
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 في المصالحة الحمد هللا: حكومتي لم تفشل .. ولو وافقت حماس على خطتي لقطعنا شوطا  
 سيسي أبوعاما  على "مهندس الصواريخ" ضرار  21بالسجن االحتالل يحكم 

 بحر يتهم رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بممارسة الفساد الحكومي
 دعو الفلسطينيين في قطاع غزة إلى تقديم معلومات عن اإلسرائيليين المفقوديني بان كي مون

 التفاق النووي اإليرانيتعلن رفضها ل.. و تاريخي"الخطأ التندد بـ" "إسرائيل"

الضفة ضرورة في مقاومة الهنية: 
 وطنية للتصدي لسياسات التهويد

ندعو الفصائل التخاذ موقف واضح و 
 من االعتقاالت
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 3637 15/7/2015 األربعاء

 14/7/2015يــوم الثالثــا   يغطــي هــذا العــدد
لــى النشــرةب باإلضــافة إاحتجبــت فيــ   الــذي

 .األربعا هذا اليوم 
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  السلطة:
 5 على االستيطان يعرقل الجهود الدولية الستئناف المفاوضات "إسرائيل": إصرار عباس  2.
 6 الحكومي بحر يتهم رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بممارسة الفساد  3.
 7  : إقرار حقوق الشعب الفلسطيني أساس لحل الصراع العربي اإلسرائيليحكومة التوافق  4.
 7 لمنظمة التحرير الفلسطينية عريقات يتسلم من عبد رب  أمانة سر اللجنة التنفيذية  5.
 8 دوالر للموظفين ذوي الدخول الدنيا 100وكيل وزارة المالية بغزة: صرف   6.
 8 نفذت إعدامات بحق األسرى وتحاول شرعنة جرائمها "إسرائيل"عريقات:   7.
 9 االحتالل يطلق سراح النائب رياض رداد :مركز أسرى فلسطين للدراسات  8.
 9 يجب أن ُتدار بعيدا  عن التفرد واالحتكار "منظمة التحرير"ر خالد: تيسي  9.

 9 الضفة وغزةبألف أسرة  123الشروع بتوزيع المخصصات االجتماعية على  "وزارة "الشؤون االجتماعية  10.

 10 حطة كهربا  غزة بالغازتكلف عمر كتانة بمشروع تشغيل م حكومة التوافق  11.
 

  المقاومة:
 10 أبو مرزوق يجدد المطالبة بعقد اإلطار القيادي لمنظمة التحرير  12.
 10 حمدان: أطراف دولية تتوسط لألسرى وتستكمل جهود التهدئةأسامة   13.
 13  : قد نضطر التخاذ مواقف لوقف حملة االعتقاالت ضدنا بالضفةحماسحركة   14.
 14 أبو زهري: حكومة الحمد هللا مارست التمييز والتجويع ضد أهل غزة  15.
 14 فتح: حكومة الحمد هللا بذلت كل جهد ممكن إلنقاذ غزة وحماس منعتهاحركة   16.
 15 حماس تنتقد دعوة "كي مون" لها باإلفراج عن أسرى إسرائيليينحركة   17.
 15 االحتالل يفرج عن خضر عدنان بعد احتجازه لعدة ساعات بالقدس  18.
 15 سيسي أبورار عاما  على "مهندس الصواريخ" ض 21بالسجن االحتالل يحكم   19.
 16 حماس تعين فريقا  لمفاوضات األسرى على رأس  األسير المحرر يحيى السنوار"الحياة":   20.
 16 عن القيادي بحماس نزي  أبو عون االحتالل يفرج  21.
 16 ا مع االحتاللمفاوضاته إلنها ة ويدعو حماس القواسمي ينفي الحلول المؤقت  22.
 17 القسامكتائب حماس و حركة تسمح بإعادة بنا  منازل لقادة في  "إسرائيلالحياة": ""  23.
 17 ستونجحماس خدعت االحتالل في قضية اإلسرائيلي م "القناة اإلسرائيلية الثانية":  24.
 18 الطيرواي يستقيل من اللجنة التحضرية لمؤتمر "فتح" السابع  25.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 18 تعلن رفضها لالتفاق النووي اإليراني.. و تاريخي"الخطأ التندد بـ" "إسرائيل"  26.

 21 : نتنياهو جمد االستيطان بسبب األوضاع الدولية "المعقدة"مستوطنون  27.

 22 بل تضاعف .."السالم اآلن": االستيطان لم يجمد  28.

 24 آيزنكوت: سندعم الضباط الذين يخضعون للتحقيق بشبهة قصف عيادة طبية في الشجاعية  29.

 24 تحقيقات إسرائيلية شكلية: ذر الرماد في عيون المنظمات الدولية  30.
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 25 : حماس تحارب "داعش" في غزة وتلتقي مصالحها معها في سينا ي يزعممسؤول إسرائيل  31.

 26 خّول المحاكم فرض اإلعدام على الناشطين الفلسطينيينمشروع قانون ي الكنيست يناقش غدا    32.

 27 توافق على حوار مع أوروبا يتناول تحسين اقتصاد الضفة وال يتطرق لالستيطان "إسرائيل"  33.

 27 إليالت: وضع مضادات للصواريخ بالطائرات المحلية المتجهة "إسرائيل"  34.

 28 النووية؟ "إسرائيل""القائمة العربية": ماذا عن   35.

 28 تؤكد تمسكها باالستيطان في الذكرى العاشرة لفك االرتباط عن غزة "إسرائيل"  36.

 29 يهودي فرنسي 3000تستعد الستقبال  "إسرائيل"  37.

 29 تحيي ذكرى حرب غزة: يجب االستعداد ولكن... ليست كل قذيفة حدثا  قوميا   "إسرائيل"  38.
 

  :األرضب الشعب
 32 وحدة استيطانية قرب بيت لحم 800تصادق على بنا   "إسرائيل"  39.
 32 في القدس "زيتون الملك"حي استيطاني فوق مقبرة  :هآرتس  40.
 33 ألف مصٍل يحيون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان بالمسجد األقصى 350أكثر من   41.
 33 مفتي القدس يحذر من المس بالمقابر اإلسالمية  42.
 34 أسيرا  فلسطينيا  معزولون في زنازين موحشة كالقبور 15هيئة األسرى:   43.
 34  أسيرا   40محاكم االحتالل تمدد اعتقال   44.
 34 مقدسيا  فقدوا بصرهم نتيجة اإلصابة بالرصاص اإلسفنجي األسود 12جمعية إسرائيلية:   45.
 35 48فلسطيني الـ  ارتفاع نسبة العنصرية شعبي ا ورسمي ا ضدّ تقرير:   46.
 35 الغزيون يحيون "ليلة القدر" على أنقاض المساجد المدمرة  47.
 36 أبو جمل خبرا  متفجرات إسرائيليون يقتحمون منزل الشهيد غسان  48.
 36 السيسي ويدعون لمرسي األقصى يهتفون ضدّ المسجد آالف المصلين في   49.
 36  مخيم اليرموكبمصطفى الشرعان  الناشط اإلغاثيباغتيال  "داعش"ناشطون يتهمون تنظيم   50.

 
  األردن: 

 37 تأجيل جلسة النطق بالحكم لمعتقلي دعم المقاومةردن: األ   51.
 

  عربيب إسالمي:
 37 مباحثات قطرية فلسطينية حول آليات استقدام العمالة الفلسطينية :الدوحة  52.
 38 اللجنة القطرية إلعمار غزة تطرح مشروعات جديدة  53.
 38 آالف طفل في لبنان يستفيدون من كسوة الهالل األحمر اإلماراتي ثالثة  54.

 
  دولي:

 39 في قطاع غزة إلى تقديم معلومات عن اإلسرائيليين المفقودين دعو الفلسطينييني بان كي مون  55.

 39 ويوفد وزير دفاع  إليها "إسرائيل"واليات المتحدة بأمن أوباما يؤكد التزام ال  56.
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 39 مليون يورو لعائالت تعيش فقرا مدقعا في الضفة وغزة 13.6االتحاد األوروبي يخصص   57.

 40 خالل الحرب األخيرة وتهالألسر المدمرة بي "برنامج المساعدات النقدية""األونروا" تستأنف تنفيذ   58.

 42 تنفي إغالق مدارسها أو تأجيل الدراسة "األونروا"  59.

 42 تجاه الفلسطينيين "إسرائيل"يهود يتظاهرون في واشنطن ضد سياسة   60.
 

  :مختارات
 43 محمد جبريل من اإلمامة بمساجد مصرالشيخ في ليلة القدر .. منع  بعد دعائ  على الظالمين  61.

 
  حوارات:

 43 في المصالحة الحمد هللا: حكومتي لم تفشل .. ولو وافقت حماس على خطتي لقطعنا شوطا    62.
 

  مقاالت:
 52 شفيقمنير ... حرب المقاومة المنتصرة  63.
 55 عدنان أبو عامر... الدراما التلفزيونية.. جبهة حماس الجديدة ضد إسرائيل  64.
نقاذ المشروع الوطني  65.  58 هاني المصري... ياسر عبد رب  وا 
 62 موشيه آرنس... لسطينية تبتعدالجبهة المعادية إلسرائيل تتفككب القضية الف  66.
 63 حيمي شليف... أوباما ونتنيــــاهـو: الحـرب علـى األبـواب  67.

 
 65 :كاريكاتير

*** 
 

ندعو الفصائل التخاذ و  الضفة ضرورة وطنية للتصدي لسياسات التهويدفي مقاومة الهنية:  .1
 من االعتقاالتموقف واضح 

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن حملة االعتقاالت التي تقوم بها 
أجهزة التنسيق األمني في الضفة، محاولة من قبل رئيس السلطة محمود عباس للتهرب من 

 استحقاقات المصالحة.
تخاذ موقف وطني واضح من ودعا هنية في تصريح صحفي، القوى والفصائل الفلسطينية إلى ا

 اإلجراءات التي تعبث بالقضية الوطنية، وتؤثر سلبًا على النسيج االجتماعي والوطني الفلسطيني.
وأضاف إن ما يحدث من أعمال مقاومة في الضفة، هو ممارسة لحق الشعب الفلسطيني الطبيعي 

 الفلسطينية.في مقاومة االحتالل، ولن تتوقف إال بزوال االحتالل وا عادة الحقوق 



 
 
 
 

 

 5 ص                                               3637 العدد:         15/7/2015 األربعا  التاريخ: 
  

وأكد هنية أن ما يقوم به المقاومون في الضفة، هو عمل يفخر به كل شعبنا، مشيرًا إلى أن الذين 
اعتقلوا على خلفية هذه العمليات البطولية سواء عند االحتالل أو عند أجهزة التنسيق األمني هم محل 

 فخر وتقدير عندنا وعند شعبنا بكل مكوناته.
في الضفة هي ضرورة وطنية من أجل التصدي لسياسات التهويد واالستيطان ونبه إلى أن المقاومة 

 واالستباحة اليومية للدم الفلسطيني من قبل االحتالل.
وأردف: إن حركة حماس بالرغم ما وقع عليهم من ظلم وقمع خالل السنوات الماضية، إال أن 

 ستوطنيه.وجهتها واضحة ثابتة وسالحها موجه دائمًا إلى صدور االحتالل وم
 14/7/2015ب موقع حركة حماس

 
 على االستيطان يعرقل الجهود الدولية الستئناف المفاوضات "إسرائيل": إصرار عباس .2

استقبل الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، مساء أمس، وزير  :وفا –رام هللا 
الوضاع في االرض الفلسطينية، الخارجية الهولندي بيرت كوندرز، وأطلعه على آخر مستجدات ا

 والجمود الذي وصلت إليه العملية السياسية.
موقف الجانب الفلسطيني الملتزم بتحقيق السالم العادل والدائم القائم على قرارات  عباسواكد 

الشرعية الدولية إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 
القيادة الفلسطينية أبدت استعدادها للتعاون مع كافة الجهود الدولية الرامية . وأوضح أن 7691

الستئناف المفاوضات على مبدأ حل الدولتين، إال أن إصرار الحكومة االسرائيلية على مواصلة 
االستيطان يضع العراقيل أمام هذه الجهود. وشدد على حرص الجانب الفلسطيني على تطوير 

مع هولندا وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، مشيدا بالدعم الهولندي العالقات الثنائية 
 المقدم للشعب الفلسطيني.

بدوره أكد الوزير الهولندي، دعم بالده لعملية السالم، والجهود الدولية الرامية الستئناف المفاوضات 
 وفق مبدأ حل الدولتين.

 األوسطوسي الخاص لعملية السالم في الشرق ، المبعوث الر أمسواستقبل الرئيس عباس، مساء 
 السيد سيرغي فيرشينين، واطلعه على آخر مستجدات العملية السياسية، والصعوبات التي تواجهها.

وأكد الرئيس، أهمية الجهود الدولية الرامية الستئناف العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين إلقامة 
. وشدد على أن 7691ا القدس الشريف على حدود عام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمته

الجانب الفلسطيني تعاطي بإيجابية مع كل هذه الجهود الدولية، مؤكدا أهمية الدور الروسي في 
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صرارها  إخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي الذي تمر به جراء سياسة الحكومة اإلسرائيلية وا 
 الفلسطينية.على مواصلة االستيطان في األراضي 

واستقبل الرئيس عباس، وفد لجنة أصدقاء القدس البحرينية، بحضور سفير دولة فلسطين لدى مملكة 
البحرين خالد عارف. ورحب بالوفد البحريني الشقيق، مؤكدا على عمق العالقات األخوية بين 

 الشعبين الشقيقين الفلسطيني والبحريني.
عرب لفلسطين ولمدينة القدس المحتلة، والوقوف إلى جانب وأكد الرئيس على أهمية دعم األشقاء ال

 أهلها في وجه االحتالل.
بدورهم أكد أعضاء الوفد على دعم الشعب البحريني للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في إقامة 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددين على أنهم شاهدوا معاناة أشقائهم الفلسطينيين 

 الواقع جراء االحتالل. على ارض
وكان وفد لجنة أصدقاء القدس البحرينية زار عددا من المحافظات الفلسطينية واطلع على أحوال 

 ليلة القدر في المسجد األقصى المبارك. وأحيواالمواطنين الفلسطينيين، 
 11/7/2111الحياة الجديدةب رام هللاب 

 
 بممارسة الفساد الحكومي هيئة مكافحة الفساد الفلسطينيةرئيس بحر يتهم  .3

اتهم النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر رئيس هيئة مكافحة الفساد 
 الفلسطينية رفيق النتشة بممارسة الفساد الحكومي.

م لرئيس كتلة فتح 2014اتهامات بحر جاءت في أعقاب تسليم النتشة التقرير السنوي للهيئة لعام 
 زام األحمد، عادًّا ذلك "فسادًا سياسّيًا دستورّيًا يستوجب اإلدانة".البرلمانية ع

وأعرب بحر في بيان صحفي الثالثاء، عن بالغ استغرابه لتسليم تقرير الهيئة لكتلة فتح البرلمانية 
التي تشكل األقلية في المجلس التشريعي، مقارنة بكتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التي تشكل 

في المجلس، مشددًا على أن ذلك يخالف القانون األساسي الفلسطيني، والنظام الداخلي األغلبية 
وتساءل: "ما الذي يجبر النتشة على تسليم تقرير  للمجلس واألعراف والتقاليد البرلمانية المتبعة.

ني أن الهيئة للسيد األحمد ويوجد د. عزيز دويك وهيئة رئاسة المجلس في رام هللا؟!"، وقال: "ذلك يع
هيئة مكافحة الفساد التي يناط بها مكافحة الفساد تمارس الفساد في أجلى صوره ومعانيه على أساس 

ودعا بحر النتشة لتصحيح هذه الممارسة الفاسدة بإعادة تسليم تقرير هيئة مكافحة  حزبي ضيق".
 عزيز دويك، وفقًا للقانون. الفساد لرئيس المجلس التشريعي د.

 14/7/2015 بفلسطين أون الين
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 : إقرار حقوق الشعب الفلسطيني أساس لحل الصراع العربي اإلسرائيليحكومة التوافق .4
رام هللا: حّذر مجلس الوزراء، خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام هللا برئاسة رامي الحمد هللا، 

ومشاريعها  تراتيجيةاالسأمس، من سياسة الحكومة اإلسرائيلية، التي تسابق الزمن لتنفيذ مخططاتها 
االستيطانية، بإجراءات متسارعة تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية، والحيلولة دون إقامة دولة 
مستقلة وعاصمتها القدس، من خالل فصل قطاع غزة، وتفتيت الضفة إلى "كانتونات" ومعازل، وضم 

 ا العربية واإلسالمية. الكتل االستيطانية وغور األردن، وضم القدس وتهويدها وتغيير معالمه
وأكد المجلس أن الحكومة اإلسرائيلية تستغل االنقسام، وانشغال العالم العربي بقضاياه الداخلية، 
وصمت العالم وتسليمه بواقع إسرائيل كدولة فوق القانون، في محاولة لتغييب القضية الفلسطينية 

رأسه اإلدارة األميركية، إدراك أن طريق  وتنفيذ مخططاتها، مشيرًا إلى أن على المجتمع الدولي وعلى
السالم واضح المعالم، وهو يتمثل بتخلي إسرائيل عن احتاللها لألرض الفلسطينية، وبفرض الوقائع 
قرارها بحق الشعب الفلسطيني، في تجسيد سيادته الوطنية على  على األرض بقوة هذا االحتالل، وا 

وحل قضية الالجئين وفق قرار الجمعية العامة أرض دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، 
طالق سراح األسرى، "وتمكيننا من السيادة على مواردنا الطبيعية، وهي 194لألمم المتحدة رقم  ، وا 

جميعها حقوق أقرتها الشرعية الدولية"، مؤكدًا أن جميع محاوالت التغييب وااللتفاف على القضية 
 الفلسطينية ستبوء بالفشل.

ن اإلقرار بحقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيقها هو األساس لحل الصراع وشدد على أ
العربي اإلسرائيلي، وهو األساس لحل القضايا اإلقليمية، والذي سيمكن جميع شعوب المنطقة من 
العيش بأمن وسالم، مطالبًا المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام إصرار الحكومة اإلسرائيلية على 

عد القانون الدولي واإلنساني، ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق اإلنسان، وتصعيد النشاطات انتهاك قوا 
 االستيطانية المكثفة في مدينة القدس والضفة، وارتكاب الجرائم العنصرية بحق المواطنين.
 15/7/2015األيامب رام هللاب 

 
 حرير الفلسطينيةلمنظمة الت عريقات يتسلم من عبد رب  أمانة سر اللجنة التنفيذية .1

رام هللا: تسّلم الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، 
 أمانة سر اللجنة التنفيذية للمنظمة من عضو اللجنة ياسر عبد ربه، في مقر المنظمة في رام هللا.

تفعيل المؤسسات الوطنية  وقال عريقات في بيان صحافي: إن جهودنا ترتكز في هذه المرحلة على
 وتحقيق الوحدة الوطنية، بمشاركة الكل الوطني الفلسطيني.
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وأضاف: إن مواجهة التحديات الكبيرة التي نمر بها في هذه المرحلة المصيرية من حياة شعبنا تحتم 
قامة دولة فلسطين  علينا جميعًا الوحدة الوطنية، لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية واالستقالل، وا 

 ، بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة الالجئين.1967المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 
 14/7/2015األيامب رام هللاب 

 
 دوالر للموظفين ذوي الدخول الدنيا 100وكيل وزارة المالية بغزة: صرف  .6

يحصل كل موظف من ذوي الدخول الدنيا، س 1900قال وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي إن 
 دوالر، قبيل عيد الفطر السعيد. 100منهم على 

وأوضح في تصريح عبر صفحته على الفيس بوك، الثالثاء، أنه تم توفير الميزانية، بعد تحويل ما تم 
 استقطاعه من مستحقات الموظفين كزكاة فطر، لهيئة الزكاة.

على موقع الحاسوب  اإللكترونيةونوه إلى انه بإمكان الموظفين المعنيين االستعالم عبر حساباتهم 
 الحكومي، منوهًا أن موعد الصرف سيبدأ غدًا األربعاء عبر فروع بنك البريد.

 14/7/2015فلسطين أون الينب 

 
 نفذت إعدامات بحق األسرى وتحاول شرعنة جرائمها "إسرائيل"عريقات:  .7

ير صائب عريقات: "إن إسرائيل قال القائم بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر : رام هللا
أعدمت األسرى عمليا، وتواصل تنفيذ إعداماتها من خالل إطالق جنود االحتالل النار على المدنيين 

 الفلسطينيين".
وأوضح عريقات أمس "أن مناقشة حكومة االحتالل إمكانية تطبيق حكم اإلعدام بحق األسرى 

تواصلة بحق األسرى"، مطالبا المجتمع الدولي الفلسطينيين محاولة لشرعنة جرائم االحتالل الم
وخاصة االتحاد األوروبي بردع إسرائيل لمواصلتها سن القوانين العنصرية المنافية للقانون الدولي 

 وقواعد حقوق اإلنسان.
وحول المقترحات التي تروج لها إسرائيل لتحسين الوضع االقتصادي في الضفة وقطاع غزة، أكد 

كار جزء من منظومة األكاذيب اإلسرائيلية، متسائاًل: 'كيف يمكن تسهيل عريقات أن هذه األف
األوضاع في الضفة بينما تحتل إسرائيل النسبة األكبر من أراضيها فيما يسمى مناطق "ج"، وتمعن 

 في االستيطان فيها، وتصادر المياه ثم تبيعها للشعب الفلسطيني مرة أخرى!؟
 14/7/2015الحياة الجديدةب رام هللاب 
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 االحتالل يطلق سراح النائب رياض رداد :مركز أسرى فلسطين للدراسات .8
، سراح النائب أمسسلطات االحتالل أطلقت صباح  أنقال مركز أسرى فلسطين للدراسات  :رام هللا

عامًا( بعد اعتقال  55في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم، األسير رياض محمود رداد )
حيث أفرجت عنه من سجن النقب الصحراوي إلى حاجز الظاهرية جنوب مدينة استمر عامًا كاماًل، 

 الخليل. 
 14/7/2015الحياة الجديدةب رام هللاب 

 
 يجب أن ُتدار بعيدا  عن التفرد واالحتكار "منظمة التحرير"تيسير خالد:  .9

لتحرير  أبو سعدى: قال تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية فادي-رام هللا 
فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، إن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تستعيد اعتبارها، 
ويجب أن ُتدار األمور فيها بعيدًا عن االنفراد والتفرد واالحتكار. فالمنظمة ال تعرف "المراسيم 

نما تؤمن بالديمقراطية التوافقية وهذا سر بقائها ويجب ال  محافظة على هذا األمر.الرئاسية" وا 
واعترف في حديث لـ "القدس العربي" وجود حالة من االرتباك في معالجة الشأن الداخلي الفلسطيني 
وهو مع انعكس بذات االرتباك على الشارع المحلي. فال شيء مستور في الشأن المحلي والناس 

 باتت تتناقل كل شيء وتعرف به.
اللجنة التنفيذية بذلك  "أعلم"مود عباس فكرة التعديل الوزاري ووأكد خالد أنه عندما طرح الرئيس مح

كان موقفنا واضحا وهو أن "ال ضرورة" لكن إذا أرادها الرئيس وهي ضمن صالحياته فإنه يتحمل 
 مسؤولية ذلك. 

 14/7/2015القدس العربيب لندنب 
 

 الضفة وغزةبألف أسرة  123الشروع بتوزيع المخصصات االجتماعية على  "وزارة "الشؤون االجتماعية .11
رام هللا: أعلنت وزارة "الشؤون االجتماعية"، أمس، عن شروعها في توزيع المخصصات االجتماعية 

حوالي  إجماليألف أسرة، بمبلغ  123لألسر الفقيرة والمهمشة، وتشمل دفع مساعدات نقدية لنحو 
 واإلداريةلوزارة وكوادرها الفنّية وذكر وزير الشؤون االجتماعية شوقي العيسة أن ا مليون شيكل. 144

بذلت جهودًا استثنائية لتوفير هذه المساعدات خالل شهر رمضان المبارك، سعيًا منها للتخفيف من 
معاناة األسر الفقيرة، وتمكينها هي وأطفالها من االحتفال بالعيد، مبينا أن المخصصات االجتماعية 

 متاحة في البنوك في كل محافظات الوطن.
 15/7/2015امب رام هللاب األي
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 تكلف عمر كتانة بمشروع تشغيل محطة كهربا  غزة بالغاز حكومة التوافق .11

قررت حكومة الوفاق تكليف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة بإعداد الصيغة النهائية 
 لمذكرة التفاهم بخصوص بناء خط لتزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز الطبيعي.

وأشار الحكومة في جلستها األسبوعية اليوم إلى أن ذلك المشروع سيقلل من تكلفة إنتاج الكهرباء 
 ورفع ساعات تزويد قطاع غزة بالتيار الكهربائي.

وكان السفير القطري محمد العمادي اقتراح مؤخرًا تنفيذ هذا المشروع للتغلب على أزمة انقطاع 
 مليون دوالر. 71 الكهرباء في غزة بتكلفة أجمالية تبلغ

 14/7/2111ب وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 أبو مرزوق يجدد المطالبة بعقد اإلطار القيادي لمنظمة التحرير .12
جدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، موسى أبو مرزوق، المطالبة بعقد 

 نظر في كل الملفات على الساحة الفلسطينية.اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لل
وقال أبو مرزوق إن في عقد اإلطار القيادي، مصلحة فلسطينية راجحة، ويأتي إنقاذًا لقضيتنا 

 الوطنية، داعيًا مصر للترحيب في رعاية اللقاء، وأن تتجاوز أي مالحظات سابقة.
قت لدراسة الوضع الفلسطيني والخروج وأضاف: طالبت الفصائل الفلسطينية بعقد اإلطار القيادي المؤ 

 من المأزق السياسي والوطني الحالي؛ لكن لم يلتفت الرئيس لهذه المطالب!.
ونّبه أبو مرزوق إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تعد جامعًا لكل مكونات الفعل 

بحكم تاريخهم السابق، أو رضى الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العديد من أعضاء اللجنة موجودون 
وأردف: إن الملفات الوطنية المطروحة أكبر  الزعيم عنهم، ومن نجا بنفسه فمصيره البصم أو الطرد.

