
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 تتجه لغزة 3 أولى سفن أسطول الحرية "ماريان"السفينة السويدية 
 الجهاد: ال تهدئة إذا استشهد خضر عدنان

 لتوقيع على اتفاق تعاون مع "دولة فلسطين"ابمتسرعة" ال"خطوة الفاتيكان ـتأسف ل "إسرائيل"
 دعو يهود فرنسا للهجرة إلى "إسرائيل" بعد الهجوم قرب ليونيوزير الهجرة اإلسرائيلي 

 واالستيطان أمستردام تلغي خطة توأمة مع تل أبيب بسبب االحتالل

توقيع أول اتفاق بين فلسطين 
بالدولة  والفاتيكان يتضمن اعترافا  

  ز دور الكنيسة ويعز 
 

 4... ص 

 3620 27/6/2015 سبتال



 
 
 
 

 

 2 ص                                               3620 العدد:         27/6/2015 سبتال التاريخ: 
  

  السلطة:
 5 يعزي السبسي ويتضامن مع الشعب التونسي ويدين اإلرهاب عباس  2.
 5 "التهرب الضريبي" الخليوي بسببللهاتف  "جوال"مقر شركة  إغالق قررالنائب العام في غزة ي  3.
 6 للعدالة وليس لالنتقام "لجنائية الدوليةا"السلطة الفلسطينية: مساعينا في   4.
 6  لتدهور الوضع االجتماعي واألمني سيؤدي تلقائيا   "األونروا"توقف خدمات منير المقدح:   5.

 
  المقاومة:

 6 صفهما بالعمل اإلجراميتتفجيري الكويت وتونس و حماس تدين   6.

 7 حماس: تقرير "الخارجية األمريكية" يشجع االحتالل على القتل  7.

 7 الجهاد: ال تهدئة إذا استشهد خضر عدنان  8.

 8 حماس: تصريحات أحمد مجدالني "توتيرية"  9.

 8 بتصعيد المقاومة ردًّا على جرائم االحتالل بدران يطالب  10.

 9 حماس ترحب بموقف الرئيس النيجيري من القضية الفلسطينية  11.

 9 قراطية" ترفض تقييد حكومة الوحدة بشروط "الرباعية"و "الديم  12.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 10 التوقيع على اتفاق تعاون مع "دولة فلسطين"بمتسرعة" ال"خطوة الفاتيكان ـتأسف ل "إسرائيل"  13.
 10 عاما   20تستأنف تشريع قانون يسجن ملقي الحجارة  "إسرائيل"  14.
 11 يلية وأمريكية تتعلق بعدم مفاجأة طرف للطرف اآلخرتراجع عن تفاهمات إسرائيأوباما  :أورن  15.
 11 نتنياهو: عمليات فرنسا وتونس والكويت تؤكد أن العالم المتنور يواجه قوى ظالمية  16.
 11 الهجوم قرب ليوندعو يهود فرنسا للهجرة إلى "إسرائيل" بعد يوزير الهجرة اإلسرائيلي   17.
 12 في يومين هممكن القضاء على مسلحيوي ..غير قوي داعش"تنظيم " :باراك  18.
 12 االتفاق النووي "يشكل تهديدا  وجوديا  على إسرائيل" :اإلسرائيليين من %94استطالع:   19.
 12 عبرية: انفجار قنبلة في محيط إذاعة عبرية بالقدس درامص  20.
 13 مصادر عبرية: إصابة ضابط إسرائيلي على الحدود مع مصر  21.

 
  :األرض، الشعب

 13 األقصى في ثاني جمعة رمضانيةالمسجد ألف مصل ب 350أكثر من   22.

 13 شمال الضفةاالحتالل يقتل شابا  على حاجز عسكري   23.

 14  خالل قمع االحتالل لمسيرات الضفة األسبوعية بينهم متضامنون أجانبإصابة العشرات   24.

 14 48لمساواة بين اإلسرائيليين وفلسطينيي ل "إسرائيل"يطالبون بالضغط على  "رؤساء الكنائس"  25.

 15 المطران حنا: باقون في القدس مع إخوتنا المسلمين ولن نتنازل عن قيمنا المسيحية  26.

 15 تحقيقأثناء الفي نتيجة التعرض للتعذيب  73بينهم  1967أسيرا  استشهدوا منذ  205: "الضمير"  27.

 16 قوات االحتالل تفتح نيرانها على األراضي الزراعية شرق خان يونس  28.



 
 
 
 

 

 3 ص                                               3620 العدد:         27/6/2015 سبتال التاريخ: 
  

 17 زوارق االحتالل تالحق مراكب الصيادين في بحر رفح  29.

 17 قدسمع األسير عدنان بال إفطار ماء وملح تضامنا  القدس:   30.
 

  : ثقافة
 18 معرضا  فرديا  للفنانة الفلسطينية منى حاطوميقيم متحف جورج بومبيدو الباريسي   31.

 
  األردن: 

 18 الحرائق اإلسرائيلية وسط صمت حكوميبفعل يتكبدون خسائر كبيرة  أردنيون مزارعون  32.
 

  لبنان: 
 19 مخاوف في لبنان من انفجار اجتماعي أمني في مخيمات الالجئين الفلسطينيين  33.

 
  عربي، إسالمي:

 19 "وريونجبن "بعد منع صحافيين من دخول  "إسرائيل"تركيا تستدعي القائم بأعمال   34.

 20 تكمل إجراءات استقدام العمالة الفلسطينيةقطر تس  35.

 20 البيضاء على نشاط شركة إسرائيلية بميناء الدار احتجاجهمون يواصل المغرببمناهضو التطبيع   36.

 21 ينقيادي في حزب "نداء تونس": مشاركة المرزوقي في أسطول الحرية شرف للتونسي  37.
 

  دولي:
 22 تتجه لغزة 3 أولى سفن أسطول الحرية "ماريان"السفينة السويدية   38.
 23 رس األمريكي رسالة ألجل غزةجتسلم الكون لرفع الحصار الحملة األوروبية  39.
 23 واالستيطان مع تل أبيب بسبب االحتالل أمستردام تلغي خطة توأمة  40.
 23 تقليص الخدماتستمرار يعرب عن أسفه ال مدير عام األونروا في لبنان  41.

 
  :تقارير

 24 كابوس االنشقاقات يهدد وحدة فتح التنظيمية  42.
 

  حوارات ومقاالت:
 27 أ.د. يوسف رزقة... ريموت كنترول  43.
 29 د. ناجي صادق شراب... العودة للمفاوضات  44.
 30  برهوم جرايسي... الدروز وصناعة الرأي العام اإلسرائيلية  45.
 32 اليكس فيشمان... اقعمنقطعون عن الو   46.

 
 38 :كاريكاتير



 
 
 
 

 

 4 ص                                               3620 العدد:         27/6/2015 سبتال التاريخ: 
  

*** 
 

 توقيع أول اتفاق بين فلسطين والفاتيكان يتضمن اعتراف ا بالدولة ويعزز دور الكنيسة .1
وقعت فلسطين والكرسي الرسولي "دولة الفاتيكان"، في حاضرة الفاتيكان، يوم : كفاح زبون -رام هللا

شامل يتضمن اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين، ويحدد وضع الكنيسة الكاثوليكية  أمس، أول اتفاق
 في األراضي الفلسطينية.

وقام وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والمطران بول غاالغر وزير خارجية الكرسي 
بخطوة  الرسولي، بتوقيع االتفاق الذي وضعت أسسه في مايو )أيار( الماضي، ووصفه الفلسطينيون

 نوعية تكرس تاريخا مهما من العالقات.
وقال المالكي في كلمة له بهذه المناسبة: "هذا االتفاق تاريخي، لم يكن ممكنا من دون الدعم وااللتزام 
الشخصي للرئيس محمود عباس.. إنه اتفاق يساهم في تعزيز العالقات الخاصة بين دولة فلسطين 

ق األساسي بين منظمة التحرير الفلسطينية والكرسي الرسولي والكرسي الرسولي، ويبني على االتفا
وأضاف: "أؤكد مجددا التزام دولة فلسطين بتنفيذ هذا االتفاق التاريخي، نصا  ".2000الموقع في عام 

 وروحا، والقيام بكل ما من شأنه أن يساهم في تعميق أواصر الصداقة بين الطرفين".
قبل الكرسي الرسولي بدولة فلسطين، واعترافا بحق الشعب  ويشتمل االتفاق على اعتراف رسمي من

الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة، الخالية 
 من آثار االحتالل.

كما يتضمن رؤية الطرفين المشتركة للسالم والعدالة في المنطقة، وحماية الحريات األساسية، ووضع 
 ة األماكن المقدسة، وسبل تعزيز وجود الكنيسة الكاثوليكية وتعزيز أنشطتها في دولة فلسطين.وحرم

ويساهم هذا االتفاق ويطور من الوضع الحالي الذي تتمتع بموجبه الكنيسة الكاثوليكية بالحقوق 
االتفاقية  واالمتيازات والحصانات، ويشيد بدورها المركزي في حياة العديد من الفلسطينيين. كما تدعم

رؤية تحقيق السالم في المنطقة وفقا للقانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا 
 .1967إلى جنب في سالم وأمن، على أساس حدود عام 

ويعزز االتفاق العالقة بين الطرفين بتضمنه ألحكام جديدة تتعلق بوضع فلسطين الخاص كمهد 
انات السماوية، وينص على ضمان احترام الحرية والكرامة والتسامح للديانة المسيحية وأرض الدي

 والتعايش المشترك والمساواة للجميع.
وقال المالكي: "يأتي هذا االتفاق في مرحلة تتسم بازدياد التطرف والعنف والجهل الذي يهدد النسيج 

لوضع، تؤكد دولة فلسطين االجتماعي والهوية الثقافية والتراث اإلنساني في المنطقة. وفي ظل هذا ا
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التزامها بمكافحة التطرف، وتعزيز التسامح وحرية الديانة والضمير وصيانة حقوق جميع مواطنيها 
بالتساوي. هذه هي القيم والمبادئ التي تعبر عن تطلعات ومعتقدات الشعب الفلسطيني وقيادته، وهي 

 تنا المستقلة والديمقراطية".الركائز التي نستند إليها في سعينا المستمر إلى تجسيد دول
 27/6/2015الشرق األوسط، لندن، 

 
 يعزي السبسي ويتضامن مع الشعب التونسي ويدين اإلرهاب عباس .2

رام هللا ـ وفا: أبرق الرئيس محمود عباس، معزيا نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، بضحايا الهجود 
 فندقا في مدينة سوسة. أمس،االرهابي الذي استهدف 

وأكد الرئيس في البرقية، إدانتنا واستنكارنا ورفضنا المطلق لهذه االعمال االرهابية البشعة، التي تنافى 
 والشرائع والقوانين واالخالق االنسانية، وتستهدف زعزعة االستقرار وضرب االقتصاد.

لتام مع وعبر الرئيس عن ثقتنا بقدرة تونس على تخطي هذه المحنة، وكذلك عن تضامننا ووقوفنا ا
تونس ومع العائالت الثكلى في هذا الحادث االليم، راجيا للضحايا الرحمة، وللمصابين الشفاء 

 العاجل، وللرئيس السبسي وبلده الشقيق الخير واالمن واالستقرار.
 27/6/2015األيام، رام هللا، 

 
 "رب الضريبيالته" الخليوي بسببللهاتف  "جوال"مقر شركة  إغالق قررالنائب العام في غزة ي .3

قرر النائب العام في قطاع غزة إغالق مقر شركة "جوال" للهاتف الخليوي، الوحيدة : ف ب أ -غزة 
العاملة في القطاع، إثر اتهام الشركة بـ"التهرب الضريبي". وأكد ديوان النائب العام في بيان أن 

شركة جوال )في غزة( "النائب العام إسماعيل جبر أصدر قرارًا يقضي بإغالق المقر الرئيسي ل
كخطوة أولية ضد الشركة بسبب التهرب الضريبي". وأوضح أن الشركة "ال تتعاون مع مكتب النائب 
العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من ديوانه بما يخص األمور الفنية". وهّدد بـ "مالحقة المتهربين 

 ضريبيًا كافة بكل حزم".
شركة ال تتهرب مما يتوجب عليها، كما أنها ملتزمة تجاه وعلق موظف كبير في الشركة أن "ال

 المجتمع الفلسطيني".
 27/6/2015الحياة، لندن، 
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 السلطة الفلسطينية: مساعينا في "الجنائية الدولية" للعدالة وليس لالنتقام .9
يا أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية العل: )وكاالت(

لمتابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، أن مساعي دولة فلسطين في المحكمة 
الجنائية الدولية تهدف إلى تحقيق العدالة وليس لالنتقام، وجاء تصريح عريقات أثناء لقاء مع 

على المبعوث األوروبي لعملية السالم فرناندو جنتلني، والقنصل الفرنسي العام هارف ماغرو، كل 
وأوضح عريقات أن الخطوة التي سوف تتبع تقديم الملفات وانتهاء الفحص األولي الذي بدأته  حدة.

كانون الثاني الماضي، تتمثل بعرض الملفات التي قدمتها  المحكمة الجنائية الدولية في شهر يناير/
نتائج الفحص ، واألسرى، و 2014دولة فلسطين والتي تشمل االستيطان، والعدوان على قطاع غزة 

 األولي، على مجلس القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، التخاذ قرار بفتح التحقيق القضائي.
 27/6/2015الخليج، الشارقة، 

 
 لتدهور الوضع االجتماعي واألمني  سيؤدي تلقائيا   "األونروا"توقف خدمات منير المقدح:  .5

ائب قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني في لبنان، نّبه اللواء منير الَمقدح، ن: أسطيح بوال -بيروت 
من أن "توقف خدمات )األونروا( سيؤدي تلقائيا لتدهور الوضع االجتماعي واألمني على حد سواء، 

واعتبر الَمقدح في تصريح لـ"الشرق األوسط" أن اإلجراءات  ما ستتحمل مسؤوليته الدول المانحة".
ج ضمن إطار "المساعي الدولية لتوطين الالجئين الفلسطينيين في األخيرة التي اتخذتها الوكالة تندر 

لبنان وتهجير قسم منهم". وقال: "كأن القرار بوقف مساعدة الالجئين الذين نزحوا من سوريا قرار 
سياسي له خلفيات عدة". ثم أشار إلى أن "القيادات الفلسطينية تقوم بتحركات على المستويات كافة 

محيطة بمسعى الستيعاب التطورات األخيرة والضغط على الوكالة لالستمرار في لبنان والدول ال
 بتأمين الخدمات لالجئين إن كان من خالل تأمين األموال أو تقليص رواتب موظفيها لسد العجز".

 27/6/2015الشرق األوسط، لندن، 
 

 صفهما بالعمل اإلجراميتتفجيري الكويت وتونس و حماس تدين  .6
ة "حماس" بشدة التفجير الذي استهدف مسجد اإلمام الصادق بالكويت، والهجوم أدانت حرك: الدوحة

المسلح الذي استهدف فندقا في مدينة سوسة السياحية بتونس، وأكدت بأنها أعمال إجرامية منافية 
 لكل الشرائع والقيم واألعراف.

وصل  26/6وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان صحفي، يوم الجمعة 
"المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، إن: "تفجير مسجد اإلمام الصادق عمل إجرامي ينافي كل 
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الشرائع والقيم واألعراف.. ندينه بأشّد عبارات اإلدانة، نسأل هللا سبحانه أن يحفظ دولة الكويت 
هللا سبحانه أن وأضاف: "خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق وألهالي الضحايا، نسأل  وشعبها".

