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  والقدس ضفةفي ال  جديدةوحدة استيطانية  0033تعلن بنا  ئيل" إسرا" .0

وحدة  2000اصدرت الحكومة االسرائيلية امرا للمسؤولين بالمضي قدما في خطط لبناء  :القدس
وحدة سكنية استيطانية جديدة في  2000سكنية استيطانية اخرى بعد ساعات من االعالن عن بناء 

حتالل الضفة والقدس، بحسب مسؤول، ما يجعل مجمل الوحدات االستيطانية التي اعلنت سلطات اال
 وحدة استيطانية. 0000عزمها بناءها خالل الساعات القليلة الماضية يرتفع إلى 

وحدة  2000وقال المسؤول لوكالة فرانس برس ان "القيادة السياسية امرت االدارة المدنية بتقديم 
 جديدة".

من  ويتعلق االمر بالبناء في عشر مستوطنات منفصلة في انحاء الضفة وكلها في مراحل مختلفة
وقد اشارت تقارير اعالمية اسرائيلية الى ان الحكومة كانت جمدت هذه الخطط قبل  عملية التخطيط.
 نحو ثالثة اشهر.

وحدة  2000ويأتي هذا االعالن بعد ساعات من طرح وزارة االسكان االسرائيلية عطاءات لبناء 
 في القدس الشرقية. 400استيطانية منها 

 ة هي رد مباشر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.وقالت اسرائيل ان هذه الخطو 
نياهو" اعطى هذه الوزراء االسرائيلي "بنيامين نت واشار موقع "واال" االخباري العبري، إلى ان رئيس

موضحا بان "نتانياهو امر بالمضي قدما في خطط قام هو نفسه بتجميدها قبل ثالثة  االوامر.
 اشهر".

التعليق على ذلك ولكن مسؤوال حكوميا دافع عن نشر العطاءات مشيرا بان  نياهوورفض مكتب نت
 البناء سيجري في المستوطنات التي تريد اسرائيل االبقاء عليها في اي اتفاق سالم.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن "البناء في مناطق ستبقى جزءا من اسرائيل في اي اتفاق سالم 
 ية في القدس والكتل االستيطانية الكبرى".بما يعني االحياء اليهود

 5/7/4302، القدس، القدس
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 "العامة للمصلحة تغليًبا" التشريعي المجلس ثقة ستنال التوافق حكومة: الدويك .2
 مهامه سيمارس المجلس أن على الدويك، عزيز الفلسطيني، التشريعي المجلس رئيس أكد: هللا امر 

 سّيد التشريعي" أن على مؤكدا   األمور، مختلف في العامة ةالمصلح وسيغلب والرقابية التشريعية
 ".نفسه
 يتم أن ،(6|0) الخميس عنه، نسخة" برس قدس" وصل مكتوب صحفي تصريح في الدويك، ورجح
 المجلس أعضاء ليبت التشريعي المجلس على وبرنامجها الجديدة الوطني التوافق حكومة عرض
 لمنح جلسة التشريعي المجلس سيعقد الرئيس أمام اليمين أداء من شهر بعد" مضيف ا فيها، رأيهم

 ".األساسي والقانون الداخلي للنظام وفق ا الثقة، الحكومة
 وآمل شيء، أي على العامة المصلحة سيغلبون التشريعي أعضاء أن متأكد وأنا: "قائال   واستدرك

 سيدة" التوافق مرحلة أن إلى مشيرا   ،"يرام ما وخير أفضل على األمور تسير أن الوقت ذلك حتى
 ".الموقف
 ليمارس البدء إشارة يعطي لم" عباس، محمود الفلسطينية السلطة رئيس أن إلى النظر الدويك ولفت

 المراسيم أن نعتقد لكننا: "مستطرد ا ،"الماضية المرحلة أثناء فاته ما بعض ويعوض مهامه، التشريعي
 غزة قوانين وكذلك يعدل، أو يرفض أو يقبل هل رأيه ليرى غالب ا المجلس على ستعرض الرئاسية
 والقطاع، الضفة في الفلسطيني الكل تالءم أن ويجب تقدير، أغلب على قوانين مشاريع إلى ستتحول
 ".رأيهم األعضاء يقول وعندئذ
 الفترة" أن مبينا   التشريعي، للمجلس جديدة هيئة انتخاب أو تغيير عدم احتمالية إلى الدويك وأشار
 القضايا هذه في نفسه سيد المجلس ويبقى لتغيير، تحتاج وال ومحدودة، ضئيلة المجلس لعمل قيةالمتب
 ".الحكومة أداء وتقييم والمحاسبة، المراقبة هي المقبلة المرحلة في له وظيفة وأهم كلها،
 بمقر طةالسل رئيس أمام الدستورية اليمين الوطني التوافق حكومة أداء مراسم عن تغييبه الدويك وأعاد

 لم وأنه ،"جانبية ثانوية" المراسم حضور قضية أن إلى الغربية، الضفة وسط هللا، رام بمدينة الرئاسة
 .يحضر لم ولهذا االحتفالية، لهذه دعوته يتم

 5/7/4302 برس، قدس
 

 التوافق حكومة بدعم لهنية تتعهد قطر: الغصين إيهاب .3
 خاصة الفلسطينية، الوطني التوافق حكومة فيموظ رواتب بدعم قطر تعهدت: العال عبد أحمد-غزة

 .مؤخرا رواتبهم تصرف ولم غزة قطاع في السابقة المقالة للحكومة يتبعون كانوا الذين الموظفين



 
 
 

 

 
           6ص                                     0423 العدد:     7/7/4302 الجمعة التاريخ:

 

 قطر دولة أمير أن نت للجزيرة الغصين إيهاب الفلسطينية الحكومة في اإلعالم وزارة وكيل وأوضح
 بدعم هاتفي اتصال في هنية إسماعيل السابق وزراءال لرئيس تعهد ثاني آل حمد بن تميم الشيخ
 .للموظفين المالية االلتزامات ودفع التوافق حكومة

 االتصال تفاصيل له وشرح هللا، الحمد رامي الفلسطيني الوزراء رئيس هنية هاتف متصل، سياق في
 .وقت أقرب في قطر لزيارة ودعوته قطر أمير وبين بينه جرى الذي
 حتى الفلسطينية الحكومة ميزانية لدعم آلية وضع ستبحث الزيارة أن إلى له انبي في هنية وأشار
 السابقة الحكومة موظفي رواتب ومعالجة سواء، حد على وغزة الضفة في للموظفين بالتزاماتها تقوم
 .غزة في

 7/7/4302 الدوحة، نت، الجزيرة
 
 األخيرة االستيطان اتعطا  بنا  االحتالل قرار على" مسبوق غير رد" ب  تهدد السلطة .4

 عريقات، صائب الدكتور قال:ارناؤوط،وكاالت الرؤوف عبد ،7/7/4302 هللا، رام األيام، ذكرت
 ردودها بعناية تدرس الفلسطينية القيادة إن: الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو

 وحدة 2000 تجميد والغاء يةاستيطان وحدة 2000 بإقامة عطاءات نشر إسرائيل قرار بعد وخياراتها
 .المحتلة الشرقية والقدس الغربية الضفة أراضي على اخرى استيطانية

 قال و اإلسرائيلية، القرارات بعد" مسبوق غير رد"ب اإلسرائيلية الحكومة الرئاسة،أمس، توعدت وقد
 الذي الوقت في الجديدة االستيطان عطاءات تأتي"  الرئاسة، باسم الرسمي الناطق ردينة، أبو نبيل
 سياستها أن تدرك أن إسرائيل وعلى الفلسطيني، الوطني الوفاق حكومة دعم عن العالم فيه أعلن

 مشددا"الخطوة هذه على مسبوق غير بشكل سترد الفلسطينية القيادة"وأضاف" مرفوضة االستيطانية
 ال وأن وض،ومرف شرعي غير 2661 عام المحتلة الفلسطينية األراضي في االستيطان إن" على
 ".االستيطان مع سالم
 التنفيذية اللجنة إن: الفلسطينية التحرير لمنظمة فيذيةالتن اللجنة عضو ،عشراوي حنان الدكتورة وقالت
 والجمعية األمن مجلس بشقيها المتحدة األمم إلى التوجه أن ترى الفلسطينية التحرير لمنظمة
 الشرعي، غير استيطانها ولجم إسرائيل لردع مطلوبةال والخطوة إلحاحيه األكثر المدخل هو العمومية

 من عمليا   وترجمته االستيطان إدانة إلى الدولي والمجتمع األوروبي واالتحاد المتحدة الواليات داعية
 .المتحدة األمم في الفلسطينية الجهود دعم خالل
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 حماد نمر أن ،يونس محمدمراسلها، عن نقال   هللا رام من7/7/4302 لندن، الحياة، وأضافت
 أن العالم في أخرى ودول األوروبي االتحاد دول على» عباسقال محمود للرئيس السياسي المستشار

 تقودها الحكومة أن على اإلسرائيلي المجتمع في الغالبية توقظ أن شأنها من مقاطعة بتطبيق تبدأ
 وحكومته نتانياهو( يامينبن الحكومة رئيس) أن يبدو: »وأردف. «اآلن بها التنبؤ يمكن ال كوارث نحو

 مختلفة ألسباب طويلة لسنوات االبتزاز واستخدام وضغوط ممارسة من عليه تعودوا ما أن يعتقدون
 الكونغرس، فيها بما المتحدة الواليات داخل متنفذة قوى تجنيد على قدرتهم مع مختلفة، وذرائع وحجج
 وراء االنجرار أخطار» يعوا أن إلى ركييناألمي المشرعين داعيا   ،«نهاية ال ما إلى يستمر أن يمكن
 .«وعنصريتها اإلسرائيلية الحكومة تطرف

 النائب أن،سعدى أبو فادي مراسلها، عن نقال   هللا راممن7/7/4302 لندن، العربي، القدس وأضافت
 الشارع إن المسيرة، هامش على قال البرغوثي، مصطفى الفلسطيني التشريعي المجلس في

 وعاصمتها ،2661 عام المحتلة األراضي على المستقلة دولته بإقامة مطالبا اليوم يخرج الفلسطيني
 .الشرقية القدس
 االستيطان، ووقف اإلسرائيلي، االحتالل سياسات لوقف العاجل للتدخل العالم دول البرغوثي ودعا

 .2661 عام المحتلة األراضي من واالنسحاب
 اإلسرائيلية، السجون في الطعام عن المضربين سرىلأل نصرة أيضا تأتي اليوم مسيرة أن وأضاف
 .اإلداري االعتقال سياسة بوقف مطالبين

 
 غزة في البنوك إغالق على تقدم لم الفلسطينية الشرطة: البزم إياد .5

 لم الفلسطينية الشرطة أن الوطني واألمن الداخلية وزارة باسم المتحدث البزم إياد أكد:الداخلية-غزة
 لدى الموظفين من عدد بين أحداث من حدث ما خلفية على غزة، في لبنوكا إغالق على تقدم

 .األربعاء أمس رواتبهم استالمهم
 قرار إصدار أو البنوك بإغالق تقم لم الشرطة" إن فيسبوك، بموقع صفحته عبر البزم وقال

 .النقد ولسلطة إلدارتها متروك البنوك هذه عمل أن مؤكدا   ،"بإغالقها
 الشرطة وعملت البنوك، حول وقعت التي لألحداث المتابعة تجري أمس ليلة نذم: "البزم وأضاف

 الشرطة أن إلى منوها   ،"العامة والمؤسسات للبنوك الحماية وتوفير تفاقمها ومنع معالجتها على
 .األحداث تجدد خشية البنوك حول االنتشار واصلت
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 ظل في الوطنية المسئولية بروح ليبالتح" اإلعالم ووسائل الصحفيين سابق وقت في البزم وطالب
 المرحلة هذه من المرور أجل من الجميع جهود لتكاتف فيها بحاجة نحن التي الحساسة، المرحلة هذه

 ".الصعبة
 وتويتر بوك الفيس صفحات تتحول وأال صدقيتها من والتأكد أخبار أي نشر قبل التريث إلى دعا كما

 شبح وا عادة العام الصفو تعكير ذلك شأن" من أنه إلى مشيرا   ،"والتحريض االشاعات لبث مكانا  
رباك جديد من واالنقسام التوتر  ".الفوضى وبث المجتمع وا 

 5/7/4302 ،الفلسطينية الداخلية وزارة
 
 هللا رام لحكومة امتداد الوفاق حكومة أن يعني غزة دون الضفة رواتب صرف: األشقر .6

 صرف أن" حماس" حركة عن الفلسطيني تشريعيال المجلس عضو األشقر، إسماعيل اعتبر: غزة
 الوطني الوفاق حكومة أن يعني" غزة حكومة موظفي واستثناء السابقة هللا رام حكومة موظفي رواتب
 رامي الوطني التوافق حكومة رئيس مطالبة ،"جديدة حكومة وليست هللا رامي لحكومة امتداد هي

 ".وتصحيحه الخطأ هذا تدارك" بـ هللا الحمد
 على مقبول غير كالم هذا: " عنه نسخة" برس قدس" تلقت مكتوب تصريح في االشقر الوق

 ".بها العبث او شعبنا ابناء بمصالح اإلضرار او ثانية مرة االنقسام بعودة نسمح ولن االطالق
 وتحمل الخطير الخطأ هذا بتدارك هللا الحمد رامي الوزراء رئيس نطالب فإننا لذلك" وأضاف

 لدينا. غزة وحكومة هللا رام حكومة هناك تعد فلم استثناء، وبدون للجميع الرواتب صرفو  مسؤولياته
 ".شعبنا امام مسؤلياتها تتحمل واحدة حكومة

 5/7/4302 برس، قدس
 
 للحكومة القضائي المستشار تصريحات بعد األسترالية للخارجية شكوى رسالة تبعث السلطة .7

 إلى شكوى برسالة عريقات صائب. د التحرير لمنظمة ذيةالتنفي اللجنة عضو بعث: المحتلة القدس
 إثر على ،الدولي للقانون أسترالي خرق عن يدور الحديث إن فيها قال األسترالية الخارجية وزيرة

 خالل األربعاء قدمه بيان في برندايس جورج األسترالية للحكومة القضائي المستشار تصريحات
 منطقة الشرقية القدس تعتبر ال األسترالية الحكومة ان لوقا األسترالي، السينات لمجلس جلسة
 .محتلة
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 بيان من الشديد استهجانها عن عشراوي حنان.د التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو وعبرت
 .االسترالي الشيوخ مجلس وعضو القضائي العام النائب
 ةالشرقي القدس أن يؤكد الذي الدولي االجماع مع تتناقض المواقف هذه أن الى عشراوي وأشارت
 .محتلة فلسطينية أرض

 7/7/4302 هللا، رام الجديدة، الحياة
 
 له تصرف لم لمن الرواتب لتوفير تعمل الحكومة: بسيسو .8

 بسيسو إيهاب. د الحكومي اإلعالم مركز ومدير الحكومة باسم الناطق قال: العواودة محمد-هللا رام
 استند التي اآلليات ضمن غزة قطاع في الموظفين علجمي الرواتب توفير على تعمل الحكومة إن

 ".سهلة غير والمهام كبيرة والتحديات صعبة المرحلة" أن مؤكدا القاهرة، اتفاق عليها
 التي الرواتب إن هللا برام الحكومي اإلعالم مركز في أمس صحفي مؤتمر خالل بسيسو وأضاف
 بأن رواتبهم يستلموا لم الذين الموظفين وطمأن سابقا، مجدولة كانت الشهر هذا للموظفين صرفت
 حاله، على سيظل غزة وقطاع الضفة في األمني الوضع أن وأكد .اإلشكال حل على جار العمل

 ".الفلتان حاالت إلى االنزالق وتجنب المواطن أمن لحماية"
 7/7/4302 هللا، رام الجديدة، الحياة

 
 رواتبهم تلقي من نالموظفي يمنعون حماس في البلطجة عصابات: الضميري .9

 في الضفة في األمنية األجهزة باسم المتحدث الضميري عدنان اللواء قال: الهور أشرف - غزة
 رواتبهم تلقي من الموظفين يمنعون حماس حركة في البلطجة عصابات» أن صحافية تصريحات
 أبوابها فتح بعدم البنوك وابلغوا اآللية الصرافات ويحطمون المواطنين ويضربون النار ويطلقون
 السلطة أن موضحا ،«المصالحة أجواء على خطير إجراء» بمثابة التصرف واعتبر. رواتبهم لصرف
 .«الوسائل بكل التصرف هذا ووقف شجب» لـ حماس قيادات من ردا تنتظر

 وتوتير اإلضرابات إلى منفردة بالدعوة تقوم» الغربية الضفة في حماس حركة أن كشف الضميري
 ملثمين واتهم .«العام والنظام القانون إطار في والمسؤولين الوطنية القوى مع التنسيق دون األجواء

 تصرفات» ذلك واعتبر الخميس، أمس أبوابها فتح بعدم البنوك بمطالبة بقيامهم حماس حركة من
 .«المصالحة قبول عدم عن وتنم مقبولة غير

 7/7/4302 لندن، العربي، القدس
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تفاق التوصل عدم مثالب عن يعبر غزة في البنوك قبالة حدث ما يعد العمل وزير .01  تفصيلي ال

 فلسطين بنك ادارة مجلس رئيس نائب بصفته شهال أبو مأمون العمل وزير أشار:جاد حامد-وكاالت
 والحكومة التوافق حكومة" الطرفين نظر وجهتي تباين بسبب بعد تنته لم المذكورة المشكلة أن الى

 هذا في تفصيلي التفاق التوصل عدم مثالب عن يعبر البنوك قبالة حدثما أن معتبرا  "  المقالة
 .الشأن
 في والتستطيع واضحة موازنة ضمن تعمل التوافق حكومة أن" االيام" لـ حديث في شهال أبو وأكد
 الفاآل لعشرات رواتب ودفع القضية هذه معالجة السلطة بها تمر التي الخانقة المالية االزمة ظل
 بالصبر للتحلي المذكورين الموظفين داعيا   ساعات بضعة خالل السابقة غزة ومةحك موظفي من

 خالل االمر عليه كان كما جزئية حلول مع حاليا   والتعاطي جذورها من المشكلة هذه حل لحين
 .مالية سلفة صرف بصرف تقوم غزة في الحكومة كانت عندما االخيرة الشهر
 تم طالما أنه موضحا   البنوك خالل من مباشرة رواتبهم تلقي يف الموظفين ثقافة إلى شهال أبو ونوه

 المحال خالل من بمشترياتهم المتعلقة أمورهم تسيير فبإمكانهم المالية حساباتهم في رواتبهم وضع
 .اآللي الصراف ببطاقة تتعامل التي التجارية
 سلبا   أثر ما المالية هممعامالت تسيير من الموظفين غير من عمالئها تمكن دون البنوك إغالق وحال
 .أمس يوم غزة سوق في التجارية الحركة ومجمل البنوك أعمال سير على

 7/7/4302 هللا، رام األيام،
 
 "الحلوة عين" في األمنية والقوة الفلسطينية المصالحة دعم: التحرير منظمة فصائل .00

 دولة سفارة في الدوري تماعهااج لبنان في الفلسطينية التحرير منظمة لفصائل السياسية القيادة عقدت
 .العردات ابو فتحي الفصائل سر أمين حضور في فلسطين،
 وتفعيل الوطني، الوفاق حكومة بتشكيل والمباركة الوطنية والوحدة المصالحة دعم» القيادة واكدت

 والشتات الداخل في والوحيد الشرعي والممثل الجامع الوطني اإلطار التحرير، منظمة مؤسسات
 عمل وتطوير وتعزيزها الحلوة عين مخيم في االمنية القوة دعم» على وشددت. «الفلسطيني للشعب
 البارد، نهر مخيم اعمار الستكمال الالزم التمويل وتوفير وتعزيزها، المخيمات في الشعبية اللجان
 في ركالتح وتكثيف ،«االونروا»و الدولة في المعنية الجهات مع سوريا من النازحين موضوع ومتابعة
 .«المفقودين مصير عن والكشف والمعتقلين االسرى لدعم لبنان مخيمات
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 الصهيوني، العدو معتقالت في االسرى الحرية ابطال لمناصرة شعبي تحرك أوسع» الى ودعت
 العامة المديرة مع والنازحين للمخيمات والطارئة الملحة القضايا لمناقشة المقبل االسبوع لقاء وترتيب
 . «ديسمور آن لألونروا

 7/7/4302 بيروت، المستقبل،
 
 عليها المفروض الحصار كسر باتجاه خطوة االسالمية للسياحة عاصمة القدس اختيار: الهباش .02

 محمود االسالمية والعالقات الدينية للشؤون عباس الرئيس مستشار القضاة قاضي وصف: هللا رام
 لسنة االسالمية للسياحة كعاصمة واختيارها األول المركز على القدس مدينة حصول الهباش
 االسالمية ومقدساتها المقدسة المدينة على المفروض الحصار كسر باتجاه خطوة بأنها ،1026

 أن في أمله عن نفسه الوقت في معربا أهلها، لصمود وتعزيزا اإلسرائيلي االحتالل قبل من والمسيحية
 إلى وشعوب مسؤولين من واإلسالمية عربيةال الوفود توافد خالل من أفعال إلى الخطوة هذه تترجم
 .لزيارتها ومقدساتها القدس

 7/7/4302 هللا، رام الجديدة، الحياة
 

 لموظفي غزة  شهر حزيران/ يونيودت بدفع رواتب أبو مرزوق: قطر تعهّ  .03
قطـر  أنمـرزوق نائـب رئـيس المكتـب السياسـي لحركـة "حمـاس"  أبـوقـال موسـى  حامد جاد، وكـاالت:

 اتب هذا الشهر لموظفي غزة مع االلتزام بدعم الحكومة خالل هذا العام.و ر تعهدت بدفع 
إن القاعدة المتفق عليها أن حكومة التوافق الوطني هي ليست استمرارا لحكومة غزة أو الضـفة  وقال:

 وتتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني.
لــوطني، وحمــاس ال عالقــة لهــا بــذلك، وشــدد أن "الرواتــب تتحمــل مســؤوليتها بالكامــل حكومــة التوافــق ا

 وهذا ما تم الحديث بشأنه وتوضيحه لكل األطراف".
 7/7/4302، األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل "حماس ترفض اتهام كيري لها باإلرهاب وتؤكد عدم اعترافها ب .04

رفضــت حركــة حمــاس التصــريح الــذي أدلــى بــه وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري أثنــاء : بيــروت
(، والذي قـال فيـه "حمـاس بالنسـبة لنـا منظمـة إرهابيـة ال تقبـل 6|4ته إلى بيروت، أمس األربعاء )زيار 

 مبادئ االتفاق الرباعي"، وأكدت أن اإلرهابي هو االحتالل الصهيوني الذي يحتل أرض الغير بالقوة.
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ا "حركـة ( أرسلت نسـخة منـه لــ "قـدس بـرس"، أنهـ6|0وأوضحت "حماس" في بيان لها اليوم الخميس )
رهابـــه  تحــّرر وطنــي، مــن أجـــل تحريــر وطنهــا فلســـطين مــن االحــتالل الصـــهيوني وتتصــدى لظلمــه وا 
وتعّســفه، بكــل الوســائل، وأهمهــا المقاومــة المشــروعة حتــى تحريــر األرض وتطهيرهــا مــن دنــس الكيــان 

مـــل الغاصـــب ومجرميـــه ومســـتوطنيه، وعـــودة الالجئـــين، وبنـــاء الدولـــة المســـتقلة ذات الســـيادة علـــى كا
 التراب الوطني الفلسطيني".

