
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 موقع "واال": السلطة الفلسطينية رفضت مشروع قرار دولي لبسط سيطرتها على قطاع غزة
 كيري يهدد عباس بعقوبات إذا ما أوقف التنسيق األمني

 ل": األمن السوري يعدم أربعة الجئين اعتقلهم من مخيم العائدين بحمص"مجموعة العم
 األردن و"إسرائيل" يوقعان اتفاقية تنفيذ المرحلة األولى من مشروع ناقل البحرين

 أوكسفام: إعمار غزة قد يستغرق مئة عام
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 حرب  اندالعمؤسسة دولية تؤكد تدهور الظروف المعيشية في غزة وتحذر من  ثالثون 

العمليات "وكالة إغاثة دولية عاملة في قطاع غزة من أن  31لرؤوف ارناؤوط: حذرت عبد ا -القدس 
ذا لم تتم معالجة األسباب الجذرية للصراع  ."القتالية ستستأنف حتمًا إذا لم يحرز تقدم وا 

الذي  7102آب  72مرت ستة أشهر على وقف إطالق النار في "وذكرت في بيان مشترك أنه 
ية والجماعات الفلسطينية المسلحة في سراييلثر من سبعة أسابيع بين القوات اإلأنهى قتااًل استمر أك

قطاع غزة. ونحن، كوكاالت لألمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية عاملة في غزة، قلقون من 
 ."التقدم المحدود في إعادة بناء معيشة أوليك الذين تضرروا ومعالجة األسباب الجذرية للصراع

، إسراييلوبينما يستمر الحصار الذي تفرضه ": "األيام"البيان الذي وصلت نسخة منه لـوأضافت في 
فإن العملية السياسية، إلى جانب االقتصاد، مصابان بالشلل، وتدهورت الظروف المعيشية. وكان 
إصالح وا عادة بناء عشرات آالف البيوت والمستشفيات والمدارس التي لحقت بها أضرار أو ُدمرت 

قتال بطيية على نحو يرثى له. واستأنفت الجماعات الفلسطينية المسلحة إطالق الصواريخ في ال
بشكل متقطع. وبشكل عام، أدى غياب التقدم إلى تعميق مستويات اليأس واإلحباط بين سكان غزة 

 ."الذين يشكل الالجيون أكثر من ثلثيهم
ولة األخيرة من القتال. وكان معظم وأشارت إلى أن الظروف المعيشية في غزة كانت صعبة قبل الج

السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذايية وألحق الحصار المفروض منذ أكثر من سبع 
سنوات ضررًا شديدًا بالقدرة على الحصول على الخدمات األساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية 

 ."والمياه والصرف الصحي
 011،111تدهور إلى حد كبير منذ تموز، وال يزال ما يقرب من لكن الوضع "وقالت بهذا الشأن: 

فلسطيني مهجرين هذا الشتاء، يعيشون في ظروف صعبة في المدارس وأماكن إيواء مؤقتة غير 
 ساعة يوميًا.  01مجهزة لإلقامة فترة طويلة. ويستمر انقطاع الكهرباء المقرر فترة تصل إلى 
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ي القطاع العام وعدم إحراز تقدم في تشكيل حكومة الوحدة ويزيد استمرار عدم دفع مرتبات موظف
الوطنية من التوترات. ومع فرض قيود شديدة على التنقل والحركة، فإن غالبية سكان القطاع البالغ 

 ."مليون نسمة محاصرون في القطاع الساحلي دون أي أمل في المستقبل 0.1عددهم 
ان األكثر ضعفًا، ومن بينهم كبار السن والمعاقون السك"ولفتت وكاالت اإلغاثة الدولية إلى أن 

والنساء وما يقرب من مليون طفل، مروا بمعاناة ال يمكن تصورها في ثالث حروب كبرى في فترة 
ست سنوات، هم الذين يتحملون وطأة هذه المعاناة. ويفتقر األطفال لتعليم جيد، إذ يحتاج ما يزيد 

 ."منهم إلى دعم نفسي عاجل 211،111على 
وفي هذا السياق، ال يقدم المجتمع الدولي مساعدات كافية لغزة. ولم يصل إلى غزة سوى " وقالت

مليار دوالر تعهد المانحون بتقديمها في مؤتمر القاهرة. وتم تعليق المساعدات  2.2القليل من مبلغ 
رًا لنقص النقدية للعايالت التي فقدت كل شيء والمساعدات الضرورية األخرى غير متوافرة نظ

ذا لم تتم معالجة األسباب الجذرية  األموال. وستستأنف العمليات القتالية حتمًا إذا لم يحرز تقدم وا 
 ."للصراع

، بوصفها قوة احتالل، تتحمل المسؤولية الرييسة ويجب أن تمتثل اللتزاماتها إسراييلوشددت على أن 
 ."بموجب القانون الدولي

نهاء الحصار بشكل كامل ضمن اإلطار الذي حدده قرار مجلس يتعين عليها بشكل خاص إ"وقالت: 
( ويجب تعزيز وقف إطالق النار 7112)الصادر في العام  0121األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

ي سراييلالهش ويجب على األطراف استيناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع اإل
رام القانون الدولي ويجب تقديم المسؤولين عن الفلسطيني. ويجب على جميع األطراف احت

االنتهاكات للعدالة. والمساءلة وااللتزام بالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
مطلبان ضروريان للسالم الدايم. ومن األمور الحتمية أيضًا، يجب على مصر فتح معبر رفح 

 ."ب ترجمة تعهدات المانحين إلى مدفوعات نقديةللحاالت اإلنسانية األكثر إلحاحًا، ويج
يجب أال نفشل في غزة. يجب أن نحقق الرؤية التي تتطلع لجعل غزة مكانًا يمكن العيش "وأضافت: 

 ."فيه وحجر أساس للسالم واألمن للجميع في المنطقة
الكنسية والمنظمات الموقعة على البيان هي: أكشن إيد، التحالف من أجل التضامن، المساعدات 

الدنمركية، دياكونيا، المنظمة الدولية للمعاقين، المنظمة الدولية لمساعدة المسنين، المعونة الطبية 
للفلسطينيين، أطباء العالم، المنظمة الدولية للخدمات الطبية، اللجنة المركزية لطايفة المينونايت، 

ت الشعبية النرويجية، مجلس الحركة من أجل السالم، المساعدات الكنسية النرويجية، المساعدا
الالجيين النرويجيين، مكتب منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية المقيم، أوكسفام، منظمة األولوية 
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الملحة، المساعدات المالية الدولية، التحالف من أجل إعادة البناء، منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، 
ان، مؤسسة كفينا تيل كفينا، المنظمة السويدية اإلغاثة اإلسالمية الفرنسية، مؤسسة أرض اإلنس

لإلغاثة الفريدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة، المفوضية السامية 
فرع فلسطين، وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجيين )األونروا(، منظمة  -لحقوق اإلنسان 

 غذية العالمي، منظمة الصحة العالمية، وورلد فيجن.األمم المتحدة للمرأة، برنامج األ
 72/7/7102األيام، رام هللا، 

 

 لبسط سيطرتها على قطاع غزة دولي السلطة الفلسطينية رفضت مشروع قرارموقع "واال":  
مشــروع  7102 ســبتمبر/ كشــفت مصــادر دبلوماســية غربيــة أن الســلطة الفلســطينية رفضــت فــي أيلــول

ي مجلس األمن الدولي يقضي ببسط سلطة "السلطة الفلسطينية" والبـدء الفـوري قرار أمريكي أوروبي ف
وقـال موقـع "واال" العبـري أنـه اطلـع علـى مسـودة مشـروع القـرار، وأنـه كـان يهـدف  بإعمار قطـاع غـزة.

 . "إسراييل"إلى إعادة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وضمان وقف إطالق نار دايم بين غزة و
قـــرار بســـط ســـيطرة الســـلطة الفلســـطينية علـــى قطـــاع غـــزة والســـيطرة علـــى المعـــابر وتضـــممن مشـــروع ال

باتخــاذ إجــراءات تــؤدي إلــى ســيطرة الســلطة الفلســطينية علــى كافــة  دوليــاً  الحدوديـة، كمــا تضــمن تعهــداً 
وبمعنـى آخـر، إخضـاع حركـة حمـاس تحـت كنـف السـلطة الفلسـطينية  القوات المسلحة وعلى السالح.

 قطاع بشكل فوري.ال، كما شملت مسودة القرار البدء بإعمار ي والعسكري أيضاً على المستوى المدن
ســبتمبر الماضــي فــور انتهـــاء  /وحســب الموقــع العبــري، تمــت بلــورة مســودة مشــروع القــرار فــي أيلــول

العــدوان علــى قطــاع غــزة بجهــود مــن الواليــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا بالتعــاون مــع األردن العضــو 
وأكـــد دبلوماســـيون للموقـــع أن األردن عرضـــت مســـودة القـــرار فـــي  لـــس األمـــن الـــدولي.الـــدوري فـــي مج

 الشهر ذاته على السلطة الفلسطينية وكانت تتوقع أن يحظى على موافقة السلطة الفلسطينية.
والسـلطة الفلسـطينية فـي بلـورة مسـودة مشـروع القـرار لكنهمـا كانتـا  "إسـراييل"وحسب التقريـر لـم تشـارك 

 به، كما أن مصر كانت مطلعة على التفاصيل.على اطالع 
كرزمـة واحـدة غيـر قابلـة للتعـديل  والفلسـطينيين "إسـراييل"وقال التقرير إن مسودة القرار عرضت علـى 

 "إسـراييل"وفمـر علـى  الفلسـطينيينن رفـض إوكان أمامهما إما القبول أو الـرفض. وقـال الموقـع العبـري 
 فض.مأزق الخوض في خيارات القبول أو الر 

ونقل الموقع عن دبلوماسي مطلع أن الهدف األساسي كان ضمان وقف إطالق نـار مسـتقر بـين غـزة 
وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية. وأضاف أن السلطة رفضت مشـروع القـرار ألنـه يضـعها  "إسراييل"و

كلمــا  "إســراييل"فــي مصــيدة وتكــون أمــام خيــارين إمــا المواجهــة مــع حمــاس أو التعــرض النتقــادات مــن 
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علــى االتصــاالت فــإن  أطلقــت قذيفــة صــاروخية مــن قطــاع غــزة. وبتقــدير دبلوماســي آخــر كــان مطلعــاً 
 الفلسطينيين اعترضوا على مشروع القرار ألنهم كانوا يأملون باستيناف جهود المصالحة بعد العدوان. 

 76/7/7102 ،48عرب 
 
 كيري يهدد عباس بعقوبات إذا ما أوقف التنسيق األمني 

أشرف الهـور: أكـد مسـؤول فلسـطيني رفيـع المسـتوى لــ"القدس العربـي" أن االتصـال الـذي أجـراه  -غزة 
وزيـر الخارجيـة األمريكــي جـون كيــري بـالرييس محمــود عبـاس، الليلـة قبــل الماضـية هــدف إلـى التــأثير 

رر على القرارات السياسية، المتوقع أن تصدر عن المجلس المركزي لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية المقـ
لغـاء االتفاقيـات االقتصـادية مـع  يوم األربعاء المقبل، وتحديداً  في ما يخـص وقـف "التنسـيق األمنـي" وا 

ي، وتجميـــد أمــــوال الضـــرايب الفلســــطينية للشـــهر الثالــــث علــــى ســــراييلعلــــى التعنـــت اإل ، رداً "إســـراييل"
باحتمـال  د مجـدداً ، وهـد"إسـراييل" التوالي. وحذر كيري مـن اتخـاذ الفلسـطينيين خطـوات تصـعيدية ضـدم 

 أن تفرض واشنطن عقوبات على السلطة الفلسطينية.
، بـل إن مسـؤولين اسمهولم يتوقف األمر على كيري فحسب كما قال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر 

وغربيين آخرين بحثوا في أوقات سابقة مـع الـرييس عبـاس، الملـف السياسـي بشـكل عـام، ودعـوه  عرباً 
يدية فــي المرحلــة المقبلــة، بوصــفها "مرحلــة حساســة" تخشــى هــذه الــدول لعــدم اتخــاذ أي خطــوات تصــع

ــــة، أن يســــتغلها اليمــــين اإل ــــي تحقيــــق مكاســــب سياســــية، فــــي ســــراييلإضــــافة إلــــى اإلدارة األمريكي ي ف
االنتخابــات المقبلــة، خاصــة فــي ظــل تخــوف واشــنطن مــن عــودة فــوز بنيــامين نتنيــاهو فــي االنتخابــات 

 جديدة.المقبلة، وتشكيل الحكومة ال
 72/7/7102 ،القدس العربي، لندن

 
 الخارجية الفلسطينية ُتطالب الفاتيكان والمجتمع الدولي بحماية المقدسات المسيحية واإلسالمية 

أعضاء في جماعة يهودية متطرفة تطلق على  ، أنرام هللا، من 72/7/7102 ،الحياة، لندننشرت 
ر فــي كنيســة فــي شــرقي القــدس، وخطمــوا شــعارات فجــر أمــس، النــا وانفســها اســم "تــدفيع الــثمن"، أضــرم

 مسيية للسيد المسيح عليه السالم على جدرانها.
لــــت فيــــه الحكومــــة اإل ية المســــؤولية عــــن هــــذه ســــراييلوأصــــدرت منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية بيانــــًا حمم

ء قيـام ورا األسـاسية يشكل الـدافع سراييلن التحريض الذي تقوم به الحكومة اإلإاالعتداءات، وقالت: "
 كاتهم.لللفلسطينيين ومقدساتهم وممت األمنالمتحدة بتوفير  األممهذه االعتداءات". وطالبت 
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ليه المقدسات الفلسـطينية إما تتعرض  إنوقال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس: "
ل كامل في خطوة يأتي في سياق هجمة مدروسة مبنية على سياسة التراكم تمهيدًا للسيطرة عليها بشك

ال يمكــن وصــفها إال بأنهــا عنصــرية نابعــة مــن اضــطهاد دينــي تخلــص العــالم منــه منــذ فتــرة طويلــة". 
ليه كنيسة جبل صهيون في القدس يتجاوز العمـل الفـردي وغيـر المـدروس إما تعرضت  إن: "وأضاف

ومـوا بأفعـالهم مـن لكونه يأتي ضمن حماية سلطات االحتالل التـي تطلـق العنـان لهـؤالء المتطـرفين ليق
 إلــى األخيــرةوالمســيحية تعرضــت فــي األعــوام  اإلســالميةالمقدســات  إندون رقيــب أو حســيب". وقــال 

 جماعات يهودية. أيدياعتداء على  021
وطالبــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية الفاتيكــان والمجتمــع الــدولي واألمــم المتحــدة ومنظماتهــا المختصــة، 

س األمـــن بــــ"الخروج عـــن صـــمتها وعـــدم االكتفـــاء ببيانـــات الشـــجب وكـــذلك الـــدول األعضـــاء فـــي مجلـــ
ـــام تمـــر مـــرور الكـــرام".  ـــة كأحـــداث مألوفـــة وكأرق واالســـتنكار، وعـــدم التعامـــل مـــع هـــذه الجـــرايم اليومي

المجتمـع الــدولي مطالـب بعـدم الكيـل بمكيــالين فـي التعامـل مــع  إنبيـان صـادر عــن الـوزارة: " وأضـاف
فـي أرض دولـة  االسـتيطانيما يلزم من اإلجراءات الكفيلة بلجـم التغـول  األحداث في المنطقة، واتخاذ

 فلسطين، وتغول اعتداءات المستوطنين الفاشيين ضد شعبنا عمومًا، وفي القدس الشرقية خصوصًا".
ووكالـة  ،كامـل إبـراهيم ،القـدس المحتلـة، نقاًل عن مراسلها فـي 72/7/7102 ،الرأي، عم انوأضافت 

ية "المســؤولية سـراييلل الحكومـة اإلر المفاوضـين الفلسـطينيين صـايب عريقــات حممـكبيـ.(، أن ب.ف)أ.
"لــن  وأضــاف ".أرضـهميتركــوا  أنشــعبنا مــن اجـل  إرهـاب إلــىالكاملـة عــن تلـك الهجمــات التــي تهـدف 

 إلـىالمجتمـع الـدولي  المقدسة" داعياً  واإلسالميةالدينية المسيحية  األماكنهجوم على  أينتسامح مع 
 كدولة فوق القانون". إسراييلعن معاملة  "التوقف

عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة فـــي منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ريـــيس دايـــرة شـــؤون  ،حمـــد قريـــعأواســـتهجن 
ية بحـق سـراييل، هذه "الجرايم النكراء التي تضاف إلى سلسلة الجـرايم اإلأمسالقدس، في بيان صحفي 

 ".المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس
 
 رسميًا بقطع الكهرباء بمناطق واسعة في الضفة ياً إسرائيلالسلطة تتلقى بالغًا  

الســـلطة الفلســـطينية أنهـــا تعتـــزم قطـــع الكهربـــاء عـــن  أمـــسية ســـراييلأبلغـــت شـــركة الكهربـــاء اإل :رام هللا
كم ية أن السبب وراء ذلك هو تـراسراييل. وادعت الشركة اإل%21شمال الضفة الغربية وجنوبها بنسبة 

الــديون، لكــن الجانــب الفلســطيني يقــول إن اإلجــراء عقــاب للســلطة علــى خلفيــة االنضــمام إلــى محكمــة 
ية أبلغت السـلطة سراييلوقال مساعد رييس سلطة الطاقة ظافر ملحم، إن الشركة اإل الجنايات الدولية.

