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*** 
 

 في وجه االحتالل إالوال تخوض معركة .. لعبة المحاور حماس ال تستغني عن أحد وال تخوض :مشعل .1
 إلىاعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل زيارته : محمد المكي أحمد -الدوحة 

السعودية قبل أيام "خطوة على الطريق في االتجاه الصحيح"، مؤكدًا أن "حماس طرقت وما زالت 
"حماس ال تستغني عن أحد،  أنجل فلسطين"، موضحًا أمن  واإلسالميةتطرق كل األبواب العربية 
 وال تخوض لعبة المحاور".

السعودية، وقال في مناسبة  إلى" التي صاحبت زيارته واإلشاعةوانتقد مشعل "الصخب والمزايدة 
"هللا أكرمني بزيارة المملكة العربية السعودية في أواخر  أناجتماعية في الدوحة مساء أول من أمس 

ان على طريق عالقتنا مع قيادة المملكة الكريمة، وأداء العمرة وصالة العيد في المسجد الحرام"، رمض
 "صخب صاحب الزيارة، إذ ضجر كثيرون وانزعج كثيرون وزايد علينا كثيرون". إلىالفتًا 

حول أمور مفتراة  واإلشاعةوقال: "ال يضرنا وال يضيرنا هذا الصخب والمزايدة وهذا التضليل، 
في وجه  إالعلى أرض فلسطين، وال تخوض معركة  إال"حماس التي ال تقاتل  أناطئة"، وأضاف خ

االحتالل، لكنها وهي تفعل ذلك تعيش قضايا وهموم أمتها، وتعتبر الحاضنة العربية هي األلصق 
 حاضنتنا األولى، والمسلمون من بعد ذلك". إنهابها، 
من االحتالل والمقاومة والنضال. ونطرق باب العرب "قضيتنا هي قضية فلسطين والتخلص  أنوزاد 

طرقت باب السعودية، كما ال يجوز لومها  إنوالمسلمين وهم عزنا وشرفنا"، ورأى أن "حماس ال تالم 
سالميقطر عربي  أيعندما تطرق باب  هذه فلسطين أمانة في  إن. نحن نفعل هذا لنقول لألمة وا 

ونحن بكم ومعكم ننتصر على الصهاينة وعلى أعداء  ، ونحن خط الدفاع األول عنكم،أعناقكم
"يأتي يوم يشعر العرب والمسلمون أكثر فأكثر أن فلسطين رافعة لهم وليست عبئًا  إناألمة"، وتوقع 

 عليهم".
لم تمارس بعض الجهات الصخب والمزايدة "عندما كنا مع هذه الدولة أو تلك في  لمادوتساءل 

لمواقف مع أطراف عدة ال ضد أحد لكن من أجل القدس واألقصى معركة التحرير تعيننا وننسق ا
 ومعركة فلسطين العادلة؟".

وأضاف: "لماذا لم نحسب حينها على محور، فيما يريد البعض اليوم أن يحسبنا على محور؟"، 
"حماس ال  أن، فكل العرب والمسلمين أهلنا"، مؤكدًا واإلسالمموضحًا "نحن نحسب على العروبة 

 ة المحاور".تخوض لعب
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أن "تكون الدول العربية دائمًا في صدارة القرار، وعلى رأس المشروع  إلىوعبر مشعل عن تطلعه 
 الذي يعيد لالمة االعتبار بعدما فقدت الكثير من دورها". اإلسالميالعربي 

  23/7/2015الحياة، لندن، 
 

 سي تمهيدًا لالنتخاباتعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامجنا السيا نعمل: عباس .2

: قال الرئيس محمود عباس، أمس، نحن نعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية على "وفا"-لحمبيت 
وأضاف: "وفي نفس الوقت نواصل جهودنا من  أساس برنامجنا السياسي، ثم الذهاب لالنتخابات.

حتالل في قطاع غزة، رغم أجل تخفيف معاناة شعبنا، فقد قمنا بجزء مهم من إعادة إعمار ما دمره اال
 العقبات التي تعترض سبيله، وما زالت هناك أجزاء بحاجة الستكمال".

وقال الرئيس عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي الزائر، عقب 
 : نعول على إيطاليا واالتحاد األوروبي ودوله،أمساجتماعهما في قصر الرئاسة في بيت لحم، 

وجميع أطراف الرباعية الدولية، بالتعاون مع الدول العربية المعنية، لتذليل الصعاب أمام عملية 
 السالم المتوقفة، والخروج بها من المأزق الذي آلت إليه.

سرائيل تعيشان  وقال: "نحن مؤمنون بالسالم وضرورة إحالله في منطقتنا، وبحل الدولتين، فلسطين وا 
لالنضمام للهيئات والمؤسسات والمواثيق والمعاهدات الدولية ليست موجهة  جنبا إلى جنب، وجهودنا

ضد أحد، إنما هي لتكريس هوية فلسطين ككيان سياسي، وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، 
 وكشريك مخلص وجاد وملتزم بما يوقع عليه مع شركائه بالمنظومة الدولية".

يراننا اإلسرائيليين، وذلك من خالل تنفيذ قرارات واضاف: ان أيدينا ما زالت ممدودة للسالم ولج
الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية، ولكن استمرار االحتالل واالستيطان، وعدم تطبيق االتفاقات 
الموقعة بيننا يمثل أكبر تهديد لفرص تحقيق السالم، ويبدد األمل لدى شعبنا الفلسطيني الذي ينتظر 

 عقود. 7الل منذ قرابة العدل والحرية واالستق
وأشار إلى أنه ناقش مع الضيف اإليطالي "مجريات الوضع اإلقليمي في منطقتنا، وما يترتب عليه 
من معاناة إنسانية وموجات الهجرة بسبب العنف والتطرف واإلرهاب، الذي تمارسه بعض التيارات 

 اإلرهابية المتطرفة باسم الدين".
له القنصلية اإليطالية في القاهرة من اعتداء إجرامي"، كما أدان  وجدد الرئيس إدانته "لما تعرضت
 خطف اإليطاليين األربعة في ليبيا.

كما وجه الشكر الى إيطاليا على المساعدات اإلنسانية التي تقدمها إلى قطاع غزة ولالجئين 
لى السلطة الفلسطينيين في سورية من خالل "األونروا"، كذلك المساعدات األمنية التي تقدمها ا
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ولفت إلى أن جناح فلسطين في "أكسبو" في ميالنو يقوم بالعديد من النشاطات الثقافية  الفلسطينية.
 أيلول المقبل. 19واالقتصادية، التي ستتوج باالحتفال بيوم فلسطين في 

عن أمله باستمرار االتصاالت وتبادل وجهات النظر والتشاور بين البلدين، بشكل  عباسوأعرب 
 مصالحهما وعملية السالم في الشرق األوسط.يخدم 

 23/7/2015األيام، رام هللا، 
 

 الخارجية تدعو المجتمع الدولي لترجمة إدانة االستيطان لخطوات عمليةوزارة  .3

: أدانت وزارة الشؤون الخارجية بشدة مصادقة ما تسمى لجنة التخطيط التابعة لإلدارة "وفا"–رام هللا 
وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة، إضافة إلى  886ى خطة لبناء المدنية اإلسرائيلية عل

 وحدة استيطانية بنيت بشكل عشوائي. 179توجه اللجنة للمصادقة بأثر رجعي على 
واستنكرت "الخارجية" في بيان لها، أمس، إقدام وزيرة القضاء اإلسرائيلية اييلت شكيد )البيت 

للعمل على شرعنة البؤر االستيطانية، بهدف االستيالء على اليهودي( على تشكيل لجنة حكومية 
 أراضي المواطنين التي أقيمت عليها هذه البؤر.

وأدانت الوزارة تصريحات وزير التعليم اإلسرائيلي زعيم البيت اليهودي نفتالي بينت، الداعية إلى 
ياسية تقضي بالقول االستيطان في كل أنحاء "أرض إسرائيل" حسب زعمه، وقوله "إن الشجاعة الس

 إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مطلقًا".
وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد اإلسرائيلي الرسمي والمنهجي في عمليات البناء 

وطالبت الدول كافة، خاصة األعضاء في مجلس األمن، بالتصدي العاجل  والتوسع االستيطاني،
الذي يهدد السالم واألمن في فلسطين، ودعتها للجم االنفالت  لهذا التصعيد اإلسرائيلي الخطير،

 والعنجهية اإلسرائيلية في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وقالت: "آن األوان أن تقوم جميع الدول بترجمة إداناتها لالستيطان إلى خطوات عملية مبنية على 

 قاتها وجرائمها".أساس القانون الدولي، ومحاسبة إسرائيل على خرو 
 23/7/2015األيام، رام هللا، 

 
 وزير األشغال العامة واإلسكان يعلن بدء عمليات إعمار غزة .4

بيت دمره  ألول، حجر األساس أمسواالشغال العامة مفيد الحساينة  اإلسكانوزير  غزة: وضع
بدء  الجيش االسرائيلي خالل حرب الصيف الماضي في حي الشجاعية شرق قطاع غزة، معلنا

وخالل حفل وضع حجر االساس لمنزل مواطن من عائلة حرارة  البيوت المدمرة كليا. إعمارعملية 
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في حي الشجاعية المدمر، قال الحساينة للصحفيين: "من أمام منزل حرارة نعلن انطالقة مسيرة 
األيام  االعمار الحقيقي لقطاع غزة". واضاف ان "مسيرة االعمار الفعلي لغزة انطلقت ولن تتوقف،

القادمة ستشهد حركة كبيرة في اعمار المنازل التي تعرضت للتدمير الكلي خالل العدوان االسرائيلي 
 االخير على القطاع" في تموز الماضي.

 23/7/2015الحياة، الجديدة، رم هللا، 
 

 لجرائمها االستيطانية "إسرائيل"تدين مواصلة  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .5

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أن رام هللامن  22/7/2015، قدس برس وكالة ذكرت
الفلسطينية، صائب عريقات، دعا المجتمع الدولي واالتحاد األوروبي إلى محاسبة الحكومة 

 اإلسرائيلية ومسائلتها بخصوص مضّيها في سياسة استيطان األراضي الفلسطينية.
، أن إقرار السلطات 22/4قدس برس" نسخة عنه، يوم األربعاء ورأى عريقات في بيان صحفي تلقت "

وحدة استيطانية جديدة في الضفة، ُيعتبر بمثابة رد على موقف االتحاد  888اإلسرائيلية بناء 
األوروبي الرافض لالستيطان، وموقف الواليات المتحدة الرافض أيضًا لهدم قرية سوسيا الواقعة 

 المحتلة، على حد تقديره.جنوبي الخليل بالضفة الغربية 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان ، أن 23/7/2015الحياة الجديدة، رام هللا،  وأضافت

عشراوي، أدانت مواصلة إسرائيل لجرائمها االستيطانية والتوسعية، وسرقتها األرض الفلسطينية 
خالئها لمئات األسر، وتهجيرهم قسريا واعتدائها على شعبنا و  مقدراته، ومرتكزات الدولة الفلسطينية، وا 

 في تحد صارخ لإلرادة الدولية والقانون الدولي.
 

 باستشهاد عرفات: مستمرون في عملنا بصرف النظر عن أي قرارات قضائية التحقيقلجنة  .6

قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات، إنها كانت وما زالت  :رام هللا
تستمر في عملها المهني الخالص في عملية التحقيق، بصرف النظر عن أي تحقيقات أو وس

 إجراءات قانونية أخرى تجري خارج اللجنة أو أي قرارات قضائية في دول أخرى.
 23/7/2015الحياة، الجديدة، رام هللا، 

 

 يدعو إلى تقديم مشروع للحماية الدولية لألسرى سعدات .7
العام للجبهة الشعبية، األسير أحمد سعدات، الذي يقبع في سجن "نفحة"، طالب األمين  هللا:رام 

 بتقديم مشروع للحماية الدولية لألسرى أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن.
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ونقل محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين فادي عبيدات، عن األسير سعدات، الذي زاره في 
سلسة إجراءات سياسية تنتهك القانون الدولي ومبادئ السلم العالمي السجن، أن األسرى يتعرضون ل

لزام  وميثاق األمم المتحدة، وأنه يفترض أن يكون هناك تدخل دولي لحماية األسرى وحقوقهم وا 
 إسرائيل باحترام قواعد القوانين الدولية.

، من منع زيارات، وأشار سعدات إلى أن األسرى يتعرضون لعقوبات قاسية وبقرار سياسي إسرائيلي
وعدم تقديم العالج، وعزل انفرادي، وحرمان من التعليم، وقوانين تعسفية وغير ذلك من العقوبات، 
التي أصبحت شاملة وجماعية، وتؤكد أن حكومة إسرائيل تتعاطى مع األسرى كمجرمين ومجردين 

 من حقوقهم اإلنسانية والقانونية.
األسرى يجب أن يستند إلى صفة األسرى ومكانتهم وأوضح سعدات أن مبدأ أي مشروع لحماية 

كأسرى حرية ومناضلين من أجل حرية واستقالل بلدهم، وأن اتفاقيات جنيف األربع تلزم إسرائيل 
 باحترام حقوقهم كأسرى محميين بموجب هذه االتفاقيات.

ة أشهر، وأصبح ولفت إلى أنه حرم من زيارة ذويه منذ أكثر من عامين، وجدد المنع مؤخرا لمدة ثالث
 يمدد المنع بشكل تلقائي ودون أية أسباب، وتحت ادعاء وجود "ملف سري".

يومًا لتوضيح أسباب منعه من  45وبين أن الجلسة األخيرة للمحكمة أعطت مهملة للمخابرات لمدة 
نه في ضوء اإلجابات وقرار المحكمة سيتخذ القرار المناسب لمواجهة منعه المستمر من  الزيارة، وا 

 الزيارات.
 23/7/2015األيام، رام هللا، 

 
 "دائرة التجاذبات السياسية"تطالب فتح وحماس بإخراج القضية من  "قراطيةو الديم" .8

قراطية لتحرير فلسطين، حكومة الوفاق الوطني وشركة و حملت الجبهة الديم: أشرف الهور -غزة 
ي بيان لها إنه ال يعقل أن تنقطع وقالت ف الكهرباء المسؤولية عن األزمة المتجددة في قطاع غزة.

 الكهرباء عن المواطنين في غزة لساعات طويلة في ظل الطقس الحار.
وطالبت حكومة التوافق الوطني برفع الضريبة وتوريد السوالر الصناعي بشكل منتظم إلى محطة 

تها إلى وزارة كهرباء غزة، ودعت سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزة لتحويل األموال التي تتم جباي
ودعت الجبهة الديمقراطية حركتي فتح وحماس إلى إخراج قضية  المالية في حكومة التوافق برام هللا.

الكهرباء من دائرة التجاذبات السياسية والتراشقات اإلعالمية باعتبارها "قضية أساسية تمس حياة 
 المواطنين ومصالحهم".

 23/7/2015القدس العربي، لندن، 
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 نروا بحق الجئي لبنانو األ  إجراءاتتحّذر من تداعيات  حماس حركة .9

أعرب ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة عن قلق الفصائل الفلسطينية والالجئين : بيروت
الفلسطينيين من إجراءات وكالة األونروا األخيرة، وحّذر من تداعياتها السلبية على األوضاع 

 ن في المخيمات.االجتماعية واألمنية لالجئين الفلسطينيي
وطالب بركة رئيس القسم السياسي في مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان أنور دركزللي، 
بنقل صورة عن الواقع المأساوي لالجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى األمين العام لألمم المتحدة بان 

مساعداتها لالجئين الفلسطينيين العمل على دعم وكالة األونروا واستمرار تقديم  وضرورةكي مون، 
 لحين العودة إلى ديارهم في فلسطين.

( لرئيس القسم السياسي في مكتب المنسق الخاص 7|22) األربعاءوأطلع بركة خالل استقباله يوم 
آذار )مارس( من العام  28لألمم المتحدة في لبنان على المبادرة الفلسطينية الموحدة التي أطلقت في 

ماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز العالقات األخوية اللبنانية ـ الفلسطينية، الماضي بهدف ح
 وسلمه نسخة منها.

 22/7/2015قدس برس، 

 

 ولية أزمة كهرباء غزةؤ يحّمل عباس والحمد هللا مس برهوم .11
حّملت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومة التوافق : غزة )فلسطين(

 طني رامي الحمد هلل، كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة.الو 
وطالب المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، يوم 

، بالعمل الفوري على إنهاء وحل مشكلة الكهرباء، ووقف ما وصفه بـ "التالعب 7|22األربعاء 
 حياة المواطنين الفلسطينيين وتجنيبهم أي ابتزاز سياسي.الخطير" ب

وقال برهوم "إننا نحمل عباس والحمد هللا كامل المسؤولية عن تداعيات واستمرار هذه السياسات 
 الخطيرة والتي ال تخدم سوى العدو اإلسرائيلي وأعداء الشعب الفلسطيني".

 22/7/2015قدس برس، 

 
 بتهمة تصنيع أسلحةفلسطينيًا  23االحتالل يعتقل  .11

فلسطينًيا في الضفة  23أعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، يوم األربعاء، اعتقال : )"األناضول"(
الغربية، منذ مطلع العام الجاري، بتهمة "تصنيع أسلحة استخدمت في محاولة هجوم على هدف 
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عن قيام شرطي سري، عمل في وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية، "إن الشرطة اإلسرائيلية كشفت  إسرائيلي".
وسائل  بإنتاجفلسطينيًا، يشتبه فيهم  23 اعتقالالضفة الغربية، منذ مطلع العام الجاري، ساهم في 

وحاولت سلطات االحتالل تشويه صورة المعتقلين الفلسطينيين ملفقة لهم تهمة "المتاجرة  قتالية".
 بالمخدرات".

