الجمعة 1021/7/6

1555

خريشة :قيادات متنفذة في
السمطة الفمسطينية متورطة في
قتل ياسر عرفات
 ...ص

ىنية :السمطة تقاعست بمتابعة ممف اغتيال عرفات ..وخوف االحتالل من فوز مرسي "يبشر بالخير"
قائد وحدة الجميل بالجيش اإلسرائيمي :ستُمحى من الوجود كل بمدة لبنانية تُطمق صاروخاً
البرلمان األوروبي يتبنى ق ار ارً لصالح الحقوق الفمسطينية ..منيا وضع حد لالعتقال اإلداري
خريشة يكشف عن جريمة فساد مالي ارتكبت ضمن منحة عباس لمحرري صفقة شاليط
وفاة القيادي في حركة فتح ىاني الحسن بعمان

السمطة:
 2ىنية :السمطة تقاعست بمتابعة ممف اغتيال عرفات ..وخوف االحتالل من فوز مرسي "يبشر بالخير"
 3عباس يبحث مع وزير الخارجية األلماني عممية السالم
 4واصل أبو يوسف :القيادة الفمسطينية تتابع بجدية تطورات قضية اغتيال عرفات
 5مؤسسة عرفات تطالب بالتحرك لكشف مالبسات اغتيالو وتتيم "إسرائيل"
 6رام اهلل :توفيق الطيراوي ما زال رئيساً لمجنة التحقيق في ظروف اغتيال عرفات
" 7القدس العربي" :لجنة التحقيق في وفاة عرفات تباشر عمميا خالل أيام
 8خبراء فمسطينيون لـ"الشرق" :قيادات في السمطة تتحالف مع "إسرائيل" لمنع تحميل رفات عرفات
" 9الحياة" :ىنية يزور مصر ويمتقي محمد مرسي
 01االحتالل يفرج عن النائبين محمود الرمحي ونزار رمضان بعد عام ونصف عمى اعتقاليما إداريا
 00خريشة يكشف عن جريمة فساد مالي ارتكبت ضمن منحة عباس لمحرري صفقة شاليط
 02المالكي :سنشرع بحممة دبموماسية مكثفة لوقف المخططات اإلسرائيمية في القدس
 03غسان الخطيب" :إسرائيل" تسارع لفرض الواقع االحتاللي بشكل غير مسبوق
 04وزارة العدل في غزة تستنكر مصادقة االحتالل عمى بناء كمية عسكرية في القدس
 05الضفة :النواب اإلسالميون يستقبمون وفداً إعالمياً ىولندياً
 06النائب أبو ليمى :استكمال بناء الجدار يأتي في إطار السياسة العنصرية اإلسرائيمية
 07االحتالل يمدد االعتقال اإلداري لمنائب عمر عبد الرزاق

5
6
7
7
7
7
8
8
9
9
9
01
01
01
01
00

المقاومة:
 08مشعل يزور عائمة القائد األسير إبراىيم حامد في عمان
 09الحية :جاىزون لعودة عمل لجنة االنتخابات عمى قاعدة التوازي
 21الفصائل الفمسطينية تطالب حماس بالسماح لمجنة االنتخابات بالعمل في غزة
" 20صدى البمد" :مبادرة لحركة حماس لجمع القوى اإلسالمية المبنانية
" 22الحياة" :القيادي كمال غناجة مات اختناقاً بدخان المولد الكيربائي
 23قيادة فتح لـ"معا" :اتصاالتنا مع مصر لم تنقطع وسنبقي الباب مفتوحا
 24الجياد اإلسالمي" :إسرائيل" تقف بشكل مباشر خمف اغتيال "ياسر عرفات"
 25حماس تطالب عباس بوقف اعتقال عناصرىا في الضفة
 26االحتالل يفرج عن القيادي في حركة حماس خالد الحاج
 27القيادات الفمسطينية في نير البارد قمقة من تجدد عمميات االحتجاج داخل المخيم
 28حركة فتح تعد استئناف العمل في بناء جدار الفصل األخطر منذ عام 2967
 29وفاة القيادي في حركة فتح ىاني الحسن بعمان

00
00
00
02
02
03
03
03
04
04
05
05

الكيان اإلسرائيمي:
" 31إسرائيل" تنفي رسمياً الضموع في تسميم عرفات وتؤكد أن الحقيقة لدى أرممتو
 30نتنياىو يجتمع مع موفاز لمناقشة "توزيع العبء بشكل متساو"

06
07

التاريخ :الجمعة 1021/7/6

العدد1555 :

ص1

نتنياىو يسعى لتسوية أزمتو االئتالفية عمى حساب الشبان العرب من فمسطينيي 58
صحيفة "يسرائيل ىيوم" 97 :في المئة من فمسطينيي  2958يرفضون الخدمة العسكرية
ىآرتس :حاخام ييودي يدعو إلى التضامن بين الييود والعرب ولو كانوا من "األغيار"
زحالقة :التمييز في أجور وتشغيل األكاديميين العرب في "إسرائيل" مصدره العنصرية
قائد وحدة الجميل بالجيش اإلسرائيمي :ستُمحى من الوجود كل بمدة لبنانية تُطمق صاروخاً
"إسرائيل" تبدأ مشروع السكة الحديدية التي تربط بين البحر المتوسط وايالت
الجيش اإلسرائيمي يكشف عن صور يدعي أنيا لعناصر من حزب اهلل تخطط لخطف جنود
الجيش اإلسرائيمي ينشر لعبة عمى اإلنترنت لتحسين صورتو حول العالم
شيمح :حماس و"إسرائيل" يديران مواجيتيما دون رغبة بالوصول إلى "رصاص مصبوب"1
دعوة إسرائيمية لتطبيع العالقات مع تركيا باعتبارىا قوة إقميمية
االستخبارات اإلسرائيمية تدير نشاطات إلكترونية لجمع المعمومات االستخباراتية
تقرير" :إسرائيل" تبحث طرق التواصل مع مرسي

07
08
08
09
09
21
21
21
20
20
20
22

األرض ،الشعب:
 44بمدة بتير الفمسطينية تستعيد اتفاقية رودس بين األردن و"إسرائيل" لمنع بناء جدار الفصل
 45أسرى محررون ينصبون خيمة اعتصام بالخضر لممطالبة بمستحقاتيم من وزارة شؤون األسرى
 46مستوطنون يدمرون  210شجرة زيتون في نابمس
" 47عمماء فمسطين" تدعو لنصرة مسممي بورما
 48البطالة تدفع شباب غزة لمسفر إلى ليبيا بحثا عن عمل
 49مؤسسة التضامن :االحتالل قتل  67فمسطينيا منذ شير يناير 1021

23
24
24
25
25
25

األردن:
 51ضباط أردنيون يزورون من قاتميم في حرب  67عمى أسوار القدس
" 50الشرق" :خالفات بين إخوان األردن بسبب فمسطين

25
26

لبنان:
 52اعتصام في بيروت تضامناً مع األسرى في سجون االحتالل

26

عربي ،إسالمي:
 53تونس تدعو الجتماع طارئ لمجامعة العربية لبحث المسألة وفاة عرفات
 54عمرو موسى يطالب بتحقيق دولي في وفاة عرفات
 55مؤتمر عربي يطالب بضرورة تقديم الدعم لمشعب الفمسطيني في مواجية التصعيد اإلسرائيمي
 56زيباري :بغداد تسعى الستضافة مؤتمر عن األسرى والمعتقمين الفمسطينيين
 57نجاد :الواليات المتحدة تسعى إلسقاط األسد لفرض ىيمنتيا عمى الشرق األوسط وحماية "إسرائيل"
 58دراسة إسرائيمية :الناتو غير قادر جوياً عمى إسقاط نظام األسد

26
27
27
27
28
28

32
33
34
35
36
37
38
39
41
40
42
43

التاريخ :الجمعة 1021/7/6

العدد1555 :

ص3

دولي:
 59البرلمان األوروبي يتبنى ق ار ارً لصالح الحقوق الفمسطينية ..منيا وضع حد لالعتقال اإلداري
 61روبرت سيري يطالب حماس بالتراجع عن قرارىا وقف تسجيل الناخبين في غزة
 60كمينتون تزور مصر و"إسرائيل" في منتصف الشير الجاري

29
29
31

مختارات:
 62ىيغز أسعد حظاً من داروين
 63صادرات إيران النفطية تتراجع الى  2.2مميون برميل يومياً

31
30

حوارات ومقاالت:
 64محنة الفمسطينيين تبدأ من قيادتيم ...راسـ المدىوف
 65المتدينون الييود ونتائج التجنيد! ...د .أسعد عبد الرحمف
منور
 66رىان القبة الحديدية الفاشل ...ىشاـ ّ
 67عرفات الميت الحي ...عوديد غرانوت

32
33
35
36

كاريكاتير:

37
***

 2خريشة :قيادات متنفذة في السمطة الفمسطينية متورطة في قتل ياسر عرفات
نقال عف مراسميا مف غزة ،يوسؼ أبو وطفة ،أف النائب حسف خريشة
نشرت الشرق ،الدمام/ / ،
عضو لجنة التحقيؽ في مقتؿ الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات كشؼ لػ"الشرؽ" عف تورط قيادات في
السمطة الفمسطينية وصفيا بػ"رفيعة المستوى" في مقتؿ الزعيـ الفمسطيني الراحؿ وايصاؿ مادة البمونيوـ
المشعة إلى مقر المقاطعة براـ اهلل أثناء حصاره مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي.
وقاؿ خريشة في تصريحات خاصة لػ"الشرؽ" :تعقيبا عمى ما كشفتو قناة الجزيرة مف حقائؽ جديدة حوؿ
مقتؿ عرفات" :ىناؾ عديد مف التساؤالت عف السبب الحقيقي لكشؼ ىذه المعمومات في ىذا التوقيت،
وبخاصة أف أطرافا فمسطينية وعربية ودولية أعاقت عمؿ جميع المجاف التي شكمت لمتحقيؽ في أسباب مقتؿ
عرفات طواؿ الفترة السابقة لكي ال تتمكف مف الوصوؿ لألشخاص الذيف نفذوا عممية االغتياؿ ،ومنعوا
الطبيب الخاص بو مف المثوؿ أماـ لجاف التحقيؽ كما منعوا الفريقاف الطبياف المصري والتونسي مف اإلدالء
بشيادتيما لمجاف ،وذلؾ كمو لحماية شخصيات كانت مقربة بشكؿ كبير مف الزعيـ الفمسطيني الراحؿ
ومتورطة في قتمو".
أف حسف خريشة قاؿ إف كافة اإلطراؼ الفمسطينية والعربية
وجاء في وكالة معا اإلخبارية/ / ،
.
رفضت اإلفصاح عف أي معمومات لمجنة التحقيؽ الخاصة بوفاة الرئيس ياسر عرفات سنة
وأوضح خريشة الذي كاف يرأس المجمس التشريعي الفمسطيني في تمؾ الفترة ،والذي عمؿ عمى تشكيؿ لجنة
خاصة لمتحقيؽ بأسباب وفاة الرئيس ياسر عرفات بعد وفاتو أف لجنتو التي رأسيا عبد الجواد صالح عممت
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عمى مدار شيريف كامميف ولـ تتوصؿ إلى أي نتيجة ممكنة نتيجة رفض جميع الجيات التعاوف معيا ،حتى
أف المقربيف مف ياسر عرفات واألطباء الذيف كانوا يعالجونو رفضوا المثوؿ أماـ المجنة لمتحقيؽ.
وأشار خريشة في حديث لغرفة تحرير "معا"" ،إلى أف رفض د .أشرؼ الكرد الطبيب الخاص بالرئيس الراحؿ
ياسر عرفات واألطباء المصرييف والتونسييف باإلدالء بأي أقواؿ لمجنة يؤكد عمى وجود ضغوط مورست
عمييـ مف قبؿ دوليـ".
ىنية :السمطة تقاعست بمتابعة ممف اغتيال عرفات ..وخوف االحتالل من فوز مرسي "يبشر بالخير"
مف غزة ،أف رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة إسماعيؿ
نشر المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
ىنية أكد أف السمطة الفمسطينية تقاعست بمتابعة ممؼ اغتياؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ،مؤكدا أنو "ال
يمكف أف نمر مرور الكراـ عمى ما بثتو قناة الجزيرة بشأف اغتياؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ألف ذلؾ
يتعمؽ بأمننا الفمسطيني".
وقاؿ ىنية في كممة لو خالؿ حفؿ تخريج دورة ضباط بو ازرة الداخمية مساء الخميس " : /ال يمكف أف نمر
مرور الكراـ عمى ما بثتو قناة الجزيرة بشأف اغتياؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ألف ذلؾ يتعمؽ بأمننا
الفمسطيني وأمف الرموز والقيادات بغض النظر عمى التبايف واالختالؼ السياسي" .وأضاؼ "قمنا إف العممية
مدبرة وأنيا اغتياؿ ،وال بد مف إجراء التحقيؽ الكامؿ لموصوؿ إلى الجناة الذيف سيموا لمعدو تسميـ الرئيس
أبو عمار وقتمو بيذه الطريقة".
وتابع "نؤكد مرة ثانية أف السمطة كانت متقاعسة في متابعة ىذا الموضوع ،كاف يجب أف تتبنى ىذا األمر
جميعا ،بأف تتابعو عبر الجامعة العربية
باعتباره يتعمؽ بالشخصية االعتبارية لشعبنا وقيادتنا وألمف رجالنا
ً
ومنظمة المؤتمر اإلسالمية واألمـ المتحدة ،ومجمس األمف الدولي وأف تكشؼ الحقائؽ أيا كانت" .وطالب
ىنية بضرورة "كشؼ الحقائؽ المخفية" عف شعبنا في عممية االغتياؿ ،مؤكدا أنيـ يؤيدوف استخراج جثماف
الرئيس الراحؿ عرفات إلعادة الفحص المتعمؽ بيذا األمر لموصوؿ إلى العناصر "المندسة التي سيمت
عممية االغتياؿ".
المصالحة
وح وؿ ممؼ المصالحة الفمسطينية ،قاؿ إننا" :ما زلنا ننظر بعدـ االرتياح لما يجري مف اعتقاالت (سياسية)
في الضفة" ،متسائالً "ىؿ يعقؿ أف يكوف ىناؾ معتقموف مف أبناء شعبنا مضربيف عف الطعاـ لميوـ الػ في
سجوف فمسطينية ،ولـ يستجب أحد لمطالبيـ أو عذابات عوائميـ".
وأضاؼ "ىؿ يعقؿ أف يعتصـ طمبة فمسطينيوف في جامعة الخميؿ ويمضي اآلف عمى االعتصاـ أكثر مف
عشريف يوماً ألنيـ شباب أحرار" ،ودعا إلنياء ىذا الممؼ واإلفراج عف كؿ المعتقميف السياسييف وحماية
الشباب المعتصميف في جامعة الخميؿ.
وأشار ىنية إلى أنو "ال شيء يتحرؾ إيجاباً ،فكؿ شيء ىناؾ عمى ما ىو عميو ،مف االعتقاالت والسجوف
داعيا إلى إعادة
والمالحقات واغالؽ المؤسسات وتكميـ األفواه وانتخابات تحت السيطرة في الجامعات"،
ً
النظر في ذلؾ ،وتابع "لذلؾ مف حرصنا وحبنا ومف منطمؽ مسؤوليتنا ندعو إلى إعادة النظر في كؿ ذلؾ
(ما يجري في الضفة)".
مالحقة العمالء
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مؤكدا أف حكومتو وضعت إستراتيجية أمنية
وتطرؽ ىنية خالؿ الحفؿ عف الوضع األمني في قطاع غزة
ً
وسياسة قائمة عمى عدد مف الركائز ،وأوضح أف أولى ىذه الركائز ىي "إصالح المؤسسة األمنية لتكوف
أمنيا مع العدو ،وال تطعف المقاومة في
ذات عقيدة وطنية ،مؤسسة تحمي الوطف والمواطف ال تتعاوف ً
ظيرىا ،وال تتجسس عمى الشعب واألمة" .وذكر أف ترسيخ التعاوف األمني مع الجوار العربي يعد مف
الركائز وذلؾ لحماية األمف المشترؾ ،مشددا عمى أنو ال نقبؿ "ألحد بأف يعبث باألمف المشترؾ مع مصر".
محمد مرسي
أف إسماعيؿ ىنية أكد أف اعتبار الدولة العبرية وصوؿ د.
وذكر موقع فمسطين أون الين/ / ،
محمد مرسي مرشح جماعة "اإلخواف المسمميف" لرئاسة الجميورية في مصر يوماً أسوداً في تاريخيا ،أكبر
دليؿ عمى أف فمسطيف ىي أوؿ المستفيديف مف الربيع العربي.
وقاؿ ىنية خالؿ مشاركتو في حفؿ تخريج الفوج األوؿ مف طالب جامعة "األمة" بغزة" ،نشعر أف فمسطيف
أوؿ المستفيديف مف الربيع العربي وستكوف عمى رأس األوليات في شتي المجاالت والثورات ،ونحف نستبشر
خي ار فيما يجري في الدوؿ المحيطة ،كيؼ ال والكياف اإلسرائيمي اعتبر يوـ فوز محمد مرسي يوماً أسوداً واف
شاء اهلل تكثر أيامو السوداء وتكوف أياـ الشعب الفمسطيني واألمة بيضاء ناصعة".
الدعم األردني
نقال عف وكالة بت ار أف إسماعيؿ ىنية عبر خالؿ استقبالو وفد
وجاء في السبيل ،عمان/ / ،
قدامى الرياضييف األردنييف التابع لمنادي الفيصمي عف تقديره لجيود األردف في نصرة القضية الفمسطينية،
والوقوؼ إلى جانب أشقائيـ الفمسطينييف وبخاصة ما يتـ تقديمو لالجئيف الفمسطينييف مؤكدا عمؽ العالقات
الوطيدة بيف الشعبيف.
واعتبر ىنية أف ىذا الوفد الرياضي ىو األوؿ الذي يدخؿ قطاع غزة وىو رسالة لالحتالؿ اإلسرائيمي بأف
مشيدا بإصرار الوفد الوصوؿ لقطاع غزة رغـ الحادث
قضية فمسطيف ىي األولى عمى أوليات العالـ،
ً
المروري الذي وقع في العريش واصابة عدد مف أفراد الوفد.
عباس يبحث مع وزير الخارجية األلماني عممية السالم
راـ اهلل  -القدس :بحث الرئيس محمود عباس ،الميمة الماضية ،مع وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيمو،
تطورات األوضاع في منطقة الشرؽ األوسط ،وعممية السالـ المتعثرة بسبب التعنت اإلسرائيمي.
وحضر االجتماع ،عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات ،والناطؽ الرسمي
باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،ورئيس جياز المخابرات العامة المواء ماجد فرج ،ومستشار الرئيس لمشؤوف
الدبموماسية مجدي الخالدي ،وسفير فمسطيف لدى فرنسا ىايؿ الفاىوـ.
القدس ،القدس/ / ،

