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*** 
 
 علم ذلكحماس: ال عالقة لنا بما يجري في سيناء والسلطات المصرية ت .1

حركة "حماس"، استنكرت اتهامات وزير الخارجية  أن، 4/7/5112، فلسطين أون الين ذكرت
الفلسطيني، رياض المالكي، لها بالتورط في الهجمات التي استهدفت قوات الجيش والشرطة 

 المصرية، في محافظة شمال سيناء، األربعاء الماضي.
حركة، في بيان مساء اليوم السبت، إن "اتهامات وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم ال

 المالكي ادعاءات كاذبة ال أساس لها من الصحة"، وأنها تصريحات "فئوية"، بحسب البيان.
وأضاف "إن ما تحدث به المالكي أن سلطته باتت مقتنعة بأن حركة حماس متورطة في سيناء، دليل 

نفسها عدوا لطرف فلسطيني لصالح طرف على تحريض السلطة على الشعب الفلسطيني، وتنصيب 
 آخر".

وكان وزير الخارجية في حكومة الوفاق الفلسطينية المالكي، قال في تصريحات صحفية اليوم، إن 
 السلطة الفلسطينية باتت مقتنعة بتورط حركة حماس في أحداث سيناء.

أدلة على تورط الحركة في وأضاف أن "القاهرة" أبلغت رام هللا وأطرافًا أخرى، أنها تملك ما وصفته 
 الهجمات على قوات الجيش والشرطة المصرية في سيناء.
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القيادي في ، أن نادية سعد الدين نقاًل عن مراسلتها عمان من 2/7/5112الغد، عمان،  وأضافت
 حركة "حماس" محمود الزهار أكد بأن "ال عالقة لحركته بما يجري في سيناء"، مشيرًا إلى أن

 المصري يعلم جيدًا عدم ضلوع "حماس" بأي دور هناك". "الموقف الرسمي
وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "هناك بعض اإلعالميين المصريين الذين يزعمون تورط 
"حماس" بأحداث سيناء األخيرة من دون إثبات دليل على ذلك، ولكن األجهزة األمنية المصرية 

 أن ليس لحماس أي دور في ذلك".والموقف الرسمي المصري يؤكدون تمامًا ب
وتابع قائاًل "إذا كان ألحد الفلسطينيين يّد في ترويج تلك المزاعم فهم من جماعة )القيادي السابق في 

وتعيش حاليًا في  7002حركة "فتح" النائب( محمد دحالن، التي هربت من قطاع غزة في العام 
، غير أن حماس ال تتحمل مسؤولية ما العريش وتنخرط في مختلف األعمال من التهريب وغيرها

 يتحدث به أحد".
واعتبر أن "ما يحدث في المنطقة والعالم يؤثر على القضية الفلسطينية"، الفتًا إلى أن "إنشغال الدول 
العربية اإلقليمية بقضاياها الداخلية والمشهد السياسي الراهن قد أضعف من حضور القضية 

 وعلى المستويين الدعم المادي والسياسي".الفلسطينية في المحافل الدولية 
وأضاف "لسنا سعداء بما يجري في المنطقة، السيما في دول الجوار، وفي مقدمتها مصر التي تعتبر 
بوابة غزة الوحيدة إلى العالم الخارجي، وبالتالي فنحن األكثر حرصًا على تمتعها باألمن واالستقرار 

ألهالي القطاع بالخروج وقضاء مصالحهم الضرورية من  وعدم حدوث أي إشكاليات فيها، والسماح
 التعليم والعالج وغيرها".

وحول اللقاء الذي جرى بين "حماس" وحزب هللا مؤخرًا في لبنان، قال الزهار إن "هذا اللقاء مهم، 
ونحن نشجعه ويجب أن يتكرر"، موضحًا بأن "اللقاءات مع حزب هللا ليست على حساب القضية 

نما داعمة لها ومباركة للمقاومة".الفلسطينية   وا 
يران لم تنقطع، بإستثناء فترة فتور محددة شابت العالقة ألسباب  وأكد بأن "الصلة مع حزب هللا وا 
معروفة مرتبطة بالوضع العربي اإلقليمي والدولي، وباألحداث في إيران، خاصة عقب االنتخابات، 

 ن يتكرر ويمتد".وما عدا ذلك نحن نشجع هذا اللقاء المهم ويجب أ
وفيما يخص لقاء "حماس" والفصائل الفلسطينية، قال إن "هذا األمر ينم عن موقف حماس التي ال 

 تقطع عالقتها مع أحد، رغم االختالف البينّي، ومحاولة البعض جّرها إلى مصفهم".
للشعب وقال إن "حركة فتح تحاول في أي لقاء معها وخالل أي موقع إثبات أنها الممثل الوحيد 

الفلسطيني، بما فيه من مغالطة صريحة إحالة إلى نتائج االنتخابات التي تشهد على ذلك األمر، 



 
 

 
 

 

 5 ص                                               3628 العدد:         5/7/2015 ألحدا التاريخ: 
  

عدا مسعى جّر "حماس" إلى مربع التسوية، رغم موقف الحركة المضاّد منها، أما بقية الفصائل 
 فهناك مساحات قائمة بينها".

 

 ةالالجئين الفلسطينيين في سورييتوقع استمرار أزمة تقدير استراتيجي لمركز الزيتونة  .5
ضمن  78أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت، تقديره االستراتيجي بيروت: 

السلسلة التي يصدرها وتتناول مختلف جوانب القضية الفلسطينية، حيث خصصه للحديث عن 
يشونها وسط األزمة مستقبل الالجئين الفلسطينيين في سوريا في ظل األوضاع الصعبة التي يع

 السورية.
وأعد التقدير باالستفادة من حلقة نقاش عقدها المركز في مقره في بيروت، وبمشاركة عدد من 

 ماهر شاويش. الفلسطينيينالخبراء والمتخصصين، وكتب مسودته المختص بشؤون الالجئين 
يرات التي طرأت في سوريا، في ظل التغ الفلسطينيينويطرح التقدير شرحا ألوضاع الالجئين 

، ويظهر أربعة إليهاظروفهم بعد الثورة السورية سواء داخل سوريا أو في البالد التي لجأوا 
سيناريوهات محتملة للوضع في سورية، يؤثر كل منها بشكل أو بآخر على فلسطينيي سورية، 

أو الثالث مرجحا السيناريو الرابع حيث أن أزمة ومعاناة فلسطينيي سوريا ستستمر في السنتين 
كما يوصي التقرير بعدد من التوصيات في سبيل التخفيف من معاناة الالجئين  القادمتين على األقل.

في سوريا، في مقدمتها "إيجاد مرجعية فلسطينية موحدة تملك رؤية سياسية واحدة  الفلسطينيين
 ا".لمقاربة وضع الالجئين هناك، والعمل على حمايتهم وتحييدهم وفق محددات لدوره

 2015/7/4السبيل، عمان،  ;"51موقع "عربي  ;وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا
 

 لمنظمة التحرير خلفًا لعبد ربه بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية يكلف عريقات قائماً  عباس .3

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، قرارا بتكليف الدكتور صائب  :رام هللا
 ا بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.عريقات، قائم

 4/7/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الضفة هدًفا للمقاومة بعد حملة االعتقاالتباألشقر يحذر من أن تصبح أجهزة أمن السلطة  .4

النائب إسماعيل األشقر، من أن حذر رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي الفلسطيني، 
تصبح أجهزة أمن السلطة في الضفة هدًفا للمقاومة الفلسطينية بعد حملة االعتقاالت الموسعة التي 

 طالت العشرات من أنصار حركة المقاومة اإلسالمية "حماس".
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ا ،"بحملة االعتقاالت السياسية الشرسة" التي شنته2015-7-4وندد األشقر في تصريح له السبت 
 ، ووصفها بـ "الفعل المجرَّم والمدان".والمقاومة“حماس األجهزة األمنية بالضفة بحق نشطاء حركة "

وأكد أن حركة "حماس" ال يمكن لها أن تستسلم لهذه السياسة إطالقًا، مشددًا على رفضها للقبول أو 
 التماهي بها بأي حال من األحوال.

الواقع، وال نقبل بأي حال من األحوال أن تستمر هذه وقال: "حماس ال يمكن لها أن تستسلم لهذا 
األجهزة في التماهي مع االحتالل ومالحقة المقاومة وأنصار حماس ومساعدة االحتالل"، مشيرًا إلى 
أن هذه األجهزة األمنية "بد اًل من أن تكون حامية لشعبها أصبحت سيًفا مسلطًا عليه"، على حد 

 تعبيره.
يعي عن حركة "حماس" كافة شرائح المجتمع الفلسطيني المسؤولية عن وحمل عضو المجلس التشر 

إيقاف هذا التدهور في العالقات الوطنية الفلسطينية الداخلية نتيجة االعتقاالت السياسية التي تقوم 
 بها السلطة في الضفة بحق أنصار حركة "حماس".

