
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 وتطالب باإلفراج عن المعتقلين تتهم فتح بمحاولة استئصالها خدمة ألمن االحتالل حماسحركة 
 وافقت على إدخال مواد بناء إلعمار منازل بغزة "إسرائيل"مفيد الحساينة: 

 كوماندو إسرائيلية لمواجهة أساليب المقاومة الفلسطينية وحزب هللافرقة الجيش اإلسرائيلي يقرر تشكيل 
 حظر نشاط منظمة المقاطعة لـ "إسرائيل" في بنسلفانيا ونيويورك :الواليات المتحدة

ُكل والمآالت النهائية لها  ةقة االستراتيجيصالح: بيئة المنطد. محسن   نذر بإنهاء المشروع الصهيونيتتحت التشَّ

"إسرائيل" تعترف بأسر جنود في غزة 
ونتنياهو ويعلون يتعهدان بإعادة 

 المفقودين إلى عائالتهم
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  :أخبار الزيتونة
ُكل والمآالت النهائية لها  ةصالح: بيئة المنطقة االستراتيجيد. محسن   2.  5 نذر بإنهاء المشروع الصهيونيتتحت التشَّ

 
  السلطة:

 7  وافقت على إدخال مواد بناء إلعمار منازل بغزة "إسرائيل"مفيد الحساينة:   3.

 7 النائب حسن يوسف: االدعاء أن حماس تريد استهداف السلطة هو عاٍر عن الصحة  4.

 8 وية إلى قطاع غزةشاحنات أد ثمانيةتسير  :وزير الصحة  5.

 8 كأن المعارك ال زالت مستمرة صورة الدمار في غزة تعطي انطباعا :جمال الخضري  6.

 9 بالقطاعتعلن حظر حركة الصابرين الشيعية : الحكومة في غزة 21عربي   7.
 

  المقاومة:
 9 عن المعتقلين باإلفراجوتطالب  تتهم فتح بمحاولة استئصالها خدمة ألمن االحتالل حماسحركة   8.
 10 حماس خطوات إنهاء االنقسام الفلسطيني وصلت إلى طريق مسدود بسبب شروطعزام األحمد:   9.
 11 عكس سوء النواياوتللمصالحة  أبو زهري: تصريحات "األحمد" تنكر  10.
 11 مصالحة الوطنيةالو من يذهب خارج موضوع التوافق فكأنه يطلق النار على الوحدة يحي موسى:   11.
 12  تحالف الفصائل في لبنان: االعتقاالت السياسية بالضفة خدمة مجانية لالحتالل  12.
 12 طينستبقى داخل فلس.. معركة "القسام" تسعى للوقيعة بين حماس والقاهرة "إسرائيل"عبيدة:  أبو  13.
 13 قطاع غزة عن الضفةالقواسمي: حماس تفاوض قادة المستوطنين واليمين لفصل أسامة   14.
 14 فإنها شريكة في الجريمة األشقرلم تتبرأ قيادة حماس في الضفة من تصريحات  ذاإحمد عساف: أ  15.
 14  للنساء "تجاوز للخطوط الحمر" فةفي الض حماس: استدعاء أجهزة السلطةحركة   16.
 15 ؟"القسام"المتحدث باسم  أبو عبيدة ما هي األوراق المفتوحة التي يقصدهاالمجد األمني": "  17.
 16 المدعومة من إيران؟في غزة هل أقرت حماس حل حركة "الصابرين" صحيفة "القدس":   18.
 16 شاكر: أبو عبيدة حول اللثام إلى فاعل في "العصف المأكول"حسام   19.
 17  المقاومة مّرة: "العصف المأكول" رسخت نهجرأفت   20.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 19 سيناء " فيداعش""المعسكر الصهيوني" عن خطر نتنياهو يمنع رئيس الموساد من التحدث أمام   21.

 19 لبيد يدعو نتنياهو لالستقالة في حال توقيع اتفاق إيراني غربي  22.

 20 إيالتفي مجال الفندقة في  األردنمستخدم من  1500سلفان شالوم يصادق على تشغيل   23.

 20 .. ونطالب بالجنديين شاؤول وجولدنإعادة إعمار غزة مصلحة إسرائيليةريفلين:   24.

 20 "القومية"نّصًا معداًل لمشروع قانون النائب بيني بيغين من "الليكود" يقدم للكنيست   25.

 21 ائمة وتمت إزالة التهديد السياسي في هذه المرحلة: المبادرة الفرنسية لم تعد ق"إسرائيل"  26.

 21 حزب هللاكوماندو إسرائيلية لمواجهة أساليب المقاومة الفلسطينية و فرقة الجيش اإلسرائيلي يقرر تشكيل   27.

 22 "إسرائيل"يشارك بـ"نشاط" ضد عضوية الكنيست لمن "شؤون التشريع" تطرح مشروع قانون يمنع   28.
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 22 ليست في خطر ألنها هي الخطر "إسرائيل"كاتب إسرائيلي:   29.
 

  :األرض، الشعب
 23 من سكانها تحت خط الفقر % 70اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: غزة بال إعمار و  30.
 23 القدسفي قتحم منزلي الشهيدين أبو جمل وحجازي ياالحتالل   31.
 24 ألقصىلمسجد اشرطة االحتالل تحدد "مسار هروب" القتحام المستوطنين ل  32.
 24 قراقع: القضاة اإلسرائيليون لن ينجوا من المساءلة القانونية  33.
 25 يحذر من عدوان ثالثي على قطاع غزة في لندن مركز الدراسات الفلسطينيةمدير   34.
 25 2015بحق الصحفيين خالل العام  إسرائيلياً  انتهاكاً  99: "وفا"  35.
 26 فسية والعصبيةمن آثاره الن أطفال غزة يعانون العدوان..بعد عام من تقرير:   36.
 27 مقدسي يتعرض لالعتداء الجسدي والنفسي خالل احتجازه طفل"الدفاع عن األطفال:"   37.
 27 شاحنة بضائع لغزة عبر "كرم أبو سالم" 300إدخال   38.
 28  بعد عام على العدوان أسر غزة للمنازل الجاهزة تالشي األمل يلجئ  39.
 28 أسير يصاب بشلل في قدميه بسبب إطالق االحتالل النار عليه  40.
 29 آخرين بالسجن اإلداري 11حكم على وي اً فلسطيني 12االحتالل يعتقل   41.
 29 في "ايشل" أبنائهمسمح لعدد من ذوي أسرى غزة بزيارة االحتالل ي  42.
 30 "داعش"لالشتباه بدعمهم تنظيم  "إسرائيل"توقيف ستة من البدو العرب في   43.
 30 مدينةبالش للمبيدات حملة ر بعد  " لحركة حماسالعمل االجتماعيلبنان: أهالي صيدا يثنون على "  44.

 
  مصر: 

 30 لمنطقة أكثر أمناً السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستجعل ا  45.
 

  األردن: 
 31 : نتمنى أن تكون تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين كاذبة"التطبيع النقابية"  46.
 31 بوجوده غربي النهر "إسرائيل"عالميا يضع حدا الدعاءات  "المغطس"لجنة السياحة: تسجيل   47.

 
  لبنان: 

 32 تجوب جنوب لبنان وتشعل الحرائق إسرائيليةدوريات   48.

 32 ةالزوارق اإلسرائيلية تخترق المياه اإلقليمية اللبناني  49.
 

  عربي، إسالمي:
 33 صائم بساحات األقصى 1000وجبات إفطار من قطر الخيرية لـ  50.
 33 "إسرائيل"شقيق الوليد بن طالل ينفي نّية الملياردير السعودي زيارة   51.
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  دولي:
 34 حظر نشاط منظمة المقاطعة لـ "إسرائيل" في بنسلفانيا ونيويورك :الواليات المتحدة  52.
 34 الفلسطينية "هيئة التقاعد والمعاشات"االتحاد األوروبي يدعم مخصصات   53.
 35 : التعاون يعّزز االستقرار"إسرائيل"وزير الخارجية اليوناني في   54.

 
  :يرتقار 
 35 هدفًا لهم قناعة صهيونية بأّن حرب "السيسي" ضد اإلسالميين هي حرب "إسرائيل" ألّنها ستكون  55.

 
  حوارات ومقاالت:

 38 هاني المصري... خالفة الرئيس الفلسطيني  56.

 41 منير شفيق... العجابقيادة وسلطة من العجب   57.

 42 ماجد كيالي"... أبو مازن"الوضع الفلسطيني في ظل   58.

 45 سمدار بيري أعداؤنا...السيسي هم  أعداء  59.

 47 سفريرعيزر ت... يجــــــب أن تقـــــف إسرائيل إلــى جانــــب بشــار  60.
 

 49 :كاريكاتير
*** 

 
 إعادة المفقودين إلى عائالتهمونتنياهو ويعلون يتعهدان ب بأسر جنود في غزة" تعترف إسرائيل" .1

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، أن عالء الريماوي، عن 7/7/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة ذكرت 
، بإعادة جثث الجنديين المختطَفين، في قطاع اتعهد وزير دفاعه "موشي يعلون""بنيامين نتنياهو"، و 

 غزة، "شاؤول آرون"، و"هدار غولدن"، للدفن في إسرائيل.
وفي كلمة له أمس اإلثنين، بمدينة القدس، خالل الذكرى السنوية األولى إلحياء ذكرى مقتل الجنود 

العام الفائت، قال نتنياهو، "سنقوم بعمل كل ما هو  اإلسرائيليين، الذين سقطوا في الحرب على غزة،
 مطلوب إلعادة جثامين آرون وغولدن للدفن في إسرائيل".

وأوضح نتنياهو في الكلمة التي نقلتها إذاعة الجيش، "هذا يشكل وفاًءا لهم، ولعائالتهم، نحن نحب 
بلنا"، مضيًفا "نحن نقدس السالم، وفي ذات الوقت حريصون على الدفاع عن أنفسنا، وأوالدنا ومستق

 الحياة، لكن في المقابل أعداؤنا يقدسون الموت"، حسب تعبيره.
من جانبه أكد يعلون، على "أن القيادة العسكرية ملتزمة بإعادة الجنديين، للدفن في إسرائيل، كواجب 

 أخالقي عليها، خاصة أنهم ذهبوا للمعركة بتعليمات منا".
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مناسبة، "سنعمل بكل الوسائل إلعادتهم، الطريق صعبة وكلها وأضاف يعلون في كلمته بنفس ال
 مشقات، فأمامنا عدو مجرم ال يملك إحساًسا بشرًيا"، وفق تعبير وزير الدفاع اإلسرائيلي.

، أن الجنود اإلسرائيليين توجهوا قال نتنياهو، أن هاشم حمدان عن، 6/7/2015، 48عرب وأضافت 
وانين الحرب وطهارة السالح مقابل عدو ارتكب جرائم حرب، إلى الحرب من خالل "التشديد على ق

 وأطلق الصواريخ واحتمى بالمدنيين الفلسطينيين".
وأضاف أنه من واجب إسرائيل إعادة المفقودين إلى عائالتهم، وقال: "سنبذل كل ما بوسعنا الستعادة 

 يين وعائلتيهما".أورون شاؤول، وهدار غولدين"، باعتبار أن ذلك "واجب أخالقي تجاه الجند
وقال أيضا إن إسرائيل تتابع حركة حماس عن كثب، وتتابع ما يجري في الجنوب، وتستعد للعمل 

يران وداعش.  بقوة عندما تقتضي الضرورة، موجها التهديد لحركة حماس وحزب هللا وا 
ة الجنود قال مساء االثنين، إن إسرائيل ملتزمة بإعاد يعلون أن، 6/7/2015س، القدس، القدونشرت 

المفقودين في قطاع غزة، في تصريحات هي األولى من نوعها بعد عام على الحرب األخيرة على 
 قطاع غزة.

وعلى مدار عام كامل، أصر القادة اإلسرائيليون ومن بينهم يعلون أن الجنود المفقودين هم في عداد 
ة العسكرية "الجرف الصامد" القتلى، لكن لغة خطابه اختلفت اليوم خالل خطاب إلحياء ذكرى العملي

 بحضور رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادات سياسية وعسكرية.
وأضاف يعلون في خطابه "إسرائيل ستعمل على إعادة الجنود المفقودين .. نحن نعمل بال هوادة 

 ودون كلل لضمان عودتهم".
 

 نذر بإنهاءتُكل والمآالت النهائية لها تحت التشَّ  ةصالح: بيئة المنطقة االستراتيجيد. محسن  .2

 المشروع الصهيوني
رأى مدير "مركز الزيتونة للدراسات" في لبنان الدكتور محسن صالح، أن معركة "العصف : بيروت

المأكول"، التي تمر هذه األيام ذكراها السنوية األولى، أكدت أزمة المشروع الصهيوني، رغم عنف 
 ئة اإلقليمية والدولية للمقاومة. وشراسة العدوان، وصعوبة البي

وم االثنين أرسل نسخة منه لـ "قدس برس"، إلى أن من يوأشار صالح في تصريح صحفي مكتوب له 
أهم نتائج معركة "العصف المأكول"، أنها "أثبتت قوة المقاومة، وقدرتها على اإلبداع وتمريغ أنف 

لفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية. الجيش اإلسرائيلي في التراب. ورفعت معنويات الشعب ا
وأكدت أزمة المشروع الصهيوني. وأعادت توجيه البوصلة باتجاه فلسطين، وأظهرت أن فلسطين ُتوّحد 

 األمة وتجمعها".
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وأكد صالح أن هذه المعركة تختلف عن سابقاتها ليس فقط في طولها الزمني، ومدى عنف وشراسة 
قليمية ودولية وصفها بأنها "األصعب نما ألنها  العدوان اإلسرائيلي، و  ا حدثت أيضا في بيئة عربية وا 

 بالنسبة للمقاومة".
ونوه إلى أن جهودا سياسية تم بذلها من أجل استثمار النتائج العسكرية للمقاومة، غير أن البيئة 

عفت من العربية واإلقليمية والدولية المعادية أو المخاصمة للمقاومة ولتيار "اإلسالم السياسي" أض
 إمكانية استثمار اإلنجاز بالشكل األفضل.

وأضاف: "المقاومة في جوهرها مشروع تحرير، وهي معنية في مراحل عملها بتحقيق التوازن مع 
العدو ثم تعديل ميزان القوى مستقباًل لصالحها. وعندما ال تكون موازين القوى لصالحها فيجب أن 

 الشعب واألرض وعن مشروع المقاومة".تقوم بما تستطيع من أسباب في الدفاع عن 
وتابع: "المقاومة تواجه في الوقت الحالي تحديات كبيرة، ومصاعب معقدة في بيئة إقليمية ودولية 
غير مواتية، لكنها سنة التدافع وصراع اإلرادات. واالبتالءات التي تتشكل فيها معادن الرجال 

، وأن وتعالى أن تحسن العالقة باهلل سبحانه ومشاريع التحرير والتغيير. والمطلوب من المقاومة
تنشغل بصناعة الرجال أصحاب الرسالة والقضية والتضحية، وأن تبدع في تطوير قدراتها بكل ما 
لديها من إمكانات، وأن تحسن اختيار التوقيت وأساليب العمل بما يوفر أفضل النتائج لإلمكانات 

 المتاحة".
صالح: "ال مشروع مقاومة وتحرير من دون أثمان كبيرة إنسانيًا وعن الثمن اإلنساني للمعركة قال 

واجتماعيًا واقتصاديًا. والعدو يركز على هذه النواحي لكسر شوكة المقاومة. وعلى رجال المقاومة 
الثقات وضع المعايير المناسبة وفق موازين المصالح والمفاسد، وطبيعة المرحلة، واإلمكانات 

ية واإلقليمية والدولية. وبطريقة ال تعطل عمل المقاومة ولكنها ُترّشدها وتضمن المتاحة، والبيئة الداخل
 استمرارها ونموها وتصاعدها".

وأكد صالح أن وحدة قوى المقاومة مطلب مهم وأساسي، وأشار إلى أنه في حال عدم "إمكان تحقيقه 
 عمليًا فال أقل من التنسيق المستمر والفعال بين قوى المقاومة".

عيد آخر رأى صالح أن تعثر ثورات الربيع العربي يخدم االحتالل، وقال "الكيان الصهيوني على ص
سعيد بالموجة المرتدة التي استهدفت ضرب ووأد الثورات الشعبية والتغيرات في العالم العربي؛ وسعيد 

فالبيئة بحاالت الصراع الطائفي والعرقي التي انتشرت في المنطقة. لكن سعادته لن تستمر طوياًل 
ُكل. والمآالت النهائية لها ستكون باتجاه حالة نهضوية  االستراتيجية المحيطة بالكيان هي تحت التشَّ

 ووحدوية في المنطقة تمثل الخطر الحقيقي الذي ينذر بإنهاء المشروع الصهيوني"، على حد تعبيره.
 2015/7/6، قدس برس
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 بناء إلعمار منازل بغزة وافقت على إدخال مواد  "إسرائيل"مفيد الحساينة:  .3
قال "مفيد الحساينة"، وزير األشغال العامة واإلسكان في الحكومة الفلسطينية، : مصطفى حبوش-غزة

وحدة سكنية تهدمت كلًيا خالل  663"إن إسرائيل وافقت على إدخال مواد البناء الالزمة إلعادة إعمار 
 الحرب األخيرة على قطاع غزة، صيف العام الماضي".

ضح الحساينة، في تصريح صحفي وصل األناضول نسخة منه، "أن السلطات الفلسطينية وأو 
الدولية، توصلت التفاق حول آلية إدخال مواد البناء"، دون أن  UNOPSواإلسرائيلية ومؤسسة 

 يكشف طبيعة هذا االتفاق.
تعاون مع برنامج وحسب إحصائية، أعدتها وزارة األشغال ووكالة غوث وتشغيل الالجئين )أونروا(، بال

(، فإن عدد الوحدات السكنية المهدمة كلًيا، جراء الغارات UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي )
ألف وحدة،  160ألف وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة جزئًيا  12اإلسرائيلية، بلغت 

 وحدة غير صالحة للسكن. 6600منها 
 7/7/2015، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 
 استهداف السلطة هو عاٍر عن الصحةتريد حماس  أن االدعاءالنائب حسن يوسف:  .4

قال النائب في المجلس التشريعي حسن يوسف إن ما يشاع عن وجود خلية عسكرية في : رام هللا
شمال الضفة تريد استهداف السلطة هو عاٍر عن الصحة تمامًا، وما هي إال محاولة يائسة للبحث 

ررات لالعتقاالت خالل األيام القليلة الماضية، والتي طالت قرابة مائة وسبعين معتقاًل عن ذرائع ومب
 من كوادر وقيادات وأنصار ومؤيدي حركة حماس في الضفة.