واصل أبو يوسف :القيادة الفمسطينية تتابع بجدية تطورات قضية اغتيال عرفات
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راـ اهلل :أثنى أميف عاـ "جبية التحرير الفمسطينية" وعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،د.
واصؿ أبو يوسؼ ،عمى التحقيؽ الذي قامت بو قناة "الجزيرة" القطرية ،حوؿ مالبسات وفاة الرئيس
الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات.
وأوضح أبو يوسؼ في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" ،أف مستشفى "بيرسي" الفرنسي العسكري ،الذي نقؿ
إليو عرفات ،تحدث عف حالة تسمـ ولكف الفحوصات لـ تتوصؿ إلى نوعية السـ الذي أدى إلى استشياده.
وأضاؼ أف كؿ الدالئؿ كانت تؤكد أف عرفات استشيد عف طرؽ السـ ،وأف أطرافا أمريكية واسرائيمية تحدثت
قبؿ استشياده عف ضرورة إزاحتو واستيدافو.
وقاؿ إف الحقائؽ المتعمقة باستشياد عرفات "تطمب تشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية ،عمى غرار لجنة التحقيؽ التي
شكمت لمتحقيؽ في قضية اغتياؿ رئيس الوزراء المبناني األسبؽ رفيؽ الحريري" مؤكدا أف القيادة الفمسطينية
تابعت مع المستشفي الذي توفي بو "لكف المستشفى الذي يعتبر األشير لكشؼ السموـ فشؿ في تحديد
نوعية السـ ونوعية المادة التي أدت إلى استشياد عرفات وكانت الفحوصات كميا سمبية".
قدس برس/ / ،
مؤسسة عرفات تطالب بالتحرك لكشف مالبسات اغتيالو وتتيم "إسرائيل"
راـ اهلل  -القدس :طالبت مؤسسة ياسر عرفات بالتحرؾ الفوري مف مختمؼ الجيات وعمى كافة المستويات
مف أجؿ االقتصاص ممف اتخذوا ونفذوا قرار اغتياؿ الرئيس المنتخب لمشعب الفمسطيني وقائده التاريخي
الشييد الرئيس ياسر عرفات ،وتحميؿ الجانب اإلسرائيمي المسؤولية الكاممة عف جريمة اغتيالو.
وقالت ،في بياف ليا نقمتو وكالة األنباء الرسمية ،الميمة الماضية" ،إف مؤسسة ياسر عرفات ،وقد نظرت
بعناية إلى النتائج التي توصؿ إلييا التقرير االستقصائي الذي قامت بو شبكة "الجزيرة" حوؿ استشياد
الرئيس ياسر عرفات ،بما في ذلؾ الفحوصات المخبرية المتقدمة التي تمت في سويسرا ،والتي أظيرت
وجود المادة المشعة "بولونيوـ" في المقتنيات الخاصة لمرئيس الراحؿ ،تعتبر أف ذلؾ يشكؿ دليالً واضحاً
عمى اغتياؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات باستخداـ المادة المشعة".
القدس ،القدس/ / ،
رام اهلل :توفيق الطيراوي ما زال رئيساً لمجنة التحقيق في ظروف اغتيال عرفات
راـ اهلل – القدس :أكدت الرئاسة الفمسطينية ،الخميس ،أف توفيؽ الطيراوي ما زاؿ عمى رأس عممو رئيساً
لمجنة الوطنية لمتحقيؽ في ظروؼ اغتياؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات .وشددت عمى أف المجنة ما زالت
تعمؿ وتتعامؿ بكؿ جدية مع المعطيات الجديدة ،وذلؾ بناء عمى تعميمات الرئيس محمود عباس.
القدس ،القدس/ / ،
"القدس العربي" :لجنة التحقيق في وفاة عرفات تباشر عمميا خالل أيام
غزة  -راـ اهلل  -أشرؼ  -اليور ووليد عوض :عممت "القدس العربي" مف مصادر مطمعة أف لجنة التحقيؽ
في ظروؼ اغتياؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ستباشر عمميا مف جديد في غضوف أياـ ،بناء عمى
المعمومات التي قدميا فريؽ بحث قناة "الجزيرة" الذي أظير أف مقتنيات أبو عمار وجد بيا نسب عالية مف
مادة "البولونيوـ" المشعة ،وذلؾ بعد أف سارعت مؤسسة الرئاسة لنفي األنباء التي ترددت عف نية الرئيس
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محمود عباس تغيير المجنة المكمفة بالتحقيؽ والتي يرأسيا عضو المجنة المركزية لفتح المواء توفيؽ
الطيراوي ،بعد االنتقادات التي وجيت ليا لعدـ وصوليا إلى نتائج.
وذكر مسؤوؿ فمسطيني أف ىناؾ توجيا إلنشاء صندوؽ خاص ليذا العمؿ يموؿ بموازنة تمبي احتياجات
البحث والتحقيؽ في ظروؼ الوفاة ،عمى اعتبار أف عممية التحقيؽ ىذه تحتاج لجيد كبير مف أجؿ التوصؿ
إلى نتائج .وأشار إلى أف التحقيؽ ىذا لف يقؼ إلى حد معرفة إف كاف الرئيس مات مسموماً بإشعاع
"البولونيوـ" ،أـ ال ،بؿ إلى الجية واألشخاص الذيف نفذوا العممية.
القدس العربي ،لندن/ / ،
خبراء فمسطينيون لـ"الشرق" :قيادات في السمطة تتحالف مع "إسرائيل" لمنع تحميل رفات عرفات
غزة  -يوسؼ أبو وطفة :تواجو السمطة الفمسطينية عقبات قد تحوؿ دوف استخراج جثة الرئيس الراحؿ ياسر
عرفات لتحميميا والتأكد مف تعرضو لمسـ بمادة البمونيوـ أـ ال ،وسط اتيامات لبعض المتنفِّذيف في السمطة
بالتحالؼ مع إسرائيؿ لمنع استخراجيا ميما كاف الثمف.
ويقوؿ خبراء فمسطينيوف لػ"الشرؽ" إف بعض القيادات الفمسطينية رفيعة المستوى باشرت االتصاؿ بالجانب
اإلسرائيمي الستطالع رأيو في الممؼ مع العمؿ عمى عدـ السماح لمفريؽ الطبي السويسري بأخذ أية عينات
مف جثة الزعيـ الفمسطيني الراحؿ ،وتوقع الخبراء أف يؤدي فتح ممؼ عرفات إلى القضاء عمى مستقبؿ رموز
كبيرة في السمطة الفمسطينية شارؾ بعضيا في اغتياؿ عرفات.
ويعتقد المختص في الشأف اإلسرائيمي ،وديع أبو نصار ،أف السمطة الفمسطينية واسرائيؿ أماـ أزمة حقيقية
بسبب فتح ىذا الممؼ بشكؿ مفاجئ ،متوقعا أف يعمؿ الجانباف عمى عدـ فتح ىذا الممؼ في ىذه المرحمة
بالذات ميما كاف الثمف.
ولـ يختمؼ رأي المحمؿ السياسي مصطفى الصواؼ عف أبو أنصار كثي اًر ،حيث توقع أف تتحالؼ السمطة
الفمسطينية مع الجانب اإلسرائيمي لمنع فحص رفات عرفات حاؿ استخراجو وأف تطمب مف إسرائيؿ منع
خروج الرفات إلى سويس ار مف خالؿ سيطرتيا عمى المعابر.
الشرق ،الدمام/ / ،
"الحياة" :ىنية يزور مصر ويمتقي محمد مرسي
صباح :كشفت مصادر مطمعة في حركة حماس النقاب عف أف رئيس الحكومة التي تقودىا
غزة  -فتحي ّ
الحركة في قطاع غزة إسماعيؿ ىنية سيمتقي الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في القاىرة خالؿ األياـ
أو األسابيع المقبمة .وقالت المصادر لػ"الحياة" إف مسؤوليف في الحركة والحكومة يجروف االتصاالت الالزمة
لترتيب زيارة ىنية إلى مصر وعقد لقاء مع مرسي.
مف الشخصيات الوطنية العامة وممثمي المجتمع المدني واألعالـ
وأضافت المصادر أف نحو
والمخاتير ورجاؿ األعماؿ سيرافقوف ىنية في زيارتو ،مشيرة إلى أف الوفد لف يضـ قيادييف مف حركة حماس
وأف الحركة تفضؿ أف يكوف المشاركوف في الوفد مف خارجيا ،حتى يعكس الطيؼ السياسي واالجتماعي
المتنوع في قطاع غزة.
وأوضحت أف ىنية سيبحث مع مرسي ممفات سياسية تتعمؽ بالقضية الفمسطينية والصراع العربي الفمسطيني
 اإلسرائيمي ،ودور الجميورية الثانية المصرية في دعـ الشعب الفمسطيني وكفاحو مف أجؿ الحريةالتاريخ :الجمعة 1021/7/6
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واالستقالؿ ،فضالً عف ممفات حياتية ومعيشية تتعمؽ بتسييؿ حرية حركة الفمسطينييف عبر معبر رفح
الحدودي ومطار القاىرة مف دوف الحط مف كرامتيـ ،وأزمات الوقود والكيرباء.
الحياة ،لندن/ / ،
االحتالل يفرج عن النائبين محمود الرمحي ونزار رمضان بعد عام ونصف عمى اعتقاليما إداريا
الخميؿ :أفرجت سمطات االحتالؿ الصييوني الخميس  /عف النائبيف اإلسالمييف د .محمود الرمحي أميف
سر المجمس التشريعي الفمسطيني مف مدينة راـ اهلل ،والنائب نزار رمضاف مف مدينة الخميؿ .وبحسب
م صادر في عائمتييما فقد قررت سمطات االحتالؿ اإلفراج عنيما بعد أف قضيا عاـ ونصؼ العاـ ضمف
االعتقاؿ اإلداري في سجف النقب.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
خريشة يكشف عن جريمة فساد مالي ارتكبت ضمن منحة عباس لمحرري صفقة شاليط
راـ اهلل  -وليد عوض :كشؼ د .حسف خريشة النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني لػ"القدس
العربي" الخميس عف جريمة فساد مالي ارتكبت ضمف منحة الرئيس الفمسطيني محمود عباس المالية التي
صرفت لألسرى المحرريف ضمف صفقة تبادؿ األسرى التي تمت قبؿ شيور بيف حركة حماس واسرائيؿ
والتي أطمؽ ضمنيا مئات األسرى مقابؿ إطالؽ سراح الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط.
وأوضح خريشة بأف عددا مف الموظفيف والعامميف في و ازرة شؤوف األسرى أدرجوا أسماءىـ ضمف قوائـ
األسرى المحرريف التي رفعت لو ازرة المالية الفمسطينية وحصموا عمى المنحة الرئاسية لألسرى المحرريف.
وزود خريشة "القدس العربي" بقائمة مف أسماء الموظفيف الذيف حصموا عمى منحة الرئيس عباس رغـ أنيـ
عاما ،مشي ار إلى أف بعض
موظفوف عمى كادر السمطة ويتقاضوف رواتب وأطمؽ سراح بعضيـ منذ
ألؼ دوالر ،مطالبا عباس بتشكيؿ
آالؼ دوالر وبعضيـ حصؿ عمى
ىؤالء الموظفيف حصؿ عمى
لجنة تحق يؽ لموقوؼ عمى حيثيات تمؾ الجريمة التي تـ تمريرىا مف قبؿ مسؤوؿ كبير في و ازرة المالية ذاك ار
اسمو ،باإلضافة إلى بعض المتنفذيف في و ازرة شؤوف األسرى.
القدس العربي ،لندن/ / ،
المالكي :سنشرع بحممة دبموماسية مكثفة لوقف المخططات اإلسرائيمية في القدس
راـ اهلل  -القدس :أعمف وزير الخارجية رياض المالكي أف "السمطة ستشرع في حممة دبموماسية لوقؼ
مخطط إسرائيمي ييدؼ إلى ىدـ أجزاء واسعة مف بمدة سمواف القريبة مف مدينة القدس".
واستنكر المالكي في تصريح صحافي ،الخميس ،التصريحات التي أدلى بيا رئيس بمدية القدس نير بركات
بوضع مخطط ليدـ حي البستاف في بمدة سمواف وكؿ المنازؿ العربية فييا .وأضاؼ "بمدية القدس
المحتمة تخطط إلقامة حديقة توراتية في مكاف ىذا الحي الفمسطيني بما في ذلؾ مف فنادؽ ومواقع سياحية
عمى حساب الفمسطينييف".
القدس ،القدس/ / ،
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غسان الخطيب" :إسرائيل" تسارع لفرض الواقع االحتاللي بشكل غير مسبوق
راـ اهلل  -كفاح زبوف :قاؿ غساف الخطيب ،الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة الفمسطينية ،إف "إسرائيؿ تستغؿ
إلى أقصى درجة ممكنة انشغاؿ العالـ بقضاياه ألجؿ تسريع سياسة فرض األمر الواقع االحتاللي بشكؿ
غير مسبوؽ وخطير" .وأضاؼ لػ"الشرؽ األوسط"" :بيذا الشكؿ ،إسرائيؿ ستوصؿ األمر إلى نقطة الال عودة
في موضوع حؿ الدولتيف .والمجتمع الدولي يناقش ويدعـ ويعمؿ بناء عمى أساس الدولتيف ،واذا ما استمرت
إسرائيؿ بيذا الطريؽ فسيكتشؼ المجتمع الدولي أف الموضوع انتيى".
واعتبر أف قرار استئناؼ بناء مقاطع مف الجدار الفاصؿ والعازؿ خطير عمى المستوى االستراتيجي ،ويشكؿ
تحديا كبي ار لإلرادة الفمسطينية والدولية.
الشرق األوسط ،لندن/ / ،
وزارة العدل في غزة تستنكر مصادقة االحتالل عمى بناء كمية عسكرية في القدس
غزة :استنكرت و ازرة العدؿ الفمسطينية قياـ الحكومة الصييونية بالمصادقة عمى قرار بناء الكمية العسكرية
الصييونية في القدس المحتمة ،معتبرةً ذلؾ تعدي عمى األراضي الفمسطينية واستم ار اًر لسياستيا االستيطانية
والتوسعية التي تمارسيا.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
الضفة :النواب اإلسالميون يستقبمون وفداً إعالمياً ىولندياً
راـ اهلل :استقبؿ النواب اإلسالميوف ،مساء األربعاء وفداً إعالمياً ىولندياً في مكتب النواب بمدينة راـ اهلل،
وناقش الوفد البرلماني مع الصحفييف عدة قضايا وأطروحات تتعمؽ بالقضية الفمسطينية والوضع في المنطقة
بشكؿ عاـ.
وشدد الوفد البرلماني أيضاً عمى أف االعت ارؼ بالكياف الصييوني مف قبؿ الفمسطينييف غير مطموب وغير
واجب أصالً بحيث أف ال اعتراؼ بمحتؿ اغتصب األرض ومقدرات اإلنساف وعاث فييا فساداً ودما اًر.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
النائب أبو ليمى :استكمال بناء الجدار يأتي في إطار السياسة العنصرية اإلسرائيمية
راـ اهلل  -القدس :اعتبر عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية النائب قيس عبد الكريـ "أبو ليمى" قرار
سمطات االحتالؿ استكماؿ بناء جدار الفصؿ العنصري حوؿ مدينة القدس المحتمة بأنو يأتي في إطار
السياسة العنصرية التي تمارسيا سمطات االحتالؿ بكامؿ مؤسساتيا والتي تيدؼ إلى سمب األرض
الفمسطينية والسيطرة عمييا.
القدس ،القدس/ / ،
االحتالل يمدد االعتقال اإلداري لمنائب عمر عبد الرزاق
راـ اهلل :مددت سمطات االحتالؿ الصييوني االعتقاؿ اإلداري لمدكتور النائب عف محافظة سمفيت عمر عبد
الرازؽ لست شيور جديدة ولممرة الثالثة عمى التوالي وقبؿ ثالثة أياـ مف موعد اإلفراج المقرر عنو في . /
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
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 28مشعل يزور عائمة القائد األسير إبراىيم حامد في عمان
عمػػاف :قػػاـ خالػػد مشػػعؿ رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس" اليػػوـ الخمػػيس ()7-5
بزيارة إلى منزؿ عائمة المجاىد القسامي القائد األسير األخ إبراىيـ حامد ،لالطمئنػاف عمػى أىمػو وأوالده وتفقػد
أحػواليـ ،والوقػػوؼ معيػػـ ومػع كػػؿ أىػػالي األسػػرى األبطػاؿ .وقػػاؿ مصػػدر مسػػؤوؿ فػي الحركػػة أف مشػػعؿ أكػػد
لعائمة القائد األسير إف "حكػـ الصػياينة بأربعػة وخمسػيف مؤبػداً عمػى األخ إبػراىيـ حامػد لػف يفػت مػف عضػده
ولف يزعزع يقينو وثقتو بالفرج القريب بإذف اهلل".
المركز الفمسطيني لإلعالم1021/7/5 ،
 29الحية :جاىزون لعودة عمل لجنة االنتخابات عمى قاعدة التوازي
غزة :قاؿ القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) خميؿ الحية إف حركتو جاىزة السػتئناؼ عمػؿ لجنػة
االنتخابات المركزية في غزة عمى أساس قاعػدة التػوزاي فػي كػؿ الممفػات" ،ودوف ذلػؾ سػنبقى نػراوح أماكننػا".
ودعا الحية في حديث لوكالة (صفا) الخميس رئيس السمطة محمػود عبػاس إلػى تنفيػذ بنػود المصػالحة بشػكؿ
كامؿ ،وليس عمى أساس االنتقائية .وأكد عمى ضرورة إنجاز خطوات واضحة بشكؿ متوازي ومتوازف في كؿ
الممفات بشػكؿ كامػؿ ،مضػيفًا "نأمػؿ أف تػزوؿ كػؿ الممفػات أمػاـ لجنػة االنتخابػات لمعمػؿ بػالتزامف فػي الضػفة
وغزة والمجمس الوطني".
وأوضػػح الحيػػة أف دوافػػع تعميػػؽ عمػػؿ لجنػػة االنتخابػػات بغ ػزة يعػػود إلػػى مػػا يجػػري فػػي الضػػفة ،مشػػي ار إلػػى أف
رسالة التوافؽ في االجتماع يجب أف تسير المصػالحة .وأضػاؼ "ممػؼ الحريػات شػائؾ ويجػب أف ينتيػي قبػؿ
بدء عممية االنتخابات".
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1021/7/6 ،
 10الفصائل الفمسطينية تطالب حماس بالسماح لمجنة االنتخابات بالعمل فى غزة
غ ػزة (أ.ش.أ ) :دعػػت الفصػػائؿ والقػػوى الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة مسػػاء الخمػػيس ،حركػػة حمػػاس إلػػى السػػماح
لمجنة االنتخابات المركزية باستئناؼ عمميا فى غزة إلتماـ مياميػا فػى تسػجيؿ النػاخبيف ،كمػا طالبػت بإعػادة
فتح سجؿ الناخبيف فى الضفة الغربية ليتسنى لجميع أبناء الشعب الفمسطينى التسجيؿ فى سجؿ الناخبيف.
وأشػػارت الفصػػائؿ فػػى ختػػاـ اجتمػػاع عقدتػػو فػػى مقػػر حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي بغ ػزة مسػػاء الخمػػيس إلػػى أنيػػا
ستعقد اجتماعاً مشتركاً مع لجنة االنتخابات المركزية لبحث العقبات التى واجيتيا وتذليميا.
وأكد القيادي فى حركة الجياد اإلسالمي خالد الػبطش فػى تصػريحات عقػب االجتمػاع عمػى ضػرورة تنفيػذ مػا
جػػاء فػػى اتفػػاؽ القػػاىرة كمػػا ورد فػػى نصػػوص االتفػػاؽ وا ازلػػة كػػؿ العقبػػات أمػػاـ تطبيػػؽ بنػػوده لضػػماف إنيػػاء
االنقس ػػاـ واس ػػتعادة الوح ػػدة الوطني ػػة .ودع ػػا إل ػػى العم ػػؿ عم ػػى إنج ػػاز مم ػػؼ المجم ػػس ال ػػوطني وتش ػػكيؿ لجن ػػة
االنتخابات المركزية الخاصة بو ،وانجاز سجؿ الناخبيف لضماف إجراء المجمس الوطني الفمسطيني والمجمس
التشريعي والرئاسة بالتزامف.
كما طالبت الفصائؿ اإلطار القيػادي المؤقػت لمنظمػة التحريػر باالنعقػاد الفػوري لمتابعػة تنفيػذ االتفػاؽ وتػذليؿ
العقبػػات أمػػاـ المصػػالحة الوطنيػػة ،مؤكػػديف عمػػى وحػػدة الشػػعب الفمسػػطيني وعمػػى حقػػو فػػى اسػػتعادة أرضػػو
وحقوقو المشروعة ورفض اإلجراءات اإلسرائيمية اليادفة إلى تيويد القدس وابتالع األرض باالستيطاف.
التاريخ :الجمعة 1021/7/6

العدد1555 :