مي الحمد هللا يتحمالن التبعات وأكد أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس وزرائه را
 الخطيرة جراء هذه الحملة.

وأعرب النائب األشقر عن خشيته من أن تصبح األجهزة األمنية هدفًا للمقاومة في الضفة جراء 
استمرارها في مالحقتها لعناصر حركة "حماس" والمقاومة، قائاًل: "المقاومة ال يمكن لها أن تستسلم 

 قة ممن باعوا أنفسهم لالحتالل"، حسب قوله.لمجموعة من الخونة المرتز 
وطالب من اسماهم "عقالء حركة فتح" وكل العقالء والحريصين على المصلحة الوطنية وقف هذا 

 المسلسل من االعتقاالت.
دانتها لهذه االعتقاالت واعتبارها خارج السياق الوطني الفلسطيني  وثمن األشقر موقف الفصائل وا 

مطالبًا بالعمل على وضع حد لمن  الوطني،وتمزيق للنسيج  الفلسطينية، وتدمير واضح للمصالحة
 اسماهم "الخونة والمجرمين".

 4/7/2015، فلسطين أون الين
 
 اتصاالت لعقد مؤتمر دولي برعاية روسيا إلحياء عملية السالم في المنطقة :جميل شحادة .2

دولي برعاية روسيا ومشاركة عدد تجري االتصاالت حاليًا لعقد مؤتمر : نادية سعد الدين  -عمان
من الدول إلحياء عملية السالم في المنطقة، ضمن مسعى موسكو لتعزيز دورها في الملف السياسي 

 اإلسرائيلي، بعيدًا عن التفرد األميركي. -الفلسطيني
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وشكل هذا التحرك الروسي األخير موضع ترحيب فلسطيني، وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
 جميل شحادة، الذي أشار إلى "الجهود الروسية المتفهمة للموقف الفلسطيني".التحرير 

وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "روسيا تعّد داعمًا حقيقيًا لعملية سالم جاّدة ومسؤولة، وبعيدة 
 عن االنحياز األميركي المفتوح لالحتالل".

موسكو مؤخرًا، تناول مختلف القضايا ذات  الروسي، الذي عقد في –وأضاف إن "اللقاء الفلسطيني 
العالقة، وفي مقدمتها عقد مؤتمر دولي برعاية روسيا ومشاركة عدد من الدول إلحياء العملية 

 السلمية في المنطقة".
ولفت إلى "الجهود واالتصاالت المبذولة حاليًا لترتيب عقد المؤتمر قريبًا"، موضحًا بأن "هناك محاولة 

ألطراف الدولية إلعطاء زخم للمبادرة الفرنسية، السيما بعد إعالن القيادة من روسيا وبعض ا
 الفلسطينية عن موافقتها على القضايا المطروحة فيها".

وبين أن "الجانب الفلسطيني أبلغ روسيا بموقفه الواضح من المبادرة الفرنسية، حيث سيكون هناك 
، وعدد من الدول، من أجل الضغط على الجانب تنسيق بين األطراف الفلسطينية والروسية والفرنسية

 اإلسرائيلي الستئناف العملية السياسية بطريقة جاّدة وبعيدة عن التفرد األمريكي".
 5/7/2015الغد، عمان، 

 
 "القسام" تنفي أي عالقة لها بما يجري في سيناء .6

س" أي عالقة لها نفت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة اإلسالمية "حما
بالهجمات التي استهدفت قوات الجيش والشرطة المصرية في محافظة شمال سيناء، األربعاء 

 الماضي.
وقال "أبو عبيدة"، المتحدث الرسمي باسم "القسام"، في تصريح نشر مساء اليوم السبت، "إن جهتنا 

 ومقصدنا هي فلسطين المحتلة، ال غيرها، وأجندتنا داخلها".
 وا تفكير لدينا لصنع أي أجندة خارجية، ومعركتنا واضحة المعالم".وأضاف:" 

ووصف أبو عبيدة التصريحات اإلسرائيلية، حول عالقة كتائب القسام بما يجري في سيناء، بأنها 
 "محض أكاذيب وتلفيق"، وأنها "محاولة جديدة لخلط األوراق وزرع الفتنة والفوضى".

ة في الحكومة اإلسرائيلية الجنرال "يوآف مردخاي"، قد اتهم وكان منسق شؤون المناطق الفلسطيني
كتائب القسام بالضلوع في الهجمات التي استهدفت قوات الجيش والشرطة المصرية في محافظة 

 شمال سيناء، األربعاء الماضي.
 2/7/5112، فلسطين أون الين
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 هنية: انفراج في العالقة مع مصر واتصاالتنا مستمرة .7
يل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن "إسرائيل أبلغت أطرافًا )لم قال إسماع: غزة

 يسمها(، أنها لن تشن حربًا جديدة على قطاع غزة".
جاء ذلك في كلمة له عقب صالة التراويح في مسجد "الشهداء"، بمخيم النصيرات، وسط القطاع، 

 اليوم السبت.
كانت قد اتخذت قرار الحرب على قطاع غزة قبل عام،  وأضاف هنية إن "هناك "قوى )لم يذكرها(

 قررت االنفتاح على القطاع حاليًا".
وتابع: "أبشروا )..( رمضان الماضي كان الزرع، ورمضان الحالي سيكون الحصاد، الفرج قريب 

 والمرحلة المقبلة ستحمل الخير ألهل غزة الصامدين".
العالقة بين حركته والسلطات المصرية مؤخرًا  وفي سياق آخر، أشار هنية إلى انفراجة شهدتها

"ساهمت في تغيرات على الوضع اإلنساني في غزة"، الفتًا إلى أن "االتصاالت مع الجانب المصري 
 مستمرة"، دون أن يسمي جهة مصرية بعينها بخصوص تلك االتصاالت.

 4/7/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ل يد المقاومة بالضفة"الجهاد": السلطة الفلسطينية تكب .8

اعتبرت حركة "الجهاد اإلسالمي" أن حملة االعتقاالت التي شنتها أجهزة من السلطة الفلسطينية ضد 
نشطاء حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في الضفة الغربية "هي لتكبيل يد المقاومة والحد من 

 قدرتها".
، باالعتقاالت التي 7002-2-4ت وندد مصدر مسئول في الحركة في تصريح مكتوب ُنشر السب

 نفذتها أجهزة امن السلطة بحق العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة.
 وطالبت الحركة السلطة وأجهزتها باإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين .

وأشارت إلى أن هذه االعتقاالت تتزامن مع اتساع دائرة االعتداءات اإلسرائيلية بحق أبناء الشعب 
الفلسطيني والتي كان آخرها إعدام الفتى محمد هاني الكسبة صباح أمس الجمعة في مدينة القدس 

 المحتلة.
وقالت الجهاد هذه االعتقاالت "هي محاولة جديدة لتكبيل يد المقاومة والحد من قوتها وقدرتها على 

ا الذي التصدي لهذه االعتداءات وهي محاوالت وسياسات مرفوضة تتصادم مع مصالح شعبن
 يخوض مواجهة مع االحتالل دفاعا عن نفسه وأرضه".

 2/7/5112، فلسطين أون الين
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 "الجبهة الشعبية" تطالب عباس بوقف فوري للتنسيق األمني .9
طالبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، رئيس السلطة محمود عباس بوقف التنسيق األمني : غزة

 الجاري مع إسرائيل بشكل فوري.
ضو المكتب السياسي للجبهة، رباح مهنا، في تصريح صحفي تلقت "قدس برس" نسخة واستنكر ع

(، مواصلة السلطة للتنسيق األمني "المقيت" مع الجانب اإلسرائيلي، على حد 2|4عنه، اليوم السبت )
 تعبيره.

عب وشّدد على أن حملة االعتقاالت اإلسرائيلية األخيرة في الضفة الغربية المحتلة "لن تثني الش
 الفلسطيني وقواه السياسية عن االستمرار في النضال والمقاومة ضد االحتالل".

وقال مهنا "يبدو أن االحتالل لم يتعلم الدرس بعد؛ فاالعتقال لن يثنى الشعب الفلسطيني وقواه 
السياسية من االستمرار في النضال والمقاومة ما دام هذا االحتالل يحتل أرضنا ويتنكر لحقوقنا"، 

 قوله. حسب
 4/7/5112، قدس برس

 
 لن تكون إال قالعًا للمقاومة  الفلسطينية في لبنان المخيماتجهاد طه:  .11

إفطارين في مخيمي الرشيدية والبرج الشمالي، في حضور عضو القيادة « حماس»أقامت حركة 
 السياسية جهاد طه وعدد من الفاعليات السياسية وعلماء ومؤسسات المجتمع.