 عن التجمعات السكانية في مناطق السلطة. %21رسميًا قرارها تخفيض األحمال بنسبة 
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ي بـــأن الـــديون ســـراييلوقـــال علـــي حمـــودة المســـؤول فـــي شـــركة كهربـــاء القـــدس، إن ادعـــاء الجانـــب اإل
ن هنـاك دعـاوى قضـايية بـين  مليـاري شيكل )أكثـر مـن نصـف مليار وصلت إلى  دوالر( مبـالغ فيـه، وا 

ن ية. وأوضـح أن السـبب الحقيقـي وراء قطـع التيـار هـو سياسـي، مشـيرًا إلـى أسـراييلشركته والشركة اإل
ية عقابيـة منهـا إسـراييلالديون كانت موجودة على الدوام لكن قطـع التيـار جـاء ضـمن سلسـلة إجـراءات 

 احتجاز أموال الجمارك الفلسطينية التي تشكل ثلثي إيرادات السلطة. 
 72/7/7102 ،الحياة، لندن

 
 : سنكشف أسماء المتورطين في التفجيرات األخيرة قريباً في غزة الشرطة الفلسطينية 

قال الناطق باسم الشرطة الفلسـطينية أيمـن البطنيجـي: "إن وزارة الداخليـة واألمـن : جمال غيث - غزة
، في مؤتمر صحفي، عن أسماء المتـورطين فـي تنفيـذ بعـض قضـايا التفجيـرات الوطني ستكشف قريباً 

وأشـــار البطنيجـــي فـــي تصـــريح خـــاص بــــ"فلسطين"، إلـــى تمكـــن  ".التـــي حـــدثت فـــي قطـــاع غـــزة مـــؤخراً 
مــن هــؤالء نفــذ تلــك  أن عــدداً  اً لشــرطة مــن إلقــاء القــبض علــى عــدد مــن مرتكبــي تلــك التفجيــرات، مبينــا

التفجيـــرات بســـبب خالفـــات تنظيميـــة، أو عـــداوات شخصـــية، وأضـــاف: "إن عـــدم الكشـــف عـــن بعـــض 
قضايا التفجيرات التـي حـدثت مـؤخًرا فـي قطـاع غـزة، كـان لهـا دور سـلبي، ودفـع الـبعض لتنفيـذ جـرايم 

 رات مماثلة".وتفجي
 76/7/7102 ،الين أونفلسطين 

 
 تباطؤ تدفق األموال من رغمبالبدء مرحلة جديدة بإعمار غزة الفلسطيني: وزير األشغال  

قــال وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان فــي حكومــة التوافــق الفلســطينية مفيــد : ميرفــت صــادق -رام هللا 
ــاً الحســاينة إن مرحلــة جديــدة تعنــى ببنــاء البيــوت المــد ضــمن عمليــة إعــادة إعمــار  ســتبدأ قريبــاً  مرة كلي

وأوضح "وضعنا حجر األسـاس  تباطؤ تدفق أموال المانحين وكذلك مواد البناء.من رغم بالقطاع غزة 
 ي األخير على غزة ونقوم برفده بمواد اإلعمار الالزمة".سراييلقبل أيام ألول برج دمر في العدوان اإل

هللا ألول مــرة منــذ تنصــيب حكومــة الوفــاق الــوطني الفلســطيني فــي  ووصــل الحســاينة مــن غــزة إلــى رام
 ي عدة مرات.سراييل، بعد منعه من االحتالل اإل7102 يونيو /حزيران

مليون  021وتأتي المرحلة الجديدة من إعادة اإلعمار في ظل موافقة سعودية وكويتية على دفع نحو 
رامي الحمد هللا في األسـبوعين األخيـرين، كمـا  دوالر بعد زيارة الرييس محمود عباس ورييس الحكومة

مليون دوالر وصلت فقط أموال اإلعمار التي تعهـدت بهـا الـدول  711وقال الوزير إن  قال الحساينة.
مليـارات  2.2ي علـى غـزة التـي قـدرت بنحـو سراييلالمانحة في مؤتمر القاهرة المنعقد عقب العدوان اإل
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 12مليــون دوالر إلــى جانــب وعــد كــويتي بتقــديم  17ت بتقــديم لكنــه أضــاف أن الســعودية وعــد دوالر.
مليون دوالر في هذا اإلطار. وعلى إثر ذلك قامت لجنة مصغرة من الحكومة بحصر البيوت لمرحلـة 

 ألف منزل مسحت عن الخريطة كليا. 03اإلعمار الكلي وليس الجزيي التي تقدر بنحو 
ي ســراييلســطينية تلقــت "إشــارات جيــدة" مــن الجانــب اإلإلــى جانــب ذلــك، قــال الحســاينة إن الحكومــة الفل

 استعدادا للبدء في مرحلة اإلعمار الكلي.
وتحضر السـلطة لطـرح عـدة مشـاريع فـي سـياق مرحلـة بنـاء البيـوت المـدمرة كليـا لتمويلهـا مـن االتحـاد 

أيضـــا "مـــن أجـــل وضـــع  ســـراييلاألوروبـــي، وقـــال الحســـاينة إن نســـخة مـــن هـــذه المشـــاريع سترســـل إل
 حتالل أمام مسؤولياته". اال

في السياق، شدد وزير األشغال الفلسطيني على ضرورة فتح معابر قطاع غزة من أجل دوران حقيقـي 
وقال الحسـاينة إن حكومـة التوافـق باإلضـافة  لعجلة اإلعمار بصورة يلحظها الفلسطينيون في القطاع.

 اء بالتزاماتها في ضخ أموال اإلعمار.إلى مصر والنرويج تقود حملة تواصل مع الدول المانحة لإليف
دخــال مــواد البنــاء يــتم بــوتيرة بطييــة جــدا وال يتناســب مــع حجــم الــدمار   وأضــاف أن تحويــل األمــوال وا 

ألف طن من اإلسمنت فقط حتى اآلن، وهو  27وكشف الحساينة أن إدخال  وحاجة السكان في غزة.
 ما يعادل حاجة غزة لسبعة أيام فقط.

للجزيرة نت إن الدول األوروبية تشترط وجود حكومة التوافق على منافذ القطاع لتضخ وقال الحساينة 
 بـــين الفصـــايل والقيـــادة". أموالهـــا، "وهـــذا يحتـــاج إلـــى حـــل داخلـــي بيننـــا كفلســـطينيين ويســـتدعي حـــواراً 

ــة التنميــة األمريكيــة، وحــوالي  01وحســب الــوزير فقــد تلقــى الفلســطينيون   2.2ماليــين دوالر مــن وكال
مليــون دوالر  011يــين دوالر مــن الســويد، وأربعــة ماليــين دوالر مــن الهنــد إلــى جانــب تعهــد بمبلــغ مال

 من اليابان.
 76/7/7102 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 مع دول عالمية من أجل فك حصار غزة وبإمكاننا قلب الطاولة اتصاالتحماس: لدينا  

حركـة حمـاس الـدكتور باسـم نعـيم وجـود  عيسـى محمـد: أكـد نايـب مـدير الـدايرة السياسـية فـي -الحدث
تواصــل واتصــاالت فــي أكثــر مــن اتجــاه بمــا فيهــا االتصــاالت السياســية بــين حركتــه ودول عالميــة مــن 
بينها دول أوروبية من اجل فك الحصار وتجاوز حالة العزلة التـي تواجـه الحركـة والشـعب الفلسـطيني 

 بشكل عام. 
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د مــن الــدول التــي تتواصــل مــع حركــة حمــاس ســواء علــى وقــال نعــيم فــي حــوار مــع "الحــدث" إن العديــ
الصــعيد السياســي أو مــن خــالل الوضــع الميــداني فــي قطــاع غــزة ال ترغــب وال تتشــجع لإلفصــاح أو 

 اإلعالن عن هذه االتصاالت لدواعي خاصة بها.
وأشــار إلــى أن حركــة حمــاس تعتمــد فــي هــذه المرحلــة علــى حالــة الترقــب االيجابيــة حيــث تــرى بالبعــد 

 زمني جزء من عالج األزمة التي تمر بها ويمر بها الشعب الفلسطيني.ال
ولم ينكر نعيم الحالـة القاسـية التـي تتعـرض لهـا الحركـة والمـواطنين فـي القطـاع بسـبب قسـوة الحصـار 

 من قبل إسراييل وبعض األطراف العربية والمحلية.
منطقة إال أنها تملك اإلمكانات الن وقال نعيم إن حماس وبالرغم من أنها ليست الالعب الوحيد في ال

تقلــب الطاولــة علــى االحــتالل كونــه المســؤول األول واألخيــر عــن الحصــار المفــروض علــى القطــاع، 
 مضيفًا أن حماس تمتلك المزيد من الخيارات للخروج من األزمة الحالية. 

ي أو الــدولي ولفــت نعــيم إلــى أن حمــاس تطــرق كــل األبــواب ســواء علــى الصــعيد الــداخلي أو اإلقليمــ
للخروج من الواقع المتأزم نتيجـة توقـف المصـالحة، معتبـرًا أن مواقـف الفصـايل األخيـرة وسـيما الجبهـة 
الشعبية لتحرير فلسطين والجهـاد اإلسـالمي تثبـت صـحة موقـف حمـاس وتؤكـد أن الـرييس عبـاس هـو 

 من يعطل المصالحة.
 76/7/7102الحدث الفلسطينية، 

 
دارة سجن "ريمون".. و"الجهاد" تعلن خطوات احتجاجيةفشل اجتماع بين قيادة أس   رى حماس وا 

رام هللا: أعلـــن نـــادي األســـير أمـــس عـــن فشـــل اجتمـــاع بـــين قيـــادة حركـــة حمـــاس فـــي ســـجني "ريمـــون" 
 و"نفحة"، ومديري سجن "ريمون" ومصلحة استخبارات االحتالل في السجون.

وات قمع جديدة لسجني "ريمـون" و"نفحـة" ولفت النادي إلى أن إدارة مصلحة سجون االحتالل جلبت ق
تحسبا لوقـوع احتجاجـات اليـوم بعـد صـالة الجمعـةن ضـد تنكيـل االحـتالل باألسـرى فـي اآلونـة األخيـرة 

 وفرض عقوبات تعسفية بحقمهم.
وفي السياق ذاته، أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في السجون أنهـا سـتبدأ بخطـوات احتجاجيـة تكتيكيـة 

 ألسبوع القادم، حتى الوصول لخطوات استراتيجية في شهر نيسان المقبل.ابتداء من منتصف ا
وكانــت إدارة ســجن "ريمــون" عزلــت األســير عــامر البركــة، وهــو مــن أســرى حركــة فــتحن لتضــامنه مــع 

 أسرى حركة الجهاد اإلسالمي ورفضه الوقوف على العدد.
ن "ريمون" إلى عزل سجن "أيال" يذكر أن االحتالل كان قد نقل عددًا من أسرى حركة الجهاد من سج

الجنــايي، وفــرض علــيهم غرامــات ماليــة، الحتجــاجهم علــى عمليــات النقــل التعســفية التــي تجريهــا إدارة 
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مصــلحة الســجون بحــقم قيــادات فــي الحركــة األســيرة، إضــافة إلــى اإلجــراءات القمعيــة التــي جــاءت ردًا 
ضـامنهم مـع أسـرى الجهـاد ومـنهم ممثـل على هذا االحتجاج، كما وعزل عددًا من أسرى حركـة فـتح لت

 سجن "ريمون" األسير عمر خرواط.
 72/7/7102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 حركة الجهاد تنظم مسيرة بغزة تنديدًا باإلرهاب اإلسرائيلي 

تــنظم حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين، غــدًا الجمعــة، مســيرًة جماهيريــة فــي مدينــة غــزة، تنديــًدا 
 سراييلي المتصاعد ضد مقدساتنا وأسرانا في سجون االحتالل.باإلرهاب اإل

وقـال القيــادي فــي الحركــة محمـد الحــرازين فــي بيــان صــحفي نشـر الخمــيس: "إن المســيرة ســتنطلق مــن 
ميــدان فلســطين )الســاحة( بعــد أداء صــالة الجمعــة لتجــوب شــوارع غــزة، وتنتهــي بمفتــرق ضــبيط وســط 

ة المركزية ستكون في المسجد العمري الكبير. ونوه الحرازين إلـى المدينة"، مشيًرا إلى أن خطبة الجمع
 أن عنوان المسيرة سيكون مًعا لمواجهة اإلرهاب اإلسراييلي، داعًيا إلى أوسع مشاركة شعبية فيها.

وشدد الحرازين على أن إسراييل هي التي تمارس وتصـنع اإلرهـاب، ُمـذكمًرا بتاريخهـا اإلجرامـي الحافـل 
 حارق وحروب اإلبادة الجماعية.بالمجازر والم

وحـــذمر القيـــادي بالجهـــاد اإلســـالمي، مـــن خطـــورة تمـــادي ســـلطات االحـــتالل بإجراءاتهـــا العدوانيـــة ضـــد 
األســـرى، معتبـــًرا أن هـــذه السياســـة "تعكـــس حالـــة اليـــأس والتخـــبط الصـــهيوني ممـــا حققـــه أبطالنـــا مـــن 

 انجازات في إطار المواجهة الشاملة مع هذا العدو المجرم".
أوضـــح الحـــرازين أن األســـرى رفضـــوا أن يكونـــوا فريســـًة ســـايغة لالحـــتالل، فقـــرروا مواجهـــة سياســـاته و 

العدوانيــــة والقمعيــــة بتحــــدر وثبــــات، األمــــر الــــذي جعلهــــم حيــــارى وعــــاجزين عــــن كســــر عــــزايمهم وروح 
 صمودهم.

 76/7/7102فلسطين أون الين، 
 

 ى حركة الجهادأسرى حركة فتح يعلنون عن خطوات تصعيدية تضامنًا مع أسر  

القــدس المحتلــة: أعلــن أســرى حركــة فــتح مســاء الخمــيس، عــن خطــوات تصــعيدية تكتيكيــة فــي جميــع 
 سجون االحتالل ابتداًء من األسبوع القادم.

ونقــل نــادي األســير الفلســطيني عــن األســرى أنهــم ســيقومون بخطــوات تصــعيديةن وذلــك تضــامنًا مــع 
 لهجمة شرسة منذ عدمة أيام. أسرى حركة الجهاد اإلسالمي الذين يتعرضون
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وقــال بيــان صــادر عــن أســرى فــتح، "شــعبنا الفلســطيني العظــيم، جماهيرنــا األبيــة علــى امتــداد ســاحات 
الوطن والشتات، التحية لكم وأنتم تتمترسون في أرضكم رغم كل محاوالت االقـتالع والتهجيـر. التحيـة 

 فاح".لكم وأنتم تواصلون مسيرة البناء والتحدمي والصمود والك
وتابع: "أهلنا وشعبنان إننا ومن خالل بياننا هذا إذ نعلن عن موقفنا بكل مـا أوتينـا مـن قـوة إلـى جانـب 
ننــا  إخواننــا فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي، والــذين يتعرضــون لهجمــة شرســة مــن قبــل إدارة الســجون، وا 

جون تضامنًا مع إخوتنا فـي  ابتداء من األسبوع القادم سنقوم بخطوات تصعيدية تكتيكية في جميع السم
 الجهاد اإلسالمي، وسيكون النصر حليفنا بإذن هللا".

 76/7/7102المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 "الشاباك" يدعي اعتقال خليتين نفذتا عمليات إطالق نار بالضفة 

، مسـاء أمـس، اعتقـال خليتـين نفـذتا «الشـاباك»وكاالت: زعـم جهـاز األمـن العـام اإلسـراييلي  -القدس 
 عمليات إطالق نار باتجاه أهداف إسراييلية في الضفة الغربية.

 7102، فإن الخليتين نفذتا عمليات إطالق النـار خـالل شـهري كـانون األول «الشاباك»وحسب بيان 
، اســــتهدفت ســــيارات إســــراييلية للمســـتوطنين والجــــيش وأنــــه تــــم خــــالل العمليــــة 7102وكـــانون الثــــاني 

 ة.مصادرة خمس بنادق ومسدس وذخير 
وأوضـح البيــان: أن إحــدى الخاليـا تتبــع الجبهــة الشـعبية وتنشــط فــي قريـة بيــت ريمــا بمحافظــة رام هللا، 
لقاء زجاجات حارقـة علـى طـرق قريبـة مـن القريـة وقـرب قريـة  متهمًا إياها بتنفيذ عمليات إطالق نار وا 

 النبي صالح.
يـدة بالخليـة كانـت تخطـط لتنفيـذ بنادق وذخيرة واكتشاف عناصر جد 2وأشار البيان إلى أنه تم ضبط 

هجمــات إلطــالق قنابــل وزجاجــات حارقــة ضــد قاعــدة عســكرية للجــيش وطعــن جنــود ومحاولــة خطــف 
 جندي.

والخليــة األخــرى، جــرى اعتقــال أفرادهــا فــي قريــة بنــي نعــيم فــي الخليــل والتــي نفــذت فــي تشــرين الثــاني 
، والخليــة كــان يقودهــا «أربــعكريــات »بــالقرب مــن  21عــدة عمليــات إطــالق نــار علــى شــارع  7102

عامًا(، في حين اعتقل  02عامًا( ويساعده فتى قاصر عمره ) 70شخص ُيدعى شادي فهمي جابر )
 ُيدعى ناصر جبر اعترف بأنه قدم ذخيرة لتنفيذ الهجمات.« الشعبية»ثالث من عناصر 

القانونيـــة وتقـــديمهم  وأشـــار الشـــاباك إلـــى أنـــه ســـيتم نقـــل القضـــية للنيابـــة العســـكرية إلنهـــاء اإلجـــراءات
 للمحاكمة.

 72/7/7102األيام، رام هللا، 
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 حركة حماس تطالب بوضع االحتالل وقادته على قوائم اإلرهاب 
غزة: طالبت حركة حماس، المجتمع الـدولي بـالوقوف فـي وجـه االحـتالل وقادتـه ووضـعهم علـى قـوايم 

المسـتوطنين لمسـجد وكنيسـة مسـيحية اإلرهاب بوصفهم أعداء لإلنسانية والمقدسات، وذلك بعد إحراق 
 على مدار يومين متتاليين.

ونــــدد الــــدكتور إســــماعيل رضــــوان القيــــادي فــــي الحركــــة ووزيــــر األوقــــاف الفلســــطيني الســــابق، بإقــــدام 
( علـى إحـراق مسـجد بلـدة جبـع غـرب مدينـة بيـت لحـم فـي الضـفة 2-72المستوطنين أمس األربعاء )

إحراق كنيسة "رقاد السيدة" في جبل صهيون في مدينة القدس ( على 7-72الغربية، واليوم الخميس )
 المحتلة.

وقال رضوان في تصريح صحفي: "إقدام االحـتالل أمـس علـى حـرق مسـجد قريـة جبـع فـي بيـت لحـم، 
وخطهــم شــعارات مســـيية لإلســالم، واليــوم إحـــراقهم لكنيســة رقــاد الســـيدة فــي جبــل صـــهيون فــي مدينـــة 

ســيية لســيدنا عيســى عليــه الســالمن يــدلل علــى أن االحــتالل يمثــل القــدس المحتلــة، وخطهــم شــعارات م
 خطًرا على اإلنسانية والقيم والمبادئ والشرايع".

وطالـب المجتمــع الـدولي وكافــة المنظمـات الحقوقيــة، وضـع االحــتالل علـى قــوايم اإلرهـاب كونــه يمثــل 
 خطًرا على اإلنسانية والمقدسات، بارتكاب هذه الجرايم.

