
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 االتحاد األوروبي يعتزم تحريك السالم بالشرق األوسط
 كتائب القسام: "إسرائيل" لن تصل إلى أي معلومة عن األسير شاؤول آرون
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 عاماً  20الكنيست اإلسرائيلي تقر قانونًا بسجن راشقي الحجارة حتى 

أبو مرزوق: ستبقى بوصلة حماس 
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 47 :كاريكاتير

*** 
 

 استراتيجيتهاحماس متجهة إلى القدس، وتحرير فلسطين أساس ستبقى بوصلة أبو مرزوق:  .2
موسى ابو مرزوق، ان ما سمي من تسريبات حول زيارة  قال القيادي البارز في حركة "حماس" د.

ة الواليات الكبيرة في المنطقة، حيث أن سياسقيادة حماس للسعودية هو جهل بطبيعة التغيرات 
والتغييرات التي طرأت على أولويات مصالحها كثيرة، أغضبت  المتحدة مراجعة تحالفاتها القديمة،

الكثيرين في المنطقة وأعطت فرصة آلخرين، في حين ظلت حماس االستثناء من هذه السياسية، 
 وأبقت عداوتها للحركة قائمة.

تعليق له نشر على صفحته بالفيسبوك، ستبقى بوصلة حماس متجهة إلى القدس،  وأضاف، في
، وسنحافظ على عالقات مع الجميع، ورغم تباين األطراف استراتيجيتهاأساس  وتحرير فلسطين

في العالم، وستبقى المقاومة رافعة لمن يسندها  ولألحرارستبقى فلسطين ومقاومتها جامعة لألمة 
 ويقف معها، حافظة لمن يعاديها ويتأمر عليها.

تغيرات، ويقصد التشهير بالحركة لذا فإن من نسج هذه الجهالة وأسماها تسريبات يجهل طبيعة ال
 وخلط األوراق، حتى ال ترى الناس حقيقة األمور على أرض الواقع، وحجم التغيرات التي حدثت.

 20/7/2015، فلسطين أون الين
 

 تحتاج لدعم دولي اإلداريعيسى قراقع: مقاطعة محاكم االعتقال  .1
ستتسع  اإلداريطعة محاكم االعتقال والمحررين عيسى قراقع: "إن مقا األسرىقال رئيس هيئة شؤون 
هذه المحاكم باعتبارها  أمامالمثول  إداريا أسيرا 480أغسطس المقبل برفض  /ابتداء من مطلع آب

 محاكم صورية وشكلية وال تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة".
عتبارا من سيرًا بدأوا هذه الخطوة ا أ 60 أن(، 7|20قراقع، في تصريحات له يوم االثنين ) وأوضح

 .أنفسهم اإلداريين األسرىمطلع تموز الجاري وان نطاق الخطوة سيتسع مع بداية آب حسب 
حسب  اإلداريمساندة دولية واسعة، باعتبار االعتقال  إلى" تحتاج اإلداريإلى أن "معركة  وأشار

 .األسرىعية بحق اعتقااًل تعسفيا ومخالفًا التفاقيات جنيف ويستخدم كعقوبة جما اإلسرائيليةالطريقة 
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غطاء قانوني  أي إعطائهاوعدم  اإلسرائيليةقرروا الطعن بشرعية المحاكم  األسرى أنوأوضح 
 اإلداريسنوات في االعتقال  10من  أكثرقضوا  األسرىعشرات  أنوذكر قراقع  العتقالهم إداريًا.

 محاكمات عادلة. أودون تهم 
بكوارث ومآسي بحق  1967تسبب منذ عام  ئيلياإلسرامن جهة أخرى، قال قراقع: "إن االحتالل 

 واألسرىالفلسطينية  األسروعائالتهم، وزرع المعاناة الدائمة والجروح النازفة في آالف  األسرى
ووصف قراقع سجون االحتالل بانها "أداة للموت البطيء"، حيث هناك ما يزيد عن  المحررين".

 واألوراممهددة بالموت من المصابين بالسرطان حالة حياتهم  25حالة مرضية صعبة وخطيرة و 1500
الطبي منذ بداية  اإلهمالسيرًا سقطوا شهداء بسبب سياسة أ 71 أن إلى، الفتا واإلعاقةوالشلل 

 شهداء. 110، من مجموع 1968عام  اإلسرائيلياالحتالل 
 20/7/2015، فلسطين أون الين

 
 فتح حركة قادة أحد اعتقال تنفي في غزة وزارة الداخلية .3

 في القيادي باعتقال قامت قد قواتها تكون أن غزة، قطاع في الفلسطينية الداخلية وزارة غزة: نفت
 الوزارة، باسم الناطق وقال ".استيضاح" مجّرد هو معه حصل ما أن مؤكدة نصر، أحمد" فتح" حركة
 مع رىج ما" ،20/7 االثنين يوم عنه، نسخة" برس قدس" تلقت مقتضب تصريح في البزم، إياد

 ليست وأعمال بأنشطة قيامه حول منه استيضاح على اقتصر نصر؛ أحمد فتح حركة في القيادي
 .قوله وفق ،"اعتقاله أو توقيفه يتم ولم التنظيمي؛ عمله حدود وتتجاوز اختصاصه من

 .إيضاحات أي إعطاء دون نصر باعتقال غزة في األمنية األجهزة اتهمت قد" فتح" حركة وكانت
 رفح، لمدينة محافظاً  نصر أحمد عّين قد كان عباس محمود الفلسطينية السلطة رئيس أن إلى ويشار
 ".حماس" اإلسالمية المقاومة حركة به تعترف لم الذي األمر وهو

 20/7/2015برس،  قدس

 
 يشمل خمس حقائب وزارية تعديل حكومة الحمدهللا .4

التعديل الوزاري المرتقب سوف يتم في أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدهللا، أن 
اليومين المقبلين، إذ يشمل خمس حقائب وزارية. مشيرا إلى أن هذا التعديل ضرورة فنية وتقنية، 

 فبعض الوزراء يحمل عبء أكثر من وزارة.
وأشار الحمدهللا إلى أن حكومة الوفاق الوطني، ومنذ اليوم األول لتشكيلها دأبت على تحقيق ما 

ه من مهام صعبة، وقد حققت جزءا مهما منها، مشيرا إلى أن الحكومة ارتطمت بملفات انتدبت ل
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عديدة وشائكة. ونوه إلى أن ملف االنقسام الداخلي، هو على رأس سلم أولويات الحكومة، وشدد على 
أن البعض يقول إن الحكومة لم تجر انتخابات، مؤكدا أن ملف االنتخابات مرهون بموافقة الفصائل، 

لفصائل لم تتفق بعد على إجراء االنتخابات، ولم تحدد لها موعدا. وأضاف أن الحكومة تقوم وا
بالتنفيذ، وال يمكنها أن تفرض إجراء االنتخابات، فإن اتفقت الفصائل على إجراء االنتخابات، وأصدر 

النتخابات الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا، فإن الحكومة ولجنة االنتخابات المركزية ستنفذان ا
 يوما. 90بعد 

 21/7/2015عكاظ، جدة، 
 

 محطة كهرباء غزة تتوقف وتطلب من الحكومة إعفاءها من جميع الضرائب: سلطة الطاقة .5
رام هللا: أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، عن توقف محطة توليد الكهرباء عن 

ية توريد الوقود المعمول بها، التي تضمنت خصم العمل أمس، بسبب ما قالت إنه "انتهاء العمل بآل
القيمة الحسابية لضريبة )البلو( من سعر الوقود لمحطة التوليد الوحيدة والتي أقرتها حكومة الوفاق 

 أشهر". 3لمدة 
وقالت سلطة الطاقة في بيان لها، إنها "تمكنت من الحفاظ على استمرار عمل المحطة طوال شهر 

يث استدانت من الشركات المحلية واقترضت من البنوك للوفاء بالتزاماتها رمضان وأيام العيد، ح
وأضافت، أن "فرض الضرائب على سعر الوقود من  ضمن اآللية المذكورة وألكثر من أربعة أشهر".

قبل وزارة المالية برام هللا، لن يمّكن سلطة الطاقة من تشغيل محطة التوليد مما يتسبب في المعاناة 
 الحياة في قطاع غزة". لكل مكونات

وطالبت سلطة الطاقة جميع الجهات المسؤولة في حكومة التوافق، بإلغاء كل الضرائب المفروضة 
وبوضع آلية أفضل لتوريد الوقود إلى محطة التوليد بأسعار  -وليس ضريبة البلو فقط  -على الوقود 

حطة التوليد في ضوء تضمن استمرارية عمل المحطة، حتى تتمكن سلطة الطاقة من تشغيل م
الظروف االقتصادية والتقنية الصعبة، خصوًصا في ظل أجواء الصيف الحالية واحتياجات السكان 

 الشديدة في هذا الوقت من العام.
 21/7/2015الشرق األوسط، لندن، 
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 حماس: عالقتنا مع السعودية ستزداد قوة .6
ظا، أن الزيارة األخيرة لرئيس المكتب أكد قيادي في حركة "حماس"، زياد الظا: صقر أحمد-غزة 

السياسي خالد مشعل إلى السعودية، عملت على إعادة العالقة بين السعودية و"حماس" إلى "سالف 
يجابية جدا".  عهدها قوية وا 

"، أن من 21وأكد القيادي وعضو المكتب السياسي للحركة، زياد الظاظا، في تصريح خاص لـ"عربي
عادتها إلى أهم نتائج زيارة وفد الح ركة للمملكة العربية السعودية هو "فتح األفاق وترميم العالقة وا 

وأضاف: "عودة  حيويتها األولى بين حماس والدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها المملكة السعودية".
العالقات إلى سالف عهدها يعزز زيادة الدعم السعودي للقضية الفلسطينية بما يخدم المقاومة"، 

أن الخطوة التي تلي ذلك هي "تحرك كل األمور في االتجاه الصحيح، والنقاش في موضحا 
وشدد عضو المكتب السياسي لحماس على أن  التفاصيل"، دون أن يوضح ماهية تلك التفاصيل.

 العالقة مع السعودية "ستزداد قوة يوما بعد يوم خالل األيام القادمة".
لزيارة سبقتها زيارة سرية لوفد من حركة "حماس" في "، من مصدر خاص، أن هذه ا21وعلمت "عربي

 بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي.
 20/7/2015، 21عربي 

 
 لن تصل إلى أي معلومة عن األسير شاؤول آرون "إسرائيل"القسام: كتائب  .7

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسّلح لحركة حماس، إن دولة االحتالل ستبقى عاجزة، بكل 
ا تملك من "وسائل استخباراتية"، من الوصول إلى أي معلومة عن "جنديها األسير" في قطاع غزة م

"شاؤول آرون". وقالت "القسام" في تقرير نشرته يوم االثنين، على موقعها االلكتروني على شبكة 
غزة: "  اإلنترنت، بمناسبة مرور عام على أسر "آرون"، خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع

اليوم يتجدد األمل لألسرى بالحرية القريبة، فيما يبقى العدو في حيرة من أمره، وسيبقى عاجزًا رغم 
 استخدامه كل ما يملك من وسائل استخباراتية، من الوصول الى أي معلومة عن جنديه األسير". 

 ولم تفصح القسام في بيانها عن مصيره أو تفاصيل أخرى. 
ناتنا وا عالناتنا هي اليقين والصدق، ومجاهدونا هم أصحاب المبادرة في الميدان، "بيا القسام:وقالت 

 وعلى جمهور العدو أن يتابع بياناتنا كي يعرف الحقيقة منا ال من قيادته الكاذبة". 
 20/7/2015، فلسطين أون الين
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 من الخارج الغربية جنود االحتالل والمستوطنين بالضفة حماس تنفي التخطيط لشن عمليات ضد   .8
نفت حركة حماس تخطيط بعض عناصرها لشن عمليات ضد جنود االحتالل والمستوطنين في 

، إّن "عمليات 20/7اإلثنين  الضفة الغربية من الخارج. وقالت الحركة في بيان صحفي أصدرته يوم
ت الحركة كتائب القسام، التي تستهدف اإلسرائيليين والمستوطنين في الضفة تدار من داخلها". وأضاف

إن االحتالل "يحاول التأثير على عالقات حماس الخارجية، من خالل اتهام األسرى المحررين 
وتابعت الحركة: "كما أنها محاولة  الُمبعدين إلى الخارج بالمسؤولية عن أعمال المقاومة في الضفة".

نحاء الضفة رغم لتبرير عجز أجهزة العدو األمنية عن وقف تصاعد العمليات واتساعها في كافة أ
 القمع والمالحقة المتواصلة والتنسيق األمني على أعلى المستويات مع السلطة الفلسطينية". 

 20/7/2015، فلسطين أون الين
 

 إجرام صهيوني جديد الرشق: مشروع "سلوميانسكي" بمضاعفة العقوبات بحق محرري "وفاء األحرار" .9
حركة "حماس" مشروع القانون الذي قدمه عضو عّد عزت الرشق عضو المكتب السياسي ل: الدوحة

الكنيست عن حزب البيت اليهودي "نيسان سلوميانسكي" القاضي بفرض عقوبة مضاعفة على 
 محرري صفقة وفاء األحرار بأنه إجرام صهيوني جديد لن يجلب لالحتالل األمن المزعوم.

م مجددا في أي صفقة لتبادل وحسب المشروع؛ فإنه يتم مضاعفة الحكم السابق ويمنع اإلفراج عنه
األسرى، معلال ذلك بأن األسرى المحررين يعودون لالنخراط في ما وصفها المتطرف الصهيوني 

 بـ"أنشطة إرهابية" ضد "إسرائيل".
(، أن 7-20وأضاف الرشق في تصريح وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه يوم االثنين )

ّرري وفاء األحرار يكشف عمق التصّدع داخل الكيان وحجم تشريع قوانين تفرض عقوبات على مح
 الفشل الذي ُمني به نتنياهو وحكومته في مواجهة المقاومة.

وجدد أن تحرير جميع األسرى من سجون االحتالل الصهيوني سيبقى على رأس األولويات الوطنية 
 ت أسرانا األبطال".لحركة حماس، قائال "وما وفاء األحرار إاّل خطوة مباركة وفاًء لتضحيا

 20/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلذاعة الصهيونية: دهس جندي صهيوني قرب الخليل .21
، بتعّرض جندي صهيوني للدهس قرب 20/7أفادت مصادر إعالمية صهيونية، يوم االثنين : الخليل

لصهيونية، إن جنديًا وقالت اإلذاعة ا حاجز عسكري في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
صهيونيًا ُأصيب بجروح جّراء تعرضه للدهس من سيارة فلسطينية مسرعة رفضت التوقف عند أحد 
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وأضافت إن إصابة الجندي ُوصفت بانها ما بين متوسطة  الحواجز قرب مدينة الخليل، على حد قولها.
يهودية المقامة على إلى طفيفة، مشيرة إلى أن حادث الدهس وقع قرب مستوطنة "بيت حجاي" ال

ولفتت إلى أن قوات كبيرة من جيش  أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية المحتلة.
 االحتالل وصلت إلى مكان العملية، وشرعت بحملة بحث وتفتيش عن السيارة منفذة عملية الدهس.

 20/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 السلطة جزء من تفجيرات غزةالبردويل: مخابرات االحتالل و  .22
قللت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" من أهمية التفجيرات التي استهدفت سيارات تابعة : غزة

لنشطاء من "كتائب القسام" التابعة لها و"سرايا القدس" التابعة لحركة "الجهاد اإلسالمي" أمس األحد، 
 وأكدت أنها محاوالت فاشلة إلرباك المقاومة.

االحتالل والسلطة الفلسطينية بالوقوف  مخابراتلقيادي في "حماس" الدكتور صالح البردويل، واتهم ا
 خلف هذه العمليات، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لمعرفة الجهات المسؤولة عن استهداف قطاع غزة.

لومات وأشار إلى أن تلك التفجيرات "جاءت متزامنة مع حادثتين؛ األولى هي إعالن كتائب القسام مع
عن عملية عسكرية ناجحة نفذها عناصرها خالل العدوان الصهيوني العام الماضي، وهو اختراق 
يمثل ضربة لالحتالل، كما أنه يأتي عقب التحركات الدبلوماسية التي أدت إلى التخفيف من القطيعة 

 مع السعودية، وهذا يغيظهم"، على حد تعبيره.
هو أن تكون المخابرات الصهيونية أو الفلسطينية )التابعة وقال البردويل: "هناك أحد احتمالين؛ 

للسلطة( هي التي تقف خلف هذه التفجيرات، ألنها صاحبة مصلحة في ذلك"، مؤكدًا على امتالكهم 
العترافات مصورة لمسؤولين عن تفجيرات سابقة، أكدوا فيها مرجعيتهم للمخابرات الفلسطينية في رام 

نما تزيدها إصرارًا على وشدد البردويل على أ هللا. ن فرقعات من هذا النوع ال تخيف المقاومة، وا 
اجتثاث العمالء، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني في غزة يثق بأداء أجهزته األمنية وقدرتها على 

 إيقاف المسؤولين عن التفجيرات في وقت قياسي.
 20/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 والسلطة متفاجئان من المقاومة بالضفةحسام بدران: االحتالل  .21

رأى الناطق باسم حركة "حماس" حسام بدران، أن سلطات االحتالل تغطي على فشلها في : الدوحة
وقف تصاعد عمليات المقاومة واتساعها بكافة أنحاء الضفة الغربية، عبر تحميل محرري صفقة 

 ن تلك األعمال."وفاء األحرار" المبعدين لقطاع غزة والخارج المسئولية ع
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( إلى أن عمليات المقاومة اتسعت رغم 7-20وأشار بدران، في تصريح صحفي مكتوب االثنين )
القمع والمالحقة المتواصلة والتنسيق األمني )بين السلطة الفلسطينية واالحتالل( الذي وصل إلى 

حرار"، قائاًل إن واستدرك بدران، وهو أسير محرر ضمن صفقة "وفاء األ أعلى مستوياته، وفق قوله.
عمليات القسام في الضفة تدار وتخطط وتنفذ بأيدي رجال كتائب القسام في الضفة، ونحن نفتخر 
وندعم ونبارك هذه العمليات التي تستهدف جنود االحتالل ومستوطنيه، ونرى فيها حقًا طبيعيًا 

يتبعها "والتي ترمي إلى وحذر الناطق باسم حركة "حماس" من السياسة التي بات االحتالل  مشروعًا.
 خلط األوراق، وتسعى للتأثير على عالقات حماس الخارجية".