تنامي عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس جاءت في سياق »كد فيها أن وألقى طه كلمة أ
، «الرد الطبيعي والمشروع على سياسة القتل واالضطهاد واإلعدام التي تمارس بحق الفلسطينيين

. وأكد أن »الفلسطيني مواصلة عمليات المقاومة بكل الوسائل، دفاعًا عن الشعب »ودعا الى 
طينية جديدة أو إجراء أي تعديل حكومي، بحاجة الى توافق وتشاور بين كل تشكيل حكومة فلس»

 .»الفلسطينية المكونات السياسية 
من مؤسسة دولية الى مؤسسة عربية، وصواًل الى إنهاء خدماتها « تحويل األونروا»وحذر من 

على  وتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين، بخاصة بعد أن أعربت األونروا عن عدم قدرتها
تحرك عاجل على المستوى ». ودعا الى »الفلسطينيين االستمرار وتوفير األموال لخدمة الالجئين 

 ."الالجئين احتياجاتالفلسطيني والعربي والدولي للضغط على األمم المتحدة والمنظمة لتأمين 
ضرب  لن تكون إال قالعًا للمقاومة رغم محاوالت بعض األدوات في لبنان أن المخيمات»وأكد 

 .داخلها"االستقرار في 
 2/7/5112المستقبل، بيروت، 
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 الحكومة اإلسرائيلية الحالية ضعيفة أمام حماسليبرمان يهاجم نتنياهو ويؤكد أن  .11
وزير الخارجية اإلسرائيلية السابق، ، أن رازي نابلسي، عن مراسله 2015/7/4، 48موقع عرب نشر 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو وحكومته  المتطّرف أفيغدور ليبرمان، هاجم يوم السبت،
 التي قال إنها لن تستطيع البقاء حتى نهاية العام الحالي.

وجاءت أقوال ليبرمان خالل ندوة أقيمت في مدينة بئر السبع، إذ رد على سؤال حول إذا ما كان 
يريدني في الحكومة، يريد  حزبه 'يسرائيل بيتينو' سينضم للحكومة الحالية بالقول إن 'نتنياهو ال

أصواتي، لن تستمر حكومة نتنياهو حتى نهاية العام الحالي، خاصة وأنه يحتاج إلى كل عضو 
 كنيست بهدف تمرير أي قانون أو ميزانية'.

وتوّقع ليبرمان أن تشهد الساحة اإلسرائيلية أزمة مشابهة ألزمة الغاز اإلسرائيلية الحالية عندما يريد 
الميزانية، إذ قال إن 'لكل عضو كنيست متطّلباته التي على نتنياهو التعامل معها،  نتنياهو تمرير

 وما نشهده اآلن في صفقة الغاز سنشهده أيًضا خالل التصويت على الميزانية'.
وهاجم الوزير المتطّرف أيًضا شخص نتنياهو وسياسته، وقال إنه 'ال أرى مسؤواًل في الحكومة وال 

. مضيًفا أن 'ال أحد يحسب حساب إسرائيل اليوم ال في سيناء وال في المفاوضات أرى رؤية مستقبلية'
 النووية في فيينا'.

وفي حديثه عن غزة وحماس، قال ليبرمان إن "اندالع حرب جديدة في قطاع غزة هي مسألة وقت 
 ل".ليس إاّل، إسرائيل اآلن مرتبطة في حماس في الوقت الذي كانت فيه حماس مرتبطة في إسرائي

وهاجم ليبرمان الهدنة اإلسرائيلية مع حماس، وقال إن "إسرائيل وافقت على الهدنة في الوقت الذي ال 
 تزال حماس تبني مزيًدا من األنفاق وتصنع مزيًدا من الصواريخ".

وعلى الرغم من إدانة إسرائيل بارتكابها جرائم حرب خالل حرب غزة األخيرة، إاّل أن أنه قال إن 
وّجه للعالم نصائح في حربه ضد اإلرهاب، وتهادن اإلرهاب في البالد"، متّهًما حماس "إسرائيل ت

باإلرهاب على الرغم من أن إسرائيل قتلت أكثر من ألفي فلسطيني في غضون أسابيع في غزة، 
دانة األمم المتحدة لها".  وا 

ى إسرائيل عدم التدّخل ودعا ليبرمان الحكومة اإلسرائيلية للتعاون مع الجيش المصري، وقال إن "عل
المباشر في ما يحصل في شبه جزيرة سيناء، بل يتوّجب عليها التنسيق مع الجيش المصري 

 ومساعدته في حربه ضد داعش هناك".
إسرائيل "امس عن رئيس حزب  اإلسرائيلية نقلت اإلذاعةأن ، 2015/7/5 المستقبل، بيروت،وجاء في 

مان قوله في ندوة ثقافية عقدت في مدينة بئر السبع جنوب اليميني المعارض أفيغدور ليبر " بيتنا
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هناك فجوات في المواقف األيديولوجية بينه وبين رئيس الوزراء متهمًا األخير بالتخلي "اسرائيل أن 
 ."عن كافة الثوابت في الصفقة السياسية التي عقدها مع أحزاب اليهود المتشددين دينيًا )الحريديم(

ألخيرة في الضفة الغربية محّماًل قيادة الجيش مسؤولية ما وصفه االنفالت، وتطرق إلى األحداث ا
ألن السياسة الحالية بداًل من أن تردع »ودعاها إلى تغيير تعليماتها للجنود بشأن إطالق النار، 

 المخربين فإنها تردع الجنود الذين باتوا يخشون التحقيق معهم في كل عمل يقومون به
 أمسرئيس حزب إسرائيل بيتنا أفغيدور ليبرمان هاجم أن ، 2015/7/5 ان،الدستور، عموأضافت 

ما « اإلرهاب»إسرائيل خسرت بسببها قوة ردعها في مواجهة  أنالحكومة اإلسرائيلية الجديدة وقال 
 أدى إللحاق الضرر بمصالحها وأفقدها الشرعية أمام العالم.

في مؤتمر ثقافي ببئر السبع في ذكرى الحرب، ونقلت وسائل إعالم عبرية عن ليبرمان لدى مشاركته 
أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية ضعيفة أمام حماس وتسمح لها ببناء األنفاق وتصنيع الصواريخ، 

 عمليات إطالق الصواريخ مؤخرا من قطاع غزة وسيناء أمس. إلىمشيرا 
هو أن الحرب ال معنى لها السابق خالل حرب غزة، أنه قال لنتنيا اإلسرائيليواكد وزير الخارجية 

دون تحديد األهداف والعمل من أجلها وأنه ال يمكن بدء العملية إن كان ال ينوي االستمرار بها حتى 
 تدمير حماس بغزة.

 
 أن تتطور األحداث في الضفةاإلسرائيلي يستبعد  جيشالفي " المنطقة الوسطى"قائد  .15

في جيش االحتالل سابقًا أفي مزراحي « سطىالمنطقة الو »استبعد قائد : أسعد تلحمي  -الناصرة 
وقال لإلذاعة العامة « انتفاضة جديدة»في حديث إذاعي أمس أن تتطور األحداث في الضفة الغربية 

أمس إن الهجمات المسلحة التي ينفذها أفراد لن تتوقف طالما بقي الوضع في الضفة الغربية على 
، «طة الفلسطينية لمنع اتساع رقعة هذه األحداثلكن ثمة مصلحة مشتركة إلسرائيل والسل»حاله، 

إلدراكها أن « حماس»ناشطًا من  002مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية اعتقلت في الشهر األخير 
 «.هو العدو المشترك لها وإلسرائيل« حماس»اإلرهاب الذي تقوده 

 2015/7/5المستقبل، بيروت، 
 
 لن يشهد حربًا أخرىهذا الصيف إسرائيليون:  مسؤولون عسكريون .13

يستذكر اإلسرائيليون هذه األيام الفترة ذاتها من العام الماضي، حين سخنت : أسعد تلحمي -الناصرة 
الحدود مع قطاع غزة فيما شهدت منطقة القدس العربية المحتلة أحداثًا يومية بلغت ذروتها مع 

يهود متطرفين الشاب محمد أبو  اختطاف المستوطنين الفتية الثالثة والعثور على جثثهم، واختطاف
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الجرف »خضير وحرقه حيًا، لتندلع الحرب على القطاع التي أطلق عليها اإلسرائيليون اسم عملية 
 «.الصامد

ويتساءل اإلسرائيليون عما إذا كانت أحداث األسابيع األخيرة تمهد لحرب جديدة على القطاع أو 
استبعدوا قبل عام نشوب حرب جديدة على القطاع  انتفاضة في الضفة الغربية، مستذكرين أن قادتهم

« حماس«لكنها وقعت، فيما يكرر المحللون العسكريين في مقاالتهم نهاية هذا األسبوع أن إسرائيل و
 انجرتا إلى حرب لم يكن طرفاها معنيين بها.

