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طرالق  همعمرن مقرتل دفعبرحمراس هردد ونتنيراهو يتعلن الععرور علرى جعرث المسرتوطنين  "سرائيل"إ .0 وا 

 الصواريخ
رت على جثث المستوطنين اسرائيل أعلنت انها عث، أن 1/7/4112، الحياة الجديدة، رام هللاذكرت 

الثالثة الذين فقدوا جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد البحث عنهم على مدى نحو ثالثة أسابيع، 
ومثلما سارعت اسرائيل الى اتهام حركة حماس باختطافهم فور االعالن عن اختفائهم، عادت 

 فية التي قتلوا عليها.وسارعت الى اتهام حماس بقتلهم رغم عدم وجود تشير الى القاتل او الخل
وتوالت ردود الفعل الرسمية وشبه الرسمية اإلسرائيلية منذ اللحظات األولى لإلعالن عن اكتشاف 

 أمسجثثهم قرب مدينة حلحول شمال الخليل. وقال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء 
 ان حركة حماس مسؤولة عن مقتل المستوطنين و"ستدفع" ثمن ذلك.

وقال نتنياهو، كما نقل عنه مكتبه ان الشبان "خطفوا واغتيلوا بدم بارد بأيدي حيوانات بأشكال بشر. 
 حسب تعبيره. "،ان حماس مسؤولة وحماس ستدفع الثمن

طالق التهديدات ضد  وتسابق قادة وساسة إسرائيل على إدانة واستنكار عملية قتل المستوطنين وا 
 هم.الفلسطينيين وقرع طبول الحرب ضد
"برغم الحزن الثقيل سنبقى مصممين على معاقبة المخربين  يزوقال الرئيس اإلسرائيلي شيمون بير 

وضربهم بيد من حديد وحربنا ضد اإلرهاب ستزداد قوة وتتسع ولن تضعف حتى ال يجرؤ هذا 
 اإلرهاب القاتل على رفع رأسه مرة أخرى".

وج للحرب وقال "على إسرائيل أن تخرج اآلن إلى بدوره، دعا رئيس الكنيست يولي ادليشتاين إلى الخر 
حرب ال هوادة فيها ضد اإلرهاب عموما وحركة حماس خصوصا لقد حان الوقت أن يدرك 
الفلسطينيون بان حماس ستقودهم إلى الضياع وبالتالي يقوم الفلسطينيون بلفظ حماس من أوساطهم 

 ومن أوساط قياداتهم"، حسب قوله.
ضو المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" نفتالي بينيت أعرب عن غضبه أما وزير االقتصاد وع

الشديد وقال" ال تسامح مع قتلة األطفال قلبي اآلن مع عائالت الثكلى لكن هذا هو وقت العمل 
 وليس القول".

من ناحتيه قال زعيم المعارضة اإلسرائيلية ورئيس حزب "العمل" يتسحاق هرتسوغ "إن خطف وقتل 
حت جنح الظالم جريمة ال يمكن غفرانها وال يوجد لها أي مبرر او مسوغ إنساني وانا األطفال ت
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مقتنع بان يد األمن اإلسرائيلي الطويلة ستصل إلى القتلة ولقد عرفنا في الماضي عمليات مشابهة 
 وتجاوزناها بنجاح وهكذا سنعمل هذه المرة أيضا".
صمة التشيكية "براغ" وأن يعود فورا إلى إسرائيل وقرر وزير خارجية إسرائيل قطع زيارته إلى العا

 للمشاركة في المشاورات األمنية والسياسية التي ستجري اليوم الثالثاء.
وكان نتنياهو استدعى مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون األمنية لعقد جلسة خاصة يمكن أن 

 د او تنف المزاعم اإلسرائيلية.يقرر خاللها اتخاذ إجراءات عسكرية أقوى ضد حماس التي لم تؤي
وقال نائب وزير جيش االحتالل داني دانون: "يجب ان تكون نهاية حماس مأساوية كنهاية الشبان 

الى حلحول من أجل لقاء عائالت المستوطنين  زنتاووصل رئيس اركان االحتالل بيني غ الثالثة".
عن إنهاء جلسة الكنيست وسحب مشاريع وأعلن رئيس الكنيست االسرائيلي يولي إيلدشتاين  الثالثة.

 . أمسالقوانين الحكومية التي كان من المقرر التصويت عليها مساء 
وفور االعالن عن العثور على جثث المستوطنين، حاصرت قوات االحتالل وبأعداد كبيرة منزلي 

 عامر ابو عيشة ومروان القواسمي، المتهمين بعملية "خطف المستوطنين".
، اتهم نتنياهو، حركة حماس بإطالق صواريخ على إسرائيل للمرة األولى منذ العدوان من جهة ثانية
وهدد بتكثيف عمل عسكري لوقف تلك الهجمات. وحذر نتنياهو حماس من  1011على غزة عام 

مواصلة تلك الهجمات خالل كلمة ألقاها أمام لجنة برلمانية في اليوم الذي قال فيه الجيش اإلسرائيلي 
 على إسرائيل من غزة. أطلقوااروخا ص 14إن 

 لإلطالقضربنا فرقة لحماس خططت  باألمسوقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل االعالم "
 صواريخ على أراضينا" لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
مود انتهك الهدوء الذي تحقق بعد )عملية عا إذاوقال نتنياهو "اريد أن يكون واضحا قدر االمكان انه 

)الصواريخ( فسيكون هناك احتماالن إما ان توقف حماس ذلك فهي  إطالقتواصل  إذاالسحاب( وانه 
ال فسوف )نوقفها نحن(".  المسؤولة عما يحدث على األرض وا 

ورأى وزير المالية يائير لبيد ايضا الذي يعد من المعتدلين انه "يجب مهاجمة )حماس( بسبب عملية 
 يخ".الخطف وايضا بسبب الصوار 

الصواريخ على الجنوب  إطالقوحذر ليبرمان وهو من الصقور من ان اسرائيل "لن تسمح باستمرار 
لم تتوقف" وذلك خالل لقاء في برلين مع نظيره االلماني  إذاوستضطر الى اتخاذ تدابير صارمة 

 فرانك فالتر شتاينماير.



 
 
 

 

 
           7ص                                     3465 العدد:     1/7/4112العالعاء  التاريخ:

 

العثور  ش اإلسرائيلي أعلنالجي، أن كفاح زبون، عن 1/7/4112، الشرق األوسط، لندنونشرت 
 على جثث المستوطنين الثالثة المفقودين، في حفرة في األرض بمنطقة حلحول شمال مدينة الخليل.

قوات لواء كفير وبعض قصاصي األثر عثروا على "وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إن 
 ."ة صغيرةجثامين المستوطنين في أرض فارغة في حلحول وقد دفنهم الخاطفون في حفر 

نحن لن نسمح "نتنياهو قال أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي: وأضافت أن 
. وجاءت تصريحات نتنياهو عقب انطالق "باستمرار عمليات إطالق الصواريخ من قطاع غزة أبدا

 عدة صواريخ من غزة على إسرائيل أمس. 
بأن حماس ستدفع ثمنا باهظا، وقال: إن رد الجيش وهدد وزير األمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش، 

 سيزداد صرامة وشدة طالما أن حماس ال تمنع إطالق الصواريخ.
إنهاء تحالفه مع حركة "بدوره، دعا أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، الرئيس الفلسطيني إلى 

صاروخا  70أطلق أكثر من منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ". وقال: "حماس اإلرهابية
 ."وقذيفة على أراضينا من قطاع غزة

نائب وزير الدفاع داني دانون قال في بيان ، أن أ ف ب، عن 1/7/4112، الحياة، لندنوأوردت 
"شعرت بحزن عميق لدى علمي بمقتل نفتالي فرينكيل وجلعاد شاعير وايال يفراح بأيدي إرهابيي 

 ى "القضاء على حماس".حماس"، داعيًا إلى عملية تهدف إل
وأضاف: "يجب هدم منازل االرهابيين وتدمير مخازن اسلحتهم. مهمتنا لن تكتمل اال بردع كل 

 المنظمات االرهابية عن قتل االسرائيليين".
وزير النقل اإلسرائيلي ، أن فادي أبو سعدى، عن 1/7/4112، القدس العربي، لندنوأضافت 

بحسم وندمر البنية التحتية لحماس في الضفة الغربية وغزة. يجب أن نتحرك "يسرائيل كاتس قال 
 ".يجب أن نلقن حماس درسا ال ينسونه

 الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن 1/7/4112، الجزيرة نت، الدوحةوجاء عن 
ول إنهم يقومون حاليا بتشخيص جثث المستوطنين المقتولين التي عثر عليها غربي مدينة حلح :الق

لى "من تجاسر ومد يده  ن المهمة العاجلة أمامهم هي الوصول إلى الخاطفين وا  شمال الخليل، وا 
 وخطفهم وقتلهم".

وقال قائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالل في تصريحات من ميدان العمليات شمال الخليل إن 
ن الجيش والمخابرات وشرطة إسرائيل يواصلون عمل الم طلوب إللقاء القبض على العملية لم تنته، وا 

 الخاطفين، وأضاف أن الحرب ضد ما سماه اإلرهاب مستمرة ولن تنتهي قريبا.
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وفي هذا السياق أشارت التحقيقات األولية التي يجريها الجيش اإلسرائيلي إلى أن المستوطنين الثالثة 
طة مسبقة للمساومة قتلوا بعيد اختطافهم بقليل وتم دفنهم في حفرة كان الخاطفون قد أعدوها وفق خ

 على جثثهم في موعد الحق.
 
 التدخل لوقف العدوان ورفع الحصاربحكومة الوفاق تطالب المجتمع الدولي  .2

دعت حكومة الوفاق الوطني المجتمع الدولي للعمل في أجل رفع الحصار عن أبناء الشعب : غزة
 .الفلسطيني وفتح المعابر، ووقف العدوان اإلسرائيلي

ان وزير األشغال العامة واإلسكان الدكتور مفيد الحساينة وذلك خالل قيامه بجولة جاء ذلك على لس
تفقدية لمجمع المعدات والورش التابعة للوزارة في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، والذي تعرض 

 .للقصف اإلسرائيلي أدى إلى تدمير عدد من الورش والمخازن بصورة كاملة
ائيلي لمجمع المغراقة، مشيرا إلى أن هذه الورش والمخازن التي واستنكر الحساينة القصف اإلسر 

 .تعرضت للقصف تخدم المواطنين وكافة أبناء الشعب الفلسطيني
 31/6/4112قدس برس، 

 
 جل وقف انتهاكاتهاأمن  "إسرائيل"الحمد هللا يطالب بريطانيا بالضغط على  .3

في مكتبه برام هللا، رئيس أركان الدفاع  التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا، أمس :رام هللا
البريطاني الجنرال نيكوالس هوتون، حيث أطلعه على جهود المؤسسة األمنية الفلسطينية في حفظ 

ووضع الحمد هللا الضيف في  األمن وتحقيق األمان للمواطن الفلسطيني، وصون حقوق اإلنسان.
وممتلكاتهم في الضفة والقطاع، داعيا بريطانيا صورة أخر االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين 

للضغط على إسرائيل من اجل وقف انتهاكاتها، مؤكدا على تمسك الفلسطينيين بحل الدولتين، وصوال 
 وعاصمتها القدس. 1627إلى الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 

، السفير المصري لدى فلسطين وائل وعلى صعيد آخر، التقى رئيس الوزراء أمس، في مكتبه برام هللا
وشدد الحمد هللا  عطية، لبحث أخر التطورات على العملية السياسية ال سيما المصالحة الوطنية.

خالل اللقاء على متانة العالقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على أهمية دور مصر في دعم ومساندة 
استمرارها بتقديم الدعم لفلسطين، ودورها الكبير في القضية الفلسطينية على كافة المستويات، مشيدا ب

 انجاز المصالحة الوطنية.
 1/7/4112الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 نفط فنزويلي بأسعار تفضيلية استيرادالسلطة الفلسطينية تتجه إلى  .4

الذي  لالتفاقالنفط من فنزويال وفقا  استيرادد ب أ: كشف مسؤول فلسطيني النقاب عن   -رام هللا 
 وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل زيارة قام بها إلى كراكاس قبل نحو شهر ونصف.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لوكالة )معًا( اإلخبارية الفلسطينية 
لك النفط من فنزويال إلى فلسطين، لكن ذ باستيرادخالل مدة قريبة جدا سنبدأ »نشرت أمس اإلثنين 

 «.متوقف على زيارة من قبلنا إلى فنزويال ونبلغهم اننا جاهزون
فنزويال سوف تزود فلسطين بالنفط لمدة خمس سنوات بأسعار اقل من أسعار األسواق »واضاف 

 «.شحنات في السنة اي كل ثالثة شهور شحنة 4العالمية بمعدل 
 1/7/4112القدس العربي، لندن، 

 
 مشكالت القطاع الفلسطينية وزراء غزة يبحعون مع الفصائل .5

بحث ممثلو الفصائل الفلسطينية مع الوزراء األربعة في حكومة الوفاق الوطني من قطاع غزة : غزة
 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع. 1.1المشكالت التي يعاني من 

ون، في وأطلع ممثلو الفصائل الوزراء على جملة من المشكالت واألزمات التي يعاني منها الفلسطيني
مقدمها أزمة معبر رفح، وانقطاع التيار الكهربائي، والمياه، وتلوث شاطئ البحر، وموظفو حكومة 

 السابقة الذين لم يتقاضوا رواتبهم حتى اآلن أسوة بزمالئهم. « حماس»
جهود تبذل لحل مشكالت قطاع »وأعلن وزير العمل مأمون أبو شهال خالل المؤتمر الصحافي عن 

 «.هر النتائج خالل أيامغزة على أن تظ
كل قضايا القطاع محط اهتمام شديد من حكومة الوفاق ويتم التعامل معها »وقال أبو شهال إن 

 «.بمسؤولية، وما يواجه القطاع من مشكالت هي أمور مؤقتة سيتم حلها قريباً 
مع الحمد « وجود تواصل مباشر»من جهته، أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة عن 

نمر بمرحلة صعبة جدًا، وعلى رغم »وأضاف: «. الطالعه على أوضاع قطاع غزة أوال بأول»هللا 
ذلك سنجد حلول لكل المعّوقات التي تواجه الحكومة في غزة، وخالل أسبوع أو أسبوعين ستكون 

 «.هناك حلول مطروحة لمعظم تلك المشكالت

 1/7/4112الحياة، لندن، 
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 الدولي للصحفيين" طرد "إسرائيل" من عضويتهاالتحاد " رارإشادة فلسطينية بق .6
اعتبرت وزارة اإلعالم الفلسطينية، أمس، قرار االتحاد الدولي للصحفيين طرد "إسرائيل" من عضويته 
خطوة شجاعة وانتصارًا تاريخيًا لحرية الرأي والمدافعين عنها، ورد اعتبار لإلعالميين الفلسطينيين 

 اليومي.واالعتقال والمالحقة وألشكال القمع واالستهداف  الذين تعرضوا للقتل
 16و 11وأكدت الوزارة في بيان أن موقف االتحاد الذي جاء خالل اجتماعاته التي عقدت يومي 

دول عن التصويت، يجب  5وامتناع  17دولة من أصل  14في بروكسل، وحظي بموافقة  حزيران
 الصحفيين.ائم التي ارتكبها االحتالل بحق أال يعني إسقاط مالحقة االحتالل على الجر 

 1/7/4112الخليج، الشارقة، 
 
 غزة تتعرض بشكل واضح لمؤامرة عباسية صهيونية بهدف تركيعهااألشقر:  .7

هاجم عضو المجلس التشريعي عن حماس إسماعيل األشقر في بيان صحافي : أشرف الهور-غزة 
وغزة اآلن تتعرض بشكل واضح وسافر »ل عباس، واتهمه بالتآمر على غزة، وقامحمود الرئيس 

، مشيرا إلى أزمة الكهرباء ورواتب «لمؤامرة عباسية صهيونية هدفها واضح وجلي هو تركيع غزة
 الموظفين، واستمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي، وتجميد ملفات المصالحة.

مجموعة من قطعان  أليس تباكي عباس أمام المحافل الدولية عن»وقال وهو ينتقد بحدة الرئيس 
 «.المستوطنين المختفين الذين عاثوا في األرض فسادًا، أليست وصمة عاٍر في تاريخ هذا الرجل

الوقوف وقفة جادة »، وطالب الشرفاء واألحرار من الفصائل بـ «لن تركع أبداً »وشدد على أن غزة 
هاينة وزعران التنسيق األمني، وحازمة أمام هذه المهزلة والمؤامرة التي يقودها عباس وأزالمه من الص

ووضع كل التصورات والحلول الوطنية الخالقة إلنقاذ غزة حتى تبقى غزة دائما وأبدًا رمزًا للعزة 
 «.والكرامة

 1/7/4112القدس العربي، لندن، 
 
 بشكل مستمربسيسو: هناك تواصل بين الوزارات في رام هللا وغزة  .8

التوافق الوطني إيهاب بسيسو أّن هناك تواصال ما بين يؤكد المتحدث باسم حكومة : محمد فروانة
الوزارات في رام هللا وغزة بشكل مستمر، نافيًا تهميش الحكومة لغزة أو التنصل من مسؤولياتها 

 تجاهها.
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إّن هناك تواصال بشكل يومي مع الوزارات كالعمل واألشغال العامة « السفير»ويقول بسيسو لـ
يجاد حلول لكل األزمات والقضايا العالقة.  واإلسكان والوزارات األخرى، من أجل تذليل الصعاب وا 

 «.عندما شكلنا الحكومة قلنا بوضوح إّن المهام غير سهلة والقضايا عميقة»ويضيف 
ويوضح أنه بالرغم من كل التحديات التي تواجهها الحــكومة، فإنها ماضية في إزالة آثار االنقسام، 

ية على األطراف السياسية التي وقعت اتفاق المصالحة وال يقتصر مشــددًا على أن هناك مسؤول
 الدور على الحكومة فقط.

الذين وقعوا االتفاق يدركون ويعرفون حجم التحديات والمخاطر التي ستواجه هذه »ويرى بسيسو أّن 
 «.الحكومة

 1/7/4112السفير، بيروت، 
 

 "سرائيلإ"لوقف عدوان  فورييدعو مصر والسعودية لتحرك  الهباش .9
قال الدكتور محمود الهباش قاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس محمود عباس أبو : أحمد جمعة

مازن للشئون الدينية والعالقات اإلسالمية، إن إسرائيل تستغل قضية المستوطنين الثالثة الذين قتلوا 
 .الفلسطينيمؤخًرا، لتصعيد العدوان على الشعب 

"اليوم السابع" من رام هللا، كل الفصائل الفلسطينية إلى التوحد خلف تصريحاٍت لـ فيودعا الهباش، 
الرئيس محمود أبو مازن، لمواجهة العدوان وعدم تقديم مزيد من الذرائع إلسرائيل، مؤكًدا أن وحدة 

 الغاشم. اإلسرائيليستكون قادرة على صد العدوان  الفلسطينيأبناء الشعب 
 التيتضطر إلى التسليم بالشرعية الدولية،  ؟ كيات الجادة وأكد، أن إسرائيل تهرب من المفاوض

 تكفل الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية.
لجم العدوان،  فيكثيًرا  المصرييعول على الدور  الفلسطينيوأوضح مستشار أبو مازن، أن الشعب 

 األراضي فيور داعًيا الدول العربية، وعلى رأسها مصر والسعودية إلى تحرك فورى قبل تفاقم األم
 المحتلة بشكل عام، وغزة بشكل خاص.