من قدرة التنفيذية على البث فيها أو حتى متابعتها، ممثاًل بقضايا المشاركة الوطنية، والحصار 
عادة اإلعمار، وانتخابات المجلس الوطني، والرئاسة  والتشريعي. وا 

 14/7/2015ب موقع حركة حماس
 

 حمدان: أطراف دولية تتوسط لألسرى وتستكمل جهود التهدئةأسامة  .13
أكّد أسامة حمدان مسؤول دائرة العالقات الخارجية بحركة حماس، أن : محمود هنية -الرسالة نت

بمصلحة  مراألحركته لن تقف في محطات االنتظار، وليست مستعدة النتظار احد عندما يتعلق 
 شعبها، لذلك بدأت التحرك الستكمال جهود التهدئة.
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وقال في حديث خاص بـ"الرسالة": إّن البحث ال يزال جاريا في طرح مبادرات دولية، وحركته تستكمل 
الحوارات في هذا الصدد، مشيًرا إلى أنها تتركز على استكمال ما تم االتفاق عليه في الحرب 

ركته التقت بطوني بلير ممثل الرباعية الدولية السابق، وثمة اتصاالت األخيرة، مشيًرا إلى أن ح
 تجرى مع اطراف أوروبية.

وفتح المعابر وتطبيق بنود اتفاق  اإلعمارعملية  إطالقوأوضح حمدان أن المباحثات ترتكز على 
مد هللا حكومة الح أنالقاهرة، أما بشأن الجهة التي تدير المعابر، فأوضح أنها قيد البحث، خاصة 

لم تكن تحاول القيام بهذه الواجبات، مؤكًدا أن بعض الجهات ال يعجبها  أنهافشلت فشاًل ذريًعا وتبّين 
 هذا التحرك وتسعى لخلط األوراق.

وحول ما وصلت إليه نتائج هذه المباحثات، أجاب أن مثل هكذا تفاوض يصعب تحديد نسب مدة 
 قيادة الحركة لن يتوقف، وقد قطعت شوًطا مهًما. اتفاق، لكن هناك جهد جاد تبذله إلىالوصول 

وبشأن الحديث عن وجود تواصل جهات أوروبية مع حماس لعقد لقاءات في دول أوروبية، نوه 
 حمدان إلى أن هذا كان جزًءا من االتصاالت السابقة.

هم ما تم وأوضح أن النقاش لم يدر حول طبيعة الدولة األوروبية التي سترعى هذه المباحثات، لكن ا 
ن تم االتفاق عند ذلك يتم الحديث عن  ، مشيًرا إلى اآللياتالحديث بشأنه "المحتوى والمضمون"، وا 

 لتحقيق الهدف المطلوب. اآللياتأن الحركة ستفعل كل 
وأشار إلى أن حركته اشترطت أن تأخذ مباحثات التهدئة مسارها ما لم تكن هذه الجهات تعبر بشكل 

قبل هذه الخطوات، "ألن حماس لن تكرر التجارب الفاشلة التي خاضها واضح أن اإلسرائيلي ي
البعض عبر تقديم التنازالت، وعلى اإلسرائيلي قبول شروطنا واال فمسارنا واضح، والحركة ليست 

 مستعدة لتقديم تنازالت".
غي الشعب مقاوم، وينب أنوحول موقع الضفة المحتلة من مباحثات التهدئة، أجاب حمدان " األصل 

 من يعارضها، وأي مسعى يبذل لن يقيد المقاومة بالضفة". أوأن تستمر المقاومة رغم انف المحتل 
وأوضح أن محاولة رئيس السلطة محمود عباس تعطيل كل ما من شأنه أن يخفف حصار غزة، 

دارة األمور وفق رؤيته، لن يكتب لها النجاح.  وا 
 

 موضوع األسرى
ّد رئيس دائرة العالقات الخارجية بحركة حماس، أن حركته لن وفيما يتعلق بموضوع األسرى، أك

جنود االحتالل المأسورين لدى الحركة، مشيًرا إلى أن الجانب  وأعداد أرقامتخوض في مسألة 
 وجود أسرى له في البداية ومن ثم بدأ يتحدث عن أرقام وأعداد محددة. أنكر)اإلسرائيلي( 
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الذي التزمت به الحركة، دفع االحتالل للبدء في اإلقرار وقال حمدان لـ"الرسالة"، "إن الصمت 
بالخسائر البشرية بشكل دقيق، وحتى يكتمل االعتراف اإلسرائيلي بعدد الجنود المفقودين فإن الحركة 

 لن تعلق على هذا الجانب".
دولية جاءت وعرضت وساطتها في هذا الشأن، ودارت معها أحاديث مختلفة،  أطرافاً أن  وأضاف 

 محاولة من الجانب اإلسرائيلي للتذاكي من أجل الحصول على أي معلومة.في 
ضرورة  إلىمفاوضات حول الجنود المفقودين مشيرا  أيوبّين حمدان شروط الحركة للدخول في 

واضحة  إشارةاعتراف االحتالل بعدد جنوده بشكل دقيق واالستعداد لمثل هذه المفاوضات وتقديم 
الذين تم اعتقالهم من محرري  األسرىسراح جميع  بإطالقق الصفقة السابقة باحترامه والتزامه باتفا

 .األحرارصفقة وفاء 
وأوضح أن مسار البحث في مفاوضات األسرى منفصل عن اتفاق التهدئة، الذي تصر الحركة على 

 حسمه بشكل نهائي عبر تطبيق االتفاق الذي تم بعد العدوان األخير.
موضوع األسرى، "وهي محاولة  إثارةين يحاولون خلط األوراق من خالل وأكّد حمدان أن اإلسرائيلي

 بائسة يسعون من خاللها للتقليل من قيمة األوراق التي تملكها المقاومة".
في هذا الملف على غرار تجاربه مع اآلخرين، ستفشل  إرباكوتابع: "إن محاولة االحتالل خلق 

 ".األمرر واضحة ووصلت لكل من يعنيه تماًما، ورسالة القسام في االستعراض األخي
وأكمل حمدان لـ"الرسالة": "القسام ال يزال يمتلك عددا من األوراق لم يفصح عنها، ولن يجرؤ 
االحتالل الكشف عنها، استطاع من خالل بعضها ترسيخ قاعدة المقاومة في غزة رغم الحصار 

 والعدوان اإلسرائيلي بتواطؤ إقليمي ضد المقاومة".
، موضحا أن ما يذكره األسرىأنه ال توجد أية اتصاالت بين الحركة واالحتالل حول قضية وأكّد 

المراوغة التي من شأنها أن تعقد األمور ال أن  إطاريأتي في  األمراإلسرائيلي حول هذا  اإلعالم
وبشأن تقدم عوائل إسرائيلية للصليب األحمر بطلب معرفة مصير أبنائها المفقودين في  تحلها.

 لحرب األخيرة، اكتفى بالقول "الصليب لديه خبرة كافية في التعامل مع هذا النوع من القضايا".ا
 

 ذكرى العدوان
ويعتقد حمدان أن الصمود الشعبي كان عاماًل حاسًما في هذه المعركة، والثمن السياسي لم يتحقق 

ن اإلقليم حرضت )إسرائيل( م أطرافاً الرتباطه بمعادالت إقليمية وقفت ضد تحقيق هذا الثمن، بل أن 
 االستمرار في عدوانها وأخرى تحملت الكلف اإلضافية للحرب كي تعطل أي مشروع سياسي.
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ورأى أن الواقع السياسي اليوم بات يفرض منطًقا مختلًفا في التعامل مع المقاومة، ويوشك الحصار 
 أن ينكسر ألن إرادة المقاومة عصية على االنكسار.

ب أسست لمعادلة استراتيجية جديدة في الصراع، عززت بموجبها من مفهوم الردع وقال إن هذه الحر 
والقدرة على التأثير في استراتيجيات العدو، واالنتقال من موقع ردة الفعل إلى موقع الفعل المباشر، 

 عدا عن تعزيز الحاضنة الشعبية لدى المقاومة.
الواليات المتحدة طلبت منهم التوسط  أنغوهم العدوان أبل أثناءوأشار إلى أن عدًدا من األصدقاء 

إلطالق سراح جنود لدى حماس بناء على طلب إسرائيلي، األمر الذي يشير إلى حالة التخبط لدى 
 االحتالل والتعبير عن الهزيمة.

 
 إيران والسعودية

وجود تقدم في ، أشار إلى إيرانوأخيًرا فيما يتعلق بتطورات العالقة بين حركته والجمهورية اإلسالمية 
العالقة، سيما وأن الحركة حريصة على استعادة الدفء بشأنها، موضًحا أن قاعدة هذه الجهود قائمة 

 على مصلحة القضية الفلسطينية.
كما أشار إلى حرص حركته على إقامة عالقة مع السعودية، وثمة تواصل مع المملكة بغرض 

قاتها اإلقليمية، خاصة وأن رؤيتها االستراتيجية قائمة تعزيزها، الفًتا إلى أن الحركة معنية بتوازن عال
 على تعزيز هذه العالقات.

 13/7/2015ب الرسالةب فلسطين

 

 حماس: قد نضطر التخاذ مواقف لوقف حملة االعتقاالت ضدنا بالضفة حركة  .14
حذرت حركة حماس من استمرار حملة االعتقاالت الواسعة التي تمارسها أجهزة السلطة بحق : غزة

 أنصارها، مؤكدة أن استمرارها قد يضطر الحركة التخاذ مواقف إلنهاء هذه الحملة.
وفي تصريح وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، مساء اليوم، دعت حماس على لسان 
الناطق باسمها سامي أبو زهري، األطراف العربية والفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف 

ئصال التي تتعرض لها الحركة في الضفة، لتجنب المزيد من التدهور والتداعيات على حملة االست
 الساحة الفلسطينية.

 13/7/2015ب المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أبو زهري: حكومة الحمد هللا مارست التمييز والتجويع ضد أهل غزة .11
حكومة الحمد هللا فشلت  شدد الناطق اإلعالمي باسم حركة "حماس"، د. سامي أبو زهري، على أن

في القيام بمهامها، وهي حكومة انفصالية مارست التمييز ضد أهل غزة وتورطت في أبشع عملية 
تجويع في المنطقة بعد أن حرمت أكثر من أربعين ألف عائلة فلسطينية من حقها في الراتب تحت 

 دواعي فارغة.
مة ظل في غزة هي محاولة لتبرير فشله واعتبر أبو زهري تصريحات رامي الحمدهللا بأن هناك حكو 

وتقصيره تجاه غزة، مضيفًا المشكلة أن رامي الحمد هللا ال يعترف أصاًل بشرعية وكالء الوزارات 
الموجودين في غزة ويرفض التعامل معهم ويصر على عودة الوكالء من حركة فتح قبل انتهاء عمل 

 اللجنة القانونية واإلدارية.
جراء انتخابات كما واستهجن حديث ال حمد هللا عن اشتراطات حماس، مبينًا أن عقد اإلطار القيادي وا 

 المجلس الوطني واعتبار الحكومة غير سياسية هي بنود أساسية في اتفاق المصالحة.
نما أمام حكومة فئوية تسخر نفسها  وأكد أبو زهري أن تلك اللغة تؤكد أننا لسنا أمام حكومة توافقية، وا 

 معاداة طرف فلسطيني لصالح طرف آخر.لتبني مواقف و 

 14/7/2015ب موقع حركة حماس

 
 فتح: حكومة الحمد هللا بذلت كل جهد ممكن إلنقاذ غزة وحماس منعتهاحركة  .16

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إن حكومة الرئيس التي يترأسها رامي الحمد هللا، 
ليها، وفي المقابل بذلت حماس كل جهد إتي أوكلت بذلت جهدا مضنيا من أجل تحقيق األهداف ال

 إليها بقرار مسبق. الموكلةممكن لوضع العراقيل أمامها ومنعها من تنفيذ المهام 
وأوضح، في بيان صحفي أصدره اليوم الثالثاء، أن محاوالت حماس إعفاء نفسها مما فعلت أيديها 

ا أمام الرأي العام، وأن ادعاءاتها حول خالل العام المنصرم فقط لتعطيل عمل الحكومة ال يبرئه
الحكومة بانها تمارس العقاب اتجاه قطاع غزة ما هي إال تصريحات عارية عن الصحة تماما، وتريد 
منها حماس خلق حالة من الكراهية بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد لتبرير ما تقوم به اآلن من 

 مفاوضات مع إسرائيل.
ماس حكومة ظل يترأسها الظاظا، وهي من يتخذ كافة القرارات في غزة، وما وبين القواسمي 'أن لح

المعابر وتعيينه من قبل الظاظا في األحوال المدنية إال دليل  إدارةاستقالة أبو صبحة باألمس من 
 .دامغ على وجود حكومة الظل'

 14/7/2015ب رام هللاب الحياة الجديدة
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 باإلفراج عن أسرى إسرائيليينحماس تنتقد دعوة "كي مون" لها حركة  .17

وصفت حركة حماس تصريحات األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، التي دعا فيها إلى 
 اإلفراج عن "األسرى اإلسرائيليين" لدى حركة حماس بالمنحازة والمثيرة لالشمئزاز.

تؤكد بان كي  وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، إن هذه التصريحات
 مون ما هو إال مجرد أداة لخدمة المصالحة اإلسرائيلية.

ودعت حركة حماس العالم إلى إنهاء مأساة ستة آالف مختطف فلسطيني في سجون االحتالل قبل  
 الحديث عن الجنود اإلسرائيليين القتلة.

 14/7/2015ب موقع حركة حماس
 

 ساعات بالقدس االحتالل يفرج عن خضر عدنان بعد احتجازه لعدة .18
شرطة االحتالل بعد منتصف الليلة الماضية عن الشيخ خضر عدنان بعد  : أفرجتالقدس المحتلة

 اعتقاله لعدة ساعات أثناء تواجده بالقدس، وذلك بعد يوم واحد من إطالق سراحه.
 دون تصريح" وهو موقوف في إسرائيل إلىاعتقلت عدنان بسبب دخوله " إنهاوقالت شرطة االحتالل 

 عنه فور انتهاء التحقيقات. اإلفراجمركز شرطة "القشلة" في البلدة القديمة، وسيتم 
يكون  أنوقالت المتحدثة باسم شرطة االحتالل لوبا السمري "اعتقل خضر عدنان ألنه ال يحق له 

موجودا في مدينة القدس القديمة، األمر المسموح به فقط لفلسطينيي الضفة الغربية الذين يتجاوز 
 عاما". 37عمره  أنرهم خمسين عاما، في حين عم

تحقيق حول المخالفة التي  إجراءما حصل ليس اعتقاال بل هو "توقيف من اجل  أن وأوضحت
عدنان هو  أنشرطة ميكي روزنفلد الباسم  اآلخرمن جهته، قال المتحدث  ارتكبها خضر عدنان".
 ".اإلسرائيلية األراضيالسبب دخول لهذا  أيضاومحظور عليه  اإلسالمي"ناشط في حركة الجهاد 

 14/7/2015ب الحياة الجديدةب رام هللا

 

 سيسي أبوعاما  على "مهندس الصواريخ" ضرار  21بالسجن االحتالل يحكم  .19
في مدينة بئر السبع، أمس، حكما على  اإلسرائيليةوكاالت: أصدرت المحكمة المركزية  -القدس 

عاما، بعد إدانته بتطوير صواريخ ضمن نشاطه في  21ن األسير الفلسطيني ضرار أبو سيسي بالسج
، بعد أن 2011عاما( لم ير الشمس منذ اعتقاله في شباط  46وضرار أبو سيسي ) حركة حماس.

 عزلته إسرائيل في سجونها، وحرمته زيارة ذويه وأخضعته لتحقيق قاٍس اقترب من مائة يوم.
 15/7/2015ب األيامب رام هللا
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 عين فريقا  لمفاوضات األسرى على رأس  األسير المحرر يحيى السنوارحماس ت"الحياة":  .21
عينت عضو المكتب السياسي األسير المحرر  حركة حماس قالت مصادر إن: فتحي صّباح -غزة 

، الذراع العسكرية للحركة، «كتائب القسام»يحيى السنوار مسؤواًل عن ملف األسرى اإلسرائيليين لدى 
نه سيقود أي مفاوضات متوقعة في شأن تبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين. ونقلت وكالة  وا 

سيكون إلى جانب السنوار عضوا المكتب السياسي »الصحافة الفرنسية عن المصادر قولها انه 
« األسير المحرر روحي مشتهى، المسؤول عن ملف الشهداء واألسرى في الحركة، وصالح العاروري

تم اختيار السنوار من قيادة القسام ليكون مسؤواًل عن ملف »نه وأشارت إلى أ المقيم في تركيا.
األسرى اإلسرائيليين، وال يتعلق األمر باألسيرْين اللذين تحدثت إسرائيل عنهما أخيرًا، بل عن الملف 
بأكمله بحيث يشمل ذلك قضية الجنود الذين فقدوا خالل العملية العسكرية في قطاع غزة الصيف 

قيادة القسام اختارت السنوار لثقتها به، خصوصًا أنه من القيادات »ى أن ولفتت إل «.الماضي
المعروف عنها عنادها وصالبتها وشدتها، وهو ما أظهره خالل االتصاالت التي كانت تجري 

 العام الماضي.« لمحاولة التوصل لتهدئة إبان المواجهة األخيرة
 14/7/2015الحياةب لندنب 

 
 بحماس نزي  أبو عون عن القيادي االحتالل يفرج .21

أفرجت سلطات االحتالل الصهيوني الليلة الماضية عن القيادي في حركة "حماس" الشيخ : جنين
وقالت مصادر محلية إن  نزيه أبو عون بعد عام من االعتقال حيث استقبلته جموع المواطنين.

في الوقت الذي اإلفراج عن أبو عون جاء بعد حصوله على حكم بالسجن لمدة عام قبل عدة أيام 
( ولكن االحتالل 7-9وكان يفترض اإلفراج عنه في ) كان فيه قد قضى عاما كامال في االعتقال.

وأكد أبو عون عقب اإلفراج عنه أن واقع السجون مرير، وأن األسرى  أخر اإلفراج عنه عدة أيام.
قة بقرب إنجاز صفقة استبشروا خيرا بأنباء اعتراف االحتالل بوجود أسرى له في غزة، مما عزز الث

 .2وفاء األحرار 
 14/7/2015ب المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ها مع االحتاللمفاوضات إلنها القواسمي ينفي الحلول المؤقتة ويدعو حماس  .22
للقضية  التجزئةعمليات  أوحلول انتقاليه  أيةترفض رفضا قطعيا  أنهاأكدت حركة فتح : رام هللا

التي تبدأ وتنتهي في  المؤقتةالدولة ذات الحدود  أولسطينية وقطاع غزة الفلسطينية ما بين الضفة الف
 اإلسرائيلي.قطاع غزة وفقا للمشروع 
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نسخة عنه  -الحياة الجديدة-القواسمي في تصريح صحفي وصل  أسامةوقال الناطق باسم الحركة 
لسطيني، وأن تستطيع فرض الحلول االستسالمية على الشعب الف أنهاظنت  إنواهمة  إسرائيل أن

يقبلوا بالتعايش مع  أنحركة فتح ومعها جموع الشعب الفلسطيني وقواه الحية الوطنية يمكن لهم 
 .والهدوء" األمناالحتالل واالستيطان وقبول مبدأ " الحياه مقابل 

، والتي إسرائيلوطالب القواسمي حركة حماس بالتوقف المباشر عن المفاوضات التي تجريها مع 
"الممثل الشرعي والوحيد" وضرب  الفلسطينيةضرب منظمة التحرير  إلىمن وراءها  لإسرائيتسعى 
 .والضفةوالشعب وتجزئة القضية ما بين غزة  األرضوحدة 

 14/7/2015ب رام هللاب الحياة الجديدة
 

 القسامكتائب حماس و حركة تسمح بإعادة بنا  منازل لقادة في  "إسرائيل"الحياة": " .23
إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي وافقت أخيرًا « الحياة«قالت مصادرة فلسطينية لـ: فتحي صّباح -غزة 

، فيما رفضت السماح ببناء منازل «حماس»على السماح بإعادة بناء منازل عدد من قيادات حركة 
 لقادة من فصائل المقاومة األخرى.

مواد البناء لصالح  وأوضحت المصادر أن سلطات االحتالل وافقت على السماح بإدخال كميات من
 إعادة إعمار مئات منازل الفلسطينيين المدمرة كليًا، أو مدمرة جزئيا لكنها غير صالحة للسكن.

وأضافت أن من بين مالكي المنازل المدمرة كليًا التي وافقت سلطات االحتالل على السماح بإعادة 
الذراع العسكرية « كتائب القسام»محمود الزهار، والقياديين في « حماس»بنائها القيادي البارز في 

للحركة الشهيدين محمد أبو شمالة ورائد العطار اللذين اغتالتهما قبل أيام قليلة من نهاية العدوان 
 الصيف الماضي.

 15/7/2015الحياةب لندنب 
 

 ستونجحماس خدعت االحتالل في قضية اإلسرائيلي م "القناة اإلسرائيلية الثانية": .24
(، 7|13العبرية الثانية، في تقرير لها مساء أمس االثنين ) التلفزيونيةكشف القناة : الناصرة )فلسطين(

 إفراهامالنقاب عن أن حركة حماس "خدعت إسرائيل في قضية اإلسرائيلي من أصول أثيوبية 
 .ستو"نجم

ستو للحدود طلبت إسرائيل من حماس إعادته نجوقالت القناة: "إنه وبعد أسبوع واحد من اجتياز م
جاوبت الحركة مع القضية كطلب إنساني إال أنها حاولت خداع الجيش اإلسرائيلي حيث نقل وت

 ستو".نجنشطاء من حماس شخصا ادعوا أنه م
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ستو، إال أنه لدى نجوبينت القناة أن الجنود اإلسرائيليين انتظروا في الممر على حاجز إيرز وصول م
 إرتيريه منهم تأكدوا أنه شخص آخر يعتقد أنه وصولهم اشتبهوا بأنه ليس ذات الشخص، ولدى اقتراب

 وصل إلى غزة عبر مصر.
ستو، ورفضوا استقباله نجونقلت القناة عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن الجنود أدركوا أنه ليس م

 وأعادوه إلى غزة.
 14/7/2015قدس برسب 

 

 الطيرواي يستقيل من اللجنة التحضرية لمؤتمر "فتح" السابع .21
أفادت مصادر فلسطينية، باستقالة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء : ين(رام هللا )فلسط

 توفيق الطيراوي من عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للحركة.
وبحسب المصادر، فقد رفض الطيرواي إبداء أي أسباب تقف خلف استقالته من اللجنة التحضيرية، 

اخلية" ال يريد التحدث عنها من خالل وسائل اإلعالم"، على حد مشيرًا إلى أن "األسباب تنظيمية د
 قوله.

 14/7/2015قدس برسب 

 
 "إسرائيل" تندد بـ"الخطأ التاريخي".. وتعلن رفضها لالتفاق النووي اإليراني .26

شــك ل إعــالن اتفــاق القــوى العظمــى مــع إيــران  :15/7/2015 بالســفيرب بيــروتفــي  حلمــي موســىكتــب 
 بـ"المأساة" جراء عدم مجاراة العالم لمخاوفها المرضية. "إسرائيل"عور فرصة إلظهار حجم ش

وانتقد نتنياهو بشدة االتفاق النووي، معلنًا أنه يضمن طريق طهران إلـى امـتالك السـالح النـووي. وبـدا 
أن نتنيـاهو ال يتقبـل ثقـة الغـرب وال رقابتـه كوسـيلة لمنـع إيـران مـن أن تكـون دولـة حافـة نوويـة. وأعلــن 

وأضــاف نتنيــاهو، فـــي  ه "عنــدما تكــون علــى اســتعداد إلبــرام اتفــاق بكــل ثمــن، فهــذه هــي النتيجــة".أنــ
مستهل لقائه مع وزير الخارجية الهولندي برت كوندارس، أنه "مـن التقـارير األوليـة التـي تصـلنا يمكـن 

 التقرير من اآلن بأن هذا االتفاق خطأ تاريخي بحق العالم".
ي كـل المجـاالت المفتـرض أن تحـول دون إيـران والقـدرة علـى التسـلح النـووي وأشار نتنياهو إلى أنه "فـ

قــدمت تنـــازالت مفرطـــة. إضــافة إلـــى أن إيـــران ســتنال مئـــات المليـــارات مــن الـــدوالرات التـــي بواســـطتها 
يمكنها أن تغذي ماكينة اإلرهاب، وتوسعها وعدوانيتها في الشرق األوسط والعالم بأسره. يستحيل منـع 

يكون المفاوضون على استعداد لتقـديم المزيـد مـن التنـازالت لمـن يهتـف خـالل المباحثـات  اتفاق حينما
وأضاف: "إننا علمنا جيدًا أن الرغبـة لتوقيـع هـذا االتفـاق أقـوى مـن كـل شـيء، لـذلك  "الموت ألمريكا".
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ئمـًا. وأنـا تعهـدنا بمنـع االتفـاق. نعـم لقـد تعهـدنا بمنـع إيـران مـن التـزود بسـالح نـووي وتعهـدنا مـا زال قا
أقــول لكــل القــادة فــي إســرائيل، حــان الوقــت لوضــع السياســات الصــغيرة جانبــًا والتوحــد خلــف الموضــوع 

 األكثر مصيرية لمستقبل وأمن دولة إسرائيل".
وعقـــد نتنيـــاهو، مـــؤتمرا صـــحافيًا خاصـــًا بالمراســـلين األجانـــب، أعلـــن فيـــه بوضـــوح "أننـــا ال نلتـــزم بهـــذه 

ء مـع اإليـرانيين، ألنهـم يعملـون إلبـادة إسـرائيل". وأضـاف إن "صـفقة الصفقة. نحن غير ملزمين بشـي
أبرمـت مــع رعــاة اإلرهــاب. لقــد راهنــوا لعشــر ســنوات علــى تغييــر النظــام، لكــنهم أوقفــوا كــل ســبيل لفعــل 
ذلك. من اآلن، إيران ليست بحاجـة ألن تتغيـر. الصـفقة تمـنح إيـران جـائزة بمئـات مليـارات الـدوالرات، 

 العالمي ولمحاوالت تدمير إسرائيل".ستذهب لإلرهاب 
مـــع أوبامـــا عبـــر خاللـــه عـــن قلـــق  هاتفيـــاً  وقـــال مصـــدر حكـــومي إســـرائيلي إن نتنيـــاهو أجـــرى اتصـــاالً 

سـيين، يمن االتفـاق النـووي. وقـال المصـدر: "شـدد نتنيـاهو علـى أن االتفـاق يثيـر خطـرين رئ "إسرائيل"
عامـا سـواء التزمـت باالتفـاق أو  15و  10بـين سيتيح إليران أن تسـلح نفسـها بأسـلحة نوويـة خـالل مـا 

قبــل ذلــك إذا خرقتــه. باإلضــافة لــذلك سيضــخ مليــارات الــدوالرات لإلرهــاب اإليرانــي وآلــة الحــرب التــي 
 تهدد إسرائيل والعالم بأكمله".

