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  ع غزةالحرب على قطا استمرار ومصر تشجعانة الفلسطيني : السلطةبينيت .1
في تصريح مفاجئ واألول من نوعه، دعا زعيم حزب البيت اليهودي، : ترجمة صفا -القدس المحتلة 

وزيررر التيلرريم ائسرررانيلي ينفتررالي بينيررتي الررا ت ييررر السياسررة الترري تنتهجهررا ياسرررانيلي تجررا    ررا   ررزة 
تشررجيان اسررتمرار الحرررب علررا الق ررا  ألنهررا ى تهمهررمي. علررا   رران: : يان السررل ة الفلسرر ينية ومصررر

 حد  وله.

و ال يبينيتي في لقاء علا القناة اليبرية الثانية الليلة، انه  رد حران الو رت لت يرر ياسررانيلي مرن  ريقرة 
تيا يهررا مررو الويررو فرري الق ررا ، داعيررا  الررا السرريي لمبررادرة دوليررة تشررمل اعمررار الق ررا  مقابررل و رر  

 ة الفصانل المسلحة.تياظم  و 
أن السل ة الفلس ينية ومصر ى تهتم بالق ا  وتر رب أن يسرود  الحررب  روال الو رت ألنهرا  وأيا 

  ير مهتمة به كما أنها  ير مهتمة بالجنود ائسرانيليين الذي يسق ون هناك. علا حد تيبير .
سرقا  حكرم حمراس  يرر م رروح حاليرا   وأنره ييراره هكرذا فكررة وأشار الا أن خيار اجتياح الق ا  وا 

 ولكنه يبقيها كخيار علا ال اولة.
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وواصررل حديثرره  رران: : يالجميررو مرترراح لصررراعنا الرردانم مررو حمرراس ولكررن الحقيقررة الثابتررة أن حمرراس ى 
 زالت هناك وهذا هو الويو وى يمكن تجاهل ذلكي.

وبدا يساريا  فري  رحره  وعقبت المذيية علا تصريحات بينيت  انلة بأنه الت  علا اليسار ائسرانيلي
هذا، ولكنه أجاب أن التفكير السليم يلزم ايجاد حل لمشكلة الق ا  عبر ائعمار المردني هنراك مقابرل 

 و   التسلح.
ولم يياره بينيت فكرة بناء ميناء بحري في الق ا  في ا ار حل  ويل األمد مو حماس  ان: : يان 

ذا  رررح األمررر علررا ال اولررة عبررر نظررام مرا بررة ومتابيررة هكررذا أمررور فنيررة سرريتم دراسررتها فرري الكابينررت ا
نه ى يستبيد هكذا فكرةي.  دولي وا 

 28/6/2015، (صفا)وكالة الصحافة الفلسطينية   
 

 حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حماسحركة تنتظر رد  الفصائلأبو يوسف: واصل  .2
عيو اللجنة التنفيذية لمنظمة أن ، عمانمن نادية سيد الدين ، عن 28/6/2015الغد، عّمان، ذكرت 

التحرير الفلس ينية واصل أبو يوس   ال ان يالفصانل بانتظار رسالة مكتوبة من حركة يحماسي 
 حول مو فها من حكومة الوحدة الو نيةي.

وأيا ، لريال دي من فلس ين المحتلة، ان يحماسي ستبيث رسالة مكتوبة الا الفصانل تويح فيها 
يخص مو فها بشأن الحكومة الجديدة، حيث ستجتمو الفصانل حينها لبحث  بشكل تفصيلي كل ما

 المويو  والتشاور بخصوصهي.
  الواصل أبو ، أن عبد الرؤو  أرناؤو  وحسن جبر، عن 28/6/2015األيام، رام هللا، وأيا  

ن حركة ان لجنة  مكلفة متابية تشكيل حكومة وحدة و نية فلس ينية بانتظار رد مكتوب م« األيام«لر
مشاركتها في حكومة وحدة و نية فقد  لبنا منهم رسالة « حماس»بيد أن أعلنت »و ال  «.حماس»

 «.في الحكومة ونحن بانتظار هذ  الرسالة« حماس»مكتوبة بالتفاصيل المتيلقة بمشاركة 
ماء وأشار ابو يوس  الا أن الحديث يدور اآلن عن المبادئ اليامة للحكومة ولم يتم الت رق الا أس

 ى رنيس الحكومة وى وزراء الحكومة.
نما الحديث هو عن المبادئ األساسية من حيث شكل »و ال  لم يتم الحديث بأي أسماء حتا اآلن وا 

ورأى ابو يوس  أن برنامج   «.الحكومة وتفاصيلها وتشكيلتها ومن ثم يتم الحديث عن أسماء
ت الا أن من المفتره أن تتيح خ:ل أيام ولف «.هو برنامج منظمة التحرير الفلس ينية»الحكومة 

 ميالم تشكيل الحكومة.
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« حماس»من جانب آخر، أعربت مصادر سياسية متيددة عن أملها في أن ى تشكل اشترا ات 
تشكيل  اتمامحول تشكيل حكومة الوحدة الو نية مييقا أمام الرنيس محمود عباس يصيب من 

 .الحكومة

عن تخوفها من أن يدير الرنيس عباس ظهر  لحركة « األيام»هذ  المصادر في حديث لر  وأكدت
حماس ويشكل حكومة بدونها، األمر الذي  د يدفو الساحة الفلس ينية الا الدخول في  يايا 

 .الا البحث مجددا عن امكانية تشكيل لجنة ئدارة   ا   زة« حماس»الشرعيات أو ربما دفو 
 

 صار للشرعية الفلسطينيةبحر: اإلفراج عن النائب "يوسف" انتأحمد  .3
أكد النانب األول لرنيس المجلس التشرييي الفلس يني أحمد بحر، أن ا :ق اىحت:ل سراح :  زة

النانب حسن يوس  بيد  يانه عاما  كام:  رهن اىعتقال ائداري، هو بمثابة انتصار للشرعية 
 الفلس ينية علا الظلم الصهيوني.
(، يان 6-27ج عنه، خ:ل اتصال هاتفي أجرا  ميه، اليوم السبت )و ال بحر مخا با  النانب المفر 

خروجك انتصار علا ظلم اىحت:ل الذي أراد أن ي ّيب نواب الشرعية الفلس ينية عن القيام بدورهم 
 وخدمة شيبهم و ييتهمي.

رعية وأشار الا أن سياسة اىحت:ل ازاء اخت ا  النواب  د آلت تماما  الا الفشل، وأن ينواب الش
الفلس ينية ييودون تباعا  الا أحيان شيبهم لممارسة واجباتهم الو نية واىنخرا  في كل ما يخدم 

 مصلحة شيبهم و ييتهمي، حسب تيبير .
ولفت بحر، الا أن محاوىت سل ات اىحت:ل التفريق بين النواب المخت فين عبر ائفراج عن 

هم في كنانة اىحت:ل،  ان: : يهذا السهم البيه، وتمديد اخت ا  البيه اآلخر يشكل آخر س
خانب و انش ى محالة، واىحت:ل سيريخ عما  ريب ريوخا  تاما  لإلرادة الراسخة واليزم الكبير 

 الذي أبدا  النواب، ولن يجد بدًّا من التخلي عن هذ  السياسة الفاشلةي، وفق وصفه.
ني المخت فين لدى اىحت:ل، مستنكرا  صمت و الب بائفراج الفوري عن بقية نواب الشيب الفلس ي

 المجتمو الدولي ازاء هذ  القيية.
ودعا المؤسسات الحقو ية الدولية واىتحادات البرلمانية، الا القيام بدورها في تفييل  يية النواب  

 الميتقلين وفيح جرانم اىحت:ل بحق األسرى الفلس ينيين.
 27/6/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 نقابة الموظفين: أي حكومة ال تعترف بحقوق موظفي غزة مصيرها الفشل .4

 الت نقابة الموظفين في   ا   زة، ان أي حكومة فلس ينية يجري تشكيلها ى تيتر  بحقوق :  زة
 موظفي  زة، يمصيرها الفشلي.

تر  بحقوق و ال رنيس النقابة، محمد صيام، في بيان نشر  مساء أمس، ان أي حكومة  ادمة ى تي
 موظفي حكومة  زة )المدنيين واليسكريين(، سيكون مصيرها الفشل كسابقتها، وفق  وله.

وأيا  صيام يان أي حكومة ى تيتر  بحقوق الموظفين ستييد الفلس ينيين الا نق ة الصفر، 
 ومربو التنكر للحقوق، ما سيتم مواجهته بحراك نقابي واسوي، كما  الب بيرورة حل مشكلة موظفي

 حكومة  زة السابقة ودمجهم، وصر  رواتبهم.
 28/6/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شرعية عباس انتهت والسلطة والبرلمان انتهيا :دحالن .5

شن القيادي الفلس يني محمد دح:ن هجوما شرسا علا رنيس السل ة : 21عربي –عمان 
 ي الص:حيةي، وفق تيبير .الفلس ينية محمود عباس، حيث اعتبر  رنيسا  ير شرعي ويمنته

و ال النانب في المجلس التشرييي الفلس يني خ:ل تصريحات ئحدى وسانل ائع:م األردنية 
المحلية: يى أحد من الشيب الفلس يني يحترم عباسي، مؤكدا علا يعدم نيته الترشح لرناسة السل ة 

 الو نية الفلس ينيةي.
مليون دوىر بيد رحيل ياسر  400وىر من أصل مليار ومليون د 600واتهم أبو مازن بأنه يأخفا 

 مليون دوىر فق ي. 800عرفات، األمر الذي أنكر ، مبينا أنه تسلم 
مليون، ويتحدثان  300ووجه دح:ن اىتهامات ألبناء محمود عباس، زاعما أن أرصدتهما تفوق الر 

 بمنات 
 الم:يين، والشيب فقير وميدم.
ينية في ظل الربيو اليربي والسل ة الو نية الفلس ينية بقيادة محمود وعن مصير القيية الفلس 

عباس  ال: يمن ى يرى التراجو الذي حصل علا القيية فهو  بي، واألسباب كثيرة، بينها أن 
رنيس وزراء اسرانيل بنيامين نتنياهو ى يريد الس:م، و ير مؤمن به، وى يؤمن بحل الدولتين، وييزز 

 اىستي اني.
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ول اىنقسام الفلس يني بين عباس وحماس، اعتبر دح:ن يأن كليهما جيل اسرانيل تستفيد من وح
ذلك، ولم يحققا علا األره شينا يخدم القيية، و دما مو فهما ئسرانيل بالمجان، مقابل م البات 

 متوايية ى تتيدى الي:ج والتيليم والتنقل، وما الا ذلك من تصري  أعمال يومية محدودةي.
و الب يبإعادة النظر ببرنامج السل ة السياسي، فأوسلو انتهت منذ أن استشهد الراحل ياسر عرفات 
وتولت السل ة بيد  الا سل ة نظرية ى فيلية، وتم بيد  اىعتداء علا كل األسس والمرتكزات 

 األمنية والسياسية واى تصادية الفلس ينيةي.
وما تقوم به  يادة السل ة ى يتيدى عمل وزارة التنمية  ورأى دح:ن أن ينظامنا السياسي ب: رؤية،

 اىجتماعية، ووييها هش ومنقسمة علا نفسها، وى همَّ ليباس اى ائ احة وائساءة لدح:ني.
و ال في حوار : يالكرة اآلن في مليب أبي مازن وليس حماس، لكنه مرتاح للويو القانم، أي رنيس 

هللا، هّمه أوىد  ى الو ن، انه ى يريد وى يير  أص: اع:ن هذا يقيم في عمان أكثر من رام 
 حكومة وحدة و نية ييتر  بها اليالم ويتيامل ميهاي.

وتساءل دح:ن: يلماذا يصّ ر عباس م البه.. نحن نحتاج الا دماغ يييد اىعتبار واىحترام 
وّلا، وأخ اء عباس كثيرة،  للسل ة، فمن يحترم السل ة وعباس من اليرب و ير اليرب، زمن الفهلوة

وآخرها مويو  ذهابه الا التصويت األممي ر م كل نصانح اليرب والمحبين، ان فهلوته  ادته الا 
األخ اء التي هو فيها، لقد كنا أيام أبي عمار نير  ماذا نريد، ولدينا جدول أعمال في حلنا 

 .وترحالنا، أما اليوم فب: حول وى دبلوماسية وى عمل سياسيي
وحول الحملة يد ، لفت الا أن يالحملة يدي مكشوفة وعمرها ثماني سنوات وتنحصر بين عباس 
وائخوان المسلمين، فيباس  ايب مني لصالح أبنانه الذين وّظفتهم عند س:م بخمسة آى  دوىر 
ا ب لب من أبي مازن، ليخرجوا بمنات الم:يين علا ظهر الشيب الفلس يني وسل ته، ايافة لخ:فن
دارة السل ة واستفراد  بالحكمي.  حول تقرير جولدستون ورأيي الوايح في  يايا حماس وائخوان وا 

شرعية عباس انتهت، والسل ة والبرلمان انتهيا، وى بد من اليودة الا الصناديق يورأى دح:ن أن 
جراء انتخابات تييد لشيبنا حقو ه، عباس ى يريد كل ذلك وهو ممتن لهذا الوا و ك إسرانيل، يريد أن وا 

 يحكم الشيب بين عمان ورام هللا، انه ى يمون علا شيء، وسياسته ائ صانية مكشوفةي.
ونفا سييه ألي منصب أو أن ييمل من أجل أن يكون رنيسا،  ان:: يانني ى أبحث عن منصب 

 منذ استشهاد عرفات، ونحن في فراغ، ولم يست و أحد ملء فراغ أبي عماري.
يأبو مازن ى يجد نفسه رنيسا، وأنا أجلس ميه علا ال اولة، وهذ  عقدته وحربه و ال دح:ن: 

يدي، هو يير  أنني ساهمت بجلبه وا  نا  أبي عمار به، وفرينا  فريا، ولليلم فالشهيد عرفات 
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وافق أن يكون أبو مازن الرجل الثاني بيد ، وهو م لب عباس، أما أبو مازن فيرفه ذلك ا : ا، 
 ا يملك كي ى يحدثي. وييمل بكل م

ولفت الا أن يأبا مازن رجل مهووس بمن سيأتي بيد ، لينبش ملفاته، لقد تقدمت الا مؤسسات 
 التشريو والحكم والقياء الفلس يني وبالوثانق عن صندوق اىستثمار ولم يحرك أحد ساكناي.

وصدا ات مو وأ ر دح:ن بأنه يشتري الس:ح لدول ميينة، مؤكدا: يترب ني ع: ات حميمة 
خوة، كنت مهندسا للي: ات  شخصيات في أنحاء اليالم، وي لب مني دور أ دمه بكل اخ:ص وا 
المصرية ائثيوبية، ولي ع: ات صدا ة مو صربيا، وأستثمرها ايجابيا لدول محترمة وفق ميايير 

 شرعيةي.
سه عمر بن وفي الحديث عن الرنيس التركي، رأى دح:ن أن يأردو ان بيا  ك:م ويفكر نف

ن ع: ة  الخ اب، بينما  ير  من اليرب كالسيسي وائمارات  دموا علا األره ما لم يقدمه أحد، وا 
 تركيا بتل أبيب  وية وممتازة، والشيارات تظهر للجمهوري.

