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 11 :كاريكاتير
*** 

 
 
 تشطب حركة حماس من قائمة المنظمات اإلرهابيةالمحكمة العامة لالتحاد األوروبي  .0

برفا  اسا   "قابال لالساتانا "، فاي قارار ، األربعاا األناضول: قضت المحكمة العامة لالتحاد األوروبي
هاا أبقات متقتاا مان القااماة األوروبياة لظمنتماات اسرةابياة، نيار أن "حمااس"حركة المقاوماة اسساالمية 

 عظى وض  حماس الحالي لفترة ثالثة شهور لحين البت في االستانا .
وقالاات المحكمااة، ومقرةااا فااي لوكساامبوري، وةااي ثاااني أعظااى محكمااة فااي االتحاااد األوروبااي، فااي بيااان 

تظغاااي المحكماااة، ألسااابا، تجرااياااة، تااادابير المجظاااس  االتحااااد “حصاااظت األناضاااول عظاااى نساااخة منااا ، 
 ”.تبقي حماس عظى القاامة األوروبية لظمنتمات اسرةابية األوروبي( التي

، ومان بينهاا اسبقاا  عظاى "وم  ذلك، يت  اسبقا  عظى نتااا  التادابير المظغااة متقتاا"واستدركت بالقول: 
 تجميد األموال، لمدة ثالثة أشهر لحين البت في أي استانا  يقد  لظمحكمة عظى ةذا القرار.

بساب، شانها ةجماات  1003د وض  حركاة حمااس عظاى قااماة اسرةاا، عاا  وكان االتحاد األوربي ق
 .1000ضد أةدا  تسراايظية خالل االنتفاضة الفظسطينية التي اندلعت عا  

 08/07/7102القدس العربي، لندن، 
 
 بنهايـةاالحـتالل اإلسـرائيلي  بإنهاءع قرار فلسطيني لمجلس االمن يطالب مشرو  رسمياً األردن يقدم  .2

7102 
قد  األردن رسميا تلى مجظس األمن التاب  لألم  المتحدة يو   :نيكوالس ميشيل-المتحدة األم 

األربعا  مشروع قرار يدعو تلى السال  بين تسراايل والفظسطينيين خالل عا  واحد وانها  االحتالل 
 .1012يظي لألراضي الفظسطينية بنهاية اسسراا

عضوا بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفظسطينيون وةو  11وتظقى مجظس األمن المتل  من 
ساعة ولكن ال يوجد ما يضمن حدوث ذلك. وةناك  14ما يعني امكانية طرح  لظتصويت خالل 

 يت عظيها قط.بعض المسودات التي قدمت رسميا الى مجظس األمن ول  يت  التصو 
ويقول دبظوماسيون تن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياما أو أسابيعا. وقالت دينا قعوار 

بشأن مسودة  باسجماعمبعوث األردن لدى األم  المتحدة انها تأمل ان يتوصل المجظس تلى قرار 
 القرار االردني.
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ن  الواليات المتحدة وةي حظي  ويتعين موافقة تسعة اصوات لظتصديق عظى القرار وةو ما قد ير 
 كانت ستستخد  حق النقض  الفيتو( ضده ا  ال. تذاأن تقرر ما  سسراايلوثيق 

وينص مشروع القرار الذي قد  يو  االربعا  عظى ضرورة ان يستند اي حل يت  التوصل الي  من 
مة مشتركة واالتفاقات االمنية والقدس كعاص 1692خالل التفاوض تلى عدة عوامل منها حدود 

 لظدولتين وةو ما يظبي الطموح المشروعة لظطرفين ويحمي حرية العبادة.
ويدعو النص ايضا الجانبين تلى التوق  عن اي اجرا ات احادية ونير قانونية بما في ذلك االنشطة 

 االستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.
رياض منصور السفير أن  ،واشنطن، من 08/07/7102الشرق األوسط، لندن،  وأضا 

وحول الموق  األميركي واحتماالت التصويت بالفيتو ضد مشروع  ،الفظسطيني لدى األم  المتحدة
تننا نأمل ونسعى أن يحتى مشروع القرار بموافقة أعضا  مجظس »القرار الفظسطيني قال منصور: 

بية حتى يتحمل مجظس األمن األمن باعتباره بوابة لتحقيق السال ، ونطرح مشروع القرار بروح تيجا
نها  الصراع،  مستوليت ، ونرى تحركات دولية كثيرة لمساندة حل الدولتين واالعترا  بدولة فظسطين وا 

ومن المرجح أن تصوت الواليات المتحدة باالعتراض عظى المشروع «. وال نريد استباق األحداث
 الفظسطيني والتصويت بالفيتو بما يعني عد  تمرير القرار.

 ، أناألناضول نقاًل عن وكالةنيويورك، واشنطن من  08/07/7102، 70موقع عربي جا  في و 
، الذي العربي-الفظسطينيمصادر دبظوماسية مطظعة باألم  المتحدة، سربت نسخة من مشروع القرار 

جرى تقديم  األربعا ، تلى مجظس األمن، ويدعو تلى وض  جدول زمني سنها  االحتالل االسراايظي 
 ، حيث ُينتتر أن يحدد المجظس موعدا لظتصويت عظي .1692راضي الفظسطينية منذ عا  لأل

 وفيما يأتي نص مشروع القرار: 
 338(، و1692  141مشروع القرار تذ يعيد المجظس تأكيد قرارات  السابقة، وال سيما القرارات  -
، (1008  1810(، و1004  1144(، و1003  1111(، و1001  1362(، و1623 
 (، ومبادئ مدريد.1006  1890و
ذ يتكد من جديد رتيت  لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، تسراايل وفظسطين، جنبا تلى  - وا 

ذ يتكد من جديد حق الشع، الفظسطيني في تقرير  جن، في سال  ضمن حدود آمنة ومعتر  بها، وا 
 المصير.

ذ يشير تلى قرار الجمعية العامة رق   -  .1642تشرين الثاني/ نوفمبر  16المترخ  (II  181وا 
ذ يشير تلى قرارات   - ذ يتكد من جديد مبدأ عد  جواز االستيال  عظى األراضي بالقوة، وا   449وا 
في جمظة أمور، أن سياسات وممارسات  يحدد،(، 1680  491( و1626  411( و1626 
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، بما فيها القدس الشرقية، ليس 1692تسراايل في تقامة المستوطنات في األراضي المحتظة منذ عا  
 لها شرعية قانونية، وتشكل عقبة خطيرة أما  تحقيق سال  شامل وعادل وداا  في الشرق األوسط.

ومتكدا ضرورة حل مشكظة الالجاين الفظسطينيين عظى أساس القانون الدولي والقرارات ذات  -
 درة السال  العربية.(، كما ةو منصوص عظي  في مباIII 164الصظة، بما فيها القرار 

ذ يتكد أن قطاع نزة يشكل جز ا ال يتجزأ من األراضي الفظسطينية المحتظة عا   - ، ويدعو 1692وا 
تلى حل مستدا  لظوض  في قطاع نزة، بما في ذلك فتح معابرةا الحدودية بشكل مستمر ومنتت  من 

 لدولي.أما  التدفق الطبيعي لألشخاص والبضاا ، وفقًا لظقانون اسنساني ا
ذ يرح، بالتقد  المه  في جهود بنا  الدولة الفظسطينية المعتر  بها من قبل البنك الدولي  - وا 

وصندوق النقد الدولي، ومجددا تأكيد دعوت  لجمي  الدول والمنتمات الدولية تلى المساةمة في 
 برنام  بنا  المتسسات الفظسطينية استعدادا لالستقالل.

ذ يتكد من جديد أن ا - لتوصل تلى تسوية عادلة وداامة وسظمية لظصراع اسسراايظي الفظسطيني ال وا 
يمكن أن تتحقق تال بالوساال السظمية، عظى أساس االلتزا  الداا  واالعترا  المتبادل، والتحرر من 

 العن  والتحريض واسرةا،، والحل القاا  عظى دولتين.
اع اسسراايظي الفظسطيني ةو اتفاق ينهي ومشددا عظى أن الحل الوحيد القابل لظتطبيق لظصر  -

، وحل جمي  قضايا الوض  النهااي، ويحقق التطظعات المشروعة 1692االحتالل الذي بدأ في عا  
 لكال الطرفين.

ويدين جمي  أعمال العن  واألعمال العدااية الموجهة ضد المدنيين وجمي  أعمال اسرةا،،  -
 (.1001 1323القرار  وتذكير جمي  الدول بالتزاماتها بموج،

ذ يشير تلى التزا  بضمان سالمة ورفاه المدنيين وحمايته  في حاالت النزاع المسظح. -  وا 
ذ يتكد من جديد حق جمي  الدول في المنطقة في العيش في سال  داخل حدود آمنة ومعتر   - وا 

 بها دوليا.
ذ يالحت م  التقدير الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة ا - ألمريكية لتسهيل المفاوضات مسبقا وا 

 بين الطرفين بهد  التوصل تلى تسوية سظمية نهااية.
دراكا من  لمستوليات  في المساعدة عظى تأمين التوصل تلى حل طويل األجل لظصراع. -  وا 
 

 :يأتييقرر المجلس ما 
القرار، حل شهرا بعد اتخاذ ةذا  11. يتكد عظى الحاجة المظحة لتحقيق، في موعد ال يتجاوز 1

ويحقق رتية دولتين  1692سظمي عادل وداا  وشامل، يض  نهاية لالحتالل اسسراايظي منذ عا  
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اسسراايظية، ودولة فظسطينية ذات سيادة ومتواصظة جغرافيا وقابظة  ومزدةرة، دولةمستقظة وديمقراطية 
 ادل ودوليًا.لظحياة تعيشان جنبا تلى جن، في سال  وأمن ضمن حدود معتر  بها بشكل متب

 . يقرر أن الحل عن طريق التفاوض سيت  عظى أساس المعايير التالية:1
 1692حزيران/ يونيو  4الحدود التي تستند تلى خطوط  -
الترتيبات األمنية، بما في ذلك من خالل وجود طر  ثالث، أو ضمان واحترا  سيادة دولة  -

دريجي لقوات األمن اسسراايظية والتي سو  فظسطين، بما في ذلك من خالل االنسحا، الكامل والت
خالل فترة انتقالية متفق عظيها في تطار زمني معقول، ال  1692تنهي االحتالل الذي بدأ في عا  

، وتضمن أمن كل من تسراايل وفظسطين عن طريق من  تهور اسرةا، 1012يتجاوز نهاية عا  
 تهديدات الناشاة والحيوية في المنطقة.والتصدي بفعالية التهديدات األمنية، بما في ذلك ال

حل عادل ومتفق عظي  لقضية الالجاين الفظسطينيين عظى أساس مبادرة السال  العربية، والقانون  -
 (.III  164الدولي وقرارات األم  المتحدة ذات الصظة، بما فيها القرار 

 فين ويحمي حرية العبادة.القدس عاصمة مشتركة لظدولتين والتي تظبي التطظعات المشروعة لظطر  -
 تسوية متفق عظيها من القضايا العالقة األخرى، بما في ذلك المياه. -
. يسظ  المجظس بأن اتفاق الوض  النهااي يج، وض  حد لالحتالل ووض  حد لكافة المطالبات 3

 ويتدي تلى االعترا  المتبادل فورا.
نية ويض  في وسط المفاوضات ضمن . يتكد تعري  خطة وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات األم4

 اسطار الذي وضعت  ةذا القرار.
. يتطظ  تلى الترحي، بفظسطين كدولة عضو كامل العضوية في األم  المتحدة ضمن اسطار 1

 الزمني المحدد في ةذا القرار.
 . يحث الطرفين عظى االنخراط بجدية في العمل من أجل بنا  الثقة والعمل معا في السعي لتحقيق9

السال  عن طريق التفاوض بحسن نية واالمتناع عن جمي  أعمال التحريض وأعمال استفزازية أو 
اصدار بيانات، وأيضا يدعو جمي  الدول والمنتمات الدولية لدع  األطرا  في اتخاذ تدابير لبنا  

 الثقة والمساةمة في تهياة مناخ يفضي تلى المفاوضات.
  بالتزاماته  بموج، القانون اسنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية . يدعو جمي  األطرا  تلى االلتزا2

 .1646آ،  11جني  المتعظقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحر، المترخة في أنسطس/
. يشج  جهودا متزامنة لتحقيق سال  شامل في المنطقة، األمر الذي يفتح اسمكانات الكامظة 8

وسط ويتكد في ةذا الصدد عظى أةمية التنفيذ الكامل لمبادرة السال  لعالقات الجوار في الشرق األ
 العربية.
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. يدعو تلى تيجاد تطار التفاوض ويضمن مشاركة وثيقة، جنبا تلى جن، م  الطرفين، من 6
أصحا، المصظحة الرايسيين لمساعدة الطرفين عظى التوصل تلى اتفاق في نضون اسطار الزمني 

ان، الوض  النهااي، بما في ذلك من خالل توفير الدع  السياسي وكذلك المقرر، وتنفيذ جمي  جو 
دع  مظموس بالنسبة لترتيبات ما بعد الصراع وبنا  السال ، ويرح، باقتراح عقد متتمر دولي من 

 شأن  تطالق المفاوضات.
ي ذلك . يدعو الطرفين تلى االمتناع عن اتخاذ أية تجرا ات نير قانونية أحادية الجان،، بما ف10

األنشطة االستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابظية حل الدولتين عظى أساس المعايير المحددة في 
 ةذا القرار.

. يدعو تلى بذل جهود فورية لتصحيح الوض  نير المستدا  في قطاع نزة، بما في ذلك من 11
ة األم  المتحدة لالجاين خالل توفير المساعدة اسنسانية تلى السكان المدنيين الفظسطينيين عبر وكال

الفظسطينيين سناثة وتشغيل في الشرق األدنى ووكاالت األم  المتحدة األخرى، ومن خالل بذل 
 جهود جادة لمعالجة القضايا األساسية لألزمة، بما في ذلك تعزيز وق  تطالق النار بين الطرفين.

 ار كل ثالثة أشهر.. يطظ، تلى األمين العا  أن يقد  تقريرا عن تنفيذ ةذا القر 11
 . يقرر أن يبقي المسألة قيد نتره.13
 
 ... وهناك دول مهمة ستعترف الدول الفلسطينيةالمالكي: وقف التنسيق األمني لم يغلق بعد .3

توق  وزير الخارجية الفظسطيني رياض المالكي في حديث مطول أجرت  مع   الصالح: عظي-لندن 
تحذو دول أوروبية مهمة حذو ممظكة السويد باالعترا   خالل وجوده في لندن، أن "القدس العربي"

سو  تعظن دول داخل االتحاد األوروبي بشكل مبكر اعترافها »رسميا بدولة فظسطين. وقال المالكي 
 «.ولن أكش  أكثر من ذلك… بدولة فظسطين. ستكون ةناك اعترافات مهمة

ناجحة تنفذ تصاعديا. وقال تن  يرى المالكي أن ةذا التحرك يأتي ضمن استراتيجية فظسطينيةو 
استراتيجيتنا في حال فشل المشروع الفظسطيني في مجظس األمن ةي االنضما  الى المنتمات "

الدولية وبعدةا الى المحكمة الدولية ث  تعادة النتر في التنسيق األمني، وكذلك في مجمل العالقات 
وأضا  «. ر او أخضر لن يردعنام  تسراايل، وسنعمل عظى تنفيذةا.. ووجود خط أحمر أو أصف

 ."ماذا سيفعظون بنا ةل سيضعوننا جميعا في السجن وةل سيحظون السظطة»متسااال 
وردا عظى ستال بشأن اتها  ل  بأن  سح، دعوة تقد  بها محا  فرنسي باس  وزير العدل الفظسطيني 

ية، وبالتالي كانت تظك تن من يقرر الذةا، تلى محكمة الجنايات تما الرايس أو وزير الخارج"قال 
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. لكن المالكي ل  يعتر  ان "اجتهادات فردية تسقط عظينا بالباراشوت بنزعة انفرادية وعفوية متسرعة
 كان بالفعل قا  بسح، ةذه الدعوة.

 08/07/7102القدس العربي، لندن، 
 
 "د المبكرالتقاع"يبدأ بالهجوم العلني على عبد ربه ويحيل أبرز مساعديه لـ ": عباسرأي اليوم" .4

، ”أبو مازن“في خطوة تشير الستفحال الخال  القاا  بين الرايس الفظسطيني محمود عباس : را  هللا
، أحد ”التقاعد المبكر“وأمين سر الظجنة التنفيذية لمنتمة التحرير ياسر عبد رب ، أحال األول تلى 

الذي سبق وأن كان أبرز متيدي عبد رب  من منصب  في السظطة الفظسطينية، وةو جمال زقوت 
 مستشارا بارزا لسال  فياض، أول رايس حكومة يعين  أبو مازن بعد سيطرة حماس عظى نزة.

وحس، المعظومات التي توفرت فإن الرايس عباس، أحال تلى التقاعد المبكر، جمال زقوت، وةو من 
 المقربين جدا من عبد رب ، وكذلك الدكتور سال  فياض رايس الوزرا  األسبق.

جرت اسحالة في مرسو  رااسي صدر بتاريخ الثامن من الشهر الجاري، بحق زقوت وةو  وقد
باألصل من سكان قطاع نزة، وخرج منها بعد سيطرة حركة حماس عظى األوضاع منتص  العا  

1002. 
وأبعدت  تسراايل تلى ” انتفاضة الحجارة“وزقوت كان قياديا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فظسطين في 

الذي انسظخ ” فدا“ارج نزة، وفي تونس انض  تلى ياسر عبد رب  في تأسيس االتحاد الديمقراطي خ
 عن الديمقراطية، وخرج الرجل م  عبد رب  من الحز، حين قرر المغادرة.

وم  بداية السظطة الفظسطينية عمل مستوال في لجنة التنسيق المدني، وقبل قدو  السظطة كان ضمن 
 مفاوض، وةو عضوا في المجظس الوطني الفظسطيني.الوفد الفظسطيني ال

وابتعد زقوت عن األضوا  رن  أن  تل مقربا من عبد رب ، حتى ت  تشكيل حكومة جديدة برااسة 
 فياض، بعد سيطرة حركة حماس عظى نزة، ووقتها عين  فياض مستشار خاصا ل .

لها عالقة ” التقاعد المبكر”ت لاوتشير التحظيالت والمعظومات المتوفرة أن تحالة الرايس عباس زقو 
بالخال  األخير الذي نش، بين الرايس وعبد رب ، بعد أنبا  وصظت الرااسة عن عقد عبد رب  لقا ا 
بحضور فياض والناا، محمد دحالن، المفصول من حركة فتح، والخص  األبرز لظرايس، م  وزير 

 بي.الخارجية األمريكي جون كيري في العاصمة اسماراتية أبو ت
ومتخرا ترددت معظومات أن الرايس يريد تجريد عبد رب  من مناصب ، بما فيها أمانة سر الظجنة 

 التنفيذية، ويبقي  فقط عضوا في التنفيذية دون أي دور.



 
 
 
 

           00ص                                     3237 العدد:    08/07/7102 خميسال التاريخ:

فإن بداية ةذه اسجرا ات تمت بنقل كل الموتفين في مبنى ” رأي اليو “وحس، معظومات توفرت لا 
 لعامظين في أمانة السر من مكت، عبد رب  تلى دواار أخرى.منتمة التحرير الفظسطينية، ا

يشار تلى أن عبد رب  اته  مباشرة عظى شاشة تظفزيون فظسطين، من قبل اسعالمي ماةر شظبي بعقد 
قط  ”لقا  م  كيري بحضور فياض ودحالن، وةو ما دعا عبد رب  لظرد بقسوة عظى شظبي، وةدده با

 ، والظجو  تلى القضا .”الظسان
وفه  من وقتها أن الرايس عباس، ال يريد أي دور لعبد رب  في المرحظة المقبظة، وأن ذلك كان سببا 
في ذكر اسم  بعقد الظقا  عظى التظفزيون الرسمي، وقد تجظى ذلك بنشو، التوتر الشديد في العالقة 

 الفظسطينية. بين الرجظين، خالل الفترة األخيرة، حس، ما يتكد الكثير من المستولين في السظطة
وكان عبد رب  مكظفا باسشرا  عظى اسعال  الرسمي وتظفزيون فظسطين، في وقت سابق، قبل أن 

 يطظ، من  الرايس تقدي  استقالت  من المنص،، أو تصدار قرار تقالة بحق .
وقد أفادت معظومات متكدة أحد أجهزة األمن في الضفة الغربية، شرعت بإجرا  تحقيق م  متسسة 

فياض، بعد أن كظ  الرايس عباس ةياة الفساد، بمتابعة الفساد داخل متسسات المجتم   يديرةا
 المدني، قبل عدة أيا .

ومن المتوق  أن تشهد الفترة المقبظة توترا أكبر في عالقة الرجظين، وقد تحمل األيا  المقبظة قرارات 
 تضافية لتجريد عبد رب  من مناصب .
  داارة الخال  محضر اجتماع يكش  عقد الرايس أبو مازن فعبد رب  سر، متخرا في تل توس

، وةناك من يقول أن عبد رب  قد يضطر ”الشباك“لقا ا متخرا م  رايس جهاز األمن اسسراايظي 
 بحوزت  ويستخدم  ضد أبو مازن. االوراق التيلكش  لمزيد من 

 02/07/7102دن، رأي اليوم، لن
 
 ويرفض إعمار القطاع النائب عدوان: عباس يحارب أبناء غزة .5

اته  ناا، فظسطيني رايس السظطة الفظسطينية محمود عباس بمحاربة أبنا  قطاع نزة، محمظ   نزة:
 المساولية األولى في تشديد الحصار عظى القطاع وزيادة معاناة أبناا .

واستنكر الناا، عاط  عدوان في تصريح مكتو، استمرار الرايس عباس بالتنسيق األمني م  
حتالل. وقال: "عباس ال يتورع عن الكذ، الذي يفقده ةيبة المكانة التي يتمت  بها فهو ال يريد اال

 اعمار نزة وال فتح المعابر".
 02/07/7102قدس برس،   
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 التشريعي: رفع حماس من قائمة اإلرهاب األوروبية انتصار قانوني للفلسطينيين المجلس .6
يعي باسنابة أن القرار الصادر عن محكمة العدل أكد د. أحمد بحر رايس المجظس التشر  نزة:

األوروبية برف  حركة "حماس" من قاامة اسرةا، األوروبية يشكل انتصار قانوني لظحق الفظسطيني 
 وعدالة القضية الفظسطينية وعد  شرعية االحتالل.

سطيني في وقال بحر في تصريح مكتو، أن القرار يتكد من الناحية القانونية عظى حق الشع، الفظ
 مقاومة االحتالل بكافة الوساال القانونية والمعتر  بها دوليا.

