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" .1إسرائيل" تفشل جولة جديدة من مباحثات صفقة تبادل أسرى جرت برعاية مصرية

ذكرت القدس ،القدس ،2021/6/30 ،من القاهرة – خ ـ ـ ــاص :أفشل الوفد اإلسرائيلي الذي وصل
مساء الثالثاء ،إلى العاصمة المصرية القاهرة ،جولة جديدة من المحادثات التي رعتها مصر لمحاولة

التوصل التفاق مبدئي بشأن الخطوط العريضة للتوصل لصفقة تبادل أسرى.

وبحسب مصادر متطابقة تحدثت لـ “القدس” ،فإن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تتمسك بالمطالب التي
كانت تتمسك بها الحكومة السابقة والتي تتعلق بربط ملف إعمار غزة بصفقة التبادل ،وهو ما ترفضه

حركة حماس .فيما ذكرت قناة ريشت كان العبرية ،أن الوفد اإلسرائيلي الذي يرأسه يارون بلوم منسق
شؤون األسرى والمفقودين عاد من القاهرة إلى تل أبيب بعدما أبلغ وفد حماس عبر الوسيط المصري

أنه لن يكون هناك تهدئة طويلة األمد بغزة بدون حل قضية األسرى والمفقودين اإلسرائيليين .ووفقًا
للقناة ،فإن إسرائيل تعول على أن تضغط مصر على قيادة حماس إلبداء مرونة في هذا الملف ،وأنه
يمكن للقاهرة أن تستخدم ما تمتلكه من أدوات لم تستخدمها بعد من أجل هذا الهدف.

وكان وفد إسرائيلي وآخر من حماس وصل مساء الثالثاء للعاصمة المصرية للقاهرة ،لبحث إمكانية

التوصل التفاق مبدئي بشأن الخطوط العريضة للتوصل لصفقة تبادل أسرى.
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وقالت مصادر خاصة لـ “القدس” في وقت سابق من األربعاء ،إن وفد حماس يضم شخصية
عسكرية واحدة على األقل من قيادة كتائب القسام ،وقد وصلت من قطاع غزة إلى العاصمة

المصرية القاهرة.

وبحسب المصادر حينها ،فإن قيادة جهاز المخابرات المصرية ستعقد لقاءات منفصلة مع الوفدين،

مشيرةً إلى أن القيادة المصرية على المستوى السياسي واألمني معنية بإنجاز هذا الملف الذي
سيساهم في التوصل لصفقة تشمل تهدئة شاملة لعدة سنوات .وأشارت المصادر ،إلى أن الجهود
المصرية بهذا الصدد ستتواصل رغم العرقالت والعقبات الكبيرة التي تواجهها في ظل شروط كل

طرف للتوصل التفاق بشأن صفقة التبادل .ولفتت المصادر ،إلى أن هناك جهود من أطراف أخرى
منها األمم المتحدة وألمانيا وكذلك قطر من أجل دفع نجاح هذه الجهود التي تهدف إلعادة الهدوء

التام بغزة وتحسين الوضع االقتصادي فيها.

وأضافت األيام ،رام هللا ،2021/6/30 ،من القدس ،عن وكاالت :أشار تقرير للقناة العامة اإلسرائيلية
("كان  )"11أوردته مساء أمس ،في نشرتها الرئيسة ،إلى قناعة لدى الجانب اإلسرائيلي بأن
المصريين معنيون بإتمام الصفقة على الرغم من المقابل "غير المعقول وغير الواقعي" الذي تطالب

به حركة حماس ،على حد تعبير القناة.

 .2موقع "واينت" :السلطة الفلسطينية طلبت التزود بمعدات فض تظاهرات من "إسرائيل"
معدات ووسائل ألجهزتها
توجهت السلطة الفلسطينية،
مؤخرا ،بطلب الحصول على ّ
أحمد دراوشةّ :
ً
لفض التظاهرات ،بحسب ما نقل موقع "واينت" ،يوم الثالثاء ،عن مصادر فلسطينية .ولم
األمنية ّ
فض التظاهرات ،لكنه ذكر أن التزود
يذكر الموقع الجهة التي طلبت منها السلطة الفلسطينية ّ
معدات ّ
وبكميات محدودة.
ائيلية،
ّ
بمعدات من هذا النوع يجري بموافقة إسر ّ

عرب 2021/6/30 ،48

" .3األخبار" :خطّة السلطة الفلسطينية لمواجهة الغضب من خالل تصدير األزمة إلى غزة

بعد فضيحة ْقتل الناشط السياسي ،نزار بنات ،على أيدي األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلّة،

عدة مستويات سياسية
شرعت قيادة حركة "فتح" في تنفيذ خطّة طارئة للخروج من األزمة ،تشمل ّ
وأمنية واعالمية .وحسبما علمت "األخبار" من مصادر "فتحاوية" ،فقد صدرت أوامر لقادة حركة
"فتح" في غزة ،من ِقَبل "اللجنة المركزية" للحركة ومسؤولين في رام هللا ،بضرورة العمل على إشعال
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نوع من الحراك الشعبي داخل القطاع ،واستفزاز حركة "حماس" واألجهزة األمنية هناك لدفعها نحو
تؤدي إلى تحويل وجهة السخط في الشارع الفلسطيني باتجاه الحركة.
ممارسات ّ
تم تهديدهم بقطع
وبحسب عناصر "فتحاوية" وموظّفين يتقاضون رواتبهم من السلطة في رام هللا ،فقد ّ
رواتبهم إن لم يشاركوا في الحراك الجديد.

األخبار ،بيروت2021/7/1 ،

عمان لبحث القضية الفلسطينية
 .4عباس يجتمع بالعاهل األردني في ّ
عمان  -وكاالت :أكدت قمة فلسطينية  -أردنية عقدت أمس تعزيز التنسيق والتواصل الدائم لما فيه
مصلحة البلدين والشعبين .وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،وصل ظهر أمس إلى

عمان على متن مروحية أردنية أقلته من رام هللا .وعقد عباس والعاهل األردني ،اجتماعاً منفرداً ،بحثا
خالله العالقات الثنائية والقضايا المشتركة ،وآخر التطورات السياسية.

وأكد عباس "استمرار التنسيق األخوي بين فلسطين واألردن بما يخدم مصالح أمتنا وقضاياها
المشتركة ،وفي مقدمتها القضية الفلسطينية" .وأكد عباس أهمية الدور المحوري لألردن بقيادة الملك

عبد هللا الثاني في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ،والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية ،والسعي

باتجاه تحقيق السالم العادل والشامل ،وأكد أهمية هذه اللقاءات وهذا التنسيق والتواصل الدائم لما فيه

مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

األيام ،رام هللا2021/7/1 ،

 .5وزير العدل الفلسطيني :نزار بنات تعرض لعنف جسدي ووفاته غير طبيعية
قال محمد الشاللدة وزير العدل الفلسطيني رئيس لجنة التحقيق في وفاة الناشط والمعارض نزار بنات

إن األخير تعرض لعنف جسدي ،ووفاته غير طبيعية ،مضيفا أن ما حصل حالة فردية وليست نهجا
من جانب القيادة والسلطة ،فيما رفضت أسرة بنات النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق .وشدد

المسؤول الفلسطيني على أن ما حدث للناشط الحقوقي نزار بنات "حالة فردية وليست نهجا من
جانب القيادة والسلطة" ،مضيفا أن اللجنة عملت بموضوعية وحيادية وسرية ،وقال إن اعتقال بنات

جاء بموجب مذكرة اعتقال.
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 .6خريشة :السلطة في حالة فقدان توازن واحتشاد أمنها يزيد التوتر
رام هللا-غزة-أدهم الشريف :قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة :إن سلطة
رام هللا برئاسة محمود عباس" ،أصبحت تواجه حالة فقدان توزان لديها" بعد جريمة اغتيال أجهزة

أمنها الناشط والمعارض السياسي نزار بنات ،في مدينة الخليل ،فجر الخميس الماضي .وأكد خريشة
لـ "فلسطين" ،أن حشود أجهزة أمن السلطة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية لمواجهة ردود الفعل
على اغتيال بنات ،ال تحمل أي معنى والهدف منها قمع الحريات رغم أن القانون األساسي

الفلسطيني كفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر ،وتزيد من حالة التوتر في الساحة الفلسطينية.

فلسطين أون الين2021/6/30 ،

 .7هيئات حقوقية تطالب بنشر تقرير ظروف مقتل الناشط بنات للجمهور والعائلة ترفض النتائج
رام هللا " -األيام" ،وكاالت :طالبت هيئات حقوقية بنشر التقرير الذي أعدته اللجنة الحكومية المكلفة
بالتحقيق في مقتل الناشط نزار بنات ،في حين رفضت عائلة بنات نتائج التقرير مؤكدة أن اللجنة لم

تلت ِ
ق أحداً من أفراد العائلة .فقد طالبت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" ،وزير العدل
رئيس اللجنة بنشر نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة في مقتل بنات للجمهور.

األيام ،رام هللا2021/7/1 ،

 .8مجدالني يدعو لمبادرة أيرلندية لالعتراف بدولة فلسطين
رام هللا :دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،أحمد مجدالني ،إيرلندا لالعتراف
بدولة فلسطين .وقال مجدالني خالل لقائه سفير إيرلندا لدى دولة فلسطين دون سكستون ،األربعاء،
"سبق أن اتخذ البرلمان اإليرلندي ق ار ار حول ذلك ،ونأمل أن يشكل مع مجموعة من الدول األوروبية

خطوة متقدمة نحو القيام بذلك ،ال سيما أنها تدعم حل الدولتين واالعتراف بالدولة الفلسطينية".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/6/30 ،

" .9اإلعالمي الحكومي" في غزة يدين مسح اسم فلسطين من تطبيقات الخرائط
أدان المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة ،مساء يوم األربعاء ،مسح شركتي جوجل وأبل السم
فلسطين من تطبيقات الخرائط الخاصة بهما واستبداله بـ "إسرائيل".
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 .10هنية :معركة "سيف القدس" أبرزت انكسار االحتالل
إن "قبل انطالق
بيروت-محمد شهابي :قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنيةّ ،
معمقة لكيفية الوصول لترتيب البيت الفلسطيني،
الموجة الجديدة مع العدو كنا في حوارات فلسطينية ّ
بمستوياته المختلفة ،واتفقنا على ضرورة إجراء االنتخابات وحددنا المواعيد واتفقنا على اآلليات ،ولكن

بسبب أو آلخر أخذ قرار بتأجيل االنتخابات من قبل الرئيس أبو مازن".

