
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 استشهاد شاب فلسطيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

 السلطة تعتقل قادة وعناصر لحماس بالضفةسميرة الحاليقة: 
 في فلسطين 2015األول من  معتقاًل في النصف 2456شهيدًا و 22تقرير: 

 اإلسالمي" "اإلرهاب لمحاربةوالدول العربية  "إسرائيل"تحالف بين يجب إقامة  :أرييه درعي
 ر على قطاع غزة االندبندنت: بريطانيا صدرت لالحتالل أسلحة عقب العدوان األخي

جلعاد: السيسي زعيم قوي يحارب 
 اإلرهاب بنصف مليون جندي
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 5  ... ويمنح الشهيد أبو خضير وسام نوط القدساألعمال اإلرهابية التي تستهدف مصرعباس يدين   2.
 5 السلطة تعتقل قادة وعناصر لحماس بالضفةسميرة الحاليقة:   3.
 6 اية الفقراء والمحتاجين وتبني احتياجاتهمالحمد هللا يجدد التزام الحكومة بحم  4.
 6 مليون دوالر 75السلطة الفلسطينية ترخص الفتتاح بنك إسالمي جديد برأسمال   5.
 7  فلسطين تدعو لمؤتمر دولي حول الصراع العربي اإلسرائيلي في موسكو    6.
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 9  األمن الفلسطيني يعتقل العشرات من كوادرنا بالضفة الغربية :لـ"األناضول" حماسفي قيادي   9.

 9 حماس تقلل من شأن مزاعم إسرائيلية عن عالقتها بـ"والية سيناء"حركة   10.

 10 : حدودنا مع مصر منضبطة وتهديدات "داعش" ال تخيفنالـ"قدس برس" حماسمصدر في   11.

 10 حماس: السلطة تسعي لوقف تنامي المقاومة في الضفةحركة   12.
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 11  تفاصيل الزيارةاح عن مزيد من  يمكن اإلفص.. الأبو مرزوق في لبنانبدران:   14.

 12 من أحد لمقاومة االحتالل حتاج إذناً تالقسام ال كتائب حماس: حركة   15.

 12 تعلن أنها لن تعترف بحكومة خارج التوافق حماس"قدس برس":   16.

 12 ببدء حوار وطني ومشاورات حقيقية لحل كل اإلشكاليات العالقة"الجهاد" تطالب   17.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 13 اإلسالمي" "اإلرهاب لمحاربةوالدول العربية  "إسرائيل"تحالف بين يجب إقامة  :أرييه درعي  18.
 13  شبه جزيرة سيناء لي يوافق على طلب مصر تعزيز قواتها في القناة الثانية: الجيش اإلسرائي  19.
 14 تطلب من الدول الغربية مساعدتها في منع اعتقال جنراالتها يةسرائيلوزارة الخارجية اإل  20.
 14 "داعش" يقترب مناثغرات استخباراتية.. و ..تحّلل هجوم سيناء "إسرائيلتقرير: "  21.
 16 بمحاذاة سيناء "العتبارات أمنية" الجيش اإلسرائيلي يغلق شارعاً   22.
 17 أجرى مناورات عسكرية جنوبي مدينة جنيناإلسرائيلي الجيش   23.
 17 لقيام حماس وحزب هللا بتطوير قدراتهما الصاروخية تحسباً  "قبة الحديديةال"على "إسرائيلية" سلسلة تجارب   24.

 
  :األرض، الشعب

 18 استشهاد شاب فلسطيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة  25.

 18 ي فلسطينف 2015معتقاًل في النصف األول من  2456شهيدًا و 22تقرير:   26.

 19 عائلة في سلوفاكيا 14واحتجاز  خالل حزيران.. ةسوريبالجئًا فلسطينيًا  34استشهاد تقرير:   27.

 20 : خضر عدنان مقيد في سرير المستشفى"أطباء لحقوق اإلنسان"  28.
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 21 فلسطينياً  أسيراً  57محاكم االحتالل العسكرية تمدد اعتقال   30.

 21 "بكيرات: "تسهيالت" االحتالل في القدس مجرد "تسويق  31.

 21  للمسجد األقصىمن غزة بالوصول  مصل   500اح لـ السم  32.

 22 في ذكرى استشهاد أبو خضير: االحتالل ينشر آالف العناصر في القدس المحتلة  33.

 22 والد أبو خضير ينتقد مماطلة القضاء اإلسرائيلي في الحكم على قتلة ابنه  34.

 22 الفلسطينيون يحيون الذكرى األولى لخطف الفتى أبو خضير وحرقه حياً   35.
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 24 " مساعداتها لالجئي لبناناألونروا"ثابت" تحذر من وقف "  39.

 24 انتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين خالل حزيران 30تقرير:   40.
 

  األردن: 
 25 النائبان السعود والشيخ يتهمان اليونان بمنعهما من اإلبحار لغزة  41.

 
  عربي، إسالمي:

 25 ال ترغب في حل الدولتين وما تريده مفاوضات عبثية "إسرائيل"األمين العام لجامعة الدول العربية:   42.

 26 تمع الدولي بتكثيف جهوده لفك حصار غزةطالب المجيالمرزوقي   43.

 27 "داعش" تعدم أحد قادة حماس الميدانيين في اليرموك  44.
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 28 كرينبول: التغاضي عن احتياجات الفلسطينيين "مخاطرة"  46.
 28 غير كافية "الرباعية"الفروف: متمسكون بحل الدولتين وجهود   47.
 29 مليون دوالر لتحسين مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة المدرسية 2.1تقدم  أستراليا  48.
 30 بعد عام من الحرب.. مدير عمليات األونروا في غزة يقول إن اإلعمار سيبدأ  49.
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  حوارات ومقاالت:
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 36 أسعد عبد الرحمن ...فساد المسؤولين اإلسرائيليين  53.
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 39 ارييال رينغل هوفمان... حقًا قدرتها على الردع تجاه غزة؟ "إسرائيل"هل فقدت   55.
 

 41 :كاريكاتير
*** 

 
 جلعاد: السيسي زعيم قوي يحارب اإلرهاب بنصف مليون جندي .1

رئيس الهيئة السياسية واألمنية في ، أن القدس المحتلة من، 2015/7/3، "21موقع "عربي  ذكر
وزارة الدفاع اإلسرائيلية، الجنرال احتياط عاموس جلعاد، اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه 

 "الزعيم القوي"، الذي يبذل قصارى جهده في محاربة اإلرهاب الديني. 
بخباري: " إن مصر بلد قوي وكبير بجيشها الذي يناهز وقال جلعاد في مقابلة مع موقع "واال" اإل

نصف مليون جندي، وسيبذل الجيش المصري قصارى جهده بالتعاون مع قوات األمن في شن حرب 
 شعواء ضد هذا التنظيم اإلرهابي داعش". 

ورأى أن "داعش شديد البخطورة بالمقارنة بغيره من التنظيمات اإلرهابية، ألنه ينظر إلى تنظيمات 
 إرهابية مثل حماس والقاعدة باعتبارها تنظيمات معتدلة بالمقارنة بما يريد تنفيذه من أفكار".

ولفت جلعاد إلى أن تنظيم الدولة "أكبر تنظيم إجرامي، وأن الفرق بينه وبين غيره من التنظيمات 
مال اإلرهابية هو التطرف، وقد نجح في تحقيق بعض االنتصارات، فاستولى على غرب العراق وش

 سوريا، ويرغب في بدء فرض النموذج المتطرف لدولة الشريعة".
وأضاف أن "داعش نجح في ترسيخ أقدامه في سيناء تحت راية تنظيم أنصار بيت المقدس، ويقوم 
بعملياته اإلرهابية في شهر رمضان الذي يصوم فيه الجنود المصريون، وهم جنود مسلمون وملتزمون 

 دينيا".
دولة في غزة، قال جلعاد: "إن داعش يرغب في طرد حماس من غزة؛ ألنه وعن حضور تنظيم ال

يعتبر حماس منظمة معتدلة، لكنه عاد وقال إن حماس غير منزعجة من التعاون مع داعش، ألن 
 لهما أعداء مشتركين".

استمرار التنسيق على  أكد جلعاد،، أن األناضول عن، 2/7/2015، السفير، بيروت وأضافت
اإلسرائيلية العامة: "إن سلسلة االعتداءات  وقال لإلذاعة صر بعد هجمات سيناء.األمني مع م

 اإلرهابية في شمال سيناء تشكل مدعاة للقلق على المستوى اإلقليمي".
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 ... ويمنح الشهيد أبو خضير وسام نوط القدسالتي تستهدف مصر اإلرهابيةاألعمال عباس يدين  .2

، الشهيد الطفل محمد حسين أبو بخضير، نوط أمسد عباس منح الرئيس محمو  :وفا –رام هللا 
 القدس، وذلك إحياء للذكرى األولى الستشهاده.

جاء ذلك بخالل استقباله، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، والدي الشهيد الطفل محمد أبو بخضير. 
حرقا على يد ومنح الشهيد الطفل أبو بخضير، نوط القدس، تقديرا ووفاء لروحه الطاهرة، حيث قضى 

عصابات الحقد واإلرهاب، فعزز باستشهاده مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني الصامد في كل مكان، 
 بخاصة في مدينة القدس الشريف، وكذلك سعيه وكفاحه نحو تحقيق الحرية والسيادة واالستقالل.

الهجمات  من جهة ثانية، أبرق الرئيس عباس، معزيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضحايا
اإلرهابية في سيناء، وللتضامن مع الشعب المصري الشقيق ضد االرهاب. وقال الرئيس في البرقية: 
ببالغ من التأثر والغضب الشديد، تلقينا نبأ الجرائم واالعتداءات التي نفذتها مجموعات إرهابية جبانة 

 سلحة المصرية الباسلة".على أرض سيناء الطاهرة، والتي راح ضحيتها عدد من أبناء القوات الم
 ، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، السفير المصري وائل عطية، أمسواستقبل الرئيس عباس، مساء 

 وادان الرئيس، بشدة، هذه األعمال اإلرهابية التي تستهدف مصر ودورها الهام والرئيسي في المنطقة.
 2/7/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 قادة وعناصر لحماس بالضفة تعتقلالسلطة سميرة الحاليقة:  .3

شنت األجهزة األمنية الفلسطينية ليلة البخميس الجمعة حملة اعتقاالت : عوض الرجوب-البخليل 
 واسعة، تركزت في شمال الضفة الغربية، وطالت العشرات من قيادات وعناصر حركة حماس.

ار حملة االعتقاالت، وأنها طالت وأكدت عضو المجلس التشريعي عن الحركة سميرة الحاليقة استمر 
    محررين وقيادات وطلبة جامعات.

وحصلت الجزيرة نت على قوائم بعشرات األسماء لمعتقلين في الحملة التي نفذها جهازا األمن الوقائي 
والمبخابرات، ومن بينهم مرشح حماس السابق النتبخابات المجلس التشريعي أمجد الحموري من مدينة 

 دات البارزة: سعيد بالل، وضرار أبو منشار، وياسر البدرساوي وغيرهم.البخليل، والقيا
وربطت عضو المجلس التشريعي بين حملة االعتقاالت والعملية التي أدت إلى مقتل إسرائيلي 

صابة ثالثة آبخرين االثنين الماضي جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.  وا 
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لليلة وما أعلنه االحتالل عن كشف بخلية للحركة ولم تربط عضو المجلس التشريعي بين اعتقاالت ا
مؤبخرا في نابلس أعضاؤها بالعشرات، لكنها قللت من أهمية إعالن االحتالل األربعاء الماضي 

 موضحة أن البخبر وتفاصيله مبالغ فيهما.
وتنفي السلطة الفلسطينية تنفيذ أي اعتقاالت على بخلفية سياسية، وتصر على أن االعتقاالت تتم 

بخلفية أمنية، حسبما ذكر المفوض السياسي العام والناطق باسم المؤسسة األمنية عدنان على 
 الضميري للجزيرة.

وأضاف الضميري أن جميع من يتم اعتقالهم تتم إحالتهم إلى النيابة المدنية ومن ثم إلى المحكمة 
 .بتهم محددة، تمس باألمن العام في الضفة الغربية وتهدف إلى زعزعة االستقرار

 3/7/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 بحماية الفقراء والمحتاجين وتبني احتياجاتهم الحكومةالحمد هللا يجدد التزام  .4

بالص: كرمت هيئة األعمال البخيرية اإلماراتية، نبخبة من األيتام المتميزين  محمد-نابلس 
في مدينة نابلس، تحت والمتفوقين، بخالل مهرجان نظمته في الحرم القديم بجامعة النجاح الوطنية 

رعاية وحضور رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد هللا، ووزير األوقاف، الشيخ يوسف ادعيس، 
ماهر  ومحافظ نابلس، اللواء أكرم الرجوب، والقائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية، أ.د.

 المدعوين. وحشد منالنتشة، 
 ساني، والتي تصادف التاسع عشر من رمضان.وذلك في إطار فعاليات يوم زايد للعمل اإلن

إن العمل الوطني في هذه الفترة يركز على صون الهوية الوطنية وحمايتها من »وقال الحمد هللا: 
مبخططات الطمس واالقتالع والمصادرة، ونعول كثيرًا على وحدتنا الدابخلية ووحدة الشعب الفلسطيني 

 «.ي بناء مؤسسات الدولةوالتفافه حول قيادته التاريبخية وانبخراطه ف
وجدد، التزام السلطة الوطنية المطلق بحماية ورعاية األيتام والفقراء والمحتاجين وتبني وتلبية 

 «.احتياجاتهم وقضاياهم وحماية مستقبلهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم

 3/7/2015األيام، رام هللا، 
 

 مليون دوالر 75أسمال السلطة الفلسطينية ترخص الفتتاح بنك إسالمي جديد بر  .5

األناضول: أعلنت سلطة النقد الفلسطينية )المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي(، وبنك  –رام هللا 
 القاهرة/عمان أمس األول عن حصول األبخير على موافقة مبدئية الفتتاح بنك إسالمي في فلسطين.
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مليون دوالر أمريكي. وبهذا يرتفع  75بعد،  ويبلغ رأسمال البنك المراد افتتاحه، والذي لم تتم تسميته
عدد المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين إلى ثالثة، بينما لم يعرف حتى اآلن إذا سيفتتح البنك 

 فروعًا له في قطاع غزة أم ال.
سيساهم في تعزيز »وقال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، في بيان ان البنك الجديد 

ية وتوفير بخدمات إسالمية جديدة، باإلضافة إلى تشجيع فرص االستثمار في القطاع التنافس
 «.المصرفي من قبل المستثمرين الفلسطينيين واألجانب

الموافقة على افتتاح مصرف إسالمي جديد، تأتي تماشيا مع استراتيجية سلطة النقد »وأوضح أن 
ية، بما يتناسب والطلب الحقيقي في السوق الفلسطينية الهادفة إلى إيصال ونشر البخدمات المصرف

 «.الفلسطيني، وتلبية الحتياجات كافة المواطنين من البخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة
 3/7/2015القدس العربي، لندن، 

 
 حول الصراع العربي اإلسرائيلي في موسكو دوليفلسطين تدعو لمؤتمر  .6

ض المالكي إلى عقد مؤتمر دولي حول قضية الشرق دعا وزير البخارجية الفلسطيني ريااألناضول: 
 األوسط والصراع العربي اإلسرائيلي في العاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك في التصريحات أدلى بها المالكي في لقاء بخاص مع "األناضول"، اليوم البخميس، من 
سرائيل )انطلق موسكو التي وصلها لحضور اجتماع األمم المتحدة الدولي لدعم التسوية بين الع رب وا 

األربعاء(، وتنظمه لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 
 للتصرف.

