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 48 :كاريكاتير

*** 
 

 فرنسا: إغالق ملف التحقيق بوفاة ياسر عرفات .1

أعلنت النيابة العامة في نانتير )الضاحية الفرنسية(، الثالثاء، لوكالة : )أ ف ب، "روسيا اليوم"(
انس برس"، أنه ال وجه حق للدعوى المرفوعة في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر "فر 

وأعطت النيابة العامة "قراًرا نهائًيا يقضى  عرفات "لالغتيال" عبر السم كما تؤكد أرملته سهى عرفات.
 بعدم وجود وجه حق" لهذه الدعوى حيث لم يصدر أي اتهام في إطارها.

م الفرنسي، الذي كان مسؤواًل عن التحقيق، بإغالق الملف في قضية االشتباه وطالب المدعي العا
عمار مسمومًا، وقدمت النيابة العامة الفرنسية قرارها النهائي بعدم المضي قدًما في هذا  بوفاة أبو

الملف، نظًرا لعدم صدور قرار االتهام، علمًا بأن أرملته هي التي قدمت شكوى بناء على اكتشاف 
 البولونيوم على األغراض الشخصية لزوجها.آثار 

سنة، في مستشفى  75عن عمر ناهز  2004تشرين الثاني العام  11وتوفي الزعيم الفلسطيني في 
 بيرسي العسكري في باريس بعد تدهور مفاجئ لصحته.

في  آذار، إن الخبراء المكلفين بالتحقيق 16في  دينيس قالتوكانت المدعية العامة الفرنسية كاثرين 
 وفاة عرفات يستبعدون مرة أخرى فرضية موته مسموما.

، استبعدوا فرضية وفاة قائد الثورة الفلسطينية عن 2013وكان الخبراء وفريق عمل روسي، في العام 
 طريق التسمم، فيما قال خبراء سويسريون إن فرضية الموت عن طريق التسمم هي األرجح.

براء الفرنسيين دحضوا فرضية تناول الرئيس ياسر عرفات وأكدت المدعية العامة الفرنسية أن الخ
"، في األيام التي سبقت ظهور األعراض عليه، استنادا إلى نتائج 210كمية كبيرة من مادة "بولونيوم 

التحاليل الجديدة، مضيفة حينها أنه ومن أجل الوصول إلى هذه النتائج ثانية، أعاد الخبراء قراءة 
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عينات من الدم والبول والبراز ونخاع العظم(، والبيانات الخام المنجزة سنة نتائج تحاليل العينات )
 ، مؤكدة أنهم لم يجدوا أثرا لمادة الـ"بولونيوم".2004

، بالتحقيق في مالبسات وفاة 2012يذكر أن ثالثة قضاة من مدينة "نانتير" الفرنسية كلفوا منذ العام 
عينة لبحث  60، وأخذ ما يقارب 2012تشرين الثاني  الزعيم الفلسطيني، وأعيد فتح قبر عرفات في

 األسباب الحقيقية للوفاة، وقد تسلم العينات فريق من الخبراء األجانب من سويسرا وفرنسا وروسيا.
 2015/7/22السفير، بيروت، 

 
 الوطني الفلسطيني يدين مصادقة الكنيست على قانون يشدد األحكام على المقاومين الفلسطينيين .2

الثالثاء مصادقة كنيست االحتالل  أمسدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة  :بترا()-عمان
اإلسرائيلي على قانون يشدد األحكام الجائرة على من يقاوم ويواجه بالحجارة قوات االحتالل خاصة 

واعتبر المجلس في بيان له من مقره في عمان إقرار هذا القانون العنصري  في القدس المحتلة.
ضد الفلسطينيين إمعانا في العدوان والتطرف والعنجهية واإلجرام وفرض المزيد من العقوبات  الموجه

على أبناء هذا الشعب بسبب مقاومتهم المشروعة لالحتالل ودفاعهم عن أنفسهم في وجه المحتل 
 الذي يقوم يوميا بقتل األطفال ومصادرة األراضي وهدم البيوت.

قيات البرلمانية إلزام الكنيست اإلسرائيلي بقرارات ومواثيق وأنظمة وطالب المجلس االتحادات والملت
تلك االتحادات والتوقف عن التشريع لالحتالل وسن القوانين وتطبيقها على األراضي الفلسطينية 

 المحتلة.
 22/7/2015الدستور، عمان، 

 
 الفلسطيني للدم استباحة الكسبة الشاب لقاتل اإلسرائيليترقية الجيش  :اإلعالم وزارة .3

 يسرائيل االحتالل، جيش في الكولونيل ترقية الفلسطينية السلطة في اإلعالم وزارة هللا: اعتبرت رام
 وبمثابة الفلسطيني، للدم استباحة الكسبة، محمد الفتى على أسبوعين قبل النار أطلق الذي شومير،
 .بارد بدم فلسطيني هو ما كل الستهداف أخضر وضوء تشريع
 وضباطه االحتالل جنود ترقية أن ،(7|21) الثالثاء يوم" برس قدس" تلقته بيان في رةالوزا وأكدت
 .بارد بدم القتل على والتنافس الفلسطيني، الشعب أبناء تجاه الوحشية على ُتدلل جرائمهم، على

 21/7/2015برس،  قدس
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 يم المقاومينأبرز محطات التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية واالحتالل وتسلتقرير:  .4
لم تكن مزاعم االحتالل عن دور السلطة الفلسطينية في الكشف عن خلية تنتمي لحركة المقاومة 

مارست التنسيق  1993اإلسالمية "حماس" من الصدف الغريبة، فالسلطة منذ اتفاق أوسلو عام 
 األمني على مدار سنوات وجودها وسلمت العشرات من المقاومين.

باعتقال أنصار حماس وتعذبهم في سجونها عقب عملية إطالق النار على وبدأت أجهزة السلطة 
صابة ثالثة بجراح قبل أقل من شهر.  مركبة للمغتصبين وقتل أحدهم جنوبي نابلس وا 

وتواصل األجهزة إلى اليوم اعتقال معاذ حامد وأحمد شبراوي من بلدة سلواد قرب رام هللا، والذين زعم 
لخلية فيما اعتقلت قوات االحتالل أمجد النجار وعبد هللا إسحق بزعم االحتالل أنهما أعضاء في ا
 مشاركتهما في الخلية أيضًا.

وفيما يلي رصد وتوثيق ألبرز المحطات التي لعبت فيها أجهزة السلطة دورا مركزيا في حماية أمن 
 االحتالل من خالل تسليم المقاومين وكشف خالياهم.

قاومًا من معتقلي سجن بيتونيا منهم األسرى في سجون االحتالل م 30: تسليم قرابة 2002نيسان  -
براهيم الشوعاني وأحمد البايض وآخرين.  سليم حجة وبالل البرغوثي وا 

: اعتقال أمين القوقا أحد منفذي عملية أرائيل القسامية، والذي ال زال معتقاًل حتى اآلن في 2007 -
 سجون السلطة.

 ية ديمونا االستشهادية.: كشف واعتقال منفذي عمل2008 -
 : الكشف عن المطارد الشهيد عبد المجيد دودين بعد تعذيب وقتل الشهيد هيثم عمرو.2009 -
 : كشف واغتيال خلية السمان في قلقيلية الشهدْين: محمد السمان ومحمد ياسين.2009 -
ال -ال عالء ذياب : كشف واغتيال خلية قلقيلية؛ الشهيدْين: إياد ابتلي ومحمد عطية، واعتق2009 -

 زال في سجونها.
 : اعتقال المطارد لسلطات االحتالل المحرر أيوب القواسمي.2010 -
 : كشف خلية الشهيدْين: نشأت الكرمي ومأمون النتشة.2010 -
وال -: كشف واعتقال إسالم حامد وعاطف الصالحي بتهمة إطالق نار على المستوطنين 2010 -

 زاال رهن االعتقال.
 اعتقال أحد منفذي عملية قتل ضابط صهيوني في األغوار الشمالية.: 2013 -
 : كشف خلية خطف الجنود الشهيدْين: عامر أبو عيشة ومروان القواسمي، واألسير حسام القواسمي.2014 -
 : كشف واعتقال خلية سلواد؛ باعتقال السلطة لمعاذ حامد وأحمد شبراوي.2015 -

 21/7/2015غزة، -حماسموقع حركة 
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 لضميري: تفجيرات غزة مؤشر خطيرا .5
اعتبر المتحدث باسم المؤسسة األمنية اللواء عدنان الضميري أمس التفجيرات األخيرة  :وفا -رام هللا

في غزة "مؤشرا خطيرا"، معربا عن اعتقاده بمسؤولية "حماس عن تصنيع المناخ المناسب لمفاهيم 
 العنف ونمو التطرف".

التفجيرات األخيرة موجهة ضدها، لذا عملت كل ما تستطيع  وقال الضميري: "تعرف حماس أن
العتقال منفذيها ونشر صورهم، بخالف تفجيرات سابقة كان بعض قادتها وعناصرها ينسقون 

 لتنفيذها".
وأوضح الضميري أن التفجيرات في غزة تنفذها جهات "مختلفة سياسيا وفكريا وعقائديا، وهذا نتاج 

يطرتها الالأخالقية والالوطنية والالشرعية على المواطنين في قطاع حالة فرضتها حركة حماس، وس
 غزة".

ورأى الضميري أن سلوك حماس "القمعي يؤدي إلى مثل هذه األوضاع، مشددا على أن ما يحدث 
في قطاع غزة مؤشر خطير جدا بشهادة كل الفصائل الفلسطينية، وهي تستغل هذه األحداث لتشديد 

 ة والعنف على القطاع".قبضتها وسيطرتها بالقو 
وحول ارتفاع وتيرة الشجارات العائلية وعدد ضحاياها في المحافظات الشمالية، قال الضميري "تدني 
مستوى الوعي وامتالك البعض لألسلحة النارية والحالة العصبية للبعض في شهر الصيام، رفع رقم 

، مؤكدا سيطرة قوات األمن على ضحايا الشجارات العائلية في مخيم بالطة وقبلها في بيت جاال"
 الوضع تماما في مخيم بالطة وعودة الهدوء.

حالة شجار عائلي في شهر  479إصابة مختلفة خالل  022ضحايا و 5وأكد الضميري وقوع 
 متهما بالمشاركة فيها. 669رمضان المبارك، الفتا إلى قبض الشرطة على 

 22/7/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 : سجن راشقي الحجارة يعكس صورة االحتالل اإلجراميةأبو زهري .6

اعتبر الناطق اإلعالمي باسم حركة حماس، د. سامي أبو زهري، قانون الكنيست الصهيوني بتشديد 
وطالب أبو  عامًا يعكس صورة االحتالل اإلجرامية والعنصرية. 20عقوبة راشقي الحجارة بالسجن 

كما أكد أن هذه القرارات لن  تجاه هذه العنصرية اإلسرائيلية. زهري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته
 تفلح في كسر إرادة شعبنا أو منعه من مواصلة مقاومته.

 21/7/2015، موقع حركة حماس
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 حماس: اإلفراج عن محرري "شاليط" شرط للدخول في أي مفاوضات .7
بادل أسرى، "لن تتم إال جددت حركة حماس تأكيدها أّن أي مفاوضات مع االحتالل تتعلق بصفقة ت

 بعد اإلفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين أعيد اعتقالهم مؤخًرا".
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي، اليوم الثالثاء، إن" إعادة اعتقال 

)صفقة  االحتالل األسرى المحررين، ومحاكمة بعضهم، مخالف التفاق صفقة تبادل وفاء األحرار
 شاليط(، وال يخدم ملف تبادل األسرى، ولن يفلح في ابتزاز الحركة أو الضغط عليها".
 21/7/2015، فلسطين أون الين

 
 فتح: سنتصدى ونحبط كل مشاريع فصل غزة عن دولة فلسطين تحت مسميات خادعةحركة  .8

 أمس، برئاسة "وفا": عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها في مدينة رام هللا -رام هللا 
الرئيس محمود عباس، وبحثت آخر المستجدات السياسية والداخلية الفلسطينية، إضافة إلى الوضع 

 الحركي.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، عضو لجنتها المركزية نبيل أبو ردينة، إن االجتماع عقد 

تي تبذلها الحكومة إلعادة بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، الذي قدم شرحا عن الجهود ال
 اإلعمار في غزة، والخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني.

وأضاف أبو ردينة، إن رئيس الوزراء أطلع أعضاء اللجنة المركزية على الجهود التي بذلتها الحكومة 
 في مجال توحيد المؤسسات، والتحضير إلجراء االنتخابات العامة، مشيرا إلى العقبات التي وضعتها
حركة حماس في طريق عمل الحكومة في غزة، من حيث إصرارها على إبقاء سيطرتها على المعابر 
والوزارات، وأن تدفع حكومة الوفاق الوطني رواتب موظفيها بعيدا عن عمل اللجنة اإلدارية والقانونية 

 التي شكلت لهذا الغرض.
اعت تقديم الكثير للتخفيف من معاناة وأشار إلى أنه بالرغم من كل المعيقات، إال أن الحكومة استط

 أبناء شعبنا في قطاع غزة على صعيد إعادة اإلعمار والصحة والكهرباء والمياه والتعليم.
وأكد أبو ردينة أن اللجنة المركزية أشادت بعمل الحكومة، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها بالرغم من كل 

 تعرضت له من إساءة ومحاوالت تشويه.العراقيل التي وضعتها حماس وبالرغم من كل ما 
وفيما يتعلق بالوضع السياسي، قال أبو ردينة: إن اللجنة المركزية جددت ترحيبها بالجهود الفرنسية 
واألوروبية الستئناف المسيرة السياسية، مؤكدة تمسكها بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على 

القدس الشرقية، وعودة الالجئين وفق قرارات الشرعية  وعاصمتها 1967حدود الرابع من حزيران للعام 
 الدولية، ورفضها االعتراف بيهودية دولة إسرائيل.



 
 
 
 

 

 9 ص                                               3641 العدد:         22/7/2015 األربعاء التاريخ: 
  

وأكد الناطق الرسمي لحركة فتح، موقف الحركة الرافض لكل أشكال االستيطان في األراضي 
 الفلسطينية، محذرا من المخطط الذي ينفذه االحتالل بهدم قرية سوسيا وترحيل سكانها.

وقال أبو ردينة، إن اللجنة المركزية تثمن عاليا صمود أبناء شعبنا في قرية سوسيا، وتقدر الموقف 
األميركي وكذلك األوروبي الذي حذر الحكومة اإلسرائيلية من اإلقدام على تهجير السكان وهدم 

أبناء بيوتهم، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذا المخطط العدواني ضد 
 شعبنا في قرية سوسيا واألراضي الفلسطينية كافة.

وفي ملف المصالحة الوطنية، قال أبو ردينة، إن مركزية فتح تبدي استغرابها من رفض حركة 
حماس المشاركة في حكومة وحدة وطنية بالرغم من مطالبتها المتكررة لهذا المطلب، مؤكدا أن 

تفاقيات الموقعة وليس البحث عن اتفاقيات جديدة ال المطلوب من حركة حماس التنفيذ الفوري لال
هدف لها سوى كسب الوقت إلبقاء االنقسام، واستغاللها في حملة عالقاتها العامة ولو كان ذلك على 

 حساب شعبنا وقضيته الوطنية.
وجدد التأكيد على موقف الحركة الرافض لكل المشاريع الهادفة لفصل قطاع غزة عن الدولة 

ة تحت مسميات خادعة، سواء هدنة طويلة األمد، أو دولة ذات حدود مؤقتة، مؤكدا أن فتح الفلسطيني
ستتصدى لهذه المؤامرة، وأن شعبنا الفلسطيني العظيم كما أحبط كل هذه المؤامرات في السابق 

 سيحبطها اليوم.
عريقات، أمينا وقال أبو ردينة إن اللجنة المركزية أيدت ترشيح السيد الرئيس محمود عباس، لصائب 

لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسيعرض ذلك على اللجنة التنفيذية في اجتماعها 
 المقبل.

وعلى الصعيد الحركي، أشار أبو ردينة، إلى أن اللجنة المركزية ناقشت التحضيرات الجارية لعقد 
 قرارات الخاصة بالحركة.المؤتمر العام السابع للحركة، إضافة إلى اتخاذ عدد من ال

 22/7/2015األيام، رام هللا، 
 

 حركة فتح تثمن بيان االتحاد األوروبي الذي وصف سياسة االحتالل في الضفة بـ"الترانسفير" .9
فادي أبو سعدى: ثمن المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال بيان االتحاد  - رام هللا

في دعم حل الدولتين واعتبار االستيطان مخالفا للشرعية األوروبي وما فيه من منطلقات مبدئية 
الدولية. ودعا لوضع هذه المنطلقات موضع التطبيق الفعلي بصورة عاجلة ودون تأجيل. واعتبر في 
تصريحات لـ "لقدس العربي" أن االعتراف العاجل بدولة فلسطين من قبل المزيد من الدول األوروبية 
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جابهة مشروع إسرائيل الهادف لتعميق االحتالل من خالل المزيد من هو الخطوة العملية األفضل لم
 المستوطنات في أراضي فلسطين.