وكــان وزيــر الــدفاع اإلســرائيلي موشــي يعلــون بــين أول مــن ســارع إلــى رفــض االتفــاق النــووي، فــأعلن، 
ان، أن هذا "انتصار لطريـق الكـذب والخـداع لمـن وصـلت فـي وضـع متـدن إلـى المفاوضـات قاصدًا إير 

وخرجت منها ويدها هي األعلى". وأضـاف: "العـالم الحـر مـنح اليـوم مشـروعية لطريـق اإلرهـاب، بـداًل 
من محاربتـه بكـل السـبل الممكنـة. إن هـذا االتفـاق مأسـاة لكـل مـن يسـعى للحفـاظ علـى السـلم العـالمي 

 ن يخشى من تحويل إيران إلى دولة تملك سالحا نوويا".ولكل م
وشدد يعلون على أن "هذا االتفاق، كلما تقدمنا نحوه تبين لنا عمق التنازالت إليران، واالنسـحاب عـن 
الخطوط الحمراء التي تبلورت، وهو ضياع فرصة تاريخيـة وخطيـرة بشـكل لـم يسـبق لـه مثيـل، سـتدوي 

لم اليــوم أكثــر أمنــا؟ بالتأكيــد ال. إن دولــة إســرائيل ستواصــل العمــل أصــداؤها لســنوات طويلــة. فهــل عــا
بمسؤولية واتزان للدفاع عن أمن مواطنيها. ونحن ملتزمون بمنع إيران من التسلح بسالح نووي، وعند 

 الحاجة نعرف كيف ندافع عن أنفسنا بقوانا الذاتية".
اتفــاق خنــوع تــاريخي مــن جانــب الغــرب أمــا نائبــة وزيــر الخارجيــة تســيبي حوتبــولي فــاعتبرت أن هــذا "

لمحـــور الشـــر برئاســـة إيـــران". وحســـب كالمهـــا، فـــإن عواقـــب االتفـــاق فـــي المســـتقبل المنظـــور ســـتكون 
خطيـــرة، "فـــإيران ستواصـــل توزيـــع أتباعهـــا اإلرهـــابيين فـــي كـــل االتجاهـــات، وستواصـــل إشـــعال الشـــرق 

تغـدو دولـة حافـة نوويـة". وأكـدت، األوسط، واألخطر من كل ذلـك أنهـا تتقـدم بخطـوة عمالقـة نحـو أن 
 ستعمل بكل الوسائل الديبلوماسية لتحاول منع المصادقة على االتفاق. "إسرائيل"هي األخرى، أن 
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"بل هو سـي  للعـالم  "إسرائيلـ"واعتبر وزير العلوم والتكنولوجيا داني دانون أن االتفاق ليس سيئا فقط ل
ى لحظـة الحقيقـة وفـي النهايـة تراجـع". واعتـرف بـأن الغربي، الذي تجند، وفـرض العقوبـات، ووصـل إلـ

إن "هــذا إبطــاء، ولــيس إيقافــًا، وهــذا سيســند اإلرهــاب فــي  االتفــاق "يبطــ " مشــروع إيــران النــووي، قــائالً 
 الشرق األوسط. حزب هللا سوف يحتفل اليوم. هذا انتصار لمنظمات اإلرهاب أمام العالم الغربي".

للقتــل، وينبغــي ســحب هــذا  يــري ريغــف أن "إيــران نالــت اليــوم ترخيصــاً ورأت وزيــرة الثقافــة والرياضــة م
التــرخيص منهــا قبــل فــوات األوان". وقالــت إن مجــرد احتفــال إيــران باالتفــاق يوضــح أن االتفــاق ســي  

ـــة  للعـــالم الحـــر وللبشـــرية جمعـــاء، و "قـــد حـــان الوقـــت للتوحـــد جميعـــاً  داخـــل البيـــت والخـــروج فـــي حمل
األمريكــــي". وأكــــدت أن" الكلمــــة األخيــــرة لــــم تقــــل بعــــد، وأن الكــــونغرس توضــــيحية لــــدى الــــرأي العــــام 

 األمريكي ليس ناضجًا للمصادقة على اتفاق خنوع الغرب لدولة اإلرهاب".
مــن جانبــه، الحــظ زعــيم "إســرائيل بيتنــا" وزيــر الخارجيــة الســابق أفيجــدور ليبرمــان أن "االتفاقــات التــي 

خطـــر". وأضــاف أن االتفــاق ســيذكر فــي التــاريخ إلـــى تتجاهــل تجــارب الماضــي، تعــرض المســتقبل لل
جانـب اتفــاق ميـونيخ واالتفــاق النــووي مـع كوريــا الشــمالية. وأضـاف: "تحــوم فــوق االتفـاق رايــة ســوداء، 

 وسوف يذكر اليوم في التاريخ كيوم أسود للعالم الحر بأسره".
"أحـد أخطـر  أنسـبوك" وانتقد زعيم المعارضة اسـحق هرتسـون نتنيـاهو. وكتـب علـى صـفحته علـى "فاي

األمور فـي الوضـع الـراهن هـو أن االتفـاق األشـد تـأثيرًا فـي وجـود إسـرائيل فـي العقـد األخيـر، وقـع مـن 
. مصـالح إسـرائيل تركـت، اطالعهـادون أن تكون إسرائيل في صورته، مـن دون استشـارتها، مـن دون 

بالتصــرف بحكمــة وبــرود  ألســباب بينهــا الشــرص الشخصــي بــين نتنيــاهو والــرئيس األمريكــي". وطالــب
أعصــاب واتــزان، معلنــًا أن المعارضــة ستتصــرف بشــكل مســؤول فــي الجهــد إلقنــاع األمــريكيين بحجــم 

 ."إسرائيل"المخاطر التي يمثلها هذا االتفاق على 
أسوأ. هذا يوم  ، لكنه فعالً ظننا أن االتفاق سيكون سيئاً  إننا"هناك مستقبل" يئير لبيد فكتب " رئيسأما 

هود، يوم سي  إلسرائيل، يوم سي  للعالم. وابتداء من هذه اللحظة أنا مجند تمامـا للعمـل أمـام سي  للي
الكـــونغرس فـــي محاولـــة للتوضـــيح لهـــم وجـــوب اشـــتراط رفـــع العقوبـــات بتـــوفر مراقبـــة فعليـــة علـــى كـــل 

 المنشآت النووية في إيران. فما ينص عليه االتفاق ليس مراقبة، إنه ضحك على العمل".
الكنيســت عــوفر شــيلح، مــن "هنــاك مســتقبل"، إن االتفــاق مــع إيــران مقلــق رغــم أنــه يعيــد  وقــال عضــو

المشروع النووي اإليراني إلى الوراء. وَحم ل نتنيـاهو المسـؤولية قـائاًل: "هـذه شـهادة فشـل قـاطع لسياسـة 
ل إسـرائيل رئيس الحكومة في المسألة التي اعتبرها ذخيرته وأدارها لوحده، عبر تجاهل االنتقادات داخـ

وخارجهـــا، وهـــي السياســـة التـــي تـــتلخص بقولـــه المتغطـــرس أنـــه يعـــرف كيـــف يوقـــف المشـــروع النـــووي 
المواجهة مع اإلدارة األمريكية، عبر تدخل فظ في  استراتيجيةاإليراني". وأشار إلى أن "نتنياهو اختار 
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 فــي فيينــا، وعــدم السياســة الداخليــة فــي واشــنطن، وتســبب فــي عــدم تمثيــل إســرائيل، ال فــي لــوزان وال
 ". تأثيرها في المفاوضات في لحظاتها األشد حسماً 

المجلــــس الــــوزاري  ، أناألناضــــول، نقــــاًل عـــن وكالــــة 15/7/2015 بالقــــدس العربــــيب لنــــدنوأضـــافت 
اإلســـرائيلي المصـــغر )الكابينـــت(، رفـــض بإجمـــاع، فـــي جلســـة طارئـــة، مســـاء الثالثـــاء، اتفـــاق النـــووي 

وقال بيان مقتضب صادر عن مكتب نتنياهو في القدس،  والدول الكبرى.اإليراني الموقع بين طهران 
وأضـاف  "قام المجلس الوزاري المصغر للشـؤون األمنيـة باإلجمـاع بـرفض الصـفقة النوويـة مـع إيـران".

 البيان" أن إسرائيل ليست ملتزمة بهذا االتفاق".
 

 دة"مستوطنون: نتنياهو جمد االستيطان بسبب األوضاع الدولية "المعق .27
قال مسـتوطنون إن رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية، بنيـامين نتنيـاهو، صـرح أمـامهم أمـس إنـه جمـد البنـاء 
ــــديعوت  ــــت صــــحيفة "ي ــــدولي، فيمــــا قال ــــة بســــبب الوضــــع السياســــي ال ــــي الضــــفة الغربي االســــتيطاني ف

لكتلـة أحرونوت" إن نتنيـاهو يعتـرف ألول مـرة بتجميـد االسـتيطان فـي الضـفة الغربيـة، فيمـا ذكـر بيـان 
 الليكود أن نتنياهو يدعم البناء االستيطاني بـ"حكمة ومسؤولية أمام واقع دولي معقد".

ونقلت "يديعوت" أن نتنياهو قـال فـي لقـاء مـع رؤسـاء مجـالس المسـتوطنات وأعضـاء فـي كتلـة الليكـود 
الــدولي  ، إنــه ال يعتــزم البنــاء فــي المســتوطنات بســبب الوضــع السياســي13/7 االثنــين يــومالبرلمانيــة، 

 الذي تمر به إسرائيل والعتبارات "المسؤولية والحكمة" حسب تعبيره.
على طلب رئيس مجلس مستوطنة بيت إيل، شـاي ألـون، مـن نتنيـاهو  وجاءت تصريحات نتنياهو رداً 

وحدة سكنية في المسـتوطنة كتعـويض علـى هـدم مبـان أقيمـت  300بتنفيذ تعهده منذ ثالثة أعوام ببناء 
 ينية بملكية خاصة في المستوطنة ذاتها.على أراض فلسط

وقال شهود تواجدوا في الجلسة إن حديث ألون أثار غضب نتنياهو الـذي رد عليـه بـالقول إن "مـا يهمـك 
 هو بلدتك وأنا تهمني دولة إسرائيل. ال نستطيع البناء اآلن في بيت إيل" وال في الضـفة الغربيـة، مضـيفاً 

 بحكمة. في النهاية أنا أتخذ القرارات وأنا أتحمل المسؤولية". أن "لدينا اعتبارات. علينا التصرف
وهاجم المستوطنون تصريحات نتنياهو وقالوا إن حكومة ال تدعم االستيطان ال حق لها بالوجود، فيما 
نمـا  عقب الليكود لـ"يديعوت" بالقول إن نتنياهو لم يقـل بأنـه لـن يبنـي فـي مسـتوطنات الضـفة الغربيـة وا 

م بناء وحدات سكنية في مستوطنة بيت إيل من خالل إخـالء قاعـدة لحـرس الحـدود فـي قال إنه سيدع
المســتوطنة. وشــدد الليكــود علــى أن نتنيــاهو ال يــرفض أي بنــاء فــي الضــفة الغربيــة، لكنــه أوضــح أن 

 نتنياهو يدعم االستيطان بـ"حكمة ومسؤولية أمام واقع دولي معقد"، كما جاء في تعقيب الليكود.
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حيفة أنهـــا أجـــرت مراجعـــة بّينـــت أن منـــذ االنتخابـــات البرلمانيـــة األخيـــرة توقفـــت عمليـــات وزعمـــت الصـــ
البنـــاء فـــي المســـتوطنات بشـــكل شـــبه كامـــل، ونقلـــت أن األجـــواء فـــي وزارة اإلســـكان تبـــدلت مـــع رحيـــل 
الوزير المستوطن أوري أريئيل من "البيت اليهودي"، الذي وضع البناء في المستوطنات في رأس سـلم 

وقالــت الصــحيفة إنــه منــذ تشــكيل الحكومــة االنتقاليــة بعــد االنتخابــات البرلمانيــة التــي  ات الــوزارة.أولويــ
 85آذار/ مـارس الماضـي وحتـى تشـكيل الحكومـة األخيـرة، نشـرت مناقصـة واحـدة لبنـاء  17جرت في 

ي وحــدة اســتيطانية فــي شــرق 77وحــدة اســتيطانية فــي غفعــات زيئيــف، باإلضــافة إلــى مناقصــتين لبنــاء 
وأضـــافت أنـــه منـــذ أداء  وحـــدة اســـتيطانية فـــي حـــي نافيـــه يعقـــوف االســـتيطاني. 36القـــدس المحتلـــة، و

 أيار/ مايو الماضي لم تعلن أي مناقصة للبناء في الضفة الغربية. 14الحكومة الجديدة القسم في 
أكدت هذه وأوضحت الصحيفة أن حركة "سالم اآلن" التي تتابع البناء االستيطاني في الضفة الغربية 

المعطيــات. ولفتــت إلــى أن أي عمليــة بنــاء فــي الضــفة بحاجــة لموافقــة مكتــب رئــيس الحكومــة ووزارة 
لى أن الحكومة السابقة برئاسة نتنياهو لم تصدر أي مناقصة للبنـاء االسـتيطاني فـي الشـهور  األمن وا 

إنــه جــرى تجميــد ونقلــت الصــحيفة عــن مصــدر فــي "دائــرة أراضــي إســرائيل" قولــه  األولــى مــن واليتهــا.
 اإلعالن عن مناقصات لبناء آالف الوحدات السكنية في شرقي القدس إلى "موعد غير محدد".

وأضـــاف المصـــدر أن قـــرار البنـــاء يتعلـــق باعتبـــارات نتنيـــاهو وأنـــه ال يســـتبعد أن يكـــون قـــراره نتيجـــة 
سـرائيل إم حـزب "اعتبارات سياسية داخلية وأنه يستخدم هذه القضية للمساومة في المفاوضات مع زعـي

 "، أفيجدور ليبرمان، لالنضمام للحكومة. ابتين
 14/7/2015 ب48عرب 

 
 بل تضاعف .."السالم اآلن": االستيطان لم يجمد .28

مناقصــات لبنــاء  "إســرائيل"أصــدرت  2015كشــف النقــاب أنــه منــذ بدايــة العــام  عبــد الــرؤوف أرنــاؤوط:
وقالــت حركــة الســالم اآلن  الضــفة الغربيــة.وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي شــرقي القــدس المحتلــة و  643

اإلســرائيلية، فــي تقريــر بعنــوان "ال تجميــد علــى اإلطــالق، خدعــة نتنيــاهو الجديــدة" وصــلت نســخة منــه 
لـــ"األيام": "إن حقيقــة أنــه فــي الشــهرين منــذ تأســيس الحكومــة لــم تكــن هنــاك مناقصــات جديــدة ال تقــول 

، وفــي الواقــع، ســابقة، لــم تكــن هنــاك مناقصــات أيضــاً الكثيــر، ففــي الشــهرين األولــين مــن الحكومــة ال
أشهر حتـى فتحـت البـاب علـى مصـراعيه وأصـدرت عطـاءات لبنـاء  5استغرق األمر الحكومة السابقة 

 آالف الوحدات السكنية في المستوطنات".
نـاء فإنـه فـي كـل مسـتوطنة تقـوم بزيارتهـا اليـوم، فإنـه يمكنـك أن تجـد مشـاريع ب نه "تقريباً أ وأشارت إلى

تظهــر أن  2015جاريــة" وقالــت: البيانــات الرســمية للمكتــب المركــزي اإلســرائيلي لإلحصــاء فــي العــام 
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: ففـي الربـع 2014أعمال بدء البناء في المستوطنات هي الضعف مقارنة مع الفترة المماثلة مـن العـام 
الربع األول من  وحدة سكنية في المستوطنات بينما في 566، بدأت أعمال بناء 2015األول من العام 

 وحدة سكنية. 294، بدأ العمل في إقامة 2014العام 
، فإنهـا 14/5/2015نه في فترة الشهرين منـذ تأسـيس هـذه الحكومـة الجديـدة فـي أوذكرت "السالم اآلن" 

وافقت على طلب المستوطنين تجديد مجمع بالقرب من مخيم العـروب، جنـوب الضـفة الغربيـة، كجـزء 
وطنة جديــدة، كمــا حاولــت تنفيــذ "تنظــيم القــانون" وهــو قــانون يجبــر النائــب العــام مــن إعــداده لبنــاء مســت

للدولـــة علـــى كســـب الوقـــت مـــن المحكمـــة فـــي أجـــل الســـماح بمصـــادرة األراضـــي الفلســـطينية إلضـــفاء 
، ألول مـرة، أمـرًا بمصـادرة فـي ميجـرون وأصـدرتالشرعية على البؤرة االستيطانية )ديـريخ هعـافوت(، 

شـركات الخليـوي اإلسـرائيلية باالسـتمرار فـي اسـتخدام األراضـي الفلسـطينية خاصـة، من أجـل السـماح ل
دونـــم مـــن العيســـوية بحجـــة احتياجـــات "البســـتنة"، واالتفـــاق  600ناهيـــك عـــن محاولـــة جديـــدة لمصـــادرة 

 االئتالفي مع البيت اليهودي بتقديم دعم كبير للمستوطنات".
رض أعلــى تخصــيص  لمدنيــة اإلســرائيلية صــادقت ســراً وكشــفت حركــة الســالم اآلن النقــاب أن اإلدارة ا

 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة افرات. 800جل إقامة أفي جنوب الضفة الغربية من 
 20000نـه "قبـل عـام ونصـف العـام نشـرت وزارة البنـاء واإلسـكان مناقصـات لبنـاء إوقالت السالم اآلن 

وحـدة فـي )جفعـات إيتـام(  800نهـا مناقصـة لبنـاء ألف وحدة استيطانية جديـدة فـي المسـتوطنات مـن بي
الموجودة شمال شرقي مستوطنة افرات، وبعد الكشف عن المناقصات وبعد االنتقادات العامة فقد أمر 
رئــيس الــوزراء بإلغــاء المناقصــات، ومــع ذلــك فانــه ردا علــى التمــاس تــم تقديمــه إلــى المحكمــة األســبوع 

دونم، مملوكة لدائرة  300اب أن اإلدارة المدنية خصصت تقريبا الماضي فقد كشفت النيابة العامة النق
 أراضي إسرائيل، لبلدية افرات من اجل التخطيط".

 وأضافت إن "الخطة تعتبر عقبة كبيرة أمام حل الدولتين ونالت انتقادات دولية حادة".
علــى التمــاس مــالك  نــه فــي يــوم األربعــاء الماضــي قــدمت النيابــة العامــة اإلســرائيلية رداً أولفتــت إلــى 

دونـــم مـــن أراضـــيهم فـــي النحلـــه باعتبارهـــا أراضـــي دولـــة حيـــث  1300فلســـطينيين علـــى قـــرار مصـــادرة 
أشارت إلى أن "االتصال التعاقـدي الوحيـد مـع جفعـات إيتـام هـو إذن التخطـيط الممنـوح لمجلـس بلـدي 

سـتمرار المخطـط فـي افرات فيمـا يتعلـق بـاألرض المسـجلة باسـم دائـرة أراضـي إسـرائيل" مـا يشـير إلـى ا
 ".2013المنطقة على الرغم من قرار رئيس الوزراء إلغاء المناقصات في العام 

 15/7/2015 باأليامب رام هللا
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 آيزنكوت: سندعم الضباط الذين يخضعون للتحقيق بشبهة قصف عيادة طبية في الشجاعية .29
، 13/7 ، صـباح يـوم االثنـينفي مطلع جلسة هيئة أركان الجـيش اإلسـرائيلي األسـبوعية: هاشم حمدان

قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، إن الجـيش سـيوفر الـدعم لضـباط الجـيش الـذين 
يجــري التحقيــق معهــم بشــبهة قصــف عيــادة طبيــة فــي حــي الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة خــالل الحــرب 

 العدوانية على قطاع غزة في صيف العام الماضي.
أصدره المتحدث باسم الجيش، إن مـن واجـب الجهـاز العسـكري تـوفير الـدعم وقال آيزنكوت، في بيان 

أضـاف آيزنكـوت و  للضباط "الذين حاربوا واتخذوا قرارات ليست بسيطة، في ظـروف قتاليـة وعمالنيـة".
أنــه يجــب إتاحــة المجــال ألجهــزة التحقيــق العســكرية كــي تقــوم بــدورها المهنــي والتحقيــق فــي الشــبهات 

 غوط.بدون ممارسة أية ض
 13/7/2015 ب48عرب 

 
 تحقيقات إسرائيلية شكلية: ذر الرماد في عيون المنظمات الدولية .31

تشهد الحلبة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية سجااًل واسعًا حول التحقيقات التي تجريهـا  :حلمي موسى
فـي قطـاع  النيابة العسكرية مع ضباط كبار في الجيش، إثر اكتشاف "شبهات" بارتكـابهم جـرائم حـرب

غزة خالل العدوان األخير. وتركز النقاش مؤخرًا حول التحقيقات التي تجري مع قائد كتيبة هو المقدم 
ناريا يشورون الذي أمر جنوده بإطالق قذائف المدفعيـة باتجـاه مسـاكن فلسـطينية وعيـادة طبيـة، كنـوع 

واحــد مــن سلســلة تحقيقــات مــن تحيــة لجنــود قتلــى ولــيس العتبــارات عملياتيــة. ولكــن هــذا التحقيــق هــو 
تجريها الشرطة العسكرية اإلسرائيلية مـع ضـباط مـن رتبـة نقيـب فمـا فـوق، شـاركوا فـي الحـرب األخيـرة 

 وتحوم حولهم "شبهات" بارتكاب مخالفات.
وأشار موقع "واال" اإلخباري إلى أن الشرطة العسـكرية بـدأت فـي الشـهرين األخيـرين باسـتدعاء ضـباط 

لتحقيق معهم حول أحداث "موضع خالف"، تمت خالل حرب "الجرف الصامد" برتب نقيب فما فوق ل
 على غزة الصيف الماضي. وتم اإلعالن أن أحد الضباط المنوي التحقيق معهم يحمل رتبة عميد.

ومن البديهي أن التحقيقات التي يجريها الجيش اإلسـرائيلي ال تهـدف إلـى منـع العسـكريين مـن اقتـراف 
ين، حيث أن تبريرات ذلك جـاهزة دومـًا، ولكنهـا تهـدف إلـى التظـاهر أمـام األسـرة جرائم بحق الفلسطيني

الدوليــة بأنهــا تحقــق بجديــة فــي قضــايا مثــارة علــى الصــعيد الــدولي. ومــن المؤكــد أن التحقيقــات التــي 
أجرتها لجنة تابعة لمجلس حقوق اإلنسان وصدرت في تقرير مـؤخرًا تلعـب دورًا فـي حـث اإلسـرائيليين 

اء هــذه التحقيقــات. وكانــت النيابــة العســكرية اإلســرائيلية قــد أغلقــت فــي الماضــي الكثيــر مــن علــى إجــر 
التحقيقــات واعتبــرت أن ال مبــرر الســتمرار التحقيــق فيهــا نظــرًا النتفــاء الــدوافع الجرميــة. لكــن تقــارير 
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سـرائيليين يـدفع منظمات حقوق اإلنسان الدولية والخشية من المالحقة الجنائية الدوليـة لكبـار القـادة اإل
النيابــة العســكرية إلعــادة فــتح هــذه الملفــات مــن جديــد. ومــع ذلــك تطمــئن النيابــة العســكرية مــن يجــري 

 التحقيق معهم بأنها ليست بصدد تقديم أحد للمحاكمة.
وتـدور التحقيقــات العســكرية اإلســرائيلية أساســًا حــول أحــداث وقعــت فــي الحــرب كــان مــن الواضــح أنهــا 

عتداء على مرافـق صـحية أو اسـتهداف بيـوت مـدنيين مـن دون ظهـور أي خطـر جرائم حرب، مثل اال
بأنهـا تسـتدعي للتحقيـق ضـباطًا كبـارًا بغـرض التوصـل للحقيقـة وتقـديم  "إسرائيل"من داخلها. وتتظاهر 

مــن "تثبــت" إدانتــه للمحاكمــة. وفــي هــذا الســياق بــرز اســم المقــدم ناريــا يشــورون، قائــد كتيبــة فــي اللــواء 
لذي أمر قواته باسـتهداف عيـادة طبيـة. ويـد عي محـامون فـي الجـيش اإلسـرائيلي أن يشـورون المدرع وا

ُيحقق معه بتهمة "تجاوز الصالحيات" بعد أن أمر بـإطالق "صـلية تحيـة" لقائـد سـرية فـي كتيبتـه كـان 
 لقي مصرعه بنيران قناص فلسطيني.