وببخصوص اجتماع األمم المتحدة أوضح المالكي أن "االجتماع مهم إلبقاء القضية الفلسطينية على 
 67ن الذي مضى عليه ما يزيد على سلم أولويات المجتمع الدولي، وهو تذكير بأن احتالل فلسطي

 عاما يجب أن ينتهي".
وتابع "وهو محاولة إلبراز أن الشعب الفلسطيني قد سئم االنتظار وأنه يتوقع أن يتحمل المجتمع 
الدولي الذي أعطى األساس القانوني لقيام إسرائيل، مسؤولياته ويقيم دولة فلسطين التي أقر بها 

 األمن".المجتمع الدولي بقرارات مجلس 
وفي استعراض منه لجهود القيادة الفلسطينية دوليًا، قال المالكي، إن "جهود القيادة على الساحة 

معاهدة واتفاقية دولية، وشكلنا لجنة وطنية إلنفاذ  35الدولية متواصلة، ولقد وقعنا على االنضمام إلى 
ولية يدمجنا أكثر في المجتمع هذه االتفاقيات، وال شك أن انضمامنا إلى المواثيق والمعاهدات الد

 الدولي، ويعطينا الحق في المطالبة بتطبيق القوانين الدولية لحل قضيتنا".
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 3/7/2015السفير، بيروت، 
 
 

 الفوري عن المتضامنين المحتجزين باإلفراج "ليإسرائ"الخضري يطالب  .7

الحصار، باإلفراج الهور: طالب النائب جمال البخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة  أشرف-غزة 
الفوري عن متضامني أسطول الحرية الذي ما زالت إسرائيل تحتجزهم منذ يوم االثنين الماضي 

 متضامنًا. 14وعددهم 
وشدد البخضري في تصريح صحافي على أن ابختطاف المتضامنين من المياه الدولية والبقاء على 

وقال إنه يتوجب على إسرائيل أن «. ةأمر غير قانوني وينافي كافة االتفاقيات الدولي»احتجازهم 
ودعا الدول التي شارك مواطنوها ورعاياها في األسطول إلى ضرورة التحرك  تطلق سراحهم فورا.

 الفوري والجدي للضغط على إسرائيل إلطالق سراح المحتجزين.
الذي  وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ضرورة العمل من أجل إنهاء الحصار اإلسرائيلي

 تعاني منه غزة ألكثر من ثماني سنوات.
 3/7/2015القدس العربي، لندن، 

 
 هو تجاوز صالحيات السلطةاإلسرائيلية للوصول إلى القدس  التسهيالتالهدف من حركة فتح:  .8

فادي أبو سعدى: رأى المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف أنه في ظل تصاعد الحملة  -رام هللا 
سعت حكومة نتنياهو إلى تجميل وجه االحتالل اإلسرائيلي عبر  ،سرائيل وعزلهاالدولية لمقاطعة إ

تسهيالت تقدمها للفلسطينيين للوصول إلى القدس، علما أن ذلك حق لكل المواطنين وهي تعيق 
العبادة في األماكن المقدسة وأرادت من ذلك أن توصل رسالة أنها تتعامل بإيجابية مع المجتمع 

يصال رسالة أنها تسهل للفلسطينيين للتبخفيف من العزلة الفلسطيني في مح اولة إلبخفاء جرائمها وا 
 التي وقعت فيها.

واعتبر عساف أن الهدف أيضا من هذه التسهيالت هو تجاوز صالحيات السلطة الفلسطينية لكن 
الحكومة كان لها موقف واضح وهو أنها ال تنفذ تعليمات االحتالل. وتم التعاطي مع القرار 

سرائيلي بالشكل المطلوب. كما سعت إسرائيل لبخلق فتنة بين المواطن الفلسطيني وقيادته وهذا اإل
 الذي لن ينجح.

ويعتقد الناطق باسم فتح أن المطلوب من أجل التصدي لهذه المحاوالت اإلسرائيلية هو الوحدة في 
ويجب أن يرى العالم وجه هذه البخطوة والعمل على فضح األهداف اإلسرائيلية من هذه التسهيالت. 
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نحن دعونا للتوجه للقدس واألقصى بكل الوسائل والطرق وسنبقى »االحتالل كما هو. وقال 
 «.موجودين بغض النظر عن القرار اإلسرائيلي ومحاولة تجميل صورة احتالله

وسعت إسرائيل أيضا من وراء هذه التسهيالت التي ال تقتصر على يوم الجمعة فقط إلى ضرب 
الفلسطيني شبه الُمدمر. فبتوجه الفلسطينيين إلى القدس المحتلة وفلسطين المحتلة عام  االقتصاد

شرعت الشركات اإلسرائيلية باإلعالن بشكل مكثف عن عروض أسعار منافسة لألسعار  1948
 الفلسطينية لجذب المزيد من السيولة إلى السوق اإلسرائيلية.

 3/7/2015القدس العربي، لندن، 

 
 : األمن الفلسطيني يعتقل العشرات من كوادرنا بالضفة الغربية "األناضوللـ" ماسحفي قيادي  .9

شرعت السلطة الفلسطينية، بعد منتصف ليل أمس البخميس، في : األناضول-عالء الريماوي-رام هللا
واسعة في الضفة الغربية طالت العشرات من أنصار حركة حماس وكوادرها،  اعتقاالتتنفيذ حملة 
 في الحركة. بحسب قيادي

، لألناضول "تواصل األجهزة األمنية الفلسطينية، اسمهوقال القيادي الذي فضل عدم الكشف عن 
 حملة اعتقاالت واسعة طالت العشرات من كوادر الحركة في الضفة الغربية ".

وأضاف القيادي "االعتقاالت تركزت في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، كما طالت، آبخرين في 
 ظة سلفيت شمال الضفة، باإلضافة إلى البخليل وبيت لحم جنوبها ".محف

رئاسة السلطة الفلسطينية، ورئيس  االعتقاالتوتابع المصدر القيادي "إن من يتحمل مسؤولية هذه 
وأشار المصدر، إلى أن "كل المعتقلين أسرى محررين من السجون  الوزراء رامي الحمد هللا "
الذي، يستدعي، هذه الحملة الكبيرة من قبل أمن السلطة على كوادر  الشيءاإلسرائيلية"، مضيفًا "ما 

 .حماس في شهر رمضان المبارك ؟!"
 3/7/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 

 حماس تقلل من شأن مزاعم إسرائيلية عن عالقتها بـ"والية سيناء"حركة  .11
كة، زياد الظاظا، في تصريح بخاص رفض القيادي وعضو المكتب السياسي للحر : أحمد صقر -غزة 

"، ما زعمته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية حول عالقة الحركة بمسلحي "والية سيناء" التابعة 21لـ"عربي
لتنظيم الدولة، والتي تبنت المسؤولية عن الهجوم على مواقع للجيش المصري في سيناء األربعاء، 

 دولة.وقال إن الحركة ال تتدبخل في الشؤون الدابخلية ألي 
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وأكد أن حركته "ال عالقة لها وال تتدبخل في الشؤون الدابخلية ألي دولة عربية أو إسالمية في العالم، 
 ال سلبا وال إيجابا"، مشيرا إلى أن النظام المصري "يدرك هذه الحقيقة تماما".

وني وقال الظاظا إن كتائب القسام أيضا "ال عالقة لها إال بتعاملها مع جنود االحتالل الصهي
 وقطعان مستوطنيه على الحدود الفلسطينية أيا كانت"، حسب تعبيره.

وشدد القيادي على أن "االحتالل الصهيوني من مصلحته أن يضع األسافين ويحيك المؤامرات؛ من 
أجل أن ينقل التناقض الوحيد الذي بينه وبين حماس، كي يصبح تناقضا مع األشقاء العرب 

 والمسلمين".
 2/7/2015، "21موقع "عربي 

 

 : حدودنا مع مصر منضبطة وتهديدات "داعش" ال تخيفنالـ"قدس برس" حماسمصدر في  .11
أكد مصدر مسؤول في حركة حماس، أن حدود قطاع غزة مع مصر منضبطة : غزة )فلسطين(

تماما، وأن "حماس" لن تسمح بالدبخول أو البخروج منها إلى مصر، "وأنها تتمنى من هللا أن ينعم 
 ألمة العربية بالهدوء واالستقرار".على مصر وا

وانتقد المصدر المسؤول في "حماس"، الذي تحدث لـ "قدس برس"، وطلب االحتفاظ باسمه، 
التهديدات التي أطلقها ملثمون من "تنظيم الدولة" ضد قادة "حماس" من بخالل تكفيرهم واتهامهم 

در إال عن جاهل أو ضعيف بالعمل لصالح إيران وجهات إقليمية، وقال: "هذا الكالم ال يص
االحساس بالمسؤولية، وهذا الكالم ال يبخدم إال االحتالل اإلسرائيلي الذي يحاول أن يبخلط األوراق 
واألولويات لضرب المقاومة الفلسطينية. هذه أرض رباط وأرض مقدسة وال ينسحب عليها كثر من 

داء أصحاب عقيدة، يؤمنون بحقهم القوانين التي تنسحب على غيرها من بقاع العالم، فيها رجال أش
 ودينهم وثوابتهم قادرون على أن يقهروا أقوى جيش في المنطقة".

 1/7/2015قدس برس، 

 
 حماس: السلطة تسعي لوقف تنامي المقاومة في الضفةحركة  .12

قال الناطق باسم حركة حماس حسام بدران إن الحملة األمنية المسعورة التي تقوم بها : الدوحة
يا ضد قيادات وكوادر حماس في الضفة تأتي ضمن محاوالت وقف تنامي أعمال السلطة حال

 المقاومة ضد االحتالل.
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وأشار بدران في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسبخة عنه اليوم الجمعة، إلى 
ية، لوقف المقاومة التي تصاعدت بشكل ملحوظ بخالل األيام القليلة الماضى أن أجهزة السلطة تسع

 بخاصة بعد أن أعلن االحتالل بأن حركة حماس تقف وراء غالبية هذه العمليات.
وقال بدران إن هذه الحملة تؤكد تبعية األجهزة األمنية في السلطة ألجهزة االحتالل، وأن األمر 

 تجاوز حالة التنسيق األمني المرفوض أصاًل من كافة أبناء شعبنا.
 3/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 العدالة والتنمية بفوز مرشحه برئاسة البرلمان التركيحزب حماس تهنئ حركة  .13
هنأت حركة حماس، مساء اليوم البخميس، حزب العدالة والتنمية : األناضول، مصطفى حبوش-غزة

 التركي، بفوز مرشحه "عصمت يلماز" برئاسة البرلمان التركي.
صريح صحفي وصل "األناضول" نسبخة منه، إن وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في ت

لى حزب العدالة والتنمية بالتهنئة، بمناسبة فوزه برئاسة  "حركة حماس تتقدم إلى عصمت يلماز وا 
وأعرب أبو زهري عن أمل حركته في أن تشهد تركيا مزيدا من التقدم واالزدهار  البرلمان التركي".

 قضية الفلسطينية.والعمل لما فيه مصالح األمة وفي مقدمتها ال
  2/7/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
  تفاصيل الزيارة يمكن اإلفصاح عن مزيد من .. الأبو مرزوق في لبنانبدران:  .14

أكد الناطق باسم حركة حماس والقيادي فيها حسام بدران، صباح اليوم : القدس دوت كوم -غزة 
 أبو مرزوق متواجد في لبنان.البخميس، أن عضو المكتب السياسي للحركة موسى 

ورفض بدران الذي كان يتحدث لـ القدس دوت كوم، التعليق على األنباء التي أشارت إلى أن أبو 
مرزوق متواجد في لبنان بهدف لقاء أمين عام حزب هللا اللبناني حسن نصر هللا لبحث العديد من 

 القضايا.
 وال يمكن اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل".وقال بدران "ال يوجد تفاصيل حتى اآلن عن الزيارة 

وحسب مصادر صحفية متعددة فإن أبو مرزوق وصل بيروت للقاء نصر هللا بهدف البحث في 
تطورات العالقة مع إيران وما آلت إليه بعد قطيعة استمرت سنوات بسبب األزمة السورية ومن ثم 

لى نصر هللا وجهة حركة حماس من وأشارت المصادر إلى أن أبو مرزوق سيشرح إ تحسنها مؤبخرا.
 ملف التهدئة مع إسرائيل.

 2/7/2015، القدس، القدس
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 من أحد لمقاومة االحتالل حتاج إذناً تالقسام ال كتائب حماس: حركة  .15
نفت حركة حماس، جملة وتفصياًل، صحة االدعاءات "اإلسرائيلية" حول قيام قيادات الحركة : الدوحة

شكيل بخاليا عسكرية والتبخطيط لعمليات تمس بأمن الدول التي يقيمون بخارج األراضي المحتلة، بت
 فيها.

(، "إن 7-2وقال المتحدث باسم حركة حماس، حسام بدران، في تصريح صحفي، اليوم البخميس )
االحتالل يمارس تحريضًا بين الحين واآلبخر يراد منه التأثير على عالقات حركة حماس بالدول 

 دة للقضية الفلسطينية".واألطراف المبختلفة المؤي
وأضاف: "االحتالل يحّمل بعض قيادات حماس في البخارج مسئولية أعمال المقاومة في الضفة، في 
محاولة للتغطية على عجزه وعدم قدرته على منع رجال المقاومة من أداء واجبهم في الدفاع عن 

 شعبهم".
ري للحركة، "ال يحتاج إذنًا من أحد وال وشّدد بدران على أن "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسك

 قرارًا من أي جهة كي يمارس دوره في مواجهة جنود االحتالل ومستوطنيه".
 2/7/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 تعلن أنها لن تعترف بحكومة خارج التوافق حماس"قدس برس":  .16
أن الحركة تعكف هذه األيام  كشفت مصادر مسؤولة في حركة حماس النقاب عن: غزة )فلسطين(
سياسية حاسمة وحازمة في قطاع غزة إذا مضى الرئيس محمود عباس في  إجراءاتعلى اتبخاذ 

 تشكيل حكومته الجديدة بعيدا عن التوافق.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ "قدس برس"، وطلبت االحتفاظ باسمها، أن حركة "حماس" لن 

عباس بعيدا عن التوافق، موضحا أنه في هذه الحالة "فإن حماس تعترف بأي حكومة يعلنها محمود 
حازمة وحاسمة تكفل ضمان استقرار قطاع غزة  إجراءاتلن تعترف بها وستكون مضطرة التبخاذ 

 إداريا وسياسيا".
 2/7/2015قدس برس، 

 
 الجهاد" تطالب ببدء حوار وطني ومشاورات حقيقية لحل كل اإلشكاليات العالقة" .17
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إن الطريق لتجاوز كل العقبات هو اللقاء والحوار المباشر وليس  حركة "الجهاد اإلسالمي"قالت : غزة
 الحوار عن بعد، مطالبة ببدء حوار فوري لحل كل اإلشكاليات العالقة.

