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الحرب األخيرة الحركة و أزمة موظفي غزة هي إحدى أدوات الحرب الالأخالقية ضد أبو مرزوق:  .1
 المشروع الصهيوني أظهرت أزمة

أكد مسؤول الشئون الخارجية في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن أزمة موظفي قطاع غزة هي 
 الحركة.ضد إحدى أدوات الحرب الالأخالقية 
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وقال أبو مرزوق عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم السبت، إن حركته وضعت شرطا ألي حكومة 
وشدد على أن حماس تعمل على  قضية الموظفين.وحدة وطنية أن تتعامل بإنصاف وعدالة مع 

عالج المشكلة بمسؤولية وطنيه، موضحا أن التزامها هذا مستمر ولن تترك الموظف مهما كانت 
 المتغيرات على الساحة الوطنية أو اإلقليمية.

وسيحصل الموظفون على  سينتهي،ورأى أنه كما انتصر قطاع غزة في رد العدوان، فإن الحصار 
 كاملة.حقوقهم 

كما اعتبر أبو مرزوق أن مشكلة الموظفين لم تكن لتحدث، إلن اتفاق المصالحة نّص على أن تقوم 
 بكافة مسؤولياتها تجاه دمج وحقوق الموظفين كافة. -التوافق–الحكومة 

كما أشار أبو مرزوق إلى أنه وخالل مفاوضات وقف إطالق النار في القاهرة، أفاد الجانب المصري 
ض إسرائيلي أو أمريكي على موضوع الموظفين، مضيفين أنها قضية داخلية وال لحق ألي أال اعترا

 أحد التدخل فيها.
ولفت أبو مرزوق إلى أن أعضاء الحكومة كانوا يردون دائما على مطالب الحركة بخصوص 

 سياسي.الموظفين أن يعودوا للرئيس عباس ألن القرار بخصوصهم 
األول لتشكيل الحكومة، قال على حماس أن تدفع رواتب الموظفين، ومنذ اليوم  أبو مازن" وأضاف:

ولم يغير موقفه من هذا الموضوع، وكل اإلجراءات التي تمت ذرائع ابتداء من قبولهم بالمبادرة 
السويسرية أو تصريحاتهم بأننا لن نسمح أن يجوع أي موظف، أو تشكيلهم للجنة القانونية واإلدارية 

 لم يبدأ".وانتظار عملها الذي 
رة متعددة منذ انتخاب حركة حماس، م وأدوارلها أشكال مختلفة  قطاع غزة، علىوتابع:" الحرب 

بحصار شامل، وثالثة بحرب تلو حرب، ورابعة بتجفيف موارد  ىبوضع شروط للتعامل معها، وأخر 
 قيه".الحركة وعالقاتها السياسية، وما مشكلة الموظفين إال أحد أدوات هذه الحرب الال أخال

أكد أبو مرزوق، أن نتيجة الحرب األخيرة على قطاع غزة، أظهرت أزمة للمشروع من ناحية أخرى، 
دارة المعركة بالكيفية التي اختارها، وعدم  الصهيوني، من حيث قدرة جيشه على الردع والنصر، وا 

 القدرة عن المحافظة على الوجه اإلنساني لمشروعه اإلجرامي.
لذكرى األولى للحرب األخيرة: إن حرب العصف المأكول جاءت في ظرف وقال أبو مرزوق في ا

إقليمي غاية في الصعوبة، حرب مشروعة على اإلسالم السياسي، وتراجع الربيع العربي، وانشغال 
كل قطر بهمومه الداخلية، بعيدا عن فلسطين، فيما طرق اإلمداد للمقاومة مغلقة، وسبقها حصار 

 سنوات. 6متواصل منذ 
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 51اءل أبو مرزوق: هل هناك بيئة كهذه البيئة المعقدة التي شن العدو فيها حربا هي األطول )وتس
، بمئات األطنان من 2كم366يوم(، فيما ضرب غزة هذه البقعة العزيزة من الوطن والتي مساحتها 

ة، ألف جندي من نخبة قواته المجرم 80المتفجرات والتي تزيد عن قنبلة ذرية. ودفع في المعركة 
 وبمشاركة كافة األسلحة البحرية والجوية والبرية.

نهاء ظاهرة الصواريخ،  وأوضح أن العدو راهن على كسر شوكة المقاومة، وا عادة سياسة الردع، وا 
 وهدم األنفاق.

وتابع: أظهرت النتيجة أزمة للمشروع الصهيوني، من حيث قدرة جيشه على الردع، وقدرته على 
دارة المعركة ب الكيفية التي اختارها، فضال عن عدم القدرة عن المحافظة على الوجه النصر، وا 

 اإلنساني لمشروعه اإلجرامي.
وشدد أبو مرزوق، على أن عدم قدرة العدو على الحسم وصناعة النصر في مثل البيئة التي جرت 

ه في ذلك فيها الحرب، يعطي شعبنا النبوءة المخبوئة أن المنطقة لن تمر بذلك السوء الذي كانت علي
ن المشروع الصهيوني ال مستقبل له، وقد فشل في هذه البيئة أن يفعل ما كان يريد.  الوقت، وا 

وأضاف: إلى هؤالء األبطال صانعي النصر المبين، إلى الشهداء منهم الذين أحبوا الحياة بعزة قبل 
الثغور وأعينهم ترونوا  أن ينالوا الشهادة بكرامة، إلى جرحانا وقد أهدونا النصر، إلى المرابطين على

نحو فلسطين وأياديهم على الزناد وقلوبهم معلقة بالقدس، إلى شعبنا العظيم الذي كان ظهيرا ونصيرا 
 للمقاومة، إليكم جميعا في عيد نصركم وعزكم ألف تحية وسالم، ولن تخذلكم المقاومة بإذن هللا.

 2015/7/11، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ويشيد بمناقبه ويعزي خادم الحرمين واألسرة المالكة الفيصلينعى سعود  عباس .2
يصل، مؤكدا أنه كان أشاد الرئيس محمود عباس أمس بمناقب الراحل األمير سعود الف وفا:-هللارام 

 دائما مدافعا عن القضية الفلسطينية في كل المحافل العربية واإلقليمية والدولية.
: "إن السياسة التي انتهجها األمير سعود الفيصل هي سياسة رجل محب ويؤمن بالقضية عباس وقال

 ه".والعمل الفلسطيني، ولكنها سياسة بلده. رحم هللا سعود الفيصل وأسكنه فسيح جنات
لى العالم، األمير سعود بن فيصل.   وكان الرئيس عباس، نعى إلى األمتين العربية واإلسالمية وا 

 2015/7/12، الحياة الجديدة، رام هللا
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 من الضفة %10من الجدار العنصري ويضّم  %62نهي بناء ت "إسرائيل: "منظمة التحرير .3

عاما على صدور الرأي  11بعد مرور  قالت منظمة التحرير الفلسطينية انه« : األيام» -القدس
االستشاري لمحكمة العدل الدولية الرافض لجدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل على أراضي 

قيد  %10دار فيما أن من الج %62الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية، فان إسرائيل أقامت 
 من المزمع  إقامته. %28اإلنشاء و

 "إلى أنه« األيام»ون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في تقرير وصل وأشارت دائرة شؤ 
طول الجدار " وأضافت" من مسار الجدار داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية %85يمر 

 ."كيلومترا(  323أي ) 1967ط حدود كيلومترا وهو يمثل ضعف خ 712المخطط هو 
الفتة إلى أن « يمتلكون أراض تقع ما بين الجدار والخط األخضرتجمعا فلسطينيا  150»وذكرت أن 

 ».مستوطنة ستقع داخل الخط األخضر من الجدار  150مستوطنة إسرائيلية من أصل  65»
ألف فلسطينيا من سكان الضفة الغربية من خالل الجدار حيث أنهم  11يتم عزل حوالي « وقالت

إذا ما اكتمل بناء الجدار كما هو مخطط " وأضافت" عزولين بن الجدار والخط األخضر يعتبرون م
 «.ألف فلسطيني آخرين سيقيمون بين الجدار والخط األخضر 25له فان 

من سكان الضفة الغربية معزولون اآلن على جانب القدس من الجدار  1400 "وتابعت أن 
والخدمات في تجمعا معزوال ومحرومون من اإلقامة وحرية الوصول إلى العمل  17ويعيشون في 

من سكان القدس الشرقية يقيمون اآلن في جانب الضفة  1000" مشيرة إلى انه»القدس الشرقية 
 ."الغربية من الجدار 
عاما ملزمون بالحصول على تصريح  16معظم السكان الذين تزيد أعمارهم عن  "وأشارت إلى أن 

الحصول على تصاريح إسرائيلية  حتى في حال "وقالت" إقامة دائمة لالستمرار بالعيش في بيوتهم
فان المرور للمنطقة الواقعة بين الجدار والخط األخضر يكون من خالل بوابة يتم تحديدها على 

 «.التصريح
بوابة محددة كبوابات زراعية حتى موقف قطاف الزيتون منذ العام  81يوجد  "ولفتت الدائرة إلى انه 

 9وابات مفتوحة يوميا ولساعات محدودية بينما يوجد ب 9ولم يكن من بين هذه البوابات سوى  2013
بوابات أخرى تفتح ليوم أو بعض األيام خالل األسبوع باإلضافة إلى موسم قطاف الزيتون وال تفتح 

 «.بوابة، إال خالل موسم قطاف الزيتون مما يمنع حرية الوصول والزراعة خالل العام 63 الغالبية،
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 13ن بقية ارض فلسطين إلى القدس مقيد بأربعة حواجز من بين دخول الفلسطينيين م "وذكرت أن 
حيث أدمجت غالبية هذه الحواجز في الجدار مما زاد من القيود المفروضة  المدينة،حاجزا حول 

 «.على الوصول إلى المدينة وكرس من انفصال القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية
 2015/7/12، األيام، رام هللا

 
 تحظى بتوافق وطني لحكومةتيسير خالد يدعو  .4

أعلن تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن أي تعديل وزاري قادم ال : معا
 يحظى بدعم اللجنة التنفيذية يمكن أن يدفع غزة نحو المجهول.

ية ولكنه ال يحظى بدعم وأوضح خالد أن التعديل الوزاري لم يطرح للتصويت داخل اللجنة التنفيذ
، وأضاف أن أي تعديل وزاري يعد خطوة «فتح»العديد من الفصائل إضافة إلى بعض قيادات 

سياسية غير محسوبة العواقب، ويدفع قطاع غزة نحو المجهول، كونه ال يحظى بتوافق وطني، وقال 
سببًا في فض االتفاق  إن األمور ليست سهلة، التعديل الحكومي قد يعقد المشهد السياسي، وقد يكون

 بين الفصائل الذي أدى إلى تشكيل حكومة توافق وطني.
وتابع المطلوب حاليًا إعادة إحياء جهود المشاورات بين الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك 

 فيها الفصائل والقوى التي ترغب في المشاركة وتحظى بدعم سياسي قوي.
 2015/7/12، الخليج، الشارقة

 
 تضع األسرى في دائرة االستهداف تحت غطاء القانون "إسرائيل": "ة شؤون األسرىهيئ" .5

اإلسرائيلي « الكنيست»أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، بأن أعضاء «: األيـام» -رام هللا 
المتطرفين، يتبارون ويتسابقون في طرح مشاريع قوانين عنصرية وتعسفية ضد األسرى، ما يضع 

 األكثر عنصرية في المنطقة، ويدحض عنها ادعاءات الدولة الديمقراطية. إسرائيل كدولة
تنحدر سريعًا إلى العنصرية والكولونيالية والفساد  إسرائيلوقالت الهيئة في بيان لها، أمس، إن 

الخلقي والقانوني، من خالل سلسلة قوانين جائرة تنتهك بشكل سافر القانون الدولي، والقانون الدولي 
 ي، وتضع األسرى في دائرة االستهداف والخطر تحت غطاء القانون.اإلنسان

وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو، على مدار توليها السلطة في إسرائيل، وضعت األسرى عنوانًا 
اإلسرائيلي في عهد هذه « الكنيست»لالنتقام، وشنت حملة محمومة على حقوقهم اإلنسانية، وشهد 

سرى، أدى إلى تدهور األوضاع داخل السجون بشكل غير مسبوق، الحكومة قوانين جائرة بحق األ
 بسبب سياسة االنقضاض على حقوقهم.
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والتي تنتهك « الكنيست»واستعرضت الهيئة سلسلة القوانين أو مشاريع القوانين التي طرحت على 
ق بحق حقوق األسرى، ومعايير وقيم حقوق اإلنسان، وهي: قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقي

المعتقلين بالصوت والصورة، ومشروع قانون ينص على إعدام األسرى الذين دينوا بعمليات عسكرية 
عامًا،  20قتل فيها إسرائيليون، ومشروع قانون رفع األحكام على األطفال راشقي الحجارة لتصل إلى 

التغذية القسرية  ومشروع قانون حرمان األسرى بالسجون من االتصال هاتفيا بذويهم، ومشروع قانون
بحق األسرى المضربين عن الطعام، ومشروع قانون لمنع تدخل محكمة العدل العليا اإلسرائيلية في 

في قضايا حقوق اإلنسان، ومشروع قانون منع العفو عن األسرى أو « الكنيست»القوانين التي يسنها 
المعتقلين من سكان تخفيف أو تحديد أحكامهم، ومشروع قانون وقف مخصصات راشقي الحجارة 

القدس من التأمين الوطني، ومشروع قانون إعادة اعتقال األسرى من محررين الصفقات، ومشروع 
قانون يقيد صالحية رئيس الدولة باإلفراج عن أسري في صفقات تبادل أو مفاوضات، وقانون 

 المقاتل غير الشرعي، وحرمان األسرى من التعليم الثانوي والجامعي.
ة اتحاد البرلمانيين الدوليين وكافة البرلمانات في العالم إلى الوقوف عند مسؤولياتها ودعت الهيئ

القانونية والبرلمانية، في مواجهة هذه القوانين العنصرية وغيرها، والتي تستهتر بقيم اإلنسان واألعراف 
حكام وقواعد حقوق البرلمانية، واألصول القانونية في إقرار المشاريع، التي من المفترض أن تلتزم بأ

 اإلنسان.
 2015/7/12، األيام، رام هللا

 
 2015خالل  %22وزير المالية: انخفاض الدعم الخارجي بنسبة  .6

خالل  %19أكد وزير المالية شكري بشارة انخفاض الدعم المالي للخزينة العامة بنسبة : رام هللا
خالل العام الجاري. جاء ذلك خالل  %22العامين الماضيين متوقعا استمرار االنخفاض ليصل إلى 

 "أمان" يوم أمس.  من أجل النزاهة والمساءلة االئتالفبشارة مع  اجتماع
وقال إن إرهاق المانحين يعد من كبرى التحديات أمام وزارة المالية والسلطة الفلسطينية ككل، 

 2013ما بين عامي  %19وأضاف: "بدأنا نشعر بذلك حيث انخفض الدعم الخارجي بنسبة 
 لعام".لهذا ا %22ينخفض بنسبة  أنومن المتوقع  2014و

 2015/7/12، الحياة الجديدة، رام هللا
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 رفضت الوساطات للكشف عن مصير األسيرين اسحموالال:  .7

كشف موقع إعالمي عبري النقاب عن أن حركة "حماس" رفضت عدة طالبات إسرائيلية عبر عدة 
 وسطاء للكشف عن مصير األسيرين اللذين أعلن االحتالل عن وجودهما لدى الحركة.
ورون شاؤول أوقال الموقع اإلخباري العبري "والال" اليوم السبت، إن المفاوضات المتعثرة بشأن 

وهدار غولدن، تتسبب برفض حركة "حماس" الكشف عن مصير األسيرين اآلخرين لديها، وربط 
 القضية بجميع الجنود المفقودين بغزة.

ض عقوبات على قطاع غزة دون العمل ونقل الموقع عن مصادر في حكومة االحتالل، أنه قد يتم فر 
 على خنقها، لدفع ملف المفاوضات.

وقال مسؤول سياسي "هناك قرار بفصل الحالتين ما بين الجنود والمدنيين خاصًة وأن )الجندي 
( منغستو )األسير لدى حماس( ذهب لغزة طوعا وال يمكن الخلط بين المسألتين"، إبراهاماإلسرائيلي 

 3م اإلفراج عن أي أسرى خاصًة الذين اعتقلوا في أعقاب عملية اختطاف وقتل مشددا على أنه لن يت
 مستوطنين قرب الخليل.

وكشف الموقع، أن المسؤول عن ملف التفاوض ليئور لوتان، يجري اتصاالت لمعرفة مصير 
 األسيرين، وأن أحد تلك االتصاالت كانت مع السلطات المصرية.

 2015/7/11، فلسطين أون الين
 

ل فريق تفاوض جديد يضم قادة من الجناحين العسكري والسياسي بعد شكتحماس : "ي اليومرأ" .8
 غياب الجعبري

بشكل رسمي بدأت حركة حماس تتهيأ للتعامل مع وسطاء محتملين  ”:رأي اليوم“ –خاص  –رام هللا 
المجال صفقة جديدة لإلفراج عن األسرى مع إسرائيل، في هذا  إتمامإلجراء اتصاالت معها بشأن 

حماس األمر يشمل وضع خطة تحتوي على األولويات التي ستطلبها  إنيقول مسؤول في الحركة 
إسرائيل، إذ أن الحركة تتوقع أن تمتد المفاوضات لفترة طويلة من الزمن على غرار آخر صفقة  من

 .2011في العام 
ا النطالق جولة من أبرز استعدادات الحركة تقوم على تشكيل فريق التفاوض الجديد، استعداد

 المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل على غرار المرة السابقة.
وسيكون هذا الفريق هو المكلف بخوض المفاوضات مع إسرائيل، وعلى األرجح لن يتم اإلعالن عنه 

 رسميا، للحفاظ أكثر على سرية المعلومات، واالبتعاد عن مطاردة وسائل اإلعالم.
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الجناح السياسي لحماس أن الفريق التفاوضي الجديد لصفقة التبادل  وتشير مصادر قريبة من
المحتملة مع إسرائيل، سيضمن قيادات كبيرة من المجلس العسكري في كتائب القسام الجناح المسلح 
لحماس، وأخرى من الجناح السياسي، ويرجح أن يكون هناك الكثيرون من المفاوضين السابقين في 

إليهم قيادات سياسية وأمنية جديدة من تلك التي أبصرت النور في صفقة  العملية الجديدة، مضاف
 ، خاصة وأن لهم خبرة كبيرة في كيفية إدارة الصراع مع إسرائيل.األخيرةالتبادل 

وسيكون أبرز الغائبين عن الفريق هو أحمد الجعبري قائد القسام السابق، الذي اغتالته إسرائيل في 
 .2011و كان على رأس فريق التفاوض في صفقة العام ، وه2012نوفمبر من العام 

وحركة حماس تتوقع أن تتوجه إليها أكثر من جهة تطلب الوساطة بدعم من وطلب من إسرائيل، من 
 ضمنها الوساطة السابقة المعتادة وهي مصر.

ة جس المخابرات األلمانية شرعت في عملي إنذلك كله جاء في ظل ما ذكرته تقارير إسرائيلية قالت 
 إنوتقول صحيفة إسرائيلية  نبض لدى حركة حماس للتوسط في قضية األسيرين وجثتي الجنديين.

 المسؤولين األلمانيين يهدفون إلى الدفع باتجاه التوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس.
ويمكن لحركة حماس أن تكسب الكثير في ظل ما يواجهه رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو 

لذي يرأس حكومة ضعيفة، ويواجه ضغوط كبيرة داخلية بسبب وقوع أسرى بقبضة حماس، خاصة ا
بسبب إخفاء الكثير من الحقائق على خصومهم السياسيين  األمنيونوأنه يواجه انتقادات هو وقادته 

 وكذلك سكان إسرائيل.
 2015/7/11، رأي اليوم، لندن

 
 األسير خضر عدناناالحتالل يفرج عن القيادي في حركة الجهاد  .9

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلية فجر اليوم األحد عن القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ 
 شهرا من االعتقال اإلداري وقبل أن ينتهي أمر التمديد اإلداري الحالي. 11خضر عدنان بعد 

فرق قرية عرابة بمحافظة وسلمت قوات االحتالل المحرر عدنان لالرتباط العسكري الفلسطيني على م
كلم جنوب غرب مدينة جنين، ومن ثم نقل إلى مستشفى جنين لمعاينة  12جنين التي تقع على بعد 

 وضعه الصحي.
حتالل أفرج عن زوجي الساعة الثالثة من فجر الوقالت زوجة الشيخ خضر عدنان للجزيرة نت إن "ا

.. وقرابة الساعة السادسة سيكون استقباله حد من مشفى سجن الرملة وهو في طريقه للمنزلاألاليوم 
 أمام منزلنا في بلدة عرابة شمال الضفة الغربية.
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 إلىوقالت إن سلطات االحتالل قامت بتسليم زوجها لالرتباط العسكري الفلسطيني ومن ثم تم نقله 
ته أحد المستشفيات في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية إلجراء فحوص طبية نظرًا لتدهور حال

 الصحية.
إلى اتفاق مع سلطات  وقد توصليوما،  55يذكر أن خضر خاض إضرابا عن الطعام استمر 

 االحتالل قبل نحو أسبوعين بفك اإلضراب مقابل اإلفراج عنه اليوم.
وكانت حركة الجهاد اإلسالمي قد دعت إلى مهرجان الستقبال األسير المحرر، من ببن فعالياته 

وبعد اإلفراج عنه أعلنت فعاليات جنين عن حفل استقبال عند  مساء اليوم. إفطار جماعي أمام منزله
 السادسة صباحا.

 2015/7/12، الجزيرة نت، الدوحة
 
 المفقودان في غزة "جنديان في الجيش" اإلسرائيليانأردان: جلعاد  .11

ـــــر األمـــــن العـــــام اإلســـــرائيليوكـــــاالت:  أ -القـــــدس  ـــــىجلعـــــاد أردان، مســـــاء امـــــس ،  لمـــــح وزي أن  إل
 زة جنديان في الجيش اإلسرائيلي.اإلسرائيليين المفقودين في غ

وقــال أردان فــي مقابلــة مــع القنــاة العبريــة الثانيــة، أنــه يتوجــب علــى إســرائيل عــدم اإلفــراج عــن األســرى 
، وذلك «جنديان»إلعادة اإلسرائيليين اللذين وصفهما بأنهما « حماس»وممارسة الضغوط على حركة 
ح أي مـن األسـرى الفلسـطينيين يعنـي عــودتهم واعتبـر أن إطــالق سـرا قبـل ان يتراجـع عـن تصـريحاته.

 «.صفقة شاليت»لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية كما جرى في أعقاب 
وأشار أردان وهو عضو في المجلس الـوزاري المصـغر )الكابنيـت اإلسـرائيلي( إلـى أنـه لـم يكـن يعـرف 

 في غزة قبل اإلعالن عن ذلك رسميا.« حماس»أن اإلسرائيليين محتجزين لدى 
وكانــت نشــرت صــورة الحــد المفقــودين ويــدعى إبراهــام منغســتو مــن أصــول أثيوبيــة وهــو يرتــدي البــزة 

 العسكرية اإلسرائيلية.