 يديم نعمة األمن واألمان على دولة الكويت، ودعاؤنا بالشفاء العاجل للجرحى".
ووصف الرشق الهجوم المسلح الذي استهدف فندقا سياحيا في تونس "بالعمل اإلجرامي المدان بأشد 

"، مؤكًدا العبارات، وهو عمل يناقض النهج التوافقي الذي حول تونس إلى نموذج ديمقراطي في العالم
 أن المطلوب هو تمتين الوحدة الوطنية لعزل المتطرفين. 

 2015/6/26، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس: تقرير "الخارجية األمريكية" يشجع االحتالل على القتل .7

قالت حركة حماس إن تقرير الخارجية األمريكية الذي بّرأ االحتالل من جرائمه بحق الشعب 
الضحية؛ يمثل قلبًا للحقائق، وتشجيعًا لالحتالل على االستمرار في سياسة القتل  الفلسطيني وعّده هو

، أكد المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، أن 26/6وبحسب بيان لحماس، يوم الجمعة  واإلجرام.
التقرير األمريكي يفتقر إلى الحد األدنى من األخالق والمصداقية، ويزيد من الفجوة بين شعوب 

 ة واإلدارة األمريكية.المنطق
 2015/6/26، فلسطين أون الين

 
 الجهاد: ال تهدئة إذا استشهد خضر عدنان .8

انه إذا استشهد األسير خضر عدنان داخل  26/6 يوم الجمعة اإلسالميأكدت حركة الجهاد : غزة
 السجون اإلسرائيلي ستكون التهدئة في مهب الريح.

" لن نقبل أن يموت أبنائنا في السجون من االسالمي: وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد
 االضراب عن الطعام وأن يبقي العدو في أمان دون أن يشهد ردة فعل من قبل الجهاد المقاومة".

واضاف البطش في كلمة أمام الوقفة التضامنية مع االسير خضر عدنان الذي يواصل اضرابه عن 
حتالل "الحركة صارمة في مواقفها وسياساتها ولن تتراجع على التوالي في سجون اال 53الطعام لليوم 

ودعا السلطة  في قراراتها وان استشهاد خضر عدنان يعني ان التهدئة ستكون في مهب الريح".
" على المجتمع الدولي الذي وقال:الفلسطينية ومصر الى التحرك العاجل إلنقاذ حياة االسير عدنان، 

اعق تفجير المنطقة الشيخ عدنان عليكم ممارسة الضغط على يبذل جهدا من اجل التهدئة ان ص
على التهدئة الوقت ينفذ عليكم أن تحثوا الخطى  حريصون" اذا كنتم وأضاف: لإلفراج عنه". إسرائيل
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ودعا البطش الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الى تشكيل لجان  وانهاء معاناة المجاهد عدنان ".
 ل الفعاليات واالشتباك مع االحتالل.لمساندة خضر عدنان من خال

 2015/6/26وكالة سما اإلخبارية، 

 

 حماس: تصريحات أحمد مجدالني "توتيرية" .4

قالت حركة "حماس"، إن تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني  :غزة
 سلطة واللجنة التنفيذية".بشأن اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة "توتيرية، تعكس سوء النوايا لدى ال

وكان مجدالني قال في تصريحات صحفية: "إنه ال يوجد شيء اسمه اإلطار القيادي المؤقت"، 
 مضيًفا إنه "من اختراع حركة حماس".
، وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، قال 26/6وبحسب بيان لحماس، يوم الجمعة 

ن "تصريحات أحمد مجدالني التي أنكر فيها وجود اإلطار المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، إ
القيادي أصاًل، وهاجم فيها حماس ووصف مواقفها بالمتناقضة، هي تصريحات توتيرية تعكس سوء 

 النوايا لدى السلطة واللجنة التنفيذية".
ة وأكد أبو زهري أن اإلطار القيادي الذي يمثل الجميع، هو الجهة المخولة بالبحث في تشكيل

الحكومة وبقية ملفات المصالحة، داعًيا لـ"احترام دوره وعدم القفز عنه، وعدم الذهاب إلى أي خطوات 
 منفردة سيكون لها تداعياتها السلبية".

 2015/6/26، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 

 بدران يطالب بتصعيد المقاومة ردًّا على جرائم االحتالل .11
اس" حسام بدران، على أن جرائم االحتالل "اإلسرائيلي" تتطلب شدد القيادي في حركة "حم: رام هللا

ردوًدا حازمة من الشعب الفلسطيني وفصائل مقاومته، وذلك عقب استشهاد الشاب حّماد جمعة 
 رومانين من بلدة العوجا بأريحا برصاص االحتالل.

م" نسخة عنه، ، وصل "المركز الفلسطيني لإلعال26/6وأكد بدران في تصريح صحفي، يوم الجمعة 
على أنه ال يمكن أن يكون الرد على جريمة قتل الشاب رومانين، بمواصلة التنسيق األمني بين 
السلطة واالحتالل، مشيًرا إلى أن تواصل سيل الدم الفلسطيني الدفاق يوًما بعد يوم يبعث بالرسالة 

مة في وجه قوات االحتالل وطالب بدران بضرورة تصعيد المقاو  تلو الرسالة لالحتالل "اإلسرائيلي".
وقطعان مستوطنيه في كافة مواقع التماس، "كي يعلم العدو أن لحم الفلسطينيين مّر، وأن عظامهم 



 
 
 
 

 

 9 ص                                               3620 العدد:         27/6/2015 سبتال التاريخ: 
  

وزّف بدران لجماهير الشعب الفلسطيني الشهيد  جارحة، وأن جرائم العدو لن تمر دون حساب".
 هالي بلدته على مصابهم.رومانين، داعًيا ألهله الصبر والسلوان والثبات، ومواسًيا كافة أ 

 2015/6/26، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

 حماس ترحب بموقف الرئيس النيجيري من القضية الفلسطينية .11
عبرت حركة "حماس" عن تقدريها لتصريحات الرئيس النيجيري المنتخب محمد بخاري، التي : غزة

 لسطيني في الحرية واالستقالل.أكد فيها على الموقف الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الف
وقال الناطق اإلعالمي باسم الحركة، صالح البردويل في تصريح مكتوب تلقت "قدس برس" نسخة 

 منه له إن حركة "حماس" تقدر تصريحات الرئيس النيجيري المنتخب محمد بخاري.
القرار كما أبدى أسفه لموقف بالده في مجلس األمن عندما تحفظت ولم تصوت لصالح مشروع 

رادة غالبية الشعب النيجيري.  الفلسطيني، مؤكدًا أنه لم يكن يعبر عن رغبة وا 
وكان الرئيس النيجيري قال إن "نيجيريا سوف تستمر بدعمها للقضية الفلسطينية حتى ُيرفع الظلم 

 عن الشعب الفلسطيني".
 26/6/2015قدس برس، 

 

 رباعية"قراطية" ترفض تقييد حكومة الوحدة بشروط "الو "الديم .12

 قراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد،و رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديم
 أي تقييد لحكومة الوحدة الوطنية المستهدف تشكيلها ببرنامج وشروط اللجنة الرباعية الدولية.

ليس مطروحا، ألن  وقال خالد في بيان مكتوب أمس، إن "اعتراف الحكومة الجديدة بقرارات الرباعية
 اللجنة الرباعية لم تعد موجودة ليطالبنا أحد االعتراف بشروطها وهي شروط باتت من الماضي".

وأضاف أن "شروط الرباعية شروط سخيفة ويجب أال يطرحها أحد باعتبارها شرطا للمشاركة في 
إذا ما كانت  الحكومة، وخيرا تفعل الرباعية إذا ما توجهت إلى الحكومة اإلسرائيلية وفحصت

 شخصياتها وأحزابها تعترف بدولة فلسطينية مستقلة عوضا عن اعتراف الفصائل بدولة )إسرائيل(".
وأشار خالد إلى أنه يوجد في حكومة بنيامين نتنياهو أحزاب ال تعترف بمنظمة التحرير وال تعترف 

ة مثل حزب "البيت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وال بحقه في دولة فلسطينية مستقل
 اليهودي".
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وأكد خالد أن "حركة حماس ال تضع شروطا بشأن المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بل على 
العكس من ذلك هناك مواقف منسوبة لقيادات فيها تؤكد فيها أن الحكومة المنشودة ليست حكومة 

نما هي حكومة مهمات، حيث أن الشأن السياسي من اختصاص من  ظمة التحرير".سياسية وا 
 2015/6/26، فلسطين أون الين

 
 التوقيع على اتفاق تعاون مع "دولة فلسطين"بمتسرعة" ال"خطوة الفاتيكان ـتأسف ل "إسرائيل" .13

ـــت : حلمـــي موســـى ـــى اتفـــاق تعـــاون مـــع "دولـــة  "إســـرائيل"حمل ـــع عل ـــى قـــرار الفاتيكـــان التوقي بشـــدة عل
، توقيــع االتفــاق "خطــوة متســرعة تمــس لهــا ي بيــانفلســطين"، واعتبــرت وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية، فــ

بفرص التوصل إلى تسوية سلمية، وتضر بالمحاوالت الدولية إلقنـاع الفلسـطينيين بـالعودة إلـى طاولـة 
 المفاوضات لغرض إدارة محادثات مباشرة مع إسرائيل".

أســاس االعتــراف حاولــت منــع إبــرام اتفــاق بــين الفاتيكــان ودولــة فلســطين يقــوم علــى  "إســرائيل"وكانــت 
 ، وبمسؤولية هذه الدولة عن المؤسسات الكنسية الواقعة ضمن هذه الحدود.1967بحدود العام 

على الصياغات أحادية الجانب  وأعربت إسرائيل عن أسفها لقرار الفاتيكان، مضيفة "أننا نأسف أيضاً 
اليهوديـة المقدسـة فـي في االتفاق، والتي تتجاهل حقوق الشـعب اليهـودي فـي أرض إسـرائيل واألمـاكن 

القــدس". وحســب الخارجيــة اإلســرائيلية فــإن "إســرائيل ال يمكنهــا قبــول تحديــدات مــن طــرف واحــد فــي 
االتفــــاق، ال تأخــــذ بالحســــبان المصــــالح الحيويــــة لدولــــة إســــرائيل والمكانــــة الفريــــدة والتاريخيــــة للشــــعب 

التفــاق، وآثــاره علــى نوعيــة اليهــودي فــي القــدس". وخلــص البيــان إلــى أن "إســرائيل ســتدرس تفاصــيل ا
 التعاون المستقبلي بين إسرائيل والفاتيكان".

 27/6/2015 ،السفير، بيروت
 

 عاما   20تستأنف تشريع قانون يسجن ملقي الحجارة  "إسرائيل" .19
قــررت الحكومــة اإلســرائيلية اســتئناف عمليــة تشــريع القــانون الــذي يفــرض : برهــوم جرايســي - الناصــرة

، وهــو القــانون الــذي بــادرت لــه عامــاً  20يلقــي الحجــارة فــي المواجهــات حتــى عقوبــة الســجن علــى مــن 
حكومـة بنيــامين نتنيــاهو السـابقة، ووزيــرة القضــاء فيهـا تســيبي ليفنــي، وتوقفـت عمليــة تشــريعه، بعــد أن 

وستســـهل صـــيغة القـــانون الجديـــد علـــى النيابـــة والمحـــاكم، توجيـــه تهـــم  أقـــره الكنيســـت بـــالقراءة األولـــى.
 .عاماً  20و 5العرب، لفرض أحكام بالسجن عليهم تتراوح ما بين  للمتظاهرين

أمـام الكنيسـت، إن الـدافع لطـرح وطلـب تشـريعه، هـو كثـرة  وقالت الحكومة في عرضها للقانون مجـدداً 
ظـــاهرة المواجهـــات التـــي يتخللهـــا إلقـــاء الحجـــارة علـــى عناصـــر "األمـــن اإلســـرائيلي"، وخصـــت بالـــذكر 
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 مـــا يســـمى "الســـيادة اإلســـرائيلية"، وأيضـــاً  إلـــىبعـــة بقـــوة القـــانون االحتاللـــي القـــدس المحتلـــة، لكونهـــا تا
، بينمــــا تســـري علــــى الضـــفة الفلســــطينية المحتلـــة، أنظمــــة الحكـــم العســــكري. وأضــــافت 1948منـــاطق 

حو ألف الئحة اتهام على خلفية إلقاء الحجارة، ويتبين مـن تفسـيرات نتقدم النيابة  الحكومة، أنه سنوياً 
جديـــد، أن المحـــاكم اإلســـرائيلية، استصـــعبت إثبـــات أن هـــدف كـــل واحـــد مـــن المتهمـــين، هـــو القـــانون ال

إحــداث الضــرر الجســدي المباشــر لعناصــر األمــن، ولهــذا لــم تســتطع فــرض الحكــم الــذي يــنص عليــه 
 عاما. 20القانون القائم قبل التعديل، السجن 

أو فــي بــدايات الــدورة الشــتوية  2015ومــن المتوقــع أن يــتم إنجــاز القــانون حتــى نهايــة الــدورة الصــيفية 
2015. 

 26/6/2015 ،الغد، عّمان
 

 تراجع عن تفاهمات إسرائيلية وأمريكية تتعلق بعدم مفاجأة طرف للطرف اآلخريأوباما  :أورن .15
صّرح السفير اإلسرائيلي السابق في واشنطن، عضو الكنيست عـن حـزب "كوالنـو"، مايكـل أورن، بـأن 

تفاهمات إسـرائيلية وأمريكيـة تتعلـق بعـدم مفاجـأة طـرف للطـرف اأخـر". وأكـد باراك أوباما "تراجع عن 
اورن، لصحيفة "يديعوت احرونوت"، أنه "لـدى توليـه منصـبه تخلـى أوبامـا عـن التفاهمـات التـي كانـت 
متبعــة بــين إســرائيل والواليــات المتحــدة، منــذ ســنوات الثمــانين، بشــأن منــع المفاجــأة". وأضــاف: "عنــدما 

اء أمريكيون مع )قضايا( الشرق األوسط، فإنهم يبّلغون إسرائيل. يحّولون إليهـا مسـودات، يتعامل رؤس
ن لم يوافقوا عليها دائمًا".  ويبدون استعدادًا لسماع مالحظات وا 

 27/6/2015 ،األخبار، بيروت
 

 نتنياهو: عمليات فرنسا وتونس والكويت تؤكد أن العالم المتنور يواجه قوى ظالمية .16
جية في فرنسا وتـونس والكويـت ملحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إن "عمليات القتل الهقال رئيس ا

وأضاف أن "محاربة اإلرهاب اإلسالمي  تجسد مرة أخرى أن العالم المتنور يواجه اليوم قوى ظالمية".
 المتطرف الهمجي يستدعي توحيد القوى وأولها التنديد الواضح بالقتلى ومؤيديهم".

 26/6/2015 ،الفلسطيني لإلعالمالمركز 
  

 دعو يهود فرنسا للهجرة إلى "إسرائيل" بعد الهجوم قرب ليونيوزير الهجرة اإلسرائيلي  .17
الهجــرة  إلـىالجمعــة يهـود فرنســا يـوم دعـا وزيــر الهجـرة اإلســرائيلي زئيـف الكــين  .(:ب.ف.أ) –القـدس 

مقتـل شـخص قطـع  إلـى وأدىنسـا بعد الهجوم الذي حصل قرب ليون في وسط شرق فر  "إسرائيل" إلى
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 واإلرهـــابمعـــاداة الســـامية تـــزداد  إنالمجـــيء لمـــوطنهم،  إلـــىدعـــو يهـــود فرنســـا أوقـــال الكـــين " رأســـه.
 ".عالية جداً  أولويةمهمة وطنية لها  إنهاوقال في بيان " يتصاعد".

