
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 إلعادة صياغته.. وتدعو مالحظة فنية على التقرير األممي حول عدوان غزة 21 تضع حماس
 ال ُنجري أي مفاوضات سياسية مع حماسيعلون: 

 ية ُتحّذر من خطورة األوضاع اإلنسانية في غزةالمنظمات األهلية الفلسطين
 تتفقان على استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات "إسرائيل"مصر وصحيفة عبرية: 

 وكالة األونروا تقلص موظفيها الدوليين

 ستقيم جدارا   "إسرائيل"نتنياهو: 
كم على الحدود مع  30بطول 

 األردن
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  :أخبار الزيتونة
 5 "2014اليوميات الفلسطينية لسنة "مركز الزيتونة يصدر كتابا  جديدا  بعنوان   2.

 
  السلطة:

 5 حكومة مع اإلبقاء على االتصاالت لتشكيل حكومة وحدة وطنيةالاتجاه لتعديل  :واصل أبو يوسف  3.

 6 هللا مؤقت لمنظمة التحرير حسمت أمرها وسيتم تعديل الحكومة وتكليف الحمدالقيادة ال الوادية:  4.

 7 1967ة يتضمن جرائم االحتالل منذ يللجنائ الفلسطينيملف الصائب عريقات   5.

 7 وعود فلسطينية بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة بغزة  6.

 7 بحر: االعتداء على "أسطول الحرية" جريمة حربأحمد   7.

 8 قرصنة وعدوان خطير "سيطرة "إسرائيل" على سفينة "ماريان :جمال الخضري  8.

 8 رصنة عنصريةالبرغوثي: سيطرة االحتالل على أسطول الحرية قمصطفى   9.

 8 الحرية إرهاب منظم أسطوليوسف: مهاجمة االحتالل  واصل أبو  10.

 9 اتفاقية مع نظيرتها اإليطالية 11توقع  الفلسطينية الحكومة  11.

 9 ن على أبناء الجالية في مصرالسفارة الفلسطينية توزع حقيبة رمضا  12.
 

  المقاومة:
 9 إلعادة صياغته.. وتدعو مالحظة فنية على التقرير األممي حول عدوان غزة 21 تضع حماس  13.
 13 أعاد حصار غزة إلى الواجهة" 3أسطول الحرية االحتالل لـ"هنية اعتراض   14.
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 18 "3لسفينة "ماريان" أولى سفن "أسطول الحرية  بـ"القرصنة" اإلسرائيليةالفصائل الفلسطينية تندد   21.
 19 مع تبادل لألراضي 1967حواتمة: المبادرة الفرنسية تطالب باستئناف المفاوضات وفق   22.
 20  بـ"انتصار" خضر عدنان بدعوة من حركة الجهاد احتفاال   مسيرات احتفالية في غزة  23.
 21  ية قرب القدس فلسطينية تطعن مجندة إسرائيل  24.
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 25 ةفي جنوب سوري للمسلحين السوريين مرهون بحماية الدروزالمساعدات طبية  يعلون: تقديم  30.
 26 ن ليسوا شركاء للسالم بل لإلرهابوالفلسطيني: نفتالي بينيت  31.
 27 عمليات سرية مموهة نتنياهو يخضع إلجراءات طبية في  32.
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 28 تقاطع جلسة أممية لـ"حقوق اإلنسان" عن حرب غزة "إسرائيل"  34.
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 31 إصابات خالل مداهمات لالحتالل في الضفة والقدس  37.

 32 إخفاء أساليب التعذيب بحق األسرىهدفه  منع توثيق التحقيقاتهيئات حقوقية:   38.

 32 فلسطينيو الدنمارك ينظمون وقفة تضامنية مع أسطول الحرية  39.

 33 اعتقال فلسطينيين اجتازا السياج األمني لقطاع غزة  40.

 33 االحتالل يسمح لذوي أسرى غزة بزيارة سجن "نفحة"  41.

 34 فتح باب التسجيل أمام سكان غزة الراغبين في السفر من معبر رفح  42.

 34 ر بمسابقة دبي للقرآنالمتسابق الفلسطيني موسى مدفع يتجاوز الصعاب ويدخل حلبة الكبا  43.
 

  : ثقافة
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 38 "الحركة القومية": حل قضية الخدمات لالجئين الفلسطينيين مرتبط بالحل السياسي وعودتهم  48.
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 39 أكبر دولة منتهكة لحقوق اإلنسان "إسرائيل"الرياض:   50.
 40 "3الحرية قطر تستنكر اعتراض القوات اإلسرائيلية "أسطول   51.
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 57 :كاريكاتير
*** 

 
 كم على الحدود مع األردن 30بطول  ستقيم جدارا   "إسرائيل"نتنياهو:  .1

قنا  رينيس الحكومنإل ااسننراييليإل بنينامين نتنيناهو  ني ةلسنإل لةننإل المارةينإل وا مننن : لحلني حسنن عبند ا
ك  يبندأ  30التابعإل للكنيست إن المةلس ا مني السياسي المصغر )الكابينيت( قرر بناء ةدار بطو  

 ن  ووصننن  نتنيننناهو الأنننرار ب نننن  م ننن   شنننمالي مديننننإل إينننالت ويصننن  إلنننت منننا ملننن  مطنننار  تمننننا   
دار يعتبننر ةننمءا مننن أمننننا الأننوميى ويجننا  إلننت الةنندار الننني أقمنننار مأابنن  سننيناءى الةنندار الننني الةنن

  أغلق الطريق أما  المتسللينى وللةدار الني أقمنار  ي هجبإل الةوالن
سننننيبنت  نننني الةانننننم ااسننننراييلي مننننن الحنننندودى ولننننن يمننننس بالمملكننننإل ا ردنيننننإل أو  وقننننا  إن الةنننندار 
موجنحا أن مصنادر تموين  إقامنإل الةندار أقنرت ينو    مطنو  هامنإل تبر الأنرار   واع بمصالح ا الأوميإل
يشننار إلننت أن المأطنن  الننني أقننر هننو ةننمء مننن ممطننط أعلننن عننن  العننا  الماجنني    أمننس  نني الةلسننإل

 ك  ممود بكاميرات تصوير وأة م  استشعار لمن  التسل   400وي د  إلت إقامإل ةدار بطو  
 29/6/2015، 48 عرب  
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 "2014اليوميات الفلسطينية لسنة "زيتونة يصدر كتابا  جديدا  بعنوان مركز ال .2

أصدر مركم الميتونإل للدراسات واالستشارات  ي بيروت كتام  اليوميات الفلسطينيإل لسنإل : بيروت
صفحإل من الأط   499  وهو أو  مةلد يصدرر المركم ل نر اليوميات  ويأ  هنا الكتام  ي  2014

شرا  وتحرير د  محسن  الوسط  وهو من إعداد قس  ا رشي  والمعلومات  ي مركم الميتونإلى وا 
 محمد صالح 

  وهو يوثق 2014ويعرض هنا الكتام أبرم ا حداث المتعلأإل بالأجيإل الفلسطينيإل مال  سنإل 
يوميات اى التي تعبر عن طبيعإل المرحلإلى أو تعكس التحوالت  ي المسارات السياسيإلى وتحديدًا مواق  

سالميًا ودوليًا الأوى ا سراييليًا وعربيًا وا   لفاعلإل  لسطينيًا وا 
 ويأد  الكتام المعلومات وااحصاييات نات الداللإل المتعلأإل بالةانبين الفلسطيني وااسراييلي 

وتتجمن المعلومات  لسطينيًا ممتل  ةوانم ا داء السياسي واالقتصادي والثأا ي واالةتماعي 
 وغيرها …الوج  الدامليوالتعليمي وأداء المأاومإل و 

اقتصاديًا واةتماعيًا وأمنيًا وعسكريًاى وما يتعلق باالستيطان   إسرايي  كما يغطي الكتام ما يتعلق بنن
 تغطيت  لمسار التسويإل السلميإل  إلتوبرامج الت ويد واالعتداء علت الأدس والمأدسات؛ بااجا إل 

لميتونإلى معتمدًا آليإل دقيأإل  ي امتيار ا مبار ويعد أحد أه  الملفات الدوريإل التي يصدرها مركم ا
 و ق أهميت اى ودورها  ي تشكي  مريطإل ا حداث والتطورات المتعلأإل بالأجيإل الفلسطينيإل 

وتبرم أهميإل الكتام  ي إس ام  بإغناء المكتبإل العربيإل بمرة  يمد  الباحثين والم تمين بالدراسات 
 ا بحاث ومؤسسات الدراسات  الفلسطينيإلى  جاًل عن الةامعات ومراكم

 2015/6/29"، 21لإلعالم؛ موقع "عربي الوكالة الوطنية رأي اليوم، لندن؛ و 
 

 حكومة مع اإلبقاء على االتصاالت لتشكيل حكومة وحدة وطنيةال لتعديلاتجاه  :واصل أبو يوسف .3
جننا ات تتةنن  منةمننإل التحريننر الفلسننطينيإل إلننت تبننني قننرار بإدمننا  تعنند عبنند الننرؤو  أرننناؤوط: يالت وا 

رامنني الحمنند   منن  اابأنناء علننت االتصنناالت قايمننإل  نني   الحاليننإل برياسننإل دالفلسننطينيإل علننت الحكومننإل 
 مسعت لتشكي  حكومإل وحد  وطنيإل 

للةننإل التنفينينإل  ونكر عجو اللةنإل التنفينيإل لمنةمإل التحرينر واصن  أبنو يوسن  لنن ا يا   أن اةتماعناً 
 برياسإل محمود عباس  لبحث موجو  تشكي  حكومإل الوحند  الوطنينإل سيعأد مساء الثالثاء  ي را   

مننن  حركنننإل حمننناس حنننو  تشنننكي   التننني تحتننن  أولوينننإل لننندى الةميننن  واالتصننناالت التننني ةنننرت تحدينننداً 
ن   ور تكلي  اللةنإل التنفينيإل للةننإل  ي نا قبن  أسنبو  باالتصناالت منن أوكش  أبو يوس   الحكومإل  
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 ا حمندعنما   ا خن  إاتفناق حنو  تشنكي  حكومنإل وحند  وطنينإل  ن ةن  استكشنا   نرل التوصن  إلنتأ
خ موسنت أبنو منرموق لبحنث تشنكي  حكومنإل الوحند  حينث إن حمناس قالنت إن نا من  ا  ةرى اتصناالً أ

 من حيث المبدأ موا أإل علت تشكي  حكومإل وحد  وطنيإل  
شكي  حكومإل الوحد  الطلم من حماس أن تأد  رسالإل مكتوبإل حو  وة إل نةرها بش ن ت وأجا :  ت   

بش ن موق  الحركإل من تشكي  الحكومإل ولكن ل  يص  أي  ااعال صدر موق   ي  الوطنيإلى والحأاً 
  شيء مكتوم من الحركإل بش ن تشكي  حكومإل الوحد  الوطنيإل  

منن منال  االتصناالت التني ةنرت من  حمناس أن نا معنينإل باتفناق متكامن   ولفت إلت أن   واجح تماماً 
طننار المؤقننتى وأعتأنند أن ا مننر وغيرهننا مننن الأجننايا بمننا  ي ننا الموةفننون  نني غننم  واا حننو  الحكومننإل

منح ننا للةننإل المنبثأننإل عنن اللةنننإل التنفينينإل للتشنناور بشنن ن  يحتنا  إلننت أكثنر مننن  تنر  ا سننبو  التني تنن   
  تشكي  حكومإل وحد  وطنيإل  

االت التني ةنرت والمطنو  التالينإل وأشار إلت أن  اللةنإل التنفينيإل ستدرس  ي اةتماع ا حصنيلإل االتصن
 ب نا الش ن  
طريق مسدود   إلتمشاورات تشكي  حكومإل الوحد  وصلت  أن لوكالإل معاً  ا حمدكد أ أمرىمن ة إل 
التصنننريحات واالتصننناالت الصنننادر  منننن عديننند الأينننادات  ننني حركنننإل  أن ا حمننندوأوجنننح   اآلنحتنننت 

 سرعإل تشكي  حكومإل وحد  وطنيإل  حماس  ي قطا  غم  تد  علت عد  ةديإل حركإل حماس  ي 
 30/6/2015 ،األيام، رام هللا

 
 هللا القيادة المؤقت لمنظمة التحرير حسمت أمرها وسيتم تعديل الحكومة وتكليف الحمد الوادية: .4

الأيننادي  ااطننارياسننر الواديننإلى ريننيس تةمنن  المسننتألين الفلسننطينيينى وعجننو   مننال: أكنند د –غننم  
فلسطينيإلى أن موجو  الحكومإل قد حس  أمرهاى من قب  الأياد  الفلسطينيإلى المؤقت لمنةمإل التحرير ال

  تشكي  حكومإل ةديد   إعاد تعدياًل علي اى ولن يكون  إةراءوسيت  
تعندياًل علنت  إةنراءلين  الأيناد  مسناء االثننينى هنو إمن  )أمند( أن منا توصنلت  باتصنا وأجا  الواديإل 

تشننكي   إعنناد مننن قبنن  الننرييس محمننود عبنناس لنن ى وتعنننر    بتكلينن  ةدينند رامنني الحمنند  حكومننإل د
  الحكومإل  ي الوقت الراهن 

ن التعدي  سيكون امتدادًا لحكومإل الو اق النوطنيى وسنتمارس م ام نا بالشنك  الطبيعنيى وغالبنًا إوقا  
 من التكنوقراطى وستكون الحكومإل بعيد  عن الفصايليإل   أسماءما سيةري التعدي   ي الحكومإلى علت 

 30/6/2015، أمد لإلعالم
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 1967ة يتضمن جرائم االحتالل منذ يللجنائ الفلسطينيملف الصائب عريقات  .5

أكد عجو اللةنإل التنفينيإل لمنةمإل التحرير الفلسطينيإل صايم عريأات تجمين المل  المأند   :را   
ألن  منواطن  850 رايي   إسنإلنت اآلنى حينث اعتألنت  1967للةناييإل الدوليإل ةراي  االحتال  منن العنا  

 أسيرا  ي معتأالت ا  209 لسطينيى واستش د 
 مننوطني  الفلسننطينيإل المحليننإل:  شننددنا  اناعننإل 29/6وأجننا  عريأننات  نني تصننريحات لنن  يننو  االثنننين 

 علت إهما  سلطات االحتال  الطبي والتعنيم بحق ا سرى  
 29/6/2015قدس برس، 

 
 مزعومة بغزة في جرائم حرب بالتحقيقوعود فلسطينية  .6

: تحريننر سنني  النندين حمنندان ىإعننداد سننامح البرديسنني للنشننر  العربيننإل ىمننن سننتيفاني نيبي نناي -ةنينن  
  بنالتحأيق  ني ةنراي  حنرم ممعومنإل ارتكبت نا قنوات تابعنإل لكن ىيو  االثننين إلىالفلسطينيالسلطإل وعدت 

 للةانبين وسط تمايد الدعوات ان اء الحصانإل  2014من الةانبين أثناء حرم غم   ي 
أصنندرر محأأننون تننابعون  تأريننراً  مننال  مناقشننإل مةلننس حأننوق اانسننان التنناب  ل منن  المتحنند ةنناء نلنن  

ل منن  المتحنند  ا سننبو  الماجنني قننالوا  ينن  إن ااسننراييليين والمةموعننات الفلسننطينيإل المسننلحإل ارتكبننت 
 ةراي  حرم  انت اكات مطير  للأانون اانساني الدولي أثناء حرم غم  قد ترقت لمستوى

وقننا  إبننراهي  مريشننإل المراقننم الننداي  الفلسننطيني  نني ا منن  المتحنند  وبنناقي المنةمننات الدوليننإل بسويسننرا 
وقننا   أمننا  الةلسننإل  مننن الم نن  تفعينن  السننلطإل الأجنناييإل الدوليننإل طالمننا واصننلت إسننرايي  هنننا الننن ج  

 السفير  سيبين هنا مدى عممنا علت الو اء بالتماماتنا الأانونيإل  
 29/6/2015 ،وكالة رويترز لألنباء

 
 بحر: االعتداء على "أسطول الحرية" جريمة حربأحمد  .7

ند د المةلس التشريعي الفلسطيني بإقدا  االحتال  ااسراييلي عبنر آلتن  العسنكريإل البحرينإلى علنت  :غم 
يطرت  علنت ى انت ناًء بسن29/6  واستمدا  الأو  جدر  ةر يو  االثننين 3االعتداء علت  أسطو  الحريإل 

 سفينإل  ماريان  التي تشك  طليعإل ا سطو  
 نني بيننان صننحفي تلأننت  قنندس بننرس  نسننمإل عننن ى  ىالنايننم ا و  لننرييس المةلننس ىووصنن  أحمنند بحننر

ننننن   ةريمنننننإل حنننننرم وتحننننند  صننننارخ لكننننن  الأننننني  والأنننننوانين الدولينننننإل    ب3االعتننننداء علنننننت  أسنننننطو  الحرينننننإل 
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رطإل جد ميات المتجنامنين المندنيين الننين يحملنون مسناعدات واانسانيإل ى مؤكدًا أن استمدا  الأو  المف
 إنسانيإل للشعم الفلسطيني  ي قطا  غم ى يشك    قرصنإل مطير   يعاقم علي ا الأانون الدولي 

 29/6/2015قدس برس، 
 

 قرصنة وعدوان خطير "" على سفينة "ماريانإسرائيلسيطرة " :جمال الخضري .8
رينننيس اللةننننإل الشنننعبيإل لمواة نننإل  ىةمنننا  المجنننري لسنننطينيالف أشنننر  ال نننور: وصننن  الناينننم -غنننم  

بن الأرصنإل والعندوان  ى 3إحدى سفن  أسطو  الحريإل   ىعلت سفينإل  ماريان  إسرايي  سيطر   ىالحصار
 امترقت قانون المالحإل البحري   إسرايي  المطير ى وأكد أن 

 30/6/2015 ،القدس العربي، لندن
 

 على أسطول الحرية قرصنة عنصرية البرغوثي: سيطرة االحتاللمصطفى  .9
مصطفت البرغوثي أن ما قا  ب  ةني   العا  لحركإل المبادر  الوطنيإل الفلسطينيإل ا ميناعتبر  :را   

قطا  غم  لفن   إلتباعتراض أولت سفن الحريإل والتي تحم  متجامنين متة ين  ااسراييلياالحتال  
 ني بينان صنحفي تلأتن   قندس  ىالبرغنوثي وأجنا  قرصنإل عنصريإل ال مثين  ل نا  إالالحصار ما هي 
التني كاننت  ا مالقينإلالعنال  ونمعنت عن نا الشنرعيإل  أمنا تعنرت  إسنرايي :  إن 29/6برس  يو  االثننين 

 العال  ب ا بفع  حركات التجامن وحركإل المأاطعإل و رض العأوبات علي ا   إي ا تحاو  
 29/6/2015قدس برس، 

 
 الحرية إرهاب منظم أسطولحتالل يوسف: مهاجمة اال واصل أبو .11

يوسنن  علننت أن م اةمننإل  أكند عجننو اللةنننإل التنفينيننإل لمنةمنإل التحريننر الفلسننطينيإل واصنن  أبنو :را   
 الأرصننننإل  وجنننمن  إطنننارسنننفن أسنننطو   ننن  الحصنننار عنننن قطنننا  غنننم  ينننندر   ننني  احننندىاالحنننتال  

   وأعرا  ن  التي تست تر بالمةتم  الدولي وقواني ااسراييليإلسياسيإل الحكومإل 
 ي تصنريحات لنن قدس بنرس  علنت أن  الفرصنإل قايمنإل الينو  أمنا  المةتمن  الندولي لمالحأنإل تن   ىوشدد
بمن  وصو  سفينإل تأ  نشطاء دوليين لأطنا   ا ميروقاد  االحتال  ومحاكمت   علت انت اك    أبيم

 غم  المحاصر   
 29/6/2015قدس برس، 
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 قية مع نظيرتها اإليطاليةاتفا 11توقع  الفلسطينية الحكومة .11
اتفاقيننإل منن  الحكومننإل اايطاليننإلى ونلنن  مننال  اةتمننا   11ى أمننسى الفلسننطينيإل را   : وقعننت الحكومننإل

 اللةنإل الوماريإل الفلسطينيإل اايطاليإل المشتركإلى  ي مأر ومار  الشؤون المارةيإل برا    
اليا باولو ةينتيلنونيى أعمنا  اللةننإل التني وا تتح ومير المارةيإل د  رياض المالكيى وومير مارةيإل إيط

تناولنننت الوجننن  السياسننني واالقتصنننادي الفلسنننطينيى وسنننب  تعمينننم العالقنننات الثنايينننإل المشنننتركإل بنننين 
وأكد وميرا المارةيإل  ي كلمإل ا تتاح أعما  اللةنإل الوماريإلى جنرور  تعمينم العالقنات الثنايينإل  الطر ين 

تي تربط الشعبين الفلسطيني واايطاليى وشدد الومير اايطنالي وتطويرها ما يتناسم وروح الصداقإل ال
علننت جننرور  تفعينن  العمليننإل السننلميإل والتفاوجننيإل للوصننو  إلننت السننال  الشننام  والننداي  المنشننود بننين 

 الةانبين الفلسطيني وااسراييليى و ق مبدأ ح  الدولتين 
 30/6/2015 ،األيام، رام هللا

  
 يبة رمضان على أبناء الجالية في مصرتوزع حق الفلسطينيةالسفارة  .12

نةمننت سننفار  دولننإل  لسننطين  نني الأنناهر  ميننار  تفأديننإل  بننناء الةاليننإل الفلسننطينيإل  نني كنن  مننن  الأنناهر :
ةمير   اج  وبنني أينوم ومركنم شنبام عنرم دروين  بمحا ةنإل الشنرقيإل  ني مصنرى لت نينت   بحلنو  

وقننا  الو نند بتومينن  حأايننم  إل مننال  الشنن ر شنن ر رمجننانى وتأنندي  التمننوين الغنننايي ل سننر الفلسننطيني
 رمجان علت أل  وميإل أسر  من أبناء الةاليإل  ي مناطق ممتلفإل من محا ةإل الشرقيإل 
 30/6/2015 ،الخليج، الشارقة

 
 إلعادة صياغته.. وتدعو فنية على التقرير األممي حول عدوان غزة مالحظة 21 تضع حماس .13

ماس( اعاد  صياغإل تأرير اللةنإل المستألإل لتأصي الحأايق دعت حركإل المأاومإل ااسالميإل )ح: غم 
  2014التابعإل لمةلس حأوق اانسان حو  العدوان ااسراييلي ا مير علت قطا  غم  صي  عا  

وقالت الحركإل  ي بيان ل ا وص  وكالإل  صفا  نسمإل عن   رغ  أن حماس رحبت بإدانإل االحتال  
المالحةات الفنيإل اآلتيإل علي  ى مؤكد  أن  ل  ية ر حة   علت ةرايم  بحق شعبناى إال أننا نج 

الجحايا والدمار ال اي  للعدوان بك  تفاصيل ى وقد ةاءت صياغت  منحام  لصالح االحتال  وساوى 
 بين الجحيإل والةالد  ي كثير من  أرات  وبرر لالحتال  ةرايم  
من الوصو  إلت مسرح الةريمإل وطالبت باادانإل الصريحإل والواجحإل لالحتال  لمنع  اللةنإل 