  22/7/2015القدس العربي، لندن، 
 

 دران: إعادة االحتالل األحكام السابقة لألسرى ال قيمة لهاحسام ب .11
لمجموعة جديدة  قال الناطق باسم حركة "حماس" حسام بدران، إن إعادة االحتالل األحكام السابقة

 من محرري صفقة وفاء األحرار ممن أعيد اعتقالهم تعبر عن حالة اإلرباك التي يعيشها.
واعتبر بدران تلك األحكام جزءًا من ردات الفعل العشوائية التي تقوم بها حكومة االحتالل بعد 

 الرسائل القوية التي أرسلتها المقاومة مؤخرًا في هذا الملف.
حتالل ال تحترم االتفاقات التي توقع عليها؛ وعلى هذا األساس يجب أن يعاملها وأكد أن حكومة اال

العالم كدولة مارقة، مشيرًا إلى أن هذه األحكام ال قيمة لها وسوف يضطر االحتالل إلى مناقضة 
لغاء هذه األحكام الحقَا.  هذه القرارات وا 

 21/7/2015، موقع حركة حماس
 

 نزويلية" تعبير عن فساد السلطة واستهتارهاحماس: قضية "المنحة الفحركة  .11
أدانت حركة حماس تعامل السلطة الفلسطينية مع المنحة الفنزويلية المقدمة للطلبة الفلسطينيين : غزة

للدراسة لديها، ورأت فيه تعبيرًا عن فساد السلطة واستهتارها بمصالح الشعب الفلسطيني، فيما دعت 
 لحماس إلى فتح تحقيق في القضية التي وصفتها بـ"الفضيحة". الكتلة اإلسالمية اإلطار الطالبي

وكانت دولة فنزويال تبرعت بألف منحة طب لطلبة فلسطين غير أن عملية تسجيل الطلبة رافقها 
 عمليات تالعب كبيرة، وكشفت عن سوء إدارة المنح وما يعتريها من محسوبيات وواسطات.

في تصريح له عبر صفحته الشخصية على موقع وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري 
(، إن حماس تستنكر ممارسات السلطة 7-21التواصل االجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الثالثاء )

الفلسطينية لتخريب العالقات الفلسطينية مع دولة فنزويال من خالل القضية المتعلقة بالمنحة 
 معها السلطة باستهتار كبير.الفنزويلية للطلبة الفلسطينيين، والتي تعاملت 

ورأى أبو زهري أن هذه الممارسات هي تعبير عن فساد السلطة واستهتارها بمصالح الشعب 
 الفلسطيني وتخريب عالقاته الخارجية خاصة مع دول داعمة وصديقة مثل فنزويال، وفق تعبيره.

الثالثاء وزارة التربية والتعليم وفي السياق ذاته، دعت الكتلة اإلسالمية الذراع الطالبي لحركة "حماس" 
إلى تحمل مسئولياتها تجاه فضيحة ضياع ألف منحة للدراسة في فنزويال والوقوف عند أعمالها 
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وقالت الكتلة في بيان صحفي إنها تابعت تفاصيل ضياع  وتشكيل لجان تحقيق لمعاقبة الفاعلين.
تجهز قوائم األسماء من غزة  المنح في فنزويال ليتضح أن جهات فلسطينية مسئولة لألسف لم

 والضفة الغربية والقدس واألراضي المحتلة.
 21/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 "المستقبل": عناصر في فصيل فلسطيني رفضت العودة للقتال إلى جانب حزب هللا في سورية  .12
فات وقعت بينه على سطح ساحة "حزب هللا" خال، في األيام القليلة الماضية، طفت: علي الحسيني

وبين فصيلين فلسطينيين وصلت إلى حد القطيعة السياسية والعسكرية بعدما رفض أحدهما بالمطلق 
طلبًا إيرانيًا يدعوه إلى مساندة الحزب في سوريا، فيما ترك الفصيل اآلخر لعناصره حرية المشاركة 

 من عدمها.
العالقة بينه وبين قيادة "حزب هللا" أن فصيال فلسطينيًا وصلت  إلىُيشير مصدر عسكري فلسطيني 

إلى حد القطيعة بعدما تمّنع عدد كبير من عناصره عن العودة إلى سوريا للقتال إلى جانب الحزب 
في منطقة الزبداني خصوصًا أن "حزب هللا" كان قد أخضع نحو مئتي عنصر من الفصيل المقاتل 

يرانية، لكن وبعد مداورة في اإلجازات بين هذه لدورات عسكرية ُمكثّفة في البقاع بطلب من القيادة اإل
العناصر، لم يعد إلى جبهات القتال سوى عشرة عناصر منهم، فيما آثر الباقون عدم االلتحاق وقد 
رفعوا كتابًا إلى قيادتهم يشرحون فيه أسباب تمّنعهم من دون أن تُبدي األخيرة أي اعتراض على 

 موقفهم.
 22/7/2015المستقبل، بيروت، 

 

 ألشخاص ُيعتقد أن لهم عالقة بتفجيرات غزة "القسام" تنشر صورا   .13
نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، صورا ألشخاص ُيعتقد أن لهم عالقة 

 بالتفجيرات التي استهدفت مركبات تتبع لعناصرها صباح األحد الماضي.
عناصر من "القسام"، نشروا في عدد من مساجد وقال شهود عيان، لوكالة "األناضول" لألنباء إن 

 مدينة غزة مساء أمس اإلثنين، ملصقات احتوت على أسماء وصور سبعة أشخاص.
ولم توضح "القسام" التهم المنسوبة لهم، واكتفت بكتابة عبارة:" الخفافيش المرتزقة المطلوبين لكتائب 

 القسام".
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طلبت من السكان اإلبالغ عنهم والمساعدة في لكن أحد شهود العيان قال إن عناصر "القسام"، 
وأضاف:" أخبرنا أحدهم أن المساعدة في إلقاء القبض عليهم سيساهم في فرض  الوصول إليهم.

 األمن".
 21/7/2015، فلسطين أون الين

 

 "16ة "موقع يكشف التفاصيل الكاملة لعملتالقسام كتائب ألول مرة..  .14
ملية اإلنزال خلف خطوط االحتالل على الموقع العسكري كشف موقع القسام تفاصيل جديدة حول ع

" شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، والتي تمكن فيها عناصر من كتائب القسام من 16المعروف "
جنود بجيش االحتالل بينهم قائد كتيبة، وقد اعترف االحتالل بالعملية حينها والتي جرت في  7قتل 

 مثل هذا اليوم من العام الماضي.
الت الكتائب على موقعها "إن هذه العملية وغيرها من العمليات النوعية خلف خطوط العدو، وق

الجرف الصامد العام الماضي وحتى يومنا -شكلت هاجسًا لالحتالل طيلة معركة العصف المأكول
ة هذا، بعد أن كبدته خسائر فادحة، وأبدع خاللها المجاهدون أيما إبداع، وقتلوا جنود العدو من مساف

 صفر".
وأوضحت الكتائب أنه "مع بدء العدو حربه على غزة بالقصف الجوي، كان مجاهدو القسام على أتم 
االستعداد والجهوزية وبانتظار أوامر القيادة، في الوقت الذي استمرت فيه مراصد القسام بالعمل على 

 ت أواًل بأول".رصد تحركات العدو وتحديدًا على المناطق الحدودية، من أجل تحديث المعلوما
، وصلت األوامر من القيادة بأن العملية ستنفذ عبر النفق المعلوم والمجهز، 20/07/2014وبتاريخ 

وكان االستشهاديون من وحدة النخبة القسامية والذين يبلغ عددهم اثنا عشر مجاهدًا، على جهوزيٍة 
ما صعب على جنود االحتالل تامٍة، وكانوا يرتدون الزي المشابه لزي جيش العدو وغطاء الرأس، م

 التعرف على المجاهدين إال بعد أن بدأوا بإطالق النار.
تم تجهيز المنفذين باألسلحة والقنابل اليدوية، باإلضافة ألجهزة اتصال للتواصل فيما بينهم، وتم 
 تزويدهم باألحزمة الناسفة والعبوات وقذائف التاندم، وبدأ المجاهدون بالنزول إلى النفق بكامل
عتادهم، والتقوا بالتكبير والتهليل والدعاء داخل النفق وقد بدت عليهم عالمات الفرح والشغف 
للمواجهة والنيل من أعداء هللا ومالقاة ربهم، كان ذلك بعد اإلفطار وأداء صالة العشاء من تلك 

 الليلة.
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 جندي( 300الهدف )
متر، بعد السير لمسافٍة طويلٍة  3000اتخذ المجاهدون مواقعهم داخل النفق الذي يبلغ طوله 

( متر، واستمر 200والوصول إلى الغرفة األخيرة فيه، والتي تبعد عن العين المقرر الخروج منها )
تواصل المجاهدين مع القيادة في داخل النفق بانتظار المعلومات واألوامر، حتى وصلت لهم 

( جندي تقريبًا، 300ن وحدة المشاة قوامها )م إسرائيليةالمعلومات من القيادة بأن هدفهم سيكون قوًة 
 العسكري. 16بدأت تتجمع في موقع 

وفي تلك الليلة وعند الساعة الثانية فجرًا، أفادت المعلومات بأن القوة اإلسرائيلية من وحدة المشاة، 
، وبشكٍل مباشٍر انقسم المجاهدون 16بدأت تتحرك باتجاه النفق الذي يخترق الحدود إلى موقع 

موعتين تتكون كل منهما من ستة مجاهدين، بينما تواجد في النفق اثنين من المجاهدين من لمج
 تخصص الهندسة، مهمتهم تفخيخ عين النفق لتفجيرها عقب العملية حال اكتشافها.

 

 بدء التنفيذ
رًة، وصلت األوامر للمجاهدين من قائد العملية، بالبدء بفتح عين النفق والتنفيذ بعد صالة الفجر مباش

ومع بزوغ الفجر وفتح العين، بدأت المجموعة األولى بالخروج على أن تتبعها المجموعة الثانية بربع 
ساعة تقريبًا، وبالفعل خرجت المجموعة األولى وأخذت بالتحرك لنصب كميٍن للقوة الصهيونية ما بين 

 قيادة.الطريق الثالث والرابع، وبقيت على تواصل مستمر مع المجموعة الثانية وال
الكبيرة  اإلسرائيليةوفي هذه األثناء وصلت معلومات للمجاهدين من غرفة العمليات بأن القوة 

المتقدمة باتجاه النفق قد غيرت مسارها باتجاه آخر، وتوجهت نحو مدينة بيت حانون وأصبح من 
 لك هذا الطريق.الصعب التعامل معها، فكان القرار باالنتقال للخطة البديلة وتنفيذ كميٍن لدورية تس

 

 القتل من مسافة قريبة
" على الطريق الثالث فاتخذ المجاهدون مواقع هجوميًة، وفور 16تحرك الجيبان العسكريان من موقع "

وصول الدورية إلى الكمين أوقعوها بين فكي كماشة، فقام مقاتل الدروع في المجموعة األولى 
لهدف بدقة ما أدى إلى تفحمه وقتل من بداخله، باستهداف الجيب األول، وبالفعل أصابت القذيفة ا

وعندها توقف الجيب الثاني وانقض المجاهدون عليه وأجهزوا على من بداخله من مسافٍة قريبٍة جدًا، 
وعندها حاول أحد الجنود المصابين فتح باب الجيب والنزول منه، فكان المجاهدون له بالمرصاد 

 وأردوه قتياًل.
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ولى نحو الجيب وحاول أن يسحب أحد الجنود ولكنه وجدهم جميعًا قد قتلوا، تقدم قائد المجموعة األ
فيما تمركزت المجموعة الثانية في مكانها بهدف إسناد المجموعة األولى والتعامل مع أي قوة إسناد، 

 قتلى منهم مقدم برتبة )قائد كتيبة(. 5وقد تكتم العدو على خسائره واكتفى باالعتراف بـ 
" المسيطرة على مكان 16، من قلبة "الباشا" إلى قلبة "إسرائيليةتحركت قوٌة عسكريٌة  اءاألثنفي هذه 

العملية، وانتشرت طائرات االستطالع في المكان بكثافة، فاشتبكت المجموعة األولى مع تلك القوة 
 لمدة نصف ساعة، قبل أن يستشهد أفراده.

انكشافها لطائرات االستطالع، فنجح اثنان من كان األمر قد أعطي ألفراد المجموعة باالنسحاب بعد 
المجاهدين في دخول عين النفق فيما تعرض باقي أفراد المجموعة للقصف ما أدى الستشهادهم، 
وهنا أعطيت األوامر لطاقم الهندسة لتفجير العين بعد اكتشافها حيث كانت مفخخة مسبقًا، وبالفعل 

 تم تفجيرها.
 21/7/2015، فلسطين أون الين

 

 انتس وكبار قادة الجيش في مرمى نيرانها جحماس تبث شريط ا يظهر فيه الجنرال ركة ح .15
ساعة وجّهت حركة حماس صفعة ثانية ُمجلجلة  24خالل أّقل من  زهير أندراوس: –الناصرة 

إلسرائيل زعزعت أقطابها وشعبها على حٍد سواء، خصوًصا وأّن المحللين اضطروا لالعتراف بأّن 
الثاني الذي بثته الحركة عبر فضائية "األقصى" كان صحيًحا، وحّذروا من إخفاق شريط الفيديو 

الجيش اإلسرائيلّي مّرة أخرى في الدفاع عن قادته خالل الحروب التي تقودها الدولة العبرّية ضّد 
 المقاومة الفلسطينّية، وتحديًدا حركة حماس، حسبما أّكدوا في تحليالتهم. 

شرته كتائب القسام الليلة الماضية حول عملية أبو مطيبق العسكرية "خلف وقد حظي الفيديو الذي ن
الخطوط" اهتماًما كبيرًا في جميع وسائل اإلعالم اإلسرائيلّية، المكتوبة، المرئّية والمسموعة، حيث تّم 
التركيز على مسألة صحة فيديو قائد هيئة األركان العاّمة السابق في الجيش، الجنرال في االحتياط 

 بيني غانتس في مرمى صواريخ القّسام. وقامت شبكات التلفزيون اإلسرائيلّية بإعادة بثّه عّدة مّرات.
عالوة على ذلك، ركزت وسائل اإلعالم األوسع انتشاًرا على المقطع الذي ُيظهر غانتس وقادة 

الة التي عسكريين بجوار القطاع خالل الحرب األخيرة، حيث جرى التساؤل حول صحة الفيديو والرس
أرادت حماس إيصالها بذلك مقطع. واضطر الُمحلل للشؤون العسكرّية في القناة الثانية بالتلفزيون 
اإلسرائيلّي، روني دانيئيل، إلى االعتراف بصحة الشريط، ولكّنه لفت إلى أّن الطبيعة الجغرافية 

في وقٍت آخر. كما قال إّن  للمنطقة كانت باللون األخضر، األمر الذي ُيثبت بأّن الشريط تّم تصويره
حماس امتنعت عن قتله لعلمها بالثمن الباهظ جًدا، الذي ستدفعه. وتابع قائاًل: إّنه يتحّتم على 
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غانتس القيام بزيارات إلى أرض المعركة لتشجيع الجنود، ولكّنه طالب من القادة العسكريين اتخاذ 
 الحيطة والحّذر بعد نشر الشريط، على حّد تعبيره.

ل أيًضا: إّن نشر هذا الفيديو يأتي في إطار الحرب النفسية التي تمارسها حماس ضّد الدولة وقا
العبرّية، وتساءل: عن مدى دقة الفيديو الخاص بغانتس، ولكّنه أشارت في ذات الوقت إلى أّن 

 التسجيل جاء بمنطقة العين الثالثة إلى الشرق من خانيونس بجنوب القطاع. 
وت أحرونوت( في معرض تعقيبها على الفيديو إّن رسالة الفيديو واضحة، وهي وقالت صحيفة )يديع

أّنه كان بإمكان حماس استهداف غانتس ولكنها فضلت عدم القيام بذلك. وأشارت الصحيفة إلى 
من خالل إظهار تعقبها لشخصيات مماثلة عالية  واالستخباريسعي حماس إلثبات تطورها التقني 

 الحساسية. 
فت صحيفة معاريف العبرية الفيديو بالمقلق قائلًة إّن نشر التنظيم مشاهد مقلقة لرئيس بدورها وص

هيئة األركان األسبق بيني غانتس وهو يتجول مع قادته حول القطاع حيث التقط نشطاء التنظيم هذه 
 الصور من داخل األحراش القريبة في محاولة لمالحقة الشخصية األكثر أهمية في الجيش.

لقناة العبرية العاشرة إّن الفيديو عبارة عن محاولة فرد عضالت من خالل إظهار قدرة التنظيم وقالت ا
على استهداف الشخصية األعلى في الجيش، في حين رفض الناطق بلسان الجيش التعقيب على 

 الفيديو كما نفى بيان صحته من عدمها. 
إّن الجيش اإلسرائيلّي وجهاز األمن العام أّما المعلق روني سوليماني فقد علق على الفيديو قائاًل 

 )الشاباك( هما زبالة، متسائاًل عن مدى قدرتهم على السيطرة على األحداث على حدود القطاع.
في حين حّذر المعلق يسرائيل بوغانيم من صحة هكذا فيديو قائاًل إّنه لو صّح ما نشر فيجب أْن 

 ما يلزم التحقيق في هذه الحادثة بتعمق. يمثل هذا األمر بطاقًة حمراء لألجهزة األمنية
 21/7/2015ن، رأي اليوم، لند

 

 أعوام 5بعد اعتقاله  منفذ عملية إطالق نار على باص إسرائيليالسلطة تفرج عن  .16
أفرج جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثالثاء، عن 

وأوضحت مصادر محلية أن  م حامد بعد اعتقال استمر نحو خمسة أعوام.المعتقل السياسي إسال
جهاز المخابرات أفرج عن المعتقل حامد الذي ينحدر من بلدة سلواد قضاء رام هللا ويحمل الجنسية 

 البرازيلية، بناًء على ترتيبات خاصة بينه وبين السفارة البرازيلية.
فتوحًا عن الطعام لمائة يوم للمطالبة بحريته وسط وجاء اإلفراج عن حامد بعد خوضه إضرابًا م
و"حامد" متهم بتنفيذ عملية إطالق نار على مركبة  تحذيرات من تدهور خطير في وضعه الصحي.
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مستوطن يهودي قرب رام هللا، أصيب خاللها األخير بجروح، وقد تبّنت كتائب القسام التابعة لحركة 
 .2010حماس هذه العملية عام 

 21/7/2014، ن الينفلسطين أو

 

 حماس تتهم األجهزة األمنية بمواصلة انتهاكاتها بالضفةحركة  .17
اتهمت حركة حماس، األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام هللا، بمواصلة انتهاكاتها بحق خصومها 

 السجون،السياسيين خالل أيام عيد الفطر المبارك، واالستمرار بعمليات االعتقال والنقل التعسفي بين 
 حارمة العشرات من أنصار حماس من قضاء العيد بين عائالتهم.