 23/7/2015السفير، بيروت، 
 

 واجهتها "إسرائيل" خالل الحرب لكتائب القسامعمليات  خمسأخطر يلي ينشر: الجيش اإلسرائ .12
عمليات واجهها خالل عدوانه على  5نشر الجيش اإلسرائيلي الليلة الماضية تقريًرا حول أخطر : غزة

قطاع غزة صيف العام الماضي، والتي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلف 
 خطوطه.
مقدمة التقرير الذي نشره الجيش على صفحته بفيس بوك ما نصه: "هل بإمكانكم تخيل  وجاء في

 خروج إرهابيين من داخل نفق في حديقتكم الخلفية؟ هذا مخيف". على حد قوله.
وتطرق إلى العمليات التي تم تنفيذها خارج السياج الحدودي خالل العدوان والتي شكلت صدمة 

 الخلفية بحسب التقرير. للجيش ألنها نفذت في حديقته
ويعرض التقرير ما أسماها بأخطر الهجمات التي تعرض لها الجيش خالل المعركة وأكثرها رعًبا 
ودموية، فأرفق مواد فيديو للعمليات الخمسة ومن بينها فيديوهات نشرها القسام كفيديو عملية التسلل 

 لموقع "ناحل عوز" شرق غزة.
موقع قريب من كيبوتس "ناحل عوز" شرق غزة، حيث تعرض وبين أن أخطر الهجمات كانت في 

جنود فيما حاولوا خطف  5تموز صيف العام الماضي، وقتل فيه  28الموقع لهجوم من القسام في 
 أحدهم.

غواصين تابعين للقسام إلى  4تموز بعد أن تسلل  8 في -الجيشبحسب –أما العملية الثانية فوقعت 
لقطاع وكان بحوزتهم صواريخ مضادة للدروع ومتفجرات وقنابل أطراف كيبوتس "زيكيم" شمالي ا

 يدوية وأسلحة خفيفة.
مسلًحا من عناصر النخبة التابعة للقسام من داخل نفق قريب من  13وتمثلت العملية الثالثة بخروج 

 كيبوتس "صوفا" إلى الشرق من مدينة رفح جنوب القطاع في السابع عشر من تموز.
تموز عبر خروج مجموعة قسامية من نفق قرب كيبوتس "نير  21الرابعة في  في حين نفذت العملية

جنود عبر قاذفات الصواريخ، حيث جرى التنفيذ باللباس العسكري  4عام" شمالي شرق القطاع وقتل 
 الخاص بالجيش وجرى استهداف مجموعة منهم فيما انسحب الباقون عبر النفق.
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 5تموز، والتي عبر خاللها  21لتسلل الخامسة والتي وقعت في واختتم التقرير باإلشارة إلى عملية ا
مسلحين من القسام عبر أحد األنفاق قرب مستوطنة "سديروت" شرق غزة، واشتبكوا مع جنود الجيش 

 في المكان.
وكبدت المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام جيش االحتالل اإلسرائيلي خسائر فادحة في صفوف 

على القطاع الصيف الماضي، فقتلت وأصابت وأسرت المئات منهم في عدة  جنوده كرد على عدوانه
 عمليات نوعية أدهشت العدو والصديق.

 22/7/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 كيف سحق القسام "الميركافاه" الصهيونية في جحر الديك؟ تقرير:  .13

تكشف عن خبايا المعارك الشرسة عاٌم مضى على معركة العصف المأكول، وما زالت األيام : غزة
والعمليات النوعية التي خاضتها وحدة النخبة القسامية مع العدو على أعتاب غزة، وما زالت صور 

 المجد المشرقة تتوالى، ليكتب التاريخ صفحات العزة والرجولة بمداِد من ذهب.
القسام أروع مالحم في بيت حانون والشجاعية وخانيونس ورفح والمغازي وجحر الديك سطرت نخبة 

البطولة والفداء، التي كبدت العدو خسائر فادحة، وما زالت آثارها حتى يومنا هذا، فأسرت وقتلت 
 وأصابت العشرات من الجنود، ومرغت أنفهم في التراب.

ومن جديد تثبت كتائب القسام صدق روايتها، وتفضح كذب العدو ومحاولته المستميتة لتغطية 
عد مقاطع الفيديو والصور التي نشرت لعمليات ناحل عوز وزيكيم وأبو مطيبق، خسائره الفادحة، فب

 تظهر صور جديدة لعملية نوعية نفذتها وحدة النخبة في جحر الديك.
وفي الذكرى األولى للمعركة، تكشف كتائب القسام ألول مرة خفايا كمين محكم نفذته إحدى 

ك" وسط القطاع، وتنشر صورًا حصل عليها موقع مجموعات النخبة التابعة لها، بمنطقة "جحر الدي
القسام تعود لنتائج هذا الكمين القسامي، وتظهر دبابة "ميركافاه" وقعت في الكمين، وقد دمرت بشكل 

 شبه كامل.
موقع القسام سرد التفاصيل الكاملة من نقطة االستعداد والتجهيز مرورًا بالرصد، وصواًل إلى تدمير 

أجزائها، ومن ثم االنسحاب من المكان، على لسان القائد الميداني في وحدة "الميركافاه" وتطاير 
 النخبة "أبو محمد"، والمجاهدين "أبو عبد هللا" و"أبو أحمد" اللذين قاما بتنفيذ المهمة.
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 إعداد الخطة
أعدت وحدة النخبة في كتائب القسام بمنطقة جحر الديك خطة محكمة لضرب العدو في مقتل، 

 طبيعة المنطقة المنعزلة والقريبة من العدو، اعتمدت الوحدة على استخدام أسلوب "الكمائن".ونظرًا ل
نقاط  3وبعد دراسة المنطقة ومسرح العمليات، ُاتِخذ القرار بعمل كمين "مثلث مغلق"، مكون من 
الدخول  تتمتع كل نقطة بوجود عتاد متنوع )دروع/أفراد(، الهدف منه تدمير اآلليات واألفراد في حال

حصنًا من أي اتجاه، وبعد وضع الخطة أُعطيت األوامر ببدء عمل "وصالت صغيرة"، تكون 
 خالل المعركة، من القصف المدفعي والرؤية الليلة والحرارية من طائرات العدو. للمجاهدين

بدأت الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وصدرت األوامر من القيادة العسكرية، بشحن الكمائن 
نفار المجاهدين، وأعطى القائد الميداني "أبو محمد" التوجيهات والتعليمات الهامة لهم، ورغم واست

 القصف والتحليق المكثف لطائرات العدو؛ استطاع المجاهدون الوصول إلى الكمائن بطرق آمنة.
ومع شدة القصف من مدفعية وطائرات العدو، تعرض الكمين للقصف، فيما لم يصب كمين النقطة 

مالية، والتي تبعد مئات األمتار قبالة الخط الزائل، فاستطاع مجاهدان من وحدة النخبة القسامية، الش
التنقل بين الوصلة المعدة مسبقًا والدشمة التي أنشئت خالل المعركة للمساعدة في المناورة، 

 والتحصن فيها فترة القصف الجوي، إلى أن قرر العدو الغوص في وحل غزة.
 

 يوماً  13
يومًا في نقطة الكمين، منتظرين وقوع  13المجاهدان "أبو أنس" و "أبو حمزة" من وحدة النخبة  مكث

العدو في المقتلة المعدة مسبقًا، وطيلة فترة القصف الجوي الصهيوني، تنقل المجاهدان في النقطة 
 بين "الوصلة والدشمة"، التي أعدت لكمائن اآلليات واألفراد.

"الدشمة" الجديدة مع دخول الحرب األيام األولى، وتحصينها بشكل جيد تمكن المجاهدان من عمل 
متر من الخط الزائل، شرق  800من قذائف المدفعية لقربها بشكل كبير من العدو، فهي ال تبعد سوى 

منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، واستمر التواصل المباشر مع الشهيد القائد/ معاذ أبو زايد 
أبو محمد"، باستخدام وسائل اتصال خاصة، في إعطاء األوامر ومتابعة الخطط، والقائد الميداني "

يومًا من رمضان، في الدعاء واالستغفار وختمات القرآن، واقتصر سحورهم  13وقضى المجاهدون 
فطارهم على شربة من ماء.  وا 

نها، مكوث وطيلة هذه الفترة، برزت كرامات من هللا عز وجل في حفظ المجاهدين وتثبيتهم كان م
المجاهدين في نقطة الكمين بأمان، رغم استخدام العدو لسياسة األرض المحروقة، التي طالت 



 
 
 
 

 

 13 ص                                               3642 العدد:         23/7/2015 الخميس التاريخ: 
  

األراضي الزراعية ودمرت جميع المنازل المحيطة بالكمين، كما استطاع المجاهدان استخدام طرق 
 في اإلخفاء والتمويه لرصد العدو دون كشفهم.

 
 في المقتلة

لياًل، بدأ العدو  11من الحرب الساعة  20صف الجوي، وتحديدًا في اليوم الـوفي اليوم األخير من الق
بالتقدم نحو منطقة جحر الديك، ورصد المجاهدان تقدم قوة عسكرية مكونة من جرافتين وعدد من 
دبابات "الميركافاه"، بعد ورود معلومات إليهم من القائد الميداني بوجود حشودات عسكرية على بوابة 

تعد للتقدم، وعاد العدو الكّرة واستخدم سياسة األرض المحروقة، بمعنى تدمير كل ما هو النسر تس
أمامه، في محاولة لتأمين تقدمه نحو المنطقة، حتى وصلت اآلليات إلى مسافة قريبة جدًا من نقطة 

 أمتار. 5الكمين ال تتجاوز 
كجم،  60ه"، فوق عبوة برميلية تزن (، استقّرت دبابة "الميركافا7-21صباحًا ) 6:30وفي تمام الساعة 

رغم تخطيها للعبوة ثم عودتها إلى الوراء مرة أخرى، ومن تقديرات المجاهدين أن "الميركافاه" هي 
لقيادة عمليات العدو، وكان أحد الضباط الصهاينة قد اعتلى ظهر الدبابة، ووقع نظره على 

 المجاهدين بشكل مباشر، إال أنه لم يرهم!
ان القرار بتفعيل العبوة المخصصة لآلليات، وتحييد عبوات األفراد نظرًا لتواجد الجنود اتخذ المجاهد

 داخل اآلليات، وخوفهم من النزول إلى أرض المعركة.
 

 صراٌخ واستغاثة
واستطاع القسام توجيه ضربة قوية للعدو بعد دخوله مئات األمتار، فتمكن المجاهدان من تفجير 

دبابة، فوقع انفجار ضخم، وتطايرت حطام الدبابة في كل مكان، هنا .. ومن العبوة البرميلية أسفل ال
هول المنظر وقوة االنفجار، توقفت اآلليات عن الحركة وخفت إطالق النار، بينما تعالى أصوات 
صراخ الجنود ونداءات االستغاثة في المكان، ووقف العدو عاجزًا ألكثر من نصف ساعة عن 

 إسعاف قتاله وجرحاه.
عد وقوع العدو في المقتلة وتدمير "الميركافاه"، قرر المجاهدان االنسحاب من المكان رغم محاصرة وب

جهات، واستطاعا الوصول إلى مكان آمن رغم كثافة النيران وتعرضهم للقصف من  3العدو لهم من 
امل بأربعة صواريخ، إال أن عناية هللا تدخلت في حفظهم حتى عادا بسالم، بك 16طائرات اإلف 

 عتادهما العسكري.
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وبعد انتهاء المعركة، توجه المجاهدون إلى مكان التفجير، ليشاهدوا بقايا أشالء الميركافاه محترقة 
ومتناثرة في المكان، واستدلوا على أن سبب ذلك هو وقوع انفجار وحريق ضخم في اآللية المستهدفة، 

ه تحصينًا، وتظهر الصور الخاصة بالقسام وحاول العدو أن يخفي آثار الدمار الذي لحق بأقوى آليات
 آثار الدمار واألشالء والدماء في المكان.

 22/7/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 عّباس في لبنان "األخبار": دحالن وفياض وعبد ربه يواجهون  .14
انتظرناها من عين الحلوة، فجاءت من نهر البارد. مالمح الصراع من تحت : عبد الكافي الصمد

لطاولة داخل فتح، ظهرت شمااًل. أخيرًا، سّجل حدثان في المخيم الشمالي. األول، رمي منشور ليل ا
االثنين حمل توقيع "أحرار المخيمات"، يهاجم كاًل من أمين سّر إقليم لبنان في الحركة رفعت شناعة 

المنشور وأمين سرها في الشمال محمد فياض. البيان استدعى إطالق حملة تضامن ضد ما تضمنه 
من إساءة شخصية لشناعة خصوصًا، واصفة البيان بالفتنة التي ألقيت تحت جنح الظالم. شناعة 

 نفسه خصص رسالة للرد على "اإلساءات لقيادة منطقة الشمال وتجريح بكرامتي وكرامة أسرتي".
بها على ذكر وتوجه إلى "من يحملون هذه األسماء الوهمية"، بالقول: "بياناتهم مأجورة ال يجرؤ أصحا

أسمائهم وكشف هوياتهم، ونحن ال ننتظر منكم إالَّ ما فعلتموه من إساءات لنا، وأعرف أن مسلسل 
 اإلساءات الذي تديرونه لحسابات حزبية أو شخصية معينة لن يهزنا".

يبدو شناعة عارفًا بكواليس "أحرار المخيمات"، ويتوقع حلقات أخرى من "مسلسل اإلساءات". رّده 
ألسماء الوهمية" أثار مزيدًا من التساؤالت حول المؤامرات التي تحاك بين أجنحة فتح. سريعًا، على "ا

سجل حدث آخر ليعزز التساؤالت؛ فقد سجلت رابطة اإلعالميين الفلسطينيين "تعرضهم للتهديد" من 
اولهم قبل عناصر تابعين للتيار اإلصالحي في الحركة المحسوب على القيادي محمد دحالن، بعد تد

لتقرير نشر على موقع "بيروت أوبزرفر" بعنوان "تسابق بين عباس ودحالن لشراء ذمم سكان 
 المخيمات الفلسطينية في لبنان".

شناعة لم يسّم أحدًا باالسم، إال أنه اعترف ضمنًا بوجود أشخاص وجهات "حزبية" تقوم بهذه 
ة وأمنية لبنانية عّدة، في اآلونة األخيرة، األعمال، ما يؤكد المعلومات التي تتداولها أوساط فلسطيني

عن وجود تحالف فلسطيني ثالثي يضم دحالن ورئيس الحكومة الفلسطينية السابق سالم فياض 
ياسر عبد ربه. هذا التحالف "يجمعه هدف  الفلسطينيةوعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير 

ي لبنان وغيره، بعدما استطاع األخير إسقاط واحد، مواجهة سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ف
بعاده عن جنة السلطة"، تقول المصادر.  الثالثي وا 
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تتحدث المعلومات عن صراع لم يعد خافيًا بين عباس والثالثي المعارض له. صراع ال يأخذ طابعًا 
سيما بعد  سياسيًا صرفًا، بل يستخدم المال فيه. "الطرفان يستغالن ضيق الحال لسكان المخيمات، ال

تقليص األونروا لخدماتها، من أجل كسب الوالءات وتعزيز كل طرف وجوده داخل المخيمات، 
 وتحديدًا داخل فتح".

المصادر لفتت إلى أن عبد ربه الذي منعه عباس من دخول أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، 
ارات العربية المتحدة، معقل بعدما جّرده من مهماته، "بدأ يحصل على مبالغ مالية كبيرة من اإلم

محمد دحالن الحالي. وتوضع تلك األموال في حسابه في أحد بنوك األردن. وقد طلب عباس 
 تجميدها من دون نتيجة".

 23/7/2015األخبار، بيروت، 
 

 : لن نكرر خطأ إخالء مناطق فلسطينيةنتنياهو .15
س الحكومة اإلسرائيلية بنيامين رئي ، أنالقدس المحتلة، من 23/7/2015أبو ظبي، االتحاد، نشرت 
"قامت بإخالء مناطق في الماضي، سيطرت عليها العناصر )اإلرهابية(  "إسرائيل"ن إ قالنتنياهو 

أن اإلسرائيليين  والمتطرفة، وهو ما يجعلنا نمتنع عن تكرار تلك التجربة الخاطئة مرة أخرى"، مدعياً 
يجب أن يكون سالمًا حقيقيًا وثابتًا. وأضاف نتنياهو يريدون إبرام اتفاق سالم مع الفلسطينيين" ولكن 

، "أن "إسرائيلـ"خالل اجتماع احتفالي أقيم بمناسبة زيارة رئيس الحكومة اإليطالية ماثيو رنتسي ل
، فمثلما يطالبنا الفلسطينيون باالعتراف السالم مع الفلسطينيين ممكن في حال يكون سالمًا حقيقياً 

الشعب اليهودي بإقامة دولته اليهودية، وأن يوافقوا على نزع السالح في بهم عليهم االعتراف بحق 
 المناطق الفلسطينية، وهو ما يستوجب تواجدًا أمنيًا إسرائيليًا بعيد المدى في هذه المناطق".

ـــروتوأضـــافت  خـــالل اســـتقبال  قـــال، نتنيـــاهو، أن محمـــد بـــدير، نقـــاًل عـــن 23/7/2015 ،األخبـــار، بي
أن أقــول إن إيــران، وحــزب هللا وحمــاس مــن جهــة، وداعــش والقاعــدة ومــا شــابههما "أنــا ينبغــي  ،رنتســي

من جهة مقابلة، ليسوا فقط يهددوننا جميعًا، بل هم يخربون أيضًا فرصة التوصل إلى اتفاق سالم مع 
جيراننا". والسبب أنه "في الماضي وّقعنا على اتفاقـات، وأقـدمنا علـى خطـوات، وأخلينـا منـاطق، ولكـن 

لمنــاطق ســيطرت عليهــا جهــات إرهابيــة مــن اإلســالم المتطــرف، الــذين يطلقــون آالف الصــواريخ هــذه ا
 على مدننا ومستوطناتنا". ولفت في ضوء ذلك "بطبيعة الحال، لن نكّرر أخطاءنا مرة ثانية".