 20/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خليل الحية يطالب الدول العربية واإلسالمية بدعم المقاومة بغزة .23
ول طالب خليل الحية، القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، الد: مصطفى حبوش - غزة

العربية واإلسالمية بدعم "المقاومة الفلسطينية"، بالمال والسالح والمواقف السياسية، "بدون أي ثمن 
( عريس فلسطيني، مساء 300وفي حفل زفاف جماعي نظمته مؤسسة خيرية فلسطينية لـ) سياسي".

ي واإلسالمي أمس االثنين، في بلدة بيت الهيا شمالي قطاع غزة، قال الحية "نريد من العالم العرب
دعًما للمقاومة الفلسطينية خاصة في غزة بالمال، والسالح إضافة إلى الدعم بالمواقف السياسية، 

 بدون أي ثمن سياسي، وهذا حقنا كوننا خط الدفاع األول عن األمتين العربية واإلسالمية".
بية واإلسالمية وأوضح القيادي في حماس، أن "الحركة تحافظ على عالقات متوازنة مع الدول العر 

 كافة بما يتناسب مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة االحتالل".
وأعرب الحية عن رفضه لـ"غضب بعض األطراف"، )لم يسمها(، من إعادة حماس عالقتها مع دول 
عربية، قائال: "إننا منفتحون على أمتنا ونمد أيدينا لألمة جمعاء ونريد دعم أمتنا، فلماذا يغضب 

ؤالء إن كنا نحافظ على عالقات متوازنة مع الجميع، وال نتدخل في شؤون أي دولة؟ لماذا هذا ه
 الضغط في اإلعالم الفاسد في اإلعالم األصفر الذي يتربص بشعبنا الدوائر ويقلب الحقائق".

 21/7/2015، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 
 

 باعتقال أحد قادتها في غزة "أمن حماس"فتح تتهم  .24

أشرف الهور: اتهمت حركة فتح أجهزة األمن في غزة التابعة لحركة حماس باعتقال عدد من -غزة 
 .كوادرها أبرزهم أحمد نصر محافظ مدينة رفح، وعضو المجلس الثوري في الحركة
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عوائل  إحدىوقالت فتح إن أجهزة األمن اعتقلت نصر في مدينة رفح، خالل وجوده في ديوان 
 هاني للعائلة بمناسبة العيد.المدينة لتقديم الت

وعين الرئيس محمود عباس أحمد نصر محافظا لمدينة رفح قبل نحو عام، لكن حركة حماس لم 
 تعترف بالتعيين. 

 21/7/2015القدس العربي، لندن، 
 

 مصر وبين بينها السعودية توسط وجود تنفي قدس برس: حماس .25
 مع لها سعودية وساطة طلبها عن تحدثت يالت اإلعالمية التقارير صحة" حماس" حركة غزة: نفت

 إلى تحتاج وال تنقطع ولم سالكة" المصريين المسؤولين وبين بينها التواصل قنوات أن وأكدت مصر،
 أن اسمه، نشر عدم وطلب" برس قدس"لـ تحدث" حماس" حركة في مسؤول مصدر وأكد ".وساطة أية

 معبر فتح على العيد قبل التوافق تم التوصل ذاله نتيجة وأنه قائم، والمصريين" حماس" بين التواصل
 .تقع قد اشكاالت أي لمواجهة والتواصل التنسيق يستمر أن في أمله عن وأعرب أيام، لعدة رفح

 فهذا" مصر، مع عالقتها لتحسين السعودية وساطة طلبت قد حماس أن عن الحديث أما: "وأضاف
 .المصدر تعبير حد على ،"له داعي ال ألنه شيء في الصحة من له أساس ال كالم

 20/7/2015، برس قدس
 

 من أراضيها "إسرائيل"ضد   يتهم تركيا بالسماح بانطالق عمليات لحماس يعالون .26
تركيــا، وقــال إنهــا "تســمح  موشــيه يعلــون مجــدداً  دفاع اإلســرائيليأشــرف الهــور: انتقــد وزيــر الــ -غــزة 

فــــي حلــــف شــــمال  كونهــــا دولــــة عضــــواً  إســــرائيل رغـــم بـــانطالق نشــــاطات إرهابيــــة مــــن أراضــــيها ضــــدّ 
األطلسي". ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن يعلون القول عقب الزعم بالكشف عن خلية لحماس اتهمـت 
بــالوقوف وراء قتــل اإلســرائيلي مالخــي روزنفيلــد، إن القيــادي فــي حمــاس صــالح العــاروري "ينشــط فــي 

نشـطاء يعملـون بإيحـاء منـه فـي الضـفة  تركيا ويخطط الرتكاب اعتداءات خطيرة فـي إسـرائيل بواسـطة
 الغربية ودول مجاورة".

 21/7/2015 ،القدس العربي، لندن
 

 عاماً  20بسجن راشقي الحجارة حتى  تقر قانوناً  اإلسرائيلي الكنيست .27
صـــادقت الكنيســــت، اإلثنـــين، بــــالقراءتين الثانيــــة والثالثـــة علــــى تشـــديد عقوبــــة الرشــــق : هاشـــم حمــــدان

مـن السـجن  عامـاً  20أعـوام إلـى  10كبات، بحيث يمكن أن تتراوح العقوبة ما بين بالحجارة باتجاه المر 
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الفعلــي، دون أن تضــطر الدولــة إلــى إثبــات نوايــا المــس بالمركبــة أو ركابهــا. كمــا يســهل القــانون إدانــة 
 "راشقي الحجارة" باتجاه مركبات الشرطة.
 فقط. 17معارضة عضو كنيست مقابل  61وقد صودق على اقتراح القانون بأغلبية 

وفي تعقيبها على اقتراح القانون، قالـت وزيـرة القضـاء، أييليـت شـاكيد، التـي قـدمت االقتـراح للتصـويت 
عليه إنه "تم تحقيق العدل"، وأنه لم يعد بإمكان راشقي الحجارة التهرب من العقوبة والمسؤولية، زاعمة 

 ".رادعاً  ل عامالً أن "التسامح معهم قد انتهى"، وأن "العقوبة المناسبة تشك
كما دعم اقتراح القانون كتلة "المعسكر الصهيوني"، وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني إنها هي من 
بادر إلى اقتـراح القـانون، وذلـك فـي أعقـاب انتفاضـة القـدس بعـد الحـرب العدوانيـة األخيـرة علـى قطـاع 

ة إنفــاذ القــانون ســتزود اليــوم وقالــت ليفنــي إن "الجهــاز األمنــي وســلط غــزة فــي صــيف العــام الماضــي.
 باألدوات لمكافحة اإلرهاب والعنف".

وفي اعتراضه على اقتراح القانون، وصفه النائب د. جمال زحالقة بأنه قـانون غيـر عـادل، مـن جهـة أن 
أن مـن يهـدم ويصـادر  راشق الحجارة يرد على جرائم كبيرة مثل هدم البيوت أو مصادرة األرض، مضيفاً 

 وسام في حين أن العقوبة تفرض على الطفل الذي يرد على هذه الجرائم. ويقتل يحصل على
نما عن احتالل، فإذا كان من المفترض  من جهتها قالت النائبة حنين زعبي إن الحديث ليس عن قانون، وا 

بنيران الجنود، ويجب  أن يدافع القانون عن الضعيف عندها يجب أن يحمي الضحايا الذين يقتلون أسبوعياً 
 يحمي من يقع تحت طائلة تهديد وخطر االحتالل، ويحميه من جندي يطارده في األزقة.أن 

 21/7/2015 ،48عرب 
 

 عن أسرى صفقة شاليط اإلفراجقانون أمام الكنيست إسرائيلي يمنع  مشروع .28
ـــــدس ـــــدس دوت كـــــوم - الق ـــــت اليهـــــودي نيســـــان  :ترجمـــــة الق ـــــدم عضـــــو الكنيســـــت عـــــن حـــــزب البي ق

ثنـين، مشـروع قـانون جديـد أمـام الكنيسـت يهـدف لمضـاعفة أحكـام أسـرى االيـوم سلوميانسكي، صـباح 
 صفقة التبادل "شاليط" الذين أعيد اعتقالهم بتهمة الوقوف خلف هجمات ضد اإلسرائيليين.

فـي أي صـفقة لتبـادل  وحسب المشروع، فإنـه يـتم مضـاعفة الحكـم السـابق ويمنـع اإلفـراج عـنهم مجـدداً 
 األسرى.

ك بأنه خالل صفقات تبادل األسـرى السـابقة والتـي أفـرج خاللهـا عـن اآلالف وعلل عضو الكنيست ذل
 ."إسرائيل"من الفلسطينيين عادوا لالنخراط فيما وصفها بـ"أنشطة إرهابية" ضد 

تقديمـه بعـد الكشـف أمـس عـن اعتقـال خليـة  وأشارت القناة العبريـة السـابعة إلـى أن مشـروع القـانون تـمّ 
 محرر أحمد النجار والمتواجد في األردن بتمويلها.سلواد التي يتهم األسير ال
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، وجعل من وصفهم بـ"اإلرهابيين" التفكير "إسرائيلـ"ورأى سلوميانسكي أن الهدف منه إعادة قوة الردع ل
ممــن أفــرج عــنهم عــادوا لتنفيــذ  %50أن اإلحصــائيات تشــير إلــى أن  قبــل مواصــلة نشــاطاتهم. مــدعياً 

 هجمات. حسب زعمه. 
 20/7/2015 ،سالقدس، القد

 
 : االتفاق النووي ُيقر ِّب الحرب وال يبعدهانتنياهو .29

المتعلــق بنيــامين نتنيــاهو أن قــرار مجلــس األمــن  اإلســرائيليةحكومــة الرأى رئــيس وزراء : علــي حيــدر
وفـــي محاولـــة إلعطـــاء جرعـــة مـــن األمـــل بـــأن ثمـــة  "لـــيس نهايـــة المطـــاف".باالتفـــاق النـــووي اإليرانـــي 

االتفاق، رأى نتنياهو خالل جلسة كتلـة "الليكـود" أنـه "مـا دامـت العقوبـات التـي  خيارات فعلية لمواجهة
رس األمريكــي علــى إيــران ســارية المفعــول، فمــن شــأن ذلــك أن يــدفع طهــران إلــى تقــديم جفرضــها الكــون

تنــازالت ولــيس فقــط تلقيهــا". ووصــف القــرار الــدولي بالنفــاق، معتبــرًا أن مجلــس األمــن أضــفى شــرعية 
 ."إسرائيل"تخرق" دائمًا قرارات الشرعية الدولية وتهدد بالقضاء على على دولة "

، لتبريــر االتفــاق، أوبامــاورّد نتنيــاهو علــى الفكــرة األساســية التــي يســتند إليهــا الــرئيس األمريكــي، بــاراك 
بــالقول إن مقولــة إن االتفــاق النــووي يمنــع الحــرب ليســت صــحيحًة، بــل هــو ُيقــرّ ب الحــرب. واّدعــى أن 

 إزاء الخطر الذي يشكله االتفاق. "إسرائيل"العديد من اآلراء في العالم التي تتطابق مع هناك 
 21/7/2015 ،األخبار، بيروت

 
 إلى منع ما سم اها "قوى الشر" من زعزعة االستقرار في الشرق األوسط يدعو يعلون .11

ائيلي موشيه يعلون اإلسر  دفاعوزير ال، أن علي حيدر، نقاًل عن 21/7/2015 ،األخبار، بيروتنشرت 
"لطمأنتها" بعد  "إسرائيل"أكد، في مستهل لقائه وزير الدفاع األمريكي آشتون كارتر، الذي وصل 

والواليات المتحدة، فإن هناك مصالح مشتركة  "إسرائيل"الخالفات بين  من رغمبالاالتفاق النووي، أنه 
ن سياستها والظروف القائمة في الشرق أن تالئم بي "إسرائيل"للبلدين. وأضاف يعلون أنه ينبغي على 

 األوسط بأسره.
ونقلت صحيفة "معاريف" أنه بعـد اللقـاء بـين الـوزيرين، حلمقـا معـًا فـي جولـة "جويـة" فـي الشـمال. وقـال 
يعلون في أعقاب الجولة: "من حولنا دول عربية تتفكك وتحتل مكانها منظمات إرهابيـة مسـلحة، لـيس 

أيديولوجيـة إجراميـة تقتـل المـدنيين األبريـاء وتطمـح إلـى توجيـه سـالحها فقط بسالح متطور بل أيضًا ب
نحــو إســـرائيل وحلفـــاء الواليـــات المتحـــدة اآلخـــرين، وهــو مـــا يوجـــب علينـــا التصـــرف بحكمـــة ومســـؤولية 

 ومعرفة تشخيص الفرص ومحاربتها معًا بعزم وتصميم".
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يس السـوري بشـار األسـد، وصـواًل إلـى ودعا يعلون إلى منع ما سّماها "قوى الشر"، من إيـران إلـى الـرئ
 حزب هللا وحماس ومنظمات الجهاد العالمي، من زعزعة االستقرار في الشرق األوسط.

يعـالون اهـتم ، أن أسـعد تلحمـي ،الناصـرة، نقـاًل عـن مراسـلها فـي 21/7/2015 ،الحياة، لنـدنوأضـافت 
كـــدًا أهميـــة الحفـــاظ علـــى باإلشـــادة بشـــخص كـــارتر "ومســـاهمتك شخصـــيًا مـــن أجـــل أمـــن إســـرائيل"، مؤ 

ملزمة تعديل اسـتراتيجيتها والقيـام  "إسرائيل"المصالح المشتركة باإلضافة إلى قيم مشتركة". وأردف أن 
 بما يناسبها لمواجهة التحديات والتطورات اليومية".

 
ن اإليرانيين من أي هجوم :بنيتنفتالي  .12  االتفاق النووي يحص 

النـووي ودي اليميني المتطرف الوزير نفتالي بنيت أن االتفاق رأى رئيس حزب البيت اليه: علي حيدر
يحّصـن اإليـرانيين مـن أي هجـوم ويقتـرح علـيهم الـدفاع عـن المنشـآت النوويـة، كمـا بـرز فـي أحـد بنـود 
االتفاق، في إشارة إلى ما نشرته أمس صحيفة "إسـرائيل اليـوم". ورأى بنيـت أن مـن الممنـوع أن ننقسـم 

ومة ومعارضة. وعّلق على الدعوة إلى تشـكيل لجنـة تحقيـق فـي إخفـاق نتنيـاهو في هذه األيام إلى حك
ن مــا  فــي مواجهــة إيــران بــالقول إن "التحقيــق يجــري فــي نهايــة العاصــفة ولــيس فــي ســياق المعركــة، وا 
ينطبق على المعركة العسكرية يصّح أيضًا على المعركة السياسية". ولفت نظر بعض الذين يطالبون 

 ول: "إنكم عندما تتحدثون باللغة العبرية، العالم يعرف كيف يترجم كالمكم".بالتحقيق، بالق
 21/7/2015 ،األخبار، بيروت

 
 "إسرائيلـ""رزمة التعويضات" ل لبحث اإلسرائيليينلقاءات آشتون كارتر والمسؤولين  ":الحياة .11

يكــي آشــتون كــارتر توقــع معلقــون أن تــدور اللقــاءات بــين وزيــر الــدفاع األمر  :أســعد تلحمــي –الناصــرة 
وكبـار المســؤولين فــي الدولــة العبريـة حــول "رزمــة التعويضــات" إلسـرائيل، "فاالتفــاق )النــووي اإليرانــي( 

رس أن يقـرر مـا يريـد، لكـن جسيصبح حقيقة ناجزة مع إقـراره فـي مجلـس األمـن وبعـدها يسـتطيع الكـون
اإلذاعـة العامـة عـن مصـدر سياسـي  أوروبا لن تنصاع لقراراته. بالنسبة لها االتفـاق نـاجز"، كمـا نقلـت

رفيــع، مضــيفًا أنــه ال ينبغــي الحــديث عــن الرزمــة علــى المــأل "كــي ال يــتم تفســير ذلــك علــى أنــه مؤشــر 
 لقبول إسرائيل باالتفاق في مقابل تلقي التعويض المالئم".