 12/7/2015، األيام، رام هللا
 
 تبحث تطبيق اإلعدام على أسرى فلسطينيين "إسرائيل": القانون على فاينشطاين يتحفظ .11

لشــؤون التشــريع، خــالل اجتماعهــا األســبوعي اليــوم  تبحــث اللجنــة الوزاريــة اإلســرائيلية: بــالل ضــاهر
األحد، مشروع قانون يقضي بتطبيـق عقوبـة اإلعـدام علـى أسـرى فلسـطينيين، والـذي بـادر إلـى طرحـه 
عضــو الكنيســت شــارون غــال مــن حــزب ييســرائيل بيتينــوي المعــارض، الــذي يتزعمــه أفيغــدور ليبرمــان، 

 .ويحظى بتأييد وزراء في حكومة اليمين المتطرف
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ذكرت صحيفة "هـررتس"، اليـوم، أنـه يتوقـع أن يمنـع المستشـار القضـائي للحكومـة اإلسـرائيلية، يهـودا و 
فاينشطاين، االئـتالف مـن طـرح التعـديل علـى القـانون علـى جـدول أعمـال الكنيسـت إلـى حـين التـدقيق 

 في دستوريته، بمعنى عدم تناقضه مع قوانين أساس، إذا ال يوجد دستور في إسرائيل.
ضـــافت الصـــحيفة أنـــه يتوقـــع أن يعـــارض فاينشـــطان تقـــدم إجـــراءات ســـن القـــانون، بعـــدما أظهـــرت وأ

دراسات أكاديمية أنه ال يؤدي إلى ردع تنفيذ عمليات، خصوصا ضد أشخاص عقائديين يعربون عن 
اســتعدادهم للمــوت خــالل تنفيــذ العمليــة. كــذلك فــإن القــانون ال يــتالءم مــع تصــريحات أطلقتهــا إســرائيل 

 قوبة اإلعدام في هيئات دولية، وال يتالءم مع التوجه العالمي بإلغاء هذه العقوبة. ضد ع
 12/7/2015، 48عرب 

 
 لدى حماس في قضية األسيرين بالتحقيقتطالب  سرائيليةالمعارضة اإل .12

كشــفت مصــادر صــهيونية النقــاب عــن أن المعارضــة الصــهيونية تطالــب بعقــد جلســة : القــدس المحتلــة
لخارجيـة فـي "الكنيسـت"ل للتحقيـق مـع المسـؤولين السياسـيين والعسـكريين الصـهاينة فـي للجنة األمـن وا

 قضية األسيرين اللذين أعلن الخميس الماضي عن أنهما أسرى لدى حركة حماس في غزة.
ـــوم الســـبت ) ـــاك مســـتقبل" 7-11وقالـــت إذاعـــة "ريشـــت بيـــت" الصـــهيونية، الي (، إن عضـــو حـــزب "هن

ي لعقـد جلسـة للجنـة للتحقيـق فيمـا أسـماه "فشـل المسـؤولين الحكـوميين يعكوف بيري، تقدم بطلـب رسـم
 في تقديم تقرير إلطالع الكنيست والسياسيين في إسرائيل بشأن األسيرين في غزة".

ــتم تقــديم المعلومــات الالزمــة بشــأن هــذه  ــد ديمقراطــي أن ال ي وقــال بيــري إنــه مــن غيــر الممكــن فــي بل
يــع السياســيين فــي دولــة االحــتالل حتــى مــن الحكومــة الحاليــة لــم القضــية الحيويــة، مشــيرًا إلــى أن جم

 يسمعوا بأمر األسيرين إال من خالل اإلعالن الرسمي الذي جاء عبر وسائل اإلعالم.

 11/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ضابط إسرائيلي أمر بقصف عيادة في الشجاعية انتقاما  لمقتل أحد جنوده خالل الحرب األخيرة .13

وكـاالت : قـّررت وحـدة التحقيقـات العسـكرية فـي الجـيش  اإلسـرائيلي، إحالـة ضـابط مســؤول  -قـدس ال
 في الجيش إلى التحقيق يوم االثنين المقبل.

ويجيء ذلك بعد مرور أسبوعين على نشر األمم المتحـّدة لتقريـر لجنـة تقّصـي الحقـائق حـول الحـرب  
جنـة بـإجراء تحقيـق أممـي حـول جـرائم الحـرب، وعلـى اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غـزة، وتوصـية الل

ما يبـدو فـإن التحقيـق سـيتم خوفًـا مـن تحقيـق أممـي، خاصـة وأن اللجنـة قالـت علـى لسـان رئيسـتها إن 
 الجيش اإلسرائيلي ال يستطيع التحقيق مع ذاته.
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ويتّضـــح مـــن أســـباب دعـــوة الضـــابط المســـؤول عـــن وحـــدة الـــدبابات التـــي تواجـــدت شـــمال قطـــاع غـــزة 
محاصــر خــالل الحــرب األخيــرة، أن الضــابط أمــر الوحــدة بقصــف عيــادة فــي حــي الشــجاعية بعــد أن ال

 ُقتل جندي من ذات الكتبية بنيران قّناصة المقاومة الفلسطينية في غزة.
وكــان   أحــد جنــود الكتيبــة ذاتهــا اعتــرف أن القصــف جــاء انتقاًمــا بعــد أن ُقتــل جنــدي إســرائيلي بنيــران 

قّررنـــا أن نقصـــف العيـــادة بكثافـــة وشـــّدة بعـــد أن ُقتـــل زميـــل لنـــا ولـــم نســـتطع ›قّنـــاص فلســـطيني، وقـــال 
لم يكن انتقاًما، بل إن القصف الكثيف  الكتيبة. وقال جندي آخر في ذات ‹المشاركة في جنازته حتى

 .‹تصفية حسابات›
 12/7/2015، األيام، رام هللا

 
 قطار بالقدس لدعم االستيطان والتهويدأنشاء مسار جديد لل علىتصادق لجنة التخطيط  .14

صــدقت لجنــة التخطــيط المحليــة التابعــة لبلديــة االحــتالل اإلســرائيلي فــي مدنيــة القــدس المحتلــة علــى 
ي سـيربط المسـتوطنات بعـدد مـن األحيـاء اليهوديـة، والـذي سـيمر كـذلك إنشاء مسـار جديـد للقطـار الـذ

 بأحياء عربية في الشطر الشرقي المحتل من المدينة.
وقد نبه مسؤولون فلسطينيون ونشطاء سالم إسرائيليون إلى مخاطر هذا المشروع الجديـد الـذي يهـدف 

ؤيـــة االحـــتالل، باعتبـــار القـــدس فـــي رأيهـــم إلـــى تعزيـــز االســـتيطان بالقـــدس وتهويـــد المدينـــة وتكـــريس ر 
 عاصمة موحدة لـ)إسرائيل(.

وعلى طول عشـرين كيلـومترا سـيمتد المسـار الجديـد ليتقـاطع مـع المسـار القـائم حاليـا والـذي بـدأ تنفيـذه 
قبل أربع سنوات، وسيمر بأحياء يهودية وعربية، بحيث يسعى لمحو الحدود بين شطري القدس، وبما 

 .1967حتالل على تكريسها منذ عام يوافق الرؤية التي دأب اال
ويقـــول الخبيـــر الجغرافـــي خليـــل التفكجـــي إن هـــذا المشـــروع يســـعى لـــربط القـــدس بالمســـتوطنات وجعـــل 
المدينــة جاذبــة للمســتوطنين وطــاردة للســكان الفلســطينيين، بحيــث يتواصــل التغييــر الــديمغرافي بالقــدس 

 لزيادة عدد اليهود والتقليل من عدد العرب.
 11/7/2015، ن الينفلسطين أو

 

 ل سنويا  كمليار شي 40ستكلف االقتصاد اإلسرائيلي  المقاطعة :"كالكاليست" .15
 ل سنويا.كمليار شي 40 إسرائيلقال تقرير إسرائيلي إن المقاطعة ستكلف  :الحياة الجديدة -رام هللا

ى وزيـــر الماليـــة اعتلـــ أنفـــي تقريـــر لـــه: "مـــر عامـــان تقريبـــا منـــذ  اإلســـرائيليوذكـــر موقـــع "كالكاليســـت" 
تقريــرا يشــخص التــأثيرات  أعــدوامــوظفي وزارتــه  إنالســابق يــائير لبيــد المنصــة والقــى خطابــا قــال فيــه 
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الماضـي وافقـت  األسـبوع. وفـي اإلسـرائيليعلى االقتصاد  األوروبيةاالقتصادية لتزايد حركة المقاطعة 
 على الكشف عن هذا التقرير بالكامل". وأخيراالدولة 

ممكنـــا علـــى ضـــوء االلتمـــاس الـــذي تقـــدمت بـــه حركـــة الحريـــة  أصـــبحلكشـــف عـــن التقريـــر : "اوأضـــاف
رفضت وزارة المالية تسليم التقريـر  أنالمعلومات، بواسطة المحامي آرييه يركوني، بعد  إلىبالوصول 

يلحـق ضـررا  أنالكشـف عـن التقريـر مـن شـأنه  أنفي إطار حريـة الحصـول علـى المعلومـات، بحجـة 
التقريـــر صـــاغه اقتصـــاديو قســـم االقتصـــاد الـــرئيس فـــي وزارة  أن إلـــىجيا فـــي االقتصـــاد" مشـــيرا اســـتراتي
 صفحات فقط. 6ويشتمل على  2013في منتصف العام  اإلسرائيليةالمالية 

ويستعرض التقرير خمسة سيناريوهات مختلفة للتغلب على المقاطعة، ويحـددون تـأثير المقاطعـة علـى 
ومعـدل التشـغيل فـي  اإلسـرائيليوالتصـدير  اإلسـرائيلييوهات علـى االقتصـاد كل واحد من هذه السـينار 

 السوق.
بصــورة معتدلــة، بحيــث تكــون مقتصــرة علــى  إســرائيلتزايــدت المقاطعــة علــى  إذاوحســب التقريــر فإنــه 

شـــبكات  أو، وجمعيـــات المســـتهلكين األوروبيـــةالبضـــائع التـــي تنـــتج فـــي المســـتوطنات مـــن قبـــل الـــدول 
ل فــي الســنة، ك، فــان الضــرر فــي النــاتج المحلــي ســيبلم حــوالي نصــف مليــار شــيروبــاأو التســويق فــي 

 عامال فقط. 430وكذلك الضرر التشغيلي سيكون في معدل محدود بفصل حوالي 
مقاطعــة كاملــة  إلــىيصــل األمــر  أن إلــىتعاظمــت المقاطعــة بصــورة خطــرة جــدا،  إذاوأكــد التقريــر انــه 

منــاطق  إلــى، وتمتــد األوروبــيالمســتوطنات فــي جميــع دول االتحــاد مــن منــاطق  اإلســرائيليةللمنتجــات 
، األوروبــيمـن قبـل دول االتحـاد  اإلسـرائيليبالمئـة مـن نسـبة التصـدير  1مقاطعـة  إلـى إسـرائيلداخـل 

ذلـــك  أنل فـــي الســـنة، كمـــا كمليـــار شـــي 2 إلـــىعنـــدها فـــإن الضـــرر الـــذي ســـيلحق باالقتصـــاد سيصـــل 
 امل.ع 1800إقالة حوالي  إلىسيؤدي 

وحســب معــدي التقريــر فــي الســيناريوهات األصــعب الناجمــة عــن تعــاظم المقاطعــة، فــإن الضــرر الــذي 
السـيناريو  إلـىل فـي السـنة، يكمليـار شـ 1.5يتـراوح بـين  أنمـن الممكـن  اإلسـرائيليسيلحق باالقتصاد 

ة حـــوالي ل فـــي الســنة مــع إقالــكمليــار شــي 40األكثــر تطرفــا الــذي ســيلحق باالقتصـــاد ضــررا بحــوالي 
 ألف عامل.  36,5

جميــــع الصــــادرات  األوروبــــيوقــــال الموقــــع: "هــــذا الســــيناريو المتطــــرف يــــتم فــــي حــــال قــــاطع االتحــــاد 
يقـاف اإلسـرائيلية أي المقاطعـة االقتصـادية الشـبيهة لتلـك  –إسـرائيلفـي  األجنبيـةجميـع االسـتثمارات  وا 

 ".أفريقياالتي فرضت على نظام الفصل العنصري في جنوب 
انهم  إالهذا السيناريو متطرف جدا،  أنوزارة المالية يقدرون  اقتصاديين أن: "على الرغم من وأضاف

مثــل هــذا الســيناريو المتطــرف تمــر عبــر نقطــة  إلــىالطريــق  أنالتــاريخ شــاهد علــى  أنيحــذرون مــن 
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نامي ينتهــي تحــول مــن الصــعب التنبــؤ بهــا، فتلــك التــي لــديها مبــادرات مقاطعــة محليــة، ســيتبعها تســو 
 بعقوبات كاملة".