ية لها، إال ورغم انشغال إسرائيل بأحداث سيناء وأبعادها المحتملة على األراضي اإلسرائيلية المحاذ
أن عينها األخرى بقيت تراقب القطاع والضفة الغربية في آن، بعد قتل مستوطنْين والرد عليه بقتل 

 فلسطينيْين.
على إجراء مقابالت مع وسائل اإلعالم المختلفة لطمأنة  إسرائيليون حرص مسؤولون عسكريونو 

الوقت ذاته بأن مواجهة  سكان الجنوب بأن هذا الصيف لن يشهد حربًا أخرى، مع التأكيد في
 «.لكن ليس هذا العام»ستقع ال محالة « حماس»عسكرية مع 

األمنية فيها عاموس جلعاد للقيام بجولة مقابالت  –وبدا أن وزارة الدفاع كّلفت رئيس الهيئة السياسية 
اس لم رغم أن حم»مع وسائل اإلعالم المختلفة ليؤكد بأن حربًا إسرائيلية جديدة لن تقع هذا الصيف 

، مشددًا على أن هذا «تتنازل عن أهدافها الدموية ضد إسرائيل لكنها ليست جاهزة بعد لحرب جديدة
الحركة لم تكّف عن السعي »هو الرأي السائد والموقف الرسمي في المؤسسة األمنية. وأضاف أن 

 «.جولة جديدة معناالستعادة قوتها العسكرية من خالل التزود باألسلحة وحفر أنفاق جديدة استعدادًا ل
 2015/7/5المستقبل، بيروت، 

 
 قلق إسرائيلي من أحداث سيناء .14

تراقب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بقلق، تطورات األوضاع في : حسن مواسي - القدس المحتلة
 سيناء، وتسعى لمعرفة ما قد ينتج عن تلك التطورات من عواقب على المشهد اإلسرائيلي.

أهّم ما »اليكس فيشمان، أن « يديعوت أحرونوت»المحلل العسكري لصحيفة وفي هذا السياق اعتبر 
يجب على إسرائيل االنتباه إليه في سياق أحداث سيناء، هو الثغرات التي ُتكشف في كل ما يتعلق 
بغياب النشاط االستخباراتي وقّلة المعلومات عّما يحدث فعاًل في شبه جزيرة سيناء، وأيضًا في قطاع 

غياب المعلومات والثغرة االستخباراتية، من شأنها أن تنقل المعركة الجارية في »أن  ورأى ».غزة
سيناء إلى الجانب اإلسرائيلي بشكل مفاجئ، وال سيما أن المعركة األخيرة بين الجيش المصري 

 ».وداعش في سيناء وقعت وسط مفاجأة استخباراتية مطلقة
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في سيناء، شّكلت إنذارًا استراتيجيًا إلسرائيل ُينّبهها إلى أحداث األربعاء والمعارك الدائرة »ورأى أن 
حقيقة انتشار قوة داخل سيناء من نوع آخر، لم تعد مقصورة على أفراد من القبائل البدوية، بقدر ما 
هي باتت أمام مجموعة منظمة ومدّربة بمستوى التدريب نفسه للجماعات، التي تنشط في أفغانستان 

 ».يجعل األمر مختلف كليًا، وبالتالي يفرض استعدادًا مغايرًا لمواجهتهاوالعراق وسوريا، ما 
الدرس األول الُمستفاد من المعركة األخيرة في »أن « هآرتس»ورأى المحلل انيشيل بيير في صحيفة 

سيناء، هو حقيقة أن النظام المصري قد فقد، خالفًا لتصريحات أقطابه، سيطرته على شمال سيناء 
فقدان القاهرة لسيطرتها على شمالي سيناء بدأ منذ ثورة كانون »وأكد بيبر أن  ».منذ زمن طويل

أحد »، مشيرًا إلى أن «، مع تكرار عمليات تفجير أنبوب الغاز المصري إلى إسرائيل7000الثاني 
أسباب ذلك هو قرار النظام في مصر منذ ذلك الوقت اإلبقاء على قوات الجيش المختارة في محيط 

لحماية النظام، واالكتفاء بإرسال الوحدات العادية المزّودة بأسلحة قديمة ومدّرعات يصل القاهرة 
 ».عامًا إلى سيناء 40عمرها إلى 

 2015/7/5المستقبل، بيروت، 
 
 ال تصدر إال عن عنصري وفاشي 48عن فلسطيني  وزير الداخلية اإلسرائيلية: تصريحات غنايم .12

د في أوساط المواطنين الفلسطينيين داخل الخط األخضر، تسود حالة من الغضب الشدي: الناصرة
على خلفية تصريحات عنصرية صدرت مؤخرًا عن نائب وزير الداخلية اإلسرائيلية يارون مزوز، 

عندما تمنحهم الهوية  44وجاء فيها أن "الدولة العبرية تؤدي معروفًا مع المواطنين من عرب 
 اإلسرائيلية"، وفق تصريحاته

ب العربي في "الكنيست" مسعود غنايم "إن هذه التصريحات ال تصدر إال عن عنصري وقال النائ
وفاشي، حين يطلب سحب الجنسية منا ويتهمنا بأننا إرهابيين، وهي تصريحات تكّذب مزاعم 
الديمقراطية التي تدعيها دولة االحتالل، وتؤكد أن النظام اإلسرائيلي نظام فاشي وعنصري وغير 

 قال.ديمقراطي"، كما 
(، "نحن لم نفاجأ 2|4وأضاف غنايم في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أدلى بها اليوم السبت )

بهذه التصريحات، ألن رئيس حكومة هذا المسؤول يحمل أيضًا مثل هذه األفكار العنصرية والتي 
 تستهدف المواطنين العرب في الداخل ونوابهم داخل البرلمان اإلسرائيلي"، حسب قوله.

وأشار إلى أن النواب العرب تقدموا بشكوى ضد هذه التصريحات إلى "لجنة اآلداب" البرلمانية، 
معتبرين أنها "تخّطت كل الخطوط الحمراء من خالل التهديد بسحب هويات النواب العرب واتهامهم 

ن هم الذين باتهامات باطلة"، مشّددًا على "أن الفلسطينيين هم أصحاب البالد األصليين، واإلسرائيليي
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أتوا إلينا ولم نطلب هويتهم وال جنسيتهم ولم نتشبث بها، وحصلنا عليها كتحصيل حاصل كوننا 
 .موجودون في هذه البالد . التي هي لنا"، وفق تأكيده

 2015/7/4، قدس برس
 
 بأنه عنصري" اإلسرائيلية تصف تصريح الوزير مزوز حول مواطنة العرب دعم المساواة" .16

سيكوي" تصريح مزوز بأنه "عنصري ومعاٍد  -م المساواة المدنية في البالد وصفت "جمعية دع
هي "حق وليست  44للديمقراطية وخطر للغاية"، مشددة على أن مواطنة العرب داخل أراضي الـ 

 موضع شك وال هي رهينة موقف ألي كان من أعضاء الحكومة"، حسب تأكيدها.
يس حكومة االحتالل أن يقيل نائب وزير الداخلية فورًا وأضافت الجمعية في بيان لها، "كان على رئ

بعد تصريحه هذا، إال أنه اختار العكس، حيث اختار أن يصب الزيت على النار، إذ اعتلى منصة 
 الكنيست ليواصل الهجوم على المواطنين العرب متهمًا إياهم بالتلون والنفاق"، كما قالت.

