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 48 :كاريكاتير

*** 
 
  ي لـ"إسرائيل"هدف شرعوهنية مشعل  التهدئة مع حماس خطأ فادح... :ليبرمان .0

انضم إلى  وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أن أسعد تلحمي عن، 5/7/4104، الحياة، لندن ذكرت
المتطرف الوزير نفتالي بينيت في المطالبة بعملية عسكرية واسعة في القطاع.  "البيت اليهودي"عيم ز 

الهدوء "، وأضاف أن مقاربة "خطأ فادحا  "واعتبر الرسائل التي تنقل إلى حركة حماس لوقف النار 
ه بعد أن تم خطف من غير الممكن أن"، وأنه "إسرائيل بيتنا"مرفوضة عليه وعلى حزبه  "يقاَبل بالهدوء

وقتل ثالثة إسرائيليين وبعد أسبوعين من سقوط القذائف الصاروخية، تتبنى إسرائيل مثل هذه المقاربة 
 ."وتتهرب من مواجهة المشكلة

وأردف أن المطلوب اآلن هو إبادة البنى التحتية لإلرهاب ومصانع إنتاج الصواريخ التي بات مداها 
بيب. وزاد أن تنفيذ تدمير هذه الصواريخ ال يمكن أن يتحقق فقط يصل إلى مدينة نتانيا شمال تل أ

 "ألن غالبية هذه الصواريخ يتم إنتاجها تحت المدارس والعيادات الطبية والمساجد"بالضربات الجوية 
وعلينا أن نضع أيدينا على كل هؤالء الذين نفذوا االختطاف وقتل األوالد، بمن فيهم إسماعيل هنية 

 ."وخالد مشعل
ليبرمان حمل على رئيس ، أن وديع عواودة، عن 5/7/4104القدس العربي، لندن، أضافت و 

الصمت يقابل "حكومته بنيامين نتنياهو الذي يميل نحو التهدئة مع حماس، اذ نقل عنه قوله إن 
 . وهذا ما اعتبره ليبرمان خطأ فادحا."بالصمت
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رمان إن اسماعيل هنية وخالد مشعل وخالل زيارته لمدينة سديروت جنوب شرق غزة أمس قال ليب
هدف شرعي كما هو الحال مع خاطفي المستوطنين. وأكد أن حزبه يعارض هذا التوجه المنتهج من 

. بعد خطف "الهدوء مقابل الهدوء"قبل نتنياهو. وقال إنه من غير المعقول أن تعتمد إسرائيل موقف 
طالق الصواريخ على النقب. وتابع ا  ."بدال من مواجهة المشكلة يتم ترحيلها"لقول وقتل المستوطنين وا 

تقررررر "ضرررد أن  قرررال إنرررهليبرمررران  ، أنحلمررري موسرررى، عرررن 5/7/4104الســـفير، بيـــروت، ونشررررت 
فري قطراع غرزة التري تسرتخدم  . ودعرا إلرى تردمير أنفراق حمراس"حماس متى تزيد اللهيب ومترى تقلصره

مررردارس، العيررادات والمسررراجد، وواجرررب مصرررانع إنترراج حمررراس موجرررودة تحررت ال"، قررائال إن "اإلرهررراب"لررر
هردوء مقابرل هردوء "وأن مقاربرة  "منح حماس قدرة السيطرة علرى الوضرع". وأكد أنه يجب عدم "تدميرها

 ."خطأ خطير

 
 لمشاعر الجمهور الفلسطيني  احتراماً  تل أبيببفي مؤتمر  المشاركةعريقات يعتذر عن  .2

ائب عريقرات لرر معرا أنره اعترذر عرن مشراركته فري أكد كبير المفاوضين الفلسرطينيين د. صر : بيت لحم
 6-8صرحيفة "هرأرتس" العبريرة بتراريخ  إدارةمؤتمر "السالم في المنطقرة" الرذي مرن المقررر أن تن مره 

 يوم الثالثاء المقبل.
وأوضرررح عريقرررات أن سررربب االعترررذار جررراء احترامرررا لمشررراعر الجمهرررور الفلسرررطيني ومصرررابه، وتقرررديرا 

على مطالبته المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسرطيني وخاصرة اهلنرا لل روف الراهنة، مؤكدا 
 في القدس المحتلة.

وكانرررت صرررحيفة "هرررأرتس" طلبرررت مرررن عريقرررات المشررراركة برررالمؤتمر والقررراء كلمرررة، بعرررد أن زارت ادارة 
عرد يرومين الصحيفة ومعها الصرحفي االسررائيلي "اكيفرا إلردار" مقرر المقاطعرة بررام ق، والتقروا الررئيس ب

 من اختفاء المستوطنين الثالثة.
قناعترره بالسررالم، فوافررق الرررئيس عبرراس  اإلسرررائيليوكانررت الرغبررة لرردت "هررأرتس" أن ال يفقررد الجمهررور 

الكلمررة مسررجلة منررذ  -علررى تسررجيل كلمررة لرره وبالفعررل قررام بتسررجيلها علررى ان تبررب يرروم الثالثرراء المقبررل
 .أسابيعثالثة 

 5/7/4104، وكالة معًا اإلخبارية
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 األمن واألمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان اإلسرائيلي مجلسالسفير منصور يطالب  .3
بعررب المراقررب الرردائم لدولررة فلسررطين لرردت األمررم المتحرردة فرري نيويررور  السررفير ريرراض : وفررا –نيويررور  

األمرن منصور، الليلة قبرل الماضرية، رسرائل متطابقرة إلرى األمرين العرام لتمرم المتحردة ورئريس مجلرس 
)روانررداو ورئرريس الجمعيررة العامررة لتمررم المتحرردة، ذكررر فيهررا أن إسرررائيل، السررلطة القائمررة برراالحتالل، 
تواصل عدوانها العسكري على غزة وتستخدم القوة المفرطة والمميتة ضد المردنيين الفلسرطينيين وتشرن 

 غارات عسكرية واسعة النطاق في جميع أنحاء الضفة.
داءات التررري ترتكرررب مرررن قبرررل قررروات االحرررتالل والمسرررتوطنين ضرررد السررركان وقرررال منصرررور: هرررذه االعتررر

المدنيين الفلسطينيين، فضال عن التحريض المستمر على العنف واإلرهاب ضد الفلسطينيين من قبرل 
مسررؤولي الحكومررة اإلسرررائيلية والمسررتوطنين والمتطرررفين اآلخرررين تزيررد مررن حرردة الترروتر وتفرراقم الوضررع 

 تلة.في دولة فلسطين المح
وطالب منصور مجددا المجتمع الدولي، وال سيما مجلس األمن، إلى الوفاء بالتزاماته بموجب الميثاق 
وبموجب القانون الدولي، بما في ذل  القانون اإلنساني الدولي، والمتعلقة بحقوق وحماية المدنيين في 

 الصراعات المسلحة، بما في ذل  االحتالل األجنبي.
وال يمكرن  اإلسررائيليحمايرة السركان المردنيين الفلسرطينيين تحرت االحرتالل  وشدد على ضرورة ضرمان

 أن يبقوا استثناء من المسؤولية في حماية المدنيين من الف ائع واالنتهاكات الصارخة للقانون.
دانتهرررراوأعرررررب السررررفير منصررررور عررررن قلررررق القيررررادة الفلسررررطينية البررررال   الشررررديدة ألعمررررال التحررررريض  وا 

 العنف واإلرهاب ضد الشعب الفلسطيني.اإلسرائيلية على 
اإلسرائيلية التي تدعو إلى قتل الفلسطينيين ومن بينها حملة على  اإلعالموتطرق إلى حمالت وسائل 

موقرع التواصرل االجتمرراعي بعنروان "شرعب إسرررائيل يطالرب باالنتقرام"، ووضررع صرور لجنرود إسرررائيليين 
دم نريد االنتقام"، "دعونا نجهرز علريهم"، "نريرد الردم"، و"كرره يطالبون باالنتقام وكتاباتهم عبارات "الدم ال

 العرب ليست عنصرية وانما أخالقية".
 5/7/4104، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 من مخاطر التعامالت االقتصادية مع المستوطنات األوروبي بالتحذيرترحب  السلطة .4
الرسائل التحذيرية التري صردرت عرن جمهوريرة رحبت وزارة خارجية بتزايد الدعوات األوروبية و : رام ق

ايرلندا، والبرتغال، الدنمار ، مالطا، لوكسمبورغ، اليونان، سلوفينيا، سلوفاكيا، النمسا، فنلندا، هنغاريا، 
، بمرررا فيهرررا الشرررركات. وذلررر  األوروبررريوبلجيكرررا، والموجهرررة الرررى مرررواطني هرررذه الررردول، ودول االتحررراد 
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اقتصرادية، وماليررة مرع المسررتوطنات غيرر الشرررعية  أنشررطةعامررل فري للتحرذير ورفرع الرروعي بمخراطر الت
 أنشرررررطة وأيالرررررى التحرررررويالت الماليرررررة واالسرررررتثمارات،  باإلضرررررافةالفلسرررررطينية المحتلرررررة،  األرضفررررري 

كالخرردمات السررياحية والترري تعررود بالفائرردة علررى هررذه المسررتوطنات. مشررددة علررى انرره  أخرررتاقتصررادية 
قتصررادية نابعررة مررن ان االسررتيطان غيررر شرررعي، بنرراء علررى القررانون سررينطوي عليهررا تبعررات قانونيررة وا

 الدولي. 
وأكررردت الخارجيرررة ان هرررذه التحرررذيرات ترررأتي متسرررقة وبشررركل متالحرررق مرررع المبررراد  التوجيهيرررة لالتحررراد 
يطاليرا،  سبانيا وا  االوروبي، وقرارات صدرت مؤخرا من قبل حكومات فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وا 

لعررردم ممارسرررة أي أعمرررال تجاريرررة فررري  األوروبرررينررردا، وذلررر  لررردعوة مرررواطني االتحررراد فضرررال عرررن هول
المسرررتوطنات اإلسررررائيلية غيرررر الشررررعية فررري األرض الفلسرررطينية المحتلرررة، بمرررا فيهرررا القررردس الشررررقية، 
ومرتفعرررات الجررروالن. حيرررب تعكرررس هرررذه الخطررروة الترررزام هرررذه الررردول بقواعرررد ومبررراد  القرررانون الررردولي، 

 األعمررالالمتحرردة التوجيهيررة حررول  األمررمامية وعالميررة حقرروق اإلنسرران، وخاصررة مبرراد  والمبرراد  السرر
 . اإلنسانوحقوق 

 5/7/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
    

 

 / حزيران"يونيو 31بذكرى " ي"السيس"الوحيد لـ "الدولي"المهنئ  مازن أبو"المصري اليوم":  .5
/ حزيران يونيو 30، بالذكرت السنوية األولى لثورة يسالسي حعبد الفتااقتصرت تهنئة مصر، والرئيس 

 العربرري، علررى الصررعيدين 1023/ تمرروز يوليررو 3 فرري، وعررزل الرررئيس األسرربق محمررد مرسررى، 1023
، أمرررس، المصرررريمرررازن" رسرررالة للررررئيس  فلسرررطين، إذ أرسرررل الررررئيس محمرررود عبررراس "أبررروب، والعرررالمي

 يونيو. 30لتهنئته بالذكرت األولى الحتفاالت 
نقلتهرا وكالرة أنبراء الشررق األوسرط عرن وكالرة األنبراء الفلسرطينية "وفرا":  التريال عباس فرى رسرالته، وق

ترراريخ  فرريشرركلت نقطررة تحررول  الترري"إننررا ونحررن نشررارككم وشررعبنا احتفرراالتكم بهررذه المناسرربة المهمررة، 
 إلقليمرياعلرى الصرعيدين  الريراديوأخرجته مرن نفرق م لرم، لنرثمن عاليرا  دور مصرر  المصريالشعب 
 بقيادتكم الحكيمة والشجاعة". والدولي

قردمها دفاعرا  التريالوقت ذاته موقف مصر وجيشرها مرن التضرحيات الجسرام  فيوأضاف: "نحن نقدر 
 عن فلسطين ومن أجل حريتها واستقاللها".

يونيررو  30الفترررة مررن  فرريأرشرريف وكالررة أنبرراء الشرررق األوسررط، الوكالررة الرسررمية للدولررة،  فرريوبالبحررب 
يوليرو، وأنره لرم يتسرلم  3برقيرات رسرمية ذات صرلة برذكرت  أي" لرم يتلرق يى أمس، تبين أن "السيسحت
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االنتخابررات الرئاسررية، أو برقيررات تهنئررة بحلررول شررهر  فرريمنررذ توليرره السررلطة إال برقيررات تهنئترره بررالفوز 
 رمضان.

 5/7/4104، المصري اليوم، القاهرة

 
 ته وعزة مقاومتهأبو مرزوق: الشعب قوي بإيمانه وعدالة قضي .6

الررردكتور موسرررى أبرررو مررررزوق، أن عمليرررة خطرررف  أكرررد عضرررو المكترررب السياسررري لحركرررة حمررراس: غرررزة
لقائها بين أنقاض دير ياسين، تعكرس طبيعرة االحرتالل التري  االحتالل للفتى الفلسطيني وحرق جثته وا 

 ال تنتمي إلى البشرية.
ا علررى صررفحته الرسررمية علررى موقررع و نشررره7-4وقلررل أبررو مرررزوق فرري تصررريحات لرره اليرروم الجمعررة )

التواصرررل االجتمررراعي "الفايسررربو " مرررن أهميرررة الرهررران علرررى القررروة وضرررعف المقاومرررة لهزيمرررة الشرررعب 
 الفلسطيني.

تموز )يوليوو الجاري بعد خطفه وحرق جثته  1وقال: "محمد حسين أبو خضير، استشهد صباح يوم 
لقائها وخاصة مذبحة دير ياسين،  2948سطيني بمذابح بين أنقاض دير ياسين، ليَذكروا شعبنا الفل وا 

حيب ُقتل الرجال، وُذبح األطفال، وُبقرت بطون النساء، لكننرا لرم ننسرى أن هرؤالء األعرداء ليسروا بشررا  
 مثلنا".

وتابع "نعم قتلوا من شعبنا مرن قتلروا، وحرقروا مرن منازلنرا مرا أحرقروا، وطرردوا نصرف شرعبنا مرن أرضره 
هانة نساؤنا. لم ننسى شيئا، نعم لم ننسى بأن ووطنه، وال يزال هؤالء  يعانون، وحاولوا إذالل رجالنا، وا 

لنا أرضا  مغتصبة، وشعبا  مشردا ، ولرذل  كانرت مقاومتنرا، وكران رفضرنا لهرذا الكيران، واعتراضرنا علرى 
هذا  الحديب أو التفاوض معه، واستنكارنا لمن يتعاون معه سواء  كان تعاونه عمالة أو تنسيقا ، وألجل

 كان صمودنا أمام كل الضغوط للتعايش مع عدونا أو تر  مقاومتنا".
وأضاف: "نعم لم ننسى ضعف قوتنا وقلة سالحنا، ولكننا األقوياء باهلل وبإيماننا وبعدالة قضيتنا وعرزة 
مقاومتنررا، ونحررن األكثررر ثقررة  بالمسررتقبل. نعررم لررم ننسررى أنهررم يسررتندون إلررى الغرررب، والواليررات المتحرردة، 

واألرض. نعم لم ننسى قلة النصرير، وهواننرا علرى النراس، وتنكرر الربعض  تالسماواحن نستند لرب ون
لحقنا، واعتراف ومنافقة اآلخر لعدونا، لكنها مرحلة وستمضي بأصحابها، إذ مررت األمرة بحرالس أسروأ، 

 وعال شأنها"، على حد تعبيره. انتصرتو روف أصعب وأشد، وعدو أشرس، لكنها في النهاية 
 4/7/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 العودة لحكم قطاع غزة عزمهاحماس تنفي  .7
نفررت حركررة حمرراس مررا ورد فرري بعررض مواقررع التواصررل االجتمرراعي، بشررأن قرررار اتخذترره الحركررة : غررزة

 العودة إلى استالم الحكومة في غزة.
لررى الفرريس بررو ، وقررال الرردكتور سررامي أبررو زهررري المتحرردب باسررم الحركررة فرري تصررريح عبررر صررفحته ع

 و، "إن ما ورد بهذا الشأن هو كالم عارس عن الصحة تمام ا".7-4مساء الجمعة )
وكانرت بعررض الصررفحات علررى مواقررع التواصررل االجتمراعي روجررت معلومررات نسرربت إلررى مصررادر فرري 
حركررة حمرراس، عررزم الحركررة العررودة إلررى حكررم القطرراع حررال اسررتمرت حكومررة التوافررق بتجاهلهررا لقطرراع 

 غزة.
 5/7/4104، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 

 
 تهدئة دون رفع الحصار عن غزة ال.. و حمدان: ال توجد مساٍع حقيقة إلبرام التهدئةأسامة  .8

أكّد أسامة حمدان مدير العالقات الخارجية في حركة حمراس، أن الحركرة : محمود هنية -الرسالة نت
 لن تقبل بوجود تهدئة ال ترفع الحصار عن قطاع غزة.

