ولـــة االحـــتالل هـــي الوحيــدة مـــن بـــين دول العـــالم التـــي تمـــنح نفســـها حـــق الســجون فـــي التنكـــر لهـــا، ود
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االعتقال التعسفي لفتراٍت طويلٍة وفق تقنياٍت ال تنسجم مـع المعـايير الدوليـة واتفاقيـات حقـوق اإلنسـان 
 المختلفة".

 وأوضح العاروري أن ما يعرف بـ"الملف السري"، ذريعة تستخدمها إدارات سـجون االحـتالل ومخابراتـه
"لتشريع اعتقال األسرى الفلسطينيين دون مبرٍر أو تهمٍة محددٍة وهي بدعٌة صهيونيٌة مقيتـة". مضـيفًا: 

 "إضراب األسرى فتح الباب لكل جهٍد للعمل على إنهاء هذا الملف".
علـى  22أسيرًا إداريًا في سجون االحـتالل اإلسـرائيلي يخوضـون لليـوم الــ  210يذكر أن ما يقارب الـ 

إضرابًا مفتوحًا عن الطعام مطالبين بالحرية واإلفراج عنهم من السجون التي يقبعون فيها دون  التوالي
محاكماٍت ودون أن تقدم بحقهم لوائح اتهام، ومن بينهم الزميل محمد أنور منـى، مراسـل وكالـة "قـدس 

 برس" في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
 4/7/4104قدس برس، 

 
 بقيت محافظة على الثوابت والحقوق ولم تتناةل عنزا فتح: حماس حسن يوسف يرّد على  .02

قــال عضــو المجلــس التشــريعي الفلســطيني عــن حركــة حمــاس، حســن يوســف، أن : رام هللا )فلســطين(
حركته نجحت في الجمـع بـين المقاومـة والعمـل السياسـي، "عبـر تنفيـذ برنامجهـا الـذي اسـتطاع حمايـة 

 وتوفير متطلبات الحياة الكريمة له". تطلعات الشعب الفلسطيني للحرية،
جاء ذلك في تصريح صحفي للنائب عن كتلـة "التغييـر واإلصـالح" البرلمانيـة التابعـة لحركـة "حمـاس" 

(، رًدا علـى اتهامـات قيـادات 5|4في التشريعي، حسن يوسف، تلقت "قدس برس" نسخة منـه، األحـد )
 فشلت في قيادة الشعب الفلسطيني، وفق قولهم.وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة "فتح" بأن حماس 

وأكد يوسف على أن حركته "بقيـت محافظـة علـى الثوابـت والحقـوق ولـم تتنـازل عنهـا أو تفـرط فـي أي 
 منها رغم الحصار األطول في تاريخ البشر، ورغم منع الغذاء والدواء والوقود وشح الماء"، وفق قوله.

األعــوام األربعــة الماضــية "انتصــرت علــى االحــتالل فــي ولفــت النظــر إلــى أن حركــة "حمــاس" خــالل 
معــركتين، واســتطاعت أن تتــأقلم وأن تســّير حيــاة قرابــة مليــونين مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي هــذه 

 الظروف".
ووجه القيادي في "حماس" تساؤالته لقادة حركة "فتح" قائاًل: "في المقابل، هل يعتبر التنازل عن ثالثة 

الربــع اآلخــر مــزروع بالمســتوطنات والتهويــد للقــدس والمقدســات اإلســالمية والمســيحية أربــاع فلســطين و 
 يعتبر ناجحًا؟!، وهل تمييع حق العودة ببركة مسيرة التسوية نجاح؟!".

 4/7/4104قدس برس، 
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 فتح: ال مواعيد محددة لةيارة عةام األحمد إلى غةة .03
ز أبو عيطة ، أنه ال يوجـد اتفـاق علـى مواعيـد أكد الناطق باسم حركة فتح الدكتور فاي: أ ش أ - غزة

محددة لزيارة عزام األحمد عضو اللجنة المركزية ورئيس وفد المصالحة بالحركة إلى قطاع غزة.ونفـي 
 زيارة األحمد إلى غزة خالل اليومين المقبلين. إمكانيةأبو عيطة في تصريح صحفي له مساء اليوم، 
مــرزوق، قــد قــال فــي تصــريحات أمــس إن عــزام األحمــد  وكــان القيــادي فــي حركــة حمــاس موســى أبــو

 سيصل إلى غزة اليوم أو غدا لبدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وقال أبو عيطة "إن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي سيكونان جزءا مـن منظمـة التحريـر الفلسـطينية 

تــى يــتم القضــاء علــى حجــة ليصــبح الشــعب الفلســطيني موحــدا تحــت قيــادة الــرئيس محمــود عبــاس ح
 إسرائيل المتمثلة بأن الشعب الفلسطيني منقسم".

وبين أن إسرائيل لم تخـف موقفهـا الـرافض للمصـالحة ألنهـا المسـتفيد األكبـر مـن االنقسـام، مشـيرا إلـى 
 أن إنهاء االنقسام سيعيد قضية األسرى للواجهة بعدما تم تهميش قضيتهم نتيجة االنقسام.

 4/7/4104، راليوم السابع، مص
 

  سرائيليارتفاع نسبة العمليات الفلسطينية ضد الهجيش اإلموقع ديبكا: 
عــن قلقهــا مــن األوضــاع األمنيــة فــي الضــفة الغربيــة، مؤّكــدًة أنهــا  إســرائيليةأعربــت مصــادر عســكرية 

مـــــن قبـــــل  االحـــــتاللتتجــــه أكثـــــر فـــــأكثر إلـــــى التـــــردي، خاصـــــة مـــــع ازديــــاد محـــــاوالت ضـــــرب جنـــــود 
ضيفًة أّنه منذ مطلـع العـام الجـاري، سـجل ارتفـاع ملحـوظ فـي محـاوالت ضـرب الجنـود الفلسطينيين، م

علــى الحــواجز المنتشــرة فــي الضــفة الغربيــة. وأشــارت المصــادر إلــى أّنــه بحســب المعطيــات والتقــارير 
حادثة "خطيرة" لضـرب جنـود علـى المعـابر فـي الضـفة ومنطقـة غـالف  22العسكرية للجيش، سجلت 

وفـي السـياق نفسـه،  .1028حادثـة خطيـرة مماثلـة سـجلت فـي العـام  25لك مقارنـة بــمدينة القدس، وذ
اعتقـــال خليـــة عســـكرية تابعـــة لحمـــاس بمدينـــة قلقيليـــة شـــمال الضـــفة الغربيـــة،  "الشـــاباك"أعلـــن جهـــاز 

طالق نار، مكونة من  قـاموا حيـث ، إلسـرائيليةأشخاص أحدهم يحمل الجنسية ا 1خططت لهجمات وا 
دائيــة مــن األســمدة الزراعيــة، ونجحــوا بتجــربتهم بتفجيرهــا، وخططــوا لشــراء أســلحة بتصــنيع متفجــرات ب

 للقيام بهجمات.
 موقع تيك ديبكا األمني )عن العبرية، ترجمة المركز(

 3/7/4104، 3162 ، العددالتقرير المعلوماتي
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 حسن يوسف: ةيارة البطريرك الراعي لألراضي الفلسطينية المحتلة تطبيع مع االحتالل .04
ــــة للبطريــــرك المــــاروني  ــــارة المرتقب ـــــ"السفير" إن الزي ــــادي فــــي حركــــة حمــــاس حســــن يوســــف ل قــــال القي

المحتلــة ضــمن الوفــد المرافــق للبابــا غيــر مرحــب بهــا،  الفلســطينية الكاردينــال بشــارة الراعــي ل راضــي
 مشـــيرًا إلـــى أنـــه "شـــئنا أم أبينـــا هـــي تطبيـــع مباشـــر مـــع االحـــتالل ورضـــو  لـــه وقبـــول بســـيطرته علـــى

إلــى أن زيــارة الراعــي تتنــافى مــع مــا قــرره علمــاء األمــة المســيحيون والمســلمون بــأن  وأشــارفلســطين". 
زيــارة القــدس فــي زمــن االحــتالل محرمــة، داعيــًا إلــى "التراجــع عنهــا فــورا ألنهــا تجســد ســيطرة االحــتالل 

 على مقدساتنا".
 7/7/4104السفير، بيروت، 

 
 إرهاباً  العتبار ههجمات المستوطنين تدعوليفني  .05

دعت وزيرة العدل في حكومة االحتالل اإلسرائيلي تسيبي ليفني أمس  :)ا ف ب(-القدس المحتلة 
األحد إلى التعامل مع هجمات المستوطنين والمتطرفين اليهود ضد الفلسطينيين أو اإلسرائيليين 

لكم بأنه ال يوجد  وقالت ليفني إلذاعة الجيش اإلسرائيلي "أستطيع أن أؤكد العرب كأعمال "إرهابية".
أي سبب سياسي )للنتائج المحدودة التي حققتها قوات األمن(، يجب علينا فقط أن نقبل بأن هنالك 

 "إرهابيين" يريدون تحويل المجتمع اإلسرائيلي إلى مجتمع تسود فيه الكراهية".
هذا األسبوع وأشارت ليفني بأنها ستعقد اجتماعا عاجال مع وزير األمن الداخلي اسحق اهرونوفيتش 

بحضور مسؤولين من الشرطة وجهاز األمن الداخلي )الشين بيت( والجيش والسلطات القضائية 
 لوضع خطة عمل. 

7/7/4104، الغد، عّمان  
 
 التزرب الضريبي  قانون خاص بزا للحدّ  تبحث عن سنّ  "إسرائيل" .06

تعاون مع بنك إسرائيل األناضول: تواصل وزارة المالية في الحكومة اإلسرائيلية، بال –تل أبيب 
المركزي، اإلعداد لقانون خاص بها، يحد من التهرب الضريبي، يتم تطبيقه على المستثمرين 

 اإلسرائيليين داخل البالد وحول العالم.
أمس األول أن وزير المالية، يائير البيد، يقوم بالتعاون مع البنك المركزي  "غلوبس‘وأورد موقع 

من أجل إمداد ’ فاتكا‘افحة التهرب الضريبي، شبيه بالقانون األمريكي باإلعداد إلصدار قانون لمك
 الخزينة اإلسرائيلية بعائدات ضريبية كانت تخسرها.
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أن نسب التهرب الضريبي داخل إسرائيل وخارجها مرتفعة للغاية، في الوقت الذي ‘وجاء في التقرير 
، لذا فاإلسرائيليون مطالبون )…(لتراجع تحتاج فيه الخزينة إلى أموال لرفع نسب النمو اآلخذة في ا

 ’.باإلفصاح عن إستثماراتهم حول العالم لتحقيق العدالة الضريبية
وبحسب تصريح سابق صادر عن رئيس مصلحة الضرائب اإلسرائيلية، موشيه آشر، نهاية العام 

مليار  55قرابة  تبلغ’ البعيدًة عن أعين الجهات الرسمية‘ اإلسرائيلية االستثماراتالماضي فإن حجم 
 ’.تتهرب من دفع الضرائب على مداخيلها استثماراتوهذه ”دوالر، 

ويقول مهند عقل، الباحث في في الشؤون اإلسرائيلية، إن قيمة التهرب الضريبي داخل إسرائيل 
اإلسرائيلية المتهربة موجودة  االستثماراتمليارات دوالر سنويا، مشيرًا إلى أن غالبية  20الـ تتجاوز 

 استثماراتفي دول أفريقيا، وجنوب شرق آسيا والواليات المتحدة، ألسباب مرتبطة بسهولة تأسيس 
 هناك، ووجود تحفيزات ضريبية.

 93يذكر أن إجمالي اإليرادات الضريبية التي حصلتها إسرائيل، خالل العام الماضي، بلغت نحو 
 .1021عن العام  %3بلغت  ارتفاعمليار دوالر، بنسبة 

7/7/4104، العربي، لندنالقدس   
 
 غانتس: ال أستبعد مواهجزات واسعة في غةة .07

إن الجيش يتدرب منذ  ،قال رئيس أركان جيش االحتالل الصهيوني بني غانتس: القدس المحتلة
وفقا للتطورات الميدانية على كل الجبهات الجنوبية  ،إبريل الماضي 16انتهاء فترة المفاوضات في 

 الغربية. بالضفة مروراوالشمالية 
جاءت تصريحات غانتس خالل إشرافه على تدريبات لجيشه في تالل الضفة الغربية المحتلة ورافقته 

وأضاف غانتس "علينا أن نتدرب وفقا  (.5-4مساء أمس األحد ) الصهيونية،عدسات القنوات 
 ".للتطورات الميدانية فالفلسطينيين لن يبقوا هادئين إلى األبد

طر حماس والجهاد االسالمي ونحن نراقبهم وال نستبعد ان تكون المواجهات وتابع " ففي غزة تسي
فهناك تطورات يومية وحزب هللا يغطي كل الكيان بالصواريخ وبالتالي  المستقبل،واسعة مع غزة في 

"إن الجيش ، وقال غانتس ال جديد ونحن نراقب ونواجه ونطور قدرتنا لمواجهة هذا األمر".
 ردود من أي دول عربية ...أنا أنظر بحذر تجاه ما يحدث في الدول العربية".الصهيوني جاهز ألية 
أبدى عن سعادة غامرة من هدوء جبهة سيناء والعالقة الجيدة مع  سيناء،وعن األوضاع في 

 مضيفًا "ال نفكر للدخول للعمل في األراضي المصرية وحدنا". المصريين،
7/7/4104، المركة الفلسطيني لإلعالم  
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 هجيش اإلسرائيليالحاالت التحرش وتعاطي المخدرات بصفوف  اعارتف .08

ذكرت تقارير إسرائيلية إن حاالت التحرش الجنسي واستخدام المخدرات زادت بنسبة كبيرة في صفوف 
وقال تقرير لموقع "واينت" العبري،  جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي في الربع األول من العام الجاري.

ملفا لحاالت تحرش جنسي بما فيها اختالس النظر  11لعام الجاري شهد فتح إن الربع األول من ا
 ملفا في الربع الموازي من السنة السابقة. 11لحمامات النساء، مقابل 

ملفا في الربع  113ملفا مقابل  419فيما شهد استخدام المخدرات الخفيفة تصاعدا حيث تم فتح 
 .1028الموازي من عام 

خدام المخدرات في أوساط الجنود فقد نقل الموقع عن ضابط كبير قوله، إن أما بشأن زيادة است
الحديث يدور عن "ظاهرة مدمرة"، مشيرًا إلى أن أخطر الملفات التي فتحت وأفضت إلى تقديم الئحة 

من خارج البالد، الفتا إلى أن الئحة االتهام « mdma»اتهام تتحدث عن قيام جندي بإدخال مخدر 
 مة سرقة حيث قام الجندي ذاته بسرقة جهاز "آيفون" من شاب فلسطيني.تضمنت أيضا ته

4/7/4104، فلسطين أون الين  
 
 كنيست يطالب بتعديل أوامر إطالق النار على الفلسطينيين عضو .09

انتقد عضو الكنيست "يوني شتبون" عن حزب البيت اليهودي اللهجة للجيش : القدس المحتلة
مطالبًا إياهم بالخروج إلى عمق الميدان، وتعديل  الحواجز،ى الصهيوني بشأن تمركزه جنوده عل
 أوامر فتح النار صوب الفلسطينيين.