وأضاف هنية ،خالل حديثه أمام جمع سياسي حزبي وفصائلي واعالمي فلسطيني ولبناني ،يوم

فإن القرار يصف حجم االنسداد الداخلي
األربعاء ،في العاصمة اللبنانية بيروت:
ً
"بعيدا عن التفسيرّ ،
كنا نتلمس أن طريق الخروج من االنقسام الداخلي يتم عبر إعطاء
للقضية الفلسطينية ،بعد أن ّ
الشعب حقه باختيار قياداته ،ولكن هذه الحالة التي لم تكتمل وضعتنا كفلسطينيين أمام انعطافة

حادة ،فيما المسرح كان يتهيأ على جبهة أخرى ،بفعل اإلجراءات والسياسات التي اتخذها االحتالل
ّ
في القدس".
خطوات االحتالل في القدس كانت األخطر

أي مرحلة سابقة ،فهي قد
وتابع" :خطوات االحتالل ،التي بدأت في القدس كانت أخطر وأكبر من ّ
فُهمت على أن العدو يريد فرض واقع على المستويين المقدسي والفلسطيني ،أمر مرتبط بال شك
بسياسة صهيونية متصلة باالستيطان وسياسة القضم والضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية،
ومتصل بمحاولة شطب حق العودة ،ومرتبط بخط إطالق نطاق التطبيع وتحالفات سياسية في

المنطقة تشرعن االحتالل" .وأوضح هنية" :هذا األمر كان ال بد لنا من مواجهته والتعامل معه
بمقتضاه".

أن "المقاومة والفصائل وضعت استراتيجية
وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ،إلى ّ
لمواجهة الهجمة التي تتم على الشعب الفلسطيني ،فانطلقت حركة وطنية فاجأت العدو قبل الصديق
من القدس والضفة لتتالحم مع أراضي الداخل ،حتى وصلت المواجهة إلى قطاع غزة ،وتدخل

إطارها العسكري".

وأكد هنية أن "مطالبات الشعب الفلسطيني بتدخل المقاومة ،من قبل حرائر القدس ،والمسيحيين من

أهالي القدس وأبناء الداخل المحتل ،دفع غزة إلى التدخل فيما يحدث ،بينما َدفَعنا للتدخل كذلك
فضنا لممارسات واعتداءات االحتالل الدينية على المسجد األقصى".
ر َ

قادر
وتابع" :معركة سيف القدس ،أبرزت مرحلة االنكسار التي وصل إليه االحتالل ،وأنه لم يعد ًا
على ضم وتوسيع أراضيه وأن ذلك العهد قد ولى".
نتائج استراتيجية
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وأضاف" :المعركة سجلت نتائج إيجابية واستراتيجية نقلت المقاومة والقضية من مكان إلى مكان،

نسجل في هذه المعركة خمس نتائج أال وهي :أوًال؛ المعركة كانت مختلفة عن سابقاتها بأن المقاومة
هي من بادرت بالفعل والعمل ،لتفشل بذلك قدرات العدو".

جديدا للقوة ،فلوحة المعركة التي
اتيجيا
ً
وتابع" :االستراتيجية الثانية ،هي عبر بنائنا ميزًانا استر ً
عدة عناصر وهي ،عنصر المقاومة ،والشعب ،وعنصر أهلنا في ال ٤٨الذين حاربوا
شهدناها أبرزت ّ
قوانين األبرتهايد ومحاولة نزعه من عنصره الفلسطيني والعربي ،لينتفض جيل اليوم بعد كل م اررة

مباشرا ،فيما كذلك حققت صواريخ المقاومة
اشتباكا
مشتبكا مع االحتالل
السنين ،ويطلق هبة كبيرة
ً
ً
ً
يوما".
ًا
إنجاز فرضت ً
شلال على االحتالل لمدة ً 11
وأردف" :االستراتيجية الثالثة؛ كانت بإثباتنا للقاصي والداني ،أن المقاومة قادرة على خلط األوراق

أن دوًال قد أخذت نهج التطبيع معه،
يتسيد هذه المنطقة على الرغم من ّ
في المنطقة ،وأن العدو لن ّ
لكنها ال تعبر عن إرادة وضمير أهالي المنطقة ،وما حصل من تحرك الشعوب وتفاعله مع ما يجري
في فلسطين أبرز ذلك ،وأكد على إمكانية خلط األوراق في المنطقة ،وأن كل عمليات الهندسة التي

يتم العمل عليها لن تنجح ،وأن المقاومة يمكنها أن تغير المعادلة".

أن "االستراتيجية الرابعة؛ هي قدرة المقاومة والقضية الفلسطينية على تغيير الرؤية
وذكر هنية ّ
تضامنا مع الشعب الفلسطيني
وشعبيا ،خاصة على صعيد المظاهرات التي انطلقت،
سياسيا
العالمية
ً
ً
ً
بعد المجازر التي ارتكبهتها قوات االحتالل بحق أهل غزة والقدس ،أو على توجيه اإلدارة األميركية

لتعديل رؤيتها للمنطقة وتدخلها لوقف الحرب والصراع ،وذلك فيه مصلحة وأمن للكيان اإلسرائيلي".

القدس توحدنا

أن القدس توحدنا ،وأن هذه المعركة كان عنوانها القدس،
واسترسل" :أما االستراتيجية الخامسة ،فهي ّ
وأن القدس هي محور الصراع مع العدو ،فالقدس تعني لنا كدين وكوجدان وكعقل ،وأن فلسطين بال
قدس ،ستصبح كأي مكان في العالم .والقدس توحد أحرار العالم والشعب الفلسطيني ،ولذلك خالل

وتفاوضيا ،قدم لنا عروض
سياسيا
المعركة وفي إطار المباحثات السياسية ،والمعركة التي خضناها
ً
ً
كثيرة ،منه وقف إطالق نار متزامن ومتبادل ،وأن يجرى مفاوضات غير مباشرة تستضيفها القاهرة،
ولكنا رفضنا وضع قضية القدس على طاولة
وأن يتم مناقشة قضايا الحصار والقدس واإلعمارّ ،
الحوار ،فهي ال يفاوض عليها ،مع موافقتنا على وقف إطالق نار متبادل ،وأبلغنا مصر بذلك ،فإن

وافق العدو وافق ،وان رفض فله خياره".
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 .11هنية يلتقي مفتي لبنان ويجدد مطالبته بتحسين ظروف الالجئين الفلسطينيين
بيروت :طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ،بتحسين ظروف الالجئين
الفلسطينيين في لبنان ،وتأمين حياة كريمة لهم حتى العودة إلى مدنهم وقراهم األصلية التي هجروا

منها بفعل االحتالل اإلسرائيلي .جاء ذلك خالل لقاء جمعه مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد
اللطيف دريان في دار الفتوى بالعاصمة اللبنانية بيروت ،اليوم األربعاء ،بحسب بيان حركة "حماس".
قدس برس2021/6/30 ،

 .12العالول :هناك من يتآمر على فتح في هذه المرحلة
نابلس  -وكاالت :قال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي

دعت إليه حركة فتح في محافظة نابلس :ال أحد يستفز فتح  ..ألنه إذا ما استفزت وقفت كلها على

قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على دماء الشهداء ومن أجل الحفاظ على المشروع الوطني

الفلسطيني .وأضاف العالول :كلما احتدمت المعركة مع االحتالل اإلسرائيلي نجد من يحاول أن
يشتت قوتنا ويعرقل المسيرة ولفت األنظار عن االحتالل وجرائمه .وقال :هناك من يتآمر على فتح

في هذه المرحلة  ..ألن فتح رفضت صفقة القرن ورفضت التخلي عن القدس وعن الحقوق الوطنية.

األيام ،رام هللا2021/7/1 ،

 .13النونو :حماس تدرس تقديم مشاريع إنمائية لمخيمات لبنان
بيروت-محمد شهابي :قال المستشار اإلعالمي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ،طاهر
النونو " :إن قيادة الحركة ،تدرس إمكانية التقدم بمشاريع إنمائية أخرى في المخيمات الفلسطينية

بلبنان ،على غرار المشاريع اإلنمائية التي قدمتها الحركة ،خالل الشهور الماضية".

ولفت النونو في حديث خاص لـ"قدس برس" ،إلى أن وفد الحركة تناول خالل لقائه ،الرئاسات

الل بنانية الثالث ،العمل على تطوير أوضاع الالجئين الفلسطينيين ،وأن يتم مراعاة حالة اللجوء

وبين النونو أن أوضاع الالجئين الفلسطينيين،
باعتبارها حالة مؤقتة إلى حين عودتهم إلى أرضهمّ .
في مختلف أماكن تواجدهم صعبة ،وتابع" :كما وجدنا هنا في لبنان أن األوضاع المعيشية بحاجة

إلى التطوير والكثير من الجهد".
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 .14الحية :وفد حماس ناقش مع قيادة حزب هللا إمكانية أن ينال فلسطينيو لبنان بعض حقوقهم

بيروت :قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بقطاع غزة ،خليل الحيةَّ ،
إن العالقات مع

مرت بأي توتر ،كما أنها لم تنقطع أبدا".
حزب هللا اللبناني جيدة ،ولم يسبق أن َّ

وتابع الحية ،في حوار خاص مع "عربي "21في العاصمة اللبنانية بيروت" :ربما نختلف قديما أو
حديثا في بعض القضايا ،ولكن ال يوجد أي توتر بيننا وبين األخوة في حزب هللا ،وال بيننا وبين أي

مكون من مكونات األمة ،ألننا نسعى إلى عالقة طيبة مع الجميع".

موقع عربي2021/6/30 ،21

 .15القانوع :االحتالل يواصل انتهاكه للقانون الدولي باعتقال نواب شعبنا
قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي ،إن االحتالل الصهيوني
يواصل انتهاكه للقانون الدولي باعتقال نواب شعبنا الفلسطيني رغم حصانتهم البرلمانية ،وذلك في

الوقت الذي ُيحيي فيه العالم اليوم ما يسمى بـ "اليوم العالمي للعمل البرلماني" .وشدد القانوع على أن
سياسة التفرد واالستبداد والقمع التي تمارسها السلطة وتعطيلها للعمل البرلماني وتدميرها للمؤسسات
الشرعية كان أحد نتائجها الوصول لحالة الفوضى والعربدة وقتل المعارض السياسي والمرشح

لالنتخابات نزار بنات.