هدها البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست" مؤخرًا قد تؤدي إلى وحّذرت الجمعية من أن التطورات التي يش
 "إعادة انفجار منظومة العالقات بين المواطنين اليهود والعرب في البالد"، حسب تقديرها.
 2015/7/4، قدس برس

 

 لألقصى خالل رمضان أدى لتراجع نسبة االقتحامات توافد المصلين والمعتكفينهيئة مقدسية:  .17
إحصائية جديدة رصد من خاللها ووّثق « كيوبرس«-مي لشؤون القدس واألقصى أعّد المركز اإلعال

. 2015انتهاكات قوات االحتالل والمستوطنين في المسجد األقصى ومحيطه في شهر حزيران 
وبّينت االحصائية ارتفاع كبير جدا في عدد الفلسطينيين الوافدين الى المسجد األقصى خالل هذا 

 هر رمضان المبارك.الشهر، خاصة مع حلول ش
 180( تم اعتقال 6فمنذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر حزيران ) 48وكما ذكر موقع فلسطينيو 

مصٍل )بمعدل  30مصل في المسجد األقصى، في حين كان مجموع المعتقلين في شهر حزيران 
اإلبعاد عن  إلىالت رجال. وأفضت غالبية االعتقا وستةسيدة وفتاة  24اعتقال واحد كل يوم( بينهم 

أوامر إبعاد عن أسوار البلدة القديمة  ثالثةاألقصى لفترات تتراوح بين أسبوعين وثالثة شهور، منها 
 لرجالن وسيدة من الداخل الفلسطيني.

تصاعدت حدة التوتر واألجواء المشحونة في المسجد األقصى الشهر الماضي إثر محاوالت متكررة 
ن االعتداء على النساء داخل أسوار المسجد األقصى، ما دفع حراس لقوات االحتالل والمستوطني

 األقصى والمصلين الى التصدي لهم، وأعقب ذلك حمالت اعتقال بحق المصلين.
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 738وجاء هذا التصعيد رغم انخفاض عدد المقتحمين في المسجد األقصى حيث بلغ عددهم 
مستوطن. ويعود ذلك  1128اقتحمه مستوطن الشهر الماضي، مقارنة مع شهر أيار الماضي حين 

الف المصلين والمعتكفين بشكل يومي، ما أرغم قوات آحلول شهر رمضان المبارك وتوافد  إلى
 االحتالل على تقليص أعدادهم وا غالق باب المغاربة بعد صالة الظهر.

جندي وضابط من جيش االحتالل  162اقتحم المسجد األقصى الشهر الماضي . و جوالت مشبوهة
عنصر من مخابرات االحتالل، وقاموا بجوالت استكشافية في مناطق عديدة في  57يهم العسكري وبز 

طالب جامعي  243اقتحام  إلىأنحاء المسجد بمرافقة ضابط احتالل في المسجد األقصى، باإلضافة 
 طالب. 50والـ  25إسرائيلي على مدار الشهر على شكل مجموعات تراوح تعدادها بين الـ 

 2015/7/5، عمان، الدستور
 
 العيسوية أراضيدونم من  600االحتالل يصادر  .18

المعنية بمتابعة أنشطة االستيطان في األراضي  اإلسرائيليةقالت حركة "السالم اآلن" : القدس
دونم من  600رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات، أمر بمصادرة  أنالمحتلة، اليوم السبت، 
 مال القدس "بشكل مؤقت ألغراض البستنة".أراضي بلدة العيسوية ش

وأوضحت الحركة في بيان أن بركات استند في أمر المصادرة إلى "قانون البلديات الذي يتيح للبلدية 
االستفادة من قطع أراضي الغير لصالح المنفعة العامة لمدة خمس سنوات في حال لم يعمل صاحب 

ها اقتلعت أشجارا في العيسوية قبل شهر بحجة األرض على تطويرها"، لكن بلدية االحتالل نفس
 زراعتها بدون ترخيص.

 إلى أن السكان عثروا على أوامر المصادرة منشورة على أراضيهم. وأشارت
مستهدفة من قبل سلطات االحتالل منذ سنوات، حيث وضعت خطة  األراضيهذه  أنوقالت 

( شرق المدينة، كما E1القدس ومنطقة ) بين إسرائيليلتحويلها إلى حديقة وطنية لغاية خلق تواصل 
 الهدف من الحديقة هو منع توسع حيي العيسوية والطور. أن

 2015/7/4القدس، القدس، 

 
 بإسالمية اآلثار غربي ساحة البراق إسرائيلياعتراف  .19

تقريرًا أوليًا عن موسم حفرياتها الثاني في منطقة « سلطة اآلثار اإلسرائيلية»ما تسمى بـ  أصدرت
متر عن غرب المسجد األقصى، وهي الحفريات التي  100ل غرب ساحة البراق، التي تبعد شما

تعترف بأّن أغلب الموجودات « سلطة اآلثار»، ويستدل من قراءة التقرير أن 2010نفذت نهاية عام 
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وحتى  األثرية المكتشفة في الموقع هي من الفترات اإلسالمية المتعاقبة، بدءًا من فترة الخالفة األموية
 العثمانية.

، 2010بأن الحفرية نفذت بين شهر أيار وآب من العام  48ويبين التقرير الذي نشره موقع فلسطينيو 
، 2009-2005على مساحة ثمانية أمتار مربعة ، وهي استمرار للحفريات التي نفذت بين أعوام 

وبمبادرة وتمويل  ،« سلطة اآلثار اإلسرائيلية»دونم، بواسطة  1.5والتي امتدت على مساحة 
تسبق وتهيئ  -وفق مصطلحات سلطة اآلثار –« حفريات إنقاذ»، وهي « صندوق إرث المبكى»

 « .مركز تراث المبكى» لبناء مشروع 
من بين الموجودات األثرية التي يدعيها التقرير، محجر لم تحدد فترته ، قد ينسب الى فترة الهيكل 

لكن  بحسب التقرير، -ار من الفترة الرومية المبكرة والمتأخرة األول أو الثاني المزعومين، وشارع وجد
التقرير شمل ثالث فقرات مفصلة كشف فيها عن مكتشفات وموجودات أثرية من الفترات اإلسالمية 
المتعاقبة ، فقد عثر على مبنى من الفترة األموية ، والذي بني وسط الشارع التاريخي من الجهة 

 ، وعثر أيضا على جدار بني في الجهة الشرقية من الشارع. -الكاردوشارع الواد أو  –الغربية 

 2015/7/5الدستور، عمان، 
 

 "الشخصيات الفلسطينية" ترفض التعديل الحكومي األخير .51
أعرب "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة"، عن رفضه للتعديل الوزاري األخير على  :رام هللا

ذلك يصب في مصلحة "مواصلة تكريس االنقسام الداخلي في  حكومة التوافق الوطني، معتبرًا أن
وزراء جدد  4وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد وافق على تعيين  الوطن"، حسب رأيه.

من الضفة الغربية المحتلة، دون إجراء أي مشاورات مع باقي الفصائل الفلسطينية، وهم كل من 
ية وجواد الناجي لالقتصاد، وكالهما من حركة "فتح"، باإلضافة إلى اللواء حازم عطاهلل وزيرًا للداخل

تعيين أحمد مجدالني وزيرًا لشؤون الحكم المحلي من جبهة "النضال الشعبي"، وعلي الجرباوي وزيرًا 
(، أن 2|4ورأى التجّمع في بيان صحفي تلّقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم السبت ) للتعليم.

اصل تهميش قطاع غزة بالكامل بعد سنوات االنقسام والحصار واالقتتال السلطة الفلسطينية تو 
والحروب وا غالق المعابر، وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه أهالي القطاع لوزارات سيادية قوية تعيد 
إعمار بيوتهم ومصانعهم وشوارعهم المدمرة والمهدمة وتنعش اقتصادهم، لما في ذلك من حق مشروع 

 ن في جميع أماكن تواجدهم، حسب البيان.لكل الفلسطينيي
 2015/7/4، قدس برس
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 عملية إسرائيلية لقمع األسرى منذ بداية العام 128تقرير:  .51
 واألقسامإن عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون « مركز أسرى فلسطين للدراسات»قال: : غزة

 ارتفعت خالل العام الجاري في شكل ملحوظ.
عملية اقتحام وتنكيل خالل النصف األول من العام الجاري، مقابل  128د وأضاف المركز أنه رص

 عملية في الفترة نفسها من العام الماضي. 115
عمليات التنكيل »وأشار الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر في تقرير نشره المركز أمس إلى أن 

يذ عمليات طعن ضباط وسجانين باألسرى والضغط واالستفزاز، التي يتعرضون لها دفعتهم الى تنف
 «. داخل السجون

 2015/7/5الحياة، لندن، 

 
 في القدس المحتلة للفلسطينيينشعارات معادية  .55

جنوب « بيت صفافا»خط مستوطنون يهود مؤخرا شعارات مسيئة ومعادية للعرب والفلسطينيين قرب 
على « معادية للعربشعارات »وذكرت مصادر عبرية أنه تم الكشف عن  مدينة القدس المحتلة.