مدان في حديب خاص بر"الرسالة نت"، الجمعة: "رسالة حمراس واضرحة وهرو أن هنرا  عردوان وقال ح
 يجب أن يتوقف والحصار شكل من أشكال العدوان التي يجب أن يتوقف وأن ينتهي فور ا".

، بغرررض التوصررل إلبرررام اتفرراق التهدئررة بررين االحررتالل إقليميررةونفررى حمرردان وجررود مسرراعس مررن أطررراف 
لمقاومة الفلسطينية، مشير ا إلى أن الجانب المصري لرم يتردخل لهرذه اللح رة فري مسرألة )اإلسرائيليو وا

 تثبيت التهدئة.أو  إبرام
لهررذه وأضراف: " ال يوجررد جهررود يمكررن وصررفها بالمسرراعي الحقيقيرة إلبرررام اتفرراق التهدئررة مررع االحررتالل 

 ".اللح ة
بالتردخل، كري يضرمن اسرتمرار  افاألطرر وعزا حمدان ذل  لرغبة االحتالل في عدم الضغط على هرذه 

 الضغط على المقاومة وحركة حماس بشكل خاص.
وفرررري سررررياق متصررررل، أكررررد حمرررردان لررررر"الرسالة"، أن العرررردوان )اإلسرررررائيليو المتواصررررل ضررررد األراضرررري 

إاّل فرري  اإلرهررابالفلسررطينية المحتلررة، كشررف عررن حجررم النفرراق لرردت كثيررر مررن األطررراف الترري ال ترررت 
 رهالمقاومة، طبقا لتعبي

وتابع" ما جرت من عدوان كشرف كرل محراوالت تجميرل االحرتالل، وأكرّد ان الحرديب معره عبرر سياسرة 
 التنسيق األمني هو خيانة وعمالة وتبعية له".
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وبشأن الرسائل التي وجهتها كتائب القسام، أوضح حمدان أن الرسرالة األولرى موجهرة لالحرتالل الرذي 
 لة عن تحري  االنتفاضة بالضفة.يحاول اإليهام بأن جهات خارجية هي مسئو 

را لربعض األطرراف التري تردعم روايرة االحرتالل، وتحّمرل المقاومرة مسرئولية  وأشار إلى أنها موجهة أيض 
 التصعيد األخير على األراضي المحتلة، بما في ذل  أطراف داخل السلطة".

كنره تفاجرأ بررد الفعرل واسرتطرد حمردان "االحرتالل كران يعتقرد أن التصرعيد علرى غرزة قرد يكرون نزهرة، ول
الفلسطيني"، مستبعد ا في الوقت نفسه لجوء االحتالل لمواجهة واسعة على غرار العدوانيين الماضيين 

 على غزة.
 وشدّد حمدان على جهوزية المقاومة واستعدادها للرد على الجرائم ضد أبناء شعبها.

ت مرررن قصررفها الجررروي ضرررد وتهرردد قررروات االحررتالل بشرررّن عررردوان واسررع علرررى قطرراع غرررزة، فيمرررا صررّعد
أهداف بالقطاع، وتشّن حملة واسعة على مدن وقرت الضفة المحتلرة، اعتقلرت فيهرا المئرات مرن كروادر 

 وأنصار حركة حماس.
وفرري السررياق، هررّدد حمرردان خررالل حديثرره لررر"الرسالة نررت"، بلجرروء حركترره إلررى سرريناريوهات غيررر متوقعررة 

 وعدم تطبيق ما تم االتفاق عليه. حال استمرت عملية تعثر المصالحة الفلسطينية،
ورد ا علرررى سرررؤال إن كانرررت حركتررره سرررتلجأ لخيرررارات بديلرررة عرررن من مرررة التحريرررر حرررال اسرررتمر عبررراس 

فرري المسررتقبل، وال يمكررن ألحررد أن يتنبررأ  سرريناريوبتعطيررل إعررادة بناءهررا، أجرراب حمرردان " لررن نغفررل أي 
 بالسيناريوهات القادمة حال استمر الوضع على ما هو عليه".

اّل فعلررى مررن  واسررتدر  بررالقول " نحررن بحاجررة لتعزيررز المصررالحة وتطبيررق كررل مررا تررم االتفرراق عليرره، وا 
 يعطل المصالحة ان يتحمل مسئولية تبعات ذل ".

ونّبه حمدان إلى ما تم االتفاق عليه في القاهرة بضرورة رفع الحصار عن غزة، عقب تشركيل حكومرة 
 ذل . الوفاق، داعي ا السلطة إلى ضرورة تطبيق

را شرعب ولرود  بحرال أن  ولرن يقبرل ومبردع،وختم حمدان بقوله لر"الرسالة": "الشعب الفلسرطيني كران دائم 
 يكون على رأسه قيادة توالي االحتالل".

 4/7/4104، الرسالة، فلسطين
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 قذيفة منذ اختفاء المستوطنين الثالثة 051 أطلقت المقاومة: اإلسرائيليالجيش  .9
قذيفرررة صررراروخية ترررم إطالقهرررا مرررن غرررزة باتجررراه األراضررري  250سررررائيلي أن ذكرررر جررريش االحرررتالل اإل
يونيررو/ حزيررران الماضرري،  21، منررذ اختفرراء المسررتوطنين الثالثررة فرري 2948الفلسررطينية المحتلررة عررام 

 وأعلن الحقا  العثور على جثثهم.
يين تررم إطررالق وأوضررح جرريش االحررتالل فرري بيرران لرره، اليرروم، أنرره منررذ اختفرراء ثالثررة مسررتوطنين إسرررائيل

تررم اعتراضررها مررن قبررل من ومررة  28منهررا سررقطت فرري )إسرررائيلو، و 89قذيفررة علررى )إسرررائيلو،  250
 صاروخا و. 43القبة الحديدية، حسب قوله، ولم يوضح البيان مصير باقي الصواريخ )

 قذيفة على )إسررائيلو، حيرب أصرابت 24وأشار البيان إلى أنه "منذ منتصف ليلة الخميس تم إطالق 
تررم اعتراضررها مررن قبررل من ومررة القبررة الحديديررة المضررادة  3صررواريخ وقررذائف هرراون )إسرررائيلو، و 20

 للصواريخ، وصاروخ واحد سقط على األراضي الفلسطينية".
 4/7/4104، فلسطين أون الين

 
 قذيفة وسط حديث عن مساعي للتهدئة 35المقاومة أطلقت  .01

وءا  حرذرا  فري قطراع غرزة، بعرد ليلرة شرهدت شرن و هرد7-4شهدت سراعات صرباح اليروم الجمعرة ): غزة
طالق أكثر من   قذيفة تجاه مغتصبات االحتالل. 35غارة صهيونية شرق غزة، وا 

وقررال مراسررل "المركررز الفلسررطيني لإلعررالم" إن حالررة مررن الهرردوء خيمررت علررى قطرراع غررزة فجررر اليرروم 
ربية دون تأكيد رسرمي وحتى ساعات صباح اليوم، وسط حديب عن مساعي للتهدئة تقودها جهات ع

 من حركة حماس.
وأكرردت مصررادر أمنيررة لمراسررلنا، أن طررائرات االحررتالل برردون طيررار شررنت منتصررف الليررل غررارة محرريط 
سررروق السررريارات فررري حررري الزيترررون شررررق غرررزة، دون اإلبرررالغ عرررن وقررروع إصرررابات، فيمرررا بقررري التحليرررق 

 المكثف لطائرات االحتالل سيد الموقف بعد ذل .
صرراروخا  وخمررس قررذائف هرراون تجرراه  30إن المقاومررة نجحررت فرري إطررالق أكثررر مررن وقالررت المصررادر 

مواقررع ومغتصرربات االحررتالل الليلررة الماضررية وحتررى السرراعة السادسررة صررباح اليرروم، سررمع دويهررا داخررل 
 .2948األراضي المحتلة منذ عام 

 4/7/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 رهاب المدنيين الفلسطينيينإل ة مشتركة جيش االحتالل ومستوطنيه وضعوا خطفتح:  .00

الصرررور التررري ترررم التقاطهرررا مرررن قبرررل بعرررض الصرررحفيين  أنأكررردت حركرررة فرررتح : وفرررا –القررردس المحتلرررة 
وهم ينهالون ضربا على فتى  اإلسرائيلي اإلرهابوحشية جنود  أ هرتونشرها على الفضائيات والتي 

، أنهررا تشرركل اعتررداء وحشرريا يررذكر العررالم الشرررقيةفلسررطيني تررم اعتقالرره فرري منطقررة شررعفاط فرري القرردس 
 الجماعية. واإلبادةبممارسات النازية والفاشية والتطهير العرقي 

وقرررال المتحررردب باسرررم حركرررة فرررتح أسرررامة القواسرررمي فررري تصرررريح صرررحفي أمرررس، إن جررريش االحرررتالل 
طينيين ومستوطنيه وضعوا خطة مشتركة واضحة المعالم تهدف إلى إرهراب المردنيين الفلسر اإلسرائيلي

من خالل القتل والخطف واالعتقال وممارسرة شرتى أشركال التعرذيب ضرد الفلسرطينيين بهردف تررحيلهم 
 من القدس الشرقية وحصر أماكن تحركاتهم وتواجدهم في مناطق محددة في الضفة الغربية والقدس.

لقردس، برل وأضاف: أن "هذه الممارسات االرهابية، لن ترهب شرعبنا ولرن تخيفره أو تجعلره يرحرل مرن ا
أيرا  مرن  ونتنيراهوقدسنا ومقدساتنا ولرن تحقرق حكومرة  بأرضناعلى العكس تماما ستجعلنا أكثر تمسكا 

 من وراء هذه العمليات المن مة والمدعومة سياسيا". أهدافها

  5/7/4104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
  فتح تصدر تعميمًا لعناصرها تدعوهم فيه للتصدي العتداءات المستوطنين .02

أصدرت حركة فتح تعميما لعناصرها أمس، بالدفاع عن المواطنين من قطعران : كفاح زبون - رام ق
وتفكيررر  كامرررل  المسررتوطنين. وقالرررت فرررتح فررري بيررران: "علرررى إسررررائيل ترحيرررل المسرررتوطنين مرررن أراضرررينا

 المسررتوطنات، وأن أي اعترررداء علررى أي مرررواطن فلسرررطيني سرريكون الررررد فوريرررا ومباشرررا وعلرررى حكومرررة
اليمين المتطرفة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدب من تصعيد لرم نكرن نريرده وكنرا نأمرل حلره عبرر 

 العمل الدبلوماسي وأن ما يرتكبه قطعان االستيطان يفرض علينا الرد حماية لشعبنا".
  5/7/4104، الشرق األوسط، لندن

 
 قرارًا أو إذنًا من أحد لصّد العدوان ولن تنتظر زونغزة: جاهبمسيرة حاشدة  خالل حماس .03

أّكرردت حركررة حمرراس أنهررا جرراهزة للرردفاع عررن أبنرراء شررعبنا الفلسررطيني والوقرروف فرري وجرره أي : جباليررا
 عدوان صهيوني يستهدف قطاع غزة.
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وقال القيادي في حماس محمد أبو عسكر، خالل كلمة ألقاها في ختام مسيرة جماهيرية بمخيم جباليرا 
قرردس والضررفة ورفضررا  للتهديرردات الصررهيونية بشررّن عرردوان علررى خرجررت عقررب صررالة الجمعررة نصرررة لل

 غزة، إن حماس جاهزة لصّد العدوان، ولن تنت ر قرارا  أو إذنا  من أحد.
وأضرراف "نعرردكم أن تكررون برردرا  وفرقانررا  أخرررت إذا مررا حرراولتم العبررب مررع غررزة، فررر"الفرقان" و "السررجيل" 

 شاهدتان على قدرات غزة".
مرراس بتهديرردات االحررتالل باغتيررال قيررادات حمرراس، مؤّكرردا  أن حمرراس حركررة ال واسررتهزأ القيررادي فرري ح

 تموت.
وقررال أبررو عسرركر "استشررهد الصررف األول مررن قيررادات حمرراس ولررم تنتررهو هررذه الحركررة. نحررن نقررول إن 

وترابع "إن أردترم اغتيرال قيرادة حمراس فاغترالوا كرل حمراس، فحمراس  حماس كلها قيادات ولن تنكسرر".
 كلها قادة".

 4/7/4104، مركز الفلسطيني لإلعالمال
 

 في غزة تضامنًا مع الضفة الغربية والقدس "الجهادلـ" ةمسير  .04
فرري شررمال قطرراع غررزة تضررامنا  مررع  ةالجمعررة مسررير  اإلسررالميالجهرراد  ةن مررت حركرر: أ ف ب -غررزة 

 بروأالضفة الغربية ونصرة للقدس التي تشهد مواجهات فيما كان يجري تشييع الفتى الفلسرطيني محمرد 
 سنةو في القدس الشرقية المحتلة. 26خضير )

فرري كلمررة لرره خررالل المسرريرة الترري ن متهررا  اإلسررالمياعتبررر خالررد الرربطش القيررادي فرري حركررة الجهرراد و 
حركتررره فررري المنطقرررة نفسرررها "الجريمرررة البشرررعة التررري ارتكبهرررا المسرررتوطنون اإلرهرررابيون بقترررل محمرررد أبرررو 

 حتالل".خضير هي التي أشعلت نار الغضب في وجه اال
وتابع: "على كل الفلسطينيين أن ينتفضوا في وجه االحتالل وقطع اليد التي تمتد لقتلهم، ال يمكن ان 

 دولة االحتالل وجيشها وعصاباتها". تمارسهيقف الشعب الفلسطيني مكتوف األيدي أمام ما 
  5/7/4104، الحياة، لندن

 

 الهدوء سيقابله الهدوء.. و اتصاالت جارية من بعض األطراف لتثبيت التهدئةحماس:  .05

أشرف الهرور: قرال مشرير المصرري القيرادي فري حمراس لرر "القردس العربري" أن هنرا  اتصراالت  –غزة 
جاريررة مررن بعررض األطررراف لتثبيررت التهدئررة، مشررددا علررى أن الهرردوء سرريقابله الهرردوء. وأضرراف "إذا مررا 

 فها من خالل رؤية وطنية".التزم االحتالل باستحقاقات التهدئة، فإن الفصائل سوف تحدد موق
  5/7/4104، القدس العربي، لندن
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 مركزية فتح اجتماعفي  واتهاماتمشاجرة ونقاش عاصف وشتائم "رأي اليوم":  .06
المصررالحة الترري ترتبررت علررى عجررل فرري وقررت متررأخر بررين الرررئيس محمررود عبرراس : رام ق -رأي اليرروم

شاجرة ونقاش عاصف عصر الخميس لم تشمل وأثنين من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح  إثر م
عضررو اللجنررة المركزيررة  اللررواء توفيررق الطيررراوي الررذي رفررض الررذهاب للمصررالحة  وبقرري خارجهررا  بعررد 

 تطور النقاشات داخل حركة فتح وقادتها الكبار.
مرررع  المررردني تصرررالحافررري النقررراش همرررا أبرررو مررراهر غنررريم وسرررميح  المركزيرررة شررراركاعضرروان فررري اللجنرررة 

فتح باس مساء الخميس بعد اإلفطار بعدما هدد بصوت مرتفع قبل ذل  بفصلهما من حركة الرئيس ع
مرع ” عنيرف جردانقراش “هذه المصالحة لرم تشرمل اللرواء الطيرراوي الرذي جمعره عصرر نفرس اليروم  لكن

 الرئيس عباس.
لجنررة ال اجتمرراعترروترت جرردا وخررالل النقرراش تقرردم الطيررراوي بمداخلررة فرري  عبرراس وطيررراويالعالقررة بررين 

العردو اإلسررائيلي كمرا طالبره برالخروج عرن  اعترداءاتإزاء  عبراس الصرمت التزامالمركزية حول أسباب 
 صمته.

