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*** 
 
 األمور تسير نحو مواجهة جوية وبرية عنيفة مع حركة حماسدلين: عاموس ي .0

رئيس شعبة أن  فتحي صّباحنقال عن مراسلها من غزة،  6/7/4108الحياة، لندن، نشرت 
االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية األسبق رئيس معهد دراسات األمن القومي الحالي عاموس يدلين 

. وأضاف يدلين في "األمور تسير نحو مواجهة أخرى جوية وبرية عنيفة مع حركة حماس"قال إن 
هذه العملية " كلمة ألقاها صباح أمس في ندوة ثقافية في مدينة بئر السبع جنوب اسرائيل أن

 ."ستستغرق أسبوعين، وأن حماس ستطلب وقف إطالق النار من اللحظة األولى
السبت  -العبرية ليل الجمعة  "يديعوت أحرونوت"جاءت تصريحات يدلين في وقت كشفت صحيفة 

تم إرسال قوات مشاة ومدفعية إلى فرقة غزة، استعدادًا الحتمال تنفيذ عملية عسكرية، فيما واصل "أنه 
 ."الجيش استعداده الستيعاب قوات كبيرة في محيط القطاع

الجيش ال يزال مستمرًا في نهج ضبط النفس ومحاولة "وقالت الصحيفة على موقعها االلكتروني إن 
 ."تقديم سلم إلى حماس كي تنزل عن الشجرة في الوقت الحالي

اضية لمنظومات القبة الحديد، الجيش عزز خالل األيام األخيرة أعداد الصواريخ االعتر »وأضافت أن 
التي جرى نصبها في مناطق غالف غزة، وتغيير بعض أماكن نشرها خشية استمرار إطالق 

 «.الصواريخ
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"هنالك قوة ردع مع القطاع قال  عاموس يدلين، أن 5/7/4108وكالة القدس لألنباء، وذكرت 
ط إسرائيل و)بئر السبع( جنوًبا فحماس لديها مئات الصواريخ قادرة على الوصول إلى )تل أبيب( بوس

 ولكنها ال تطلقها نظًرا لردعها وسنخرج للعملية عندما تتجاوز حماس الحدود"، كما قال.
وبحسب يدلين فإن "حماس ستخرج من هذه المعركة متألمة وستدفع إسرائيل ثمًنا اقتصاديا وسيعيش 

 الكثير في المالجئ وسكون هنالك قتلى وجرحى".
لمة ألقاها صباح السبت، في ندوة ثقافية ببئر السبع، أنه من الخطأ القول أنه ال ولفت يدلين في ك

توجد قوة ردع مع غزة "فحماس قادرة على إطالق مئات الصواريخ على تل أبيب، وبئر السبع، إال 
 أنها تمتنع عن ذلك نظرًا لوجود رادع وقوة الردع ليست مطلقة".

موجة تصعيد أخرى مع حماس ويجب االنتباه لضرورة إنهاءها  وأشار إلى أنه "ال شك لدي بأننا أمام
 بالشروط األفضل إلسرائيل".

 
 عريقات: ال يوجد شريك إسرائيلي للسالم وحماس ليست إرهابية .2

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، إن حكومة : دس برسق –رام هللا 
ا تريد دولة واحدة تدعى إسرائيل من نهر األردن إلى البحر االحتالل "غير معنية بحل الدولتين، وأنه

 المتوسط". 
آي" العالمية، انه بهذه الطريقة يمكن  14وأضاف عريقات خالل مقابلة أجراها مع قناة "نيوز 

إلسرائيل أن تسيطر على "معابرنا و مجالنا الجوي، على موانئنا، على مطاراتنا )في حال أردنا بناء 
لطة أمنية علينا ومن بعدها يقولون لنا: أنتم أقلية عربية محترمة... أحكموا نفسكم مطار(، ولها س

 بأنفسكم.. هذا هو األبارتهايد" في إشارة إلى سياسة التمييز العنصري. 
مشددا على أن "أكبر عقبة أمام السالم هي عدم رغبة إسرائيل على تقديم التنازالت واالستمرار في 

لضفة الغربية". وقال عريقات "لقد اعترفنا بحق إسرائيل بالوجود حسب حدود توسيع المستوطنات في ا
سرائيل لم تعترف بحق وجود الدولة الفلسطينية حسب نفس الحدود، واتفقنا على 2667عام  ، وا 

سرائيل لم توافق على ذلك". 2667مناقشة موضوع حدود عام   وتبادل األراضي بشكل فوري، وا 
لدينا اليوم شريكًا في إسرائيل الذي يقول: أنا أقبل حق وجود الدولة مشددا على أنه "ال يوجد 
 ".2667الفلسطينية حسب حدود عام 

وخالل المقابلة، تطرق عريقات إلى قضية حكومة المصالحة الفلسطينية، واالتهامات اإلسرائيلية 
 لحركة "حماس" قائاًل إن الحركة ليست عاماًل في الحكومة الفلسطينية الجديدة.
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وشدد بالقول على إن "حماس هي حزب سياسي فلسطيني، ال نراها منظمة إرهابية، حماس شاركت 
في االنتخابات وفازت بها، نحن ملتزمون للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كوحدة واحدة، 

 والتي يجب الحفاظ على سالمتها ويجب أن يكون هنالك حكم قانون واحد".
نما نتوجه إلى وأضاف "نحن نقول لحرك ة حماس: عندما نختلف، ال نتوجه إلى الرصاص، وا 

 صناديق االقتراع، إلى االنتخابات".
 5/7/4108قدس برس، 

 

 مشعلخالد العربي و  نبيل يتلقى اتصالين هاتفيين من عباس الرئيس .3
ول ، اتصاال هاتفيا من أمين عام جامعة الدأمستلقى الرئيس محمود عباس، مساء  :وفا –رام هللا 

العربية نبيل العربي. تم خالله بحث آخر التطورات المحلية واإلقليمية، إضافة إلى التصعيد 
 اإلسرائيلي المستمر في األرض الفلسطينية.

وتلقى الرئيس اتصاال هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. تم خالله بحث 
 ل التصعيد اإلسرائيلي المستمر.آخر تطورات األوضاع في األرض الفلسطينية في ظ

 6/7/4108الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 خريشة: اتفاق خفي بين حماس وفتح لتأجيل االنتخابات لعام كامل .4

رأى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور حسن خريشة، أن : قدس برس -رام هللا 
ر على وضعه الحالي خالل الفترة القادمة، البرلمان الفلسطيني سيبقى مغيبًا ولن يحدث أي تغيي

مشددًا على أن "انعقاد المجلس سيفتح الباب أمام مساءالت كثيرة للمسؤولين وتفعيل العمل الرقابي 
 والتشريعي".

وأوضح خريشة أن "اتفاق الشاطئ" لم يقدم توضيًحا بشأن المجلس التشريعي، مستطردًا: "البعض 
التشريعي لنيل الثقة، والبعض اآلخر قال إنها لن تعرض على تحدث أن الحكومة ستأتي للمجلس 

 المجلس التشريعي ألنها باشرت عملها وأدت اليمين أمام الرئيس".
وأضاف: "لم نسمع كلمة واحدة من الرئيس محمود عباس أو أي مسؤول فلسطيني حول انعقاد 

هو الوقت األنسب النعقاد التشريعي، ولكنه سيبقى مغيبًا كما كان في السابق، وأعتقد أن هذا 
المجلس كخطوة تحدي لالحتالل باعتقاله عدد كبير من النواب، إذا كان هناك حرص من السلطة 

 على شعبها وقيادة شعبها".
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(، "اتفاق 5/7وتابع خريشة، في تصريحات صحفية تلقت "قدس برس" نسخة عنها، السبت )
قضية االنتخابات، وكل ما أعلن عنه حول المصالحة لم يكن واضحًا، والمجلس وانعقاده مرتبط ب

 المجلس واالنتخابات لم يحصل".
ورجح النائب الفلسطيني أن يكون هناك "اتفاق خفي" بين حركتي "فتح وحماس" لتأجيل االنتخابات 
الفلسطينية لسنة كاملة، متابعًا: "وبالتالي هم ليسوا معنيين كثيرًا بأن ينعقد المجلس التشريعي، ألن 

 يفتح الباب أمام مسائالت كثيرة، ورقابة وتشريعات". انعقاده
 5/7/4108قدس برس، 

 
 وزير شؤون القدس: جريمة قتل أبو خضير ليست عادية.. والوضع صعب جدا   .5

قال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية عدنان الحسيني ان : رويترز - أ ف ب -رام هللا 
 ]قتل الفتى محمد أبو خضير[ ، بخاصة ان عملية القتلالوضع صعب جدًا، والحادثة ليست عادية»

هذه أول مرة نسمع عن طريقة القتل هذه، بأن يتم »واضاف: «. تخللها عبث وتشويه لطفل صغير
وأظهر تقرير «. حرقه من الداخل والخارج، وهو شيء اعتقد ان المستوطنين ارادوا ان يتميزوا به

الفتى محمد أبو خضير، وهو امر يعزز فرضية حرقه  التشريح االولى وجود آثار دخان في رئتي
 وهو على قيد الحياة.

هناك ايضا امكانية ان يكون من خطفه ارغمه على شرب البنزين ليحرقه من »وقال الحسيني: 
واشار الى حال من االحتقان تسود الفلسطينيين داخل مدينة القدس حيث تقع كل  «.الداخل والخارج

 ان ما رفع من وتيرة االحتقان المعلومات االولية عن طريقة قتل الفتى. ليلة اشتباكات، موضحاً 
 6/7/4108الحياة، لندن، 

 
 تمارس أفعال النازية "إسرائيل"قريع:  .6

قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون : الحياة الجديدة - القدس المحتلة
ه النازيون هو نفسه الذي يمارسه االحتالل بحق شعبنا، القدس أحمد قريع إن الهولوكست الذي مارس

بل وأكثر، حيث يتم اختطاف األطفال ومحاربة المدنيين في بيوتهم وأماكن عباداتهم وحرق 
 مزروعاتهم وممارسة أبشع انتهاكات حقوقه االنسان ضدهم.

عاما( الذي  26جاء ذلك خالل تقديم قريع واجب العزاء في شهيد القدس الطفل محمد أبو خضير )
 قضى اختطفته وقتلته مجموعة مستوطنين بالقدس قبل أيام.
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وتحدث قريع عن حجم المعاناة التي يتعرض لها المقدسيون، وطالب في حديث مع وسائل االعالم 
 اعتبار االستيطان والمستوطنين إرهابا يجب مقاطعته ومحاربته.

 6/7/4108الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 لهذه اللحظةاإلسرائيلي على غزة توجد جهود لوقف العدوان ال : البردويل .7

أكّد الدكتور صالح البردويل القيادي بحركة حماس، أنه ال توجد جهود : محمود هنية - الرسالة نت
عربية أو دولية لهذه اللحظة تدفع في اتجاه وقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، لينفي بذلك ما 

وقال البردويل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"،  بين الحركة واالحتالل. تردد عن تثبيت التهدئة
 األحد، " لألسف ال يوجد أي طرف عربي أو دولي تحرك في اتجاه وقف العدوان على الفلسطينيين".
ورفض البردويل محاولة زج المقاومة كطرف في العدوان القائم، موضًحا أن ما يجري هو عدوان من 

 االحتالل الذي ابتدأ بالحرب على الفلسطينيين. طرف واحد من جانب
 وطالب البردويل دول العالم والمجتمع الدولي للجم العدوان )اإلسرائيلي( فوًرا ووضع حد له.

وفي سياق متصل، انتقد البردويل بشدة تصريحات الناطقين باسم حركة فتح ضد المقاومة الفلسطينية 
بائس للغاية وال ينطلق من أي مبادئ أو رؤية سياسية وحركة حماس، قائاًل: " إن هذا الخطاب 

 ويقتات على ردة الفعل".
وأكّد أن فتح تحاول أن تبرأ نفسها مما يجري والتغطية على دورها في التنسيق األمني، وحرمان 

 الناس من الرواتب.
عيها وكان المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف قد شّن هجوًما على حركة حماس، مدعًيا أن مسا

 للتهدئة تشكل ضربة لوحدانية التمثيل السياسي الفلسطيني.
ودعا البردويل إلى ثورة ونهضة في حركة فتح توقف مثل هذا الخطاب "البائس"، وتستعيد الروح 

 الوطنية واللغة الوحدوية بعيًدا عن التخبط االعالمي، طبًقا لتعبيره.
تختزل مواقفها في حماية نفسها من ضربات وجدد البردويل تأكيده أن الحركة ال يمكن لها أن 

وشدّد على أن حماس وجدت لتدافع عن كل أبناء شعبها  االحتالل وترك الشعب والقضية وحدها.
 دونما استثناء، و" هي ال تبحث عن امتيازات ال من العدو وال ممن يحوم حوله"، كما يقول.

 6/7/4108الرسالة.نت، 
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 كته في مؤتمر "السالم اإلسرائيلي"حماس تدعو عباس إلى إلغاء مشار  .8
دعت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف مشاركته في مؤتمر "السالم 

 اإلسرائيلي"، الذي يعقد في مدينة تل أبيب يوم الثالثاء المقبل.
ورأى المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن مشاركة عباس 

 لمؤتمر تمثل إساءة لمشاعر الشعب الفلسطيني.في ا
وتابع: "ندعو إلى وقف مشاركة الرئيس عباس بكلمة له في المؤتمر اإلسرائيلي الذي يعقد الثالثاء 
القادم في "تل أبيب"، وأي مشاركة تمثل إساءة لمشاعر شعبنا الفلسطيني خاصة بعد جريمة إحراق 

ائال إن مشاركة عباس توفر الفرصة لـ)إسرائيل( ومضى أبو زهري ق الطفل محمد أبو خضير".
 إلعادة تجميل صورتها بعد االنزعاج العالمي من جرائمها البشعة، على حد تقديره.