 11/7/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 متزوجا  في سجون االحتالل أسيرا   2680: األسرىشؤون هيئة  .16

 2680أفاد تقرير لهيئة شؤون األسرى، أمس، أنه مع اقتراب عيد الفطر، فإن «: األيـام» -رام هللا 
أسيرًا وأسيرة متزوجين يقبعون في سجون االحتالل، سيكونون غائبين في العيد، ولن يشاركوا 

 بهجة األعياد. وأطفالهمعائالتهم 
عاما،  20أسيرا قضوا أكثر من  30الدينية غابت عن  األعيادحافي، إن وقالت الهيئة، في بيان ص

في سجون  األسرى أقدمكريم يونس وماهر يونس، وهما  كاألسيرينعامال  30من  أكثروبعضهم 
 عاما. 14على مدى  األعيادلينا جربوني التي حرمت من  األسيرة إلى إضافةاالحتالل، 

نسانية بسبب سياسة االعتقاالت وأشارت الهيئة إلى أن الحالة الفلس طينية تشهد مأساة اجتماعية وا 
الجماعية والواسعة، التي طالت كافة فئات الشعب الفلسطيني، دون تمييز بين صغير وكبير، وذكر 

الفطر، حيث  أعيادطفال يغيبون عن  250ونوهت الهيئة إلى أن  ، وال تزال مستمرة ومتصاعدة.وأنثى
تحت  األطفالالطفولة الفلسطينية، وقد رفعت الحصانة رسميا عن اعتقال لم ترحم سلطات االحتالل 

 تعسفية. أحكاماعاما وفرضت عليهم  18
سجنا ومعسكرا  18يقبعون في  وأسيرة أسير 6000وذكر التقرير أنه مع اقتراب عيد الفطر فإن 

أسيرا  30شريعي، ونواب في المجلس الت 9و إداريامعتقاًل  284، بينهم إسرائيلومركز توقيف داخل 
مختلفة داخل  أمراضحالة مرضية تعاني من  1500عاما، و 20من  أكثرمضى على اعتقالهم 

 .أكثرأسيرا محكومون بالمؤبد لمرة أو  480السجون، و
 12/7/2015، األيام، رام هللا

 
 تقدموا المتحانات "التوجيهي" أسير ا 1075هيئة شؤون األسرى:  .17

أسيًرا في سجون  1075ؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إن قال رئيس هيئة ش: رام هللا
 .2015االحتالل الصهيوني، تقدموا المتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 

(، أن نسبة التحاق األسرى بامتحانات التوجيهي 7-11وأوضح قراقع، في بيان صحفي اليوم السبت )
( 600، )2014د عدد األسرى الملتحقين بالتوجيهي عام هذا العام فاقت العام الماضي، حيث لم يتع

 أسير.
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واعتبر أن إنجاًزا هاًما وكبيًرا قد تحقق من خالل تمكين األسرى واألسيرات من تقديم امتحانات 
، بقرار سياسي من 2009الثانوية العامة، بعد أن منعت دولة االحتالل الدراسة في السجون منذ عام 

 الحكومة الصهيونية.
 11/7/2015، ركز الفلسطيني لإلعالمالم

 
 إضرابهما عن الطعام والحركة األسيرة تستعّد الحتجاجات يواصالنأسيران هيئة شؤون األسرى:  .18

قالت هيئة )وزارة( شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، إن : فتحي صّباح -غزة 
، 25مفتوح عن الطعام لليوم الـاألسيرين محمد عالن وعدي أستيتي، واصال أمس إضرابهما ال

 .على استمرار اعتقالهما اإلداري احتجاجاً 
أعلــن مكتب إعالم األسرى أن األسرى الفلسطينيين في الســـــــجون اإلسرائيلية، يحضــرون التخاذ و 

 خطوات احتجاجية على انتهاكات وممــــارسات مصلحة السجون ضدهم.
خطوات بعد عيد الفطر المبارك، من أجل رفع العقوبات وقال إن األسرى يحضرون لبدء هذه ال

المفروضة عليهم منذ أكثر من عام، على أن تبدأ بمجموعة من الرسائل يبعثون بها إلى مدير 
 مصلحة السجون، يطالبونه فيها بتحقيق مطالبهم.

يف وأشار إلى أن األسرى غاضبون من ممارسات مصلحة السجون في حّقهم بعد عملية الخليل الص
الماضي، إذ ُحرم العشرات منهم من زيارات األهل، وتم تـــــــقليص مدة زيارة آخرين إلى نصف ساعة 

دقــــيقة، وُمنع ذووهم من إدخال األغطية والمالبس لهم، وتواصل عزلهم عما يدور في  45بداًل من 
 الوطن والخارج من خالل إلغاء ترّدد القنوات التلفزيونية وغيرها.

 12/7/2015، لندنالحياة، 
 
 إداريا  بدأوا بمقاطعة محاكم االعتقال اإلداري  أسيرا   60شؤون األسرى: هيئة  .19

أسيرًا إداريًا بدأوا  60إن ، قالت هيئة )وزارة( شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية
نذ بداية الشهر بمقاطعة محاكم االعتقال اإلداري واالستئناف والعليا اإلسرائيلية في شكل نهائي م

 أسيرًا. 484الجاري، على أن يقاطعها كل األسرى اإلداريين البالم عددهم 
تجميل صورة االحتالل ووضع إجراءاتها  إلىووصفت محاكم االعتقال اإلداري بأنها صورية تسعى 

ألف أمر اعتقال إداري  23القمعية والال إنسانية تحت غطاء القانون. ُيذكر أن إسرائيل أصدرت 
 .2000درت في حق فلسطينيين منذ عام ص

 12/7/2015، الحياة، لندن
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 "جمعية األقصى"صدقات ومشاريع رمضانية تابعة لـ  أموالصادر ي يسرائيلالجيش اإل .21

، دون سابق إنذار، باالستيالء على اإلسرائيليقامت سلطات الجيش : إبراهيمكامل  -ة لالقدس المحت
معية األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية داخل مبالم كبيرة في الحساب المصرفي لج

 .48 أراضي
وكانت جمعية األقصى قد رصدت هذه المبالم من أموال الصدقات والتبرعات، التي تم جمعها مؤخرًا 
من الداخل الفلسطيني، لتنفيذ مشاريعها الرمضانية في القدس والداخل الفلسطيني، والمعدة إلفطار 

 مين من فقراء ومحتاجين في المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس.عشرات آالف الصائ
 12/7/2015، الرأي، عّمان

 
 لجنة التوجيه العليا لعرب النقب مستعّدون لمواجهة مخّطط برافر .21

في أعقاب نّية حكومة إسرائيل مناقشة مسوّدة قانون يبرافري االقتالعي الذي يهدف إلى : رازي نابلسي
لف دونم من أراضي العرب في النقب بهدف استكمال مراحل تشريعه، أكدت أ 800سلب أكثر من 

لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، استعداد األهالي في النقب والبالد عموًما لمواجهة هذا المخّطط، 
 محذرة من تداعيات إعادة القانون للنقاش في الكنيست اإلسرائيلي.

التوجيه رفضًا قاطعًا نية الحكومة في العودة إلى استكمال وجاء في بيان أصدرته اللجنة أنها يترفض 
 سن قانون يبرافري وتحذر من تداعيات تشريع هذا القانون على منطقة النقب خاصة والبالد عامةي.

وأضافت اللجنة في بيانها أن يأهلنا في النقب والبالد عموًما مستعّدون لمواجهة هذا القانون وسياسات 
لمتطّرفة العمياء تجاه المواطنين العرب على كافة المستويات. فهذه الحكومة لم الحكومة اليمينية ا

تتوقف يوما عن هدم البيوت وتشريد العائالت العربية ومصادرة األراضي ومحاوالت محو قرى 
 بأكملها عن الوجود، وما محاوالت ترحيل قريتّي عتّير وأم الحيران عنا ببعيدي.

الوزير المكّلف بشؤون النقب، أوري أرئيل، تصّر على سلب فرحة العيد وتابعت أن يحكومة إسرائيل و 
من أهلنا في النقب بأن تبدأ في مراحل سن هذا القانون المشؤوم أيام قليلة قبل عيد الفطر المبارك، 
ونؤّكد من جانبنا مجّدًدا بأننا سنتصدى لهذا القانون ولكل سياسات التمييز واالقتالع والدمار التي 

ها حكومة إسرائيل المتطرفة، كما نؤكد على وحدة شعبنا بكل أطيافه السياسية واالجتماعية تمارس
 والجماهيرية في مواجهة هذا القانون العنصريي.

 11/7/2015، 48عرب 
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 مظاهرات مؤيدة لمرسي تشهد "األقصى"ساحات  .22
ى المبارك، تأييدا تظاهر مئات الفلسطينيين في ساحات المسجد األقص: األناضول –القدس المحتلة 

 لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، الذي أطاح انقالب عسكري بحكمه.
ورفع المشاركون في التظاهرة التي ُنظمت منتصف ليل السبت، بعد انتهاء صالة التراويح، صورا 

 لمرسي، كتب عليها" الرئيس الشرعي"، ورفعوا بأيديهم شعار "رابعة".
األقصى تحية لمرسي رمز الشرعية"، و"يسقط حكم العسكر"، و"من  نوهتف المتظاهرون: "م

وتفرق المتظاهرون في نهاية التظاهرة، عائدين إلى المسجد األقصى  األقصى تحية لرابعة العدوية".
 الذي يعتكفون فيه، خالل العشر األواخر لشهر رمضان الفضيل.

 12/7/2015، ، أنقرةلإلنباء األناضولوكالة 
 
 االحتالل يقمع مسيرة سلمية ضد التهويد جنوب الضفة .23

قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلية، اليوم السبت، مسيرة سلمية ضد التهويد نظمتها "اللجان الشعبية 
 لمقاومة الجدار واالستيطان" جنوب الضفة الغربية المحتلة.

مسيرة، نشطاء ومتضامنون محليون وأجانب، كما رفعوا األعالم الفلسطينية، ورددوا وشارك في ال
 هتافات منددة باالحتالل وسياسته الهادفة لسرقة أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

بحماية منطقة "بيت البركة"  وأوضحت مصادر محلية، أن هدف الفعالية االحتجاجية هو المطالبة
جنوب الضفة، من التهويد، على خلفية قرار وزير الجيش اإلسرائيلي موشه يعالون القاضي بترميم 

 المكان، تمهيدًا إلقامة مستوطنة يهودية عليه.
وذكرت المصادر، أن جنود االحتالل هاجموا المتظاهرين واعتدوا عليهم بالضرب بأعقاب البنادق، 

 صابة عدد منهم برضوض.مما تسبب بإ
 11/7/2015، فلسطين أون الين

 
 تقدم التغطية القانونية لقرارات الحكومة بنهب أراضي الفلسطينيين "إسرائيل"تقرير: محاكم  .24

كشف تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان في فلسطين،   :الغد  -ان عم
غطية القانونية  لحكومة اليمين باالستيالء على مزيد من في الت اإلسرائيليةالدور الخفي للمحاكم 

األرض الفلسطينية، وقال التقرير إنه بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لفتوى محكمة العدل الدولية 
صرار حكومة  2004في التاسع من تموز  االحتاللضد جدار الضم والتوسع )فتوى الهاي(، وا 

ويد األراضي الفلسطينية أوعزت المحكمة العليا في إسرائيل بالضوء اإلسرائيلية توسيع االستيطان وته
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للشروع في بناء الجدار في الكريمزان على أراضي المواطنين في  اإلسرائيليلوزارة الجيش  األخضر
الذي يعطي مؤشرات ودالئل وبيانات واضحة على مدى االستخفاف واالستهتار  األمربيت جاال، 
اكمها بالقانون الدولي وبمحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، ومح إسرائيلالذي تبديه 

وقف العمل ببناء جدار الضم والتوسع وهدم ما  إلى إسرائيلوهي الهيئة التي دعت بإجماع قضاتها 
 بنته منه،

وبموجب القرار فإن المحكمة حصرت قرارها السابق بوقف بناء الجدار في الكريمزان بمحيط دير 
ات السلزيان ودير الرهبان باإلضافة إلى أراضي األديرة، وبالتالي فإن جيش االحتالل سوف يبدأ راهب

ببناء الجدار على أراضي أهالي بيت جاال مع ترك مقطع صغير غير مبني في الوقت الحالي بطول 
 بضع مئات من األمتار بمحاذاة أديرة السلزيان وأراضيها.