ةراء التحأيق الم ني والأانوني السلي    لمعاينت ا وا 
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دانت  بارتكام ةراي  حرم  كما دعت اعاد  صياغإل التأرير بما يتجمن كا إل ةراي  االحتال  وا 
إل وةراي  جد اانسانيإل وةريمإل إباد  ةماعيإل وةراي  عدوان والمطالبإل بإحالت  للمحكمإل الةناييإل الدولي

 حسم ا صو  
وأكدت حماس علت أهميإل إعاد  صياغإل التأرير بما يتجمن إدرا  التوصي  السلي  للمأاومإل 
باعتبارها حركات مأاومإل مشروعإل جد االحتال  و ًأا للأانون الدولي والأانون الدولي اانساني 

فس والشعم الفلسطيني واالتفاقات والمعاهدات وااعالنات والمواثيق الدوليإلى ومراعا  د اع ا عن الن
 جد العدوان الني شن  االحتال  ااسراييلي  ي عدوان  ا مير علت غم  

ووة  تأرير لةنإل تحأيق مشكلإل من مةلس حأوق اانسان  ي ا م  المتحد  نشر االثنين الماجي 
وان ات امات للكيان ااسراييلي والفصاي  الفلسطينيإل علت حد سواء بارتكام  ةراي  حرم   ي العد

ى مجيًفا  أن كال الطر ين  ارتكبا انت اكات ةسيمإل مال  2014ااسراييلي علت قطا  غم  صي  
 العدوان علت غم  قد ترقت إلت ةراي  حرم   

مالحةإل  نيإل علت التأريرى مشير  إلت أن ا  مالحةات أوليإل لحين الحصو   21ووجعت الحركإل 
ي والنتايج التي يتوص  إلي ا مةلس حأوق اانسان علت الترةمإل العربيإل الرسميإل للتأرير التفصيل

 بالمصول من أة  الرد علت كا إل البنود و ًأا ل صو   
 

 والمالحظات الفنية التي وضعتها حماس هي: 
إن حركإل حماس ومنن تشكي  لةنإل تأصي الحأايق والبدء بعمل ا رحبت ب ا وأبدت التعاون   1

 يلت ا واستفسارات ا والتعاطي مع ا واالستعداد للرد علت أس
إن طبيعإل تشكي  لةنإل تأصي الحأايق واستأالإل رييس ا )وليا  شاباس( تحت الجغوط ااسراييليإل   2

 أثرت بشك  واجح علت بنيإل تأرير اللةنإل ونتاية  
إن عد  قدو  اللةنإل ل راجي الفلسطينيإل ولأطا  غم  لمعاينإل مسرح الةراي  المرتكبإل  ي ا من   3

الحتال  ااسراييلي رغ  مطالباتنا المتكرر  بجرور  قدوم ا لمكان مسرح الةراي ؛ أدى إلت ِقب  قوات ا
عد  وقو  اللةنإل علت حة  الكارثإل وةراي  الحرم والمةامر الفةيعإل التي ارتكب ا االحتال  بحق 

 الشعم الفلسطيني  ي الأطا  أثناء عدوان  علي  
ةنإل تأصي الحأايق ومن  وصول ا لمسرح الةريمإل  ي إن عرقلإل قوات االحتال  ااسراييلي لل  4

أراجي السلطإل وقطا  غم ى وا عالن عد  التعاون مع ا يدل  علت أن االحتال  وج  العراقي  أما  
اللةنإل للوقو  علت حة  الةراي  التي ارتكب ا  ي الأطا ؛ مما يؤكد ارتكام االحتال  لةراي  حرم 

 تأصي الحأايق ومو   من ا تجاح أمرر علت يد لةنإل 
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علت الرغ  من أن االحتال  ر ض التعاون م  اللةنإلى ول  يأد  ل ا أي معلوماتى إال أن سياق   5
التأرير ةاء مبررًا لةرايم  معتنأًا مماع  االحتال  حو  بعض الوقاي  التي نشرها عبر ااعال  

علت ردود إعالميإل احتماليإل والمنا يإل  بسط قواعد التحأيق العاد ى  ال تُبنت التأارير الصحيحإل 
 تلفيأ ا أكثر من صحت ا 

إن صياغإل التأرير  ي  انحيام واجح لصالح االحتال  وهنا واجح من غالبيإل البنود الماصإلى ب    6
حيث ةاءت تحم  مصطلحات التشكي  وعد  الت كيد رغ  وجوح ا دلإل وااثباتات لتل  الةراي  

لعديد من البنود الماصإل بالمأاومإل الفلسطينيإل كانت تحم  وعد  رد االحتال  علي اى  ي حين أن ا
 مصطلحات الت كيد وعبارات الت وي  رغ  وةود ردود دامغإل بعد  صحت ا  

 2251مدنيين إسراييليين نتيةإل م ساويإلى  ي حين أن  قل  من ش ن قت   6وص  التأرير أن قت    7
 لت عد  الحياديإل والنماهإل  لسطينيًا ول  يصف ا أن ا نتيةإل م ساويإل؛ مما يد  ع

اللةنإل ملطت بين م مت ا كة إل قانونيإل رسميإل مكلفإل بتأصي الحأايق وبين تدمل ا  ي الوج    8
السياسي الفلسطينيى ا مر الني يمر  عن نطاق م ام ا المكلفإل ب ا ونل  ثابت  ي مواج  عد  

 لتنفيني لتأرير اللةنإل   ن الململ ام 17من ا علت سبي  المثا  ال الحصر ما ورد  ي  أر  
إن اللةنإل ل  تلتم  بالمعايير الدوليإل  ي التمييم بين المدني والعسكري عند الحديث عن المأاومإل   9

المشروعإلى حيث أن الأانون الدولي اانساني وج  معايير للتمييم بين المدني والعسكريى ونكر أن 
يمكن است دا  ى واعتبرت أن االحتال  كان العسكري ل  شروط وجوابط حتت يت  اعتبارر عسكريًا و 

يست د  العسكريين ك ص ى و ي حا  وقو  جحايا مدنيين كان التأرير يطلم من االحتال  ما 
يشير إلت أن ال د  عسكريى وهنا من ج تبريري غير قانوني وغير عاد  وال نمي  وال منطأي من 

 لةنإل التحأيقى مما يؤكد عد  موجوعيت ا وم نيت ا 
أغف  التأرير االعترا ات الصريحإل والواجحإل والتصريحات التي أدلت ب ا الةنود والجباط   10

ااسراييليون مال  وبعد العدوانى النين أكدوا تلأي   تعليمات وأوامر مباشر  باست دا  المدنيينى 
ومير دلي  علت نل  ما صرح ب  جباط وةنود ةمعيإل كسر الصمت وكنل  ما صرحت ب  ومير  

شاكيد مال  العدوان من تشةيع ا لأت  النساء وأطفال ن المدنيينى  جاًل عن عشرات  العد 
المعلومات ااعالميإل التي تؤكد اعترا ات ةنود االحتال  بارتكاب   ةراي  حرمى )    يا ترى اللةنإل 
 ا ت من المعلومات ااعالميإل التي  ي صالح االحتال  وتتةاهل ا إنا كانت  ي صالح المأاومإل و ي

 إدانإل صريحإل لالحتال (  
التأرير نكر ب ن اآلال  من المدنيين ااسراييليين أصيبوا بال ل  نتيةإل الأناي  الصاروميإل   11

وا نفاق الفلسطينيإلى  ي حين أغف  التأرير نكر أن سكان قطا  غم  البالغ عدده  أكثر من مليون 
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يعًا بال ل  وبك  ا مراض النفسيإل وسبعمايإل أل  شمل كانوا تحت مرمي النيران وأصيبوا ةم
 يومًا  51والعصبيإل من هو  و ةاعإل وبشاعإل الةراي  ااسراييليإل علت مدار النن 

التأرير نكر أن االحتال  ااسراييلي اعتمد  ي قص  واست دا  ا ماكن والمنام  تحنير   12
بًا دون اعتبار نل  ممالفإل السكان من مال  صاروخ تحنيري قات ى واعتبر نل  تحنيرًا كا يًا ومناس

لأواعد وأحكا  الأانون الدولي اانساني وقوانين الأتا  )وه  ُيعأ  أي ا العأالء أن يت  التحنير 
بصاروخ( أليس هنا نو  من االست تار باانسان وحأوق ؟؟  جاًل عن تةاه  التأرير قص  وتدمير 

 وشطم أحياء ب كمل ا بدون أي تحنير 
االهتما  باست دا  االحتال  المواق  المحميإل بموةم الأانون الدولي اانساني  التأرير ل  يو ِ   13

كالمستشفيات والمدارس ومراكم اايواء والمؤسسات ااعالميإل وطواق  الد ا  المدني والصحفيين 
وغيرهاى حيث اسُت د ت العشرات من هنر المرا ق والمؤسسات المحميإلى ول  يعط ا التأرير االهتما  

 نوني المطلومى م  أن ا تشك  مرًقا واجًحا و اجًحا للأوانين والمواثيق والمعاهدات الدوليإل الأا
حاو  التأرير تبريإل االحتال  من االست دا  المباشر ل ماكن المحميإل مث  المستشفيات ومراكم   14

يست د  محيط ا اايواء بوكالإل غوث وتشغي  الالةيين الفلسطينيين )أونروا( مدعيًا تطوعًا أن  كان 
 أط علت الرغ  من أن االحتال  ل  يتعاون م  اللةنإلى ورغ  ثبوت است دا  االحتال  بصور  مباشر  

الحكومي ومدرسإل بيت حانون  ا قصتواست دا  مستشفت الو اء لرعايإل المسنينى ومستشفت ش داء 
 رها التي كانت تؤوي النامحين وال اربين وغيرها من المرا ق المحميإل وما أكث

لأد كرر التأرير مصطلح )دور  العن ( بين ا طرا ى وهنا ينم  الصرا  من سياق  الأانوني   15
 والتاريمي والسياسي والني هو عبار  عن احتال  ومأاومإل مشروعإل جد االحتال  

 ل  ي من التأرير باالعتبار أن حركإل حماس قامت بتسلي  الحكومإل لحكومإل الو اق الوطني منن 16
ى وتر ض اعتبارها سلطإل ا مر 7/7/2014وقب  العدوان ااسراييلي علت غم   ي  2/6/2014 تاريخ

 الواق  كما أشار التأرير 
إن حركات المأاومإل الفلسطينيإل و ي مأدمت ا حركإل حماس بنلت ك  ما يمكن ا  ي ك  الةرو    17

ت العدوان والدمار حيث حنرت العسكريإل وا منيإل الصعبإل واامكانات الجييلإل لتةنيم المدنيين ويال
المأاومإل المدنيين من التواةد  ي ا ماكن العسكريإل المست د إلى  ي حين أن االحتال  رغ  ما يمل  
من إمكانات تأنيإل ولوةستيإل عاليإل ةدًاى مما يمكن  من التمييمى إال أن  تعم د است دا  المدنيين ور   

 حة  الجحايا والدمار 
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االحتال  ااسراييلي هو الني ارتكم ةريمإل العدوان وهو الني بدأ بالعدوان تةاه  التأرير أن   18
الغاش  علت غم ى ا مر الني حنا بحركات المأاومإل الفلسطينيإل الد ا  عن النفس ومأاومإل هنا 

 االحتال  بما يتوا ق وحأ ا الأانوني بالمأاومإل 
حتال  مال  عدوان ا علت غم ى  ي التأرير ل  يعأم علت ا سلحإل التي استمدمت ا قوات اال  19

حين أن العديد من التأارير الدوليإل والحأوقيإل والطبيإل أكدت علت استمدا  االحتال   سلحإل محرمإل 
دولًيا كالأناي  الحارقإل والغامات السامإل وا سلحإل الفتاكإلى وأشالء الش داء والةرحت مير دلي  علت 

 المأاومإل العشواييإل غير المميم  علت حد تعبيرر نل ى  ي حين أن  انتأد بشك  واجح صواريخ 
التأرير ل  يعِط االهتما  الكا ي بالةراي  واالنت اكات ااسراييليإل الصارمإل المرتكبإل  ي الجفإل   20

 الغربيإل والأدس المحتلإل 
التأرير ل  ينكر ةريمإل االستيطان الص يوني  ي الجفإل والأدسى وكنل  ل  ينكر قجيإل ا سرى   21
 لسطينيين باعتبارها ةريمإل حرم وةراي  جد اانسانيإل الف

 29/6/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا( 
 

 أعاد حصار غزة إلى الواجهة" 3الحرية  أسطولاالحتالل لـ"هنية اعتراض  .14
اعتبر إسماعي  هنيإلى نايم رييس المكتم السياسي لحركإل حماسى أن رسالإل المتجامنين علت 

  قد وصلت غم ى مؤكًدا أن أسطو  الحريإل رغ  اعتراج  حأق أهدا   الم مإل 3 أسطو  الحريإل 
 وكش  وة  االحتال  وأعاد حصار غم  إلت الواة إل 

وندد هنيإل  ي تصريح مكتوم ل  االثنينى بما أسمار  الأرصنإل الص يونيإل  باالستيالء علت أسطو  
ثلإل  ي انت اك  للأانون الدولي وتعكس وقا :  هنر الأرصنإل تؤكد سياسإل االحتال  المتم  3الحريإل 

لت غم     ن ة  اارهابي  ي من  حريإل اابحار من وا 
وأجا :  إن الأيا  باعتراض الشمصيات الوامنإل مث  الرييس التونسي السابق محمد المنص  

ن أشاد هنيإل بالمرموقي كواة إل مو  المرموقي  ي  تمٍط لك  المفاهي  الدبلوماسيإل وا عرا  الدوليإل  
 واة ات الربي  العربي والثورات العربيإل المحتجنإل للأجيإل الفلسطينيإل 

وعبر عن تأديرر لك  المتجامنين من الشمصيات السياسيإل والدوليإل والبرلمانيإل وااعالميإل وا ةنبيإل 
 المشاركإل  ي أسطو  الحريإل 

 29/6/2015، فلسطين أون الين
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 .. كل ما جرى حتى اآلن بعض االتصاالتأالحكومة لم تبد تشكيلحماس: مشاورات حركة  .15

قالت حركإل حماس إن مشاورات تشكي  حكومإل وحد  وطنيإل  ل  تبدأ بعد حتت يت  الحك  : غم 
 علي ا ى مت مإل حركإل   تح  بمحاولإل  رض إمالءات ا والتفرد  ي هنا ا مر 

وص   المركم  ى6-29ونكر الناطق باس  الحركإل سامي أبو مهري  ي بيان صحفيى يو  االثنين 
الفلسطيني لإلعال   نسمإل عن ى أن  ك  ما ةرى حتت اآلن هو بعض االتصاالت التي حاولت  تح 
من مالل ا  رض إمالءات ا انطالًقا من أوهام ا الماطيإل ب ن ا تمل  الشعم الفلسطينيى ومن حأ ا 

 أن تأرر منفرد  ما تشاء  ي الش ن الفلسطيني  
هي الماسر الحأيأي من هنر السياسإل العأيمإل؛  ن الش ن الفلسطيني  وأكد أبو مهري أن  حركإل  تح

ال يمكن إدارت  إال بالتوا قى عدا عن أن  من البل  أن يعتأد أي طر  أن  ال يما  باامكان حشر 
 حركإل حماس  ي الماويإل وممارسإل الجغوط علي ا  

 29/6/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 أونالين": لن نشارك في الحكومة والرئيس عباس "يراوغ بالمصالحة"الخليج لـ" الحيةخليل  .16
 المليج  لمراس  حماسىملي  الحيإلى عجو المكتم السياسي لحركإل : أكد الصفدي نادر –غم  

أونالين   ي غم ى أن حماس لن تشار   ي أي حكومإل  لسطينيإل مأبلإلى ما ل  تمج  تل  الحكومإل 
 ني يةم  الفصاي  كا إل والأوى الوطنيإل دون أي استثناءات ومشاورات ا الدامليإلى لحوار وط

وأوجح أن وج  الرييس عباس لسأ  ممني محدد لتسل  رد حركإل حماس علت الحكومإل والمشاركإل 
ة ار ب ن  أةرى حوارات ومشاورات   ي اى يعد  مراوغإل سياسيإل مر وجإل للتفرد بالأرار السياسيى وا 

 وأن حركإل حماس هي من ر جت ا  
 :  يواص  الرييس عباس سياسإل التفرد بالأرار الفلسطيني منن سنوات طويلإلى وهنا التفرد اآلن وقا

 انألم علت مشاورات تشكي  الحكومإل المأبلإلى وهو أمر مر وض  لسطينيًا و صايليًا وشعبيًا  
ةراء مشاورات لتشكي  حك ومإل وأجا  الأيادي  ي حركإل  حماس :  إقالإل حكومإل رامي الحمد  ى وا 

ةديد ى ووج  سأ  ممني محدد ل اى مةرد مناور  سياسيإل من قب  الرييس عباس وحركإل  تحى لملط 
 ا وراق الدامليإلى وتفصي  حكومإل علت مأاس   وتمد  مصالح    

ونكر أن الرييس عباس يريد من الحكومإل المأبلإل أن توصل  إلت طريق العود  من ةديد لمرب  
ييليى  وأن تكون تل  الحكومإل التي ستمج  لسيطرت  وكنل  تعتر  المفاوجات م  الةانم ااسرا

 بك  المعاهدات واالتفاقيات السياسيإل التي وقعت ا منةمإل التحرير م  الةانم ااسراييلي  
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وكش  الحيإلى أن الرييس عباس يريد من مال  تل  التحركات إةراء  تعدي  وماري  علت حكومإل 
حكومإل  شلت بشك  كبير  ي تنفين م ام اى والرييس عباس اليو  رامي الحمد  ى موجحًا أن  ال

 يعيد  ش  الحكومإل مر  أمرى علت الساحإل الدامليإل  
 29/6/2015، الخليج أونالين

 
 طريق مسدود إلى: المشاورات مع حماس حول تشكيل الحكومة وصلت حركة فتح .17

كإل  تح مسؤو  مل  المصالحإل عما  اكد عجو اللةنإل المركميإل لحر : معا الحيا  الةديد ى -را   
طريق مسدود  حتت  إلتالمشاورات م  حركإل حماس لتشكي  حكومإل الوحد  وصلت  أن ا حمد

 اآلنى كاشفا عن اةتما  ها  سيعأد اليو  م  الرييس محمود عباس ب نا المصول  
 و  م  موست ك  الفصاي  موا أإل علت تشكي  الحكومإلى مشيرًا إلت أن اتصال  ا أن ا حمدوأكد 

أبو مرموق حو  الموجو  كان إيةابيًاى حيث أبدى ا مير ت ييد حركإل حماس لتشكي  حكومإل وحد  
وطنيإل مأبولإل دوليًاى علت أال تحم  برنامةًا سياسيًاى إال أن االتصاالت الالحأإل بين الطر ين حملت 

 مواق  مغاير  
الحكومإل من ا عد  تدم  اللةنإل التنفينيإل  مرموق نأ  شروطًا ةديد  لتشكي  أبووأوجح ا حمد أن 

 بتشكي  الحكومإل وتمديد  تر  مشاورات تشكيل ا 
مواق  حماس تعكس عد  ةديت ا بتشكي  حكومإل الوحد ى موجحا أن ما ةاء  ي  أنواكد ا حمد 

اتفاق مكإل وتشكي  حكومإل الو اق الوطني يلم  الحكومإل بمنةمإل التحرير كمرةعيإل للسلطإل الوطنيإل 
والمنسةمإل تماما م   2006و ما ال يةوم التراة  عن   ونكر بوثيأإل الو اق الوطني الموقعإل عا  وه

برنامج منةمإل التحرير ومبادر  السال  العربيإلى نا يًا وةود مسمت  ااطار الأيادي  لمنةمإل التحريرى 
المنةمإل من  أة  كان تشكي  لةنإل لتفعي  وتطوير  2005وموجحًا أن ما ةاء  ي اتفاق الأاهر  عا  
 انجما  حماس والة اد ااسالمي ل ا 

اتفاق لتشكي  الحكومإلى مطالبًا بالتركيم  إلتا حمد عن أمل   ي استمرار الة ود للوصو   وأعرم
اةتما  تنفينيإل منةمإل التحرير الني يعأد اليو  برياسإل الرييس  أناالنأسا ى كاشفًا عن  إن اءعلت ه  

 بإل  يما يتعلق بالحكومإل محمود عباس سيحم  ا ةو 
ر ض حماس لحكومإل الوحد  الوطنيإل يدل  بشك   إنالأواسمي  أسام قا  المتحدث باس  حركإل  تح و 

واجح علت رغبت ا بإدامإل االنأسا ى كما يؤكد علت المجي قدما  ي ممطط ا الأاجي بعد  تحم  
نمامسؤوليإل حأيأيإل من دام  الحكومإلى  أيإل ى أمام احكومإل وتج  العراقي  تريد أن تبأت مار  ال وا 
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الصعم لتبرر مفاوجات ا م   اانسانيو ي الوقت نفس  تحميل ا المسؤوليإل الكاملإل عن الوج  
  إسرايي 

 30/6/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 تدعم جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية  القاهرة: "المخابرات المصرية"ممثلي  التقى األحمد .18
: بحث عما  ا حمد عجو اللةنإل المركميإل لحركإل  تحى  ي الأاهر ى االثنينى م  وكاالت -الأاهر  

وأشار ا حمد  ي  ممثلي ة ام الممابرات المصريإلى تطورات ا وجا  علت الساحإل الفلسطينيإلى 
تصريح ل  إن  اةتم  م  ة ام الممابرات المصريإلى وةرى نأا  موس  وتشاور حو  العديد من 

مالإل العأبات التي الأجاياى وعلت رأ س ا الة ود المبنولإل من أة  تشكي  حكومإل وحد  وطنيإلى وا 
 تحو  دون إتما  نل ى بما يعمم ة ود إن اء االنأسا  

وأكد ا حمد  أن الةانم المصري أكد دعم  ومساندت  لة ود تشكي  حكومإل وحد  وطنيإلى تعم  
نر المرحلإل الدقيأإل التي تمر ب ا الأجيإل وتعمم الة ود المبنولإل ان اء االنأسا  الفلسطيني  ي ه

وأوجح ا حمد:  إن  بحث أيجا م  ة ام الممابرات المصريإل التس يالت التي تأدم ا  الفلسطينيإل  
مصر  هلنا  ي قطا  غم ى وت  االتفاق علت استمرار مصر  ي تأدي  هنر التس يالت مستأبال من 

 بنا  ي قطا  غم   مال  معبر ر ح لتمفي  المعانا  علت أبناء شع
 30/6/2015، األيام، رام هللا

 
 واحدة ةليس مسارا  سياسيا ... ومشعل التقى بلير مر  "إسرائيل"ما يجري بيننا وبين : أسامة حمدان .19

 مسؤو  العالقات الدوليإل  ي حركإل  حماس ى أسامإل حمدانى : قا عبد الرحمن نصار ىقاس  س قاس 
ك  ما  ي المفاوجات غير المباشر  بين حماس و إسرايي  ى   ي حوار م  ةريد   ا مبار ى حو  

