
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 الفصائل تنظم وقفة احتجاجية تنديدًا باالعتقال السياسي في الضفةغزة: 
 "عين الحلوة"مخيم األردني في  العقيد في فتح طالل اغتيال

 جديدة مع السلطة الفلسطينية حول الضريبة أزمة توقف محطة كهرباء غزة بسبب
 من األسرى األطفال تعرضوا لعنف جسدي خالل االعتقال والتحقيق %86"الحركة العالمية": 

 في غزة حماس تبذل جهدا كبيرا لترميم األنفاق ضابط بالجيش اإلسرائيلي:

قتحم المسجد تقوات االحتالل 
 األقصى واندالع مواجهات

  داخل المسجد
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 داخل المسجد  قتحم المسجد األقصى واندالع مواجهاتتقوات االحتالل  .1

قوات االدحتالل ، أن الق س المدحتلة من، 2015/7/26، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(ذكرت 
'المغاربة والسلسلة  أبواب  األقصى المبارك، عبر ، المسجاألدح اقتدحمت صباح اليوم  اإلسرائيلي

 ان الع مواجهات  اخل المسج . إلى أ ىودحطة'، وهاجمت المرابطين ب اخله ما 
مصا ر من  اخل األقصى بأن قوات االدحتالل اقتدحمت المسج  القبلي واعت ت على دحراس  وأفا ت

 وس نة المسج  األقصى.
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صى المبارك صباح األدح  إثر إطالق قوات االدحتالل أصيب ع   من المصلين في المسج  األقو 
 اإلسرائيلي القنابل الصوتية والغازية خالل اقتدحامها بادحات المسج  والمصلي القبلي.

وقال أدح  العاملين في مركز شؤون الق س واألقصى "كيوبرس" لوكالة "صفا" إن قوات كبيرة من 
اصرت المصلي القبلي، وأطلقت وابالا من الشرطة والودح ات الخاصة اقتدحمت المسج  األقصى، ودح

 القنابل الصوتية ب اخله، ما أ ى الن الع مواجهات عنيفة بين المصلين المعتكفين وتلك القوات.
وأضاف أن قوات االدحتالل اقتدحمت المصلى القبلي لمسافة خمسة أمتار، وأخرجت دحراس األقصى 

 لمعتكفين ب اخله.منه، وأغلقت أبوابه بالسالسل الدح ي ية، كما هاجمت ا
وأوضح أن تلك القوات أطلقت القنابل الصوتية على المصلين المرابطين خارج باب السلسلة، ما أ ى 
إلصابة سي ة في رأسها، وسي ة أخرى أغمي عليها، فيما اعتقلت شاباا وسي ة مق سية، مبيناا أن 

ا.  الوضع في األقصى يشه  توتراا ش ي ا
على المصلين من الرجال والنساء خارج باب السلسلة، و فعتهم  وذكر أن قوات االدحتالل اعت ت

 بالقوة، الفتاا إلى أن سادحات المسج  تشه  انتشاراا مكثفاا للشرطة.
وأشار إلى أن قوات االدحتالل منعت دحافالت ال اخل المدحتل من ال خول إلى الق س، وأجبرتهم على 

نذ الصباح المسج  األقصى من جهة باب العو ة، مشيراا إلى أن عشرات المستوطنين اقتدحموا م
 المغاربة وسط دحراسة شرطية مش  ة.

أوري أريئيل المسج  األقصى تدحت دحراسة أمنية مش  ة،  اإلسرائيليوفي السياق، اقتدحم زير الزراعة 
 إال أن المصلين والمرابطين الذين يتواج ون بالمسج  تص وا له بهتافات التكبير والتهليل.

تالل فجر اليوم تقيي ات مش  ة على  خول المصلين إلى المسج  األقصى، وفرضت قوات االدح
عاماا وجميع النساء من ال خول، كما منعت  خول موظفي األوقاف 05ومنعت الرجال  ون سن 

 واألطفال.
ويرابط المئات من الفلسطينيين من الق س وال اخل الفلسطيني في مدحيط المسج  األقصى، إضافة 

 المسج  والرباط فيه.  خول 05الرجال فوق سن الـ من استطاع من إلى
وكانت قوات االدحتالل نشرت مساء السبت دحواجز دح ي ية على م اخل البل ة الق يمة في الق س 
المدحتلة، ونشرت عناصرها عن  باب العامو  والساهرة واألسباط، لتوفير دحماية لمسيرة يهو ية جابت 

 اليوم. أبواب البل ة الق يمة وتهيئة القتدحامات
وق  شه ت البل ة الق يمة ليلة أمس مواجهات بين الشبان المق سيين في دحي الوا  وقوات االدحتالل 
الذين أطلقوا قنابل الصوتية عليهم، ووفروا الدحماية للمستوطنين الذين توجهوا أل اء شعائر تلمو ية 

 عن  أبواب األقصى.
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المسج  األقصى،  إلىى  خول المصلين وكانت قوات االدحتالل ق  فرضت صباح اليوم قيو اا عل
 منعت من خاللها الرجال  ون الخمسين عاماا من  خول المسج  أل اء صالة الفجر.

وأفا ت مصا ر فلسطينية بان قوات االدحتالل منعت  خول كافة المصلين من النساء والرجال من 
 المبارك. بع  الساعة السابعة تزامناا مع اقتدحامها المسج  األقصى األعماركافة 

البل ة الق يمة ومدحيط  إلىونصبت قوات االدحتالل دحواجز ومتاريس دح ي ية عن  ع ة م اخل مفضية 
 المسج  األقصى.

لدحمايته عقب ته ي  منظمات الهيكل  أمسوكان عشرات المواطنين ق  اعتكفوا  اخل المسج  منذ ليلة 
'ذكرى خراب الهيكل' المزعوم  أسموهصوات تلمو ية فيه إلدحياء ما  وأ اءالمزعوم القتدحام األقصى 

 .األدح اليوم 
أندحاء  تسو  دحالة من التوترأرناؤوط، أن عب  الرؤوف عن  ،2015/7/26، األيام، رام هللا وأضافت

م ينة الق س تدحسباا لقيام جماعات يهو ية متطرفة باقتدحام جماعي للمسج  األقصى، اليوم، في 
 ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم.

نت جماعات يهو ية متطرفة  عت إلى اقتدحام المسج  جماعياا صباح اليوم ودحتى إغالق أبواب وكا
 ليه على اليهو .إالمسج  أمام المصلين المسلمين واقتصار ال خول 

تموز وفي وقت دحرج للغاية في تاريخ  26في يوم « وقالت جماعات ما يسمى بالهيكل في بيان
أمناء ارض إسرائيل وجبل الهيكل بالمسير ندحو جبل الهيكل  إسرائيل والعالم اجمع، ستقوم دحركة

لقيا ته هي أزيلوا  وأساسوأضافت: الرسالة األساسية لشعب إسرائيل « )المسج  األقصى( المق س
االدحتالل اإلسالمي العربي الغريب من جبل الهيكل المق س وأوقفوا الوضع المخجل في الجبل 

 وشعب إسرائيل من قبل المفتي اإلسالمي العربي والمتدح ثين المق س وأوقفوا فوراا التدحريض ض  هللا
 المسلمين اآلخرين.

طالما استمر هذا »وفي هذا الص   فق  دحذر رئيس الجماعة المتطرف غرشون سلمون من انه 
العالم، إن جبل الهيكل  أوالوضع الرهيب فانه لن يكون هناك سالم في إسرائيل، في الشرق األوسط 

 «.، مثل الجبل البركاني1967ان منذ العام سيبقى، كما ك
وكان المجلس األعلى األوقاف والهيئة اإلسالمية العليا دحذرتا من مغبة إق ام المستوطنين 

 اإلسرائيليين على اقتدحام المسج  األقصى.
وأهاب المجلس بالفلسطينيين ومن يستطيع من مسلمي العالم الوصول إلى األقصى أن يكثفوا ش  

دحباط مخططات الردحال إلي ه، لنصرته، والوقوف س اا منيعاا في مواجهة ما يدحاك ض ه من مكائ ، وا 
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المتطرفين، للنيل من ق سيته، مؤك اا على تمسك أبناء شعبنا بمسج هم إلى أن يرث هللا األرض وما 
 عليها مهما تطلب ذلك من تضدحيات. 

قية طالت الع ي  من الشبان وكانت الشرطة اإلسرائيلية نفذت دحملة اعتقاالت في الق س الشر 
 الفلسطينيين لمنع تواج هم في المسج .

 وق   عت جماعات فلسطينية إلى التواج  في المسج  األقصى اليوم لص  اقتدحامات المستوطنين.
 

 لوقف حصار غزة "إسرائيل"يطالب بضغط دولي على  الحمد هللا .2
ه للمجتمع ال ولي بمؤسساته كافة، خاصة ج   رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الدحم  هللا مطالبت: قنا

لوقف هذا الدحصار الظالم على قطاع غزة، مؤك اا أن هذا « إسرائيل»ال ول العظمى، بالضغط على 
الدحصار مناف لكل المواثيق والمعاه ات ال ولية، ويعيق دحركة األشخاص وت فق السلع والبضائع من 

لى القطاع، ويعرقل جهو  الدحكومة في إعا ة اإل  عمار.وا 
جاء ذلك خالل لقاء الدحم  هللا أمس السبت في رام هللا رئيس اللجنة الشعبية لكسر الدحصار عن 

رئيس  الفلسطيني،قطاع غزة، النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري. وأطلع رئيس الوزراء 
مل اآلن مشيراا إلى أن الدحكومة الفلسطينية تع غزة،اللجنة على تطورات عملية إعا ة إعمار قطاع 

على تركيز جهو ها واتصاالتها من أجل تأمين التمويل الالزم لكافة مشاريع اإلسكان، السيما إعا ة 
 بناء البيوت المه مة كليا.

وثمن الدحم  هللا جهو  أعضاء اللجنة الشعبية والخطوات العملية المبذولة في سبيل كسر الدحصار 
 مستوى ال ولي. سنوات، خاصة دحراكها على ال 8على قطاع غزة منذ 

 2015/7/26، الخليج، الشارقة
 

 جديدة مع السلطة الفلسطينية حول الضريبة أزمةتوقف محطة كهرباء غزة بسبب  .3
مس توقف مدحطة تولي  الكهرباء الودحي ة في أأعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة  :أ ف ب -غزة 

 مفروضة على الوقو  الصناعي.ج ي ة مع السلطة الفلسطينية دحول الضريبة ال أزمةقطاع غزة بسبب 
"مدحطة تولي  الكهرباء توقفت عن العمل مساء )االثنين( نظرا  إنوقالت سلطة الطاقة في بيان لها 

النتهاء آلية توري  الوقو  المعمول بها منذ شهور والتي تتضمن خصم القيمة الدحسابية للضريبة 
 من سعر الوقو  للمدحطة".شيكل(  3.7مليون شيكل شهريا )ال والر يساوي  30وقيمتها 
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"فرض الضرائب على سعر الوقو  من قبل وزارة المالية برام هللا لن يمكن سلطة  أنالبيان  وأضاف
الطاقة من تشغيل مدحطة التولي  مما يتسبب في المعاناة لكل مكونات الدحياة في قطاع غزة" مطالبة 

 و  الصناعي للمدحطة".السلطة الفلسطينية ب"الغاء كافة الضرائب المفروضة على الوق
سلطة الطاقة "است انت من الشركات المدحلية واقترضت من البنوك للوفاء  أن إلىالبيان  وأشار

يتم تس ي  تكاليفها  أنمن هيئة البترول في رام هللا تدحويل مليون لتر على  المالية وطلبتبالتزاماتها 
 هيئة البترول رفضت ذلك". أن إالالمالية الدحقا 
ة الطاقة دحكومة التوافق ورئيسها رامي الدحم  هللا ب"االعفاء الكامل مع جميع الضرائب وطالبت سلط

المفروضة على وقو  مدحطة الكهرباء لم ة عام مع التزام سلطة الطاقة بتدحسين مستويات التدحصيل" 
 من المواطنين.

 2015/7/26، الغد، عّمان
 

 ضّية وفاتهمحاميا أرملة عرفات يطعنان بقرار القضاء الفرنسي طي ق .4
قّ م مدحاميا أرملة الرئيس الفلسطيني الرادحل ياسر عرفات، طعناا أمام : أ ف ب -نانتير )فرنسا( 

القضاء الفرنسي بصدحة تقرير استن ت إليه النيابة العامة في نانتير )ضادحية باريس(، في رفضها 
 الثلثاء  عوى موكلتهما بأن زوجها قضى مسموماا.

التقرير الذي « إعالن بطالن»بينر ورينو سمر جيان، إنهما تق ما بطلب وقال المدحاميان فرنسيس سز 
خالل سير القضية، »وأضافا أنه «. استن  إليه القضاة إلعالن أن ياسر عرفات لم يتم تسميمه»

، معتبرين أن ما جرى يمثل «ظهرت عناصر ج ي ة كانت ق  ُأخفيت عنا أو قيل لنا إنها  مرت
 «.م نيانتهاكاا لدحقوق الطرف ال»

لهذه « قراراا نهائياا يقضي بع م وجو  وجه دحق»، الثالثاءوكانت النيابة العامة في نانتير أص رت 
 ال عوى، دحيث لم يص ر أي اتهام في إطارها.