 21/7/2015، فلسطين أون الين

 

 االحتالل يفرج عن القيادي بحماس عبد الخالق النتشة .18
أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، عن القيادي في حركة حماس عبد الخالق حسن 

 االعتقال اإلداري.شهرًا من  28عامًا(، بعد  59النتشة )
يومًا من  12وأوضحت زوجة القيادي النتشة، أن اإلفراج عن زوجها جاء عقب قرار جوهري قبل 

 شهرًا". 28مرات، استمرت لـ 7إدارة سجون االحتالل، بعد تمديد اعتقاله اإلداري 
 21/7/2015، فلسطين أون الين

 
يران"بسبب تهديدات  لتحسين العالقات بينهما سعيان"إسرائيل" وتركيا ت :جولد .19  داعش" وا 

وتركيـــا تبـــذالن جهـــودًا كبيـــرة  "إســـرائيل"قـــال المـــدير العـــام لـــوزارة الخارجيـــة اإلســـرائيلية دوري جولـــد إن 
وخاصــة مــن جانــب تنظــيم  ،لتحســين العالقــات بينهمــا "نظــرًا إلــى التهديــدات المشــتركة التــي يواجهانهــا

 "داعش"، ومن جانب إيران".
وســائل إعــالم عبريــة، رفــض جولــد اإلدالء بتفاصــيل عــن "التهديــد اإليرانــي" وفــي حــديث مــع مراســلي 

 لتركيا، مكتفيًا بما ورد في تصريحه، دون إضافات أو تفاصيل.
وفي خطوة أدرجها اإلعالم العبري فـي خانـة تحسـن العالقـات البينيـة، أعلنـت تـل أبيـب، أمـس، تعيـين 

رة. وأغباريــة الــذي شــغل فــي الســابق المنصــب نفســه فــي حقــًا تجاريــًا إســرائيليًا فــي أنقــلمنيــر أغباريــة م
السفارة اإلسرائيلية لدى الهند، أكـد أنـه "بـرغم الفتـور الـذي يخـيم علـى العالقـات السياسـية بـين إسـرائيل 

 ملحوظًا بين الجانبين". وتركيا، فإن حجم التبادل التجاري يشهد ارتفاعاً 
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 "إســرائيل"آريــه درعــي علـى تعيــين أغباريــة قــائاًل إن فـي هــذا الســياق، علــق وزيـر االقتصــاد اإلســرائيلي 
 ستستمر في تطوير العالقات التجارية مع تركيا، من أجل دعم االقتصاد في كال البلدين.
 22/7/2015 ،األخبار، بيروت

 
 "حرب الجنراالت" على تقليص ميزانية األمن اإلسرائيلية .21

إقرار الموازنة العامة اإلسـرائيلية، تـدور فـي مثلما يحدث في كل عام عشية : هاشم حمدانو بالل ضاهر 
هذه األثناء حرب مجددة، بين جنراالت هذه المرة، حول ميزانية األمن، وطرفيها همـا الجـيش اإلسـرائيلي 
ورئــيس أركانــه، الجنــرال غــادي آيزنكــوت، مــن جهــة، وبــين لجنــة لــوكر الحكوميــة، برئاســة الجنــرال فــي 

 العسكري السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.االحتياط يوحنان لوكير، السكرتير 
واستبق آيزنكوت نشـر تقريـر لجنـة لـوكير، بـاإلعالن عـن "خطـة غـدعون" التـي أعـدها الجـيش وهـدفها 

فــي ميزانيــة األمــن كمــا تــنص عليــه توصــيات لجنــة لــوكير. ورغــم أن "خطــة  منــع تقلــيص كبيــر نســبياً 
الوحــدات، إال أنهــا تبقــي الميزانيــة بحجمهــا وحتــى غــدعون" تتحــدث عــن تقليصــات بالضــباط والقــوات و 

 أنها تطالب بزيادتها.  
ويقول الجيش اإلسرائيلي إن غاية خطة غدعون هـي إعـداد الجـيش لمواجهـة كافـة السـيناريوهات التـي 

والــدفاع عــن حــدودها، فيمــا يواصــل الجــيش اإلســرائيلي النظــر إلــى إيــران  "إســرائيل"علــى  تمثــل تهديــداً 
اليوم، واألخذ بالحسبان احتمال نشوب حـرب رغـم عـدم وجـود  "إسرائيل"تهديد األكبر على على أنها ال

 .مؤشرات على ذلك حالياً 
ونقلــت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية يــوم الثالثــاء عــن ضــابط إســرائيلي كبيــر قولــه إن خطــة غــدعون تشــمل 

فيمــا أولئــك الــذين ســيبقون فــي  ألــف جنــدي مــن قــوات االحتيــاط، خــالل الســنوات المقبلــة، 100تســريح قرابــة 
الخدمة االحتياطية سيتلقون تدريبات أكثر وسـيخدمون لفتـرة أطـول. لكـن مـا يخفيـه الجـيش فـي هـذا السـياق 
هــو أن نســبة الجنــود الــذين يمتثلــون لخدمــة االحتيــاط ويشــاركون فــي التــدريبات العســكرية ليســت مرتفعــة وال 

ية مدرعات وكتائب مدفعيـة، فـي مقابـل اسـتمرار االتجـاه وتشكل خطة غدعون إغالق ألو  .%50ـ تتجاوز ال
 نحو تعزيز قوة االستخبارات وحرب السايبر وسالح الجو، من خالل إضافة طائرات بدون طيار.

وســـيجري الجـــيش بموجـــب هـــذه الخطـــة تغييـــرات فـــي نـــوع األســـلحة والقـــذائف، بحيـــث ســـيتم اســـتبدال 
 يص عديد القوى البشرية في سالح التربية والتعليم.القذائف القديمة بصواريخ ذكية. كذلك سيتم تقل

لــى جانــب تســريح  ضــابط فــي الخدمــة الدائمــة، تتجــه النيــة بحســب الخطــة إلــى تســريح عــدد  2500وا 
مماثل في السنوات المقبلة، في موازاة بدء عملية جعل الجيش شابا أكثر، بمعنى خفض سن الضـباط 

 الذي يقودون كتائب وألوية.
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ذا كنــا حتــى وقــال الضــابط ال كبيــر إن "هــذه الخطــة ستقّصــر بشــكل ملموســة مــدة االســتعداد للحــرب. وا 
اليــوم نحتــاج لفتــرة اســتعداد مــا بــين ســاعات حتــى أيــام، فإننــا ســنقلص هــذه الفتــرة إلــى ســاعات معــدودة 

 وحتى يوم واحد".
يـت سـيء، ، يـأتي فـي توقيـوم اإلثنـينوانتقد محللون اإلعالن عن توصيات لجنة لوكير، التي تسـربت 

وكتب المحلل العسكري للقناة العاشرة، ألون  كونها تشير إلى ضرورة إجراء تقليص في ميزانية األمن.
بن دافيد، في صحيفة "معاريف" إن مكان تقرير لوكير سيكون في سلة النفايات، بينمـا اعتبـر المحلـل 

لكثيـر مـن تقريـر لـوكير"، في "يديعوت أحرونوت" ألكس فيشمان، أنـه "بعـد انقشـاع الـدخان، لـن يبقـى ا
 ووصف المحلل في "هآرتس" عاموس هارئيل التقرير بأنه بمثابة حادس دهس وهروب.

ضد تقرير لوكير، وقال الناطق العسكري، موطي ألمـوز، للقنـاة الثانيـة،  وشن الجيش اإلسرائيلي حرباً 
ثابة إطالق رصاصة بين اليوم، إنه "إذا تم تطبيق قسم من استنتاجات لجنة لوكير فإن هذا سيكون بم

 العينين"، أي قاتلة بالنسبة للجيش.  
مليــار شــيكل  59 اقتــرح تقريــر "لجنــة لــوكر"، الــذي نشــر مســاء يــوم الثالثــاء، تحديــد ميزانيــة األمــن بـــو 

جــراء تغييــرات تنظيميــة شــاملة فــي الجــيش، فيمــا عارضــه وزيــر األمــن،  للســنوات الخمــس القادمــة، وا 
 عن الواقع". ومنعزالً  طحياً موشي يعالون، واعتبره "س

توصية تتناول مبنى الجيش وميزانية األمن، ويقتـرح أن يـتم ربـط الميزانيـة بغـالء  53ويتضمن التقرير 
 المعيشة، ويشتمل على كل المصاريف األمنية لجهاز األمن، بما في ذلك إخالء قواعد عسكرية.

منفصــلتين: األولــى لتــدريبات الجــيش، كمــا توصــي اللجنــة بــأن يقــوم الجهــاز األمنــي علــى ميــزانيتين 
 والثانية لألبحاث والتطوير، بحيث ال يمكن إجراء تغيير فيها.

، بحيــث يمكـن توجيههــا مليـار شــيكل سـنوياً  9وبحسـب اللجنـة فإنــه بإمكـان الجــيش أن يـوفر أكثــر مـن 
ل واإلمــداد، إلــى أهــداف أخــرى، مثــل دمــج قيــادات مثــل ذراع القــوات البريــة مــع شــعبة التكنولوجيــا والنقــ

 وتحويل بعض المنظومات العسكرية إلى مدنية، وخفض مصاريف رواتب الجنود النظاميين.
 .2020وجاء في التوصيات تقصير مدة الخدمة العسكرية للرجال والنساء إلى سنتين حتى العام 

ل ، وغيـــر متـــزن بشـــكمـــن جهتـــه انتقـــد وزيـــر األمـــن، موشـــي يعـــالون، التقريـــر بشـــدة، واعتبـــره "ســـطحياً 
واعتبر يعالون تطبيق التقرير على أنه  عن الواقع حول دولة إسرائيل وداخلها". تماماً  متطرف ومنعزالً 

مجازفــة بــأمن المــواطنين اإلســرائيليين، وأن فكــرة تقصــير مــدة الخدمــة العســكرية اإللزاميــة لســنتين هــي 
 نتيجة عدم الفهم المطلق للجهاز العسكري.

ي تمتـــد علـــى عـــدة ســـنوات، واعتبرهـــا تـــوفر الـــرد المناســـب علـــى وامتـــدح يعـــالون خطـــة "غـــدعون" التـــ
 التهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل، ووصفها بأنها فعالة ومتزنة ومسؤولة، ويجب تبنيها.
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يذكر أن إحدى التوصيات المركزية للجنة تتصل بزيادة شفافية جهاز األمن أمام وزارة المالية ومكتـب 
مـن القـومي. كمـا اقترحـت اللجنـة أن يكـون تطبيـق هـذه التوصـيات شـرطا رئيس الحكومة والمجلس لأل

 للمصادقة على ميزانية وزارة األمن.
يجـب أن يعلـم كـل مـواطن أيـن يصـرف كـل شـيكل فـي كـل وزارة  2015وبحسب لـوكر، فإنـه فـي العـام 

 بما في ذلك وزارة األمن، مع األخذ بالحسبان القيود األمنية للوزارة.
للجنة إلى أنه بالرغم من توصيات سابقة فإن عدد الجنود النظاميين قد ارتفـع منـذ العـام وأشار تقرير ا

، وهـــو أمـــر لـــم يقـــدم لـــه الجـــيش أي تفســـير أمـــام اللجنـــة. كمـــا حصـــلت زيـــادة فـــي %12بنســـبة  2008
 السنوات األخيرة في عدد الضباط بمراتب عسكرية عالية.

 36لخروج الضباط مـن الخدمـة النظاميـة فـي جيـل  ووافقت اللجنة على توصية الجيش بإتاحة المجال
، كمــا وافقــت اللجنــة علــى 67عامــا، والحصــول علــى منحــة ماليــة، إضــافة إلــى راتــب تقاعــد فــي جيــل 

 عاما. 42عاما إلى  47توصية الجيش بخفض جيل الخروج إلى التقاعد من 
كمــا يجــب، وال تراقــب الجــيش.  وانتقــد اللجنــة بشــدة وزارة األمــن، وبحســبها فــإن الــوزارة ال تقــوم بــدورها

وتضــيف اللجنــة أن طمــس الحــدود بــين وزارة األمــن وبــين الجــيش ال يتــيح للــوزارة القيــام بــدورها. كمــا 
أشارت إلى أنه من المفترض أن يدير ويتـابع ميزانيـة األمـن هـو رئـيس شـعبة الميزانيـات، األمـر الـذي 

 .حص مبنى وزارة األمن مجدداً ال يحصل اليوم بشكل تام، وعليه توصي اللجنة بإعادة ف
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 مناورة إسرائيلية تحاكي استهداف القدس بالصواريخ .21

أعلنــت قيـــادة الجبهــة الداخليــة اإلســرائيلية، أمـــس، نيتهــا إجــراء منــاورة عســـكرية  :األناضــول –القــدس 
إن قيــادة الجبهــة وقالــت إذاعــة الجــيش اإلســرائيلي " مدينــة القــدس بصــواريخ. اســتهدافاليــوم، تحــاكي 

عمليــات  باختبــارالداخليــة ســتختبر منظومــة اإلنــذار المبكــر الخاصــة بــإطالق الصــواريخ، كمــا ســتقوم 
ونّبهـت اإلذاعـة إلـى أنـه "سيسـمع  ".اإلنذار الشخصي على الهواتـف النقالـة الخاصـة بالصـواريخ أيضـاً 

 م المحاذية".دوي صفارات اإلنذار في مناطق مختلفة من القدس، ومنطقة معالي أدومي
حمـــاس، مزيـــدًا مـــن الصـــواريخ التـــي تصـــل مدينـــة القـــدس،  امـــتالكوتقـــدر أجهـــزة األمـــن اإلســـرائيلية، 

والمســتوطنات المحيطــة بهــا. وقالــت اإلذاعــة اإلســرائيلية "إن التمــرين يــأتي فــي ســياق التــدريبات التــي 
 ي طار"".يجريها الجيش اإلسرائيلي وقوى األمن، بشكل سنوي لرفع مستوى الجاهزية أل

 22/7/2015 ،الرأي، عّمان
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 االحتالل يؤجل نشر منظومة مضادة للهاون على حدود غزة .22
كشــفت القنــاة العبريــة "العاشــرة" النقــاب عــن رفــض الجــيش نشــر منظومــة مضــادة : وكــاالتال – المجــد

لقــذائف الهــاون ومــن تطــوير الصــناعات الجويــة وذلــك بحجــة عــدم اجتيــاز المنظومــة الجديــدة ألنظمــة 
ويــدور الحــديث عــن موافقــة شــركة الصــناعات الجويــة الصــهيونية "ألتــا" علــى  العطــاءات فــي الجــيش.

نشر منظومة "حماية الريح" التي جرى تجريبها مؤخرًا ضد قذائف الهاون حيث أبلغت الشركة الجـيش 
 استعدادها لنشر هذه المنظومة على حدود القطاع بالمجان ولكن الجيش فضل اإلعالن عن مناقصـة

وقالـت القنـاة إن المناقصـة رسـت فـي النهايـة علـى شـركة "رادا" للصـناعات  جديدة وتلقي عرض آخـر.
 العسكرية وهي بحاجة لعامين لتقدم نموذج متقدم من النظام المضاد لقذائف الهاون.

واشــتكى كثيــرون مــن ســكان غــالف غــزة مــن قــرار الجــيش متســائلين عــن الــدافع مــن وراء تأجيــل نشــر 
ة وانتظـار تطـوير منظومـة جديـدة معـربين عـن تخـوفهم مـن انـدالع مواجهـة جديـدة دون منظومـة جـاهز 

 وجود حماية من القذائف في حين تتواجد منظومة مالئمة في المخازن حتى تصدًا على حد تعبيرهم.
 21/7/2015 األمني،المجد موقع 

 
 انتس صور قبل الحرب على غزةج: فيديو حماس لرصد "إسرائيل" .23

الفيـــديو الـــذي  إنقـــال ضـــابط عســـكري إســـرائيلي، يـــوم الثالثـــاء،  :مـــة القـــدس دوت كـــومترج - القـــدس
ــم تكــن جــوأظهــر لقطــات لــرئيس أركــان جــيش االحــتالل الســابق بينــي  ،نشــرته كتائــب القســام انتس، ل

وأوضـح الضـابط فـي تصـريحات  على قطاع غزة التـي شـنت الصـيف الماضـي. األخيرةخالل الحرب 
أشـهر مـن العمليـة العسـكرية لغـزة أثنـاء زيـارة تفقديـة  4"، أن الفيـديو الـتقط قبـل لصحيفة "إسرائيل اليوم

أن حالة الهدوء التـي كانـت علـى طـول الحـدود  انتس لمنطقة محيطة بكيبوتس العين الثالثة، مدعياً جل
 من ردة فعل إسرائيلية قاسية. لغزة منعت حركة حماس من المس بالقيادة العسكرية تخوفاً 

 21/7/2015 ،قدسالقدس، ال 
 

 بينت يجدد رفضه إقامة دولة فلسطينية .24
كــرر زعــيم حــزب "البيــت اليهــودي" اليمينــي المتطــرف : "الحيــاة"، رويتــرز –القــدس المحتلــة، الناصــرة 

وزير التعليم نفتـالي بينـت موقـف حزبـه الـرافض إقامـة دولـة فلسـطينية، معتبـرًا أن "الموافقـة علـى إقامـة 
 ربع ساعة من تل أبيب هي ُجبن سياسي".دولة فلسطينية على ُبعد 
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بأن تتحلى بالجرأة السياسية وأن تقول للعالم بملء الشفتين أنـه لـن تقـوم دولـة  "إسرائيل"وطالب بينت  
فلســطينية، ألنـــه مـــن الجـــبن التســـتر وراء ادعـــاءات سياســـية لتبريـــر منـــع االســـتيطان فـــي أرجـــاء أرض 

 إسرائيل كلها".
 22/7/2015 ،الحياة، لندن

 
 نت: ال تجميد لالستيطان في الضفة الغربيةيب .25

نفــى وزيــر التعلــيم، زعــيم حــزب "البيــت اليهــودي" اليمينــي المتطــرف، نفتــالي : حمــد رمضــانأ -رام هللا 
 اإلذاعــةونقلــت  تجميــد لالســتيطان فــي الضــفة الغربيــة، مطالبــًا بتســريع وتيــرة البنــاء فيهــا. أينــت، يب

له "ال يوجد تجميد للبناء في المستوطنات، ومع ذلك يجب تسريع نت قو يمس عن بأاإلسرائيلية العامة 
 وتيــرة أعمــال البنــاء فيهــا"، مشــيرًا إلــى أن عــدد المســتوطنين اليهــود فــي الضــفة الغربيــة، تجــاوز مــؤخراً 

 األربعمائة ألف مستوطن.
 22/7/2015 ،المستقبل، بيروت

 
 لضفةوحدة استيطانية في ا 886تعيد إطالق مخططاتها:  "إسرائيل" .26

ينظــر مــا يســمى مجلــس التخطــيط فــي اإلدارة المدينــة لســلطات االحــتالل، اليــوم األربعــاء، فــي مخطــط 
وحـــدة اســـتيطانية فـــي الضـــفة الغربيـــة بعـــد نحـــو عـــام مـــن عـــدم مصـــادقته علـــى  886لبنـــاء وتـــرخيص 

 مخططات جديدة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم.
طط بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع األمريكي، اشتون كـارتر، إذ ويتوقع أن يصادق المجلس على المخ

واشنطن فـي أعقـاب االتفـاق مـع إيـران مـن خـالل إطـالق مخططاتهـا  "إسرائيل"يرجح محللون أن تبتز 
 االستيطانية "المجمدة"، وذلك كجزء من زرمة التعويضات األمريكية لها في أعقاب االتفاق.