ا مر أن  ةرى وق  إطالق النار وهنا  طر  ال بد أن ية  متابعًا الستكما  مطوات الت ديإلى 
وهنا ما تفعل  حركإل  حماس   ما نأو  ب  هو متابعإل مطوات الت ديإل بما يؤدي إلت إن اء الحصار 

ار غير المباشر( أي مشكلإلى  ننا ال نتكل  عن اتفاق أو مسار علت غم ى وال أةد  ي نل  )الحو 
سياسي  بالعكسى أعتأد أن  يةم شكر  حماس   ن ا ال تما  تتاب  وتلح علت إن اء الحصار  ي 

  "ة  حكومإل )را   ( ال تسعت لتحأيق نل  ورييس سلطإل ال يفع  شيياً 
أ كارًا مكتوبإل من توني  الحركإل   بش ن تسل  حماس  ما قلت  لصحيفإل   لسطينوحو  سؤال  عن نفي 

ال تعليق علت الشق ا و  من السؤا   ؟ى أةام حمدانى  بليرى وه   عاًل التأت بلير مالد مشع 
   بلير التأت مشع  مر  واحد  وليس مرتين كما قي   ي ااعال 
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من اليو  ا و  قلنا قا   ن عأد اتفاق م  إسرايي  من دون مشاركإل السلطإل أو مصر؟ وحو  إمكانيإل
إن أي ترتيبات يةم أن تكون  ي سياق تفاه  وطنيى وك  من ةاءنا من ا طرا  ا وروبيإل 
الممتلفإلى قلنا ما ةرى مع    ي الغر  كما قلنار  ي ااعال   أما السلطإل   ي مطلعإل علت 

ةر ى وبالنسبإل التفاصي  وأبو مامن )محمود عباس( تحديدًا مطل ى ولكن  يحاو  أن يستغ  هنا ال
إلينا  إن تصريحات  هي من قبي  الممايد  الرميصإل  الةانم المصري مطل  علت هنر االتصاالت 
وهو يعل  ب ا وال أةن أن هنا  ما يسبم قلأًا أو انمعاةًا ل  إنا كان ما يةري هو استكما  ما 

والحديث عن كثر   تفاهمنا علي  من أة  الت ديإل وقد ت مر مد  عا   بش ن دور موست أبو مرموق
دمول  إلت غم  ومروة  من اى  إن  بصفت  عجوًا  ي المكتم السياسي داي  التواص  م  المصريين 

   و ي كثير من الترتيبات بيننا هو المعني ب ا بحك  مسؤوليت 
لو ةرى أي اتفاق  ي غم ى  ما مصير: ا سرىى والأدسى والجفإلى واالستيطان     وحو  سؤال  عن:

ما يةري ليس اتفاقًا سياسيًا  ي سياق عمليإل سال   بالنسبإل أةام حمدان   لفات منفصلإل؟ه  هي م
لنا الأدس حاجر  واالستيطان ومواة ت  والجفإل والمأاومإل  ي ا كنل ى وأيجًا ا سرى  إن اء 
الحصار علت غم  ال يد عنا إلت الأو  إن ثمإل أثمانًا سياسيإل ستأد  بالتنام  عن مةم  الأجيإل  

من  لسطين ونحن نريد تحرير ك   لسطين  ميم  غم   %2حديث عن دولإل  ي غم  وه   ن ا تمث  ال
أن ا تشك  قاعد  صلبإل للمأاومإل وليس لن حماس   أط  وأؤكد أن  إنا حدث شيء )اعتداء إسراييلي( 

نا سابأًا  ي يستدعي تحركًا وطنيًا مأاومًاى لن تتأيد المأاومإل بأواعد يفرج ا ااسراييلي علي ا  دمل
   ت ديإلى وك  مر  تسأط الت ديإل بعدوان إسراييلي

ما يروى  ي ااعال  لن أعلق علي   أؤكد أن  حماس  حريصإل وبش ن العالقإل م  إيرانى قا  حمدان  
علت عالقات متوامنإل  ي المنطأإلى  كما نحرل علت العالقإل بالسعوديإلى كنل  ا مر م  مصر 

  الأجيإل الفلسطينيإل  أما الربط بين المساي   أد يحدثى وال ألو  ودو  أمرى  هنا التوامن يمد
المراقبين علت نل   بالنسبإل إلينا هنا الربط غير موةود  وبش ن بيان الحركإل بمصول اليمنى  إن  
كان واجحًاى  ن  عب ر عن وقو نا م  الشرعيإلى سواء التي امتارها الشعم اليمني أو التي سيمتارها 

يًا إننا دعونا إلت حوار وطني يمني ين ي ا ممإل  الم   أن ال أحد ل  الحق  ي أن يأرر الحأًاى وثان
كي  سيكون موق   حماس ى وأيجًا لن نكم  أ وار الناس إنا أرادوا أن يعلأوا علت موقفنا الني نأتن  

   ب 
إلى ال نحن وال العالقإل بحمم   عالقإل ةيد   ربما ال نكثر  ي الحديث عن ا  ي هنر اآلونوقا   

حمم  ى ولكن هنا ال يعني أن العالقإل ال تسير  ي االتةار الصحيح  يكفي أن أكش  أن  ةرى 
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لأاء بيننا وبين )ا مين العا  لحمم  ( السيد حسن نصر   علت مستوى قيادي عا  قب  ش رى 
   وقبل  أيجًا ةرى لأاء آمر

 30/6/2015األخبار، بيروت، 

 
 سلطة لتحريك "االعتقال اإلداري" في المحاكم الدوليةالرشق يدعو ال .21

أكد عجو المكتم السياسي لحركإل المأاومإل ااسالميإل  حماس  عمت الرشق أن ا سير : الدوحإل
ان الص يوني بعد معركإل بطوليإل دامت  يومًاى وعد  أن  56البط  مجر عدنان انتصر علت السة 

ودعا الرشق  ي تصريح صحفيى السلطإل الفلسطينيإل   نل  يمث  انتصارا للشعم الفلسطيني و سرار
إلت تحري  شكاوى جد االحتال   ي المحاك  الدوليإل؛ لوق  سياسإل االعتأا  ااداري الةال ى وأكد 

 وأجا :  اليو  مجرى وغدًا ةمي  ا سرى   أن هنر من أوراق الأو  ى التي يةم استعمال ا 
 29/6/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "3لسفينة "ماريان" أولى سفن "أسطول الحرية  اإلسرائيلية "القرصنة"بـلفصائل الفلسطينية تندد ا .21

نددت  حركإل  الة اد ااسالمي  ى أنغم  من  تحي صب احى عن 30/6/2015الحياة، لندن، نكرت 
وصفت   ى و 3 ي بيان باعتراض البحريإل ااسراييليإل أمس سفينإل  ماريان ى أولت سفن  قا لإل الحريإل 

ب ن   إرهام دولإل منة ى وتحدٍ  لإلراد  الحر  يةري علت مرأى ومسم  من العال    واعتبر الناطق 
باس  الحركإل داود ش ام أن  كسر الحصار علت غم  سيستمرى ولن يوقف  إرهام إسرايي  وعدوان ا 

لتحرير  لسطين  الممن ج   ودانت ك  من  الةب إل الشعبيإل لتحرير  لسطين  و الةب إل الديمأراطيإل 
  ااسراييليإل الأرصنإل  
الأيادي  ي حركإل حماس حسا   ى من غم ى أن29/6/2015، المركز الفلسطيني لإلعالموأجا  
قا  إن اعتراض قوات االحتال  لسفينإل كسر الحصار عن قطا  غم  تصرٌ  كعصابإل مارةإل  بدرانى

 عن الأانون كالأراصنإل وقط ا  الطرق 
يح صحفي ل ى إلت أن ما حدث يعيد إلت ا نهان ةريمإل سفينإل مرمر  وما وأشار بدرانى  ي تصر 

سأط  ي ا من ش داءى مجيًفا  لو أن ما يسمت بالمةتم  الدولي عاقم االحتال   ي حين  لما تةرأ 
 علت االستمرار  ي حصار غم  واالعتداء علت من يحاو  كسر حصارها  

ن  امتطا  االحتال  المتجامنين علت إحدى سفن قا  سامي أبو مهريى الناطق باس  الحركإلى إو 
أسطو  الحريإلى ومن  السفينإل من الوصو  إلت غم ى يمث  صور  للعربد  ااسراييليإل وانت اكا للأانون 

صرارا من االحتال  علت حصار غم     الدولي وا 
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ةار هنر وطالم أبو مهريى  بان كي مون والمةتم  الدولي للمرو  عن صمت   وتحم  مسؤوليات   ت
 الةريمإل  

الدكتور نبي  شعث من غم ى أن  أشر  ال ورى عن 30/6/2015القدس العربي، لندن، وأنشرت  
وقا :  رغ  االعتراض ى عجو اللةنإل المركميإل لحركإل  تحى دان امتطا  سفينإل  ماريان  السويديإل

وصلت بةالء  ااسراييلي للسفينإل ومنع ا من الوصو  إلت الأطا  المحاصرى إال أن رسالت ا
ووجوح ب ن هنا  مليونا ونص  مليون مواطن ما مالوا يعانون من الحصار الةاير منن سنوات ى 

 داعيا المةتم  الدولي لن  موق  واجح من هنر الأرصنإل ااسراييليإل  
عاد  إعماررى واعتبر االستمرار بإبحار  وشدد علت جرور  العم  الةاد ان اء حصار قطا  غم ى وا 

 تةار قطا  غم  المنكوم يمث   بارقإل أم  للمحاصرين  السفن با
  

 مع تبادل لألراضي 1967حواتمة: المبادرة الفرنسية تطالب باستئناف المفاوضات وفق  .22
قا  ا مين العا  للةب إل الديمأراطيإل لتحرير  لسطين ناي  حواتمإل إن : ناديإل سعد الدين -عمان

ام نايم ل  أمر ليس مطروحًا اآلن ى مستبعدًا  تشكي   مال إل الرييس محمود عباس وتعيين أو انتم
ةراء انتمابات ةديد  قريبًا    حكومإل وحد  وطنيإلى وا 

وكش  حواتمإلى  ي حديث م   الغد  أثناء وةودر بعمانى عن العناصر الرييسيإل للمبادر  الفرنسيإلى 
حديد سأ  ممني م  تباد  ل راجيى وت 1967والمحدد  باستينا  المفاوجات و ق حدود العا  

النت اي اى والأدس عاصمإل لدولتينى وتةاه  قجيتي الالةيين الفلسطينيين ووق  االستيطانى ورعايإل 
دوليإل ةماعيإل للعمليإل السياسيإل وعأد مؤتمر دولي برياسإل الدو  الممس دايمإل العجويإل تحت مةلإل 

 ا م  المتحد   
نما طرحت أ كارًا وقا  إن   رنسا ل  تأد  مشروعًا مكتوبًاى حتت اآلن ى الستينا  المفاوجاتى وا 

مال  ميار  ومير مارةيت ا روالن  ابيوس إلت  لسطين المحتلإل مؤمرًا واةتماع  م  المسؤولين عند 
 الةانبين الفلسطيني وااسراييلي  

ونور إلت  الة ود الفرنسيإل للتشاور م  اادار  ا ميركيإل من أة  تحوي  ا  كار إلت مشرو  قرار 
 صار إلت طرح  أما  مةلس ا من الدوليى حتت يت  تمريرر بدون االصطدا   بالفيتو  ا ميركي  ي

صوتًا لصالح مشرو   12 – 11وأوجح أن  تركيبإل مةلس ا من الراهنإل تجمن ت ييد أكثر من 
الأرارى إال أن باريس تة د لتحصين مبادرت ا من الفش  عند طرح ا للتصويتى ونل  عبر إةراء 

 تصاالت والمشاورات م  الواليات المتحد   اال
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وأشار إلت  الموق  ااسراييلي المجاد  من المبادر  الفرنسيإلى تحت نريعإل  عد  قبو  اامالءات 
والجغوط ى بسبم ر ض وق  االستيطان وتحديد سأ  ممني للمفاوجاتى وعأد المؤتمر الدولي 

 والرعايإل الدوليإل للعمليإل السياسيإل  
يس الومراء بنيامين نتنياهو يريد مفاوجات  ة  التفاوض  أطى بينما يسار  االحتال  وقا  إن  ري

 المطت  ي الت ويد واالستيطان والعدوان جد الشعم الفلسطيني  
واعتبر أن  مشرو  الأرار الفرنسي ي بط سياسيًا وقانونيًا إلت ما دون قرارات الشرعيإل الدوليإلى ما يعني 

 1967  مستوًى عن قرار االعترا  الدولي بدولإل  لسطين علت حدود العا  إيةاد مرةعيإل ةديد  أق
 وعاصمت ا الأدسى والني صوتت  رنسا إلت ةانب   

وبين أن  حديث المبادر  الفرنسيإل عن تباد  ا راجي يعني أن الدولإل الفلسطينيإل لن تأو  علت حدود 
 استثناء العاصمإل الموحد  اسرايي  ى عأم ى كما أن الأدسى و أًا ل اى تعني 1967حميران )يونيو(  4

 الأدس الشرقيإل كعاصمإل الدولإل الفلسطينيإل المنشود   
وأكد  الر ض الفلسطيني لتةاه  المفاوجات لحق عود  الالةيين الفلسطينيين و ق الأرار الدولي 

رقابإل ى والتةاوم عن وق  االستيطان ى مؤيدًا  عأد مؤتمر دولي للسال ى وتحديد مرةعيإل و 194
 دوليإل  

وتاب  قاياًل  نحن م  سأ  ممني للمفاوجات ووق  االستيطان بالكام ى  ن استمرارر يحو   
ا راجي المحتلإل إلت مةموعإل ةمرى لمن  قيا  دولإل  لسطينيإل متواصلإل قابلإل للحيا  علت حدود 

1967   
دأ حتت اآلن بين اللةنإلى وحو  مساعي تشكي  حكومإل الوحد  الوطنيإلى قا  حواتمإل إن  الحوار ل  يب

من الش ر الحاليى وبين  حماس  و الة اد  22التي شكلت ا اللةنإل التنفينيإل لمنةمإل التحرير  ي 
 ااسالمي ى إماء الحرم ااعالميإل الداير  بين   تح  و حماس  والشروط المتبادلإل  

 حكومإل الوحد  الوطنيإل   ورأى أن  المش د الماث  بين طر ي االنأسا  يشك  عايأًا  ي طريق تشكي 
  30/6/2015، الغد، عّمان

 
 خضر عدنان  "انتصار" بـ بدعوة من حركة الجهاد احتفاال   مسيرات احتفالية في غزة .23

شار  قطا  غم   ي احتفاالت نصر الشيخ مجر عدنانى للمر  الثانيإل ب معاي   :أشر  ال ور - غم 
 مسةدا  ي الأطا   300احتفاليإل من أما  الماويإل علت الةالد ااسراييليى ومرةت مسيرات 

وأكدت حركإل الة اد ااسالمي التي يعد ا سير عدنان أحد قادت ا أن  معركإل ا سرى ل  تنت  م  
 االحتال  ااسراييلي 
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مسةد  ي قطا  غم ى بعدما  300ومرةت مسيرات احتفاليإل دعت إلي ا الة اد ااسالمي من أما  
ةاهرات الواسعإلى التي كانت بصدد تنةيم ا إسنادا ل سير المجرم قررت الحركإل تحوي  هنر الت

يوًما  56عن الطعا  مجر عدنانى إلت تةاهرات احتفاليإل بانتصارر  ي المعركإل التي ماج ا لمد  
 وانت ت باتفاق يأجي باا را  عن  مال  أيا  

السنويإل ا ولت للحرم وأكد المتحدث باس  الحركإل داوود ش ام أن انتصار عدنان ةاء  ي النكرى 
 علت غم ى ليؤكد أن الشيخ عدنان  أراد لغم  أن تنتصر وأن ينكسر االحتال   

وأشار إلت أن االنتصار يعد  انتصارا وطنيا  ويؤكد أن ةي  االحتال   رجخ أما  سالح ااراد  
ام  م  مةاهد ووق  قرار اا را  عن الشيخ المةاهدى بعد أن     الرسالإل وأدركت أة مت  أن ا تتع

 صلم عنيد  
وأةرى ا مين العا  لحركإل الة اد ااسالميى الدكتور رمجان شلحى اتصاال م  عايلإل الشيخ مجر 

يوما من ااجرام المفتوح عن الطعا  ر جا لسياسات االعتأا   56عدنانى هن ه  بانتصارر بعد 
 ااداري 

 30/6/2015القدس العربي، لندن، 
 

 إسرائيلية قرب القدسفلسطينية تطعن مجندة  .24
مطير ى ةراء طعن ا بالسكين  إلتعامًاى بةروح وصفت بالمتوسطإل  20أصيبت أمس مةند  إسراييليإل 

 علت يد  تا   لسطينيإلى علت الحاةم العسكري قبإل راحي  شما  مدينإل بيت لح  
ًا من قب  عام 20وأشارت وساي  إعال  إسراييليإل إلت أن  ةرى اعتأا  الفتا  البالغإل من العمر 

عناصر الةي  المتواةدين علت الحاةمى وهي من سكان مدينإل بيت ساحور ةنوم الجفإل الغربيإلى 
 وعثر  ي حأيبت ا علت سكينين أمريين 

  30/6/2015المستقبل، بيروت، 
 

 جنود إسرائيليين بنيران مقاومين في نابلس أربعةإصابة  .25
أربعإل ةنود إسراييليين أصيم دسى أن من الأ أحمد صأرى عن 3/6/2015" 21"عربي موق  نكر 

بةروح مطير  مساء االثنينى بعد است دا    مال  عمليإل إطالق نار من سيار  مسرعإل ةنوم مدينإل 
وأ اد موق   واال  العبري أن الةنود الةرحت ت  نأل   إلت مستشفت  نابلس بالجفإل الغربيإل المحتلإل 

جوا اطالق نار من سيار  مسرعإل عند مفترق  ت  هشومير  ااسراييليى موجحا أن الةنود تعر 
  مستوطن   شفوت راحي   بالجفإل الغربيإل 
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إن عمليإل  قالت تأارير إسراييليإلى عن وكاالت من الأدسى أن 30/6/2015األيام، رام هللا، وأجا ت 
ى المأامإل علت أراض تأ  ةنوم نابلس ‹شفوت راحي ›إطالق نار نفنت مساء أمسى قرم مستوطنإل 

 إصابات  4عن وقو   أسفرت
 ووصفت حالإل ثالثإل مصابين ب ن ا مطير ى  ي حين وصفت إصابإل الراب  ب ن ا حرةإل ةدا 

ونكرت صحيفإل  يديعوت أحرونوت  والأنا  العبريإل الثانيإل ان  ت  اعتأا  شمل بشب إل جلوع   ي 
مطلأي  وحسم نات المصادرى  إن قو  عسكريإل كبير  وصلت المكان وبدأت البحث عن ال ةو  

 النار باتةاه   
بمحا ةإل را    بشب إل جلوع   ي  إي وأشارت إلت ان  ت  اعتأا  شام ةريح من سيار  قرم بيت 

  ااسراييليإلال ةو  حسم نات المصادر 
وكانت أنباء أوليإل قد أ ادت ب ن النيران أطلأت من مركبإل عابر  باتةار المستوطنينى ما أسفر عن 

وقالت أنباء الحأإل إن  من غير المستبعد أن المصابين ه  ةنود إسراييليونى  إصابت   بةروح مطير  
 وأن أحده   ي حالإل حرةإل ةدا  

 
  هفقرر اإلسرائيليون تعجيل االتفاق ووافقوا على طلبات أراد أن يستشهد خضر عدنان: والد األسير .26

لسطيني مجر عدنان الني ل  يتمال  الحا  عدنان موستى والد ا سير الف: كفاح مبون - را   
أن ت إجرابا طويال عن الطعا   ي السةون ااسراييليإل  ةر ا مسى نفس ى وهو يروي اللحةات 
ا مير  اجرام ابن   ي مستشفت  اسا  هرو ي   ااسراييليى قايال وقد اغرورقت عينار وبح صوت  

م انتاب  آننا   وشرح:  لأد عم إن  ل  يستط  مغادر  الغر إل التي كان ابن  موةودا  ي ا لشعور صع
علي ولديى ل  أستط  المغادر  من دون ى  أررت م  أم  وموةت  وأوالدر أن نبأت  ي الشار  حتت 

يوما ل  يتناو   ي ا  56يستةيبوا ل    وأن ت ا سير مجر أمس إجرابا مفتوحا عن الطعا  استمر 
لحمد هلل   أن  سيحيي ليلإل الأدر كما أحم وأراد سوى الماء احتةاةا علت اعتأال  إداريا  وقا  والدر  ا

 وتمنت  
يوليو  12ويفترض بحسم ما أعلن الفلسطينيون وااسراييليون أمس أن يطلق سراح مجر  ي 

 رمجان  25)تموم( المأب ى الموا ق 
وروى عدنان موستى لن الشرق ا وسط ى الساعات ا مير  اجرام ولدر التي عايش ا بنفس  بعد أن  
محت ل  إسرايي  بميارت   ي المستشفت  وقا :  عندما دملنا علي  كان مث  طف  يلبس ثوم أبي ى س

 أد الكثير من ومن   كان متعبا ومت الكا وال يأوى علت الوقو    ل  يكن صوت  مسموعا حتت   لكن  
  كلما سم  أيا  أمرى ولن يستسل  ل     وأجا :  كان يبتس 10قا  لي إن  مستعد لمواصلإل إجراب  
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هتا ات المتجامنين مع : بالروح بالد  نفدي  يا مجر   وتاب :  احتجن أوالدر وأمبره  ب ن 
ن  قد يكون  ي يو  من ا يا  مكان  علت هنا  ينتةرور  قا  البن  عبد الرحمن الصغير أال يبكيى وا 

  سيعتصمون أما  السرير   ول  تكن حالإل مجر تسر عايلت  الألأإل ةدا علت صحت ى   مبرور ب ن 
 المشفت حتت يطلق سراح  

وقا  عدنان موست:  عندما أردنا المرو  نةرت إلي  النةر  ا مير ى لكني ل  أستط  مفارقت ى لأد 
 عم عليى ل  أستط     ألت ل  أنا س عتص  م  أم  وموةت  وأوالد  حتت يفر  عن   

شفت مما ملق حالإل من الحرا  الشعبيى ساعات  ي الشار  العا  أما  الم 8واعتصمت عايلإل عدنان 
إن هم نوام كنيست ومحامون وناشطون من عرم الدام  للتجامن م  مجر  وقا  والد ا سير 
إن المفاوجين ااسراييليين النين وصلوا إلت المكان  س لوا محامي مجر مانا يريد    رد: يريد أن 

تفاق ووا أوا علت طلبات كانوا قد ر جوها قب  يستش د ال يريد اتفاقا   أرر ااسراييليون تعةي  اال
 يو ى ومن بين ا إطالق سراح  قب  ليلإل الأدر وعد  اعتأال  مر  ثانيإل علت نفس الت مإل  
 وأكد عدنان أن والد  مجر وموةت  دملتا مر  ثانيإل  ةرا وأطعمتار معلأتين من اللبن 