وأكد النائب يوسف عن محافظة رام هللا وأحد قياديي حركة حماس في الضفة في تصريح وصل 
عتقاالت والحملة المرفوضة التي تقوم بها أجهزة أمن "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه: "إن اال

السلطة في الضفة، هي على خلفية سياسية، وخلفية مقاومة االحتالل، واستجابة فورية بناًء على ذلك 
 لألجهزة األمنية لالحتالل".

يجاد حالة من عدم  وأضاف يوسف إن ما أشيع من أن حماس تريد إثارة البلبلة في الضفة وا 
ر، هو مناٍف للحقيقة ومجانب للصواب، وأن االعتقاالت السياسية وعلى خلفية مقاومة االستقرا

االحتالل هي التي وّترت األجواء وسممتها، في الوقت الذي كنا نتمنى أن يجلس الكل الفلسطيني 
 بوضع خطة موحدة لمواجهة االستيطان ومخاطر التهويد للقدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية.

قيادي في حماس أنصار الحركة إلى الحراك السلمي بوقفات واعتصامات رفضًا لمبدأ ودعا ال
االعتقاالت، التي وقعت مساء أمس على الرافضين لالعتقال السياسي في مدينتي رام هللا والخليل، 
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حيث تم فضُّ الرافضين لالعتقال بالقوة، وخاصة باالعتداء على النساء وكبار السن كاالعتداء على 
ة القائد والمسجون بالمؤبد في سجون االحتالل الشيخ صالح دار موسى وشقيق القائد إبراهيم زوج

 حامد.
هذا وقد شنت أجهزة السلطة في عموم مناطق الضفة الغربية حملة اعتقاالت واسعة في صفوف أبناء 

طة ما حماس، على خلفية تنفيذ المقاومة عدة عمليات ناجحة ضد االحتالل، وقد طالت حملة السل
 من أبناء وأنصار حماس حتى اللحظة. 170يزيد عن 

 6/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 شاحنات أدوية إلى قطاع غزة ثمانيةتسير  :وزير الصحة .5
شاحنات أدوية من مستودعات الوزارة في  8قال وزير الصحة جواد عواد، إنه جرى تسيير  :رام هللا

 بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس. نابلس إلى مستودعاتها بغزة، وذلك
ماليين شيقل،  4وأضاف عواد، في بيان صحفي، اليوم اإلثنين، إن القيمة المالية لألدوية بلغت 

وتحتوي على أدوية كلى وأدوية سرطان وأدوية األمراض المزمنة، ومحاليل وريدية، ومضادات حيوية 
 ووريدية.

ألف شيقل، وتتضمن مستهلكات  400هلكات طبية بقيمة وأشار إلى أن الشاحنات تحتوي على مست
 طبية عامة، ومستهلكات أدوات جراحية، ومستهلكات مواد الكلى.

 6/7/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 كأن المعارك ال زالت مستمرة في غزة تعطي انطباعا الدمارصورة  :جمال الخضري .6
الغزيون الذين تلقوا آالف الوعود لبناء منازلهم المدمرة، سوى االنتظار  ال يجد: رام هللا: كفاح زبون

أو أخرى مؤجرة، إلى حين تنطلق عملية إعادة اإلعمار « كرافانات»في منازل مؤقتة على شكل 
 بشكل حقيقي وفاعل وملموس.

، برعاية دولية، ورغم أن شرط إعادة اإلعمار، كان أحد النقاط التي اتفق الفلسطينيون مع اإلسرائيليين
 على إطالقها فورا، فإنه بعد عام، يبدو بطيئا وغير ملموس.

بهذه الطريقة «: »الشرق األوسط»وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، لـ
 «.ستستمر المعاناة وتتفاقم لسنوات طويلة

انطباعا بأن الحرب ما  الصورة في غزة مأساوية، الدمار الحاضر في كل مكان يعطي»وأضاف: 
 «.زالت قائمة.. من يزر هذه األماكن المدمرة يعتقد فعال أن الحرب مستمرة
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لدينا آالف العائالت المشردة، إما في الكرفانات أو البيوت الخشبية والبيوت المستأجرة، »وتابع: 
 «..إضافة إلى المضطرين للسكن في بيوت آيلة للسقوط

ل، مفيد حساينة، إن العملية ستنطلق قريبا بعد اتفاق مع اإلسرائيليين يقول وزير اإلسكان واألشغاو 
 على إدخال مادة اإلسمنت لكن من دون أن يعطي تفاصيل.

 7/7/2015الشرق األوسط، لندن، 
 

 بالقطاعالشيعية  "الصابرين"تعلن حظر حركة غزة  في: الحكومة 21عربي  .7
لسطينية في القطاع، قّررت حل وحظر حركة قال إعالميون في قطاع غزة، إن الحكومة الف: غزة

 الحركة التابعة إليران. جميع أنشطة"الصابرين" الشيعية، ووقف، ومنع 
ويأتي قرار حل حركة "الصابرين" بعد مطالبات العديد من أهالي القطاع، الذين اعتبروا أن الحركة 

 هي "بوابة التشيع في قطاع غزة".
ي والئها المطلق للحكومة اإليرانية، باإلضافة إلى كون شعارها يشار إلى أن حركة الصابرين ال تنف

هو نسخة شبيهة بشكل كبير لشعار "حزب هللا" اللبناني، فيما تعلق صور الخميني على جدران 
 مقراتها.

وأسس هشام سالم حركة الصابرين قبل قرابة العامين، بعد انشقاقه عن حركة الجهاد اإلسالمي، 
 فترة محدودة دون إبداء سبب ذلك.واعتقلته حركة حماس ل

وُيتوقع أن يصدر بيان رسمي من حكومة غزة خالل الساعات المقبلة، لإلعالن الرسمي عن القرار، 
 ومسبباته.

 6/7/2015، 21عربي 
 

 وتطالب باإلفراج عن المعتقلين تتهم فتح بمحاولة استئصالها خدمة ألمن االحتالل حماسحركة  .8
سامي أبو  الناطق باسم حركة حماس ، أنغزة من، 6/7/2015، عالمالمركز الفلسطيني لإلذكرت 

زهري قال إن تصريحات محافظ نابلس أكرم الرجوب تدلل على أن حركة فتح تمارس مشروًعا منظًما 
وحذر أبو زهري، في تصريح  الستئصال حركة حماس في الضفة؛ خدمة لحاجات االحتالل األمنية.

(، من 7-6طيني لإلعالم" نسخة عنه مساء اليوم االثنين )صحفي مكتوب وصل "المركز الفلس
خطورة ما وصفه بـ"النهج االستئصالي" الذي يبرهن على أن قيادة فتح اختارت التحالف مع االحتالل 

 ضد حركة حماس.
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استنكرت تواصل االعتقاالت في  حركة حماسأن  من الدوحة،، 6/7/2015قدس برس، وأضافت 
فضها سلوك السلطة وأجهزتها األمنية باستدعاء النساء للتحقيق، واعتبرت الضفة الغربية، وأكدت ر 

 عن تداعيات ذلك.  المسؤوليةذلك تصعيدا خطيرا، وطالبت بوقفه فورا، وحملت السلطة 
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة 

خ شاكر عمارة في أريحا الذي يعتبر أحد كبار الشخصيات منه لـ "قدس برس": "ندين اعتقال الشي
والرموز الوطنية الحريصة على وحدة شعبنا، ونطالب باإلفراج الفوري عنه، كما نطالب السلطة 

 باإلفراج الفوري عن المعتقلين ونحملها كامل المسؤولية عن سالمتهم"، على حد تعبيره.
معتقال وتركزت االعتقاالت في محافظة  27( 7|5حد )وحسب الرشق فقد بلغ عدد المعتقلين يوم األ

 معتقال. 158قلقيلية، وبلغ إجمالي عدد المعتقلين في الضفة خالل الثالثة أيام األخيرة 
 

 حماس خطوات إنهاء االنقسام الفلسطيني وصلت إلى طريق مسدود بسبب شروطعزام األحمد:  .9
لحركة "فتح" عزام األحمد إن "خطوات إنهاء قال عضو اللجنة المركزية  :نادية سعد الدين -عمان

االنقسام الفلسطيني وصلت إلى طريق مسدود بسبب شروط حركة "حماس" وعراقيلها أمام تشكيل 
 حكومة وحدة وطنية".

وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "المشاورات توقفت، بين اللجنة المشكلة من اللجنة 
 ر مع حماس والجهاد اإلسالمي، حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".التنفيذية لمنظمة التحرير للحوا

ولم يستبعد تجدد تلك المشاورات، ولكن مع انتفاء وجود أي مؤشر حاليًا إلمكانية حدوث ذلك قريبًا"، 
نهاء االنقسام وتشكيل حكومة الوحدة، بينما ال تملك  مؤكدًا "تمسك "فتح" بتحقيق المصالحة وا 

نما إدارته فقط"."حماس" اإلرادة إل  نهاء االنقسام وا 
وأوضح بأن حركته "متمسكة بحكومة التوافق الوطني إلى حين تشكيل حكومة الوحدة، رغم أنها غير 
قادرة على تأدية مهامها في قطاع غزة، وذلك حتى ال نعود إلى نقطة الصفر من االنقسام".  ولفت 

سياسيًا، حتى ال يتم العودة إلى نقطة الصفر"، إلى أن "التعديل الحكومي يحمل طابعًا فنيًا وليس 
زالة العقبات أمام إنهاء  مضيفًا أن "الباب يبقى مفتوحًا أمام جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وا 

 االنقسام".
وأشار إلى "اتصاالت "حماس" غير المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي، عدا لقاءات )رئيس الوزراء 

بلير في قطر مع )رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد( مشعل،  البريطاني األسبق( توني
 واالتصاالت الشبيهة في أماكن أخرى". 
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ورأى أن "ذلك يشجع "حماس" على االستمرار في وضع العراقيل أمام إنهاء االنقسام وتشكيل حكومة 
 غزة". الوحدة الوطنية، ربما أماًل في تحقيق طموحها ونيل القبول بإقامة دولة في 

وشدد على أن "فك الحصار عن القطاع يعّد هدفًا أساسيًا للسلطة والقيادة الفلسطينية من أجل إنهاؤه، 
وقد تم إحراز النجاح إلى حد ما في التخفيف من المعاناة والحصار، تزامنًا مع السعي إلنهاء 

 االنقسام، إال أن مواقف حماس تعيق ذلك". 
 7/7/2015، الغد، عّمان

 
 عكس سوء النواياوت ري: تصريحات "األحمد" تنكر للمصالحةأبو زه .11

عزام  التصريحات التي أدلى بها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح انتقدت حركة حماس: غزة
األحمد، والتي عّد فيها التعديل الحكومي شأًنا فنيًّا يخّص رئيس السلطة محمود عباس ورئيس 

 صالحة.الحكومة، وعّدت ذلك تنكًرا التفاق الم
(، 7-6وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في تصريح صحفي مكتوب، اليوم االثنين )

إن تصريحات عزام األحمد بأن التعديل الحكومي هو من صالحيات رئيس السلطة وال عالقة 
 للفصائل به تعكس سوء النوايا، وتمثل تنكًرا التفاق المصالحة.

حمد الذي قال فيها إن عرض الحكومة على المجلس التشريعي أمر وبين أبو زهري أن تصريحات األ
غير ممكن، تؤكد عدم جدية حركة فتح وتعاملها بانتقائية مع اتفاق المصالحة، وأنها لم تأخذ من 

 ملفات المصالحة إال الحكومة وتنكرت لبقية الملفات، وفق تعبيره.
 6/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مصالحة الوطنيةالو يذهب خارج موضوع التوافق فكأنه يطلق النار على الوحدة من يحي موسى:  .11

قال القيادي في حركة "حماس" يحيى موسى إن حركته "رفعت شعار  :نادية سعد الدين -عمان
التوافق ال المغالبة في الساحة الفلسطينية"، معتبرًا أن "من يذهب خارج موضوع التوافق فكأنه يطلق 

 حدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية".النار على الو 
وأضاف، في تصريح أمس، أن "الحكومة تشكلت عبر التوافق وال يجري عليها تعديل إال بالتوافق، 
ذا ذهب الرئيس محمود عباس إلى تعديل الحكومة باإلضافة أو النقصان، بعيدًا عن التوافق فإن  وا 

 ذلك يشكل تعميقًا لحالة االنقسام".
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ئذ "تعتبر هذه الحكومة حكومة انفصالية تريد أن تفصل بين الضفة وغزة، وعندها وتابع أنه حين
يتحمل الرئيس عباس تبعات ما ينشأ عن ذلك"، مؤكدًا أن "حماس" لن تتعامل مع هذه الحكومة 

 باعتبارها حكومة توافق وطني إذا ما تم التعديل عليها".
 7/7/2015، الغد، عّمان

 
  االعتقاالت السياسية بالضفة خدمة مجانية لالحتاللتحالف الفصائل في لبنان:  .12

استنكر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان، حملة االعتقاالت التي تشنها أجهزة : بيروت
أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، والتي طالت اعتقال قيادات وكوادر وعناصر من حركة 

 عددا من األسرى المحررين.حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، و 
واعتبر التحالف في بيان صحفي اليوم، أن هذه االعتقاالت تمثل طعنة للشعب الفلسطيني ومقاومته، 
وتقدم خدمة مجانية لالحتالل، وتؤكد مدى االرتباط بين األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة 

 نا وكل قواه وفصائله الوطنية.الغربية مع االحتالل، بالتنسيق األمني المرفوض من قبل شعب
وقال: "إن هذا التنسيق يهدف إلى إجهاض المقاومة المتصاعدة، ومنع انفجار انتفاضة شعبية في 

 الضفة الغربية، من خالل مالحقة الناشطين في مقاومة االحتالل واعتقالهم".
التي يتطلع لها وأكدت الفصائل على أن هذه االعتقاالت السياسية، توجه ضربة لجهود المصالحة 

 الشعب الفلسطيني، وتكرس حالة االنقسام، وال تخدم إال االحتالل.
وحملت فصائل المقاومة الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة رامي الحمد 
هللا، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه االعتقاالت، داعية إلى اإلفراج العاجل والفوري عن جميع 

 تقلين السياسيين.المع
كما دعت الفصائل إلى وقف التنسيق األمني مع االحتالل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على 

 المصالح الحزبية الفئوية الضيقة.
 6/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 طينستبقى داخل فلس.. معركة "القسام" تسعى للوقيعة بين حماس والقاهرة "إسرائيل"عبيدة:  أبو .13

قال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام : مصعب اإلفرنجي وأشرف مطر ومحمد جمال -غزة 
الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن ما أعلنه العدو الصهيوني بإقحام كتائب القسام فيما 

ور إلى "أسطوانة مشروخة" يستخدمها منذ زمن، لزرع الفتنة والشقاق وا عادة األم يجري بسيناء هي
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الوراء خاصة بعد وجود بعض التطور اإليجابي في اآلونة األخيرة في العالقة بين غزة ومصر، وأكد 
 في تصريحات للشرق أن العدو يمارس دوره المعهود والمشهود في الكذب والتضليل وبث الفوضى".

كانت وستبقى داخل وأكد أن معركة "القسام" ستبقى داخل فلسطين المحتلة، مشددا: "معركتنا وأجندتنا 
فلسطين المحتلة، وقال إن ساحة معركتنا مع االحتالل هي داخل فلسطين وال نتدخل في أي شؤون 

 خارجية، وكل ما يحاول االحتالل ذكره هو مجرد أكاذيب ال أساس لها من الواقع".
ء من وأشار أبو عبيدة أن إعالن االحتالل الصهيوني بعد عام على معركة العصف المأكول عن جز 

خسائره، تمثلت في إعالنه عن مئات من الجرحى المعاقين. أكبر دليل على مكانة المقاومة 
 الفلسطينية".

"االحتالل تلقى ضربات كبيرة جدًا على مستوى الجيش الصهيوني الذي حاول الدخول إلى  وأضاف:
ما ال يستطيع  قطاع غزة، وهو أكبر دليل على فشله وسيبقى االحتالل بين الفينة واألخرى يذكر

إخفاءه من خسائره التي تكبدها خالل معركة العصف المأكول. وهذا األمر يثبت من جديد أن 
مقاومتنا نفذت وعدها للشعب الفلسطيني ونفذت عمليات ناجحة ومحكمة ضد االحتالل الذي حاول 

 التوغل داخل قطاع غزة ".
 7/7/2015، الشرق، الدوحة

 
 قطاع غزة عن الضفةقادة المستوطنين واليمين لفصل القواسمي: حماس تفاوض أسامة  .14

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن 'حماس' تفاوض قادة االستيطان واليمين : رام هللا
 األرضالمقاومة فوق  أشكالالمتطرف، على هدنة تمتد لعشر سنوات مقابل وقف كافة  اإلسرائيلي

شكل التنسيق األمني ونقاط االتصال بين الطرفين، مقابل ، وعلى إسرائيلوتحتها، وحماية حدود 
، وتمكين حماس من حكمها في القطاع فقط، على حساب الضفة اإلسرائيليةميناء وفتح المعابر 

 الفلسطينية.
وأضاف القواسمي في تصريحات صحفية، أنه عندما تكون هناك موافقة ورضا من قادة المستوطنين 

على المفاوضات، واالتفاق المزمع إعالنه  اإلسرائيليةكافة أجهزة األمن )كما صرح بينيت(، ومباركة 
حكاممع حماس، فبالتأكيد أن إسرائيل تحقق من وراء ذلك هدفا استراتيجيا يكمن في فصل القطاع   وا 

السيطرة على الضفة، وفقا لبرنامج نتنياهو االنتخابي الذي قال فيه إنه سيفصل القطاع من خالل 
نه لن تحت عباءة  اإلسرائيلية األجنداتوحذر حماس من مغبة تنفيذ  ينسحب من الضفة. حماس وا 
 المقاومة والدين.