 «.العربي للذبح«، و«دم العربي مهدور»جدران وأسوار قرب بيت صفافا، حيث تم رصد شعارات 
وأضافت المصادر أن المستوطنين ألحقوا الضرر في قفل أحد المحال التجارية التي تعود لمواطن 

ية ومعادية في يذكر أن مستوطنين قاموا قبل نحو أسبوع بخط شعارات عنصر  مقدسي في المنطقة.
 حي شومان في بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

 2015/7/5الدستور، عمان، 

 
 لبنان: قتيل وعدد من الجرحى خالل إشكال في مخيم الرشيدية .53

وقع إشكال في مخيم الرشيدية جنوب صور بين كل من محمد ياسين ياسين واحمد ماجد حمدان 
 إلى أدىإطالق نار ما  إلىحتية في المخيم، تطور في مشروع البنى الت أعمالعلى خلفية تنفيذ 

 وصفت جروحهما بالمتوسطة.  آخرينمصرع حمدان وجرح الفلسطيني غانم ظاهر واثنين 
الفلسطينية في المخيم وحالت دون تفاقم األوضاع في وقت تجري  األمنيةوعلى الفور تدخلت القوى 

 اإلشكال. اتصاالت للتخفيف من حالة التوتر السائدة على خلفية
 2015/7/5المستقبل، بيروت، 
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 "الثانوية العامة"يتفوق في  "شلل رباعيـ"طالب فلسطيني مصاب بغزة:  .54
بصعوبة بالغة، يستجمع الفتى الفلسطيني، ناصر البحيصي، قواه كي يتمكن من نطق األناضول: 

 الثانوية العامة. بالنجاح في امتحانات لتهنئتهبعض "عبارات الشكر"، مجاملة للوفود التي قدمت 
عاما، مصاب بالشلل الرباعي، ويعيش بشكل دائم، داخل غرفة  17فالبحيصي، البالغ من العمر  

أعوام، عقب إصابته في حادث  تسعةالعناية المركزة في مشفى فلسطيني، وسط قطاع غزة، منذ 
تمكن من النجاح  لكن إصابته لم تفقده العزيمة واإلصرار على ممارسة حياته الطبيعية، حيث سير.

 .%85.3في االمتحانات، والحصول على معدل 
ووضع البحيصي شهادته المدرسية إلى جانب سريره، داخل غرفة العناية المركزة، في مستشفى 

 "شهداء األقصى"، وسط قطاع غزة.
وقال لوكالة األناضول لألنباء، بعبارات خرجت بصعوبة:" رغم إصابتي بالشلل الرباعي، وتواجدي 

 . )..( إصابتي لم تغّيب فرحتي".%85.3المستشفى، حصلت على معدل  في
ويضيف البحيصي:"عند سماع النتيجة تحولت من حالة الحزن التي أعيش فيها منذ إصابتي، إلى 

 حالة من الفرح الهستيري الذي أنساني ما أعاني منه".
 2015/7/5السبيل، عمان، 

 
 يونسكو يضع حدًا لالدعاءات اإلسرائيليةعلى الئحة ال "لمغطس"اوضع موقع األردن:  .52

بوضع موقع المغطس على قائمة التراث العالمي، تزداد  أهميته العالمية  :سمر حدادين -عمان  
ويمنحه االعتراف الدولي باعتباره اهم المواقع الدينية المسيحية في العالم، ويضع حدا لالدعاءات 

نهر األردن. الموقع التاريخي زاره أربعة بابوات في االسرئيلية بأنه يقع على الجانب المحتل من 
، البابا 2000، البابا يوحنا بولس الثاني عام 1964سنة وهم : البابا بولس السادس عام  خمسين

، وذلك في مستهل زياراتهم الرسولية 2014، والبابا فرنسيس عام 2009بندكتس السادس عشر عام 
عمودية السيد المسيح على زيارات عديدة من قبل إلى األراضي المقدسة، كما حظي موقع م

 شخصيات هامة.
قرار لجنة التراث العالمي الذي صدر أول أمس في بون بالمانيا، بإدراج المغطس على قائمة منظمة 

للتراث العالمي، أفشل المحاوالت اإلسرائيلية « اليونسكو»األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
شاف الموقع المقدس بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية، باإلدعاء أنه يقع على المتكررة ومنذ اكت
 الجانب اإلسرائيلي.
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وقال مدير هيئة موقع المغطس ضياء المدني أن قرار لجنة التراث العالمي حسم االعتراف بالمغطس 
شددا أنه لم حسم دينيا باعتراف جميع الكنائس في العالم بأنه موجود في األردن، م أنسياسيا بعد 
إسرائيل.  وأضاف ان الموقع أصبح من المواقع العالمية باألمم المتحدة، سيتم  الدعاءاتيعد مجال 

تسلط األضواء عليه من قبل وسائل اإلعالم التابعة للمنظمة األممية وفي مؤتمرات اليونسكو 
 ومجالتها التي تصدر دوريا.

 2015/7/5الرأي، عمان، 

 
 ألف صائم في غزة لعشرين اً جماعي اً ر إفطاتقيم  مؤسسة قطرية .56

ألف فلسطيني  20نظمت مؤسسة "الشيخ عيد الخيرية" القطرية، اليوم السبت، إفطارًا جماعيًا لـ: غزة
وقال ُبرهم القرا، منسق المؤسسة، بحسب وكالة األناضول، إن اإلفطار الذي أقيم في  في قطاع غزة.

خانيونس، جنوبي القطاع، "هو األكبر من نوعه في ساحتي "الكتيبة"، غربي مدينة غزة، وبلدية 
 ألف صائم في لحظة واحدة". 20فلسطين، حيث جمع 

وأشار إلى أن الهدف من هذا اإلفطار هو "تقديم رسالة إنسانية للعالم حول استمرار معاناة غزة، 
 وضرورة التحرك لكسر حصارها".

لمتضررين من الحرب "اإلسرائيلية" األخيرة، وشمل اإلفطار، وفق القرا، أصحاب المنازل المدمرة، وا
وتقوم منظمات خيرية من بينها مؤسسات تركية، بتنظيم إفطارات جماعية لألسر،  والعائالت الفقيرة.

 والعائالت الفقيرة في القطاع.

 2015/7/4، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 األقصىجد المستوزع ألف وجبة إفطار على الصائمين في  "اإلماراتية الهالل" .57

وزعت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية ألف وجبة إفطار على الصائمين في ساحات المسجد : )وام(
 األقصى المبارك على مدار اليومين الماضيين في إطار برنامجها الرمضاني في فلسطين لهذا العام.

بيرًا لتميزها واستمرار وأشرف مكتب الهيئة في فلسطين على إقامة موائد اإلفطار التي شهدت إقبااًل ك
وقال الشيخ عزام الخطيب مدير أوقاف القدس، إن هيئة  تواجدها في القدس واألقصى منذ سنوات.

، ولذلك يقدم عليها الصائمون باستمرار وتعتبر لها تواجد سنوي ومستمر في األقصىالهالل األحمر 
يتم توزيع الطعام يوميًا على وأشار أنه  من أكثر الهيئات الخيرية اهتمامًا باألقصى والقدس.

 هيئة وتقدم نحو ألف وجبة إفطار يوميًا. الالصائمين في تكية خاصكي سلطان التي تتكفل بها 
 2015/7/5الخليج، الشارقة، 
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 نهر الباردمخيم خالل رمضان ألطفال  في قطر ل ": حملة لجمع مليون رياالقطرية "الشرق .58
في  ر النوايا الحسنة لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(غانم محمد المفتاح، سفي :غنوة العلواني

، هو طفل مبدع تجاوز اإلعاقة وتغلب عليها، انخرط في العمل اإلنساني وكرس جل طفولته قطر
لدعم األطفال المحرومين. "الشرق" التقت غانم المفتاح سفير روتا للنوايا الحسنة ورائد العمل 

على إيمانه العميق بأهمية العمل اإلنساني، وقال انه ومن هذا اإلنساني في قطر وقد أكد بداية 
المنطلق أصبح سفيرا للنوايا الحسنة لهذه المنظمة الخيرية اإلنسانية، التي تسعى لدعم تعليم األطفال 
وتمكين المحرومين وتشييد المدارس في المناطق التي تتعرض لألزمات والكوارث وقال: أنا أؤمن 

 لمؤسسة التي منحتني لقب سفير للنوايا الحسنة.بشدة بأهداف هذه ا
وأبدى غانم إصراره على مواصلة دعمه لألطفال المحرومين من التعليم في مخيم نهر البارد الذي 
زاره منذ فترة، وقال: لقد قمت بزيارة مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين بلبنان، خالل شهر 

د ضمن مبادرة "تطوير التعليم غير التقليدي ألطفال رمضان المبارك الفتتاح مركز رياضي جدي
الالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان"، والتي تعمل على إنشائه مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا، 
عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق 

 . 7000ال الخير التي تقدمها روتا لمخيم النهر البارد منذ عام األدنى )أنيرا(، في مواصلٍة ألعم
وأعلن عن إطالق حملة لجمع مليون لاير قطري خالل شهر رمضان لصالح هؤالء األطفال،  

باستخدام وسم #معاك_نوصل_المليون غانم بدعم من المتابعين له على وسائل التواصل 
 االجتماعي.