ران إن "االتفـاق النـووي الـذي ُوقّـع مـع إيـ قـالرأى نتنياهو أن "االتفاق النـووي مـع إيـران سـّيا جـدًا"، و و 
 يعّرضكم أنتم للخطر في أوروبا. هو خطير على الواليات المتحدة وعلى المجتمع الدولي كله".
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 "إســـرائيل"رأى الـــرئيس اإلســـرائيلي رؤوبـــين ريفلـــين، خـــالل اســـتقباله رئـــيس الـــوزراء اإليطـــالي، أن  كمـــا
 نطقة بأسرها.تواجه أيامًا غير بسيطة في أعقاب االتفاق النووي مع إيران التي تواصل تهديد الم

 
 رئيس "الكنيست" يدعو إلعادة استيطان "شانور" قرب جنين .16

كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن دعوة رئيس الكنيست اإلسرائيلي يولي أدلشتاين إلى العـودة 
ــة التجّمعــات واألحيــاء اليهوديــة فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة والتــي جــرى إخالؤهــا فــي  ،الســتيطان كاّف

 .2005فصال اإلسرائيلية عن قطاع غزة عام إطار خطة االن
وذكــــرت صــــحيفة "يســــرائيل هيــــوم" العبريــــة فــــي عــــددها الصــــادرة األربعــــاء، أن أدلشــــتاين رافــــق أمــــس 
مجموعـــة مـــن اليهـــود الـــذين عـــادوا إلـــى خرائـــب مســـتوطنة "شـــانور" التـــي اشـــتق اســـمها مـــن اســـم قريـــة 

لغربيـة المحتلـة، ودعـا فـي خطـاب أدلـى بـه صانور الفلسطينية المجاورة لها قرب جنين شمال الضفة ا
أمامهم إلى العودة الستيطان "شانور" وكل المستوطنات التي أخليت من سكانها في شمال الضفة في 

 إطار خطة االنفصال التي قام بها رئيس وزراء االحتالل األسبق أريئيل شارون.
كــن هنــاك بعــض األمــل عنــدما وبحســب أدلشــتاين، فــإن "الواقــع انقلــب منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، ول

ترى الناس، ورغبة األسر بالعودة إلى االستيطان هنا، وعندما سيعود الناس إلى هنا وتعيش العائالت 
نمـا سـيكون فرحـًا لكـل سـكان  بشكل ثابت، لن يكون ذلك بمثابة فرح خاص بالكثير من األسر فقط، وا 

نات المخــالة ســيظهر لنــا جميعــًا القــدرة وأضــاف "العــودة لتلــك المســتوط )إســرائيل("، علــى حــد تعبيــره.
علــى تصــحيح األخطــاء الفادحــة فــي الماضــي، وعكــس هــذا االتجــاه، ووقــف عمليــات االنســحاب فــي 

 المستقبل، لذلك تعتبر هذه المعركة هامة وسننجح في هذا النضال"، وفق قوله.
 22/7/2015 ،الين أونفلسطين 

 
 أمنياً"إخالء مستوطنات قطاع غزة "كان خطأ  :هيرتسوغ .17

قــال رئــيس حــزب العمــل اإلســرائيلي يتســحاق هيرتســوا، فــي نــدوة بمناســبة : برهــوم جرايســي - الناصــرة
مستوطنات قطاع غـزة، فـي صـيف  إخالءمستوطنات قطاع غزة، إن  إخالءمرور عشر سنوات على 

 ه.في حين اإلخالء"، وهو موقف مغاير لموقف حزبه الذي دعم خطة ، "كان خطأ أمنياً 2005العام 
المسـتوطنات كـان خطـأ أمنيـا، ألنـه فـي تلـك  إخـالء" أنوقال هيرتسوا، إنـه بعـد عشـر سـنوات، يتبـين 

أي قطـاع  إخـالءتطبيـق اتفاقيـات ثنائيـة"، وتـابع قـائال، "لـيس لـدي رغبـة فـي  باإلمكانالحالة، لم يكن 
خـــالءي. مـــن الـــبالد )يقصـــد مـــا يســـمى "بـــأرض إســـرائيل الكاملـــة"(، فكلهـــا منـــاطق غاليـــة علـــى قلبـــ  وا 

، ألن هـذه المسـألة كانـت مطروحـة منـذ سـنوات طويلـة. مستوطنات قطاع غـزة لـم تكـن خطـأ ديمغرافيـاً 



 
 
 
 

 

 17 ص                                               3642 العدد:         23/7/2015 الخميس التاريخ: 
  

شـــارون أقـــدم علـــى تجربـــة، وقـــال ال يوجـــد مـــن نحـــاوره فـــي الطـــرف اآلخـــر  أريـــلولكـــن مـــا جـــرى أن 
تــتم مــن  أن( كــان يجـب اإلخــالءأحــادي الجانـب، بينمــا تلــك الخطـوة ) إجــراء إلـى)الفلسـطيني(، واتجــه 

 خالل اتفاق ثنائي، ومع تفاهمات حقيقية".
 23/7/2015 ،الغد، عّمان

 
 مشـروع قانون إسـرائيلي يؤطـر صفقات تبادل األسرى المستقبلية .18

تقــّدم رئــيس حــزب "يــش عتيــد" اإلســرائيلي يــائير البيــد إلــى الكنيســت بمشــروع قــانون لوضــع إطــار عــام 
وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون العبـري، علـى  لسطينية.ألي صفقة تبادل مستقبلية مع المقاومة الف

ســر الجنــديين اإلســرائيليين هــدار جولــدن أ، أنــه بعــد عــام علــى 22/7موقعهــا اإللكترونــي يــوم األربعــاء 
وأورون شــاؤول واختفــاء أفراهــام منغيســتو ومــواطن آخــر فــي قطــاع غــزة، فــإن جهــودًا تبــذل خــالل هــذه 

عى لســن قـانون "صــارم جــدًا" تقـّدم بــه النائــب البيـد وبلــوره برلمــانيون مــن األيـام فــي "الكنيســت" فـي مســ
 المعارضة من أعضاء "لجنة الخارجية واألمن" البرلمانية.

وأضافت القناة، أن مشروع القانون المقترح ينص على أن تبادل السـلطات اإلسـرائيلية أسـراها بـاإلفراج 
تطلـق سـراح مخـرب واحـد فقـط مقابـل أي جنـدي يقـع عن العدد ذاته من سجونها، بمعنى "أن إسرائيل 

ســاعة مــن لحظــة خطــف أي جنــدي إســرائيلي،  72فــي أســر المقاومــة"، كمــا يــتم خــالل مــدة أقصــاها 
تشــديد الظــروف االعتقاليــة لألســرى الفلســطينيين مــن نشــطاء وأنصــار الفصــيل المســؤول عــن عمليــة 

ير فلسـطيني مقابـل جثـث اإلسـرائيليين، ويتضمن مشروع القـرار، عـدم اإلفـراج عـن أي أسـ االختطاف.
فلســطينيين فــي إطــار أي مبــادرة  10تقــوم تــل أبيــب بــإطالق ســراح أكثــر مــن  أالوكــذلك يــنص علــى 

 "حسن نية" تعتزم تقديمها للسلطة، حسب ما أوردته القناة العبرية.
القـانون المطـروح،  وأشار موقع القناة العاشرة، إلى أنه "بالرغم من تأييد معظم وزراء الحكومة لمشروع

فمـــن غيـــر المتوقـــع أن يـــتم إقـــراره بـــل مـــن المـــرجح أن يعارضـــه نتنيـــاهو حتـــى ال يقيـــد نفســـه فـــي أي 
 مفاوضات مقبلة"، وفق تقديراتها.

 23/7/2015 ،الدستور، عّمان
 

 .. وتوصيات "لجنة لوكر"حول ميزانية الجيش "إسرائيل"في  واسعجدل  .19
مــن  "إســرائيل"ال شــيء أشــد إثــارة للجــدل فــي : 23/7/2015 ،الســفير، بيــروتفــي  حلمــي موســىكتــب 

 الجيش، خصوصًا عندما يجري الحديث عن ميزانيته التي تقتطع حصة كبيرة من الميزانية العامة.
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وعلى مدى السنوات األخيرة التي تنامى فيها االقتصاد اإلسرائيلي من ناحيـة، وتزايـد االهتمـام بالرخـاء 
أخــرى، وبالمقابــل تقلصــت المخــاطر األمنيــة، ال حــديث فــي الشــأن العــام والرفاهيــة الفرديــة مــن ناحيــة 

يخلو من إشارة إلى وجوب تقليص ميزانية الدفاع. ولكن كل خطة حاولـت التعـاطي مـع هـذا الجانـب، 
ســـواء أشـــارت إلـــى نفقـــات التســـلح واإلدارة أو رواتـــب وامتيـــازات العـــاملين فـــي الســـلك األمنـــي، تنطلـــق 

 اطر.التهديدات وتظهر المخ
مــــع تقريــــر "لجنـــة لــــوكر"، التــــي حاولـــت وضــــع توصــــيات تناســـب بــــين المخــــاطر  وهـــذا يجــــري حاليـــاً 

. وفور نشر التقرير بدا وكأن حربـًا عالميـة أعلنـت "إسرائيل"والمتطلبات والوضع االقتصادي العام في 
ة علـــى اللجنـــة وأعضـــائها، وتكـــررت اتهامـــات تصـــل إلـــى حـــد الخيانـــة، لكـــن أكثرهـــا ركـــز علـــى خطيئـــ

الجهــل. ولــم يكلــف المتهمــون أنفســهم عنــاء األخــذ بالحســبان واقــع أن رئــيس اللجنــة هــو فــي األصــل 
جنرال قضى معظم حياته في الجيش، ما يجعل التقرير فـي أسـوأ الحـاالت مجـرد اجتهـاد. ولكـن، كمـا 
 سبق، يعتبر كل نقاش في هـذا السـياق يخـالف الـرأي السـائد فـي الجـيش نوعـًا مـن الخيانـة، خصوصـاً 

 إذا صدر عن عسكريين.
والصحيح أن الجيش اإلسرائيلي تعامل مع تقرير "لجنة لوكر"، الذي طالب بتقليص قوام القـوة الدائمـة 

ألــف ضــابط وجنــدي، بســخط. وفــي النقاشــات التــي دارت حــول التقريــر تــم للمــرة  38فــي الجــيش إلــى 
ألـف ضـابط وجنــدي.  44وتبلــغ  األولـى كشـف النقـاب عــن عديـد القـوة الدائمــة فـي الجـيش اإلسـرائيلي،

وقد أشار إلى ذلك المدير العام لوزارة الـدفاع الجنـرال دان هارئيـل فـي لقـاء إذاعـي أمـس، فـي حـين أن 
ضــابط وجنــدي. وكــان  41400مــن يتلقــون الرواتــب ضــمن هــذا التصــنيف هــو  إن عــددالجــيش يقــول 

الدائمـة فـي الجـيش لـن يتجـاوز فـي  رئيس األركان الجنرال غادي آيزنكوت قد قرر أن عديد أفراد القوة
 رقم األربعين ألفًا، ما يعني أن الجيش ينوي تسريح المزيد من أفراد هذه القوة. 2017العام 

، وأن عديـد 1985ممـا كـانوا فـي العـام  %8وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن جنـود القـوة الدائمـة أكبـر بــ 
ألفــًا. وقـد انتقــد تقريـر "لجنــة لــوكر"  45لـى حينمـا وصــل عديــده إ 2012هـذه القــوة بلـغ ذروتــه فـي العــام 

بشدة هذه الزيادة، واعتبرها مناقضة تماما لتوصيات "لجنة برودت" ورفض تبريرات الجيش بأن الزيادة 
نبعــت مــن إنشــاء منظومــات جديــدة بينهــا منظومــة "الســايبر". ويقــول الجــيش إنــه اضــطر لزيــادة عديــد 

 االستخبارات ومنظومة "السايبر". القوة الدائمة بألفي جندي وضابط في سالح
مليـار شـيكل، وتقييـدها بهـذا  59وأشار تقرير "لجنة لوكر" إلى وجوب زيادة ميزانيـة الـدفاع رسـميا إلـى 

المبلـــغ للســـنوات الخمـــس المقبلـــة. ومعـــروف أن ميزانيـــة الجـــيش اإلســـرائيلي تزيـــد فـــي العـــادة عـــن تلـــك 
ادة ملحوظـــة بشـــكل واضـــح فـــي العقـــد األخيـــر. المقـــررة، ســـواء نشـــبت حـــرب أو لـــم تنشـــب. وهـــذه الزيـــ

ويطالــب التقريــر بتخصــيص عشــرة مليــارات شــيكل مــن ميزانيــة الجــيش لتعــاظم القــدرات وبنــاء جاهزيــة 
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عملياتية. ويركز على نجاعة اإلنفـاق، وعلـى ضـرورة تسـريح المزيـد مـن العـاملين فـي الجـيش بشـروط 
 لزامية.أقل من المعمول به حاليًا، وتقليص مدة الخدمة اإل

وكتـب المعلــق العســكري فـي "يــديعوت احرونــوت" ألـيكس فيشــمان أن توصــيات "لجنـة لــوكر" لــن تنفــذ، 
ها. وفـي نظـره ال توجـد لسبب بسيط وهو أن وزير الدفاع ومدير عام وزارة الدفاع ورئيس األركان ضـدّ 

وصـا فـي ظـل قوة تستطيع أن تفـرض علـى الجـيش تغييـرًا مثيـرًا كهـذا مـن دون تعـاون كـل قادتـه، خص
أزمة االتفاق النووي مـع إيـران وضـعف االئـتالف الحكـومي. وفـي نظـره لـن يتحقـق مـن توصـيات هـذه 
اللجنة إال بند أو اثنان، حتى رغم تبني وزير المالية لهذه التوصيات. ويرى فيشمان أن بوسع الجـيش 

" التــي عــرض خطــط تفــرا تقريــر "لجنــة لــوكر" مــن مضــمونه، ومــن بــين هــذه الخطــط "خطــة جــدعون
 عرضها رئيس األركان، وهي تقوم على مبدأ تدريبات اللياقة لتخفيض الوزن وزيادة العضالت.

أما المعلق العسكري للقنـاة العاشـرة ألـون بـن دافيـد فكتـب، فـي "معـاريف"، أن الجـيش اإلسـرائيلي خـرج 
حاق الضـرر إلى الحرب ضد توصيات "لجنة لوكر". وفي نظره فإن التقرير، الذي يحوي توصيات بإل

بمتقاعدي الخدمة العسكرية، يثير خواطر الجيش الذي خرج إلى معركة هدفها أن هذه التوصـيات لـن 
 تنفذ، ألنها، وفق كبار الضباط "رصاصة بين العينين لكل الجيش اإلسرائيلي".

لـن تعـود  أما المعلق العسكري في "إسرائيل اليوم" يؤآف ليمور فكتب أن التوصـيات تعنـي أواًل وأخيـرًا أنـه
للجــيش جاذبيــة لبقــاء الجيــدين واألكفــاء فيــه. ولكــن افتتاحيــة "هــآرتس" طالبــت رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية 
بنيامين نتنياهو بصم أذنيه عن تهديدات وزير الـدفاع ورئـيس األركـان وتبنـي التوصـيات، وفرضـها علـى 

 الية على المجتمع".الجيش "بسبب العبء المالي واالجتماعي الذي يفرضه نموذج الخدمة الح
وزيـر ، أن وديـع عـواودة ،الناصـرة، نقاًل عن مراسـلها فـي 23/7/2015 ،القدس العربي، لندنوأضافت 

ووصــف التقريــر بأنــه " تقريــر شــجاع لجــيش شــجاع " ودعــا  ،توصــيات لــوكرأيــد التعلــيم نفتــالي بينــت 
واقتصـادية، ويشـكل فرصـة  يـةوأمن"التقريـر يحمـل معـه بشـائر اجتماعيـة  إنالحكومة إلى تبنيـه. وقـال 

شـــامل فـــي الجــيش. وهـــو يفـــرق بــين المحـــاربين وغيـــر المحــاربين، بـــين جرحـــى  إصــالحنــادرة إلجـــراء 
الحرب وجرحى حوادث الطرق خالل اإلجازة، ويحسن ويقلص المقرات والقيادات، ويحـول كـل المـوارد 

 إلى الهدف األعلى للجيش: االنتصار على األعداء".
وبـين جـودة المجتمـع فيهـا، وتـابع  "إسرائيلـ"تقرير يوازن بين االحتياجـات الوجوديـة لـال أنوادعى بينت 

إلـى طـرح التقريـر للنقـاش والتصـويت عليـه بالسـرعة  أدعـوالقول "يمنع تفويت هذه الفرصـة التاريخيـة. 
 الممكنة، فشعب إسـرائيل سـيربح مـن ذلـك فقـط". ورفـض بينـت ادعـاء يعلـون بـأن التقريـر يشـكل خطـراً 

الخطر على أمـن إسـرائيل يكمـن فـي اسـتمرار الوضـع القـائم. مـن  أنى أمن الدولة. وأوضح "اعتقد عل
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للجهـــاز العســـكري نفـــض نفســـه بعـــد هـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن الســـنوات، وانـــا اختلـــف مـــع  الصـــحي جـــداً 
 تصريحات يعلون". وحسب رأي بينت فإن التقرير يصب في مصلحة المحاربين وسيرحبون به.

وزير زئيف الكين عن دعمه للتقرير ودعا رئيس الحكومة إلى تبني توصـياته كلهـا. وقـال ال أعربكما 
يطالـب الجهـاز األمنـي بزيـادة ميزانيتـه علـى حسـاب القضـايا األخـرى الملحـة  أنانه من غيـر الممكـن 

 في الدولة، وال يساهم بحصته.
  