"إن هذا واقعًا  (،5-4وقال شتبون خالل تقرير بثته القناة الصهيونية السابعة مساء أمس األحد )
أما  الحواجز،فالشرطة تقف على  والشرطة،يجب الفصل بين الجنود  شرطة،لقد جعلوا الجنود  مريرًا،

وأضاف أن "مهمة جنود الجيش الخروج للقتال وتعلم كيفية االنتصار  الجنود فينزلون إلى الميدان".
 حد تعبيره. المسلح"، علىوليس المكوث خلف الباطون  العدو،على 

وجاء انتقاد "شتبون" في أعقاب حادثة الخليل بعد قيام أحد الجنود بتصويب سالحه على المواطنين 
 طينيين لترويعهم.الفلس

7/7/4104، المركة الفلسطيني لإلعالم  
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يتان أخفوا نيتزم اهجتياح بيروت : هآرتس .21  24 سنةشارون وبيغن وا 
رفع جيش االحتالل "اإلسرائيلي" السرية عن خطة تم إعدادها قبل أكثر من ثالثين : )يو .بي .آي(

ت واالصطدام بالقوات السورية في عامًا، ليكشف عن وجود نية "إسرائيلية" مسبقة الجتياح بيرو 
وأن القيادة "اإلسرائيلية" حينذاك، وزير الحرب أريئيل شارون ، 2631لبنان، خالل اجتياح عام 

ورئيس الوزراء مناحيم بيغن ورئيس أركان االحتالل رفائيل إيتان أخفوا ذلك عن الحكومة 
 و"اإلسرائيليين".

ضابطان في جيش االحتالل هما المقدم مائير وقالت صحيفة "هآرتس" أمس، إن الخطة أعدها 
وضابط االستخبارات العقيد المتقاعد إيتان كليمر، وكانت  ،2668مينتس الذي ُقتل في غزة عام 

مصنفة على أنها "سرية للغاية"، وتؤكد مجددًا أن "إسرائيل" استعدت الجتياح لبنان قبل وقت طويل 
 .2631من تنفيذه في يونيو/ حزيران 

7/7/4104، الشارقة الخليج،  
 
 يعني اعتراف الفلسطينيين بزةيمتزم التاريخية "إسرائيل"مؤرخ إسرائيلي: االعتراف بيزودية  .20

مقابلة نشرتها صحيفة "لونيتا"  شتيرنهيل، فيأكد المؤر  اإلسرائيلي، زئيف : ـرب/ وكاالت43عــ
ة الدولة يعني أن عليهم االعتراف اإليطالية، اليوم األحد، "أن مطالبة الفلسطينيين باالعتراف بيهودي

وأكد أن العنصرية العرقية تمارس كل يوم في إسرائيل وأن على العالم الحر  بهزيمتهم التاريخية".
والغرب إنذار إسرائيل، والقول لها: "أوقفوا الضم وتفكيك معظم المستوطنات والمستوطنين، أو أن 

 تكونوا منبوذين".
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الفلسطيني محمود ل: "إن ما يطلبه ييرنهتوقال ش

عباس باالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، يعني أن على الفلسطينيين أن يعترفوا بهزيمتهم التاريخية 
وأن يعترفوا بملكية حصرية لليهود على البالد، أي أن يتنكروا لهويتهم وأن يقبلوا بهزيمة ثقافية 

 قبل الهزيمة السياسية".  تاريخية
وحول قناعة المجتمع اإلسرائيلي بعملية السالم قال: "ال يوجد أية إشارة أو عالمة تدل على وجود 
أغلبية في إسرائيل لديها االستعداد والقدرة على دعم اتفاق سالم عادل مع الفلسطينيين". وأضاف "ما 

جميع أنحاء إسرائيل، وهي االعتقاد بأن السالم يقلقني أكثر هو فكرة "السالم" التي تتوغل اآلن في 
 الوحيد المقبول هو االستسالم غير المشروط للفلسطينيين".

4/7/4104، 42عرب   
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 لتل أبيب اً"األكثر سالم"كانت  "الربيع العربي"باحث إسرائيلي: فترة  .22
ي، إينات ولف، قال الباحث في معهد سياسات الشعب اليهودي، والنائب السابق بالكنيست اإلسرائيل

)اإلسرائيلي والفلسطيني(، على « خالًفا لرغبة الطرفين»إن وزير الخارجية األمريكي، كان يصر 
)المفاوضات(، التي يعقدها، مشيًرا إلى أن الطرفين الفلسطيني « جلسات االستشارة»جرهما إلى 

كانت « الربيع العربي»بـ ، الفتًا أن فترة ما ُيعرف«في عالقة مسمومة منذ سنوات»واإلسرائيلي علقا 
 بالنسبة إلسرائيل.« األكثر سالًما»

األمريكية، أن ما « سي إن إن»وأضاف الباحث اإلسرائيلي، في مقال نشره الموقع اإللكتروني لقناة 
قصة النزاع بين العرب واليهود، بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وعودة اليهود إلى وطنهم »أسماه بـ

وبالتالي فإن صعوبة »، على حد قوله، وتابع: «يسبق لها مثيل في التاريخ البشري األم، فريدة ولم
التوصل إلى حلول وسطى والتأخر في اتخاذ )قرارات صعبة(، كما يقول الرئيس األمريكي، باراك 

 «.أوباما، ليست أمورا مستغربة
7/7/4104، المصري اليوم، القاهرة  

 
 تحالفات وراء "المصالحة".. تحوالت و "إسرائيل"تركيا وتقرير:  .23

سرائيل بصدد توقيع اتفاق : القدس المحتلة-محمد محسن وتد أجمع محللون وباحثون على أن تركيا وا 
عادة التطبيع الدبلوماسي الكامل بينهما بعد جمود دام أربعة أعوام إثر اعتراض البحرية  مصالحة وا 

عن غزة، مما أدى إلى قتل تسعة أتراك  اإلسرائيلية لسفينة مرمرة التي كانت متوجهة لكسر الحصار
 وجرح آخرين.

وأوضح هؤالء أن تل أبيب باتت مستعدة لتعويض عائالت الضحايا األتراك، وأنها دفعت ثمنا سياسيا 
، وفق استراتيجياوأمنيا واقتصاديا لجمود عالقاتها مع أنقرة، مما أضر بمصالحها وشكل لها تهديدا 

التوصل إلى اتفاق المصالحة بالتقاء المصالح ووجود ملفات مشتركة وبرروا توقيت ترويج  تقديرهم.
وتوتر العالقة بين أنقرة والقاهرة  سوريةبين البلدين بكل ما يتعلق بالتهديدات اإلقليمية واإلرهاب و 

 وتعثر مباحثات السالم.
ب أثمرت وأكد مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى وجود مفاوضات متقدمة بين أنقرة وتل أبي

عن التوصل إلى تفاهم يقضي بدفع إسرائيل تعويضات لعائالت الضحايا األتراك وتطبيع العالقات 
 بين الدولتين بعودة السفراء.
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وشدد المصدر الدبلوماسي في حديث للجزيرة نت على أن إسرائيل تريد ضمان شطب الدعاوى التي 
الحصول على تعهدات بعدم تحريكها في رفعت في المحاكم التركية ضد ضباط بجيشها وبحريتها، و 

 المستقبل.
أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر  -الذي رفض التطرق إلى قيمة التعويضات-ورجح المصدر 

مؤشرات من نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي أوضح أن بالده تقوم بإجراءات تشريعية 
 يل التعويضات المالية.وقانونية وتحضير أرضية قضائية إلقرار دفع إسرائ

ذا تحقق ذلك فإن نتنياهو سيعرض االتفاق على المجلس الوزاري المصغر للمصادقة عليه  وا 
واإلعالن رسميا عن اتفاق المصالحة بين تل أبيب وأنقرة، وطي ملف التعويضات والدعاوى 

 القضائية وبدء تطبيع العالقات بين الدولتين وعودة السفيرين.
مرود جورن مدير معهد "ميتفيم" اإلسرائيلي المتخصص بالسياسات الخارجية في من جانبه، يجزم ن

الشرق األوسط بأن اتفاق المصالحة بين الطرفين جاهز للتوقيع، وأن الجانب اإلسرائيلي أقر وصادق 
 على حجم وقيمة التعويضات التي ستدفع ل تراك.

ن أن تكون هناك نقاط خالفية تحول ورغم أجواء التفاؤل بقرب موعد توقيع المصالحة، رجح جور 
دون التوقيع على االتفاق في هذه المرحلة، إضافة إلى المكاسب الدبلوماسية التي تسعى أنقرة 
لتحقيقها والمتعلقة بكسر الحصار عن قطاع غزة، وتنشيط مسار المفاوضات بين إسرائيل والسلطة 

 الفلسطينية في ظل المصالحة بين فتح وحماس.
المحلل السياسي عكيفا إلدار أن تل أبيب لم تكن ترغب في الجمود الدبلوماسي مع أنقرة، بدوره، يرى 

لكنه يرى أن بحث  وأنها بدت مهتمة بعودة العالقات وطي ملف "مرمرة" بأسرع وقت ممكن.
التعويضات وعودة العالقات غير مناسب حاليا بالنسبة ألردوغان لكونه يسعى لتحقيق المزيد من 

 إلنجازات مقابل عودة التطبيع مع تل أبيب.المكاسب وا
ويضيف إلدار في حديث للجزيرة نت أن تركيا ما تزال تصر على فك الحصار عن قطاع غزة، 
 وباتت أكبر داعم للقضية الفلسطينية، مما يعني أن أردوغان لن يسارع لاللتقاط الصور مع نتنياهو.

معة تل أبيب الدكتور أمل جمال إن القضية أوسع وفي السياق ذاته، قال أستاذ العلوم السياسية بجا
نها  بالنسبة إلسرائيل التي بنت تاريخيا محاور مصالح طوق مع الدول  استراتيجيةمن توقيع اتفاق، وا 

 غير العربية في الشرق األوسط وعلى رأسها إيران وتركيا.
7/7/4104، الهجةيرة نت، الدوحة  
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 أيضاً  "لإسرائي"تنظيم "شارة ثمن" يقلق تقرير:  .24
حذرت مصادر عسكرية إسرائيلية من أن العمليات التي تنفذها جماعات إرهابية : صالح النعامي

سالميًا  يهودية ضد المقدسات اإلسالمية في الضفة الغربية و"إسرائيل" يمكن أن تفجر غضبًا عربيًا وا 
 وعالميًا ضد إسرائيل.

ألولى أمير بارشالوم، عن تلك المصادر قولها إن ونقل المعلق العسكري في قناة التلفزة اإلسرائيلية ا
تعمد اإلرهابيين اليهود المس تحديدًا بالمساجد، سواء عبر حرقها أو كتابة شعارات عنصرية عليها، 

 يمكن أن يفضي إلى "نتائج مأساوية" ستدفع إسرائيل ثمنًا هائاًل بسببها.
ي، أن كاًل من قيادتي الجيش والمخابرات وأوضح بارشالوم في تقرير بثته القناة يوم الجمعة الماض

تخشيان أن تفضي إحدى العمليات اإلرهابية إلى قتل عدد من المصلين في مسجد ما، "مما سيجعل 
 إسرائيل في قلب عاصفة من الصعب توقع كيفية الخروج منها".

ة التنظيمات وتساءلت مقدمة البرامج الحوارية أياال حسون عن سرِّ عجز األجهزة األمنية عن مواجه
يران  اإلرهابية اليهودية، على الرغم من أن أيدي األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية تصل السودان وا 

وقالت حسون خالل تقديمها برنامج "يومان"، الذي بثته القناة، إن كل المؤشرات تدّل على  .سوريةو 
 تقصير واضح لمؤسسات الدولة في التصدي لإلرهابيين اليهود.

ير األمن الداخلي اإلسرائيلي إسحاق أهارنوفيتش أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين وأقر وز 
نتنياهو يعارض بشدة اعتبار تنظيم "شارة ثمن" تنظيمًا إرهابيًا، مشددًا على أن السمت العام للعمليات 

ثانية في ونقلت القناة ال التي ينفذها التنظيم تفرض على إسرائيل التعاطي معه كتنظيم إرهابي.
التلفزيون اإلسرائيلي مساء الجمعة عن أهارنوفيتش قوله إنه يحاول إقناع زمالئه في الحكومة 
بضرورة اإلعالن عن "شارة ثمن" كتنظيم إرهابي، حتى تتم بلورة بنية قانونية تساعد على التعامل 

 معه بنجاعة.
-ية األجهزة األمنية اإلسرائيلية من ناحيته، أكد وزير األمن الداخلي األسبق تساحي هنغبي أن فاعل

في مواجهة التنظيمات اإلرهابية اليهودية محدودة بفعل  -ال سيما جهاز المخابرات الداخلية )الشاباك(
 القيود التي يفرضها القانون على هذه األجهزة في تعاملها مع اليهود.

أن هناك قيودا تقلص من قدرة وأوضح في مقابلة أجرتها معه القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي 
"الشاباك" على اختراق التنظيمات اإلرهابية، مشيرًا إلى أن اختراق هذه التنظيمات شرط أساس 

 إلحباط عملياتها.
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أما حاييم ليفنسون الصحفي المختص بشؤون المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، فيرى أن هناك 
يركزون العمليات اإلرهابية ضد أهداف تابعة لفلسطينيي ما يدلُّ على أن نشطاء "شارة ثمن" باتوا 

 ، مقابل تقليص االعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية.43
وأوضح ليفنسون في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الخميس الماضي، أن هذا التحول يأتي إلدراك 

ثر بشكل أكبر على الوعي الجمعي ومقدساتهم يؤ  43نشطاء "شارة ثمن" أن استهداف فلسطينيي 
 لإلسرائيليين والعرب على حد سواء.

وعلى الرغم من أن حكومة نتنياهو تعد أكثر الحكومات في تاريخ إسرائيل دعمًا للمشروع االستيطاني 
إال أن نشطاء "شارة ثمن" يبررون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين بالقول إنها تأتي "ردًا على قرارات 

 جحفة بحق االستيطان".الحكومة الم
اإلسرائيلية الصحافة  

7/7/4104، الهجةيرة نت، الدوحة  
 
 مترًا من طول أساسات المسهجد األقصى ستين: االحتالل حفر "األقصىمؤسسة " .25

إن االحتالل اإلسرائيلي يواصل  4/5حد األيوم في بيان لها  "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"قالت 
، بل يسارع بتنفيذ هذه الحفريات، وعلى وجه الخصوص هفي محيطحفرياته أسفل المسجد األقصى و 

 ساسات المسجد في الجهة الجنوبية الغربية، األمر الذي يشكل خطرًا على األقصى المبارك.أأسفل 
وقالت المؤسسة إنه ومن خالل جوالتها الميدانية في األيام األخيرة، كشفت عن أن االحتالل يسارع 

، األمر الذي كّشف عشرات الحجارة الضخمة، التي هألقصى وفي محيطالحفريات أسفل المسجد ا
تعتبر أساسات للجدار الغربي للمسجد، ابتداء من أقصى الزاوية الجنوبية الغربية، واستمراها باتجاه 

وذكرت المؤسسة أن االحتالل  الشمال، مرورًا بأسفل باب المغاربة، ثم استمراها أسفل حائط البراق.
مترًا على طول  90ذرعه اعترفوا مؤخرًا بأنهم حفروا في األشهر االخيرة، على طول أاإلسرائيلي و 

الجدار الغربي للمسجد األقصى، األمر الذي ادى الى تكشف عشرات الحجارة الضخمة، التي كونت 
 .1/5/1024 "يسرائيل اليوم"أساسات المسجد األقصى، وهو ما ورد في تقرير لصحيفة 

 وصلت أكثر من خمسة أمتار أسفل األساسات.  الحفريات عمقأن لى إ "ىمؤسسة األقص"ت أشار و 
  4/7/4104 ،مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم
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 تزدد أسرى مضربين في النقب بالقتل السهجونسلطات  .26
أفاد نادي األسير الفلسطيني أن قوة من وحدات قمع سجون االحتالل : وكاالتال ،ـرب43عــ

( في سجن "النقب" الصحراوي، وهددت األسرى 9مت األحد، قلعة )أ( من القسم )اإلسرائيلي اقتح
وذكر مدير نادي األسير في رام هللا رائد أبو الحمص  المضربين عن الطعام فيه لليوم الثالث بالقتل.