ص 22

اليوم السابع ،مصر1021/7/6 ،
" 12صدى البمد" :مبادرة لحركة حماس لجمع القوى االسالمية المبنانية
كشػػفت مصػػادر فمسػػطينية موثوقػػة ل ػ ػ "صػػدى البمػػد" ،اف ممثػػؿ حركػػة المقاومػػة االسػػالمية "حمػػاس" فػػي لبنػػاف
عمي بركة بدأ مبادرة ميمة مف اجؿ جمع القوى االسالمية المبنانية فػي لقػاء موحػد لالتفػاؽ عمػى وثيقػة تفػاىـ
لحماية الوحدة االسالمية في لبناف ورفض تقسيـ لبناف او استخداـ الحاالت االسالمية في صراعات مذىبية.
ووفػػؽ المعمومػػات الخاصػػة ،فػػاف بركػػة باشػػر اتصػػاالتو مػػع القػػوى االسػػالمية ولقػػي تجاوبػػا م ػف حيػػث المبػػدأ
لممشػػاركة فػػي المقػػاء الموحػػد حيػػث دعػػي حتػػى االف كػػؿ مػػف حػػزب اهلل ،الجماعػػة االسػػالمية ،الحركػػة السػػمفية
التي يتزعميػا الشػيخ سػالـ الرافعػي ،جمعيػة االتحػاد االسػالمية التػي يتزعميػا الشػيخ حسػف القػاطرجي ،اضػافة
الى اخريف.
ووفؽ المعمومات فاف اليدؼ مف المقاء االتفاؽ عمى وثيقة تفاىـ تؤكد عمى تقارب الحركات االسالمية وتمنع
وصوؿ الخالؼ السياسي الى فتنة مذىبية في لبناف عمى اف يحػدد فػي وقػت قريػب مكػاف وموعػد المقػاء .وقػد
اكػػدت مصػػادر مػػف حركػػة "حمػػاس" ى ػذه المبػػادرة دوف االفصػػاح عمػػى اي تفاصػػيؿ ،اممػػة اف تحقػػؽ النجػػاح
والغاية المرجوة منيا مشػيرة الػى انػو يجػب االسػتفادة مػف العالقػات الطيبػة بػيف ايػراف وتركيػا ومصػر بعػد فػور
الرئيس محمد مرسي.
المصدر :البمد
الجئ نت1021/7/5 ،
" 11الحياة" :القيادي كمال غناجة مات اختناقاً بدخان المولد الكيربائي
غ ػزة « -الحيػػاة» :كشػػفت مصػػادر مطمعػػة فػػي حركػػة «حمػػاس» النقػػاب عػػف أف القي ػادي فػػي الحركػػة كمػػاؿ
غناجة مات اختناقاً بالدخاف العادـ المنبعث مف مولد لمتيار الكيربائي في منزلو في دمشؽ ،نافية ما أشاعتو
بعػػض الجيػػات السػػورية المعارضػػة مػػف أف النظػػاـ السػػوري يقػػؼ وراء موتػػو أو مسػػؤولية جيػػاز االسػػتخبارات
اإلسرائيمي (موساد).
وقالػػت المصػػادر التػػي فضػػمت ع ػدـ نشػػر اسػػميا إف التحقيقػػات التػػي أجرتيػػا الحركػػة كشػػفت تفاصػػيؿ مػػوت
غناجة خنقاً قبؿ أف يتمكف مف الوصوؿ إلى النافذة في شقتو في منطقة قدسيا في العاصمة السورية.
وكانػػت مصػػادر مطمعػػة قالػػت ل ػ»الحيػػاة» عنػػد وفاتػػو إف غناجػػة تربطػػو عالقػػة قويػػة ومميػزة مػػع أركػػاف النظػػاـ
السػوري ،مػػا يبعػػد فرضػػية أو احتمػػاؿ قتمػو مػػف قبػػؿ النظػػاـ .ونفػػت أف يكػوف لغناجػػة أصػالً أي عالقػػة بالعمػػؿ
العس ػػكري أو األمن ػػي لمحرك ػػة ،أو بالش ػػييد محم ػػود المبح ػػوح ال ػػذي قت ػػؿ ف ػػي دب ػػي ف ػػي ك ػػانوف الث ػػاني (ين ػػاير)
 .1020وأكدت أف نشاط غناجة الرئيسي كاف في العمؿ الخيري لمحركة.
الحياة ،لندن1021/7/6 ،
 13قيادة فتح لـ"معا" :اتصاالتنا مع مصر لم تنقطع وسنبقي الباب مفتوحا
بيػػت لح ػػـ :ق ػػاؿ عضػػو وف ػػد حرك ػػة "ف ػػتح" لمح ػوار ال ػػوطني ص ػػخر بسيس ػػو "اف اتصػػاالت حركت ػػو م ػػع مص ػػر
السػػتكماؿ تطبيػػؽ المصػػالحة الفمسػػطينية لػػـ تنقطػػع أبػػدا ،بػػالرغـ مػػف توقػػؼ االجتماعػػات بػػيف حركتػػو وحركػػة
التاريخ :الجمعة 1021/7/6
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حمػػاس" .وأكػػد بسيسػػو فػػي حػػديث لغرفػػة تحريػػر "معػػا"" ،عمػػى وجػػود اتصػػاالت بػػيف جيػػاز المخػػابرات العامػػة
المصػرية وحركػة حمػاس إلقنػاع حمػاس بإعػادة النظػر فػي قرارىػا المتعمػؽ بإيقػاؼ عمػؿ لجنػة االنتخابػات فػي
قطػػاع غػزة السػػتكماؿ خطػوات تطبيػػؽ اتفػػاؽ القػػاىرة" .وقػػاؿ "اف حركػػة فػػتح سػػتبقي البػػاب مفتوحػػا ولػػف تيػػأس
وستسػػتمر فػػي بػػذؿ كػػؿ الجيػػود مػػف اجػػؿ تطبػػؽ المصػػالحة الفمسػػطينية عمػػى ارض الواقػػع واجػراء االنتخابػػات
البمدية والرئاسية والمجمس الوطني".
مف جانبو قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح د .جماؿ محسػيف اف حمػاس ال تريػد المصػالحة الفمسػطينية
وتأكد ذلؾ مف خالؿ منعيا لمجنة االنتخابػات المركزيػة مػف اسػتكماؿ عمميػا .وأشػار فػي حػديث لغرفػة تحريػر
"معا" إلى اف المصػالحة الفمسػطينية وصػمت إلػى طريػؽ مسػدود مػع حركػة حمػاس ،لكػف بػالرغـ مػف ذلػؾ فػاف
حركتػػو ستواصػػؿ مسػػاعييا مػػع كافػػة االطػراؼ لمضػػغط عمػػى حمػػاس مػػف اجػػؿ السػػماح لمجنػػة االنتخابػػات مػػف
مزاولة عمميا وتطبيؽ المصالحة عمى ارض الواقع.
وكالة معاً اإلخبارية1021/7/5 ،
 15الجياد اإلسالمي" :إسرائيل" تقف بشكل مباشر خمف اغتيال "ياسر عرفات"
غ ػزة -القػػدس -أكػػدت حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي ،أف إس ػرائيؿ الجيػػة الوحيػػدة التػػي تقػػؼ بشػػكؿ مباشػػر خمػػؼ
عممية اغتياؿ الرئيس الفمسطيني الراحؿ "ياسر عرفات" .وقاؿ القيادي بالحركة نافذ عزاـ في تصريح صحفي
لو ،أف شكوكاً كثيرة كانت تحوـ حوؿ تورط إسرائيؿ بشكؿ مباشر وأف تحقيؽ قناة الجزيرة القطرية ،أثبت ىذه
الشكوؾ حوؿ اتياميا .وطالب عزاـ ،جامعة الدوؿ العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بضرورة التحرؾ عمػى
كافة المستويات لكشؼ المجرـ الحقيقي الذي كاف سبباً في اغتياؿ الرئيس عرفات.
وناشػػد ع ػزاـ كافػػة الجيػػات والػػدوائر المعنيػػة عربي ػاً واسػػالمياً بضػػرورة نقػػؿ الموضػػوع إلػػى محكمػػة الجنايػػات
الدولية واف يتـ التحقيؽ في قضيتو كما حصؿ في عممية اغتياؿ رئيس الوزراء المبناني رفيؽ الحريري.
القدس ،القدس1021/7/5 ،
 15حماس تطالب عباس بوقف اعتقال عناصرىا في الضفة
غ ػ ػزة -حامػ ػػد جػ ػػاد :طالبػ ػػت حركػ ػػة حمػ ػػاس ال ػ ػرئيس محمػ ػػود عبػ ػػاس بتحمػ ػػؿ مسػ ػػؤوليتو لوقػ ػػؼ الممارسػ ػػات
واالنتياكات التي يتعرض ليا أنصار وكوادر الحركة في الضفة الغربية ،مؤكػدة أف اسػتمرار ىػذه االنتياكػات
ال يخدـ سوى االحتالؿ.
ونػػددت حمػػاس بحممػػة االسػػتدعاءات واالعتقػػاالت السياسػػية التػػي تقػػوـ بيػػا أجيػزة أمػػف السػػمطة ضػػد عناصػػر
الحركة في الضفة وقالت في بياف تمقت "الغد" نسخة عنو "نسػتيجف رفضػيا (األجيػزة األمنيػة) تنفيػذ األحكػاـ
القضػػائية الداعيػػة إلػػى اإلف ػراج الفػػوري عػػنيـ ،األمػػر الػػذي يعػػد انتياك ػاً صػػارخاً لحقػػوؽ الم ػواطف الفمسػػطيني،
وتعدياً فاضحاً عمى القانوف وسمطة القضاء".
وطالبػػت الحركػػة بػػاإلفراج الفػػوري عػػف جميػػع المعتقمػػيف السياسػػييف فػػي الضػػفة الغربيػػة وذلػػؾ فػػي الوقػػت الػػذي
يخػػوض فيػػو عػػدد مػػف المعتقمػػيف السياسػػييف فػػي سػػجوف السػػمطة إض ػرابا عػػف الطعػػاـ احتجاجػػا عمػػى اسػػتم ارر
اعتقاليـ ،برغـ حصوليـ عمى ق اررات باإلفراج مف المحاكـ الفمسطينية.
ولفتػػت فػػي بيػػاف منفصػػؿ إلػػى أف أجي ػزة أمػػف السػػمطة واصػػمت حممػػة االعتقػػاالت التػػي تشػػنيا ضػػد أنصػػار
وكوادر الحركة في الضفة الغربية ،فاعتقمت ثالثةً منيـ في نابمس وقمقيمية وسمفيت.
التاريخ :الجمعة 1021/7/6
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الغد ،عمان1021/7/6 ،
 62اإلحتالل يفرج عن القيادي في حركة حماس خالد الحاج
جنػػيف :أفػػاد مركػػز أح ػرار لدارسػػات األسػػرى وحقػػوؽ اإلنسػػاف أف ق ػوات االحػػتالؿ أفرجػػت عػػف القيػػادي خالػػد
الحاج مف جنيف بعد  25شي ار متواصمو مف االعتقاؿ االداري .وقاؿ فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لد ارسػات
األسػػرى وحقػػوؽ اإلنسػػاف إف خالػػد الحػػاج والمعتقػػؿ منػػذ  1022/5/7أمضػػى مػػا يزيػػد عػػف الػ ػ 200شػػير فػػي
االعتقاؿ االداري المتكرر والمستمر دوف أف يوجو لو أي تيمو تذكر سوى كونو ناشط سياسي.
المركز الفمسطيني لإلعالم1021/7/6 ،
 62القيادات الفمسطينية في نير البارد قمقة من تجدد عمميات االحتجاج داخل المخيم
عمر ابراىيـ :ال تخفي القيادات الفمسػطينية فػي مخػيـ نيػر البػارد قمقيػا مػف إمكانيػة تجػدد عمميػات االحتجػاج
داخؿ المخيـ ،عمى خمفية التأخير الحاصؿ في اإلفراج عف الموقوفيف باألحداث األمنية األخيرة .وذلؾ تنفيذا
لمػا كػاف اتفػػؽ عميػو خػػالؿ اجتمػاع قيػػادات الفصػائؿ فػػي لبنػاف مػػع رئػيس الحكومػػة نجيػب ميقػػاتي فػي السػرايا
الحكومية ،بحضور قادة األجيزة األمنية المبنانية .ويعيش مخيـ البػارد حػاال مػف الغضػب ،بسػبب عػدـ تنفيػذ
بنود االتفاقات ،وسط محاوالت تقوـ بيا الفصائؿ والمجاف الشعبية ورجػاؿ الػديف وشػباب الحػراؾ لإلبقػاء عمػى
االحتجاجات ضمف إطارىا السممي وعدـ ترؾ األمور تخرج عف السيطرة.
وحػػذر أمػػيف سػػر "حركػػة فػػتح" فػػي الشػػماؿ أبػػو جيػػاد فيػػاض مػػف انفػػالت األمػػور فػػي حػػاؿ عػػدـ تنفيػػذ بنػػود
االتفاق ػػات وف ػػي مق ػػدمتيا قض ػػية الموق ػػوفيف ،الفت ػػا إل ػػى أف "الفتػ ػرة الزمني ػػة الت ػػي م ػػرت كان ػػت كفيم ػػة بمعالج ػػة
الموضػػوع" ،ومؤكػػدا دور رئػػيس الحكومػػة نجيػػب ميقػػاتي فػػي متابعػػة كػػؿ مػػا اتفػػؽ عميػػو" ،ألننػػا أصػػبحنا فػػي
موقؼ حرج".
بػػدوره أعػػرب أمػػيف السػػر الػػدوري لمفصػػائؿ الفمسػػطينية أركػػاف بػػدر ،عػػف قمقػػو "مػػف المماطمػػة فػػي تنفيػػذ بنػػود
االتفػػاؽ مػػع رئػػيس الحكومػػة نجيػػب ميقػػاتي خػػالؿ االجتمػػاع مػػع قيػػادة الفصػػائؿ ،وفػػي مقػػدمتيا إطػػالؽ سػراح
الموقوفيف مف أبناء المخيـ".
وأكػػد مسػػؤوؿ "حركػػة فػػتح االنتفاضػػة" فػػي الشػػماؿ خميػػؿ ديػػب "اننػػا لػػف نسػػتطيع اإلمسػػاؾ بالوضػػع إلػػى مػػا ال
نيايػػة ،فمػػف الضػػروري حػػؿ قضػػية الموقػػوفيف بالسػػرعة الممكنػػة ،ألف ذلػػؾ يخفػػؼ مػػف جػػو االحتقػػاف ويعيػػد
األمور إلػى طبيعتيػا جزئيػاً عمػى أمػؿ تنفيػذ كػؿ البنػود التػي توصػؿ إلييػا لقػاء المقاومػة مػع رئػيس الحكومػة"،
مبديا تخوفو "مف عممية التسويؼ في إطالؽ سراح الموقوفيف .وأف يؤدي ذلؾ إلى توتير الوضع مف جديد".
السفير ،بيروت1021/7/6 ،
 18حركة فتح تعد استئناف العمل في بناء جدار الفصل االخطر منذ عام 2967
راـ اهلل ػ وليد عوض :اعتبرت حركة 'فتح' القػرار االسػرائيمي باسػتئناؼ البنػاء فػي جػدار الفصػؿ ليضػـ مجمػع
مستوطنات غوش عتصيوف جنوب الضفة الغربية وضـ مستوطنة معالية ادوميـ لتفصػؿ جنػوب الضػفة عػف
شماليا بالقرار االخطر الذي تتخذه سمطات االحتالؿ منذ احتالليا لالراضي الفمسطينية في عاـ . 2967
وقالت آماؿ حمد عضو المجنة المركزية لحركة فتح في تصريح ليا 'إف القرار الذي اتخذتو حكومة االحػتالؿ
اإلس ػرائيمية ،والقاضػػي باسػػتكماؿ بنػػاء جػػدار الفصػػؿ العنصػػري حػػوؿ مدينػػة القػػدس -ضػػـ مسػػتوطنة معاليػػو
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ادوميـ -قبؿ مطمع سبتمبر/أيموؿ المقبؿ كحد أقصى ،ىو أخطر إجػراء تقػدـ عميػو الدولػة العبريػة بعػد قياميػا
باحتالؿ الضفة الغربية وقطاع غزة عاـ . '2967
ومػػف جيتػػو دعػػا عضػػو المجمػػس التشػريعي الفمسػػطيني قػػيس عبػػد الكػريـ 'أبػػو ليمػػى' عضػػو المكتػػب السياسػػي
لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف إلى الرد عمى القػرار االسػرائيمي بالعمػؿ المتواصػؿ والػدؤوب لتفعيػؿ فتػوى
محكمة العػدؿ الدوليػة فػي الىػاي المتعمقػة بجػدار الضػـ والفصػؿ الػذي تبنيػو سػمطات االحػتالؿ عمػى االرض
الفمسػػطينية ،والتوجػػو مجػػدداً إلػػى الجمعيػػة العامػػة ومجمػػس األمػػف لتحويػػؿ أحكاميػػا إلػػى قػ اررات ممزمػػة التخػػاذ
اإلجراءات الكفيمة بحمؿ إسرائيؿ عمى وقؼ بناء الجدار وتفكيكو.
القدس العربي ،لندن1021/7/6 ،
 19وفاة القيادي في حركة فتح ىاني الحسن بعمان
راـ اهلل – صػػفا :تػػوفي صػػباح الجمعػػة فػػي العاصػػمة األردنيػػة عمػػاف القيػػادي فػػي حركػػة فػػتح وعضػػو لجنتيػػا
المركزية السابؽ ىاني الحسف عف عمر يناىز ( 77عاماً).
والحسف مػف الرعيػؿ األوؿ فػي حركػة فػتح ويعتبػر مػف المؤسسػيف ،إذ شػكؿ الخميػة األولػى لمحركػة فػي أوروبػا
الغربية وتحديدا في ألمانيا مع القيادي ىايؿ عبد الحميد في ستينيات القرف الماضي.
واشػػتير الحسػػف الػػذي أعفػػاه رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس مػػف منصػػب كبيػػر مستشػػاري رئػػيس
السمطة لفمسطينية في عاـ  ،1007بأنو رجؿ الميمات السرية وبأنو يمتمؾ عالقات دوليػة وعربيػة جيػدة .وقػد
اضطمع بأدوار رئيسية في محطات ميمة تركت أثرىا عمى القضية الفمسطينية.
ويوصؼ بأنو رجؿ الميمات الصعبة ومف رفاؽ الػرئيس الفمسػطيني ياسػر عرفػات األوفيػاء رغػـ أنػو ال يخفػي
معارضػػتو التفاقػػات أوسػػمو لمحكػػـ الػػذاتي بػػيف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية واس ػرائيؿ عػػاـ  2997مػػع تأييػػده
التسوية مع "إسرائيؿ".
وتولى الحسف وىو مف مواليد مدينة حيفا عاـ  ,2977مناصب عدة في حركة فتح بقيادة عرفات كاف آخرىػا
نائب رئيس لجنتيا المركزية ومفوض العالقات الخارجية فييا.
ودرس اليندسة في ألمانيا وحصؿ عمى شػيادة الػدكتوراه فػي اإلعػالـ مػف روسػيا ،وعػاد إلػى غػزة عػاـ 2995
وأصبح رئيسا لدائرة العالقات الخارجية في حركة فتح ومستشا ار سياسيا لعرفات.
وكاف قد عيف مسؤوؿ التعبئة والتنظيـ في حركة فتح "لترميـ الوضع الداخمي" ،وىو يتمتػع بعالقػات قويػة مػع
"تنظيـ حركة فتح" والقادة والكوادر الميدانييف لمحركة في األراضي الفمسطينية.
وتقمد الحسف في تشكيؿ وزاري عاـ  1001منصب وزير الداخمية ،وىو أوؿ منصب وزاري يتواله الحسف فػي
السمطة الفمسطينية بعدما كاف لسنوات مستشا ار لمرئيس عرفات لمشؤوف السياسػية واإلسػتراتيجية .وأوكمػت إليػو
مف خالؿ ىذا المنصب الجديد ميمة توحيد األجيزة األمنية الفمسطينية في ثالثة أجيزة.