ي من أن حيات  أصبحت علت وانت ت إجرام عدنان بعد ساعات  أط من تحنير  لسطيني ةد
المح  و ق تأديرات ا طباء  وهنر ليست أو  مر  يجرم  ي ا مجر عدنانى إن مال إجرابا 

 يوماى ووا أت إسرايي  حين ا علت إطالق سراح   66استمر  2012مماثال عا  

  30/6/2015، الشرق األوسط، لندن

 
 غزة "ستفشل" رية ضدّ أي عملية عسك: المحلل العسكري للقناة العبرية الثانية .27

 ي النكرى السنويإل ا ولت للحرم التي شن ا االحتال  علت قطا  غم  : الناصر  )ترةمإل ماصإل(
(ى قا   روني دنييي   المحل  العسكري للأنا  العبريإل الثانيإلى إن  من يعتأد أن العمليإل 2014)صي  

ويةم علي  مراةعإل حسابات   العسكريإل الكبير  علت الأطا  ةلبت ال دوء المطلقى يكون واهما
 وتوقعات  

وأوجح دنييي  بالأو : بعد سنإل من حرم  الةر  الصامد  ميدانيا ل  يتغير شيءى نع  يوةد رد  
يتاب  قاياًل:  بعد سنإل من العمليإل العسكريإل علت قطا  غم ى ية ر  ولكن  من المتوق  أن يتالشت 

مليإل العسكريإل الكبير  علت الأطا  ةلبت ال دوء لي أن علينا تكنيم توقعاتناى ومن يعتأد أن الع
 المطلقى يكون واهما ويةم علي  مراةعإل حسابات  وتوقعات   

ن قمنا بعمليإل عسكريإل جممإل  وقا :  إن قطا  غم  سيبأت يطارد إسرايي   ي المستأب ى حتت وا 
الل ا  ي غم ى لنل  أمرىى وال يوةد  ي حسابات إسرايي  احتال  الأطا  قطعيا  ن ا ستبأت بعد احت
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ما علي ا إال أن تبأت ترد  حماس كلما تسنت ل ا نل ى لنل  نرد  حماس مراتى ومرات الى وهنا 
 الواق  يةم أن نعي  مع   

وأجا  سامرا من قيادت :  إنا أردت  مياد  الت ثير  عليك  أن تطردوا سكان الأطا  من منامل  ى 
  وأيجا هنر لن تكون عمليإل س لإل ومستمر  

ويأو :  سنإل بعد ن ايإل العمليإل ل  يتغير شيءى حماس عادت لحفر ا نفاق والتسليح استعدادًا لل ةو  
الأاد ى ولغايإل اآلن الوج  ما ما  مرتدعاى لكن ال أحد يعر  أو يتوق  متت سينت ي ت ثير الرد  

 هنا  
 29/6/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 كات بين مجموعات "إسالمية" وحركة فتحمخيم عين الحلوة: تجدد االشتبا .28
ل  تكد تر   آثار ااشكا  الفردي  ي حي طيطبا  ي عين الحلو  قب  أكثر من أسبو ى حتت وق  
إشكا   ردي آمر  ي حي الميم لي  ا حد  السيناريو تكرر  بدأ ااشكا  بمال  شمصيى قب  أن 

 الشبام المسل   )بأايا  ةند الشا   و  تح يتطور بسرعإل قياسيإل إلت اشتبا  بين مةموعات من  تح و
ااسال  (  الشرار  اندلعت بين ااسالمي حسين إ س والفتحاوي وليد البحتيى وتطورت إلت إطالق 

 نار امتد إلت الشار  التحتاني وا حياء المتفرعإل من  
ان ال تًا ا و ى ك ااشكا وبسرعإلى تدملت مةموعات من أنحاء الممي  لمؤامر  إ س  وكما  ي 

سرعإل حجور عناصر تابعين لك  من بال  البدر وأسامي الش ابي ومياد أبو النعا  وةما  حمد 
وهيث  ومحمد الشعبي ورامي ورد وأتبا  أحمد ا سيرى وانتشاره  وتنسيأ   إطالق النار والأناي   ي 

ال  بالنار اتةار عناصر  تح  ما يكش ى برأي مصادر من دام  الممي ى أن ااشكالين  استط
وامتبار قو  ممطط ل ما من قب  الشبام المسل  الكتشا  رد   ع   تح  ي حا  وقو  اشتبا  مع ا 

  ي ممتل  ا حياء   
 30/6/2015األخبار، بيروت، 

 
 سياسية مع حماس مفاوضاتال ُنجري أي يعلون:  .29

لي موشي يعلونى ومير الد ا  ااسرايي : أكدحلمي موست عن، 30/6/2015، السفير، بيروتنكرت 
ى م  السلطإل الفلسطينيإل استبعاد الحلو  السلميإلعن  ي حديث  م  المراسلين السياسيين ااسراييليينى 

أنا ال أرى اتفاقًا دايمًا  ي ةيلنا   من يعتبر معتدال  ي الةانم الفلسطيني أغلق البام  موجحًا 
د  لد   ا ثمان لكن )الرييس مرتين  ي وة نا ووة  ا ميركيين  ودولإل إسرايي  كانت مستع
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ى ولدي  أسباب ى ليس مستعدًا لالعترا  بدولإل إسرايي ى وهو (الفلسطيني محمود عباس أبو مامن
  ور ض السال  الأاي  علت أساس  يت رم من االتفاق الن اييى لنل   إن الكر  ليست  ي ملعبنا
السال ى  ليس بوسعنا قبو  المع  إمالء المستوطناتى مؤكدا أن   إنا كان الفلسطينيون يريدون 
 بوةوم إمالء المنطأإل من الي ود  السال  يعني العي  المشتر   

وأشننار يعلننون إلننت الجننغوط ا وروبيننإل مننن أةنن  العننود  إلننت طاولننإل المفاوجنناتى قننايال:  ال نرينند أن 
نا كننان  نسننيطر علننت الفلسننطينيينى لكننن يسننتحي  التوصنن  إلننت اتفنناق ن ننايي عبننر ممارسننإل الجننغط  وا 

هنا  من يةنن أن بوسنع  الأندو  منن المنار  ليجن  لننا ةندواًل ممنينًا للمفاوجناتى أو يحناو  الجنغط 
عليننننا  ننني مةلنننس ا مننننى   ننننا ببسننناطإل لنننن يننننةح   وأكننند عننند  وةنننود اتصننناالت مباشنننر  مننن  حركنننإل 
 حمناس  وأن إسننرايي  لنن  تبحننث أمننر الت ديننإل منن   حمناس   و نني نةننرر  لحمنناس مصننلحإل  نني إغجننام 

 مامن ود ع  للشعور بوةود مؤامر  حول ى وهنا ليس منا وال بسببنا   أبو
وأشننار يعلننون إلننت اسننتمرار المننال  منن  اادار  ا ميركيننإل بشنن ن الموجننو  النننووي اايرانننيى مبينننا أن 
ةوهر المال  هو ه  أن ط ران المشكلإل أ  الح   وأشنار إلنت احتمناالت الجنربإل العسنكريإل اينرانى 

بالوسننن  التوصننن  إلنننت تفاهمنننات منننن دون اسنننتمدا  للأنننو  العسنننكريإل   ننننا أ جننن   لكنننن  قنننايال  إنا كنننان
 ينبغي إبأاء النةا  اايراني تحت الجغط السياسيى االقتصادي بما  ي نل  العأوبات  

 ني حننديث منن   يعلنون قننو  أن، 29/6/2015اإلســرائيلي، والتلفزيــون  إســرائيلصــوت موقــع  وأجنا ت
يإل:  إن إسننرايي  ال تةننري مفاوجننات سياسننيإل منن  حركننإل  حمنناس ى موجننًحا المراسننلين للشننؤون السياسنن

كمنا  الفلسنطينيإل قطا  غم  يةري عبر ا من  المتحند  أو السنلطإل  إعمارأن التنسيق مع ا حو  إعاد  
 نفت وةود أي مفاوجات م  حركإل  حماس  حو  اا را  عن ا سرى  ي سةون االحتال  

 احتما  للتوص  إلت تسويإل دايمإل م  الفلسطينيين  ي ع ده   وأشار يعلون إلت ان  ال يرى أي
 

 ةفي جنوب سوري للمسلحين السوريين مرهون بحماية الدروز طبيةالمساعدات  يعلون: تقديم .31
كشنن  وميننر النند ا  ااسننراييلي موشنني يعلننونى أمننسى النأننام عننن أن حكومتنن  تشننترط : حلمنني موسننت

  إلين بامتناع   عن المساس بالدروم  ي ةنوم سوريتأدي  المساعدات الطبيإل للمسلحين السوري
وةاء نل   ي إطار مأابلإل موسعإل عن قجنايا السناعإل ا منينإل  ني إسنرايي ى منن السنيطر  علنت سنفينإل 

  إل ماريان  جمن  أسطو  الحريإل  لكسر الحصار عن غم  إلت الوج   ي سوري
عةإلى وبات مستحياًل إعادت نا    وقا   هنر بيجإل صارتإلوتحدث يعلون مطوال عن الوج   ي سوري

و ننني عرجننن  للوجننن  أمنننا  المراسنننلين السياسنننيينى كشننن  يعلنننون االشنننتراطات التننني  لتكنننون بيجنننإل  
وجعت ا إسرايي  أما  مسلحي المعارجإل السوريإل مأاب  المساعدات التي تأدم ا ل  ى قايال أن   بش ن 
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لثنانيى وأقصند المتمنردينى يعر نون الدروم نحن نبدي حساسيإل  وحتت أولين  الموةنودون  ني الةاننم ا
حساسيتنا  وليس سرًا أن الأريبين من السنيا  الحندودي  ني الةاننم السنوري يننالون دعمنًا إنسنانيًا منن 
ةاننننم إسنننرايي ى بشنننك  عنننال  طبنننيى بشنننرط أال يسنننمحوا للمنةمنننات اارهابينننإل بننناالقترام منننن سنننياةنا 

م  إن النندعوات الحماسننيإل مننن ةانننم دروم الحنندودي  والشننرط الثنناني عننندنا هننو عنند  المسنناس بالنندرو 
  ي إسرايي  لمساعد  إموان    ي سوريإل ونأ  أسلحإل ل   ال تمد  مصالح الدروم  ي سوريإل  

وشدد يعلون علت أن   حتت اآلن تحأق هنان الشرطانى لكنن ا منر قند ينت ن  إنا وقعنت أحنداث مثن  
وات لالنتأنننا    وأوجنننح ومينننر الننند ا  الأتننن  الةمننناعي  ننني ا سنننبو  الماجننني    ننننا أثنننار غجنننبا ودعننن

ااسراييلي أن  ال يرى أي مطر علت الدروم  ي الةانم السوري منن  الحندود ى وأن الموجنو  وصن  
إلننت العننناوين  نني إسننرايي    سننبام سياسننيإل دامنن  الطايفننإل الدرميننإلى وهننو مننا أوقنن  ب ننا غيننر قلينن  مننن 

 الجرر  
إسرايي  التي سارعت إلت ت ديإل المواطرى لكن  ات ن  ة نات وامتدح يعلون الأياد  الرسميإل الدرميإل  ي 

دام  الطايفإل الدرميإل بالتحريض علت ا مر  بشك  غير مسؤو    وأجا  أن  الندروم دامن  سنوريإل 
 ال يريدون أن ية روا وك ن إسرايي  تدعم    هنا ال يمد  مصالح    
هجنننبإل الةننوالن )المحتلنننإل(ى منننن وقننا   منننن الواةننم   ننن  أن الوجنن  هننننا  مركنننم عننندما ننةنننر إلننت 

المنطأننإل الواسننعإل التنني يسننيطر علي ننا والتنني لنن  تمننر  من ننا أي عمليننإل جنندنا  والعمليننات الأليلننإل التنني 
شنت جدنا  ي السننوات ا مينر  تمنت  ني الأناط  النني ال ينما  تحنت سنيطر  الةني  السنوريى حينث 

ون حاليننًا الةنني  السننوري ويحنناولون يوةنند السننكان النندروم   وأجننا  أن  المتمننردين  السننوريين يحننارب
احننتال  الأواعنند العسننكريإل المحانيننإل لتةمعننات السننكان النندرومى لكننن   أوجننحوا أن نن  ال ينننوون المننس 

 بالمواطنين الدروم 
 30/6/2015، السفير، بيروت

 
 ن ليسوا شركاء للسالم بل لإلرهابوالفلسطيني: نفتالي بينيت .31

)البيننت الي ننودي( علننت اعتنننراض  سننراييلي نفتننالي بينينننتعأننم ومينننر المعننار  اا: حسننن عبنند الحلنني 
لكسننر الحصننار عننن قطننا  غننم  بننالمع  أن  الفلسننطينيين أثبتننوا أن نن  ليسننوا شننركاء  3أسننطو  الحريننإل 

وقا  بينيت الني يعتبر منن كبنار متطر ني حكومنإل نتنيناهو والمتنكنرين للحأنوق الفلسنطينيإل إن  سال   
 آلمرى أن   ليسوا شركاء للسال  ب  لإلرهام   الفلسطينيين ينكروننا من أسطو  

وأجا  بينيت متنكرا لواق  االحنتال  والحصنار المطبنق النني تفرجن  إسنرايي :  من  تنوالي ا سناطي  
 ينملق احتما  حصول   علت دولإل  لسطينيإل إلت ال اويإل  
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ينيين: بند  وأجا  قايال:  بعد عشر سنوات من    االرتباطى من المده  كي  كشفت وةن  الفلسنط
االسننتثمار  ننني شنناطس غنننم  يسننتثمرون  ننني أسنناطي  اارهنننامى وبنند  االسنننتثمار  نني التطنننوير المننندني 
يسننتثمرون  نني تطننوير وسنناي  قتنن  المنندنيينى وبنند  االسننتثمار  نني التعلنني  تحننو  أبننناءه  إلننت معنناوني 

 إرهام رغما عن     علت حد معم  
 29/6/2015، 48 عرب  

 
 طبية في عمليات سرية مموهةنتنياهو يخضع إلجراءات  .32

ااسنننننراييليإل الثانينننننإلى مسننننناء االثننننننينى أن رينننننيس الحكومنننننإل  التلفميونينننننإلكشنننننفت الأننننننا  : هاشننننن  حمننننندان
 ااسراييليإل بنيامين نتنياهوى مج  سرا اةراءات طبيإل 

وبحسننم الأنننا  الثانيننإل  فنني إحنندى المننرات وصنن  نتنينناهوى  نني سنناعات اللينن ى إلننت مستشننفت  معينناني 
وأجا ت المصادر نات ا أن إحدى المرات كانت قبن  االنتمابنات ا مينر ى  ر   ي مركم البالد هيشوعا

 والثانيإل كانت قريبإل ةدا من موعد تشكي  الحكومإل 
وقالنننت إن وصنننو  نتنيننناهو إلنننت المؤسسنننإل الطبينننإل كنننان أشنننب  بعملينننإل سنننريإلى را أ نننا مركبنننات ومالبنننس 

  للتموي  
ينناهو إلننت المستشننفت بننن عمليإل ت ريننم   نني سنناعات منتصنن  وةنناء أننن   نني إحنندى المننرات وصنن  نتن

اللي ى  ي مركبإل تة ر وك ن ا لتومي  المبمى  ي حين أدم   ي المر  الثانينإل  ني مركبنإل تابعنإل لشنركإل 
 مبيدات حشريإلى بينما ارتدى عناصر ا من مي العاملين  ي المبيدات الحشريإل 

إن ااةراءات الطبيإل را أ نا تمندير موجنعيى  وقا  أطباء  ي المستشفت الني مج   ي  للفحوصات
 ير الةميي د ي حين نفت طبيم آمر أن تكون الفحوصات الطبيإل قد أةريت تحت التم

 30/6/2015، 48 عرب  
 

 صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد اإلعفاء من توثيق التحقيقات األمنيةيالكنيست  .33
ثننننينى بنننالأراءتين الثانينننإل والثالثنننإل علنننت طلنننم ومار  ا منننن صنننادق الكنيسنننتى مسننناء اال: هاشننن  حمننندان

الننداملي تمدينند ااعفنناء مننن توثيننق التحأيأنناتى بالصننوت والصننور ى منن  المشننتب ين بارتكننام  ممالفننات 
وعل  أن  تمت المصادقإل علنت منا يطلنق علين   أمنر السناعإل ى لمند  سننإل ونصن ى بموةبن  ينت   أمنيإل  

 مشتب ين بارتكام  ممالفات أمنيإل  إعفاء توثيق التحأيأات م  ال
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وقنننا  رينننيس لةننننإل الدسنننتورى نيسنننان سلومينسنننكيى )البينننت الي نننودي(ى إنننن  يننننوي تأننندي  اقتنننراح قنننانون 
للكنيست لسنن قنانون داين  ينوامن بنين احتياةنات التحأينق وا مننى وبنين المشنيإل منن  اعترا نات كانبنإل  

 نتيةإل استمدا  وساي  تعنيم غير مشروعإل 
 30/6/2015 ،48 عرب  

 
 لـ"حقوق اإلنسان" عن حرب غزة أمميةتقاطع جلسة  "إسرائيل" .34

ر جت إسرايي  المشاركإل  ي ةلسإل لمةلس ا م  المتحد  لحأوق اانسانى اليو  ااثنينى : )أ   م(
لمناقشإل تأرير ينرةح ارتكنام ةنراي  حنرم منال  الحنرم علنت غنم  العنا  الماجنيى حينث قنا  منندوم 

 ى المةلس ايفيتار مانور إن المةلس يعاني من  قصور أمالقي  الدولإل العبريإل لد
هنا  ي المار  ولست هنا   ن مةلنس  أناوأبلغ مانور الصحا يين مار  مبنت المةلس  ي ةني :  

تملننت عننن اانصننا  وأصننبح يعنناني مننن قصننور أمالقننيى وقننا  بتسننييس مماو نن   نني  اانسننانحأننوق 
 ش ن حأوق اانسان بشك  تا   

 اللةنإلى وقا  إن  يعاني من انحيام مت ص  جد الدولإل العبريإل  أنش مانور المةلس الني  وانتأد
ان  إلنت ى مشنيرًا اانسنانورأى أن  هنا لنيس مةلسنًا لحأنوق اانسنانى انن  المةلنس الفلسنطيني لحأنوق 

 جند ةمين  دو  العنال  أصندرهايفنوق عندد تلن  التني  إسنرايي المةلس أصدر عنددًا منن الأنرارات جند 
 مةتمعإل 

 نني مأاطعننإل المةلننس بشننك  تننا  )كمننا  أمننرىسننتفكر مننر   إسننرايي كانننت  إناوردًا علننت سننؤا  حننو  مننا 
بسننبم مطننط المةلننس التحأيننق  نني الجننرر الننني  2012العننا   أنار علننت علننت منندى عننا  ابتننداء مننن 

 ايينإل لأنرار تلحأ  المستوطنات الي وديإل بحأوق الفلسطينيين( قنا  منانور إن نلن  يعتمند علنت اللغنإل الن
 التأريرى مؤكدًا ان  ال يستطي   التنبؤ اآلن برد  ع  الحكومإل   إلتاستنادا  ا سبو سيت  طرح  هنا 

 29/6/2015، السفير، بيروت
 

 اإلسرائيلية تكشف هشاشة الحكومة "الغازتسوية تقرير: " .35
نندما تبنين أن تةلت هشاشإل االيتال  الحكومي ااسراييلي يو  أمس ب وجح صور ى ع: حلمي موست

 تسويإل الغامى التي ت  التوص  إلي ا م  شركات استمرا  الغامى قد ُتسأط الحكومإل 
وبعنند أن انتألننت الأجننيإل إلننت الكنيسننت إثننر ر ننض وميننر االقتصنناد أريينن  درعنني اسننتمدا  صننالحيات  
 ننا لالعتننراض علننت موقنن  مسننؤو  الأيننود التةاريننإلى تبننين أن الحكومننإل ال تملنن   سننبام ممتلفننإلى أهم

 مي  ومراء لعد  التصويت تةنبًا لتجارم المصالح 
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وباءت ة ود  الليكود  اقنا  أعجاء الكنيست من  إسرايي  بيتنا  بمعامنإل أ يغندور ليبرمنان للتصنويت 
إلننت ةانننم الحكومننإل بالفشنن   كمننا أمفأننت مننناور  ريننيس الحكومننإل بنيننامين نتنينناهو بننإعالن التصننويت 

ويتًا علت الثأإل بالحكومإل بإةبار ثالثنإل منن ومراين  عنن العنود  عنن علت نأ  الصالحيات باعتبارر تص
قننراره  بعنند  التصننويت  ولنن  يةنند نتنينناهو  نني الن ايننإل بنندًا مننن نأنن  التصننويت إلننت آمننر ةنندو  أعمننا  
الكنيسننت علننت أن يةننري بعنند منتصنن  ليلننإل أمننس  نني محاولننإل لكسننم الممينند مننن الوقننت للعثننور علننت 

 ممر  
بنإل السياسنيإل ااسنراييليإل نروت نا ة نر أمنسى عنندما تبنين عةنم رينيس الحكومنإل وبلغت ااثار   ني الحل

ااسراييليإل عن كسم ت ييد ليبرمان  ومعرو  أن ليبرمان كان أيد التسويإل التي تن  التوصن  إلي نا من  
ليبرمنان قنند  شنركات اسنتمرا  الغننامى لكنن  ر ننض ت ييند الحكومننإلى وأصنر  علنت ت يينند المعارجنإل  وكننان

أشننا  أةننواء قبينن  عننرض ا مننر علننت الكنيسننت أننن  سيتصننر  علننت أسنناس أننن  معارجننإل مسننؤولإل مننا 
أوحنننت للكثينننرين باحتمنننا  ت ييننند الحكومنننإل  لكنننن عنننندما عرجنننت الأجنننيإل علنننت الكنيسنننت أعلنننن موقفنننًا 

 صريحًا أكد  ي  أن  لن يؤيد مشرو  الحكومإل 
ي يعاني من عةم  ي تو ير الغالبيإل المطلوبإل    نا  وبعد الة ر صار واجحًا أن االيتال  الحكوم

عجننو الكنيسننت مايكنن  أورنى مننن حننمم  كلنننا ى موةننود  نني أميركننا لغننرض تسننويق كتابنن  الننني ملننق 
أممنإل ةدينند  من  اادار  ا ميركيننإل  ولكنن كننان غايبننًا حتنت الة ننر مأابلن  عجننو الكنيسنت مننن  الأايمننإل 

سنفينإل  مارياننا  التني سنيطرت علي نا البحرينإل ااسنراييليإل العربينإل  غطناس منوري النني كنان علنت منتن 
لت ةانم هؤالء هنا  ثالثإل ومراء قرروا أن ال يصوتوا  لمنع ا من كسر الحصار البحري علت غم   وا 
علت المس لإلى ما ةع  المعارجإل تتفوق بصوت واحد علت ا ق  علت االيتال   وهو ما حدا برياسإل 