س علـى المخطـط االسـتيطاني، كمـا مـن المقـرر أن يصـادق علـى ورجحت "هآرتس" أن يصادق المجل
 . عاماً  20وحدة استيطانية بأثر رجعي والتي شيدت قبل أكثر من  179
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 لجنة إسرائيلية لشرعنة البؤر االستيطانية في الضفة الغربية .27
ثاء، عن تشكيل لجنة تهدف إلى الثال يوم اإلسرائيلية أييليت شاكيد، عدلأعلنت وزيرة ال: هاشم حمدان

شـــرعنة البـــؤر االســـتيطانية المقامـــة علـــى أراضـــي الضـــفة الغربيـــة، برئاســـة ســـكرتير الحكومـــة أفيحـــاي 
 مندلبليط.
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وبموجب االتفاق االئتالفـي بـين "البيـت اليهـودي" و"الليكـود"، فسـوف يـتم تشـكيل لجنـة برئاسـة سـكرتي 
ر الزراعة، وممثـل عـن وزيـرة القضـاء، خـالل شـهر الحكومة، وممثل عن وزير األمن، وممثل عن وزي

ومن المتوقع أن يكون في عضوية اللجنة المدير العام لوزارة الزراعة شلومو بـن  من تشكيل الحكومة.
 إلياهو، والمستشار القضائي لوزارة األمن أحاز بن آري، وممثل وزيرة القضاء حجاي فينيتسكي.

بلــورة مســار لتســوية المبــاني واألحيــاء فــي المســتوطنات وبحســب إعــالن شــاكيد فــإن اللجنــة ســتناقش 
اليهوديـة فـي الضـفة الغربيـة، والتـي أقيمـت بتـدخل مـن السـلطات. وتهـدف اللجنـة إلـى تسـوية تصــنيف 
األراضــي التــي تعتبــر خاصــة مــن خــالل فحــص عمليــة إثبــات الملكيــة المطلوبــة مــن أجــل إثبــات أن 

 .يوماً  60ائج التي تتوصل إليها بعد األرض هي بملكية خاصة. وستقدم اللجنة النت
وقالت شاكيد إنه "يوجد في الضفة الغربية بؤر استيطانية كثيرة لـم تـتم تسـوية مكانتهـا بعـد، وأنـه حـان 
تاحــة المجــال للمســتوطنين فيهــا للــتخلص مــن الخــوف مــن  الوقــت إلزالــة الضــباب القضــائي عنهــا، وا 

شــارت إلــى أن اللجنــة ســتعمل علــى تســوية شــاملة فــي التهديــد الــدائم علــى مجــرد ملكيــتهم لبيــوتهم". وأ
 مجال األراضي في الضفة الغربية.

في المقابل، قالت جمعية "يش دين/ يوجد قانون" إن إقامة مائة لجنة لن يمكن من حل التناقض بـين 
وأضافت  ترخيص المباني واألحياء التي أقيمت بشكل غير قانوني، وبين الحفاظ على سلطة القانون.

لغـــاء حقـــوق الملكيـــة الجم ـــالقوة، وا  ـــة أن التســـوية الشـــاملة تعنـــي إقامـــة جهـــاز لمصـــادرة األراضـــي ب عي
 للفلسطينيين في الضفة الغربية. 
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 المشتركةالقائمة العربية رئيس الكنيست يمنع دخول وفد برلماني أوروبي للقاء  .28
يـولي إدلشـطاين، صـباح يـوم  سـرائيلياإل رفـض رئـيس الكنيسـت: تحريـر هاشـم حمـدان، يحيى جبـارين

الثالثـــاء، الســـماح لوفـــد مـــن البرلمـــان األوروبـــي بالـــدخول إلـــى الكنيســـت واالجتمـــاع بنـــواب عـــرب مـــن 
أمــام الوفــد، الــذي ضــم ســفير االتحــاد األوروبــي  وجــاء أن إدلشــطاين وضــع شــروطاً  القائمــة المشــتركة.

اشـترط إجــراء اللقـاء مـع نـواب المشــتركة  يـث؛ حوأعضـاء برلمـان، للــدخول إلـى الكنيسـت "إسـرائيل"فـي 
بحضــور المستشــار السياســي للكنيســت، إال أن النــواب العــرب رفضــوا ذلــك، وبالنتيجــة لــم يســمح للوفــد 

 األوروبي بالدخول، وأجري اللقاء خارج مبنى الكنيست.
وأجـــرى وبعـــد إجـــراء اللقـــاء مـــع نـــواب المشـــتركة خـــارج الكنيســـت، دخـــل الوفـــد األوروبـــي إلـــى المبنـــى، 

 لقاءات أخرى، بينها لقاء مع رئيس الكنيست نفسه.



 
 
 
 

 

 23 ص                                               3641 العدد:         22/7/2015 األربعاء التاريخ: 
  

وادعـــى المتحـــدث باســـم الكنيســـت فـــي تعقيبـــه أن العـــادة المتبعـــة فـــي الكنيســـت تلـــزم مرافقـــة المستشـــار 
السياســـي للكنيســـت أو أي شـــخص مهنـــي مـــن قبـــل الكنيســـت لكـــل وفـــد رســـمي، وذلـــك بهـــدف تطـــوير 

جراء متابع نشاء استمرارية للقاءات.العالقات البرلمانية للكنيست، وا  أن "رفض نـواب  وجاء أيضاً  ات وا 
القائمة المشتركة حضور المستشار السياسي للكنيست لهذه اللقاء مثير لالسـتغراب وغيـر مقبـول. كمـا 
أن نــواب المشــتركة لــم يتواجــدوا فــي الكنيســت، قبــل شــهر، أثنــاء خطــاب رئــيس البوندســتاج األلمــاني، 

 غم التوجهات المتكررة إليهم باحترام مكانة الرئيس".البروفيسور برنارد المرت، ر 
وأضاف المتحدث أن رئيس الكنيست أصر على أنـه إذا لـم يكـن باإلمكـان إجـراء اللقـاء كمـا هـو متبـع 

 ، وبالتالي ال مجال لعقده في الكنيست.ومقبول في الكنيست، فإن ذلك يعني أنه لم يعد رسمياً 
. وعبـرت "إسـرائيل"بنـاء علـى طلـب سـفير االتحـاد األوروبـي فـي تجدر اإلشارة إلـى أن االجتمـاع كـان 

واعتبــرت المشــتركة أن  أعضــاء القائمــة المشــتركة عــن اســتهجانهم لقيــام رئــيس الكنيســت بطــرد الوفــد.
 الحديث عن أمر خطير للغاية، ويمس بحرية أعضاء الكنيست والعمل البرلماني.

" إن "مـن حيـث المبـدأ نريـد 48جمال زحالقـة لــ"عرب  وقال النائب عن التجمع في القائمة المتشركة د.
أن تكــون لنــا عالقــة مباشــرة مــع دول العــالم ولــيس عبــر المؤسســات اإلســرائيلية. رفضــنا فــي الماضــي 
المشـــاركة بـــأي وفـــد للكنيســـت ورفضـــنا مشـــاركة ممثلـــين عـــن الخارجيـــة اإلســـرائيلية فـــي أي لقـــاء مـــع 

قبـــل أســـابيع فقـــط قمنـــا بأبعـــاد الســـفير اإلســـرائيلي فـــي وأضـــاف أنـــه " دبلوماســـيين ومســـؤولين أجانـــب".
النــرويج عــن لقائنــا مــع وزيــر الخارجيــة النرويجــي، وأصــرت رئاســة القائمــة المشــتركة علــى عــدم إجــراء 

 اللقاء إال بعد إبعاد السفير اإلسرائيلي الذي حاول دخول الغرفة التي عقد فيها اللقاء".
ت اليـــوم هـــو وقاحـــة وتـــدخل ســـافر فـــي عملنـــا السياســـي وأكـــد زحالقـــة علـــى أن "ســـلوك رئـــيس الكنيســـ

ويتعارض وأبسط حقوق العمـل البرلمـاني. نحـن نأمـل أن يقـوم االتحـاد األوروبـي باالحتجـاج والضـغط 
 على إسرائيل لعدم احترامها أصول الدبلوماسية وحقوق العمل البرلماني".

أنظـــر بخطــورة بالغــة إلــى موقـــف " إننــي "48وقــال النائــب د. يوســف جبــارين، مـــن المشــتركة لـــ"عرب 
رئيس الكنيست، حيث أنه من غير المعقول أن ال نتمكن كأعضاء كنيست من تنظيم لقاءات سياسية 

وتــابع: "هــذا موقــف خطيــر، ويمــس بحقــوق أعضــاء  فــي مكاتبنــا إال بحضــور ممثلــين عــن الكنيســت".
ئـيس الكنيسـت ان يحضـر الكنيست وبحرية العمل السياسي في البرلمان. لقـد رفضـت بـاألمس طلـب ر 

 مستشاره السياسي اللقاء مع الوفد األوروبي، ولن نقبل بمثل هذا الطلب في المستقبل أيًضا".
واختتم: "لقد قمنا في الصباح بنقل مكان االجتماع خـارج الكنيسـت رفًضـا إلمـالءات رئـيس الكنيسـت، 

 الكنيست".  لكننا نصر على حقنا أن نعقد مثل هذه االجتماعات في مكاتبنا داخل
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 " للحكومةاسرائيل بيتنإصفقة بين نتنياهو وليبرمان تمهد دخول " .29
" 48تختار الهيئة العامة للكنيست اليوم األربعاء مندوبيها في اللجنة لتعيـين القضـاة، فيمـا علـم "عـرب 

سرائيل إمع رئيس حزب " أن التقديرات تفيد بأن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو عقد صفقة
 لدخول ليبرمان االئتالف الحكومة. دور ليبرمان تتيح لليمين السيطرة على اللجنة تمهيداً ج" أفيابيتن

ومــن المتبــع أن تشــمل اللجنــة عضــوي كنيســت، مــن االئــتالف ومــن المعارضــة، للحفــاظ علــى التــوازن 
أن يمثـل االئـتالف عضـوة الكنيسـت  داخل اللجنة، وعلى ما يبدو فقد توصل نتنيـاهو مـع ليبرمـان إلـى

"، مـا اسـرائيل بيتنـإنوريت كـورين مـن الليكـود، ومـن المعارضـة عضـو الكنيسـت روبـرت إيلطـوف مـن "
 يعني تشكيل "كتلة مانعة" يمينية داخل اللجنة التي من المقرر أن تختار أيضا قضاة للمحكمة العليا.

ـــديرات، ستحصـــل "صـــفقة نتنيـــاهو  ـــى دعـــم ليبرمـــان"  -ووفـــق التق عضـــو كنيســـت، لكـــن كـــون  67عل
 فإن النتيجة ليست مضمونة حتى فرز األصوات. التصويت سرياً 

ويســعى نتنيــاهو وليبرمــان إلــى ضــمان "كتلــة مانعــة" يمينيــة فــي اللجنــة التــي تضــم تســعة أعضــاء بمــن 
اليمينـي فيهم ممثلـين عـن الحكومـة، وهمـا وزيـرة القضـاء اليمنيـة المتطرفـة أيليـت شـاكيد ووزيـر الماليـة 

"(، اســــرائيل بيتنــــإموشــــيه كحلــــون، باإلضــــافة إلــــى ممثلــــين عــــن الكنيســــت )علــــى مــــا يبــــدو الليكــــود و"
 ومندوبين من نقابة المحامين إلى جانب قاضيين المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا.
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 "اإليراني استعدادات إسرائيلية للتصعيد مع إدارة أوباما بشأن "النووي .31
واصل وزير الدفاع األمريكي أشتون كارتر مهمته الشاقة في تل أبيب لتلطيف األجواء  :حلمي موسى

 مع حكومة بنيامين نتنياهو، بقصد منع تصعيد الصراع في الكونجرس على االتفاق النووي مع إيران.
علومـــات عـــن واجتمـــع كـــارتر أمـــس إلـــى رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية بنيـــامين نتنيـــاهو، حيـــث لـــم تتســـرب م

االجتماع عدا أن نتنياهو عـرض اعتراضـاته. وتزايـدت األنبـاء حـول عـروض سـخية تعرضـها إدارة الـرئيس 
 لتعويضها عن أية أضرار قد تصيبها جراء االتفاق النووي. "إسرائيل"األمريكي باراك أوباما على 

ابت نتنياهو في التعامل مع وقد أشار المراسل السياسي لصحيفة هآرتس باراك رابيد إلى الحيرة التي أص
نمــا هــل أن االعتــراض والصــدام  االتفــاق النــووي. وبــديهي أن المقصــود لــيس إن كــان ســيعترض أم ال، وا 

ويلخص  جبهوياً مع اإلدارة األمريكية في الكونجرس يمكن أن يحقق شيئًا أم أنه سيزيد العالقات تدهورًا.
يـار بـين االعتـراض علـى االتفـاق ديبلوماسـيًا أو الخـروج رابيد معضلة نتنياهو بالقول إنه متردد في االخت

 من جديد في صلب الصراع السياسي داخل أمريكا. "إسرائيل"في حملة صاخبة تدخل 
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حـو شـهرين، وحينهـا سـيتقرر نوينبع تردد نتنياهو من واقع أن الكـونجرس سيصـوت علـى االتفـاق بعـد 
إســرائيل أنــه إذا لــم يعرقــل الكــونجرس االتفــاق أن إن كــان ســيرفع العقوبــات عــن إيــران أم ال. وتتمنــى 

 يتراجع اإليرانيون عنه، ما يقود إلى انهياره.
ووفــق "هــآرتس" فــإن نتنيــاهو لــم يحســم خيــاره بعــد بشــأن طريقــة العمــل المفضــلة لديــه لتنفيــذ مــا بــات يعتبــر 

الـوزاري المصـغر لكـن مهمة مستحيلة تقريبًا. وقد أجرى نتنياهو مناقشات موسـعة بهـذا الشـأن فـي المجلـس 
 لم تتخذ قرارات. ولذلك يتصرف رئيس الحكومة هذه األيام بحذر شديد، ويتجنب التطرق إلى الكونجرس.