رأى مســــؤولون إســــرائيليون أن التعويضــــات ال ينبغــــي أن تقتصــــر علــــى مســــاعدات عســــكرية إضــــافية 
يـــد إســـرائيل بطــــائرات حديثـــة إنمــــا يمكـــن أن تــــنعكس بتعويضـــات سياســــية، إذ رأى وزيـــر األمــــن وتزو 

علـــى تعـــويض سياســـي  "إســـرائيل"الـــداخلي القطـــب فـــي "ليكـــود" يغـــآل أردان أن االتفـــاق يتـــيح حصـــول 
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يتمثــل فــي تغييــر الواليــات المتحــدة موقفهــا مــن الجــوالن الســوري المحتــل أو غــور األردن الفلســطيني 
 ، أي أن ال تعتبرهما محتلين إزاء التطورات في المنطقة.المحتل

ورأى رئيس مجلس األمن القومي السابق العقيد في االحتياط غيـورا أيالنـد فـي اقتـراح أردان "منطقيـًا"، 
لكنــه أضــاف أنــه ال ينبغــي طــرح الموضــوع علنــًا بــل فــي االتصــاالت الســرية التــي يجــب إعادتهــا إلــى 

وأضــاف فــي حــديث لإلذاعــة العبريــة أنــه يجــب العمــل علــى إحيــاء  طن.مســارها بــين تــل أبيــب وواشــن
الحـــوار االســـتراتيجي الســـري بـــين البلـــدين وعـــدم الـــربط العلنـــي بـــين الملـــف اإليرانـــي وســـائر الملفـــات، 
"ويجب التمييز بين المسائل التي يمكننا أن نؤثر فيها علـى الموقـف األمريكـي وتلـك التـي ال نقـدر أن 

 "إسـرائيل"ديرًا العمل على التأثير فيها". وأضاف أيالند أن تحديات كثيرة تنتظـر نؤثر بل حتى ليس ج
سـواء فــي مواجهــة خطــوات فلســطينية أحاديــة الجانــب فــي األمــم المتحــدة، أو فــي المحكمــة الدوليــة فــي 

 الهاي، "وهي مسائل سنحتاج فيها إلى وقوف الواليات المتحدة إلى جانبنا".
بقيمـة  "إسـرائيل"إضـافية للمسـاعدات السـنوية التـي تتلقاهـا -اعدة عسـكرية وزاد أنه ال ينبغي طلب مسـ

وال يجب تصوير أي مساعدة إضافية على أنها تعويض على االتفاق مع إيران.  -ثالثة باليين دوالر
والواليـــات المتحـــدة  "إســـرائيل"وأشـــار إلـــى أنـــه فـــي الماضـــي وبفضـــل الحـــوار االســـتراتيجي الســـري بـــين 

مـن دون أن يعـرف أحـد أن هـذا الموقـف هـو ثمـرة هـذا  "إسـرائيل"واقف في مصـلحة اتخذت واشنطن م
الحــوار، "لــذا علينــا إحيــاء الحــوار األمنــي والسياســي ألننــا بحاجــة إلــى واشــنطن، ال أن نتشــاجر معهــا 

 حول مسألة ليست قابلة للتغيير".
لـيس سـوى ملـف واحـد  ورأى الباحث في مركز بحـوث األمـن القـومي عـودد عيـران أن الملـف اإليرانـي

للمـدى البعيـد تسـتوجب اهتمامهـا بهـا ودعـم الواليـات المتحـدة.  "إسـرائيل"من ملفات أخرى خطيرة على 
وأضاف أن "التهديدات اإلقليمية األكثر إلحاحًا تتمحور حول التطرف اإلسـالمي فـي المنطقـة وانهيـار 

وضـعها فـي رأس سـلم األولويـات فـي أنظمة وارتفاع كميات األسلحة المدمرة، "كل هذه المسائل يجـب 
 إطار حوار أكثر نجاعًة وأقل مناكفًة، يقوم على قدر كبير من الثقة المتبادلة كما كان في السابق".

 21/7/2015 ،الحياة، لندن
 

 عن معالجة عناصر تنظيم "جبهة النصرة" تتوقف" تعلن أنها إسرائيل": "األخبار" .13
"جبهـة النصـرة"،  ت وقـف تقـديم العـالج الطبـي لعناصـر تنظـيمقـرر  أنهـا "إسـرائيلت "علنـ: أ يحيى دبوق

العامة للجيش  األركانضابط رفيع في  ونفى المستشفيات اإلسرائيلية. إلىواالمتناع عن نقل الجرحى 
موقـــع "واال" العبــري اتهامـــات األمــين العــام لحـــزب هللا حســن نصـــر هللا، وليؤكــد عـــدم  إلــىاإلســرائيلي 

العـــالج الطبـــي  أنأن أشـــدد هنـــا علـــى  ىابط إن "مـــن المهـــم بالنســـبة إلـــصـــحة اتهاماتـــه. وقـــال الضـــ
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تحقيــق تجــري علــى  إجــراءاتن هنــاك ألمقــاتلين مــن جبهــة النصــرة قــد توقــف فــي الشــهر الماضــي، و 
 المستشفيات اإلسرائيلية". إلىالحدود، لمنع نقلهم 

 21/7/2015 ،األخبار، بيروت
 

 فتح تحقيق جنائي بشأن مساكن نتنياهو  .14
 أعلــن المستشــار القضــائي للحكومــة اإلســرائيلية يهــودا فاينشــطاين، يــوم اإلثنــين: يــر هاشــم حمــدانتحر 
، عن فتح تحقيق جنـائي فـي شـبهات بشـأن ارتكـاب مخالفـات جنائيـة بمـا يتصـل بمسـاكن رئـيس 20/7

 الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ســيدوف، الــذي ســيتم التحقيــق معــه تحــت  وجــاء أن المشــتبه بــه المركــزي، فــي هــذه المرحلــة، هــو عــزرا

 التحذير بشبهة ارتكاب مخالفات للنظام اإلداري السوي.
ــة، بــل ســيتناول قضــية الكهربــائي وأثــاث  ــة نتنيــاهو فــي هــذه المرحل وعلــم أن التحقيــق لــن يتركــز بعائل

سكن يشير إلى عملية نقل مصاريف شخصية للم الحديقة والزجاجات الفارغة، حيث أن اجتماعها معاً 
 الرسمي والمسكن الشخصي على حساب الجمهور.

 20/7/2015 ،48عرب 
 

 غالبية اإلسرائيليين تؤيد إعادة بناء مستوطنات غزة :استطالع .15
 وديــــع عــــواودة: عشــــية الــــذكرى الســــنوية العاشــــرة إلخــــالء مســــتوطنات قطــــاع غــــزة يظهــــر -الناصــــرة 

ن إحياءهــا. ويشــير االســتطالع الــذي مــن اإلســرائيليين يؤيــدو  %51أن  "إســرائيل"اســتطالع جديــد فــي 
مــن اإلســرائيليين  %63" فــي جامعــة بــار إيــالن أن االســتراتيجيةأجــراه معهــد "بــيغن الســادات للدراســات 

عارضوا وقتها إخالء ما يعرف بمجمع مستوطنات "قطيف" داخل القطاع التي هدمت قبيل إعـادة فـك 
 . 2005االرتباط معه في 
ســرائيليين إنهـم يؤيــدون إخـالء مســتوطنات فــي الضـفة الغربيــة. ويفّســر مــن اإل %53فـي المقابــل يقـول 

مـن المسـتجوبين  القائمون على االستطالع تناقض هـذا المعطـى مـع معطيـات أخـرى بـالقول إن قسـماً 
 ال يشعرون بالراحة حيال دعمهم لفك االرتباط عن غزة ولذا يقولون باالستطالع إنهم عارضوه.

سـور إفـرايم عنبـار أنـه وزمـالءه يـدركون أن أغلبيـة اإلسـرائيليين أيـدت فـك ويوضح رئيس المعهد البروف
منهم يشـعرون اليـوم بـالحرج حيالهـا بعـدما ثبـت أن ذلـك لـم يخفـف  االرتباط عن غزة وقتها، لكن قسماً 

بل زادها، ولذا فهم اليوم يعلنون أنهـم عارضـوا. كمـا يعتبـر عنبـار أن  "إسرائيل"التحديات األمنية أمام 
ذلـــــك بــــالقول إن أغلبيـــــة  ، معلــــالً يــــد إخــــالء مســـــتوطنات فــــي الضـــــفة الغربيــــة اليـــــوم لــــيس مفاجئـــــاً تأي
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اإلسرائيليين مستعدون للتنـازل عـن مسـاحات مـن األرض ال سـيما فـي منـاطق مأهولـة بعـدد كبيـر مـن 
 ســــبة لــــي يكمــــن بــــدعم أغلبيــــة لــــدى اإلســــرائيليين ببنــــاءنالســــكان العــــرب. ويتــــابع "المفاجــــأة الكبيــــرة بال

 ".المستوطنات داخل غزة ما يستدعي معاينة عميقة جداً 
 21/7/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 لمسجد األقصىلفتح باب المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين تقوات االحتالل  .16

مس باب المغاربة أبعد إغالقه لنحو أسبوعين، فتحت قوات االحتالل : كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
ت المستوطنين في المسجد األقصى المبارك، ونشرت القـوات اإلسـرائيلية قواتهـا وعناصـر أمام اقتحاما

 مستوطن اقتحموا المسجد صباحًا وبعد الظهر. 53نسائية في المسجد لتوفير الحماية لـ 
المبـــارك أن ثـــالث مجموعـــات اســـتيطانية اقتحمـــت المســـجد األقصـــى،  األقصـــىوأفـــاد حـــراس المســـجد 

فيمـــا تصـــدى المرابطـــون  حيـــث قـــام عناصـــر مـــن شـــرطة االحـــتالل بحمـــايتهم. رجـــاءه،أوتجولـــوا فـــي 
 والمصلون في المسجد األقصى لالقتحامات.

 12/7/1125 ،الرأي، عم ان
 

 األقصى بمناسبة األعياد اليهوديةللمسجد إلى تنظيم اقتحامات واسعة تدعو  "جماعات الهيكل" .17
تنظـيم  إلـىتيطانية ومجموعـات الهيكـل المزعـوم دعـت الحركـات االسـ: كامـل إبـراهيم -القدس المحتلة 

اليهوديـة، حيـث دعـت مـا يمسـى "جماعـات الهيكـل"  األعيـادالمقبل بمناسـبة  األسبوعاقتحامات واسعة 
غــالق المســجد األقصــى فــي وجــه المســلمين، وفتحــه للمســتوطنين فقــط فــي  إلــى اقتحامــات جماعيــة، وا 

ر، إضــافة إلــى طلــبهم مــن الحكومــة الصــهيونية ســاعات الصــباح مــا بــين الســابعة وحتــى الحاديــة عشــ
 الصالة داخل المصليات.

وحـذر مختصـون مـن تصـاعد حـدة اقتحامــات المسـتوطنين للمسـجد األقصـى واسـتهداف المصـلين فيــه 
 والتضييق عليهم، في األيام المقبلة، تزامنا مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل المزعوم.

 12/7/1125 ،الرأي، عم ان
 

 تجاوزات االحتالل تفوق المتوقع بحق المسجد األقصى :كمال خطيب .18
أشار الشيخ كمال خطيب نائـب رئـيس الحركـة اإلسـالمية فـي الـداخل : كامل إبراهيم -القدس المحتلة 

الفلسطيني إلـى أن تجـاوزات االحـتالل تفـوق المتوقـع بحـق المسـجد األقصـى، وهـذا مـا يقـرأ مـن سـلوك 
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ـــذي يســـعى أن يكـــون ثمـــن  مـــا منحـــه مـــن "تســـهيالت" هـــو الســـماح لليهـــود بالصـــالة فـــي االحـــتالل ال
 األقصى، في خطة تقضي بفرض أمر واقع داخل المسجد األقصى، وفق تقديره.

 12/7/1125 ،الرأي، عم ان
 

 كاميرات المراقبة سياسة إسرائيلية جديدة لخنق المقدسيين .19
لية مــؤخرًا، بنصــب عــدد مــن قامــت ســلطات االحــتالل اإلســرائي :فاطمــة أبــو ســبيتان -القــدس المحتلــة 

كــاميرات المراقبــة فــي عــّدة أمــاكن متفرقــة فــي مدينــة القــدس المحتلــة، لبســط ســيطرتها الُمحكمــة علــى 
مركز المدينة، وخاصة المسجد األقصى ومحيطه، حيث وضعت كاميرتان علـى "بـاب المطهـرة" قبيـل 

 ، وفقًا ألحد حراس األقصى.بدء شهر رمضان، لتصبح جميع أبواب المسجد مراقبة من قبل االحتالل
ولم تكتف  شرطة االحتالل بهذا فقـط، بـل قامـت باسـتبدال الكـاميرات القديمـة والموجـودة عنـد األبـواب، 
بــأخرى حديثــة ومتحركــة تتمتــع بمواصــفات عاليــة الجــودة، حيــث قــال أحــد الحــراس لـــ"قدس بــرس"، "إن 

وجـه أي شـخص أمـام أحـد األبــواب  هـذه الكـاميرات تسـتطيع أن تعطـي صـورة واضـحة ودقيقــة لمالمـح
 داخل باحات األقصى، عالوة على كونها تتمتع بمّيزة الليزر في الليل، وهذا لم يكن موجودًا سابقًا".

وحــول هــدف االحــتالل مــن زرع تلــك الكــاميرات فــي محــيط المســجد األقصــى، يقــول رئــيس "أكاديميــة 
ل تسعى في اآلونة األخيرة، لـيس فقـط إلـى األقصى للعلوم والتراث" ناجح بكيرات "إن سلطات االحتال

فرض السـيطرة األمنيـة والسياسـية علـى المسـجد األقصـى والبلـدة القديمـة، بـل تسـعى أيضـًا إلـى فـرض 
وأضــاف بكيــرات لـــ"قدس  واقــع أمنــي رهيــب يــؤدي إلــى طــرد المقدســيين مــن نقطــة المركــز"، وفــق قولــه.

كيـب كـاميرات المراقبـة، أبرزهـا األهميـة التاريخيـة برس"، أن هناك عّدة أسباب دفعت االحـتالل إلـى تر 
للبلـــدة القديمـــة، حيـــث يشـــير مكنوزهـــا األثـــري إلـــى هويـــة المدينـــة العربيـــة اإلســـالمية، وكـــذلك مســـاحة 
المسجد األقصى التي تشّكل ُسدس مساحة البلدة القديمة، والعامل االقتصادي الذي يسـهم فـي اإلبقـاء 

ــ عامــًا علــى  84فــي المائــة بعــد مــرور  53دة القديمــة ال تقــل عــن علــى نســبة الســكان المقدســيين للبل
احتالل المدينة، مشـيرًا إلـى أن هـذه العوامـل الثالثـة التاريخيـة والديمغرافيـة واالقتصـادية تشـكل هاجسـًا 

 أمنيًا لدى االحتالل، حسب تقديره.
 11/7/1125قدس برس، 
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 ل سنةخال  برصاص إسفنجي اً مقدسي 21تفقأ عيون  "إسرائيل" .31
تطالــــب جمعيــــة حقوقيــــة إســــرائيلية شــــرطة االحــــتالل بــــالتوقف عــــن اســــتخدام : وديــــع عــــواودة -حيفــــا 

أبصــــارهم منــــذ بــــدء  فلســــطينياً  21الرصــــاص اإلســــفنجي األســــود فــــي القــــدس بعــــد الكشــــف عــــن فقــــد 
 استخدامه قبل نحو عام.