بعـد أن اطلـع علـى فحـوى اتصـاالت وكان المد عي العسـكري قـد قـرر فـتح تحقيـق مـع المقـدم يشـورون 
المعركة ووجـد أساسـًا يبـرر فـتح التحقيـق. وعـاد المـد عي العسـكري للتحقيـق فـي قتـل تسـعة فلسـطينيين 
كانوا في مقهى على شاط  بحر خـان يـونس، وفـي أداء لـواء "جفعـاتي" فـي رفـح يـوم الجمعـة األسـود 

ضـباط إن التحقيقـات الجاريـة قـد تقـود إلـى الذي شهد قتل أكبر عدد مـن المـدنيين الفلسـطينيين. وقـال 
اســتدعاء المزيــد مــن كبــار الضــباط للتحقيــق. وتحــدث ضــباط عــن أن التحقيقــات تقــود عمليــًا إلــى شــل 

 الجيش اإلسرائيلي الذي يتصرف غالبًا بحرية تامة في تعاطيه مع الفلسطينيين.
فـي الحلبـة السياسـية والجـيش وأثارت التحقيقات الجارية في الجيش اإلسرائيلي غضـب جهـات مختلفـة 

علــى حــد ســواء. وكانــت صــفحات "الفايســبوك" اإلســرائيلية قــد عجــت باإلدانــة للتحقيقــات الجاريــة بحــق 
 عسكريين، معتبرين أن ذلك يضر بصورة "الجيش األكثر أخالقية في العالم".

 14/7/2015 بالسفيرب بيروت
 

 تقي مصالحها معها في سينا : حماس تحارب "داعش" في غزة وتلي يزعممسؤول إسرائيل .31
، أن الطائرة بـال طيـار التـي أرسـلتها 13/7يوم اإلثنين تل أبيب: كشف مصدر عسكري في تل أبيب، 

، وقامــت طـــائرة ســالح جــو إســـرائيلي بإســقاطها، قبـــل "إســرائيل"حركــة حمــاس مـــن قطــاع غــزة باتجـــاه 
 .وحدها بل التجسس على مصر أيضاً  "إسرائيل"أسبوعين، لم تستهدف 

وقال المسؤول اإلسرائيلي إن حماس تباهت في حينه، بأنهـا تمتلـك الكثيـر مـن الطـائرات المسـيرة )بـال 
لتأسيس الحركة، بما في  27طيار(، وأظهرتها بموقع الصدارة في عرض عسكري لالحتفال بالذكرى الـ

. ولكـن ذلك طائرة مسيرة ادعت حماس أنها كانت تعمل، خالل الصراع األخير، في الصيف الماضي
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تــدل علــى أن جمــع المعلومــات  ركــام الطــائرة بعــد إســقاطها، وجــدت صــوراً  "إســرائيل"عنــدما فحصــت 
االســتخباراتية لعمليــات عســكرية لــم يكــن الهــدف الوحيــد لهــذه الطــائرات. فبعــد الدراســات والتحاليــل فــي 

ة إلـــى رصـــدها المختبـــرات التابعـــة ألجهـــزة األمـــن فـــي تـــل أبيـــب، تبـــين أن الطـــائرة المســـيرة، باإلضـــاف
 بتصوير الحدود مع مصر. ، تقوم أيضاً "إسرائيل"لألحداث داخل 

فــي هــذه الطــائرة، هــو مســاعدة "داعــش". وقــال:  آخــر دفينــاً  وادعــى المســؤول اإلســرائيلي أن هنــاك ســراً 
نمـا تتبـع تحركـات القـوات ومواقـع الجـيش  مسـلحاً  "هدف حماس ليس بالضـرورة هجومـاً  ضـد مصـر، وا 

من أجل تمكين أعضاء في جناحها العسكري، )كتائب القسام(، من الحفاظ على طرق وانتشار قواته، 
التهريب مفتوحة بين سيناء وغزة. هذه الطرق حيوية لحماس على جانـب واحـد مـن الحـدود، و)داعـش 
في سيناء( على الجانب اآلخر. وهـذا هـو واحـد مـن أكثـر أسـرار الجنـاح العسـكري لحمـاس المحفوظـة 

تعـاون وثيـق مــع عناصـر )واليـة سـيناء( التــابع لتنظـيم )داعـش(، والــذي  –هر األخيــرة بعنايـة فـي األشـ
 كان ُيعرف في السابق بتنظيم )أنصار بيت المقدس(".

ونشــــر موقــــع إســــرائيلي، أمــــس، تقريــــًرا لمراســــله آفــــي ســــخاروف، يقــــول فيــــه إن التعــــاون بــــين حمــــاس 
 يدة متقاربة. و"داعش" هو نتاج التقاء مصالح وليس رؤية مشتركة أو عق

 14/7/2015 بالشرق األوسطب لندن
 

 مشروع قانون يخّول المحاكم فرض اإلعدام على الناشطين الفلسطينيين الكنيست يناقش غدا   .32
سرائيل بيتنا" لطرح مشروع قانون يخول المحاكم بفـرض حكـم إوديع عواودة: يستعد حزب " -الناصرة 

 األربعاء. يست غداً اإلعدام على من يسميهم "المخربين" على الكن
جاء ذلك بعدما عرقل رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو أول مـن أمـس تمريـر المبـادرة فـي اللجنـة 

ــــه )الليكــــود( بعــــدم  الوزاريــــة الخاصــــة بالشــــؤون القانونيــــة والدســــتور. وبعــــدما الــــزم نتنيــــاهو وزراء حزب
بتأجيل الموضوع ثالثـة شـهور وتشـكيل التصويت مع مشروع القانون في اللجنة الوزارية المذكورة أمر 

 طاقم حكومي خاص لمناقشته وهذه عادة خطوة تهدف لشطب القانون المقترح.
ومشروع القانون يقضي بتعديل القانون اإلسرائيلي الذي يتيح "إعـدام المخـربين" فـي الحـاالت القصـوى 

م العســكرية فقــط، وفــي وفــي المحــاكم العســكرية، بحيــث يصــبح صــالحا فــي المحــاكم المدنيــة ال المحــاك
 حال صدر عن أغلبية القضاة وليس بالضرورة باإلجماع.

 15/7/2015 بالقدس العربيب لندن
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 توافق على حوار مع أوروبا يتناول تحسين اقتصاد الضفة وال يتطرق لالستيطان "إسرائيل" .33
الشــــروع فــــي  ، بتــــأخير ثمانيــــة أشـــهر، علــــى طلــــب االتحــــاد األوروبـــي منهــــا"إســــرائيل"ردت  :الناصـــرة

مفاوضـــات فـــي شـــأن األوضـــاع فـــي الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة، بإبـــداء موافقتهـــا فقـــط علـــى بحـــث ســـبل 
تحســين الوضــع االقتصــادي فــي الضــفة ورفضــها التفــاوض علــى المســتوطنات فيهــا، علمــًا أن االتحــاد 

تطبيـق  البنـاء المتواصـل فـي المسـتوطنات سـيحول دون أنأراد بحث هذه المسألة بالذات لخشيته مـن 
 حل الدولتين.

ونقلــت صــحيفة "هــآرتس" عــن موظــف كبيــر فــي القــدس المحتلــة قولــه إن رئــيس قســم أوروبــا فــي وزارة 
ية أفيف شيرؤون التقى قبل أسبوع سفير االتحاد األوروبي في تل أبيب الرس فابورن أندرسـون جالخار 

ية، لكـن بشـروط، فـي مقـدمها أن إجراء "حوار مدروس" فـي المسـألة الفلسـطين "إسرائيل"وأبلغه استعداد 
تكون االتصاالت مخفوضة المستوى، على أن يرأس شيرؤون نفسه الطـاقم اإلسـرائيلي، ويضـم منسـق 
شــؤون االحــتالل، وممثلــين عــن هيئـــة األمــن القــومي فــي مكتــب رئـــيس الحكومــة، فيمــا يتــرأس ســـفير 

تحاد في بروكسيل. واقترح أن االتحاد نفسه الطاقم األوروبي، ويضم موظفين صغارًا من مؤسسات اال
 سبتمبر المقبل. /تبدأ الجولة األولى من االتصاالت في أيلول

أمــــا الشــــرط الثــــاني، فيتمثــــل فــــي أال تتنــــاول المفاوضــــات مســــائل تتعلــــق بالتســــوية الدائمــــة، خصوصــــًا 
االقتصـادي فـي الضـفة وقطـاع غـزة"،  -االستيطان، إنما تتمحور في "سبل تحسين الوضـع االجتمـاعي 

مثل تطوير مشاريع تتعلـق بـالبنى التحتيـة فـي الضـفة، خصوصـًا فـي المنطقـة "ج" التـي تخضـع لسـيطرة 
إسرائيل عسكريًا ومدنيًا، ودفع خرائط بناء. وأضاف الموظف أن إسرائيل تطالب بـأن تشـمل االتصـاالت 

 ."رائيلإس"مع االتحاد األوروبي قضايا أخرى مثل الفساد في السلطة الفلسطينية والتحريض ضد 
 14/7/2015 بالحياةب لندن

 
 : وضع مضادات للصواريخ بالطائرات المحلية المتجهة إليالت"إسرائيل" .34

وكـــاالت: جـــرى خـــالل األيـــام األخيـــرة الماضـــية وضـــع منظومـــة مضـــادات للصـــواريخ فـــي ال -القـــدس 
لقهـا جماعـات طائرات تابعة لشـركتي "أركيـاع" و"يسـرائير" اإلسـرائيليتين؛ لحمايتهـا مـن صـواريخ قـد تط

مسـلحة، مثــل تنظــيم "واليــة ســيناء" وهــي فــرع تنظــيم "داعــش"، باتجــاه الطــائرات التــي تهــبط وتحلــق فــي 
: إن التعليمــات بوضــع 13/7يــوم اإلثنــين وقالــت صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت"،  مطــار مدينــة إيــالت.

إثـــر الهجمـــات هــذه المنظومـــة فـــي الطـــائرات أصـــدرها جهـــاز األمــن اإلســـرائيلي، قبـــل أســـبوعين، وفـــي 
 الدموية الكبيرة التي شنها "داعش" ضد أهداف عسكرية مصرية في سيناء.

 14/7/2015 باأليامب رام هللا
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 النووية؟ "إسرائيل""القائمة العربية": ماذا عن  .31

أعلنـــت "القائمـــة العربيـــة المشـــتركة" فـــي الكنيســـت ترحيبهـــا باالتفـــاق النـــووي، واعتبرتـــه حـــدثا تاريخيـــًا 
رادة الشـــعب اإليرانـــي والنضـــال مـــن أجـــل إزالـــة الحصـــار والعقوبـــات عـــن دولتـــه ورفضـــه و"انتصـــارًا إل

وطالبــت القائمــة، فــي بيــان، أن يســري اتفــاق نــزع الســالح النــووي علــى  الخنــوع لإلمــالءات الدوليــة".
وقــال البيــان إن  إســرائيل التــي تــرفض التوقيــع علــى المعاهــدات الدوليــة لحظــر انتشــار الســالح النــووي.

اف معارضة إسرائيل هي: البقاء دولة وحيدة ذات قـوة نوويـة فـي المنطقـة، وصـرف أنظـار األسـرة "أهد
الدولية عن االحتالل الذي هو مصدر التـوتر والحـرب وعـدم االسـتقرار فـي الشـرق األوسـط". وطالبـت 

 بإعالن الشرق األوسط منطقة خالية من السالح النووي ومن أسلحة الدمار الشامل. 
 15/7/2015 بروتالسفيرب بي

 
 تؤكد تمسكها باالستيطان في الذكرى العاشرة لفك االرتباط عن غزة "إسرائيل" .36

يـــوم اســـتغل سياســـيون إســـرائيليون، مـــؤتمر الـــذكرى العاشـــرة لفـــك االرتبـــاط عـــن غـــزة  :القـــدس المحتلـــة
، للتعبيــر عــن رفضــهم لفكــرة االنســحاب مــن أراض فلســطينية مــرة أخــرى كمــا حصــل فــي 13/7اإلثنــين 

، فـــــي داللـــــة علـــــى رفـــــض االنســـــحاب مـــــن الضـــــفة الغربيـــــة أو الحـــــديث عـــــن 2005غـــــزة فـــــي العـــــام 
 المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة وتفكيكها.

وقال وزير جيش االحتالل موشي يعلون، الذي كان مـن أشـد المعارضـين لفـك االرتبـاط عـن غـزة، إن 
دة، كحمــاس فــي غــزة وحــزب هللا فــي "مــن شــأن أي انســحاب إســرائيلي أن يقــّوي جهــات إســالمية متشــدّ 

 جنوب لبنان". مضيًفا أنه "من شأن أي عملية انسحاب أن تقّوي الرواية الفلسطينية"، حسب تعبيره.
ــا وزيــر التربيــة والتعلــيم، نفتــالي بنيــت، فقــال إن "إســرائيل تواجــه اليــوم خطــر فــك ارتبــاط آخــر فــي  أّم

أن "إسـرائيل بحثـت عـن الشـرعية الدوليـة عنـدما  الضفة الغربية شبيًها بالذي حصل في غزة"، وأضاف
 أرادت فك االرتباط على غزة، ولم تجد غير غولدستون وشاباس".

ولــم تختلــف وجهــة نظــر زعــيم المعارضــة، اســحق هرتســون، عــن ســابقيه، فقــال إن "الخطــوات أحاديــة 
ل كل انسحاب إسـرائيلي الجانب غير مفيدة"، مشيًرا إلى فك االرتباط، ومطالًبا بتنازالت فلسطينية مقاب

مســتقبلي. وقــال هرتســون فــي حديثــه إن "أحــًدا ال يريـــد بنــاء مســتوطنة جديــدة فــي غــزة اليــوم، ولكنهـــا 
 دروس للمستقبل"، في داللة على أنه يتطّرق في حديثه إلى الضفة وليس غزة.  

 14/7/2015 بالحياة الجديدةب رام هللا
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 سييهودي فرن 3000تستعد الستقبال  "إسرائيل" .37
آالف  3أعلنــت الوكالــة اليهوديــة ووزارة االســتيعاب والهجــرة اإلســرائيلية عــن نيتهــا اســتقبال  :بتــرا وكالــة

 "إسـرائيل"يهودي فرنسي هـاجروا إلـى  3,123يهودي من فرنسا خالل الشهر المقبل لينضموا إلى نحو 
ووفقـا لصـحيفة  .2013ام مهاجر في نفس الفتـرة الموازيـة مـن العـ 1,064، مقابل 2015منذ بداية العام 

ذلك  أسبابمهاجر من يهود فرنسا، وترجع  400معاريف العبرية، افتتح موسم الصيف الحالي بهجرة 
ووفقــا  موجــة التفجيــرات، والتــوترات القاســية التــي شــهدتها العاصــمة بــاريس قبــل نحــو نصــف ســنة. إلـى

ة فان غالبية المهاجرين من يهود فرنسا لمعطيات الوكالة اليهودية ووزارة االستيعاب والهجرة اإلسرائيلي
هم من العائالت الشابة، وان عددهم ازداد في الفترة األخيرة، حيث احتلت فرنسـا المرتبـة األولـى التـي 

 .2014 في سنةآالف يهودي فرنسي  7هاجر  إذيهاجر منها اليهود الفرنسيون، 
 14/7/2015 بانالغدب عمّ 

 
 االستعداد ولكن... ليست كل قذيفة حدثا  قوميا   تحيي ذكرى حرب غزة: يجب "إسرائيل" .38

الحملة الدعائية التي باشرها الجيش اإلسرائيلي، تزامنًا مع مـرور سـنة : أمال شحادة -القدس المحتلة 
حـول الحـرب، ومـا إذا  "إسـرائيل"على حرب غزة "الجرف الصامد"، جاءت انعكاسًا للنقاش الذي يسود 

فــي هــذه الحملـة إظهــار "حمــاس" حركــة عــاجزة عــن تحقيــق أهــدافها  حققـت أهــدافها. فقــد حــاول الجــيش
وأن ما أطلقته من تهديدات ما هو إال استعراض قوة. وتظهر الدعاية مشاهد األنفاق وتفجيرها، خالل 
الحــرب، وحالــة مــن الهــدوء التــي تســود المنطقــة الجنوبيــة، خــالل الســنة األخيــرة. وقــد تحولــت الرســالة 

خلفــه القيــادة السياســية، مــن هــذه الدعايــة بــأن إســرائيل حققــت أهــداف "الجــرف التــي أرادهــا الجــيش، و 
الصامد"، إلى محور نقاش وخالفات إسرائيلية، لتصل ذروتها مع الكشف عن اسـتخدام الجـيش لنظـام 

 "هنيبال"، ومقتل ثالثة جنود إسرائيليين، وفق أوامر هذا النظام منعًا الحتجازهم.
)إثيــوبي وعربــي( فــي غــزة محتجــزين، دون أن يحــرك المســؤولون  "يلإســرائ"وكشــف وجــود اثنــين مــن 

سـاكنًا إلعـادتهم أو حتــى معرفـة تفاصـيل عــنهم، خصوصـًا اإلثيــوبي، الـذي بـذلت عائلتــه جهـودًا علــى 
مـــدار عشـــرة أشـــهر، أمـــام المســـؤولين السياســـيين واألمنيـــين اإلســـرائيليين، لمعرفـــة مصـــير ابنهـــا، دون 

 النقاش حول هذه الحرب. جدوى، صار أيضًا جزءًا من
لــى جانبــه بنيــامين نتنيــاهو ووزيــر دفاعــه، موشــيه يعــالون، اختــاروا االســـتمرار  المســتوى العســكري، وا 
بلهجــة تهديــداتهم لحمــاس وبجعــل الحركــة جانبــًا مــن الوضــع الــذي تشــهده المنطقــة والتنظيمــات التــي 

يران ومعهمـا، "داعـش"، كمـا ذكـر تهديدًا ألمنها على كل الجبهات، أي "حزب هللا "إسرائيل"تعتبرها  " وا 
نتنياهو ويعالون ورئيس أركان الجيش، غادي ايزنكـوط، فـي الحفـل الرسـمي إلحيـاء ذكـرى مـرور سـنة 
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علــى الحــرب. ايزنكــوط تحــدث عــن الحــرب المقبلــة، فقــال: "علينــا أن نكــون متــأهبين ومســتعدين لكــل 
نواصل تنفيذ مهامنـا والـدفاع واالنتصـار". تطور، وسنقف صامدين أمام أي تهديد، قريب أو بعيد، وس

والستكمال حملة الجيش الدعائية، راح يوزع األوسمة على من سّماهم "أبطال هذه المعركة"، متجاهاًل 
االنتقادات والنقاش الداخلي بقوله: "وسام المعركة سيرتفع على بزاتكم العسـكرية فـي وقـت نواصـل فيـه 

ر وجهــه، ونحــن نشــهد تغيــرات وتهديــدات، ونعــد أنفســنا لكــل مواجهــة التحــديات. الشــرق األوســط يغيــ
مواجهة إذا وصلت إلى حدودنا. وسنواصل أداء مهامنا: إبعـاد العـدو وردعـه، وضـمان الهـدوء واألمـن 

 إلسرائيل وسكانها".
يوســي يهوشــواع، ضــابط ســابق فــي الجــيش خــدم فــي وحــدة المظليــين، اعتبــر توزيــع األوســمة اســتفزازًا 

فتوجــه إلـــى قيـــادة الجــيش قـــائاًل: "بالــذات فـــي اليـــوم الــذي تـــوزع فيــه أوســـمة الجـــرف وأنصــاف حقـــائق 
يومـًا.  50جنديًا وستة من المـدنيين خـالل الحـرب، التـي اسـتمرت  67الصامد يمنع علينا نسيان مقتل 

كمــا تلقــت الجبهــة الداخليــة ضــربات وصــلت حتــى تــل أبيــب، ووقــع الكثيــر مــن األخطــاء فــي ســـاحة 
تقديرات جهاز االستخبارات. ولذلك، حتى إذا استبدل الطعم الحامض بطعم حلو، فإنـه المعركة، وفق 

 يمنع أن يتم ذلك من دون استخالص العبر المطلوبة".
 

 حرب قصيرة وضربات مفاجئة
لــم تســقط إســرائيل مــن ســيناريواتها احتمــاالت تصــعيد مفــاج  تجــاه غــزة، حيــث ال يفصــل اإلســرائيليون 

وحركة "حماس" في غزة، وكما نقل على لسان ضابط مسؤول، فإن الجـيش  بين ما يحصل في سيناء
فـي المئـة مـن سـكان  15و 10يشعر بالقلق إزاء معطيات االستطالعات التي تشـير إلـى تأييـد مـا بـين 

القطــــاع لـــــ "داعــــش"، وهــــي نســــبة تضــــاعف النســــبة القائمــــة فــــي العــــالم العربــــي، والتقــــارير العســــكرية 
 أن "حماس" تدعم "داعش" في سيناء.اإلسرائيلية التي تدعي 

في تقديرات الجـيش اإلسـرائيلي، وكمـا ورد فـي تقـارير لـه، فـإن "حمـاس" تنـوي بـدء الحـرب المقبلـة مـن 
خــالل توجيــه ضــربة مفاجئــة تشــمل تســلل مئــات المقــاتلين وشــن هجــوم واســع علــى بلــدات إســرائيلية، 

طالق النار بهدف القتل، وضـمان انطـالق صـافرات اإلنـذار فـي غالبيـة منـاطق الـبالد، وفـتح جبهـة  وا 
جديدة من سيناء. وبسبب هذه التقديرات، عززت قيادة الجنـوب مركبـات الـدفاع فـي البلـدات الجنوبيـة، 
من خالل خطة منظمة ومشتركة مع المجالس اإلقليمية، شملت تحمل المسؤولية عن الجبهة الداخلية 

ــًا فــي طــور فــي المنطقــة المتاخمــة للحــدود ونشــر منظومــات جديــد ة لكشــف األنفــاق ال تــزال تمــر حالي
 التطوير والتجربة.
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زاء هذه التقديرات فإن الجيش، وفق مسؤول عسكري رفيع، يستعد ألن تكون المعركة المقبلة قصـيرة  وا 
وبأنه أعد خطة بمشاركة القيادة العامة و"الشاباك" وقيادة اللواء الجنوبي وسيطرحها قريبـًا علـى القيـادة 

. ووفــق هــذا المســؤول: "حمــاس ستصــل إلــى الحــرب مســتعدة فــي شــكل أكبــر، فهــي أيضــًا السياســية"
استخلصت العبر، وستبدأ المعركة المقبلة بمفاجأة ألنها تريد تحقيق االنتصار فـي اليـوم األول، وذلـك 
من خالل إرسال قوات كبيرة إلى األراضي اإلسرائيلية لتنفيذ عمليات قتل وخطف. والهدف هو تحقيق 

از عسكري يقود إلى إنجاز سياسي". هذه التقارير نقلت النقـاش اإلسـرائيلي نحـو "الحـرب المقبلـة"، إنج
عــــادة  فخـــرج وزيــــر الــــدفاع الســــابق، موشــــيه ارنــــس، بــــدعوة إلـــى متخــــذي القــــرار بالــــدخول إلــــى غــــزة وا 

ئيلية احتاللهـا، وبرأيـه أنــه بعـد ســنة مـن الحـرب الثالثــة علـى غــزة، حـان الوقـت لفحــص السياسـة اإلســرا
تجاه "حماس" من جديـد وقـال: "لقـد أعلـن نتنيـاهو بعـد انتهـاء الجـرف الصـامد االنتصـار. وكـان يعتقـد 
أن الفلسـطينيين فــي غـزة تلقنــوا الــدرس هـذه المــرة وأن إسـرائيل اســتعادت قــوة الـردع. واآلن، بعــد مــرور 

تبـار النظريـة التـي تـدعي سنة، ليس من الواضح بتاتًا أنه تم تحقيق هذا الهدف. آن األوان إلعـادة اخ
أنـــه يمكـــن ردع "اإلرهـــابيين"، وأنـــه بســـبب ذلـــك ال توجـــد أي حاجـــة لـــدخول الجـــيش إلـــى غـــزة وتفكيـــك 
التنظيمات اإلرهابية المحلية. لقد فشلت هذه النظرية ثالث مرات، ويجب أن يكون واضحًا للجميع أن 

إلرهاب" تكمـن فـي تصـفية قـدرات مـن ردع "المخربين"، وفق تعبيره، هو حلم. الطريق الوحيدة لوقف "ا
يخطط وينفذ العمليات. من المفضل الدخول إلى غزة من أجل تحقيق هذا الهـدف وتخلـيص الجمهـور 

 اإلسرائيلي من تهديد الصواريخ".
بين تصريحات ارنس وتحذيرات وتهديدات القيادة والتقارير التي تتحدث عـن قـدرات "حمـاس"، ظهـرت 

، حتــى بــين الضــباط، وخــرج ضــابط رفيــع فــي القيــادة العامــة للجــيش، تناقضــات وخالفــات فــي الــرأي
بتصــريحات تنــاقض هــذه األجــواء، فــأعلن أن تنظــيم "حمــاس" ال يبــدو حاليــًا كأنــه معنــي بمواجهــة مــع 
إســـرائيل، وأنـــه يعمـــل علـــى كـــبح التنظيمـــات اإلســـالمية واألكثـــر تطرفـــًا، ومنـــع إطـــالق القـــذائف علـــى 

ن "حملـة الجـرف الصـامد ولّـدت إمكانيـة تحقيـق الهـدوء لسـنوات قادمـة. النقب. ووفـق هـذا الضـابط، فـإ
ولكن تحقيق هذا الهدف يحتم القيام بخطوات تهدف إلـى تحسـين الوضـع فـي القطـاع وبلـورة تفاهمـات 
في شأن هدنة طويلة المـدى بـين إسـرائيل وحمـاس". وتحـدث هـذا الضـابط عـن تقـديرات إسـرائيلية بـأن 

اني مــن عزلـة سياســية واقتصـادية وتبـذل جهــدًا كبيـرًا للتغلـب علــى ذلـك مــن قيـادة "حمـاس" فــي غـزة تعـ
خـالل محاولـة التقـرب مـن مصـر، وكـذلك مـن خــالل اتصـاالت مـع إيـران، وكـذلك، وفـي شـكل منفــرد، 

وقــال: "يشــعر الجــيش بــالقلق إزاء كثــرة التوجهــات فــي القطــاع: خالفــات  مــع ذراع "داعــش" فــي ســيناء.
اس والقيــادة السياســية، والتنظيمــات الســلفية المتطرفــة التــي تحــاول تقــويض بــين الــذراع العســكري لحمــ

سلطة حماس، من خالل استفزاز إسـرائيل. وكـان الـذراع العسـكري لحمـاس هـو الـذي جـدد االتصـاالت 
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مـع إيــران وحصـل علــى عشــرات ماليـين الــدوالرات منهــا منـذ انتهــاء الحــرب، ويحـاول تأكيــد اســتقالليته 
ويــــؤمن الــــذراع العســــكري، وفــــق هــــذا  ية، أيضــــًا، بســــبب النقــــاش خــــالل الحــــرب".عــــن القيــــادة السياســــ

الضـابط، بـأن الـذراع السياسـي انـتهج الكـبح المبـالغ فيـه قبـل سـنة وأنـه كـان مـن الخطـأ عـدم المســارعة 
إلى توجيه ضربة مسبقة إلسرائيل بواسطة عملية تسلل واختطاف كبيرة عبر نفـق كـرم أبـو سـالم، قبـل 

إلسرائيلي بإحباط المخطط وتفجير النفق. وأضاف "ال يزال من الممكن تقـويض الهـدوء، قيام الجيش ا
رغم أننا ال نالحظ اآلن خطرًا ملموسـًا وفوريـًا ينـذر باالنفجـار. سياسـة ردنـا علـى إطـالق القـذائف مـن 

حـراج إلى الهجوم و  "إسرائيل"القطاع إلى النقب مبلورة كما يجب. ومن الواضح لنا أنهم يحاولون جر  ا 
 "حماس". ال يتحتم تحويل كل قذيفة إلى حدث قومي".