( أسيرًا يخوضون إضرابًا يتمثل بإرجاع وجبات 30في بيان صحفي، أن أسرى القلعة )أ( وعددهم )
 يوم الثالث على التوالي، مطالبين بتحسين بعض الظروف الحياتية.طعام لل

 4/7/4104 ،42عرب 
 
 سياسة االعتقال اإلداري " يطالب بموقف قانوني دولي ضدّ األسير"نادي  .27

قال قدورة فارس، رئيس نادي األسير الفلسطيني، إن األسرى المحكومين  :فادي أبو سعدى - رام هللا
ن األسبوع المقبل للبدء بخطوات نضالية تضامنية مع رفاقهم األسرى يستعدو  االحتاللفي سجون 

 اإلداريين المضربين عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي.
في مؤتمر صحافي عقده نادي األسير الفلسطيني في مركز اإلعالم الحكومي في رام  فارس، وطالب

الشعبي والحكومي والسياسي، ألنهم  بضرورة دعم إضراب األسرى اإلداريين على الصعيد ،هللا
يخوضون معركة باسم كل الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف قانوني ضد 

 في مخالفة لكافة القوانين الدولية. "إسرائيل"اإلداري التي تمارسها  االعتقالسياسة 
بأنه تم التواصل مع قيادات في قال جواد بولس رئيس الوحدة القانونية في نادي األسير  ،من جهته
، وسياسية االحتاللاألوروبي، واألمين العام ل مم المتحدة، حول وضع األسرى في سجون  االتحاد
بحق أسرانا، وكرر بولس بضرورة مساندة  "إسرائيل"اإلداري غير القانونية التي تنتهجها  االعتقال

 معركتهم الُمنصفة، معركة األمعاء الخاوية. األسرى محليا ودوليا ألن المساندة ستشد من أزرهم في
 7/7/4104 ،القدس العربي، لندن

 
 للتوهجه إلى المحاكم الدولية لوقف االعتقال اإلداريالفلسطينية مركة "أحرار" يدعو السلطة  .28

طالب مركز "أحرار" لحقوق اإلنسان السلطة الفلسطينية ببدء الخطوات الحقيقية لرفع شكوى  :رام هللا
وأضاف المركز في  دون توجيه أي تهمة. حتالل الذي يحتجز الفلسطينيين في سجونه إدارياً على اال

إن معركة إنهاء االعتقال اإلداري لن تنتهي من خالل إضراب األسرى عن : بيان تلقته "قدس برس"
 رى إلى خطوات احتجاجية سابقة قام بها األس الطعام رفضا لهذا النوع من أنواع االعتقاالت، مشيراً 
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 .في أعوام سابقة أدت إلى انخفاض في أعداد المعتقلين، ومن ثم عادت األعداد لالرتفاع
 4/7/4104قدس برس، 

 
 معتقالً  7،011 بلغ عددهمو  ..أعداد األسرى في ارتفاع مستمر :فروانة .29

انة، قال مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين، عبد الناصر فرو  :فادي أبو سعدى - رام هللا
اإلسرائيلي في ارتفاع مستمر، حيث ارتفع عددهم  االحتاللإن أعداد األسرى والمعتقلين في سجون 

منهم هم من سكان الضفة  %34.5وأن  معتقاًل. 5،200بريل المنصرم إلى نيسان/ أمع نهاية 
 الغربية.

رًا صدر بحقهم أسي 411نسخة منه، إن من بين هؤالء  "القدس العربي"في بيان وصل  ،وقال فروانة
بالسجن  أسيرًا صدر بحقهم أحكاماً  486أحكامًا بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، وأن 

 101أسيرة، و 23يوجد و  سنة. 10-20تتراوح أحكامهم من  أسيراً  2،041سنة، وأن  10تزيد عن 
 ي األسبق.الحكم المحل نائبًا، باإلضافة إلى وزير 22معتقاًل إداريًا، و 261وطفاًل، 

 أما الذين يعانون من اإلهمال الطبي، ف
 2،400أشار فروانة الى أن عدد األسرى المرضى الذين يعانون من اإلهمال الطبي بلغ أكثر من و 

 .في ما يسمى مشفى سجن الرملة -بشكل شبه دائم  -أسيرًا يقيمون  21أسير، منهم 
 7/7/4104 ،القدس العربي، لندن

 
 ء مقبرة لدفن المستوطنين شمال سلفيتمخطط استيطاني إلنشا .31

أفاد عدد من عمال مستوطنة "اريئيل" الجاثمة بالقوة على أراضي مدينة : خاص" فلسطين" - قلقيلية
سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة أن المستوطنين بصدد عمل مخطط إلنشاء مقبرة في المنطقة 

 الشمالية من المدينة لدفن موتى المستوطنين.
العمال أن المستوطنين يجرون أعمال تجريف في أراضي سلفيت الواقعة بين الجدار  وأضاف

والمستوطنة وأن أعمال التجريف هدفها التوسع وانشاء المقبرة الحقا، وانه يجري بناء المزيد من 
 الشقق والوحدات االستيطانية بشكل متسارع وكبير.

  7/7/4104 ،ون الينأفلسطين 
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 "ستقاللزاذكرى "اضفة والقطاع بتغلق ال "إسرائيل" .30
فادي أبو سعدى: أعلن وزير األمن اإلسرائيلي قراره بفرض اإلغالق العسكري التام على  -رام هللا 

كافة أرجاء الضفة الغربية، وذلك ابتداء من مساء أمس األحد، وحتى منتصف ليل الثالثاء، ضمن 
 .االحتالل اإلسرائيليلدولة  ستقالل"االعيد "بما يسمى  لالحتفالإجراءات أمنية استعدادًا 

بإغالق المدخل الغربي لبلدة بيت فجار إلى الجنوب من مدينة بيت لحم، فيما  االحتاللوقامت قوات 
 حاجز الجلمة العسكري، الواقع شمال شرق مدينة جنين لمدة ثالثة أيام. االحتاللأغلقت سلطات 

أبلغتهم بإغالق معبر كرم أبو سالم مع قطاع  لاالحتالمصادر فلسطينية أمنية بأن سلطات أعلنت و 
عند اإلسرائيليين، أما يوم الثالثاء فالحجة  "الكارثة والبطولة"غزة، يومي اإلثنين بسبب ما يسمى عيد 

 عند اإلسرائيليين. االستقاللهي ما يسمى بعيد 
  7/7/4104 ،القدس العربي، لندن

 
 إلحياء ذكرى النكبة ونستعديالفلسطينيون  .32

فادي أبو سعدى: يستعد الفلسطينيون إلحياء ذكرى النكبة لهذا العام، في الرابع عشر من  -هللا  رام
أيار الجاري، حيث ستشهد األراضي الفلسطينية فعاليات مختلفة في كافة المحافظات الفلسطينية من 

رى النكبة وقال محمد عليان المنسق العام للجنة الوطنية العليا إلحياء ذك الشمال إلى الجنوب.
، بأن كافة محافظات الضفة الغربية ستشهد مسيرات شموع في ذات الوقت إحياًء "القدس العربي"لـ

لذكرى النكبة، كما ستشهد كل محافظة فعاليات مختلفة كالمعارض الخاصة بالتراث الفلسطيني، 
 كزية.تحدث عليان عن الفعالية المر و  ومعارض الصور لذات الذكرى، وغيرها من الفعاليات.

  7/7/4104 ،القدس العربي، لندن
 
 للنكبة بعنوان "راهجع يا دار" 66غةة: إطالق فعاليات الذكرى الـ  .33

أعلنت الحكومة الفلسطينية في غزة عن إطالق فعاليات ذكرى النكبة السادسة والستين بعنوان  :غزة
قافة والشباب وزير الث ،محمد المدهون .جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده د "راجع يا دار".

 ، خالل لقاء في مقر مكتب االعالم الحكومي في غزة.4/5والرياضة يوم األحد 
 4/7/4104قدس برس، 
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 الفلسطينيين الهجئونمن  %57للنكبة:  66الـ في الذكرى  .34
نشر المحامي واكيم واكيم، سكرتير لجنة الدفاع عن حقوق المهّجرين  زهير أندراوس: - الناصرة

 وضع الالجئين الفلسطينيين، جاء فيها: معطيات جديدة عن
فلسطيني في الداخل والخارج حسب تقديرات جهاز اإلحصاء الفلسطيني مليون  20.6من أصل 

كان مجموع ما  من إجمالي عدد السكان. %15مليون الجئ أي ما نسبته  1.5المركزي هناك 
 % 2.59م أي ما نسبته ألف دون 140ال يزيد عن  2623يملكه اليهود من أرض فلسطين في سنة 

من إجمالي أرض فلسطين، وارتفع مجموع مساحة األراضي التي سيطر عليها المستوطنون 
 .2643مليون دونم في سنة  2.3الصهاينة بمختلف أساليب الخداع والرشوة والدعم البريطاني حوالي 

م ال يزيد كان عدده 2319نحو خمسة آالف، وفي عام  2300كان عدد اليهود في فلسطين عام 
فقط من السكان، وبدعم  %3ألفًا أي نحو  55لم يتجاوز عددهم  2623ألفًا، وفي عام  24عن 

 82.1أي نحو  2643ألفًا سنة  950االحتالل والقهر البريطاني تمكن اليهود من زيادة عددهم إلى 
سطين في مليون فلسطيني أقاموا في فلسطين التاريخية قبل نكبة فل 2.4من إجمالي السكان.  %

، لم 2643. عدد الفلسطينيين الذين بقوا ضمن األراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 2643العام 
من مجمل سكان  %80يهودي أقاموا في نفس الفترة وشكلوا  900،000ألف نسمة،  259يتجاوز 

يطاني من مساحة فلسطين التاريخية تبعت للفلسطينيين مع بداية حقبة االنتداب البر  %68فلسطين. 
قرية ومدينة فلسطينية طهرت عرقيًا ودمرت بالكامل خالل نكبة فلسطين، وبلغ  582على فلسطين. 

 %16.3مليون الجئ فلسطيني يشكلون ما نسبته  8.14عدد سكانها المهجرين، وفي األردن حوالي 
الي (، أّما في الدول العربية حو 1003من مجموع الفلسطينيين في العالم. )حسب إحصاءات عام 

من مجموع الفلسطينيين في العالم يتركز  %29.8مليون الجئ فلسطيني ويشكلون ما نسبته  2.13
(، وفي 1003معظمهم في لبنان، وسورية، ومصر، ودول الخليج العربي. )حسب إحصاءات عام 

من إجمالي مجموع  %5.1ألف الجئ فلسطيني ويشكلون ما نسبته  923الدول األجنبية حوالي 
ين في العالم ويتركز معظمهم في الواليات المتحدة األمريكية، وأمريكا الالتينية، وكندا، الفلسطيني

حوالي  1006(، في الضفة مع نهاية عام 1003)حسب إحصاءات عام  ودول االتحاد األوروبي.
من إجمالي عدد سكان الضفة الغربية المقدر  %80.1ألف الجئ فلسطيني أي ما نسبته  146

حوالي  2643مليون نسمة. بلغ عدد الالجئين الذين وصلوا إلى قطاع غزة عام  1.43عددهم بـ 
مليون الجئ ويشكلون ما  2.22بحوالي  1006ألف الجئ، ويقدر عددهم مع نهاية عام  100
 مليون نسمة. 2.52من إجمالي سكان القطاع المقدر عددهم بحوالي  %96.5نسبته 
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ة سكانية وترتفع هذه الكثافة في مخيمات الالجئين، فمثاًل يعتبر قطاع غزة أكثر مناطق العالم كثاف
ألف الجئ في مخيم الشاطئ الذي تقل مساحته عن كيلو متر مربع. يبلغ عدد  31يعيش أكثر من 

نسمة،  411،206حوالي  1006الالجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية حسب تقديرات عام 
ألف مهاجر  280 – 200ى لبنان بعد نكبة فلسطين ما بين يتراوح عدد الفلسطينيين الذين هاجروا إل

مخيمًا رسميا تديرها  21مخيمًا وتجمعًا سكنيًا، بقي منها اليوم  45تم توزيعهم على أكثر من 
األونروا، ويعتبر الالجئون الفلسطينيون في لبنان من أكثر الالجئين معاناة على كافة الصعد 

 جتماعية واالقتصادية.القانونية والمعيشية والصحية واال
حسب إحصائيات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين فقد بلغ عدد الالجئين في العراق سنة 

ألف نسمة، كما يقيم أالف من الالجئين  40 – 85بعد االحتالل األمريكي ما بين  1008
خيمات تفتقر إلى أدني الفلسطينيين في العراق على الحدود العراقية السورية والعراقية األردنية في م

من سكان المناطق الفلسطينية التي قامت عليها  %35المتطلبات الحياة اإلنسانية الكريمة. 
من مجمل مساحة )إسرائيل( تعود إلى الالجئين الفلسطينيين.  %68)إسرائيل( هجروا خالل النكبة. 