 1/7/4112اليوم السابع، القاهرة، 
 

 غزة: المقاومة تقصف المستوطنات بالصواريخ.. وغارات إسرائيلية على مواقع للفصائل .01
صواريخ أطلقت من قطاع غزة منذ منتصف الليـل وحتـى  2، أن 1/7/4112، 28عرب ذكر موقع 

 طت في مناطق في جنوب إسرائيل.فجر اليوم الثالثاء سق
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وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن الصواريخ سقطت في منـاطق مفتوحـة فـي محـيط المجـالس اإلقليميـة 
ولــم يســفر ســقوط الصــواريخ وانفجارهــا عــن  "أشــكول" و"ســدوت نيغــف" و"شــاعر هنيغــف" فــي النقــب.

 إصابات باألرواح أو أضرارا.
غــارة جويــة علــى األقــل فــي  54ذي شــن فيــه طيــران االحــتالل ويــأتي إطــالق الصــواريخ فــي الوقــت الــ

 أنحاء قطاع غزة، وقطع التيار الكهربائي وغرق القطاع في ظالم دامس خالل الليلة الماضية.
يومــا،  11وعثـرت قــوات الجــيش اإلســرائيلي أمـس علــى جثــث المســتوطنين الثالثـة الــذي اختطفــوا قبــل 

 افهم.وتحمل إسرائيل حركة حماس مسؤولية اختط
أربعـة عمـال أمـن يعملـون  ، مـن غـزة، أن1/7/4112، وكالة الصحافة الفلسطينية )صرفا وأضافت 

فــي سلســلة غـارات عنيفــة ومتزامنــة شـنتها طــائرات االحــتالل اإلســرائيلي  واأصـيب فـي حراســة المحــررات
 فجر اليوم الثالثاء على أهداف عديدة في قطاع غزة.

ية عثرت على المصـابين األربعـة بعـد حـوالي سـاعة مـن القصـف وقال مراسل )صفا( إن الطواقم الطب
في محيط موقع "عين جالون" جنوب غرب خانيونس، مشيرا إلى أن إصاباتهم وصفت ما بـين طفيفـة 

 ومتوسطة.
موقـع لفصـائل المقاومـة  11وكانت طائرات االحتالل أطلقـت صـواريخها بشـكل جنـوني ومكثـف علـى 

 قطاع وفي بلدة بيت الهيا شمال القطاع.غرب خانيونس وشمال رفح جنوب ال
مواقع للسرايا، وموقعين لأللويـة، وموقـع  5مواقع للقسام، و 5وأشار مراسلنا إلى أن الغارات استهدفت 

 واحد لكل من كتائب المجاهدين، وكتائب أبو علي مصطفى، وكتائب المقاومة الوطنية.
لقطـاع بسـبب الغـارات، الفتـا إلـى حـدوث وأضاف بأن انفجارات ضـخمة سـمع دويهـا فـي كافـة أرجـاء ا

 التيار الكهربائي عن مناطق واسعة بالقطاع. كما انقطع حالة هلع بين المواطنين.
طــائرات االحــتالل اإلســرائيلي شــنت فجــر اليــوم ، أن 1/7/4112ن، فلسررطين أون اليررونشــر موقــع 

 ون وقوع إصابات.الثالثاء، سلسلة غارات عنيفة على أهداف متفرقة في أنحاء قطاع غزة، د
موقعًا لفصائل المقاومة  11صاروخا  40وأفاد شهود عيان بأن "طائرات االحتالل قصفت بأكثر من 

فــي أنحــاء قطــاع غــزة، وذلــك بشــكل متــزامن وفــي غضــون دقــائق معــدودة، ممــا تســبب بإلحــاق أضــرارا 
 القصف. أماكنبالغة في الممتلكات المواطنين القريبة من 

لقسـام، وسـرايا القـدس، وألويـة الناصـر صـالح اصـف اسـتهدف مواقـع تتبـع لكتائـب وقال الشهود إن الق
 الدين، وكتائب المجاهدين، وكتائب أبو علي مصطفى، وكتائب المقاومة الوطنية.

 وأشار الشهود إلى أن القصف تسبب بإثارة حالة من الهلع في صفوف المواطنين الفلسطينيين.
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ـــم  مـــن جانبـــه، أكـــد المتحـــدث باســـم وزارة الصـــحة الفلســـطينية أشـــرف القـــدرة أن القصـــف اإلســـرائيلي ل
 يتسبب في وقوع أي إصابات.

 
 ورفع الحصار التصعيد اإلسرائيلي ويطالبهما بالتحرك لوقف  وأوغلو أردوغانب يتصلمشعل  .00

خالــــد مشــــعل رئــــيس المكتــــب ، أن الدوحـــة، مــــن 31/6/4112المركررررز الفلسررررطيني ل عررررالم، ذكـــر 
 هاتف ليلة أمس األحد، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. السياسي لحركة حماس،

وأفــاد بيــان صــادر عــن المكتــب اإلعالمــي لحركــة حمــاس أن مشــعل وضــع أردوغــان فــي صــورة آخــر 
التطــورات المتعلقــة بالقضــية الفلســطينية واألوضــاع المأســـاوية فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة جـــراء 

 وتهديدات االحتالل وأوضاع األسرى المأساوية.االعتقاالت واعتداءات وانتهاكات 
وطالب مشعل رئيس الوزراء التركي بسرعة التحرك مع المجتمع الدولي لوقف االعتداءات الصهيونية 

 ورفع الحصار عن قطاع غزة.
خالـد مشـعل أطلـع وزيـر  ة، أنالدوحـ، مـن 31/6/4112، وكالة الرأي الفلسطينية ل عرالمواضافت 

د داود أوغلــــو علــــى صــــورة التطــــورات المتعلقــــة بالقضــــية الفلســــطينية واألوضــــاع خارجيــــة تركيــــا أحمــــ
 االحتالل. االعتقاالت واعتداءاتالمأساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء 

ــًا إيــاه بســرعة التحــرك مــع  جــاء ذلــك خــالل اتصــال هــاتفي أجــراه مشــعل بــأوغلو اليــوم االثنــين، مطالب
 ات "اإلسرائيلية" ورفع الحصار عن قطاع غزة.المجتمع الدولي لوقف االعتداء

 
 هنية: التهديدات الصهيونية ال تخيفنا وسنتصدى ألي حماقة صهيونية .02

قال نائب رئيس المكتـب السياسـي لحركـة "حمـاس" ورئـيس حكومـة الفلسـطينية السـابقة إسـماعيل : غزة
ألي محاولــة "إســرائيلية"  هنيـة: "إن التهديــدات الصــهيونية لقطــاع غــزة ولحمــاس ال تخيفنــا، وسنتصــدى

 لالعتداء على شعبنا الفلسطيني".
(، تعقيبــا علــى تحميــل 2-50وأضــاف هنيــة فــي تصــريحات "لوكالــة األناضــول" مســاء أمــس االثنــين )

رئــيس وزراء االحــتالل بنيــامين نتنيــاهو المســؤولية لحركــة "حمــاس" عــن اختطــاف وقتــل المســتوطنين 
لغربية، وتهديده لها "بدفع الثمن"، قـائاًل: "إن "تهديـدات االحـتالل الثالثة بمدينة الخليل جنوب الضفة ا

ال تخيفنا وال يمكن إطالقا إال أن تدفع الشـعب الفلسـطيني لمزيـد مـن الصـمود والعطـاء والتصـدي ألي 
 محاولة صهيونية لالعتداء على قطاع غزة".
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ية المحتلة وقتل الشباب واقتحم وفي السياق ذاته، قال هنية: إن العدو الصهيوني استباح الضفة الغرب
البيــوت وحــرق المــزارع واعتقــل القيــادات والرمــوز ونــواب المجلــس التشــريعي وهــو يعتقــد أنــه قــادر مــن 
خالل هذه السياسة القمعية أن يقتل إرادة الثبات والصمود لدى الشعب ولكنه واهم فشعبنا أكبر وأعظم 

 ر حتى ينال حريته وعودته".وأكثر رسوخا في هذه األرض وهو مصمم على أن يستم
 1/7/4112المركز الفلسطيني ل عالم، 

 
 نزال: حماس صامدة وعملية الخليل مشرفة والتنسيق األمني عارمحمد  .03

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حمـاس" محمـد نـزال أن حركتـه ال تملـك حتـى 
ة لعمليـة الخليـل، لكنـه أكـد أن "ثمـة مؤّشـرات علـى اللحظة معلومات رسمية ومؤّكدة حول الجهة المنّفذ

 وجود عملية أسر، وليس هناك ما يدفع الصهاينة إلى اختراع لعبة".
واعتبر نزال في مقابلة خاصة مع "المركز الفلسطيني لإلعالم" أن "عدم إعالن المسؤولية عن العملية 

أن "التنسـيق األمنـي بالضـفة بعـد العمليـة  إلى اآلن يمّثل تطّورا في التفكير عند المقاومة"، وأشـار إلـى
 يمثل "وصمة عار" غير مسبوقة في تاريخ حركات المقاومة".

وفي سياق آخر، قال إنه ال ينكـر وجـود مـأزق تعيشـه حمـاس فـي الفتـرة الراهنـة، لكـن "حمـاس تعـودت 
"حماس لن على التعامل مع األزمات وتخرج منها في كل مرة أكثر قوة وأشد مضاء"، مؤكدا على أن 

 تغّير بوصلتها وهي ماضية في طريقها نحو التحرير".
وبشـــأن المصـــالحة قـــال: "نحـــن ال نـــرى فـــي التنـــازالت خـــالل المصـــالحة عيبـــا علـــى اإلطـــالق مقابـــل 
مصلحة عليا"، لكنـه بـين فـي الوقـت ذاتـه أنـه "إذا رأى عبـاس ومـن معـه أن هـذه فرصـتهم إلقصـاء أو 

 إبعاد حماس فتلك "أمانيّهم".
د علـــى أن الخالفـــات السياســـية مـــع بعـــض الـــدول ال تجـــّرد حمـــاس مـــن انتمائهـــا لمربـــع المقاومـــة وأكـــ

فيهـا، "وتكّيفنـا مـع  الـبعض وضـعاوالممانعة، مشيرا إلـى أن الحركـة "تجـاوزت عنـق الزجاجـة التـي أراد 
 المستجدات واألوضاع، وسنبقى رأس الحربة في مواجهة االحتالل".

لــيس هنــاك قــرار اتخذتــه قيــادة حركــة حمــاس بـــ الفتــرة األخيــرة، قــال: "وحــول قلــة تصــريحات نــزال فــي 
اّل لكنت في مقّدمة "الصامتين"!... هناك فـرق بـين تبّنـي العمليـة، وبـين التعليـق عليهـا..  "الصمت"، وا 
أّمـــا تبّنـــي أي عمليـــة، فالجهـــة المخّولـــة فـــي ذلـــك، هـــي كتائـــب عـــز الـــدين القّســـام، وأّمـــا التعليـــق علـــى 

 ."هو حق مكفول ألي أخ، مخّول بالتصريح أو الحديث باسم الحركةالعملية، ف
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ال ينبغـــــي ألي عمليــــة عســـــكرية أن تشــــّكل إحراجـــــا ألي طـــــرف وقــــال معلقـــــا علــــى عمليـــــة الخليــــل: "
فلسطيني، بل يمكن البناء عليها، لمحاصرة الصهاينة والضـغط علـيهم، خاصـة وأنهـا عمليـة تسـتهدف 

 ."وهو مطلب وطني عام، وليس مطلبا خاصا بفصيل دون غيرهاإلفراج عن األسرى الفلسطينيين، 
أما "المصالحة الفلسطينية"، فهي شأن فلسطيني ال ينبغي أن يكون مرهونا بغضب الصهاينة وأضاف 
 أو حنقهم.

ال يمكن لحركات المقاومـة الفلسـطينية، وحول إمكانية وجود حماس في مأزق بعد عزل مرسي، قال: "
ن تعـــيش وضـــعا مثاليـــا، وأن تتحـــّرك دائمـــا فـــي فضـــاء مفتـــوح أمامهـــا. وحركـــة أو غيـــر الفلســـطينية، أ

حمــاس منــذ انطالقهــا، واجهــت أوضــاعا صــعبة وقاســية، ولكنهــا كانــت تجتــرح "المعجــزات"، وتتجــاوز 
 ."األزمات، والضربات التي ال تميتها، تقّويها، وتشّد عضدها

ولكنه ليس األول، ولكن يكون األخير. وقد ونحن ال ننكر أن هناك مأزقا تواجهه الحركة، وأضاف: " 
لهذا . تعّودت حماس على التعامل مع "المآزق" و"األزمات"، وكانت تخرج منها أكثر قوة، وأشّد مضاء

ينبغــي أن يكــون واضــحا لألطــراف، التــي تــراهن علــى مــا تــراه "مأزقــا" تواجهــه حمــاس، مــن أنــه ســيكون 
بـإذن –لن تغّير بوصلتها، وهـي ماضـية فـي طريقهـا فرصة للضغط عليها، وتغيير نهجها، أن حماس 

 ."نحو التحرير -هللا
بكـل صـراحة، حمـاس قـّدمت وحول سؤاله عن سبب تقديم حماس تنازالت لتوقيع اتفاق القـاهرة، قـال: "

تنــازالت فــي تشــكيل الحكومــة الفلســطينية، بــدءا مــن التنــازل عــن رئاســة الحكومــة، لمصــلحة شــخص 
، فضـال عـن بقيـة الـوزراء، الـذي يحسـب معظمهـم علـى عبـاس أو حركـة فتحاوي، هو رامـي الحمـد هللا

وحمــاس ال تــرى فــي هــذا التنــازل عيبــا علــى اإلطــالق، مقابــل مصــلحة عليــا، وهــي أننــا نريــد أن . فــتح
نــدفع "عجلــة المصــالحة" إلــى األمــام، وأال تتعّطــل فــي أول محطــة لهــا، كمــا أنهــا تريــد أن تقــّدم مبــادرة 

ـــا"، ونـــزع ـــة  "حســـن نواي ـــع لتعطيـــل المصـــالحة، خصوصـــا وأن هـــذه الحكومـــة، ســـتكون "انتقالي أي ذرائ
 ."ومؤقتة"، وأن المحطات القادمة أهم وأصعب

يخطئ عباس ومعه قيادات من حركة فـتح، إذا فهمـوا مواقـف حمـاس علـى أنهـا تعبيـر عـن وأضاف: "
فلســطيني فــي ضــعف، أو عجــز، أو مــأزق، فحمــاس حركــة موجــودة فــي جميــع أمــاكن وجــود الشــعب ال

الـــداخل والخـــارج، وهـــي تملـــك شـــعبية وحضـــورا وتـــأثيرًا وفاعليـــة، ولـــديها مـــن أدوات وأوراق القـــوة، مـــا 
 يجعلها قادرة على مواجهة محاوالت عزلها، أو إضعافها، أو إخراجها من "المشهد السياسي".

هــذه فرصــتهم لـــ لــذا، إذا رأى عبــاس وبعــض مــن معــه مــن القيــادات الفتحاويــة، أو غيرهــا، أن وقــال: "
ذا كـانوا توّهمـوا أنهـم "انتصـروا"  "إقصاء"، أو "إبعاد" حماس، فتلك "أمانيّهم"، التي ستخيب بإذن هللا، وا 
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في الجولة األولى، فهناك جوالت أخـرى متبقّيـة، فالمشـوار طويـل، وال يمكـن إنجـازه  -وفقا لمقاييسهم–
 دون حماس، أو بعيدا عن التوافق معها.

 31/6/4112ي ل عالم، المركز الفلسطين
 

 البطش يدعو المقاومة لالستعداد للجولة المقبلةخالد  .04
دعــا القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي خالــد الــبطش الكــل الفلســطيني إلــى ضــرورة االســتعداد : غــزة

 لمواجهة الجولة المقبلة من الصراع مع المحتل الصهيوني.
( أذاعهــــا القســــم اإلعالمــــي لحركــــة الجهــــاد 2-50وقــــال الــــبطش فــــي تصــــريحات لــــه اليــــوم االثنــــين )

اإلسالمي: "أدعو وبكل صراحة ووضوح الجميع إلى ضرورة االسـتعداد للمواجهـة القادمـة مـن الصـراع 
 خطيرة". تصعيديهمع المحتل الصهيوني، والذي قد يأخذ أشكااًل 

يونية ليســت وحــول التهديــدات الصــهيونية بتصــعيد الهجمــة فــي الضــفة وغــزة، قــال: "التهديــدات الصــه
جديدة على أبناء شعبنا، والتصعيد مستمر ولم يتوقف منذ اختفاء ثالثة مـن جنـوده، والعـدوان بالخليـل 

 والضفة المحتلة لم يتوقف وبدأ يأخذ منحى خطيًرا للغاية".
وأضـــاف: "تهديـــدات االحـــتالل ال تخيفنـــا، ولـــن تغيـــر مـــن قناعاتنـــا، وفـــي كـــل األحـــوال نحـــن ثـــابتون، 

ون، وسنواجه أي تصـعيد صـهيوني بمـا نملـك مـن أدوات مقاومـة متواضـعة فـي وجـه مرابطون، صامد
ترســانة الكيــان، ونحــن فــي ذلــك نمتلــك الحــق الكامــل فــي الــرد علــى هــذه الجــرائم التــي يقترفهــا صــباح 

 مساء".
 31/6/4112المركز الفلسطيني ل عالم، 

 
 الرشق: نتنياهو يمتلك قرار الحرب لكن وقفها ليس بيده .05

( مــــن تنفيــــذ رئــــيس حكومــــة 2-50ذر القيــــادي فــــي حركــــة حمــــاس عــــزت الرشــــق، االثنــــين )حــــ: غــــزة
االحتالل الصهيوني بنيامين نتنيـاهو تهديداتـه ضـد قطـاع غـزة والمقاومـة الفلسـطينية، مشـددًا علـى أن 

 ذلك "قد يجر المنطقة إلى مربع ملتهب".
مـــاعي "فـــيس بـــوك": "إن وقـــال الرشـــق فـــي تصـــريح لـــه نشـــر علـــى صـــفحته فـــي موقـــع التواصـــل االجت

"االقتحامــات التــي لــم تتوقــف فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة والغــارات التــي لــم تهــدأ علــى قطــاع غــزة هــي 
 محاوالت يائسة من االحتالل لتغطية فشله الذريع في قضية المستوطنين الثالثة". 
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ع الصــــهيوني وأشــــار إلــــى أن "نتنيــــاهو الفاشــــل يهــــرب إلــــى األمــــام ويقفــــز فــــي الهــــواء ويخــــدع الشــــار 
 بالتهديدات التي يطلقها خبط عشواء ضد غزة والمقاومة الفلسطينية".

وأضــاف الرشــق: "أشــير أن نتنيــاهو قــد يــذهب إلــى تنفيــذ تهديداتــه، وجــّر المنطقــة إلــى مربــٍع ملتهــب، 
ن ملك قرار البدء بالتصعيد اليوم، فلن يملك قرار وقفه غًدا، وله في حروب  ولكن عليه أن يعلم أنه وا 

 غزة السابقة خير مثال".
وأوضح أنه ال عجب أن ينتهك االحتالل الصهيوني كل الحرمات؛ "حرمة األرض والعرض واإلنسـان 
والـــدم، وحرمـــة الشـــهر الفضـــيل )شـــهر رمضـــان(، وال عجـــب بالمقابـــل أن يصـــمد الشـــعب الفلســـطيني 

 ات الكبرى".البطل كما عّودنا، بل ويتعاظم صموده في شهر رمضان المبارك، شهر االنتصار 
 31/6/4112المركز الفلسطيني ل عالم، 

 
 غزة ستفتح أبواب جهنم عليه أبو زهري: إذا أقدم نتنياهو على حرب ضد   .06

حّملت حركة حماس االحتالل الصهيوني، مسئولية التصعيد علـى غـزة، محـذرة بـأن أبـواب جهـم : غزة
 ستفتح على االحتالل إذا شن حربًا على غزة.