 14/7/2015 بالحياةب لندن
 

 وحدة استيطانية قرب بيت لحم 800تصادق على بنا   "إسرائيل" .39
، عن أنه على أمس اإلسرائيلي،كشفت إذاعة الجيش  ، األناضول:كامل إبراهيم -القدس المحتلة 

االستيطاني، إال أن وزير البناء واإلسكان في حكومة نتنياهو البناء ‹ تجميد›الرغم من المزاعم بشأن 
وحدة سكنية في  800السابقة، أوري أريئيل، بادر في نهاية العام الماضي إلى مخطط يقضي ببناء 

 وكانت حكومة إسرائيل قد أعلنت، بهدف التضليل، أن نتنياهو جمد هذا المخطط.‹. أفرات›مستوطنة 
ويتبين اآلن أن النيابة العامة اإلسرائيلية ردت األسبوع الماضي على التماس تم تقديمه إلى المحكمة 

كذلك رصدت وزارة ‹. ُمنحت مصادقة من الدولة إلى مجلس محلي أفرات بالتخطيط هناك›العليا و 
 وحدة سكنية. 800ألف شيكل من أجدل تنفيذ أعمال تخطيط بناء  900اإلسكان مبلغ 

غيفعات ›ي تنفيذ هذا المخطط االستيطاني الجديد في منطقة يطلق عليها االحتالل اسم ويجر 
بسبب حساسيتها. إذ يرى المستوطنون بهذه المنطقة أهمية ‹ E2›، كما أنها حظيت باسم ‹هعيطام

شرقا باتجاه مدينة بيت لحم، وتغلق المدينة ‹ غوش عتصيون›ألنها توسع كل كتلة  استراتيجية
 ن الجهة الجنوبية وتنش  حيزا فاصال بين بيت لجم وجنوب الضفة الغربية.المحتلة م

 2015/7/15الرأيب عمانب 
 

 في القدس "زيتون الملك"حي استيطاني فوق مقبرة  :هآرتس .41
صادقت بلدية االحتالل في القدس على إجراءات بدء تنفيذ مشروع بناء : أحمد رمضان -رام هللا 

زيتون »ة تاريخية، يعود تاريخها إلى الفترة المملوكية، وُتعرف باسم تهويدي ضخم فوق مقبرة إسالمي
 التي أقيم على جزء منها مشاريع استيطانية.« مأمن هللا»، وهي جزء من مقبرة «الملك
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، التابعة »التنظيم والبناء«الصادرة امس، أن اللجنة المحلية لـ اإلسرائيلية« هآرتس»وذكرت صحيفة 
ألسبوع الماضي على مخطط بناء تهويدي كبير في المنطقة التي تتواجد لبلدية القدس، صادقت ا

 في وسط القدس.« حديقة االستقالل»فيها حاليا المدرسة التجريبية في حديقة عامة يطلق عليها اسم 
ومعروف أن هذه المنطقة كانت ُتستخدم كمقبرة إسالمية كبيرة، واستخدمها المقدسيون المسلمون 

غرفة  480وحدة سكنية وفندق يضم  192ويشمل المخطط اإلسرائيلي بناء  خالل مئات السنين.
 ومركز تجاري.

 2015/7/14المستقبلب بيروتب 
 

 ألف مصٍل يحيون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان بالمسجد األقصى 350أكثر من  .41
مدينة القدس  إلىوا بدا أن سكان الضفة الغربية تركوا مدنهم وقراهم ومخيماتهم، وقدم: القدس المحتلة
، باستثناء األطفال والكهول والفئات الشبابية، التي رفضت السلطات السماح لها الثالثاء-ليل االثنين 

 بدخول المدينة إلحياء ليلة القدر.
ألفًا من المصّلين أمضوا الليلة كاملة في رحاب  350ووفق تقديرات دائرة األوقاف اإلسالمية، فإن 

ارك، الذي تحّظر السلطات اإلسرائيلية على غالبية الفلسطينيين الوصول إليه المسجد األقصى المب
 في باقي أيام السنة، عبر منعهم من دخول القدس المحتلة.

دونمًا، بالمصّلين، وتناوب عدد من  144واكتظت مباني المسجد وباحاته الواسعة التي تبلغ مساحتها 
 أن ختموه في ساعات الصباح األولى. إلىالقراء على إمامة المصّلين وتالوة القرآن، 

 2015/7/15الحياةب لندنب 
 

 مفتي القدس يحذر من المس بالمقابر اإلسالمية .42
حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، من : وكاالت –فلسطين المحتلة 

 رها من األرض الفلسطينية.القدس وغيبمواصلة سياسة انتهاك حرمة المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
قامة بوشدد في بيان على أن المس بمقبرة مأمن هللا التي تعود إلى الفترة اإلسالمية  مدينة القدس، وا 

يمس حرمة األماكن المقدسة  اإلسالمية يعتبر انتهاكا خطيرا مبان سكنية وفندق على أنقاض القبور
وبين  يها ألنها تخضع الختصاص المسلمين.اإلسالمية التي ال يحق ألي جهة غير مسلمة التدخل ف

المدينة المقدسة بهدف بسياق طمس المعالم اإلسالمية والعربية بأن المس بمقبرة مأمن هللا يأتي 
 تهويدها، وهي بذلك تمس كرامة األحياء واألموات دون أي رادع ديني أو أخالقي أو قانوني.

 2015/7/15الدستورب عمانب 
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 فلسطينيا  معزولون في زنازين موحشة كالقبور أسيرا   15هيئة األسرى:  .43
كشف تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين : فادي أبو سعدى -بيت لحم 

أن خمسة عشر أسيرا يعيشون في زنازين العزل االنفرادي بقرار من المخابرات اإلسرائيلية 
ووصفت هيئة شؤون األسرى العزل  خارجها.، معزولين تماما عن الحياة داخل السجون و «الشاباك»

بالقبور الخارجة عن نطاق المكان والزمان حيث الظروف واإلجراءات القاسية والصعبة والحرمان من 
وأدلى األسير محمد إسماعيل البل من غزة بشهادته  أبسط الحقوق بما في ذلك الحق في الزيارة.

لعزل هي عبارة عن قبور واألسرى المعزولين لمحامية الهيئة شيرين عراقي. وأكد أن زنازين ا
محرومون من كل شيء: التواصل مع األسرى والتواصل مع الخارج، يخرجون للساحة مقيدين 
وتتعرض زنازينهم لالقتحامات والمضايقات وعدد من المعزولين تعرض لضرب شديد كاألسير عبد 

ري الخواجا في عزل مجدو، ومحمد هيئة أن األسرى المعزولين هم: شكلل وكشف العظيم عبد الحق.
البل وعبد العظيم عبد الحق وعماد سرحان ووائل نعيرات وموسى صوفان وعبد الرحمن عثمان 
وجميعهم في عزل مجدو، وسامر البرق وغالب غنيم ونهار السعدي وحسام عمر وهم في عزل 

عزل  –مد جبرانريمون ونور الدين أعمر )عزل ايلون(، وعصام زين الدين )عزل عسقالن(، مح
 ايشل، وفارس السعدة )عزل ايال(.

 2015/7/15القدس العربيب لندنب 
 

  أسيرا   40محاكم االحتالل تمدد اعتقال  .44
( أسيرًا في سجون 40أفاد نادي األسير امس، بأن محاكم االحتالل مددت اعتقال ) -وفا-رام هللا 

فتًا إلى أن جلسات محاكمة ستعقد االحتالل بذريعة استكمال التحقيق واإلجراءات القضائية، ال
 لألسرى في الفترات القادمة.

'، محكمة االحتالل في 'سالم أحكام التمديد جاءت في كلمن المحكم التالية: وأشار النادي إلى أن
 .محكمة االحتالل في 'الجلمة'و  حكمة االحتالل في 'عسقالن'، ماالحتالل في 'بيتح تكفا' محكمة

 2015/7/14ب الحياة الجديدةب رام هللا
 

 مقدسيا  فقدوا بصرهم نتيجة اإلصابة بالرصاص اإلسفنجي األسود 12جمعية إسرائيلية:  .41
أطفال، فقدوا بصرهم  7مقدسيًا على األقل، بينهم  12القدس: قالت جمعية حقوقية إسرائيلية، إن 

رطة اإلسرائيلية نتيجة اإلصابة المباشرة بالرصاص اإلسفنجي األسود منذ بدء استخدامه من قبل الش
 قبل عام.
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وطالبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أمس، الشرطة بالتوقف عن استخدام الرصاص 
اإلسفنجي األسود في القدس على الفور، الفتة إلى أن دميري ولد أصم وأبكم، وهو متزوج وله ابن 

 واحد، ويعمل في مهنة الخياطة.  

 2015/7/14األيامب رام هللاب 
 

 48فلسطيني الـ  ارتفاع نسبة العنصرية شعبي ا ورسمي ا ضدّ تقرير:  .46
حادثة عنصرية ضد فلسطيني الـ  231ذكر مركز مناهضة العنصرية في فلسطين المحتلة أنه وثق 

خالل العام الجاري، ما سجل ارتفاًعا كبيًرا في نسبة الحوادث العنصرية بما في ذلك التي ترتكبها  48
 سطينيين هناك بشكل أساسي.جهات رسمية، وتستهدف الفل

حادثة  231حادثًا عنصرًيا مقابل  161وأوضح المركز في تقرير نشره اليوم أن العام الماضي شهد 
 .%47هذا العام، ما يعني ارتفاًعا في هذه الحوادث بنسبة 

 وبين أن العدوان األخير على قطاع غزة واالنتخابات اإلسرائيلية زادت من األحداث العنصرية، حيث
 من إجمالي األحداث العنصرية. %67سجل خاللها 

وأشار إلى أن العدوان على غزة أوجد احتقاًنا وغضًبا في صفوف الفلسطينيين والمستوطنين بأراضي 
ن العنف وصل إلى أماكن العمل، حيث ساد مصطلح "نحن أو هم"، ليصل الحد للمطالبة 48الـ  ، وا 

 بقتل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.
اف، أنه تم تسجيل العديد من حاالت االعتداء على متظاهرين، حيث ارتفع مستوى العنصرية وأض

من المواد اإلعالمية والمرئية  %50لدى األجهزة األمنية اإلسرائيلية، فيما شكلت نحو  %20بمعدل 
 نوًعا من التحريض والعنصرية.

 2015/7/14وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمب غزةب 

 

 حيون "ليلة القدر" على أنقاض المساجد المدمرةالغزيون ي .47
أم اآلالف من المصلين الغزيين الليلة الماضية المساجد المدمرة خالل : عبد الغني الشامي -غزة 

الحرب األخيرة على قطاع غزة وأقاموا صالة قيام الليل في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان 
 تموز(. 13/14"ليلة القدر" على أنقاضها )ليلة 

ويرى مراقبون أن هذا اإلقبال الكبير على صالة القيام على أنقاض المساجد المدمرة حمل رسالتين، 
األولى تعويض السنة السابقة والتي حرموا فيها من القيام بسبب الحرب، والثانية تحدي لالحتالل بأن 

 قصف هذه المساجد ال يعني هجرها.
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يث مع "قدس برس" أن قيام الليل على أنقاض هذه المساجد واعتبر الداعية جهاد أبو دية في حد
 القيام" وفق ما يرى.بالمدمرة "أجره مضاعف كون المصلي يأخذ أجر تحدي االحتالل وأجر الطاعة 

( 197( مسجًدا بشكل كلي و)73ودمرت قوات االحتالل خالل عدوانها األخير على قطاع غزة )
 مسجًدا بشكل جزئي.

 2015/7/14قدس برسب 

 
 خبرا  متفجرات إسرائيليون يقتحمون منزل الشهيد غسان أبو جمل .48

صباح  اإلسرائيلياقتحمت عناصر الوحدات الخاصة وخبراء متفجرات في جيش االحتالل  :القدس
أمس منزل الشهيد غسان أبو جمل الكائن في قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس، وقاموا بفحص 

عن معاوية، شقيق الشهيد غسان  واألقصىلشؤون القدس  عالمياإلونقل المركز  أرجائه وسطحه.
خبراء متفجرات تابعين لجيش االحتالل  ثالثأبو جمل، أن عناصر من الوحدات الخاصة برفقة 

اقتحموا منزل شقيقه، وقاموا بفحص أرجاء المنزل بوساطة أجهزة خاصة، ثم اعتلوا سطح  اإلسرائيلي
وأشار إلى أن قوات االحتالل اقتحمت منزل الشهيد غسان  كان.المنزل وفحصوه قبل أن يتركوا الم

 قبل نحو أسبوع وقامت بأخذ قياساته وتصويره من الداخل والخارج والطرق المؤدية إليه.
 2015/7/15األيامب رام هللاب 

 
 السيسي ويدعون لمرسي األقصى يهتفون ضدّ المسجد آالف المصلين في  .49

مسجد األقصى بعد صالة تراويح يوم الثالثاء، وخالل اعتكافهم احتشد آالف المصلين في ال: لندن
ورباطهم اليومي بالحرم القدسي الشريف يبتهلون إلى هللا أن يفك أسر الرئيس المصري المنتخب 
محمد مرسي، وأن ينتقم من زعيم االنقالبيين الذي استولى على السلطة في مصر بالدم، عبد الفتاح 

ت المسجد األقصى بانتظار صالة التهجد، وهم يدعون هللا تعالى أن واجتمعوا في ساحا السيسي.
ينتقم من السيسي وينصر مرسي، ويفك أسره وسجنه، كما هتفوا لغزة التي يحاصرها النظام المصري 

 دعما لالحتالل اإلسرائيلي. 
 2015/7/14"ب 21عربيموقع "

 
 مخيم اليرموك بالشرعان  مصطفى الناشط اإلغاثيباغتيال  "داعش"ناشطون يتهمون تنظيم  .11

مصطفى الشرعان، أثناء « حماس»اغتال مسلحون، مساء األحد، القيادي في حركة  :مخيم اليرموك
خروجه عقب صالة التراويح من مسجد عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك المحاصر جنوب 
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في بعد ساعة من وأطلق ملثمان الرصاص على الشرعان ما أدى إلى إصابته في رأسه، وتو  دمشق.
 وصوله مركزا طبيا في بلدة مجاورة، وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية.

باغتيال القيادي الشرعان، بعد أقل من « الدولة»واتهم الناشطون الفلسطينيون في المخيم تنظيم 
وعمل الشرعان مديرا سابقا لهيئة فلسطين الخيرية، وهو ناشط  شهرين على اغتيال قيادي آخر.

اثي أدى دورا مميزا في خدمة مخيم اليرموك وأهله طيلة ثالث سنوات من أزمة المخيم، وقد رفض إغ
 على اليرموك في أبريل/نيسان الماضي.« الدولة»الخروج منه عقب سيطرة تنظيم 

 وأسس الشرعان جمعية الوفاء اإلغاثية، واستمر في العمل اإلغاثي بالمخيم حتى اغتياله يوم األحد. 
ها حملت أطراف في المخيم جبهة النصرة المسؤولية عن مقتل الشرعان نتيجة الفلتان األمني من جانب

في المخيم، واستباحة ممتلكات المدنيين واالعتداء على أهالي المخيم باالعتقاالت المستمرة من قبل 
 «.الدولة»تنظيم 

 2015/7/14القدس العربيب لندنب 
 

 عتقلي دعم المقاومةتأجيل جلسة النطق بالحكم لماألردن:  .11

أكد ذوو معتقلي دعم المقاومة تبلغ محامي المعتقلين من المدعي عام لمحكمة أمن الدولة بتأجيل 
 جلسة النطق بالحكم إلى ما بعد العيد دون تحديد يوم معين.

من  14وكانت محكمة امن الدولة حددت يوم غد األربعاء موعدا للنطق بالحكم حيث يحاكم 
رى المحررين والنشطاء في مجال القضية الفلسطينية وطلبة جامعيين ونقابيين، المهندسين واألس

 حيث يحاكم اثنان من األسرى لدى االحتالل غيابيا باعتبارهم "فارين من وجه العدالة".
وكانت التحقيقات مع معتقلي "المهندسين والنقابات" تركزت حول ما اعتبره المدعي العام لمحكمة 

لدعم ما وصف بـ"الجماعات المسلحة في الضفة الغربية وغزة" في إشارة إلى أمن الدولة أنشطة 
 المقاومة الفلسطينية.

 2015/7/15ب السبيلب عّمان
 

 مباحثات قطرية فلسطينية حول آليات استقدام العمالة الفلسطينية :الدوحة .12
معة، أن سفير أعلنت الخارجية الفلسطينية في رام هللا، أمس الج: محمد جمال -القدس المحتلة 

فلسطين في الدوحة منير غنام بحث مع المسؤولين في وزارة العمل والشؤون االجتماعية القطرية 
 آليات استقدام العمالة الفلسطينية للدوحة.



 
 
 
 

 

 38 ص                                               3637 العدد:         15/7/2015 األربعا  التاريخ: 
  

وجرى في اللقاء بحث مضامين قرار الحكومة القطرية فتح باب االستقدام للعمالة الفلسطينية للعمل 
تنسيق المشترك بين وزارة العمل القطرية والسفارة الفلسطينية لتذليل أي في قطر، وتم االتفاق على ال

 إشكاليات قد تنشأ ولضمان سرعة التنفيذ فيما يخص تمكين العمالة الفلسطينية في قطر الشقيقة".
وأضافت: وكذلك تم التباحث حول اإلجراءات والتراتيب المنظمة لهذه العملية واآلليات التنفيذية 

 تقدام العمالة من الخارج طبقًا لقانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له.المتبعة الس
ونقل البيان عن رئيس اللجنة القطرية الدائمة لالستقدام قوله: "إن وزارة العمل القطرية قد فتحت باب 

ى االستقدام من فلسطين وأنها تواصلت مع عديد الشركات والجهات المعنية في قطر لحثهم عل
 استقدام احتياجاتهم من أنواع العمالة من جميع المهن من فلسطين حسب متطلبات سوق العمل".

 2015/7/15ب الشرقب الدوحة
 

 اللجنة القطرية إلعمار غزة تطرح مشروعات جديدة .13
طرحت اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة، رزمة جديدة من المشرعات  أشرف مطر: -غزة 

عمارة  60لمنفذة في قطاع ضمن عملية اإلعمار. تتضمن الرزمة الجديدة إقامة القطرية الحيوية ا
 سكنية، ضمن المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد ين خليفة آل ثاني السكنية بخان يونس.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعمار قطاع غزة أعلن في وقت سابق خالل 
غزة عن إنجاز المرحلة األولى من مدينة حمد السكنية بخان يونس والتي  زيارته األخيرة لقطاع

كما أعلنت اللجنة القطرية عن إطالق العمل في مدينة  وحدة سكنية. 1000تضمنت ما يقارب من 
 األمل، عبر البدء بأعمال إنشاء مدرسة وروضة وحضانة للمدينة الخاصة باألسرى المحررين.

ماضية مبلغ مليار وأربعمائة مليون دوالر دعمًا للبنى التحتية في قطاع وقدمت قطر خالل الفترة ال
غزة، من خالل منحة المليار دوالر التي تبرعت بها خالل اجتماع المانحين األخير التي عقد في 

 400القاهرة إلعادة إعمار غزة بعد العدوان األخير عليها، ومنحة سمو األمير الوالد التي تجاوزت الـ 
 والر.مليون د

 2015/7/15ب الشرقب الدوحة
 

 آالف طفل في لبنان يستفيدون من كسوة الهالل األحمر اإلماراتي ثالثة .14
تشرف سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى لبنان، وبالتنسيق مع هيئة الهالل : بيروت )وام(

ور وبعلبك األحمر اإلماراتي على تنفيذ مشروع كسوة العيد في مناطق بيروت وطرابلس وص
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آالف طفل من األسر اللبنانية  3والمخيمات الفلسطينية، وقد استفاد من هذا المشروع أكثر من 
 والسورية والفلسطينية األكثر حاجة في لبنان.

 2015/7/15ب االتحادب أبو ظبي
 

 دعو الفلسطينيين في قطاع غزة إلى تقديم معلومات عن اإلسرائيليين المفقوديني بان كي مون .11
األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، الفلسطينيين في قطاع غزة الذين لديهم معلومات عن دعا 

نشر هذه المعلومات وإلفصاح عن مصيرهما وحالتهما  إلىالمفقودين  اإلسرائيليينالمواطنين 
يع وقال الناطق بلسان األمين العام للمنظمة األممية إن بان كي مون يدعو إلى اتخاذ جم الصحية.
الالزمة إلعادة االثنين إلى ديارهما مؤكدا أن على جميع الجهات الدفاع عن حقوق  اإلجراءات

وجاءت هذه الدعوة األممية على خلفية تصريح وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه  المدنيين واحترامها.
لمواطنين يعالون الذي أكد أن بالده لن تعقد صفقة مع حماس لتبادل األسرى مقابل اإلفراج عن ا

 اإلسرائيليين اللذين تحتجزهما الحركة في قطاع غزة.
 2015/7/14ب نيوز i24موقع 

 
 ويوفد وزير دفاع  إليها "إسرائيل"أوباما يؤكد التزام الواليات المتحدة بأمن  .16

باراك أوباما أكد لرئيس  األميركيالرئيس  أند.ب.أ: أعلن البيت األبيض مساء أمس  -واشنطن 
مضيفا إنه سيرسل وزير  إسرائيلبنيامين نتنياهو التزام الواليات المتحدة بأمن  ائيلياإلسر الوزراء 

وذكر بيان أصدره البيت األبيض أن الرئيس  المقبل.  األسبوعدفاعه اشتون كارتر إلى إسرائيل في 
ووي االتفاق الن أن أمسخالل اتصال هاتفي جرى بينهما مساء  اإلسرائيليأوباما أبلغ رئيس الوزراء 

سيزيل شبح إيران المسلحة نوويا وهو ما يمثل غاية في  إيرانالذي أبرمته الدول الست الكبرى مع 
سرائيل.  إن الرئيس أوباما  األبيضوأضاف البيت  إطار المصلحة األمنية القومية للواليات المتحدة وا 

دة إزاء دعم إيران من مخاوف الواليات المتح« لن يقلل» النوويأوضح في الوقت ذاته أن االتفاق 
 .إسرائيلوتهديداتها تجاه  األوسطعبر منطقة الشرق  لإلرهابيين

 2015/7/15ب األيامب رام هللا
 

 مليون يورو لعائالت تعيش فقرا مدقعا في الضفة وغزة 13.6االتحاد األوروبي يخصص  .17

صالح الدفعات خصص االتحاد األوروبي مساهمته الثانية لهذا العام ل بيت لحم ـ فادي أبو سعدى:
الفصلية للمخصصات االجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى العائالت الفلسطينية التي تعيش 
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مليون  13.6التي تصل إلى مبلغ « فقرا مدقعا في الضفة الغربية وغزة. وتم تسيير هذه المساهمة
بقيمة مليون يورو،  نياإسبامليون يورو وحكومة  12.6يورو ممولة من قبل االتحاد األوروبي بواقع 

 عبر ما يسمى بآلية بيغاس.
وبحسب االتحاد األوروبي فإن المستفيدين المؤهلين للحصول على هذا الدعم هم العائالت التي 
تعيش في فقر مدقع ومسجلة في برنامج التحويالت النقدية التابع لوزارة الشؤون االجتماعية. وقد تم 

أساسية إلى الفلسطينيين األكثر فقرا وعوزا في الضفة الغربية وغزة تصميم البرنامج لتوفير شبكة أمان 
 عبر توفير مساعدات نقدية وعينية.