 5/7/4108، فلسطين أون الين
 
 أبو مرزوق: البعض يخلق الذرائع لمنع صرف رواتب غزة .9

زوق، أن بعض المسئولين أكد النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مر 
 يفتعلون أزمة رواتب موظفي غزة.

وقال أبو مرزوق عبر صفحته في موقع "فيسبوك" السبت إن "إسرائيل" حينما احتلت الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وورثت إدارتين لم تصنف الناس، كذلك السلطة الفلسطينية حينما ورثت "إسرائيل" لم 

 اآلن عند بعض المسؤولين. تصنف الناس، ولكن السبب الحقيقي
وأضاف أن "حكومة التوافق التي ورثت الحكومتين وليست حكومة رام هللا فحسب، لذلك استقالت 

 حكومة إسماعيل هنية"، داعًيا حكومة التوافق إلى العدالة وعدم التمييز.
مثل وأشار إلى أن "هناك ذرائع استجلبها البعض لتبرير عدم وحدة المؤسسات وصرف المخصصات 

التهديدات األوربية واألمريكية واإلسرائيلية وذريعة رفض البنوك، ولم يأِت أحد على السبب الحقيقي 
 الذي بقى غائبًا لدى كبار المسؤولين".

وقال: "بالطبع هناك اآلالف من هؤالء من ُتصرف رواتبهم عبر البنوك دون حساب أو عتاب، 
تهم عبر البنوك ودون عقاب، وهناك وهناك المئات من قيادات حماس من تصرف مخصصا

 لصرف مرتبات أو منح مخصصات". DNAمؤسسات األمم المتحدة التي ال تبحث عن 
 5/7/4108، فلسطين أون الين
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 حسام بدران: اتفاق المصالحة ينص على مسؤولية حكومة الوفاق عن جميع الموظفين .01
اس" األسير المحرر حسام بدران إن قال المتحدث الرسمي باسم حركة "حم: نادية سعدالدين –عمان 

حزيران )يونيو( الماضي، "تتحمل مسؤولية رواتب  1حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت في 
موظفي غزة، وعدم التفريق بين المواطنين"، وذلك في إشارة منه إلى صرف رواتب الموظفين التابعين 

 للسلطة فقط.
حكومة جاءت لترث الحكومتين السابقتين في غزة وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "ال

والضفة الغربية، وبالتالي من الطبيعي أن تتحمل مسؤولية دفع رواتب موظفيها وعدم التنصل عن 
 مهامها".

نيسان  13وأوضح أن اتفاق المصالحة، الذي جرى توقيعه بين "حماس" ووفد منظمة التحرير في 
لى حكومة الوفاق الوطني، التي سيتم تشكيلها، مسؤولية )ابريل( الماضي بغزة، ينص على أن تتو 

كل الموظفين، بكل تبعاتها". ورأى أن "الحكومة مدعوة ألن تتصرف على أساس أنها حكومة وفاق 
وطني وليست حكومة "فتح"، مقدرًا بأن "أزمة الرواتب" سياسية أكثر منها فنية". واستنكر رفض أحد 

م الحوالة القطرية التي تبرعت بها قطر لصرف رواتب الموظفين، البنوك العاملة في قطاع غزة تسلّ 
 معتبرًا أن "هذا الموقف غير وطني وال أخالقي".

 6/7/4108الغد، عمان، 
 
 في مرمى صواريخنا 84"القسام": األهداف اإلسرائيلية بكافة أراضي  .00

كة حماس، االحتالل حذرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحر : قدس برس -غزة 
 من أن األهداف اإلسرائيلية في كافة المدن الفلسطينية المحتلة باتت في مرمى نيران صواريخها.

جاء ذلك في إعالن للكتائب ظهر على واجهة موقعها االلكتروني المصدر الرسمي والوحيد للكتائب 
اروخ، وفي اإلطار حيث يظهر في اإلعالن صورة لمقاوم من كتائب القسام يحمل على كتفه ص

تظهر راجمة صواريخ تطلق صواريخها، وكذلك أسفل اإلعالن صور لقذائف صاروخية مصفوفة 
وكتب على اإلعالن باللغتين العربية والعبرية جملة: "كل  بجانب بضعها البعض ونيران تشتعل.

 المدن قريبة إلى غزة".
 6/7/4108قدس برس، 
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 وعودة الحياة للضفة والقدس عن غزة ارألوية الناصر: ال تهدئة دون فك الحص .02
أكدت كتائب ألوية الناصر صالح الدين، الجناح العسكري لحركة : المركز الفلسطيني لإلعالم –غزة 

المقاومة الشعبية رفض الحديث عن تهدئة مع االحتالل الصهيوني، ال تتضمن فك الحصار عن 
  قطاع غزة وعودة الحياة للضفة الغربية والقدس.

(: "المقاومة الفلسطينية بكافة 7-5متحدث باسم الكتائب في مؤتمر صحافي بغزة السبت )وقال 
 مستوياتها لن تقبل أي تهدئة يفرضها االحتالل بشروطه".

وشدد على أنه ال يمكن الحديث عن تهدئة ال تتضمن الحياة الكريمة ألبناء الشعب الفلسطيني وال 
وقال إن شن االحتالل  الحتالل على اغتيال قيادات المقاومة.تكفل حقوقه الشرعية، محذرًا من إقدام ا

 عمليات اغتيال سيفتح عليه أبواب الحرب التي لم يتوقعها بردودها وأشكالها وضربات المقاومة.
كما طالب األجهزة األمنية في الضفة الغربية بوقف التنسيق األمني فورا والوقوف إلى جانب الشعب 

 حتالل الصهيوني ورد االعتداءات عنه.الفلسطيني وحمايته من اال
 5/7/4108المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 فتح: هدنة حماس مع االحتالل ضرب للتمثيل الفلسطيني .03

أكد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف أن الطريقة التى تسعى حماس من : االتحاد -رام هللا 
، هي طريقة مشبوهة ومن شأنها أن تضرب خاللها التوصل إلى هدنة مع دولة االحتالل اإلسرائيلي

 وحدانية التمثيل الفلسطيني، وهو الهدف الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه.
وقال عساف في تصريحات صحفية إن حماس منذ تأسيسها وهي تقدم نفسها بديال لمنظمة التحرير 

ر برنامج خاص بها الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعمل منفردًة في إطا
 مرتبط في كل األوقات والمراحل بأجندات خارجية بعيدًا عن المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا.

وقال عساف حماس اليوم تعيش في حالة انفصام بين خطابها العلني )المقاوم( اعالميا باستخدام 
لتوصل إلى )وقف أعمال اشد العبارات المزلزله بينما تقوم في الخفاء باستجداء كل األطراف ل

 عدائية( جديدة.
وأوضح عساف أن حماس تستخدم اليوم كما هي عادتها الدم الفلسطيني والقضية الفلسطينية خدمًة 

 لمصالحها الحزبية الضيقة، ومصالح التنظيم الدولي لجماعة األخوان المسلمين.
 6/7/4108االتحاد، أبو ظبي، 
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 تبث رسالة مصورة لالحتالل  "القسام" .04
بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" فاصاًل قصيرا عن : السبيل

وأظهر الفاصل أحد عناصر القسام  إعدادها وتصنيعها، استعدادا ألي مواجهة قادمة مع االحتالل.
اريخ التي وهو يقوم بتصنيع صاروخًا كبير الحجم، فيما يبدو أنه طراز جديد وأكثر تطورًا من الصو 

 استخدمها سابقًا.
ويبدو أن رسالة مفادها أن مدنا محتلة جديدة ستكون في مرمى صواريخ القسام في أي مواجهة قادمة 

 قد يقدم عليها االحتالل في ظل تهديداته المتصاعدة بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة.
 5/7/4108السبيل، عمان، 

 
 أعضاء من مركزية فتحمحمد المدني ينفي أّي خالفات بين عباس و  .05

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد المدني، ما ورد على بعض  :الحياة الجديدة –رام هللا 
المواقع االخبارية االلكترونية وغيرها بينها اإلذاعة اإلسرائيلية والتي ادعت نشوب "مشاجرة ونقاش 

ركزية لحركة فتح عصر الخميس عاصف" بين الرئيس محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة الم
 الفائت.

وقال في بيان صحفي الليلة الماضية، "إن هذه األخبار الملفقة عارية عن الصحة تماما كما أنها 
تكشف إلى أي حضيض وصلت إليه جهات فلسطينية المظهر صهيونية المضمون ال ترى أبعد من 

 م ومصالحها الشخصية المحدودة جدا".أنفها وال تقيس مصالح الوطن والشعب والقضية إال بما ينسج
 6/7/4108الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لى حكم غزةإحماس تبحث العودة وكالة معا:  .06

كشف القيادي في حماس احمد يوسف لـ معا عن مشاورات : خاص معا - زهير الشاعر -بيت لحم 
دم تحرك رام هللا باتجاه تجريها الحركة مع الفصائل الوطنية واالسالمية لتدارس مخاطر وتبعات ع

 شؤون القطاع. إلدارةغزة وان استدعى ذلك تشكيل قيادة وطنية 
وحول امكانية عودة حكومة حماس اكد احمد يوسف ان الحديث يدور عن قيادة وطنية اسالمية 

شؤون القطاع والتعامل مع المسألة لمنع الفلتان االمني وحل قضية رواتب الموظفين  إلدارةمشتركة 
 زة.في غ
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واضاف يوسف "ان هناك فراغا سياسيا كبيرا في قطاع غزة وهذا يرشح لعودة الفلتان االمني، خاصة 
 االنقسام السياسي". إلنهاءان حكومة التوافق لم تتقدم خطوة واحدة الى االمام 

واشار الى ان حماس خرجت من المشهد السياسي بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي 
 لكنه لم يمأل الفرات حتى االن وال يوجد تواصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وليس الحمدهللا

هناك اي مؤشرات ايجابية، خاصة ان وزير الداخلية رامي الحمد هللا لم يتواصل حتى االن مع 
 داخلية غزة ويبدو ان هناك تراجعا في موضوع المصالحة.

 5/7/4108وكالة معا اإلخبارية، 
 
 نفي نيتها العودة إلى حكم غزة والفصائل ترفض بحث فكرة تشكيل "إدارة وطنية"حماس ت .07

نفت حركة حماس أمس األخبار التي راجت خالل األيام الماضية عن نيتها  وكاالت: -حسن جبر 
العودة لحكم غزة بعد أكثر من شهر على تشكيل حكومة التوافق الوطني بعد سنوات من االنقسام 

 السياسي.
دكتور سامي أبو زهري على صفحته على "الفيس بوك" "إن ما ورد في بعض مواقع التواصل وقال ال

االجتماعي حول قرار اتخذته "حماس" بشأن العودة الستالم الحكومة بغزة هو كالم عاٍر عن الصحة 
 تماما".

وكانت معلومات راجت أول أمس عن نية "حماس" العودة الستالم حكم قطاع غزة بعد منتصف 
 رمضان الحالي إذا فشلت حكومة التوافق في حل مشكلة الموظفين التابعين للحكومة السابقة. شهر

وكان مسؤولون في "حماس" نفوا أن يكونوا قد عرضوا على قوى وشخصيات وطنية التباحث في 
 إمكانية تشكيل إدارة وطنية في إدارة قطاع غزة.

ى الفصائل منوها إلى أن تزايد الحديث وقال مصدر سياسي إن "حماس" لم تطرح هذا الموقف عل
 حول هذه القضايا ربما وسيلة للضغط على أبو مازن لحل مسألة الموظفين.

وأكد المصدر السياسي لـ "االيام" أن غالبية الفصائل سترفض عرضا من هذا النوع في حال عرضته 
 ام."حماس" عليها، منوها إلى أن ذلك يعني العودة مرة أخرى إلى مربع االنقس

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر لـ )شينخوا(، إن الجبهة لم 
 تتلق أي مقترح بهذا الخصوص لكنها تعارضه باعتباره إدارة وتكريسا لالنقسام الداخلي.
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وأكد مزهر أن "المطلوب هو تشكيل قيادة وطنية موحدة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني 
من عدوان إسرائيلي وحشي"، داعيا حكومة الوفاق إلى بذل جهد أعلى وأن تكون حكومة لكل الشعب 

 الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة لـ 

ام الداخلي وليس تجاوزا )شينخوا(، إن الجبهة تعارض تشكيل هيئة تدير غزة كون ذلك تكريسا لالنقس
 له.

وطالب أبو ظريفة حكومة الوفاق بأن تأخذ دورها كحكومة لكل األراضي الفلسطينية وليس جزءا على 
 حساب جزء آخر من الوطن وبالمضي في تنفيذ ملفات المصالحة وليس العودة لالنقسام.