 02/07/7102قدس برس،   
 
 لوقف انتهاكاتها اليومية "إسرائيل"الحمد هللا يطالب بريطانيا بالضغط على  .7

تن الخطوة الفظسطينية »فادي أبو سعدى: قال رايس الوزرا  الفظسطيني، رامي الحمد هللا  -را  هللا 
قامة الدولة الفظسطينية ،جا ت ردا عظى ب تقدي  مشروع القرار الفظسطيني سنها  االحتالل وا 

، جا  ذلك خالل لقاا  في مقر رااسة «االنتهاكات اسسراايظية اليومية، بحق الشع، الفظسطيني
الوزرا  في را  هللا، القنصل البريطاني العا  في القدس اليستير مكفيل، حيث اطظع  عظى آخر 

 التطورات السياسية واالقتصادية، وعمظية تعمار قطاع نزة.
مطالبًا بريطانيا  وأطظ  الحمد هللا مكفيل عظى صورة االنتهاكات اسسراايظية اليومية بحق الفظسطينيين،
 بالضغط عظى تسراايل لوق  انتهاكاتها اليومية، بحق الشع، الفظسطيني ومقدسات .
 08/07/7102القدس العربي، لندن، 

 
 مسؤولية وطنية وأخالقية يتحملها الجميع االنقسام: إنهاء الخضري .8

أكد الناا، جمال الخضري رايس الظجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن تنها  : أشر  الهور -نزة 
، يتحمظها الجمي ، مطالبا بأن يعمل الكل عظى تتما  «مستولية وطنية وأخالقية»االنقسا  يعد 

 ت القاامة بين حركتي فتح وحماس.المصالحة وتجاوز الخالفا
وأضا  في تصريح صحافي أن  ال مجال لظتأخير في مظ  المصالحة ألن الوض  جرا  االنقسا  

ال يحتمل، خاصة بعد أن استبشر المواطنون خيرًا بتشكيل حكومة الوفاق قبل عودة األمور »وتبعات  
 «.تلى الورا  وتجدد التراشق اسعالمي

 08/07/7102، القدس العربي، لندن
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 الضميري: تم طرد كل من خالف قواعد االنضباط العسكري في المحافظات الجنوبية .9
قال الناطق الرسمي باس  األجهزة األمنية الظوا  عدنان الضميري، تن  ت  ترقين قيد  طرد( : را  هللا

لجنوبية، كل من خال  القواعد واالنضباط العسكري من عناصر المتسسة األمنية في المحافتات ا
 وتمت االستعاضة عنه  بمنتسبين جدد من المحافتات الجنوبية.

-(التي اتخذت قرار  الطرد-وأوضح الضميري في اتصال ةاتفي م  "وفا"، أن لجنة الضباط العظيا 
من مخالفة القانون واالنضباط العسكري، أو المشاركة في نشاطات مخالفة لظقانون وأصول  حذرت

 لعسكري، متكًدا أن  سيت  اتخاذ كل اسجرا ات القانونية ضد المخالفين.االنضباط وااللتزا  ا
 08/07/7102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تصحيح لخطأ سابقأوروبا رفع اسم حماس من "المنظمات اإلرهابية"  محكمة مشعل: قرار .01

، القاضاي بإزالااة رّحا، راايس المكتا، السياساي لحركاة حمااس بقارار محكماة العادل األوروبياة: الدوحاة
حركت  مان قااماة اسرةاا، األوروبياة، عااداا ةاذا القارار خطاوة فاي االتجااه الصاحيح، وتصاحيحا لخطاأ 

 سابق.
وفي تصريحات أدالةا مشعل لموق  "ميدل تيست موتيتور" اليو ، قال تن وضا  حمااس فاي الماضاي 

خا لظقانون الدولي، ويتعارض عظى قاامة اسرةا، ل  يستند عظى حقااق موضوعية، وكان انتهاكا صار 
 م  حق الشعو، في مقاومة االحتالل.

وأوضح مشعل أن  سيكون في مصظحة االتحاد األوروبي موا مة نفس  م  القانون الدولي، واسنسااني 
الذي يض  معايير واضاحة بعيادًا عان التضاظيل المماارس تحات ضاغط "تساراايل" واساتغاللها لظمجتما  

 الدولي.
حكومات الدول األوروبياة عظاى القباول والتعااون ما  قارار المحكماة واتخااذ التادابير وحث مشعل قادة و 

الالزماة مان أجاال قارار سياسااي شاجاع سزالاة حماااس مان قاامااة اسرةاا،، بالتنسايق ماا  قارار المحكمااة 
 وم  قي  العدالة والقانون، وكذلك احترامًا سرادة الشع، وحق .

دولياة، بماا فاي ذلاك الوالياات المتحادة أن تتخاذ زماا  المباادرة وقال مشعل تن  يأمال مان جميا  القاوى ال
ةاو نتيجاة لظضاغط "اسساراايظي" وال يمات  -كماا يعظا  الجميا -من أجل تصحيح خطأ الماضي، الذي 

 لظحقيقة بصظة.
عاماااًا، فإنهاااا  12أنااا  طاااوال تااااريخ حركتااا  مناااذ تنشاااااها قبااال  -حسااا، وصاااف -وذّكااار مشاااعل الجميااا  
 ها المشروعة داخل األراضي الفظسطينية ضد االحتالل "اسسراايظي".تحصر نضالها ومقاومت
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وأكد أن ةذا حق طبيعي لظحركة ولكل الدول الواقعة تحت االحتالل األجنباي، وةاذا متوافاق تماماُا ما  
 القوانين الدينية والدولية، كشأن الدول األخرى في الشرق والغر، التي قاومت قوات االحتالل.

، السياسي أن ةذه الخطوة من المحكمة العامة فاي االتحااد األوروباي، جنباًا تلاى وأوضح رايس المكت
جنااا، مااا  مباااادرات أخااارى تقااادمت األسااابوع الماضاااي مااان دول االتحااااد األوروباااي مثااال الساااويد، التاااي 
اعترفاات بالدولااة الفظسااطينية وحقااوق الشااع، الفظسااطيني كظهااا خطااوات تعااّد مهّمااة، ويجاا، اتباعهااا ماان 

 ر في سياقها، وتصحيح الخطأ التاريخي بحق الشع، الفظسطيني.خالل وض  األمو 
وخت  مشعل قاااًل: "الشاع، الفظساطيني، وكاذلك الشاعو، األخارى التاي عانات وماا تازال مان االحاتالل 
التاااال ، يتطظعاااون تلاااى الياااو  الاااذي سااايكون فيااا  المجتمااا  الااادولي عموماااا والقاااوى العتماااى خصوصاااًا 

ة، ويعرفون القوى الحقيقية لإلرةا،، والبظادان واألطارا  التاي تماارس يسمون األشيا  بأسمااها الحقيقي
اسرةااا، الفعظااي ضااد اسنسااانية، فتظااك األطاارا  ترتكاا، أعمااااُل ترةابيااًة بأبشاا  األشااكال، باساا  الدولااة، 

 عظى مرأى ومسم  العال  دون أي مسا لة أو رادع، وأولها اسرةا، اسسراايظي".
 02/07/7102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 انتصار للمقاومة وهزيمة لالحتالل رفع الحركة عن الئحة "المنظمات اإلرهابية"  حماس: .00

حركااة حمااس ثمنات قاارار ، أن نازةمان فتحاي صااّباح ، عان 08/07/7102الحيـاة، بيــروت، ذكارت 
 المحكمة األوروبية برف  اس  الحركة عن قاامة اسرةا،، ووصافت  بأنا  تصاوي، خطاأ تااريخي ارتكبا 

 ، حينما أدرج اسمها عظى القاامة.1003االتحاد األوروبي عا  
وطالبت الحركة في بيان أمس دول االتحاد األوروبي "بتفعيال ةاذا القارار ورفا  كال أشاكال التظا  عان 
الشااع، الفظسااطيني، والاادخول فااي حااوار حضاااري حقيقااي يقااو  عظااى أساااس ماان العدالااة وحااق الشااع، 

ل". وجاااددت تأكيااادةا عظاااى أن "المقاوماااة حاااق مشاااروع لظشاااع، الفظساااطيني فاااي الاااتخظص مااان االحاااتال
الفظسطيني كفظت  الشراا  والقاوانين الدولياة كافاة طالماا تال االحاتالل جاثماًا عظاى أرضانا الفظساطينية". 
واعتبرت القرار "انتصارًا لظمقاومة وةزيمة لالحتالل المجر "، داعياة الفظساطينيين تلاى "فضاح االحاتالل 

من خالل التوج  تلى المحاك  األوروبية لمقاضات  عظى جراام  البشعة في حقه  وحق وانتزاع حقوقه  
 أطفاله  ومقدساته ".

من جهة أخرى، اعتبر ناا، رايس كتظة التغيير واسصاالح البرلمانياة  حمااس( تساماعيل األشاقر، أن 
ية وعظاى حمااس القرار "صفعة قوية لالحتالل الصهيوني، وتصحيح لتظ  وقا  عظاى القضاية الفظساطين

 والشع، الفظسطيني".
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دانتهاا كدولاة ترةابياة مارقاة  تلىودعا األشقر الدول األوروبية  "استكمال خطواتها ومحاصرة تساراايل وا 
أمعنت في جراامها في حق الشع، الفظسطيني، وعاثات فاي األرض فساادًا وارتكبات جاراا  حار، ضاد 

 عظى نزة". اسنسانية والبشرية كانت واضحة في الحرو، الثالثة
وأباادى اسااتعداد الحركااة "فااتح عالقااات جياادة ماا  أوروبااا وكاال دول العااال  باسااتثنا  ماان يحتاال أرضاانا 
ومقدساااتنا" الفتااًا تلااى أن "العااال  لاان يبقااى ساااكتًا وصااامتًا عاان جااراا  االحااتالل الصااهيوني تلااى مااا ال 

، جاراا  الحار، ويقتال ويهجار نهاية"، واصفًا االحتالل اسسراايظي لفظسطين بأنا  "اسرةاا، الاذي يرتكا
 ويحاصر ويسب، المعاناة لظشع، الفظسطيني".

ــز الفلســطيني لإلعــالم، وأضااافت  عضااو المكتاا، السياسااي ، أن ، ماان الدوحااة02/07/7102المرك
فاي تصاريحات تعالمياة، تعظيقاا عظاى قارار المحكماة األوروبياة: "قارار  قاال عزت الرشق لحركة حماس

اساا  حركااة "حماااس" ماان الاحااة المنتمااات اسرةابيااة انتصااار قااانوني  االتحاااد األوروبااي اليااو  شااط،
 لظحق الفظسطيني ل  ما بعده، ويفضح المحاوالت المشبوةة المعادية لظشع، الفظسطيني".

وأضا : "نرح، بقرار المحكمة األوروبية برف  اسا  "حمااس" مان قااماة المنتماات اسرةابياة، ونعتبار 
 حركة "حماس" كحركة تحرر وطني، وننتتر تفعيل ةذا القرار".ذلك تصحيحا لخطأ وتظ  وق  عظى 

 
 أبو مرزوق: حماس أصلحت العالقات السياسية والعسكرية مع إيران .02

قاااال موساااى أباااو مااارزوق نااااا، راااايس المكتااا، السياساااي لحركاااة : نضاااال المغرباااي،  رويتااارز( -نااازة
يااران أصااظحتا ا لعالقااات السياسااية والعسااكرية المقاومااة اسسااالمية  حماااس( يااو  األربعااا  تن حماااس وا 

 التي كانت وثيقة بينهما قبل أن تتأثر بسب، الحر، األةظية السورية.
وقال أبو مرزوق في المقابظة التي جرت بمكتب  في نزة "أعتقد أن  في الفترة األخيرة ت  وضا  القطاار 

 ."اسسالميةعظى السكة في العالقات الثنااية بيننا وبين جمهورية تيران 
  لرويتاارز أن حماااس التااي تهاايمن عظااى قطاااع ناازة ال تسااعى لحاار، جدياادة ماا  تسااراايل وتريااد وأضااا

 يوما في يوليو تموز وأنسطس آ،. 10تعادة تعمار القطاع بعد صراع مدمر استمر 
فاااي األسااابوع الماضاااي زار وفاااد مااان حمااااس تياااران وةاااي آخااار مصااادر أساساااي لظمسااااعدات العساااكرية 

موقفاا عاداايا تجاااه الارايس الساوري بشاار األسااد الاذي تدعما  طهااران  والمالياة لظحركاة. وتتبناى حماااس
 في الحر، األةظية السورية المستمرة منذ أكثر من ثالثة أعوا .

مجاريها  تلىوأضا  أبو مرزوق دون الخوض في تفاصيل "كثير من الدالال تقول أن األمور عادت 
 وان العالقات استتنفت بطريقة صحيحة كما كانت."
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من المنازل أو تضاررت خاالل  اآلال اق الحديث عن تعادة تعمار نزة حيث دمرت عشرات وفي سي
الصااراع قااال أباااو ماارزوق تن حماااس ساااتتل مظتزمااة بالهدنااة التاااي توسااطت فيهااا مصااار والتااي أنهااات 

 الحر، تذا التزمت تسراايل بها.
محتاجيا   تلاىار وقال "بال شك نحان معنياون بإعاادة اسعماار ومعنياون فاي أن تصال كال ماواد اسعما

 والى من تهدمت بيوته  نحن معنيون أال تعود الترو  التي أنتجت تظك الحر، السابقة."
مظيااار دوالر تعهااد مااانحون  1.2مظيااون دوالر ماان  110وقااال أبااو ماارزوق تن القطاااع لاا  يتظااق سااوى 

 دوليون بتقديمها لغزة سعادة اسعمار.
 02/07/7102، وكالة رويترز لألنباء

 
 مصري: تحرير األسرى لن يطول ونعد بصفقة تبادل ثانيةالمشير  .03

أكد الناا، في المجظس التشريعي الفظسطيني، مشير المصري، عظى ضرورة أن تقو  السظطة : بيرزيت
الفظسااطينية بوقاا  فعظااّي وجاادّي لظتنساايق األمنااي ماا  قااوات االحااتالل "اسسااراايظي" وتطظااق يااد المقاومااة 

 بالضفة.
 12ة ل  في مهرجاان احتفاالي بجامعاة بيرزيات، بمناسابة الاذكرى السانوية الاا وقال المصري خالل كظم

النطالقة حركة "حماس"، عن طريق كظماة صاوتية مساجظة، تن "التنسايق األمناي ةاو الخطار الحقيقاي 
واالستراتيجي عظى مشروع التحرير الوطني ووحدة الشع، الفظسطيني، وقد آن األوان لظساظطة بالضافة 

 ثقيظة عن المقاومة وعن ثورة الشع، بالضفة المحتل".أن ترف  يدةا ال
وأضااا  القيااادي فااي حماااس، "نقااول لألساارى فااي سااجون االحااتالل بااأن تحرياارك  لاان يطااول، وساايأتي 

 ستكون أعت  من سابقتها". 1عما قري، بإذن هللا في صفقة وفا  األحرار 
ولان تتخظاى عنهاا، نيار متاأثرة  وتاب : "حركة حماس ما تزال وستبقى محافتة عظى الحقوق والثوابت،

بالمناص، والكراساي أو المواقا  السياساية، فهاي تعاول الياو  عظاى الشابا، الفظساطيني الاذي ةاو عمااد 
المستقبل وأمظ  المشرق، فه  أساس تغيير معادلة القضية الفظسطينية، وخاصة طظباة الجامعاات الاذين 

 كان له  بصمات واضحة في ميادين المقاومة"، كما قال.
ورأى المصري أن الضفة الغربية "تطظق بتصديها القتحاماات االحاتالل شارارة االنتفاضاة الثالثاة، باد ًا 
من المسجد األقصى المباارك بمديناة القادس المحتظاة"، مضايفًا باالقول "نقا  الياو  عظاى أعتاا، مرحظاة 

ما جامعاة بيرزيات جديدة، ينبغي أن يكون روادةا طال، الجامعات الفظسطينية بالضفة الغربياة، والساي
 التي خّرجت يحيى عياش".
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وندد المصري باستمرار تجرا ات االحتالل واعتدا اتا  فاي مديناة القادس مان تهوياد لظمقدساات وتزويار 
التااريخ ومصاادرة األراضاي لصاالح االساتيطان والجادار وتقطيا  أواصارةا فاي الضافة الغربياة، مضاايفًا 

ن مسايرة الجهااد والمقاوماة ةاي المسايرة الكفيظاة بتحقياق "رن  كل ذلك؛ فإن حركة حماس اليو  لتتكد أ
طموحات الشع، الفظسطيني وتحريره، يو  أن رأيناا الشابا، الفظساطيني يقاتال العادو مان نقطاة الصافر 

 في معركة العص  المأكول".
ولفت المصري النتر تلى أن العمظيات االستشاهادية التاي "زلزلات كياان االحاتالل انطالقاًا مان الضافة 

 غربية ستعود من جديد"، وفقًا لما قال.ال
وحضاار المهرجااان الااذي نتمتاا  الكتظااة اسسااالمية تحاات عنااوان "طااا، نرسااك يااا ياسااين" ممثظااون عاان 
الحركات الطالبية في جامعة بيرزيات، السايما شابيبة حركاة "فاتح" واألذرع الطالبياة التابعاة لاا "الجهااد 

 مباركين لظكتظة انطالقة حركة "حماس".اسسالمي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فظسطين"، 
وشّدد ممثظو الكتل الطالبية عظاى أن حضاورة  جاا  ترسايخًا لظوحادة الوطنياة باين كافاة فصااال العمال 
الااوطني واسسااالمي "والتااي يجاا، أن تسااود خااارج الحاار  الجااامعي لبيرزياات ولاايس داخظاا  فقااط"، وفقااًا 

 لتصريحاته .
في كظمة ل ، السظطة الفظسطينية تلى وق  مالحقة الطظبة واعتقاله  بدوره، دعا ممثل الكتظة اسسالمية 

واسااتدعااه  عظااى خظفيااة سياسااية واسفااراج عاان زمالااا  القااابعين فااي سااجون األجهاازة األمنيااة بالضاافة 
 الغربية المحتظة.

وأّكااد عظااى "أن حركااة حماااس ماضااية عظااى در، ذات الشااوكة ولاان تحيااد عاان طريااق المقاومااة لتصاان  
 فوةات البنادق وتحرر فظسطين وتطهر المقدسات". نصرًا عبر

 02/07/7102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 قرار البرلمان األوروبي االعتراف بالدولة الفلسطينية تاريخينبيل شعث:  .04

 وبرلمااان لوكساابموري عظااى االعتاارا  بدولااة فظسااطين. األوروباايرحاا، الفظسااطينيون بتصااويت البرلمااان 
قااارار  تنركزيااة لحركاااة "فاااتح"، مفااوض العالقاااات الدولياااة الاادكتور نبيااال شاااعث وقااال عضاااو الظجناااة الم

البرلمان األوروبي االعتارا  بالدولاة الفظساطينية "تااريخي"، وانا  "يعبار عان درجاة التغييار التاي طارأت 
 األوروبايتجاه القضية الفظسطينية". وأعر، عن أمظ  بأن يشكل قارار البرلماان  األوروبيةعظى الساحة 

 ، لظتعجيل باالعترا  بالدولة الفظسطينية.األوروبيةًا قويًا" لظحكومات "حافز 
مفوضااية العالقااات الدوليااة لحركااة "فااتح" لعباات دورًا رديفااًا لاادور وزارة الخارجيااة والممثظيااة  أن وأوضااح

لحضااها عظااى االعتاارا  بدولااة فظسااطين.  األوروبيااة باااألحزا،الفظسااطينية فااي بروكساال فااي االتصااال 
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، خصوصًا االشاتراكية واليساارية والخضار، لعبات دورًا مهماًا فاي األوروبيةحزا، السياسية األ تنوقال 
قارار  تنالكبيرة لعرقظاة القارار. وقاال  اسسراايظيةواجهت المحاوالت  األحزا،ةذه  أناالعترا ، مضيفًا 

ًا تلاى أن شاركا  يدع  مبدأ االعترا  بالدولاة الفظساطينية ومبادأ حال الادولتين، مشاير  األوروبيالبرلمان 
فظسطين في البرلمان رفضوا اقتراحات من بعض الكتل لاربط االعتارا  بنتيجاة المفاوضاات. وقاال تن 

الدعوة لظبد  بعمظية ساال  متوازياة ما  االعتارا  وةاو خطاوة نيار مشاروطة  أساسالتسوية تمت عظى 
 بذلك.

 08/07/7102، الحياة، لندن
 
 ديدةاالحتالل: حماس تنفذ تجربة صاروخية ج .05

قالت مصادر عبرية تن جيش االحتالل رصدت، عصر اليو  األربعا ، تجربة جديدة سطاالق قاذاا  
 صاروخية من قطاع نزة.

المقر، من جيش االحتالل زعم  أن كتاا، القسا  الجنااح العساكري لحركاة  0404ونقظت عن موق  
قطت داخااال البحااار "حمااااس" أجااارت تجرباااة صااااروخية جديااادة مااان وساااط قطااااع نااازة، متكااادًة أنهاااا سااا

 األبيض المتوسط.
وادعاات المصااادر أن حماااس تسااتمر فااي تنفيااذ عمظيااات تطااالق القااذاا  الصاااروخية التجريبيااة بشااكل 

 متواصل، في تطار تجاربها وتطوير قدراتها الصاروخية.
 02/07/7102، فلسطين أون الين

 
 رقة والفتنةفتح: الدعوات للتجمع في ساحة الجندي المجهول مشبوهة وهدفها بث الف .06

قالاات حركااة "فااتح"، تن الاادعوات التااي وجهاات تلااى أةظنااا فااي قطاااع ناازة لظتجماا  اليااو   :وفااا -را  هللا
الخميس في ساحة الجندي المجهول في نزة ةي دعاوات مشابوةة، ةادفها باث الفرقاة وتمزياق الصا  

 الفظسطيني.
لوقات الاذي يخاوض فيا  وأضافت فتح فاي بياان صادر عان مفوضاية اسعاال  والثقافاة أماس، أنا  فاي ا

الرايس محمود عباس والقياادة الفظساطينية معركاة سياساية مصايرية سنهاا  االحاتالل اسساراايظي، وفاي 
عادة قطاع نزة لحضن الشرعية الوطنية،  الوقت الذي يت  في  العمل وطنياا من أجل تنها  االنقسا ، وا 

دمة مجانية لدولة االحتالل وألصاحا، تطل عظينا فاة ضالة لتوج  دعوات مشبوةة، من أجل تقدي  خ
 المصظحة في تدامة االنقسا ، مستغظين معاناة أةظنا في القطاع.
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ودعت "فتح" جماةير شعبنا في قطاع نزة، لعد  االلتفات لمثل ةذه الدعوات الجهوية، وتأكيد تمسكنا 
فيا  شاعبنا ةاذه الفااة  بالوحدة الوطنياة وبالشارعية الفظساطينية، متكادًة أنا  سايأتي الياو  الاذي سيحاسا،

الضالة المأجورة التي تتساوق في ةذه الظحتة التاريخياة الدقيقاة ما  الضاغوط والتهديادات اسساراايظية، 
 بهد  نشر الفتنة وحر  البوصظة الوطنية عن العدو الرايسي المتمثل بدولة االحتالل.

