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 40 :كاريكاتير
*** 

 
 حماس: لن نعترف بشرعية أي تعديل وزاري دون التوافقحركة  .1

سامي أبو زهري، على هامش إفطار جماعي لصحفي محافظة رفح: حركة حماس قال الياطق باسم 
دنل سواء قبل العند أو بعده، فهي ل  تعترف بشرعنة أي حكومة نطرأ تغننر "إّ  حماس ال نهمها التع

في وزرائها خارج التوافق الوطيي"، مشندًا بموقف عدد م  الفصائل الفلسطنينة الذي نعرقل إجراء 
 تعدنل على حكومة التوافق حتى اللحظة.

وقٍت وآخر والتي تتحدث ع  وجدد أبو زهري يفي حركته للتحرنضات التي تطلقها قنادة السلطة بن  
سعي حماس إلقامة دونلة في غزة، قائاًل: "م  نسعى لتحرنر عكا ال نسعى إلقامة دولة في غزة"، 

 مؤكدًا في الوقت ذاته أّ  يهج حركته نهدف لتحرنر كامل مد  فلسطن .
سطنيي وفي ذات السناق، أشار إلى أّ  حماس تحاول جاهدًة لتخفنف الحصار ع  أبياء الشعب الفل

في قطاع غزة، موضحًا أّ  سناسة التجاهل التي ُتمارس في الوقت الحالي نتضرر ميها كل أبياء 
 غزة ولنس حماس فقط.

 12/7/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

  فشلت ورهان المفاوضات انهار "أوسلو": يعترف عبد ربه .2
ة، أمس، إلى عقد رام هللا: دعا ناسر عبد ربه عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنين

يقاذ المشروع الوطيي، مشنرا  سلسلة اجتماعات للجية، م  أجل رسم مالمح طرنق المستقبل وا 
سر للجية أصبح خلف ظهره تماما، وبات ملكا  كأمن بالمقابل إلى أ  موضوع اعفائه م  ميصبه 

 للجية.
ا خالل مؤتمر صحافي وقال عبد ربه، في رسالة موجهة إلى رئنس وأعضاء اللجية التيفنذنة، تاله

عقد اجتماع عاجل للجية التيفنذنة، نكو   إلىبرام هللا: إييي أدعو « وط  لإلعالم»عقده في مركز 
تتياول األمر األبرز في هذه المرحلة وهو إيقاذ مشروعيا الوطيي، الذي ل   اجتماعاتمقدمة لسلسلة 

نجاد الدعائم والروافع لتجدند هذا المشروع وح مانته، في ظل مجيء حكومة هي يتخلى عيه، وا 
 األخطر واألشد عيصرنة في إسرائنل.
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وقال: نيبغي ليا م  باب المراجعة التي تفتح آفاق تطونر كفاحيا في المستقبل أ  يعترف صراحة، 
بأ  خطتيا السناسنة ميذ )اتفاق( أوسلو حتى اآل ، قد فشلت فشاًل ذرنعًا وتامًا، وال نضنريا أبدًا 

ع  أرض وطييا عبر  االحتاللو  مكابرة، أل  رهاييا على حل نؤدي إلى إيهاء االعتراف بهذا د
المفاوضات كسبنل أوحد، وعبر مرحلة ايتقالنة تمتد إلى خمس سيوات، وال تتضم  التزامًا بإيهاء 

بحق إسرائنل  االعترافبعدها، واستيادًا إلى اعتراف متبادل غنر متواز  أصاًل، نقوم على  االحتالل
 بميظمة التحرنر كممنثل لشعبيا، إ  هذا الرها  ايهار كلنًا. االعترافجود مقابل مجرد في الو 

واستدرك: ال نفنديا أبدًا محاولة ترمنم ما قد تمزق وسقط، عبر الركض وراء مشروع جدند في مجلس 
 األم ، مع تقدنريا للحرص الفريسي أو الينوزليدي، فهو مشروع سنهبط بسقف حقوقيا الوطينة، ول 
نكو  وراءه أي طائل في تغننر منزا  القوى الواقعي على األرض، وا   كا  ذلك ال نميع بل، 
ونتطلب متابعة جهديا الدولي لتوسنع االعتراف بدولتيا وحقوقيا، والتعامل بجدنة أكبر مما هو قائم 

، ويزع حتى اآل  مع المحكمة الجيائنة الدولنة، وطرح قضنة مقاطعة إسرائنل، ومحاصرتها سناسناً 
الشرعنة ع  االحتالل ومتابعة قرار عدم شرعنة الجدار الصادر ع  محكمة العدل الدولنة، وسواها 

 .االحتاللكقضنة أولى في معركتيا الدولنة ضد 
وقال: نجب أ  يدرك بأ  أفضل جهد دولي، ال نستيد إلى عوامل يهوض داخلنة متنية، سنبقى 

مشروعيا الوطيي، نتطلب تطبنق مبدأ المشاركة الوطينة  ضعنفًا ومحدود اليتنجة، لذا فإ  تجدند
 االحتاللالشاملة والسعي يحو التوافق على مشروع للصمود، والمقاومة الوطينة الشعبنة ضد 

 واالستنطا  وتهوند القدس. 
وأردف: المفتاح األساسي ليهوض هذا المشروع، هو باستعادة الوحدة بن  غزة والضفة، ومشاركة كل 

لحركة الوطينة في بريامج الصمود والمقاومة، وعدم ايفراد كل ميها في خطتها الخاصة في مكويات ا
التعامل مع إسرائنل، خاصة أ  المشروع اإلسرائنلي للفصل بن  غزة والضفة، والتعامل معهما 

 ككناين  ميفصلن ، أصبح خطرًا داهمًا.
وكقنادة فعلنة لكفاحه، دو  مشاركة  وقال: ال نمك  استعادة مكاية الميظمة، كعيوا  وحند لشعبيا

واسعة تشمل الجمنع بم  فنهم حركتي حماس والجهاد، وتأسنس مركز قنادي موحد لعموم الشعب 
نحظى بتأننده، والتفافه ونستجنب لتطلعاته الوطينة، وهيا نجب التخلي ع  أوهام الماضي وعدم 

فهذا ل  نحافظ على مكاية الميظمة، ول  بأ  يستيد إلى التارنخ المجند لميظمة التحرنر،  االكتفاء
ودعا إلى عقد اإلطار القنادي المؤقت  نشكل مدخاًل لحل أزمة الصراع والتفتت في حركتيا الوطينة.

جراء   ايتخاباتللميظمة، لمعالجة كافة المهام الجوهرنة، بما فنها تشكنل حكومة وحدة وطينة شاملة وا 
 سي لدولة فلسطن  نقوم بدوره الكامل كبرلما .عامة، أو التوافق على تشكنل مجلس تأسن
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وقال: نيبغي في هذا اإلطار القنادي، حل كافة القضانا فنما نخص قطاع غزة، صغنرها وكبنرها، 
واالتفاق خاصة على أ  ال نكو  نثم  الهدية مكاسب آينة محدودة، بل التزامًا سناسنًا بإيهاء 

 ر األمد متفق علنه، ومضمو  دولنًا. ع  عموم الوط  خالل جدول زميي قصن االحتالل
وفي رد على سؤال حول ما نعرقل عقد اجتماع اإلطار القنادي المؤقت لميظمة التحرنر، أجاب عبد  

ربه: هياك موايع عدندة، وما يرنده اآل  إطالق صرخة بأ  هذا األمر نجب أال نخضع لحسابات 
 هو األخطر في عموم تارنخيا الوطيي. صغنرة وضنقة، وال لحسابات فصائلنة، فما يمر به اآل 

على الكنفنة التي تم بواسطتها تياول موضوع  اعتراضيكا   قال:وحول موضوع اعفائه م  ميصبه 
إعفائي م  مسؤولنتي ع  أماية السر، واألسلوب الذي استخدم دو  حضوري ومشاركتي، وبال قرار 

بل هو كذلك مساس بتارنخيا الطونل  أو تصونت داخل اللجية التيفنذنة، أليه ال نمسيي وحدي،
المشترك، وكل تقالند وقواعد العمل الوطيي، ويظام الميظمة كإطار جبهوي جامع، كما عرفتها طوال 
سيوات عضونتي في اللجية التيفنذنة، وأرجو أ  ال نصبح هذا األسلوب سابقة لتشونه تارنخ كل واحد 

 «.ميا في حناته أو بعد رحنله ع  هذه الدينا
إييي ل  أتوقف أمام هذا الموضوع مرة أخرى، فقد أصبح خلف ظهري تمامًا، وهو ملُك  ضاف:وا

للجية التيفنذنة، وال أرند خلط القضانا ببعضها، بحنث تطغى مسألة أماية السر على الموضوع 
األصلي، وهو مصنر مشروعيا الوطيي في الظرف الراه ، واألخطر في مسنرتيا كلها. مؤكدا ايه 

 العمل م  موقعه كعضو في اللجية التيفنذنة. سنتابع
ومضى قائال: نؤلميي ذلك اإلصرار على الترونج ألسطورة مبتذلة، عيوايها وجود مؤامرة على رأس 

دولة األمارات بمواقفها المسايدة لشعبيا قومنًا  اسماليظام السناسي والسلطة، واألغرب أ  نتم زج 
يساينًا، وكأيها طرف في ه ذه المؤامرة الموهومة، وال أعتقد أ  هياك أنة مصلحة وطينة في وتيمونًا وا 

 منثل هذا التخرنب، لما تبقى ليا م  عالقات قومنة.
وأضاف: إ  م  نقوم بااليقالب الفعلي على السلطة ورئاستها، هو حكومة المحتلن  وأذرعتها 

جيرال موردخاي االحتاللنة والعسكرنة، وم  بنيها على سبنل المنثال ال الحصر، إدارة ال االستنطاينة
المسماة اإلدارة المدينة، التي تسلب صالحنات السلطة كل نوم، وتسطو على ما تبقى م  مسؤولناتها 
تجاه شعبها، لتحولها إلى هنكل فارغ لحكم ذاتي محدود وهزنل، تمهندًا إلقامة يظام تقاسم وظنفي 

دارة   .االحتاللدائم بن  السلطة وا 
 13/7/2015 األيام، رام هللا،  
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 أعوام ن ثمانيةمع االحتالل بالسج على "متخابر"في غزة تحكم  المحكمة العسكرية .3
أعوام  8أصدرت المحكمة العسكرنة العلنا في القضاء العسكري بغزة، النوم النثالنثاء، حكمًا بالسج  

 (، بتهمة التخابر مع االحتالل.ر-على المتهم )ع 
حكم على المتهم صباح النوم األحد، وفقًا للوائح الفلسطنينة، وأوضح مصدر أميي، أيه تم اليطق بال

 أعوام واألعمال الشاقة. 8بالسج  
وذكرت المحكمة في بنا  مقتضب، أيه تّم إداية المتهم بالتهم المسيدة في الئحة االتهام بالتخابر مع 

 .م1979م  قايو  العقوبات الفلسطنيي لعام  131جهات معادنة خالفًا ليص المادة 
 12/7/2015، فلسطين أون الين

 
 لجنة فلسطينية للتحقيق في جرائم االحتالل في غزة .4

قررت القنادة الفلسطنينة تشكنل اللجية الوطينة العلنا للتحقنق في جرائم  حمدا : ميتصر-رام هللا 
على قطاع غزة، وأصدر الرئنس محمود عباس قرارًا بتشكنل اللجية « إسرائنل»الحرب التي شيتها 

تعنن  المستشار فرند الجالد رئنسًا للجية الوطينة العلنا للتحقنق في جرائم الحرب التي شيتها و 
 على قطاع غزة بياء على يتائج لجيه التحقنق الدولنة التي شكلت م  قبل األمم المتحدة.« إسرائنل»

نق في جرائم وتتكو  اللجية المشكلة بمرسوم رئاسي م  سبعة أعضاء م  الخبراء القايوينن  للتحق
 حرب غزة، والتي م  المتوقع أ  تباشر عملها بعد العند مباشرة.

 13/7/2015الخليج، الشارقة، 
 

 كي يمنع تجمع الناس الستقبالي ساعة مبكرةباالحتالل حاول اإلفراج عني عدنان:  خضر .5
األسنر خضر عديا ، ، أ  رام هللام  كفاح زبو  ، ع  13/7/2015وسط، لندن، الشرق األ ذكرت 

الذي أفرجت عيه إسرائنل في ميتصف لنلة األحد، بصورة مفاجئة، رفض دخول بلدته عرابة في 
، «ترى إسرائنل الجماهنر المتدفقة الستقباله»ميطقة جين  قبل الساعة السادسة صباحا، إذ أراد أ  

 كما قال.
، إلى أ  «شهداء»إسرائنل في إطالق سراح األسرى ضم  صفقات، وحتى تسلنم جنثامن   وتعمد

 نجري ذلك ميتصف اللنل، في محاولة لتفونت الفرصة على المشاركة الجماهنرنة.
االحتالل حاول قضم الفرحة الفلسطنينة وهضمها، باإلفراج »وقال عديا  فور وصوله إلى بلدته: 

إسرائنل أخطأت »وأضاف عديا : «. النوم، لكيه فشل وسترو  فشله عيي في ساعة مبكرة م  فجر
باعتقالي المرة األولى واألخنرة، وأخطأت بإفراجها عيي في موعد غنر عادي، وفي ساعة مبكرة، ظيا 
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ميها أيها ستقضم فرحة شعبيا باإلفراج عيي وتهضمها.. هذا جب  م  االحتالل الذي نخاف م  
 «.فشلها، وسترى الجماهنر المتدفقة م  مختلف أرجاء فلسطن  المحتلة فرحة شعبيا. سترى إسرائنل

شهًرا، ايتهى بموافقة  11واستقبل عديا  بالفعل استقبال األبطال عيد مدخل قرنته، بعد اعتقال دام 
نوًما، رفًضا لالعتقال  55إسرائنل على اإلفراج عيه تحت ضغط اإلضراب الذي خاضه واستمر 

 اإلداري.
ائنل عديا  لالرتباط العسكري الفلسطنيي على مفرق قرنة عرابة، وحمل م  هياك على وسلمت إسر 

 األكتاف، فنما علت الزغارند أمام ميزله.
وقالت ريدة عديا ، زوجة األسنر خضر، إيها تلقت اتصاال م  زوجها نخبرها أيه تم اإلفراج عيه 

 الستقباله.بشكل مفاجئ مع ميتصف اللنل، قبل أ  تبدأ التجهنزات فورا 
وزار عديا  ميازل أسرى وشهداء قبل أ  نذهب إلى ميزله. وبدا مرهقا ومتعبا لكيه سعند للغانة، وهو 
نقبل ند والدته ونحتض  أبياءه الصغار في ميزله الذي نفترض أيه شهد إفطاًرا جماعًنا ألهالي 

 «.بااليتصار»القرنة، قبل أ  نقام مهرجا  جماهنري احتفاال 
ع  سوء المعاملة التي كا  نلقاها م   تحدث عديا ، أ  13/7/2015خبار، بيروت، األوأضافت 

ميعويي م  الصالة إال مقندًا، كما ميعت م  التحدث مع والدتي بعد تدهور »مصلحة السجو : 
أحد ضباط االحتالل قال لي بالعبرنة حنيما جاءيي إيك ل  تخرج م  »وتابع: «. حالتها الصحنة

 «.بإذ  هللا، فأجابيي: إ  هللا مشغول في سورنا... ها أيا أتحرر بفضل هللا هيا، فقلت سأخرج
 

 ن مقربا من الضيف مسؤوال عن ملف األسرى اإلسرائيليينحماس تعي  يديعوت أحرونوت:  .6
ذكر موقع صحنفة "ندنعوت أحرويوت" العبرنة، مساء النوم األحد، : ترجمة القدس دوت كوم -القدس

سنر المحرر في صفقة جلعاد شالنط، نحنى السيوار مسؤوال ع  ملف أ  حركة حماس عنيت األ
 األسرى اإلسرائنلنن .