( والقاضي بوقف بناء أبريلالمحكمة الصادر في شهر نيسان )ر وقد ادعت وزارة الجيش بأن قرا
نما نص على عدم التعرض لألديرة وأراضيها وعدم  الجدار في المنطقة لم يلم مخطط بناء الجدار وا 
قطع التواصل الجغرافي بين األديرة ورعيتها، بمعني ان الوزارة حصرت وقف بناء الجدار بالمنطقة 

 على أراضيها. المحيطة باألديرة والواقعة
الفلسطينية، بحيث  األرضوكشف التقرير عن الدور الكبير الذي سيلعبه مثل هذا القرار في بعثرة 

 أراضيالذي سيلحق ضررا شديدا لسكان ومالكي  األمرتصبح بيت جاال امتدادا لمستوطنة "جيلو"، 
 ا الجدار.عائلة ستتضرر في حال تم بناء هذ 56وادي كريمزان واالديرة، حيث إن هناك 

العسكرية، من اجل توسعة  واألوامروقال التقرير "إن تغطية محاكم االحتالل للقرارات السياسية 
الفلسطينيين عبر الجدار العازل، دليل آخر على تعامل الدولة  أراضيالمستوطنات واالستيالء على 

ضباط في قيادة الجبهة  الفلسطينية وكأنها مشاع"، وقد كشفت التقارير اإلسرائيلية بان األمالكمع 
الوسطى لجيش االحتالل درجوا على دعم استيالء المستوطنين على أراض بملكية فلسطينية خاصة 
من خالل إصدار أوامر مصادرة عسكري، وبهذه الطريقة استولى المستوطنون على آالف الدونمات 

نات وجدار الفصل من األراضي الزراعية التي يملكها فلسطينيون وباتت محاصرة بين المستوط
بالمصادرة يلجا اليها  أخرىوسيلة  إلى إضافةالعنصري وتعتبر "احتياطيا" لتوسيع المستوطنات، 

 جيش االحتالل تحت ذريعة "أراضي دولة".
وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض في تقريره األسبوعي بان االنتهاكات التي يقوم بها االحتالل 

ا في تهويدها وتحت مسميات لقدس المحتلة والتي تشهد سباقا محموممتواصلة وخاصة في مدينة ا
، بهدف تنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن مختلفة

حيث  جنوبها، ويطيح في ذات الوقت بإمكانية وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا،
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دونم من أراضي بلدة  600في القدس نير بركات، أمرا بمصادرة أصدر رئيس بلدية االحتالل 
استند في أمر المصادرة إلى "قانون البلديات و  قدس "بشكل مؤقت ألغراض البستنة"العيسوية شمال ال

الذي يتيح للبلدية االستفادة من قطع أراضي الغير لصالح المنفعة العامة لمدة خمس سنوات في حال 
لى تطويرها"، لكن بلدية االحتالل نفسها اقتلعت أشجارا في العيسوية قبل لم يعمل صاحب األرض ع

شهر بحجة زراعتها بدون ترخيص، السكان عثروا على أوامر المصادرة منشورة على أراضيهم. هذه 
مستهدفة من قبل سلطات االحتالل منذ سنوات، حيث وضعت خطة لتحويلها إلى حديقة  األراضي

( شرق المدينة، كما ان الهدف من E1بين القدس ومنطقة ) إسرائيليوطنية لغاية خلق تواصل 
 الحديقة هو منع توسع حيي العيسوية والطور.

وفي القدس كذلك وزعت سلطات االحتالل ا أوامر هدم في بلدة سلوان، وأوامر "وقف بناء وترحيل" 
النوار" في أبو ديس،  المدنية اقتحمت جبل "أبو اإلدارةفي قرية أبو ديس قوات االحتالل وطواقم 

 إخطارالمدنية السكان  اإلدارةووزعت أخطارات هدم عشوائية على السكان، حيث سلمت طواقم 
منطقة أخرى في بلدة أبو ديس ، وهي منطقة "بوابة القدس"،  إلى"وقف بناء وهدم" وآخر "لترحيلهم" 

ر ترحيلهم" من المنطقة لبحث "ام 2015-7-22"بيت أيل" بتاريخ  إلىوطالبت من السكان التوجه 
 سلوان،عاما. وفي  48نسمة في جبل أبو النوار )بالخيام والبركسات(، منذ  650التي يعيش بها 

،، "هدم إدارية" على منشرة تجارية ومنزل في حي عين اللوزة إخطاراكوزعت طواقم بلدية االحتالل 
سنوات، وتعيش فيه  4في الحي قائم منذ حوالي علقت طواقم البلدية أمر هدم إداري على منزل  حيث

كما علقت الطواقم أمر هدم إداري على منشرة "كراج لتصليح السيارات"،  أفراد. 7أسره مكونة من 
عائالت  5سنوات من الحديد والزينكو، علما أن  3مترا مربعا، ومبني منذ  50تبلم مساحته حوالي 

بلدية أرض خالية في الحي وعلقت عليها أمر هدم إداري، علما اقتحمت طواقم ال منه، كماتعتاش 
هذه األوامر في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي يهدف إلى تفريم  وتأتي بناء،انه ال يوجد بها أي 

 األرض من سكانها األصليين.
حتالل وأظهر التماس قدمته جمعية "عير عاميم" بالتعاون مع جمعية "بمكوم" للتخطيط أن بلدية اال

في القدس تحد من تطور البناء السكني في العيساوية والطور بطرق ملتوية بعدما رفضت لجان 
منحدرات جبل المشارف" في جبل المشارف،  -التخطيط المصادقة على مخطط "الحديقة القومية

فلجأت إلى منع سكان العيساوية والطور من البناء بذريعة أن البناء سيقوم على أرض مخصصة 
 ن تكون حديقة عامة، ومؤخرًا قامت بتجريف األرض.أل

نيته عقد مؤتمر الشبيبة التهويدي وذلك فيما يسمى "قاعة مؤتمرات  وأعلن ما يسمى " معهد الهيكل"
وسيشارك في المؤتمر  الهيكل" في حارة الشرف أو ما أطلق عليه االحتالل "الحي اليهودي".
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ل ورئيس ائتالف منظمات الهيكل" الراف يسرائيل اريئيحاخامات وقيادات دينية منهم رئيس "معهد 
الحاخام المتطرف يهودا غليك، والحاخام المتطرف دوف ليؤور.يذكر أن منظمة "إم ترتسو" "الهيكل" 

هي تجمع طالبي يعنى بنشر أفكار "الصهيونية"، ويرّوج لقضية "الهيكل" وبنائه على حساب المسجد 
 ود بأداء صلواتهم. األقصى، ويدعون إلى السماح لليه

" العنصرية تجاه الفلسطينيين: فقد اظهر استفتاء أجرته منظمة "إم ترتسووكشف التقرير عن تنامي 
من طلبة الجامعات والكليات اإلسرائيلية فرض السيادة اإلسرائيلية  %63الطالبية "الصهيونية" تأييد 

معهًدا  15ستفتاء في وجرى اال .%22قصى المبارك، في حين عارض ذلك على المسجد األ
أكاديمًيا بين جامعة وكلية، ومنها الجامعة العبرية في القدس وجامعة حيفا وكلية سبير في النقب 
وكلية تال حاي. وقال المدير العام للمنظمة متان بولم إن نتائج االستفتاء أظهرت رغبة جامحة لدى 

الهيكل"، كما أيدوا مطلب الحفاظ على الطلبة واألكاديميين بفرض السيادة اإلسرائيلية على "جبل 
يهودية الدولة، وتسود وسائل التواصل االجتماعي العبرية صرعة عنصرية جديدة تتمثل في كتابة 
الشباب اليهودي "الموت للعرب" بدل أسمائهم التي تظهر على حساباتهم، خاصة في الـ"فيسبوك". 

يهودي في الوقت الذي أضفت فيه وقد تعاظمت مظاهر التحريض العنصري من قبل الشباب ال
قيادات االحتالل السياسية شرعية على هذه المظاهر، فقد دافع نائب رئيس الكنيست يونان مجال، 
الذي ينتمي لحزب "البيت اليهودي" عن التغريدات التي كتبها مؤخرا في حسابه على "تويتر"، والتي 

وعين وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي، نفتالي سخر فيها من األمة العربية وقيمة ما قدمته للبشرية، 
بينيت، رئيس "البيت اليهودي"، مكان كوهين الدكتور أساف مآلخ، وهو ناشط يميني متطرف أيضا، 

الصهيونية" و"مركز شاليم"، وهما معقالن  االستراتيجيةوعمل في الماضي كباحث زميل في "معهد 
مه "ليس كل شعب يستحق دولة"، ادعى فيه أنه "ال توجد لليمين المتطرف، والذي قال في مقاال باس

 ضرورة أخالقية إلقامة دولة فلسطينية".
 12/7/2015، الغد، عّمان

 
الوطن بماليين دوالر منذ انتهاء مؤتمر "المستثمرين الفلسطينيين  105 جمعناالشامي: فاروق  .25

 والشتات"
المجموعة الفلسطينية الدولية لألعمال ورجل  إدارةطالب رئيس مجلس  :ملكي سليمان -رام هللا 
واستغالل األراضي الزراعية في مناطق )ج( واالستثمار  الزراعة إلىفاروق الشامي بالعودة  األعمال

 غير مستغلة. األراضيجزءا كبيرا من  إياهافيها معتبرا 
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ماليين دوالر منذ انتهاء  105وكشف الشامي في لقاء مع "حياة وسوق" عن جلب مشاريع بقيمة 
 .إدارتهمؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات الذي يترأس 

 12/7/2015، رام هللاة الجديدة، الحيا
 

 نقاط 3: إما اللعب في فلسطين أو خسارة الـ السعودي "األخضر"الرجوب لـ  .26
« الحياة»بريل الرجوب لـأكد رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء ج: منصور الجبرتي -الرياض 

تمسك اتحاد بالده بلعب مباراة اإلياب بين المنتخبين السعودي والفلسطيني في التصفيات المزدوجة 
تشرين األول )أكتوبر( المقبل في رام  13في  2019وكأس آسيا  2018المؤهلة لنهائيات مونديال 

« األخضر»على أن جوازات العبي  هللا. واعتبر أن األمر ال عالقة له بأي جوانب سياسية، مشدداً 
 لن تتعرض ألي ختم دخول إسرائيلي.

ويبدو أن األمر سيكون مخالفًا لما حدث في المباراة الماضية التي استجاب فيها الجانب الفلسطيني 
إما أن تخسر السعودية «: »الحياة»لطلب نظيره السعودي نقل المباراة إلى الدمام، إذ قال الرجوب لـ

الث وتنسى الموضوع، أو أن يحضر األخضر ويلعب المباراة في فلسطين، واالتحاد النقاط الث
 «.السعودي حر في ما يتخذه من قرار

 12/7/2015، الحياة، لندن
 
نسانيةومسيحية  إسالميةقضية  القدس هي: النائب علي فياض .27  وا 

شارك النائب علي فياض في يوم القدس حيث تم رفع علم فلسطين على تّلة الحمامص : مرجعيون
 وقبالة مستوطنة المطّلة. إسرائيلجنوبي الخيام، المطّلة على منطقة شمال 

نسانيةومسيحية  إسالمية"القدس هي قضية  أنوأكد  اجل دعمها  تتوحد من أنوعلى كل األّمة  وا 
المقاومة تخوض صراعا ضد التقاطع المكشوف والتحالف المعلن بين  أن إلىومؤازرة شعبها مشيرا 

 وجبهة النصرة". اإلسرائيليالعدو 
 2015/7/12، النهار، بيروت

 
 طائرة استطالع إسرائيلّية سقطت في مرفأ طرابلس .28

ابعة للعدو اإلسرائيلي في مرفأ سقطت عند الثامنة والنصف صباح أمس، طائرة استطالع ت: بيروت
مديرية  -قيادة الجيش »طرابلس، وباشرت قوى الجيش القيام باإلجراءات الالزمة وفق بيان 

 «.التوجيه
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أّن خلاًل تقنيًا أدى إلى سقوطها في مياه المرفأ بعد اصطدامها بكاسر الموج، « الحياة»وعلمت 
ش وبحرية الجيش اللبناني وتم سحبها ونقلها وأصيب جانحها بأضرار بسيطة. وتدخلت مخابرات الجي

 إلى نقطة عسكرية، كما باشر الفريق الفني في الجيش الكشف عليها.
أمتار، وهي من أحدث طائرات االستطالع  6وأكدت مصادر عسكرية أن الطائرة يبلم طولها 

يل. ورّجحت أن اإلسرائيلية التي ترسل المعلومات مباشرة إلى غرفة المعلومات والتحّكم في إسرائ
تكون جاءت عبر خط بحري، مشيرة إلى أن الخلل التقني قد يؤدي إلى سقوطها خارج مسارها 

 المحّدد.
 2015/7/12، الحياة، لندن

 
 افتتاح محطة لتحلية مياه البحر في غزة بتمويل تركي  .29

اليوم السبت،  افتتحت جمعية "أرض السالم للتنمية والتطوير"، في قطاع غزة،: غزة/ محمد ماجد
 محطة تحليه لمياه البحر، بتمويل من منظمة "الرباط" التركية.