موقع حركة حماس2021/6/30 ،

دعم للعدوان على شعبنا
.16
ّ
الشعبية :افتتاح سفارة لالحتالل في اإلمارات ٌ
إن افتتاح سفارة االحتالل في اإلمارات وزيارة يائير البيد
غزة :قالت الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطينّ ،
ّ
وزير خارجية الكيان ألبو ظبي ،يعكس إيغال النظام اإلماراتي في مسار التطبيع .وبينت "الجبهة"،
في تصريح صحفي ،أن هذه الخطوة تتزامن مع هدم منازل وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني في حي

سلوان بمدينة القدس المحتلة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/6/30 ،

مخيمات "طالئع التحرير" :االستعداد لمرحلة التحرير والعودة
ّ .17
مخيمات "طالئع التحرير" في غزةّ ،إال أن
يوسف فارس :على رغم أنها السنة العاشرة التي تُقام فيها ّ
خصوصيتها .هذا التقليد السنوي الذي يفتح
تزامنها واالنتصار في معركة "سيف القدس" زاد من
ّ
الباب أمام الفتية والشباب لالقتراب أكثر من البيئة المسلّحة ،أضحى وكأنه الـ"تيرموميتر" الذي يقيس
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امن مع
مدى االلتفاف الشعبي حول خيار المقاومة ،ناهيك عن أن انطالق "فوج سيف القدس" تز َ
تشديد الحصار اإلسرائيلي على القطاع ،ضمن محاوالت تأليب الشارع على المقاومة ،وتفريغ

انتصارها من مضمونه.

مخيمات العودة شرق مدينة غزة ،أي
المقام بالقرب من ّ
في ّ
مخيم اليرموك الذي ازرته "األخبار" ،و ُ
على مسافة مئات األمتار من الحدود الشرقية مع األراضي المحتلة عام  ،1948يمكنك أن تالحظ
تم تجهيز الموقع بها ،ليبدو مماثالً للمواقع العسكرية لجهة وسائل التدريب ومواقع
الطريقة التي ّ
المتخصص في التعامل مع
يقدم طاقم التدريب
ُعدت خصيصاً لتُناسب الفتية .هناكّ ،
الرماية ،والتي أ ّ
ّ
الفئة المستهدفة ،معلومات وافية عن استخدام عدد من أنواع األسلحة ،إلى جانب المحاضرات الدينية
والثقافية ،وورش العمل التوعوية في المجال األمني .ووفقاً لـ "أبو مصعب" ،وهو الضابط المسؤول

عن "اليرموك" ،فقد َس ّجل في "فوج سيف القدس" عشرات اآلالف من األطفال والفتية والشباب وحتى
ثم الثانوية ،فالجامعية،
السن ،ما دفع إدارة
كبار
ّ
ّ
المخيم إلى تقسيمه إلى أربع فئات :اإلعداديةّ ،

السن .وعلى رغم أن الذين التحقوا فعلياً تجاوزوا الـ 3آالف مشارك ،إال أن أعداد
وأخي اًر كبار
ّ
ضمت
يتم تنقيحها وفقاً
ّ
الم ّ
سجلين فاقت أعداد الملتحقين ،إذ ّ
السجالت عشرات اآلالف ،قبل أن ّ
ُ

السن والبنية الجسدية.
حددتها إدارة
للمعايير التي ّ
المخيمات لجهتَي ّ
ّ
المتحدث باسم
وعن األهداف التي تسعى "طالئع التحرير" إلى تحقيقها ،قال أبو بالل ،وهو
ّ
ٍ
جملة من األهداف
المخيمات ،في تصريحات إلى الصحافيين" :تسعى كتائب القسام إلى تحقيق
ّ
وبث روح الثقة باهلل
أبرزها غرس المبادئ اإلسالمية في نفوس الشباب ،وترسيخ القيم الوطنية لديهمّ ،
العزة ،واالنتماء إلى األرض المقدسة ،واالستعداد لمرحلة التحرير والعودة"،
والشجاعة واألمل و ّ
باإلضافة إلى األهداف األمنية والوطنية والبرامج التدريبية والكشفية والعسكرية وغيرها من البرامج

المخيم أن يوضح أن تجربة "القسام" في "طالئع التحرير" ،والتي
ث باسم
المختلفة .وال َيفوت
المتحد َ
ّ
ّ
مكونات المجتمع" ،ليست سوى تطبيق لمبدأ
تجاوزت عقبات االنتماء الحزبي وفتحت أبوابها ّ
لكل ّ
مؤهالً لدحر
التعبئة الشعبية
بكل الشعوب الواقعة تحت االحتالل ،ليكون شعبنا ّ
العامة أسوةً ّ
ّ
المحتلّين" .لكن وْقع الحدث الذي حرص "القسام" على تغطيته إعالمياً على نحو الفت ،يتجاوز وفق

المسجلين أمام الخيام التي
ما يراه متابعون حدود األهداف العملية المعلَنة ،إذ إن مشهد ازدحام
ّ
قدم صورة واضحة عن المفاعيل المعنوية التي
أقامتها المقاومة على مفترقات الطرق لهذا الغرضّ ،
تركتها معركة "سيف القدس" في الشارع ،والتي لم يؤثّر فيها تشديد االحتالل لحصاره.

األخبار ،بيروت2021/7/1 ،
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 .18اشتباك مسلح مع االحتالل في جنين
وقع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات االحتالل خالل اقتحامها مدينة جنين شمال
الضفة الغربية المحتلة فجر األربعاء .وأفادت مصادر محلية بإصابة ثالثة مواطنين بينهم سيدة،

واعتقال ثالثة آخرون خالل اقتحام قوات االحتالل ،مخيم جنين ،وقرية عنزة جنوب المدينة .وذكرت
مصادر محلية ،أن قوات االحتالل اقتحمت مخيم جنين ،وسط إطالق وابل من األعيرة النارية وقنابل

الصوت والغاز ،ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص باليد والقدم ،وسيدة بقنبلة صوتية.

فلسطين أون الين2021/6/30 ،

 .19لبيد :ترامب دفع بالتطبيع لالمتناع عن "مسار سياسي" مع الفلسطينيين
إن الرئيس
أحمد دراوشة :قال وزير الخارجية اإلسرائيلي ورئيس الحكومة البديل ،يائير لبيد ،الثالثاءّ ،
األميركي السابق ،دونالد ترامب ،دفع باتفاقيات التطبيع المعروفة باسم "اتفاقيات أبراهام" بهدف
الفلسطينيين .ووردت تصريحات لبيد خالل لقائه صحافيين
االمتناع عن مسار سياسي مع
ّ
إسرائيليين ،على هامش زيارته للعاصمة اإلماراتية ،أبو ظبي ،ونقلها عنه صحيفة "يسرائيل هيوم".

االتفاقيات كانت في مكانها ،من أجل اإلثبات
وأضاف لبيد "في اإلدارة السابقة كان هناك شعور بأن
ّ
للتقدم على المستوى الفلسطيني" ،وتابع "أنا ال أنتقد هذه السياسة ،إنما أصف
للعالم أنه ال حاجة ّ
وضعا" .ورغم أن لبيد التقى بنظيره اإلماراتي ،عبد هللا بن زايد ،إال أن المباحثات تركزت على
ً
المواضيع االقتصادية ،بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" ،التي نقلت عن لبيد قوله إن "إسرائيل من

المتوقع أن تدخل قر ًيبا إلى فترة اقتصادية غير سهلة.

عرب 2021/6/30 ،48

 .20الشرطة اإلسرائيلية :غالبية المجرمين في المجتمع العربي متعاونون مع الشاباك
القدس :قال مسؤول في الشرطة اإلسرائيلية ،إن غالبية مرتكبي الجرائم في الداخل الفلسطيني هم
متعاونون مع جهاز األمن اإلسرائيلي العام (الشاباك) ،األمر الذي يحد من القدرة على العمل
ضدهم ،وذلك بحسب ما جاء في تقرير للقناة  12اإلسرائيلية ،مساء األربعاء.

وبحسب القناة فإن أقوال المسؤول في جهاز الشرطة جاءت خالل جلسة عقدت مؤخ ار في المقر

الرئيسي لقيادة الشرطة ،للتحضير لالجتماع الذي عقده المفتش العام للشرطة ،يعقوب شبتاي ،مع
وزير األمن الداخلي في الحكومة اإلسرائيلية ،عومير بار-ليف.
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 .21القائمة المشتركة تنتقد بشدة الحكومة اإلسرائيلية في أعقاب تقرير الجرائم في الوسط العربي
انتقدت القائمة العربية المشتركة ،يوم الخميس ،بشدة ،الحكومة والسلطات اإلسرائيلية في أعقاب

التقرير الصحفي حول حماية جهاز “الشاباك” لمرتكبي الجرائم بين الفلسطينيين داخل الخط

فور بما ورد في التقرير
األخضر .ودعا رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة إلى تشكيل لجنة تحقيق ًا
الصحفي ،بحسب ما نقلت عنه هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية .فيما قالت عايدة توما
حاليا ،بأن تفشي الجريمة يتمتع بحصانة من
دوما اتضح ً
سليمان من ذات القائمة ،إن ما أشرنا إليه ً
الجهة المسؤولة عن القضاء عليها.
القدس ،القدس2021/6/30 ،

 .22بن شبات يستقيل من منصب مستشار األمن القومي اإلسرائيلي
أعلن مئير بن شبات مستشار األمن القومي اإلسرائيلي ،مساء اليوم األربعاء ،استقالته من منصبه.
وبحسب القناة العبرية السابعة ،فإن بن شبات أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت أنه يرغب

في إنهاء فترة واليته بعد  4سنوات قضاها في منصبه .ووفقًا للقناة ،فإن بن شبات سيبقى في منصبه
بديال له.
حتى نهاية آب المقبل ،مشيرةً إلى أن بينيت سيعين ً

جدا من
ويعتبر بن شبات أحد مهندسي اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية ،كما أنه شخصية مقربة ً
رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي كان يستعد قبيل إسقاطه من الحكم ليضع بن شبات رئيساً

لجهاز الشاباك.