 08/07/7102، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 المضربينحماس تدعو لمساندة األسرى  .07

 دعت حركة حماس، أبنا  الشع، الفظسطيني تلى دع  تضرا، األسرى المفتوح عن الطعا .: الخظيل
ويخااوض عشاارات األساارى تضاارابًا عاان الطعااا ؛ احتجاجااًا عظااى تااروفه  وسياسااتي "العاازل االنفاارادي" 

 و"اسةمال الطبي".
سااارى يجااا، أن تكاااون مااان (، تن قضاااية األ11|12وقالااات الحركاااة، فاااي بياااان صااادر عنهاااا األربعاااا   

 األولويات المظحة لظشع، الفظسطيني وقواه الوطنية وفعاليات  االجتماعية.
 وأشادت "حماس" بصمود األسرى الذين شرعوا باسضرا، في سجون االحتالل.

 وطالبت الجماةير الفظسطينية بتصعيد ةبتها نصرة لألسرى في سجون االحتالل.
 الحقتهاااا لألسااارى المحاااررين باالعتقااااالت واالساااتدعا ات.وحثااات أجهااازة الساااظطة عظاااى وقااا  حمظاااة م

 ووصفت حماس تحرير األسرى با"الواج، المقدس".
طاااالق  وأشاااارت تلاااى ضااارورة مسااااندة الخطاااوات المطظبياااة لكافاااة األسااارى تلاااى أن يتسااانى تحريااارة  وا 

 سراحه .
ون بشاأن مطالا، أسيرًا فظسطينيًا تضارابًا عان الطعاا  بعاد فشال الحاوار ما  تدارة الساج 110ويخوض 

 األسير نهار السعدي.
 02/07/7102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 فتح: قرار محكمة االتحاد األوروبي بإلغاء حماس من الئحة اإلرهاب مجرد توصية .08

شاان،، القيااادي بحركااة فااتح، تعظيقااا عظااى قاارار محكمااة االتحاااد األوروبااي بإلغااا   قااال الساافير حاااز  أبااو
منتمات اسرةابياة: "يجا، أن نصاحح ةاذا الخبار، موضاحا أن ماا أصادرت  حركة حماس من الاحة ال

توصااية ولاايس قاارارا نافااذا، فهااذه المحكمااة ال تسااتطي  فاارض  تن ةااذهيقااول  األوروباايمحكمااة االتحاااد 
 قراراتها عظى الدول، فكل دولة لها ترادة مستقظة وفقا لدساتيرةا".

دقيقااة" عظااى قناااة "المحااور" مسااا  األربعااا :  60وأضااا  تلااى اسعالميااة تيمااان الحصااري فااي برنااام  "
"نحاان بالنساابة لنااا فااي حركااة فااتح نرحاا، بااأي قاارارات لهااا عالقااة برفاا  تظاا  ضااد أي مناضاال يطالاا، 
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بالحريااة فااي أي دولااة ماان دول العااال  وألي شااع، ماان الشااعو،، ولكاان التهظياال اسعالمااي الااذي تفعظاا  
يشاعر الماواطنين أن ةنااك حادث كبيار، ولكان حركة حماس بهذه التوصية ةو تهظيل زاا  وزاااد فهاو 

 ل  يحدث شي  بموج، ةذه التوصية حتى اآلن".
واساتطرد: "توقياات تصادار ةااذه التوصاية لاا  عالقااة بإزاحاة التركيااز الادولي عاان أةمياة القاارار التاااريخي 

عاال  الذي يتخذ اليو  في فظسطين في معركة سياسية في األم  المتحدة، فهذا القارار ةدفا  أن يشاغل ال
بتفاصيل داخظية لفصيل صغير وينسى معركاة فظساطين أماا  بعاض الادول الكبيارة فاي األما  المتحادة، 

دراج حماس ضمن المنتمات اسرةابية من عدم  لن يتثر في القضية الفظسطينية".  وا 
 08/07/7102، المصري اليوم، القاهرة

 
 ب لبنانجنو  إلبعاد نشطاء وقادة المقاومة إلى مرج الزهور 77الذكرى  .09

سبعااااد قاااوات االحاااتالل الصاااهيوني قاااادة حركاااة المقاوماااة  11الاااذكرى الاااا ]أماااس  توافاااق الياااو  : نااازة
اسسااالمية "حماااس" والجهاااد اسسااالمي تلااى ماارج الزةااور جنااو، لبنااان، قباال أن يعااودوا تلااى األراضااي 

 الفظسطينية.
قادة والناشطين في حركتي من ال 411، أبعد االحتالل الصهيوني 1661ففي مثل ةذا اليو  من عا  

 "حماس" "والجهاد اسسالمي" تلى منطقة مرج الزةور في جنو، لبنان.
ورفض المبعدون في حين  دخول األراضي الظبنانية، وأصروا عظى العودة تلى فظسطين، وةو ما تحقق 

 له  بالفعل بعد نحو عا ، عظى مراحل.
حاراج حكوماة راايس الاوزرا  ونجح المبعدون في استقطا، اةتما  وساال اسعال  ا لعربية واألجنبية، وا 

الصااهيوني تسااحاق رابااين، وحشااد التأييااد لهاا  لاادى الاارأي العااا  ماان خااالل تحوياال المنطقااة التااي أبعاادوا 
 تليها تلى ميدان لظتعظي  والخدمات الصحية.

راحااال واساااتغّل المبعااادون الخبااارات الواساااعة المتاااوفرة فاااي صااافوفه  سنشاااا  جامعاااة تتاااولى اساااتكمال الم
نشا  وحدات طبية لمساعدة أةالي القرى المجاورة.  الدراسية لظطظبة المبعدين، وا 

وانتالاات طاااارات االحااتالل عااددا كبياار ماان قااادة حركتااي "حماااس" و"الجهاااد" فااي الضاافة وناازة، وعظااى 
رأسه  الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وجمال منصور، وجمال سظي ، ومحمود أبو الهنود، ونيارة  مان 

 دي مرج الزةور، فيما ال يزال اآلخرون يشكظون تحديا لظعدو الصهيوني.مبع
وجا ت عمظية اسبعاد بعد أن قامت كتاا، الشهيد عز الدين القسا  الجناح العساكري لحركاة حمااس، 
بعمظية أسر جندي صهيوني، وطالبت "تسراايل" بإطالق سراح معتقظين، وعظى رأساه  متساس الحركاة 

 بل الساعة التاسعة من اليو  التالي.الشيخ أحمد ياسين ق
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وفعااااًل فاااي مساااا  الياااو  التاااالي أعظنااات كتااااا، عاااز الااادين القساااا  عااان قتااال الجنااادي الصاااهيوني؛ لعاااد  
 انصياع الحكومة الصهيونية لمطظبه  بإطالق سراح األسرى.

مااس وعادد وبعد ذلك، اجتم  المجظس الوزاري الصهيوني بتاريخ واتخذ قرارًا بإبعاد كافاة قاادة حركاة ح
 من قادة الجهاد اسسالمي.

فظسااطينًيا ماان ناازة والضاافة وتااّ  تبعااادة  تلااى جنااو،  411وشااّن جاايش االحااتالل حمظااة اعتقااال طالاات 
شاحنات، تال أن القرار الظبناني الرسامي كاان بعاد  الساماح بادخوله  ليشاكظوا أداة ضاغط  9لبنان عبر 

 عظى االحتالل سعادته  لفظسطين.
ان قرار الجايش الصاهيوني بعاد  الساماح لها  باالعودة، فارابط المبعادون عظاى تظاة وفي نضون ذلك، ك

جنااو، لبناااان، وأقااااموا ةنااااك رناا  التااارو  الحياتياااة الصاااعبة والباارد الشاااديد، فكاااان الصاااظي، األحمااار 
الدولي أول من وصل تلى المبعدين ونقل له  الخيا  واألنطياة وبعاض المساتظزمات األساساية األولياة 

 وبدأت وساال اسعال  بالتحرك لتنقل وقااعه  صورة وصوتًا وحدثا. لالستقرار،
وقد عر  المبعدون حينها أن القرار الظبناني بعد  دخوله  لبناان كاان قاد تا  بناا  عظاى اتصااالت باين 
قيادات حركة حمااس فاي الخاارج وباين الحكوماة الظبنانياة، مان أجال خظاق ورقاة ضاغط عظاى االحاتالل 

 بداًل من تبعادة  مدى الحياة.سعادته  تلى الوطن 
 02/07/7102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  ة فتحلحرك السابع تحيط بعباس عشية المؤتمر "تسريبات"حرب "رأي اليوم":  .21

السااظطة الفظسااطينية، ليتاال القاساا   أعضااا تتصاااعد حاادة الخالفااات بااين : خاااص -رأي اليااو  -را  هللا
حمود عباس، فبعاد ةجاو  ياسار عباد ربا  القياادي فاي حركاة فاتح المشترك بينها الرايس الفظسطيني  م

عظااى وثيقااة ماان رااايس ةياااة مكافحااة الفساااد رفيااق النتشااة تطالاا، ” رأي اليااو “عظااى عباااس، تحصاال 
محاكمة القيادي في الحركة محماد دحاالن، قبال الماتتمر السااب  الاذي تحضار  تجرا اتعباس بإنها  

 ل  السظطة.
تبدو مفتوحة عظى مقاسات كل الصاراعات  الحركي الجديديرات المتتمر أجوا  حركة فتح عشية تحض

صحافة  رسالة فيالبارز عزا  األحمد ةاج  النتش  أصال عندما نشر  وان القياديالنخبوية خصوصا 
 أحد أقربا  األخير. باس بيروت عن شقة تمظكها الحركة في العاصمة الظبنانية وسجظت 

تدانتاا  ومحاكمتاا  “لعباااس طالباا  صااراحة بتجهيااز مظاا  دحااالن لتاات   النتشااة فااي رسااالت  التااي ارسااظها
بأسرع وقت ممكن ساوا  اماا  محكماة جاراا  الفسااد او اي محكماة ترونهاا مناسابة لقطا  الطرياق اماا  

 ”.اصحا، االفكار المغظوطة ولسهولة انجاز المتتمر الحركي
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تشاارين ثاااني ماان العااا   16ترخااة بااا االفكااار المغظوطااة المااذكورة، تحاادث النتشااة عنهااا فااي رسااالت  الم
، ”والتااي كااان اخرةااا العاصاامة االردنيااة عمااان األخياارةأثنااا  جولتاا  “(، كوناا  واجههااا 1014الحااالي  

 لألوضاعالذين تطرقوا ” عددا ال بأس ب  من قدامى وشبا، التنتي “والتي  أي الجولة( التقى خاللها 
 الداخظية لظحركة وكونها منقسمة عظى نفسها.

  النتشة ان من التقاة  لديه  فه  مغظوط ان وحدة الحركة وتعزيز قوتها تأتي مان خاالل انهاا  وأضا
اوضاح لها  ان  -حسا، الرساالة -النتشاة ، ورن  أن”دحالن” الخالفات الداخظية وعظى رأسها تشكالية 

، تال أنها  يساتندون فاي ”قد ت  فصظ  نهاايا من الحركة نترا لعدد من القضايا التي تاورط بهاا“األخير 
 ”.األصلوةو ما يعني في نترة  عد  وجود قضايا من “نقاشه  تلى عد  قيا  الحركة بمحاكمت  

عجياال بتجهيااز مظاا  محمااد دحااالن وانهااا  اجاارا ات الت” وفقااا لرسااالت  التااي عنونهااا بااا -ولمااس النتشااة
خطورة االمار عظاى تماساك ومساتقبل الحركاة، ال سايما ان الحركاة مقبظاة  -”محاكمت  بالسرعة الممكنة

دون محاكمااة الماذكور سااتكون تااداعيات ساظبية تمااس بشااكل خطياار “عظاى عقااد المااتتمر السااب ، الااذي 
 ”.مخرجات المتتمر

خشاية تاأثيرات تيااره فاي تحضايرات  نلادحال اتهاماتتاحة لتدبير مظ  معنى ةذا الطرح أن الفرصة م
 الحركة.متتمر 

 الترتيبات الالزمة. بإجرا ” األخ أبو شاكر”وجا  توقي  الرايس عباس بتاريخ اليو  التالي يوّج  لا
مان تساري، محضار اجتمااع أماين سار الظجناة التنفيذياة  أسابوعبعد اقل من ” رأي اليو “الكتا، وصل 

ال أعر  ماذا يريد ةذا الرجال، “نتمة التحرير الفظسطينية، ياسر عبد رب  الذي قال في  عن عباس لم
 ."؟الشكلولماذا يتصر  بهذا 

ليباادو أن عبااد رباا  الااذي وقاا  طااوال الساانين تلاااى جاناا، عباااس مقاباال الهجمااات الجامحااة ماان قبااال 
 عضو الظجنة التنفيذية حنا عميرة.حماس ضّد حكومة را  هللا، فقد صبره، وفقا لمحضر اجتماع  م  

أي بعااد الرسااالة التااي وصااظت  -تشاارين الثاااني 19بحساا، كالماا  فااي االجتماااع، الااذي جاارى بتاااريخ 
بستة ايا ، تهر أّن مصدر الصراع بين عبد رب  وعباس ةو نية األخير بتجريد عباد ربا  ” رأي اليو “

ين سر الظجنة التنفيذية، وتحويظهاا تلاى مادير من صالحيات  المالية واسدارية المستمّدة من منصب  كأم
 الصندوق القومي الفظسطيني، رمزي خوري.

يريااد أبااو مااازن تركيااز جمياا  الصااالحيات لاادى المااوالين لاا ، ويتصاار  “وقااال عبااد رباا  فااي المحادثااة: 
ليتفااق فااي حديثاا  ماا  ”. بشااكل ديكتاااتوري ويريااد االسااتحواذ عظااى كاال شااي  الساايما مااا يتعظااق بالمااال

عظاى الارايس  األحمادمستول مظ  المصالحة م  حركة حمااس عازا   أطظق الذي ” الديكتاتور“وص  
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عاااا  المجظاااس  وأماااينعبااااس، فيماااا يتعظاااق باعتقاااال راااايس نقاباااة الماااوتفين العماااوميين بساااا  زكارناااة، 
 الخريشة. تبراةي التشريعي 

  مجاّددا تلاى مجظاس وقال عبد رب  في المحضر المسر، أيضا تّن عباس يخطئ عندما يحااول التوجا
األمن التاب  لألم  المتحدة، حيث ليس ةناك احتمال بأّن يحصل الفظساطينيون عظاى االعتارا ، حتاى 

 الخاص بها.” الفيتو“لو ل  تستخد  الواليات المتحدة حّق 
وبحس، كالم ، فإّن عباس معنّي بأن يفشل التوّج  الفظسطيني تلاى األما  المتحادة دون اساتخدا  حاّق 

باسضااافة تلاى ذلااك، أوضاح عبااد رّبا  أّن عباااس ال يريااد ”. ال يريااد تحاراج أمريكااا“وذلااك ألّنا   الانقض،
 التوج  بطظ، االنضما  تلى المحكمة الجنااية الدولية.

وأيضا، كش  عبد رب  عن لقا  عباس م  رايس الشااباك اسساراايظي، ياورا  كاوةين، فاي منزلا ، وأنا  
عااادة الثقااة باين الطاارفين. وقااال عباد رباا  تن عباااس نااقش معاا  خطااوات تهدااة األوضاااع فااي  القادس وا 

وافااااق عظااااى كااااال  كااااوةين، وقااااال تن أي خطااااوات تسااااراايظية لبنااااا  الثقااااة يمكاااان اتخاذةااااا بمعاااازل عاااان 
 .المفاوضات

 02/07/7102، رأي اليوم، لندن

 
 "لم يتعلموا شيئًا من المحرقة" :دول االتحاد األوروبي يهاجمنتنياهو  .20

 ": ةاج  بنيامين نتنياةو رايس الوزرا  اسسراايظي، امس، دول االتحاد األوروبي بعد "األيا -القدس 
قرارات الدول المتعاقدة عظى اتفاقية جني  في سويسرا وقرار محكمة أوروبية شط، "حماس" من 

الصداقة تن  وقال في مستهل لقاا  م  السيناتورة األميركية المنتخبة جوني ترنست، قاامة اسرةا،.
 جاةنا التي نراةا من الواليات المتحدة تتعارض تماما م  ما نراه لألس  في أوروبا.ت

وأضا ، شهدنا اليو  أمثظة مزعجة لظغاية من النفاق األوروبي حيث كانت ةناك دعوة في جني  تلى 
فتح تحقيق ضد تسراايل عظى ارتكا، جراا  حر، بينما في بروكسل رفعت المحكمة األوروبية 

قاامة التنتيمات اسرةابية وةذه ةي "حماس" نفسها التي ارتكبت جراا  حر، وعمظيات  "حماس" من
 ترةابية ال تحصى.

ماليين يهودي، الذين ل   9وتاب  نتنياةو، يبدو أن ةناك الكثيرين في أوروبا، وعظى أرضها ت  ذبح 
لتنا ضد قوى اسرةا، يتعظموا شياا ولكن نحن في تسراايل تعظمنا. سنواصل الدفاع عن شعبنا وعن دو 

 والطغيان والنفاق.
كما قال نتنياةو في بيان صحافي، ال نكتفي بالتوضيحات التي قدمها االتحاد األوروبي بأن شط، 
"حماس" من قاامة التنتيمات اسرةابية ليس تال "أمرا فنيا". وع،  اسثبات مظقى عظى عاتق االتحاد 
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ير "حماس" تلى ةذه القاامة حيث يدرك الجمي  بأن األوروبي ونحن نتوق  من  أن يعيد دون تأخ
وأضا ، "حماس" ةي تنتي  ترةابي قاتل يدعو في ميثاق  تلى  "حماس" تشكل جز ا ال يتجزأ منها.

 تدمير تسراايل. سنواصل محاربة "حماس" بمنتهى الحز  والقوة لكي ال تحقق ةدفها ةذا.
08/07/7102، األيام، رام هللا  

 
 تسوناميبشطب حماس من قائمة اإلرهاب بدولة فلسطين و  األوروبي العتراف" تصف اإسرائيل" .22

وصفت أوساط سياسية تسراايظية اعترا  البرلمان األوروبي وبرلمان : اسعد تظحمي -الناصرة 
من قاامة المنتمات « حماس»لوكسمبوري بدولة فظسطين، وقرار المحكمة األوروبية شط، حركة 

تسراايل باحترا  حقوق « الدول الموقعة عظى معاةدة جني  الرابعة متتمر»اسرةابية، ومطالبة 
جرفًا في «و« تسونامي في عالقات تسراايل بأوروبا»اسنسان في الضفة الغربية وقطاع نزة، بأنها 

، فيما اعتبر معظقون كبار ةذه القرارات، يضا  «االسراايظي -من الصراع الفظسطيني  أوروبامواق  
قامة الدولة الفظسطينية، تليها طرح المشرو  تنجازات لظفظسطينيين »ع الفظسطيني سنها  االحتالل وا 

 «.ونقطة تحول في الصراع
ونددت تسراايل بشدة بقرار البرلمان األوروبي االعترا  بدولة فظسطين وقرار المحكمة األوروبية 

التعاون في »من قاامة التنتيمات اسرةابية، وناشدت الدول األوروبية « حماس»شط، حركة 
 «.محاربة العدو المشترك، اسسال  األصولي

وفيما حاولت أوساط في وزارة الخارجية التقظيل من شأن القرارين وطرح الفظسطينيين مشروعه  تنها  
االحتالل خالل عامين عظى مجظس األمن، اعترفت أوساط سياسية أن تسراايل تواج  ةذه األيا  

  . ةجومًا سياسيًا نير مسبوق بحجم
اليو  الدراماتيكي »وقال معظق في اسذاعة العسكرية أن تسراايل تبدو عاجزة ديبظوماسيًا في مواجهة 

األميركي المتوق  سجهاض المشروع « الفيتو»وأضا  أن  رن  «. والتسونامي السياسي الدولي
قامة الدولة الفظسطينية خالل عامين، فإن  الفظسطيني في مجظس األمن سعالن انتها  االحتالل وا 

 الخطوة الفظسطينية تعتبر تنجازًا لظسظطة الفظسطينية.
االتحاد األوروبي »وقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان معقبًا عظى قراري البرلمان والمحكمة تن 

عظى أذرع  كافة يج، أن يدرك أن المستولية عن تدارة مفاوضات ليست مظقاة عظى تسراايل فقط 
وأشار تلى أن ممثظي وزارة الخارجية نجحوا في نهاية المطا  في «. ظسطينيينتنما أيضًا عظى الف

ال فرق بين حماس وداعش أو »وتاب  أن «. لكن ةذا ليس كافياً « تعديل النص النهااي لظبرلمان،
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القاعدة، ةي التنتيمات نفسها واأليديولوجية ذاتها،.. قط  رتوس في الشرق األوسط وقتل أبريا  في 
 «.خط  ثالثة شبان تسراايظيين قر، بيت لح . الفعل نفس باكستان و 

ينطوي عظى تشوي  أخالقي »واعتبر رايس الكنيست يولي تدلشتاين أن قرار المحكمة األوروبية 
، محذرًا من أن «وبالدة، وةو جاازة لإلرةا، اسسالمي المتشدد الذي بات يستشري في أنحا  العال 

تجرا  تعديل »ودعا تلى «. خطورة لدع  تنتيمات معادية سسراايل مقدمة لقرارات أشد»يكون القرار 
عادة تدراج حماس في قاامة التنتيمات اسرةابية  «.فوري عظى القرار، وا 

خيبة أمل »ونقل وكيل وزارة الخارجية نسي  بن شيطريت تلى سفير االتحاد األوروبي في تل أبي، 
، وطال، االتحاد بأن يتحرك فورًا من أجل تعادة حماس «تسراايل الشديدة من قرار المحكمة األوروبية

 تلى الاحة المنتمات اسرةابية. 
في وزارة الخارجية اسسراايظية سامي رافي  لإلذاعة العامة تن تسراايل تتوق   أوروباوقال مستول مظ  

ابية وأن لظتأكيد بشكل ال نبار في  أن حماس ةي منتمة ترة»من دول في االتحاد الطعن في القرار 
نحن واالتحاد األوروبي في الجبهة ذاتها في »وأضا : «. يطالبوةا بوق  التحريض عظى تسراايل

مواجهة اسرةا،، وكالنا يتمن بوجو، تعميق التعاون بيننا ضد اسرةا،، وعظينا أيضًا العمل جنبًا 
ما زال يعتبر »د بإعالن المفوضية األوروبية أن االتحا وأشاد«. تلى جن، لنزع السالح عن حماس

، وأن القرار قانوني وليس سياسيًا تتخذه حكومات االتحاد األوروبي، وأن «حماس منتمة ترةابية
 االتحاد ينوي الطعن في قرار الشط،.