وتم افتتاح المحطة في مخيم "الشاطئ" المطل على البحر األبيض المتوسط، غربي مدينة غزة، 
ألف  82والذي يعد ثاني أكبر مخيمات الالجئين الفلسطينيين في القطاع، حيث يعيش فيه أكثر من 

 مليون شخص.  1.8ي عدد السكان البالم ، من إجمالالجئ
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد الحرازين، في حديث لألناضول: "جاء إنشاء محطة تحليه 
 المياه في مخيم الشاطئ، في ظل اشتداد ملوحة المياه وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين".

 25ظمة الرباط التركية )خاصة(، سيوفر وأضاف الحرازين أن "المشروع الذي يأتي بتمويل من من
ألف لتر مكعب يوميًا من المياه العذبة لصالح السكان في المخيم". وأشار إلى أن البئر يستهدف ما 

 آالف نسمة يقطنون بالقرب من محطة التحلية. 5يقارب 
من المياه الجوفية في القطاع، غير صالحة  %96وتقول سلطة المياه الفلسطينية، إن نحو 

 لالستخدام، ودون المعدالت الموصي بها عالميا.
ويعتمد قطاع غزة بالشكل األساسي على مصادر المياه المتواجدة داخل الجانب اإلسرائيلي، إذ يشّكل 

( 60-50الخزان الجوفي الساحلي، المزّود الرئيسي لغزة بالمياه، وتمتد طاقته االستيعابية لحوالي )
( مليون لتر مكعب 200تياجات القطاع من المياه تصل إلى )مليون لتر مكعب سنويًا، لكن اح

 سنويًا، حسب سلطة المياه.
 2015/7/11، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 السوري الجيش"النصرة" تتقّدم في مخيم اليرموك على حساب  .31
سيطرت جبهة النصرة على عدد من األحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام : أحمد حمزة -دمشق 

 السوري في مخيم اليرموك، جنوب دمشق، بعد أربعة أيام من االشتباكات بين الطرفين.
وقال مصدر في جبهة النصرة، رفض الكشف عن اسمه، إن تنظيمه "أحرز تقدمًا في ظل اشتباكات 
مع قوات النظام مدعومة بمليشيا الجبهة الشعبية القيادة العامة )فصيل فلسطيني مواٍل للنظام 

مشيرًا إلى أن االشتباكات التي جرت "هي األعنف خالل شهر رمضان، وتتركز حاليًا  السوري("،
 شمال شرقي مخيم اليرموك بمحيط ثانوية اليرموك ومحيط ساحة الريجة".

وأوضح المصدر أن مقاتلي الجبهة سيطروا على قطاع الشهداء )عدد من األحياء شمالي شرق 
صر النظام والمليشيات الموالية له، وثالثة من عناصر جبهة اليرموك(، مشيرًا إلى مقتل عدد من عنا

 النصرة خالل االشتباكات.
وأشار إلى أن "قصفًا عنيفًا تعّرض له المخيم، خالل األيام الماضية، بصواريخ "الفيل" وقذائف 
 الهاون، مصدره قوات النظام المتمركزة في أبراج القاعة وثكنة سفيان الثوري بحي الميدان بدمشق،

 أسفر عن دمار في األبنية السكنية من دون وقوع إصابات".
 وتأتي هذه المعارك في ظّل سعي "النصرة" الستعادة نقاط سيطرت عليها قوات النظام.

وكانت قوات النظام السوري قد سيطرت، مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي، على مناطق بمخيم 
 أكناف بيت المقدس وتنظيم "داعش".اليرموك، مستغلة القتال الذي اندلع حينها بين 

 2015/7/11، العربي الجديد، لندن
 
 وأنصاره يردون "داعش"المقدسي يحذر أهالي غزة من تنظيم  .31

أرسل المنظر الجهادي "أبو محمد المقدسي"، رسالة تحذيرية إلى أهالي قطاع غزة، من تنظيم : عّمان
الذي قال إنه "في طريقه للقطاع"، محذرا إياهم من نقل التنظيم تجربته "السيئة" في الدول الدولة 

 األخرى إلى غزة.
وفي تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، قال "المقدسي": "ليبيا، وأفغانستان، ومن قبل سوريا، 

اعاة للمرالت وال سد للذرائع، وعلى الطريق غزة، اختيارات الغالة، ال فقه، وال سياسة شرعية، وال مر 
 أعمالهم مكاسب ألعداء هللا".

وما إن أطلق "المقدسي" تغريدته، حتى تلقى سيال من الشتائم، واالتهامات بـ"االنتكاس"، من قبل 
 .أنصار تنظيم الدولة
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ويأتي تحذير "أبو محمد المقدسي"، من تنظيم الدولة في غزة، بعد إصدار األخير تهديدا واضحا، 
ورا، لعدد من جنوده "الغّزّيين" في حلب، الذين أطلقوا وصف "الصحوات" على حركة المقاومة ومص

اإلسالمية "حماس"، متوعدين إياها بـ"القتل، والذبح، والتنكيل"، في حال لم "تكف يدها عن 
 المجاهدين، ولم تطبق شرع هللا"، وفق قولهم.

 2015/7/11، "21موقع "عربي 
 
 صائم خالل يومين في المسجد األقصى المبارك 7000عيد الخيرية: إفطار  .32

قالت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية إنها نجحت في تنفيذ إفطار صائم لسبعة آالف من : الدوحة
 المرابطين في المسجد األقصى خالل اليومين الماضيين.

لعام عليها يأتي هذا بعد نجاح المؤسسة في تنفيذ إفطار صائم في غزة حيث أقامت أكبر مائدة هذا ا
عشرون ألف صائم، باإلضافة لتوزيع السالل الرمضانية واإلفطارات اليومية التي تتم في غزة حتى 

 نهاية الشهر الفضيل.
وبهذه الفعاليات تكون مؤسسة الشيخ عيد الخيرية قد جاوزت إفطار قرابة مائة ألف صائم وهو قريب 

أنها تستهدف مائتي ألف صائم في من الهدف الذي أعلنت عنه في بداية الشهر حيث ذكرت 
 فلسطين المحتلة.

 2015/7/12، الشرق، الدوحة
 
 اللجنة القطرية إلعمار غزة تعبد شارعا  رئيسيا بخان يونس .33

قامت بلدية خان يونس في غزة بتمويل من اللجنة القطرية : مصعب اإلفرنجي ومحمد جمال -غزة 
( المعروف بشارع أحمد عبد 27ارع رقم )إلعادة إعمار قطاع غزة المحاصر بتعبيد جزء من ش

( 30( مترًا وعرض )150العزيز والمتفرع من شارع صالح الدين بالقرب من مفترق التحلية بطول )
 مترًا، وذلك من خالل مشروع إعادة إنشاء شارع صالح الدين الرئيس.

خالل وزارة  وذكر ممثل البلدية في المشروع المهندس موسى األخرس أن المشروع تم تنفيذه من
األشغال العامة واإلسكان بواسطة إحدى شركات المقاوالت وبتمويل من اللجنة القطرية إلعادة إعمار 

 ( ألف دوالر تقريبًا.120غزة بكلفة )
( متر، ووصالت صرف صحي وبناء 300وبين أن المشروع قد شمل تمديد خطوط مياه بطول )

( متر مربع وجار العمل على 2500ية بمساحة )( مترا وفرد طبقة أسفلت550أحجار جبهة بطول )
 ( متر مربع.1000تجهيز أرصفة المشاة والواقعة على مساحة )
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من ناحية أخرى أقامت جمعية الفالح الخيرية وبتبرع كريم من أحد المحسنين في قطر، إفطارًا 
 جماعيًا ألهالي الشهداء في قطاع غزة.

 2015/7/12، الشرق، الدوحة
 
 ساحات األقصى في "خليفة اإلنسانية" انية لـالموائد الرمض .34

انتشرت الموائد الرمضانية لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية في : وام-القدس
ساحات المسجد األقصى المبارك لليوم الثاني على التوالي، وذلك في إطار برنامج المؤسسة 

وجبة تم  2000وقد نفذت  القدس الشريف. الرمضاني الذي ينفذ في األراضي الفلسطينية خاصة
توزيعها على الصائمين في لحظات في حين استدعى األمر إلحضار وجبات أخرى لتلبية حاجات 

 الصائمين بسبب كثافتهم في يوم الجمعة الماضي.
من جهة أخرى، أقامت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية مأدبة إفطار في المسجد الكبير في مدينة 

حيث تجمع المئات من أهالي هذه المدينة الفلسطينية الساحلية والمناطق المجاورة من فلسطينيي يافا 
 لتناول وجبة إفطار رمضانية، وذلك ضمن فعاليات يوم زايد للعمل اإلنساني. 48عام 

 2015/7/12، االتحاد، أبو ظبي
 
 في قضية األسيرينوحماس  "لإسرائي"ألمانيا تتوسط بين : وسائل إعالم إسرائيلية .35

كشفت وسائل إعالم إسرائيلية أن ألمانيا تتوسط في قضية األسيرين وجثتي : )إي بي إيه(-غزة
، أن األلمان يهدفون إلى الدفع في اتجاه التوصل إلى «ميكور ريشون»الجنديين. وذكرت صحيفة 

لمانية لعبت أيضًا صفقة تبادل أسرى مع حماس. وأعادت الصحيفة لألذهان حقيقة أن المخابرات األ
دورًا مهمًا في الجهود التي أفضت لصفقة تبادل األسرى األخيرة مع حماس، حيث زار مندوبون 

 للمخابرات األلمانية كال من غزة وتل أبيب من أجل إنجاز الصفقة.
من جانبه، أكد إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس وجود وساطات غربية بينها ألمانية لجس 

حماس والتوسط في قضية األسيرين وجثتي الجنديين اللذين تقول إسرائيل إنهما قتال  نبض حركة
خالل عدوان الصيف الماضي على غزة. وأكد رضوان رفض الحركة الحديث عن صفقة تبادل مع 

الذين اعتقلوا بعد اإلفراج « شاليط»االحتالل أو إعطاء أي معلومة قبل اإلفراج عن أسرى صفقة 
 «. على االحتالل أن يدفع ثمن كل شيء»، وقال: 2011عنهم عام 

 ئيل أن األسيرين على قيد الحياة.قناة التلفزة اإلسرائيلية األولى، أن حماس أبلغت إسرا زعمتوقد 
 2015/7/12، االتحاد، أبو ظبي
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 فلسطين توقعان اتفاقية في المجال الصحيو  تشيلي .36

انتياغو، اتفاقية تعاون في مجال الصحة وقعت فلسطين وجمهورية تشيلي، أول أمس، في س: وفا
سنوات، مع التأكيد على تفعيل لجنة لدراسة االحتياجات وتطوير العالقات بين وزارتي  4لمدة 

 الصحة في البلدين.
وتعزز هذه االتفاقية عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وُتساعد على إرسال المزيد من األطباء 

 مستشفيات غزة والضفة. والمساعدات من تشيلي إلى
وقالت وزيرة الصحة في جمهورية تشيلي كارمين كاستيو إن هذه االتفاقية ليست اتفاقية بيروقراطية 

دارية بل لها أبعاد أكبر من ذلك، وتمنت أن يتم من خاللها تحقيق شراكة حقيقية بين البلدين.  وا 
 2015/7/12، الخليج، الشارقة

 
 بعد عام من العدوان على غزّة .37

 كلوفيس مقصود
مّر عام على العدوان اإلسرائيلي الثالث على قطاع غزة. كانت االستباحة نتيجة قرار اتخذته إسرائيل 

ساس اعتبار غزة "كيانًا عدائيًا"، ما يفسر من البداية، بعد إعادة التموضع ومغادرة القطاع، على أ
الحروب الثالث التي شنتها على القطاع. بمعنى آخر، كان هناك تعامل مع عدو، في حين تعاملت 
إسرائيل مع الضفة الغربية كساحة استهدفتها بالغزو، من خالل التمدد االستيطاني المتواصل، األمر 

م تعد مطلقًا منطبقة على الوجود اإلسرائيلي في الذي ينطوي على أن استعمال كلمة احتالل ل
الضفة. ولذا، من الخطأ الجسيم توصيف هذا الوجود باالحتالل، فالمحتل ال يجوز له بموجب اتفاقية 
جنيف الرابعة التصرف باألرض والسكان، إال إداريًا وليس تغييريًا، والمستوطنات دليل الغزو على 

ى ما سبق وزعمته إسرائيل وجماعات الضغط في واشنطن، أن طريق الضم. وهنا تجدر اإلشارة إل
الرئيس السابق جورج بوش أعطى رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، إرييل شارون، موافقته على 
مواصلة االستيطان، وقد كّذبت وزيرة خارجية بوش كوندوليزا رايس ذلك. المأخذ أن فضح هذه الكذبة 

ا إدارة باراك أوباما، امتنعت عن التصدي لهذا الزعم، كما لبناء تأخر جدًا ثم إن إدارة بوش، كم
المستوطنات، علمًا أن أوباما طلب تجميد المستوطنات، في حين كان المطلوب الضغط الفعال 

 لوقفها. 
أدى هذا الوضع إلى انفالت إسرائيلي تمثل في التمادي االستيطاني، خصوصًا في القدس الشرقية 

ربية. وبالتالي، تقزيم جغرافيتها ورمزيتها العربية، بحيث تصبح بمثابة "ضاحية" من إللغاء معالمها الع
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القدس الغربيةل ما يعزز االنطباع بأن القدس كلها عاصمة إسرائيل. ومثل هذا الزعم غير مقبول، 
حتى في واشنطن التي أيدت المحكمة العليا بقرار حاسم وبأغلبية واضحة، رفض اإلدارات األميركية 

لمتعاقبة االعتراف بأن القدس عاصمة إلسرائيل، واالستمرار بالتعامل معها مدينة غير محسوم ا
 أمرها، ومتروك للتفاوض على أساس أن تكون عاصمتين إلسرائيل وفلسطين. 