وكاف قاد المفاوضات مع المبعوث األميركي فيميب حبيب عاـ  2981التي أدت إلػى خػروج منظمػة التحريػر
الفمسػػطينية مػػف لبنػػاف .وفػػي لبنػػاف أيضػػا لعػػب الحسػػف دور رجػػؿ الميمػػات الصػػعبة وكػػاف موفػػد عرفػػات إلػػى
األحػزاب المبنانيػػة المارونيػػة وتمكػػف كػػذلؾ مػػف محػػاورة ال ػرئيس السػػوري ال ارحػػؿ حػػافظ األسػػد فػػي ذروة األزمػػة
المبنانية وتدىور العالقات السورية الفمسطينية.
وفي عاـ  2979أصبح أوؿ سفير لمنظمة التحرير الفمسطينية في جميورية إيراف اإلسالمية بعػدما تسػمـ مػف
قيادة الثورة اإليرانية مكاتب البعثة اإلسرائيمية في طيراف.
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وأسندت إليو ميمة تمثيؿ حركة فػتح فػي أوروبػا ثػـ ممػثال لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية فػي العاصػمة األردنيػة
في السبعينات وأوائؿ الثمانينات.
وش ػػغؿ ك ػػذلؾ رئاس ػػة المجن ػػة الفرنس ػػية الفمس ػػطينية م ػػا ب ػػيف س ػػنوات  2986و ،2991ولع ػػب دو ار ميم ػػا م ػػع
السعودية وفي المجنة المصرية الفمسطينية وال يزاؿ يحتفظ بعالقات قوية في ىذيف البمديف.
وكػػاف رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس أصػػدر مرسػػوما أعفػػى بموجبػػو الحسػػف مػػف منصػػب كبي ػػر
مستشػاري رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية ،بعػػد جػػدؿ أثارتػػو تصػريحات أدلػػى بيػػا لبرنػػامج "بػػال حػػدود" ،ىػػاجـ فييػػا
تيا ار داخؿ حركة فتح يقوده محمد دحالف بالقوؿ إنو يعمؿ تحت خطة أميركية ،وانو كاف متورطا في أحػداث
غزة ،موضحاً أف الحركة لـ تشارؾ في االقتتاؿ.
واثر تمؾ التصريحات شف قادة ومسؤولوف في حركػة فػتح ىجومػا حػادا عمػى الحسػف ،وطػالبوا الػرئيس عبػاس
بإعفائو مف منصبو ومحاكمتو تنظيميا عمى ما ورد في تصريحاتو التي وصفوىا بأنيا خطيرة.
وكاف الناطؽ الرسمي باسـ حركة فتح أحمد عبد الرحمف قد أصػدر بيانػا أكػد فيػو أف مػا ردده الحسػف لمجزيػرة
يشكؿ خروجاً كامالً عف ق اررات ومواقؼ المجنة المركزية في مواجية ما أسػماه وقتيػا "االنقػالب الػدموي الػذي
دبرتو حماس ضد الشرعية الوطنية" حسب تعبيره.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1021/7/6 ،
" 30إسرائيل" تنفي رسمياً الضموع في تسميم عرفات وتؤكد أن الحقيقة لدى أرممتو
ذكػرت الشــرق األوســط ،لنــدن ،1021/7/6 ،مػف تػػؿ أبيػػب ،أف رئػػيس الػوزراء اإلسػرائيمي ،بنيػػاميف نتنيػػاىو،
نفى رسميا ،أي عالقة إلسرائيؿ بقتؿ الػرئيس الفمسػطيني ال ارحػؿ ياسػر عرفػات ،وقػاؿ فػي بيػاف رسػمي عممػو
الناطؽ بمسانو ،أمس ،إف «االتياـ الذي وجو إلسرائيؿ بأف ليا عالقة بوفاة عرفات ىػو عػديـ األسػاس وعػار
تمامػػا عػػف الصػػحة» .ووصػػفت مصػػادر سياسػػية وأمنيػػة مػػا نشػػر فػػي تقريػػر قنػػاة «الجزي ػرة» بيػػذا الشػػأف بأنػػو
«ليس عمميا .واف كاف فيو شيء مف الحقيقة فالبحث عف الجناة ينبغي أال يكوف في إسرائيؿ».
وأضاؼ موقع فمسطين أون الين ،1021/7/5 ،أف اإلذاعة العبرية نقمت عف المتحدث باسـ و ازرة الخارجية
اإلسرائيمية ،أف سبب وفاة عرفات "موجود في ممفو الطبي الذي تحتفظ بو أرممتو سيى".
وأضاؼ المصدر اإلسرائيمي يقوؿ "إف عرفات لـ يتػوؼ فػي جزيػرة نائيػة ،وانمػا فػي مستشػفى معػروؼ بفرنسػا
حيث أشرؼ عمى عالجو طاقـ طبي فرنسي كبير ،وىـ يعمموف عمـ اليقيف سبب وفاتو" بحسب تعبيره.
وأكد المتحدث أنو ال يمكف االعتماد عمى تحقيؽ قناة "الجزيرة" القطريػة ،حػوؿ اكتشػاؼ آثػار لمػادة البولونيػوـ
المشػعة فػػي المالبػػس التػػي كػػاف يرتػدييا عرفػػات فػػي أيامػػو األخيػرة قبػؿ وفاتػػو عػػاـ  ،1005وذلػػؾ بسػػبب عػػدـ
معرفة مكاف وجود ىذه المالبس طواؿ السنوات الثماني الماضية ،بحسب ما يرى.
 32نتنياىو يجتمع مع موفاز لمناقشة "توزيع العبء بشكل متساو"
التقى رئيس الحكومة بنياميف نتانيػاىو ،التقػى االثنػاف ،اليػوـ الخمػيس ،مػع الػوزير شػاؤوؿ موفػاز فػي اجتمػاع
اسػػتغرؽ سػػاعة لمناقشػػة الػػدفع ب ػػ"قانوف المسػػاواة فػػي العػػبء" الػػذي يتصػػؿ بفػػرض الخدمػػة العسػػكرية والخدمػػة
الوطنية اإلسرائيمية.
ونقؿ عف مصادر في "كاديما" قوليا إف موفاز عرض األسس التي يػؤمف بيػا ،وأوضػح أنػو مصػر عمػى ىػذه
األسس .وبحسب المصادر ذاتيا لـ يتوصؿ االثناف إلى اتفاؽ ،بيد أنيما اتفقا عمى مواصمة الحوار.
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يذكر أف نتانياىو كاف قد اجتمع في وقت سابؽ اليوـ مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف .ونقؿ عػف األخيػر
قولو إف حزبو لف يدعـ "توصيات لجنة بمسنر" ،بذريعة أنيا ال تشمؿ تجنيد الجميع ،بما في ذلؾ العرب ،كما
ال تشتمؿ عمى التجند مف جيؿ  28عاما.
عرب 1021/7/5 ،58
 31نتنياىو يسعى لتسوية أزمتو االئتالفية عمى حساب الشبان العرب من فمسطينيي 58
ت ػػؿ أبي ػػب  -نظي ػػر مجم ػػي :ق ػػرر رئ ػػيس ال ػػوزراء اإلسػ ػرائيمي ،بني ػػاميف نتني ػػاىو ،ط ػػرح مش ػػروع تس ػػوية ألزمت ػػو
االئتالفية يرضػي فيػو جميػع األطػراؼ الخالفيػة ،وذلػؾ عمػى حسػاب الحقػوؽ الوطنيػة والمدنيػة لمشػباف العػرب
مف مواطني إسرائيؿ (فمسطينيي .)58
فعقب تيديد عدة أحزاب باالنسحاب مف االئتالؼ الحكومي الذي يقوده ،باشر نتنياىو سمسمة لقاءات ،أمس،
مع رؤساء األحزاب وكتؿ االئتالؼ الحكومي ،سعيا لبمورة نص قانوف يشمؿ عناصر أساسية مف تقرير لجنة
«بالسػػنر» ،التػػي كػػاف قػػد أعمػػف عػػف حميػػا ورفػػض توصػػياتيا ،وفػػي مقػػدمتيا التسػريع فػػي إقػرار قػػانوف لتجنيػػد
الشػػباف الع ػػرب ف ػػي الجػػيش اإلسػ ػرائيمي .وق ػػاؿ نتنيػػاىو خ ػػالؿ تصػػريحات صػػحافية ،أم ػػس ،إف م ػػا س ػػيقترحو
«يضػعنا أمػاـ تغييػر تػاريخي فػي المجتمػع اإلسػرائيمي» .وأضػاؼ« :ال يمكػف لموضػع القػائـ أف يسػتمر .عمػى
الحريػديـ (الييػػود المتػدينيف) االنػػدماج فػي الخدمػػة العسػكرية ،وعمػػييـ سػوية مػػع (عػرب إسػرائيؿ) (فمسػػطينيي
 ،)58االنخراط في الخدمة العسكرية أو إف شاءوا ففي خدمة مدنية بديمة».
واعتبر نتنياىو أف العقوبات التي اقترحتيا المجنة (حتى  1700دوالر أميركي) عمى كؿ شاب متػديف يتيػرب
مف الخدمة العسكرية ،تنطوي عمى مبادئ ميمة في ىذا االتجاه ،لكنيا تتطمػب تعػامال أكثػر منيجيػة« ،إننػي
مصمـ عمى ضماف ارتفاع كبير في نسبة مشاركة (الحريديـ) والعرب في العبء .لف نقبػؿ باسػتمرار الوضػع
القائـ بأف يواصؿ مف ال يخدموف بالحصوؿ عمى نفس ما يحصؿ عميو مف يخدموف في الجيش».
والالفػػت لمنظػػر أف ال ػرئيس اإلس ػرائيمي ،شػػيمعوف بي ػريس ،الػػذي يتبنػػى فػػي السػػنوات األخي ػرة مواقػػؼ معتدلػػة،
خصوصػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمواطنيف العػػرب فػػي إس ػرائيؿ ،أطمػػؽ أمػػس تص ػريحا يؤيػػد فيػػو تجنيػػد الشػػباف العػػرب
بدعوى المساواة في األعباء في سبيؿ المساواة في الحقوؽ.
الشرق األوسط ،لندن1021/7/6 ،
 33صحيفة "يسرائيل ىيوم" 97 :في المئة من فمسطينيي  2958يرفضون الخدمة العسكرية
ّبينت معطيات نشرتيا ،أمػس ،صػحيفة «يسػرائيؿ ىيػوـ» المقربػة مػف نتنيػاىو ،أف  27فػي المائػة مػف الشػباف
اع دينيػػة ،وانيػػـ منشػػغموف بد ارسػػة التػػوراة ،باإلضػػافة إلػػى أف
الػػذيف ال يتجنػػدوف فػػي الجػػيش ،ال يتجنػػدوف بػػدو ن
 6.7فػ ػػي المائػ ػػة مػ ػػنيـ ال يتجنػ ػػدوف ألسػ ػػباب صػ ػػحية ،بينمػ ػػا اختمفػ ػػت أسػ ػػباب النسػ ػػبة المتبقيػ ػػة مػ ػػف الشػ ػػباف
اإلسرائيمييف الرافضيف لمتجنيد في الجػيش .ومػا يمفػت االنتبػاه أف  5.9فػي المائػة مػف الفتيػات اإلسػرائيميات ال
يتجندف في الجيش اإلسرائيمي ،وأف  75في المائة منيف ال يتجندف ألسباب دينية.
وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى قمػػؽ مصػػادر رفيعػػة فػػي الجػػيش اإلسػرائيمي مػػف تػػدني خدمػػة الشػػباف الييػػود المتػػدينيف
خالؿ األعواـ الماضية ،مقارنػة مػع األعػواـ التػي سػبقتيا ،حيػث شػيد عػاـ  1007تجنػد نحػو  1000متػديف،
مضيفة أف تجنيد الشباف المتدينيف يكمؼ الجيش أربعة أضعاؼ تجنيد اإلسرائيمي العادي ،ألف أغمب الشػباف
اإلسرائيمييف متزوجوف ،األمر الذي يرفع مف أجورىـ وبدؿ مصاريفيـ التي يدفعيا الجيش.
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في المقابؿ ،يرفض  97فػي المائػة مػف الشػباف العػرب الخدمػة العسػكرية ،عممػا بػأف الجػيش ال يجبػرىـ ولػيس
معنيػػا بيػػـ ،إذ يخشػػى مػػف أف يتحول ػوا إلػػى عػػبء داخػػؿ الجػػيش .وأمػػا أبنػػاء الطائفػػة العربيػػة الدرزيػػة ،الػػذيف
يجبػػرىـ الجػػيش عمػػى الخدمػػة ،فػػإف أكثػػر مػػف نصػػفيـ يرفضػػيا باألسػػاس لمختمػػؼ األسػػباب ،ومنيػػا الضػػميرية
والقومية والدينية.
الشرق األوسط ،لندن1021/7/6 ،
 35ىآرتس :حاخام ييودي يدعو إلى التضامن بين الييود والعرب ولو كانوا من "األغيار"
حممي موسى :نشرت صحيفة "ىآرتس" تقري ار عف حاخاـ يرأس مدرسة دينية مقامة في قمػب الحػي اإلسػالمي
في القدس الشرقية يدعى الحاخاـ أليعزر برالند .ويعتبر برالند مف بيف أبػرز حاخامػات "حسػيدوت بارسػالؼ"
التػػي تعتبػػر واحػػدة مػػف أىػػـ التيػػارات الحريديػػة فػػي إس ػرائيؿ والعػػالـ .ويتميػػز ىػػذا التيػػار عػػف س ػواه بأنػػو أكثػػر
سمفية ،وىو يجمع في رؤيتو بيف التطرؼ والخصوصية.
ويػػدعو الحاخػػاـ أليعػػزر برالنػػد ،عمػػى األقػػؿ وفػػؽ عظػػة ألقاىػػا فػػي األسػػبوع الماضػػي ،ونشػػرت مقتطفػػات منيػػا
صػحيفة "ىػػآرتس" ،إلػى عػػالـ بػال حػػدود ،والػى التضػػامف بػيف البشػػر ،بمػف فػػييـ العػرب والييػػود ،ألف اإلنسػػاف
حبيب اهلل حتى لو كاف مف "األغيار" ،وحتى لو كاف "إسماعيميا" وىو التعبير المستخدـ لدى الييود منذ القدـ
لوصػػؼ العػػرب .ويجمػػع ىػػذا الحاخػػاـ فػػي عظاتػػو ،لػػيس فقػػط جماعػػات حريديػػة ،وانمػػا آالفػػا مػػف العممػػانييف
والتقميدييف.
السفير ،بيروت1021/7/6 ،
 35زحالقة :التمييز في أجور وتشغيل األكاديميين العرب في "إسرائيل" مصدره العنصرية
ناقشػػت الكنيسػػت خػػالؿ جمسػػتيا يػػوـ أمػػس ،األربعػػاء ،اقت ارحػاً عمػػى جػػدوؿ األعمػػاؿ تقػػدـ بػػو النائػػب د .جمػػاؿ
زحالقة ،رئيس كتمة التجمػع الػوطني الػديمقراطي البرلمانيػة ،حػوؿ موضػوع "الفروقػات فػي األجػور بػيف العػرب
ػمية ،بينيػا أبحػاث
والييود ،والتمييز في تشغيؿ األكػاديمييف العػرب " ،متطرقػا لمعطيػات أبحػاث أكاديميػة ورس ّ
مكتب رئيس الحكومة.
فػي كممتػػو تحػػدث زحالقػػة عػػف البحػث األخيػػر ،الػػذي أجرتػػو "سػػمطة التطػوير االقتصػػادي فػػي الوسػػط العربػػي"،
التابعػػة لمكتػػب رئػػيس الحكومػػة ،قػػائالً إف نتػػائج البحػػث فظيعػػة ،حيػػث أف األجػػر المتوسػػط لألكػػاديمي العربػػي
 7155شاقؿ مقابؿ  21210لألكاديمي الييودي ،وىذا يعني أف أجر الجامعي الييودي ىو يزيد عف العربي
بنس ػػبة  ،%67واذا أخ ػػذنا بع ػػيف االعتب ػػار أنيم ػػا يحم ػػالف نف ػػس الش ػػيادة ول ػػدييما نف ػػس التأىي ػػؿ وم ػػف نف ػػس
الجامعػػة ،فػػإف أمامنػػا حالػػة واضػػحة مػػف التمييػػز العنصػػري ،فػػالفرؽ ىنػػا لػػيس فػػي القػػدرات بػػؿ فػػي االنتمػػاء
القومي ،والتمييز في أجور وتشغيؿ األكاديمييف العرب مصدره العنصرية ليس إال.
وتطػػرؽ زحالقػػة إلػػى األبحػػاث التػػي تشػػير إلػػى أف نسػػبة األكػػاديمييف العػػرب فػػي سػػوؽ العمػػؿ تقػػارب ال ػ %80
مقابؿ  %90عند الييود ،وقاؿ إف ىذه معطيات خادعة ومضممة ألف غالبيػة األكػاديمييف العػرب ال يعممػوف
في مجاالت تعميميـ وتأىيميـ ،وغالبيتيـ يعمموف في جياز التربية والتعميـ.
وأشػػار زحالقػػة إلػػى النتيجػػة المذىمػػة لمبحػػث الػػذي أجػراه مكتػػب رئػػيس الحكومػػة ،وىػػي أف  %2.7مػػف خريجػػي
مجاؿ الحاسوب واليايتؾ يعمموف في مجاليـ ،في حيف أف  %50منيـ يعمموف في جياز التعميـ.
عرب 1021/7/5 ،58
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 36قائد وحدة الجميل بالجيش اإلسرائيمي :ستُمحى من الوجود كل بمدة لبنانية تُطمق صاروخاً
القػػدس المحتمػػة  -امػػاؿ شػػحادة :أعمػػف قائػػد وحػػدة الجميػػؿ فػػي الجػػيش االس ػرائيمي ىرتسػػي ىميفػػي اف الخطػػة
المعدة لمحرب المقبمة مع لبناف تحسـ بضرورة إنيػاء الحػرب فػي غضػوف ايػاـ قميمػة« ،والبمػدات المبنانيػة التػي
ستطمؽ منيا الصواريخ ستمحى مف الوجود».
واسػػتعرض ىميفػػي امػػاـ وسػػائؿ إعػػالـ غربيػػة أمػػس ،االوضػػاع التػػي تشػػيدىا الحػػدود الشػػمالية مػػع لبنػػاف ،بعػػد
سػػت سػػنوات مػػف حػػرب تمػػوز ،محرض ػاً عمػػى «حػػزب اهلل» واي ػراف وسػػورية .وحػػذر مػػف اف «تعزيػػز القػػدرات
العسػػكرية لحػػزب اهلل وتحويػػؿ بمػػدات الجنػػوب المحاذيػػة لمحػػدود مػػع اس ػرائيؿ الػػى مخػػابئ ومخػػازف اسػػمحة لػػو
س ػػيجعؿ م ػػف الح ػػرب المقبم ػػة حربػ ػاً مختمف ػػة .س ػػتكوف ح ػػرب تح ػػديات ،فمقاب ػػؿ الصػ ػواريخ المتط ػػورة ف ػػي ح ػػوزة
الحػػزب ،المتوقػػع اف تصػػؿ الػػى تػػؿ ابيػػب وحيفػػا وبمػػدات اس ػرائيمية ،سػػيقوـ الجػػيش بػػالرد العنيػػؼ عمػػى ىػػذا
القصؼ ،وسيوجو مدفعيتو نحو كؿ بمدة يطمؽ منيا صاروخ».
وفػػي سػػياؽ حممػػة التػػرويج ،تحػدث ضػػباط مػػف وحػػدة الجميػػؿ عػػف «اقامػػة وحػػدة اسػػتخبارية خاصػػة تتواجػػد فػػي
منطقة زرعيت ،ومزودة كاميرات حديثة ومتطورة قادرة عمى رصد تحركات المبنانييف ،حتى داخؿ غرفيـ».
ولفت ىميفي الى اف توقعات القيادة االمنية االسرائيمية «عدـ وقوع حرب قريبة وامتناع «حزب اهلل» عف ىػذه
الحػػرب عمػػى االقػػؿ فػػي المػػدى القريػػب» ،شػػدد اف االجتماعػػات التػػي تعقػػد فػػي النػػاقورة بمشػػاركة ممثمػػيف عػػف