وأكــدت "أن اإلرهــابي هــو الــذي يحتــل أرض الغيــر بــالقوة، ويطــرد أهلهــا، ويصــادر الممتلكــات، ويقتــل 
األبريــاء ويعتقــل اآلالف"، وقــال البيــان: "إن كــل هــذه المواصــفات تنطبــق علــى االحــتالل الصــهيوني، 

قــة، والــذي يحظــى بــدعم شــامل مــن الــذي يمــارس مختلــف أشــكال اإلرهــاب داخــل فلســطين وفــي المنط
اإلدارات األمريكية المتعاقبة، التي تغطـي إرهابـه وتـوفر لـه الحصـانة السياسـية والدبلوماسـية، وتدعمـه 

 ماديا  وعسكريا ، ما يمّكنه من االستمرار في القتل واإلرهاب متجاوزا  كل القوانين الدولية".
ـــى وجـــددت "حمـــاس" موقفهـــا المتمســـك بالمقاومـــة وعـــدم اال ـــراف بإســـرائيل، مشـــددة عل ـــل أنهـــا "عت تقات

نهــا تفتخــر بكــل مــا أنجزتــه  االحــتالل الصــهيوني فقــط، داخــل فلســطين المحتلــة بحــدودها التاريخيــة، وا 
بنهجهــا المقــاوم، وهــي ماضــية علــى درب المقاومــة والــدفاع عــن مصــالح الفلســطينيين واألّمــة، حتــى 

بمبــــادئ الرباعيــــة الدوليــــة وال تنتظــــر اعترافــــا   تحريــــر فلســــطين، و"حمــــاس" لــــن تعتــــرف بــــاالحتالل وال
 بشرعيتها من أحد"، على حد تعبير البيان.

 5/7/4302قدس برس، 
 
 مروان البرغوثي يدعو للمشاركة بالفعاليات التضامنية مع األسرى المضربين .05

 أّكـــد عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح األســـير مـــروان البرغـــوثي علـــى تضـــامن: رام هللا )فلســـطين(
الحركة األسيرة مع األسرى اإلداريـين فـي معـركتهم النضـالية، ودعـا جميـع أطيـاف الشـعب الفلسـطيني 

 في الوطن والشتات للمشاركة بالفعاليات اإلسنادية لألسرى المضربين على أوسع نطاق.
غوثي جاء ذلك إثر زيارة مدير الوحدة القانونية في نادي األسير جواد بولس للنائب األسير مروان البر 

في سجن "هداريم"، اليوم الخميس، باإلضافة إلى زيارة ممثل األسرى األسير عمار مرضـي، واألسـير 
وليد دقة، أحد األسرى القدامى الذين تنّصلت إسـرائيل مـن االلتـزام بـاإلفراج عـنهم فـي آخـر شـهر آذار 

 الماضي.
شــهد اليــوم وفــي اليــومين ونقــل بــولس عــن األســرى الثالثــة أن ســجن "هــداريم" شــهد يــوم أمــس، كمــا وي

القادمين أيضا  إضرابا  تضامنيا  مع األسرى اإلداريين، وأضافوا بأنهم يسيرون علـى برنـامج تـدخل فيـه 
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مجموعة من األسرى اإلضراب لخمسة أيام في األسبوع، ومن ثم ُتستبدل المجموعة في األسبوع الذي 
 يليه.

 5/7/4302قدس برس، 
 

 توفير رواتب موظفي غزة حماس تدعو حكومة التوافق إلى .06
أنهـا مصــممة علـى إتمــام حركـة حمــاس أكـدت علــى  ، مـن غــزة، أن5/7/4302ق  دس ب  رس، ذكـرت 

حكومة التوافق التي تم التوصل إليها بعد جهود  إنجاحمشروع المصالحة وبذل كل ما يمكن من أجل 
 مضنية، وتذليل كل ما ينغص على المصالحة أو يشوش عليها.

ركــة "حمــاس" الـــدكتور صــالح البردويــل فـــي تصــريحات خاصــة لــــ "قــدس بـــرس" ودعــا القيــادي فـــي ح
حكومــة التوافــق إلــى تــوفير الرواتــب للمــوظفين، ألن حــاجتهم قــد تحــول دون االســتقرار، وقــال: "نحــن 
ـــوفير  ـــذلك نأمـــل أن تســـرع حكومـــة التوافـــق بت نـــتفهم غضـــب المـــوظفين وحـــاجتهم للراتـــب الشـــهري، ول

 ن تمييز"، على حد تعبيره.الرواتب لجميع الموظفين دو 
إن النـاطق باسـم حركـة حمـاس، سـامي أبـو زهـري، قـال ، أن 7/7/4302القدس، الق دس، وأضافت 

مــا جــرى حــول البنــوك هــو حالــة غضــب للمــوظفين فــي غــزة نتيجــة تعرضــهم للتمييــز وحرمــانهم مــن 
 رواتبهم.

لية تجــاه الجميــع وأضـاف فــي تصــريح صــحفي مقتضـب، المطلــوب أن تتحمــل حكومــة التوافـق المســؤو 
 وأال تتورط في أي إجراء يتعلق بأجواء االنقسام السابقة.

 
 المصالحة بالنسبة لحماس تعني الراتب والحفاظ على أجهزتها األمنية   :أسامة القواسمي .07

قال المتحدث باسم حركة فتح أسـامة القواسـمي "إن مـا حـدث مسـاء أمـس االربعـاء : رام هللا )فلسطين(
علـــى مـــوظفي الســـلطة الفلســـطينية فـــي غـــزة ومـــنعهم مـــن اســـتالم رواتـــبهم واغـــالق  ( مـــن اعتـــداء6|4)

البنوك في وجوههم عمل بلطجي ال يعبر عن مسؤولية وطنيـة باتجـاه تنفيـذ اتفـاق المصـالحة وتسـهيل 
 عمل حكومة التوافق الوطني".

كـة "فـتح"، أن (، أذاعهـا القسـم اإلعالمـي لحر 6|0وأوضح القواسمي في تصريحات له اليـوم الخمـيس )
غيـــر المســـؤول يؤكـــد ان المصـــالحة لـــدى حمـــاس تعنـــي لهـــا تـــوفير الرواتـــب لموظفيهـــا  ءاالعتـــدا"هـــذا 

وعناصرها، مما يعني ان المصـالحة بالنسـبة لهـم مجـرد راتـب مـع الحفـاظ علـى األجهـزة األمنيـة تحـت 
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نية"، على حد رؤية استراتيجية ووط مع المصالحة ضمنسيطرتهم، في حين أن المطلوب أن تتعامل 
 تعبيره.

يذكر أن االحتجاجات التي شهدتها مصارف غزة، جرت على خلفية استثناء السلطة لموظفين تـابعين 
لحركة "حماس" والحكومة في غزة من دفع الرواتب، وهو ما أحدث احتجاجات في غـزة دفـع الحكومـة 

 للتدخل وا غالق تلك المصارف في انتظار حل لهذا الخالف.
 5/7/4302قدس برس، 

 

 خالل أسبوعين قطاع غزة برفقة الحمد هللاسيزور  عباس مقبول:أمين  .08
توقع أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن يزور الرئيس الفلسطيني محمـود : رام هللا

 عباس قطاع غزة خالل األسبوعين المقبلين".
اس لغزة، ستنفذ بشكل رمسي، بعـد وقال مقبول، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، زيارة الرئيس عب
 انتهاء زيارته التي سيقوم بها إلى الفاتيكان وبعض الدول األخرى".

وأوضــح مقبــول، أن:" الــرئيس عبــاس سيصــطحب خــالل زيارتــه لغــزة رئــيس حكومــة التوافــق الــوطني 
 رامي الحمد هللا، إضافة لبعض الوزراء اآلخرين، لتأكيد على وحدة األرض الفلسطينية".

"الحكومة بدأت فعليا  عملها على األرض، وهي  ر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إلى أن:وذك
 بحاجة لمساندة ودعم شعبي وفصائلي كبير إلنجاح مهامها التي ستعالجها خالل المرحلة المقبلة".

وحول مـا جـرى مـن اعتـداءات علـى بعـض المـوظفين أمـام بنـوك غـزة، أكـد مقبـول، أن: مـا جـرى أمـر 
 دان وغير مقبول، ويجب التحقيق فيه ومحاسبة المعتدين".م

 5/7/4302، وكالة سما اإلخبارية
 

زمة مستغرب  رواتب الموظفين.. بصرف حكومة التوافق: نطالب "الجهاد" .09  وطريقة معالجة األ
طالــب القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي ومنســق لجنــة الحريــات العامــة فــي ملــف المصــالحة : غــزة

طش، اليوم الخميس، حكومة الوفاق الوطني بصفتها المسئولة اآلن عن صرف رواتـب جميـع خالد الب
 موظفي السلطة الفلسطينية دون تمييز، مستغربا  طريقة معالجة المشكلة أمام الصراف اآللي.

وقـــال الـــبطش فـــي تصـــريح لـــه عبـــر "الفـــيس بـــوك" حـــول تـــداعيات عـــدم صـــرف الرواتـــب: مـــن موقـــع  
 نــدعوننــا إالتــي أدت إلــى تشــكيل الحكومــة ف ،صــالحة وتعزيــز خطــوة التوافــقالحــرص علــى نجــاح الم

عـن صـرف رواتــب جميـع مـوظفي السـلطة الفلســطينية  اآلنحكومـة الوفـاق الـوطني بصــفتها المسـئولة 
 المشكلة تعزيزا  للمصالحة. وحل هذهدون تمييز 
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لي، األمر الذي اعتبر أنه وأعرب البطش عن استغرابه، من طريقة معالجة المشكلة أمام الصراف اآل 
 قد يؤدي إلى إشاعة حالة من الفوضى التي قد تتطور سلبا  مع مرور الوقت.

ودعــا، حكومــة الحمــد هللا إلــى ســرعة حــل المشــكلة ووقوفهــا أمــام مســئولياتها، وعــدم فــتح الطريــق أمــام 
وتتحـول األمـور  خروقات جديدة لالتفاق قد تؤدي في النهاية إلـى عوقـب وخيمـة علـى الوحـدة الوطنيـة

 إلى إدارة لالنقسام بدال من االنتهاء منه في أحسن الحاالت.
 5/7/4302، وكالة سما اإلخبارية

 
 "الشعبية" تحّمل أطراف اتفاق المصالحة مسؤولية أحداث بنوك غزة .21

حّملـت الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين أطـراف اتفـاق المصـالحة المسـؤولية المباشـرة : غزة )فلسطين(
األحــداث المؤســفة" التــي شــهدتها بنــوك قطــاع غــزة، مشــيرة  أنهــا ســبق وأن حــذرت منهــا، "خاصــة عــن "

وأن االتفـاق علـى تشــكيل الحكومـة تــم ثنائيـا  وعلــى أسـاس مـن التقاســم والمحاصصـة، بعيــدا  عـن الكــل 
 الوطني ولم يجِر بحث تفاصيل معالجة أمر الموظفين وعمل الوزارات ودمج األجهزة األمنية".

( أن "منع الموظفين بقـوة مـن 6|0تبرت الجبهة في بيان صحفي صادر عنها بغزة اليوم الخميس )واع
الحصول على قوت أبنائهم مرفوض ومدان، ويوجه رسائل سلبية ويناقض مـا أشـيع مـن الطـرفين بـأن 

 االنقسام انتهى".
سؤولية، وبشكٍل متـزامن وحذرت الجبهة من تسارع وتيرة األحداث وتفاقمها "إن لم يتم التعامل معها بم

في معالجة رواتـب المـوظفين عمومـا ، بمـا فـي ذلـك تخفيـف األعبـاء عـن المـواطنين الـذين اكتـووا بنـار 
 االنقسام وتجرعوا مرارته".

ودعـــت الجبهـــة الـــوطنيين والمخلصـــين فـــي الســـاحة الفلســـطينية لمواجهـــة ولجـــم مجموعـــات المصـــالح 
 ة الفلسطينية.والموتورين، الذين يحاولون العبث بالساح

وطالبــت أطــراف االنقســام لوقـــف التراشــق والتحــريض اإلعالمــي، ومحاصـــرة تــداعيات األحــداث حقنـــا  
 لدماء الشعب الفلسطيني.

كمــا دعــت اإلطــار القيــادي المؤقــت لمنظمــة التحريــر الفلســطينية "الجتمــاع عاجــل الســتكمال معالجــة 
م االتفـاق بأسـس وطنيـة تمنـع االرتـداد عـن الملفات األخرى، بمـا فـي ذلـك وضـع حـد للمهـاترات وتـدعي

 االتفاق، والعودة إلى مربعات االقتتال الدامي".
 5/7/4302قدس برس، 
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 وحدة استيطانية "صفعة للمجتمع الدولي" 0533فتح: إعالن االحتالل بنا   .20
صــف قالــت حركــة فــتح إن الحكومــة اإلســرائيلية بزعامــة بنيــامين نتنيــاهو "هــي الو : رام هللا )فلســطين(

االدق لدولــة االرهــاب والتطهيــر العرقــي والتمييــز العنصــري، معتبــرة أن إعالنهــا اليــوم عــن بنــاء ألــف 
وخمســمائة وحــدة اســتيطانية "مــا هــو إال إعــالن صــريح عــن رفضــها الكامــل للقــانون وصــفعة للمجتمــع 

 الدولي".
( عـن 6|0ربعـاء )وأكد المتحدث باسـم حركـة "فـتح" أسـامة القواسـمي فـي بيـان صـحفي صـدر اليـوم اال

 وأنهـاوالثقافـة للحركـة، ان القيـادة الفلسـطينية تجـري اتصـاالت مـع المجتمـع الـدولي،  اإلعـالممفوضية 
"ستتخذ القرار المناسب بحجم الجريمة االسـرائيلية بحـق ارض وشـعب فلسـطين ومقدراتـه"، وقـال: "إننـا 

 مسمع المجتمع الدولي".لن نصمت على هذه القرصنة االسرائيلية وسرقة أرضنا أمام مرأى و 
 5/7/4302قدس برس، 

 
 : حماس ستنقل نموذج حزب هللا إلى الضّفة والقطاع للسيطرة على السلطة "التايمز اإلسرائيلية" .22

يونيو، شكلت حركتي فتح وحماس حكومة وحـدة فـي السـلطة الفلسـطينية بعـد أشـهر عديـدة مـن  1في 
تها في قطاع غزة. هذه الخطوة تمثل ثمرة نقاش محادثات المصالحة، مع تذويب حماس اسميا  لحكوم

داخلــــي طويــــل داخــــل القيــــادة العليــــا للمجموعــــة فيمــــا يتعلــــق بمســــاقها المســــتقبلي. بــــدال  مــــن التمســــك 
دون أي جهود جـادة ” لحصن غزة“باستراتيجية عمرها سبع سنوات لتحديد أولويات السيطرة الحصرية 

الغربيــة، قــام قــادة حمــاس اآلن بتغييــر مســار باتجــاه لــرأب الصــدع بينهــا وبــين حركــة فــتح فــي الضــفة 
 برنامج مختلف: نقل نموذج حزب هللا من لبنان إلى فلسطين.

لحركــة حمــاس، هــذا يعنــي االنــدماج فــي النظــام السياســي العــام مــع االحتفــاظ بقــوات مســلحة مســتقلة 
ة علـى بيروقراطيــة مجهـزة تجهيـزا جيـدا تســعى لالحتفـاظ بالسـيطرة علــى غـزة مـن خـالل قبضــتها القائمـ

مـــن الكـــوادر العســـكريين المـــدربين  10،000محليـــة، شـــبكتها الواســـعة مـــن المؤسســـات االجتماعيـــة، و
 تدريبا جيدا وأفراد األمن.

ألــف موظــف للقطــاع العــام منــذ االنقــالب العســكري فــي يونيــو  00جنــدت المجموعــة مــا ال يقــل عــن 
مـاس عازمــة علــى اسـتغالل اتفــاق المصــالحة للسـيطرة علــى اإلقلـيم. فــي الوقــت نفسـه، تبــدو ح 1001

 كوسيلة إلحياء التنظيم السياسي، وأنشطة إرهابية سرية في الضفة الغربية.
مــن التركيــز علــى احتكــار الســلطة فــي غــزة للتوصــل إلــى  –ان هــذا التحــول فــي اســتراتيجية حمــاس 

السـلطة الفلسـطينية صفقة تسمح لوجود بعـض السـلطة الفلسـطينية هنـاك، ومـن انتقـادات حـادة لـرئيس 
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كـان نتيجـة لبحـث الـروح المتألمـة بـين قـادة المجموعـة. هـذا  –محمود عباس إلى التعاون الحـذر معـه 
االستجواب الداخلي قد حفز بالعديد من النكسات األخيرة: فقدان نظام اإلخوان المسلمين الصديق في 

خفـاض اإلعانـات الماليـة مـن عـن طريـق شـبه جزيـرة سـيناء، ان األسـلحةمصر المجاورة، وقف تهريـب 
ــــة والضــــائقة  ــــاع معــــدل البطال ــــد مــــن ســــكان قطــــاع غــــزة بســــبب ارتف ــــران وقطــــر، واالســــتياء المتزاي إي

 االقتصادية، والقمع المستمر.
وســــط هــــذه الظــــروف القاتمــــة، عقــــد قــــادة حمــــاس عــــدد مــــن االجتماعــــات فــــي األســــابيع األخيــــرة مــــع 

 في بيروت. هناك، تم نصح ممثلـو المجموعـة اعتمـاد المسؤولين اإليرانيين في طهران وقادة حزب هللا
خطــة أكثــر طموحــا مــن مجــرد الــدفاع عــن غــزة، تحديــدا ، بالتنــافس مــع حركــة فــتح فــي أراضــيها فــي 

إضـافة األصـوات إلـى ”الذي يمكن تلخيصـه ك –الضفة الغربية بدل ذلك. أسلوب حزب هللا في لبنان 
 قد دفع به كنموذج محتذى. –” طلقاتك
ماثل لموقف حزب هللا الدائم في لبنان، تصريحات العديد من قادة حماس خالل األيـام القليلـة بشكل م
لـن يـتم نـزع سـالحها أو  –كتائـب عـز الـدين القسـام  –أن فـرع المجموعـة العسـكري أوضحتالماضية 

ينطبــق نفــس ”. مقاومــة“تعمــل تحــت اي إشــراف للســلطة الفلســطينية وســوف تســتمر فــي النمــو كقــوى 
علـى جهـاز االسـتخبارات واألمـن. تمامـا كمـا تحـتفظ حـزب هللا بقـوات مسـلحة أعلـى بكثيـر مـن الشيء 

هكــذا تنــوي حمــاس توســيع وحــداتها العســكرية المســتقلة،  متنوعــة،تلــك للجــيش اللبنــاني وخــدمات ســرية 
 التي بالفعل أكبر بكثير وأفضل تجهيزا من قوات األمن الوطني للسلطة الفلسطينية.