( على حسابه 7-1وشدد بخالد البطش القيادي في الحركة، في تصريح صحفي نشره اليوم األربعاء )
البدء بحوار وطني حقيقي وجاّد بين مبختلف المكونات الوطنية على "فيس بوك"، على ضرورة 
 لضمان الشراكة الحقيقية في القرار الوطني الفلسطيني.  2011الفلسطينية لبدء تنفيذ اتفاق القاهرة 

وأكد البطش على أن الطريق لذلك لن يكون بغير الحوار الوطني المسئول والمنظم؛ ألن ما تتعرض 
ي أن يكون دافًعا لتبخطي كل العقبات التي تعطل مسار الحوار والوحدة الوطنية له قضيتنا اليوم ينبغ

 الفلسطينية، وفق قوله.
وطالب القيادي في الجهاد اإلسالمي بضرورة "بدء مشاورات حقيقية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 

نطالق نحو بداًل من البحث عن صيغ لن تكون بدياًل قادرًا على تبخطي الصعاب التي تعرقل اال
 الشراكة الوطنية المطلوبة لمشروع التحرير والعودة".

 1/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اإلسالمي" "اإلرهاب لمحاربةوالدول العربية  "إسرائيل"تحالف بين يجب إقامة  :أرييه درعي .18

تحـالف بــين  دعـا وزيـر االقتصـاد اإلسـرائيلي، زعـيم حــزب "شـاس" أرييـه درعـي، إلـى إقامـة: األناضـول
 إسرائيل والدول العربية، لمحاربة "اإلرهاب اإلسالمي".

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن درعي قوله: "في أعقاب االعتداءات اإلرهابيـة ضـد قـوات األمـن 
ــة تشــكيل تحــالف لمحاربــة اإلرهــاب  المصــرية فــي ســيناء، يجــب علــى إســرائيل والــدول العربيــة المعتدل

 اإلسالمي".
ف درعي، بخالل جولة في مصانع تقـع فـي تجمعـات سـكانية قريبـة مـن قطـاع غـزة: "مـن الحـري وأضا

 بمصر واألردن ودول البخليج المعتدلة، أن تدرك ضرورة التعاون مع إسرائيل في هذا المجال".
 2/7/2015، السفير، بيروت

 
 جزيرة سيناء   شبهيوافق على طلب مصر تعزيز قواتها في  اإلسرائيليالقناة الثانية: الجيش  .19

قـرر الموافقـة  اإلسـرائيليالجـيش  أن اإلسـرائيليذكرت القناة الثانية للتلفزيون : أحمد رمضان -رام هللا 
 على كل طلبات مصر بتعزيز قواتها في شبه جزيرة سيناء.

الموافقــة علــى الطلبــات جــاءت بعــد ســاعات مــن قيــام مســلحين علــى صــلة بتنظــيم  أنوكشــفت القنــاة 
 هجمات على القوات المصرية شمال سيناء. ، بشن«داعش»
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التي وقعت عليها الدولتان، فانه يتعـين علـى كـل دولـة ان توافـق  1979وبموجب معاهدة السالم لعام 

 في المنطقة على كال جانبي الحدود. إضافيةعلى قوات عسكرية 
 3/7/2015، المستقبل، بيروت

 
 بية مساعدتها في منع اعتقال جنراالتهاتطلب من الدول الغر  يةسرائيلاإلوزارة الخارجية  .21

باشــرت وزارة البخارجيــة اإلســرائيلية العمــل مــع عــدد مــن الــدول األوروبيــة : الشــرق األوســط - تــل أبيــب
طالبة مساعدتها في صـد بخطـر اعتقـال جنـراالت ومسـؤولين سياسـيين وأمنيـين فـي حـال تواجـدوا علـى 

 طاع غزة بخالل الصيف الماضي.أراضيها، لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ق
وجـــاءت هـــذه البخطـــوة بعـــد أن قـــدمت الســـلطة الفلســـطينية وعـــدد مـــن الـــدول اإلســـالمية، يـــوم الثالثـــاء 
الماضـــي، دعـــوى إلـــى مجلـــس حقـــوق اإلنســـان التـــابع لألمـــم المتحـــدة، تطلـــب فيهـــا إعـــالن عـــدد مـــن 

ائم حـرب، واعتقـالهم فـي الـدول المسؤولين اإلسرائيليين السياسيين والعسكريين، كمشبوهين بارتكاب جـر 
 التي تتيح قوانينها ذلك، والتحقيق معهم لمعرفة مدى تورطهم في الحرب العدوانية.

وتقـول إسـرائيل لقـادة دول الغــرب، إن الفلسـطينيين أعـدوا هــذه المـرة مشـروعا قاســيا جـدا ضـد إســرائيل، 
من تشجيع دول أوروبـا لهـم فـي  مما يدل على أنهم فقدوا البوصلة والضوابط، ولكن تصرفهم هذا نابع

معركتهم السياسية ضد إسرائيل. كمـا أعلنـت لهـم أن عـددا مـن الـدول التـي تشـارك السـلطة الفلسـطينية 
فـي هــذه الـدعوى، تمــارس أبشـع وســائل دوس حقــوق اإلنسـان، لكــن هـذا ال يمنعهــا مـن االنضــمام إلــى 

 الدعوى.
اجتمع ونائبته في وزارة البخارجية، ستيبي حوتوبيلي، وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 

مــع ســفراء الــدول األجنبيــة وطرحــا المطلــب اإلســرائيلي، واتهمــا مجلــس حقــوق اإلنســان بــالتحيز، كونــه 
التي كانت تبخبئ أسـلحتها ومقاتليهـا بـين صـفوف المـدنيين، وبـذلك تهـدد حيـاتهم »تجاهل دور حماس 

 على حد قولهما.« بالبخطر
 3/7/2015ن، سط، لندالشرق األو 

 
 ثغرات استخباراتية.. و"داعش" يقترب منا ..سيناء هجومتحّلل  "إسرائيلتقرير: " .21

تقلـب تعــاطي التعليقــات فـي إســرائيل علـى أفعــال "داعــش" فـي كــل مـن الكويــت وتــونس : حلمـي موســى
 لقلق.والعراق وسوريا، وأبخيرًا ضد الجيش المصري في سيناء، بين التوصيف والوعظ والشماتة وا
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وفيما دعا بعض الصحافيين، ممن يتعاملون كمفكرين، مثل بن درور يميني في "يديعوت احرونوت"، 
المسلمين إلى اليقظة، طالب أري شافيت إسرائيل إلى المبادرة بكسر الجمـود السياسـي إلنشـاء تحـالف 

المصــري فــي  االســتبخباراتيمــع المعتــدلين العــرب. وتحــدث آبخــرون عمــا يعتبرونــه ثغــرات فــي األداء 
 سيناء، فيما دعا آبخرون إسرائيل إلى اتبخاذ الحيطة ألن "داعش" صار على الحدود.

وبعد أن يعدد يميني عشرات آالف المسلمين الذين لقوا مصرعهم في الحروب في العـامين األبخيـرين، 
هـاد" فـي يعلن أن من الوهم االعتقاد بأن "الصراع ضد الجهاد في العالم سينجح". وفي نظـره أفلـح "الج

ـــدان التـــي تتفكـــك بســـبب مـــا يســـمى بمنظمـــات  ـــى البخـــراب. وعـــدد البل إســـقاط دول بكاملهـــا، وقادهـــا إل
"الجهــاد" العـــالمي، معتبـــرًا أن ســـيناء هـــي آبخـــر محاوالتهـــا، لكنـــه شـــبه مـــا جـــرى هنـــاك بمـــا يجـــري فـــي 

 أن الحسم ليس قريبًا. إلىنيجيريا ليبخلص 
ألوهام، مشيرًا إلى أن الحكم الحالي في مصر علماني لكن ويطالب يميني اإلسرائيليين بعدم التعلق با

تأييـد المصــريين لجماعـة "اإلبخــوان المسـلمين" لــم يتبـدد. وهــو يقـول إن كراهيــة النظـام المصــري لحركــة 
"حمــاس" ال تعنـــي بـــالمطلق أن الجمهـــور المصــري يتبناهـــا، ليصـــل إلـــى أن "داعــش" فـــي ســـيناء لـــيس 

دًا مــن أوســاط فــي الســكان. ويبخلــص إلــى أن التغييــر لــن يحــدث منظمــة تعمــل فــي فــرال بــل ينــال تأييــ
 طالما أن المسلمين ال يستيقظون، وال يهبون عمليا للقتال ضد "داعش".

وعمد المعلق األمني في "معاريف" يوسي ميلمان إلى محاولة تحليل ما جرى أمـس األول فـي سـيناء، 
ن النشــطاء المـدربين، ومـثلهم مـن األنصــار فأشـار إلـى تقـديرات إسـرائيلية بــأن "داعـش" يمتلـك مئـات مـ

والمتعاونين. وأضاف أن مشكلة الجيش المصري تكمن في شمال سيناء، حيث يواجه مصاعب جمـة 
 من الناحية االستبخباراتية.

وأوضــح معلــق الشــؤون العربيــة فــي موقــع "واال" آفــي يســبخاروف أن األشــد إقالقــًا فــي مســألة الهجمــات 
مسلح  200إلى  100لومات االستبخباراتية في شمال سيناء. فاحتشاد ما بين األبخيرة هو االفتقار للمع

مــن "داعـــش" لتنفيـــذ هجمـــات مشـــتركة ومتزامنـــة، مــن دون أن يقـــدم أي جهـــاز اســـتبخباراتي إنـــذارًا بهـــذا 
. وأضــاف أنــه رغــم تســجيل مصــر مــؤبخرًا االســتبخباراتيالشــأن، يعنــي وجــود "ثقــب أســود" فــي المســتوى 

ــًا فــي ج مــع المعلومــات االســتبخباراتية عــن طريــق الرصــد العينــي فإنهــا تواجــه مشــكلة فــي تحســنًا معين
 .اإللكترونيابختراق تنظيم "داعش" وفي الرصد 

وفـــي "هـــآرتس" عـــدد معلـــق الشـــؤون العربيـــة تســـفي بارئيـــل البخطـــوات االحترازيـــة التـــي نفـــذها الجـــيش 
وأوضح أن الصعوبة التكتيكية  المصري على الحدود مع غزة ودابخل سيناء، لكنه اعتبرها غير كافية.

التـــي يواجههـــا الجـــيش المصـــري فـــي ســـيناء تكمـــن فـــي المطـــاردة الميدانيـــة التـــي تتطلـــب الكشـــف عـــن 
المغــارات واألكــوات التــي يبختبــئ فيهــا نشــطاء التنظيمــات فــي ســيناء. وأشــار إلــى أن الجــيش المصــري 
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ة التي لم تقـض  علـى التنظـيم استبخدم أسلوب قصف مواقع "داعش" في ليبيا عن طريق الغارات الجوي
 ال في سوريا وال في العراق وال حتى في ليبيا.

وكان واضحًا أن ما يهم اإلسرائيليين أكثر من أي شيء آبخر هو أثـر األحـداث األبخيـرة علـيهم. ولهـذا 
كتـــب المعلـــق العســـكري لصـــحيفة "يـــديعوت" ألـــيكس فيشـــمان أن "داعـــش يقتـــرب منـــا". وأشـــار إلـــى أن 

ين فــي ســيناء للعمــل تحــت رايــة "داعــش" جعــل التهديــد علــى حــدود إســرائيل الجنوبيــة أمــرًا انتقــال الســلفي
أكثـــر إثـــارة. وهـــو يعتبـــر أن رجـــال "داعـــش" لـــم يعـــودوا يرتـــدون الجالبيـــب بـــل صـــاروا يملكـــون أســـلحة 
متطــورة ويرتــدون الــزي العســكري. وقــال إن عمليــات التنظــيم األبخيــرة فــي ســيناء، المرتبــة والمتزامنــة، 

 ر الجميع بالعمليات التي ينفذها "داعش" في سوريا والعراق.تذك
ويكرر فيشمان ما قاله معلقون آبخرون يحصلون على المعلومات من المصادر نفسها حول العالقـات 
بــين "حمــاس" و "داعــش"، وهــو مــا يقلــق إســرائيل التــي تبخشــى مــن تعــاون الطــرفين ضــدها مــن دابخــل 

ة اليوم بما سيفعله المصريون، مشيرًا إلى أن "إسرائيل سـمحت سيناء. ويبخلص للقول إن إسرائيل معلق
للمصريين، بخالفًا التفاقات السالم، بأن يستبخدموا في سيناء كل وسائل القتال الممكنة، من الطـائرات 
القتالية وحتى الدبابات. ما طلبوه، حصلوا عليه". ومع ذلك يرى أن اإلستراتيجية التي انتهجوها حيـال 

فشــلت. وهــو يشــير إلــى أن  -عــزلهم عــن الســكان المــدنيين كــي يلفظهــم هــؤالء  -ســيناء الســلفيين فــي 
المصـــريين لـــم ينجحـــوا أيضـــًا فـــي عـــزل غـــزة وقطـــع الـــذراع العســـكري لحركـــة "حمـــاس" عـــن الســـلفيين. 
ويبخلص بعد ذلك إلى القول بأنه كما يبدو، إذا لم تنجح مصر في تعطيـل "داعـش" ومصـادر معيشـته 

جح فــي قطــع غــزة بشــكل تــام عــن ســيناء، فــان هــذه المشــكلة ستصــل إلينــا، آجــاًل أم فــي ســيناء، ولــم تــن
 عاجاًل.