ركته ألي خطوة كما أكد مسؤول في حركة الجهاد اإلسالمي، طلب عدم ذكر اسمه، معارضة ح
أحادية في غزة، مشيرا إلى موقفها المعروف بمعارضتها المشاركة بأي مظهر يكرس االنقسام 
الداخلي. في المقابل، اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( أمين 

 ا للمصالحة".مقبول أن أي خطوة من قبيل تشكيل هيئة إلدارة غزة من قبل حماس "ستعني نسف
واستهجن مقبول تصعيد "حماس" تهديداتها ضد حكومة الوفاق والهجوم عليها، معتبرا أن ذلك دليل 

 على رغبتها في "التملص" من المصالحة ألسباب مفتعلة تتعلق بخالفاتها الداخلية.
 وشدد مقبول على أنه ال يوجد خيار فلسطيني بديل عن دعم حكومة الوفاق والمضي في الحوار

 الوطني الداخلي إلنجاز كافة القضايا الشائكة وفق التفاهمات الموقعة بعيدا عن توتير األجواء.
 6/7/4108األيام، رام هللا، 

 
 "سرائيل"إغزة تعيش حاال  من الترقب والحذر في انتظار تبلور الهدنة مع  .08

بعد تواتر أنباء عن يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة حااًل من الترقب والحذر : فتحي صّباح -غزة 
ال فإنها « حماس»مهلة منحتها اسرائيل لحركة  ستمسح »من خالل مصر بوقف اطالق الصواريخ وا 

 القطاع عن الوجود.« ثلث
ومع مواصلة اسرائيل حشد قواتها على طول الحدود مع القطاع، واستمرار اطالق الصواريخ من 

ن االسرائيليين وصمت القيادة الفلسطينية القطاع، والتهديدات من القادة السياسيين والعسكريي
 وارتباكها، يخشى الغزيون من حرب ثالثة قد تكون أشد فتكًا من سابقتيها.
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فضل عدم الكشف عن هويته « حماس»نقلت عن مصدر في حركة « فرانس برس»وكانت وكالة 
تم التوصل إلى هناك جهودًا مصرية مستمرة الستعادة الهدوء في قطاع غزة، لكن لم ي»الجمعة، أن 

 «.أبلغت الجانب المصري أن ليس لديها رغبة في التصعيد»وأكد أن حركته «. اتفاق بعد
غير معنية بالتصعيد واالنجرار »باسم نعيم أن حركته « حماس»كما نقلت الوكالة عن القيادي في 

ع غزة إلى حرب في غزة، لكن في الوقت نفسه ال يمكن أن تسكت على استمرار العدوان على قطا
 «.والضفة الغربية

اللحظة »ليلى خالد إن « الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«من جهتها، قالت عضو المكتب السياسي لـ
الراهنة تفرض التوجه فورًا نحو الوحدة الوطنية، وتأسيس حال نضالية جديدة في مواجهة االحتالل 

القيادات »الحكم، مشددة على أن وغمزت خالد من قناة عباس وطالبته بالتنحي عن «. واالستيطان
 «.التي ال تلتقط هذه اللحظة عليها التنحي

التوحد من أجل »هاني الثوابتة الشعب الفلسطيني إلى « الشعبية«ودعا عضو اللجنة المركزية لـ
 على القطاع.« التصدي لتهديدات االحتالل بشن عدوان جديد

االتفاق على جبهة مقاومة موحدة تحدد من «بـوطالب الثوابتة األذرع العسكرية لفصائل المقاومة 
 «.خاللها طبيعة الرد على االحتالل

علي فيصل الى « الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«بدوره، دعا عضو المكتب السياسي لـ 
التعاطي مع عدوان االحتالل ومستوطنيه في شكل موحد ومنسق، بما يخدم هدف اسقاط العدوان »

 «.ومبرراته
بتشكيل لجان الدفاع عن االرض والشعب وحماية الشعب الفلسطيني وممتلكاتها من »فيصل وطالب 

اعتداءات المستوطين المدججين بالسالح وتصعيد المقاومة الشعبية كمتطلب أساسي في هذه 
 «.المرحلة

 6/7/4108الحياة، لندن، 
 
 لوةتنتشر الثالثاء في مخيم عين الح القوة األمنية الفلسطينية المشتركة .09

المقبل، موعدًا  الثالثاءحددت القيادة السياسية الموحدة للقوى الفلسطينية، ظهر : الحياة –بيروت 
لنشر القوة األمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة، بعد اجتماع موسع للجنة الفلسطينية 

الفلسطيني في المخيم، العليا المشرفة على الوضع في المخيمات، عقد في مقر قيادة األمن الوطني 
 بمشاركة ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية واالسالمية كافة.
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عنصرًا في مختلف احياء المخيم على ان تتخذ اربع نقاط ثابتة لها في مناطق  250وقوام القوة نحو 
 جامع الشهداء إضافة الى بستان -حساسة هي سوق الخضار، البركسات شمال المخيم، الصفصاف

 «.اليهودي
وكانت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي نظمت وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين استنكارًا 

 بحقهم.« لإلجرام الصهيوني»
علي فيصل بعد لقائه رئيس بلدية صيدا « الجبهة الديموقراطية»وأكد عضو المكتب السياسي في 

 «.تشار القوة األمنيةضرورة العمل على إنجاح ان»السابق عبد الرحمن البزري 
 6/7/4108الحياة، لندن، 

 
 قوتنا حال لزم األمر سنستخدم كلّ  ..تطور غزة ومستعد أليّ بحماس  عمل ضدّ يالجيش نتنياهو:  .21

وسائل إعالم عبرية ذكرت أن المجلس الوزاري من غزة، أن ، 5/7/4108القدس، القدس، نشرت 
ونقلت أن رئيس الوزراء االسرائيلي "بنيامين لدراسة تطورات الوضع.  اجتمعالمصغر "الكابنيت" 

نتنياهو" قال إن "قوات الجيش تعمل ضد حماس في غزة ومستعدة ألي تطور )...( سنستخدم كل 
 قوتنا في حال لزم األمر".

وأشار نتنياهو لألحداث التي تجري في الوسط العربي داخل إسرائيل قائال "أصدرت تعليمات لوزير 
 ذ كافة التدابير الالزمة ضد مثيري الشغب.األمن الداخلي التخا

فيما قالت القناة العبرية العاشرة، إن جهودا مكثفة تبذل لوقف التصعيد على جبهة غزة، مبينًة أن 
إسرائيل أبلغت مصر أنها ال ترغب في التصعيد وأنها ستتجنب تنفيذ عمليات اغتيال، فيما أكدت 

منحها مزيدا من الوقت حتى يوم غد من أجل وقف حماس أيضا أنها تريد الهدوء ولكنها طلبت 
 إطالق النار وضبط الميدان. وفق القناة العبرية.

ختام جلسة مشاورات المجلس الوزاري ب ، أن نتنياهو قال5/7/4108، 84موقع عرب واضاف 
ذا ما تطلب األمر سيتم  المصغر مع المسؤولين األمنيين، إن الجيش يعمل ضد أهداف حماس وا 

على موجة التحريض الدموي  44قوة إضافية، وبالنسبة لالحتجاجات في القدس ومناطق الـ  استخدام
اإلخالل "والدعوات لالنتقام من العرب، قال نتنياهو أنه أصدر تعليمات بالتعامل بشدة مع ما اعتبره 

 ."بالنظام
م العنيفين، ومعاقبتهم العمل بشدة ضد المخلين بالنظا"وقال نتنياهو إنه اصدر تعليمات للقوى األمنية 

أعمال "، ودعا رؤساء السلطات العربية إلى العمل بشكل فوري لوقف ما أسماه "بأشد العقوبات
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لن نقبل أعمال الشغب، ومن يخرق القانون سيتم التعامل معه بأقصى درجات ". واضاف: "الشغب
 ".الشدة

ا وزير األمن، موشي يعلون، وقد أجرى نتنياهو جلسة مشاورات لتقدير الموقف األمني شارك فيه
ووزير األمن الداخلي، يتسحاك أخرونوفيتش، والمفتش العام للشرطة يوحنان دانينو ورئيس جهاز 

 األمن العام )الشاباك(، يورام كوهين.
اإلذاعة اإلسرائيلية نقلت عن مسؤول في حركة حماس قوله إن ثمة اتصاالت للتوصل إلى وكانت 

 .يتوقع أن يتم إحراز تقدم خالل الليلة الحاليةتهدئة في قطاع غزة، وأنه 
 
 ليبرمان يطالب بإعدام المتظاهرين من فلسطينيي الداخل .20

المتظاهرين من  بإعدامطالب وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان  :ترجمة خاصة -غزة 
 فلسطينيي الداخل.

ي" في اسرائيل بأن يتعامل مع "اعتقال وطالب الوزير اإلسرائيلي ليبرمان ما وصفه بـ "النظام القضائ
صدار عقوبات بحقهم تصل إلى حد اإلعدام كعقوبة ردع".  الشبان بقسوة وبشكل حاسم وا 

واضاف "يجب أن يعاقب بشدة المواطنون اإلسرائيليون الذين يقومون بدور اإلرهابيين"، على حد 
 تعبيره.

التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية من جانبها، انتقدت رئيسة حزب "ميرتس" زهافا غالئون، 
"أفغيدور ليبرمان" والتي طالب فيها بإنزال أقصى العقوبات ممثلة باإلعدام ضد الفلسطينيين في 

 الداخل الذين شاركوا في مواجهات الليلة.
واتهمت غالئون في تصريحات نقلتها وسائل إعالم عبرية، ليبرمان بتأجيج نيران الكراهية بين 

 ن العرب واليهود في إسرائيل، وممارسة العنصرية والقومية.المواطني
وأضافت "من حق العرب التظاهر في وطنهم وذلك ال يعتمد على أهواء ليبرمان الذي ال يخفى على 
أحد أنه يحاول طوال الوقت تغيير الوضع القانوني للمواطنين العرب في إسرائيل وحرمانهم من 

 الجنسية".
5/7/0841القدس، القدس،   
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 ساعة 84خالل  "إسرائيل"صاروخا  على جنوبي  80غانتس: سقوط  .22
صاروخا من غزة سقطت  42قال رئيس األركان اإلسرائيلي، الجنرال بني غانتس، إن : األناضول

الماضية، محذرا من "الرد بقوة كبيرة" إذا لم يتوقف  44على جنوبي )إسرائيل( خالل الساعات الـ 
يتر ليرنر، المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي لإلعالم االجنبي، في تغريدة ونقل ب إطالق الصواريخ.

صاروخا أطلقت من غزة على جنوبي )اسرائيل( في الساعات  42على )تويتر( عن غانتس قوله إن "
 الماضية"، دون أن يوضح مناسبة إطالقه هذا التصريح. 44الـ 

لجيش اإلسرائيلي لإلعالم العربي، في في سياق ذي صلة، نقل افيحاي ادرعي، المتحدث باسم ا
سلسلة تغريدات على )تويتر( عن غانتس قوله: "سنعرف الرد بقوة كبيرة اذا لم يعود الهدوء الى 

 منطقة جنوب )اسرائيل( ".
وأضاف غانتس: "حماس تتحمل المسؤولية عن مواصلة إطالق الصواريخ، وقواتنا جاهزة لمواجهة 

 اة الطبيعي إلى الجنوب".أي تحدي حتى إعادة مجرى الحي
وأشار ادرعي إلى أن أقوال غانتس جاءت يوم السبت خالل لقاء مع الفوات اإلسرائيلية في المنطقة 
المحيطة بقطاع غزة إلى جانب قادة قوات المشاة والدبابات؛ حيث وقف على مدى جاهزية جميع 

جلسة لتقييم الوضع لبحث ولفت إلى أن غانتس أجرى نهاية األسبوع عدة  القطاعات العسكرية.
 مواصلة إطالق الصواريخ من غزة؛ حيث تفقد أيضًا منطقة شمال القطاع.

6/7/4108فلسطين أون الين،   
 
 اإليراني لنوويا" وليس إسرائيل"الصراع مع الفلسطينيين هو التهديد األساسي على :رئيس الموساد .23

الفلسطيني، وليس البرنامج  –سرائيلي رأى رئيس الموساد اإلسرائيلي، تمير باردو، أن الصراع اإل
 النووي اإليراني، هو التهديد األساسي على األمن القومي اإلسرائيلي حاليا.
رجل أعمال في حلقة  30وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم األحد، إن باردو أدلى بأقواله أمام حوالي 

 بيتية في مدينة رمات هشارون، يوم الخميس الماضي.
ضية النووي اإليراني، قال رئيس الموساد إن على إسرائيل فعل أي شيء من أجل منع وفيما يتعلق بق

 إيران من التوصل إلى قدرة للتسلح بسالح نووي".
ونقلت الصحيفة عن مصدر شارك في الحلقة البيتية، التي استمرت ساعة ونصف الساعة، قوله إن 

في الموساد وأسلوب قيادة جهاز باردو خصص معظم أقواله للحديث عن التغييرات التنظيمية 
 أمنية أيضا. –االستخبارات هذا، لكنه تطرق إلى قضايا سياسية 
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وطلب عدد من المشاركين في اللقاء من باردو أن يعدد التهديدات المركزية التي تقف إسرائيل 
 أمامها.

لفلسطينيين. وقال المصدر إن بارد أجاب قائال إن التهديد المركزي على إسرائيل هو الصراع مع ا
وعندما طلب عدد من الحاضرين التأكد مما سمعوه، شدد باردو "نعم، التهديد األكبر هو الموضوع 

وفي رده على سؤال أحد الحاضرين بأنه "ماذا بخصوص البرنامج النووي اإليراني، وهل  الفلسطيني".
يران قد تصنع سالحا هو في الدرجة الثانية من حيث األهمية؟"، فاجأ باردو الحضور بقوله إن "إ

نووي في المستقبل، أو تحاول شراء قنبلة نووية، لكني ال أنصحكم بأن تسارعوا إلى شراء جواز سفر 
وأشار أحد المشاركين في اللقاء مع رئيس الموساد إلى أن باردو ال يتفق مع نتنياهو بأن  أجنبي".

إسرائيل في هذه المرحلة، وهو موضوع النووي اإليراني ملح، وأنه "ال يشكل تهديدا هاما على 
 باألساس ال يشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل" مثلما يصور ذلك نتنياهو.