 76/7/7102ني لإلعالم، المركز الفلسطي
 

 حركة فتح تستنكر اعتداء مستوطنين على كنيسة في القدس 
رام هللا: اســـتنكرت حركـــة فـــتح االعتـــداء الـــذي نفذتـــه جماعـــة تـــاج مـــاحير )تـــدفيع الـــثمن( عنـــد حرقهـــا 

ــــوم الخمــــيس ) ــــة فــــي القــــدس القديمــــة فجــــر الي ــــك بأنــــه "ســــلوك 7|72الكنيســــة اليوناني (، ووصــــفت ذل
ركة فتح في بيان أصدره المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، دول العالم إلى عنصري". ودعت ح

اتخاذ إجراءات رادعة ليس فقط ضد جماعات المسـتوطنين، التـي وصـفتها بــ "اإلرهابيـة"، بـل تجـاه مـا 
قالـــت إنـــه "انتهـــاك إســـراييل لحـــق دولـــة فلســـطين فـــي القـــدس وعمليـــات التهويـــد التـــي تقـــوم بهـــا ســـلطة 

 غير الشرعي".االحتالل 

 76/7/7102قدس برس، 

 

 شهرًا على القيادي عدنان عصفور 30االحتالل يحكم بالسجن  
نـــابلس: أصـــدرت محكمـــة االحـــتالل قـــرارًا بالســـجن الفعلـــي بحـــق األســـير القيـــادي فـــي حركـــة المقاومـــة 

 شهرًا. 31اإلسالمية "حماس" عدنان عصفور، لـ
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أكثـر مــن عــامين علــى اعتقــال األســير عصــفور  وأوضـحت مصــادر حقوقيــة، أن هــذا الحكــم يــأتي بعــد
عامــا(، والــذي يقبــع حاليــا فــي ســجن "عــوفر"، حيــث جــرى اعتقالــه مــن منزلــه فــي مدينــة نــابلس  27)

، ومكث عقبها شهرين كاملين رهن االعتقال اإلداري قبل تحويل 7103شباط )فبراير( عام  2بتاريخ 
لحقوقيـة، أن محكمـة االحـتالل أصـدرت قـرارًا وأضافت المصـادر ا ملفه لقضية ُتعرض على المحكمة.
 شهرًا آخر مع وقف التنفيذ. 72شهرًا، باإلضافة إلى  31بالسجن الفعلي بحق عصفور لمدة 

من جانبها، قالت عايلة القيادي في "حماس"، بأنه كان من المقرر أن يتم اإلفراج عن عصفور مطلع 
 ية كالجيوب والصداع النصفي والربو.الشهر الجاري، الفتًة إلى أنه يعاني من مشاكل صح

عامــًا موزعــة علــى خمــس  00ويبلــغ مجمــوع مــا أمضــاه األســير عصــفور فــي ســجون االحــتالل قرابــة 
 مرات تعرض فيها لالعتقال.

 76/7/7102المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 شرطة االحتالل العسكرية: زيادة محاوالت تنفيذ عمليات على الحواجز 

 02تــم اعتقــال  7102ا شــرطة االحــتالل العســكرية، الخمــيس، إنــه خــالل العــام قالــت معطيــات نشــرته
فلســطينيا علــى المعــابر والحــواجز العســكرية كــانوا فــي طــريقهم لتنفيــذ عمليــات داخــل الخــط األخضــر، 

 37كانـت هنـاك  7102وبحسب المعطيات فإنه في العام  .7103مماثلين في العام  2مقبل اعتقال 
 %1وتضـيف المعطيـات أنـه خـالل العـام الماضـي حصـل ارتفـاع بنسـبة  حواجز.مليون حالة عبور لل

فـي حـاالت ضـبط مـن صـنفوا كــ"متسللين"، فـي إشـارة إلـى اعتقـال فلسـطينيين أثنـاء محـاوالتهم الــدخول 
فــي جــاالت ضــبط وســايل  %22كمــا ســجل ارتفــاع بنســبة  إلــى داخــل الخــط األخضــر دون تصــريح.

 في ضبط وثايق مزيفة. %70ت والذخيرة، وارتفاع بنسبة قتالية، مثل البنادق والمسدسا
وبحسب ضباط االحتالل فقد حصل ارتفاع في حاالت اعتقال فلسطينيين مكثوا داخل الخط األخضر 

فــي حــاالت اعتقــال ســايقين نقلــوا فلســطينيين لــيس  %21، وارتفــاع بنســبة %22دون تصــريح بنســبة 
 لديهم تصاريح.

 72/7/7102، 48عرب 
 

 " العبري: حماس حولت "غوش قطيف" لقاعدة صاروخية0404موقع " 
كشــفت مصــادر عســكرية إســراييلية النقــاب ظهــر الخمــيس عــن إطــالق مقــاتلي حركــة حمــاس لصــارو  
تجريبــي جديــد باتجــاه بحــر غــزة صــباح اليــوم وذلــك انطالقــًا مــن مــا كــان يعــرف بمســتوطنات "غــوش 

 قطيف" على ساحل القطاع.
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من الجيش اإلسراييلي أن حركة حماس حولت المكـان لقاعـدة لتـدريباتها  " المقرب1212وذكر موقع "
 وبخاصة إلطالق الصواريخ التجريبية مؤخرًا باتجاه البحر.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري إسراييلي كبيـر أمـس األربعـاء قولـه إن حمـاس تسـابق الـزمن إلعـادة 
 ترميم قوتها العسكرية تمهيدًا لمواجهة جديدة.

 72/7/7102م ان، السبيل، ع
 

 "الشاباك" يحقق مع تجار الخشب بغزة حول بناء األنفاق 

غــزة )فلســـطين(: علمـــت وكالــة "قـــدس بـــرس" أن جهــاز المخـــابرات الـــداخلي اإلســراييلي "الشـــاباك" قـــام 
مؤخرًا باستدعاء عدد من تجار األخشاب في قطاع غزة، واستجوابهم للحصـول علـى معلومـات تتعلمـق 

 الفلسطينيين الذين يقومون ببناء األنفاق.بهوية المقاومين 

وأفاد عدد من تجار األخشاب في تصـريحات متفرقـة لــ "قـدس بـرس"، بـأن "الشـاباك" اسـتدعاهم مـؤخرًا 
إلى معبر بيت حانون "إيزر" شمال قطاع غزة، ووجه لهم عد أسيلة حول هوية الزباين الذين يقومـون 

أجمعــت علــى أن أصــحاب المنــاجر والحــرفيين هــم مــن بشــراء األخشــاب مــنهم، مؤكــدين أن إجابــاتهم 
 يشترون هذه األخشاب.

ـــزت علـــى مـــا إذا كانـــت هـــذه األخشـــاب تصـــل لــــ  وأوضـــحوا أن أســـيلة رجـــال المخـــابرات اإلســـراييلية ركم
"كتايب القسـام" الـذراع العسـكري لحركـة حمـاس أو مـن ينـوب عنهـا، فـي حـين أجمعـت اإلجابـات علـى 

ار إلــى أنهـم تلقـوا تهديـدات مـن رجــال المخـابرات بعـدم إدخـال أي بضــايعه وأشـار التجـ النفـي المطلـق.
لهـم، أو اعتقـالهم خـالل اجتيـازهم المعبـر، إذا علـم "الشـاباك" ببـيعهم أي أخشـاب لعناصـر مـن "كتايــب 

 القسام" أو فصايل المقاومة.

 76/7/7102قدس برس، 

 

 

 سنعيد جثث جنودنا" سيتلقى حتمًا ضربة قاسية و إسرائيليعلون: من يمس أمن " 
ي موشــيه يعلـــون بـــان جــيش االحـــتالل واألجهـــزة ســـراييلســما: قـــال وزيـــر الحــرب اإل –القــدس المحتلـــة 

لديهما القدرة الكافية لرد الصاع بالصاعين على كـل معتـد اثـيم أو أي تهديـد فـي كـل  سراييلاألمنية إل
منطقـة الشـرق األوسـط ان  زمان ومكان حسب تعبيره. وأضاف يعلون انه ال يقترح علـى أي جهـة فـي

صــرار  علــى المحــك بشــان الحفــاظ علــى الــوطن ومواطنيــه ومــن تســول لــه نفســه  إســراييلتضــع عــزم وا 
 المساس بنا فانه سيتلقى حتما ضربة قاسية على حد زعمه.
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الـذين ال  إسـراييلجاءت أقوال يعلون خالل مشاركته في المراسم التابينية الرسمية ألحيـاء ذكـرى قتلـى 
وقال انه ولألسف العميق انضم لقافلة هؤالء القتلى خالل عمليـة الجـرف الصـامد  ان دفنهم.يعرف مك

ادار غولدين واورون شاؤول مشيرا إلى أننا سنواصل العمل فـي كـل يـوم وكـل سـاعة لنحضـر رفاتهمـا 
 .إسراييلللدفن في 

 76/7/7102وكالة سما اإلخبارية، 
 
 لة تربط نتنياهو بقضية مصروفات بيتهية: ال أدسرائيلالمفتش العام للشرطة اإل 

ية يوحنــان دانينـو، مســاء اليــوم الخمـيس، إنــه ال توجــد سـراييل: قــال المفـتش العــام للشــرطة اإل21عـرب 
لـدى الشـرطة أدلـة تــربط ريـيس الحكومـة، بنيــامين نتنيـاهو، بقضـية مصــروفات منـزل ريـيس الحكومــة، 

ها جدا. لكن دانينو أضاف أن الشـرطة لـم تتلقـى بعـد التي قال تقرير مراقب الدولة إنها كانت مبالغ في
تقرير المراقب. وتجدر اإلشارة إلى أن أقوال دانينو تأتي قبل وقت قصير من إعالن متوقع للمستشـار 
القضايي للحكومة، يهودا فاينشطاين، لقراره حول ما إذا كان سـيتم اسـتدعاء نتنيـاهو وزوجتـه للتحقيـق 

 نو إنه "ال يوجد حتى اآلن شييا في المواد تربط رييس الحكومة بالقضية".في القضية أم ال. وقال داني
 76/7/7102، 48عرب 

 
 ي يستعد الحتمال تصاعد التوتر األمني في الضفة الغربيةسرائيلي: الجيش اإلإسرائيلضابط  

يمــون، كبيــر ضــباط الشــرطة العســكرية اإل  ية، بــأن الجــيشســراييلتــل أبيــب: صــرح البريجــادير جــوالن مر
ي بدأ، بناء على تعليمات من رييس األركان، استعداداته الحتمـال تصـاعد األوضـاع األمنيـة سراييلاإل

 في الضفة الغربية خالل العام الحالي.
وجــاءت تصــريحات البريجــادير ميمــون خــالل لقــاء عقــده، أمــس، مــع المراســلين للشــؤون العســكرية فــي 

يةن إذ قـال إن الشـرطة العسـكرية تجـري سـراييلة اإلمعبر قلنديا إلى الشـمال مـن القـدس، بحسـب اإلذاعـ
اســـتعداداتها الحتمـــال التعامـــل مـــع عـــدد كبيـــر مـــن المعتقلـــين، ومواجهـــة أعمـــال مخلـــة بالنظـــام العـــام، 
بمحاذاة معابر الضفة الغربية. وأشار ميمون إلى أن ارتفاعـا ملحوظـا سـجل خـالل العـام الماضـي فـي 

، باإلضـافة إلـى تزايـد محـاوالت تزويـر إسـراييلمـن الضـفة إلـى  عدد محـاوالت تهريـب الوسـايل القتاليـة
، كما توقع ميمون أن تزداد هذه المحـاوالت مـع اسـتكمال عمليـة إسراييلبطاقات الهوية لغرض دخول 
 بناء السياج األمني الفاصل.

 72/7/7102الشرق األوسط، لندن، 
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  بإقامة دولة فلسطينية مستقلةي إالسرائيلاإل –دوف حنين: لن يتحقق حل الصراع الفلسطيني  
نــين أنــه "انســان قبــل كــل شــيء" و"اشــتراكي  –الناصــرة  ي ويهــودي إســراييلالحيــاة: قــال النايــب دوف حن

يحــب شــعبه"، وبــأن خــوض الجبهــة الديموقراطيــة للســالم والمســاواة االنتخابــات فــي قايمــة مشــتركة مــع 
اجـل مواجهـة محاولــة اسـتبعاد الجمهــور  "الحركـة اإلسـالمية" وســاير الشـركاء هـو تحــالف سياسـي "مــن

ية". ويضيف: "نحن حزب يؤمن بالمساواة بـين الرجـل والمـرأة وال سراييلالعربي من الساحة السياسية اإل
 نتشارك تماًما اآلراء نفسها لشركاينا في االيتالف".

نــين إن حــل الصــراع الفلســطيني  ينية مســتقلة ي لــن يتحقــق إال بإقامــة "دولــة فلســطســراييلاإل -ويقــول حن
ديموقراطيـة حيـث يتمتـع جميـع السـكان بالمسـاواة بمـا فـي ذلـك األقليـة  إسـراييلتعيش" إلى جانب دولـة 

فــي الميــة مــن الســكان وتعــاني مــن التمييــز فــي مجــال  71العربيــة الفلســطينية" التــي تشــكل مــا نســبته 
، ومنحها نفس الحقـوق ال العمل والسكن في شكل خاص. ويؤكد أن هذه "األقلية ال تمثل تهديدًا ألحد

يجــب ان يخيــف اليهــود ألن ذلــك لــن يكــون علـــى حســابهم"، مضــيفًا "أن عاصــمتين فــي القــدس امـــر 
ممكــن تمامــًا وبطريقــة عادلــة" موضــحًا بــأن هــذا "ســيحقق رغبــة الشــعبين وســنتمكن مــن الوصــول إلــى 

زعـيم "ليكـود" ريـيس السالم على هذه األرض". وأشار النايـب الشـيوعي إلـى أنـه بعـد سـنوات مـن حكـم 
الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو فإنـه "ال يوجـد امـن هنـا أو سـالم وال أي حـل للمشـاكل االجتماعيـة"، مضـيفًا 
أنه يعتقد أن نتنياهو ال يتمتع بشعبية "لكنه قد يفوز باالنتخابات ليس ألنه محبوب بل ألن العديد من 

 الناس ال يرون أي بديل آخر".
 72/7/7102الحياة، لندن، 

 

 ية: التفتيش العاري في السجون غير قانونيإسرائيلقاضية  
ـرب: قررت قاضية محكمة الصلح في القدس، تمار بن آشر تسبان، هـذا األسـبوع، أن مصـلحة 21عــ

الســجون ال تســتطيع إجــراء تفتــيش عــار علــى كــل ســجين، بيــد أن البــاب يبقــى مفتوحــا أمــام مصــلحة 
لـــى اعتبـــارات الســـجان بذريعـــة الخشـــية مـــن إدخـــال أغـــراض الســـجون إلجـــراء التفتـــيش العـــاري بنـــاء ع

جـاء هـذا القـرار فـي إطـار دعـوى تقـدم بهـا حنميييـل دروفمـان، الـذي اعتقـال فـي  ممنوعة إلـى السـجن.
، بشــهبة تهريــب ناشــط اليمــين إلــى البــؤرة االســتيطانية "ميغــرون" بهــدف 7107أيلــول )ســبتمبر( عــام 

عد أن أجري عليه التفتيش وهو عار بالكامل، في المسكوبية معارضة إخاليها. وقدم دورفمان دعوى ب
 في القدس، بسبب معارضته. وحكمت القاضية بدفع تعويضات له.

 76/7/7102، 48عرب 
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 القائمة العربية المشتركة: هرتسوغ سيشكل مع نتنياهو حكومة وحدة وطنية 
مـال مشـاركتهم فـي إيـتالف حكـومي وديـع عـواودة: ينفـي قـادة القايمـة العربيـة المشـتركة احت -الناصرة 

بقيادة "المعسكر الصهيوني" لعدم وجود توافق على برنامج سياسي حد أدنى معه مستبعدين أصال أن 
يشكل اسحق هرتسوغ الحكومـة المقبلـة بـل يرجحـون أن ينضـم لبنيـامين نتنيـاهو )الليكـود( فـي حكومـة 

لحكومــة تعنــي المشــاركة فــي المســؤولية وحــدة وطنيــة. ويشــدد قــادة المشــتركة علــى أن المشــاركة فــي ا
 السياسية واألخالقية حتى عن قرارات حكومية يتم التصويت ضدها.

ويتســاءل يوســف جبــارين المرشــح فــي القايمــة "هــل يعقــل أن نشــارك فــي حكومــة تحتــل وتقمــع شــعبنا 
لكـن  اييلإسـر وتصادر أراضينا". ويتابع "نتفهم رغبة الجمهور بأن نؤثر أكثـر علـى صـناعة القـرار فـي 

الخلـل لــيس فينــا بــل فــي النظــام السياســي العنصـري الــذي نســعى لتفكيكــه كــي تقــام ديمقراطيــة جوهريــة 
تحفظ لألقلية القومية حقها بالتوافق على قضايا جوهرية بل بحق النقض. هدفنا األكبـر يتمثـل بتغييـر 

ن جسـما مانعـا يـؤثر مـن النظام السياسي ال بالمشاركة في هذه الحكومة أو تلـك والفرصـة متاحـة لنكـو 
 خارج الحكومة وفي مؤسسات خارج البرلمان كمؤسسات التخطيط مثال ".

 72/7/7102القدس العربي، لندن، 
 
 يين بتهم جرائم جنسية ومخدراتإسرائيلتقرير لشرطة االحتالل العسكرية حول اعتقال جنود  

جنــود المحتجــزين فــي الســجون ـــرب: قالــت معطيــات نشــرتها شــرطة االحــتالل العســكرية تنــاول ال21عــــ
مــنهم حوكمـوا بــتهم ارتكــاب  %1، إلـى أن 7102العسـكرية، حيــث يشـير المعطيــات، مـن العــام نفســه 

بـــتهم الهـــروب أو التهـــرب مـــن  %20بـــتهم ارتكـــاب مخالفـــات انضـــباط، و %70مخالفـــات جناييـــة، و
داخــل الســجون  حالـة عنــف 072وبينــت المعطيـات أن الشــرطة العســكرية عالجــت  الخدمـة العســكرية.

حالـــــة تســـــرير فـــــي  72حالـــــة إيـــــذاء للـــــنفس، و 30حالـــــة ذات صـــــلة بالمخـــــدرات، و 73العســـــكرية، و
حالة إضراب عن الطعام. كما بينت المعطيات أن الشرطة العسـكرية وخـالل العـام  02المستشفى، و 

ف ملـ 27ة، تـم فـتح ملف جنايي. وجاء أيضا أنه في مجال المخالفات الجنسـي 2121فتحت  7102
 ملفات اغتصاب. 1ملف بتهم التلصص، و 72ملف مالحقة كالمية، و 71عنف جسدي، و

 72/7/7102، 48عرب 
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 " ستحول جزءًا من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية إسرائيلالقناة العاشرة: " 
ية اييلســر ية، يـؤاف مـاردي، أن الحكومـة اإلسـراييلسـما: قـال مراسـل القنـاة العاشـرة اإل –القـدس المحتلـة 

سـتحول جـزءًا مـن أمـوال الضـرايب المحتجـزة غــدًا الجمعـة إلـى الحكومـة الفلسـطينية ليـتم تسـديد بعــض 
 النفقات وتسديد بعض ديون شركة الكهرباء.