 6/7/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 فإنها شريكة في الجريمة األشقرلم تتبرأ قيادة حماس في الضفة من تصريحات  إذاحمد عساف: أ .15
لم تتبرأ قيادة حماس في الضفة من  إذاكة فتح احمد عساف، 'قال المتحدث باسم حر  :رام هللا

من  األمنية األجهزة، الذي هدد باستهداف األشقر إسماعيلتصريحات القيادي الحمساوي في غزة 
واستنساخ لما  أهليةقبل عناصر حماس، فإننا نعتبرها متورطة ومشاركة في جريمة التخطيط لحرب 

 ي الضفة'قامت به حماس في غزة لتقوم به ف
تصريحات القيادي الحمساوي من غزة  إنعساف في تصريح صحفي اليوم االثنين، ' وأضاف
حماس لحكومة الوفاق  إفشالواستمرار حماس في خطابها التخويني والتكفيري يبرر  األشقر إسماعيل

ى الوطني ورفضها المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، وبان لديها مشروع انفصالي تحت ما يسم
غزة( على حساب القدس والضفة من خالل مفاوضاتها الجارية مع  إمارةإلقامة ) األمدهدنة طويلة 

 حكومة اليمين المتطرف'.
 االنقالبينكد عساف على الثقة المطلقة بأجهزتنا األمنية وبقدرتها على التصدي لهؤالء المتآمرين أو 

ويدنا ممدودة دائما للوحدة الوطنية  األهليم فتح ستبقى السياج الحامي للسل أنالدمويين، مشددا على 
 الصادقة.

 6/7/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 للنساء "تجاوز للخطوط الحمر"  في الضفة استدعاء أجهزة السلطةحماس: حركة  .16

أعربت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، عن قلقها البالغ إزاء : رام هللا
االعتداء الذي تعّرضت له عائلة فلسطينية في مدينة قلقيلية على أيدي أجهزة أمن السلطة، بعد 

 عتقال اثنين من أبنائها، واستدعاء عدد من النساء.اقتحام منزلها وا 
(، إنها ترفض االعتداء على حرمات المنازل، 7-6وقالت الحركة في تصريح اليوم االثنين )

واستدعاء سيدات أربع من عائلة صوي نزال، معتبرة ذلك "خروجًا على أعراف الشعب الفلسطيني 
 لكافة الخطوط الحمراء".وثقافته الوطنية وسلوكه االجتماعي، وتجاوزًا 

ودعت حماس كافة القوى والفصائل الوطنية ومؤسسات الشعب الفلسطيني ومنظوماته الوطنية 
والسياسية، إلى إعالن موقف واضح وصريح ينّدد بهذه الخطوة ويدعو أجهزة السلطة الفلسطينية في 

 الضفة الغربية للكف عنها.
مدججة بالسالح تابعة لجهاز األمن الوقائي ترافقها كالب وبّينت الحركة في بيانها، أن "وحدة ملثمة 

بوليسية ومجندات وأجهزة تفتيش، قد اقتحمت منزل عائلة آل صوي نزال ومنزاًل آخر لنجلهم األكبر 
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حسن في مدينة قلقيلية، حيث فتشتهما بشكل دقيق، واعتقلت اثنين من أبنائها بعد تسليمهم بالغات 
 استدعاء ألربع نساء".

 6/7/2015، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 
 

 ؟المتحدث باسم "القسام" أبو عبيدة ما هي األوراق المفتوحة التي يقصدها"المجد األمني":  .17
قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن على قادة : خاص –المجد 

ينهم وبين المقاومة الفلسطينية في العدو الصهيوني االستعداد لدفع استحقاقات األوراق المفتوحة ب
 المرحلة المقبلة.

هذه العبارة التي صرح بها الناطق باسم القسام كان لها صدى إعالمي كبير، بالرغم من أن دافع 
أن يضرب عصفورين بحجر واحد  استطاعالقسام كان مختلفا إال أنه  باسمالخروج اإلعالمي للناطق 

 وبكالم مقتضب.
موقع "المجد األمني" متحدثا عن العمليات التي نفذتها كتائب القسام خالل ومن جهته قال محلل 

الحرب األخيرة على غزة، إن عددا منها لم تكتب صفحة النهاية لها بعد، فالكثير من األسرار ما 
، أو اإلعالن عن نتائج مفاوضات تكشف بعضا من االحتالل اعترافاتزالت متعلقة إما بالمزيد من 

 وتؤدي إلى صفقة بين العدو الصهيوني والمقاومة.هذه األسرار 
يوما، ما زالت هشة في عقول وأذهان  51وأضاف أن قوة الردع التي داستها المقاومة طوال 

المقاومين الفلسطينيين أيضا ما زالت هشة في وعي المستوطنين الذين طالتهم الصواريخ وقذائف 
 الكبيرة كتل الربيع وحيفا.الهاون سواء في غالف غزة أو في المدن المحتلة 

وأكد على أن من شأن تصريحات الناطق باسم القسام أن تلعب دورا في تحريك المياه الراكدة، فالقوة 
اإلعالمية التي يتمتع بها الرجل ومصداقيته في أوساط المتابعين الصهاينة كبيرة جدا، وهم يستمعون 

 طورها.إلى تصريحاته بدقة كبيرة ويحللون طويال ما وراء س
ونوه إلى أن هذه التصريحات تتالقى مع تصريحات سابقة كانت قد صدرت عن مصدر كبير في 
حركة حماس، والتي طالب فيها رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو بأن يقوم بعد جنوده المفقودين جيدا 

يكون  األسرار التي تخفيها العمليات، يمكن أن بعد الحرب األخيرة وما حدث فيها من عمليات.
أبرزها ما ترتب عليها من جنود مفقودين، والحديث عن مصيرهم وهل هم فوق األرض أم تحتها، كل 
ذلك أوراق مفتوحة لن تجيب عنها المقاومة إال بعد أن يدفع العدو الصهيوني ثمن كل تفصيل منها، 

 هذا ما تتمسك به حتى اللحظة المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام.
 6/7/2015جد األمني، الم
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 المدعومة من إيران؟ في غزة هل أقرت حماس حل حركة "الصابرين"صحيفة "القدس":  .18
الحركة اتخذت قرارا بحل  إنقال ناشطون محسوبون على حركة حماس، مساء اليوم االثنين، : غزة

"سرايا  حركة الصابرين التي مضى على تأسيسها نحو عامين بقيادة مجموعة من قيادات سابقة في
المطلوبين  أكثرالقدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي أبرزهم هشام سالم الذي يعد من 

 من محاولة اغتيال. ألكثرإلسرائيل والذي تعرض 
ومن المعروف أن "حركة الصابرين" تتلقى دعما من إيران وهو ما يؤكده قادة الحركة الذين يعتبرون 

ي وأنهم ال يسعون للخروج عن اإلجماع الوطني أو العمل لصالح أهداف أنفسهم جزءًا من الكل الوطن
 أخرى.

ولم تعلق حماس رسميا على ما يتم تداوله بين عناصرها وكبار نشطائها حول حقيقة القرار بحل 
 على األقل. أنشطتهاالحركة أو العمل على تحجيم 

ختصارا باسم "ِحصن" صداما مع وشهدت مرحلة تأسيس "حركة الصابرين نصرا لفلسطين" المعروفة ا
 حركة حماس ما لبث أن تالفاه الطرفان بعقد اتفاق أمني أكثر منه سياسي.

مصادر خاصة لـ القدس دوت كوم، أن هشام سالم وقيادات أخرى اجتمعت مع قيادات أمنية  وأشارت
لتوافق على في حماس منهم صالح أبو شرخ، وبمتابعة من وزير الداخلية السابق فتحي حماد، وتم ا

 المتابعة بين الجانبين باستمرار.
ونفى هشام سالم في تصريحات لـ القدس دوت كوم، علمه بوجود أي قرار بحل الحركة أو تحجيم 

 عملها، مشيرا إلى أنه سمع بذلك من خالل ما يردده نشطاء عبر شبكات التواصل االجتماعي.
ر رسمي أو غير رسمي"، مبينا أنه ال أحد وقال سالم: "ال صحة لهذه األنباء ولم نتلقى أي قرا

يستطيع إلغاء وجود اآلخر، خاصًة وان كانت هذه الحالة ملتزمة باإلجماع الوطني وجزء ال يتجزأ 
وأضاف: "نحن ال نأخذ إذن من أحد، والمطلوب دائما أن يكون أي عمل ألي جهة  من المقاومة.

 ضمن اإلطار الوطني فقط وهو ما نلتزم به".
 6/7/2015، القدسالقدس، 

 
 شاكر: أبو عبيدة حول اللثام إلى فاعل في "العصف المأكول"حسام  .19

أكد الباحث في الشؤون الفلسطينية حسام شاكر، أن اللثام الفلسطيني اكتسب رمزية فائقة في : فيينا
تجربة المقاومة، على الرغم من أنه عائق تواصلي في أصله. وأشار إلى أن المتحدث باسم كتائب 

 قسام أبو عبيدة حول اللثام الفلسطيني إلى فاعل أساسي ضمن معركة "العصف المأكول". ال
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( في الذكرى السنوية األولى لمعركة "العصف المأكول"، 7|6ورأى شاكر في قراءة له اليوم االثنين )
س"، أن للدالالت الرمزية للثام المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وأرسل نسخة منها لـ "قدس بر 

اللثام في أصله يمثل عائقًا تواصليًا، ألنه يواري الوجه الذي هو صفحة التواصل البشري األساسية، 
لكنه في الخصوصية الفلسطينية؛ تعززت مكانة الفدائي في الوعي الجمعي من خالل اقترانها باللثام، 

سطينية في الستينيات وقال: "تعاظمت رمزية الفدائي الملثم مع بزوغ تجربة فصائل الثورة الفل
والسبعينيات من القرن الماضي، لكّن الحاجة الواقعية إلى اللثام لم تكن كمثيلتها اليوم. فمقاتلو الثورة 
آنذاك كانوا سافري الوجوه في معظمهم، وفق ما اقتضته تقديرات الميدان الذي ترّكز وقتها خارج 

يظهر على األرض الفلسطينية إاّل ملثمًا، وهو ما فلسطين، أما اليوم فإّن المقاوم الفلسطيني ال يكاد 
 تمليه تقديرات الميدان الراهنة".

وأضاف: "إّن اللثام ليس استثناء ألبي عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"، بل هو سمة عامة 
لحضور المقاومة الفلسطينية اليوم التي ال يتأتى إبصار قدراتها الكاملة. فمعظم البنى التحتية 

مقاومة في قطاع غزة هي في الواقع مستترة تحت األرض، ونادرًا ما يظهر جيشها الجّرار الذي لل
ينتظم فيه ألوف المقاومين، وهو ما يجعل االحتجاب عن األنظار سمة للحضور الفلسطيني المقاوم 

في لبنان في شكله الراهن، بالمقارنة مع زمن "الثورة" وتجربة فصائلها في األردن خالل الستينيات، و 
 خالل السبعينيات".

وأشار شاكر إلى أنه وعلى الرغم من أّن المخاطبة من وراء اللثام هي عملية شاقة، فإن "خطاب أبي 
عبيدة اتسم بتعبيره الصريح عن اإلرادة والتحدي بتوظيف نبرة الصوت، وبتفاعل الجسد بوضوح مع 

رر مثاًل، بما يؤكد الثقة بموقف المقاومة، األداء اللفظي المنطوق، عبر رفع أصبع السبابة بشكل متك
 وبما يضاعف الرسالة التحذيرية لالحتالل".

 6/7/2015قدس برس، 
 

 مّرة: "العصف المأكول" رسخت نهج المقاومة رأفت  .21
أكد مسؤول اإلعالم في حركة حماس في لبنان، رأفت مّرة، على أن االحتالل مني بفشل : بيروت

ل"، وهو االسم الذي أطلقته حركة "حماس" على العدوان سياسي في حرب "العصف المأكو 
 ، والذي سّماه االحتالل "الجرف الصامد".2014الصهيوني على قطاع غزة، في شهر تموز )يوليو( 

وأكد مّرة في قراءة له في نتائج العدوان على غزة العام الماضي، بمناسبة ذكراه األولى، أن حرب 
ا من الحروب العربية اإلسرائيلية، ألنها جرت فوق األرض "العصف المأكول" اختلفت عن غيره

يومًا، وهي  51الفلسطينية، داخل ما يسّمى حدود الكيان الصهيوني، وهي األطول إذ استمرت 
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 20األعنف من حيث شّدة القصف وعنفه واألسلحة المستخدمة، إذ ألقى االحتالل الصهيوني حوالي 
ألف جندي ومئات  75نابل نووية، واستخدم أكثر من ألف طن من المتفجرات، ما يوازي ست ق

 الطائرات والدبابات".
وأشار مّرة إلى أنه "على الرغم من أن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة كان ضخمًا وعنيفًا ومؤلمًا، 
حيث استخدم االحتالل أهم عناصر القوة لديه، وأشّد وسائل التدمير والقتل واإلبادة، لكن في السياسة 

 فشل".
وقال "من خالل مراجعة أهداف العدوان اإلسرائيلي، فإن الحكومة الصهيونية فشلت في تحقيق ما 
أعلنته وشّددت عليه من أهداف، مثل: تدمير األنفاق وترسانة األسلحة الصاروخية، وتطويع إرادة 

 غزة، وضرب المقاومة، وتوفير األمن للمستوطنين".
األنفاق بكفاءة طوال الحرب، وأعادت ترميم ما تهّدم، وأنشأت  وحسب مرة؛ فقد بقيت حماس تستخدم

أنفاقًا جديدة، وظّلت وتيرة إطالق الصواريخ محافظة على مستوياتها، بعد أن أطلقت حماس ما 
 آالف صاروخ خالل المعركة. 7يقارب 

 وأضاف "إن حكومة االحتالل لم تستطع طمأنة المستوطنين في جوار غزة، وهم يشاهدون حماس
تشّق الطرقات في محاذاة المستوطنات، وهم يسببون القلق لحكومتهم من كثرة الشكاوى عن سماعهم 

ولفت مّرة االنتباه إلى أن "االحتالل لم يجرؤ على االعتراف بحجم خسائره  أصوات حفر األنفاق".
صابة  65البشرية، وأنه أعلن فقط عن مقتل  والمحايدة تشير ، لكن التقديرات الفلسطينية 1400جنديًا وا 

 جنديًا من المسافة صفر". 140إلى أضعاف هذه األرقام، وقد أعلنت حماس عن قتلها 
أما على المستوى الفلسطيني الداخلي، فقد رأى مّرة أن "العدوان وّحد الفلسطينيين ودعم موقف حماس 

قليميا، حيث عملت أطراف إقليمية مثل إيران وحزب هللا على  تفعيل تواصلها مع والمقاومة داخليا وا 
حماس بعد تراجع، واضطرت السلطات المصرية الستقبال وفد من حماس رغم كل ما أصدرته من 

وأضاف: "لقد نجحت حماس في تعزيز وضعها السياسي والشعبي على  اتهامات بحق الحركة".
بتراجع المستوى الفلسطيني، وأظهرت الحرب أن مشروع الصمود والمقاومة هو المؤثر، وشهد الجميع 

محمود عباس وتراجع مشروعه وتعّثره، وهو إلى اليوم فشل في إعادة إطالق المفاوضات، وفشل في 
استثمار نهج المصالحة الذي سارت عليه حماس. ومع توّقف العدوان، سارعت أطراف دولية 
قليمية إلى االتصال بحماس، والتحاور معها من أجل التوصل إلى هدنة متوسطة المدى، وسط  وا 

سرائيلي بفشل العدوان، واستحالة الحّل العسكري، وصعوبة القضاء على حماس".ا   عتراف دولي وا 
 6/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 سيناء " فيداعش"من التحدث أمام "المعسكر الصهيوني" عن خطر  الموسادنتنياهو يمنع رئيس  .21
اهو، رئيس الموساد تمير باردو من التحدث منع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتني: هاشم حمدان

أمام كتلة "المعسكر الصهيوني" بشأن التهديدات التي يشكلها تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( في 
 سيناء، وذلك بادعاء أنه سيكون بمثابة سابقة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن رئيسة كتلة "المعسكر الصهيوني"، ميراف ميخائيلي، التي قدمت 
بشأن تهديدات داعش جاء في أعقاب  استراتيجية، قولها إن تقديم طلب إجراء مباحثات الطلب

طالق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وتصريحات رئيس وكالة  الهجمات األخيرة في سيناء، وا 
االستخبارات المركزية األميركية السابق، ديفيد بتريوس، والتي جاء فيها أن داعش تشكل تهديدا أكبر 

 .من إيران
وأضافت أنها طلبت عرضا قصيرا حول تعزز قوة داعش في سيناء والتهديدات التي يشكلها على 

 إسرائيل، مشيرة إلى أن باردو وافق على ذلك، ولكن بشرط مصادقة نتنياهو.
وتوجهت ميخائيلي إلى أحد مستشاري نتنياهو، وطلبت منه إبالغه بذلك، إال أن الرد كان يتضمن 

ك ستكون "سابقة إشكالية"، وأنه في أعقاب ذلك ستقدم كل كتلة طلبا بهذا الشأن أن المصادقة على ذل
وفي احتجاجها على الرفض باعتبار أن "المعسكر الصهيوني" هو كتلة المعارضة  من الموساد.