 2015/7/26، الحياة، لندن
 

 السلطة الفلسطينية تحيل "مطلوبْين" لالحتالل إلى القضاء العسكري  .5

األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، أدحالت اثنين من  أفا ت مصا ر مطلعة، أن: رام هللا
المعتقلين السياسيين المدحتجزين ل يها من نشطاء دحركة المقاومة اإلسالمية "دحماس" للقضاء 

 العسكري.
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في دح يث لـ "ق س برس"، أن أمن  -التي فضلت ع م الكشف عن هويتها  -وأوضدحت المصا ر 
دحام ، وأدحم  شبراوي، وهما من بل ة سلوا  قضاء رام هللا، إلى مدحكمة السلطة أدحال المعتقلين معاذ 
 عسكرية فلسطينية في رام هللا.

(، على قرار 7/23وأشارت المصا ر، إلى أن دحام  والشبراوي كانا ق  دحصال يوم الخميس الماضي )
  أن وجهت  والر أمريكي(، بع 710 ينار أر ني )ما يعا ل  500باإلفراج بكفالة ع لية مق ارها 

 لهما تهمة "إثارة النعرات الطائفية".
وأك  المدحامي الفلسطيني، عب  هللا مصلح، والذي يتابع قضايا ملفات المعتقلين السياسيين في الضفة 

أسابيع، دحصال من مدحكمة الصلح الفلسطينية  3الغربية، أن دحام  والشبراوي المدحتجزين منذ ندحو 
 فيذه".على قرار باإلفراج " ون أن يتم تن

تموز  3وكان جهاز "األمن الوقائي" في رام هللا ق  اعتقل معاذ دحام  وأدحم  شبراي، فجر الجمعة 
)يوليو( الجاري، عقب اقتدحام منزل عائلتهما في بل ة سلوا ، خالل دحملة أمنية استه فت عناصر 

 مواطناا. 250وأنصار دحركة "دحماس"، وطالت أكثر من 
لـ "ق س برس"، أن وقائي رام هللا عّرض المعتقلين دحام   وبّينت مصا ر خاصة وشهو  عيان

 والشبراوي لتعذيب ش ي ، باإلضافة لمصا رة مركبة معاذ دحام  من قبل ذات الجهاز.
 2015/7/25، قدس برس

 
 مسؤول إسرائيلي: العالقة األمنية مع السلطة عميقة وحقيقية .6

ية مع السلطة الفلسطينية في رام هللا، أثنى مسؤول عسكري إسرائيلي على العالقة األمن: الناصرة
 ووصفها بـ "العميقة والدحقيقية"، مشيراا إلى تواصل هذا التعاون على م ار الساعة.

وقال مسؤول شعبة التخطيط في جيش االدحتالل نمرو  شيفر، خالل مقابلة أجرتها معه القناة العبرية 
نه في اللدحظة التي نقرر العاشرة أمس الجمعة، إن "هنالك شريكاا فلسطينياا على ا لمستوى األمني، وا 

 فيها السير ق ماا في الدحوار مع السلطة فستج  هنالك شريكاا أمنياا".
وأشار المسؤول اإلسرائيلي إلى أن "التعاون األمني مع السلطة يسمح بالتعاون السياسي طالما رغب 

دحل السياسي مع السلطة، المستوى السياسي بهذا األمر، وفي دحال ذهبت  ولة االدحتالل ندحو ال
 فستفتح أمامها آفاق ج ي ة في المنطقة"، كما قال.

وأضاف شيفر "في اللدحظة التي تقرر فيها الدحكومة اإلسرائيلية السير ق ماا في الدحوار مع السلطة، 
 فستج  طرفاا أمنياا للدح يث معه".
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 ج ال فيه، والتعاون وتابع قائال: "بشكل عام هنالك شريك أمني فلسطيني وهذه دحقيقة وواقع ال
 األمني مع السلطة يخ م ويدحمي الطرفين"، على دح  تعبيره.

 2015/7/25، قدس برس
 

 هيئة حكومية تطالب عباس بالتدخل لحل أزمة الكهرباء في غزة .7
عّبرت "الهيئة المستقلة لدحقوق اإلنسان" عن قلقها العميق إزاء المعاناة الش ي ة التي يتكب ها : غزة

قطاع غزة بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي وآثارها الوخيمة التي تلقي بظاللها  المواطنون في
 على كافة جوانب دحياة المواطنين الفلسطينيين في القطاع، على دح  تعبيره.

وطالب نائب المفوض العام للهيئة، عصام يونس، خالل مؤتمر صدحفي عق ه في غزة، يوم السبت 
ية مدحمو  عباس بالت خل الشخصي والفوري من أجل دحل مشكلة (، رئيس السلطة الفلسطين7/25)

 الكهرباء في قطاع غزة، وضمان وصول الوقو  الالزم لتشغيل مدحطة تولي  التيار الكهربائي.
 2015/7/25، ق س برس

 
 أبو ماريا: دماؤه لن تذهب هدراً الشهيد مشعل مهاتفًا أسرة  .8

المية "دحماس"، خال  مشعل، اليوم السبت، أسرة هاتف رئيس المكتب السياسي لدحركة المقاومة اإلس
 الشهي  فالح أبو ماريا، مق ماا لهم التعازي باستشها ه.

واستنكر مشعل، خالل دح يثه مع شقيق الشهي  ودحي ، هذه الجريمة، مؤك اا أن  ماءه الزكية الطاهرة 
 لن تذهب ه راا.

 25/7/2016، موقع حركة حماس
 

 في فتح داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنانحماس تدين اغتيال قيادي حركة  .9
أ انت دحركة دحماس، عملية اغتيال القيا ي في دحركة "فتح" طالل بالونة الملقب بـ)األر ني( ومرافقه 
ابن شقيقه شعبان بالونة في مخيم "عين الدحلوة" لالجئين الفلسطينيين جنوب لبنان اليوم السبت، 

 النار عليهم. بع ما أطلق مجهوالن يستقالن  راجة نارية
وقال نائب مسؤول العالقات السياسية لدحركة دحماس في لبنان  . أدحم  عب  الها ي "أبو ياسر"، إن 
الدحركة ت ين كل أعمال االغتيال التي تدحصل في مخيم عين الدحلوة؛ ألنها ال تصب في مصلدحة 

 أمنه واستقراره، بل على العكس تزي ه توتيراا وقلقاا.
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 ثة االغتيال، قام بسلسلة اتصاالت مع قائ  "األمن الوطني الفلسطيني" في وأشار إلى أنه وبع  دحا
لبنان اللواء أبو عرب؛ واتفقا على عق  اجتماع لـ "قيا ة العمل اليومي" المنبثقة عن "اللجنة األمنية 

 الفلسطينية العليا" في لبنان وعلى أن تباشر "لجنة التدحقيق" تدحقيقاتها فوراا لمعرفة الفاعلين.
أضاف عب  الها ي إن الدحركة تجري اتصاالتها على أعلى المستويات السياسية من أجل السيطرة و 

 على الموقف، والعمل على ع م انزالق المخيم لصراع  موي ج ي .
  25/7/2016، موقع حركة حماس

 
 الفصائل تنظم وقفة احتجاجية تنديدًا باالعتقال السياسي في الضفةغزة:  .11

يوم السبت، وقفة ادحتجاجية ، الفصائل الفلسطينية نظمت ، أن25/7/2016 ،موقع حركة حماسذكر 
أمام مقر مجلس الوزراء بم ينة غزة، ادحتجاجاا على استمرار االعتقاالت السياسية التي تمارسها 

 األجهزة األمنية في الضفة الغربية المدحتلة.
، إن االعتقال السياسي بدحق وقال القيا ي في دحركة المقاومة اإلسالمية "دحماس"، إسماعيل رضوان

 أنصار عناصر المقاومة في الضفة تجاوز كل األعراف والقوانين اإلنسانية.
وعّبر رضوان عن غضب الدحركة واستهجانها لهذه السياسة التي تتبعها أجهزة السلطة األمنية بدحق 

 أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
ار التعاون األمني مع االدحتالل، وطعناا في صمو  وثبات وأك  أن االعتقال السياسي يأتي في إط

 الشعب الفلسطيني، وهو جريمة مرفوضة دحسب االتفاقات المنصوص عليها مع الفصائل الفلسطينية.
وطالب القيا ي في دحماس بضرورة إنهاء هذه السياسة واإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين 

م، مش  اا 2007ألف معتقل منذ االنقسام الفلسطيني في  12السياسيين والذين وصل ع  هم إلى ندحو 
على ضرورة تدحرك جامعة ال ول العربية والمؤسسات الدحقوقية للضغط على السلطة إلنهاء االعتقال 

 السياسي واإلفراج عن جميع المعتقلين.
القيا ي في "الجبهة الشعبية ، أن )وكاالت(، من غزة، عن 25/7/2015الغد، عّمان، وأضافت 

إّن "استمرار المالدحقات األمنية للمقاومين والمناضلين في قال تدحرير فلسطين"، مدحم  طومان، ل
 الضفة الغربية أمر مرفوض أخالقياا وقانونياا".

وذكر طومان، في كلمته نيابة عن القوى الوطنية واإلسالمية، أّن "السلطة الفلسطينية لم تنفذ دحتى 
لذي طالب بوقف التنسيق األمني مع االدحتالل اإلسرائيلي"، اللدحظة قرار فصائل منظمة التدحرير، ا

 مبيناا أن "التنسيق بين األجهزة األمنية واالدحتالل ما يزال مستمراا دحتى اللدحظة".
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وأضاف: "أمام اإلجراءات والممارسات التي يقوم بها االدحتالل اإلسرائيلي بدحق الشعب الفلسطيني في 
 ات استيطانية ج ي ة، يجب وقف التنسيق األمني فوراا معه الضفة الغربية، وكان آخرها بناء ودح

 المصالدحة الفلسطينية وتنفيذ اتفاقات المصالدحة الموقعة مع الفصائل الفلسطينية". إلتماموالعو ة 
وتابع طومان: "المصالدحة الفلسطينية ليست مجر  دحكومة يجري تشكيلها فقط، بل يجب  عوة 

تدحرير كي يناقش مشاكل وهموم الفلسطينيين والعمل على وضع اإلطار القيا ي المؤقت لمنظمة ال
 رؤية سياسية واضدحة تدح   وجهات المردحلة المقبلة وتلبي طمودحات الشعب الفلسطيني".

في هذا السياق، أّك  المتدح ث باسم دحركة "الجها  اإلسالمي"،  اوو  شهاب، على "موقف دحركته 
الفلسطينيين في م ن الضفة الغربية من قبل األجهزة الرافض الستمرار االعتقال السياسي ومالدحقة 

 األمنية".
وقال شهاب، إّنه ال يستقيم بأي دحال من األدحوال الدح يث عن مصالدحة فلسطينية  اخلية مع استمرار 
ملف االعتقاالت السياسية بدحق الشعب الفلسطيني، مؤّك اا أّنه يجب االلتزام بكافة القرارات التوافقية 

ف اإلجراءات والمالدحقات على خلفية االنتماء السياسي وسرعة اإلفراج عن كافة التي أّك ت وق
 المعتقلين في سجون األجهزة األمنية.

وعّ  المتدح ث باسم دحركة "الجها " استمرار مالدحقة األجهزة األمنية لكوا ر المقاومة في الضفة 
طرف فلسطيني يرغب بإتمام  "جريمة وطنية"، ترتكب من قبل السلطة الفلسطينية، معتبراا أّن أي

 المصالدحة الفلسطينية عليه أن يهيئ كل الظروف ألجل نجادحها.
 