 مذعورة من خطر مقاطعة أوروبية لها اإلسرائيليةالبنوك  .21

يـوم األربعـاء، مـن احتمـال أن  ،فـوجا الجهـاز المصـرفي اإلسـرائيلي بشـكل كبيـر: ل ضاهرتحرير بال
ـــــوك اإلســـــرائيلية بســـــبب اســـــتثماراتها وأنشـــــطتها فـــــي  ـــــي عقوبـــــات علـــــى البن ـــــرض االتحـــــاد األوروب يف
المســتوطنات فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة. وأكــدت وســائل إعــالم إســرائيلية أنــه ال يوجــد بنــك إســرائيلي 

في المستوطنات. وأثار خطر المقاطعة األوروبية لهـذه البنـوك حالـة ذعـر أدت  س لديه نشاطاً واحد لي
ــديها نشــاطاً  مثــل "هبــوعليم"  "إســرائيل"خــارج  ملموســاً  إلــى هبــوط فــي أســهمها، وخاصــة البنــوك التــي ل

 .تقريباً  %2.5و"ليئومي" و"ديسكونت"، بنسبة 
لية عن مسؤول رفيع المستوى في الجهاز المصـرفي ونقل موقع صحيفة "غلوبس" االقتصادية اإلسرائي

، أي أن هـــذا متعلـــق بجميـــع قولـــه إن "المســـتوطنات بالنســـبة لألوروبيـــين هـــي القـــدس والجـــوالن أيضـــاً 
البنوك. والحديث يدور عن تهديد يصعب قياسه، لكنه دراماتيكي. وقد يتبين أن هذا هو التهديد األهم 

تاجات لجنة شتروم، التي تعمل هذه األيام على زيادة المنافسـة على البنوك، وهو تهديد أكبر من استن
 في المؤسسة المصرفية".

وأوضحت البنوك أنه ليس بمقدورها مواجهة تهديد كهذا، كما أنه ليس من الصـواب مواجهتـه. وحـاول 
مســؤولون فــي البنــوك التخفيــف مــن األمــر، واعتبــر مســؤول حكــومي إســرائيلي أن "الحــديث يــدور عــن 

ـــيس عـــن قـــرار لالتحـــاد نفســـه. واألجـــدر أن ننتظـــر  توصـــيات ـــي، ول ـــة استشـــارية لالتحـــاد األوروب هيئ
 القرارات نفسها، ودراسة دالالتها وأال نصاب بالذعر من أي تقرير تنشره رويترز".

 لكن مسؤول مصرفي رفيع رد على ذلك بالقول إنه "أخشى أن الحكومة ال تدرك أهمية األمر".  
 22/7/2015 ،48عرب 

 
 مليون شيكل لدعم مستوطنات غالف غزة 50االحتالل يخصص  .21

الوكــاالت: كشــفت صــحيفة "إســرائيل اليــوم" عــن أن مــا تســمى لجنــة االســتثناءات صــادقت علــى إمــداد 
ـــ وبحســب الصــحيفة فإنــه مــن المقــرر أن تــتم  مليــون شــيكل إســرائيلي. 50 مســتوطنات غــالف غــزة، ب
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كنية هذا العام، وذلك بعـد عـام علـى العـدوان األخيـر علـى وحدة س 200مضاعفة المبلغ تدريجيًا لبناء 
وأوضحت أن بناء الوحدات السكنية يأتي لتأجيرها بأسعار منخفضة، لتحفيز اإلسـرائيليين  قطاع غزة.

 على الهجرة لمستوطنات الغالف بعد هجرها من قبل عشرات العائالت منذ انتهاء العدوان.
 شيكل شـهرياً  500طالبًا يسكنون بمستوطنات الغالف مبلغ  720للصحيفة أن يتلقى  ومن المقرر وفقاً 

 شيكل كمبلغ مقطوع. 900عائلة مبلغ  400وذلك بدل أجرة المسكن، في حين ستتلقى 
 23/7/2015 ،األيام، رام هللا

  
 "إسرائيل"تراجع السياحة في  .22

قطـاع غـزة، مـا زال مرور عام على الحرب اإلسـرائيلية علـى  من رغمال : علىأسعد تلحمي –الناصرة 
القطاع السياحي يعاني تراجعًا ملموسًا وصفه اتحاد الفنادق في إسرائيل بـ "الكارثة" على الفنادق فيها، 

في حجز غرف في الفنادق لسياح من الخـارج، حصـل فـي  %25إذ أكدت األرقام أن انخفاضًا بنسبة 
الماضـي. وأضـاف أن السـياحة الداخليـة  النصف األول من العام الحالي قياسـًا بـالفترة ذاتهـا مـن العـام

إلسرائيليين خففت بعض الشيء وطأة أزمة الفنادق، مع ذلـك فـإن حجـز الغـرف فـي الفنـادق لـم يصـل 
فــي النصــف  "إســرائيل"دائــرة اإلحصــاء المركزيــة بــأن عــدد الســياح الــذين دخلــوا أفــادت و  .%60لنســبة 

 ام الماضي التي سبقت بدء الحرب.قياسًا بالفترة ذاتها من الع %17األول انخفض بنسبة 
ورأى بعـــض أصـــحاب الفنـــادق أن التراجـــع المتواصـــل فـــي عـــدد الســـياح وحجـــز الفنـــادق ال يعـــود إلـــى 
الحـــرب فقـــط إنمـــا أيضـــًا نتيجـــة الســـعر البـــاهظ الـــذي تطلبـــه الفنـــادق اإلســـرائيلية قياســـًا باألســـعار فـــي 

ألزمـة فـي السـياحة الوافـدة تسـببت فـي خسـارة وقال مدير عام اتحاد الفنادق نوعاز بارنير إن ا أوروبا.
مليـون دوالر، مشـيرًا إلــى أن إسـرائيل لــم تشـهد مثـل هــذه األزمـة منــذ  400الفنـادق مـدخواًل كبيــرًا يقـدَّر بـــ

 ."إسرائيلـ"عشر سنوات داعيًا الحكومة إلى زيادة ميزانية وزارة السياحة المخصصة لتشجيع السياحة ل
 23/7/2015 ،الحياة، لندن

 
 المشتركة: قانون راشقي الحجارة احتاللي عنصري ويفتقر إلى العدالة العربيةالقائمة  .23

تل أبيب: صادق الكنيست اإلسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة، وبشكل نهائي، على تعديل "قانون 
سـرائيلية، العقوبات"، ليـتم بموجبـه تشـديد األحكـام علـى راشـقي الحجـارة الفلسـطينيين علـى السـيارات اإل

 .عاماً  20بحيث يفرض على من ُيدان برشق الحجارة حكم بالسجن الفعلي لمدة تصل إلى 
 القانون، مع حزب ميرتس اليساري، وبعض نواب حزب العمل. وخرجت القائمة المشتركة ضدّ 



 
 
 
 

 

 22 ص                                               3642 العدد:         23/7/2015 الخميس التاريخ: 
  

وقــال النائــب جمــال زحالقــة فــي كلمتــه: "تصــوروا أننــا نواجــه وضــعا يكــون فيــه الجــيش اإلســرائيلي أو 
ت الشــرطة وحــرس الحــدود وقــد جــاءت لتهــدم بيتــا، أو تصــادر أرضــا، أو تنفــذ اعتــداء آخــر علــى قــوا

المــواطنين الفلســطينيين. فمــن كنــتم ستحضــرون للمحاكمــة العادلــة: راشــقي الحجــارة أو مــن تســبب لهــم 
برشــق الحجــارة؟ فمــن هــو الــذي كــان ســيدخله القاضــي إلــى الســجن؟ ذلــك الــذي هــدم البيــت وصــادر 

 قتل األخ، أو ذلك الولد الذي رشق الحجر؟ فأين العدالة هنا؟".األرض أو 
نمـا عـن احـتالل، فـإذا كـان مـن المفتـرض  وقالت النائبة حنين زعبي: "إن الحـديث لـيس عـن قـانون، وا 
أن يدافع القانون عن الضعيف عندها يجب أن يحمي الضحايا الـذين يقتلـون أسـبوعيا بنيـران الجنـود، 

حت طائلة تهديد االحتالل وخطره، ويحميه من جندي يطارده فـي األزقـة". ويجب أن يحمي من يقع ت
وأضــافت: "تخيلــوا جنــديا يحمــل بندقيــة فــي مواجهــة فتــى يحمــل حجــرا صــغيرا. أي تماثــل هــذا؟ كيــف 
ذا كــان يجــب تشــديد العقوبــة فإنهــا يجــب أن  ــن؟ وا  التقــى الجنــدي بهــذا الفتــى؟ ومــن دخــل علــى حيــاة مب

 صاص الذي يقتل يوميا".تشدد على مبن يطلق الر 
وأشار النائب أحمد الطيبي إلى االختالف بـين رد قـوات األمـن علـى رشـق الحجـارة مـن جانـب العـرب 

 واليهود. وقال إن هذا التعديل ليس سوى انتقام سياسي ينفذ بشكل عنصري ضد العرب وحسب. 
 22/7/2015 ،الشرق األوسط، لندن

 
 التفاق مع إيران.. الجوالن مقابل ا"إسرائيلـ"ب دعوات .24

بـين  اسـتراتيجيةبعقد صـفقة  "إسرائيل"تطالب أوساط رسمية وغير رسمية داخل : وديع عواودة -حيفا 
لتعويضـــها عـــن االتفـــاق مـــع إيـــران، تشـــمل اعتـــراف واشـــنطن بالســـيادة  "إســـرائيل"الواليـــات المتحـــدة و

 ملية.اإلسرائيلية على الجوالن، لكن باحثين ومراقبين يعتبرون الفكرة غير ع
أمريكـا بـاالعتراف بسـيادتها  "إسـرائيل"ال يستبعد وزيـر األمـن الـداخلي جلعـاد أردان إمكانيـة أن تطالـب 

الــذي  ،أردانوأكــد  علــى الجــوالن الســوري المحتــل كجــزء مــن تعويضــها عــن االتفــاق النــووي مــع إيــران.
ـــل تكتيكـــ األربعـــاء،كـــان يتحـــدث إلذاعـــة الجـــيش يـــوم  ـــن ترضـــى بمقاب ـــا، أن "إســـرائيل ل ي التفـــاق فيين

 بمستوى التهديد الناجم عن هذا االتفاق". استراتيجيكطائرات ومروحيات، مطالبا بتعويض 
وتتزامن دعوات أردان مـع دعـوات مماثلـة صـادرة عـن عسـكريين باالحتيـاط وأوسـاط فـي اليمـين أمثـال 

 الوزير المستوطن أوري أرئيل )البيت اليهودي(.
جــاي بخــور إلــى  .يشــير المستشــرق د األربعــاء اإللكترونيــة يــوم وفــي مقــال نشــرته صــحيفة "معــاريف"

، ويتســـاءل "كيـــف كانـــت ةحيويـــة الجـــوالن كســـد مـــانع أمـــام هجمـــات المنظمـــات اإلســـالمية فـــي ســـوري
ويتابع "إن شرعنة احتالل الجوالن  عن الجوالن؟". إسرائيل ستتدبر أمر حماية حدودها لو تنازلت يوماً 
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ألنهــا ســتزيد هيمنتهــا فــي المنطقــة وال ســيما فــي الهــالل الشــيعي المكــون مهمــة فــي الصــراع مــع إيــران، 
 ولبنان، مما يعني ازدياد التحديات أمام إسرائيل". ةمنها ومن العراق وسوري

بالمقابــل، يقلــل مراقبــون مــن جديــة واحتمــاالت هــذه التوجهــات اإلســرائيلية ويعتبرهــا رئــيس مركــز دراســات 
ويوضــح بــن دور  بروفيســور جــابي بــن دور فكــرة غيــر واقعيــة وفارغــة.األمــن القــومي فــي جامعــة حيفــا ال

التـــي يـــدعوها "لضـــمان أســـلحة مـــن  "إسرائيلـ"للجزيـــرة نـــت أن هنـــاك مـــا هـــو أهـــم مـــن الجـــوالن بالنســـبة لـــ
الواليات المتحدة مضادة للسالح النووي، وتعزيز قدراتها مقابل احتماالت تفاقم الخطر في المنطقة جـراء 

التفاق مع الواليات المتحدة  "إسرائيل"كما يطالب بن دور بأن تتوصل  ن بعد اتفاق فيينا".تعاظم قوة إيرا
 حول رد دبلوماسي وعسكري مشترك لهما بحال خرقت طهران اتفاق فيينا وتزايد الخطر بالمنطقة.

عــن توصــلتا لـــ"اتفاق تعــويض"  "إســرائيل"ويوضــح المحلــل العســكري رون بــن يشــاي أن الواليــات المتحــدة و
ويوضـح  مـايو الماضـي، يشـمل مسـاعدات عسـكرية قيمتهـا مليـارا دوالر. /تفاهمات فيينا مع إيـران فـي أيـار

بــن يشـــاي للجزيـــرة نـــت أن "هــذه الصـــفقة تشـــمل قنابـــل وصـــواريخ ذكيــة وأســـلحة متطـــورة أخـــرى، وتنقصـــها 
يبدو أن الواليات المتحـدة ويتابع "لكن إسرائيل اليوم ال تكتفي بذلك، و  مصادقة الكونغرس األمريكي عليها".

ستقدم مساعدات استثنائية كما وكيفا تزيد من الهوة بين الجيش اإلسرائيلي وبقية الجيوش في المنطقـة، أمـا 
 مسألة االعتراف بالسيادة فهذه ربما تغدو فكرة عملية إن عاد الجمهوريون للحكم بعد عامين".

 "إســــرائيل"ي وعضــــو الكنيســــت الســــابق محاولــــة وال يســــتغرب واصــــل طــــه رئــــيس التجمــــع الــــوطني الــــديمقراط
"استغالل اتفاق فيينـا والفوضـى الراهنـة فـي المنطقـة البتـزاز أمريكـا بـاالعتراف بسـيادتها علـى الجـوالن السـوري 

لكنه يستبعد قيام الواليات المتحدة بقبول السيادة اإلسرائيلية على الجـوالن السـوري  المحتل ألطماع اقتصادية".
 ".67ا أنها "ملتزمة سياسة خارجية ثابتة قوامها عدم االعتراف باألرض المحتلة عام المحتل، موضح

 22/7/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 حكم مخفف على مستوطنين شقيقين أحرقا مدرسة "ثنائية اللغة" في القدس .25
لشقيقين على ا مخففاً  أصدرت المحكمة المركزية في القدس، يوم األربعاء، حكماً : تحرير بالل ضاهر

مـن المدرسـة الثنائيـة  شلومو ونحمان تويتو بعد إدانتهما بتنفيذ جريمة كراهية عنصرية بإحراقهما جـزءاً 
اللغــة فـــي القــدس ألنـــه يــتعلم فيهـــا العـــرب واليهــود. وحكمـــت المحكمــة بالســـجن لســنتين علـــى أحـــدهما 

نمـا وليس فقـط أن االثنـين لـم يعبـرا عـن نـدمهما  وسنتين ونصف السنة على اآلخر. علـى جريمتهمـا وا 
قال نحمان لدى خروجه من المحكمة للصحفيين إن "الثمن كان يستحق ذلك" أي أن العقوبة المخففـة 

. ويشـار إلـى أن هـذين الشـقيقين ينشـطان فـي صـفوف منظمـة "ليهافـا" تبرر الجريمة، وراح يغني فرحاً 
 اإلرهابية ويسكنان في مستوطنة "بيتار عيليت".  
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ألف  15آالف شيكل واآلخر  10كمة فإنه يتعين على أحد الشقيقين دفع غرامة بمبلغ ووفقا لقرار المح
 شيكل للمدرسة الثنائية اللغة.

وال تــزال محاكمــة مــتهم ثالــث فــي القضــية، يــدعى يتســحاق غبــاي، مــن القــدس، جاريــة بعــد أن رفــض 
 التوقيع على صفقة ادعاء مع النيابة العامة.

 22/7/2015 ،48عرب 
 

 ليبرمان للتحكم بلجنة تعيين القضاة –ة نتنياهو صفق تمرير .26
تمكــن االئــتالف الحكــومي اإلســرائيلي، فجــر اليــوم الخمــيس، مــن تمريــر "صــفقة : تحريــر هاشــم حمــدان

 لـم أنـه تـمّ وعُ  ليبرمان" النتخاب مرشحيهما كممثلين عـن الكنيسـت فـي لجنـة تعيـين القضـاة. -نتيناهو 
 "إسرائيل بيتنا"، ونوريت كورن من "الليكود. انتخاب عضو الكنيست روبرت إيلطوف من

وكانــت تقــديرات ســابقة قــد أشــارت إلــى أن رئــيس الحكومــة، بنيــامين نتنيــاهو، عقــد صــفقة مــع رئــيس 
 "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، بموجبها يتم انتخاب إيلطوف وكورن للجنة.