 أشهركرة الثظ  بدأت تتدحرج م  اعترا  السويد قبل »أن « ةآرتس»من جهتها، ذكرت صحيفة 
يرلنداسا بفظسطين، وبعدةا برلمانات بريطانيا وفرن ، وةي قرارات عكست يأس األوروبيين من فشل وا 

رف  صوت  في الفترة األخيرة  أوروبامفاوضات السال  بين تسراايل والفظسطينيين، وان عددا من دول 
وحذرت من أن من شأن قرار البرلمان «. عظى مواصظة البنا  في المستوطنات تسراايلضد تعنت 

 مماثظة تتخذةا برلمانات ساار دول االتحاد. األوروبي أن يمهد الطريق لقرارات
08/07/7102الحياة، لندن،   

 
 : نتنياهو ضعيف أمام حماس ويستفز أوروباإسرائيليمعلق  .23

قال معظق تسراايظي بارز تن فشل تسراايل الذري  في الحر، األخيرة عظى : صالح النعامي -نزة 
نيامين نتنياةو الستفزاز أوروبا من أجل قطاع نزة وعجزةا أما  حركة حماس يدف  رايس الوزرا  ب

 تقناع الرأي العا  اسسراايظي بقيادت .
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وقال براك رفيد، المعظق السياسي لصحيفة "ةآرتس" في عددةا الصادر الخميس، تن نتنياةو يعظ  أن 
أحدًا لن يصدق  في حال رف  شعار "نتنياةو قوي في مواجهة حماس"، وةو الشعار الذي رف  في 

، مشددًا عظى أن نتنياةو يدرك أن أحدًا في تسراايل لن يصدق  بسب، 1013االنتخابية عا  الحمظة 
 النتاا  البااسة لظحر، األخيرة.

واعتبر رفيد أن قرار المحكمة األوروبية بإخراج حركة حماس من قاامة اسرةا، األوروبية، يدلل عظى 
واعتبر أن ةذا القرار يأتي في تطار سظسظة  تآكل مكانة تسراايل الدولية تحت حك  بنيامين نتنياةو.

 من القرارات التي اتخذتها البرلمانات األوروبية، باالعترا  بالدولة الفظسطينية بشكل أحادي الجان،.
ونوه تلى أن نتنياةو ال يمظك في الواق  حاًل لظواق  المتدةور الذي انتهت تلي  تسراايل تحت قيادت ، 

 مما جعل ردة فعظ  ةستيرية.
08/07/7102، "70موقع "عربي   

 
 يعلون يحاول تعزيز مكانته في الليكود عبر مصادرة األراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات .24

أقد  وزير الحر، موشي يعظون عظى تصدار أوامر بإخال  معسكرات لظجيش؛ من أجل توسي  
 مستوطنات يهودية في أرجا  الضفة الغربية.

الخميس، أن األرض المقامة عظيها ةذه المعسكرات ةي أرض  وذكرت اسذاعة العبرية صباح
وعزت اسذاعة قرار يعظون تلى رنبت  في  فظسطينية خاصة قا  الجيش بمصادرتها بحجة دواع أمنية.

تعزيز موقع  داخل حز، الظيكود، حيث من المقرر أن تجرى في نضون شهر االنتخابات التمهيدية 
 .الختيار قاامة الحز، البرلمانية

في ذات السياق، دعا وزير اسسكان اسسراايظي أوري أرايل لظشروع في البنا  في جمي  أرجا  الضفة 
ونقظت اسذاعة العبرية صباح الخميس قول  تن الرد  الغربية والقدس المحتظة، دون أدنى اعتبار لظعال .

الفظسطينية يج، أن يتمثل  اسسراايظي الطبيعي عظى قرارات البرلمانات األوروبية باالعترا  بالدولة
 في تكثي  االستيطان.

08/07/7102، "70موقع "عربي   
 
 األخيرة  غزة : ُأحافظ على عالقات متينة جًدا مع شخصيات مهّمة عربية حتى بعد حربليبرمان .25

قاًل كشفت القناة الثانية في التظفزيون اسسراايظّي في النشرة الظيظّية الثالثا ، ن زةير أندراوس:–الناصرة 
عن مصادر سياسّية وصفتها بأّنها رفيعة المستوى، كشفت النقا، عن أّن وزير الخارجية اسسراايظي 
أفيغدور ليبرمان، تحادث م  رجال أعمال تسراايظيين وشخصيات في منتمات يهودية، وأّكد له  عظى 
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طرية، كما أّكد عظى أّن  ُيحافت عظى عالقات جّيدة ولقا ات يجريها م  شخصيات مهمة في القيادة الق
 أّن  يعمل لظحفات عظى عالقت  م  ممثظين عن النتا  الحاك  في قطر، حتى بعد حر، نزة األخيرة.

ولفت مراسل الشتون السياسّية في التظفزيون، أودي سيغال، تلى أّن  سبق أن صّرح ليبرمان ثالث 
منها بعدما اقترح خّطة تقظيمّية مّرات، خالل األشهر الثالثة الماضية، بأّن  التقى قطريين، مّرة 

لظسال ، والثانية في اجتماع  م  رجال أعمال تسراايظيين من الجنو،، والثالثة أما  شخصّية تسراايظّية 
 لها ماض في العالقات الخارجّية، عظى حّد تعبيره.

ظى العال  وأشار التظفزيون تلى أّن ليبرمان كان قد صّرح متخًرا: لقد شبعت من الظقا ات السرية. ع
العربّي أْن يتجاوز الحاجز النفسي. عندما تظتقي أحدة  سًرا، يتحدث معك وجها لوج  كأنك أحد أفراد 
جماعة األصدقا ، وأنت تستمت  بالحديث مع . وعندما تظتقي  الحًقا في متتمر دولي تندةش من  تْذ 

ايظّية قاااًل: لقد وّلت أيا  يتحول فجأة تلى التعامل معك كعدو. وتاب  رايس الدبظوماسّية اسسرا
دبظوماسية االتفاقات السرية، فالدبظوماسية ةي قول كل شي  وجها لوج ، وعظينا أن نكون دولة 

عاًما، لذلك أحاول تصعي، األمور عظيه  كي يفهموا أن ةذه مصظحته ، وتاب  قاااًل  99طبيعية بعد 
مثل العشيقة في الشرق األوسط. الجمي   تّن ماير دنان، رايس الموساد السابق، قال تّن تسراايل

 يستمتعون بالعالقة معها وال أحد يعتر  بذلك. 
وأضا  ليبرمان أّن  شب  من الظقا ات السرية عظى حد تعبيره، لذلك صار ال بّد لظدول العربية 
المعتدلة أْن تجتاز الحاجز النفسي وتسعى نحو بنا  عالقات عظنية م  تل أبي،، ألن في ذلك 

ة لها، زاعًما أّن تسراايل سو  تصمد من دونه ، لكّنه  من نير المتكد أن  يمكنه  الصمود مصظح
 من دون تسراايل، عظى حّد قول . 

وبحس، نتريت ، فإّن الخط الفاصل الحقيقي اليو  ةو بين المعتدلين والمتطرفين. والخطر الحقيقي 
ذلك. وزاد قاااًل: من دون اسيرانيين ل  يكن  عظى األنتمة العربية ةو تيران ال الصهاينة. وة  يدركون

نتا  األسد في سورّية ليصمد شهًرا، وأيًضا حز، هللا ل  يكن قااًما، ولن يقو  دون مساعدة تيران، 
كذلك فإّن الجهاد اسسالمي في قطاع نزة ةو تيران، والتآمر في الخظي  ةو تيران، وثانًيا ةناك أذرع 

ه ، ومنه  الحركة اسسالمية داخل تسراايل، والقاعدة، وخُظص تلى اسخوان المسظمين وحماس ضمن
القول تّن الصراع ضد ةاتين القوتين مصظحة لظدول العربية المعتدلة أكثر من كون  مصظحة لنا، 

 بحس، تعبيره.
02/07/7102، رأي اليوم، لندن  
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 يرفض مقابلة وزيرة الخارجية السويدية في القدس الشهر المقبل ليبرمان .26
ذكر موق  "جيروزالي  بوست" اسلكتروني أمس، أن وزير الخارجية اسسراايظي : القدس المحتظة

أفيغدور ليبرمان قال تن  يرفض مقابظة وزيرة الخارجية السويدية مارنوت والسترو  الشهر المقبل، 
 عظى خظفية اعترا  السويد بدولة فظسطين في تشرين األول الماضي.

ن رفض الدعوة التي قدمتها والسترو  لالجتماع مع  في القدس خالل زيارتها وقال الموق  تن ليبرما
المقررة في شهر كانون الثاني المقبل. وكان ليبرمان قد شن ةجوًما عظى الحكومة السويدية بعد 
تعالنها االعترا ، وقد رفض من قبل مقابظة رايس الوزرا  السويدي سيفان لوففين بسب، نفس 

 القضية.
 08/07/7102، جديدة، رام هللاالحياة ال

 
 "اإلخوان"تدفع نحو حرب دينية بمساندة جماعات مرتبطة بـ "إسرائيل": محمد بركة .27

 العربيةكذا وص  الناا، «.. كان يسعى لزراعة األرض بالزيتون.. بينما كان الجنود يسعون لظقتل»
عين، الذى استشهد  د أبو، صديق  الوزير زيا«المصرى اليو »حواره لا فيبالكنيست، محمد بركة، 

ترى « المتسسة الصهيونية»أن « بركة»، وأكد اسسراايظيقبل أيا  عظى أيدى جنود االحتالل 
ةدًفا أًيا كان منصب ، سوا  كان رايًسا أو وزيًرا أو مواطًنا عادًيا، مشدًدا عظى أن ةذا  الفظسطيني

 فية الحس  الالزمة لظتمثيل عبر رف  نسب« 48فظسطينيى »النه  ُيفسر استهدا  المتسسة لا
 .البرلمانيالداخل من التمثيل  في العربيمحاولة لمن  الصوت  فيالكنيست، 

القدس  فيتدف  تل أبي، لظتصعيد  التيشرح األسبا، الدولية واسقظيمية وأيًضا الداخظية « بركة»
نفس خندق  فيينية المحتظة، متكًدا أن تسراايل تدف  نحو حر، دينية، تض  فيها المقاومة الفظسط

 .«داعش»
 08/07/7102، المصري اليوم، القاهرة

 
 لواء "جفعاتي" تحرش بمجندات خالل حرب غزة في قائد  .28

سمحت الرقابة العسكرية اسسراايظية مسا  األربعا  بنشر اس  الضابط : ترجمة صفا–القدس المحتظة 
   في لوا  النخبة "جفعاتي".الكبير المته  بالتحرش الجنسي بأرب  مجندات يعمظن تحت قيادت

وذكرت القناة العبرية الثانية أن المته  ةو قااد كتيبة "تصبار" في لوا  جفعاتي وأحد القادة 
أيا  حالًيا حين انتها   10"المتميزين" في الوحدة ويدعى "ليران حجبي" حيث يقضى تجازة لا 

 التحقيقات الجارية.
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القيا  بمسظكيات مشينة بحق أرب  مجندات يعمظن في ويته  القااد العسكري بالتحرش الجنسي و 
الكتيبة ومن بين ةذه الحاالت قيام  بالتحرش بإحداةن خالل العدوان األخير عظى قطاع نزة وداخل 

 قاعدة "تسالي " العسكرية بالنق، الغربي.
خفاق الذي يشار تلى أن جيش االحتالل اسسراايظي نير قادة ثالثة ألوية النخبة لدي  عظى خظفية اس

منيت ب  ةذه األلوية خالل عمظها عظى حدود قطاع نزة أما  مقاتظي المقاومة خاصة مقاتظي كتاا، 
 القسا  الذين أوقعوا عشرات الضباط والجنود قتظى ومصابين.

 08/07/7102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 استطالع يمنح لبيد وكحلون أكبر قوة في حال ائتالفهما .29

نشرت صحيفة "ةآرتس" عظى موقعها اسلكتروني مسا  أمس، استطالًعا جديًدا : لمحتظةالقدس ا
يتهر أن  في حال ااتال  حز، يااير لبيد "ةناك مستقبل" والحز، الجديد الذي أقام  الظيكودي 

مقعًدا، وستكون ةذه الكتظة ةي األكبر  14السابق موشي كحظون "كوالنو"  كظنا(، ستحصد قاامتهما 
 كنيست.في ال

ويتهر االستطالع أن القاامة المشتركة لهذين الحزبين ستكون األقوى واألكثر شعبية، فيما تذا تنافس 
 11مقعدًا، فيما سيحصل حز، "كوالنو" عظى  11كل حز، وحده، فسيحصل "ةناك مستقبل" عظى 

ةما، سيشكالن مقعًدا، أي أقل بمقعد واحد مما سيحصالن عظي  سوًيا، لكن الفرق أن  في حال اتحاد
 أكبر قوة.

وجا  ةذا االستطالع بعد االجتماع الذي جم  كال من لبيد وكحظون قبل أيا ، ورفض أي من 
الحزبين التعظيق عظي  أو عظى محتواه وأي األمور ت  بحثها خالل ، وأشارت أنظ، التكهنات تلى أن 

 االثنين بحثا خوض االنتخابات القادمة بقاامة مشتركة.
 08/07/7102، يدة، رام هللاالحياة الجد

 
 مليون شيكل بسبب إضراب موظفي الجمارك 51تخسر يومًيا  "إسرائيل" .31

بعد ثالثة أيا  من تضرا، موتفي الجمارك، قال خبرا  تسراايظيون تن ةذا اسضرا، ةو األخطر 
األيا  مظيون شيكل يومًيا، وربما تزداد في  10عظى اقتصاد تسراايل، فحتى اليو  قدرت الخساار با

 القادمة.
فمنذ ثالثة أيا  بدأ تضرا، موتفي الجمارك في تسراايل، وم  بد  تضرابه  توق  التصدير 
 واالستيراد وعظقت البضاا  في الموانئ، وال يستطي  التجار أو الشركات تدخال بضااعه  أو تخراجها.
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ا  األخرى في سظطة وسب، اسضرا، ةو اتفاق ت  قبل سنتين يقضي بفصل أقسا  الجباية عن األقس
الضراا، لتنجي  عمظها، واتفق األطرا  تقريًبا لكن بقي الخال  حول قيمة الضريبة المضافة، وبعد 
أن قا  نتنياةو بإقالة وزير االقتصاد، يااير لبيد، ل  يعد أحد يتاب  القضية بعد أن تركها المستول 

 عن الروات، وفقدوا االتصال ب .
 02/07/7102، 28عرب 

 
 خالل العدوان على غزة د فيه معاناة النساء الفلسطينياتتقريرًا رص ينشر األورومتوسطي .30

مرصد األورومتوسطي لحقوق اسنسان تقريرًا رصد في  معاناة النسا  الفظسطينيات جرا  نشر ال
والذي ُعر  باس  عمظية  ،1014الهجو  العسكري اسسراايظي األخير عظى قطاع نزة صي  

 (.1014آ،  أنسطس(  19 –تموز  يوليو(  8يومًا   10واستمر  "،"الجر  الصامد
فإن القوات اسسراايظية ل  تعر النسا  االةتما  الالز   التقرير،ها ووفق المعظومات التي توصل تلي

وبدا أن  كبير،والحماية الخاصة بموج، القانون الدولي، بل تعامظت م  حياتهن وحاجاتهن باستهتار 
القوات المسظحة اسسراايظية قد تعمدت استهدا  عدد كبير من العااالت الفظسطينية بالقص  أثنا  

 نازله ، بما في ذلك النسا .تواجدة  في م
فإن  يبدو جظيًا استخدا  القوات اسسراايظية لظقوة المفرطة خالل الهجو   التقرير،وبحس، ما يوضح 

عظى القطاع، وقصفها العشوااي لألحيا  المدنية، دون األخذ باالحتياطات الالزمة لضمان سالمة 
( ضحية، بما نسبت  486ضحايا من اسناث  المدنيين، وال سيما النسا  واألطفال، حيث بظغ عدد ال

 16 – 18وشكظت النسا  في الفترة العمرية ما بين   نزة،من تجمالي الضحايا في قطاع  11.2%
فيما بظغ عدد الجريحات  ضحية،( 301عا ( العدد األكبر من الضحايا، حيث بظغ عددةن  

 من تجمالي الجرحى في القطاع. %31.1( جريحة، شكظن 3132 
( سيدة حامل وصظن 100( صفحة.  تلى أن أكثر من  30ت التقرير. والذي جا  في  ولف

لمستشفيات القطاع؛ نتيجة تعرضهن سصابات مباشرة نتيجة الهجو  اسسراايظي، مثل استنشاق 
الغازات أو تصابات بشتايا في أماكن مختظفة من الجس ، فيما أدخل عدد كبير منهن تلى أقسا  

وفقد عدد منهن األجنة. حيث ل  تعر القوات المسظحة اسسراايظية، فيما يبدو، أي  العناية المكثفة،
اةتما  لظنسا  الحوامل، ول  تسَ  تلى توفير الحماية الالزمة لهن بموج، ما نصت عظي  اتفاقية 

( حالة 18جني  الرابعة. ول  تق  القوات اسسراايظية بتوفير ممرات آمنة لظمستشفيات، ما أدى في  
 لى وض  النسا  الحوامل حمظهن في المنازل، لعد  تمكنهن من الوصول تلى المستشفى.ت
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( نازح يقيمون في مراكز اسيوا ، 13،184وأشار التقرير تلى أن الهجو  اسسراايظي األخير خظ   
( امرأة، مكث معتمه  في عشرات المدارس الحكومية، ومدارس تابعة لوكالة 11،314منه   

لهد  بيوته ، أو تهديد مناطق سكنه  بالقص ، وقال المرصد الحقوقي أن النسا   الغوث؛ نتراً 
النازحات، عانيَن وما زلن، من ترو  تنسانية ومعيشية صعبة وقاسية في مراكز اسيوا  التي تفتقر 
تلى أدنى مقومات الحياة األساسية، والتي أثرت بشكٍل سظبي عظى حياتهن اليومية؛ نترًا لخصوصية 

المرأة، وحاجتها لمسكن مستقل. وأصبحت كثير من النسا  يعانين من العصبية واالنفعال الزااد وض  
 والتوتر والخو  أثنا  العدوان وبعده.
أن الهجو  اسسراايظي األخير عظى قطاع نزة أثر بشكٍل  التقرير،وأوضح المرصد األورومتوسطي في 

خاص من صعوبات وتحديات مضاعفة خالل  حيث عانيَن بشكل اسعاقة،سظبي عظى النسا  ذوات 
الهجو ، تمثل ذلك في عد  قدرتهن عظى اسخال  بسهولة عند وجود تهديد، وشعورةن بعد  األمان 

 ونيا، الحماية، خاصة وأن الهجمات ل  تفرق بين األشخاص األصحا  واألشخاص ذوي اسعاقة.
02/07/7102، جنيف، المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان  

08/07/7102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 عمال استفزازية للمصلينأب مستوطنون يهود يقتحمون المسجد األقصى ويقومون .32

جددت عناصر العصابات االستيطانية المتطرفة اقتحامها لباحات : برةو  جرايسي - القدس المحتظة
المسجد األقصى، وقامت بجوالت متعددة في حر  المسجد تحرسها قوات االحتالل، كما أقدمت عظى 

 استفزاز المصظين في ردةات المسجد.
لمصظين وطظبة مدارس القدس، رن  احتجاز قوات االحتالل بطاقات وتواجد في المسجد عشرات ا

الشبان والنسا  عظى بوابات المسجد الرايسية الى حين خروج أصحابها من المسجد. وكانت البظدة 
القديمة في القدس المحتظة قد شهدت الظيظة قبل الماضية، مواجهات عنيفة بين الشبان الغاضبين 

ة استشهاد الشا، محمود عبد هللا عدوان من مخي  قظنديا، شمال القدس وقوات االحتالل، عظى خظفي
 المحتظة فجر الثالثا .

08/07/7102الغد، عمان،   
 
 األقصىباليهود  "صلوات"عملت من أجل النتخابها: ريجيب األقصى تحذر من دعوة ميري  مؤسسة .33

من تداعيات  12/11/1014حّذرت متسسة األقصى لظوق  والتراث في بيان لها االربعا  
عظى المسجد األقصى، ومن احتمال تصعيد استهداف   ،المنافسات االنتخابات االسراايظية القادمة
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 –والتي بدأ أول بواردةا بنشر عضو الكنيست ميري ريجي،  ،وجعظ  في بترة سظ  الدعاية االنتخابية
عظى موق  اليوتيو، دعت دعاية انتخابية  -األخيرة 16التي ترأست لجنة الداخظية في الكنيست الا

 .الظيكود بالتصويت لها في االنتحابات الداخظية القريبة فيها منتسبي حز،
وعظظت ريجي، ذلك بأنها عمظت جاةدة خالل فترة السنتتين األخيرتين من أجل ضمان اقتحامات 

 المستوطنين والجماعات اليهودية لظمسجد األقصى
الفيسبوك ألعضا   دا نظيك، دعوة عبر صفحت  عظىوفي ةذا السياق نشر الناشط الظيكودي يهو 

كجز  من رد الجميل لها عظى  ،في االنتخابات الداخظية القريبة ،الظيكود بالتصويت لصالح ريجي،
 .جهودةا الجبارة ودعمها لظحراك في موضوع اقتحامات اليهود لظمسجد األقصى

02/07/7102مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 تالل يوزع أوامر هدم جديدة في القدس المحتلةاالح .34

( "تن طواق  12/11قالت مصادر حقوقية فظسطينية في القدس المحتظة األربعا   القدس المحتظة: 
تابعة لبظدية االحتالل في القدس المحتظة، داةمت بحراسة من قوات االحتالل عدة منازل ومنشآت 

 سجد األقصى، وسظمت أصحابها أوامر ةد  تدارية".تجارية في حي الثوري ببظدة سظوان جنو، الم
رض لها في سظوان المتخصص في مراقبة االنتهاكات التي يتع  وقال "مركز معظومات وادي حظوة"

أوامر ةد  تدارية في سظوان،  4المواطنون الفظسطينيون في القدس المحتظة: "تن طواق  البظدية وزعت 
حيث قامت القوات باقتحا  منزل األسير ةاني نيث وسظمت عااظت  أمر ةد  تداري لمنزلها القاا  منذ 

 أفراد". 2سنوات، والذي يعيش في   1
02/07/7102قدس برس،   

 
 يعلقون إضرابهم عن الطعام : األسرى المضربوننادي األسير .35

أسير  100أكد رايس نادي األسير الفظسطيني قدورة فارس مسا  األربعا  أن نحو : صفا -را  هللا
بينه  نهار السعدي عظقوا تضرابه  المفتوح عن الطعا ؛ وذلك عق، حوار لظجنة اسضرا، م  تدارة 

 السجون استمّر لثالثة أيا .
أنها  -خالل اتصال ةاتفي م  مدير الوحدة القانونية لظنادي جواد بولس -نة اسضرا،وأوضحت لج

 توصظت تلى اتفاق م  تدارة السجون، وسيت  اسعالن عن تفاصيظ  الحًقا.
وبناً  عظى ذلك، أشارت الظجنة تلى تعظيق الخطوة النضالية التي بدأ بها بعض األسرى منذ عشرة 

يوًما لظمطالبة  18معزول نهار السعدي، والمضر، عن الطعا  منذ أيا  تضامًنا م  األسير ال
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، وُسمح ل  بإجرا  اتصال ةاتفي لى أن األسير السعدي عّظق تضراب ولفتت ت بالسماح لوالدت  بزيارت .
 م  عااظت .