 "استشاري فتح": انعقاد المؤتمر السابع في موعده ضرورة لضمان فعالية األطر .11
أك  المجلس االستشاري لدحركة فتح في بيان ص ر، اليوم السبت، في ختام : الق س  وت كوم-رام هللا

التاسعة التي عق ها في مقر الرئاسة بم ينة رام هللا، أهمية انعقا  المؤتمر العام   ورة اجتماعاته
السابع بموع ه، وفق توصيات مدح  ة دحول تطبيق النظام األساسي، ليضمن فعالية األطر وا  ماج 
األعضاء والكفاءات والقيا ات السابقة بمجالس دحركية تضمن استمرار عطائهم واالستفا ة من 

 تجاربهم.
وش   المجلس في  جاءت ال ورة تدحت اسم " ورة الوفاء للشه اء"، بدحضور الرئيس مدحمو  عباس.و 

بيانه على أهمية الدحفاظ على منظمة التدحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والودحي  للشعب 
ة للتصرف الفلسطيني، وهي اإلنجاز الوطني األبرز، ودحاملة راية الدحقوق الوطنية الثابتة غير القابل

لشعبنا، مع التأكي  على أهمية وتطوير أ ائها وتج ي  شرعيتها وفعاليتها على أساس البرنامج الوطني 
 الوطني والمجلس المركزي ب وراته المتعاقبة. المجلسالمقر من 
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نهاء االنقسام، و عا دحركة  واك  أن الدحركة ستستمر بجه ها لتودحي  النظام السياسي الفلسطيني وا 
 جاوب مع ذلك للدحفاظ على ودح ة شعبنا وقضيته في مواجهة االدحتالل وسياساته.دحماس للت

و عا المجلس لالستفا ة القصوى من المكانة القانونية الج ي ة ل ولة فلسطين ك ولة غير عضو في 
األمم المتدح ة، في كل تدحركاتنا ال ولية، وتفعيل قنوات االتصال الدحركي والوطني مع ال ول 

 ألدحزاب والمجتمع الم ني في مختلف القارات.والبرلمانات وا
وش   المجلس على ضرورة تودحي  مرجعيات العمل الوطني في الق س، وتوفير كل أشكال ال عم 
السياسي والما ي لصمو  أهلنا هناك، في مواجهة سياسات العزل والتهجير والتهوي ، واعتبار أن 

 لق س عاصمة لها.الق س خط أدحمر وأن ال دحل وال سالم وال  ولة  وت ا
 25/7/2015، القدس، القدس

 
 بالفيديو.. القسام ينشر عتاد وبطاقات خاصة بجنود االحتالل .12

نشرت كتائب الشهي  عز ال ين القسام السبت قال ة عسكرية وبطاقات جنو  إسرائيليين وعتا  عسكري 
 عام.غنمه بع  اشتباك وكمين في بيت دحانون أقصى شمال قطاع غزة قبل 

جنو  إسرائيليين )الم يعرف مصيرهم(، وهذه  3لفي يو الذي ينشره القسام اليوم بطاقات ويظهر ا
والجنو  الذين نشر القسام  البطاقات تشمل هوياتهم ورخص القيا ة والهوية العسكرية وبطاقات ائتمان.

 أسمائهم هم ناؤور أربيل، وليرون يتاح، وأوري ليفي.
"، إضافة لخريطة عسكرية 16رة، ودحامل أمامي لبن قية "ام كما يتضمن الفي يو عبوات ومخازن ذخي

كما يتضمن العتا  العسكري قاذ لصاروخ مضا  لل روع نوع "الو"، إضافة إلى  لمنطقة االشتباك.
 دحماالت مصابين.

 25/7/2015، فلسطين أون الين
 

 "عين الحلوة" مخيم األردني في  العقيد في فتح طالل اغتيال .13
 –واسمه الدحقيقي طالل البالونة  - العقي  الفتدحاوي طالل األر نياغتيل أمس : رأفت نعيم - صي ا

مهام قائ  كتيبة شه اء شاتيال إدح ى أكبر كتائب  األر ني ويشغلفي مخيم عين الدحلوة في لبنان، 
. العسكرية ومقرها منطقة جبل الدحليب جنوب شرق مخيم عين الدحلوة ليس مجر  ضابط في فتح فتح

  المخيم دحالة من التوتر الش ي  واالستنفار المتبا ل في صفوف عناصر دحركة فتح وعلى األثر شه
كما في صفوف بعض المجموعات اإلسالمية المسلدحة في ع   من أدحياء المخيم. وسجل إطالق 

 نار كثيف في الهواء من قبل بعض رفاق وعناصر األر ني تعبيراا عن الغضب واالستنكار لمقتله.
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مدحيطه وصي ا تخوفاا من انفجار الوضع األمني على  إلىزئية من المخيم وسجلت دحركة نزوح ج
خلفية عملية االغتيال، في وقت نشطت االتصاالت فلسطينياا ولبنانياا لت ارك األمور وشاركت في 
جانب كبير من هذه االتصاالت النائب بهية الدحريري التي بقيت على اتصال مع قائ  األمن الوطني 

ء صبدحي أبو عرب وع   من القيا ات الفلسطينية لدحثهم على ضبط النفس وقطع الفلسطيني اللوا
 الطريق على من يقف وراء هذه الجريمة من تدحقيق أه افه في تفجير الوضع في المخيم.
 26/7/2015المستقبل، بيروت، 

 
 االنقسام إنهاءبعرقلة مساعي  م حماسفتح تتهحركة  .14

القواسمي، استمرار  أسامهعلى لسان المتدح ث باسمها « حفت»أك ت دحركة : ادحم  رمضان - رام هللا
 .إل امتهمساعيها وجه ها المتواصل لوضع دح  لدحالة االنقسام بالرغم من كل المدحاوالت الرامية 

عضو المكتب السياسي لدحركة دحماس  ر اا على تصريدحات ،وقال القواسمي في بيان ص ر عنه
نهاءلتودحي  شطري الوطن بذلنا كل جه  ممكن  إننا»مرزوق،  أبو موسى دحالة االنقسام الراهنة،  وا 

مع كل الجهو  المدحترمة لرأب الص ع وتودحي  الجبهة ال اخلية، على الرغم  إيجابيةوتعاملنا بكل روح 
مدحل استنكار واستهجان  أصبدحتوالتي « دحماس»من كل التصريدحات التوتيرية التي تطلقها 

 «.نيشعبنا الفلسطي أبناءالعظمى من  األغلبية
يشارك فيها « ودح ة وطنية»بقبول تشكيل دحكومة « دحماس»لـ« فتح»وأك  القواسمي  عوة دحركة 

وشعبنا، ودحل كل القضايا الشائكة، ب ال من رمي  أهلناالجميع في تدحمل المسؤوليات الوطنية اتجاه 
الوفاق »عمل دحكومة « دحماس»تعرقل  أنالتهم جزافا على دحكومة الوفاق الوطني، فال يعقل 

الودح ة »ومن ثم تتهمها بالتقصير والفشل، وترفض في الوقت نفسه  عوة المشاركة بدحكومة « الوطني
بتدح ي  موقفها الواضح تجاه تشكيل دحكومة الودح ة « دحماس»لتدحمل المسؤولية، مطالبا « الوطنية
 دحالة االنقسام بشكل واضح. وأنهاءالوطنية 

  26/7/2015المستقبل، بيروت، 

 
 الناصر في السودان عبد جمال سابق يرجح تسميمقيادي فلسطيني  .15

الفلسطينية عاطف أبوبكر أن الرئيس « فتح»أك  الم ير السابق لل ائرة السياسية في دحركة : )العربية(
، 1970يناير عام  2الناصر مات مسموماا بع  زيارته إلى السو ان في  المصري الرادحل جمال عب 

دحالياا في فرضية أن يكون عب الناصر ق  قضى ندحبه إثر  مشيراا إلى أن أجهزة المخابرات تبدحث
 في السو ان.« تسميمه»
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شهور إلى سنة  10الناصر يدحتاج من  أن السم الذي استخ م في قتل عب « العربية»وأضاف لقناة 
في « اإلسرائيلية»لكي يسري مفعوله، الفتاا إلى أن الرئيس الرادحل زار معرضاا يعرف بمعرض الغنائم 

وبع ها مات مسموماا. وأشار إلى أن هناك  وراا مشبوهاا قام به الرئيس السو اني األسبق  السو ان
في قتل « نضال أبو»جعفر النميري، والقيا ي الفلسطيني السابق رئيس المجلس الثوري صبري البنا 

 الناصر. عب 
وبكر أن الموسا  وكشف أب نضال. وأشار إلى أنه ق  يكون هناك  ور ما مشبوه قام به النميري وأبو

، دحيث كان المسؤول عن ودح ة 1967في الخرطوم العام « الالءات الثالث»اخترق قمة « اإلسرائيلي»
التصفيات في الموسا  مايك هراري، دحاضراا في القمة هو وعميل آخر ي عى  يفي  كمدحي، تدحت 

 «. إعالمي»غطاء 
  26/7/2015الخليج، الشارقة،  

 
 في غزة "داعش"مال إرهابية بوادر ضربة استباقية ضد مخاوف من خطوات وأعتقرير:  .16

ونفوذها في القطاع « دحماس»لم تبلغ المجموعات السلفية الجها ية في غزة مردحلة ته ي  : عمر كاي 
بع ، لكنها باتت تثير القلق. في اليوم الثالث لعي  الفطر انفجرت خمس سيارات في توقيت وادح ، 

قبل أيام أق مت الطائرات اإلسرائيلية على قصف بعض «.  اعش «أصابع االتهام توجهت فوراا إلى
المواقع  اخل القطاع، بع  إطالق صواريخ ع ة من غزة. منذ أسابيع أطّل بعض قا ة التنظيم في 

وقا تها بأن يكون مصيرهم في القطاع مشابهاا لما دحصل « دحماس»تسجيل مصور ليتوع وا دحركة 
ين على الدحركة( في مخيم اليرموك في نيسان )أبريل( لعناصر أكناف بيت المق س )المدحسوب

تدحكم قبضتها األمنية « دحماس»الماضي. ال شك أن مثل هذه الته ي ات ال تتسم بالواقعية، ألن 
 على مفاصل القطاع، لكنها ق  تثير بعض المخاوف وشيئاا من اإلرباك:

م ون في المردحلة األولى ال يؤمن جانبهم، فهم يعت«  اعش« جي اا أن عناصر« دحماس»ت رك  -1
التي ينشئون فيها خالياهم ومجموعاتهم على أمرين: المها نة الظاهرية للسلطة الدحاكمة أو لألدحزاب 
الموجو ة وخصوصاا اإلسالمية، دحتى تقوى شوكتهم، وتصبح عصية على االستئصال والكسر؛ 

ضعاف السلطة الدحا كمة، وهو ما يطلق عليه والثاني، توجيه ضربات مدح  ة به ف إثارة الفوضى، وا 
 في أ بياتهم مردحلة الشوكة والنكاية.

أي يولوجية خطيرة ج اا، وأخطر ما فيها هو االعتقا  السائ  عن هم بأن «  اعش»تدحكم عناصر  -2
في نظرهم كفرة ومرت ون « دحماس»قتال الع و القريب مق م على قتال الع و البعي . وبما أن عناصر 

 لذا فإن المواجهة معهم لها األولويـة على قتال االدحتالل اإلسرائيلي. ،هللاألنهم ال يدحّكمون شرع 
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إلى إعا ة ترميم ما  مرته « دحماس»في غزة، يأتي في وقت تسعى فيه «  اعش»تنامي نفوذ  -3
الدحرب. وبالتالي، فإن العمليات التي ينفذها عناصر السلفية الجها ية ض  إسرائيل من إطالق 

أمام المجتمع ال ولي، وتعطي الذريعة إلسرائيل لتوجيه « دحماس»نو ، تدحرج صواريخ أو استه اف ج
 ضربات للقطاع، وربما جر غزة مج  اا إلى دحرب ال يري ها أدح  اآلن.

من أبناء القطاع، وجزء من النسيج االجتماعي، ويعرفون شوارع غزة «  اعش»معظم عناصر  -4
ة ببعض مخازن السالح، واألنفاق، ومرابض إطالق وأزقتها، وليس من المستغرب أن يكونوا على  راي

 الصواريخ.
طبيعة التركيبة العائلية في غزة، ت فعها لالندحياز إلى أفرا ها، ودحمايتهم إذا ما تعرضوا ألي  -5

ق  تمت  إلى صراع مع العائلة، «  اعش»مالدحقة أو ته ي . وبالتالي فإن أي مواجهة مع أدح  عناصر 
بع  أن كان مدحسوباا عليها، « دحماس»ممتاز  غمش، الذي اختلف مع كما دحصل مثالا في دحالة 

وب أ بتشكيل دحالة عسكرية، خارج نطاق األطر المعترف بها. ودحين ت خلت األجهزة األمنية التابعة لـ 
إلى « دحماس»لضرب مجموعة  غمش، آزرته عائلته ورفضت التخلي عنه، ما اضطر « دحماس»

 إبرام اتفاق مع عائلته.
إلى زعزعة االستقرار في شكل مستمر  اخل القطاع، لضرب «  اعش»عى عناصر ق  يس-6

 ، وتنفيذاا لبعض األجن ات الخارجية المخترقة للتنظيم.«دحماس»الدحاضنة الشعبية لـ 
باعتبارها منظمة « دحماس»ال عاية ال اعشية  اخل القطاع ال تفّوت فرصة في التدحريض على  -7

برم مصالدحات مع الفصائل الفلسطينية العلمانية، وال تسعى إلى تطبيق برغماتية، تها ن االدحتالل، وت
قامة الدح و ، وفرض الجزية على المسيدحيين(. وق  باتت  « دحماس»شرع هللا )من قتل المرت ين، وا 

تخشى من تأثر بعض عناصرها بهذا الخطاب، في ظل الثوران ال اعشي الذي تشه ه المنطقة. دحيث 
ن كانت ال تزال مدح و ة.سجلت دحاالت انشقاق ع ي   ة خالل األشهر الماضية، وا 

تنامي قوة الجماعات المتطرفة في سيناء، ومبايعتها ألبي بكر البغ ا ي، ق  ي فعانها للتم   إلى  -8
 غزة.