وبين التهديدات التي تواجهها إسرائيل، ذكر باردو سيطرة "داعش" على مناطق من العراق والخطر 
 على استقرار نظام الملك عبد هللا الثاني في األردن.

"هذا تهديد مقلق جدا بالنسبة إلسرائيل وهم جاؤوا لكي يبقوا. وهم  وحول "داعش" قال باردو إن
يحيطون بالجمهور مثل حزب شاس ولديهم جهاز تعليم ورفاه. وهذا تنظيم يؤمن بالقتل من أجل 

 قياسا بهم". ’اليت’القتل... وحماس هي 
ه "داعش" من وشدد باردو على أنه "بمقدور الجيش األردني أن يواجه بدون صعوبة هجوما قد يشن

جهة العراق، لكن المشكلة أوسع من ذلك. إذ أن الدمج بين خطر شن داعش هجوما من العراق إلى 
جانب وجود أكثر من مليون الجئ عراقي وسوري في األردن قد يضع استقرار المملكة الهاشمية في 

 خطر".
6/7/4108، 84عرب   

 
 لحظة أيّ ديسكين: المنطقة تعيش على برميل بارود قد ينفجر في  .24

حّمل رئيس جهاز الشاباك "اإلسرائيلي" األسبق يوفال ديسكين، حكومة االحتالل المسؤولية : وكاالت
الكاملة عن تدهور الوضع األمني، محذرًا من أن المنطقة باتت تعيش على برميل بارود قد ينفجر 

 في أية لحظة.
ارسها الحكومة"، موضحًا أن وقال ديسكين إن "ما يحصل هو ناتج عن سياسية التخويف التي تم

 على الحكومة الخروج من وهم حل المشاكل بالقوة".
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وأضاف، في منشور على صفحته في "فيسبوك" نقلته صحيفة "يدعوت أحرنوت" اليوم السبت، أن 
"تدهور الوضع األمني ناتج عن السياسة الحالية للحكومة اإلسرائيلية القائمة على إخافة الجمهور من 

 حولنا في دول الشرق األوسط". كل ما يحدث
5/7/4108فلسطين أون الين،   

 
 قدس برس: قاطرات محملة بالمدرعات والذخيرة تصل المواقع اإلسرائيلية على حدود قطاع غزة .25

( قواتها على حدود قطاع غزة 7|5عززت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعد ظهر يوم السبت )غزة: 
 بالذخيرة والمعدات.
اإلسرائيلية العامة أفادت مؤخًرا ونقاًل عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن جيش وكانت اإلذاعة 

االحتالل استقدم تعزيزات، بما فيها قوات مدرعة، إلى محيط قطاع غزة تحسًبا الحتمال تصاعد 
 األوضاع األمنية نظًرا الستمرار إطالق الصواريخ من قطاع غزة.

 البحرية اإلسرائيلية قبالة سواحل قطاع غزة.وأضافت انه تم كذلك تكثيف تواجد سفن سالح 
وقال راصد ميداني لـ "قدس برس" انه شوهدت بعد ظهر اليوم السبت عدة قاطرات تصل من داخل 

إلى مواقع قوات االحتالل على حدود قطاع غزة، وقامت بإنزال ما فيها  2644األراضي المحتلة عام 
 من ذخيرة ومعدات في تلك المواقع.

ذه القاطرات التي حملت بالذخيرة والمدرعات وصلت إلى موقعي "الكاميرا" و"المخابرات" وأضاف أن ه
الواقعان شرق بلدة "ُجحر الديك" وسط قطاع غزة، وقامت بإنزال حمولتها هناك، وسط تعزيزات 
عسكرية غير مسبوقة وتحليق مكثف لطائرات االحتالل خشية استهداف تلك التعزيزات من قبل 

 فلسطينية.المقاومة ال
وتستقدم قوات االحتالل هذه التعزيزات في ظل التهديدات اإلسرائيلية المتكررة لتوجيه ضربة إلى 

 قطاع غزة بسبب تواصل إطالق الصواريخ من القطاع.
6/7/4108قدس برس،   

 
 مصادر إسرائيلية: إصابة جندي إسرائيلي في النقب الغربي بشظايا قذيفة هاون  .26

( بجروح جراء إصابته بشظايا قذيفة هاون 7|5يلي بعد ظهر السبت )غزة: أصيب جندي إسرائ
انفجرت في محيط المجلس االقليمي "اشكول" في النقب الغربي داخل االراضي الفلسطينية المحتلة 

 .2644عام 
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وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عدد من الصواريخ تجاه منطقة النقب الغربي ردا على الغارات 
 على قطاع غزة. اإلسرائيلية

وأكد مصادر إسرائيلية إصابة الجندي اإلسرائيلي وانه تم نقله بمروحية عسكرية إلى المستشفى لتلقي 
 العالج الطبي.

6/7/4108قدس برس،   
 

 أطلق على بئر السبع "غراد"صاروخ  تعترض "القبة الحديدية" مصادر إسرائيلية: .27
انطلقت صافرات اإلنذار هذا  1022اية عام ألول مرة منذ الحرب العدوانية على قطاع غزة نه

المساء في مدينة بئر السبع، وقالت مصادر إسرائيلية إن منظومة "القبة الحديدية" أسقطت صاروح 
 "غراد" كان يتجه صوب بئر السبع.

واضافت المصادر إن عملية االعتراض حصلت في فوق بئر السبع وسبقها انطالق صافرات اإلنذار 
 مدينة.في كل أرجاء ال

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن بعد ذلك بقليل اعترضت القبة الحديدية ثالث قذائف صاروخية 
 أطلقت باتجاه المجلس اإلقليمي "حوف اشكلون".

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من قصف الطيران الحربي اإلسرائيلي لموقع في قطاع غزة أسفر عن 
عدوانها على قطاع غزة في أعقاب إطالق صاروخ  وقوع إصابات. ويتوقع أن تكثف إسرائيل من

 "غراد" على بئر السبع.
5/7/4108، 84عرب   

 
 لمنع عمليات األسر تطوير تطبيق للهواتف المحمولة ":إسرائيل" .28

قررت جمعية إسرائيلية تطوير تطبيق للهواتف المحمولة للمساعدة في اإلبالت بشكل آلي عن أي 
 بية .حالة أسر لمستوطنين بالضفة الغر 

« SOS»إنه منذ أسر الجنود الثالثة بادرت لوضع تطبيق باسم « ايحود هاتساله»وقالت جمعية 
 خاص باألسر وحاالت الطوارئ األمنية.

يتيح تطبيق طوارئ خلوي تم  -ويتيح التطبيق منع حدوث أي حالة أسر مستقباًل بمساعدة تكنولوجيا 
تحديد مكان الشخص المأسور حااًل. وذلك من  تطويره في إسرائيل لمنع عمليات األسر من خالل

 خالل إجراء اتصال آلي مباشر مع عائلته ومراكز الطوارئ.
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ويدور الحديث عن تطبيق باإلمكان تحميله على أي هاتف ذكي )أندرويد /آيفون( وفي حاالت 
وقام التابع لشرطة االحتالل،  200الطوارئ بكبسة زر، يتصل الجهاز مباشرة إلى مركز الطوارئ 

 ألف شخص في إسرائيل بتحميل هذه التقنية الخاصة. 200أكثر من 
6/7/4108الدستور، عمان،   

 
 بالقدس استيطانيةوحدة  438االحتالل يقر بناء  .29

( 134(، إن سلطات االحتالل أقرت بناء )7-4قالت مصادر عبرية أمس الجمعة ): القدس المحتلة
"جبل أبو غنيم" في القدس -" و"هار حوماه"وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي "بسغات زئيف
 المحتلة، وتسويق هذه الوحدات خالل الشهور القادمة.

وذكرت أسبوعية "كول هعير" العبرية أن شركة "تسرفتي شمعون" فازت بمناقصة ما يسمى سلطة 
( وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف، بحيث تنضم إلى 61أراضي "إسرائيل" إلقامة )

( وحدة سكنية جديدة يبدأ بناؤها 241ع  أكبر في مستوطنة "هار حوماه"، يتضمن إقامة )مشرو 
 وتسويقها في األشهر القادمة.

 5/7/4108 لإلعالم،المركز الفلسطيني 
 
 مليون دوالر خالل مداهمات الضفة 4.9استولت على  "إسرائيل" "األورومتوسطي": .31

ماليين دوالر أميركي  1.6، استولى على ما قيمته قال مرصد حقوقي، إن جيش االحتالل :رام هللا
 خالل مداهمات منازل ومؤسسات بالضفة، منذ اختفاء المستوطنين الثالثة.

، أن الجيش اإلسرائيلي أمستقرير بوأوضح المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، ومقره جنيف، 
ألف دوالر "نقدية" خالل عمليات مداهمة منازل المواطنين، وصادر  370استولى على ما يقارب 

حاسبًا محمواًل، وعشرات الهواتف المحمولة، وسيارات خاصة، وأثاث مكتبي ومعدات  63قرابة 
  وآالت.

ركة "ترانس ميديا" اإلعالمية ولفت المرصد إلى أن الجيش اإلسرائيلي، صادر المعدات الخاصة بش
ألف دوالر أميركي، والمعدات الخاصة  400في رام هللا وسط الضفة، والخليل والتي ُقدِّرت قيمتها بـ 

وبلغت القيمة اإلجمالية  ألف دوالر أميركي. 421بمصنع األلبان في الخليل، والتي ُقدِّرت قيمتها بـ 
 ( مليون دوالر، حسب البيان.1.6)لألمالك المصادرة أو المستولى عليها حوالي 
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 21وأوضح التقرير، أن جيش االحتالل نفذ منذ لحظة اختفاء المستوطنين الثالثة، مساء الخميس 
عملية توغل في الضفة وقطاع غزة، واقتحم  347من الشهر الماضي، وحتى الخميس الماضي، 

 منزل ومؤسسة. 1400نحو 
6/7/4108الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 حتالل يشن سلسلة غارات على قطاع غزةاال .30

محمد الجمل: أصيب مواطن واحد على األقل، جراء سلسلة من الغارات الجوية والقصف من 
طائرات االستطالع، استهدف مناطق متفرقة من محافظتي رفح وخان يونس، خالل ساعات مساء 

يلية باستهداف مجموعة من وليلة أمس. فقد أصيب مواطن بجروح، جراء قيام طائرة استطالع إسرائ
الشبان تزامنا مع موعد اإلفطار، بينما كانوا يتواجدون في بلدة مصبح شمال مدينة رفح. وقال شهود 
عيان إن الطائرة أطلقت صاروخا باتجاه الشبان، ما تسبب في إصابة احدهم، بينما نجا باقي أفراد 

التي كانت تحلق بكثافة في عموم  المجموعة. وبعد القصف المذكور، أطلقت طائرات االستطالع
األجواء، أكثر من صاروخ باتجاه أهداف متفرقة شمال وشمال شرق مدينة رفح، دون أن يبلغ عن 

 وقوع إصابات جديدة، حيث أفيد بأن معظم الصواريخ سقطت في مناطق خالية. 
6/7/4108األيام، رام هللا،   

 
 ديدا  بمقتل الطفل أبو خضيرتن 84مناطق الـ في  االحتاللمواجهات مع تجدد ال .32

تجددت المواجهات في مدينة الناصرة مساء أمس السبت بين محتجين : محمد ملحم، هاني محاجنة
شباب وأفراد الشرطة في الشارع االلتفافي الناصرة، قرب مفرق "النفق". ويشهد مدخل أم الفحم 

رع ويافة الناصرة واندالع مواجهات مماثلة، وأبلغ عن محاولة الشرطة قمع مظاهرتين في كفر ق
مواجهات، فيما أفادت مصادر في كفر قاسم بأن المساجد ناشدت المواطنين للتصدي لمجموعة 

 مستوطنين اقتحمت القرية، كما شهدت الطيرة مواجهات متفرقة بين متظاهرين وقوات الشرطة.
قرية عين ، الناصرة وانطلقت التظاهرات التي تخللها مواجهات في عدة مناطق في الداخل أبرزها:

 ، وغيرها من المناطق.الطيبة، أم الفحم، كفر قرع، يافا، ماهل
في ساحة العين: "ما  وقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، واصل طه، الذي شارك في مظاهرة

يقوم به الشباب اليوم هو ردة فعل طبيعية على استفزازات المستوطنين والتعدي على قرانا ومدننا 
 .ةالعربي
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وأشادت النائبة حنين زعبي التي شاركت في المظاهرة بالمشاركة الواسعة في المظاهرة، وقالت إن ما 
 .يحصل اليوم هو نتيجة مباشرة للسياسات اإلسرائيلية ولممارساتها القمعية ضد شعبنا الفلسطيني

ن دل  ا العربية،من جانبه قال النائب د. باسل غطاس إّن "المظاهرة المهيبة اليوم تليق بجماهيرن وا 
 .ذلك على شيء فهو يدل على مدى جاهزية الشارع الفلسطيني في الداخل

6/7/4108، 84عرب   
 
 ساعة  74خالل  جريحا   087 يستقبل "المقاصد"القدس: مستشفى  .33

ساعة  71استقبلت مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية، عشرات اإلصابات خالل الـ دس:الق
ت التي اندلعت أمس واستمرت حتى فجر يوم السبت في مدينة القدس الماضية، عقب المواجها

 وضواحيها.
جريحا  247وأشارت المستشفى في بيان، إلى أن عدد الحاالت التي تم عالجها في المستشفى بلغ 

ومصابا، وصفت حالة بعضها بالبليغة والحرجة نتيجة اإلصابة بالرصاص الحي، فيما تراوحت 
 ن متوسطة وخفيفة، نتيجة اإلصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.اإلصابات األخرى ما بي

وقال مدير عام المستشفى رفيق الحسيني، "إن ما ميز أمس وفجر اليوم عن اليومين الماضيين هو 
وصول حاالت احتاجت إلى عمليات جراحية صعبة جدا، إحداها كسر في الجمجمة نتيجة اإلصابة 

 عظام القدم جراء اإلصابة بالرصاص الحي".بضافة إلى حالة كسر برصاصة مطاطية في الرأس، إ
5/7/4108القدس، القدس،   

 
 من محرري "وفاء األحرار" سيعرضون للمحاكمة 08هيئة حقوقية:  .34

أسيرًا من محرري صفقة وفاء  24قال مدير مركز أحرار لحقوق اإلنسان فؤاد الخفش، إن  :وكاالت
 على محكمة سالم العسكرية. األحرار سيعرضون يوم غدًا األحد،

وأضح الخفش أن أسماء األسرى الذين يعرضون للمحاكمة هم: األسير المحرر أحمد حمد، وأشرف 
الواوي ، وجهاد بني جامع ، وزاهر خطاطبة ، وزهير سكافي ، وحمزه أبو عرقوب ، وطه الشخشير، 

عامر مقبل ، وشادي عوده ويعقوب زيد ، ومحمد صالح ، وسلمان أبو عيد ، وعبد الرحمن طعمه ،
 ، عبد الرحمن صالح.