وحسب الموقع فإ  السيوار المقرب م  القائد العام لكتائب القسام محمد الضنف ونعمل ممنثال له 
ى لدى الجياح السناسي ونقوم بالتيسنق بن  الجايبن  أصبح بعد أنام فقط م  إعال  وجود أسنرن  لد

 حماس المسؤول ع  ملف األسرى والمفاوضات التي قد تجري.
أ  السيوار سنكو  برفقته في ملف المفاوضات روحي مشتهى وصالح العاروري وهما  وأوضح

 المحررن . األسرىعضوا  في المكتب السناسي لحركة حماس وكالهما م  
 12/7/2015القدس، القدس، 
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 بشأن تبادل األسرى "سرائيلإ"حماس وحركة بلير يتوسط بين "عكاظ":  .7
كشف مصدر مسؤول في حركة حماس، أ  تويي بلنر رئنس اللجية : عبدالقادر فارس -غزة  

الرباعنة الدولنة السابق، هو الوسنط في قضنة تبادل األسرى بن  حركته وحكومة إسرائنل، مشنرا إلى 
 اولة الوصول لحل فنها.بشكل رسمي لبحث هذه القضنة ومح« حماس»أ  بلنر التقى قنادة حركة 

 13/7/2015، عكاظ، جدة

 
 بيت لحم: اتهام فتاه بطعن مجندة إسرائيلية وحيازة سكين .8

، الئحة اتهام ضد الفتاة أمس، اإلسرائنليبنت لحم: قدمت الينابة العسكرنة التابعة لقوات االحتالل 
شمال مدنية بنت « حنلقبر را»قرب  إسرائنلنةعاما(، تتهمها فنها بطع  مجيدة  20) منسو  موسى

 لحم، في التاسع والعشرن  م  الشهر الماضي. 
قبر »مدخل موقع  إلىووفقا لالئحة االتهام وصلت الفتاة المذكورة، وفي النوم المعن  في الالئحة، 

التابع لقوات االحتالل، والكائ  على المدخل الشمالي لمدنية بنت لحم، وحن  اقتربت م  « راحنل
 إصابتهالموقع، استلت الفتاة سكنيا كايت تحملها، ووجهت للمجيدة عدة طعيات مجيدة كايت في ا

غرفة التفتنش، وحاولت طع  مجيدة  إلىوبعد ذلك دخلت الفتاة  في رقبتها بجراح، وصفت بالبالغة.
للفتاة في الئحة االتهام المقدمة للمحكمة العسكرنة، تهمة  اإلسرائنلنةووجهت الينابة العسكرنة  .أخرى

 حاولة القتل وحنازة سكن .م
 13/7/2015، األيام، رام هللا

 
  في دمشق في حركة حماس بمخيم اليرموك يغتال قيادياً  "داعش" .9

، القنادي في حركة 2015-7-12 األحداغتال تيظنم الدولة اإلسالمنة "داعش" مساء أمس : دمشق
القادر الحسنيي في  خروجه م  صالة التراونح م  مسجد عبد أنثياءحماس، مصطفى الشرعا ، 

 أطلقاووفقا لمصادر إعالمنة، فإ  ملنثما  م  تيظنم داعش  مخنم النرموك المحاصر جيوبي دمشق.
في رأسه، نثم يقل إلى المستشفى لنعل  ع  وفاته بعد  إصابتهالرصاص على الشرعا ، مما أدى إلى 

لعب دورًا ممنزًا في  إغانثيوعمل الشرعا ، مدنرًا سابقا لهنئة فلسطن  الخنرنة، وهو ياشط  ساعة.
طنلة نثالث سيوات م  أزمة المخنم، وقد رفض الخروج ميه عقب سنطرة  وأهلهخدمة مخنم النرموك 

  داعش على النرموك في أبرنل الماضي.
 13/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 كتائب األقصى: التنسيق مع "القسام" كبير وتعرض خدماتها علينا .11
ب شهداء األقصى، وحدات االستشهادي يبنل مسعود، أيها ال تواجه أي عقبات م  أكدت كتائ: غزة

 حركة "حماس" تعنق عملها في غزة.
التي تصدر ع  المركز  "الراصد العربي"مجلة وقال "أبو علي"، الياطق باسم الكتائب، في حوار مع 

لة تختلف ع  سابقتها؛ (: "يح  النوم في مرح7-12، يشره نوم األحد )العربي للبحوث والدراسات
فحركة حماس هي م  تسهل للمجاهدن  كافة تحركاتهم م  أجل اإلعداد والتدرنب على كافة 
المستونات واألصعدة، وفي بعض األحنا  تعرض "القسام" بعض الخدمات علنيا بمساعدة 

 المجاهدن  في اإلعداد والتدرنب".
ع عسكري كبنر، "ميحتيا إناه حماس والقسام وأشار المتحدث، إلى أيه أصبح لدنهم في الكتائب موق

على الحدود الموازنة لالحتالل شمال القطاع بجايب موقع سرانا القدس وألونة الياصر وكتائب 
 المجاهدن  وكتائب القسام، فلهم كل الشكر ولفصائل المقاومة". حسب قوله.
هداء األقصى وحماس، وأضاف: "حماس تسهل ليا التحركات بغزة، فهياك تيسنق ما بن  كتائب ش

وتحدنًدا كتائب القسام، على المستوى المندايي، لتجيب بعض األعمال االستنثيائنة التي قد تضر 
بالمصلحة الوطينة العلنا والتي نقوم بها بعض المترجلن  الذن  نخدمو  مصلحة االحتالل 

 الصهنويي".
لمستوى المندايي كبنر جدًّا بفضل وتابع: "النوم التيسنق بن  كتائب األقصى وكتائب القسام على ا

 هللا، وهياك ايفتاح مندايي بنييا خالل الفترات السابقة ومازليا".
ويوه الياطق باسم كتائب القسام، إلى أيهم نشهدو  "ايفتاًحا على المقاومة بشكل كبنر جدًّا"، معرًبا 

 ع  عدم تأننده ألي تصرنح ضد المقاومة الفلسطنينة مطلًقا.
ل بن  الجياحن  السناسي والعسكري في حركة فتح، قال المتحدث: "ال نوجد أي تواصل وحول التواص

نتعلق بالسناسة، والسناسنو  في فتح ال نملو  علنيا أي قرارات، ولك  هياك تواصل طبنعي ما بن  
يساينة ويشاطات  القنادة وما بن  األفراد كلٌّ على حدة تتعلق بتبيي شهند أو خدمات اجتماعنة وا 

 عالنات شبابنة، لك  لنس ليا تواصل مع جهات معنية بفتح كذراع مسلح".وف
 9/7/2015، 245المركز العربي للبحوث والدراسات، العدد 

 
 حماس تطلق ملفًا خاصًا باالعتقال السياسي بالضفةحركة  .11

ي أطلق الموقع الرسمي لحركة حماس، ملفًا خاصًا نسلط الضوء على جرنمة االعتقال السناس: غزة
 تزاميًا مع الحملة األخنرة ألجهزة أم  السلطة ضد أيصار وكوادر الحركة في الضفة المحتلة.
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وأوضح تصرنح صحفي وصل "المركز الفلسطنيي لإلعالم"، أ  الملف "نعرض ما نتعلق بالحملة 
كة األخنرة وتداعناتها، التي بدأت في النثايي م  تموز/ نولنو الحالي، واستهدفت قنادات وأيصار حر 

 حماس، وأنضًا الطالب واألسرى المحررن ، واألئمة والشنوخ".
ويهجها  1993كما ونسرد الملف التارنخ األسود للسلطة الفلسطنينة ميذ توقنع اتفاق أوسلو عام 

المقنت في استهداف أيصار حركة حماس وعياصر المقاومة، إضافة إلى تأنثنرها على اليسنج 
اومة وتغننب فاعلنتها في مواجهة االحتالل وسط التيسنق األميي الوطيي الفلسطنيي باستهداف المق
 المتواصل الستهدافها في الضفة.

 12/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 إسرائيليينعلى مقدسي صدم  ماليةعاما وتعويضات  25الحكم بالسجن  .12
، ميهم نلنن إسرائحكم امس على مواط  مقدسي صدم بسنارته خمسة : أ.ف.ب -القدس المحتلة 

 أعليتعاما، بحسب ما  25اربع شرطنات م  "حرس الحدود" في آذار الماضي في القدس، بالسج  
 .اإلسرائنلنةوزارة القضاء 

صفقة مع  إطارواعترف محمد سلنما  م  القدس الشرقنة المحتلة بتهمة الشروع في القتل في 
ي آذار الماضي مجموعة م  االدعاء، بحسب ونثائق قضائنة. وكا  سلنما  صدم بسنارته ف

عيدما ك  نعبر  شارعا مزدحما نفصل بن  القدس الغربنة والقدس  اإلسرائنليشرطنات حرس الحدود 
 ميه . أربع إصابة إلى أدىالشرقنة المحتلة بالقرب م  قاعدة لحرس الحدود، ما 

ضافة  شنكلف أل 260عقوبة السج ، قضت المحكمة با  ندفع سلنما  تعونضات بقنمة  إلى وا 
 دوالر(. ألف 68)أكنثر م  

 13/7/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ته يقرر تشكيل لجنة لدراسو  األسرى الفلسطينيين إعداميؤجل إقرار قانون  نتنياهو .13

رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بيناامن  يتينااهو قارر ، أ  محمد وتد، ع  12/7/2015، 48عرب ذكرت 
نة مصغرة لبحث مشروع قايو  إعدام األسرى الفلسطنينن  قبل المصادقة تشكنل لجية وزار  األحد النوم

علنه في لجية التشرنعات الحكومنة التي كايت م  المفروض أ  تلتئم، النوم، للتصونت على القايو  
الااذي بااادر إلااى طرحااه عضااو الكينساات، شااارو  غااال ماا  حاازب عنساارائنل بنتنيااوع المعااارض، الااذي 

 ، ونحظى بتأنند وزراء في حكومة النمن  المتطرف.نتزعمه أفنغدور لنبرما 
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جاء تدخل يتيناهو عقب إعال  ستة وزراء م  أصل عشرة أعضاء في اللجية الوزارنة دعمهم للقايو  
أ  قارار يتينااهو بتشاكنل لجياة الناوم هاو بمنثاباة س واعتبارت صاحنفة ها رت وأيهم سنصاوتو  لصاالحه.

 للقايو . "عملنة دف "
لشاؤو   اإلسارائنلنةاللجياة الوزارناة ، أ  أحمد رمضا ، ع  13/7/2015، بيروت المستقبل،ويشرت 

فااي مشااروع القااايو  القاضااي بفاارض عقوبااة  أشااهرتأجناال اليظاار لماادة نثالنثااة  باإلجماااع التشاارنع قااررت
« بنتياا إسارائنل»والذي قدمه اليائب شارو  غاال ما  حازب « مخربن  قتلة» أسمتهمعلى م   اإلعدام

رئااانس الاااوزراء بيناااامن  يتينااااهو فاااي اجتمااااع الحكوماااة  إصااادارجااااء هاااذا التأجنااال بعاااد وقاااد  النمنياااي.
الوزراء بمعارضة مشروع هذا القايو ، وقرر تشكنل لجية برئاسة الاوزنر  إلىتعلنماته  أمس األسبوعي

نااارنف لنفاان  وعضااونة ممنثلاان  عاا  مختلااف الكتاال االئتالفنااة لدراسااة هااذا الموضااوع وتقاادنم توصااناتها 
 .بشأيه

 
 قانون "يهودية الدولة" على مشروع تصادق التشريعات لشؤوناللجنة الوزارية اإلسرائيلية  .14

الذي قدمه اليائب بيي بغن   األساسيصادقت اللجية الوزارنة لشؤو  التشرنع على مشروع القايو  
دولة  جايب كويها إلىم  اللنكود والذي نيص على تعرنف إسرائنل بالدولة القومنة للشعب النهودي 

  إسرائنل. أيبناءدنمقراطنة تقوم على مبادئ الحرنة والعدالة والسالم وفقا لرؤنا 
 . ميح جمنع مواطينها حقوقا متساونةونؤكد مشروع القايو  ا  إسرائنل ت

 اإلجراءاتوم  المقرر ا  تبت لجية وزارنة خاصة لشوؤ  قايو  القومنة في طرنقة استمرار 
ذا القايو  بعد اليظر في مختلف مشارنع القواين  التي طرحتها بهذا التشرنعنة الخاصة بمشروع ه

 الحكومي.المشاركة في االئتالف  األحزابالخصوص 
 13/7/2015، اإلسرائيليوالتلفزيون  إسرائيلصوت 

 
 دونم من األراضي التابعة لدير اللطرون ألفبمنع صفقة بيع  الفاتيكان طالب باباالنائب غطاس ي .15

دعا عضو الكينست ع  القائمة العربناة المشاتركة باسال غطااس فاي رساالة  :عواودة ودنع -الياصرة 
إلااى الحباار األعظاام بابااا الفاتنكااا  بياادنكنت السااادس عشاار للتاادخل لوقااف صاافقة مرنبااة باان  الكينساات 

ألااف دوياام ماا   حااواليوطالااب فااي مذكرتااه أمااس بعاادم المصااادقة علااى صاافقة بنااع  وشااركة إساارائنلنة.
لدنر اللطرو  غرب القدس المحتلة، لشركة إسرائنلنة تعيى فاي إيشااء شاقق ووحادات األراضي التابعة 

قااد وقعاات علااى صاافقة الحتكااار أراض فااي ميطقااة « أكااا»وكاياات الشااركة اإلساارائنلنة . سااكينة خاصااة
 تابعة لدنر اللطرو ، إلقامة خمسة آالف وحدة سكينة.
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دويمااا  960فاتنكااا  تصاال مساااحتها إلااى ووقااع الطرفااا  باااألحرف األولااى علااى الصاافقة لبنااع أراٍض لل
ملناو  دوالر إال أ  الصافقة ميوطاة  80مقابل يحو » مدنية بنت شنمش »تابعة لدنر اللطرو ، قرب 

 بموافقة بابا الفاتنكا  ومصادقته علنها يهائنا.
 13/7/2015، القدس العربي، لندن

 
 حماس مع  تبادل أسرى ةإبرام صفق نتنياهو"اليمين اإلسرائيلي" يحذر  .16

يتينااهو بيناامن  حاذر النمان  اإلسارائنلي ما  تشاكنل قاوى ضااغطة علاى : الشارق األوساط - تل أبنب
)المااغور(، المقادم « تيظانم ضاحانا اإلرهااب»لكي نرضخ ونوقع على صفقة مع حماس. وقال رئنس 