صوته وهو يتهم عباس بممارسة سياسرات فاشرلة دفعرت الشرعب الفلسرطيني  ارتفعويبدو أن الطيراوي  
ه علررى ذلرر  كررل مررن وطالررب الطيررراوي بتصررحيح المسررار ووافقرر” خونررة“ باعتبررارهمللن ررر لجميررع القررادة 

 .غنيم والمدني
الحرردة حسررب مصررادر رأي اليرروم برررزت حصررريا ضررد الطيررراوي الررذي سررأله عبرراس مررا إذا كرران يتهمرره 

 بالخيانة ثم سأل عباس الطيراوي: من أنت حتى تتحدب عن ذل ؟.
وأن النقراش كراد يتحرول لعررا  باأليردي فيمرا شروهدت زجاجرة مراء  االجتمراع فوضرى اجتاحرتيبدو أن 

 باسرتدعاءاألمر  وانتهىرة في المكان لم يعرف بعد من ألقاها على من وتبادل الموجودين الشتائم طائ
طيررراوي وغنرريم والمرردني وأطلررق  االجتمرراع وهررمالثالثررة مررن  بررإخراج القيرراديينعبرراس لحرسرره ومطالبترره 

 عباس لف ا شتائميا وهو يستدعي الحرس.
جلسرة مصرالحة حضررها غنريم والمردني وتغيرب للموقف بواسطة غنيم وحصرلت  استدرا الحقا حصل 

 عنها الطيراوي.
 4/7/4104، رأي اليوم، لندن
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 وتوريطها بأجندات إقليمية : نرفض التحريض على المخيماتممثل حماس في لبنان .07

عرام التن ريم الشرعبي الناصرري  أمينلقائه  إثرقال مسؤول حركة حماس في لبنان علي بركة، : صيدا
في مكتبه في صيدا، بحضور مسؤول حمراس فري منطقرة صريدا ابرو احمرد فضرل  سعد أسامةالدكتور 

ومسررؤولها فرري صرريدا ايمررن شررناعة، "لررن نقبررل بررأن تجررر المخيمررات الررى صررراعات ذات طررابع مررذهبي. 
 ونرفض التحريض على المخيمات وتوريطها بأجندات إقليمية".

الفلسرررطيني مرررن قبرررل العررردو  الشرررعب أبنررراءوقرررال بركرررة: "تناولنرررا مرررا يحصرررل مرررن عررردوان غاشرررم علرررى 
الصهيوني. وكان هنا  توافق على ادانة هذا العردوان العنصرري الغاشرم، وعلرى ضررورة القيرام بتحرر  
واسررع مررن قبررل شررعوب األمررة العربيررة لرردعم هررذه االنتفاضررة الثالثررة "انتفاضررة القرردس"، الن االنتفاضررة 

 ".والمقاومة هما الطريق األقرب لتحرير القدس وعودة الالجئين
: "كما تناولنا أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدنا أهمية التنسيق بين القوت اللبنانية أضاف

والقوت الفلسطينية، وضرورة دعم الخطة األمنية الفلسطينية في الحفا  على أمن المخيمات ألن أمرن 
ات ذات طرابع مرذهبي، صرراع إلرىالمخيم جزء من األمن اللبناني. ونحن لن نقبل أن تجر المخيمرات 

جانرررب أمرررن واسرررتقرر لبنررران، ونررررفض التحرررريض علرررى المخيمرررات وتوريطهرررا  إلرررى إالوهررري لرررن تكرررون 
أقطررار األمررة العربيررة  إلررىبأجنرردات إقليميررة. ونؤكررد أن البوصررلة تبقررى دائمررا  باتجرراه فلسررطين. ونتوجرره 

معركررة واحرردة هرري  إلررىع الصررراعات ومعالجررة القضررايا عبررر الحرروار، وألن يتوجرره الجميرر إليقررافكافررة 
 المعركة ضد الكيان الصهيوني الغاصب من أجل الدفاع عن القضية المركزية فلسطين".

 5/7/4104، المستقبل، بيروت
 
 العبري: اختفاء ناشط ثالث بحماس غداة عملية الخليل "الاو موقع " .08

جنروب الضرفة  كشف موقع "واال" العبري  هر الجمعة عن وجود مطلروب ثالرب مرن الخليرل -السبيل 
مرررن يونيرررو الماضررري، فيمرررا  23الغربيرررة اختفرررى غرررداة تنفيرررذ عمليرررة خطرررف المسرررتوطنين الثالثرررة فررري الرررر
 حضرت قوات الجيش اإلسرائيلي إلى بيته أكثر من مرة للبحب عنه.

وأضرراف الموقررع ونقررال  عررن مصررادر فلسررطينية بالخليررل أن المطلرروب الثالررب يرردعى حسررام دوفررش وهررو 
والررذي يسرركن بررالقرب مررن المقاطعررة وسررط الخليررل واعتقررل سررابق ا فرري السررجون  ناشررط مررن حركررة حمرراس

 اإلسرائيلية وينتمي لعائلة محسوبة على حماس.
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مررع حرراتم  1003وذكرررت المصررادر أن "أحررد أقربرراؤه ويرردعى جهرراد دوفررش كرران قررد استشررهد فرري العررام 
 القواسمي في انفجار مختبر للمتفجرات لحماس في منطقة تفوح بالمدينة".

وكرران جهرراز األمررن العررام اإلسرررائيلي )الشررابا و قررد أعلررن الخمرريس الماضرري عررن أسررماء المتهمررين فرري 
 .عملية خطف وقتل المستوطنين الثالثة وهما مروان القواسمي وعامر أبو عيشة من سكان الخليل

 5/7/4104، السبيل، عّمان

 

 قوقهم االجتماعية في لبنانبحو تمّسك الفلسطينيين بحق العودة فتح تزور "الشباب التقدمي":  .09
زار وفرد مررن شرربيبة "حركرة فررتح" فرري فلسرطين برئاسررة السرركرتير العرام للشرربيبة حسررن فررج ورفقررة عضررو 

للحركرة فري لبنران سررحان سررحان، المقرر الرئيسري للحرزب التقردمي االشرتراكي، حيرب  اإلقليميرةالقيرادة 
 حذيفرةفوض الشرباب والرياضرة صرالح كان في استقبالهم أمين السر العام في الحزب  افر ناصر وم

ونائررب أمرررين عرررام من مرررة الشرررباب التقررردمي أحمرررد مهررردي وأعضررراء مفوضرررية الشرررباب واألمانرررة العامرررة 
 للمن مة.

وأكررررد ناصررررر للوفررررد "عمررررق العالقررررة التاريخيررررة بررررين الطرررررفين والنضررررال المشررررتر  فرررري سرررربيل القضررررية 
القات إن على المستوت السياسي العام أو علرى الفلسطينية"، مشيرا  إلى "أهمية تطوير وتفعيل هذه الع

 المستوت الحزبي والشبابي وفي مجال الدفاع عن حقوق االنسان والحريات".
وشّدد على "االلتزام الطبيعي للحزب بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين الصامدين في أرضهم، كما إلى 

االنسرانية حترى تراريخ عرودتهم إلرى  جانب الالجئين منهم فري لبنران للعريش بحيراة كريمرة ونيرل حقروقهم
 ديارهم".

وأكررد سرررحان "اسررتراتيجية العالقررة بررين الجررانبين والمحطررات المشررتركة مررن النضررال مررن أجررل القضررية 
الفلسطينية"، مشددا  على "تمّس  الفلسطينيين بحق العرودة وفري الوقرت نفسره بحقروقهم االجتماعيرة فري 

 لحزب التقدمي".لبنان"، مشيدا  في هذا المجال بر"جهود ا
ثم جرت توقيع اتفاقية تعراون برين من مرة الشرباب وشربيبة "فرتح"، وقرّدم الوفرد الفلسرطيني درعرا  تكريميرة 

 إلى رئيس الحزب التقدمي وليد جنبالط، تسّلمه عنه ناصر.
 5/7/4104، المستقبل، بيروت
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 لمقاومة أقوى من السابق "الشعبية": إعادة احتالل قطاع غزة سيكلف االحتالل ثمنًا باهظًا وا .21
دعررا عضررو اللجنررة المركزيررة العامررة للجبهررة الشررعبية لتحريررر فلسررطين الرفيررق هرراني : غررزة )فلسررطينو

الثوابتة أبناء الشعب الفلسطيني إلى التوحرد مرن أجرل التصردي لتهديردات االحرتالل بشرن عردوان جديرد 
لسطينية إلى االتفاق على جبهة مقاومة على قطاع غزة، مطالبا  األذرع العسكرية لفصائل المقاومة الف

 موحدة تحدد من خاللها طبيعة الرد على االحتالل.
 اإلعالمرريو لقنرراة "العررالم" الفضررائية أعرراد القسررم 7|4وقررال الثوابتررة فرري تصررريحات لرره اليرروم الجمعررة )

للجبهة نشره: "من الواضح أن العدو الصهيوني بصدد شن عردوان جديرد علرى قطراع غرزة، إرهاصرات 
هذا العدوان بدأت عمليا  قبل عردة أيرام، حيرب تتعررض منراطق قطراع غرزة للقصرف الشرديد أثنراء الليرل 

 وحتى ساعات الفجر، وهنا  أيضا  حديب عن حشودات في المناطق الحدودية المتاخمة للقطاع".
 ررا ، واعتبررر الثوابتررة بررأن عمليررة إعررادة احررتالل قطرراع غررزة مشررروع خاسررر، وسرريكلف االحررتالل ثمنررا  باه

فهو عندما خررج مرن القطراع كران يردر  أنره لرن يعرود إليهرا، مشريرا  إلرى أن أي عردوان قرادم علرى غرزة 
سيقتصررر علررى اجتياحررات جزئيررة وعمليررات فرري بعررض منرراطق قطرراع غررزة، وتكثيررف لضررربات جويررة 

 تستهدف المؤسسات والمباني الفلسطينية، وربما تستهدف قيادات سياسية للفصائل.
 4/7/4104قدس برس، 

 
 وزارة القضاء: وحدة السايبر سوف تراقب صفحات التواصل االجتماعي المحرضة على العنصرية .20

صحت وزارة القضاء اإلسرائيلية متأخرة عندما قررت مساء أول من أمس التدخل : الحياة –الناصرة 
في التحريض الدموي المنفلت على صفحات التواصل االجتماعي ضد الفلسطينيين في األراضي 

في قسم المخابرات في  "السايبر"وفي الداخل على السواء، وأعلنت عن أن وحدة  2967لمحتلة عام ا
الشرطة ستراقب الصفحات وتشرع في التحقيق مع كل من ينشر مواد تحرض على العنصرية والعنف 

. وجاء تحر  وزارة القضاء بعد سيل غير مسبوق من صفحات "سواء ضد العرب أو اليهود"
، وسط تحذيرات حتى داخل المؤسسة األمنية من أن "الفايسببو "على  "قتل العرب"لى التحريض ع

 تتم ترجمة هذه الدعوات إلى فعل.
 5/7/4104ن، الحياة، لند
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 مستعدة لمساعدة األردن لمواجهة "داعش" "إسرائيل": سشتاينت .22

لتلبية أي طلب أردني قال مسؤول إسرائيلي يوم الجمعة إن إسرائيل مستعدة : دينا عادل -القدس 
ن كان عبر عن اعتقاده بأن  بالمساعدة في صد متشددين مسلحين سيطروا على مناطق بالعراق وا 

 األردن قادر على الدفاع عن نفسه.
ان المساعدة االسرائيلية المحتملة قد  سوقال وزير الشؤون االستراتيجية االسرائيلي يوفال شتاينت

 أشار الى أن هذا غير مرجح.تشمل إرسال جنود أو أسلحة لكنه 
وقال لرويترز "لدينا مصلحة في ضمان أال يسقط األردن أو يخترق من جماعات مثل القاعدة أو 

 حماس أو تن يم الدولة اإلسالمية في العراق والشام."
 طار وأضاف "لو ال قدر ق كانت هنا  حاجة... إذا طلب منا ذل ... إذا كان هنا  وضع 

سرائيل كل المساعدة المطلوبة. لن تسمح إسرائيل لجماعات مثل الدولة اإلسالمية فبالطبع ستقدم إ
 في العراق والشام بالسيطرة على األردن."

 "يتمتع بما يكفي من المهنية والعزيمة." ألنهأن الجيش األردني ال يحتاج لمساعدة  سوذكر شتاينت
 4/7/4104، وكالة رويترز لألنباء

 
 التفاق تهدئة مع حماس  تؤكد التوصل "إسرائيل" .23

أكد مسؤول سياسي إسرائيلي،  هر اليوم الجمعة، أنه تم  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -غزة 
 التوصل التفاق لوقف إطالق النار مع حركة حماس في قطاع غزة بوساطة مصرية.

إن له عن المسؤول الذي لم تذكر هويته، قو  احرونوتونقل الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت 
سيدخل حيز التنفيذ خالل ساعات، مشيرا إلى أن التأخير الحاصل حاليا يعود ألجواء  االتفاق

 رمضان. وفق قوله.
وقال الموقع أن التقديرات األمنية تشير إلى أن الجولة الحالية من العنف على جبهة قطاع غزة 

 ستنتهي قريبا.
 4/7/4104، القدس، القدس
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 على "إسرائيل" كارثةبقد تأتي  ضد العرب مظاهر الكراهية يحذران: بيريز وريفلين .24

بيريز المنتهية واليته وخليفته الرئيس  شمعونوديع عواودة: حذر الرئيس االسرائيلي  -ة الناصر 
 المنتخب رؤوفين ريفلين من أن استمرار موجة الكراهية والعداء للعرب، قد تأتي بكارثة على اسرائيل.

ه أمس أن تفجر م اهر الكراهية بين المتطرفين اليهود، قد تحمل في طياتها وحذر ريفلين في بيان ل
كارثة على إسرائيل محذرا من فقدان السيطرة ما لم يتم إخماد نار الفتنة والكراهية بين الشعبين، ألنها 
ستجلب الويالت على الدولة بكل فئاتها السكانية. وتبعه بيريز بدعوته إلسرائيليين لضبط النفس 

اآلن مطلوب احترام »لتوقف عن التحريض على العنف. وخاطب بيريز مواطنيه بالقول أمس وا
معتبرا أن الذين يحرضون على قتل العرب يدفعون نحو حالة قاسية من « القانون وصيانة اللسان

م هذا ليس هدفنا ألننا نطمح للعيش بسال»الكراهية والعداوة. وتابع بيريز الذي تنتهي واليته بعد أيام 
 «.وتمكين جيراننا من ذل  أيضا

 5/7/4104، القدس العربي، لندن
 
 الطيبي خالل تشييع جنازة أبو خضير: الدم اليهودي ليس أغلى من دم أي طفل فلسطيني  .25

شار  عضو الكنيست أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية : الحياة الجديدة –رام ق 
محمد أبو خضير، إلى جانب اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين للتغيير، في جنازة الشهيد 

 عّبروا عن غضبهم العارم على هذه الجريمة الوحشية. 
وقال الطيبي في كلمته التأبينية: نحن ال نطالب باالنتقام نحن نطالب بالحرية هذه الجريمة هي وليدة 

ثة لالعتداء على فتى فلسطيني، تحريض رسمي وشعبي استغل عملية اختطاف المستوطنين الثال
 وإلطالق موجة تهديدات واعتداءات على الفلسطينيين عامة. 

وطالب الطيبي األمم المتحدة توفير الحماية للشعب الفلسطيني خاصة األطفال والفتيان، بعد أن ُقتل 
امل مع . كما انتقد الطيبي المجتمع االسرائيلي الذي يتع1000طفل منهم منذ عام  2500أكثر من 

 حياة االنسان الفلسطيني كأنه مجرد رقم ال يوجد له أم وال يوجد خلفه ألم. 
وأضاف الطيبي: االسرائيليون والمؤسسات االسرائيلية يتعاملون مع دم الطفل الفلسطيني أقل من 
 الطفل اليهودي. عندما أعلن عن خطف الشبان اليهود الثالثة خرجت جميع األذرع للبحب والتحقيق. 
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نهى د. الطيبي: نحن لسنا معنيين بمواجهات وسف  دماء، ولكننا لن نقبل تعامال  متعاليا  بأن جهة وأ
الدم اليهودي ليس أغلى من دم أي طفل  دمه!ما او شخصا  ما يعتقد ان دمنا اقل قيمة من 

 فلسطيني.
 5/7/4104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 سهيل اعتقال نشطاء حماس وبدون توفر أدلةتبحث ت يةسرائيلإذاعة الجيش: الحكومة اإل .26

ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، أن الحكومة اإلسرائيلية تبحب في طرق تمكنها من : 48عرب 
سجن نشطاء حماس "بدون توفر إثباتات بأنهم نفذوا عمال إرهابيا، وبدون أدلة على أن هؤالء 

من ذل  هو خفض سقف األدلة المطلوبة  وأضافت اإلذاعة أن الهدف النشطاء يشكلون خطرا داهما".
 من أجل سجن نشطاء حماس، وذل  إلى جانب االعتقاالت اإلدارية.