 إل وت ةي  التصويت إلت ما بعد منتص  ليلإل أمس الكنيست لأبو  أالعيم الحكوم
و نناق  هنننا الموقنن  مننن تننوتر نتنينناهو وقينناد   الليكننود  التنني تحنناو  أن تعننرض التسننويإل وك ن ننا انةننام 
 وطننني ى  ن ننا تجننمن تطننوير حأننو  الغننام البحريننإل مننن ناحيننإل وتشننة  كبننار المسننتثمرين مننن ناحيننإل 

ااسنننراييلي  واةتمننن  نتنيننناهو طنننوا  ليلنننإل أمنننس ا و  مننن  أمنننرىى وا هننن  أن نننا تنننو ر الغنننام لالقتصننناد 
الومراء الثالثإل النين ير جون المشناركإل  ني التصنويت علنت التسنويإل العتبنارات أمالقينإلى كنون   نوي 
مصالح متجاربإل  وبدا واجحًا أن كاًل من ومير المالينإل موشني كحلنون وومينر االقتصناد أريين  درعني 

ولة  نتنياهو بعدها إلت إعالن نيت  اعتبار التصويت علت المأتنرح يصر علت موقف  بعد  التصويت  
تصننويتًا علننت الثأننإل بالحكومننإل  ومعننرو  أن الأننانون ااسننراييلي يلننم  الننومراء بالتصننويت إلننت ةانننم 

ال يعتبرون بحك  المستأيلين من الحكومإل   الحكومإل  ي اقتراحات حةم الثأإلى وا 
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ستأب   برياسإل يايير لبيد بالوقو  إلنت ةاننم الحكومنإلى لكنن وطالبت كت  من االيتال  كتلإل  هنا  م
الكتلننإل رد ت أن ننا  نني المعارجننإلى وستصننوت إلننت ةانننم المعارجننإل إال إنا تحأأننت اشننتراطات معينننإل  
ولكن اشتراطات  هنا  مستأب   تةع  التسويإل المأترحإل أقرم إلت موق  المعارجإل من نا إلنت موقن  

 الحكومإل 
ةنر حكومنإل نتنيناهو هني أن ا منر لن  يعامن  كمنا كاننت تشنت يى  التسنويإل كنان والمشكلإل ا كبر  ي ن

بالوس  أن تت  دام  الحكومإل لوال أن درعي أصر  علت عد  استمدا  صالحيات   ي االعتراض علنت 
موق  مسؤو  الأيود التةاريإل الني اعتبنر أن التسنويإل تبأني شنركتي  نوبن  أنرةني  ا ميركينإل و ديلن   

  ي موق  احتكاري  ولنل  ر ض مسؤو  الأيود التةاريإل تمرير التسويإل ااسراييليإل 
ولكننن وميننر االقتصننادى الننني سننبق أن ات نن  بالفسنناد وقجننت  نني الماجنني سنننوات  نني السننةنى أراد أن 
يبعند نفسن  عنن الشنب اتى  ننامتن  عنن اسنتمدا  صنالحيات  وطالنم بنأل ننا للحكومنإل ب كمل نا  لكنن هنننا 

الصنننالحياتى وهنننو منننا يتطلنننم مصنننادقإل الكنيسنننت  وهكننننا بسننن ولإل تننندحرةت  النأننن  يعنننني تعننندياًل  ننني
 الأجيإل من كون ا مس لإل إةراييإل إلت أن غدت مس لإل سياسيإل بامتيام 

وكننان واجننحًا أن المعارجننإل وةنندت جننالت ا  نني جننع  االيننتال  الحكننوميى   ةمننت بكامنن  قوت ننا  
إل بشن ن الغنام إلنت الكنيسنتى ولنيس  أنط وطالبت قياد   المعسكر الص يوني  بتحوي  ك  مل  التسوي

عنرض الةاننم ااةراينني المتعلنق بنأنن  الصنالحيات  ولكننن معيمنإل  ميننرتس  مها نا غنناليون كاننت أشنند 
حد   ي انتأادها لنتنياهو وأالعيب ى ومصوصا جغوط  العتبار التصويت تصويتا علت حةنم الثأنإل 

إلنت حةنم ثأنإل يثبنت أن منا يأن  علنت  عن الحكومنإل  وقالنت إن  أالعينم نتنيناهو بتحوين  التصنويت
رأس سل  أولويات رييس الحكومإل هو سلم الةم ور وتسلي  مواردنا الطبيعيإل إلت الحيتان  وأننا أعتأند 

 أن هنر  رصإل ممتام  التمان موق : إما م  الحكومإل أو م  الةم ور  
قنناد  أحننمام االيننتال  وبننالعمو  تبنناد  عنندد مننن قنناد   الليكننود  االت امننات والت دينندات يننو  أمننس منن  

ا مننرىى ومصوصننا  كلنننا  و  شنناس   وقننا  ومراء  نني  الليكننود  أننن  إنا كانننت أحننمام االيننتال  هنننر 
عنناةم  عننن إسننناد الحكومننإل  يةننم علننت ومراي ننا االسننتأالإل  ومنن  نلنن  لننيس مسننتبعدًا أن يننت  التوصنن  

ويت إلت ةانم الحكومنإل أو حتت منتص  اللي  إلت ح  ما  وقد يكون هنا الح  قبو  الومراء بالتص
ت ةينن  التصننويت إلننت وقننت الحننق  وبننالعمو  مننن الةننايم أن هنننر أشنند أممننإل تصننيم االيننتال  الحننالي 

 وهي تة ر مدى هشاشإل الحكومإل والمصاعم التي يمكن أن تعترض اتمانها  ي قرار كان 
 30/6/2015، السفير، بيروت
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 األوضاع اإلنسانية في غزةُتحّذر من خطورة  الفلسطينيةالمنظمات األهلية  .36
حن رت شبكإل المنةمات ا هليإل الفلسطينيإلى من مطور  ا وجا   ا ناجو : ىنور أبو عيشإل - غم 

 اانسانيإل  ي قطا  غم ى بعد مجي عا  علت الحرم ااسراييليإل ا مير ى واصفإًل إياها بن الم ساويإل  
ر لحأوق اانسان(ى مال  مؤتمر صحفي  وقا  ملي  أبو شمالإل )رييس الشبكإلى ومدير مركم الجمي

عأدت  الشبكإلى بالتعاون م  البلديات والةامعات ومؤسسات الأطا  المالى  ي مدينإل غم :  
ا وجا  اانسانيإل  ي قطا  غم  تتدهور بشك  متسار  وغير مسبوقى علت كا إل ا صعد ى نتيةإل 

 تداعيات الحرم ااسراييليإل ا مير  والحصار المتواص   
تاب :  الحصار ااسراييلي المستمر هو السبم الرييسي  ممات قطا  غم ى ماصإل الفأر والبطالإلى و 

 ا من الغنايي الني وص  إلت مستويات غير مسبوقإل   وانعدا 
وند د أبو شمالإل باستمرار آليإل إعمار قطا  غم ى التي تشر  علي ا ا م  المتحد ى مؤكدًا أن ا تشك   

الشعم الفلسطيني  ي إدما  مواد البناء والرقابإل علي ا مما يعم ق من ا ممإل قيودا وشروطا علت 
منةمإل( ا م  المتحد   133وطالبت شبكإل المنةمات ا هليإل )تج   ي عجويت ا  اانسانيإل بالأطا  

 تةار إن اء معانا  قطا  غم   وا مالقيإلوالمةتم  الدولي بتحم   مسؤوليات ما الأانونيإل 
ا مال  المؤتمرى عب رت ا مين العا  لمؤسسإل المساعدات الشعبيإل النرويةيإل  لي  و ي كلمإل ل 

توريس ى عن استياي ا من استمرار  رض الحصار ااسراييلي علت الأطا ى مؤكدً  علت جرور  
 تحر  المةتم  الدولي لر   الحصار 

 2015/6/29وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
 

 

 في الضفة والقدس حتالللالإصابات خالل مداهمات  .37
أصيم ممسإل شبان  لسطينيين بالرصال المطاطي مال  اقتحا  قوات  وكاالت: -  لسطين المحتلإل

االحتال   ااسراييلي  لبلد   ت   إلت الةنوم الغربي من مدينإل نابلس شما  الجفإل الغربيإلى أمسى 
 ومداهمت ا العديد من ا حياء  ي البلد  

إل م  عد  عمليات اقتحا  شنت ا قوات االحتال   ي ممتل  مناطق الجفإل وتمامنت عمليإل المداهم
وت تي هنر ى والأدس المحتلإلى أسفرت عن وقو  عدد من ااصابات  ي صفو  المواطنين  الغربيإل

االعتأاالت جمن مسلس  يومي تش در مدن الجفإل ومدينإل الأدس المحتلتين من االعتأاالتى 
الشبان الفلسطينيين وقوات االحتال  التي تدعي أن عمليات إلأاء والمواة ات شب  الدايمإلى بين 
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عبوات ناسفإل ومةاةات حارقإل تلأت بشك  يومي باتةار مستوطنين وةنود االحتال   ي نأاط التماس 
 م  الفلسطينيين والشوار  االلتفا يإل التي يسلك ا المستوطنون 

 2015/6/30الخليج، الشارقة، 
 

 إخفاء أساليب التعذيب بحق األسرىهدفه  التحقيقات قتوثيمنع هيئات حقوقية:  .38
بعد المصادقإل علي  بالأراء  ا ولتى من المتوق  أن ينةر البرلمان ااسراييلي )كنيست( : الناصر 

مال  ا يا  الأادمإل باقتراٍح قانون قدمت  حكومإل االحتال  لتمديد بند الأانون المؤق ت الني ُيعفي 
سراييليى المعرو  امتصارا باس   شابا   والشرطإل ااسراييلي إلى من توثيق ة ام ا من الداملي اا

 التحأيأات بالصوت والصور ى حين تتعل ق التحأيأات بت ٍ  تعر   ا دولإل االحتال  علت أن  ا  أمني إل  
وقا  مدير مؤسسإل  يوس  الصديق  لرعايإل السةين  ي الدام  الفلسطيني  راس العمريى إن 

ال  علت هنا الأانون  يؤكد أن  يحاو  إمفاء ممارسات  اارهابيإل والتعسفيإل وااةراميإل مصادقإل االحت
مفاء أساليم التحأيق المنلإل والم ينإل التي يمارس ا سواء كان عن   بحق ا سرى الفلسطينيينى وا 

 أنر وأجا  العمري  ي تصريحات لن  قدس برس ى أن  ك   ةسدي أو نفسي دام  أقبيإل التحأيق  
مؤسسإل ااسراييليإل سواء السياسيإل أو ا منيإل أو الأجاييإلى تشار   ي االنت اكات التي يتعرض ل ا ال

 ا سرىى عبر محاولت   إمفاء ما يةري دام  أقبيإل التحأيق  
أن هنا الأانون يمس بشك  بالغ بحأوق  عدالإل ى - 48من ة ت  أكد مركم  الأانون لحأوق عرم 

اةراء الأجايي العاد  وحأ    بالكرامإلى كما أك د أن  تمديد ااعفاء  يعرق  المعتألين؛ وماصإل حأ    با
إل ا دل إل واالعترا ات التي  بشكٍ  واجٍح أي  إمكاني إل للرقابإل الأانوني إل علت إةراءات التحأيق وعلت صح 

 تُأد   للمحكمإل  
 2015/6/29، قدس برس

 

 الحريةوقفة تضامنية مع أسطول  ينظمونفلسطينيو الدنمارك  .39
دعا  المنتدى الفلسطيني   ي الدانمار  إلت وقفإل تجامنيإل م  سفينإل  ماريان  التي سيطر : كوبن اغن

  علي ا االحتال  ااسراييلي بينما كانت  ي طريأ ا إلت قطا  غم  
بيان ل  يو  االثنين أرس  نسمإل من  لن  قدس برس ى بالمشاركين  ي  أسطو   سوأشاد المنتدى  ي

  لكسر الحصار عن غم ى ووصف   بن  ا بطا  ى ودعا للتجامن مع    ي تةمعات 3الحريإل 
ومةاهرات سلميإل علت ا راجي الدانماركيإل كا إل كما دعا الفلسطينيين ومحبي السال  لليأةإل والبأاء 
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االستعداد للد ا  عن الحأوق المغتصبإل وان ال ير   سوى العل  الفلسطيني  ي التةاهرات  أهبإلعلت 
 تةمعات السلميإل وال

 2015/6/29، قدس برس

 
 اعتقال فلسطينيين اجتازا السياج األمني لقطاع غزة .41

 اعتألت قوات االحتال  ااسراييليى شابين  لسطينيين لدى اةتيامهما السيا  الفاص  لأطا  غم  
وقالت مصادر  لسطينيإلى إن قو  عسكريإل إسراييليإل اعتألت  ي ساعإل مت مر  من مساء االثنين 

 شابين  لسطينيين غير مسلحينى ونل  لدى اةتيامهما السيا  ا مني وسط قطا  غم  
وأجا ت أن قوات االحتال  وبعد اكتشا  ا تسل  الشابين واعتأال ما قامت ب عما  تمشيط  ي المكان 
طالق قناب  جوييإل  ي أةواء المنطأإل الوسطت للأطا ى ونل  مشيإل أن يكون هنا  متسللين  وا 

 بدء تسيير دوريات علت طو  الحدود  آمرينى م 
وأكدت مصادر إسراييليإل اعتأا  شابين  لسطينيين بعد تسلل ما من قطا  غم ى مشير  إلت ان ما ت  

 نأل ما إلت ة ام الممابرات ااسراييلي  الشابا   للتحأيق مع ما ومعر إل سبم تسلل ما 
من قطا  غم  إلت دام  ا راجي ويشار إلت أن عمليات التسل  امدادت  ي اآلونإل ا مير  

شمًصاى منن مطل   120بغرض العم ى حيث ت  اعتأا  أكثر من  1948الفلسطينيإل المحتلإل عا  
 تشرين ثاني )نو مبر( الماجي 

 2015/6/30فلسطين أون الين، 

 
 سرى غزة بزيارة سجن "نفحة"أاالحتالل يسمح لذوي  .41

  االثنينى للعشرات من نوي ا سرى  ي قطا  سمحت سلطات االحتال  ااسراييلي صباح يو  :غم 
  السةون ااسراييليإل  أحدغم  بميار  أبناي    ي 

وقالت متحدثإل باس  اللةنإل الدوليإل للصليم ا حمر لن  قدس برس  أن سبعإل وأربعين شمًصا من 
  طفاًل دون سن العاشر ى تمكنوا صباح يو  12أهالي ا سرى الفلسطينيين  ي قطا  غم ى بين   

من ميار  تسعإل وعشرين أسيًرا من نوي   وأقارب   من قطا  غم  يأبعون بسةن  نفحإل   6/29/االثنين 
 الصحراوي 

 2015/6/29، قدس برس
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 أمام سكان غزة الراغبين في السفر من معبر رفح التسجيلفتح باب  .42
تسةي   تحت الة ات المسؤولإل عن عمليإل السفر  ي قطا  غم  بام ال: أشر  ال ور -غم  

للراغبين بالمغادر  من معبر ر ح البريى الفاص  عن ا راجي المصريإل  وأعلنت ال ييإل العامإل 
للمعابر والحدود  ي ومار  الدامليإلى أن  سيت  التسةي  للسفر حسم نةا  الفيات من ك  أسبو  ابتداء 

ت المنكور ى وقد ودعت مواطني غم  الراغبين  ي السفر االلتما  حسم الفيا من ا سبو  الحالي 
حددت ا حد لفيإل الةوامات المصريإلى علت أن تتلور يو  االثنين عمليإل التسةي  لفيإل الةوامات 

 ا ةنبيإلى ث  اليو  الني يلي   يإل ااقاماتى ث  المرجت وبعد نل  الطالم 
وت تي عمليإل  تح بام التسةي  الةديد ى  ي إطار قيا  مصر مؤمرا بفتح المعبر مرتين مال  
أسبوعينى ماصإل وأن ا  ي المر  ا ولت التي سمحت  ي ا بفتح المعبر أسبوعا كامالى تلت  عمليإل  تح 

 دامت ثالثإل أيا  
 2015/6/30القدس العربي، لندن، 

 
 المتسابق الفلسطيني موسى مدفع يتجاوز الصعاب ويدخل حلبة الكبار بمسابقة دبي للقرآن .43

اليو  المامس لفعاليات الدور  التاسعإل عشر  لمسابأإل  ش دت امتبارات: الرؤو  سامي عبد -دبي 
دبي الدولإل للأرآن الكري  بموغ نة  المتسابق الفلسطيني موست محمد مد  ى الني تةاوم صعوبات 
الوصو  إلت دبيى واستطا  أن يكون أ ج  متسابأي اليو ى ويدم  حلبإل مأارعإل الكبارى بعد أن 

وتمكن أن ينا    يإل دون أن يأ  إال  ي مط  واحد  ي الأراء نةح  ي داء امتبارات الفتر  المساي
غر إل تةار  وصناعإل دبيى واتس  أداؤر بال دوء والتركيم واالهتما  بتطبيق بتعاط  وتةاوم الةم ور 

 أحكا  التةويدى بااجا إل إلت متانإل الحفة التي تميم ب ا 
سابأين ه : ودو أحمد أقربط من مت 7وكانت المسابأإل واصلت  عاليات لليو  المامس بامتبار 

بروايإل قالون والمتسابق موست محمد مد   من  لسطين الني قرأ بروايإل حفل  أموريتانيا الني قر 
ومحمد شيخ من ةنوم أ ريأيا وعمار حسن العلوي من البحرين ومحمد عبد الأادر يوس  من 

براهي  ةوبو من توغوى والمتس ابق ا  غاني محمد إبراهي ى سريالنكا ومميس أتيبو من موممبيق وا 
 وةميع   قرأوا بروايإل حفل 

 2015/6/30االتحاد، أبو طبي، 
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 افتتاح أضخم معرض صور لفلسطين في بلغاريا .44
و ا: ا تتحت سفار   لسطين لدى بلغارياى أكبر معرض صور لفلسطين  ي بلغارياى وهو  -صو يا 

عاون م  بلديإل العاصمإل صو ياى ونل  بعد عم  لوحإل من الحة  الكبيرى ونفن نل  بالت 60عبار  عن 
 مجن من التة يم وتحجر الصور المطلوبإل 

ويحتوي المعرض علت صور للمدن وا ماكن المأدسإل الفلسطينيإلى وصور لةدار الج  والتوس  
العنصريى وللفلكلور والتراث والم كوالت الفلسطينيإلى وكان لمدينإل الأدس نصيم كبير من المعرضى 

 لوحإل للمدينإل المأدسإل  20تمصيل حيث ت  
وأقي  المعرض علت ةسر قصر الثأا إل البلغاريإل وسط العاصمإل صو ياى وهو مكان يكون دايمًا 

 يومًاى ث  سيت  نأل  إلت المدن ا مرى  ي بلغاريا  15مكتةًا بالمشا  والسياحى وسيستمر 
المنبوحى والسكرتير أو  ةما  عبد وأقا  عدد من أبناء الةاليإل الفلسطينيإل يرا أ   السفير أحمد 

الرحمنى حلأات دبكإل  لسطينيإل علت ةسر الثأا إل أما  لوحات المعرضى علت أنغا  الأربإل والطبلإل 
 التي عم  علي ما الفنانان الفلسطينيان ب اء كعو  وعرم صالحات 

 2015/6/30األيام، رام هللا، 
 

 ية مشتركة لمواجهة التحدياتتتفقان على استراتيج "إسرائيل"مصر وصحيفة عبرية:  .45
أكدت ت  أبيم أن هنا  تطابأا مطلأا  ي وة ات النةر بين نةا  رييس : صالح النعامي -غم  

االنأالم عبد الفتاح السيسيى وايتال  اليمين المتطر  الني يأودر بنيامين نتنياهوى  ي ك  ما 
 يتعلق بالتطورات  ي المنطأإل 

ااسراييليإل اليمينيإل صباح االثنينى عن مصدر  ي ومار  ونأ  موق  صحيفإل  ميكور ريشون  
المارةيإل  ي ت  أبيم قول  إن إسرايي  تنةر برجا تا  لنتايج الميار  التي قا  ب ا وكي  ومار  
المارةيإل ااسراييلي دوري غولد للأاهر  ا حدى حيث تبين ل  أن الأاهر  وت  أبيم تتشاركان  ي نفس 

 إل عن التحوالت  ي الساحإل ااقليميإل التأيي  للمماطر الناةم
وأوجح المصدر أن كال من نةا  السيسي وحكومإل نتنياهو يعتبران أن صعود ااسال  المتطر  هو 

 أكبر مطر يتوةم التعاون  ي مواة ت  ومعالةت  
وأجا  المصدر أن غولد  وةس من حماس الةانم المصري لمواة إل تحدي ااسال  المتطر ى 

لكبار المسؤولين المصريين النين التأاه :  علت الرغ  من أن المصريين يتكلمون لدرةإل أن  قا  
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العربيإل وااسراييليون يتكلمون العبريإلى  إن   يتكلمون اللغإل نفس ا عند مأاربت   للتحديات التي 
 تعص  بالمنطأإل  

يأو  الطر ان وكش  المصدر النأام عن أن  ت  التوا ق بين غولد والمسؤولين المصريينى علت أن 
 ببلور  استراتيةيإل مشتركإل للتعاطي م  التحديات التي تواة  كال من إسرايي  ومصر 

وأشار المصدر إلت أن الةانم المصري أوجح لغولد أن  ال يوةد ثمإل تغيير  ي السياسإل ااسراييليإل 
ةا  السيسي تةار حركإل حماسى وأن التسريبات ااعالميإل التي تحدثت مؤمرا عن تغيير  ي تعاطي ن

 م  الحركإل غير دقيأإل 
وأوجح المصدر أن الةانم المصري يرى  ي حركإل حماس تنةيما إسالميا متطر ا مطرر ال يأ  

ونور المصدر إلت أن المسؤولين المصريين طم نوا غولد ب ن التس يالت  عن مطر تنةي  الدولإل 
تكتيكيإل وال تدم   ي إطار التحو  التي قدمت ا مصر مؤمرًا لأطا  غم  ت تي  ي إطار  المناور  ال

 االستراتيةي  
وأوجح المصدر أن غولد وكبار المسؤولين المصريين اتفأوا علت أن يت  إلت ةانم تعميق التعاون 

 ا مني توسي  داير  التنسيق السياسي بين الةانبين 
رسميإل قريبإل  وأشار المصدر إلت أن  يتوق  علت نطاق واس  أن تستجي  الأاهر  وت  أبيم لأاءات
 انةام ما ت  التوا ق علي ى سيما بلور  االستراتيةيإل المشتركإل لمواة إل التحديات ااقليميإل 

29/6/2115، "21موقع "عربي   
 

 معهد واشنطن: بيد مصر منع حرب أخرى في قطاع غزة .46
 رأى مع د واشنطن أن مفتاح وق  حرم مرتأبإل  ي غم ى ال يكمن  ي مدينتي: 21عربي –واشنطن 

 الأدس وغم ى حيث قيادتا االحتال  وحماسى ب  اعتبر أن المفتاح يكمن  ي يد الأاهر  ورا    
وقا  المع د  ي تأرير نشرر علت موقع  االكتروني أن   تصبح الفترات الممنيإل بين حرم وأمرى  ي 