وحول  رار المحكمة الفلس ينية يد ، أنها دح:ن حوار   ان:: يلقد حاول عباس أن يصدر  رارا 
للحجز علا أموالي المنقولة و ير المنقولة، فلم يفلح، ولم ي بق القرار اى في من محاكم فلس ين 

 األردني.
 28/6/2015، "21موقع "عربي 

 

 مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات: تم تجفيف الكثير من منابع تجار المخدرات في غزة .6
في الشر ة الفلس ينية ب زة اليقيد  أكد مدير عام ائدارة اليامة لمكافحة المخدرات:  زة )فلس ين(

سامح السل ان أن ادارته نجحت في تجفي  الكثير من منابو تجار المخدرات والُمتيا ين في 
 الق ا  من خ:ل خ ة ُمتكاملة.

( أن الخ ة التي أعدتها 6|27وأويح السل ان في تصريح مكتوب تلقته ي دس برسي السبت )
دود والميابر ومنو ادخال وتهريب المخدرات الا داخل الق ا ، مكافحة المخدرات تيمنت مرا بة الح

وم:حقة التجار ومصادرة هذ  المواد، وتقديم كل من يثبت بحقه تداول أو تيا ي هذ  السموم 
 لليدالة.

 27/6/2015قدس برس، 
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 زهري يحذر وأبو أبو مرزوق ُيبلغ األحمد هاتفيا موقف حماس من تشكيل الحكومة..  .7

غ موسا أبو مرزوق، عيو المكتب السياسي لحركة يحماسي عيو اللجنة المركزية لحركة أبل:  زة
 يفتحي بمو   حركته من تشكيل حكومة التوافق الو ني، مشددا  علا رفه أي خ وة انفرادية.

و ال سامي أبو زهري، النا ق باسم حركة يحماسي في تصريٍح خاٍص لريالمركز الفلس يني لإلع:مي: 
اتصال من عزام األحمد مو أبو مرزوق، الذي نقل له مو   الحركة الرسمي من تشكيل  يكان هناك
 الحكومةي.

وأشار أبو زهري الا أن المو   الذي تم نشر  في البيان التوييحي اليوم، يؤكد أن مرجيية تشكيل 
وة ائ ار الحكومة هو ائ ار القيادي للمنظمة وليس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهو ما يستوجب دع

 القيادي المؤ ت لمتابية كافة ملفات المصالحة.
وأيا  أن النق ة الثانية هي أى يكون للحكومة برنامجا  سياسيا  كما نص علا ذلك اتفاق القاهرة، 
وأن تيره علا المجلس التشرييي لنيل الثقة، مو يرورة حل األزمات التي سببتها الحكومة الحالية 

 فين.وفي مقدمتها أزمة الموظ
وبشأن ما تسرب في وسانل ائع:م، عن وجود توجه بإجراء تيديل وزراء علا الحكومة الحالية، أكد 
النا ق باسم يحماسي أن أي خ وة انفرادية سواء بإدخال تيدي:ت أو تشكيل جديد هو يأمر مرفوه 

 وسيكون له تداعياتي، دون أن يحدد  بيية هذ  التداعيات.
 27/6/2015، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 هنية: تقرير األمم المتحدة أهم من "غولدستون" .8

 ال نانب رنيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في الذكرى الهجرية األولا   زة:
لميركة اليص  المأكول أن: ياسرانيل وحلفانها أرادوا من الحرب علا  زة بداية ائجهاز علا 

المجرم ونصر ل زة وشيبها  اىحت:ل أرادها بداية لنهاية هذا حماس ومشرو  المقاومة، ولكن هللا
 الصامدي.

اعتبر نانب رنيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، أن تقرير األمم المتحدة بشأن 
اليدوان علا  زة، أهم من تقرير  ولدستون ألنه اعتبر س:ح وسلوك المقاومة أثناء الميركة شرعيا  

 لة الحربية ل:حت:ل يائسرانيليي.في مواجهة اآل
و ال خ:ل خ بة الجمية بمسجد المح ة في حي التفاح شرق مدينة  زة أمس الجمية، ان الميركة 

 األخيرة كشفت زي  اىحت:ل، وجاء تقرير األمم المتحدة  بل أيام يؤكد ذلك.
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الا أن ياسرانيل وحلفانها  وتحدث هنية عن الذكرى الهجرية األولا لميركة ياليص  المأكولي منوها  
أرادوا من الحرب علا  زة بداية ائجهاز علا حماس ومشرو  المقاومة، ولكن هللا أرادها بداية 

 المجرم ونصر ل زة وشيبها الصامدي. اىحت:للنهاية هذا 
وذكر أن كمية المتفجرات التي ألقاها س:ح الجو يائسرانيليي علا  زة في الحرب األخيرة ييادل 

ربية  نابل ذرية، وبالر م من ذلك لم تنكسر  زة ولم تستسلم مقاومتها الباسلة، في ظل توا ؤ دولي أ
 وا  ليمي علا  زة ومقاومتها الشجاعة.

وموا نيه في الداخل  اىحت:لواست رد  ان:  أن نتانج الحرب األخيرة ما زالت وباى  ي:حق  ادة 
و نين في  :   زة، وحركة المقا ية الدولية ئسرانيل، والخارج، مشيرا  للرعب الذي ي:زم المست

من انفجار  زة مجددا ، والجوىت المكوكية األوربية علا  اىحت:ل، وخو  3وتحرك أس ول الحرية 
  زة ولقاء  يادات حماس.

و ارن هنية بين األويا  الساند  بل الحرب وبيدها، ىفتُا أن أويا   زة  بل الحرب كانت صيبة 
وكان اليالم منش ل بصراعاته الداخلية وائ لمية، وكان هناك ي  ا  سياسيا  كبيرا  علا حماس  جدا  

نهاء مشروعها المقاوم.  وحكومتها من أجل تركييها وا 
مؤكدا  أن بيه الدول  امت بإع اء اليوء األخير ىجتثاث المقاومة الفلس ينية وعلا رأسها 

 لحرب بداية الت يير في السياسة وموازين القوة اليسكرية.حماس، ولكن  در هللا كان  الب فشكلت ا
و منن أبناء الشيب الفلس يني أن حماس وكتانبها أ وى بأييا  مياعفة مما كانت عليه في 
حرب اليص  المأكول، ىفتا  اذا كان رميان اليام المايي مرحلة الزر  والصمود، فإن رميان 

 مشينة هللا تبارك وتيالا.اليام الحالي هو مرحلة الحصاد والنصر ب
وأشاد بصمود أهالي وجنود القسام في حي التفاح وشرق  زة وب وىتهم النوعية التي مر ت أن  

 المحتل في التراب وجيلته يلملم أش:ء جنود  وآلياته اليسكرية ويفر منهزما  من أره الميركة.
 27/6/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مطالبة بوضع حل فوري لمشكلة الموظفينحماس: أي حكومة  .9

أكدت حركة حماس أّن اللجنة التنفيذية للمنظمة ليست الجهة المينية بتشكيل الحكومة، م البة  :  زة
 دعوة ائ ار القيادي المؤ ت لمتابية كافة ملفات المصالحة.

أّن تيو أي  وشددت الحركة في بياٍن صحفي وصل يالرأيي نسخٌة عنه، اليوم السبت، علا يرورة
 حكومة جديدة ح:  فوريا  لمشكلة الموظفين دون أي شرو  مسبقة.
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وأيافت يفي يوء ما تردد من تكلي  اللجنة التنفيذية للمنظمة السيد عزام األحمد بالمشاورات 
لتشكيل حكومة جديدة خلفا  لحكومة الوفاق الو ني المزمو ا التها، فإّنه ى بد أن تنال الحكومة ثقة 

 س التشرييي  بل أن تباشر مهماتهاي.المجل
وأويحت حركة حماس في بيانها أّن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون حكومة مهمات، وبدون 

 برنامج سياسي وهذا ما تم اىتفاق عليه في اتفاق المصالحة.
صالحة ودعت الفصانل الفلس ينية المو ية علا اتفاق القاهرة الا حوار شامل لت بيق اتفا يات الم

 بملفاتها المختلفة، وعلا رأسها البحث في تشكيل حكومة وحدة و نية.
 27/6/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
توحيد المؤسسات بين غزة والضفة، وتعجيل عملية إعادة الحكومة الجديدة معنية أبو ليلى:  .11

 اإلعمار
، أن «أبو ليلا»انب  يس عبد الكريم الن« الجبهة الديمو را ية لتحرير فلس ين»القيادي في أكد 

، بدأت من «الجهاد ائس:مي«و« حماس»اىتصاىت مو مختل  فصانل منظمة التحرير، وحركتي 
 أجل اىتفاق علا صورة المشاورات ال:زمة لتشكيل حكومة الوفاق الو ني.

يوافق علا المشاورات ما زالت في بدايتها، ومن حيث المبدأ الجميو »أن « أبو ليلا»وأيا  
يرورة تشكيل حكومة وحدة و نية، وأنها يجب أن تيم ممثلين من مختل  الفصانل المو ية علا 
اتفاق المصالحة، وهنالك فصي:ن علا األ ل عّبرا عن دعمهما ليرورة تشكيل حكومة الوفاق 

يبية لتحرير الو ني، لكنهما أبديا عدم ر بتهما بالمشاركة فيها، وهما الجهاد ائس:مي والجبهة الش
 «.فلس ين

اتفا ا  مبدنيا  علا مهمات هذ  الحكومة وفقا  »ان هناك « أبو ليلا»وعن مهمات هذ  الحكومة،  ال 
لما ورد في اتفاق القاهرة للمصالحة، وهو توحيد المؤسسات بين  زة واليفة، وتيجيل عملية اعادة 

مجلس و ني وفق التمثيل النسبي  اباتوانتخائعمار، وائعداد ئجراء انتخابات رناسية وتشرييية 
، ىفتا  الا أن المشاورات ما زالت في بدايتها من أجل استكمال بقية اليناصر األخرى، التي «الكامل

 «.تتيلق بصي ة وميالم وتشكيل وربما أسماء أعياء هذ  الحكومة
لها، وى حتا أسماء أخيرا  الا أنه لم يتم البحث بيد برناسة الحكومة ومن يش « ليلا أبو»وأشار 
 الوزراء.

 28/6/2015، بيروت، المستقبل
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 هيئة شؤون األسرى والمحررين: الشاباك يريد األسير خضر عدنان ميت ا .11
اتهم مسؤول فلس يني جهاز الشاباك بتي يل المفاويات الخاصة بإنهاء ن: كفاح زبو  - رام هللا

 53ل أمس حالة من الخ ر الشديد بيد ايراب األسير خير عدنان، وتركه يواجه الموت، فيما دخ
 يوما علا ايرابه عن ال يام.

الشاباك يرتكب جريمة حقيقية »و ال رنيس هينة شؤون األسرى والمحررين عيسا  را و أمس ان 
بحق األسير خير عدنان، وذلك بمما لته في المفاويات القانمة ئنهاء ايرابه المفتوح عن 

 .يوما علا التوالي 53ال يام منذ 
من يملك القرار الحقيقي في حل  يية األسير عدنان هو جهاز الشاباك »وأيا   را و في بيان أن 

فق ، وأن استمرار  في النهج المتبو حاليا في ا الة عمر هذ  المفاويات للساعات أو األيام القادمة، 
سير خير عدنان ييني أن اسرانيل أخذت  رارا في الخفاء بتيليمات وتوجهات من الشاباك بترك األ

 «.للموت
وأكد محامي عدنان علا أن المفاويات لم تؤد الا نتيجة. و ال المحامي جواد بولس، في مؤتمر 

لم يتم التوصل الا اتفاق نهاني مو سل ات اىحت:ل ائسرانيلي حول  يية »صحافي أمس: 
ريب ا، ولكن مييقات ابرام اىتفاق كاد أن يكون  »وأيا  أن «. األسير خير عدنان يلبي تو ياته

حقيقية ما زالت تواجهنا وتحول دون الوصول اليه، وفي مقدمتها ائفراج يمن تو يت محدد 
ووايح، ايافة الا يمان شرو  مياملة انسانية ىنقة عانا من فقدانها  يلة مكوثه في المستشفا 

 «.ومن  بل
نيل بأنه خ ير؛ اذ في اسرا« آسا  هروفيه»ووص  بولس ويو عدنان الذي ير د في مشفا 

 يياني وفق المؤشرات ال بية من احتمال موت فجاني في أي لحظة.
، «لقد أصبح  بيا في خانة الموت المفاجئ في أي لحظة»و ال بولس الذي زار عدنان باألمس: 

يوما ميتمدا علا الماء فق ، ميره للموت  53أبل ني األ باء أن أي انسان يميي نحو »مييفا: 
 «.ي لحظةالمفاجئ في أ

منتص  الليلة المايية اتصاى هاتفيا يشير الا حالة ذعر انتابت األ باء »وأيا  أنه تلقا في 
 «.في المستشفا ائسرانيلي حيث ير د عدنان، بسبب تردي وييه الصحي

اليوم فجرا توجهت الا هناك ووجدت حالته الصحية في  اية الصيوبة، فهو ى يقدر علا »وتابو: 
 «.انهم رفيوا األصفاد من يديه ورجليه. لقد بدا هزي: جدا وصوته  ير مسمو الحركة، حتا 
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وفي هذا السياق أكدت مؤسسة فلس ينية تينا بالميتقلين الفلس ينيين في السجون ائسرانيلية أن 
يياني من حاىت التقيؤ الشديد والمستمر لليصارة الصفراء واألحماه في ميدته، »خير عدنان 
ليومين الماييين تقيؤ الدم، مما ينذر بدخوله مرحلة خ رة جدا في ايرابه عن كما بدأ منذ ا

 «.ال يام
ان كانت اسرانيل جادة في تسوية »وحذر  را و من أن مزيدا من الو ت سييني موت األسير. و ال: 

 يية خير، فيليها أن تفرج عنه فورا، خصوصا أنه في ويو صيب لل اية، ويدخل في  يبوبة 
واآلخر. وباألمس ساءت حالته مما استدعا أ باء المستشفا الا اىستنفار، اذ انه ممدد  بين الحين

علا سرير  بجسم نحي  وهزيل  ير  ادر علا الحركة، وفقد كثيرا من وزنه، ويستفرغ مادة خيراء 
ودما، وكل أجهزة جسمه حدث فيها خلل وى تقوم بدورها ال بييي، وهناك تو يات بيرر كبير في 

 «.د والكلي، وبالتالي  د نتلقا خبر استشهاد  في أي لحظة في حال استمرت جريمة الشاباكالكب
و الب  را و كل الجهات الدولية بالي   علا اسرانيل للتجاوب فورا لم الب األسير عدنان، وأى 

 تترك المويو  لجهاز الشاباك الحا د المرصو تاريخه بالسواد.
نما حرا ومن جهتها،  الت رندة عدنان، ز  وجة األسير الميرب، انها وأبناء  ى يريدونه شهيدا وا 

 بينهم.
و لبت رندة من المقاومة الفلس ينية اليمل علا ائفراج الفوري عن زوجها، وأكدت أنها ى تريد 
تصريحات تقول انه في حال استشهد خير عدنان فإنها ستتدخل، ودعت كل من يملك شين ا ليقدمه 

 وجها.اليوم لإلفراج عن ز 
واتهمت رندة القيادة الفلس ينية والفصانل بالتقصير في مل  التيامن مو زوجها الميرب عن 

لكن اذا  يا زوجي شهيد ا أسال هللا أن يتقبله شهيد ليلة القدر وأن يكون »ال يام. واستدركت  انلة: 
 «.يوم استشهاد  يوم  يب علا أعدانه

 28/6/2015الشرق األوسط، لندن، 
 

 خطة نضالية إلسناد خضر عدنان في إضرابه :هادأسرى الج .12
 اىحت:لأكدت مصادر في يالهينة القيادية اليلياي ألسرى حركة يالجهاد ائس:ميي في سجون 

ائسرانيلي، أن مداوىت تجري بين أعياء الهينة لبلورة خ ة نيالية لدعم األسير خير عدنان 
 يوما  علا التوالي. 54الذي يخوه ايرابا  مفتوحا  عن ال يام منذ 
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ونقلت مركز ياألسرىي للدراسات في بيان صحفي، اليوم السبت، عن المصادر ما مفاد  بأن الهينة 
ستشر  بخ وات اسنادية داعمة لألسير عدنان، فور انتهاء مهلة األسبو  التي ُمنحت ئدارة سجون 

 اىحت:ل لحل القيية.
ليلياي ألسرى حركة يالجهاد ائس:ميي أمهلت جهاز وأشارت المصادر، الا أن يالهينة القيادية ا

المخابرات ائسرانيلي يالشاباكي مدة أ صاها أسبوعا  واحدا  لحل  يية األسير الميرب رفيا  
 لسياسة اىعتقال ائداري التيسفي بحقه، وأن هذ  المهلة تنتهي يوم األربياء القادم.