 76/7/7102وكالة سما اإلخبارية، 
 
 مليون شيكل من األموال الفلسطينية لديون الكهرباء 300" تقتطع إسرائيلهآرتس: " 

ية انــه ســيتم تحويــل قســم مــن إســراييلترجمــة خاصــة: ذكــرت وســايل إعــالم  -كــومالقــدس دوت  -غــزة
ية كــي ال يــتم ســراييلأمــوال الضــرايب الفلســطينية المجمــدة لتســديد بعــض مــن ديــون شــركة الكهربــاء اإل

 قطع التيار الكهربايي عن الضفة.
ل الضـــرايب مليـــون شـــيكل مـــن أمـــوا 311وأشـــارت صـــحيفة "هـــارتس" العبريـــة إلـــى انـــه ســـيتم اقتطـــاع 

ي وريـــيس شـــركة الكهربـــاء ســـراييلالفلســـطينية المجمـــدة موضـــحة ان تـــم االتفـــاق بـــين ريـــيس الـــوزراء اإل
مليـــون شـــيكل مـــن هـــذه األمـــوال لشـــركة الكهربـــاء مقابـــل كـــي ال تقطـــع  711ية علـــى تحويـــل ســـراييلاإل

 الكهرباء عن الضفة.
يــون الكهربــاء عــن ثالثــة أشــهر مليــون شــيكل( ســيذهب لتغطيــة د 711وأشــارت إلــى ان هــذا المبلــغ )

)كـــانون أول وكــــانون ثــــاني وشـــباط( موضــــحة ان هــــذا المبلـــغ ســــيتم اقتطاعــــه مـــن مجمــــل الضــــرايب 
 الفلسطينية المجمدة منذ ثالثة شهور والبالغة نحو مليار ونصف المليار شيكل.

 72/7/7102القدس، القدس، 

 
 وكارثي الوضع في غزة مرعب: لمواجهة الحصار الشعبيةرئيس اللجنة  

بعد ستة أشهر على وقف إطالق النار في غزة ال يزال القطاع في المربع الذي : رام هللا: كفاح زبون
أشهر أصبحت آالف األسر تعيش في مدارس تابعة  2سبق الحرب، وبعد وقف إطالق النار قبل 

بسبب  لوكالة }األونروا{ بسبب عدم تعويضهم، في حين تعاني أسر أخرى من تراكم االلتزامات
 استيجارهم بيوتا بديلة لمنازلهم المدمرة.

من جهته، قال النايب جمال الخضري، رييس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن الوضع في غزة 
"مرعب وكارثي.. فمنذ انتهاء العدوان لم يبن منزل واحد من البيوت التي تم تدميرها.. هناك مليون 

في الماية يعيشون  11دخل الفرد دوالر واحد يوميا، فيما  إنسان يعيشون على المساعدات، ومتوسط
في الماية  22في الماية، باإلضافة إلى أن  21تحت خط الفقر، ونسبة البطالة تصل إلى أكثر من 
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من المياه غير صالحة للشرب، وآالف الناس ما زالوا يقيمون في كرافانات )بيوت متنقلة( ومراكز 
 ".إيواء تابعة لوكالة األونروا

72/7/7102، الشرق األوسط، لندن  
 
 تتعمد نقل المعتقلين إلى السجون الجنائية لمزيد من الضغط عليهم "إسرائيل": "شؤون األسرى" 

رام هللا: قالت هيية شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين إن األسرى المعزولين في سجون االحتالل 
ي على سراييلزامًنا مع ارتفاع وتيرة التصعيد اإلي يعيشون ظروفا حياتية كارثية، وذلك تسراييلاإل

جميع األسرى في كافة السجون، والتي كان آخرها الهجمة الشرسة على أسرى سجن رامون بعد 
 عملية الطعن التي نفذها أسير ينتمي لحركة الجهاد اإلسالمي قبل أيام.
رة التي هي باألصل ال تتعدى وتمتد االنتهاكات واالعتداءات اليومية إلى الضرب والحرمان من الفو 

وكشفت الهيية عن ازدياد  .واألرجلالساعتين، ويخرجون إليها في الوضع الطبيعي وهم مقيدو األيدي 
عزل األسرى والزج بهم بين األسرى المدنيين، بهدف الضغط عليهم من خالل إدخالهم في نظام حياة 

 واإلزعاج ما يزيد من معاناتهم. معقد، ال يتناسب معهم كأسرى أمنيين، حيث تكثر المشاكل
من جانبه أكد عيسى قراقع، رييس هيية شؤون األسرى والمحررين، أن العزل في سجون االحتالل 
من أبرز الوسايل المتبعة من قبل إدارة السجون لنقل األمراض إلى األسرى وتفاقمها، وأشار إلى أن 

صعبة جدا، حيث تعج غرفهم بالفيروسات نسبة عالية جدا من المعزولين يعانون من أمراض جلدية 
أعداد األسرى  إلى ارتفاعوالجراثيم واألوسا ، وأنه تم إيجادها بهذا الوضع بشكل متعمد، ما أدى 

 حالة. 0211المرضى في السجون التي تجاوزت 
وطالب قراقع المؤسسات الحقوقية والمنظمات الصحية الدولية كافة بضرورة االلتفات الحقيقي لملف 

 يين.سراييلسرى المرضى والمعزولين، وعدم تركهم فريسة للسجانين اإلاأل
72/7/7102، القدس العربي، لندن  

 
 األمن السوري يعدم أربعة الجئين اعتقلهم من مخيم العائدين بحمص": مجموعة العمل" 

م السيد" و نشرت وكالة األنباء السورية التابعة للنظام، ظهر اليوم، صورًا لالجيين الفلسطينيين "وسا
"رامي صبحية" و "أحمد الشعبي"، "عبد الرزاق عمايري"، الذين تم إعدامهم بالرغم من تسليمهم 
أنفسهم إلى سلطات األمن السوري، التي نفذت حملة دهم واسعة في مخيم العايدين بحمص، يوم 

بعد أن تم ، ربعةوبحسب إفادة سابقة ألحد السكان فإن األمن السوري قام باعتقال الالجيين األ أمس.
 تهديدهم بعايالتهم حيث سلموا أنفسهم لألمن السوري، مقابل عدم المساس بعوايلهم.
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ويذكر أن الالجيين األربعة كانوا من ضمن عدد من شبان المخيم الذين تمت تسوية أوضاعهم لدى 
ين بوساطة " أشهر وذلك في إطار اتفاق تم بين األمن السوري والمسلح3األمن السوري قبل حوالي "

 من الفصايل الفلسطينية في المخيم.
أنفسهم إليه، ومن  بتسليمهمإال أن األمن السوري قام بمداهمة منزلهم واعتقالهم بعد اشتباكات انتهت 

ثم أقدم األمن السوري على إعدامهم، حيث نشرت وكالة األنباء الرسمية للنظام السوري صورًا لجثث 
دامهم، على أنهم قتلوا خالل االشتباكات مع األمن السوري، األمر الالجيين األربعة بعد أن تم إع

الذي نفاه أكثر من مصدر داخل المخيم، حيث أكدوا أن الالجيين لم يقتلوا أثناء االشتباكات إنما تم 
 إعدامهم بعد اعتقالهم.

76/7/7102، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  
 
 ضحايا في مخيم اليرموك 1105و يوم من الحصار 600": العملمجموعة " 

القيادة  –يدخل الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش السوري النظامي، ومجموعات الجبهة الشعبية 
( على التوالي، في ظل تفاقم األزمات المعيشية والصحية 211العامة على مخيم اليرموك يومه )

سبب النقص الحاد بالمواد عن العمل ب داخل المخيم، حيث توقفت جميع مشافيه ومستوصفاته
فيما ارتفعت حصيلة الضحايا  والكوادر الطبية، باستثناء مشفى فلسطين الذي يعمل بطاقته الدنيا.

( ضحية، بينهم 0012الذين قضوا بسبب القصف واالشتباكات والحصار في مخيم اليرموك إلى )
 لحصار على اليرموك.( ضحية قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية إثر استمرار ا022)

( على التوالي، في حين يستمر انقطاع 021إلى ذلك يدخل انقطاع المياه عن منازل المدنيين يومه )
 ( يومًا.211التيار الكهربايي منذ )

يشار أن حواجز الجيش النظامي والقيادة العامة تمنع منذ أكثر من شهرين، دخول أي من 
ذايية أو الطبية منها، والتي تقدمها المؤسسات الدولية لالجيين المساعدات اإلغاثية العاجلة سواء الغ
 الفلسطينيين المحاصرين في اليرموك.

76/7/7102، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  
 
 االحتالل تخطر بهدم مدرسة وخيمتين تؤويان عائلتين شرق يطا قواتالخليل:  

ي، أمس، بهدم المدرسة األساسية وخيمتين يلسراي"األيام": أخطرت قوات االحتالل اإل –الخليل 
تؤويان عايلتين في خربة "المجاز" جنوب شرقي الخليل، فيما دهمت بحجة "التفتيش" عددا من 

 المنازل في المدينة.
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وقال منسق لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في جنوب الخليل، راتب جبور، إن قوة من جيش 
ية، سلمت إخطارات في خربة "المجاز"، وهي سراييلالمدنية" اإل االحتالل رافقها ضباط من "اإلدارة
جنوب المحافظة وفي منطقة تستخدمها للتدريبات العسكرية،  22تجمع سكاني قريب من حدود 

تقضي بضرورة إزالة المدرسة األساسية في الخربة وخيمتين تؤويان عايلتي الشقيقين عمر وياسر 
لى أن اإلخطارات جاءت بعد يوم واحد فقط من دهم الخربة علي خليل نعمان أبو عرام، مشيرا إ

وتجمعات أخرى قريبة والتقاط صور للمدرسة )بعد إجبار التالميذ على مغادرتها( وعدد من المساكن 
 والحظاير والخيام حيث تقيم عايالت تعتمد في عيشها على الزراعة واقتناء األغنام.

قوات االحتالل عددا من المنازل في حيي "وادي أبو  في سياق آخر، أشارت مصادر محلية إلى دهم
 كتيلة" و"جبل الرحمة" بالخليل، وذلك بحجة التفتيش عن مواد ممنوعة.

72/7/7102، األيام، رام هللا  
 
 أسر فلسطينية تعيش حياة بدائية حفاظا على األرض :الخليل 

أبناؤه وعايالتهم حياة يعيش السبعيني الفلسطيني حسين أحمد حمامدة و : الخليل-عوض الرجوب
أقرب إلى البدايية حفاظا على أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم، وللتصدي لمحاوالت االحتالل 

 المتكررة االستيالء عليها ومصادرتها لصالح توسيع بعض المستوطنات.
وأسوة بعشرات األسر الفلسطينية التي تواجه نفس التحدي، يعيش حمامده في كهف بخربة المفقرة 

بسيطة معتمدا على قطعة أرض يملكها  الغربية حياةلى الشرق من مدينة يطا، جنوب الضفة إ
 وقطيع متواضع من األغنام.

ي سكان الخربة وعددا من سراييلوأمس األربعاء باغت عناصر "اإلدارة المدنية" التابعة لالحتالل اإل
استعدادا لجلسة قريبة في المحكمة  الخرب األخرى بجولة قاموا فيها بتصوير القرية وكهوفها وخيمها،

 ية بعد اعتراض السكان على أوامر مصادرة لعشرات الدنمات من أراضيهم.سراييلاإل
من جهته يفيد عضو "اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان" إبراهيم ربعي بأن آالف 

ة يطا تؤوي كل منها الفلسطينيين في عدة تجمعات سكانية يطلق عليها "خرب" إلى الشرق من مدين
ية، وتعاني من اعتداءات سراييلعدة عايالت بات عرضة للتهجير بسبب األوامر العسكرية اإل

 االحتالل والمستوطنين.
ورغم منعهم من شق طرق زراعية لتسهيل حياتهم ومنع البناء، يؤكد ربعي أن السكان "يقبلون بحياة 

 07جد عيادة صحية، والمياه ينقلونها من مسافة شبه بدايية دون مقومات الحياة العصرية، فال يو 
 كيلومترا عبر طرق جبلية وعرة".
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ووفق معطيات بلدية يطا، يحاول االحتالل الربط بين سلسلة مستوطنات تقع إلى الشرق من المدينة 
نسمة ينتشرون في أكثر من  7111لعزلها عن امتدادها الشرقي حتى البحر الميت، وأن نحو 

 بة مهددون بالتهجير.عشرين قرية وخر 
وفي حديث سابق للجزيرة نت بيمن خبير األراضي واالستيطان عبد الهادي حنتش أن مالحقة سكان 

 0222قرارا عسكريا عام  02، وتزايدت مع صدور 0222المنطقة بدأت منذ احتالل الضفة عام 
 ألف دونم من األراضي الشرقية ليطا. 721بمصادرة نحو 

76/7/7102، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 قلقيلية: إطالق مخيم الشهيد زياد أبو عين في عزبة الطبيب 

، مخيم الصمود الثاني للمقاومة أمسقلقيلية ـ "األيام": أطلق في بلدة عزبة الطبيب بمحافظة قلقيلية، 
 الشعبية "مخيم الشهيد زياد أبو عين".

وسيع نطاقها والتوافق على برنامج تفعيل المقاومة الشعبية وت إلى اإلطالقودعا المتحدثون في حفل 
نهاءوطني شامل  وسلبها لصالح  األرضتهويد  إلىاالنقسام لمواجهة مشاريع االحتالل الهادفة  وا 

 المشروع االستيطاني.
المخيم انطلق المشاركون في مسيرة باتجاه مدخل القرية رافعين اإلعالم  بإطالقوفي نهاية االحتفال 

 ت االحتالل العنصرية تجاه أهالي البلدة.الفلسطينية ومنددين بسياسا
72/7/7102، األيام، رام هللا  

 
 صحفي فلسطيني يضرب عن الطعام بسجن للسلطة 

عاما( اليوم إضرابه عن الطعام  31أعلن الصحفي الفلسطيني أسيد عمارنة ): بيت لحم-الجزيرة نت
نوبي الضفة الغربية( احتجاجا في سجن تابع لجهاز األمن الوقايي الفلسطيني في مدينة بيت لحم )ج

الذي يعمل مصورا لشركة ترانس ميديا للخدمات -وأبلغ عمارنة  يوما. 02على تمديد فترة اعتقاله 
هيية القضاة والنيابة في محكمة صلح بيت لحم إضرابه عن الطعام بسبب تمديد اعتقاله  -اإلعالمية

 ولسوء ظروف االحتجاز.
الصحفي قوله إنه يحتجز في زنزانة عبارة عن "مرحاض لقضاء  ونقلت المحامية تهاني عمارنة عن

 الحاجة وفيها يضطر لتناول طعامه".
واعتقل عمارنة االثنين الماضي بعد استدعايه للتحقيق في مقر جهاز األمن الوقايي التابع للسلطة 

قالت المحامية و  ساعة ووجهت له تهمة "إثارة النعرات الطايفية". 21الفلسطينية، وجرى توقيفه لمدة 
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بدون  0221للجزيرة نت إن األمن الوقايي استند في توجيه التهمة إلى قانون العقوبات األردني للعام 
 وجود بينة واحدة تدعم اتهامه.

76/7/7102، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 يوقعان اتفاقية تنفيذ المرحلة األولى من مشروع ناقل البحرين "إسرائيل"األردن و 

مس اتفاقية تنفيذ المرحلة االولى من مشروع أوقعت وزارة المياه والري : كمال زكارنة - البحر الميت
ي بحضور ممثلين عن البنك الدولي والواليات سراييلالميت مع الجانب اإل –ناقل البحر االحمر 

ية المتحدة االمريكية على الجانب االردني في منطقة البحر الميت والذي يعد أحد أهم المشاريع الماي
االستراتيجية الحيوية للمملكة االردنية الهاشمية ويحقق حلم وتطلعات االردنيين جميعا في الوصول 

 الى واقع مايي آمن ومريح بعد استكمال جميع مراحل المشروع المختلفة.
كد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر انه استكماال لمذكرة التفاهم التي وقعت في العاصمة أو 

ي بحضور دولي رفيع سراييلمع الجانبين الفلسطيني واإل 7103ركية واشنطن في كانون االول االمي
المستوى جاءت هذه االتفاقية الثنايية التي رسمت الخطوط الواضحة لمكونات المشروع الرييسية 

تمويل وطريقة التنفيذ والجدول الزمني الذي سيتم السير به والية متابعة االعمال وادارة المشروع وال
واالثار البييية واالجتماعية بما يحقق اعلى درجات المصالح الوطنية االردنية العليا مع الحصول 
على التزام حقيقي بما يخدم ويحقق المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني الشقيق في تأمينهم 

مكعب ( مليون متر 31) باحتياجاتهم المايية بحصول الجانب الفلسطيني على كمية مياه بواقع
 ي والفلسطيني.سراييلصالحة للشرب يتم حاليا االتفاق عليها بين الجانبين اإل

وبين وزير المياه والري ان الجهود المتواصلة والعزيمة االكيدة للدولة االردنية حققت هذا االنجاز 
الكبير كونه سيشكل حال ابداعيا خالقا يتمثل بتحلية مياه البحر وسيعمل على تأمين احتياجات 
المملكة المتزايدة للتنمية والتطور خالل الفترات المقبلة من خالل تنفيذ وانشاء مآخذ على البحر 

/سنويا بعد 3/ سنويا في المرحلة االولى ولتصل الى ملياري م3مليون م 311االحمر لسحب 
الشمالي للعقبة وخطوط  الشاطئاستكمال المراحل المستقبلية للمشروع مع انشاء محطة ضخ على 

 لمياه مع انشاء مبنى الستيعاب كافة المضخات التي سيتم تركيبها في المراحل المختلفة.ا
واضاف الناصر انه سيتم ايضا انشاء خط مياه لنقل مياه البحر الى محطة التنقية والتحلية بطول 

من المياه المحالة سنويا مع  3( مليون م 12-22كم التي ستكون طاقتها حوالي ) 73حوالي 
كم وخط اخر الى الجانب 77ة زيادة قدرتها وكذلك تنفيذ خط ناقل لتزويد العقبة بطول امكاني

كم مع بناء محطتي رفع لضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية من المحطة الى 2ي بطول سراييلاإل
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أعلى مسار الخط في منطقة الريشة لتنساب المياه طبيعيا من هناك باتجاه البحر الميت مع امكانية 
م تماشيا مع التوجهات  211فرق المنسوب والبالغ حوالي  باستخدامانشاء محطات لتوليد الطاقة 

 لحكومية بتوسيع قاعدة االستفادة من مصادر الطاقة المختلفة.ا
اضافية من مياه بحيرة طبريا زيادة عن  3( مليون م21وأكد ان االردن سيحصل على كمية ) 

االتفاقات السابقة للحقوق المايية االردنية اضافة الى حصة المياه من محطة التحلية لتزويد مدينة 
 .العقبة كجزء من هذا االتفاق

وبين وزير المياه والري ان المشروع يشمل ايضا تنفيذ خط مياه لنقل المياه الناتجة عن عملية التحلية 
رث تاريخي عالمي وبطول إليتم نقلها الى البحر الميت بما يحافظ على مستواه من االنخفاض ك

 كم مع تنفيذ االنشاءات المطلوبة لتصريف المياه الى البحر. 711
على االرض االردنية من شأنه تحقيق  بامتيازان هذا المشروع الوطني االردني  وشدد الناصر على

السلمي العالمي  األمنرساء التنمية االقتصادية الشاملة للدولة االردنية التي تسعى بكل طاقتها إل
كون المياه حاجة انسانية ضرورية لتقدم المجتمعات وتطورها ويوفر االحتياجات المايية المتنامية 

سعار منطقية ومعقولة تتناسب والظروف االقتصادية الوطنية مع تأمين االشقاء الفلسطينيين بأ
بحصة كبيرة لمناطق الضفة الغربية والتي تعاني نقصا ماييا كبيرا، والتي سيصار الى توقيع اتفاقية 

 بما ورد ي والفلسطيني بالقريب العاجل عمالسراييلثنايية بهدف تحقيق هذا الهدف بين الجانبين اإل
 في الواليات المتحدة االمريكية. 07/7103في مذكرة التفاهم الثالثية التي وقعت في شهر 

واكد الناصر أن االردن سيبدأ خالل االسابيع القادمة بالبدء بتحضير وثايق عطاء المشروع تمهيدا 
 لطرحه للتنفيذ خالل العام الحالي.