 27/6/2015 ،الرأي، عّمان
 

 في يومين هممكن القضاء على مسلحيوي ..غير قوي داعش"تنظيم " :باراك .18
بـاراك، خـالل مقابلـة مـع شـبكة "روسـيا اليـوم"،  إيهـودقال رئيس الحكومة السابق ووزير األمـن السـابق 

إن "تنظيم داعش "غير قوي"، معتبرًا أنه "بواسطة الرد المناسب، سيكون ممكنًا القضـاء علـى مسـلحي 
 يواجـه جهـدًا مناسـبًا داعش في غضـون يـومين". ورأى إيهـود بـاراك أن "نجـاح داعـش يعـود إلـى أنـه ال

 ألف شخص. 40إلى  30أشار إلى أنهم من الناحية التقنية "ليسوا أقوياء. هم و  كفاية ومالئمًا".
 27/6/2015 ،األخبار، بيروت

 
 االتفاق النووي "يشكل تهديدا  وجوديا  على إسرائيل" :اإلسرائيليين من %49استطالع:  .14

اعتبـــروا االتفـــاق النـــووي بـــين إيـــران والـــدول الكبـــرى  (%49)أن نحـــو نصـــف اإلســـرائيليين  مـــن رغمبـــال
فقــط مــنهم رأوا أن "علــى إســرائيل اســتخدام وســائل  %9"يشــكل تهديــدًا وجوديــًا علــى إســرائيل"، إال أن 

أن علـى  %70إيـران"، بحسـب اسـتطالع نشـرته صـحيفة "جيـروزاليم بوسـت". وفيمـا رأى  عسكرية ضدّ 
ه معارضـــــة االتفـــــاق، بممارســـــة ضـــــغوط علـــــى الـــــرئيس أن عليـــــ %46نتنيـــــاهو رفـــــض االتفـــــاق، رأى 

إلى أن على نتنياهو إعالن معارضته.  %16األمريكي باراك أوباما ــ ولكن بصورة سرية ــ بينما أشار 
 فقط أن على إسرائيل قبول االتفاق كما هو. %7وفي مقابل هؤالء، رأى 

إزاء اإلدارة األمريكيــة الحاليــة، إذ  وأظهــر االســتطالع حالــة عــدم ثقــة واســعة لــدى الجمهــور اإلســرائيلي
عـن رأيهـم بعـدم ثقـتهم أو عـدم الثقـة مطلقـًا بـإدارة أوبامـا لحمايـة أمـن إسـرائيل، فيمـا  %45أعرب نحـو 

 .%22اقتصرت نسبة الذين يعتمدون عليها، على 
 27/6/2015 ،األخبار، بيروت

 
 در عبرية: انفجار قنبلة في محيط إذاعة عبرية بالقدسامص .21

أّكدت مصادر عبرية، انفجـار قنبلـة يدويـة الصـنع قـرب مقـّر إحـدى اإلذاعـات العبريـة  :المحتلةالقدس 
وأفــــادت اإلذاعــــة العبريــــة العامــــة علــــى موقعهــــا  .الخمــــيس الجمعــــةفــــي مدينــــة القــــدس المحتلــــة، ليلــــة 

لـى أن ، بأن قنبلة يدوية انفجرت قرب مقّر اإلذاعة فـي القـدس، مشـيرًة إ26/6اإللكتروني، يوم الجمعة 
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القنبلـــة كانـــت قـــد وضـــعت فـــي حاويـــة للنفايـــات قريبـــة مـــن المكـــان، وأن خبـــراء المتفجـــرات تمكنـــوا مـــن 
 وذكرت أن الحديث يدور حول قنبلة يدوية "محلية الصنع". الكشف عنها وتفكيكها.

 26/6/2015قدس برس، 
 

 مصادر عبرية: إصابة ضابط إسرائيلي على الحدود مع مصر .21
علـى الحـدود المصـرية الفلسـطينية أقصـى  26/6سرائيلي صباح يوم الجمعـة أصيب ضابط إ :الناصرة

أصـــيب  إســـرائيلياً  اً وقالـــت مصـــادر إســـرائيلية أن ضـــابط جنـــب شـــرق قطـــاع غـــزة، برصـــاص مهـــربين.
 صباح يوم الجمعة على الحدود مع مصر خالل تبادل إلطالق النار مع مهربين.

 26/6/2015قدس برس، 
 

 األقصى في ثاني جمعة رمضانيةمسجد الألف مصل ب 350أكثر من  .22
ألف مسلم صالة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، في  350أّدى قرابة : القدس المحتلة

 المسجد األقصى اليوم غالبيتهم فلسطينيون من سكان الضفة الغربية.
قديراتهم وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير األوقاف اإلسالمية في القدس، في تصريح صحفي، إن "ت

 ألف مصلٍّّ أدوا الصالة في المسجد األقصى، غالبيتهم من سكان الضفة الغربية". 350تشير إلى أن 

وخصص الشيخ إسماعيل نواهضة، خطيب المسجد األقصى، خطبة الجمعة اليوم للحديث عن 
وبدأ توافد المصلين إلى المسجد األقصى منذ ساعات فجر اليوم؛ حيث  فضائل شهر رمضان.

 شوارع القدس، وخاصة في محيط البلدة القديمة، ازدحامات مرورية منذ ساعات الصباح. شهدت
ونظم المئات من المصلين مع انتهاء الصالة، اعتصامات تضامنية مع األسير خضر عدنان، 

 يوما في السجون "اإلسرائيلية". 52المضرب عن الطعام منذ 
  26/6/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ل يقتل شابا  على حاجز عسكري شمال الضفةاالحتال  .23
 بإصابتهاستشهد شاب يوم الجمعة متأثرا  ، أنهرام هللامن  26/6/2015القدس، القدس، ذكرت 

، بدعوى انه حاول األردنعلى حاجز عسكري في منطقة غور  اإلسرائيليبرصاص جيش االحتالل 
 ا اعلن المتحدث باسم جيش االحتالل.النار صوب الجنود المتمركزين على الحاجز، وفقا لم إطالق

عاًما( من  32الشهيد هو الشاب حماد رومانين ) أنوفي وقت الحق قالت مصادر صحفية متعددة 
 العوجا قضاء أريحا.
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، بأن شابًا فلسطينيًا في العشرينات اإللكترونيعلى موقعها  أحرنوتوبدورها ادعت صحيفة يديعوت 
صباح الجمعة وان جنود االحتالل على  األردنالبقيعة في غور  النار باتجاه حاجز أطلقمن عمره، 

 أمامقوات االحتالل منطقة حاجز البقيعة "بيكاعوت"  وأغلقت الحاجز، "احبطوا ذلك" وفق ادعاءاتهم.
 المكان خبراء متفجرات لفحص السيارة والمكان. إلىحركة السير وهرع 

عائلة الشهيد الفلسطيني حماد رومانين،  ، من أريحا، أن26/6/2015وكالة قدس برس، وأضافت 
اّتهمت قوات االحتالل اإلسرائيلية بإعدام نجلها على حاجز "الحمرا" العسكري شمال الضفة الغربية 

ونفت عائلة رومانين في حديث لـ "قدس برس"، أن يكون نجلها الشهيد حاماًل ألي شكل من  المحتلة.
تالل التي تفيد بأن الشاب حماد أطلق النار على الجنود أشكال السالح، مشيرًة إلى أن رواية االح

 اإلسرائيليين قبل استشهاده، هي محض رواية "كاذبة وعارية عن الصحة. تمامًا".
 

 خالل قمع االحتالل لمسيرات الضفة األسبوعية  بينهم متضامنون أجانبإصابة العشرات  .29
بحاالت  متضامنون أجانب، امس، عشرات المتظاهرين، بينهم : أصيبوكاالت – القدس المحتلة

على مسيرات في عدة مناطق بالضفة الغربية ضد  اإلسرائيلياختناق جراء اعتداء قوات االحتالل 
 االستيطان وجدار الفصل العنصري.

قوات االحتالل اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص  أنوقالت مصادر فلسطينية 
اتجاه المشاركين في مسيرة كفر قدوم األسبوعية السلمية، المناهضة المعدني المغلف بالمطاط ، 

عاما ما أدى إلصابة العشرات بحاالت  32لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 
، في مسيرة أمسعشرات المواطنين بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع،  أصيبكما  اختناق.

اطالق االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المسيرة التي النبي صالح األسبوعية جراء 
توجهت نحو األراضي التي استولت عليها سلطات االحتالل، ما أدى إلصابة العشرات بحاالت 

، في أمسعشرات المواطنين بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع،  واصبي اختناق، بينهم أطفال.
 مسيرة بلعين األسبوعية.

  27/6/2015عمان، الرأي، 

 
 48للمساواة بين اإلسرائيليين وفلسطينيي  "إسرائيل"يطالبون بالضغط على  "رؤساء الكنائس" .25

اطلع رؤساء الكنائس في فلسطين العشرات من السفراء والدبلوماسيين في إسرائيل في  :الناصرة
التي تواجه  ، على التحديات84اجتماع في قاعة كنيسة القديس أنطون في يافا داخل أراضي 

المسيحيين في البالد السيما إثر االعتداء األخير على كنيسة تكثير الخبز والسمك في الطابغة على 
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ضفاف بحيرة طبريا، والتقليصات التي أدخلتها وزارة المعارف على الميزانيات المخصصة للمدارس 
 المسيحية في البالد.

مسيحيين في إسرائيل هم عرب فلسطينيون، وأوضح ميشيل صباح، بطريرك القدس المتقاعد، أن ال
باألساس أولئك المؤطرون في الكنائس الرسمية، وهم يتعرضون لسياسة تمييز عنصري في إسرائيل 
شأنهم شأن سائر الفلسطينيين المواطنين في الدولة. وأردف البطريرك صباح: "نحن ال نطلب حماية 

 للجميع وأال يكون أحد فوق القانون".من أحد، لكننا نصر على أن يكون هناك قانون واحد 
 27/6/2015القدس العربي، لندن، 

 
 المطران حنا: باقون في القدس مع إخوتنا المسلمين ولن نتنازل عن قيمنا المسيحية .26

سبسطية للروم األرثوذكس  أساقفةاعتبر سيادة المطران عطا هللا حنا رئيس : وديع عواودة -الناصرة 
الدولة )داعش( الذي ُعمم في مدينة القدس المحتلة مشبوها ومسيئا المنشور المنسوب لتنظيم 

 وخطيرا.
وكان قد انتشر في اليومين الماضيين منشور في القدس المحتلة لم تعرف هوية مصدره منسوب 
لـ"داعش"، يحرض على الفلسطينيين المسيحيين في القدس ويهددهم بالقتل في حال عدم رحيلهم حتى 

يان له أشار المطران حنا إلى أنه تم تعميم المنشور المذكور بشكل متعمد على نهاية رمضان. وفي ب
كافة رجال الدين المسيحي في مدينة القدس المحتلة وعلى كافة الكنائس والرعايا المسيحيين. وقال 
إنه ال يعرف من يقف خلف المنشور ويرجح أن تكون هذه جهة عميلة او دخيلة او مشبوهة هادفة 

 الفتن والنعرات الطائفية بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.إلى إثارة 
وتابع المطران القول "نقول لمن قام بكتابة وتوزيع هذا المنشور بأن المسيحيين سيبقون في هذه 
الديار وخاصة في مدينة القدس ولن يرحلوا عن مدينتهم ولن يتنازلوا عن انتمائهم لهذه األرض 

وأضاف "نحن باقون هنا جنبا إلى جنب مع إخوتنا . دها الروحي والوطني"ودفاعهم عن مقدساتها وُبع
المسلمين ولن نتنازل عن قيمنا المسيحية وعن وحدتنا الوطنية ورغبتنا الصادقة في ترسيخ وتدعيم 

 اإلخاء الديني اإلسالمي المسيحي القائم في بالدنا منذ قرون".
 27/6/2015القدس العربي، 

 
 أثناء التحقيق في نتيجة التعرض للتعذيب 73بينهم  1967ا  استشهدوا منذ أسير  205: "الضمير" .27

أكدت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع  :رام هللا
ضحايا التعذيب الذي صادف أمس، أن سلطات االحتالل مستمرة في استخدام كافة أشكال التعذيب 
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بحق األسرى والمعتقلين في سجونها، وكان آخرها المصادقة بالقراءة األولى على  الجسدي والنفسي
وقالت مؤسسة الضمير إن دولة االحتالل تستمر في محاولة شرعنة استخدام  قانون التغذية القسرية.

التعذيب الجسدي والنفسي والتحايل على القانون والمعاهدات الدولية التي جرمت التعذيب ومنعته 
مطلق، فرغم انضمام دولة االحتالل إلى كافة المعاهدات الدولية إال أنها نجحت في اإلفالت بشكل 

من العقاب جراء استخدامها التعذيب الممنهج الواسع النطاق بحق مئات آالف األسرى والمعتقلين 
 الفلسطينيين منذ بدء االحتالل.

تحت غطاء قرار من لجنة وزارية وأضافت: استخدم جهاز مخابرات االحتالل "الشاباك" التعذيب 
تدعى "لجنة لنداو"، والتي أقرت استخدام التعذيب، وأنكرت المحاكم اإلسرائيلية بما فيها المحكمة 

 العليا لعدة سنوات، قيام جهاز المخابرات باستخدام التعذيب.
م منه 73أسرى في سجون االحتالل،  205استشهد ما يقارب  1967ولفتت إلى أنه ومنذ العام 

نتيجة التعرض للتعذيب أثناء التحقيق، كان آخرهم الشهيد عرفات جرادات الذي تعرض للتعذيب 
 .2013حتى الموت في مركز تحقيق "الجلمة" في شباط 

 27/6/2015األيام، رام هللا، 
 

 قوات االحتالل تفتح نيرانها على األراضي الزراعية شرق خان يونس .28
نقاط مراقبة عسكرية إسرائيلية، منتشرة في محيط معبر أطلقت دبابات وأبراج و  محمد الجمل:

"كيسوفيم"، الواقع على خط التحديد شمال شرقي محافظة خان يونس، النار بشكل متقطع خالل 
ساعات ليلة أول من أمس وفجر أمس، مستهدفة مناطق متفرقة من بلدتي عبسان والقرارة الزراعيتين 

لمصادر متعددة، فإن جنود االحتالل المتمركزين داخل ووفقًا  القريبتين من المعبر المذكور.
الدبابات، والتي كانت تتوقف عند مشارف مواقع عسكرية قريبة من المعبر المذكور، أطلقوا النار من 

 األسلحة المتوسطة والثقيلة تجاه البساتين القريبة من الحدود الشرقية للمدينة.
رارًا متفاوتة بعدد من الغرف الزراعية ومنازل وأشارت المصادر إلى أن إطالق النار ألحق أض

 المواطنين، دون أن يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
كما أطلقت أبراج المراقبة اإلسرائيلية المنتشرة على طول خط التحديد، عددًا من القنابل ضوئية في 

 سماء المنطقة، خالل ساعات ليلة أول من أمس.
 27/6/2015األيام، رام هللا، 
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 زوارق االحتالل تالحق مراكب الصيادين في بحر رفح .24
مصادر محلية وشهود عيان، أن مراكب صيد كانت متواجدة في مياه البحر  أكدت محمد الجمل:

قبالة سواحل محافظة رفح، تعرضت للمطاردة من قبل زوارق حربية، خالل الساعات األولى من 
ق االحتالل تقدمت في اتجاه مجموعات من المراكب وبحسب المصادر ذاتها فإن زوار  فجر أمس.