من التكلفة اإلجمالية لتوفير مساعدات نقدية إلى ما يزيد عن  %40وتغطي هذه المساهمة 
 منهم يعيشون في قطاع غزة. %64عائلة فلسطينية تعيش في فقر مدقع. أكثر من  122000

 40بقيمة  2015ل هذه المساهمة الدفعة الثانية من التزام االتحاد األوروبي المالي في عام وتمث
مليون يورو لصالح دفعات المخصصات االجتماعية إلى العائالت التي تعيش في فقر مدقع في 

ي ف اإلعمارالضفة الغربية وغزة. استجابة لالحتياجات التي تم تحديدها خالل مؤتمر القاهرة إلعادة 
 .2014 أكتوبرشهر تشرين األول/ 

ماليين يورو من أجل توفير إغاثة فورية والمساهمة في بناء قدرات  10وتتضمن هذه األموال مبلغ 
على  اإلسرائيليالتأقلم للعائالت التي عانت من فقر إضافي نتيجة للدمار الذي حدث هالل العدوان 

عائلة  10000، سيستفيد ما يقرب من . ومن خالل هذه األموال2014قطاع غزة في صيف عام 
التي تستوفي المعايير المتضمنة في برنامج التحويالت النقدية في غزة من الدفعات الفصلية في 

 لحين إيجاد حل أكثر استدامة من أجل ضمان عيشهم الكريم بأمان.
 2015/7/15ب القدس العربيب لندن

 
 لألسر المدمرة بيوتها خالل الحرب األخيرة "ديةبرنامج المساعدات النق""األونروا" تستأنف تنفيذ  .18

تنفيذ برنامج المساعدات النقدية الخاصة بمساكن األسر « أونروا»حامد جاد: استأنفت وكالة الغوث 
الحالي تقديم دفعات مالية لعشرات  األسبوعحيث واصلت  األخيرةالمتضررة منازلها خالل الحرب 

كما قدمت مساعدات مالية لتغطية كلفة بدل  إعمارها عادةإ المدمرة مساكنها كليا من أجل  األسر
 وتأثيث المساكن المستأجرة.    إيجار

أسرة الجئة في مختلف مناطق قطاع  2499أعلنت أونروا في بيانين منفصلين أمس أنها قدمت لـ 
ذلك وتأثيث مساكنهم المستأجرة و  إيجارغزة األسبوع الحالي مساعدات نقدية لتمكينهم من دفع بدل 

 مليون دوالر. 1.46توفر لديها تمويل بقيمة  أنبعد 
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دوالر أميركي( من المبلغ المذكور ستخصص كدفعات لتغطية  556900أن ) إلىوأشارت أونروا 
بدل إيجار خالل الفترة المعلقة الممتدة ما بين شهري أيلول وكانون األول من العام الماضي، في ما 

دوالر أميركي لكل  500لمنح إعادة اإلدماج البالغ قيمتها دوالر(  909500سيتم تخصيص مبلغ )
 أسرة لتعويض اللوازم المنزلية التي خسرتها األسر المتضررة.

أن هذه  إلىوبينت أنه سيكون بإمكان هذه األسر استالم مستحقاتها عبر البنوك المحلية، الفتة 
والر أمريكي قامت بصرفها ألف د 180المساعدات التي تصرف خالل األسبوع الحالي تضاف إلى 

 أسرة الجئة. 195األسبوع الماضي لتغطية دفعات مخصصات بدل اإليجار التي استفادت منها 
أسرة الجئة إلعادة  200ذلك بينت أونروا أنها تمكنت في الوقت الراهن من توفير تمويل لدعم  إلى

وبعد مرور عام واحد على  إعمار مساكنها المدمرة كليًا موضحة أنه في الثامن من تموز الحالي
على غزة بدأت بتمويل وصرف المساعدات النقدية إلعادة إعمار المساكن المدمرة  األخيرةالحرب 

أسرة الجئة  34دوالر استفادت منها  402024أن مجموع الدفعات األولى بلغت  إلىكليًا. وأشارت 
بوع الماضي لشراء مواد البناء تمكنت من استالم مستحقاتها عبر البنوك المحلية ابتداء من األس

وتتضمن الحصمة، حديد التسليح، واإلسمنت( وذلك من « ذات استخدام مزدوج»الالزمة )وهي مواد 
 «.آلية سيري»خالل آلية إعادة اإلعمار المعمول بها 

مسكنًا من  9117على غزة بلغ  األخيرةأن عدد المنازل التي دمرت كليًا خالل الحرب  إلىولفتت 
الالجئين مبينة أنه فور إعالن األطراف ذات العالقة عن آلية إعادة إعمار غزة توصلت مساكن 

أونروا التفاق يسمح بإعادة إعمار المساكن المدمرة كليًا، وساعدت في تقديم األوراق الالزمة بما في 
جها ضمن أسرة الجئة إلى وزارة الشؤون المدنية ليتم إدرا 86ذلك التصاميم وتراخيص بناء مساكن لـ 

 قاعدة البيانات اإللكترونية آللية إعادة إعمار غزة.
وأوضحت أنه تمت الموافقة من خالل النظام المذكور على هذه األسر والمصادقة على تلقيها مواد 

 بناء ذات استخدام مزدوج. 
من هذه األسر بالفعل على التعهدات وتمكنت من استالم الدفعات المستَحقة لها، أما  34ووقعت 

 باقي األسر، فهي حاليًا بصدد التوقيع على التعهدات لتتمكن من استالم مستحقاتها.
أسرة الجئة في مختلف مناطق قطاع غزة  2698وكانت أونروا صرفت في وقت سابق مساعدات لـ 

 1.94ولتنفيذ إصالحات بسيطة للمساكن المتضررة بعد أن توفر لديها تمويل بقيمة  إيجاربدل 
 مليون دوالر.  

يذكر أن أونروا شرعت بتوزيع أول دفعة من مخصصات بدل اإليجار ألصحاب المساكن المدمرة في 
إلى  800يتراوح من  شهر أيلول العام الماضي حيث اعتمدت في حينه برنامجًا ماليًا لتوزيع ما
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م دوالر للعائالت المتضررة بحسب عدد أفرادها، وذلك على مدار أربعة أشهر متتالية حيث ت 1000
التي  دوالرًا لألسرة 225تسليم مئتي دوالر شهريًا، لألسرة التي يبلغ عدد أفرادها أقل من خمسة، و

 دوالرًا لألسرة التي يزيد عددها على ذلك. 250يقل عدد أفرادها عن عشرة، ونحو 
 2015/7/15ب األيامب رام هللا

 
 تنفي إغالق مدارسها أو تأجيل الدراسة "األونروا" .19

بإغالق  األونرواحسنة، أي قرار من  أبو" عدنان األونروامستشار اإلعالمي لوكالة "نفى ال: عمان
 تأجيل الدراسة. مدارسها لمدة ثالثة شهور أو

عارية عن الصحة تماما، وأن  األنباءحسنة في تصريح صحفي أمس الثالثاء، أن تلك  أبووأضاف 
 لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن. األونرواأيا من مسؤولي 

مليون دوالر، وتبذل حاليا جهودا كبيرة لسد  101" تعاني عجزا ماليا كبيرا، يبلغ األونروا" نإال وق
هذا العجز، وتأمل في الحصول على المصاريف التشغيلية للفترة بين شهري أيلول، ونهاية كانون 

 األول المقبلين.
 2015/7/15ب السبيلب عّمان

 
 تجاه الفلسطينيين "ائيلإسر "يهود يتظاهرون في واشنطن ضد سياسة  .61

وكود « ،«الصوت اليهودي من أجل السالم»احتشد أعضاء من منظمتي  :األناضول –واشنطن 
، اليهوديتين في العاصمة األمريكية واشنطن، احتجاًجا على السياسة اإلسرائيلية تجاه «بينك

 الفلسطينيين، والعدوان اإلسرائيلي على غزة.
ركز المؤتمرات، الذي ينظم فيه المؤتمر السنوي لمجموعة وتجمع أعضاء المنظمتين أمام م

 «.مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل»
أنهوا «، و«فلسطين حرة»ورفع المتظاهرون في أيديهم األعالم الفلسطينية والفتات كتب عليها 

ووقف المشاركون في التظاهرة دقيقة صمت على أرواح «. نتنياهو مجرم حرب«، و«احتالل فلسطين
 ضحايا الفلسطينيين نتيجة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي.ال

ارتكاب إسرائيل جرائم بحق الفلسطينيين في غزة، كما »وأشار المتحدث باسم المظاهرة في كلمته إلى 
 «.انتقدوا بشدة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع

 2015/7/15 بالرأيب عّمان
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 محمد جبريل من اإلمامة بمساجد مصرالشيخ الظالمين في ليلة القدر .. منع بعد دعائ  على  .61
شن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير األوقاف، هجوًما على الشيخ محمد جبريل؛ : نور رشوان

بسبب ما وصفه بتجاوزه في حق الدولة، وتطرقه للحديث عن األمور السياسية، أثناء إمامته 
 د عمرو بن العاص.للمصلين، ليلة أمس، بمسج

، «صدى البلد»، الذي يعرض على «على مسؤوليتي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «جمعة»وقال 
تم اتخاذ قرار منذ دقائق بمنع محمد جبريل، من العمل بأي مسجد داخل مصر، »مساء الثالثاء، إنه 

 «.ومحاسبة أي شخص يمكنه من مخالفة هذا القرار
، وسنخاطب «ا بتحرير محضر ضده، بموجب الضبطية القضائيةسنقوم أيضً »وأضاف الوزير، 

التليفزيون المصري بعدم إذاعة أي تسجيالت له، والدول العربية بعدم استضافته أو السماح له 
محمد جبريل، من أصحاب الوجه المتلونة، التي تتالعب »وتابع:  «.بممارسة أي أعمال بمساجدها

 ، على حد تعبيره.«ناه مرة أخرى للجلوس في منزلهبعواطف الناس؛ لذلك فنحن اليوم أعد
وكان الشيخ محمد جبريل، قد دعا على الظالمين، وبعض اإلعالميين، ودعا للشباب المحتجزين، 

 أثناء إمامته للمصليين، ليلة أمس االثنين، بمسجد عمرو بن العاص.
 2015/7/14ب الشروقب مصر

 

 في المصالحة حماس على خطتي لقطعنا شوطا  الحمد هللا: حكومتي لم تفشل .. ولو وافقت  .62
الحمد هللا في مكتبه في رام هللا من دون أي احتياطات أمنية، وكان مستعدا  استقبلنا: كفاح زبون

 للمقابلة بمجموعة من األوراق التي تحوي تفاصيل وأرقاما؟
ت إعالمية، اسأل سألني حول ما سنركز عليه في المقابلة، ثم قال وهو المقل جدا في إجراء مقابال

كيفما تشاء وفي أي موضوع؟ وسأجيبك. وهكذا مضت ساعة ونصف الساعة من الحوار والدردشة، 
 فيما يلي نص الحوارو تحت مظلة من صراحة مطلقة ومستفزة لخصومه. 

 
* سأبدأ من حكومة التوافق. أردتم تغيير الحكومة ثم أصبح الحديث اآلن عن تعديلها. بصراحة 

 شلت أم أفشلت؟هذه الحكومة ف
ووضع لها مهمات أهمها استكمال  2014-6-2الحكومة لم تفشل. الحكومة أسست في  -

المصالحة، واستكمال بناء وتوحيد المؤسسات، والتحضير النتخابات رئاسية وتشريعية. وكما تعلم، 
ر يوما وما ترتب على هذه الحرب من دما 50بعد أسابيع قليلة، حدثت حرب قطاع غزة واستمرت 

هائل وشهداء ومئات آالف البيوت المدمرة كليا وجزئيا. كان هذا عبئا كبيرا. ورغم ذلك، بدأنا 
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بخطوات عملية إلنهاء االنقسام، وذهبت إلى قطاع غزة للحديث عن استيعاب الموظفين الذين تم 
ومع  2014-10-10. وللحديث عن المعابر. أذكر اجتماعي مع هنية في 2007تعيينهم بعد عام 

قيادة حماس، اتفقنا على حل موضوع الموظفين وموضوع المعابر. حماس قالت لي بأنه ليس لديها و 
أي مشكلة في تسليم المعابر إلى حكومة التوافق الوطني. وكان هذا شرطا مهما لعملية إعادة 

المعابر. ذهبت في زيارة أخرى في أبريل  تسليماإلعمار. عدت من غزة بهذا االتفاق لكن لم يتم 
الموظفين والمعابر.  النقطتين،. واجتمعت مع قيادة حماس وتحادثنا حول نفس 2015)نيسان( 

لألسف لم يوافقوا على الخطة التي تقدمنا به وعرضتها شخصيا على حماس. ولو وافقوا كنا قطعنا 
سسات شوطا مهما في عملية المصالحة وعملية التوافق، ولُكّنا انتقلنا إلى مرحلة ثانية لتوحيد المؤ 

والوزارات، ولو نجحنا النتقلنا طبعا إلى مرحلة ثالثة، وهي اإلعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية 
 التي يجب أن تجرى. كما هو معلوم هذا هدف نهائي.

 
 * هل تشرح لنا خطتك حول موضوع الموظفين تحديدا؟

ون عسكريون. في ألف موظف مدني والباقون موظف 23ألف موظف بينهم  54نحن نتحدث عن  -
المرحلة األولى، قلنا لهم دعونا ننهي ملف الموظفين المدنيين، وذهبت بخطة واضحة إلى حركة 
حماس، اجتمعت مع السيد إسماعيل هنية )قائد حماس في غزة(. قلنا لهم نحن كحكومة جاهزون 

 مراحل. 3لحل موضوع الموظفين على 
)سيطرة حماس على غزة(، هؤالء  2007ون قبل ألف موظف مدني معين 28: هناك المرحلة األولى

جالسون في بيوتهم ويتقاضون رواتب. دعونا نبلغهم بأن عليهم العودة إلى العمل، ومن ال يعود 
 يعتبر خارج الوظيفة.

: نستبدل الذين لم يعودوا ويتاقضون رواتب فورا بموظفين من موظفي حماس الذين الخطوة الثانية
 ن آالف هنا.، نتحدث ع2007عينوا بعد 

: أي موظف ال توجد له فرصة عمل نحن ملتزمون بشكل كامل، بإيجاد حلول لهم، الخطوة الثالثة
سواء عبر مكافآت أو إيجاد فرص عمل. قلنا لهم نحن جاهزون، وربطنا هذا الموضوع بموضوع 

 تسلمنا للمعابر.
لية واألمم المتحدة على إنشاء شهور وأنا اتفقت مع كثير المؤسسات الدو  3وبالمناسبة، خطتنا مدتها 

يجاد حلول لكافة الموظفين، كنا سنبدأ في  نيسان )أبريل(، لكن لم تسمح  20صندوق لدفع رواتب وا 
 حماس بعملية التسجيل لو سمحت لكنا أنهينا الموضوع اآلن.
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 * إذن المعابر والموظفون هما العقبتان األساسيتان اآلن أمام االتفاق مع حماس؟
ر على أن أي حل أو تقدم في عملية المصالحة وتوحيد المؤسسات، لن يتم إال حماس تص -

 23باستيعاب الموظفين. وأنا أقول لك عملية استيعاب الموظفين ليست سهلة. عندما تتحدث عن 
ألف موظف مدني جديد؟ أي حكومة في العالم.. حتى الحكومات الغنية لن تستطيع استيعاب هذا 

 العدد دفعة واحدة.

 
وهل هذه الخالفات )الموظفون والمعابر( هي التي تعيق انطالق عملية اإلعمار. أما هناك  *

 أسباب أخرى؟
أكتوبر )تشرين األول(  13اإلعمار موضوع وقد أضيف إلى مهمات الحكومة. كما هو معلوم في  -

في  27موال سوى مليار دوالر إلعادة إعمار القطاع. لم يأت من هذه األ 4.9في القاهرة، تم التعهد بـ
المائة فقط. الدول المانحة تقول: إنها تريد أن ترى السلطة على المعابر، بعض الدول األخرى لم 
تف بالتزاماتها، ولكن رغم كل ذلك، أريد أن أرد على الذين يقولون: إنه ال يوجد إعمار باألرقام. 

ألف شقة، وهذا رقم ليس سهال. خذ  95لغاية اليوم ما تم إعادة بنائه من البيوت المدمرة جزئيا، هو 
في المائة من المؤسسات المدمرة تم تعويضها. قطاع الكهرباء تمكنا من  62القطاع االقتصادي 

في المائة من شركة الكهرباء للعمل. ونسعى لتحويل هذه المحطة إلى محطة غاز. أنجزنا  97إعادة 
ة، وأنجزنا مهمات في خطوط المياه واآلبار في القطاع الزراعي، أعدنا الكثير للعمل بإمكانيات ضئيل

تم إصالح الخطوط ومحطات التنقية. أيضا طورنا آلية إلدخال المواد مع األمم المتحدة والجانب 
طنا من  12355طن إسمنت إلى قطاع غزة.  131240اإلسرائيلي. لغاية اآلن تمكنا من إدخال 

 40ألفا و 11وأدخلنا للمشاريع القطرية طن.  200ألفا و 135شاحنة حصمة بمعدل  3389الحديد. 
نجازات في معظم القطاعات.  طنا. هناك حركة كبيرة وا 

 
* لكن دكتور مع كل هذه األرقام يبدو اإلعمار بطيئا جداب األحيا  مدمرة الناس لم يعودوا إلى 

 منازلهمب والحياة صعبة؟
فردا فقط،  231، اليوم يوجد ألف مواطن في مراكز اإليواء 400عندما انتهت الحرب كان هناك  -

واستأجرنا لهم منازل وسيخرجون. ال يوجد أي مواطن في مراكز اإليواء، استأجرنا منازل للبعض 
وأصلحنا منازل البعض اآلخر. هذا إنجاز في ظروف صعبة، إنجاز رغم قلة الموارد المالية 

الم )تستطيع( في اليابان والحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات. )يسأل( أي حكومة في الع
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عندما حدث زلزال تسونامي، آثاره لليوم، ما زالوا يعملون. فما بالك نحن دولة فقيرة ونعتمد على 
 المساعدات والتبرعات.

ألف منزل هدمت بالكامل، وأنا كنت في زيارة للكويت والسعودية  16الدمار ليس بسيطا، هناك 
شقة سنبدأ فيها فورا.. لدينا وعود من الكويت  700هناك وقطر وبدأنا في إعمار البيوت المدمرة، 

شقة،  800شقة ووقعنا عقودا مع اإلخوة في الكويت. اإلخوة في السعودية سيعيدون بناء  1500بـ
شقة وقد تزيد إلى آالف، وكل هذا في شهور قليلة. من الظلم أن نقول: إن  1000وقطر بدأت بـ

ال شيء، نحن في  2012لم يعمل أحد أي شيء و 2008اإلعمار لم يبدأ. طيب كانت في حرب 
 حروب. 3اآلن، وبصراحة نحن عمليا نعيد إعمار ما خلفته  2014

 
 * طيب تحدثت عن آلية إعادة اإلعمار المتفق عليها هل توضحها لنا؟

سرائيل تسيطر على المعابر، وفق ذلك بدأنا نخطط كيف سندخل  - كما تعلم هناك حصار ظالم وا 
ى غزة. روبرت سيري منسق األمم المتحدة لعملية السالم السابق، قام بمفاوضات بين المواد إل

الجانب اإلسرائيلي واألمم المتحدة، وتوصلوا إلى اتفاق ينص على أن أي مواد تدخل إلى القطاع 
ستتم بمراقبة األمم المتحدة ومن خالل مراقبة الجانب اإلسرائيلي، حتى عندما يتم توزيع المواد في 

شراف األمم المتحدة. هذا االتفاق وافقت عليه جميع الجهات، ق طاع غزة سيتم تحت مراقبة وا 
الحكومة وحماس ولم يعترض عليه أحد. لكن ما نطلبه اآلن هو إعادة النظر في هذا االتفاق. نحن 

 طن إسمنت يوميا حتى نبدأ إعمارا حقيقيا، وما نطلبه هو رفع الحصار كامال، وأن 100مثال نريد 
تسمح إسرائيل بإدخال جميع المواد المطلوبة. بصراحة نحن نطالب بوقف العمل بهذه اآللية 

 وتحسينها واألهم رفع الحصار.

 
 * إذا بدأت العملية بالطريقة التي تريدونها هل هناك سقف زمني إلعادة إعمار القطاع؟

الحروب السابقة، سنعيد إذا تم رفع الحصار ووصلت األموال التي تعهدت بها الدول اآلن وفي  -
 سنوات. 3غزة إلى عهدها السابق في أقل من 

 
 * في ظل هذه الخالفات مع حماسب العالقة مع الحركة إلى أين؟

حماس جزء مهم من الشعب الفلسطيني ومكون من مكوناته. نحن نريد حوارا حقيقيا ومصالحة  -
ئاسية وتشريعية. علينا تهيئة األجواء وأن حقيقية. نريد تجانسا. أنا أعتقد أن المخرج هو انتخابات ر 

نمهد لهذه االنتخابات. اليوم أقول هناك فرصة عبر حكومة وحدة وطنية. هذا مهم جدا، وأنا أدعو 
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حماس للمشاركة في حكومة وحدة وطنية وعدم وضع عقبات. االشتراطات التي وضعتها حماس 
 اشتراطات مستحيلة.

 
 * ماذا وضعت؟

ادي الموحد أن يجتمع، لكن أين؟ السيد الرئيس يحاول مع عدة دول لكن ال تطلب اإلطار القي -
 4يوجد تجاوب. هناك اشتراطات بالنسبة لالنتخابات وقانون االنتخابات. كما أبلغوني في شهر 

يريدون انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلسا وطنيا في آن واحد، نحن قلنا لهم رئاسية وتشريعية نعم، 
ال. أنت ترى األوضاع في الدول العربية وهي معروفة. كيف نستطيع إجراء  لكن مجلس وطني

في  2011انتخابات في الدول العربية، هذا صعب، تحدثوا معي في قانون االنتخابات، هم وافقوا في 
في المائة والباقي دوائر، واآلن يريدونه جميعه دوائر. هذه  75القاهرة على قانون التمثيل النسبي 

ويجب أن ال يكون هناك اآلن اشتراطات، بل الذي يجب  2011اتفقت عليها الفصائل في المسائل 
 هو تمكين حكومة الوفاق الوطني، لو قبلوا خطتي الختلف الوضع اآلن.

 
 * بالمناسبة هل خطتك ما زالت قائمة؟

 نعم ما زالت قائمة، وأنا أدعوهم للمباشرة فورا كي نعالج ملفات أخرى متقدمة. -

 
 ت حماس مرة أخرى للقبول بحكومة وحدة. ما الهدف من تغيير التوافق إلى وحدة؟* دعو 

الذي دعا لها هو األص أبو مازن، وطلب من كافة الفصائل وتم التشاور معهم، لكن حماس  -
وضعت اشتراطات. نحن نريد حكومة فصائل تشارك فيها جميع الفصائل ألن حكومة الوفاق هي 

حكومة وحدة فصائلية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير، لكن حماس  حكومة تكنوقراط. المطلوب
 تحفظت ونحن اآلن سنجري تعديال.

 
 * وما هي أهداف التعديل؟

وزيرا. الحكومة الحالية تم تشكيلها على عجل في  24كما تعلم الحكومة العادية تتشكل من  -
زراء؟ استقال وزير االقتصاد، وزيرا بمن فيهم رئيس الو  17ظروف صعبة ومعقدة، وتم تشكيلها من 

وزارت. هناك خلل، أنا أريد أداء أفضل. سنمأل الفراغات  3. تصور أن الوزير يدير 16نحن اآلن بـ
ألنه بحسب القانون،  5حقائب فارغة، لكن على األقل نريد تعبئة  8الموجودة، نحن نتحدث عن 

 مسموح لك أن تعدل أقل من الثلث فقط، سنغير حيث يوجد ضعف.
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 وزارات؟ 5* يعني لو تمكنت كنت ستغير أكثر من 

وزارات، سنضيف كفاءات جديدة شابة مشهودا لها بالعمل  5لو تمكنت نعم. لكن اآلن نكتفي بـ -
والنجاح والتميز، أنا اآلن في إطار مشاورات لملء بعض هذه الفراغات ووزراء سيخرجون من 

 الحكومة يعني سنشهد إضافة زائد تغيير.

 
 زرت غزة مرتين ما هو االنطباع الذي خرجت ب ؟* أنت 

)أكتوبر(، فجعت من هول  10الواقع غزة مأساة إنسانية، أنا عندما زرتها أول مرة في شهر  -
الدمار، وبعدما عدت كان لدي التزام شخصي عميق أن أولى أولوياتي ستكون غزة، وهذا عهد أخذته 

أكبر دليل. نحن نساهم فقط في قطاع الكهرباء  على نفسي واإلنجازات في ظل الظروف الصعبة في
 مليون شيقل. 35بـ

 
 * مساهمة بمعنى أنها غير مستردة؟

 نعم. -

 
 * رغم أنكم متهمون بأنكم سبب في األزمة وترفضون إعفا هم من الضرائب؟

أتمنى عليك توضيح ذلك. ال يوجد ضرائب على الديزل مطلقا. نحن نساهم شهريا في الكهرباء  -
مليون شيقل غير  60إلى  50إسرائيل تدفعنا شهريا من  161تغذي غزة عبر إسرائيل من خط التي 

مليون شيقل. هذه أرقام معروفة وهذا واجب.  80( ندفع شهريا ما يقابل 35مستردة، )إضافة إلى 
 ولكن المطلوب أن يدفع من يستطيع من الناس الدفع.

 
سرائيل غير مباشرة بهدف هدنة طويلة * في هذا الوقت ثمة تقارير عن مفاوضات بين ح ماس وا 

 مقابل مينا . هل أنت مع أي اتفاق؟
نحن نسمع عن اجتماعات، ولقاءات بين توني بلير وبعض الدول األوروبية وبين حركة حماس،  -

لكن أنا أقول إذا كان هذا يصب في موضوع فصل قطاع غزة عن الضفة، أعتقد أنه موضوع خطير 
نقف عنده. هذا خطر كارثي والشعب الفلسطيني يعي ذلك. الذي نريده هو وخط أحمر، ويجب أن 

عادة تفعيل االتفاقيات السابقة. نحن نريد إيجاد ممر آمن كما كان في االتفاقيات  رفع الحصار، وا 
 السابقة. إذا طبقت االتفاقات السابقة ورفع الحصار ستحل كل المشاكل.
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 * ما هي خطتكم إذن لرفع الحصار؟

ر الطرق هو تمكين الحكومة. بعدها نجري انتخابات للخروج من حالة االنقسام. ونحن نتعهد أقص -
 اآلن بإجراء انتخابات رئاسية تشريعية.