 72/7/7102الدستور، عمان، 
 
 ن وراء صفقة الغاز مع الكيان الصهيونيوأعمال أردنيرجال  ":السبيل" 

كشفت وثيقة صادرة عن مركز تجارة الشرق األوسط في الواليات المتحدة : خاص –السبيل 
األمريكية، ممهورة بعبارة "ليست للتوزيع العمومي"، عن دور لشركات أردنية ورجال أعمال أردنيين 

ني من خالل فريق عمل يضم أطرافًا صهيونية، أحدها في الترويج لصفقة الغاز مع الكيان الصهيو 
 وغيره من األفراد والمؤسسات الصهيونية. –وهو ابن شمعون بيريز  –تشايم بيريز 

تكشف هذه الوثيقة عن تشكيل فريق عمل يضم كل من شركتي "قعوار للطاقة" و "الوطنية للغاز" 
التي -ة إلى شركة نوبل إينرجي األمريكية األردنيتين وغرفة التجارة األمريكية في عممان باإلضاف

وقعت "رسالة النوايا" مع شركة الكهرباء الوطنية )المملوكة بالكامل للحكومة األردنية( الستيراد الغاز 
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ومركز األبحاث الصهيوني المسمى "مؤسسة التعاون  -مليار دوالر 02من الكيان الصهيوني بقيمة 
ريق العمل هذا، يهدف إلى التأثير على قرارات المؤسسات االقتصادي". وتبين هذه الوثايق أن ف

الوطنية وتنفيذ الدراسات التقنية من أجل "تغيير ديناميكية الطاقة التقليدية" في المنطقة ومن خالل 
 مشاريع محددة هي:

 ربط طاقة األردن بغاز شرق المتوسط )والذي يقع في غالبيته تحت سيطرة الكيان الصهيوني(.
 الميت(.-ء مشروع "ناقل البحرين" )مبادرة االحمرإعادة إحيا

 عكس مضخات خط الغاز العربي بين مصر واألردن.
 تطوير حقول الغاز أمام شواطئ غزة من قبل القطاع الخاص.

وجدير بالذكر أن األردن كان يستورد الغاز الطبيعي من مصر من خالل انبوب خط الغاز العربي، 
الثًا سيصدر لمصر الغاز من خالل األردن، والمرجح أن تكون وأن عكس الضخ يعني أن طرفًا ث

 تلك المصادر هي حقول الغاز المسيطر عليها صهيونيًا.
كما يذكر أن مركز تجارة الشرق األوسط هو ايتالف من رجال األعمال الذين يسعون الى تنفيذ 

سط"، وتقوده غرفة التجارة المشاريع وتغيير السياسات بما يوسع التجارة واالستثمار في "الشرق األو 
األمريكية، وله هيية استشارية دولية تتشكل من شخصيات من الواليات المتحدة والسعودية واألردن 
وفلسطين ومصر والكيان الصهيوني، ويرأسه جوش كرام الذي بدأ عمله المهني في لوبي الضغط 

 الصهيوني في الواليات المتحدة المعروف بـ"األيباك".
أن الترويج للصفقة والضغط السياسي من أجل تمريرها ومن خالل الشركات الخاصة ما  ترى الحملة

هي إال محاوالت لتضليل الرأي العام األردني الرافض لالرتهان للعدو الصهيوني وتمثل تغليبًا 
 لمصالح شركات خاصة على حساب أمن الطاقة في األردن.

م شواطئ غزة في هذا السياق، وفي ظل ما يواجه وترى الحملة أن ذكر مشروع تطوير حقل الغاز أما
غزة من حصار وسيطرة صهيونية كاملة، يدل على أن هذا المشروع يستخدم لاللتفاف على 

الدراسات ومد االنابيب الالزمة الستيراد الغاز من  إلتمامالمعارضة الشعبية واالستمرار في السير 
 الكيان الصهيوني.

دنية في فريق العمل هذا، والذي يضم مؤسسة التعاون االقتصادي تدين الحملة مشاركة أطراف أر 
ية المتعاقبة لتعزيز التطبيع سراييلالصهيونية، وهي مؤسسة عملت بشكل وطيد مع الحكومات اإل

االقتصادي بين الكيان الصهيوني والدول العربية، تطبيقا لمخطط "السالم االقتصادي". وبحسب 
تصادي "تجنبت الدعاية والمناصرة العلنية" من أجل "تزويد جميع اعترافها، مؤسسة التعاون االق

 األطراف بالمساحة الكافية لتطوير عمليات بناءة بعيدًا عن أعين اإلعالم".



 
 
 
 

 

           78 ص                                    3210 العدد:    72/7/7102 الجمعة التاريخ:

وتدعو الحملة الشخصيات األردنية المشاركة في هذه اللجان: السفير األردني السابق في الواليات 
طاقة( والعين الحالي ووزير الطاقة السابق عالء البطاينة المتحدة كريم قعوار )رييس شركة قعوار لل

من هذه اللجان وفرق العمل،  باالنسحابعضو اللجنة االستشارية لمركز الشرق األوسط التجاري، 
والتي تشرف على مشاريع من شأنها تهديد أمن األردن وسيادته. ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة 

 وهو ابن شمعون بيريز. –تشايم بيريز  تضم عدة شخصيات صهيونية منها
كما تدعو الحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها التي تهدف إلى إسقاط اتفاقية الغاز/ اتفاقية العار مع 
الكيان الصهيوني، وتدعوهم إلى المشاركة في "مسيرة الرفض الشعبي" التفاقيات الغاز مع العدو يوم 

الوزراء.  لساعة الواحدة من مجمع النقابات الى رياسةالتي ستنطلق في ا 7102آذار  2الجمعة 
 ويمكن متابعة أخبار الحملة ومواعيد أنشطتها من خالل صفحتها اإلعالمية الرسمية على الفيسبوك.

 72/7/7102السبيل، عمان، 
 
 الجمعة المقبل "تظاهرة غضب"و "إسرائيل"غاز  حمالت أردنية ضد   

" إسراييللنقابي الحزبي الشعبي األردني ضد استيراد الغاز من "أطلق االيتالف ا "الخليج": -عممان 
حمالت مكثفة أمس الخميس، تدعو إلى رفض إبرام الحكومة االتفاقية بهذا الخصوص والمشاركة في 

 مارس/ آذار المقبل. 2"تظاهرة غضب" مؤجلة من الشهر الماضي إلى الجمعة 
كات أردنية ورجال أعمال "دعموا االتفاقية وشن االينالف هجومًا شديد اللهجة على أصحاب شر 

وأسهموا في الدفع جهة توقيعها نحو نيل مكاسب مالية على حساب الوطن" مع مطالبتهم بالعودة عن 
 قرارهم أو وضعهم في قوايم سوداء علنية.

من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة أن إقرار البرلمان األردني الموازنة العامة والوحدات المستقلة 
مليون دينار مساء أمس األول األربعاء يفتح  211مليارات دينار وعجز يتجاوز  01قيمة ناهزت ب

باب تغييرات رسمية تطال تعديالت وزارية فضاًل عن مناصب عليا في البالد عقب ضمان منح الثقة 
لى وأوضح قانونيون أنه إذا وافقت الجهات المختصة ع مجددًا للحكومة برياسة عبد هللا النسور.

طلب ترخيص جماعة اإلخوان المسلمين الذي أحاله مجلس الوزراء للدراسة والبحث فإن ذلك يؤدي 
وقال المراقب العام  إلى حل الجماعة الحالية المرتبط تصريحها بكونها فرع عن نظيرتها المصرية.

ها آخرين بسبب تقديمهم طلب تصحيح وضع 2السابق عبد المجيد ذنيبات الذي فصلته الجماعة و
القانوني "حال الموافقة تفقد الجماعة القايمة حاليًا حضورها وتصبح هناك أخرى جديدة تتولى 

 الحكومة وضع لجنة مؤقتة إلدارتها كعمل سياسي مستقل حتى إجراء انتخابات داخلية".
 78/7/7102الخليج، الشارقة، 
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 األردن ُيدين إحراق متطرفين يهود كنيسة في القدس 
أدان وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة  دان الحاجحم-الدستور-عمان 

الخميس على إحراق كنيسة في القدس  أمسالدكتور محمد المومني بشدة إقدام متطرفين يهود فجر 
 المحتلة.

على نسخة منه، قيام المتطرفين  "الدستور"واعتبر المومني في بيان صحفي أصدره امس وحصلت 
على جدران الكنيسة،  -عليه السالم-شعارات معادية للمسيحية وللنبي الكريم عيسى بإحراق وخط 

 أساليب إجرامية مدانة ومرفوضة بكل الشرايع الدينية والقوانين الدولية.
وشدد على أن االستمرار في رعاية األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف أولوية 

وانى األردن عن بذل كل جهد ممكن للدفاع عن هذه األماكن. وحمَّل هاشمية أردنية لم ولن يت
ية بوصفها القوة القايمة باالحتالل المسؤولية عن أية انتهاكات تجاه سراييلالمومني الحكومة اإل

األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية. ودعا المجتمع الدولي وهييات األمم المتحدة للضغط على 
 ف جميع هذه االنتهاكاتمن أجل وق إسراييل

 72/7/7102الدستور، عمان، 
 
 وفد برلماني أردني يطلع على األوضاع فـي الخليـل ومعـاناتهـا مـن االحتـــالل 

اطلع محافظ الخليل كامل حميد، أمس الخميس، وفدا من مجلس النواب األردني، : بترا – رام هللا
محافظة، خصوصا فيما يتعلق بانتهاكات يترأسه النايب خميس عطية، على الوضع العام في ال

 ي المتواصلة.سراييلاالحتالل اإل
وأكد حميد عمق العالقة التي تربط الشعبين الفلسطيني واألردني في مختلف المجاالت، والحرص 
دوما على العمل المشترك لتحقيق التطور والتنمية المنشودة، ناقال شكره وتقديره للمملكة قيادة وشعبا 

 المستمر والمتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.على دعمهم 
وأطلع حميد الوفد الضيف، على األوضاع في المحافظة في جميع النواحي وما تعانيه جراء اعتداء 
االحتالل على المواطنين، والتوسع االستيطاني خصوصا في البلدة القديمة وعملية تهويد الحرم 

صرية على األرض وعمليات االعتقال والمداهمة وعرقلة عمل اإلبراهيمي الشريف، وممارساته العن
 األجهزة األمنية الفلسطينية، خصوصا في المناطق التي تقع تحت سيطرة االحتالل.

وبعد انتهاء اللقاء توجه الوفد في زيارة للبلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وأدى الصالة في الحرم 
 اإلبراهيمي الشريف. 

 7/7/7102الدستور، عمان، 
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 "لرباعية"وينتقد  "إسرائيل" نبيل العربي يدعو إلى تفعيل المقاطعة العربية ضد   
دعا األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى تفعيل سالح المقاطعة  "الخليج":-القاهرة 
 " لزيادة عزلتها، وذلك من خالل المؤسسات والجامعات وليس الدول فقط. إسراييلضد "
ف العربي، أمس أمام الدورة األولى لملتقى الحوار، الذي نظمته مؤسسة ياسر عرفات بمناسبة وكش

اجتماع مجلس أمنايها بالقاهرة، أنه تمت دعوة وزير خارجية السويد لحضور اجتماعات الدورة 
لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في التاسع من مارس المقبل، وذلك  023العادية ال

رًا لحكومة بالده للقضية الفلسطينية، والذي وصل ذروته إلى مستوى تبادل التمثيل الدبلوماسي تقدي
مع دولة فلسطين، بعد االعتراف بها على مستوى السفراء، معتبرًا أن ما تحقق على هذا الصعيد إلى 

قب، تطور جانب اعتراف عدد من البرلمانات األوروبية بدولة فلسطين وا عطاء فلسطين صفة دولة مرا
نجاز إيجابي.  وا 

ولفت العربي إلى أنه ليس المهم صدور قرار جديد من مجلس األمن، فهناك سيل من القرارات من 
األمم المتحدة التي صدرت بخصوص القضية الفلسطينية، منتقدًا إنشاء اللجنة الرباعية المعنية 

وظلت على مدى أكثر من عشر  بعملية السالم، والتي ال تتحرك إال في إطار ما تسمح به واشنطن،
 سنوات تجتمع وتصدر بيانات ال يقرأها أحد.

وأكد تمسك الدول العربية بالمبادرة العربية، التي بموجبها تقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
 والحل القانوني لقضية الالجيين.

للجامعة العربية، عن وعبر عمرو موسى، رييس مجلس أمناء مؤسسة عرفات واألمين العام السابق 
قناعته بأنه لم يعد من الصحيح على المستوى االستراتيجي أو الفكري تسليم القضية الفلسطينية إلى 
أي دولة، مؤكدًا ضرورة أن يصدر مجلس األمن التوجيه الالزم من خالل قرار إلنهاء االحتالل 

تبرًا أن اإلطار األسلم للجميع ما ي ووفق إطار زمني، واستنادا إلى نقاط أساسية للحل، معسراييلاإل
زال هو المبادرة العربية بصيغتها الحالية، من دون تغيير أو تعديل، مطالبًا بالدخول في مفاوضات 
مع القوى المؤثرة لضبط أطر أي مشروع لقرار يتم طرحه بمجلس األمن، مشيرًا إلى أن أفضل وسيلة 

 عمل العربي المشترك.لهذا التفاوض هي الجامعة العربية التي تقود ال
 72/7/7102الخليج، الشارقة، 

 
 وضاع الفلسطينية مع الروستناقش األ  "التعاون اإلسالمي" 

( 7|72أنهى فريق من وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي اليوم الخميس ): قدس برس -جدة 
ع وزير الخارجية زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، أجرى خاللها مباحثات، على مدار يومين، م
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ية في مدينة سراييلالروسي، سيرجي الفروف، حول تطورات القضية الفلسطينية واالنتهاكات اإل
 القدس. 

وقد ضم الوفد الذي يرأسه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، كل من وزير الخارجية 
م لمنظمة التعاون الفلسطيني، رياض المالكي، ووزير خارجية غينيا، لون سوني فال، واألمين العا

 اإلسالمي، إياد أمين مدني، باإلضافة إلى مبعوث خاص عن وزارة خارجية أذربيجان. 
وذكر تقرير إخباري لمنظمة التعاون اإلسالمي، أن الوفد نقل رسالة المنظمة بشأن خطورة سياسات 

ار السياسات ي التي أدت إلى تقويض العملية السلمية، مشددًا على أن استمر سراييلاالحتالل اإل
ية الرامية لتهويد القدس، وانتهاك حرمة المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، بما في ذلك سراييلاإل

 المسجد األقصى المبارك، قد يؤدي إلى إحالة المنطقة إلى نزاع ديني ال تحمد عواقبه. 
شعب الفلسطيني وعبر فريق االتصال الوزاري عن تقديره لمواقف روسيا وجهودها في دعم حقوق ال

ي، وأشاد بدعمها إلقامة دولة سراييلإلنهاء االحتالل، ودورها النشط في تسوية النزاع الفلسطيني اإل
فلسطينية. وأكد الوفد على الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه روسيا تجاه تحقيق االستقرار في منطقة 

ا النحو لم يعد مقبواًل، ودعا، في الشرق األوسط، مشددًا على أن سير األوضاع في فلسطين على هذ
الوقت نفسه، إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة الرباعية وكذلك مجلس األمن الدولي، لوضع حد 

ية المتواصلة، والعمل على تحقيق حل عادل وشامل عن طريق المسار السياسي سراييللالنتهاكات اإل
 طار زمني محدد، وضمانات دولية. الذي يجب أن يرتكز مستقباًل إلى مرجعية سياسية واضحة، وا  

 76/7/7102قدس برس، 
 
 ة لن تكون بخير إال بتحرير فلسطينلغنوشي: األم  ا 

قال زعيم حركة النهضة التونسية المفكر اإلسالمي راشد الغنوشي، إن غزة تنافس الجميع : غزة
ي حفل اختتام وأكد الغنوشي، في كلمة له ف بصمودها، مشيدًا بصمود الفلسطينيين في قطاع غزة.

. أسباب االحتالل وعوامل .المؤتمر العملي الدولي األول لكلية الرباط الجامعية بغزة "فلسطين.
 (، أن األمة لن تكون بخير إال بتحرير فلسطين.7-72االنتصار"، الخميس )

 72/7/7102المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 لسطينيينوزراء الصحة العرب يؤكدون دعم االحتياجات العاجلة للف 

أكد مجلس وزراء الصحة العرب في ختام دورته الثالثة واألربعين، أمس الخميس،  الخليج: -القاهرة 
أهمية االستمرار في تقديم الدعم المادي والفني إلى وزارة الصحة في دولة فلسطين المحتلة لتطوير، 
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وزير الصحة الفلسطيني وتلبية االحتياجات العاجلة للقطاع الصحي الفلسطيني، وطلب المجلس من 
جواد عواد تقديم تقرير حول احتياجات وزارته أمام الدورة المقبلة لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر 

 انعقادها في جنيف مايو المقبل على هامش اجتماعات منظمة الصحة العالمية.
 72/7/7102الخليج، الشارقة، 

 
 ومعاناة الفلسطينيين من االحتالليطلع على أوضاع يزور الضفة الغربية و وفد مغربي  

أكدت مسؤولة فلسطينية لوفد مغربي زار األراضي الفلسطينية المحتلة ان هذه الزيارة ال تمثل : وفا
الخميس، وفدًا من حزب األصالة  أمساعترافًا بالمحتل. وأطلعت محافظ رام هللا والبيرة ليلى غنام، 

زب مصطفى البكوري، ونايبه الياس العمار، على والمعاصرة المغربي برياسة األمين العام للح
الوضع السياسي على صعيد القضية الفلسطينية، مؤكدة أن زيارتهم في ظل الظروف الدقيقة التي 
تمر بها القضية الفلسطينية هي رسالة تكامل، وتأكيد على أنهم أصحاب قضية وليسوا مجرد 

 متضامنين.
تطبيع مع السجان، وأن المغرب بملكه وشعبه يقومون بأدوار وأكدت غنام أن زيارة السجين ال تعني ال

متميزة، خصوصًا فيما يتعلق بالقدس عاصمتنا األبدية، حيث أطلعتهم على التهويد واالستهداف 
للقدس والمسجد األقصى، وما يتعرض له المقدسيون من سياسات ترحيل يقابلونه بثبات ورباط. 