، «النطالجهات ذاتها التي عملت م  وراء الكاوالنس قبال صافقة شا»)احتناط( مئنر انيدور، مما سماه 
ألساافيا قاااد محااررو »ماا  العماال نثاينااة، فااي قضاانة اباارا ميغسااتو المحتجااز لاادى حماااس. وقااال انياادور: 

صاافقة شااالنط إلااى قتاال الضااابط مزراحااي، والفتنااة النثالنثااة )الااذن  اختطفااوا فااي الصاانف الماضااي قاارب 
ساااتعداد ودعاااا انيااادور الجمهاااور إلاااى اال«. الخلنااال(، وهاااذا نثمااا  يدفعاااه طاااوال الوقااات وال أحاااد نساااتنقظ

فااي صاافقة شااالنط قااادوا حملااة دعاات إلعااادة أوالديااا جمنعااا إلااى »لخااوض الصااراع ماارة أخاارى، وقااال: 
البناات، واآل  الشااخص ماارة أخاارى، ذات الخطااوط التااي نجااب أ  تقلقيااا، وهااذا نجااب أ  نقلااق كاال ماا  

ة، نتخوف على أم  إسرائنل. هذه هي ذات الجهات السناسنة والصحافنة، ذات وجهات اليظر المحدد
التاي تساعى إلااى تخفناف المواجهااة ماع حماااس بواساطة إطاالق سااراح المخاربن . ونتخااوف انيادور ماا  

إيهاام نتقمصااو  قياعااا آخاار هااذه »عااودة هااذا المسااار للعماال نثاينااة اآل ، فااي قضاانة ميغسااتو. وقااال: 
، الماارة، ولكاا  الخااط لاا  نتغناار، والاانثم  الباااهظ بااات معروفااا. لقااد دفعيااا نثميااا باهظااا فااي صاافقة شااالنط

 «.وم  قبلها في صفقة جبرنل، ونجب ميع تكرار ذلك
بتحذنر مشابه ودعت يتيناهو إلاى التمساك بخطاه القادنم الاذي « ندنعوت أحرويوت»وخرجت صحنفة 

 «.صفقات تبادل أسرى مع المخربن »نرفض إبرام 

 13/7/2015، الشرق األوسط، لندن
 

 أخالقيًا و  نياً قانو و مرفوض مهنيًا  "هانيبعل"إجراء : البروفيسور كيشر .17
ألقااى البروفنسااور آسااا كنشاار، كاتااب المدّويااة األخالقنااة للجاانش اإلساارائنلي، أمااس قيبلااة حاان  قااال إ  
جيدنًا دفع بحناته بسبب يظاام هينبعال )إلحبااط اختطااف جيادي(، الاذي أعلا  عياه فاي حملاة الجارف 

فاي الجارف الصاامد قتال »الصامد. وفي يدوة يظمها حاخامو تسااهر للمجتماع والدولاة قاال كنشار إياه 
جيدي بسبب يظاام هينبعال، اليظاام الاذي هاو يظاام مغلاوط. ال أرناد أ  اكشاف منا  هاو الجيادي وعا  
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اضاااف: « معااارنف االساابوع»وفااي حاادنث مااع «. أي حاادث أتحااّدث، ولكاا  عياادي أساااس متاان  لهااذا
 الحااادث الاااذي تحااابط فناااه محاولاااة اختطااااف جيااادي مااا  خاااالل تساااّببك عااا  وعاااي بموتاااه، هاااو حااادث»

مرفاوض ما  كاال ياحناة. مرفااوض مهيناًا، قايوينااًا، قنمناًا، أخالقنااًا بال وحتااى نوجاد رفااض فقهاي. يظااام 
هينبعال نقااول فااي ونثنقاة ساارنة جاادًا إياه اذا كااا  عملااك سانقتل الجياادي بنقاان ، محظاور علنااك أ  تقااوم 

 «.به
 13/7/2015، السفير، بيروت

 
 ل اإلسرائيليين في غز ة: لن ُنفرج مطلقًا عن أسرى فلسطينيين مقاب"إسرائيل" .18

أّيهاا لا  تقاوم بااإلفراج عا   أماسالقدس ا وكاالت: ذكارت صاحنفة ها رتس العبرناة أ  إسارائنل أعليات 
بإعااادة اإلساارائنلنن  االنثياان  المحتجاازن  « حماااس»أي أساارى فااي سااجو  االحااتالل مقاباال قنااام حركااة 

ّي بااادوّي مااا  بلااادة حاااورة فاااي اليقاااب، لااادنها، األّول مااا  أصاااول إنثنوبّناااة أبرافاااا مايغنساااتو، والنثاااايي عربااا
 أصدرت المحكمة أمًرا بميع يشر اسمه.

عا  مصاادر  أماس،، عااموس هارئنال، «ها رتس»ويقل ُمحلل الشؤو  العسكرّنة واألميّنة في صاحنفة 
إسااارائنل ال تُفّكااار مطلقًاااا بااااإلفراج عااا  أسااارى سناسااانن  فلساااطنينن  مقابااال »أميناااة سناسااانة قولهاااا إّ  

إسرائنل تيظر إلى االنثين  على أّيهما بمنثابة قضنة إيسايّنة »المصادر عنيها إلى أّ   ، ولفتت«االنثين 
بان  تال أبناب وبان  التيظنماات  األسارىنرهاا فاي إطاار صافقات تباادل نثم  الدرجة األولى، ال ُنمك  تأ

 على حد قول المصادر.« الفلسطنيّنة
بساابب ذلااك، سااتقوم إساارائنل بالتعاماال مااع »وتابعاات الصااحنفة قائلااًة، يقاااًل عاا  المصااادر عنيهااا، إّيااه 

إعااااادة جنثنثااااي الجياااادنن  اإلساااارائنلنن ، هاااادار غولاااادن  وشاااااؤول أمناااار علااااى حاااادٍة ماااا  إعااااادة الشااااابن  
اإلساارائنلنن ، وبالتااالي فااإّ  المفاوضااات إلعااادة الجنثتاان  االنثيتاان  سااتكو  ميفصاالًة تماًمااا عاا  الشااابن  

  «.ولم ُنختطفا االنثين ، اللذن  عبرا الحدود برضاهما التام،
 13/7/2015، األيام، رام هللا

 
 مع حماس ألن أحد األسيرين إثيوبي والثاني عربي التفاوضرفض ينتنياهو عائلتا األسيرين:  .19

ماااع إعاااال  يااااطق بلساااا  الحكوماااة اإلسااارائنلنة بأيهاااا ال تفااااوض حركاااة : الشااارق األوساااط - تااال أبناااب
، أخناارا، عاا  وقوعهمااا فااي أناادي حماااس، حماااس علااى صاافقة إلطااالق سااراح أساانرن  جدناادن ، كشااف

نتصااارف باساااتهتار ماااع هاااذا »أطلقااات عائلتاااا األسااانرن  اتهاماااا شااادندا لرئنساااها بيناااامن  يتينااااهو الاااذي 



 
 
 
 

 

 15 ص                                               3636 العدد:         13/7/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

، وهماااا الشااارنحتا  اللتاااا  48الملاااف، أل  األسااانرن  نهاااودي إنثناااوبي وماااواط  عرباااي مااا  فلساااطنيني 
 أفراد في العائلتن . ، على حد قول«تعاينا  م  سناسة تمننز عيصري طنلة الوقت

وهدد قادة الطائفة اإلنثنوبنة في إسارائنل باالخروج إلاى الشاوارع فاي مظااهرات شاعبنة صااخبة احتجاجاا 
 على هذا الموقف. 

 13/7/2015، الشرق األوسط، لندن
 

 بإحراق كنيسة "الخبز والسمك" مشبوهينالشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .21
ناوم األحاد أيهاا اعتقلات عادة مشابوهن  نهاود لتاورطهم بإضارام أعليت الشرطة اإلسرائنلنة ال: )ا ف ب(

 المعروفة بأيها كينسة "الخبز والسمك" قرب بحنرة طبرنة.-اليار في كينسة الطابغة االنثرنة
وقالات المتحدنثاة باسام الشارطة لوباا سامري فاي بناا : "اعتقال عادد ما  المشاتبه بهام النهاود لحارق هااذه 

الياصرة تمدناد اعتقاالهم". ولام تحادد الشارطة عادد المعتقلان  بنيماا الكينسة، وقررت محكمة الصلح في 
 أكدت ميظمة حقوقنة متطرفة نهودنة ايه تم اعتقال "نثالنثة شبا  نهود".

 12/7/2015، السفير، بيروت
 

 "BDS" إسرائيلية ضد حركة المقاطعة الدولية كاريكاتيراتحملة يديعوت أحرونوت:  .21
ايااااه فااااي الوقاااات الااااذي تعماااال فنااااه « ناااادنعوت احرويااااوت»صااااحنفة يشاااارت : القاااادس العربااااي -رام هللا 

لفارض المقاطعاة « BDS»الدبلوماسانة اإلسارائنلنة فاي األشاهر األخنارة ما  أجال إحبااط جهاود حركاة 
على إسرائنل حظنت الدولة بالمساعدة م  قبل جهة غنار متوقعاة: مجموعاة ما  رساامي الكارنكااتنر. 

لرسامي الكارنكاتنر اإلسارائنلنن  الاذن  قارروا محارباة وساائل فقد تم فتح صفحة جدندة على الفنسبوك 
المقاطعاااة بواساااطة رساااوم كارنكاتورناااة الذعاااة تسااالط أضاااواء إنجابناااة علاااى إسااارائنل وتكشاااف أحابنااال 

 معارضنها الميافقن .
 13/7/2015، القدس العربي، لندن

  
 لحمايتها يالتمضادات للصواريخ بالطائرات المتجهة إل منظومةتركيب يديعوت أحرونوت:  .22

جاارى خااالل األنااام األخناارة الماضاانة وضااع ميظومااة مضااادات للصااوارنخ فااي طااائرات : بااالل ضاااهر
تابعااة لشااركتي "أركناااع" و"نساارائنر" اإلساارائنلنتن  لحمانتهااا ماا  صااوارنخ قااد تطلقهااا جماعااات مساالحة، 

التاي تهابط وتحلاق فاي منثل تيظنم "والنة سنياء" وهي فرع تيظنم "داعاش" فاي سانياء، باتجااه الطاائرات 
 مطار مدنية إنالت.
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وقالت صحنفة "ندنعوت أحرويوت"، النوم االنثين ، إ  التعلنماات بوضاع هاذه الميظوماة فاي الطاائرات 
أصدرها جهاز األم  اإلسرائنلي، قبل أسبوعن ، وفي إنثر الهجمات الدمونة الكبنرة التي شيها "داعش" 

 ضد أهداف عسكرنة مصرنة في سنياء.
 13/7/2015 ،48عرب 

 
 مع حماس : فصل غز ة عن الضف ة وهدنة طويلة األمد الجديدةاإلسرائيلي ة  االستراتيجية .23
اإلساارائنلّنة الجدناادة فااي كااّل مااا  االسااتراتنجنةال نختااف انثيااا  علااى أّ   زهناار أياادراوس: - الياصاارة  

قارار فاي تال أبناب، كماا نتعّلق بالقضنة الفلساطنيّنة اتخاّذت فاي اآلوياة األخنارة ميحاى آخار، فصاّياع ال
ُنشّدد المحللو  والباحنثو  والخبراء في الدولة العبرّناة، بااتوا علاى قياعاٍة تاّماٍة بأّياه ما  راباع المساتحنل 
حساام المعركااة مااع الفصااائل الفلسااطنيّنة فااي قطاااع غااّزة عسااكرًنا، وبالتااالي، فااإّيهم نبحنثااو  عاا  طاارق 

غاااّزة، ومااا  أّهااام هاااذه الطااارق هاااو الشاااروع فاااي ووساااائل أخااارى، لتفاااادي المواجهاااة القادماااة ماااع قطااااع 
اتصااااالت غنااار مبشااارة ماااع حركاااة الُمقاوماااة اإلساااالمّنة )حمااااس( للتوّصااال لهدياااٍة طونلاااة األماااد بااان  
الطرفن ، خصوًصا على وقاع الارأي العاام اإلسارائنلّي الاذي ُنطالاب بوقاف إطاالق الصاوارنخ بتاتًاا ما  

 العبرّنة.قطاع غّزة باتجاه المستوطيات في جيوب الدولة 
اإلسرائنلّي، أْي على المدى  االستراتنجي، فإّ  الهدف االستراتنجنةوبغّض اليظر فنما إذا يجحت هذه 

البعنااد، هااو الفصاال التّااام والكاماال باان  قطاااع غااّزة والضااّفة الغربّنااة الُمحتلّااة، التااي تخضااع لالحااتالل 
وبالتااالي ُتحاااول إساارائنل عاا  طرنااق اإلساارائنلّي وللساالطة الفلسااطنيّنة، أْو بكلمااات أخاارى حركااة فااتح، 

الفلساااطنيّي، ألّ  ذلاااك نُصاااّب فاااي  -الجدنااادة اإلمعاااا  فاااي تكااارنس االيقساااام الفلساااطنييّ  اساااتراتنجنتها
 مصلحتها.

وغيااااُي عااااا  القاااااول إّ  اإلسااااارائنلنن  أيفساااااهم ال نأخاااااذو  علاااااى محمااااال الجاااااّد تصااااارنحات المساااااؤولن  
ع حمااس فاي القطااع باتات وشانكة، ففاي الاذكرى األولاى السناسنن  واألمينن  بأّ  الُمواجهاة القادماة ما

لعدوا  اإلرهابّي على قطاع غّزة، نتاذّكر اإلسارائنلنو ، قناادًة وشاعًبا، أّ  الُمقاوماة الفلساطنيّنة صامدت 
أمام أقوى جنش في الميطقة كًما ويوًعا أكنثر ما  خمسان  نوًماا، علاى الارغم ما  عادم تكاافؤ الفارص، 

العسكرّنة. يعم، نقولو  الخبراء، باإلمكا  االيتصار على حمااس فاي المواجهاة  وعدم التكافؤ في القّوة
العسكرّنة القادماة، ولكاّ  المساتوطيات والماد  اإلسارائنلّنة فاي المركاز ساتتعّرض لواباٍل ما  الصاوارنخ، 

تالل األمر الذي سنؤّدي إلى شّل الحناة النومّنة في إسارائنل، عاالوة علاى ذلاك، ُنقّار أركاا  دولاة االحا
بأّياااه مااا  الصاااعب جاااًدا، إْ  لااام نُكااا  مساااتحناًل، حسااام المعركاااة العساااكرّنة ماااع الُمقاوماااة الفلساااطنيّنة، 
وبالتااااالي باااادأت إساااارائنل بالبحااااث عاااا  طاااارق التفافّنااااة لاااادرء هااااذا الخطاااار الُمحااااّدق بهااااا ماااا  الُمقاومااااة 
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لُمتطوّعاااة لصااالح ماااا الفلسااطنيّنة، وبااادأت فاااي األشاااهر األخنااارة ُتساااّرب المعلوماااات للصاااحافة العبرّناااة، ا
ُنطلاق علناه اإلجماااع القاومّي الصااهنويّي، وهاذه المعلومااات ُتشانر إلاى أّ  تاال أبناب ُتجااري ماع حماااس 
مفاوضات غنر مباشرة، بواسطة دوٍل أوروبّنة وأخرى، بهدف إقياع حماس بالتوقنع علاى اتفااق لهدياة 

 السناسّنة في تل أبنب.عاًما، بحسب المصادر األميّنة و  15إلى  10طنلة األمد، تمتد م  
في الساناق عنياه، قاال ُمحلال شاؤو  الشارق األوساط، آفاي إنساخاروف، فاي مقااٍل يشاره بموقاع )تاانمز 
أوف أزرائناال( إّيااه حتااى بااالعن  المجااردة، باإلمكااا  تمننااز الظاااهرة الجدناادة يساابًنا بااالقرب ماا  حاادود 

بعااد مئااات األمتااار فقااط ماا   إساارائنل: المزنااد ماا  المساالحن ، يشااطاء حماااس، نتحركااو  علااى -غاازة
 السناج الحدودّي، ربما في محاولة لتعوند العن  اإلسرائنلنة على وجودهم هياك، بحسب تعبنره.