ويشارك في عضوية لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، أشارت ميخائيلي إلى أن باردو تحدث 
 رؤساء شركات كبيرة، وبمصادقة رئيس الحكومة. في السابق أمام

 7/7/2015، 48عرب 
 

 في حال توقيع اتفاق إيراني غربي لالستقالةلبيد يدعو نتنياهو  .22
هاجم عضو الكنيست ووزير المالية اإلسرائيلية السابق يائير لبيد، رئيس الحكومة : رازي نابلسي

يران.اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، مطالًبا إّياه باالس  تقالة في حال تم توقيع اتفاق بين الدول الست وا 
وقال لبيد خالل لقاء أجراه مع موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' اإلسرائيلي إن 'نتنياهو وعد 
يران، لم ينجح بمنع توقيع االتفاق، وبالتالي  اإلسرائيليين بأنه سيمنع توقيع اتفاق بين الدول الست وا 

 يتوّجب عليه االستقالة'.
وصف لبيد االتفاق على أنه اتفاق سيئ للغاية، وقال إن 'االتفاق يجعل من إيران دولة على عتبة و 

 ساعة'. 24القنبلة النووية خالل 
 6/7/2015، 48عرب 
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 إيالتفي مجال الفندقة في  األردنمستخدم من  1500سلفان شالوم يصادق على تشغيل  .23
وم على خطة بلورتها سلطة تسجيل النفوس والهجرة صادق وزير الداخلية سلفان شالوم الي: وسام جبر

 . إيالتفي مجال الفندقة في مدينة  األردنمستخدم من  1500وتقضي بتشغيل 
 إيالتمدينة  إلىعلى تأشيرة دخول يومية  األردنيونوبموجب هذه الخطة سيحصل المستخدمون 

 األشهرتم تطبيق الخطة خالل بعد انتهاء يوم عملهم. وسي األردنمنازلهم في  إلىيعودوا  أنعلى 
 القليلة القادمة. 

لمشكلة النقص في القوى  األمثليعد الحل  األردنيينوصرح الوزير شالوم بان تجنيد المستخدمين 
 .األطرافالبشرية في مجال الفندقة وانه سيعود بالنفع على جميع 

 6/7/2015اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 
 

 .. ونطالب بالجنديين شاؤول وجولدنغزة مصلحة إسرائيلية إعادة إعمارريفلين:  .24
في الذكرى السنوية األولى للحرب العدوانية على قطاع غزة، في صيف العام : هاشم حمدان

الماضي، قال الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين في كلمته، إن إعادة إعمار قطاع غزة مصلحة 
 وم ضد إسرائيل.إسرائيلية، ولكن بشرط أال تكون جبهة للهج

وقال ريفلين إن "إسرائيل ال تستطيع أن تبقى رهينة بأيدي أعداء يعملون من داخل السكان المدنيين، 
 وال يحترمون حقوق اإلنسان، ويستخفون بالقوانين الدولية والديمقراطية". على حد تعبيره.

ة ستلزم إسرائيل بالحسم وبحسبه فإن المواجهة القادمة ستكون أقسى من سابقتها، وأن هذه المواجه
ولدين جوأضاف أن إسرائيل ال تزال تطالب بالجنديين أورون شاؤول وهدار  الواضح والصارم.

 لدفنهما في إسرائيل.
 6/7/2015، 48عرب 

 
 "القومية"نّصًا معداًل لمشروع قانون " يقدم للكنيست الليكودالنائب بيني بيغين من " .25

إلى اهتمامات الحكومة اإلسرائيلية بعد أن قدم « ودية الدولةيه»عادت مسألة : الحياة  –الناصرة 
اعتبره مراقبون األكثر « القومية»بيني بيغين للكنيست نّصًا معداًل لمشروع قانون « ليكود»النائب من 

األكثر « البيت اليهودي«و« ليكود»اعتدااًل بين االقتراحات السابقة التي طرحها نواب آخرون من 
 تطرفًا.
من دون تحديد أيهما تأتي أواًل، « دولة يهودية ديموقراطية»يعّرف القانون الحالي إسرائيل وبينما 

يهودية الدولة أم ديموقراطيتها، فإن بيغين ال يسعى، خالفًا لزمالئه من اليمين المتطرف، إلخضاع 
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ألساسية النظام الديموقراطي لهوية الدولة اليهودية، ويتمحور في تعريف جوهر الدولة ورموزها ا
إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي »)النشيد القومي والعلم(. وينص المشروع على أن 

في المقابل يسعى نواب «. القائمة على أساس الحرية والعدالة والسالم طبقًا لرؤية أنبياء إسرائيل
للمحكمة العليا  لعدم إفساح المجال« الديموقراطية»على « اليهودية»اليمين المتطرف إلى تقديم 

ورجح مراقبون أن يحظى اقتراح بيغين بالغالبية المطلوبة  «.اليهودية»قبل « الديموقراطية»باعتماد 
 نظرًا لدعم أحزب الوسط المعارض له.

 7/7/2015، الحياة، لندن

 
 لم تعد قائمة وتمت إزالة التهديد السياسي في هذه المرحلة الفرنسية: المبادرة "إسرائيل" .26

قال مصدر سياسي إسرائيلي، امس، إن المبادرة الفرنسية لمجلس األمن لم تعد   وكاالت: -س القد
 اليوم على جدول األعمال، وأن التهديد السياسي على إسرائيل تمت إزالته في هذه المرحلة.

، ان هذا التقدير يأتي استمرارا لتقييم األروقة السياسية «ن ار جي»وأضاف في تصريحات لموقع 
سرائيل، والتي تشير إلى أن احتمالية نجاح المبادرة الفرنسية في مجلس األمن ضئيلة في  واشنطن وا 

جدا، وخلصت الدبلوماسية اإلسرائيلية لتراجع المبادرة الفرنسية بعد التصريحات التي صدرت عن 
وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس األسبوع الماضي في نيويورك، في لقائه مع مجموعة من 

نحن بحاجة لجسم داعم لهذه المبادرة أوسع من »صحافيين في مقر األمم المتحدة، والتي قال فيها، ال
 «.الرباعية الدولية، بحاجة لدعم أوروبا والدول العربية

: ان قضية ثانية أثرت على المبادرة الفرنسية وتراجعها تتمثل بموقف المستشارة األلمانية وأضاف
ء البريطاني دافيد كاميرون اللذين رفضا هذه المبادرة، ويبدو أن الموقف انجيال ميركل ورئيس الوزرا

األلماني والبريطاني الرافض كونهما قدرا بأن دور فرنسا يسعى من خالل هذه المبادرة لزيادة نفوذها 
 سالم. إلىفي الشرق األوسط أكثر من سعيها للتوصل 

 7/7/2015، األيام، رام هللا

 
 خاصة لمواجهة أساليب المقاومة الفلسطينية وحزب هللا فرقة كوماندوتشكيل  ريقر الجيش اإلسرائيلي  .27

قرر الجيش اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، تشكيل فرقة كوماندو خاصة تكون قادرة على : هاشم حمدان
مواجهة األساليب القتالية التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وحزب هللا، وذلك بعد أن 

 ن للجيش وجود فجوات كبيرة في جاهزيته للقتال بأسلوب "حرب العصابات".تبي
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، تشكيل فرقة كوماندو تضم عدة وحدات خاصة توقرر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكو 
في الجيش، وذلك في إطار خطة جديدة لسنوات عدة يجري العمل على بلورتها في الجيش، بادعاء 

 مواجهة التنظيمات اإلرهابية وحرب العصابات".أن تشكيلها "يساعد في 
وقرر آيزنكوط أن تضم الفرقة أربع وحدات، هي "ماجالن" ووحدة المستعربين "دوفدوفان"، ووحدة 
"إيجوز" التابعة لـ"غوالني"، و"سييريت ريمون" المتخصصة بالحرب الصحراوية وتتبع اليوم 

 لـ"غفعاتي".
"، التي يتبعه لها أيضا وحدة المظليين النظامية، 98ابعة لـ"أغودا كما تقرر أن تكون الفرقة الجديدة ت

 وفرقتان من المظللين االحتياط.
وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إن هدف الفرقة الجديدة هو تطوير العمل المشترك في 

 ساعات الطوارئ، وتعزيز سالح المشاة والقوات الخاصة.
 6/7/2015، 48عرب 

 

 "إسرائيل"عضوية الكنيست لمن يشارك بـ"نشاط" ضد قانون يمنع  مشروعع" تطرح "شؤون التشري .28
ناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اإلسرائيلية أمس مشروع قانون : القدس دوت كوم -تل أبيب 

 يدخل تعدياًل على قانون أساس الكنيست.
عملية للجيش اإلسرائيلي أو  وبموجب هذا التعديل فإن كل من يشارك في نشاطات غير قانونية ضد

وسكانها، أو يعرب على المأل عن دعمه لمثل هذه النشاطات، فلن ُيسمح له بخوض  إسرائيلضد 
ويستهدف هذا المشروع النواب العرب في الكنيست، خاصة وأنه يأتي بعد أيام  االنتخابات للكنيست.

لكسر الحصار عن غزة، الذي  من مشاركة النائب العربي باسل غّطاس في أسطول الحرية الثالث
 حاصرت سفينته قوات االحتالل، وأرغمتها على اإلرساء في ميناء أسدود، قبل وصولها لغزة.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن المؤبد على من يدان بارتكاب عملية 
"أنه يرمي إلى تعزيز قوة كما جاء في شرح مشروع هذا القانون  اختطاف على خلفية قومية متطرفة.

 ".األعمالالردع، ورفع الثمن الذي يدفعه مرتكبو مثل هذه 
 6/7/2015س، القدس، القد

 
 ليست في خطر ألنها هي الخطر "إسرائيل"كاتب إسرائيلي:  .29

سخر كاتب إسرائيلي من مزاعم قادة االحتالل من أن دولتهم في خطر بسبب التهديد الذي : الناصرة
 اإليراني.والنووي  يشكله قطاع غزة
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(، انه لو كان شعب 7|6العبرية اليوم االثنين ) وقال كوبي نيف، مقال نشره في صحيفة هآرتس
إسرائيل يعرف قليال عن نفسه، لكان يمكنه أن يوجه نظره إلى وجهه عبر المرآة ليقول لنفسه "نحن 

نما نحن الخطر".  لسنا في خطر، وا 
 6/7/2015قدس برس، 

 
 من سكانها تحت خط الفقر % 70الحصار: غزة بال إعمار و لمواجهةية اللجنة الشعب .31

أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، أن قطاع غزة يدخل عامه : )قنا(
لم يبدأ بعد، فيما آالف  2014اإلسرائيلي صيف  خالل العدوان ”إسرائيل“الثاني وا عمار ما دمرته 

 السكنية ما زالت ركامًا ودمارًا. الوحدات والتجمعات
وشدد الخضري في تصريح صدر عنه، أن آالف العائالت ما زالت مشردة إما في الكرفانات أو 

 .البيوت الخشبية والبيوت المستأجرة
في المئة ال يزالون يعيشون تحت خط  70وأكد كارثية األوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من 

 في المئة. 50ريجيًا مع استمرار آثار العدوان، فيما وصل معدل البطالة الفقر وهي نسبة تزيد تد
وأشار إلى أن أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون على المساعدات الدولية واإلغاثية في ظل عدم 

 80وجود فرص عمل أو دخل ثابت لهم، وأن معدل دخل الفرد اليومي دوالر واحد يوميًا، مبينًا أن 
 ع غزة متعطلة بشكل كلي أو جزئي.في المئة من مصان

في المئة من حاجة غزة، والتي  15من مواد البناء ال يلبي سوى  "إسرائيل"وشدد على أن ما ُتدخله 
 ألف وحدة سكنية. 60لم تبن منزاًل واحدًا دمر بالكامل خالل الحرب التي دمرت 

 2015/7/7الخليج، الشارقة، 
 

 القدسفي مل وحجازي أبو ج الشهيدينقتحم منزلي ياالحتالل  .31
وفا: اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس، منزل الشهيدين غسان أبو جمل في قرية  -القدس 

 جبل المكبر، ومعتز حجازي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.
إن قوة كبيرة من الوحدات الخاصة « وفا«وقال معاوية أبو جمل شقيق الشهيد غسان أبو جمل لـ

لشهيد غسان وقامت بتصوير مداخله والطرق المؤدية إليه ومرافقه الداخلية، وخالل اقتحمت منزل ا
 ذلك قامت بتصوير أفراد العائلة.

وأفاد بأن مشادات كالمية جرت بين قوات االحتالل وشبان العائلة خالل تواجدهم في المنزل، كما 
 أن والد الشهيد غسان تدهورت حالته الصحية جراء االقتحام.
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كز معلومات وادي حلوة أن قوات االحتالل اقتحمت محيط منزل الشهيد معتز حجازي في وذكر مر 
ببلدة سلوان، وقامت بتصويره من الخارج إضافة إلى تصوير الطرق المؤدية إليه، « الثوري»حي 

 علما أن عائلته لم تكن تتواجد في المنزل وقت االقتحام.
 2015/7/7األيام، رام هللا، 

 
 ألقصىلمسجد اهروب" القتحام المستوطنين ل مسارتحدد "شرطة االحتالل  .32

فرض التواجد الكبير للمصلين والمعتكفين برحاب المسجد األقصى ما يعرف بـ "مسار : القدس
الهروب" خالل اقتحامات المستوطنين اليهود لألقصى يوم االثنين، واضطرت شرطة االحتالل 

ليلة جدا، تبدأ من باب المغاربة، وتنتهي في الباب المرافقة إلى تحديد مسار المستوطنين بمسافة ق
 التالي وهو باب السلسلة، دون التجول في أركان األقصى المبارك.

وكانت شرطة االحتالل الخاصة منعت يوم أمس اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى؛ بسبب 
نكار واسعة من قبل التواجد الكبير للمصلين والمعتكفين في األقصى، األمر الذي قوبل بحملة است

 قيادات الجماعات اليهودية ومنظماتها المنضوية في إطار جماعات الهيكل المزعوم.
يذكر أن قيادة منظمات الهيكل كانت دعت أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجدة 

 األقصى هذه األيام استعدادا لالحتفاالت، بما يسمى "خراب الهيكل" األسبوع القادم.
ويتواجد في األقصى عدد كبير من المصلين ومئات المعتكفين من مدينة القدس وخارجها، فيما 

 نشطت اللجان العاملة وطواقم األوقاف اإلسالمية في تنظيف المسجد ومرافقه المختلفة.
 2015/7/7القدس، القدس، 

 
 لن ينجوا من المساءلة القانونية اإلسرائيليونقراقع: القضاة  .33

رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع: إن قضاة المحاكم العسكرية  الق :رام هللا
اإلسرائيلية لن ينجوا من المساءلة القانونية الدولية مستقباًل؛ لدورهم في إجراء محاكمات غير عادلة 
بحق األسرى وخضوعهم لتعليمات األجهزة األمنية والجهات السياسية في إسرائيل، وعدم التزامهم 

يير وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة حول دور المحاكم العسكرية في ظل االحتالل، وقبولهم أن بمعا
 يكونوا ختمًا مطاطيًا بيد جهاز االحتالل.

جاءت أقوال قراقع خالل تكريم عائالت األسرى في بلدة العيزرية، شرق القدس، وذلك بعد تناول 
 ح في العيزرية.طعام اإلفطار مع عائالت األسرى بدعوة من حركة فت
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وأشار قراقع إلى أن قضية المحاكمات غير العادلة التي طالت أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 
، تعتبر من جرائم الحرب والمخالفات الجسيمة حسب وثيقة روما للمحكمة الجنائية الدولية 7691

 واتفاقيات جنيف.
 2015/7/7األيام، رام هللا، 

 

 يحذر من عدوان ثالثي على قطاع غزة في لندن ينيةمركز الدراسات الفلسطمدير  .34
حّمامي أن الحملة األمنية، التي  إبراهيمرأى مدير مركز الدراسات الفلسطينية في لندن الدكتور : لندن

تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد كوادر وأنصار حركة "حماس" في الضفة الغربية، تهدف 
، إلى تهدف تفريغ الضفة الغربية من العناصر القيادية والنشطة إضافة لحماية المحتل ومستوطنيه

 لمنع أي تحرك من أي نوع قد ينشأ دعمًا وتأييدًا لغزة.
"إن محمود عباس وفريقه ، تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ "قدس برس" االثنينبوأضاف 

ية يصاحبها حملة تحريض غير يريدون تحقيق هدفين معًا، في الضفة الغربية وفي غزة، الحملة األمن
 .مسبوقة ضد قطاع غزة بشكل عام وضد حركة حماس بشكل خاص

أي  إلجهاض إسرائيلياً وحّذر حّمامي من أن "قطاع غزة ربما ينتظر عدوانًا ثالثيًا فتحاويًا سيسيًا 
اتفاق هدنة يريح القطاع ويجسد انتصار غزة، ومن ثم يسحب البساط من تحت عباس والسيسي 

 جران بفلسطين وقضيتها، والمشاركان في حصار القطاع".المتا
وأضاف: "السيناريو جاهز، الهجمات في سيناء ودعم "داعش" والتورط ضد مصر مع تأكيدات من 
فتح على حدوث ذلك .. والضفة الغربية مقبلة بدورها على محاولة تدجين نهائية باستئصال حماس 

ائم السيسي في مصر عبر تفجيرات واغتياالت مدبرة تمامًا منها وتحت ذرائع أمنية تستنسخ جر 
 ومحبوكة يتم الصاقها بحركة حماس"، كما قال.

 2015/7/6، قدس برس
 

 2015الصحفيين خالل العام  بحق إسرائيلياً  انتهاكاً  99: "وفا" .35
د ذكرت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، يوم االثنين، أن عد: طارق األسطل -رام هللا 

االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحفيين في األرض الفلسطينية المحتلة خالل النصف األول من العام 
 انتهاكًا. 99بلغ  2015

وأوضحت 'وفا'، في تقريرها الدوري، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي 'ال تزال تواصل مالحقتها 
طالق القنابل المسيلة للدموع  واستهدافها للصحفيين عبر إطالق الرصاص الحي والمعدني وا 
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واالعتداء عليهم بالضرب واالعتقال المباشر، أو بتقديمهم للمحاكمات ضمن سياستها الممنهجة 
والمخططة والهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم األفواه وقمع حرية الرأي والتعبير للتغطية على جرائمها 

 عام العالمي'.اليومية بحق المواطنين العزل ومنع إيصالها إلى الرأي ال
 1/1/2015انتهاكًا في الفترة ما بين  99وقالت، إن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحفيين بلغت 

انتهاكا،  18انتهاكا فيما سجل شهر شباط  15. حيث سجل شهر كانون الثاني 30/6/2015وحتى 
 18ر سجل انتهاكًا، وشهر أيا 11انتهاكا، في حين سجل شهر نيسان  27أما شهر آذار سجل 

 انتهاكًا بحق الصحفيين.
وأشارت إلى أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطالق األعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة 

مصابا، فيما بلغ عدد حاالت  65للدموع واالعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 
طالق النار ا  حالة. 34لتي لم ينتج عنها إصابات االعتقال واالحتجاز وسحب البطاقات وا 

 2015/7/6وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 

 أطفال غزة يعانون من آثاره النفسية والعصبية ..العدوانبعد عام من تقرير:  .36
يوم االثنين إن أغلبية األطفال الذين  لألطفالقالت منظمة خيرية عالمية  :كيران جيلبرت -لندن 

العام الماضي  إسرائيلشد مناطق قطاع غزة تأثرا بالحرب التي خاضها القطاع مع يعيشون في أ
 بدأت تظهر عليهم أعراض القلق االنفعالي والصدمة بما في ذلك التبول أثناء النوم والكوابيس.