5/7/4108فلسطين أون الين،   
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 690إلى  في الضفة ارتفاع عدد المعتقلين منذ بداية الحملةنادي األسير:  .35
رام هللا: قال نادي األسير إن سلطات االحتالل اعتقلت خالل اليومين الماضيين من مختلف 

ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ الحملة العسكرية مواطنا منهم قاصرون،  33محافظات الضفة 
وأشار النادي في بيان صحافي، أمس، إلى أن  معتقال. 662األخيرة على الضفة الغربية إلى 

 14االعتقاالت تركزت خالل اليومين الماضيين في القدس وبلداتها، حيث بلغ عدد المعتقلين فيها 
نادي إلى أن عدد المعتقلين من محافظة القدس ولفت بيان ال مواطنا، حتى ساعات صباح أمس.

شخصا من محافظة الخليل لتبقى  136شخصا، إضافة إلى اعتقال  63خالل هذه الحملة بلغ 
وأوضح البيان أن قوات االحتالل اعتقلت في  تتصدر نسبة االعتقاالت منذ بداية الحملة العسكرية.

من محافظة  65محافظة بيت لحم، ومن  62مواطنين من محافظة نابلس، و 207هذه الحملة 
 من محافظة قلقيلية. 24من محافظة طولكرم، و 14من محافظة رام هللا والبيرة، و 61جنين، و

6/7/4108األيام، رام هللا،   
 
  فلسطينيا  منذ بداية العام 35تقرير: االحتالل قتل  .36

عدد الشهداء  قال مركز "أحرار" لحقوق اإلنسان في تقريره نصف السنوي، إن رام هللا:
خالل النصف األول من العام  االحتالل واعتداءات المستوطنين، الذين سقطوا بنيران الفلسطينيين

 شهيدًا. 35بلغ  1024 الجاري
ونشر المركز الحقوقي في تقرير مفصل تلقته "قدس برس" أسماء الشهداء، حيث يظهر أن االحتالل 

 ضفة الغربية وقطاع غزة. قتل الشهر الماضي ثالثة عشر فلسطينيًا من ال
وأكد أن جميع حاالت القتل التي نفذها االحتالل بحق هؤالء الشهداء هي مدانة دوليًا وتجرم 

 أصحابها، إال أن االحتالل ال يعبأ بذلك ويستمر في مسلسل القتل وشالل الدماء، على حد تعبيره.
5/7/4108قدس برس،   

 
  داءات المستوطنين الخليل: تشكيل لجنة حراسة ليلية لصّد اعت .37

شكل تجمع شباب ضد االستيطان في الخليل غرفة عمليات يقظة مركزها شارع الشهداء،  الخليل:
 هدفها رصد تحركات المستوطنين وانتهاكاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين.
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 وقال التجمع في بيان تلقته "قدس برس" إن تشكيل هذه اللجنة جاء بعد سلسلة الهجمات التي يشنها
المستوطنين في جميع انحاء الضفة الغربية، ومحاولة خطف بعض المواطنين إلرهاب األهالي، 

 وتخويفهم من أجل النجاح في المشروع االستيطاني بطرد المواطنين الفلسطينين من مركز المدينة.
وقال الناشط في تجمع شباب ضد االستيطان محمد زغير الحظنا أن هناك تحرًكا غير طبيعي 

وطنين في االيام الماضية في المناطق المتاخمة للمستوطنات، فتم تنظيم جوالت لتتبع أمرهم، للمست
 هربوا لداخل المستوطنة. وتم ابعادهم من المكان حيث

5/7/4108قدس برس،   
 
 غذائية فاسدة للفلسطينيين في القدس ا  تجار إسرائيليون يبيعون موادوزارة االقتصاد:  .38

كشفت مصادر رسمية في وزارة االقتصاد الفلسطينية، أمس، عن قيام  منتصر حمدان: -رام هللا 
تجار "إسرائيليين" بتزوير تواريخ صالحية بعض المواد الغذائية منتهية الصالحية وتسهيل نقلها 
وبيعها في األسواق الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة، موضحة أن هؤالء التجار يحاولون 

في المسجد األقصى التي تشهد إقبااًل كبيرًا من الفلسطينيين لترويج وبيع  استغالل صالة الجمعة
 منتجات غذائية فاسدة عبر اإلغراء برخص أسعارها.

"الخليج"، ـوأكدت مدير دائرة حماية المستهلك في مدينة القدس، سحر ادكيدك، في حديث خاص ل
جوة الفاسدة التي يتم تغيير ضبط طواقم حماية المستهلك نصف طن من المكسرات والبذور والع

 تواريخها قبل توزيعها على األسواق وبيعها في وسط مدينة القدس المحتلة.
وأشارت إلى أن اغلب مصدر هذه المنتجات والسلع هو الشركات والمصانع "اإلسرائيلية" التي تغري 

خاصة عند باب تجارًا يحملون هوية القدس للعمل معهم وترويج وبيع هذه السلع في أسواق القدس 
 العامود الذي يشهد ازدحامًا في كل يوم جمعة.

6/7/4108الخليج، الشارقة،   
 
 4103منذ  أسوأ األشهر التي مّرت على حرية الصحافة الفلسطينية / يونيوحزيرانتقرير:  .39

أظهر التقرير الشهري للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية "مدى" أن شهر يونيو/حزيران 
كان أحد أسوأ األشهر التي مّرت على حرية الصحافة الفلسطينية، منذ بداية العام الماضي،  1024

 حيث تخلله انتهاكات واسعة وخطرة طالت الصحفيين والعديد من المؤسسات اإلعالمية.
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أوضح التقرير أن السبب في ذلك يعود إلى الحملة العسكرية التي شنتها قوات االحتالل في الضفة و 
ة عقب اختفاء ثالثة مستوطنين، والتي كان الصحفيون الفلسطينيون من ضحاياها من اعتداء الغربي

واعتقال ومنع من التغطية وتكسير معدات، كما تضمنت حملة قمعية على مؤسسات إعالمية حيث 
مؤسسات وقامت بمصادرة معداتها وكبدتها خسائر مالية كبيرة تزيد على مليون دوالر،  3اقتحمت 
 لى األضرار الكبيرة الناتجة عن تعطل عملها.إضافة إ

6/7/4108الخليج، الشارقة،   
 
 اإلسرائيليين على قائمة اإلرهاب لكترونية تهدف لوضع المستوطنينإحملة  .41

انطلقت أمس، حملة الكترونية عالمية، على موقع آفاز لحمالت المجتمع، : سعيد عموري -رام هللا 
 ن على قائمة اإلرهاب والمطلوبين.تهدف لوضع المستوطنين اإلسرائيليي

توقيع تأييدًا للحملة، ونالت الحملة في يوم كامل  2000ولنجاح الحملة، اشترط "آفاز" الحصول على 
 توقيعًا، من كافة أنحاء العالم. 150أقل من 

وأشارت الحملة الى أهمية الموضوع، عبر عريضة كانت ضمن الحملة التي انطلقت على "آفاز"، 
األوروبي، ووزراء خارجية دول  االتحادا: إلى األمين العام لألمم المتحدة، ووزراء خارجية وجاء فيه

العالم "أوقفوا األعمال اإلرهابية، ضعوا حد لممارسات المستوطنين الوحشية، إمنعوهم من دخول 
 بلدانكم".

إلسرائيليين وأضافت العريضة: نحن مواطنون من جميع أنحاء العالم نطالبكم بوضع المستوطنين ا
في  الستمرارهمعلى قائمة اإلرهاب وقائمة المطلوبين للعدالة، وعدم منحم تأشيرات سفر، وذلك 

األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقيامهم باألعمال اإلرهابية من قتل وتنكيل وسرقة  احتالل
محمد ابو خضير من وترويع لآلمنين، والتي كان أفظعها وأشدها قسوة ما قاموا به تجاه الطفل 

خطف وسكب البنزين في فمه وحرقه وهو على قيد الحياة! "نتمنى ان تخطوا خطوة في إتجاه إحالل 
 العدالة ومحاسبة اإلرهابيين".

5/7/4108القدس، القدس،   
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 مؤسسات ثقافية فلسطينية تستعد إلطالق الدورة الثانية من مهرجان قلنديا الدولي  تسع .40
ثقافية فلسطينية تعنى بالفنون البصرية المعاصرة، إلطالق النسخة الثانية من  تستعد تسع مؤسسات

فنان فلسطيني وعالمي، والذي ستنظم  200قلنديا الدولي في تشرين األول المقبل، بمشاركة حوالي 
 فعالياته في أنحاء مختلفة من فلسطين، بما فيها القدس وحيفا ورام هللا وغزة والخليل.

، وهو أكبر تظاهرة فنية دولية في مجال الفنون البصرية المعاصرة في «الدوليقلنديا »وينظم 
كانون األول. وسيشتمل البرنامج الذي يأتي تحت شعار  25تشرين األول حتى  11فلسطين، من 

، على سلسلة من المعارض والعروض األدائية واألعمال التركيبية «األرشيفات حياة ومشاركة»
عمال الفيديو، وندوات وحوارات مع متحدثين محليين ودوليين، وجوالت ميدانية ومقاربات مفاهيمية وأ 

 تسلط الضوء على القيم الجمالية لمعالم معمارية ومكانية في فلسطين.
6/7/4108االتحاد، أبو ظبي،   

 
 مصر تتوّسط للتهدئة بين الفلسطينيين و"إسرائيل" .42

شكري السبت ان مصر تبذل كل الجهود  أ ف ب: أعلن وزير الخارجية المصري سامح -القاهرة 
الممكنة للتهدئة بين الفلسطينيين واسرائيل، معربًا عن قلق بالده حيال التصعيد في االراضي 

 ، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق االوسط الرسمية.الفلسطينية
نيين وقال شكري في تصريحات في القاهرة ان "الجهود المصرية مستمرة للتهدئة بين الفلسطي

واإلسرائيليين"، واضاف انه "يبذل كل الجهود الممكنة لحل األزمة وا عفاء الشعب الفلسطيني من 
 التعرض للهجمات والضغط المتواصل عليه".

وأعرب عن قلق مصر حيال التصعيد في األراضي الفلسطينية وتداعياته المحتملة على الشعب 
باله نظيره المغربي صالح الدين مزوار في وادلى شكري بهذه التصريحات بعد استق الفلسطيني.

 القاهرة.
ودان الوزيران "التصعيد في األراضي الفلسطينية وفي القدس الشرقية على خلفية أعمال العنف التي 
شهدتها الضفة الغربية"، وطالبا السلطات اإلسرائيلية ب"ضرورة التحقيق فى حادثة مقتل الفتى 

وجلب المسؤولين عن قتله للعدالة"، بحسب بيان لوزارة  الفلسطيني محمد ابو خضير بكل جدية
 الخارجية المصرية.

 6/7/4108الحياة، لندن، 
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 "عكاظ": المخابرات المصرية تتواصل مع الفصائل بغزة لمنع التصعيد .43
عبد القادر فارس: أفادت مصادر مقربة من حماس بأن الحركة أبلغت الوسيط المصري أنها  –غزة 

عيد في غزة، وأنها في حالة دفاع عن شعبها. في حين تناقلت مصادر غير غير معنية بأي تص
رسمية أن تفاهما على تهدئة متبادلة لألوضاع الميدانية في غزة على أن يلتزم الجانب اإلسرائيلي 

 بوقف االعتداءات.
وقالت المصادر إن المخابرات المصرية أجرت اتصاالت بعدد من فصائل المقاومة في غزة وحركة 
حماس في محاولة لمنع تأزم وتصاعد األحداث ووقف إطالق الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية 

 المحاذية للقطاع. 
 6/7/4108عكاظ، جدة، 

 
 مصادر لـ"قدس برس": مصر تعارض اتفاق المصالحة بشدة وتعمل على إفشاله بشتى الطرق .44

تفاق المصالحة الفلسطينية قدس برس: أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن مصر تقف ضد ا -غزة 
األخير الذي وقع في غزة، والذي على أساسه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأنها تعمل على 

 إفشال هذا االتفاق بشتى الطرق.
وقالت المصادر لـ "قدس برس" أن الموقف المصري هو ضد المصالحة الفلسطينية بشكل كبير وان 

اتفاق الشاطئ أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،  مسئول مصري رفيع قام بتمزيق وثيقة
 مؤخًرا.