القضـــاء شـــاكيد، ووزيـــر الماليـــة  وتضـــم لجنـــة تعيـــين القضـــاة: إيلطـــوف وكـــورن مـــن االئـــتالف، ووزيـــرة
يالنــه ســكر، ورئيســة المحكمــة العليــا مريـــام  موشــي كحلــون، وممثلــي نقابــة المحــامين خالــد الزعبــي وا 

يلياكيم روبنشطاين.  ناؤور، وقاضيي العليا إستر حايوت وا 
 23/7/2015 ،48عرب 

 
 صادق، بالقراءة األولى، على "القانون النرويجي"ي الكنيست .27

صادقت الكنيست يوم أمس، بالقراءة األولى، على ما أسمي "القانون النرويجي" : دانتحرير هاشم حم
، والــذي بموجبــه يمكــن للــوزير الــذي يشــغل عضــوية الكنيســت أن يســتقيل 53مقابــل  67وذلــك بأغلبيــة 

 من الكنيست كي يتيح المجال لدخول أعضاء آخرين من كتلته. 
 23/7/2015 ،48عرب 

 

 2015 سنةخالل النصف األول من  : شهيدان ومئات المعتقلين في القدستقرير .28
( المئات من حاالت 2015شهدت مدينة القدس المحتلة خالل النصف األول من العام الحالي )

بعاد عن األقصى لفترات مختلفة، إضافة إلى هدم منازل  االعتقال بحق شبان ونساء وأطفال، وا 
هدته المدينة خالل الفترة المرصودة، هو سقوط شهيدين برصاص ومنشآت تجارية، أما أبرز ما ش

 قوات االحتالل بحجة محاولة طعن أو دهس أفراد من جنود االحتالل.
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ورصد "مركز معلومات وادي حلوة" في سلوان من خالل تقرير وزعه على وسائل اإلعالم األربعاء، 
 817ستشهاد فلسطينيين، واعتقال أبرز االنتهاكات في مدينة القدس المحتلة، والتي أوضحت ا

 سيدة خالل النصف األول من العام الجاري. 137أطفال، و 310مواطنًا، بينهم 

قوات االحتالل أطلقت النار على الفتى المقدسي علي محمد علي سعيد أبو غنام أن وذكر المركز 
القدس المحتلة(  عامًا( في شهر نيسان الماضي، أثناء مروره عبر حاجز زعيم العسكري )شرق 17)

وفي شهر أيار )مايو(،  بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن على الحاجز، ما أّدى إلى استشهاده.
عامًا(، أثناء تواجده في حي الطور بحجة  42أطلقت قوات االحتالل النار على عمران أبو دهيم )

  .مله في المنطقةمحاولته تنفيذ عملية دهس جنود، ما أدى إلى استشهاده، حيث كان ذاهب إلى ع
 2015/7/22، فلسطين أون الين

 
 في الضفةبرصاص االحتالل  انشهيد .29

استشهد فجر اليوم الخميس المواطن ، انه 2015/7/22وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، قالت 
دة عامًا" نتيجة إطالق نار من جنود االحتالل اإلسرائيلي في منزله الكائن في بل 53فالح أبو ماريا "

 بيت أمر شمال مدينة الخليل.
وأفاد مصادر محلية أّن المواطن أبو ماريا أطلقت عليه قوات االحتالل النار بصورة مباشرة وسط 
منزله وبين أبنائه حينما حاول إنقاذ أحد أبنائه بعد أن أطلق جنود االحتالل النار عليه في منطقة 

صاصتين في الصدر ما أدى إلى استشهاده وأكدت مصادر طبية أّن أبو ماريا ُأصيب بر  الحوض.
 على الفور.
الشاب ، أن فادي أبو سعدى عن مراسلهارام هللا من  2015/7/23القدس العربي، لندن، وجاء في 

استشهد متأثرا بإصابته بعيار ناري في  ،" عاما من بلدة برقين غرب جنين21محمد احمد عالونة "
 سرائيلي خالل عملية اقتحام للبلدة فجر أمس.الصدر، في مواجهات مع قوات االحتالل اإل

 
 تدهور الوضع الصحي لثالثة أسرى جراء اإلهمال الطبي .31

رام هللا: نقل محامو هيئة األسرى والمحررين شهادات عن تدهور األوضاع الصحية لعدد من األسرى 
 األخيرة.القابعين في سجون االحتالل، جراء سياسة اإلهمال الطبي، وذلك من خالل زياراتهم 

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن المحامية شيرين عراقي نقلت شهادة األسير أيمن مصلح الديك 
الموقوف في سجن "مجدو" حول معاناته الشديدة من أوجاع في الرأس ونزيف دموي وبكمية كبيرة، 
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ستشفى الرملة" وأن الفحوص التي أجريت له تمت بشكل سريع ودون نتائج، مشيرًا إلى أنه نقل إلى "م
 وأعيد في نفس اليوم، حيث تم فحصه في مدة ال تزيد على خمس دقائق.

بالتهابات قوية  2008وأكد األسير أحمد لطفي خلوف، في سجن "مجدو" للمحامية أنه أصيب عام 
 .في رجله اليسرى حيث أصابتها األورام بشكل كبير، ولم يتم تقديم العالجات

في سجن "نفحة" أنه يعاني من روم في  هادة األسير يوسف سكافي،ونقل المحامي فادي عبيدات ش
الرقبة منذ شهرين ومشاكل باألسنان وآالم شديدة بالفك جراء إصابته بالتهابات، مبينًا أنه يتلقى أدوية 

 مسكنات، وهو بحاجة إلى طبيب مختص لفحصه ومعرفة أسباب األورام واألوجاع التي تصيبه.
 2015/7/23األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل يقرر ترحيل عائلة الشهيد أبو جمل للضفة .31

أمهلت محكمة االحتالل العليا يوم األربعاء، عائلة الشهيد غسان أبو جمل من مدينة القدس القدس: 
 أكتوبر القادم للرحيل إلى الضفة الغربية. –المحتلة حتى مطلع شهر تشرين أول 

لهجوم كنيس يهودي بالقدس المحتلة بعد رفض االلتماس وجاء ذلك القرار بحق عائلة منفذ عملية ا
 الذي قدمه مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" للسماح ألطفال الشهيد بالبقاء بالمدينة مع والدتهم.

من نوفمبر من العام الماضي بعد تنفيذه الهجوم، فيما أبلغ االحتالل  11وارتقى أبو جمل بتاريخ الـ 
 اده بإلغاء تصريحها معاملة لم الشمل.زوجته بعد ساعات من استشه

بدوره، أوضح معاوية أبو جمل شقيق الشهيد غسان أن االلتماس بين أهمية وضرورة بقاء أطفال 
الشهيد مع والدتهم بالقدس، وقرار ترحيلهم ووالدتهم عن المدينة يعني فصلهم عن عائلتهم ومنزلهم 

 وقريتهم.
بقة قانونية ضد أهالي الشهداء، علما انه وحسب القانون "القرار سا من جهته قال محامي العائلة:

اإلسرائيلي ال يتم ترحيل أرملة لديها أطفال وحاصلة على معاملة لم شمل عن مدينة، لكن قرار 
 المحكمة العليا هو سياسي بحت ضمن إجراءات معاقبة العائلة".

 2015/7/22وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 

 األقصىالمسجد اعتداءات المستوطنين على  يستنكرنسان بغزة مركز حقوق اإل  .32
استنكر مركز حماية حقوق اإلنسان بغزة محاوالت الجماعات اليهودية المتدينة : بترا – غزة

والمستوطنين وعملياتها القتحام المسجد األقصى تحت حراسة وحماية شرطة وقوات االحتالل، ودعم 
 واألمنية والعسكرية والحزبية االسرائيلية.من القيادات الحكومية والسياسية 
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قيام مجموعات من المستوطنين باقتحام باحات المسجد  إلى أمسالمركز في بيان صدر  وأشار
األقصى من جهة باب المغاربة، ناشرين التوتر الحذر في المسجد األقصى، خاصة بعد الدعوات 

ية الذكرى السنوية لما يسمى "خراب التي أطلقها ما يسمى ائتالف منظمات الهيكل المزعوم عش
 الهيكل" المزعوم والتي تصادف يوم السبت المقبل حسب مزاعم تلك الجماعات.

 2015/7/23الرأي، عمان، 
 

 عاماًل شمال الضفة 120االحتالل يعتقل  .33
عاماًل قرب مستوطنة  120اعتقلت ما تسمى بقوات حرس الحدود "اإلسرائيلي" األربعاء، : الضفة
" الواقعة على أراضي قرية عزون عتمة بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، بحجة عدم نيتا"اور 

 حيازتهم التصاريح الالزمة لدخول لألراضي الفلسطينية المحتلة.
لـ"القناة السابعة" العبرية، أن قوات االحتالل تلقت في ساعات الصباح إنذارا  اإللكترونيوذكر الموقع 

لعمال فلسطينيين قرب المستوطنة المذكورة وانه بعد عملية بحث تم العثور حول وجود عمليات تسلل 
وبينت أن قوات االحتالل قامت بمالحقتهم قبل أن  عامال ليس في حوزتهم تصاريح. 120على 

 يتمكنوا من الدخول، واحتجزتهم في نفق بالقرب من مستوطنة اورانيت.
عامال  120ن سامي العمصي اعتقال االحتالل لنحو اعتبر رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطيو 

فلسطينيًا حاولوا الوصول إلى أماكن عملهم من خالل الزحف بالخنادق واجتياز الحدود بالقرب من 
 مستوطنة قرب قلقيلية بالضفة الغربية " قرصنة وعنصرية " بحق العمال.

بداء مواقف جادة من أساليب ودعا نقيب العمال السلطة الفلسطينية إلى الدفاع عن حقوق العم ال وا 
 تعامل االحتالل مع العمال باالبتزاز والتفتيش الدوري لهم من حاجز آلخر.

 2015/7/22وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 

 شمال غربي الخليل شجرة زيتون ويهدم بئرًا في بيت أوال 450االحتالل يقتلع  .34
شجرة زيتون مثمرة في منطقتي "عطوس"  450اقتالع  أقدمت قوات االحتالل، أمس، على :الخليل

كلم شمال غربي الخليل(، وذلك بزعم أن الحقول التي تم  20و"الميخذ" غرب بلدة بيت أوال )نحو 
وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بيت أوال، عيسى العملة  تجريفها "أمالك دولة".

حتالل مئات أشجار الزيتون بوساطة ثالث جرافات في حقول لـ"األيام"، أمس، إن "إعدام" قوات اال
تقع شرق مقطع "جدار الفصل" غرب البلدة، تم بزعم أن الحقول العائدة للمواطنين عبد اللطيف 
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دونمًا( "أمالك دولة يمنع استصالحها وزراعتها"، مشيرًا إلى أن  20العملة وعبد القادر العملة )
 رًا للمياه.عمليات التجريف طالت بالهدم بئ

 2015/7/23األيام، رام هللا، 
 

 أزمة انقطاع الكهرباء تشتد في غزة .35
ال تزال أزمة انقطاع التيار الكهربائي غالبية ساعات اليوم عن قطاع غزة  :أشرف الهور -غزة 

قائمة، بانتظار حل جزئي بوصول ما تبقى من كميات الوقود القطري الموجود في مصر، وسط 
 ين سلطة الطاقة في غزة، وحكومة التوافق الفلسطينية.استمرار الخالف ب

ومع استمرار األزمة وسببها توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل، بسبب توقف إمدادها 
من جديد، المتمثل في ست ساعات وصل  السيابالوقود الالزم، منذ عدة أيام، عاد جدول الكهرباء 

 ل السابق المتمثل بثماني ساعات وصل، مقابل قطع مثلهم.ساعة قطع، بدال من الجدو  12مقابل 
ويؤثر هذا بشكل كبير على السكان وعلى اقتصاد القطاع الذي يعاني من أزمات كبيرة جراء الحرب 

ويعتمد سكان القطاع على ثالث جهات تورد لها التيار الكهربائي، أولها إسرائيل وتمد  والحصار.
 25ميغاواط، ومصر التي تمد جنوب القطاع بـ  70حطة التي تورد ميغاواط، ثم الم 120القطاع بـ 

ميغاواط. وجاءت األزمة الجديدة، بعد توقف فترة اإلعفاء من الضريبة التي حددتها حكومة التوافق، 
وتمكن سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء في غزة من توفير ثمنه المنخفض. وبسبب انتهاء فترة 

يتم شراء كميات إضافية من الوقود، ما أوقف المحطة التي كانت تغذي اإلعفاء الضريبي، لم 
 القطاع بثلث كمية الكهرباء الالزمة عن العمل، وهو ما أدخل القطاع في األزمة الجديدة.
 2015/7/23القدس العربي، لندن، 

 
 تربية الدجاج في فلسطين سبقت أوروبا بأكثر من مئة سنة :دراسة .36

 2300ثرية أن تربية الدواجن إلنتاج اللحوم والبيض بدأت في فلسطين قبل الناصرة: كشفت دراسة أ
 سنة. 100سنة، وسبقت بذلك أوروبا بـ 

وكشفت دائرة اآلثار في جامعة حيفا عن موقع أثري قريب من القسم الجنوبي في السهل الساحلي 
على موجودات خاصة الفلسطيني، وتحديدا بالقرب من بلدة بيت جبرين الفلسطينية المهجرة ينطوي 

 بمزارع تربية الدواجن.
ويوضح الباحث المسؤول عن التنقيبات البروفسور بار عوز أنه قد تم بنهاية القرن الثاني قبل 

 الميالد تربية نوع من الدجاج الذي شكل مصدرا للحوم والبيض بكميات تجارية.
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يات تدجين الطيور قبل الميالد وجاء ذلك متأخرا جدا مقارنة بمنطقة الشرق األقصى التي شهدت عمل
سنة. وبعد خمسة آالف سنة دخلت عمليات تدجين الطيور للشرق األقصى ولكن ليس  8000بـ 

ألغراض تجارية. وأشار البروفسور عوز أن الدجاجة في تلك الفترة الغابرة كانت تعتبر طيرا نادرا 
 ينية.استخدم ألغراض العبادة والقرابين، كما تذكر مصادر تاريخية ود

وفي بيت جبرين اكتشف المنقبون آثار منشآت زراعية تدلل على ازدهار هذا الفرع من الزراعة وفيها 
منها للدجاج. وأوضح الباحثون أن طيور الدجاج  % 30عثر على كمية كبيرة من عظام الدواجن 

تاجاتهم على آثار بهذه الفترة كانت نادرة جدا في البالد وفي أوروبا أيضا. ويستند الباحثون في استن
حرائق وكمية عظام كبيرة عالوة لرسومات دواجن على جدران أثرية تعكس حيوية الدجاج القتصاد 
المكان. وتظهر دراسات الحمض النووي للعظام أن أغلبية الدجاج كانت من اإلناث مما يعني أنها 

 كانت تستخدم للبيض أيضا.
سنة الحقا  300و والغذاء ظهر للمرة األولى بعد وأشار الباحثون إلى أن استخدام البيض في الطه

 ضمن كتاب روماني حول الطعام لكاتبه أبيكوس وبمصادر رومانية أخرى.
 230وبعد االكتشاف المذكور أجرى باحثون كثر دراسات مشابهة في منطقة حوض البحر المتوسط )

ت وفق جامعة حيفا على أنه حتى موقعا أثريا بدءا من األلف الثاني قبل الميالد(. وتدلل هذه الدراسا
القرن الثالث قبل الميالد( كانت نسبة الدجاج زهيدة جدا لكنها ما لبثت أن  )نحوبداية الفترة الهيلينية 

زادت بكثرة، كما تعكس مكتشفات بيت جبرين. وتظهر دراسات أخرى أن النقلة الكبيرة في تربية 
 100م. ويعتقد العلماء أن الدجاجة استغرقت نحو عا 200إلى  100الدواجن في أوروبا تمت فقط بعد 

 عام حتى تأقلمت مع شروط الحياة داخل مزارع في منطقة الشرق األوسط.
 2015/7/23القدس العربي، لندن، 

 
 عاما 20بسجن ملقي الحجارة  إسرائيلياً النائب المسلماني يهاجم قانونا : انعمّ  .37

 إسرائيلياالمسلماني، قانونا  أمجدالنيابية النائب  اإلصالحهاجم الناطق الرسمي باسم كتلة  :عمان
 عاما. 20يفرض عقوبة السجن على من يلقي الحجارة في المواجهات مع جيش االحتالل حتى 

القانون، لغايات ابعد من الهدف الذي تدعيه، من  إلقرارواتهم المسلماني سلطات االحتالل بالسعي 
 ن بحجة إلقاء الحجارة، دون ارتكابه لذلك الفعل.خالل تسهيل عملية القبض على الفلسطينيي
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جبارمشروع القانون،  بإدانة اإلنسانوطالب النائب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق  على  إسرائيل وا 
تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، بحسب التوصيات  أناالعتراف بحقوق الفلسطينيين، واهمها 

 والدولية. اإلنسانية األنظمةالقانون ال يتماشى مع  أنالمتحدة، مؤكدا  لألممالسابقة 
 2015/7/2015، الدستور، عّمان

 
 يتيم لبناني وسوري وفلسطيني 1000مهرجان العيد لـ : صيدا .38

 اإلمارات- واإلنسانيةالخيرية  لألعمالنظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم : الوكالة الوطنية
يتيم لبناني وسوري وفلسطيني  1000معكن" لنحو  إالمل مهرجان العيد تحت شعار "فرحتنا ما بتك

 للرعاية. اإلسالميةفي صيدا والجوار، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية، احدى مؤسسات الهيئة 
 22/7/2115الوكالة الوطنية، 

 
زعاج إليران" موقع .39  إيراني: زيارة مشعل للسعودية "صدمة لمصر وا 

ية، زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، تناول موقع قناة العالم اإليران: طهران
إلى السعودية، وقالت إن الزيارة تعكس تقاربا سعوديا حمساويا، األمر الذي "شكل صدمة للقاهرة، 

زعاجا لطهران".  وا 
وأوضح الموقع في تقرير له نشره األربعاء، أن إيران ابتعدت عن الخط السياسي الذي يقوده مشعل، 

 ومن يقف وراءها". األردنية-وضع أبو الوليد كل بيضاته في السلسلة القطرية "منذ أن 
وقال إنه على الرغم من كل التأكيدات التي تصدر عن مسؤولين مصريين بعدم وجود خالفات بين 
القاهرة والرياض، وتطابق آراء النظامين حول القضايا اإلقليمية والدولية، لكن الواقع شيء آخر، 

 المناوشات" اإلعالمية في البلدين.مشيرا إلى "
وأوضح أن ما يفرق مصر والسعودية اليوم أكثر مما يجمعهما، وأن إعالم البلدين يعبر عن خالفات 
حادة بين القيادة، ال يجمعها سوى بضعة مواقف ومصالح مشتركة، تختصر بالدعم السعودي 

الربيع العربي على أنظمة الحكم ، خوفا من تداعيات 3300حزيران/ يونيو  03والخليجي لمصر في 
 الخليجية.

ووفقا للموقع اإليراني، فإن ما يؤجج الخالف بين السلطات المصرية والسعودية هو التقارب األخير 
 الذي جرى بين حركة حماس والقيادة السعودية.