(: 2-50ي أبـو هـري، النـاطق باسـم حمـاس، فـي تصـريٍح مقتضـب، اليـوم االثنـين )وقال الدكتور سام
ـــاهو يحـــاول قلـــب  ـــامين( نتني ـــيس حكومـــة العـــدو بني "االحـــتالل يتحمـــل المســـؤولية عـــن التصـــعيد و)رئ

وأضاف "عليـه )نتنيـاهو( أن يـدرك أن تهديداتـه ال تخيـف حمـاس، وأنـه إذا أقـدم علـى حـرب  الصورة".
 جهنم ستفتح عليه".على غزة فإن أبواب 

 31/6/4112المركز الفلسطيني ل عالم، 
 

 في غارة إسرائيلية استشهد حد مقاتليها الذيأ تنعىكتائب القسام  .07
( فـــي خـــان 2|16أن الشـــهيد الــذي ســـقط مســـاء أمـــس األحـــد ) أعلنـــت كتائـــب القســـام: غــزة )فلســـطين(

 صواريخ. عناصرها، في حين لم تتبنى إطالق أي أحديونس جنوب قطاع غزة هو 
وكانــت طــائرات االحــتالل قصــفت أمــس األحــد إحــدى مجموعــات المقاومــة شــرق خــان يــونس جنــوب 

 المقاومين وأصيب ثالثة آخرين بجراح. أحدقطاع غزة حيث استشهد 
عامًا( من دير البلح وسـط قطـاع غـزة  12ونعت الكتائب في بيان لها الشهيد محمد زايد سالم العبيد )

 حد جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة رباط تابعة للكتائب.والذي استشهد أمس األ
 31/6/4112قدس برس، 
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 "بال مرجعية وبال ميزانيات"الوزارات الفلسطينية في غزة باتت تعمل حماس تحذر:  .08

حركــة حمــاس كشــفت ، أن غــزة مــن أشــرف الهــور، عــن 1/7/4112، القرردس العربرري، لنرردنذكــرت 
في تصريحات لـ "القـدس العربـي" أنهـا ستتشـاور مـع بـاقي هري سامي أبو ز على لسان الناطق باسمها 

الفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، لـ "بحث اآللية المناسبة"، لدراسة الوضع في قطـاع 
غـزة، فــي ظـل عــدم تســلم حكومـة التوافــق مسـؤولياتها عــن القطــاع، واتهمـت حركــة فـتح بـــ"التهرب" مــن 

 .ة لبحث ملف تطبيق باقي بنود المصالحةالرد على االتصاالت األخير 
وقال الـدكتور سـامي أبـو زهـري لــ "القـدس العربـي" أن هنـاك "انهيـار حقيقـي تتعـرض لـه البلـد"، مرجعـا 
الســـبب فـــي ذلــــك إلـــى عـــدم قيــــام حكومـــة التوافـــق الــــوطني والـــوزراء المتواجـــدين فــــي الضـــفة الغربيــــة 

اء الضفة في الحكومـة لـم يتسـلموا بعـد الـوزارات فـي بالتواصل مع الوزارات في غزة، مشيرا إلى أن وزر 
 القطاع.

وقــال أن الــدكتور الحمــد هللا بصــفته أيضــا وزيــرا للداخليــة، لــم يجــر أي عمليــة اتصــال مــع الــوزارة فــي 
 غزة، منتقدا في الوقت ذاته إعالن رئيس الحكومة عدم وجود أي سيطرة له على غزة.

اتت تعمل اآلن "بـال مرجعيـة وبـال ميزانيـات"، أبـو زهـري أكـد وكشف أن الوزارات الفلسطينية في غزة ب
 أيضا في تصريحاته أن هناك "فراغ إداري وأمني في القطاع".

ويشير أبو زهري إلى أن حركة حماس تجري اتصاالت شبه يومية مع الـدكتور الحمـد هللا، ومـع عـزام 
لتسلم وزارات غزة، مشـيرا إلـى أنـه  األحمد رئيس وفد حركة فتح في الحوار، للطلب منهم دعوة الوزراء

 لم تجر عمليات تسليم إال للوزراء األربعة في حكومة التوافق الموجودين في القطاع.
وكشف أيضا عن وجود "تهـرب" مـن حركـة فـتح مـن الـرد علـى هـذه االتصـاالت فـي األسـبوع األخيـر، 

ضع في غزة كما هو". وأكـد ويضيف الناطق باسم حماس "هذا يدل على وجود نوايا محددة إلبقاء الو 
أن األمـــور تتفـــاقم "دون أي استشـــعار مـــن الـــدكتور رامـــي الحمـــد هللا"، متحـــدثا عـــن عمليـــات القصـــف 

 اليومي للقطاع، في ظل عدم تحمل الحكومة أي مسؤوليات على "المستوى اإلنساني".
اني على التوالي، وقال أبو زهري منتقدا حكومة التوافق أن قضية رواتب موظفي غزة تدخل شهرها الث

 دون أن تجد الحكومة لها أي حل، رغم توفر قيمة الرواتب من دولة قطر.
مــن ردود فعــل  حــّذر أبــو زهــري، مــن غــزة، أن 31/6/4112المركررز الفلسررطيني ل عررالم، وأضــاف 

المــوظفين الــذين لــم يتقاضــوا رواتــبهم والتمييــز بيــنهم، متهمــًا حكومــة التوافــق بالتبــاطؤ والتــردد فــي حــل 
 مشاكل غزة.
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وقـال أبــو زهــري فـي مــؤتمر صــحفي عقـب لقــاء جمــع وزراء الحكومـة بغــزة وقــادة الفصـائل فــي مجلــس 
(، إنـــه يوجـــد فـــراغ إداري بـــوزارات غـــزة لعـــدم تواصـــل وزراء الضـــفة مـــع 2-50الـــوزراء اليـــوم االثنـــين )
 الطواقم العاملة بالقطاع.

رة الماليـة وال الخارجيـة وال أيـة وزارة ربمـا لقـرار وأضاف "رئيس الوزراء الحمد هللا لم يتواصل ال مع وزا
 أمني"، محذرا الحكومة من خطورة الوضع المتفاقم في غزة، مطالبًا بعدم التمييز بين الموظفين.

ورأى أن تحميل المجتمع الدولي المسئولية عـن مشـكلة الرواتـب والتـذرع بقطـع عالقاتـه مـع البنـوك إن  
 في غزة وا غالقها "مجرد فزاعة غير مقبولة".استقبلت األموال وصرفتها لموظ

تحملــت مســئولياتها  لهــا طالمــاودعــا الحكومــة إلــى عــدم التخلــي عــن مســئولياتها، مؤكــدًا دعــم الحركــة 
 ولكل ما يخدم الشعب الفلسطيني.

مــن جهتــه، دعــا ممثــل حركــة فــتح بغــزة فــايز أبــو عيطــة الفصــائل والقــوى إلــى إعطــاء الحكومــة الوقــت 
 لمشاكل، معتبرًا أن عمر الحكومة أصبح شهًرا واحًدا ومن الصعب حل األمور بسرعة.الكافي لحل ا

 

 : هكذا نفذت عملية الخليلإسرائيليةتقديرات  .09
رســمت األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية عــدة تقــديرات لعمليــة خطــف المســتوطنين الثالثــة، الــذين : الخليــل

ن إحدى المسـتوطنات فـي مدينـة الخليـل جنـوب من الشهر المنصرم بالقرب م 11الـ فقدت آثارهم في 
 الضفة الغربية المحتلة.

وتفيد تقديرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية أن المستوطنين الثالثة قتلوا فور صعودهم للمركبة، لكنها لم 
تــذكر إذا مــا كــان قــد عثــر علــى آثــار إطــالق نــار فــي المركبــة التــي عثــر عليهــا محروقــة ويعتقــد بأنهــا 

 في عملية االختطاف. استخدمت
وبحســب القنــاة اإلســرائيلية الثانيــة؛ فــإن األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية تعتقــد أن المختطفــين صــعدوا إلــى 
المركبـــة بـــإرادتهم وبعـــد وقـــت قصـــير أدركـــوا أنهـــم صـــعدوا المركبـــة بالخطـــأ، فاتصـــل أحـــدهم بالشـــرطة 

 فعاجلهم الخاطفون بإطالق النار عليهم.
منيــة؛ فإنــه إضــافة إلــى الخــاطفين المشــتبهين والــذين تبحــث عــنهم "إســرائيل" طــوال وبتقــدير األجهــزة األ

 الوقت يعتقد أن آخرين شاركوا في التنفيذ.
والسـيناريو الـذي ترسـمه األجهــزة األمنيـة اإلسـرائيلية حــول عمليـة االختطـاف يبــدو علـى النحـو التــالي: 

مســـتوطنة "الـــون شـــابوت" فـــي الســـاعة  اعتقـــد المســـتوطنون الثالثـــة الـــذين اختفـــت آثـــارهم قـــرب مفـــرق
 حزيران )يونيو( أنهم صعدوا للمركبة الخطأ.  11من ليلة  11:13
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، وحينها يشهر الخاطفون سالحهم ويطلقـون النـار 100بمركز طوارئ الشرطة  اتصاالوأجرى أحدهم 
 على الثالثة.

يصــلون إلــى النقطــة دقيقــة، و  13-10وبموجــب التقــديرات، ينطلــق الخــاطفون بســرعة ويســافرون لمــدة 
التـي كانــت مركبـة أخــرى تنتظـرهم فيهــا، ينقلـون الفتيــان إلـى المركبــة الثانيـة ويضــرمون النـار بالمركبــة 

 األولى التي استخدمت لالختطاف.
وتواصــل القنــاة الثانيــة ســرد الســيناريو: "فــي مكــان مــا، يبــدو أنــه المكــان الــذي عثــر فيــه علــى الجثــث 

غطونهـــا علـــى وجـــه الســـرعة بأغصـــان أشـــجار وحجـــارة، ثـــم يعـــودون مســـاء اليـــوم، يخرجـــون الجثـــث وي
 للسيارة ويفرون من المكان.

وتضيف: "هم كما يبدو لم يعرفوا أن المحادثة الهاتفية التي أجراها أحد الفتية المختطفـين مـع الشـرطة 
 لم تعالج كما ينبغي، وكانوا يعتقدون بأن قوات الجيش يمكن أن تنقض عليهم في كل لحظة". 

وتتابع: "بعـد أسـبوعين مـن عمليـات البحـث المكثفـة يتعـزز االعتقـاد بـأن المنفـذين تـواروا عـن األنظـار 
ويعتقــد أنهـــم يتواجـــدون فـــي منطقـــة حلحـــول فـــي مكـــان لــيس بعيـــدا عـــن المكـــان الـــذي عثـــر فيـــه علـــى 

 الجثث. 
 1/7/4112المركز الفلسطيني ل عالم، 

 
 أبو العردات: القوة األمنية خالل أيام .21

العـردات،  أبـوسر الساحة اللبنانية لحركـة فـتح وفصـائل منظمـة التحريـر الفلسـطينية فتحـي  أمينن أعل
علــى وشــك  أصــبحتخاصــة وان التجهيــزات اللوجســتية  أيــامخــالل  األمنيــةقــرب موعــد انتشــار القــوة 

 األمـنترؤسه اجتماعا لقيادة األمن الوطني الفلسطيني فـي لبنـان، بحضـور قائـد  أثناءاالكتمال. وقال 
هذه القوة تضم عناصر وضـباط مـن كافـة الفصـائل والقـوى  أنعرب وهيئة القيادة،  أبواللواء صبحي 

 المخيم. أحياءوسيتم انتشارها في كافة  واإلسالميةالوطنية 
دورة عســكرية لعناصــر مــن حركــة فــتح فــي مخــيم الرشــيدية وســنتابع هــذه الــدورات لتأهيــل  أقمنــاوقــال: 

تفهما وموافقة على ذلك. ولمسنا من كافة المسؤولين  أبدتلدولة اللبنانية بذلك وقد ا أبلغناكوادرنا وقد 
 الفلسطينية.في الدولة حرصا كبيرا على أمن واستقرار المخيمات 

اللبنانيـة، وان مـن مصـلحة  -العـردات حياديـة الموقـف الفلسـطيني حيـال التجاذبـات اللبنانيـة  أبـووأكد 
بذلك يشكل قوة للقضية والشعب الفلسطيني، واصفا  ألنها موحدا مستقرا يكون لبنان قوي أنالفلسطيني 
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العالقـــة الفلســـطينية اللبنانيـــة بالجيـــدة وهنـــاك تفهـــم مـــن قبـــل الدولـــة اللبنانيـــة لوضـــع المخيمـــات والتـــي 
 واالستقرار فيها . األمنتأمين  إلىيسعون بمساعدتنا 

 1/7/4112، المستقبل، بيروت
 

 لمخيم عين الحلوةواالستقرار  األمن هناك جهات ال تريدفتح:  .20
الــذي أطلــق النــار عليــه فــي مخــيم  فــتحفــي حركــة  عنصــرال محمــود ســلطانلوضــع الصــحي ال أن أفيــد

النــار  إطــالقموقــف رســمي لحركــة فــتح مــن  أولوفــي . غيــر خطــرة إصــابته، مســتقر وان عــين الحلــوة
لعميـد مـاهر شـبايطة عـن سـر الحركـة فـي منطقـة صـيدا ا أمـينعلى عنصرها محمود سـلطان، كشـف 

مـا حصــل محاولــة اغتيـال مــن جهــات ال تريــد ان يكـون هنــاك قــوة أمنيــة تضـبط األمــن فــي المخــيم  أن
 وتحاسب العابثين به.

وقـــال شـــبايطة لــــ"المستقبل": "كـــان هنـــاك لقـــاء مـــع كافـــة العناصـــر التـــي ســـتفرز مـــن فصـــائل منظمـــة 
إلعطائهم التوجيهات والتعليمات لما سـيقومون بـه  التي ستنتشر في المخيم، األمنيةالتحرير الى القوة 

 األمــــنهنــــاك جهــــات ال تريــــد  أنالقادمــــة، ونحــــن جــــاهزون لهــــذه الخطــــوة. لكــــن يبــــدو  األيــــامخــــالل 
ومحاسـبة العـابثين. مـن  األمـنواالستقرار لهذا المخيم وال تريد ان يكون هناك قـوة امنيـة تعمـل لضـبط 

 طان على يد مقنعين امام منزله".محمود سل األخهنا جاءت محاولة اغتيال 
ونفى شبايطة ما تردد عن ربط ما جرى بإشكال حول رايات وأعالم. وقـال: "هـذا الكـالم غيـر صـحيح 
وغير دقيق. هناك عملية اغتيـال بامتيـاز لكـن نحـن فـي "فـتح" عضضـنا علـى الجـراح. وهنـاك لقـاءات 

 بهذه الجريمة ومعرفة من قام بتنفيذها". واجتماعات ستعقد مع لجنة المتابعة الفلسطينية لفتح تحقيق
 إشــكال أي أويافطــة  أيعــن رفــع الفتــات ورايــات لــداعش فــي عــين الحلــوة قــال: "ال توجــد  أثيــروعمــا 

لهــا مــن الصــحة لكــن حصــل بعــض التالســن علــى مقربــة مــن حــاجز  أســاسحصــل. هــذه شــائعات ال 
يـات، وتـم مـنعهم حتـى ال يكـون هنـاك الجيش اللبناني من قبل شبان يستقلون دراجـات ناريـة ومعهـم را

نـار، لكـن هنـاك  إطـالقشخص في المخيم وبين الجيش اللبناني. ولم يحصل  أياحتكاك ما بين  أي
 لها من الصحة". أساسجهات حاولت تغطية جريمة محاولة االغتيال بشائعات ال 

 1/7/4112، المستقبل، بيروت
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 منعه ليبرمان: يبدو أن قيام دولة كردية ال يمكن .22

ينبغي أن يقرر الشعب العراقي؛ المستقبل " دور ليبرمان:غأف قال وزير الخارجية اإلسرائيلي: االناضول
، مشيرًا إلى أن "في الحقيقة يبدو أن قيام دولة كردية مستقلة ال يمكن منعه" ، مضيفاً "السياسي لبالده 

 م على االنقسامات بينهم.هذا بالطبع يعتمد على العراقيين، وكذلك يعتمد على كيفية تغلبه
في العاصمة األلمانية  فالتر شتاينماير -رانكفجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره األلماني 

وأشار ليبرمان إلى أن هناك مشاكل متعلقة باألقاليم في العراق، وهذه المشكلة ال يمكن حلها  برلين.
 حل هذه المشكلة. من الخارج، وكذلك ال يمكن الحديث عن وحدة العراق دون

وأوضح ليبرلمان أن العراق بحاجة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ يشارك فيها جميع مكونات 
 المجتمع العراقي، مضيفًا أن هذا ال يمكن تحقيقه من الخارج.

 31/6/4112، رأي اليوم، لندن
 

 سرائيليةاختفاء المستوطنين يطيح بأربعة من ضباط الشرطة اإل .23
أمر قائد شرطة إسرائيل الجنرال يوحنان دانينيو، بإقالة أربعة  :الحياة الجديدة - القدس المحتلة

الطوارئ إلى عدد من رجال الشرطة العاملة على البدالة  باإلضافةضباط شرطة برتبة عقيد وعميد، 
وذلك في ما يسمى "لواء يهودا والسامرة في شرطة إسرائيل"، على خلفية الفشل في  -"100رقم "

 يوما. 10مع المكالمة الهاتفية ألحد المستوطنين الذين اختفوا قبل حوالي  التعامل
نتائجها فيما يتعلق بقضية  أمسوقدمت لجنة التحقيق التي عينها مفتش عام الشرطة اإلسرائيلية 

المختفين بعد دقائق معدودة من عملية  أحداالتصال الذي تلقاه مركز الطوارئ التابع للشرطة من 
 "االختطاف".