حاســة البصــر فــي مقدســيا بيــنهم ســبعة أطفــال فقــدوا  21وتظهــر معطيــات جمعيــة حقــوق المــواطن أن 
واحــدة مــن عيــونهم جــراء إصــابات بهــذا النــوع مــن الرصــاص، ويــرّجح وجــود إصــابات أخــرى لــم توثــق 

وقامــت تلــك الجمعيــة بتوثيــق حــاالت عديــدة اســتخدم فيهــا الرصــاص اإلســفنجي األســود، وأرفقــت  بعــد.
مطالبـة بــالتوقف اإلفـادات والشـهادات بمـذكرتها للمستشـار القضـائي للحكومـة والمفـتش العـام للشـرطة، 

 عن تلك الجرائم.
عامـــا( مـــن حـــي راس خمـــيس بالقـــدس  33وكـــان آخـــر ضـــحايا الرصـــاص اإلســـفنجي نـــافز دميـــري )

 المحتلة، الذي فقد البصر بعينه اليمنى وأصيب بكسر في األنف والوجه.
 11/7/1125 ،الجزيرة نت، الدوحة

 

 االحتالل يفتح النار على مزارعي غزة .32
فتحــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي : عبــد الــرحيم الريمــاوي، عــالء المشــهراوي - غــزة، رام هللا، القــدس

المتمركـزة علــى الشــريط الحــدودي شــرق مدينــة غــزة، أمـس نيــران رشاشــاتها فــي اتجــاه أراضــي مــزارعين 
ومنازل فلسطينيين في المدينة. وأطلق جنـود االحـتالل المتمركـزون فـي أبـراج المراقبـة العسـكرية شـرق 

ن الرصاص الحي باتجاه أراضي المزارعين ومنازل الفلسطينيين دون وقـوع إصـابات. وأفـاد حي الزيتو 
شهود عيان بأن تحركات غير اعتيادية آلليات االحـتالل شـوهدت علـى طـول الشـريط الحـدودي وسـط 
قطـــاع غـــزة، وتحديـــدًا شـــرق مخـــيم المغـــازي. وتتعمـــد قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي إطـــالق النـــار علـــى 

 الفلسطينيين بشكل يومي، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها. المزارعين
 12/7/1125 أبو ظبي،االتحاد، 

 
 "سلطة الطاقة" تعلن عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء بغزة .31

أعلنــت ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة فــي غــزة عــن توقــف  .(:ب.ف.أ) ووكالــة ســما،وكالــة  –غــزة 
ي القطاع عن العمل مساء أمس نظـرًا النتهـاء آليـة توريـد الوقـود المعمـول بهـا محطة التوليد الوحيدة ف

 منذ شهور، والتي تتضمن خصم القيمة الحسابية للضريبة من سعر الوقود للمحطة.
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وقالت السلطة في بيان "إن فرض الضرائب علـى سـعر الوقـود مـن قبـل وزارة المـال بـرام هللا لـن يمكـن 
 ة التوليد مما يتسبب في المعاناة لكل مكونات الحياة في قطاع غزة".سلطة الطاقة من تشغيل محط

وطالبــت ســـلطة الطاقـــة الجهـــات المســـؤولة فـــي حكومـــة التوافـــق بإلغـــاء كافـــة الضـــرائب المفروضـــة علـــى 
الوقــود وبوضــع آليــة أفضــل لتوريــد الوقــود إلــى محطــة التوليــد بأســعار تضــمن اســتمرارية عمــل المحطــة، 

الطاقـــة مـــن تشـــغيل محطـــة التوليـــد فـــي ضـــوء الظـــروف االقتصـــادية والتقنيـــة وذلـــك كـــي تـــتمكن ســـلطة 
الصــعبة، خصوصـــًا فـــي ظــل أجـــواء الصـــيف الحاليـــة واحتياجــات الســـكان الشـــديدة فــي هـــذا الوقـــت مـــن 

وطالبت أيضًا جميع الجهات المعنية بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلجراء الصيانة  العام.
ولفتـت إلـى أن إعـادة تشـغيل المحطـة اآلن مرهـون بإلغـاء كافـة  طلة وعدم تأخيرها.الالزمة للخطوط المع

 الضرائب عن سعر الوقود أو دخول الوقود القطري مصر كما تم اإلعالن عنه منذ أسبوع.
 12/7/1125 ،الحياة، لندن

 
 بغزة" السياراتيتهمون األجهزة األمنية بـ"اعتقال عناصرهم بتهمة تفجير  "سلفيون" .33

اتهـم "تجمـع أهـالي المعتقلـين السـلفيين فـي سـجون حمـاس"، األجهـزة األمنيـة : مصطفى حبوش - غزة
فـــي القطـــاع غـــزة )التـــي تـــديرها حركـــة حمـــاس(، بــــ"شن حملـــة اعتقـــاالت واســـعة فـــي صـــفوف عناصـــر 
التنظيمات السلفية الجهادية في القطاع"، بعد سلسلة التفجيرات التي استهدفت مركبات  تتبـع لحركتـي 

 .21/7 األحد يومس والجهاد اإلسالمي، صباح حما
 ولم يتسن لألناضول الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية أو حركة حماس حول االتهامات

وزعم بيان صحفي، أصدره التجمع مساء أمس االثنـين، نشـرته مواقـع إلكترونيـة مقربـة مـن الجماعـات 
الليلـة الماضـية علـى اقتحـام ومداهمـة منـازل السلفية الجهادية فـي القطـاع إن "سـلطات حمـاس أقـدمت 
وأوضـح البيـان "أن هـذه االعتقـاالت التعسـفية  واعتقال العديد من أبنائنا السلفيين المجاهـدين والـدعاة".

جـاءت بعـد سـاعات فقـط مـن مسـرحية التفجيـرات األخيـرة المفتعلـة، والتـي تقـف خلفهـا جهـات مشـبوهة 
ـــد شـــ عبي لمثـــل هـــذه االعتقـــاالت الظالمـــة"، وفـــق تجمـــع أهـــالي تهـــدف مـــن ورائهـــا إيجـــاد ذريعـــة وتأيي

وأضـاف البيـان أن "أبناءنـا السـلفيين اختـاروا للـرد علـى االعتقـاالت أن يصـوبوا صــواريخهم  المعتقلـين.
مشــبوهة باتــت معنيــة بجــر القطــاع إلــى حــروب داخليــة المســتفيد  إلــى االحــتالل، لكــن يبــدو أن أطرافــاً 

 ه".الوحيد منها االحتالل وعمالؤ 
وأشـار البيـان أنهـم "ُيحّملــون حركـة حمـاس وحلفاءهــا فـي غـزة، المسـؤولية التامــة عـن التبعـات والنتــائج 

 الكارثية المترتبة على األحداث الخطيرة واالعتقاالت والجرائم بحق السلفيين".
 11/7/1125 ،، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 أسير غزي ُيرزق بتوأمين من ُنطف مهربة .34

طفلين توأمين،  -12/7 يوم االثنين-وضعت زوجة أسير فلسطيني من قطاع غزة  :ألناضولوكالة ا
حملت بهما عن طريق "نطف منوية"، نجحت بتهريبها مـن زوجهـا المعتقـل فـي أحـد سـجون االحـتالل 

وقال الناطق اإلعالمي باسم جمعيـة واعـد المختصـة بشـؤون األسـرى، عبـد هللا قنـديل، إّن  اإلسرائيلي.
عامــا( مــن مدينــة غــزة ُرزق اليــوم بتــوأمين )ذكــر وأنثــى(، بعــد أن نجحــت  53ر أحمــد الســكني )األســي

 17عملية إخصاب مجهري أجرتها زوجته بواسطة نطف منوية هربتها من زوجهـا األسـير المحكـوم بــ
 عاما. 25عاًما أمضى منها 

ن االحـتالل، مـنهم وأضاف قنديل إن نحو خمسين طفال ولدوا بواسطة "نطف مهربـة" مـن داخـل سـجو 
 عشرة في قطاع غزة، وأربعون في الضفة الغربية.

 11/7/1125 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 سورية: الجيش يمنع أهالي مخيم سبينة من العودة إلى ديارهم .35
قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سـورية "إن الجـيش النظـامي السـوري مسـتمر فـي منـع  :لندن

علـى التـوالي ويماطـل بعـودتهم إلـى منـازلهم، بـالرغم مـن سـيطرتهم  552م أهالي مخسـم الحسـينية لليـو 
، حيـــــث تقــــــوم حـــــواجز الجـــــيش النظــــــامي 27/22/1225التامـــــة علـــــى مخـــــيم الحســــــينية منـــــذ يـــــوم 

 والمجموعات الفلسطينية الموالية له بإغالق مداخل المخيم ومنع أهله من العودة إليه".
أرســلت نســخة منــه لـــ "قــدس بــرس"، أهــالي مخــيم  12/7ين وأكــدت المجموعــة فــي تقريــر لهــا يــوم االثنــ

الحســينية يعــانون مــن أوضــاع معيشــية قاســية، حيــث توزعــوا علــى المنــاطق المجــاورة واضــطروا إلــى 
استئجار منازل بمبالغ مرتفعة، مما زاد من األعباء االقتصادية في ظل انعدام الموارد المالية وانتشـار 

 ي سورية.البطالة نتيجة الحرب الدائرة ف
 11/7/1125قدس برس، 

 

 خالف السيسي ــ صدقي: ضرب رفح الفلسطينية": الجديد العربي" .36
كشف مصدر سياسي مقرب من المؤسسة العسكرية في مصر لـ"العربي الجديد"، جزءًا من : القاهرة

 خفايا الخالف بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع صدقي صبحي، والذي تمحور
 بشكل أساسي حول تدخل األول في عمل القوات المسلحة، والمعركة ضّد تنظيم "والية سيناء".
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وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن "صبحي اشتكى إلى بعض األصدقاء المشتركين 
بينه وبين السيسي، من إصرار األخير على التدخل في الشؤون الدقيقة للقوات المسلحة، وتجاهل 

أشار إلى أن ذروة الخالف بين الرجلين كانت عقب الهجوم الموسع الذي شنه عناصر صبحي". و 
تنظيم "والية سيناء"، نهاية رمضان الماضي، على عدد من أكمنة الجيش في شبه جزيرة سيناء، في 

 أعنف هجوم من نوعه.
ود وأوضح المصدر أن "بعض المحيطين بالسيسي، وفي مقّدمتهم رئيس األركان، الفريق محم

حجازي، ورئيس االستخبارات الحربية، محمد فرج الشحات، نصحوه بتوجيه ضربة عسكرية لمدينة 
رفح الفلسطينية، على أن تكون ضربة إعالمية، ويتم التركيز خالل الحديث عنها، على أنها لمواقع 

تابع أن مجموعات تكفيرية في المدينة التابعة لقطاع غّزة، وذلك لتهدئة الرأي العام المصري". و 
"الفكرة كانت تكرارًا لما حدث بعد توجيه سالح الجو المصري ضربة إلى مدينة درنة الليبية عقب 

من العمال المصريين العاملين هناك،  22إقدام عناصر تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( على ذبح 
ت تلك الخطوة على إال أن وزير الدفاع عارض تلك الخطوة بشّدة، بحسب المصدر، خوفًا من ارتدادا

 الجيش المصري.
 الدفاع صدقيوزير  عدم ظهوروأوضح المصدر نفسه أن "هذا الخالف كان السبب الحقيقي وراء 

صبحي، وقائد منطقة سيناء العسكرية، الفريق أسامة عسكر، إلى جوار السيسي خالل زيارته مقّر 
 ائد الجيش الثاني".الجيش الثاني في مدينة العريش، في حين ظهر رئيس األركان، وق

في اإلطار نفسه، أشار مصدر سياسي آخر إلى أّن "الخالف بين جهازي االستخبارات انعكس بشكل 
كبير على قضية قطاع غزة"، الفتًا إلى وجود "قناعة راسخة لدى االستخبارات العامة، باعتبارها 

حركة "حماس" من األحداث المسؤول الرسمي من جانب الدولة، عن إدارة الملف الفلسطيني، ببراءة 
التي تشهدها سيناء، وتأكيد الجهاز أكثر من مرة لقيادات الحركة خالل لقاءات مشتركة، عدم توجيه 
أي اتهام إليهم، وتأكيدهم أنهم يعلمون أن الحركة غير متورطة في أحداث سيناء، وكذلك تأكيدهم أنهم 

الم المصري". وتابع "على النقيض تمامًا؛ غير مسؤولين عن الحملة اإلعالمية ضّد الحركة في اإلع
 هناك وجهة نظر مختلفة لدى االستخبارات الحربية التي ترى أن "حماس" عدو صريح لهم".

 2015/7/20، العربي الجديد، لندن
 

 ؟"أنصار هللا" لماذا استقال األمين العام لتنظيم": السفير" .37
م لحركة "أنصار هللا" جمال سليمان من تفسيرات عدة أعطيت الستقالة األمين العا: محمد صالح

قيادة الحركة، وهي تنظيم فلسطيني مسلح مقره الرئيسي في مخيم المية ومية وينتشر في عدد من 
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المخيمات بينها عين الحلوة والرشيدية وغيرهما )محسوب بشكل مباشر على "حزب هللا" ويتلقى الدعم 
 إالأويالت عدة وتكنهات لم تترك شاردة وواردة المالي واللوجستي منه(. ورافق تلك التفسيرات ت

وعزتها سببًا من أسباب تقديمه استقالته بينها أن حالة من الفتور تسود العالقة بين سليمان و "حزب 
هللا" على خلفيات عدة بينها: موضوع تقليص الدعم المالي الشهري، اغتيال احد عناصر حزب هللا 

دة اشهر مع عدد من الفلسطينيين المحسوبين على "سرايا )مروان عيسى( في عين الحلوة قبل ع
المقاومة" من دون قيام "انصار هللا" بالرد على هذه االغتياالت، غياب مسيرة يوم القدس العالمي 

 التي كانت تنظمها الحركة في عين الحلوة منذ مدة..
جدا بين الحزب وقيادة  مصادر مطلعة نفت كل تلك التأويالت، مشيرة إلى أن "العالقة جيدة أنإال 

وكوادر "انصار هللا"، وأن كل ما يطلبه جمال سليمان حتى اليوم يأخذه ويحصل عليه دون غيره من 
الفلسطينيين وبشكل مباشر.. كما أن أي أمر متعلق بالمخيمات يترك القرار لقيادة "أنصار هللا" من 

 دون أدنى تدخل وعلى أي مستوى من "حزب هللا".
هللا" هي موضوع  أنصارأن المسألة التي دفعته إلى تقديم استقالته كأمين عام لـ " ورأت المصادر

 9لدى القضاء اللبناني بتهمة متعلقة بمقتل أحمد رشيد و أنصارهالمحاكمة التي يخضع لها اثنان من 
 22آخرين في مخيم المية ومية قبل أكثر من سنة، حيث وّجه القضاء اللبناني في حينه التهمة لـ 

شخصًا بتنفيذ عملية القتل معظمهم محسوب على حركة "أنصار هللا" وقد صدرت مذكرات توقيف 
 بحقهم، فيما لم يلق القبص سوى على اثنين منهم.

وأشارت المصادر إلى أن سليمان يعتبر أن بإمكان "حزب هللا" مساعدته في هذا الملف لدى القضاة 
 وضوع مرتبط بالعدالة وهو ليس بيد "حزب هللا".لكنه لم يفعل، فيما ترى مصادر مطلعة أن الم

 21/7/2015، السفير، بيروت
 

   الجيش اللبناني: خرق إسرائيلي للمياه اإلقليمية .38
، أقدم زورق حربي تابع 18:34أصدرت قيادة الجيش ليل أمس بيانًا أعلنت فيه أنه "بتاريخه الساعة 

مترًا ولمدة  130نية مقابل رأس الناقورة لمسافة للعدو اإلسرائيلي على خرق المياه اإلقليمية اللبنا
 ".لبنان "، وأضافت: "تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات األمم المتحدة المؤقتة في دقيقتين 

 21/7/2015، المستقبل، بيروت
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 بتحالف ُسني يضم حماس واإلخوان "االتفاق النووي"السعودية ترد على ": المصري اليوم" .39
تحركات ُتشير إلى أن شيء ما يدور خلف الكواليس، ولم يتم اإلعالن عنه حتى اآلن، : رضا ُغنيم

أصبحت في  عبد العزيزلكن ما هو مؤكد أن المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن 
مأزق كبير بعد توقيع إيران االتفاق النووي مع الدول الغربية الكبرى، وقد تكون حركة المقاومة 

مية "حماس" هي "كارت" السعودية األول في مرحلة الصراع الجديد، في ظل تقارير إعالمية اإلسال
 غربية تفيد أن المملكة تحشد "اإلسالم الُسني" في المنطقة لمواجهة الشيعة.

سنوات، أجراها خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس "،  3زيارة للمملكة بعد انقطاع دام 
ك سلمان، وولى عهده األمير محمد بن نايف، وولى ولي عهده األمير محمد بن التقى خاللها المل

، وصالح أبو مرزوقسلمان، بحضور وفد من الحركة ضم أعضاء المكتب السياسي، موسى 
العاروري، ومحمد نزال، تناول خاللها سبل تعزيز وتطوير العالقة بين "حماس" والسعودية ، وعدًدا 

 ومن بينها المصالحة مع حركة فتح.من الملفات الفلسطينية، 
محمود الزهار، عضو المكتب السياسي للحركة، قال قبل زيارة "مشعل"، وتحديًدا في مارس الماضي، 

ن هناك اتصاالت تجرى في إطار تقوية العالقات مع  والسعودية،إن هناك تقارًبا بين الحركة  وا 
ها مع كثير من الدول في المنطقة، وتغّير الفلسطينيين، موضًحا أن السعودية بدأت بتحسين عالقات

 نهجها بعد سيطرة الحوثيين على اليمن.
سامح عيد، الباحث في شؤون الحركات اإلسالمية قال لـ"المصري اليوم": "حماس ترغب في تقوية 

سنوات، فهي في حاجة إلى دعم مادي  3عالقاتها مع السعودية بعد فترة جفاف امتدت ألكثر من 
ا تغير سياسة المملكة خالل الفترة المقبلة بعد اتفاق إيران النووي، الذي سيجعل كبير"، مرجحً 

الواليات المتحدة األمريكية تعتمد على طهران في مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" أكثر من 
 اعتمادها على الرياض.