رة في هذا التقارب يرى فيه الموقع أن السعودية تحاول من خالله استغالل إمكانيات الحركة المنتش
 العديد من البلدان، خاصة البلدان المستهدفة سعوديا، مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان.
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وأشار الموقع إلى أن الموقف المصري من التقارب السعودي الحمساوي يأتي مدعوما خليجيا من 
لتالي فإن اإلمارات، التي ترى في اإلخوان أكبر تهديد يواجهه نظامها، ومجمل البلدان الخليجية. "با

 تبتعدان عن الرياض بسبب توجه األخيرة نحو اإلخوان وتركيا. وأبو ظبيالقاهرة 
وأجمل في تقريره الخالفات المصرية السعودية في نقاط رئيسة أوالها: "العالقة مع اإلخوان 

ظام المسلمين، بكل تنظيماتها المحلية واإلقليمية والدولية، وهذا األمر يعّد خطا أحمر بالنسبة للن
الحالي في مصر، الذي أطاح بحكم محمد مرسي، وقام بخطر الجماعة، ووضعها على قائمة 

 اإلرهاب ومحاكمة قياداتها ورموزها".
والنقطة األخرى هي "المشكلة المصرية مع اإلخوان، فقد جعلت القاهرة تعزف على وتر مخالف 

ف الجوهرية األخرى، بحسب للسعودية وقطر فيما يتعلق بالوضع في سوريا، وهذه نقطة الخال
 الموقع.

وقال الموقع إن ما يجمع الرياض والقاهرة اليوم، أضعف من شعرة معاوية، فلو كانت مصر مستقلة 
في قرارها االقتصادي، ويمكنها التعويض عن الدعم الخليجي باالعتماد على ذاتها، واتباع استراتيجية 

طها اإلقليمي، وقيادة المنظومة العربية التي اقتصادية وطنية، الستطاعت لعب دور أكبر في محي
 أصبحت مطية البترودوالر، وفق تعبيره.

 23/7/2115، "21موقع "عربي 
 

 هدد بمقاطعة بنوك إسرائيلية تمنح قروضا للمستوطنينيأوروبي  اقتراح .41
رويترز: وافق االتحاد األوروبي هذا األسبوع على المضي قدما في لصق بطاقات تصنيف  –القدس 

لى السلع اإلسرائيلية المنتجة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أزعجت الحكومة اإلسرائيلية، ع
 وهناك اقتراحات جديدة تطرح اتخاذ خطوات أبعد مدى من بينها استهداف البنوك اإلسرائيلية.

يخالف  االتحاد إنوفي ورقة بحثية نشرت أمس األربعاء قال المجلس األوروبي للعالقات الخارجية، 
قوانينه وان عليه أن يتخذ خطوات أشد صرامة للتمييز بين تعامالته مع إسرائيل وأنشطة إسرائيل في 

 .0691الضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعتين تحت االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 
د ومن المتوقع أن يكون لمثل هذه الخطوة أثر بسيط نسبيا من الناحية المالية على االقتصا

اإلسرائيلي. لكن االقتراحات الجديدة تدعو إلى اتخاذ خطوات أعمق وأبعد مدى، ألنها قد تؤثر على 
العمليات المصرفية والقروض والرهون العقارية والمؤهالت العلمية التي حصل عليها أصحابها في 

يات مؤسسات في المستوطنات، وستؤثر كذلك على وضع اإلعفاء الضريبي الذي تتمتع به الجمع
 الخيرية األوروبية التي تتعامل مع المستوطنات اإلسرائيلية.
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انه « التمييز في االتحاد األوروبي والمستوطنات اإلسرائيلية»وقال التقرير الذي يصدر بعنوان 
بمقتضى اللوائح والمبادئ المعمول بها ال يمكن ألوروبا أن تتهرب قانونيا من واجبها في التمييز »

 «طتها في األراضي الفلسطينية المحتلة.بين إسرائيل وأنش
ويجادل واضعو التقرير بأن االتحاد األوروبي يمكنه، من خالل الضغط من أجل فصل تعامالته مع 
إسرائيل عن المستوطنات، أن يرغم إسرائيل على أن تقرر نوع العالقة التي تريدها مع أوروبا، 

ينيين حول التوصل لحل الدولتين للمشكلة وبالتالي تشجيعها على العودة للمحادثات مع الفلسط
 الفلسطينية.

 
 ضغط مالي

وأبرز االقتراحات يتعلق بالبنوك حيث تجري المؤسسات اإلسرائيلية الكبرى تعامالت يومية مع بنوك 
أوروبية كبرى، وفي الوقت نفسه تقدم قروضا وتمويال لشركات وأفراد إسرائيليين يعملون في 

 المستوطنات.
ال يمكن تقديم قروض من االتحاد  3300يهات من المفوضية األوروبية ترجع لعام وبمقتضى توج

 األوروبي أو الدول األعضاء لكيانات إسرائيلية تعمل في األراضي المحتلة.
هل تلتزم التعامالت اليومية بين البنوك األوروبية واإلسرائيلية بالشرط الذي يفرضه »وتساءل التقرير 

وأضاف أن هذه قضية مازال يتعين «. اضي بعدم تقديم دعم مادي لالحتالل؟االتحاد األوروبي الق
 في االتحاد األوروبي تسويتها. األعضاءعلى الدول 

ويتساءل التقرير عما إذا كان على أوروبا أن تقبل مؤهالت من مؤسسات أكاديمية وطبية وغيرها من 
ة وذلك في ضوء عدم اعترافها بسيادة المؤسسات اإلسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية المحتل

 إسرائيل عليها.
وبالمثل ثمة عالمة استفهام بشأن ما إذا كان على االتحاد األوروبي أن يتعامل مع المؤسسات 

 اإلسرائيلية التي تتخذ من القدس الشرقية مقرا لها مثل وزارة العدل والمقر الرئيسي للشرطة. 
االتحاد األوروبي بحاجة لوضع تفسير  إنوضع التقرير،  وقال ماتيا تولدو، أحد المشاركين في

أوضح لاللتزام القانوني الذي يواجهه عندما يتعلق األمر بالتمييز، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بينه 
وبين حركة المقاطعة. وأضاف أن الهدف النهائي يجب أن يكون حفز إسرائيل على القبول بحل 

نوني لكي يتحاشى االتحاد األوروبي مخالفة قوانينه. فعليك االلتزام التمييز شرط قا»وقال  الدولتين.
 «باألمر قانونيا وحرفيا. لكنه مفيد أيضا لعملية السالم ألنه يغير حسابات اإلسرائيليين.
 23/7/2115، القدس العربي، لندن
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  "ج"في مناطق  سياسة التهجير اإلسرائيلية ونرفضيوزراء خارجية دول االتحاد األوروبي  .41

رفض وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي، وكذلك قناصل عدد من الدول األوروبية في إسرائيل، ما 
أسموها "سياسة التهجير القسري في مناطق جيم". وطالبوا إسرائيل بتجميد قرار هدم بيوت 

 الفلسطينيين بقرية خربة سوسة جنوب الخليل باعتباره قرارا ينافي القانون اإلنساني.
نت صحيفة غارديان البريطانية قد ذكرت األربعاء أن وزراء خارجية االتحاد األوروبي حذروا وكا

أسرة  053باجتماع في بروكسل من أن هدم بيوت الفلسطينيين بقرية خربة سوسة قد يهدد استقرارب 
 بتلك القرية.

سؤولين وأضافت الصحيفة أن الم ووصف الوزراء خطط تجريِف القرية بالضارة والمستِفزة.
مفضلين التواصلب مع كبار  ومعلن،اإلسرائيليين قرروا عدم الرد على هذه التحذيرات بشكل رسمي 

 المسؤولين باالتحاد األوروبي.
 22/7/2115، الجزيرة نت، الدوحة

 
 رئيس الوزراء اإليطالي يؤكد دعم التنمية االقتصادية وتدريب قوات األمن الفلسطينية .42

إسرائيل واألراضي خالل زيارته  يس الوزراء اإليطالي، ماتيو رينزي،قال رئ رام هللا: -لندن 
الفلسطينية، إن إيطاليا تريد تطوير عالقات الصداقة مع الفلسطينيين للوصول إلى السالم في 
المنطقة. وشدد رينزي على ضرورة منح األجيال القادمة في المنطقة أمال في مستقبل أفضل، من 

 السلطة االقتصادية وتحقيق السالم. وأشار إلى أنه ناقش مع رئيس خالل دعم مشاريع التنمية
كثيرا من المبادرات المشتركة، بينها إطالق المرحلة الثالثة من إشراف »محمود عباس  ةالفلسطيني

األمن اإليطالي على تدريب قوات األمن الفلسطينية، وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي، وزيادة منح 
 ، حسب وكالة األنباء األلمانية.«يين للدراسة في إيطالياالطالب الفلسطين

ولفت رئيس الوزراء اإليطالي إلى توقيع عشر اتفاقيات تعاون بين الحكومتين اإليطالية والفلسطينية، 
الشهر الماضي، خاصة في مجال التعاون االقتصادي، مؤكدا على استمرار أشكال الدعم اإليطالي 

 للفلسطينيين.
رينزي، عقب المؤتمر الصحافي، كنيسة المهد، ومن ثم تفقدا مؤسسة تتولى رعاية وزار عباس و 

 األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، بدعم إيطالي.
 23/7/2115، الشرق األوسط، لندن
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 العثور على صفحات من أقدم نسخ المصحف في برمنغهام .43
صفحات من مصحف حّدد عثر باحثون في جامعة برمنغهام البريطانية على ": الحياة" –لندن 

 سنة، األمر الذي يجعلها من أقدم نسخ المصحف في العالم. 0013عمرها بتقنية الكربون المشع بـ 
وبقيت هذه الصفحات مهمبلة في مكتبة الجامعة قرنًا مع مجموعة أخرى من كتب ووثائق عن الشرق 

قة للفحص من طريق األوسط، من دون أن يعرف أحد أنها من أقدم نسخ المصحف. وخضعت الوثي
الكربون المشع لتحديد عمرها. وقالت مديرة المجموعات الخاصة في الجامعة سوزان ورال أن 

امتالك الجامعة »أن الوثيقة قديمة إلى هذا الحد، مضيفة: « يخطر في بالهم أبداً »الباحثين لم يكن 
 «.رةصفحات من المصحف قد تكون هي األقدم في العالم كله أمر في غاية اإلثا

وأظهر الفحص الذي أجري في جامعة أوكسفورد العريقة أن النص مكتوب على قطع من جلد الغنم 
أو الماعز بخط حجازي، وهو من الخطوط العربية األولى، السابقة للخط الكوفي، ويعود تاريخ كتابته 

قة تصل إلى ميالدية. ويحدد هذا الفحص عمر الوثيقة بنسبة د 996 - 945إلى الفترة الممتدة بين 
 في المئة. 65

هذه النصوص قد تعيدنا إلى »ويقول المختص في المسيحية واإلسالم البروفيسور ديفيد توماس أن 
إذ تشير السيرة النبوية إلى أن الوحي أنزل على الرسول محمد «. السنوات األولى من صدر اإلسالم

ر التقديري لوثيقة برمنغهام العم»ميالدية، وهو تاريخ وفاته. ويوضح أن  903و 903)ص( بين 
الشخص »)ص(، مضيفًا: « يعني أنه من المحتمل جدًا أن كاتبها قد عاش في زمن النبي محمد

الذي كتب هذه الصفحات ال بد من أن تاريخ كتابته عرف النبي محمدًا وقد رآه واستمع إلى حديثه 
 «.وكان مقربًا منه، وهذا ما تستحضره هذه الصفحات

إنه اكتشاف مذهل سيدخل »مخطوطات في المكتبة البريطانية محمد عيسى والي: ويقول خبير ال
هاتين اللفافتين المكتوبتين بخط يد حجازي جميل ومقروء »، مضيفًا أن «السعادة إلى قلوب المسلمين

وتمتد فترة حكم الخلفاء «. في شكل مدهش، تعودان بكل تأكيد إلى زمن الخلفاء الثالثة األوائل
نسخًا من النسخة »ميالدية. ويشير إلى أن  959و 903األربعة للمجتمع اإلسالمي بين الراشدين 

المجتمع »، موضحًا أن «النهائية للمصحف وزعت في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان
اإلسالمي لم يكن غنيًا بما فيه الكفاية ليوفر مخزونًا من جلود الحيوانات لعقود. فإعداد مصحف 

وتندرج المخطوطة في سياق «. منه كان يتطلب كمية كبيرة من هذه الجلود كامل أو نسخة
لى جانبها  مخطوطات مثيلة للقرآن أو لبعض من آياته، أقدمها تلك المعروضة في برلين، وا 

المعروضة نسخه في أكثر من مكان في العالم، واألشهر هو المعروض في « المصحف العثماني»
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عثمان بن عفان سببها جمع القرآن في عهده في مصحف واحد،  إسطنبول. والنسبة إلى الخليفة
 ، أي مراكز تجمع عساكر المسلمين زمن الراشدين.«األمصار»وزعت نسخ منه على 

آالف وثيقة من  0التي تضم أكثر من « منغنا»وهذه المخطوطة في برمنغهام هي جزء من مجموعة 
لقس الكلداني المولود قرب مدينة الموصل في الشرق األوسط جمعها في العشرينات ألفونس منغنا، ا

العراق. وهو قام برحالت إلى الشرق األوسط لجمعها في رعاية إدوارد كادبري الذي ينتمي إلى أسرة 
عرفت بصناعة الشوكوالته. وعّبر أعضاء المجتمع اإلسالمي المحلي في برمنغهام عن ابتهاجهم 

امعة أن المخطوطة سُتعرض للعموم. وقال رئيس مجلس بهذا االكتشاف في مدينتهم. وتقول إدارة الج
تأثرت عندما رأيت هذه الصفحات، وظهر انفعالي ودموع »مسجد برمنغهام المركزي محمد أفضل: 

الفرح في عينّي. أنا متأكد من أن الناس في بريطانيا سيأتون إلى برمنغهام ليلقوا نظرة على هذه 
 «.الصفحات

 23/7/2115الحياة، لندن، 
 

 شر سنوات على رئاسة عباسع .44
 فريد أبو ضهير
ال يمتلك الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كاريزما سلفه الراحل ياسر عرفات، لكنه يترك بصمة 
خاصة له على حقبة مهمة تمر بها القضية الفلسطينية. وربما ليس سهاًل القول إنه حقق إنجازات 

ة التي حكم فيها، وشهدت أحداثا جساما، وطريقة كبيرة، كالتي حققها أبو عمار، إال أن طول الفتر 
تعامله مع تلك األحداث، كفيالن بأن يضعاه في مصاف زعماء لعبوا أدوارا في قيادة شعوبهم. وقد ال 
يعترف له بذلك كثيرون، إال أن المرحلة اقتضت أن يكون أبو مازن على رأس الهرم السياسي 

ياًل، من دون أن يتمكن األصدقاء، أو الخصوم، من الفلسطيني، وأن يحافظ على هذه المكانة طو 
زحزحته عن منصبه، ومن دون أن يتمكن أي طرف من تقديم بديل قادر على إدارة دفة األمور في 

 مرحلٍة، هي من أدق المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية.  
لقدرة على تحقيق عشر سنوات على حكم الرئيس الفلسطيني، واألوضاع تراوح مكانها من حيث ا

األهداف الوطنية الفلسطينية، بعد االنسداد الذي واجهته مسيرة التسوية. عشر سنوات، والمحاوالت 
مستمرة لحشر إسرائيل في الزاوية، وتأليب الرأي العام العالمي عليها بسبب ممارساتها، وبسبب عدم 

أبو مازن جهدا لتحريك المياه  تجاوبها مع استحقاقات عملية السالم. وفي هذه السنوات، لم يألُ 
الراكدة، والدفع باتجاه التسوية، وحث المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بتقديم ما عليها من 
استحقاقات عملية السالم، من دون جدوى. حتى أن الواليات المتحدة األميركية، الراعي الوحيد لعملية 
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أن تعلن ذلك صراحة. انتكست الجهود  السالم، نفضت يدها من القضية الفلسطينية، من دون
األميركية، ووصلت إلى طريق مسدود، وخصوصًا مع التعنت اإلسرائيلي. ولكن لم ُتعلن الواليات 

 المتحدة، بطبيعة الحال، أنها فشلت، وأن سبب فشلها الموقف اإلسرائيلي. 
فرص، ويواصل كل هذا، والرئيس الفلسطيني يبدي صبرا يفوق كل توقع، ويعطي الفرص تلو ال

جهوده من دون كلل إلحراز تقدم أو اختراق في عملية السالم، أو انتزاع أي تعهد إسرائيلي أو 
أميركي أو دولي بإنهاء االحتالل، أو تحقيق أي إنجاز يصب في الهدف األساس، وهو إقامة الدولة 

جه بها من القوى الفلسطينية المستقلة، على الرغم من ملل الشعب الفلسطيني، ومن انتقادات وو 
الفلسطينية، بل والهجوم الالذع أحيانًا كثيرة، واتهامه، أحيانًا أخرى، بالتساوق مع السياستين، 
األميركية واإلسرائيلية، خصوصًا مع استمرار التنسيق األمني وكبح جماح العمل المقاوم في الضفة 

 الغربية. 
يق تسوية حول قضايا الحل النهائي، وعلى وعلى الرغم من انسداد األفق السياسي في إمكانية تحق

الرغم من فشل الجهود المتتالية، وكان آخرها جولة وزير الخارجية الفرنسي، لبحث إمكانية استئناف 
المفاوضات، إال أن الرئيس الفلسطيني، ومن حوله قيادة السلطة ومنظمة التحرير، لم يتخل عن هذا 

ل بالتخلي عن مشروع التسوية واالنتقال إلى مربع المقاومة، الخيار، ولم يقلب الطاولة في وجه إسرائي
خيارًا استراتيجيًا في الصراع مع إسرائيل، ربما ألنه خيار لم ُيفِض بعد إلى فتح أفق بديل، يمكن أن 
يكون محل إجماع فلسطيني. لكن المأزق الحقيقي للرئيس الفلسطيني يتمثل في استحالة استمرار 

في وقت تواصل فيه إسرائيل إجراءاتها االستيطانية، واستمرار اعتقال  حالة الجمود السياسي،
 المواطنين، وغير ذلك من االنتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني. 