القادرة على وصول تـل أبيـب والقـدس  – 10-ال، سوف تستمر غزة بإنتاج صواريخ معلى سبيل المث
 أيضـاعلى الرغم من أن عباس قد قبلت سابقا مبدأ إقامة دولة فلسطينية منزوعة السـالح. لحمـاس  –

ال توجد أي نية لتفكيك أجهزتها االستخبارية، التي ستسمح لهـا باالحتفـاظ بالسـيطرة الفعليـة علـى غـزة 
طريقــة مراقبــة حــزب هللا لجنــوب بيــروت وجنــوب لبنــان ووادي البقــاع. علــى الــرغم مــن أن ســيتم  بــنفس

ـــى المحطـــات  ـــى قطـــاع غـــزة، ســـيكون دورهـــم الرئيســـي عل نقـــل بعـــض وحـــدات الســـلطة الفلســـطينية ال
سرائيل؛ فليس من المحتمل ان يغيروا الوضع على أرض الواقع.  الحدودية مع مصر وا 

 
 تسلل سياسي
نفســها فــي أســرع وقــت لــدمج حمــاس تنفيــذ كامــل نمــوذج حــزب هللا، ســوف تســعى أيضــا  إذا اختــارت

ممكــن فــي جميــع مؤسســات الســلطة الفلســطينية علــى أمــل االســتيالء علــى بعضــها. حاليــا، قبــل قــادة 
ــة لــرئيس وزراء الســلطة  ــديهم أي وزراء فــي الحكومــة الشــبه تكنوقراطيــة المعدل حمــاس انــه لــن يكــون ل
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حمــد هللا. حتــى اآلن التركيــز الحقيقــي للمجموعــة علــى االنتخابــات التــي وعــد بهــا  رامــي ،الفلســطينية
متفــــق عليهــــا حــــديثا فــــي منظمــــة التحريــــر ” هيئــــة قياديــــة“عبــــاس خــــالل ســــتة أشــــهر، وعلــــى إنشــــاء 

الفلســطينية، التــي ســوف تشــمل علــى شخصــيات عليــا مــن حركــة حمــاس ومنظمــة الجهــاد اإلســالمي 
 ى اإلطالق.الفلسطينية للمرة األولى عل

بشكل مماثـل لحـزب هللا، حمـاس تطمـح إلـى العمـل كحـزب سياسـي. أنهـا حريصـة علـى المشـاركة فـي 
ـــة والبلديـــة ـــات الرئاســـية والبرلماني ـــى األقـــل تعدديـــة  ،االنتخاب ـــة أو عل ـــى أمـــل الحصـــول علـــى أغلبي عل

ن مــن األصــوات وهكــذا تشــكيل حكومــة أو أن تصــبح شــريكة فــي ائــتالف. اآلن، قــادة حمــاس متشــككي
بـــالفوز بالرئاســـة أو بأغلبيـــة فـــي المجلـــس التشـــريعي، أساســـا بســـبب تعـــديل عبـــاس لقـــانون  مإمكانيـــاته

االنتخابــات مــن جانــب واحــد ليتناســب مــع مرشــح حركــة فــتح بشــكل أفضــل مــن القــانون الســابق، الــذي 
 همطموحــات. فـي الوقـت نفســه، لقـد ذكـروا 1006كـان نافـذا عنـدما فــازت حركـة حمـاس انتخابــات عـام 

 والتأثير على االقتراحات البرلمانية. –كما فعل حزب هللا في لبنان  –لتولي حقائب وزارية هامة 
اتفاق المصالحة قد حقق مكاسب هامة للمجموعة. والسلطة الفلسطينية رفعت الحظر المفروض على 

ــــد اســــتأنفت الحركــــة التجمعــــات العا ــــة، وق ــــي الضــــفة الغربي مــــة األنشــــطة السياســــية لحركــــة حمــــاس ف
حيـــاء أنشـــطة حمـــاس يـــؤثر علـــى األجهـــزة األمنيـــة للســـلطة إواجتماعـــات المجموعـــة والتوزيـــع األدبـــي. 

الفلسطينية: على الـرغم مـن أوامـرهم الدائمـة إلحبـاط النشـاط اإلرهـابي، العديـد مـن ضـباط المتوسـطين 
كثيـرا مـا  ومرؤوسيهم لم يعودوا متيقنين إذا ومتى سيتدخلون في تجمعات حمـاس. علـى سـبيل المثـال،
 كانت دورات قراءة القرآن الكريم تحت رعاية حماس غطاء للتجنيد للخاليا اإلرهابية خفية.

عــودة المجموعــة فــي الضــفة الغربيــة ملحوظــة ال ســيما فــي مخيمــات الالجئــين خــارج المــدن الرئيســية. 
شــباب المحلــي قــوات أمــن الســلطة الفلســطينية نــادرا  مــا تخــاطر دخــول هــذه المخيمــات، تاركــة مجــاال  لل

في مجموعات عسكرية صغيرة قادرة على منافسة السلطة الفلسطينية. من الواضح أن حماس  مللتنظي
سـوف تكــون أكثــر إغـراءا  لالرتبــاط بهــذه المجموعـات، باعتناقهــا مــذهبها، وتمويلهـا، عنــدما يكــون ذلــك 

 .أيضاممكنا ، وتسليحها 
الممثــل الوحيــد “ى منظمــة التحريــر الفلسـطينية، مـا ال يقــل أهميـة لهــدف حمــاس المطمـع لالســتيالء علـ

والكيان المسؤول عن التفاوض مع إسرائيل. إذا هزم زعيم حماس خالد مشعل في ” للشعب الفلسطيني
االيام عباس في رئاسة منظمة التحرير، عليه أن يقرر ما إذا كان سـيتراجع عـن اتفاقـات أوسـلو،  أحد

 من بين أمور أخرى.
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كبار في حركة حماس لم يتحدثوا عن هذه المعضلة المحتملة علنا ، أساسـا ألنـه حتى اآلن، مسؤولين 
ال تــزال هنــاك عقبــات عديــدة للمجموعــة امــام انضــمامها إلــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، ناهيــك عــن 
الســيطرة عليهــا. لــين، جــدير بالــذكر أن حركــة حمــاس لــم تحــتج علنــا  عنــدما أكــد عبــاس أن حكومــة 

الجديدة سوف تعترف بإسرائيل وتدعم حل الدولتين، على الرغم من إصرار المجموعة  الوحدة الوطنية
 على انه لم يتم االتفاق على منصة سياسية كجزء من صفقة الوحدة.

 
 يعمق النظر أنعلى الغرب 

ظهور نموذج حزب هللا في السلطة الفلسطينية يشكل تهديدا رئيسيا ألي احتمال الستئناف مفاوضات 
إسرائيل. إذا كان الجدول الزمني االنتخـابي واالنتقـالي الحـالي ال يـزال قائمـا ، فـي هـذا الوقـت جادة مع 

من العام القادم يمكن أن تكون حركة حماس ليست فقط قوة عسكرية سليمة ومنظمة إرهابية في غزة، 
أن لــم يمتلــك حــق  –ولكــن أيضــا مــوط  ثابــت فــي الضــفة الغربيــة وعلــى األقــل صــوت مــؤثر علــى 

ــ قــرارات الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر الفلســطينية. فــي تلــك الحالــة، أن نظامــا  –نقض إزاء ال
جديـــدا  ســـيتبلور فـــي األراضـــي الفلســـطينية حيـــث فيهـــا حـــزب سياســـي مـــدجج بالســـالح ســـيلقي بظاللـــه 

 تدريجيا على الحكومة المركزية وسيسيطر على العديد من المؤسسات.
وفـتح مـن البلـدان الغربيـة يجـب أن يـدرك مـا يحـدث حقـا  هنـا: بـدال   إقرار سريع علـى مصـالحة حمـاس
فـي قطـاع غـزة، فـي الواقـع سـتدخل حمـاس مـن ” لمقاطعاتها الجنوبيـة“من استعادة السلطة الفلسطينية 

 في الضفة الغربية.” المقاطعات الشمالية“جديد 
 2/7/4302تايمز أوف إسرائيل، 

 
 حماسقطاع غزة ونزع سالح حركة  يتعين على عباس فرض حكمه على: يعلون .23

صرح وزير الدفاع موشيه يعالون بأنه يتعين على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فرض 
ال فإن المصالحة ال تعدو  حكمه على قطاع غزة ونزع سالح حركة حماس إذا ما تصالح حقا  معها وا 

 كونها خدعة لتضليل الرأي العام. 
فلسطينية التي تعتبر معتدلة غير مستعدة لالعتراف بحق إسرائيل في وقال يعالون ان القيادة ال

الوجود بصفة الدولة القومية للشعب اليهودي. وجاءت اقوال وزير الدفاع خالل لقاء عقده الليلة مع 
 ملحقين عسكريين اجانب.

 7/7/4302اإلسرائيلي، صوت اسرائيل والتلفزيون 
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 ع العراقيل أمام تجنيد الدعم العالمي ضد حماس: قرار االستيطان خطأ سياسي وسيضليفني .24

 اجمت وزيرة القضاء اإلسرائيلي تسيفي ليفني قرار البناء االستيطاني: هالشرق األوسط - رام هللا
الذي سيضع العراقيل أمام تجنيد الدعم "نتنياهو، ووصفته بالخطأ السياسي لرئيس الوزراء بنيامين 

 ."العالمي ضد حماس
هذا القرار هو عقاب للشعب اإلسرائيلي بسبب وجود حزب البيت اليهودي في الحكومة "وقالت ليفني: 

 ."اإلسرائيلية، وليس عقابا للفلسطينيين بسبب وجود حماس في الحكومة الفلسطينية
يستخدمون المناورات السياسية داخل الحكومة من "واتهمت ليفني أعضاء حزب البيت اليهودي بأنهم 

 ."البناء في المستوطناتأجل كسب المزيد من 
 7/7/4302، الشرق األوسط، لندن

 
 مع عباس بالفاتيكان األحد المقبل يزنتنياهو يصادق على لقا  بير  .25

وفقا  لدعوة البابا فرنسيس خالل زيارته منطقة الشرق االوسط االسبوع : سما–القدس المحتلة 
الرئيس  يزينية مع شمعون بير الماضي، من المنتظر أن يلتقي محمود عباس رئيس السلطة الفلسط

 اإلسرائيلي في الفاتيكان بعد غد االحد، حيث أُعلن أن هدف الزيارة إقامة صلوات من أجل السالم.
للفاتيكان ولقائه عباس خالل االسبوع الحالي  يزوصادق نتنياهو والوزراء اإلسرائيليين على زيارة بير 

 وذلك وفقا  للقانون المعمول به في هذا الجانب.
 7/7/4302، وكالة سما اإلخبارية

 
 "إسرائيل"أخطر أعدا  في الداخل : الحركة اإلسالمية أرينز موشيه .26

سسة اإلسرائيلية الحاكمة ؤ بعد تسريبات األسبوع الماضي عن تدارس الم: وديع عواودة –الناصرة 
ائيلي األسبق الجناح الشمالي خارج القانون اعتبرها وزير الدفاع اإلسر  اإلسالميةبإخراج الحركة 

في مقال نشرته  زنياألكثر خطورة بين أعداء إسرائيل لكونها عدوا داخليا. وقال أر  ينزموشيه أر 
إن الحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح تعمل بكيدية وعالنية منذ سنوات من أجل  "هآرتس"

قامة دولة إسالمية بدال منها وتابع  وا فهي تتقدم من أجل تحقيق صدقوا أو ال تصدق»تدمير إسرائيل وا 
 «.هذا الهدف بواسطة تجنيد المسلمين في إسرائيل في مسعاها هذا

 7/7/4302، القدس العربي، لندن



 
 
 

 

 
           44ص                                     0423 العدد:     7/7/4302 الجمعة التاريخ:

 

 
 الجديدة  ةالفلسطيني كيري بخرق تعهداته بعدم االعتراف بالحكومةيتهمون اسرائيليون  مسؤولون .27

خارجية االميركي جون كيري بخرق اتهم مسؤولون اسرائيليون وزير ال: ترجمة خاصة -رام هللا 
 تعهداته امام اسرائيل بعدم االعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، فقد اعتبر المسؤولون االسرائيليون ان الواليات المتحدة 
الم لالعتراف بالحكومة الفوري بالحكومة الفلسطينية، اعطت إشارة االنطالق لباقي دول الع باعترافها

بي واالمم المتحدة وروسيا والصين والهند و الفلسطينية، حيث تبعها اعتراف كل من االتحاد االور 
 اسرائيل وحيدة داخل االسرة الدولية. أبقيبالحكومة الفلسطينية، ما 

هو الذي واشار المسؤولون االسرائيليون الى ان تعهدات كيري بعدم االعتراف بالحكومة الفلسطينية 
دفع بالحكومة االسرائيلية لعدم اتخاذ خطوات عقابية ذات مغزى ضد الفلسطينيين كضم مناطق من 

 الضفة للسيادة االسرائيلية واكتفت بعقوبات االحد االدنى ضدهم، على حد تعبير الصحيفة.
 7/7/4302، القدس، القدس

 
 ة الذريةإيران تقدم "تفسيرات زائفة" لتحقيق وكالة الطاق ":إسرائيل" .28

نددت إسرائيل ببطء تعاون إيران مع التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية : سيف الدين حمدان -فيينا 
للطاقة الذرية في أبحاث يشتبه أنها تتصل بصنع قنبلة ذرية ووصفت ذلك بأنه أمر غير مقبول 

 واتهمت طهران بتقديم تفسيرات "زائفة" ألنشطتها المثيرة للجدل.
يرة اإلسرائيلية لدى الوكالة ميراف زافاري عوديز "إيران تواصل انتهاك ما سمي بنهج وقالت السف

الخطوة خطوة لحل القضايا العالقة" في إشارة إلى االتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 
 تشرين الثاني بين إيران والوكالة.

ا التحقيق غير مقبولة... ستواصل وأضافت دون الخوض في تفاصيل "الوتيرة التي يسير بها هذ
خفاء الطابع الحقيقي ألنشطتها."  إيران تقديم تفسيرات زائفة وا 

 5/7/4302، وكالة رويترز لألنبا 
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 د أوروبا لتشجيع هجرة يهو  وترصد ميزانية بمئة مليون شيكل تقيم شركة مستقلة" إسرائيل" .29
تطبيق خطة ترمي إلى دفع يهود من أوروبا،  قررت الحكومة اإلسرائيلية ووزارة استيعاب المهاجرين

وخاصة من أوكرانيا، إلى الهجرة إلى إسرائيل بادعاء تنامي مظاهر العداء للسامية في القارة 
 األوروبية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، إن حكومة إسرائيل رصدت لهذه الخطة ميزانية 
ألف شيكل لكل عائلة يهودية تفر من مناطق  20خطة منح مليون شيكل. كذلك تشمل ال 200بمبلغ 

 نزاع مسلح مثل أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن حكومة إسرائيل قررت تأسيس شركة مستقلة من أجل تشجيع هجرة اليهود من 
أنحاء العالم إلى إسرائيل، وذلك أن كانت تتولى الوكالة اليهودية موضوع تهجير اليهود إلى إسرائيل. 

سري على الشركة الجديدة القيود التي تسري على الشركات الحكومية وسيكون بإمكانها العمل وال ت
وستضم هذه الشركة مندوبين عن المؤسسات الصهيونية، مثل "الكيرن  بحرية في الدول األوروبية.

كييمت" والوكالة اليهودية والهستدروت الصهيونية، وستعمل بموجب تعليمات لجنة خاصة يتم 
 ها ويرأسها مدير عام وزارة استيعاب الهجرة اإلسرائيلية.تشكيل

 7/7/4302، 28عرب 
 
" ب  دياًل للجن  ة "مخط  ط معالج  ة التط  وير االقتص  ادي وتنظ  يم س  كن الب  دو ف  ي النق  به  آرتس: لجن  ة " .31

 برافر"
تعتزم حكومة إسرائيل تشكيل لجنة وزارية جديدة تحت مسمى "معالجة التطوير االقتصادي وتنظيم 

دو في النقب"، وذلك بعد تجميد "مخطط برافر"، الذي هدف إلى ترحيل المواطنين العرب سكن الب
قامة مستوطنات يهودية مكانها. وعلى  البدو من القرى غير المعترف بها واالستيالء على أراضيهم وا 

لى ما يبدو أن غاية اللجنة الجديدة ال يختلف عن غايات اللجان السابقة وهو الترحيل واالستيالء ع
 األراضي، إذ ما زالت الحكومة ترفض االعتراف بالقرى العربية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أنه إلى جانب تشكيل اللجنة الوزارية الجديدة، قررت حكومة 
 إسرائيل حل الهيئة المكلفة بتطبيق "مخطط برافر" ودمجها في إطار وزارة الزراعة وتطوير القرية.

 7/7/4302، 28عرب 
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 عنوًة مخالف للقانون الدولي األسرى إطعام ": في إسرائيل "حقوق المواطن .30
أعربت فيها عن  "ورقة موقف"في إسرائيل  "جمعية حقوق المواطن"أصدرت : الحياة- الناصرة

معارضتها الشديدة لمشروع القانون الحكومي القاضي بإطعام السجناء الذين يعلنون إضرابا  عن 
فا  لرغبتهم، معتبرة أن اإلطعام عنوة  مخالف للقانون الدولي ولقانون حقوق المريض الطعام عنوة  وخال

وألخالقيات مهنة األطباء، ويمس بحق اإلنسان في عدم الموافقة على تلقي العالج، كما يمس بحقه 
وجاء في الورقة أّن أي قرار لمنح عالج طبي لألسرى، بما في ذلك  في الكرامة وحقه على جسده.

عام يجب أن يصدر من جانب طاقم طبي مستقل، ووفقا  لقانون حقوق المريض الذي يمنع بدوره اإلط
 منح عالج طبي من دون موافقة المريض وخالفا  إلرادته.
في اتخاذ  "سالمة الجمهور"و "أمن الدولة"وشّددت الجمعية على رفضها إدخال اعتبارات متعلقة بـ 

لقوة، مؤكدة أّن االعتبارات الوحيدة التي يجب أخذها في االعتبار القرارات المتعلقة بإطعام األسرى با
 تتعلق فقط بوضع األسير الصحي ورغبته بتلقي العالج الطبي. 

يسلط الضوء على اإلجراءات  40وأشارت إلى أّن إضراب األسرى اإلداريين الذي دخل يومه الـ 
 ة الغربية.األكثر خطورة وتعسفا  التي يتبعها الحكم العسكري في الضف

 7/7/4302، الحياة، لندن
 
 طائرة إسرائيلية تهبط اضطراريًا في صوفيا .32

" تابعة لشركة "العال" اإلسرائيلية كانت متوجهة إلى 101قامت طائرة "بوينغ" من طراز ": أ ف ب
مدينة ميونيخ األلمانية بهبوط اضطراري، صباح أمس، في مطار صوفيا بعدما هدد راكب الماني 

وقالت المتحدثة باسم الشركة عنات فريدمان إّن "ألمانيا  عمره ثالثون  اقمها، وفق الشركة.الجنسية ط
َه تهديدات شفهية خالل الرحلة ثم وقف وانتقل إلى مقدمة الطائرة وصفع  مضيفي"  أحدسنة َوجَّ

 راكبا، الهبوط بشكل طارئ في العاصمة 60الطائرة. حينها، قرر قائد الطائرة، التي كانت تقل 
البلغارية صوفيا. وأضافت ان الرجل سلم إلى الشرطة البلغارية، دون تحديد طبيعة التهديدات التي 

 تلفظ بها.
 7/7/4302، السفير، بيروت
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 لمسيرات القدس العالمية اً تل أبيب ُتعلن حالة التأهب القصوى تحسب .33
راضي الفلسطينية أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن حالة تأهب قصوى في األ: الناصرة

المحتلة وفي المناطق الحدودية وفي الخارج، تحسب ا لخروج مظاهرات فلسطينية وعربية حاشدة في 
، حيث من المتوقع أن تخرج مسيرات جماهيرية في 2661الذكرى السابعة واألربعين لعدوان حزيران 

 أكثر من اثنين وأربعين دولة حول العالم نصرة لمدينة القدس.
در أمنية إسرائيلية رسمية إن قوات الشرطة والجيش اتخذت تدابير أمنية مكثفة تحسب ا وقالت مصا

، ال سيما بالتزامن مع الفعاليات التضامنية مع األسرى الفلسطينيةلمواجهات في األراضي 
الفلسطينيين، فنشرت اآلالف من أفرادها وقوات ما يسمى "حرس الحدود" التابعة لجيش االحتالل 

والقدس، تحسبا  2640صة في مختلف المناطق وخاصة شمالي فلسطين المحتلة عام ووحدات خا
 لمظاهرات احتجاجية.

 5/7/4302قدس برس، 
 
للحصول على معلومات بها محيطة تشرع بالتجسس االقتصادي على دول  سرائيليةاإل االستخبارات .34

 أمنية
" بات يحتل مكانة متقدمة صادياالقتما وصفته بـ"التجسس  دت محافل استخبارية صهيونية أنّ أكّ 
لحفاظ على األمن العسكري لـ"إسرائيل"، مما يتطلب الحاجة للقيام بعمليات استخباراتية بهدف تأمين ل

ة لنقل عبر زرع وكالء تجسس في شركات تجاريّ  الوضع االقتصادي لها في المنطقة والعالم،
أصبحت عالمة بارزة في عالم أنها  يثح المعلومات، والتقاط النقاشات الدائر بين رجال األعمال،

طالما أن الواليات المتحدة لديها أكثر المعلومات التكنولوجية مشيرة  إلى أّنه االستخبارات الصهيونية، 
ذات الصلة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، فمن الطبيعي أن تنال "إسرائيل" أكبر قدر من االهتمام 

  .من أجهزة المخابرات
أو  "سيرفرات"مؤشرات التجسس الصهيوني تصل شركات النفط عبر استهدافها  أنّ  المحافل وأضافت

خوادم تابعة لشركات االتصاالت في الدول المحيطة، في محاولة مزعومة لتحديد روابط الشركة مع 
يأتي  االستراتيجيةهذا التحول نحو التجسس والشركات والصناعات الفتة  إلى أن الجيوش المعادية، 

التغيرات التي طرأت على مجتمع االستخبارات الصهيوني، عقب ظهور التهديدات الجديدة، في إطار 
 ة المتزايدة للشؤون االقتصادية الدولية كقضية استخباراتية، رغم أن قرار وهو ما يالحظ في األهميّ 
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 .ا  االنخراط في التجسس على الشركات قد يثير نزاعا  دوليّ 
 5/7/4302، 0394التقرير المعلوماتي 

 
 األقصىالمسجد يقتحمون ويدنسون  اً مستوطن 073األقصى: أكثر من  مؤسسة .35

-جامعيطالب  00من بينهم  –مستوطنا   260إن أكثر من  قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث
ودنسوا المسجد األقصى، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من قبل قوات االحتالل  اقتحموا

عائالت  المقتحمينا جولة في أنحاء متفرقة من المسجد األقصى، ومن بين االسرائيلي، ونظمو 
 يهودية من أطفال ونساء.