 كانت تصطاد على مقربة من الشاطئ، وبدأت بمالحقة عدد منها، قبل أن يسمع دوي طلقات نارية.
وأوضح الصيادون أن عملية المطاردة أجبرت بعض المراكب على مغادرة المياه، فيما أبحرت أخرى 

 يقات اإلسرائيلية.بضعة أميال في اتجاه الشمال، تجنبًا للمضا
 27/6/2015األيام، رام هللا، 

 
 مع األسير عدنان بالقدس إفطار ماء وملح تضامنا  القدس:  .31

في ساحة باب العمود بالقدس المحتلة، شارك العشرات في اعتصام : أسيل جندي - القدس المحتلة
فطار رمزي يحتوي على ماء وملح تضامنا مع إضراب األسير الشيخ خضر  عدنان عن تضامني وا 

 الطعام والمستمر لليوم الثاني والخمسين على التوالي.
ومع انطالق أذان المغرب باشر المشاركون في شرب كأس من الماء والملح في فعالية دعا إليها 
الحراك الشبابي الشعبي المقدسي، وتنظم في ثالثة أماكن بنفس الوقت من أمام مقر الصليب األحمر 

نية عّمان ومدينة غزة، وفي باب العمود بالقدس المحتلة، حسب ما ذكره في كل من العاصمة األرد
 أحد منظمي االعتصام ياسين صبيح.

على ضرورة تفاعل الشارع الفلسطيني مع إضراب  -أحد منظمي االعتصام-يؤكد ياسين صبيح 
ب األسرى عن الطعام، معتبرا أن االعتصام واإلفطار يحمالن رسائل لألسير خضر عدنان وللشع

 الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي.
وأكد صبيح للجزيرة نت على ضرورة تفاعل الشارع الفلسطيني مع إضراب األسرى عن الطعام، 
لى  معتبرا أن االعتصام واإلفطار يحمالن رسائل إلى األسير خضر عدنان والشعب الفلسطيني وا 

نا ندعم إضرابه الذي وصل إلى مرحلة االحتالل اإلسرائيلي، "في رسالتنا لألسير عدنان نقول له بأن
 العض على األصابع، ونحن نثق بإرادته وعزيمته وصموده".

 26/6/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
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 معرضا  فرديا  للفنانة الفلسطينية منى حاطوميقيم متحف جورج بومبيدو الباريسي  .31
يقيم متحف جورج بومبيدو في مبادرة فريدة والفتة هي أشبه بحدث فني، : ارليت خوري -باريس  

فرديًا للفنانة الفلسطينية العالمية الرائدة منى حاطوم. ولعل زائر  استعدادياالباريسي الشهير معرضًا 
 يضبط الشعور باالضطراب الذي يتملكه. أنالمعروضة يصعب عليه  أعمالهاالمعرض الذي يشاهد 

الفي متر وتمثل نماذج مما  األعمال التي يضمها المعرض وهي مئة عمل موزعة على مساحة
ومواد بسيطة ومنها المصفاة والمبرشة  أدواتحتى اليوم، تتكون من  3791الفنانة منذ عام  ابتدعته

 .االستخداموالكرسي واألسالك وقطع الصابون وغيرها من األشياء الشائعة 
 أشكاالتصبح  لكن مقدرة حاطوم الفنية تكمن في قدرتها على التالعب بالتفاصيل وتحويلها بحيث

 عدم اليقين واحيانًا التهديد. أواأللم  أويتعذر على الناظر اليها أال يشعر بالضيق 
كاًل منها يحمل على الشك والتساؤل حول  أنصفاء وسكينة بل  أعمالمنى حاطوم ليست  وأعمال

" كل ما "تفخخ أنهاعالمنا الواقعي وما يالزمه من عدم استقرار واضطهاد ونفي وطغيان بما يوحي 
 موقف وقضية. إلىتستخدمه لفنها وتحوله 

 27/6/2015الحياة، لندن، 

 
 الحرائق اإلسرائيلية وسط صمت حكوميبفعل يتكبدون خسائر كبيرة  أردنيون مزارعون .32

باتت الحرائق الممتدة من غربي نهر األردن على الجانب اإلسرائيلي : حابس العدوان - األردنوادي 
تتكرر كل عام تقريبا مخلفة في كل مرة خسائر مادية وبيئية كبيرة، فيما ال إلى األراضي األردنية 

تزال الجهود الرسمية عاجزة عن إيجاد حلول جذرية للمشكلة وتعويض المزارعين عما لحق بهم من 
آخر هذه الحرائق اندلع قبل أسبوع واستمر لمدة ثالثة أيام وأتى على مساحات شاسعة من  خسائر.

لم تحص حتى اأن، سبقه  أضراراكلم، مخلفة  10ية امتدت النيران بطول حوالي المناطق الزور 
عدد الحرائق التي سجلت منذ  أوصلما  األردنبعشرة أيام حريق آخر في المنطقة الشمالية لنهر 

 .األردنحريقا غالبيتها خالل أشهر الصيف، بحسب مديرية زراعة وادي  22إلى اأن  2010العام 
ومي، فضل عدم نشر اسمه لـ"الغد"، إن أغلب الحرائق التي اندلعت في المناطق ويؤكد مصدر حك

على  األعشابالزورية كانت بفعل قنابل تنويرية يطلقها الجيش اإلسرائيلي وبعضها عن طريق حرق 
األسالك الشائكة بذريعة الدواعي األمنية ومراقبة الحدود ومنع التسلل، مبينا انه سبق وان أجريت 

الجانب اإلسرائيلي كان على  أن إالبين الجانبين األردني واإلسرائيلي لبحث المشكلة،  مخاطبات
 الدوام يتنصل وينكر افتعاله لهذه الحرائق.

  27/6/2015الغد، عمان، 
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 مخاوف في لبنان من انفجار اجتماعي أمني في مخيمات الالجئين الفلسطينيين .33
ية، كما المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيس تنشط القيادات الفلسطين: بوال أسطيح - بيروت

دولي للضغط على الدول المانحة لالستمرار بتمويل وكالة  -الحكومة تمام سالم، في حراك إقليمي 
 غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(. 

م الكتل مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا الالجئين الفلسطينيين، التي تضم ممثلين عن معظ
الفلسطيني، حذرت من "انفجار اجتماعي" مسرحه المخيمات  -النيابية ولجنة الحوار اللبناني 

الفلسطينية، وأبدت تخوفها من أن يتسع نطاقه ليطال المناطق اللبنانية كافة. وحّثت المجموعة وزير 
ين للمسارعة إلى الخارجية جبران باسيل والرئيس سالم في بيان أصدرته عقب اجتماعها به قبل يوم

التدخل مع األمم المتحدة والدول المانحة من أجل تأمين سد العجز في موازنة "األونروا"، والذي 
يتهدد بوقف تقديماتها وخدماتها لالجئين الفلسطينيين سواء منهم المقيمون في لبنان أو النازحون إليه 

 من سوريا.
الفلسطيني، إلى أن الجهود  -الحوار اللبناني وأشارت لينا حمدان، المسؤولة اإلعالمية في لجنة 

الرسمية اللبنانية تنصب على معالجة الشؤون اإلدارية لالجئين لتحسين ظروفهم المعيشية، الفتة إلى 
"سلسلة خطوات تنظيمية تم اتخاذها للتخفيف من العوائق التي كانت تمنعهم من كسب رزقهم". 

عها "الرئيس سالم ترأس األسبوع الماضي اجتماعا وقالت حمدان لـ"الشرق األوسط" في حوار م
لممثلي الدول المانحة في لبنان وقد تم إبالغهم بوجوب تحمل مسؤولية أي اضطرابات أمنية في 

 المخيمات الفلسطينية في حال لم يسرعوا لدعم )األونروا( لالستمرار بالقيام بمهامها".
ر إجازات العمل لالجئين الفلسطينيين وفًقا لتعديل وحًقا، قررت مجموعة العمل اللبنانية تنظيم إصدا

، وحصر مساهمة رب العمل في 2010قانون العمل القاضي بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل لعام 
في المائة من  23.5في المائة بداًل من  8.5ـاشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ب

وى من صندوق نهاية الخدمة الذي يتوجب أن يدفع عنه الراتب، علًما أن العامل الالجئ ال يستفيد س
 في المائة فقط.  8.5رب العمل 

 27/6/2015الشرق األوسط، لندن، 
 

 "وريونجبن "بعد منع صحافيين من دخول  "إسرائيل"تركيا تستدعي القائم بأعمال  .39
ي إسرائيلي في قالت وزارة الخارجية التركية أمس، إنها استدعت أكبر دبلوماس: رويترز –إسطنبول 

أنقرة لتوضيح سبب منع مجموعة من الصحافيين األتراك والعاملين بالمجتمع المدني من دخول 
مطار بن غوريون. جاء هذا بعد ثالثة أيام من إجراء إسرائيل وتركيا محادثات لبحث احتماالت 
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ن الشهر الجاري. إصالح العالقات بين البلدين بعد االنتخابات التركية التي أجريت في وقت سابق م
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أرسلته بالبريد اإللكتروني، إن مجموعة من تسعة أتراك 
توجهت إلى إسرائيل أول من أمس لحضور احتفال لمناسبة شهر رمضان الكريم في القدس. 

الالزمة، لم وأضافت أنه تم استجوابهم لمدة تسع ساعات، وعلى الرغم من حصولهم على التأشيرات 
 يسمح بدخول سبعة منهم بينما تم السماح لصحافيين من هيئة اإلذاعة والتلفزيون التركية بالدخول.

 27/6/2015الحياة، لندن، 
 

 قطر تستكمل إجراءات استقدام العمالة الفلسطينية .35
 منير غنام سفير دولة فلسطين في الدوحة شكر وامتنان الرئيس أبو مازن والشعب: قدم الدوحة

الفلسطيني إلى أمير قطر والحكومة القطرية على استكمال إجراءات فتح باب استقدام العمالة 
وجاء ذلك في اللقاء الذي جمع السفير غنام بأمير قطر على مائدة اإلفطار  الفلسطينية إلى قطر.

األمير  التي أقامها األمير مساء امس، لرؤساء البعثات الدبلوماسية. كما قام السفير غنام بإطالع
 على حيثيات تقديم فلسطين لبالغها لمحكمة الجنايات الدولية.
ه محكمة الجنايات الدولية مؤكدا أهميتها من جانبه ثمن األمير عاليا الخطوة الفلسطينية المهمة تجا

البالغة في هذا الوقت. وطلب من السفير أن ينقل خالص تحياته لسيادة الرئيس أبو مازن. كما أكد 
األمير اهتمام بالده بزيادة عدد أبناء الجالية الفلسطينية في قطر واإلنطباع الممتاز الذي يحمله 

 ويعملون في قطر من حيث الكفاءة والجدية.القطريون عن الفلسطينيين الذين عملوا 
سفارة فلسطين لديها صباح الخميس أن الجهات الرسمية  أبلغتوالجدير بالذكر أن الحكومة القطرية 

القطرية المختصة قد استكملت اإلجراءات الالزمة حسب قانون العمل القطري للبدء باستقدام العمالة 
 الفلسطينية للعمل في دولة قطر.

 26/6/2015القدس، القدس، 
 

 احتجاجهم على نشاط شركة إسرائيلية بميناء الدار البيضاءون يواصل المغرببمناهضو التطبيع  .36
يواصل مناهضو التطبيع في المغرب احتجاجهم على نشاط شركة : الحسن أبو يحيى - الرباط

ويتهم مراقبون  إسرائيلية بميناء الدار البيضاء تعمل في مجال شحن البضائع عبر السفن البحرية.
الحكومة بتعزيز التبادل التجاري مع إسرائيل في السنوات األربع األخيرة، بينما تجنب مسؤولون 

 حكوميون الرد على أسئلة الجزيرة نت حول هذه القضية.
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وال يزال االئتالف الحقوقي المغربي لمناهضة التطبيع )مكون من ثالثين هيئة مدنية ونقابية( ينتظر 
مة مع الرسالة الموّجهة إلى رئيسها عبد اإلله بنكيران والتي تطالبه بوقف عمل الشركة تجاوب الحكو 

 اإلسرائيلية "زيم" التي يتهمها المحتجون بدعم إسرائيل وشحن األسلحة إليها.
وقال منسق االئتالف سيون أسيدون إن حاويات "زيم" تدخل ميناء الدار البيضاء وتسجل في 

نه "ال سلطة للمالحة التجارية على هذه الحاويات، وال يمكن لها أن تعرف السجالت الرسمية، غير أ
 أصل السلع المنقولة داخلها".

وقال أسيدون للجزيرة نت إن رئيس الحكومة بنكيران سبق أن "تسّلم منا رسالة مفتوحة حول هذا 
وليف لممثلي الموضوع، وتعّهد بدراسة هذا الملف". كما "صرح وزير النقل المغربي محمد نجيب ب

االئتالف بأن وزارته تدرس الموضوع، وأنه كلف خلية لوضع حل لوجود هذه الشركة وحاوياتها 
 بالمغرب".

 وحملت الجزيرة نت أسئلة حول هذه القضية إلى وزير النقل المغربي، لكنه امتنع عن الحديث إلينا.
لي أن مسؤولية عمل الشركة ويرى النائب البرلماني عن حزب االستقالل المعارض عبد هللا البقا

 اإلسرائيلية في المغرب ثابتة في حق الحكومة الحالية.
من جانبه قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد هللا أوباري إن كتلته النيابية "كانت 

لكتل سباقة إلى تقديم مقترح قانون مشترك لتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بمعية ا
 البرلمانية ألحزاب االستقالل والتقدم واالشتراكية واألصالة والمعاصرة".

 26/6/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 قيادي في حزب "نداء تونس": مشاركة المرزوقي في أسطول الحرية شرف للتونسيين .37
رئيس أكد القيادي في حزب "نداء تونس" الحاكم في تونس بوجمعة الرميلي أن مشاركة ال: تونس

 التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي في أسطول الحرية الثالث إلى قطاع غزة شرف لتونس.
ووصف الرميلي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، مشاركة المرزوقي في أسطول الحرية إلى 

اعد غزة بأنها "عمل إيجابي"، وقال: "بالتأكيد ال يمكن لنا إال أن نقف مع كل عمل من شأنه أن يس
إخوتنا الفلسطينيين، والرئيس المنصف المرزوقي هو قبل أن يكون رئيسا كان حقوقيا، ومشاركته في 
هذا االسطول بالتأكيد إيجابية، وهي عمل إيجابي يشرف التونسيين جميعا وليس فيه أي مزايدة 

ورة وقف ما ودعا المجتمع الدولي عامة والنظام العربي الرسمي والشعوب العربية إلى ضر  سياسية".
أسماه بـ "الحيف" الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، وقال: "ال بد لألنظمة العربية جميعا 
وللمجتمع الدولي من التدخل لوقف هذا الحيف بحق الفلسطينيين، إذ ال بد من تمكين الفلسطينيين 
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ف شعبية دولية داعمة من إعادة اإلعمار والعودة إلى حياتهم الطبيعية، وهذا يتطلب أيضا مواق
 تعبيره. ومواقف إعالمية ضاغطة من أجل إنهاء حصار الفلسطينيين"، على حد

 26/6/2015قدس برس، 
 

 تتجه لغزة 3 أولى سفن أسطول الحرية "ماريان"السفينة السويدية  .38
، وهي السفينة 3 أفاد مراسل الجزيرة في جزيرة كريت اليونانية بأن أول سفينة من أسطول الحرية

السويدية ماريان، انطلقت ليلة الخميس من الجزيرة باتجاه شواطئ غزة بغية كسر الحصار المفروض 
 عليها.