ورأى أّيااه ماا  الصااعب تحدنااد الهاادف ماا  هااذه الخطااوة، وبرأنااه فااإّ  قسااًما ماا  يشااطاء حماااس نعملااو  
ات تقع قرنبًة جًدا م  الحدود، هياك ضم  إطار مهام أمينة روتنينة، البعض اآلخر نتدرب في مخنم

 منثل المخنم الذي أيشأ على أراضي ُمستوطية )دوغنت(.
وتابع قائاًل إّيه ال ُنمك  طبًعا استبعاد إمكاينة أّ  تعوند الطرف اإلسارائنلّي علاى وجاود مسالحن  ما   

خال متر فقط( نهدف إلاى التمكان  ما  شاّ  هجاوم مفااجئ دا 300مقاتلي حماس بالقرب م  الحدود )
إساارائنل فااي حالااة حاارب أْو تصااعند، وربمااا قااد نكااو  الهاادف، خاصااة فااي التاادرنبات التااي تجاارى فااي 
مخنمات حماس، هو ردع إسرائنل. وتتابع الُمحلل قائاًل إّيه مهما كا  الهدف، نبدو أّ  حمااس تادرب 

  البحار، قواتها في الفترة األخنرة لنس فقط على إطالق الصوارنخ أو م  خالل هجمات كومايادوز ما
بااْل نقااوم الجياااح العسااكري للميظمااة بااإجراء تاادرنب عياصااره علااى تاادرنبات مشاااة والقتااال فااي مياااطق 
سكينة، في أطر شعبة وكتنبة وحتى لواء، أْي أّيه ربّما إلى جايب طرنقة العمل في )الجرف الصامد( 

حمااس شاّ  هجاوم  عملنات كومايدوز م  األيفاق وم  البحر وم  الجو، في الحرب القادمة ستحاول
 على بلدة إسرائنلنة أو قاعدة عسكرنة، وقتل أكبر عدد ممك  م  المدينن  أو الجيود.

ولفات إلاى أّ  التاادرنبات علاى القتاال فااي ميااطق ساكينة، التااي نخضاع لهاا عياصاار كتائاب عاز الاادن  
ندونااة داخاال القسااام، شاابنهة بتلااك التااي نخضااع لهااا جيااود المشاااة فااي الجاانش اإلساارائنلي، إلقاااء قياباال 

 مبا ، إطالق يار بعد ذلك.
ولفت أنًضا إلى أّيه ُنمك  للمرء أْ  نتصور فقط ما هي أهداف حمااس فاي القتاال فاي ميطقاة ساكينة، 
ومرة أخرى نجب أْ  يكو  حذرن ، قد نكو  كل ذلك بهدف ردع الجايب اإلسرائنلّي م  المواجهة مع 

علااى بلاادة إساارائنلنة قااد نيتهااي بعشاارات القتلااى ماا  غاازة، وأنًضااا فااي حماااس ُناادركو  أّ  هجااوم كتنبااة 
 جايبهم.
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عالوة على ذلك، قالت صحنفة )معارنف( إّ  قادة عسكرنن  في تل أبنب دعوا إلى تخفناف الحصاار 
ع  القطااع بهادف تقلنال األزماة االقتصاادّنة وتجياب المعركاة العساكرّنة القادماة. باإلضاافة إلاى ذلاك، 

ة فاي تال أبناب، وصافتها بأّيهاا رفنعاة المساتوى، يقلات عيهاا قولهاا إ  يقلت الصحنفة عا  محافال أميّنا
حماس تستّمر في تعزنز قوّتها العسكرّنة استعداًدا للُمواجهة القادمة، وُتخطط ليقل المعركة إلى العمق 

 اإلسرائنلّي، حسبما أّكدت المصادر.

 12/7/2015، رأي اليوم، لندن
 

 متفرقة من القدسمواجهات ليلية ضد االحتالل في أحياء  .24
شهدت العدند م  أحناء مدنية القدس مواجهات في ساعات اللنلة الماضنة ضد قوات االحتالل 

لقاء قيابل مولوتوف على بؤر استنطاينة والحجارة على إساعات السحور األولى تخللها  إلىامتدت 
 مباشرة. إصاباتالحواجز العسكرنة دو  تبلنغ ع  اعتقاالت أو 

 األقصىشبايًا هاجموا بؤرة استنطاينة بحي راس العامود ببلدة سلوا  جيوب المسجد  أ وقال مراسليا 
بالزجاجات الحارقة "قيابل مولوتوف" وأشعلوا فنها ألسية الينرا ، في حن  وصلت قوة معززة م  جيود 

 االحتالل شرعت على الفور بإلقاء القيابل الغازنة السامة المسنلة للدموع والرصاص المطاطي.
في الوقت يفسه، تعرض معسكر تابع لجنش االحتالل في جبل المشارف "التلة الفريسنة" وسط 
القدس المحتلة للرشق بالحجارة، ولم تعط لياطقة بلسا  شرطة االحتالل، التي أوردت اليبأ، أي 

 حول الحادنثة. إضافنةتفاصنل 
تركزت على المدخل الرئنسي  وشهدت بلدة الرام شمال القدس المحتلة مواجهات ضد قوات االحتالل

الشمالي للبلدة استمرت حتى ساعات السحور، استخدمت فنها قوات االحتالل القيابل الصوتنة 
 ع  اعتقاالت أو إصابات. إبالغالحارقة والغازنة السامة المسنلة للدموع والرصاص المطاطي دو  

نلنة متفرقة ضد قوات االحتالل، وشهدت أحناء وادي الجوز والطور والصواية وبنت حينيا مواجهات ل
 القدس القدنمة. وأحناءفي حارات  أخرىفضال ع  مواجهات 

 2015/7/13السبيل، عمان، 
 

 2015شرقي القدس حول  ومعطياتحقائق :تقرير .25
، وهو ذكرى احتاللها للقدس الشرقنة ”نوم القدس “بما نسمى  األسبوعتحتفل السلطات اإلسرائنلنة هذا 

نثم ضّمها وفرض القايو  اإلسرائنلي علنها. بنيما تزعم هذه السلطات أ  مدنية ، وم  1967عام 
 القدس مّوحدة تحت سنادتها، إال أ  الفجوات بن  القدس الشرقنة والقدس الغربنة واضحة للعنا .
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في هذا السناق، أصدرت جمعنة حقوق المواط ، معطنات وحقائق تبرز الفجوات وتدلل على الوضع 
القتصادي والسناسي الصعب في مدنية القدس. كما وتسلط الضوء على العيف المفرط االجتماعي وا

 للشرطة خالل العام الميصرم.
 

 من المقدسيين تحت خط الفقر! 75%
م   %75في القدس الشرقنة، إذ نعنش  اإليسا ونعرض التقرنر صورة قاتمة لوضع حقوق 

 .تحت خط الفقر 300200المقدسنن  وعددهم 

 

 راسب! -ليم: العالمةجهاز التع
م  مجمل  %40فقط م  الطالب )وهم نشكلو  يسبة  %41 أ فنما نخّص التعلنم، جاء في التقرنر 

الطالب في القدس( ندرسو  في الجهاز الرسمّي. وتتدّيى هذه األرقام أكنثرن في المدارس فوق 
 .االبتدائّنة

 

 إجراءات الهدم والبناء
قصورات السلطات بإجراء تخطنط وتطونر  أ هدم، أكد التقرنر على فنما نتعلق باالتخطنط والبياء وال

أزمة تخطنطنة تتمّنز بضائقة سكينة وتهدندات بهدم البنوت.  إلىفي القدس الشرقنة أدت  مالئمن 
مقدسنن  م  بنوتهم. كما جاء  208مبيى في المدنية واقتالع  98تم هدم  2014وجاء ايه في العام 

 بنت.   ألف  20، أي يحو %39ندت م  دو  ترخنص بلغت ا  يسبة البنوت التي ش
التخطنطنة في القدس تزند م  معاياة السكا  في مجالي المناه والصرف  اإلخفاقات أ ونؤكد التقرنر 

فقط م  البنوت في القدس الشرقنة مرتبطة بشبكة المناه بشكل ميظم، فنما  %64الصحي، بحنث 
مستوى الحّد األديى الذي وضعته ميظمة الصّحة العالمّنة  م  %55 إلىنصل تزوند المناه للشخص 

 في المياطق الواقعة خلف الجدار.
ضائقة المناه األكنثر حّدة موجودة في األحناء المقدسّنة القائمة ما وراء جدار الفصل. ففي ميطقة 

-لسالمارأس خمنس ورأس شحادة وضاحنة –مخنم شعفاط لاّلجئن  واألحناء المقدسّنة المجاورة له 
شخص، لكّ  عدد الوحدات السكيّنة المرتبطة بشبكة المناه بشكل قايويّي ال نزند  80000يحو  نعنش
 كنلومترات. 3وحدة، وال نزند طول شبكة المناه ع   300ع  

 

 اعتقاالت واستخدام مفرط للقوة
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في وفق المعلومات التي حصلت علنها جمعنة حقوق المواط ، فقد اعتقل في القدس الشرقنة 
قاصرن ، وُقّدمت لوائح اتهام حتى اللحظة ضّد  406فلسطنينًّا، ميهم  1184 2014ميتصف عام 

 .م  مجمل المعتقلن ( %28.5معتقاًل ) 338

 2015/7/12جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، 
 

 اإلسرائيلية تتهرب من توفير المياه للمقدسيين خلف جدار الفصل السلطات: حقوقيةجمعية  .26
 أنثما لطة المناه الحكومنة االعتراضات التي قدمت على مسودة األيظمة الجدندة لجبانة تياقش س

دو  عالقة  األنثما المناه للبنوت غنر المرخصة، والتي تشمل ميح صالحنة لروابط المناه لجبانة 
باالستهالك الفعلي للمناه ودو  ربط البنوت بعّداد ميزلي، كما وتخول الرابطة بفحص االستهالك 
الفعلي في العداد الرئنسي للحّي والقنام بتوزنع رسوم االستهالك على جمنع البنوت وفقًا لفاتورة 

كا  عدد القاطين  المسجل في كل بنت منثبت،  إذااستهالك نثابتة ومحددة مسبقًا، وذلك دو  عالقة 
 ودو  عالقة بكمنة االستهالك الفعلنة في كل بنت.

يظمة ضم  مداوالت المحكمة العلنا في التماس جمعنة حقوق هذا ويشرت سلطة المناه مسودة األ
المواط  وسكا  مقدسنن  لحل أزمة المناه في األحناء المقدسنة خلف جدار الفصل العيصري، 
والذن  نعايو  م  تشونشات مستمرة في تزوند المناه وصلت حد االيقطاع لمدة نثالنثة أسابنع العام 

 .ُقّدم االلتماس أنثرهالميصرم، على 
م  الجدنر ذكره أ  األيظمة الجدندة ال تذكر باالسم األحناء المقدسنة خلف الجدار، بل تتطرق إلى 

التخطنط  إلىم  الياحنة التخطنطنة، ما قد نشمل أنضًا أحناء عربنة تفتقر ” موقع غنر ميظم“كل 
 داخل الخط األخضر.

هذه األيظمة ال  أ الميصرم  األسبوعواعتبرت جمعنة حقوق المواط  ضم  اعتراضاتها التي قدمتها 
بل تقوم فقط  ،تتضم  أّي التزام لتزوند السكا  بالمناه على يحو معقول وكاٍف وبجودة ووفرة الئقتا 

بشرعية وسائل جبانة اعتباطنة وغنر قايوينة، مؤكدًة ايه في حال تم إقرارها، فإيها ستلحق غب  فادح 
 صة في القدس.وغنر محتمل لعشرات آالف المواطين ، خا

 2015/7/12جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، 
 

 "2015حزيران  /تقرير "احصائيات الضحايا الفلسطينيين حتى يونيو تصدرمجموعة العمل  .27
أصدرت مجموعة العمل م  أجل فلسطنيني سورنة، تقرنرها التونثنقي بعيوا  "احصائنات الضحانا 

 .2015حزنرا   -الفلسطنينن  حتى نوينو
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( ضحانا م  الالجئن  الفلسطنينن  السورنن  الذن  قضوا ألسباب مباشرة 2910قرنر نونثق )الت
كالقصف واالشتباكات والتعذنب في المعتقالت والتفجنرات والحصار، وأسباب غنر مباشرة كالغرق 

 أنثياء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات نعرف با "قوارب الموت".
( ضحنة توزعوا على جمنع المخنمات الفلسطنينة في سورنة، م  1860إلى أ  )فنما نشنر التقرنر 

درعا جيوبًا، مرورًا بخا  ديو ، وخا  الشنح، والسندة زنيب، والنرموك، وجرمايا، السبنية، والحسنينة، 
والعائدن  بحمص وحماة، والرمل، إلى حيدرات والينرب شمااًل، إضافة إلى الضحانا الذن  قضوا 

 خنماتهم في مختلف المد  السورنة، والذن  قضوا خارج سورنة.خارج م
آذار  –( ضحنة فلسطنينة قضت تحت التعذنب ميذ مطلع مارس 78كما نونثق التقرنر باألسماء )

الماضي، حنث تم التعرف علنهم عبر صور ضحانا التعذنب المسربة وشهادة أحد المفرج عيهم م  
( ضحنة م  الفلسطنينن  الذن  46م  التقرنر قائمة بأسماء )إلى ذلك نتض معتقالت اليظام السوري.

 ينسا  الماضي. –داعش للمخنم مطلع إبرنل  –قضوا في مخنم النرموك بعد اقتحام تيظنم الدولة 

 2015/7/12مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 
 

 الخلفجنود االحتالل أطلقوا النار على شهيد قلنديا من  أن فيديو يثبت :بتسيلم .28
القدس ا وكاالت: أنثبت فندنو قصنر صّورته كامنرات مراقبة تابعة لمحّطة محروقات قرنبة م  بلدة 
الرام، أ  إطالق اليار على الشهند محمد الكسبة م  مخّنم قليدنا تم أنثياء هروب الشهند م  المكا ، 

لوقت الذي شّكل فنه ولنس كما اّدعى الضابط في جنش االحتالل أيه أطلق اليار على الشهند في ا
 الشهند خطًرا على حناته.