، وفــي الســفارة اإلســرائيلية فــي واشــنطن، لالنتقــال مــن حالــة "إســرائيل"ومــع ذلــك هنــاك اســتعدادات فــي 
تس" عن ديبلوماسي إسرائيلي قولـه االعتراض الديبلوماسي إلى حالة االعتراض الصاخب. وتنقل "هآر 

"إننا نستعد للحرب، لكننا حتى اآلن لم نتلق أمر الهجوم". وتضيف أن الهجوم بالضبط هـو مـا يقـض 
مضــاجع الكثيــر مــن كبــار المســؤولين فــي الخارجيــة اإلســرائيلية وفــي المؤسســة األمنيــة الــذين يخشــون 

وهـــذا مـــا ظهـــر فـــي اجتمـــاع عقدتـــه نائبـــة وزيـــر وأمريكـــا.  "إســـرائيل"صـــدامًا واســـعًا يفـــاقم التـــوتر بـــين 
الخارجيــة، تســيبي حوتبــولي، لكبــار العــاملين فــي الــوزارة قبــل يــومين. وقــال مســؤول رفيــع المســتوى إن 
"الرســالة األساســية للمســتوى المهنــي كانــت وجــوب العمــل بحــذر شــديد، والتفكيــر إلــى أي مســافة نســير 

عركــة تعــرف كيــف تــدخلها لكــن ال أحــد يعــرف كيــف للكــونغرس". وفــي نظــر هــذا المســؤول فــإن "هــذه م
ســيخرج منهــا، وربمــا أن لكــل عمــل إســرائيلي ثمنــا". وأشــد مــا تخشــاه إســرائيل أنــه إذا فشــل أوبامــا فــي 

 الكونجرس أن يرد بعدم استخدام "الفيتو" ضد مشروع القرار الفرنسي في مجلس األمن الدولي.
وزيــر الــدفاع األمريكــي عنــد وصــوله، ألنهــا تــرى فيــه  اســتقبلت بالترحــاب "إســرائيل"والحــظ معلقــون أن 

نمــا حــدث يقــف  صــديقًا لهــا. وقــالوا إن إرســال أوبامــا لكــارتر فــور إبــرام االتفــاق النــووي لــيس صــدفة، وا 
أن كـــارتر صــــديق لهـــا، والثـــاني أن زيارتــــه ســـتحث النقاشــــات  "إســـرائيل"خلفـــه ســـببان: األول اعتبــــار 

 ."إسرائيلـ"تعويضات األمريكية لالداخلية اإلسرائيلية حول رزمة ال
ويكتب المراسل السياسي لموقع "واال" اإلخباري أمير تيفون أنه ارتفعت أصوات فـي المؤسسـة األمنيـة 

ثمنـًا يتجلـى  "إسـرائيل"االتفاق في الكونجرس األمريكي سـيكلف  ترى أن قرار نتنياهو إدارة معركة ضدّ 
لوقــت إلبــرام صــفقة ســخية ونوعيــة مــع األمــريكيين هــو بنوعيــة "رزمــة التعويضــات". ويقــول هــؤالء إن ا

نمــا  "إســرائيل"اآلن، ألن ألوبامــا مصــلحة فــي أن يثبــت للكــونغرس أن االتفــاق لــيس فقــط لــن يضــر  وا 
انتهاء المداوالت في الكونجرس فلن تبقى لإلدارة مصلحة في  "إسرائيل"سيعزز قوتها. أما إذا انتظرت 
 إلسرائيلية.االستجابة تقريبًا لكل المطالب ا

وواضح أن نتنياهو ال يقبل حتى اآلن بهذه المحاججة، ألنه ال يزال يؤمن أن االتفاق ليس أمرًا واقعًا. 
ورغم أن مجلس األمن الدولي قرر رفع العقوبات عن إيـران وأن الـدول األوروبيـة تتبـارى فـي مـا بينهـا 
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يرفــع الكــونجرس العقوبــات فــإن علــى مكاســب التجــارة مــع طهــران، يصــر نتنيــاهو علــى أنــه طالمــا لــم 
إيران ستظل مستعدة لتقديم تنازالت، كما باإلمكان إفشال االتفـاق. ويخشـى نتنيـاهو مـن أن كـل نقـاش 

 حول التعويضات سيسهل على أوباما تسويق االتفاق في الكونجرس.
، وبحـث "ئيلإسراـ"في كـل األحـوال يبـدو أن كـارتر نجـح فـي زيارتـه بإثبـات اسـتمرار دعـم إدارة أوبامـا لـ

النقـــاش داخـــل المؤسســـة العســـكرية والسياســـية حـــول مخـــاطر الصـــدام مـــع اإلدارة األمريكيـــة. وقـــد تـــوج 
بزيــارة "متحــف المحرقــة النازيــة" فــي القــدس المحتلــة، تعبيــرًا عــن تعاطفــه مــع  "إسرائيلـ"كــارتر زيارتــه لــ

 ان والرياض.قبيل وصوله إلى عمّ  "إسرائيل"
 22/7/2015 ،السفير، بيروت

 
 على أمل التأثير على تصويت الكونجرسالنووي التفاق امعارضة  استمرار :الخارجية اإلسرائيلي .31

بــدء التكيــف مــع الواقــع الجديــد  إلــىدعــت بعــض القــوى اإلســرائيلية الحكومــة اإلســرائيلية .(: ب.ف.أ)
ة اإلســرائيلي قالــت نائـب وزيــر الخارجيـو الـذي أوجـده االتفــاق النـووي المبــرم بـين إيــران والقـوى الكبـرى، 

على أمل التأثير على تصـويت  لالتفاقثاء انه سيتم اإلبقاء على هذه المعارضة تسيبي هوتوفلي الثال
 أنمعركتنـا مـن دون جـدوى، يجـب  أنوقالـت هوتـوفلي: "يجـب أال نعتقـد  الكونجرس األمريكي بشأنه.

 نواصل التأثير على األمريكيين ومنع رفع العقوبات".
 22/7/2015 ،الحياة، لندن

 
 عامي أيالون: االتفاق النووي هو الخيار األفضل .32

عبر رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( األسبق، عـامي أيـالون، عـن : تحرير بالل ضاهر
تأييــده لالتفــاق النــووي، الــذي أبــرم األســبوع الماضــي بــين إيــران والــدول الكبــرى، ووصــفه بأنــه الخيــار 

وقـال أيـالون إنـه "عنـدما يقـاس  بنيامين نتنياهو. "إسرائيل"ف رئيس حكومة لموق األفضل، وذلك خالفاً 
األمر بقدرات إيران النووية، فإن هذه الصفقة هي الخيار األفضل". وأشار إلى أن وزراء أمن ورؤساء 

 شاباك وموساد سابقون يشاركونه الرأي.
الثالثــاء، أنــه "عنــدما بــدأت  وأضــاف أيــالون، الــذي تحــدث إلــى موقــع "ديلــي بيســت" االلكترونــي، يــوم

 ".شهراً  12المحادثات كانت إيران على بعد شهرين من صنع قنبلة ذرية، واآلن سيستغرق ذلك 
 21/7/2015 ،48عرب 
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 ة لحزب هللامليزيل غرفة مراقبة قدي اللبنانية الجيش اإلسرائيلي يجتاز الحدود .33
جــــيش اإلســــرائيلي اجتــــازت أمــــس خــــط فرقــــة تابعــــة لل أنأفــــاد مصــــدر أمنــــي لبنــــاني  :بتــــرا –بيــــروت 

 .غرفة مراقبة قديمة كان يستخدمها حزب هللا سابقاً  وأزالتاالنسحاب جنوب لبنان 
 22/7/2015 ،الدستور، عّمان

 
 "الهيكل خراب" ذكرى في األقصى المسجد في للرباط دعوات .34

 عيسى، حنا مقدساتوال القدس لنصرة المسيحية اإلسالمية للهيئة العام األمين المحتلة: دعا القدس
 مخططات إلحباط المقبلة؛ األيام خالل المبارك األقصى المسجد في الرباط إلى الفلسطينيين جميع

 .األقصى المسجد اقتحام في اإلسرائيليين المستوطنين
 األمة وطالب ".فقط رمضان شهر على يقتصر ال به والتواجد األقصى المسجد في الرباط" أن وأكد

نقاذهما واألقصى، القدس لنصرة بالتحرك يةوالعرب اإلسالمية  .اإلسرائيلي االحتالل براثن من وا 
 حكومة لرئيس رفعتها مذكرة عبر مطالب بمجموعة تقدمت المزعوم" الهيكل" منظمات أن يذكر

 أمام األقصى المسجد بإغالق فيها طالبت االحتالل شرطة ولقيادة نتنياهو بنيامين االحتالل
تاحة ،"الهيكل خراب ذكرى" يسمى ما مع تزامنا المسلمين  قامة أجل من للمستوطنين المجال وا 
 جماعية اقتحامات في الواسعة للمشاركة أنصارها دعت وكانت .األقصى في تلمودية وشعائر طقوس

 ."الهيكل خراب" يسمى ما ذكرى مع تزامناً  المقبل، األحد لألقصى
 2015/7/21قدس برس، 

 

 شون في قبور معزولة تماما  عن الحياةأسيرا  يعي 15هيئة األسرى:  .35
أسيًرا يعيشون في زنازين العزل  15أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين، بأن 

 االنفرادي بقرار من المخابرات اإلسرائيلية، معزولون تماًما عن الحياة داخل السجون وخارجها.
نطاق المكان والزمان، حيث الظروف ووصفت هيئة شؤون األسرى العزل بالقبور الخارجة عن 

 واإلجراءات القاسية والصعبة والحرمان من أبسط الحقوق، بما في ذلك الحق في الزيارة.
 2015/7/22الدستور، عمان، 

 
 ةشهيدان في مخيمات الالجئين بسوري .36

الثالثاء، جراء استمرار الهجمات والقصف على مخيمات  استشهد الجئان فلسطينيان، ق:دمش
 .ةئين الفلسطينيين بسوريالالج
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، فإن الالجئ "نسيم محمد منّور" من سكان مخيم ةوحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري
سنوات،  ثالثاليرموك جنوب دمشق، استشهد جراء تعرضه للتعذيب في السجون بعد اعتقال دام 

 .406ليرتفع بذلك عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب إلى 
كما قضى الالجئ الفلسطيني "فضل موعد" متأثرًا بجراح أصيب بها جراء القصف الذي استهدف 
مخيم اليرموك في وقت سابق، مما يرفع عدد الضحايا الذين قضوا من سكان المخيم منذ بداية 

 ( ضحية.1202إلى ) ةاألحداث في سوري
 أن تسفر عن وقوع إصابات. وسقطت يوم أمس قذيفة هاون بجانب مشفى حالوة في المخيم، دون

 2015/7/21القدس، القدس، 
 

 لتعذيب األسرى الفلسطينيين "ضوء أخضر"إللغاء  ا  التماسمنظمات حقوقية تقدم  .37
أمس بالتعاون مع منّظمات حقوقّية  "48عدالة داخل أراضي "وديع عواودة: قّدم مركز  - الناصرة

لب فيه بإلغاء قانون مؤّقت يعفي المخابرات من توثيق زميلة، التماسا للمحكمة اإلسرائيلّية العليا، يطا
التحقيقات مع المعتقلين الفلسطينيين بالصوت والصورة، خالفا للقانون الذي ُيلزم بالتوثيق في حالة 
المعتقلين الجنائيين اإلسرائيليين. ومدد الكنيست هذا القانون المؤّقت الرابع من تموز/ يوليو الحالي 

 .2002تها سنة ونصف السنة، استمرارا للتمديدات الجارية منذ لفترة إضافّية مدّ 
القانون »وجاء في االلتماس الذي قّدمه المحامّيان نديم شحادة وفادي خوري من مركز عدالة أن 

المؤّقت يمس بالحقوق الدستورّية للمعتقلين بتهٍم تعّرفها إسرائيل أمنّية، ينتهك حّقهم بالحرّية، والكرامة 
كذلك، رفض الملتمسون األهداف التي ألجلها تّم سّن القانون المؤّقت « القانونّية العادلة. واإلجراءات

واعتبروها تتعارض مع المباد" األساسّية للقانون الجنائي مثل مبدأ كشف الحقيقة، ونزاهة التحقيق 
 والرقابة عليه، ومنع التعذيب ومنع إدانة األبرياء عبر انتزاع اعترافات كاذبة منهم.

 2015/7/22القدس العربي، لندن، 
 

 الجامعية الدراسة من األسرى يمنع إسرائيلي قانون مشروع .38
 شارون" الكنيست" اإلسرائيلي البرلمان عضو أن" السابعة القناة" المستوطنين موقع الناصرة: ذكر

 نعم إلى يهدف قانون مشروع يوم االثنين، قدم المتطرف اليميني" بيتنا إسرائيل" حزب من غال
 .الجامعية الدراسة من الفلسطينيين األسرى
: غال وقال. اعتقاله فترة خالل الجامعية الدراسة يستطيع ال األمني األسير أن القانون مشروع ويحدد

 والثاني األول اللقب نيل من( األسرى) المخربين تمكين يجب ال بالسجون، الحضانة وقف يجب"
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 يتعلق ما كل في إسرائيل في السجون سياسة" إن قال لقانونل تفسيره وفي ".اليهود قتل على كجائزة
 حقا ليس الجامعية، الدراسة من األسرى وتمكين محتملة، غير سياسة تعتبر الفلسطينيين باألسرى

نما  .تعبيره حد على ،"إسرائيليين ضد عمليات في شاركوا لمن منحه عدم ويجب فيه، مبالغ امتياز وا 
 2015/7/21قدس برس، 

 

 التوالي على 34الطعام لليوم  عن اإلضراب يواصالن فلسطينيان نأسيرا .39
 جنين، مخيم من( عاما 25) استيتي عدي األسيران أن فلسطينية، حقوقية مصادر هللا: أكدت رام

 التوالي على 34 لليوم الخاوية األمعاء معركة يواصالن نابلس، من( عاما 33) عالن ومحمد
 .سيئة صحية ظروف وسط اإلداري، اعتقالهما على احتجاجا
 أسيرين أن الثالثاء، عنه نسخة" برس قدس" تلقت صحفي بيان في" األسرى صوت" إذاعة وأكدت
( عبيات حسين موسى ماهر) األسير: وهما االحتالل، سجون في جديدة أعواما اليوم يدخالن آخرين

 سجون في اماع 11 وأمضى ،2004 عام منذ ومعتقل عاما 24 بالسجن والمحكوم لحم، بيت من
 ومعتقل أعوام عشرة بالسجن والمحكوم نابلس، من( منصور محمود مؤيد محمد) واألسير االحتالل،

 .االحتالل سجون في متواصلة أعوام تسعة وأمضى ،2006 عام منذ
 2015/7/21قدس برس، 

 
 "إسرائيل"عبر عن حالة العنصرية في " يرشق الحجارةنادي األسير: المصادقة على قانون " .41

وافق الكنيست اإلسرائيلي على تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على العربات : وكاالت –غزة 
وافق  عامًا في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها عنصرية، عشرينوالطرق لتصل إلى السجن 

صوتًا على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح  17صوتًا ضد  69بأغلبية اإلسرائيلي الكنيست 
 قب سلسلة من االحتجاجات الفلسطينية في القدس المحتلة العام الماضي.ع

هذه »وأضاف «. عنصري»وقال قدورة فارس رئيس نادي األسير الفلسطيني إن القانون الجديد 
تشّرع « إسرائيل»»كدولة ومؤسسة. وتابع قائاًل: « إسرائيل»تشريعات تعبر عن حالة العنصرية في 

ة وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع قوانين تعبر عن الكراهي
 بقيادة حكومة يمينية متطرفة. « إسرائيل»هذه التشريعات تعبر عن الحالة التي تعيشها «. الفعل

 2015/7/22الخليج، الشارقة، 
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 وفاء األحرار صفقة محرري من لسبعة سابقة أحكام ُيعيد االحتالل .41
 األحكام االثنين، أعادت اإلسرائيلي االحتالل سلطات أن فلسطينية حقوقية مصادر دتهللا: أفا رام

" حماس" حركة بين األسرى )صفقة وفاء األحرار( تبادل صفقة في محررين أسرى سبعة بحق السابقة
 .الماضي العام صيف اعتقالهم وأعيد واالحتالل،

 أن ،"برس قدس" تلقته صحفي بيان يف اإلنسان وحقوق األسرى لدراسات" أحرار" مركز وأوضح
 ألعوام السابقة األحكام أعادت فيما الرب، أبو أشرف لألسير المؤبد الحكم أعادة االحتالل محاكم
 عويوي، محمد محاريق، رسمي سيف، أبو سلمان راضي، خضر الجعبري، معمر لألسرى مختلفة
 .عوض ومحمد

 2015/7/21قدس برس، 
 

 هات في القدسمواجاندالع اقتحام منازل و  .42
عاما من بلدة أبو ديس، بعد مداهمة  عشروناعتقلت قوات االحتالل الشاب سالمة عرفات حديدون 

اقتحام قوات االحتالل لمنزل الشاب عرفات واعتقاله،  إثروذكر شاهد عيان أنه على  منزله قبل أيام.
 دون وقوع إصابات. اإلسرائيليةاندلعت مواجهات بين الشبان والقوات 

امتدت المواجهات لبلدة العيزرية حيث تصدى عدد من الشبان لجنود االحتالل خالل »اف: وأض
طالقهم وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مفرط تجاه المنازل، مما أدى إلى  مرورهم بالبلدة وا 

 «.إصابة مواطنة باإلغماء
ة الكائن في باب الحديد بالبلدة كما اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي منزل المواطن شريف شراون

 القديمة بالقدس المحتلة، وقاموا بتفتيشه وبعثرة محتوياته.
 2015/7/22الدستور، عمان، 

 
 سلطات االحتالل تهدم منشآت وتجرف طريقا  زراعية في إذنا وياسوف .43

ت هدمت جرافات االحتالل ثالث منشآت تجارية في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، وجرف :الخليل
وقالت بلدية إذنا، أمس: إن قوة من جيش  طريقًا زراعية في قرية ياسوف، شرق مدينة سلفيت.

لتجميع « بركس»أقدمت على هدم « اإلدارة المدنية اإلسرائيلية»االحتالل يرافقها ضباط مما يسمى 
آخر  «بركس«غرب البلدة يعود للمواطن سعيد فايز سلمية، و« خّلة إبراهيم»وبيع الخردة بمنطقة 

شرق البلدة يعود للمواطن مروان حلمي الطميزي بعد مصادرة معدات كانت بداخله وفي محيطه، كما 
 هدمت متجرًا بالمنطقة يعود للمواطن حسام الشعراوي، وذلك بزعم عدم الترخيص.
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 من جهة أخرى، جرفت قوات االحتالل، أمس، طريقًا زراعيًة في قرية ياسوف، شرق مدينة سلفيت.
 2015/7/22رام هللا،  األيام،

 
 آخر في بحر غزة ويعتقل ينصياداالحتالل يصيب  .44

اعتقلت بحرية االحتالل، أمس، صياَدين فلسطينيين اثنين وأصابت ثالثًا بجروح، إثر : وكاالت –غزة 
 .إطالقها النار عليهم في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة غزة

اعتقلت صياَدين من عائلة « إسرائيلية»حربية وقال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش إن زوارق 
واحدة، بعد إطالق النار عليهما واحتجاز مركبهما، وأدواتهما الخاصة بالصيد. وأضاف أن الصياد 

 أحمد إسماعيل الشرافي أصيب برصاصة في بطنه نقل على إثرها لتلقي العالج بالمستشفى.
 2015/7/22الخليج، الشارقة، 

 
 مة االحتالل تتواطأ مع قتلة ابنناعائلة أبو خضير: محك .45

اتهم والد الشهيد الطفل محمد أبو خضير، والذي أحرق حيًا في يوليو/ تموز من العام الماضي، 
في القدس المحتلة، بعقد جلسة مؤخرا وراء الكواليس، فيما بدا أنه  اإلسرائيليةالمحكمة المركزية 

بنه لتبرئتهم من الجريمة، أو تخفيف العقوبة تواطؤ بين هيئة المحكمة ومحامي الدفاع عن قتلة ا
ولم يخف والد الشهيد أبو خضير، شعوره باإلحباط من مجريات المحكمة اليوم، واصفًا إياها  عنهم.
 «.استمرار للمهزلة التي بدأت في الجلسة السابقة»بأنها 

لمحكمة، وعبر والدا الشهيد أبو خضير، في تصرح له عن غضبهما الشديد من مجريات جلسة ا
بسبب محاولة منعهما من الدخول إلى القاعة في البداية، ومحاولة المتهم التراجع عن اعترافاته 

 وتعاطف هيئة القضاة معه، حيث طالبا عدة مرات من المدعي العام بعدم توجيه األسئلة له.
 2015/7/22الدستور، عمان، 

 
 لثالثاء المقبلا "متحدون من أجل فلسطينمؤتمر "يفتتح  بيروت: نصر هللا .46

حقيقة قرآنية وحتمية تاريخّية".. تحت هذا العنوان يفتتح  إسرائيل"متحدون من أجل فلسطين وزوال 
لالتحاد العالمي لعلماء  األولعام "حزب هللا" حسن نصر هللا، الثالثاء المقبل، المؤتمر  أمين

 المقاومة.
شخصية علمائية وفكرية  300الي وسيشارك في المؤتمر، الذي سيعقد في "قصر األونيسكو"، حو 

 ومن أوروبا، على أن تستمّر أعماله لمّدة يومين. واإلسالميوسياسية من لبنان والعالم العربي 
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وتجدر اإلشارة إلى أّن محاور المؤتمر ستتناول عدة موضوعات، أبرزها: ثوابت القضية الفلسطينية، 
واإلسالمية. دور المرأة تجاه قضية فلسطين، فلسطين ودور العرب والمسلمين: دور الحركات الوطنية 

دور القوى النقابية والشبابية ومؤسسات المجتمع األهلي، دور النخب والمثقفين وتأثيرهم في قضية 
فلسطين. باإلضافة إلى الدعم الدولي وخطر لعبة المصالح على قضية فلسطين، التقسيم والتكفير، 

ف األمة، الدعوة لوحدة األهداف بين الدول والشعوب حلقة من حلقات المشروع الصهيوني في إضعا
 في العالمين العربي واإلسالمي، فلسطين من البحر إلى النهر وعد إلهي مقدس.