وتابعت اإلذاعة أن تسهيل اعتقال نشطاء حماس هدفه تمكين إسرائيل "من سجن كل شخص ينتمي 
أو  إلى حماس" بحيب تكون التهمة الموجهة له "االنتماء إلى حماس، وليس أنه نفذ عملية كهذه

 تل ".
ونقلت اإلذاعة عن مسؤول إسرائيلي مطلع على المداوالت بهذا الخصوص، قوله إن الطريقة الوحيدة 
إلخراج هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ هي استخدام ما يسمى "قانون سجن المقاتلين غير القانونيين"، 

شخص ينتمي لتن يم  الذي يسمح لرئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي بإصدار أمر باعتقال أي
بقائه في السجن حتى تتوقف هذه العمليات.  ينفذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وا 

 4/7/4104، 48عرب 
 
 االحتالل ينصب رادارات عسكرية شمال القدس المحتلة .27

أفادت مصادر متعددة أن االحتالل قام بنصب رادار عسكري في مطار قلنديا شمال : القدس المحتلة
وأوضح مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم "أن االحتالل قام خالل اليومين  لمحتلة.مدينة القدس ا

ات وتشغيلها، واستجالب وحدة هندسية داخل المطار المعطل منذ عام ار الماضيين بإعداد الراد
وأضاف مراسلنا أن االحتالل قد يستخدم هذا الرادار لمساعدة  بعيد احتالل الضفة الغربية. 2967

لقبة الحديدية التي نشرها قبل أيام قليلة في منطقة مستوطنة مودعين غربي رام ق، والتي من ومة ا
 كيلو مترا عن المكان. 10ال تبعد سوت 

 4/7/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تعتزم هدم عشرات البيوت في الضفة يةسرائيلاإلحكومة ال"هآرتس":  .28

حكومة االحتالل ستعود إلى سياسة هدم البيوت  القدس: كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن أن
 بشكل مكثف، وأنها خالل األيام المقبلة ستقوم بهدم عشرات المنازل الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة: إن حكومة بنيامين نتنياهو قررت العودة إلى سياسة الهدم على الرغم من أن 
 تها في وقف العمليات ضد اسرائيل.جيش االحتالل كان قد أوقف هذه السياسة التي لم تثبت نجاع

وحسب الصحيفة، فان جنودا قاموا الليلة قبل الماضية بقياس منازل أسرتي أسيرين في بلدة عورتا 
م، 1022نفذا عملية قتل عائلة فوجل في مستوطنة 'ايتمار' المقامة على أراضي محاف ة نابلس عام 

 ا عمليات عسكرية ضد اسرائيليين.كما سيتم هدم منازل عدد كبير من األسرت الذين نفذو 
 5/7/4104، األيام، رام هللا

 
 بؤر استيطانية جديدة في الخليل ثالثمستوطنون يقيمون  .29

ذكرت االذاعة اإلسرائيلية أمس، إنه تم إقرار إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة  :محاف ات
افة إلى إقامة بؤرتين استيطانيتين "كريات أربع" في الخليل ردا على قتل المستوطنين الثالثة، باإلض

 جديدتين في مستوطنة "غوش عتصيون" في الضفة.
وأضافت االذاعة االسرائيلية أن إحدت البؤر االستيطانية اقيمت مقابل بلدة صوريف في الخليل، وانه 

 تم وضع بيوت متنقلة "كرافانات" في الموقعين االستيطانيين.
أربع" بأنه سيتم العمل في الحي االستيطاني الجديد "تلمي  كما صرح رئيس بلدية مستوطنة "كريات

 حاييم " قريبا.
 5/7/4104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مقابل ارتفاع شعبية حزب العمل والبيت اليهودي استطالع: تراجع شعبية "الليكود بيتنا"  .31

د بيتنا"، مقابل ارتفاع أ هر استطالع للرأي العام في إسرائيل تراجع شعبية كتلة "الليكو : 48عرب 
 شعبية أحزاب العمل و"البيت اليهودي" وميرتس.

نائبا، فيما ارتفعت  18نائبا في الكنيست إلى  32وأ هر االستطالع تراجع كتلة "الليكود بيتنا" من 
 نائبا. 12نائبا إلى  25قوة حزب العمل من 
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نائبا فيما يمثله في الكنيست  28ى كذل  ارتفع عدد نواب حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف إل
 نائبا. 21نواب إلى  6نائبا، بينما ضاعف حزب ميرتس تمثيله من  21اليوم 

نائبا. كذل   23نائبا إلى  29وفي المقابل، تراجع تمثيل حزب "يوجد مستقبل"، وفقا لالستطالع، من 
وت هتوراة" على عدد نواب، بينما حاف ت كتلة "يهد 7نائبا إلى  22تراحعت قوة حزب شاس من 

وتبين من االستطالع أن الكتل العربية حاف ت على قوتها الحالية في الكنيست وبدون  نوابها السبعة.
 6وتراجعت قوة حزب "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني إلى نصف قوتها في االنتخابات من  أي تغيير.
 لخريطة السياسية اإلسرائيليةنواب، فيما ي هر من االستطالع محو حزب كديما عن ا 3نواب إلى 

 4/7/4104، 48عرب 
 
 "إسرائيل"اآلالف من اليهود والعرب يتظاهرون ضد العنصرية في تل أبيب:  .30

، مقابل ت اهرة وات اهر  آالف اإلسرائيليين في تل أبيبأن  ،5/7/4104، الغد، عّمانذكرت 
ارع اإلسرائيلي، والدعوات ضمت المئات في القدس الغربية، مناهضة للعنصرية المستفحلة في الش

لسف  دماء العرب، واتهم المتحدثون في الت اهرتين وزراء الحكومة بخلق أجواء تحريض وطالبوا 
 نتنياهو بموقف واضح من هذه ال اهرة.

م اهرة شار   شهدتتل ابيب ، أن وديع عواودة عن، 5/7/4104، القدس العربي، لندنوأضافت 
تناهض الحرب والتصعيد دعت لها الجبهة الديموقراطية للسالم فيها اآلالف من اليهود والعرب 

 ."ميرتس"و "العمل"والمساواة وانضم لها ناشطون من حزبي 
وقال عضو الكنيست اليهودي عن الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة الدكتور دوف حنين في 

من خالل تعاون العرب صفحته على الفيسبو  أمس إنه باإلمكان اختراق دائرة العنف والموت 
 ."ألننا نستطيع أن نبني هنا مستقبال مشتركا قائما على العدل وأن نبني بيتا لنا جميعا"واليهود 

االنتقام ليس "بقيادة عضو الكنيست زهافا غالؤون م اهرة تحت شعار  "ميرتس"وقبلها نّ ّمت حركة 
 نادت فيها لضبط النفس والبحب عن طرق للحوار. "حال 

 
 رغم القطيعة السياسية وتركيا تتعاظم "إسرائيل"ات التجارية بين العالق .32

وديع عواودة:: تفيد مصادر إسرائيلية أنه رغم العالقات الدبلوماسية شبه المقطوعة بين  - الناصرة
سرائيل منذ العدوان اإلسرائيلي على األسطول التركي لكسر الحصار عن قطاع غزة في عام  تركيا وا 

 ل التجاري بينهما يزدهر.، فإن التباد1020
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سرائيل في النصف األول من العام الحالي  مليار  1.2فقد بل  حجم التبادل التجاري بين تركيا وا 
 .1020مليارد دوالر طيلة عام  1.5دوالر مقابل 

هذا وفق معطيات معهد التصدير اإلسرائيلي التي تكشف عن تزايد التعاون االقتصادي بين الدولتين 
 السياسي بينهما.رغم التوتر 

مليار  2.2ويستدل من المعطيات أن إسرائيل صدرت لتركيا في الشهور الستة األخيرة بضائع بقيمة 
 دوالر في ما بلغت قيمة الصادرات التركية إلسرائيل نحو مليار دوالر.

 5/7/4104، القدس العربي، لندن
 
 خضير القدس تنتفض: اآلالف شاركوا في تشييع جثمان الشهيد محمد ابو .33

شّيع االالف من المواطنين جثمان الفتى الشهيد محمد حسين أبو خضير إلى  عبد الرؤوف ارناؤوط:
مثواه األخير في مسقط رأسه بلدة شعفاط بالتزامن مع مواجهات عنيفة شهدتها مدينة القدس وخاصة 

رع السلطان وقلنديا وشا سلوان، شعفاط،مخيم  الجوز،في شعفاط، العيساوية، رأس العمود، وادي 
 سليمان.

الذي  الفتى،حمل الشهيد  الفلسطيني،ومع وصول الشهيد في سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر 
" و"خيبر أكبرغطي الجزء األعلى من جسده بالكوفية الفلسطينية، على األكتاف وسط صيحات "ق 

ت النسوة الزغاريد تحية وهلل الحمد" فيما أطلق أكبرخيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود" و"ق 
 للشهيد.

وأدت االالف من المواطنين الصالة على روح الشهيد قبل أن يحملوه على األكتاف في جنازة مهيبة 
لم يسبق لها مثيل في تاريخ بلدة شعفاط مرت في الشارع الرئيس في شعفاط وصوال إلى مقبرة البلدة 

 وسط ترديد الشعارات الوطنية التي تمجد الشهداء.
 على الرغم من المسافة الطويلة التي مرت بها الجنازة اال انه لوح  انها كانت سريعة.و 

وبعد أن ووري الشهيد الثرت أطلق ملثمون زخات من الرصاص تحية لروحه وسط صيحات "ق 
 ".أكبر

وبدت عالمات الغضب واضحة على المواطنين سيما بعد أن اتضح أن المستوطنين قاموا بسكب 
 ي فمه وعلى جسده حيب استشهد متأثرا بالنيران التي أضرمها المستوطنون في جسده.البنزين ف

وما أن تم دفن الجثمان حتى اشتب  المئات من المواطنين مع قوات االحتالل اإلسرائيلي على عدة 
 محاور في بلدة شعفاط التي حامت فوقها طائرة عمودية تابعة للشرطة اإلسرائيلية.
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الحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة فيما رد عناصر الشرطة والجيش بإطالق ورشق الشبان قوات ا
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية باتجاه الشبان ما 
أدت إلى إصابة عدد منهم تم عالج بعضه ممن قبل الطواقم الميدانية فيما تم نقل جزء أخر إلى 

 ات في المدينة.المستشفي
وبرز خالل المواجهات  اهرة عشرات الملثمين الذين اشتبكوا مع القوات اإلسرائيلية في مشهد أعاد 

 إلى األذهان االنتفاضة الفلسطينية األولى.
من  23واستمرت المواجهات حتى ساعات المساء حيب أعلنت الشرطة اإلسرائيلية عن إصابة 

 يتلقون العالج في المستشفيات. 6عناصرها بالحجارة مشيرة إلى ان
حراق جسد الفتى أبو خضير  وعلى الرغم من تأكيدات أن المستوطنين هم من قاموا باختطاف وقتل وا 
فجر األربعاء الماضي إال أن الشرطة اإلسرائيلية أعلنت أنها تحقق في  روف استشهاده وما إذا 

حدب باسم الشرطة اإلسرائيلي ميكي كانت ناجمة عن أسباب جنائية أو قومية على حد مزاعم المت
 روزنفيلد.

حيب قام الشبان  االحتالل،وفي مدخل بلدة العيزرية في القدس اشتب  عشرات الشبان مع قوات 
الحجارة على قوات االحتالل التي ردت بإطالق النيران  وألقوابإضرام النيران في إطارات السيارات 

 وقنابل الغاز والقنابل الصوتية.
اصابات بالرصاص تم نقلها إلى المستشفيات  3اجهات عنيف في بلدة الرام حيب أفيد عن ووقعت مو 

 لتلقي العالج.
وحاولت مجموعة من المستوطنين االعتداء على مجموعة من النسوة في حارة الشرف في بلدة القدس 

 الشبان.القديمة لوال تدخل مجموعة من 
ن الشبان وقوات االحتالل التي قامت باستخدام كما جرت مواجهات عنيفة في بلدة بيت حنينا بي

 انقطاع الكهرباء في شوارع البلدة. إثرالكشافات الكبيرة 
وفي تطور الفت قام شبان مساء أمس بقص أعمدة الكهرباء الخاصة بالقطار اإلسرائيلي الخفيف 

 لغربية.الذي يربط المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي القدس الشرقية مع القدس ا
حراق محطات القطار الخفيف في شعفاط.  وكان الشبان قاموا في اليومين الماضيين بتدمير وا 

والطور حيب اشتب  الشبان مع القوات  الصوانةووقعت مواجهات في بلدة أم طوبا وأيضا في 
 اإلسرائيلية في مواجهات ليلية عنيفة.

5/7/4104، األيام، رام هللا  
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 يكشف لـ معا تفاصيل تعذيب وقتل الفتى أبو خضيري الفلسطينالنائب العام  .34

كشف النائب العام محمد عبد الغني العويوي لر معا أن النتائج األولية الطبية  :أحمد تنوح -بيت لحم
لتشريح جثمان الشهيد الفتى محمد أبو خضير، أكدت بأن السبب المباشر للوفاة هو الحروق النارية 

 ومضاعفاتها.
عام أن نتائج التشريح أكدت أن الفتى أبو خضير أحرق وهو حي االمر الذي ي هر وأوضح النائب ال

وأشار النائب العام إلى أن التشريح ا هر وجود مادة "شحبار" بالمجاري  صعوبة هذا العمل الفاشي.
التنفسية في القصبات والقصيبات الهوائية في كلتا الرئتين، مما يدل على استنشاق هذه المادة أثناء 

 لحرق وهو على قيد الحياة.ا
وأكد النائب العام لر معا أن االمر المهم حاليا هو الوصول الى الجناة وايقاع اشد عقوبة عليهم، 

وتعرض الفتى أبو خضير  مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الباب مفتوح على كل الخيارات لمحاسبتهم.
فيها الرأس الذي تعرض  من مناطق جسده، بما %90لحروق من درجات مختلفة وصلت الى 

 لرضوض.
5/7/4104، وكالة معًا اإلخبارية  

 
 رمضان شهر من  ألقصى ويحرم آالف المصلين من أداء صالة الجمعة األولىا يقتحماالحتالل  .35

مباشرة ان قوات  1024 4/7قالت مؤسسة االقصى للوقف والتراب في بيان لها بعد صالة الجمعة 
وتقدمت  المغاربة،خاصة اقتحمت المسجد األقصى بعد انتهاء صالة الجمعة مباشرة، من جهة باب 

 أمتار داخل حدود االقصى، وألقت وابال  من القنابل الصوتية والرصاص المطاطي، فيما اعتلى عدد
لفترة محدودة، وبعد  مواجهاتفوق باب المغاربة، وحصلت  لتقصىمن القناصة الجدار الغربي 

 األبواب.وقت قصير، انسحبت الى خارج حدود االقصى، وتمركزت خارج 
واضافت المؤسسة إن االحتالل االسرائيلي حرم اليوم الجمعة عشرات آالف المصلين من اداء صالة 

ان في المسجد االقصى، ولم يتمكن اال عدد قليل من الصالة في الجمعة االولى من شهر رمض
األقصى، ووصل عدد المصلين الى نحو عشرة آالف مصل فقط، حيب لم يمتلئ اال الجامع القبلي 
المسقوف بالمصلين من الرجال، ومسجد قبة الصخرة بالنساء من المصليات، وتوزع عدد من 

شجار، فيما شوهدت أغلب ساحات وبوائ  المسجد المصلين تحت االبنية المسقوفة وتحت األ
االقصى فارغة من المصلين، خالفا لسنوات سابقة، كل ذل  بسب إجراءات وتضييق االحتالل 
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رئيس الهيئة االسالمية العليا وخطيب المسجد  –هذا وألقى الشيخ الدكتور عكرمة صبري  االسرائيلي.
على شد الرحال والصالة باألقصى،  أصرواالمصلين الذين  حيالجمعة، والذي  خطبة-االقصى

 االقصى،واستنكر بشدة إجراءات االحتالل ومنع عشرات االف المصلين من اداء صالة الجمعة في 
 وحدهم.واكد ان االقصى حق خالص للمسلمين 
ساعات الصباح الباكرة، طوقا  عسكريا  على المسجد  منذوقالت المؤسسة إن االحتالل فرض 

إذ منع من هم من دون الخمسين عاما من الرجال من دخول  القديمة،مل القدس األقصى وعلى كا
المسجد األقصى، بل الى داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وحّول القدس ومحيطها الى ثكنة 
عسكرية، ونشر آالف عناصره في كل أنحاء القدس القديمة ومداخلها وأزقتها، وكذل  بوابات المسجد 

ب عشرات المتاريس والحواجز الحديدة عند مداخل القدس القديمة وبوابات المسجد األقصى، ونص
 االقصى.