عة للفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم داخل )إسرائيل( تحولت ل يدي من األراضي التاب 50%
تقريبًا من مجمل الفلسطينيين اليوم هم الجئون  %15. 1000 – 2643الصهيونية بين األعوام 

تقريبًا من مجمل تعداد الفلسطينيين يقيمون قسرا خارج حدود فلسطين  %15ومطهرون عرقيًا. 
 ن مجمل أراضي فلسطين التاريخية تتبع اليوم للفلسطينيين. تقريبًا م %20التاريخية، و

 7/7/4104 ،رأي اليوم، لندن
 
 في المسهجد اإلبراهيمي الشزر الماضي وقتاً  ستيناالحتالل منع رفع األذان  .35

 ،وكعادتها ،ذكرت مديرية أوقاف الخليل لمراسل "قدس برس" أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي :الخليل
أبريل الماضي ستون وقتًا  /من على مآذن المسجد اإلبراهيمي خالل شهر نيسان منعت رفع األذان

 بحجة إزعاج قطعان المستوطنين المتواجدين في القسم المغتصب من المسجد اإلبراهيمي.
 4/7/4104قدس برس، 

 
 الدين القسام وتلطيخ أضرحتزا وضريح المهجاهد الراحل عةّ  حيفاانتزاك حرمة مقبرة  .36

على انتهاك حرمة مقبرة القسام وتلطيخ  يهوديةإرهابية  يع عواودة: أقدمت جماعاتود -الناصرة 
أضرحتها وضريح المجاهد الراحل عز الدين القسام في بلد الشيخ قضاء حيفا بشعارات عنصرية 

 ورسمة نجمة داوود. "تدفيع الثمن"وقعت بـ



 
 
 

 

 
           46ص                                     3412 العدد:     7/7/4104اإلثنين  التاريخ:

النكراء واالعتداء الجبان على الجريمة "مسؤولية  "إسرائيل"وحّمل الشيخ فؤاد أبو قمير حكومة 
، وطالب بمالحقة المعتدين على المقبرة التي تعرضت في السابق لعدة اعتداءات من "المقبرة

 متطرفين يهود.
وأكدت مؤسسة األقصى أن الجريمة هذه تضاف لسلسلة جرائم تدفيع الثمن اإلرهابية المنظمة، 

 .وأكدت أنها ستواصل العمل على حفظ وحماية المقدسات
  7/7/4104 ،القدس العربي، لندن

 
 اعتداء اليزود على دور العبادةتحذر من تةايد اللهجنة القطرية للسلطات المحلية العربية" " .37

مازن غنايم إنه في حال لم تتحرك  "اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية"قال رئيس  :الناصرة
ن على أماكن العبادة اإلسالمية والمسيحية داخل أذرع األمن المختلفة في الدولة العبرية ضد المعتدي

، فإن العرب سيشكلون لجان حراسة في 2643" منذ سنة إسرائيلاألراضي الفلسطينية التي تحتلها "
البلدات العربية، محذرًا من عواقب وخيمة تنتج عن خطوة كهذه، في إشارة إلى أن هذه اللجان لن 

 تدع المعتدين يخرجون سالمين.
  7/7/4104 ،لندنالحياة، 

 
 حركة شبابية فلسطينية ترمم كنيساً … على تدنيس المساهجد والكنائس رّداً  .38

الرد على  الفلسطيني وديع عواودة: وجدت مجموعة شبابية في مدينة شفاعمرو في الداخل -الناصرة 
 بترميم كنيس يهودي قديم بغية إيصال رسالة عن رقي الحضارة "تدفيع الثمناعتداءات مجموعة "

ويقول صاحب المبادرة عضو بلدية شفاعمرو  العربية اإلسالمية في التعامل مع مقدسات اآلخرين.
إنه رغب بإيصال رسالة للعالم  "القدس العربي"عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي مراد حداد لـ

يم في كافة مشاريع ترم"مفادها أن مقدسات اليهود بالحفظ والصون ألنها خارج الصراع. ويضيف 
وصيانة المقدسات في المدينة شملنا الكنيس وهذه المرة رغبنا بتسليط الضوء على صيانة الكنيس في 

 ."الوقت الذي ينتهكون حرمة المساجد والكنائس ويحولها لخمارات وحظائر أو كنس
 7/7/4104 ،القدس العربي، لندن

 
 باسفيزا حالة من االلتةيارة الكاردينال الراعي لفلسطين حنا عيسى:  .39

، إن زيارة "الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة المقدسات"أمين عام  ،قال حنا عيسى: أمجد سمحان
فيها حالة  تحديداً " ،فرنسيس إلى فلسطينبرفقة بابا الفاتيكان  بطريرك الموارنة الكاردينال بشارة الراعي
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بنانية فيها اشكالية كون لبنان من االلتباس، رغم أننا نرحب بأي ضيف عربي يأتينا، إال أن الحالة الل
في النهاية نحن نحترم االرادة اللبنانية المعبر عنها في ". اضاف: "في حالة عداوة مع إسرائيل

ساس، وأن يكون ن ينطلق من هذا األأيجب عليه ". وتابع قائاًل: "السياسة التي ترى أن إسرائيل عدواً 
اية زيارته هي مسألة داخلية بين االشقاء اللبنانيين، له موقف متوافق مع السيادة اللبنانية، وفي النه

 ."ونتمنى ان يتم حلها داخليا وبالتوافق
أو غير تطبيع، فهي  ال يمكن اعتبارها تطبيعاً " واعتبر عيسى أن الزيارات الدينية إلى فلسطين عموماً 

ين، وهناك من تعتمد على الجهة والشخص، فهناك من يأتون هنا للحج ال يمكن ان نقول عنهم مطبع
 . "يستغلون الدين لزيارة المنطقة ألسباب أخرى، قد يكون منها التطبيع

 7/7/4104 ،السفير، بيروت
 
 أولمبياد فلسطيني للرياضيات .41

لقياس مدى كفاءتهم وجدارتهم بالتفوق، يشارك أكثر من تسعمئة طالب  :عاطف دغلس -طولكرم 
دة مؤسسات رسمية وأكاديمية وأهلية، بهدف اكتشاف فلسطيني في أولمبياد لمادة الرياضيات تنظمه ع

 المتميزين والتعرف على الموهوبين من أجل رعايتهم وتحفيزهم على اإلبداع.
العلمي بمختلف  22 ألف طالب وطالبة يدرسون بالصف الـ 22وهذا العدد هو خالصة من نحو 

فلسطيني الذي عقد في جامعة مدارس الضفة الغربية، تقدموا للمشاركة في أولمبياد الرياضيات ال
 فلسطين التقنية خضوري بمدينة طولكرم.

 7/7/4104 ،الهجةيرة نت، الدوحة
 
 هجديد مهجلة الهجةيرة ..من التزويد" عاماً  66"القدس..  .40

( من مجلة الجزيرة على اآليباد والحواسيب اللوحية، وهو عدد 11مايو )العدد  /صدر عدد أيار
طين. ويتناول العدد ملف القدس بعد أكثر من ستة عقود من لنكبة فلس 99خاص في الذكرى الـ

االحتالل وسياسات التهويد واألسرلة، وتهجير المقدسيين من مدينتهم لتحقيق مشروع "القدس الكبرى" 
 .1050عام 

ففي مقال وجداني يجول بنا الكاتب واألديب المقدسي إبراهيم جوهر في خلجات نفسه تجاه عروس 
، وكيف باتت غريبة عليه وهو غريب فيها تحت سطوة االحتالل، في طرقاتها طفالً المدائن التي درج 

 ويرفض أن يكبل الحزن مدينته المقدسة.
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وفي قراءات أخرى ألحوال المقدسيين تستطلع مجلة الجزيرة مشاعر أهل المدينة، وكيف يرون 
لسطينية، لكنها نكبة حية مستقبلها في ظل سياسة التهويد واإلبعاد، وكيف تختصر القدس النكبة الف

وتعرض تقارير أخرى انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس  متجددة بكل أبعادها وصورها.
منذ احتاللها وحتى اليوم، ومعالم الحرم القدسي من مساجد ومصاطب وأبواب ومدارس وأروقة 

 وغيرها من المعالم.
الشيخ  43ى ورئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين وفي سياق المقابالت، تحاور المجلة شيخ األقص

 43رائد صالح الذي يحدثنا عن أحوال القدس واألقصى وما يقوم به أهل القدس وفلسطينيو أراضي 
 من مقاومة لسياسات تزييف هوية المدينة المقدسة.

مؤسسة وفي مقابلة أخرى مع رئيس مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود يعرفنا فيها على نشاطات ال
التي تضم نخبة من السياسيين والمفكرين العرب والمسلمين والمسيحيين المؤمنين بقدسية المدينة 

 وقضيتها العادلة.
ويختتم العدد بعرض كتاب عن قضية القدس شارك فيه نخبة من الكتاب المعنيين بهّم القدس 

 قدسة.وقضيتها، وألبوم صور يستعرض جوانب مختلفة من الحياة في المدينة الم
  7/7/4104 ،الهجةيرة نت، الدوحة

 
 "ات المصرية تكشف شبكة لـ"الموساد"اليوم السابع": المخابر  .42

كشفت مصادر سيادية، أن جهات التحقيق المختصة أمرت بحبس شبكة تجسس : محمود نصر
يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد  25 يئيلاسر متهما تعمل لصالح الموساد اإل 21مكونة من 

 15البالد منذ  فيتبين أنها تعمل  والتيضبط أعضاء شبكة تجسس  فيالمخابرات المصرية، نجاح 
 .الماضيمارس 

وأفادت التحقيقات الجارية مع العناصر المقبوض عليها، بأنهم كانوا يجمعون معلومات عن األوضاع 
ن الدول األجنبية، مصر خالل فترة االنتخابات الرئاسية وتوصيلها أواًل بأول إلى مخابرات عدد م في

 منها"اإلسرائيلية واألمريكية".
كانت مخصصة للتعامل مع الملف  التيوحسب المصادر، فإن المخابرات كشفت شبكة التجسس 

، وكيفية إدارته خالل الفترة المقبلة، ضمت ممثلين لعدد من أجهزة المخابرات، لجمع المصري
سيناء  فيلقاهرة والمحافظات والوضع المنى شوارع ا في األمنيالمعلومات الخاصة عن االنتشار 

فى االنتخابات، التخاذ  المصريورأى الشارع  االقتصاديوالحدود المصرية، باإلضافة إلى الوضع 
البالد، من خالل عدة وسائل،  فيالقرار بناء على تلك المعلومات، وضمان استمرار حالة الفوضى 
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ية لمواصلة إجهاد قوات الجيش والشرطة، وضخ وتمويل جماعات إرهاب االقتصاديمنها التضييق 
 أكبر كمية من األسلحة، وتنفيذ عمليات مختلفة لضرب السياحة.

مصريين، وكشفت المصدر إلى أن  8متهما، بينهم  21وأوضحت المصادر أن الشبكة األولى تضم 
العام  للرأي المتهمين األجانب دخلوا البالد كسائحين، وكانت مهمة هذه الشبكة إجراء استطالعات

عداد تقرير عن الحالة المزاجية للشعب  ، وجمع معلومات حول المقرات المصريودراسة الشارع وا 
محيط القاهرة الكبرى، وحركة البورصة  فياألمنية والمعدات العسكرية ووحدات الجيش الموجودة 

ة هناك، وجمع وأسعار السلع المختلفة، ورصد أوضاع سيناء ومراقبة تحركات قوات الجيش والشرط
المعلومات الخاصة بأكمنة ووحدات قوات األمن وحركة قناة السويس، وتمويل التجمعات اإلرهابية، 

 وتضم الشبكة عناصر من غزة ومنتمين للسلفية الجهادية.
وأضاف المصدر أنه ُعثر بحوزة المتهمين على أجهزة اتصال حديثة متطورة، وأوراق خاصة تخص 

ة حصلوا عليها بالرشوة، وبندقية قناصة وبنادق آلية ومعلومات وصور بعض المنشآت االقتصادي
 شوارع القاهرة وأماكن تواجدها. فيلبعض المنشآت والمعدات العسكرية المتواجدة 

 4/7/4104اليوم السابع، مصر، 
 

 فتح معبر رفح لعبور المعتمرين ومواد بناء قطرية .43
رفح البري لثالثة أيام اعتبارا من، اليوم  فتحت السلطات المصرية، معبر: يوسف سويلم –رفح 

األحد، وحتى الثالثاء المقبل، لعبور العالقين الفلسطينيين على الجانب المصري وعبور المعتمرين 
 الفلسطينيين للسفر إلى األراضي الحجازية عبر مطار القاهرة، حسبما أفاد مصدر أمني.

ن السلطات المصرية وافقت على عبور وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أ
الشاحنات القطرية التي تحمل مواد البناء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ضمن مشروع إعمار غزة 

 التي تشرف على تنفيذه دولة قطر بناء على التنسيق بين السلطات المصرية والقطرية.
على سير تنفيذ المشاريع  كما أكدت مصادر فلسطينية، أن إغالق معبر رفح المتكرر أثر بالسلب

 التي تقوم بتمويلها دولة قطر ضمن مشروع إعمار غزة.
وأضافت المصادر أنه في حالة التوافق الوطني الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق فلسطينية سيشهد 

 قطاع غزة انفراجه في دخول مواد البناء القطرية الستكمال المشاريع.
 7/7/4104الشرق، الدوحة، 

 
 



 
 
 

 

 
           31ص                                     3412 العدد:     7/7/4104اإلثنين  التاريخ:

 ل ينشئ صفحات اهجتماعية موهجزة للمصرييناالحتال  .44
استطاع الكيان الصهيوني خالل السنوات األخيرة بالتزامن مع انتشار مواقع : وكاالت –المجد 

التواصل االجتماعي، وأبرزها موقعي "فيس بوك" و "تويتر"، من تحقيق طفرة نوعية من التوسع على 
نشاء صفحات موجهة خصيصًا للشباب  العرب، السيما المصريين منهم، في سعى تلك المواقع، وا 

 واضح لعمليات غسيل مخ، واستفزاز للثوابت لدى الجمهور العربي.
وتحرص السفارات الصهيونية لدى الدول العربية، ومنها مصر، على تدشين صفحة خاصة لكل 

عة فيها سفارة، ليس فقط لتغطية الفعاليات والمناسبات الخاصة، بل للتواصل مع شباب الدولة الواق
السفارة، بطريقة أقرب إلى االستفزاز الواضح، وتجاهل سنوات الحرب والدم والعداء التاريخي، وذلك 
بارز جدًا في تسمية الصفحات، حيث يكون هناك تعمد بعنونة "الكيان الصهيوني في مصر"، وعلى 

 هذه الشاكلة في بقية السفارات.
كثيرًا، وهو المتحدث العسكري باسم جيش الكيان وبرز اسم "أفيخاى أدرعي" في اآلونة األخيرة 

ظهار مدى  الصهيوني لإلعالم العربي، وشغله الشاغل الترويج وتلميع صفحة الجيش الصهيوني، وا 
رحمته المزعومة على الشعب الفلسطيني المحتل، فضاًل عن تواصله بالعديد من المنشورات والصور 

 ب العربي.محاوالت دنيئة للتطبيع الناعم مع الشبا في
ويتعامل "أفيخاى أدرعى" فى أحيان كثيرة من خالل صفحته بموقع "فيس بوك" وكأنه مواطن عربي 
مسلم، ويتجلى ذلك من اقتباساته الكثيرة من اآليات القرآنية، واألمثال الشعبية المصرية الدارجة على 

حتفاالت الخاصة األلسن، وكذلك نشره ل دعية قبيل كل صالة جمعة، وصور للطعام خالل اال
 للصهاينة من ذوى األصول المصرية.

ونشر أفيخاى فيديو حول "دينا عوفاديا"، المجندة فى صفوف الجيش الصهيوني، وتعود أصولها 
أبريل، على موقع التواصل االجتماعي  28لمصر وتحديًدا محافظة اإلسكندرية عبر صفحته األحد 

لثاني من مصر، بمناسبة حلول عيد الفصح اليهودي، "فيس بوك" وكتب "أدرعى"، قائاًل: "الخروج ا
مساء غد، ترقبوا قصة مجندتي العزيزة دينا عوفاديا، واجتيازها الطريق مع عائلتها من اإلسكندرية 

وعلى الرغم من كل هذا، لم يقع الشباب المصري فخًا للمحاوالت  إلى جيش الدفاع الصهيوني".
إعالم الصهاينة على مواقع التواصل من تمريرها، وعلى رأسها الخبيثة واألفكار الدنيئة التي يسعى 

وتقف  صفحة "أفيخاى أدرعى"، التي تمثل رأس الحربة في شبكة الصفحات الموجهة للشباب العربي.
بشكل واضح وملحوظ للجميع تعليقات وردود األفعال الساخطة من الشباب العربي بالمرصاد أمام أي 

 بيث.نوع من محاوالت إعالمهم الخ
 7/7/4104المهجد األمني، غةة، 
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 عكاشة يصف وةير الخارهجية المصري بالصزيونياإلعالمي توفيق  .45

هاجم اإلعالمي توفيق عكاشة، تصريحات وزير الخارجية المصري نبيل فهمي األخيرة، والتي قال 
 فيها "إن عالقة مصر بأمريكا عالقة زواج شرعي".