زاء اعتبار إسرائيل أن قطاع  إزاء استمرار التمدد االستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وا 
ئي، صار لزامًا أن يكون للنضال الفلسطيني مرجعية واحدة لمقاومة استمرار االستيالء غزة كيان عدا

على األرض في الضفة، من خالل االستيطان وتسمية الضفة كلها باسم يهودا والسامرة، كما 
استمرار استباحة إسرائيل غزة بصورة مكررة، األمر الذي يقتضي اعتماد استراتيجية واحدة، وقيادة 

 إلدارة الصراع بأشكاله المختلفة والمالئمة لتطور الظروف والمعطيات والمستجدات.  موحدة،
وفي هذا اإلطار، على المرجعية الفلسطينية إدراك أن الحكومة اإلسرائيلية الراهنة هي من أعتى 

مة الحكومات التي عرفتها إسرائيل، من حيث نظرتها الشمولية اإلمالئية التي ال تخفي توجهاتها القائ
على التعاطي مع األرض الفلسطينية كلها على أنها "بيتهم"، كما هو اسم حزب أحد الوزراء "إسرائيل 
بيتنا"، أو اسم حزب وزير التعليم اليميني نفتالي بانيت "البيت اليهودي" الذي صرح علنًا أنه "لن 

 يعطي أبدًا األرض للفلسطينيين". 
طين، كما عن مسؤولية واشنطن تجاه هذا الفجور نتساءل، هنا، عن مسؤولية العرب تجاه فلس

اإلسرائيلي. في هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى ما يمكن اعتباره بمثابة إشارة، قد تكون بداية لرفع 
هالة المحرمات عن نقد إسرائيل، وذلك عندما أعلنت إدارة أوباما عن أنها لن تتولى التصدي مطلقًا 

المستوطنات وبضائعها، وهي الحملة التي يقوم بها تجمع كبير من للحملة القائمة لمقاطعة منتجات 
األميركيين، بمن فيه عدد كبير من الطالب والنشطاء اليهود. والمعروف أن العالقة بين اوباما 
ونتنياهو في حالة متوترة غير مسبوقة، لعلها تتطور إلى توجه موضوعي في السياسة األميركية تجاه 

سرائيل ، وبما يؤدي إلى تقليص التحيز غير المحدود إلسرائيل. خصوصًا أن هناك الفلسطينيين وا 
تطورًا في الوعي األميركي لحقيقة تجاوزات إسرائيل الفاقعة التي بات قطاع متنام من اليهود 
األميركيين، كما في أوروبا ،يعونها، وما نتج عن ذلك من تزايد االستياء، بل الغضب أحيانًا من 

لي. فهذا التطور األميركي اإليجابي نسبيًا يستدعي جهودًا عربية، إعالمية وسياسية السلوك اإلسرائي
ودبلوماسية وثقافية، لمالقاته وتزخيمه، باتجاه تطويره إلى مواقف سياسية متجاوبة مع الحقوق 

 الفلسطينية، والعربية عمومًا. 

 12/7/2015، العربي الجديد، لندن
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 استراتيجي ثالث النتصارالكيان يسعى  .38
 علي جرادات

، بعد عشرين عامًا ويزيد من المفاوضات الثنائية المباشرة مع الكيان الصهيوني والرهان الرسمي اآلن
سوى « أوسلو»الفلسطيني والعربي على الواليات المتحدة راعي الكيان والمفاوضات معه، لم يتبق من 

وتجسيدها أرباح االحتالل واستباحته لكل ماهو فلسطيني. هذا يعني أن قادة الحركة الصهيونية 
إلى « حل الدولتين»أغلقوا باب التسوية السياسية للصراع لدرجة إيصال ما يسمى « إسرائيل»المادي 

التي باتت خارج « الدولة اليهودية»طريق مسدود بعد اشتراط التوقيع عليه بانتزاع االعتراف ب
ماليين فلسطيني  6الممكن التاريخي اتصااًل بمعطيات سياسية وحقائق موضوعية، أوالها أن نحو 

ماليين الجئ اقتلعوا في عملية تطهير عرقي بشعة  6يعيشون اآلن في فلسطين التاريخية، وأن قرابة 
، ما انفكوا يتمسكون بحقهم في العودة الذي عمدوه بكفاحهم الوطني 67ونزوح قهري عام  48عام 

في أن المشروع الصهيوني  وتضحياتهم ودمائهم رافضين التوطين وجحيم التشرد. أما ثانيتها فتتمثل
 ماليين مستوطن يهودي، أي ثلث يهود العالم فقط. 6لم يستقدم إلى فلسطين سوى نحو 

حل »لتجديد أوهام « مبادرة»للواليات المتحدة وأطلقت « نائب الفاعل»هنا، انبرت فرنسا من موقع 
يان وحليفه الثابت ، لكنها عادت وتراجعت عنها بعد شهر على إطالقها بضغط من الك«الدولتين

ال إمكانية إلقامتها ال في عموم فلسطين، وال « دولة يهودية»الواليات المتحدة التي تدعم مطلبه في 
التي يتشابك المجتمع الفلسطيني العربي فيها مع الكيان االستيطاني اليهودي « 48مناطق »حتى في 

المائية، تحت سيطرة العنصرية في االقتصاد والخدمات وسوق العمل وخطوط المواصالت والثروة 
الصهيونية بسياساتها وممارساتها التوسعية العدوانية، ما يجعل الخريطة السكانية هنا تشبه الخريطة 
السكانية في جنوب إفريقيا قبل سقوط نظام األبارتهايد. فضاًل عن التشابك القائم من موقع اإللحاق 

والضفة التي قام االحتالل في السنوات األخيرة واقتصاد قطاع غزة « اإلسرائيلي»بين االقتصاد 
، السيما «اإلسرائيلي»بتشظية سوقها وربط شمالها وجنوبها ووسطها، كل على حدة، باالقتصاد 

األيدي العاملة والتجارة وطرق المواصالت والموانئ، بينما تم ضم القدس وسلخها عن الضفة، عالوة 
من مساحة الضفة  %40ضم العنصري الذي يقع وراءه على التشابك الذي أحدثه جدار التوسع وال

بما تحويه من قرى، فيما معظم شبكات المياه والكهرباء والشوارع الرئيسية في الضفة شبكات مشتركة 
من  %80تستخدمها التجمعات السكانية الفلسطينية والتجمعات االستيطانية اليهودية، عدا عن أن 

 المائية. « إسرائيل»من حاجة  %40ل لتلبية مياه الضفة باتت تحت سيطرة االحتال
إال  67هنا يثور سؤال: ما العمل؟ إزاء واقع أن ال إمكانية واقعية إلقامة دولة فلسطينية على حدود 

برحيل االحتالل، بمظاهره السياسية والعسكرية واالقتصادية واالستيطانية، وهو ما يرفضه قادة 
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زاء واقع أن ال إمكانية تاريخية لالكيان، بدعم أمريكي، على اختالف أحز  إال « دولة يهودية»ابهم، وا 
قصائه من المكان والزمان بالمزيد من مجازر التطهير العرقي التي فشل  بإبادة الشعب الفلسطيني وا 

، حيث انبثقوا من تحت «غبار األرض»ما ارتكب منها حتى اآلن في أن يحول الفلسطينيين إلى 
وطنية كفاحية في سبيل قضية عادلة، بينما فشلت اتفاقات )كامب ديفيد  رماد النكبة واكتسبوا هوية

المصرية، وأوسلو الفلسطينية، ووادي عربة األردنية(، في تطبيع عالقات الكيان مع الشعبين 
المصري واألردني، عدا أن الشعب الفلسطيني لم ُيسقط راية النضال ضد احتالل استيطاني إقصائي 

وما يستولده من إرادة مقاومة تتطلع نحو أهداف أصيلة وجوهرية.  لم ينجح في شطب وجوده
والتوطين  67والتفكيك للتجمع الفلسطيني في  48للتجمع الفلسطيني في « األسرلة»فمساعي 

لالجئين، إنما تصطدم بعناصر الهوية والذاكرة التاريخية والحلم المشترك وموجات النضال التي ال 
 تتوقف.

داع مواصلة االدعاء بأن الشعب الفلسطيني الذي فتته الغزو الصهيوني ما يعني أنه محض خ
ويوحده سياق تاريخي مديد ليس بنية واحدة. هنا ثمة عنصرية صهيونية سياسية أيديولوجية تجثم 
على صدر فلسطين شعبًا ووطنًا، لكنها لم تقَو، ولن تقوى، على إلغاء حقائق الحياة، ولم تنتج، ولن 

عادة إنتاجه، ألن رفضها االعتراف بما حل بالشعب الفلسطيني تنتج، غير تأبي د الصراع وتأجيجه وا 
التي « أرض بال شعب لشعب بال أرض»من نكبة ومذابح وتنكيل واستباحة إنما يؤكد انكشاف كذبة 

اخترعها البريطانيون وكررها هرتزل بعدهم بعشرات السنين. عليه، ولإلجابة عن سؤال ما العمل؟ فإن 
ة االنعطافية الستئصال أسباب الصراع هي عودة الالجئين إلى ديارهم، بوصفهم المادة الخطو 

األساسية لحركة التحرير الفلسطينية والحلقة المركزية في البرنامج الوطني الفلسطيني، والضمانة 
 ني. التي تسببت بنكبة الشعب الفلسطي« الغربية»الوحيدة لسالم يخدم جميع األطراف، بما فيها الدول 

أما مطلب الحماية الدولية المؤقتة فخطوة انتقالية تمهد للخالص من االحتالل في هذا الدرب 
الطويل، بما يستدعيه ذلك من صمود وبناء مجتمعي فلسطيني شامل ومقاوم في إطار عملية 
نضالية مديدة تترابط جدليًا بنضال شعبي عربي. ألن من شأن إحقاق حق العودة أن يصحح الخطأ 

تاريخي، وأن يخلق مناخات ثقافية وسياسية جديدة تحرر اليهود، داخل الكيان وخارجه، من ال
العنصرية الصهيونية، كما تدعو حتى أصوات يهودية تتخذ من تجربة جنوب إفريقيا نموذجًا ومرشدًا، 

وم، بعد ثبوت أن مشروع التسوية الجاري قد وفر للمشروع الصهيوني الغطاء لمزيد من التوسع والهج
العنصرية العدوانية « إسرائيل»ال يعدو كونه وهمًا وخداعًا لتكريس « دولتين»وأن كل ما يقال عن 

التوسعية بما يصاحبها من استباحة وتقتيل جماعي، وتسمين مستعمرات، ومصادرة أراض، لم تبِق 
 من عموم مساحة فلسطين، فيما لم يحصد اللهاث وراء حل %15بيد الفلسطينيين سوى نحو 
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سوى معازل فلسطينية جائعة ملحقة بالسوق  67على حدود « دولة فلسطينية»تفاوضي إلقامة 
يجري تسييجها بأسوار إستيطانية، وجدران تفصل شمال الضفة عن جنوبها، وتفصلها « اإلسرائيلية»