، خروج الضابط م  ‹بتسنلم›ونظهر في الفندنو الذي أصدرته مؤسسة حقوق اإليسا  االسرائنلنة 
مركبته العسكرنة برفقة جيدي احتالل آخر بعد إصابة المركبة العسكرنة بحجر، وم  نثم قاما بإطالق 

ض فاًرا م  المكا ، أي أ  إطالق اليار على الشهند تم م  اليار تجاه الشهند الكسبة بنيما كا  نرك
الخلف، مّما نؤكد أ  الشهند لم نك  نشّكل خطًرا على قّوات االحتالل، وكا  بإمكا  الضابط والجيود 

 اعتقاله بداًل م  إطالق اليار علنه.
 2015/7/13األيام، رام هللا، 

 
 كفلسطين الخيرية بمخيم اليرمو  هيئةاغتيال مسؤول  .29

أورد مراسل مجموعة العمل م  أجل فلسطنيني سورنة داخل مخنم النرموك يبأ اغتنال مسؤول الملف 
اإلغانثي في هنئة فلسطن  الخنرنة "أبو معاذ الشرعا "، ويوه المراسل بأ  الشرعا  تعرض مساء نوم 
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أمس إلطالق يار عقب خروجه م  صالة التراونح م  جامع عبد القادر الحسنيي في مخنم 
 النرموك.

وأوضح المراسل أ  ملنثمن  مجهولن  قاموا بإطالق يار على الشرعا  والذوا بالفرار، مشنرًا إلى أيه 
ُيقل على الفور إلى بلدة نلدا المجاورة للمخنم لتلقي العالج فنها، فنما أحد الكوادر الطبنة يبأ وفاته 

 لعالجه. الخطنرة، وعدم توفر المستلزمات الطبنة الضرورنة إصابتهبسبب 
 2015/7/13مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 

 
 نقابة الموظفين بغزة تطالب حكومة التوافق بصرف راتب كامل للموظفين قبل عيد الفطر .31

مع زنادة األوضاع االقتصادنة سوءا في قطاع غزة، دعت يقابة الموظفن  في القطاع لصرف  :غزة
فوا خالل حكومة غزة السابقة، قبل حلول عند الفطر م  راتب كامل للموظفن  الحكومنن  الذن  وظ

أجل تلبنة احتناجاتهم اإليساينة، وذلك في ظل استمرار مشكلة هؤالء حتى اللحظة مع حكومة التوافق 
 الوطيي التي لم تقم باستنعابهم في الوظنفة الحكومنة.

نطالب بصرف هذا  وقال محمد صنام يقنب الموظفن  الحكومنن  في غزة في تصرنح صحافي وهو
ودعا «. غانة الصعوبة والقسوة»الراتب الكامل، إ  أوضاع الموظفن  سواء مدينن  أو عسكرنن ، في 

لصرف راتب كامل للموظفن  قبل حلول العند لتوفنر االحتناجات الالزمة لهم. وايتقد في تصرنحاته 
ا تتيكر لحقوق الموظفن ، وترفض بشدة حكومة التوافق الوطيي برئاسة رامي الحمد هللا، واتهمها بأيه
ألف موظف، عنيوا في عهد  04االعتراف بشرعنتهم. وهؤالء الموظفو  الذن  نفوق عددهم الا 

، أي مع 6442حكومة حماس في غزة، في الفترة التي امتدت ميذ ميتصف حزنرا / نوينو م  عام 
ق في حزنرا  /نوينو م  العام بدانة االيقسام السناسي بن  فتح وحماس، وحتى تشكنل حكومة التواف

وفي هذا السناق شدد رئنس يقابة الموظفن  في غزة على ضرورة أ  نعمل الجمنع إليهاء  الماضي.
 أزمة الموظفن ، وحل مشاكلهم، وصرف رواتبهم بشكل كامل وميتظم.

 2015/7/13القدس العربي، لندن، 
 

 أسيراً  46اعتقال  تمددمحاكم االحتالل  .31
أسنرا في سجو  االحتالل،  46نر الفلسطنيي بأ  محاكم االحتالل مددت اعتقال أفاد يادي األس

 بذرنعة استكمال التحقنق واإلجراءات القضائنة.
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" عوفر"محكمة "، بنتح تكفا"محكمة "، سالم"محكمة التمدند جاء في المحاكم التالنة: وأوضح اليادي 
 .محكمة المسكوبنةو 

 2015/7/13الدستور، عمان، 
 

 األقصىالمسجد غزي بإحياء ليلة القدر في  800سمح لـ ي لاالحتال  .32
رجل وامرأة م  قطاع غزة م  الوصول إلى المسجد األقصى المبارك في  800سنتمك  النوم : غزة

لنلة السابع والعشرن  م  شهر رمضا ، للمرة األولى ميذ عدة ب، لالحتفالمدنية القدس المحتلة 
هذا الشهر، زعمت إسرائنل أيها أدخلتها لتحسن  حناة سيوات، ضم  خطة تسهنالت قدمت في 

 السكا ، باإلضافة إلى تسهنل عملنات اإلعمار.
وقال فارس عطنلة مدنر مكتب التيسنق واالرتباط اإلسرائنلي في قطاع غزة، في تصرنح صحافي إ  

حناء هذه اللنلة لا   قطاع غزة.مواط  م   800السلطات اإلسرائنلنة قررت السماح بدخول القدس وا 
ولم تك  إسرائنل التي تفرض ميذ نثمايي سيوات حصارا مشددا على قطاع غزة تسمح بخروج 
الفلسطنينن  م  غزة إلى القدس للصالة طوال األعوام الماضنة، ولم تك  تسمح لهم بالوصول للقدس 

مواط   200لإلقامة لنلة القدر. لكيها أدخلت تسهنالت على الحصار بعد الحرب، تمنثلت بالسماح لا 
ألداء صالة الجمعة في المسجد « إنرز»م  قطاع غزة بالسفر أسبوعنا م  معبر بنت حايو  

 األقصى.

 2015/7/13القدس العربي، لندن، 
 

 بيت لحمفي حقوال زراعية  يحرقونمستوطنون  .33
أقدم مستوطيو  نهود، في ساعة متأخرة م  اللنلة الماضنة، على شّ  اعتداء استهدف  :بنت لحم

اٍض وحقوٍل فلسطنينة مزروعة بأشجار الزنتو  المعمرة، في بنت لحم جيوب الضفة الغربنة أر 
وأفادت مصادر في مجلس قروي يحالن ، بأ  مجموعة م  المستوطين  أقدمت اللنلة  المحتلة.

الماضنة على حرق وتقطنع عشرات أشجار الزنتو  المزروعة في أراٍض وحقول تعود ملكنتها 
 ينن  م  قرنتي الجبعة ويحالن  قضاء بنت لحم. لمواطين  فلسطن

إلى أ  الحرنق أتى على مساحات م  أراضي  وأشارت المصادر في حدننثها لا "قدس برس"،
 المواطين ، دو  التمّك  حتى اآل  م  تحدند وحصر حجم الخسائر المادنة التي لحقت بالمزارعن .

 2015/7/12، قدس برس
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 جنوب الخليل الرحيل لمناطق أخرى ياأهالي سوس علىاالحتالل يعرض  .34
داهمت قوات االحتالل اإلسرائنلي، النوم األحد، قرنة سوسنا جيوب الخلنل، إلقياع أهلها بالرحنل إلى 

 مياطق جدندة خصصتها اإلدارة المدينة لذلك.
 وقال ميسق اللجا  الشعبنة لمقاومه الجدار واالستنطا  جيوب الخلنل وشرق نطا، راتب الجبور إ 
ما نسمى اإلدارة المدينة داهمت القرنة لمحاوله إقياع أهالها بقبول مبدأ المقانضة بدل األراضي التي 
نمتلكويها والرحنل لمياطق جدندة تحددها سلطات االحتالل، إال أ  السكا  رفضوا المبدأ رفضا 

و  بأراضنهم وأضاف أ  أهالي سوسنا أكدوا استعدادهم لمواجهة كل التحدنات أليهم ساكي قاطعا.
وفي السناق ذاته، أبلغ االحتالل أهالي  التي ورنثوها كابرا ع  كابر، ومصممن  على البقاء والصمود.

 الميطقة ع  طرنق المحامن  أيه سنهدم بعض الميش ت بعد عند الفطر.
 2015/7/13الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لة لإلفراجمع تواتر األخبار عن صفقة تبادل محتم السجونالفرحة تعم  .35

ما أ  سمع األسرى في سجو  االحتالل اإلسرائنلي األخبار المتواترة ع  إمكاينة  حس  جبر:
التوصل إلى صفقة تبادل جدندة، نتم بموجبها إخراج عدد ميهم م  السج ، حتى عمت الفرحة كافة 

 سجو  االحتالل اإلسرائنلي.
حة الغامرة سنطرت على األسرى الذن  وتقول المعلومات الواردة م  السجو : إ  حالة م  الفر 

نتابعو  باستمرار كل معلومة وا   بدت صغنرة ع  التصرنحات الصحافنة حول وجود جيود وجنثث 
 لدى المقاومة وسنتم مبادلتهم بأسرى فلسطنينن  في سجو  االحتالل.

إ  الحدنث وقال موفق حمند مسؤول العالقات العامة واإلعالم في جمعنة األسرى والمحررن  حسام: 
ع  صفقة تبادل جدندة أعطى أماًل كبنرًا لألسرى داخل سجو  االحتالل خاصة بن  أصحاب 

 المحكومنات العالنة.
 2015/7/13األيام، رام هللا، 

 
 الشجاعية تطالب بمحاكمة الضابط اإلسرائيلي المسؤول عن المجزرة عيادةعائالت ضحايا  .36

جنش اإلسرائنلي، العيها وحدة التحقنقات العسكرنة في أنثارت الحقائق التي كشفت  فانز أبو عو :
ع  إعطاء ضابط إسرائنلي مسؤول ع  وحدة الدبابات أوامره بقصف عنادة طبنة في حي الشجاعنة؛ 
ايتقامًا لمقتل جيدي في وحدته على ند قياص فلسطنيي، موجة م  السخط في أوساط العدند م  

 م الضابط للمحكمة الجيائنة الدولنة في الهاي لنيال عقابه.عائالت الضحانا الذن  طالبوا بسرعة تقدن
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وأعليت عائلة الشهند محمد شحادة حجاج الذي استشهد في مجزرة الشجاعنة التي راح ضحنتها 
وأنضًا ، ونوسف محمد حجاج ،أنضًا، المسية فانزة صالح حجاج، والطفلة روا  زناد جمعة حجاج

يافذ العجلة، أيها سترفع دعوى قضائنة ضد جيود  الشهند محمد خلنل أهل، والشهند مصعب
االحتالل وقادتهم العسكرنن  والسناسنن  الذن  أعطوا األوامر بارتكاب مجزرة حي الشجاعنة للمحكمة 

 الجيائنة الدولنة.
 2015/7/13األيام، رام هللا، 

 
 2014خالل من مشاريع "اتحاد العمل الزراعي"  مستفيداً  30184تقرير:  .37

: أصدر اتحاد لجا  العمل الزراعي تقرنرًا بن  فنه حصنلة اإليجازات والمشارنع التي يفذها في رام هللا
مستفندًا استفادوا م   30184الضفة الغربنة وقطاع غزة العام الماضي، حنث أشار التقرنر إلى أ  

 مشارنعه.
ميها خمسة  2014ام مشروعًا جرى تيفنذها خالل الع 24في تقرنره إلى أ  « العمل الزراعي»وأشار 

م  األسر المتضررة جراء عدوا  االحتالل اإلسرائنلي على  19964مشارنع إغانثنة استفادت ميها 
أسرة  10220مشروعًا في محافظات الضفة الغربنة، استفادت ميها  19قطاع غزة، فنما جرى تيفنذ 
، «ج»ي المياطق المصيفة قرنة وبلدة، وتجمعًا سكاينا، وتحدندًا ف 152فقنرة ومهمشة في أكنثر م  

 التي نضع االحتالل قنودًا، ومعنقات كنثنرة أمام عمل المؤسسات الفلسطنينة والدولنة فنها.

 2015/7/13األيام، رام هللا، 
 

 .. دراما المعاناة واالنتصارالفلسطيني"الفدائي"  .38
ا ، أحد نعد مسلسل "الفدائي" الذي تقدمه فضائنة األقصى خالل شهر رمض: أحمد صقر -غزة 

األعمال الدرامنة الفلسطنينة التي تجسد معاياة الشعب الفلسطنيي بكل تفاصنلها، بحسب القائمن  
وقال مدنر عام "األقصى" محمد نثرنا، إ  فكرة مسلسل "الفدائي" ايبنثقت م  معاياة الفلسطنينن   علنه.

ل اإلسرائنلي في حقهم، في مدنية الخلنل المحتلة، وما نتعرضو  له م  اعتداءات نرتكبها االحتال
كقتل ودهس األطفال م  قبل المستوطين  النهود، وحرق األراضي ومصادرتها، باإلضافة إلى ما 

 نقاسنه األسرى في سجو  االحتالل.
": "المسلسل نمنثل الحالة الفلسطنينة ككل، فما نحدث في 62وأضاف في تصرنح لصحنفة "عربي
 الخلنل؛ نحدث في كافة القرى والمد ".