تهرب من الخدمة في القوات المسلحة، تتلمذ وتربى ووصف عكاشة نبيل فهمي بأّنه "صهيوني م
وتعلم ونام وأصبح على مخدة ماما أمريكا، وألن الزمن قد جار على مصر فجاء هذا الصهيوني 

 ليكون وزيرا لخارجية مصر". 
ووصف عكاشة وزير الخارجية خالل برنامجه "مصر اليوم" على فضائية "الفراعين"، بـ"المندس على 

 الم مثله مثل جماعة اإلخوان اإلرهابية" على حد وصفه.مصر وعلى اإلس
فشال ثورة  وأكد عكاشة أّنه يستغل منصبه كممثل لمصر خارجيا؛ لتحقيق أغراض الصهيونية، وا 

 مصر. 
وقال عكاشة، إن نبيل فهمي "رجل إسرائيل في مصر وهو في األصل صهيوني"، موجها رسالة 

أكيد على أّنه "سيتم تطهير الخارجية من هذا الصهيوني لوزير الخارجية. وختم عكاشة حديثه بالت
نبيل فهمي، بأمر الشعب وأجهزته الوطنية"؛ قائال "اقسم باهلل العظيم لن تجلس ولن تدوم وزيرا 

 لخارجية مصر" على حد تعبيره.
 7/7/4104، 40موقع عربي 

 
 "يزودية الدولة" لـ "إسرائيل"يدعو إلى تحرك نشط لكشف خطورة تشـريع  "اإلسالميالعمل " .46

حول اصرار الصهاينة على يهودية أمس حزب جبهة العمل االسالمي في بيان اصدره  : قالعمان
قال الحزب نه بعد الرفض الفلسطيني والعربي ليهودية الدولة التي أعلنت عنها خطة وزير  ،الدولة

ى تقديم مشروع قانون الخارجية األمريكي جون كيري، عمد رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو إل
الجامعة العربية الى تحرك  لليهود داعياللكنيست، يضمن يهودية الدولة، ويعتبر فلسطين دولة قومية 

دولي نشط لكشف خطورة هذا التشريع، الذي يكرس عنصرية الكيان، ويهدد وجود عرب األرض 
سالميتها، كما دعا السلطة الفلسطينية الى تحرك  المحتلة ومصالحهم، كما يهدد عروبة القدس وا 

 عاجل إلقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية.
 استراتيجيةوأهاب الحزب بالشعب الفلسطيني المجاهد على امتداد األرض الفلسطينية أن يتبنى 

، كما أهاب بجماهير األمة العربية واإلسالمية أن تقدم «وطنية لمواجهة هذا المشروع البالغ الخطورة
لدعم واإلسناد للشعب الفلسطيني الشقيق في مقاومة مخططات العدو التي تستهدف كل أشكال ا

 األمة بمجموعها.
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قال الحزب انه يشارك جماهير األمة العربية « الفعاليات الفلسطينية المشتركة»وتحت عنوان 
فصائل واإلسالمية سعادتها بإقامة نشاطات فلسطينية مشتركة في الضفة الغربية ترفع فيها رايات ال

 الفلسطينية إلى جانب العلم الفلسطيني.
7/7/4104، الدستور، عّمان  

 
 "إسرائيل"البطريرك الماروني لن يرافق البابا ةياراته الرسمية في "القدس":  .47

لبطريرك بشارة الراعي الى اسرائيل لبدأت الزيارة المرتقبة  :خاص بـالقدس من حسن اللقيس -بيروت 
الشهر الحالي، تتفاعل على الصعيد السياسي والديني داخل  خراو ألبابا ضمن الوفد الذي سيتراسه ا

واشار النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم الى انه "بصرف النظر عن انه يحق  لبنان.
لكل مسيحي زيارة االراضي المقدسة، نعرف ان هناك قطيعة وعداوة بين لبنان واسرائيل ومعظم 

ذاالدول العربية،  هب البطريرك الماروني بشارة الراعي لزيارة االراضي المقدسة واستقبال البابا ذ وا 
 سيشكل هذا االمر ازمة داخل لبنان؟". لماذافهذا ال يعني تنازله عن كل هذه االمور"، سائال: "

واكد مظلوم في حديث تلفزيوني ان "البطريرك ال يقيم معاهدة مع اسرائيل الختالف الناس على 
فتا الى ان "موقف البطريرك والبطريركية واضح من هذا االمر، وموقف البطريرك من زيارته"، ال

 اسرائيل ثابت"، داعيا "لعدم المزايدة على البطريرك بالقول ان الراعي يريد مصالحة اسرائيل".
واكد المطران بولس صياح ان "الراعي سيسافر بجواز سفر ديبلوماسي فاتيكاني برا"، الفتا الى ان 

لديه جواز سفر كهذا لديه تدابير خاصة ليزور االراضي المقدسة"، مؤكدا ان "البطريرك لن  "من
يرافق البابا الى زياراته الرسمية للدولة االسرائيلية احتراما للوضع الذي نحن فيه"، الفتا الى ان 

سمي من ولم يصدر اي تعليق ر  "للراعي جناح في دير البطريركية المارونية في القدس القديمة".
الحكومة او من رئيس الجمهورية او من القيادات السياسية اللبنانية وخاصة من حزب هللا، بانتظار 

 عودة الراعي من فرنسا ولالطالع على موقه االخير من هذه الزيارة.
7/7/4104، القدس، القدس  

 
 السورية التي أوقفت في المطار أمس الفلسطينيةترحيل المهجموعة  .48

أعلنت المديرية العامة ل من العام أنها رّحلت لياًل المجموعة الفلسطينية السورية : )"ال بي سي"(
ورافقت قوة من األمن العام الموقوفين  .أمسشخصًا التي أوقفت في مطار بيروت  46المؤلفة من 

 حتى جديدة يابوس حيث سّلمتهم إلى الجانب السوري.
7/7/4104، السفير، بيروت  
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 اإلماراتية تستعرض دعم الدولة للشعب الفلسطيني البرلمانيةالشعبة  .49

اختتمت الشعبة البرلمانية اإلماراتية للمجلس الوطني االتحادي مشاركتها في أعمال : وام -عمان 
الذي نظمته لجنة فلسطين النيابية في مجلس ” الطريق إلى القدس“المؤتمر الدولي األول بعنوان 

 لة اإلمارات لدعم الشعب الفلسطيني.النواب األردني، حيث استعرضت جهود دو 
عقد المؤتمر بالتعاون مع البرلمان العربي في العاصمة األردنية عمان تحت رعاية العاهل األردني 

 الملك عبدهللا الثاني بن الحسين.
ضم وفد المجلس سالم بن محمد بن هويدن والدكتورة شيخة عيسى العري عضوي المجلس والبرلمان 

 العربي.
عري في مداخلة لها خالل المؤتمر أن دولة اإلمارات ومنذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن وأكدت ال

تعد داعما أساسيا للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني ” طيب هللا ثراه“سلطان آل نهيان 
 ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه هللا.

 7/7/4104اد، أبو ظبي، االتح
 
 طفاليصل غةة إلهجراء سلسلة عمليات معقدة في هجراحة قلب األ دوليوفد طبي  .51

( وفد طبي دولي من عدة جنسيات غربية إلى قطاع غزة، 5|8وصل السبت ): قدس برس -غزة 
 وذلك من أجل إجراء عمليات قلب معقد ل طفال، حيث سيمكث أسبوعا واحًدا في القطاع.

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الوفد وهو من جنسيات بريطانية وأمريكية وبرتغالية واستقبلت 
فلسطين برئاسة الطبيب  أطفال إغاثةوذلك بالتعاون مع جمعية  األطفالمتخصصا في جراحة قلب 

 .األطفالالبريطاني "بي سثيا" استشاري جراحة قلب 
ارة الوفد الطبي، متمنية "أن تكون زيارتهم بلسما وعبرت الوزارة في بيان لها عن شكرها وتقديرها لزي

 لآلالم المرضى الذين حرموا من العالج".
 4/7/4104قدس برس، 

 
 "يديعوت": كيري سيحل طاقمه الخاص بمفاوضات التسوية .50

قال مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل مفاوضات التسوية في تقرير خاص نشرته صحيفة يديعوت 
إن وزير الخارجية األمريكي جون كيري سيعمد خالل األيام القليلة القادمة  أحرنوت العبرية، اليوم،

 إلى حل معظم الطاقم الذي كان يعمل معه في المحادثات.
وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه نظرًا لحساسية القضية، أن كيري لم يعلن بعد 

ي محاولة للتوصل إلى تسوية، أم أنه ما إذا كان سينتظر عدة أشهر ومن ثم يبدأ مساعي جديدة ف
 سيطلق مبادئ أساسية يقوم عليها االتفاق حسب ما تراه اإلدارة األمريكية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون ذلك لصحيفة هآرتس مستدلين برسالة بعثها "مارتن انديك" المبعوث 
ئب رئيس المعهد ومدير االمريكي لعملية التسوية الى معهد "بروكينغز" في واشنطن الذي شغل فيه نا
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فرع السياسة الخارجية قبل تسعة أشهر من انطالق محادثات التسوية أشار فيها إلى أنه من المتوقع 
 أن يعود قريبًا إلى المعهد.

وأوضحت الصحيفة أنها توجهت إلى مسؤولي المعهد الستيضاح األمر ولكن رفض أي أحد منهم 
يكون المسؤول االمريكي الرفيع الذي استضافته التعليق على الموضوع، ورجحت "هآرتس" أن 

ك" يصحيفة يديعوت أحرنوت للحوار حول فشل المفاوضات ورفض الكشف عن هويته هو "مارتن اند
 نفسه.

وأشار المسؤول أيضًا، إلى أن قضية االستيطان كانت من أهم العقبات التي حالت دون إمكانية 
اتفق عليها خالفا لما يدعيه اإلسرائيليون، مشيرًا الى التوصل إلى حلول خالل األشهر التسعة التي 

أن أقواله هي أقرب ما يكون للموقف األمريكي الرسمي غير المعلنة حول ما حدث خالل األشهر 
 التسعة الماضية.

وأوضحت "يديعوت" أنه وفي حال إطالق النسخة األمريكية من االتفاق أو المبادئ كما يحب 
كون ذلك بمثابة دعوة للطرفين للمبادرة بالهجوم كل في نصف ملعبه، على األمريكيون تسميتها، فسي

حد تعبيرها، الفتًة إلى أن كيري في الوقت ذاته قد يعرض نفسه النتقادات حول األخطاء التي 
 ارتكبها خالل المحادثات.

ورة ويضيف التقرير نقال عن المسؤول االمريكي، أن الطاقم األمريكي استخدم برامج حاسوب متط
لترسيم الحدود في الضفة الغربية بصورة أولية، وحسب المخطط األمريكي كانت )إسرائيل( ستحتفظ 

من المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية، مقابل إخالء  %30بالسيطرة على أكثر من 
 فقط. 10%

سابق بيل كلينتون أما فيما يخص الحدود في القدس فقد اعتمد المخطط ما اقترحه الرئيس األمريكي ال
وهو أن تكون األحياء اليهودية تحت سيطرة االحتالل واألحياء العربية تحت سيطرة  1000عام 

السلطة الفلسطينية. ولم ترد حكومة االحتالل على المقترح األمريكي بالقبول أو بالرفض ولم تقدم 
 حتى وجهة نظرها بالنسبة لموضوع الحدود، حسب المسؤول األمريكي.

 4/7/4104ن، أون الين، فلسطي
 
 اليزود من أوكرانيا إلى فلسطين عدد القادمينتضاعف : "الوكالة اليزودية" .52

أعلنت "الوكالة اليهودية" المناط بها تنظيم الهجرة اليهودية نحو فلسطين المحتلة، أمس، أن : أ ف ب
خالل األشهر األربعة في المئة  241عدد المهاجرين من األوكرانيين اليهود الى اسرائيل زاد بنسبة 

، وتوقعت أن تزداد هذه النسبة مع 1028األولى من السنة الحالية مقارنة مع الفترة نفسها من العام 
 تصاعد األزمة في هذا البلد.

مهاجرًا أوكرانيًا وصلوا  191وأوضحت هذه الوكالة التي تعنى باستقدام اليهود الى اسرائيل، أن 
 خالل الفترة نفسها من العام الماضي. 825ن السنة مقابل خالل األشهر األربعة األولى م

في نيسان مقارنة مع  % 165في آذار و % 100وتتزايد نسبة ارتفاع الهجرة حيث بلغت نحو 
 هذين الشهرين من العام الماضي، حسبما أوضح متحدث باسم الوكالة اليهودية.
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أوكرانيا، قال دبلوماسي اسرائيلي وحول أسباب عدم اتخاذ تل أبيب موقفا واضحا مما يجري في 
يعود للخوف من "قدرة روسيا الكبيرة على  إلسرائيللوكالة "فرانس برس" إن هذا الموقف الحذر 

 االيذاء" في حال صدرت مواقف ضدها في الملف االوكراني.
قديم وأضاف: "علينا أن نكون حذرين جدًا ألن لدى موسكو الوسائل للتعبير عن استيائها مثاًل عبر ت

"، مشيرًا ايضًا الى خوف إيرانأو تعزيز تعاونها في المجال النووي مع  سوريةأسلحة متقدمة الى 
 ألف 510يهودي في أوكرانيا غالبيتهم في كييف، والى وجود نحو  ألف 100اسرائيلي على نحو 
 يهودي في روسيا.