 1/7/4112، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 لألسرى" التغذية القسرية"تصادق بالقراءتين العانية والعالعة على قانون  بالكنيست لجنة برلمانية .24
عبد الرؤوف أرناؤوط: صادقت لجنة برلمانية في الكنيست اإلسرائيلي، على مشروع قانون  -القدس

 ام، حسبما ذكر على موقعه اإللكتروني.لألسرى المضربين عن الطع "التغذية القسرية"
، بالقراءتين الثانية والثالثة أمسلجنة الشؤون الداخلية والبيئة البرلمانية صادقت "وقال الكنيست إن 

 ."على مشروع قانون يسمح بتغذية المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون بالقوة
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 ."مصادقة اللجنة على مشروع القانونأعضاء الكنيست من المعارضة انتقدوا "وأشار إلى أن 
واعتبر العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي، أنه يوم أسود للكنيست اإلسرائيلي، فيما قال عضو 

 ، على حد قوله لوسائل إعالم إسرائيلية."قانون غبي"الكنيست باسل غطاس إنه 
على مشروع القانون بشكل من المتوقع أن تصادق الهيئة العامة للكنيست "وأوضح الكنيست أنه 

 ".نهائي
 1/7/4112، القدس العربي، لندن

 
 يقلص عدد جنوده بالخليل بعد الععور على المستوطنين جيش اإلسرائيلياليديعوت أحرونوت:  .25

ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت"  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -رام هللا 
قليص عدد الجنود الذين شاركوا في عمليات البحث عن المستوطنين ان قيادة جيش االحتالل قررت ت

 الثالثة، في اعقاب العثور على جثثهم.
وفي ذات السياق اشار ناطق بلسان جيش االحتالل الى انه تم خالل عمليات البحث عن المفقودين 

 176ايضًا ، ومن بينهم شاليطمن محرري صفقة  36شخصًا، بينهم  416من  أكثرالثالثة، اعتقال 
 هدفًا. 1100من اعضاء حماس، إضافة الى تفتيش 

 1/7/4112، القدس، القدس
 

 م ك 211يزيد طوله عن  الحدود مع األردنطول جدار إسرائيلي أمني على  .26
أعطى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس تعليماته ألعضاء : نادية سعد الدين -عمان 

ذ بناء جدار أمني على طول الحدود مع األردن، تحت ذريعة "صّد خطر حكومته بتسريع البدء بتنفي
 تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(".

كيلومتر، من مدينة أم الرشراش "إيالت" ولغاية جنوب البحر  400ويمتد الجدار، بطول يزيد على 
د المقطع الثاني من شمال البحر كيلومترا، فيما يمت 120الميت، في المقطع األول منه بأكثر من 

 كيلومتر. 100الميت ولغاية بحيرة طبريا بأكثر من 
وبموازاة رصد المخصصات المالية للتنفيذ، فقد تم إلقاء مهمة التنفيذ على وزارة الجيش اإلسرائيلي، 

 بصفتها "مهمة قومية بعدما بات الخطر قريبًا"، وفق نتنياهو.
 1/7/4112، الغد، عم ان
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 في محاولة إلقامة بؤرة استيطانية " 1-المنطقة "إيب مستوطنون ينصبون خياما   هآرتس: .27
" الواقعة بين القدس الشرقية المحتلة ومستوطنة "معاليه 1-نصب مستوطنون خياما في المنطقة "إي

 أريحا. –أدوميم" على طريق القدس 
مستوطنا نصبوا خياما في  50وذكر موقع صحيفة "هآرتس" االلكتروني، اليوم الثالثاء، أن قرابة 

" خالل الليلة الماضية، في محاولة إلقامة بؤرة استيطانية "كرد فعل" على مقتل 1-المنطقة "إي
 المستوطنين الثالثة المختطفين.

 1/7/4112، 28عرب 
 

 وحماس في غزة "إسرائيل"بين  تدهور أمني : خطر شديد لحدوثمحللون إسرائيليون .28
وجود خطر شديد لحدوث تدهور أمني، خاصة بين إسرائيل وحركة حذر محللون إسرائيليون من 

حماس في قطاع غزة، في إطار خطوات انتقامية إسرائيلية بعد العثور على جثث المستوطنين 
وحذر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، من أن "األزمة األمنية التي  الثالثة.

أوجها"، مضيفا أن حكومة بنيامين نتنياهو "ملزمة اآلن خلقتها عملية االختطاف ما زالت في 
بالمناورة ما بين غضب الجمهور )اإلسرائيلي( بسبب مقتل الفتية، والضغوط السياسية من داخل 
الجناح اليميني في االئتالف من أجل رد فعل إسرائيلي شديد، وبين تدهور الوضع إلى مواجهة عنيفة 

ألساس. وسيضطر نتنياهو إلى بلورة سلسلة ردود فعل تثبت وواسعة مع حماس، في قطاع غزة با
 للرأي العام أنه ما زال قويا مقابل حماس من دون االنجرار إلى ورطة عسكرية متواصلة".

واستبعد هارئيل، ومعظم المحللين العسكريين اإلسرائيليين شن عملية عسكرية برية ضد قطاع غزة، 
 نفيذ خطوات إسرائيلية ضد حماس في القطاع كبير".لكن رغم ذلك فإن "اإلغراء السياسي لت

وحذر كذلك المحلل العسكري في موقع "يديعوت أحرونوت" االلكتروني رون بن يشاي، من السماح 
باحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين. وكتب بن يشاي أنه "قبل تحطيم البنى التحتية لحماس في 

حتكاك بين السكان الفلسطينيين وبين المستوطنين اليهود الضفة، هناك مهمة طارئة أكثر، وهي منع ا
الذين يتوقون لالنتقام. وباإلمكان فهم مشاعرهم، لكن احتكاكا كهذا من شأنه أن يشعل نارا كبيرة، 
نما في األردن ومصر وربما في دول عربية أخرى. والهزة في العالم العربي  وليس في الضفة فقط، وا 

 تقر وقابل لالشتعال وغير متوقع".جعلت الشارع عامال غير مس
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ودعا بن يشاي حكومة إسرائيل إلى "تحطيم البنى التحتية لحماس في الضفة الغربية لكن ال ينبغي 
جعل حكم حماس في القطاع ينهار، ألن البدائل أسوأ"، وحذر من أن عملية برية ضد القطاع 

 ينية.ستضع منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل في مرمى الصواريخ الفلسط
 1/7/4112، 28عرب 

 
 صالح: ال يمكن لنتنياهو إلغاء شرعية الحركة اإلسالميةرائد الشيخ  .29

قال رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صالح: "إن : فلسطين المحتلة
الحرب على نتنياهو يحاول أن يجعل إعالن الحرب على الحركة اإلسالمية وثوابتها جزءًا من إعالن 

 كل المشروع اإلسالمي اآلن على صعيد األمة المسلمة والعالم العربي". 
وأوضح صالح أن "الدعوة لحظر الحركة باتت في نظرنا أسطوانة متكررة، كان قد دعا إليها شارون 

، وعاد إلى نفس هذه الدعوة، كما تبعه 1010حينما كان رئيسًا للحكومة، ثم دعا إليها نتنياهو عام 
 ير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ولذلك هي ليست بأمر جديد". وز 

وتابع بالقول: "تعاملنا مع هذه الدعوة كأنها لم تكن، وال زلنا نتعامل معها اآلن بنفس المنطلق". وأكد 
صالح أن "الحركة وجودها شرعي تستمده من هللا عز وجل قبل كل شيء، ثم من التفاف الجماهير 

 ة ومؤسساتها ونشاطاتها". في الداخل حول الحرك
وشدد على أن هذه الشرعية ال يمكن لنتنياهو وال لغيره أن ينجح في إلغائها، بقوله "من ظن أنه 

ن كان نتنياهو".   يستطيع أن يلغي هذه الشرعية التي تتمتع بها الحركة فهو واهم، وا 
31/6/4112وكالة الرأي الفلسطينية، ل عالم،   

 
 مخيم جنينفي الل مواجهات االحتالل خ فلسطيني استشهاد فتى .31

عامًا( خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل التي  12استشهد الشاب يوسف أبو زاغة ): جنين
 اقتحمت مخيم جنين فجر اليوم الثالثاء لشن حملة دهم واعتقاالت طالت أربعة مواطنين.

الت دهم لمنازل المواطنين مما وقالت مصادر محلية إن عشرات الجنود اقتحموا المخيم وشنوا حم
 أدلى الندالع مواجهات مع الشبان استشهاد خاللها الفتى يوسف أبو زاغة برصاص االحتالل.

وأضافت المصادر أن قوات االحتالل استهدفت مجموعة من الفتية في ساحة المخيم خالل عملية 
 االقتحام برصاص عشوائي أدى الستشهاد الزاغة على الفور.
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مصادر إلى أن قوات االحتالل اعتقلت أربعة شبان خالل عملية االقتحام هم: يوسف وأشارت ال
 شبراوي وزين النورسي وأحمد الدمج، واألسير المحرر أحمد أبو خليفة.

وقالت مصادر محلية إن حشودا كبيرة من المخيم والمدينة حملت جثمان الشهيد من مستشفى 
وال على األكتاف في مسيرة حاشدة جابت شوارع المخيم الدكتور خليل سليمان الحكومي ونقلته محم

 وأزقته.
1/7/4112وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 منزلي القواسمة وأبو عيشة بالخليلاالحتالل يفجر  .30

فّجرت قّوات االحتالل فجر اليوم الثالثاء منزلي عائلتي المطاردين مروان القواسمة وعامر ل: الخلي
رة السير بمدينة الخليل، وهما المّتهمان بتنفيذ عملية اختطاف المستوطنين أبو عيشة بمنطقة دائ

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان لوكالة "صفا" أّن قّوة عسكرية من جيش االحتالل نفذت  الثالثة.
تفجيرا قّويا في داخل منزل المطارد القواسمة، الفتة إلى أّن أعمدة من الغبار والّدخان تصاعدت من 

كما فّرغت قّوات االحتالل منزل عائلة المطارد عامر أبو عيشة من أسطوانات الغاز،  زل.المن
خالء لقاطنيه، قبل أن يتم تفجيره، فيما أفاد شهود عيان  وأجرت عمليات حفر وتكسير في المنزل، وا 

 من المكان لوكالة "صفا" أّن التفجير طال طابقا كامال من منزل عائلة أبو عيشة.
المنزلين أعمدة الدخان والغبار واللهب في الوقت الذي منعت فيه قّوات االحتالل  وتصاعدت من

 طواقم اإلطفاء من الوصول إلى المنزلين.
1/7/4112وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 شمال الخليل "بيت أمر"في  عشرات بالرصاص الحي والمطاطي بمواجهاتالإصابة  .32

الثالثاء، عشرات المواطنين باالختناق وبالرصاص الحي والمغلف أصيب الليلة الماضية وفجر اليوم 
 بالمطاط خالل مواجهات مع قوات االحتالل، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

، وقال الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بيت أمر محمد عوض
جهات التي أطلق خاللها االحتالل الرصاص الحي عددا كبيرا من المواطنين أصيب خالل الموا ان

، ما أدى لعالج المؤدية الى مستشفيات مدينة الخليلوالمطاطي، وأضاف ان االحتالل أغلق الطرق 
 المصابين في البلدة.

1/7/4112، 28عرب   
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 قصىلأليتصدون القتحام مجموعات نسائية وطالبية يهودية  مؤسسة األقصى: المرابطون .33
إن مصلين وطالب  50/2/1014في بيان لها االثنين  ”األقصى للوقف والتراثمؤسسة “قالت 

م القتحامات مجموعات نسائية وطالبية يهودية 50/2/1014مصاطب العلم تصدوا صبيحة االثنين 
للمسجد األقصى، حاولوا أداء بعض الطقوس التلمودية ورددوا ألفاظ وحركات بذيئة، فيما أشارت 

ات من المستوطنين كررت خالل الفترة األخيرة تأدية شعائر ورقصات المؤسسة الى أن مجموع
، وكذلك عند باب هتلمودية وتصفيق في أنحاء متفرقة من المسجد، خاصة في المنطقة الشرقية من

 السلسلة.
هذا ويشهد المسجد األقصى منذ ساعات الصباح حالة من التوتر الشديد بسبب تكرار اقتحام وتدنيس 

نساء من “، في اليوم الثاني من رمضان، حيث قامت مجموعة تطلق على نفسها المسجد األقصى
 50، ما مجموعه ”جامعيون من أجل جبل الهيكل“، وأخرى تطلق على نفسها ”أجل الهيكل

مستوطنًا، باقتحام وتدنيس المسجد األقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قبل قوات 
لكن تصدى لهم مصلون وطالب مصاطب العلم وحراس المسجد  االحتالل، ونظموا جولة فيه،

األقصى، حيث تعالت أصوات التكبير في كل أنحاء المسجد، وتجمع المصلون في اكثر من نقطة 
 للتصدي لتدنيس األقصى.

 20في الوقت نفسه تصدى مصلون وطالب مصاطب العلم وحراس االقصى لمجموعة قوامها 
تحموا األقصى وهم يحملون معدات تصوير، قيل انها بهدف تصوير شخصًا من اليهود واألجانب اق

لقطات ومشاهد في المسجد األقصى، قد تستعمل للترويج الى أسطورة الهيكل المزعوم وملف 
 االقتحامات، لكن سرعان ما تم إخراجهم من باب السلسلة خارج حدود األقصى.

31/6/4112مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 

 حزيران/ يونيوخالل  ةا في سوريي  شهيد ا فلسطين 23 مجموعة العمل":" .34
أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين : دمشق

جراء األحداث  1014الـ " الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر حزيران _يونيو 45في سورية قد بلغ "
 الدائرة في سورية.

" الجئًا 12" الجئًا فلسطينيًا تحت التعذيب في سجون النظام السوري و"13“للمجموعة قضى وفقًا و 
" الجئين جراء 4فلسطينيًا جراء القصف، والجئان في ظروف غامضة، والجئ بعد اختطافه، و"
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االشتباكات، والجئان قنصًا، فيما قضى الجئ فلسطيني جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية 
 م.مخيبال

1/7/4112، المركز الفلسطيني ل عالم  
 

 تحتجز الجئين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال بظروف غير إنسانية "مجموعة العمل": مصر .35
وردت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مناشدات من الجئين فلسطينيين وسوريين معتقلين 

غير شرعية، حيث اعتقلهم األمن المصري بحجة محاولة الهجرة ال باإلسكندريةفي قسم شرطة البحيرة 
 أثناء تواجدهم على الطريق الرئيسية بالقرب من الشاطئ.

آخرين،  وسبعة نساءوفي التفاصيل تروي إحدى المعتقالت لمراسلنا، أنها اعتقلت منذ ثالثة أيام هي 
المصري، وخمسة عشر طفاًل وعدد من الرجال، حيث تم اقتيادهم إلى قاعدة عسكرية تابعة للجيش 

حيث مكثوا هناك لمدة ساعتين قبل أن يتم ترحيلهم إلى قسم شرطة البحيرة، والتي يحتجزون فيه 
بظروف غير إنسانية، وذلك بسبب ضيق المكان وعدم اتساعه لذلك العدد من المعتقلين إضافة إلى 

افة إلى عدم توافر أدى شروط النظافة، حيث اضطر األطفال والنساء لالفتراش أرض الممرات إض
 معاناة األطفال من الحشرات وارتفاع الحرارة.

49/6/4112مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،   
 

 المحاصر منذ نحو عام نقص حاد بالمواد األولية يشهده مخيم اليرموك"مجموعة العمل":  .36
مواد مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك شهدت أسواق مخيم اليرموك المحاصر نفاد معظم ال

منها، حيث عزى )أ،أ( وهو أحد أهالي المخيم المحاصرين ذلك بسبب قيام تجار األزمات  التموينية
بإخفاء المواد التموينية التي يعاني المخيم أساسًا من فقدان معظمها بسبب الحصار وذلك لرفع 

لي المحاصرين، أسعارها والمتاجرة فيها، مؤكدًا أن جشع تجار األزمات جاء ليزيد من معاناة األها
كما نّوه )أ،أ( إلى أن تجار األزمات يتاجرون بقوت المدنيين بعلم من بعض الكتائب المسلحة 

 المتواجدة داخل المخيم.
ويذكر أن المخيم يخضع لحصار مشدد من قبل عناصر الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة 

المواد التموينية أو األساسية إلى المخيم القيادة العامة منذ حوالي العام حيث يمنع إدخال  –الشعبية 
ليه.  إضافة إلى منع دخول وخروج األهالي من المخيم وا 

49/6/4112مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،   
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 في األراضي الفلسطينيةحزيران/ يونيو معتقال  خالل  911شهيدا  و 12 هيئة حقوقية: .37

أصدر مركز أحرار لحقوق اإلنسان، التقرير الشهري حول أعداد الشهداء والمعتقلين في : رام هللا
من الشهداء برصاص  14، والذي فيه ارتقى فيه 1014األراضي الفلسطينية لشهر حزيران من العام 

 .االحتالل
أعلنها  أما االعتقاالت التي رصدها مركز أحرار خالل حزيران، والتي بلغت أشدها بعد الحملة التي

االحتالل انتقامًا من الفلسطينيين بعد فقدان ثالثة جنود "إسرائيليين" في مدينة الخليل في الثاني عشر 
 :( حالة اعتقال؛ موزعة على النحو اآلتي611من حزيران فبلغت في مجموعها )

(، 514في مدينة الخليل وهي التي شهدت أكبر عدد من االعتقاالت حيث بلغ عدد المعتقلين فيها )
أما في مدينة القدس اعتقل االحتالل  ( مواطنًا.110تليها مدينة نابلس والتي اعتقل االحتالل فيها )

(، 31(، وفي طولكرم )21(، وفي رام هللا )72(، وفي جنين )115( مواطنًا، وفي بيت لحم )117)
وقطاع غزة ( مواطنين، 10أما محافظة سلفيت فشهدت اعتقال ) (.17( طوباس )15وفي قلقيلية )

 ( مواطنين.4( مواطنين، وفي محافظتي أريحا واألغوار اعتقل االحتالل )3)
1/7/4112، المركز الفلسطيني ل عالم  

 
 تحديد سقف اعتقاله اإلداري مقابليوما  144األسير اطبيش يفك إضرابه بعد نادي األسير:  .38

واد بولس، أن األسير أيمن اطبيش رام هللا: أكد مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي ج
يوما على  111، بعد أمسعاما( من الخليل علق إضرابه عن الطعام من مستشفى "إيخليوف"  54)

 اإلضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله اإلداري.
، أن تعليق إضرابه جاء بعدما توصل التفاق بتحديد سقف اعتقاله أمسوبين بولس في بيان صحافي 

 إلداري وتلبية مطالبه الحياتية.ا
وأضاف بولس: إن األطباء المشرفين على وضعه حذروا مما وصل إليه األسير اطبيش، بعدما 
ظهرت مؤشرات بوجود مشاكل في أعصابه وانتشار اإلخدرار في أجزاء أخرى من جسده، وعدم 

 قدرته على السير، وأوجاع شديدة، ومشاكل في المعدة وضربات القلب.
أيام، وأعاد  103ير بالذكر أن األسير كان قد أضرب العام الماضي ضد اعتقاله اإلداري مدة الجد

 إضرابه بعدما نكثت سلطات االحتالل باالتفاق في حينه.
1/7/4112األيام، رام هللا،   
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 تعليق إضرابهممن رغم بالاالحتالل لم يرفع العقوبات عن األسرى  ":جمعية األسرى" .39

قوات االحتالل تفرض العقوبات المشددة ضد األسرى الفلسطينيين في سجونها ما زالت  حسن جبر:
 يومًا متواصلة. 25رغم قرارهم تعليق إضرابهم عن الطعام الذي استمر 

وأكد موفق حميد مسؤول العالقات العامة واإلعالم في جمعية األسرى حسام أن المعلومات الواردة 
ي فرض العقوبات التي فرضتها ضد األسرى مع بدء من السجون تشير إلى استمرار إسرائيل ف

دخال أموال الكانتينا من األهل إلى جانب  إضرابهم عن الطعام وخاصة عقوبات المنع من الزيارة وا 
 سحب األجهزة واألدوات الكهربائية.

ونوه إلى أن هذه العقوبات تزيد من عذابات ومعاناة األسرى في السجون اإلسرائيلية والتي هي 
 .ساس أوضاع صعبة وقاسيةباأل

1/7/4112األيام، رام هللا،   
 

 األمنية تهايضع غور األردن تحت سيطر :"إسرائيل تتخذ من "داعش" ذريعة إلقامة جدار التفكجي .41
أعطى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس تعليماته ألعضاء : نادية سعد الدين  -عمان 

ء جدار أمني على طول الحدود مع األردن، تحت ذريعة "صّد خطر حكومته بتسريع البدء بتنفيذ بنا
 تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(".