 2015/7/12"، 21موقع "عربي 
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 آالف عامل 5تل أبيب ستُقيم مصنًعا بالقاهرة الستيعاب : اإلسرائيلي  -اإلخباري   "المصدر"موقع  .39

نبدو واضًحا وجلنًّا أّ  الدولة العبرّنة تقوم بتطبنق المنثل القائل إّيه مع  زهنر أيدراوس:–الياصرة 
الرئنس الُمشنر عبد الفتّاح السنسي، فإضافة إلى  األكل تزداد الشهنة في عالقاتها مع مصر بقنادة

التعاو  األميي القائم بن  إسرائنل ومصر في شبه جزنرة سنياء، وخاصة لصد العدو المشترك 
المتمنثل بالحركات الموالنة لتيظنم الدولة هياك، ياقش ميدوبو الدولتن  مؤخًرا سبل دفع التعاو  

 االقتصادي قدًما.
عامل  5000وي إسرائنل قرنبا إقامة مصيع في مصر بإمكايه استنعاب وفي خطوة ملحوظة، تي

اإلسرائنلّي. وأضاف الموقع قائاًل، يقاًل ع  محافل -مصر، كما أفاد النوم موقع )المصدر( اإلخباريّ 
سناسّنة وصفها بأّيها رفنعة الُمستوى في تل أبنب، أضاف قائاًل إّ  هذا القرار جاء في أعقاب لقاء 

هذا األسبوع، بن  يائب وزنر تطونر اليقب والجلنل، أنوب قرا، م  حزب )لنكود( الحاكم  خاص، ُعقد
بقنادة رئنس الوزراء اإلسرائنلّي، بينامن  يتيناهو، والقيصل المصرّي في إسرائنل، مصطفى جمنل، 

ليظام حنث ياقش االنثيا  سبل تعزنز العالقات بن  البلدن . وكشف قرا اليقاب ع  أّ  دعم استقرار ا
المصري هو م  أولونات إسرائنل، كاشًفا اليقاب ع  أّ  الدولة العبرّنة تيوي إقامة مصيع في مصر 

 مكا  عمل للمصرن . 5000نوفر 
ووصف قرا القرار اإلسرائنلّي بأيه بشرى لمصر التي تمر بفترة أمينة صعبة، على حّد تعبنره. وتابع 

المصادر عنيها، إّ  الدولة العبرّنة تدرس إسرائنل كذلك، في الموقع اإلسرائنلّي قائاًل، استياًدا إلى 
 "اتفاقنة الكونز"إطار دعم االقتصاد المصرّي، الموافقة على طلب مصري بإجراء تعدنالت على 

، والتي تميح الميتجات المصرنة بالدخول إلى األسواق األمرنكنة 2004المبرمة بن  البلدن  ميذ عام 
بالمائة، على حّد  11شرط أ  المكو  اإلسرائنلي في هذه الميتجات  دو  جمارك أو حصص محددة

 تعبنر المصادر السناسّنة في تل أبنب.
وتابع يائب الوزنر اإلسرائنلّي قائاًل إّ  دعم اليظام المصرّي هو مصلحة إسرائنلّنة، حتى لو مقابل 

 تقونة العالقات بن  مصر وحماس، حسبما أّكد. 
اعتراضات حادة خالل عهد الرئنس األسبق محمد مرسي، إذ تصاعدت  "الكونز"وواجه اتفاق 

الدعوات إللغائه باعتباره لم نحقق األهداف المرجوة ميه، إال أ  وزنر الصياعة والتجارة مينر فخري 
عبد اليور، أّكد أّ  االتفاق نضم  لمصر تصدنر ميتجاتها للوالنات المتحدة بقنمة ملنار دوالر 

ى أّ  ّأي تأنثنر سلبي على هذه االتفاقنة سنضر بالصادرات والعمالة المصرنة، على سيوًنا، مشنًرا إل
 حّد تعبنره. 



 
 
 
 

 

 27 ص                                               3636 العدد:         13/7/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

ُنشار إلى أّ  البروفنسور نورام منطال، الباحث في جامعة ب  غورنو  في بئر السبع ورئنس مركز 
و  اإلسرائنلّي: حاننم هرتسوغ لدراسات الشرق األوسط، قال خالل مقابلة مع القياة العاشرة في التلفزن

إّ  العالقات المصرّنة اإلسرائنلّنة تشهد شهر عسل لنس له منثنل وهياك تقاطع ونثنق بن  الجايبن  
 في المصالح، على حّد تعبنره.

 2015/7/12، رأي اليوم، لندن
 

 فوق طرابلس؟ اإلسرائيليةماذا كانت تفعل الطائرة  .41
دو  طنار على السيسول البحري في منياء  م  إسرائنلنةأنثار سقوط طائرة استطالع : غسا  رنفي

طرابلس فجر السبت الفائت، مخاوف كنثنرة في صفوف المواطين  مما كا  نهدف إلنه العدو 
 ، خصوصًا أيها المرة األولى التي تشهد فنها طرابلس خرقًا أمينًا م  هذا اليوع.اإلسرائنلي

مقرًا للطائرة؟ ولماذا نرند العدو وطرح ذلك سلسلة تساؤالت لجهة: هل كايت طرابلس ممرًا أو 
مدنية  إلىتصونر مواقع في طرابلس والشمال؟ ولماذا نقوم بإرسال طائرته االستطالعنة  اإلسرائنلي

؟ أم أيه نرند االحتفاظ بصور «حزب هللا»ال نوجد فنها أي موقع أو مركز عسكري للمقاومة أو لا 
؟ أم أ  الطائرة كايت في مهمة 2006تموز  جدندة لهذه الميطقة التي كا  استهدفها في عدوا 

استطالع وتصونر داخل األراضي السورنة، وتحدندًا للموايئ السورنة في طرطوس وبايناس، التي 
، ولدى عودتها تعرضت لخلل فيي أدى إلى «حزب هللا»تشكل خط اإلمداد للجنش السوري و 

 سقوطها في المنياء؟
م  قبل الكنثنر م  القنادات السناسنة حنال سقوط الطائرة لك  الالفت والمستغرب أ  ردود الفعل 

جاءت شبه معدومة، حنث لم تصدر أنة تصرنحات شاجبة لهذا العدوا  اإلسرائنلي الجدند باستنثياء 
 الرئنس يجنب منقاتي والوزنر السابق فنصل كرامي.

سيسول البحري خلف وكايت طائرة االستطالع اإلسرائنلنة سقطت عيد الخامسة واليصف فجرًا على ال
متر م  الكورينش، فسارع الصنادو  المتواجدو  في المكا   700سوق السمك الجدند على مسافة 

إبالغ الجنش اللبيايي الذي لدنه أكنثر م  يقطة عسكرنة على الكورينش، فضاًل ع  مركزه  إلى
 األساسي في المرفأ.

وتًا نشبه االيفجار، والحظوا سقوط جسم أيهم سمعوا ص« السفنر»وأفاد شهود عنا  م  الصنادن  لا 
 غرنب في المناه بعد ارتطام جزء ميه بالصخور.

 2015/7/13، السفير، بيروت
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 إلى تخصيص أسبوع للقدس اإلعالمتدعو وزارات  "الجامعة" .41
طالبت جامعة الدول العربنة وزراء اإلعالم في الدول األعضاء بتخصنص  «:الخلنج» -القاهرة 

ية القدس، وتوضنح ما تتعرض له م  أخطار تهوند وتغننر طابعها التارنخي أسبوع لدعم مدن
والسكايي. وقالت ميدوبة فلسطن  لدى الجامعة العربنة في بنا  لها أمس، إ  األماية العامة عممت 
على الدول األعضاء مذكرة تتضم  تفعنل قرار مجلس وزراء اإلعالم العرب األخنر، والذي ندعو 

أو الجهات المعينة باإلعالم في الدول العربنة لتعزنز البرامج والمشروعات الخاصة  وزارات اإلعالم
بدعم القدس، ودعوة اإلعالم العربي لتخصنص أسبوع لدعم القدس ومواطينها، وتوضنح ما تتعرض 

 له المدنية م  أخطار التهوند وتغننر طابعها التارنخي والسكايي.
الجامعة العربنة حنثت في مذكرتها أجهزة اإلعالم العربنة على  وأشارت الميدوبة في بنايها، إلى أ 

ضرورة إبقاء القضنة الفلسطنينة عمومًا وقضنة القدس والمسجد األقصى والمقدسات اإلسالمنة 
والمسنحنة خصوصًا حنة في عقول وقلوب العرب والمسلمن  م  خالل برامج التوعنة اإلعالمنة، 

ة، والعمل على حشد الرأي العام العالمي لمياهضة اإلجراءات وفق سناسة إعالمنة عربنة متواصل
 في المدنية المقدسة.« اإلسرائنلنة»والسناسات 

 2015/7/13، الخليج، الشارقة
 

 أوروبا بمهاجرين ليصبحوا جنود المستقبل يغرق "داعش"كاتب إسرائيلي:  .42
ة تيظنم الدولة هي "إغراق" الدول قال المحلل اإلسرائنلي إفرانم هراره، إ  استراتنجن: القدس المحتلة

 األوروبنة بمئات آالف المهاجرن  المسلمن ، الذن  م  بنيهم سنيشأ "جنش المستقبل"، على حد قوله.
وفي مقاله في صحنفة "معارنف" اإلسرائنلنة األحد، قال إفرانم إ  دور الخالفة التي أعل  عيها أبو 

على العالم كله. وكل ميطقة تضاف إلى  اإلسالم بكر البغدادي، هي "سنطرة سناسنة وقضائنة م 
سنطرة البغدادي أو تقدم الوالء له تسمى والنة، منثل والنات: سنياء، وشبه الجزنرة العربنة، والنم ، 

 ولنبنا، والجزائر".
وقال إفرانم إ  "االستراتنجنة التي طورتها الدولة اإلسالمنة بسنطة: إغراق أوروبا بمئات آالف 

 المسلمن ، الذن  نأتو  في أغلبنتهم ألسباب اقتصادنة ولنس أندنولوجنة. المهاجرن  
وهؤالء سنغنرو  التواز  الدنمغرافي لصالح اإلسالم، وم  بنيهم سنيشأ جيود المستقبل ضد الدول 

 التي استوعبتهم".
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مال وادعى المعلق اإلسرائنلي أ  "الدولة اإلسالمنة تدخل مهاجرن  تابعن  لها لكي نيفذوا األع
ألف  150اإلرهابنة"، الفتا إلى أ  "هذه السناسة تيجح.. في العام الماضي وصل إلى أوروبا 

 مهاجر.
 2015/7/12، "21موقع "عربي 

 
 ألف وجبة للمعتكفين في األقصى ليلة القدر 100"األعمال اإلماراتية" ترصد  .43

فلسطن ، إبراهنم راشد، محمد بالص: أعل  مدنر هنئة األعمال الخنرنة اإلماراتنة في  -القدس 
ألف وجبة إفطار وسحور لصالح الصائمن  والمعتكفن  في المسجد  100أمس، ع  تخصنص 

 األقصى المبارك، خالل لنلة القدر.
ألف 60ألف وجبة إفطار و150قال راشد: إ  الهنئة رصدت يحو ملنو  دوالر لتوزنع أكنثر م  و 

ألف وجبة 1521األقصى، باإلضافة إلى  وجبة سحور لصالح المعتكفن  والمصلن  في المسجد
 طعام خارجنة، وذلك بالتعاو  الونثنق مع دائرة األوقاف والشؤو  اإلسالمنة في مدنية القدس.

إييا يهدف م  خالله إلى توفنر أكنثر م  يصف »، الذي قال: «سقنا الماء البارد»ولفت إلى بريامج 
 عتكفن  في المسجد األقصى.ملنو  عبوة ماء بارد م  أجل تقدنمها للصائمن  الم

 2015/7/13، األيام، رام هللا
 

 ميليشيات تعلن الوالء للخميني في مسيرة يوم القدس في العراق": القدس العربي" .44
بغداد: يظمت المنلنشنات في العاصمة العراقنة ومد  أخرى، مسنرة إحناء نوم القدس، ورفعت خاللها 

 مرشد األعلى اإلنرايي علي خاميئي.صور لرجال الدن  اإلنراينن  الخمنيي وال
وايطلقت التظاهرات التي يظمتها المنلنشنات في عدة مد  عراقنة، صباح الجمعة الماضنة، بمشاركة 
عياصر ميظمات أبرزها بدر والعصائب وحزب هللا وأتباعها في ذكرى نوم القدس العالمي، الذي دعا 

 لنه الخمنيي في آخر جمعة م  كل شهر رمضا .إ
المسنرة التي أقنمت في شارع فلسطن  في بغداد، حضر قادة المنلنشنات والحشد الشعبي وفي 

وسناسنو  ضم  التحالف الوطيي وجمع م  أتباع ومؤندو األحزاب والتشكنالت الشنعنة. كما 
 استعرضت بهذه المياسبة عدة مجامنع عسكرنة مسلحة تابعة لكتائب المنلنشنات.

أ  هذه المسنرة التي نيظمها سيونا في األسبوع  اإللكتروييعلى موقعه  وذكر بنا  لحزب هللا العراق
 األخنر م  رمضا  تأتي لتجدند عهد الوالء والبنعة لإلمام الخمنيي الراحل.
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على »وقرأ البنا  الختامي لنوم القدس العالمي القنادي الشنعي السند حمند الموسوي، والذي أكد فنه 
حرنر القدس الشرنف م  برانث  الصهانية، محذرا م  أ  داعش ضرورة توحند جهود األمة في ت

ضعاف جبهة المقاومة   ».مخطط لتوفنر األم  للكنا  الصهنويي وا 
خط الجهاد كا  وسنبقى خطا واحدا سواء في محاربة عصابات داعش »وجاء في البنا ، إ  

الشعب النميي هو داعش وقصف »، وا  «واالستكبار العالمي الصهنوينةمحاربة  أماإلجرامنة 
ضعاف جبهة المقاومة  «.مخطط لتوفنر األم  للكنا  الصهنويي الغاصب وا 

وقد خلف رفع المنلنشنات لصور القادة اإلنراينن  الخمنيي وخاميئي في المسنرة، موجة ردود أفعال 
الء م  االحتجاجات واليقد لدى غالبنة العراقنن  عموما، معتبرن  ذلك إعاليا م  المنلنشنات بالو 

 إلنرا  ولنس للعراق.
 2015/7/13، القدس العربي، لندن

 
بالنسبة لالجئي فلسطين في  حقيقياً  يحدث فرقاً  اإلماراتالتبرع السخي من دولة ": األونروا" .45

 سورية
يناياه مدنر شؤو  وكالة األمم المتحدة إلغانثة وتشغنل الالجئن   -قال مانكل كنيجزلي : ظبي أبو

، إ  التبرع السخي م  دولة اإلمارات العربنة المتحدة، أحدث فرقًا حقنقنًا «ااألويرو »الفلسطنينن  
ملنو   15، بمبلغ 2014باليسبة لالجئن  الفلسطنينن  في سورنا، مشندًا بتبرع اإلمارات، في عام 

في « األويروا»دوالر لبريامج المعوية الغذائنة لوكالة األمم المتحدة إلغانثة وتشغنل الجئي فلسطن  
 ورنا.س

للصحافة العالمنة وبنثته على موقعها اإللكترويي، أ  « األويروا»وأكد يناياه، في بنا  أصدرته 
وعدة جوالت أخرى م   2014التمونل اإلماراتي في تقدنم الجولة األخنرة م  المعوية الغذائنة لعام 

نًا غذائنًا في طردًا عائل 146282على توزنع « األويروا»، قد ساعد 2015هذه المعوية في عام 
في سورنا، ع  امتيا  الوكالة الكبنر، للدعم المستمر الذي تقدمه « األويروا»كما عبر مدنر  سورنا.