القدس ،القدس2021/6/30 ،

 .23الجيش اإلسرائيلي لم يستكمل التحقيق مع جنود قتلوا مدنيين فلسطينيين
الناصرة :كشفت صحيفة “هآرتس” أن جيش االحتالل بخالف تصريحاته الرسمية لم يستكمل
التحقيق بجرائم اقترفها جنوده بحق مدنيين فلسطينيين وتعامل بتساهل فاضح وساخر مع جنود قتلوا

أطفاال في غزة.وقالت إن جيش االحتالل فحص حتى اآلن  237حادثة قتل فلسطينيين خالل

المظاهرات على حدود القطاع التي بدأت في مارس /آذار  2018وأنه في  95حادثة تقرر إغالق

الملف وفقط تم تقديم الئحتي اتهام اثنتين.
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 .24وزير خارجية االحتالل يرحب بتعيين البحرين سفي ار لها في "إسرائيل"
رحب وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد ،األربعاء ،بتعيين البحرين سفي ار لها
القدس(-األناضول)ّ :
في تل أبيب .وقال البيد في تغريدة على تويتر“ :تحياتي الحارة للسفير خالد يوسف الجالهمة ،الذي
أدى القسم القانوني أمام جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،عاهل البحرين ،وسيصل قريباً للعمل

سفي اًر لمملكة البحرين في إسرائيل” .وأضاف“ :خطوة أخرى ذات أهمية كبيرة في تعزيز العالقات

المهمة بين إسرائيل والبحرين” .ويتواجد البيد في اإلمارات ،حيث افتتح الثالثاء السفارة اإلسرائيلية في
أبو ظبي ،ومن المقرر أن يفتتح اليوم القنصلية العامة في دبي.

القدس العربي ،لندن2021/6/30 ،

 .25مراقب الدولة :السلطات أخفقت في منع العنف داخل العائلة
بالل ضاهر :أكد تقرير صادر عن مكتب مراقب الدولة يوم األربعاء ،على إخفاق السلطات
اإل سرائيلية في منع العنف داخل العائالت وجرائم قتل النساء ،من خالل عدم تحويل ميزانيات كافية
وعدم توفير عناية وقائية .واستهل المراقب تقريره بتوجيه انتقادات لمراقبي الدولة السابقين ألنهم لم

يتطرقوا إلى هذا الموضوع.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة حولت  128مليون شيكل فقط من ميزانية الخطة الحكومية لمحاربة

العنف ضد النساء ،للسنوات  ،2020 – 2017بمبلغ  300مليون شيكل .وكانت الحكومة قد قلصت
ميزانية الخطة المقرر بـ 750مليون شيكل لخمس سنوات تنتهي في العام .2022

وشدد المراقب على أنه بسبب الميزانية الجزئية ،لم تنجح الحكومة في مواجهة حاالت العنف في

العائلة بالشكل الكافي.

عرب 2021/6/30 ،48

 .26تقرير" :إسرائيل" ليست جاهزة لمواجهة حاالت طوارئ مدنية
بالل ضاهر :دعا مراقب الدولة اإلسرائيلي ،متنياهو أنغلمان ،في تقرير أصدره يوم األربعاء ،إلى
التنظيم بشكل ملح لقضية جهوزية السلطات المحلية لحاالت طارئ مدنية ،وخاصة الفيضانات في

أعقاب هطول أمطار غزيرة وحاالت جوية متطرفة.

وشدد المراقب على الحاجة إلى تحديد جهة حكومية تكون مسؤولة عن مجمل المطالب والتعليمات

التي يتعين على السلطات المحلية تنفيذها في حاالت الطوارئ المدنية.
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وتبين من تقرير المراقب أنه ال يوجد في البالد اليوم أي جهة مخولة لضبط عمل السلطات المحلية
في حاالت الطوارئ والوكارث الطبيعية ،وأن جهوزية السلطات المحلية لحاالت طوارئ كهذه متعلق

برغبة وقدرة السلطة المحلية على تنفيذ التعليمات التي ُوحهت إليها .وال يوجد تقاسم مسؤولية بين
سلطات تصريف مياه األمطار والسلطات المحلية في المدن والبلدات.
عرب 2021/6/30 ،48

 .27عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد األقصى
القدس :جدد عشرات المستوطنين األربعاء ،اقتحاماتهم للمسجد األقصى ،بحراسة الشرطة اإلسرائيلية.
وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس ،في تصريح مقتضب إن “ 62مستوطنا اقتحموا المسجد

األقصى صباح اليوم ،بحراسة الشرطة اإلسرائيلية” .ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام
المسجد ،في فترة ما بعد صالة الظهر .وكان من بين المقتحمين عضو الكنيست السابق من حزب

“الليكود” الحاخام اليميني يهودا غليك.

القدس العربي ،لندن2021/6/30 ،

 .28جواد بولس :األسير أبو عطوان يواجه خطر الشلل والوفاة المبكرة
طبيا صدر عن
أن تقر ًا
رام هللا :أ ّكد محامي األسير الغضنفر أبو عطوان ،المحامي جواد بولسّ ،
ير ً
األطباء اليوم في مستشفى "كابلن" اإلسرائيلي ،أكدوا فيه أن األسير أبو عطوان يواجه ثالثة

احتماالت خطيرة منها إصابته بالشلل ،أو مشكلة صحية مزمنة يصعب عالجها الحقًا ،إضافة إلى
أن األسير أبو عطوان يواصل
احتمالية خطر الوفاة المفاجئة .وذكر نادي األسير الفلسطينيّ ،
إضرابه عن الطعام لليوم الـ  56على التوالي ،ويواصل االحتالل احتجازه في مستشفى "كابلن"

ي ،ال يعني إلغاؤه.
اإلسرائيليً ،
علما أن قرار تعليق اعتقاله اإلدار ّ

قدس برس2021/6/29 ،

 .29هيئة شؤون األسرى 12 :أسي ارً فلسطينياً في مستشفى إسرائيلي بوضع صعب

رام هللا :قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية( ،األربعاء) ،إن 12

أسي اًر فلسطينياً محتجزون في مستشفى إسرائيلي بوضع صحي صعب .وذكرت الهيئة في بيان
صحافي ،أن السلطات اإلسرائيلية تحتجز داخل ما يسمى عيادة «سجن الرملة» األسرى المرضى

ويمرون بأوضاع صحية قاسية جداً ،وكثير منهم يشتكون من مشاكل صحية حرجة كالسرطان،
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وأمراض القلب ،والشلل ،واإلصابة بالرصاص .وأوضحت ،أن هؤالء «في حاجة ماسة إلى متابعة
طبية لحاالتهم الصعبة» ،مشيرة إلى أن العيادات الطبية الموجودة في السجون اإلسرائيلية ،تفتقر إلى

أدنى المقومات الطبية ،ال سيما عيادة معتقل «الرملة».

الشرق األوسط ،لندن2021/6/30 ،

التماسا لمنع هدم منزل عائلة األسير شلبي
مجددا وبشكل قاطع
 .30العليا اإلسرائيلية ترفض
ً
ً
التماسا
ترجمة خاصة :رفضت رئيس المحكمة العليا اإلسرائيلية القاضية إستر حايوت ،األربعاء،
ً
جديدا تقدمت به منظمة هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد – الحقوقية بالنيابة عن عائلة األسير
ً
منتصر شلبي لمنع هدم منزلها في ترمسعيا قرب رام هللا .وبحسب القناة العبرية السابعة ،فإن
المنظمة الحقوقية تقدمت مع عائلة األسير شلبي بالتماس لعقد جلسة جديدة للمحكمة وتأجيل هدم

التماسا للعائلة
المنزل ،إال أنه تم رفضه بشكل قاطع .وهذه المرة الثالثة التي ترفض فيها المحكمة
ً
قدمته إلى جانب مؤسسات حقوقية لهدم المنزل.
القدس ،القدس2021/6/30 ،

 .31واشنطن بوست :غليان في الشارع الفلسطيني
لندن– “القدس العربي” إبراهيم درويش :نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقري ار أعده ستيف هندريكس

وسفيان طه قاال فيه إن اإلحباط الفلسطيني من حكومة الضفة الغربية يغلي بسبب موت ناشط.
وأضافا أن حركات المناصرة ودعم حقوق اإلنسان الفلسطينية استمرت بالتظاهر يوم الثالثاء
احتجاجا على وفاة ناشط ناقد للفساد في أثناء اعتقال األمن الفلسطيني له ،في مواصلة للمسيرات

التي شهدتها مدن الضفة الغربية في األيام الماضية والتي واجهت االستفزاز والضرب.

وتعلق الصحيفة أن االحتجاجات والدعوات المتزايدة لإلضراب العام تعكس اإلحباط المتزايد من

الفساد والعجز في صفوف القيادة الفلسطينية .وتأتي بعد اإللغاء المفاجئ لالنتخابات الفلسطينية،
األولى منذ  15عاما وكان من المقرر عقدها في الربيع والصيف .وجاءت في وقت أظهرت فيه
االستطالعات أن حركة فتح وعباس ال يتمتعون بشعبية .وكانت مواجهة المسؤولين للتظاهرات

عنيفة ،حيث قامت شرطة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع وذكرت تقارير معلومات عن ضرب

للمتظاهرات .وكشف شريط فيديو رجال أمن بالزي المدني وأنصا ار لحركة فتح وهم يرشقون الحجارة
على مسيرة من المئات في رام هللا ويضربونهم بالعصي.
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 .32عشرات اإلصابات في التصدي لعمليات اقتحام وقوات االحتالل تهدم وتخطر بهدم  25منزالً

محافظات – "األيام" :أصيب ،أمس ،أربعة مواطنين بجروح والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة خالل
تصدي المواطنين لعمليات اقتحام شنتها قوات االحتالل في محافظات عدة ،أقدمت خاللها على هدم

منزل ومنشأتين زراعيتين في محافظتي القدس وسلفيت وأخطرت بهدم  25منزالً في قرية الساوية

بمحافظة نابلس ،ووقف ب ناء منزلين في قرية كيسان بمحافظة بيت لحم ،في الوقت الذي واصل فيه
المستوطنون اعتداءاتهم وأقدموا خاللها على تحطيم  30شجرة في قرية جالود بمحافظة نابلس.

األيام ،رام هللا2021/7/1 ،

لعباس ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم
 .33العاهل األردني يؤكد ّ
عمان :دعا العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني خالل استقباله في عمان ،األربعاء ،رئيس السلطة
ّ
الفلسطينية محمود عباس ،إسرائيل الى «وقف جميع االعتداءات واإلجراءات غير القانونية في
األراضي الفلسطينية» .وقال بيان صادر عن الديوان الملكي ،أن الملك عبد هللا أكد خالل لقائه
عباس في قصر الحسينية «ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم العادل والشامل على أساس
حل الدولتين ،والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس» ،جازماً بأن «على إسرائيل

وقف جميع االعتداءات واإلجراءات غير القانونية في األراضي الفلسطينية» المحتلة .وشدد على

"أهمية ترجمة وقف إطالق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة ،تدفع باتجاه حل سياسي يحقق
للفلسطينيين حقوقهم».