بهة ايرابات ت وعية مفتوحة عن ال يام لألسرى وأيافت أن المداوىت التي تجري في ا ار فتح ج
 في كل الق: ، بائيافة الا خ وات اسنادية أخرى ستحّددها اللجنة بشكل ميداني.

وفي السياق ذاته، حّذرت الهينة القيادية ادارة السجون من التيّره لحياة الشيخ خير عدنان 
ا اىستيداد التام وشحذ الهمم والنفير وعوا ب استشهاد ، داعية أسرى حركة يالجهاد ائس:ميي ال

 لنصرته وزم:ء  الميربين.
 27/6/2015، فلسطين أون الين

  
 "الديموقراطية" و"الشعبية" لن تشاركا في الحكومة المقبلة .13

بدور   ال  :ل أبو ظريفه عيو المكتب السياسي للجبهة الديمقرا ية ان المشاورات حول تشكيل 
شكل الحكومة، نافيا  أن يكون  د تم التشاور في أسماء أو مكونات الحكومة يتمحور اآلن حول 

 الحكومة.
أن المشاورات ما زالت في بدايتها داعيا الا عدم تكبيل الحكومة بأية « األيام»وأكد أبو ظريفه لر 

 برامج سياسية خاصة أن وظيفة الحكومة هو التحيير ل:نتخابات وتوحيد المؤسسات.
لن تشارك في حكومة تحمل اسم الو نية فق ، ىفتا  الا أن المشاركة « الديمقرا ية»و ال ان 

 مرهونة ب بيية الحكومة ومكوناتها وبرنامجها.
بدور  أكد كايد ال ول عيو المكتب السياسي للجبهة الشيبية علا يرورة أن ى يتم اشترا  

 المشاركة في الحكومة القادمة بأية اشترا ات سياسية.
لن تشارك بحكومة الوحدة الو نية، منوها  الا أن ذلك ى يمنو « الشيبية»ان « ألياما»و ال ال ول لر 

 من الدعوة الا حكومة وحدة و نية افيل من حكومة تكنو را .
 28/6/2015األيام، رام هللا، 
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 "الشعبية" تدعو إلى تحصين المجتمعات العربية بـالعلمانية .14

حرير فلس يني التفجيرات التي و يت في كل من الكويت نددت يالجبهة الشيبية لت:  زة )فلس ين(
صابةوتونس التي استهدفت مصلين وسياح، وادت الا مقتل   اليشرات. وا 

( الا مواجهة هذ  6|27ودعت يالشيبيةي في بيان لها تلقت ي دس برسي نسخة منه السبت )
علا الصييد اليربي بشكٍل التفجيرات بوحدة مو   من القوى السياسية والمجتميية في ك: البلدين و 

 عام.
وحذرت مما أستمه ياستمرار الحسابات الخا نة والمدمرة من بيه األ را  الرسمية و ير الرسمية 
اليربية، ومن الموا   والسياسات وأشكال الدعم المختلفة التي ت ذي الفكر التكفيري ائ صاني وتوفر 

 له عوامل اىنتشار في المن قةي.
تيافر جهود القوى التقدمية والديمقرا ية وجميو القوى الحية في المجتميات ودعت الجبهة الا 

لا التمسك  اليربية باليمل علا ما أسمته يعزل هذ  األفكار التكفيرية والقوى التي تق  ورانها، وا 
ي. بالديمقرا ية واليلمانية والتنوير  ريقا  في المواجهة التي فريها هذا التيار علا مجتمياتنا اليربية

 حسب تيبيرها.
 27/6/2015قدس برس، 

 

 الحدودي« شارع جكر»تتحدى إسرائيل بـ  حماسحركة غزة:  .15
متر من السياج الحدودي الشر ي لق ا   زة،  300علا مسافة تبيد نحو : فتحي صباح - زة 

تواصل جرافات يخمة اليمل علا شق  ريق ترابي ممهد تحت سمو  وات اىحت:ل ائسرانيلي 
كيلومترا ،  50تشر  علا انشاء ال ريق الذي يمتد علا  ول حدود تبلغ أكثر من وبصرها. و 

 «.حماس»الذرا  اليسكرية لحركة « كتانب القسام»
تيمل  بالة « كتانب القسام»لجرافات ييتليها مسلحون من « فايسبوك»ونشر ناش ون صورا  علا 

نفذ فيه مقاتلون من الحركة خ:ل  ، الذي«ناحال عوز»موا و عسكرية اسرانيلية، من بينها مو و 
اليدوان ائسرانيلي علا الق ا  الصي  المايي، عملية فدانية نوعية مصّورة  تل خ:لها خمسة 

 جنود اسرانيليين علا األ ل.
 ريق »رسميا  الصمت حتا اآلن حيال الهد  من شق « حماس»وحركة « كتانب القسام»وتلتزم 
خ ة »الوا انها بداية ال ريق لتحرير القدس، وتأتي يمن ، لكن  ياديين في الحركة  «القدس

الخ  »، فيما  ال آخرون انها لمنو تسلل شبان فلس ينيين الا داخل «استراتيجية لتحرير فلس ين



 
 
 
 

 

 16 ص                                               3621 العدد:         28/6/2015 حداأل التاريخ: 
  

، وهو ظاهرة تزايدت في شكل ىفت خ:ل اليامين الماييين بحثا  عن اليمل وهربا  من «األخير
 وا و الق ا  المأسوي.

، أن الحركة تبذل كل ما في وسيها ئحكام  بيتها وتيزيز «حماس»ونا مون علا  ويرى مشككون
أركان حكمها في الق ا ، وأن هذ  ال ريق تأتي في ا ار التنسيق والتياون المباشر مو اىحت:ل، 
علا  رار التنسيق األمني للسل ة الفلس ينية، لتثبيت هدنة  ويلة األمد ومنو تنفيذ عمليات يد 

 حت:ل المنتشرة علا  ول حدود الق ا  الشر ية والشمالية. وات اى
، وتيني «شار  جكر»للترويج لل ريق بهاشتاغ « تويتر»و « فايسبوك»وأ لق ناش و حملة علا 

، نظرا  ليدم اتخاذ  وات اىحت:ل أي رد فيل ىفت «تحديا  أو مياندة أو مكايدة»باليامية الفلس ينية 
 تمهيد ال ريق.حتا اآلن لو   اليمل في 

و الت وسانل اع:م اسرانيلية ان الجيش وأجهزة األمن ائسرانيلية تتابو من كثب شق ال ريق 
صواريخ تجريبية أسبوعيا  في اتجا  البحر المتوس ، في ما يبدو استيدادا  « كتانب القسام»وا  :ق 

 لحرب مقبلة.
ألفا  آخرون،  11فلس يني، وُجرح  2200يوما ، حوالا  50واستشهد خ:ل اليدوان األخير الذي دام 

ودمرت  وات اىحت:ل عشرات آى  المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد، في واحدة من أكثر 
 فصول المواجهة  سوة وعنفا  ودمارا .

مشردين بييدا  من منازلهم المدمرة بيد نحو عام علا ويو الحرب «  زي»أل   100وى يزال نحو 
شون في خيام أو كرافانات )منازل مصنوعة من الميدن( أو منازل مستأجرة، من دون أوزارها، وييي

أن تلوح في األفق أي بار ة أمل ئعادة ائعمار أو تثبيت التهدنة الهشة أو حل للقيية الفلس ينية 
 برمتها، نظرا  لتينت حكومة اليمين المت ر  ائسرانيلية.

مليونين تقريبا ، من أن تشن اسرانيل عدوانا  جديدا  علا  ويتخو  فلس ينيو الق ا ، البالغ عددهم
علا مستو نات وبلدات « صواريخ جكر»الق ا  خ:ل صي  اليام الحالي اذا استمر ا :ق 

 يهودية تقو بمحاذاة الق ا .
علا تلك التي أ لقها « صواريخ جكر»اسم « ال زيون»، أ لق «شار  جكر»وفي محاكاة لر 

)داعش( خ:ل األسابيو األخيرة، نظرا  ألنها جاءت « نصار الدولة ائس:ميةأ»ناش ون من جماعة 
عددا  من  ياداتها وناش يها المشتبه « حماس»في ا ار رد فيل الجماعة علا اعتقال أجهزة أمن 

 فيهم بارتكاب جرانم تفجير عبوات ناسفة في شوار  الق ا .
 28/6/2015الحياة، لندن، 
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 قوة رادعة تتحرك ضمن مفاهيم عسكرية حديثةتحليل: "جيش القسام"  .16
 ال المراسل والمحلل اليسكري لمو و يواى ي اليبري يآفي يسخارو ي ان : الناصرة )ترجمة خاصة(

كتانب يالقسامي بيد الحرب األخيرة علا   ا   زة أصبحت بييون اليالم ليست مجموعة من 
 المقاتلين الهواة أو خ:يا مسلحة.

ه نشر اليوم السبت، وترجمه يالمركز الفلس يني لإلع:مي، أن جيش القسام أصبح وأكد في تحليل ل
 وة رادعة خايت أصيب ث:ث حروب ما كان لجيش في دولة أن يتحملها، لذلك فإن اىحت:ل 
حين يرا ب من كثب تحركات القسام القريبة من السياج الحدودي يدرك أنه ما عليه اى أن يرا ب 

 .ويتابو ويحلل فق 
وأيا  يأصبحنا نرى مؤخرا  مزيدا من مسلحي حماس يتحركون  رب السياج الحدودي، في منظر 
يكاد يكون مألوفا لدى بيه الناس، فمن المتو و أنه الا جانب أساليب القتال التي شهدناها خ:ل 

مو و يالجر  الصامدي أن تحاول حماس خ:ل الحرب المقبلة اىنقياه باتجا  بلدة ياسرانيليةي أو 
 عسكري وأن تقتل ياسرانيلييني  در است اعتها.

 
 ردع االحتالل

ولفت يسخارو  الا ظاهرة جديدة ستحدث  ريبا  جدا  من الحدود مو  زة، وهي  سم من مقاتلي 
حماس سيتحركون علا بيد منات األمتار فق  من السياج الحدودي، و سم آخر ييملون في الجانب 

شا ات األمنية اىعتيادية، و سم ثالث يقومون بتدريبات ميينة في اآلخر من الحدود في ا ار الن
 الميسكرات المقامة  ريبا  جدا  من الحدود مثل ذلك الذي أ يم علا أره مستو نة دو يت.

ويويح يسخارو  تحليله المستقبلي لتلك النشا ات فيكش  عن خبايا تفكير وتحليل المنظومة 
:: يلكن هناك احتمالية ى يمكن استبيادها تقول أن هذ  التحركات األمنية واليسكرية الصهيونية،  ان

متر من الحدود  300تهد  ألن تألفها وتيتادها اليين ائسرانيلية، أن تأل  وجودهم علا بيد 
 لتمنحهم اىنقياه المفاجئ الا داخل ياسرانيلي حال اندى  حرب أو تصييدي.

ممكن أن يكون هد  تلك التدريبات بميسكرات وييي  يسخارو : يوفي النظرة األخرى من ال
 حماس تلك هو خلق حالة رد  أمام ياسرانيلي.

وأشار الا أنه ب ّه النظر عن هد  تلك التدريبات، فإنه من الوايح أن حماس تدرب  واتها في 
اآلونة األخيرة ليس فق  علا ا :ق الصواريخ أو الهجوم الكوماندو من البحر، ولكن هناك تدريبات 

 المشاة والقتال في المنا ق المأهولة، وذلك في ا ار فصيل، سرية بل وحتا كتيبة.
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و ال: يمن المتو و أنه الا جانب األساليب التي رأيناها خ:ل يالجر  الصامدي، وعملية كوماندوز 
من األنفاق، البحر والجو، ستحاول حماس خ:ل الحرب القادمة اىنقياه باتجا  بلدة اسرانيلية أو 

 و و عسكري و تل جنود ومدنيين كثيرين بقدر است اعتهاي.م
ويستيره يسخارو  الهد  من تلك التدريبات القتالية في المنا ق المأهولة الذي يجتازها نش اء 
الذرا  اليسكري لحماس تشبه جدًّا تدريبات جنود المشاة في الجيش الصهيوني، ومن الممكن التنبؤ 

 الا ماذا تسيا اليه حماس.
ذلك من الممكن أن يكون هد  جميو تلك النشا ات هو رد  الجانب الصهيوني، ذلك أن  ومو

حماس تدرك أييا  أن انقياه سرية باتجا  بلدة ياسرانيليةي من الممكن أن تكلفها الكثير من 
 القتلا.