«يونيفؿ» والجيشيف المبناني واالسرائيمي« ،تيدؼ فػي االسػاس الػى الحفػاظ عمػى اليػدوء فػي المنطقػة» .لكنػو
قاؿ« :ال ندري كـ سيسػتمر ىػذا اليػدوء فاالسػباب إلشػعاؿ المنطقػة كثيػرة منيػا :تػدىور االوضػاع فػي سػورية
مػػا يػػؤدي الػػى تصػػعيد امنػػي فػػي المنطقػػة ينتقػػؿ الػػى لبنػػاف ،فشػػؿ محػػاوالت «حػػزب اهلل» تنفيػػذ عمميػػات ضػػد
اىػػداؼ اس ػرائيمية فػػي الخػػارج ،والتػػي يسػػعى لتنفيػػذىا منػػذ اكثػػر مػػف سػػنة ،وبيػػذه الحالػػة سػػينقؿ محاوالتػػو الػػى
منطقة الحدود الشمالية ،احتماؿ وقوع صدامات بيف الجيش االسرائيمي والجيش المبناني كالحادثة التي وقعت
السنة الماضية ،تصعيد االوضاع مع ايراف ما يؤدي الى تصعيد ايضاً في الحدود الشمالية».
الحياة ،لندن1021/7/6 ،
" 37إسرائيل" تبدأ مشروع السكة الحديدية التي تربط بين البحر المتوسط وايالت
بدأت اسرائيؿ مشروع ربػط البحػر االبػيض المتوسػط بمدينػة ايػالت ،عبػر خػط سػكة حديديػة ،الػذي قػد ينػافس
قناة السويس ،حيث عقد وزيػر المواصػالت االسػرائيمي يسػرائيؿ كػاتس اتفػاؽ تعػاوف فػي موضػوع المواصػالت
والبنػػى التحتيػػة مسػػاء اوؿ مػػف امػػس ،مػػع نظي ػره الصػػيني لػػي شػػينغميف ،عمػػى اف يطػػرح الحق ػاً امػػاـ الحكومػػة
االسػرائيمية لممصػػادقة عميػػو .وبموجػػب ىػػذا االتفػػاؽ يفتػػرض اف يصػػؿ طػػاقـ الشػػركة الصػػينية الحكوميػػة لمبنػػى
التحتية الى اسرائيؿ خالؿ اسبوعيف مف اجؿ اعداد خطة تنفيذ المشروع ،الذي تقدر كمفتو بحوالي 25 – 20
مميػار شػػيكؿ .ونقمػػت الصػػحؼ االسػرائيمية عػػف كػػاتس قولػػو انيػػا المػرة االولػػى التػػي يطمػػب فييػػا الصػػينيوف اف
يكونوا مشاركيف في مشاريع مواصالت كبيرة في اسرائيؿ والمساعدة في تمويميا.
االخبار ،بيروت1021/7/6 ،
 38الجيش اإلسرائيمي يكشف عن صور يدعي أنيا لعناصر من حزب اهلل تخطط لخطف جنود
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القػػدس المحتمػػة :نشػػرت القنػػاة االس ػرائيمية العاش ػرة مػػادة مصػػورة الميمػػة الماضػػية تظيػػر رجػػاال يخرجػػوف مػػف
سػػيارات 'تػػدعي' انيػػـ مػػف قػػوة حػػزب اهلل الخاصػػة يقومػػوف بعمميػػة مراقبػػة لجمػػع المعمومػػات االسػػتخبارية عمػػى
الحدود.
وكشفت استخبارات الجيش االسرائيمي عف المادة المصورة 'القديمػة' بعػد سػت سػنوات مػف الحػرب عمػى لبنػاف
صيؼ عاـ  ،1006وتزعـ اف االشخاص الذيف ظيروا بيا ىـ اعضاء مف قوة حزب اهلل الخاصة تدعي انيـ
وراء عمميات اختطاؼ الجنود االسرائيمييف ،ويقوموف بعممية مراقبة لمحدود المبنانية مع االرض المحتمة.
وقاؿ قائد ما تسمى بفرقػة 'الجميػؿ' فػي جػيش االحػتالؿ 'البريغػادير ىرتسػي ىػاليفي' انػو نظػ ار لفشػؿ حػزب اهلل
في تنفيذ عمميات ضد اسرائيمييف بالخارج ،فإف الجػيش االسػرائيمي يسػتعد إلحتمػاؿ وقػوع ىجمػات عمػى طػوؿ
الحدود ،مشي ار اف حزب اهلل يعمؿ باستمرار ودوف انقطاع مف اجؿ اعادة تسميح وتحسيف اساليبو القتالية.
وكالة سما1021/7/6 ،
 39الجيش اإلسرائيمى ينشر لعبة عمى اإلنترنت لتحسين صورتو حول العالم
ذكرت صحيفة "ىاآرتس" اإلسرائيمية أف الجيش اإلسرائيمى أصدر عمى شبكة االنترنت لعبػة جديػدة فػى إطػار
تحسيف صورتو أماـ العالـ يتـ مف خالليا مساعدة المشتركيف إحراز تقدـ فى الرتب العسكرية حتػى الوصػوؿ
إلى رئاسة ىيئة األركاف.
وقالػػت الصػػحيفة العبريػػة إف المسػػئوليف بػػالجيش اإلس ػرائيمى أعرب ػوا عػػف خشػػيتيـ مػػف تػػدىور العالقػػات بػػيف
الجيش وشعوب العالـ خاصة فى أعقاب ما قاـ بو خالؿ السنوات الماضية عمى األراضى الفمسطينية وعمػى
رأسيا قطاع غزة ،ولذلؾ قررت رئاسة الجيش ىذه الخطوة بيدؼ تحسيف صورة الجيش أماـ العالـ.
اليوم السابع ،مصر1021/7/5 ،
 50شيمح :حماس و"إسرائيل" يديران مواجيتيما دون رغبة بالوصول إلى "رصاص مصبوب"1
وصؼ "عوفير شيمح" الخبير العسكري اإلسرائيمي إدارة حماس و"إسرائيؿ" لمجولة األخيرة في تبادؿ الضربات
ن
كػ"القنافذ" ،ن
طرؼ يخشػى مػف جانبػو الوصػوؿ إلػى "رصػاص مصػبوب  ،"1رغػـ
أف كؿ
بحذر كبير ،الفتاً إلى ّ
أف السياسػػة اإلس ػرائيمية ليسػػت جديػػدة ،وقػػد قػ ّػررت منػػذ زمػ نػف أنيػػا تػػرى فػػي حمػػاس سػػيداً مسػػؤوالً عػػف أرضػػو،
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ّ
التقػػارير القادمػػة مػػف غػزة تظيػػر ع
أف
أف حمػػاس واقعػػة تحػػت ضػػغط الحيػػاة المعيشػػية الصػػعبة والقاسػػية ،زاعمػاً ّ
القوى األخرى يقدمونيا كمف تنتفخ وتميف ،وتركت طريؽ المقاومة ،وتحاوؿ العيش بجانب "إسرائيؿ" أكثر مما
أف ىػػذه الضػػغوطات حاولػػت حمػػاس تبديػػدىا قمػػيالً فػػي الجولػػة األخيػرة ،مشػػي اًر
تحػاوؿ مقاتمتيػػا .وادعػػى شػػيمح ّ
أف قطاع غزة سيضع أماـ الجيش في األعواـ القادمة تحديات صعبة.
إلى ّ
القناة األولى (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي ،العدد 1021/7/5 ،1575
 52دعوة إسرائيمية لتطبيع العالقات مع تركيا باعتبارىا قوة إقميمية
دعػػا السياسػػي الصػػييوني المخضػػرـ "شػػمومو أفنيػػري" صػػناع القػرار فػػي "تػػؿ أبيػػب" إلػػى إعػػادة توجيػػاتيـ نحػػو
تركيػػا ،فػػي ظػػؿ أنيػػا مػػف القػػوى اإلقميميػػة الكبػػرى ،ولػػدييا محػػاوالت لتعزيػػز مكانتيػػا الجغرافيػػة والسياسػػية فػػي
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المنطقة ،داعياً إلى احتراميا وعدـ التحرش بيا .وأضاؼ "أفنيري" أف "تؿ أبيب" مطالبػة بػأف تنظػر إلػى أنقػرة
أف اقتصػادىا فػي نمػاء،
عمى أنيا العبة جديدة قوية فػي المنطقػة ،ولػـ تعػد دولػة ىامشػية ميممػة ،مشػيرة إلػى ّ
أف حزب العدالة والتنمية نجح برغـ جذوره اإلسالمية في أف يضمف تفوقػو عمػى الجػيش ذي التػراث الكمػالي
وّ
أف األمػػر قػػد ال يكػػوف متػػأخ اًر لتسػػتطيع "إس ػرائيؿ" أف تغمػػؽ قضػػية "مرم ػرة" مػػع األت ػراؾ،
العممػػاني ،الفت ػاً إلػػى ّ
إف الوضػػع الحػػالي ربمػػا يكػػوف مريح ػاً لتجػػاوز الفػػروؽ ،ألف تركيػػا
وتتوصػػؿ معيػػـ لتطبيػػع عالقػػات مػػا ،قػػائالً ّ
المثابرة لف تختفي مف الميداف ،وينبغي أف يؤخذ ىذا في الحسباف.
موقع قضايا مركزية (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي ،العدد 1021/7/5 ،1575
 51االستخبارات اإلسرائيمية تدير نشاطات إلكترونية لجمع المعمومات االستخباراتية
ن
بشكؿ متواصؿ نشاطات القتاؿ في مجاؿ الفضاء االلكترونػي،
أف الجيش يدير
زعمت محافؿ أمنية إسرائيمية ّ
ويعمؿ عمى تجميع المعمومات االستخباراتية ،وبالػدفاع عػف مجالػو فػي ىػذا النطػاؽ ،كمػا يػتـ اسػتغالؿ نطػاؽ
الفضاء االلكتروني لتنفيذ اليجمات وعمميات المعمومات عمى العديد مف األصعدة .وأشػارت المحافػؿ إلػى أف
أىداؼ ىذه النشػاطات تشػمؿ إحبػاط وتشػويش مبػادرات األعػداء عمػى تقمػيص حريػة النشػاطات لػدى الجػيش،
ودمجيا فػي نشػاطات نطػاؽ الفضػاء االلكترونػي مػف خػالؿ تحقيػؽ أىػداؼ العمميػة فػي العديػد مػف األصػعدة،
وجميع أنواع المواجيات ،والحاؽ الضػرر بقػدراتيـ العسػكرية ،عبػر تقمػيص مػدى نشػاطاتيـ فػي ىػذا النطػاؽ.
أف بعض النشاطات تػتمخص بخمػؽ ظػروؼ ميدانيػة تسػاعد عمػى تحقيػؽ قػدرات الجػيش فػي الحػرب
وأضافت ّ
والمواجيػػات التػػي تنشػػأ بػػيف الحػػروب ،وانشػػاء قػػوة كبي ػرة بتحقيػػؽ أىػػداؼ المواجيػػة فػػي دوؿ العػػالـ الثالػػث،
والتػػأثير عمػػى نشػػاطات وعػػي الجمػػاىير المختمفػػة بواسػػطة تطػػوير نطػػاؽ الفضػػاء االلكترونػػي ،وجعمػػو بمثابػػة
األداة الرئيسية في تنفيذ نشاطات الوعي.
موقع قضايا مركزية (عن العبرية ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي ،العدد 1021/7/5 ،1575
 53تقرير" :إسرائيل" تبحث طرق التواصل مع مرسي
حيفػػا  -وديػػع عػواودة :بعػػد شػػيور مػػف التحػريض اإلسػرائيمي الرسػػمي والشػػعبي عمػػى الثػػورة فػػي مصػػر ,بػػدأت
إسرائيؿ تبحث إمكانية مد جسور التواصؿ مع مصػر مػف خػالؿ تينئػة الػرئيس المصػري محمػد مرسػي ىاتفيػا
بع ػػد تينئ ػػة رس ػػمية خطي ػػة ،وذل ػػؾ بع ػػد مش ػػاورات م ػػع الوالي ػػات المتح ػػدة ،ض ػػمف عممي ػػة إع ػػادة نظ ػػر موس ػػعة
لألولويات األمنية واإلستراتيجية.
متمنيػة المحافظػة عمػى
وقد بعثت إسرائيؿ بالفعؿ مذكرتيف لمرئيس المصري ىنأت فييما بالمسيرة الديمقراطيػة ّ
اتفاقية السالـ.
وقػػد أكػػد المتحػػدث باسػػـ الرئاسػػة المص ػرية ،ياسػػر عمػػي أف "الرسػػالة الوحيػػدة التػػي تمقاىػػا مرسػػي مػػف رئػػيس
الوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو كانػت لمتينئػة بمناسػبة انتخابػو رئيسػا لمصػر" .ويؤكػد دبموماسػي إسػرائيمي
سابؽ -فضؿ حجب ىويتو -لمجزيرة نت ما نشرتو صحيفة ىآرتس األحد بشأف تينئة مكتوبة بعثيا نتنياىو.
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وأشػػار الدبموماسػػي اإلس ػرائيمي إلػػى أف إس ػرائيؿ تسػػعى بكػػؿ قوتيػػا لػػدى واشػػنطف لتمكػػيف نتنيػػاىو مػػف مياتفػػة
مرسي مباشرة عمى أمؿ كسر الجمود ,قائال "إسرائيؿ تينئ رسميا لكنيا فػي الواقػع مرعوبػة مػف خسػارة مصػر
عمى غرار خسارتيا التاريخية إليراف".
ويشػػير إلػػى أف نتنيػػاىو ركػػز فػػي المػػذكرة عمػػى أىػػـ شػػيء بالنسػػبة لػػو ،وىػػو ضػػرورة المحافظػػة عمػػى اتفاقيػػة
السالـ زاعما أنيا تمثؿ مصمحة مشتركة لمطرفيف وعامال حاسما في ضماف االستقرار واألمف بالمنطقة.
كمػػا كػػرر رئػػيس إسػرائيؿ شػػمعوف بيريػػز تيانيػػو لمرسػػي وتأكيداتػػو عمػػى حيويػػة اسػػتمرار السػػالـ .وفػػي رسػػالتو
المكتوبة بالعربية والصادرة عف ديوانو يقوؿ بيريز أيضا إف "كامب ديفد مصمحة لمدولتيف ولشعوب المنطقة".
مف جيتو ينفي ,نائػب وزيػر الخارجيػة دانػي أيمػوف إلذاعػة الجػيش اإلسػرائيمي أي قمػؽ مػف تػداوؿ السػمطة فػي
مصر ,ويرى أف الرسائؿ "مطمئنة".
بالمقابؿ يرى مراقبوف إسرائيميوف أف صورة العالقات الحقيقية بػيف مصػر واسػرائيؿ باتػت اليػوـ أكثػر سػوداوية
ويمفت بعضيـ إلى أف انتخاب مرسي يعني فتح جبية جديدة تكوف عمى الحدود مع مصر.
وي ػػرى الخبي ػػر بش ػػؤوف الش ػػرؽ األوس ػػط ،ي ػػو ارـ ميت ػػاؿ ردا عم ػػى أس ػػئمة الجزيػػرة ن ػػت أف نتني ػػاىو بع ػػث برس ػػالة
تصالحية لمرسي تينئ بانتخابو وبالمسيرة الديمقراطية لكنيا "بخيمة" تخمو مف مباركة شخصية.
مخاوف نتنياىو
ويمفػػت ميتػػاؿ -وىػػو محاضػػر بجامعػػة بئػػر السػػبع -إلػػى أف نتنيػػاىو ال يسػػتطيع البػػوح بمخػػاوؼ إس ػرائيؿ مػػف
صػػعود اإلخ ػواف المسػػمميف لمحكػػـ لكنػػو قػػادر عمػػى توجيػػو رسػػالة لممؤسسػػة األمنيػػة اإلس ػرائيمية تػػدعوىا لتكػػوف
جاىزة بشكؿ مختمؼ مقابؿ مصر.
ويقوؿ في ىذا الصدد إف إسرائيؿ ترى بسيناء منطقة حساسة جػدا ألمنيػا القػومي وأنيػا تتػابع مػا تشػيده بقمػؽ
بالغ ويرجح أف تطالب مصر الجديدة بتعديؿ الممحؽ العسكري التفاقية كامب ديفد استنادا لمبند الرابع فييا.
ويعتبر أف قدرة إسرائيؿ عمى مياجمة غزة عمى غرار "الرصػاص المصػبوب" بعػد سػقوط حسػني مبػارؾ باتػت
محدودة ,مشي ار إلى أنيا تقدر أف ذلؾ مف شأنو زعزعة العالقات مع مصر.
ويتفؽ المعمؽ في الشؤوف العسكرية يوسي ميمماف مػع ميتػاؿ مشػي ار إلػى أف ديػواف رئػيس الػوزراء فػي إسػرائيؿ
تمقى إشارات وتمميحات مصرية تفيد بأف مرسي غير معني بمحادثة ىاتفية مع نتنياىو ألنيا مضرة لو.
وردا عمى سؤاؿ الجزيرة نػت يتوقػع ميممػاف أال يكسػر مرسػي قواعػد المعبػة "لكنػو سيقضػـ السػالـ رويػدا رويػدا"
متوقعا بدء إسرائيؿ باستعادة ما يعرؼ بػ"جبية الجنوب" ضمف إجراءاتيا األمنية.
وقد أكدت مصادر إسرائيمية أمنية مؤخ ار أف إسرائيؿ قررت أنيا لػـ تعػد قػادرة عمػى اعتبػار الحػدود مػع مصػر
"طبيعية" نظ ار لدعـ مرسي القوي لحركة المقاومة اإلسالمية (حماس).
ونقمػػت إذاعػػة الجػػيش اإلس ػرائيمي عػػف مسػػؤوؿ كبيػػر فػػي جػػيش االحػػتالؿ أف الوضػػع الجديػػد يتطمػػب الحػػذر
الشديد ،منبية لقوة الجيش المصػري وجاىزيتػو العاليػة .كمػا عبػرت مصػادر عسػكرية أخػرى أمػس عػف القمػؽ,
وأشػػارت إلػػى د ارسػػة سػػبؿ التزويػػد بعتػػاد وأسػػمحة جديػػدة مػػع إعػػادة تنظػػيـ االنتشػػار عمػػى الحػػدود المص ػرية
اإلسرائيمية.
أولويات جديدة
أما صحيفة معاريؼ فقد قالت -نقػال عػف مصػادر عسػكرية -إف الجػيش شػرع بػإجراء تغييػرات داخميػة بطػرؽ
انتشار قواتو عند الحدود المصرية مع احتماالت عودة ما أطمؽ عميو "الجبيػة المصػرية" ،وقػد طالػب الجػيش
بزيادة ميزانيتو بػ 25مميار شيكؿ ستخصص كميا لمجبية المصرية.
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ويؤكد المحمؿ بالشؤوف الدولية خالد خميفة لمجزيرة نت تمؾ المخػاوؼ ويقػوؿ إنيػا حقيقيػة ,مسػتذك ار التحػريض
الواسػع رسػميا وشػػعبيا فػي إسػرائيؿ عمػػى الثػورة المصػرية فػػي مرحمتيػا األولػى .ويتوقػػع خميفػة أف يغيػر صػػعود
اإلخواف في مصر أولويات األمف القومي إلسرائيؿ وأجندتيا اإلستراتيجية.
الجزيرة نت ،الدوحة1021/7/5 ،
 55بمدة بتير الفمسطينية تستعيد اتفاقية رودس بين األردن و"إسرائيل" لمنع بناء جدار الفصل
أ ؼ ب :يأمؿ سكاف بمدة بتير الفمسطينية اف يشفع جماؿ البمدة ذات الطبيعة الخالبة وتأمينيـ طيمة 65
عاماً سالمة قطار إسرائيمي يمر عبرىا ،لوقؼ قرار إسرائيؿ ببناء جدار فاصؿ سيشوه البمدة ويستولي عمى
أراضييا.
وتريد إسرائيؿ اف تبني جدا اًر فاصالً متذرعة بالحجج االمنية في ىذه البمدة التي كانت تحمي قطار
المسافريف اإلسرائيمييف منذ اتفاقية رودس لميدنة التي عقدت عاـ  2959بيف األردف واسرائيؿ وتقرر فييا اف
يحافظ سكاف بمدة بتير عمى امف القطار مقابؿ اف يقوموا بزراعة أراضييـ خمؼ سكة الحديد التي باتت