08/07/7102وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 ثالث قاصراتبينهن  21عدد األسيرات في سجون االحتالل إلى ارتفاع  .36

أكد نادي األسير الفظسطيني، أن عدد األسيرات في سجون االحتالل : فادي أبو سعدى -را  هللا 
، ومراكز التحقيق والتوقي ، «ةشارون»أسيرة، تحتجزة  سظطات االحتالل في سجن  11ارتف  تلى 

وتعتبر األسيرة  ،«ديما سواحرة، ةالة مسظ ، ويثر، ريان»بينه  ثالث أسيرات قاصرات وةن كل من 
 ، أقد  أسيرة في سجون االحتالل.48لينا الجربوني من األراضي المحتظة عا  

08/07/7102القدس العربي، لندن،   
 

 حول شخصية العام "السبيل"الضيف يتصدر استطالع محمد  .37
ركة تصدر القااد العا  لكتاا، الشهيد عز الدين القسا  الجناح العسكري لح: مراد المحضي -السبيل 

 المقاومة اسسالمية  حماس(، محمد الضي ، قاامة استطالع "السبيل" حول اختيار شخصية العا 
ساعة األولى من وض  االستطالع عظى موق  السبيل اسلكتروني، حيث حصل  14، خالل 1014
 .%41.3صوتا بنسبة  118عظى 

من  %33.2تًا، وبنسبة صو  129وتاله في المركز الثاني الرايس التركي رج، طي، اردونان با 
 صوت في اليو  األول. 113عدد المصوتين اسجمالي الذي بظغ 

وحل خظيفة تنتي  الدولة اسسالمية في العراق والشا  أبو بكر البغدادي، في المركز الثالث بعدد 
 من تجمالي األصوات. %14.1، وبنسبة ماوية وصظت 21أصوات 

جنرال عبد الفتاح السيسي والرايس الروسي فالديمر وتنافس كل من رايس مصر بعد االنقال، ال
 بوتين عظى نس، متقاربة جدا في المركزين الراب  والخامس.

02/07/7102السبيل، عمان،   
 
 توجه أعرج إن لم يردفه وقف التنسيق األمنيمركز دراسات: توجه السلطة لمجلس األمن  .38

السظطة الفظسطينية تلى مجظس األمن اعتبر مركز دراسات فظسطيني أن توج  : قدس برس -نزة 
 رمزيا وناقص ما ل  يت  زال االحتالل عظى األرض.

بعنوان: "رتية   جا  ذلك في "رتية سياسية" أصدرةا معهد فظسطين لظدراسات اسستراتيجية في نزة
في مشروع قرار اعترا  مجظس األمن بالدولة الفظسطينية"، تتحدث عن عز  السظطة التوج  لمجس 
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ن الدولي ومطالبت  بتحديد موعد نهااي سنها  االحتالل اسسراايظي، واالعترا  رسمياا بحدود األم
   حدوًدا لدولة فظسطين المستقظة وعاصمتها القدس.1692الراب  من حزيران 

وقالت بان توج  السظطة الفظسطينية لمجظس األمن ةو توج  أعرج تن ل  يردف  توج  مماثل نحو 
مني م  االحتالل كأساس موضوعي لوحدة وطنية عظى قاعدة المقاومة تسارع تلى وق  التنسيق األ

تفعيل القيادة الوطنية الموحدة المتفق عظيها في اتفاقيات المصالحة كإطار قيادي الستشرا  
  .1661تستراتيجية بديظة لتظك المعمول بها منذ ما قبل متتمر مدريد عا  

02/07/7102قدس برس،   
 
 تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة التوافق حكومةأهلية تطالب مسون منظمة خ .39

"األيا ": طالبت خمسون منتمة أةظية بتمكين حكومة التوافق الوطني من تحمل مستولياتها  -نزة 
 الكامظة تجاه قطاع نزة والعمل عظى حل األزمات التي تواج  القطاع الصحي في .

سظمها ممثظو متسسات صحية، أمس، الى وزير العمل في وحذرت المنتمات األةظية في مذكرة 
الحكومة مأمون ابو شهال خالل وقفة نتمها القطاع الصحي في شبكة المنتمات األةظية قبالة مقر 
مجظس الوزرا  في مدينة نزة بمشاركة العشرات من األطبا  والطواق  الطبية وممثظي المنتمات 

خطير والمتواصل في مستوى الخدمات الصحية المقدمة األةظية الصحية من تداعيات التدةور ال
لظمواطنين في مرافق وزارة الصحة في قطاع نزة، والتي تعاني منذ سنوات من ممارسات االحتالل 

 المختظفة واآلثار المترتبة عظى االنقسا .
ن وطال، المشاركون في الوقفة باتخاذ اسجرا ات العمظية الالزمة من لتحييد القطاع الصحي ع

التجاذبات والخال  السياسي وضمان حصول المواطنين عظى حقوقه  الصحية التي كفظتها القوانين 
 والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق اسنسان.

08/07/7102األيام، رام هللا،   
 
 إصابة فلسطينية برضوض وكسور عقب دهسها من قبل مركبة إسرائيلية .41

(، 12/11سيدة فظسطينية أدخظت، صباح اليو  األربعا    أفادت مصادر طبية فظسطينية أن را  هللا:
لمستشفى درويش نزال في مدينة قظقيظية، شمال الضفة الغربية، لتظقي العالج عق، تعرضها لحادث 

 دةس من قبل مركبة تسراايظية.
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وأوضح مدير مدرسة "النبي الياس" الثانوية، شرق مدينة قظقيظية، عال  مراعبة، في تصريحات خاصة 
ا "قدس برس"، أن المعظمة امتثال عبد هللا محمد قشوع أصيبت تصابة متوسطة بعد تعرضها لظدةس ل

 من قبل مركبة تسراايظية وةي ته  بقط  الشارع المقابل لظمدرسة لتظتحق بزمالاها في العمل.
02/07/7102قدس برس،   

 
  28فلسطينيي الـإحصاء: انخفاض نسبة الوالدة لدى  .40

ياسات االجتماعية، تحصاً  كانت نتيجت  انخفاض نس، الوالدة لظعااظة الواحدة نشر مركز طاو، لظس
 سنوات. 4في آخر  %1لدى المواطنين العر، في الداخل بنحو 

سنة، منذ سنة  11-9فقد أحصى المركز نسبة الطال، العر، في المدارس االبتدااية، أي من جيل 
، وأيًضا عدد األطفال 1014حتى  1006، وقارنها بالنسبة بين سنوات 1006حتى سنة  1666

 الذين يدخظون الحضانات والروضات، أي منذ جيل الثالثة.
نحو  1006حتى  1666ووفق اسحصا ، فقد ارتفعت نسبة طال، االبتداايات عند العر، من عا  

بظغت نحو  1006، وفي عا  %14.1نحو  1666، حيث كانت بظغت النسبة في العا  4%
 .%19.4تلى نحو  1014ت ةذه النسبة في العا  ، بينما ةبط18.1%

وفي قطاع الحضانات والروضات، فوفق اسحصااية التي نشرةا المركز انخفضت نسبة األطفال 
 .1014-1011وسنوات  1011-1009، مقارنة بين سنوات %1العر، في ةذه األماكن با

ث توق  الكثير من الباحثين وأشار التقرير تلى أن ةذه النتاا  جا ت عكس توقعات الباحثين، حي
، %10والخبرا  في العظو  االجتماعية في السابق ان تزداد نسبة التكاثر الطبيعي عند العر، بنحو 

 لكن ةذه النتاا  أتهرت عد  صحة ةذه التوقعات.
لكن، ورن  االنخفاض النسبي، ال تزال نسبة التكاثر الطبيعي لدى العر، أعظى منها لدى اليهود نير 

ينين، بينما ال تزال نسبة التكاثر األعظى لدى الحريدي  واليهود المتدينين الذين ازدادت النسبة المتد
 .%19لديه  في الحضانات والروضات بنحو 

02/07/7102، 28عرب   
 
 توقف زراعة الزهور بغزة تفاديا للخسائر االقتصادية المتوقعة: وزارة الزراعة .42

أعظنت وزارة الزراعة الفظسطينية، بغزة، عن توق  زراعة الزةور، : عال عطاهللا،  االناضول( -نزة  
 لهذا العا ، تفاديا لظخساار االقتصادية المتوقعة.
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، نسخًة من ، تن المزارعين في قطاع نزة، أحجّموا ةذا العا  عن "األناضول"وقالت في بيان تظقت 
 بية أخرى لمزارعي الزةور.زراعة الزةور، لغيا، دع  الحكومة الهولندية، ومتسسات أورو 

آال  دوالر لكل أل   3وأضافت الوزارة، تن الحكومة الهولندية كانت تدع  مزارعي الزةور، بمبظغ 
دوالر لكل أل  متر، ما أدى تلى انتقال  200متر مرب ، نير أنها قظصت ةذا العا  الدع ، ليصبح 

 ظية، وفق البيان.المزارعين لزراعة محاصيل تقظيدية لبيعها في األسواق المح
من نسبة القوى العامظة في  %11ويغطي القطاع الزراعي وفق تحصاايات وزارة الزراعة حوالي 

 أل  عامل. 44قطاع نزة، أي ما يقار، 
وتسب، الحصار اسسراايظي بخفض حج  صادرات الورود واألزةار تلى أوروبا بسب، تنالق معابر 

مظيون  1-4ظيون زةرة سنويا قبل فرض الحصار  تلى م 40القطاع التجارية، وتدنت النسبة من 
 زةرة فقط في العا  الواحد.

أل  متر  100وتقظصت بفعل نقص الوقود وتداعيات الحصار المساحات المزروعة بالورد من  
 أل  متر مرب  فقط. 100مرب  تلى 

08/07/7102القدس العربي، لندن،   
 

 اإلسرائيليبعدم استيراد الغاز من الكيان األردنية حكومة اليطالب  "العمل اإلسالمي" .43
طال، حز، جبهة العمل اسسالمي في األردن حكومة بالده باالستجابة تلى مطال، حل  :انعمّ 

في بيان ل  يو   ،وأكد الحز، تلى االستثمار في مجاالت الطاقة األخرى. ةياة الطاقة النووية، داعياً 
رفض  التفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني وطال، الحكومة با"النزول عند  ،12/11 ألربعا ا

لغا  ةذا العمل التطبيعي والبحث عن مصادر استيراد أخرى".  رنبة األردنيين وا 
 02/07/7102قدس برس، 

 
 جنبالط: أفضل للسلطة الفلسطينية االستقالة بدل تغطية االحتالل .44

ولياااد جنااابالط تنااا  "أفضااال لظساااظطة  الظبنااااني اااايس "الظقاااا  النياااابي الاااديموقراطي" النااااا،قاااال ر  :بياااروت
الفظسااطينية االسااتقالة باادل تغطيااة االحااتالل فااي شااكل نياار مباشاار". وقااال عباار "تااويتر" تن "السااظطة 
الفظسااطينية ةااي سااظطة "نتريااة"، عااذرًا لظتعبياار، تعشااق التسااوية ماان أجاال التسااوية فااي تاال اسااتيطان 

ماا ةاي الخساارة لاو تمساكت بمشاروعها الاذي يحاّدد تنهاا  االحاتالل بعاد عاامين؟ ال . وساأل: "مستمر"
شااي  سااوى الفيتااو األمريكااي المعاارو ، رحمااة هللا عظااى شااهدا  فظسااطين، رحمااة هللا عظااى أبااو جهاااد 

يااأتي ماان خااالل  االحااتاللخظياال الااوزير، سااظطة ال يتعاادى نفوذةااا حاادود را  هللا لكاان تتاان أن تنهااا  
فاوضاات ماان أجاال المفاوضااات". وقااال: "فااي ةااذا الوقاات، المسااتعمرات تتوساا  والقاادس تتاارنح. تنهااا الم
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مسألة وقت قبل أن يبني اسسراايظيون المعبد. والسظطة اختارت االقتراح الفرنسي بدل اقتراحها لتقديم  
 تلى مجظس األمن، وةذا االقتراح ال يحدد مهظة زمنية سنها  االحتالل". 

 08/07/7102 ،ندنالحياة، ل
 
 "الذي ألقي القبض بتهمة التعامل مع "إسرائيل مسؤول بحزب هللااسم الالكشف عن  :الجزيرة نت .45

أفاااد مراسااال الجزياارة فاااي لبنااان باااأن المسااتول األمناااي فااي حاااز، هللا الااذي ألقاااي القاابض عظيااا  الشاااهر 
 طية في جنو، لبنان.يدعى محمد شوربا، وةو من قضا  النب "تسراايل"الماضي بتهمة التعامل م  

وأشارت مصادر خاصة لظجزيرة تلى أن جهاز األمن في حز، هللا ألقى القبض الشاهر الماضاي عظاى 
شوربا، الاذي كاان يشاغل موقا  راايس فارع فاي جهااز العمظياات الخارجياة التااب  لحاز، هللا، وقاد اساتظ  

وأتهاار  عماااد مغنيااة. ، بعااد انتيااال القااااد العسااكري لظحااز،1008مهاماا  فااي ةااذا الجهاااز فااي عااا  
 التحقيق م  شوربا أن  ةو من بادر باالتصال بجهاز الموساد اسسراايظي، عارضًا التعاون مع .

وأشاار مراسال الجزيارة تلاى أن شاوربا زود االساتخبارات اسساراايظية طيظاة السانوات الماضاية بمعظومااات 
لتاي قادمها لظجانا، اسساراايظي وأضاا  أن المعظوماات ا قيمة عان مجمال النشااط الخاارجي لحاز، هللا.

أسااهمت فااي توقياا  مجموعااة كبيااارة ماان عناصاار الحااز، فااي عااادد ماان الاادول، وكااان آخرةااا اعتقاااال 
 أكتوبر الماضي. /الظبناني محمد ةمدر في بيرو في تشرين األول

 02/07/7102 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 في البحر رقة للغازسوالجيش اإلسرائيلي قضية  "اليونيفيل"الجيش اللبناني يناقش مع  .46

حااد مقاارات قااوات "اليونيفياال" فااي منطقااة رأس أتناااول االجتماااع الثالثااي الااذي عقااد فااي : حسااين سااعد
الناقورة، برااسة قاادةا العا  الظوا  لوتشيانو بورتوالناو، وبمشااركة ممثظاين عان الجايش الظبنااني وجايش 

المتكاااررة  اسساااراايظيةوالخروقاااات  1201 االحاااتالل اسساااراايظي، المسااااال المتعظقاااة بتنفياااذ بناااود القااارار
 أثارالوفد الظبناني  أنلظقس  الشمالي من بظدة الغجر. وعظ   "تسراايل"لظحدود، وقضية استمرار احتالل 

 لظغاز الظبناني في البحر. "تسراايل"في االجتماع موضوع سرقة 
 08/07/7102 ،السفير، بيروت

 
 ة العربية حول مشروع القرار لمجلس األمنتوتر في اجتماع المجموع"القدس العربي":  .47

خالفاااات وتاااوترا خيمااات عظاااى اجتمااااع  تنالصاااالح: قالااات مصاااادر دبظوماساااية عربياااة  يعظااا -لنااادن 
المتحاادة أدت لتأجياال تسااظي  طظاا، عقااد جظسااة لمجظااس األماان لظتصااويت  األماا المجموعااة العربيااة فااي 
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صاباحا  11.30ةذا الطظا، السااعة عظى مشروع القرار الخاص بفظسطين. وكان من المفترض تسظي  
بتوقياات نيويااورك، لكاان ةااذا الطظاا، لاا  يقااد  حتااى كتابااة ةااذا التقرياار الساااعة الرابعااة ماان بعااد التهاار 

 بتوقيت نيويورك.
تقد  سفيرة األردن  العضو العرباي الوحياد فاي مجظاس األمان( الطظا، لمنادو،  أنوكان من المفترض 

ده الرااساة الدورياة ألعماال المجظاس لشاهر ديسامبر / كاانون تشاد لدى األم  المتحدة، الذي تشغل باال
 األول الجاري.

تعاااديالت عظاااى مشاااروع القااارار الفظساااطيني الاااذي يااادعو تلاااى تنهاااا   تدخاااالوقالااات المصاااادر انااا  تااا  
قامااة 1019االحاتالل اسساراايظي لألراضاي الفظسااطينية، فاي موعاد أقصااه نااوفمبر / تشارين الثااني  ، وا 

نهاياااة  تلاااى، وعاصااامتها القااادس الشااارقية، وقاااد تااا  تعاااديل الموعاااد 1692حااادود دولاااة فظساااطينية عظاااى 
 تعديالت طفيفة في بنود أخرى. تلىتمكانية تبادل أراضي، تضافة  تلىالتعديل  أشار، كما 1012

وشاااهد اجتمااااع المجموعاااة العربياااة خالفاااا فاااي وجهاااات النتااار باااين سااافيري فظساااطين ريااااض منصاااور 
 بانتتار تعظيمات من عمان تخولها تقدي  الطظ،. أنهااالجتماع  ظغتأبدينا قعوار، التي  واألردن

النقاااش حااول بنااود بااالقرار ترفضااها الواليااات  أثنااا التااوتر فااي االجتماااع كااان  تنكمااا قالاات المصااادر 
تجتما  المجموعاة العربياة فاي  أنالمتحدة، ومن ضمنها تحديد سق  زمني لظمفاوضات. ومان المقارر 

 رار بتقدي  الطظ، باسمها.مس لتصل لقأوقت الحق 
 08/07/7102القدس العربي، لندن، 

 
قامة دولة فلسطينية .48  الكويت تحشد الدعم لمشروع إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وا 

القدس العربي: أكد مندو، دولة الكويت الداا  لدى الجامعة العربية السفير عزيز الديحاني  -الكويت 
بية ومساندتها فاي كافاة المحافال الدولياة السايما ماا يخاص عظى حرص الكويت عظى دع  الجهود العر 

 القضية الفظسطينية.
 سقاارارزيارتاا  لظناادن وباااريس تااأتي ضاامن وفااد الجامعااة العربيااة بهااد  حشااد الاادع  الاادولي  تنوقااال 

قامااااة دولااااة  المشااااروع العربااااي الااااذي ساااايقد  تلااااى مجظااااس األماااان بشااااأن تنهااااا  االحااااتالل اسسااااراايظي وا 
دولاااة الكويااات تنفياااذا لقااارار مجظاااس الجامعاااة العربياااة عظاااى المساااتوى  أنالاااديحاني  وأضاااا  فظساااطينية.

تشارين الثااني الماضاي والاذي ناص عظاى تكظيا   /من ناوفمبر 16اوالصادر في ال 2810الوزاري رق  
وفاااد وزاري عرباااي برااساااة دولاااة الكويااات سجااارا  اتصااااالت وزياااارات دولياااة مكثفاااة لااادع  كافاااة الجهاااود 

 لفظسطيني ا اسسراايظي.سنها  الصراع ا
 08/07/7102القدس العربي، لندن، 
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 اعتقلته مخابرات السلطة تطالب بالكشف عن مصير طالب فلسطيني اإلنسانالعربية لحقوق  .49

تظقت المنتمة العربية لحقوق اسنسان في بريطانيا شكوى مان عااظاة طالا، فظساطيني مان : 48عر، 
 طينية، ووصظت عااظت  أنبا  تفيد بتردي وضع  الصحي.الخظيل كانت قد اعتقظ  المخابرات الفظس

عاما، وةو طال، في كظياة الهندساة  11وجا  أن الطال، محمد عطا يوس  عامر، البالغ من العمر 
مان  01/11/1014 فايالثالثة، قد اعتقال مان جهااز المخاابرات  السنةجامعة البوليتكنيك الخظيل في 

 ا  والعبث بمحتويات .منطقة سكن ، حيث تعرض لظمنزل لالقتح
وقالت المنتمة العربية لحقوق اسنساان تنا  "عظاى الارن  مان االنتهاكاات الجسايمة التاي يرتكبهاا جايش 
االحاااتالل وأجهزتااا  األمنياااة والمساااتوطنون تال أن أجهااازة أمااان الساااظطة تماااارس ذات االنتهاكاااات بحاااق 

لجاراا  االحاتالل، وتسااتمر النشاطا ، وعظاى وجا  الخصاوص الطاال،، فتمنا  كال األنشاطة المعارضاة 
 بحمظة اعتقاالت تعسفية طالت العشرات منه ".

 08/07/7102، 28عرب 
 
 "مبدئيًا االعتراف بدولة فلسطين يدعم"البرلمان األوروبي  .51

أعظن البرلمان األوروبي أمس، دعما  المباداي لالعتارا  بدولاة فظساطين لكان مان : رويترز - أ   ،
في االتحاد تلى القيا  بذلك، فيما ألغى القضا  األوروبي قرار تدراج حركة دون دعوة الدول األعضا  

حماس عظى الاحة المنتمات اسرةابية لالتحاد األوروبي بسب، خظل تجرااي م  تبقا  تجميد أصولها 
 في أوروبا.

ل عظى دعم  مبدايًا االعترا  بدولة فظسطين والح"وأصدر البرلمان األوروبي أمس بيانًا عبر في  عن 
وفااق القاارار الااذي  "يجاا، أن يترافااق ماا  عمظيااة السااال  التااي يجاا، تحياتةااا"، لكاان ذلااك "أساااس دولتااين
. وةذا النص نير المظز  أعدت  خمس كتل سياساية فاي البرلماان 88صوتًا مقابل  468اعتمد بغالبية 

 بعد مفاوضات صعبة.
الااادول األعضاااا  تلاااى االعتااارا   وكاااان االشاااتراكيون والخضااار واليساااار الراديكاااالي يرنباااون فاااي دعاااوة

بالدولة الفظسطينية، لكن الحز، الشعبي األوروبي  يميناي(، التشاكيل السياساي الرايساي فاي البرلماان، 
 رّجح الكفة لربط ذلك بإعادة تطالق محادثات السال .