 ، مع ما لذلك«غزة»عن « بقايا الضفة»عن القدس التي جرى ضمها قانونيًا وعمليًا، بينما تتباعد 
، تمكِّن المشروع 48من استحقاقات أمنية، ومساومات سياسية على حق العودة وحقوق فلسطينيي 

 الصهيوني من احتواء النضال الوطني
، وانتصار 1948عام « إسرائيل»الفلسطيني، وتحقيق انتصار استراتيجي ثالث يعزز انتصار إنشاء 

 ات شمعون بيريز مهندس هذا االتفاق.بكلم 1993االعتراف بوجودها وأمنها في اتفاق أوسلو عام 
 12/7/2015، الخليج، الشارقة

 

 خيارات إسرائيل في مواجهة تحّديين .39
 تسيبي لفني

 مرور سنة على الجرف الصامد هو قبل أي شيء ذكرى القتلى. 
أنا أكتب هذا المقال بعد عودتي من مراسيم ذكرى قتلى الجرف الصامد في جبل هرتسل، فقد وقفنا 

لعائالت والمصابين، وفكرت في دانييل تريغرمان الذي يبلم اربع سنوات ونصف، وفي أم هناك مع ا
أورون شاؤول التي طلبت مني أخذ صورة الولد الساحر وتذكر إعادته وا عادة هدار غولدن لكي ُيدفنوا 

 في اسرائيل.
ت في األسبوع هذه هي المرة الثانية التي أعود فيها إلى هذا المكان خالل بضعة أيام، حيث شارك

 الماضي في ذكرى مرور تسع سنوات على حرب لبنان الثانية. 
حينها أيضا ُأسمعت صالة التذكر، وقرؤوا من التوراة، وقطع الخطيب العسكري السماء والقلب 
باالستجداء، وبعد وضع األكاليل وقفنا بألم لنغني نشيد التكفاه الذي أنهى المراسيم وذكرنا، رغم أننا 

 إلى أي حد هذه الحرب عادلة وصادقة من اجل الدفاع عن حقنا في الوجود في ارضنا.لم ننَس، 
سنوات على حرب لبنان الثانية وبينهما الرصاص المصبوب وعمود  9سنة على الجرف الصامد، 

السحاب، حاربنا من خاللها جميعا اإلرهاب اإلسالمي على أشكاله، فهو ال يقبل وجودنا هنا، وشعب 
موحد وقوي بشكل يثير الفخر في وجه اإلرهاب، لكن مواطني إسرائيل ال يجب أن  اسرائيل كله

 يعيشوا فقط بانتظار الجولة القادمة أو مع الشعور أنه ال أمل للتغيير.
 

 جواب على كل تهديد



 
 
 
 

 

 32 ص                                               3635 العدد:         12/7/2015 األحد التاريخ: 
  

يمكن رفع األيدي والقول إننا دولة صغيرة محاطة باألعداء وليس هناك ما نفعله، ويوجد  –صحيح 
مختص بذلك يستطيع مكاسب سياسية، لكن حسب رأيي حتى لو كان هذا هو الواقع أيضا من هو 

في الحي الصعب الذي نعيش فيه، فإن واجبنا هو مواجهته، ومن حق الجمهور معرفة الحقيقة، ومن 
 حقه أن نمنحه األمل. 

بلة ليس أمال عقيما وأحالما وشعارات فارغة، بل أمل مبني على رؤيا وحلم، سياسة وأهداف قا
 للتحقق في هذا الواقع المعقد.

في الحقيقة اسرائيل توجد أمام تحديان مختلفان: الهجوم من قبل اإلرهاب اإلسالمي، والهجوم  
 السياسي من قبل الحركة الوطنية الفلسطينية. 

 يجب انتهاج إستراتيجية مختلفة ومتداخلة على هاتين الجبهتين. 
ليس هناك أمل للسالم. طموحها ليس إقامة دولة بل  يجب استعمال القوة في وجه حماس: معها

إزالتنا من الوجود، وهم يرفضون االعتراف بدولة اسرائيل ويرفضون تبني اتفاقات السالم ووقف 
اإلرهاب مقابل الحصول على الشرعية من العالم ورفع الحصار. يجب على اسرائيل تقديم رسالة 

تقول إن من يعمل ضدنا بالقوة فلن يحقق مقاصده.  واضحة إلى جميع عناصر اإلرهاب في المنطقة
لذلك أنا أيدت العمليات العسكرية وعارضت طول الوقت التفاوض مع حماس. في المقابل يوجد 
أولئك الذين ال يستخدمون اإلرهاب لكنهم يحاربوننا في الساحة الدولية ويحظون بالتأييد التلقائي من 

 أييدنا وتأييد مواقفنا. وهنا يجب أن يكون الصراع بأدوات سياسية.العالم، في الوقت الذي يتراجع فيه ت
في وجه اإلرهاب يجب القيام بعمل عسكري حاسم،  –الحل الشامل يكمن في السياسة المتداخلة 

 وبناء فوري لعائق تحت األرض على الحدود مع غزة كي يمنع وصول األنفاق إلى إسرائيل. 
ي. وفي المقابل يجب اإلعالن عن مبادرة سياسية جديدة تضع هذا استثمار مالي كبير لكنه ضرور 

اإلرهابيين في الزاوية وتنشئ لنا تحالفات جديدة. فبداًل من االتفاقات مع حماس التي تعطي صورة 
 ضعيفة لنا وانتصارا لإلرهاب، يجب االتفاق مع العالم ضد حماس. 

هم قادتها أنهم لن يحصلوا على أي إنجاز اضافة إلى الضرر الذي يلحقه الجيش اإلسرائيلي بها، سيف
سياسي بواسطة اإلرهاب. هذه هي القدم السياسية النهائية التي تثبت الردع العسكري فترة من الوقت، 

 وبطريقة صحيحة أيضا إنشاء فرص جديدة.
هل هذا ممكن؟ بيقين نعم. هذه ليست نظرية بل هي حقيقة. كان يمكن إنهاء الجرف الصامد ليس 

الردع الذي حققه جنود الجيش اإلسرائيلي بشجاعتهم، بل أيضا مع إنجاز سياسي يثبت  فقط مع
 المبادئ المهمة لنا وعلى رأسها نزع السالح من غزة. 
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لقد عملت خالل الحرب وحصلت على موافقة دولية العتماد قرار في مجلس األمن يثبت المبادئ 
لى المدى القصير منع ازدياده، والرقابة على التالية: نزع السالح من غزة كهدف بعيد المدى، وع

البضائع التي تدخل إلى القطاع كي ال يتم استخدامها في اإلرهاب، التزام دولي بمحاربة اإلرهاب في 
نما  غزة وبدء المفاوضات السياسية بدون شروط مسبقة. المفاوضات على المطار ليس مع حماس وا 

ليس في الفيفا  –فاوضات من العمل بشكل أحادي الجانب مع السلطة الفلسطينية، ومنعهم أثناء الم
 وال في مجلس األمن وال في محكمة الجنايات الدولية في الهاي.

وبداًل من قول نعم لالقتراح الذي يشمل إنجازات أمنية وسياسية، بدون أي تنازل عن المصالح 
عت السلطة الفلسطينية إلى اإلسرائيلية، فضل نتنياهو اجراء مفاوضات غير مباشرة مع حماس، وسار 

القول إنها ستضع على الطاولة اقتراح خاص بها وضد مصلحة اسرائيل. ألن هذا هو حال المعركة 
طاولة مجلس األمن لن تبقى فارغة. إما مبادرة منا أو منهم. بداًل من زيادة شرعية  –السياسية 

اب اسرائيل. بدال من عزل اسرائيل في مواجهة اإلرهاب، فان حماس تزيد من شرعيتها على حس
حماس فان اسرائيل تتحول إلى دولة معزولة. بدال من مواجهة السفن االستفزازية، كان يمكننا إنشاء 

سواء سميناه حماس  –تحالف جديد مع العالم العربي المعتدل، الذي يريد إنهاء اإلرهاب اإلسالمي 
معنا بشكل علني ألنه ليس هناك لكنه ال يستطيع التعاون  –أو حزب هللا، داعش أو إيران 

 مفاوضات. 
 مواطنو اسرائيل وسكان الجنوب يستحقون هذا الجهد. األمر ليس متأخرًا، وتجاهل فرصة ليس مبررًا. 

صحيح أن الوصول ألي تفاهمات أسهل كون المصلحة الدولية تتطلب الهدوء في المنطقة، لكننا 
المعتدلة حيث تكون البداية صراع مشترك ضد نستطيع إنشاء هذا االتحاد مع الدول العربية 

 المتطرفين، وقد تكون النهاية سالم شامل مع الجميع.
 

 قائمة أهداف
 قالت إن سلوك الفلسطينيين هو إشكالي. أنا أول من 

من مصلحتهم الحصول على مطالبهم من العالم وليس التنازل في غرفة المفاوضات، لكن إذا جندنا 
انبنا فلن يكون لهم أي خيار. وبدال من قول ماذا يريدون منا يجب تغيير العالم من جديد إلى ج

 النظرة والتفكير ماذا نريد نحن من أنفسنا وكيف نحقق ذلك.
خراجنا من العزلة  مبادرة كهذه تستطيع إحداث تغيير فوري في وضع اسرائيل اإلقليمي والدولي، وا 

ة، وتمكين الجيش من العمل بحرية ضد اإلرهاب وأبعاد ضباط الجيش اإلسرائيلي عن المحاكم الدولي
وخلق أمل جديد. وكي ينجح هذا علينا اإلثبات أنه إلى جانب الحفاظ على األمن وعلى المصالح 
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القومية، نحن بحاجة للتوصل إلى اتفاق سالم وليس لنا أجندة خفية تناقض مبدأ دولتين لشعبين. أنا 
عيدًا عن العين، يجب أن نذكر أنه يخدم الحلم المشترك أضمن السالم وراء المفترق، حتى لو كان ب

رغم كل ما حدث من حولنا، وظيفتنا هي الحفاظ على الحلم الصهيوني والدولة اليهودية والديمقراطية 
 اآلمنة والعادلة في أرض إسرائيل.

 «يديعوت أحرونوت»

 12/7/2015، رام هللااأليام، 

 
 عن عمليات الخطف؟ حماسماذا تخفي  .41

 ألون بن دافيد
 إسرائيلفرضية العمل هي ان أبرا منغستو محتجز لدى حماس، وهكذا ينبغي أن تبقى. ولكن في 

ل رجال المنظمة له. سلوك حماس، التي تنفي اعتقا إثناءيخشون أن يكون حصل شيء لمنغستو في 
 ، يثير التخوف الشديد على مصيره.أيديهاان منغستو في 

يهودي حي.  إسرائيليمواطن  –التنكر لما يعتبر في نظرها ذخرا  إلىحماس ليست منظمة تميل 
داد مصر از  إلىوعليه، عندما بدأ رجال حماس يدعون بان منغستو تحرر واختفى أو اجتاز الحدود 

 الحالة. إخفاء إلىاالعتقال، واالن يسعون  إثناءفي  بأذى أصابوه بأنهم إسرائيلاالشتباه في 
الحكومة في  أعمالبعد أن انتقل منغستو الى قطاع غزة بدأت اتصاالت مع حماس في قناة منسق 

مارست ضغطا على قيادة  إسرائيل. كما أن إنسانيالمناطق، على أمل ان تعيد المنظمة عمل 
 من رجال القيادة. إنسانيةحماس ورفضت االستجابة لطلبات 
بدأت حماس تطرح مطالب لتحرير سجناء  –حدود القطاع  األخرعندما اجتاز المواطن البدوي هو 

فلن تكون  –يصرون على أنه كونهما شخصين غير سليمين  إسرائيلمقابل اعادية االثنين. في 
في المفاوضات  اإلسرائيليينتحرير  إدخالحماس طلب  إسرائيل. كما رفضت هماإلعادتصفقة 
 من حملة الجرف الصامد، هدار غولدن واورون شاؤول. اإلسرائيليجثتي جنديي الجيش  إلعادة

على طلبها تحرير االثنين  إسرائيلوعليه، فال تجري في هذه اللحظة مفاوضات مع حماس. وتواظب 
 إسرائيلحي ومحتجز لدى حماس، وفي  صفقة. المواطن البدوي إطاروليس في  إنسانيكعمل 

 ال يزال على قيد الحياة. األخريأملون بان يكون منغستو هو 
 10/7/2015 ،معاريف
 11/7/2015، رأي اليوم، لندن
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