 
 مفاهيم عسكرية

القتال  ويذهب يسخارو  في ك:مه الا أن القسام يتحرك يمن مفاهيم وتكتيكات عسكرية في
الحديث،  ان:: يان الحديث ى يدور عن ابتدا  فلس يني حصري لهذا األسلوب؛ فأكثر من مرة 
خ:ل اليامين الماييين تحدث أمين عام حزب هللا حسن نصر هللا عن ياحت:ل الجليلي في حال 

 اندى  حرب جديدةي.
ى نتحدث هنا عن  يام جنود ويتابو يسخارو  تحليله عن اليقلية اليسكرية القسامية، فيكتب: يو 

نما مداهمة بلدة  رب الحدود واستهدا  كل ما ييتره  القسام باحت:ل أجزاء من ياسرانيلي، وا 
 ريقهم سواء جندي أو مدني، فإن تأثير عملية من هذا القبيل علا المينويات ائسرانيلية سيكون 

لة تأهيل  وات تيمل علا نقل ساحة بالتأكيد دراماتيكيا ، وربما ألجل هذا السبب  ررت حماس محاو 
 القتال الا منا ق ياسرانيلي.

ويختم يسخارو  تحليله بالقول: يمحاوىت مماثلة لتلك وجدناها خ:ل عملية يالجر  الصامدي أثناء 
اى تحام الذي تّم من البحر، وكذلك نية القيام بيملية كبيرة عبر األنفاق التي حفرت بمن قة كرم أبو 

اية الحرب(، ومن المحتمل أن تقوم حماس بخ وة ايافية الا األمام وكجزء من عملية سالم )في بد
البدء بالحرب أن تحاول مبا تة ياسرانيلي بانقياه عشرات من رجال الذرا  اليسكري باتجا  

 السياج الحدودي وخ   جنودي.
 27/6/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ة الشجاعية: "ما رأيناه ال يحتمله أي بشر"كشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن معرك .17

مو ا تراب الذكرى السنوية األولا لليدوان ائسرانيلي علا   ا   زة، : وكاىت -القدس المحتلة 
اليبرية لقاء  مو  ادة كتيبة اىست :  في لواء جوىني، والذين اشتركوا في ” مياري “أجرت صحيفة 

 اىشتباكات بحي الشجاعية شرق  زة.
 20دخلت  وات برية من جيش اىحت:ل ائسرانيلي ألحياء الشجاعية والتفاح شرق مدينة  زة ليلة و 

صابة آخرين، وأسرت كتانب 2014يوليو  ، وجوبهت بمقاومة عنيفة أدت لمقتل عدد من الجنود وا 
 القسام الجندي أورون شاؤول.

شيرت وكأنني دخلت “ة  ان:  وتحدث  اند احدى المجموعات في الكتيبة عن تجربته بحي الشجاعي
ليبة حاسوب، بدا وكأنهم ألقونا في المجهول، واآلن يتوجب علينا تدبر أنفسنا، لم نصدق ما يجري 
وو فت أنا وجندي آخر خارج نا لة النمر، ويحكنا وبيد عدة د انق فق ، علما أننا لسنا في تدريب 

 ”.وأننا وصلنا للمواجهة الحقيقية
في ميره شهادته علا ” رونين سروسي“تيبة اىست :  بجوىني الر يب أول و ال  اند مجموعة بك

من الصيب استيياب الساعات الخمس “الساعات األولا لمحاولة دخول الجيش لحي الشجاعية: 
ا ويتحصن فيه مقاوم،  األولا من الميركة والتي مررنا بها مو دخول  زة، فالبيت األول كان مفخخ 

ارت علا نا لة النمر، و ريب ا منها  تل جنديان من الفصيل، وبيد عدة د انق تم والبناية الثانية انه
 ”.شل  يادة اللواء بيد اصابة  اند اللواء بجراح خ رة، و تل نانبه وياب  اليمليات

في حين تلقت نا لة النمر وهي في  ريقها لمساعدتهم اصابة مباشرة من  ذيفة ” ”:وأيا   ان:  
من  ا م الفصيل، الذين سق ت عليهم  25من الفصيل، ولكن الحظ كان مو  هاون و تل جندي آخر

 ذيفة وبأعجوبة لم تنفجر، وبيدها نجحوا في اىنسحاب من البيت المفخخ  بل لحظات من تحوله 
 ”.الا رماد

” في كتيبة اىست :  بجوىني عن مشاهداتهم في الشجاعية  انلين ” ز وري“وتحدث يبا   ا م 
بإ :ق النار علا أحد البيوت القريبة، وأردنا ا تحامه، وعندها سمو انفجار هانل فقد  ام مخلو  

 كان المبنا مفخخا ، 
 ”.واهتزت نا لة النمر من شدة اىنفجار وتي لت كاميراتها

 ارت كتل كبيرة من البا ون في الهواء ومسح البيت عن الوجود، ووصلتنا نيران “وواصل حديثه: 
وية، وسميت عبر جهاز اىتصال أن أحد المسلحين تمكن من الوصول الا  ا م القناصة من كل زا

 ”.عوز مندلوفيتش وجلياد روزن ال“مستجد في الفصيل ونجح بقتل الجنديين 
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وبيدها هربت مجموعة من الجنود باتجا  البيت اآلخر الذي شهد مقتل الجنديين، وعلا المدخل رأوا 
 بركا  من الدماء.
يت الجنود مصدومين وعندها كلفناهم ببيه المهام ئنياشهم ورفو مينوياتهم، رأ” ويقول سروسي

و لبت من بييهم حماية النوافذ وأرسلنا آخرين ئحيار اليتاد، و لبنا من آخرين الجلوس بجانب 
 ”.الجرحا والتحدث ميهم حتا ى يناموا

عمله علا الر م من كل للمحادثة  ان:  ان الفريق واصل ” ز وري“وعندها تدخل  اند ال ا م 
المصاعب حتا بيد أن سمو في جهاز اىتصال أن  رفة اليمليات التي أ يمت في البيت القريب تم 

، وأصيب  اند الكتيبة روعي بجراح خ رة، ونانبه تسفرير وياب  اليمليات RPGاستهدافها بقذيفة 
 ”. لت مكانهتسفيكا كافلن  تلوا، واي ر  اند الفصيل الا ت يير القيادة وأنا ش

األمر بالتوجه مو ” مخلو “ولم تنته بذلك الميارك بحسب ز وري، فتلقا أحد يبا  ال ا م ويدعا 
فتحت ال ريق و لبت من ” من جنود  ونا لة نمر ئنقاذ الجرحا، ووص  ما جرى ميه  ان:   8

انفجارا هان:  جنديين الت  ية علا البا ين في الخارج، و فت ورأسي خارج النا لة وعندها سميت 
 ”.وتلقت النا لة اصابة مباشرة وتم تفييل نظام ائ فاء فيها وامتأل المكان بالدخان األبيه

سميت صراخا وعندها تأكدت من وجود مصابين، وبيدها صيدت علا النا لة وسحبت “ويتابو 
صاء الجرحا مو رفيقي سروسي وسحبناهم من جيبهم الا داخل أحد المباني، وبيد أن  مت بإح

،  ال لي أحد الجنود ان مالكوا انتها أمر  ”موشي مالكو“جنودي وجدت أن أحدهم مفقود، وكان ذلك 
 ”.ولكنني لم استوعب ذلك وكان من الوايح أننا ذاهبون ئنقاذ 

رشقات الهاون كانت جنونية وبدأنا بحساب ” وواصل ز وري شهادته علا ميركة الشجاعية  ان:  
ثواني وبيدها انفجار آخر، ركيت مو جندي آخر الا النمر  5فجار كل و ت سقو ها، سقو  وان

وزحفت تحتها وعندما وصلت للشار  رأيت رجل مالكو و مت بسحبه اللي  لي:  ويمدت جرحه، 
وبيدها سحبته أكثر ورأيت أنه ى يوجد ما ننقذ ، وبيدها أدخلت مالكو للنمر خشية محاولة المقاومين 

ين الا المبنا و لبت من جنديين البقاء  رب النافذة للت  ية علا نا لة خ   جثته وزحفنا عاند
 ”.النمر وعلا مالكو

أتذكر أنني نظرت حينها الا يهودا وهو أحد جنودي ” واعتر  ز وري أن اليدوان لم يكن نزهة  ان:  
لكن الناس وفهمنا حينها أننا كنا متخلفين عندما اعتقدنا أن الجر  الصامد ستكون كمخيم صيفي، و 

ساعات في جهنم، فلم تتو    ذان  الهاون من السقو  علا  5 تلوا هنا، واستوعبنا أننا نييش 
 ”.المبنا الذي تواجدنا فيه حتا سق  بيه السق  علا الجنود
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وفيما بيد سق ت  ذيفة أمام المبنا المتواجدين فيه دون أن تنفجر وتحول ذلك المبنا الا فخ “
   حماس عن ام ار  بالهاون ومن جهة أخرى هنالك  ذيفة علا المدخل ى كبير، فمن جهة لم تتو 

 ”.نير  متا ستنفجر وبيد عدة د انق أحا  الجنود القذيفة بالسواتر خشية انفجارها
في ساعات الظهيرة وصلت  وة جديدة من جوىني ونقلت القتلا والجرحا وعندها مكث “وأيا  

 ”.ستمو الا الموسيقا الحزينة ا م ز وري في زاوية احدى ال ر  وا
و ال مخلو  ان الشجاعية مثلت تحدي ا كبير ا، فالقتال هناك كان ميد ا للنجاة فق ، في حين رفه 
 اندهم السماح لهم بسما  الراديو عدا مرتين في اليوم حتا ى يفقدوا الروح المينوية، في حين علموا 

 بما جرى بنا لة الشجاعية بيد أسبو .
ي عن دخولهم ألحد المباني في الحي حيث فتحت عليهم النيران من  رفة مجاورة وتحدث ز ور 

وتسرب ال از في المبنا وهرب ز وري وجنود  من المبنا علا عجل وخرجوا جري ا  بل أن ينفجر 
 المبنا بالكامل.

نه جنود علا متنها واخت ا  سابو  ال ز وري ا 6وفيما يتيلق بحادثة انفجار نا لة الجند ومقتل 
 شاهد كرة لهب مشتيلة من بييد، وتحدثوا له بيدها عن الكارثة التي كانت هناك.

 27/6/2015، وكالة سما اإلخبارية

 
 دفنت في رمال غزة عاجزون عن الرد على حماس اإلسرائيليةبارليف: حالة الردع  .18

بين نيلية دفنت  ال عيو الكنسيت ائسرانيلي يعمر بار لي ي ان حالة الرد  ائسرا :القدس المحتلة
 نياهو وييلون عاجزين عن الرد علا حماس.الكثبان الرملية في  زة، ونت

وأيا  بارلي  في تصريحات لصحيفة يمياري ي اليبرية مساء أمس السبت، ينتنياهو وييلون 
كما هو، وا  :ق الصواريخ  وحفر األنفاقيدفنون رؤوسهم في الرمال وعجزوا عن الرد علا حماس، 

السقو  في مستو نات الجنوب والرد ائسرانيلي أصبح فاترا باستهدا  عقارات فار ة مستمرة في 
 وبيدها اكتفينا بقص  كثبان رمليةي.

 زة وفتحها علا اليالم الخارجي مقابل تجريدها من الس:ح، لكن  أعماروتابو: يكان يجب رب  
 ثر صيوبة من سابقتهاي.عجز ييلون ونتنياهو سيوصلنا الا حرب جديدة مو حماس ربما تكون أك

ي، 100و الب حكومة اىحت:ل بالتحرك  بل فوات األوان ويتدمير أي نفق  بل وصوله الحدود بر 
وختم بارلي  حديثه يأن نتنياهو وييلون كان يجب عليهم أخذ زمام المبادرة بيد  علا حد  وله.

 ل ة والسيوديةي. الحرب األخيرة خاصة في ظل وجود انت:  ا ليمي مساعد مثل مصر والس
 28/6/2015، وكالة سما اإلخبارية
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 باألمن القومي وهي ال تخضع للقوانين التي تمنع االحتكار مرتبطة"الكابينيت": ثروة الغاز  .19

تحررراول الحكومرررة ائسررررانيلية بكرررل  واهرررا، ائسررررا  فررري عمليرررة : أ   ب -الحيررراة  -القررردس المحتلرررة 
سر ، مرن خر:ل اىنحيراز الرا مسرتثمرين أجانرب فري مواجهرة است :ل ال از ال بييي فري البحرر المتو 

ميارييهم المحليين. واتخذت الحكومة المص رة برناسة رنيس الوزراء بنيامين نتنياهو،  رارا  استثنانيا  
 من شأنه ويو حّد ألشهر من الشكوك ازاء است :ل الثروة ال ازية التي تملكها اسرانيل.

فة البرّت فري المسرانل الحساسرة لل ايرة، أن اسرت :ل هرذ  الثرروة مررتب  و ررت الحكومة المص رة المكلّ 
برراألمن القرررومي. وعلرررا هرررذا األسررراس، فهرررو ى يخيررو للقررروانين التررري تمنرررو اىحتكرررار. وأثرررارت سرررل ة 
مكافحررة اىحتكررار بلبلررة فرري كررانون األول )ديسررمبر( المايرري، عنرردما أعلررن رنيسررها ديفيررد جيلررو، أنرره 

 ، علا سوق ال از.«نوبل انرجي»ائسرانيلية وشريكتها األميركية « يكديل»سينظر في هيمنة 
 28/6/2015، الحياة، لندن

 
 باعتقال المشاركين بأسطول الحرية يطالبونسياسيون إسرائيليون  .21

، أمررس، باعتقررال المشرراركين فرري  افلررة سررفن )أسرر ول الحريررة «اسرررانيليون» الررب سياسرريون : )كونررا(
هنرراك » ررا   ررزة لكسررر الحصررار المفررروه عليرره. ووصرر  رنرريس حررزب الثالررث( الررذي يبحررر نحررو  

ينيررر لبيررد فرري تصررريح أدلررا برره خرر:ل نرردوة ثقافيررة، الناشرر ين المشرراركين بررأنهم مررن مؤيرردي « مسررتقبل
« الميسررر»تحررت   رراء دعرراة حقرروق ائنسرران. فيمررا  الررب النانررب عررن حررزب « المنظمرات ائرهابيررة»

فررري حرررال وصرررول السرررفن الرررا الميرررا  « ائسررررانيلية»لبحريرررة عرررومر برررارلي  بالتررردخل مرررن  برررل سررر:ح ا
، مؤكردا  يررورة عردم القبرول بره «اسررانيل»ائ ليمية، واعتبر بأن القافلة البحرية هري بمثابرة اسرتفزاز ل

 من  بل الحكومة. 
 28/6/2015، الخليج، الشارقة

 
 على غزة بها الحصار نتهاكات التي يتسبباال إزاء  الصمت التزاممواطنة إسرائيلية: لم أستطع  .21

أكدت الموا نة ائسرانيلية زوهرار ري ير  المشراركة فري أسر ول الحريرة : وكاىت – حسن عبد الحليم
لكسر الحصار عن   ا   زة أنها لم تست و الصمت ازاء ما يحصرل مرن انتهاكرات لحقروق ائنسران 

 جراء الحصار علا   ا   زة.
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ر سرنوات فري اسربانيا وانيرمت ألسر ول الحريرة المتجره وري ي  هي موا نة اسررانيلية، تقريم منرذ عشر
لق ا   رزة، و الرت لمو رو لوالر:ل اليبرري: لكإنسرانة، وكموا نرة اسررانيلية، وكيهوديرة، لرم أسرت و الترزام 