في الوقت نفسه شددت قوات االحتالل االسرائيلي من إجراءاتها عند بوابات المسجد األقصى، حيث 
الى احتجزت جميع البطاقات الشخصية لطالب وطالبات مصاطب العلم عند البوابات، لدى دخولهم 

 االقصى.
وكانت قيادات دينية مقدسية حذرت من خطورة الوضع في المسجد األقصى في األيام األخيرة، من 

، وقد أجرت مؤسسة -رئيس مجلس األوقاف االسالمية في القدس –بينهم الشيخ عبد العظيم سلهب 
 لقاءا  حول هذا الموضوع. القدس للتنمية

5/7/4302 مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،  

 
 "اإلداريين"مع  جديدة من األسرى يدخلون اإلضراب المفتوح عن الطعام تضامناً  أعداد .36

انضمت أعداد كبيرة من األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل إلى : أشرف الهور –غزة 
ي ف 44اإلضراب المفتوح عن الطعام يوم أمس، تضامنا مع األسرى اإلداريين الذين دخلوا اليوم الـ 

أسيرا  00التي تعنى بأوضاع األسرى أن « أحرار ولدنا»وقالت مؤسسة  «.معركة األمعاء الخاوية»
كما ذكرت المؤسسة أن  انضموا لإلضراب المفتوح عن الطعام، من سجون ريمون ونفحة وعوفر.

 أسرى سجن جلبوع اإلسرائيلي انضموا ليوم واحد لإلضراب تضامنا مع األسرى اإلداريين.
تضامنا مع األسرى « معركة األمعاء الخاوية»طوة االنضمام لإلضراب والدخول في وجاءت خ

يوما الماء  44ويتناول األسرى المضربون منذ  يوما بشكل متواصل. 44اإلداريين المضربين منذ 
والملح، لكي يتجنبوا مشاكل تعفن األمعاء، فيما دخل العديد منهم إلى المشافي اإلسرائيلية ويعانون 

 ذه األوقات أوضاع صحية صعبة للغاية.في ه
7/7/4302القدس العربي، لندن،   
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 سياسة االعتقال اإلداري خارجة عن كل منطق وقانون: صرصور إبراهيم .37

في  ،أدان الشيخ إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة في خطابه :وديع عواودة - الناصرة
استمرار اسرائيل  اإلسرائيلية بقيادة نتنياهو، عن الحكومةاطار اقتراح االحزاب العربية لحجب الثقة 

يوما، وتنكرها ألبسط حقوقهم القانونية  40في تنكيلها بالمعتقلين االداريين المضربين عن الطعام منذ 
واالنسانية وذلك تحت سمع وبصر العالم الذي يتجاهل بشكل كامل الممارسات االسرائيلية الوحشية 

 بين.ضد المعتقلين المضر 
واعتبر صرصور االعتقاالت اإلدارية عموما واعتقاالت نواب المجلس التشريعي الفلسطيني 

بالجريمة غير المبررة من حيث أنها جاءت بدوافع سياسية انتقامية محضة، ال عالقة لها "خصوصا: 
خاضوا  بالدواعي األمنية، وال صلة بما تدعيه إسرائيل من عضوية النواب بتنظيم محظور، وهم الذين

باإلضافة إلى أن سياسة االعتقال  بموافقة ومباركة العالم كله. 1006االنتخابات البرلمانية في العام 
 ".اإلداري خارجة عن كل منطق وقانون

7/7/4302القدس العربي، لندن،   
 
 في الضفة وغزة ذكرى "النكسة"بمع األسرى المضربين  يقمع مسيرات وقفات تضامنية االحتالل .38

، الفعاليات الجماهيرية تضامنا مع االسرى المضربين عن أمستواصلت  "وفا": "االيام"،مندوبو 
تخللها مواجهات مع " في الضفة الغربية وقطاع غزة، "النكسة الطعام وفي ذكرى حرب االيام الستة

 قوات االحتالل التي قمعتها بشدة، ما ادى الى وقوع عدة اصابات واعتقال عدد من المواطنين.
، جنين، الخليل، القدسلقت الفعاليات والمسيرات في الضفة في عدة مناطق ومحافظات أبرزها: وانط

 بيت لحم، وغيرها من القرى والمدن.
سناد لألسرى المضربين عن  ،وفي رام هللا نظمت األسرة اإلحصائية، أمس، وقفة تضامن ودعم وا 

ات رام هللا والبيرة، ونابلس، الطعام، من خالل الوقوف أمام كافة مقرات اإلحصاء في محافظ
 والخليل، وقطاع غزة.

7/7/4302األيام، رام هللا،   
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نه  ا  االعتق  ال  63موقع  ة م  ن نح  و  عريض  ة .39 منظم  ة حقوقي  ة تطال  ب بالض  غط عل  ى "إس  رائيل" إل
 االداري

طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي، بالضغط الجاد  "وفا": مندوبو "االيام"،
لى سلطات االحتالل اإلسرائيلي من أجل إنهاء ملف االعتقال اإلداري بحق المواطنين ع

الفلسطينيين، والذين يتم فيه االعتقال لفترات زمنية غير محددة ودون أي تهمة أو محاكمة، وهو ما 
 يعتبر خرقا فاضحا لحقوق اإلنسان الموثقة في القوانين الدولية.

منظمة حقوقية حول العالم على عريضة أعدها  10ت نحو ، فقد وقعأمسووفق بيان صحافي 
'المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان' ومقره الرئيس جنيف، تطالب العالم بالتحرك للضغط على 
إسرائيل إلنهاء 'الملف السرّي' الذي يحتجز بموجبه االحتالل، األسرى اإلداريين الفلسطينيين دون 

 تهمة أو محاكمة.
على العريضة الحقوقية الدولية عن استهجانهم للممارسة العشوائية والمتواصلة  وعّبر الموقعون

لالعتقال اإلداري من قبل السلطات اإلسرائيلية ومعاملتهم الوحشية والُمهينة لألسرى، مطالبين 
باإلفراج الفوري عن المعتقلين اإلداريين وتعويضهم تعويضا  عادال ، كما طالبوا سلطات االحتالل 

 ء األوامر العسكرية واألنظمة التي تستند إليها في إصدار أوامر االعتقال اإلداري وتقييدها.بإلغا
7/7/4302األيام، رام هللا،   

 
 الصناعة الفلسطينية بين فكي االحتالل والمنافسة: تقرير .41

يواجه قطاع الصناعة في فلسطين جملة تحديات ناتجة بالدرجة األولى عن : رام هللا-عوض الرجوب
حتالل اإلسرائيلي، ثم المنافسة الخارجية غير المضبوطة، مما يحول دون تمكين هذه الصناعة اال

 من شق طريقها بقوة نحو السوقين المحلي والخارجي على حد سواء.
وشّكل تحكم االحتالل في المعابر والموان ، فضال عن سيطرته على األرض، عامل ضغط على 

ارتفاع تكلفة اإلنتاج، األمر الذي يفسح المجال للبضائع  الصناعة الفلسطينية، يضاف إلى ذلك
 المستوردة للتوسع على حساب المنتجات الوطنية، وهو ما أدى إلى إغالق مئات المشاغل الصغيرة.

ألف مصنع،  26وتقدر وزارة االقتصاد الوطني عدد المصانع بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة بنحو 
، أي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص، ونسبة قليلة غيرةص-%00وتشكل نحو -األغلبية العظمى 

 يزيد عدد عمالها على عشرين فردا. %2جدا تشكل 
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 -التي يتركز جزء كبير منها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية-ويؤكد أصحاب المصانع 
القطاع، ومسؤولون أن تبعية االقتصاد الفلسطيني عموما إلسرائيل جعلها المتحكم الرئيسي في هذا 

لكنهم قالوا إن إجراءات السلطة الفلسطينية للحد من بضائع المستوطنات ساعدت على بداية نهوض 
 للمنتج المحلي.

يوضح مدير مصنع الشرق لإللكترود والعضو السابق في اتحاد الصناعات المعدنية يوسف حسونة 
ت ضررها أحيانا، مشيرا إلى أن المنتجات المستوردة تشكل تحديا جديا للصناعات المحلية، رغم ثبو 

 عدم تدقيق االحتالل في مواصفاتها أسوة بالبضائع التي تدخل السوق اإلسرائيلي.
ولخص رجل األعمال الفلسطيني عقبات القطاع الصناعي في ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب ارتفاع 

إلى عبء النقل أسعار الكهرباء والمحروقات بأضعاف ما عليه في كثير من دول المنطقة، إضافة 
 الناتج عن انتشار الكثير من الحواجز والمعابر وا غالق العديد من الشوارع.

جراءاته قيدت االقتصاد الفلسطيني  من جهتها، تؤكد وزارة االقتصاد الوطني أن أوامر االحتالل وا 
رسمية وجعلت منه اقتصادا تابعا واستهالكيا للمنتجات اإلسرائيلية، لكنها أكدت وجود خطة ومساع 

 لتحقيق تنمية حقيقية. استراتيجيةوأهداف 
ويقول الناطق الرسمي باسم وزارة االقتصاد عزمي عبد الرحمن إن قطاع الصناعة يشكل ما مجموعه 

 ألف عامل، جميعهم فلسطينيون. 16من الناتج الوطني الفلسطيني، ويشتغل فيه قرابة  2120%
مليون دوالر سنويا، يفيد عبد الرحمن في حديثه ورغم أن عوائد هذا القطاع تشكل نحو سبعمائة 

 من مستلزماتها تستورد من إسرائيل أو من خاللها. %60للجزيرة نت بأن 
وذكر أن الخزانة الفلسطينية تخسر سنويا نحو مليار دوالر بفعل األوامر العسكرية اإلسرائيلية 

ن الفلسطينيين من استخدام وسيطرة االحتالل على مناطق شاسعة من الضفة الغربية، وعدم تمكي
ويؤكد الناطق الرسمي أنه على الرغم من استحواذ صناعة األثاث على  مواردهم الطبيعية فيها.

من السوق الفلسطيني، فإن حصة السوق من إجمالي  %00والصناعات الدوائية على  00%
 .%10المنتجات المحلية ال تزيد على 

5/7/4302الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 ألف دجاجة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير 433نحو وق : نفغزة .40

 ألف 100( بنفوق حوالي 6|4تسببت موجهة الجر التي ضربت قطاع غزة أمس األربعاء ): غزة
 دجاجة في مزارع القطاع.
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درجة مئوية أي بمعدل زيادة ثمانية  00ويشار إلى أن درجة الحرارة وصلت أمس إلى حوالي 
 الجو حار ا وجاف ا.درجات، حيث كان 

وقال الدكتور ماهر الطباع مدير العالقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية لـ "قدس برس": "انه 
ألف دجاجة من النوع الالحم  100نتيجة الرتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة؛ نفق ما يزيد عن 

 والبياض وعشرات االالف من الحبش".
5/7/4302، قدس برس  

 
 عساف يطلق أغنية لمونديال البرازيلالفلسطيني محمد  انالفن .42

أطلق المغني الفلسطيني محمد عساف على موقع "يويتوب" بالصوت : محمد السنديوني -القاهرة 
 التي سجلها بالتعاون مع جمهوره هذا األسبوع في دبي. 1024فقط، أغنية لمونديال البرازيل 

 20رة القدم "فيفا" للمشاركة في افتتاح مونديال البرازيل في واختير عساف من ِقبل االتحاد الدولي لك
 يونيو الجاري، ليسجل بذلك اسمه كأول عربي يشارك في هذه المناسبة.

7/7/4302الشرق، الدوحة،   
 
 92المركز ال بليصبح بالتصنيف العالمي ل "الفيفا"  مركزاً  60قفز لكرة القدم ي الفلسطينيالمنتخب  .43

قى المنتخب البرازيلي إلى المركز الثالث على الئحة التصنيف العالمي الجديد ارت: أ ف ب -باريس 
 أمس )الخميس(.« فيفا»الصادر عن االتحاد الدولي لكرة القدم 

بعد أن  64الـ مركزا  ليصبح في المركز  12وكان الفتا  في التصنيف الجديد صعود منتخب فلسطين 
يقه إلى التتويج بكأس التحدي والتأهل للمرة األولى إلى فاز بأربع مباريات وتعادل في واحدة في طر 

 التي تستضيفها أستراليا في كانون الثاني )يناير( المقبل. 1020نهائيات كأس آسيا 
مباراة ودية بجانب  61مباراة دولية من بينها  221وأخذ تصنيف هذا الشهر باالعتبار نتائج 

( 0(، وأميركا الشمالية والوسطى والكـاريبـــي )26) مباراة(، وآسيا 16تصفيات قارية في أفريقيا )
 )مايــو(. أيار 00لعبــت حتــى 

7/7/4302الحياة، لندن،   
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 ببنا  وحدات استيطانية  "إسرائيل"مصر تدين إجرا ات  .44
جددت مصر إدانتها القوية لكل اإلجراءات اإلسرائيلية، التي تهدف إلى تغيير وضع األراضي 

 لة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، السيما المشروعات االستيطانية.الفلسطينية المحت
هذه اإلجراءات ال تتحدى القرارات الدولية "، في بيان صحفي، الخميس، على أن "الخارجية"وشددت 

وجغرافية في  ديموغرافيةوالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي تؤكد عدم جواز إجراء تغييرات 
نما باتت تهدد وبشكل متزايد فرص تحقيق األراضي المحتل ا وروحا  فحسب، وا  ة وتتناقض معها نص 

 ."السالم الدائم والشامل والعادل وفي جوهره حل الدولتين
تقوض أية محاوالت الستئناف العملية السلمية، وتؤدي حتم ا إلى تراجع الثقة في "واعتبرت أنها 

 ."ق السالمجهود تحقي تتطلبإمكانية التزام إسرائيل بما 
 7/7/4302المصري اليوم، القاهرة، 

 
نفاق مع قطاع غزة :وكالة معاً  .45  قانون مصري جديد يجّرم حفر األ

أصدرت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد يجرم حفر االنفاق عبر الحدود مع قطاع  :القاهرة
 غزة بسيناء.

دولة الذي قرر بدورة اضافة وقامت الحكومة بعرض القانون الجديد على قسم التشريع بمجلس ال
على "حظر حفر او  مادتهمكرر والذي تنص  01القانون كمادة جديدة في قانون العقوبات رقم 

تصل بين مصر واي دولة اجنبية او جهة اجنبية او رعايا دولة  أنفاقتجهيز او استعمال او عبور 
ال" ويعاقب بالسجن كل اجنبية وذلك بقصد ادخال او اخراج اشخاص او بضائع او شيء يقدر بم

 من خالف هذا الحظر على ان يقدر المشرع مدة العقوبة المالئمة الرتكاب هذه الجريمة.
 0/7/4302وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 بشكل غير مسبوق "سرائيل"إنخب إسرائيلية: تنصيب السيسي يحسن البيئة االستراتيجية ل  .46

نصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا، وتواصل بقاء أجمع معلقون إسرائيليون على أن ت: 40فلسطينيو 
 بشكل غير مسبوق. "سرائيل"إبشار األسد على كرسي الرئاسة في سوريا، يحسن البيئة االستراتيجية لـ

في تل  االستراتيجيبورت، "إن أهم ما يثير حماس محافل التقدير اوقال المعلق العسكري عمير راب
هذا التطور سيضمن ليس فقط تواصل مظاهر الشراكة أبيب لتتويج السيسي رئيسا  حقيقة أن 
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بين تل أبيب والقاهرة، التي تكرست بعد االنقالب على الرئيس محمد مرسي، بل إنه  االستراتيجية
 سيؤدي إلى تعزيز هذه الشراكة وتطورها".

ستراتيجي إلى أن محافل التقدير اال وفي مقابلة أجرتها معه اإلذاعة العبرية الثالثاء، أشار رابابورت
في تل أبيب، ترى أن العوائد االستراتيجية التي ستجنيها إسرائيل من وجود السيسي في الحكم 

 ستسمح لها بالتفرغ لمواجهة تحديات استراتيجية كثيرة.
عن هذه المحافل قولها إن الحرب التي ال هوادة فيها التي يشنها السيسي على  بورتاونقل راب

 ء وحرصه على "تقليم أظافر" حركة حماس يصب في صالح إسرائيل.الجماعات الجهادية في سينا
لألذهان حقيقة أن إسرائيل خططت الستثمار مليارات الدوالرات في تعزيز الجبهة  بورتاوأعاد راب

يناير وخلع الرئيس األسبق حسني مبارك، تحسبا  لحدوث تدهور أمني خطير  10الجنوبية بعد ثورة 
 على الحدود.

على أن أهم "عائد" استراتيجي تنتظره إسرائيل من حكم السيسي هو حقيقة تأكدها أنه  تبور اوشدد راب
لن يدفع نحو تطوير الجيش المصري، بحيث أن إسرائيل ستكون مطمئنة إلى ثبات ميزان القوى 

 االستراتيجي الكاسح لصالحها.
ثالث سنوات من الثورة ضده إلى أن نجاح بشار األسد في البقاء بعد  بورتاوفي السياق ذاته، نوه راب

 يمثل "بشرى سارة" بالنسبة لـإسرائيل.
أن التطورات التي شهدتها سوريا قد أخرجت الجيش السوري من دائرة التوازنات  بورتاوأكد راب

االستراتيجية، لدرجة أن إسرائيل تتعامل مع الواقع في سوريا وكأنه ليس هناك جيش قائم في واقع 
 األمر.

، معلق الشؤون العسكرية في قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة، إن ديفيدألون بن  من ناحيته، قال
الجيش المصري في عهد السيسي سيظل "جيش األمس"، في إشارة إلى أن هذا الجيش ال يبذل جهدا 

 يذكر في تطوير قدراته القتالية وتوظيف التقنيات المتقدمة في الجهد الحربي.
سيسي، نقل بن دافيد الثالثاء عن مصادر مسؤولة في الجيش اإلسرائيلي وفي تعليق على انتخاب ال

قولها، إنه لم يحدث في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي أن حرصت تل أبيب على تسليح جيش 
عربي كما حدث في عهد السيسي، مشيرا  إلى الضغوط التي مارستها إسرائيل على الكونغرس 

 مصري بمروحيات "األباتشي".األمريكي لضمان تزويد الجيش ال
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ونوه دافيد إلى أن إسرائيل لم تكن تقدم على مثل هذه الخطوة إال لعلمها أن هذه المروحيات ستوظف 
لصالحها، مشيرا  إلى أن الهجمات التي تنفذها هذه المروحيات في سيناء تستهدف الحركات الجهادية 

 التي يمثل ضربها مصلحة مؤكدة لـإسرائيل.
 2/7/4302، 28فلسطينيو

 
 النسور يهنئ نظيره الحمد هللا بتشكيله الحكومة .47

 .هللا النسور برقية الى رئيس الوزراء الفلسطيني د عبد .بعث رئيس الوزراء د :بتراوكالة  –عّمان 
عرب فيها عن خالص التهنئة والتبريك للحمد هللا ولفريقه الوزاري بمناسبة تشكيل أ رامي الحمد هللا 

نجاز حكومة إوهنأ رئيس الوزراء الشعب الفلسطيني الشقيق ب حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
الوفاق الوطني الفلسطيني التي تؤسس الستعادة الحقوق المشروعة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

 ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف. على
ن يكون تشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة على طريق أمل منعقد على ن األأكد النسور أو 

استئناف المفاوضات لمعالجة قضايا الحل النهائي واقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة على 
عية الدولية والمرجعيات المتفق عليها الفتا الى ان االراضي الفلسطينية المحتلة استنادا لقرارات الشر 

 ردنية عليا. أهذا الهدف النبيل الذي يشكل مصلحة 
 7/7/4302 ،الرأي، عّمان

 
 يستنكر اقتحام قوات االحتالل والمتطرفين اليهود لألماكن المقدسة "الجبهة الموحدةعّمان: " .48

الل والمتطرفين اليهود لألماكن المقدسة، استنكر حزب الجبهة الموحدة اقتحام قوات االحت :عّمان
التحرك  أمسصدره أوطالب الحزب جميع المجتمعات في بيان  من عواقب تلك االنتهاكات. محذرا  

والضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لوقف مثل هذه االنتهاكات تجاه األماكن المقدسة في 
 ت المسجد األقصى والمساس بقدسيته.القدس ومنع المستوطنين والمتطرفين من الدخول لساحا

لى تحمل المسؤولية تجاه المسجد األقصى المبارك إودعا الحزب األمتين العربية واإلسالمية 
ومؤسسات المجتمع الدولية  "إسرائيل" واستخدام جميع السبل للتصدي للعدوان اإلسرائيلي، محمال  

عد يوم ما يهدد بزيادة التطرف بالمنطقة. واعتبر ب مسؤولية هذه األعمال االستفزازية التي تتفاقم يوما  
ان اقدام القوات اإلسرائيلية على إخراج المصلين المسلمين وادخال أعداد كبيرة من المتطرفين اليهود 
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للشرائع الدينية والمواثيق األخالقية والقانون الدولي وقرارات  صارخا   لى المسجد األقصى انتهاكا  إ
 األمم المتحدة.