 
 * خالل كم من الوقت تكونون جاهزين لهذه االنتخابات؟

راء إذا أعلنت الفصائل أنها موافقة. والسيد الرئيس أصدر مرسوما، فلجنة االنتخابات جاهزة إلج -
 أشهر )واللي ينجح يحكم(. االنتخابات هي المخرج. 3انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية خالل 

 
 * أنت اآلن وزير للداخلية هل يأتمرون في غزة بتعليماتك؟

من اليوم األول الذي تم فيه إعالن الشاط ، تم الطلب مني رسميا أن أترك موضوع األمن، أبلغت  -
ية العليا. الموضوع معقد، هناك شرطة وقوات دفاع مدني وفصائل لديها أن هذا سيترك للجنة األمن

 أجنحة عسكرية، هذا الموضوع ليس من اختصاص الحكومة هذا من اختصاص اللجنة األمنية.

 
 * وبخصوص الوزارات األخرىب هل فعال مصطلح حكومة ظل في غزة توصيف حقيقي؟

كيد في غزة يوجد حكومة أخرى. سمها حكومة أنا شخص تعودت أن أتحدث بصراحة مطلقة، بالتأ -
ال ما معنى جباية الضرائب التي تجبيها وتصرفها  ظل أو ما تشاء، هناك حكومة تدير قطاع غزة، وا 
هذه الحكومة ونحن ال نعلم. أعطيك أمثلة، الحكومة التي تدير غزة تريد من جوال أن تدفع ضرائب، 

ئيس جامعة األقصى، لديه حسابات في قطاع غزة يضايقون بنك فلسطين. هناك مشكلة اآلن مع ر 
 وقاموا بتجميد حساباته. والحكومة الشرعية تقول هذا غير قانوني.

 
 * يعني يتصرفون من دون الرجوع لكم؟

انقل على لساني، أنا قلت هذا الموضوع في اجتماعين مع قيادة حماس، قلت لهم السيد زياد  -
 ة، حكومة الظل، وهذا يعيق عملنا.الظاظا يدير هذه الحكومة في قطاع غز 

 
 * تحدثنا عن غزة بما في  الكفاية. بالنسبة للضفةب هل تشرح لنا العقبات التي تواج  حكومتك.

أكيد االحتالل عقبة أولى، انظر إلى تقسيم الضفة )أ ب ج(، كل مصادرنا الطبيعية من المياه  -
كيلومتر مربع، كلها في  400ل في رنتيس واألراضي الزراعية، والبحر، والبترول أيضا، هناك حق
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سرائيل ال تسمح لنا باستغالل مواردنا.  مليار دوالر ممكن أن نجندها من خالل  2.2منطقة سي، وا 
في المائة من الضفة فقط. هناك  36االستثمار في مناطقنا التي تسيطر عليها إسرائيل. نحن نحكم 

رائيليين، في أي لحظة نختلف معهم يحجزون الظروف المالية، لدينا مشكلة الضرائب مع اإلس
أموالنا، وهذا يجعلنا بصراحة ال نستطيع أن نخطط للمدى البعيد أو المتوسط وال القريب، )كل شغلنا( 
مربوط مع االحتالل. يوجد موضوع اتفاق باريس، نحن بحاجة إلى إعادة النظر فيه، ناهيك عن 

المناطق في العالم، ورغم كل ذلك البنك الدولي التهرب الضريبي في مناطق سي، تهرب من أعلى 
 دولة. 80يشهد أن مؤسساتنا أفضل من مؤسسات 

 
 * طيب ماذا عن األمن في الضفةب هل أنت راض عن ؟

األمن ممتاز. نعم أنا راٍض عن مستوى األمن، تستطيع أن تتجول في رام هللا حتى ساعات  -
الم. أي دولة تسمح بذلك. ينتقدون أمورا بشكل الفجر. تستطيع أن تقول ما تشاء هناك حرية إع

 شخصي. نحن نفخر، ومع هذا يحدث أخطاء نحن غير منزهين، واألخطاء يتم التحقيق فيها.

 
 * نريد أن نعرف عن دخل الحكومة ومصروفاتها ومديونيتها؟

 مليون دوالر. 100مليون شيقل بعجز  150مليون شيقل تصرف مليارا و 800الحكومة يدخلها  -
تأتي مساعدات متفاوتة ولكن يبقى عجز دوار، نرحل بعض المصاريف نتعامل بإدارة أزمة. لكن 

مليون شيقل من الدين العام. أنا جئت على الحكومة  300نحن قللنا المصاريف، عملنا ترشيد ووفرنا 
بقيمة مليار دوالر. المساعدات قلت، والمصاريف زادت، ولكن تمكنا من سد عجز  4.8وهي مديونة بـ

مليون دوالر ودفعنا لصندوق التقاعد الذي استنفدته الحكومات السابقة، نسدد التزاماتنا كافة  300
 شهريا، وهذا يكلفنا مبالغ طائلة. لدينا ما نفخر به.

 
 * بالنسبة للقدس هناك اتهامات لحكومتكم بالتقصير؟

دولية وأحيانا مباشرة. ورغم أننا  القدس من أولوياتنا، التدخالت كثيرة وتتم باالتفاق مع مؤسسات -
ممنوعون من العمل هناك، نعمل في قطاع التعليم والترميم والمشاريع الصحية ودعم المستشفيات، 
وبدأنا بدعم تجار البلدة القديمة. ونحن نطالب جميع العالم بأن يقفوا معنا. اعلم أن التدخالت ليست 

 مر مليارات، نريد دعما.كافية، نحن بحاجة إلى مليارات، إسرائيل تستث
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 * لكن تم تشكيل صندوق عربي لدعم القدس؟
 كان يفترض أن يوفر الصندوق نصف مليار لكن لم يتم الوفاء بذلك. -

 
 * أنتم متهمون بشكل شخصي أنكم ضد النقابات وأغلقتموها وذهبتم إلى القضا  كذلك؟

المعقول أن تعمل النقابة إضرابا نحن مع العمل النقابي بشرط أن يكون منظما، لكن من غير  -
ألف موظف، وأعلنت إضرابا ثم أعلنت  61مخالفا للقانون. كما تعلم نقابة الموظفين العموميين تضم 

 61أشهر، تصور في اليوم عندك  3ساعات تقليص العمل لساعة واحدة قبل نهاية الدوام، واستمروا 
ا عمل نقابي منظم؟ يوجد خطوات ألف ساعة عمل تضيع على الحكومة وندفع أجرها، هل هذ

لإلضراب، وأنا أتحدى أن أيا من النقابات قامت بهذه الخطوات. جميع اإلضرابات في فلسطين كانت 
ضد القانون، )شغلة متعودين عليها(، وأحيانا هذه اإلضرابات كانت مدفوعة ألهداف غير نقابية. 

ات السابقة كانت موجهة من بعض وأقولها بصراحة بعض هذه اإلضرابات في حكومتي أو الحكوم
 الجهات. ما يحكمنا اآلن هو القانون وسنلتزم.

 
 * بعد كل هذه الفترة هل أصبح لديك خصوم؟

بالتأكيد أي شخص يعمل في العمل السياسي ليس الكل مطالبا بأن يتفق معه، الخالف صحي،  -
 ية مع أي شخص.لكن آمل أن ال يتحول إلى خصومات، وأنا ال أعتقد أن لدي خصومة شخص

 
 * هل هناك من يحاول أن يضع لك العقبات من متنفذين في الفصائل والسلطة؟

بصراحة نعم. هناك من يحاول وضع العصا بالدواليب. لكن أنا تأقلمت مع التحديات وأتغلب  -
عليها، هناك بالفعل من يضع عقبات ألمور شخصية وليست مهنية. هناك من يحاول نعم ولكن أنا 

ر إلى هذه األمور، أنظر إلى المستقبل والمصالح العليا وأطالب الجميع بحوار هادئ وليس ال أنظ
 ألمور شخصية.

 
 * وهل تملك كل صالحياتك؟

النظام الفلسطيني نظام رئاسي، السيد الرئيس لديه صالحيات في مواضيع، والحكومة لديها، ولكن  -
شكره. لم يقف في طريقنا، هو دائما في حوار للحقيقة لمست دعما كامال من األص أبو مازن وأنا أ

مستمر معي شخصيا وأتداول معه في القضايا اليومية والحياتية والسياسية، أنا أشكره على التعاون 
 والدعم. هذا ساعدنا في عملنا.
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 * بعد عامين من العمل السياسي هل أنت نادم على دخول المعترك؟

سياسي بطبعه، لكن أنا كنت في عالم أكاديمي مختلف، بصراحة الخبرة مهمة. كل فلسطيني هو  -
عالم واقعي ومثالي، وانتقلت إلى عالم آخر عالم فن الممكن. وما هو الممكن في ظل هذه الظروف؟ 
)قالها متسائال(. العالم السياسي يختلف. عدو اليوم قد يصبح صديق الغد، السياسة عالم متغير 

 والذي يحكم السياسة هي المصالح.
 وأهم شي  تعلمت  خالل العامين؟* 
يجب أن تكون لديك إرادة قوية، من دون ذلك ستهزم خصوصا في فلسطين، تحديات ال تعد وال  -

 تحصى.
 14/7/2015الشرق األوسطب لندنب 

 
 حرب المقاومة المنتصرة .63

 منير شفيق
ذكرى حرب يوما، ُتستعاد  51مع إطاللة األسبوع األول من شهر تموز/ يوليو الجاري، ولمدى 

، وقل ذكرى حرب المقاومة 2014آب/ أغسطس  -العدوان على قطاع غزة في تموز/ يوليو 
المنتصرة ميدانيا على قوات الجيش الصهيوني، كما هي حرب الصمود الشعبي العظيم تحت قصف 

 يوما. 51وحشي دام 
ة، وحرب على قطاع غز  2012و 2009/ 2008المشكلة األولى في هذه الحرب كما في الحربين 

على لبنان، تكمن في تحديد الجانب الرئيسي فيها. ومنه يتحّدد تقويم الحرب  2006تموز/يوليو 
 وكيفية النظر إليها. ومن ثم كيفية إحياء ذكراها كل عام.

ن كثيرا مما سيناقش حول هذه المشكلة لحرب  ينسحب إلى حد كبير على الحروب الثالث  2014وا 
بقاء لهوامش من الفارق المتعلق بظروف المكان والزمان وشكل االشتباك المذكورة أعاله. وذلك مع إ

 في كل حرب.
على قطاع غزة حاول أن  2014قبل أن يشن العدو الصهيوني حربه المذكورة في تموز/ يوليو 

يتالفى ما اعتبره نواقص وسلبيات في حروبه الثالث السابقة. وكان أولها يتعلق بإعادة بناء قوات 
حامية تشتبك من نقطة اقتراب صفرية وبتصميم على كسر المقاومة ميدانيا، إلى جانب برّية اقت

بقاء الهدف الرئيس للحرب غامضًا لئال تنكشف الهزيمة إذا لم  تحسين اإلمداد )اللوجستيا بأنواعها(، وا 
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في قطاع  2009/ 2008يستطع تحقيقه، كما حدث له في حرب تموز/ يوليو في لبنان، وحرب 
 حّدد الهدف وبانت الهزيمة. غزة حيث

وهذه النقطة األخيرة سمحت للذين ال يروقهم أن تنتصر المقاومة وال يريدون أن يسجلوا على العدو 
الصهيوني الهزيمة العسكرية أن يّدعوا أن الحرب لم يكن هدفها اكتساح غزة وسحق المقاومة 

نما كان هدف نتنياهو أن يشّن حربًا  ثم يوقفها وبقدرته على االنتصار. وتجريدها من سالحها. وا 
 ولكنه ال يريده.

 وبهذا لم تلحق هزيمة بالجيش الصهيوني. بل لم تكن ثمة مقاومة تستحق الذكر.
تصّوروا اشتباكات ميدانية وجها لوجه، ومتكّررة ولعدة أيام، لم يكن هدفها سحق المقاومة وتجريدها 

مع قوات األمن الفلسطينية في أريحا حين  من السالح والتشهير بأفرادها بعد أسرهم كما حدث
اقتحمها الجيش الصهيوني، وأسر القائد أحمد سعدات، وفرض على أولئك األفراد أن ُيّعروا صدورهم 
ويرفعوا أيديهم استسالما، وصّورهم كذلك ليّذل بهم الفلسطينيين والعرب والمسلمين مظهرا قدرته 

ون "أخالق" العدو وأهدافه ومكائده وحربه النفسية قد وبطشه ومصير من يعانده. فيا للعجب كيف تك
 تغّيرت في غزة عنها في أريحا، وعنها في عشرات األمثلة من تاريخ حروبه.

وتصّوروا، ما تعّرض له قطاع غزة من قصف ودمار هائلين ولم يكن الهدف تركيع الشعب 
د فشل وتوقف العدوان بطريقة مهينة والمقاومة. وهو ما ينكره أولئك الذين ال يروقهم أن يروا العدو ق

 له. ومن ثم الهزيمة. وكان هنالك صمود وشموص شعبي وقيادي ومقاوم.
على أن الوجه الرئيس للحرب وهو الهجوم البري الميداني، وقد أُِعّد له هذه المّرة لواءان من 

لمفاجأة، ليس مفاجأة الكوماندوس المدربين تدريبا خاصا والمستعدين لالقتحام القريب والموت. ولكن ل
نما أيضًا مفاجأة األقربين واألصدقاء، جوِبَه الهجوم بدفاع مفّكر به جيدا وبخطة  العدو فحسب وا 
ذ باللواءين يتصدعان بالرغم من تكرار الهجوم، بتصميم يّدل على أن  توقعته وبهجمات مضادة. وا 

تستهدف اقتحام الدفاعات  الجيش الصهيوني، في هذه الحرب، كان مستعدًا للحرب البرية التي
 وتحطيمها وتحقيق غاية الحرب باالحتالل وفرض االستسالم.

فمعارك األسبوعين األولين كانت طاحنة فعاًل وُكِسر فيها العدو ميدانيا. وقد راح نتنياهو يفّسر ذلك 
ها ومن بمفاجأة األنفاق. ولكنه نسي أن األنفاق كان وراءها من هندسها وحفرها وأخفاها ومن خرج من

 قاد معاركها وهنا يصبح قول المتنبي: "َوما تَْنَفُع الَخيُل الِكراُم َوال الَقَنا/ إذا لم يُكْن فْوَق الِكراِم ِكراُم".
وبالمناسبة نسي نتنياهو أن يحتج بالبحر أيضًا حين فاجأته كتائب القّسام لتصنع ملحمة "زيكيم" في 

البحر في خطة محكمة ضربته خلف الخطوط في موقع اليوم الثاني للحرب، وقد خرج أبطالها من 
عسكري. مما دلّل على أنه فقد زمام المبادرة في الحرب منذ اليوم الثاني. هذا ناهيك عن صواريخ 
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حماس والجهاد التي راحت تتناغم مع المعركة الميدانية كأننا نشهد فرقة موسيقية يتحكم بكل فرد فيها 
 قائد بارع من الدرجة األولى...

فقد خرجت إشارات كثيرة بأن نتنياهو أراد أن يوقف الحرب منذ المعارك األولى الميدانية بعد أن تبين 
له أن هزيمة منكرة تنتظره، كما لو وقع في فخ أو كمين. فقد َفَقَد من قوات النخبة ُرتبا عالية 

 وضباطا وجندا ما أفقده االتزان والتوازن.
كتائب عز الدين القّسام من إعداد طوال سنوات، وكذلك قيادة سرايا  حقًا إن ما كانت قد أعّدته قيادة

القدس من مواجهة حرب على هذا المستوى يجب أن ُيعتَبر "ُشْغال" عسكريا فذا من الناحيتين 
 الدفاعية والهجومية والحركة التكتيكية في أثناء القتال يستحق أن يؤدي له التحية كبار الجنراالت.

مي المصري لألسف، والذي واصل إحكام حصار قطاع غزة في أثناء الحرب ولكن الموقف الرس
 . ضغط على نتنياهو بأن ال تتوقف الحرب من جانب واحد وتخرج غزة ومقاومتها بانتصار مدوِّ
األمر الذي سمح للحرب أن تتحّول إلى حرب من الجو والبحر عبر القصف من بعيد، وبإصرار 

خسائر في البشر والحجر هائلة. وكان كل ذلك إلخفاء الهزيمة يوما. مما ألحق  17لمدى جعلها 
 العسكرية الميدانية ولحرمان المقاومة والشعب من انتصار سياسي يكّلل االنتصار العسكري. 

وبهذا لم يقتصر الدور المصري على إطالة أمد الحرب حوالي خمسة وثالثين يوما زيادة، فقد ذهبت 
فاوضات غير المباشرة، إلى تعطيل تلك المفاوضات. بل إلى وضع رعايته لوقف إطالق النار والم

القطاع تحت حصار خانق لم يسبق له مثيل من جهة معبر رفح وما صحبه من هدم شامل لألنفاق. 
وقد شاركت سلطة رام هللا بهذا الحصار وتغطيته. األمر الذي أعفى نتنياهو من دفع ثمن هزيمته 

 ر من جهته كذلك، كما سمح للمهزومين أن يبتلعوا ريقهم.وجرائمه وسمح له بمواصلة الحصا
ظهار  ليس ثمة ما هو أصدق من الحرب في كشف األهداف وفي إظهار حقيقة كل طرف فيها، وا 

تؤكد أن هدف نتنياهو كان سحق المقاومة وتجريد  2014السلبيات واإليجابيات. فوقائع حرب 
اّل كيف يستطيع أن يحتمل  وضعًا يمتنع على جيشه عسكريا وتصل صواريخه القطاع من السالح وا 

إلى حيفا وتل أبيب والقدس. وقد دأب على إعداد المقاومة عسكريا وتعزيزها باألنفاق، وتطوير 
صواريخها؟ ومن يظن أن نتنياهو يخاطر بمستقبله السياسي، في شّن حرب لكي ال ينتصر فيها، 

ن من األلف باء. وذلك ليعرف أن قطاع غزة عليه أن ُيعيَد قراءة المشروع الصهيوني في فلسطي
بزعمهم جزء من "أرض إسرائيل" وال يتركه إاّل مجبرا. فكيف يصبح قاعدة عسكرية ُمحّررة تهّدد ما 
حولها من مستوطنات. وتصل ذراعها الصاروخية إلى حيفا؟ ولعل تجربته مع غزة تخيفه حتى الموت 

 ة الغربية، ويؤول الوضع إلى قاعدة مقاومة ثانية.من مقاومة وانتفاضة تندلعان في القدس والضف



 
 
 
 

 

 55 ص                                               3637 العدد:         15/7/2015 األربعا  التاريخ: 
  

في قطاع غزة، وثمة شعب جبار انتصر على القصف  2014نعم هنالك مقاومة انتصرت في حرب 
المجنون. وصمدا سنوات تحت الحصار الخانق وسينتصران على الحصار. ومن ال يرضى بذلك من 

 أسفًا عليه وما آل إليه.  أبناء قومنا فوا
بة هل هنالك حصار في الماضي والحاضر ضرب ويضرب على مدينة أو منطقة أو بالد وبالمناس

خضاع شعبها وقيادتها وتجريدها من سالحها وعناصر قوتها. فحصار قطاع  ال يستهدف تركيعها وا 
 غزة ليس له من معنى غير ذلك الهدف، ومن يّدعي غير ذلك بينه وبين الواقع أميال. 

يرى قطاع غزة قد انتصر في الحرب ويعجبه الوضع في رام هللا أو يعتبر وأما الفلسطيني الذي ال 
الثاني أفضل وال يرى في األول وضع مقاومة. فليتأّمل في بيت الشعر الذي قاله المتنبي: "ما الذي 

موُل". )ومعنى الشمول: الخمر أو الكوكا كوال وا لمفاوضات ِعْنَدُه ُتداُر الَمَناَيا/ كاّلذي ِعنَدُه ُتداُر الش 
 والتنسيق األمني(. 

، وفي كل المهاجر تعيش لحظات مجد 48لهذا كانت جماهير القدس والضفة الغربية ومناطق 
، فيما راح المهزومون الذين ضّيعوا اتجاه البوصلة 2014وتضامن مع قطاع غزة في أثناء حرب 

في اآلن نفسه، أن تدخل  ونسوا منطلقات فتح وميثاق م.ت.ف، ينكرون أن ثمة مقاومة ويودون لغزة،
طريق المساومة وتتخلى عن طريق المقاومة. فيتساوى الجميع وبهذا "ُتَحق ُق الوحدة الوطنية" 

 والمشروع "الوطني الفلسطيني" )حل الدولتين( لتضيع فلسطين.
 2015/7/14ب "21موقع "عربي 

 
 الدراما التلفزيونية.. جبهة حماس الجديدة ضد إسرائيل .64

مرعدنان أبو عا  
يوليو، المسلسالت الفلسطينية  1كان ملفتًا أن يحَمل وزير الدفاع اإلسرائيلي "موشيه يعلون" يوم 

مسؤولية تنفيذ العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية، في يونيو الماضي بالضفة الغربية، ويبدو أن 
ام بأعمال مسلحة، كما الفلسطينيين يجلسون في بيوتهم، ويشاهدون برامج التلفزيون، ثم يخرجون للقي

 قال "يعلون".
"يعلون" كان يتحدث عن الهجمات الفلسطينية المسلحة ضد اإلسرائيليين في الضفة الغربية التي 

 4يونيو، قرب مستوطنة "شفوت راحيل" شمال رام هللا، وأسفرت عن إصابة  29وقعت مساء 
مستوطنة "بيت إيل" وسط الضفة، يونيو إطالق نار نحو سيارة إسرائيلية قرب  27مستوطنين. ويوم 

يونيو، نفذ فلسطيني عملية طعن ضد شرطي إسرائيلي أصابه بجراح  21دون إصابات. وفي 
يونيو  22خطيرة، قرب حي باب العامود بمدينة القدس. وأوضحت القناة اإلسرائيلية العاشرة يوم 
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المسلسالت بأنها تمارس  انزعاج إسرائيل من الدراما التي تبثها حماس، وبثت تقريرا اتهم هذه
 تحريضًا على العنف ضد إسرائيل، وتشجع العمليات المسلحة ضدها.

 
 المقاومة المسلحة

يوليو،  17يونيو وينتهي  17تلفزيون األقصى التابع لحماس بث في شهر رمضان، الذي بدأ يوم 
اإلسرائيليين، مما أعمااًل درامية من عدة مسلسالت وأفالم تشجع على تنفيذ العمليات المسلحة ضد 

يوليو، العتبار هذه المسلسالت جزًء  8دفع "المركز الفلسطيني لإلعالم" الموقع الرسمي لحماس يوم 
 من المعركة المفتوحة مع االحتالل اإلسرائيلي.

لعل ما يدفع حماس إلنتاج وتبني األعمال الدرامية التي تشجع العمليات المسلحة ضد الجيش 
 .1988ة تناولت موضوع الفن والسينما في ميثاقها التأسيسي عام اإلسرائيلي، أن الحرك

من الميثاق األساسي لحماس، أن تحرير فلسطين بحاجة للفن، ألنه من لوازم  19وجاء في المادة 
 التعبئة الفكرية، والغذاء المتجدد لمواصلة مسيرة المقاومة.

ي والسينمائي، لكنها منحت منذ تأسيسها ورغم الدور المتقدم للفن في ميثاق حماس، بشقيه التلفزيون
الجانب العسكري أولوية متقدمة على الفن، ولذلك فقد انتبهت متأخرة ألهميته في السنوات  1987

، لمساعدتها بترويج المقاومة المسلحة، بعد أن فازت في 2009األخيرة فقط تحديدًا منذ عام 
 ، وشكلت حكومتها.2006االنتخابات التشريعية عام 

نذ تلك الفترة الزمنية، أنتجت بعض مؤسسات حماس الفنية، خاصة شبكة األقصى اإلعالمية وم
، 2012والمكاتب اإلعالمية لحماس، سلسلة من األفالم السينمائية، ومن أبرزها: "عماد عقل" عام 

، "مفترق طرق"، 2014، "بيارة الموت" عام 2014، "عين الصقر" عام 2013"زمن الرجال" عام 
. جميع هذه األعمال السينمائية تروي حوادث عن اشتباكات تحصل بين المسلحين 2015عام 

الفلسطينيين والجنود اإلسرائيليين في مناطق متعددة من قطاع غزة والضفة الغربية، وتستعرض 
المخاطر األمنية التي يتعرض لها المسلحون خالل التخطيط وتنفيذ العمليات المسلحة، عبر 

 ن زوايا مختلفة.معالجات درامية م
ولئن حققت هذه األعمال الدرامية انتشارًا بين الفلسطينيين، لكنها قد ال تتجاوز السقف المحلي دون 
وصول مرحلة العالمية، لدعمها المقاومة المسلحة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وبالتالي فإن عرضها 

 في أي قناة تلفزيونية قد يعتبر تشجيعًا على العنف.
مسلسالت التي شاهدها الفلسطينيون في رمضان كان "األغراب". بشار النجار، مخرج أول هذه ال

المسلسل، قال "للمونيتور" أن "اسم العمل "األغراب" جاء لإلشارة لإلسرائيليين الذين احتلوا بلدنا 
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 5فلسطين، والمسلسل يصف بدقة المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي، واستغرق إنتاجه 
 ألف دوالر". 60كومبارس ثانويًا، وبلغت تكلفته  200ممثال وممثلة أساسيًا، و 41هر، بمشاركة أش

الملفت في األعمال الدرامية التي أنتجتها حماس، وتناولت الجانب العسكري من الصراع الفلسطيني 
ي اإلسرائيلي، أن كاتب السيناريو في عدد منها، هو محمود الزهار، عضو المكتب السياسي ف

 حماس.
مسلسل آخر بعنوان "الروح"، يجسد وحدة الفلسطينيين في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي. محمد ثريا، 
مدير عام فضائية األقصى، قال "للمونيتور" أن المسلسل "يتحدث عن روح المقاومة واالستشهاد، 

طيني، ورسالة ويجسد المقاومة المسلحة لالحتالل بكافة الوسائل، من كافة أطياف الشعب الفلس
المسلسل أن الفلسطينيين المحاصرين يعاني الويالت بسبب االحتالل، وما يدفعهم لحمل السالح 
ليس حبهم للموت والقتل، بل سعيهم للحياة بكرامة، وقد حملوا السالح للدفاع عن أرضهم وتحريرها 

 بكل السبل المتاحة".
 