لى الصمود والنهوض من تحت ركام الموت "هي رسالة واعتبرت أن إصرار الشعب الفلسطيني ع
لكل العالم أننا شعب لن يرضخ آللة الحرب االحتاللية التي تشكل وصمة عار على جبين العالم 
الذي يقف متفرجًا على معاناة شعبنا"، مشيرة إلى أن كل الفلسطينيين يقفون صفًا واحدًا أمام هذا 

 االحتالل الغاشم.
فد عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وعن مساندته لكفاح الشعب الفلسطيني من جانبه، عبر الو 

 المشروع إلنهاء االحتالل.
 72/7/7102الخليج، الشارقة، 

 
 التقى الملك حسن بالرباط سرًا مع رابين الُمتنك ر  1976الموساد يكشف: في صيف  

ستخبارات الخارجيمة أصدر الموظمف السابق والرفيع في جهاز اال زهير أندراوس:–الناصرة 
)الموساد(، يوسي ألفير، كتاًبا جديًدا كشف فيه عن أسرار وخبايا المفاوضات التي سبقت زيارة 

، أنور السادات إلى  ، كما كشف النقاب عن الدور الهام 0221في العام  إسراييلالرييس المصريم
، كما شمل الكتاب الذي جاء تحت الذي قام به الملك المغربيم الراحل، حسن، والشاه اإليرانيم الراحل
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إسراًرا لم ُتكشف من ذي قبل عن  "عن حلفاء في الشرق األوسط إسراييلالهامش: بحث "اسم 
بإبالغ الواليات  إسراييلالمفاوضات السريمة التي دارت بين الطرفين، بدون أْن يقوم السادات أْو 

 المتحدمة األمريكيمة.
من أمريكا وهو في العشرين من عمره، وانخرط للعمل في  راييلإسوقال المؤلمف، الذي اسُتجلب إلى 

يم إلى إسراييلجهاز الموساد وتقدمم كثيًرا وخدم في قسم إيران، إنم السادات قد طلب إرسال مبعوث 
. وبحسب الخطة، السفير األمريكي فقط سيعلم  السفارة األمريكية في القاهرة، بشكلر سريم كدبلوماسيم

. وتابع ألفير: اختارني رييس الموساد آنذاك، يتسحاق إسراييليعمل لصالح  أنم الموظف الجديد
بالغ زوجته بأنمه ذاهب إلى الدولة العربيمة  حوفي، للقيام بهذه المهممة، ولكن بعد أْن قام بإعداد نفسه وا 

، جيمي كارتر عارض ا ألمر، األكبر، التي ما زالت عدًوا، أبلغه رييس الموساد بأنم الرييس األمريكيم
 ولم ُيوافق عليه.

وبالرغم من عدم سفره إلى مصر، ال ُيمكن إعادة التاريخ إلى الوراء. بعد بضعة أيام، سافر 
يم وتمم إدخاله، وقام سراييليم ايهود يعاري من أثينا إلى القاهرة بجوازه السفر اإلسراييلاإلعالميم اإل

كانون األومل )ديسمبر( من  72في يم مندهش. و إسراييلبعدها ببث تقرير من مصر إلى جمهور 
، ردم بيغن على خطوة السادات وقام بزيارة إلى اإلسماعيلية في مصر، وعقد اجتماع 0222العام 

قممة مع الرييس المصري. وتمم إطالق عملية دبلوماسية التي أدمت إلى قمة )كامب ديفيد( في الصيف 
. 0222التاريخيمة مع مصر في آذار )مارس( عام التالي، وفي نهاية األمر إلى توقيع اتفاقية السالم 

ويقول الفير: لو أنني ذهبت، لكنت قضيت أسبوع أو أسبوعين هناك. لما كان هناك حاجة لي، إذ 
بعدها بقليل كان يمكنك الذهاب والعودة بسهولة. ولكن بالطبع، لم يعلم أحد بهذا آنذاك. إذن لماذا 

، رفض السماح كارتر، الذي كان سيصبح الراعي لمفاوضا ت كامب ديفيد بعد ذلك بوقتر قصيرر
سراييلللعالقات البدايية بين مصر و  ؟ لم يرد الرييس األمريكي 0222أن تتشكل في نهاية عام  ا 

 ( إلى مركز كارتر في أتالنتا.The Times of Israelالسابق على طلب التوضيح الذي أرسله موقع )
عاما(. الفير لم يتحدث مع  12)سبتمبر( األخير بجيل ) ورييس الموساد حوفي توفيم في شهر أيلول

كارتر، ولم يكتشف لماذا عارض مبادرة السادات. ولكن، مع نقله إلى قسم إيران في الموساد بعد 
ذلك، فإنمه بات واثًقا بأنمه يعلم سبب معارضة كارتر للخطوة. إْذ قال: كارتر كان يعمل على تحويل 

إلى مسألة دوليمة، ويفعل هذا بالشراكة مع السوفييتيين، ما لم يرده السادات.  يم سراييلاإل-النزاع العربيم 
السادات انتهى من السوفييتيين، هو أراد أن يكون هذا سالًما أمريكًيا، ألنمه أراد المال األمريكيم 
، اللذين حصل عليهما في نهاية األمر. مضيفا: مرم أكثر من شهر قبل موافقة  والسالح األمريكيم

كومة كارتر على مبادرة السادات، التي لم يقم بتنسيقها مع األمريكيين. والتي أدهشت حكومة ح



 
 
 
 

 

           34 ص                                    3210 العدد:    72/7/7102 الجمعة التاريخ:

لم يظهر بشكل مفاجئ، يقول الفير في كتابه  إسراييلكارتر. ولكن استعداد السادات للمجيء إلى 
لملك مع المغرب تحت حكم ا إسراييلالجديد، زيارة السادات تممت بواسطة التحالفات التي أقامتها 

 حسن الثاني، ومع إيران تحت حكم الشاه رضا بهلوي قبل أعوام.
 0222عالوة على ذلك، أكمد الكتاب على أنم لقاًء بين رييس الموساد حوفي والملك حسن في صيف 

مهدم الطريق للقاءر سريم بين الملك حسن ورييس الوزراء يتسحاك رابين، الذي كان متنكمًرا بشعرر 
ول إلى المغرب بالسر. وتابع: ترك رابين عدمة أسيلة للسادات مع الملك حسن مستعارر أشقرر للدخ

يين إسراييل. وتلت ذلك لقاءات سريمة بين قادة إسراييلحول استعداد مصر للتوقيع على اتفاقية مع 
ومصريين: أواًل، التقى حوفي مع نايب السادات حسن التهامي، وبعدها لقاء التهامي بموشيه دايان، 

( إنم The Times of Israelيم في حكومة بيغن آنذاك. وقال المؤلمف لموقع )سراييللخارجية اإلوزير ا
 الهامش ساهم بتحقيق السالم مع مصر.

ولفت إلى أنم السادات كان يعلم أننا متواجدون في إيران، فهو أرسل الرسايل عن طريق الشاه. كان 
لملك. وكان يعلم أنم عليه التوجه إلى الهامش يعلم أننا في المغرب، فهو أرسل رسايله عن طريق ا

في الشرق األوسط. ولكن، قال الفير، السالم مع مصر أيًضا  سراييلببحثه عن عنوان غير مباشر إل
على الهامش الشرق أوسطي، الذي تضمن كل من الدول مثل السودان، تركيا،  إسراييلأنهى اعتماد 

األكراد في العراق أو المسيحيين الموارنة في لبنان(. وخُلص إثيوبيا، إيران والمغرب، واألقليات، مثل 
إلى القول: في اللحظة التي تحقق بها السالم مع دولة مجاورة، أقوى وأكبر دولة عربيمة، ال يوجد 
لديك ذات الحاجة للهامش كما كان لديك في الماضي. السالم مع دولة عربية أهم بألف مرة لسالمة 

دولة هامشية. السالم مع مصر كان بداية النهاية لنظرية الهامش، ولسبب من السالم مع  إسراييل
، على حدم تعبيره.  مقنعر

 76/7/7102رأي اليوم، لندن، 
 
 عام مئةأوكسفام: إعمار غزة قد يستغرق  

، إن إعادة إعمار قطاع ”أوكسفام“قالت وكالة المساعدات الدولية : األناضول - عال عطاهللا - غزة
ية األخيرة على قطاع غزة، قد يستغرق ماية عام في حال لم يتم سراييلا خلفته الحرب اإلغزة، وبناء م

دخال مواد البناء.  رفع الحصار، وا 
وأوضحت أوكسفام )مقرها بريطانيا(، في بيان صحفي نشر اليوم الخميس، وتلقت وكالة األناضول، 

المعدالت الحالية إن لم يتم رفع نسخة منه، إن إعادة إعمار قطاع غزة قد يستغرق ماية عام حسب 
 ي.سراييلالحصار اإل
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وقالت الوكالة إن ما وصل إلى قطاع غزة خالل األشهر الثالثة األخيرة من مواد لإلعمار أقل من 
 ربع في الماية من الشاحنات المحملة بمواد البناء األساسية والضرورية.

لمواد الالزمة لبناء المنازل والمدارس ألف شاحنة من ا 111وأضافت أن قطاع غزة يحتاج أكثر من 
والمنشآت الطبية والبنى التحتية الضرورية التي دمرت وتضررت بفعل الحروب المتكررة ومرور 

 سنوات من الحصار.
ألف من النازحين الذين دمرت بيوتهم نصفهم من األطفال، يقطنون في  011ولفتت إلى أن نحو 

 دى عايالتهم الممتدة.مراكز اإليواء والمساكن المؤقتة أو ل
وأعربت الوكالة الدولية عن قلقها لعدم حدوث أي تقدم في المحادثات الجوهرية للوصول لحلول 
طويلة األمد حول األزمة في قطاع غزة والتي كان من المفترض أن تحدث بعد إعالن وقف اطالق 

 النار، وفق البيان.
 76/7/7102رأي اليوم، لندن، 

 
 في غزة فرص عمل إيجادماليين يورو لدعم  مسةخ: االتحاد األوروبي 

وقع االتحاد األوروبي اتفاقية مع وكالة غوث وتشغيل الالجيين الفلسطينيين : ا ف ب - 21رب عــ
)األونروا(، اليوم الثالثاء، في غزة تقضي بأن يخصص االتحاد خمسة ماليين يورو إضافية لدعم 

ونروا في بيان إن المساهمة اإلجمالية لالتحاد وقالت األ مشروع خلق فرص عمل في قطاع غزة.
 مليون يورو. 02،2بلغت بذلك  7100األوروبي في هذ البرنامج الذي أطلق في 

نروا بمدينة غزة قال جون جت راتر ممثل االتحاد و وخالل حفل التوقيع الذي جرى في مقر األ
كات بطرق شتى لذا قررنا األوروبي "خالل الحرب األخيرة في قطاع غزة تضرر الكثير من الشر 
 مليون دوالر(". 2.2تقديم دعم إضافي لبرنامج خلق فرص العمل بقيمة خمسة ماليين يورو )

الجئ في غزة  2111وأضاف أن هذه المساعدة "ستوفر التمويل الجديد لفرص عمل قصيرة األمد لـ
خلق فرص عمل جديدة  مع التركيز بوجه خاص على فية النساء غير المهرة"، مؤكدا أنه "سيتم أيضا
 بشكل أساسي في قطاعي الزراعة والثروة السمكية المتعثرين" في قطاع غزة.

 72/7/7102، 48عرب 
 
 بينر يدافع عن الخطاب القادم لنتنياهو أمام الكونجرس 

قال جون بينر رييس مجلس النواب : أشرف صديق -حسن عمار  - باتريشيا زنجيرلي -واشنطن 
إنه يختلف بشدة مع إدارة الرييس باراك أوباما في تأكيدها بأن الخطاب القادم  األمريكي يوم الخميس



 
 
 
 

 

           36 ص                                    3210 العدد:    72/7/7102 الجمعة التاريخ:

ي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس بشأن البرنامج النووي اإليراني سيكون سراييللرييس الوزراء اإل
 ية.سراييلمدمرا للعالقات األمريكية اإل

ييس لألمن القومي انه ألمر مدمر أن وقال بينر في مؤتمره الصحفي األسبوعي "تقول مستشارة الر 
 خطابا أمام الكونجرس االمريكي. أعارض ذلك بشدة." إسراييليلقي رييس وزراء 

وال  إسراييلوأضاف الزعيم الجمهوري "الشعب األمريكي وكال الحزبين في الكونجرس وقفوا دايما مع 
 يمكن ألي شيء أو أي أحد أن يمنع ذلك."

خطاب أمام الكونجرس دون ان يتشاور في ذلك مع البيت األبيض  إللقاءكان بينر قد دعا نتنياهو 
أو االعضاء الديمقراطيين بالمجلس وهو ما يخالف االجراءات المتبعة. ويتهم أوباما والديمقراطيون 

العصبيات الحزبية على العالقات األمريكية  إلقحامنتنياهو والجمهوريين باستغالل الخطاب 
 ية.سراييلاإل

والنواب  الشيو نتنياهو الخطاب يوم الثالثاء وسيكون الثالث له أمام جلسة مشتركة لمجلسي  وسيلقي
األمريكيين. وكان رييس الوزراء البريطاني ابان الحرب العالمية الثانية وينستون تشيرشل هو الزعيم 

 الدولي الوحيد الذي فعل ذلك ثالث مرات من قبل.
 72/7/7102وكالة رويترز لألنباء، 

 
 مليون دوالر لألونروا 32.2اليابان تتبرع بـ  

مليون دوالر  37،7أعلنت اليابان عن تقديم تبرع جديد بقيمة  :كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
لألونروان وسيعمل هذا التبرع الجديد على دعم احتياجات اإلغاثة واإلنعاش الملحة في غزة 

اء النزاع في سورية واستمرارية خدمات األونروا والمساعدة الطارية لالجيي فلسطين المتضررين جر 
 الضرورية في األراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسورية واألردن.

إن هذا التبرع هو التبرع األكبر الذي تقدمه اليابان دفعة واحدة لألونروا. وبلغ إجمالي التبرعات 
وهو ما يعد زيادة ملموسة عن  مليون دوالر، 71،3ما مجموعه  7102اليابانية السنوية في عام 

 مليون دوالر. 02،2والتي بلغت  7100التبرعات التي قدمتها في عام 
 72/7/7102الرأي، عمان، 

 
 متكررة من قادة الجيش والحكومة لحدود غزة تحسبًا لمواجهة جديدة مع حماس زيارات": إسرائيل" 

وزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" دعا رييس ال: ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
ألي طارئ قد يحدث، والحفاظ على جهوزيته، خالل زيارته لمقر قيادة المنطقة  لالستعدادالجيش 
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الجنوبية في الجيش، ودعا في لقايه قايد المنطقة الجنوبية "سامي ترجمان" لعدم االنخداع بالواقع 
أضاف: رغم تلقي حركة حماس لضربة هي الراهن، مشيًرا إلمكانية حدوث مفاجآت بأي وقت. و 

األقوى منذ تأسيسها، إال أنم ذلك ال يعني أننا سنكف عن متابعة نشاطات التنظيم، ونحن مستعدون 
ألي طارئ، ويجب على الجميع أن يعلم بأن حماس والجهاد اإلسالمي تعمالن بدعم ومساندة 

 ".إسراييلر "إيرانية، حيث تصرح األخيرة ليل نهار على التزامها بتدمي
فيما اعترف "غادي ايزنكوت" رييس هيية أركان الجيش أن وحدة الطايرات بدون طيار لعبت دورا 
كبيرا في منع أسر الكثير من الجنود خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة، وأن من وصفهم "راكبي 

لتدمير األنفاق،  السماء"، كان لها دور مصيري في منع محاوالت المساس بجنود كثيرين دخلوا غزة
وتجنيبهم االستهداف واألسر، ألن طايرات االستطالع ترافق الوحدات العسكرية في أرض المعركة 

 خالل الحرب، وتقوم بعمليات رصد واستهداف لكل تحرك يستهدف قوات الجيش.
خالفات وأفادت كلية "أدفا" األكاديمية الصهيونية أن الحرب األخيرة على قطاع غزة تزيد الفوارق وال

من العرب يؤكدون أن  %21من اليهود و %22"، وأن إسراييلبين الفلسطينيين واليهود داخل "
 النصف الثاني من العام المنصرم شهد تدهورا كبيرا في العالقات بينهما السيما عقب حرب غزة.

المنطقة  وقالت أوساط عسكرية أن زيارة الرييس الجديد لهيية أركان الجيش "غادي ايزنكوت" لقيادة
الجنوبية بعيد أيام قليلة من تسلمه منصبه، وزيارة "نتنياهو" ووزير جيشه "موشيه يعلون"، لهذه الجبهة 
مرة أخرى "صدفة"، بل تأتي في إطار الخشية من اشتعال جديد لجبهة قطاع غزة في ظل األوضاع 

مع مسارعة حماس في  ، بالتزامناإلعمارالمتردية التي يعيشها سكان القطاع، وتعطل فرص إعادة 
بناء قدراتها للمواجهة العسكرية المقبلة، كما أن جبهة غزة تعتبر األكثر سخونة في الفترة المقبلة 
مقارنة مع الجبهات األخرى، مع استبعاد حدوث أي تصعيد قبيل االنتخابات البرلمانية منتصف 

 مارس المقبل.
نافذة حالًيا، ويمكن أن تشتعل ترد من المنطقة وأضافت: تقديرات الجهات األمنية بأن التهديدات ال

غزة مكانها ما يعني فشل  إعمارالجنوبية وخاصة غزة، وسبب ذلك يعود باألساس لمراوحة جهود 
 الفصايل، إضافة لتشديد مصر حصارها، ما يزيد من حشر الفصايل في الزاوية.

 
 خيارات قاسية

ه إذا تفاقمت األوضاع، وحشرت حماس في الزاوية، لكن االعتقاد لدى المؤسسة األمنية الصهيونية أن
" مع إسراييلفلن يكون هناك مسار إال استيناف القتال حتى تخرج من أزمتها، ولذلك تتعامل "

التهديدات الواردة من غزة بأقصى درجات الجدية في ضوء التقارير المختلفة التي تتحدث عن بناء 
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نما مواصلة حماس لقدراتها العسكرية، وأنها ال تسعى ف قط إلعادة بناء قدراتها التي دمرت بالحرب، وا 
 التجهيز لمواجهة مقبلة.