 الصمت ازاء انتهاكات حقوق ائنسان التي يتسبب بها الحصارل.
ي يسرررتهد  المررردنيين، واعتبررررت ريجيررر  أن الحصرررار المفرررروه علرررا   رررا   رررزة هرررو عقررراب جمررراع

 و الت: لتيلمنا من تاريخ الشيب اليهودي أنه يحظر علينا ممارسة ذلك يد أي شخصل.
 27/6/2015، 48عرب 

 
 المعارضة البرلمانّية بوليصة تأمين لديمومة حكومة نتنياهو داخلالخالفات تقرير:  .22

نيرامين( نتنيراهو أن مرو حرزب ميراره مرثلكم، يسرت يو )رنريس الحكومرة ب»: أسريد تلحمري - الناصررة
« ميرررتس»بهررذ  الكلمررات عّيرررت زعيمررة حركررة «. ي مررنن الررا بقانرره فرري منصرربه سررنوات كثيرررة أخرررى

الوسرر ي اسررحق هرتسرروغ، فرري أعقرراب ت ّيررب « الميسرركر الصررهيوني»اليسررارية زهافرره  ررالؤون، زعرريم 
ن علررا جررانبي المتيلِّّررق بقررانون لررّم شررمل فلسرر ينيي« ميرررتس»نررواب حزبرره عررن التصررويت علررا ا تررراح 

 «.الخ  األخير»
الميسررررركر »وعكسرررررت أ ررررروال  رررررالؤون الخ:فرررررات الكبيررررررة السررررراندة برررررين أحرررررزاب المياريرررررة الخمسرررررة: 

، الترري تشررّكل  اعرردة «ميرررتس»، و «اسرررانيل بيتنررا»، «يررش عتيررد»، «القانمررة المشررتركة»، «الصررهيوني
نانبا   61ليّيق الذي ييتمد علا نانبا  في وسيها مقارعة اىنت:  الحكومي ا 59برلمانية واسية من 

 فق .
ومو تشكيل الحكومة، توّ و مرا بون أن تواجه صيوبات تحول دون أن تييش أكثر من عام، اذ يكفي 

نانب أو اثنين يد ا ترراح ميرّين لترنجح المياريرة فري اسرقا ه، لكرن بيرد مررور سرتة أسرابيو « تمّرد»
لمياريرة فري مرا بينهرا تبردو شربه مسرتحيلة، فحرزب فق  علا تشكيلها، يتبّين أن مهمة تنرا م أحرزاب ا

اليمينري المت رّر  بزعامرة أفي ردور ليبرمران، الرذي يحراول اسرتيادة شريبّيته مرن خر:ل « اسرانيل بيتنا»
، «القانمرة )اليربيرة( المشرتركة»رفو منسوب التحريه علرا اليررب، يررفه دعرم أي ا ترراح تتقرّدم بره 

« الميسركر الصرهيوني» ي ينير لبيد، بزعامة هرتسوغ، رنيس الوس« يش عتيد»فيما ى ييتر  زعيم 
وى يرررردعم «. أحررررد  ررررادة المياريررررة»)الحررررزب الميرررراره األكبررررر(، لتكتّررررل المياريررررة، ويسررررمي نفسرررره 

برررررالحزب »خوفرررررا  مرررررن صرررررب ه « القانمرررررة المشرررررتركة»أييرررررا ،  يرررررايا تينررررري « الميسررررركر الصرررررهيوني»
مبررررا  و ررو  الحررزب الررا جانررب المنررّددين بالنانررب ، كمررا يقررول أحررد نوابرره ايتسرريك شررمولي، «اليسرراري

اليربرري باسرررل   رراس، علرررا خلفيررة مشررراركته فرري األسررر ول التيررامني الخررراص برفررو الحصرررار عرررن 
التيراون « القانمرة المشرتركة»  ا   زة، ودعم تقديم   اس للمحكمة التأديبية البرلمانية. كما ترفه 
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بأنره يتسراوق مرو الحكومرة « الميسركر الصرهيوني»هم الميرادي لليررب، وترتّ « اسرانيل بيتنرا»مو حزب 
فري كثيرر مررن الموا ر  برردليل أن زعيمره، هرتسرروغ، يبردو أشررّد حماسرة حتررا مرن نتانيرراهو فري التصررّدي 

 لحملة المقا ية الدولية ئسرانيل.
 وحيال هذ  الحقانق، لم يكن مفاجنا  نجاح الحكومة في اسقا  ث:ثرة ا تراحرات لنرز  الثقرة عنهرا  ُردمت

الكنيسررت م لررو األسرربو ، وبفررارق أصرروات كبيررر نجررم عررن ت ّيررب عرردد كبيررر مررن نررواب المياريررة  الررا
القانمررررة »يررررد ا تررررراح حجررررب الثقررررة الررررذي  ّدمترررره « اسرررررانيل بيتنررررا»عررررن التصررررويت، وعررررن تصررررويت 

 «.المشتركة
 الررابررالقول، انرره ينب رري علررا الحررزب السرراعي « الميسرركر الصررهيوني»ويبرررر النانررب شررمولي سررلوك 
التيررار المركررزي، التيررار الررذي  رراد  زعرريم الحررزب رنرريس الحكومررة السررابق »اليررودة الررا الحكررم أن يمثررل 

، مييفا  أنه ليس م لوبا  مرن الحرزب أن يهراجم الحكومرة فري جميرو القيرايا، برل يجرب «اسحق رابين
لرريس ألن ال ررره مررن األسرر ول اسررتفزازّي و »الو ررو  ميهررا فرري  يررية األسرر ول مررث:  أو المقا يررة، 

 «.انسانيا  
ويبرردو أن الويررو المهررزوز للمياريررة هررو مررا يرردفو نتانيرراهو الررا التأكيررد فرري كررل مناسرربة أن انيررمام 

«.  يررون األشررهر القليلررة المقبلررة»انت:فرره الحكررومي بررات وشرريكا  وفرري  الررا« الميسرركر الصررهيوني»
ر اسررانيل، علرا وأفادت وسانل اع:م عبرية بأن نتنياهو يحررص فري كرل لقراء مرو يري  أجنبري يرزو 

موشريه « كلنرا»تبلي ه بذلك، وهو الك:م ذاته الرذي  الره لشرريكه فري الحكومرة وزيرر المرال زعريم حرزب 
 كحلون، الذي يردد دانما  أن الحكومة الحالية ى تست يو التحّرك مو  اعدتها البرلمانية اليّيقة.

، أن األخير مقتنو بأن هرتسوغ ونقل الصحافي ناحوم برنيا  )يدييوت أحرونوت( عن أوسا  نتنياهو
 د يكّلفه ا احته « ب: عمل»دخول الحكومة، ألنه يير  أن بقاء  في الميارية  الا« متلّه  جدا  »

 مو اتسا  حلقة ميارييه داخل الحزب.
وأيررا  أن نتنيرراهو مسررتيّد لتسررليم هرتسرروغ حقيبررة الخارجيررة أو حتررا الرردفا  ان ر ررب فرري ذلررك، وأنرره 

، علرا أن تتيرمن دعرم «الميسركر الصرهيوني»الخ و  اليرييرة لحكومرة تيرّم  سيوافق علا ت يير
بزعامررة « البيررت اليهررودي»، مسررتبيدا  أن يررؤدي ذلررك الررا انسررحاب حررزب المسررتو نين «حرّل الرردولتين»

نفترررالي بينيرررت مرررن الحكومرررة، وأنررره سررريمنح نرررواب الحرررزب حريرررة التصرررويت علرررا أي مويرررو  يتيلّرررق 
 بالصرا  مو الفلس ينيين.
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ونفا هرتسوغ مجددا ، أن تكون اتصاىت تمت بينه وبين نتانياهو ل:نيمام الا الحكومة، مكرررا  أن 
الحزب لن يكرون شرريكا  فري حكومرة برناسرة نتانيراهو، انمرا سيواصرل سرييه الرا اسرقا ها و ررح نفسره 

 بدي: .

 28/6/2015، الحياة، لندن
 

 انتصر لشرعية الشعوب  مرسيرائد صالح: الرئيس  .23
شدد الشيخ راند ص:ح، رنيس الحركة ائس:مية في الداخل الفلس يني المحتل : أحمد صقر -زة  

، علا أن الرنيس محمد مرسي مازال الرنيس المصري يالشرعيي، الذي يقوم بدور  من 1948عام 
 يداخل السجني.

مصر ي، علا أن مرسي وهو أول رنيس مدني منتخب في 21وأكد ص:ح في تصريح خاص لريعربي
ي ام بدور  كرنيس عندما كان خارج السجني، مشددا علا أنه كان ينيم الرنيس الذي عمل علا نصرة 

 القيايا المصرية واليربية وائس:مية والفلس ينيةي.
و ال: يهو صاحب دور كبير عندما كان خارج السجن، ومايزال صاحب هذا الدور الكبير وهو داخل 

 دة التي يمر به؛ يحفظ بها ثوابتنا ائس:مية واليربية والفلس ينيةي.السجني، مؤكدا أن يمحنته الشدي
وأشاد رنيس الحركة ائس:مية بتمسك الرنيس مرسي يبالثوابتي المصرية واليربية وائس:مية، 
مويحا أن مرسي من داخل سجنه، ييؤكد لنا أن ارادة الشيوب يجب أن تحترم ونحافظ عليها مهما 

 كان ظلما منظما كما يقوم به السيسي اآلني، كما  ال. اشتد صوت الظلم، ولو
ويرى أن الرنيس الميزول مرسي ييمتحن في محنة شرعية الشيوب المسلمة واليربيةي، مويحا أنه 

 بثباته يأدى دورا  كبيرا  في اىنتصار لهذ  الشرعيةي.
 27/6/2015، "21موقع "عربي 

 
بيت "كنيسة ا من المشاركة بمسيرة ضد مصادرة يمنع المطران عطا هللا حن اإلسرائيليالجيش  .24

 "البركة
منو جيش اىحت:ل الم ران ع ا هللا حنا رنيس أسا فة سبس ية ابراهيم: كامل  -القدس المحتلة 

الروم األرثوذكس في القدس المحتلة، من المشاركة في فيالية يد مصادرة جيش اىحت:ل ألرايي 
 اليفة ال ربية، حيث استدعا  للتحقيق. في الخليل جنوب« بيت البركة»كنيسة 
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وأفاد أحد القساوسة المرافقين للم ران ع ا هللا أن جيش اىحت:ل منو الم ران من الوصول لمدينة 
الخليل للمشاركة في الفيالية، وسلمه استدعاء فوريًّا لمقابلة مخابرات اىحت:ل في مركز 

 ل محتجزا  في مقر التحقيق.بمدينة القدس المحتلة، حيث ى يزا« المسكوبية»
وفي خ وة استفزازية عقب مصاد ة وزير جيش اىحت:ل موشيه ييلون علا عملية اعمار كنيسة 

مستو نة استراتيجية فيها،  ئ امة، الوا ية  بالة مخيم اليروب شمال الخليل، تمهيدا «بيت البركة»
جنود اىحتيا  با تحام الكنيسة  امت مجموعة من  بيد ادعاء المستو نين أنهم  اموا بشرانها،

 فيها لدفو عملية البناء اىستي اني. وائ امة
 28/6/2015الرأي، عّمان، 

 
 من التهويد "بيت البركة"االحتالل يقمع مسيرة تطالب بحماية  .25

 ميت  وات اىحت:ل أمس، مسيرة سلمية نظمتها اللجان الشيبية لمقاومة الجدار : )وكاىت(
 من التهويد.« بيت البركة»ليفة ال ربية، للم البة بحماية واىستي ان جنوب ا

وذكر شهود عيان أن جنود اىحت:ل اعتدوا باليرب علا المشاركين في المسيرة، ما أدى الا 
اصابة عدد منهم بريوه، و ال الناش ان في اللجان الشيبية راتب الجبور، ويوس  أبو ماريا، ان 

بيت »موشه ييلون، الذي يقيي بترميم « ائسرانيلي»الحرب  المسيرة تأتي للتنديد بقرار وزير
الوا و علا أرايي بلدة بيت أمر بين مدينتي بيت لحم والخليل، تمهيدا  ئ امة مستو نة « البركة
 عليه.

نستنكر تسريب بيت البركة »المشيخية في فلس ين القِّس جورج عوه « البركة»و ال راعي كنيسة 
سات الدينية و ير الدينية في اليالم، الا مساندتنا ئعادة البيت المذكور للمستو نين، وندعو المؤس

 «.للكنيسة من أجل خدمة الشيب الفلس يني
سنوات محاولة لتسريب بيت البركة الا  10كنيسة البركة في فلس ين أفشلت  بل »وأيا  

 «.المستو نين، وأثبتت ملكيتها له
 28/6/2015، الخليج، الشارقة

 

 يزيفون صفقات لبيع أراض فلسطينية بمستوطنة بالقدس إسرائيليون راتسماسرة عقا .26
حذرت جهات اسرانيلية من أن سماسرة عقارات اسرانيليين بادروا الا تزيي  صفقات : ب:ل ياهر

عقارات تم خ:لها بيو أراه بملكية فلس ينية خاصة الا حريديم في مستو نة ي فيات زني ي 
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حتلة. وال ريب في األمر أن هذ  التحذيرات جاءت من جانب جهات الوا ية شمال  رب القدس الم
 تيمل مو يائدارة المدنيةي التابية لجيش اىحت:ل والتي تدير عمليات نهب األرايي الفلس ينية.

ونقلت صحيفة يهآرتسي اليوم، األحد، عن هذ  الجهات، التي وصفتها بالمهنية وأنها تيمل مو 
انه خ:ل السنوات األخيرة است ل سماسرة ال لب علا عقارات في مستو نة  يائدارة المدنيةي،  ولها

 ي فيات زني ي من أجل جني أموال علا حساب أراه بملكية موا نين فلس ينيين.
 – 100وبموجب هذ  الصفقات المزورة، يتم بيو يحقوق بشقةي الا حريديم مقابل مبلغ يتراوح ما بين 

حقوقي هي علا أراه  ير مسجلة في ال ابو وتم تزوير صفقات أل  شيكل، علما أن هذ  يال 150
 شرانها من الفلس ينيين بواس ة أشخاص محتالين.