استراتيجيتها في مواجهة عناصره تقوم «.  اعش»ادحتواء الخطر « دحماس»أمام هذا المشه ، تدحاول 
، الدحوار الفكري المكثف معهم من خالل العلماء والمشايخ. بي  أن على أمرين رئيسيين: األول

المعضلة التي يشتكي منها ال عاة هي صعوبة إقناع هؤالء الشبان، ألن أي يولوجيتهم تقوم على 
ادحتكار الدحقيقة، واعتبار أنفسهم هم فقط الفرقة الناجية. فهم أصالا ال يثقون بالعلماء وال يعترفون 

مرت ين وعلى ضالل. أما الطريق اآلخر الذي تسلكه السلطة في غزة للدح  من  بهم، ويعتبرونهم
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خطورتهم، فهو المتابعة األمنية. دحيث تعمل أجهزة المخابرات  اخل القطاع على اعتقال كل من 
 تشي تدحركاته بأنه بات يشكل ته ي اا.

ى مردحلة الته ي ، إن وضع هذه الجماعات لم يصل إل»في غزة « دحماس»دحتى اآلن يقول أدح  قا ة 
وما زال تدحت السيطرة. فليس مفاجئاا أو مستغرباا اندحراف بعض األفرا  واعتناقهم مثل هذه األفكار 
المتطرفة، كما في كل المجتمعات العربية واإلسالمية. لكن من المبالغة القول إنهم أصبدحوا تنظيماا، 

لقتالية. لكن في دحال اشت ا  عو  شخص، ومعظمهم ال يمتلك الخبرة ا المائتيفع  هم ال يتجاوز 
التنظيم أكثر، وثبت تورطه في أعمال أمنية  اخل القطاع، فإن الدحركة ال خيار ل يها سوى استخ ام 

في رفح عام « جن  أنصار هللا»القوة وتوجيه ضربة عسكرية استباقية، وتكرار سيناريو ما دحصل مع 
2009. 

 26/7/2015الحياة، لندن، 
 

 في غزة  حماس تبذل جهدا كبيرا لترميم األنفاق رائيلي:ضابط بالجيش اإلس .17
تطرق ضابط رفيع في القيا ة العامة لجيش االدحتالل اإلسرائيلي إلى : )وكاالت( -الق س المدحتلة

دحماس في غزة،  أي ياثيوبي، ابرا منغيستو، المدحتجز في  أصلمصير المواطن اإلسرائيلي من 
 هناك معلومات متضاربة دحول بقائه على قي  الدحياة". " إنوقال، دحسب ما نشره موقع "والال" 

كما تطرق الضابط إلى رفض إسرائيل المقارنة بين المواطنين اإلسرائيليين المدحتجزين في القطاع 
دحماس في  أي يدحماس، وقال: "يمنع اللعب إلى  أي يفي  أيضاوبين جثتي الجن يين المدحتجزتين 

 هذه اللعبة الساخرة".
التي  اإلسمنتإلى التخوف في جهاز األمن من قيام دحماس باالستيالء على موا  وأشار الضابط، 

، وقال: األنفاقسالم لترميم المباني، وتدحويلها لترميم  أبوإلى القطاع عبر معبر كرم  إ خالهايتم 
"دحماس تبذل جه ا كبيرا لترميم األنفاق، وفي المقابل ندحن نبذل جه ا كبيرا الجتثاث هذه الجهو . 

 –ندحاول اجتثاث الجوكرين  أخرى سياسيا في القطاع، ومن جهة  أفقاجهة نتبنى توجها يوفر من 
خاصة إلى الته ي ات من جهة البدحر، خاصة المفاجآت  أهمية إيالءوالصواريخ، من خالل  األنفاق

 التي يعتق ون انهم يع ونها لنا".
نية  اخل القطاع، خاصة على وقال الضابط الرفيع إن هنالك نية لتعزيز قوة السلطة الفلسطي

من سكان  % 14 أنالمعابر. وتطرق إلى استطالع للرأي اجري مؤخرا في القطاع، والذي بين 
القطاع ي عمون  اعش، وقال: "ال نري  رؤية ال ولة اإلسالمية تتسع في القطاع، ول ينا مصلدحة في 
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أكثر تطرفا مثل  اعش ستسيطر ترميم غزة من خالل الفهم أنه إذا تم إخراج دحماس منه، فإن جهات 
 عليه". 

 26/7/2015الغد، عّمان، 
 

 القوات اإلسرائيلية تحفر خنادق داخل األراضي السورية .18
اخترقت القوات اإلسرائيلية، اليوم السبت، خط وقف إطالق النار، الذي يفصل  :)األناضول(- رعا

(، والمنطقة منزوعة 1967عام  بين المناطق الواقعة تدحت سيطرتها من هضبة الجوالن السوري )منذ
 السالح، التابعة لإل ارة السورية.  

ورافق تق م الجيش اإلسرائيلي، في المناطق الواقعة تدحت اإل ارة السورية من هضبة الجوالن، آليات 
عسكرية ومجنزرات، إضافة إلى جرافات، قامت بجرف أراض زراعية لفالدحين سوريين، وخيام أقامها 

ي "مخيم الشدحار" بريف القنيطرة الشمالي، قرب الدح و  اإل ارية مع ريف  مشق نازدحون سوريون، ف
 الجنوبي الغربي. 

وقال "بكر العطواني"، أدح  وجهاء بل ة "جباثا الخشب" شمالي مدحافظة القنيطرة )الجوالن( السورية، 
لمقابلة لخط لألناضول، إن الجيش اإلسرائيلي يجري عمليات دحفٍر لخنا ق  اخل األراضي السورية، ا

سرائيل، بعمق يصل إلى   كم.   3أمتار، وبطول  4وقف إطالق النار، بين سوريا وا 
 26/7/2015الغد، عّمان، 

 
 فريقان إسرائيليان يتواجهان في الكونغرس واألميركيون حائرون تقرير:  .19

انياهو في المعركة التي يخوضها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت: آمال شدحا ة -الق س المدحتلة 
رافضة لالتفاق مع ايران،  خلت مردحلة عالية من الغرابة.  أكثريةالكونغرس األميركي، لضمان 

واضدحاا وفاضدحاا  واندحيازاسافراا في الشؤون ال اخلية األميركية،  إسرائيلياكونها ت خالا  إلىفإضافة 
ي على ادحتماالت نجاح ، هناك اقتناع بأنها تنطو أوبامالمصلدحة منافسي الرئيس األميركي باراك 

ن نجدحت أو لم تنجح، ففي الدحالين ستسفر عن تفاقم األزمة بين القيا تين وستمس  ضعيفة ج اا. وا 
. والمعارضة اإلسرائيلية، التي توافق نتانياهو على ان إسرائيلبأوباما ولن تنتهي بال ثمن ت فعه 

ة نتانياهو في الكونغرس مغامرة في المنطقة، تعتبر معرك أميركااالتفاق سيء إلسرائيل ولدحلفاء 
المعركة ض   إ ارةفشلت في  أنكخطيرة ستكون لها تبعات. ولذلك قررت أن تقول لنتانياهو: ال يكفي 

 .أميركااالتفاق، فها أنت تواصل الفشل لتضرب العالقات مع 
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رية، نتانياهو رفض مناقشة رزمة المساع ات السخية، المالية والعسك أنلكن األخطر من ذلك هو 
يب و ذلك بمثابة  أنوزير ال فاع األميركي، اشتون كارتر، خوفاا من  أبيبتل  إلىالتي دحملها معه 

 قبول باالتفاق.
المقربون من نتانياهو ال يص قون انه لم يبدحث مع الضيف األميركي في هذه المساع ات، ويجمعون 

ة ولن يتنازل عن رزمة ال عم نتانياهو يبدحث اليوم عن مكاسب عسكرية وسياسية واقتصا ي أنعلى 
هذه، وق  ُترجم هذا األمر خالل التصريدحات المتبا لة بين كارتر ونظيره اإلسرائيلي موشيه يعالون، 

امن إسرائيل وتفوقها النوعي هما من األولويات العليا للواليات  أنكارتر  أوضحفخالل لقائهما 
مصالح  أبيبالفوارق، تتشاطر واشنطن وتل  يعالون انه، وعلى رغم كل أك المتدح ة ولجيشها، فيما 
 «.مشتركة وقيماا مشتركة

لى دحين التصويت على االتفاق مع  في الكونغرس، على موقفه وتعنته  إيرانلكن نتانياهو، يبقى، وا 
الكونغرس األميركي  أعضاء إلىويسعى لفرض موقفه  اخل الكونغرس. وق  بعث برسالة علنية 

مصا قة مجلس األمن ليست نهاية الطريق، « إن. وقال إيرانالنووي مع إلقناعهم بمعارضة االتفاق 
تق يم  إلى إيرانسارية المفعول، ستضطر  إيرانوطالما بقيت العقوبات التي فرضها الكونغرس على 

 «.التنازالت وليس الدحصول عليها
فاق خالل وتسته ف تصريدحات نتانياهو هذه أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الذين سي رسون االت

شهرين ليقّروا بع  ذلك رفع العقوبات التي فرضها الكونغرس على إيران أم ال. ويسو  التق ير في 
العقوبات، األمر الذي سيجر فيتو رئاسياا من  إبقاءالدحزب الجمهوري سيقررون  أعضاءبأن  إسرائيل
ول على تأيي  ثلثي ، لكن ذلك سيدحتم الدحصأوباما، وعن ها سيجرى تصويت آخر إللغاء فيتو أوباما

الدحزب  أعضاءعضواا على األقل من  13يصوت  أنمجلس الشيوخ، ما يعني انه يجب  أعضاء
 ال يموقراطي ض  رئيسهم.

، التي يخوضها نتانياهو، ب عم شخصيات إيرانوتدحظى دحملة الترهيب والتخويف من االتفاق مع 
ال تزال تقف  إيران»أدح  الضباط:  عسكرية وضباط استكملوا هذه الدحملة بتصريدحات، من بينها قول

على رأس اهتمامات الجيش الذي يفترض أن إيران ستواصل مدحاولة تنفيذ خطتها النووية العسكرية 
يركز الجيش على جمع المعلومات عن الخطة النووية  أنسراا. وفي ضوء هذا التق ير، يتوقع 

لى جانب ذلك يتوقع أن يبقي الجيش قوات جوية متأهبة  والبدحث عن خروق لاللتزامات اإليرانية. وا 
 «.للر  المدحتمل على الته ي  اإليراني

 
 معركة شاملة
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ي ير نتانياهو معركته في الكونغرس األميركي عبر فروع متشعبة ووسائل ع ة. فسفير إسرائيل ل ى 
الواليات المتدح ة رون  ريمر، يعق  اجتماعات ماراتونية مع أعضاء في الكونغرس لتجني هم ض  

مشترعاا من اتدحا  أعضاء  30كان ق  التقى بأكثر من  إيرانتفاق. ودحتى توقيع االتفاق مع اال
خسارة  إسرائيلتخشى  إذالكونغرس السو . واختيار هؤالء النواب في الكونغرس، ليست ص فة، 
األخير يتعامل في شكل  إن عمهم عقب التصريدحات والمواقف التي يطلقها نتانياهو. ويرى هؤالء 

 رئيس اسو  في الواليات المتدح ة. أول، أوبامامدحترم مع غير 
ولم يفّوت اإلسرائيليون الرافضون لالتفاق مناسبة للتدحريض عليه، وكما يرى وزير ال فاع اإلسرائيلي 

كل الخيارات مطرودحة » إنتخلى عن موقفه األصلي الذي قال  أوباماالسابق موشيه أرينز، فإن 
كل ته ي  مدحتمل بشن هجوم عسكري. وأضاف انه لن تبقى خيارات ، وألغى عملياا «على الطاولة

على الطاولة فالمواعي  النهائية التعسفية المنصوص عليها للتوصل إلى اتفاق، توضح أن تم ي  
االنسدحاب من  أنالمفاوضات مقابل استمرار العقوبات ليس خياراا مطرودحاا على الطاولة. كما 

ا كان االقتصا  اإليراني يواجه أزمة، لم يكونا خياراا. ويتضح أنه المفاوضات وزيا ة العقوبات عن م
يران إق  ال تنجح »، وأضاف: «خيار على الطاولة ما ع ا الموافقة على شروط إيران أيلم يتبق »

في إنتاج قنبلة نووية خالل فترة معينة، وعن ما ستنجح، ق  ال تستخ مها. ولكن اآلثار السلبية 
لشرق األوسط ستكون قوية. فإيران ستملك الكثير من الموار  التي ستستخ مها لالتفاق في منطقة ا

 «.لتعزيز المنظمات اإلرهابية التي ته ف إلى اإلضرار بدحلفاء الواليات المتدح ة
في ر ه على »بقوله:  أوباماالهجوم المباشر على  إلىوتجاوز موقف أرينز االنتقا  والتدحذير ليصل 