وله: "حماس تحاول يتفق معه في الرأي، السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية األسبق، بق
السعودي في اآلونة األخيرة للحصول على معونات مادية، وتوجيه النفوذ  -استغالل التقارب القطري

 السعودي لمصلحة المنظمة فقط، وليس لخدمة القضية الفلسطينية".
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يذهب في اتجاه آخر، ويؤكد أن 

دية بدأت تتحرك بشكل مفصلي بعد اتفاق إيران النووي، وكانت أولى هذه التحركات استضافة "السعو 
قيادات حماس، وهي المرة األولى التي يجلس فيها الملك مع رئيس المكتب السياسي للحركة، وبدأت 

 ".النتائج تظهر سريًعا، إذ أعلنت المملكة اإلفراج عن معتقلي الحركة، في محاولة لشل يد إيران
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وأضاف "فهمي"، لـ"المصري اليوم"، أن السعودية تحاول تشكيل تحالف ُسني يضم حركات اإلسالم 
السياسي بما فيها "اإلخوان"، والمقاومة التي تمثلها "حماس "، ودولتي تركيا وقطر، وهو ما ُيسبب 

 خالفا مع مصر التي تقوم سياستها الخارجية على عدم االنضمام لـ"تحالف طائفي".
وأوضح: "في اليمن، القاهرة ترى أنه ال دور لإلخوان في حل األزمة، بينما السعودية منفتحة على 
الجماعة هناك، والحال نفسه في سوريا، بينما مصر ترى أنه ليس هناك دور لإلخوان بعد سقوط 
ن بشار األسد، أما في فلسطين، فمصر لن تترك ألحد يعبث بالملف الفلسطيني، وهو جزء رئيسي م

 سياسة مصر الخارجية، وحماس وفتح تعلمان ذلك جيًدا".
صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية، نشرت تقريًرا حول زيارة مشعل للسعودية، نقلت فيه عن محللين 
مقربين من العائلة المالكة، قولهم إن "الملك سلمان ُمصر على حشد أكبر قدر من العالم العربي ضد 

 رئيسيا للمملكة". التي تشكل منافسا إيران،
 شيءوقال مصطفى العاني، المحلل بمركز الخليج لألبحاث، المقرب من مسؤولين سعوديين: "آخر 

الملك سلمان مع خالد مشعل، لكن اآلن فإن البيئة اإلقليمية برمتها آخذة في  يلتقيكنا نتوقعه أن 
 استراتيجيةواصًفا اللقاء بأنه "التغير، وهناك حاجة للتعامل المباشر مع حلفاء إيران في المنطقة"، 

 شاملة لمواجهة النفوذ اإليراني"، حسبما قال للصحيفة األمريكية.
الكاتب الصحفي عبدالباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة "القدس العربي" سابًقا، المهتم بالشؤون 

من التقارب بين العربية، قال في مقال بصحيفة "رأي اليوم" اإللكترونية التي يرأس تحريرها: "الهدف 
حماس والسعودية هو رغبة األخيرة في إقامة تحالف سني طائفي يقف في وجه النفوذ اإليران ي 
الشيعي المتمدد في المنطقة العربية، وهذا التحالف يحتاج إلى غطاء فلسطيني، وليس هناك أفضل 

 من حماس لتقديم هذا الغطاء".
قوله: "يجب أن ال ننسى أن مشعل طار إلى الرياض وألمح "عطوان" إلى دور قطر في هذا التقارب ب

من العاصمة القطرية الدوحة، وال نستبعد أن تكون القيادة القطرية التي تعتبر األقرب خليجيا إلى 
الرياض في الوقت الراهن، بعد سنوات من الجفاء والحروب اإلعالمية، قد لعبت دوًرا كبيًرا في تحقيق 

 هذا التقارب".
ي جمال خاشقجي، المقرب من دوائر صنع القرار في المملكة، قال في تصريحات الكاتب السعود

عادة  تليفزيونية سابقة، إن "السعودية ال تمانع من التعاون مع إخوان اليمن إلقصاء الحوثيين، وا 
االستقرار لليمن"، كما ذكرت تقارير إعالمية في مارس الماضي، أن "حماس" تقوم بدور الوسيط 

 مملكة و"إخوان اليمن"، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية بعد ذلك.للصلح بين ال
 20/7/2015، المصري اليوم، القاهرة
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 هجوم عنيف لصحيفة إيرانية على مشعل بسبب زيارته للسعودية: "21"عربي  .41

هاجمت صحيفة "قانون" اإليرانية، االثنين، بتقرير مطول رئيس المكتب : الخطيب منذر -طهران 
 ركة حماس، خالد مشعل، بسبب زيارته قبل أيام للمملكة العربية السعودية.السياسي لح

ويعد هذا الهجوم األكثر عنفا من بين المقاالت والتقارير التي كتبت ونشرت ضد مشعل في 
 الصحافة اإليرانية.

، فقالت "قانون": "قبل حدوث الربيع العربي كانت السعودية وتركيا تشكالن حلفا استراتيجيا هاما 
 وكانت قطر مستقلة في سياستها كما أن إيران كانت لها سياستها الخاصة في المنطقة".

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخريطة السياسية والتحالفات المتشكلة كانت قبل بدء الثورة السورية.  
وبعد تطور األحداث التي شهدتها سوريا، أخذت إيران مواقف يبدو أنها لم تكن على مزاج بعض 

 اء إيران في المنطقة، ومن بينهم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس".حلف
وشرحت صحيفة "قانون" أسباب الخالف بين إيران وحركة حماس، قائلة: "حماس تعّد جزءا من 
جماعة اإلخوان المسلمين. والمعارضة السورية جزء كبير منها من اإلخوان، ولم تتحمل حماس 

ية، فوقفت إلى جانب المعارضة السورية ضد بشار األسد ومصالح مواقف إيران تجاه الثورة السور 
 إيران، ومن حينها بدأت األزمة والخالف بين حماس وطهران".

وهاجمت الصحيفة مشعل، قائلة إن "األوضاع في سوريا اتخذت مجرى آخر اآلن، وهناك مواقف 
شعل خالفا لمساعي إيران إقليمية ودولية كثيرة تغيرت لصالح إيران إلنهاء أزمة سوريا، لكن م

وتحركها إلنهاء األزمة السورية، اتجه نحو الرياض ووقف بجانب السعودية، ولم يقتصر األمر على 
 ذلك، بل وقف مع السعودية في سياق عاصفة الحزم حتى يغير المعادلة لصالحها في اليمن".

الراهن والحساس ال يمكن  وقالت الصحيفة إن "اللعبة السياسية التي تنتهجها حماس في هذا الظرف
غزة وضعها في إطار المساعدات المالية، ألن السعودية في الحرب األخيرة على غزة لم تساعد 

 إال من خالل إرسال األكفان ألهالي غزة"، بحسب تعبيرها. وسكانها
 وتابعت "قانون" هجومها على "حماس"، قائلة: "تقارب حماس التي تعّد حركة مقاومة إسالمية ترفع
لواء الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.. وقوفها مع آل سعود الذين ال يمتلكون إال األيديولوجيا 

 الوهابية ال يمكن تفسيره إال بأنه إعالن حرب على إيران من قبل حماس بالوكالة عن السعودية".
ليمن وتحدثت "قانون" عن موقف "حماس" من "عاصفة الحزم"، وقالت: "منذ حرب السعودية على ا 

التي تصدرت أخبارها وكاالت وصحف العالم، ظهرت هناك مواقف قابله للتأمل خالل األجواء 
السياسية التي تشكلت بعد عاصفة الحزم وهي مشاركة حماس ودعمها للسعودية في حرب اليمن. 
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وعندما طرحت هذه المواقف في إيران عن مشاركة حماس في عاصفة الحزم لم يعر القادة في إيران 
اهتمام لها، حتى ذهب مشعل في آخر أيام شهر رمضان بنفسه إلى السعودية، إلعالن تحالف  أي

 حماس مع السعودية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "حماس" سوف ترسل قوات خاصة إلى السعودية، وهذه القوات تقوم 

ع فيها بمواجهة أنصار هللا الحوثيين من تحت األرض عن طريق استخدام حفر األنفاق التي تبر 
 "(.21"عربي -"حماس" واشتهرت بها خالل حروبها مع إسرائيل )حماس نفت ذلك

وقالت "قانون" إنه حتى هذه اللحظة لم تحصل إيران على أي تفاصيل عن اجتماع مشعل مع الملك  
سلمان بن عبد العزيز، خالل زيارة وفد "حماس" إلى السعودية، لكن إسماعيل هنية أعلن نجاح 

 الزيارة.
همية زيارة مشعل إلى الرياض، أجرت صحيفة "قانون" لقاءات عديدة مع قيادات سابقة في الحرس وأل

الثوري اإليراني، وبعض النواب في البرلمان اإليراني لتسليط الضوء على إعادة العالقات السعودية 
ثوري وال مع "حماس" وموقف إيران من ذلك، ويبدو أن زيارة مشعل لم تكن على مزاج قادة الحرس ال

 النواب اإليرانيين.
وقال القيادي السابق في الحرس الثوري اإليراني وعضو لجنة األمن القومي في البرلمان اإليراني،  

محمد إسماعيل كوثري، لصحيفة "قانون": "أخطاء كهذه من قبل حركة حماس حدثت سابقا، ولم 
 قفها من التطورات في سوريا".تتعلم من الدرس السوري، وارتكبت أخطاء استراتيجية بسبب موا

وأضاف كوثري: "يجب أن تدرك حماس جيدا أن الشعب الفلسطيني لم ولن يصل إلى حقوقه 
المشروعة من خالل التحالف مع السعودية. وعلى خالد مشعل أن يكون أكثر دقة في قراراته، وأن ال 

 يذهب إلى السعودية من أجل قضايا وأمور مالية".
ران سوف ترد على زيارة مشعل إلى السعودية في الوقت الذي تراه مناسبا، كما وأوضح كوثري أن إي 

 أنها سوف تتخذ القرار الذي يكون في صالح الشعب الفلسطيني.
ومن جانب آخر، قال عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان اإليراني، نوذر  

ماس لن يؤثر على الدعم اإليراني للشعب شفيعي، لصحيفة "قانون" إن "ما قامت به حركة ح
الفلسطيني المظلوم، ونحن نعلم جيدا أن لدى حركة حماس عالقات سرية مع السعودية، أما اآلن، 

 فقد أصبحت واضحة للجميع".
يران في آن واحد،  وأضاف شفيعي: "على حماس أن ال تسعى لكسب دعم الطرفين، أي السعودية وا 

 س يعّد موقفا إسالميا ومبدئيا، من منطلق اإليمان بالحق الفلسطيني".ألن موقف إيران من دعم حما
ذا قبلت حماس  واعتبر شفيعي أن "السعودية تنظر لحركة حماس أداة سياسية تخدم مصالحها، وا 
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بذلك وتحالفت مع السعودية، فهذا يعني أنها تتجه نحو الوهابية، وستصبح خطرا على اإلسالم والسلم 
 وله. الدولي"، على حد ق

وقال نائب رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان اإليراني، منصور حقيقت بور، 
لـ"قانون": "زيارة خالد مشعل للرياض لم تكن آخر خطأ ترتكبه حركة حماس، فطوال السنين الماضية 

 ارتكبت حماس أخطاء عدة، وتحالفت ضد إيران مع قطر وتركيا".
"قانون" كلمتها، قائلة: "بغض النظر عن أهداف مشعل من زيارته إلى السعودية واختتمت صحيفة  

في هذا الظرف الحساس من المرحلة السياسية التي تمر بها المنطقة، فإنه يجب علينا أن ندرك أن 
هناك أيادي خفية تعمل على صرف الرأي العام عن القضية الفلسطينية بطرق عدة، منها عن طريق 

ريق شراء بعض القيادات الفلسطينية التي تدعي بأنها تدافع عن حق الشعب داعش أو عن ط
 الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي". 

وأضافت: "إذا كانت حركتا حماس وفتح تقومان بالعمل والتحرك واتخاذ مواقف خالفا للمصالح 
 اإليرانية، فهذا ال يعني أننا سنتخلى عن دعمنا للقضية الفلسطينية".

 20/7/2015، "21"عربي  موقع 
 

 لعالقات جيدة بينهما يشكل شرطاً  "إسرائيل"طهران ترفض تأكيد برلين أن أمن  .42
نيويورك ـ طهران: تبنى مجلس األمن الدولي أمس، قرارا باإلجماع  -بروكسل: عبد هللا مصطفى 

العقوبات الدولية  يصادق على االتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى ويمهد الطريق أمام رفع
 األعضاء في المجلس برفع األيدي. 15عن طهران. وصوت مندوبو الدول الـ

وتوجه سيغمار غابلاير، نائب المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ووزير االقتصاد، إلى إيران أول من 
اق. لكن أمس األسبوع ليصبح أول مسؤول كبير من حكومة غربية كبيرة يزور إيران منذ إبرام االتف

مهمته اصطدمت برفض طهران لتأكيد الوزير األلماني في خطاب بطهران أمس أن أمن إسرائيل 
يشكل شرطا لعالقات جيدة بين إيران وألمانيا. وقال غابلاير الذي كان يتحدث بحضور وزير النفط 

ائيل يكتسي اإليراني بيجان نمدار زنجنة: "يجب أن تدركوا أنه بالنسبة لنا نحن األلمان، أمن إسر 
الفلسطينيين لهم الحق في  أنأهمية كبرى. أدرك مدى صعوبة النقاش ونحن في ألمانيا نعتقد أيضا 

إقامة دولتهم". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غابلاير قوله إن "عالقات جيدة مع ألمانيا تعني أنه 
 يجب عدم تهديد أمن إسرائيل".

ية مرضية أفخم أكدت مجددا على المواقف المختلفة للبلدين لكن الناطقة باسم الخارجية اإليران
بخصوص إسرائيل. وقالت كما نقلت عنها وكالة األنباء الطالبية "مواقفنا مختلفة تماما مع ألمانيا 
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الماضية عبرنا عدة مرات عن مواقفنا بشكل واضح  35حول المسائل اإلقليمية، وخالل السنوات الـ
عبر عن قلقنا بخصوص التهديدات القائمة بما يشكل تهديدات النظام جدا". وأضافت: "بالطبع سن

 الصهيوني" خالل المحادثات مع غابلاير.
 20/7/2015، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"تعلن استعدادها لزيادة التعاون العسكري مع الواليات المتحدة  .41

اشتون كارتر أمس على وقع تردي استقبلت إسرائيل وزير الدفاع األمريكي : أسعد تلحمي –الناصرة 
عالقاتها مع اإلدارة األمريكية في السنوات الست األخيرة بلغ ذروته مع توقيع االتفاق بين إيران 
والدول الست ورفض أقطاب الدولة العبرية له. وأبرزت وسائل اإلعالم العبرية حقيقة أن زيارة كارتر، 

، تأتي "لطمأنة إسرائيل من تبعات االتفاق النووي وهي األولى له منذ توليه منصبه قبل خمسة أشهر
مع إيران"، وهو ما حاول بثه في تصريحاته قبيل وصوله وبعيد لقائه وزير الدفاع موشيه يعالون، 
بتأكيده أنه قادم "لمواصلة العمل مع إسرائيل من أجل إيجاد حلول لعدد من التحديات األمنية 

تبقى حجر الزاوية" لالستراتيجية األمريكية" في الشرق األوسط. المصيرية بالنسبة لها" وأن إسرائيل "
وأضاف: "نحن نعمل مع إسرائيل على تحسين قدراتها العسكرية النوعية ودفاعها الصاروخي البالستي 
 وأنشطة مكافحة اإلرهاب. هناك حزمة كاملة من األمور التي نقوم بها مع إسرائيل وسنقوم بالمزيد".

شادة بشخص كارتر "ومساهمتك شخصيًا من أجل أمن إسرائيل"، مؤكدًا أهمية واهتم يعالون باإل
الحفاظ على المصالح المشتركة باإلضافة إلى قيم مشتركة". وأردف أن إسرائيل ملزمة تعديل 

 استراتيجيتها والقيام بما يناسبها لمواجهة التحديات والتطورات اليومية".
رتر وكبار المسؤولين في الدولة العبرية حول "رزمة وتوقع معلقون أن تدور اللقاءات بين كا

التعويضات" إلسرائيل، "فاالتفاق )النووي اإليراني( سيصبح حقيقة ناجزة مع إقراره في مجلس األمن 
وبعدها يستطيع الكونغرس أن يقرر ما يريد، لكن أوروبا لن تنصاع لقراراته. بالنسبة لها االتفاق 

امة عن مصدر سياسي رفيع، مضيفًا أنه ال ينبغي الحديث عن الرزمة ناجز"، كما نقلت اإلذاعة الع
على المأل "كي ال يتم تفسير ذلك على أنه مؤشر لقبول إسرائيل باالتفاق في مقابل تلقي التعويض 

 المالئم".
 وكان كارتر أكد في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى إسرائيل أن االتفاق مع

  يمنع البنتاغون من إبقاء الخيار العسكري على الطاولة لمنع إيران من حيازة القنبلة الذرية.إيران ال
 21/7/2015، الحياة، لندن
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 االتحاد األوروبي يعتزم تحريك السالم بالشرق األوسط .43
يعتزم االتحاد األوروبي إنشاء "مجموعة دعم دولية" لتحريك عملية السالم في الشرق : وكاالت
. ويريد االتحاد 2014التي وصلت إلى طريق مسدود منذ فشل المبادرة األمريكية األخيرة في األوسط 

 أن يبني على الدور الذي لعبه في إبرام اتفاق نووي مع إيران.
ووفقا لبيان صدر عن مجلس وزراء الخارجية األوروبيين الذي عقد االثنين في العاصمة البلجيكية 

دولية وسيلة ممكنة للمساهمة في استئناف المفاوضات بين  بروكسل فإن إنشاء مجموعة دعم
 اإلسرائيليين والفلسطينيين.

"المجلس يطلب من المفوضية العليا للشؤون  28وجاء في النص الذي صادق عليه وزراء الخارجية الـ
ؤون الخارجية درس خيارات لتطبيق هذه المبادرة مع الجهات اإلقليمية والدولية، كما كلفت منسقة الش

الخارجية االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني بوضع تقرير حول جهودها مطلع سبتمبر/أيلول 
 المقبل.

وقالت موغيريني في مؤتمر صحفي لقد بذل االتحاد جهودا كبيرة في عملية السالم في الشرق 
 األوسط، مشيرة إلى أن فكرة إنشاء مجموعة دعم دولية ستبحث في األسابيع القادمة.

جهته أبدى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي جعل من تحريك عملية السالم أولوية،  من
وقال فابيوس قبل افتتاح االجتماع األوروبي إن عملية السالم في الشرق األوسط  تأييده لهذه الفكرة.