وربمــا أن هــذا اإلحســاس بــالبخطر عــاد ليــدفع اإلســرائيليين إلــى التركيــز علــى العالقــة بــين "داعــش" و 
"حماس"، حيث صار مسؤولون إسرائيليون يوجهون أصابع اتهام للحركة بأنها تمول، أو توفر ذبخائر، 

 مالذات وعالجات لـ "داعش" ورجاله في غزة. أو
 3/7/2015، السفير، بيروت

 

 بمحاذاة سيناء "العتبارات أمنية" شارعاً الجيش اإلسرائيلي يغلق  .22
المحاذي  12أعلن الجيش اإلسرائيلي مساء اليوم البخميس، أنه تقرر إغالق الشارع رقم : بالل ضاهر

ة ابتداء مـن فجـر غـد وبصـورة مؤقتـة فـي أعقـاب تقيـيم للشريط الحدودي مع شبه جزيرة سيناء المصري
للوضع. وتأتي هذه البخطوة بعد هجمات شنها تنظيم 'داعش' في مدينـة الشـيخ زويـد فـي سـيناء، سـقط 

 مدنيا وعسكريا، واستولت عناصر التنظيم على آليات عسكرية. 07فيها 
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ت صـــادرة عــن رئــيس هيئـــة وقــال بيــان صــادر عـــن النــاطق العســكري اإلســـرائيلي إن 'بموجــب تعليمــا
أم  12موشــيه يعلــون، ســيتم إغــالق الشــارع  األركــان العامــة غــادي آيزنكــوت، وبمصــادقة وزيــر األمــن

 حركة السيارات'.
وأوضـــح بيـــان النـــاطق العســـكري أن 'إغـــالق الشـــارع بصـــورة مؤقتـــة يـــأتي بموجـــب تقييمـــات للوضـــع، 

 ان دولة إسرائيل'.العتبارات أمنية ومن بخالل االلتزام بالحفاظ على أمن سك
وكــرر بيــان النــاطق أن إغــالق الشــارع ســيكون مؤقتــا، وأردف أن 'الجــيش اإلســرائيلي مســتعد وجــاهز 
للدفاع عـن سـكان دولـة إسـرائيل وسـيفعل كـل مـا بوسـعه مـن أجـل الحفـاظ علـى الحيـاة الطبيعيـة ومنـع 

 المس بنسيج حياة سكان المنطقة'.
 2/7/2015، 48عرب 

 
 عسكرية جنوبي مدينة جنين مناوراتجرى أاإلسرائيلي الجيش  .23

أجرت قوات مـن جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي اليـوم البخمـيس، منـاورات عسـكرية جنـوبي : قنا  –رام هللا 
 مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكــرت مصــادر أمنيــة فلســطينية، أن قــوات االحــتالل نفــذت عمليــة إنــزال للجنــود مــن طــائرة عموديــة 
ات في معسكر صانور المبخلـى مـن قبـل جـيش االحـتالل، وسـط إطـالق للقنابـل والـذبخيرة وأجرت مناور 

وقالـــت المصـــادر إن قـــوات االحـــتالل نصـــبت حـــواجز عســـكرية عـــدة،  الحيـــة وانتشـــار مكثـــف للجنـــود.
 وشرعت في توقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها.

 3/7/2015، الشرق، الدوحة
 

لقيام حماس وحزب هللا بتطوير قدراتهما  تحسباً  "القبة الحديدية" علىيلية" "إسرائسلسلة تجارب  .24
 الصاروخية

القليلـة الماضـية علـى منظومـة القبـة  األيـامعـدة تجـارب بخـالل  اإلسرائيليةالصناعات العسكرية  أجرت
 هذه المنظومة.  أداءالحديدية المضادة للصواريخ قصيرة المدى بغية تحسين 

 األمنيــة األجهــزةهــذه التجــارب ضــمن مشــروع شــامل تنفــذه  وتــأتيتكللــت بالنجــاح.  التجــارب أن وأفيــد
علمــا بــان منظومــة العصــا الســحرية للمــدى المتوســط  أشــكالهللتصــدي للتهديــد الصــاروبخي علــى كافــة 

بخلفيـة المسـاعي لتحسـين  أن وأفيـدريثيـون.  األمريكيةيجري تطويرها على قدم وساق بمشاركة الشركة 
المساعي التـي تبـذلها حركتـا حمـاس فـي الجنـوب وحـزب هللا فـي الشـمال  إلىنظومة تعود هذه الم أداء
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اســتبخالص العبــر مــن معركــة الجــرف  إطــارلتطــوير منظومــات الصــواريخ الموجــودة لــديهما وذلــك فــي 
  الماضي.الصامد التي وقعت الصيف 

ســرائيلية وانهمــا تقومــان اإل بدراســة القــدرات الدفاعيـة المواجهـةوقـد قامــت هاتــان المنظمتـان بخــالل هــذه 
عن طريق  أوعن طريق جهة بخارجية  أماحاليا بعد عام من المعركة بالتزود بالصواريخ بعيدة المدى 

 الصناعة المحلية وذلك بغية التغلب على قدرات منظومة القبة الحديدية. 
جــاه مدينــة صــواريخ بات بــإطالقلهــذا التوجــه بخــالل المعركــة حيــث قامــت حمــاس  إشــاراتوقــد لوحظــت 

 حيفا.

 2/7/2015اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 
 

 الرام شمال القدس المحتلة بلدةاستشهاد شاب فلسطيني في  .25
 17استشهد، صباح اليوم الجمعة، الشاب الفلسطيني محمد سامي الكسبي ): رام هللا ــ محمد عبيدات

العنصري في بلدة الرام شمالي مدينة  عاما(، برصاص االحتالل اإلسرائيلي بالقرب من جدار الفصل
 القدس المحتلة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية لـ"العربي الجديد"، أّن "الشاب من سكان مبخيم قلنديا لالجئين 
الفلسطينيين، شمال مدينة القدس المحتلة، أصيب برصاصتين واحدة بالرأس والثانية بالصدر، ما 

 أدى إلى استشهاده على الفور".
صادر محلية، فإّن "الكسبي حاول تجاوز جدار الفصل العنصري بالقرب من بلدة الرام وبحسب م

شمال مدينة القدس المحتلة، والدبخول إلى مدينة القدس، والصالة في المسجد األقصى، قبل أن 
 يطلق عليه جنود االحتالل اإلسرائيلي الرصاص".

 2015/7/3العربي الجديد، لندن، 
 

 في فلسطين 2015في النصف األول من  معتقالً  2456شهيدًا و 22تقرير:  .26
ذكر تقرير إحصائي أصدره مركز "أحرار" أنه  ،2015/7/2وكالة الراي الفلسطينية لإلعالم، ذكرت 

آبخرين على األقل بخالل  2456استشهدوا واعتقل فلسطينيا  22لألسرى وحقوق اإلنسان، اليوم أن 
 .48فة وقطاع غزة وأراضي النصف األول من العام الجاري في القدس والض

فلسطينًيا على األقل في الفترة المذكورة، حيث كان  2456وجاء في التقرير أن االحتالل اعتقل 
فلسطينًيا، تتبعها البخليل  752للقدس النصيب األكبر من االعتقاالت، بعد بلغ عدد المعتقلين منها 

 حالة اعتقال. 324فيها معتقاًل، ثم رام هللا والبيرة التي ُسجل  538وُسجل فيها 
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فلسطينًيا، جرى اعتقال العدد األكبر منهم  90أما في قطاع غزة، فقد جرى اعتقال ما ال يقل عن 
، فيما اعتقل 1948أثناء محاولتهم اجتياز األسالك الحدودية الشائكة نحو األراضي المحتلة عام 

 البقية على المعابر المحيطة بالقطاع.
امرأة وسيدة فلسطينية بخالل الفترة  150فقد وثق التقرير اعتقال أكثر من  النساء واألطفال، وبشأن

ذاتها، معظمهن من مدينة القدس المحتلة وتحديًدا المرابطات في المسجد األقصى، اللواتي يعتقلهن 
االحتالل يومًيا ويتم إطالق سراحهن الحًقا مقابل إبعادهن عن األقصى لفترات متفاوتة في أغلب 

طفاًل وقاصًرا، حيث أن النسبة األكبر  155كما جاء في التقرير قيام االحتالل باعتقال  األحيان.
 منهم من القدس وضواحيها، والبخليل وقراها وبلداتها.

، من البخليل، أن نادي األسير الفلسطيني قال في تقرير له أن 2015/7/3األيام، رام هللا، وجاء في 
بخالل األشهر الستة الماضية  وصلت على عائالت المعتقلينل التي يفرضها االحتال الغرامات المالية

حكم بالسجن والغرامات  200ألف شيكل، حيث رصد نادي األسير بالبخليل أكثر من  200أكثر من 
شيكل، مؤكدًا تعرض المعتقلين بخالل  10000و شيكل 2000المالية التي تراوحت قيمتها بين 

 اإلذالل.التحقيق إلى أشكال مبختلفة من التعذيب و 
أن مركز "أسرى فلسطين" رصد في تقرير له يوم ، 2015/7/2وأضاف موقع فلسطين أون الين، 

قرار اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين  571إصدار سلطات االحتالل اإلسرائيلية لـ البخميس، 
 الجاري. 2015)دون تهمة أو محاكمة(، وذلك منذ مطلع عام 

قرارًا ضد أسرى معتقلين  126إلدارية التي صدرت منذ بداية العام، وأوضح أن من بين القرارات ا
 أسير إداري. 445ألول مرة، بينما تم تجديد فترات اعتقال 

 
 عائلة في سلوفاكيا 14واحتجاز  خالل حزيران.. ةسوريب فلسطينياً الجئًا  34استشهاد تقرير:  .27

لسطينيًا استشهدوا في سوريا بخالل الجئًا ف 34ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن 
 شهر حزيران الماضي جراء الصراع الدائر هناك.

 10وأوضحت المجموعة في بيان لها أن تسعة الجئين قضوا جراء إصابتهم بالرصاص، فيما قضى 
الجئين آبخرين استشهدوا في  10ولفتت إلى أن  آبخرين تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

لمتفجرة، فيما استشهد ثالثة برصاص قناصة قرب، إضافة الستشهاد الجئتان غرقًا غارات بالبراميل ا
وأشارت إلى أن أربعة الجئين قضوا في العاصمة السورية دمشق،  إحداهما بخالل هجرتها لهولندا.

 الجئًا في باقي المبخيمات.  14والجئان في إدلب، والجئ في لبنان، و
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لة من مبخيم اليرموك والنيرب، فروا من مبخيماتهم في عائ 14ووفق إحصائيات المجموعة، فإن 
سوريا، وركبوا قوارب "الموت" إلى اليونان، مرورًا بهنغاريا، وألمانيا إال أن السلطات السلوفاكية 

 اعتقلتهم على أراضيها.
 2015/7/2وكالة الراي الفلسطينية لإلعالم، 

 

 شفى: خضر عدنان مقيد في سرير المست"أطباء لحقوق اإلنسان" .28
، أمس، أن سلطات االحتالل ال تزال تواصل تقييد «إسرائيلي»كشف موقع إبخباري  وكاالت: - غزة

رغم حالته الصحية المتدهورة جراء « اساف هروفيه»األسير بخضر عدنان في سرير مستشفى 
يوليو/تموز  12يومًا، الذي تكلل باتفاق يقضي بإطالق سراحه في  55إضرابه عن الطعام ل 

في وقت يواصل أسرى آبخرون إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري، في الجاري، 
 حين أقر االحتالل قانونًا يمتنع من بخالله األسرى التحدث بالهاتف مع ذويهم.

العبري، إن جمعية أطباء لحقوق اإلنسان طالبت بفك القيود فورًا، وهددت « والال»وقال موقع 
 ذا لم يتم فك قيود األسير عدنان.بااللتماس إلى المحكمة إ

وقال الدكتور رفيق مصالحة الذي زار األسير عدنان ممثاًل عن جمعية أطباء لحقوق اإلنسان، إن 
سلطات االحتالل فكت قيود األسير عدنان بخالل الزيارة، ولكنه غادر الغرفة لساعة وعاد ليجده مقيدًا 

 مرة أبخرى.
 2015/7/3الخليج، الشارقة، 

 
 يعلن إضرابه عن الطعام في سجون االحتالل ثالثأسير إداري سير: نادي األ .29

قال نادي األسير الفلسطيني، إن األسير اإلداري عمار عليان من مبخيم الجلزون  وكاالت: - غزة
 في محافظة رام هللا أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.

حتالل كانت أصدرت مؤبخرًا أمرًا إدارًيا لستة أشهر بحّق وأشار النادي، في بيان، إلى أن سلطات اال
 األسير عليان، علمًا أنه كان قد أمضى أربعة أشهر سابقة ضمن االعتقال اإلداري.

ولفت النادي إلى أن أسيرين آبخرين يبخوضان إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهما اإلداري، 
والمضرب لليوم الرابع على التوالي، واألسير عدي وهما األسير نور عليان من مبخيم الجلزون 

 استيتي من مبخيم جنين والذي أكدت عائلته أنه مضرب لليوم البخامس عشر على التوالي.
 2015/7/3الخليج، الشارقة، 
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 فلسطينياً  أسيراً  57اعتقال  تمددمحاكم االحتالل العسكرية  .31
أسيرًا فلسطينيًا  57، يوم البخميس، تمديد اعتقال قّررت محاكم االحتالل اإلسرائيلي العسكرية: رام هللا

 بذريعة استكمال التحقيق واإلجراءات القضائية بحقهم.
وأشار "نادي األسير الفلسطيني" في بيان تلقت "قدس برس" نسبخة عنه، إلى أن االحتالل سيقوم بعقد 

 في األسر على إثرها.جلسات لألسرى بخالل الفترات القادمة، للنظر في قضاياهم التي يتم توقيفهم 
 2015/7/2، قدس برس

 
 "في القدس مجرد "تسويق االحتاللبكيرات: "تسهيالت"  .31

أكد الشيخ ناجح بكيرات، مدير أكاديمية األقصى للعلوم والتراث أن تسهيالت االحتالل التي  :البخليل
رمضان  أعلن عنها "ال تمس المقدسيين وواقعهم أبدا من بخالل ما يجري يوميا منذ بداية شهر

وأشار أن استمرار اقتحام المسجد األقصى المبارك قبل المستوطنين "يهدف إلى بخلق واقع  المبارك".
 جديد"؛ بينما يتزامن ذلك مع سياسات اإلبعاد التي تطال عشرات المقدسيين وأهالي الدابخل المحتل.