لاااايس ةناااااك أي اعتاااارا  فااااوري نياااار "وقااااال رااااايس كتظااااة الحااااز، الشااااعبي األوروبااااي مانفريااااد فيبياااار: 
فااي النهايااة. وقااال ألمااار « حاال يقااو  عظااى أساااس دولتااين"، لكناا  شاادد عظااى رنبااة حزباا  فااي "مشااروط
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يتيااد موقاا  البرلمااان األوروبااي "بااروك رااايس لجنااة الشااتون الخارجيااة، تن الحااز، الشااعبي األوروبااي 
 ."الذي ينتقد سياسة االستيطان

و  "يااو  تاااريخي"شااتراكيين بااا وأشاااد االشااتراكي جياااني بيتاايال الااذي ياارأس كتظااة النااوا، األوروبيااين اال
 ."نصر لكل البرلمان، ألن  انتصار السال "

مااان  "1692مااان دون تحفااات حااالن الااادولتين عظاااى أسااااس حااادود "وحاااّذر الناااوا، األوروبياااون المتيااادون 
، "مخاطر تصعيد جديد لظعن  يشمل أماكن مقدسة وقد يحول النزاع اسسراايظي الفظسطيني نزاعًا دينياً "

يصابح فااعاًل حقيقياًا ووسايطًا فاي عمظياة "وأن  "موق  مشترك"تحاد األوروبي تلى اعتماد كما دعوا اال
 ."السال  في الشرق األوسط

باااد  مباااادرة بعناااوان برلماااانيون مااان أجااال الساااال  ترماااي تلاااى التقريااا، باااين البرلماااانيين "وقااارر البرلماااان 
 وض بآفاق السال .من أجل العمل عظى النه "األوروبيين واسسراايظيين والفظسطينيين

فااي نضااون ذلااك، صااوت برلمااان لوكساامبوري لصااالح دعااوة الحكومااة تلااى االعتاارا  بدولااة فظسااطينية. 
االعتاارا  رسااميًا بدولااة فظسااطينية عظااى أساااس حاادود "ودعااا حكومااة رااايس الااوزرا  كزافيياا  بيتاال تلااى 

 ."، عظى أاّل يت  تعديظها تال بموج، اتفاق م  الطرفين1692
 08/07/7102الحياة، لندن، 

 
 " بالرغم من قرار المحكمة قائمة اإلرهاب"االتحاد األوروبي يبقي حماس على  .50

االتحاااد األوروبااي اليااو  األربعااا ، تن االتحاااد مااازال ينتاار تلااى حركااة قالاات متحدثااة باساا  : ولضاانااأل
حماااس الفظسااطينية بوصااافها جماعااة "ترةابياااة" عظااى الااارن  ماان شاااط، محكمااة العااادل األوروبيااة اسااا  

 حماس من قاامة االتحاد األوروبي لظمنتمات اسرةابية.
السياساااة الخارجياااة باالتحااااد  وذكااارت ماياااا كوسياسااايتش، المتحدثاااة باسااا  فاااديريكا ماااونيريني مساااتولة

األوروبي أن "االتحاد مازال يدرس اعتبار حماس منتمة ترةابية" مضايفة أن االتحااد يادرس اساتانا  
 قرار المحكمة.

وشااددت عظااى "أن القاارار القااانوني يسااتند بوضااوح تلااى مساااال تجراايااة وال يتضاامن أي تقيااي  ماان قباال 
 ة ترةابية".المحكمة لظحج  الجوةرية لتصني  حماس كمنتم

 وذكرت بأن المحكمة أمرت باسبقا  متقتا عظى تجميد أرصدة حركة حماس في االتحاد األوروبي.
 02/07/7102فلسطين أون الين، 
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 االتحاد يعتزم العمل إلعادة حماس إلى قائمة اإلرهابسفير االتحاد األوروبي بـ"إسرائيل":  .52
ذاعااة العامااة تن ال تغيياار فااي سياسااة أوروبااا فااي قااال الساافير األوروبااي لإل: اسااعد تظحمااي -الناصاارة 

مسألة عد  االعترا  بحماس كمنتماة ترةابياة، وأن االتحااد يعتاز  العمال بكال الطارق سعاادة حمااس 
صابر األساارة األوروبياة نفاد... وترياد رتياة تطبياق مبادأ دولتااين "تلاى قااماة اسرةاا،، لكنا  أضاا  أن 

 ."لظشعبين
 08/07/7102الحياة، لندن، 

 
 حركة حماس قانوني وليس سياسياً  حولاألوروبية: قرار المحكمة  المفوضية .53

"مااا زال يعتباار حماااس منتمااة  األوروبااياالتحاااد  أن األربعااا  األوروبيااةالمفوضااية  أعظناات :روكساالب
 محكمة العدل. أما " وينوي الطعن في قرار شطبها من الاحت  السودا  ترةابية

لشاط، "قارار قاانوني ولايس قارارا سياسايا تتخاذه حكوماات االتحاااد ةاذا ا أنوقالات المفوضاية فاي بياان 
" الااذي "ساايتخذ فااي الوقاات المناساا، الخطااوات التصااحيحية المناساابة، بمااا فااي ذلااك احتمااال األوروبااي
 الطعن".
ما  األوروبياالتحاد  أنالمتحدثة باس  المفوضية المكظفة الشتون الخارجية مايا كوسيانسيتش " وأكدت

 ".ترةابيةس منتمة زال يعتبر حما
تقيااي  ماان قباال  أيوال يتضاامن  تجراايااةمساااال  تلااىالقاارار القااانوني يسااتند بوضااوح  أنوشااددت عظااى "

 ".ترةابيةالمحكمة لظحج  الجوةرية لتصني  حماس كمنتمة 
 حمااس( فاي  اسسالميةحركة المقاومة  أرصدةموقتا عظى تجميد  باسبقا  أمرتوذكرت بان المحكمة 

. وقالات "فاي لإلرةاا، األوروبايعظى الاحة االتحاد  1011منذ  تدراجهاالناج  عن  روبياألو االتحاد 
مهظااة شااهرين لالسااتانا ، وةااذه "التاادابير العقابيااة  األوروبااياالتحاااد  أمااا حالااة التقااد  بطعاان" ساايكون 

 ستبقى قاامة" حتى صدور قرار المحكمة.
 08/07/7102الغد، عمان، 

 
 بي إلى مواصلة فرض العقوبات على حماسواشنطن تدعو االتحاد األورو  .54

األناضول: طالبت واشنطن االتحاد األوروبي بمواصظة فرض عقوباتها بحق حركة حماس  - واشنطن
 رن  قرار محكمة العدل األوروبية القاضي بشط، الحركة من القاامة األوروبية لظمنتمات اسرةابية.
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ساااكي، األربعااا ، فااي موجزةااا اليااومي بواشاانطن،  وقالاات المتحدثااة باساا  الخارجيااة األمريكيااة، جنيفاار
سنواصل العمل بشكل وثيق م  االتحاد األوروبي عظاى القضاايا المتعظقاة بحمااس، ونحان ناتمن بأنا  “

 عظى االتحاد األوروبي أن يبقي عقوبات اسرةا، عظى حماس.
باااات االتحااااد نحااان نفهااا  أن القااارار كاااان مبنياااًا عظاااى أسااااس تجراااااي، ونفهااا  أن عقو "وأضاااافت سااااكي 

األوروبي عظى حمااس ساتتل فاعظاة بشاكل متقات حتاى يقارر االتحااد األوروباي تذا ماكاان سيساتأن  
 ." الحك (
حمااس ةاي منتماة ترةابياة "عظى أن موقا  الوالياات المتحادة مان حمااس لا  يتغيار، مضايفة  توشدد
 ."أجنبية

ل النااازاع الاااذي انااادل  فاااي ، وقاااد كشااافت عااان نواياةاااا خاااالاسرةابياااةحمااااس تواصااال أنشاااطتها "وتابعااات 
الصي  الماضي م  تسراايل، لقد أطظقت آال  الصواريخ عظاى المنااطق المدنياة اسساراايظية وحاولات 

 ."عبر أنفاق تمتد تلى داخظها تسراايلاختراق 
 08/07/7102القدس العربي، لندن، 

  

 محامي حماس: حكم المحكمة األوروبية يشمل "القسام" .55
قاال المحاامي الاذي تمكاان مان استصادار قارار قضااااي مان أعظاى محكمااة :  محماد عباد السااال –لنادن 

تن "القارار يمثال انتصاارًا قانونياًا  اسرةاا،حمااس عان قاواا   اسساالميةفي أوروبا لرف  حركة المقاومة 
وتاريخياااًا لظحركاااة"، متكااادًا أنااا  "بمقتضاااى القااارار فاااإن الحركاااة بجناحيهاااا السياساااي والعساااكري، وكافاااة 

 في االتحاد األوروبي".  اسرةا،لتابعة لها والمنبثقة عنها ل  تعد مدرجة عظى قواا  المتسسات ا
" 11وسااارد المحاااامي األردناااي المقاااي  فاااي فرنساااا خالاااد الشاااولي فاااي تصاااريحات خاصاااة لموقااا  "عرباااي

 1010أن القضاية بادأت فاي العاا   تلاىتفاصيل المعركة القضااية التي استمرت أرب  سانوات، مشايرًا 
ظت حركة حماس المحامية الفرنسية ليظيان بظوك برف  الادعوى أماا  المحكماة األوروبياة ومان عندما وك

رفا  اسا   تلاىث  تناو، كل من الشولي وبظوك عظى الادعوى، وخاضاا المعركاة القضاااية حتاى انتهات 
 . 1014من كانون ثاني/ ديسمبر  12اعتبارًا من صباح األربعا  الا اسرةا،الحركة عن قواا  

" بعد أقل من ساعتين عظى صادور القارار القضاااي، وةاي 11ى الشولي بتصريحات  لموق  "عربيوأدل
 في أعقا، القرار. اسعال أول تصريحات يدلي بها لوساال 

وأضا  الشولي: "ألغى الحك  الصادر اليو  جمي  القارارات الخاصاة باإدراج حركاة حمااس، بجناحيهاا 
، وذلك بسب، عد  احترا  مجظس االتحاد األوروبي سجرا ات السياسي والعسكري، عظى قواا  اسرةا،

 اسجرا اتأن "المحكمة اعتبرت بأن كافة  تلىاسدراج الخاصة بالمتسسات والكيانات واألفراد"، مشيرًا 
 التي اتخذت ضد حركة حماس كانت باطظة".
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عظااى قاااواا   أن تدراج حركااة حماااس ماان قباال الواليااات المتحاادة -بحساا، الشااولي-ووجاادت المحكمااة 
، وذلاك بساب، أن اسرةاا،من قبل االتحاد األوروباي عظاى قاواا   سدراجهال  يكن مبررًا كافيًا  اسرةا،

"، بحسااا، تأكياااد اسرةاااا،عظاااى قاااواا   اسدراج"أمريكاااا ال تحتااار  قواعاااد االتحااااد األوروباااي فاااي مساااألة 
 الشولي.

مجااددًا بعااد أن  اسرةااا،س عظااى قااواا  واسااتبعد الشااولي أن يعاااود االتحاااد األوروبااي تدراج حركااة حمااا
أن القاانون يمانح كافاة األطارا  مهظاة ثالثاة  تلاىصدر القرار القضااي لصاالح الحركاة، تال أنا  أشاار 

شهور من أجل الطعن في القرار أو االعتاراض عظيا ، وةاو ماا يعناي أن مان الممكان لمجظاس االتحااد 
 رض عظى القرار.األوروبي أو المفوضية األوروبية في بروكسل أن يعت

وياارى الشااولي تن الكثياار ماان الاادالالت يحمظهااا القاارار الجديااد، "وعظااى قيااادة حركااة حماااس أن تاادرس 
انعكاساااات ةاااذا القااارار، أماااا عظاااى الصاااعيد القاااانوني فهاااو يمثااال انتصاااارًا تاريخياااًا فاااي معركاااة قضاااااية 

 استمرت أرب  سنوات".
 02/07/7102، 70موقع عربي 

 
 إلى مجلس األمن الدولي يحظى بإجماع أعضائهتقديم نص فرنسا تسعى ل .56

الشااارق "أفاااادت مصاااادر دبظوماساااية متطابقاااة فاااي بااااريس تحااادثت تليهاااا : ميشاااال أباااو نجااا  - بااااريس
باأن رنباة الجانا، الفظساطيني فاي اساتعجال طارح مشاروع القارار الفظساطيني العرباي بالنساخة  "األوسط

مشاروع القارار الفرنساي وال الجهاود التاي تباذلها ال يظغاي ال " 11الزرقا  عظاى أعضاا  مجظاس األمان الاا
. ويعناي وضا  مشاروع القارار بالنساخة "باريس لظتوصل تلاى ناص تاوافقي ال يجهضا  الفيتاو األميركاي

الزرقااا  أناا  أصاابح جاااةزا ليطاارح عظااى التصااويت فااي أيااة لحتااة. بيااد أن المصااادر واسااعة االطااالع 
سااااطيني، رناااا  اسااااتعجال ، يحتاااااج تلااااى التشاااااور اسسااااراع فااااي التصااااويت ألن الجاناااا، الفظ "اسااااتبعدت"

العربياة وما  أعضاا  مجظاس األمان وألنا  يحتااج تلاى التعار  عظاى مالحتاات  األطارا والتنسيق ما  
 عظي  وما يمكن االستجابة ل  من تعديالت قد تطظ،.  11األعضا  الا

الاااانص  لاااايس الااانص الفرنسااااي معاااادال، بااال ةااااو"ووفاااق مصااااادر واساااعة االطااااالع فااااإن الااانص المقااااد  
التاي نقظات  "الفظسطيني العربي الاذي يأخاذ بعاين االعتباار بعاض المالحتاات الفرنساية ونيار الفرنساية

تلى الجان، الفظسطيني خالل المشاورات الموسعة التي أجراةا. وأماس، سااظت الخارجياة الفرنساية عان 
ي  ناص تلاى مجظاس تقاد"حقيقة ةذا األمر فرفضت اسجابة مباشارة مكتفياة باالقول تن رنباة فرنساا ةاي 

ساتنتر ". وأضا  النااطق باسا  الخارجياة أن بااريس "األمن الدولي يمكن أن يحتى بإجماع أعضاا 
 ."في النص الفظسطيني عظى ضو  ةذا الهد 
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حاجة الفظسطينيين تلى تقدي  مشروع قرار  "تتفه "تقول مصادر دبظوماسية عربية في باريس تن فرنسا 
ما أكده وزير الخارجية األميركي جاون كياري لنترااا  األوروبياين الثالثاة رن  تيقنها أن  لن يمر، وةو 

 الذين التقاة  مسا  االثنين في قاعة من قاعات مطار أورلي القري، من باريس. 
أن كيااري سااعى تلااى دفاا  فرنسااا تلااى تأجياال طاارح مشااروعها بحجااة دخااول  "الشاارق األوسااط"وعظماات 

حزمااة "  أناارى نتاارا ه األوروبيااين الثالثااة بتأكيااد أناا  يحماال تسااراايل فااي األجااوا  االنتخابيااة، كمااا أناا
، "لا  ياأتب بجدياد"سيطرحها عظى الجان، الفظسطيني في اجتماعات لندن. والحاال أن كياري  "مقترحات

 وةو ما أكده المفاوضون الفظسطينيون عظنا.
الفظساطيني وحتى أمس، ل  تكن باريس قد كشفت عن خططهاا لألياا  القادماة فاي حاال أصار الجانا، 

 عظى طرح مشروع  عظى التصويت.
 08/07/7102الشرق األوسط، لندن، 

 
 جون كيري: الواليات المتحدة ليس لديها مشكلة في تقديم الفلسطينيين مشروع قرار "رزين" .57

أعظن وزير الخارجية األميركي جون كياري أن باالده ليسات لاديها "أي مشاكظة" فاي : كاالتو  –الجزيرة 
طينيين تلاى األما  المتحادة مشاروع قارار "رزيان" يمكان أن يحقاق آمااله  فاي قياا  دولاة حال تقدي  الفظس

 فظسطينية شرط أال يزيد مشروع القرار ةذا من التوتر م  تسراايل.
وقاال "ليسات لناا أي مشاكظة تذا قاادموا مشاروع قارار باروح التعااون كااي نارى كيا  يمكان التقاد  بطريقااة 

 ا".رزينة ولحل المشكظة وليس لتضخيمه
وأكد كيري أن الواليات المتحدة "ل  تر بعاد الانص"، صايغة مشاروع القارار. وأضاا  "ال نعظا  بالتحدياد 

 ماذا قدموا"، وأضا  أن  كان مضطربا "لبعض الصيغ التي ت  تداولها ةنا وةناك".
ماان ناحيتهااا، رفضاات المتحدثااة باساا  الخارجيااة األميركيااة جنيفاار بساااكي تأكيااد أن كيااري قااال لكبياار 

لمفاوضين الفظسطينيين صاا، عريقات في لندن تن واشنطن ستستعمل حاق الانقض  فيتاو( ضاد أي ا
 قرار فظسطيني في األم  المتحدة.

 02/07/7102الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
والتمســك  : موقفنــا ســيظل رفــض أي إجــراء أحــادي الجانــب"الشــرق األوســط"كــي لـــيمســؤول أمر  .58

 بالمفاوضات
واصل المشاورات المكثفة في عدد من العواص  الغربية وفي مجظس األمن تت: ةبة القدسي - واشنطن

اسسراايظي لألراضاي  "تنها  االحتالل"الدولي بنيويورك لظتوصل تلى صيغة توافقية عظى مشروع قرار لا
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وشادد مساتول رفيا  المساتوى  الفظسطينية، قبل عرض  عظاى المجظاس لظتصاويت عظيا ، فاي أي لحتاة.
ية عظى أن الموق  األميركي يتل كما ةو، وةو التمسك بمسار تجرا  المفاوضاات بالخارجية األميرك

المباشااارة باااين الطااارفين رافضاااا التعظياااق حاااول تقااادا  الوالياااات المتحااادة عظاااى اساااتخدا  حاااق الفيتاااو عناااد 
«: الشارق األوساط»التصاويت عظاى مشاروع القارار. وقاال المساتول األميركاي فاي تصاريحات خاصاة لاا

لتقارير التاي تشاير تلاى خطاط الفظساطينيين لتقادي  مشاروع قارار تلاى مجظاس األمان، نحن عظى عظ  با»
وم  ذلك فما نفهما  أنا  لا  يات  اتخااذ أي تجارا  حتاى ةاذا الوقات، ولان أعظاق ماا تذا الوالياات المتحادة 

 «.ستستخد  حق الفيتو أ  ال في مجظس األمن
األميركاااي جاااون كياااري مااا  عااادد مااان  وحاااول موقااا  الوالياااات المتحااادة بعاااد محادثاااات وزيااار الخارجياااة

نحااول تظماس طرياق لظمضاي »المستولين األوروبيين والفظسطينيين والعار،، قاال المساتول األميركاي: 
قدما بشكل يساعد في نزع فتيال التاوتر ويقظال مان احتماال نشاو، صاراع أكبار بماا يسااعد عظاى تهيااة 

سطينيين، وأن يت  مناقشتها مرة أخرى بطريقاة الساحة لمناقشة القضايا األساسية بين اسسراايظيين والفظ
 «. جادة

موقفنااا الحااالي كااان »وشاادد المسااتول األميركااي عظااى ضاارورة المضااي فااي مفاوضااات مباشاارة، وقااال: 
وسااايبقي ةاااو أن الحااال النهاااااي لهاااذا الصاااراع يجااا، أن ياااأتي مااان خاااالل المفاوضاااات المباشااارة بااااين 

سااوا  فااي المحادثااات المغظقااة أو فااي التصااريحات  الطاارفين، وقااد أعظنااا ذلااك بشااكل واضااح عظااى الاادوا 
 «. العظنية

 08/07/7102الشرق األوسط، لندن، 
 
 كدولة احتالل "إسرائيل"نقاط حول الشأن الفلسطيني ومسؤولية  10إعالن دولي جديد من  .59

فاي  اسنساانيماتتمر حاول احتارا  القاانون الادولي  أماسالقدس العربي: عقاد فاي جنيا  ياو   -جني  
المتحادة عظاى مساتوى  األم مباني  أحدالفظسطينية المحتظة، وعقد االجتماع بشكل مغظق في  ياألراض

ةاااذا  تلااىالموقعااة عظااى اتفاقيااات جنياا   169المتحاادة ودعياات الااادول الااا األماا رتسااا  البعثااات لاادى 
كمااا صاارحت المتحدثااة  األمريكيااونمقاطعتهااا فيمااا تغياا، الدبظوماساايون  أعظناات تسااراايلالمااتتمر، لكاان 

 باس  البعثة الدبظوماسية السويسرية باوال سيريسيتي.
مشاااركة واسااعة »وتاانت  سويساارا ةااذا المااتتمر بصاافتها الدولااة المتتمنااة عظااى اتفاقيااات جنياا  وتتوقاا  

 عظى ما قال الرايس السويسري ديدي  بورخالتر.« جدا
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حتظاااة. وقاااد الم األراضااايوتمحاااور االجتمااااع بشاااكل خااااص حاااول احتااارا  اتفاقياااة جنيااا  الرابعاااة فاااي 
 فااي نيسااان/ اسضااافي األولوفااي البروتوكااول  األرباا فظسااطين عضااوا فااي اتفاقيااات جنياا   أصاابحت

 الماضي. تبريل
لمتتمر، تعالنا جديدا من عشر نقاط حول الشأن الفظسطيني ومستولية تسراايل كدولة احتالل اأصدر 

 لألراضي الفظسطينية.
عوة الااادول األطااارا  تلاااى المشااااركة فاااي الماااتتمر وقاااال بااااول فيفاااات، السااافير السويساااري المكظااا  باااد

شادد عظاى أن أي انتهااك لظقاانون الادولي اسنسااني مان "الدولي، تن اسعالن، الاذي صادر باسجمااع، 
 ."قبل أي طر  ال يعفي الطر  اآلخر من التزامات  الخاصة بمقتضى القانون الدولي اسنساني

عان الاادول  1001و 1666لماا صادر فاي عاامي وأوضاح الدبظوماساي السويساري أن اسعاالن مكمال 
األطرا  الموقعة عظى االتفاقية حاول الشاأن الفظساطيني ومساتولية تساراايل كدولاة احاتالل، ما  األخاذ 

عظااى آخاار المسااتجدات التااي شااهدتها األراضااي الفظسااطينية المحتظااة،  يحتااويفااي االعتبااار أن اسعااالن 
لالطاالع عظاى ناص اسعاالن اضاغط الارابط . 1001و 1666بما فيها القدس الشرقية مناذ اجتمااعي 

 التالي:
http://www.alquds.co.uk/?p=266580 

 08/07/7102القدس العربي، لندن، 
 
 "ونروا"األ مليون دوالر لسكان غزة عبر  4.7بريطانيا تتبرع  .61

مظياون دوالر لصاالح مناشادة وكالاة ناوث وتشاغيل  4.2متا  تبرعت حكومة الممظكة المتحادة، بمبظاغ قي
 الالجاين الفظسطينيين "األونروا" العاجظة من أجل نزة.

ةذا التبرع سيوت  لمساعدتها في تظبية احتياجات المساكن  تن، األربعا في بيان لها  األونرواوقالت 
ناااة بااادل اسيجاااار لماااا وةاااو يكفاااي لتاااوفير معو  –لالجااااي فظساااطين فاااي نااازة مااا  دخاااول فصااال الشاااتا  

عااظاة( ممان تعرضات مناازله  ألضارار  1،000فرد معرض لظمخاطر  أكثر مان  30،000مجموع  
 بالغة أو لظتدمير في النزاع األخير.