كما سيناقش المؤتمرون التأصيل والتوجيه الصحيح لمبدأ الجهاد في استنهاض األمة، أهمية توحيد 
لماء القدوة في مواجهة الخطاب التحريضي، القوى العلمائية ضمن إطار علماء المقاومة، خطاب الع

 أثر الخطاب في التفريق والتوحيد حيال فلسطين.
 2015/7/22، السفير، بيروت

 
 تتّهم تركّيا بالعمل على تطوير برنامج نووّي عسكريّ  "إسرائيل" .47

حراج  زهير أندراوس:–الناصرة  إدارة في إطار حملتها الُمكثّفة لشيطنة االتفاق النووّي مع إيران وا 
، مفادها بأّن هذا ادعاءاتالرئيس األمريكّي باراك أوباما، باشرت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية في بث 

ونقلت  االتفاق يشجع تركيا تحديًدا على الشروع في تنفيذ مخطط وضعته سّرًا لتطوير سالح نووي.
اك دالئل تؤّكد على أّن وسائل إعالم إسرائيلّية عن مصادر عسكرّية وصفتها المطلعة جًدا أّن هن

 تركّيا ستكون القوة النووّية المقبلة في الشرق األوسط، حسبما ذكرت. 
وفي هذا السياق، نقل المعلق العسكري في صحيفة )مكور ريشون(، عمير رابوبورت، عن مصدر 

ووّي كبير في الجيش اإلسرائيلّي، قوله إّن ما ُيدلل على رغبة األتراك في الحصول على السالح الن
( المقاتلة األكثر تطوًرا في العالم، القادرة على 35هو سعيهم الحثيث للحصول على طائرات )إف 

. وحسب "b61حمل قنابل نووية، إذ إّن هذه الطائرات قادرة على حمل قنابل نووية من طراز "
من  2014رابوبورت، فإّن المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية تشير إلى ما نسبه موقع ألماني في عام 

تقديرات لالستخبارات األلمانية، مفادها بأّن تركيا معنية بتطوير برنامج نووي مدني للتغطية على 
 مخططها لتطوير سالح نووّي عسكرّي في السر، تماًما كما هو الحال في إيران.

قنيات وزعمت المصادر عينها أّن األتراك حاولوا عند تفكك االتحاد السوفييتي شراء قنبلة نووية، وت
 نووية من إحدى الدول اإلسالمية التي كانت ضمن االتحاد السوفييتي. 

وحسب التحقيق، فإّن العسكريين اإلسرائيليين أشاروا إلى اتهامات، زعموا أّن محافل أميركية رددتها 
في سبعينيات القرن الماضي، بأن تركيا ساعدت باكستان في تخصيب اليورانيوم الالزم لتطوير 
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النووي، ناهيك عن تبّني تل أبيب اتهامات اليونان، الخصم اللدود لتركيا، بأّن األخيرة برنامجها 
 تعكف على تطوير برنامج نووي سري.

وُيشير التحقيق إلى أّن تركيا وقّعت على تفاهم مع األرجنتين للتعاون في المجال النووي، بحيث تّم 
تراجع عن االتفاق بعدما تبين أّن المفاعل األرجنتيني االتفاق على شراء تركيا مفاعاًل نووًيا، لكن تّم ال

 صغير وال يصلح إلنتاج الطاقة النووية.
ورأى اإلسرائيليون أّن ما يعزز التوجه التركي لتطوير قدرات نووية، هو توقيع اتفاقين مع كل من 

 لبناء مفاعلين نوويين لألغراض المدنية.   2014روسيا واليابان عام 
" إلى أّن أحد أهم المؤشرات على توجه األتراك ISRAEL DEFENSEر موقع "من ناحيته، أشا

لتطوير سالح نووّي، هو سعيهم لتطوير منظومات صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية. ويستند 
تصريحات منسوبة إلى البرفيسور يوسال التنبساك،  والعسكرّية إلىالموقع، الُمخّتص بالشؤون األمنّية 

ق للمركز التكنولوجي التركي، أكد فيها على أّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر المدير الساب
 كيلومتر. 2500بتطوير خطة إلنتاج الصواريخ البالسيتية يصل مداها إلى  2011في عام 

كيلومتر.  10000وزعم التنبساك أّن أردوغان معني بتطوير صواريخ عابرة للقارات يصل مداها إلى  
ع عن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ادعاءات تشير إلى توجه أنقرة لتطوير برنامج فضاء ونقل الموق

 خاص بها. 
وعلى الرغم من كل الضجيج بشأن مخططات تركيا بشأن تطوير قدرات نووية، إال أن المؤسسة 

قة لألغراض األمنية اإلسرائيلية أكدت أن تركيا ال تملك حاليًا مفاعاًل نووًيا قادًرا على إنتاج الطا
المدنية. في الوقت نفسه، فإن هذه التقارير تشير إلى أن تركيا تتعرض لزالزل وهزات أرضية أثرت 

 على مخططات األتراك لبناء المفاعالت النووية خشية تعرضها لألضرار بسبب الهزات األرضية.
 2015/7/21، رأي اليوم، لندن

 
 .."ال حس وال خبر" حماس زيارة وفدعن اإلعالم السعودي  ":القدس العربي" .48

الرياض ـ سليمان نمر: لم يعط السعوديون ـ كعادتهم ـ أي معلومات بشأن زيارة وفد حركة حماس 
السعودية الرسمية لم ترد  األنباءوكالة  أن أسبوع، حتىبرئاسة زعيمها خالد مشعل إلى السعودية قبل 

ن المسؤولين السعوديين بوفدها خالل أي م أوعن لقاء الملك سلمان أو  "حماس"عن زيارة  خبر أي
 .أيامالزيارة التي استغرقت ثالثة 
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ذا تأتيها  كان اإلعالم السعودي الرسمي والصحف السعودية ال تنشر، بالعادة، أي خبر رسمي ال وا 
ـ لم ينشر أي  أيضافان اإلعالم المحسوب على السعودية ـ قنوات تلفازية وصحفا بنشره، التعليمات 

 ارة "الهامة" لوفد الحركة والتي حازت على اهتمام سياسي وا عالمي "غير سعودي" كبير.خبر عن الزي
واالثنين  األحدمقابل ذلك نالحظ ان زيارة قائد القوات اللبنانية سمير جعجع إلى السعودية يومي 

زيارته تبث  أخبارالماضيين حازت على االهتمام اإلعالمي السعودي الرسمي وغير الرسمي، وكانت 
السعودية أوردت بشكل رسمي خبر لقاء  األنباءيامرحبا" فالحظنا ان وكالة  على طريقة "يامرحبا..

محمد بن سلمان وعدد اخر من  األميرالملك سلمان بقائد القوات اللبنانية بحضور ولي ولي العهد 
ذلك اهتم الوزراء والمسؤولين السعوديين من بينهم رئيس االستخبارات الفريق خالد الحميدان، وك

اإلعالم بخبر اجتماع ولي ولي العهد وزير الدفاع بـ "سمير جعجع "بحضور وزير الخارجية ورئيس 
 االستخبارات.

تعليقا  على صعيد زيارة وفد حركة حماس للسعودية التي لم يتعاط معها اإلعالم السعودي ال خبرا وال
ماس" نفسها ولم تكن بها معلومات "المتحفظة" حول الزيارة جاءت من حركة "ح األخبار أننالحظ 

"فارس"  أنباءوكالة  أنووصلت إلى حد  حولها،" تدور بكثرة واألكاذيبوافية مما جعل "التكهنات 
مقاتل من الحركة  700 بإرسالاإليرانية المناهضة للعرب زعمت كذبا ـ كعادتها ـ بان حماس وعدت 

كتب حول هذه  لنفيه. وكان من اغرب ماوهو الخبر الذي سارعت "حماس"  اليمن،للمشاركة بحرب 
 أنالمسلمين من  اإلخواننسبته جريدة مصرية ـ مؤيدة للنظام ـ إلى مصادر في جماعة  الزيارة ما

 الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. إعدامخالد مشعل وسط الملك سلمان لعدم 
ماس إلى مكة المكرمة ولقائه "عدم االهتمام" اإلعالمي السعودي بخبر زيارة وفد ح إنويمكن القول 

 أساسالم تكن كذلك لما وافقت  الزيارة لم تكن هامة للمملكة ولحماس، ولو أنبالملك سلمان ال يعني 
 على الزيارة.

رفضت الرياض طلبا لزيارة المملكة للمسؤول الفلسطيني السابق محمد دحالن الذي يعمل  أنوسبق 
ربطه عالقات تعاون مع رئيس االستخبارات السعودية ، وكانت تأبو ظبياآلن مستشارا أمنيا في 

بن عبد  عبد هللايأتي "للعزاء" بالملك الراحل  أنبندر بن سلطان رغم انه كان يريد  األمير األسبق
 العزيز.

مثل هذه الزيارات لها "طي الكتمان" وتجعل المراقبين يتكهنون  أخبارتبقي  أنولكن الرياض تعودت 
 ول مثل هذه الزيارات.ويحللون على هواهم ح

 2015/7/22، القدس العربي، لندن
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 الهالل األحمر القطري يعيد تأهيل مستشفى المقاصد في فلسطين .49
دعم القطاع الصحي بفلسطين من خالل  فيواصل الهالل األحمر القطري خدماته : هديل صابر

عادة تأهيل مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالم ية، كي تستمر في تقديم تنفيذ مشروع كبير لتطوير وا 
خدماتها الطبية والتعليمية للفلسطينيين، وذلك بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية، بينما يتولى الهالل 

 الشق التنفيذي بالكامل من المشروع مع المساهمة بجزء من التمويل.
مكتب  —المية وفي هذا السياق، أبرم الهالل األحمر القطري اتفاقية ثنائية مع منظمة الصحة الع

القدس من أجل توفير االحتياجات األساسية للمستشفى من األدوية والمستهلكات الطبية بقيمة نصف 
مليون دوالر أمريكي، وذلك بهدف سد جزء من النقص الحاد الذي تعاني منه صيدلية المستشفى في 

ها منذ عدة سنوات، مما هذه المواد الحيوية نتيجة الستمرار الضائقة المالية الخانقة التي تعصف ب
يجعلها تجد نفسها عاجزة في كثير من األحيان عن الوفاء بالتزاماتها تجاه دعم الخدمات الصحية 

 واالجتماعية الواجب تقديمها إلى المواطن الفلسطيني.
متر مربع  8000على مساحة  1968الجدير بالذكر أن مستشفى المقاصد الخيرية تم إنشاؤها عام 

الصخرة المشرفة والمسجد األقصى، وتقدم المستشفى خدماتها الطبية المدعومة لكافة تطل على قبة 
أبناء الشعب الفلسطيني بأسعار رمزية للغاية تناسب الفقراء من المرضى ومحدودي الدخل الذين 
يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، وفي بعض األحيان يتم إسقاط هذه الرسوم الرمزية 

 ت شديدة الفقر بحيث تصبح الخدمة المقدمة مجانية تماما لمستحقيها.عن الحاال
كادر  800سريرا للعناية المركزة، ويعمل بها حاليا قرابة  70سريرا منها  250وتتكون المستشفى من 

داري، وتعتبر المستشفى أكبر وأقدم منشأة صحية تخدم الفلسطينيين المقيمين  طبي وتمريضي وفني وا 
نة القدس أو الذين يفدون إليه من الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يجعل المستشفى فعليا في مدي

من إجمالي الحاالت المرضية  %70-%60مقصدا رئيسيا للتحويالت العالجية، إذ إن حوالي 
المترددة عليها سنويا، والتي عادة ما تكون حاالت صعبة ومعقدة، تأتي إليها بتحويالت من وزارة 

نية في غزة والضفة، وتعد مستشفى المقاصد إحدى أهم المؤسسات الطبية الرائدة في الصحة الفلسطي
فلسطين ومركزا رئيسيا لتدريب وتعليم طالب الطب والتمريض، وهي كذلك المستشفى األساسية 
المعترف بها لتدريب األطباء المقيمين في تسعة تخصصات طبية من قبل المجلس الطبي 

المجلس الطبي األردني والعربي، وتشمل هذه التخصصات: النسائية  الفلسطيني، باإلضافة إلى
والتوليد، األطفال، الطب الباطني، الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة القلب، جراحة الدماغ 

 واألعصاب، التخدير، األشعة التشخيصية.
 2015/7/22، الشرق، الدوحة
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 ماليين درهم 4في األراضي الفلسطينية بـ  الهالل اإلماراتي: إنشاء مسجد ومدرسة وحفر آبار .51
أنجزت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي ثالثة مشاريع تنموية في األراضي الفلسطينية : وام-رام هللا

 درهمًا.  419ألفًا و 897تكلفت ثالثة ماليين و
س الواقعة ديوذكر تقرير لمكتب الهالل في رام هللا أن المشروع األول الذي تم إنجازه هو مسجد دير ق

 .غربي مدينة رام هللا
أما المشروع الثاني فهو استكمال وتشطيب طابق إضافي لمدرسة ديراستيا األساسية للبنات في 

 .ضفة الغربيةسلفيت بال
عائلة تعمل بالزراعة في  022والمشروع الثالث هو مشروع زراعي تنموي له أهميته حيث استطاعت 

 .ة الهالل األحمر اإلماراتي حفرهاآلبار التي مولت هيئقرى مدينة الخليل االستفادة من ا
 2015/7/22، االتحاد، أبو ظبي

 
 مجلس األمن: الوضع اإلنساني في غزة ال يمكن أن يستمر على هذه الحال .51

"وفا": أجمع متحدثون في اجتماع لمجلس األمن، على أن الوضع اإلنساني في قطاع  -نيويورك 
ه الحال، وال بد من إنهاء فوري للحصار غير الشرعي الذي يفرضه غزة ال يمكن أن يستمر على هذ

 االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة كشرط أساسي لإلسراع في عملية إعادة اإلعمار.
وأكد المتحدثون في االجتماع الذي عقد بمقر األمم المتحدة في نيويورك، الذي دعت إليه بعثة 

الشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة األردنية الهاشمية لدى األمم ماليزيا الدائمة لدى األمم المتحدة ب
المتحدة، العضو العربي في مجلس األمن، أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة الحكومة 

 الفلسطينية مهامها في غزة.
وناقش االجتماع الوضع اإلنساني في قطاع غزة، ومسؤولية مجلس األمن بعد مرور عام على 

 .2014عدوان اإلسرائيلي على غزة في العام ال
وتحدث األعضاء عن الوضع اإلنساني المتدهور في غزة بسبب العدوان اإلسرائيلي المتكرر، 
والحصار المستمر الذي يحول دون السماح للفلسطينيين في غزة بحرية التنقل، ويحرمهم من سبل 

 العيش الكريم، ويفقدهم األمل في مستقبل أفضل.
ل االجتماع بث رسالة مسجلة من المواطنة وفاء الكفارنة التي تقطن في شمال قطاع غزة وتم خال

 .2014الذي تعرض للقصف العشوائي أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة في 
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يذكر أن هذا االجتماع يعتبر الثاني من نوعه الذي يعقد في مجلس األمن بشأن الصراع الفلسطيني 
، وكان بشأن القدس المحتلة ودعت إليه 1997الجتماع األول في العام اإلسرائيلي، حيث عقد ا

 حينذاك جمهورية مصر العربية.
 2015/7/22، األيام، رام هللا

 
 "النوويـ "مليون دوالر إلقرار مراجعة الكونغرس ل 1.67أنفق  "آيباك: "واشنطن بوست .52

 1.67ت المتحدة "آيباك" أنفق نحو أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن اللوبي اإلسرائيلي في الواليا
مليون دوالر، خالل النصف األول من السنة، لممارسة ضغوط على الكونغرس، بهدف إقرار القانون 
الذي سمح للمؤسسة التشريعية األميركية بأن تراجع االتفاق النووي مع إيران. وقد أدت هذه 

القانون الذي وّقع عليه الرئيس  الضغوط، على أنواعها، إلى نتيجة ظهرت في أيار الماضي، في
 باراك أوباما، وأعطى الكونغرس حق الموافقة أو رفض االتفاق النووي.