كيلومتر، من مدينة أم الرشراش "إيالت" ولغاية جنوب البحر  400ويمتد الجدار، بطول يزيد على 
قطع الثاني من شمال البحر كيلومترا، فيما يمتد الم 120الميت، في المقطع األول منه بأكثر من 

 كيلومتر. 100الميت ولغاية بحيرة طبريا بأكثر من 
واعتبر مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي ان "المشروع 
خطير، ويحسم قضايا الوضع النهائي بشكل مسبق غداة إخراجها من أي اتفاق تسوية يتم التوصل 

وقال، لـ "الغد" من فلسطين المحتلة، إن "سلطات االحتالل تتخذ من "داعش" ذريعة  .إليه الحقًا"
لتنفيذ سياستها األمنية، عبر جدار يمتد من ايالت ولغاية البحر الميت ومن ثم الى طبريا شمااًل، ما 

 يضع منطقة غور األردن تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية".
لغربية منزوعة السالح، إال أن االحتالل ال يريد تواصاًل جغرافيًا وأضاف إنه "حتى لو كانت الضفة ا

أردنيًا، ويسعى لرسم حدود الدولة الفلسطينية من الناحية الشرقية، وقضم المساحة األكبر  –فلسطينيًا 
 من األراضي المحتلة".
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ومنع قيام ويسمح الجدار لسلطات االحتالل "بمنع أي تواصل بين الجانبين الفلسطيني واألردني، 
، والسيطرة على منطقة غور األردن، التي تشكل 1627الدولة الفلسطينية المتصلة ضمن حدود عام 

 من مساحة الضفة الغربية". % 17
آالف مستوطن، باإلضافة إلى االستيالء على  3مستوطنة تضم زهاء  14ويعني ذلك؛ "حماية أمن 

 ، وفق تقديرات فلسطينية.من مصادر المياه في الضفة الغربية المحتلة" % 55
1/7/4112الغد، عمان،   

 
 مديرة شؤون الالجئين تزور "شاهد" لبنان: .40

، في بيان، ان وفدا منها ضم مدير المؤسسة «شاهد»اعلنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
ون محمود الحنفي ومنسق العالقات العامة واإلعالم محمد الشولي، زار المدير العام لمديرية الشؤ 

السياسية والالجئين فاتن يونس في مكتبها في وزارة الداخلية، في حضور مساعدها في المديرية 
 المالزم أول رمزي فرحات.

وافاد البيان ان الوفد ناقش قضايا وملفات تخص عمل المديرية والتي تستوجب توقيع مدير عام 
وف خارجة عن اإلرادة، أو تزويد أصيل للمديرية، خصوصا تسجيل المواليد الذين تأخر تسجيلهم لظر 

الفلسطينيات السوريات المتزوجات من فلسطينيين لبنانيين بطاقة هوية بعد استكمال نقل ملفها 
بالكامل للمديرية، وكذلك عملية تثبيت قيود المواليد من الالجئين الذين ولدوا خارج لبنان ومنحهم 

صدار بطاقات هوية ممغنطة.وثائق وأراق ثبوتية. كما ناقش الوفد موضوع مكننة ا  لوثائق وا 
1/7/4112المستقبل، بيروت،   

 
 غرب بيت لحم فلسطينية مستوطن يدهس طفلة .42

ســنوات( بجــروح خطيــرة بعــد  6طفلــة ) تأصــيب :عبــدالرحمن يــونس -القــدس دوت كــوم  -بيــت لحــم 
 تعرضها للدهس من قبل مستوطن قرية الجبعة غرب جنوب بيت لحم.

محمـد عـوض لــ القـدس دوت كـوم،  األحمـرولي والطـوارئ فـي جمعيـة الهـالل األ اإلسعافوقال مدير 
ســـنوات( بعـــد تعرضـــها  6ســـنابل محمـــد الطـــوس ) ةاألولـــي للطفلـــ اإلســـعافأن طـــواقم الطبيـــة قـــدمت 

 للدهس من قبل مستوطن  قرب قرية الجبعة.
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س وأوضــح عــوض أن الحالــة الصــحية للطفلـــة خطيــرة جــدا بعــد تعرضـــها لكســور ورضــوض فــي الـــرا
وكســر فــي االســنان وانتفــاخ فــي الــبطن، مشــيرا إلــى أن تــم نقــل الطفلــة إلــى مستشــفى الجمعيــة العربيــة 

 بيت جاال.
ومن جانب آخر، أوضحت محلية وشهود عيان لـ القدس دوت كوم، أن مسـتوطنا تعمـد دهـس الطفلـة 

 .اإلسعاففي حفرة بالقرب من الطريق العام ولم يقدم لها  بإلقائهاثم قام 
 31/6/4112، القدس، القدس

 
 شمال الخليل شجرة زيتون في بيت أمر 15 يدمرونمستوطنون  .43

الخليل: أقدم نزالء في مستوطنة "بيت عين" اإلسرائيلية المقامة شمال غربي بلدة بيت أمر، الليلة قبل 
 شجرة زيتون في "وادي أبو الريش" جنوب المستوطنة. 13الماضية، على إعدام 

ومة االستيطان في بيت أمر محمد عياد عوض، في هذا الخصوص، أن وأوضح الناشط في مقا
عامًا( في  30و 5شجرة زيتون )تتراوح أعمارها بين  13المستوطنين قطعوا بواسطة المناشير نحو 

 حقل يعود للمواطن حماد عبد الحميد جابر اصليبي.
1/7/4112األيام، رام هللا،   

 
 ة بسبب تراكم الديون على السلطةمخاطر من انهيار مستشفيات القدس العربي .44

هدد العاملون في مستشفى المطلع بالقدس بتصعيد احتجاجاتهم. : عيسى الشرباتي -القدس المحتلة 
نتيجة استمرار االزمة المالية وعدم صرف رواتب العاملين من قبل ادارة المستشفى. بسبب تراكم 

 .مليون شيقل 100الديون على السلطة الوطنية والتي فاقت 
في حين اشار امين سر نقابة  ساعتين،موظف في اضراب تحذيري استمر  500من  أكثروشارك 

الموظفين في المستشفى ماهر دودين الى "ان اإلضراب جاء لسببين أولهما تراكم الديون المستقطعة 
، األمر الذي أّدى النقطاع رواتب شيكلماليين  110على السلطة الوطنية التي وصلت إلى 

 ين الذين لم يتقاض بعضهم راتبه منذ شهرين".الموظف
وتابع دودين أن المستودعات الطبية في المشفى تعاني فراًغا من األدوية الضرورية كأدوية الكيماوي 

 وعالج مرضى السرطان والفشل الكلوي.
1/7/4112الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 لميةعالم فيزياء من خان يونس يصل باختراعاته إلى حدود العا .45
لم تمنع الظروف العصيبة التي نشأ وعاش فيها الدكتور سامي خليل شعث هو  محمد الجمل:

وأسرته، وتعرضه العتداءات االحتالل ومضايقاته المستمرة منذ االنتفاضة األولى، وهدم منزله 
إفريقيا، وتشريده في االنتفاضة الثانية، من مواصلة مشواره التعليمي المتميز، وصواًل إلى دولة جنوب 

ليحقق اختراعًا فيزيائيا مهمًا، وضعه ووضع فلسطين في مصاف العالمية، وحقق من خالله خدمات 
 جليلة للبشرية، سيبنى عليها مستقباًل.

شعث صاحب األربعين عامًا والذي نشأ في خان يونس، تخصص في دراسة الفيزياء في الجامعة 
 حيث اكمل دراسة الدكتوراه فيورية جنوب إفريقيا جمهلك الى 1اإلسالمية في غزة. وسافر من بعد ذ

 .جامعة فري ستيت
وأكد أنه عمل واجتهد في صمت، وتوصل إلى نتائج جديدة ضمن تخصص علمي فريد، "فيزياء 
النانو" تتعلق بإنتاج الضوء األبيض من المواد الفسفورية، ليتم استخدامه في مجال "النانو 

ي واحد، بداًل من ثالثة مركبات كما جرت العادة، الفتًا إلى أن تكنولوجي"، باستخدام مركب فيزيائ
الجامعة لم تكن تعلم عن تلك النتائج، باستثناء المشرف، ويأتي ذلك كله بعد أن قررت دار نشر 

 ( نشر رسالة الماجستير لشعث على شكل كتاب.Lambert Academic Publishingألمانية )
يا لوفد من علماء وأساتذة الفيزياء من جامعته، الذين قاموا بإجراء وتابع: "وخالل زيارة علمية أللمان

 مختلف التجارب والقياسات على العديد من العينات لكل طالب وباحثين قسم الفيزياء".
وتابع: "ما هي إال أيام حتى اتصلوا بي من ألمانيا مذهولين، يستفسرون عن تلك النتائج، متى،.. 

جراء نفس التجارب وكيف،.. وأين؟؟، وطلبوا من ي التوجه للقسم بالجامعة في يوم عطلة أسبوعية، وا 
رسال النتائج للمقارنة، وقد حدث وحصلت على  خبارهم عبر الهاتف، وا  مرة جديدة، والتأكد منها وا 

 نفس النتائج.
ولفت إلى أن جامعته في جنوب إفريقيا، بدأت بمراسالت لجامعات ومراكز علمية دولية، للحصول 

 اءة اختراع بشأن ما حققه، لينسب له وللجامعة.على بر 
1/7/4112األيام، رام هللا،   

 
 زاهي وهبي" للشاعر هوى فلسطينصدور " .46

يحتفي حيث « للترجمات والنشر والتوزيع»عن موزاييك " للشاعر زاهي وهبي هوى فلسطينصدر "
يه، وفي زمن تبدو فيه بالجوهري من عشقه لفلسطين وينطلق منه، مدافعًا عنه ومنتميًا إلالشاعر 
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فلسطين قصّية كما لو أنها في قارة أخرى أو محيط لم يكتشف بعد: يأتي هذا العمل الشعري ليشير 
هنا بشرًا وتاريخًا وزيتونًا ونهرًا وبحرًا. فلسطين غير القابلة أبدًا  إليها بوضوح بالغ الكثافة، فلسطين

األغنية ودوّي االنفجار، وقبل هذا وبعده، غير  للقسمة على اثنين: العدل والظلم، العنق والسكين،
 قابلة للقسمة على: الفلسطيني والمحتل.

1/7/4112السفير، بيروت،   
 

 "جسر نحو فلسطين" في مركز بيروت للمعارضمعرض  .47
 .تنظيم معرض "جسر نحو فلسطين" في "مركز بيروت للمعارض"، البيالب غاليري مارك هاشم"قام 

حزيران وينتهي في الثالث من آب يضم اعمااًل لسبعة عشر فنانا  12المعرض الذي بدأ في 
فلسطينيا يعيشون في مدن قريبة او بعيدة، تركز تجاربهم على معطيات منتمية إلى الحركة الفنية 

 .المعاصرة
1/7/4112النهار، بيروت،   

 
 إلعادة تأهيل قطاعات فلسطينية فني: مستعدون لتقديم دعم بفلسطين سفير مصر .48

أكد سفير مصـر لـدى فلسـطين السـفير وائـل نصـر الـدين عطيـة، أن مصـر علـى أتـم اسـتعداد : أ ش أ
الســلطة الفلســطينية،  فــي، إلعــادة تأهيــل بعــض القطاعــات الفنــيلتقــديم جميــع أشــكال الــدعم والتــدريب 

 قطاع غزة. فيمن القيام بدورها على أكمل وجه، خاصة  الوطنيوذلك لتمكين حكومة الوفاق 
لوكالة أنباء الشـرق األوسـط عقـب لقائـه االثنـين بـرئيس الـوزراء  المصريتصريح للسفير  يفجاء ذلك 
 الحمد هلل. راميالدكتور  الفلسطيني

وأشــار الســفير وائــل نصــر الــدين إلــى أن اجتماعــه بالــدكتور الحمــد هلل قــد تنــاول االســتعدادات الجاريــة 
 .لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين خالل الخريف المقبل

رعايـة المصـالحة بنـاء  فـيوأضاف أنه "أكـد لـرئيس وزراء فلسـطين علـى التـزام مصـر بمواصـلة دورهـا 
الوقــت ذاتــه علــى أهميــة اإلعــداد الجيــد لتحريــك الملفــات  فــيعلــى رغبــة األطــراف الفلســطينية"، مشــددا 

ى مســاندته حتــ فــيالشــقيق وستســتمر  الفلســطينيوأكــد أن مصــر تقــف إلــى جانــب الشــعب  المختلفــة.
، الـوطنيإقامـة دولتـه المسـتقلة علـى كامـل ترابـه  فيإنهاء االحتالل، وحصوله على حقوقه المشروعة 

 ، وعاصمتها القدس الشرقية.1627على أساس حدود عام 
 31/6/4112اليوم السابع، مصر، 
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 الفلسطينيين ضد   ا  يجماع ُتمارس عقابا   "إسرائيل"حمدي قنديل: الكاتب المصري  .49

 الـذيالغاشـم علـى قطـاع غـزة،  اإلسـرائيليقنديل، العدوان  حمدي الصحفيدان الكاتب أ: إسالم جمال
 عن هذه الجريمة. الدوليبدأ منذ الساعات األولى من صباح اليوم الثالثاء، مستنكرًا صمت المجتمع 

 تغريدة لـه علـى موقـع "تـويتر"، إن "إسـرائيل تمـارس ضـد الفلسـطينيين عقاًبـا جماعًيـا فيوكتب قنديل، 
 نهت عنه كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، والعالم ال يهتز له جفن".

 1/7/4112اليوم م، مصر، 
 

 لعالقة حماس به وسط إشارات اتهامداخلي تنظيم سري بإخوان األردن يحققون الجزيرة.نت:  .51
لتقصـــي شـــكل المكتـــب التنفيـــذي لجماعـــة اإلخـــوان المســـلمين بـــاألردن لجنـــة : محمـــد النجـــار -عّمـــان 

حقائق بوجود "تنظيم سري" يتحكم بالجماعة من داخلها، وسط إشارات باتهام لتيار "الصقور" ال تخلو 
 من اتهام حركة حماس بالعالقة به.

وبدأت اللجنة التي يترأسها القيادي البارز في الجماعة نقيب المهندسين السابق وائل السقا عملها بعـد 
رف بـ"تيار الحمائم" بوجود هذا التنظيم، رغم تحفظ قيادات بارزة أن تكررت اتهامات من قيادات ما يع

في الحمائم على اللجنة وتشكيلها من قبل قيادة الجماعة التي يعدونها "متهمة" مما يطعن فـي حياديـة 
 اللجنة برأيهم.

وجـــاء تشـــكيل اللجنـــة بعـــد أن أعلـــن قيـــاديون محســـوبون علـــى تيـــار الحمـــائم، ومـــنهم القياديـــان أحمـــد 
فاوين وخليـل عسـكر، أنهـم كـانوا سـابقا أعضـاء فـي هـذا التنظـيم السـري، وتحـدثوا عـن دور التنظـيم الك

يصال القيادات المحسوبة عليه إلى المناصب األولى فيها.  في إدارة الجماعة والسيطرة عليها وا 
 من جهته قال مصدر في لجنة تقصي الحقائق للجزيرة نت مشـترطا عـدم ذكـر اسـمه إن اللجنـة بـدأت
ن التحقيــــق ســــيطول كــــل مــــن أورد اتهامــــات بوجــــود "التنظــــيم الســــري" مــــن قيــــادات الحركــــة  عملهــــا وا 

 اإلسالمية، كما سيطول كل من وردت أسماؤهم بأنهم أعضاء أو يديرون هذا التنظيم.
مــن جهتــه أكــد المراقــب العــام الســابق للجماعــة عبــد المجيــد الــذنيبات أن الحــديث عــن التنظــيم الســري 

"بعــض أعضــائه الــذين خرجــوا منــه أكــدوا أنهــم كــانوا أعضــاء فــاعلين فيــه، وأنــه تنظــيم تــديره قــديم، وأن 
ونبه الذنيبات إلى أن هنـاك أشخاصـا كـانوا أعضـاء  قيادة الجماعة الحالية بعيدا عن قراراتها المعلنة".

 سابقين فيه بإمكانهم أن يدلوا بشهاداتهم، ومنهم أحمد الكوفحي وخليل عسكر.
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نيبات اعترض على تشكيل المكتب التنفيذي للجماعة لجنة تقصي حقائق باعتبار المكتب غير أن الذ
وطالـب الـذنيبات المكتـب التنفيـذي بــ"االعتراف بأنـه أدار تنظيمـا سـريا ال  "متهما وليس طرفا محايـدا".

 يزال قائما"، قبل الحديث عن لجان التحقيق.
، إذ أكــد قيــادي كبيــر فــي المســلمين لــيس جديــداً والحــديث عــن "التنظــيم الســري" فــي جماعــة اإلخــوان 

للجزيــرة نــت أن التحقيــق بهــذا التنظــيم يعــود إلــى ســبعينيات  -محســوب علــى تيــار الحمــائم-الجماعــة 
القــرن الماضــي، وأن لجــان تحقيــق عــدة شــكلت لهــذا األمــر انتهــت لتنبيــه قيــادات فــي الجماعــة بعــدم 

 مشروعية عملهم.
" انتعش هذه المرة فـي أجـواء الخالفـات الداخليـة علـى مـدى السـنوات لكن الحديث عن "التنظيم السري

الماضــية، ال ســيما فــي ســياق اتهــام قيــادات فــي تيــار الحمــائم لحركــة حمــاس التابعــة لجماعــة اإلخــوان 
يصال قيادات مقربة من حماس لهرم قيادة جماعـة اإلخـوان  المسلمين بالتدخل في الجماعة األردنية وا 

 باألردن.
حمــاس فــي األعــوام الثالثــة األخيــرة بعــد فــك االرتبــاط تمامــا بــين التنظيمــين لجــع االتهامــات ورغــم ترا

األردنــي والفلســطيني فــي كــل المواقــع، فــإن االتهامــات التــي تؤشــر لحمــاس تتجــدد بــين الفينــة واألخــرى 
علــى وقــع وجــود قيــادات بــارزة فــي أعلــى هــرم الجماعــة بــاألردن كانــت ضــمن تنظــيم حمــاس قبــل فــك 

 تباط، واإلشارات تتجه بشكل أكبر نحو زكي بني أرشيد نائب المراقب العام للجماعة حاليا.االر 
مــن جهتــه قــال زكــي بنــي أرشــيد للجزيــرة نــت إن المكتــب التنفيــذي قــرر تشــكيل لجنــة تقصــي الحقــائق 

 للوقوف على حقيقة اتهام قيادات وأعضاء بالجماعة بوجود "تنظيم سري داخل الجماعة".
شيد فإن المكتب التنفيـذي لـم يقـدم لـه أي خبـر أو معلومـة حـول االدعـاءات بوجـود هـذا وحسب بني أر 
وتــابع "قنــاعتي الشخصــية أنــه ال يوجــد شــيء اســمه التنظــيم الســري، وكــل مــا ورد فــي  التنظـيم الســري.