 7/7/4104السفير، بيروت، 
 
 المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةعن نية أنديك االستقالة بعد تعثر  أنباء .53

قالت صحيفة هآرتس إن المبعوث األمريكي لعملية التسوية بين الفلسطينيين  راي اليوم: -الناصرة 
، وأشارت الصحيفة الى أن ”يفكر باالستقالة عقب انفجار المفاوضات“واإلسرائيليين مارتن أنديك 

اب انفجار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين أنديك يفكر في االستقالة من منصبه قريبًا في أعق
وفي ضوء نية الرئيس باراك أوباما تعليق مساعي الوساطة بين الطرفين، وفق ما أشار موظفون 

 كبار في إسرائيل على صلة بالموضوع.
 7/7/4104رأي اليوم، لندن، 

 
 سوري في لبنان الهجئألف  44األمم المتحدة: أكثر من مليون و .54

أوضح تقرير مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان أنه تّم : وطنية لالعالمالوكالة ال
الجىء( الجئ لدى المفوضية خالل هذا  50500تسجيل أكثر من خمسين ألف وخمسماية )

األسبوع، فبلغ مجموع عدد الالجئين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها أكثر 
ألف آخرين في  46ألف منهم مسجلين و  665(، 2044000ألف الجىء ) 44من مليون و

 انتظار التسجيل.
وقال التقرير:" سّجل هذا الشهر نقطة مفصلية خطيرة بحيث تخّطى عدد النازحين السوريين 
المسجلين والذين هم في انتظار التسجيل مليون نسمة، مّما جعل لبنان البلد األول في العالم من 

 بة تركيز لالجئين والنازحين مقارنة بعدد السكان".حيث أعلى نس
 7/7/4104السفير، بيروت، 

 
 للقيادة الفلسطينية حماساحتمال انضمام وقلق من حول حراك المصالحة  صزيونيةمداوالت  .55

عّبر عضو الكنيست الصهيوني "تساحي هنغبي" : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
ال مشاركة حركة حماس في القيادة الفلسطينية، بعد إجراء االنتخابات عن وجود قلق من احتم

المتزامنة للمجلسين التشريعي والوطني وا عادة تفعيل منظمة التحرير، ولذلك فإن "إسرائيل" تتواجد 
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اآلن بحالة من التريث، أماًل منها في أال تشارك حماس في القيادة، في إشارة لإلجراءات التي قد 
 بيب ضد السلطة، في حال شاركت حماس فيها.تتخذها تل أ

فيما نقلت أوساط سياسية صهيونية رفيعة المستوى توقعها أن ينجح الرئيس محمود عباس بتشكيل 
حكومة وحدة تكنوقراطية أعضاؤها ليسوا حزبيين، خالفًا لتقديرات سابقة بأنه سيفشل بهذه المهمة، 

دولي على "إسرائيل" لالعتراف بها في حال  ألن تشكيل حكومة كهذه قد يتسبب باستدعاء ضغط
وافقت على شروط الرباعية الدولية، وعليها االستعداد لمواجهة هذه الضغوط، وعدم الخنوع لها، وقد 
شرعت بنشاط داخل الكونغرس لحضه على ممارسة ضغوط على عباس ليعود لطاولة المفاوضات 

 بتهديده بإجراءات عقابية أميركية إذا لم يفعل.
ذات السياق، قال "إيهود يعاري" كبير الخبراء الصهاينة بالشئون الفلسطينية، إّن اتفاق المصالحة  في

بين فتح وحماس هو األحدث في سلسلة طويلة من المحاوالت لجسر الخالفات الداخلية بين 
زم الفلسطينيين، ويشير توقيت االتفاق لجانب نقاط الضعف الداخلية التي تعتري كال الطرفين، وع

أكثر جدية من الجهود السابقة، غير أن االتفاق يعجز عن معالجة القضايا األكثر حساسية التي 
تفصل بينهما، ويمكن تفسيره على األرجح من واقع الزخم السياسي الذي يخلقه لكال القيادتين، 

 والشيء الوحيد المؤكد أن اتفاق المصالحة ُيعقِّّد بشدة من جهود إطالة مفاوضات السالم.
وأضاف: نص المصالحة لمعلن ال يسعى لتسوية المسائل األكثر حساسية التي تفصل بين الجانبين، 
مما يشير أن االتفاق الذي تم التوصل إليه مجرد "إطار" للتحرك ل مام وليس نهاية العملية، كما هو 

ستكون برئاسة  منصوص عليه حاليًا، فال يزال هناك ارتباك حول ما إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية
عباس، أو ستضم أعضاء في حماس إليها، أو سيتم تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين، وال 
يذكر االتفاق إذا كانت غزة ستظل تحت سيطرة حماس الحصرية، أو ستعود للسلطة الفلسطينية مرة 

 أخرى لتحكم القطاع، السيما المعابر الحدودية مع "إسرائيل" ومصر.
 قوات األمن

أشار "يعاري" أن اتفاق المصالحة ال تعالج التكرار الهائل في الوظائف الحكومية السائد حاليًا في و 
الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك احتمالية توحيد قوات األمن المتنافرة، كما أن موظفي القطاع 

في غزة ال يزالون  ألف موظف في القطاع العام تابعون لـفتح 10العام يشكلون تحديًا آخر، فهناك 
يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية، لكن مناصبهم الفعلية تم شغلها منذ فترة طويلة من قبل 

 أفراد منتسبين لحماس.
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بيد أن العوائق األكبر ال تزال تتمثل في اعتناق حماس المستمر للمقاومة المسلحة ضد "إسرائيل"، 
ما سيكون له العديد من التداعيات السلبية الفعلية ورفضها التفاوض على حل الدولتين للصراع، م

 ألي حكومة فلسطينية مستقبلية تكون حماس عضوًا فيها.
آالف صارو   20وأوضح "يعاري" أن االتفاق لم يتطرق لمصير ترسانة حماس القوية التي تضم 

عة السالح، كما وقذيفة في غزة، السيما وأن عباس نفسه أشار إلى أن الدولة المستقبلية ستكون منزو 
أن الحكومة التي تشمل حماس المصنفة منظمة "إرهابية"، قد تحمل في طياتها مخاطر قطع معونات 
المانحين الدوليين وتحويالت "إسرائيل" إليرادات الجمارك، كما حدث خالل حكومة الوحدة الوطنية 

 .1001-1009قصيرة األمد في الفترة 
رغم التحديات الخطيرة من أي تقارب صادق بين حماس من جهتها، قالت محافل صهيونية أنه 

وفتح، فإن ظهور المصالحة ُيرجح أن يكون مفيدًا للجانبين، فقد تضررت حماس في السنوات األخيرة 
ودول الخليج،  سوريةبشدة بفعل التطورات اإلقليمية، وخاصة الحد من الدعم والمساعدات من إيران و 

مسلمين في مصر الصيف الماضي، حيث تغيرت سياسة القاهرة وعقب اإلطاحة بحكومة اإلخوان ال
تجاهها بشكل كبير، وَتمثَّل ذلك في غلق شبكات األنفاق والمعبر الحدودي بين غزة وسيناء، وأدت 
خسارة عائدات الضرائب من عمليات األنفاق لقيام أزمة مالية حادة، وأفضت الصعوبات االقتصادية 

متناٍم ضد حماس، مما أدى بدوره لزيادة الرغبة لدى قيادتها بالنظر المتصاعدة داخل غزة الستياء 
للمصالحة مع فتح، كمسار للخروج من عزلتها السياسية واالقتصادية، ومما ال يدعو للدهشة أن 
القاهرة أعربت أنها ستعيد فتح معبر رفح الذي يربط قطاع غزة مع مصر بمجرد تشكيل حكومة وحدة 

 وطنية.
فإن المصالحة مع حماس تنبع على األرجح من نقاط ضعف، فمع تعثر محادثات  وبالنسبة لفتح،

السالم، والصعوبات االقتصادية التي تخترق السلطة، كان عباس بحاجة النتصار سياسي يتباهى به 
أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، واألمر األكثر أهمية أن استطالعات الرأي العام 

ر أن إنهاء االنقسام بين غزة والضفة الغربية يمثل أولوية وطنية عليا، ومن ثم فإن أظهرت باستمرا
عباس يعزز من موقفه السياسي قبل االنتخابات المحتملة في غضون بضعة أشهر، أو على األرجح 

 موقفه التفاوضي فيما يتعلق بـ"إسرائيل" والواليات المتحدة.
 القناة العبرية الثانية

 3/7/4104، مركة دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3162ية الترهجمات العبر 
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 بين التوقعات والعقبات الفلسطينيةالمصالحة  .56

 حلمي موسى
خلق اتفاق المصالحة الذي أعلن في غزة قبل فترة حالة انتظار وترقب فـي السـاحة الفلسـطينية. ورغـم 

تفاقــات وعــدم تنفيــذها فــإن اآلمــال كانــت الشــكوك الكبيــرة التــي راودت الكثيــرين بســبب تكــرار إعــالن اال
كبيــرة بــأن يكــون الوضــع مختلفــا هــذه المــرة. صــحيح أن النفــوس الفاعلــة بقيــت كمــا هــي مــن دون أي 
تغييــر فعلــي عليهــا ولكــن الظــروف باتــت مــن الحــدة بحيــث تــدفع النــاس للتأمــل بــأن تكــون حــافزا أشــد 

صـار االنفجـار واردا وكـذا الحـال فـي  للتنفيذ. فالوضـع فـي قطـاع غـزة بـات مـن الضـيق بمكـان بحيـث
 الضفة الغربية في ظل تعاظم العربدة اإلسرائيلية وانسداد أفق التسوية.

وأمام هذا الحال ينظر كثيرون في كـل اتجـاه بحثـا عـن إشـارات تبـين أن الوضـع قـد تغيـر. والواقـع أن 
انتظر الكثيرون في قطـاع  التغييرات على هذا الصعيد تكاد تكون معدومة إال في مستوى اآلمال. فقد

غزة وربما في الضفة الغربية أن تبدأ خطوات فعلية مثل حرية انتقال الصحف الفلسـطينية مـن الضـفة 
إلـــى القطــــاع وبـــالعكس. ولكــــن هـــذا لــــم يحــــدث. كمـــا انتظــــر آخـــرون أن تبــــدأ خطـــوات فعليــــة تظهــــر 

بالتأهـب للعـودة إلـى أعمـالهم  استعدادات ما للتغيير الفعلي المنتظر من قبيل إعطاء إشـارات لمـوظفين
 أو حتى أحاديث عن مشاورات بشأن تشكيل حكومة التكنوقراط المتفق عليها.

قد تكون هناك تحت الطاولـة اتصـاالت ال يعلـم بهـا النـاس وال تسـري أنبـاء عنهـا فـي وسـائل اإلعـالم. 
قيـق المصـالحة رغـم وقد تكون هناك نيـات جديـة لـدى الطـرفين الفلسـطينيين لتجـاوز الواقـع الـراهن وتح

كــل المصــاعب. لكــن حتــى اآلن يصــعب الحــديث عــن خطــوات ملموســة فــي هــذا الشــأن ســوى التفــاؤل 
الـــذي يبديـــه الـــبعض، خصوصـــا مـــن جانـــب أنصـــار الســـلطة الفلســـطينية فـــي رام هللا. وقـــد يكـــون هـــذا 
ة التفــاؤل نابعـــا مـــن إدراك لمصـــاعب تواجـــه حركـــة حمـــاس فــي قطـــاع غـــزة أكثـــر ممـــا ينبـــع مـــن معرفـــ

 بمعطيات جديدة.
وفي كل األحـوال فـإن التفـاؤل يخلـق بيئـة مناسـبة تسـتفز إسـرائيل وتثيـر قلقهـا وهـو مـا سـبق أن ناقشـه 
العديـــد مـــن المعلقـــين اإلســـرائيليين ممـــن يؤمنـــون بـــأن مجـــرد وجـــود أجـــواء المصـــالحة يضـــعف شـــعور 

بـين فـتح وحمـاس فـي طريقـه  إسرائيل باألمن. فهذه األجواء تعني أن العداء الذي راهنت عليه إسرائيل
إلـــى الـــزوال وهـــو مـــا يقلـــص حـــدة تعامـــل الســـلطة الفلســـطينية فـــي الضـــفة الغربيـــة مـــع نشـــطاء حركـــة 
حماس. وبأشكال مختلفة فإن هذا يضعف أيضا المعنى الحقيقي لمبادئ التنسيق األمني بـين السـلطة 

سرائيل إن لم نقل ان هذه األجواء تضع عالمة استفهام كبيرة أمام   استمرار هذا التنسيق.وا 
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ومـن الجـائز أن االحتفـاالت بــذكرى شـهداء حمـاس فــي رام هللا مـؤخرا والتـي أظهــر فيهـا أنصـار حركــة 
حمــاس وجــودهم بينــت لإلســرائيليين بالصــوت والصــورة مــا معنــى األجــواء الجديــدة وخطورتهــا. وكتبــت 

رام هللا التــي انطلقـت فيهــا الصـحف اإلسـرائيلية أن الرايــات الخضـراء التــي ترمـز لحركـة حمــاس مـ ت 
 هتافات "اضرب، اضرب تل أبيب" من دون عراقيل.

لكـــن مـــن المؤكـــد أن هـــذه األجـــواء اإليجابيـــة ذاتهـــا ال تعنـــي أن التغييـــر قـــد حـــدث أو أنـــه مضــــمون 
الحـــدوث. فهنـــاك مـــن يشـــيرون، علـــى وجـــه الخصـــوص، إلـــى غيـــاب الرعايـــة العربيـــة الواضـــحة لهـــذه 

ينيين من جامعة الدول العربية تـوفير شـبكة أمـان ماليـة إال مجـرد جانـب المصالحة. وما طلب الفلسط
مــن الصــورة. حيــث ان الفلســطينيين بحاجــة أيضــا إلــى شــبكة أمــان سياســية ترعــى المصــالحة وتعينهــا 
علــى تجــاوز العقبــات. ومــن المؤكــد أن أكثــر هــذه العقبــات ذو طــابع سياســي يتصــل بالعالقــة بأميركــا 

سرائيل.  وا 
سرائيل التي تستشعر أن المصالحة الفلسطينية تفقدها احدى أهم أوراقها التي تعرقـل تقـدم وبديهي أن إ

العملية السياسية نحو اتفـاق سـالم تحـاول جهـد اسـتطاعتها منـع تسـهيل حـدوث هـذه المصـالحة. وهـذا 
سيسـري علـى حركــة الحكومـة الجديــدة وتـنقالت رجاالتهـا وسياســتهم. ولـيس صــعبا أن تحـاول إســرائيل 

الصــف الفلســطيني مــن خــالل خلــق أزمــات متزايــدة علــى خلفيــة التنســيق األمنــي فــي الضــفة أو شــق 
 التعامل بشكل حاد مع التوترات المحتملة على الحدود مع قطاع غزة.

ورغم أن اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبـي تعـامال مـع المصـالحة بشـكل يختلـف بعـض الشـيء عـن 
ال يعني تسليمهما التام بها. فالمسألة فـي نظـر األميـركيين واألوروبيـين  الوجهة اإلسرائيلية إال ان ذلك

موضــع اختبــار وهــم يريــدون رؤيــة مــدى التــزام الحكومــة الجديــدة بشــروط الرباعيــة الدوليــة. ورغــم أن 
المـانحين  أنحركة حماس تشدد على أن موقف الحكومة شيء وموقف حركـة حمـاس شـيء آخـر إال 

أفلحـوا فـي أن ينتزعـوا مـن الحكومـة التـي قبلـت بهـا حمـاس "تنـازالت" أكثـر  أنهم إثباتسوف يحاولون 
 من تلك التي طلبوها من الحكومات التي أنشأتها حركة فتح.