ووفق "واشنطن بوست"، فإن المبلغ الذي أنفقته "آيباك" في هذا المجال، حتى ذلك الوقت، كان أكثر 
لصحيفة إلى أن مّما تنفقه عادة، خالل ستة أشهر من ممارستها الضغوط المباشرة. وقد أشارت ا

"آيباك" دومًا حافظت على حضورها في واشنطن، بإنفاق مليوني دوالر على األقل سنويًا ــ خالل 
 في طريقه إلى تخّطي هذا الرقم. 2015السنوات األخيرة ــ ولكن اإلنفاق في عام 

ع إيران، في هذا المجال، كان اللوبي اإلسرائيلي قد أطلق حملة إعالمية مناهضة لالتفاق النووي م
 مليون دوالر، من أجل السعي للضغط على أعضاء الكونغرس للتصويت ضد االتفاق. 20رصد لها 

 2015/7/22، األخبار، بيروت
 

 خالل سنة %53مصر: عجز الميزان التجاري زاد  .53
أعلن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء" المصري، ارتفاع عجز الميزان التجاري : القاهرة
بليون خالل  16.11باليين دوالر( خالل نيسان )أبريل( الماضي، مقارنة بـ 3بليون جنيه )نحو  24.60

وأضاف في نشرته الشهرية لبيانات التجارة الخارجية،  في المئة. 52.7الشهر ذاته العام الماضي، أي 
بليون  17.26بليون جنيه في نيسان، مقارنة بـ 14في المئة إلى  18.9أن قيمة الصادرات تراجعت 

جنيه العام الماضي. وعزا الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة بعض السلع، أبرزها البترول الخام 
 في المئة. 4.6في المئة، والمالبس الجاهزة  51.9في المئة، ومنتجات البترول  36



 
 
 
 

 

 38 ص                                               3641 العدد:         22/7/2015 األربعاء التاريخ: 
  

نتوجات في المئة، وعجائن وم 30.9وأشار إلى ارتفاع صادرات بعض السلع، أبرزها البرتقال الطازج 
في المئة إلى  15.67في المئة. وارتفعت قيمة الواردات  11.6في المئة، وأثاث  17.6غذائية متنوعة 

 بليون، نتيجة ارتفاع قيمة بعض السلع. 33.37بليون جنيه في مقابل  38.60
ولفت الجهاز إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع، أبرزها المواد األولية من حديد أو صلب بما 

في المئة، ومواد كيماوية عضوية وغير  5.7في المئة، وأدوية  7.5في المئة، وقمح  8.3ه نسبت
 في المئة. 6.4عضوية 

 2015/7/22، الحياة، لندن
 

 إلى السعودية "حماس"زيارة وفد  .54
 داود الشريان 

 السعودية. أعضاء إلىبحال من االرتياح عقب زيارة وفدها بقيادة خالد مشعل « حماس»تشعر حركة 
وقوف الرياض  أن« حماس»الحركة يعّولون على الزيارة كثيرًا. مصدر االرتياح نابع من إدراك قيادة 

السعودية شريك سخّي ونزيه  أنمعها، في هذه الظروف، قضية مهمة جدًا، فضاًل عن أنها تعرف 
 في دعم الفلسطينيين، تساندهم في أحلك الظروف، وال تقايضهم بمواقفها.

الزيارة استغرقت يومين، والتقى وفدها الملك سلمان بن  أندرت بيانًا أشار إلى أص« حماس»حركة 
، وولي العهد األمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان. البيان عبد العزيز

قّدر عاليًا دعم المملكة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ولكن، على رغم اهتمام فلسطينيين وعرب 
 إلىرين، ودول في المنطقة بهذه الزيارة التي جاءت بعد فتور في العالقات دام سنوات، ووصل آخ

حد القطيعة، لم تأِت وسائل اإلعالم السعودية على ذكر الزيارة. غياب صورها وأخبارها فتح شهية 
ة بعضهم لتأويالت وتفسيرات، وجرى زج عالقات السعودية بدول في المنطقة، وتم تصوير الزيار 

تعاني وضعًا « حماس»بين الرياض ودولة لها نفوذ، على رغم أن حركة « تحالف»كأنها مشروع 
أشبه بكارثة في قطاع غزة، وليست في وضع يسمح لها بدور يفوق طاقة حركة محاصرة، تعاني 

 المقاطعة والعوز.
ة مع للرياض تجرب أنأقرب تفسير لغياب أخبار الزيارة عن اإلعالم الرسمي السعودي هو 

، ال تزال آثارها حاضرة، خالل اتفاق مكة بين الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية، الذي «حماس»
، لكن 0227شباط )فبراير(  8، رحمه هللا، في عبد العزيزبن  عبد هللاتحقَّق برعاية الراحل الملك 

داث غزة التي انتهت على توقيعه، مع بداية أح أشهرذلك االتفاق لم يصمد طوياًل. انهار بعد أربعة 
بالسلطة في القطاع. انهيار االتفاق سببه تدخُّل دول عربية، كانت، وال تزال، تعتقد « حماس»بتفرُّد 
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أن الساحة الفلسطينية ملعبها الذي ال تسمح ألحد بالتدخُّل في تفاصيله. وهي وجدت أن اتفاق مكة 
غير « نفوذ»يين، على رغم أن كلمة سيمنح الرياض دورًا ُيضِعف نفوذ هذه الدول على الفلسطين
 موجودة في قاموس التعامل السعودي مع القضية الفلسطينية.

إفساد اتفاق مكة، لكنها لم تحط الرياض علمًا  إلىكانت على علم تام بالدول التي سعت « حماس»
النتيجة. السعودية كراعية لالتفاق، وكأنها رضيت ب إلىفشله، ولم ترجع  إلىبالتحرُّكات التي أفضت 

هذه التجربة فرضت على الرياض عاماًل إضافيًا للحذر الذي ُيعّد جزءًا من تقاليدها الديبلوماسية، 
، وفي ضوء التزامها سيكون التقارب السعودي معها، فضاًل «حماس»لذلك فإن الكرة اآلن في ملعب 

ة لدول تحرص عن أن تضخيم الزيارة في وسائل اإلعالم ربما أعطى رسالة سياسية غير صحيح
 الرياض على عالقاتها معها.

الرياض تعاملت مع الزيارة برسم النتائج، وصدق النيات، وقبل أن تكتمل الصورة ليس من الحكمة 
 رسم مشهد من خالل تحليالت تفتقد المعلومات، فضاًل عن حسن الظن.

 2015/7/22، الحياة، لندن
 

 هل ستبرم إسرائيل صفقة مع حماس؟ .55
 عماد أبو الروس
قبل عدة سنوات عندما كان نتنياهو رئيسا للوزراء كما اآلن، استطاعت حماس إبرام صفقة تبادل 
أسرى استمرت جوالتها عدة سنوات ما بين مد وجزر إسرائيلي، راهن االحتالل حينها على عامل 

خضاعهاالوقت في ثني حماس اقتصاديا وسياسيا  للقبول في تسليم شاليط بالحد األدنى من  وا 
روط التي فرضتها حماس، باإلضافة للحراك االستخباراتي اإلسرائيلي الباحث عن شاليط دون دفع الش

 أي ثمن.
أبرم االحتالل على طول سنين مضت العديد من صفقات تبادل األسرى مع الفلسطينيين وغيرهم، 

ل عام زلنا نسمع صدى صفقة تبادل األسرى بين الجبهة الشعبية "القيادة العامة" واالحتال وما
م بعد مفاوضات طويلة عقب أسر الجبهة لثالثة جنود إسرائيليين، تكللت في النهاية بإطالق 1985

أسير كان من أبرزهم الشيخ أحمد ياسين، والعديد من األسرى  1150سراح الجنود الثالثة مقابل 
عديد من الذين كان من المستحيل أن تطلق إسرائيل سراحهم لضلوعهم في تنفيذ عمليات وقتل ال

 اإلسرائيليين.
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بعد مفاوضات  2004وقد تلى هذه الصفقة صفقات أخرى مع حزب هللا اللبناني، أحدها عام 
بعد مفاوضات استمرت عامين، خضع فيه  2008استمرت ألربع سنوات، وصفقة أخرى عام 

 االحتالل لشروط المقاومة اللبنانية.
سط مفاوضات عقيمة بين االحتالل وحماس والتي استمرت و  2011وكانت صفقة جلعاد شاليط عام 

لخمس سنوات، تكللت في النهاية بإبرامها وخروج العديد من كبار األسرى والذين كانت خالل 
المفاوضات بين الطرفين تحاول إسرائيل عدم شملهم في الصفقة، إال أنها تمت على مرحلتين 

المفاوضات قسمت ظهر  واستطاعت حماس تحقيق مطالبها بالحد األعلى، فكانت جولة من
 االحتالل، جعلته يبحث عن حلول مستقبلية للتعامل مع حاالت األسر للجنود.

م والتي 2014جاءت معركة "العصف المأكول" والحرب العدوانية على قطاع غزة في تموز/ يوليو 
يوما استطاعت خاللها كتائب القسام وفصائل المقاومة من تغيير قواعد المعركة  51استمرت 

المستميت،  باستبسالهمابتكاراتهم وصالبة جأشهم وعزيمتهم البطولية، والتي أذهلت االحتالل ب
وخاصة على نقاط التماس فيما بات يعرف باالشتباك من "مسافة الصفر" وحرب األنفاق التي أرعبت 

ن والذي اإلسرائيليينالعدو، والتي كان لها دور كبير من تمكن القسام من أسر عدد من الجنود 
أصبحوا في عداد المفقودين، فيما أكدت كتاب القسام بأنها تمتلك صناديق سوداء وطالبت العدو 
والرأي العام اإلسرائيلي من التحقق من ذلك في إشارة بأن قيادة الجيش اإلسرائيلي مازالت تخفي 

 خسائرها وتعداد جنودها.
ف ففي تقرير لـ " إذاعة تل أبيب " وفي الذكرى السنوية األولى للمعركة بدأت بعض الخيوط بالتكش

" في وحدة المظليين في جيش االحتالل اإلسرائيلي ورد بأن هناك جندي في 101مع قائد كتيبة "
منطقة خانيونس قد فقدت آثاره في المعركة التي خاضها الجيش مع القسام في المناطق الشرقية 

كشف عن أي تفاصيل بخصوصه، وفي لخانيونس، ومازالت رقابة االحتالل العسكرية تتكتم عن ال
الوقت نفسه لم تنفي ما تم نشره على لسان قائد الكتيبة، باإلضافة لإلعالن المسبق من فقدان جنديين 
إسرائيليين أعلن عنهما أثناء المعركة يجزم الجيش بأنهما قتال وأن القسام يحتفظ بجثمانيهما، فيما زال 

 ن إن كانا أحياء أم في عداد القتلى.القسام يتكتم عن الكشف عن مصير الجنديي
باإلضافة إلعالن االحتالل قبل عدة أيام عن فقدان آخرين أحدهما من أصل أثيوبي تنكر االحتالل 
له أكثر من مرة، واآلخر من أصول عربية لكنه مجند لدى جيش االحتالل، مازالت خيوط وتفاصيل 

 بشكل تفصيلي ودقيق.كيفية وتوقيت أسرهما غامضه لم يفصح االحتالل عنها 
من الواضح بأن معركة سياسية ومفاوضات سرية بإنتظار كل هؤالء تختلف عن سابقاتها من 
المفاوضات مع المقاومة كما حدث مع مفاوضات شاليط حيث كانت تتركز على جندي إسرائيلي 
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دارة ملف واحد وليس عدد أكبر كما هو اآلن، وقد أكدت إسرائيل تكليف الجنرال "ليؤور لوتين" إل
جنودها المفقودين، في المقابل عينت حماس "يحيى السنوار " عضو المكتب السياسي فيها وأحد 
األسرى المحررين في صفقة وفاء األحرار مسؤوال عن ملف األسرى المحررين، ويأتي ذلك في 

ن حماس اإلطار العملي لنية الطرفين بالخوض بشكل عملي في تفاصيل إبرام الصفقة، مع التنويه بأ
حظرت على دوائرها اإلعالمية والسياسية عن الحديث بأي تفاصيل أو أي تصريح أمام وسائل 

 اإلعالم مستفيدة من صفقة وفاء األحرار ومفاوضات شاليط.
بشكل عام استفاد الخصمان )حماس واالحتالل اإلسرائيلي( من تجربة مفاوضات شاليط، وبات 

ل بمدى جدية وصالبة حركة حماس في مثل هذه العملية يعرف كل منهما اآلخر، وخاصة االحتال
من التفاوض وسياسة النفس الطويل التي تمارسه حماس في إدارة هذا الملف، ففي صفقة شاليط 
استمر التفاوض لخمسة أعوام لم تسقط حماس أي شرط من شروطها بل وواجهت الضغوطات التي 

 مارسها الوسطاء عليها.
اوض تأتي في ظل التعقيدات التي يعيشها قطاع غزة بحكومة تتنصل من إضافة إلى أن عملية التف

القطاع، وحصار يزداد خنقا، ومطالب مقاومة لم تتحقق، ولم يلتزم بها العدو مما قد يتوقع بأن تقوم 
حماس بفتحها، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب األسرى الفلسطينيين الذين ينتظرون أمل 

 سبقهم من األسرى الذين فقدوا الحرية، ولكنهم نالوها في صفقة شاليط.الحرية من جديد مثل من 
في نهاية المطاف فإن طالت مدة المفاوضات في هذا الملف أم قصرت فليس لدى االحتالل سوى 
الرضوخ لشروط حماس حفاظا على كينونة جيشه، وحفاظا على الحكومة اإلسرائيلية الهشة والتي قد 

 تأثير الرأي العام اإلسرائيلي.يعصفها مثل هذا األمر و 
 2015/7/21، "21موقع "عربي 

 
 فتح وحماس وكالم مباشر .56

 عدلي صادق
مثلما أن هناك في حركة فتح أغلبية ال تقرر، فإن هناك مثلها في حماس أغلبية ال تقرر. فعندما 

د عددهم عن فتح وحماس، فالمقصود قلة من أفراد متنفذين ويقررون، ربما ال يزي إلىنشير، بإيجاز، 
عدد أصابع اليد الواحدة في حماس، وهي ربما أقل في فتح. ولأليضًاح أكثر، إن القلة من حماس 

 إلىالتي ال ترغب، وهي تستطيع؛ تقوم على فريق في غزة، لعل أكثريته الساحقة، إن ُأمرت بالذهاب 
ة من فتح. فاألكثريتان وفاق وطني، فإنها سترحب ولن تمانع، مثلما الحال بالنسبة لألغلبية الساحق

منضويتان في النسيج االجتماعي الفلسطيني، وتدركان فداحة االنقسام وتداعياته على كل صعيد، 
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لنفسه ببراءة، إن  أمرؤوتدركان، أيضًا، أن هذه الحال أصابت القضية الوطنية بالكساح!  يقول 
ين، ممن حاولوا سابقًا أم لم كانت فتح وحماس ال ترغبان وال تستطيعان، فلهما أن يستعينان بآخر 

يحاولوا. ويقول آخر، ربما العلة في اإلقليم، وفي ظالل أحداثه التي اشتق منها الطرفان حسابات 
وافتراضاٍت، تتعلق بأوضاع جديدة، أو تمنيات تالمس األحالم، غير أن الطرفين الفلسطينيين فقدا، 

ثنتين، المقاومة والتسوية المتوازنة، ويدفع في السنوات األخيرة، كل أمل في الظهير الذي يحمي اال
بهما خطوات إلى األمام، لكي تفوز إحدى ُحسنتيهما أو كلتاهما. ومن المفارقات أن الطرفين 
يتوزعان، اآلن، في تحالفاتهما، على محوري تسوٍية ال على محوري مقاومة. األول، وهو الذي 

دة امتدادات الداخل الفلسطيني إلى الخارج جانب حماس، كان خياره محسوبًا على قاع إلىيصطف 
اإلقليمي، وموصواًل بما تفرع عن "الربيع العربي" من خالفات في ذلك الخارج، مع عناصر الوداد 
الحميم وغواية اللغة، وال عالقة له بالمعلن من حماس، بخصوص طبيعة الصراع مع العدو. أما 

ة الفلسطينية؛ فهو الذي ُبني خياره على العناصر جانب السلط إلىالمحور الثاني الذي يقف ثابتًا 
نفسها. ولكن، من موقع الضد، وهو يحافظ على الوداد، بالقدر الذي يوفر لخطابه ومسعاه في 
نزاعات اإلقليم بعض التغطية النظرية والوجاهة، باعتباره مساندًا للحق الفلسطيني، وفق رؤية الطرف 

 الذي ينحاز إليه. 
يها، ينبغي أن تحث الفلسطينيين من كل األطياف، على التأمل وأخذ المقتضى هذه الحقيقة، بشق

الوطني الصائب، ال سيما وأن حال االنقسام أرهقت المواطن الفلسطيني، واستلبت حقوقه الطبيعية، 
بعد أكثر من ثمانية عقود من الصبر والكفاح والعذاب، بذل فيها من دمه ومن ومقدراته ومن 

عله جديرًا باالحترام واالسترضاء. إن لهذا المواطن الحق في اختيار ممثليه بين فترة طمأنينته، ما يج
وأخرى، وفي بناء كيانه الوطني الذي يحميه، على أسس دستورية وقانونية، لكي يحصل المجتمع 
على هوامش حراك المجتمع وحراك القضية. فلم يكن الفلسطينيون يتخيلون، في أسوأ كوابيسهم، أن 

شرائحهم السياسية والجهادية عنفوانًا زائفًا، بعد اقتسام القليل الذي تبقى من األرض. وبدل أن  تمارس
تسعى هذه الشرائح إلى نشدان الحرية لهذا القليل الذي تبقى، والتخلص من القيود التي فرضت عليه؛ 

سوى إما التنسيق تشبثت بجزء من القليل الذي آل ألجهزتها وسالحها، لكي ال تفعل شيئًا ذا قيمة، 
األمني مع العدو أو التهدئة مقابل التهدئة، مع كل ممارسات وقف حركة المجتمع وحركة القضية 

بقاء القيود على عامة الناس.   وا 
لم يعد ثمة خيار أمام فتح وحماس إال التوافق، على األقل بما يؤكد رّد بعض الحق للناس في 

ريق الحرية، بمنظومة كيانية واجتماعية واقتصادية اختيار من يحكمها، ومن يأخذ بيدها إلى ط
وتربوية وقانونية، ضامنة إلعالء شأن اإلرادة الشعبية. أول ما ينبغي التركيز عليه، قبل الحديث عن 
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النضال ومواجهة العدو، هو تنمية روح اإلنسان الفلسطيني ووعيه وتنمية مصالحه، لكي يكون على 
فاإلثيوبي الذي انتحل لنفسه هوية اليهودي، ُيقاتلنا ليس ألنه على قناعة بمعنى التضحية وجدواها. 