ن على أوروبا مساعدة الجانبين على اتخاذ مبادرات للخروج من المأزق. وذ كر بأن بالده متوقفة، وا 
ترغب في إنشاء مجموعة دعم موسعة أكبر من اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق األوسط )الواليات 
المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة( تشمل الدول األعضاء في مجلس األمن والجامعة 

 العربية ودوال أوروبية.
هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة في  وقد تجتمع مجموعة الدعم الدولية ألول مرة على

 سبتمبر/أيلول في نيويورك، وفقا لعدة مصادر.
وفي موازاة ذلك تعتزم فرنسا تحريك مبادرتها في مجلس األمن لتحديد "المعايير الدولية المتفق عليها" 

 في اتفاق سالم محتمل بين إسرائيل والفلسطينيين.
 21/7/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 من استمرار االستيطان وتنفيذ الترانسفير القسري "إسرائيل"حذر ي األوروبياالتحاد  .44
 إسرائيللم تغب قضية هدم قرية سوسيا جنوب الخليل والتي تعتزم وكاالت: -بروكسل-المحتلةالقدس 

نسفير الذي حذر إسرائيل من تنفيذ سياسة الترا األوروبيتنفيذها في أقرب وقت، عن اجتماع االتحاد 
القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين من جنوب الخليل، كما حذر في الوقت نفسه من 

 استمرار االستيطان باعتباره يشكل خطرا على حل الدولتين.
حذر االتحاد األوروبي إسرائيل من تنفيذ سياسة الترانسفير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان فقد 

ب الخليل، كما حذر في الوقت نفسه من استمرار االستيطان باعتباره يشكل الفلسطينيين من جنو 
، إسرائيل بـ"وقف الخطة لتنفيذ أمسخطرا على حل الدولتين. وطالب وزراء خارجية االتحاد األوروبي 

 ترانسفير قسري للسكان وهدم البيوت والبنى التحتية" في قرية سوسيا جنوب جبال الخليل.
ن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل تنظر بخطورة كبيرة إلى استخدام في المقابل، نقل ع

 دولة(. 14مصطلح مثل "ترانسفير" من جانب الدول األعضاء في االتحاد األوروبي )
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن إسرائيل قررت عدم الرد على ذلك بشكل رسمي معلن، وأنه سيتم طرح 

 كبار المسؤولين في االتحاد األوروبي. ذلك في قنوات دبلوماسية سرية مع
ويأتي هذا التحذير األوروبي بعد أيام معدودة من التحذير المعلن من قبل وزارة الخارجية األميركية 
بهذا الشأن، جاء فيه أن "الواليات المتحدة تكرر وتحث السلطات اإلسرائيلية على االمتناع عن تنفيذ 

 أية عملية هدم في القرية". 
لمتحدث باسم الخارجية األميركية، جون كيربي للصحفيين خالل زيارته للقرية الخميس وقال ا

الماضي إن "هدم هذه القرية، كلها أو جزء منها، واقتالع السكان من بيوتهم سيكون مسيئا واستفزازيا. 
 وسيكون لمثل هذه العمليات أبعاد على الناس والعائالت التي سيتم اقتالعها".

 21/7/2015ة، الحياة الجديد
 

 دموع ريم الفلسطينية تغير مصير آالف الالجئين في ألمانيا .45
يبدو أن وقع دموع ريم الفلسطينية أمام المستشارة األلمانية كان أقوى من كلمات : شمس العياري

أقوى امرأة في العالم، وها هي ألمانيا تناقش وضعية آالف الالجئين مثل ريم وتتبنى قانونا يفتح 
 اق العيش الكريم دون الخوف من الترحيل القسري.أمامهم آف

بالبكاء عندما تحدثت عن  أجهشتربيعًا، التي  14يبدو أن دموع ريم، الفتاة الفلسطينية، ذات 
مخاوفها من الترحيل في لقاء تلفزي مع المستشارة األلمانية، لم تضع هباء. فقد كان لقصة ريم، التي 

منذ أربع سنوات، وقع كبير على الرأي العام في ألمانيا إلى درجة تعيش مع أسرتها الجئة في ألمانيا 
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أن النخبة السياسية وجدت نفسها مجبرة على التحرك سريعا وتغيير القوانين الخاصة بالالجئين في 
 ألمانيا.

البداية كانت قبل أيام قليلة، عندما تحدثت ريم، الفلسطينية التي كانت تعيش في أحد مخيمات 
لبنان، بلغة ألمانية ممتازة عن طموحاتها وأحالمها وعن مخاوفها من الترحيل قسرا إلى  الالجئين في

بالد األرز. كان ذلك في لقاء بث عبر شاشات التلفزيون مع المستشارة األلمانية أنغيال ميركل. 
 حينها قالت ريم للمستشارة إنها تريد مواصلة دراستها وااللتحاق بالجامعة ولكنها ال تعرف كيف
سيكون مستقبلها في إشارة إلى خطر الترحيل القسري التي يتهددها وعائلتها بالنظر إلى وضع إقامتها 
في ألمانيا. ولكن وعندما ردت عليها ميركل بأنه ال يمكن لكل من قدم إلى ألمانيا أن يبقى فيها، 

 أجهشت ريم بالبكاء.
تكون قاسية أحيانا، أنت اآلن أمامي وردت المستشارة عليها في البرنامج نفسه بالقول "السياسة 

وتبدين لطيفة للغاية، إال أنك تعلمين أيضا أن هناك آالف وآالف األشخاص في مخيمات 
ذا قلنا  الفلسطينيين في لبنان". وتابعت المستشارة قبل أن تضطر إلى التوقف أمام دموع الفتاة "وا 

 لذلك نحن بالفعل أمام معضلة صعبة". اليوم بامكانكم جميعا القدوم، لن نتمكن من القيام بذلك.
ورغم أن المستشارة األلمانية لم تنجح في مواساة الفتاة وحصدت من ورائها انتقادات الذعة بأنها لم 
تتعاطف مع مصير ريم وعائلتها المهددة بالترحيل القسري إلى لبنان، إال أن دموع ريم لم تمر مرور 

جراءات الكرام لتثير جدال واسعا على الصعيد ال سياسي وتفتح العيون على ظروف إقامة الالجئين وا 
 الموافقة على طلب اللجوء واإلقامة ومنح رخص العمل.

بدورها أكدت وزيرة األسرة األلمانية مانويال شفيزيغ على تعاطفها مع ريم وكل من يتقاسمها المخاوف 
فسه الوضع المأساوي الذي نفسها، وقالت: "لقد حز في قلبي مصير الفتاة الذي أظهر في الوقت ن

يعاني منه أطفال الالجئين في بالدنا عندما تنعدم اآلفاق بالنسبة لهم". وأضافت: "لذلك من الجيد أن 
نغير قانون اإلقامة المؤقتة وأن نتيح الفرصة للشباب الذي يزاول دراسته بنجاح وتعلم األلمانية ووجد 

 ستقبل أفضل".أصدقاء هنا للعيش بيننا ونقدم له الفرصة في م
من جهتها، طالبت وكالة الشغل االتحادية بمنح الالجئين ذوي الكفاءات العليا على غرار األطباء 
والمهندسين القادمين من خارج االتحاد األوروبي "البطاقة الزرقاء" التي تسمح لهم باإلقامة والعمل في 

 ألمانيا.
ة بالترحيل القسري، ففي سياق متصل، قالت أما بالنسبة لريم وعائلتها، فيبدو أنها لم تعد مهدد

مفوضة االندماج لدى الحكومة األلمانية آيدان أوزوغوز في تصريح للموقع اإللكتروني لمجلة دير 
شبيغل األلمانية "ال أعرف الوضع الشخصي لهذه الشابة، إال أنها تتكلم األلمانية بطالقة ويبدو أنها 
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قيقة نحن عدلنا القانون من أجل حاالت من هذا النوع، ولكي تعيش هنا منذ فترة طويلة". وأضافت "ح
يكون لشبان مندمجين بشكل جيد مستقبل عندنا"، أي سيكون بإمكان الشابة االستفادة من رخصة 
إقامة جديدة تدخل حيز التطبيق في آب/أغسطس المقبل بموجب قانون الهجرة الجديد. وبالفعل، فقد 

لى إمكانية اإلقامة بطريقة قانونية في ألمانيا، على ما أفاد روالند يبدو أن ريم وأسرتها قد حصلت ع
 ميلينغ عمدة مدينة روستوك األلمانية، التي تعيش فيها ريم، لصحيفة تاغس شبيغل األلمانية.

ولكن ريم لم تنجح في تسوية وضعيتها فقط، بل ساهمت أيضا في فتح اآلفاق في الحصول على 
فمن المقرر أن يدخل القانون الخاص بالالجئين حيز التنفيذ هذا الصيف  إقامة قانونية في ألمانيا.

والذي يبدو أنه صمم على مقاييس الفتاة ريم، التي من خالل دموعها أمام المستشارة األلمانية والتي 
ألف  120تناقلتها وسائل اإلعالم، فتحت العيون على مخاوف العديد من الالجئين البالغ عددهم 

 ين بالترحيل القسري في كل لحظة.شخص والمهدد
ألف شخص من القانون الجديد، الذي ينص على أن اليافعين الذين  30ومن المنتظر أن يستفيد نحو 

يعيشون في ألمانيا منذ أربع سنوات ويزاولون تعليمهم في مدرسة ألمانية ومندمجون في المجتمع 
 األلماني، بإمكانهم الحصول على إقامة في ألمانيا.

 20/7/2015األلماني،  DWع موق
 

 باستخدام القوة العتقال أطفال فلسطينيين "إسرائيل"تتهم  "هيومن رايتس ووتش" .46
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" أمس، باستخدام "القوة : أ.ف.ب

إلى استخدام عامًا إضافة  11غير المبررة" العتقال أطفال فلسطينيين تصل أعمار بعضهم إلى 
 التهديد إلجبارهم بالتوقيع على اعترافات.

وقالت المنظمة إن سلطات االحتالل فشلت في إخطار أهالي األطفال عن اعتقالهم أو أماكن 
احتجازهم مستندة إلى شهادات عدة أطفال احتجزوا العام الماضي في القدس والضفة الغربية 

 المحتلتين، في وقت ساد فيه توتر كبير.
سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا الواليات المتحدة على الضغط على  وحثت

 حليفتها "إسرائيل" إلنهاء ما وصفته ب "الممارسات المسيئة".
وبحسب التقرير فإن "قوات االحتالل استخدمت القوة غير المبررة العتقال أطفال فلسطينيين"، 

وأشار التقرير إلى أن قوات  اعتقال مسيئة" لستة أطفال. وتحدث عن تفاصيل تتعلق "بعمليات
لقاء القنابل الصاعقة عليهم وضربهم أثناء االحتجاز وتهديدهم  االحتالل "قامت بخنق األطفال وا 

 واستجوابهم في غياب آبائهم أو محاميهم، كما أخفقت في إخطار آبائهم بمكانهم".
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ه اعتقل على يد أفراد من قوات االحتالل في القدس عامًا( فإن 11وفي شهادة لطفل يدعى راشد س.)
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيرًا إلى أنهم وضعوا على رأسه كيسًا أسود وقاموا بتهديده 

 بالضرب.
عامًا( بأسلوب عنيف بشبهة  14وفي قضية أخرى، تحدث التقرير عن اعتقال الطفلة مالك الخطيب )

 طريق يستخدمه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.قيامها بإلقاء الحجارة على 
وفي كافة الحاالت التي وثقتها المنظمة فإن عائالت األطفال أكدت أن سلطات االحتالل "لم تخطر 
اآلباء باعتقال أطفالهم واستجوبت األطفال بغير السماح لهم بالتحدث مع أحد األبوين أو مع محام 

 قبل االستجواب".
طفال في التقرير أنهم قاموا "بالتوقيع على اعترافات مكتوبة بالعبرية التي ال يفهمونها، وأكد ثالثة أ

 بعد أن هددهم المحققون".
 21/7/2015 الشارقة، الخليج،

 
 تفشل بمنع مركز العودة الفلسطيني التمتع بالصفة االستشارية األممية "إسرائيل" .47

ز العودة الفلسطيني الصفة االستشارية من قبل فشلت إسرائيل في محاولتها عدم منح مرك: نيويورك
لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة لألمم المتحدة، بعد أن ختم المجلس االقتصادي واالجتماعي 
التابع لألمم المتحدة في نيويورك عصر االثنين مناقشة ملف المصادقة على التوصية الممنوحة 

 للمركز.
دولة، ينص على عدم اعتماد مركز العودة  54جلس المكون من فقد قدمت إسرائيل مشروع قرار للم

 الفلسطيني، ورفض التوصية الممنوحة له.
ونتيجة لعدم وجود توافق على االدعاءات اإلسرائيلية، فقد أحال رئيس المجلس مشروع القرار 

دولة ضد  16للتصويت، حيث فشل المشروع في إحراز األصوات المطلوبة لتمريره، حيث صوتت 
يران والدول العربية األربع، وأغلب دول الكتلة ا لقرار، منها روسيا والصين والبرازيل جنوب أفريقيا وا 

دولة لصالح مشروع القرار منها الواليات المتحدة وألمانيا  13األمريكية الالتينية، فيما صوتت 
 دولة عن التصويت. 18وبريطانيا، فيما امتنعت 

تصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، يكون قد اعتمد وضعية وبهذه النتيجة فإن المجلس االق
مركز العودة الفلسطيني بشكل نهائي كمنظمة غير حكومية تتمتع بالصفة االستشارية في األمم 

 المتحدة.
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من ناحيته، اعتبر مركز العودة الفلسطيني أن النتيجة تعبير عن انحياز المجتمع الدولي للحقوق التي 
 لقانون الدولي، معبرا عن خيبة أمله في الدول التي صوتت لصالح القرار رغم فشله.ينص عليها ا

وقال المركز تعليقا على قرار الدول التي صوتت ضده: "إنها عكست انتكاسة في مواقف دول 
أوروبية تعتبر من الديمقراطيات العريقة حين رضخت لضغط اللوبي اإلسرائيلي واستخدمت السياسة 

 لوقوف في وجه مؤسسة حقوقية".وتوازناتها ل
يذكر أن مركز العودة الفلسطيني حصل على توصية لجنة المؤسسات غير الحكومية التابعة لألمم 

 12المتحدة الشهر الماضي بمنحه الصفة االستشارية، بعد تصويت حصل فيه المركز على أغلبية 
 صوتا مقابل ثالثة فقط.

ة تتبنى الدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين تنال في حين، يعّد المركز أول مؤسسة فلسطيني
 مثل هذه الوضعية.

 21/7/2015، "21موقع "عربي 
 

 حماس والسعودية: بعيًدا عن األوهام .48
 ساري عرابي
لقد كشفت زيارة وفد حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إلى السعودية عن مجموعة من الحقائق التي 

ن األوهام التي راجت في الفترة األخيرة، سواء لدى بعض من جمهور ينبغي لها أن تبدد عدًدا م
الحركة، أو بعض اإلسالميين الذين بالغوا في الرهان على تحوالت الحكم في السعودية كما بالغوا في 
التمّلق للحكم الجديد، أو لدى شانئي الحركة وال سيما من جمهور المحور اإليراني الذي يتسم 

مثيرة لالزدراء قبل أي شيء، بيد أنها وبداًل من ذلك عززت تلك األوهام، أو  بدوغمائية عجائبية
 خلقت بدورها أوهاًما جديدة.

فهذه الزيارة أواًل، تبين مدى الخّفة والتعلق بحبال األماني التي ال آخر لها، حينما رّوج بعض نشطاء 
اذبة عن زيارة قام بها األخ مواقع التواصل االجتماعي في وقت سابق، قبل بضعة شهور، أخباًرا ك

خالد مشعل للسعودية، وانساق لها عدد من الشخصيات العامة والمواقع اإلخبارية واستحقت جهًدا 
مضنًيا لنفيها ممن كان لديهم اليقين بأن هكذا زيارة لم تتم في زمن يكثر فيه أدعياء المعرفة ببواطن 

واء التوّهم المتضخمة التي انتفشت في ذلك األمور، ثم انبنى على هذه األخبار الكاذبة، أو أج
الوقت؛ أكاذيب أخرى حول قيام حماس بأدوار لصالح السعودية في الملف اليمني أو في التوسط مع 
بعض فروع جماعة اإلخوان المسلمين، وحول قيام السعودية بالسعي لصالح حركة حماس لدى 

ن رغب في تصدي قها بعض من اإلسالميين على مثال النظام االنقالبي في مصر، وهي أخبار وا 
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"يحسبه الظمآن ماء"، فقد بنى عليها مهوسو إيران وعبيد حزبها اللبناني ومستحثات خرافة اليسار 
العربي ادعاءات تتسق تماًما مع هوسهم المرضي، إذ تدعي ارتماء حماس النهائي في الحضن 

ما كّف هؤالء المعّوقون عقلًيا وضميرًيا  السعودي "بعيًدا عن المقاومة" )يا للسخرية!(، وهي ادعاءات
 عن تردادها منذ خالف حماس الشهير مع إيران حول الموضوع السوري.