4/7/4104، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم  
 
 مستوطنون يخطفون شابًا من نابلس ويعتدون عليه .36

و عاما 11اختطف مستوطنون، الليلة الماضية، الشاب طارق زياد اعديلي ) :عماد سعادة -نابلس 
من قرية اوصرين، جنوب نابلس، واعتدوا عليه بالضرب مستخدمين بلطة، ومن ثم القوا به خارج 

 القرية وهو ينزف.
5/7/4104، القدس، القدس  

 
 الخضر قرية مستوطنون يحاولون خطف طفل من .37

قال مواطن من بلدة الخضر، غرب بيت لحم، ان مستوطنين يستقلون سيارة سكودا بيضاء : بيت لحم
وحسب المواطن محمد  ا، فجر أمس الجمعة، خطف ابنه الذي يبل  من العمر خمس سنوات.حاولو 

و سنوات وهو واقف امام المنزل، 5صالح، فان المستوطنين نادوا باللغة العبرية، على ابنه عدلي )
وواصل المستوطنون، بحماية  الى االبن، فهرب المستوطنون. أسرعما استرعى انتباه عمه الذي 

حتالل، االعتداء على المواطنين وعلى االرض الفلسطينية، ليل الخميس وفجر أمس جيش اال
 الجمعة.

5/4/4104، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 عشرات اإلصابات خالل مواجهات مع االحتالل في مناطق بالضفة .38

ع تحولت مسيرات أمس الجمعة المناوئة لالستيطان وجدار الضم والتوس :نائل موسى -رام ق 
العنصري في قلنديا البلد، وفي بلعين والنبي صالح بمحاف ة رام ق والبيرة إلى ت اهرات غضب 
على جرائم المستوطنين وجريمة خطف الفتى محمد أبو خضير من مخيم شعفاط والتمثيل بجثته 

 على يد مستوطنين متطرفين.
 إلصابةعدني والمغلف ما أدت وقمعت قوات االحتالل المسيرات بقنابل الصوت والغاز والرصاص الم

عشرات المت اهرين المحليين والمتضامنين األجانب بجروح طفيفة وحاالت اختناق واعتقال آخرين، 
فيما اتخذت سلطات االحتالل اجراءات تعسفية على حاجز قلنديا للحيلولة دون دخول اغلب 

 المواطنين للقدس للصالة في االقصى في الجمعة األولى من رمضان.
ندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات االحتالل، على الحاجز وفي محيط مخيم قلنديا وا

المجاور حيب هاجم المت اهرون جنود االحتالل المتمركزين على الحاجز بالحجارة والزجاجات 
ما الفارغة، بينما رد الجنود بإطالق قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، والرصاص المغلف 

 أدت لوقوع عدد من االصابات. 
وقال االمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، ان جنود االحتالل أوقفوه وأعادوه عن 
حاجز قلنديا بحجة انه ممنوع امنيا، لكنه نجح في الدخول الى مدينة القدس رغم انف االحتالل 

في بلدة شعفاط والصالة في األقصى  وحواجزه للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد ابو خضير
 واالطمئنان على جرحى االحداب األخيرة. 

وفي بلعين اعتقلت قوات االحتالل متضامنا أميركيا، وأصابت متضامنة كندية بجروح، وعشرات 
المت اهرين المحليين واألجانب باالختناق، إثر قمع مسيرة القرية األسبوعية السلمية المناهضة 

 ر الضم والتوسع العنصري.لالستيطان وجدا
وطالبت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين في بيان لها بضرورة احترام فتوت محكمة الهاي، 
داعية إلى وقف العمل ببناء الجدار، وتفكي  ما بناه االحتالل، وطالبت المؤسسات اإلنسانية 

وطنين على جرائمهم المتكررة بحق أبناء والحقوقية المحلية والدولية، بمحاسبة حكومة االحتالل والمست
 شعبنا.
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وشمال غرب رام ق هاجمت قوات االحتالل مسيرة النبي صالح والتي خرجت للتنديد باالستيطان 
وانطلقت مسيرة الغضب بعد صالة الجمعة من  وباالحتالل وجرائمه وانفالت قطعان المستوطنين.
 ن المواطنين والمتضامنين االجانب.ساحة الشهداء وسط القرية، بمشاركة العشرات م

ورفع المت اهرون األعالم الفلسطينية واليافطات ورددوا هتافات منددة باالحتالل واالعمال التعسفية 
 واالجرامية التي يمارسها قطعان المستوطنين.

المسيل واستهدفت قوات االحتالل المسيرة السلمية التي تقدمها األطفال والنساء بوابل من قنابل الغاز 
للدموع والرصاص المعدني والمغلف، ما أسفر عن إصابة العشرات بحاالت االختناق الشديد، 

لحاق أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.  وباألعيرة المغلفة وا 
واندلعت مواجهات عنيفة رشق خاللها المت اهرون قوات االحتالل بالحجارة، تعبيرا  عن غضبهم 

 ها قتل الطفل أبو خضير.على جرائم االحتالل وآخر 
وكانت قوات االحتالل أغلقت مداخل القرية وفرضت طوقا  امنيا  حولها، في وقت يتصاعد فيه التوتر 
في المنطقة   بعد اعتداء مستوطني "حلميش" المقامة على أراضي المواطنين على المركبات 

 الفلسطينية بحماية جيش االحتالل.
5/4/4104، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 امتداد المظاهرات المنددة بجريمة قتل الفتى أبو خضير إلى المثلث بالداخل المحتل .39

امتدت الم اهرات المنددة بعملية قتل الفتى محمد أبو خضير خالل الليلة الماضية : القدس المحتلة
 ة.إلى بلدات المثلب بالداخل المحتل كالطيبة والطيرة وقلنسوة وسط استنفار للشرطة الصهيوني

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية على موقعها اإللكتروني أن مت اهرين أغلقوا الطرق 
وأضافت أن المت اهرون حاولوا قص عامود يعود لخط القطار  الرئيسية القريبة من بلدات المثلب.

 السريع عبر "ديس " كهربائي.
ة تدهور ياخل الفلسطيني خشوأعلنت الشرطة الصهيونية حالة التأهب القصوت في مناطق الد

وأوضح أن شرطته ال تحتمل إلقاء  كما قال ضابط كبير في الشرطة الصهيونية. هنا ،األوضاع 
 الحجارة عليهم مؤكد ا أنهم سيعالجون هذه القضة بحزم.

5/7/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 غارات جديدة على غزة تزامنا مع جهود الستعادة التهدئة .41

واصلت قوات االحتالل أمس  :وكاالت –وسام الشويكي  –أسامة العيسة –نائل موسى– محاف ات
عدوانها على الضفة والقطاع، حيب شنت غارات جوية على مناطق في غزة تزامنا مع جهود مصرية 

" مساء أمس سلسلة غارات على عدد من 26تهدئة، وشنت طائرات االحتالل من نوع "إف إلعالن
 .جنوب قطاع غزةالمواقع واألهداف 

وقال شهود عيان ان طائرات إسرائيلية قصفت بعدد من الصواريخ مواقع جنوب القطاع، مخلفة دمارا 
 وخرابا في منازل وممتلكات المواطنين.

وأشاروا إلى أن الغارة األولى استهدفت أرضا زراعية شرق مدينة رفح بصاروخين على األقل، وأدت 
 المكان، وبب حالة من الخوف في صفوف المواطنين.الى حدوب أضرار وحفر عميقة في 

واستهدفت الغارة الثانية بأربعة صواريخ موقعا قرب مطار غزة المدمر شرق رفح، وأسفرت عن تدميره 
بشكل كامل، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين، فيما استهدفت الغارة الثالثة موقعا قرب 

ة في منازل المواطنين المجاورة. وقصفت المدفعة محطة تمراز في رفح، وأحدثت اضرارا جسيم
 قذائف محيط معبر كرم أبو سالم. 3االسرائيلية بر 

وقالت مصادر اسرائيلية ان القصف ال يعني نهاية جهود اعادة التهدئة بوساطة مصرية. واضافت " 
 ساعة لغرض الهدوء". 14ما زال أمام حماس 

 أحدهااروخا وقذيفة من غزة باتجاه اسرائيل، سقط ص 24أمس  أطلقوحسب المصادر االسرائيلية 
 في األراضي الفلسطينية في حين اعترضت "القبة الحديدية" ثالثة منها.

 واصيب مزارع بجروح خطيرة برصاص جيش االحتالل على الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.
اسفة" وانه اصاب النار على رجلين رصدا وهما "يعالجان عبوة ن أطلقوزعم جيش االحتالل انه 

 .أحدهما
5/4/4104، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 قاصرًا فلسطينياً  04االحتالل يحاكم  .40

قاصرا  فلسطينيا  إلى المحاكم على خلفية  24قدمت سلطات االحتالل "اإلسرائيلي"، أمس، : )وفاو
تجاجات من المواجهات التي تشهدها القدس وضواحيها، في وقت تشهد فيه معتقالت االحتالل اح

وأفاد محامي نادي األسير مفيد الحاج، أن جزءا  من  األسرت على سوء األوضاع التي يعيشونها.
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األسرت الذين عرضوا على المحاكم قد أصيبوا في المواجهات بالقدس وتم إحضارهم من المستشفى 
 المحكمة.إلى 

ار سياسي "إسرائيلي" وفرضت وأكد األسرت في معتقل النقب أن إدارة مصلحة المعتقالت استندت لقر 
 سنين.على أقسام النقب رزمة من العقوبات التي لم يسبق لها مثيل منذ 

5/7/4104الخليج، الشارقة،   
 
 يستنكر العدوان على غزة والقدس "عين الحلوة" .42

استنكارا  للجريمة الصهيونية بحق الطفل المقدسي محمد أبو خضير ولالعتداءات االسرائيلية : صيدا
ة والقدس والضفة، نفذت القوت الفلسطينية الوطنية واالسالمية في مخيم عين الحلوة اعتصاما  في غز 

حاشدا  عند مدخل مسجد خالد بن الوليد في الشارع التحتاني للمخيم. ورفع المعتصمون االعالم 
 الفلسطينية والفتات تستنكر االجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

ح في منطقة صيدا ماهر شبايطة اهمية رص الصفوف وحماية المخيمات ال واكد امين سر حركة فت
ستنتشر القوة االمنية الموحدة الشرعية في المخيم. فلندعمها ونقف الى »وقال: «. عين الحلوة»سيما 

في المخيم ونمنع كل من تسول له نفسه  ألهلناجانب ضباطها وعناصرها ليكون االمن واالمان 
ولتكن القوة االمنية التي حرصت عليها من مة التحرير ومولتها بسبعين بالمئة  بالخطأ ترويع اهلنا

من تكلفتها، صمام االمان للمخيم والجوار خصوصا ان منطقتنا تعيش تجاذبات سياسية وامنية 
 «.كبيرة

انتفاضة الشعب الفلسطيني »ولفت مسؤول حركة حماس في منطقة صيدا ابو احمد فضل الى ان 
ضفة بوجه االحتالل الصهيوني دليل على حيوية هذا الشعب وتمسكه بالمقاومة في القدس وال

واالنتفاضة وبأن جريمة قتل وحرق الفتى محمد أبو خضير تمثل نقطة تحول في المواجهة مع 
، مشددا  على ضرورة اتمام المصالحة بكافة أشكالها وتوحيد وتكاتف الجهود «االحتالل الصهيوني
 «.االلتفاف حول المقاومة واالنتفاضةوالموقف الفلسطيني و 

وندد امين سر القوت االسالمية في مخيم عين الحلوة الشيخ جمال خطاب باالعتداءات االسرائيلية 
ال يتحمل اليهود رشقات قليلة من الصواريخ تسقط فوق رؤوسهم لذل  رغم الحصار ورغم »وقال: 

ون االحتالل ولكن هذا يتطلب الوحدة بين التهديدات ورغم اآلالم، سننتصر وسنطلق أسرانا من سج
 «.الجميع والتعاون بين الجميع

5/7/4104المستقبل، بيروت،   
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 "عين الحلوة"جريحان بإشكال فردي في  .43

بين كل من الفلسطينيين ، تطور إشكال فردي في حي طيطبا في مخيم عين الحلوة في صيدا: صيدا
النار بينهما، ما ادت  إلطالقتن يمو الى تبادل أحمد يعقوب ومحمود الصوص )ال ينتميان الى اي 

دوالي ومحمود سميح. وقد نقل  علىالى جرح شخصين كانا على مقربة من المكان هما الفلسطينيان 
 األقصى.األول الى مستشفى صيدا الحكومي والثاني الى مستشفى 

عمدوا الى قطع وعلى األثر تجمع عدد من اهالي الحي وعائلتا الجريحين في مكان االشكال و 
الطريق في الشارع الرئيسي عند مدخل الحي احتجاجا  على ما جرت وعلى تكرار الحوادب األمنية 

طالقوفوضى السالح   النار العشوائي الذي بات يهدد سالمة المدنيين وأمن واستقرار المخيم. وا 
5/7/4104المستقبل، بيروت،   

 
 زل مع األردن مناقض لـ"وادي عربة"عن جدار عا "إسرائيل" إعالن: أردنيون سياسيون .44

اعتبر سياسيون أن بناء جدار أمني إسرائيلي على الحدود مع األردن، : محمود الطراونة -عمان 
بعزل الضفة الغربية عن أصلها وعمقها العربي "يأتي ترجمة لسياسة فرض األمر الواقع، ورغبة 

 ."واألردني، ونية مبيتة إلجهاض المفاوضات مع الفلسطينيين
ال يجوز إلسرائيل "وجدد مصدر حكومي رفض األردن ألي تواجد إسرائيلي في غور األردن، قائال  

 ."أن تغير واقع الحال في األرض المحتلة، ومن غير المقبول بناء الجدار األمني
وأضاف، أن هذا التوجه يتعارض مع مصالح األردن وفلسطين، ويعد تجاوزا  على الشرعية الدولية 

 ها ذات الصلة، ويخالف أيضا معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية.وقرارات
أنه ال توجد أدبيات سياسية، "رئيس الديوان الملكي األسبق عدنان أبو عودة يقول إن الالفت لالنتباه 

تحدثت عن تسلل عبر نهر األردن، وهو نوع من االحتيال، الذي تمارسه إسرائيل، لتبرير إقامتها 
أن "، وهو األسلوب نفسه الذي تتبعه للتأكيد على "رائيل والضفة الغربية، لمنع التسللالجدار بين إس

 ."الحد النهائي هو غور األردن، ولعدم إرجاع الضفة الغربية المحتلة
، التي تدعي وتزعم "إسرائيل"فيما قال وزير الخارجية األسبق كامل أبو جابر إن من المحزن أن 

لجدران تحت شعار، أنها تريد حماية نفسها من الشعب الفلسطيني الديمقراطية تحيط نفسها با
 ."غير الفاعل عسكريا"األعزل، أو من الشعب العربي 
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ليس من باب الصدفة أن "من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مازن الضالعين، 
ؤكدا أن إسرائيل تتخذ ، م"يطالب نتنياهو بالبدء بإنشاء جدار أمني، على طول الحدود مع األردن

ذرائع لالستيالء على أراضي الضفة الغربية، مع كل بداية جولة مفاوضات جديدة، بين وزير 
الخارجية األميركي جون كيري والفلسطينيين، مشيرا الى أن نتنياهو يتحدب عن إنشاء الجدار 

 ."إال أنه كان في كل مرة يؤجله ألسباب مختلفة"الشرقي منذ أعوام، 
 5/7/4104، عّمانالغد، 

 
 القدس وغزة اعتداءات الجيش اإلسرائيلي علىتنديدًا ب والطفيلةجرش اعتصام في عّمان:  .45

الحرا  اإلصالحي في جرش نّ م اعتصاما  عقب صالة ، أن 5/7/4104، السبيل، عّمانذكرت 
"؛ أمام مسجد أبو بكر الصديق في بلدة ساكب بعنوان "شعوب مقبلة وأن مة مدبرة أمسالجمعة 

  استنكارا  للعدوان اإلسرائيلي على غزة؛ ورفضا  للممارسات الصهيونية اإلجرامية في فلسطين.
واستنكر الحرا  اإلصالحي في جرش مقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير، مؤكدا همجية العدو 

ري الصهيوني المحتل، وسياسته اإلجرامية في القتل والتعذيب، واستغرب صمت العالم تجاه ما يج
 من تعذيب وحشي للفلسطينيين.