 7/7/4302 ،، عّمانالدستور
 
 في المخيماتتطلق التنظيم اإلداري والمالي للجان والهيئات  "الشؤون الفلسطينيةاألردن: " .49

أمس التنظيم االداري والمالي للجان األردنية أطلقت دائرة الشؤون الفلسطينية  :بتراوكالة  -عّمان 
من وكالة التعاون الدولي االلمانية  الخدمات والتنظيم االداري للهيئات االستشارية في المخيمات بدعم

ن أ ،في كلمة ألقاها خالل حفل االطالق ،محمود العقرباوي .كد مدير عام الدائرة مأو  )جي.آي.زد(.
المبادرات والمشاريع التي تنفذها المنظمات والهيئات الدولية والصديقة هي ثمرة من ثمار التعاون 

عقرباوي الشكر للوكالة االلمانية على جهودها ومبادراتها كما وجه ال ردن وهذه الدول.الوثيق بين األ
 ان هذا المشروع هو نتاج شراكة طويلة مع الوكالة. في مخيمات الالجئين الفلسطينيين مبينا  

ان هذه المبادرة تهدف لرفع قدرات لجان الخدمات "وقالت مديرة )جي.آي.زد( جودرون كرامر 
كينها من اداء عملها بشفافية وبما يمكنها من تقديم خدماتها والهيئات االستشارية في المخيمات وتم

 ."بصورة افضل لسكان المخيمات
 7/7/4302 ،الرأي، عّمان

 
 في خطر! "البارد"الفلسطيني" يحذر:  –رئيس "لجنة الحوار اللبناني  .51

ءات حسن منيمنة سلسلة لقا "الفلسطيني –لجنة الحوار اللبناني "على أجندة رئيس : مادونا سمعان
مع سفراء وممثلي الدول األجنبية في لبنان للتعارف بعد توليه مهمة رئاسة اللجنة أخيرا ، ولوضع 

 خطط لتمويل حاجات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وال سيما إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
اره منذ اللقاء ويبدو أن الوزير السابق دق ناقوس الخطر فيما خّص تمويل هذا المخيم على مسامع زوّ 

 األول، خصوصا  أن سير األمور فيه يشي بوقوعه بأزمة مالية كبيرة مع بداية العام المقبل. 
وقد بات معروفا  أن الدول العربية، باستثناء السعودية، لم تِف بوعود التمويل التي قطعتها في مؤتمر 

مع عدد من تلك البلدان، بينما فيينا. من هنا، سوف تعمد الحكومة اللبنانية إلى إعادة التواصل 
تدرس الظروف اإلقليمية الستبيان إمكانية عقد مؤتمر ثان لتمويل إعمار البارد، وفق مصادر 

 متابعة. 
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ويأتي ذلك بعد إعالن السفراء األجانب تفضيلهم صرف أموالهم على إغاثة النازحين السوريين كونهم 
من لم يِف "تجاه البارد، ناصحين الحكومة التوّجه إلى  حالة طارئة، ملمحين إلى أنهم وفوا بالتزاماتهم

 ."بوعوده
ذا فشلت الحكومة في جذب األموال، فستبقى نحو  عائلة من دون عودة )كانت عودتها  1040وا 

عائلة قبل انقضاء كانون األول  1011متوقعة بعد رأس السنة(، علما  أن المعنيين يتوقعون عودة 
مليون دوالر  201كانت قد عادت من قبل. وتنتظر تلك العائالت  0046من هذا العام تضاف إلى 

 200مليون دوالر خصصت للغرض، ولم يصل منها إال  040الستكمال إعادة اإلعمار من أصل 
مليون دوالر. ولعل تلك العائالت ال تعاني من التأخير في إعادة إعمار مخيمها فقط، بل أيضا  من 

 ماليين دوالر. 021مليون دوالر من أصل  121م يصرف منه إال النقص في تمويل إغاثتها الذي ل
بحث موضوع الالجئين ، كما وفي إطار االستقباالت، التقى منيمنة السفير البريطاني طوم فليتشر

الفلسطينيين مع السفيرة السويسرية روث فلينت، حاثا  ضيوفه على المساعدة في تحسين األوضاع 
 الفلسطينيين. المعيشية واإلنسانية لالجئين

  7/7/4302 ،السفير، بيروت
 
 يندد باالعتقال اإلداري للفلسطينيين "مركز الخياملبنان: " .50

المنعقد  16 ـلى مجلس حقوق االنسان في دورته الإ، "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب"وجه 
 السجون اإلسرائيلية.تحت البند الرابع في جنيف، مذكرة ندد فيها باالعتقال االداري للفلسطينيين في 

حاالت االعتقال االداري بلغت منذ "وأبرزت المذكرة التي اعتمدت كوثيقة رسمية من وثائق الدورة، أّن 
طباء لمجرد مناهضتهم ألف حالة اعتقال اداري من بينهم اطفال ونساء و أ 12انتفاضة االقصى 

 ."لالحتالل
تنظيم حملة عالمية وتقديم شكوى "في العالم بـ وطالب المركز السلطة الفلسطينية وقوى حقوق االنسان

مطالبة "لى إضافة . باإلاإلنسانية"ضد إسرائيل باعتبار سياسة االعتقال االداري جريمة دولية بحق 
عن كافة المعتقلين في سجونها وخصوصا المعتقلين االداريين المضربين عن  باإلفراجإسرائيل 
 . "الطعام

 7/7/4302 ،المستقبل، بيروت
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 : خوف من األسرلة... والعبرنة"إسرائيل"اللبنانيون في  .52
العاصفة التي رافقت لقاء البطريرك بشارة الراعي مع اللبنانيين في : آمال شحادة -القدس المحتلة 

"إسرائيل"، لم تهدأ بعد اختتامها، وأعطت بعدا  جديدا  لملف هذه المجموعة، الذي لم يتوقف بحثه على 
 ، في محاولة إليجاد مخرج ألزمتهم يخرجهم من "إسرائيل" ويمنع تهويدهم.مدار أربع عشرة سنة

أثار طرح الراعي لقضيتهم نقاشا  متشعبا ، في ظل تغيرات غير اعتيادية على أوضاعهم في 
"إسرائيل"، خاصة الشباب والشابات واألطفال منهم. وهذه الشريحة هي التي توجه إليها الراعي 

عرفناه عن وضعيتهم، يحتم أن يدق ناقوس خطر أمام مختلف الجهات ذات وتجاهلها منتقدوه. وما 
 العالقة بالملف، خاصة إذا تناولنا جانب مستقبل األطفال والشباب والنساء من بينهم.

عندما التقاهم الراعي في كفرناحوم، تجمع المئات منهم في ساحة الكنيسة وكان بينهم العشرات من 
ن الست أو سبع سنوات. في وقت االنتظار وجد بعضهم وقتا  للعب في األطفال، الذين ال يتجاوزو 

هذه الساحة. في مراقبتك لهم من بعيد تجد أن ألعابهم وتسلياتهم قريبة جدا  من تلك التي نعرفها 
ألطفالنا العرب لكن حال ما تقترب منهم تشعر أنك أمام أطفال يهود. فاللغة التي يتداولونها تتضمن 

 لمات باللغة العبرية، ومن هنا يبدأ التفكير بهذه الشريحة ومستقبل أطفالها.الكثير من الك
فكيف يمكنك أن تفكر بمستقبل عربي عندما تجده في طريقه إلى التهويد. ويتعمق لديك هذا الشعور 
عندما تسمع من رجل دين يرافقهم أن المشكلة أخطر لدى الشباب اللبنانيين الذين يرافقون أهاليهم 

كنيسة للصالة. فهؤالء الذين وصلوا إلى "إسرائيل" وهم أطفال وكبروا في كريات شمونة أو إلى ال
نهاريا أو عكا، اندمجوا في المدارس اليهودية وباتوا يتقنون العبرية إلى عجزهم عن الصالة بلغتهم، 

برية حتى ما يضطر رجال الدين، أو من يرافقهم، أن يكتبوا لهم الصالة كما تنطق بالعربية بأحرف ع
يتمكنوا من قراءتها ليشاركوا في الصالة، التي يرغبون في تأديتها كل أحد. والوضـــع نفســه ينطبق 
على األطفال الشيعة من أبناء العائالت التي بقيت في "إسرائيل" فيما الدروز وحدهم ال يواجهون 

ذ لحظة وصولهم ليندمجوا اليوم المشكلة ألنهم سكنوا في القرى الدرزية واحتضنتهم الطائفة الدرزية من
بشكل كبير في هذه القرى من دون أن تطرح أو تناقش مسألة عودتهم إلى لبنان أو مغادرة "إسرائيل" 

 إلى دولة غربية.
، بعد أن هربوا 1000الحديث يدور عن ستمئة وخمسين عائلة لبنانية تعيش في "إسرائيل"، منذ عام 

حبوا من لبنان. يصل عددهم كأفراد إلى حوالي الثالثة آالف. خلف الجنود اإلسرائيليين الذين انس
خمسون منهم تجاوزوا الستين والسبعين سنة من نساء ورجال، وهؤالء جميعا  يفكرون فقط بالعودة إلى 
لبنان. وقد قرر أحدهم، قبل شهر ونصف الشهر، عدم انتظار أية تسوية لقضيته وعاد إلى لبنان، 
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صدر قرار بسجنه ثالثة أشهر. أما الشباب والشابات فيشكلون النسبة وتمت محاكمته في لبنان و 
األكبر في العائالت، والخطر األكبر يواجه هذه الشريحة، إذ أنهم اندمجوا بالمجتمع اليهودي 
ذا ما سألتهم عن مستقبلهم يردون  والغالبية الساحقة منهم تطبعوا بعادات هذا المجتمع وحتى ثقافته، وا 

 في "إسرائيل"، ألنهم يئسوا من حل لبناني لقضيتهم. بتفضيل البقاء
خالل توجهنا إلى إحدى األمهات، في أواخر األربعينات من عمرها، سألناها عن رغبتها بالعودة. 
فكان ردها األول إنها تجد صعوبة في العودة إلى لبنان لعدة أسباب تبدأ بالخوف من سجن زوجها ثم 

ومالحقتهم. وأعلنت بكل صراحة أنها تخشى على مستقبل أبنائها إذا ما نبذ المجتمع اللبناني لعائلتها 
بقيت في "إسرائيل" وأفضل الحلول لها هو التوجه إلى إحدى الدول الغربية. أما ابنتها الشابة التي ال 
تتجاوز العشرين بكثير فأجابت ومن دون تلعثم، إنها تفضل البقاء في "إسرائيل" وهي تشعر باالرتياح 

 هنا.
أحد المواقع اإلسرائيلية الذي أجرى مقابالت مع عدد من الشباب أبرز رغبتهم فـــي البقاء في 
"إسرائيل" حتى أن أحد الشبان اللبنانيين أجاب في رد على سؤال مـــن تفضل لبنان أم "إسرائيل" 

ندرا وهي فتــاة بقوله: "أنت كمن يقول لي من تفضل عينك اليمين أم عيــنك اليســـرى". أما الشابة كسا
جميلة تـــفكر بأن تشارك في مسابقة "ملكة جمال إسرائيل"، فقالت في ردها على دوافع إقبالها على 
المنافسة على هذا اللقب كلبنانية: "الوطن ليس بمـــكان جغـرافي فحسب، بل هو شيء تشعر به 

ح جاهزة لذلك، ال يكون اللقب وتعيــشه. حلمي أن أصل إلى لقب ملكة جــــمال "إسرائيل". عندما أصب
هدفي بقدر ما هي الرسالة: فـــتاة لبنانية تمثل الجمال اإلسرائيلي وبهذا أعكــــس حقيقــة شعبـــي وحقيقة 
رباكا . ويزداد االرتباك أكـثــــر  الدولة حيث أعيـــش"، تقول كساندرا. وكلماتها هـــذه تزيــــدك ذهوال  وا 

سيلتحق في الجـــيش اإلسرائيلي، من دون أي تلعثم أو حتى خجل أو خوف  عندما يقول آخر إن ابنه
من أن تضع خطوة كهـــذه أمامه سدا  منيعا  من العودة إلى لبنان. وعدد الملتحقين في الجيش يتزايد 

 بين الشبان وحتى والشابات أيضا .
 

 28مشكلتهم مع فلسطينيي 
ئيل"، عام ألفين، وضعوا جميعا  في مخيمات في بلدات المعروف أنه لدى وصول اللبنانيين إلى "إسرا

قريبة من الحدود اللبنانية، ومعظمهم في نهاريا، أقرب مدن الساحل اإلسرائيلي إلى لبنان. في حينه 
تعاملت معهم "إسرائيل" على نحو سيء. وحاولت إسكان بعضهم في بلدات عربية لكن قسما  من 

"إسرائيل"، وهو نفس تعاملهم مع العمالء ـارهم عمالء لرفضوا استقبالهم باعتب 40فلسطينيي 
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الفلسطينيين الذين يهربون من الضفة وغزة ويصلون إلى "إسرائيل" لحمايتهم. هؤالء أيضا  منبوذون 
في البلدات العربية، علما  أن بعضهم يسكنها من دون الكشف عن هويته بسبب لكنته القريبة من 

تساعدهم على التخفي وعدم معرفة حقيقتهم، على عكس اللبنانيين  سكان هذه البلدات العربية، وهي
 الذين يتم كشفهم فور حديثهم بسبب لكنتهم المختلفة.

لم يكن أمام اللبنانيين إال السكن في بلدات يهودية فانتشروا بين كريات شمونة ونهاريا وعكا وحيفا 
والتمييز بينهم. وفيما عززت مكانة وتل أبيب، حتى استقروا فيها. ثم قامت "إسرائيل" بتقسيمهم 

الضباط من بينهم ومنحتهم تعويضات مالية، تماما  كما تتعامل مع ضباط الجيش اإلسرائيلي، 
فحصلوا على مبالغ طائلة وعلى سكن في "فيال" وضمنت لهم جميع الحقوق، تعاملت مع البقية 

عركة طويلة من أجل الحصول بإذالل وبعضهم اضطر إلى اإلقامة على قارعة الشوارع. وخاضوا م
قامة أو حق اللجوء السياسي، وتظاهروا أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب. وقد  على مسكن وعمل وا 
طالت معركتهم لكن مع الوقت وجدوا لهم العمل واستقروا من الناحية االقتصادية، ولو بضمان الحد 

من البقاء في إسرائيل ولم تتحمل اإلهانة  األدنى من المتطلبات. ولكن الغالبية من بينهم لم تتمكن
فعاد بعضهم إلى لبنان، على رغم معرفتهم أن المحطة األولى لهم ستكون المحكمة اللبنانية ووجدوا 
في السجن اللبناني بديال  أفضل من إسرائيل. والقسم األكبر سافر إلى كندا وأميركا ودول أوروبية. 

أمورها ولم تغادر "إسرائيل". بين هؤالء أيضا  نساء توفي  أما الستمئة وخمسون عائلة فلم تتدبر
أزواجهن لكنهن فضلن البقاء خشية نبذهم في لبنان ومالحقة أبنائهم أو حتى الخوف من األوضاع 

 االقتصادية الصعبة والفقر، كما قالت لنا إحدى النساء.
 

 اللجو  قبل العودة إلى لبنان
فا واألراضي المقدسة للموارنة، أعرب لـ"الحياة" عن قلقه المطران موسى الحاج، رئيس أساقفة حي

وخوفه على مستقبل اللبنانيين. وقال إن الجهود األولى ستتركز حول إمكانية عودتهم إلى لبنان، 
كأفضل الحلول، ويؤكد أن الغالبية الساحقة ممن التقاهم يختارون العودة إلى لبنان أما البقية 

ء يفضلون التوجه إلى كندا أو أية دولة أجنبية تتيح لهم رعاية أبنائهم فيفضلون دولة أجنبية. وهؤال
وبناتهم بشكل أفضل مما هو الوضع في "إسرائيل" وبعد سنوات تكون فرصة العودة للشباب إلى 
لبنان أفضل مما هي عليه اليوم. فلن يكونوا منبوذين ولن يتعرضوا للمالحقات أو حتى المحاكمات. 

اج إن هذا االختيار جاء في أعقاب صدور أحكام في لبنان بحق بعض ويضيف المطران الح
اللبنانيين الشباب الذين وجدوا لهم عمال  في مكاتب ومؤسسات يهودية في "إسرائيل"، بينهم شابة 
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عملت في معهد "التخنيون"، وهو جامعة رفيعة المستوى في "إسرائيل" مختصة بالعلوم اإللكترونية 
 الية.ولها مكانة عالمية ع

ويقول الحاج إنه في حال فشلت الجهود للمصالحة لن يكون أمام المسؤولين عن متابعة ملفهم إال 
التوجه إلى الفاتيكان أو فرنسا أو غيرهما إلجراء معامالت هجرة. وأكد أن اللبنانيين في "إسرائيل" ال 

م إلى دولة أجنبية محطة يأملون كثيرا  بالعودة القريبة إلى لبنان لكن طموحهم في أن يكون وصوله
 هامة لمستقبل أبنائهم، قبل العودة إلى لبنان، بعد سنوات، إذا ما رغبوا.

 7/7/4302 ،الحياة، لندن
 

 الفلسطينيةعباس بحكومة الوفاق محمود أردوغان يهنئ  .53
أجرى رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" اتصاال  هاتفيا  : ألناضولا -أنس قابالن  - أنقرة
ع الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" قدم خالله تهانيه؛ بمناسبة تشكيل حكومة الوفاق الوطني م

 الفلسطينية.
دقيقة، أكد أردوغان خاللها  20وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء التركية؛ أن المكالمة استمرت 

عن ترحيبه الكبير  على مساندة تركيا لجهود المصالحة الوطنية بين الفلسطينيين منذ البداية، معربا  
 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في هذا اإلطار.

التي تجلت خالل مرحلة تأسيس حكومة -كما هنأ أردوغان؛ الرئيس الفلسطيني على قيادته الحكيمة 
مشددا  على تضامن تركيا مع الفلسطينيين في نضالهم؛ من أجل تأسيس دولة مستقلة ذات  -التوافق
 سيادة.

ناضول  5/7/4302لألنبا ،  وكالة األ
 
 الوفاق الفلسطينيةهنية بدعم حكومة سماعيل قطر تتعهد إل .54

تعهدت قطر بدعم رواتب موظفي حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، : أحمد عبد العال - غزة
خاصة الموظفين الذين كانوا يتبعون للحكومة المقالة السابقة في قطاع غزة ولم تصرف رواتبهم 

يل وزارة اإلعالم في الحكومة الفلسطينية إيهاب الغصين للجزيرة نت أن أمير دولة وأوضح وك مؤخرا.
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد لرئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية في اتصال هاتفي بدعم 

 حكومة التوافق ودفع االلتزامات المالية للموظفين.
 5/7/4302الجزيرة نت، الدوحة، 
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 تطالب بضغط دولي على "إسرائيل" لعربيةالدول ا جامعة .55

طالبت الجامعة العربية أمس، المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" باتخاذ  الخليج: -القاهرة 
لزامها بالكف عن مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني واحتالل  اإلجراءات القانونية الدولية، وا 

 أراضيه، بما يعمق معاناته وآالمه.
في بيان أصدره "قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة" بالجامعة العربية، بمناسبة جاء ذلك 

مؤكدا  أن هذا  2661يونيو، 0الذكرى السابعة واألربعين لالحتالل "اإلسرائيلي" لألراضي العربية في 
ات العدوان يزيد إصرار الشعب الفلسطيني على النضال لنيل حقوقه المشروعة، معتبرا  أن التطور 

اإليجابية التي تشهدها القضية الفلسطينية على الساحة الدولية وتعاطف الرأي العام العالمي معها، 
نهاء االحتالل عن أرضه.  إنما هو مؤشر مهم بحق الشعب الفلسطيني الصامد في نيل حريته وا 

 7/7/4302الخليج، الشارقة، 
 
 ائرتونس ترحل خمسة فلسطينيين من المحتجزين لديها إلى الجز  .56

أكد مصدر موثوق في الرئاسة التونسية، قيام وزارة الداخلية بترحيل خمسة من : قدس برس -تونس 
 (.0/6المحتجزين الفلسطينيين في مركز الوردية إلى الجزائر الثالثاء )

وكانت مصادر إعالمية قد نقلت عن مدير مركز الحجز بالوردية تأكيده "قيام شرطة الحدود 
 من المحتجزين لديه إلى جهة غير معلومة".واألجانب نقل خمسة 

وبحسب المعلومات التي تم تداولها خالل الفترة الماضية بشأنه هذه المجموعة، في تونس، فإن 
المجموعة التي تم نقلها من بين اثني عشر محتجز ا تم تعمد إخفاء وجهتهم وقطع االتصال بهم لحين 

 إتمام مسألة ترحيلهم إلى الجزائر.
س برس" من مصادر خاصة "أن المجموعة التي تم ترحيلها إلى الجزائر تمتلك أورقا وعلمت "قد

 تسمح لها بدخول األراضي الجزائرية"، فيما لم يتسن التأكد من رغبة المحتجزين حيال هذه الوجهة.
ويتساءل عدد من الناشطين الحقوقيين عن مصير المجموعة الباقية في حجز الوردية وفي مبيت 

 ياحة بمنطقة الحمامات.وزارة الس
 5/7/4302قدس برس، 
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 انتها  االستعدادات في تونس لتنظيم مسيرة القدس العالمية .57
أعلن االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين بتونس عن انتهاء االستعدادات : قدس برس -تونس 

 اصمة تونس.( مقابل المسرح البلدي وسط الع6/6لتنظيم مسيرة القدس العالمية، يوم الجمعة )
( بدار 4/6جاء هذا اإلعالن خالل ندوة صحفية عقدتها اللجنة التحضيرية للمسيرة مساء األربعاء )

الثقافة بتونس، حيث أشار المنظمون إلى خصوصية المسيرة هذا العام كونها "تأتي في ظل مصالحة 
دس وأخرها فرض فلسطينية وفي وقت يتسارع فيه االحتالل في سياسة فرض األمر الواقع في الق

 التقسيم الزماني في المسجد األقصى".
وأكد محمد العكروت رئيس اللجنة التحضيرية للمسيرة أن "هذه المستجدات تفرض على تونس أوسع 
مشاركة رسمية وشعبية وا عالمية، تعبير ا عن مساندتها لفلسطين والقضية وتطبيقا لشعار ـ الشعب يريد 

 يناير المجيدة"./ كانون ثاني 24رة تحرير فلسطين ـ الذي رفع في ثو 
 5/7/4302قدس برس، 

 
 فعالها أوانتقاداتها تتناقض مع .. تتعامل مع الحكومة الفلسطينية "سرائيل"إ: كيونيمر أمسؤولون  .58

دافع السفير األميركي في تل أبيب دان شابيرو عن : وكاالت - الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
 اون مع حكومة الوفاق الوطني، وقال إن إسرائيل تتعامل أيضا معها.قرار الواليات المتحدة التع

وقال شابيرو في سياق دحضه لالنتقادات اإلسرائيلية إن إسرائيل حولت للسلطة الفلسطينية نصف 
 من أموال الضرائب يوم أداء الحكومة اليمين الدستورية.  شيكلمليار 

بنفسها أعلنت بأنها ستواصل تعاملها مع السلطة  وأضاف في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية ان إسرائيل
 الفلسطينية في الشؤون األمنية والمدنية.