ومهما يكن الحال فإن األسابيع القليلة المقبلة سوف تبين للجميع إن كانت المصالحة مجرد إعالن أم 
ف وبنـاء سياسـة جديـدة. كمـا أن االتصـاالت الجاريـة أنها خطوة فلسطينية جريئة باتجاه توحيـد الصـفو 

حاليا سوف تظهر مقدار التوافق على التعامل مع المبادرة األميركية المقبلة التي ستأتي خالل أسابيع 
بعد انتهاء مهلة "اإلجازة" الممنوحة للمفاوضين. فأميركـا أكثـر مـن يشـعر بـأن اسـتمرار الوضـع الـراهن 

ولهذا السبب يبدو أن االنتظار والترقب ليسـا سـيد الموقـف  جار المقبل.ليس سوى وصفة سحرية لالنف
نما لدى قوى أخرى إقليمية ودولية.  فقط لدى الفلسطينيين وا 

  7/7/4104السفير، بيروت، 
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 يزود خارج السرب .57
 خيري منصور

ن تجـاهاًل بقدر ما ينعم الكتّاب اليهود من ذوي النزعة الصهيونية بدالل إعالمي ورعاية، يعـاني آخـرو 
يقترب أحيانًا من الحصار . وهناك مثاالن على األقل، هما إيالن بابيـه صـاحب كتـاب "الفلسـطينيون 
المنســـيون" الـــذي ينحـــاز فيـــه بالجملـــة لحقـــوق شـــعب أعـــزل، وأول مـــا يطالعنـــا بـــه المؤلـــف وهـــو مـــؤر  

كــل مكــان مــن  وأكــاديمي هــو أن الصــهيونية لفقــت آالف الــذرائع لتمريــر مشــروعها، وأن الشــواهد فــي
فلسطين تفتضح مشروعًا تأسس على أطالل بالد كانت مأهولة رغم أن الدعاية الصهيونية كانت تلح 

 منذ بداية االحتالل على أن فلسطين أرض بال شعب .
والمثـــال الثـــاني هـــو الكاتـــب اليهـــودي األمريكـــي فورمــــان فتكلشـــتاين الـــذي اضـــطر إلـــى تـــرك موقعــــه 

وكتابه الذي أثار سجاالت واسعة في أوساط اللوبي اليهودي  1001م األكاديمي في جامعة ديبول عا
فــي أمريكــا هــو عــن خريــف العالقــة بــين يهــود أمريكــا والكيــان، خصوصــًا بالنســبة للجيــل الجديــد مــن 
الشــبان اليهــود، أمــا األســباب التــي يــذكرها والتــي أدت إلــى بدايــة القطيعــة فهــي أن الكيــان الصــهيوني 

يات المتحدة وعلى اليهود الذين يعيشون فيها، ولو كان العبء اقتصاديًا فقط أو أصبح عبئًا على الوال
حتى عسكريًا لكانت لـه مخـارج لكنـه عـبء أخالقـي، فبعـد كـل مـا اقترفـت "إسـرائيل" مـن مجـازر علـى 
مرأى من العالم وبدوافع عرقية أصبحت مدرجة في خانة الدول التي تمارس التطهير العرقي وبالتـالي 

 بمستوييها العضوي والثقافي. اإلبادة
يقول إن يهود أمريكا كانوا متعاطفين مع الصهيونية فـي مرحلـة كـان التضـليل اإلعالمـي فيهـا ممكنـًا، 
لكـن بعــد أن أصــبح العــالم علــى هــذه الدرجــة مــن االنكشــاف والشــفافية لــم يعــد ممكنــًا ألحــد أن يواصــل 

التحليـل، فهنـاك أمريكيـون مـنهم يهـود وغيـر يهـود العزف على الـوتر القـديم، وال ينفـرد فتكلشـتاين بهـذا 
بــدأوا يشــعرون بالعــبء األخالقــي منــذ ثالثــة عقــود علــى األقــل وفــي مقــدمتهم تشومســكي الــذي منعتــه 
سلطات االحتالل من الدخول إلى فلسطين، ألنه ليس شاهد زور وبالتأكيد كان سيتحدث عما رأى لو 

م حولها همسًا في أمريكا، ثم أصبح متداواًل عبر وسـائل وهناك نقطة أخرى بدأ الكال أتيح له الدخول.
اإلعــالم، هــي أن أمريكــا ال تعــاني مثــل أوروبــا مــا يســمى الــذاكرة اآلثمــة، أو اإلحســاس بالــذنب بســبب 

 "الهولوكوست"، وهذا بحد ذاته يوفر للمثقف األمريكي فرصة اإلفالت من االبتزاز الصهيوني.
سوى نموذجين من ساللة جديدة مضادة للصهيونية ولهذا تعـاني هـذه  إن إيالن بابيه وفتكلشتاين ليسا

 الساللة الثقافية الحصار والتهميش المتعمد.
 7/7/4104، الخليج، الشارقة
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 االستغالل الصامت .58
 حنين زعبي 

كما هي الحياة سلسلة من النجاحات والفشل، تكبر أو تصغر، كذلك هي سلسلة حاالت من القمع أو 
 أو تصغر. وهي أيضا حاالت من الخوف أو المحاسبة، الكبت أو المكاشفة.الحرية، تكبر 

البحـث األخيـر، األول مــن حيـث موضـوعه، الــذي بـادر إليـه تــنظم "كيـان" النسـوي، والــذي يـدور حــول 
انتهــاك حقــوق العــامالت الفلســطينيات مــن قبــل مشــغليهن العــرب، هــو بحــث غايــة فــي األهميــة، حيــث 

 ، وحاالت خوف المظلوم من المكاشفة والمحاسبة.يعكس حاالت القمع الصامت
وقــد يكـــون أصـــعب مــا فـــي البحـــث، وأكثــره مـــدعاة للغضـــب واأللــم والقلـــق مًعـــا، هــو خـــوف العـــامالت 

 الفلسطينيات من محاسبة أرباب عملهن على واقع االنتهاك اليومي لحقوق عملهن.
تي نتناولها، والتي ال نطور لها حاالت العنف الصامت، المخفي عن حديثنا اليومي، والموضوعات ال

وسائل للنضال أو حتى لالحتجاج، هي أكثر عنًفا من حاالت القمع التي ال تسـمح لنـا إرادتنـا مـن أن 
ن فشلنا، أو تجزأت وانكمشت نجاحاتنا.  نصمت عنها، فنناضل ضدها حتى وا 

وطبيعــي مــن شــروط  االنتهاكــات المســكوت عنهــا، تطبَّــع فــي نفســياتنا وأذهاننــا علــى أنهــا جــزء الصــق
الحياة، فندرب أنفسنا على التأقلم معها، بدل أن نحثها على التمرد. وأخطر مـا فـي "العنـف الصـامت" 
نتاج مجتمع سلبي تجاه حقوقه، ومستعد سلفا الستقبال االنتهاكات  هو تطويع نفسية المقموع للظلم، وا 

 بحقه.
علــى نتــائج خطيــرة، خطيــرة فــي عمــق  مــا عكســته إفــادات النســاء العــامالت، فــي بحــث "كيــان"، يــدل

االستباحة لحقوق العمـل، وخطيـرة فـي مـدى اسـتفحالها كظـاهرة، وخطيـرة فـي إظهارهـا لمجتمـع سـلبي، 
 غير واع لحقوقه، وعندما يعي فهو يتردد في المكاشفة والمحاسبة والمطالبة.

 
 النتائج خطيرة، وأورد أغلبزا هنا:

من النساء العربيات  %30من الحد األدنى ل جور، ومن العامالت يحصلن على معاش أقل  33%
مـنهن لـم يتلقـين أجـورا مقابـل السـاعات اإلضـافية،  %93العامالت ال يحصـلن علـى قسـيمة راتـب، و 
مـــن العـــامالت الالتـــي شـــملهن البحـــث لـــم يتلقـــّين  %61ولـــم يـــتم إعطـــاؤهن اإلجـــازات فـــي األعيـــاد، و

 مخصصات تقاعد.
مـن النسـاء  %40لـة مـن "االسـتباحة"، حيـث أننـا نتحـدث عـن واقـع فيـه تلك المعطيات تفيد بوجـود حا

الفلســـطينيات يعملــــن فــــي القطــــاع العــــام. هــــذه "االســــتباحة" وبــــدل أن تقلــــق المشــــغلين أنفســــهم، جــــراء 
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لين، كـــون  تعريضـــهم للمحاســـبات والعقـــاب القـــانوني واالجتمـــاعي، تنـــتج حالـــة اســـترخاء وراحـــة لمشـــغِّّ
 دة عاّمة، وليس إلى استثناءات.االنتهاكات تتحول إلى قاع

والمحاسبات القانونية هي ليست الوحيدة التي يجب أن تقلق أرباب العمل، بل أيضا محاسبة المجتمع 
 الذي يساهم هؤالء بإفقاره، عليها أال تكون واهنة.

نحن مجتمع يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر، وتلك المعطيات تعني أننا كمجتمع نساهم بشكل 
مـــن فقرنـــا، هـــذا دون أن نحســـب الســـوء اإلداري والفســـاد اإلداري  %80ر فـــي إنتـــاج أكثـــر مـــن مباشـــ

لســلطاتنا المحليــة التــي تســاهم هــي أيضــًا فــي واقــع الفقــر. ممــا يعنــي أيضــا وبمكاشــفات صــريحة أننــا 
نشـــارك وبشـــكل جمـــاعي وكبيـــر، السياســـات اإلســـرائيلية فـــي قمعهـــا! علـــى األقـــل فيمـــا يتعلـــق بواقعنـــا 

صــادي والــذي هــو عمــاد حياتنــا، وأحــد ركــائز تشــكيل وعينــا وتحديــدنا لمطالبنــا مــن أنفســنا ومــن االقت
 السلطة.

مـن النسـاء ال  %15واالنتهاكات ال تقتصر على المجال االقتصادي، فالمعطيات التي تشير إلى أن 
عاملــة ســاعات مــن العمــل، وأن األجــر األدنــى الــذي تتقاضــاه ال 9يأخــذن حقهــن فــي االســتراحة خــالل 

العربيــة لقــاء ســاعة العمــل الواحــدة ال يتعــدى خمســة شــواقل، هــي معطيــات تــدل علــى إهانــة إنســانية، 
أكثر مما تدل على انتهاكات في الحقوق االقتصادية. وهي ال تشير إلى انتهاكات بقدر ما تشير إلى 

ذي يقبـل بعبوديتـه، "استعباد". وهي تثير الغضب ليس فقط تجاه المشغل المستعبِّد، بل تجاه العامل ال
 ويسكت عليها.

ـر للــذل وال أن نبــرره. كمــا أننــا ال  صـحيح، أن الحاجــة للقمــة العــيش قـد تــذل، لكننــا ال نســتطيع أن ننظِّّ
نطالـــب بمجتمـــع وال بـــأفراد يســـتغنون عـــن عملهـــم، بـــل نطالـــب بمجتمـــع وبـــأفراد يســـتغنون عـــن ذلهـــم. 

 لحاجة"، بينه وبين االضطرار.ولمحاربة الذل، علينا أن نفك االرتباط بينه وبين "ا
لـــن تســـتطيع إســـرائيل محونـــا عـــن الوجـــود أو قتلنـــا لـــو تمردنـــا بشـــكل جمـــاعي علـــى قمعهـــا وظلمهــــا 
ومحاوالت إذاللها لنا، ولن يستطيع رب العمل طردنا لو تمردنا على انتهاكاته. يستطيع ذلك، فقط لـو 

 استفرد بنا.
عــي، فأننــا نؤكــد عليــه لــيس فقــط كآليــة بنــاء ونهضــة بالتــالي عنــدما نؤكــد علــى أهميــة التنظــيم المجتم

وحداثة، بل أيضًا كآلية نضال. وهي اآللية الوحيـدة التـي ال تسـمح ألي سـلطة، والمشـغل هنـا سـلطة، 
 باالستفراد بنا.

النضال الجماعي، تمرد العامالت على أوضـاعهن، بشـكل جمـاعي، شـرط ضـمان دعـم قـانوني لهـن، 
مـن قبلنـا كــأحزاب وطنيـة فاعلـة، وتعمـيم الـوعي بحقـوقهن، كلهـا شــروط مـن قبـل الجمعيـات المهنيـة، و 
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ضرورية لتغيير الوضع القائم، الذي ال يمكننا السكوت عليه. ويصلح هذا البحث أن يكـون أداة عمـل 
 مهمة لنا، كما يحتاج ألهمية موضوعه وخطورة نتائجه، إلى توسيع عينة البحث.

ة، أثــرا ذاتيــا فــي المتلقــي، ومــا بقــي مــن هــذا البحــث، ضــمن وفــي النهايــة، ُيبقــي كــل حــادث أو معلومــ
سياق ما نعيشه هو مـا مفـاده، أن الحيـاة أصـعب بكثيـر وأقسـى، عنـدما ننطلـق مـن منطلـق أن الـدفاع 
عن أنفسنا هو أمر يخضع لشروط وتسهيالت وحسابات نجاعـة، أو ربـح وخسـارة، بينمـا، يبـدو الواقـع 

مـــن واجبنـــا، ولـــيس فقـــط حقنـــا، فـــي الـــدفاع عـــن أنفســـنا، ولتـــذهب أكثـــر ُوّدا وتحمـــاًل، عنـــدما ننطلـــق 
 ال صرا  في البرية، كل صرخة، هي واقع من نور. حسابات الجدوى إلى الجحيم.

 3/7/4104، 42عرب 

 

سرائيل أميركا .59  طريق األلم والنصر وا 
 دان شبيرو

. وقــد يبــدو االنتقــال يــوم الــذكرى ويــوم االســتقالل. الحــزن فــي مقابــل الفــرح. واألســى فــي مقابــل البعــث
االحتفـال ناشـزا بالنسـبة للنـاظر المتنحـي جانبـا. فهـذا مـا شـعرت بـه حينمـا جربـت  إلىالحاد من الثكل 
. وكـان ابـن العائلـة البكـر إسـرائيليةإذ كنـت طالبـا جامعيـا سـكنت عنـد عائلـة  2631ذلك أول مرة في 

ط خدمتــه العســكرية. وآنــذاك جربــت اليــوم ضــابطا كبيــرا فــي الشــرطة قــد بــدأ آنــذاك بالضــب أصــبحالــذي 
الخمسـة جميعـا فـي وحـدات  األوالدمن مصدر أول خوف عائلة ترسل أعزاءهـا الـى الخطـر. فقـد خـدم 

الدائمـة. إن هـذا التـأليف المـؤثر  إسـرائيلوهو خطر مخلوط بـالفخر المقـرون بتضـحية شـعب  –قتالية 
 بمواطنيها. إسرائيلفي القلب هو الذي يربط دولة 

 إســرائيل أعلنــتســنة حينمــا  99وتعتــرف بخســائرها. قبــل  إســرائيلمــن انجــازات  اإللهــام ريكــاأمتســتمد 
ـــ  األيــاماســتقاللها كــان يحاصــرها ســبعة جيــوش واضــطرت الــى أن تــدافع عــن وجودهــا. ومنــذ تلــك  وال

لتصـبح دولـة  إسـرائيلنمـت  –الذين سقطوا في الدفاع عن الدولة على مر السنين  إسرائيليا 18.296
هـي الدولـة التـي اعترفــت  أمريكـااقتصـاد وأمـن وثقافـة وعلـم زاهـر. ومنـذ اللحظـة التـي كانـت فيهـا ذات 
 .أيضامشاركة في ألمها وخسائرها وفي انتصاراتها ونجاحاتها  أصبحتفي االستقالل،  إسرائيلبحق 

قريبـة  في النضال من اجل االستقالل وقتلوا منذ مدة أمريكيونسنة قتل مواطنون  100قبل أكثر من 
. إن مراســــم ذكرانــــا تــــروي قصــــص أيلــــول 22فــــي  اإلرهــــابيوالهجــــوم  وأفغانســــتانفــــي العــــراق  أيضــــا