، ولكن «إيران ستكون، وينبغي أن تكون، قوة إقليمية أنذ إيران، قال أوباما، الدحجة في شأن تزاي  نفو 
تصبح قوة كهذه. أن  أنق  تن م الواليات المتدح ة على قيامها من خالل االتفاق بمساع ة إيران على »

هذا االتفاق سوف يفاقم المشاكل في الشرق األوسط، وأولى البل ان التي ستشعر بتأثيره فيها هي 
ئيل. وال عجب في أن األس  ودحزب هللا ودحماس يخرجون عن أطوارهم لش ة دحماستهم. العيب إسرا

األساسي في عملية التفاوض كان في رفض أو ع م ق رة ممثلي القوى العظمى على فهم مع من 
 «.يتعاملون 

كـ سيذكر في التاريخ  إيراناالتفاق مع  أنوانضم الخبير إيزي اليبر إلى دحملة الكونغرس فأعلن 
إيران هي النظير اإلسالمي »ته   وجو  إسرائيل وال ول العربية المعت لة، وقال: « وصمة عار»

أللمانيا النازية. في ظل المساع ة التي يق مها الرئيس أوباما الى  ولة على العتبة النووية ستتلقى 
في مجال بليون  والر بع  رفع العقوبات، فضالا عن رفع الدحظر المفروض عليها، سواء  150

األسلدحة التقلي ية والصواريخ الباليستية، يفترض بإسرائيل السعي، على الم ى القصير، إلقناع 
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الكونغرس والرأي العام األميركي بالعواقب الم مرة والشيطانية ال ولية لهذا االتفاق، إذا تم تطبيقه. 
ء بأن اإليرانيين سيقومون ب ورهم، االتفاق ب ل الثقة العميا إلىادحتمال إضافة آليات المراقبة والسيطرة 

منخفض. وفي ضوء ذلك يجب بذل كل جه  إلقناع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ برفض 
«. االتفاق وتدحقيق غالبية الثلثين الالزمة في مجلس الشيوخ لتجاوز الفيتو الرئاسي، إذا لزم األمر

عضاء مجلس الشيوخ ال يموقراطيين ولفت إلى أن تدحقيق هذا اله ف يتطلب انضمام ع   كبير من أ 
يتطلب من السياسيين »الغالبية الجمهورية وخروجهم علناا ض  رئيسهم. وهذا النوع من النشاط  إلى

 «.اإلسرائيليين أن يضعوا جانباا مصالدحهم الضيقة والتدح ث بصوت وادح  وواضح
 

 اللوبي اليهودي
  كور، أطلق مبا رة ته ف إلى إقناع ، هوار «أيباك»الم ير العام للوبي اليهو ي في أميركا 

الكونغرس بمعارضة االتفاق. والم ير العام لمنظمة مكافدحة اإلهانات والتجريح، آبي فوكسمان، ض  
إ ارة أوباما في هذه المسألة. كما ادحتجت الع ي  من المنظمات اليهو ية الصغيرة التي تقو ها 

 المنظمة الصهيونية األميركية، بقوة ض  أوباما.
كن في المقابل خرجت قوى اليسار الليبرالي في التنظيمات اليهو ية األميركية المتمثلة في تنظيم ل
، بدحملة ض  نتانياهو وتوجهه. وجّن ت لمصلدحتها ع  اا من المسؤولين األمنيين «جي ستريت»

ة( السابق )االستخبارات العام« الشاباك»السابقين المؤي ين لالتفاق، وفي مق مهم رئيس  اإلسرائيليين
)االستخبارات الخارجية( السابق إفرايم هليفي، « الموسا »الجنرال ادحتياط عامي أيالون، ورئيس 
البروفسور عوزي إيفن الذي شغل في السابق  االستراتيجيوالجنرال ادحتياط يسرائيل زيف، والخبير 

« العمل»يمة دحزب مناصب رفيعة للغاية في المفاعل النووي اإلسرائيلي في  يمونة، فضالا عن زع
« مجلس السالم واألمن»السابقة والنائبة الدحالية في الكنيست، شيلي يدحيموفيتش. كما جّن ت موقف 

شخصية عسكرية وأمنية و يبلوماسية مرموقة والذي يرى انه  1300اإلسرائيلي الذي يضم في صفوفه 
مكان توّجه إيران للدحصول على رغم أن االتفاق ليس األمثل، فهو يمنع الخطر الفوري المتمثل بإ»

على قنبلة نووية. ومن المتوقع أن يتمكن االتفاق من إطالة أم  ق رة إيران على تطوير القنبلة النووية 
واعتبر الجنرال ادحتياط يتسدحاق بن «. من شهرين إلى سنة، وذلك على م ار فترة عشر سنوات
ليس األفضل لمصلدحة »، أن االتفاق أهرون، الذي كان رئيساا لوكالة الطاقة الذرية اإلسرائيلية

 «.المقبلة 15إسرائيل، ولكنه يمنع إيران من أن تتدحول إلى  ولة نووية في السنوات الـ 
الخيار األفضل، وذلك خالفاا لموقف نتانياهو الذي »ومما قاله عامي أيالون في هذا الشأن أيضاا إنه 

 رات إيران النووية، فإن هذه الصفقة هي عن ما يقاس األمر بق«. خطأ تاريخي»االتفاق  أناعتبر 
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عن ما ب أت المدحا ثات كانت إيران على بع  شهرين من صنع قنبلة »وأضاف: «. الخيار األفضل
اإلسرائيليين الذين ال ينجدحون في التفريق بين مسألة »وانتق  «. شهراا  12ذرية، واآلن سيستغرق ذلك 

من »، مش  اا على أنه «شيطان األكبر في الشرق األوسطخفض الق رة النووية اإليرانية وكون إيران ال
 «.السهل ج اا العزف على مخاوف المجتمع اإلسرائيلي

وهكذا، تصبح المعركة في الكونغرس األميركي إسرائيلية: اإلسرائيليون المؤي ون يواجهون 
 اإلسرائيليين المعارضين، بينما األميركيون يتأرجدحون بينهما.

 26/7/2015الحياة، لندن، 

 
 من األسرى األطفال تعرضوا لعنف جسدي خالل االعتقال والتحقيق %86"الحركة العالمية":  .21

فلسطين إن هناك ارتفاعا في مستوى العنف  –قالت الدحركة العالمية لل فاع عن األطفال : رام هللا
 .الجس ي الممارس ض  األطفال الفلسطينيين المعتقلين من قبل قوات االدحتالل اإلسرائيلي

من  %86وبينت الدحركة أن األ لة التي جمعتها خالل النصف األول من العام الجاري، أظهرت أن 
األطفال المعتقلين تعرضوا لنوع أو أكثر من العنف الجس ي خالل عملية االعتقال أو التدحقيق، في 

 .2014مقارنة بالعام الماضي  %10زيا ة بنسبة 
ن، فإن غالبية األطفال الفلسطينيين ال يتمتعون بدحق وجو  وأوضدحت أنه خالفا لنظرائهم اإلسرائيليي

 مرافق من قبل األهل أو االستشارة القانونية خالل التدحقيق معهم.
ودحسب تدحقيقات الدحركة العالمية، فإن سوء المعاملة الذي يتعرض له األطفال الفلسطينيون المعتقلون 

سرائيلية، فاألطفال المعتقلون من قبل قوات هو ظاهرة منتشرة وبشكل ممنهج وواسع في المعتقالت اإل
االدحتالل يصلون مراكز التدحقيق وهم معصوبو األعين ومكبلو األي ي واألق ام، ومدحرومون من 

 النوم.
وفي هذا الص  ، بينت الدحركة أن قوات االدحتالل اإلسرائيلي قامت بتعصيب أعين غالبية األطفال، 

من الدحاالت تعرض فيها األطفال  %55 امهم، وأن دحوالي ممن قابلتهم الدحركة، وتكبيل أي يهم وأق
لتفتيش عار في السجون اإلسرائيلية، كذلك التوقيع على مستن ات أو أوراق باللغة العبرية أثناء 

 التدحقيق وهي لغة ال يعرفونها.
ل وقالت الدحركة العالمية إنها وثقت أربع دحاالت ألطفال دحبسوا انفرا يا به ف التدحقيق معهم من قب

 قوات االدحتالل، مشيرة إلى أن هذا اإلجراء يعتبر تعذيبا دحسب المعايير ال ولية والقانون ال ولي.
وقال م ير برنامج المساءلة في الدحركة العالمية لل فاع عن األطفال عاي  أبو قطيش "إن األطفال 
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بشكل ممنهج  المعتقلين في السجون اإلسرائيلية يتعرضون منذ أكثر من عق  لسوء معاملة وتعذيب
 وواسع".

وأضاف أبو قطيش أن "التع يالت التي أجريت على األوامر العسكرية اإلسرائيلية خالل العامين 
األخيرين ته ف لتدحسين صورة النظام العسكري اإلسرائيلي، وق  فشلت في وضع دح  لسوء معاملة 

 األطفال الفلسطينيين وتعذيبهم".
، أن 2015للطفولة )اليونيسيف( ص ر في شهر شباط  وأك  تقرير خاص لمنظمة األمم المتدح ة

سوء معاملة األطفال الفلسطينيين المعتقلين بقي مستمرا وممنهجا، بغض النظر عن التع يالت 
 المتعلقة باألوامر العسكرية اإلسرائيلية.

وأظهر التقرير أن قوات االدحتالل اإلسرائيلي أص رت أوامر عسكرية ج ي ة واتخذت خطوات منذ 
، لتدحسين القوانين واإلجراءات المتعلقة بمعاملة األطفال الفلسطينيين في معتقالتها، 2013ر آذار شه

أثبتت استمرار سوء المعاملة  2013إال أنه رغم ذلك فإن األ لة التي جمعتها "اليونيسيف" منذ عام 
 من قبل قوات االدحتالل بدحق األطفال الفلسطينيين المعتقلين.

شكاوى العام الماضي، نيابة عن  9ة العالمية لل فاع عن األطفال ق مت ويشار إلى أن الدحرك
منها ما زالت سلطات  8األطفال، إلى جهات إسرائيلية مختلفة لمدحاسبة المسؤولين عن أفعالهم، 
 االدحتالل تماطل بالتدحقيق فيها، ووادح ة تم إغالقها  ون مدحاسبة المعت ين.

عاما يتم اعتقالهم ومدحاكمتهم  12لسطيني من عمر طفل ف 700-500وأضافت الدحركة أن دحوالي 
 أمام المدحاكم العسكرية اإلسرائيلية كل عام، وأن غالبية األطفال المعتقلين يتهمون بإلقاء الدحجارة.

وقالت إنه باإلضافة إلى االنتهاك الجس ي والنفسي خالل عملية االعتقال، يتعرض األطفال 
ادحهم بالكفالة، ويقضون م ة كبيرة في السجن قبل الفلسطينيون بشكل كبير لرفض إطالق سر 

 المدحاكمة.
وفي نهاية شهر أيار من العام الجاري، بلغ ع   األطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون 

 طفال، دحسب إدحصائيات إ ارة السجون اإلسرائيلية. 163اإلسرائيلية 
 2015/7/25، فلسطين –الحركة العالمية للدفاع عن األطفال 

 
 آرتس: رصاصة مطاطية تضاعف "إعاقة" مواطن مخيم شعفاطه .21

قالت صدحيفة "هآرتس" العبرية، إن جيش االدحتالل دحول الالجئ الفلسطيني نافذ الضميري : رام هللا
األصم واألبكم إلى نصف أعمى أيضا، بع  أن أطلق عليه رصاصة مع نية مغلفة بالمطاط من 

زالتها.مسافة قريبة، ما أ ى إلى تهشم عينه اليم  نى وا 
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عاما(، من مخيم شعفاط لالجئين في الق س، موجعة  55وأضافت الصدحيفة أن قصة الضميري )
بشكل خاص، وهو مثل أخته ول  أصم، ولم يذهب إلى الم رسة في دحياته كونه ال يوج  معاه  

 متخصصة لألشخاص الصم في ذلك الوقت، ودحتى هذا اليوم ال يستطيع القراءة والكتابة.
أشخاص في النصف الثاني  1003"هآرتس" إلى أنه بدحسب بيانات األمم المتدح ة أصيب  وأشارت
في الق س بالرصاص المطاطي )التي على ما يب و تتكون من رصاص إسفنجي من  2014من عام 

نوع آخر كون الرصاص المطاطي المغلف ممنوع استعماله في الق س(، ويتبين اآلن أن استخ ام 
 سو  مستمر ومن  ون عوائق.الرصاص األسفنجي األ

فلسطينيا بجروح خطيرة في الق س العام  18وبدحسب جمعية دحقوق المواطن في إسرائيل، أصيب 
الماضي نتيجة الرصاص المطاطي، وآخرون ُأطلق عليهم النار، ففق وا بصرهم وعانوا من كسور في 

ن الضدحايا هم من تجويف العين والفك أو نزيف في الجمجمة أو تمزق في الطدحال، الع ي  م
 األطفال والمراهقين.