 02/07/7102، فلسطين أون الين
 
 ألفًا قتلى الجيش السوري وحلفائه 120 .60

ى من ضباط وأفراد الجيش السوري ألفًا عدد القتظ 110ارتف  تلى : أ   ، -لندن، نيويورك، بيروت 
قتظااوا امااس لاادى  10شااهرًا عظااى بااد  الثااورة، كاان آخاارة   41والميظشايات التااي تقاتاال معاا ، بعااد مارور 

http://www.alquds.co.uk/?p=266580
http://www.alquds.co.uk/?p=266580
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 أفغانساتانتقد  مقاتظي المعارضة في ري  حظ، شمااًل، فيما تزداد استعانة النتا  بمقاتظين شيعة مان 
 لتعويض النقص في قوات .  أخرىوبظدان 
الاارايس بشااار  أطظقهاااالتااي  "الوعااود الورديااة"اناا  بعااد  أمااس "رصااد السااوري لحقااوق اسنسااانالم"وقااال 
ألفااًا ماان قواتاا  فااي أعظااى  11 حااواليقتاال "منتصاا  العااا  الجاااري  "االنتخابااات"لاادى فااوزه فااي  األسااد

ألفاًا  110 تلاىعادد قتظاى قاوات النتاا  والمساظحين الماوالين  تجماالي، ما يرف  "أشهر 1حصيظة خالل 
 شهرًا. 41الل خ

استمرار التوتر الذي يسود الكثير من قرى وبظدات ومدن الساحل الساوري وريا   تلى "المرصد"وأشار 
 حماه الغربي وحمص والتي ينحدر منها جنود النتا .

جناااديًا وضاااابطًا مااان القاااوات  1931وكاااان باااين القتظاااى فاااي األشاااهر الخمساااة األخيااارة وفاااق المرصاااد 
 الظبناني. "حز، هللا"من عناصر  61 تلى تضافة "ياتمن الميظش 4461النتامية و

ساورية، ال سايما  أنحاا جانا، القاوات النتامياة فاي كال  تلاىفغاناًا يقااتظون أشايعة " أن "المرصاد"وذكر 
عنصرًا من قوات النتا  والمساظحين الماوالين بيانه  أفغاان فاي  19 أمسحيث قتل  "في محافتة حظ،

( فااي منطقااة المااالح فااي أمااسوحتااى صااباح اليااو    الثالثااا ل قصاا  واشااتباكات عنيفااة دارت منااذ لياا
 ."شمال حظ،، م  كتاا، مقاتظة

 08/07/7102الحياة، لندن، 
 

يران: المكاسب واألثمان .62  تقاُرب حماس وا 
ديسمبر/كانون  8ل  تأتب الزيارة الرفيعة لقادة حماس تلى طهران يو  االثنين : عدنان أبو عامرد. 

مفاجاة لدى كثير من األوساط السياسية، السيما وقد سبقها ترتيبات مكثفة،  1014األول 
 ية األخيرة عظى نزة في صي  ةذا العا .سراايظوتيرتها بعد انتها  الحر، اسواجتماعات سرية، زادت 

لكن الزيارة األخيرة ضمنت وفًدا رفي  المستوى من قيادة حركة حماس بقيادة محمد نصر عضو 
المكت، السياسي، وأسامة حمدان المكظ  بالشتون الدولية، وممثل الحركة في تيران خالد القدومي، 

ماةر عبيد وجمال عيسى، وقد التقى الوفد عدًدا من القيادات اسيرانية،  أيضاً تها وضمت في عضوي
من أبرزةا "عظي الريجاني" رايس مجظس الشورى، والشخصية المقربة من المرشد األعظى لظثورة 

 اسسالمية.
ي، ، حين بدأ الخال  بين الجانبين حول المظ  السور 1011وُتعتبر ةذه الزيارة األولى منذ عا  

ومن يومها ل  تحصل زيارة رسمية بهذا الوزن، باستثنا  بعض الظقا ات البعيدة عن وساال اسعال  
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يران؛ تذ استمرت 1باتفاق الطرفين  (. عظى الرن  من أن التواصل ل  ينقط  بين الجانبين، حماس وا 
 الظقا ات، سوا  في العاصمة الظبنانية بيروت أو طهران. 

مايو/أيار ةذا العا  زار مساعد وزير الخارجينة اسيراني حسين أمير عبد  وفي الثاني والعشرين من
الظهيان، خالد مشعل رايس المكت، السياسي لحماس في الدوحة، ووص  الظقا  بأن  جرى في أجوا  
تيجابية، وت ن التباحث في  حول آخر تطوُّرات القضية الفظسطينية، وعظى رأسها المصالحة وأةميتها 

ي، ونْأي حماس بنفسها سراايظنجاحها واستمرارةا، وحشد طاقات األمنة لمواجهة االحتالل اسوضرورة ت
رقية والطاافية والمذةبية   (.1عن لعبة المحاور في المنطقة، وضرورة تجنُّ، االستقطابات العب

مشرًعا لكن الزيارة األخيرة لقادة حماس تلى طهران، والتي ل  تستغرق أكثر من يومين، فتحت البا، 
لطرح جمظة أساظة حول مآالتها ونتااجها، وما الذي دف  بها قدًما ألن تحصل بعد كلّب ةذا التأجيل، 
وةل اضطرت حماس أو تيران، أو كظتاةما مًعا، أن تدفعا أثماًنا، أو تقدما تنازالت لَجْسر الُهونة 

 بينهما؟
 

 ملفات الزيارة
ن الزيارة، فإن حماس وصفتها باسيجابية، واعتبرت الظقا ات في حين أن تيران ل  ُتخرج بياًنا رسمياا ع

م  اسيرانيين "دافاة"، والقت فيها الحركة ترحاًبا كبيًرا. وبعيًدا عن التفاصيل، اكتفى المتحدثون باس  
حماس بإعطا  تصريحات مقتضبة عن عموميات الحوارات التي جمعته  بنترااه  اسيرانيين، خاصة 

، وا نالق 1014اع في القدس والمسجد األقصى، وتداعيات حر، نزة صي  بحث تطورات األوض
 (.3المعابر وتعطيل اسعمار، واستمرار الحصار عظى الشع، الفظسطيني في القطاع 

وقد لوحت أن قادة حماس حاولوا التقظيل من مفاجأة الزيارة التي قا  بها وفد الحركة تلى طهران، 
مة جديدة"، وتأتي انطالًقا من مركزية القضية الفظسطينية، وواج، باعتبار أن عالقة الجانبين "قدي

العر، والمسظمين لدع  فظسطين، وال يمكن الحديث عن ةذه الزيارة بعيًدا عن ةذه السياقات؛ ألن 
ثوابت حماس تقضي بتوجي  كل الجهود نحو قضية فظسطين، وةنا تظتقي مصالحها م  "الدولة 

 (.4اسسالمية" في تيران 
ل  تقظ  حماس أن الحوارات م  اسيرانيين تركزت حول جمظة من المساال، ترتكز أساًسا عظى ما 

استانا  الدع  المالي والعسكري لظحركة التي تعاني تروًفا ناية في القسوة، السيما في نزة، وةي 
ات م  تيران. بحاجة لمثل ةذا الدع  الذي توق  كظياا أو نسبياا خالل فترة البرود األخيرة في العالق

 أما القضايا التي جرى النقاش بشأنها، وتناولتها الزيارة، فهي:
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 تجاوز الملف السوري -0
يران، أن الزيارة األخيرة، رن  أةميتها، ال تعني أنها تطوي الخالفات بينهما  يدرك الجانبان؛ حماس وا 

ت المسألة، لكنهما قد يكونان حول المظ  السوري تحديًدا؛ فالمواق  تقريًبا عظى حالها لديهما من ذا
را من  مًعا.  في طريقهما سدارة ةذا الخال  الذي طال أمده، وتضرن

وةو ما دف  بمسارعة حماس لظتأكيد عظى أن زيارتها سيران، ال تعني أبًدا أنها تغيّبر من سياستها، أو 
تراج  عن خطأ ما، أو تقو  بمراجعة خياراتها، أو مواقفها من قضايا المنطقة، أو أنها أخطأت، وت

تعتذر عن عمل أو موق ، بل تن مواق  حماس ثابتة من كل قضايا المنطقة، لكنها حريصة عظى 
 (.1توحيد جهد األمة حول فظسطين 

يران، شنن الرايس السوري بشار األسد  لكن الالفت أن  بعد أيا  قظيظة عظى تجدد التقار، بين حماس وا 
 (.9همها بالتورط المباشر في أحداث سوريا، والتواطت م  دول تقظيمية ةجوًما قاسًيا عظى الحركة، وات

ةذا يعني أن الفيتو السوري عظى المصالحة اسيرانية م  حماس ما زال قااًما؛ فقد رنبت دمشق 
بمعاقبة الحركة بصورة كامظة بسب، خروجها من سوريا في ذروة الثورة، وةنا ُيطرح الستال: ةل 

ذا ل  يكن الخال  قوياا تلى ةذا الحد، فهل اختظ  الحظيفان القر  يران، حول حماس؟ وا  يبان؛ سوريا وا 
تفاةمت دمشق وطهران عظى حج  ومدى ةذا التقار، م  حماس؟ وةل تيران المعروفة بسياستها 

 "المواربة" قد تسعى سصالح ذات البين بين سوريا وحماس؟
ران، أن اسيرانيين لديه  تفهُّ  حقيقي يتكد مستول في حماس، كان من ضمن الوفد الذي زار طه

لعد  صحة االتهامات حول تدخُّل حماس في األحداث السورية، بل تن الحركة أسهمت بأدوار 
تيجابية في المظ  السوري، دون اسفصاح عنها، وةو ما وفنر أرضية جادة لظقفز عن الخال  القاا  

 (.2في ةذا المظ ، وبحث القضايا المشتركة 
في المظ  السوري عق، زيارة حماس سيران، ما أكدت  أوساط مقربة منها حين قالت  الخالصة

صراحة: تن الحركة قررت التعامل م  اآلخرين بشكل أكبر من خالل المصالح، وعد  االلتفات 
لظمواق  التقظيدية التي تثار بين الشيعة والسنة، "فمن ينكر عظى حماس عالقتها م  تيران، يمارس 

عظى حسا، الشع،  تسراايللسياسية من خالل تحالف  المعظن ونير المعظن م  الرذيظة ا
 (.8الفظسطيني" 

را تجاوز الخال  حول المظ  السوري؛ تمهيًدا سصالح  وبالتالي، فمن الواضح أن الجانبين قرن
 العالقة بينهما، التي سا ت في مرحظة من المراحل، واتنسمت بالتوتر؛ بسب، الموق  من عدٍد من
القضايا، منها الثورة في سوريا، رن  ما قد يستجظ، ذلك عظى حماس من ردود فعل سظبية في الشارع 
الفظسطيني والعربي واسسالمي، الذي يته  تيران باالضطالع بدور كبير في سفك دما  السوريين؛ 
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ورية ولذلك حرصت حماس عظى تأكيد أن وفدةا خالل زيارت  لطهران جدند موقف  من األزمة الس
المتمثل بالوقو  م  مطال، الشع، السوري، وفي الوقت نفس  ضد التدخل األجنبي في سوريا. 
وةناك الكثير من القواس  المشتركة التي اتفقت عظيها حماس م  طهران في المظ  السوري، ومن 
الممكن تعادة النتر والنقاش في تطورات الموضوع السوري، وأين وصظت األمور في ، م  وجود 

 (.6قظبات خطيرة؛ لظحيظولة دون أي تدخل عسكري أو سياسي لتمزيق الدولة السورية ت
 
 زيارة مشعل -7

كان واضًحا أن من المظفات المطروحة لدى وفد حماس الذي زار طهران ما يتعظق بالزيارة التي 
ي طور تأجظت كثيًرا لخالد مشعل، وقد أعظنت الحركة أن األخير سيزور طهران قريًبا، واألمور ف

الترتيبات فقط، وةي موجودة عظى جدول أعمال الحركة في الوقت الراةن، والطرفان بانتتار تحديد 
 (.10الوقت المناس، كي تت  

يران لن يجد طريق  تلى حيز  وربما يكون من نافظة القول: تن أين تجدد حقيقي لظعالقات بين حماس وا 
بل ولقاته بخامناي من أجل تنجاح عمظية ترمي   التنفيذ ما ل  تتحقق زيارة مشعل، ليس ةذا فقط،

العالقات بين الجانبين، في ضو  االتهامات اسيرانية والسورية لمشعل تحديًدا بأن  صاح، قرار 
 .1011االنفصال عن ةذا المحور، حين قرر الخروج من سوريا أواخر 

يران تفيد بتحديد مواعي د متفرقة لزيارة مشعل تلى وقد شهدت الشهور الماضية تسريبات من حماس وا 
طهران، حيث عرضت حماس القيا  بالزيارة شرط لقا  المرشد، وعودة المساعدات اسيرانية لظحركة 

 (.11كما كانت قبل بد  األحداث السورية 
ذات المستول في حماس الذي زار طهران أكد أن اسيرانيين أبدوا ترحيبه  بزيارة مشعل تليه ؛ ألنها 

ديدة في عالقات الجانبين؛ ولذلك فهي بحاجة لمزيد من اسنضاج عظى ناٍر ةاداة؛ ستشكّبل صفحة ج
زالة االلتباسات  حتى تتتي ُأُكظها، وةذه الزيارة التي ستت  قريًبا كفيظة بحلّب كثير من اسشكاليات، وا 

ى توضيحها، التي تراكمت لدى اسيرانيين خالل الفترة الماضية، وقد يكون "أبو الوليد" األكثر قدرة عظ
زالتها.  وا 

األجوا  الساادة في حماس بعد الزيارة األخيرة لوفدةا القيادي، سوا  في الدوحة أو نزة، تشير تلى 
تحقق مطال، حماس من زيارة مشعل؛ ما يعني أن اسيرانيين قد يكونون استجابوا لما تقدمت ب  

 الحركة حتى تت  الزيارة.
 
 الدعم اإليراني -3
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يران تببع  شب  توق  لظدع  اسيراني لظحركة،  ال يخفى عظى أحد أن التوتر في العالقات بين حماس وا 
بشقني : العسكري والمالي، وةو ما ألقى بتالل  السظبية عظى قدرة حماس في نزة تحديًدا عظى تسيير 

 أمور حكومتها في القطاع المحاصر. 
"أحمدي نجاد" وقفت بجان، حكومة  وقد كان معظوًما أن الحكومة اسيرانية زمن الرايس السابق

، بما قدمت لها من مساعدات 1011-1009حماس في نزة في السنوات الماضية، بين عامي 
مالية، في الوقت الذي وقفت في  الحكومات العربية موق  المتفرج، أو المشارك في حصار 

 (.11نزة 
ت الذي يشتد في  الحصار عظى ولذلك، اكتسبت زيارة وفد حماس األخيرة تلى طهران أةمية في الوق

والسظطة الفظسطينية وبعض الجوار  تسراايلقطاع نزة، وزيادة في الخنق الذي يماَرس عظي  من 
اسقظيمي، ول  يكن مصادفة أن تت  الزيارة في الوقت الذي تنكرت في  حكومة التوافق الوطني 

 ية في القسوة.الفظسطينية لظموتفين في قطاع نزة، وبات القطاع يعيش تروًفا نا
مكانات  وقد أعظنت حماس صراحة أن زيارتها سيران تأتي في سياق رتيتها لضرورة حشد طاقات وا 
األمة اسسالمية لا"دع " الشع، الفظسطيني، وقضيت  العادلة ومقاومت  البطولية، وةي معنية بتعزيز 

حول أةمية التواصل والعمل عالقاتها التاريخية م  تيران، وةذا ينب  من تدراك عميق لدى الطرفين 
؛ لتجاوز الترو  الحساسة والدقيقة، التي تمر بها األمة والمنطقة بما يخد  القضية  الجادّب

 (.13الفظسطينية 
أما عظى صعيد الدع  العسكري، فقد كان الفًتا أن يوجّب  الجناح العسكري لحماس؛ كتاا، القسا ، 

واضح بالف  المآلن لظدع  اسيراني بالمال والسالح خالل احتفال حماس بذكرى انطالقتها، شكره ال
 (. 14و"أشيا  أخرى" 

الالفت أن شكر حماس سيران أتى في الوقت الذي حرصت في  الحركة خالل الحر، األخيرة في 
ي كان محظياا بحتًا ُكت، سراايظنزة عظى أن تعظن أكثر من مرة أن السالح الذي حاربت ب  الجيش اس

نزة"، وةو دليل واضح عظى أن تيران أوقفت تمداد كتاا، القسا  بالسالح، كما  عظي : "ُصن  في
 جرت العادة منذ عقد من الزمن، فما الذي تغير؟

والستال المطروح ةنا: ما تذا كانت تيران استأنفت الدع  العسكري والمالي لحماس فعظياا تمهيًدا لظزيارة 
  أن ةذا الشكر المسبق قد يكون اشتراًطا تيرانياا األخيرة، وبالتالي جا  الشكر عظى ما وصل، أ

 الستانا  الدع ؟
ال توجد تجابات دقيقة حول ةذا الستال، لكن حماس نونةت في نير مناسبة تلى أةمية دع  تيران 
لظمقاومة، وفي الوقت نفس  قظنظت من أةمية الحديث عن توق  ةذا الدع ؛ ألن الحركة ل  تكن معنية 
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عن آلية وتفاصيل المساعدات التي تتظقاةا من أية جهة، أو عن طبيعة العالقة بينها يوًما بالكش  
 وبين األطرا  التي تتعامل معها.

وأشارت حماس تلى أن الموق  اسيراني ةو األكثر تيجابية في تفهُّ  الحقوق الفظسطينية، وحق 
ن مساعدات لوجستية مهمة الشع، الفظسطيني في المقاومة المسظحة ضد االحتالل، وقد قدمت طهرا

 (.11لفصاال المقاومة، وعظى رأسها حماس، وةو أمر ال تنكره الحركة 
من الواضح أن الذراع العسكرية في حماس لديها رنبة جادنة باستعادة العالقة الوثيقة م  تيران، 
وةناك من يقول: تن عالقتها بها ل  تنقط  من األساس، بعكس ما حصل من شب  قطيعة عظى 

 لمستوى السياسي.ا
 
 الوضع اإلقليمي -2

يران جا  ضمن تطورات تقظيمية متالحقة، بحثها  ومن المه  اسشارة تلى أن التقار، بين حماس وا 
 الوفد الزاار من حماس تلى طهران، ويمكن قرا تها في العناوين التالية:

ة التي تسود نزة م   وتحذيرات حماس المتزايدة  ، عق، انتها  الحر، األخيرة،تسراايلالتهداة الهشن
عادة اسعمار.  من تمكانية انفجار الموق  مجدًدا في القطاع تن ل  يت  رف  الحصار وفتح المعابر وا 

تصاعد الحر، التي تشنُّها مصر عظى حماس، سياسياا وعسكرياا عبر المنطقة العازلة عظى حدود 
 نزة.

ًرا، ودار الحدي ث حول أنها قد تكون عظى حسا، اسسالميين، المصالحة الخظيجية التي تمت متخن
 وخرجت تسريبات تقول بإمكانية مغادرة قادة حماس لظدوحة، وةو ما نفاه الجانبان.

رن  عالقتهما الوثيقة، ال تستطي  احتمال قيا   -أرًضا وقيادة-قناعات حماس المتزايدة أن تركيا 
ية األخيرة ألنقرة بإيوا  قادة عسكريين من سراايظالحركة بأنشطة عسكرية مسظحة، بعد االتهامات اس

 حماس.
كي "جون كيري" عن األمير تشكيل التحال  الدولي لظحر، ضد تنتي  الدولة، وا عالن وزير الخارجية 

 (.19من أجل القضا  عظى حماس  تسراايلوجود استعداد لتحال  دول عربية م  
ي البرنام  النووي، وتقار، طهران الغربي األخير حول تأجيل المفاوضات ف-االتفاق اسيراني

 وواشنطن في الحر، عظى تنتي  الدولة.
التقظبات الخطيرة المتعظقة بتعثُّر الربي  العربي، واسطاحة باسخوان المسظمين في مصر، واالنقال، 
عظى الرايس محمد مرسي، وترنُّح الثورة السورية وتشرذ  ثوارةا بين تنتي  الدولة والجيش الحر وقوى 

 رى، وتبعثر أوراق الربي  العربي اليافعة في ليبيا وتونس واليمن.أخ
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ولان ل  تعظن حماس رسمياا أن ةذه أسبا، أسهمت في دفعها باتجاه استدراك أن تكون جزً ا من 
الحراك اسقظيمي الحاصل في المنطقة، لكنها عوامل سرنعت عودتها لإلقظي  من البوابة اسيرانية، وقد 

أنها معنية بالدور اسيراني كدولة محورية في المنطقة، كعنايتها بكل أطيا  األمة أعظنت الحركة 
 وتفاصيظها، بمعزل عن أي خال  حول المساال األخرى.

أخيًرا، تبدو حماس ةذه المرة جادنة في تسخين خط العالقات م  تيران بعد مدٍّ وجْزر فيها استمر 
تية والموضوعية، الداخظية والخارجية، ولعلن ةذه الرنبة ثالث سنوات، في ضو  العوامل السابقة، الذا

؛ لرنبتها باستعادة بعض من زخ  فقدت  بعد تورطها الكارثي في الد  السوري أيضاً متوفرة لدى تيران 
 والعراقي، وليس لها من بوابة أفضل وال أوس  من القضية الفظسطينية من خالل حماس. 

20/07/7102، الدوحة ،مركز الجزيرة للدراسات  
 
 شكرًا إليران .63

 د.فايز أبو شمالة
"شكًرا سيران" حين يقولها الناطق باس  كتاا، القسا  معنى ذلك أن سيران فضاًل كبيًرا في تعزيز 
القدرة العسكرية الفظسطينية المقاومة لالحتالل، وذلك ألن قيادة كتاا، القسا  ة  األكثر دراية بالدور 

يل المساعدات العسكرية التي ما برحت تقدمها، وأتذكر حديثًا م  الذي قامت ب  تيران، وبتفاص
الشهيد القااد محمد أبو شمالة، أشاد في  عظى مسامعي بموق  تيران، وبدورةا الها  في مساعدة 

 المقاومة الفظسطينية عسكرياا.
صداتةا وسط "شكًرا سيران" قالها الناطق باس  كتاا، القسا  عالنية، عبر مكبرات الصوت، لتدوي أ

شوارع نزة، وتحمظها في مناقيرةا الطير لتعبر الحدود وتصل تلى كل الرتسا  والمظوك العر،، الذين 
يكرةون المقاومة، ويتآمرون عظيها، وينسقون مواقفه  م  االحتالل، وفق ادعا  قادت  الذين ل  

وقوف  خظ   يصدمه  حتى اآلن أي رد عربي رسمي يكذ، ادعا ة ، ويزجرة  بالفعل، ويعظن
المقاومة بالمال والسالح، حتى اآلن ل  تسم  الجماةير العربية تكذيًبا رسمياا الدعا ات اليهود، ول  

 تر فعاًل من األنتمة العربية داعًما لظمقاومة.
"شكًرا سيران" ليست لفتة لغوية تنانمت م  السياق العا  لظعرض العسكري لكتاا، القسا ، وليست 

ن، "شكًرا سيران" جمظة سياسية لها ارتداداتها لدى أعدا  المقاومة عظى اختال  لفتة وفا  وعرفا
ألسنته  ومشاربه  السياسية، فه  يقر ون ما بين السطور، ويفهمون دالالت الظفتة الحاس  عظى 
ميدان القتال؛ ألن لفتة "شكًرا سيران" تعني ال سمًعا وال طاعة لالحتالل، وسحًقا لعمالا  في 
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ة العربية، فما انفك لظمقاومة تهر من حديد، وأذرع من تكنولوجيا، سيمكنانها من تحقيق المنطق
 أةدا  الشع، الفظسطيني بعيًدا عن نه  المذلة والمهانة.