من هنا، برزت أمام الرئيس الفلسطيني مشكلة إنهاء االنقسام التي تقف دونها شروط أميركية 
سرائيلية، فعلى الرغم من استمرار إسرائيل بإجراءا تها التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، فإنها تضع وا 

"فيتو" كبيرا أمام المصالحة، إلى درجة أنها وضعت العراقيل أمام حكومة التوافق التي يرأسها رامي 
الحمد هللا، وحجزت أموال الضرائب شهورًا طويلة، قبل أن تُفرج عنها بضغوط أميركية وأوروبية، 

وافقة حركة حماس. ولكن، من المهم اإلشارة، وبصراحة ليس لشيء، سوى أنها حكومة حظيت بم
ووضوح، إلى أن االنقسام الفلسطيني ما زال مستمرا، وأن التواصل بين فتح وحماس مقطوع، أو شبه 
مقطوع، وأن تنفيذ بنود المصالحة التي توافقتا عليها لم يتم. ففي حين ترى السلطة أن استمرار 

على قطاع غزة، من أهم العوائق في طريق المصالحة، فإن  سيطرة حماس قوة فعلية على األرض،
حماس ترى أن استمرار السيطرة األمنية للسلطة في الضفة وحمالت االعتقاالت بحق عناصر 
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حماس تحول دون تنفيذ االتفاقات بين الطرفين. وهذا يؤكد أن المصالحة كانت حبرا على ورق، 
 واقع. وكالمًا في الهواء، ال رصيد له على أرض ال

ويمكن للمراقب أن يرى بوضوح تردد الرئيس الفلسطيني في المضي في طريق المصالحة، والتي من 
سرائيلية عنيفة، وتنعكس على الوضع السياسي واالقتصادي  ه بردود فعل أميركية وا  المؤكد أنها ستواجب

فتفعيل اإلطار  الفلسطيني الذي يعتمد أساسا على الدعم الغربي والمساعدات المالية الخارجية.
المؤقت لمنظمة التحرير، وكذلك دعوة المجلس التشريعي لالنعقاد، وغير ذلك من خطوات نصت 
عليها اتفاقات المصالحة بين فتح وحماس، ال تحتاج سوى إلى مراسيم رئاسية، إال أن الخوف من 

في المقابل، العزلة السياسية، والحصار االقتصادي، يجعل من المتعذر على الرئيس إصدارها. و 
األمر الواقع في غزة، أي سيطرة حماس على مفاصيل الحياة فيها، وترددها في تسليم قيادة األجهزة 
األمنية في غزة، والمعابر، يمثل مشكلة للرئيس الفلسطيني، تحول دون التقدم نحو المصالحة. وهناك 

في غزة، سالح المقاومة جوانب أخرى تعرقل مسيرة المصالحة، مثل: التنسيق األمني، مشكلة موظ
في غزة، وغير ذلك من الملفات. وهذه أمور ليس من السهل حلها بقرار من الرئيس أبو مازن، بل 

 تحتاج إلى توافق، وتنازالت من الطرفين، لكي يصال إلى نقطة التقاء. 
 خالصة القول أن محمود عباس يعمل في واقع تجتاحه تيارات وأحداث جسام على الصعيد العربي،
وحسابات معقدة على الصعيد الدولي، وواقع مأزوم على الصعيد الفلسطيني. وعلى الرغم من أنه قاد 
الشعب الفلسطيني عشر سنوات، شهدت فوز حماس في انتخابات حرة ونزيهة، مثلت زلزاال سياسيا 

ثم ثالثة  على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، وكذلك انتهاء والية الرئيس والمجلس التشريعي،
حروب طاحنة شنتها إسرائيل على غزة، وأحداثا عربية أحرقت األخضر واليابس، وقدرته على 
االستمرار في ظل هذه األحداث، إال أن خيارات البديل كانت معدومة. فلغاية اآلن، لم يتمكن 

س الصديق أو الخصم من طرح بديل عن الرئيس الفلسطيني، أو حتى تسمية نائب له، وهو الرئي
 الذي يبلغ ثمانية عقود. 

نجح الرئيس الفلسطيني في أحد الملفات المهمة في فترة رئاسته السلطة، وهو الملف المتعلق بكشف 
القناع عن االحتالل الذي خدع العالم عقودًا طويلة، وجعل القضية الفلسطينية على األجندة الدولية. 

ألبواب موصدة أمامه، تمكن من الدخول بكل فمن الواضح أن "أبو مازن"، وبعد أن أدرك أن معظم ا
ثقله في المعركة السياسية على الساحة الدولية. وقد امتلك الجرأة للوقوف في وجه الرفض األميركي 
واإلسرائيلي في مسألة اعتراف الجمعية العمومية لألمم المتحدة بفلسطين دولة بصفة مراقب في 

محكمة الجنائية الدولية، وغير ذلك من الخطوات، حتى المنظمة الدولية، فضال عن توقيع معاهدة ال
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أن توقيع فتح برئاسة "أبو مازن" على اتفاق المصالحة مع حماس مثل تحديا للموقفين، األميركي 
 واإلسرائيلي، إال أن االتفاق ما زال حبرًا على ورق. 

ة شرعية نتيجة تجاوز ومع بداية عقد جديد للرئيس أبو مازن في الحكم، يعيش الشعب الفلسطيني أزم
جميع المؤسسات السياسية الفلسطينية مدتها القانونية، وغير ذلك من اإلشكاالت والتحديات الكبيرة. 
والمدخل المهم لحل إشكاليات هذا الواقع، والرئيس يمكن أن ُيخلد اسمه قائدًا تاريخيًا لشعبه، إذا 

الشعب الفلسطيني من خالل توحيد قواه تمكن قبل مغادرته كرسي الرئاسة أن يحقق أمرين: توحيد 
نجاز المصالحة الوطنية. ومأسسة السلطة الفلسطينية، واالحتكام إلى النظام والقانون،  السياسية وا 
نهاء حالة التفرد واالستحواذ والشخصنة في مواقع كثيرة في السلطة، وتثبيت قواعد النظام السياسي  وا 

 ريات، وتداول للسلطة، واحتكام إلى صندوق االقتراع.الديمقراطي، بما يشمل ذلك من إطالق للح
 2015/7/23، العربي الجديد، لندن

 
 أحجية خالفة عباس .45

 نبيل عمرو
يشعر الفلسطينيون بقلق شديد حول أمر يفترض أن يكون بديهًيا، بل وتلقائًيا، هو.. من الذي  

 سيخلف عباس؟ وكيف سيتم ذلك؟
وقت وآخر بعدد من األسماء، وتعزو كثيًرا من األحداث  الصحف والمواقع اإللكترونية تلقي بين

، والجهات صاحبة األجندات الخاصة بالشأن «معركة الخالفة»الداخلية الفلسطينية إلى ما تسميه 
الفلسطيني تستنفر قرون استشعارها لعلها تجد اسًما يستحق الرهان عليه، ومن ضمن ما تفعل في 

 د ردود الفعل عليها، واستنتاج الفرص والمؤهالت.هذا السياق تسريب بعض األسماء ورص
لم يكن هذا األمر مطروًحا كأحجية كما هو عليه اآلن، فقد كان محسوًما أمر الزعامة بعد الشقيري 
لعرفات، وكان محسوًما كذلك بعد عرفات لعباس، وكانت الطبقة السياسية الفلسطينية تتكيف مع هذه 

 التلقائية في الخالفة.
شقيري وبدايات عرفات توّلى العرب إزاحة األول وفتحوا الطريق للخليفة المتناسب شكاًل في زمن ال

ما أخذ بالقوة »وموضوًعا مع مرحلة تعويض النكسة الفادحة التي رفع عبد الناصر شعارها الشهير 
ل ، وفي هذا السياق حسم عبد الناصر أمره بتبٍن صريح لزعيم فلسطيني استبد«ال يسترد بغير القوة

 ربطة عنق الشقيري بكوفية وبذلة كاكية وبندقية.
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أخذت فترة عرفات زمًنا طوياًل، كان صعود الظاهرة الثورية بعد نكسة يونيو )حزيران( في مرحلة ما 
من مراحلها المتعددة، أشبه بسباحة مع التيار، كانت مرحلة فيها معارك كثيرة ودماء غزيرة إال أنها 

 عية في التاريخ الفلسطيني المعاصر.كانت مرحلة اإلنجازات النو 
غّيب الموت عرفات عن المشهد الفلسطيني والشرق أوسطي، كان ذلك في قلب مرحلة السالم، التي 

 أفرزت إخفاقاتها انتفاضة مسلحة قادها عرفات بالجملة والتفصيل.
ًدا من العالم على نحو تلقائي انتقلت رئاسة الفلسطينيين إلى محمود عباس، كان هذا االنتقال مؤيَّ 

كله، ولكل من أّيد قراءته الخاصة لما بعد عرفات، إال أن اإلجماع على عباس كان له كلمة سر 
وحدت الجميع وهي الخوف من الفراا المدمر الذي يمكن أن ينشأ بعد غياب الزعيم المستحوذ طويل 

مفاده.. ما لم يستطعه  األمد، أما رهان كبار مقاولي عملية السالم فكان أساسه استنتاج غير مدقق
 عرفات قائد الثورة، يستطيعه عباس قائد الحل.

غير أن ما حدث بالضبط ومنذ بدايات سنوات غياب عرفات كان األصعب واألخطر مما مر على 
 الفلسطينيين من أحداث بعضها بلغ حد الكارثة.

نقسام األفقي والعمودي عرف الفلسطينيون ألول مرة في تاريخهم االنقالب العسكري، وعرفوا كذلك اال
لوطنهم وشعبهم، وانتهت رهانات التسوية التي دخلها الفلسطينيون من أجل أن تفضي بعد سنوات 
قليلة إلى الدولة، وانحشر الفلسطينيون بين أزمة مالية خانقة وأخرى أشد، وضاعفت إسرائيل من 

ال الفلسطينيون يعانون من تنكيلها باألرض والشعب الفلسطيني ودخلت غزة عدة حروب مدمرة ما ز 
نتائجها، وقد هرب الفلسطينيون من الجحيم الذي فرض عليهم إلى آخر الدنيا لعلهم يودعون قضيتهم 
المهددة باالندثار في خزانة دولية هي األمم المتحدة ومؤسساتها، التي تملك جعل القضية قيد التداول 

 ي الفلسطينيين ويرفع عنهم أذى االحتالل.وتبعدها قلياًل عن النسيان دون تقديم حل حقيقي يرض
وفي هذه الظروف الصعبة التي ضاعف من أثرها السلبي ظروف المحيط العربي األكثر صعوبة 
ينظر الفلسطيني في كل االتجاهات وال يرى غير انسداد اآلفاق، إال أن الرئيس محمود عباس الذي 

اييس يتحمل المسؤولية األولى عن الخروج من إن لم يتحمل مسؤولية كل هذا فهو بالتأكيد وبكل المق
 المأزق الراهن. 

الرئيس عباس وفي كل مناسبة يذكر الفلسطينيين والعالم بأنه دخل عامه الحادي والثمانين مفتتًحا 
بهذا التذكير النقاش حول خالفته، وعلى مدى فترة طويلة وربما حتى اآلن يعلن عباس عن عدم 

وهذا الموقف إلى جانب القلق الذي أشاعه في أوساط الفلسطينيين رغبته في الترشح للرئاسة، 
وأصدقائهم، وضع مسألة الرئاسة الفلسطينية كتحٍد ال قبل للمؤسسات الفلسطينية بتأمين انتقال سلس 

 لها على نفس الصورة التي تمت منذ الشقيري إلى عباس.
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ن  كلمة السر في أمر الخالفة مختبئة في ثنايا فتح التي لم يعد فيها بعد عباس أي مرشح تلقائي وا 
وجد من خالل األطر القائمة فال ضمانة له بالفوز على الصعيد الشعبي األوسع، وكلمة سر أخرى 
بالغة التأثير في أمر الخالفة تختبا كذلك في صدر صناع القرارات الجدية في حماس، وهذا ما يزيد 

 ت خصوًصا السلبية منها.األمر تعقيًدا وما يفتح األبواب على كل االحتماال
 2015/7/23، الشرق األوسط، لندن

 
 "حماس".. عمليات من الخارج إلى الداخل .46

 أحمد جميل عزم
أعلن جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي )شين بيت(، هذا األسبوع، أّن فلسطينيًا يدعى أحمد النجار، 

ستهدفت مستوطنين إسرائيليين، موجود في األردن حاليًا، أسهم في تخطيط وتمويل عملية عسكرية ا
(، 2014الشهر الماضي. وأضيف هذا "االتهام" إلى أنباء عدة تتواتر منذ منتصف العام الماضي )

عن دور لناشطين من "حماس" في الخارج في إدارة وتنسيق عمليات في الضفة الغربية. وهو ما 
 يعني، في حال صحته، تطورًا نوعّيًا في تركيبة العمل الحمساوي.

يتذكر كثيرون كيف كان صالح عاروري، القيادي في "حماس" المقيم في تركيا، هو من أّكد وأثبت 
 2014أّن خلية من الحركة هي التي قامت بعملية خطف ثالثة مستوطنين في حزيران )يونيو( 

 شخصا، اتهمهم 34شمال الخليل، ثم في نهاية شهر تشرين الثاني )نوفمبر( التالي أعلن عن اعتقال 
اإلسرائيليون بالتخطيط لضرب ملعب كرة قدم ونظام القطارات في القدس. وقالت صحيفة "تايمز 

 أوف إسرائيل" حينها إّن قيادة المجموعة تتحرك من تركيا.
شخصا )بحسب "يديعوت  40ونهاية الشهر الماضي، أعلنت أنباء عن تفكيك مجموعة من 

دور هذه المجموعة له طابع البنية المالية  أحرنوت"(. وبحسب األنباء، يمكن االستنتاج أنّ 
واللوجستية التحتية. وبحسب اإلسرائيليين، فإنها ترتبط بشكل أساسي بالقيادي الحمساوي المقيم في 

 قطر حسام بدران.
في تعليق على اعتقال مجموعة عملية الشهر الماضي، جاء في صحيفة "إسرائيل هايوم" إّنه إضافة 

 ألردني جديد ومقلق".لتركيا، فإّن "الضلع ا
العاروري هو من مؤسسي كتائب عزالدين القّسام في الضفة الغربية نهاية الثمانينيات، ويعرف الضفة 
جيدًا؛ بدءا من دراسته في الخليل جنوبًا إلى كونه من منطقة رام هللا شمااًل. وقد أبعد من فلسطين 

سبوع الماضي. ومن الواضح أّن دوره ، وكان ضمن وفد حركة "حماس" للسعودية األ2010في العام 
 يتزايد بوضوح في قيادة الحركة.
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إضافة لكل ما ذكر أعاله، وبتحليل المواقف والتصريحات من قبل قيادات "حماس" في غزة والخارج، 
يمكن القول إّنه بينما تحولت ُبنيبة "حماس" في قطاع غزة إلى بنية شبه نظامية، وبدرجة عالية من 

لقرار، بحكم وجود قيادة ميدانية عسكرية ومعها قيادات سياسية وازنة، فإن ذلك قلل االستقالل في ا
نسبيًا دور قيادة الخارج، من دون أن يعني هذا حديثًا عن شقاق أو خالف. ولعلنا هنا نتذكر 
محاضر لقاءات الرئيس محمود عباس ورئيس مكتب "حماس" السياسي، خالد مشعل، في قطر إبان 

شارات مشعل أثناءها من نوع  ،2014حرب غزة  والتي نشرت في أيلول )سبتمبر( الماضي، وا 
"إخواننا في غزة ال يريدون تهدئة بل يريدون صفقة متكاملة"، ما يشير ألمر واقع فرض نفسه في 

 غزة.
إذا تأكد وتكرس نهج وجود قيادة تنفيذية في الخارج )خصوصا ممن كانوا أصال في الداخل وأبعدوا(، 

ًا للعالقة مع الداخل، فإن هذا يختلف عن مراحل سابقة. فالعاروري وصحبه مثال، عندما تمد خيوط
أسسوا "القسام" في الضفة )بعد انطالقها في غزة(، كانت مبادراتهم ذاتية، واستفادوا ربما حينها من 

ن ثقل دعم قيادة "حماس" في الخارج. أّما اآلن، فاألمر يختلف. وهذا ينقل بالضرورة جزءا مهما م
 القرار السياسي للقيادة في الخارج.

وعمليا، كانت قيادة الخارج في "حماس" قد أصبحت ذات دور بارز منتصف التسعينيات، بعد إبعاد 
، إلى مرج الزهور في جنوب لبنان. ويومها 1992مئات القيادات من الداخل نهايات العام 

مي داعم لبنى الداخل، أن تمد خيوط عالقة استطاعت قيادة الخارج، التي كانت ذات دور مالي وا عال
مباشرة مع عناصر جديدة استأنفت نشاط الحركة وضمنت ديمومتها، ما هزم المخططات اإلسرائيلية، 
وزاد من أهمية دور قيادة الخارج، التي انتقلت من دور الدعم إلى دور القيادة الفعلية والتنفيذية، قبل 

 امية في غزة، وحالة الكمون في الضفة الغربية.تراجع هذا الدور لصالح البنية النظ
إذا ما استكملت عمليات تحول بنية العمل القيادي والتنظيمي لصالح قيادة في الخارج، فهذا له 
معان؛ منها، أوال، قدرة الحركة على تجديد نفسها. فضرب مجموعة هنا أو هناك لن يقضي على 

ت عسكرية مقاومة في الخارج في عملية صناعة قرار القيادة الميدانية. وثانيا، زيادة وزن قيادا
الحركة. وثالثا، احتماالت حدوث محاوالت اغتيال إسرائيلية ضد قيادات "حماس" في الخارج. ورابعًا، 

 عملية تحريض إسرائيلية إقليمية ضد "حماس".
 2015/7/23، الغد، عّمان
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 م بين القاهرة وتل أبيب؟ما الذي يقف حقا خلف الريح الودية التي تهب هذه األيا .47
 جاكي خوجي

 األسابيعمن يتابع العالقات بين إسرائيل ومصر سيالحظ الرياح الجديدة التي تهب من هناك في 
األخيرة حيث يتم التخطيط لشيء فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، وقرر المصريون وضع الطعام في 

لمصري عبد الفتاح السيسي يريد استعادة فم القدس مع ابتسامة. وبكلمات تصويرية أقل: الرئيس ا
 مكانة الوسيط في محادثات السالم.