ونّبه الفلسطينيين الذين يزورون المسجد األقصى من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ضرورة عدم 
التساوق مع االحتالل، أو الشراء من المحال التجارية "اإلسرائيلية" بدال من دعم صمود التجار 

على  المقدسيين. وقال في حوار بخاص مع "المركز الفلسطيني لإلعالم" إن االحتالل يريد السيطرة
المقدسات اإلسالمية في فلسطين، وتدمير األرض وهوية اإلنسان الفلسطيني، في الوقت الذي يزعم 

 فيه تقديم التسهيالت له والتي ال يراها )الفلسطينيون( واقعا على األرض.
 2015/7/1، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

  للمسجد األقصىغزة بالوصول من  مصل   500السماح لـ  .32
تصاريح الزيارة لمواطني قطاع غزة للصالة في المسجد  إصدار اإلسرائيليطات االحتالل استأنفت سل

 الصواريخ على عسقالن. إطالقتوقفت مدة أسبوع بدعوى  أنالجمعة، وذلك بعد  أيام األقصى
التصاريح  إصدار أعاد اإلسرائيليالجانب  أنوقال مصدر مسؤول في االرتباط الفلسطيني " 

القدس للصالة في  إلىعاما  50الـ  أعمارهممصل تفوق  500جمعة بمغادرة وسيسمح اليوم ال
 عبر معبر بيت حانون "ايرز. األقصى

 2015/7/3، فلسطين أون الين
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 : االحتالل ينشر آالف العناصر في القدس المحتلةخضيرفي ذكرى استشهاد أبو  .33

ف من عناصرها في مدينة القدس أعلنت الشرطة اإلسرائيلية، يوم البخميس، عن اعتزامها نشر اآلال
ستعدادًا للجمعة الثالثة من شهر رمضان، في ظل توتر يتزامن مع الذكرى السنوية األولى االمحتلة، 

 الستشهاد الفتي الفلسطيني محمد أبو بخضير حرقًا على أيدي مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
ائيلية، "لقد استكملت شرطة القدس وقالت الشرطة اإلسرائيلية، في بيان نقلته اإلذاعة اإلسر 

صالة الجمعة الثالثة  ألداءاستعداداتها لوصول المصلين المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف، غدًا 
وكانت إسرائيل قد شددت من إجراءاتها األمنية في مدينة القدس  من شهر رمضان المبارك".

 لسطينيون ضد مستوطنين يهود.المحتلة، بخالل األيام الماضية، على بخلفية هجمات شنها ف
 2015/7/2السفير، بيروت، 

 
 والد أبو خضير ينتقد مماطلة القضاء اإلسرائيلي في الحكم على قتلة ابنه .34

مستوطنين للصبي محمد  ثالثة ابختطافاألناضول: بعد مرور عام على  -رام هللا  -القدس المحتلة 
اإلسرائيلي في الحكم على القتلة، مطالبًا في  أبو بخضير، حرقًا وهو حي، انتقد والده مماطلة القضاء

 الوقت نفسه، بتنفيذ العقوبة نفسها بحقهم.
 61تسير بشكل هزلي، فقد ُعقدت »وقال حسين أبو بخضير، والد الضحية، إن محاكمة القتلة 

جلسة، ولكن ال توجد نتيجة حتى اآلن، فتارة يّدعون أن ال توجد إمكانية للتواصل مع محامي القتلة، 
وتارة أبخرى أن أحد القتلة يعاني من مرض، وفي المرة المقبلة سيجلبون لهم أطباء نفسيين، أعتقد 

 «.أنهم يماطلون في إصدار أية أحكام عليهم
 2015/7/3القدس العربي، لندن، 

 

 الفلسطينيون يحيون الذكرى األولى لخطف الفتى أبو خضير وحرقه حياً  .35
ليات إحياء الذكرى السنوية األولى لبخطف الفتى محمد أبو بدأت أمس في األراضي الفلسطينية فعا

 بخضير وقتله حرقًا من قبل مجموعة من المتطرفين اليهود في القدس المحتلة.
 أحدالواقعة شرق مدينة القدس، والتي ينحدر « آدم»مدبخل مستوطنة  أماموبدأت الفعاليات بتظاهرة 

الضفة الغربية،  أنحاءهرين، الذين قدموا من بخضير منها. وأغلق عشرات المتظا أبوحارقي الفتى 
المستوطنة، ورفعوا الشعارات التي تندد بالجريمة وتشبهها بحرق اليهود في افران  إلىالشارع المؤدي 

 الغاز في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.
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مطلقة « آدم»مستوطنة  أماموهاجمت قوة كبيرة من الجيش اإلسرائيلي أمس المتظاهرين الفلسطينيين 
العيارات المطاط والغاز المسيل للدموع. ورشق الجنود غاز الفلفل على وجوه مصوري وسائل اإلعالم 
الذين كانوا يغطون التظاهرة لمنعهم من التصوير. وسيقام في مبخيم شعفاط في القدس مساء اليوم 

 بخضير وحرقه. أبومهرجانًا إلحياء ذكرى بخطف 

 2015/7/3الحياة، لندن، 
 

 حتالل يجرف أراضي في الخليلاال .36
جّرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي أربعة دونمات من أراضي المواطنين شرق : )بترا( - رام هللا 

إن ، وقال المزارع عطا جابر في بيان له البخليل، وأبخطرت بهدم منزل وبئر مياه شرق يطا جنوبا.
ائيلية شرعت بتجريف أربعة دونمات من اإلسر ‹ اإلدارة المدنية›قوات االحتالل ترافقها عناصر من 

شرق البخليل. وفي سياق متصل، قال ‹ 60›األراضي الزراعية المحاذية للشارع االستيطاني رقم 
منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الضفة راتب الجبورفي بيان، إن قوات 

 المنازل وبئر مياه. أحدرت بهدم االحتالل دهمت منطقتي الديرات وأم شرارة شرق يطا، وأبخط
 2015/7/3الدستور، عمان، 

 

 86االحتالل يهدم قرية العراقيب للمرة الـ  .37
قرية العراقيب في النقب  أمسهدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي  :وكاالت –كامل إبراهيم 

طة وعناصر . وقال الناشط سليم العراقيب إن قوات كبيرة من الشر 86الفلسطيني المحتل للمرة الـ
وأضاف أن القوات أغلقت  معززة باليات الهدم والجرافات. أمس،حرس الحدود، اقتحمت القرية صباح 

مدابخل القرية وحاصرتها من كل االتجاهات، ثم باشرت بهدم منازلها، وشردت أهلها في العراء، في 
 ظل األجواء الحارة والصيام.

 2015/7/3الرأي، عمان، 
 

 ل حملة مداهمات لالحتالل في مدن الضفةإصابات واعتقاالت خال  .38
سبعة مواطنين فلسطينيين في مداهمات  أمساعتقلت قّوات االحتالل فجر : وكاالت –كامل إبراهيم 

شّنتها في أنحاء متفرقة من الّضفة الغربية، فيما أصيب ثالثة شّبان بالرصاص الحّي أثناء مداهمة 
لية من مبخيم الدهيشة أّن قّوات االحتالل اعتقلت أّكدت مصادر مح مبخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
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شابين أثناء مداهمة المبخيم، أحدهما جرى اعتقاله بعد إصابته بالرصاص الحّي، فيما أصيب شابان 
 آبخران بالرصاص الحّي.

أصيب عشرات الفلسطينيين، بحاالت ابختناق وحروق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل  أبخرىمن ناحية 
لجان المقامة »للرش بغاز الفلفل، بخالل تفريق الجيش اإلسرائيلي مسيرة نظمتها  للدموع، وتعرضهم

 ، بالقرب من مدينة رام هللا.«الشعبية
 2015/7/3الرأي، عمان، 

 
 " مساعداتها لالجئي لبناناألونروا"ثابت" تحذر من وقف " .39

األبخير ” ونرواحذر مدير منظمة "ثابت لحق العودة" سامي حمود من تداعيات قرار "األ: بيروت
بوقف مساعداتها للنازحين الفلسطينيين في لبنان، والذي قال بانه "يشكل صاعقة لتلك العائالت 

 بحيث أن العديد منهم مهددون بالمبيت بالشوارع في حال تم تنفيذ ذلك القرار الجائر".
يوم وأضاف حمود في تصريح صحفي وزعته "مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطينيي سورية" 

البخميس، أن هناك الكثير من المآسي التي تواجه الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان مثل قلة 
المساعدات اإلنسانية من قبل المؤسسات البخيرية واالجتماعية وعدم وجود فرص عمل ألرباب 

 وشباب تلك العائالت.
 2015/7/2، قدس برس

 
 خالل حزيران انتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين 30تقرير:  .41

رصد تقرير رسمي، جملة من االعتداءات ضد الصحفيين الفلسطينيين في األراضي المحتلة، : غزة
مشيرًا إلى أن عدد االنتهاكات الممارسة من قبل االحتالل اإلسرائيلي وجهات فلسطينية بخالل شهر 

 انتهاكًا. 30حزيران )يونيو( الماضي، بلغ 
ميس عن وزارة اإلعالم الفلسطينية في غزة، فإن شهر )يونيو( وبحسب التقرير الذي صدر يوم البخ

انتهاكًا من قبل قوات االحتالل بحق الصحفيين الفلسطينيين، في إطار "محاولة  20شهد أكثر من 
 إرهابية إسرائيلية إلبعادهم عن رصد الحقيقة العدوانية لالحتالل".

 2015/7/2، قدس برس
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 ن اليونان بمنعهما من اإلبحار لغزةيتهما والشيخالنائبان السعود  .41

كشف النائبان زكريا الشيخ ويحيى السعود عن تفاصيل مشاركتهما في  :حكمت المومني-بترا -عمان
"، الذي كان مبخططا له الوصول إلى غزة في إطار حملة لكسر الحصار الذي 3أسطول "الحرية 

 تفرضه دولة االحتالل على القطاع.
مر صحفي عقداه بمجلس النواب البخميس، الحكومة اليونانية من بخالل وحمل النائبان، بخالل مؤت

يقلهما مع النشطاء  أنالقارب الذي كان من المفترض  إبحارسفيرها في األردن مسؤولية "تعطيل 
 والبرلمانيين اآلبخرين"، مطالبين بتوضيح رسمي من قبل السفارة اليونانية بالمملكة حول هذا األمر.

في اليونان حالت  اإلسرائيليةحصول ما وصفه بـ"عقبات وضغوطات" من السفارة وأشار السعود إلى 
يبحر من المياه اليونانية، والمبخصص لعدد  أندون السماح بإبحار القارب الثاني والذي كان يفترض 
 ، و"أنا وزميلي منهم".اإلعالممن السياسيين والبرلمانيين والنشطاء الدوليين ووسائل 

التقى وزير البخارجية اليوناني ببخصوص المسألة، لثني  أثينالدى  اإلسرائيليوقال "إن السفير 
 الحكومة اليونانية عن السماح للقارب باإلبحار".

 2015/7/3، الغد، عّمان
 

ال ترغب في حل الدولتين وما تريده مفاوضات  "إسرائيل"األمين العام لجامعة الدول العربية:  .42
 عبثية

ال ترغب في حّل « إسرائيل»إن »معة الدول العربية نبيل العربي، أمس، قال األمين العام لجا: وفا
 «.الدولتين، وما تريده فقط مفاوضات عبثية تستمر إلى ما ال نهاية، وهو أمر ال يمكن القبول به

اجتماع األمم المتحدة الدولي لدعم السالم بين الفلسطينيين »وأضاف العربي في كلمته أمام 
لقد دعيت ألتحاور معكم حول كيفية » المنعقد في العاصمة الروسية موسكو،، ««اإلسرائيليين»و

إعادة تقييم عمل الرباعية، وتفعيل مبادرة السالم العربية، من أجل التوصل إلى حل شامل للقضية 
قامة السالم العادل في منطقة الشرق األوسط، بهدف دعم الجهود الدولية، للتوصل  الفلسطينية، وا 

 «.م على قرارات الشرعية الدوليةإلى سالم قائ
المسألة الجوهرية »وأشار إلى أن األمر ال يتوقف عند تفعيل مبادرة أو إعادة إحياء آلية، موضحًا أن 
، مطالبًا مجلس «هي توحيد الجهود، إلنهاء الصراع بإنهاء االحتالل، وليس االستمرار في إدارته

باتبخاذ اإلجراءات الالزمة  -م واألمن الدوليين باعتباره الجهاز المسؤول عن حفظ السل -األمن 
 لضمان تنفيذ قراراته.
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القاضي  1967عام « 242»بقرارات مجلس األمن، رقم « إسرائيل»وشّدد على ضرورة التزام 
، والتزاماتها طبقًا 6610بضرورة االنسحاب الشامل من كافة األراضي العربية التي احتلتها عام 

 بكل أحكامه. 242، الذي قضى بتنفيذ القرار 1973عام « 338»للقرار رقم 
أنه بالرغم من اآلمال التي ُعقدت على اللجنة الرباعية ، وأوضح العربي في كلمته أمام االجتماع

عامًا على إنشائها  13وبخطة بخريطة الطريق لتحقيق السالم واالستقرار، إال أنه بعد مضي أكثر من 
 لم يتحقق أي إنجاز على أرض الواقع.

االلتزام بأي من هذه القرارات، والمبادرات « إسرائيل»جاء نتيجة صلف وتعّنت ورفض »بين أن ذلك و 
، مشيرا إلى «والبخطط ذات الصلة بالتوّصل إلى حل عادل وسلمي ودائم وشامل للقضية الفلسطينية

نزاع أن الرباعية أنشأها مجلس األمن دون صالحيات واضحة، وهذا يصب في إطار مفهوم إدارة ال»
 «.وليس مفهوم العمل على إنهاء النزاع

وشّدد على أن التجربة السابقة لعمل اللجنة الرباعية ولمفاوضات السالم التي جرت بين الجانبين 
لم تحرز أي تقدم، وبالتالي يتطلب األمر إجراء تقييم جّدي وفاعل » «اإلسرائيلي»الفلسطيني و

 «.ةوسريع لهذه التجربة، ولدور اللجنة الرباعي
 2015/7/3، الخليج، الشارقة

 
 طالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لفك حصار غزةيالمرزوقي  .43

شّدد الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي على تصميمه مواصلة : صباح توجاني-تونس 
 النضال حتى يرفع الظلم عن أهل غزة والحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

" من أجل سكان القطاع، ُمطالبًا المجتمع الدولي 4سطول القادم "أسطول الحرية وقال إنه سيدعم األ
بتكثيف جهوده لفك الحصار عن غزة، مؤكدًا أن أهداف أسطول الحرية إنسانية بخالصة ال دبخل 

 للسياسة فيها.
جاء ذلك عقب عودته إلى تونس قادمًا من باريس بعد ترحيل قوات االحتالل اإلسرائيلي له ضمن 

 ".3مشاركين في "أسطول الحرية ال
" أهداف سياسية، موضحًا أن القضية تتجاوز كل ذلك 3ونفى "المرزوقي" أن تكون لـ"أسطول الحرية 

نجح في رفع الحصار  3وأن األسطول ذهب لمساندة شعب مظلوم، ُمشيرًا إلى أن أسطول الحرية 
 اإلعالمي.