" في التعامل مع غزة، "أحالها مر"، فالقرار ليس بيدها، ألن إسراييلوأوضحت أن خيارات "
" إسراييلالجبهة بيد غزة، إال إذا قررت " إشعالالتصريحات تتحدث عن استمرار الهدوء، بينما قرار 

ال فإن حماس قد تصل وضعًا تضطر فيه لخلط حاًل ج ذريًا وليس التعامل مع غزة بالقطارة، وا 
 لن يكون لديها ما تخسره حينها. األوراق ألنه

ضابط صهيوني كبير استبعد إقدام "نتنياهو" على تصعيد محتمل تجاه غزة قبيل االنتخابات لتعزيز 
إللحاق خسارة له، متوقعًا عدة سيناريوهات لما رصيده االنتخابي، ألنه ليس معنيًا بذلك، فقد يؤدي 

بعد االنتخابات بناء على نتيجتها، فإذا كانت هناك حكومة يمينية فهذا يصعد احتماالت الحرب 
أكثر، أما إذا كانت حكومة وحدة، فستقل فرص ذلك، رغم أن تجربة السنوات الماضية تثبت أن 

 ئ، وغير مرتبط برسم بياني محدد.اندالع المواجهات العسكرية كانت على نحو مفاج
لحاحا لـ"آيزنكوت"  فيما قال مراسل الشؤون العسكرية "أور هيلر" إن ملف حماس هو األكثر أهمية وا 
بعد توليه مهام منصبه رييسا لهيية أركان الجيش أكثر من ملفات إيران وحزب هللا وسوريا، وقد 

سانتها الصاروخية والعسكرية، ومستعدة للمواجهة " مفادها أنها ترمم تر إسراييلأرسلت حماس رسايل لـ"
المقبلة، وهذا يضع عالمات سؤال حول مدى تضرر الجناح العسكري "كتايب القسام" خالل الحرب 

 يوما متواصال. 20األخيرة التي استمرت 
 وأضاف: حماس تواصل التدرب واالستعداد للمواجهة القادمة، األمر الذي يتابعه الجيش ببالغ القلق،
وهي تسابق الزمن في سبيل االستعداد جيدًا للمواجهة القادمة في قطاع غزة، وتشمل تدريباتها إطالق 
طالق الطايرات الصغيرة بدون طيار في سماء  الصواريخ التجريبية باتجاه البحر وداخل القطاع، وا 

ا وتسابق القطاع، بجانب تدريبات تخوضها قواتها البري، وال يوجد شك في أن حماس تهيئ نفسه
الزمن في سبيل ذلك، ونحن نعلم بأن الحركة عمل على حفر األنفاق، وتحاول تطوير نفسها عبر 
 الكثير من الوسايل القتالية، زاعما أن الجيش أحبط مؤخرًا شحنة أسلحة متوجهة لحماس عبر البحر.

اتها المعدة وأكد أن لدى الجيش معلومات عن عمليات حماس وتدريباتها داخل القطاع، وكل نشاط
لتهيية نفسها للقتال، محذًرا في الوقت ذاته الحركة بعدم محاولة تجريب الجيش مرة أخرى، ألن 

 الدمار القادم سيكون أكبر من الذي حصل خالل عملية الجرف الصامد في الحرب األخيرة.
اها على البرفسور "شاؤول كمحي" من الكلية األكاديمية "تال حاي" كشف نتايج دراسة حديثه أجر 

مستوطني حدود غزة يظهر ازدياد حالة الشعور بالخوف بشكل مستمر مما تخبيه حماس من 
مفاجآت لهم، وخلصت إلى خفض مستوى ثقة المستوطنين بشكل ملحوظ بمؤسسات الدولة، وهناك 
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خشية من حدوث أي تصعيد مستقبلي، ألنه ال يوجد فرق بمستوى الحصانة التي يوفرها الجيش 
 لجنوب.لمستوطني ا

وأظهرت النتايج فجوة في مستوى الثقة المنخفضة جدا من قبل المستوطنين بمؤسسات الحكومة، 
وهناك تفسيرات أخرى لهذه النتيجة المفاجية، أنه في اللحظة التي تساقطت فيها الصواريخ من غزة 

ان خالل الحرب األخيرة، برزت بين سكان الشمال مشاعر التضامن والمصير المشرك تجاه سك
 الجنوب، كما استعادوا ذكرياتهم المؤلمة من حرب لبنان الثانية.

لكن القاسم المشترك بين الطرفين )مستوطني الشمال والجنوب( هو الخوف والقلق من نشوب حروب 
مستقبلية، وتكمن خشيتهم بشكل أساسي من وابل الصواريخ التي تتساقط على رؤوسهم، وأنفاق 

 الموت من تحتهم.
ابعة للمستوطنينالقناة الس  

76/7/7102مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3727الترجمات العبرية   
 
 خطاب الضحية والتأثير السياسي 

 حنين زعبي
انتهى "الملف" والتحريض )ربما إلى حين(. لنناقش، اآلن، المعنى السياسي له. معركة الشطب 

يست وراءنا، لكن معناها وتحديد تأثيرها ما زال األخيرة ومحاوالت منعنا من خوض االنتخابات للكن
أمامنا. سيطرت أجواء التحريض، وغطت، على المعنى السياسي الذي يمكن أن نستوعبه من 

ي لما نقوله ونعبر عنه. وربطنا التحريض بتصريحات "هم ليسوا إرهابيين"، سراييل"صدمة" اإل
جاه السؤال: ما سبب التحريض بالضبط؟ وبالمشاركة في "مرمرة"، لكننا لم نخط خطوة أعمق بات

وبماذا تختلف المشاركة )في أسطول الحرية( وتلك التصريحات عن سواها من نشاطات وتصريحات 
ي على سراييلتتماثل مع شعبنا ونضاله؟ وما هو المعنى السياسي األعمق من "الغضب" اإل

نظرنا، لو لم يتوقف عندها تصريحات نعتبرها بديهية، ولم نكن لنتوقف عندها، أو حتى لتلفت 
 ي، بإعالمه وبرلمانه وسياسييه؟ سراييلاإل

إن القضية السياسية العميقة الكامنة وراء ضوضاء التحريض، هي المعركة على حسم أو محاولة 
 حسم السؤال: هل تشمل المساواة قبول العربي كفلسطيني يتماثل مع نضال شعبه من دون تردد؟ 

ذا، المساواة في حق االنتماء، في نقاش قانوني بعيد عن أعين الجماهير، لقد دار سؤال المساواة ه
ي، نقاش سياسي في جوهره، كان من المفروض أن سراييلوعن تشكيل الوعي العام الفلسطيني واإل
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ي، في المنابر السياسية واإلعالمية، لكن العمى العنصري يمنع سراييليطرح بيننا وبين المجتمع اإل
 ذلك. 

، والتي استهدفت عزمي بشارة و"التجمع الوطني 7113كة الشطب األولى عام دارت معر 
الديمقراطي"، حول سؤال "دولة المواطنين"، أي حول سؤال: هل تقبل الدولة المساواة بين العرب 

إلى سؤال معنى المساواة، فيكون: هل تقبل المساواة مفهوم العربي  7102واليهود؟ لتنتقل عام 
مع نضال شعبه؟ أو إن شيتم، وبتعبير أدق، انتقل النقاش الذي فجره التجمع عام المتماثل تمامًا 

، من معنى "المساواة"، إلى معنى "العربي"، ليكون السؤال: هل نعني بكلمة "العرب"، ذلك 7113
 الجزء الذي يعتبر نفسه جزءًا من الشعب الفلسطيني، ويتماثل مع معاناة شعبه ونضاله؟ 

ت الجوهرية والواضحة بين بديهيات "الدولة اليهودية" وبديهيات وجودنا، والتي في مسيرة التناقضا
بلورت سياسيًا بشكلها األكثر وضوحًا من خالل مشروع "دولة المواطنين"، علينا أن نميز النقاط 

 التالية: 
ال تفرز تلك التناقضات السياسية الجوهرية مواجهة سياسية حقيقية حولها، إال في حاالت -0

ي "اهتماما"، وبطريقته سراييلدامية". وفقط في هذه الحاالت الصدامية، يعيرها الرأي العام اإل"ص
 طبعا. 

التأثير السياسي لتلك التناقضات، في اتجاه "محاولة" إقناع الدولة بها، ال تتم عبر نقاش سياسي -7
بل عبر نقاش  حقيقي، حيث تغلب األجواء التحريضية والنقاش العقيم على الساحة السياسية،

 قانوني. 
ال ينتقل النقاش القانوني )الذي كان حتى اآلن في صالحنا( إلى اإلعالم والساحة السياسية، وال -3

يفرز نقاشًا سياسيا حقيقيا، وبالتالي، يبقى تأثيره على الوعي العام شبه معدوم. ما يعني أن الرأي 
  السياسية.فاع، كجزء من ثقافته واستنتاجاته ال " يذوت" قرار المحكمة ونقاش الد يسراييلاإلالعام 

السياسي الذي دار أمام المستشار القانوني، هو في صالحنا )كأقلية فلسطينية في  –النقاش القانوني 
الداخل(، ليس ألنه أكثر تفهمًا لموقعنا التاريخي، بل ألنه يتبع قواعد لعبة أكثر صرامة، ويحتاج 

لجمهور الغاضب. مع ذلك، هو يؤسس لمنطق نحتاجه ليس فقط لبينات، ويدور بعيدًا عن أعين ا
أمام اآلخر، بل أمام مجتمعنا نفسه الذي يميل بفطرة "صراع البقاء"، إلى خفض الرأس، كلما مرت 

 عاصفة، لكنني لست من الذين يؤمنون أن الرأس يعود ليرتفع إلى النقطة نفسها بعد كل انحناءة. 
ف عند "استنتاج" المستشار القانوني الحالي، في معرض رده للمحكمة في هذا السياق، علينا أن نتوق

على دعوى الشطب، بالتصريح بأن زعبي "تنتمي إلى أقلية قومية في البالد، كما أنها تعرف نفسها، 
 في تصريحها، على أنها جزء من الشعب الفلسطيني. وبالتالي، تتماثل من هذا الموقع مع نضاله". 
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ية، يبدو أنه يستوعب أن سراييلشيء، فالمستشار القانوني للحكومة اإلجملة غريبة بعض ال
"التصريحات" تنبع من انتماينا لشعبنا، كما أنه يطلب من لجنة االنتخابات "أن تستوعب ذلك"، أي 

ي لم يستوعب بعد سراييلأنه يوضح، يبدو ذلك على األقل، أن سبب التحريض، أن الرأي العام اإل
 الفلسطيني.  أننا جزء من الشعب

ي خطابًا نقوله ليل نهار، سراييلوهنا، علينا أن نسأل نحن أنفسنا، لماذا لم يستوعب المجتمع اإل
ذا كانت  وتحمله كل األحزاب والقيادات ولجنة المتابعة وهيياتنا وجمعياتنا وأعضاء الكنيست العرب؟ وا 

ريحات األخرى، والتي تشكل ي صوابه، فماذا مع التصسراييلتصريحات معينة، تفقد المجتمع اإل
 ي؟ سراييلحصة األسد من خطابنا؟ بماذا أقنعت الشارع اإل

ي آليتين، سراييلعلى ما يبدو، علينا أن نتوقف عند احتمال صعب كهذا: لقد طور المجتمع اإل
للتعامل مع خطابنا المتحدي: هنالك مضامين متحدية، لكنها تمر "بردًا وسالما"، و"من دون أي ردة 

، كونها ضمن سقف سياسي مسموح، يروِّض معناها المتحدي، ويخفف منه، فتخرج من وعيه فعل"
وذاكرته "بردًا وسالما"، تماما كما دخلت "بردًا وسالمًا". وهنالك ما يخرج عن "السقف المسموح"، فـ 

م"، باتجاه "يصدمهم"، لكنهم يتوقفون عنده، و" يهتمون" به، وتفتح عندها إمكانية استثمار هذا "االهتما
 فتح نقاش جدي حول أسيلة المساواة واالنتماء. 
يين ليصدمهم، لو أنهم استوعبوا فعاًل عشرات سراييلأقول ذلك العتقادي بأنه ما كان ما يصدم اإل

الرسايل "غير الصادمة" قبله، والكافية لتأسيس فهم حقيقي لموقعنا من الصراع. يقول جبران، نصف 
ننا نقوله لنتمم معنى النصف اآلخر. وهنا قد نقول: نصف ما نقوله قد ما نقوله ليس له معنى لك

 يبدو فايضًا عن الحاجة. لكن، يبدو أن علينا أن نقوله لنثبت معنى النصف اآلخر. 
القضية ألي مدافع عن حق، هي أن تثبت الفكرة، وأن تؤثر سياسيا، وليس أن "يمر التصريح 

أن نؤكد أننا نصر على "ممارسة" هويتنا بكل أبعادها، وذلك  بسالم". مرة أخرى، وبكل الطرق، علينا
يتضمن دعم نضال شعبنا ضد االحتالل وضد الحصار، ومن أجل حريته، وأننا ال نرى في نضاله 

كانت حول الحق في المساواة، وقضية  7113إرهابًا، بل نرى في االحتالل إرهابًا. قضية العام 
 ثنايهما ترجمة لمشروع التجمع "هوية قومية، مواطنة كاملة". حول الحق في االنتماء، وفي أ 7102

 ونحن لها، موحدين وثابتين.
72/7/7102، العربي الجديد، لندن  
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 لمصلحة من شيطنة المقاومة الفلسطينية..؟! 
 عبد هللا العقاد

(0) 
لمجتمعية ليس غريبًا أن يحرص االحتالل الصهيوني على استمرار لعبة التفكيك والتركيب للُبنى ا

 الُمشكمنلة لنسيج المجتمع الفلسطيني الذي ينشد الحرية وتقرير مصيره.
وذلك ليضمن مصالحه في تثبيت واقعه الشاذ ككيان احتاللي لذا تجد مدار عمله ينصب في ضرب 
العالقة الرابطة بين مكونات البناء المجتمعين ليشغلنا في ذاتنا، وينعدم بيننا التعايش السلمي، 

 فينا التفاعل اإليجابي البنَّاء..!ويضطرب 
فلم تكن إذن حالة التشظي التي تعج بها ساحتنا الوطنية الفلسطينية من الفرقة في صورتها القايمة، 
وحالة احتدام وحدية في االستقطاب بين القوى الوطنية وغيرها من مظاهر الفرقة، بمعزل عن أيدي 

 االحتالل ومكره.
ذا العبث الموجه هو "االحتراب الداخلي" والذي سيحرص كل مكون ولكن أخطر ما قد يبلغه في ه

وطني القضاء على شريكهن فينعدم بذلك توافر الحدم األدنى من التوحد في الجبهة الوطنية الذي يعدُّ 
 أساسيًا إلنهاء االحتالل أو تسريع كنسه وزواله.

الواقع المجتمعي والسياسي  فإن وصل االحتالل إلى هذا الحال الذي يشير إلى كثير من مظاهره
المعاش في الضفة الغربية وقطاع غزة، فذلك مبالغ عظيم ارتقى إليه على حسابنا وُيعدُّ متناغمًا تمام 
التناغم واالنسجام مع مصالحه بل ويوفر له البيية االستراتيجية ليلتهم المزيد مما تبقى من األرض 

 مستمر للقدس.الفلسطينية بالمصادرة واالستيطان والتهويد ال
(7) 

وما يعتريه من تحوالت سريعة وحالة سيولة خطرة تداهم بناه  اإلقليميوعند الحديث عن الواقع 
السياسية التي يحرص عدونا للسيطرة عليها وتوجيهها بما يمتلكه من مهارات استخبارية متقدمة تخدم 

 مصالحه وتطبيع وجوده في وسط يمده بأسباب البقاء.
يفها وركوب موجتها بما ال يتصادم مع مصالحه االستراتيجية في براعة عالية من وقد أجاد في توظ

خالل لعبة المحاور اإلقليمية ليجد له مكان قيادة وتوجيه من خالل دعمه الكامل لمحور في تقاطع 
 تام مع مصالحه ضد محور آخر، ويحيد في الوقت نفسه محورًا ثالثًا تحييدًا إيجابيًا وفق منظوره.

يخفى الخطر الذي يواجه محيطنا اإلقليمي من تغيير وجهة الصراع ومن مواجهة مع الكيان وال 
الصهيوني المزروع في منطقتنا إلى صراع إقليمي داخلين وذلك بإحياء النعرات الطايفية والنزعات 

 االثنية وهو ما يضعف االلتفاف حول القضية الفلسطينية.
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(3) 
لم يكن بعيًدا عن تلك  -القضاء في األمور المستعجلة بالقاهرة ولذلك فإن ما نطقت به هيية محكمة

بعد قبول في الدعوى  -البيية االستراتيجية التي تشكلت لتعمل في خدمة مصالح دولة االحتالل
المقدمة من مجهول يدعى سمير صبري، بتصنيف الذراع العسكري لحماس "كتايب الشهيد عز الدين 

 القسام" منظمة إرهابية.
كن الذراع العسكري لحماس هي المستهدفة فقط من هذا التوجه الالمنطقي، بل ذلك يكشف عن ولم ت

مخطط يجري تمريره، ويقدم له بشيطنة صورة المقاومة الفلسطينية الناجزة بكل تشكيالتها الضاربة 
 ألذرع االحتالل في المنطقة.

مقاومة الفلسطينية بقوى إقليمية ولم تكن تلك المحاولة األولى التي يتم العمل بها على تصفية ال
ومحلية، فالمحاوالت كانت وما زالت مستمرة من أطراف عدة لم يييسها أن تطرق أبواب الشيطان بعد 
أن عجزت آلة القتل الصهيوني عن القضاء على المقاومة المسلحة أو تركيعها في حروب ثالث، 

يمي ظالم يستهدف بالدرجة األولى آخرها حرب استمرت ألكثر من سبعة أسابيع، في ظل حصار إقل
 المقاومة وبناها التحتية في محاولة جادة لخنقها وتفكيك برنامجها.

(2) 
فأن تتداعى أطراف إقليمية مؤثرة لمعاداة المقاومة الفلسطينية لم يكن غريبًا في ذلك المشهد وقد 

جديد أن تساند تلك صمتت تلك القوى من قبل والمقاومة الفلسطينية تحاصر في بيروت.. ولكن ال
القوى االقليمية اليمين الصهيوني المتطرف في الكيانن لتحقيق أطماعه بدولة تمتد من النيل إلى 
الفراتن وذلك بإزالة أعتى عقبة تعترض تلك األساطير التلمودية المؤسسة لكيانه، أال وهي المقاومة 

سام" عمودها الفقري وقوتها األبرز بما الفلسطينية الباسلة والتي تعدُّ "كتايب الشهيد عز الدين الق
رادة صلبة يسندها إيمان بالحق الفلسطيني.  تمتلكه من عقول مبدعة وا 

والجديد هذه المرة كذلك أنها تجري تلك المحاوالت في ظلم نظام سياسي فلسطيني مختل يعتريه 
ما يهيمن على العطب الشديد، وبال استراتيجية وطنية مشتركة، أو برنامج وطني موحد، نتيجة 

 المشهد الفلسطيني من تناقض في الطرح بين برنامج التسوية الهزيل وبرنامج المقاومة الصاعد.
ولعل هذا ما أغرى االحتالل والقوى اإلقليمية المتحالفة معه بما وجدوه من فرصة سانحة كي يمضوا 

المصير على األرض في استراتيجيتهم لكسر اإلرادة الشعبية الوطنية الساعية للحرية وتقرير 
 الفلسطينية.