 2015/7/25، القدس، القدس
 

 مستوطنون يعتدون بالضرب على طفل مقدسي .22
اعت ت مجموعة من المستوطنين، أمس، على طفل مق سي بالضرب المبرح، قرب «: وفا» -الق س 

 باب الغوانمة، أدح  أبواب المسج  األقصى، في الق س المدحتلة.
لمستوطنين المعت ين الذوا بالفرار من المنطقة بع  ت خل مجموعة من وقال شهو  عيان، إن ا
 المواطنين إلنقاذ الطفل.

 2015/7/26، األيام، رام هللا
 

 فلسطينيون يقاومون "سرقة" إسرائيل لتراثهم بـ "يوم الزي" .23

وسط  تدحت عنوان يوم "الزي الفلسطيني"، نظم المئات في م ينة رام هللا،: قيس أبو سمرة -رام هللا
الضفة الغربية، اليوم السبت، فعالية، لـ" عم الهوية التراثية"، انطلقت بمسيرة من أمام البل ية تجاه 

 مركز البيرة الثقافي.
وشارك في المسيرة المئات من النساء والرجال واألطفال، مرت ين الزي الفلسطيني التقلي ي، من لباس 

كسسوارات.  وا 
ع، لألناضول، "من المفترض أن ينظم اليوم، فعاليات أخرى في وقالت النا دحجازي، منسقة المشرو 

م ن بيت لدحم، والخليل )جنوب(، والق س، ونابلس )شمال(، والناصرة ) اخل إسرائيل(، وقطاع غزة، 
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ا في  ول عربية مثل األر ن واإلمارات"، مضيفةا "نطمح لتكرار الفعالية سنوياا، ويكون يوماا  وأيضا
ي، يرت ي خالله الفلسطينيون والمسان ون لهم في العالم الزي، للمدحافظة عليه وطنياا للزي الفلسطين

 من السرقة اإلسرائيلية".
وكانت وسائل إعالم إسرائيلية نشرت ع ة مرات، صوراا لعارضات إسرائيليات، ومضيفات بشركة 

 الطيران اإلسرائيلية )العال(، يرت ين الزي الفلسطيني، على أنه يهو ي".
سقة الفعالية، "ارت اء الزي الفلسطيني مقاومة لالدحتالل، نقاوم وندحافظ على الموروث وأوضدحت من

ا من جمال بل نا فلسطين".  الثقافي الفلسطيني، كونه جزءا
وشارك في الفعالية فرقاا لل بكة )فلكلور شعبي فلسطيني(، ق مت عروضا راقصة، على وقع األهازيج 

 الشعبية.
 2015/7/25، قرة، أنلألنباء األناضولوكالة 

 
 االحتالل يطلق النار على المزارعين وسط غزة .24

أطلقت قوات االدحتالل صباح أمس النار صوب أراضي المزارعين الفلسطينيين على الدح و  ت: وكاال
الشرقية لمخيم البريج بوسط قطاع غزة. وأفا  شهو  عيان بأن قوات االدحتالل المتمركزة في أبراج 

ية للمخيم قامت بإطالق النار على المزارعين،  ون أن يبلغ عن وقوع عسكرية على الدح و  الشرق
 إصابات.

إطالق النار على المزارعين الفلسطينيين بشكل يومي، وتمنعهم « اإلسرائيلي»وتتعم  قوات االدحتالل 
 من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها.

 2015/7/26، الخليج، الشارقة
 

 لنقب" بسبب موجة الحرهيئة حقوقية: معاناة قاسية ألسرى "ا .25
وصفت هيئة دحقوقية، أوضاع األسرى الفلسطينيين في سجن "النقب" الصدحراوي بأنها "قاسية : رام هللا

للغاية"، وذلك مع استمرار موجه الدحر الش ي  التي تضرب المنطقة، وارتفاع  رجات الدحرارة في 
 المناطق الصدحراوية إلى مع الت كبيرة.

(، 7/25ونقل مركز "أسرى فلسطين" لل راسات في بيان تلقت "ق س برس" نسخة عنه، اليوم السبت )
عن أسرى في سجن "النقب"، قولهم إنهم لم يستطيعوا الخروج من الخيام والغرف نتيجة ارتفاع الدحرارة 

خاصة في  بشكل كبير، والخشية من تعّرض أدح هم لدحالة إغماء أو فق ان للوعي بسبب هذه األجواء،
 ظل انع ام توفير األ وية والعالجات األولية الطبية  اخل سجون االدحتالل.
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وأشار المركز، إلى أن األسرى أعربوا كذلك عن قلقهم وخشيتهم من انتشار األفاعي السامة 
الجوية، األمر الذي ق  يتسبب بخطر كبير على دحياتهم،  األدحوالوالقوارض والدحشرات في ظل هذه 

ن مواجهتها بسبب منع إ ارة سجون االدحتالل لألسرى من اقتناء وسائل التدحصين، دحيث ال يمك
 كالمبي ات واأل وية.

 2015/7/25، قدس برس
 

 أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون االحتالل: مصادر حقوقية .26
ام ادحتجاجاا أك ت مصا ر دحقوقية، أن أربعة أسرى فلسطينيين يواصلون اإلضراب عن الطع: رام هللا

 على ظروف اعتقالهم السيئة في سجون االدحتالل اإلسرائيلي.
وأوضدحت إذاعة "صوت األسرى" في بيان صدحفي تلقت "ق س برس" نسخة عنه، اليوم السبت 

عاما( من مخيم  25(، أن من بين المضربين عن الطعام؛ األسيرين ع ي علي استيتي )7/25)
( من قرية عينبوس قضاء نابلس، واللذان يواصالن عاما 33جنين ومدحم  نصر ال ين عالن )
 على التوالي ادحتجاجاا على اعتقالهما اإل اري. 38إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 

 2015/7/25 ،قدس برس
 

 مشتركة وفـــق االتفــــاق" إسرائيلية"-بإدارة أردنية "ناقل البحرين"مشروع ": السبيل" .27
وص اتفاقية مشروع ناقل البدحرين انه "مشروع أر ني إسرائيلي" كشفت نص: عصام مبيضين -السبيل

 مشترك بإ ارة لجنة مائية وزارية وأخرى إ ارية وفنية إسرائيلية بالتساوي بين الجانبين.
التي دحصلت "السبيل" عليها، وكشفتها نصوص االتفاقية التي تمت -وجاءت االتفاقية السرية 

بالمئة، وانه  100صريدحات وزارة المياه أن "المشروع أر ني وفق نصوصها لتخالف ت -ترجمتها دحرفيا
 مليار". 15و 10سينفذ في األراضي األر نية وبإ ارة أر نية، والكلفة اإلجمالية الكلية التي تتراوح بين 

وتشير االتفاقية التي تم توقيعها بين وزير المياه والري دحازم الناصر ووزير البنى التدحتية اإلسرائيلي 
شالوم اشتراك الجانبين من دحيث تدح ي  التصميم ومعايير ومتطلبات األ اء، ومن دحيث إ ارة سلفان 

المناقصات والمقاوالت التنسيق واإلشراف على البناء والتشغيل والصيانة واأل اء لكافة عناصر 
 المشروع والتدحكيم عن  وقوع الخالفات يتم إنشاء هيئة تسمى )هيئة اإل ارة المشتركة( مكونة من
الطرفين األر ني واإلسرائيلي، وجميع القرارات المتعلقة بكل من تصميم ومعايير األ اء والمتطلبات 
لمكونات المشروع، وتمويله، وعملية المناقصة، بما في ذلك وضع شروط مناقصة مشروع على 

، واإلشراف على تصميم وبناء واختبار التشغيل والصيانة وأ اء الخطوط الناقلة، BOTأساس 
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مدحطة تدحلية المياه، وخط األنابيب للمياه المدحالة للجانب األر ني وخط أنابيب للمياه المدحالة و 
 للجانب اإلسرائيلي سوف يتم إجراؤها باالشتراك بين األر ن و"إسرائيل".

تتضمن المشاركة في تنفيذ المشروع  اإلسرائيليينودحسب نص االتفاقية السرية، فإن صالدحيات 
 والمقاول ودحيثيات التنفيذ وكل ما يتعلق في المشروع بكامل تفاصيله.واختيار االستشاري 

كطرف أساسي في هذه االتفاقية، وغياب توقيع  اإلسرائيليينوأظهرت البنو  في االتفاقية وجو  
 السلطة الفلسطينية.

من جانب آخر، صرح وزير المياه دحازم الناصر أن "مشروع ناقل البدحرين خيار أر ني معقول تمت 
 900زئته على ع ة مرادحل، ويمكن تدحمل كلفة إنشائه"، دحيث تق ر كلفة المردحلة األولى بدحوالي تج

مليون متر مكعب،  80مليون  والر، وتشمل المردحلة األولى إنشاء مدحطة تدحلية شمال العقبة إلنتاج 
ر ن ب ال مليونا تباع "إسرائيل" بسعر الكلفة، ويأخذ األ 5مليونا و 30دحيث ستتزو  العقبة بدحوالي 

قرشا للمتر المكعب"؛ كون الشبكات مهيأة وجاهزة في  27منها "من مياه بدحيرة طبريا بكلفة دحوالي 
 الشمال.

" أبيبإلى ذلك، دحذر مختصون من أن هذا المشروع، وفق القراءة بنصوص االتفاقية بين "تل 
روع برمته تدحت نقطة اعتراض؛ مما يضع المش أيفي  اإلسرائيليينواألر ن، سيبقيه تدحت ردحمة 

 ردحمة األوضاع واضطرابها في المنطقة.
بكل  اإلسرائيليينعلى مشاركة  األر نيوأشاروا إلى أن نصوص االتفاقية تتضمن موافقة الجانب 

يتم اعتما  اتفاقية منفصلة بين األر ن  أنتفاصيل االتفاق، في دحين أنه كان من المفروض 
مكعب من المياه المدحالة المتفق عليها، مقابل تزوي  مليون مياه  50و"إسرائيل"، يتم فيها بيع 

 مليون متر مكعب. 50ــــ  35"إسرائيل" بـ
 2015/7/26، السبيل، عّمان

 
 وفاة الداعية عبد المنعم أبو زنط في األردن .28

توفي فجر األدح ، ال اعية وأدح  رموز جماعة اإلخوان المسلمين السابقين في األر ن الشيخ : عمان
بو زنط، إثر أزمة صدحية  عت إلى نقله لقسم العناية المركزة في المستشفى، دحيث توفي عب  المنعم أ

 هناك.
. اعتلى المنابر خطيبا مفوها منذ السا سة عشرة 1937ول  أبو زنط في م ينة نابلس الفلسطينية عام 

 من عمره، وجاب م ن فلسطين وقراها مدحاضرا وخطيبا، دحتى التدحق في صفوف اإلخوان المسلمين
 .1952منذ ب اية عام 
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، عا  الشيخ أبو زنط إلى األر ن بع  استكمال  راسته في األزهر، ودحاول 1967في نكسة عام 
الوصول إلى مسقط رأسه في نابلس، ولم يج  سبيال لذلك، دحتى اضطر ل خول فلسطين المدحتلة 

ام دحتى وصل إلى تسلال عبر نهر األر ن، فقطع النهر مشيا على األق ام، واجتاز دحقال من األلغ
مشارف م ينة نابلس، فالدحقته  ورية عسكرية صهيونية، وكا ت أن تطلق النار عليه، دحتى ألقت 

 القبض عليه دحيا، وتم اعتقاله في سجن نابلس، ومن ثم ُأبع  إلى األر ن معصوب العينين.
شيخ أبو زنط أثناء عمله مفتيا لقوات األمن العام في األر ن، وبسبب مواقفه السياسية، تعرض ال

لضغوط ش ي ة، اضطرته لترك عمله والسفر إلى الكويت التي عمل فيها م رسا لم ة ثماني سنوات، 
تولى خاللها الخطابة في مسج  الشايجي، دحتى  اوم العالمة أدحم  القطان على دحضور  روسه، 

 وتأثر به تأثرا عظيما.
قر فيها وبرز رمزا من رموز ، عا  الشيخ عب  المنعم أبو زنط لألر ن، واست1981في عام 

 المعارضة، وقيا يا في جماعة اإلخوان المسلمين، تعرض العتقاالت متالدحقة، وُنفي لم ينة معان.
يعّ  أبو زنط  اعية إسالميا بارزا، وشغل منصب عضو مجلس النّواب األر ني عّ ة مرات، وعضو 

وان المسلمين في األر ن، ومن المؤتمر اإلسالمي الشعبي في بغ ا ، وهو أدح  رموز جماعة اإلخ
 األعضاء المؤّسسين لدحزب جبهة العمل اإلسالمي الذي انبثق عن الجماعة في األر ن.