يوما بين مقاتلين في غزة  50النار حربا استمرت  إلطالقالماضي أنهى وقف  أبوفي أغسطس 
سرائيل فلسطيني أغلبهم مدنيون سقطوا قتلى. وقالت  2100ها مسؤولو الصحة إن أكثر من قال في وا 
 جنديا وستة مدنيين. 67إن قتالها  إسرائيل

طفال وقال تقرير  3436طفال وبلغ عدد المصابين خالل الحرب  551وكان من بين القتلى في غزة 
 طفل فقدوا آباءهم. 1500أن  األطفال أنقذوالمنظمة 

في المناطق األشد تأثرا في غزة يعانون من  األطفالفي المئة من  70ة إن أكثر من قالت المنظم
كوابيس منتظمة ويبللون فراشهم أثناء النوم ويعيشون في خوف من تجدد القتال بينما ال يريد نصف 

 األطفال الذهاب للمدارس ألنهم خائفون من مغادرة البيوت.
ومحدودية  لآلباءللعنف واقتران ذلك بالبطالة المرتفعة  وقالت المنظمة إن التشرد وتكرار التعرض

 من الصدمة النفسية التي سببتها الحرب. األطفالالدعم الصحي النفسي كل ذلك حال دون تعافي 
ألف شخص في غزة مازالوا مشردين رغم مرور عام على الحرب في حين  100وأضافت أن حوالي 

 الصحية وشبكات المياه والمدارس. تللمنشآلم تبدأ بعد عمليات إعادة البناء 
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وقالت المنظمة إن استمرار الحصار وخطر تجدد الحرب جعل من الصعب على أطفال غزة أن 
وقال جاستين فورسايث الرئيس التنفيذي للمنظمة في بيان "كثيرون من أطفال  يعيشوا حياة طبيعية.

ت آخرها بقسوتها. وهم محطمون ثالثة حروب في السنوات السبع الماضية اتسم اآلنغزة عايشوا 
 نفسيا وفي بعض الحاالت بدنيا."

 2015/7/6وكالة رويترز لألنباء، 
 

 مقدسي يتعرض لالعتداء الجسدي والنفسي خالل احتجازه طفل"الدفاع عن األطفال:"  .37
عامًا( من سكان قرية العيسوية بالقدس المحتلة، للضرب  15تعرض الطفل محمد مصطفى ) :رام هللا
ما أدى « المسكوبية»ل إسرائيليين يرتديان زيًا مدنيًا أثناء احتجازه في مقر تحقيق وتوقيف من قب

 إلصابته بجرح في رأسه، ورضوض في أنحاء مختلفة من جسده.
وروى الطفل مصطفى، في إفادته للحركة العالمية للدفاع عن األطفال، كيف اقتحمت شرطة 

حزيران الماضي، وأن ضابط االحتالل هو من أيقظه االحتالل منزل أسرته فجر الخامس عشر من 
 من نومه بغرض اعتقاله.

ووجه له المحقق تهمة إلقاء حجارة وزجاجات « المسكوبية»وأضاف: إنه خضع للتحقيق في مركز 
 حارقة على قوات االحتالل، لكن الطفل أنكر ذلك تماما، وفق إفادته.

لزجاجات الحارقة وا غالق الشوارع في قرية أخذ المحقق يصرخ علي واتهمني بإلقاء ا»وقال: 
العيسوية، وبعد مرور ساعة تقريبًا أخرجني من الغرفة إلى الممر، وبدأ بصفعي على وجهي، 

لمدة ثالث دقائق تقريبًا، ومن ثم أعادني  عليوضربني بقدمه مرتين على رجلي، واستمر االعتداء 
 «.إلى غرفة التحقيق

الي أربع ساعات وهو جالس على كرسي حديدي، حتى اعترف أنه وبين أن التحقيق استمر معه حو 
 ضرب حجرا واحدا فقط على قوات االحتالل، مبينًا أنه وقع على أوراق باللغة العبرية لم يفهم فحواها.

 2015/7/7األيام، رام هللا، 
 

 لغزة عبر "كرم أبو سالم" بضائعشاحنة  300إدخال  .38
سرائيلي اليوم اإلثنين معبر كرم أبو سالم، جنوب شرقي قطاع فتحت سلطات االحتالل اإل: قنا –غزة 

 شاحنة. 300غزة، إلدخال 
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وذكرت اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة، في بيان لها، أن تلك الشاحنات 
محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصالت والمساعدات، مشيرة إلى أن سلطات 

 ل سمحت بضخ كميات محدودة من المحروقات.االحتال
ويعد كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد في غزة، ويتم من خالله إدخال البضائع والمساعدات 

 والمحروقات ألهالي القطاع.

 2015/7/7الشرق، الدوحة، 
 

 بعد عام على العدوان للمنازل الجاهزة غزةتالشي األمل يلجئ أسر  .39
يش االحتالل منزله في الحرب على قطاع غزة قبل عام غرفًا جاهزة بين وضع فلسطيني دمر ج

 الركام في حي الشجاعية، بعدما أصابه اليأس إزاء التأخير في إعادة إعمار القطاع المحاصر.
عامًا( غرفتين جاهزتين تحت سقف الطابق  45وبمساعدة من األردن، وضع فؤاد صالح أبو عصر )

 تبقى من الطابق الثاني. األول المتصدع وأخرى فيما
فكرة »عامًا( إن  82شخصًا أكبرهم بشير ) 74ويقول أبو عصر العاطل عن العمل ولديه عائلة من 

 «.الغرف الجاهزة سببها اليأس من اإلعمار، طوال سنة ال نسمع سوى الكالم، ال نرى أي فعل
وأوالدي بشير وصالح مع  أسكن اآلن مع زوجتي وأطفالي في الغرفتين في الطابق السفلي»ويتابع 

لم يقم أي مسؤول من الحكومة »، ويؤكد «أسرتيهما في الغرفة الثالثة بعد أن قسمتها إلى قسمين
ويقول أبو عصر، رغم إدراكه مخاطر اإلقامة في هذه الغرف داخل منزله اآليل للسقوط،  «.بزيارتنا

لة غوث وتشغيل الالجئين( بسبب هذا خيارنا الوحيد للعيش بشكل أفضل من مدارس األونروا )وكا»
 «.معاناتنا جراء ذلك، كما أتعبنا كثيرًا السكن لدى األقارب

ال »من جهته يوضح سفيان المقيم في خيمة قرب منزله المدمر في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، 
يونس  ، وقد أقيم في بلدة خزاعة الحدودية شرقي خان«إعمار وال مساعدات لكن هللا شاهد على نكبتنا

أيلول الماضي بمساعدة من جمعية خيرية إماراتية أول حي من المنازل الجاهزة يطلق في سبتمبر/
 لمئة أسرة دمرت بيوتها في البلدة خالل الحرب.« حي الكرفانات»عليه المواطنون 

 2015/7/7الخليج، الشارقة، 
 

 أسير يصاب بشلل في قدميه بسبب إطالق االحتالل النار عليه .41
عاما(، عدة عمليات جراحية،  21أجرى األسير المقدسي حسن أيوب أبو رميلة ): لمحتلةالقدس ا

بعدما أطلق جنود االحتالل النار عليه على حاجز "قلنديا" شمال مدينة القدس المحتلة نهاية حزيران 
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وأكدت عائلة الشاب أبو رميلة في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" يوم االثنين،  )يونيو( الماضي.
ه تم استئصال إحدى كليتي نجلها، بعد أن توقفت إحدى رئتيه عن العمل، إضافة إلى إصابته أن

بشلل في قدميه بسبب إصابة النخاع الشوكي، إثر إطالق النار عليه من قبل جنود االحتالل على 
وأضافت أنه "ما زال فاقدًا للوعي، وحالته الصحية خطيرة للغاية وفي تدهور  حاجز "قلنديا". 

 تمر"، مشيرة إلى أنه قيد االعتقال ومقّيد القدمين في مستشفى "شعاري تصيدق" في القدس.مس
(، ما أدى إلى إصابته 6|30يذكر أن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص على الشاب أبو رميلة بتاريخ )

 .ديا"شرطة آنذاك بأنه كان يردد "هللا أكبر" ويمشي باتجاه حاجز "قلنالبجروح خطيرة حيث اّدعت 
 2015/7/6، قدس برس

 
 آخرين بالسجن اإلداري 11حكم على وي اً فلسطيني 12االحتالل يعتقل  .41

خمسة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية،  أمساعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي 
-، انه تم ليل األحد اإلعالموقال الجيش في تصريح وزعه على وسائل  بينهم اثنان في قطاع غزة.

بينهم ناشط في حماس لالشتباه بالمشاركة في  الضفة،، اعتقال ثالثة مطلوبين فلسطينيين في االثنين
وفي قطاع غزة، اعتقل االحتالل فلسطينيْين  نشاطات إرهابية ضد مدنيين وقوات الجيش اإلسرائيلي.

سرائيل، بحسب شهود عيان.  لدى محاولتهما اجتياز السياج الفاصل بين حدود غزة وا 
عتقلت قوات االحتالل، فجر اإلثنين مواطنًا ونجله من بلدة صورباهر جنوب شرق مدينة القدس ا 

 المحتلة، وخمسة فتية من سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.
أسيرا، راوحت مدتها من شهرين  77إلى ذلك، أصدرت سلطات االحتالل أوامر اعتقال إداري بحق 

تسعة أسرى صدرت بحقهم أوامر ألكثر من مرة، منهم من  وأوضح في بيان، أن أشهر. ستةإلى 
 .مضى على اعتقاله إداريًا سنوات بشكل متواصل، أو على فترات متفرقة

 2015/7/7المستقبل، بيروت، 
 

 في "ايشل" أبنائهمسمح لعدد من ذوي أسرى غزة بزيارة االحتالل ي .42
عدد من ذوي األسرى في قطاع غزة سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي صباح يوم االثنين، ل: غزة

 بزيارة أبنائهم في احد السجون اإلسرائيلية.
من أهالي األسرى  15وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر لـ "قدس برس" أن 

الفلسطينيين في قطاع غزة، بينهم أربعة أطفال، تمكنوا صباح االثنين من زيارة سبعة أسرى من 
 ن قطاع غزة يقبعون في سجن "ايشل" في بئر السبع في منطقة النقب.ذويهم وأقاربهم م
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ويشار إلى أن سلطات االحتالل أوقفت منذ اندالع الحرب على غزة في شهر تموز )يوليو( الماضي 
 زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وقد سمحت باستئنافها مطلع تشرين أول )أكتوبر( الماضي.

 2015/7/6، قدس برس

 
 "داعش"لالشتباه بدعمهم تنظيم  "إسرائيل"في  العربة من البدو توقيف ست .43

لالشتباه بدعمهم تنظيم الدولة  أساتذة أربعةستة من البدو العرب بينهم  أوقف (:أ ف ب) –القدس 
 االثنين. اإلسرائيليالداخلي  األمنجهاز  أعلن، وفق ما اإلسالمية

من  أفرادة جميعهم من عائلة واحدة وقد سافر الرجال الست أن اإلسرائيلية اإلعالموقالت وسائل 
 سوريا للقتال في صفوف التنظيم المتطرف. إلى أقربائهم

سرا لدرس فكر الدولة "الرجال الستة كانوا يلتقون  أنالداخلي )شين بيت(  األمنوقال جهاز 
يعتزم الذهاب وان بعضهم كان  وأصدقائهم"عائلتهم  أفرادنشره بين "الذي كانوا يعتزمون  اإلسالمية"

 حول تاريخ توقيفهم. إضافيةولم يدل الجهاز بتفاصيل  سوريا. إلى
 2015/7/7القدس العربي، لندن، 

 
 مدينةبالحملة رش للمبيدات بعد  " لحركة حماسالعمل االجتماعيعلى " يثنونلبنان: أهالي صيدا  .44

تزايد أعداد الحشرات كعادته في كل عام وعند دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة و  صيدا:
والقوارض وما تشكله من ضرر على أهلنا، وحفاظا على الصحة العامة نظافة البيئة، بدأ قسم العمل 

حملة رش المبيدات الحشرية حيث  2015/7/6االجتماعي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس في 
 بدأت الحملة بحي مشاريع الهبة في مدينة صيدا.

دات بداية للحملة التي أطلقتها حركة حماس في لبنان في شهر رمضان وتعتبر حملة رش المبي
 المبارك تحت عنوان "رمضان يجمعنا على التقوى" إحياًء لهذا الشهر الكريم.

وقد القت بادرة رش المبيدات تعاونًا واستحسانًا من األهالي الذين شكروا حركة حماس على عنايتها 
 وخدمتها التي تقدمها للمنطقة.

 2015/7/6حة الرسمية لحركة حماس على موقع الفيس بوك، الصف
 

 الفلسطينية ستجعل المنطقة أكثر أمناً  القضيةالسيسي: تسوية  .45
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تسوية القضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية : وكاالت

 كثر أمنًا واستقرارًا.ومبادرة السالم العربية ستوفر واقعًا جديدًا وستجعل المنطقة أ
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جاء ذلك خالل ِاستقبال السيسي صباح االثنين وفد من اللجنة األمريكية اليهودية برئاسة ستانلي  
 برجمان رئيس اللجنة وبحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وتعقيبًا على استفسار أعضاء الوفد بشأن رؤية مصر لجهود السالم وتسوية القضية الفلسطينية، نّوه 
سيسي إلى أن تسوية القضية وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السالم العربية ستوفر واقعًا جديدًا ال

 .وستجعل المنطقة أكثر أمنًا واستقراراً 
 2015/7/6القاهرة، مصر العربية، 

 
 تكون تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين كاذبة أن: نتمنى "التطبيع النقابية" .46

تطبيع النقابية الدكتور مناف مجلي إن التناقض بين تصريحات المسؤولين قال رئيس لجنة مقاومة ال
 مرنا.أاإلسرائيليين ولمسؤولين في حكومتنا يضعنا في حيرة من 

تكون التصريحات الحكومية هي الصادقة، وان  أنوتمني مجلي في تصريحات خاصة بـ"السبيل" 
المطلوب من الحكومة التوضيح وتكذيب  أنكاذبة، مؤكدا  اإلسرائيليينتكون تصريحات المسؤولين 

 األنباء التي تطلقها شخصيات إسرائيلية عن تعاون اقتصادي وتجاري وعمالي مع الكيان الصهيوني.
في الحكومة اإلسرائيلية أيوب  اإلقليميةمجلي في رده على تصريحات نائب وزير العالقات  وأضاف

 األردنيةعامل من مدينة العقبة  1500ألردني دخول قرا لوكالة معا الفلسطينية، بأنه تم مع الجانب ا
نشاء إيالتللعمل في مدينة  هذه المعلومات نفاها الجانب األردني  أنمنطقة صناعية مشتركة،  وا 

 سابقا، ثم عادت للظهور من جديد.
 أنوقال مجلي إننا "بين النفي األردني والتأكيد اإلسرائيلي بتنا حائرين من هو الصادق"، مؤكدا 

 رواية رسمية واضحة وصادقة. إلىلمواطن يحتاج ا
وكان قرا قال في تصريح صحفي لوكالة معا الفلسطينية، إنه تم االتفاق بين الجانبين بهذا الشأن 

 إلىالمنصرم، وسيتم بموجب االتفاق منح تصاريح  األسبوعاألردن منتصف  إلىخالل زيارة قرا 
 .ردنيةاألمن خالل وزارة العمل  األردنيينالعمال 

 2015/7/7، السبيل، عّمان
 

 بوجوده غربي النهر "إسرائيل"عالميا يضع حدا الدعاءات  "المغطس"تسجيل  :لجنة السياحة .47
 أنالدكتور عادل الطويسي  األعيانأكد رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس بترا: -عمان

دا الدعاءات الجانب المصادقة على قرار تسجيل المغطس على الئحة التراث العالمي سيضع ح
 من النهر.  اآلخرحول حقيقة وجود المغطس على الجانب  اإلسرائيلي
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تسجيل المغطس على الالئحة يدعم الجانب السياحي ويعزز الجانب الدعائي له عالميا  أن وأضاف
على خارطة السياحة العالمية لزيارة المجموعات السياحية والزوار عالميا لهذا  إدراجهحيث سيتم 

 الهام.موقع ال
هذا الموقع  أهميةالجانب الديني إلدراج المغطس على الئحة التراث عالميا ما يؤكد  أهمية إلىولفت 

بوجود  اإلسرائيليةللديانة المسيحية ويعزز ثقتهم فيه ويدحض االدعاءات واالفتراءات من قبل الجانب 
لمغطس على الجانب الشرقي المغطس على الجانب الغربي للنهر وبنفس الوقت يحدد مكان موقع ا

 األردن.للنهر في 
انه تمت مصداقة لجنة التراث العالمي في دورتها التاسعة والثالثين المنعقدة حاليا في  إلىيشار 

 مدينة بون بألمانيا على قرار تسجيل موقع المغطس على الئحة التراث العالمي.
 2015/7/7، الدستور، عّمان

 
 لبنان وتشعل الحرائقتجوب جنوب  إسرائيليةدوريات  .48

حريق بجانب السياج الحدودي الشائك  بافتعالقبل ظهر أمس  إسرائيليةقامت دورية  :بترا –بيروت 
السياج الشائك باتجاه األراضي  النيران لتجتازالوزاني بجنوب لبنان وامتدت -في محور الغجر 

 اللبنانية المحررة، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني لـ)بترا(.
مدعومة بسيارات همر تجوب  اإلسرائيلين مصدر أمني لبناني قال انه تم رصد دوريات للجيش وكا

بساتين التفاح المجاورة لمستعمرة المطلة جنوب لبنان في وقت تمركزت فيه قوة من اليونيفيل في 
 تل النحاس. -الجهة المقابلة عند مثلث الوزاني

 2015/7/7، الدستور، عّمان
 

 المياه اإلقليمية اللبنانية تخترقلية الزوارق اإلسرائي .49
واصلت إسرائيل، خرقها للمياه اإلقليمية اللبنانية بما يشكل انتهاكا للقرار الدولي : قنا –بيروت 
1701.  