وأضافت أن مصر منعت عزام األحمد رئيس وفد المصالحة في منظمة التحرير الفلسطينية لقاء 
الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خالل زيارته 

 األخيرة لمصر.
ن عدم فتح مصر لمعبر رفح البري كما ذكر االحمد هي إحدى طرق إفشال القاهرة وأشارت إلى أ

لهذا االتفاق، مؤكدة انه ال نية لدى مصر تخفيف الحصار إطالًقا، وتعمل على أن تقوم إسرائيل 
 بالقضاء على حركة "حماس". وفق المصدر.

قاهرة خالل مشاركته في حفل وقالت أن تصريحات عزام األحمد بعد منعه من لقاء أبو مرزوق في ال
تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أسبوعين حول انه ال يوجد اتفاق غير اتفاق القاهرة 

 هي محاولة إلرضاء مصر بعد الغضب الكبير اثر توقيع اتفاق الشاطئ.
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اق القاهرة وأضافت أن الرئيس عباس حاول إقناع المسئولين المصريين أنهم لم يتجاوزا مصر أو اتف
وان اتفاق الشاطئ سيكون اتفاقا صوريا وحكومة الوفاق التي شكلت على أثره ستكون عبارة عن 
تعديل وزاري لحكومة رام هللا السابقة، ولن تقدم أي شيء لغزة بأي حال من األحوال، وسنواصل منع 

 وصول الرواتب لموظفيها.
 6/7/4108قدس برس، 

 
 حتالل وصول المصلين لألقصىتدين منع اال األردنية الحكومة .45

دانت الحكومة االردنية اغالق سلطات االحتالل اإلسرائيلي بوابات بلدة القدس القديمة : بترا - السبيل
ومنع عشرات آالف المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد األقصى المبارك في الجمعة 

 االولى من رمضان.
لرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني لـ)بترا( اليوم وقال وزير الدولة لشؤون االعالم الناطق ا

ان اغالق أبواب المسجد األقصى في وجه المصلين في رمضان يعد سابقًة خطيرًة جدًا لم يعهدها 
المصلون من قبل، االمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحرمة الشهر الفضيل ويؤجج مشاعر الغضب 

 مي عامة.لدى اهل فلسطين خاصة والعالم االسال
وحذر الدكتور المومني سلطات االحتالل من استمرار توفير الحماية النتهاكات المتطرفين اليهود 

 وتنفيذ اعتداءتهم على المقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني والمسلمين .
على ان االردن يعّد القدس ومقدساتها اولوية قصوى والمساس بها مساس بكل المسلمين  وشدد

 ومقدساتهم .
وفي تاكيد على موقف االردن من حادثة اختطاف الشاب المقدسي الشهيد محمد ابو خضير )?? 
عاما( واغتياله، قال الدكتور المومني: انها جريمة نكراء وقد بادر االردن بطرح مشروع بيان صحفي 
 لمجلس األمن إلدانة حادثة اختطاف الشاب الفلسطيني ابو خضير وقتله في القدس الشرقية، وتم

 تبني المشروع من قبل المجلس. 
 6/7/4108السبيل، عمان، 

 
 الشعب الفلسطيني جراءات اإلسـرائيلية الوحشية بحقّ تستنكر اإل "االئتالف القومية واليسارية" .46

اكدت أحزاب االئتالف القومية واليسارية على التمسك بالمقاومة بكل أشكالها : الدستور –عمان 
 عدو الصهيوني.كطريق الستعادة الحقوق من ال
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ودانت في بيان لها امس االجراءات االسرائيلية الوحشية في الضفة الغربية وغزة مطالبة الشعب 
الفلسطيني وكل المناضلين من أبناء األمة العربية والعالم بالتصدي لمؤامرة شطب حق العودة 

 لالجئين الفلسطينيين.
عم الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة وطالبت بوقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ود

رهابه الدموي ضد شعبنا في فلسطين وأقطار عربية أخرى حيث  المواجهة مع العدو الصهيوني وا 
 يعتدي ويحتل أرضا في سورية ولبنان.

 6/7/4108الدستور، عمان، 
 
 ينيسـرائيلية بحق الشعب الفلسطتنفذ اعتصاما يندد بالوحشية اإل "النقابات المهنية" .47

نفذت النقابات المهنية اعتصاما امام مجمع النقابات للتنديد بالهجمة : ايهاب مجاهد -عمان 
الصهيونية الشرسة على الشعب الفلسطيني وجرائمه اليومية في القدس وقطاع غزة ومختلف المدن 

 الفلسطينية.
نية، وتطالب الدول ورفع المعتصمون يافطات تندد بالصمت العربي واالسالمي ازاء الجرائم الصهيو 

 العربية واالسالمية واحرار العالم بكسر الحصار عن قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب االطباء الدكتور هاشم ابوحسان إننا نتابع بقلق بالغ االعتداءات 
رة الصهيونية االثمة على اهلنا في فلسطين عبر ادواته االجرامية  وترسانته الحربية إالرهابية المدم

الموجهة ضد الشعب الفلسطيني االعزل  وعبر قطعانه من المستوطنين وأجهزته واسلحته التي 
تمارس كل أشكال اإلرهاب والتدمير واإلبادة بشكل يومي تحت سمع وبصر وغطاء المجتمع الدولي 

 الذي ال يحرك ساكنا تجاهها.
 6/7/4108الدستور، عمان، 

 
 تضامن مع الشعب الفلسطيني يدعو إلطالق حملة "الشورى اإلسالمي" .48

دعا حزب الشورى االسالمي االمتين العربية واالسالمية الى اطالق حملة تضامن : الدستور - عمان
واسعة مع الشعب الفلسطيني الخاضع تحت براثن االحتالل، جراء ما يتعرض له من جرائم ارهابية 

يتها مؤخرا الطفل الفلسطيني ممنهجة بحق االرض واالنسان، في حملة صهيونية مسعورة راح ضح
محمد حسين ابو خضير، الذي خطف وأسر وعذب وقتل ثم اقدم قطعان المستوطنين على احراق 
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جثته وهو صائم، وكذلك االعتداء على عشرات المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة 
 بالرصاص المطاطي، ومدن فلسطينية اخرى.

 6/7/4108الدستور، عمان، 
 
 بو خضير وصمـة عـار بحـق المجتمـع الدولـيأ: قتل الطفل "ردنية الموحدةاأل " .49

استنكر  حزب الجبهة االردنية الموحدة  ما تقوم به سلطات االحتالل االسرائيلي : الدستور –عمان 
من اجراءات همجية بحق المواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتلة من قتل وتعذيب وتنكيل  

ها قيام المستوطنين باختطاف الطفل الفلسطيني محمد حسين ابو خضير وتعذيبه ثم والتي كان اخر 
قتله وحرق جثته من قبل المستوطنين الصهاينة في منتهى الهمجية والوحشية في عصر ينادي به 

 المجتمع الدولي بحقوق الطفل وحمايته وبحقوق االنسان. 
 6/7/4108الدستور، عمان، 

 
 و لفضح جرائم االحتالل ودعم الشعب الفلسطيني المنتفضيدع األردني"  الشيوعي" .51

دعا الحزب الشيوعي السلطة الفلسطينية للجوء الى مختلف الوسائل لفضح جرائم : الدستور –عمان 
وطالب الحزب في بيان  المحتلين وتقديم كل الدعم للنضال البطولي للشعب الفلسطيني المنتفض.

ة منه، الدول العربية باتخاذ خطوات جماعية مشتركة على نسخ« الدستور»امس السبت وحصلت 
 الدانة الجرائم الصهيوينة ووضع حد لها.

 6/7/4108الدستور، عمان، 
 
 مساعدات إماراتية للنازحين الفلسطينيين في بعلبك .50

المستقبل: نظم الهالل االحمر االماراتي بالتنسيق مع دار الفتوى في بعلبك الهرمل  -بعلبك 
اللجان الشعبية في مخيم الجليل في المدينة، حملة توزيع مساعدات غذائية على نحو وبالتعاون مع 

عائلة فلسطينية نزحت في اآلونة االخيرة من جراء اشتداد المعارك في عدد من المخيمات  700
 الفلسطينية في سوريا.

 6/7/4108المستقبل، بيروت، 
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 د في الضفة الغربية الهالل األحمر اإلماراتي يقول إنه وزع آالف الطرو  .52
قدس برس: قالت هيئة الهالل األحمر بدولة اإلمارات، إنها وزعت آالف الطرود الغذائية  -ظبي  أبو

على العائالت الفلسطينية المحتاجة في عدد من المخيمات والقرى في الضفة الغربية المحتلة، 
 "لتوفير احتياجات الصائمين خالل الشهر الفضيل". 

الشامسي نائب األمين العام للمساعدات الدولية باإلنابة، في هيئة الهالل األحمر،  وقال حميد راشد
إن "الهيئة عملت على إيصال تلك المساعدات للمستهدفين من برامجها في فلسطين قبل حلول شهر 
رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم من العناصر الغذائية األساسية"، مشيرًا إلى أن الطرود الغذائية 
التي تم توزيعها أعدت بعناية فائقة لتلبي االحتياجات الفعلية للمستفيدين وتضمنت أهم العناصر 

 الغذائية.
 6/7/4108قدس برس، 

 
 واشنطن تطالب "إسرائيل" بتحقيق سريع في اعتداء على صبي أمريكي بالقدس .53

حيال معلومات القدس دوت كوم: اعربت الواليات المتحدة، مساء السبت، عن "قلقها"  -واشنطن 
تلقتها عن تعرض فتى اميركي اوقفته السلطات االسرائيلية لـ "ضرب مبرح" من جانب شرطة السجن، 

 في وقت يتصاعد التوتر بين اسرائيل والفلسطينيين.
ودعت الخارجية االميركية في بيان الى "تحقيق سريع وشفاف وذي صدقية" حول "االستخدام المفرط 

عاما( قريب الفتى الفلسطيني محمد ابو خضير  25فتى طارق ابو خضير )للقوة" الذي تعرض له ال
 الذي خطف مساء الثالثاء وقتل حرقا.

وكانت وزارة الخارجية األميركية اكدت مساء اليوم السبت قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال 
ألميركية في القدس الفتي األميركي من أصل فلسطيني طارق أبو خضير وأن ممثاًل عن القنصلية ا

 التقى به.
وقال بيان صادر عن الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األميركية جنيفر بساكي "إننا منزعجون 
بشكل عميق بشأن ما سمعناه من تقارير عن تعرضه )طارق أبو خضير( للضرب المبرح أثناء 

ننا ندين استخ  دام القوة المفرطة".وجوده رهن االعتقال )لدى البوليس اإلسرائيلي( وا 
وقالت "إننا نطالب )اإلسرائيليين( بالتحقيق الشفاف والسريع ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة 

واضافت "كما أننا نعبر عن بالغ قلقنا تجاه ارتفاع حاالت العنف ونطالب كافة األطراف  المفرطة".
 اتخاذ الخطوات الالزمة لتجنيب األبرياء األذى".
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للكونجرس  24عامًا وهو من والية فلوريدا من الدائرة االنتخابية  25رق أبو خضير ويبلغ طا
األميركي التي تمثلها كارن كاستور وهي من أنصار االستيطان ولم تتمكن القدس من الوصول إليها 

 رغم المحاوالت المتتابعة للحصول على تعقيب منها بشأن هذا الحادث.
 6/7/4108القدس، القدس، 

 
 االنتفاضة الثالثةحديث  .54

 عريب الرنتاوي
ليطرح من جديد، بعد المواجهات البطولية التي خاضها المقدسيون في  "االنتفاضة الثالثة"عاد سؤال 

مواجهة سلطات االحتالل وقطعان المستوطنين، تلك المواجهات التي استثارت حمالت تضامن 
ت توجيه بوصلة االهتمامات شعبية واسعة داخل الخط األخضر وفي الضفة والقطاع، وأعاد

السياسية واإلعالمية، اإلقليمية والدولية، صوب القضية الفلسطينية، التي كاد غبار المعارك 
 والحروب في سوريا والعراق، أن يغطي عليها.

ظل ُيطرح باستمرار وعند كل مواجهة، أقله منذ أن هّبت رياح  "االنتفاضة الثالثة"والحقيقة أن سؤال 
نتفاضات العربية قبل أربع سنوات تقريبًا ... وفي الوقت الذي كانت فيه بعض التقديرات الثورات واال

المتفائلة، تنبئ بقرب اندالع االنتفاضة الجديدة، كانت الريح تذرو هذه التقديرات بعد أيام قالئل من 
 صدورها، وتترك أصحابها وقد اعتصرتهم مشاعر الخيبة وآالم طول االنتظار.