نا ل  يتغير شيء ب ين الطر ين غم  أقصر مر  بعد مر ى كما تطو  ك   حرم أكثر من سابأات ا  وا 
المتنامعين ستندل  حرم أمرىى ولكن  المفتاح الني يكسر هنر الحلأإل المفرغإل ال يكمن  ي الأدس 

 ومدينإل غم   حسمى ب  أيجا  ي الأاهر  ورا     
وبااشار  إلت أن ا أكبر دولإل عربيإل والةار الةنوبي لغم ى لفت التأرير إلت أن مصر لطالما شك لت 

وريا  يما يتعلق بالأطا   وبااجا إل إلت نل ى وج  الرييس المصري عبد الفتاح تاريميا  العبا مح
 السيسي حدا لنمط ااهما  المصري السابق للحدود م  غم    
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ونور المع د  ي تأريرر إلت أن   سبق لحماس الحركإل التي صنفت ا الواليات المتحد  منةمإل إرهابيإلى 
الت ريم عبر أنفاق غم  عنصرا حاسما  ي إيرادات أن شعرت بلدغإل مصرى  أد كان الدم  من 

الحركإلى إال أن قم  مصر ل نر ا نفاق ساه  إلت حد  كبير  ي عد  قدر  حماس علت د   رواتم 
 موةفي اى ولكن  نل  يجر أيجا بسكان غم  النين طالت معانات    

الأطا ى التي من ش ن ا وتاب  التأرير ب ن  المسؤولين المصريين قلأون من اندال  حرم أمرى  ي 
سرايي ى وقد أحدث نل  الألق تأاربا  ي وة ات النةر بين  أن تأو ض ا من الأومي لك  من مصر وا 

 الأاهر  والأدسى وعلت وة  المصولى ينبغي إيةاد وسيلإل لمساعد  غم  دون مساعد  حماس   
تي اتمنت ا ك  من مصر علت هنا النحوى واص  التأرير:  ال ينبغي اعتبار المطوات ا مير  ال

سرايي ى وال اد إل إلت مياد  تد ق ا سمنت بغيإل إعاد  إعمار غم  تأر با من حماسى ب  إن ا تشير  وا 
  ي الواق  إلت رغبإل بسيطإل  ي الت كد من عد  انفةار الوج   ي غم   

عاد  عمليات  ااعمار  ي واستطرد قايال:  إنا ل  يت   إيةاد أي وسيلإل لتحسين الوج  اانساني وا 
غم ى ال بد  لحماس أن ت من مما  المبادر ى  أد طرحت الحركإل اقتراحات مفادها أن ا مستعد  للتفاوض 
م  إسرايي  علت وق  إطالق النار علت المدى الطوي ى مأاب  اتمان تدابير لجمان انفتاح قطا  

 غم   
تى ويتتبعون ما يةري حول اى وقد بالمأاب ى يأو  التأرير:  يصغي ااسراييليون إلت هنر االقتراحا

صر ح الرييس ااسراييلي رييو ين ريفلين ب ن  ل  يستبعد إمكانيإل إةراء محادثات مماثلإل م  حماسى 
 علت الرغ  من أن  عأيدت ا تأجي بتدمير إسرايي   

إماء نل ى ُيأا  إن قطر سعت إلت التوسط بين إسرايي  وحماسى ولكن  الشرعيإل التي سيمنح ا أي 
خ موق  هنر ا مير ى وتجر  بالتالي بالحركإل  اتفاق بين إسرايي  وحركإل المأاومإل الفلسطينيإل سترس 

 الوطنيإل الفلسطينيإل 
وطبأا لما ةاء  ي التأريرى   إن مصر التي تحترم ا إسرايي ى وتمشت من ا حماسى ويحتاة ا 

ينبغي علت الأاهر  أن تعم  عباسى هي  ي موق  ممتام لتولي الأياد   وكما  علت مال  حرم غم ى 
م  الحكومات العربيإل التي تشاطرها الرأي لتةريد السيطر  المسلحإل العلنيإل لحماس علت قطا  غم  
من أي شرعيإل  وينبغي علي ا أيجا أن ُتوجح لعباس ب ن ا لن تتسامح م  ترامي   ي أداء ا عما  

 المتوقعإل من   
ردن بتدريم قوات السلطإل الفلسطينيإل  ي الجفإل الغربيإلى وو أا لمع د واشنطنى  إن   كما تأو  ا 

يمكن أن تأو  مصر أيجا بتدريم هنر الأوات لتعم   ي قطا  غم   كما يمكن أن تؤي د ةامعإل 
 الدو  العربيإل سيطر  السلطإل الفلسطينيإل علت هنا المعبر  



 
 
 
 

 

 38 ص                                               3623 العدد:         30/6/2015 الثالثاء التاريخ: 
  

يتيح اسرايي  الأيا   بناء علت نل ى كما ةاء  ي تأرير مع د واشنطنى  ستكون مصر  ي موق  ةيد
بدورها  ي عمليإل إعاد  ااعمار واتمان مطواتى مث  السماح لميإل أل  عام  من غم  بالدمو  إلت 

 إسرايي ى وهو عدد يماث  نةيرر من سكان الجفإل الغربيإل النين يعملون بالفع   ي إسرايي   
ي ا اآلن  رصإل لةع  الجفإل ومت  المع د تأريرر بأول   إن كون مصر معيما إقليمياى يعني أن لد

الغربيإل وقطا  غم  تحت قياد  موحد   أما البدي    و استمرار الوج  الراهن المدق ى والمميد من 
 الحروم حو  غم   

 30/6/2015، "21موقع "عربي 
 

 همام سعيد: اإلخوان ماضون بدورهم تجاه الوطن والمقدسات .47
عم  ااسالمي  ي حي نما  والياسمين إ طارها أقامت شعبإل ااموان المسلمين و ر  حمم ةب إل ال

السنوي مساء أمس ااثنين برعايإل المراقم العا  لةماعإل ااموان المسلمين الدكتور هما  سعيدى 
لحمم ةب إل العم  ااسالمي محمد عواد الميود وبمشاركإل واسعإل من أمناء عاميين  وا مين العا 

 والياسمين طاء وأهالي منطأتي نما   حمام سياسيإل وأساتن  ةامعات ووة اء ونش
المراقم العا  لةماعإل ااموان المسلين الدكتور هما  سعيد أكد علت دور الحركإل ااسالميإل  ي 
الوحد  الوطنيإل والد ا  عن المأدساتى مشيرا إلت ارتباط ال ةمإل التي تشن جد الحركإل ااسالميإل 

ا قصتى مؤكدا علت صمود الحركإل  يما  من قب  ا نةمإل واست دا  الكيان الص يوني للمسةد
 وصف  بال ةمإل العالميإل وبتحريض من العدو الص يوني علت الحركإل ااسالميإل 

وأشار سعيد إلت دور ا ردن  ي احتجان الالةيين إلي  من بالد العرم جاربُا المث   ي ا مو  
لروابط بين المؤمنين وت ييت   والوحد ى كما أشار إلت أهميإل العباد  ومصوصًا  ي رمجان  ي مياد  ا

 للد ا  عن ا رض المأدسإل 
 30/6/2015، السبيل، عّمان

 
 الخدمات لالجئين الفلسطينيين مرتبط بالحل السياسي وعودتهم قضية"الحركة القومية": حل  .48

أكدت اللةنإل الوطنيإل للد ا  عن حق العود   ي حمم الحركإل الأوميإل أن قجيإل الالةيين  :عمان
التآمر علي ى وأن ح  قجيإل المدمات مرتبط بالح  السياسي وعود   أوال يمكن تةاهل  مط أحمر  
    194دياره  التي هةروا من ا قسرًا و ق الأرار ا ممي  إلتالالةيين 
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  تأليل مدمات ا لالةيين  ي ا ونرواوطالم الحمم  ي بيان ل  أمس تعليأا علت إعالن وكالإل  
لي بااللتما  بالمدمات التشغيليإل والتعليميإل والصحيإل وااغاثيإل لةمو  مناطق اللةوءى المةتم  الدو 

 نأصان  أوتواةده  دون تأليل  أماكنالالةيين  ي ممتل  
 إلتواعتبر أن ما تمارس   الوكالإل   ي ممي  الوحدات وباقي المميمات ما هو  إال ممطط للوصو  

معربا عن  ر ج  بالمطلق والعم  علت محاولإل التوطين والدمج  ي مةتمعات الدو  المجيفإل ى 
 مواة ت  بصالبإل  

وأكد الحمم ر ج  تحمي  حكومات الدو  المجيفإل ماصإل ا ردن أي تبعات أو التمامات ماليإل 
تحم  االلتمامات المترتبإل علي ا تةار الالةيين  إلتإجا يإلى داعيا المةتم  الدولي ومؤسسات  

 رى والمدن التي هةروا من ا قسرًا دون إبطاء أو ت مير الأ إلتالفلسطينيين حتت تحأيق العود  
 30/6/2015، الغد، عّمان

 
 تحاول تهريب بضائع وتمور للدول العربية "إسرائيل"الجامعة العربية:  .49

حن ر المكتم الرييسي لمأاطعإل إسرايي  من محاولإل ة ات إسراييليإل لت ريم : مراد  تحي -الأاهر  
لتمور إلت بعض الدو  العربيإل  ي محاولإل ايصال ا إلت المسلمين بجاي  إسراييليإل من جمن ا ا

 الصايمين  ي دو  عربيإل وأوروبيإل 
وقا  المفوض العا  للمكتم الرييسي للمأاطعإل االقتصاديإل والني يعم   ي إطار ةامعإل الدو  

  بمث  العربيإلى السفير محمد صبيحى  ي تصريح ل  يو  ااثنينى إن  البد من مساءلإل ك  من يأو 
هنر المحاوالت المشبوهإلى ويتطلم موقفا حامما لردع  من ال ييات ا هليإل وا حمام والنأابات 

 والبرلمانات  ي الدو  العربيإل وااسالميإل إلت ةانم الموق  الرسمي 
وأجا  صبيحى أن المأاطعإل االقتصاديإل جد إسرايي  تنتشر بشك   عا  وواس  للغايإل علت مستوى 

يرا من دو  وشعوم العال  تعتمد مبدأ المأاطعإل لحمايإل مصالح ا ومأدرات ا ومن  العال  وأن كث
 العدوان وحتت تعود الدو  المارةإل عن الأانون إلت ساحإل العد  والسال  

 30/6/2015، الشرق، الدوحة
 

 منتهكة لحقوق اإلنسان دولةأكبر  "إسرائيل"الرياض:  .51
للةنإل الدوليإل لتأصي الحأايق  ي العدوان ااسراييلي بتأرير ا السعوديإل رحبت المملكإل: ةني -واس

علت غم  والة د الواجح  ي إعدادرى علت الرغ  من عد  تعاون الطر  المعتدي إسرايي  وعد  
 سماح ا للةنإل بالأيا  بعمل ا 
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ومندوب ا الداي  لدى ا م  المتحد   ي ةني ى سلط السفير  السعوديسفير الو ي كلمإل ألأاها أمس 
طراد الجوء علت ما قالت  رييسإل اللةنإل التي تتمت  باالستأالليإل الأاجيإل ا مريكيإل من  يص  

نيويور  ماري ماكةوان ديفيم ب ن مدى الدمار والمعانا  اانسانيإل  ي قطا  غم  عأم هنا العدوان 
غير مسبوقين وسيؤثران علت ا ةيا  الأادمإلى مشيرا إلت ما يعكس  نل  من سياسإل أ ة  نةا  
عنصري دموي  ي العال ى والني توا أت أ عال  م  ما قال  التأرير ويؤكد أن هنا النةا  العنصري ال 

 يحتر  المواثيق الدوليإل بما  ي ا اتفاقيات ةني  ا رب  
 3/6/2015عكاظ، جدة، 

 
 "3اإلسرائيلية "أسطول الحرية  القواتقطر تستنكر اعتراض  .51

نكارها الشديد لأيا  قوات االحتال  ااسراييليإل باعتراض أعربت دولإل قطر عن است: قنا –الدوحإل 
ونكرت ومار   المتة  إلت غم  واحتةام الرييس التونسي السابق منص  المرموقي  3أسطو  الحريإل 

المارةيإل  ي بيان ل ا يو  ااثنينى أن المسؤولين يتابعون بألق تطور ا وجا   ي قطا  غم  
إل وقط  اامدادات اانسانيإل عن سكان الأطا ى مطالبإل بسرعإل اا را  واستمرار االنت اكات ااسراييلي

ودعا البيان المةتم  الدولي إلت التحر  الفوري لوق  التعس   عن المرموقي وبأيإل المشاركين 
 ااسراييلي و   الحصار عن قطا  غم ى مشيرًا إلت تدهور الوج  االقتصادي واانساني  ي  

 30/6/2015، الشرق، الدوحة
 

 توفير الحماية للشعب الفلسطيني من ظلم االحتالل اإلسرائيليب تطالب الكويت .52
)كونا(: طالبت دولإل الكويت المةتم  الدولي أمس باالجطال  بمسؤوليات  لتو ير الحمايإل  –ةني  

 للشعم الفلسطيني الني يتعرض لةل  المحت  ااسراييلي منن أكثر من أربعإل عأود 
المتحد  والمنةمات الدوليإل السفير ةما  الغني   ا م م الكويت الداي  لدى ةاء نل   ي كلمإل مندو 

حالإل حأوق اانسان  ي “مال  مناقشإل  اانسانالمتحد  لحأوق  ا م لمةلس  29الدور  الن أما 
 ” ا راجي العربيإل المحتلإل بما  ي ا الأدس الشرقيإل

ان إةراءات سريعإل لوق  انت اكات دور مةلس حأوق اانسان  ي اتم أهميإلوشدد الغني  علت 
إسرايي  للأانون الدولي لحأوق اانسان والأانون الدولي اانساني  ي ا راجي الفلسطينيإل ومصوصا 

  ي قطا  غم  وتأدي  مرتكبي ا للعدالإل 
شعوم العال  تنةر إلت مةلس حأوق اانسان كة إل دوليإل  اعلإل يمكن ا الأيا  بإةراءات  إنوقا  

 م ولصون حأوق اانسان  ي ةمي  أنحاء العال  السيما  ي  لسطين ةاد  لتعمي
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مصداقيإل المةلس أصبحت علت المح  أكثر من أي وقت مجت إنا ما تأاعست الدو   أن إلتونب  
 ا عجاء عن تحم  مسؤوليات ا تةار الشعم الفلسطيني 

للمعتدي ااسراييلي رسالإل قويإل وواجحإل  ارسا الكويت تكرر دعوت ا ل نا المةلس  أنوأجا  
لت احترا   لت إن اء االحتال  وا  يدعور  ي ا إلت الك  عن انت اكات  لحأوق الشعم الفلسطيني وا 

 الع ود والمواثيق الدوليإل نات الصلإل 
معلومات  أوجحتأرير لةنإل التحأيق المستألإل حو  العمليات العسكريإل  ي قطا  غم   أن إلتوأشار 
كات المطير  والممن ةإل التي يتعرض ل ا الشعم الفلسطيني علت يد بش ن االنت ا ا هميإلبالغإل 

 السلطات ااسراييليإل 
 30/6/2015، السياسة، الكويت

 
 واعتقال المرزوقي "اإلسرائيلية القرصنة"أحزاب تونسية تندد بـ .53

من يسرى وناس: عبرت مةموعإل من ا حمام التونسيإل عن إدانت ا  اعتأا  ا ناجو  تونس ن 
ااسراييليإلى الرييس التونسي السابقى محمد المنص  المرموقيى عأم سيطرت اى أمسى علت  البحريإل

السفينإل  ماريان ى التي كان علت متن اى مال  توة  ا لكسر الحصار عن غم  ى واصفإل العمليإل 
 بن الأرصنإل  

يندد وقا  حمم  المؤتمر من أة  الةم وريإل )وسط(   ي بيان صادر عن  أمس االثنينى إن   
ب ساليم الأرصنإل ااسراييليإلى المنسةمإل م  تأاليد إرهام الدولإلى وامتطا  ثالث قط  حربيإل 
إسراييليإل لسفينإل صغير  تحم  نشطاء سلميين عمالى يحملون  ي قلوب   حم  لسطين و ي أيدي   

 بعض المساعدات اانسانيإل  
ى إلت التدم  اطالق سراح المنص  ودعا البيان أيجا  ا مين العا  ل م  المتحد  بان كي مون

 المرموقي ور اق ى و   الحصار عن الشعم الفلسطيني ا عم   
من ة ت  دعا حمم  التكت  الديمأراطي من أة  العم  والحريإل  )وسط(  ي بيان ل   الحكومإل 
مد التونسيإل وومار  المارةيإلى لبن  الة ود الأصوى وتكثي  االتصاالت الدوليإلى لجمان سالمإل مح

المنص  المرموقي وةمي  النشطاء الحأوقيين الممتطفين من قب  الكيان الص يونيى والعم  علت 
 إطالق سراح   حاال ى و ق ما ةاء  ي البيان 

أما  شبام حركإل الن جإل  ي الةامعإل ى )النرا  الطالبيإل لحركإل الن جإل(ى  عبروا عن تجامن   م  
م ى وطالبوا  ي بيان أمس السلطات التونسيإل بالتحر   أسرى الحريإل لدى الكيان الص يوني الغاص

علت المستوى الدوليى اطالق سراح الرييس السابق محمد المنص  المرموقي  وأدان الحمم 
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الةم وري )وسط(  أعما  الأرصنإل التي قا  ب ا ةي  االحتال  واعتراج  لسفينإل الحريإل ى وناشد  ي 
 العم  ال مةي واالنتصار للحأوق الشرعيإل للشعم  بيان ل ى ةمي  أحرار العال ى إدانإل هنا

 الفلسطيني و   الحصار عن سكان قطا  غم    
 30/6/2015، القدس العربي، لندن

 
 تقصي الحقائق حول العدوان على غزة تقريراإلمارات تدعو العتماد  .54

ري ديفيسى عرجت رييسإل لةنإل تأصي الحأايق التابعإل ل م  المتحد  ما عواص   المليج ى وكاالت:
أمسى  ي ةني  تأرير اللةنإل بش ن العدوان  ااسراييلي  ا مير علت قطا  غم  أما  أعجاء مةلس 

دولإلى  يما دعت دولإل اامارات مةلس حأوق اانسان إلت اعتماد  47حأوق اانسان النين يمثلون 
 تأرير لةنإل تأصي الحأايق حو  العدوان   ااسراييلي   علت غم  

ات مةلس حأوق اانسان إلت اعتماد تأرير لةنإل تأصي الحأايقى وأعرم سعيد راشد ودعت اامار 
الحبسي الأاي  با عما  باانابإل  ي بعثإل اامارات لدى ا م  المتحد  والمنةمات الدوليإل ا مرى  ي 
ةني   ي مست   كلمإل الدولإل أما  مةلس حأوق اانسان  ي إطار الحوار التفاعلي حو  تأرير بعثإل 
تأصي الحأايق بش ن الصرا   ي غم ى عن استياء اامارات الشديد من عد  تعاون  إسرايي   الأو  

 الأايمإل باالحتال  م  اللةنإل 
وأكد أن العدوان علت غم   ي    إسرايي وأجا  أن هنا ا مر ي تي  ي إطار سياسإل ممن ةإل تتبع ا  
 ل  يسبق ل  مثي   صي  العا  الماجي أدى إلت مستوى من الجحايا والدمار

كما أشار الحبسي إلت أن التأرير أكد أن سياسإل اا الت من العأام للةراي  الةسيمإل المرتكبإل من 
قب   إسرايي   يعتبر أحد العوام  ا ساسيإل الستمرار الصرا  وحرمان الجحايا الفلسطينيين من 

 وساي  انتصا  عادلإل و عالإل 
 اعتماد تأرير لةنإل تأصي الحأايق حو  العدوان علت غم   ودعا البيان مةلس حأوق اانسان إلت 

 30/6/2015، الخليج، الشارقة
 

 موظفيها الدوليين تقلصوكالة األونروا  .55
من إةمالي عدد موةفي ا  %85 ا ينا  : أعلنت وكالإل الغوث الدوليإل  ا ونروا ى أمسى أن  -الأدس 

بعأود قصير  ا ة  سينفصلون عن العم ى و ق  موةفًاى والنين يعملون 137الدوليين البالغ عدده  
 عمليإل تت  علت مراح  وتستمر حتت ن ايإل أيلو  
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من أولي  الموةفين  ي ا سابي   %35وقالت  ا ونروا ى  ي بيان صحا يى إن  سيت  إن اء عأود 
ت  من أولي  الموةفين الدوليين  ي أيلو ى دون أن ي %50ا ربعإل المأبلإلى  يما ستنت ي عأود 

 تةديدها أو تمديدها 
وأشارت الوكالإل إلت أن ا تتمن هنا ااةراء ب د  التألي  من التكالي  إلت الحد ا قصت الممكنى 
دون اللةوء إلت تأليل المدمات المأدمإل لالةيينى حيث تعاني من عةم حتت ن ايإل العا  بمبلغ 

 مليون دوالر  101
ركم  من أة  حشد الموارد  وحسبما هو الوج  الأاي  وأجا  بيان  ا ونروا :  سنواص  ة ودنا الم

حالياى وم  التدابير التأشفيإل الصارمإل المطبأإل بالفع  قب  إعالن اليو ى  إن الوكالإل ستتمكن من 
االستمرار بمدمات ا المنأن  ل رواح حتت ن ايإل العا   إن هنر المدمات تشم  برامةنا  ي مةا  

ماعيإل والصر  الصحي ومشاري  الطوارئ التي لدينا تموي  من الصحإل وااغاثإل والمدمات االةت
 أةل ا 

 30/6/2015، األيام، رام هللا
 

 غزة: تيرنر يحذر من احتمالية عدم بدء العام الدراسي بمدارس األونروا .56
حنر مسؤو  أممي  ي وكالإل  ا ونروا  من احتماليإل عد  بدء العا  الدراسي الأاد   ي  حسن ةبر:
ي تشر  علي ا  ا ونروا  بسبم عد  تو ير الرواتم للموةفينى مؤكدًا أن عد  تو ر المدارس الت

الرواتم سيوق  العم   ي برنامج التعلي  ولن تفتح المدارس ماصإل أن نسبإل العاملين  ي التعلي  
 من مةمو  موةفي  ا ونروا   %77تبلغ 

إن  ا ونروا  ل  تتمن قرارًا بش ن  وأشار مدير عمليات  ا ونروا   ي قطا  غم  روبرت تيرنر إلت
 المدارس حتت اآلنى موجحًا أن ا ستنةر  ي التشكيلإل الصفيإل  ي ا قالي  الممسإل 

وقا :  رواتم الموةفين غير متو ر  ل ش ر الأادمإل )تشرين ا و ى تشرين الثانيى كانون ا و ( 
م  إدار  المدارس وموةفي ؛ لنل  قمنا بتةميد الوةاي  ونعم  اآلن علت توقي  عأود 2015

 الصحإل  
سنوات  10وكش  النأام عن نيإل  ا ونروا  عرض تر  المدمإل )طوعًا( علت موةفي ا النين أمجوا 