ن "إسرائيل تدرك بأنه في حال انهيار السلطة الفلسطينية ستضطر إلى تحمل المسؤولية إوقال 
لى المباشرة عن حياة الفلسطينيين في الضفة، وفي هذه الحالة تفقد التعاون الذي أسهم في الحفاظ ع

 هدوء نسبي في الفترة األخيرة".
وكان البيت األبيض هاجم بشدة األربعاء الموقف الذي وصف بـ"المعلن والمتصلب" لمسؤولين 

 إسرائيليين تجاه السياسة األميركية حيال الحكومة الفلسطينية الجديدة. 
التي تقوم بها إسرائيل واعتبر البيت األبيض ان "االنتقادات اإلسرائيلية تتناقض جوهريا مع العمليات 

 نفسها تجاه السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التنسيق األمني وتحويل أموال الضرائب".
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ونقلت "هآرتس" عن مسؤول أميركي في البيت األبيض قوله إن إسرائيل بعثت برسالة واضحة إلى 
مليون  000من  السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي عندما قامت االثنين الماضي بتحويل أكثر

 من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وهو نفس اليوم الذي تشكلت فيه الحكومة الفلسطينية. شيكل
وأضاف "ال يدور الحديث عن صدفة، واألمر يعكس المصلحة اإلسرائيلية الواضحة في الحفاظ على 

 بنجاعة".سلطة فلسطينية تقوم بدورها ومستقرة وتستطيع إدارة المناطق الفلسطينية 
وقال المسؤول األميركي: "ال يوجد إلسرائيل مصلحة في انهيار السلطة الفلسطينية، وما قامت به 

 هذا األسبوع يعزز هذا الرأي، رغم ما يقوله بضعة مسؤولين إسرائيليين عالنية". "إسرائيل"
ي معها، بالرغم واضاف ان إسرائيل تواصل تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والتنسيق األمن

 من توجيه الدعوات للواليات المتحدة بوقف االتصاالت معها.
وتابع: "ان ذلك يعكس المصلحة اإلسرائيلية الواضحة في مواصلة التنسيق األمني وتمويل السلطة، 
ولذلك، فمن غير الواضح لماذا يتبنى جزء من القيادة اإلسرائيلية موقفا متصلبا ومعلنا يتناقض 

 عمليات تقوم بها إسرائيل نفسها".جوهريا مع 
وكرر المسؤول األميركي التصريحات التي أطلقها في األيام األخيرة وزير الخارجية جون كيري والتي 
جاء فيها أن الواليات المتحدة ستواصل اتصاالتها مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بموجب قوانين 

كومة الجديدة ال تضم في صفوفها وزراء مرتبطين الواليات المتحدة وسياساتها، مشيرا إلى أن الح
 بحركة حماس.

وأضاف المسؤول أن اإلدارة األميركية ستعمل إلى جانب الكونغرس للتأكد من أن المساعدات 
األميركية يمكن أن تستمر بشكل يناسب االلتزامات القانونية والمصالح المشتركة للواليات المتحدة 

سرائيل.  وا 
 7/7/4302ام هللا، الحياة الجديدة، ر 

 
 حماسحركة جرا  محادثات سرية مع إتنفي  واشنطن .59

صرح دبلوماسيون كبار للموقع اإلخباري "بازفيد" ان : وكاالت - الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
الواليات المتحدة أجرت في الشهور الستة األخيرة محادثات سرية مع حماس، لكن مسؤولين اميركيين 

الدبلوماسيين فإن اللقاءات جرت بين وسطاء أميركيين وقيادة حماس التي تتواجد وحسب  نفوا ذلك.
خارج قطاع غزة، في مصر واألردن وقطر، وأن الطرفين ناقشا جملة قضايا بينها اتفاق وقف إطالق 

 النار مع إسرائيل وتشكيل حكومة مصالحة فلسطينية.
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تسمح لألخيرة بدعم حكومة الوحدة رغم  وحسب الموقع فإن حماس قدمت ضمانات للواليات المتحدة
وحسب الدبلوماسيين )األول فلسطيني والثاني أميركي( فإن  الضغوطات الشديدة من قبل إسرائيل.

وقال  الضمانات شملت على االلتزام بالحفاظ على وقف إطالق النار الفعلي مع إسرائيل. 
ع من حماس أن حكومة الوحدة ستتحرك الدبلوماسي األميركي إن اإلدارة األميركية أرادت أن تستم

 باتجاه انتخابات ديمقراطية وحل سلمي في المنطقة.
ونفت المتحدثة باسم الخارجية األميركية ماري هارف صحة ما نشر، وقالت إن "هذه االدعاءات غير 
صحيحة مطلقا". وأضافت: "ال توجد قناة سرية، وموقف الواليات المتحدة من حركة حماس لم 

 يتغير".
 7/7/4302الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 القدس غير محتلة ونواب يرفضون تعدّ .. الحكومة األسترالية 76لمواقفها منذ  خالفاً  .61

زعم المستشار القضائي للحكومة األسترالية جورج برندايس في بيان  :الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
ان الحكومة األسترالية ال تعتبر القدس  قدمه األربعاء خالل جلسة لمجلس السينات األسترالي،

الشرقية منطقة محتلة، وهو ما يعتبر تغييرا حادا في السياسة التي اتخذتها الحكومات األسترالية منذ 
 ، ومخالفا لموقف دول العالم كافة.2661احتالل القدس عام 

جولي  األسترالية وذكر موقع "وااله" العبري ان موقف برندايس يتطابق مع موقف وزيرة الخارجية
بيشوب الذي صرحت به في شهر كانون الثاني من هذا العام لموقع اسرائيلي، والتي قالت فيه بأنها 

 ال تعتبر المستوطنات تخالف القانون الدولي.
يعتبر تغيرا للموقف الذي تم تسجيله  األستراليةوأشار الموقع الى أن هذا الموقف من قبل الحكومة 

ثناء بحث الصراع الفلسطيني االسرائيلي، حيث تبنت استراليا في حينه أ 1021و 1022عامي 
 أراضي محتلة. 61موقف األمم المتحدة ومجلس األمن الذي يعتبر كافة األراضي التي احتلت عام 

وخالل الجلسة التي تناولت سياسة أستراليا في الشرق األوسط، ذكرت عضو مجلس السينات لي 
رات ان القدس هي منطقة محتلة. وفي المقابل، فإن برندايس، الذي رينون من حزب الخضر عدة م

رد على األسئلة، رفض استخدام مصطلح "االحتالل"، وقال ان الحكومة األسترالية ال تستخدم هذا 
 "الوصف المغرض"، على حد تعبيره، الذي استخدمته رينون.

الجلسة، معرفة موقف  وردا على ذلك، طالب عدد من أعضاء مجلس السينات، الذين حضروا
 الحكومة األسترالية تجاه القدس الشرقية، لكن المستشار برندايس رفض اإلجابة. 
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وبعد ساعات من الجلسة، أصدر برندايس بيانا قال فيه ان الحكومة األسترالية "ال ترى في القدس 
 الشرقية منطقة محتلة".

بيشوب، والمدير العام للوزارة بيتر وجاء في البيان الذي صيغ سوية مع وزيرة الخارجية جولي 
فارغاس، ان "وصف القدس الشرقية بمنطقة محتلة يحمل معاني سلبية غير الئقة وال تقدم شيئا" 

 حسب تعبير البيان.
وقال البيان ان أستراليا تدعم "حال سلميا للخالف بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، بحيث يستجيب 

مستقلة، ويعترف بحق إسرائيل في الوجود بسالم وأمن". كما لطموحات الشعب الفلسطيني بدولة 
اعتبر البيان ان "وصف المناطق التي تشكل موضوع المفاوضات، خالل عملية السالم، من خالل 

 التعامل مع أحداث تاريخية، ال يجدي". 
 .2661يشار إلى أن "أحداثا تاريخية" تعني احتالل الضفة الغربية بما فيها القدس خالل عدوان 

وهاجم عدد من أعضاء مجلس السينات بيان الحكومة، وقالوا إنه ينطوي على تغيير في السياسات 
 التي كانت متبعة سواء من قبل حكومات اليمين أو اليسار.

وقال السيناتور المستقل نيك كسنفون لوكالة األنبار "فيارفوكس" إن كل الحكومات السابقة اعتبرت 
لة. وأضاف ان البيان االسترالي "يعتبر خروجا غير مسؤول عن السياسات القدس الشرقية منطقة محت

 عاما". 41التي كانت متبعة في أستراليا بهذا الشأن منذ 
وتابع أنه خالفا لموقف الحكومة فإنه من غير المجدي التخلي عن استخدام كلمة "احتالل". وقال: 

ل التوصل إلى سالم في الشرق األوسط؟ فحتى "إذا كنا ال نعترف بالحقائق التاريخية، فما هو احتما
 الحليف األكبر إلسرائيل، الواليات المتحدة، ال تتبنى موقفا كهذا".

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن النقاش في البرلمان األسترالي والبيان الذي صدر في أعقابه، يأتي 
وزير اإلسكان اإلسرائيلي أوري بعد بضعة أسابيع من لقاء سفير أستراليا في إسرائيل ديف شارما مع 

 أرئيل في مكتبه في القدس المحتلة.
 7/7/4302الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
تحاد .60  بالتراجع عن مشاريعها االستيطانية الجديدة "سرائيل"إاالوروبي يطالب  اال

سرائيلية استنكر االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األميركية الخميس إعالن الحكومة اإلوكاالت: 
وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ردا  0000اعتزامها بناء أكثر من 
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منها على اعتراف المجتمع الدولي بحكومة التوافق الفلسطينية الجديدة التي قررت التوجه لألمم 
 المتحدة للتنديد بهذا القرار.

لى بذل كل وقال االتحاد األوروبي في بيان "ندعو الس لطات اإلسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار وا 
جهودهم في سبيل استئناف مفاوضات السالم بسرعة"، واصفا طلب عروض بناء الوحدات الجديدة 

 بأنه "ال يساعد في جهود السالم".
در وأضاف البيان أن "االتحاد األوروبي والدول األعضاء دعوا مرارا كل األطراف إلى إظهار أكبر ق

من ضبط النفس وتجنب أي عمل أحادي الجانب من شأنه أن يضعف جهود السالم واستمرارية حل 
 الدولتين، مثل مواصلة االستيطان".

وذكر البيان بأن وزراء خارجية االتحاد األوروبي أكدوا مؤخرا "التزامهم التطبيق الكامل" للقانون 
كانون الثاني بتطبيق قواعد  ألوروبي بدأ في يناير/األوروبي المتعلق باالستيطان، علما بأن االتحاد ا

 تحظر التعامل مع شركات أو هيئات مقرها في المستوطنات.
 5/7/4302الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 بتجميد النشاط االستيطاني بان كي مون يطالب "إسرائيل"  .62

مم المتحدة بان عبر األمين العام لأل 2000ردا على قرار إسرائيل نشر عطاءات بإقامة : وكاالت
كي مون عن قلقه إزاء اإلعالن اإلسرائيلي تسريع االستيطان، مطالبا إسرائيل، حسبما نقل عنه 

 متحدث باسمه، "بتجميد النشاط االستيطاني وااللتزام بوعودها ضمن خارطة الطريق".
 5/7/4302الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 رعيةغير شاإلسرائيلية : المستوطنات األمريكية الخارجية .63

جيفري هيلر: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية االميركية ماري هارف للصحافيين في  -واشنطن 
 2000وحدة استيطانية والغاء تجميد  2000واشنطن ردا على قرار إسرائيل نشر عطاءات بإقامة 

ال تفيد  وحدة استيطانية اخرى على أراضي الضفة الغربية والقدس، " قلنا دائما ان هذه االعمال
وتقوض الحل القائم على أساس دولتين... ال نزال نرى المستوطنات غير شرعية ونحث الطرفين 
على االمتناع عن تحركات ال تفيد وتزيد التوتر وتقوض الجهود الرامية للمضي قدما صوب الحل 

 القائم على أساس دولتين".
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 نات في تحقيق السالم".وأضافت "من الصعب للغاية أن نفهم كيف تساهم هذه المستوط
 5/7/4302وكالة رويترز لألنبا ، 

 
 : المستوطنات اإلسرائيلية تشكل عقبة أمام السالمبريطانيا .64

جيفري هيلر: قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ردا على قرار إسرائيل نشر  -واشنطن 
وجاء في بيان فرنسي  وحدة استيطانية إنه "يأسف" للخطوة اإلسرائيلية 2000عطاءات بإقامة 

"المستوطنات غير شرعية من منظور القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السالم القائم على أساس حل 
 الدولتين."

 5/7/4302وكالة رويترز لألنبا ، 
 
نها  "االعتقال اإلداري" "إسرائيل"منظمة حقوقية دولية تطالب بالضغط على  سبعون .65  إل

نظمة حقوقية على عريضة تطالب بإنهاء االعتقال اإلداري تزامنا  مع م 10وّقعت  وكاالت: - الخليج
 طلب األسرى المضربين عن الطعام بتدويل قضيتهم.

وطالبت المؤسسات الحقوقية في بيانات منفصلة، بتدويل قضية األسرى اإلداريين، وقيادة تحّرك 
ردي أوضاعهم الصحية رسمي جاد على المستوى الدولي لضمان اإلفراج عنهم، خصوصا  في ظل ت

 ونقل عدد منهم إلى المستشفيات في وضع صحي خطر.
منظمة حقوقية حول العالم على عريضة أعدها "المرصد األورومتوسطي لحقوق  10ووقعت 

اإلنسان"، تطالب العالم بالتحرك للضغط على "إسرائيل" إلنهاء "الملف السرّي" الذي يحتجز به 
 حاكمة.االحتالل األسرى دون تهمة أو م

 7/7/4302الخليج، الشارقة، 
 
 في السجون اإلسرائيلية أممية تؤكد قلقها لتدهور وضع األسرى المضربين لجنة .66

أعربت لجنة األمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية ضد حقوق اإلنسان 
تلة، اليوم الخميس، عن قلقها للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي العربية المح

فلسطينّيا مضربا عن الطعام إلى المستشفى  10العميق إزاء تقارير مفادها بأنه قد تّم نقل أكثر من 
 بسبب تدهور ظروفهم الصحية.
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وحث أعضاء اللجنة الخاصة لتقصي الحقائق في نهاية زيارتهم إلى عمان والقاهرة والتي استمرت 
الشهر الجاري إسرائيل على االستجابة لمطلب المضربين عن الطعام من األول وحتى الخامس من 

وقالت اللجنة في بيان صادر عن مكتب االمم المتحدة في القاهرة اليوم،  إلنهاء االعتقال اإلداري.
إن ما يطلبه هؤالء المعتقلون ال يتعدى أكثر من المطالبة بتطبيق المعايير األساسية لإلجراءات 

 بة والمتمثلة بمعرفة االتهامات الموّجهة لهم، وتأمين حّقهم بالدفاع عن أنفسهم.القانونّية الواج
 وتتألف اللجنة الخاصة من ثالث دول أعضاء هي: سريالنكا )رئيسا(، وماليزيا والسنغال.

 5/7/4302، فلسطين أون الين
 
 االسرائيليةدورها في السجون ل بريطانية شركة أمن حملة ضدّ بارزة تطلق : شخصيات الغارديان .67

اطلقت شخصيات دينية وقانونية وفنية بارزة حملة الخميس ضد شركة أمن : رأي اليوم -لندن 
 بريطانية، بسبب دورها في صيانة وتجهيز السجون ومراكز االحتجاز في اسرائيل والضفة الغربية.

ل للسالم دزموند وقالت صحيفة الغارديان إن األسقف الجنوب افريقي المتقاعد الحائز على جائزة نوب
توتو، والفيلسوف االميركي نعوم تشومسكي، والمحامي البريطاني مايكل مانسفيلد، والمخرجين مايك 

إس( تنتقد الدور الذي تمارسه  4شركة )جي  إلدارةلي وكين لوتش وآخرين، كتبوا رسالة مفتوحة 
 الشركة في السجون االسرائيلية.

إس(  4حتجين اليوم في تظاهرة أثناء عقد شركة )جي واضافت أن األسقف توتو سيقود أيضا  م
دورها في تسهيل االحتالل االسرائيلي الوحشي "اجتماعها السنوي بلندن ضد ما اعتبرته الرسالة 

 ."ونظام السجون البغيض في الدولة العبرية
على إس( تساعد مصلحة السجون االسرائيلية  4إن شركة )جي "ونسبت الصحيفة إلى الرسالة قولها 

سرائيل تحتجز سجناء من األراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من أن إادارة سجون داخل 
 ."اتفاقية جنيف الرابعة تحظر نقل السجناء من األراضي المحتلة إلى أراضي الُمحَتل

 متواطئة في انتهاك القانون الدولي وتشارك اسرائيل في"واضافت الرسالة أن شركة األمن البريطانية 
استخدام الحبس الجماعي كوسيلة لثني الفلسطينيين عن االحتجاج ضد انتهاكات اسرائيل المنهجية 

 ."لحقوق اإلنسان
نهاء عقودها مع المرافق حيث يعاني "إس( إلى  4وفي موازاة ذلك، دعا نواب بريطانيون شركة )جي 

 ."من اإليذاء الجسي واللفظي بشكل روتيني األطفال
 5/7/4302رأي اليوم، لندن، 
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 لألونرواالبريطاني في لبنان: بريطانيا تتصدر قائمة المانحين  السفير .68

حسن منيمنة السفير البريطاني طوم  "الفلسطيني –لجنة الحوار اللبناني "مادونا سمعان: التقى رئيس 
فليتشر الذي أكد استمرار دعم المملكة الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية في مجال مساعدة 

 الالجئين الفلسطينيين، خصوصا  في ظل استمرار موجة النزوح بسبب األزمة السورية. 
ال تزال تتصّدر قائمة المانحين الذين يمّولون "وبرهن عن كالمه باألرقام مشيرا  إلى أن بريطانيا 

 21،414،160بمساهمة تبلغ زهاء  1024و 1020خالل العام  "األونروا"الصندوق العام لوكالة 
را أميركيا. ونؤمن حصصا  غذائية وأدوات منزلية أساسية أُلسر الالجئين الفلسطينيين الوافدين من دوال

 ."سوريا من خالل رزمة دعم إضافية للوكالة في لبنان
 7/7/4302السفير، بيروت، 

 
 تشتري طائرات إسرائيلية من دون طيار سويسرا .69

اف اي" التي تصنعها شركة "ألبيت  اتش 600اختار الجيش السويسري طائرات "هيرمس : أ ف ب
، كما أعلنت 1010سيستمز" اإلسرائيلية لتحل مكان طائراته من دون طيار الحالية بحلول العام 

 وزارة الدفاع السويسرية أمس.
 7/7/4302السفير، بيروت، 

 
 منزل راهبات بأيرلندا ب جماعيقبر في طفل  833 .71

ة راهبات كانت تدير منزال  عثر فيه على قبر جماعي أبلغت الكنيسة الكاثوليكية في أيرلندا مؤسس
 طفل بضرورة التعاون مع أي تحقيق في األمر. 000يضم نحو 

وتبحث ايرلندا إجراء تحقيق فيما وصفته الحكومة بأنه اكتشاف "مثير للقلق للغاية" لقبر في منزل  
 2610ي الفترة بين طفال  ف 166كانت تديره مؤسسة راهبات المعونة الطيبة، حيث توفي نحو 

وقالت األسقفية إنها لم تكن لها أي عالقة بإدارة المنزل؛ لكنها روعت وسادها الحزن  .2662و
 عندما علمت بعدد األطفال الذين دفنوا في منزل تديره الكنيسة.

 5/7/4302الشعب، مصر، 
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 حكومة التوافق الوطني الفلسطيني .70
 عبد الستار قاسم

رفت إعالميا بحكومة التوافق الوطني الفلسطيني، وتباينت حولها اآلراء تشكلت حكومة فلسطينية عُ 
داخليا وخارجيا. في الداخل الفلسطيني، هناك من يرفض تسميتها بحكومة التوافق الوطني، ويرى 
أنها حكومة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهناك من يثني عليها ويرى فيها إمكانية 

 ورطات التي يقع بها الفلسطينيون.الخروج من المآزق وال
وانقسم الخارج أيضا حولها بحيث أعلنت أميركا عن إمكانية العمل معها، في حين رأى األوروبيون 
إمكانية التعاون معها بشروط، بينما أعلن رئيس وزراء إسرائيل أن الحكومة اإلسرائيلية لن تتعامل مع 

 هذه الحكومة.
سيد اآلراء وخاصة على المستوى الشعبي الفلسطيني. لقد تعاقبت  وفي كل األحوال، يبقى االنتظار

الحكومات على الشعب الفلسطيني، وارتفعت مستويات التفاؤل أحيانا، لكن الجمهور يرى أن 
المحصلة هي خيبة األمل والرجاء، وأن كل الحكومات في النهاية لم تصنع شيئا من أجل إخراج 

 الشعب الفلسطيني مما هو فيه.
ل في هذا المقال بناء الجدلية المحيطة بهذه الحكومة والتي تشير في النهاية إلى احتماالت أحاو 

 الفشل والنجاح.
 