فكان لقواعد اللعبة السياسية التي أرستها مبادئ اتفاق أوسلو والزالت تلقي بظاللها على الساحة 
الوطنية، وتحول دون تطور النظام السياسي الفلسطيني وفق تعددية حقيقية تعكس كل ألوان الطيف 
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لتفرد بتلك الحالة الملتبسة بين الواجب الوطني السياسي وقواه الحية.. وبذلك تتذرع قوى االستحواذ وا
وبين االلتزامات التي تقيد بها المفاوض الفلسطيني عبر مسيرة ما سميت بالتسوية استمرت لثالث 

 وعشرين سنة.
ولذلك تستمر عملية االحتكار للقرار الرسمي الفلسطيني من قبل قوى متنفذة تستقوي بدعم إقليمي 

أن تحل في فصيل وطنين لتمارس باسمه حكاية التفرد بالقرار واالستيثار ودولي.. ولكنها استطاعت 
 لنفسها بالتمثيل الفلسطيني على المستوى العام.

(2) 
إذن لم يكن غريبًا أن تشيطن المقاومة وتستمر عملية التبخيس بها وبإنجازاتها الميدانية المتميزة، 

من تقاطع وجودهم ببقاء االحتالل واستمرارهن والتي أربكت كثيًرا حسابات قادة العدو الصهيوني، ل
مع االحتالل في عدوانه ومعاداته لخطم المقاومة وقد  -بكل أسف -لنجد أطرافا إقليمية تقاطعت تماماً 

ربطت ذلك بمعاداتها لإلسالم السياسي، مع يقينها أن حماس وغيرها من الحركات الوطنية هي قوى 
 وتقرير المصير. فلسطينية وطنية تقاتل من أجل الحرية

76/7/7102، فلسطين أون الين  
 
 فلسطين وثالثة "جهاديين" 

أحمد جميل عزم د.  
منذ نهاية السبعينيات، تطور مصطلح "جهادي" وليس "مجاهد"، كما تطور قبل ذلك مصطلح 
"إسالمي" وليس "مسلم". والتقت ُسُبٌل مختلفة، منها اإلخالص للجهاد واإلسالم، ومنها مخابرات 

وغربية، لتصيغ ظاهرة "الجهادية السلفية". ولم يكن الممثل األميركي سلفستر ستالون بغايب  عربية
عن ذلك، فقد كان أحد أجزاء فيلمه "رامبو" عن األفغان وجهادهم. وعدا هذه األسباب، هناك أسباب 

غمش، أخرى يمكن فهمها من سيرة ثالثة "جهاديين" لهم عالقة بفلسطين: عبدهللا عزمام، وممتاز د
 وفضل شاكر.

، درس في كلية خضوري الزراعية، 0220عزمام ابن سيلة الحارثية، شمال فلسطين، والمولود العام 
قبل التدريس في "إدر" جنوب األردن. وكان ناشطًا وقياديما في جماعة اإلخوان المسلمين، وقاتل مع 

غل موظفًا في وزارة األوقاف حركة "فتح" نهاية الستينيات، كما درمس في الجامعة األردنية، واشت
األردنيمة. وذهب إلى جامعة الملك عبدالعزيز في جدمة، قبل أن يذهب إلى الجامعة اإلسالمية في 

 بيشاور قرب أفغانستان، ويصبح رمزًا للجهادية العالمية.
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أمما دغمش، فهو ضابط األمن الوقايي السابق، زمن حكم "فتح" لغزة، حين كان محمد دحالن رييسًا 
لهذا الجهاز. والقصص واألساطير حوله كثيرة، آخرها إعالن اإلعالم المصري قبل أيام أنه ُقتل، وأنمه 
وراء عمليات كثيرة وقعت في مصر، تمامًا كما قيل إنمه وراء مقتل موسى عرفات، المسؤول األمني 

قايي، . ومن األلغازن هل انضم لحركة حماس بعد األمن الو 7112الفلسطيني الرفيع العام 
ولتنظيمات مختلفة؟ والثابت أنمه قاد وأسس تنظيم "جيش اإلسالم" السلفي الجهادي، الذي شارك مع 

ي جلعاد شاليط، قبل أن تواجهه "حماس" يوم وصلت سراييل"حماس" في عملية اختطاف الجندي اإل
قا بعد السلطة، هو وعايلته وتنظيمه، بالقوة لتحرير صحفي أجنبي اختطفه. لكن دغمش بقي طلي

، أصدرت وزارة الخارجية األميركية قرارا بمصادرة أي أمالك له تحت السيطرة 7100هذا. وفي العام 
األميركية، ومنع أي أميركي من التعامل معه، وهو قرار روتيني ال يعني أنم له شييا في أميركا. 

رف ما إذا كان طليقًا واللغز أنم مصر تالحقه، لكن لم نسمع أنمها طلبت من "حماس" تسليمه، ولم نع
أم مالحقًا. أمما فضل شاكر المغني الرومانسي السابق، فليس فلسطينيًا، لكنه تربى قريبًا من مخيم 

إنمه لبناني تربى في المخيم، وغنى على  7107عين الحلوة. وقال وهو يتحول للسلفية الجهادية العام 
الفلسطينية، وقد منحه إياها فعال حينها. أسطح بيوته. وناشدر الرييس محمود عبماس منحه الجنسية 

ولكنه انضم بعدها للقتال المسلح ضد حزب هللا والشيعة في لبنان. ونهاية العام الماضي، ظهر 
شاكر في مقابلة صحفية من مخيم عين الحلوة، له لحية ويلبس "تي شيرت" من ماركة عالمية 

 ا خليت سطح بالمخيم إال وغنيت فيه".رياضية مشهورة، ويقول: "أنا بدايتي من هذا المخيم. م
عندما يطلب فضل جنسية وهو على طريق السلفية، فهو ال يدرك معنى فعلهن ألنم الجنسية الوطنية 
ال تتناغم مع السلفية، وبما يؤكد اضطراب حالته النفسية. وهو يبرر أنم تحوله مرتبط باستهداف 

كما يقول. هل هو  -غير ُسنمية-ومات طايفية أصدقايه وأقاربه من أجهزة أمن لبنانية تخضع لمنظ
 مطارد، أم أنم حمله السالح انتهى ويتم غض النظر عنه؟

ال أستغرب أن يقول قارٌئ لهذه األسطر: ماذا يريد هذا الكاتب؟ ما هذه التوليفة ممن بدأوا أو تناقلوا 
أحيانًان ومن قرب السلطة  بين الهم و"التعتير" والشتات الفلسطيني، إلى "الجهادية"، و/ أو اإلرهاب

 واألنظمة، إلى القتال في أنحاء مختلفة؟
أردت أن أعرف كيف يصلون لهذه الجبهات؟ وكيف ترك عزمام طريق مرج بني عامر إلى "تورا بورا"، 
ويترك دغمش بحر غزة إلى خطف الصحفيين وأمور أخرى، ويترك فضل شاكر النغمة الشجية إلى 

 فطيس" خصومه اللبنانيين!الحديث في التلفزيون عن "ت
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، في انفجار لغم تحت سيارته، لغزًا. 0212ممتاز لغز، وفضل لغز، ويبقى عزام ومقتله العام 
وتتكشف اآلن تفاصيل عن عودة عزام للعمل الفلسطيني آخر سنوات حياته. ويقول البعض إنمه ما 

 رهاب، وأن هذا ليس ما أراد.كان ليوافق على تحوالت السلفية الجهادية وتنظيم "القاعدة" نحو اإل
األكثر أهمية من ذهاب هؤالء، هو السؤال: كيف ال يذهب سواهم؟ كيف يبقى األمل معلقا ببوصلة 

 تشير للقدس، وبعزف ناي على بحر الجليل، و"خبطة قدم هدمارة" حتى الوصول؟
72/7/7102، الغد، عم ان  

 
 التهديد الوجودي الجديد 

 آري شفيت
يين ـ وعن حق ـ بان التهديد الوجودي الحقيقي الذي يحوم فوق رؤوسهم هو لسرايييشعر معظم اإل

أسعار السكن. وبالفعل، فان دولة غير قادرة على أن تسمح لشبابها بشراء شقة معقولة بثمن معقول 
 هي دولة مفلسة.

ليس سؤاال السؤال من هو المذنب أكثر ـ ايهود اولمرت، بنيامين نتنياهو، ييير لبيد او اوري ارييل ـ 
مثيرا لالهتمام. السؤال هو كيف يحتمل ان قرابة عقد من الزمان لم تتمكن الساحة السياسية من 

السمينة  إسراييلمواجهة مشكلة اساسية يعرفها الجميع ويشعر بها الجميع.السؤال هو لماذا لم تنجح 
ـ ان تبني لمواطنيها  الجوعى للخمسينيات إسراييلوالشبعة لسنوات االلفين في أن تعمل ما عملته 

ميات االف الشقق. خالفا للتقرير السابق لمراقب الدولة، فان تقريره الحالي هو تقرير هام جدا يعنى 
بموضوع حرج. والحكومة الجديدة التي ستقوم هنا قريبا ستكون ملزمة بان تبادر إلى مشروع وطني 

 يقدم جوابا شامال وجذريا الزمة السكن.
هو ـ وعن حق ـ بان البرنامج النووي اإليراني هو التهديد الوجودي الذي يتعين يشعر بنيامين نتنيا

أن تخاف منه. لقد كان نتنياهو من اوايل من فهموا بانه اذا ما تحولت إيران إلى نووية  إسراييلعلى 
ووضع النووي اإليراني في رأس جدول االعمال  إسراييلفانها ستلقي بظالل جبارة على مستقبل 

والدولي. والخيار العسكري الذي دفعه إلى االمام كان بقدر ال بأس به نجاحا سياسيا: فقد  األمني
 .7107ـ  7100أجبر الغرب على اتخاذ سياسة حازمة تجاه إيران في عامي 

ولكن، بعد ست سنوات من دخول نتنياهو مكتب رييس الوزراء، فان السطر االخير هو الفشل. فلما 
ـ فان العالم لم يعد  سراييلي الموضوع الفلسطيني وسحق الشرعية الدولة إللم يكن نتنياهو سخيا ف

ينصت القواله الصحيحة في الموضوع اإليراني. ولما لم ينجح نتنياهو في العمل مع االدارة 
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تفضل اليوم طهران على القدس.  األمريكيةـ فان االدارة  األمريكيةبل عمل ضد االدارة  األمريكية
 .إسراييلالمنعزلة ـ بل ليست إيران هي 

والسبب في ان رييس الوزراء يوشك على القاء خطاب تحذيري ويايس في الكونغرس االمريكي هو 
انه نفسه يعرف بانه خسر في اللعبة. عندما تكون القوة العظمى الشيعية هي قوة عظمى على حافة 

قي، قريب ويجمد الدماء أكثر من نووية يرحب رييس الواليات المتحدة بها ـ فان التهديد اإليراني حقي
 أي وقت مضى.
ي وال رييس الوزراء سراييلاليوم تهديد وجودي جديد ال يعطي ال الجمهور اإل إسراييلولكن يحدق ب

ي الرأي فيه. فمنذ تأسست حرصت الصهيونية على أن يكون لها تحالف مصالح مع قوة سراييلاإل
سا، بعد ذلك الواليات المتحدة، وفي نفس الوقت فرن عظمى. بداية كانت هذه بريطانيا، بعد ذلك

حرصت الصهيونية على أن تكون تتماثل مع القوى التقدمية في العالم ـ المؤمنون بالديمقراطية، 
 بالعدالة االجتماعية وبحقوق االنسان.

بان تنشأ، تعيش وتزدهر. ولكن في السنوات  سراييلهذان المبدآن في السياسة الصهيونية سمحا إل
نتنياهو وبينيت تخدم اعداءنا وتسحق صخرة وجودنا: الحلف مع  إسراييلخيرة تآكل هذان المبدآن. اال

ية، فمن شأننا أن نكتشف بان سراييلالغرب. اذا لم تتحقق قريبا انعطافة دراماتيكية في السياسة اإل
دريجي افضل اصدقاينا يديرون لنا ظهر المجن. ال، لن يكون تسونامي سياسي. سيكون تسلل ت

 ية، التي من شأنها ان تنزلها إلى القاع رويدا رويدا.سراييلومواظب للمياه العكرة إلى داخل السفينة اإل
تفعل كل شيء كي تستخلص الحد االقصى من  "اال بيبي"ان الحركة المتسعة التي تتخذ لها شعارا 

فقط "التي تتخذ لنفسها شعار تقرير المراقب وتعظيم التهديد الوجودي الداخلي. اما الحركة المتقلصة 
فتفعل كل شيء كي تستخلص الحد االقصى من الخطاب في الكونغرس وتعظيم التهديد  "بيبي

عيونهم ويروا جبل الثلج المتعاظم  إسراييلالوجودي اإليراني. ولكن حان الوقت الن يفتح مواطنو 
لفور الحلف القيمي واالستراتيجي لم نستأنف على ا إذاللتهديد الوجودي الجديد. لن يكون لنا مستقبل 

 مع الواليات المتحدة والعالم الحر.
76/7/7102هآرتس   
72/7/7102، القدس العربي، لندن  
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 كارثة غزة تنذر بانفجار حرب جديدة 
 جدعون ليفي

اسمًا طفوليًا على ما سوف يجري في غزة. لقد  إسراييلتشتعل الحرب القادمة في الصيف. ستطلق 
أن هذه الحرب سوف تنفجر،  إسراييلنا خطة إلخالء السكان من محيط القطاع.  تعلم سبق أن أعدد

وتنطلق نحوها بأعين مغلقة، وكأننا نتحدث عن عبادة تتكرر في طقس  –وهي تعلم كذلك لماذا 
زمني او عن كارثة طبيعة ليس في اإلمكان منعها، حتى اننا نستشعر بعض الحماس هنا وهناك. 

كون رييس الوزراء ومن سيكون وزير الدفاعن فال فارق بين ساير المرشحين بالنسبة ليس مهمًا من سي
لموقفهم من غزة. اسحق هرتسوغ وعاموس يادلين كما هو معروف ال يقوالن شييا، وتسيبي لفني 

يين ال يعنيهم مصير غزة، سراييلتتفاخر أنه بفضلها لم يتم تشييد ميناء في القطاع. كما أن ساير اإل
تضطر غزة في القريب العاجل إلى تذكيرهم بمأساتها بالطريقة الوحيدة التي بقيت لها، عبر وسوف 

 الصواريخ.
ي. وبالطبع ليس في المعركة سراييلكارثتها كبرى، وليس لهذه الكارثة من ذكر في الحوار اإل

يين سراييلإلاالنتخابية األكثر غباء وفراغًا مما كان لنا في أي مرة. من الصعب التصديق كيف ان ا
وجدوا ألنفسهم واقعا بديال، مفصوال تماما عن الواقع الحقيقي، مغلق الفؤاد ورافضا، في حين ان هذه 
الكارثة بمعظمها من صنع أيديهم، وتحدث على مبعدة قليلة من بيوتهم. االطفال يتجمدون حتى 

فقط كي يحصلوا  الموت تحت انقاض بيوتهم، الصبيان يعرضون حياتهم للخطر ويجتازون الجدار
على وجبة طعام داخل السجن. هل من سمع عن ذلك؟ هل هناك من يهتم؟ هل هناك من يدرك أن 

 ذلك سيؤدي إلى الحرب القادمة؟
سلمى عاشت فقط اربعين يومًا، تماما كحياة فراشة. طفلة من بيت حانون ماتت في الشهر الماضي 

جسدها الصغير في الرياح العاصفة وتحت جراء انخفاض درجة حرارة جسدها الصغير، فقد تجمد 
المطر المتسرب داخل براكية الدكت والبالستيك التي ضمت عايلتها منذ تدمير بيتهم. بابها من 

، استعادت أمها الليلة األخيرة في حياتها.  كريس غانس، المتحدث "كانت متجمدة كالبوظة"قماش. 
البريطانية. قصت عليه ميرفت،  "الغارديان"في ، كتب عن سلمى، االسبوع الماضي، "االونروا"باسم 

الثالث سنوات، هي االخرى تتلقى  أختها ابنةكيلوغرام.  3.0أمها، حكايتها: وزنها بلغ عند والدتها 
 العالج في المستشفى بسبب ضربة البرد.

لعام ية، اإسراييلعاما، قتل والده في عملية قصف  02مصير ابراهيم عواردة كان أفضل قليال. عمره 
سراييل، قرر ابراهيم اجتياز الجدار بين غزة و 7117 قال، االسبوع  "عرفت انهم سوف يعتقلوني"، ا 

ربما أجد حياة أفضل. أعطوني طعامًا "في غزة، قلت لنفسي:  "نيويورك تايمز"الماضي، لمراسل 
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، إلى ان يلإسراي. تم توقيف ابراهيم لمدة شهرين في سجنين في "جيدًا وبعد ذلك أعادوني إلى غزة
 القي به عايدا الى الدمار، الفقر، والموت.

من سكان غزة غرقوا في البحر في ايلول الماضي، في محاولة يايسة للخروج من سجن غزة.  311
مواطنا اعتقلوا من قبل الجيش في نصف السنة االخير اثناء محاولتهم اجتياز الحدود مع  12

ذه ظاهرة جديدة ومفاجية، هذا الشهر تم اعتقال تسعة. ، معظمهم بهدف الهروب من جهنم. هإسراييل
في تشرين الثاني، فقط من اجل  إسراييلسنة، حاول الدخول إلى  02عطية النباهين، هو اآلخر ابن 

، عولج في يسراييلاإلعليه النيران من الجيش  أطلقتالهروب من مصيره، لكن مصيره كان قاسيا، 
إلى غزة. االن هو يستلقي على الفراش البايس في بيته مشلواًل مستشفيين وأُعيد في كانون الثاني 

 وفاقدًا القدرة على الكالم.
، وقد استنفذت المنظمة موازنتها األونرواالف الجئ في مآوي آالفًا فقدوا بيوتهم، عشرة  021نحو 

خرقت التزاماته .  إعمارها إلعادةمليار دوالر  2.2بعد ان تجاهل العالم جميعًا التزاماته بالتبرع بـ 
الوحيدة لمنع نشوب  هي الطريقأيضًا بالشروع في مفاوضات على فك الحصار عن غزة، وهذه 

، هي ال تهمهم. كان هناك حرب عن غزةيتحدث  أحدالحرب القادمة والحرب التي سوف تليها. ال 
 يون وفلسطينيون. هيا إلى الحرب القادمة.إسراييلقتل فيها عبثا 

أخرى متفاجية ومطعونة: العرب المتوحشون يهاجمونها ثانية بالصواريخ بدون  مرة إسراييلستبدو 
 ذنب اقترفته.

 "هآرتس"
72/7/7102، األيام، رام هللا  

 
 :كاريكاتير 

 
76/7/7102فلسطين أون الين،   