ر االقتصادي والسياسي، نافيًا أن تكون لحركة وطالب المرزوقي بالتركيز مستقباًل على رفع الحصا
حماس أي عالقة باألسطول، قائاًل: "كنا نعرف مصير األسطول ولكن كان لدينا أمل ضعيف في 
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نجاحنا ولذا فقد قررنا في حال وصلنا إلى غزة منح السفينة التي كنت على متنها إلى أهالينا هناك 
 في الصيد البحري وبالتالي تصبح مصدر رزق لهم". كهدية رمزية لهم حتى يتمكنوا من استغاللها

وعن المعاناة التي تعرض لها الرئيس السابق للجمهورية التونسية طيلة أيام الرحلة واإليقاف لدى 
سلطات االحتالل رفقة زمالئه من الناشطين الحقوقيين، اعتبر المرزوقي أن تلك المعاناة ال تقارن بما 

 يني.يعانيه يوميًا الشعب الفلسط
وردًا على حمالت التشويه التي طالته عقب مشاركته ومنها استعماله لجواز سفر فرنسي وعلى 
أساسه وقع ترحيله إلى باريس، دعا المرزوقي بخصومه إلى التحلي بأبخالق الفرسان والكف عن 

 األكاذيب، ُمشّددًا على أنه ال يمتلك إال جواز سفر تونسيًا واحدًا وجنسية تونسية.
 2015/7/3، الدوحةالشرق، 

 
 "داعش" تعدم أحد قادة حماس الميدانيين في اليرموك .44

أشبخاص اتهمهم  4نشر تنظيم "داعش" المتطرف، اليوم البخميس، شريط فيديو يظهر إعدام  :دمشق
ويظهر في الشريط إعدام الجئ فلسطيني ُيدعى نعيم يونس بهنساوي ادعى التنظيم  بـ"التجسس".

 ("عميل لصحوات الردة".بهنساوي أيالمتطرف أنه )
ويعد بهنساوي من القيادات الميدانية لكتائب "أكناف بيت المقدس" المحسوبة على حركة حماس في 
 مبخيم اليرموك، التي هاجمها مقاتلو داعش في األشهر األبخيرة حتى نجحوا بالسيطرة على المبخيم.

مرتبكا في الفيديو، وقال انه  ويقطن بهنساوي في مبخيم السبينة المجاور لمبخيم اليرموك، حيث ظهر
بعد دبخول "داعش" للمبخيم ترك العمل في "أكناف بيت المقدس" والتزم بيته لمدة شهر حتى أصبح 
يتردد على يلدا وهناك التقى بمجموعة من األشبخاص من قيادات الكتائب الذين طلبوا منه إدبخال 

 طلب منهم االشتباك معهم.مسدس ومواد متفجرة وتم التبخطيط لبخطف عناصر من "داعش" وأنه 
وأعدم عناصر "داعش" بهنساوي بإطالق النار عليه، في حين أن جرى إعدام اآلبخرين ذبحا 

 بالسكاكين.
 2015/7/2، القدس، القدس

 
 ر على قطاع غزة االندبندنت: بريطانيا صدرت لالحتالل أسلحة عقب العدوان األخي .45

يا صدرت أسلحة ومعدات عسكرية لالحتالل قالت صحيفة "االندبندنت" البريطانية إن بريطان
 اإلسرائيلي عقب عدوانه األبخير على قطاع غزة الصيف الماضي.
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ماليين  4وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن بريطانيا أبرمت صفقة لبيع أسلحة لـ "إسرائيل" بقيمة 
دنيين بغزة. ونوهت جنيه إسترليني، بخالل أسابيع من العدوان بالرغم من إمكانية استعمالها ضد الم

إلى أنه تم الموافقة على تصدير عشرات الشحنات العسكرية بما فيها قطع غيار لطائرات بال طيار، 
 وصواريخ جو أرض، بعد العملية اإلسرائيلية األبخيرة ضد القطاع.

 2015/7/2، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "كرينبول: التغاضي عن احتياجات الفلسطينيين "مخاطرة .46
قال المفوض العام لوكالة "أونروا" بيير كرينبول، أن "التغاضي عن ضعف واحتياجات الفلسطينيين 

 يعد مبخاطرة ال يمكن للعالم أن يتحمل تبعاتها".
وأكد كرينبول بخالل زيارته لبروكسل والتقائه بممثلين عن االتحاد األوروبي، على أهمية "التصرف" 

والمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للنزاع الفلسطيني لدعم كرامة وحقوق الجئي فلسطين، 
ورأى أن الوضع في الشرق األوسط مع ارتفاع مستوى عدم االستقرار وزيادة مبخاطر  اإلسرائيلي.

 التطرف، هي تحديات تواجه الجئي فلسطين في الوقت الراهن.
لمقدمة بخاصة في سورية وحذر كرينبول، من تداعيات األزمة المالية، وأثرها على طبيعة البخدمات ا

 .%30و %27واألراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أنهم لم يتم تمويلها إال بما نسبته 
ولوح بقرارات وصفها بـ "الصعبة"، فيما يتعلق بنظام "أونروا" المدرسي الذي يبخدم نصف مليون طفل 

تلة وسورية إذا لم يتم في مبختلف أرجاء الشرق األوسط في األردن ولبنان واألراضي الفلسطينية المح
 تغطية العجز المالي الذي تمر به الوكالة.

وقال كرينبول، إن الوكالة نفذت مجموعة من التدابير الصارمة التي تهدف إلى تقليل التكاليف في 
الوقت الذي تحافظ فيه على بقاء تقديم بخدماتها الرئيسة لالجئين، وذلك مع وصول العجز المتوقع 

 ( مليون دوالر.101مليون يورو ) 93ة ما يعادل في الموازنة العام
 2015/7/2، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 غير كافية "الرباعية"الفروف: متمسكون بحل الدولتين وجهود  .47

الجهود التي تبذلها الرباعية لتسوية  أناعتبر وزير البخارجية الروسي سيرغي الفروف  :بترا –موسكو 
ائيلي لم تعد كافية، داعيا إلى إشراك جامعة الدول العربية في تلك الجهود. االسر -النزاع الفلسطيني

متمسكون بحل  إننا« أمس،وقال الوزير بخالل لقاء نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو 
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يلبي مصالح الدولة الفلسطينية والمصالح األمنية لكافة دول المنطقة،  أنالدولتين، الذي من شأنه 
 «.رائيلبما فيها إس

يتولوا الدور األساسي في الجهود الرامية إلى  أنالفلسطينيين واإلسرائيليين يجب  إن»وتابع الفروف، 
تطبيق هذا الحل، لكن المجتمع الدولي بدوره يتحمل مسؤولية متنامية فيما يبخص مهمة استئناف 

 «.عملية التفاوض والتوصل إلى نتائج إيجابية في إطارها
اإلسرائيلية يتطلب أيضا مواصلة الجهود الرامية إلى -اح في التسوية الفلسطينيةإحراز نج أن وأضاف

استعادة وحدة الصف الفلسطيني، داعيا إلى تطبيق كافة االتفاقات التي تم التوصل إليها في هذا 
 مهمة تجاوز األزمة اإلنسانية في قطاع غزة مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه المسألة. أنالمجال. وأكد 

 2015/7/3، أي، عّمانالر 
 

 مليون دوالر لتحسين مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة المدرسية 2.1تقدم  أستراليا .48
مليون دوالر أميركي  2.1تبرعت وزارة الشؤون البخارجية والتجارة األسترالية بمبلغ «: وفا»القدس ـ 

المأمونة ومرافق الصرف  إضافي للمساعدة في تحسين وصول الطلبة الفلسطينيين إلى مياه الشرب
 الصحي المالئمة في مبختلف أنحاء الضفة وغزة.

ألف طالب  70ووفق بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس، فإنه سيستفيد من هذا التبرع أكثر من 
وطالبة من هذه المساهمة التي ستساعد في تعزيز برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة في 

 المدارس.
يتيح هذا المبلغ الجديد لليونيسف أن تقوم بتأهيل أو بناء مرافق المياه والصرف وقال البيان: وس

مدارس، مع تعزيز الصرف الصحي المالئم وممارسات النظافة السليمة  10الصحي والنظافة في 
 لدى األطفال األشد ضعفا. 

المياه الرمادية  كما أنه سيساهم في تشجيع الممارسات الودودة للبيئة عن طريق دعم إعادة استعمال
 مدرسة. 26)المياه المستعملة في غسل األيدي واالستحمام( وكذلك تجميع مياه األمطار في 

واضاف: لقد تم تحقيق بخطوات كبيرة للمحافظة على رفاه األطفال في المرافق التعليمية بفضل الدعم 
مليون دوالر أميركي منذ سنة  12.5المقدم من وزارة البخارجية والتجارة األسترالية والذي بلغ مجموعه 

2012 . 
مرفقا للمياه والصرف الصحي والنظافة في المدارس لصالح  240فقد دعمت الوزارة إعادة تأهيل 

ألف طالب وطالبة من الطلبة المعرضين للبخطر، وساهمت في تأمين بخدمات نقل  170أكثر من 
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مدرسة في السنة، ودعمت مبختلف  100المياه بالصهاريج، ما أتاح مياه الشرب المأمونة ألكثر من 
 المبادرات الرامية إلى تعزيز ممارسات النظافة لدى الطلبة.

 2015/7/2،األيام، رام هللا
 

 بعد عام من الحرب.. مدير عمليات األونروا في غزة يقول إن اإلعمار سيبدأ .49
ي قطاع غزة عندما سئل روبرت تيرنر مدير جهود األمم المتحدة لإلغاثة ف :نضال المغربي -غزة

 عن أسوأ وقت مر به في عمله الذي استمر ثالث سنوات لم تكن لديه إجابة سريعة وسهلة.
 1.8قال الدبلوماسي الكندي لرويترز وهو يستعد لمغادرة القطاع الذي يتلقى ثلثا سكانه البالغ عددهم 

أضاف "هناك مليون نسمة مساعدات بشكل أو آبخر "أسوأ يوم؟ .. من الصعب تحديد أسوأ يوم". و 
 أغلبها بخالل حرب الصيف الماضي." -الكثير )من األوقات( 

-عاما في وكالة )األونروا( في قطاع غزة حربين  51شهدت فترة عمل تيرنر البالغ من العمر 
واألبخرى استمرت سبعة أسابيع في يوليو تموز وأغسطس آب  2013األولى استمرت ثمانية أيام في 
 ردت عشرات اآلالف من الفلسطينيين.الماضيين وهي حرب مدمرة ش

لكن تيرنر الذي روى تجاربه في غزة في مقابلة مع رويترز تحدث بلهجة تفاؤل نادرة قائال إن عملية 
إعادة بناء المنازل التي تأبخرت طويال بسبب القيود المفروضة في المعابر مع إسرائيل ومصر 

 دأ األسبوع المقبل.وبسبب التناحر السياسي بين الفلسطينيين يمكن أن تب
وأضاف "أبخيرا أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان األسبوع الماضي حل المسائل الفنية المتصلة 

وأضاف "سنبدأ في منح الناس أمواال األسبوع المقبل وسيتاح لهم الحصول  بإعادة اإلعمار الشامل."
 على مواد البناء وبإمكانهم البدء )في إعادة البناء( فورا."

ال تيرنر إنه ال يبدو أن هناك عودة وشيكة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس في وقت ال يتحدث وق
فيه أي من الطرفين عن مصلحة له في تجدد العمليات العسكرية بعد الدماء التي أريقت العام 

زهاق أرواح  ب( وقال "ال أعتقد أن الطرفين يريدانها )الحر  إسرائيليا. 73فلسطيني و 2100الماضي وا 
 وأعتقد في الحقيقة أنهما يفعالن ما بوسعهما لتجنبها."

ومع ذلك قال تيرنر وهو يشير إلى جماعات جهادية أطلقت صواريخ على إسرائيل في األسابيع 
 الماضية هناك من يريد إشعال نار الحرب من جديد.

يجب أال يكون ال يريدونه.  شيءوقال "من المهم جدا أال ينجرف المسؤولون )في الجانبين( إلى 
سرائيل."  بمقدور صبيين يملكان مدفع مورتر أن يقررا إشعال حرب بين غزة وا 
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وهاجم تيرنر ما وصفه بغياب الحكم الفعال في غزة قائال إن السلطة الفلسطينية التي مقرها الضفة 
 الغربية هي وحدها القادرة على ملء أي فرال قيادة.

الحصار." وأضاف "لكن ال أرى أنه سيسوء أكثر من ذلك. وقال تيرنر "االقتصاد دمر فعليا بسبب 
 الوضع مروع بالفعل."

وقال تيرنر "نأمل أن نتمكن من سد الثغرة... إذا لم نستطع سيتعين علينا عندئذ اتبخاذ قرارات صعبة 
 للغاية في أغسطس )آب( بشأن ما إذا كان لدينا المال الكافي لفتح المدارس."

 2015/7/2، وكالة رويترز لألنباء
 

 تبدأ إجراءات طرد ركاب قارب أسطول الحرية الرافضين للسفر إلى باريس "إسرائيل" .51
في الكنيست، أمس، إلى السلطات اإلسرائيلية إلطالق « القائمة المشتركة»تل أبيب: توجه نواب من 

صول من أسطول الحرية المعتقلين في سجونها، وتحقيق رغبتهم في الو « مريانا»سراح ركاب القارب 
 إلى قطاع غزة وعدم طردهم إلى البخارج. 

وكانت إسرائيل قد عرضت على ركاب القارب المغادرة بالطائرة إلى باريس، سويا مع الرئيس 
إال أنهم رفضوا. وطلبوا إرسالهم  األوروبي،التونسي السابق، المصنف المرزوقي، وعضو البرلمان 
ر، فاعتقلتهم في سجونها، وبدأت إجراءات إلى غزة إلكمال مهمة التضامن مع أهلها ضد الحصا

 قضائية لطردهم إلى بالدهم، علما بأن معظمهم سويدي ونرويجي. 
وقد وصلت إلى إسرائيل، أمس، رسالة من وزارة البخارجية السويدية، تعرب فيها عن احتجاجها على 

عملية سيطرة »لتها، أن احتجاز مواطنيها والسفينة السويدية في المياه الدولية. وأكدت الوزارة في رسا
الكوماندوز البحري اإلسرائيلي تمت في عرض البحر وسط المياه الدولية، وكانت السفينة ترفع العلم 

وأكدت المتحدثة باسم هذه الوزارة، فيرونيكا نوردلوند، أن السويد طالبت إسرائيل بأن «. السويدي
أهمية إنهاء الحصار عن »دة على تتمكن من االتصال بركاب السفينة المحتجزين وطاقمها، مشد

سرائيل والعالم البخارجي بشكل عام  «.قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية البرية مع مصر وا 
ناشطا سلميا، تم وضعهم في جناح في سجن الرملة وسط إسرائيل،  14ويبلغ عدد المعتقلين حاليا 

ن كاتبة سويدية، وصحافية ويوجد بينهم ثالث من أربع نساء كن على متن السفينة باألصل، وه
روسية، وناشطة نيوزيلندية. وأما الرابعة فهي مواطنة إسرائيلية يسارية تم إطالق سراحها بعد التحقيق 

 معها بتهمة التعاون مع جهات معادية.
 2015/7/3، الشرق األوسط، لندن
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 "ماريان"االحتالل استخدم أسلحة كهربائية ضّد طاقم السفينة  .51
، يوم االثنين «3أسطول الحرية »التابعة لـ« ماريان»إلسرائيلية التي اعتلت سفينة يبدو أن القوة ا

الماضي، استبخدمت بخالل عملية القرصنة أسلحة كهربائية ضّد طاقم السفينة التي كانت ترفع العلم 
 السويدي، بحسب بيان صادر عن الحملة الداعمة لألسطول.