 أمسمسيرة في الطفيلة انطلقت بعد صالة  هر ، أن 5/7/4104ن، الدستور، عّماوأضافت 
الجمعة من أمام مسجد الطفيلة الكبير باتجاه مبنى المحاف ة شار  فيها العشرات حملت عنوان 

اللها باإلصالح بشتى جوانبه ، طالبوا خ"الوحشية الصهيونية لن تركّوع فلسطين العربية اإلسالمية"
 ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

 
 التمسك بالوحدة والمصالحة الوطنية وتعزيز مقوماتها الفلسطينيةالقيادات : على منيمنة .46

دعا رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة المجتمع العربي والدولي إلى 
 اجهة مسلسل الجرائم االسرائيلية المتمادي.رفع الصوت عاليا  في مو 
إن فرض العدو االسرائيلي سياسة العقوبات الجماعية على أهلنا في قطاع "وقال منيمنة في تصريح: 

غزة الصامد والضفة الغربية المحتلة الجريحة يثبت المثبت في اعتماد الكيان الصهيوني دوما  هذا 
تل األطفال والشيوخ والنساء وتقطيع أواصر األرض وناسها المنحى العدواني المتمادي. إن سياسة ق

ونسف المنازل وطرد سكانها، هو جزء ال يتجزأ من تاريخ بعيد بدأ مع هذا العدوان على أرض 
 ."فلسطين ومستمر ومتصاعد دوما  في  ل عملية افشال كل الحلول السياسية والديبلوماسية
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األشقاء الفلسطينيين في محنتهم المستمرة، نعلن وقوفنا إلى إننا إذ نؤكد تضامننا مع "وتابع منيمنة: 
جانبهم في مواجهة أبشع االرتكابات التي تضرب عرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية التي باتت 
جزءا  من ثقافة شعوب الكرة األرضية كافة. إننا في هذه المناسبة وانطالقا  من المصلحة الوطنية 

في التعبير عن التضامن القومي واالنساني مع الشعب الفلسطيني ندعو القيادات  اللبنانية، ومن حقنا
الفلسطينية إلى التمس  بالوحدة والمصالحة الوطنية وتعزيز مقوماتها وأسسها من أجل افشال جملة 

 المخططات العدوانية االسرائيلية. 
ة مسلسل الجرائم االسرائيلية كما ندعو المجتمع العربي والدولي إلى رفع الصوت عاليا  في مواجه

المتمادي. وندعو الشعب الفلسطيني الشقيق لبذل المزيد من احتضان حلمه المشروع في تحقيق 
الحرية والسيادة واالستقالل وبناء دولته الوطنية على ترابه الوطني وعودة المهجرين إلى ديارهم 

 . "وبيوتهم التي هجروا منها
 5/7/4104، المستقبل، بيروت

 
 الوضع العربي لتصعيد حربها ضد الفلسطينيون وتصفية القضية تستغل"إسرائيل" سعد: سامة أ .47

مسؤول خالل لقائه  قال امين عام التن يم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد: المستقبل –صيدا 
هو المستفيد األول "حركة حماس في لبنان علي بركة، في مكتبه في صيدا، أن العدو الصهيوني 

يجري في مختلف األقطار العربية حيب تتبدد الجهود والقوت وتضعف اإلرادة العربية في مواجهة  مما
 . "هذا التحدي من قبل العدو الصهيوني الذي يهدد األمة العربية جمعاء

صمود وانتفاضة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة ضد المحتل "وحيا سعد 
العدو الصهيوني يستفيد من ". وقال: "الرسمي العربي والدولي عما يجريالصمت "، مدينا "الصهيوني

حالة التمزق التي تسيطر على الوضع العربي، ومن انفالت الجماعات ال المية التي تنشر اإلرهاب 
والفوضى في األقطار العربية، من أجل تصعيد حربه على الشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية 

 ."الفلسطينية
 5/7/4104، بل، بيروتالمستق

 
 الفتى أبو خضير والتمثيل بجثته قتل"اإليسيسكو" تدين  .48

أدانررت المن مررة اإلسررالمية للتربيررة والعلرروم والثقافررة "إيسيسرركو" بشرردة قيررام المسررتوطنين اليهررود : الربرراط
باختطاف الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير وهو في طريقه ألداء صالة الفجر في المسجد المجاور 
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زله من قبل إرهابيين يهود فروا به إلى "مستوطنة رموت" حيب قتلوه ومثلوا بجثتره فري القردس فجرر لمن
 و.7-1أول أمس األربعاء )

وقالت "االيسيسكو" في بيان لها تعليقا على هذه الجريمة: "إن هرذه الجريمرة النكرراء البشرعة يجرب أن  
العقوبررات، ألنهررا تخرررق بنررود اتفاقيررة حقرروق تردان مررن قبررل المجتمررع الرردولي وأن يعاقررب مرتكبوهررا بأشررد 

والتري ترنص علرى  2989 رنروفمبالطفل المصادق عليهرا مرن قبرل الجمعيرة العامرة لتمرم المتحردة فري 
 ضرورة "حماية الطفل من كل أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية والعقلية".

تالل "اإلسرررائيلي" المسررتمرة الترري ودعررت "اإليسيسرركو" إلررى حمايررة الشررعب الفلسررطيني مررن جرررائم االحرر
عررانى منهررا الشررعب الفلسررطيني طررويال، كمررا طالبررت بإنهرراء هررذا االحررتالل اإلجرامرري وتمكررين الشررعب 

 الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على حد تعبير البيان.
 4/7/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وينشر خبر تسرب نووي حسابًا للجيش اإلسرائيليخترق ي اإللكترونيالجيش السوري  .49

هرراجم قراصررنة معلوماتيررة حسررابا  للجرريش اإلسرررائيلي علررى موقررع تررويتر للرسررائل القصرريرة ببررثهم عليرره 
وكتب على صورة للرسالة نشرها الموقع اإللكتروني  رسالة تحذر من إصابة منشأة نووية بصاروخين.

أمررس "تحررذير: تسرررب نررووي محتمررل بعررد إصررابة منشررأة ديمونررا لصرحيفة "يررديعوت أحرونرروت" أول مررن 
وقال الجيش اإلسرائيلي إن عدة تغريدات غير صحيحة وضعت مساء الخميس على حساب  النووية".

النرراطق باسررمه باللغررة اإلنكليزيررة. وبررب الحسرراب بعررد ذلرر  رسررالة اعتررذار مررن مشررتركيه وألغررى التغريرردة 
كترونري" الرذي يضرم قراصرنة مروالين لن رام الررئيس السروري بشرار الخاطئة.وأعلن "الجريش السروري اإلل

األسد أنه "نجح في اختراق الحساب الرسمي للناطق الرسمي باسم وزارة دفاع العردو اإلسررائيلي ونشرر 
وأوضرح أن هرذه العمليرة جراءت "انتقامرا  لرروح  بوست يتعلق بسقوط صاروخين للمقاومة على ديمونا".

 .الشهيد محمد أبو خضير"

 5/7/4104الحياة، لندن، 

 

 مبادرة لدعم القضية الفلسطينية يعلن عن القدمالجزائري لكرة  بالمنتخ .51
ررر سررليمان حرراج إبررراهيم: "عنرردما نشرراهد الرايررة الفلسررطينية ترفرررف إلررى جانررب علمنررا الرائررع فرري  الدوحررة

يماننررا يرسررخ أكثررر بالمصررير  المرردرجات ترفعهررا عاليررا جماهيرنررا الغاليررة، نررزداد تعلقررا بهررذه القضررية، وا 
المشتر  لشعبينا، وهرو أمرر يحفزنرا أكثرر لنسراند هرذا الشرعب فري كرل المحافرل الدوليرة". يتحردب مجيرد 
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بوقرة بتأثر شديد في تصريح خاص لر"القدس العربي" عندما قابلته وزمالءه في سراعة مبكررة مرن فجرر 
اء فرري العاصررمة القطريررة أمررس الجمعررة، فرري ختررام البرنررامج الخرراص الررذي ح رري برره محرراربو الصررحر 

الدوحرررة، التررري وصرررلوها أمرررس انطالقرررا مرررن مطرررار هرررواري بومررردين فررري الجزائرررر لتكرررريمهم، واالحتفررراء 
 بالنتائج التي حققوها في مونديال البرازيل.

وتم بالمناسبة تكريم المنتخب الجزائري على إثر إنجرازه التراريخي فري مونرديال البرازيرل مرن قبرل ممثرل 
نية للتعبيررر عررن شرركرها للمشرراعر الطيبررة الترري أبررداها الخضررر لصررالح القضررية. وقررال للجاليررة الفلسررطي

يحيررى نرافع الررذي سرلم الالعبررين الجزائرريين هرردايا  beINSPORTاإلعالمري ومقرردم األخبرار فرري قنروات 
فلسررطينية رمزيررة، ولوحررات تراثيررة ووشررحهم بالكوفيررة الوطنيررة، ان هررذه اللفتررة مررن الشررعب الشررقيق تعررد 

فررراء لعناصرررر المنتخرررب الجزائرررري باسرررم الشرررعب الفلسرررطيني والرياضررريين الفلسرررطينيين للررردعم عربرررون و 
المرررالي والمعنررروي المتواصرررل للخضرررر ألبنررراء فلسرررطين فررري كرررل المحافرررل الدوليرررة. ونقرررل لهرررم تحيرررات 
ه ومشاعر الفلسطينيين تجاه الجزائر بقيادتها وشعبها الع يم ومنتخبها المقاتل والعبيها المميزين. بدور 

شرركر مجيررد برروقرة قائررد محرراربي الصررحراء مررن سرراهم فرري هررذه اللفتررة الجميلررة والطيبررة موجهررا التحيررة 
والشرركر للفلسررطينيين علررى مسرراندتهم لمحرراربي الصررحراء فرري المونررديال، بررالرغم مررن ال ررروف الحالكررة 

 التي يمرون بها، ومهديا إنجاز الخضر في كأس العالم ألبناء غزة وكل الفلسطينيين. 
د برروقرة أن الالعبررين الجزائررريين سرريبقون دائمررا وأبرردا أوفيرراء ومسرراندين للشررعب الفلسررطيني فرري كررل وأكرر

مشراركاتهم وهرم بمثابررة سرفراء لفلسررطين. وفري حديثرره الخراص مرع "القرردس العربري" قررال متوسرط ميرردان 
عبررين المنتخررب الجزائررري حسرران يبرردة وهررو يتوشررح بالكوفيررة الترري سررلمت لرره ولفهررا علررى رقبترره، أن الال

تناقشرررروا فيمررررا بيررررنهم لبحررررب كررررل االقتراحررررات الممكنررررة مررررن أجررررل التعبيررررر عررررن تضررررامنهم مررررع القضررررية 
الفلسطينية وسبل دعمها، وأكد أن المنتخب الجزائري والعبيه سيواصرلون رفرع اسرم فلسرطين عاليرا فري 

لررذي أعلنرره المحافررل الرياضررية كافررة، معربررا عررن حبرره للفلسررطينيين الصررامدين. وقررال برروقرة ان الرردعم ا
العبررو المنتخررب الرروطني الجزائررري لصررالح أطفررال غررزة لررن يقررف عنررد حرردود مررا كشررف عنرره ألن هنررا  
مبادرات كثيرة سوف ترت النرور قريبرا بعرد أن يتفرق عليهرا الالعبرون جميعرا، كمرا أكرد أن هنرا  مرن ال 

 يرغب في اإلعالن عن تفاصيل ما يقوم به من مساعدات.
سرابق عررن تبررعهم بمنحررة مشراركتهم فرري مونرديال البرازيررل الرذي حققرروا وكران الخضرر أعلنرروا فري وقررت 

فيرره نتررائج طيبررة إلررى سرركان قطرراع غررزة، ألنهررم بررأمس الحاجررة إليهررا. وتبلرر  قيمررة المررنح الترري سيحصررل 
 ماليين يورو. 9عليها الالعبون أكثر من 

 5/7/4104، القدس العربي، لندن
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 خفيف القيود على االقتصاد الفلسطيني" إلى تإسرائيلصندوق النقد الدولي يدعو " .50
دعررا صررندوق النقررد الرردولي "إسرررائيل" إلررى تخفيررف القيررود الترري تفرضررها علررى االقتصرراد : )أ .ف .بو 

 الفلسطيني، خصوصا  أنه يعاني "ضعفا " مع تصاعد التوتر بين الجانبين .
وولد في بيان، إثر مهمة وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في غزة والضفة الغربية كريستوف دون

في المنطقة: إن "دعم الجهات المانحة المتواصل للفلسطينيين هو أمر حيروي ومثلره التخفيرف الشرامل 
للقيود "اإلسرائيلية""، وأوضح أن االقتصاد الفلسرطيني "يضرعف" علرى خلفيرة "تصراعد القلرق السياسري" 

لمانحرررة، إلرررى البطالرررة التررري "تواصرررل وأشرررار خرررالل زيارتررره ممثلرررين للررردول والمن مرررات ا المنطقرررة.فررري 
 الفلسطينية.االرتفاع" وتطاول نحو نصف الشبان في األراضي 

ورحرب مرن جهررة أخررت بالجهررد االقتصرادي الررذي تبذلره السرلطة الفلسررطينية التري تسرريطر علرى الضررفة 
 البيان.بحسب  1024الغربية، لكنه توقع "نقصا  كبيرا " في ماليتها العامة خالل عام ،

فري المئرة هرذا  1. 5صندوق النقد في فبراير/ شباط أن يحقق االقتصاد الفلسطيني نموا يناهز  وتوقع
  .1023في المئة عام  2. 5العام بعد 

 5/7/4104، الخليج، الشارقة

 
 الحكومة البرازيلية تدين بشدة خطف وقتل الطفل أبو خضير  .52

عامرا "، معبررة عرن  26حمرد أبرو خضرير "أدانت الحكومة البرازيلية أمس خطف وقتل الطفل م: رام ق
وعبرت الحكومة البرازيلية عن عميرق قلقهرا مرن احتمرال أن يكرون اغتيرال الطفرل  تضامنها مع عائلته.

 حل الدولتين. إلىالعملية السياسية وصوال   إلىالعودة  إلىأبو خضير تم على خلفية انتقامية. ودعت 
 5/7/4104، الحياة الجديدة، رام هللا

  

 مقتل الطفل أبو خضير تدينكومة الكولومبية الح .53
أدانررت الحكومررة الكولومبيررة مقتررل الطفررل محمررد أبررو خضررير، فرري مدينررة القرردس ودعررت لتقررديم : رام ق

 المسؤولين عن ذل  إلى العدالة على وجه السرعة. معربة عن خالص تعازيها ألسرته.
اف برررأن يتجنبررروا العنرررف وان يعملررروا علرررى وناشررردت وزارة العالقرررات الخارجيرررة الكولومبيرررة جميرررع االطرررر 

 استعادة مناخ التفاهم.
 5/7/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
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 "العدل واإلحسان" المغربية تطالب بالعودة إلى الحياة السياسية .54

دعت جمعية "العدل واإلحسان" اإلسالمية المغربية المح ورة إلى حوار من : محمد األشهب -الرباط 
 ر"، معبرة  عن استعدادها لتأسيس حزب سياسي "وفق ميثاق وطني" مع كل الفرقاء.دون "خطوط حم

وقررال النرراطق الرسررمي باسررم الجماعررة فررتح ق أرسررالن فرري مررؤتمر صررحافي عقررده فرري الربرراط أول مررن 
أمررس: "ال منرراص لنررا مررن الحرروار للخررروج ممررا نعرريش فيرره"، راهنررا  نجاحرره بررالتطرق إلررى كررل القضررايا 

 "حتى يفضي إلى نتائج حقيقية". وجعله مفتوحا  
وأبرررردت القيررررادي اإلسررررالمي تصررررور الجماعررررة لالسررررتحقاقات االنتخابيررررة المقبلررررة، موضررررحا أن "العرررردل 
واإلحسان" تمل  "تصورا  متكامال  بشأن االنتخابات"، رافضا  أي اتجاه نحو تكريس التحكم فري المشرهد 

ة "المقلقرررة"، مشررريرا  إلرررى أن المغررررب يشرررهد السياسررري المغربررري. ولفرررت أرسرررالن إلرررى األوضررراع الداخليررر
"احتقانررا  يجسرررده ترررردي القرردرة الشررررائية للمرررواطنين وانتهررا  حقررروق اإلنسررران وتسررجيل حررراالت تعرررذيب"، 

 متوقعا  حدوب موجة جديدة من االنتفاضات العربية.
دعررا الدولررة وقررال إن أسررباب الثررورات "ال تررزال قائمررة" بفررارق أن القادمررة سررتكون "أعتررى" مررن السررابقة. و 

 إلى إعادة الن ر في موقفها من الجماعة "قبل فوات األوان".
المتوكرل: "نحرن مسرتعدون لتقرديم  دعبد الواحروفي سياق متصل، صرح القيادي في "العدل واإلحسان" 

أوراق تأسرريس الحررزب إذا سررمحت لنررا الدولررة، ألننررا ال نريررد تكرررار سرريناريو حررزب األمررة، ولررن نقبررل أن 
ع ضرريق". وأضرراف: "نحررن أمررام خيررارين إمررا نسررتميت ولررن نحقررق أي شرريء أو نقرردم نتحررر  فرري مربرر

 تنازالت للوصول إلى توافق".
ورأت مراقبون أن موقف "العدل واإلحسان" يعكس تحوالت كبيرة طررأت علرى طروحرات الجماعرة التري 

ع ق". ومهدت كانت تعارض الديموقراطية، وتتبنى نهج الشورت وتعتبر المساجد بمثابة "برلمانات شر 
فبرايررر االحتجاجيررة. وعررزت ذلرر   10لهررذا التحررّول عنرردما أقرررت تعليررق مشرراركتها فرري ت رراهرات حركررة 

إلى خالفرات فري المنطلقرات الفكريرة، ودعرت األحرزاب السياسرية إلرى حروار وطنري إلقررار ميثراق عمرل 
 يلتزمه الجميع.