الشرق األوسط ،لندن2021/6/30 ،

" .34الخيرية الهاشمية" تسير قافلة مساعدات لقطاع غزة
عمان -بت ار :سيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية ،قافلة مساعدات إغاثية الى قطاع غزة،

بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي .واوضحت الهيئة في بيان االربعاء،

أن القافلة المكونة من  10شاحنات ،تحمل مواد اغاثية وغذائية وحليب أطفال وأدوية ،تبرعت بها

العديد من المؤسسات والجهات من مختلف القطاعات األردنية لتسليمها إلى مديرية الصحة في غزة
والمجمعات الطبية وعدد من الجمعيات الخيرية .يذكر أن عدد الشاحنات التي ارسلت للضفة الغربية

والقدس وقطاع غزة ،بالتنسيق مع و ازرة الصحة الفلسطينية وو ازرة التنمية االجتماعية والمستشفيات

الميدانية ،بلغت  52شاحنة.
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المتنازع عليها" مع لبنان
اتفاقيات للتنقيب عن الغاز مع شركات يونانية بالمنطقة "
" .35إسرائيل" توقع
َ
ّ
تحديها للبنان الى مستويات جديدة ،عبر إعالنها توقيع اتفاقيات
يحيى دبوق :رفعت «إسرائيل» ّ
تنقيب عن الغاز في المنطقة «المتنازع عليها» ،بشكل أحادي ..ووفقاً لإلعالم العبري( ،موقع

بحزيت االقتصادي) ،عمدت شركة «إنيرجيان» اليونانية ،التي استحوذت عام  2016على حقول غاز
في شمال فلسطين المحتلة بموجب عقود مع شركة ديليك اإلسرائيلية ،الى التوقيع على عقود للتنقيب

عن الغاز في خمس آبار شمالية ،قالت إنها تقع في المنطقة االقتصادية الخالصة لـ«إسرائيل».

وتتعلّق العقود بثالث اتفاقيات تنقيب تشمل خمس آبار :األولى في حقل كاريش الشمالي ،والثانية في

حقل كاريش الرئيسي ،أما الثالثة فتتعلق بحقل "أتنا" الواقع بين حقلَي كاريش وحقل تنين.

االخبار ،بيروت2021/6/29 ،

 .36عبدهللا بن زايد :التحدي القائم حالياً هو إدخال السلطة الفلسطينية في مسار التطبيع في المنطقة

في مقابلة خاصة أجراها الصحافي اإلسرائيلي براك رابيد ،لموقع «والال» مع وزير الخارجية اإلماراتي
عبدهللا بن زايد آل نهيان ،قال األخير إنه «معجب بكون حكومة البيد  -بينت متحمسة تجاه

العالقات بين تل أبيب وأبو ظبي» ،وأن «التحدي المقبل في إطار مسار التطبيع هو إدخال

الفلسطينيين إلى اللعبة» .وخالل المقابلة التي جرت في مكتبه في أبو ظبي ،لفت بن زايد إلى أنه

«مقتنع بأن من الممكن تقديم العالقات بين الدول أيضاً خالل والية الحكومة اإلسرائيلية الجديدة».

وعبر وزير الخارجية اإلماراتي في المقابلة األولى من نوعها مع وسيلة إعالم عبرية« ،عن خيبته من
ّ
إدارة الرئيس األميركي ،جو بايدن ،بسبب عدم دفع األخيرة إلى إحقاق اتفاقات ابراهام».

االخبار ،بيروت2021/7/1 ،

 .37توقيع اتفاقات تعاون بين "إسرائيل" واإلمارات في عدة مجاالت

ذكرت وكالة أنباء االمارات ،2021/6/30 ،من أبوظبي ،وام-دينا عمر :التقى عبدهللا بن زايد آل
نهيان وزير الخارجية ،يائير البيد وزير خارجية دولة إسرائيل ،اليوم [أمس] في أبوظبي ،وتم االتفاق

على مجاالت التعاون التالية :العالقات السلمية بين الدولتين والشعبين ..وأقر الجانبان بالتقدم الكبير
الذي تم إح ارزه منذ توقيع االتفاق اإلبراهيمي للسالم في سبتمبر  ،2020وأعربا عن قناعتهما بأن
العالقات الثنائية سوف يتم تعميقها وتوسيعها وتعزيزها في المستقبل القريب لصالح البلدين والمنطقة

بأكملها .ووقع الوزيران اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري ،تعكس التزام الحكومتين بتنمية العالقات
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االقتصادية والتدفق الحر للسلع والخدمات ،وكذلك التعاون في مجاالت إقامة المعارض ،وتبادل
الخبرات والمعارف ،وزيارات الوفود ،والتعاون بين الغرف التجارية ،وكذلك في مجال التقنيات

الزراعية ،وتعزيز البحث والتطوير المشترك .واتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة
برئاسة و ازرتي االقتصاد في البلدين لتكليفها بتنفيذ االتفاقية بهدف إزالة الحواجز وتحفيز التجارة

الثنائية.

وأضافت هيئة البث اإلسرائيلي مكان ،2021/6/30 ،عن إسحاق خطيب :بلغ حجم التجارة بين

إسرائيل واالمارات أكثر من ستمائة وخمسة وسبعين مليون دوالر خالل األشهر العشرة التي مرت منذ
توقيع اتفاقيات إبراهيم بينهما ،هذا ما كشف عنه اليوم وزير الخارجية يائير البيد خالل مقابلة
صحفية مع وكالة انباء االمارات على هامش زيارته التاريخية لها البلد ،مشي ار الى ان هذا حجم

التجارة مرشح للتضاعف مرات عدة خالل السنوات المقبلة.
 .38مقال مشترك للبيد وبن زايد في "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية
صالح النعامي :نشر كل من وزير الخارجية اإلسرائيلي يئير لبيد ووزير الخارجية اإلماراتي عبدهللا
بن زايد مقاال مشتركا في عدد اليوم من صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية .وقال لبيد وبن زايد

في المقال الذي جاء بعنوان "اخترنا شكال مختلفا" إن المراسم التي أجريت أمس الفتتاح السفارة

اإلسرائيلية في أبوظبي والقنصلية في دبي "ال تعد نهاية الطريق بل بدايتها" .وأضافا أن توقيع

اإلمارات واسرائيل على اتفاقات التطبيع يشي بأنهما قررتا سلوك طريق مختلف؛ حيث عدا تعزيز

العالقات الدبلوماسية "جهدا مشتركا للدولتين لتحديد توجه جديد يهدف إلى التأثير على المنطقة
بأسرها والسعي إلى تحقيق السالم واالستقرار واألمن وازدهار وتعايش الشعبين" .وتابع بن زايد ولبيد:

"تصميمنا على استنفاد الطاقة في االتفاقات تنبع من التقدير بأن لدينا الكثير من األهداف
المشتركة".

العربي الجديد ،لندن2021/7/1 ،

 .39مسؤولون إماراتيون يشاركون في حفل افتتاح القنصلية اإلسرائيلية في دبي
وام :شارك مسؤولون من دولة اإلمارات في حفل افتتاح قنصلية دولة إسرائيل في دبي ،في خطوة
نحو تعزيز العالقات عل ى ضوء توقيع االتفاق اإلبراهيمي للسالم التاريخي بين الدولتين في سبتمبر

 .2020وافتتح يائير البيد ،وزير خارجية إسرائيل ،القنصلية يوم الثالثاء ،في أول زيارة يقوم بها وزير
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إسرائيلي إلى اإلمارات ،بحضور عمر بن سلطان العلماء ،وزير الدولة للذكاء االصطناعي
واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن ُبعد.

ورحب العلماء بهذه الخطوة وقال «بينما نتطلع إلى التعافي الشامل من جائحة «كورونا» ،التي

واجهته اإلمارات واسرائيل ،شريكين مقربين في االبتكار العلمي والتكنولوجي ،نتوقع تعزيز التبادل بين

البلدين بشكل سريع» .مشي اًر إلى أن القنصلية العامة إلسرائيل في دبي ،ستقدم الخدمات األساسية
للزوار اإلسرائيليين إلى اإلمارات ،وأولئك الذين يسعون للسفر من اإلمارات إلى إسرائيل.

وأضاف «في نهاية المطاف ،من المقرر أن تنمو العالقات بين البلدين في كثير من المجاالت ،وفي

المرحلة المقبلة ،ستسهل البلدان المرحلة التالية من التعاون».

الخليج ،الشارقة2021/6/30 ،

 .40دمشق :استعادة الجوالن حق ثابت
دمشق :أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن حق بالده «ثابت باسترجاع الجوالن المحتل»
في عام  ،1967مشي اًر إلى أن «وجود قوات حفظ السالم ليس بديالً عن إيجاد حل لمشاكل االحتالل

اإلسرائيلي» .مشدداً على «حق سوريا الثابت باسترجاع الجوالن السوري المحتل إلى حضن الوطن».

الشرق األوسط ،لندن2021/7/1 ،

" .41التعاون اإلسالمي" تدين هدم المنازل في سلوان
جدة :أدانت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي عمليات هدم المنازل والمنشآت التي تقوم بها
قوات االحتالل اإلسرائيلي في حي البستان ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة .واعتبرت المنظمة
في بيان صدر عنها ،األربعاء ،أن ما يحدث في سلوان امتداد لعملية التهجير القسري للمواطنين

المقدسيين لصالح مشاريع تهويدية ومخططات االستيطان االستعماري بهدف تغيير الواقع الديمغرافي

والجغرافي والقانوني للمدينة المقدسة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا2021/6/30 ،

 .42واشنطن تدعو "إسرائيل" إلى االمتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية
أفادت المتحدثة باسم و ازرة الخارجية األميركية جالينا بورتر ،بأن بالدها تدعو إسرائيل إلى االمتناع

عن هدم المنازل في القدس الشرقية .وقالت بورتر في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "روسيا اليوم":
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"نعتقد أنه من المهم االمتناع عن أي خطوات قد تزيد التوترات وتجعل االتفاقات الدبلوماسية أكثر
صعوبة ،وهذا ينطبق أيضا على هدم المنازل".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/6/30 ،

 .43أمريكا تشارك للمرة األولى منذ  3سنوات في اجتماعات لدعم “األونروا”
غزة :تعقد اللجنة االستشارية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين “األونروا” ،اجتماعات لها،
بمشاركة الواليات المتحدة األمريكية ،للمرة األولى منذ ثالث سنوات ،وذلك في ظل تغير سياسات
اإلدارة الجديدة ،عن سابقتها بقيادة دونالد ترامب ،التي كانت قد قررت قطع كل المساعدات عن هذه

المنظمة الدولية ،في إطار مخططها لشطب حق العودة.