و ال أحد المصادر ان السماسرة يى ييريون الصورة الكاملة أمام السكان، وبذلك يمكن أن تستمر 
تزوير ويبقا الحق في اليملية لسنوات  ويلة، وتظهر في أحيان كثيرة اشكاليات في الوثانق وأعمال 

 الشقة نظريا فق ي.
أل  شيكل مقابل الحصول  100 – 200وفي يمشرو ي آخر يجري تسويق شقق بمبالغ تتراوح ما بين 

علا يحق بأرهي. ويدعي السماسرة أنه في هذ  الحالة يوجد لديهم يحقوقي باألره لكنهم يخفون 
بملكية فلس ينية خاصة، األمر الذي عن المشترين أن الوصول الا هذ  األره يمر عبر أراه 

ووص  أحد المصادر ذلك بأنه يعملية احتيال. ييدون المشترين،  يمنو اصدار خ   بناء.
ويتحدثون عن خ   وييها مهندسون، ويذكرون أسماء محامين يرافقون المشرو  وى يقولون لهم ان 

 كافة الخ   ُرفيت وأنه ى توجد أية  ريقة لشق شار ي.
 28/6/2015، 48عرب 

 
ا على غالء األسعار .27  فلسطينيون برام هللا يقرعون "الطناجر" احتجاج 

السبت، وس  مدنية رام هللا أمس نظم عشرات الفلس ينيين، : المركز الفلس يني لإلع:م - رام هللا
باليفة ال ربية، و فة  رعوا خ:لها يال ناجري؛ احتجاجا علا استمرار رفو أسيار السلو، خ:ل شهر 

 ميان المبارك.ر 
ونفذ المحتجون الو فة التي دعت اليها الحملة الشيبية لمواجهة ال :ء ) ير حكومية(، في دوار 
المنارة، وس  رام هللا، وهتفوا م البين التجار والحكومة بتخفيه أسيار المنتجات والمواد 

 اىسته:كية.
 27/6/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ون االحتالل ويدخلون القدس "عنوة"شبان فلسطينيون يتحدّ  .28
ى ينفك الفلس ينيون يحاولون بشتا ال رق اثبات حقهم في : فا مة أبوسبيتان -القدس المحتلة 

أراييهم المحتلة، حيث  ام مجموعة من الشبان والفتية الفلس ينيين مّمن حرمهم اىحت:ل ائسرانيلي 
ي أنها يأمنيةي أو ألخرى تتيّلق بمزاجيته، ببناء من دخول مدينة القدس المحتلة، اما ألسباب يّدع

أمتار(، واليبور الا مدينة القدس، مؤكدين  9س:لم خشبية تمّكنهم من تسّلق الجدار اليازل )بارتفا  
علا أنها حق خالص لهم ودخولها ى يستدعي  لب اذن اىحت:ل، بل يتم بمن ق الر يخاوةي، علا 

 حد تيبيرهم.
 27/6/2015قدس برس، 

 

 عبر معبر رفح لفئات محددة للسفرغزة: فتح باب التسجيل  .29
أعلنت هينة الميابر والحدود الفلس ينية عن فتح باب التسجيل للسفر عبر ميبر رفح البري :  زة

 ( في مجمو أبو خيرة الحكومي في مدينة  زة.6|28لفنات محددة، وذلك يوم األحد )
( أن التسجيل سيكون لفنة 6|27برسي السبت )وأويحت الهينة في تصريح مقتيب تلقته ي دس 

ائ امات التي أوشكت علا اىنتهاء والتحوي:ت المريية الصادرة من وزارة الصحة والزوجات 
 اليالقات، الا جانب أصحاب الجوازات األجنبية والمصرية )أب وأم مصريين فق (.

با  )فبراير( المايي ولم ونوهت الا أن المصريين المسجلين في الجالية المصرية منذ شهر ش
يستلموا تذكرة سفرهم عليهم التوجه يوم األحد كذلك ىست:م التذاكر الخاصة بهم، مص حبين ميهم 

 جواز السفر والهوية الفلس ينية أو ب ا ة التيري .
 27/6/2015قدس برس، 

 
 فعالية تضامنية مع "معتقلي دعم المقاومة" تمنع يةاألردناألجهزة األمنية  .31

(؛ للتيامن مو ميتقلي ما 6-27منيت األجهزة األمنية األردنية اعتصاما ، اليوم السبت ): عّمان
 يير  باسم يدعم المقاومةي أمام الديوان الملكي في الياصمة األردنية، دون ابداء األسباب.

جمو واعتقلت األجهزة األمنية  بل عدة شهور أشخاصا  من الياملين في نقابة المهندسين األردنيين وم
النقابات المهنية، وتركزت التحقيقات ميهم حول ما اعتبر  المدعي اليام لمحكمة أمن الدولة أنش ة 

 لدعم يالجماعات المسلحة في اليفة ال ربية و زةي في اشارة الا المقاومة الفلس ينية.
 وكانت الحملة الشيبية للتيامن مو يميتقلي دعم المقاومةي دعت لو فة أمام القصر الملكي
بالياصمة عمان، تحت عنوان يى لمحاكمة من يدعمون األسرى والمسرىي، مستهجنين  رار منو 
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الفيالية، م البين أصحاب القرار بائفراج عن الميتقلين المتهمين بدعم المقاومة التي اعتبروها شرفا 
 يستحق التكريم ى المحاكمة.

 27/6/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تحذر من التالعب بملصقات منتجات المستوطنات "التطبيع ومجابهةالوطن  العليا لحماية" .31
رفيت اللجنة التنفيذية اليليا لحماية الو ن ومجابهة الت بيو كل أشكال الت بيو : الدستور –عمان 

زيادة التصدير واىستيراد منه خ:ل هذ  الفترة  الا مو الكيان الصهيوني، في الو ت الذي تشير
 صة المنتجات الزراعية وفي مقدمتها الجزر الذي يبا  باألسواق حسب بيان للجنة.خا المايية،

وحذرت اللجنة من أن اليدو الصهيوني يت:عب بمويو  الملصق علا منتجات المستو نات في 
التي ت الب بمقا ية منتجات اليدو  األوروبيةويشن حملة يد الدول  ،1967المحتلة عام  األرايي

وحري بنا مقا ية كافة منتجات اليدو الصهيوني ال اصب  المستو نات، الصهيوني من تلك
اليرورية لمنو حدوث الحرانق  ائجراءاتكما تؤكد اللجنة يرورة اتخاذ الحكومة والمخاد . 

  المفتيلة في األ وار التي تلحق أيرارا بال ة بالمزارعين األردنيين ومنتجاتهم الموسمية.
و   كل أشكال الت بيو مو  الاودعت الحكومة  ال الميا  ى زال  انما.كما تؤكد أن الت بيو في مج

( تأكيدا ائسرانيليةاليدو الصهيوني، كما تدعو الشيب ليدم شراء أو بيو هذ  المنتجات الزراعية )
المنايل الصامد في وجه اىحت:ل  واحتراما لشيبهاىنتماننا لفلس ين و ييتها المركزية 

 الصهيوني.
 28/6/2015، عّمان الدستور،

 
 تهويد القدس "إسرائيل"والفاتيكان يحبط محاوالت  فلسطينصبيح: اتفاق محمد  .32

ثمن األمين اليام المساعد رنيس   ا  فلس ين واألرايي اليربية المحتلة في : مراد فتحي -القاهرة 
مل الذي و و جامية الدول اليربية، السفير محمد صبيح، في تصريح له اليوم السبت، اىتفاق الشا

  أمس الجمية، بين دولتي الفاتيكان وفلس ين، بشأن الي: ات الثنانية بين البلدين.
وأكد صبيح، أن هذا اىتفاق يق و ال ريق تمام ا علا محاوىت يم اليفة ال ربية وتهويد القدس 

 التي يستخدمها ينتنياهوي في شياراته ليل ونهار.
هناك جرانم واعتداءات كثيرة تمارسها سل ات اىحت:ل  وأشار األمين اليام المساعد الا أن

ائسرانيلي يد الكنانس والراهبات والرهبان، لذلك كانت الرسالة وايحة من يالفاتيكاني بأن من له 
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الوىية والحق علا الشؤون المسيحية في فلس ين هو الشيب الفلس يني صاحب هذ  األره، 
 لتين.ولتؤكد علا اىعترا  الدولي بحل الدو 

 28/6/2015، الشرق، الدوحة
 

 الوضع الفلسطيني واالرتباك العام .33
 منير شفيق
يمكررن للمرررء حررين يجررد نفسرره، ويجررد الكثيرررين يواجهررون ارتباكررا  عامررا  بالنسرربة الررا كثيررر مررن الت ررورات 

كنه التي تشهدها عّدة بلدان عربية، بل والويو اليربي جملة كذلك، أن يتفهم هذا اىرتباك ويفّسر . ول
 ى يملك أن ينسحب األمر نفسه علا الويو الفلس يني. 

ان كل ما يجري فري الويرو اليربري، برل وفري الويريين ائ ليمري واليرالمي ى سرابق لره منرذ عشررات 
السنين التي ا تربت من المانة. فثمة ت ييرات كبيررة حردثت فري مروازين القروى، األمرر الرذي أفقرد القروى 

 رة علا النظام اليالمي أو الرتحكم فري مسرار األزمرات الدوليرة فري مرا بينهرا، اليالمية القدرة علا السي
 ائيراني.  –التركي  –أو الصراعات ائ ليمية عموما ، وى سيما في ا ليمنا اليربي 

وليل كلمة الفويا شبه الشاملة هي الوص  األ رب من الحالرة الراهنرة بييردا  عرن وصر  يالفويرا 
ذل. وذلررك لمررا يحملرره وصرر  يالخ: ررةي مررن ايحرراءات الررتحكم والسرري رة ممررا الخ: ررةي السررخي  والمبترر

ينررا ه الموصررو ، أي الفويررا ألن مررن  يررر الممكررن للفويررا أن تكررون منظمررة، أو تحررت سرري رة 
  ّوة عليا، وتكون فويا. فشر  الفويا هو ال:نظام وال:سي رة والفز  واىرتباك والرمال المتحركة. 

ذا اسررت ا  أحرردهم، و  بيررد جهررد جهيررد، أن يجررد مثرراى  واحرردا  لفويررا يخ: ررةي أو مسرري را  عليهررا فررإن وا 
الفويا الراهنة عالميا ، وى سيما، عربيا ، ى ين بق عليها ذلك، بل هي فريدة في نم  فوياها، وفي 
عدم السي رة عليها وفي ما راحت تفرز  من ظواهر شاذة وحراىت تكراد تصربح مستيصرية علرا الحرل 

أن تأخررذ مررداها وتسررتنفذ مررا لررديها مررن دمرراء. وي رردو اىسررتمرار مررن  بررل األ لبيررة ال البررة، أو اّى بيررد 
 المتنفذة في جبهتها عملية انتحارية وجنونا  م بقا . 

مررن هنررا حررين ُيسررتثنا الويررو الفلسرر يني مررن كررل ذلررك، ولنقررل الررا حررد بييررد. يكررون هررذا اىسررتثناء 
لس يني والكيان الصهيوني لم تت ير، ولم يت ير ال:عبرون صحيحا  ألن  بيية الصرا  بين الشيب الف

 األساسيون، وى حتا استراتيجياتهم وسياساتهم وأساليب عملهم. 
نتنياهو وحكومته يشك:ن تكررارا  بليردا  لمرا كانرا عليره  برل انردى  الفويرا اليالميرة وائ ليميرة واليربيرة 

ن أجهد أحد نفسه  ليجرد فر را  أو فرو را  فسريكون ذلرك فري حردود كميرة خ:ل األربو سنوات المايية. وا 
يررنيلة لررن ت ّيررر مررن الميادلررة والصررورة شررينا . ولكررن يمكررن، بررل يجررب، أن ييررا  أنهمررا ازدادا يرريفا  
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بسرررربب ازديرررراد عزلتهمررررا الدوليررررة خصوصررررا  مررررو الرررررأي اليررررام ال ربرررري، وايرررر راب ع: اتهمررررا بررررائدارة 
 األمريكية وعدد من الحكومات األوروبية. 

ومحمررود عبرراس لررم ي ّيررر فرري اسررتراتيجيته وسياسرراته ونهجرره شررينا  بررالر م مررن أنرره راح يتخررب  بالفشررل. 
ق ررُه الفشررل  وعنرردما حرراول أن يهرررب الررا األمررام مررن خرر:ل اللجرروء الررا المنظمررات والهينررات الدوليررة ىح 

و سياسرة  مرو الا هناك كذلك، فهو ُمصّر كالسابق علا مواصلة اسرتراتيجية المفاويرات والتسروية مر
كررل مقاومررة مسررلحة أو شرريبية يررد اىحررت:ل مررن خرر:ل التمّسررك بالتنسرريق األمنرري وا  رر:ق األجهررزة 
األمنية لتفترك بالمنايرلين والمناير:ت حمايرة ل:حرت:ل واىسرتي ان، عمليرا  ومويروعيا ، برالر م مرن 

 السياسة الميلنة الم البة بو   اىستي ان. 
ا  ارباكررا  متفاوتررا  فرري حّدترره وشررّدته وشرركله فهرري مررن جهررة لررم تيررد أمررا فصررانل م.ت.  فتواجرره عمومرر

مقتنية باستمرار محمود عبراس فري سياسراته بيرد كرل الفشرل الرذي ُمنِّري  بره، ولكنهرا مصرّرة علرا ابقراء 
التحال  ميه في اآلن نفسه. ففي المجلس المركزي األخير أصدرت  رارا  )أو توصية( بو   التنسيق 

د عباس صّيد التنسيق األمني بيد ، ولم تفيل شينا  لت رق في اىرتباك وذلك في األمني. ولكن محمو 
و ت تست يو ميه أن تنزل الا الشار  الملتهب بال يب يد اىحرت:ل واىسرتي ان ومرا تتيرره لره 

 القدس من تهويد وانتهاكات. 
 هذا اىرتباك  ير مفهوم و ير مّسوغ وى يجوز أن يستمر. 

هاد فقد خرجتا مو الشيب الفلس يني فري   را   رزة منتصررتين فري حررب صري  وحركتا حماس والج
ممررا كرران يفتررره اىنتقررال بويررو المقاومررة الررا صرردارة المشررهد ومقدمررة التررأثير. ولكررن ترردخل  2014

م   ررر  حكررام الحصررار علررا   ررا   ررزة ح  نهانهررا وا  مصررر السيسرري فرري رعايررة المفاويررات  يررر المباشرررة وا 
فري الميردان نصررا  كبيررا ( مرن أن تجنري انتصرارا  سياسريا  مقابرل ذلرك. فقرد ُأربرك  المقاومة )التي أنجرزت

الويو في  زة الذي ى يريد أن يدخل في ميركة جانبية مو مصرر بسربب هرذا الحصرار، ومرا ينب ري 
لرره أن يفيرررل، ولكرررن هرررذا ائربرراك يجرررب أن ُيّحرررل بسياسرررات  يررر السياسرررات التررري ُ ّبقرررت حترررا اآلن. 

 أمثاله يجب أن ُيبيدوا عن التوّس  ألنهم جاؤوا ليزيدوا الويو ارباكا . ف وني بلير و 
ففررري يرررد المقاومرررة فررري   رررا   رررزة )بيرررد حمررراس والجهررراد( أكثرررر مرررن ور رررة  ويرررة فررري الررررد علرررا اليررردو 

 الصهيوني أو في ا :ق حملة واسية لرفو الحصار الميروب عن ميبر رفح. 
ني وهو دانما  في حالة اعتداء سواء أكان علا   ا   زة أم فما دام الصرا  مفتوحا  مو اليدو الصهيو 

فرري اليررفة ال ربيررة أم القرردس كمررا علررا المسررجد األ صررا، فررإن مررن  يررر المسررّوغ أن يقررو أي ارتبرراك 
مهما كان شكله داخل الساحة الفلسر ينية. فاىنتفايرة يجرب أن تكرون علرا رأس األجنردة فري اليرفة 

تيرررك اللرررذين يجرررب أن يوّحررردا فصرررانل المقاومرررة مرررن حمررراس والجهررراد والقررردس. فهررري اىسرررتراتيجية والتك
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والحراكررات الشرربابية الررا فصررانل م.ت. ، ويكرراد القلررم يكتررب الررا محمررود عبرراس لرروى حالترره الميررؤوس 
 منها. 