ديان روبرت لوفاليس وكيفين نيش اللذان شاركا في غضون ذلك، وصل إلى كندا، يوم أمس، الكن
التي قرصنتها قوة إسرائيلية عندما اقتربت « ماريان»على متن السفينة « 3أسطول الحرية »ضمن 

 من شواطئ غزة لكسر الحصار الذي تفرضه سلطات االحتالل على القطاع.
ون الجنسيات السويدية واعتقل الكنديان، إلى جانب سبعة آبخرين كانوا على متن السفينة ويحمل

مساء « بن غوريون»والروسية والنروجية، في أحد السجون اإلسرائيلية قبل أن يتم نقلهما إلى مطار 
 أمس األول.

مسرورون بعودة أصدقائنا إلى بالدهم، ولكننا »وقال المتحدث باسم السفينة الكندية ديفيد هيب إننا 
 «.يلقلقون على مصير الناشطين المحتجزين في إسرائ

 2015/7/3السفير، بيروت، 
 

 التائه في سيناء واللغزحماس ومصر  .52
 حمزة إسماعيل أبو شنب
تتالحق األحداث السياسية في الساحة الفلسطينية محركة ركودا دام ما يقارب العام بعد انتهاء 

 .2014العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
بزيارة دبلوماسيين  -من بين أمور أبخرى-ضية وتمثل ذلك الحراك بخالل األسابيع القليلة الما

أوروبيين رفيعي المستوى، لتجنيب قطاع غزة االنفجار مرة أبخرى، عبر طرح العديد من المبادرات، 
أبرزها: مبادرة المبعوث السابق لعملية السالم توني بلير، والمبعوث الحالي نيكوالي اللتين لم تقبل 

 حماس بأي منهما.
اإلدارة المصرية إلى إعادة التفكير في طبيعة عالقتها مع حركة حماس، كونها  هذه التحركات دفعت

القوة المسيطرة على قطاع غزة، فلجأت إلى إرسال رسائل، وعقد لقاءات مع حماس، ومن ثم فتح 
دبخال مواد بناء للقطاع البخاص، بعد أن كانت هذه البخطوات من المحرمات المصرية  معبر رفح، وا 

 يس عباس.وبتأييد من الرئ
 

 مصر تطرق األبواب
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منذ نحو شهر ونصف، زار مدير المبخابرات المصرية اللواء بخالد فوزي الدوحة، وبخالل الزيارة نقل 
رسالة لحركة حماس، عّبر فيها عن حرص مصر على إعادة العالقات الثنائية مع حماس، واستعداده 

ض المطالب المصرية في سبيل لذلك، للقاء قادتها، وعلى رأسهم بخالد مشعل في القاهرة، مقدما بع
تتلبخص في ضبط الحدود لمنع العناصر المتشددة من التنقل بين سيناء وغزة، والتعاون األمني 

 وتبادل المعلومات في ما يتعلق بالحالة األمنية المتدهورة في سيناء.
قل ولم يكتف الجانب المصري بنقل الرسائل عبر قطر، بل أعطى الضوء األبخضر لدحالن لن

المطالب السابقة لحماس، حيث ٌنقلت عبر مساعديه في لقاء جمعهم بحماس في تركيا، ثم لم تجد 
مصر بدا من الجلوس مع حركة حماس بصورة مباشرة، مستغلة عودة اثنين من أبرز مهندسي 
العالقات البخارجية لحماس: الدكتور موسى أبو مرزوق، والمهندس عماد العلمي، إلى قطاع غزة، 

 لهما الحرص المصري على إعادة العالقات الثنائية مع حركة حماس. مؤكدة
ثم تال ذلك لقاء جمع أبو مرزوق ووزير المبخابرات المصرية بخالد فوزي، وهو األول من نوعه منذ 
عام، واتفق الجانبان على وقف التراشق اإلعالمي، وتكثيف الجهود لضبط الحدود من الجانب 

إلنسانية في قطاع غزة، كما سبقت ذلك بخطوات مصرية: كإلغاء الفلسطيني، وتبخفيف األزمة ا
 األحكام الصادرة ضد حماس باعتبارها منظمة "إرهابية".

 
 األسباب والدوافع

ثمة دوافع عدة تكمن بخلف البخطوات المصرية تجاه حركة حماس، بعضها يرتبط بالواقع األمني في 
 في قطاع غزة، ويمكن تلبخيصها في:سيناء، والبعض اآلبخر يتعلق بجزء من أمنها القومي 

تردي الحالة األمنية في شمال سيناء، مع تزايد الهجمات على الجيش والشرطة، وعدم قدرة  -1
مصر على بسط سيطرتها هناك، بعد بخطوات تدمير المنازل، وتوسيع المنطقة العازلة التي وصلت 

 متر. 1200إلى 
ات األمنية، كمنطقة سيناء، بما يحمله من رؤية عودة حضور جهاز المبخابرات العامة في الملف -2

 مغايرة تماما لما تراه المبخابرات الحربية التي تراجع دورها.
كثافة الزيارات األوروبية، وتقديم الحلول لقطاع غزة، عبر طرح مسودات لهدنة طويلة بين  -3

سرائيل، متجاوزين الدور المصري، مما أقلق المصريين من فقدان ورقة مؤثرة في الملف  حماس وا 
الفلسطيني، باعتبارهم الجهة صاحبة الباع الطويل فيه، مع عدم رغبتهم في إقامة أي ممر مائي أو 

 ميناء لقطاع غزة يشكل بديال عن معبر رفح.
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فشل كافة المحاوالت للقضاء على حركة حماس، وتراجع الحرب اإلقليمية على جماعة اإلبخوان  -4
 متسارعة في المنطقة العربية.المسلمين، بسبب التطورات ال

محاولة االستفادة من البخطوات اإلسرائيلية بتبخفيف الحصار، والسماح لقطر بإدبخال مواد إعادة  -5
اإلعمار، بعد أن رفضت مصر ذلك في السابق، مما يساهم في تفعيل العديد من المصانع في 

 سيناء، يتبع ذلك استقرار الوضع األمني فيها.
المصرية بـ"جدية" البخطوات اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة، وعدم الرغبة في الدبخول شعور القيادة  -6

 في مواجهة جديدة.
 

 تعاون أفسده االنقالب
الفجور في العداوة من السلطة الحاكمة في مصر تجاه حركة حماس وذراعها العسكري كتائب 

السابقة، ففي عهد مبارك كانت القسام، لم يعكس حالة التنسيق والتعاون بينهما في العهود الثالثة 
 مصر راعية اتفاقيات المصالحة والتهدئة، وُقبلت كوسيط من كتائب القسام في ملف تبادل األسرى.

أما في عهدي الثورة والرئيس مرسي، فشهد التنسيق والتعاون مراحل متقدمة جدا، وساهمت األجهزة 
يناء، ولم يقتصر التعاون مع األمنية في قطاع غزة في إفشال العديد من المبخططات في س

المبخابرات العامة التي )أنجزت صفقة شاليط(، بل تعداها إلى المجلس العسكري ومبخابراته الحربية 
التي جمعتها لقاءات مع قيادات من كتائب القسام، من بخالل كل من: اللواء محمد العصار، واللواء 

 محمود حجازي.
الحقة بخطوط اإلمداد الداعمة للمقاومة في قطاع غزة، كان هذا التعاون مقابل غض الطرف، وعدم م

إال أن االنقالب العسكري في مصر بحث عن أولوية تسويق انقالبه على حساب أمنه القومي، فوجد 
ضالته في التعاون المكثف مع االحتالل اإلسرائيلي، وشن حربا بال هوادة، لمنع تطوير قدرات 

صدار أحكام المقاومة في قطاع غزة، وذهب االنقالب  إلى تجريم حماس وذراعها العسكري، وا 
باإلعدام ضد عدد من أبرز قادتها، وتلفيق التهم لهم كاقتحام السجون، والتدبخل في الشأن المصري، 

 رغم الحديث من قبل المبخابرات المصرية لحماس بأنها تعلم أال عالقة لها باألوضاع الدابخلية.
 

 للقسام رأي آخر
لمصرية لنزع فتيل التوتر مع حماس تعيدها إلى مشهد الملفات الفلسطينية، ربما تكون البخطوات ا

كالمصالحة، والتهدئة، لكنها ليس من السهل أن تكون وسيطا مقبوال في مفاوضات تبادل األسرى. 
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ورغم ثناء كتائب القسام على دورها في صفقة شاليط، فإن بخطوات ما بعد االنقالب تعقد قبول مصر 
 نزيها، ويتطلب األمر منها إعادة بناء الثقة مع القسام. مرة أبخرى وسيطا

وتلك مهمة ال تتم إال بإجراءات مصرية واضحة، ترتبط برفع الحصار عن المقاومة في غزة، فنظرة 
 القسام لألمور ربما تكون مبختلفة عن النظرة السياسية واإلنسانية.
ا جملة شروط، منها اتبخاذ مصر وتشترط القسام للقبول بمصر وسيطا في الملفات المتصلة به

سقاط األحكام ضد قياداته  بخطوات جريئة بإسقاط حكم المحكمة اعتبار القسام منظمة "إرهابية"، وا 
 األحياء والشهداء، ووقف الحرب ضد المقاومة أمنيا وميدانيا.

ي وبموجب ذلك وفي ظل تلك االشتراطات ستكون السلطات المصرية أمام بخيارين: إما األمن القوم
المصري، وهو ما يتعلق بتعاونها مع المقاومة ولو بالحد األدنى، أو تأمين االحتالل اإلسرائيلي 

 الداعم النقالبها العسكري.
يبدو لي في الوقت الراهن أنه ليس من السهل أن تتنصل من التزاماتها مع "إسرائيل"، وربما يكون 

من الوقت حتى تتغير المعادلة، والمرجح أن للمبخابرات العامة رأي آبخر، وربما يحتاج األمر مزيدا 
األمور لن تعود إلى ما كانت عليه في عهدي المجلس العسكري والرئيس مرسي، وقد نكون أقرب 

 (.2011-2009إلى نموذج العالقة بين مصر وحماس في عهد مبارك )
ن )حماس وبالتالي من المرجح أن تشهد المرحلة المقبلة نوعا من تحسن العالقات بين الطرفي

ومصر(، فكل منهما يحتاج اآلبخر، حماس تسعى إلى رفع الحصار عنها، وتبحث عن ترتيب 
عالقاتها البخارجية مرة أبخرى بعيدا عن سياسية المحاور، كاالنفتاح على مصر والمملكة العربية 

 السعودية، وترميم العالقات مع كل من إيران وحزب هللا.
بعض الدول يرتبط بتبخفيف الحصار عن قطاع غزة، وأنه  أما مصر فتدرك أن تحسن عالقاتها مع

ال بد من التعامل مع حركة حماس كقوة ال يمكن تجاوزها في الملف الفلسطيني، ولكن التحسن 
المرتقب لن يغير من النظرة المصرية تجاه حركة حماس وامتداداتها اإلبخوانية في التعامل معها 

 كحالة أمنية وليست حالة سياسية.
اء تذهب إلى ما هو أبعد من كل ما طرح، وترهن تحسن عالقات حماس ومصر بتبخفيف ثمة آر 

م، 1200التوتر في سيناء، إلى حين االنتهاء من المبخطط المُعد، عبر إنشاء قنوات مائية على بعد 
ومن ثم بناء جدار له بوابات دبخول وبخروج يفصل رفح المصرية عن باقي مصر على بعد بخمسة 

حدود مع قطاع غزة، يبخنق المقاومة بصورة تامة، وربما يكون هذا الطرح بعيدا عن كيلومترات من ال
 المنطق، لكن الناظر للمشهد المصري يدرك أنه ال منطق يحكم تصرفات حكامه الحاليين.

 1/7/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 اإلسرائيليين المسؤولينفساد  .53

 أسعد عبد الرحمن
ثل تحديًا بخطيرًا في وجه تنمية الدول، فهو ينبخر في قدرة المؤسسات الفساد ظاهرة عالمية، ولطالما م

ينهش شرعية الحكومات، ويقوض « دود»الحكومية على أداء دورها بشكل صحيح. وهو، في أصله 
 القيم الديمقراطية للمجتمع حين تباع المناصب الرسمية والمواقف وتشترى.

تنظر العديد من دول العالم إلى مرتكبي الفساد وفي إطار اإلصالحات لتعميق حربها على الفساد، 
كبخطر يهدد الصالح العام. بل إنها تحاكمهم على فسادهم، السياسي أو االقتصادي أو حتى 
األبخالقي. وأميركيًا، نتذكر قصص الرئيسين ريتشارد نكسون وبيل كلينتون، وكذلك مساعد وزير 

دولي. في الدول المتقدمة يكون الجميع في نطاق الدفاع األسبق بول وولفوفيتز بخالل ترؤسه البنك ال
 القانون عندما ينكشف فساده.