 هذا الشأن تهم غير صحيحة".
حاوالت للتضـليل أو تضـخيم وبرأي بني أرشيد فإن االتهامات بوجود "التنظيم السري" ال تعدو كونها م

 بعض االجتهادات التي أراد البعض تحويلها لعناوين كبيرة خالية من أي مضمون.
وعن الربط بين هذا "التنظيم" وحركة حماس اعتبر بني أرشيد أن "هناك من يحاول إقحـام حمـاس فـي 

هامات التـي تشـير إلـى وزاد "المشكلة أن ذات االت الشأن الداخلي لجماعة اإلخوان المسلمين باألردن".
حمــاس وردت مــن جهــات أمنيــة أردنيــة، كمــا وردت مــن بعــض األعضــاء فــي الجماعــة. وال أدري مــن 

 هو مصدر المعلومة للطرف الثاني هل هم اإلخوان أم األجهزة األمنية"؟
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وعما إذا كان الحديث عن "التنظيم السـري" واتهـام حمـاس بالتـدخل فـي شـأن إخـوان األردن يعبـر عـن 
هوية داخل جماعة اإلخوان المسـلمين، قـال بنـي أرشـيد "أنـا أنفـي بشـكل قـاطع وجـود أزمـة هويـة  أزمة

 تعاني منها جماعة اإلخوان المسلمين باألردن أو أعضائها".
وقال أيضا إن "اللوحة التي تقدمها الجماعـة فـي االنتخابـات الداخليـة وسـابقا فـي البرلمانيـة كافيـة للـرد 

ي يحـــاول بعـــض اإلخـــوان توظيفهـــا فـــي ســـياق الخـــالف الـــداخلي مـــع قيـــادة علـــى هـــذه االتهامـــات التـــ
الجماعــة الحاليــة، رغــم أنهــم مارســوا دورهــم فــي قيــادة الجماعــة ســابقا ولــم يحققــوا بوجــود هــذه الهياكــل 

 المزعومة ولم يتحدثوا وقتها عن أزمة هوية أو غيرها".                               
  1/7/4112 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 "التطبيع النقابية" تحذر من وقوع شباب أردني فريسة للموساد .50

ســـمته التطبيـــع أالجهـــات الحكومـــة وقـــف مـــا  األردنيـــة طالبـــت لجنـــة مقاومـــة التطبيـــع النقابيـــة: عّمـــان
من وقـوعهم  المجاني مع الكيان الصهيوني، ووقف تسهيل إرسال الشباب الى الكيان الصهيوني خوفاً 

 فريسة للموساد.
ن اللجنــة وفــور تلقيهــا أنبــاء عــن إرســال شــباب أردنــي إمنــاف مجلــي لـــ"السبيل"  .قــال رئــيس اللجنــة دو 

ن المسؤولية األولى واألخيرة أللعمل في فنادق إيالت، وهي تبحث عن تلك المكاتب لفضحها، مؤكدة 
 تقع على عاتق الحكومة التي تسمح لها بالعمل.

  1/7/4112 ،السبيل، عم ان
 

 قالة بلير من "الرباعية الدولية"إي على استقالة إنديك.. ويدعو إلى جنبالط يعن .52
وليـد جنـبالط: "حسـنًا أن اسـتقال مـارتن إنـديك  اللبنـاني قال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب: بيروت

مـن مهمتـه كمبعــوث لعمليـة السـالم فــي الشـرق االوسـط، وهــو الـذي عطـل كمــا سـلفه دنـيس روس كــل 
جــة األداء الفاشــل والسياســة المنحــازة لكــل منهمــا"، الفتــًا إلــى أن "انــديك كــان نظريــًا فــرص التســوية نتي

رجل المهمة التاريخية إلنجاز التسوية وتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ولكن فعليًا كان 
 رجل محادثات للمحادثات فقط".

ــم واعتبــر جنــبالط فــي موقفــه األســبوعي لجريــدة "األنبــاء" اال لكترونيــة أن "مهمــة انــديك وســلفه روس ل
يحققـــا فيهـــا إال الفشـــل الـــذريع، كيـــف ال والمبـــدأ األساســـي كـــان لكليهمـــا المســـاواة بـــين المحت لـــة ارضـــه 
والمحتـل لهـا، أي المسـاواة بـين الجـالد والضـحية". وقـال: "هـذا مـا يؤكـد مجـددًا اسـتحالة التفـاوض مــن 
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ون إزالــة المســتوطنات واالنســحاب مــن االراضــي المحتلــة دون المســاواة بــين الطــرفين مــن جهــة ومــن د
 من جهة ثانية وخصوصًا القدس وجعلها عاصمة للدولة الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين".

إذا كـــان الشـــيء بالشـــيء يـــذكر، حبـــذا لـــو أقيـــل السمســـار الكبيـــر طـــوني بليـــر مـــن رئاســـة "وأضـــاف: 
تتسـلل عبـر مهمتـه األسـاس وعلـى حسـابها، جـاعاًل مـن  الرباعية الدولية، والذي نرى لمسـاته التجاريـة

 ."المسؤولية التي يحملها معبرًا لتحقيق المكاسب الشخصية على حساب قضية شعب وأرض
 1/7/4112 ،الحياة، لندن

 
 قتيالن وعدد من الجرحى بإطالق نار على أطراف مخيم لالجئين الفلسطينيين في بيروت .53

وائـــل  نالفلســطينييعــن مقتـــل  وافــادأ ا، أن مراســـليه31/6/4112ل عررالم، الوكالررة الوطنيرررة نشــرت 
( وسقوط عدد مـن الجرحـى، فـي اشـتباكات بـين جماعـة ناصـر 1641)مواليد  الطل وجميل العيساوي

 مخيم شاتيال. أطرافالدروبي وآل الزير من جهة، ومجموعة فلسطينية من جهة ثانية، عند 
المعلومات حول خلفيـة ، أن األناضول عن وكالة ، نقالً 1/7/4112 ،القدس العربي، لندنوأضافت 

وقــال  النــار. إلطــالقالــذي يبــدو أنــه بــدأ بســبب خــالف فــردي تطــور الــى تبــادل و  ،االشــتباك تضــاربت
شـــاهد عيـــان خـــالل اتصـــال هـــاتفي مـــع مراســـل االناضـــول إن الهـــدوء عـــاد الـــى المنطقـــة، التـــي تضـــم 

 د وصول تعزيزات للجيش اللبناني. مسلحين تابعين لتنظيمات محلية وتجار مخدرات، بع
 

 مساعدات غذائية سعودية لقطاع غزة في شهر رمضان .54
وّقعت حملة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز إلغاثة الشعب : الحياة -غزة 

، لتأمين سالل غذائية رمضانية وتوزيعها على وكالة األونرواالفلسطيني، بغزة أمس اتفاق تعاون مع 
 ألف لاير. 13األسر الفلسطينية الفقيرة في قطاع غزة بمبلغ مليونين و

ويأتي تنفيذ مشروع السالل الرمضانية للفقراء في قطاع غزة ضمن منظومة البرامج اإلنسانية التي 
تنفذها حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، لتوفير المساعدات اإلغاثية 

عها لألسر الفلسطينية، إسهامًا منها في التخفيف من اآلثار السلبية الناجمة عن تفاقم بمختلف أنوا 
الفقر وانعدام األمن الغذائي الذي يعيشه عدد كبير من سكان قطاع غزة، في إطار التعاون المشترك 

غطية (، لتاألونروابين حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ووكالة )
 ألف مستفيد من األسر الفلسطينية المحتاجة في القطاع. 15حاجة أكثر من 

 1/7/4112الحياة، لندن، 
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 أوباما وهوالند وكاميرون يدينون بشدة مقتل اإلسرائيليين العالعة .55

دان الرئيس األميركي باراك اوباما االثنين "العمل اإلرهابي" الذي أدى : أ ف ب -لندن  - باريس
حزيران )يونيو( وعثر على  11ثالثة شبان اسرائيليين كانوا فقدوا في الضفة الغربية منذ الى مقتل 

 جثثهم اليوم.
وقال اوباما في بيان ان "الواليات المتحدة تدين باقوى العبارات هذا العمل االرهابي غير المنطقي 

رائيل والفلسطينيين الذي ارتكب بحق شبان ابرياء"، مضيفًا أنه عرض المساعدة األميركية على إس
 للعثور على المسؤولين عن وفاة الثالثة وهم طالب في معهد ديني.

 وقال "أدعو أيضا كل األطراف لإلحجام عن أي خطوات قد تفاقم من حالة عدم استقرار الوضع." 
ثالثة، بدوره، دان الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند "بشدة جريمة االغتيال الجبانة" للشبان اإلسرائيليين ال

 وذلك في بيان نشر في باريس.
وقال هوالند في البيان إنه تلقى بـ"تأثر" خبر العثور على الجثث، وأعلن "إدانته الحازمة لالغتيال 
الجبان اليال يفراح ونفتالي فرينكل وجلعاد شاعر وقدم تعازيه الحارة الى عائالتهم والى الشعب 

 والسلطات االسرائيلية".
 "عن القلق لتكرار أعمال العنف في األيام األخيرة في الضفة الغربية وغزة". وأعرب هوالند أيضاً 

الصواريخ من غزة على االراضي االسرائيلية. ونطلب بذل كل  إطالقوجاء في البيان أيضا "ندين 
 الجهود تفاديا لسقوط ضحايا جدد ولتصعيد اعمال العنف".

صدمته العميقة لخبر اغتيال الشبان الثالثة"، من جهته، أعرب وزير الخارجية لوران فابيوس "عن 
 معربًا عن "استهجانه لهذه الجرائم الفظيعة الجبانة والوحشية".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مقتل االسرائيليين الثالثة بأنه "عمل 
 لمسؤولين عن هذا العمل.في محاسبة ا إلسرائيلارهابي مرعب ال يمكن تبريره"، مؤكدًا دعم بالده 

وقال كاميرون في بيان "انه عمل ارهابي مرعب ال يمكن تبريره ارتكب بحق فتيان. ان المملكة 
 المتحدة ستقف الى جانب اسرائيل في سعيها الى احالة المسؤولين )عنه( امام القضاء".

في الضفة الغربية المحتلة  وأكدت إسرائيل االثنين العثور على جثث اإلسرائيليين الثالثة الذين فقدوا
 حزيران )يونيو(، واتهمت حركة "حماس" بخطفهم وقتلهم. 11منذ 

 1/7/4112الحياة، لندن، 
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 الفاتيكان: مقتل الشبان اإلسرائيليين العالعة جريمة بشعة تهدد السالم .56
ئيليين في ندد الفاتيكان يوم االثنين بقتل ثالثة شبان إسرا: محمد هميمي -دينا عادل  - الفاتيكان

 الضفة الغربية ووصف قتلهم بأنه "جريمة بشعة وغير مقبولة" وعقبة في طريق السالم.
وفي بيان قال المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا فرنسيس الذي زار اسرائيل واألراضي الفلسطينية في 

و لومباردي وقال األب فدريك ابريل نيسان متضامن مع أسر الضحايا التي تعاني "ألما ال يوصف".
 "قتل األبرياء هو دائما جريمة بشعة وغير مقبولة وعقبة خطيرة على الطريق نحو السالم."

 31/6/4112وكالة رويترز لألنباء، 
 

 سرائيليين والفلسطينيين على ضبط النفس والتعاون األمنيواشنطن تحث اإل .57
مريكية يوم االثنين عن امتنعت وزارة الخارجية األ :سيف الدين حمدان -محمد هميمي  -واشنطن 

تأكيد أنباء أفادت بالعثور على جثث ثالثة شبان اسرائليين مختفين وحثت اسرائيل والفلسطينيين على 
 ممارسة ضبط النفس واستئناف التعاون األمني.

وسئلت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية األمريكية إن كانت الرسالة األمريكية ال تزال تدعو 
 قالت للصحفيين "هي كذلك بالقطع."لضبط النفس ف

وقالت ساكي إن واشنطن ظلت على اتصال بالجانبين خالل االسابيع األخيرة "مشجعة على التعاون 
األمني وان يواصل االسرائيليون والفلسطينيون جهودهما معا في هذا الشأن ونحن سنستمر بالقطع 

 رض الواقع."في تشجيع ذلك.. رغم ما هو واضح من األلم البالغ على أ
وامتنعت ساكي في وقت سابق عن تأكيد تقارير إعالمية اسرائيلية تحدثت عن عثور قوات األمن 
االسرائيلي على جثث ثالثة شبان اسرائيليين كانوا قد اختفوا في الضفة الغربية في وقت سابق من 

 الشهر الجاري.
ا يؤكد ذلك من هنا. أحيلكم إلى وقالت ساكي في إفادة صحفية "اطلعنا على التقارير. ليس لدي م

 حكومة اسرائيل. بالطبع فان الخطف وأي ضرر يلحق بهوالء الشبان مأساة."
 31/6/4112وكالة رويترز لألنباء، 
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 ي مون يدين قتل اإلسرائيليين العالعة ويصفه بالعمل المشينكبان  .58
عام لألمم المتحدة يوم أدان بان جي مون األمين ال: محمد عبد العال - جيفري هيلر - القدس

االثنين مقتل ثالثة شبان إسرائيليين ووصف ذلك بأنه "عمل مشين ارتكبه أعداء السالم" بهدف 
 ترسيخ االنقسامات وانعدام الثقة وتوسيع نطاق الصراع في الشرق األوسط.

نيين وقال المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريتش في بيان "ال يوجد أي مبرر لقتل المد
عمدا" مضيفا أن بان "يأمل في ان تعمل السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية سويا لتقديم الجناة للعدالة 

 سريعا."
وعثر في وقت سابق يوم االثنين في الضفة الغربية المحتلة على جثث الطالب اليهود الثالثة الذين 

سالمية )حماس( بقتل الثالثة. ولم تؤكد يونيو حزيران. وتتهم إسرائيل حركة المقاومة اإل 11فقدوا منذ 
 حماس أو تنفي تلك االتهامات.

 31/6/4112وكالة رويترز لألنباء، 
 

 من عضويته "إسرائيل"يطرد  "االتحاد الدولي للصحفيين" .59
عن إدانة سياساتها تجاه الصحافيين  "االتحاد الدولي للصحافيين"لم تنجح إسرائيل في ثني 
ات اإلعالمية الفلسطينية، فلم تجد طريقة سوى رفض دفع مستحقاتها. الفلسطينيين، وبعض المؤسس

هذه الخالفات استمرت ثالث سنوات، وقادت المؤسسة الدولية قبل أيام إلى اتخاذ قرار بطرد إسرائيل 
 من عضويتها.

دولة، في اجتماعها يومي السبت  11القرار اتخذته اللجنة التنفيذية لالتحاد التي تضم ممثلين عن 
 األحد الماضيين، وصوتت لمصلحته الغالبية العظمى، في حين امتنعت دول عدة عن التصويت.و 

 1/7/4112السفير، بيروت، 
 

 أوروبا تضيق الخناق على االقتصاد اإلسرائيلي بعد تزايد التحذيرات من االستعمار بالمستوطنات .61
في االتحاد األوروبي التي  أصبحت ايطاليا الدولة الرابعة األناضول: - محمد خبيصة - رام هللا

تحذر مواطنيها من االستثمار في المستوطنات اإلسرائيلية، بعد تحذيرات بدأتها بريطانيا نهاية العام 
 الماضي، ثم تبعتها فرنسا واسبانيا.
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ن لم تعلن عنه، حذرت الحكومة اإليطالية مواطنيها من  وفي خطوة سببت إزعاجًا إلسرائيل، وا 
شاريع اقتصادية أو علمية أو ثقافية في المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على االستثمار في أية م

 مليون دوالر سنويا. 10إلى  20أراضي الضفة الغربية، وهو ما يهدد بتدفقات استثمارية تقدر بنحو 
وقالت الحكومة اإليطالية في بيان صحفي، إن أية استثمارات لمواطنيها في مشاريع، تكون 

صرًا رئيسيًا فيها، سيعود بالضرر على كل من المستثمر والحكومة اإليطالية معًا، المستوطنات عن
 ألنها ستغلق عاجاًل أم آجاًل.

 31/6/4112رأي اليوم، لندن، 
 

 تعم ن الدعم السعودي للشعب الفلسطيني األونروا .60
)أونوروا( بيير ثّمن المفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : الحياة -غزة 

 -كرينبول، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز، للشعب الفلسطيني، وأعرب 
عن شكره وزير الداخلية المشرف العام على حملة خادم الحرمين  -بحسب وكالة األنباء السعودية 

قدمته المملكة قيادة  الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة األمير محمد بن نايف، على ما
وشعبًا من برامج ومشاريع إغاثية، أسهمت في التخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين داخل 

 فلسطين، والنازحين منهم في دول الجوار عبر اللجان والحمالت اإلغاثية السعودية.
 1/7/4112الحياة، لندن، 

 
 ركيةاوقفة تضامنية مع فلسطين في مدينة أورهوس الدنم .62

نظمت في مدينة أورهوس الدنماركية، أمس وقفة تضامنية مع فلسطين  :الحياة الجديدة -رام هللا 
بمبادرة من ملتقى الجالية الفلسطينية والمنتدى الدولي، بمشاركة ممثلي منظمات وجمعيات ونشطاء 

 سياسيين.
اس  4شركة جي وأقيمت الوقفة أمام مركز تجاري يدعى )سيتي فيست(، بعد أن تعاقد المركز مع 

(G4S.الضالعة في أنشطة تخص المستوطنات اإلسرائيلية؛ لحراسته )  وكذلك اقيمت وقفة أمس أمام
 ( لحراستها.G4Sاس ) 4محطة القطارات الرئيسية في مدينة أورهوس، المتعاقدة مع شركة جي 

 1/7/4112الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 "دولة فلسطين اآلن والحرية للبرغوعي واألسرى"تحت شعار  اليسار الفرنسي ينظم مهرجانا   .63
"دولة فلسطين اآلن، والحرية لمروان البرغوثي وجميع األسرى الفلسطينيين والعرب في  :وفا –باريس 

السجون االسرائيلية" هذا كان شعار اليوم األول من مهرجان "شاتو" الذي يقام سنويًا في منطقة نيس 
الفرنسي وجبهة اليسار بالتعاون مع عدد من احزاب اليسار  الفرنسية وينظمه الحزب الشيوعي

 الفرنسي وعدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات.
ألقى رئيس جمعية التضامن الفلسطينية الفرنسية توفيق تهاني، وكبير صحفيي جريدة اللومانيتيه و 

حلول للقضايا االشكالية  بيير باربانسوي، مداخلتين في الندوة، حيث أكدا على ضرورة التوصل الى
في المنطقة والتي يسببها االحتالل االسرائيلي ألراضي دولة فلسطين، حلول تضمن حقوق الشعب 
الفلسطيني كاملة غير منقوصة وعلى رأسها حق األسرى الفلسطينيين في الحرية وحق الشعب 

قامة دولته الوطنية المستقلة، ذات السيادة  والقابلة للحياة. الفلسطيني في تقرير مصيره وا 
 1/7/4112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يضربون عن الطعام "سرائيلفي "إمهاجرون أفارقة  .64

بدأ مئات من المهاجرين السريين األفارقة اليوم االثنين إضرابا عن الطعام لالحتجاج على : الفرنسية
وقامت الشرطة  مصرية. إجالئهم بالقوة من قبل الشرطة اإلسرائيلية أمس األحد قرب الحدود ال

اإلسرائيلية األحد بإجالء المئات من المهاجرين األفارقة المعتصمين منذ الجمعة قرب الحدود 
 المصرية احتجاجا على ظروف احتجازهم في معسكر حولوت جنوب إسرائيل.