 2015/7/4الشرق، الدوحة، 
 
 ؟"إسرائيل"ت داعش إلى هل وصل .59

 د.فايز أبو شمالة
، بينما المتحدث "إسرائيل" تبنى تنظيم والية سيناء التابع للدولة اإلسالمية إطالق ثالثة صواريخ على

العسكري اإلسرائيلي أعلن عن سقوط صاروخين فقط أطلقا من سيناء، في الوقت الذي نفت فيه 
 أي صواريخ من سيناء!!.  األجهزة األمنية والعسكرية المصرية انطالق

بالصواريخ ردًا  "إسرائيل"؟ وهل جاء قصف "إسرائيل"فأين هي الحقيقة؟ هل نصدق مصر أم نصدق 
لدرء  "إسرائيل"على الدعم اإلسرائيلي للجيش المصري كما جاء في بيان والية سيناء، أم جاء قصف 

 ؟التهمة عن التنظيم الذي لم يستهدف حتى اآلن إال الجيش المصري
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لقد انشغل الفلسطينيون في األيام الماضية بتنظيم الدولة اإلسالمية، وطفت على السطح جملة من 
 األسئلة الحائرة؛ التي تاه جوابها في دهاليز السياسة، ومنها:

ـ لماذا ينحسر نشاط تنظيم الدولة اإلسالمية في شمال سيناء، وبالتحديد في الشريط الساحلي 0
لممتد من رفح حتى العريش؟ لماذا ال ينطلق التنظيم في اتجاه شرم الشيخ الموازي لقطاع غزة، وا

جنوبًا؟ وفي اتجاه قناة السويس غربًا، وهنالك سيكون للعمل العسكري صداه، وأثره على المالحة 
 الدولية، وعلى السياحة اإلسرائيلية التي تبيت وتصبح في شرم الشيخ؟

في قطاع غزة، وال يهدد المنسقين أمنيًا مع  "إسرائيل"المقاومين لــ لماذا يهدد تنظيم الدولة اإلسالمية 7
؟ ولماذا يسعى التنظيم للتواجد في غزة، وال يتواجد في الضفة الغربية، مع العلم أن ساحة "إسرائيل"

 من ساحة غزة؟  "إسرائيل"الضفة الغربية أكثر اتساعًا وتأثيرًا على 
في منشوراته المسيحيين في القدس العربية، وطالبهم بالرحيل ـ لماذا هدد تنظيم الدولة اإلسالمية 3

 عنها، ولم يهدد اليهود الصهاينة الذين يغتصبون كل القدس؟ 
ـ وهل تنظيم الدولة اإلسالمية الذي حارب الجيش السوري في تدمر والحسكة، هو تنظيم الدولة 4

  نفسه، الذي يحارب المعارضة السورية التي تحارب الجيش السوري؟
ـ هل تنظيم الدولة الذي هاجم الجيش المصري في سيناء هو نفسه تنظيم الدولة الذي يحارب قوات 2

فجر ليبيا التي قصفها الطيران المصري؟ فكيف يقف تنظيم الدولة مع الجيش المصري في ليبيا، 
 ويقف ضده في سيناء؟

في سيناء، هو التنظيم نفسه بالتنسيق مع حركة حماس  "إسرائيل"ـ هل تنظيم الدولة الذي تتهمه 6
 الذي اعتقلت حركة حماس بعض عناصره؟

من نشر الخبر الذي يقول: إن داعش في طريقها إلى السيطرة على غزة،  "إسرائيل"ـ ماذا تهدف 2
لعجزها عن تصفية حركة حماس من  "إسرائيل"وعليكم أن تحافظوا على حكم حماس؟ هل استسلمت 

شرة، فلجأت إلى التآمر عليها من خالل الطعن في الظهر، وترتيب خالل المواجهة العسكرية المبا
 حروب باإلنابة؟. 

ـ إذا كان تنظيم الدولة بهذه القوة التي تمكنه من أن يهدد حركة حماس بمصير مخيم اليرموك، 4
ا ال من الحدود األردنية؟ لماذ "إسرائيل"مباشرة؟ لماذا ال يعمل ضد  "إسرائيل"فلماذا ال يحارب التنظيم 

 يستهدف النظام األردني الذي قصفت طائراته مواقع التنظيم؟ 
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ـ هل سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في المرحلة القادمة على الشريط الممتد من رفح حتى العريش، 9
يهدف إلى قطع خطوط اإلمداد عن حركات المقاومة أواًل، وضمان إغالق معبر رفح ثانيًا، ويهيئ 

 النقضاض على حركة حماس في غزة ثالثًا.األجواء المناسبة ل
جملة من األسئلة الحائرة والمعقدة التي ال يفك رموزها إال قادم األيام، ومن يمتلك القرار، وال سيما أن 

 مراكب غزة تسيرها األقدار، وال تطوى في تربتها األسرار.
 4/7/5112، فلسطين اون الين

 
 ةالضف "تثوير"غزة و "تهدئة"في السجال حول  .31

 عريب الرنتاوي
تفتح حملة االعتقاالت الواسعة التي شنتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد نشطاء من حماس، 
تزامنًا مع تصاعد وتيرة العمليات ضد جنود االحتالل ومستوطنيه، أقول تفتح هذه الحملة الباب لجدل 

 المياه العميقة. محتدم بين الجانبين، أقله ظاهر، كرأس جبل الجليد، ومعظمه غاطس في
حماس تقول، إنها تمارس حقها المشروع في مقاومة احتالل جاثم على صدور الفلسطينيين، ووحش 
استيطاني ال َيني يتوسع ويتمدد ملتهما كل ما يقع بين أنيابه الفوالذية الحادة، من أرض وحقوق 

الضفة الغربية وتقليع  "اختطاف"... هي ُتحّمل السلطة وفتح، المسؤولية عن  "تاريخ"و "ذاكرة"و
أنيابها وأظفارها، خدمة لالحتالل وتبريرًا لبقائها واستمراريتها، وترجمًة أمينة ألهداف التنسيق األمني، 

 الذي تعده الحركة مبرر وجود السلطة وسبب بقائها حتى اآلن.
لمقاومة السلطة بقيادة فتح، ترد بقول آخر: حماس تسعى في تقويض السلطة في الضفة تحت ستار ا

... هي تستهدف جنودًا ومستوطنين، لكن عينها على رام هللا ... استتباب األمن )مع ما يقتضيه من 
تنسيق أمني مع االحتالل(، مصلحة فلسطينية، فيما مصلحة حماس في الضفة، تتمثل في إشاعة 

يف الفوضى، فهي وحدها طريق حماس لالنقضاض على السلطة، وبأي ثمن ... السلطة تقول: ك
في القطاع أن يعمد إلى تصعيد المقاومة في الضفة،  "التهدئة المستدامة"يمكن لمن يسعى في سبيل 

 ."القطاع المحرر"فمن باب أولى أن تقاتل حماس من حدود 
بين مصلحة فتح والسلطة من جهة ومصلحة الشعب الفلسطيني  "التماهي"حماس ترفض نظرية 

التنسيق األمني، كارثة على الشعب والقضية والمقاومة، ال يفيد العليا من جهة ثانية ... هي ترى في 
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الربيع "المنتفخة ... حماس، وقبل  "تسهيالتهم"منها سوى رجال السلطة وقادتها ومنظومة مصالحهم و
الضفة الغربية، ولقد ناقشت ذلك مع رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل  "تثوير"تسعى في  "العربي

ضًا أن يتم ذلك في إطار وطني، ومن خالل الوحدة الوطنية، وباالنفتاح في دمشق ذات يوم، عار 
في لعبة الصراع على السلطة وتقاسم  "المقاومة"على مختلف األطراف والمكونات، حتى ال ُندخل 

 وديناميكيات االنقسام الداخلي. "ثنائية فتح وحماس"النفوذ و
أتي الجزء الغاطس من جبل الجليد، السلطة تتحدث عن مخطط إقليمي أكبر من حماس، وهنا ي

براز  "التهدئة"تنخرط فيه الحركة كجزء من جماعة اإلخوان المسلمين، هدفه تثبيت  في قطاع غزة، وا 
قدرة حماس على الوفاء بالتزاماتها، في مقابل إشعال الفوضى في الضفة الغربية، للبرهنة على عجز 

تعميم تجربة حماس "من يقترح في قادمات األيام: السلطة وفتح، عن القيام بواجباتهما، حتى يطلع 
تركي،  –... في هذا السياق، تشير السلطة همسًا إلى دور قطري  "في غزة على الضفة الغربية

ويجري الحديث فلسطينيًا، وباألخص إسرائيليًا، عن دور خاص للقيادي الحمساوي المقيم في تركيا، 
شراف على مسلسل العمليات في الضفة، وهو شخصية باإل "إسرائيل"صالح العاروري الذي تتهمه 

مؤسسة في حماس، وباألخص جناحها العسكري، وبه ترتبط كثير من أنشطة الحركة كما تقول 
 التقارير األمنية اإلسرائيلية المسّربة لوسائل إعالم عبرية.