ف الموضوعية لالنتفاضة الثالثة، التي ال نعرف متى ستنفجر وأي شكل ستأخذ، من مع أن الظرو 
أين ستنطلق أو كيف، من هي قيادتها وما هي أسلحتها وأدواتها ... بيد أن الظروف الموضوعية 

إلى انتفاضة شعبية عارمة، تبدو غير ناضجة، وغير متوافرة،  "الهّبات"الكفيلة بتطوير المواجهات و
 عليه الحال منذ سنوات. كما كان

موضوعيًا: بلغ صلف االحتالل وعدوانه وغطرسته، حدودًا غير مسبوقة، حروب وغارات على قطاع 
غزة، استيطان زاحف على القدس والمقدسات، تدنيس لألقصى وبلوت مخطط تقسيمه، توطئة 

تي ال يتوقف ... حركة لتهديمه، مبلغًا خطيرًا ... ذل الحواجز والتفتيش واالعتقاالت والمداهمات ال
وطنية أسيرة تقاوم المخرز بالكف، من دون أن تحقق انتصارًا ملموسًا ... عملية سالم تصل إلى 

ومآالتها ... أفق سياسي مسدود، وأزمة  حائط مسدود، ونوايا إسرائيلية مكشوفة برفض مرجعياتها
 ل والحصار، شبه مستحيلة.اجتماعية، تجعل حياة الفلسطينيين تحت االحتال –مالية  –اقتصادية 
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... سبع سنوات عجاف من االنقسام أكلت األخضر  "الشيخوخة"ذاتيًا: ال شيء غير العجز والفشل و
واليابس، وأحالت الشعب الفلسطيني إلى شعوب وقبائل متناحرة ... منظمة تحرير تشكو العجز 

ية باتت تتحرك بتثاقل )إن والشيخوخة المرتسمة على مالمح قياداتها ومؤسساتها ... فصائل وطن
 تحركت أساسًا(، وحركة إسالمية حائرة بين خطين ومحورين وخطابين.

في الضفة الغربية والقدس، حتى لم يعد  "االنسان الفلسطيني الجديد"وعشر سنوات من محاوالت بناء 
 "دسمق"هناك فلسطيني واحد غير مثقل بالقروض والكمبياالت، اقتصاد استهالكي، وتنسيق أمني 

ال تلين له قناة، يرفض االنتفاضة والمقاومة، ويهدد كل من يفكر بهما بالويل  "عقائدي"... وخطاب 
والثبور وعظائم األمور ... فهل أينعت جهود الجنرال دايتون والموفد طوني بلير؟ ... أم أن ما 

ذا الركام يجري تحت السطح من تفاعالت سياسية واقتصادية واجتماعية، كفيل باإلطاحة بكل ه
والمجتمع الذي فقد انيابه  "السلطة التي ال سلطة لها"و "الدولة تحت االحتالل"الزائف لمظاهر 

 وأظافره؟
جديدة، واالنتفاضات التي  "انتفاضة"ما يحصل يوميًا في القدس والضفة، كفيل بإشعال شرارات 

ية، مما يحصل اآلن في فّجرها الشعب الفلسطيني من قبل، لم تكن أسبابها أعمق وال أكثر جوهر 
القدس والخليل ورام هللا والقطاع المحاصر والمجّوع... لكن الشعب الفلسطيني ال يثور، والفصائل ال 
تفعل شيئًا غير إصدار البيانات المعدة سلفًا لمثل هذه المناسبات المتكررة ... وبدل أن تّوحد 

له، تابعوا نشرات األخبار لترون كم بلغ الغطرسة اإلسرائيلية الشعب الفلسطيني بمختلف قواه وفصائ
 "إسرائيلـ"التهافت بالنطاقين باسم طرفي االنقسام، ففتح متآمرة وضالعة في العدوان، وحماس شريك ل

في ضرب منجزات الشعب والمنظمة والسلطة، وبعد ذلك يحدثونك عن المصالحة والمصلحة العليا، 
  أو حرجا.بألسنة ال تتلعثم وعيون ال يرف لها جفن، خجالً 

وهي تتمنى أن تستفيق غدًا،  "،هّبة القدس"ال أحد يريد تصعيدًا، السلطة داهمتها عملية الخليل و
فترى األمور وقد عادت إلى نصابها، والمياه إلى مجاريها ... وحماس ال تريد تصعيدًا، فهي تعرف 

رورة إلى خروجها من أنها معزولة أكثر من أي وقت مضى، وأن حربًا جديدة، قد ال تنتهي بالض
أطواق العزلة، فكثير من عواصم العرب والمسلمين، لم تعد تستشعر حرجًا من البوح بانسحابها من 

، كثيرون يرون في "العدو الصهيوني"اإلسرائيلي، وتقديمها أعداء آخرين على  –الصراع الفلسطيني 
يران، أعداء ألد من  ّدمين عليها، بل ويجيزون التعاون مع ، ُمق  "إسرائيل"حماس واإلخوان وحزب هللا وا 

 ."الخطر الماحق"لمواجهة هذا  "إسرائيل"
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، هي ما يدفع قوى األمر الواقع لالستمساك به "مجاهيل المستقبل ومغاليقه"ثم، أن الخشية من 
والحفاظ عليه ... من يدري، فقد تكنس االنتفاضة بقايا السلطة العاجزة عن حماية شعبها وخدمته، 

المزايا والمنافع واالمتيازات، وقد تأتي االنتفاضة بقوى تطيح بسلطة األمر الواقع في قطاع  بكل نظام
غزة المحاصر، ومن األفضل دائمًا، االحتفاظ بالعصفور الذي في اليد، والبحث عن مخارج 

 وتوافقات، مفّصلة على مقاس قوى األمر الواقع هنا وهناك ... بخالف ذلك، ال شيء مضمون.
في القدس، أعاد إلينا صور االنتفاضة األولى بصفحاتها البطولية المشرقة، وكم كان ثقياًل ما حصل 

على النفس والعقل أن نبدي قدرًا كبيرًا من التشاؤم أو الحذر في إطالق العنان للتقديرات التي تتحدث 
 تقرع األبواب ... لكن ما العمل إزاء عناد الوقائع وصالبتها؟ "انتفاضة ثالثة"عن 

 6/7/4108الدستور، عمان، 
 

 .. التاريخ يكاد يتكرر .55
 نقوال ناصر

هو أن اعتماد القيادة الفلسطينية آنذاك على  2644الدرس التاريخي الفلسطيني األهم منذ نكبة عام 
المجتمع الدولي فقط وليس على المقاومة الوطنية لمنع وقوع النكبة كان هو السبب الرئيسي في 

الفلسطينية اليوم تكرر الخطأ التاريخي ذاته، وهو ما ينذر بنكبة في الضفة  وقوعها، وتكاد القيادة
الغربية تبدو بالمقارنة مع النكبة األم مصغرة لكن نتائجها سوف تكون أكبر وأعظم ألنها إن وقعت 

 سوف تكتب الفصل األخير في تصفية القضية الفلسطينية.
لسطين لكنه كان بريطانيا، ومستعمرات ، كان يوجد جيش احتالل في ف2644قبل النكبة عام 

استيطانية يهودية يحميها، ومستوطنون غزاة صهاينة منظمون في عصابات إرهابية ومسلحون حتى 
األسنان يمثلون أقلية، وشعب عربي أعزل من السالح يمثل أكثرية وافقت قيادته على تجريم أي 

العربية مبنية على "الثقة" في ما وصفته مقاومة مسلحة له اعتمادا على وعود لها من جامعة الدول 
"حسن نوايا" الدولة البريطانية "الصديقة" والمجتمع الدولي الذي كانت تقوده ـالجامعة في حينه ب

 امبراطوريتها التي لم تكن الشمس تغيب عنها.
ي واليوم، لم تتغير عناصر تلك المعادلة التي قادت إلى النكبة الفلسطينية والهزيمة العربية ف

فلسطين، بعد أن تحولت العصابات الصهيونية اإلرهابية إلى جيش نظامي ودولة، باستثناء أن 
"جيش االحتالل" الذي كان بريطانيا قد أصبح صهيونيا وباستثناء أن الدولة العظمى "الصديقة" 
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اليوم  "تقسيم" فلسطين بين غزاتها وبين مواطنيها وأصبحتـللجامعة العربية كانت بريطانية التزمت ب
 كا متورطة حتى النخاع في "تقسيم" الضفة الغربية بين مستعمريها وبين مواطنيها.يأمر 

وقبل النكبة ارتكبت القيادة الفلسطينية خطيئة القبول بالدولة البريطانية "العظمى" آنذاك التي كانت 
ادة الحالية اليوم تستعمر فلسطين باسم "االنتداب" خصما وحكما في ذات الوقت، تماما كما تراهن القي

 كي حكما في الصراع.يعلى أن يكون الخصم األمر 
ومثلما كانت القيادة الفلسطينية آنذاك "تنسق" أمنيا وسياسيا مع جيش االحتالل البريطاني بحجة 
حماية شعبها من العصابات الصهيونية اإلرهابية "تنسق" القيادة الحالية أمنيا وسياسيا مع جيش 

 بالحجة ذاتها.االحتالل الصهيوني 
ومثلما كان جيش االحتالل البريطاني يهدد القيادة الفلسطينية آنذاك بعجزه عن "ضبط" انفالت 
عصابات إرهاب المستوطنين الصهيونية إذا لم "تنسق" معه أمنيا وسياسيا لمنع ما كانت تدعي أنه 

ط" انفالت عصابات "إرهاب" فلسطيني، فإن جيش االحتالل الصهيوني اليوم يهددها بعجزه عن "ضب
المستوطنين اإلرهابية في الضفة الغربية إذا لم تلتزم بتنسيقها األمني والسياسي معه لمنع أي مقاومة 

 فلسطينية لالحتالل واالستيطان.
إن تسارع وتصاعد عدوان المستوطنين في مستعمرات الضفة الغربية على مواطنيها مؤخرا، وازدياد 

ليهودية الذين رفعوا خالل األسبوع الماضي شعار "االنتقام بالدم"، ال نشاط عصابات "تدفيع الثمن" ا
يمكن أن يحدث من دون ضوء أخضر من دولة االحتالل وحكومتها وجيشها، ما يذكر بتواطؤ جيش 

 االحتالل البريطاني مع عصابات الصهاينة اإلرهابية قبل النكبة.
لسطين وبين األقلية من مستوطنيها الصهاينة إن سيناريو "الحرب األهلية" بين األكثرية من عرب ف

قبل النكبة كان الحجة التي حملها االحتالل البريطاني إلى األمم المتحدة كذريعة مهدت لقرار التقسيم 
 كمدخل أممي لوفاء بريطانيا بوعد بلفور. 2647لسنة  242رقم 

أهلية" بين األكثرية العربية في وتبدو دولة االحتالل اليوم كمن يمهد لحرب تسوقها في العالم كـ"حرب 
الضفة الغربية وبين األقلية اليهودية من مستوطنيها في المستعمرات غير الشرعية التي بنتها فيها بعد 

 تمهيدا لتقسيم الضفة بين أهلها العرب وبين غزاتها الصهاينة. 2667احتاللها عام 
أساس منح حكم ذاتي فلسطيني على  منذ انطلقت ما تسمى "عملية السالم" مع دولة االحتالل على

"السكان" ال على "األرض" شنت دولة االحتالل ثالثة حروب كبرى على هؤالء "السكان" في الضفة 
بينما  1001الغربية وقطاع غزة، وها هي اليوم تستمر في اجتياحها للضفة للمرة الثانية منذ عام 

اصر ويحركون تعزيزات عسكرية حوله يهدد قادتها بحرب ثالثة على المقاومة في القطاع المح
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ويخيرون السلطة الفلسطينية في الضفة بين االنضمام إليهم في هذه الحرب، مثلما "نسقت" معهم في 
 اجتياحها الحالي المتواصل للقدس والضفة ... أو االنهيار.

هي تستطيع  وفي هذه األثناء، تراوح سلطة الحكم الذاتي مكانها داخل دائرة المفاوضات المغلقة فال
استئنافها وال هي قادرة على أن تتطور إلى دولة من دونها بينما تظهر عجزا فاضحا عن حماية 
شعبها في الحد األدنى ناهيك عن حماية أرضه، فتكاد تتحول إلى أداة في يد االحتالل، وهو ما لم 

 تنحدر إليه القيادة الفلسطينية قبل النكبة.
محمود عباس مؤخرا إن "إسرائيل اآلن سحبت من السلطة كل وعندما يقول الرئيس الفلسطيني 

السلطة" "فهي تريد سلطة بال سلطة"، بينما بدأت لجان الحماية الشعبية تنشأ في القرى والمخيمات 
والمدن بحثا عن حماية ذاتية تعجز "السلطة الفلسطينية" عن توفيرها، يكون من الواضح أن االحتالل 

ر بين "التعاون" معه أو االنهيار أو االنضمام إلى شعبها في مقاومته، لكنها ال يترك لها إال االختيا
 ما زالت تبدو عاجزة حتى عن االختيار.

يوليو الجاري كتب مدير اللجنة اإلسرائيلية ضد هدم المنازل جف هالبر قائال  في الثاني من تموز/
ي حال استمرار الوضع الراهن إنه "من الصعب رؤية كيف" يمكن للسلطة الفلسطينية أن تبقى، وف

عليها دور المتعاون رسميا" وهو وضع "مهين" سوف يقود إلى "انهيارها"، كما  سوف "تفرض إسرائيل
وجود  انهارت القيادة الفلسطينية بعد النكبة، ومن دون وجود سلطة فلسطينية "تطيل عمر وهم

ستيطانية الرئيسية"، أي "نصف "طرفين" يتفاوضان، "سوف تضم إسرائيل من جانب واحد الكتل اال
الضفة الغربية"، لكنها "سوف تضطر في نهاية المطاف أيضا إلى إعادة احتالل المدن الفلسطينية 
 وغزة" مثلما احتلت وضمت دولة االحتالل األراضي المخصصة للدولة العربية بموجب قرار التقسيم.