وتقل السفينة عشرين ناشطا دوليا من بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي والعضو 
زر وينتظر أن تنطلق أربع سفن أخرى من الج العربي في الكنيست اإلسرائيلي باسل غطاس.

اليونانية لتلتحق بالسفينة ماريان في المياه الدولية. ومن المتوقع أن ُيّقل أسطول الحرية بسفنه 
 المختلفة نحو ثمانين مشاركا من بينهم برلمانيون أوروبيون وعرب.

وقال مراسل الجزيرة محمد البقالي من على متن أحد القوارب التابعة للسفينة ماريان إن انطالق أول 
ن الحكومة اليونانية تعرضت  سفينة في األسطول جاء بعد شكوك وعراقيل وبعد يوم طويل وشاق، وا 

لضغوط قوية من قبل إسرائيل لمنع السفن من التحرك، إال أن "اإلرادة المؤيدة للقضية الفلسطينية في 
 وأوضح رئيس الحملة األوروبية لكسر الحصار عن غزة مازن كحيل أن السفن اليونان قد انتصرت".

"تحمل مساعدات رمزية مثل األلواح الشمسية بهدف اإلشارة ألزمة الطاقة التي تعاني منها غزة بعد 
عشر سنوات من الحصار، فالهدف األول للحملة ليس مجرد إيصال مساعدات للقطاع، بل وضع 

 قضية الحصار على أولويات األجندة السياسية الدولية".
بوصوله إلى القطاع، فاألسطول نجح فعال في توصيل وذكر كحيل أن نجاح األسطول "ال يقاس 

رسائل إلى المعنيين قبل أن يبحر، مفادها أن هذا األسطول في مهمة سلمية، وأن من واجبهم أن 
يقفوا بجانبه ويضغطوا على إسرائيل لعدم التعرض له"، مضيفا أنهم مع ذلك ال يستبعدون "قيام 

 إسرائيل بحماقة جديدة ضد النشطاء".
 26/6/2015ير نت، الدوحة، الجز 
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 رس األمريكي رسالة ألجل غزةجتسلم الكون لرفع الحصار الحملة األوروبية .34
سلم ممثل الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة في أمريكا الدكتور بالين بتشر، : واشنطن

نذ تسع رس األمريكي رسالة طالبت بإنهاء الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة مجالكون
 سنوات، ودعت إلى توفير الحماية الدولية الالزمة ألسطول الحرية الثالث وضمان عدم التعرض له.

( أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس": 2|32وقالت الحملة األوروبية في بالغ صحفي لها يوم الجمعة )
ها على مدار "إن تسليم هذه الرسالة للكونغرس األمريكي تأتي ضمن جهودها السياسية التي تبذل

 الساعة من أجل حشد الدعم والتأييد ألسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة".
وعلى متنها عدد من  سيذكر أن أولى سفن كسر الحصار عن قطاع غزة قد انطلقت مساء الخمي

 المتضامنين الدوليين والعرب، منهم الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي.
 26/6/2015، قدس برس

 
 واالستيطان أمستردام تلغي خطة توأمة مع تل أبيب بسبب االحتالل .91

ألغت أمستردام خططًا خاصة باتفاق توأمة مع تل أبيب ألن بعض األعضاء : أ ش أ -أمستردام  
في مجلس المدينة عارض الفكرة على خلفية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية. وأفاد موقع 

ي اإلخباري بأن العمدة ايبرهارد فان دير الن سحب الخطة بعدما أعلنت أحزاب "دتش نيوز" الهولند
العمل والخضر وأحزاب االشتراكيين أنها لن تؤيد هذه الرابطة. كما قال عدد من المنظمات األخرى 

للضفة الغربية وخوفهم من أن يمتد الصراع  اإلسرائيليأن هذه الخطوة غير مناسبة نظرًا لالحتالل 
لندا. وقال زعيم حزب الخضر اليساري روتجر غروت فاسينك إنه ال ينبغي أن يكون هناك إلى هو 

اتفاق توأمة بين المدينتين "طالما أن إسرائيل تحتل فلسطين وتنتهك حقوق اإلنسان من الناحية 
 الهيكلية، وتواصل سياستها االستيطانية".

 27/6/2015الحياة، لندن، 
 

 تقليص الخدماتستمرار يعرب عن أسفه ال مدير عام األونروا في لبنان .91
استقبل مدير عام األونروا في لبنان ماتيوس شمالي ومساعدوه وفدًا من المؤسسة الفلسطينية لحقوق 
اإلنسان "شاهد" ضم مدير المؤسسة محمود الحنفي ومسؤول العالقات العامة واإلعالم محمد 

ت األونروا لالجئين الفلسطينيين فتطال وأبدى وفد "شاهد" قلقه من أن تتواصل تقليصا الشولي.
 الخدمات الرئيسية.
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اتخاذ هذه القرارات على برامج الطوارئ بسبب العجز  إلىوأعرب شمالي عن أسفه الضطرار األونروا 
الكبير في التمويل من قبل المانحين النشغالهم في القضايا اإلقليمية. وقال إن التقليصات ستطال 

د على قسم الطوارئ، والتي تأتي من خارج الموازنة العامة لألونروا. أما جميع البرامج التي تعتم
 البرامج التي تعتمد على الموازنة العامة فستخضع إلعادة التقييم والتعديل بما يسمح باستمرارها.

 27/6/2015المستقبل، بيروت، 
 

 كابوس االنشقاقات يهدد وحدة فتح التنظيمية .92
يونيــو  21قاضــي عبــد الغنــي العويــوي النائــب العــام الفلســطيني يــوم فجــأة، قــرر ال: عــدنان أبــو عــامر

مليون دوالر، وهي قيمة أموال مؤسسـة "فلسـطين الغـد" التـي يترأسـها سـالم فيـاض رئـيس  1.6مصادرة 
 الحكومة األسبق.

أغســطس  26وقـد سـبق لجهـاز األمـن الوقــائي فـي الضـفة الغربيـة أن اقـتحم المقــر العـام للمؤسسـة يـوم 
 رام هللا للتحقيق في نشاطاتها. في 2014

 

 دحالن - تحالف فياض
مســــؤول أمنــــي فلســــطيني رفيــــع المســــتوى، طلــــب حجــــب اســــمه، قــــال "للمونيتــــور" أن "هنــــاك شــــبهات 
باستغالل فياض لمؤسسة "فلسطين الغد" عبر ترؤسه لمجلـس إداراتهـا للقيـام بغسـيل أمـوال، واسـتغالل 

ة، عبــر تنســيقه مــع محمــد دحــالن، المفصــول مــن فــتح، فــي التبرعــات الــواردة إليهــا لمصــالحه السياســي
محاولتهما للعودة للمشهد السياسي الفلسـطيني، ولـو عبـر انقـالب أبـيض ضـد الـرئيس محمـود عبـاس، 

 بدعم أوساط إقليمية ودولية، لم يسمها".
فياض الذي تربطه عالقات شخصية وثيقة مع دحالن، يرى فيهما الـرئيس عبـاس مرشـحان محـتمالن 

، 2013-2007فتــه بــدعم إقليمــي ودولــي، وقــد تعــرض فيــاض خــالل ترؤســه للحكومــة بــين عــامي لخال
لهجوم إعالمي وسياسي كبير من أوساط واسعة من فتح حين كان رئيسًا للحكومة، بدعوى عـدم مـنح 
عاصرها أولويـة فـي الوظـائف الكبـرى فـي الحكومـة، وكـون فيـاض جـاء بقـرار أمريكـي دولـي مفـروض 

 .2002لفلسطينية منذ عهد الرئيس الراحل عرفات، وتعيينه وزيرًا للمالية عام على السلطة ا
المواجهة بين عباس وفياض، تسلط الضوء على الخالفات التنظيميـة التـي تعيشـها فـتح، مـع تطـورات 

واالســتقطاب المتواصــل  ،2015أهمهــا اإلخفاقــات االنتخابيــة األخيــرة للحركــة فــي الجامعــات فــي أبريــل 
الفتحاويين بين تياري عباس ودحالن، والشكاوى المستمرة من فـتح فـي غـزة علـى حالـة  داخل صفوف
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التهميش التي تعيشها من قبل قيادة الحركة في الضفة، والتسـريبات اإلعالميـة حـول تفاهمـات إقليميـة 
 للبحث عن خليفة محتمل لعباس.

يونيــو، أن قيــادة فــتح الحاليــة  17 هشــام ســاق هللا الناشــط الفتحــاوي البــارز المقــيم فــي غــزة، اعتبــر يــوم
أضاعت تاريخ الحركة وقوتها، وأوصلتها لمرحلة من الضـياع والضـعف الشـديد، بعـد انتشـار التيـارات 
التنظيميــة داخلهـــا، واتســـاع مفـــاهيم التبعيـــة لهـــذه المنطقــة الجغرافيـــة أو تلـــك، ممـــا عمـــل علـــى تحويـــل 

 الحركة مكانًا للبحث عن المصالح الشخصية.
بالـذكر أن فــتح تـديرها مـن الناحيــة التنظيميـة اللجنـة المركزيــة كجهـة عليـا فــي الحركـة، مكونــة الجـدير 

عضــوًا، ثــم قيــادة األقــاليم  81عضــوا قياديــًا فــي الحركــة، يتبعهــا المجلــس الثــوري، ويتكــون مــن  21مــن 
الغربيـة،  المنتشرة في جميع األراضي الفلسطينية وخارجهـا فـي الـدول العربيـة المجـاورة، وبعـض الـدول

 وال يعرف عددها بدقة.
نقطــة الضــعف األساســية التــي تعانيهــا فــتح أنهــا انصــهرت كليــًا داخــل أجهــزة الســلطة الفلســطينية، ممــا 
ســاعد علــى تشــتت بيئتهــا التنظيميــة، وتراجــع االهتمــام بالقضــايا الوطنيــة والصــراع مــع إســرائيل مقابــل 

 ارية والمالية في أجهزة السلطة ووزارتها.التركيز على المسائل الشخصية، وتحصيل الرتب اإلد
وجعلهـــا تشـــهد مشـــاكل داخلهـــا، وتعـــاني مـــن حـــرب تخوضـــها تيـــارات الحركـــة لالقتـــراب مـــن قياداتهـــا 
السياسية واألمنية، وصلت حـد قطـع السـلطة الفلسـطينية لرواتـب العشـرات مـن الفتحـاويين علـى خلفيـة 

 هذه الخالفات في مارس الماضي.
مايو عشرات الفتحاويين بغزة ممن قطعت السلطة رواتبهم النتمائهم لتيار دحالن،  22فقد تظاهر يوم 

وطــالبوا بــإغالق مكتــب آمــال حمــد عضــوة اللجنــة المركزيــة لفــتح، ومنعــوا فــي ذات اليــوم عقــد اجتمــاع 
 للحركة.

ق عضو بارز في اللجنة المركزية لفتح، كشف "للمونيتور" أخفـى اسـمه لـدواعي تنظيميـة داخليـة، تتعلـ
بعــدم رغبتــه بالــدخول فــي خالفــات شخصــية مــع قيــادة فــتح العليــا، عــن "عقــد فــتح للقــاءات فــي عــدة 
عواصــم عربيــة أوائــل العــام الجــاري لتحقيــق الوحــدة الداخليــة، لكــن عبــاس اشــترط عــدم عــودة دحــالن 

 ".2011لعضوية اللجنة المركزية للحركة التي طرد منها في يونيو 
عن قيادات فتحاوية مـن غـزة لتوحيـد الحركـة فـي ظـل الترهـل التنظيمـي أبريل صدرت مبادرة  17ويوم 

 بين قيادتها.
مايو، هذه المبادرات بالفقاعات الهشة، محذرة من أي  17لكن كتلة حركة فتح البرلمانية، وصفت يوم 

إعالنـــات تخـــرج باســـم الحركـــة لتمـــارس أنشــــطتها ضـــمن أجنـــدات خارجيـــة، قاصـــدة بـــذلك التــــدخالت 
 لدولية في شئون فتح.اإلقليمية وا
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 حرب الوراثة
هذه مؤشرات مقلقة على التوتر المتصاعد داخل فتح في الشهور األخيرة، ولئن بدا مبكرًا الحديث عن 
انشـقاق تنظيمــي داخلهـا فــي الوقـت الــراهن، لكنهــا مصـابة بتصــدعات داخليـة فــي ظـل تعــدد الزعامــات 

 والوالءات لهذا الطرف أو ذاك.
، لكــن خطورتهــا أنهــا 1965فــات األولــى التــي تشــهدها فــتح منــذ تأسيســها عــام ورغــم أنهــا ليســت الخال

تحصل في ظل غياب زعيم تاريخي مثل ياسر عرفات يمتلك كاريزما ليسـت متـوفرة فـي خلفـه محمـود 
 عباس.

محــاوالت رأب الصــدع داخــل فــتح، دفعــت بــاللواء عبــاس إبــراهيم مــدير األمــن اللبنــاني، للقــاء الــرئيس 
صــمة األردنيــة عمــان فــي أبريــل الماضــي، وقبلهــا اجتمــع مــع خصــمه دحــالن فــي أبــو عبــاس فــي العا

ظبـي عاصـمة دولـة اإلمـارات فـي مـارس الماضـي، وبحـث معهمـا إجـراء مصـالحة لهمـا، دون جـدوى، 
وقـد جــاءت جهـود المصــالحة اللبنانيــة عقـب التــوتر األمنـي فــي مخيمــات الالجئـين الفلســطينيين داخــل 

 تحاوية داخلية بين أنصار تياري عباس ودحالن.لبنان، بسبب خالفات ف
أبريـل أنـه فـي ظـل تعثـر المصـالحة بـين  22عالء ياغي عضو المجلس التشريعي عن فتح أعلن يـوم 

فتح وحماس، وأوضاع غـزة الخطيـرة، وعـدم اسـتقرار أوضـاع الضـفة، يجعـل مـن المصـالحة الفتحاويـة 
 الداخلية أكثر أهمية.