وفي إسرائيل، تتسع فضائح الفساد وتعم نطاقات واسعة دابخل الحياة السياسية اإلسرائيلية، وتطال 
مسؤولين حكوميين كبار، لن يكون آبخرهم رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق إيهود اولمرت الذي 

أشهر في قضية تلقيه أمواال )رشى( من رجل أعمال )مقابل  8ًا وصدر عليه حكم بالسجن ُأدين مؤبخر 
ومن قبل، صدر بحق رئيس إسرائيل األسبق موشيه «. مراقب الدولة»بخدمات سياسية( دون إبالل 

سنوات، حيث اتهم بالتحرش، ومحاولة اغتصاب عدد من  7كتساف حكم قضائي آبخر بالسجن 
واعتقال رئيسها « سلطة الضرائب»عه. وكذلك فضيحة الفساد التي أصابت الموظفات العامالت م

« إسرائيلية»مسؤوال فيها بتهم تلقي رشى.. وغير ذلك من حاالت  20جاكي ماتسا، والتحقيق مع 
عديدة مشابهة. فالفساد في إسرائيل لم يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل امتد إلى جيش 

 ض الحابخامات.االحتالل وأجهزة األمن وبع
ويرى العديد من المحللين والباحثين اإلسرائيليين أن أسباب انتشار ظاهرة الفساد في مجتمعهم تعود 
إلى عدم التجانس واالنسجام بين أفراده، نظرًا لتعدد البلدان التي قدموا منها، وتباين البيئات التي 

رين منهم على التكيف والتأقلم مع عاشوا فيها في السابق قبل قدومهم لفلسطين، وعدم قدرة الكثي
الحياة الجديدة. مع أن الفساد يستشري بصورة أكبر في الشرائح العليا من المجتمع اإلسرائيلي التي 

، عن اعتقاد «للمعهد اإلسرائيلي للديمقراطية»تملك السلطة والنفوذ. وفي هذا السياق، كشفت دراسة 
ة العبرية. أما النائب اإلسرائيلي العام )شاي نيتسان( نصف اإلسرائيليين بأن الفساد متفش في الدول

وتبقى التربية الوسيلة »ويضيف: «. أن مكافحة الفساد تتم أساسًا بتعديل التشريعات وبالتربية»فيرى 
األهم. فكل مجتمع جدي يهدف لمكافحة وباء الفساد عليه أن يلفظ كلَّ من ُيداُن به، وذلك ببخالف 
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يل، حيث يبقى المدانون بالفساد نجومًا في التلفزيون والمحافل العامة. وعلينا الواقع الحالي في إسرائ
 «.تغيير هذا الواقع ألن الرسالة االجتماعية التربوية هنا في غاية األهمية
اإلعالم يبالغ في تصوير الفساد »وبالمقابل، يوضح المحامي اإلسرائيلي البارز )يحيئيل جوتمان( أن 

فضحها ومالحقة المتورطين فيها عملية تنطوي »، الفتًا إلى أن «في إسرائيلكظاهرة متفشية جدًا 
وفي «. على وجه إيجابي منير. ولطالما كان الفساد قائمًا، لكن الكشف اإلعالمي له اليوم قد زاد

، مدير القسم االقتصادي في مكتب النائب العام المبختص «دان إلداد»ذات السياق، يقول المحامي 
إنني فبخور بكوني مواطنًا في دولة إسرائيل، التي كل من »ياسي والجريمة االقتصادية: بالفساد الس

فيها، بمن فيهم رئيس الحكومة، سواسية أمام القانون، دولة يوجد بها قضاة مهنيون، ويقومون بكل ما 
 «.يتطلب األمر عندما تظهر حقائق جديدة تُبين لهم أنهم قد أبخطأوا في السابق

فإن إسرائيل واحدة من الدول النادرة في العالم التي تحاكم رؤساءها ورؤساء وفي المحصلة، 
حكوماتها ووزراءها وكل من يقترف بخطأ في الحق العام. صحيح أن هذا الحال يكشف وجود فساد 
كبير في الدولة الصهيونية، لكنه في الوقت نفسه يثبت وجود آليات ومساع لمحاربة الفساد. وفي 

جديدة لمواجهة الفساد المتفشي في إسرائيل قد بدأت منذ بداية العام الحالي، حيث  األبخبار، أن بخطة
يبحث طاقم من مسؤولي وزارة القضاء اإلسرائيلية، مع بعض أكاديميين وقادة الشرطة، عن وسائل 

جراءات عديدة. وبالعودة إلى النائب العام  « نيتسان»جديدة لمكافحة ظاهرة الفساد، تشمل تغييرات وا 
، الفتًا إلى «الطاقم المذكور يتطلع لتجفيف المستنقع اآلسن بدال من مالحقة البعوض الفاسد»إن ف

تغييرات بنيوية تساهم في إفهام الجمهور حقيقة أن الفساد في الحكم المحلي ينطوي »أن ذلك يتطلب 
 «.على كارثة

نبادر إلى التعلم من ؛ هل «إعرف عدوك»وبعد أن قيل ما قيل، وبعد اعتمادنا، ها هنا، قاعدة 
 ؟«واجه عدوك»أبخطاء وميزات ذلك العدو، على حد سواء، كي يكون بمقدورنا االنتقال إلى مرحلة 

 3/7/2015، االتحاد، أبو ظبي

 
 شهداء "غزوة الخندق الصهيوني" .54

 وائل قنديل
ل أي عار أكثر من أاّل يمتلك مسؤول مصري شجاعة الرد على رئيس الوزراء الصهيوني، حين يقو 

بملء الفم "إسرائيل ومصر في بخندق واحد للحرب على اإلرهاب". قبل أن يعلنها نتنياهو صريحة 
فاضحة، كان البخطاب الصادر عن مليشيات عبد الفتاح السيسي اإلعالمية قد حسم أمره، وابختار 
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و الفلسطينيين، ومقاومتهم، متهما وحيدًا في أحداث سيناء، مرددين في توقيت واحد: "اإلرهاب ه
 فلسطين وحماس". 

إذن، مطلوب من المصريين اآلن أن يحزنوا ويدبجوا المرثيات في "شهداء معركة البخندق 
اإلسرائيلي"، في الوقت الذي يصبح فيه التقاعس عن الرقص فوق جثث صفوة األكاديميين 

نة المصريين الذين اغتالتهم قوات "تحالف بخندق السيسي ونتنياهو" دابخل شقة سكنية، يصبح بخيا
 للوطن. 

إذن، يكدح الفالح المصري، ويذوق العامل المصري المر، ويحرم الموظف المصري نفسه من كل 
شيء، كي يستطيع تدبير نفقات تعليم ابنه، حتى يتبخرج ضابطًا، فيذهب للقتال، ويعود ملفوفا في 

ع إسرائيل، علم مصر، وتقام له جنازة رسمية، واحتفاليات إعالمية كذوب، باستشهاده في الحرب م
وليس ضد إسرائيل، حسب كيمياء البخندق الجديد، الواحد، بين االحتالل واالنقالب. نعم هي حرب، 
والمقتول فيها شهيد، لكنها أبدًا ال يمكن أن تكون حربًا مقدسة.. الحرب المقدسة هي التي نبخوضها 

ليبيا، وليس ثوار يناير، ضد عدونا، وعدونا واحد ومعروف، ولن يتغير.. عدّونا إسرائيل، وليس فجر 
أو ثورة سورية وثورة اليمن، وليس مجموعة من األكاديميين المرموقين، جلسوا في بيت، بعلم الجميع، 
لتدبير ما يقيم أود عائالت شهداء ومعتقلين، فجاءت قوات "البخندق غير المقدس"، وقتلتهم بدم بارد، 

اط الصغار، الذين فقدوا حياتهم، شهداء ثم أمرت الشعب أن يحتفل بالجريمة. إن الجنود والضب
حقيقيون، لكنهم راحوا في معركة غير نظيفة، هي معركة من أجل السلطان، ال من أجل الوطن، 

ن أقنعوهم بأنهم ذاهبون للدفاع عن تراب الوطن.   حتى وا 
" مصر هم شهداء معركة بين "تنظيم الدولة" و "دولة التنظيم" وبين "والية سيناء" و"مملكة السيسي

فيها هي الضحية، هي "المهزوم"، حتى ولو أعلنوا انتصاره، وعلقوا الزينات ورددوا األناشيد، فالثابت 
أن كال من "التنظيم اإلرهابي" و"النظام الدموي" وجهان لعملة واحدة، ال يستطيع أحدهما البقاء، من 

سيسي، لو أعلن "تنظيم الدولة" دون وجود اآلبخر. وبهذا، سيكون يومًا كئيبًا في حياة عبد الفتاح ال
نهاء نشاطه، كما أنه لن يكون بخبرًا سعيدًا لألبخير، لو أن مصر تحررت من استبداد  إلقاء السالح، وا 
السيسي وفاشيته ودمويته وفشله، واستعادت حلمها الذي ولد في "يناير"، ودفن حيا في "يونيو"، 

 فكالهما يتغذى على اآلبخر، ويستمد مبرر بقائه منه. 
هما أيضا في بخندق واحد، يتقاسمان دماءنا وحلمنا، يتصارعان علينا، ال من أجلنا، وبعد كل جولة، 
يلتقيان، يحتفالن على إيقاع واحد "صليل الصوارم"، ال فرق بين "صوارم العسكر" و"صوارم داعش"، 

الثنائية، أفيال ال مشكلة بينهما، وال يشكل وجودهما قلقًا لمن يديرون العالم، وفق هذه المعادلة 
تصارع وحوشًا، فيموت العشب والبشر والكائنات الصغيرة، هذا ما يجري في العراق وفي سورية، 
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سرائيل، وأوروبا، ال تفضل  ويراد له أن يفتتح فرعا في مصر وفي ليبيا. ال تصدق أن أميركا، وا 
رقة بخضراء في ربيع "دواعش التنظيمات ودواعش األنظمة"، بل تريدهما يؤديان المهمة حتى آبخر و 

العرب، ذلك الربيع "الوغد" الذي أزعج إسرائيل وأثار مبخاوفها من جيل جديد، فهم "الحدوتة" كما 
رواها آباء وأجداد، لم يلوثهم قطران البخندق الجديد "بخندق نتنياهو والسيسي". وحين قتلوا له جنودا 

سلق حوائط سفارة العدو، وأنزل العلم، ، توجه فورا إلى "كوبري الجامعة" بالجيزة، وت2011في رمضان 
 وأحرقه، ومن يومها قرروا إشعال النار في الربيع، وجمهور الربيع. 
 أكتوبر". 6تلك هي القصة، عدونا في "عمارة كوبري الجامعة"، ال في "شقة 

 2/7/2015، العربي الجديد، لندن

 

 حقًا قدرتها على الردع تجاه غزة؟ "إسرائيل"هل فقدت  .55
 ينغل هوفمانارييال ر 

، قال سكان نتيف هعسرا لمتان «هذا وضع ال يطاق. لم نتوقع أن يحصل هذا بعد أشهر من القتال»
« حماس»ويقصدون منشأة التدريب التي أقامتها  األسبوع،، هذا «يديعوت احرونوت»تسوري، مراسل 

تكن لها قبل الجرف  إسرائيل فقدت الردع. لدى حماس جسارة لم»قريبًا جدًا من الحدود. وأضافوا أن 
 «.الصامد

حماس رفعت رأسها »الضجيج والصبخب، بالقول:  –الذي تحدثه المنشأة  اإلزعاجوالحقا اشتكوا من 
ومن كل هذا النص، وليغفر لي سكان نتيف هعسرا في أنني لسُت المبالية «. وكأن يدها هي العليا

، «كأن يدها هي العليا»ما. تماما تجاه أزمتهم، بكلمة واحدة فقط عكست الواقع على نحو 
 بصياغتهم.

تموز  8التي بدأت في « الجرف الصامد»بالضبط تحل الذكرى السنوية األولى لحملة  أسبوعبعد 
مواطنين، ولحق ضرر جسيم  5جنديا منا، و 67يومًا من الحرب قتل فيها  50آب.  26وانتهت في 

المتحدة بكثير، الحقت  األممفي  األنسان. في القطاع، مثلما نعرف قبل تقرير مجلس حقوق باألمالك
جرحوا، معظمهم  ألف 11من  وأكثرفلسطيني قتلوا،  2,200من  أكثرالحملة ضررا جسيما للغاية. 

مبنى تضرر،  األف 10بالعالج المناسب(، نحو  أيضابجراح بخطيرة )قسم كبير من الجرحى لم يحَظ 
 حين في بالدهم.ناز  أصبحوانصفها هدم تماما، ونحو نصف مليون نسمة 

، ال يوجد أي معنى، باستثناء معنى «إسرائيل فقدت قدرتها على الردع»، فإن لجملة أبخرىبكلمات 
 إسرائيلنتيف هعسرا وكل السكان مثلنا، نتوقع من حكومة  أناسواحد ربما: في المرة التالية، نحن، 

أربعة أضعاف، وجعل القطاع أن يضاعف عدد القتلى الفلسطينيين، ثالثة أو  اإلسرائيليومن الجيش 
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المفهوم المتقلب ذاته، الذي «. الردع الحقيقي»كله جزر بخرائب. إذ فقط هكذا، كما نعتقد، سيتحقق 
يئس المؤربخون العسكريون منذ زمن بعيد من القدرة على تحديده كميا، ويتفق معظمهم على أنه ليس 

 ترافق كل مواجهة عسكرية. في لعبة الصور التي –متملص، سائل ومتزلف  –سوى جزء آبخر 
لمنشأة التدريب التي تكونت أمام البلدة. في هذه  أيضاوبعد ان يقال هذا، يجدر بنا أن نتطرق   

، وليغفر لي السكان، هذا تهديد عابث. جزء من دعاية زائدة حبذا لو لم تكن تنبخرط في أيضاالحالة 
ضد المنشأة.  إسرائيليفهذا فقط تهديد  البخطاب اإلسرائيلي. فاذا كان هناك تهديد في هذا الشأن،

هدف ثابت، سهل على االستهداف، من تحت األنف. ال شيء يبعث على تحدي التكنولوجيا التي 
الجانب  إلىقصة عشرات المسلحين الذين وقفوا على التلة ونظروا  أيضاتوجد تحت تصرفنا. وهكذا 

 األسطحبط من هناك؟ حقول فارغة؟ بالض رأوه. حسنا، حقا. جيش ورعد. فما الذي اإلسرائيلي
 موشيه دايان فوق قبر روعي روتنبرل؟ أقوال أبخرىالحمراء؟ هل هناك حاجة لنذكر ونقتبس مرة 

فيه والثمن  أديرتوجيهة لالحتجاج على الشكل الذي  أسباب، التي توجد «الجرف الصامد»حملة 
ه منها. ال يوجد أي سبب يدعونا الدموي الذي جبته، في الجانبين، حققت الهدف الذي يمكن تحقيق

 أحد، كما قال «األمرهم يتدربون تمهيدًا ليوم . »أبخرىللبحث عن المعاذير لنسبخن الجبهة مرة 
نفعل هذا. ولكن ما ينبغي لنا أن نفعله بالتوازي هو أن  أيضاالسكان. من شبه المؤكد، نحن 

 أو. ما يسمح بحياة عادية، األثرجساس  نستوعب بان هذا الواقع لن نغيبه ولن نغيره بالقوة، كما قال
، كما بلغ أيضا، بل بالضبط ما يحصل هناك «ذئب، ذئب»، ليست هتافات أكثربحياة عادية 

 ليالي الصيف. إطارعروض ضبخمة في الحديقة العامة في  –تسوري 
الرقبة،  مسلحين حتى أبخرىثالثة، أو بخامسة، ووجدنا أنفسنا مرة  أوإذا اشتعلت المنطقة مرة ثانية، 

نجتاز الجدار، فهذا سيكون فقط تعبيرًا عن عدم قدرتنا على أن نعرض حال آبخر ال يعتمد بالضرورة 
. القبور مليئة باناس رائعين ترك ذهابهم جرحا األبخرعلى تعاون معلن ومتفق عليه من الجانب 

ممن « هعسرا نتيف»نازفا، حفرة سيئة، شيء لن يشفيه. وال حتى الزمن. وعليه فبخير يفعل سكان 
جوقة  إلىلم ينضموا  إذا –وثمة افتبخار بهذام  –وليس في تل أبيب  إياهابختاروا السكن في المكان 

 .األولىأن تطلق قذيفة الهاون  إلىالمشجعين، التي ال يرتاح ضميرها 
 «يديعوت»                                                                

 3/7/2015 ،األيام، رام هللا
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