 هل هي حكومة توافق؟
كرر رئيس السلطة الفلسطينية مرارا على مسمع العالم أن هذه الحكومة حكومته، ولم يقل إنها 

 فكرة الوحدة الوطنية. حكومة فتح وحماس. أي أن رؤية عباس للحكومة متناقضة مع
وقد سبق لفصائل فلسطينية مثل الجبهة الديمقراطية أن احتجت على طريقة تشكيل الحكومة من 
حيث استبعاد الفصائل عن المشاورات وعن المناصب. رأت بعض الفصائل أن المشاورات اقتصرت 

 ة الجميع.فقط على فتح وحماس، وهذا ال يخدم فكرة الوحدة الوطنية التي تستدعي مشارك
ومن ناحية تشكيل الحكومة والشخصيات المشاركة، واضح أن أعضاءها هم إما من حركة فتح أو 

 المناصرين لها، وهي بالتالي حكومة فتحاوية إلى حد كبير.
رئيس الحكومة محسوب على عباس، وكان دائما منحازا لحركة فتح في سياساته المختلفة في جامعة 

را عن ممارسات سلطوية في الجامعة مثل إدخال السالح إلى الحرم النجاح الوطنية، وسكت كثي
 الجامعي، والعربدة األمنية على مدرسين وطالب.
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ووفق خبرتي في العمل في جامعة النجاح، كان من السهل على الفتحاوي حل مشاكله، أو الحصول 
داني أحد في هذه األمور على بعض النعم، بينما لم يكن األمر كذلك بالنسبة ليخرين، وأرجو أال يتح

 ألنني أملك من الوثائق ما يكفي إلثبات أقوالي.
األمر األهم بالنسبة للحكومة هو أن أسماء المشاركين فيها ُعرضت على األميركيين أوال للحصول 
على موافقتهم قبل إعالنها. لقد عرف األميركيون أسماء المشاركين فيها قبل الشعب الفلسطيني، ولوال 

 م لما تشكلت وأُعلنت للناس. فهل هذه حكومة توافق وطني أم حكومة رضا أميركي؟موافقته
األميركيون أهل فتن، وقد صنعوا فتنا كثيرة في الشارع الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يدفع دائما 

 ثمن أعمالهم الشريرة التي يغطونها دائما بالمال.
 

 هل هي حكومة وطنية؟
هذه الحكومة تعترف بإسرائيل وتنسق أمنيا مع إسرائيل. وللتأكيد على قال عباس مرارا وتكرارا إن 

مسألة التنسيق األمني قال عباس إن التنسيق األمني مع إسرائيل مقدس، وأضاف بذلك بعدا إسالميا 
 -وفق فكر عباس المتطور-مقدسا جديدا ال يبدو أن المسلم سيدخل الجنة إن أغفله. فالجنة يبدو 

 ذين آمنوا وعملوا الصالحات وكانوا عمالء وجواسيس إلسرائيل.أنها قد أصبحت لل
وفق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي ما زال معموال به حتى اآلن، االعتراف 
بإسرائيل خيانة عظمى ويعاقب من يعترف بها باإلعدام رميا بالرصاص. وعقوبة الذي يتخابر مع 

أو يتآمر على المقاومة وفق هذا القانون اإلعدام رميا بالرصاص. أي  إسرائيل أو يقيم معها عالقات
أن شروط عباس في عمل هذه الحكومة تندرج وفق القانون الفلسطيني تحت الخيانة العظمى، وبما 
أن الحكومة والمشاركين فيها قد التزموا بما يلتزم به عباس من حيث إنهم قبلوا أن يكونوا في حكومته 

 يانة الوطنية وليست حكومة وطنية.فهي حكومة الخ
وبهذا يجب أن نكون صريحين وواضحين حتى ال يستمر أحد في المزايدة على الشعب الفلسطيني 
وتضليله. انتشر رأي في الساحة العربية يقول إنه ال يجوز التخوين، لكن كيف نصف من يدين نفسه 

نسق معها أمنيا، ويالحق المقاومة بقوانينه أنه خائن. نحن واضحون: كل من يعترف بإسرائيل وي
 العربية واإلسالمية ويطبع مع إسرائيل خائن.

هذا فضال عن أن عددا من الوزراء مطبعون مع إسرائيل، ويقيمون عالقات مع إسرائيل منذ زمن. 
وحتى أقطع الشك باليقين، أدعو القارئ للتأكد من مؤسسي مركز بيريس للسالم، وسيرى أن بعض 
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سطينية شاركت بالتأسيس. وكذلك سيجد المتتبع أن عددا من الجامعات الفلسطينية الجامعات الفل
 تحمل عضوية اتحاد الجامعات األورمتوسطية والتي تشارك فيها جامعات إسرائيل.

كما أن عددا من أساتذة الجامعات يشاركون في مؤتمرات علمية بمشاركة إسرائيليين بخاصة في 
وروبية. طبعا رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد هللا يعرف تماما عن منطقة غور األردن والدول األ

 ماذا أتكلم. فإذا كانت الحكومة تحوي مطبعين، فهي بالتأكيد بعيدة كل البعد عن صفة الوطنية.
أهل تونس يناضلون من أجل تجريم التطبيع، وأهل فلسطين يقبلون مسؤولين مطبعين ومتعاونين مع 

أميركا وأوروبا ترفض التعامل مع إسرائيل، ورؤساء جامعات فلسطينيين إسرائيل. جامعات في 
يستقبلون اإلسرائيليين. إنها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي ورطت الشعب بأعمال كهذه غير 

 وطنية.
 

 عباقرة الحكومة
مد هللا ما زال المميز في هذه الحكومة أن فيها من يمسك بوزارتين أو أكثر. فمثال الدكتور رامي الح

يعمل رئيسا لجامعة النجاح الوطنية ومنذ أن تم تعيينه رئيسا للوزراء بعد الدكتور سالم فياض، وفي 
مخالفة صريحة للقانون الفلسطيني الذي يمنع تسلم الشخص ألكثر من وظيفة عامة واحدة. هو اآلن 

يحتاج إلى متفرغ وطواقم رئيس الجامعة، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية. كل من هذه المناصب 
 عمل تساعده، فهل يستطيع شخص واحد أن يقوم بهذه األعباء في آن واحد؟

في فلسطين نعم. محمود عباس يعمل رئيسا للسلطة، ورئيسا لفتح ورئيسا لمنظمة التحرير، وقائدا 
 أعلى للقوات المسلحة. أما محمد مصطفى فنائب لرئيس الوزراء ووزير لالقتصاد. عالم موسى
يمسك بوزارتين وهما وزارة االتصاالت ووزارة النقل والمواصالت وشوقي العيسة يمسك بوزارتين وهما 

 وزارة الزراعة ووزارة الشؤون االجتماعية، وزياد أبو عمرو يعمل نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للثقافة.
هم كثيرا. الشعب يتحمل علما أن الشعب الفلسطيني مثقل ماليا برواتب الوزراء الذين ارتفعت أعداد

 دفع رواتب أصحاب المناصب إلى األبد.
 

 الموقف الخارجي
سرائيل خففتا كثيرا من معارضتهما التفاق المصالحة الذي تم بين فتح  من المالحظ أن أميركا وا 
وحماس. اتخذت الدولتان موقفا حادا من االتفاق مع بداية اإلعالن عنه، لكن الحدة بدأت تخف مع 
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يام، والسبب هو أن عباس عمل على طمأنة األميركيين واإلسرائيليين إلى أن شيئا لن يتغير مرور األ
 فيما يخص االلتزامات الفلسطينية تجاه إسرائيل وعلى رأسها التنسيق األمني.

وقد عزز عباس هذه الطمأنة بتصريحاته العلنية حول التزام الحكومة القادمة بالتنسيق األمني، 
أنها لم تكن ترد بالعكس في إشارة منها على موافقتها الضمنية على ما يصرح به وعززته حماس في 

سرائيل تريدان إبقاء الشعب الفلسطيني تحت الضغط األمني والمالي واالقتصادي  عباس. أميركا وا 
 والعسكري ليبقى غير قادر على عمل شيء يتحدى إسرائيل.

بأن حماس ال تصر على المشاركة، وال على موقفها والمسألة كانت واضحة بالنسبة إلسرائيل وأميركا 
من شروط الرباعية، وهي عازمة على إتمام المصالحة وفق شروط عباس على أن يبقى وضع 
المقاومة في غزة على ما هو، وهما تدركان عدم قدرة عباس تحت الظروف القائمة على مواجهة 

سطيني لم يحن، وكان تلطيف العبارات سيد المقاومة في غزة. اطمأنت الدولتان إلى أن الربيع الفل
 التصريحات.

لقد تسلمت أميركا قائمة أسماء المشاركين في الحكومة فارتاحت تماما إلى استمرار األمور على ما 
هي عليه منذ قيام السلطة الفلسطينية، ومن الواضح أنها وجدت في ذلك فرصة لاللتفاف على 

سرائيل، تستطيع حماس. السلطة اآلن موجودة في غزة، وب التعاون مع الرئاسة المصرية الجديدة وا 
نهاكها مع  أميركا أن توظف مزيدا من الضغط على كتائب المقاومة الفلسطينية بهدف إضعافها وا 
األيام. أميركا تجد في الحكومة الفلسطينية الحالية ثغرة جديدة لالنقضاض التدريجي على كتائب 

 ومة الشعبية.القسام وسرايا القدس ولجان المقا
أما إسرائيل فأعلنت أنها ستقاطع الحكومة الجديدة والسلطة، لكنها لم تعد تتحدث عن إجراءات ضد 
السلطة. من الناحية العملية، ال تستطيع حكومة إسرائيل مقاطعة السلطة ببساطة لما تقدمه السلطة 

ذا أصر رئيس الوزرا ء اإلسرائيلي على المقاطعة الفلسطينية من خدمات إدارية وأمنية إلسرائيل، وا 
فإنه سيتعرض للكثير من الضغوط الداخلية بخاصة من المؤسستين األمنية والعسكرية إلنهاء 
المقاطعة. قرار الحكومة المصغرة اإلسرائيلية غير عملي وال ينسجم مع مصلحة إسرائيل األمنية، وال 

 أرى أنه سيجد طريقا نحو التنفيذ.
لت الحكومة الجديدة، وسيكون لها رأي لدى إسرائيل بهذا الشأن. وكذلك هذا فضال عن أن أميركا قب

ذا  سيفعل االتحاد األوروبي فيما يتعلق بإقناع إسرائيل باالستمرار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية. وا 
 اجتمع األوروبيون واألميركيون على رأي، فإن إسرائيل ستجد نفسها في موقف ضعيف.
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ليست حكومة وحدة وطنية، بل هي حكومة محمود عباس. إنها حكومة ربما الحكومة الفلسطينية 
تحل أزمة لدى كل من فتح وحماس. حماس تظن أن هكذا حكومة قد تساهم في مواجهة الضائقة 
الكبيرة التي يتعرض لها سكان غزة بفعل الحصار المشدد بخاصة من جهة مصر، وفتح ترى أن 

سرائيل لتقديم تنازل يوفر على السلطة وعباس بعض تشكيل هذه الحكومة قد يضغط على أم يركا وا 
 ماء الوجه. االنقسام باق، لكنه اآلن أكثر تنظيما، ويأخذ بعدا توافقيا.

 
 العين على المقاومة

إسرائيل وأهل الغرب وأغلب الدول العربية والسلطة الفلسطينية يقفون ضد المقاومة ويتآمرون عليها 
حقيقية اآلن من اختراق صفوف المقاومة الفلسطينية في غزة، ومن ليال ونهارا. وهناك خشية 

التضييق عليها بالمزيد من قبل إسرائيل ومصر بخاصة. السياسة القادمة ستتركز على كيفية 
التخلص من السالح الفلسطيني في غزة، وستكون المقاومة تحت النار المالية واالقتصادية والحصار 

 المشدد.
عيوننا وآذاننا مفتوحة من أجل المقاومة، وهذه المقاومة العظيمة التي حفظت ولهذا يجب أن تبقى 

للشعب الفلسطيني بعض كرامته تستحق من كل الفلسطينيين والعرب التكريم والحرص من أجل 
 بقائها واستمراراها.

 ربما تفكر حماس في أنها ستصنع نموذجا لبنانيا في فلسطين من حيث أن المقاومة تبقى تعمل في
ظل حكومة معادية للمقاومة. أرجو أال يطمئنوا لمثل هذا التحليل بسبب اختالف الظروف بين 
فلسطين ولبنان. على األقل ال يوجد في لبنان من يستطيع مالحقة المقاومة من اللبنانيين، لكن األمر 

 في فلسطين مختلف.
طور المقاومة في غزة، وال لقد خسر الشعب الفلسطيني عبر السنين أشياء كثيرة، ولم يكسب سوى ت

 يوجد أمامه سوى الحفاظ على هذا اإلنجاز االستراتيجي العظيم.
5/7/4302الجزيرة نت، الدوحة،   
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 السيسي "الرئيس والجنرال": كيف سيتعامل مع حماس؟ .72
 د. عدنان أبو عامر

لفلسطينيين ال يبدو ما حصل في مصر من انتخابات رئاسية، شأنا  مصريا  داخليا  فحسب، ألن ا
تابعوها، وحماس بشكل خاص راقبتها عن كثب، لعلمها اليقين أن نتائجها ستجد تبعاتها الميدانية 

 على العالقة بين الجانبين، مصر وحماس.
وقد علم كاتب السطور أن هناك أجواء عامة تسود حماس األسابيع األخيرة مفادها أن العالقة مع 

انتهاء االنتخابات الرئاسية، رغبة من الرئيس عبد الفتاح مصر ستتحسن تدريجيا ، بالتزامن مع 
السيسي بالظهور كمن أعاد التواصل مع "األشقاء الفلسطينيين"، وطي صفحة التوتر التي سادت 

 .0/1/1020عالقة الجانبين منذ اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم 
وحماس، تحضيرا  لصعود السيسي،  ولعل أولى اإلشارات لبداية التغييرات اإليجابية على عالقة مصر

سماح القاهرة لنائب قائد حماس موسى أبو مرزوق، بوصول غزة قادما  من القاهرة، إلتمام المصالحة 
 مع فتح.

 
 تسهيالت المعبر

كما أكد ماهر أبو صبحة مدير المعابر في وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في غزة، مواصلة 
يوما ، ما يعني أن التحسن  62م بعد إغالقه منذ بداية العام الجاري مصر فتح معبر رفح عدة أيا

الملحوظ بسلوك مصر تجاه غزة، لم يأت عفويا ، بل ألن حماس أرسلت رسائل لصناع القرار في 
 القاهرة تفيد بتمسكها برعاية المصالحة مع فتح، كونها لعبت الدور األكبر منذ انطالقها.

ا لن تستغنى عن العالقة مع مصر، رغم ما طرأ عليها من قطيعة وأكدت حماس أكثر من مرة أنه
 قاسية بعد األحكام القضائية األخيرة، وحظر أنشطتها في مصر.

معلومات موثقة وصلت من أوساط نافذة في حماس تفيد بأن إعادة طرح العالقة مع مصر تزامن مع 
سي الرئيس القادم رجل عسكري، مجيء أبو مرزوق لغزة، وطرحه أفكارا  للنقاش، أهمها أن "السي

ويعلم أن العالقة مع الفلسطينيين يجب أن تستمر، بمن فيهم حماس، إذا أعلت الحركة من طبيعتها 
الوطنية، وغلبت جانب "الفلسطنة" على أيديولوجية "األخونة"، نسبة النتمائها لإلخوان المسلمين، 

 عدو السيسي اللدود".
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مستشار الرئيس المصري المؤقت، أواسط أبريل الماضي حين  وهو ما دعا إليه أحمد المسلماني
"طالب خالد مشعل زعيم حماس باالنفصال عن اإلخوان المسلمين، والحفاظ على هوية الحركة 

 الوطنية الفلسطينية".
فيما رفض السيسي اإلجابة عن سؤال حول اعتبار حماس عدوا لمصر، حيث "صمت دون أن 

 جب أال يؤثر على مواقف المصريين من القضية الفلسطينية".يجيب، ألن الموقف من حماس ي
مما دفع بالقيادي البارز في حماس صالح البردويل لوصف صمت السيسي بـ"الحكيم"، واعتباره 
"دليل على براءة الحركة من التهم الموّجهة إليها، والسيسي يدرك أن كل كلمة محسوبة عليه، وكان 

ولم يقل أنه غاضب من حماس، ويعلم أن العداء لها مرّده تأثير  البد أن يسكت ردا  على السؤال،
 وسائل اإلعالم التي تعاديها".

مسئول سياسي في حماس قال في اتصال هاتفي من خارج فلسطين: "هناك توجه مشترك من حماس 
ب ومصر بعدم إغالق الباب أمام التواصل الثنائي في مرحلة ما بعد االنتخابات الرئاسية، مما يتطل

منهما إجراء مراجعة لمواقفهما، فالسياسة ليست فيها خيارات صفرية أو مطلقة، والسيسي لن يواصل 
استبعاد حماس، باعتبارها جزء  أساسيا  من المعادلة الفلسطينية، وحماس قد تقدم أوراق اعتماد جديدة 

 ي المرحلة القادمة".لها بمصر، وا عادة تقديم نفسها للشعب المصري والسيسي، بإجراءات لبناء ثقة ف
وأضاف، رافضا  الكشف عن هويته: "حماس ومصر تحتاجان لجهد كبير لمسح آثار الماضي، 
ومحاولة إعادة صياغة عالقات جديدة بينهما، فخياراتهما محدودة، وستضطران إلعادة التفكير 

الحركة، وعودة بأدائهما مع بعضهما، وهو ما أخذ طريقه في بعض اإلجراءات المصرية األخيرة تجاه 
 االتصاالت بينهما، وتوازن خطاب حماس تجاه الشأن المصري الداخلي".

لكن ال يبدو أن حماس حققت إجماعا  لديها في هذه القراءة المتزنة تجاه مصر بزعامة السيسي، 
فهناك أصوات نافذة تعلن أن "حماس عنصر استقرار في المنطقة، وتمتلك الكثير من أوراق القوة 

 على بعثرة الترتيبات، وفتح االحتماالت على مصراعيها". القادرة
كاتب السطور اطلع على تقدير موقف يتداوله أوساط قيادية داخل حماس، بالتزامن مع اقتراب 
االستحقاق الرئاسي المصري، وترجيح كفة فوز السيسي فيها، تطرح ما اعتبرتها "حقائق ليست عابرة 

ة مفروضة ذات خصوصية مرتبطة بفرادة الدور المصري في عالقات مصر وحماس، وتلخص شراك
بالنسبة لقطاع غزة من زاوية الجغرافيا السياسية، والدور اإلقليمي، رغم أن مصر "القادمة" ستصوغ 
عالقاتها مع حماس على أساس مخاوفها المعتادة من اإلخوان المسلمين، وقد يغلب على عالقة 

، ويرافقها تبادل 1022كما في مرحلة ما قبل ثورة يناير مصر وحماس في المستقبل طابع الفتور، 
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للشك، رغم أن مصر تدرك بأن أمنها القومي يمتد لقطاع غزة، والوصول إليه يفترض عالقة مع 
 حماس، حتى لو وصلت التباينات معها درجة كبيرة".

نظر عن وتؤكد الورقة: "حماس تعلم أنه مهما كان الخالف مع مصر مستحكما ، فإنها، بغض ال
النظام القائم فيها، تظل ذخرا  لفلسطين، مما يتطلب أن تتميز مواقف حماس في التعاطي معها 
ظهار روح المسؤولية نحو  بالمرونة، والحرص على سالستها، وتوظيف النقاط المشتركة لطمأنتها، وا 

 المصالح الفلسطينية والمصرية معا ". 
ي رعتها مصر، عدم بقاء حماس الحاكم لغزة، ما يعني مع العلم أن من نتائج المصالحة مع فتح الت

تراجع االحتكاك مع مصر عقب مجيء األمن التابع للسلطة الفلسطينية على معبر رفح بدل أمن 
 حماس.