وقال بيان للجيش اللبناني، اليوم اإلثنين، إن زورقين إسرائيليين اخترقا المياه اإلقليمية اللبنانية مقابل 
وأضاف البيان أنه يجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات األمم  عدة مرات. رأس الناقورة اليوم

 المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
 2015/7/7، الشرق، الدوحة
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 صائم بساحات األقصى 1000لـ الخيريةوجبات إفطار من قطر  .51
أنشطة مشروع إفطار تواصل قطر الخيرية من خالل مكتبها الميداني بالضفة الغربية تنفيذ : الدوحة

فطارا جماعيا، لرواد  الصائم، حيث أقامت إفطارا جماعيا، لمئات من المعتكفات بالمسجد األقصى، وا 
ووجبات  القدس،مسجد يافا الكبير، وكذلك توزيع وجبات إفطار على األسر الفقيرة بقرى شمال غرب 

بري السبيل، بعدد من مدن لمكفولي قطر الخيرية، إضافة إلى مئات المستحقين من الفقراء وعا
 الضفة الغربية.

وبالتنسيق مع دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمسجد األقصى، أقامت قطر الخيرية، مائدة إفطار 
جماعي، لمئات من المصليات المعتكفات في ساحات قبة الصخرة المشرفة، كما قامت بتوزيع 

 المشرفة.ة صائم بساحات األقصى وقبة الصخر  1000وجبات لنحو 
إفطارا جماعيا للمعاقين المكفولين لديها والمقيمين في جمعية اإلحسان  الخيرية،كما أقامت قطر 

شخصا، من إعاقات عقلية ال  220الخيرية في مدينة الخليل، ويعاني هؤالء المكفولون البالغ عددهم 
نما تنعكس اإلعاقة على تصرفاتهم.  تظهر على مالمحهم، وا 

شخص في مسجد يافا الكبير، الذي يرتاده عدد من  500إفطار جماعي ألكثر من كما تمت إقامة 
 العمال الفلسطينيين من سكان الضفة، والذين يعملون داخل المناطق المحتلة.

من  120بتوزيع وجبات إفطار على  الغربية،كما قامت قطر الخيرية من خالل مكتبها بالضفة 
والتي تضررت نتيجة استيالء االحتالل على  القدس،غرب  األسر الفقيرة والمتعففة في قرى شمال
إلى نحو  الوجبات،ليصل عدد المستفيدين من هذه  العنصري،أجزاء من أراضيها لبناء جدار الفصل 

 شخص. 700
كما قامت قطر الخيرية، بتوزيع وجبات على عدد من مرافقي المرضى في مستشفى هداسا عين 

 ا.فرد 120كارم، استفاد منها نحو 
من مرافقي المرضى المقيمين بمستشفى  200، لنحو اإلفطاركما تواصل قطر الخيرية تقديم وجبات 

 الشريف.الذي تديره فلسطين في قلب مدينة القدس  الخيرية،المقاصد 
 2015/7/7، الشرق، الدوحة

 
 "إسرائيل"ينفي نّية الملياردير السعودي زيارة  طاللشقيق الوليد بن  .51

نفى شقيق الملياردير السعودي األمير الوليد بن طالل ما تداولته مواقع «: لعربيالقدس ا»لندن ـ 
 وصحف إسرائيلية عن زيارة يعتزم أن يقوم بها إلسرائيل والصالة في األقصى.
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في سؤالي لشقيقي األمير »، «تويتر»وغّرد األمير خالد بن طالل على موقع التواصل االجتماعي 
الصهيوني عن زيارته إلسرائيل وحصوله على تصريح للصالة في الوليد عما أعلنه اإلعالم 

 «.هذا زور وعار وكذب»قال: … األقصى
يجب على جميع »ومن ضمن التصريحات التي ُنقلت عن الوليد، والتي تم نفيها أيضا، أنه قال 

الشرق أشقائي المسلمين والمسلمات في بلدي أن يدركوا أنه أصبح واجبا أخالقيا لجميع سكان منطقة 
 «.األوسط، التي مزقتها الحروب، الكف عن عدائهم السخيف تجاه الشعب اليهودي

 2015/7/7، القدس العربي، لندن
 

 منظمة المقاطعة لـ "إسرائيل" في بنسلفانيا ونيويورك نشاطحظر  :الواليات المتحدة .52
كية ونيويورك، قوانين تبنى مجلسا النواب التابعان لواليتي بنسلفانيا شرق الواليات المتحدة األمري
 "BDSتحظر نشاط منظمة المقاطعة الدولية ضد "إسرائيل" المعروفة اختصارا ب." 

الناطق بالعبرية، فإن الواليتين المذكورتين انضمتا إلى والية "تينسي"  اإللكتروني" nrgووفق موقع "
هة حمالت الدعوة ووالية "الينوي" التي سبق لهما تبني مثل هذه القوانين ضمن جهودهما لمواج

 لمقاطعة إسرائيل عالميًا واقتصاديًا.
بدوره؛ قال عضو مجلس نواب "بنسلفانيا" "مات بيكر" أن مجلس النواب صادق على مشروع القانون 
الذي قدمته الذي يدين المقاطعة االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو أي شكل آخر من المقاطعة 

 "األعمال الالسامية اآلخذة باالزدياد". المفروضة على "إسرائيل" وكذلك 
وأشار "مات بيكر"، أن القانون الجديد جرى تبنيه في والية بنسلفانيا بدعم وتأييد وتحريض من 

" اليهودية المهتمة "بتعريف" المسيحيين بواجبهم PJTNالنشطاء الميدانيين التابعين لمنظمة "
لتي بادرت إلى تقديم االقتراح المعادي والمضاد المنصوص عليه في الكتاب المقدس اتجاه اليهود ا

 ".BDSلحركة" 
 2015/7/6، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 الفلسطينية "هيئة التقاعد والمعاشات" مخصصاتاالتحاد األوروبي يدعم  .53

مليون يورو، لمصلحة رواتب ومخصصات  18.1أعلن االتحاد األوروبي أنه ساهم بمبلغ : قنا
 السلطة الفلسطينية، عن شهر مايو/أيار الماضي.التقاعد في 

وقال مكتب االتحاد في مدينة القدس المحتلة، في بيان، أمس، إن المساهمة تمت عبر آلية 
 «.بيغاس»



 
 
 
 

 

 35 ص                                               3630 العدد:         7/7/2015 الثالثاء التاريخ: 
  

، «مليون ومئة ألف يورو»وقال بيان االتحاد إن حكومة هولندا ساهمت ضمن المبلغ المذكور، ب 
، وقال ممثل االتحاد األوروبي جون غات راتر في «ةقطاع العدال»لدفع رواتب المتقاعدين في 

مساهمة اليوم دليل آخر على دعمنا القوي لجهود السلطة الفلسطينية في تقديم الخدمات »البيان، 
 «.العامة األساسية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

صالح قطاع العدالة في فلسطين سنستمر في دعم تنم»من جهته، قال ممثل هولندا بيتر مولما  ية وا 
، ما 2008، ويقول االتحاد األوروبي إنه قدم منذ شهر فبراير/شباط «سويًا مع شركائنا األوروبيين

 مليار يورو عبر آلية بيغاس لمصلحة برامج الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية. 1.8مقداره 
 2015/7/7، الخليج، الشارقة

 
 : التعاون يعّزز االستقرار"إسرائيل"يوناني في وزير الخارجية ال .54

نقلت مصادر إعالمية إسرائيلية، عن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس كوتزياس، أثناء : رازي نابلسي
زيارته إلسرائيل، قوله إن بالده ستتغّلب على األزمة االقتصادية الحالية، وأن اليونان على الرغم من 

 تاريخها عريق.كونها دولة صغيرة إاّل أن 
مليون  450وصلت إلى  2014ومن الجدير ذكره أن حجم الصادرات اإلسرائيلية لليونان في العام 

دوالر بغالبيتها في مجال النفط والكيماويات، وتشّكل حجم الصادرات إلى اليونان نصف بالمئة من 
 مجمل حجم الصادرات اإلسرائيلية ككل.

ياس شكر إسرائيل على متابعتها لما يجري في اليونان عن قرب، وقالت المصادر اإلسرائيلية إن كوتز 
وقال أثناء لقائه بوزير الطاقة اإلسرائيلي، يوفال شطاينتس إن "التعاون بين البلدان في مجال الطاقة 
هو طريق ألجل بناء االستقرار في المنطقة". مضيًفا أن "التعاون في كافة المجاالت يعّزز 

 االستقرار".
  2015/7/6 ،48عرب 

 
 " ضد اإلسالميين هي حرب "إسرائيل" ألّنها ستكون هدفًا لهمالسيسيقناعة صهيونية بأّن حرب " .55

أعلن الجيش الصهيوني أّنه رفع حالة التأهب في : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
المدى، المنصوبة في صفوف قواته التي تشّغل بطارية "القبة الحديدية"، العتراض الصواريخ القصيرة 

مدينة "إيالت"، تحسًبا من قيام عناصر تنظيم "داعش" بإطالق صواريخ من سيناء باتجاه إيالت، كرد 
فعل على الحملة العسكرية للجيش المصري ضد "داعش" في سيناء، ووافق الجيش على كل طلبات 

 مصر بتعزيز قواتها في شبه جزيرة سيناء.
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واألمنية في "إسرائيل" عن قلقها ممَّا يحدث في مصر عمومًا وفي  فيما أعربت األوساط السياسية
سيناء على وجه الخصوص، ألّن المعلق األمني "يوسي ميلمان" زعم أّن "داعش" يمتلك مئات من 
النشطاء المدربين، ومثلهم من األنصار والمتعاونين، ومشكلة الجيش المصري تكمن في شمال 

 الناحية االستخباراتية. سيناء، حيث يواجه مصاعب جمة من
وأوضح معلق الشؤون العربية "آفي يسخاروف" أّن األشد إقالقًا في الهجمات األخيرة هو االفتقار 

مسلح من "داعش" لتنفيذ هجمات  200-100للمعلومات االستخباراتية في شمال سيناء، فاحتشاد 
الشأن، يعني وجود "ثقب أسود" في  مشتركة ومتزامنة، دون أن يقدم أي جهاز استخباراتي إنذارًا بهذا

المستوى االستخباراتي، ورغم تسجيل مصر مؤخرًا تحسنًا معينًا في جمع المعلومات االستخباراتية 
 عن طريق الرصد العيني فإنها تواجه مشكلة في اختراق تنظيم "داعش" وفي الرصد اإللكتروني.

االحترازية التي نفذها الجيش المصري على  واعتبر معلق الشؤون العربية "تسفي بارئيل" أن الخطوات
الحدود مع غزة وداخل سيناء، غير كافية، ألن الصعوبة التكتيكية التي يواجهها في سيناء تكمن في 
المطاردة الميدانية التي تتطلب الكشف عن المغارات واألكواخ التي يختبئ فيها نشطاء التنظيمات 

وب قصف مواقع "داعش" في ليبيا عن طريق الغارات في سيناء، وقد استخدم الجيش المصري أسل
 الجوية التي لم تقِض على التنظيم ال في سوريا وال في العراق وال حتى في ليبيا.

وكان واضحًا أن ما يهم الصهاينة أكثر من أي شيء آخر هو أثر األحداث األخيرة عليهم، ولهذا 
نا، وأن انتقال السلفيين في سيناء للعمل كتب العديد من المعلقين العسكريين أن "داعش يقترب م

تحت راية "داعش" جعل التهديد على حدود "إسرائيل" الجنوبية أمرًا أكثر إثارة، ألن رجال "داعش" لم 
ن عملياتيعودوا يرتدون الجالبيب، بل صاروا يملكون أسلحة متطورة ويرتدون الزي العسكري،   وا 

تزامنة، تذكر الجميع بالعمليات التي ينفذها "داعش" في سوريا التنظيم األخيرة في سيناء، المرتبة والم
 والعراق.

وبات من المؤكد أن "إسرائيل" معلقة اليوم بما سيفعله المصريون، ألنها سمحت للمصريين، خالفًا 
التفاقات السالم، بأن يستخدموا في سيناء كل وسائل القتال الممكنة، من الطائرات القتالية وحتى 

ما طلبوه، حصلوا عليه، ومع ذلك فإن االستراتيجية التي انتهجوها حيال السلفيين في الدبابات، 
سيناء، بعزلهم عن السكان المدنيين كي يلفظوهم، قد فشلت، كما أن المصريين لم ينجحوا في عزل 
ذا لم تنجح مصر في تعطيل "داعش"  غزة وقطع الذراع العسكري لحركة حماس عن السلفيين، وا 

شته في سيناء، ولم تنجح في قطع غزة بشكل تام عن سيناء، فان هذه المشكلة ستصل ومصادر معي
 إلينا، آجاًل أم عاجاًل.
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وقد زعمت أوساط صهيونية أن العمليات التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء سوف تنقل لقطاع 
توافقت أهدافهم  غزة في األيام القادمة عقاًبا على تعاون حماس مع المسلحين في سيناء، بعد أن

للوقوف في وجه السيسي، وأن بعض قادة الجناح العسكري لحماس يتعاونون مع داعش في سيناء 
دون موافقة الجناح السياسي، وبناء على ذلك فإن الضربات المصرية في قطاع غزة ال يمكن 

 استبعادها بصورة كاملة.
 

 فشل النظام
الم" أّن "تل أبيب" تقدم دعما أمنيا مهما للسيسي، من وأكد الباحث في شؤون األمن القومي "إيهود عي

أجل تمكينه من دحر المقاتلين اإلسالميين في سيناء، ألن استقرار نظامه يمثل مصلحة استراتيجية 
لتل أبيب، وتمنع توجههم الختراق الحدود، واستهداف منطقة النقب، فالسيسي بالنسبة لـ"إسرائيل" 

 صنع القرار تراهن عليه في الحفاظ على اتفاقية "كامب ديفيد". يمثل الفرعون الصديق، ودوائر
وأضاف: "إسرائيل" مطالبة بمواصلة تقديم الدعم األمني للسيسي من أجل تمكينه من حسم المواجهة 
ضد "اإلسالم المتطرف"، ويتوجب العمل لدى الواليات المتحدة والدول األوروبية؛ إلقناعها باالستثمار 

 يناء من أجل توفير الظروف التي تضمن بقاء النظام.في مجال تطوير س
وقال معلق الشؤون العسكرية "روني دانيئيل" إن "إسرائيل" ساعدت السيسي على مواجهة الجهاديين 
في سيناء، من خالل السماح له بدفع قوات إلى شمال سيناء، بما يتجاوز المسموح به بحسب 

إلى جانب االستعانة بطائرات مقاتلة ومروحيات، وهي تقدم الملحق األمني في اتفاقية "كامب ديفيد"، 
معلومات استخبارية لجيش السيسي لمساعدته على مواجهة الجهاديين، وكل ما يطلبه هذا الجيش 

 من مساعدات. 
وأضاف: الحرب التي يخوضها السيسي ضد الجهاديين في سيناء حرب "إسرائيل" أيضا، وهناك 

وجهون سالحهم ضدها في وقت من األوقات، وهي تنطلق من افتراض أساس لالعتقاد بأن هؤالء سي
مفاده، أن النجاح في مواجهة التنظيمات اإلسالمية العاملة في كل دول المنطقة يتطلب تنسيقا إقليميا 

 واسعا.
وأضاف: "إسرائيل" باتت جزء من معسكر يضم مصر واألردن والسعودية ودول الخليج، وتعمل 

صمت، وعن بعد، حتى ال تتسبب في إحراج حلفائها العرب، كما أن السيسي داخل هذا المعسكر ب
يقوم بمعالجة الخطأ الذي وقع فيه مبارك، الذي رفض معالجة الخطر الجهادي في سيناء، متوقعا 
أال يوقف السيسي العمليات ضد الجهاديين واإلخوان المسلمين بسبب الطاقة الكامنة في التهديد الذي 
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لنظام، وألن تفاقم عمليات "والية سيناء" حجم التصميم لدى السيسي للضغط على يشكالنه على ا
 حكم حماس في غزة.

وقال المعلق العسكري "عاموس هارئيل" إن "إسرائيل" بذلت جهودا كبيرة لدى الكونغرس واإلدارة 
ي األمريكية من أجل ضمان االعتراف بالسيسي، والتعامل معه، وهي ستواصل دعمها للحرب الت

يشنها السيسي على "والية سيناء"، ألن جنراالت مصر ال يخفون دعمهم لـ"إسرائيل"، ويؤكدون أنهم 
ن الضغوط التي يمارسها السيسي على غزة تفوق  يرونها شريكة في الحرب على العنف المتطرف، وا 

 ما تمارسه "إسرائيل".
ن مخاوف "إسرائيل" من تداعيات فيما أشار رجل االستخبارات السابق والمستشرق "إفرايم هراري" أ

سقوط السيسي في مكانها ومبررة، ألن ما يفاقم تأثير فشله المدوي في مواجهة الجهاديين في سيناء 
أنه يتزامن مع تعاظم مظاهر األزمة االقتصادية والسياسية في البالد، ونوه أن فشل السيسي من 

اظم البطالة في أوساط الشباب، والمساعدات ناحية اقتصادية فاق أكثر التوقعات تشاؤما، مشيرا لتع
 الخليجية هي فقط تضمن بقاء رأس الدولة فوق الماء وقبل الغرق. 