يرة حروارا  مرع الفاعليرات الحزبيرة حرول ويأتي موقف" العدل واإلحسان" في وقت فتحت السلطات المغرب
القوانين التي تنّ م انتخابرات البلرديات والجهرات ومجلرس المستشرارين العرام القرادم. كمرا ستسربق موعرد 

برن كيرران طلرب إلرى  هعبرد اإللراالستحقاقات االشتراعية بما ال يقل عن عامين. وكان رئيس الحكومة 
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ل ضررمن نطرراق الشرررعية، ودعاهررا إلررى عرردم تفويررت الجماعررة االنتقررال إلررى تكرروين حررزب سياسرري يعمرر
 الفرصة

علررى صررعيد آخررر، رفضررت "العرردل واإلحسرران" إعررالن أبررو بكررر البغرردادي "دولررة الخالفررة اإلسررالمية"، 
معتبرة  أنه "العبب بعينه". وشرح أرسالن موقف جماعته من الخالفة التي شكلت محور خالف عميق 

ت أكثرر إلحاحررا . وأضرراف أن "الخالفررة الترري تريرردها الجماعررة، مرع الن ررام، معتبرررا  أن هنررا  قضررايا كبررر 
 ليست مثل خالفة داعش أو طالبان".

 5/7/4104الحياة، لندن، 

 
 على مقتل المستوطنين إسرائيلغزة تتلقى رد  .55

 عدنان أبو عامر
عاش الفلسطينيون واإلسرائيليون في حال من الغموض في األسابيع الثالثة الماضية وذل  بعد مقتل 

إسرائيليين في سن المراهقة والمراهق الفلسطيني محمد أبو خضير. فتح العثور على  ثالثة مستوطنين
جثب المستوطنين اإلسرائيليين الثالثة الباب لمزيد من التكهنات حول ما حدب فعال ، وفي حين تصر 

 إسرائيل على ان حماس هي مسؤولة عن ذل ، تستمر حماس بنفي تورطها في هذا الشأن.
المونيتور" تواصل مع ضابط فلسطيني رفيع المستوت منخرط في التنسيق مع ن رائه اإلسرائيليين "

في الضفة الغربية، لإلجابة عن أسئلة بقيت بدون إجابة بعد انتهاء قضية اختفاء المستوطنين، واتهام 
لين، ومتى حماس بخطفهم وقتلهم، ومنها: كيف عثرت إسرائيل على المستوطنين، ولماذا وجدوا مقتو 

قتلوا؟ وماذا تطرح األجهزة األمنية في تحقيقاتها حول  روف العملية: هل كانت خطفا  إلبرام صفقة 
تبادل، أم بهدف القتل من األساس؟ وهل كانت قيادة حماس موجودة في صورة العملية بتفاصيلها، أم 

 بإصدار قرارات عامة وتوجيهات عليا؟
"قناعتنا منذ البداية أن المستوطنين قتلوا فور اختطافهم لعدة أجاب الضابط "للمونيتور" قائال : 

اعتبارات أهمها أن االحتفا  بهم للمبادلة مستحيلة، لعدم توفر بنية تحتية لوجستية، وكان التقدير 
األمني أن التخطيط كان الختطاف مستوطن أو جندي واحد فقط، وليس ثالثة، لصعوبة االحتفا  

ن، وحماس لديها عمليات مشابهة، كاختطاف وقتل الجنديين "آفي بهم فترة طويلة من الزم
يلي سعدون" بغزة أواخر  ، 2991، والضابط "نسيم توليدانو" بالضفة أواخر 2988ساسبورتاس وا 

 حيب تم احتجاز الجنود عدة أيام ثم قتلهم، واالحتفا  بجثثهم."
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الفلسطينية، عملية الخليل "عمال  وفي حين اعتبرت صحيفة "الحياة الجديدة" الناطقة باسم السلطة
 محليا، وليست هنا  صلة لزعامة حماس في غزة بها".

مع عناصر حماس منحتنا  األجهزة األمنيةتحقيقات “إن إال أن الضابط الذي حاوره "المونيتور" قال 
تصورا  يفيد بعدم وجود تحكم تن يمي مباشر لقيادة حماس بعناصرها الميدانية على األرض، سواء 
بسبب الضربات المباشرة لخالياها المسلحة، أو عدم رغبة تورط القيادة السياسية لحماس بتفاصيل ال 

 تعرف تعقيداتها".
 

، حين قال "أنه ال يصدر 13/6وهو ما أشار إليه خالد مشعل، قائد حماس على الجزيرة يوم 
ديه، وكتائب القسام تعرف تعليمات أفعلوا أو ال تفعلوا للجناح العسكري، ألن هنا  خطوطا ثابتة ل

 واجبها".
"المونيتور" حول عائلة القواسمي، التي ينتمي إليها أحد  العملية تطرقعلى صعيد المشتبه بهم تنفيذ 

 المنفذين.
وعلم "المونيتور" من مصادر محلية في الخليل أن عائلة القواسمي "من أكبر عائالت المدينة، وعدد 

 250شهيدا خالل انتفاضة األقصى، واعتقلت إسرائيل  27دمت آالف نسمة، وق 20أفرادها يقارب 
 من أفرادها بعد اختفاء المستوطنين، ألن أغلبية قادة الجناح العسكري لحماس منها".

 وقام موقع "المصدر" اإلسرائيلي بنشر تقرير يعتبر العائلة مسئولة عن اختفاء ومقتل المستوطنين.
أن إسرائيل تمارس ضد العائلة عقابا  جماعيا  بسبب فرد واحد،  لكن "المونيتور" أورد في تقرير سابق

 مع أن من بينها من هو طبيب، مهندس، محامي، كاتب مسرحي، شاعر.
أكد مسؤول ميداني في حماس من الضفة الغربية، لم تطله االعتقاالت اإلسرائيلية، في حديب هاتفي 

نية أن أفراد من عائلة القواسمي والتي يمكن "للمونيتور" بعد أن رفض الكشف عن اسمه العتبارات أم
 أن تكون منتمية الى حركة، "لم يقوموا بأي عملية أو أي عمل فردي قد تكلف حماس ثمنا  باه ا."

وحين سأله "المونيتور": هل يعني ذل  أن منفذي العملية عملوا بقرار من قيادة حماس مباشرة؟ 
ن، الذين ما زالوا مطلوبين إلسرائيل حتى هذه اللح ة، أجاب: "هذا سؤال ال يجيب عليه إال المنفذو 

كهذه يكون لها تبعات بعيدة المدت  استراتيجيةلكن ال يمكن الحديب عن خاليا منفلتة تقوم بعمليات 
 من وحي أفكارهم الشخصية، ونحن ما زلنا نفتقر ألي رواية سوت ما تردده إسرائيل فقط".
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اسم حماس، حين قال: "حماس ليس لديها فكرة عن وهو ما أكده صالح البردويل الناطق ب
االختطاف، ألنها رواية إسرائيلية، وطالما بقيت هذه الرواية الحاضرة والموجودة، فهذا يجعلنا ال 

 نعلق، رغم مباركتنا للعملية".
لكن أيا  كان مدت إشراف قيادة حماس على عملية الخليل، فمن الواضح أنها ذاهبة لمواجهة مع 

 على خلفيتها، وهو ما تطرق إليه "المونيتور" بتحليل سابق.إسرائيل 
مسئول سياسي في حماس من الخارج قال "للمونيتور" أن "حماس واثقة أن العد التنازلي لهجوم 
إسرائيل عليها بات وشيكا ، وبقي السؤال حول توقيت الهجوم، وماذا سيشمل، وهل سيكون مقلصا  أو 

ات األمنية الالزمة، وأعلنا االستنفار بكافة أذرع الحركة العسكرية واسعا ، ولذل  أخذنا االحتياط
 واألمنية واإلعالمية، تحضيرا  للقادم".

وأضاف: "صدرت التعليمات من القيادة العليا للحركة لجميع المستويات التن يمية بأخذ التهديدات 
شبكات االلكترونية، ألن اإلسرائيلية على محمل الجد، والحذر باستخدام االتصاالت الهاتفية وال

التقدير السائد داخل المحافل األمنية يشير أن إسرائيل بصدد استهداف شخصيات قيادية كبيرة في 
 الحركة."

حماس غير “إن وهو ما أكده غازي حمد وكيل وزارة الخارجية بغزة "لوكالة الصحافة الفرنسية" بقوله 
م من مقتل مستوطنيها، وتدفع حماس الثمن، وأن معنية بتصعيد األمور، لكن إسرائيل تريد االنتقا

 حركته ُتجري اتصاالت مع جهات عديدة لضمان عدم التصعيد ضد غزة".
"المونيتور" تحدب هاتفيا  مع عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس، لمعرفة أخذ تهديدات 

لتهب، ألن "نتنياهو" إسرائيل على محمل الجد، فقال: "التهديدات ضد غزة قد تجر المنطقة لمربع م
يهرب لتمام، ويقفز في الهواء، وعليه أن يعلم أن امتالكه لقرار البدء بالتصعيد، فلن يمل  وقفه، 

 وحروب غزة خير مثال".
جاء ذل  بالتزامن مع إعالن سامي أبو زهري المتحدب باسم حماس "إن تهديدات نتنياهو ال تخيف 

ذا أقدم على حرب على غزة فان أبواب جهنم ستفتح  حماس، وهو يتحمل المسؤولية عن التصعيد، وا 
 عليه".

وأعلنت عدد من األجنحة المسلحة في غزة بيانا  عسكريا ، مرفق مع هذا التحليل أكد "استعدادها 
 لمواجهة أي هجوم إسرائيلي، وعدم تر  حماس لوحدها في ساحة المواجهة القادمة".

الترقب والحذر الشديدين، بعد االجتماعات الماراثونية  المستجد الميداني في غزة أن هنا  حالة من
 للحكومة اإلسرائيلية، التي ناقشت سبل الرد على حماس، بعد عملية الخليل.
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قصفا  إسرائيليا  للعشرات من األهداف  3/7وقد شهدت األيام األخيرة حتى كتابة هذه السطور فجر 
طينية محلية من غزة، ضد مستوطناتها الجنوبية، لصواريخ فلس إنه إطالقفي غزة، ردا  على ما تقول 

 كما تستمر اسرائيل بحشد الجنود الى حدود القطاع. 
أكثر من ذل ، فقد علم "المونيتور" من أوساط نافذة في المؤسسات الدولية العاملة في غزة "طلبها 

بالغ الرعايا من مو فيها تخزين كميات إضافية من المواد الغذائية والتموينية في بيوتهم ومكا تبهم، وا 
األجانب برفع أعالم مؤسساتهم الدولية فوق منازلهم، تحاشيا  ألي أضرار قد تصيبهم إذا اندلعت 

 المواجهة في غزة".
لكن مسئوال  سياسيا  في حماس في غزة، قال "للمونيتور" أن حالة السرية المفروضة على قرارات 

، ضد غزة، "تجعلنا على قناعة أن هنا  1/7و 6-30الحكومة اإلسرائيلية في اجتماعاتها منذ يوم 
حملة عسكرية قاسية قادمة باتجاه غزة، وأنها ستكون أكثر من الوتيرة الحالية المتقطعة للقصف 

، لكن على كل األحوال 1021، 1008السائدة منذ أسابيع، وأقل من الحرب الشاملة على غرار 
 نحن مقبلين على تصعيد نتهيأ له جيدا ."

3/7/4104نيتور، المو   
 
 هذا ما يمنع الحرب على غزة؟ .56

 د.فايز أبو شمالة
لن تفعلها إسرائيل، لن تعتدي على غزة، وذل  ليس خشية من ردة الفعل العالمية الغاضبة، فإسرائيل 
ال يهمها الرأي العالم العالمي إذا تأكد لها نجاح عملها العسكري، لن تفعلها إسرائيل، وذل  ليس 

السيد محمود عباس الذي ما انف  يشجب مقتل الصهاينة، وليس خشية من البديل خشية من غضبة 
 المجهول، كما يدعي يوفال ديسكن رئيس االستخبارات السابق.

 
لن تفعلها إسرائيل لتسباب الثالثة التالية: أوال : قوة المقاومة الفلسطينية التي حضرت االجتماع 

وزير الحرب الصهيوني المتطرف جدا  "موشي يعلون" الوزاري المصغر في إسرائيل، وفرضت على 
أن يقف إلى جانب كل من تسفي لفني ومائير لبيد ضد الحرب على غزة، وقد أصر وزير الحرب 
حداب الفرقعات الصوتية، هو الهدف األنسب للجيش اإلسرائيلي  على أن ضرب الكثبان الرملية، وا 

 في هذه المرحلة.
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هيوني هو األقدر على تقدير الفارق بين قوته العسكرية وقوة من المؤكد أن وزير الحرب الص
 المقاومة، وهذا ما أوصله إلى النتيجة التي وصل إليها وزير الحرب السابق أيهود بارا .

ذنا وجنين والخليل ورام ق وقلقيلية وحلحول وبيت لحم،  ثانيا : مخيم شعفاط وبيت حنينا ونابلس وا 
الطة والبلدة القديمة، وأريحا هذه المناطق الفلسطينية وغيرها من أرض ومخيم قلنديا وبيت جاال وب

الضفة الغربية التي تغلي على مرجل الرفض للتنسيق األمني، واالستعداد للثورة على السلطة 
الفلسطينية قبل الثورة على المستوطنين وجيشهم، هؤالء الناس المنتفضون، والذين ستشعلهم غزة 

 ة تعرضها ألي عدوان إسرائيلي.غضبا  وكرامة في حال
ثالثا : النتائج المعلومة مسبقا  ألي حرب على غزة، فالجيش اإلسرائيلي يقدر على قتل ألف مواطن 
من غزة بضربة واحدة، ويقدر على قتل ألفي طفل وامرأة في ساعتين، ويقدر على نسف كل مرافق 

قاومة، ولن يقدر على تجريدها من غزة في ربع ساعة، ولكن هذا الجيش لن يقدر على تصفية الم
 سالحها، ولن يقدر على احتالل قطاع غزة ولو حاربها سنة كاملة.

تل  أهم العوامل التي تحول دون تورط الجيش اإلسرائيلي في حرب مفتوحة على قطاع غزة، لذل  
نات، فإن المقاومة تطلق قذائفها، وتشعل النيران في مصانع إسرائيل، وتثير الخوف في المستوط

 وهي تعرف أن الرد اإلسرائيلي لن يتعدت القصف على أطراف غزة.
4/7/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
” الدولـة االسـالمية“؟ وهـل تمـأل إلطاحتـههل باتت ايام عباس معـدودة فعـال وبـدأت حركـة التمـرد  .57

 الحالي في االرض المحتلة؟” الثوري“الفراغ 
 عبد الباري عطوان

من الالزم، وجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من يتصدت له في  أكثرت ار طال اخيرا، وبعد ان
” الحمالن“، التي نجح في ترويضها وتحويلها الى قطيع من ”فتح“اجتماع اللجنة المركزية لحركة 

له على ما يريد من قرارات ومواقف وسياسات ا هرت الشعب الفلسطيني برمته ” تبصم“الوديعة، 
 متسولين الخاملين فاقدي الحس الوطني وهم ليسوا كذل  قطعا.كمجموعة من ال

الرئيس عباس اهان الشعب الفلسطيني كله عندما ذهب الى من مة التعاون االسالمي واجتماعها 
السنوي على مستوت وزراء الخارجية لكي يدافع عن اسرائيل، ويدين خطف ثالثة مستوطنين ويعتبره 

غنى بالتنسيق االمني بين اجهزة االمن الفلسطينية ون يرتها االسرائيلية تدميرا للقضية الفلسطينية، ويت
 ”.القداسة“ويضفي عليه طابع 
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وعندما اختطف مستوطنون عنصريون ارهابيون الصبي الفلسطيني محمد ابو خضير وحرقوه حيا، 
التزم الرئيس عباس الصمت وادان متحدب رسمي باسمه عملية الخطف هذه وحمل اسرائيل 

 ؤولية وكأنه يمثل رئيس سيرالنكا او يتحدب باسم حكومة المكسي .المس
*** 

اعضاء اللجنة المركزية الذين انتفضوا في وجه الرئيس عباس، واحتجوا على سياساته الرخوة المذلة 
التي قدمت آالف الشهداء يمثلون ” فتح“والبعيدة كليا عن قيم الشعب الفلسطيني وتضحيات حركة 

 ذا الغالبية الساحقة من الفلسطينيين.بموقفهم الشجاع ه
نعم هذه السياسات المستسلمة المتخاذلة صورت كل الشعب الفلسطيني، وليس اعضاء قيادة حركة 

يطأطئون الرؤوس امام تغول االحتالل ومستوطنيه، ويبتسمون في وجه ” خونة“وكأنهم ” فتح“
 جالديهم دون اي ذرة من الكرامة والشهامة المعروفة عنهم.