2/7/4302موقع عدنان أبو عامر،   
 

 مروان البرغوثي: االستطالعات والمستقبل .73
 د. أسعد عبد الرحمن

أي العام، في الضفة الغربية وقطاع غزة، الجدل في األوساط لطالما أثارت قضية استطالعات الر 
السياسية الفلسطينية، بسبب االختالفات الكبيرة في نتائجها. وكي ال ندخل في مسائل شائكة، مثل 
درجة االرتباط بين مراكز استطالع الرأي الفلسطينية ومراكز صنع القرار من جهة، والجهات الممولة 

ففي «. حماس»اآلونة األخيرة مسألة التراجع الملحوظ في شعبية حركة  من جهة أخرى، أثيرت في
، أعده الدكتور نبيل كوكالي، تبين «المركز الفلسطيني الستطالع الرأي»أحدث استطالع للرأي نشره 

األسير « فتح»أنه لربما قد آن أوان استمرار اإلصرار على اإلفراج عن عضو اللجنة المركزية لحركة 
وثي حتى يتمكن من الترشح في االنتخابات الرئاسية القادمة باعتباره المرشح األكثر مروان البرغ

إلى معجزة! وفي مقارنة لنتائج االستطالع في الضفة  -إسرائيليا  -حظا ، مع تقديرنا أن األمر يحتاج 
 في المئة 2126في المئة محمود عباس و 4420والقطاع حول المرشح األوفر حظا  للرئاسة، اختار 

سماعيل هنية، فالنتيجة  في  4621إسماعيل هنية. أما إذا كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وا 
ذا ما كان الخيار بين عباس والبرغوثي، فالنتيجة هي  2620المئة للبرغوثي و في المئة لهنية. وا 

ل في المئة لمروان البرغوثي، بينما كان الحال بين خالد مشع 0021في المئة لعباس و 1626
 في المئة لمشعل. 2621في المئة لألخير و 0220والبرغوثي 
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ال يزال في نطاق الفكرة النضرة المقبولة من الشعب « فتح»ال خالف على أن ما تمثله حركة 
وما هو واقعها. فال « فتح»الفلسطيني، رغم الخالفات واالنقسامات. وبالفعل، ثمة فارق بين ما تمثله 

العديد من المشكالت الداخلية التنظيمية والبنيوية، ما قد ينعكس سلبا  خالف على أنها حركة تعاني 
على أدائها، خاصة مع اقتناع الحركة بأن صناديق االقتراع هي اآللية الديمقراطية لتجديد شرعيتها 
لقيادة الشعب الفلسطيني، وبما يحمي ضمنا  خياراتها المتمثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية ومسار 

. 1006في انتخابات « حماس»وضات وصوال  إلى حل مرض، في مواجهة شرعية اكتسبتها المفا
لكن في مسألة االقتراحات المتداولة لتعيين البرغوثي نائبا  للرئيس عباس، ومع تشجيع الشارع لذلك 
وفق ما تبينه استطالعات الرأي، فإنها مسألة تثير الخالف في صفوف أعضاء اللجنة المركزية 

، فهناك أصوات داخل اللجنة تعتبر الترشيح غير عملي وأن المصلحة الوطنية ومصلحة للحركة
الحركة تقتضيان أن ال يكون نائب الرئيس معتقال لدى إسرائيل. فهل يختار عباس قياديا  آخر؟ وهل 
يقبل الضغوط لتعيين البرغوثي نائبا  له من أجل الضغط على إسرائيل إلخالء سبيله من السجن، 

أن عباس يؤكد باستمرار زهده بالمناصب بعد أن قارب الثمانين عاما ، والمصالحة في طريقها  خاصة
للترسخ على األرض، والمفاوضات تدور في حلقة فارغة، عالوة على حالة هستيرية إسرائيلية قديمة 

 الحاكمة اآلن في الدولة الصهيونية؟« النخبة»جديدة ضد عباس تقودها -
« فتح»الع، نقول: صحيح أنه قد أكد نتائج استطالعات سابقة من حيث شعبية بالعودة إلى االستط

، لكن المالحظ في االستطالع األخير أنه أظهر تنامي نسبة الذين ينوون عدم المشاركة «حماس»و
في  20و 1في المئة، أو أولئك الذين لم يقرروا بعد )بين  00و 10في االنتخابات، وقد تراوحت بين 

نسبة الفتة للنظر حيث إنها تلعب دورا  حاسما  في النتيجة النهائية ألي انتخابات. المئة(، وهي 
ومسألة غير المشاركين الذين لم يحسموا أمرهم بعد مسألة جد مهمة، ويجب البحث فيها إليجاد 
تفسيرات مقنعة، ربما يكون على رأسها كون االنتخابات الفلسطينية أظهرت إفالس أو هزال أداء 

فصائل والحركات، والتي أيضا  اتجهت نحو العشائرية والقبلية والعائلية، وتخلت عما كانت معظم ال
تطرحه على مدار سنوات النضال، فضال عن اتهامات بالفساد تواجهها السلطة منذ بداية تأسيسها، 
حيث طفت على السطح عدة قضايا يتهم فيها مسؤولون فلسطينيون، بل إن قيادات من حركة 

عضها خارج السلطة، لم تسلم من اتهامات بالفساد واالختالس. وبحسب آخر تقديرات ، ب«فتح»
ألف شاب فلسطيني في القطاع والضفة،  060نحو »، فإن «معهد العالم العربي للبحوث والتنمية»

لوا لالنتخابات عام 16و 21أعمارهم ما بين  حتى -، ولم ُيَتح لكثير منهم 1006، لم يكونوا سجَّ
ة فعلية للمشاركة في التسجيل لالنتخابات، خصوصا  في القطاع، حيث يبلغ عدد الشباب فرص -اآلن
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لين في قوائم لجنة االنتخابات المركزية  ، وهو رقم يكفي لحسم نتيجة أي «ألفا   060غير المسجَّ
انتخابات مقبلة سواء  أكانت تشريعية أم رئاسية. فهل هذا نوع من االحتجاج الصامت؟ وهل لذلك 

في تحقيق أهدافهما، سواء بالكفاح المسلح أم باالنتفاضة أم بالطرق « حماس»و« فتح»قة بفشل عال
السلمية، في وجه المقارفات اإلسرائيلية المستمرة لتهويد للقدس واتساع االستيطان، فضال عن ظهور 

لفلسطيني الممارسات السلبية من جانب القيادات الفلسطينية على السطح، األمر الذي جعل الشباب ا
ال يرى أي أفق سياسي، وبالذات بعد أن زاد االنقسام بين الحركتين الكبيرتين درجة اإلحباط واليأس، 
نما بمصالحهما الخاصة. وفي هذا  وبات خطابهما غير مقنع، وكأنهما ال تهتمان بمصلحة الشعب وا 

يوم كونه خطاب نوايا السياق، فإن خطاب معظم الفصائل األخرى )لدى هؤالء الشباب( ال يتجاوز ال
ووعودا مسائية يمحوها فجر الصباح، مما يؤكد في نظرهم فشال في التعامل الجاد مع أي تحد كبير 

تسعى لتسويق خطاب إعالمي  -لضعفها-سواء أكان داخليا  أم خارجيا . فعندهم أن هذه الفصائل 
وبينما حافظ بعض الفصائل  ذاتي ليس إال، بعد أن فقدت وجودها الفعلي ودورها المؤثر )سابقا (.

منقسم على نفسه، ألنها عجزت عن معالجة « بقايا تنظيم»على نفسه، تحول البعض اآلخر إلى 
اختالفاتها الداخلية، علما  بأنه لم يسلم فصيل واحد من األخطاء واألزمات والمنازعات الداخلية. 

قوى الفلسطينية الفاعلة على تسريع والحال كذلك، بات مطلوبا ، بل ملحا ، توافق كافة الفصائل وال
إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب مجلس وطني جديد ينتخب لجنة تنفيذية جديدة تشرف 

إدارة شؤون  -من خالل حكومة توافق وطني -على تنفيذ بنود المصالحة واستحقاقاتها، كما تتولى 
)وغيرها من الفصائل الجادة( إلى تنفيذ « فتح»كة الضفة والقطاع. كما بات أمرا  ملحا  أن تُبادر حر 

دعوتهم إلطالق المقاومة الشعبية كواحد من الروافد المهمة المتاحة إلنهاء االحتالل. وفي هذا 
 السياق، هاّل دفعنا أكثر باتجاه اإلفراج عن البرغوثي؟

تحاد، أبو ظبي،  7/7/4302اال  
 
 وتمتلئ االرض بحماس .74

 د. شاؤول برتال
"الخبراء" التي أعلن عنها محمود عباس هذا االسبوع هي ذروة مسار المصالحة بين فتح  إن حكومة

وحماس. ومن اعضاء هذه الحكومة بين مجموعة االعضاء "خبراء" من قطاع غزة موالون لمنظمة 
حماس ومفوضون منها. وأعلن قادة منظمة حماس أن انشاء الحكومة ال يغير التزامهم العقائدي 

، قيد أنملة. 2600آب  20اسرائيل واستمرار المقاومة بحسب ميثاقهم الذي نشر في  بالقضاء على
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وفي يوم السبت األخير في مؤتمر عقد في رفح، قال اسماعيل هنية ذلك بصراحة. وقد أثنى هنية 
وآخرون مثله على حكومة حماس التي حكمت غزة في السنوات الثماني االخيرة وقادت الشعب 

 ق مقاومة االحتالل الصهيوني.الفلسطيني في طري
أصبح رئيس الحكومة الجديدة الدكتور رامي الحمد هللا رئيس جامعة النجاح، رئيس الحكومة في 
السلطة الفلسطينية بالفعل. وسيبقى وزير خارجية حكومة المصالحة هو رياض المالكي. وعلى حسب 

صحيفة حماس "الرسالة"، تم ما قال مسؤول حماس الكبير د. محمود الزهار في لقاء صحفي مع 
االتفاق على كل وزراء الحكومة الجديدة من الخبراء بصراحة بين الطرفين. ولم ُينتخب اشخاص 
معتدلون تخالف منظمة حماس تصوراتهم الوطنية، فقد بقي رياض المالكي مثال في منصب وزير 

، وزير األوقاف وُنقل منصبه الخارجية بعد إلحاح أبو مازن فقط. وُأقيل وزير آخر هو محمود الهباش
 الى من تقبله حماس وُتجله.

كيف ستكون حال استمرار مقاومة اسرائيل اآلن؟ ينبغي الفحص عن هذه القضية في ثالثة مستويات 
رئيسة: التنسيق االمني بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، واستمرار نشاط االجهزة العسكرية المستقلة 

سجناء األسرى. فرجال حماس المسلحون في قطاع غزة سيستمرون على لحماس والسلطة، وقضية ال
حماية القطاع وحمل اسلحتهم، كما قال متحدثو حماس. وهذا يعني أن عمليات المقاومة ومنها 
إطالق الصواريخ على عسقالن وبناتها ستستمر دونما صلة بحكومة المصالحة في رام هللا. وسُتدمج 

الجهات االمنية للسلطة وتستمر على تنفيذ عملها في قطاع غزة دون الجهات االمنية من حماس في 
أي تنسيق مع اسرائيل بالطبع وخالفا لالتفاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. فهل تكون حكومة 
المصالحة الفلسطينية مسؤولة عن إطالق الصواريخ من داخل قطاع غزة؟ الجواب ال ألن حماس 

اع تحتفظ لنفسها في الحق في مقاومة اسرائيل وهو حق لم تتخل عنه وسائر المنظمات في القط
 بالتوقيع على حكومة المصالحة.

وماذا عن الضفة الغربية؟ إن التنسيق االمني في هذه المرحلة مستمر لكن المصالحة مع حماس 
مشعور بها على االرض. فقد أصبح نشطاء حماس يستطيعون مرة اخرى رفع اعالمهم في 

ات وفي المسيرات في أنحاء الضفة. وتجدد جمعيات اجتماعية اغلقت بسبب نشاطها وتأييد االجتماع
حماس لها، تجدد اعمالها. ومن الشواهد على المرحلة الجديدة التي يعود فيها نشاط حماس ليصبح 

نيسان غير بعيد عن  00قانونيا في الضفة الغربية جنازة األخوين عماد وعادل عوض هللا في 
ة في رام هللا. ومن المؤكد أن يؤثر هذا الجو في التنسيق االمني مع اسرائيل وأن يفضي الى المقاطع

 المضاءلة التدريجية.
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وفي قضية األسرى، صحيح أن السلطة الفلسطينية تدفع اليوم راتبا الى كل واحد من األسرى 
صعوبات كثيرة في  الفلسطينيين موجود في السجون االسرائيلية. وتواجه حماس والجهاد االسالمي

نقل اموال الى سجناء هاتين المنظمتين في اسرائيل. وتقرر عن رغبة في االمتناع عن عالج هذه 
القضية القابلة للتفجر على يد وزير من قبل حماس أو فتح أن تنشأ لجنة أسرى مستقلة في م.ت.ف 

من كبار مسؤولي تركز موضوع األسرى من سائر المنظمات. وهذا القرار ليس مقبوال من عدد 
حماس الذين يحاولون تغييره. والخوف بين مؤيدي حماس هو من أن يحشد من يتولى ملف األسرى 
قوة سياسية كبيرة بسبب حساسية هذا الموضوع في الشارع الفلسطيني؛ ولهذا يصر أبو مازن على 

م.ت.ف. وُترى ازالة هذا الموضوع عن برنامج عمل حكومة المصالحة وأن ُيدار بصورة مستقلة في 
 خطوة أبو مازن حيلة محكمة تخرج الحمة المسمومة من مشكلة األسرى.

بلغت حماس الى اتفاق المصالحة عن وضع عسير بسبب فقدانها تأييد سلطة االخوان المسلمين في 
مصر وخطوات الفريق عبد الفتاح السيسي الصارمة في مواجهة االخوان المسلمين. والحل الذي 

هو االنضمام الى بنية سياسية كحزب هللا في لبنان. والمنظمة ال تضع سالحها وال  تبنته المنظمة
تغير عقيدتها لكنها تشارك في الحكم وتؤثر في الشارع الفلسطيني وهكذا تمتل  السلطة الفلسطينية 

 بحماس.
5/7/4302اسرائيل اليوم،   
7/7/4302الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 يهدد باحتالل الجليل  لماذا بدأ حزب هللا فجأة .75

 عاموس هرئيل
حدى  برغم أنه تضاءلت جدا في السنوات االخيرة احتماالت أن تنشب حرب مدبرة بين اسرائيل وا 
جاراتها، ما زال يوجد بحسب تقدير كل األذرع االستخبارية خطر نشوب حرب غير متوقعة وغير 

ن كل هذه السيناريوهات فان األكثر مراقبة قد تكون نتاج عدم االستقرار العام في المنطقة. وبي
قالقا بالنسبة للجيش االسرائيلي يتعلق بمواجهة حزب هللا.  احتماال وا 

تشكل بين الطرفين في الحقيقة توازن ردع متبادل منذ انتهت حرب لبنان الثانية قبل ثماني سنوات 
سالح في لبنان هجوم جوي على قافلة  –تقريبا، لكن يكفي أن ننظر في أحداث السنة االخيرة 

واغتيال مسؤول كبير من حزب هللا تنسبه المنظمة الى اسرائيل، وتهديدات تزداد من قيادة حزب هللا، 
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وتفجير عبوة ناسفة كبيرة في مزارع شبعا وسلسلة عمليات في هضبة الجوالن تظن اسرائيل أن حزب 
 رورة زمنا طويال.ليشهد ذلك بأن الهدوء على الحدود لن يستمر بالض –هللا له صلة بها 

كيف ستبدو حرب لبنان الثالثة إذا نشبت وحينما تنشب؟ تقول الفكرة المقبولة في الجيش االسرائيلي 
إن حزب هللا سيريد تكرار االستراتيجية التي ضمنت له ما يشبه التعادل مع اسرائيل في الجولة 

سها أنها انتصرت في وهي النصر بواسطة عدم الهزيمة. فالمنظمة ترى نف 1006االخيرة في 
يوم قتال ولم  04المعركة بفعل حقيقة أنها استمرت على إطالق قذائف صاروخية على اسرائيل مدة 

ترفع راية بيضاء في مواجهة تقدم قوات الجيش االسرائيلي في جنوب لبنان. ولهذا من المنطق أن 
الجبهة االسرائيلية حرب استنزاف  يريد حزب هللا في المرة التالية ايضا تكرار ذلك االنجاز بأن يحارب

بإطالق عشرات آالف القذائف الصاروخية مدة طويلة نسبيا وأن يعوق في الوقت نفسه عمل الجيش 
 االسرائيلي في داخل لبنان ليمنع اسرائيل من نصر حاسم.

، عرض ضابط في شعبة ”معرخوت“في مقالة مهمة نشرت مؤخرا في المجلة العسكرية 
المقدم ن. )لم تنشر المجلة اسمه الكامل(، سيناريو بديال. فيجب على اسرائيل كما االستخبارات، هو 

يرى ن. أن تأخذ في حسابها امكان أن يكون حزب هللا غير استراتيجيته وأنه يريد من اآلن أن يقوم 
عليها بمعركة من نوع يختلف تمام االختالف. ويكتب ن. أنه توجد شواهد على أن حزب هللا يفكر 

لعمل على تقصير مدة المعركة في المرة التالية بإجراءات برية في داخل اسرائيل. وينسب ن. في ا
وبرغم أن هذه ”. احتالل الجليل“الى ذلك تصريحات قيادة المنظمة الجديدة نسبيا في شأن خططها لـ 

ب ألنها التصريحات تبدو مغرورة وربما غير واقعية فانه يجب على اسرائيل أن تعطيها الوزن المناس
 قد تشهد على مقاصدها.

عبرت ” النصر بواسطة عدم الهزيمة“: فهو يكتب أن استراتيجية 1006ُيحسن ن. تحليل ما وقع في 
التفوق التقني واالستخباري والجوي وقدرات  –عن فهم عميق لدى حزب هللا لتفوق الطرف االسرائيلي 

نقاط ضعفنا وهي الحساسية الشديدة بأمر  على االصابة دقيقة فتاكة. وأدرك حزب هللا مع ذلك ايضا
المصابين عن جانبي المتراس، وعدم الرغبة في اجراء معارك طويلة والحاجة الى احراز نصر حاد 

 واضح. ولذلك أراد حزب هللا أن ُيطيل القتال وأن ُيظهر حقيقة أنه صمد فيه حتى النهاية.
ن القدرة على التحمل والصمود )باالختباء في ُترجمت تلك االفكار الى ثالثة مبادئ عملية وهي تحسي

المالج  تحت االرض والقرى و"المحميات الطبيعية" في المناطق المفتوحة(، وضرب الجبهة 
الداخلية المدنية االسرائيلية )بشراء كثيف لقذائف صاروخية من طرز مختلفة( وبناء قدرة على تعويق 

خ مضادة للدبابات وراجمات صواريخ(. واستمر حزب تقدم الجيش االسرائيلي )بعبوات ناسفة وصواري
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هللا منذ أن انتهت الحرب على شراء الوسائل وتعزيز قدرته العسكرية لكن ذلك تم في ظاهر االمر 
في إطار تلك التوجهات التي كانت تميزه في الحرب وفي أساسها فكرة االستنزاف. وفي الوقت نفسه 

ية اخرى ببناء قوته التي تقوم على فهم نوايا حزب هللا. يستعد الجيش االسرائيلي لمواجهة عسكر 
وعلى ذلك ستطمح اسرائيل الى تقصير أمد المعركة والى أن تضرب بصورة سريعة دقيقة أهدافا 

 كثيرة للمنظمة بقدر المستطاع وأن تضاؤل قدرتها على ضرب الجبهة الداخلية.
ة االستنزاف. فقد نشر في موقعه الرسمي بدأ حزب هللا يعبر عن فكرة تتجاوز استراتيجي 1022في 

ويرى ن. أن تلك شبه ”. مكان المواجهة التالية مع العدو –الجليل “في الشبكة عرض تحت عنوان: 
خطة عملياتية الحتالل الجليل تشمل وصف تضاريس الجليل والمدن المركزية فيه وأهدافا يمكن 

ي النفط في حيفا وغيرها(. وبعد ذلك بسنة الهجوم عليها )قاعدة تنصت، وقواعد سالح الجو ومصاف
باحتالل “هدد االمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا في عدد من الخطب بأنه سيأمر مقاتليه 

آالف مقاتل. وجاء في  20جرى تمرين كبير لحزب هللا بمشاركة نحو من  1021وفي آب ”. الجليل
 على الجليل. الصحف اللبنانية أن التمرين اشتمل على سيناريو هجوم

يعتقد ن. أن السؤال الذي يجب أن ُيسأل ليس هو هل حزب هللا قادر على تنفيذ هذه االفكار بل ما 
تغير المبدأ القتالي “الذي تدل عليه حقيقة أنه مشغول بها. وهو يرى ذلك اشارة تحذير تشهد على 

لمحيط االستراتيجي الذي ، وينسب التغيير الى التحوالت الجوهرية التي حدثت في ا”عند حزب هللا
من محاولة  –تغيير فكرته التنظيمية “تعمل فيه المنظمة. إن هذه التحوالت تضطر حزب هللا الى 

 إطالة مدة المعركة الى محاولة تقصيرها بقدر المستطاع?.
يرى ن. أن المنظمة تفضل التمسك باالستراتيجية القديمة التي أفضت من وجهة نظرها الى انسحاب 

. لكن يجب عليها 1006والى انجاز في الحرب في  1000االسرائيلي من جنوب لبنان في الجيش 
أن تأخذ في حسابها التغييرات التي حدثت في السنوات االخيرة. وباختصار أصبحت المنظمة 
مؤسسية وهي تشارك اآلن مشاركة أكثر فاعلية في الساحة السياسية اللبنانية )في الداخل والخارج(، 

 قة تلقي عليها مسؤولية عما سيحدث في الدولة إذا هاجمتها اسرائيل.وهذه حقي
والى ذلك كان حزب هللا في الماضي يعتمد على تصور عام عبرت عنه خطبة نصر هللا الشهيرة 

” خيوط العنكبوت“وهو أن المجتمع االسرائيلي يشبه  1000فورا  بعد انسحاب الجيش االسرائيلي في 
خسائر. وتضعضع ذلك التصور بسبب العمليات الهجومية االسرائيلية وهو غير قادر على تحمل 

( وفي لبنان وغزة )عملية الرصاص المصبوب في 1001في المناطق )عملية السور الواقي في 
(. وأصبحت المنظمة ايضا أقل ايمانا بإمكان أن يتدخل المجتمع الدولي من اجلها ليوقف 1000
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سوريا مشغولة بالحرب األهلية الجارية في الدولة وعليها على  الحرب. وقد فقدت السند السوري ألن
كل حال أن تُقسم جهودها بين الحرب في سوريا وصراع العصابات المسلحة السنية التي تعمل 

 ضدها في الداخل وحربها للجيش االسرائيلي.
ي سوريا وهو يوجد ايضا جانب ايجابي بالنسبة لحزب هللا وهو أنه حشد تجربة كبيرة في المعارك ف

قادر على أن يستعمل اآلن أطرا محاربة أكبر ووسائل أكثر تعددا. ويرى ن. أن المشاركة في الحرب 
في سوريا تُقرب المنظمة من تبني تصورات هجومية في معركة على اسرائيل ايضا. ومعنى ذلك أن 

االسرائيلية ومواجهة حزب هللا قد يسعى الى مواجهة عسكرية من نوع مختلف، فبدل رد على المبادرة 
الطوفان، تكون المبادرة الهجومية واالجتياحات البرية وهجوم أكثر تنوعا على أهداف في داخل 

 االرض االسرائيلية.
إذا غير حزب هللا استراتيجيته حقا فستكون لذلك آثار جوهرية بالنسبة إلسرائيل ألن الجيش 

يحاول حزب هللا تقصير مدة المعركة بإقرار االسرائيلي سيضطر الى أن يأخذ في حسابه امكان أن 
حقائق على االرض مثل اجتياح بلدة في الجليل؛ أو اعداد الجبهة الداخلية لهجوم مركز على 
الحدود، واالستعداد ايضا إلمكانية أن يختار حزب هللا بدء المواجهة العسكرية بهجوم مفاج  قد 

 يكون محاولة إلنهاء الحرب قبل أن تبدأ بالفعل.
5/7/4302هآرتس،   
5/7/4302رأي اليوم، لندن،   
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