 تحديات وعقبات
يين في رمضان، كان "الفدائي". زهير اإلفرنجي، مدير إنتاج المسلسل األكثر حضورًا بين الفلسطين

المسلسل قال "للمونيتور" أن "هذا العمل يسلط الضوء على مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ألنها 
صاحبة باٍع طويل في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، ويستعرض بعض العمليات الفدائية التي حّيرت 

، وأعجزتهم عن الوصول لمعلوماٍت تخص المسلحين، وقد بدأ تصوير المسلسل المخابرات اإلسرائيلية
، وتم تصويره بكاميرا واحدة فقط، خرجت سليمة من تحت ركام فضائية 2015بين يناير ومايو 

 ".2014األقصى، بعد القصف اإلسرائيلي لمقراتها خالل الحرب األخيرة على غزة في صيف 
لمشاركين في األعمال التلفزيونية والسينمائية التي ترعاها حماس، "المونيتور" التقى عددًا من ا

واشتكوا أنهم يعملون بالحد األدنى من اإلمكانيات المحدودة، وال يتواصلون مع مخرجي الدراما في 
العالم العربي، وال يوجد لديهم ممثلون محترفون، وال طواقم محترفة لإلنتاج، ألن هذه األعمال 

 ٍد فلسطينية أقرب إلى الهواة.الدرامية تتم بأي
قلة اإلمكانيات المادية أمام األعمال الدرامية التي تنتجها حماس، تمثلت أيضًا بعدم وجود مدينة 
لإلنتاج اإلعالمي، مما دفع طواقم التصوير للعمل بين البيوت وأزقة الشوارع والمخيمات في غزة، 

ل، مما عرضهم للخطر خشية إطالق النار وصوروا بعض المشاهد قرب السياج الحدودي مع إسرائي
 عليهم من الجنود اإلسرائيليين.
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 25أحمد داوود، أحد المشاركين بإنتاج عدد من األعمال الدرامية التي تنتجها حماس، قال يوم 
أبريل، أننا ما زلنا نعاني من عدم وجود ُكتاب السيناريو والحوار، وندرة األماكن المخصصة 

وقلة وجود الطواقم التي تعمل في هذا المجال من مصورين ومخرجين ومدراء والمناسبة للتصوير، 
 وفنين إضاءة وصوت. إنتاج

"المونيتور" اكتشف تحديًا مهمًا برز أمام األعمال التلفزيونية والسينمائية التي تبثها حماس، تتعلق 
دوار المرأة كأم بضعف مشاركة العنصر النسائي، حيث ترفض الكثير من الفتيات والنسوة تجسيد أ

األسير وزوجة الشهيد، في ضوء الموروث الثقافي واالجتماعي المحافظ لدى اإلسالميين، رغم أن 
بعض األعمال تجاوزت هذه العقبة بصعوبات، فالمجتمع الفلسطيني ال يتقبل بسهولة ظهور فتياته 

 على شاشات التلفزة كممثالت.
أنتجتها حماس، أدركها "المونيتور" بعد مشاهدته عقبة مثيرة في معظم األعمال الدرامية التي 

لساعات طويلة من هذه المسلسالت واألفالم، تمثلت بقّلة كميات الرصاص التي تطلق فيها، كونها 
تعالج المقاومة المسلحة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وتم االستعاضة عنها بخدعة سينمائية باستخدام 

 تسجيل ألصوات إطالق نار.
تعلم حماس جيدًا أن شاشة التلفزيون باتت عنصرًا أساسيًا في توجيه الرأي العام الفلسطيني أخيرًا... 

نحو القضايا السياسية والتوجهات األيديولوجية، مما جعلها، ولو متأخرة، أن تضخ مزيدًا من األموال 
نيين لصفوفها، والنفقات في اإلنتاج التلفزيوني، في ظل رغبتها بتجنيد أكبر نسبة ممكنة من الفلسطي

قناعهم بصوابية منهجها العسكري، رغم إدراكها للتحديات التي تعترض طريقها في هذا المجال  وا 
 الجديد عليها نسبيًا.

 2015/7/13المونيتورب 
 

نقاذ المشروع الوطني .61  ياسر عبد رب  وا 
 هاني المصري

سر  الذي تبوأه منذ  حسًنا فعل ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية المقال من منصبه كأمين
انتخاب محمود عباس رئيًسا، بأاّل يجعل قضية إقالته هي جوهر رسالته التي وجهها إلى رئيس 
وأعضاء اللجنة التنفيذية، ألن هذه المسألة على أهميتها وما شابها من تجاوزات ما هي سوى فرع 

الفلسطيني بمختلف  صغير وتحصيل حاصل، ومجرد مؤشر على الخلل الذي يعيشه النظام السياسي
مكوناته: الرئاسة، والقيادة في السلطة والمنظمة، والفصائل، والنخبة السياسية الفلسطينية بشكل عام، 

 مع تحميل القيادة صاحبة السلطة واإلمكانيات المسؤولية األولى واألساسية.
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أو بأنها قفز  يمكن أن تفسر رسالة عبد ربه على أنها أتت مجرد ردة فعل على إعفائه من منصبه،
من السفينة قبل غرقها؛ إال أن من األمانة القول بأن عبد ربه قال بأنه سيحتفظ بعضويته في اللجنة 
التنفيذية، وَطَرَح في السنوات األخيرة ما قبل إعفائه، وخصوًصا أثناء العدوان األخير على غزة، 

الخلية »مة وأحد أعضاء مواقف مختلفة عن تلك التي طالما دافع عنها، فهو من رموز المنظ
، وهو أحد القيادات البارزة التي كانت في «اتفاق أوسلو»التي ساهمت في التوصل إلى « المصغرة

 الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومقّرب جًدا من الرئيس الحالي أبو مازن لسنوات قليلة خلت.« مطبخ»
وأحد أعضاء فريق المفاوضات لفترة كما أنه عضو في اللجنة التنفيذية منذ أكثر من أربعين عاًما، 
احتجاًجا على إقامة أكثر من  2000طويلة، ورئيس للمفاوضات النهائية إلى حين استقالته في العام 

مسار للمفاوضات، وعلى المناورات اإلسرائيلية التي استهدفت إضاعة الوقت واإليحاء بأن هناك 
 مفاوضات جادة يمكن أن تؤدي إلى نتيجة.

التي قدمت نموذًجا سيًئا حول كيف يتفاوض « وثيقة جنيف»ربه غلطته الكبرى بتوقيع وارتكب عبد 
أعضاء قياديون فلسطينيون بمباركة رسمية مع إسرائيليين هامشيين ال يمثلون قوى لها شأن، ويقدمون 
لهم التنازالت من دون الحصول على شيء، سوى على شهادة حسن سلوك من حكام واشنطن وتل 

 العواصم األوروبية والعربية.أبيب وبعض 
؟ وعليه أن يتحمل ويحّمل القيادة مسؤولية «وثيقة جنيف»لماذا لم يراجع عبد ربه في رسالته 

ن جاء متأخًرا  -األخطاء ووصولنا إلى ما نحن في. بالرغم من كل ذلك، فإن االعتراف بالذنب  وا 
 ه المكانة والتاريخ والخبرة.فضيلة، ويجب تشجيعه، خاصة عندما يأتي من شخص بهذ -وناقًصا 

ينبغي علينا االعتراف صراحة بأن خطتنا السياسية منذ أوسلو حتى اآلن قد »جاء في رسالة عبد ربه 
ن رهاننا على حل يؤدي إلى إنهاء االحتالل عن أرض وطننا عبر  فشلت فشاًل ذريًعا وتاًما، وا 

 «.المفاوضات كسبيل أوحد انهار كلًيا
جديد مشروعنا الوطني يتطلب مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة والتوافق على إن إنقاذ وت»وأضاف 

مشروع للصمود والمقاومة الشعبية ضد االحتالل بمشاركة واسعة تشمل الجميع، بمن فيهم حركتا 
ن المفتاح األساسي لنهوض هذا  استعادة الوحدة بين غزة  المشروع هوحماس والجهاد اإلسالمي. وا 

كل مكونات الحركة الوطنية في برنامج الصمود والمقاومة، وتأسيس مركز قيادي والضفة، ومشاركة 
موحد، من خالل الدعوة إلى عقد اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة التحرير لمعالجة كل المهام 
جراء انتخابات عامة، أو التوافق على تشكيل  الجوهرية، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وا 

 «.ولة فلسطينمجلس تأسيسي لد
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إن كل المواقف السابقة لعبد ربه تشكل تطوًرا مهًما، خصوًصا إذا ثابر وبنى عليه، إال أنها تطرح 
 تساؤالت عديدة:

أواًل: إن المأزق العام في القيادة والفصائل والنخبة السياسية الذي انعكس إلى خلل جوهري في 
لجسيمة التي تهدد القضية الفلسطينية في مختلف مكونات النظام السياسي الفلسطيني، والمخاطر ا

هذه المرحلة؛ تتطلب مراجعة شاملة وعميقة وجريئة للتجارب الفلسطينية على اختالفها، وتوضح 
األسباب والجذور لما وصلنا إليه، وترسم معالم طريق الخالص الوطني والتغيير والتجديد، فال يكفي 

طريق مسدود، بينما لم يستطع خيار المقاومة ، فخيار المفاوضات وصل إلى «أوسلو»نعي طريق 
المسلحة تحقيق األهداف، وأصبح في ظل الهدن المتالحقة التي تقترب من هدنة طويلة األمد 

 طويلة األمد للتحرير الكامل. استراتيجيةكوسيلة للدفاع عن السلطة والمصالح الفئوية أكثر ما هو 
لم يتم إعادة تعريفه؟ وهل يشمل القضية الفلسطينية بكل ثانًيا: كيف يمكن إنقاذ المشروع الوطني إذا 

أو في حدود  67أبعادها، والشعب الفلسطيني أينما تواجد، أم يشمل إقامة دولة فلسطينية على حدود 
في غزة تترافق مع هدنة طويلة مع االحتالل وتقاسم وظيفي في الضفة، أو « دويلة»، أو ضمن 67
ألراضي من دون حق العودة، أو وضع هذا الحق على مائدة على ما تيّسر من هذه ا «دويلة»

الكتل »وضم « مبدأ تبادل األراضي»المفاوضات للتوصل إلى حل متفق عليه على أساس التسليم بـ 
التي تسّلم باستحالة « معايير كلينتون»لدولتين، والموافقة على « عاصمة»والقدس « االستيطانية

جروا منها، وأن أقصى ما يمكن  الحصول عليه عودة عدد رمزي عودة الالجئين إلى الديار التي ه
 اإلسرائيلي وليس تطبيًقا لحق العودة؟« لم الشمل»من الالجئين ضمن قانون 

ثالثًا: هل إقامة دولة فلسطينية بعد استيطان وتهويد األرض، وخصوًصا القدس، وفي ظل تطرف 
، وتهجير الفلسطينيين، وزيادة عدد «الكاملة إسرائيل»الحكومة اإلسرائيلية وخططها إلحياء خارطة 

المستوطنين إلى مليون مستوطن خالل سنوات قليلة، وعدم توفر أي إرادة أميركية أو دولية أو 
أوروبية للضغط على إسرائيل، وفي ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من تهميش وما يشهده العالم 

رهابية والتكفيرية؛ ال يزال هدًفا قاباًل للتحقيق، أم العربي من حروب وتقسيم وانتشار للمنظمات اإل
ذا كان األمر كذلك، فما هو البرنامج البديل: هل هو حل الدولة الواحدة،  صعًبا إلى حد االستحالة، وا 

، وحق العودة لالجئين، 67أم استبدال حل الدولتين بحل الحقوق، بما يشمل إنهاء االحتالل ألراضي 
 ؟48داخل أراضي والمساواة لشعبنا في 

وأدوات تحقيقه فقط، أو في كل ما سبق،  استراتيجياترابًعا: هل تكمن المعضلة في المشروع، أو في 
إضافة إلى المسؤولية البارزة لبنية النظام السياسي بمختلف مكوناته، والعالقات الداخلية، وغياب 

 سبة واحترام حقوق اإلنسان وحرياته؟العمل الجماعي والمشاركة والمؤسسية والمساءلة والمراقبة والمحا
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خامًسا: تظهر نقطة الضعف في ما قدمه عبد ربه في أنه يضع مفتاح الحل بيد من أوصلنا إلى ما 
نحن فيه، من خالل دعوته إلى عقد انتخابات عامة أو مجلس تأسيسي، أو عقد سلسلة من 

والقدرة واإلرادة، ولم يتم تجديدها، االجتماعات للجنة التنفيذية، التي تكّلست وهرمت وفقدت الرؤية 
ومغرقة باألشخاص الذين بلغوا من العمر عتيًّا، أو يمثلون فصائل لم تعد موجودة؛ لذلك نالحظ أن 
دوائرها مجّمدة، وموازنتها خاوية، ومعظم أعضائها ال مهمات لهم، وبعضهم يشغلون وظائف خارج 

دية، أو بتسلم حقيبة وزارية، إضافة إلى عضويته في مسؤوليات اللجنة التنفيذية برئاسة مؤسسة، أو بل
 التنفيذية.

ال يعقل أن يكون العالج بتعليق اآلمال )األوهام فعاًل( في انتظار أن تقوم اللجنة التنفيذية أو أن 
الذي « ينتظر غودو»نطالبها بالقيام بالتغيير والتجديد واإلصالح والمراجعة؟ هذا يعني أننا مثل الذي 

 أبًدا.لن يأتي 
علينا أن نواجه الحقيقة بأن الكيان الذي تمثله المنظمة شرعي، ولكنه يعاني من موت سريري، 
وقيادته انتهت شرعيتها، ومن الطبيعي أن يكون الحل من خارجها، وفي أفضل األحوال من داخلها 

 وخارجها في نفس الوقت.
حداث قفزة في المجهول؟ ال هل هذا يعني موقًفا عدمًيا من كل ما هو قائم ودعوة إلى الم غامرة وا 

طبًعا، بل دعوة إلى تشخيص دقيق للواقع حتى نتوصل إلى عالج مناسب، من خالل تنظيم حوار 
وطني شامل تشارك فيه القيادات القائمة حالًيا، إلى جانب ممثلين عن مختلف تجمعات الشعب 

والمرأة والشتات، الذين من دون  الفلسطيني وقطاعاته وأطيافه، بما في ذلك مشاركة واسعة للشباب
 مشاركتهم الفاعلة ال يمكن التوصل إلى رؤية جديدة وخارطة طريق كاملة.

وينبثق عن هذا الحوار اتفاقات بتشكيل مجلس تأسيسي يكون بمثابة مجلس وطني جديد يتفق على 
ابات العامة، ويعيد عقد اجتماعي وبرنامج وطني، ويختار إطاًرا قيادًيا مؤقًتا إلى حين إجراء االنتخ

النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها، بما يتناسب مع الحقائق الجديدة والخبرة المستفادة 
حتى ال  91وتجاوز إسرائيل لكل االتفاقات، وال يتخلى رسمًيا عن هدف إقامة الدولة على حدود 

ارات وبدائل أخرى تستجيب تتنصل إسرائيل من مسؤوليتها عن موته، ولكن يفتح الطريق لتبني خي
لخصائص القضية الفلسطينية، وتستند إلى ما يجمع الشعب الفلسطيني، وتأخذ بالحسبان الظروف 

 المتباينة لتجمعاته المختلفة.
 2015/7/15ب األيامب رام هللا
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 الجبهة المعادية إلسرائيل تتفككب القضية الفلسطينية تبتعد .66
 موشيه آرنس

كان على مدى السنين صراعا ثالثيا، حيث أنه لم يقتصر « الفلسطيني ئيلياإلسراالصراع »ما يسمى 
على الفلسطينيين بل أيضًا شمل العالم العربي والعالم اإلسالمي. العداء إلسرائيل كان عامال موحدا 

 .أخرىوبمساعدته فقد تغلب العالم العربي واإلسالمي على الخالفات التي تتعلق بأمور 
كان الموضوع الفلسطيني هو الخط المركزي الذي تبلور حوله العداء  1964 م.ت.ف في إقامةمنذ 

 1948إلسرائيل وتم الحفاظ على الوحدة. إسرائيل واجهت الخطر الوجودي ثالث مرات ـ في 
ـ بسبب الهجوم المشترك للجيوش العربية، الذي حظي بتأييد العالم اإلسالمي.  1973و 1967و

المع في حرب يوم الغفران ردع الجيوش العربية عن محاولة الهجوم مرة انتصار الجيش اإلسرائيلي ال
ـ إال أن تأييد العمليات اإلرهابية ضد إسرائيل ودعم قرارات ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية  أخرى

 يثبت أن العداء إلسرائيل ما زال موجود في العالم العربي واإلسالمي.
في العالم العربي الذي يقف عدد من زعمائه في السنوات  مؤخرا بدأت الرياح في تغيير اتجاهها

في مواجهة أعداء أكبر من إسرائيل ـ إيران التي تطمح إلى الحصول على السالح النووي؛  األخيرة
؛ حماس وتنظيمات إرهابية عربية تسعى إلى القضاء على النظم الحاكمة «تنظيم الدولة»القاعدة؛ 

ه تهدد وجودهم في حين أن إسرائيل لم تهدد وجودهم أبدا. إن كبح ومصر. وهذ واألردنفي السعودية 
هذا الخطر أكثر أهمية من تأييد الفلسطينيين. وحسب النظرة الجديدة فان إسرائيل تنظر إلى هؤالء 

 الزعماء العرب ليس على اعتبارهم أعداء بل كشركاء محتملين.
الذي تسيطر عليه إيران  األوسطائهم في الشرق قنبلة نووية إيرانية تخيفهم حتى الموت. واحتماالت بق

الحاكمة في السعودية هي األكثر تعرضا للتهديد وستكون أول من  األنظمةنووية، ضئيلة جدا. 
يسقط إذا زاد التأثير اإليراني. المعارضة اإلسرائيلية انتقدت بنيامين نتنياهو عندما ألقى خطابه ضد 

 بدون شك أن السعوديين أيدوه سرًا. االتفاق مع إيران في الكونغرس، ولكن
من الشمال، وليس من الصعب التنبؤ  األردن أبوابموجود على « تنظيم الدولة»في نفس الوقت 

 رأس من سيقطع أوال إذا نجح في الوصول إلى عمان.
. ورغم أن األسوأال يجب االستغراب إذا كان عبد هللا الثاني يريد من إسرائيل أن تساعده إذا حصل 

هذه الدولة  إقامةالدولة الفلسطينية في يهودا والسامرة غير أنه يعرف جيدا أنه بعد  إقامةد هللا يؤيد عب
أو حماس، وفي حينه سيكتشف أن العدو يوجد على األبواب « تنظيم الدولة»ستسقط في أيدي  فإنها

 على حدوده الغربية. أيضًا من الغرب. لذلك يمكن القول إنه ال يريد بالفعل قيام الدولة الفلسطينية
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هي مكافحة التنظيمات اإلسالمية  أولويتهحسب رأي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فان 
واإلرهاب وليس تأييد النضال الفلسطيني. موافقة إسرائيل على دخول الجيش المصري إلى سيناء ـ 

 دولتين.بخالف اتفاق السالم اإلسرائيلي المصري ـ تشير إلى المصالح المشتركة لل
سنة، تتفكك اليوم. زعماء الدول العربية المهمة  96الجبهة المعادية إلسرائيل، التي استمرت 

الدولة الفلسطينية قد تستمر بالحصول  إقامةيكتشفون أن بينهم وبين إسرائيل مصالح مشتركة، وفكرة 
قد التأييد في قسم كبير المتحدة والمعارضة اإلسرائيلية، لكنها تف واألممعلى تأييد واشنطن وبروكسل 

. وقد بأصدقاء، لكنها تحظى في المقابل األوسطمن العالم العربي. يوجد إلسرائيل أعداء في الشرق 
يفضلون االلتقاء مع اإلسرائيليين في أزقة خلفية. عليكم أن تثقوا أن لقاءات كهذه تحدث بشكل دائم 

 وهي في ازدياد.
 2015/7/13هآرتس 
 2015/7/15ب القدس العربيب لندن

 
 أوباما ونتنيــــاهـو: الحـرب علـى األبـواب .67

 حيمي شليف
القضاء على إسرائيل والى  إلىيعتبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إيران شيطانا كبيرا يسعى 

 إلىالسيطرة اإلقليمية. ويعتبر الرئيس براك أوباما طهران شيطانا صغيرا لم تنعدم فرص إعادتها 
ول ذلك ستندلع حرب يأجوج ومأجوج السياسية بين إسرائيل والواليات المتحدة، المسار الصحيح، ح

 تم التوقيع على االتفاق النووي بين واشنطن وطهران. إذا
الحرب ستكون مدروسة: الطرفان لديهما ما يخسرانه. نتنياهو ال يستطيع أن يسمح بشرص كامل مع 

طة، وأوباما ال يريد انفصاال ال يمكن إصالحه بين شهرا في السل 18اإلدارة األميركية التي بقي لها 
اليهود األميركيين والحزب الديمقراطي، بالذات في سنة االنتخابات. لكن كما يقول الكليشيه فان 
الجميع يعرفون كيف تبدأ الحرب ولكنهم ال يعرفون كيف تنتهي، ال سيما في صراعات تكون فيها 

 الخسارة غير واردة من قبل الطرفين.
تنياهو يؤمن بصدق أن االتفاق يعزز إيران ويقربها من القنبلة النووية ويشجع اإلرهاب ويضعضع ن

االستقرار اإلقليمي. لكن بعد أن فشل في منع االتفاق، وبعد أن عمل على تدهور عالقاته مع إدارة 
أوباما واليسار األميركي ووضع كل نقوده على الوحش الجمهوري وعلى مؤيديه المسيحيين 
الصهاينة، فان الفشل في منع االتفاق في الكونغرس من شأنه أن يكون جسرا محروقا أكثر من 
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الالزم أيضًا نحو ناخبيه في البيت. ومثلما أثبت في تصريحاته عن الناخبين العرب في يوم 
 االنتخابات، حيث المسدس موجه نحوه، فان نتنياهو ال يتوقف في اإلشارة الضوئية الحمراء.

أيضًا يؤمن أن االتفاق مع إيران سيكون في صالح السالم العالمي، وسيخدم مصالح الواليات أوباما 
المتحدة ويعزز أمن إسرائيل. لكنه يعرف أيضًا أن مكانته الدولية والشخصية وارثه التاريخي ستتلقى 

ن أوباما نجح الكونغرس في إفشال االتفاق. بعد ست سنوات من عدم الثقة والتوتر فا إذاضربة قوية 
 ومستشاريه لن يستطيعوا التسليم بانتصار نتنياهو وحلفائه في واشنطن والس فيغاس.

يضع المزيد من أطنان الوقود  2016الصراع السياسي في الواليات المتحدة من اجل انتخابات 
ال يوافقون  –باستثناء راند بول  – 15المخصب على النار المتأججة. المرشحون الجمهوريون الـ 

لى شيء باستثناء تأييدهم لنتنياهو وكراهية أوباما، سيستغلون الستين يوما التي منحت للكونغرس ع
من اجل مدح نتنياهو ومحاولة دفن أوباما عن طريق االتفاق. وسيحظى هجومهم على اهتمام خاص 

قط أوباما من الخطباء الميدانيين للمرشحين والمناظرات التلفزيونية فيما بينهم. الهدف سيكون ليس ف
بل المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون. الجمهوريون سيعتبرون عدم منع االتفاق في الكونغرس 

 خطوة استراتيجية حاسمة في الصراع على الرئاسة.
مشكلة الجمهوريين، وربما مشكلة نتنياهو، هي أن كراهيتهم ألوباما تشوش أحيانا على التفكير 

لما أن خطاب نتنياهو في الكونغرس في شهر آذار وحد الديمقراطيين والتقدير وتتسبب بخسارتهم. مث
في تأييدهم للرئيس، فان هجوما ساحقا من الجمهوريين على أوباما في الشهرين القادمين قد يوحد 
الصفوف أيضًا في أوساط الديمقراطيين المتحفظين من االتفاق ويخشون من المتبرعين اليهود. وبعد 

سألة مركزية في االنتخابات فان كثيرا من المشرعين الديمقراطيين سيخشون م إلىتحول الموضوع 
 أكثر من خلق انطباع لدى اليسار العسكري، ألنهم ساعدوا العدو على احتالل البيت األبيض.

يصعب تقدير نتيجة ما يحدث، هل ستهدأ عالقات إسرائيل والواليات المتحدة أربعين عاما أم أن 
لفترة طويلة. وما ُنسي عندنا هو أن الحديث ال يدور عن طرفين متكافئين: األرض ستبقى محروثة 

سرائيل في المقابل قد تخرج صلعاء من  إذاالواليات المتحدة سترفع يدها عن إسرائيل  أصيبت. وا 
الجانبين: ستخسر في الحرب وتبعد نفسها عن نصف أميركا في فترة تواجه فيها الواقع الجديد الذي 

 ق.االتفا أنشأه
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تعني إهانة الرئيس واإلدارة،  أوبامامن الهزيمة هو االنتصار. فهزيمة  أكثراألمر الوحيد الذي يخيف 
« بالنش»وغياب التأييد الديمقراطي وتفكيك التحالف الدولي الذي عمل ضد طهران، ومنح بطاقة 

مرة بتشجيع دول كثيرة لإليرانيين من اجل تحضير القنبلة المعادية إلسرائيل في أساسها، وفي هذه ال
 في العالم.

«هآرتس»  
 2015/7/15ب األيامب رام هللا
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