 وهذ  اىنتفاية يجب أن تكون جزءا  من استراتيجية فك الحصار عن   ا   زة كذلك. 
 ي   ا   زة ف: يسّوغ أي ارتباك. و د أثبت جدارته في الميدان.أما الس:ح الذي بيد المقاومة ف

وفرري كررل منررا ق الشررتات  48ثررم هنالررك الشرريب الفلسرر يني فرري القرردس واليررفة والق ررا  ومنررا ق الررر
ينتظرررر ليتحررررك بقررروة دعمرررا  ىنتفايرررة شررراملة تحرررّرر القررردس واليرررفة وتفرررك الحصرررار عرررن   رررا   رررزة 

 . وت لق كل األسرى. وب:  يد أو شر 
حقرا  مرن  يررر المفهروم و يرر المسررّوغ وى يجروز أن يكرون هنرراك ارتبراك فري السرراحة الفلسر ينية وعنرردنا 
اىحت:ل واىستي ان والقدس والمسجد األ صا، وعندنا اىنتفاية والس:ح واألنفراق فري   را   رزة، 

ية وفي السجون والذين وعندنا الشيب المنتفه والمقاوم أبدا ، وعندنا األب ال في القدس واليفة ال رب
ييرررربون حترررا المررروت مرررن أمثرررال خيرررر عررردنان وى ى يرجيرررون اّى بكسرررر ارادة اليررردو المهرررزوم ى 

 محالة. 
وهررذا كلرره يترروفر اآلن فرري ظررل ميررزان  رروى عررالمي وا  ليمرري فرري  يررر مصررلحة الكيرران الصررهيوني. بررل 

ة الشريب الفلسر يني اذا مرا حتا الفويا التي تيرب في أرينا اليربيرة ليسرت بميرّوق أمرام انتفاير
 اندليت وأشيلت الميدان لتفره تصحيح البوصلة باتجا  فلس ين. 

 27/6/2015، "21موقع "عربي 
 

 خطوات فلسطينية لتعميق المأزق .34
 علي جرادات

، لررم تُقرردم  يادتهررا علررا 2006عررام « التشرررييية»المفرراجئ فرري اىنتخابررات « حمرراس»بيررد فرروز حركررة 
، ر ررم ميرفتهررا أن «السررل ة»اختررارت التفرررد فرري تشرركيل الحكومررة الياشرررة ل ال رراء اتفرراق أوسررلو، بررل

 وتمويلها مشرو  بالتزامها بقيود أوسلو. « السل ة»اىعترا  بحكومات 
ذرييرررة مقا يرررة حكومتهرررا ومحاصررررتها بررردعم مرررن حليفهرررا « اسررررانيل»ل« حمررراس»برررذلك وفررررت  يرررادة 

« اليمليرة السياسرية للسر:م»لإلشررا  علرا « لرباعيرةاللجنرة ا»الثابت الوىيات المتحردة، وبت  يرة مرن 
نبررررذ الينرررر  واىعترررررا  »وتمويلهررررا بررررإع:ن الحركررررة « حمرررراس»الترررري اشررررتر ت اىعترررررا  بحكومررررة 

 «. واىلتزام باىتفا ات المو ية ميها« اسرانيل»ب
ة اللجنررر»الرررذي  امرررت علرررا أساسررره أبقرررت « أوسرررلو»السرررل ة الفلسررر ينية وتيا رررد »لكرررن، كررري ى تنهرررار 

حادثرررة « اسررررانيل»الملتزمرررة بشررررو ها. هنرررا اسرررت لت « السرررل ة»علرررا الي: رررة مرررو رناسرررة « الرباعيرررة
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واتخرذتها ذرييرة لتصرييد اليردوان اليسركري وتشرديد الحصرار البرري « جليراد شرالي »اخت ا  الجندي 
نرررة اللج»وتصررلب « ائسرررانيلية»والجرروي والبحررري علررا   ررا   ررزة. بررل ولررم ينفررو لتخفيرر  اليدوانيررة 

، «حمرراس»و« فررتح»، بررين2007، «اتفرراق مكررة»بموجررب « حكومررة وحرردة و نيررة»تشرركيل « الرباعيررة
«. احترررام اىتفا ررات المو يررة»، علررا بنررد «حمرراس»وذلررك علررا الررر م مررن اشررتمال اىتفرراق، بموافقررة 

لدرجرة « فرتح»تصرييد بردايات اى تترال مرو حركرة  2007فري يونيروح حزيرران « حماس»وبخ وة  يادة 
« حكومررة الوحرردة الو نيررة»فرري   ررا   ررزة، انفررر  عقررد « السررل ة»رة، بوسررانل عسرركرية، علررا السرري 

« الجهراد ائسر:مي»التي يمت الفصانل األساسية باستثناء الجبهة الشيبية لتحرير فلس ين وحركرة 
فري ظرل التزامهرا بقيرود أوسرلو وشررو ه « السرل ة الفلسر ينية»اللتان ترفيان المشاركة في حكومرات 

 ياسية واألمنية واى تصادية.الس
برررذلك زادت األمرررور تيقيررردا  علرررا تيقيرررد، حيرررث رفيرررت حكومرررات اىحرررت:ل منسررروب اسرررتباحتها لليرررفة 

شررو ا  « اللجنرة الرباعيرة»وحروبها وحصارها علا الق ا  الا درجات  يرر مسربو ة، وباترت شررو  
فري اليرفة والق را ، مرا يؤكرد أن واألمنية « التشرييية»السياسية و« السل ة»ئعادة توحيد مؤسسات 

مررردخل الخررر:ص الرررو ني سياسررري بامتيررراز، وأن خ وتررره األولرررا تبررردأ برررإجراء مراجيرررة شررراملة لسياسرررة 
« السرررل ة»منظمرررة التحريرررر الفلسررر ينية، ممثرررل الشررريب الفلسررر يني فررري الرررو ن والشرررتات، ومرجييرررة 

ا الة أو استقالة حكومات  المتمثلة في« حماس»و« فتح»حركتي « ليبة»وحكوماتها، وليس بمواصلة 
فرري اليررفة « السررل ة»وتشرركيل حكومررات جديرردة فشررلت حتررا فرري اعررادة توحيررد مؤسسررات « السررل ة»

مكانات ومؤسسات الشيب الفلسر يني فري  والق ا ، ناهيك عن عدم  درتها علا اعادة توحيد جهود وا 
لميبررر عنهررا بشرررو  الررو ن والشررتات،  المررا أنهررا مقيرردة، سرريان: صررراحة أو يررمنا  بشرررو  أوسررلو ا

 «.اللجنة الرباعية»
 برل عرام ويزيرد، وكرل منهمرا ألسربابها وحسراباتها وأهردافها « حماس»و« فتح»ر م ذلك، عادت حركتا 

الفاشررلة ذاتهررا، حيررث توصررلتا، علررا عجررل وبصررورة « الليبررة»الفنويررة وأزمتهررا الخاصررة، الررا ممارسررة 
« توافررررررق»الحة، برررررردءا  بتشرررررركيل حكومررررررة اتفا ررررررات المصرررررر« لتنفيررررررذ»تفرررررراهم الشررررررا ئ »مفاجنررررررة، الررررررا 

خ:ل مدة ى تتجاوز « تشرييية»ئعادة اعمار   ا   زة وائعداد ىنتخابات رناسية و« تكنو را ية»
، أرجررأت «حكومررة الوحرردة الو نيررة»، لتشرركيل 2007، «اتفرراق مكررة»اليررام. وعلررا  رررار مررا فيلتررا فرري 

ايا الخرر:  السياسرري، بمررا فيهررا اخررت:  عقيرردة الحركترران، )وللد ررة تجنبتررا وتجاهلتررا(، البحررث فرري  يرر
ووظيفة األجهزة األمنية في اليفة والق ا ، واخت:  الرؤى حول اعادة بنراء وتوحيرد وتفييرل منظمرة 
التحريرررر الفلسررر ينية، برررل ولرررم تحرررددا ميرررايير وآليرررات وايرررحة ود يقرررة لتسررروية خ:فهمرررا حرررول أويرررا  
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ألفا (، أو المستنكفين عن  42، )نحو «حماس»عينتهم في   ا   زة، سواء الذين « السل ة»موظفي 
 .2007علا الق ا  في اليام « حماس»في اليفة منذ سي رة « السل ة»اليمل بقرار من 

رت  يادة  عر:ن أن برنامجهرا السياسري « حماس»بذلك مرَّ للررنيس الفلسر يني تسرمية وزراء الحكومرة وا 
، لكنهرا اشرتر ت نقرل ادارة   را   رزة الرذي ظلرت «ةاللجنرة الرباعير»هو برنامجه الرذي يلترزم بشررو  

بردفو األخيررة رواترب المروظفين الرذين عينرتهم الحركرة، ومنيرت « التوافرق»تسي ر عليه وا ييا  لحكومة 
 الموظفين المستنكفين من اليودة الا مزاولة عملهم. 

« حكومرة التوافرق»انمرا اير رتا لتشركيل « حمراس»و« فرتح»هنا تبين بصورة ى لبس فيها أن  يادتي 
ألسباب فنوية خاصة ى ع: ة لهرا بالمصرلحة الو نيرة اليامرة، وأن كر:  منهمرا لرم تتخرلَّ عرن محاولرة 
فره شرو ها علرا األخررى، بينمرا جراء عردوان اىحرت:ل علرا   را   رزة بيرد شرهرين علرا تشركيل 

تيقيردا  علرا تيقيرد، ليزيرد أويرا  سركانه علرا المسرتويات كافرة بؤسرا  علرا برؤس، و « حكومة التوافق»
تردير الق را  باىسرم والشركل لريس « حكومرة التوافرق»وصوى  الا أن يتحولوا الا يرحية لويريية أن 

دارات حكومررة  الوا ييررة « حمرراس»اى، بينمررا تسرري ر علررا ادارة شررؤونه مررن األلرر  الررا اليرراء أجهررزة وا 
 استقالة وزرانها. سوى« حكومة الوفاق»الموازية التي لم ي رأ عليها ت يير بيد تشكيل 

برررا ي الفصرررانل فررري اليمرررل علرررا اخرررراج الشررريب « حمررراس»و« فرررتح»هنرررا، عررروه أن ُتشررررك  يادترررا 
الفلسرر يني مررن المررأزق الررذي أدخلتررا  ميررا  فيرره، تحرراول كررل منهمررا كسررب هررذ  الفصررانل لوجهررة نظرهررا 

 الميبرة عن مصالحها الفنوية. 
لق رررا   رررزة « ادارة فصرررانلية»ل لقبرررول تشررركيل اسرررتمالة بقيرررة الفصررران« حمررراس»فمقابرررل محاولرررة  يرررادة 

لمدة  ويلة لقاء رفو أو تخفي  « التهدنة»ت  ي اتصاىتها  ير مباشرة مو حكومة اىحت:ل لتثبيت 
المجلررس »الحصررار وفررتح الميررابر وتسررهيل دخررول مررواد البنرراء وربمررا بنرراء ممررري ن بحررري وجرروي، اتخررذ 

حكومرررة »سررربوعين  ررررارا  يقيررري باسرررتقالة أو ا الرررة فررري اجتماعررره  برررل نحرررو أ« فرررتح»لحركرررة « الثررروري
 «. حكومة وحدة و نية تشارك فيها جميو الفصانل»وتشكيل « الوفاق

« اللجنرة التنفيذيرة»وفي مسيا لمشاركة ما أمكن من الفصانل في الحكومة الجديدة ُ رِّح األمر علرا 
 يادات الفصانل، بمرا فيهرا  لمنظمة التحرير التي شكلت لجنة من أعيانها ل:تصال خ:ل أسبو  مو

، وحثها علا المشاركة في هذ  الحكومة مو ائشارة الا أن برنامجها السياسي سو  يكون «حماس»
كمررا أعلررن بويرروح رنرريس المنظمررة « اللجنررة الرباعيررة»برنررامج  يررادة منظمررة التحريررر الملتزمررة بشرررو  

 ، أبو مازن. «السل ة»و
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الفنويرة الفاشرلة ذاتهرا. « الليبرة»مرا هري اى تجديرد ل« حمراس»و« فرتح»ان الخ وات األخيررة لقيرادتي  
وبالتررالي فإنهررا لررن تفيرري اى الررا ا الررة أمررد المررأزق الررو ني متيرردد األبيرراد واألوجرره وتيميقرره أكثرررر 

 فأكثر.
 28/6/2015، الخليج، الشارقة

 
 : تفريغ القدس من مسيحييها؟!"إسـرائيل"بعد  "داعش" .35

 عريب الرنتاوي
مرن سركانها اليررب األصرليين، وعملرت بشركل خراص  ”األرايري المقردس“ل فري تفريرغ جهردت اسرراني

علررا تبديررد شررمل الفلسرر ينيين المسرريحيين و مررس ترراريخهم ودورهررم المؤسررس فرري صررنو حيررارة هررذ  
المن قرررة وصررريا ة تاريخهرررا ... لكرررن محررراوىت دولرررة اىحرررت:ل واىسرررتي ان والينصررررية، دولرررة جميرررو 

ءت بالفشررل، فالمسرريحيون بررر م نزيرر  الهجرررة الررذي لررم ينق ررو، مررا زالرروا مكونررا  أبنانهررا اليهررود فقرر ، بررا
فاع:  في الميادلة الفلس ينية، ول الما رفردوا الحيراة الو نيرة والسياسرية والثقافيرة والروحيرة الفلسر ينية 

 بكثير من القامات السامقة.
 ”داعرش“ألشركال والوسرانل، يسريا ما لم تست و اسرانيل تحقيقه بكل وسانل الين  وائكرا  متيددة ا

فري تحقيقرره علررا  ريقترره الخاصرة ... بيانررات وتهديرردات ترروز  فري الياصررمة الفلسرر ينية المحتلررة )مررن 
ائسررانيليين لترذكير داعررش(، تتهردد وتتوعررد وتق رو مهر:  زمنيررة ... تريرد لسرركان الرب:د األصررليين، أن 

، وفرري اسررتهتار ى ”اليهرردة اليمريررة“فجررة علررا يخرجرروا منهررا الررا المنررافي والمهرراجر، فرري ردة و حررة و 
يياهيه استهتار، بفصول اللحمة الو نية والييش المشترك اللترين عاشرهما أبنراء فلسر ين،  برل وبيرد 

 أن ييربهم  وفان ال زوات والهجرات الصهيونية المت:حقة.
ومي(، وهررو منرررو وال ريررب المفجررو، أن هرررذا السررلوك الشررراذ تررزامن مرررو و ررو  ت رررورين اثنررين: األول )يررر