ن  وكان هالبر قد خلص في مقالة إلى أن "حل الدولتين قد دفن إلى األبد تحت كتل االستيطان"، وا 
ن وجود قواتها في الضفة الغربية هو  دولة االحتالل اإلسرائيلي تنفي دائما أنها قوة قائمة باالحتالل وا 
نها "لم تعترف أبدا بوجود الشعب الفلسطيني أو بحقوقه  مجرد "إدارة" لمناطق "متنازع عليها"، وا 

"حتى في أكثر أيام )اتفاقيات( أوسلو إشراقا" بمنظمة  الوطنية في تقرير المصير"، ولم تعترف
"لم تعلن رسميا أبدا قبولها بحل الدولتين" قبوال يقتضي والتحرير الفلسطينية كشريك في المفاوضات، 

 انسحابها تماما وراء "الخط األخضر".
ليوم ساطعة ، وهذه الحقيقة تظهر ا2667إنها ساعة الحقيقة في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

"حل الدولتين" الذي تتبناه قادة منظمة التحرير ـجلية في القدس وهي عنوان "المشروع الوطني" ل
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الفلسطينية، ولم يعد في وسع أي قيادة فلسطينية التهرب من مواجهة هذه الحقيقة، أو التنصل من 
 التي قادت إلى النكبة. 2644مسؤولية تكرار أخطاء ما قبل عام 

قيادة منظمة التحرير في مناشدة "المجتمع الدولي" للتدخل لحماية شعبها هو استمرار إن استمرار 
 للنفخ في قربة مثقوبة.

ومن الواضح أن الشعب الفلسطيني قد اختار طريقه، فإما أن تنضم قيادته إليه أو تخلي الطريق 
 لقيادة تنضم إليه في مقاومة االحتالل.

 5/6/4108، فلسطين أون الين
 
 دخل األمم المتحدةلحظة ت .56

 جيمس زغبي
أظهرت ردود الفعل على عملية خطف وقتل الشبان اإلسرائيليين الثالثة ومقتل الصبي الفلسطيني 
بعض الحقائق المروعة التي ينبغي عدم تجاهلها بحال من األحوال. وأولى هذه الحقائق أن هناك 

لية ــ الفلسطينية. وهذه بالطبع قصة قديمة. غيابًا كاماًل للثقة والتعاطف يحدد طبيعة العالقة اإلسرائي
ولكنها كانت مالحظة جوهرية في دراستنا األخيرة للتغيرات التي طرأت على الرأي العام في كال 
المجتمعين خالل العقدين الماضيين. وقد كان انهيار الثقة هذا واضحًا في الروايات التي يصدقها 

لكي تطلق يدها  "إسرائيل"م تكن سوى ذريعة دبرتها بعض الفلسطينيين من أن عملية االختطاف ل
فشال المصالحة الفلسطينية. واألكثر إزعاجًا من ذلك هو القصة التي تداولتها بعض  لتدمير حماس وا 

خضير ربما كان  وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، والتي تشير إلى أن الصبي الفلسطيني محمد أبو
. وحقيقة تداول مثل هذه القصص أمر مثير للقلق، ولكن ارتكبها بعض أقاربه "جريمة شرف"ضحية 

 األسوأ من ذلك هو أن تجد متلقين ومستمعين.
وهناك أيضًا فجوة تعاطف، وكانت جلية في عجز كل من الطرفين عن اإلعراب عن أسفه أو حتى 

تعبر الشعور باألسى على خسائر األرواح التي تكبدها الطرف اآلخر. ولم تصدر سوى بيانات قليلة 
عن األسف، وكان بعض أكثرها تأثيرًا تلك التصريحات التي أدلى بها آباء الشبان اإلسرائيليين 
والصبي الفلسطيني المقتول، والذين أكدوا أنه ال ينبغي أن يتحمل أي من اآلباء اآلخرين آالم مثل 

 هذه التجربة.
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نما يصف أيضًا سلوك وال يحدد هذا االفتقار في الثقة والشفقة مواقف كال الشعبين فحس ب، وا 
قيادتيهما. وباستثناء الرئيس محمود عباس، ووزيرة العدل اإلسرائيلية تسيبي ليفني، لم يدن إال عدد 

 قليل من المسؤولين اآلخرين عمليات القتل، فضاًل على توجيه تعازيهم للجانب اآلخر.
لة الشك المنتشرة بين بعض أفراد وقد استسلم كثير من القادة اإلسرائيليين والفلسطينيين للغضب وحا

واحتالل غزة مرة أخرى  "إبادة حماس"الشعبين. بل إن بعض وزراء حكومة نتنياهو أصدروا دعوات لـ
على رفض إدانة المختطفين بينما أفاد المتحدث  "حماس". ومن جانبهم، دأب قادة حركة "تطهيرها"و

ا الصبيان. وحاول بعض المسؤولين أيضًا في هؤالء الذين احتجزو  "سيمجد أيدي"الرسمي باسمها أنه 
السلطة الفلسطينية النأي بأنفسهم عن موقف اإلدانة، مشيرين إلى أن االختطاف ربما يكون الوسيلة 

 الوحيدة لتأمين حرية األسرى الفلسطينيين.
لصراع ومثلما أشرت، فإن ذلك التعكر في الحالة المزاجية داخل المجتمعين يعتبر أمرًا قديمًا قدم ا

ذاته، الذي شهد انتهاك حقوق شعب ونزع ملكيته وقتل شبابه وتحويله إلى ضحية من قبل شعب 
آخر. وقد عمقت أعمال العنف التي استمرت خالل القرن الماضي من خوف وغضب كل طرف من 

 اآلخر.
 هو التفاؤل 2663مباشرة في عام  "أوسلو"وما كان ملحوظًا خالل الفترة التي لحقت اتفاقات 

واالنفتاح من قبل اإلسرائيليين والفلسطينيين، قيادة وشعبًا. وكان الشعبان في ذلك الوقت يحتاجان إلى 
كية دأب مستشاروها ييد داعمة ودافعة إلبرام اتفاق. ولكن ما حصال عليه بداًل من ذلك كان إدارة أمر 

 اض ضد الفلسطينيين.بحماقة على التحذير من أي تدخل مؤثر، وكونجرس يميل دائمًا إلى االعتر 
وعليه، فقد سقط اإلسرائيليون والفلسطينيون فريسة ألسوأ غرائز العناصر المتطرفة على الجانبين؛ 
فنمت المستوطنات وصودرت األراضي؛ وزاد الفلسطينيون فقرًا وذبح إسرائيلي متطرف فلسطينيين في 

اء كل هذه الفترة، نظمت حماس الخليل، بينما اغتال متطرف آخر رئيس الوزراء إسحق رابين؛ وأثن
تفجيرات أسفرت عن حصيلة قتل مرعبة. وخالل العقد األول بعد أوسلو، ذهبت الثقة أدراج الرياح، 

 ولم يكن العقد التالي أصلح حااًل.
سيئة التجهيز، أملى اإلسرائيليون بنودًا كان عليهم أن يدركوا أن  "كامب ديفيد"وفي إحدى قمم 

كنه أن يقبلها ثم يواصل الصبر عليها. وتزامن انهيار تلك القمة مع تفاقم عرفات المتردد ال يم
 سياسات القمع اإلسرائيلي التي أفضت إلى مزيد من العنف واليأس وتبادل االتهامات.

تهدئة "ومع اقتراب اإلسرائيليين والفلسطينيين من شفا انفجار جديد، قد ال تمثل دعوات ضبط النفس و
. ومثلما أظهرت األحداث خالل األسابيع القليلة الماضية، يمثل الوضع الراهن حاًل حاسماً  "األمور
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كارثة توشك على الحدوث. وقد أدرك الطرفان في الماضي أنه ال يمكنهما التفاوض بمفردهما على 
حل الدولتين. ويفتقر اإلسرائيليون إلى اإلرادة الالزمة لتقديم عرض حقيقي ذي معنى، بينما ال يمكن 

كية عاجزة، ألنه ال يمكنها ترويض ي. بينما تقف اإلدارة األمر "إسرائيل"سطينيين أن يقبلوا ما تقدمه للفل
ن كان من موقف ينبغي أن ُتدعى فيه األمم المتحدة للتدخل ولعب دورها بموجب  الكونجرس. وا 

جتمع ، فليس ثمة أفضل من هذا التوقيت. وقد تسبب الم"تهديد السالم"الفصل السابع الخاص بـ
الدولي في حدوث هذه الفوضى، وما زال يحتفظ بالقول الفصل في حلها الممكن. ومن ثم يعتبر 
التدخل الخارجي هو الوسيلة الوحيدة لفصل اإلسرائيليين عن الفلسطينيين وتفعيل العمل بالقانون 

 الدولي فيما يتعلق بالمستوطنات والالجئين.
ب إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في سبتمبر، وعلى السلطة الفلسطينية أن تتأهب كي تذه

 "إسرائيل"داعية إلى إجراء تصويت. وبالطبع ستعيق الواليات المتحدة هذا الخيار، وستقوم قائمة 
والداعمون لها في الكونجرس بصورة هيستيرية. غير أن ذلك لن يحل األزمة على المدى القصير، 

المجتمع الدولي حتمًا على تولي إدارة الصراع الذي تجاهله منذ ولكنه سيطلق ديناميكية جديدة تجبر 
 فترة طويلة جدًا.

   6/7/4108، االتحاد، أبو ظبي
  
 "إسرائيل"وظيفة عند  .57

 ماهر ابو طير
الفرق في المعنى بين العمالة بمعنى التعاون األمني، والعمالة بالمعنى االقتصادي، فرق بسيط، 

 بض المال هنا مقابل خدمات.فالعمالة في الحالتين، تعني ق
وخمسمئة  ألفمئات العمال االردنيين يعملون في ايالت، ومعهم تنوي فنادق اسرائيلية، توظيف 

 يوميا في فنادق ايالت، شريطة عودتهم يوميا، الى العقبة. أردنيعامل 
 ، جار على قدم وساق، ولم يعد معيار"سرائيل"إتحويل شعوب الجوار الى عمالة رخيصة عند 

 ، فالكل مثل الذبائح في مسلخ واحد.أحدالحالل والحرام، واردا عند 
توظف اهل غزة والقدس والضفة الغربية ايضا كعمال يبنون المستوطنات،  "سرائيل"إقبل هؤالء   

يسمح بذلك، لكون هؤالء البد ان يعيشوا وال  "الرسمية"وينقلون الحجر، والدين هنا في بعض فتاويه 
الطريقة، هذا على الرغم من مذلة تحويل الشعب الفلسطيني من مقاومين الى عمال حل لهم اال هذه 

 ."سرائيل"إايضا في 
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ال ننكر هنا، وجود المقاومة كفكرة وعقيدة عند االغلبية، مثلما ال ننكر ان العرب تركوا الفلسطينيين   
حول الى عمالة عند لهذا المصير المهين، بال دعم مالي، تاركين اياهم امام حل وحيد، اي الت

 ، تبني المستوطنات على ارض االباء واالجداد."سرائيل"إ
، وعندنا هنا يتم بيع اكثر من "سرائيل"إتطابق اذن، اذ يتحول الجميع تدريجيا، الى عمال عند   

اربعين بالمائة من الزيتون على شجره لليهود، والبائع يثرثر على مسمعك متحدثا عن الزيتونة 
 مفطرا على شيكالتهم. حوقال ومبسمال، مصليا وصائما،المباركة، م

صاحب االرض هنا والعامل والبائع وسائق الشاحنة والذي يعصر الزيتون، كلهم عمالة رخيصة   
، وال يرف الحد منهم جفن، فالمهم الدنانير، برغم انهم يرون بأم اعينهم ان بركة رزقهم "سرائيل"إعند 

 توقفون، امام كل هذا المحق في حياتنا.يتم سحقها عاما بعد عام فال ي
مع هؤالء آالف تجار االراضي والسماسرة والمستوردين والمصدرين والوكالء والموزعين، والشاحنات 

 نهارا، وننام في فراشها ليال. "إسرائيلـ"عبر الجسور تكشف حجم الفجيعة اذ نندد ب
بات يبرر ذلك، جراء الفاقة، وجراء ما يراه ، "سرائيل"إيكفينا شقاء فالذي لم يكن يقبل وظيفة عند   

، ثم تدفق المصريين وغيرهم من عرب "سرائيل"إعند  "عمال سخرة"من تحويل الفلسطينيين الى 
ايضا، لالشتغال عند االسرائيليين، بل ان سودانيين يقامرون بحياتهم بالتسلل عبر الحدود الى 

 بحثا عن الجنة المتبقية في االرض. "سرائيل"إ
الذي يعود الى ذاكرة المقاطعة ومقاومة التطبيع، يعجب اليوم، فمن مقاطعة شاملة لكل العالم الذي   

اليوم، مبتلى بالحروب والفتن والذبح،  "سرائيل"إ، الى انحدار كامل، وكل جوار "سرائيل"إيتعامل مع 
 ."سرائيل"إوالذي يسلم يتحول الى عامل رخيص عند 

ينيين وقليل من االردنيين ومعهم مصريون وعرب، كلهم يتسابقون أليس محزنا ان نرى الفلسط  
 ."سرائيل"إلتسجيل اسمائهم في كشف العبيد الذين يدعمون اقتصاد 

هم عمليا يرفعون بناءها يوما بعد يوم، تحت ذرائع مخزية، ال تبيح لنا اليوم، التبرم والسؤال حول   
 سر قوتهم، وتراجعنا يوما بعد يوم؟!.

بشتى أجنحتها ان تتحول الى عمالة رخيصة عند االحتالل، غير مؤهلة لالنتصار، وال أمة تقبل 
 السترداد المقدس، وال يحق لها الثرثرة عن تطلعاتها في سهراتنا.

 ، ولما صمدت، والنداء يقول :وظيفة هلل يا محسنين!."إسرائيل"لوال أغلبنا، لما قامت 
 6/7/4108، الدستور، عّمان
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