تمتع أبو زنط بشعبّية كبيرة بين مواطنيه، فدحملوه في ال ائرة الثانية بالعاصمة األر نّية إلى مجلس 
فدحص  أعلى األصوات من  ؛2007دحتى عام  1989النّواب ممّثال عنهم ثالث مّرات، منذ عام 

 .1993، ثم دحصل على أعلى األصوات مطلقا في برلمان عام 1989دحيث النسب عام 
 2015/7/26، "21موقع "عربي 

 
 وقفة لذوي معتقلي "دعم المقاومة" أمام الديوان الملكي .29

تدحت  نظم ذوو معتقلي"  عم المقاومة " وقفة ظهر اليوم أمام ال يوان الملكي: خليل قن يل –السبيل
 الوقوفين من قبل مدحكمة امن ال ولة. أبناءهمعن  باإلفراجعنوان " ال لمدحاكمة المقاومة " للمطالبة 

وتأتي هذه الفعالية قبل يومين من موع  جلس النطق بالدحكم في قضيتهم من قبل مدحكمة امن ال ولة 
بتهم تتعلق ب عم  اءهمأبنمدحاكمة  أنبع  تأجيل النطق بالدحكم ع ة مرات فيما اعتبر ذوو المعتقلين 

لتاريخ طويل من مقاومة االدحتالل ومدحاكمة لتضدحيات الشعب  مدحاكمةالمقاومة الفلسطينية تمثل 
على ارض فلسطين  األر نيوالفلسطيني ض  الع و الصهيوني ومدحاكمة لشه اء الجيش  األر ني

 الكرامة.وشه اء معركة 
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 أسري االدحتالل تضامنا مع المعتقلين ومنهم في سجون  األسرى كما شارك في الفعالية ع   من ذوي 
 في سجون االدحتالل. األسرى مدحررين وناشطين في مجال قضية 

وكانت التدحقيقات مع معتقلي " المهن سين والنقابات " تركزت دحول ما اعتبره الم عي العام لمدحكمة 
المقاومة  إلى إشارةامن ال ولة أنشطة ل عم "الجماعات المسلدحة في الضفة الغربية وغزة " في 

 الفلسطينية.
 2015/7/26، السبيل، عّمان

 
 المناطق الزورية المحاذية لنهر األردن إلىحريق من الجانب اإلسرائيلي  .31

المناطق  إلىتج   مسلسل الدحرائق الممت ة من الجانب اإلسرائيلي : الشونة الجنوبية ــ دحسن دحسونة
كيلومترا من  اميا شماال  20ير امت  على مسافة الزورية المدحاذية لنهر األر ن، بع  ان الع دحريق كب

 إلى الكرامة جنوبا مساء الجمعة.
وبدحسب مص ر في ال فاع الم ني فان الدحريق ان لع عصر الجمعة بع  انتقاله من الجانب 

الدحريق امت  على ما  أناإلسرائيلي، وأتى على مسادحات واسعة من األراضي الزورية، مضيفا 
 الدحرجية. باألشجاركبيرة  أضراراوالدحق كم تقريبا  20مسافته 

ويعتبر هذا الدحريق هو السا س لهذا العام بع  ثالثة دحرائق في المناطق الشمالية ودحريقين هما  
 أضرارا وألدحقتالزورية في مناطق  يرعال،  األراضيعلى مسادحات واسعة من  أتياواللذان  األكبر

 هر.ليست بالقليلة بالمزارع الموجو ة على جانب الن
دحريقا  25زا ت على  1996وبدحسب سجالت وزارة الزراعة فان ع   الدحرائق التي ان لعت منذ العام 

الف ال نانير نتيجة خسائر آبمئات  أضرارامن منطقة الباقورة شماال ودحتى  يرعال جنوبا، وخلفت 
انية خاصة الدحرجية والثروة الدحيو  األشجارالدحمضيات والزيتون والرمان والدحبوب ع ا عن  بأشجار

 خاليا الندحل.  
 المناطق الزورية المدحاذية لنهر األر ن إلى

 2015/7/26، السبيل، عّمان
 

 قطر تبدأ إعمار المنازل المدمرة بغزة .31
أعلن رئيس اللجنة القطرية إلعا ة إعمار غزة السفير مدحم  العما ي أن ال فعة : غزة-أدحم  فياض

ا في الع وان اإلسرائيلي على غزة الصيف الماضي سيب أ المالية األولى ألصدحاب المنازل الم مرة كلي
 صرفها للمستفي ين الدحاصلين على موافقات األطراف المعنية قبل نهاية الشهر الدحالي.
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وأضاف أن تسليم المبالغ المالية سيرافقه صرف كميات من الموا  الخام الالزمة وفقا لسير العمل في 
 فعة تختص بتشطيب مردحلة من مرادحل إعا ة إعمار تلك المي ان، وذلك عبر  فعات متتالية كل 

 المنازل.
وأك  العما ي في بيان له بهذا الخصوص أن اللجنة القطرية وطواقمها ستشرف بالتعاون مع وزارة 

 األشغال العامة واإلسكان على تنفيذ عملية إعا ة اإلعمار.
اإلسرائيلي مستمر بشكل منتظم  من نادحية أخرى، قال العما ي إن توري  موا  البناء من الجانب
 شادحنة يوميا. 150وبكميات تفي بادحتياجات المشاريع القطرية الجاري تنفيذها بواقع 

وأشار إلى أن الجانب اإلسرائيلي اعتم  غالبية المشاريع القطرية المق مة له عبر وزارة الشؤون 
 ن المنفذين للمشاريع القطرية.الم نية الفلسطينية، بما في ذلك المع ات الالزمة لصالح المقاولي

يذكر أن العما ي وقع أثناء زيارته األخيرة في ب اية يونيو/دحزيران الماضي ع ة عقو  تتعلق بمشاريع 
 مليون  والر. 32ج ي ة في مجاالت اإلسكان والبنى التدحتية بقيمة إجمالية بلغت دحوالي 

يون  والر تتعلق بالمردحلة الثانية من مل 60ومن المنتظر توقيع عقو  مشاريع ج ي ة بقيمة تتجاوز 
 بناء م ينة الشيخ دحم  السكنية، والمردحلة األولى لم ينة األمل السكنية، وب ء مردحلة ج ي ة من تطوير 

 2015/7/26، الجزيرة نت، الدوحة
 

 قيادة حركة حماسعلى  لتهجم األخير لـ"خلفان"يوجه أعنف انتقاد "حمامي"  .32
ات الفلسطينية في بريطانيا، ال كتور إبراهيم دحمامي، رسالة لنائب وجه م ير مركز ال راس: لن ن

رئيس شرطة  بي السابق، ضادحي خلفان، قائال له: "لو وقفت أنت ومشغلوك على أطراف 
أصابعكم.. ومططتم أعناقكم إلى أقصى م ى.. ووقفتم كالمطايا بعضكم على أكتاف بعض.. 

صى ما سيصله بصركم هو نعل أصغر مقاوم في ونظرتم هناك بعي ا بعي ا إلى أعلى.. فإن أق
 فلسطين".

جاءت هذه الرسالة التي تعّ  األولى واألعنف من قبل الناشط الفلسطيني إبراهيم دحمامي لمسؤول 
إماراتي، على صفدحة دحمامي الشخصية في موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، وذلك بع  أن 

 هاجم خلفان قيا ة دحركة دحماس مؤخرا.
مامي فيما كتب على صفدحته لخلفان: "بينكم مسافات وسنوات لتصلوا نعال المقاومين.. وأضاف دح

 هذا مقامكم فالزموه".
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يشار إلى أن نائب رئيس شرطة  بي السابق، ضادحي خلفان، كان ق  هاجم رئيس المكتب السياسي 
بنيامين  لدحركة دحماس خال  مشعل، دحيث اعتبره أخطر على الفلسطينيين من رئيس وزراء إسرائيل

 نتنياهو، على دح  زعمه.
 2015/7/26، "21موقع "عربي 

 
 ماليين درهم 7بني مدرسة ومركزًا تدريبيًا في األراضي الفلسطينية بـ يالهالل األحمر اإلماراتي  .33

تنفذ هيئة الهالل األدحمر اإلماراتية ع  اا من المشاريع التنموية في األراضي الفلسطينية : )وام( رام هللا
نهوض باالقتصا  الفلسطيني والعمل على إفا ة أكبر ع   ممكن من الشرائح الهشة في به ف ال

 المجتمع الفلسطيني.
وجاء في تقرير لمكتب الهالل األدحمر في رام هللا أن من بين هذه المشاريع بناء وتجهيز م رسة في 

المشروع ندحو خمسة  بل ة العبي ية الواقعة في م ينة بيت لدحم بالضفة الغربية.. وتبلغ تكلفة هذا
متر مربع.. والم رسة عبارة عن  2000 رهماا، وتصل مسادحته إلى  770ألفاا و 472ماليين و

 طالب في المرادحل ال راسية الثالث االبت ائية واإلع ا ية والثانوية. 1000طابقين وتتسع لندحو 
مقر ومركز ت ريبي أما المشروع الثاني فهو مشروع بناء وتشطيب مبنى يتكون من طابقين إلنشاء 

وروضة أطفال تابع لجمعية بيت السالم لألمومة والطفولة في بل ة خربثا بني دحارث بمدحافظة رام هللا 
متر  800بالضفة الغربية.. وتبلغ تكلفة المشروع مليوناا ونصف مليون  رهم وتق ر مسادحته بندحو 

ي  الطالبات في تعليمهن المهن بالمئة من هذا المشروع الدحيوي الذي يف 70مربع.. وأنجز أكثر من 
 األساسية في مجتمعهن، األمر يعو  عليهن بالفائ ة المجتمعية. 

 2015/7/26أبو ظبي، االتحاد، 
 

 شركة "آبل" ترفض نشر تطبيق لحماس بمتجرها .34

رفضت شركة اإللكترونيات وبرامج الدحاسوب األميركية "آبل" نشر تطبيق على متجرها : الجزيرة
 رسمي لدحركة المقاومة اإلسالمية )دحماس( لزيا ة مسادحة التواصل مع جمهورها.أطلقه الموقع ال

وتذرعت "آبل" في رفضها التطبيق بأن موقع دحماس ينشر "أخبارا تدحث على العنف" دحسب وصفها، 
 م عية أن التطبيق "يشكل خطرا على أمن مستخ ميها"، وفق ما ذكرته الشركة.

 ي  دحركة دحماس من تصريدحات وبيانات ومواقف رسمية، ويتيح التطبيق للجمهور الدحصول على ج
 كما يمندحهم فرصة التعرف على ِسير شه اء وأسرى الدحركة، وأهم المدحطات التاريخية منذ تأسيسها.
ضافة إلى مدحاولة إطالق التطبيق الخاص به على الهواتف العاملة على نظام "آي.أو.أس"، يتوفر  وا 
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"دحركة دحماس"، وهو متوفر لجميع األجهزة العاملة بنظام  التطبيق على متجر "غوغل بالي" باسم
 "أن روي ".

 2015/7/25، الجزيرة نت، الدوحة
 

 واشنطن تكشف ورقة الجاسوس اإلسرائيلي تزامنًا مع االتفاق النووي اإليراني .35
على رغم نفي مسؤولين أميركيين أمس، أي عالقة بين ادحتمال إطالق سراح : جويس كرم -واشنطن 
األميركي جوناثان بوالر ، بمدحاوالت تخفيف التوتر بين تل أبيب وواشنطن،  -اإلسرائيلي  الجاسوس

وتسويق االتفاق النووي اإليراني ل ى الكونغرس، جاء التوقيت واألسلوب ليعكسا تطلعاا الى مقايضة 
ريبين غير معلنة إلطالق سراح بوالر  خالل ثالثة أشهر، مقابل استقطاب أصوات ال يموقراطيين الق

 من إسرائيل في الكونغرس ل عم االتفاق.
السبت، أن بوالر  المسجون في الواليات المتدح ة منذ  -وأعلنت وزارة الع ل األميركية ليل الجمعة 

عاماا، ق  يخرج من السجن في تشرين الثاني )نوفمبر( بموجب إطالق سراح مشروط، ما يطوي  30
 يليين.صفدحة خالف طويل بين األميركيين واإلسرائ

وزارة الع ل قالت  وماا، وال تزال، إن »وقال مارك ريمون ي، الناطق باسم الوزارة، في بيان، إن 
جوناثان بوالر  يجب أن يمضي كامل عقوبته على الجرائم الخطيرة التي ارتكبها، أي السجن لم ة 

 «.عاماا كما يفرضه القانون  30
، 1987ودُحكم عليه بالسجن المؤب  في  1985وأضاف أن الجاسوس اإلسرائيلي الذي اعُتقل في 

عاماا على وجو ه خلف القضبان، أي  30يدحق له الدحصول على إطالق سراح مشروط بع  مرور 
 في تشرين الثاني.