ضمف حدود إسرائيؿ في خط التقسيـ.
وورثت إسرائيؿ بقايا قطار الحجاز الذي يمر في أراضي بتير خالؿ سفره بيف القدس ويافا بعد إعالف قياميا
عاـ .2958
وقاؿ نائب البرلماف األردني السابؽ ربحي مصطفى مف بمدة بتير اف «إسرائيؿ تريد مصادرة أراضينا خمؼ
السكة ،وبناء جدار بحجة الحفاظ عمى أمف القطار وأمنيا ،وىي بذلؾ تنقض معاىدة دولية مسجمة في األمـ
المتحدة ،وموقعة بيف األردف واسرائيؿ».
وأضاؼ« :وعي أىؿ بتير طواؿ ىذه السنيف عمى فكرة المحافظة عمى ارضييـ ،ولـ يخموا باالتفاقية ويمر
القطار بسالـ حتى يومنا ىذا».
الحياة ،لندن1021/7/6 ،
 55أسرى محررون ينصبون خيمة اعتصام بالخضر لممطالبة بمستحقاتيم من وزارة شؤون األسرى
بيت لحـ :أقاـ عشرات مف األسرى المحرريف خيمة إعتصاـ في بمدة الخضر (جنوب بيت لحـ) لممطالبة
بمستحقاتيـ القانونية مف و ازرة شؤوف األسرى والمحرريف.
وناشد المعتصموف في بياف ليـ فييا الرئيس محمود عباس ،تسوية أوضاع األسرى الذيف أمضوا أقؿ مف
بناء عمى قانوف 1005ـ ،وتفريغ وحؿ قضية أسرى صفقة األحرار الدفعة الثانية ،كما تـ
عشر سنواتً ،
التعاطي مع المحرريف في ضمف الصفقة األولى ،وايجاد حؿ لألسرى المحرريف الذيف أمضوا أقؿ مف خمس
سنوات ،وكذلؾ حؿ مشكمة المنح المقدمة مف الرئيس عباس ،التي لـ يتـ صرفيا منذ ثالث سنوات .وطالبوا
بحؿ مشكمة الغرامات المالية التي دفعت مف ذوييـ أثناء اعتقاليـ ،وحؿ مشكمة االسرى الذيف تـ قطع
رواتبيـ مف قبؿ و ازرة األسرى.
القدس ،القدس1021/7/5 ،
 56مستوطنون يدمرون  210شجرة زيتون في نابمس
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عبد الرحيـ حسيف :دمر مستوطنوف إسرائيميوف حوالي  210شجرة زيتوف في قرية يتما قرب نابمس شماؿ
الضفة الغربية المحتمة .وقاؿ مسؤوؿ ممؼ االستيطاف في شماؿ الضفة غساف دغمس إف المستوطنيف مف
مستوطنة تفوج شرؽ حاجز زعترة قرب نابمس قاموا بتكسير أشجار الزيتوف ،محذ اًر مف تصاعد اعتداءات
المستوطنيف بشكؿ كبير وىمجي ضد المزارعيف في منطقة نابمس ومحاصيميـ الزراعية ،مشدداً عمى ضرورة
أف يتحرؾ المجتمع الدولي لحماية المواطنيف مف ىذه االعتداءات.
عمى صعيد متصؿ ،استولت مجموعة مف المستوطنيف الييود أمس ،عمى  5دونمات زراعية في بمدة
الخضر قرب بيت لحـ جنوب الضفة الغربية المحتمة .وكانت ما تسمى بػ”اإلدارة المدنية” أبمغت الفمسطيني
عمي خضر عيسى صاحب تمؾ األراضي بأف جزءاً مف أرضو ىي أرض أسرائيمية ويمنع عميو دخوليا.
وكاف عيسى قد تعرض إلى مضايقات جمة بعد اقتالع  85شجرة زيتوف مف أرضو واطالؽ الكالب عميو
واغالؽ الطريؽ الزراعي المؤدي ألرضو.
االتحاد ،ابوظبي1021/7/6 ،
" 57عمماء فمسطين" تدعو لنصرة مسممي بورما
وكاالت :طالبت رابطة عمماء فمسطيف الحكومات والشعوب العربية واإلسالمية والمنظمات الدولية والحقوقية
في كؿ أرجاء العالـ بالعمؿ عمى نصرة المسمميف المضطيديف المعذبيف في بورما.
ودعت الرابطة في بياف صحفي االربعاء  ،|1021-7-5الى تقديـ كافة أشكاؿ الدعـ إلنقاذىـ ،مستنكرة
حجـ الجرائـ والمذابح التي تنفذىا الجماعات البوذية المتطرفة بحؽ المسمميف في بورما.
فمسطين أون الين1021/7/5 ،
 58البطالة تدفع شباب غزة لمسفر إلى ليبيا بحثا عن عمل
غزة :بدأ في اآلونة األخيرة توجو الشباب الفمسطيني مف قطاع غزة لميبيا في محاولة لمعثور عمى عمؿ
ينقذىـ مف حاالت البطالة والفقر التي يعيشونيا.
ولـ يتـ تحديد عدد الشباب الفمسطيني الذي غادر قطاع غزة في اآلونة األخيرة الى ليبيا بنية البحث عف
عمؿ ،فإف عددىـ يقدر بالمئات .ويتضح مف خالؿ ما يتـ تداولو بيف الشباب الفمسطيني العاطؿ عف العمؿ
أف الحماس لمتوجو لميبيا في محاولة لمعثور عمى عمؿ في ىذه األثناء ،يأتي خشية أف تتغير الظروؼ
ويصبح مف المتعذر مف المستقبؿ الحصوؿ عمى مثؿ ىذه الفرصة.
الشرق األوسط ،لندن1021/7/6 ،
 59مؤسسة التضامن :االحتالل قتل  67فمسطينيا منذ شير يناير 1021
إف الجيش اإلسرائيمي قتؿ  67مواطنا فمسطينيا في الضفة الغربية
نابمس :قالت مؤسسة حقوقية فمسطينية ّ
وقطاع غزة خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري .1021
وأوضح المحامي والباحث القانوني في مؤسسة التضامف الدولي أحمد طوباسي في تقرير لو أف مف الشيداء
 57مواطنا مف قطاع غزة قضوا في عمميات اغتياؿ خارج نطاؽ القانوف و 20مواطنيف بالضفة الغربية
خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري.
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وب ّيف طوباسي أف شيري مارس ويونيو الماضييف شيدا ارتفاعا ممحوظا في استيداؼ المواطنيف الفمسطينييف
مف خالؿ قصؼ المنشآت المدنية والسيارات والدراجات النارية والمنازؿ ،مشي ار إلى أف مف بيف الشيداء 26
طفال تقؿ أعمارىـ عف الثامنة عشرة عاما ،و 5نساء.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1021/7/5 ،
 50ضباط أردنيون يزورون من قاتميم في حرب  67عمى أسوار القدس
السبيؿ " -تؿ الذخيرة" :قاؿ الكاتب اإلسرائيمي أساؼ ديفيد في صحيفة ىارتس " ،في حزيراف مف ىذا العاـ،
أردنيوف شاركوا في المعركة مف أجؿ القدس مواقع القتاؿ ،بصحبة أعػداء األمػس،
بعد  55عاماً ،زار ضباط ّ
ى ػػذه الزيػ ػػارة التػ ػػي امتػػػدت ليػ ػػوميف وتمػ ػػت برعايػ ػػة مؤسسػػػة فريػ ػػدريش إيبػ ػػرت وبتنظ ػػيـ مػ ػػف منظمػ ػػة التعػ ػػاوف
عماف لمسالـ والتطوير (إيو سي بي بػي) فػي األردف ،تض ّػمنت
االقتصادي اإلسرائيمية (إي سي إؼ) ومركز ّ
لقاءات بيف قادة عسكرييف سابقيف مف الجانبيف اإلسرائيمي واألردني ،وزيارات مشتركة لمواقع المعارؾ ،وحفؿ
تأبيني عمى تمّة الذخيرة".
السبيل ،عمان1021/7/6 ،
" 52الشرق" :خالفات بين إخوان األردن بسبب فمسطين
عمػػاف  -عػػالء الف ػزاع :تفجػػرت خالفػػات عمنيػػة بػػيف تيػػارات داخػػؿ إخػواف األردف ،وكانػػت ش ػ اررة ىػػذا الصػػداـ
النػػادر تسػػرب نبػػأ لقػػاء القيػادييف فػػي الحركػػة اإلسػػالمية زكػػي بنػػي أرشػػيد ووائػػؿ السػػقا مػػدير المخػػابرات العامػػة
األردنية فيصؿ الشوبكي.
وبعػػد إنكػػار حصػػوؿ المقػػاء اضػػطرت الحركػػة إلعػػالف حصػػولو والػػدفاع عنػػو ،وىػػو مػػا فجػػر موجػػة انتقػػادات
لمحركػػة مػػف قربػػؿ حركػػات شػػعبية .ودفػػع المقػػاء كاتب ػاً ذا موقػػع متقػػدـ فػػي الحركػػة اإلسػػالمية ىػػو خالػػد حسػػنيف
بمطالبة اإلخواف باالعتراؼ بالخطأ وباالعتذار عنو.
أما القيادي المعروؼ في الحركة اإلسالمية ،الدكتور رحيؿ الغرايبة ،فشف ىجوماً عنيفاً عمى بني أرشيد دوف
أف يسميو ،وىاجـ في مقاليف متتالييف لو في صحيفة يومية بني أرشيد والمقػاء المػذكور ،كمػا تحػدث بإسػياب
عما أسماه تيا اًر غالبػاً فػي الحركػة اإلسػالمية يقػدـ القضػية الفمسػطينية عمػى الشػأف الػداخمي األردنػي ،ويسػعى
إلػػى خػػوض االنتخابػػات ضػػمف تمػػؾ األولويػػة ،فػػي مقابػػؿ تيػػار قػػاؿ إنػػو لػػـ يحقػػؽ أي تقػػدـ وىػػو يحػػاوؿ تقػػديـ
أولوية الشأف الوطني األردني.
الشرق ،الدمام1021/7/6 ،
 51اعتصام في بيروت تضامناً مع األسرى في سجون االحتالل
بي ػػروت :نظم ػػت المجن ػػة الوطني ػػة لم ػػدفاع ع ػػف األس ػػرى ف ػػي س ػػجوف االح ػػتالؿ والجبي ػػة الديمقراطي ػػة لتحري ػػر
فمسػػطيف ،اعتصػػاما ،أمػػس ،أمػػاـ مقػػر المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب االحمػػر فػػي بيػػروت بمشػػاركة عػػدد مػػف ممثمػػي
األحزاب والفصائؿ وفعاليات مخيمات بيروت وأىالي أسرى ومفقوديف  .تضامناً مع األسير ابراىيـ أبو حجمة
عضو المكتب السياسي لمجبية ورفاقو األسرى ،في اطار فعاليات “خميس األسرى” األسبوعي .
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وقد تحدث بداية سمير صباغ باسـ الحممة األىمية لدعـ الشعب الفمسطيني ،فاعتبر أف “اعتقاؿ العػدو لمقائػد
أبو حجمة مرة أخرى بعد اإلفراج عنو ،إنما يؤكد مف جديػد اسػتيتار “إسػرائيؿ” بكػؿ االتفاقػات بمػا يممػي عمػى
المؤسسات الدولية تحمؿ مسؤوليتيا لحماية الشعب الفمسطيني” .
الخميج ،الشارقة1021/7/6 ،
 53تونس تدعو الجتماع طارئ لمجامعة العربية لبحث المسألة وفاة عرفات
عواصـ -برىوـ جرايسي( ،وكاالت) :دعت تونس بمساف وزير خارجيتيا رفيؽ عبد السالـ أمس ،إلى عقد
اجتماع طارئ لجامعة الدوؿ العربية والى إجراء تحقيؽ دولي بعد المعمومات التي كشفتيا قناة الجزيرة حوؿ
وفاة الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات وأعادت فييا إحياء فرضية اغتيالو .وصرح عبد السالـ إلذاعة موزاييؾ
اؼ اـ الخاصة بعد لقاء مع الرئيس التونسي المنصؼ المرزوقي" :إننا مدينوف ليذا الرجؿ العظيـ الذي كاف
لو تأثير كبير عمى مسار المقاومة الوطنية الفمسطينية".
وقاؿ أحمد بف حمي ،نائب األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية في مؤتمر صحفي :األمانة العامة وصمت ليا
اليوـ مذكرة مف مندوبة تونس تطمب عقد اجتماع وزاري لمنظر في مالبسات مقتؿ الزعيـ الراحؿ الفمسطيني
ياسر عرفات.
الغد ،عمان1021/7/6 ،
 55عمرو موسى يطالب بتحقيق دولي في وفاة عرفات
قاؿ عمرو موس ،األميف العاـ السابؽ لجامعة الدوؿ العربية ،عبر حسابو عمى موقع التواصؿ األجتماعي
"تويتر" استشيد ياسر عرفات في ظروؼ غامضة لـ يكف يصح السكوت عمييا وعمى الفمسطينييف تحريؾ
القضية حتى ال يذىب دـ عرفات ىد اًر .مضيفاً أؤيد االقتراح الفمسطيني بإجراء تحقيؽ دولي في ظروؼ وفاة
الرئيس ياسر عرفات.
وكالة أنباء 1021/7/5 ،ONA
 55مؤتمر عربي يطالب بضرورة تقديم الدعم لمشعب الفمسطيني في مواجية التصعيد اإلسرائيمي
أوصت الدورة ( )88لمؤتمر المشرفيف عمى شؤوف الفمسطينييف في الدوؿ العربية المضيفة ،يوـ الخميس
 ،7/5بضرورة دعـ الشعب الفمسطيني وسمطتو الوطنية في مجابية العدواف والتصعيد اإلسرائيمي .وأكد
المؤتمر في ختاـ أعمالو ،بعد خمسة أياـ مف المناقشات والبحث في مقر الجامعة العربية بالقاىرة ،ضرورة
دعوة لجنة القدس لعقد اجتماع عاجؿ التخاذ ما يمزـ لمتصدي لممخططات اإلسرائيمية اليادفة لتيويد المدينة
المقدسة .وحث المؤتمر الدوؿ العربية لتفعيؿ قراري قمتي سرت وبغداد ،بشأف القدس وخاصة في زيادة
تمويؿ صندوقي األقصى والقدس ليصؿ إلى مبمغ  500مميوف دوالر لدعـ صمود مدينة القدس وأىميا في
مواجية اإلجراءات اإلسرائيمية التيويدية.
وطالب المجتمع الدولي واألمـ المتحدة ومجمس األمف الدولي باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجبار "إسرائيؿ"
عمى وقؼ بناء جدار الفصؿ العنصري الذي يتواصؿ بناؤه حالياً حوؿ مدينة القدس والذي يعزؿ أكثر مف
 280ألؼ فمسطيني عف أرضيـ ومنازليـ ومدارسيـ وتواصميـ مع أىميـ في الضفة الغربية المحتمة ،وذلؾ
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تنفيذا لمرأي االستشاري لمحكمة العدؿ الدولية في الىاي بتاريخ  ،1005/7/9وق ارر الجمعية العامة لألمـ
المتحدة رقـ  20-25في .1005/7/10
كما دعا األمانة العامة لمجامعة العربية لمتابعة مؤشرات التصويت عمى الق اررات المتعمقة بالقضية
الفمسطينية والصراع العربي -اإلسرائيمي في الجمعية العامة لألمـ المتحدة وكافة الييئات الدولية ،واالتصاؿ
بالدوؿ التي تتخذ مواقؼ سمبية في ىذا الشأف لشرح وجية النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفيا .وطالب
المجتمع الدولي ببذؿ جيوده لوقؼ النشاط االستيطاني اإلسرائيمي في األرض الفمسطينية المحتمة ،والجوالف
السوري المحتؿ ،وتنفيذ الق اررات الدولية ذات الصمة.
كما أكد المؤتمر ضرورة التزاـ الفاتيكاف بأال يشمؿ االتفاؽ الذي يجري التفاوض بشأنو مع "إسرائيؿ"
بخصوص الوضع القانوني لمكنيسة واألمالؾ الكاثيوليكية أي جزنء مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ
 ،2967بما في ذلؾ مدينة القدس.
موقع فمسطين أون الين1021/7/5 ،
 56زيباري :بغداد تسعى الستضافة مؤتمر عن األسرى والمعتقمين الفمسطينيين
بغداد :قاؿ ىوشيار زيباري ،وزير الخارجية العراقي ،في مؤتمر صحفي في بغداد أمس :إف "العراؽ يسعى
الستضافة مؤتمريف ببغداد األوؿ يتعمؽ باألسرى والمعتقميف الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية واآلخر
بشأف اإلرىاب وسبؿ مكافحتو" .وأضاؼ زيباري أف "العراؽ دعـ ميزانية السمطة الفمسطينية وصندوؽ
األقصى بػ  15مميوف دوالر كجزء مف التزاماتو في قمة بغداد" لمجامعة العربية.
االتحاد ،أبو ظبي1021/7/6 ،
 57نجاد :الواليات المتحدة تسعى إلسقاط األسد لفرض ىيمنتيا عمى الشرق األوسط وحماية "إسرائيل"
بيروت  -لياؿ أبو رحاؿ :دعا الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد الشعب السوري إلى أف يقرر مصيره
"بحرية" ،متيماً "الواليات المتحدة وحمفاءىا بالسعي إلسقاط نظاـ الرئيس بشار األسد لفرض سيطرتيا عمى
الشرؽ األوسط وحماية إسرائيؿ" .وقاؿ نجاد ،في بياف بعد لقائو أوؿ مف أمس رئيس مجمس الشعب السوري
جياد المحاـ ،إف "األعداء األساسييف يحاولوف فرض ىيمنتيـ عمى المنطقة وانقاذ الكياف الغاصب (إسرائيؿ)
مف الدمار".
الشرق األوسط ،لندن1021/7/6 ،
 58دراسة إسرائيمية :الناتو غير قادر جوياً عمى إسقاط نظام األسد
الناصرة  -زىير اندراوس :رأت دراسة إسرائيمية جديدة لمعيد أبحاث األمف القومي ،التابع لجامعة تؿ أبيب،
أنو حتى لو تـ إبعاد الرئيس السوري بشار األسد ،عف الحكـ ،فإف ىذه الخطوة غير كافية لوقؼ سفؾ الدماء
في سورية ،الفتةً إلى أنيا خطوة إيجابية في الطريؽ الصحيح ،ولكف بالمقابؿ ،فإف الحرب األىمية الدائرة في
بالد الشاـ ستستمر .وزادت الدراسة ،يدؿ عمى مدى القمؽ الذي يعتري الدوؿ العظمى مف القادـ ،مشيرةً إلى
أنو حتى اآلف فشمت جميع المساعي الدبموماسية لحؿ األزمة السورية ،بؿ بالعكس منذ طرح المبادرات
التركية ،ومبادرة الجامعة العربية ومبادرة كوفي عناف ،تضاعؼ عدد القتمى في سورية ،كما أنو نفذت