وتشارك في االجتماعات التي عقدت عن بعد بطريقة الربط التلفزيوني “الفيديو كونفرنس” ،ما يقارب

من  30دولة أعضاء دائمين في اللجنة االستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة لالجئين
الفلسطينيين والدول المانحة لـ “األونروا” والمجموعة األوروبية ،وجامعة الدول العربية ،باإلضافة إلى

الواليات المتحدة.

القدس العربي ،لندن2021/6/30 ،

 .44الرئيس األلماني :ال صالحية للمحكمة الجنائية ...وتخوفات إسرائيل من إيران مبررة!
في مقابلة أجرتها صحيفة «هآرتس» العبرية مع الرئيس األلماني ،فرانك فولتير شتاينماير الذي يزور
األراضي المحتلة ،أوضح أن حكومة بالده تعتبر أنه «ال صالحية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق

في شبهات جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة» ،وذلك «بسبب عدم وجود

مكانة دولة في حالة فلسطين».

التوصل إلى «تسوية ودولة فلسطينية
وكرر شتاينماير موقف بالده من «الحل» ،معتب اًر أنه باإلمكان
ّ
وترسيم حدود إقليمية ،فقط بواسطة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين» .واعتبر الرئيس
األلماني أن تخوفات إسرائيل من عودة إيران المحتملة لالتفاق النووي هي «تخوفات مبررة».

األخبار ،بيروت2021/7/1 ،

 .45إلهان عمر :غير نادمة على تصريحاتي بشأن االحتالل اإلسرائيلي
قالت النائبة الديمقراطية ،إلهان عمر ،إنها ال تأسف على تعليقاتها السابقة بشأن إس ارئيل ،على الرغم
من االنتقادات الواسعة التي تعرضت لها من الحزبين واتهامها بمعاداة السامية .وكانت البرلمانية
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التقدمية من أصل صومالي قد قالت في تغريدة في وقت سابق من هذا الشهر إنه "يجب أن يكون
لدينا نفس المستوى من المساءلة والعدالة لجميع ضحايا الجرائم ضد اإلنسانية ،لقد رأينا فظائع ال

يمكن تصورها ارتكبتها الواليات المتحدة واسرائيل وحماس" ،وسألت" أين يتوجه الناس للشكوى؟".

وعندما ُسئلت عمر خالل مقابلة على قناة "سي إن إن" إذا كانت نادمة على اإلدالء بهذه التعليقات،
ردت عمر بدون تردد بأنها غير نادمة ،وأكدت أن الواليات المتحدة يجب أن تواصل البحث عن

طرق يمكن للناس من خاللها تحقيق العدالة في جميع أنحاء العالم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/6/30 ،

 .46سفير روسيا لدى األمم المتحدة :استمرار "إسرائيل" إخالء الناس من بيوتهم عمل غير إنساني
قال السفير الروسي لدى األمم المتحدة فاسيلي نبينزيا ،إن بالده ما زالت تدعم حل الدولتين ،وانه ال
بديل عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة .وأضاف السفير نبينزيا في رده على أسئلة
"القدس العربي" حول األنشطة االستيطانية والهدم" ،استمرار إسرائيل بمثل هذه األعمال مثل إخالء

الناس من بيوتهم ،عمل غير إنساني ال يخدم السالم".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/6/30 ،

 .47دراسة جديدة :الحرب األخيرة على غزة كشفت خسائر إسرائيل في المعركة على الرواية والوعي
الناصرة“ -القدس العربي” :تحذر دراسة إسرائيلية تولى مركز “مدار” ترجمتها من العبرية ،من
استمرار خسارة إسرائيل في المعركة على الرواية والوعي محليا وعالميا وتقدم بعض التوصيات

لتحسين مواقعها.

وتقول دراسة صادرة عن معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب إن إسرائيل لم تكف

وكعادتها ،عن االهتمام بصورتها أمام المجتمع الدولي والظهور كواحة وحيدة للديمقراطية في الشرق؛

تلك الصورة التي شيدتها على مدار العقود الطويلة الماضية استنادا إلى دور “الضحية” ،وجنبا إلى
جنب مع شعار “معاداة السامية”؛ كمفهوم وكإطار عملت على تمديده وتوسيعه ليشمل كل ُمنتقديها،

أو منتقدي جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ،منوهة أن كل ذلك يتم من خالل ما ُيسمى بـ”الرواية
القومية” التي تتجند كافة أطياف النظام السياسي اإلسرائيلي في نقلها -بعد أن تتم بلورتها وفقا

لمعايير صهيونية -أمنية بالدرجة األولى؛ سياسية بالدرجة الثانية ،كون إسرائيل تنفرد بكونها تُمثل
حالة “المجتمع المجند” على كافة الصعد حينما يتطلب األمر ذلك؛ في أوقات الحرب والسلم على
حد سواء.
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وتقول إن صوغ “الرواية الوطنية” التي تصك ،وتحفظ ،صورة إسرائيل خارجيا -إلى جانب الحفاظ
المتصدع أصال -قد حظيت بعناية دقيقة ،واهتمام بالغ
على متانة ،مناعة ،الجبهة الداخلية لمجتمعها ُ
من ِقَبل قادة المشروع الصهيوني وأدواته ،واسرائيل الحقا كأداة لـ”تحقيقه” ،بل وتم اعتبارها ركيزة
أساسية ومهمة من ركائز األمن القومي اإلسرائيلي ،في إطار مساعيها الرامية لشرعنة وجودها في

البداية ،والحقا ،إلضفاء شرعية أيضا على اعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين والدول العربية،

واحتالالتها المتكررة ألراضيهم ،أو ما تبقى منها ،وموضعة كل ذلك في إطار نهج /سياسة “الدفاع

عن النفس”.

كما تقول إن هذه العملية باإلمكان ُمالحظة تجلياتها بوضوح في الفترة األخيرة؛ في إطار الحرب
المستمرة على قطاع غزة؛ سواء أكان خالل المواجهات الفعلية أم خالل الحصار المستمر .في هذا

السياق ،تأتي الدراسة الصادرة عن “معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي” في “جامعة تل أبيب”،

بعنوان “الدروس المستفادة من عملية “حارس األسوار” في مجال الدعاية الوطنية” للكاتب يردين

فتيكاي ،الذي أسس قسم “اإلعالم الوطني” في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية وترأسه لمدة 11

عاما لتُعطي صورة ُمصغرة و/أو لمحة عن وجهة النظر اإلسرائيلية الرسمية للمعيقات التي تعتري
ِ
المستفادة.
عملية صوغ “الرواية /الدعاية” اإلسرائيلية ،والدروس والع َبر ُ
مشاكل وثغرات
تنطلق الدراسة من افتراض أن الحرب األخيرة على قطاع غزة كشفت عن وجود مشاكل وثغرات تقف

في طريق تطوير وتمتين الدعاية اإلسرائيلية لـ”الرواية الوطنية”؛ على الصعيدين الداخلي والخارجي
في ظل هيمنة شعور إسرائيلي بأن “الدعاية /الرواية اإلسرائيلية” قد أُصيبت بالفشل خالل وعقب

الحرب األخيرة.

وقالت الدراسة إن انتهاء الجانب العسكري للحرب األخيرة ال يعني انتهاء الحرب بتاتا ،فإسرائيل أمام

حرب من نوع أخرى.

وقالت إن انتهاء الجانب العسكري للحرب األخيرة ال يعني انتهاء الحرب بتاتا ،فإسرائيل أمام حرب

ومالحقتها ،وجيشها ،في المحاكم والمنظمات
من نوع أخرى؛ تتعامل فيها مع محاوالت إدانتها ُ
الدولية .وتعتبر الدراسة أن التسليم بالقاعدة اإلسرائيلية القائلة بأن “الرواية الوطنية” أو “الدعاية
الوطنية” اإلسرائيلية هي ركيزة أساسية من ركائز األمن القومي اإلسرائيلي يفرض ،من ضمن ما
يفرضه ،على إسرائيل بذل جهود حثيثة على هذا الجانب ،بالتوازي مع الجهود المبذولة عسكريا
وسياسيا ،وفي الحرب األخيرة ،برزت جملة من الثغرات التي يجب االستفادة منها -في إطار

استخالص الدروس -وهي على النحو التالي:
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– في كل عملية عسكرية تستهدف عملية صوغ “الرواية /الدعاية الوطنية” ثالث جهات رئيسية؛
إسرائيلية ودولية واقليمية (الفلسطينيون والدول العربية) .وهو برأيها يتطلب وجود استراتيجية مختلفة
للتعامل مع كل منها بناء على الخطاب والوعي الخاص بكل منها .وتقول إنه على الصعيد الدولي؛

تُعتبر الواليات المتحدة الساحة األكثر أهمية والتي تتطلب تركيز جهود عالية للحفاظ على “شرعية”
الفعل اإلسرائيلي لضمان انحياز الرأي العام لصالح إسرائيل.
وترى دراسة معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أنه رغم “اإلنجاز العسكري” الذي

حققته إسرائيل ،إال أن غياب الحدث “البارز” كاغتيال رأس الهرم السياسي أو العسكري لـ”حماس”،

أو إعادة الجنود والمفقودين ،تجعل من مهمة التواصل مع المجتمع المحلي أكثر أهمية ،واقناعه
“بالنصر” وتسويق الرواية اإلسرائيلية الرسمية أكثر صعوبة ،خاصة في الوقت الذي استطاعت فيه

“حماس” تقديم نفسها كمدافع عن القدس وحامية لها؛ تحريك الجمهور العربي في إسرائيل ودفعهم
للمواجهة؛ واالستمرار في إطالق الصواريخ حتى اليوم األخير من الحرب.

وتعتقد أن هذا يتطلب العمل على توفير حلول “خالقة” كأن يتم خطاب إسرائيلي أكثر وضوحا مع

الرأي العام اإلسرائيلي ،يظهر من خالل مؤتمر صحافي يومي أو نصف يومي ُيعقد مع رئيس
الحكومة ووزير الدفاع وغيرهما ،يتم من خالله استعراض اإلنجا ازت المتحققة؛ التحديات والمعيقات؛
نقاط الضعف الرئيسة في العمل (للحفاظ على المصداقية) ،واإلجابة على األسئلة الشائعة والسائدة
حول األحداث ،من أجل خلق تواصل واع باألحداث بين الجمهور العريض والقيادة السياسية

والعسكرية.