مظاهرة على خلفية مطلبية بسبب تردي أحوال العمال وتراجع مستويات  400وذكر أنه تم تنظيم 
، ألنه تصادم الداخل بشكل غير مسبوق، ما يعني أن السيسي فقد حاضنته االجتماعية بشكل سريع

 مع التوجهات اإلسالمية للشعب المصري.
 القناة الثانية

 2015/7/6مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3356الترجمات العبرية 
 

 الفلسطينيخالفة الرئيس  .56
 هاني المصري

مانين كلّما تقّدم الزمن، ُتطرح مسألة خالفة الرئيس محمود عباس بقوة أكبر، ألن الرئيس تجاوز الث
من عمره، وانتهت الفترة القانونية لواليته منذ حوالي سبع سنوات من دون إجراء االنتخابات التي ال 
يعرف أحد متى ستعقد وكيف، مع تأكيد الرئيس المستمر بأنه لن يترشح لوالية أخرى، ما يعني أن 

ن من وراء الكواليس  يلة، وهي التي يمكن أن منذ فترة طو  -معركة التنافس على الخالفة قد بدأت ـ وا 
قصاءات.  تفسر الكثير مما يحدث من قرارات وا 

 وما يعطي أهمية استثنائية لمسألة خالفة الرئيس هي األمور التالية:
أواًل: استمرار وتفاقم االنقسام الفلسطيني وما أدى إليه من تعطيل المجلس التشريعي وعدم االتفاق 

تصّر على أن عزيز دويك هو الرئيس الشرعي « سحما»على وجود أو عدم وجود رئيس له، فـ 
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للمجلس التشريعي، وبالتالي إذا حصل شغور في منصب رئيس السلطة فيفترض أن يتسلم دويك 
يوًما، وبعدها ُتجرى انتخابات رئاسية، تماًما مثلما حصل بعد اغتيال  60منصب الرئيس لمدة 

التشريعي الرئاسة إلى حين تم انتخاب الرئيس ياسر عرفات، إذ تولى روحي فتوح رئيس المجلس 
 عباس.

، فتقول إن الدورة البرلمانية انتهت ولم يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للتشريعي، وبالتالي «فتح»أما 
عقد « فتح»ال يزال منصب رئيس المجلس التشريعي شاغرًا. ولعل هذا يفسر لماذا ال يريد الرئيس و 

، «بيان الشاطئ»و « إعالن الدوحة»و « اتفاق القاهرة»في نص  المجلس التشريعي وتفعيله كما جاء
فيه باألغلبية ولو لجلسة واحدة، يعني إمكانية انتخاب هيئة « حماس»ألن عقد المجلس الذي تتمتع 

الرئاسة، وبالتالي إذا شغر منصب الرئيس بعد ذلك فسيتولى رئيس المجلس التشريعي الذي اختارته 
ذا لم ُتجر فسيظل الرئاسة لمدة ست« حماس» ين يوًما، ومن المفترض إجراء االنتخابات بعد ذلك، وا 

 رئيًسا إلى حين إجرائها.
أو السلطة أو المنظمة، وليس « فتح»والرئيس لم يختارا نائًبا للرئيس سواء في « فتح»ثانًيا: إن 

فه رئيًسا معروًفا من هو الرجل الثاني أو األشخاص الذين يمكن أن يشغلوا مناصب الرئيس بوص
ففي عهد ياسر عرفات، كانت معروفة ومحسومة إلى حد كبير هوية «. فتح»للسلطة والمنظمة و 

وأول رئيس ألول « اتفاق أوسلو»الرجل الثاني عملًيا. فعباس كان أمين سر اللجنة التنفيذية وصانع 
ن عودته. حكومة، وكان الرئيس عرفات عندما يغادر أي اجتماع يطلب من عباس رئاسته إلى حي

سرائيلي على من يخلف عرفات. أما اآلن، فال يعرف  قليمي ودولي وا  كما كان هناك توافق عربي وا 
أحد من سيخلف الرئيس، فهناك تنافس بل صراع محتدم على الخالفة بين عدد كبير من أعضاء 

ل على الخط من خال« حماس»وبعض المستقلين، إضافة إلى دخول « فتح»اللجنة المركزية لحركة 
إعالنها بأنها ستدرس مسألة المنافسة على الرئاسة عبر ترشيح أحد قادتها، أو دعم أحد المرشحين 

 «.فتح»المستقلين أو الفتحاويين في حال ترشح أكثر من مرشح عن 
حتى اآلن، لم يظهر موقف دولي أو عربي أو إقليمي أو إسرائيلي حول من يخلف الرئيس، فهناك 

ر من الطامحين، وليس واضًحا لمن ستكون الغلبة. لذلك ُتؤِثر جميع احتماالت عدة وعدد كبي
األطراف االنتظار لمعرفة على من تراهن ومن تدعم ومن له فرصة أكبر بالفوز، ويساهم في تعقيد 
هذه المسألة المعقدة أصاًل عدم وجود أفق سياسي، وعدم معرفة إلى أين سيذهب الوضع الفلسطيني: 

ن المفاوضات واالنتظار المفتوح، أم إلى مواجهة، وما هو حجمها، وهل إلى جولة أو جوالت م
، أم ستأخذ شكل 52ستشمل الضفة والقطاع وتصل إلى انتفاضة يمكن أن تمتد إلى أراضي 

 الموجات المحسوبة المتنقلة من مكان إلى آخر وتتمحور حول عنوان أو أكثر وليس حول كل شيء؟
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خالفة الرئيس وأن عدم حسمها قبل رحيل الرئيس أو استقالته أو هناك من يبالغ كثيًرا في مسألة 
مرضه، لدرجة توقع انتشار الفوضى واالقتتال الداخلي بين الطامحين للرئاسة كسيناريو وحيد، وهو 

يمكن أن « عندما تقع الفأس بالرأس»يمكن أن يكون السيناريو األول ولكن ليس الوحيد بالتأكيد، ألنه 
 «.خراب البصرة»يد نفسه على الجميع ويدفعهم إلى التوافق قبل يفرض الواقع الجد

وهناك من يبّسط المسألة تبسيًطا مخاًل، لدرجة القول إن شغور منصب الرئيس يمكن ملؤه ببساطة 
من خالل اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة ودعوتها إلى اختيار الخليفة من بين أعضائها، ودعوة 

منظمة »واختيارها رئيًسا جديًدا لها، أو دعوة المجلس المركزي لـ « فتح»اللجنة المركزية لحركة 
أو اختيار أي شخص آخر لرئاسة السلطة « فتح»لالنعقاد وانتخاب الرئيس الذي اختارته « التحرير

والمنظمة، فالمجلس المركزي وفق أصحاب وجهة النظر هذه هو من أنشأ السلطة ويستطيع اختيار 
 إجراء االنتخابات الرئاسية. رئيس موقت إلى حين

لم تعد منذ زمن صاحبة األغلبية الكبيرة، وبالتالي صاحبة الحق في « فتح»ينسى هؤالء وأولئك أن 
القيادة االنفرادية للمنظمة والسلطة. كما أن المنظمة لم تعد عملًيا تملك الشرعية الكافية لتقرير من 

 «.اتفاق أوسلو»لتها منذ توقيع سيكون الرئيس بعد حالة الموت السريري التي دخ
والمنظمة بتشكيلتها الحالية لم تعّد عملًيا الممثل الشرعي والوحيد ألن مياها كثيرة قد جرت منذ 

ينافسها بشدة على القيادة والتمثيل، لذلك، فمن دون « التيار اإلسالمي»تأسيسها وحتى اآلن، وأصبح 
إلى المنظمة، ال « الجهاد اإلسالمي»و « حماس» إجراء االنتخابات أو توافق وطني يتضمن انضمام

 يمكن الحديث عن شرعية أي إجراء.
ما يعطي لمسألة الخالفة أهمية إضافية على ما سبق، أن الرئيس المنتهية واليته الذي لم يدُع إلى 
عقد المجلس الوطني للتجديد له أو للشروع في تشكيل مجلس وطني جديد باالنتخاب حيثما أمكن، 

وافق حين يتعذر االنتخاب، أصبح يتمتع بسلطات وصالحيات استثنائية من دون مشاركة وبالت
، ومن دون مراقبة وال مسألة وال محاسبة، إذ أصبحنا «فتح»للمؤسسات في السلطة والمنظمة وحركة 

 أمام نظام فردي بكل معنى الكلمة.
شريعية في مواعيدها، أو التوصل إن عدم حسم مسألة الخالفة وعدم إجراء االنتخابات الرئاسية والت

إلى توافق وطني لتجديد المؤسسات في السلطة والمنظمة، والحالة المزرية التي تمر بها المنظمة، 
يوحي بأن اإلبقاء عليها شكاًل إنما يستهدف قيامها بدور أخير، وهو التوقيع على االتفاق النهائي 

يشمل مثل هذا االتفاق إنهاء للصراع بكل باسم الشعب الفلسطيني، ألن إسرائيل تصّر على أن 
 جوانبه ووقًفا لكل المطاَلب الفلسطينية.
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وشغور منصب الرئيس في ظل عدم التوافق الوطني على إدارة المرحلة االنتقالية وعدم شرعية 
المؤسسات القائمة قد يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة أحالها مّر. المطلوب حوار من أجل عقد 

 ديد، ضمن رؤية شاملة وخريطة طريق كاملة.اجتماعي ج
 2015/7/7، السفير، بيروت

 
 قيادة وسلطة من العجب العجاب .57

 منير شفيق
عربيا للتضامن مع  –أُعِلَن السادس والعشرون من شهر حزيران/ يونيو الماضي يوما فلسطينيا 

ابه عن الطعام حتى المجاهد الشيخ خضر عدنان األسير والقائد في حركة الجهاد اإلسالمي في إضر 
 االستشهاد ما لم ُيجبر العدو الصهيوني على إطالقه.

وبالفعل جرت تظاهرات حاشدة في القدس وقطاع غزة، وفي تونس والجزائر والمغرب إلى جانب 
نشاطات متعّددة عّمت أغلب العواصم والمدن العربية كالندوات واالعتصامات واالحتجاجات وحمالت 

 ة.إعالمية ومقاالت صحفي
ولكن صاحب السبق األكبر في هذا التضامن كانت السلطة الفلسطينية ومن يؤيّدها من فصائل 
فلسطينية في الضفة الغربية حيث لم تخرج تظاهرة واحدة تضامنا. بل كانت األوامر العليا قد صدرت 

تجمع لألجهزة األمنية التخاذ كل اإلجراءات المسبقة للحيلولة دون أي تظاهر، كما معاجلة أي 
شبابي يّهم إلطالق تظاهرة بالقمع والتشتيت وبالتهديد أو القّوة. وقد حدثت توقيفات واعتقاالت في 

 أكثر من موقع في الضفة الغربية.
وهكذا تكون السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس قد سجلت على نفسها "مأثرة" جديدة في المواقف 

واالستيطان وقمع كل شكل جاد من أشكال المقاومة  والتصرفات "المجيدة" في التضامن مع االحتالل
الشعبية وال سيما التظاهر. وذلك تنفيذا للوعد الذي قطعه محمود عباس على نفسه أاّل تحدث 
انتفاضة أو تتوّسع مقاومة. ألن ذلك هو االستراتيجية األنسب والسياسة األحكم في تحقيق الدولة 

 الفلسطينية.
نما أيضا إلى الشلل  وذلك بالرغم من وصول تلكما االستراتيجية والسياسة ليس إلى الفشل فحسب وا 

 التام، والفضيحة المدّوية.
االستيطان يستشري في الضفة الغربية حتى لم يبق مكان لتقام فيه سلطة حكم ذاتي وليس دويلة، 

ماٍض  وأما في القدس فالتهويد والحفر تحت المسجد األقصى واالنتهاكات المستمرة فيه ومن حوله
على قدم وساق. وها هنا وهناك ال مجال لنكران الحقائق واألرقام. ولكن المجال ما زال واسعا أمام 
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دفن الرؤوس في الرمال، والجهر بأن ال استراتيجية وال سياسة خارج استراتيجية محمود عباس 
 وسياسته.

الل والدفاع عنه بل، وفي وقد أصبحتا بعد االتفاق األمني "سوبر أوسلو"، و"سوبر" تعاون مع االحت
الواقع الموضوعي، التشجيع المتصاعد الستيطان الضفة الغربية وتهويد القدس. وهذا ما يفهمه 

 نتنياهو من مواقف عباس.
ذا جمع هذا وغيره كثير من شاكلته إلى موقف السلطة من قضية األسرى عموما، والتضامن مع  وا 

ه الخطر على حياته، فإننا أمام قيادة هي في واد خضر عدنان الذي تركته، عمليا، وحيدا، يواج
والشعب الفلسطيني في واد، ليس بالنسبة إلى القضية الكبرى، أو إلى مشكالت الشعب الفلسطيني، 
نما أيضا بالنسبة إلى أبسطها أو أخفها في مواجهة العدو.   وفي مقدمتها حصار قطاع غزة فحسب، وا 

سلطة األمنية كل كلمة ُتكَتب في الشبكة العنكبوتية، وُتطاِرد كل ففي الوقت الذي تُتابع فيه أجهزة ال
تحرك ُيشَتمُّ منه رائحة مقاومة أو تظاهر تجدها تقف متواطئة ومتعاونة مع إجراءات العدو القمعية 
وانتهاكاته المتمادية استيطانيا في الضفة الغربية، وتهويديا في القدس، واألسوأ تجدها تقّدم خدماتها 

حين هاجمت  2014/ 7/ 26منطقة القدس، وحتى في المسجد األقصى كما فعلت في  حتى في
المعتصمين المرابطين في المسجد األقصى. وذلك بهدف تخريب المقاومة الشعبية ضد المخاطر 

 التي يتعّرض لها أولى القبلتين وثالث الحرمين. 
ذا جئنا إلى قضية الموقف من إضراب خضر عدنان، القضية العاد لة والبسيطة فقد كان من السهل وا 

أن تحّل بضغط بسيط من جانب محمود عباس، أو من جانب الضابط في األجهزة األمنية، وهو 
ينّسق مع الشاباك. ولكن ما العمل مع قيادة وسلطة غارقتين في األخطاء والخطايا بالنسبة إلى 

الل واالستيطان، ومعاديتين قضية فلسطين، ومتورطتين، ومستمتعتين، بالتنسيق األمني مع االحت
للشعب عن قناعة ال تتزعزع بأن من الممنوع مقاومة االحتالل أو حتى التظاهر ضّده، ناهيك عن 

 ارتكاب أسير "جريمة" اإلضراب لرفع ظلم فادح تعّرض له. ألنه يجب أاّل يقاوم.
 ار أو العنصرية.حقا، لم يحدث مثل هذا في تاريخ الشعوب التي ناضلت ضّد االحتالل أو االستعم
 2015/7/7، "21موقع "عربي 

 
 "أبو مازن"الوضع الفلسطيني في ظل  .58

 ماجد كيالي
، أي في سلطتي «حماس»و « فتح»من الغريب حقًا، أن بعض القيادات الفلسطينية في حركتي 

الضفة الغربية وغزة، تذهب في مواقفها وتصرفاتها وكأن ال شيء يحصل في المشرق العربي، مع 
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االضطراب والخراب والتصّدع الدولتي والمجتمعي الذي تبدو معه إسرائيل الدولة األكثر ربحًا  كل هذا
واستقرارًا في المديين الراهن والمنظور على األقل. ومدهش فعاًل، هذا التنّكر للواقع المبني على 

ق أوسلو ما والمنظمة، وكأن معادالت اتفا« فتح»المبالغة في تضخيم الذات، إذ تتصرف قيادات في 
عن القدرة على « حماس»زالت قائمة والدولة المستقّلة على األبواب، في حين تتحدث قيادات في 
 تقويض إسرائيل، أو االنتصار عليها أو انتزاع مطالب منها من دون ثمن.

هذا ما يمكن استنتاجه من التجاذبات الحاصلة بين الحركتين، إذ اعتادت كل واحدة منهما منذ 
، على التصرف وكأنها بمثابة سلطة في مجالها، كأنها تحررت من االحتالل، 2007عام  االنقسام

أو كأن وضع الفلسطينيين بات في أحسن حال. وهذا ما يمكن فهمه مثاًل، من قيام كّل منهما 
بالتصارع مع األخرى، بدل الصراع مع إسرائيل، وانتهاجهما سياسة التضييق واالعتقال، فسلطة 

تنتهج ذلك ضد ناشطي « حماس»في الضفة، وسلطة « حماس»ذلك ضد ناشطي  تنتهج« فتح»
 في غزة.« فتح»

في الضفة بحملة اعتقاالت سياسية في الضفة، نجم عنها « فتح»مناسبة هذا الحديث، قيام سلطة 
(. المفارقة أن المبّررات التي سّوقتها 4/7،«الحياة»اعتقال مئة شخص في يوم واحد )محمد يونس، 

، وضمنها تصريحات الناطق باسم األجهزة األمنية اللواء عدنان الضميري، مثيرة «فتح»سلطة 
لالنتباه، إذ يخشى أنها تبرر بمفعول رجعي لألنظمة العربية، تشدُّدها ضد الفلسطينيين، ال سيما في 

قرار، الستينات والسبعينات والثمانينات، لمجرد تشّككها في نواياهم وتحّسبها من خطرهم على االست
 وتوريط البلد بالمقاومة.

التاريخية كّلها، موضع المساءلة السياسية واألخالقية « فتح»بل إن هذه االدعاءات تضع قيادات 
فيه، وال « غاندية»وقتها حركة سياحية أو « فتح»والقانونية عما حدث في لبنان، مثاًل، إذ لم تكن 

ن الضفة. كما لم يكن شعب لبنان مرتاحًا كانت الظروف فيه مهيأة أو مناسبة للمقاومة أكثر م
للمقاومة أو أولى بها من الفلسطينيين مثاًل. ولعل األجدى للناطقين باسم األجهزة األمنية للسلطة أو 

، التنّبه الى معنى تصريحاتهم، ودالالتها السياسية والقانونية واألخالقية، إذ ال يوجد أي «فتح»باسم 
في غزة وال في الضفة، بل إن هذه السياسة مهينة للفلسطينيين تبرير لالعتقال السياسي، ال 

ولتضحياتهم وكفاحهم، فضاًل عن أنها تزيد من معاناتهم، مع وقوعهم تحت سلطتين: االحتالل 
 اإلسرائيلي، والسلطة الفلسطينية )في الضفة وغزة(.