نما ألنه على قناعة بالدفاع عن المقومات المادية والمعنوية لوجوده. فما  قناعة بثقافة الصهيونية، وا 
 بالنا ونحن نمتلك ثقافة الحق في الوطن التي تشربناها كابرًا عن كابر.

 2015/7/22، العربي الجديد، لندن
 

 مدخل أوروبي الستراتيجية فلسطينية بديلة .57
  احمد جميل عزم

استأثرت تصريحات مسؤولة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغاريني، يوم اإلثنين 
اإلسرائيلية. -الماضي، باالهتمام؛ من حيث دعوتها إلى إطار عمل جديد لعملية السالم الفلسطينية

حفي الصادر عقب اجتماع وزراء الخارجية األوروبيين، يتضمن نقاطا ربما لكن قراءة البيان الص
تكون أكثر أهمية على صعيد موضوع المصالحة الفلسطينية الداخلية، وبالتالي حركة "حماس" أيضًا، 

 بل وعلى صعيد المقاومة الشعبية، بما يوفر مساحة لخطة بديلة عن المفاوضات.
يون في بيانهم "كل الفصائل الفلسطينية" إلى "العثور على أرضية فقد دعا وزراء الخارجية األوروب

مشتركة، تقوم على الالعنف والمصالحة وللعمل معًا"، لمواجهة حاجات الفلسطينيين. ودعوا إلى 
تفعيل دور السلطة الفلسطينية في غزة، وأبدوا االستعداد لتوسعة آلية العمل التي تقتضي الوجود 

 . األوروبي على معبر رفح
لم يعد هو  0226هذه الدعوة تعني، بوضوح، أّن الموقف األوروبي الرافض لنتائج انتخابات العام 

ذاته، وأّن األوروبيين يمكن أن يلعبوا دورا إيجابيا في تسهيل ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وال 
 إلسرائيليين.تنفصل هذه الدعوة عن الحديث عن مفاوضات بوساطة أوروبية بين حركة "حماس" وا

كذلك، توقَف األوروبيون عند سياسات االستيطان اإلسرائيلية. وبدا الفتا ذكر قرية سوسيا قرب 
الخليل، وتجمع أبو نوار البدوي شرق القدس، ما يدل على عمق متابعة التفاصيل؛ فضال عن 

 التشديد على أهمية التنمية في القدس الشرقية.
الستيطان، والقدس(، يمكن البناء عليها بشكل مهم، أكثر أهمية هذه النقاط الثالث )المصالحة، وا

بكثير من فكرة مجموعة العمل المقترحة أوروبيا لتفعيل المفاوضات، أو على األقل يمكن العمل 
 عليها بالتوازي مع موضوع المفاوضات. 

إلى  " التي أدت0+5تبدو فكرة تأسيس مجموعة دعم تسعى لتوفير آلية تفاوض شبيهة بآلية "
التوصل التفاق إيران النووي، منسجمة مع طروحات األوروبيين، ومن المنطقي واإليجابي طرحها 
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أوروبيا؛ أي إّن هذه خطوة أوروبية إيجابية تنسجم مع الدور األوروبي المتوقع. لكن تقييم الموقف من 
 ا. الناحية الفلسطينية يجدر أن يؤدي إلى التقليل من أهمية الخطوة، من دون رفضه

بداية، من غير المستبعد أن اقتراح إطار العمل الجديد هذا هو تراجع إضافي في الموقف األوروبي؛ 
بمعنى أّن الحديث، مؤخرا، دار مطوال عن مبادرة فرنسية لطرح قرار في مجلس األمن يحيي 

رات اإلسرائيلية، بحيث يتنازل الفلسطينيون عن خططهم طرح مشاريع قرا-المفاوضات الفلسطينية
. وقد وافق الفلسطينيون على ذلك، ثم يبدو أن 0467لتحديد موعد إلنهاء االحتالل الذي وقع العام 

 الفرنسيين تراجعوا، وهذه الفكرة األوروبية هي نوع من البديل الجديد. 
بطبيعة الحال، ال قرار دوليا بتحديد تاريخ نهاية االحتالل )مع استبعاد صدوره(، وال مبادرة فرنسية، 
وال إطار عمل جديد، وال أي شيء شبيه، يجدر أن يدفعنا لخداع الذات واالعتقاد أّن لها نتائج مؤثرة 
على األرض تُنهي االحتالل، وذلك في ظل الرفض اإلسرائيلي لكل هذا، والحماية األميركية 

د السياسات السياسية واالقتصادية والعسكرية إلسرائيل، ومحدودية اإلجراءات األوروبية والعالمية ض
اإلسرائيلية. وبالتالي، فإن أي أطر عمل ومبادرات وقرارات دولية، هي دوران في حلقة المفاوضات 

 المفرغة ذاتها.
لكن حتى المفاوضات والمواقف الدولية ستأخذ بعدا آخر ومختلفا، إذا أعاد الفلسطينيون ترتيب بيتهم 

الدبلوماسي والقرارات الدولية رديفين مهمين  الداخلي بالمصالحة والمقاومة الشعبية، وسيكون العمل
 حينها. 

بما أّن األوروبيين يتفاوضون مع "حماس"، وهذا بات مثبتًا، وبما أّنهم يقتربون أكثر من تفاصيل 
االستيطان واالعتداءات اليومية اإلسرائيلية، فإّن من المنطق تحويل المفاوضات األوروبية )أو 

من الوساطة بين اإلسرائيليين و"حماس"، إلى وضع النقاط على مفاوضات جزء من األوروبيين( 
الفلسطينية، ووضع خطة عمل بمساعدتهم، لتطبيع الوضع -الحروف في قضايا الخالف الفلسطينيية

بين "حماس" والحكومة الفلسطينية، وبالتالي تمهيد األرض أمام حل نقاط خالفية أخرى تمنع الوحدة 
اإلقليمية  والعراقيلة األوروبيين في الحد من االعتراضات األميركية، الوطنية الفلسطينية، ومشارك

الممكنة، ضد هذه الوحدة. هذا فضال عن بلورة خطة تحرك دولية محددة المعالم ومتدرجة في جعل 
اإلسرائيليين يدفعون ثمنا أكبر لالستيطان واالحتالل، ومواجهة سياساتهم في القدس، وحماية الوجود 

اك. ولو حدث تقدم على هذين الصعيدين )الوحدة، والمقاومة الشعبية(، فإّن هذا بحد الفلسطيني هن
ذاته سيحسن المواقف التفاوضية والدولية إزاء الحقوق الفلسطينية، ويزيد من فرص الضغط إلنهاء 

 التعنت اإلسرائيلي.
 2015/7/22، الغد، عّمان
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 الجيش اإلسرائيلي لن يتبنى تقرير "لوكر" .58

مانليكس فيشأ  
وزير الدفاع،  –المركزيون الثالثة، الذين يعنون ببناء القوة العسكرية  األشخاصعندما ال يعتزم 

تطبيق التوصيات للتغييرات البنيوية في الجيش، فان هذا  –رئيس األركان ومدير عام وزارة الدفاع 
يرا دراماتيكيا دون ببساطة لن يتحقق. ال توجد أي قوة سياسية يمكنها أن تفرض على جهاز األمن تغي

لن يصطدما اليوم برئيس « الكابينت«تعاون كامل من كل قادته. فما بالك أن رئيس الوزراء و
االتفاق مع ايران، بمعانيها الجسيمة، وفي ظل  أزمةبوزير الدفاع، حين تكون في الخلفية  أواألركان 

 ائتالف هزيل.
محسوم مسبقا. كل واحد من  –وحنان لوكر هكذا فإن مصير الخطة التي سيعرضها اللواء احتياط ي

معارضته القاطعة. كما أن هذا  –ذاك  أوبهذا الشكل  –الثالثة نقل لرئيس الوزراء  األشخاصهؤالء 
: فقد كانت هناك محاولة للحوار مع جهاز أسبوعينهو السبب الذي جعل نشر تقرير لوكر يتأجل 

هذا لم يحصل، وبالتالي فان توصيات لوكر  األمن على أمل تلطيف حدة بعض الزوايا فيه. وحتى
لن تتحقق ببساطة.  اإلسرائيليتغيير جوهري في ميزانية القوى البشرية في الجيش  إلحداثالثورية 

الخطاب الجماهيري في توقيت غير مناسب.  إلىاثنتين، ولكنها تأتي  أوولعلهم يتبنون منها فكرة 
 احية السياسية يكون عائقا في وجه ميزانية الدولة.من الن إزعاجوالمعنى هو أنها ستعتبر مصدر 

الخندق: يقصفون الجمهور بمخططات عظمى لتغيير وجه  إلى أخرىيدخلوننا مرة  األثناءفي هذه 
الجيش تتضمن تقليصات ونجاعات، باستثناء أن كل هذا شكلي. فعندما يتبدد الدخان، لن يتبقى من 

سبق أن شنها الجيش ذات مرة. والتوقيت ليس مصادفا: هذا شيء تقريبا. هذه المعركة المدفعية 
عشية نشر تقرير لجنة لوكر نشر رئيس األركان، أول من أمس، رؤياه في مجال بناء القوى 

 الفضاء اقتراحات عن تشبيب الجيش وتصغيره. إلىالعسكرية للسنوات القادمة وأطلق 
للياقة: يتم تخفيض الوزن ولكن اليزنكوت هي مثل التدريب في معهد ا« جدعون»يخيل أن خطة 

سنة الماضية. فمرة كل  67تقوى العضالت. غير أن هذا بالضبط ما فعله رؤساء األركان في الـ 
 أخرىعلى هز الجيش، التخلص من وحدات قديمة وبناء  أركانرئيس  أوفترة، درج وزير دفاع 

ت ثورات دراماتيكية، بل تطورات : هذه ليسأخرىجديدة كي يالئمه مع التهديدات المتغيرة. وبتعابير 
 طبيعية. ال يأخذون بمخاطر زائدة، وعمليًا يحافظون على مطالب أمنية مستمرة.

والجيش، المحافظ في طبيعته، غير القادرة على استيعاب مثل  األنظمةتغيير  إلىيسعى تقرير لوكر 
أداة  أصبحسكرية، الذي التي يرفعها لوكر هو موضوع التقاعدات الع اإلعالمهذه الثورات. وأحد 
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لغاء تقاعد الجسر، ولكن الجيش إ إلىمناكفة دائمة في الصراعات على ميزانية الدفاع. ويسعى لوكر 
يدعي: الغوا تقاعد الجسر أيضًا لموظفي الدولة في المخابرات وفي الشرطة. غير أن كل الجدال 

ن في وزارتي الدفاع والمالية في على التقاعد هو نوع من التضليل: خلف الكواليس يبحثون منذ اآل
المالية، مثل الوضع في باقي الوزارات الحكومة. حتى اآلن عارض الجيش  إلىنقل ميزانية التقاعد 

معايير االعتزال على  إمالءالمالية خوفا من أن تحاول هذه  إلىنقل معالجة ميزانية المتقاعدين 
، اإلسرائيليالقوة البشرية للجيش  إدارةعن نيتها  . ولكن المالية على ما يبدو تخلتاإلسرائيليالجيش 

ويبدو أن وزارة الدفاع وافقت على المس بشروط التقاعد القائمة بقدر ما. والحوار الجاري بين المالية 
 والدفاع يجعل استنتاجات لجنة لوكر ال داعي لها.

لغاء ا  و  ئيلياإلسراكما توصي اللجنة بتطبيق توصيات لجنة غورن في موضوع مقعدي الجيش 
عملياتية. وزارة الدفاع تريد ذلك أيضًا. ولكن المشكلة سياسية:  أعمالاالستحقاق لمن لم يصب في 

لوكر يقترح  أن. كما اإلسرائيليدعونا نرى الحكومة تتجرأ على االصطدام بمنظمة مقعدي الجيش 
 حصل هنا بعد ساعة؟لسنتين. ولكن خسارة على الهذر: من يدري ماذا سي اإللزاميةتقصير الخدمة 

بداعيتعبر عن تفكير عسكري مثمر  األركانخطة لوكر وخطة رئيس  ، ولكن كلتيهما لن تتحققا، وا 
. فخطة لوكر متطرفة جدا أكثر من أن يستوعبها الجهاز العسكري وتشق األقلليس بكاملهما على 

سنين في الجيش لن تطبق. وبالنسبة لخطة العمل متعددة ال فإنهاالطريق لجيش مهني، ولهذا 
. كل 0208هذا يعني انه لن تكون لنا حرب حتى  أن: ليتها تصمد ثالث سنوات. ذلك اإلسرائيلي

قد سرقت  األوراقأن تكون  أو اإلطالقالخطط السابقة قضت نحبها قبل زمانها: إما لم تنفذ على 
 بسبب مواجهة مسلحة. 

 «يديعوت»
 2015/7/22، األيام، رام هللا

 
 ي "ثمن" تحرير األسرى اإلسرائيليينإعادة النظر ف .59

 د. غابي افيطال
 إلبراهيمتعود  األولىثالثة آالف وسبعمائة سنة تفصل بين عمليتين بطوليتين إلنقاذ أسرى. العملية 

حرب الملوك الخمسة، حيث وقع في األسر ملوك سدوم وعامورا، في حين  أثناءالعبري، عم لوط، 
عاما جمع جنوده وطارد اآلسرين مدة  75م أسره. الشخص البالغ ، تإبراهيمأن لوط، ابن أخ سيدنا 

ليلة كاملة، وحرر لوط وممتلكاته وأتباعه. العملية الثانية هي عملية عنتيبة حيث هاجم جنود الجيش 
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، وعاد لإلصابة، بعيدا عن حدود الدولة وفي الليل، بما شمله ذلك من مخاطرة بالتعرض اإلسرائيلي
 البيت. إلىاألسرى 
عامًا، ويمكن القول إنه خالل فترة قصيرة تغير تفكير الدولة بشكل عام والشخصيات  92مر نحو 

، 0485العامة بشكل خاص حول موضوع تبادل األسرى. بدأ هذا في صفقة أحمد جبريل في العام 
 ُأطلق سراحهم.« مخربا» 0052حيث عاد ثالثة جنود من األسر مقابل 

 إلىالتي أدت  شاليطة حدثت منذ ذلك الحين، ويشمل ذلك صفقة صفقات ومبادرات حسن نية كثير 
، حيث ُيقتل في «اإلرهابية» األعمال إلىالذين عاد بعضهم « المخربين»سراح الكثير من  إطالق
 مواطنون أبرياء.         األعمالهذه 

 إنقاذليات هل هناك طريق للعودة؟ أم أن العملية غير قابلة للتراجع وال يمكن التفكير أكثر بعم
؟ هذا الوضع المعقد عرفته في حينه عضوة الكنيست السابقة «المخربين»لمقاتلين سقطوا في أسر 

غيئوال كوهين. في ذروة الجدل الصعب بين مؤيدي صفقة جبريل وبين المعارضين، قالت كوهين: لو 
ية عامة فأنا . لكن كوني شخصإنقاذهكان ابني أحد األسرى لكنت طرت حتى نهاية العالم من أجل 

 ال أستطيع الخلط بين المشاعر والعقل.
؟ إنقاذهمالعقل يقول ما هي الفائدة من الصفقات اذا كانت دماء المقتولين أكثر من دماء الذين يتم 

بدال من قتلهم في عملية دفاع بالسكين أو برصاصة في  إنقاذأن ُيقتل القتلة في عملية  األفضلمن 
تتعاظم عندما تتشوش الحدود بين دولة معادية وبين منظمة  الظهر. المفارقة صعبة، وهي

مزدوجة. ألنه لو كان  أخالقمن خالل  أحياناوهي تتعاظم عندما يأتي النداء للقيادة «. إرهابية»
 واألزمنةهناك فحص شامل لهذا السؤال، نقاش جماهيري، لكان يمكن أن تعفى القيادة من المفارقة، 

 لقيادة أمام خيارات صعبة.المتغيرة كانت ستضع هذه ا
في النقاش حول صفقات  األخالقيالفشل  إلى اإلشارةمن اجل  األكاديميالفحص  إلىال حاجة 

 إطالق –كان من اتجاه واحد فقط  شاليطالصاخب والممول لصفقة  اإلعالمياألسرى: الضغط 
ومنع نقاشا أساسيا في ، والتركيز على المشاعر أعطى ثماره شاليطسراحه بأي ثمن، لذلك ارتفع ثمن 

 هذا الموضوع المؤلم.
ال يستطيع أحد ضمان عدم وجود جنود ومواطنين أسرى في المستقبل. لكن موضوع الثمن الصعب 
يجب طرحه اآلن. صحيح أن لجنة شمغار قالت إنه يجب الحديث عن مقابل وليس عن ثمن، وعن 

 بإعادةاقتراح القانون الذي يطالب  ىإل بإيجابواحد مقابل واحد، وفي الوقت الحالي يجب النظر 
 السجن في ظروف أصعب. إلىالذين أطلق سراحهم « المخربين»
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في « المخربين»من الواضح للجميع أن الوضع الحالي يجب أال يستمر. بين طلب القضاء على 
 سراح أسرى بأي ثمن فان مساحة االحتماالت كبيرة جدا. إطالقالمعركة بأي ثمن وبين 

 2015/7/21 ،«ليومإسرائيل ا»
 2015/7/22، األيام، رام هللا
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