والضـفة أكـدوا "للمونيتـور" أن "فـتح تعـيش منـذ خسـارتها أمـام حمـاس فـي عدد من الفتحاويين فـي غـزة 
 .2006االنتخابات التشريعية 

وما أعقب هذه االنتخابات من تصفية الحسابات داخل فـتح، وتوزيـع االتهامـات حـول السـبب فـي هـذه 
عيـة أمـام حمـاس الخسارة االنتخابية، وآخرها الهزيمة القاسية التي منيت بها فـتح فـي االنتخابـات الجام

 في أبريل الماضي".
يونيــو، أن واقــع فــتح فــي غــزة يحــتم علــى  1فــايز أبــو عيطــة المتحــدث باســم فــتح فــي غــزة، قــال يــوم 

الرئيس عباس واللجنة المركزية مزيدًا من االهتمام بالحركة في غزة، حتى يكون هناك وضع تنظيمـي 
تحتاج أن تـولي اهتمامـًا أكبـر بهـا، مثـل  أفضل لفتح، وهناك مشاكل موضوعة أمام قيادة فتح في غزة

انتخابـــات األقـــاليم الفتحاويـــة داخـــل غـــزة، والعـــالوات الماليـــة واإلداريـــة لكـــوادر فـــتح فـــي غـــزة، ومســـألة 
 ، الذين ما زالوا عالقين بدون حل.2005موظفي فتح منذ عام 

ر"، عــن "اجتمــاع خالفــات فــتح الداخليــة تتــزامن مــع مــا كشــفه مســؤول فلســطيني أخفــى اســمه "للمونيتــو 
عامــًا، فــي رئاســة  81أمنــي إســرائيلي مصــري أمريكــي فــي القــاهرة أوائــل يونيــو، لبحــث خليفــة لعبــاس 

الســلطة الفلســطينية، وتــم اســـتبعاد بعــض األســماء المرشــحة لخالفتـــه، مثــل مــروان البرغــوثي القيـــادي 
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جبريــل الرجــوب عضــو الفتحــاوي المعتقــل فــي الســجون اإلســرائيلية، ألنــه مــراوغ مثــل ياســر عرفــات، و 
اللجنة المركزية لفتح عقب معركته ضد إسرائيل في انتخابـات الفيفـا أواخـر مـايو، حـين طالـب بسـحب 

 عضوية إسرائيل من اتحاد الفيفا العالمي، مما تسبب له بحملة إعالمية إسرائيلية ضده".
ســطينية، علــى محمــد وأضــاف "للمونيتــور": "تــم اإلبقــاء للترشــح لخالفــة عبــاس فــي رئاســة الســلطة الفل

دحالن لكثرة أنصاره في غزة والضفة، وعالقاته مع مصر ودول الخليج، وماجد فرج رئيس المخابرات 
 العامة في الضفة، بسبب سيطرته على األجهزة األمنية، وحفاظه على التنسيق األمني مع إسرائيل".

ا االجتمــاع، دون اســتالمه "المونيتـور" أجــرى سلســلة اتصـاالت مــع قيــادات فـتح ألخــذ تعقيــب حـول هــذ
أي رد، ورغــم أن هــذه القيــادات لــم تنــف أو تؤكــد حصــول االجتمــاع، لكنهــا أشــارت إلــى اقتــراب لحظــة 
الحسم في مسألة وراثة عباس، ممـا يرفـع وتيـرة االسـتقطاب الـداخلي علـى أشـده فـي فـتح، عبـر دخـول 

ســـرائيلية ودوليـــة، ومـــ ن الـــدول العربيـــة تحديـــدًا مصـــر عوامـــل، داخليـــة وخارجيـــة، فلســـطينية وعربيـــة وا 
 واألردن والسعودية، وأطراف عالمية مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا.

أخيــرًا.. فــإن الصــراعات التــي تشــهدها فــتح بــين تياراتهــا، عبــاس ودحــالن، أو غــزة والضــفة، تتمحــور 
سياسية حول العالقـة مـع حمـاس حول السيطرة على مواقع النفوذ والمال والقرار، وليس على خالفات 

أو إسرائيل، ولذلك ليس متوقعـًا أن يتوقـف أحـد التيـارات عـن محاوالتـه الطموحـة لقيـادة فـتح والسـلطة، 
 خصوصًا مع توفر بيئة إقليمية داعمة ألحد المعسكرات الفتحاوية المتنافسة.

 26/6/2015المونيتور، 
 

 ريموت كنترول .93
 أ.د. يوسف رزقة

صيف، الوقـت عنـده مـن ذهـب، إن لـم تقطعـه قطعـك. عبـاس قـرر فـي اجتماعـه محمود عباس قائد ح
باللجنـــة التنفيذيـــة أن المـــدة أمـــام لجنـــة المشـــاورات لتشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة ) شـــكلية طبعـــا( هـــو 
أســبوع، ينتهــي يــوم اإلثنــين القــادم. األســبوع فــي طريقــه لالنتهــاء بــدون مشــاورات جــادة، أو قــل بــدون 

 لخالفات بين المكونات السياسية وعباس كما هي.مشاورات منتجة، وا
عباس يتعامل مع الفصائل والمكونات السياسية األخرى ) بالريموت كونترول(؟!، فاألسبوع مدة أكثـر 
من كافية في نظر عباس حين يتعامل مع المكونات الوطنية، ولكن عشرين سنة من المفاوضات مع 

ه التفاوضـــي؟! وســـنة كاملـــة مـــن اتفـــاق الشـــاطئ لـــدمج )إســـرائيل( ال تكفـــي لكـــي يقتنـــع بفشـــل مشـــروع
 الموظفين وعمل اللجنة التي تبحث ملفاتهم غير كافية؟!
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بعض أعضاء لجنة المشاورات صـرح مـؤخرًا أمـام اإلحسـاس باألزمـة أن مـدة األسـبوع غيـر كافيـة، وال 
نمـا يقصـد اإلسـراع فـي ا إلنجـاز. وبهـذا فـتح بّد من التمديد، وزعم أن عباس ال يقصد األسـبوع فقـط، وا 

 الطريق أمام أسابيع أخرى من المشاورات قد تنتهي بالفشل.
مصادر إعالمية قالت إن الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية يرفضان المشاركة فـي الحكومـة القادمـة، 
وحماس عندها مطالب ومالحظات، من أهمها: التزام عباس بما تم االتفاق عليه فـي اتفـاق الشـاطئ، 

نهاء الفصل التعسفي، والـدعوة لالنتخابـات وفي ملف ات المصالحة في القاهرة، ومنها دمج الموظفين وا 
 التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والعمل على رفع الحصار.

حمــاس فيمــا أحســب تــرى أن رئــيس الســلطة نفســه هــو العقبــة الرئيســة التــي وقفــت أمــام أداء حكومــة 
ي غزة، وهو يفعل ذلك نكاية سياسية بحماس، وعقابا ألهل غزة. ومـن التوافق لمهامها المتفق عليها ف

ثمة فهي تشك فـي نوايـا عبـاس وأهـداف تشـكيل حكومـة جديـدة، ال سـيما بعـد تصـريحات فـابيوس نقـال 
عــن عبــاس أن المشــاركين فــي الحكومــة ال بــد أن يعترفــوا مســبقا بشــروط الرباعيــة وبـــ)إسرائيل(، وبنبــذ 

 العنف؟!.
الصعبة أن عباس يريدها حكومة سياسية ببرنـامج المنظمـة السياسـي، وحمـاس وبقيـة  ومن المشكالت

الفصـــائل ال تريـــدها سياســـية، وتريـــدها حكومـــة مهمـــات تعـــد لالنتخابـــات، وتعمـــل علـــى رفـــع الحصـــار 
عادة اإلعمار، لذا فإن المسافة بين حماس وعباس إلنجاز االتفاق مسافة بعيدة، وتحتاج مـدة زمنيـة  وا 

 قد ال يصل الطرفان التفاق، بعد التجربة المريرة لحماس مع عباس بعد اتفاق الشاطئ.طويلة، و 
ويبــدو أن مــن المعوقــات المهمــة أيضــا هــو عــدم االتفــاق علــى مــن يــرأس الحكومــة القادمــة، هــل يعــود 
رامي الحمد هللا وهو ما قد ترفضه حمـاس وفصـائل أخـرى، أم سـتتفق األطـراف علـى شخصـية بديلـة؟ 

 لشخصية؟ هل هو عباس نفسه، أم غيره؟!ومن هذه ا
في ضوء ما تقدم أسأل: لماذا حدد عباس أسبوعا للتشاور وهو يعلم هذه المشاكل وهذه المواقف، هل 
كان يقصد التهديد، أم تحقيق إنجاز سريع، أم التنصل من الشراكة والذهاب إلى حكومـة لفـتح يشـكلها 

ل حكومة الوحدة الوطنية ؟! مع العلم أن عباس بحسب رؤيته تحت سيف اتهام حماس وغيرها بتعطي
 لم يؤمن بمشروع حكومة وحدة وطنية لإلصالح ؟!

 26/6/2015 ،الين أونفلسطين 
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 العودة للمفاوضات .99
 د. ناجي صادق شراب
تبقــى المفاوضــات خيــارًا قائمــًا، وال يمكــن االســتغناء عنــه، ألنــه خيــار دولــي، وفــي صــراع مثــل الصــراع 

رائيلي" تبقى المفاوضات أحـد أهـّم الخيـارات المتاحـة بـين الفلسـطينيين و"اإلسـرائيليين"، "اإلس -العربي 
على الرغم من أنها وصلت إلى طريـق مسـدود، ولـم تحقـق الهـدف منهـا بإنهـاء االحـتالل وقيـام الدولـة 

 الفلسطينية.
تجاهـل  وعنـد الحـديث عـن أن المفاوضـات هـي خيـار إسـتراتيجي فلسـطيني وعربـي، فلـيس معنـى ذلـك

أهميـــة الخيـــارات األخـــرى وفعاليتهـــا، وخصوصـــًا خيـــار الشـــرعية الدوليـــة الـــذي يدعمـــه خيـــار المقاومـــة 
الشــرعية. وبعــد ســنوات طويلــة مــن المفاوضــات التــي لــم تفــض إلــى نتيجــة يمكــن البنــاء عليهــا، يعــود 

وضــية الحــديث مجــددًا عــن ضــرورة العــودة إلــى المفاوضــات، علــى الــرغم مــن عــدم بــروز معطيــات تفا
جديــدة تشــجع علــى اســتئنافها، باســتثناء التحــرك األوروبــي المتواضــع الــذي تقــوده فرنســا، بزيــارة وزيــر 

 خارجيتها للمنطقة، ومحاولة خلق مجموعة أوروبية عربية داعمة للمفاوضات.
ال اعتـــراض علـــى المفاوضـــات خيـــارًا اســـتراتيجيًا، ولكـــن االعتـــراض هـــل مـــن جـــدوى للمفاوضـــات مـــن 

لحكومة "اإلسرائيلية" نفسها التي يرفض رئيسـها حتـى اللحظـة التقيـد بقيـام دولـة فلسـطينية جديد، ومع ا
واضحة الحدود والسلطات، ومن دون وجود مرجعية دولية فاعلة وملزمـة؟ وحتـى التحـرك الفرنسـي لـن 
 يكون بعيدًا عن الدور األمريكي الذي يرفض حتى اأن أن يتخلى عن دور الوصاية الكاملة على أية
مفاوضــات حمايــًة ل"إســرائيل". لكــن الــذي قــد يــدفع فــي اتجــاه هــذه التحركــات هــو التحــوالت اإلقليميــة 
والدولية، وبروز دور لقوى إقليمية جديدة، وتراجع ألدوار دول مركزية، وخصوصًا الدور العربـي الـذي 

ة. يبدو أن هذا يتعرض لعملية استهداف داخلية وخارجية غير مسبوقة، تنال من مستقبل الدول القائم
التحرك تقف وراءه قناعة، فالتحوالت التي تشهدها المنطقة لن يكتـب لهـا االكتمـال والتبلـور، مـن دون 
حــل القضــية الفلســطينية التــي ُتعــّد مــدخاًل لنظــام إقليمــي جديــد يقــوم علــى توازنــات قــوى جديــدة. وهــذا 

مـــن منظـــور أن  -علـــى أهميتـــه  - التحـــرك ينبغـــي أاّل نـــذهب بعيـــدًا فـــي تفســـيره والتفـــاؤل بشـــأنه، فهـــو
إصدار قرار ملزم من مجلس األمـن بحـّل الصـراع وقيـام الدولـة الفلسـطينية فـي إطـار زمنـي محـدد، قـد 

 يكون هو اإلنجاز الوحيد الذي يمكن أن نبني عليه جزءًا من التفاؤل الفلسطيني والعربي. 
مــن، علــى غــرار القــرار رقــم لكــن فــي الوقــت ذاتــه، فــإن أي مشــروع قــرار أممــي يصــدر عــن مجلــس األ

الذي ما زال يشكل أساسًا ألي تحرك دولي، سيتجاوز حدود قيام الدولة الفلسطينية، وسيأخذ فـي  242
حســبانه الحاجــات األمنيــة ل"إســرائيل"، ووضــع تصــور عــام لمــا يمكــن أن تكــون عليــه صــورة المنطقــة 

ن حقـق لهـا  مـا تريـد، ألن ذلـك سيشـكل منهاجـًا أيضًا، ومـع ذلـك فـإن "إسـرائيل" تـرفض هـذا التحـرك وا 
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مغايرًا لما تقوم عليه استراتيجيتها التفاوضية، فهي )أي "إسرائيل"( ال تـؤمن إطالقـًا بـأي دور للشـرعية 
الدوليــــة مــــن منظــــور القــــانون الــــدولي، فإعطــــاء هــــذا الــــدور ســــيقلص الــــدور األمريكــــي أواًل، وســــيمنح 

تطــور فــي المســتقبل وتصــبح قيــدًا علــى "إســرائيل"، وقــد الفلســطينيين مرجعيــة دوليــة ملزمــة ثانيــًا، قــد ت
تفــرض عليهــا مزيــدًا مــن الضــغوط التــي قــد تنتهــي بقــرار دولــي ملــزم إلنهــاء االحــتالل. هــذا مــا تخشــاه 
"إســرائيل" التــي تصــّر علــى بقــاء المفاوضــات فــي إطــار ثنــائي محــدد ال يلزمهــا بأيــة شــروط، وبرعايــة 

 ة.أمريكية تحميها من أية مساءلة دولي
فــــي هــــذا الســــياق ينبغــــي أن يــــأتي تقيــــيم مرحلــــة العــــودة للمفاوضــــات، وذلــــك يقتضــــي أواًل تقيــــيم كــــل 
المفاوضات السابقة، وثانيًا التركز على ما تّم التوصل إليه من تفاهمات تفاوضية يمكن البناء عليها، 

هــم مــن ذلــك وبوجــود مرجعيــة تفاوضــية عربيــة ودوليــة لهــا دور مباشــر فــي أي مفاوضــات مقبلــة. واأل
تحديـــد رؤيـــة تفاوضـــية فلســـطينية واضـــحة، وفـــي إطـــار أهـــداف وآليـــات متفـــق عليهـــا فلســـطينيًا، وذلـــك 
يقتضي عدم التراجع عن الخيارات الفلسـطينية األخـرى التـي تشـكل قـوة دفـع ألي مفاوضـات، ذلـك أن 

ــة مــن المفاوضــات يعــرف كــل منهمــا مــا ذا يريــد. الطــرفين الفلســطيني و"اإلســرائيلي" وصــال إلــى مرحل
ـــل المطلـــوب مفاوضـــات إنجـــاز، أي أن المفاوضـــات  ـــيس مفاوضـــات استكشـــافية، ب ـــالمطلوب اأن ل ف

 المقبلة يجب أن تكون لبلورة قرارات مصيرية.
وتبقى حقيقة تفاوضية أخيرة، وهي أن الطرفين قد يكون من الصعب عليهما اتخاذ مثل هذه القرارات، 

 تعترف بحقوق اأخر الفلسطيني. من هنـا أهميـة الـدور في ظل عقيدة صهيونية عنصرية إقصائية ال
العربي والدولي الضاغط على الكيان، لحملة على التخلي عن مخططاتـه االسـتيطانية التهويديـة التـي 

 تهدف إلى ابتالع كل األرض الفلسطينية بهدف تهويدها.
 27/6/2015 ،الخليج، الشارقة

 
 الدروز وصناعة الرأي العام اإلسرائيلية .95

 رهوم جرايسي ب
اشــتغلت ماكينــة الدعايــة وصــناعة الــرأي العــام اإلســرائيلية، فــي األســابيع األخيــرة، بــوتيرة فــوق العــادة 
وبجهد مضاعف، لتبّث االنطباع الكاذب والمشوِّّه لحقيقة الواقع، وهو أنها "وصّية" على أبنـاء الطائفـة 