تحــزن علــى الماضــين  أيضــا كإســرائيلالخســائر، التــي كــل واحــدة منهــا جــرح لــن يشــفى. لكــن أميركــا 
 وتحتفل باالنجازات.
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يتدرب جنودنا  األمني مجال قويت العالقات القريبة المميزة وزادت وثاقة عن طريق األلم والنصر. فف
القريبـــة. وتمثـــل  األســـابيعمعـــا ويـــتعلم بعضـــهم مـــن بعـــض كمـــا ســـيفعلون فـــي تـــدريب كبيـــر ســـيتم فـــي 

التي اشـتراها سـالح  11وفي  85، وطائرات اف إسرائيلبطاريات القبة الحديدية التي تحمي مدنا في 
اون بــين الــدولتين. ومــن وراء الســتار مــن الواليــات المتحــدة، تمثــل الجيــل الجديــد للتعــ اإلســرائيليالجــو 

حبـــــاطتعمـــــل االســـــتخبارات والمختصـــــون مـــــن الـــــدولتين علـــــى حمايـــــة مواطنينـــــا   اإلرهـــــابيينعمـــــل  وا 
كثيرة ويتصل بعضهم ببعض  أحيانوالمتطرفين. ويزور قادتنا الساسة والعسكريون بعضهم بعضا في 

 يوميا.
ي تــزداد عمقــا وقــوت أمننــا. وتتعــاون الحكومتــان قوتنــا العالقــات االقتصــادية التــ األخيــرةوفــي الســنوات 

والقطاعات الخاصة لنفع الطرفين في مجاالت حماية المعلومـات والغـاز الطبيعـي والطـب البيولـوجي. 
فـــي شـــهر آذار صـــاحبت رئـــيس الـــوزراء نتنيـــاهو فـــي زيارتـــه لـــوادي الســـلكون حيـــث وقـــع هـــو وحـــاكم 

لمـي والتكنولـوجي. وتتـدفق وفـود تجاريـة وشـركات مـن كاليفورنيا براون علـى اتفـاق لتعميـق التعـاون الع
للفحـــص عـــن فـــرص تجاريـــة معهـــا. وســـيزور  إســـرائيلواليـــات الواليـــات المتحـــدة الخمســـين علـــى  أكثــر

 أسـبوعاكبـار مـن الواليـات المتحـدة ليمضـوا  أعمـالفي الشهر القادم وفد مـوظفي ادارة ورجـال  إسرائيل
 لتعاون االقتصادي بين الدولتين.سبل جديدة لتوسيع ا إليجادكامال سيخصص 

أنهــي الصــراع مــع الفلســطينيين بحــل الــدولتين. والواليــات  إذاســتبقى النجاحــات تصــاحبنا زمنــا أطــول 
فــي الســنة الماضــية بــأن "الســالم  إلســرائيلكمــا قــال الــرئيس اوبامــا فــي زيارتــه  اإليمــانالمتحــدة قويــة 

ــة آمنــة ويهوديــة ديمقراطيــة. وستســتمر بصــفة  إســرائيلممكــن" وأن مــن الضــرورة ضــمان مســتقبل  دول
الواليـــات المتحـــدة علـــى اقتـــراح توجهـــات نافعـــة للتقريـــب بـــين الطـــرفين وســـتحثهما علـــى التوصـــل الـــى 

يقفــون الــى جــانبكم فــي الحــزن علــى األبنــاء  أمريكــامصــالحات سياســية لصــالح الشــعبين. إن مــواطني 
سـنة علـى االسـتقالل. وال يقـوم  99بمـرور  إسـرائيلوسيكونون مشاركين في فرحكم غـدا حينمـا تحتفـل 

الحلف بيننا على مصالح مشتركة فقط بل على قيم جوهرية لدولتين ديمقراطيتين مستقلتين ومنفتحتين 
 وزاهرتين. أو كما قال الرئيس اوباما: "الحلف بيننا الى األبد".

وجاراتهــا  إســرائيلفيــه  فــي يــوم الــذكرى واالحتفــاالت بيــوم االســتقالل أعبــر عــن أمــل فــي مســتقبل تحيــا
 شواهد قبور الذكرى. إلى أخرى أسماء إضافةجنبا الى جنب في سالم وأمن وتتذكر الضحايا دون 

 اليوم إسرائيل
 7/7/4104، الحياة الهجديدة، رام هللا
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 فرح اليمين بوقف المفاوضات .61
 يوسي فيرتر

هـــذا هـــو األســـبوع األول فـــي ال كـــالم: أســـبوع فـــرح مـــر علـــى أصـــدقائنا فـــي اليمـــين اإلســـرائيلي. كـــان 
الشـــهور التســـعة األخيـــرة، لـــم تحلـــق فـــوق رؤوســـهم غمامـــة مفاوضـــات الســـالم مـــع الفلســـطينيين. كـــل 
المخاوف ومشاعر القلق التي أزعجت محافل المستوطنين ومبعوثيهم في الكنيست من مغبة التوصـل 

وصــائب عريقــات تبــددت التفــاق نهــائي أو تســوية مرحليــة كانــت تنســج فــي الظــالم بــين تســيبي ليفنــي 
عندهم دفعة واحـدة فـي نهايـة األسـبوع الفائـت. بـووم، وانتهـى األمـر. فقـرار المجلـس الـوزاري المصـغر 
ــــدخالت والــــوخزات  ــــين فــــتح وحمــــاس وكــــل الت ــــاق المصــــالحة ب ــــى خلفيــــة اتف ــــق المفاوضــــات عل بتعلي

كـــان يمكـــن  واالضـــطرابات التـــي ســـبقت تحطـــيم األوانـــي جســـدت إلـــى أي حـــد كانـــت المفاوضـــات، إن
أصال تسميتها كذلك، كانت وال تزال عديمة األفق. وما قالـه أحمـد الطيبـي فـي مسـتهل الواليـة السـابقة 
لبنيــامين نتنيــاهو لــم يكــن أبــدا أكثــر صــحة ممــا عليــه اآلن: "أقصــى مــا يمكــن لنتنيــاهو أن يعرضــه ال 

 يقترب من الحد األدنى الذي يمكن ألبي مازن أن يقبله".
فهـي الـرقم اإلضـافي فـي اليانصـيب، وهـي الفـائض مـن ناحيـة اليمـين، فهـي كبـوة وزيـر  أما درة التـاج،

قامــة  الخارجيــة األميركــي، جــون كيــري، بتحــذيره مــن أنــه بــال اتفــاق يقــود إلــى الفصــل بــين الشــعبين وا 
دولتين، يمكن إلسرائيل أن تنتهي إلى دولة تفرقة عنصرية. واالعتذار الذي اضطر لنشره بضغط من 

اليهــودي الشــديد النفــوذ ســقط كثمــرة ناضــجة بأيــدي مــن كــانوا يــرون منــذ زمــن طويــل فــي كيــري  اللــوبي
جهة معادية، مناهضة للسامية، وشخصا لم يتعلم ممـا مـر بـه أسـالفه مـن مهانـات ونـدوب: ال تتـورط 

 مع اليهود في أرض إسرائيل.
اة الثانيـــة علـــى ســـؤال بشـــأن وقـــد رد زعـــيم البيـــت اليهـــودي، الـــوزير نفتـــالي بينـــت، فـــي مقابلـــة مـــع القنـــ

االعتذار. فكرر بينت "أنا فرح ألنه اعتذر"، موحيا أنه "لو لم يعتذر، لوقع في ورطـة مـع بينـت". لكـن 
وزيــر المواصــالت مــن الليكــود، إســرائيل كــاتس الــذي كــان نشــر علــى صــفحته علــى الفيســبوك تعليقــا 

"اخجل من نفسـك يـا كيـري! أنـت تصـف هيستيريا بدا كتعبير طويل جدا. فقد وبخ كاتس كيري قائال: 
دولـة إسـرائيل بدولـة أبرتهايـد؟ فقـط بـاألمس سـمعنا كيـف كـان النـازيون ومسـاعدوهم، مـن الغـارقين فــي 
الكراهية والثقافة العنصرية، يحيلون ماليين اليهـود العـاجزين عـن حمايـة أنفسـهم إلـى رمـاد والعـالم مـن 

ور التفوه بها". فقط كـان يـنقص الـوزير كـاتس حولهم صامت... اخجل من نفسك! هناك كلمات محظ
 أن يقوم بإرسال كيري ليغسل فمه القذر بالمطهر ويطلب منه أن يكتب موضوع إنشاء بهذا الصدد.

إن الخطــاب الــذي احتــل اإلعــالم اإلســرائيلي كــان أحــادي الجانــب: أبــو مــازن، هــرب مــرة أخــرى. وفــي 
أن الواقـع أشـد تركيبـا كمـا يبـدو. فقـد وصـلت إلـى  الغالب مـن المـريح لإلسـرائيليين تصـديق ذلـك. غيـر
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دوائــر بالغــة األهميــة فــي القــدس هــذا األســبوع تقــارير مؤكــدة مــن الواليــات المتحــدة عــن غضــب موجــه 
تحديـــدا نحـــو بنــــيامين نتنـــــياهو: إذ يـــزعم مســـؤولون كـــــبار فـــي واشـــنطن أنـــه هــــو مـــن حشـــر الــــرئيس 

نما أصر على البدء من نقطـة الصـفر. وهــو الفلسطـيني في الزاوية، وهو لم يوافق على تق ديـم خطة وا 
من طلـب من أبي مازن التعهد باالعتراف بالدولة اليهودية، وهو مطلـب لـم يعـرض مـن قبـل علـى أي 
زعـيم عربـي تفاوضــت معـه إســرائيل. وهـو لــم يبـد أيــة مرونـة فــي المواضـيع الجوهريــة األساسـية وهــي: 

 ن أجل العملية.القدس، الالجئون. إنه أراد عملية م
والخطابات ليست مفقودة، ولكـن الخالصـة النهائيـة هـي أن المفاوضـات توقفـت، قطعـت، علقـت، إلـى 
أن يتبــين مــا يجــرى مــع المصــالحة الفلســطينية الداخليــة. ونظريــا، فــإن المفاوضــات قــد تســتأنف إذا لــم 

سماعيل هنية لتقود إلى زواج. ولكن لهذا ال سبب ستضطر األطـراف تنضج الخطوبة بين أبي مازن وا 
للعودة إلى نقطة البداية وأن تعيـد مـن جديـد نسـج صـفقة األسـرى، بمـن فـي ذلـك العـرب اإلسـرائيليون، 
وبضــمنها أيضــا جونثــان بــوالرد البــائس الــذي بالتأكيــد قــد تخيــل أنــه فــي ليلــة عيــد الفصــح ســيكون فــي 

ذا كا نــت الصــفقة قــد هـــددت فــي إســرائيل، وأيضــا نــوع مــن تجميــد جزئــي لالســتيطان فــي المنــاطق. وا 
الجولـة الســـابقة بزعزعـة حكومــة نتنيـاهو وأن تقـــود إلــى استــقاالت عــدد مـن نــواب الـوزراء مــن الليكــود، 
فمــا هــي فــرص نجــاح إقــرار شــيء مشـــابه فــي المستـــقبل، بعــد كــل الــدماء التــي ســالت والمســتمرة فــي 
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رئـيس الـوزراء، بنيــامين نتنيـاهو، أعلـن أنــه سـيحث القــانون األسـاس: الدولـة القوميــة للشـعب اليهــودي، 
ــه بــأن هنــاك مــن يشــكك بــالمبرر  إســرائيلكــي يرســخ وجــود  كــوطن للشــعب اليهــودي، بعــد أن تبــين ل

 هذه. بصفتها  إسرائيلالتاريخي، القانوني واألخالقي لوجود دولة 
، وخارجهـا أيضـا، لـم يعـرض اي تشـكيك ذي إسـرائيلغير أن نتنياهو مخطئ، بـل وربمـا مضـلل. فـي 

 -العمليــة  إســرائيلوزن فــي حــق الوجــود كــوطن للشــعب اليهــودي. يوجــد تشــكيكا جوهريــا فــي سياســة 
لســكان والتــي يفهــم منهــا بــأن االحــتالل، االســتيطان ونظــام االبرتهايــد تجــاه ا -بقيــادة رئــيس الــوزراء 

فــي وجودهــا. قــانون آخــر مــن نــوع القــوانين القوميــة المتطرفــة التــي تجــاز فــي  أســاسالفلســطينيين هــي 
 ضررا شديدا، ولن يغير إيجابا الموقف منها.  بإسرائيلأنظمة معينة سيلحق 
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 وحده التنكر لالحتالل سيغير

 إلـى إسـرائيلفإنـه سـيعيد "على جوهر القانون وقف أحد مقترحيه، النائب يريف لفين. وعلى حد قولـه، 
 األساســيةالمســار الصــهيوني، بعــد ســنوات مــن المــس المســتمر مــن جانــب الجهــاز القضــائي للمبــادئ 

 التي قامت عليها الدولة". 
فــي الســاحة الدولــة، وهــو  بإســرائيلبمعنــى أن جهــاز القضــاء فــي حــاالت عديــدة منــع أضــرار شــديدة 

التـي  األسـاسس، حسـب لفـين، جـزء مـن "المبـادئ مرسى حقـوق اإلنسـان فـي ظـل غيـاب الدسـتور، لـي
للتمييــز بــين المــواطنين فــي  األساســيةقامــت عليهــا الدولــة". وبالفعــل فــإن مشــروع القــانون يضــع البنيــة 

والمس بحقوق المواطنين العرب، ويمهـد التربـة لضـم المنـاطق فـي ظـل المـس بحقـوق سـكانها  إسرائيل
عـــه، فـــي األمـــاكن التـــي كـــان فيهـــا الظلـــم أثقـــل مـــن مـــس حتـــى اآلن نجـــح الجهـــاز القضـــائي فـــي من -

 االحتمال.
بكونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، وبالفعل توجد فيها عناصـر ديمقراطيـة  إسرائيلتتباهى 

مهمـــة، بســـببها تعتبـــر جـــزءا مـــن العـــالم الـــديمقراطي. غيـــر أن االحـــتالل ونظـــام االبرتهايـــد المنـــاهض 
هـدفا  وأصـبحا، إسـرائيلكفا منذ زمن بعيد عن أن يكونا اضطرارا فـرض علـى للديمقراطية الذي يخلقه 

بحد ذاته. في هذه الظروف ليس مفاجئـا ان يكـون مؤيـدو االحـتالل مثـل لفـين يريـدون أن يزيحـوا عـن 
 وهذا هو الجوهر الحقيقي لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي. –طريقهم القيود الديمقراطية 

كدولـة يهوديـة وديمقراطيـة. هـذا تعريـف  إسرائيلقبل نحو عشرين سنة تم تعريف  اساألسفي التشريع 
يعكس تجسيد الخطة الصهيونية إلقامة وطن سياسي لليهود في إطـار ديمقراطـي يمـنح مسـاواة حقـوق 
لكل المواطنين، بمن فيهم غيـر اليهـود، ويعطـي وزنـا مسـاويا للقيمتـين. هـذا التعريـف ال ينبغـي لـرئيس 

 أن يغيره. الوزراء
 رتسآه

 7/7/4104، الغد، عّمان
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
           42ص                                     3412 العدد:     7/7/4104اإلثنين  التاريخ:

 :كاريكاتير .62
 

 
 

 4/7/4104فلسطين أون الين، 