ردود فعل دولية
– كما تدعو ألخذ بعين االعتبار ردود الفعل الدولية المتوقعة ألي سلوك إسرائيلي خالل الحرب،
والعمل وفقا لهذا المبدأ ،فعلى سبيل المثال ،استجلبت عملية تدمير برج الجالء انتقادات دولية واسعة

النطاق ،بما فيها بعض وسائل اإلعالم األمريكية ،رغم أن “تدميره جاء بعد أن تم استخدامه
ألغراض عسكرية” من ِقَبل “حماس” ،وهذا برأيه يفرض ضرورة وجود نقاش دقيق على أعلى
المستويات قبل القيام بمهمة شبيهة؛ ضد األبراج السكنية؛ المراكز الصحية والتعليمية ،حتى في ظل

االستخدام العسكري لها من قبل “حماس” ،ال بل والتنازل عن الهدف إن ِلزم األمر تجنبا للحساسية

الكبرى التي سي تسبب بها على صعيد ردود الفعل الدولية السلبية التي ستتحول سريعا ،وخاصة في
الواليات المتحدة ،إلى أداة ضغط سياسي على إسرائيل لوقف القتال ،وهو ما حصل بالفعل.

وتضيف “لكن كان من الممكن تحقيق هذا الهدف بطريقة أخرى؛ إحباط أنشطة “حماس” في المبنى
بدون هجوم عسكري من خالل الكشف عن أنشطتها أمام الرأي العام الدولي ،وبذلك تكون إسرائيل قد
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حققت أهدافها ،ال بل واستطاعت تقديم رواية ُمثبتة بالدالئل تحظى باحترام وتقدير الجمهور الدولي
أيضا”.
بين الدعابة المحلية والدولية

– وتولي الدراسة أهمية للتفريق بين الدعاية المحلية والدعاية الدولية (الرواية والخطاب اإلسرائيلي
المقدم لكال الجمهورين) وتقول إنه على سبيل المثال؛ شكلت حادثة تدمير شبكة األنفاق التابعة

لـ”حماس” في غزة والمعروفة باسم “المترو” حدثا كبي ار بالنسبة للرأي العام الدولي ،حيث ال ُيمكن
فهمها دوليا تماما كما هو الفهم اإلسرائيلي المحلي لها ،فهي بالنسبة للرأي العام الدولي شريان حياة

رئيسي للغزيين تُمكنهم من التنقل والوصول إلى األماكن المختلفة ،طالما أن هذا الرأي ُيبنى على قلة
المعرفة والجهل بـ”حقيقة” األمور”.
الكبرى ،والتي قد تعود
– وتنبه أنه لكل عملية عسكرية أزماتها اإلعالمية؛ حيث أن بعض الحوادث ُ
بضرر كبير من الناحية اإلعالمية والدعائية ،تفترض وجود خطة محكمة يتم فيها استخدام المحظور
(المعلومات االستخباراتية الدقيقة) بهدف قطع الطريق على محاوالت شيطنة إسرائيل ووصفها
باإلجرام (قتل األطفال مثال) ،وأن يتم اللجوء إلى أسلوب الدعاية االستباقية لتقويض مصداقية

الخصم في طرحه لألخبار والحوادث من خالل تسخير أجهزة المخابرات وتوجيهها على الفور
إلطالق معلومات استخباراتية دقيقة من شأنها دحض المزاعم في حادثة ما عبر وسائل اإلعالم

التقليدية ووسائل التواصل االجتماعي.

النخب
وتوصي الدراسة بالعمل على تعزيز طاقم اإلعالم العامل في مكتب رئاسة الحكومة ،واختيار ُ
اإلعالمية ذات الكفاءة المهنية العالية ،وأيضا تلك النخب المؤثرة في عملية صنع القرار في المؤسسة
األمنية ورئاسة الحكومة لتتمكن من إحداث التأثير المطلوب والتغذية الراجعة الدقيقة على مختلف

الصعد ،وال ُيستثنى من ذلك رئيس الحكومة إذا ِلزم األمر.

القدس العربي ،لندن2021/6/30 ،

 .48اغتيال نزار بنات لم يكن صدفة
أ .د .أنيس فوزي قاسم
مع بزوغ فجر يوم الخميس الموافق  ،2021/6/24تم اغتيال المناضل الفلسطيني نزار بنات من دو ار
الخليل ،على يد قوات األمن الفلسطينية ،بدون محاكمة ،أو تحقيق ،بعد أن اعتقلته من بيته بعد

منتصف الليل .ومن الصور التي نشرت قبيل اغتياله على مواقع التواصل االجتماعي ،كان من

التاريخ :الخميس 2021/7/1

العدد5572 :

ص

26

الواضح أنه تعرض لتعذيب بشع ،ومن المعروف ،أن الشهيد كان معارضاً عنيداً لنهج سلطة أوسلو

وسلوكها.

يتغير ،منذ أن خلقت هذه السلطة بفضل االحتالل اإلسرائيلي،
ومن الثابت أن نهج سلطة أوسلو لم ّ
والدعم غير المشروع لرأس الفساد واالستكبار لإلمبريالية األمريكية ،ومنذ أن استوت القيادة
الفلسطينية على عرش السلطة ،وظهرت بمظهر السيد الذي هيمن على األوضاع ،ذهبت ،وبخالف

التوقعات ،إلى تأسيس اثني عشر جهاز أمن ،وأصبحت األراضي الفلسطينية مرتعاً لألجهزة األمنية،
التي بدأت في التكاثر واالنتشار والنمو ،وانتشر رجال هذه األجهزة على نحو مخيف.

كان أول جهاز لألمن هو جهاز األمن الوطني ،وجاءت بعده الشرطة المدنية ،واألمن العام ،واألمن

الوقائي ،وهذا الجهاز هو المسؤول عن التنسيق مع األمن اإلسرائيلي ،وجهاز األمن الجنائي ،وجهاز

المخابرات واألمن العسكري ،والفرقة  ،17وهي الفرقة المشهورة ،التي كانت تابعة مباشرة للمرحوم
ياسر عرفات ،وتأسست بداية في لبنان ،ومن الطريف أن أنشئ جهاز باسم جهاز أمن البحرية،

واألطرف من ذلك أن كان مقر هذا الجهاز مدينة نابلس ،علماً بأن نابلس ال تقع على بحر أو نهر،
ثم جهاز القوات الخاصة ،ومهمتها مراقبة األجهزة األخرى ،وجهاز الدفاع المدني ،وأخي اًر جهاز
الحرس الجمهوري أو الرئاسي ،ثم جهاز أمن الجامعة ،وهو جهاز متخصص بقمع طالب

الجامعات ،وتم تأسيسه عام .1996

األولي ،هل يحتاج شعبنا في األراضي المحتلة لهذا العدد الهائل من األجهزة
وال ّ
بد أن يطرح السؤال ّ
بجنة أوسلو على يقين من أن مسار أوسلو هو طريق الخالص إلى
األمنية؟ واذا كان المبشرون ّ
ّ

التحرير ،واقامة الدولة (وهذه كذبة كبرى يسوقها رموز أوسلو ألن كلمة “دولة” لم ترد في كل
اتفاقيات أوسلو) ،فلماذا هذا العدد الكبير من األجهزة األمنية؟ من الواضح أن هذه األجهزة تستهلك

حوالي  %33من ميزانية السلطة (في حدها األدنى) بينما لم يخصص للتعليم والصحة أكثر من %3
لكل منها .أليس في ذلك توزيع غير مبرر لمصادر السلطة ،وتبديد لثروتها في غير محله ،وافقار

لشعبنا الذي يعاني من احتالل استيطاني جشع؟

البد أنها تحتاج إلى عناصر عديدة يتم تدريبها وتثقيفها
من الواضح أن أجهزة أمنية بهذا الحجمّ ،
تم تدريبها على معاداة الشعب
وشحنها بعقيدة محددة ،فما هي معالم تلك العقيدة؟ من الواضح أنه ّ

الفلسطيني ،والشك في كل تحركاته ،وفي كل العناصر التي لم تقبل بمسار أوسلو ،ومهام التنسيق
األمني مع سلطة االحتالل ،والسيما معاونة أجهزة األمن اإلسرائيلية في مالحقة والقبض على
الفلسطينيين والفلسطينيات ،الذين لم تنطل عليهم وعود أوسلو ،وأالعيب السلطة الفلسطينية
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وخطاباتها المزّيفة ،التي مازالت تعيش على أمجاد حركة “فتح” حين كانت حركة تبث الرعب في
قلوب جنود االحتالل.

هذا الكم الهائل من األجهزة األمنية ال يقصد منه إالّ لجم أصوات الناس واخمادها وارهابها ،وتصفية

تصر على المقاومة والعناد وفضح أساليب السلطة وفساد أجهزتها ،وقد أصبح الفساد
العناصر التي ّ
في مفاصل السلطة ،جزءاً ال يتج أز من ضرورة تنفيذ شروط أوسلو وأحكامها ،أي أن الفساد ليس
طارئاً ،أو حادثاً عرضياً ،بل هو جزء عضوي من متطلبات مسار أوسلو.

وغالباً ما يكون الفساد مترافقاً مع انتشار أجهزة األمن ،ألن سلوك هذه األجهزة يكون محصناً عادة

بأسرار تتعلق بمقولة “األمن الوطني” ،وفي ظل أوسلو لم يبق شيء اسمه األمن الوطني ،بل أمن
سلطة االحتالل .وأكبر دليل على ذلك ،ما قامت به منظمات حقوق اإلنسان الدولية ،وقد وثقت
منظمة العفو الدولية والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن (وتغير اسمها وأصبح لحقوق

اإل نسان) والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،وما يحتفظ به كاتب هذه السطور من ملفات حول هذا
الموضوع ،وذلك يشمل ـ على سبيل المثال -مقتل الشهيد يوسف البابا من نابلس (تمت تصفيته وهو

في االعتقال في  ،)1997/2/1وقد اعترف وزير العدل الفلسطيني فريح أبو مدين ،من أن اعتقال
البابا كان “غير قانوني وقد خضع للتعذيب الشديد ،ما أدى لوفاته”.