، كايت دولة اإلمارات 2014دولة اإلمارات العربنة المتحدة وللتبرعات السخنة التي تقدمها. ففي عام 
ينن  في سورنا، كما ساهمت اإلمارات، نثالث أكبر مايح لالستجابة الطارئة م  أجل الالجئن  الفلسطن

 . 2014م  إجمالي تمونل المعوية الغذائنة التي تم تسلمها في عام  %53بأكنثر م  
 2015/7/13، االتحاد، أبو ظبي
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 الشائعات وحربحماس  .46

 إحسا  الفقنه
ا: "الترونج ُنعرِّف الدكتور مختار التهامي في كتابه "الرأي العام والحرب اليفسنة"، الشائعات على أيه

لخبر ُمختلق ال أساس له م  الواقع، أو تعّمد المبالغة، أو التهونل، أو التشونه، في سرد خبر فنه 
جايب ضئنل م  الحقنقة، أو إضافة معلومة كاذبة أو مشّوهة لخبر معظمه صحنح، أو تفسنر خبر 

اليفسي في الرأي العام صحنح والتعلنق علنه بأسلوب ُمغانر للواقع والحقنقة، وذلك بهدف التأنثنر 
المحلي أو اإلقلنمي أو العالمي أو اليوعي، تحقنقا ألهداف سناسنة أو اقتصادنة أو عسكرنة على 

 يطاق دولة واحدة، أو عدة دول، أو اليطاق العالمي بأجمعه".
قلنمنة لتركنعها  * في الوقت الذي تواجه فنه حركة حماس العدو اإلسرائنلي ومؤامرات داخلنة وا 

عها للتخّلي ع  المقاومة، وفي الوقت الذي تواجه فنه الحركة تحدنات إدارة قطاع غزة في ظل ودف
هذا الحصار القاتل، وفي الوقت الذي تواجه فنه حماس االتهامات م  حن  آلخر باإلرهاب ومحاولة 

 إدراجها على قائمة اإلرهاب.
عدة أطراف تسعى لشنطية  في ظل ذلك كله، تواجه حربا م  يوع آخر، هي حرب الشائعات م 

 الحركة وهدم تارنخها في اليضال الفلسطنيي، ووضع العقبات أمام مسارها الجهادي.
ولئ  كايت اإلشاعات تالحق حماس ميذ زم ، إال أيها في اآلوية األخنرة قد ازدادت حدة تصاعدها 

 وخطورتها وتعّلقها بملفات شائكة.
س السلطة الفلسطنينة، اّتهاًما صرنحا لحركة حماس * في نيانر الماضي وجَّه محمود عباس رئن

بإجراء اتصاالت مع حكومة االحتالل اإلسرائنلي إليشاء كنا  ميفصل ع  دولة فلسطن  في قطاع 
 غزة.

نثم ألقى عباس بيادرة الدهر المنثنرة للسخرنة، عيدما شّدد على أ  رئنس االيقالب في مصر )عبد 
عيدما علم بهذه المؤامرة، وأكد أ  مصر ل  تميح إسرائنل أو  الفتاح السنسي( كا  موقفه ُمشّرفا

 حماس سيتنمترا واحدا م  أراضنها على حساب القضنة الفلسطنينة..
وبعدها بحوالي شهرن  جدد عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة )أحمد مجداليي( ذات 

 االتهام لحركة حماس.
ل اإلقلنمنة لفكرة دولتن  لشعبن " قام بإعدادها مستشار األم  القومي يعم هياك دراسة بعيوا  "البدائ

اإلسرائنلي السابق "جنورا إناليد"، تهدف إلى تصفنة القضنة الفلسطنينة م  خالل حل تبادل 
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قامة دولة فلسطنينة مستقلة في هذه  األراضي، وتيازل مصر ع  جزء م  سنياء، ُنضّم إلى غزة، وا 
 المكاسب التي تحصل علنها مصر.الميطقة، مقابل بعض 

يعم خطة "إناليد" معلومة، لك َّ الجدند فنها المحاولة التي تقوم بها ميظمة التحرنر إلقحام حركة 
 حماس لتكو  أحد األطراف المعينة بتيفنذ الخطة، وهو ما يفاه قادة الحركة بشدة.
ضعاف شعبنته ا التي اكتسبتها م  والهدف واضح م  هذه االتهامات، وهو )تخون  حماس( وا 

مقاومة االحتالل اإلسرائنلي، في الوقت الذي رضي أصحاب السلطة الفلسطنينة )رموز التيسنق 
األميي مع العدو( بأ  نكويوا أداة في ند االحتالل وحلفائه مقابل المكاسب المالنة واالحتفاظ 

 ضفة.بالمياصب الوهمنة، في الوقت الذي تالحق وتطارد عياصر المقاومة في ال
*وتهدف تلك االتهامات فنما نظهر لي أيها ترونج مستقبلي لخطة إناليد، وهو ما أشار إلنه القنادي 
الحمساوي إسماعنل رضوا ، دو  تفصنل حنث قال في معرض تعلنقه على تلك االتهامات: "الهدف 

 ميها التسونق لمشارنع مستقبلنة".
ايت صاحبة الدور الرئنس في إطالق تلك االتهامات تنثنر ألف عالمة تعجب، أل  حماس ك

المصالحة الفلسطنينة، وعرضت تسلنم السلطة لحكومة وفاق فلسطنينة، فهل هذا شأ  م  نبنع 
 فلسطن  م  أجل االيفراد بسلطة تقوم على خناية القضنة؟

نثل هذه االتهامات توجه إلى الحركة التي قضت عمرها في يزال مع االحتالل اإلسرائنلي، وبذلت  أمِّ
 لدماء وقدمت عددا ال حصر له م  الشهداء م  أجل القضنة؟ا

إ  المقاومة باليسبة إلى حماس خنار استراتنجي، بل قامت الحركة أصال على أساس المقاومة 
 وتحرنر كل شبر في فلسطن  المحتلة والمسجد األقصى المبارك.

لمشبوهة مع االحتالل وحلفائه، إ  هذه االتهامات ال تلنق إال بالُمتسّلقن  الذن  أدميوا الصفقات ا
لباسها نثوب اإلرهاب.  والذن  ال نقِّّلو  ع  الصهانية سعنا في إجهاض المقاومة وا 

* البعض قد علق على زنارة الوفد النهودي األمرنكي لعبد الفتاح السنسي في مصر، بكالم نحمل 
 في طناته دعانة ُمغرضة ضد حماس.

لوفد النهودي والسنسي تمحور )وال أدري م  أن  له بذلك( تضميت هذه التعلنقات أ  اللقاء بن  ا
سرائنل دعم حركة حماس لتيوب عيهما في محاربة تيظنم الدولة اإلسالمنة  حول تبّيي مصر وا 
المعروف إعالمنا باسم "داعش"، حنث أ  الحركة محترفة في حرب العصابات وهي اليوعنة المياسبة 

 لمواجهة داعش.
إلسفاف حنث برر صاحبه ذلك بأ  حماس ال تمنثل خطورة على الكنا  ونتمادى التعلنق في ا

اإلسرائنلي، غنر عابئ بأ  هذه األنام تشهد ذكرى مرور عام على آخر العملنات العسكرنة التي 
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شيتها قوات االحتالل على القطاع تحت اسم "الجرف الصامد"، والتي رّدت علنها كتائب القسام 
 نة فصائل المقاومة الفلسطنينة، بعملنة "العصف المأكول".الجياح العسكري لحماس مع بق

وأضاف الرجل أ  السنسي وأصدقاءه م  االحتالل سوف ندعمو  حماس باألسلحة الخفنفة التي 
 تمكيها م  المواجهة، بهدف استيزاف قدرات حماس وداعش معا.

يي ألتساءل وقطعا تتساءلو  معي، ما الذي نجبر حماس على تغننر استرا تنجنتها والقنام بمغامرة وا 
سخنفة خارج الحدود، وما الذي نجعلها تغنر مسار المقاومة لتقاتل فصنال آخر وا   اختلفت معه 

 أندنولوجنا؟
 م  أجل فتح المعابر؟

 م  أجل مساعدات مادنة؟
 فما أسخفه م  نثم ..!!!

 وهل تقبل حماس بذلك تخوفا م  امتداد يفوذ داعش إلى غزة؟
حكام قبضتها األمينة علنه، وفي الوقت ذاته ال نعينها سوى  * الحركة قد خبرت بإدارة القطاع وا 

م التيظنم  الداخل الفلسطنيي، والحالة الوحندة التي تدخل فنها حماس بمواجهة مع داعش، هو أ  ُنقدِّ
على دخول غزة، وهذا أمر ُمستبعد، وأعتقد أيه سوف نكو  ضربة لتيظنم الدولة اإلسالمنة )داعش( 

، وسنفقده شعبنته بصورة قاصمة، وقد نواجه العدند م  حركات التمّرد الداخلي، باإلضافة إلى ذاته
 أيهما مغامرة غنر محسوبة يظرا لُقدرات حماس صاحبة األرض في المواجهات المسلحة.

* لك  الغرض م  اإلشاعة واضح، حنث أيه ُنشّوه سمعة حركة حماس وننثنر الشبهات حولها، وم  
وفق  –، أرى أيه محاولة الستفزاز تيظنم الدولة للتحرش بحركة حماس، والذي قد نؤدي ياحنة أخرى

 إلى مواجهة بن  الطرفن  لصالح الكنا  اإلسرائنلي واليظام المصري االيقالبي. –حسابات هؤالء 
وم  المتياقضات التي تحملها اإلشاعات حول حركة حماس، أيها تأتي في الوقت الذي تتهم فنه 

بالتعاو  مع تيظنم الدولة اإلسالمنة في سنياء في العملنات األخنرة، وأيها تعالج جرحى  الحركة
التيظنم في غزة، وهذا كالم تتداوله الصحف اإلسرائنلنة والمصرنة وا عالم السلطة الفلسطنينة جمنعهم 

 سواء.
العام، طالما ستظل هذه اإلشاعات واالتهامات تتساقط كالعادة م  حول حماس، ونتداوُلها الرأي 

بقنت المقاومة هي خنار حماس االستراتنجي، وال نعيي ذلك حتما تجاهل فترات اإلعداد والتأّهب 
والترقب، فهي حرب طونلة األمد، ولنست معركة، ولنس مطلوبا م  حماس لكي تنثبت سالمة موقفها 

 لقطاع.ويزاهتها أ  تُقدم على مخاطرات ومغامرات غنر محسوبة، خاصة في ظل إدارتها ل
 2015/7/12، "21موقع "عربي 
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 ليبرمان أراد.. والمقاومة أرادت .47

د. صالح اليعامي   
، تأكندًا آخر لمصداقنته بعد أ  تراجع الكينست ع  «ال نفل الحدند إال الحدند»لقد تلقى المنثل القائل 

م على مشروع قايو  تقدم به وزنر الخارجنة السابق أفنغدور لنبرما  ونقضي بفرض حكم اإلعدا
األسرى الفلسطنينن ، الذن  تدنيهم المحاكم الصهنوينة بقتل جيود ومستوطين ؛ وذلك بعد الكشف ع  
أسر إسرائنلنن  م  قبل حركة حماس في قطاع غزة. وقد تحول لنبرما  إلى مادة للتيدر م  قبل 

نن  نعيي أ  الصحافنن  الصهانية، الذن  قالوا إ  ما أقدمت علنه حركة حماس م  أسر لإلسرائنل
فرض حكم اإلعدام على أي أسنر فلسطنيي سنقابله إعدام األسرى الصهانية. وعلى كل األحوال فقد 
شكل قرار المحكمة الصهنوينة برفع الحظر الذي كا  مفروضًا على يشر أي معلومات حول قضنة 

المتاح أمامه  األسر ضربة قونة لرئنس الوزراء الصهنويي بينامن  يتيناهو، وقلص هامش المياورة
ووضع حكومته أمام اختبار صعب. فقد بات م  الواضح أ  حكومة ل  تحترم القايو  الذي سيه 
الكينست قبل عام، والذي نحظر بموجبه اإلفراج ع  أكنثر م  أسنر فلسطنيي مقابل أي أسنر 

موجة صهنويي. وندرك يتيناهو أيه لنس بوسعه احترام هذا القايو ، أل  هذا نعيي المغامرة ب
احتجاجات جماهنرنة بالغة الصعوبة. ونعي يتيناهو أكنثر م  غنره أيه يظرًا أل  أحد األسنرن  هو 
نهودي م  أصل أنثنوبي فإ  قدرته على احتواء الموقف أصعب، أل  الكشف ع  عملنة األسر جاء 

نة التي بعد احتجاجات عارمة قام بها النهود م  أصول أنثنوبنة احتجاجًا على الممارسات العيصر 
تمارسها مؤسسة الحكم ضدهم، م  هيا فإ  يتيناهو ل  نكو  بوسعه صب الزنت على اليار م  

ملف األسر. وقد جاءت زنارة يتيناهو لميزل عائلة األنثنوبي أفرهام ميغنستو  إيهاءخالل التسونف في 
 سراحه كخطوة أولى في مسار إطالقلطمأيتها بأيه سنعمل أقصى ما نمك  م  أجل ضما  

سنفضي إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس. وال نمك  أخذ تصرنح وزنر الحرب الصهنويي موشنه 
نعلو  على أ  إسرائنل ل  تطلق سراح أسرى فلسطنينن  مقابل األسنرن  على محمل الجد، حنث إ  
نعلو  نرمي م  خالل هذا التصرنح إلى دمج القضنة ضم  اتفاقنة رزمة أكبر تتضم  تخفنف 

صار ع  القطاع، وذلك م  أجل تقلنص النثم  الذي ستدفعه إسرائنل مقابل إطالق سراح مظاهر الح
األسنرن . ومما نؤشر إلى أ  قطار صفقة التبادل الجدندة ايطلق بالفعل، هو ما كشفت عيه صحنفة 

الصهنوينة، التي ذكرت أ  المخابرات األلماينة شرعت بالفعل في عملنة جس « منكور رنشو »
كة حماس للتوسط في قضنة األسنرن  وجنثتي الجيدنن  الذن  تقول إسرائنل ايهما قد يبض لدى حر 

قتال خالل الحرب. وال حاجة للقول إ  االستخبارات األلماينة قد تحركت بياًء على طلب م  إسرائنل 
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ولنس م  حركة حماس. ونذكر أ  المخابرات األلماينة لعبت أنضًا دورًا مهمًا في الجهود التي 
صفقة تبادل األسرى األخنرة مع حماس، حنث زار ميدوبوها كاًل م  غزة وتل أبنب  إلتمام أفضت

الصفقة. وا   كا  هذا ال نكفي، فقد كشفت قياة التلفزة اإلسرائنلنة األولى ليقاب ع   إيجازم  أجل 
أيه قد حدث أول اتصال غنر مباشر بن  إسرائنل وحركة حماس بشأ  ملف األسرى م  خالل 

، الذي أكد للقياة أيه يقل رسائل أولنة بن  «المركز الفلسطنيي اإلسرائنلي»  باسكن ، مدنر جنرشو 
سرائنل في  سرائنل بشأ  ملف األسرى. وقد كا  لباسكن  دور في التوسط بن  حماس وا  الحركة وا 

 قضنة التبادل األخنرة.
 صند نثمن 

اإلسرائنلنن  وتصونرهما على أيهما  لك  محاولة الكنا  الصهنويي عدم ميح أهمنة كبنرة لألسنرن 
مجرد مدينن  قد ضال الطرنق ترمي فقط إلى تقلنص النثم  الذي سنتوجب على إسرائنل دفعه م  

الحدنث  إ نقول « ولال»أجل إطالق سراحهما. لك  آفي سنخاروف، معلق الشؤو  العربنة في موقع 
المعلومة، فإيه م  الواضح أ  في ند حركة حماس. لك  حتى بدو  هذه « صند نثمن »ندور ع  

حرص يتيناهو على التكتم طوال هذه الفترة على قضنة األسرى تدلل على أ  الحدنث ندور ع  
عملنة أسر يوعنة بشكل خاص. فلعل أحد نتساءل: لماذا لم نطلع يتيناهو حتى المجلس الوزاري 

هم حلقات صيع القرار. إ  المصغر لشؤو  األم  ع  عملنة األسر، مع العلم أ  هذا المجلس هو أ 
« الشاباك»السبب نكم  في أ  يتيناهو بصفته رئنسًا للوزراء هو القائد المباشر لجهازي 

، وهو المخول باإلشراف على العملنات السرنة والحساسة التي نيفذها هذا  الجهازا . «الموساد«و
المسؤول ع  « الشاباك»ز م  هيا نمك  القول إ  عملنة األسر قد تمت في إطار عملنة يفذها جها

 مواجهة المقاومة الفلسطنينة.
م  هيا، نتوجب على المقاومة ممنثلة في حركة حماس التعامل بأعصاب م  حدند وعدم التعاطي 

 الصهنوينة الهادفة لتقلنص النثم  المطلوب دفعه.. فالوقت ال نلعب لصالح يتيناهو. االستراتنجنةمع 
 2015/7/13، السبيل، عم ان

 
 ومكافأة االتفاق النوويةإسرائيل  مخاوف .48

 حلمي موسى
تتضارب األيباء حول ما إذا كايت طواقم المفاوضات الغربنة مع إنرا  على وشك التوصل التفاق أم 
تأجنل المفاوضات لميع إعال  فشلها. ولك  إسرائنل ال تيتظر اليتنجة وهي تواصل ش  الحملة على 

نئًا في كل األحوال أليه ال نحقق الهدف الرئنس لها وهو دفع االتفاق اليووي مع إنرا  والذي تراه س
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الغرب لتوجنه ضربة عسكرنة إلنرا  وتدمنر قدراتها العسكرنة. وقد حمل رئنس الحكومة اإلسرائنلنة 
بينامن  يتيناهو على استمرار المفاوضات مع إنرا ، بغض اليظر عما ُنقال ع  المصاعب التي 

سرائنل في طهرا  نواصل الغرب تقدنم التيازالت إلنرا  تواجهها، وأعل  أيه فنما ت حرق أعالم أمنركا وا 
 في فننيا.