ماما فوق العادة" بما جرى في جنوب سورية. العربية الدرزية في المنطقة كلها. ولهذا، فإنها "أبدت اهت
ولألســـف، فـــإن الدعايـــة اإلســـرائيلية القـــت عنـــد أوســـاطٍّ مكانـــا لتبنيهـــا، لتظهـــر صـــورة مشـــو هة، بينمـــا 
إســرائيل وأجهزتهــا تعــرف الحقيقــة، باصــطدامها اليــومي بصــخرة النضــال ضــد االحــتالل فــي مرتفعــات 

 الجوالن السوري المحتل.
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، منـذ العـام 48كـًأ فـي دعايتهـا، وهـو عنـدما فرضـت علـى الـدروز مـن فلسـطينيي وتتخذ إسرائيل لها مت
، الخدمــــة اإللزاميــــة العســــكرية القســــرية، ومــــا خّلفــــه ذلــــك مــــن أجــــواء ســــلبية، بفعــــل هــــذا الــــنهج 1956

التراكمي. لكن كي ال نترك فجوة في المعلومات، مـن الضـروري جـدا اإلشـارة إلـى أن نسـبة االنصـياع 
. وتتحـدث آخـر األبحـاث عـن نسـبة % 50لجائر تتراجع باستمرار، وهـي اليـوم تقـل عـن لهذا القانون ا

 ينصاعون لهذه الخدمة، فيما تتراجع هذه النسبة لدى من ينهون فترة الخدمة بأكملها. % 48
وتتخذ المعارضة للتجّنـد أشـكاال مختلفـة. منهـا، االعتـراض المباشـر، الـذي يقـود بعـض الشـبان ليقبعـوا 

العسكرية ألشهر طويلة، قبل أن يصدر جيش االحـتالل "شـهادة اسـتغناء". وأحيانـا، ومـن  في السجون
باب التعتيم على الظاهرة، فإن الجيش يستغني فورا عن شـبان رافضـين. هـذا إضـافة إلـى توجـه شـبان 
إلــى التــدين، مــا يعفــيهم فــورا مــن هــذه الخدمــة. لكــن هــذه العمليــة التراكميــة علــى مــر عشــرات الســنين، 

قت أجواء غير سليمة، تستغلها وتغذيها جهات سلطوية. وبالتالي خلق هذا انطباعا ظالما عن هذه خل
 .48الطائفة، التي عرفت وتعرف أمجادا نضالية في مناطق 

وبمــوازاة ذلــك، حاولــت إســرائيل أن تفــرض هــذه األجــواء علــى الســوريين البــاقين فــي مرتفعــات الجــوالن 
مـا  1981أن هذه المحاولة لم تنجح حينما فرضت إسـرائيل فـي العـام السوري المحتل، ولم تنجح. كما 

، خـــاض أهـــالي الجـــوالن معركـــة "الهويـــات"، الرافضـــة 1982يســـمى بــــ"السيادة اإلســـرائيلية". وفـــي العـــام 
"للجنســية اإلســرائيلية"، وخاضــوا إضــرابا اســتمر ســتة أشــهر. وفــرض رجــال الــدين الحرمــان، بمــا فيـــه 

 ى كل سوري يقبل بالهوية اإلسرائيلية، وهذا ما يزال قائما في أيامنا هذه.الحرمان االجتماعي، عل
ألــف نســمة، معــارك بطوليــة كثيــرة، قــادت  21وعــرف الجــوالن، الــذي يُعــد أبنــاؤه الســوريون فــي حــدود 

العشــرات مــنهم إلــى ســجون االحــتالل. ولهــذا، فــإن المــؤامرة االحتالليــة تحطمــت علــى صــخرة الموقــف 
 جماعي في الجوالن.الوطني الصلب ال

مـن جانــب آخـر، فــإن هــدف إسـرائيل ومــن فوقهـا الحركــة الصــهيونية، مـن صــناعة هـذا الــرأي المشــّوه، 
خلــق انطبــاع لــدى الــرأي العــام اإلســرائيلي، يقــول لإلســرائيليين إن "دولــتهم كيــان طبيعــي فــي المنطقــة، 

الصـهيونية إلـى بثهـا علـى مـر ليست منبوذة، وتنخرط في قضاياه". وهذا نوع من األوهام التـي تسـعى 
الســنين، ضــمن رســائل وأوهــام متنوعــة، تبقــى فــي صــلبها الدعايــة األساســية، أي دعايــة الترهيــب مــن 

 اأخر: "ولكنكم لستم وحدكم".
، لعبــت أســماء ومجموعــات معينــة مــن الطائفــة 48مــا مــن شــك فــي أنــه لــيس فقــط فــي داخــل منــاطق 

المشـــّوه. ولكـــن مـــن الخطـــأ، ال بـــل مـــن الظلـــم، أن يأخـــذ ذاتهـــا، دورا واضـــحا فـــي خلـــق هـــذا االنطبـــاع 
البعض جزءا حيا من الشعوب العربية، بجريرة تلك األسماء، والسقوط في ماكينة الدعايـة اإلسـرائيلية، 

 من حيث يدرون أو ال يدرون.
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في مطلع سنوات األلفين، وفي أوج العدوان اإلسرائيلي على الضفة والقطاع، كشف المحلـل العسـكري 
لسابق في صحيفة "هآرتس"، زئيف شيف، عن وجود غرفـة عمليـات للحـرب النفسـية فـي قيـادة أركـان ا

جيش االحتالل اإلسرائيلي، عدا غرفة العمليات العسكرية. وفـي حينـه، أبحـر شـيف مـرارا فـي الحـديث 
قم عن ذلك الطاقم )الغرفة(. وبعـد وفـاة شـيف، توقـف ذكـر هـذا األمـر. ولكـن مـن المؤكـد أن هـذا الطـا

ـه لكـل الدعايـة اإلسـرائيلية االسـتراتيجية، التـي  ما يزال يعمل وبقـوة. ومـن المؤكـد أيضـا، أنـه هـو الموجِّّ
من المحزن أن تجد لها رواجا لدى أوساط كثيرة في العالم. والبدعـة اإلسـرائيلية عـن الـدروز هـي جـزء 

قـد آن األوان للـبعض أن من هذه الحرب النفسية. وكمـا جـاء فـي هـذه الزاويـة فـي األسـبوع الماضـي، ف
 يكفوا عن التناغم مع هذه الدعاية، لتدغدغ نواياهم وأهدافهم. 

 27/6/2015 ،الغد، عّمان
 

 منقطعون عن الواقع .96
 اليكس فيشمان

 شارون لم يشرك الجيش في المشاورات حول االنسحاب من غزة ولو فعل لما عارض منتسبوه
مســتوطنات قطــاع  إخــالءجنوبيــة، دان هرئيــل، عــن نيــة المــرة األولــى التــي ســمع فيهــا قائــد المنطقــة ال

. اســـتمع إلـــى 2003غـــزة، كانـــت فـــي المـــذياع خـــالل ســـفره فـــي الســـيارة. وكـــان ذلـــك فـــي كـــانون االول 
خطاب رئيس الحكومة اريئيل شارون في مؤتمر هرتسليا، وفهم فجأة أنه يوجد قرار درامـاتيكي تـم فـي 

ـــه تحـــت مســـؤوليته ســـ ـــدون معرفتـــه، وأن ـــر أهميـــة بالنســـبة للمجتمـــع الســـر وب وف يحـــدث الحـــدث األكث
 اإلسرائيلي والجيش اإلسرائيلي.

قسم البحث في االستخبارات العسكرية، الذي كان يفترض أن يقدم االطار االستخباري الخـالء قطـاع 
غــزة، لــم يعــرف شــيئا عمــا يحــدث فــي المحــيط القريــب مــن القائــد. يمكــن االفتــراض أن رئــيس الحكومــة 

اع كانـا معنيـين بسـماع رأي رجـال االسـتخبارات العسـكرية حـول مغـزى وتـأثير هـذه الخطـوة ووزير الـدف
الغير مسبوقة من الناحية االمنية. إال أن رئيس قسـم البحـث فـي حينـه، يوسـي كوبرفاسـر، سـمع للمـرة 
االولــى عــن االنفصــال بعــد أن كــان كــل شــيء جــاهز. هــذا االمــر حــدث فــي لقــاء أجــراه مــدير مكتــب 

كومـــة، المحـــامي دوف فايســـغالس، الـــذي ركـــز االتصـــاالت مـــع الفلســـطينيين. وكـــان القـــرار رئـــيس الح
 جاهزا ومنتهيا وموقعا، ولم ُيطلب من رجال "الشباك" والجيش اعطاء رأيهم في هذا الشأن.

الجيش اإلسرائيلي، كما يقول أحد الجنراالت الـذين شـاركوا فـي النقـاش حـول االنفصـال، لـم يكـن أكثـر 
تنفيـــذي. وقـــد تـــأقلم قـــادة الجـــيش بســـرعة مـــع حقيقـــة أن رأيهـــم ال يهـــم أحـــد فـــي المســـتوى مـــن مقـــاول 

السياسي وأنه ال تأثير لهم في القرار. تقديرات االستخبارات العسكرية حول ما سيحدث في جبهة غـزة 
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ن كانت هناك اصوات مختلفة في الجيش فهي لم  بعد االخالء، تحدثت عن ايجابيات هذه الخطوة، وا 
 ع في تلك الفترة، خصوصا بشكل علني.ُتسم

رئــيس األركــان فــي حينــه، موشــيه يعلــون، الــذي قطعــت فتــرة واليتــه قبــل االنفصــال بثالثــة اشــهر، كــان 
على علم ببعض االمور. فـي أحـد لقاءاتـه مـع شـارون وقبـل خطـاب شـارون فـي هرتسـليا، طـرح عليـه 

ادرة سياســية وكســر الجمــود وتطبيــق رئــيس الحكومــة فكــرة ســمعها مــن تــومي لبيــد. مــن اجــل ايجــاد مبــ
 خطة خريطة الطريق األمريكية، اقترح لبيد على شارون اخالء ثالث مناطق إسرائيلية في قطاع غزة.
لـــم يعلـــم يعلـــون أن مـــن وراء هـــذه الخطـــة الصـــغيرة يختفـــي تفكيـــر يـــؤدي إلـــى خطـــة أكبـــر بكثيـــر. أراد 

عــن مســتوطنتين أو ثــالث فــي الحــدود شــارون معرفــة موقــف رئــيس االركــان. وقــد تــم الحــديث حينهــا 
الشـــمالية لقطـــاع غـــزة )نيســـانيت، دوغيـــت وايلـــي ســـيناي(. رفـــض يعلـــون الفكـــرة كليـــا. انســـحاب، هـــذا 
سيشــجع اإلســالم المتطــرف. وفــي الســياق نســبت ليعلــون أقــوال أن االنســحاب ســيعطي اإلرهــاب دفعــة 

 إلى األمام وهذا لم يضف شيء لشعبيته في مكتب رئيس الحكومة.
زيــر الــدفاع فــي حينــه شــاؤول موفــاز كــان شــريكا فــي فكــرة االنفصــال، لكنــه لــم يكــن جــزًء مــن دائــرة و 

النقــاش الضــيقة بــين رئــيس الحكومــة ومقربيــه. وقبــل مــؤتمر هرتســليا ببضــعة ايــام أبلــ  شــارون موفــاز 
لــى هاتفيــا عــن نيتــه تقــديم مبــادرة االنفصــال فــي المــؤتمر. وقــد فحــص شــارون إذا كــان موفــاز ســيبقى إ

 جانبه في هذه الخطوة.
 

 كتف باردة من يعلون
بعـد عشــر ســنوات ضــعفت الــذاكرة لـدى مقــاولي التنفيــذ ـ رئــيس هيئـة االركــان، اعضــاء هيئــة االركــان، 
قــادة االســتخبارات العســكرية ـ جمــيعهم يتــذكرون أمــرا واحــدا: الجــيش لــم يكــن شــريكا حقيقيــا فــي اتخــاذ 

سيون كان االخالء الفيزيائي للمستوطنات. ولم ُيطلب مـن الجـيش القرارات. واالمر الذي اهتم به السيا
 تقديم التقديرات حول الوضع االمني المتوقع نتيجة االنفصال على المدى المتوسط والبعيد.

يعتقد الضباط الكبار اأن أن شارون لم ُيشركهم في االمر خوفا من التسريبات وخوفا مـن المعارضـة 
 جيش، االمر الذي كان سيضر بخطة االخالء.الداخلية العملية لرجال ال

الكابنت السياسي ـ االمني ايضا لم يكن شريكا كامال. لقد عمل شارون مع عدد من مقربيه ـ ما ُسمي 
فــي حينــه "جماعــة المزرعــة" ـ واعتــاد علــى التشــاور بأربعــة عيــون مــع مجموعــة قليلــة مــن االشــخاص، 

ئيس وحدة التخطيط االستراتيجي في قسـم التخطـيط. كان أحدهم عيبال جلعادي الذي كان في حينه ر 
وفي اللقاءات التي اجراها فايسغالس ايضا شارك رجال من الجيش ومن قسم التخطيط واالسـتخبارات 

منـــع رئـــيس االركـــان يعلـــون هـــؤالء الضـــباط مـــن المشـــاركة فـــي  2014العســـكرية. وعلـــى أبـــواب نهايـــة 



 
 
 
 

 

 34 ص                                               3620 العدد:         27/6/2015 سبتال التاريخ: 
  

س فيهــا مكــان لرجــال الجــيش. وفــي تلــك الفتــرة كانــت اللقــاءات ألن هــذه لقــاءات سياســية مخادعــة، لــي
العالقة سيئة بين رئيس االركان وبين فايسغالس. في حين أنهم نظروا في مكتب رئيس الحكومة إلى 
رئــيس االركــان علــى أنــه دجاجــة غريبــة قــد تــزعج. وفــي مكتــب رئــيس االركــان اعتقــدوا أن فايســغالس 

نائــب العقيــد جلعــادي، الــذي اســتمر فــي التواصــل  ُيســخن رئــيس الحكومــة ضــد رئــيس االركــان. لكــن
 المباشر مع رئيس الحكومة، حظي بكتف باردة من يعلون.

أجـرى وزيـر الـدفاع موفـاز نقـاش مـع رئـيس االركـان حـول  2003بعد خطاء هرتسليا فـي كـانون االول 
و إلى هنـاك. عملية االخالء. وكان واضحا لهما أن أخالء ثالث مناطق إسرائيلية لن يؤدي إلى هنا أ

وزيـــر الـــدفاع وجـــد أنـــه مـــن االفضـــل االخـــالء الكامـــل. وفـــي تلـــك الفتـــرة وضـــعت علـــى طاولـــة رئـــيس 
الحكومــة ووزيــر الــدفاع "خارطــة المصــالح االمنيــة والقوميــة"، التــي وضــعها قســم التخطــيط منــذ كــان 

سرائيل موجودة اسحق رابين رئيسا للحكومة. حسب هذه الوثيقة فان المصالح االمنية الواضحة لدولة إ
في الضفة، حيث ال مكان للمفاوضات. في قطاع غزة الصورة عكسية. فهناك ال يمكن تحسين الواقع 
االمني ألن الجيش ال يسيطر على القطاع كله بل على جزء منـه مـن اجـل الـدفاع عـن المسـتوطنين. 