و « فتح»عند واضح أن المطلوب هو اإلفراج عن كل المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة، 
، ووقف سياسة االعتقال والتنكيل، واإلقالع عن سياسة منع النشاطات أو تقييدها. كأن «حماس»

القيود التي يضعها االحتالل ال تكفي الفلسطينيين. وفوق ذلك كله، فقد آن أوان االنتهاء من مسخرة 
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الحتالل، وهذا معيب ، ألن حماية االحتالل ليست من مهمة الذين يقعون تحت ا«التنسيق األمني»
« المجلس المركزي»ومهين من مختلف الجوانب، فحتى رئيس السلطة ذاته لّوح بذلك مرارًا، علمًا أن 

الذي هو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في غياب المجلس الوطني، اتخذ في آذار )مارس( الماضي 
 قرارًا بوقف التنسيق األمني مع إسرائيل، لكنه ظّل حبرًا على ورق.

، يتعامالن بطريقة كيدية مع بعضهما بعضًا، ما ينّم عن «حماس»و « فتح»الفكرة أن الطرفين، أي 
انعدام ثقة متبادلة وضعف إدراك لمعنى المسؤولية الوطنية، فضاًل عن أن ذلك يستنزف قوى 

يضًا، الفلسطينيين، ويعّزز مشاعر اإلحباط وفقدان األمل لديهم، وال يليق بتضحياتهم ونضاالتهم. أ
فإن هذه السياسة تقّوض صدقية مطالبة إسرائيل باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في معتقالتها، أو 
وقف سياسة االعتقال، بل إنها تبرر لها االستمرار في ذلك طالما أن الفلسطينيين يفعلون األمر ذاته 

 بأنفسهم.
المتعّلقة بإقامة سلطة فلسطينية، يجعل هذا الوضع المؤسف إسرائيل تحتفي بنفسها، وبنجاح خطتها 

أو تلك المتعّلقة باالنسحاب من غزة من طرف واحد، إذ أدى هذا وذاك إلى تحّررها من أعباء 
االحتالل، وتخّففها من االحتكاك بالفلسطينيين، وتاليًا العيش في واقع من االحتالل المريح والمربح، 

 اكلهم واختالفاتهم وصراعاتهم على السلطة.وترك الفلسطينيين لمصيرهم، لتدّبر أنفسهم مع مش
وسياسة « حماس»و « فتح»ال تتوقف التراجيديا السياسية للفلسطينيين على التجاذبات بين 

االعتقاالت، إذ يشمل ذلك المزاجية واالضطراب في إدارة السلطة، األمر الذي يعكس التخّبط الذي 
توى خياراتها السياسية. وتمثل ذلك أخيرًا بقيام في أوضاعها الداخلية أو على مس« فتح»تعيشه حركة 

، بمجموعة من الخطوات غير المحسوبة «فتح»، وهو رئيس المنظمة والسلطة و «أبو مازن»الرئيس 
 التي تفتقد المشروعّيتين السياسية والقانونية.

قبل عام،  التي كانت تشّكلت« الوفاق الوطني»في هذا اإلطار مثاًل، يمكن الحديث عن إقالة حكومة 
وهي خطوة خلقت إرباكًا لم تكن الساحة الفلسطينية في حاجة إليه، ال سيما أن الحكومة القائمة أتت 

، علما أنه تم التراجع بعد أيام، عن قرار «حماس»و « فتح»نتيجة توافق لم يكتمل عمليًا بين حركتي 
 اإلقالة لمصلحة إجراء تعديل طفيف على الوزارة القائمة.

ة الثانية، فتمثلت بإقالة ياسر عبد ربه من منصبه أمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة أما الخطو 
التحرير، بطريقة فّجة وغير مقنعة وال تنم عن احترام، ال للمنظمة كمؤسسة وال لتاريخها وال 

 لألشخاص الذين احتلوا هذا المنصب لعقود بما لهم وما عليهم.
ر مفاجئ من النيابة العامة بتجميد أموال مؤسسة ثمة خطوة أخرى كانت تمثلت بإصدار قرا

، بدعوى تبييض أموال، علمًا أنها مؤسسة يديرها رئيس الحكومة السابق سالم «فلسطين الغد»
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فياض، وهي مؤسسة معتبرة ومشهود لها وتؤدي خدمات لقطاعات مهّمشة من الفلسطينيين، إذ تم 
قبولة. والجدير ذكره، أن النيابة العامة الفلسطينية األمر بطريقة تعّسفية ومن دون مسوغات قانونية م

ال يمكن لها أن تصدر قرارًا كهذا ضد شخصية بحجم فياض، مع سمعته الطيبة ونزاهته المالية 
 المعروفة، من دون توّجه من الرئيس كما حصل في ملفات أخرى.

ومزاجية وافتقاد  المهم أنه في كل هذه الخطوات، تكشفت خطوات الرئيس الفلسطيني عن تسّرع
كان عانى من السياسات نفسها « أبو مازن»المشروعية بطريقة الفتة لالنتباه. والالفت أن الرئيس 

سابقًا، عندما كان رئيسًا للحكومة الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، ما جعله يوّجه 
زاجّيته في اتخاذ القرارات والتفافه على انتقادات الذعة الى تفّرد الراحل بالقيادة واحتكاره السلطة وم

 «.فتح»اإلطارات الشرعية، فضاًل عن انتقاده جمع الرئيس الراحل بين رئاسة السلطة والمنظمة و 
، عن كل «فتح»تراجع في تجربته في قيادة المنظمة والسلطة و « أبو مازن»الظاهر أن الرئيس 

ج الممارسات التي كان انتقدها بطريقة أكثر مزاجية مالحظاته وانتقاداته السابقة، بل إنه أعاد إنتا
من النواحي الشخصية والقيادية، « أبو عمار»وخطورة، خصوصًا مع علمنا بالفارق الكبير بينه وبين 

 إذ كان الراحل يحمل ملكات الزعيم ومكانته والرمز والقدرة على التحّمل والتجميع.
، تخبطًا في خياراتها «فتح»المنظمة والسلطة و لم تشهد المؤسسات القيادية الفلسطينية، أي 

السياسية وترهاًل في بناها الداخلية وتراجعًا في مشروعيتها ومكانتها التمثيلية، مثلما هي اآلن، فكيف 
 إذا كان ذلك يحصل في ظروف االضطراب في عموم المشرق العربي؟

خيارات والبنى، ال سيما في باختصار، الوضع الفلسطيني في حاجة إلى تجديد في كل شيء في ال
القيادة، وفي الطبقة السياسية السائدة برمتها. والمشكلة أن كثيرًا من األمور تتوقف على ما يفعله أو 

 «.أبو مازن»ما يقرره 
 2015/7/7، الحياة، لندن
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 وحيال مصر إسرائيلاع العسكري لحماس يجذب نحو التطرف حيال الذر 
 سمدار بيري

الجنرال السيسي، الرئيس المصري: إما أنه دكتاتور  وأسلوبشخصية  إلىهناك سبيالن للنظر 
، يلقي بمعارضيه في السجون ويفرض عليهم عقوبات األفواهعصبي يأخذ القانون بين يديه، يكم 

المعقد،  األمنيه زعيم وطني جاء ليفتح صفحة جديدة، الستقرار الوضع الموت بلفظة لسان، أو أن
 ثقة العالم وثقة نحو مئة مليون مصري. وإلعادةلخلق حلول اقتصادية 
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الماضي  األسبوعنحسده. فتصفية النائب المصري العام هشام بركات  أنالمؤكد هو أنه محظور 
حتى قصر الرئاسة. وقد قرر السيسي  ابعد من ذلك، إلىتنطوي على رسالة تهديد بالوصول 

وجع رأس غير قليل لحراسه. وأمس صنع تاريخا  –استعراض العضالت ووقف في جنازة بركات 
 حين قفز، ببزة عسكرية، للزيارة رفعا لمعنويات الجنود في سيناء.

رسالته حادة وقاطعة: في الحرب مثلما في الحرب، ومن تلقى عقوبة الموت على مساهمته في 
يحلم بالفرار من حبل المشنقة. وقد التقطت الكاميرات الرئيس المخلوع  أنال ينبغي  إرهابيةليات عم

أدلة على  إلىمن ذلك  أكثرفمن يحتاج ”. ذبحناه“ بإشارةرقبته  إلىمرسي، وراء قصف االتهام يؤشر 
 على مصر. اآلنالمسلمين في التسونامي الذي يمر  اإلخواندور 

في مصر. إسرائيل  اإلنسان، فان إسرائيل ال تأبه بوضع الديمقراطية وحقوق أوبامابخالف الرئيس 
سمعنا ذات العبارات  األسبوع. وفي نهاية أعداؤناالسيسي هم  أعداءتريد رئيسا قويا. فبعد كل شيء، 

 من القاهرة ومن تل أبيب: الذراع العسكري لحماس يجذب نحو التطرف حيال إسرائيل وحيال مصر.
 األخبارفي المناطق، اللواء يوآف )فولي( مردخاي، اختار المشادة مع مقدمة  األعمالق عندنا، منس
سيناء  إلىالعسكرية لحماس تهرب  األذرعكي ينقل الرسالة: إسرائيل تعرف بان ” الجزيرة“في قناة 

البث مصدر عسكري وجه  إلىقتلة، سالم ومدربي قتال. في القاهرة، في ذات الساعة، صعد 
مشابه. هذا ليس داعش بل حماس هي التي تصر على هز مصر. واالستنتاج الفوري: اتهامات 

 التنسيق يعمل بين مقر المخابرات في القاهرة والكريا في تل أبيب.
. الواضح هو أن إسرائيل ال يمكنها أن تسمح أحدعن حجم وعمق التعاون مع مصر ال يتحدث 

 اإلخوانمن ” المتطوعون“الجديد لداعش،  الفرع المحلي–لنفسها بان يستقر مثلث اإلرهاب 
 األمن أجهزةعلى جدارها. عندما يظهر هذا المثلث قدرة تنفيذية مفزعة حيال  –والمتسللون من غزة 

حمراء. وعندما  أضواءتجمع للقوات، تشتعل عندنا  19المصرية في سيناء ويهاجم في نفس الوقت 
 إلى، يدور الحديث عن ثالثة صواريخ( خراآليطلقون صاروخا )وحسب المنشورات في الجانب 

 متى يمكن االعتماد على المصريين فقط. إلىاإلسرائيلية، ينشأ السؤال  األراضي
في الكريا في تل ”. حرب حقيقية“رئيس وزراء مصر مستعد الن يعترف بانه في سيناء تدور رحى 

اكز اإلرهاب الحقيقية في مر  إلىوان يدخل  أكثريدعون بان الجيش المصري يمكنه أن يفعل  أبيب
مع عصابات  -جبل هالل وفي كهوف سيناء. على مصر أن تختار مع من مريح لها اكثر الصدام

 ولحماس. لإلخوانالعسكرية  األذرعتتسلل من ليبيا أو مع  إرهابية
، قوضت موجة اإلرهاب للسيسي احتفاالت يوم الذكرى االولى للرئاسة. فاالخوان في األثناءفي هذه 

، وفي القاهرة يستعدون لمنع ”نحن لم نقل بعد الكلمة األخيرة“االتهام ال يخافون التباهي  فاصأق
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ومتى ستزرع العبوات. واالختبار الكبير للسيسي سيكون  أينيخمن  أنال يمكنه  أحد –العملية التالية 
ليس مؤكدا واالن  –في الشهر القادم: سلسلة طويلة من النصوص والشخصيات الهامة الذين دعوا 

الف آاحتفال تدشين قناة السويس الجديدة. هذا هو المستقبل. هنا تنتج عشرات  إلى –انهم سيأتون 
ولدى عصابات اإلرهاب. وهم  األذرعمحددة لدى  واألهدافالعمل الجديدة. التاريخ، المكان  أماكن

 يفعلون كل شيء كي يخربوا.
 2015/7/6يديعوت 

 2015/7/6، رأي اليوم، لندن
 

 جــــــب أن تقـــــف إسرائيل إلــى جانــــب بشــاري .61
 عيزر تسفرير 

يوم ». صدمة حرب إسرائيليشكلت سورية تهديدا استراتيجيا على  األخيرةخالل األربعين سنة 
وذكرى المدرعات واأللوية في طبرية أكدت حجم الخطر الذي يشكله الجيش السوري « الغفران

منع أي هجوم مفاجئ وعودة  إلىك وضعت استراتيجية للدفاع تهدف . ونتيجة لذلإلسرائيلالمعادي 
 «.يوم الغفران»أحداث حرب 

ازداد الخطر السوري بسبب كونها جزءًا أساسيًا في المحور الشيعي الذي  األخيرةسنة  15خالل الـ 
الشيعة، سورية، التي يقودها أبناء األقلية العلوية المرتبطة ب«. حزب هللا«يشمل إيران، سورية، و

، وشكلت جبهة داخلية لوجستية، تقدم «حزب هللا» إلىشكلت مسار نقل للوسائل العسكرية من إيران 
 ومقاتليه.« حزب هللا»ـ لـ  اإلرشادات

 إرسالفقد تم «. حزب هللا»تسليح  –المطار في دمشق كان أداة مركزية لتحقيق هدف إيران 
وحسب «. حزب هللا»مخازن  إلىران، ومن هناك الصواريخ والسالح المتقدم عن طريق الجو من إي

من « حزب هللا» إلىالتي كانت في طريقها  اإلرسالياتمصادر أجنبية فقد تم قصف العديد من 
 سورية.

اإليراني لـ  اإلمدادأهمية سورية في هذا المحور شكلت موقفا يقضي بأن سقوط نظام األسد سيقطع 
ة التي تهدد إسرائيل ومواطنيها بشكل حقيقي من خالل ، وسيلحق الضرر بتسلح المنظم«حزب هللا»

كان الموقف المقبول هو أن  2011في سورية في آذار  األحداثالصواريخ التي تمتلكها. مع بدء 
سقوط نظام األسد وصعود نظام سني معتدل معاد للخط الشيعي سيكون مفيدًا إلسرائيل ويجب 

للمتمردين في  اإلنسانيةدث عن المساعدة اإلسرائيلية تأييده. لذلك ليست غريبة التقارير التي تتح



 
 
 
 

 

 48 ص                                               3630 العدد:         7/7/2015 الثالثاء التاريخ: 
  

الذي يخلق صلة بين إسرائيل وبين المتمردين من اجل الحفاظ على  األمرجبهة هضبة الجوالن، 
 «.القاعدة»السنية المتطرفة التابعة لـ  اإلرهابيةالهدوء على الحدود التي تسيطر عليها التنظيمات 

التطورات العسكرية في سورية في األشهر األخيرة، أي نجاح لتنظيم رغم ما قيل أعاله، وبناًء على 
في منطقة إدلب وتهديد الساحل العلوي،  اإلسالميةفي تدمر وانتصارات الجبهة  اإلسالميةالدولة 

كل ذلك يوجب على دولة  –في هضبة الجوالن « حزب هللا«وكذلك فشل هجوم الشتاء للنظام و
 اتيجي حول استمرار نظام بشار األسد.إسرائيل تغيير موقفها االستر 

السلطة في  إلىليس هناك اليوم جهة أو قوة مؤيدة للغرب، علمانية أو معتدلة، قادرة على الوصول 
السنية المتطرفة تتنازع على  اإلسالميةسورية بعد سقوط النظام القائم، بل العكس، فان التنظيمات 

ائيل والغرب كذلك. هذه التنظيمات تتقاتل فيما بينها السلطة، واستراتيجيتها تعارض وجود دولة إسر 
 من اجل السيطرة، وهي تقتل بعضها بطريقة فظيعة ال رحمة فيها.

، حيث «ثقب أسود»مع سقوط نظام بشار األسد ستكف سورية عن كونها دولة سيادية وستتحول إلى 
سورية  إلىية سيجذب على حدود إسرائيل الشمالية. وغياب سلطة مركز  األصولييزدهر اإلسالم 

وحتى الشيشان، ممن سيتوجهون بعد فرض سيطرتهم على  أفغانستانمتطرفة من  إسالميةعناصر 
سورية الى دولة إسرائيل. أيضا انتصار المعسكر الراديكالي السني في سورية سيخلق تهديدا حقيقيا 

ائم في لبنان، وسيؤدي الى ، وسيؤثر في الوضع الطائفي القاألردنللنظام الهاشمي المؤيد للغرب في 
 تغيير حقيقي في الشرق األوسط.

األخيرة تلزم دولة إسرائيل بعمل كل ما في استطاعتها  األشهرلذلك، فان التغيرات التي حدثت في 
على نظام األسد في سورية. وفي هذا السياق ال يجب استبعاد موضوع تقديم المساعدة،  لإلبقاء

ام السوري، ويشمل ذلك غض الطرف عن وجود قوات مقربة من إيران المباشرة وغير المباشرة، للنظ
في سورية. ومن أجل كبح جماح النجاحات التي تحققها التنظيمات السنية المتطرفة فان على 
إسرائيل الحفاظ على الوضع القائم في سورية، وعدم السماح بانتهاء الحرب بانتصار أحد األطراف، 

ميكيافيلية. قد يكون لهذا قيمة  ألسبابائم، مساعدة النظام ولو وهذا من خالل دعم النظام الق
 ، وقد يفتح قنوات سرية بين دولة إسرائيل وبين الخط الشيعي.«حزب هللا«استراتيجية أمام إيران و

سورية كدولة لم تعد تشكل تهديدًا على إسرائيل. وفي المقابل بدأ يتشكل تهديد استراتيجي آخر 
متطرفة  إسالميةانتصار تنظيم الدولة اإلسالمية وسيطرتها مع تنظيمات  –ر بمستوى عاٍل من الخط

، أخرىعلى الدولة التي لها حدود مشتركة مع إسرائيل، وتأثير انتصار كهذا على دول عربية  أخرى
ال سيما األردن. يجب أن تشكل سابقة الصومال ضوءا احمر وتحذيرا على ما يمكن أن يحدث في 
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-السنيمتطرفة وغياب حكم مركزي. هذا يلزم إسرائيل بتغيير موقفها من الصراع ظل قتال تنظيمات 
 .األسدفي سورية، وتأييدها الستمرار حكم نظام  الشيعي

 «هآرتس»
 2015/7/7، األيام، رام هللا
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