فيد بن نوريون أول رايس وزرا  لالحتالل، تذ حرص قبل أكثر من "شكًرا سيران" جا ت لترد عظى دي
ستين عاًما عظى تنشا  حظ  مساعد لظصهاينة تحت اس  "حظ  الضاحية"، حظ  يحاصر الدول 
العربية المحيطة بفظسطين، ويتكون من دولة تيران ودولة تركيا ودولة أثيوبيا، لقد استمر ذلك الحظ  

نين، حتى بسط التاريخ اسسالمي يده عظى المكان ثانية، فصارت تيران داعًما لظيهود عدًدا من الس
اسسالمية عدواا عسكرياا لظكيان العبري، ومصدر سالح المقاومة، وصارت تركيا اسسالمية عدواا 

 سياسياا لظكيان، وركيزة الدع  السياسي لظمقاومة.
فضااية األقصى، حين قال في حديث قبل أيا  سمعت من الدكتور محمود الزةار حديثًا ل  تبث  

جانبي: "الزيارة الحالية التي يقو  بها وفد حركة حماس تلى دولة تيران ليست ةي األولى، لقد سبقتها 
 ".واستراتيجيةزيارة سرية ل  تعظن، ولهذه الزيارات ما بعدةا من تطورات ميدانية 

02/07/7102، فلسطين أون الين  
 
 لليهود دولة قومية إسرائيلعن معنى  .64

 ماجد كيالي
تلى تزاحة الفظسطينيين  -ضمن محاوالتها تشري  وتثبيت وضعيتها دولة قومية لظيهود- تسراايلتسعى 

ضفا  مشروعية تاريخية وأخالقية عظيها.  من المكان والزمان، وفرض روايتها لتاريخ المنطقة، وا 
تصرارةا عظى طظ، اعترا  اآلخرين من ورا   تسراايلأما المعاني السياسية المباشرة، التي تتوخاةا 

 بها دولة يهودية، فيمكن تمثظها في الجوان، اآلتية:
أوال: تكريس الواق  السااد، أي سيطرتها عظى أرض فظسطين التاريخية من النهر تلى البحر، وتاليا 
ا فرض تمال اتها عظى الفظسطينيين، وتحديد نتيجة المفاوضات، أو تعيين سقفها سظفا، حس، أةوااه

 وادعا اتها الدينية واأليديولوجية.
صحيح أن الحديث ةنا يتغطى بفكرة "دولتين لشعبين" متعينين، وةذا يختظ  عن فكرة حل الدولتين، 

، تسراايل، أن تقامة الدولة الفظسطينية سيت  وفقا لظحدود التي تفرضها أو ترضاةا أيضاً تال أن  يعني، 
 و مطال، الفظسطينيين.وأن ةذا الحل ةو نهاية المطا  لحقوق أ

"، أي مظكا تسراايلية مفادةا أن فظسطين التاريخية ةي بمثابة "أرض تسراايظثانيا: فرض قناعة 
ةنا  إسراايلحصريا لظيهود، وليست موض  تصارع بين شعبين و"قوميتين"، أو بين حقين متساويين، ف

، تسراايلواالستنتاج ةنا أن صاحبة حق حصري، والفظسطينيون مجرد طاراين عظى الزمان والمكان. 
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 تسراايلبادعااها ةذا، تتصر  كأنها تتنازل عن جز  من "حقها" في فظسطين، أو عما تعده "أرض 
الكامظة"، لظفظسطينيين كي يقيموا عظيها دولته  الخاصة، شرط أن يوافقوا عظى روايتها، أي عظى كونها 

ك عن تصوير نفسها صاحبة تفوق صاحبة الحق، كأنها في ذلك تمن أو تتفضل عظيه ، ناةي
 أخالقي عظى الفظسطينيين!

، باعتبارةا الدولة "القومية" لظشع، اليهودي، تحمل أي مستولية عن النكبة، وعن تسراايلثالثا: رفض 
والدة مشكظة الالجاين الفظسطينيين، وبالتالي رفض حل ةذه القضية داخل حدودةا، ألن اليهود فيها 

يمتظكون حق تقرير المصير، أما الفظسطينيون فيمكنه  تقرير مصيرة   فقط، بموج، ذلك، ة  من
 لكن في دولته  الخاصة.

من ورا  ةذا المشروع الضغط عظى الفظسطينيين وابتزازة  لتطويعه ، وفرض  تسراايلرابعا: تحاول 
ن ، أو سح، بطاقات اسقامة م48تمال اتها عظيه ، عبر تهديد مواطنية الفظسطينيين في مناطق 

فظسطينيي القدس، ففي تل تشري  كهذا سيصبح الفظسطينيون مجرد سكان، أفراد، ليس له  حقوق 
 تسراايلةي الدولة القومية الخاصة لظيهود، عظما بأن  تسراايلسياسية جمعية أو قومية، باعتبار أن 

صفته  تظت تتعاطى م  الفظسطينيين من مواطنيها في اسطار الفردي والطاافي فقط، أي من دون 
وقتها وبطرق قانونية من  التعبيرات الوطنية  تسراايلالوطنية أو العربية. ةكذا، سيكون بمستطاع 

لظفظسطينيين من مواطنيها، وضمن ، حتر أي من مستويات العالقة السياسية م  شعبه ، تحت 
ر الوحيد طااظة التهديد بسح، الجنسية عنه  أو ترحيظه ، مما يعني أن مسار "األسرلة" ةو المسا

 المسموح ب  له .
ي يأتي ةذا المشروع في تطار التجاذبات والتنافسات السياسية الداخظية في سراايظعظى الصعيد اس

، كجز  من محاوالت رايس الحكومة بنيامين نتنياةو استقطا، التيارات اليمينية القومية تسراايل
كما بوصف  جز ا من التجاذبات والدينية، لتعتي  فرص  في الفوز في االنتخابات القادمة، 

والصراعات بين العظمانيين والمتدينين، وفي سياق المناقشات المتعظقة بعالقة الدين بالدولة، وعالقة 
الدين بالهوية، ومستوى الديمقراطية، وةي المناقشات التي تق  في أساس التوترات داخل المجتم  

اقمها، سوى توجي  األنتار نحو التحديات ي، والتي ال يغطي عظيها، أو يخف  من تفسراايظاس
 الخطر الوجودي، والعدا  العربي لها. تسراايلالخارجية، أو ما تسمي  

االعترا  بها دولة قومية لظيهود بالتحفتات التي  تسراايلمن ناحية أخرى، يمكن التأريخ لمطظ، 
(، وجا  في 1003ضية  كية المااألمير وضعتها عظى خطة "خريطة الطريق"، التي طرحتها اسدارة 

الفقرة السادسة منها "في ما يتعظق بالبيانات التمهيدية والتسوية النهااية يج، أن ُيشار صراحة تلى 
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لى التخظي عن أي حق لالجاين الفظسطينيين في العودة تلى  تسراايلحق  في الوجود دولة يهودية، وا 
 (.12/1/1003 "ةآرتس"،  تسراايلدولة 

ظى ةذا المطظ، في الكظمة التي ألقاةا أرييل شارون في متتمر العقبة بعدةا ت  التأكيد ع
ية أرييل سراايظكي جورج بوش ورايس الحكومة اساألمير (، الذي جم  وقتها الرايس 4/9/1003 

شارون ورايس الحكومة الفظسطينية محمود عباس. وفي حين  أيد جورج بوش ةذا المطظ، بكظمت  
 دولة يهودية نابضة بالحياة والنشاط". تسراايلالواليات المتحدة بأمن  التي تحدث فيها عن "التزا 

والفظسطينيين بشأن ةذا الموضوع في متتمر أنابوليس  تسراايلوقد بظغ التجاذ، أشده بين 
كية في أواخر عهد بوش، حيث طرح ةذا األمير (، الذي نتمت  الواليات المتحدة 12/11/1002 

ية  وقتها( تيهود أولمرت، ووزيرة خارجيت  تسيبي سراايظالحكومة اس المطظ، في كظمات كل من رايس
 ليفي.

ي أن يضمن "بيان التفاة  المشترك"، لدى انطالق عمظية أنابوليس، سراايظوقد حاول الجان، اس
مصطظح الدولة اليهودية، لكن الجان، الفظسطيني، مدعوما من الدول العربية، رفض ذلك بشدة، عظى 

فقط، وليس االعترا  بطابعها، وةو ما ةدد بتفجير متتمر  إسراايلظو، االعترا  بأساس أن المط
 ي عن طظب .سراايظأنابوليس، مما أدى تلى تنازل الجان، اس

سراايلعظى ذلك فإن قادة حزبي الظيكود وكاديما، ومعه  األحزا، اليمينية المتطرفة  شاس و  بيتنا  ا 
ةذا الطرح، وأضافت  تلى جمظة الشروط المطروحة من قبل والبيت اليهودي/المفدال(، ةي من تبنت 

لظتسوية م  الفظسطينيين. أما األحزا، األخرى  العمل وميريتس والحقا يش عيتيد( فال تظقي  تسراايل
باال لهذا الشرط، وال تعول عظي ، وتعده زاادا، وال داعي ل ، خصوصا أن اعترا  "األنيار"  أي 

 يقد  وال يتخر، لها، طالما أنها ةي التي تحدد طبيعتها دولة يهودية، ال تسراايلاآلخرين(، بطاب  
 وليس عظى قوتها. تسراايلوباعتبار أن طرح موضوع كهذا قد يثير المتاع،، ويدل عظى ضع  

ية بنيامين نتنياةو ل  يأت بجديد في طرح  ةذا الشرط، بعد أن سراايظالقصد أن رايس الحكومة اس
طظ، "األمن أوال، أي وق  الفظسطينيين لكل أعمال المقاومة المسظحة، تذ كان كان يركز سابقا عظى 

سبق  تلى ذلك شارون وأولمرت وليفني  التي تعارض صيغة المشروع حاليا(. وقد تحول نتنياةو نحو 
(، أي بعد أن 1006دولة يهودية منذ الخطا، الذي ألقاه في بار تيالن   إسراايلطظ، االعترا  ب

 ينيون، في تل قيادة أبو مازن، الشروط التي حددتها خطة "خريطة الطريق".نفذ الفظسط
بأنها "دولة اليهود"، أي  تسراايلية قد تراج  عن وص  تسراايظوكان بن نوريون رايس أول حكومة 

اليو "،  تسراايلالدولة التي ينتمي تليها اليهود في أي مكان يتواجدون في . وحس، يوسي بيظين  "
كدولة اليهود، وطال،  تسراايلفإن  في "الظحتة التي بدأ فيها بن نوريون بعرض  (3/11/1010
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كيين في ذلك الحين، وزعيمه  يعقو، األمير جمي  يهود العال  بالهجرة تليها"، أثار نض، اليهود 
-. كما أن ثالثة من زعما  المنتمات اليهوديةسراايلبالوشطاين، وةو مظياردير كان يتبرع س

 تسراايل(، والتقوا م  بن نوريون، وقالوا ل  تن "1648،  مايو/أيار، تسراايلحضروا تلى كية األمير 
ليست مخولة باسعالن عن نفسها أنها دولة يهود العال  وتدعوة  لظهجرة، ألن ةذا األمر قد يشعل 

 يلسرااعدا  خفيا لظسامية وادعا ات حول وال  مزدوج". حتى تن بالوشطاين ةدد بوق  التبرعات س
 "تذا ما استمر قادتها في االصطدا  م  نير اليهود حول مسألة الوال  المزدوج".

وأوضح لبن نوريون أن "الواليات المتحدة ليست شتاتا، وةي ليست مكانا عظق في  اليهود. وبالنسبة 
ليهود أميركا، الواليات المتحدة ةي الغاية األخيرة". بعدةا، بحس، بيظين، تراج  بن نوريون عن 

تمثل مواطنيها فقط، وتتحدث باسمه ،  تسراايلبأنها "دولة اليهود"، وأعظن أن "دولة  تسراايلوص  
وال تتطظ  بأي شكل تلى أن تمثل أو أن تتحدث باس  اليهود مواطني دول أخرى".  مدار، لظدراسات 

 ية، را  هللا(.سراايظاس
( 1663و أحد نتاجات اتفاق أوسظو  يجدر بنا التذكير ةنا بأن ةذا المشروع، أو ةذا التجرت، ة

البااس والمجح  والناقص، الذي ل  يستند حتى تلى مرجعية القرارات والمواثيق الدولية المتعظقة 
بقضية فظسطين، ورةن المفاوضات بإرادة، أو توافق، الطرفين المعنيين، وةو تعبير موار،، القصد 

والغظبة، والمدعومة دوليا، ةي التي تقرر  ، صاحبة السيطرةتسراايلمن  التغطية عظى حقيقة أن 
 ماةية المفاوضات وأولوياتها ومساراتها ومآالتها، وةذا ما حصل.

( نص عظى "تقامة وطن قومي لظيهود في فظسطين"، وليس عظى تقامة 1612معظو  أن "وعد بظفور"  
الدولية حول  دولة لظيهود أو دولة يهودية. وتكرر ذلك في صك االنتدا،، وفي توصيات الظجان

 .تسراايلفظسطين قبل قيا  
(، والذي اعترفت في  دول العال  1646، الصادر عن األم  المتحدة  123كذلك فإن القرار 

(، واألول يقضي 1646  164( و1642  181، اشترط تنفاذ الدولة الناشاة لظقرارين إسراايلب
العودة لالجاين الفظسطينيين، وةو ما  بتقسي  فظسطين تلى دولتين يهودية وعربية والثاني يقضي بحق

 حينها، دون أن تنفذه. تسراايلوافقت عظي  
وما ينبغي ذكره ةنا أن الحديث عن دولة يهودية في ذلك الوقت يختظ  عن كونها الدولة القومية 
لظيهود، ألن نص قرار التقسي  ضمن لظفظسطينيين البقا  في الدولة المخصصة لظيهود، ولظيهود البقا  

ي الدولة المخصصة لظدولة العربية، كما نص عظى تقامة نوع من االتحاد االقتصادي بين الدولتين، ف
 واسدارة الدولية في مدينة القدس.
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ةي الدولة القومية لظيهودية بدعة، وتأكيد جديد عظى  تسراايلويعني ةذا أن الحديث عن اعتبار 
. فضال عن ذلك فإن الحديث عن الدولة الطاب  االستعماري والعنصري لهذه الدولة المصطنعة

نما عظى اعتبارةا دولة ليهود  القومية لظيهود اليو  ال يقتصر عظى كونها دولة لظيهود من مواطنيها، وا 
، في ةذا الطرح، تخرج الفظسطينيين من مواطنيها من داارة المواطنة، أو تهددة  تسراايلالعال ، وأن 

 بذلك، وة  في أرضه .
ال تتصر  اليو  من واق  كونها دولة لظيهود، بغض النتر  تسراايلكال  ال يعني أن بيد أن ةذا ال

عن الصيغ القانونية، فهي تعر  ذاتها كدولة يهودية، وتتصر  من الناحية العمظية بوصفها الدولة 
ك في القومية لظيهود في العال  كظ ، وتقد  نفسها باعتبارةا المالذ اآلمن له ، فضال عن أنها تترج  ذل

قوانينها وضمن  "قانون العودة"، الذي يتيح ألي يهودي في العال  أن يأتي تليها ويحتى بالمواطنة 
 فيها.

كما أن ثمة "قانون أراضي الدولة" الذي يعد كل األراضي مظكا لظدولة يحتر بيعها أو نقل مظكيتها، 
مستمدة من التعالي  التوراتية. ، أي العظ  والنشيد والكنيست، والقوانين الأيضاً وةذا يشمل رموزةا 
تتصر  تزا  الفظسطينيين عظى ةذا األساس، وةذا ما يفسر طردة ،  تسراايلواألة  من ذلك أن 

 ومحاولة تزاحته  من الزمان والمكان.
وصعودةا، ينمان عن شعور بالنقص وافتقاد لظطمأنينة، فهذه الدولة بعد  تسراايلالالفت أن عنجهية 
ما زالت تبحث عن ةويتها وعن تأكيد ذاتها. وةذه الدولة التي طالما عاشت عظى أكثر من ستة عقود 

ادعا  أنها واحة لظديمقراطية والحداثة والعظمانية ةا ةي تتمخض عن دولة تعيش في تل األساطير 
التاريخية والدينية، وتتج  نحو تعري  ذاتها بالدين، والطاافة، بينما ةي حاارة بين كونها دولة 

 طية أو يهودية، وكونها دولة عظمانية أو دينية.ديمقرا
02/07/7102، الجزيرة نت، الدوحة  
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 يوسي شاين
فيما عظى جدول األعمال  – تسراايلاالنتخابات عظى األبوا،، وفي واشنطن ينتترون لرتية من يقود 

 تدارةوخو   أوروباينية في مجظس األمن.  موجة االعترا  في توجد مسألة االعترا  بالدولة الفظسط
ية" خظقا واقعا صعبا ليس سراايظمن فقدان القيادة بدعوى أنها "أسيرة في يد الحكومة اليمينية اس أوباما

 كي التقظيدي.األمير في  في واشنطن اليو  التزا  واضح بالفيتو 
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كيون من الفظسطينيين تأجيل طرح موضوع األمير يطظ،  أن: األولةناك عدة سيناريوةات محتمظة: 
. ويعدة  تسراايلاالعترا  في مجظس األمن، وان يشرحوا ذلك بتقدي  موعد االنتخابات في 

أخضر لطرح الموضوع في  ضو بقيادة نتنياةو فسيعطون  أخرىقامت حكومة  تذاكيون بأن  األمير 
زرا ، ستعمل الواليات المتحدة عظى تحقيق استبدل نتنياةو كرايس و  تذامجظس األمن. وبالمقابل، 

ذاصيغة ليبرمان.  أي –مبادرة عربية جديدة شامظة   تلىقرر الفظسطينيون م  ذلك التوج   وا 
االدعا  بأن  اسدارةالفيتو. ةكذا، يكون بوس   أميركاستستخد   – األمناالعترا  في مجظس 

 الفظسطينيين ة  الذين مسوا بأنفسه .
الصيغة المفضظة عظى ةيالري كظينتون، التي تخطط  أيضاً فضل عظى نتنياةو، وةو ةذا السيناريو م

جان، مستولين ديمقراطيين، تخشى من صراع  تلىلظتنافس عظى الرااسة عن الديمقراطيين. كظينتون، 
، أخرى". ومن جهة سراايلالمناةض س أوباماالجمهوريين بينما عظى تهرة  يق  "ترث  أما انتخابات 

تعهد بدولة فظسطينية قبل  أيضاً بأن الرايس بوش االبن  األسبوعالديمقراطيين ذكروا ةذا  اطأوسفي 
 .تيالنسنة، ونتنياةو ةو اآلخر تعهد بدولتين في خطا، بار  13نحو 

وحس، السيناريو الثاني، فإن نتنياةو وكيري يتفقان عظى "صيغة اعترا " خاصة بهما بدولة 
تصمي  مشروع منافس لظمشروع الفظسطيني. في ةذا المشروع تندم  أي يتعاونان عظى  -فظسطينية 

، فيما تنبسط المبادرة عظى عدة سنوات وتطرح مطال، أمريكية األميركية"رتيا بار ايالن" والسياسة 
واالعترا  بدولة يهودية. ةذه الصيغة تطرح كبديل لظمشروع الفظسطيني،  تسراايل ألمنواضحة 

 المتحدة. األم في  األمنآخرين في مجظس  أعضا تجنيد التأييد من يعمظون عظى  واألميركيون
يبدو ةذا السيناريو ةزيال في نقطة الزمن الحالية، وما يزال، اذا ما نجح، فسيكون بوس  نتنياةو أن 

تاريخي بدولة فظسطينية. وبالمقابل،  أميركيسيعرض  كالتزا   أيضاً  أوباماحيث تن  -يعرض  كإنجاز 
 سيعرض األمر كفشل تاريخي لنتنياةو. تسراايلفي اليسار في في اليمين و 

 -مبادرة ال يقبظها نتنياةو، يمتنعون عن استخدا  الفيتو  األميركيونفي السيناريو الثالث، يعرض 
درك أسفل جديد. وم  أن نتنياةو سيحاول أن يعرض نفس  كمن  تلىوالعالقات م  واشنطن تتدةور 

وضعا ال يطاق من  تسراايلسيتظقى التنديد من كل صو، كون  جظ، عظى ان   تال"وق  في الثغرة"، 
في الواليات المتحدة. تحقق ةذا السيناريو خطير بالفعل،  أصدقااناالضغط الدولي والعدا  م  

 وسيتدي الى تحساس قاس من العزلة الدولية.
 أوساطقات الخارجية في يراةن تليوت ابرامز، من الشخصيات الراادة في العال األولعظى السيناريو 

الجمهوريين. "أتوق  أن يقل الضغط في موضوع االعترا  بدولة فظسطينية بسب، االنتخابات"، قال 
 أوساطيتجل الفظسطينيون طظبه ". وبالمقابل، في  أن، "وةناك احتمال عال األسبوعلي ةذا 
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الية. ةناك ديمقراطيون يتمنون الديمقراطيين يدعون بأن السيناريو الثاني بالذات يوجد في احتمالية ع
ولهذا فهناك احتمال معقول  –، فإن األزمة التي يعيشها نتنياةو أكبر بكثير اسدارةبأن  رن  ضع  

كي ال يعمق الصدع م  الكونغرس  أوباماضغط عظى الرايس  أيضاً لظتعاون المثمر. يوجد بالطب  
ضافةالجمهوري المعادي، المتيد لنتنياةو.  فإن السيناريو الثاني يعرض في واشنطن ذلك،  تلى وا 

 كصيغة محتمظة سحيا  "مبادرة كيري" التي نازعت الموت. أيضاً 
ي. فمحافل في معسكر اسدارة سراايظالظيبراليين الذين ينفرون من اليمين اس أمنيةالسيناريو الثالث ةو 

ال"، ويتحول الى التي وصفت بيبي بأن  "جبان بااس" تأمل بأن يكون الرايس "مصمما ومستق
 "ترومان الفظسطيني" الذي يقود االعترا  التاريخي بدولة فظسطينية.

 02/07/7102، يديعوت أحرنوت
 08/07/7102، الغد، عّمان
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