إلـى الثلـث فقـط، بـل وكان االفتراض أنه في لحظة اخالء غزة، فانه ال يمكن تقليل عدد قوات الجـيش 
ايضــا ســتكون الحــدود مــع غــزة أكثــر هــدوء. وقيــل فــي االجهــزة االمنيــة ايضــا إن خــروج الجــيش مــن 
القطــاع ســُيمكن إســرائيل مــن العمــل بحريــة فــي قصــف غــزة بشــدة، إذا لــم تســيطر الســلطة الفلســطينية 

 على المنظمات الموجودة في القطاع.
يهـا عـدد القتلـى اإلسـرائيليين فـي غـزة عـددهم فـي الضـفة. كانت السنة االولـى التـي يفـوق ف 2004سنة 

مئات صواريخ القسام من القطاع، نصفها سقط في سـدروت، وأطلقـت فـي نفـس السـنة علـى المنـاطق 
آالف قذيفـة. فـي جلســة تقـدير اجراهـا الجـيش قيــل  3داخـل القطـاع وعلـى المسـتوطنات المحيطــة بغـزة 

ظ علـى الهـدوء فـي القطـاع. واذا حـدث تصـعيد أمنـي مـع إنه بعد االنفصال ستعمل حماس على الحفا
حماس، كما قالوا في الجيش، فان ذلك سيتم في يهودا والسامرة أو داخل إسـرائيل. كـان االنطبـاع أنـه 
بعد االنفصال ستعتبر حماس الضفة الساحة المركزية، وليس من مصلحتها عـودة الجـيش اإلسـرائيلي 

ى الحــدود الدوليــة فـي قطــاع غــزة فــي خــط دفــاعي مــنظم بشــكل إلـى القطــاع. يكفــي انتشــار الجــيش علــ
 جيد جدا من اجل أن يسود هناك الهدوء النسبي.

كل ذلك مشروط بحدوث االخالء. وساد الشعور عند قادة الجيش بأنه لن يتحقق شيء من ذلـك. فـي 
خطــة لــن تنفــذ البدايــة تــم اعتبــار هــذه الخطــة "بــالون اختبــار" أطلقــه شــارون. وبعــد ذلــك اعتقــدوا أن ال

الســـباب سياســـية. لـــذلك لـــم يشـــعر كـــل مـــن الجـــيش و"الشـــباك" بضـــغط الوقـــت، وانمـــا شـــعرا بضـــرورة 
الحديث عن االجراءات بعيدة المدى مثل التطورات في غزة بعـد خـروج الجـيش ياإلسـرائيلي. وال يـذكر 
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التـالي. فقـط رجال الجيش أنه تم استدعاءهم للنقاش في الكابنت حـول مـا سـيحدث فـي غـزة فـي اليـوم 
عندما تم سن قانون اخالء ـ تعويض في الكنيست، فهموا في االجهـزة االمنيـة أنـه ال  2005في شباط 

 يمكن العودة، وتم االعالن في حينه ايضا عن بديل يعلون: دان حلوتس.
كشف الصحافي يوئيـل مـاركوس فـي صـحيفة "هـآرتس" عـن محادثـة بينـه وبـين  2004في بداية شباط 
تحدث رئيس الحكومة عن االنفصال الكامل عن قطاع غـزة. وفـي أعقـاب المقالـة أرسـل شارون حيث 

رئيس االركان يعلون رسالة إلى شارون، وبعد ذلك كانت بينهما جلسة متوترة. يعلون اشتكى من عدم 
اشــراك الجــيش وأن هــذا غيــر معقــول. شــارون تالعــب بــه ووعــد بــاجراء نقــاش حــول الموضــوع. وهــذا 

 .حدث بعد شهرين
ــدفاع موفــاز، رئــيس االركــان يعلــون، رئــيس  وقــد شــارك فــي النقــاش رئــيس الحكومــة شــارون، وزيــر ال
"الشباك" آفي ديختر، رئيس قسم التحقيق اسحق هرئيل، رئيس االسـتخبارات العسـكرية اهـارون فـركش 
وآخــرين. هــذه هــي المــرة االولــى التــي تطــرح فيهــا خطــة االنفصــال بشــكل رســمي ومــا ســيترتب عليهــا. 
شــارون أبلــ  الموجــودين أن اخــالء القطــاع ســيتم خــالل ســنة. وهنــا حــدث االنفكــار الكبيــر االول مــع 
رئــيس االركــان يعلــون. فقــد ادعــى يعلــون أن االنســحاب مــن القطــاع فــي فتــرة تــدافع فيهــا التنظيمــات 

 اإلسالمية عن نفسها في العالم، هو خطأ كبير سيؤثر على الخطة.
يع وصــلت وثيقــة مــن القيــادة الجنوبيــة إلــى مكتــب وزيــر الــدفاع ورئــيس بعــد ذلــك النقــاش ببضــعة اســاب

االركان وقع عليها الجنرال دان هرئيل، قائد المنطقة الجنوبية وكان عنوانهـا "حماسـتان فـي غـزة". فـي 
الوثيقــة التــي حللــت التطــورات االمنيــة المتوقعــة فــي غــزة بعــد االنفصــال، تــم طــرح امكانيــة أن حمــاس 

طـــاع وأن االنفصـــال لـــن يـــؤدي إلـــى الهـــدوء المطلـــوب. وقـــد حـــدث جـــدل فـــي هيئـــة ستســـيطر علـــى الق
 االركان العامة ووصلت من االستخبارات العسكرية وثائق تدحض هذه االمكانية.

ضباط في القيادة الجنوبية، شاركوا في صياغة الوثيقة، يعترفـون اليـوم بـأن تـوقعهم لـم يكـن مؤكـدا أن 
وة عســكرية، وأن غــزة ســتتحول إلــى بــؤرة حــرب مركزيــة ضــد حمــاس ستســيطر علــى قطــاع غــزة بخطــ

إسرائيل. مفهوم "حماستان" وجد مكانه في الحوار داخل الجيش، لكن الوثيقة تحولت إلـى شـيء عـابر 
 ولم تغير شيئا. وكان واضحا للجميع أن قيادة المنطقة الجنوبية ستنفذ القرار الذي سيتم اتخاذه.

كانــت تقــديرات االســتخبارات أن هــذه الخطــوة ستحســن الوضــع  2004فــي جلســة الحكومــة فــي حزيــران 
االمني في الجنوب. رئيس االستخبارات العسكرية زئيفي فـركش قـال فـي النقـاش: "االنفصـال سـيقلص 
اإلرهـــاب ويحولـــه إلـــى شـــيء يمكـــن احتمالـــه". رئـــيس "الشـــباك" آفـــي ديختـــر تنبـــأ بـــأن الخـــروج أحـــادي 

 طابعها".الجانب "سيقلل عدد العمليات ويغير 
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فـــي الســـياق نشـــأ جـــدال آخـــر: هـــل نخـــرج مـــن قطـــاع غـــزة ونبقـــي الجـــيش فـــي فيالدلفيـــا علـــى الحـــدود 
. 2005المصرية لمنع التهريب. وقد اتخذ القرار بشـأن فيالدلفيـا قبـل بـدء االخـالء بيـوم واحـد، فـي آب 

ب مـن القطـاع شارون عارض لكن المستشارين القضائيين قالوا له إنه ال يمكن االعالن عـن االنسـحا
 والبقاء في فيالدلفيا.

في ذلـك الحـين، وقبـل االنفصـال، كانـت االسـتخبارات العسـكرية تعـرف عـن االنفـاق التـي حفـرت أمـام 
مواقــع الجــيش اإلســرائيلي. وفــي االرشــادات التــي اعطيــت للمراســلين العســكريين قيــل بشــكل واضــح إن 

هــوبرس، الــذي يحــيط بقطــاع غــزة. عشــية  هــذا التوجــه آخــذ فــي االزديــاد وأن الحفــر يــتم باتجــاه خــط
االنفصــال كانـــت التقـــديرات فـــي إســـرائيل أن هنــاك أكثـــر مـــن عشـــرة انفـــاق. وبعــد أقـــل مـــن ســـنة علـــى 

 االنفصال تم اختطاف جلعاد شليط عن طريق أحد هذه االنفاق.
 

 حادثة عمل
االنتصـار"  ايلـول أجـرت حمـاس "مسـيرة 23. وفـي 2005ايلـول  11استكمل الجيش اخالء القطـاع فـي 

في مخيم جباليا، وخالل المسيرة سقط صاروخ قسام من السيارة، وانفجر بين الجمهور وقتل أكثر مـن 
مواطنا وأصيب العشرات. ورغم أن هذا كـان حادثـة عمـل إال أن حمـاس اتهمـت إسـرائيل وتوعـدت  20

الصــواريخ باتجــاه  عــدد كبيــر مــن إطــالقباالنتقــام. فــي تلــك الليلــة، بعــد اســبوعين علــى االنفصــال، تــم 
سدروت، وقد استمر االطالق مدة يومين. رد الجـيش جـاء متـأخرا مـن خـالل مـا سـمي عمليـة "المطـر 

 االول"، التي اعتمدت على القصف الجوي. وتلقت الحكومة االنتقاد بسبب غياب الرد الحقيقي.
رات التـي وضـعوها عشـية كل ذلك لم يمنع االجهزة االمنية بما فيها "الشباك" مـن االسـتمرار فـي التقـدي

، قــال ج.، قائـــد المنطقــة الجنوبيـــة فـــي 2005االنفصــال. بعـــد االنفصــال بشـــهرين، فــي تشـــرين الثـــاني 
"الشـــباك" فـــي حـــوار داخلـــي: "طالمـــا أننـــا نشـــجع ســـلطة أبـــو مـــازن، فـــان تهريـــب الســـالح إلـــى منـــاطق 

رائيل، ويتم تقديم الرشاوى السيطرة على خط فيالدلفيا انهارت مع خروج إس… السلطة ال يعتبر تهديدا
ـــاك لضـــباط فلســـطينيين ومصـــريين". االمـــر الـــذي أقلـــق "الشـــباك" فـــي حينـــه هـــو خـــروج النشـــطاء  هن
اإلرهــابيين مــن غــزة عــن طريــق ســيناء لتنفيــذ عمليــات فــي النقــب، والخــوف مــن أن ينقــل الفلســطينيون 

 الطاقة التخريبية من غزة إلى الضفة.
الجنوبية يوآف غالنت أمام المراسلين العسكريين: "انسحاب إسـرائيل  في نفس الشهر قال قائد المنطقة

ـــم يغيـــر مركبـــات القـــوة داخـــل القطـــاع. واالنســـحاب مـــن خـــط فيالدلفيـــا جعـــل الحـــدود أقـــل  مـــن غـــزة ل
بالمئـة، االمـر الـذي  55انضباطا مما اعتقدت إسرائيل. وفي االنتخابات البلديـة حصـلت حمـاس علـى 
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التقــدير أن حمــاس ســتكون شــريكا سياســيا، لكــن هــذه المنظمــة لــديها أحــدث صــدمة لــدى فــتح. وكــان 
 انضباط ذاتي، وقرار السيطرة على القطاع ليس قرار الذراع العسكري لحماس".

، بعــــد االنســــحاب بســــنتين ونصــــف، لخــــص رئــــيس "الشــــباك" يوفــــال ديســــكن العــــام 2007فــــي شــــباط 
ي القطــاع. وعــن الحــرب الوجوديــة التــي المنصــرم. تحــدث عــن انهيــار الســلطة الفلســطينية، ال ســيما فــ

تمـــر بهـــا فـــتح، االمـــر الـــذي ســـيؤدي إلـــى رفـــع االســـتعدادية لـــدى فـــتح. وقـــال: "حمـــاس تريـــد الهـــدوء. 
الحكومــة غيــر مهمــة بالنســبة لحمــاس ألنهــا غيــر قــادرة علــى تــولي الســلطة". وأضــاف: "لــيس عنــدنا 

اسـتمر االطـالق فلـن يكـون هنـاك  جواب نوعي على اطالق الصـواريخ الغيـر موجهـة مـن القطـاع. إذا
طرف فلسطيني يستطيع وقفه، وستضطر إسرائيل إلـى الـدخول مـن جديـد إلـى قطـاع غـزة. حتـى اأن 
ال حاجة للتدخل اإلسرائيلي، وفتح ما زالت العنصر الفعال في وجـه التطـرف االصـولي، وال يجـب أن 

ـــه خـــالل  ـــيس "الشـــباك" إلـــى أن طـــن مـــن المـــواد  30هريـــب قامـــت حمـــاس بت 2006نشـــوش". وأشـــار رئ
، وطـن 2005اطنـان مـن المـواد المتفجـرة فـي  5المتفجرة عن طريق االنفاق فـي خـط فيالدلفيـا ـ مقابـل 

 .2004واحد في 
لم تمر اربعة اشهر على توقعات رئيس "الشـباك" أن حمـاس ال تريـد السـلطة. قامـت حمـاس بالسـيطرة 

مــة خاصــة بهــا. وفــي اليــوم الــذي حصــل فيــه علــى القطــاع، أزاحــت الســلطة الفلســطينية وأقامــت حكو 
ـ كانت التقديرات لدى "الشـباك" أن هـذا صـراع عنيـف بـين فـتح  2007حزيران  12االنقالب العسكري ـ 

 وحماس ولن يؤدي إلى السيطرة على السلطة من قبل الذراع العسكري لحماس.
ــم قبــل االنســحاب اإلســرائيلي كانــت التقــديرات أن فــتح تفقــد قوتهــا لصــالح ح مــاس فــي القطــاع، لكــن ل

يتوقــع أحــد الســيطرة الكاملــة علــى القطــاع وتحولــه إلــى تهديــد مركــزي إلســرائيل. رئــيس االركــان يعلــون 
إن إسرائيل تقف أمام فرصة وتحـول اسـتراتيجي فـي  2004الذي اعتقد أن االنفصال هو خطأ قال في 

ســطيني جديــد يعــارض اإلرهــاب. عالقتهــا مــع الفلســطينيين: عرفــات فــارق الحيــاة وتــم تعيــين رئــيس فل
الواليات المتحدة في فترة انتخابـات، توجـد خطـة إسـرائيلية لالنفصـال، يجـب تعزيـز أبـو مـازن وتمكينـه 
مــن الســيطرة علــى القطــاع. شــارون ايضــا اعتقــد وجــوب مســاعدة أبــو مــازن فــي الســيطرة علــى القطــاع 

 والتقى معه.
ان شــارون مســتعدا لتحمــل المخــاطر االمنيــة، فــي نهايــة المطــاف كــان االنفصــال خطــوة سياســية، وكــ

لـــذلك كـــان دور الجـــيش تنفيـــذي ولـــيس اتخـــاذ القـــرارات. النخبـــة العســـكرية اســـتجابت بســـرعة للمســـتوى 
 السياسي.

إن عدم قدرة االجهزة االمنية على وضع التقديرات الصحيحة للتطـورات السياسـية والعسـكرية المتوقعـة 
ـــالتطورات فـــي القطـــاع بعـــد االنفصـــال، ال يجـــب أ ن تفـــاجيء أحـــد. فاالســـتخبارات ال يمكنهـــا التنبـــؤ ب
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السياسية واالجتماعية، وال يمكنها أن تكون بديل للتجربة. يوجد رئيس حكومة ويوجد وزير دفـاع. ولـم 
يـــتم الطلـــب مـــن االســـتخبارات أن تضـــع رؤيـــة اســـتخبارية المكانيـــة اقامـــة ســـلطة إرهـــاب مســـتقلة فـــي 

فـرض علـى إسـرائيل عـدم الهـدوء، والالشـرعية الدوليـة. وفـوق كـل شـيء القطاع. ومنذ اقامة حماستان 
اربـع حــروب عســكرية، وقـدرات حمــاس العســكرية اأن تصـل إلــى شــمال غـوش دان وهــي مســتمرة فــي 
التسلح. غزة تحولت إلى جبهة حقيقية ستقض مضاجع الجيش اإلسرائيلي إذا ما حدثت مواجهة علـى 
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