سرررل ات اىحرررت:ل الم رررران ع رررا هللا حنرررا مرررن الوصرررول الرررا الخليرررل للمشررراركة فررري مسررريرة واعتصرررام 
احتجاجيين علا أعمال التوسو اىستي اني، وتو يفه في مقرر المخرابرات ائسررانيلية لسراعات  برل أن 

ي باألحرى، وتجلا في تو يو يتم ائفراج عنه ... أما الثاني، فهو من ال راز اىستراتيجي، أو التاريخ
الفاتيكان علا اتفاق مو دولة فلس ين، هو األول من نوعه، ينظم الي: رات برين الجرانبين وبراألخص 
الوجود الكاثوليكي في فلس يني، وهرو اىتفراق الرذي أ يرب نتنيراهو وحكومتره، برالنظر لمرا  رد يفتحره 

 ويترتب عليه، من ت ورات وتداعيات.
للتنظيم، جرى الحديث م روى  عرن  ”الجهادية“ثناء اسرانيل من  انمة األهدا  في ميره تبرير  ىست

الرررذي أخيرررو الممالرررك وائمرررارات المتنررراحرة ئمارتررره  برررل أن يتفررررغ  ”مرررنهج صررر:ح الررردين األيررروبي“
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من خ:ل تسرويق وتسرويغ حربره  ”لحروب الصليبيين ... داعش يريد أن يقنينا بر اىستثناء ائسرانيلي
المن قة وأسيادهم ... لكن كي  سيبرر هذ  المرة، حربه علا مكون رنيس  ” وا يت“علا المفتوحة 

من مكونات الشيب الفلس يني، في الو ت الذي ما زال فيه اىحت:ل جاثما  علا صدور الفلس ينيين 
شرأنها فري ذلرك شرأن خ:فرتهم  ”با يرة وتتمردد“جمييرا ، وفري الو رت الرذي مرا زالرت فيره دولرة اىحرت:ل 

 ائس:مية؟
لررم نسررمو عررن عمليررة واحرردة نفررذها داعررش يررد اسرررانيل، ولررم نسررمو عررن بيرران واحررد جرررى توزييرره فرري 

بهمرا مسريحيو فلسرر ين ... برل أننررا نكراد نرررى  ”حظري“المسرتو نات متيرمنا  التهديررد والوعيرد اللررذين 
يسريا فري اتمرام بيه  :ة اسرانيل وعتاة مستو نيها األكثر ت رفا ، يترا صون  ربا  وهم يررون مرن 

التري  ”اىجتهاديرة“وتبريرراتهم  ”الجهادية“مشروعهم، وتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه، ودانما  بوسانلهم 
 لم تيد تن لي علا أحد.

 ررروة علرررا األره فررري فلسررر ين، لرررديها جيررروب مرررن المتيرررا فين والترررابيين  داعرررش“نيرررر  أن لررريس لرررر 
ال ربيرة ... لكننرا مرو ذلرك، لرن نخفري  لقنرا مرن  متفر ة هنا وهناك، بالذات في منرا ق القردس واليرفة

من  راز الذين يربوا فري ليرون وسوسرة والكويرت و بلهرا فري  ”الذناب المستوحشة“م بة ا دام بيه 
باريس وبروكسيل، علا تنفيذ عمليات انتحارية في كنانس القدس أو أحيانها ذات ال البيرة المسريحية، 

الرا فلسر ين، وفري مسريا لتفريرغ هرذ  األمراكن مرن  ”خ: رةالفويرا ال“ومشرو   ”الفتنة“بهد  نقل 
 أبنانها، تماما  مثلما  الب البيان المشبو  ذاته.

، وأودت بحيراة منرات ”الجميرة السروداء“في حمأة اىنش ال بمسلسل الجرانم المتنقلة التري  ورفرت فري 
اعشري المتوعرد لمسريحيي اليحايا من المدنيين األبرياء، بييهم وهرم رّكرو سرجود، لرم يحرظ البيران الد

القرردس بالويررل والثبررور وعظررانم األمررور، باىهتمررام الررذي يسررتحق، ونأمررل أى يكررون ذلررك، تيبيرررا  عررن 
اىسررررتخفا  أو اىسررررتهانة بهررررذا التهديررررد ... نأمررررل أن تأخررررذ السررررل ة والمجتمررررو الفلسرررر يني بمسررررلميه 

 حماية هذ  األماكن واليوانل.ومسيحييه التهديد علا محمل الجد، وأن ييم: كل ما في وسيهما ل
هرري مسررؤولية اىحررت:ل عررن ترروفير األمررن والحمايررة لمررن يخيرريون لسررل ته وجبروترره بموجررب القررانون 
الررردولي ... لكننررري أظرررن أن اسررررانيل لرررن يهمهرررا أن تررررى األشررر:ء والمرررزق تت ررراير فررري سرررماء األحيررراء 

ولية الرنيسة عن ذلك، سريما بوجرود اليربية في القدس، لتفري ها من سكانها من دون أن تتحمل المسؤ 
  ارفت من الجرانم؛ ما يجيل اليالم بأسر ، يصدق أي شيء يمكن أن يصدر عنها. ”شماعة“

ى وجود للسرل ة اداريرا  وأمنيرا  فري القردس، رسرميا  علرا األ رل، لكننرا نيرر  أن أذر  األمرن الفلسر يني 
وا رو اىحت:لري الراسرخ ... األمرر الرذي تصل الا هناك ... لكنها أذر  يرييفة ومرتجفرة فري يروء ال

ييرراع  مررن مسررؤولية الفلسرر ينيين مرروا نين وفصررانل وجمييررات شرربابية ومؤسسررات مجتمررو مرردني، 
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الررذاتيين، لق ررو ال ريررق علررا مخ رر  مشرربو ، نجررزم بررأن  ”األمررن والحمايررة“لتنظرريم شرركل مررن أشرركال 
ن اُتهمنا في هذ  الن نظرية “ق ة بالذات، بالخيو  لتأثيرات أصابو اسرانيل ليست بييدة عنه، حتا وا 

 .”المؤامرة
 28/6/2015، الدستور، عّمان

 
 المبادرة الفرنسية نكبة فلسطينية .36

 د.فايز أبو شمالة
بنود المبادرة الفرنسية التي ستقدم الا مجلس األمن في نهاية اليام الحالي تيكس موازين القروى علرا 

 ا تكمن في النقا  التالية:األره، وتترجم وا و الحال اليربي، وخ ورته
ررر المبررادرة الفرنسررية تسرروية نهانيررة، وليسررت اتفا  ررا مؤ ت ررا، وهررذا يينرري شرر ب كررل الم الررب الفلسرر ينية 1

 التاريخية، التي أ رتها الهينة اليامة لألمم المتحدة، وبا ي المنظمات الدولية.
؛ ألن المبررادرة الفرنسررية تتحرردث (67_ الدولررة الفلسرر ينية المنزوعررة السرر:ح لررن تقررام علررا حرردود الررر)2

عن تبادل منا ق بمسراحات متفرق عليهرا، وتسرتجيب ل:حتياجرات األمنيرة ائسررانيلية، وهرذا يينري أن 
نمررا لفظررة منررا ق  تبررادل األرايرري ى يتو رر  علررا األره الترري تقررام عليهررا المسررتو نات اليهوديررة، وا 

(، وهرذا مرا يتوافرق هرو البنرد الرذي يقرول 48ر)تيني المدن والقرى والتجميات الفلس ينية داخرل حردود الر
 بيرورة اىعترا  بال ابو اليهودي لدولة )اسرانيل(.

فررإذا أيرري  الررا مررا سرربق جملررة يتسررتجيب ل:حتياجررات األمنيررة ائسرررانيليةي فمينررا ذلررك أن مررن حررق 
ي نررو  جرريش اىحررت:ل ا تحررام مرردن الدولررة الفلسرر ينية، وتفترريش  ررر  نرروم الفلسرر ينيين، والتررد يق فرر

 الكحل التي تستيمله الفلس ينيات  بل النوم.
_ لقررد حرررص ميرردو المبررادرة الفرنسررية علررا اريرراء القيررادة الفلسرر ينية، فيررمنوها بنررد ا يقررول: اجررراء 3

شهر ا للوصول الا حل الدولتين، ولما كان ميدو المبادرة يثقون أن  18مفاويات ى تزيد مدتها علا 
را لرن ترؤدي الرا حرل الرد 18 ولتين؛ فقرد يررمنوا البنرد فقررة تقرول: وفري حرال فشرل المفاويرات فررإن عام 

 فرنسا ستيتر  رسميًّا بدولة فلس ين.
فمرررا  يمرررة اىعتررررا  الفرنسررري؟د، مررراذا سررريفيد اىعتررررا  الفرنسررري والبري ررراني حترررا األمريكررري بدولرررة 

لتري يسري ر أمرن منزوعة الس:ح ومنزوعة الهيبة ومنزوعة الوجود الفيلي علا أره اليفة ال ربية ا
 من مساحتها؟د %62المستو نين علا 
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_ حتا ينسجم  رار مجلس األمن مو البند الذي ييد التسوية التي ستحدث تسوية نهانية، ف:بد مرن 4
ائشررارة الررا  يررية ال:جنررين، لررذلك جرراء البنررد الررذي يقررول: ايجرراد حررل عررادل ومترروازن ووا يرري لقيررية 

 لا يآلية تيويهي.ال:جنين الفلس ينيين، باىستناد ا
ان ورود لفظة يالمتوازني ييني اىعترا  بقيية اليهود ال:جنين، أما لفظة يالوا ييي فإنها تل ري حرق 

 ال:جنين في عودتهم الا و نهم، فلم يبق اى التيويه المالي للتو ين.
وصرررد  _ تركرررز المبرررادرة الفرنسرررية علرررا أمرررن )اسررررانيل( وفلسررر ين، وذلرررك بالمحافظرررة علرررا الحررردود،5

ائرهاب، ومنو تدفق الوسانل القتالية، وهذا ى ييني اى تخويل الجيش ائسرانيلي ممارسة صر:حياته 
 ونفوذ  وسي رته علا كل شنون الدولة الفلس ينية المنزوعة الس:ح.

جرراء بنررد اىنسررحاب الكامرررل لجرريش اىحررت:ل علرررا مراحررل خرر:ل مرحلرررة انتقاليررة ييتفررق عليهررراي،  -6
 مرحلة اىنتقالية لن تنتهي أبد ا، وستكون الا أبد اآلبدين.وأزعم أن ال

تلكرررم بيررره بنرررود المبرررادرة الفرنسرررية التررري تنتظرهرررا القيرررادة الفلسررر ينية، وترررراهن عليهرررا؛ كررري تسرررتأن  
 شهر ا، وهذا ما يستوجب الحراك الشيبي لرفه النكبة الجديدة. 18المفاويات مدة 

 27/6/2015، فلسطين أون الين

 
 ـان ســفــارة العـــدوحـول بـي .37

 ياسر الزعاترة
لم يكن ما كتبته يوم األربياء المايي، وأثار سخ  وهذيان سفارة اليدو الصرهيوني جديردا، فهرو ذات 
المو   الذي أتبنا  منذ كتابتي في هذ  الصرحيفة ال رراء منرذ أكثرر مرن عشررين عامرا، األمرر الرذي لرم 

مانرة مو ر  يكراد يكرون سراندا فري األردن الرذي ييريش ، وهرو لأل1994يت ير بيد مياهردة وادي عربرة 
 نبه فلس ين علا نحو يتقدم أحيانا علا همومه اليومية.

هرروا بكتابترره ييتقرردون أن ثمررة  المفرراجئ هررو ردة فيررل سررفارة اليرردو، ويبرردو أن مررن كتبرروا البيرران، أو وجَّ
يررردة علررا النررراس، مررن أجرررل فررره و ررانو جد” الت بييرري“أجررواء فرري المن قرررة تي رريهم فرصررة الهجررروم 

، وفي مقدمتها األردن؛ البلد األكثر تفراع: الصهيونيبخاصة في الدول التي تقيم ع: ات مو الكيان 
 مو المشهد الفلس يني بكل تأكيد.

كان البيان مدجج بالو احة، ويتحدث كما لو أن الي: ة بين الشيب األردني وبين المحتلين الصهاينة 
الا تلك الي: رة، فيمرا ييلرم  سيسيئل وما يشبهه من مقاىتي فق  ما سمن علا عسل، وأن هذا المقا

الجميو أن األمر عكس ذلك تماما، ليس فق  ألن الجماهير ى تيتر  برذلك الكيران، ولرو ُو يرت ميره 
ألرر  مياهرردة، بررل أييررا ألنرره كيرران مت  رررس، ى يلقرري برراى لمياهرردات أو تفاهمررات، برردليل اسررتمرار 
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لتهويد دون تو  ، في: عن ادارة الظهر لكثير مرن اىتفا رات؛ حترا مرو األردن القتل واىستي ان وا
، ول ايررة اآلن، ومررا يجررري فرري المسررجد األ صررا )الررذي 94نفسرره، كمررا تقررول سرريرة الي: ررة منررذ اليررام 

 تشر  عليه األو ا  األردنية( بين يوم وآخر شاهد علا ذلك.
الصادر مرن سرفارة اليردو، جراء الررد  ويرا؛ أوى مرن  وفي مقابل الو احة والصل  في البيان الصهيوني

صررحيفة الدسررتور الترري كرران مو فهررا  ايرربا كمررا عكسرره تيليقهررا الررذي نشرررته الخمرريس، وهررو مررا كرران 
متو يا منها ومن رناسة تحريرها، وبيد ذلك جاء البيان الذي أصدرته نقابرة الصرحافيين أييرا، والرذي 

خ:ت الصهيونية فيما يتصل بائع:م وحرية التيبير، وما كان متو يا كذلك، ورفه بويوح كل التد
 تبو ذلك من موا   وبيانات من فياليات نيابية ومجتميية كثيرة.

كانت تلك موا   يرورية؛ لريس ألجرل مقرال أو كاترب، برل ألن التسراهل فري هرذا األمرر، يينري مرنح 
المسرراجد، وسررانر المنررابر  المجررال لمزيررد مررن جرررأة سررفارة اليرردو، وصرروى الررا اىعتررراه علررا خ ررب

المجتمييرة األخررى، وهرو أمرر ى يمكرن أن يكرون مقبرروى بحرال مرن األحروال، وى أعتقرد أن أحردا يمكنرره 
 التسامح ميه.

ويبقا الشكر موصوى لكل من رد علا هذا الصل ، بأي  ريقة كانت، بخاصة في موا رو التواصرل، 
مو أنهرا  يرية واحردة، وى يمكرن السرماح لليردو ألن ذلك هو حق فلس ين علينا، وحق األردن أييا، 

بأن يملي علينا  ناعاته؛ ى اليوم وى  دا، وسيبقا صراعنا ميه  انما حتا ينجلري  برار  عرن أريرنا، 
 وييود أهلها اليها والحق ألصحابه، وهو ما ى نشك أبدا في أنه سيحدث، مهما  ال الزمن.
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