دة" في وكان المهاجرون األفارقة اعتصموا منذ الجمعة للتنديد باحتجازهم "الالإنساني وغير محدد الم
 مهاجر سري. 1500حولوت، حيث يتكدس 

ونددت مجموعة دعم المهاجرين األفارقة "بعنف الشرطة" وأعلنت عن بدء إضراب عن الطعام 
وأضافت المجموعة التي تدعم المهاجرين األفارقة في  "لالحتجاج ضد أعمال العنف هذه، وسجننا".

 ى إيجاد حل لوضعنا، وحمايتنا كطالبي لجوء".بيان "ندعو مفوضية األمم المتحدة العليا لالجئين إل
 31/6/4112الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 ن/ يونيوقتيال  خالل حزيرا 1944العراق:  .65

شخصا ما  1611ب: قتل في أعمال العنف في العراق في شهر حزيران الماضي  ف أ -بغداد 
ا، بحسب ما أظهرت شخص 1114حين قتل  1007يجعله الشهر األكثر دموية في البالد منذ أيار 
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اشخاص في اعمال العنف المتفرقة في  1210حصيلة عن اصابة الكما أفادت  ارقام حكومية أمس.
 حزيران.

 1/7/4112األيام، رام هللا، 
 

 دبلوماسية حماس تحاول منع ضربة غزة .66
 عدنان أبو عامر

، تشعر 11/2منذ  مع دخول األسبوع الثالث الختفاء المستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية
حماس التي اتهمتها إسرائيل بخطفهم، أن مهاجمتها في غزة بات وشيكًا، بعد تقليص الجيش 
اإلسرائيلي عملياته بالضفة. وقد بات قلقها أكثر إلحاحًا بما أّن إسرائيل أعلنت في األسبوع الماضي 

 امر أبو عيشا. أّنها حّددت شخصين مرتبطين بحماس مشتبهًا بهما وهما مروان قواسمي وع
وعلم "المونيتور" أن قيادة حماس بغزة، اختفت تقريبًا عن األنظار، ويواجه الصحفيون صعوبة 
بالوصول إليهم، بعد اتخاذهم احتياطات أمنية فائقة خشية استهداف إسرائيل لهم، ولم يخرجوا إال يوم 

انهيار نفق أرضي فيهم شرق  جراء 10/2من مقاتلي كتائب القسام الذين قتلوا مساء  3تشييع جنازة 
 غزة.

وتقدم موكب التشييع إسماعيل هنية نائب رئس المكتب السياسي لحماس، وأحمد بحر رئيس  
 المجلس التشريعي باإلنابة، ومحمود الزهار وخليل الحية عضوي المكتب السياسي للحركة.

األوساط األمنية في غزة، وأثار خروج قيادة حماس السياسية كاملة بهذا الشكل في وضح النهار قلق 
 التي خشيت في حديثها "للمونيتور" من قدرة إسرائيل على تتبع خطوط سيرهم، والوصول إليهم.

 
 االحتياطات األمنية

بجانب هذه اإلجراءات األمنية االحترازية، رفعت حماس تهديداتها إلسرائيل إن هاجمتها في غزة، 
طوير كتائب القسام لقدراتها الصاروخية يجعلها النقاب عن "ت 14/2وكشف محمود الزهار مساء 

 قادرة على ضرب أي مدينة داخل إسرائيل في المعركة المقبلة، محذرًا من مهاجمة غزة".
ووجد القلق الذي يساور حماس من هجوم إسرائيلي متوقع، ترجمته في اإلخالءات المتواصلة للمقار 

 األمنية خشية استهدافها من سالح الجو.
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ت األمنية التي قامت بها حماس الداخل في غزة، قابلته جهود دبلوماسية وسياسية من اإلجراءا
حماس الخارج، التي أجرت اتصاالت مكثفة مع عواصم عربية ودولية لكبح جماح إسرائيل من 

 ضربة قاسية ضد غزة.
ل فقد أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس في حديث هاتفي "للمونيتور" أن خالد مشع

مع أمير الكويت الشيخ صباح األحمد، بصفته رئيس  13/2-11زعيم حماس اتصل بين يومي 
القمة العربية، والرئيسين اليمني عبد ربه هادي، والسوداني عمر البشير، ونجيب عبد الرزاق رئيس 
الوزراء الماليزي، ووزير داخليته داتو حميدي، "ووضعهم في صورة آخر المستجدات الفلسطينية، 

بحث معهم التصعيد اإلسرائيلي ضد الضفة والقطاع، ومسؤولية الدول العربية في مساندة الشعب و 
 الفلسطيني".

وأضاف الرشق المقيم في قطر: "أجرى مشعل اتصاالت هاتفية أخرى مع وزيري الخارجية القطري 
 عربي تناولالخالد العطية، والعماني يوسف بن علوي، ومع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل 

معهم الموقف من تصعيد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ودعاهم للتحّرك على المستوى العربي 
 والدولي للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية".

وفي وقت الحق، أكد الرشق "للمونيتور" في اتصال هاتفي صباح اليوم الجمعة أن "مشعل أجرى 
وأطلعه على تطورات الموقف في لألراضي  12/2تميم يوم الخميس  اتصااًل هاتفيًا مع قطر الشيخ

للرئيس اإليراني حسن روحاني، طالبه فيها بدعم صمود  17/2الفلسطينية، كما بعث برسالة صباح 
ومقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل، كما اتصل باألمين العام لمجلس التعاون الخليجي 

 مين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد مدني".عبد اللطيف الزياني، واأل
ما لفت انتباه "المونيتور" في اتصاالت مشعل الدبلوماسية، حديثه مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق 
األوسط ونائب وزير الخارجية "ميخائيل بوغدانوف"، مما يعكس رغبة حماس بتوثيق عالقاتها مع 

 بتحليل سابق.موسكو، وهو ما تحدث عنه "المونيتور" 
أنه "التقى عددا  15/2هذا التواصل الدبلوماسي لمشعل، ترافق مع إعالنه عبر قناة الجزيرة مساء 

من الوفود األجنبية من دول بعضها يصنف حماس "منظمة إرهابية"، بعضهم يشتم إسرائيل داخل 
ي ترتكبها ضد الشعب الغرف المغلقة، مطالبًا بمالحقتها في المحافل الدولية بسبب االنتهاكات الت

 الفلسطيني".
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فيما رجح أسامة حمدان رئيس دائرة العالقات الدولية في حماس أن "تنظم حماس سلسلة من 
الزيارات لعدد من الدول العربية المرحلة المقبلة"، كاشفًا أن "فحوى االتصاالت التي أجراها مشعل مع 

 لضفة وغزة، وضرورة التدخل لوقفها".قياداتها، بحثت العمليات اإلسرائيلية المتصاعدة ضد ا
"المونيتور" سأل مسئواًل في دائرة العالقات الدولية التابعة لحماس، عن جدوى الجهود الدبلوماسية 
التي يجريها مشعل في اآلونة األخيرة بعد إعالن إسرائيل لهذا االتهام، فأجاب: "الشك أن إسرائيل 

قليمية لهجومها المتوقع على غزة، وهذا ما أرادت بهذا االتهام قطع الطريق على أي إد انة دولية وا 
يسعى إليه مشعل في اتصاالته السياسية الحالية، معتبرًا أن تزامن اتهام إسرائيل لحماس بخطف 

 المستوطنين مع جهود الحركة الدبلوماسية ليست عفوية، بل مقصودة".
"إعداد مذكرة سياسية سترسلها للعواصم  فقد علم "المونيتور" من مسئول في حماس أنها بصدد أخيرًا..

المؤثرة في المنطقة والعالم، وعدد من المؤسسات الدولية، تحذر فيها من عملية إسرائيلية ضدها 
بغزة، وتفند فيها اتهامها بخطف المستوطنين لتبرير الهجوم، واإليضاح أن غزة تعيش وضعًا معيشيًا 

 واقتصاديًا صعبًا ال يحتمل حربًا جديدة".
تسابق الزمن إلصدار المذكرة قبيل مهاجمة إسرائيل لغزة، ورغم أن المذكرة لن  الحركة“وأضاف: 

، أكدتا أن إسرائيل خرجت خاسرة على 1011و 1001تمنعها من ذلك، لكن الحربين السابقتين 
 صعيد الرأي العام الدولي، والفلسطينيون بدأوا يكسبونه، وهذا ما نعمل عليه".

31/6/4112المونيتور،   
 

 المصالحة تراوح بين التجميد واالنهيار .67
 هاني المصري
المصالحة مجّمدة ومهددة باالنهيار ألنه منذ تشكيل الحكومة لم يطبق أي بند من بنود المصالحة، 
وال يتوقف األمر على ما سبق، بل إن الحكومة لم تقم بواجبها إزاء قطاع غزة على كل المستويات 

ق برواتب موظفي حكومة "حماس" فقط. واقتصر ما حدث حتى اآلن على والمجاالت، وليس ما يتعل
تسلم الوزراء لوزاراتهم من الوزراء السابقين، ما ترك فراًغا تتصاعد الدعوات لملئه، ووصلت إلى حد 

من اضطرار "حماس" إلى العودة إلى حكم غزة، ودعوة النائب عن  مرزوقتحذير موسى أبو 
ومة التوافق إلى االستقالة الجماعّية لرفع الغطاء عن الرئيس عباس "حماس" يحيى موسى وزراء حك

 وحكومته.
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كما لم يتحرك الملف األمني قيد أنملة، بما في ذلك البند الخاص في "اتفاق القاهرة" بإعداد ثالثة 
آالف عنصر أمني )ألف لكل من الشرطة واألمن الوطني والدفاع المدني(، ولم يتم مرابطة الحرس 

ياًبا. وعند التعمق في أسباب الرئاس ي على المعبر والحدود لكي يفتح المعبر أمام المسافرين ذهاًبا وا 
التباطؤ نجد أنها تتعلق بعدم وضوح االتفاق على مهمة هذه القوات وعالقتها باألجهزة األمنّية العاملة 

نقسام، وليس واضًحا، في غزة، التي تدين بالوالء لـ "حماس"، وتلك التي استنكفت عن العمل بعد اال
مثل موضوع الموظفين الحاليين والمستنكفين، كيف ستعود إلى العمل في ظل وجود اآلالف الذين 

 حّلوا محلهم طوال السنوات السبع الماضية؟
أم عودة السلطة إلى غزة كما كانت قبل االنقسام، أم  توحيدها،هل سيتم استيعاب األجهزة األمنّية أم 

 هو عليه سابًقا، ولكن من دون حكومة "حماس"؟ بقاء الوضع على ما
هناك تفسير تبسيطي لما جرى من تجميد حقيقي للمصالحة، بأنه جّراء العدوان الشامل الذي شنته 
القوات المحتلة بذريعة عملّية الخليل، بينما هذا العدوان يفترض اإلسراع في استكمال إنهاء االنقسام، 

 هو التي ال تنفك تطالب بإنهاء المصالحة.وليس الخضوع لمطالب حكومة نتنيا
ما يجري يتعلق بعدم وضوح ما اتفق عليه، وبالنواقص التي تعتريه، والخالفات الكبرى حول مضمون 
وتفسير اتفاق المصالحة، كما أنه وثيق االرتباط بأن طرًفا يرى المصالحة طريًقا لعودة السلطة إلى 

ماس" وال مع غيرها، على اعتبار أن الوقائع التي حدثت قطاع غزة من دون شراكة وطنّية ال مع "ح
أّدت إلى إضعاف حماس بما يمّكن من هزيمتها وليس احتواءها، ولو اقتضى األمر تجاوز بنود 
"اتفاق القاهرة" الذي تم التوقيع عليه في مرحلة صعود اإلسالم السياسي، ممثاًل باإلخوان المسلمين، 

 لهم، واآلن نحن نعيش في مرحلة سقوطهم.الذين تعتبر "حماس" امتداًدا 
الدليل على ما سبق أن تشكيل الحكومة جرى عمليًّا بالتشاور كما كانت تنص عليه الورقة المصرّية 
بصيغتها اأًلولى وليس بالتوافق مثلما نّص "اتفاق القاهرة". كما أن الرئيس توّعد "حماس" باتخاذ 

يل، وسط إشارات وتصريحات من مصدر مسؤول بأن هذا موقف إذا ثبتت مسؤوليتها عن عملّية الخل
الموقف سيكون إنهاء اتفاق المصالحة معها، ألنها تريد الحفاظ على التهدئة في غزة، وتفجير 

 الوضع في الضفة.
أما الطرف اآلخر، الذي تمثله "حماس"، فتعامل مع المصالحة بمرونة شديدة، ألنه يريد أن يتخلص 

م تصرف رواتب موظفيها كاملة منذ ثمانية أشهر، كما أنه يهدف من من عبء الحكومة التي ل
لى تفعيل  خالل المصالحة إلى الحفاظ على سيطرته الفعلّية على قطاع غزة من دون حكومة، وا 
المجلس التشريعي ولجنة تفعيل المنظمة، واستكشاف إمكانّية فتح معبر رفح، وتغيير العالقات بينه 
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ى مرحلة العداء، إلى حين تغّير الظروف مرة أخرى في مصر وبين مصر بعد أن وصلت إل
ذا لم يتحقق له ما أراد أو جزء أساسي منه، فلماذا يحافظ على  والمنطقة لصالح اإلخوان المسلمين. وا 

 المصالحة؟
كال الطرفين ينظر إلى االتفاق والمصالحة من زاوية مصالحه، ومن خاللها يريد أن يحقق شروطه؛ 

فرق منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنّية باستثناء حالة وجود حكومتين، وهو أمر مهم لذلك لم يحدث 
همال قطاع غزة، سواء بشكل مقصود أو  بال شك، ولكن حكومة تعمل في الضفة الغربّية فقط وا 
لقصور ذاتّية، ومن دون أقدام تقف عليها ستكون معرضة إلى السقوط، وتمثل فريًقا وليس حكومة 

 وفاق وطني.
لمصالحة الوطنّية تعني مصالحة تستجيب لمصالح الشعب وليس لمصلحة فصيل أو فصيلين. أما ا

المصالحة الفصائلّية فتعني المحاصصة، ولن يهب الشعب إلنقاذها؛ لذلك نرى حالة من عدم 
 االكتراث من الشعب حول مصيرها.

"ال غالب وال مغلوب"، وعلى المصالحة المطلوبة غير ما يجري حاليًّا، وتتطلب اتفاًقا على قاعدة 
األهداف الوطنّية األساسّية وكيفّية تحقيقها، وشراكة حقيقّية من خالل قيام سلطة واحدة تتنازل فيها 
"حماس" و"فتح" عن سلطتيهما لصالح سلطة تخضع للمصلحة الوطنّية وا عادة بناء منظمة التحرير، 

ون قادرة على أن تكون قواًل وفعاًل الممثل بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وتك
 الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

إذا ثبت أن "حماس" هي المسؤولة عن عملّية الخليل، فإنها بذلك أرسلت رسالة للجميع بأنها في 
أزمة نعــم، ولكنها تملك ورقة المقاومة التي يمكن أن تعيد خلط األوراق كلها من خالل استخدامها، 

ن أن تجعل حياة السلطة في الضفة صعبة ومحرجة، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة شعبّية ويمك
"حماس" وتراجع شعبّية الرئيس و"فتح"، ما يعني أن المطلوب إشراك "حماس" وا عطائها مخرًجا وليس 

 إخراجها من دون شيء وليس الخضوع للشروط واإلمالءات األميركّية واإلسرائيلّية.
" أن تغلب كونها جزًءا من الحركة الوطنّية الفلسطينّية على كونها امتداًدا لجماعة مطلوب من "حماس

اإلخوان المسلمين، مثلما فعلت حركة النهضة التونسّية اإلخوانّية، وهذا شرط ال غنى عنه حتى 
 تتحقق وحدة وطنّية حقيقّية ال تدفع أثمان مواقف ومغامرات وصراعات اآلخرين.

ن يلوم "حماس" إذا ثبتت مسؤوليتها عن عملّية الخليل، ألن اتفاق المصالحة لم ال يستطيع الرئيس أ
يحقق لها أي شراكة، ولم يتضمن اتفاًقا على البرنامج السياسي، حيث فّسر الرئيس ذلك بأن برنامج 
حكومة الوفاق برنامجه، أما "حماس" فقد فّسرت ذلك بأن الحكومة حكومة وفاق وطني وبال برنامج 
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وأن االتفاق يتيح لها العودة إلى تفعيل خيار المقاومة، فقد أعلن قادة "حماس" بأنها تخلت  سياسي،
 عن الحكومة ولم تتخل عن الحكم من أجل المقاومة ولم تخدع أحًدا.

إن ما حدث حتى اآلن، سواء من خالل تجميد اتفاق المصالحة عمليًّا تحت وطأة تغليب المصالح 
ة، أو التهديد بإنهائه؛ يبرهن بشكل ال لبس فيه أنه ال مصالحة حقيقّية من الفئوّية والضغوط الخارجيّ 

 دون مضمون سياسي واضح ومتفق عليه يجاوب، على األقل، عن أسئلة المقاومة والمفاوضات.
فال يكفي القول بعد أن أوصلتنا المفاوضات إلى الكارثة التي نحن فيها، بأنها من اختصاص 

ليه ُيعر ُض على استفتاء لتمرير المفاوضات العقيمة والضارة التي جرت المنظمة، وأن ما يتفق ع
وتلك التي يمكن أن تجري. بل يجب االتفاق على أسس ومرجعيات وأهداف المفاوضات، ومتى 

 يمكن المشاركة فيها ومتى يمكن رفض ذلك بشكل حازم.
المقاومة رافعة النهوض وال يكفي االستناد إلى أن المقاومة حق وواجب )وهذا صحيح تماًما، ف

الوطني ولم تدمرنا( حتى يعطي كل فرد أو مجموعة أو فصيل لنفسه الحق في استخدامها كوسيلة 
لتحسين أوضاعه الداخلّية أو للدفاع عن النفس فقط أو ضد أي أهداف إسرائيلّية من دون أن تكون 

 ومرجعّية وطنّية مشتركة. استراتيجيةجزًءا من 
ة ووضع السلطة ومكانتها وكيفّية التعامل معها بعد الحصول على االعتراف المفاوضات والمقاوم

الدولي بالدولة الفلسطينّية؛ ال بد أن تندرج في إطار رؤية تستند إلى اتفاق على "ركائز المصلحة 
ومرجعيات وطنّية مشتركة. فالوحدة تقوم على مواجهة المخاطر  استراتيجياتالوطنّية العليا"، وترسم 

ركة، وعلى تنظيم الخالفات والتنافس في إطار الوحدة، فحتى الدول العريقة والمستقلة والقوّية المشت
تتحد في مواجهة العدو المشترك والمخاطر المشتركة، ومن دون االتفاق على ذلك لن تقوم 

 للفلسطينيين قائمة.
1/7/4112، األيام، رام هللا  

 
 ق مؤتمراتهاتحوالت الفكر السياسي لر"فتح" من خالل وعائ .68

 ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني، مقيم في دمشق، يكتب الدراسات والمقاالت التحليلية والنقدية المتعلقة 

 بالشؤون الفلسطينية واإلسرائيلية خصوصا، وشؤون الصراع العربي اإلسرائيلي عموما.
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س/آب القادم في يبدو أن حركة "فتح" قد حسمت أمرها بشأن عقد مؤتمرها العام السابع في أغسط
بيت لحم، إذ ثمة ورشة عمل ناشطة لإلعداد لذلك، وثمة لجنة تحضيرية، وحديث عن مشاركة 

 حوالي ألف من قيادات الحركة وكوادرها.
وفي حال حصل ذلك فإن هذا المؤتمر سيكون الثاني من نوعه، الذي تعقده "فتح" في األراضي 

(، الذي عقد بعد تحول مركز العمل الفلسطيني 1006الفلسطينية المحتلة، بعد مؤتمرها السادس )
من الخارج إلى الداخل، والثاني من نوعه، أيضا، الذي يعقد بعد رحيل مؤسسها وقائدها ومهندسها 

 ياسر عرفات.
معلوم أن هذه الحركة تواجه تحديات جّمة تتعلق باإلجابة على األسئلة المتعلقة بانسداد خيارها 

كة تحرر وطني أو حركة مقاومة مسلحة إلى مجرد سلطة، مع تآكل التفاوضي، وتحولها من حر 
دورها النضالي في مواجهة إسرائيل، وتراجع شعبيتها في مجتمعها، وترّهل بناها، ووجود منافس لها 
دخال تغييرات  )حركة حماس(، ما يتطلب منها حث الجهود الستنهاض وضعها، وتجديد حيويتها، وا 

 شكال عملها.على قياداتها وخطاباتها وأ
لذا ربما من المفيد، في هذا السياق، إجراء قراءة أولية في التحوالت الحاصلة في الفكر السياسي 
لحركة "فتح"، في مرحلة صعودها وهبوطها، التي امتدت زهاء نصف قرن، في مسيرة كفاحية طويلة 

انتهت، وكيف  ومضنية ومعّقدة، لمالحظة أين كانت هذه الحركة وأين أضحت، وكيف بدأت وكيف
شّبت وكيف هرمت، أوال، من مدخل األهداف والطموحات. وثانيا، من مدخل الوسائل أو األشكال 

 النضالية التي اعتمدتها لتحقيق تلك األهداف.
وكانت حركة "فتح" عّرفت األفكار السياسية المؤّسسة لها في مجموعة "المنطلقات واألهداف 

الستينيات، وباتت تتكرر كالزمة في مجمل أدبياتها وخطاباتها، واألسلوب"، التي أصدرتها في أواخر 
 والسيما في مقدمة وثيقة النظام األساسي الذي تقّره مؤتمراتها )على األقل حتى المؤتمر الخامس(.