ذن فلم تتمكن قيادة حماس، قبل هذه الزيارة، من تحقيق أي اختراق مع العهد السعودي الجديد، ولو  وا 
قد تبين بأن للحركة معتقلين على مستوى إنجاز زيارة خاطفة إال في اليوم األخير من رمضان، كما و 

لدى السعودية منذ عام تقريًبا، بعضهم من الصف المتقدم جًدا في قيادة الحركة، وال ينبغي للحصيف 
إزاء ذلك أن يتردد في التوقع بأن هذا االعتقال قد ترتبت عليه أضرار كثيرة على المستوى الفردي 

أو للحركة نفسها، وكل ذلك على أهميته جزء  للمعتقلين أو لمن يرتبط بملفاتهم من عناصر الحركة،
من السياق العام الذي يبين بأن هذه الزيارة هي أول اختراق، بصرف النظر عن حجمه، منذ القطيعة 
الفعلّية التي فرضتها السعودية من بعد فشل اتفاق مكة وانفجار األحداث التي أفضت إلى االنقسام 

 .1227في العام 
ذا كانت الحركة لم ت تمكن من تحقيق هذا االختراق إال بعد كل هذا الوقت، وفي اليوم األخير من وا 

رمضان، حيث صدرت التأشيرة في اليوم الثامن والعشرين من رمضان، وفي اليوم التالي التفاق 
القوى الغربية مع إيران حول برنامجها النووي، وبعد جهود متراكمة وطويلة بذلتها قيادة الحركة 

ذا كانت الحركة طوال عام على األقل تتكتم عن وجود معتقلين وتدخلت فيها وس اطات متعددة، وا 
منها لدى السعودية، معّولة كعادتها مع الدول العربية في هكذا ظروف على الجهود الهادئة بعيًدا 
ذا كانت هذه الملفات لم تتزحزح إال مع الزيارة األخيرة، فال شك إذن بأن كل ما قيل  عن التصعيد، وا 

ل الفترة السابقة على الزيارة حول تطورات جدّية في عالقة حماس بالسعودية لم يكن صحيًحا، خال
 سواء رّوج لذلك بعض اإلسالميين وبعض من جمهور الحركة، أو رّوج له محازبو المحور اإليراني.
في وتلك التجربة مع الفريقين، أي مع أماني ورغبات اإلسالميين المعّولين على العهد الجديد 

السعودية، ومع ادعاءات وأكاذيب مهووسي إيران؛ ينبغي أن تفرض على الفريق األول مزيًدا من 
التأني والتحفظ حين التعبير عن التطور الجاري والتحرر في سياق ذلك من إغراءات األماني 

ذي يحّد واالحتراز من السقوط في األوهام وتضليل الجماهير، وعلى الفريق الثاني شيًئا من الحياء ال
 من جرأتهم على الكذب والتصرف كأوصياء على حماس وعلى المقاومة )يا للسخرية مرة ثانية!(.

واالحتراز هنا ليس نفًيا ألهمية الزيارة، فمجرد انتهاء القطيعة والسماح لقيادة حماس بزيارة السعودية 
اطات التي تدخلت ال يخلو من أهمية، بصرف النظر إن كانت قد جاءت نتيجة لجهود حماس والوس

لصالحها أو جاءت نتيجة لتحوالت في التفكير السعودي أو نتيجة التفاق النووي، أو نتيجة لذلك 
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كله، لكن ال ينبغي على المرء أن ينساق في الدفاع عن الزيارة رًدا على الهوس المرضي الذي يبديه 
لية، وتحيل النقاش للبحث في المختلون من محازبي إيران، إذ تخلو مواقفهم وبذاءاتهم من أي معقو 

العلل العقلية والنفسية التي تخّيل لهؤالء بأن إيران وصية على حماس وخياراتها وعالقاتها، علًما بأن 
عالقة حماس بالسعودية أثناء وجود قيادة حماس في دمشق واحتفاظها بعالقات متينة مع إيران 

خيرة، وهو ما يعني أن جمهور المحور كانت أفضل بكثير من الشكل الذي تحقق في الزيارة األ
اإليراني عاجز عن فهم ماذا يعني أن تكون ذاًتا مستقلة عن إيران، والنقاش ينبغي أن يتركز هنا 

 وليس دفاًعا عن الزيارة.
بيد أن اإلفراج عن المعتقلين، هو اإلنجاز األهم لهذه الزيارة، سواء على المستوى اإلنساني من جهة 

وعائالتهم، أو على المستوى التنظيمي من جهة أهمية ذلك في ترميم األضرار التي  المعتقلين أنفسهم
 تعرضت لها مصالح الحركة وعالقاتها الداخلية جّراء ذلك االعتقال.

لكن هذه األهمية لم تصل إلى الحّد الذي يبرر الحديث عن تحوالت جذرية في تفكير الحكم 
وى شكل إنجاز الزيارة، بعيًدا عن المبالغة والبيانات السعودي الحالي تجاه حماس، فحتى على مست

الموهمة، فإنه كان أقل مما اعتادت عليه قيادة حماس سابًقا، فتهنئة رؤوس الدولة الثالثة بالعيد في 
جملة المهنئين واالجتماع بأحدهم )األمير محمد بن سلمان( في لقاء قصير، ال يكفي لالستدالل به 

ت جدّية، فضاًل عن المضمون الذي لم يتغّير فيه سقف السعودية من من حيث الشكل على تحوال
حيث تمّسكها بالمبادرة العربية، وأخذها عداء األمريكان للحركة وضرورة إنجاز الهدنة بعين االعتبار. 
وهذا باإلضافة إلى أن أبعاد إنهاء ملف المعتقلين لم تتضح بعد، فهل هو إغالق نهائي يشمل 

 عنهم وكل من ارتبط اسمه بالملف من غيرهم أم ال؟! هذا ليس واضًحا بعد. المعتقلين المفرج
ن كان االحتماالت  زة، لكن ما حصل ال يعدُّ بعُد اختراًقا عظيًما، وا  لقد كانت الزيارة مهمة ومنج 
مفتوحة للبناء عليه، مع ضرورة أن أال يكون ثمن البناء من مواقف الحركة بخصوص القضية 

، ومن الجهة المقابلة فإن هذا االختراق ال يقوى واإلقليميةخصوص الملفات العربية الفلسطينية أو ب
 على احتمال الهذيان الذي اقترفه بعض اإلعالم اإليراني.

إن المسؤولية تجاه جمهور حركة مقاومة عظيمة، هي حماس، وتجاه الجمهور الكبير والواسع للحركة 
والتي هي بعض من محنة األّمة الكبرى؛ تفرض على صناع اإلسالمية التي تعاني اليوم أشّد محنها 

الرأي الدّقة واألمانة حين التعبير عن هكذا تطورات بعيًدا عن المبالغة واإليهام، وهو القول الواجب 
 أيًضا في حّق القادة وصناع السياسة من أبناء هذه الحركة.

 12/7/1125، "12موقع "عربي 
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 سطينيةوالقضية الفل "االتفاق النووي" .49
 هاني المصري

فيما يتعلق بالبرنامج النووي على القضية « الخمسة زائد واحد»ما هي عواقب اتفاق إيران مع الدول 
 الفلسطينية؟ ما هي التحديات والمخاطر التي يطرحها، وما هي الفرص التي يتيحها؟

يني فاعل وفي ودور فلسط واستراتيجيةلو عقد االتفاق في ظل وحدة وطنية فلسطينية ضمن رؤية 
يجابية جدًا، وستصب  ظل عالقات فلسطينية جيدة مع إيران لكانت عواقب هذا االتفاق مضمونة وا 

فالحقيقة الماثلة أمامنا أن « تفتح عمل الشيطان»بشكل خالص لصالح القضية الفلسطينية، ولكن لو 
ا يشجع على استخدام االنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي مزدهر ومرشح للتفاقم أكثر، وهذا م

األطراف الفلسطينية لخدمة المحاور العربية واإلقليمية والدولية بداًل من توظيفها لصالح القضية 
 الفلسطينية.

هناك خشية حقيقية من محاولة جّر الفلسطينيين إلى صراع المحاور العربية واإلقليمية والحرب 
مد مع االحتالل اإلسرائيلي يترافق مع تصور ، ما يعني ويتطلب تهدئة طويلة األ«السنية الشيعية»

محور عربي أن الخطر اإليراني الشيعي الفارسي هو الخطر الذي يجب أن يحظى باألولوية، وهذا 
، «داعش»يقتضي تحالف، أو على األقل تقاطع، مع إسرائيل، ومحاربة خطر اإلرهاب، وتحديدًا 

للقضية الفلسطينية وضياعها في دهاليز  وتأتي القضية الفلسطينية بعد ذلك، ما يعني تهميشاً 
 وغياهب الصراعات العربية الداخلية، والصراعات اإلقليمية، وتحديدًا اإليرانية التركية اإلسرائيلية.

يأتي هذا في ظل غياب مشروع عربي وقيادة عربية ال يمكن أن يتحققا من دون وضع الخطر 
صدارة األولويات، وينظر إلى عالقات حسن جيرة االستعماري الصهيوني االستيطاني االحتاللي في 

يران.  تحفظ المصالح والحقوق العربية مع الجيران تركيا وا 
المعضلة الكبيرة أن العالقات الفلسطينية اإليرانية أقل ما يقال عنها إنها فاترة، فلم يستجب الرئيس 

ران واالستثمار في العالقات محمود عباس للدعوات القديمة المتجددة دومًا التي قدمت له لزيارة طه
معها، فال يعقل إهمال دولة بحجم إيران في ظل دورها المتنامي في المنطقة واإلقليم وعدائها 
 -إلسرائيل؛ ألنه خشي من انعكاس أي تحسين للعالقات مع إيران سلبيًا على العالقات الفلسطينية 

 االقتصادية، مع إيران أكثر من جيدة.الخليجية بالرغم من أن بعض دول الخليج عالقاتها، خصوًصا 
التي كانت تربطها عالقات جيدة مع إيران، فتعاني من عدم نجاحها في ترميم « حماس»أما 

على خلفية الموقف من النظام السوري، كما أنها « الربيع العربي»العالقات معها التي تدهورت بعد 
 أو طهران.  تتجاذبها نزعات وتيارات حول أولوية العالقة مع الرياض
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إن طبيعة القضية الفلسطينية العادلة، وتفوقها األخالقي، وأبعادها المختلفة، خصوصًا البعد الديني 
والتحرري اإلنساني؛ يجعلها قادرة على الحصول على دعم الجميع إذا نأى الفلسطينيون بأنفسهم، 

لعربية أو غيرها، ومن وسعوا للحصول على دعم الجميع من دون التورط في الصراعات الداخلية ا
 دون الوقوف مع محور ضد محور آخر، ألن في هذا ضياع للقضية الفلسطينية.

برئاسة خالد مشعل إلى السعودية ولقائه « حماس»في هذا السياق يمكن أن نضع زيارة وفد من قيادة 
، بعيدًا عن طهران« حماس»بالعاهل السعودي، األمر الذي يؤشر إلى سعي سعودي واضح لجذب 

وتوظيف عالقاتها باعتبارها امتدادًا فلسطينيًا لإلخوان المسلمين في حربها في اليمن، والعقبة أو 
العقبات التي تحول دون تحقق ذلك بسرعة وعلى أفضل شكل الخصومة الحمساوية المصرية 

أن واالنقسام الفلسطيني؛ لذلك من المتوقع أن تعمل الرياض على إزالة هذه العقبات، وهذا يمكن 
 المصري السعودي. « شهر العسل»ينجح أو أن يساهم في انتهاء 

في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه تحت إغراء عوائد االنضمام « حماس»هناك خشية من أن تقع 
 بقيادة السعودية.« مشروع عربي إسالمي»إلى 

طيني استجابة في عودة االهتمام في الملف الفلس« االتفاق النووي»من المفترض نظريًا أن يساهم 
اإلسرائيلية بعد توقيع  -لوعد إدارة الرئيس باراك أوباما بأنها ستفتح ملف المفاوضات الفلسطينية 

االتفاق، كما أنها طلبت من فرنسا تأجيل طرح مشروع قرار على مجلس األمن ليكون مرجعية ألي 
م االلتزام به، بسبب مفاوضات مقبلة، ولكن هذا الوعد األميركي معرض كما الوعود السابقة لعد

انشغال اإلدارة األميركية خالل األشهر الثالثة القادمة بحشد التأييد لالتفاق في الكونغرس، ألن 
معارضي االتفاق لو استطاعوا الحصول على تصويت ثلثي األصوات في مجلسي النواب والشيوخ 

االتفاق رغم معارضة الكونغرس فهذا يعني أن أوباما لن يستطيع استخدام الفيتو الذي يتيح له تمرير 
 له بمجلسيه.

المتوقع والمرجح أن تبذل إدارة البيت األبيض كل الجهود الممكنة إلرضاء إسرائيل وأصدقائها لكي 
تتمكن من تمرير االتفاق، وهذا سيترجم بتقديم أسلحة أميركية متطورة وضمانات أمنية متكررة، 

لحل الصراع في المنطقة، بما في ذلك عدم تمرير وضمانات أخرى بعدم تمرير إطالق أي مبادرة 
قرار في مجلس األمن إال إذا هبط بسقف المرجعية الدولية عن السقف الهابط أصاًل الذي يحكم 

 اإلسرائيلية. -المفاوضات الفلسطينية 
لعل هذا يفسر تراجع فرنسا عن مبادرتها األصلية، إذ أخذت تركز أكثر على المواكبة الدولية 

ضات المقبلة أكثر ما تفكر في عرض مشروع قرار في مجلس األمن، ألنها على ما يبدو للمفاو 
أصبحت مقتنعة بأن ال إمكانية لحل الصراع، وأن المطلوب إدارته حتى ال ينفجر، خصوصًا بعد 
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بعدم « االتفاق النووي»تأكدها بأن اإلدارة األميركية ليست بوارد توجيه ضربة أخرى إلسرائيل بعد 
 ام الفيتو لمشروع قرار كما ألمحت سابقًا.استخد

التي تبدأ مع « البطة العرجاء»في كل األحوال، يقترب الرئيس األميركي من الدخول في مرحلة 
اقتراب نهاية فترة رئاسته، التي ال يستطيع فيها اتخاذ قرارات جوهرية وسط االنشغال باالنتخابات 

 رك أمريكي عادل أو متوازن خاسر كما كان الحال دائمًا.الرئاسية القادمة، لذلك فإن الرهان على تح
االتفاق »تبقى نقطة مهمة جدًا، وهي أن إسرائيل )أقصد إسرائيل حكومة ومعارضة( تعارض 

، ما يدل على أنها متضررة منه بشدة، وهذا جعل نتنياهو يرفض مناقشة التعويضات التي «النووي
تي عرضها أوباما عليه مرتين في مكالمتين ما قبل التوصل ستقدمها إدارة البيت األبيض إلسرائيل ال

ذا فشلت  إلى االتفاق وبعده، ألن نتنياهو ال يريد أن يضعف فرص إسقاط االتفاق في الكونغرس، وا 
 المعارضة فلن تضيع الفرصة على إسرائيل بالحصول على التعويضات.
غضب عدوي يسرني، وما مفترض في الحياة بشكل عام، وفي السياسة بشكل خاص، أن ما ي

أغضب إسرائيل يسعد الفلسطينيين، ولكن استثمار ذلك وتحويله إلى فرصة حقيقية يتوقف على توفر 
القدرة الفلسطينية على االستثمار، والوضع الفلسطيني في أسوأ حاالته، وأقل قدرة على مواجهة 

 اسب الفرص.التحديات والمخاطر وتقليل أضرارها وخسائرها وعلى تعظيم فوائد ومك
إن أهم ما يشير إليه هذا االتفاق أن أهمية منطقة الشرق األوسط تتراجع )أقول تتراجع وال تنتهي(، 
وأن االهتمام األميركي بها تراجع لهذا السبب وألسباب أخرى، أهمها أن آسيا أصبحت لها األولوية 

يًا للواليات المتحدة على في ظل صعود الصين، واحتماالت مد نفوذها وتحولها إلى قوة منافسة جد
قيادة العالم، وهذا يعني أن األطراف المحلية واإلقليمية مطالبة بأن يكون لها دور أكبر من األدوار 
السابقة، ولعل هذا ما يقلق إسرائيل أكثر من حصول أو قرب حصول إيران على القنبلة النووية، ألن 

رهابية إلى دولة معترف بها هذا االتفاق يعطي إيران الشرعية الدولية ويحولها  من دولة مارقة وا 
، ما يجعلها منافسة إلسرائيل التي ال تزال «داعش»وبدورها، بما في ذلك دورها لمحاربة إرهاب 

 تداعبها أحالم وأوهام بأن تصبح الدولة اإلمبريالية المسيطرة على المنطقة.
دفاعًا عن النفط »ة صدام حسين لقد تبخرت هذه األحالم عندما جاءت القوات األميركية لمحارب

سرائيل كما قال أنطوني زيني، كبير الجنراالت األميركيين في حينه، فبداًل من أن تحمي إسرائيل « وا 
نفسها والمصالح األميركية والغربية أصبحت بحاجة إلى من يحميها، وعندما دفعت الواليات المتحدة 

أن تحقق أهدافها، وفي ظل عدم رغبتها بتكرار التجربة ثمنًا باهظًا لتواجد قواتها في المنطقة من دون 
المرة في حرب جديدة مع إيران؛ اختارت االتفاق مع إيران والسعي العتمادها كأحد حلفائها ووكالئها 
في المنطقة، والكثير سيتوقف على التغييرات التي ستحدث في إيران بعد هذه الصفقة، وهل ستغير 
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، خصوصًا أن حجم االنفتاح األميركي والغربي عليها يتوقف على موقفها من القضية الفلسطينية
مدى تغيير سياساتها، خصوصًا إزاء إسرائيل، كما صرح الوزير األلماني في زيارته الحالية إليران، 
أم ستواصل طريقها بقوة أكبر بعد ما حققته من مكاسب من االتفاق على برنامجها النووي، أم 

 ستختار االنتظار؟
 12/7/1125، ، رام هللااأليام

 
 حماس والسعودية .. تبدل التحالفات .51

 أحمد فودة
تأتي زيارة وفد حركة حماس، برئاسة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، إلى السعودية في إطار 
التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق األوسط خالل األربع سنوات الماضية، من تبدل 

 ي كانت قائمة قبل ذلك.لمحاور التحالفات الت
فقبل ثورات الربيع العربي التي بدأت منذ أربع سنوات، كان هناك محوران يقتسمان المنطقة، محور 
الممانعة الذي كان يضم إيران وسوريا وحزب هللا اللبناني وحركة حماس، في مواجهة محور االعتدال 

األمريكية في  االستراتيجيةفي ركب  الذي كان يضم مصر والسعودية واإلمارات واألردن، وكان يسير
 المنطقة.