مدمإلى منوهًا إلت إن الفرق بين من يمتار تر  المدمإل بشك  طوعي وبين من يتأاعد أن ا و  
أما المتأاعد  ال يستطي  العود  للعم  سنوات  3يستطي  العود  من ةديد  ي وةيفإل يتأد  ل ا بعد 

 إنا بلغ سن التأاعد 
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وأكد تيرنر مال  لأاي  ممثلي اللةان الشعبيإل التابعإل لمنةمإل التحرير الفلسطينيإل  ي مميمات الأطا  
أن  ا ونروا  تعم   ي الفتر  الحاليإل علت تألي  الموةفين الدوليينى مشيرًا إلت أن رواتب   ال ت تي 

 نإل العامإل من الموام 
وأجا : هنا  مشكلإل أساسيإل بمصول موامنإل  ا ونروا  التي ل  يطرأ علي ا أي تغيير وتأو  

  ا ونروا  بمطوات ةديإل  ن الوج  مطير هنا العا  
وأشار تيرنر إلت أن  ا ونروا  بدأت بتومي  مبالغ ماليإل علت المتجررين وبد  إيةار للبيوت الم دمإل 

مؤكدًا أن آليإل إعمار قطا  غم  ةاهم  وسيبدأ العم  م  ومار  ا شغا   7/2015حتت ن ايإل ش ر 
 لكن ا مطو  أولت  يكفيبيت رغ  أن المبلغ المتو ر ال  200لبناء 

طلم  20000وحو  برنامج مسح الفأر الني نفنت   ا ونروا  لفت تيرنر إلت أن  ا ونروا  ستدرس 
الةسى  876000أن  ا ونروا  تأد  مساعدات لنحو  ومن يستحق سيجا  لأايمإل المساعداتى مؤكداً 

 موجحًا أن هنر المساعدات متو ر  حتت ن ايإل العا  الةاري 
وحو  مطإل تطوير المميماتى قا  تيرنر:  إن المطإل ةاءت من المةتم  المحلت بالتعاون م  

 البلديات ونحن نعم  و ق شراكإل لتأدي  مدمإل أ ج  لالةيين  
اايواء أكد تيرنر أن  ا ونروا  أملت كا إل مراكم اايواء  ي قطا  غم ى مشيرًا وحو  إمالء مراكم 

إلت وةود مطط لبناء عمارات سكنيإل و ي المستأب  و تح شوار  ومتنفسات  ي المميمات و ق رؤيإل 
 ومطط تت  دراست ا م  لةان محليإل ت  تشكيل ا بالتعاون م  البلديات 

 30/6/2015، األيام، رام هللا
 

 ماليين يورو 8 بـالخزينة الفلسطينية  فرنسا تدعمام هللا: ر  .57
را    ن  ا يا  : وق  ومير الماليإل شكري بشار  م  الأنص  العا  الفرنسي هير ي ماغرو أمسى علت 

ماليين يوروى وعبر بشار  عن شكرر وتأديرر لفرنسا حكومإل  8ملحق دع  للممينإل الفلسطينيإل قيمت  
 أوسلوأن  رنسا قدمت منن توقي  اتفاقيإل  إلتالمالي والسياسي لفلسطينى مشيرًا وشعبًا علت دعم   
للمانحين الني من مالل   ا و مليون يوروى وهي من قادت مؤتمر باريس  500دعما ماليا بحوالي 

مليار دوالر مصصت لدع  قطاعات الموامنإل والمشاري   7ت  رصد دع  مالي لفلسطين تةاوم الن 
مليون يورو قدمت كدع  مباشر للممينإل الفلسطينيإلى وما بأي  215التطويريإلى من ا حوالي و  اانسانيإل

مصل لمشاري  تنمويإل وتطويريإل  ي عد  مةاالت ومن أهم ا قطا  الميار والمناطق الصناعيإل 
 والصحإل والطاقإل ودع  الأطا  المال والتركيم علت بناء الأدرات والكفاءات 
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المعتمد  لتحويل  لفلسطين  واآلليإلالدع  المالي المارةي  أن إلتبشار  وعن الدع  المارةيى نور 
يساه  بشك  عا  ولكن بحد أدنت الستمراريإل العم  يومًا بعد يو ى مؤكدًا أن الدع  المارةي بدأ 

 منن عامين  %40يتأللى  أد انمفض بنسبإل 
إل علت وتير  ااصالحات  ي وبالرغ  من هنا االنمفاضى أكد بشار  أن الحكومإل تمكنت من المحا ة

علت مدار  %20شتت المةاالت ااداريإل والماليإلى ما ساه   ي انمفاض العةم المالي بنسبإل 
 العامين الماجيين 

 30/6/2015، األيام، رام هللا
 

 الحملة الدولية لكسار حصار غزة: المرزوقي بخير وسيخرج الثالثاء إلى فرنسا .58
لو  نايم رييس الحملإل الدوليإل لكسر الحصار عن غم ى أن الرييس أكد مياد العا: طارق علي-الأاهر 

السابق المنص  المرموقي اتص  بعايلت  وهو بميرى موجًحا أن  سيمر  الثالثاء إلت دولإل أوروبيإل 
 ربما تكون  رنسا 

وقد  العالو ى  ي تدوينإل ل  علت موق  التواص  االةتماعي   يس بو  ى التحيإل لمن وصف  
وأجا  نايم رييس الحملإل  لمنص  المرموقيى كما وة  التحيإل أيجا  حرار تونس بالمناج  ا

الدوليإل لكسر الحصار عن غم ى أن المتجامنين النين كانوا علت متن سفينإل  ماريان  التي 
 ى بحالإل ةيد  أسدوداعترجت ا قوات االحتال  بميناء 

ًدا استعداد وعم  تحال  أسطو  الحريإل وشدد العالو  علت أن المتجامنين ل  يي سوا مما حص ى مؤك
 تسيير أسطو  ةديد إلت قطا  غم  مال  الفتر  المأبلإل 

كانت قوات بحريإل االحتال  ااسراييليإلى استولت علت سفينإل  ماريانا  التجامنيإلى إحدى سفن أسطو  
   االتصا انأطاالحريإل المتة  إلت قطا  غم  لكسر الحصار البحري عن ى  ةر اليو  االثنين بعد 

 م  طاقم اى ما أد ى إلت تراة  الأوارم المرا أإل 
 30/6/2015، موقع رصد، القاهرة

 
 على السفينة "ماريان" "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو لـ"التهدئة" بعد سيطرة  .59

قالت المتحدثإل باس  الشؤون المارةيإل  ي االتحاد ا وروبي نبيلإل مصرالي : بروكس / إلغن قارليداغ
االتحاد ا وروبي ينتةر ال دوء من الةمي  ى ونل  تعليأًا علت سيطر  الةي  ااسراييلي  ي   إن

ى ال اد إل لكسر 3وقت سابق اليو  علت السفينإل  ماريان  إحدى السفن التابعإل  سطو  الحريإل 
ونكرت مصرالي  ي تصريح مطي لمراس  ا ناجو  أن  الحصار المفروض علت قطا  غم  
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 ى ل  تش د أي حوادث أمنيإل مطير ى مؤكدً  حاةإل قطا  3الحريإل  أسطو سراييليإل جد  العمليإل اا
وشد دت المسؤولإل ا وروبيإل علت جرور  إن اء  غم   لتغيرات سياسيإل وأمنيإل واقتصاديإل عاةلإل  
  2007الحصار الني تطبأ  إسرايي  علت غم  منن عا  

 29/6/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 ؤول أممي: نسعى لتحديد مكان اعتراض سفينة ماريانمس .61
قا  نايم المتحدث الرسميى باس  ا مين العا  ل م  المتحد ى  رحان حقى إن  المنةمإل الدوليإل 

للسفينإل السويديإل  ماريان   ي ميار حوض  ااسراييليإلتسعتى حاليًاى إلت تحديد مكان اعتراض الأوات 
 البحر ا بيض المتوسط  

المسؤو  ا مميى  ي حديث صحفيى بمأر المنةمإل الدوليإل  ي نيويور ى عن سعادت  لح   وأعرم
 ح  هنر المس لإل دون وقو  أعما  عن  

وردا علت سؤا  بش ن موق  ا مين العا ى من اعتراض الأوات ااسراييليإل لسفينإل المساعداتى وهي 
  حاليا بدراسإل تحديد مكان اعتراض  ي الميار ااقليميإل بالبحر المتوسطى قا   رحان حق:  نأو 
 السفينإلى ونحن سعداء إماء ح  هنر المس لإل دون وقو  عن   

وكانت وكيلإل ا مين العا ى وا مينإل التنفينيإل لإلسكواى ريما مل ى قد انتأدت بشد ى اعتراض الأوات 
إطار الحملإل ا وروبيإل السفينإل السويديإل  ماريان ى أثناء توة  ا إلت قطا  غم ى ونل   ي  ااسراييليإل

 لكسر الحصارى المفروض علت الأطا  منن تس  سنوات 
 30/6/2015، السبيل، عّمان

 
 إسرائيل ترقب تمدد تنظيم الدولة .61

 عدنان أبو عامر
تراقم الدواير ا منيإل والعسكريإل ااسراييليإل عن كثم تمدد تنةي  الدولإل  ي ك  من سوريا والعراقى 

ت تدمر والرماديى مما يةع  الميارات أمام  مفتوحإل باتةار أةماء أمرى وال سيما بعد سيطرت  عل
 من العراق وكردستان وسوريا وربما ا ردن والسعوديإل 

- أد نةح  ي اآلونإل ا مير  بمراكمإل إنةامات ةيوغرا يإل نات أهميإل كبير ى وقد تؤدي هنر اانةامات 
حإل واسعإل من مال  تعميم سيطرت  شما  وشرق لسيطر  التنةي  علت مسا -و أا للتأيي  ااسراييلي

 سوريا المتفككإل 
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 الهجمات المضادة
بات واجحا و أا لحديث مستشار ا من الأومي ااسراييلي السابق يعكوم عميدرور أن سيطر  
تنةي  الدولإل علت محا ةتي الرمادي وتدمر قد تشك  قاعد  لمطوات مستأبليإل نات أهميإل أكبرى 

نا احتا  التنةي   ي وقت ما ل ج  المناطق الةديد  التي احتل اى وتعميم ويةم أال ننده  إ
السيطر  علت باقي السكانى واالستعداد لل ةمات المجاد  للةيشين السوري والعراقي والأوات الشعبيإل 

 المساعد  
  يدر  صنا  الأرار أن مرحلإل ال ةمات المجاد -وا ه   ي الواليات المتحد - ي العراق وسوريا 

من ش ن ا أن تكون حاسمإلى  إنا نةح تنةي  الدولإل  ي صد هنر ال ةمات  من الصعم رؤيإل ما 
 سيوقف   ي المستأب ى باستثناء تدم  أكبر من الةي  ا ميركيى بما  ي نل  وحدات بريإل كبير  

د  ال يمكن ااسراييليون يدركون أن تنةي  الدولإل إنا ما واص  الثأإل بالنفس  ي الواق  الميداني الةدي
معر إل السرعإل التي سيص   ي اى  ن  لن يمتن  عن العم   تر  طويلإلى   و يحتا  لمواصلإل الحركإلى 
ومتعط  النتصارات أمرىى ويما  ال دوء  ن  ما ما  موةودا  ي مرحلإل ديناميكيإلى و تر  المم ى 

 وهنا  عد  إمكانيات عم  أمام  
يليإل وهي تواص  رؤيت ا للتأد  الني يحأأ  تنةي  الدولإل  ي لكن المثير أن الدواير ا منيإل ااسراي

سوريا والعراق مال  ا يا  وا سابي  الماجيإل ل  تحدث تغييرا  ي تأييمات ا التي تشير إلت أن 
التنةي  ال يشك   ي المرحلإل الراهنإل ت ديدا عسكريا اسرايي  رغ  أن تمددر يشك  علت المدى البعيد 

ل ا ولدو  المنطأإل ب سرهاى وهي تتاب  عن كثم التطورات  ي الةانم اآلمر من  ستراتيةياً اتحديا 
 الحدود:  ي سوريا ومصر ولبنان وا ردنى ماصإل  ي ما يتعلق با وجا  العسكريإل 

ميمايي  للأو  إن دمو  تنةي  الدولإل مناطق واسعإل  ااسراييلي كوبيولع  نل  ما د   المستشرق 
ى  ن احتال  الرمادي وتوسي  المناطق التي يسيطر علي ا استراتيةيإلو   ي العراق يعتبر نأطإل تح

التنةي  قد يشكالن نةاحا عسكريا ومعنوياى ومن ش ن ما نفخ رياح التشةي   ي أشرعإل سلطإل شب  
 الدولإل المجطر  للتعام  م  عمليات الأص  الةوي لأوات التحال  برياسإل الواليات المتحد  

لوقت نات  قد تعتبر عالمإل جع  تةع  من التنةي  أكثر تعرجا لإلصابإل لكن هنر السيطر   ي ا
بال ةمات ا ميركيإل بعد أن أكم  سيطرت  علت مدن م مإل  ي سوريا والعراقى ووج  يدر علت 

 معسكرات وممامن للةيشين السوري والعراقي اللنين انسحبا أمام  
  الدولإل قد يةد نفس   ي وج  تةاوم  ي  وبةانم إدرا  هنا اانةام تة ر هنا  إمكانيإل أن تنةي

نرو  النةاحى ك ن يتحو  هنا النصر ا مير إلت عنصر يسر  بالأوات ااقليميإل والدوليإل لمياد  
 عاليت اى والعم  جدر بأو  أكبرى  ن البواكير ا ولت الم مإل  ي هنا السياق شاهدها ااسراييليون 
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ل ا تمت تصفيإل أبو سيا   ي سورياى المسؤو  المالي  ي عمليإل  قو  دلتا  ا ميركيإل التي مال
 للتنةي  

يعتأد ااسراييليون أن نةاح تنةي  الدولإل  ي هميمإل الةي  العراقي تحديدا سيد   الواليات المتحد  
اعداد قوات عسكريإل ةديد ى وتسليح الةي  العراقيى وستجطر لمياد  ة ودها الحربيإل سواء 

وعمليات ماصإلى أو  ي حث باقي الشركاء ااقليميين والدوليين علت الأيا  بعمليات بريإلى أو بأوات 
 بشيء من نل  

 
 اإلنجاز الموضعي

النأطإل التي تراقب ا إسرايي  بكثير من الحنر والألقى وترتبط ارتباطا وثيأا بتمدد تنةي  الدولإل متعلأإل 
أ  السفار  ااسراييليإل  ي واشنطن بالعود   االجطراريإل  للةي  ا ميركي إلت المنطأإل العربيإلى وتن

تأارير سريإل وعلنيإل عما يةري  ي الواليات المتحد  من حوارات حنر  بدأت تتحدث عن الجع  
 ا ميركي  ي الساحتين العراقيإل والسوريإل  االستراتيةي

من النةر  العسكريإل البحتإل يتحدث المبير العسكري ااسراييلي عاموس هريي  عن أن احتال  
دي من تنةي  الدولإل ال يعكس بالجرور  أكثر من إنةام موجعي رغ  أن المدينإل تأ  علت الرما

كيلومترات عن بغدادى ولكن  يفسح المةا  لعد  توقعات مفمعإل بش ن استمرار تأد   111مسا إل 
 التنةي  

 وأرة  نةاح التنةي  لنات ا سبام التي من أةل ا حةي بسلسلإل انتصارات م مإل الصي  الماجي:
استغال  ميم  المفاة   مأاب  الأتا  غير المنة  الني أة رر الةي  العراقي والمليشيات الشيعيإلى 
وقدر  حرا  عاليإلى واستعداد استثنايي للتجحيإل برةال   ي مطوات مطير  ب د  مراكمإل نماير 

 بريإل 
 ا ل  تتمكن ورغ  الدع  الني حةيت ب  حكومإل بغداد من الواليات المتحد  م  الأص  الةوي  إن

من تحأيق ال ةو  المجاد الني أعلنت عن   ي ا نبارى وتراةعت باقي وحدات ا من عاصمإل 
 المحا ةإل 

وكما سبق أن تبين علت مدى السنإل ا مير  يصطد  تنةي  الدولإل غير مر  بالمصاعم  ي االحتفاة 
تال  ال د ى وبين االحتفاة بالنماير بعد انتأال ا لسيطرت ى مما يعني أن ثمإل  ارقا بين ال ةو  الح

 ب  علت مدى من الممن 
ولنل  تناق  جباط إسراييليون كبار تسريبات لنةراي   ا ميركيين  ي البنتاغون حين يتساءلون بين 
الحين واآلمر عن نةاح المعركإل التي تديرها واشنطن بمساعد  دو  عربيإل جد تنةي  الدولإل  ي 
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لت التفاؤ  الحنرى  ن الة د الحربي جد التنةي  يحأق العراق وسورياى ويحا ةون منن ممن ع
نةاحا  ي احتواء مطوات  ال ةوميإلى وأحيانا  ي قج  بعض من ا راجي التي تحت سيطرت ى و ي 

 المس المن ةي بكبار مسؤولي  
وهو ما د   المتمصل ااسراييلي  ي الشؤون العربيإل تسفي باريي  للت كيد علت أن طريق تنةي  

 إلت بغداد ما ما  طويالى  ن ا م مإل ممتلفإل عن احتال  الرمادي أو الموص  الدولإل 
وقد تبين من هاتين المعركتين أن الةي  العراقي ال يةيد إدار  الحرم أما  الأوات المتحركإل 

كيلومترا الفاصلإل بين بغداد والرمادي  121والسريعإل لتنةي  الدولإلى  الرحلإل العاديإل قد تأط  مسا إل الن
أق  من ساعإل ونص ى وسفر ست ساعات إجا يإل للغرم ستوص  المسا ر من الرمادي إلت   ي

 المعبر الحدودي بين العراق وا ردن 
 

 الخوف على األردن
هنا  يتصاعد الألق ااسراييلي يوما بعد يو  من التأديرات الأايلإل باقترام تنةي  الدولإل من الحدود 

ستمدا  وساي  ماصإل علت طو  الحدود الشرقيإل والشماليإل م  ا ردنيإلى مما د   الةي  ا ردني ال
سوريا كي يتاب  ك  حركإل لأوات التنةي ى ومؤمرا طلم من الواليات المتحد  تمويدر بطايرات قتاليإل 
بدون طيار كي يتمكن من متابعإل تحركات التنةي  من الةوى ويحبط محاوالت اقتراب  من حدودر 

 يا علت ا ردن المساعد   ي مواة إل التنةي  شرقاى  يما عرجت إسرايي  رسم
وو أا لما نكرر ومير شؤون االستمبارات السابق يو ا  شتاينتسى  إن  إنا واة  ا ردن مطرا حأيأيا 
بسبم مح  تنةي  الدولإل إلت أراجي  وطلم أي مساعد   ست م إسرايي  لمساعدت  دون ترددى  ن 

 ط علت إسرايي  التنةي  مطر علت المنطأإل كل اى وليس  أ
هنا التصريح وغيرر يشير إلت قلق  ي إسرايي  من مطر قد يشكل  تنةي  الدولإل من ة إل ا ردنى 
وم  تشكي  التحال  الدولي بأياد  الواليات المتحد  جد التنةي  ارتف  منسوم الألق  ي إسرايي ى 

ي  يمكن أن يتمعم  االستأرار  ن  علت ملفيإل برنامج العمليات الةديد  للحكومإل ا ميركيإل جد التنة
  ي ا ردنى وهنا يعني ملق توتر أمني حأيأي علت حدود إسرايي  

و ي جوء أن إسرايي  تستعد لمث  هنر االحتماالتى لكن ا تر ض ااعالن أن ا تنوي العم  م  
ات ا ردن لمواة إل مث  هنا االحتما  اآلنى أو  ي حا  وقوع ى وغير معرو  إنا كانت تمل  معلوم

حأيأيإل حو  إمكانيإل أن ي دد التنةي  أمن ا ردنى لكن من الواجح أن هنا  قرارا إسراييليا واجحا 
 بعد  السماح بسأوط ا ردن تحت جربات تنةي  الدولإل 
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هنر التصريحات ااسراييليإل تثير تساؤالت  ي ت  أبيم عما إنا كان ا ردن قادرا علت مةاب إل تنةي  
ا ردن قوي بما يكفي كما ترى إسرايي ى وم  بعض الدع  ا ميركي سيأدر الدولإل بمفردر رغ  أن 

 علت مةاب إل من يدقون أبواب  
 ي أي عم  عسكري مباشر جد تنةي   -حتت اليو -من الم   التنكير ب ن إسرايي  ل  تنمرط 

   ي الحرم الدولإلى لكن ا اكتفت بتمويد الواليات المتحد  بصور أقمار صناعيإلى وتعلن أن ا لن تشار 
الفعليإل جد التنةي ى  ن ا تعل  أن مشاركت ا قد تجر بالتحال  الدوليى وتة ر الصرا  جد التنةي  

 وك ن  يمد  ت  أبيم 
ومن الملفت ما أعلن  رييس ة ام االستمبارات العسكريإل السابق )أمان( عاموس يادلين من أن 

المتواةد  -المنطأإلى  التنةي  مال ا لحماس إسرايي  ليست  ي قلق حأيأي من تمدد تنةي  الدولإل  ي 
ال توةد لدي  أنفاق وال قدرات مد عيإلى وليست لدي  الأدر  علت المس إستراتيةيا -عند حدود إسرايي 

بإسرايي ى وليس لدي  حلفاء يمودون  بالسالح المتطورى وت ديدر اسرايي  كمنةمإل ة اد عالمي ال 
   الني تتعاي  إسرايي  مع  منن أكثر من عأد يمتل  ةوهريا عن ت ديد تنةي  الأاعد

أميراى يعتأد ااسراييليون أن   ي حا  حو  تنةي  الدولإل ة ودر من العراق وسوريا إلت إسرايي  
 سيتحو   ريسإل لالستمبارات ااسراييليإلى وطايرات سالح الةوى والسالح الدقيق الني بحوم  الأوات 

الدولإل منشغ  بعدد غير ن ايي من ا عداءى وبعج   يأ  حاةما  البريإلى و ي هنر ا ثناء  إن تنةي 
 بين  وبين إسرايي ى مث  ةيو  العراق وا ردن ولبنانى وعدور اللدود حمم   

29/6/2115، الجزيرة نت، الدوحة  
 

 أي حكومة نريد ... أي حكومة ممكنة التحقيق؟ .62
 هاني المصري

التنفينيإل للمنةمإل لالتفاق علت أسس تشكي  حكومإل الوحد  اليو ى تنت ي الم لإل التي حددت ا اللةنإل 
أو عد  موا أت ا  « حماس»الوطنيإلى وهدد الرييس ب ن  سي من بميار تعدي  الحكومإل الأايمإل بموا أإل 

وأكد أن من المفترض أن تلتم  الحكومإل الأادمإل ببرنامة ى ب  علت ك  ومير بمفردر أن يلتم  ب نا 
أكدت  ي  مطالب ا )شروط ا( للموا أإل علت « حماس»استدعت رًدا من البرنامج؛ ا مر الني 

 المشاركإل  ي الحكومإل الممم  تشكيل ا 
أو  نأطإل ينبغي إثارت ا هي أن التوة  إلت تشكي  حكومإل وحد  وطنيإل ل  ي ت استةابإل لمةاب إل 