والواقع أ  إسرائنل تبيي على اإلفادة م  المفاوضات مع إنرا  في كل األحوال. فالتهونل م  الخطر 
في  اليووي اإلنرايي نرمي إلى تحقنق أهداف عدة في وقت واحد. وأبرز هذه األهداف إظهار إسرائنل

موضع الضحنة ولك  القادرة على الدفاع ع  يفسها والتي تطالب العالم بأ  نمسكها حتى ال تضرب 
إنرا  دفاعًا ع  وجودها. ولك  ال نقّل أهمنة ع  ذلك أ  إسرائنل تطمح لينل تعونض سخي م  

كنثنرة إلى الغرب عمومًا وم  الوالنات المتحدة خصوصًا ع  أي اتفاق نبرم مع إنرا . وهياك إشارات 
مطالب إسرائنلنة مبالغ فنها بشأ  ما ترنده م  أسلحة وميظومات أمينة ال تحافظ فقط على تفوق 
لى جايب ذلك هياك التوق اإلسرائنلي لتشكنل  يما تحفظ أنضًا تفوقها الكمي. وا  إسرائنل اليوعي وا 

 «.الهالل الشنعي»ضد « الدول السينة المعتدلة»تحالف مع 
ا إقياع الغرب بضرورة عدم التوصل إلى اتفاق مع إنرا  تنثنر إسرائنل مخاوف وفي إطار محاوالته

م  أ  االتفاق الذي نضبط المشروع اليووي اإلنرايي ونقّنده سوف نقود إلى سباق تسلح يووي في 
الميطقة. وهي ترى أ  دواًل منثل السعودنة ومصر واألرد  وتركنا سوف تسعى م  اآل  فصاعدًا 

سرائنل في عرضها لهذه المبررات المتالك قدرات ي وونة بغرض إحداث تواز  يووي مع إنرا . وا 
تخفي تمامًا واقع أيها الدولة اليوونة األولى في الشرق األوسط وأيها الدولة الوحندة التي ترفض 
التوقنع على معاهدة حظر ايتشار األسلحة اليوونة، كما ترفض إخضاع ميش تها اليوونة للمراقبة 

 الدولنة.
أ  « إسرائنل النوم»وكتب الخبنر في الشؤو  األمنركنة، الدكتور أبراهام ب  تسفي، في صحنفة 

نرا  حول السالح اليووي م  دو  أ  نتصاعد » واقع مرور موعد االتفاق الدائم بن  الدول العظمى وا 
إليهاء  الدخا  األبنض، ننثنر االستغراب. فلنس هياك أي مؤشر على تراجع أو زوال ايدفاع واشيط 

قد جعل  أوباماالمفاوضات بيجاح. بل العكس، نتبن  في األشهر األخنرة أكنثر فأكنثر أ  الرئنس 
موضوع االتفاق هدفًا مركزنًا، وأ  تحقنقه سنغطي على جمنع أخطائه وفشله في الشرق األوسط، 

 «.الشرنك الجدند إنرا حنث سُنبشر بذلك ع  بدء مرحلة جدندة تكو  فنها 
مجموعة واسعة م  خطوات  إلىأوباما مصّمم ونؤم  بسناسة المصالحة، التي تستيد »وأضاف أ  

بياء النثقة في االقتصاد، وتضع يظام آنات هللا على خط التعامل البراغماتي والمعتدل. ع  طرنق 
لغاء العقوبات، نتم وضع األساس لتعاو  سناسي واستراتنجي قوي  جزرة االستنثمارات االقتصادنة وا 
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في الصراع للقضاء  أساسيللعب دور  اإلنرايييط  وطهرا ، نكو  مركزها استعداد اليظام بن  واش
نضًا في التدهور باتجاه أاآل   األمنركنة اإلدارةعلى داعش. وم  اجل تحقنق هذا الحلم تستمر 

االتفاق الدائم وبأي نثم ، وهذا م  خالل غض اليظر والتغاضي ع  استمرار العملنات اإلرهابنة 
 «.ي مصدرها العاصمة اإلنراينة والتي تشمل الميطقة كلهاالت

في كل حال نتياسب هذا التحلنل مع الميطق الذي نشنعه يتيناهو ومفاده أ  االتفاق اليووي مع إنرا  
ونشنر «. نمهد لها الطرنق إليتاج الكنثنر م  القيابل اليوونة ما نعرض للخطر سالمة العالم بأسره»

«. ال تخفي ينتها في مواصلة عدوايها الدموي حتى على م  نتفاوضو  معها يتيناهو إلى أ  إنرا 
ربما أ  الدول العظمى مستعدة للخيوع للواقع الذي تفرضه إنرا ، والذي نشمل دعوتها »ونشّدد على 

 «.التي ال تتوقف إلى تدمنر دولة إسرائنل. ولكييا ل  يسلم بذلك
نثنر م  القادة اإلسرائنلنن  فارغة. إذ لنس بوسع إسرائنل غنر أ  تهدندات يتيناهو تعتبر في يظر الك

فعل شيء إذا ما قررت دول الغرب الكبرى االتفاق مع إنرا ، وسوف تعتبر كل محاولة إسرائنلنة 
لضرب إنرا  تخرنبًا على هذا المسعى الغربي. ولك  هياك في إسرائنل م  نؤميو  أيه لنست في 

بة ياجعة للمشروع اليووي اإلنرايي. ورغم امتالك إسرائنل لقدرات إسرائنل قدرة فعلنة على توجنه ضر 
عسكرنة هامة بعضها مؤٍذ إلنرا  إال أ  ذلك شيء وضرب المشروع اليووي اإلنرايي شيء آخر. 
ومع ذلك تحاول إسرائنل في الغرف المغلقة التأكند على أ  استمرارها في إنثارة تهدند الضربة 

 لمفاوض الغربي في مواجهة إنرا .العسكرنة نرمي إلى مساعدة ا
عمومًا، ورغم منل إسرائنل إلى الحفاظ على استقاللها العملناتي فإ  تضارب مصالحها مع مصالح 
الغرب في الميطقة قد نقود إلى فرض قنود علنها حتى لو كايت هذه القنود م  حرنر. ومعروف أ  

ات المتحدة وألماينا الملتزمتن  الحفاظ إسرائنل تتلقى مساعدات عسكرنة كبنرة، خصوصًا م  الوالن
على تفوقها العسكري. ولنس مستبعندًا أ  تقبل في اليهانة عروضًا أمنركنة بميحها مظلة يوونة 

 لحمانتها في إطار تبدند مخاوفها المرضنة التي ال عالج لها.
 2015/7/13، السفير، بيروت

 
 "منغستوثمن " .49

لنكس فنشما أ  
؛ «التحرنر بكل نثم »م  رد فعل شرطي، مرنض. في البدانة نصرخو :  لياإلسرائننعايي المجتمع 

 «.لماذا دفعيا هكذا غالنا»وبعد ذلك نبكو : 



 
 
 
 

 

 38 ص                                               3636 العدد:         13/7/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

لقد يشأت هيا فكرة اجتماعنة شوهاء ال تعرف كنف تضع الحدود وتحدد بشكل واضح أن  نبدأ وأن  
 نيتهي التزام الدولة ألحد مواطينها علق في ضائقة وحناته في خطر. 

في شكل لجية  –ا أ  المحاولة الجدنة الوحندة لخلق آلنة ميطقنة لصد رد الفعل الشرطي هذا كم
 ميغستو واب  الشتات البدوي.  أبرهامتتحطم النوم، ميذ اختبارها األول، أمام غناب  –شمغار 

 لإسرائنالحرة، في ظل ايتهاك القايو  وتعرنض مصالح دولة  بإرادتهماقطاع غزة  إلىانثيا  وصال 
 للخطر.

توصنات للحكومة حول السلوك المستقبلي للمفاوضات  2012لجية القاضي شمغار، التي رفعت في 
في المسألة وحددت أربع درجات م  التزام الدولة « خرنطة طرنق»، حاولت أ  تخلق األسرىلتحرنر 

 بمواطينها.
ه مطلقا. وال تستخدم الدرجة األعلى هي لجيدي اسر في عمل تيفنذي. هيا نكو  االلتزام لتحرنر 

، األعلىعالنة. هذه هي الدرجة  ألنثما ، ولك  واضح أ  الدولة مستعدة «بكل نثم »اللجية تعبنر 
 تكلنفهم بالمهمة. أنثياءبعنثت بهم الدولة وتضرروا في  أياسوذلك ال  الحدنث ندور ع  

 إسرائنللدولة  اأنض. هيا إرهابنةعقب عملنة  األسرىنسقط في  إسرائنلناالدرجة النثاينة تصف 
معقولة في المفاوضات. ونوجد  أنثما مسؤولنة عالنة جدا لتحرنره. في الحالتن  تتحدث اللجية ع  

 غنر معقولة. أنثمايا اإلسرائنليهيا تلمنح إلى أيه في صفقات جبرنل وشالنط دفع المجتمع 
ال تتيكر  أنضادو. هيا اجتاز الخطوط بالخطأ وسقط في ند الع إسرائنلناالدرجة النثالنثة تصف مواطيا 

 .األولنن ولك  ال ندور الحدنث ع  التزام بمستوى الدرجتن   –الدولة للمسؤولنة 
اجتازا الخطوط وسلما يفسنهما للعدو  إسرائنلنا : أمامياالدرجة الرابعة هي ذات الصلة بالحالة التي 

وزارة الخارجنة، ميظمات  :إيسايي أساس. هيا تكو  العيانة الحكومنة المقترحة هي على بإرادتهما
 .اإلسرائنلنةدولنة وما شابه. ال ندور الحدنث ع  مفاوضات أو ع  نثم  نضر بالمصالح 

، تقضي اللجية بأ  تكو  السرنة هي الشرط الضروري للعيانة الياجحة األربعفي ظل الدرجات 
ناسنة على ممارسة الضغوط الس اإلمكا تعطل، قدر « عوائق»للحدث. كما توصي اللجية بعدة 

رئنس الوزراء. م  نعيى عملنا بالمفاوضات وبالعائالت، منثال، سنكو  وزنر الدفاع ولنس رئنس 
 .الكابنينتفي  إجماعيالوزراء؛ وكل خطوة تتقرر منثال تتم فقط بعد أ  نتخذ قرار 

تكلنف م  في الحالة التي أماميا نيسق اللواء احتناط لنئور لوتا  العيانة بالمفاوضات ومع العائالت ب
غائبا ال نعرف شنئا. « الكابنينت»رئنس الوزراء ولنس م  وزنر الدفاع، بنيما نكو  المجلس الوزاري 

 أودلنل آخر على أ  توصنات شمغار لم تقبل، وم  نسنطر على القرارات لنس هو الميطق 
 واالرتجال. األصنلة األفكاربل السناسة،  –المصلحة الوطينة 
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قضنة الحالنة هي قضنة تييباوم. فقد تعاطى شارو  مع تييباوم كم  هو قائد ال إلى األقربالحالة 
تساؤالت واتهامات شخصنة،  إنثارةالوحدة الخاصة سننرت متكال الذي سقط في اسر حزب هللا، مع 

 مهنية، ضده. 
ك  وقت مم أقربفي  إيقاذهوبالتالي نجب  أسراراكما أ  الحجة المتعلقة بالخوف م  أ  نسلم تييباوم 

لم تصمد أمام ما اكتشفه رجال أم  المعلومات مم  رافقوا المفاوضات. فشارو  ببساطة قدس الفكرة 
 ، حتى لو كا  صاحب سوابق.األسركل نهودي م   ايقادالتي تقول ايه نجب 

في  –علقوا في خطر على الحناة في العالم  إسرائنلنن الجهود التي تبذلها دولة اسرائنل كي تيقذ  إ 
هي فصل فاخر. فوزارة الخارجنة تعيى حتى سرا  – األرضنةوفي الهزات  األدغالالت، في الشال

حبسوا على جرائم شدندة. ولك  في هذه الحاالت ال تكو  الدولة مطالبة بأ  تدفع النثم   بإسرائنلنن 
 بمصالحها الحنونة لوجودها وتعرض حناة مواطينها للخطر.

تطالب دولة اسرائنل بتحرنر  إرهابنةوميظمة  بإرادتهم األسر في أياسهذا ال نشبه وضعا نسقط فنه 
 قتلة مقابلهم. هيا نجب أ  تكو  زعامة تقرر الحدود.

حدث استراتنجي،  إلى إيساييحتى تحولت القضنة م  حدث  –ولك  ما ا  ايكشفت قصة ميغستو 
  رئنس الوزراء بمحاولة الظلم الطائفي، مهما كايت مبررة. في البدانة قام دنوا أحاسنسنشعل أواره 

منثنرة للشفقة للبث بأ  الحدنث ندور ع  حدث تكتنكي فقط، والبنا  ع  غناب ميغستو خرج ع  
في المياطق. ولك  أحاسنس يتيناهو السناسنة قادته بسرعة كبنرة  األعمالمستوى الموظفن : ميسق 

، ميدوبي الطائفة، مجموعات إلى ميزل عائلة ميغستو. وفي المرحلة التالنة ستأتي ضغوط الميظمات
لم نعرف كنف نوقف االيجراف،  إذاالضغط ورجال العالقات العامة مم  سنجلسو  رئنس الوزراء، 

 لمفاوضات مع حماس على تحرنر السجياء.
 «يديعوت أحرونوت»

 2015/7/13، األيام، رام هللا
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