التاريخ :الجمعة 1021/7/6

العدد1555 :

ص 17

مجازر تقشعر ليا األبداف ،عمى حد تعبير الباحثيف المذيف أعدا الدراسة ،كاميروف براوف وبيرتي بينديتا،
وأضافا أف جميع الوسائؿ السياسية والدبموماسية لحؿ األزمة السورية سيكوف مصيرىا الفشؿ الذريع.
ورأت الدراسة أف الصراع في سورية بات صعباً لمغاية بسبب تدخؿ الدوؿ الكبرى في المعبة السورية
الداخمية ،وتنامي التدخؿ في الفترة األخيرة ،فمف ناحية تقوـ إيراف بدعـ نظاـ بشار األسد ،وبموازاة ذلؾ ،فإف
دوالً سنية مف الخميج مثؿ المممكة العربية السعودية وقطر ،تدعماف المعارضة وتقوماف بتسميحيا ،األمر
الذي صب الزيت عمى النار عمى الصراعات المذىبية الداخمية في سورية ،عمى حد تعبير الباحثيف.
وبرأييما فإف سورية تحولت إلى ساحة معركة بيف قوتيف إقميميتيف تسعياف إلى زيادة تأثرييما في منطقة
الشرؽ األوسط ،كما كاف الحاؿ خالؿ الحرب األىمية في لبناف خالؿ األعواـ  2975وحتى .2990
ولفتت الدراسة إلى أف حمؼ شماؿ األطمسي قادر عمى التدخؿ الجوي مف أجؿ إسقاط نظاـ األسد ،ولكف
التأييد لنظاـ األسد أكثر بكثير مف التأييد الذي كاف يتمتع فيو نظاـ القذافي في ليبيا ،وبالتالي فإف تدخؿ
األطمسي جوياً فقط ،ال يمكنو بأي حاؿ مف األحواؿ إسقاط نظاـ البعث في سورية بقيادة األسد.
القدس العربي ،لندن1021/7/6 ،
 59البرلمان األوروبي يتبنى ق ار ارً لصالح الحقوق الفمسطينية ..منيا وضع حد لالعتقال اإلداري
بروكسؿ  -محمد التممس :تبنى البرلماف األوروبي الخميس ق ار اًر مف  11بنداً حوؿ سياسة أوروبا تجاه
الضفة الغربية وشرؽ مدينة القدس المحتمة وذلؾ بأغمبية  192عضواً مقابؿ  175عضواً ،حيث يعد أىـ
الق اررات التي تتضمف بنوداً ميمة تطرح ألوؿ مرة ومواقؼ متقدمة لالتحاد األوروبي .وأوضح المدير
اإلقميمي لمجمس العالقات األوروبية الفمسطينية رامي عبده في تصريح لوكالة صفا الخميس أف القرار الذي
تقدمت بو أربع مجموعات تضمف بنداً يؤكد عمى ضرورة وضع حد فوري لالعتقاؿ اإلداري واإلفراج عف
المعتقميف السياسييف وفي مقدمتيـ أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني .وأشار إلى أف البند يدعو "إسرائيؿ"
إلى تطبيؽ كامؿ وفوري التفاؽ إنياء إضراب األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ والذي جرى توقيعو
منتصؼ أيار /مايو الماضي.
وأكد القرار الذي حمؿ رقـ  1021/1695وجوب التزاـ "إسرائيؿ" بما ينص عميو القانوف اإلنساني الدولي
والقانوف الدولي تجاه الشعب الفمسطيني وضرورة أف تكوف تمؾ المحاور عمى أجندة العالقات الثنائية معيا.
ولفت عبده إلى أنو ألوؿ مرة يدعو البرلماف مفوضية الشؤوف الخارجية لمتحقيؽ في قياـ "إسرائيؿ" بتدمير
واإلضرار بمشاريع موليا االتحاد األوروبي في األراضي الفمسطينية وتقديـ النتائج لمبرلماف.
بندا مف أصؿ  11انحيا اًز لمحقوؽ الفمسطينية ،فيما دعا إلى استئناؼ
وبيف أف القرار حمؿ في نحو ً 10
المفاوضات المباشرة بيف السمطة الفمسطينية والحكومة اإلسرائيمية دوف إبطاء.
ومف أبرز البنود التي تضمنيا القرار دعـ حؿ الدولتيف ،والقدس عاصمة لمدولتيف ،ودولة فمسطينية آمنة
ومعترؼ بيا مستقمة ومتواصمة جغرافيا ،وعدـ االعتراؼ بأي متغيرات عمى حدود ما قبؿ عاـ  .2967كما
استنادا لق اررات مجمس األمف ومبادرة السالـ العربية ،وأف
أكدت بنود القرار عمى ضرورة تحقيؽ السالـ
ً
أوروبا تممؾ أدوات ضغط عمييا لتفعيميا فيي الداعـ األكبر لمسمطة الفمسطينية وشريؾ تجاري رئيسي
لػ"إسرائيؿ".
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وأعرب البرلماف األوروبي عف قمقو البالغ مف ممارسات "إسرائيؿ" في المناطؽ "ج" في الضفة والقدس،
مؤكداً أف المستوطنات غير شرعية وأنو عمى الحكومة اإلسرائيمية وقؼ أعماؿ البناء وتفكيؾ جميع
المستوطنات .وأداف البرلماف أعماؿ العنؼ التي يرتكبيا المستوطنوف ضد السكاف الفمسطينييف ،مشددا عمى
ضرورة عدـ السماح الستيراد منتجات المستوطنات إلى السوؽ األوروبية بأية شروط تفضيمية.
وأشار عبده إلى أنو رغـ أف القرار يتعمؽ بسياسة االتحاد في الضفة والقدس إال أنو تطرؽ لغزة وطالب برفع
فوري وغير مشروع لمحصار عميو وتسييؿ تنقؿ المواطنيف واالحتياجات لمقطاع.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1021/7/5 ،
 60روبرت سيري يطالب حماس بالتراجع عن قرارىا وقف تسجيل الناخبين في غزة
غزة  -وفا :دعا منسؽ األمـ المتحدة الخاص لعممية السالـ في األرض الفمسطينية روبرت سيري ،أمس
الخميس ،حماس في غزة ،إلى التراجع عف قرارىا بتعميؽ عمؿ لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة.
وأفاد المكتب اإلعالمي في المجنة لمراسمنا في غزة ،بأف سيري الذي زار مقر المجنة في مدينة غزة ،اجتمع
أمس مع مدير المكتب اإلقميمي في القطاع جميؿ الخالدي .وقاؿ سيري :إنو "شعر باالنبيار مف الحرفية
واالستقاللية المصاحبة لعمؿ المجنة" ،معرباً عف خيبة أممو مف قرار "حكومة األمر الواقع وقؼ عمميا مؤقتا
وتأثيراتو عمى المصالحة الفمسطينية وتجديد المؤسسات الديمقراطية التي مر عمييا وقت طويؿ" ،مؤكداً دعـ
المنظمة الدولية لمجيود ،التي تقوـ بيا مصر إلنجاز المصالحة الفمسطينية ،مطالباً مجدداً بالسماح لمجنة
االنتخابات بالعودة إلى ممارسة عمميا دوف تأخير.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/7/6 ،
 62كمينتون تزور مصر و"إسرائيل" في منتصف الشير الجاري
القاىرة  -محمد عبده حسنيف :أعمنت و ازرة الخارجية األميركية أف وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف
ستزور مصر في  25تموز /يوليو الحالي ،وقالت المتحدثة باسـ الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند في بياف
ليا أمس إف زيارة كمينتوف لمصر تأتي في إطار جولة تبدأىا اليوـ مف واشنطف وتشمؿ فرنسا والياباف
ومنغوليا وفيتناـ والوس وكمبوديا و"إسرائيؿ" .وأوضحت المتحدثة أف الوزيرة ستزور "إسرائيؿ" يومي 26
و 27تموز /يوليو ،حيث ستمتقي مع القيادة اإلسرائيمية لبحث جيود السالـ وطائفة مف القضايا الثنائية
واإلقميمية ذات االىتماـ المشترؾ.
الشرق األوسط ،لندن1021/7/6 ،
 61ىيغز أسعد حظاً من داروين
بيروت  -أحمد مغربي :األرجح أف الفيزيائي البريطاني الكبير بيتر ىيغز ( 87سنة) ىو أكثر سعادة وحظاً
مف تشارلز دارويف .تتعدد أسباب ىذا الفارؽ .إذ أمضى دارويف سني حياتو التي تمت صوغو لنظرية
التطور ،وىو يدافع عبثاً عف نظريتو التي القت كثي اًر مف الرفض ،بؿ عوممت ببغض وكراىية .وعمى
ّ
الذرة لكنيا ىي
مف
أصغر
جسيمات
عف
يير
الش
اضو
ر
افت
ىيغز
وضع
حيف
قرف،
نصؼ
ابة
ر
ق
فمنذ
عكسو،
ّ
الذرات ،لقيت نظريتو ترحيباً الفتاً ،بؿ أف تمؾ الجسيمات عرفت فو اًر باسمو« :بوزوف
السبب في وجود ّ
ىيغز».
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لتطور ظواىر ضخمة ،وتوقّؼ كالىما أماـ عثرة
يزيد مف ّ
حدة المفارقة أف ىيغز ودارويف حاوال تقديـ تفسير ّ
عممية تمنع تحوؿ افتراضيما عممياً إلى نظرية مثبتة .وفي الحاليف ،أطمؽ عمى تمؾ العثرة تسمية «الحمقة
المفقودة».
صدقو عبثاً إيجاد مخموؽ يصمح أف يكوف «الحمقة
ربما كاف األمر شيي اًر بالنسبة إلى دارويف ،إذ حاوؿ ومف ّ
لتطور الكوف
المفقودة» بيف البشر والقردة العميا .واختمؼ األمر بالنسبة إلى ىيغز .إذ حاوؿ أف ّ
يقدـ تفسي اًر ّ
في المحظات األولى التي تمت «االنفجار الكبير» أو الػ «بيغ -بانغ» الشيير .وباختصار ال يخمو مف
بمجراتو ونجومو وكواكبو وشموسو وأجرامو ،كاف
الخمؿ ،نادت فكرة الػ «بيغ -بانغ» بأف الكوف المادي كمو،
ّ
«مضغوطاً» في نقطة ال متناىية في الصغر ،بؿ أنيا لـ تكف سوى انضغاط ضخـ لطاقة ضخمة ال
يوصؼ مداىا وح اررتيا .ثـ انفجرت تمؾ النقطة قبؿ  27.5بميوف سنة في «االنفجار الكبير» .وراحت تمؾ
تجمعت في غيوـ ضخمة،
تحوؿ جزء منيا إلى مادة ،أي إلى ّ
ذرات ّ
الطاقة تبرد شيئاً فشيئاً ،بالترافؽ مع ّ
تش ّكمت منيا أجراـ السماء.
كونات
كيؼ جرى ذلؾ؟ لو أننا عدنا إلى ظيور ّ
حولت الطاقة إلى الم ّ
الذرات األولى ،ما ىي اآللية التي ّ
الذرات ،مثؿ اإللكتروف واألنوية الذرية؟ إنيا ،بحسب ىيغز ،جسيمات صغيرة (بوزوف) ش ّكمت
األساسية لتمؾ ّ
«الجسر» الذي عبرتو الطاقة لتصبح مادة .وبعبارة أخرى فإف ىذه الجسيمات الفائقة الصغر (= بوزوف
ىيغر) ىي «الحمقة» التي تربط الطاقة بالمادة .ومنذ أف طرح ىيغز نظريتو ،لقيت قبوالً ىائالً ألنيا منسجمة
مع فكرة الػ «بيغ -بانغ» المستندة إلى نظرية النسبية عند إينشتايف.
وفي خريؼ العاـ الماضي ،أجرى «المركز األوروبي لبحوث الفيزياء الذرّية» تجربة بدا أنيا تنفي وجود
جسيمات «بوزوف ىيغز» .وأحدث ذلؾ ضجة كبرى ألنو يعني اىتزاز األسس التي تعتمدىا الفيزياء
وتوصؿ العمماء ىذه المرة إلى نتائج تشير إلى وجود جسيمات «تنسجـ
الحديثة .وقبؿ أياـ ،أعيدت التجربة.
ّ
مع ما وصفو ىيغز» ،بحسب إعالف «المنظمة األوروبية لمبحوث النووية» .ولـ يكف مدىشاً أف يسبب
األمر سعادة كبرى لدى ىيغز ،بؿ أنو لـ يتأخر في القوؿ إنو لـ يكف يتوقع أف تثبت نظريتو في غضوف
نصؼ قرف .وفي بياف أرسمو إلى جامعة أدنبره في اسكتمندا ،أعرب عف دىشتو بسبب «السرعة غير
المعقولة» لالكتشاؼ .وقبؿ يوميف ،حيف كاف ىيغز مدعواً مف «المنظمة األوروبية لمبحوث النووية» في
جينؼ ،قاؿ« :لـ يخطر ببالي يوماً أف يحدث ىذا االكتشاؼ وأنا عمى قيد الحياة».
الحياة ،لندن1021/7/6 ،
 63صادرات إيران النفطية تتراجع الى  2.2مميون برميل يومياً
سنغافورة :أكد مصدر في صناعة النفط أف صادرات إيراف في تموز (يوليو) ستنخفض إلى  2.2مميوف
برميؿ يومياً كحد أقصى بسبب العقوبات الغربية المفروضة عمى إيراف.
وأوقفت الياباف وكوريا الجنوبية ،وىما مف أكبر مستوردي النفط اإليراني ،كؿ الواردات اإليرانية ىذا الشير.
وأشار المصدر إلى أف الصادرات الفعمية ستكوف أقؿ عمى األرجح نظ اًر الى نزاع بيف الصيف وأكبر شركة
ناقالت إيرانية عمى كمفة الشحف البحري ،ما يؤخر تحميؿ الشحنات المقرر ارساليا إلى الصيف .كما يمكف
أف تخفض اليند مشترياتيا ىذا الشير ،بينما تعاني إيراف لمعثور عمى ناقالت بالحجـ الذي تطمبو المصافي
اليندية التزاماً بقواعد الموانئ .ويعني خفض صادرات النفط اإليرانية في تموز خسارة تبمغ نحو  7.5بميوف
دوالر مف اإليرادات الحكومية مقارنة بمستواىا قبؿ سنة.
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ونشرت صحيفة «نيويورؾ تايمز» أف العقوبات المفروضة عمى إيراف أجبرتيا عمى تخزيف فائض إنتاجيا
مف النفط عمى متف  65ناقمة .وأشارت إلى أف سفينة تحمؿ اسـ «نبتوف» كانت تسير ىذا األسبوع مف دوف
وجية محددة في مياه الخميج ،غير أف اسميا الحقيقي «إيراف آستنة» ىي جزء مف أسطوؿ يضـ  65ناقمة
موىت لتسييؿ العثور عمى مشتريف.
نفط إيرانية تستخدـ كمخازف عائمة لمنفطّ ،
وأشارت إلى أف إيراف تتردد في خفض اإلنتاج كي ال تمحؽ الضرر بآبارىا ،غير أنيا ال تممؾ أمكنة كافية
البر ،لذلؾ لجأت إلى البحر لتخزيف الفائض بينما تعمؿ بجيد لبناء مخازف عمى البر.
لتخزيف الخاـ عمى ّ
ويقوؿ خبراء دوليوف أف انخفاض الصادرات سبب خسائر بقيمة عشرة بالييف دوالر.
وأوضح خبراء أف إيراف تخزف نحو  50مميوف برميؿ ،أي إنتاج نحو أسبوعيف عمى متف ناقالت النفط،
إضافة إلى عشرة مالييف برميؿ مخزنة عمى البر.
الحياة ،لندن1021/7/6 ،

 65محنة الفمسطينيين تبدأ من قيادتيم

راسـ المدىوف
مػػا حػػدث فػػي األسػػبوع الماضػػي أمػػاـ مقػػر المقاطعػػة فػػي ارـ اهلل يفػػوؽ التصػػور .م ػرة جديػػدة تنحػػاز السػػمطة
الفمسطينية الى سياسات التفاوض عمى حساب وعي الشعب وارادتو.
لػػيس مقب ػوالً بكػػؿ المقػػاييس أف تنػػدفع عناصػػر األجي ػزة األمنيػػة الفمسػػطينية لمتنكيػػؿ بالمتظػػاىريف الفمسػػطينييف
الذيف ىتفوا مطػالبيف بػرفض زيػارة شػاؤوؿ موفػاز لممقاطعػة .مشػيد الشػباف والشػابات وىػـ يتعرضػوف لمضػرب
المبرح عمى أيدي رجاؿ الشػرطة الفمسػطينية مشػيد مخػز بػالمعنييف السياسػي واألخالقػي ،ولكنػو أيضػاً مؤشػر
فادح الخطػورة ألولويػات السػمطة التػي ال يػزاؿ قادتيػا يحرصػوف عمػى إرضػاء اآلخػريف حتػى لػو تطمّػب األمػر
إدارة الظير لشعبيـ وجماىيرىـ.
ىؿ كانت خطوة استقباؿ موفاز صائبة وضرورية كي تفعؿ قيادة السمطة لمدفاع عنيا كؿ ما فعمت؟
يتسػػاءؿ الفمسػػطينيوف بمختمػػؼ أطيػػافيـ وىػػـ يعرفػػوف مػػا تعرفػػو السػػمطة مػػف أف أكثػػر مػػف عقػػديف طػػويميف مػػف
التفاوض مع الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة والمتنوعة ،لـ تنتج سوى الخيبة والمزيد مف االسػتيطاف والتيويػد
في القدس بخاصة وفي الضفة الغربية عموماً.
الفمس ػػطينيوف أيي ػػا الس ػػادة يعرف ػػوف جي ػػداً م ػػف ى ػػو ش ػػاؤوؿ موف ػػاز ،ولي ػػذا رفضػ ػوا وص ػػولو ال ػػى رم ػػز س ػػمطتيـ
المعنوية في المقاطعة ،ورفضوا ويرفضوف استقبالو ىناؾ مػف رئػيس السػمطة الفمسػطينية وكػأف شػيئاً لػـ يكػف.
ىنػػاؾ دائم ػاً مػػا ىػػو سياسػػي يفيمػػو الفمسػػطينيوف ،ولكػػف ىنػػاؾ دائم ػاً مػػا ىػػو ك ارمػػة الشػػعب الفمسػػطيني الػػذي
يستحؽ مف قيادتو االحتراـ قبؿ أف نطالب العالـ احتراـ ىذه الكرامة.
شاىدت بحزف ما جرى وأعترؼ بأنني أصبت بالذعر :ىػؿ ىػؤالء مػف رجػاؿ األمػف والشػرطة سػيدافعوف يومػاً
عف فمسطيف وشعبيا؟ ىؿ مف أجؿ ضرب وقمع شباف وشابات راـ اهلل يػدفع الفمسػطينيوف مػف فقػرىـ وعػوزىـ
روات ػػب وتك ػػاليؼ الش ػػرطة واألجيػ ػزة األمني ػػة؟ يتس ػػاءؿ الفمس ػػطينيوف الي ػػوـ :م ػػاذا س ػػتربح الس ػػمطة ل ػػو أرض ػػت
اإلسرائيمييف وأغضبت شعبيا؟
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ليس ىذا سؤاالً عاطفياً ،لكنو يقع في صمب السياسة ،ففي الجانب اآلخر لـ نسمع يوماً أف حكومة إسػرائيمية
مػػا أزعجػػت ولػػو واحػػداً مػػف مواطنييػػا إك ارم ػاً لعيػػوف الفمسػػطينييف ،أو حرص ػاً عمػػى «العمميػػة السياسػػية» التػػي
كانت القيادات اإلسرائيمية المتعاقبة تتعامؿ معيا بقمة اكتراث إف لـ نستخدـ تعبي اًر آخر.
مػا جػرى أمػاـ المقاطعػػة ال يجػوز أف يمػر كالعػادة فيحػػاؿ إلػى لجػاف تحقيػؽ تصػػؿ وكالعػادة أيضػاً إلػى طريػػؽ
مسػدود ويظػؿ الحػاؿ كمػػا ىػو عميػو لتعػود الممارسػػة القمعيػة ذاتيػا مػع أوؿ اخػػتالؼ سياسػي يمػوح فػي األفػػؽ.
ػدعوة اليػػوـ لموقػػوؼ أمػػاـ مسػػؤولياتيا فػػي محاسػػبة مػػف أخػػذوا قػرار القمػػع ومػػف
فػػالقوى والفصػػائؿ الفمسػػطينية مػ ّ
نف ّذوه .ال أحد خارج المحاسػبة وال يجػوز أف يكػوف ،والفصػائؿ الفمسػطينية التػي نعػرؼ أنيػا ليسػت مػف أعطػى
التعميمػػات تسػػتطيع عمػػى األقػػؿ أف تعيػػد تقػػويـ عالقتيػػا بالسػػمطة عمػػى ضػػوء مػػا حػػدث .وال يجػػوز لفصػػيؿ أو
حزب أف يضع نفسو خػارج الحػدث ،فالكػؿ مسػؤوؿ ولػو بالصػمت أو االسػتنكار السػمبي .ىػي وقػائع تسػتدعي
تحركػاً جػ ّػدياً وعػػاجالً مػػف الجميػػع وأخػػص بالػػذكر قػػادة الفصػػائؿ جميعػاً بػػدءاً مػػف المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح
وقيادة الجبيتيف الشعبية والديموقراطية وحزبي الشعب وفدا .عمى ىؤالء جميعاً أف يجبػروا قيػادة السػمطة عمػى
اإلقػرار بفداحػػة مػػا حػػدث أوالً ،ثػػـ بالمحاسػػبة عميػػو ،واال فمػػيكف التحػػالؼ الػػوطني فػػي مجممػػو أمػػاـ اسػػتحقاقات
مغايرة ال توفر التغطية لمف مارسوا القمع وال لمقمع ذاتو.
محزف حقاً ما حدث ،ولكنو بالغ في دالالتو السياسية والتي ال يجوز أف تمػر ىكػذا وكػأف كػؿ شػيء عمػى مػا
يراـ.
الحياة ،لندن1021/7/6 ،
 65المتدينون الييود ونتائج التجنيد!