تم التحقيق معه بتهمة أنه من
وبتاريخ  1996/7/31أعلنت وفاة الشهيد محمد جميل جمايل ،وقد ّ
“صقور فتح” ،وبعد التعذيب أدخل مستشفى رفيديا تحت اسم مستعار (محمد سعيد صباح) ،وقد
توقف قلبه ثم أعيد للحياة وأعلن بعدها أنه أصيب بشلل دماغي .ومن المعروف أنه كان من قادة

االنتفاضة األولى ،ثم الشهيد ناصر الرضوان (غزة) الذي اعتقله جهاز القوة  17بتاريخ 1997/6/23

وبدون مذكرة اعتقال ،وبعد حوالي تسع ساعات ،أدخل ناصر إلى المستشفى تحت اسم “السجين رقم

 ”10وفارق الحياة في .1997/6/30

هذه مجرد أمثلة ،لكن القوائم تطول وفيها سجل لتصرفات أجهزة السلطة وتصفيتها للعناصر

الفلسطينية ،ومن يراجع سجالت منظمات حقوق اإلنسان المذكورة سوف يجد أن سلطة أوسلو
تحولت بسرعة إلى أسوأ شكل من أشكال النظام العربي التقليدي ،الذي يمارس التصفية الجسدية
بسهوله ويسر ،وال يخضع لنظام المحاسبة والمساءلة ،وتمارس السلطة الفلسطينية بدورها كل أنواع

القتل والتعذيب والبطش ،حتى اسم المعتقل تخفيه وال تعلن عنه ،فأي توغل في البطش والجريمة؟

استثناء ،بل هو حادث وقع في السياق العام لسلوك
هذا يؤكد أن ما جرى للشهيد نزار بنات لم يكن
ً
سلطة خرجت على كل الحدود والقيود واألعراف والتقاليد ،مما يبشر بقرب زوالها.
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والمدافعون عن السلطة وقولهم ،إن هناك تحركات مشبوهة للقضاء على البرنامج الوطني لألخ
محمود عباس ،عليهم ،بل نرجوهم ،أن يشرحوا لنا ما هو برنامج الرئيس الوطني ،الذي مضت عليه

ثالثة عقود ولم يحرر شب اًر واحداً من األرض المحتلة ،ولم يمنع مستوطناً واحداً من استيطان أرضنا
المحتلة .وآمل أن ال ينسى المدافعون عن السلطة ،أن األخ محمود عباس قد مضى على انتخابه
لرئاسة منظمة التحرير ما يزيد على عقد من الزمان ،وبالتالي انتهت صالحيته منذ وقت طويل.

وحين تطلق المظاهرات في المدن الفلسطينية شعار“ :الشعب يريد إسقاط النظام” يكون الشعار قد
جاء في وقته المناسب.
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 .49نزار بنات ..االنقسام انتهى
د .محمد إبراهيم المدهون
أكثر كلمة ترددت في اآلونة األخيرة في القاموس الفلسطيني "االنقسام" حتى غدت كلمة كريهة

ممجوجة لدى أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

هذه الكلمة األكثر توظيفا في العقد األخير من حياة القضية الفلسطينية وكأن االنقسام وليد فوز

حماس في انتخابات شهد العالم بنزاهتها ولم يعترف بنتائجها.

تابعوا مسيرة حركة فتح والتناحر الداخلي فيها وبينها وبين الفصائل في األردن ولبنان وتونس وغزة

والضفة والذي وصل إلى حد إراقة دماء في غير طريقها.

أبرز ثمار وبركات دماء نزار بنات وقبلها سيف القدس ومن قبلها االنتخابات الملغاة أنها أسقطت

هذه الكلمة (االنقسام) وذهبت إلى غير رجعة ،ولم يعد هناك "طرفا االنقسام" المعزوفة الممجوجة من
أطراف عدة ،وانما هناك فريق اختزل الحق الفلسطيني في القيادة والتمثيل فيه ويمارس أبشع أشكال
الدكتاتورية واإلفساد باسم القضية الفلسطينية مرسخا مسار التنسيق األمني الخياني بزعم شرعية

التمثيل الفلسطيني.

إن كثي ار من اإلجراءات السابقة الغتيال األيقونة نزار بنات ولسيف القدس واالنتخابات الملغاة أشارت
إلى جهة خرق السفينة المسؤولة مباشرة عن االنقسام وآخرها تصفية الصوت الحر (نزار بنات) والتي

تؤكد أنها فرقة موت محرمة تختطف السلطة.

وسبقتها فضيحة لقاحات كورونا التي أكدت أنها فرقة ليست للموت فقط وانما للسرقة أيضا ،حيث
إنها تغتني على حساب الشعب وحياة أبنائه ،فهم يرون القضية وفلسطين بقرة حلوبا لهم وألبنائهم في

السلطة.
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وعلى المستوى السياسي كان قرار إلغاء االنتخابات التي نزار بنات أحد أبرز مرشحيها تحت مزاعم
واهية فصلتها فرقة االختطاف السياسي على مقاسها بالنظام والممارسة ،ولما ساورها الشك بفقدانها

انقلبت عليها باإللغاء ،وقبل ذلك بشطب التمثيل في المجلس التشريعي.

محاوالت المصالحة -التي وصلت إلى  15في شتى العواصم ثم رفضها أو االنقالب عليها أو عدم

التعاطي مع مخرجاتها -شاهد آخر ،ومن ذلك حكومات وحدة وطنية واالفتراء على حقوق أبناء
الشعب ،خاصة في غزة بممارسة اإلرهاب المالي وقطع الرواتب وممارسة االبتزاز السياسي ،وأصبح

هذا ديدن الفرقة المختطفة للقرار السياسي الفلسطيني.

ليست السلطة الفلسطينية فقط المختطفة وانما منظمة التحرير التي رهنها فريق االختطاف ألمزجتهم
وأصبحت في جيب ضيق تستخرج لإلرهاب السياسي بدعوى التمثيل والشرعية ثم التهرب من
استحقاق بناء المنظمة على أسس ديمقراطية إلعادة االعتبار للقضية عبر بوابة البناء المؤسسي

الوطني الغيور على تعطيل مسار بيروت وق اررات األمناء العامين للفصائل.

ورغم التنازل من حماس عن شرط التزامن في االنتخابات ضمانا إلعادة بناء المنظمة فإن

االنتخابات كان مصيرها اإللغاء ،ومن يطالب بإعادة بناء المنظمة يواجه القتل أو االغتيال السياسي

المعنوي.

المشروع الوطني تآكل على يد زمرة مرتزقة اختطفت القرار الفلسطيني وجعلت من القضية "في آي

بي" ( )vipلها وللزبانية والذرية حتى صاغوا صورة مشوهة عن نضالنا الطاهر ليصبح تنسيقا أمنيا
مقدسا حتى بشكل ذليل بعد صفقة القرن وضم القدس والضفة ،وتتم العودة للتنسيق األمني عبر

اتصال من ضابط الركن ،فيما وفد المصالحة مجتمع في القاهرة في استخفاف قميء بالخيار
الوطني ووحدة الصف.

وحتى في حدها األدنى (المقاومة الشعبية) يالحقون أهلها حد قتل الكلمة ،في إرهاب سادي مقزز

ليصبح الشاهد والشهيد األخير نزار بنات المثل الصارخ على فرقة الموت المرتزقة.

شواهد كثيرة ومتعددة ترسم ذات السيناريو وهو أن فلسطين وقضيتها مختطفة من قبل فرقة موت

ونفر يمارس االبتزاز السياسي والمالي وشواهد كبيرة تؤكد في كل لحظة وآخرها جريمة االغتيال
للناشط نزار بنات.
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 .50عدم سقوط إسرائيل في "فخ العسل" األميركي
أرئيل كهانا
الى جانب الرغبة في تصويب أخطاء الماضي ،الواجب االكثر أهمية للحكومة اإلسرائيلية هو عدم
الخلط بين الشكل والجوهر .تشير الوقائع إلى أن الواليات المتحدة منطلقة نحو توقيع اتفاق مع

إيران ،وتريد فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس.

بعد اسبوعين ونصف من تشكل الحكومة اإلسرائيلية ،ال يمكن تجاهل األجواء الجديدة التي تسود

بين واشنطن والقدس« .وجه الرئيس بايدن بشكل دافئ لرئيس الحكومة ،نفتالي بينيت ،دعوة لمقابلته
في القريب العاجل» هذا ما اكده البالغ الرسمي من قبل رئيس الواليات المتحدة.

هذه الحكومة (حكومة بايدن) تريد أن ترى تقدما اضافيا مع دول عربية اخرى ،ولكن ايضا مع

الفلسطينيين« .وكذلك نحن نريد» ،قال وزير الخارجية اإلسرائيلية البيد ،مساء أول من أمس ،في ابو
ظبي ،في محاولة إلظهار كم هي متقاربة المواقف .ثم ألقى بالالئمة على ترامب ،وهذا يتعارض مع

دعواه للمحافظة على دعم الجمهوريين والديمقراطيين.

وفي وقت سابق من هذا االسبوع ،وبعد لقائه نظيره األميركي ،انتوني بلينكن ،قال البيد ،إن

الخالفات مع الواليات المتحدة ستبحث دائما في الغرف المغلقة« ،وليس في المؤتمرات الصحافية».
وكما قال فإن كليهما أكد على انهما يمثالن حكومتين جديدتين ،معنيتين ببداية جديدة.

توجد هوامش اضافية لمحاولة كال الطرفين ،حكومة بايدن وحكومة بينيت – البيد ،لتنقية االجواء
وازالة الغضب الذي تراكم بين الدولتين في سنوات نتنياهو .من المهم االشارة الى ان هذا جيد .على

العكس ،فإنه من واجب قادة إسرائيل ان يحافظوا على التحالف مع الواليات المتحدة .وبشكل عام،

من الجيد أن نكسب بضع نقاط داخل الحزب الديمقراطي ،وربما ايضا في وسائل االعالم األميركية،
وفقا لهذه التصريحات.

ولكن الى جانب الرغبة في تصويب االخطاء الماضية ،فإن المهمة الكبرى تتمثل لدى الحكومتين
بعدم الخلط بين الشكل والجوهر .وذلك بعدم تفضيل االجواء الودية على الجوهر وعدم االنزالق نحو

االخطاء والوقوع في فخ العسل.

العناق األميركي لبنيت والبيد لم يكن باردا .بايدن مصر انه خالل فترة واليته لن تمتلك إيران سالحا

نوويا ،كما أخبر الرئيس ريفلين .وباعتباره نشأ في بيت لناج من الكارثة ،فإن بلينكن يريد حقا ان

يفعل ما يراه صائبا للحفاظ على الدولة اليهودية .ولكن مهمة حماية إسرائيل ليست ملقاة على

المسؤولين األميركيين ،بل علينا نحن اإلسرائيليين.
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تشير الوقائع الى ان الواليات المتحدة تتجه نحو عقد اتفاق نووي مع إيران ،وهو اتفاق غير مرغوب
من قبلنا .ولكن هذه قصة اخرى ،حيث تنفذ خططا وتتيح للنظام القاتل الحصول على مليارات

الدوالرات .والوا قع ان بلينكن هو بالذات من يريد فتح قنصلية للفلسطينيين في قلب القدس ،وفي هذا
إشارة الى أن القدس ستكون مستقبال ايضا عاصمة للفلسطينيين.

«إسرائيل اليوم»

األيام ،رام هللا2021/7/1 ،

 .51كاريكاتير:

العربي الجديد ،لندن2021/6/30 ،
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