لرئيس عباس لم يتصرف كزعيم وطني يقود شعبا تحت االحتالل،  واحتقر اي رأي مخالف لرأيه، ا
ومطالب بالتحر  واالرتقاء لمستوت عدالة القضية الفلسطينية ودماء الشهداء، واساء تقدير ردود 

الكيل، ولم الشارع الفلسطيني واعتقد انه بركوعه امام نتنياهو وليبرمان لن يجد احدا يقول له لقد طفح 
نعد نستطيع مواجهة الشعب الفلسطيني والعالم بمثل هذه المواقف المخجلة، فلعل ما حدب في اللجنة 

واعادتها الى ينابيعها النضالية ” فتح“ضد السلطة ورئيسها وتثوير لحركة ” تمرد“المركزية بداية حركة 
 االولى، زمن القيادات التي تتنافس فيما بينها من اجل الشهادة.

انسان في تشييع الشهيد محمد ابو خضير في قلب القدس المحتلة هو  ألفمن خمسين  أكثرخروج 
استفتاء مباشر على حقيقة مشاعر الشعب الفلسطيني تجاه الشهداء وقيم المقاومة، ورفض هذا 

 الشعب لهذه السلطة الخانعة التي استمرأت الهوان والتذلل.
اعضاء في اللجنة المركزية من االجتماع بالقوة  إلخراج امر معيب ان يستدعي الرئيس عباس حرسه

وتوجيه الشتائم والسباب لهم، فمن المفترض انه اجتماع للقيادة، ومن حق هؤالء التعبير عن وجهات 
الخالف هذا ” الديمقراطي“ن رهم حتى لو اختلفت مع رئيسهم، ومن المفترض ان يتقبل هذا الرئيس 

اق درب، فالسلطة ليست مزرعة ابو عباس، مثلما قال الدكتور بصدر رحب خاصة اذا جاء من رف
، ومن المفترض ايضا انهم منتخبون من قواعد ”اليوتيوب“صائب عريقات في فورة غضب بثت على 

 مجلس ادارة شركة وليس حركة تحرير وطني. ألعضاءالحركة اللهم اال اذا كان االجتماع 
يني لم يعد يحترمها ويثق بها، ويعيرها اي اهتمام، السلطة الفلسطينية انهارت، والشعب الفلسط

لذهب الى مكتب نتنياهو وقذف ” فتح“والرئيس عباس لو كان يحترم نفسه وتاريخ شعبه وحركة 
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كان يمل  هذه المفاتيح اصال، وال نعرف ماذا ينت ر، ومما  إذامفاتيح المقاطعة في وجهه، هذا 
 من امراض الشيخوخة.يخاف وقد بل  الثمانين ويعاني من موسوعة 

يعيشان حالة من  و"حماس"” فتح“من المؤسف ان جناحي المعادلة السياسية الفلسطينية اي حركتي 
الضياع وانحراف البوصلة، فاالولى اصبحت اسيرة رئيس ال يريد ان يفعل شيئا لشعبه، ويطيل من 

لى االطالق ويبقي و اي ال يفعل شيئا عZero Optionامد بقائه في السلطة، باتباع سياسة )
االوضاع على حالها، والثانية باتت مشغولة بكيفية تسول الرواتب لمو فيها الذين يزيد عددهم عن 

 من عدم تقاضي فلسا واحدا. أشهراربعين الفا وكيفية ايصالها لهم، بعد ستة 
ن كانت محنة الرواتب حتى الماضي القريب، مقتصرة فقط على سلطة عباس، واداة ضغط عليعا م

امريكا وغيرها، وتوسعت اآلن بحيب امتدت الى ن يرتها في قطاع غزة وتساوت الجميع في مهنة 
 التسول التي باتت عنوانا للوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية.

*** 
ذاوالغليان الشعبي، ” الفراغ الوطني“االرض الفلسطينية المحتلة باتت تعيش حاليا حالة من  لم  وا 

الثالثة كرد االعتبار، وقلب معادالت الهوان الحالية، وتطور قيادات جديدة، فان  تندلع االنتفاضة
وزعيمه ابو بكر ” داعش“المرشح الوحيد واالقوت لمت هذا الفراغ هو تن يم الدولة االسالمية 

 البغدادي.
ة، مندوبين عنه لفتح فرع لدولته في الضفة الغربية وقطاع غز  إلرسالال يحتاج السيد البغدادي 

فاالنتصارات التي حققتها دولته في الموصل وتكريت والرقة والفلوجة والبوكمال، وازالتها للحدود مع 
ثالب دول هي سورية والعراق، واالردن ولبنان في الطريق، باتت عنصر جذب وتجنيد قوي للشباب 

” فتح“حمون على ايام الفلسطيني اليائس والمحبط، واذا نبتت نواه هذه الدولة فان االسرائيليين قد يتر 
 فقط.” االزعاجية“وخنوع قيادة االولى وصواريخ الثانية التي انتهت صالحية مرحلتها  "حماس”و

ايام الرئيس عباس وسلطته باتت معدودة واغتيال الشهيد محمد ابو خضير قد يكون المفجر، او 
شعب الفلسطيني مثل الجمل الفجر، لمرحلة فلسطينية جدية مختلفة كليا عن كل المراحل السابقة، فال

العربي االصيل، يصبر ويصبر، ولكن عندما يثور فانه يحطم كل شيء امامه، ويبدو ان ثورة هذا 
 الجمل بدأت، او هكذا نأمل.

4/7/4104رأي اليوم، لندن،   
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 نتنياهو يكشف مالمح نظريته السياسية .58
 افرايم هليفي

ن عرض رئيس الوزراء ن ريته السياسية في مساء الكشف عن جثب الفتيان الثالثة المخطوفي
واالمنية على مواطني اسرائيل والعالم، فلم يعد يوجد خطوات رد مفصلة، حسب ضرورة الوقت، بل 

 ن رية من مة تشير الى نيته تنفيذ سياسة متسقة خطوة بعد خطوة.
كلها؛ فبهذه  افتراضه االساسي هو أن تتحمل اسرائيل وحدها المسؤولية األمنية عن "ارض اسرائيل"

الطريقة وحدها تضمن سالمة مواطنيها. ويستمر هذا الوضع بصورة دائمة، وحتى لو وجدت على 
مر االيام سبل لمنح الفلسطينيين ما يشبه دولة في حدود ما فستكون كيانا يفقد سمات استقالل 

 سياسي كثيرة.
وثوق به على طول حدود ناجع م أمنىالتطورات االقليمية كما يرت نتنياهو توجب انشاء جدار 

األردن لتلقي االخطار من الشرق والشمال الشرقي وللتحكم الفعال بحركة السكان الفلسطينيين الذين 
 يعيشون بين جدار األمن الغربي وبين الجدار الجديد الشرقي.

 االفتراض الذي ُيفهم ضمنا  من خطبته أن الفلسطينيين في "يهودا" و"السامرة" سيوافقون على هذا
ما ألنه ستُبذل في الوقت ذاته جهود لمنحهم  روف عيش محسنة  الوضع إما لعدم وجود خيار وا 

 واقتصادا مزدهرا وقدرا من الحكم الذاتي مع الخضوع لحاجات إسرائيل األمنية.
ستستمر اسرائيل كما يرت نتنياهو في نضالها، الذي ال هوادة فيه، ضد "االرهاب" الذي تقوده 

 احتيج الى ذل .  إذاأثمانا قد تكون أكبر وأقسى "حماس"، وستجبي 
وفي موازاة ذل  ستطور سياسة إقليمية مبادرا  اليها تنضم الى دول كمصر والسعودية ودول الخليج، 

 وستكون مخلصة لتردن خاصة. 
، أفرد نتنياهو قوال محددا ال لبس فيه لكردستان، الذي ما زال اقليما في شمال العراق اإلطاروفي هذا 

 وأعلن على رؤوس االشهاد تأييده الستقالله السياسي.
بيد أنه ليس من المؤكد بتاتا  أن هذه السياسة قابلة للتنفيذ، فقد بدأ الجمهور الفلسطيني في "يهودا" 
و"السامرة" يصحو، وأخذت االضطرابات الناشئة بين اليهود والعرب تكثر وتقوت، وأخذت سيطرة أبو 

اء تقصيره هو وألن اسرائيل ضغطت عليه في االشهر االخيرة علنا مازن على شعبه تضعف جر 
 وبطرق اخرت كي تضطره الى السير في الطرق التي نرسمها له. 

ويمكن في هذه الحال أن توجد مبادرات ألفراد وجماعات الى اعمال انتقام يتم احباط بعضها، لكن 
 يؤجج بعضها اآلخر الغرائز أكثر.
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نب الفلسطيني ال يمكن أن يقبل المخطط المعروض عليه فسيضطر أبو ولما كان واضحا أن الجا
 مازن الى أن يناضل ضده أو يغادر الميدان، وسيكون انهيار السلطة الفلسطينية نتيجة محتومة.

إن المسار الكردي مشحون بالمشكالت على الصعيد االقليمي، وقد قيل كالم نتنياهو في موعد قريب 
األميركي كيري مع مسعود برزاني، رئيس االقليم الكردي في شمال العراق من لقاء وزير الخارجية 

الذي حثه فيه على أال يعمل على استقالل االقليم، إن اعالن نتنياهو ُيبعد اسرائيل خطوة اخرت عن 
 صديقتها األميركية، وُيضاف الى اجراءات ابتعاد اخرت عن حليفتها.

اء دولة كردية في االراضي التي تعيش فيها جماهير كردية يرمي االجراء االسرائيلي الى تشجيع انش
ومن تركيا وسورية الى الدولة  إيرانكبيرة. ويدور الحديب عن ضم في المستقبل ألراض من شمال 

 الجديدة، وال توجد فكرة أبعد منها عن سياسة روسيا في هذه القضية.
ش  أن تستطيع اسرائيل برغم كل قدراتها نشأت معارضة اقليمية قوية إلنشاء دولة كردية فإننا ن إذا

أن تحمل على عاتقها المسؤولية عن هذا االجراء، وُنذكر هنا بأن اسرائيل كانت تأمل في ايام حرب 
 "يوم الغفران" أن يفتح االكراد جبهة على العرب في شمال العراق، وكان أمال خائبا.

ي تنطلق جنوبا نحو بغداد وربط بينها بل تحدب نتنياهو عن قوات االسالم المتطرف ) داعشو الت
 وبين "حماس" وليس االمر كذل ، فر "حماس" ألد عدو لر "داعش".

أعلن خالد مشعل، أول من أمس، أن "حماس" معنية بالحفا  على االتفاقات بينها وبين اسرائيل، 
من التي أنهت جولتي القتال: "الرصاص المصبوب" و"عمود السحاب"، و"حماس" في غزة أفضل 

 "داعش" في غزة.
من المؤكد أن هذا اسوأ وقت للحديب عن تشار  في المصالح بين اسرائيل و"حماس" في ايام الحداد 
 السبعة على قتل ال يوجد أقبح منه، إن القلب ليقول "لن يكون ذل  أبدا"، لكن ما الذي يقوله العقل؟.

 "يديعوت"
4/7/4104، األيام، رام هللا  

 
 لمصالح األربعةخيارات نتنياهو .. ا .59

 آفي بنينو
بشكل عام بعد سنة واحدة في المنصب يفهم رؤساء االركان جوهر "ساحة الملعب" السياسي، ولهذا 

عندما يكتب في الصحيفة ان "الجيش االسرائيلي لم يعرض  باإلهانةفانهم ال يتأثرون أو يشعرون 
عية لحماس في غزة"، أو حتى اذا ما خطة شاملة وواقعية"، او "الجيش االسرائيلي لم يعرض اهدافا نو 
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كتب بان مصدرا سياسيا يعتقد بان "رئيس االركان فقد الروح القتالية". أحيانا تكون المنشورات غير 
رسمية، والتحليالت تفيد بان "قادة جهاز االمن حذروا من تدهور اقليمي ومن عقاب جماعي يشعل 

 الضفة او القطاع او الشرق االوسط".
مرة لضابط عسكري كبير ان يقول الحد رؤساء الوزراء، بشكل غير رسمي، انه فكر اقترحت ذات 

مرة اخرت برغبة رئيس الوزراء كما عرضت في النقاش، وهو يطلب ان يعرض عليه خطة للتنفيذ منذ 
يوم غد. فسألني الضابط "ماذا سيحصل؟" فأجبته "رئيس الوزراء سيتجمد في مكانه. لن يجيب  ولن 

 لمثل هذا اللقاء ايضا". يحدد موعدا 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو شخص ذو تجربة وخبرة في كل ما يحصل، في كل سيناريو، 
تقريبا. ويفيد سجله بانه متردد )ايجاباو في استخدام القوة العسكرية، وحذر في أوامر الخروج الى 

ميزة ايجابية لمن يقف على الحرب. ليس فيه عنصر "الممتشق"، او "رب البيت جن جنونه". وهذه 
 رأس الهرم.

حقيقة أنه لم "يخرب" لبنان، بعد أن سقطت عندنا الكاتيوشا، مثلما طالبه في حينه ارئيل شارون 
الراحل، "القى بذنبها" على وزير الخارجية دافيد ليفي، على "وزير الدفاع" ايتسي  مردخاي وعلى 

فقد "القى  إيرانيرام تماما. اما عدم الهجوم على رئيس االركان أمنون شاح  الراحل. هذا على ما 
بذنبه" في الرأي العام على اعتراض مئير دغان، يوفال ديسكن وغابي اشكنازي. وهذا ايضا على ما 
يرام. ما يفعله نتنياهو فعله ايضا اسالفه: عدم العمل في غزة، قبل حملة "الرصاص المصبوب" القى 

ى الجيش االسرائيلي وعلى تردد اشكنازي. هذا ايضا على ما يرام. به رئيس الوزراء ايهود اولمرت عل
"ال يعملون وال  بأنهمسلفه، ارئيل شارون، التقى بقادة ألوية الجيش االسرائيلي في المناطق واتهمهم 

 يبادرون"، وأعطى نسخة للصحافة. هكذا كان وهكذا سيكون.
ية على ضوئها كما ينبغي االمل، سيعمل ولفهمي، فان لحكومة اسرائيل اآلن عدة أهداف استراتيج

 نتنياهو في مساء اليوم:
 واالستقرار الالزم في ضوء الشرق االوسط المتغير. إلسرائيلالحفا  على المصالح االمنية والقومية 

منع وضع تدهور اقليمي منفلت عقب عمل عسكري شاذ، ال يأتي في سياق وفي مدت. بمعنى، عدم 
 ن تضمن كيف، متى وكيف تخرج منه.الدخول في عمل ال تعرف ا

مكافحة "االرهاب" في حرب ابادة. القبض على منفذي جريمة القتل النكراء ومحاسبتهم. ضرب البنية 
التحتية التي ساعدتهم. االبعاد الى غزة لنشطاء مركزيين، واالمسا  بكل محرري صفقة شاليط 

الضغط على حماس والتعزيز قدر االمكان وتقديمهم الى المحاكمة. واضافة الى ذل ، ممارسة روافع 
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للتعاون مع أجهزة االستخبارات واالجهزة التنفيذية للسلطة الفلسطينية. وحتى لو كانت حملة، فستكون 
 محدودة ومتوازنة.

حوار للتسوية مع ابو مازن والسلطة، بدعم  إلجراءالتفكير باليوم التالي. بمعنى الحفا  على القدرة 
مصر، االردن، السعودية، تركيا وغيرها. وكل ذل  حسب مبدأ "الدولتين للشعبين"  الواليات المتحدة،

الذي قرره نتنياهو. كل هذا يتعين على نتنياهو أن يفعله بدعم من حفنة من االشخاص المركزيين 
أمة صاخبة تطالب بالثأر، هوامش متطرفة واحتياطات حزبية ذات مغزت تنبع من وضعه  إطارفي 

 وفي كتلة اليمين. وأنا واثق من ان هكذا سيتصرف. داخل الليكود
 معاريف االسبوع

5/7/4104الحياة الجديدة، رام هللا،   
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