د .أسعد عبد الرحمف
"الييود المتدينوف يغيروف إسرائيؿ إلى فاتيكاف لمشعب الييودي ،وىـ يريدوننا أف نعيش طبقاً لمتقاليد والشريعة
الييودية حيث تكوف ىناؾ تفرقة ضد المرأة واألقميات .وكؿ مف ىو ليس بييودي يعامؿ كمواطف مف الدرجػة
الثانية ،وال يمكننا أف نوافؽ عمى ذلؾ" .حينما أدلت "شوالميت ألوني" ،وزيرة التربية في حكومة إسحاؽ اربػيف
في مطمع التسعينيات بيذا التصريح ،ىاجميا المتدينوف وأجبروا رابيف عمى نقميا مف الو ازرة.
"الحريػػديـ" ىػػـ الفرقػػة األبػػرز واألظيػػر مػػف بػػيف الييػػود المتػػدينيف فػػي إسػرائيؿ ،فيػػـ المسػػؤولوف عػػف المؤسسػػة
الدينية (رئاسة الحاخاميػة) ،وقػد دأبػوا عمػى انتقػاد الشخصػيات والرمػوز العممانيػة فػي الجػيش والمحكمػة العميػا
في السياسة .ومع ذلؾ ،أصبحت األحزاب الدينية الزمة لكؿ حكومة إسرائيمية وجزء مف االئتالؼ فييا .وىي
تشترط قبؿ أف تشارؾ في الحكومة ما تريد ،وأحياناً تيدد باالنسحاب أو تنسحب مف االئتالؼ الحكػومي بعػد
المشاركة ،وىو ما حدث أكثر مف مرة حيث يخمؽ ذلؾ أزمةً بؿ وأحياناً تسقط الحكومة.
وأكبػػر ىػػذه األح ػزاب الدينيػػة اليػػوـ وأكثرىػػا تػػأثي اًر ىػػو حػػزب "شػػاس" وزعيمػػو الروحػػي ىػػو الحاخػػاـ عوفاديػػاه
يوسؼ.
لقػػد مػػنح رئػػيس الػػوزراء اإلسػرائيمي األوؿ ،ديفيػد بػػف جوريػػوف ،قمػػة مػػف طمبػػة المػػدارس الدينيػػة لػػـ يكػػف عػػددىا
إعفاء مف أداء الخدمػة العسػكرية لمػا كػاف يخشػى وقتيػا مػف انػدثار نمػط حيػاتيـ ،لكػف العػدد
يتجاوز المئات،
ً
توسع اليوـ ليمثؿ عشر سكاف إسرائيؿ .وبحسػب الصػحافة اإلسػرائيمية ،فإنػو "فػي عػاـ  1020لوحػده ،حصػؿ
 67ألف ػاً مػػنيـ عمػػى إعفػػاء مػػف الخدمػػة العسػػكرية ،حيػػث تشػػير اإلحصػػاءات إلػػى أف نسػػبة المنخػػرطيف فػػي
الجػػيش ال تتعػػدى  25فػػي المئػػة مقارن ػةً مػػع  75فػػي المئػػة مػػف بػػاقي الييػػود فػػي إس ػرائيؿ" .ولػػذا تعيػػد رئػػيس
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ال ػػوزراء (بني ػػاميف نتني ػػاىو) ،ومع ػػو زع ػػيـ ح ػػزب "كاديم ػػا" (ش ػػاؤوؿ موف ػػاز) ،بتمري ػػر ق ػػانوف يني ػػي اإلعف ػػاءات
العسػػكرية المنتش ػرة عمػػى نطػػاؽ واسػػع لػػدى طمبػػة المػػدارس الدينيػػة .فمػػع الوقػػت ،تحولػػت قضػػية "اإلعفػػاءات
العسػكرية" إلػى معضػمة سياسػػية حيػث أدى إصػرار التيػػارات الدينيػة عمػى رفػض القػػانوف إلػى تػأجيج المشػػاعر
فيما بات يشبو الحرب الثقافية داخؿ إسرائيؿ .وفي ىذا تقوؿ "كاريف برويارد" ،في مقاؿ بعنواف "العسكرية في
إس ػرائيؿ ...أزمػػة خدمػػة المتػػدينيف"" :يػػرى المحممػػوف أف الوقػػت الحت ػواء الص ػراع قػػد فػػات ،السػػيما فػػي ظػػؿ
االسػػتياء الكبيػػر لػػدى الغالبيػػة العممانيػػة فػػي إس ػرائيؿ حيػػاؿ الييػػود المتػػدينيف المعػػروفيف باسػػـ الحريػػديـ" .ثػػـ
تضػػيؼ أنػػو "رغػػـ مػػا يبػػدو عميػػو الجػػدؿ مػػف تركيػػز عمػػى الجانػػب العسػػكري ،حيػػث يػػنص القػػانوف فػػي إسػرائيؿ
عمػػى إجباريػػة الخدمػػة العسػػكرية ،فػػإف القضػػية تتعػػدى ذلػػؾ إلػػى رغبػػة العديػػد مػػف اإلس ػرائيمييف تقاسػػـ أعبػػاء
المواطنػػة وضػػماف مشػػاركة فئػػة منعزلػػة تموليػػا الدولػػة ومػػا فتئػػت تتوسػػع مػػف حيػػث الحجػػـ والنفػػوذ" .وفػػي ىػػذا
السػػياؽ أيض ػاً يقػػوؿ "أوري ريجيػػؼ" ،رجػػؿ الػػديف اإلصػػالحي المنتقػػد لمواقػػؼ المتػػدينيف المتشػػدديف" :ىنػػاؾ
اضػػطرابات تمتػػد إلػػى الجانػػب االجتمػػاعي والثقػػافي واالقتصػػادي وتػػؤثر عمػػى روح إسػرائيؿ" ،ثػػـ يػػردؼ قػػائالً:
"نمط حياة المتدينيف المتشدديف يشكؿ خطػ اًر عمػى اسػتق اررنا" .وفػي اآلونػة األخيػرة ،قػاؿ رئػيس المجنػة النيابيػة
المختصة بتشجيع الشباب الييودي المتديف عمػى االنخػراط فػي صػفوؼ الجػيش ،النائػب "يونتػاف فمسػنير" مػف
ح ػػزب "كاديم ػػا" ،إف توج ػػو الش ػػباب اليي ػػودي المت ػػديف لم ػػتممص م ػػف الخدم ػػة العس ػػكرية "ين ػػذر بح ػػدوث أزم ػػة
ستعصػػؼ بػػالمجتمع اإلس ػرائيمي وتصػػيب بالضػػرر عالقتػػو بػػالجيش فػػي حػػاؿ لػػـ تػػتـ معالجػػة المشػػكمة بأسػػرع
وقػػت" .وتػػأتي تصػريحات "فمسػػنير" فػػي أعقػػاب نشػػر نتػػائج د ارسػػة قػػاـ بيػػا الجػػيش اإلسػرائيمي ،تػػدؿ عمػػى "أف
واحػػداً مػػف أصػػؿ أربعػػة شػػباف ممػػف يػػدعوف لمخدمػػة العسػػكرية يفضػػؿ التوجػػو لمد ارسػػة فػػي المػػدارس الدينيػػة".
وأشارت الدراسة إلى أنو "حتى مطمع التسعينيات مف القرف الماضي ،كاف واحد مػف كػؿ عشػريف شػاباً ييوديػاً
يتوجػػو إلػػى المػػدارس الدينيػػة بػػدال مػػف التجنػػد فػػي الجػػيش" .وتػػدؿ المعطيػػات عمػػى أنػػو منػػذ التسػػعينيات حػػدث
تغييػػر واضػػح فػػي توجيػػات الشػػباب الييػػودي المتػػديف ،حيػػث "ط ػرأت زيػػادة مسػػتمرة فػػي عػػدد الػػذيف يطػػالبوف
باإلعفاء مف الخدمة العسكرية مف أجؿ دراسة العموـ الدينية".
وعمػػى صػػعيد أكثػػر خطػػورة ،فػػإف تبػػوء المتػػدينيف المواقػػع القياديػػة فػػي الجػػيش اإلس ػرائيمي ،ينػػذر بتيديػػد جػػدي
وخطيػػر لمنظ ػػاـ السياس ػػي اإلسػ ػرائيمي ،حي ػػث تحظ ػػى التع ػػاليـ الص ػػادرة ع ػػف المرجعي ػػات الديني ػػة والحاخام ػػات
ن
أكبر لدى الضباط والجنود المتدينيف مف األوامر التي تصدرىا قيادة الجيش .ويطمب الحاخامات مػف
باحتراـ ر
طالبيػػـ مػػف الضػػباط والجنػػود رفػػض األوامػػر الصػػادرة عػػف قػػادتيـ العسػػكرييف فػػي حػػاؿ تعارضػػت مػػع تعػػاليـ
التػػوراة والتممػػود .ولعػػؿ ممػػا يػػدلؿ عمػػى حجػػـ قمػػؽ العممػػانييف مػػف تغمغػػؿ المتػػدينيف فػػي الجػػيش ،ىػػو مػػا قال ػو
الجن ػراؿ "شػػمومو غازيػػت" ،ال ػرئيس األسػػبؽ لشػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية ،بػػأف "الجنػػود المتػػدينيف يػػذكرونني
بالوالء المزدوج لمضباط في الجيش النازي".
وىنػػاؾ عالقػػة واضػػحة بػػيف تعػػاظـ تػػأثير المتػػدينيف عمػػى الجػػيش وبػػيف ميمػػو السػػتخداـ القػػوة المفرطػػة ضػػد
الفمسػػطينييف .فزيػػادة ثقػػؿ المتػػدينيف الكبيػػر فػػي المواقػػع القياديػػة فػػي الجػػيش تفػػتح أب ػواب الجػػيش أمػػاـ غػػالة
المتطػ ػرفيف م ػػف الحاخام ػػات ال ػػذيف اش ػػتيروا بإص ػػدار الفت ػػاوى الداعي ػػة لقت ػػؿ الم ػػدنييف الفمس ػػطينييف ،لمتنظي ػػر
ألفكػػارىـ .وفػػي العػػاميف الماضػػييف ،شػػيد الجػػيش اإلس ػرائيمي تحرك ػاً مػػف قبػػؿ الجنػػود المتػػدينيف ،حيػػث أخ ػذوا
يعمنوف عمى المأل التزاميـ بتطبيؽ ق اررات الحاخامات والتوراة في حاؿ تناقضػت مػع األوامػر العسػكرية .وفػي
اإلطار نفسو ،كشفت صػحيفة "يػديعوت أحرونػوت" ،فػي منتصػؼ يونيػو المنصػرـ ،أف ضػابطات فػي الجػيش
اإلسرائيمي وجيف إلى رئيس الحكومة نتنياىو رسالة شديدة الميجػة طػالبف فييػا بعػدـ تجنيػد الشػباف الحريػدييف
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بشػكؿ يػػؤثر عمػى طػػابع جػيش االحػػتالؿ ،مثممػا أكػػدف أنيػف يػراقبف بقمػؽ "ظػػاىرة التطػرؼ الػػديني التػي تجتػػاح
الجيش".
لقػػد كشػػفت صػػحيفة "اإلندبنػػدنت" البريطانيػػة أف المجتمػػع اإلسػرائيمي يعػػيش انقسػػاماً كبيػ اًر بحيػػث يشػػكؿ طرفػػا
الخػػالؼ :الييػػود العممػػانيوف المتحػػرروف والييػػود المتشػػددوف "الحريػػديـ" .وقػػد أكػػدت الصػػحيفة أف "الحريػػديـ"
يح ػػاولوف تطبي ػػؽ تع ػػاليـ ال ػػديف اليي ػػودي بتش ػػدد كبي ػػر ،مش ػػيرة إل ػػى أف "قض ػػية اإلكػ ػراه ال ػػديني ال ػػذي يمارس ػػو
الحريػػديـ فػػي إسػرائيؿ بػػدأت فػػي االزديػػاد خػػالؿ الفتػرة األخيػرة" .فيػػؿ تػػنجح خطػػة نتنيػػاىو-موفػػاز عبػػر تجنيػد
الييود المتدينيف إلى إعادة دمج ىؤالء في المجتمػع اإلسػرائيمي؟ وفيمػا لػو فشػمت ىػذه الخطػة ،فػإلى أيػف يقػود
كؿ ذلؾ إسرائيؿ؟!
االتحاد ،ابوظبي1021/7/6 ،
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منور
ىشاـ ّ
جػػاء التصػػعيد العسػػكري األخيػػر فػػي قطػػاع غػزة عمػػى خمفيػػة سياسػػية تعمقػػت بتػػأخر إصػػدار نتػػائج االنتخابػػات
الرئاسية المصرية ليكشؼ عف حجـ خيبة األمؿ واإلحباط وحتى الفشؿ الذي منيت بو مشروع منظومػة القبػة
الحديديػػة اإلس ػرائيمية ،ليخػػيـ الفشػػؿ واإلحبػػاط عمػػى الحكومػػة اإلس ػرائيمية بعػػد إعػػالف نتػػائج االنتخابػػات وفػػوز
مرسي برئاسة مصر.
أصداء "ميرجاف" القبة الحديدية ،كما سماه روبيف بدىتسور في صحيفة ىآرتس ،صمتت ىػذه المػرة فػي ظػؿ
أكثر مف  200قذيفة صاروخية أطمقتيا حماس مف غزة.
فقبػػؿ ثالثػػة اشػػير ،بحسػػب الكاتػػب اإلسػرائيمي ،سػػاعدت المؤسسػػة العسػػكرية عمػػى زرع الػػوىـ الػػذي يقػػوؿ إنػػو
وجػػد الحػػؿ لمشػػكمة القػػذائؼ الصػػاروخية عمػػى ىيئػػة منظومػػة القبػػة الحديديػػة التػػي أثبتػػت جػػدواىا فػػي حمايػػة
الجنوب .وكانت التوقعات في السماء واحتفمت وسائؿ االعالـ بنجاح "ساحقة صواريخ غراد".
وسائؿ االعالـ اإلسرائيمية أكدت أف نسبة نجاح القبػة الحديديػة "المدىشػة" ىػي  76بالمئػة فقػط .ولػـ تقػؿ إنػو
فػػي كػػؿ محاولػػة اعت ػراض يسػػتعمؿ صػػاروخا "تميػػر" .أي أف احتمػػاؿ اعت ػراض صػػاروخ واحػػد ىػػو  50بالمئػػة
فقػػط .ويػػزعـ وزيػػر حمايػػة الجبيػػة الداخميػػة ،متػػاف فمنػػائي ،انػػو "يجػػب االسػػتعداد لحػػرب مػػع سػػوريا وحػػزب اهلل
ياجـ فييا بألؼ صاروخ كؿ يوـ مدة شير" .ولما كاف ثمف صاروخ القبػة الحديديػة نحػو  200ألػؼ
وحماس ن ر
دوالر ،وثمف صػاروخ منظومػة "العصػا السػحرية" المسػتقبمية نحػو مميػوف دوالر ،فإنػو كػي يواجػو التيديػد الػذي
يصوره فمنائي ستحتاج "إسرائيؿ" الى نحو مف  50مميار دوالر ،أي الى نحو مف  100مميػار شػيكؿ فػي مػدة
ثالثيف يوـ قتاؿ.
مع االفتراض المتفائؿ والقائؿ إف نسبة نجػاح منظػومتي الػدفاع اإلسػرائيمي (القبػة الحديديػة والعصػا السػحرية)
تبمغ نحوا مف  66في المئة ،فإف القبة الحديديػة ايضػا غيػر قػادرة عمػى مجابيػة القػذائؼ الصػاروخية وقػذائؼ
الرجـ التي تطمؽ عمى بمدات غالؼ غزة ،والتي تـ تطويرىا لحمايتيا .ولمقبة الحديديػة ايضػا مػدى أقصػى ال
تكػػوف فعالػػة بعػػده .وليػػذا فػػإف جػػزءاً كبي ػ اًر مػػف منطقػػة مػػا يسػػمى "وسػػط إس ػرائيؿ" وجػػزءا كبي ػ ار مػػف المواق ػػع
االستراتيجية االسرائيمية غير محمية بيا.
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نصػػب القبػػة الحديديػػة لػػـ يم ّكػػف سػػكاف بئػػر السػػبع وعسػػقالف مػػف اف يعيشػوا حيػػاتيـ المعتػػادة بػػال خػػوؼ ،ففػػي
الجولة السابقة اضطر نحو مميوف شخص الى البقاء زمنا طويال في المناطؽ اآلمنة وتشوشت الحياة العادية
ولـ يقؿ عدد المصابيف بالرعب .والمفارقة المنطقية ىي انػو فػي المنطقػة التػي ال تحمييػا القبػة الحديديػة ،أي
في غالؼ غزة ،استمرت الدراسة كالمعتاد في حيف عطمت في عسقالف وبئر السبع المتيف تحمييما القبة.
ما يسمى "وزير الجبية الداخمية" في الكياف اإلسرائيمي ،متاف فيمنائي ،قاـ بزيارة منطقة أشكوؿ ومنطقة بوابة
النقػب لتفقػد المنػػاطؽ التػي تعرضػػت لسػقوط صػواريخ المقاومػة بمحػاذاة غػزة ،والتػي جػػاءت رداً عمػى اسػػتمرار
العػدواف اإلسػرائيمي عمػػى أبنػاء الشػػعب الفمسػػطيني فػػي غػزة .ودعػػا فيمنػػائي "لتحصػيف الكيبوتسػػات التػػي تحػػيط
بغزة عمى مػدى  7كػـ ،ال سػيما فػي ظػؿ الصػعوبات التػي تواجييػا القبػة الحديديػة فػي ردع الصػواريخ قصػيرة
المدى".
فيؿ يعمف التصعيد األخير نياية منظومػة القبػة الحديديػة التػي باتػت عبئػاً عمػى الكيػاف اإلسػرائيمي أكثػر منيػا
حالً أمنياً لمواجية صواريخ المقاومة الفمسػطينية؟ وىػؿ تعيػد الحكومػة اإلسػرائيمية النظػر فػي جػدواىا فػي ظػؿ
المتغيرات اإلقميمية التي أتت بمرشح اإلخواف إلى سدة الحكـ في مصر؟.
فمسطين أون الين1021/7/5 ،
 67عرفات الميت الحي

عوديد غرانوت
لنبدأ باعتراؼ .كاتب ىػذه السػطور اضػطر مػرة واحػدة عمػى االقػؿ فػي حياتػو أف يتػذوؽ الضػيافة التػي قػدمت
عمى طاولة عرفات .فعرفات كػاف يحثػؾ دوف انقطػاع عمػى تنػاوؿ الطعػاـ .نػوع مػف المضػيؼ المطمػؽ .يأخػذ
بيده شيئا مػف الصػحف ،يمػده نحػوؾ ويطمػب منػؾ عمػى نحػو ظػاىر' :كػؿ ،كػؿ' .قػد تكػوف ىػذه طريقتػو لخمػؽ
ىدوء ،نوع مف اليدنة ،بيف االسئمة ،التي توجو اليو ولـ يرغب دوما في أف يجيب عمييا.
النبػػأ الػػذي كشػػؼ النقػػاب عنػػو امػػس ،وحظػػي بتأكيػػد العممػػاء ،فػػي أف الطريقػػة االكثػػر ضػػمانة لتصػػفية انسػػاف
دوف أف يشعر ىي ادخاؿ بولونيوـ  120الى طعامو أصابني كػالبرؽ .الفيػـ فػي أف الحػديث يػدور عػف السػـ
االكثػػر فتكػػا فػػي العػػالـ والػػذي يكػػاد ال يمكػػف كشػػفو فػػي فحوصػػات مختبريػػة دفعنػػي الف أحسػػب نيػػايتي الػػى
الوراء.
وىدأت فقط بعد اف شرح العمماء باف السـ االشػعاعي ىػذا يتبػدد تمامػا فػي غضػوف أربػع حتػى خمػس سػنوات
عمى األبعد .ومع ذلؾ ،قمت لنفسي ،مرت حتى االف عشر سنوات عمى لقائي االخير بعرفات.
ػر يصػػروف االف عمػػى أنػػو رغػػـ مػرور ثمػػاني سػػنوات حتػػى االف عمػػى
غيػر أف العممػػاء فػػي المختبػػر فػػي سويس ا
مػػوت عرفػػات ،فقػػد نجح ػوا فػػي أف يج ػػدوا عمػػى مالبسػػو فػػي المستشػػفى كمي ػػة بقايػػا كبي ػرة وغيػػر مفس ػرة م ػػف
البولونيػػوـ  .120بػػؿ ويصػػر عممػػاء المختبػػر فػػي سويس ػ ار عمػػى أنػػو اذا مػػا سػػارعوا وحصػػموا االف عمػػى رفػػاة
عرفػػات مػػف القبػػر فانػػو يمك ػف اكتشػػاؼ كميػػات أكبػػر مػػف السػػـ الفتػػاؾ ىػػذا .االمػػر الػػذي سػػيثبت بػػالقطع بػػاف
عرفات لـ يمت موتا طبيعيا بؿ قتؿ.
عرفات توفي في العاـ  ،1005ولكنو ال يزاؿ حيا في ذاكػرة العديػد مػف الفمسػطينييف .معظميػـ يسػيروف عمػى
مدى ىذه السنيف بإحساس باف زعيميـ صفتو إسرائيؿ كونو أمر بالشروع في االنتفاضػة الثانيػة وليػذا السػبب
فرضػت اسػرائيؿ عميػو حصػػا ار فػي المقاطعػػة .ولػـ ينقصػػيـ سػوى األدلػػة ظػاىرا ،االمػػر الػذي وفرتػػو ليػـ شػػبكة
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'الجزيرة' في تحقيؽ البولونيوـ الذي استثمرت فيو .رغـ أف السويسػرييف حػذروف ،ورغػـ أف حتػى ىػذا التحقيػؽ
غير قادر عمى أف يقرر بيقيف باف الحديث يدور عف تسميـ أو عف اف اسرائيؿ ىي التي تقؼ خمؼ الفعمة.
وفضػػال عػػف التناقضػػات والجػػداؿ بػػيف العممػػاء حػػوؿ مػػدة نفػػاد مفعػػوؿ السػػـ ،يوجػػد عمػػى االقػػؿ سػؤاالف آخػراف
يطرحيما ىذا التحقيؽ ،الذي يستند بكاممو الى نتائج المختبر في سويسرا.
االوؿ ما الذي دفع األرممة ،المتورطة في مصاعب مالية ونزاعات مع السػمطة ومػع عػدة دوؿ عربيػة اخػرى،
الى االنتظار ثماني سنوات حتى تمتشؽ مف خزنػة محامييػا مالبػس المستشػفى لعرفػات وتنقميػا الػى 'الجزيػرة'
لتنفيذ التحقيؽ؟
ناىيػػؾ عػػف أف سػػيى عرفػػات كانػػت ىػػي التػػي عارضػػت فػػي حينػػو بكػػؿ حػػزـ اج ػراء تش ػريح مػػا بعػػد الوفػػاة
لمجثماف.
والسؤاؿ اآلخر ،الذي طرح أمس بصوت ن
عاؿ في محطات البث العربية إذا فرضنا أف يد إسرائيؿ في الفعمة،
فيؿ كاف بوسعيا أف تتدخؿ في غذاء عرفات دوف مساعدة معاونيف مف الدائرة المقربة منو؟
ولعػػؿ ىػػذا ىػػو المفتػػاح لفيػػـ الخمفيػػة لمػػا نشػػر فػػي 'الجزيػرة' .ينشػػأ االنطبػػاع بػػاف مػػف يػػدفع نحػػو النشػػر (الػػذي
حظي بالمناسبة بتجاىؿ تاـ في شبكة 'العربية' المنافسػة) أراد لػيس فقػط تػوريط إسػرائيؿ فػي قضػية قتػؿ زعػيـ
فمسػػطيني ،بػػؿ وأيضػػا تػػوريط واحػراج السػػمطة الفمسػػطينية ،التػػي تحقػػؽ منػػذ ثمػػاني سػػنوات فػػي مالبسػػات وفػػاة
عرفات ولـ تفمح في ذلؾ .ن
'أياد فمسطينية ضالعة في القتؿ' ،ىتؼ أمس صػالح البردويػؿ ،مػف كبػار رجػاالت
حمػػاس ،وزمػػالؤه ألمحػوا بانػػو يجػػب التقػػديـ الػػى المحاكمػػة لجنػػة التحقيػػؽ التػػي أقاميػػا أبػػو مػػازف ايضػػا بتيمػػة
'االىماؿ وجر األرجؿ'.
'''
كيفما اتفؽ حصؿ أف في سويس ار الصغيرة كشؼ ىذا االسبوع العممػاء عػف كشػفيف صػاخبيف .االوؿ يػرتبط ب ػ
'الجزيء الرباني' وسر خمؽ الكوف واالخر سر وفاة ياسر عرفات.
وفي الحالتيف ،كما ينبغي القوؿ ،ال يزاؿ العمماء غير مقتنعيف تماما بػاف فػي أيػدييـ االنجػاز الحقيقػي ،ولكػف
في الحالتيف يواسوف أنفسيـ بالصخب اليائؿ الذي حققوه حتى االف حوليـ.
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