نافذة الفرص وهي  األثناءنداء للخارطة السياسية. تجد القاهرة في هذه  يختباوراء الجهود المصرية 
 تخاف من تفويتها، وعهد عباس قد ينتهي خالل سنة أو سنتين بشكل طبيعي.

أو بشكل  مفاجاوهو لم يعين وريثا له، وبعد ذهابه، سواء بشكل عباس تجاوز سن الثمانين عاما، 
على ذلك. اثنان من الورثة، جبريل  اإلشاراتمرتب، ستبدأ صراعات الوراثة. يمكن اآلن مشاهدة 

الرجوب وخصمه الغزي محمد دحالن، يبذالن جهدا كبيرا لتعزيز سيطرتهما عند الجمهور. دحالن، 
، اختار مخيمات الالجئين في الضفة الغربية، وجند ماليين الدوالرات اإلماراتبتأييد راعيته دولة 

وأقام الجمعيات الخيرية التي تعمل فيها، وهو يحاول أيضًا العمل بشكل مشابه في القطاع. الرجوب 
في السلطة الفلسطينية. هذه الوظيفة تمنحه الظهور بشكل  األولمبيةفي المقابل هو رئيس اللجنة 

كانت جزًء من الحملة « الفيفا»إسرائيل من  إخراجالجمهور الفلسطيني. ومحاولة  أوساطكبير في 
 االنتخابية التي لم تبدأ بشكل رسمي بعد.

هذان االثنان ليسا المرشحين الوحيدين. يوجد آخرون معروفون أقل لدى الجمهور ومنهم مثال رئيس 
حد المقربين من أبو مازن. المسؤول االستخبارات العامة في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج، وهو أ

ليست لدي »عن محادثات السالم، صائب عريقات، يتم الحديث عنه مؤخرا كمرشح. عريقات يقول 
 .اإلمكانية، لكنه ال ينفي هذه «نية كهذه وال أبذل أي جهد في هذا االتجاه

 
 ثالثة عصافير بضربة واحدة

ب الوحيد الذي يحرك المصريين، حيث تسلمت المستقبل الغامض للسلطة الفلسطينية ليس هو السب
القاهرة مؤخرا الرئاسة المؤقتة للجامعة العربية التي مركزها في القاهرة، وهي تمثل بالنسبة للسلطة 

والغطاء لكل خطواتها الدبلوماسية. كل مبادرة لمحمود عباس ـ التوجه إلى  الدافاالفلسطينية المكان 
االحتالل لمناطق  إنهاءعن  لإلعالنالمتحدة  األممي، التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في الها

ـ حظيت بدعم وتأييد الجامعة العربية التي تمثل رسميا الحكومات العربية، وهكذا فان  1967عام 
 اقتراح أبو مازن يتحول إلى مبادرة عربية.
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، وال سيما قبل الربيع ناأحيافاعلية في الجامعة العربية، لكن  األكثركانت مصر دائما هي الدولة 
العربي، كان عليها مواجهة المعارضة الداخلية. سوريا كانت متطرفة في كل ما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية وصعبت اتخاذ القرارات. ليبيا بقيادة القذافي كانت تتحدث دائما عن ضعف الجامعة 

بية واتهمها بالعجز، وصب العربية، وقبل سقوطه ثالث سنوات أعلن القذافي تركه الجامعة العر 
 السوداء. أفريقياجهوده على 

مع دخولهم إلى الرئاسة المؤقتة، أقدم المصريون على خطوة حادة في الموضوع الفلسطيني حيث 
عضوا، والتي كان أبو مازن يتوجه إليها من اجل  13عملوا على حل لجنة المتابعة التي تتكون من 

اته في مواجهة حكومة نتنياهو. وبهذا فقد نجحوا في التخلص الحصول على الغطاء القانوني لمبادر 
من قطر، وهي العضو الفعال في اللجنة، التي عملت كراعية لحماس، وضغطت من اجل اتخاذ 

المصريون مطبخا ضعيفا ومعتدال يشمل  أنشأقرارات متطرفة أكثر. وبدال من لجنة المتابعة 
لعربية. وكلها دول مستقرة نسبيا ولها تاريخ في التدخل ومصر والجامعة ا واألردنالسعودية والمغرب 

في الموضوع الفلسطيني ومقبولة على إسرائيل. لجنة الخمسة ستكون المرساة الدافئة ألبو مازن 
 العرب. أصدقائهحينما يأتي للحصول على ختم الصالحية من 

البداية قاموا بتعيين سفير إلى ذلك بادر المصريون إلى خطوتين دبلوماسيتين تكتيكيتين. في  إضافة
لهم في إسرائيل وهو حازم خيرت، مستشار وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والطاقم 
الدبلوماسي. خيرت الذي هو السفير المصري السادس هنا حصل على تجربة كبيرة في الدبلوماسية 

عاصمة تشيلي، كمبعوث  . فقد كان في السابق وزير بالده في دمشق، وفي سانت ياغو،اإلقليمية
القريبة وبذلك ينهي ثالث  األسابيعفي  أبيبللجامعة العربية. ويتوقع أن يصل إلى مكتبه في تل 

سنوات أديرت فيها السفارة بواسطة الوكالء فقط، منذ أعادت القاهرة سفيرها من إسرائيل خالل عملية 
 عمود السحاب في غزة.

المصريون المدير العام الجديد لوزارة الخارجية، د. دوري  عن السفير الجديد استدعى اإلعالنبعد 
غولد. غولد ذهب في زيارة لبضع ساعات والتقى مع رؤساء وزارة الخارجية المصرية، وبعد عودته 

في وسائل اإلعالم عن الزيارة.  اإلعالنحزيران بادر المصريون إلى  28إلى البالد مساء 
سرائيلية وقد تعاملوا معها بلباقة. إسرائيل تحب أن تكون اإل اإلشكاليةفالمصريون يعرفون جيدا 

محبوبة، وكل تعبير عن العالقات الطبيعية يتم استقباله بارتياح في القدس. ورغم أن هذه الزيارة لم 
عنها، بخالف سياسة التواضع،  أعلنوايكن لها مغزى دراماتيكي باستثناء حدوثها، إال أن المصريين 

 لقاءات مع اإلسرائيليين.في كل ما يتعلق بال
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إلى الرسالة  فإضافةمن خالل استدعاء د. غولد فقد صادت القاهرة ثالثة عصافير بضربة واحدة. 
الحميمية التي أوصلتها إلى القدس مع األمل بفتح قلب حكومة إسرائيل حول الموضوع الفلسطيني، 

الذي  األمرومة نتنياهو فقد استغل المصريون مكانة الضيف. فغولد مقرب جدا من رئيس الحك
 يضمن أن كل ما قيل في اللقاء المغلق سيصل مباشرة إلى آذان رئيس الحكومة.

، وله خطوات كبيرة في واشنطن ـ هذه الميزة قد يستغلها األصلمدير عام وزارة الخارجية هو أمريكي 
ع االدارة جهودهم المتواصلة لتقليص المسافة التي وجدت م إطارالمصريون في المستقبل في 

 المسلمين. واإلخواناألمريكية منذ عزل محمد مرسي 
وزارة الخارجية المصرية تبدي مؤخرا انفتاحا نسبيا على طاقم السفارة اإلسرائيلية في القاهرة. وبخالف 
فترات مختلفة في الماضي لم يحصلوا فيها على العناوين، فان التوجه اآلن إلى السفير حاييم كورن 

 األسبوعؤون االقتصادية واإلعالمية، أفضل. ويمكننا رؤية ثمار هذا اللقاء في نهاية وطاقمه في الش
عندما بارك كورن الشعب المصري في شريط فيديو قصير صور بالعربية بمناسبة عيد الفطر الذي 

 أنهى شهر رمضان.
 
 «هذا ليس الوقت»

في  أنتج األخيرة. ففي السنة ولكن سبقت هذا كله دراما. ليست هذه دراما سياسية، بل تلفزيونية
 وفي مركز المسلسل قصة غرام بين رجل مسلم وشابة يهودية.«. حارة اليهود»مصر مسلسل 

وعلى أي حال تتسلل الحبكة إلى عائلة الشابة، ليلى هارون التي تلعب دورها منى شلبي، وتصف 
حارة »، وهكذا يظهر أن أبطالهنمط الحياة فيها. كاتب السيناريو، مدحت العدل، حرص على كرامة 

كان  اآلنليست مجرد عمل فني بل وأيضًا مرحلة في نضوج العمل الفني المصري: حتى « اليهود
اليهود يعرضون هناك بسلسلة من المزايا ذات طابع الفكر المتجمد ـ بخالء، متآمرون، مجرمون 

شرعية ومتفانين  أشواق، خيبات أمل، إرادات أصحابمرة بشر عاديين.  ألولوقتلة. فجعلهم العدل 
 المسلمين. كاإلخوانلعمل الخالق، 

الذي صهر فيه  األتونفي القاهرة المجاورة لسوق خان الخليلي الشهير، هي « حارة اليهود»كما أن 
السيسي. فهناك تربى. وفي السنتين اللتين تولى فيهما السيسي زعامة مصر،  عبد الفتاحالرئيس 

كضيف الملك  األردنة السياسية. قبل نصف سنة زار نتنياهو تحدث بضع مرات في صالح المسير 
 .عبد هللا
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قلت لرئيس الوزراء . »اآلخرواتصل المضيف بالرئيس السيسي وجعل الرجلين يتحدثان الوحد مع 
، قال «نتنياهو ان ال مفر من العودة إلى المسيرة السلمية. ومصر مستعدة الن تبذل جهودا لتحريكها

 حافيين في أعقاب تلك المكالمة الهاتفية.الرئيس المصري للص
ستكون مفاجأة كبرى إذا ما نضجت الخطوة المصرية إلى اختراق. في وزارة الخارجية في القدس 
يرفضون الحديث عن جملة الرسائل التي تصل من القاهرة. وهناك يعرفون بأنه في غياب ضوء 

يرة السياسية. حكومة نتنياهو، من اخضر من مكتب رئيس الوزراء، فان شيئا لن يتحرك في المس
جهتها، بعيدة عن تحريك أي مسيرة مع الفلسطينيين. والفصل بين السلطة وغزة، كما يقول مقربو 

 نتنياهو، يضمن اتفاقا جزئيا فقط، او مصاعب عديدة في كل اتفاق مستقبلي.
ن هذا الوقت عندما يكون في المحيط كل شيء يهتز، ال يكو »ويضيفون في القدس فيقولون انه 
 «.التفاق تاريخي دائم مع الفلسطينيين

كل هذا الزمن، يجري في القطاع واقع آخر تماما بين إسرائيل، مصر، حماس والمنظمة المتطرفة 
في وجه كل اتفاق سالم. إسرائيل ومصر  أخرىالوالء لداعش. هذه عقدة  أدت، التي «والية سيناء»

مما يعرض للخطر استقرار المنطقة على جانبي  اآلخرين تقاتالن هناك ضد التقارب بين الجناحين
هم لن يعطوكم شيئا، »الحدود. وسخر مصدر في حماس في آذاننا بفرص السالم مع السلطة وقال: 

عليكم جدا الوصول إلى تسوية تهدئة  أسهليقدم تنازالت إلسرائيل. سيكون  أنمازن  أبوفليس بوسع 
 «.معنا بالذات

 2015/7/21معاريف 
 2015/7/23قدس العربي، لندن، ال

 
 يةحسم األمر في سور  .48

 ايلي فوده
يران  أعقابالمقاالت التحليلية التي نشرت في  التوقيع على االتفاق النووي بين الدول العظمى وا 

طهران. لكن الحقيقة هي أن التوقيع على االتفاق قد أعطى  إنجازاتأكدت بمستوى من الصحة 
 2003اصلة في المنطقة منذ احتالل الواليات المتحدة للعراق في الح لألحداثالغطاء القانوني 

بل أيضًا إلى  اإلقليميوالربيع العربي، حيث حولت إيران ليس فقط إلى العب شرعي على المستوى 
مثل  األخرىشريك محتمل في الحرب الدولية ضد داعش والمنظمات اإلسالمية السنية الجهادية 

 .القاعدة وجبهة النصرة وغيرها
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، يمتد من إيران ومرورا بالشيعة في العراق وانتهاء األوسطالخوف من نشوء هالل شيعي في الشرق 
عن  األولىبالعلويين في سوريا وحزب هللا في لبنان، ليس جديدا؛ عبد هللا، ملك األردن، تحدث للمرة 

 .2004هذا في عام 
اء غير معروف. ويمكن االفتراض مستوى التأثير الحقيقي إليران على بغداد ودمشق وبيروت وصنع

االستخبارية معلومات أكثر من تلك الموجودة في الشبكات االجتماعية ووسائل  لألجهزةأنه توجد 
اإلعالم المختلفة. لكن يجب علينا تذكر أن العوامل الكثيرة التي تعمل في الساحة ـ من الطرفين ـ 

 ألسبابئيل والسعودية مثال تريدان، تتحدث عن الدور الذي تلعبه إيران حسب مصالحها. إسرا
يديولوجيةاستراتيجية وجغرافية  ، تضخيم الخوف من إيران النووية؛ في المقابل الواليات المتحدة وا 

وروسيا والصين ودول الخليج المقربة من إيران مثل ُعمان ـ فان مصلحتها هي تقزيم الخوف من 
 إيران.

التفاق الذي اعتبر على أنه خضوع تشمبرلين والغرب ـ ا 1938إن التشبيه بين اتفاق ميونيخ في 
الذي لم يمنع الحرب العالمية الثانية ـ هذا التشبيه معروف. لكن التاريخ عرف حاالت  األمرلهتلر، 

كان فيها وصف العدو بالالإنسانية مبالغا فيه، إن لم يكن خاطئا. مثال إسرائيل والغرب صورا الزعيم 
ي الخمسينيات والستينيات على أنه هتلر العالم العربي. االستخبارات المصري جمال عبد الناصر ف

العسكرية ووسائل اإلعالم في حينه تحدثا عن التأثير المصري القوي في جميع أرجاء العالم العربي، 
ويشمل ذلك العراق وسوريا واليمن البعيدة. لكن الصيغة التاريخية لتلك الفترة تُبين أن قدرات عبد 

نت محدودة قياسا بما ُنسب اليه. لذلك فان تحليل القدرة ومستوى التأثير الحقيقي إليران الناصر كا
 في المنطقة يجب أن يكون دقيقا وليس ديماغوجيا.

العامل الغير معروف فيما يتعلق بالتأثير اإليراني في المنطقة يتعلق بمستقبل سوريا. وصحيح أن 
العربي هي دعم والحفاظ على نظام بشار األسد.  األوسطق األولوية االستراتيجية اإليرانية في الشر 

انقطاع مؤقت خالل حرب  )معالوحدة اإليرانية السورية القائمة بشكل متواصل منذ ثالثين سنة 
. هذه الوحدة غير طبيعية بمعنى االستناد إلى اإلقليميةالخليج( تحولت إلى خط مركزي في السياسة 

 العلوي. األقليةتستند إلى تعاون إيران مع نظام  أساس اجتماعي شيعي واسع، بل هي
أهمية سوريا ال تنبع من مواردها االقتصادية بل من موقعها الجيواستراتيجي في قلب المعركة 

. من يريد أن يسيطر على المنطقة، كتب الصحافي البريطاني القديم باتريك سيل في اإلقليمية
و أن يحظى بصداقتها. تماما مثلما كان في الستينيات، يجب عليه أن يسيطر على سوريا أ

الخمسينيات حينما تحولت سوريا إلى مركز الصراع في الحرب الباردة الكونية والحرب الباردة 
: إيران أطراف، تتصارع عليها خمسة 2011في  األهليةالعربية، اآلن أيضًا ومنذ اندالع الحرب 
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الجيش السوري الحر(، ومنظمتان جهاديتان  وروسيا )من خالل النظام العلوي(، الغرب )من خالل
 سنيتان )داعش وجبهة النصرة(.

وبسبب الشك في نوعية المعلومات االستخبارية التي تصل من الميدان، يصعب التنبؤ بما سيحدث 
ذافي سوريا،  ما كانت تستطيع الحفاظ على سيادتها وسالمتها الجغرافية. لكن ال شك أن نجاح  وا 

مهما بالنسبة لها من جهة، وسيقوي الوحدة  إنجازالى النظام العلوي سيكون إيران في الحفاظ ع
. سقوط نظام األسد سيشكل ضربة قاضية للتأثير أخرىالراديكالية الشيعية في المنطقة من جهة 

اإليراني في المنطقة، ألن هذا سيخلق فراا كبير في الهالل الشيعي ويلحق الضرر بحزب هللا 
 في العراق.ويضعف تأثير إيران 

هذا هو االقتصاد يا »ـ  1992لذلك فان أهمية قول الرئيس األمريكي بيل كلينتون المشهور في 
إنها سوريا يا »في زمن ما بعد االتفاق النووي مع إيران ـ  األوسطـ قد تنطبق على الشرق « أحمق
 «.أحمق

العليا، فال شك أن الغرب ـ يمكن القول إن القوات التي يدعمها الغرب في سوريا لن تكون يدها هي 
سرائيل ، لكن البديل هو صعود األسدـ يوجد في مفارقة، تركيا والسعودية تريدان التخلص من  وا 

 الذي قد يكون أكثر تدميرا من التهديد اإليراني. األمرداعش أو أي جهة إسالمية متطرفة في سوريا، 
 2015/7/22هآرتس 
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