( وأن شعبها هو 1وقد انطلقت هذه األفكار من اعتبار أن "فلسطين جزء من الوطن العربي" )المادة 
(، وأن "القرارات التي صدرت 1ير مصيره والسيادة على جميع أراضيه" )المادة "صاحب الحّق في تقر 

أو تصدر عن هيئة األمم المتحدة، أو مجموعة من الدول.. والتي تهدر حق الشعب الفلسطيني في 
( ألن "الوجود اإلسرائيلي في فلسطين هو غزو صهيوني عدواني 2وطنه باطلة ومرفوضة.")المادة 

 (.1ية توسعية..." )المادة وقاعدته استعمار 
أما األهداف، كما حددتها "فتح"، فتتمثل في "تحرير فلسطين تحريرا كامال وتصفية الكيان الصهيوني 

(. وهذا طبيعي ألن هذه الحركة انطلقت قبل حرب 11اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا" )المادة 
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على األراضي المحتلة في الضفة  ، أي أن تعريفها لفلسطين كان كامال ولم يكن يقتصر1627
 والقطاع.

الالفت في هذه األهداف تبني "فتح" في فترة مبّكرة من تاريخها لهدف الدولة الواحدة الديمقراطية 
العلمانية، في النص الذي تضمن "إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية.. على كامل التراب الفلسطيني 

والمساواة من دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو  تحفظ للمواطنين حقوقهم.. على أساس العدل
(. ومعنى ذلك وقتها حل المشكلة اليهودية أو مستقبل اليهود في فلسطين، بما 15العقيدة" )المادة 

يتضمنه ذلك من التمييز بين الصهيونية واليهودية، وتحرير اليهود من الصهيونية، وكانت هذه فكرة 
 الفتة ورائدة آنذاك.

هة الوسائل وأشكال النضال فقد أكدت "فتح" بأن "الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق أما من ج
(، وأن "الكفاح المسلح لن يتوقف.. إال بالقضاء على 17الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين." )المادة 

(. الالفت، أيضا، أن هذه المبادئ تضّمنت، أيضا، 16الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين" )المادة 
 (.11قاومة الحلول السياسية المطروحة كبديل عن تصفية الكيان الصهيوني" )المادة "م

اآلن، وبصرف النظر عن رأينا، أو تقييمنا، لهذه األفكار، ومدى نضجها، أو مقاربتها للواقع، 
وإلمكانيات الفلسطينيين، فإنها هي التي شّكلت هوية "فتح"، ومّيزتها عن غيرها، وساهمت في تعزيز 

 يتها، في بيئة كانت تعّج باأليديولوجيات واألطروحات القومية واليسارية واإلسالمية.شعب
لكن هذه الحركة لم تصمد على مواقفها تلك، كما هو معروف، إذ مع الزمن، أدخلت عليها تغييرات 
نوعية عديدة، بفعل التحوالت والتطورات والضغوطات الدولية واإلقليمية والعربية والفلسطينية 

إلسرائيلية، حتى أن ثمة أفكارا ومنطلقات وأهدافا تم شطبها نهائيا، لكن هذا األمر حصل بعد وا
انتهاء ظاهرة المقاومة المسلحة في الخارج، وتحول مركز ثقل العمل الفلسطيني إلى الداخل، بعد 

قامة كي1665(، والسيما بعد عقد اتفاق أوسلو )1665-1617االنتفاضة الشعبية األولى ) ان ( وا 
 السلطة، وعلى وجه الخصوص بعد رحيل قائدها ياسر عرفات.

في هذا السياق قد يجدر بنا التنبيه إلى ثالث مسائل. األولى، أن المبادئ المذكورة تم تضمينها في 
(، على رغم 1616( والخامس )تونس 1610الوثائق الصادرة عن مؤتمري "فتح" الرابع )دمشق 

السياسة الفلسطينية، والتي انتهجتها قيادة هذه الحركة بالذات، منذ التغييرات النوعية الحاصلة في 
ذلك الوقت، من موقعها في قيادة منظمة التحرير، والتي تجّسدت في التحول من هدف التحرير إلى 
هدف إقامة سلطة أو دولة في أي جزء يجري تحريره، منذ أقّر ما بات يعرف بـ "البرنامج المرحلي"، 

 (.1674للمجلس الوطني الفلسطيني )( 11في الدورة )
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ولعل ذلك يكشف حقيقة روح المناورة عند هذه القيادة، والمباالتها باإلنشاءات السياسية مقابل تركيزها 
على السياسات العملية، واستخفافها بالفجوة بين الشعارات والممارسات، وتمييزها بين القرارات 

قيادة الفلسطينية )وهي قيادة المنظمة والسلطة وفتح في والخيارات، وهذه واحدة من أهم سمات عمل ال
 آن واحد(.

والمعنى أن قيادة "فتح" ظّلت تتعمد التورية، والحديث بلغة مزدوجة، حتى ذلك التاريخ، بل إن 
مقررات المؤتمر السادس الذي عقد في بيت لحم، وبعد إقامة السلطة، بموجب اتفاق أوسلو، وبعد 

ت انتهاج "فتح" لكل أشكال النضال وضمنها الكفاح المسلح! وبديهي أن رحيل ياسر عرفات، تضمن
هذا مجرد كالم إنشائي الغرض منه ترضية قواعد الحركة وجمهورها، أكثر من أي شيء آخر، بدليل 

 أن أبا مازن )رئيس فتح والسلطة والمنظمة( يعتبر أن التنسيق األمني مع إسرائيل أمرا مقدسا.
فتتمثل في أن قيادة "فتح" تجاوزت األفكار األساسية لحركتها، بتحولها من  ،أما المسألة العانية

قامة دولة واحدة ديمقراطية، إلى مشروع إقامة دولة في جزء من فلسطين  مشروع تحرير فلسطين، وا 
)الضفة والقطاع(، كما تحولت من انتهاج الكفاح المسلح كوسيلة لتحرير فلسطين إلى انتهاج العمل 

ي، والمفاوضة، من دون أن تسعى إلى شرعنة كل ذلك بقرار جماعي يصدر عن تنظيمها، الدبلوماس
واألصّح أنها لم تشعر بضرورة ذلك، بحكم هيمنتها على الحركة، والمنظمة، بدليل أن األمور سارت 

 كما سارت عليه، رغم ظهور خط معارض في "فتح" لهذا التوّجه، في حينه.
االنتباه إليها، في هذا المجال، مفادها أنه إذا كان المؤتمر العام الخامس التي ينبغي  المسألة العالعة

لهذه الحركة أدخل تعديالت على بعض منطلقات الحركة وأهدافها ووسائل نضالها، انسجاما مع 
"البرنامج المرحلي" المتعلق بإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، ومع برنامج "الحرية 

(، فإن المؤتمر العام السادس 1611في المجلس الوطني الفلسطيني )الجزائر  واالستقالل" المقر
للحركة كان حذف نهائيا األفكار المؤسسة لحركة "فتح"، والتي ذكرناها سابقا، كأننا بتنا إزاء "فتح" 

ن مع نفس األشخاص تقريبا!  أخرى، وا 
من التجربة الوطنية الفلسطينية،  مثال، فقد لّخص هذا المؤتمر، في عبارة واحدة، مراحل مهمة عديدة

 دون أن يصدر أي دالالت سياسية بشأنها، وبدون أي نظرة تقييمية أو نقدية، وذلك في قوله:
.. انطلقت انتفاضة الحجارة.. ليعلن بعدها المجلس الوطني 1617ديسمبر/كانون األول  6"في 

ولة فلسطين.. وجاءت حرب قيام د 1611نوفمبر/تشرين الثاني  13الفلسطيني التاسع عشر في 
( وانهيار االتحاد السوفياتي وخسارتنا لصديق كان دائما إلى جانبنا، وخسارتنا العربية 1660الخليج )

في العراق والخليج، وبروز القطب األميركي األوحد في العالم، فكان لزاما علينا إعادة النظر في 
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، فكانت عملية السالم وقيام السلطة الوطنية التي المرحلية واغتنام فرصة التحرك بالسالم استراتيجيتنا
فتحت األبواب لتحرير المدن الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، ولبناء مؤسسات الدولة المستقلة 
نجازات داخلية  القادمة، والعتراف دولي كبير وعالقات سياسية واقتصادية وتجارية مع دول العالم، وا 

 توري واالقتصادي.".كثيرة على الصعيد السياسي والدس
وتجربة  1000عام  1، أي بعد إخفاق مفاوضات كامب ديفيد1006علما بأن هذا الكالم جاء عام 

( وسيطرة حماس على غزة، والحرب 1002االنتفاضة الثانية، وخسارة فتح في االنتخابات التشريعية )
 12و، على ضوء تجربة عمرها اإلسرائيلية على غزة، وبعد تبّين األغراض اإلسرائيلية من اتفاق أوسل

 عاما!
وعليه، فقد صدرت عن هذا المؤتمر عبارات عامة ال تتناسب مع حركة سياسية قادت كفاح شعب، 
نهاء استيطانه"، وفي حي أن "الوطن"  قدم كل تلك التضحيات، من مثل أن أهدافها "تحرير الوطن وا 

 رير" ال داللة لها.بات مختزال في الضفة والقطاع )على األكثر( فإن كلمة "تح
أما قضية الالجئين فجرى الحديث عنها بعبارات تتضمن تأكيد حقهم "في العودة والتعويض، استنادا 

"، و"ضرورة تفعيل وتعزيز دور الجاليات 164إلى ميثاق األمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة رقم 
والمنظمة"، و"التصدي لمساعدة  الفلسطينية"، و"إشراك الفلسطينيين في الشتات في أنشطة الحركة

 أبنائنا في الشتات عند تعرضهم لألخطار، كما حدث ألبناء شعبنا المقيمين في العراق".
بالنتيجة فقد شرعن المؤتمر السادس للتغيير الجاري في "فتح" منذ انتهاء الظاهرة المسلحة في الخارج 

ول الذي تم حسمه نهائيا بأفول (، وهو التح1664(، والسيما منذ تحّولها إلى سلطة )1611)
(، بحيث بتنا إزاء "فتح" أخرى، على رغم استمرار 1004االنتفاضة الثانية، ورحيل ياسر عرفات )

 معظم الطبقة السياسية التي أّسستها.
والفكرة الثانية أنه منذ ذلك التاريخ بات ثمة تطابق بين بنية "فتح" وفكرها السياسي، إذ أنها في عهد 

 و مازن، وهو قائد فتح ورئيس المنظمة، لم تعد بحاجة إلى االزدواجية التي كانت.الرئيس أب
هذا يفيد بأن تحول "فتح" نحو التسوية في مطلع السبعينيات لم يحدث نتيجة تطور في الثقافة 
نما اتخذ هكذا خيارا في إطار اللجنة المركزية  السياسية لـ"فتح" كحركة، ولم يشّرع في مؤتمراتها، وا 

 (.1665ط، وهو ما حدث مع اتفاق أوسلو )فق
وبديهي أن كل العمليات السياسية، من المفاوضة إلى االنتفاضة، لم تدرس في األطر القيادية، ولم 

 تكن وليدة ثقافة سياسية أو حوارات داخلية، ولم تأت نتيجة إعدادات ميدانية.
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مناسبا لفكرها السياسي، وأن الطبقة  يستنتج من كل ذلك أن الحركة الفلسطينية لم تكن تولي اهتماما
القيادية فيها هي التي تتحّكم بتقرير الخيارات الكبرى، وأن الديمقراطية ال تشتغل جيدا في الحقل 

 السياسي لفصائل الفلسطينيين، وضمنها "فتح".
طبعا، ليس القصد هنا نفي شرعية التغيير في التفكير السياسي للحركات واألحزاب، فهذا أمر 

ود، على أن يأتي نتيجة لتفاعل داخلي، وكمحصلة عملية ديمقراطية، وفي سياق اإلغناء محم
والتطوير، مع المحافظة على الهدف األساس، أو الروح التي شّكلت هذه الحركة أو الحزب، وهي 
 بالنسبة لـ "فتح" تتحدد في تعزيزها هوية الفلسطينيين وكيانيتهم السياسية، واستمرار كفاحهم لتقويض

 المشروع الصهيوني االستعماري والعنصري، الذي تمثله إسرائيل.
على أية حال من الصعب توقع نجاح حركة "فتح" بتقديم األجوبة الصحيحة على األسئلة المطروحة، 
فربما فات الوقت على ذلك، السيما مع حال الترهل التي تشوب بناها، وتراجع أهليتها الكفاحية، ومع 

 لمفاوضات وتماهيها مع السلطة.انحصارها في خيار ا
31/6/4112، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 نقطة تطرف .69

 عاموس غلبوع
في مقابلة إذاعية في نهاية االسبوع الماضي قال عمرام متسناع، النائب من حزب الحركة، اللواء 

لية: احتياط في الجيش االسرائيلي، رئيس بلدية حيفا السابق ورئيس حزب العمل السابق االقوال التا
أخذنا حماس وأزلنا عنها قصة االرهاب أفليس في واقع االمر داخل حكومة اسرائيل يجلس  إذا"

"البيت اليهودي"، الذي له أهداف مثلما لحماس". وشرح يقول: "ان حماس ال تعترف بدولة يهودية 
 الشيء". والبيت اليهودي من جهته ال يعترف بدولة فلسطينية وبمبدأ الدولتين. أي أن كليهما ذات

هكذا، في عدة جمل قصيرة كشف متسناع عمق عمى اليسار االسرائيلي وانقطاعه عن أغلبية 
أزلنا  إذاالجمهور االسرائيلي، وكل ذلك على خلفية االختطاف ودور حماس. أوال تعالوا نحلل اقواله. "

لرأس، فانها ال أزلنا عن االفعى ا إذاعن حماس قصة االرهاب"، يقول. ماذا يشبه مثل هذا القول؟ 
ذاتعود سامة؛  أزلنا عن النازيين القصة اليهودية، فسيكونون عندها يشبهون الفرنسيين. ال يوجد  وا 

شيء كهذا؟ ربما في االحالم، ولكن ليس في الواقع. ولكن تعالوا نفترض أننا نجحنا في أن نزيل 
، بين كيانين مختلفين قصة االرهاب عن حماس، فكيف على االطالق يمكن ان نقارن بين االثنين

المسلمين؛ وهي جزء من حركة عالمية شاملة  لإلخوانبهذا القدر؟ حماس هي ذراع فلسطيني 
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، القرآن هو دستورها؛ احد اهدافها هو إبادة وقتل اليهود، بمن وإلسرائيلللمقاومة االسالمية للغرب 
بالنسبة لحماس الموت في  فيهم كل اولئك الذين سينجحون في االختفاء خلف "الصخور واالشجار"؛

سبيل هللا هو أسمى االمنيات؛ وعلى المرأة المسلمة أن تربي ابناءها على الجهاد؛ والهم االساس 
من أجل التضحية بالروح وبكل ما هو نفيس في سبيل  لإلسالملحماس هو تهيئة القلوب )الدعوى( 

طين هو جزء ال يتجزأ من دينها. فما هللا؛ حماس ال يمكنها أن تتبنى العلمانية وذلك ألن اسالم فلس
عالقة كل هذا المذهب الفكري الشمولي وحزب مثل البيت اليهودي؟ أنا أيضا أرى بزعيمه وبعض 
اعضائه، ال سيما ارئيل، مثل "الثور الناطح" وأنا ايضا أرى ان البناء في المناطق، خارج الكتل، 

مثل هذه المقابلة التعيسة، السخيفة،  عقالني أن يجري إلنسانمثابة مصيبة، ولكن كيف يمكن 
 عديمة المعنى؟

وال يجري الحديث هنا عن سمكة صغيرة من اليسار المتطرف او عن حفنة صحفيين يسرويين 
متطرفين يرون أنفسهم يعيشون في دولة عنصرية، وحشية وظلماء. يدور الحديث عن المركز 

ب ريفلين رئيسا، تنبأ متسناع بثقة كاملة بان المتمركز لليسار. وأتذكر أن قبل دقائق فقط من انتخا
حسب متسناع، شطريت هو "رجل معسكر السالم"، واخيرا  ألنهشطريت سينتخب رئيسا، وهذا لماذا؟ 

سيثبت ان لهذا المعسكر توجد أغلبية في كنيست اسرائيل. بمعنى أن كل نظرته كانت ضيقة، وحكمه 
لذي كل من ال ينتمي اليه ال يريد السالم. واقع يبدو يرى الواقع فقط عبر منظور "معسكر السالم" ا

 ظاهرا بسيطا، مريحا، مليئا بالسحر ولكنه اشوه ومغلوط.
وفضال عن ذلك، كيف نظر "معسكر السالم" الى حالة االختطاف في "يهودا والسامرة"؟ عبر اي 

الولى: محظور أن منظور نظر اليه؟ بقدر ما يمكنني أن احكم على االمور، نهجه كان من اللحظة ا
يمس هذا الحدث "بحكومة الوحدة" الفلسطينية التي تشكل االمل؛ ولهذا يجب الصالة اال يكون رجال 
حماس هم الذين اختطفوهم؛ المخطوفون هم المذنبون، المستوطنون هم المذنبون، وفوق الجميع 

يسار المركز يتحرك ببطء مذنب بيبي بسبب جملة أفعاله؛ تلك التي فعلها وتلك التي لم يفعلها. فهل 
 ولكن بثقة نحو اليسار المتطرف؟

 معاريف
 1/7/4112، الحياة الجديدة، رام هللا
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