خرى، من حماس تسخر من كل ذلك، وترى فيه تناقضًا مع ما يكيله الطرف اآلخر في مناسبات أ
والتطبيع معها، في الوقت الذي ُيتهم فيه البلدان،  "إسرائيل"اتهامات لتركيا وقطر بالتآمر مع 

الضفة " تثوير"المقاومة في الضفة الغربية ... وهي تؤكد أن هدف  "غرفة عمليات"باحتضان 
عناء البحث في  ، هو هدف معلن للحركة، ال داعي لتجشم"االنتفاضة الثالثة"الغربية، وتسريع َمقَدم 

 لالهتداء عليه والتأكد منه. "الزواريب والدهاليز"
الفتحاوي، لم تعد الضفة الغربية ساحته الوحيدة، بل ولم يعد مقتصرًا على  –الجدل الحمساوي 

قليمية ترقب هذا الجدل بالرغم من انشغاالتها  الفصيلين الفلسطينيين ... ثمة أطراف عربية وا 
 "مشروع تثوير الضفة"أزمات أشد خطورة ... األردن ينظر بعين القلق لـ الضاغطة بملفات أخرى و 

يران إبان الحرب األخيرة على غزة،  وتسليحها الذي تحدثت عنه حماس، وتحدث عنه حزب هللا وا 
ستكون له  "التثوير"وهو يخشى مقدماته وتداعياته، فالتسليح سيمر حتمًا باألردن )تخزينًا وتهريبًا(، و

 األمنية والديموغرافية والسياسية غير الخافية على أحد.ارتداداته 
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تركيا بين نارين: فهي من جهة ال تخفي انحيازها لمشروع اإلخوان المسلمين األكبر في اإلقليم، ومن 
والسالح  "المجاهدين"وتسهيل إمدادها بـ  "داعش"ضمنه حماس ... لكنها وهي المتهمة بدعم 

مكلف  "نظرية األمن اإلسرائيلية"ع الممكنة ، تدرك أن اللعب بـ واإلتجار معها بالنفط وكل السل
: انتقادات حادة في الخطابات "إسرائيل"للغاية، وهي عمومًا بصدد المضي في خطابها المزدوج حيال 

والحمالت االنتخابية الستجرار األصوات والمصوتين، وتجارة نشطة وتطبيع عالقات واتصاالت 
 .لة )لقاء روما بين دوري غولد ونظيره التركي فريدون سينيرلي(رفيعة المستوى تحت الطاو 

قطر، الشريك اإلقليمي الثاني، المتهم بتبني حماس، من ضمن المشروع اإلخواني األكبر، تعرف أن 
في القطاع، لكن من  "التهدئة"لها حدودًا لن تجرؤ على تخطيها، فهي قد تكون شريكًا في مشروع 

 في الضفة الغربية. "التثوير"في مشروع  المستبعد أن تكون شريكاً 
في القطاع، والتي تتجه لتحسين عالقاتها مع  "التهدئة المستدامة"مصر، المعنية قلبًا وقالبًا بخطط 

الضفة، سينعكس على القطاع، وقد يودي بمشروع  "تثوير"حماس، تدرك تمام اإلدراك، أن مخطط 
حماس تدرك هذا بدورها، ما يطرح سؤااًل أو أسئلة، قبل أن يرى النور ... في ظني أن  "التهدئة"

، وأين يمكن لحماس أن تصل بكل "التثوير"و "التهدئة"حول المدى الذي يمكن أن يبلغه مشروعا 
منهما، سيما وأنهما باتا خاضعين لديناميكيات االنقسام الفلسطيني الداخلي، أكثر من خضوعهما 

 .اإلسرائيلي –لموجبات الصراع الفلسطيني 
 2/7/5112، الدستور، عّمان
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 صالح القالب
عْي  "،أساطيل السالم"األهم من تظاهرات  التي دأب المناصرون للقضية الفلسطينية على السَّ
على أهميتها هو أن تُنهي حركة حماس  ،الحصار المفروض عليه "كْسر"لتوجيهها إلى قطاع لـ 

قاتها التنظيمية باإلخوان المسلمين وأن تتخلص من األعباء السياسية المترتبة على هذه العالقات عال
المتعبة والمكلفة وتتحول إلى تنظيم فلسطيني مستقل الهم األول له واألخير هو هذه القضية التي هي 

 األخرى.مقدسة ومقدمة على كل القضايا 
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هو الشهيد كمال عدوان رحمه هللا وكان يعرف أنَّ  إلى فلسطين "سفن العودة"أول من فكر بـ  
اإلسرائيليين الذين يصرون على احتكار فكرة العودة لن يسمحوا بتنفيذ هذه الفكرة وحقيقة أن هذا هو 
ما حصل الحقًا عندما أفشلوا وبالقوة توجه سفينة كان المفترض أن تقلَّ عددًا من الشخصيات 

وليس بالطبع  0944ا اليوناني في اتجاه األرض المحتلة منذ عام العالمية المرموقة من ميناء أثين
 إلى قطاع غزة وال إلى الضفة الغربية.

ن حتى المحاوالت التي لم يكتب لها النجاح كهذه المحاولة األخيرة قد حققت   إنها فكرة قديمة وا 
عالقاتها  ماس من وزرحبعض االنجازات اإلعالمية لكن األهم من كل هذا هو أن تتخلص حركة 

تح ال تلتزم إالَّ بما فالتنظيمية باإلخوان المسلمين وأْن تصبح حركة وطنية فلسطينية مثلها مثل حركة 
هو في مصلحة شعبها وال تُْدخل نفسها في أيِّّ محاور إقليمية ال هدف لها إالَّ خدمة أصحابها بغض 

 !!التي تدعيها واالدعاءاتالنظر عن الشعارات التي ترفعها 
أخطأت حركة حماس خطًأ فادحًا أواًل عندما قامت بذلك االنقالب الدموي على السلطة الوطنية  لقد 

وعلى منظمة التحرير وعلى الرئيس محمود عباس )أبو مازن( وعلى حركة فتح وثانيًا عندما أجبرت 
وف له أهل قطاع غزة على أداء القسم اإلخواني وبالطاعة والوالء للمرشد األعلى الذي كما هو معر 

 إيران.بين إخوانه مكانة الولي الفقيه علي خامنئي في 
أنه ال غنًى لقطاع غزة تحديدًا عن مصر وبغض النظر  بالتأكيد،وهي تْعرف  ،إن حماس تعرف 

عمَّن يحكمها وهذا ينطبق على القضية الفلسطينية وعلى منظمة التحرير وعلى السلطة الوطنية 
لقضية وفصائلها ومنظماتها وتنظيماتها بعيدة كل البعد عن ولذلك فإن المفترض أن تبقى هذه ا

الصراعات الداخلية المصرية وأْن تُبقي على ما هو أكثر من شعرة معاوية مع مْن هو على رأس 
السلطة في هذا البلد الذي يحتل موقعًا قياديًا عربيًا على مدى التاريخ المعاصر وقبل ذلك وحتى 

 اآلن.
بعض التنظيمات الفلسطينية مع بعض األنظمة العربية وأيضًا مع بعض  كانت وال تزال عالقات 

األحزاب القومية واإلسالمية والعالمية تشكل عبئًا ثقياًل على قضية فلسطين والمؤكد أن حركة حماس 
تعرف هذا وتدركه ولذلك فإن عليها من أجل مصلحة شعبها ومن أجل قضية هذا الشعب التي هي 

وبخاصة وقد طرأ كل هذا  تحديدًا،إخوان مصر  المسلمين،من قطار اإلخوان قضية مقدسة أن تقفز 
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وبخاصة وأن هذه الحرب التي تجري في سيناء  "داعش"التداخل بينهم وبين اإلرهاب وبينهم وبين 
 البد وأن بعض جمرها وليس شررها فقط سيصل إليهم .

 2/7/5112، الرأي، عّمان
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