ى وعلت «حماس«والت ديدات والمماطرى ب  ةاء كرد   ع  علت تأد  مفاوجات الت ديإل بين إسرايي  
ر المال ات دام  حكومإل الو اق وعد  قدرت ا علت ااقال    تفة 
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وبداًل من العود  إلت الموقعين علت اتفاق المصالحإل ةاءت مبادر  تشكي  الحكومإل من اللةنإل 
والة اد؛ من أة  وج  المنةمإل  ي « حماس»التنفينيإل علت الرغ  من أن ا ال تج  ممثلين عن 

تتفأان ثنايًيا ث  « حماس«و«  تح»نل  مالً ا لما ةرت علي  العاد ى إن كانت ى و «حماس»مواة إل 
« بيان الشاطس«و« اتفاق الأاهر »ت تي مباركإل الفصاي  ومنةمإل التحرير الحًأاى   كنا حدث  ي 

 بالرغ  من أن ا مير ت   بعد تشكي  و د من المنةمإل اد عت توصل  إلت هنا البيان 
ن من يحاور علت أسس تشكي  الحكومإل ليس هو ا مر الني يمكن تعطي  علت أهميإل ما سبقى  إ

«  تح»الحكومإل بسبب ى   ي حكومإل و اق أو وحد  وطنيإل ال يمكن أن ترى النور من دون موا أإل 
ى  ن ما الفصيالن ا كبر اللنان حصال علت أغلبيإل ا صوات  ي انتمابات المةلس «حماس«و

وهنا هو ا ه ى يسيطران بشك  ممور أو مباشًرا وكال بمفردر علت الجفإل التشريعي ا مير ى و ن ماى 
 الغربيإل وقطا  غم  

النأطإل الثانيإل التي تطرح نفس ا هي تجمي  مس لإل االتفاق علت البرنامج السياسيى وعلت أن برنامج 
 الحكومإل يةم أن يكون برنامج منةمإل التحرير  

ون علت أن «ملكيون أكثر من المل »الرياسإل المثير لالنتبار أن بعض المحسوبين علت  ى إن يصر 
برنامج منةمإل التحريرى وشروط اللةنإل الرباعيإل تحديًداى هو الني يةم أن تعتمدر الحكومإل الأادمإل  

نا عأدت « الرباعيإل»ه  يتةاهلون تماًما أن  ماتت بدلي  أن ا ل  تعأد اةتماًعا ل ا منن  تر ى وا 
وأن ممثل ا توني بلير استأا ى وقررت عد  تعيين مل  ل ى وقا  قب   اةتماًعا ال تةد ما تأرررى

لالتفاق علت شروط ال دنإل « حماس»استأالت  بتكلي  من ا بعأد اةتماعين م  مالد مشع  رييس 
ى ما يشك  تةاوًما عملًيا ةوهرًيا لموق  الرباعيإل الني اشترط «حماس«طويلإل ا مد بين إسرايي  و
اعترا  ا بشروط « حماس»لتعام  مع ا أو االعترا  بحكومإل تشار   ي ا لالعترا  بحماس أو ا

 اللةنإل الرباعيإل 
كما أن الحكومات ااسراييليإلى بما  ي ا حكومإل نتنياهو الحالي إلى تةاومت شروط الرباعيإل من مال  

الًيا وعأد اتفاقات عد  للت ديإل ولتباد  ا سرى مع ا  وُتةري ح« حماس»التفاوض غير المباشر م  
ى ما يعني أن هنا ااصرار علت تبني شروط الرباعيإل يتغطت بحةإل عد  «حماس»مفاوجات م  

تعريج ا للمأاطعإلى م  أن  يست د  تحأيق مصالح بعض ا وساط النا ن  التي ال تريد لحكومإل 
 الوحد  الوطنيإل أن ترى النور 

ى «إعالن الدوحإل»ا لما ةاء  ي الفلسطينيون بحاةإل إلت حكومإل وحد  وطنيإل يرأس ا الرييس و أً 
ويشار   ي ا إسماعي  هنيإل وممثلون علت أعلت المستويات من الفصاي  وشمصيات وطنيإل وامنإل؛ 
حتت تكون قويإل بما  ي  الكفايإل لتواة  التحديات الةسيمإلى  ن وةود الرييس والأيادات مارة ا 
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ون مركم الأرار والأادر  علت سيةعل ا مةرد مركم من مراكم الأوىى  ي حين أن ا يةم أن تك
 تنفينر 

إنا كان الرييس قد أعلن وت كد هنا  ي بيانات صادر  عن اللةنإل التنفينيإل والمةلس المركمي للمنةمإل 
السلطإل »حو  جرور  إعاد  النةر  ي العالقإل م  االحتال ى و ي االتفاقات التي عأدت مع  ان اء 

ى لدرةإل اتمان المةلس المركمي قراًرا بوق   عن الجفإل  ص  غم  و  االحتال  المربح و« بال سلطإل
التنسيق ا مني؛  كي  هنا  من يريد أن يعيدنا إلت المل  ويصر  علت التما  الحكومإل الأادمإل 

 بشروط اللةنإل الرباعيإل؟
يمكن أن يكون برنامج الحكومإل برنامج منةمإل التحرير )برنامج العود  وتأرير المصير واالستأال ( 

لت  إلت برنامج آمر كما ك  ان قب  التنامالت التي هبطت ب  وحو 
نريد حكومإل وحد  برنامة ا واجح تماًما بمصول المفاوجات والمأاومإل وجرور  إعاد  النةر  ي 
شك  السلطإل ووةايف ا والتمامات ا؛ لتستةيم لمتطلبات االعترا  الدولي والتحديات الةديد ى وواجح 

تكريس االنأسا  وتحويل  إلت انفصا  داي  ومأاب  مةرد ر   تدريةي أو لة إل الت ديإلى إن ال تكون ل
نما كةمء من عمليإل  قامإل ميناء عاي  تحت السيطر  ااسراييليإل بغطاء دوليى وا  كام  للحصارى وا 

نةام الحريإل والعود  واالستأال    سياسيإل قادر  علت إن اء االحتال  وا 
س وطنيإل وم نيإل بعيًدا عن الفصايليإل واالستأطام برنامج واجح بمصول ا من وتوحيدر علت أس

ن اء  عاد  ااعمار وكيفيإل استال  المعابرى وا  الثناييى وملتممإل بح  مشاك  الموةفين ور   الحصار وا 
 االنأسا  وليس إدارت ى بما ي من بالحسبان المصايل والةرو  المتباينإل  ي الجفإل وغم  

ا أيإل تتجمن إةراء االنتمابات المشروطإل بتو ير حريت ا نريد حكومإل تلتم  بإنةام ديمأراطيإل تو 
نما لترسيخ  ونماهت ا واحترا  نتاية اى وعد  التعام  مع ا كوسيلإل لإلقصاء أو التفرد وال يمنإلى وا 
المنا سإل الشريفإل  ي إطار تعميق الوحد  الوطنيإلى حتت ال ننأ  المال ات إلي ا بما يشل ا  حكومإل 

بالدولإل علت ا رض وليس  ي أروقإل ا م  المتحد   أطى وهنا يعني التحرر تةسد االعترا  الدولي 
من االلتمامات واالتفاقات السابأإل التي ال يمكن أن تحكمنا إلت  -ولو بشك  تدريةي ومدروس  –

 ا بد 
ن اء االنأسا  علت ك   كما نريد للحكومإل الأادمإل أن تكون قادر  علت توحيد النةا  السياسي وا 

« حماس»علت السلطإل والمنةمإل وانفراد «  تح»ات وا صعد ى بما  ي نل  وج  حد ل يمنإل المستوي
بالسيطر  علت غم ى وأن تكون  ي مدمإل المصلحإل الوطنيإل وأدا   ي يد منةمإل التحرير بعد إعاد  
بناء مؤسسات ا التي شامت وترهلت  حكومإل ال تساعد علت العود  إلت المفاوجات الثناييإل برعايإل 

نما تغلق البام ن ايًيا علت هنا االحتما   حكومإل تحتر  حريات أم يركيإل انفراديإل أو دوليإل شكليإلى وا 
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اانسان وحأوق  والمساوا  بين المواطنين بغض النةر عن الةنس والدين واللون واالنتماءى وتحارم 
الني يطحن الفأراء  الغالء واالحتكار والفساد والمحسوبيإل واالستغال  واالقتصاد الحر النيوليبرالي

 غنت ويميده   أًرا ويمد  مصالح ا غنياء ويميده  
إنا كانت تل  الحكومإل التي نريد ونحتا ى     يمكن تحأيأ اى أ  أن الدعو  إلي ا مةرد مناور  بدلي  
الشروط المتبادلإل والت ديد بانت اء المد  والمراهنإل علت الوقت وعلت أطرا  ومؤشرات وتطوراتى مث  

م  « حماس»ى أو تحسن عالقات «حماس»ق مبادر  الستينا  المفاوجاتى أو انتةار ان يار إطال
 مصر والسعوديإل وتوصل ا إلت اتفاق هدنإل طويلإل م  إسرايي ؟

إن ااةابإل ا وليإل عن هنا السؤا  تتجح من عد  حدوث امتراق نوعي  ي حوارات أسس تشكي  
 لن اييإل بعد أيا  أو أسابي  قليلإل علت أبعد تأدير الحكومإل حتت اآلنى بينما ستة ر ااةابإل ا

نا  شلت حكومإل الوحد ى  ما هي الحكومإل التي من الممكن تشكيل ا: ه  حكومإل و اق مث  الحالي إل  وا 
نما  ي الجفإل  ال لون وال طع  وال رايحإل ل اى وال تمل  من أمرها شيًيا ليس  ي قطا  غم   أطى وا 

نما ا الحتال  هو السيد هناى الني يمنح بعض السلطات والصالحيات كنل ى  ن ا ال تحك  وا 
ع ا حيًنا ويجيأ ا حيًنا آمر كما يحص  اآلن  ي محاولإل امجا  الرييس  المحدود  للسلطإل يوس 

 لمطالب  وشروط  التي ال تنت ي وتتةدد باستمرار 
مرى  ي قطا  غم ى أ  حكومإل بال و اق وطني تكرس االنأسا ى حتت لو ل  تؤد إلت تشكي  حكومإل أ

 ؟«حماس»حتت تتحم   كام  المسؤوليإل وتتنص  من ا 
إن طريق المالل الوطني ال يكون بتأمي  المطلوم باالتفاق علت الحكومإل وتةاه  البرنامج 
عاد  بناء مؤسسات ا وتةديدها لتج  ممتل  ألوان  الوطني والمنةمإل التي تمث  الفلسطينيين ةميًعاى وا 

طبيعي ان اء االنأسا ى وتمكين ا من بن  ك  ما تستطيع  لحمايإل الشعم الطي  هي المدم  ال
 الوطنيإل الفلسطيني أينما تواةد وتحسين شروط حيات  وشق الطريق لتحأيق أهدا   وأحالم  

31/6/2115، األيام، رام هللا  
 

 "غزة أوال "... تميهدا  لـ" تهدئة شاملة" على الساحة الفلسطينية ـ اإلسرائيلية .63
يتا بيرتي وعنات كورتسبند  

ى وعلت جوء نتاية ا 2112 ي صي  العا  « حماس«بعد ةولإل الحرم التي ةرت بين إسرايي  و
االقتصاديإل واانسانيإل المطير ى والتي وقعت علت الأطا  مالل اى   نا  اهتما  ةاهر ومايد بإعاد  

ل ى ومصوصا علت جوء جع  إعمار البنت التحتي إل االقتصاديإل والمدنيإل  ي المنطأإل   جال عن ن
النسبيى ُيعتبر تحد ي إعاد  ااعمار من قب  المميد والمميد من الة ات الغربيإلى نات « حماس»
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سرايي ى ومن ث  كوسيلإل « حماس»الصلإل بالعمليإل السياسيإلى را عإل ممكنإل ل دنإل طويلإل ا مد بين  وا 
 الفلسطينيإل كك    -لتحأيق ت ديإل  ي الساحإل ااسراييليإل 

المثير لالهتما  أن نالحة التشاب  بين التركيم الحالي علت قطا  غم  وبين مط التفكيرى الني  من
هيمن علت المطام حو  العمليإل السياسيإل  ي الفتر  التي ةاءت مباشر  بعد التوقي  علت اتفاقات 

بين  1992ار والني ت  االتفاق علي   ي أي -)اتفاق الأاهر ( « غم  ]وأريحا[ أوال»أوسلوى أي  كر  
إسرايي  والسلطإل الفلسطينيإلى التي كانت قد ت سست للتو  هنا   ةوات واجحإل بين تل  الفتر  وهنر 
الفتر  الحاليإلى مصوصا  يما يتعلق بالثأإل لدى كال الطر ين  ي الأدر  أساسا علت تعميم اتفاق سال  

ل ى وهنا هو وة  الشبإل بين شام ى وكنل  علت مستوى تماس  الساحإل السياسيإل الفلسطينيإل  وم  ن
تل  الفتر  والفتر  الحاليإلى  أد عادت غم  لُتعتبر أكثر   كثر كنأطإلى يمكن من اى ب  رب ما يةمى 

 ااقليمي بين إسرايي  والفلسطينيين  -استينا  الحوار السياسي 
أ دا للغايإلى كأاعد  انطالق لتعميم العمليإل السياسيإل سيكون مع« غم  أوال»ال ش   أن تنفين ميار 

الفلسطيني إلت  -ومصوصا علت جوء حأيأإل أن   مال  العأدين الماجيين انأس  الصرا  ااسراييلي 
وم  نل ى أحد الدروس الرييسيإل التي «  حماس«ثالثإل صراعات: بين إسرايي ى السلطإل الفلسطينيإل و

ةاه  قطا  غم  يمكن استمالص ا من أحداث تل  السنوات العاصفإل هو أن  محاوالت الماجي ت
ى م  بن  الة د احداث انفراةإل سياسيإلى ل  تُأر م إسرايي  والفلسطينيين إلت اتفاق «حماس«و

 السال  
ى 2111 ي انتمابات المةلس التشريعي الفلسطينيى والتي ةرت  ي العا  « حماس»بعد انتصار 

ت دوليإل رايد  وعلت رأس ا بدع  من ة ا -ترك م الن ج الرييسي اسرايي  تةار السياسإل الفلسطينيإل 
«  حماس»كوسيلإل اجعا  «  تح«و« حماس»علت تعميم المال  الأاي  بين  -الواليات المتحد  

علت « حماس»وبعد أن تحو   العداء الداملي  ي الساحإل الفلسطينيإل إلت العن  وأدى إلت سيطر  
من مال  عم  « حماس»ى ترك مت تل  السياسإل علت بن  الة د اجعا  2112قطا  غم ى العا  

حكومت ا والأطا  ب سرر  علت هنر الملفيإلى اعتُبر استينا  الحوار بين إسرايي  والسلطإل الفلسطينيإلى 
جعا   -ى طريًأا لتعميم التفاه  ااسراييلي « تح»بأياد   الفلسطيني و رصإل لالستمرار  ي عم  وا 
من الأيود االقتصاديإل والعم   علت حد  سواء  وم  نل ى  إن  هنر السياسإل المدمةإل« حماس»

ى وبالدرةإل نات ا ل  يساعد تةاه  الأطا  علت تعميم اتفاق سياسي «حماس»السياسي ل  ُتمِج  
نما مادها حد     بين إسرايي  والسلطإل الفلسطينيإل  بكلمات بسيطإلى إن  تةاه  المشكلإل ل  يمِف اى وا 

ات مركميإل  ي الساحإل الفلسطينيإلى وقطا  غم  مكون« حماس»واليو ى كما  ي الماجيى بأيت 
 والتعام  مع ا أمر حيوي  ي سعي لعمليإل سياسيإل بين إسرايي  والفلسطينيين 
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علت المستوى االقتصاديى  أد تباعد قطا  غم  والجفإل الغربيإل عن بعج ما منن بدايإل التسعينياتى 
 ى  ي ن ايإل المطا ى  إن   إن  الفةو  بين المنطأتين آمن  باالمدياد  وم  نل 2112ومنن العا  

الدمج االقتصادي بين ماى سواء بوساطإل استثمار  ي التنميإل االقتصاديإل لأطا  غم  أو من مال  
تشةي  العالقات االقتصاديإل بين غم  والجفإل الغربيإلى سيؤدي دورا حاسما  ي قدرات الدولإل 

 علت الموق  الدولي تةار قطا  الفلسطينيإل المستأبليإل علت الوةود وأداء دورها  حتت نل  الحينى 
غم  أن يرتكم علت ثالثإل مةاالت: المميد من الما ى المميد من  رل الوصو ى والمميد من 

 التكام  
المميد من الما : تتمي م ة ود إعاد  إعمار الأطا  بنأل التموي ى حيث إن  ةمي  المنةمات الدوليإل 

طلوبإل اعاد  ااعمار والمساعد    جال عن نل ى  نحو العاملإل  ي غم  تأريبا تفتأر إلت الميمانيإل الم
رب  التبر عات  أطى والتي ُوعد ب ا لمشرو  إعاد  ااعمارى ما مةموعإل نحو ثالثإل مليار دوالرى 

 وصلت  عال إلت الأطا  
المميد من  رل الوصو : من أة  تمكين إنةام مشرو  إعاد  ااعمار يةم إدما  المميد من مواد 

ت الأطا ى ةنًبا إلت ةنم م  تمفي  التأييدات االقتصاديإل المفروجإل علت المنطأإل والتنأ   البناء إل
 ي المعابر الحدوديإلى سواء من قب  مصر أو من قب  إسرايي   ومن أة  أن يكون نل  ممكنا م  

رونإل إلت ا من بعين االعتبار المماو  ااسراييليإل من اآلثار ا منيإل المترت بإل علت الوصو  ا كثر م
غم  ومن اى سيتطل م ا مر انتشارا أمنيا للأوى ا منيإل التابعإل للسلطإل الفلسطينيإل علت الحدود 

المميد »التابعإل ل م  المتحد  إلت المنطأإل  بااجا إل إلت نل ى  EUBAMبااجا إل إلت إعاد  قو  
يد بين أسواق معنار العم  علت قلم الوج  الحالي من عملإل غم  ومم  ةد« من  رل الوصو 

 الأطا  والجفإل الغربيإل 
كةمء من عمليإل إعاد  « حماس«و«  تح»المميد من الدمج: يةم تعميم الدمج السياسي بين 

 -ااعمار  بالنسبإل للسلطإل الفلسطينيإلى  إن  الدمج ليس جروريا  أط من أة  إعاد  ترسيخ وةودها 
نما أيًجا لتعميم هد   -بدرةإل أو ب مرى  االستأال  الفلسطيني  إن تةاه   ي الأطا ى وا 

ى التي هي ال ييإل السياسيإل الُمسيطر   عليا علت غم ى يتةاه  حأيأإل أن   رض اتفاق «حماس»
 رج  «  تح»مستعد  لأبول  وحتت بشك  غير معلنى ُيصع م علت « حماس»سياسيى ال تكون 

بآمال ا علت « حماس» أيًجا  ي الجفإل الغربيإلى ناهي  عن الأطا  نفس   من المرةح أن ُتلأي
الصرا  العني  من أة  التشوي  علت هنر العمليإلى والتي ليست شريكإل  ي ا ومن غير المفترض أن 

 تحص  من مالل ا علت أيإل تعويجات من أي نو  
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منن انت اء ةولإل «  حماس«يبدو أن   قد حان الوقت لوق  إطالق النار المستمر بين إسرايي  و
كال الطر ين مرارا وتكرارا عمم ما علت تةن م اللعم بالأرم من الفصاي   المواة إل الماجيإلى أة ر

الة اديإلى التي تسعت إلت إشعا  ةولإل أمرى من العن   ي الساحإل الغميإل  وم  نل ى  ال ينبغي 
علت حسام السلطإل الفلسطينيإل  علت « حماس«التوص  إلت تفاه  صريح أو جمني بين إسرايي  و

أاء الدمج السياسي المتةدد بين غم  والجفإل الغربيإلى علت رأس ا ولوياتى العكس من نل ى يةم إب
تعميم التنسيق المؤسسي  -منن اآلن  -كوسيلإل اعاد  العمليإل السياسيإل إلت المسار  من الحيوي 

ى حيث تج  الحكومات المانحإل الرييسيإلى وهي محأ إل  ي نل ى تعاون «حماس«بين السلطإل و
  ااعمار كشرط مسبق لنل ى حيث يت  تحوي  ا موا  المطلوبإل والموعود السلطإل  ي مشرو  إعاد

ب ا ويتأد   المشرو  بدأم كام   ولنل ى ينبغي االستمرار  ي التما  السلطإل الفلسطينيإل كشري  
ى   لسطيني  ي العمليإل السياسيإلى من بين أمور أمرىى من مال  الدع  االقتصادي الكبير والمستمر 

ب  وقد يتطو ر نل  إلت ة ود «  حماس«ق  الواجح لتنسيق حأيأي بين السلطإل وإلت ةانم التو 
لت تشكي  قواعد ةديد  للعبإلى بااجا إل إلت توامن  مصالحإل أمرى بين كال الطر ين المصمين وا 

 مؤسسي للأوى بين ما 
ى  إن  مبادر  سياسيإل تفصيليإلى وحتت مطإل تستند إلت ا داء ) (ى performance basedدون ش  

« غم  أوال )مةد دا(»متدر ةإل وطويلإل ا مد  أطى ستساعد  ي إقنا  السلطإل الفلسطينيإلى ب ن  برنامج 
ال ي د  إلت تةاومها باعتبارها الممث  المعتر  ب  للشعم الفلسطيني  ي العمليإل السياسيإلى وبنل  

 « حماس»تليين موقف ا إماء التنسيق م  
السياسيإل ستثبت للحركإل ب ن  مشرو  إعاد  ااعمار ال ي د ى ب ي ى  إن  المبادر  «حماس«بالنسبإل لن

شك  من ا شكا ى إلت التمفي  من وةودها العسكري  ي الأطا    ي حين أن  نم  السالح من 
هو هد  غير واقعي  ي الةرو  الحاليإل؛  إن  إيأا  ة ود التسل ح لدى الحركإل سيكون « حماس»

مةرد المرو  إلت طريق إعاد  ااعمار الشام  للأطا  مؤشرا  صعم التحأيق والتنفين  وال يما 
ب ن  علي ا الأيا  بالكثير من التنامالت  ي المأاب ى سواء تةار السلطإل أو تةار إسرايي ى « حماس«لن

 إنا كانت  عال معنيإل بتةن م مماطر أمرى علت حكم ا  ي الأطا  
« غم  أوالً »وتركيم االنتبار علت « حماس«و علت أيإل حا ى ينبغي أن نعتبر تغيير سياسإل عم  غم 

نما أيًجا  ليس مةر د مطو  ت د  إلت من  التدهور إلت ةولإل عن  ةديد   ي المستأب  الأريمى وا 
 كمطو  ت د  إلت تم يد الطريق الستينا  حوار بناء بين إسرايي  والفلسطينيين 

«معهد دراسات األمن القومي»عن موقع   
31/6/2115، األيام، رام هللا  
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