لكن بعد اندالع الثورات، بدأت مالمح تبدل المحاور في الظهور، خاصة مع وقوف إيران وحزب هللا 
في مواجهة الثورة السورية التي تريد اإلطاحة بنظام األسد حليف طهران، في مواجهة وقوف 

حماس تأييدها للثورات العربية، خاصة الثورة السعودية إلى جانب الثورة. وكذلك إعالن حركة 
 السورية.

ومع اتجاه طهران لتوقيع اتفاقها النووي مع الواليات المتحدة، الذي سيجعلها حليفا رئيسيا لها في 
المنطقة، ويسمح لها بزيادة نفوذها الممتد من العراق وسوريا إلى لبنان واليمن، اكتملت مالمح التبدل 

سرائيل. في المحاور ليتحول  محور الممانعة إلى محور تحالف مع أعداء األمس، الواليات المتحدة وا 
في مقابل حلف جديد يقف أمام هذه التحوالت تقوده السعودية، ويضم كال من قطر وتركيا. وتأتي 
حركة حماس لتعلن انضمامها لهذا التحالف، الذي سيضمن لها مظلة إقليمية قوية تمدها بالدعم 

 سي في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.المالي والسيا
في هذا السياق يمكن فهم بعض من أبعاد زيارة وفد حماس إلى السعودية التي تسعى قدر استطاعتها 
إلى رص الصفوف في مواجهة تمدد النفوذ اإليراني المتسارع بفعل أذرع عسكرية تملكها في الدول 

 ذي وقعته مؤخرا مع واشنطن وحلفائها.آنفة الذكر، وكذلك بفعل مضامين االتفاق النووي ال
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وتأتي محاولة الرياض استقطاب حماس إليها من أجل قطع الطريق على طهران التي تسعى لفتح 
أبوابها للحركة مجددًا، خاصة وأن الحركة تسعى من جانبها لتفكيك تحالفها مع طهران في ظل 

سية على الحركة إلعادة المياه لمجاريها التباعد الكبير في المواقف بينهما وكذلك بسبب شروطها القا
في عالقتهما، والمتمثلة في الطلب من حماس االعتذار عن موقفها المساند للثورة السورية، وا عالن 

 تأييدها للنظام السوري.
يجب اإلشارة إلى أن التحركات السعودية، خاصة ما يتعلق منها بالتقارب مع حماس وجماعة 

برفض من بعض الدول العربية القريبة منها مثل اإلمارات العربية المتحدة اإلخوان المسلمين، تواجه 
 التي ترفض بشكل قاطع أي دور للتيارات اإلسالمية مهما كانت األسباب والدوافع.

لكن اإلدارة السعودية الجديدة ال تلقي باال لتلك االعتراضات ألنها تعلم يقينا أن الصراع الدائر في 
يأخذ أبعادا طائفية بسبب النفوذ اإليراني المتزايد، لن يتم حسمه إال من خالل المنطقة، والذي بدأ 

تشكيل تحالف قوي يشمل جميع الدول والحركات التي ترى في ذلك النفوذ اإليراني خطرا كبيرا يهدد 
 أمن واستقرار الدول العربية.

هذا التحالف الجديد هو  ولعل استمرار الحروب األهلية في كل من العراق وسوريا واليمن يؤكد أن
السبيل األهم القادر على إنهاء هذه الحروب الناتجة عن توغل األذرع العسكرية اإليرانية، وحماية 

عادة إيران إلى داخل حدودها الجغرافية مرة أخرى.  أمن واستقرار الدول العربية، وا 
 12/7/1125، الشرق، الدوحة

 
 االتفاق النووي يربك إسرائيل .52

 حلمي موسى
لم وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر ضيفًا على نظيره اإلسرائيلي موشي يعلون في ذروة أزمة ح

االتفاق النووي بين حكومة إسرائيل واإلدارة األميركية. وتضاربت األنباء حول ما إذا كانت الزيارة 
ة لتلطيف األجواء مع مقررة أصاًل وأنها تلبية لدعوة من الطرف اإلسرائيلي، وبين أنها بمبادرة أميركي

إسرائيل وتسهيل إقرار االتفاق في الكونغرس. وال ريب أن إقرار مجلس األمن الدولي لالتفاق بين 
إيران والقوى العظمى أربك بسرعته إسرائيل إال أن رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو سارع لتأكيد 

 ان.استمرار رهانه على استمرار الكونغرس في فرض العقوبات على إير 
ووصل كارتر إلى إسرائيل مساء أمس األول، لكنه شرع بإجراء لقاءاته المقررة مع كبار المسؤولين 
اإلسرائيليين صباح أمس. وقد اجتمع أوال مع نظيره، موشي يعلون الذي أعرب في مستهل اللقاء عن 
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نه مع كل نحن نؤمن أ»وقال «. لمنظومة العالقات بين أميركا ودولة إسرائيل»تقديره الفائق 
 «.الخالفات، نتشارك في مصالح مشتركة وأيضا في قيم مشتركة

لقد عملنا سويًا طوال سنوات، وكما تعرف، فإنني عملت في شؤون األمن مع »وأضاف يعلون 
إسرائيل خالل سنوات عملي. هذه داللة على العالقات الوثيقة. إن إسرائيل هي مصدر االستقرار في 

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن البحث ركز في اللقاء «. في الشرق األوسطاالستراتيجية األميركية 
على الوضع في الشرق األوسط فيما أكد بيان البنتاغون أن البحث تركز على الشأن اإليراني وعلى 

 «.داعش»مسألة 
وتضاربت األنباء حول ما إذا كان هدف زيارة كارتر إلسرائيل هو التباحث معها بشأن رزمة 

ويضات األمنية التي ستقدمها واشنطن لتل أبيب بسبب االتفاق النووي. ورأت جهات إسرائيلية التع
أمنية أن الزيارة هي بداية البحث في هذه المسألة لكن رئيس الحكومة اإلسرائيلية الساعي لتجنيد 
 الكونغرس ضد االتفاق أعلن أنه يرفض البحث في هذه المسألة. وفي نظره ليس هناك البتة ما

 يعوض عن المخاطر الكامنة في االتفاق النووي مع إيران.
سرائيلية على حد سواء التأكيد بأن مسألة تعويض إسرائيل عن االتفاق  وتحاول جهات أميركية وا 
النووي ليست مدرجة على جدول أعمال كارتر في هذه الزيارة، على األقل ألن إسرائيل ال تريد بحث 

 األمر.
سيعمالن معا للحفاظ على سالمتـ)نا( وأمنـ)نا( »ون، قال كارتر إن الجانبين وقبيل اجتماعه مع يعال

في الشرق  األميركيةحجر زاوية االستراتيجية  إسرائيل»وأضاف «. في هذه المنطقة المضطربة
يمكن أن يختلف األصدقاء ولكن لدينا عقود من التعاون الصلب »، مؤكدًا للصحافيين أنه «األوسط

 «.مع إسرائيل
من إطار الزيارة قام يعلون بترتيب جولة أمنية لكارتر على الحدود الشمالية مع كل من سوريا وض

وعلى التغييرات في الواقع القائم في « حزب هللا»ولبنان رّكز خاللها على مدى الخطر الذي يمثله 
ية بينها الجانب السوري من هضبة الجوالن. ومن المقرر أن يجتمع كارتر مع قيادات أمنية إسرائيل

رئيس األركان الجنرال غادي آيزنكوت ونائبه الجنرال يائير جوالن. كذلك من المقرر أن يتوج كارتر 
 لقاءاته في إسرائيل باالجتماع إلى بنيامين نتنياهو.

وشّدد بيان البنتاغون على أن كارتر أوضح في لقاءاته مع المسؤولين اإلسرائيليين االستراتيجية 
طقة وسبل تعزيز أميركا لتحالفها مع إسرائيل. وكان كارتر قد وصف إسرائيل بأنها األميركية في المن

وأن أميركا معنية بالحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي. ومعروف أن « صديق حاسم وحليف حاسم»
 زيارة كارتر إلسرائيل هي حلقة في سلسلة زياراته لكل من السعودية واألردن.
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سؤولين اإلسرائيليين بتأكيده على أن االتفاق النووي مع إيران ال يمنع واستبق كارتر لقاءاته مع الم
أحد أسباب أن االتفاق الموقع جيد، هو أنه ال يفعل شيئا »الخيار العسكري. وقال للصحافيين أن 

لمنع خيار أميركا العسكري، الواقع تحت مسؤوليتي. فقدرتنا على تنفيذ هذه االستراتيجية بقيت على 
دد على أنه ال ينوي إقناع القيادة اإلسرائيلية بالتخلي عن معارضتها لالتفاق النووي مع وش«. حالها

 إيران، لكنه ينوي تأكيد أن االتفاق ال يقيد قدرات واشنطن على ضمان أمن إسرائيل.
وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية قد أعرب عن امتعاضه من تبني مجلس األمن الدولي لالتفاق مع 

التبني الذي يعني بدء تنفيذ قرار رفع العقوبات الدولية. ووجه نتنياهو رسالة صريحة إلى  إيران، وهو
قرار مجلس األمن ليس نهاية »أعضائه برفض االتفاق قائال إن  إقناعالكونغرس األميركي محاوال 

يس المطاف.. وطالما أن عقوبات الكونغرس األميركي سارية، سوف تضطر إيران لتقديم التنازالت ول
 «.فقط ألن تأخذها

مجلس األمن يمنح تسويغا لدولة تنتهك بشكل »ألن « نفاق»ووصف نتنياهو قرار مجلس األمن بأنه 
يمنع  إن االتفاقيقولون »وأضاف في إشارة الفتة: «. دائم قرارات مجلس األمن وتهدد بتدمير إسرائيل

ي العالم يتفقون مع إسرائيل حول الحرب، هذا غير صحيح، االتفاق النووي يقّرب الحرب. وكثيرون ف
خطر االتفاق مع إيران. التاريخ أثبت أنه حتى عندما يتحد العالم في رأيه، فإنه ليس بالضرورة على 

 «.حق
والحظ اإلعالم اإلسرائيلي أن أميركا تجد نفسها حاليًا أمام سيناريوهين أحالهما مّر بعد إبرام االتفاق 

احتمال نشوب حرب شاملة في المنطقة إذا وجهت إسرائيل ضربة النووي. وأول هذه السيناريوهات 
عسكرية منفردة إليران. والسيناريو الثاني هو انطالق المنطقة بأسرها نحو سباق تسلح واسع النطاق 
تحاول فيه السعودية مثال التزود بسالح نووي. ولكن في موازاة ذلك هناك معضلة إسرائيلية جوهرها 

 ت األميركية اإلسرائيلية من اآلن فصاعدا في ظل الخالفات بينهما.هو كيف ستبدو العالقا
وقد أعلن المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري غولد أن إسرائيل لن تتردد في إعالن رأيها 

واعترف أنه من السابق ألوانه تصور وجهة «. ألن األمر يتعلق بمسألة تؤثر على أمنها القومي»
 رائيلية مع أميركا في الشأن النووي في الفترة المقبلة.العالقات اإلس

 12/7/1125، السفير، بيروت
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 الفلسطيـني غـير قانــونــي إذا سكــن أرض أجــداده! .51
 عميره هاس

هو متحّر دقيق عند الضرورة. ربما أن هذا اللقب من  أيضاموشيه يعلون ليس فقط وزير دفاعنا، بل 
هيئة وزير الدفاع. بلومنبلت وقع على كتاب الرد على عضو الكنيست، حق حاييم بلومنبلت، رئيس 

من اجل  األردنالطرد المؤقت والمتكرر للسكان الفلسطينيين في غور  إنهاءدوف حنين، الذي طلب 
ليس من المعقول الحاق الضرر بنسيج الحياة لسكان المنطقة من اجل »التدريبات العسكرية. 

في مكان آخر. البساطة التي ُيسحق فيها احترام وحرية البشر غير التدريب الذي يمكن أن يتم 
تموز، بعد أن تسلم تقريرا  4، كتب حنين لوزير الدفاع في «فحص عميق إجراءمقبولة، ومطلوب 
 حول اإلخالء.« محسوم ووتش»مفصال من نشطاء 
حسب رأيه، فان  في نصابها: األمورحزيران طلب بلومنبلت باسم يعلون وضع  21في رسالة بتاريخ 

والنساء والرجال الذين ُطلب منهم حزم أمتعتهم وقطعانهم واالبتعاد بضعة كيلومترات  األوالدمئات 
من اجل أن يتدرب الجيش اإلسرائيلي في وقت الصيام في رمضان والحرارة المرتفعة، ليسوا 

لحاقليس هناك مكان الستخدام مفاهيم مثل مواطنين »مواطنين.  ، قال بلومنبلت «تهمالضرر بحري وا 
داخل منطقة  إلىيدور الحديث عن دخول غير قانوني لفلسطينيين «. »حداش»لعضو الكنيست من 

 «.توجد تحت سيطرة الجيش اإلسرائيلي
ال يعني شيئا فيما يتعلق بمئات الفلسطينيين الذين فرض عليهم الجيش في نهاية « التصحيح»هذا 

. وفي العام الماضي أيضا أيامبضع مرات خالل  اناوأحينيسان إخالء مكانهم لبضع ساعات 
بضع مرات بسبب التدريبات. إن نمط حياتهم بدائي جدا، ويعتمد على الرعي  لإلخالءاضطروا 

 وأعمالصالت عائلية  أيضاقليلة في القرى المحيطة، حيث توجد  أسواقوالزراعة البعلية التي لها 
عاش فيه أجدادهم في القرون السابقة، وخيامهم القليلة مثل التعليم والصحة. وهم يعيشون في مكان 

 بيوت وقرى ثابتة لوال منع إسرائيل البناء والتطوير. إلىكان يمكن أن تتحول منذ زمن 
يعلون يلخص قناعتهما: قول هؤالء ليسوا مواطنين يعني عدم اعترافهما  –التعليل الخاطئ لبلومنبلت 

تمرد باركوخبا وحتى احتالل الجيش اإلسرائيلي للضفة  أيامغير العبري، منذ  اإلنسانيبالتاريخ 
. ومصادرة تعريف مواطن منهم معناها أن الفلسطيني غير قانوني في مكان 2157الغربية في 

تواجده طالما أننا لم نقل شيئا آخر، وأن الفلسطيني من حقه أن يكون مواطنا فقط في المكان الذي 
طينيين في مناطق )أ و ب( فقط. وهو يطمح أن يكونوا غير خصصناه له. يعتبر يعلون أن الفلس

 الضفة الغربية. أراضيموجودين في معظم 
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، بأن 1223منذ أيار « السامرة«و« يهودا«يعلون وبلومنبلت مغطيان باستشارة المستشار القانوني لـ
نسانيتعذيب هو قانوني  – اإلخالء القاعدة، وأن : قانوني ألنه توجد منطقة اطالق نار، وهذه هي وا 

قانوني ألنه في السبعينيات والثمانينيات عندما أعلنت مناطق  أيضاالجالية الفلسطينية هي االستثناء. 
النار لم تكن هذه المناطق مأهولة حسب التوزيع الجغرافي الذي تم في حينه. ليس مالئما  إطالق

ال يحق لهم أن يعيشوا في  البدء في الجدل حول هذا االدعاء ألن االفتراض هو أن الفلسطينيين
أو في أي مكان يريدون. وحسب المستشار القانوني فان كل فلسطيني انتقل للعيش في غور  أرضهم
ألننا ال  إنسانيتعذيب  – اإلخالءهو متسلل )هذا ال يشمل المستوطنين اليهود، بالطبع(.  األردن

 إجراءق السامي والمقدس وهو لبضع ساعات من اجل الح اإلخالءنقتل المتسللين بل نطلب منهم 
 التدريب العسكري.

نشرت في  –« ، أبعاد قانونية1223، أيار األردنتدريب الجيش في غور »هذه االستشارة المسماة 
موقع النيابة العسكرية، وهي ال تلغي تعريف مواطنين. المستشار القانوني العسكري، حاييم لفزول 

 إجراءل إن محكمة العدل العليا وافقت وصادقت على الهاغ، سيصوغ اليوم رسالة الدفاع )القو 
، أمام االستشارة التي اإلسرائيليناقشت محكمة الجنايات الدولية االقتالع  إذاالنار(.  إطالقأراضي 

قدمها المستشار القانوني وقرارات محكمة العدل العليا، فستوضع كلمات عناف شليف الصحيحة 
ارج اجتماع اللجنة الثانوية للمستوطنات في لجنة الخارجية خ إلى األخيرالتي تسربت في العام 

أعتقد أن أهم وأفضل الخطوات التي «. »ج»، التي تحدثت عن طرد الفلسطينيين من المناطق واألمن
المكان الذي يفترض أن تكون فيه...  إلىالنار  إطالقهي عودة مناطق  األصابعقد تفلت من بين 

التدريبات في الغور ... حينما يسير  إجراء إلىفعنا كجهاز عسكري المركزية التي تد األسبابأحد 
 إطالق أراضي –، يقول لممثلي المستوطنين في الكنيست «الجنود فان الناس يبتعدون عن الطريق

الجاليات في  إخالءمن أيار حول « بتسيلم»النار هي وسيلة لطرد الفلسطينيين. ومثلما يشير تقرير 
ريبات العسكرية، وزيادة وتيرة التدريبات هي سياسة رسمية للجيش في غور األردن بسبب التد

 .األخيرةالسنوات الثالث 
 «هآرتس»

 12/7/1125، األيام، رام هللا
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