النظري لبوالر ، المسجون في والية « تاريخ اإلفراج»ووفق الموقع اإللكتروني لمكتب السجون، فإن 
 ر.من ذلك الشه 21ميسوري )وسط(، هو 

التابعة لوزارة الع ل، هي الجهة المخّولة منح « لجنة إطالق السراح المشروط»وفي الواقع، فإن 
سنة في  30المدحكومين بالسجن المؤب  دحّق االستفا ة من إطالق السراح المشروط، بع  تمضيتهم 

بقائهم خلف القضبان.  السجن، أو دحرمانهم من هذا الدحق وا 
وضع بوالر  ستدح ِّ ه لجنة إطالق »اسم مجلس األمن القومي، أن وقال اليستير باسكي، الناطق ب

السراح المشروط وفق اإلجراءات المّتبعة. ليست هناك أي عالقة على اإلطالق بين وضع بوالر  
 «.واعتبارات السياسة الخارجية
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يركيين ، أفا  بأن مسؤولين أم«وول ستريت جورنال»وينفي هذا التصريح تقريراا سابقاا نشرته صدحيفة 
ي رسون إطالق سراح بوالر  قبل أن يكون مؤهالا لإلفراج المشروط عنه في تشرين الثاني، لتدحسين 

 العالقات مع إسرائيل.
ويقول أنصار بوالر  إنه عوقب بقسوة ش ي ة ج اا، ألن إسرائيل دحليفة للواليات المتدح ة، وألن 

لمتدح ة، وألن إسرائيل وصلت إلى هذه المعلومات السرية التي نقلها لم تلدحق ضرراا بالواليات ا
 المعلومات سابقاا، كما يعزون تراجع صدّحته كسبب آخر إلطالق سرادحه.

وفّسر المراقبون الدح يث عن اإلفراج عنه اليوم، بمساع ة النواب ال يموقراطيين في الكونغرس 
ئيلي ومجموعة للتصويت مع االتفاق النووي اإليراني، من  ون ر ة فعل عكسية من اللوبي اإلسرا

 التي أطلقت دحملة إعالمية ض  االتفاق. األميركية-لجنة العالقات اإلسرائيلية 
 2015/7/26الحياة، لندن، 

 
 حماس تخاطب الغرب: اسمعوا مّنا وال تسمعوا عّنا .36

 ع نان أبو عامر
بات تواصل دحماس مدحاوالتها الختراق ج ار الدحصار السياسّي المفروض عليها منذ فوزها في االنتخا

، عبر لقاءات مع مسؤولين غربّيين، آخرها لقاء رئيس مكتبها السياسّي 2006التشريعية في يناير 
دحزيران/يونيو في قطر مع المبعوث السابق للرباعّية ال ولّية توني بلير، لبدحث  5خال  مشعل في 

سرائيل، ومصير الجنو  اإلسرائيليين األسرى بي  الدحرك ة منذ دحرب غزة مستقبل الته ئة بين دحماس وا 
 .2014األخيرة في صيف 

دحزيران/يونيو موقعها الرسمّي على اإلنترنيت باللغة  25وبالتزامن مع اللقاء، أطلقت دحماس في 
 اإلنجليزّية، وهو باسم دحماس.

 
 نقاط الضعف

دحزيران/يونيو أّن إطالق موقعها باللغة اإلنجليزّية، يأتي في  24وأعلنت دحماس في بيان صدحافّي في 
ر سعيها إلى تعزيز التواصل مع الجمهور الغربّي، وع م ترك المجال اإلعالمّي فارغاا أمام إطا

 إسرائيل.
تجّول "المونيتور" في موقع دحماس اإلنجليزّي، الذي يتيح للمستخ م الغربّي االّطالع على مواقف 

فا ة البادحثين الغربّيين،  ويوّفر زوايا متنّوعة دحماس وأخبارها، ويجيب عن أسئلة الجمهور الغربّي، وا 
 تضّم أرشيفاا للدحركة.
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تمتلك دحماس ع  اا من المواقع المقّربة منها على اإلنترنيت، أهّمها المركز الفلسطينّي لإلعالم، الذي 
 يتدحّ ث بأهّم اللغات العالمّية: العربّية، اإلنجليزّية، الفارسّية، الفرنسّية، التركّية، األر ّية والروسّية.

الج ي  لدحماس ينطق باسمها، وينشر مواقفها، ويوضح رأيها، بصورة واضدحة، ويستطيع لكّن الموقع 
البادحث وصانع القرار الغربّي، اللجوء إليه ألخذ رؤية دحماس الرسمّية تجاه األدح اث الفلسطينّية 

 واإلقليمّية والعالمّية.
واإلعالم في الغرب،  ، تشكو من أّن صّناع القرار و وائر البدحث1987دحماس منذ تأسيسها في عام 

يسمعون عنها، وال يسمعون منها، ويأتي إطالق موقعها الج ي  باإلنجليزّية مدحاولة ج ي ة منها 
 لتجاوز نقطة الضعف هذه.

عّبر عضو المكتب السياسّي لدحماس سامي خاطر لـ"المونيتور" عن أسفه ألّن "معظم  ول الغرب ال 
ها العقالنّية والواقعّية على الرغم من الدحوارات األوروبّية تتعامل مع دحماس بناء على مواقفها وسياسات

المعّمقة معها، بل إّن تلك ال ول تنظر إلى دحماس بناء على التزامها ب عم إسرائيل، التي تعتبر أّي 
مقاومة لها إرهاباا، لذلك تتعّرض دحماس إلى خطة تشويه منهجّية من إسرائيل وأنصارها في الغرب، 

 الدحركة ومدحاربتها". قائمة على معا اة
وشه ت دحماس في السنوات األخيرة اهتماماا في التواصل مع الغرب، خصوصاا مع ان الع الثورات 

، وصعو  اإلسالمّيين في المنطقة، مّما أغرى الدحركة بتوسيع  ائرة العالقات 2011العربّية في عام 
 ها بات وشيكاا.ال ولّية وتطويرها، العتقا ها بأّن االعتراف الرسمّي الغربّي ب

ومن مظاهر اهتمام دحماس بالغرب، نشر مقاالت لبعض قا تها في الصدحافة الغربية، ومن أهمها 
 8مقال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لدحماس في صدحيفة الغار يان البريطانية يوم 

 .2012يونيو 
موجهة للقارئ  Ask Hamasكما أطلقت دحماس في مارس الماضي دحملة عبر تويتر بعنوان 

 أيام ع   من قا ة دحماس، وأجابوا عن مئات األسئلة باللغة اإلنجليزية. 3الغربي، شارك فيها لم ة 
دحزيران/يونيو، عبر  30كما شارك عضو المجلس التشريعّي والقيا ي في دحماس أدحم  عطون في 

وقة من قبل قا ة سكايب في جلسة للبرلمان البريطانّي لبدحث أوضاع الق س، وهي مشاركة غير مسب
 دحماس في برلمانات غربّية.

أّن ع   أعضاء  ائرة العالقات ال ولّية  2014وذكرت صدحيفة الشروق المصرّية في نيسان/أبريل 
عضواا، يمسك كّل منهم بملّف إدح ى  ول العالم، خصوصاا الغربّية، ليشّكلوا نواة  70لدحماس تجاوز 

 الجهاز ال بلوماسّي لدحماس.
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ور" أّن ع  اا من قا ة دحماس يمسكون بملّف التواصل مع الغرب، مثل نائب رئيس وعلم "المونيت
المكتب السياسّي موسى أبو مرزوق، مسؤول العالقات ال ولّية أسامة دحم ان، عضو المكتب 
السياسّي مدحمو  الزّهار، وزير الصدّحة السابق باسم نعيم، المستشار السياسّي السابق لنائب رئيس 

 اسماعيل هنّية أدحم  يوسف، ووكيل وزارة الخارجية في غّزة غازي دحم . المكتب السياسيّ 
وأص ر مركز الزيتونة لل راسات في العاصمة اللبنانية بيروت في تّموز/يوليو، كتابه "دحماس  راسات 

 راسة، وشارك بعض قا ة دحماس في كتابة  13صفدحة، وشمل  674في الفكر والتجربة"، وجاء في 
ت انتباه "المونيتور" تركيز الكتاب على الخطاب السياسّي لدحماس الموّجه إلى بعض ال راسات، ولف

 الغرب.
 

 رواية الصراع
وقال البادحث الفلسطينّي المهتّم بعالقات دحماس الغربّية يوسف أبو السعو  لـ"المونيتور" إّن "قراءته 

منّظمة عسكرّية  لمعظم ما كتب عن دحماس في الغرب، أظهرت له صورة نمطّية عن الدحركة بأّنها
مسّلدحة، من  ون اّطالع تلك الكتابات الغربية على جوانب دحماس السياسّية واالجتماعّية، وهذا يضع 
تدحّ ياا أمام دحماس في مخاطبتها للغرب، يتمّثل في قّلة المعلومات المباشرة عنها، واقتصار الغرب 

تبارها جزءاا من اإلسالم السياسّي في في فهم دحماس على ر و  الفعل اإلقليمّية وال ولّية عليها، باع
 المنطقة، من  ون النظر إلى خصوصّيتها بأّنها دحركة تدحّرر وطنّي ضّ  االدحتالل اإلسرائيلّي".

وأوضح لـ"المونيتور": "تكمن إدح ى مشاكل دحماس األساسّية بتواصلها مع الغرب في ميثاقها 
عّية سلوك الدحركة السياسّي تجاه متغّيرات األساسّي الذي يرّكز عليه الغرب من  ون النظر إلى واق

اإلقليم والعالم، مع التركيز على دحماس كونها ميليشيا عسكرّية تنتهج العنف المسّلح ضّ  إسرائيل، 
 وا غفال مكانتها المتزاي ة بين الفلسطينّيين".

لميثاق، الذي وق  لفت انتباه "المونيتور" أّن الموقع اإللكترونّي لدحماس باإلنجليزّية لم يتضّمن ا
، ألنه تناول الصراع مع إسرائيل من جوانب  ينية بدحتة،  ون 1988أص رته الدحركة في أغسطس 

منح الجانب التاريخي دحيزاا مناسباا، وتدح ث عن المجتمع ال ولي بالمنطق االستعماري بعي اا عن لغة 
 المصالح السياسية.

ن اسمها، أن هناك دحراكاا  اخلياا جا اا في وق  علم "المونيتور" من أوساط نافذة في دحماس، لم تعل
الدحركة إما بتغيير بعض فقرات الميثاق، أو ع م التعامل معه كوثيقة رسمية، واعتباره من األ بيات 

 غير الملزمة لها في مواقفها السياسية.
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"المونيتور" علم من أوساط سياسية في دحماس، رفضت كشف هويتها، أن دحماس تجري لقاءات 
مسؤولين غربّيين، سابقين ودحالّيين، في قطر وغّزة دحيث تقيم قيا تها، واجتماعات أخرى   ورّية مع

في عواصم غربّية، ويرفض الجانبان الكشف عنها، بناء على طلب غربّي، ألّن دحماس ما زالت 
دحركة "إرهابّية" في االّتدحا  األوروبّي والواليات المّتدح ة األميركّية، دحيث يخشى المسؤولون من 

كانون  19مالدحقة القانونّية أمام مدحاكم بال هم، على الرغم من قرار مدحكمة الع ل األوروبّية في ال
 الثاني/يناير شطب دحماس عن الالئدحة اإلرهابّية.

وذكر سياسّي فلسطينّي يتنّقل بين غّزة وأوروّبا، لتسويق مواقف دحماس في الغرب، لـ"المونيتور" نقاط 
ب، قائالا، بع  رفض الكشف عن هوّيته، إّن "دحماس ال تمتلك ضعف دحماس في دح يثها إلى الغر 

 وائر سياسّية متخصصة في صياغة خطاب مفّصل موّجه إلى الغرب، تابعة للمكتب السياسي أو 
 ائرة العالقات الخارجية أو ال ائرة السياسية أو ال ائرة اإلعالمية في دحماس، وليس ل ى دحماس منابر 

ي تفتقر إلى أ بّيات تشرح روايتها دحول الصراع مع إسرائيل، تقّ م إلى إعالمّية بلغات غربّية، وه
الجمهور الغربّي، وخطابها ال يراعي خصوصّية المشه  الغربّي، خاصة ع م إ راك دحماس لتأثيرات 

 مجموعات الضغط اليهو ية على  وائر صنع القرار الغربي، على الرغم من بعض اإليجابّيات".
يثها مع الغرب مطالبة بع م إقدحام الجانب ال ينّي في الصراع مع إسرائيل، أخيراا... دحماس في دح 

ألّنه ينعكس سلبّياا على الدحركة، ويقفز عن كونها دحركة تدحّرر وطنّي، وعليها أاّل تتجاهل بعض 
بع  اعترافات  2014التباينات في المواقف الغربّية تجاه القضّية الفلسطينّية، كما ظهرت في  يسمبر 

 برلمانية الغربية بال ولة الفلسطينية، ورفض  ول أخرى القيام بهذا االعتراف إرضاء إلسرائيل.بعض ال
وعلى الرغم من وجو  مدحاوالت متواصلة من دحماس عبر شبكات التواصل االجتماعّي لمخاطبة 

ين الغرب، لكّن طابع الهواة يغلب عليها في كتابة المنشورات، والر و  عليها، وطرق تدحشي  المناصر 
في الغرب، ويغيب عنها التنظيم والتنسيق، وهي مطالبة بمواكبة التطّورات المتالدحقة في الغرب، 

 والتفاعل معها سريعاا دحّتى تكون دحاضرة ل ى صانع القرار الغربّي.
 2015/7/24المونيتور، 
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 دحسن أدحم يان
ئها اإلقليميين كان من أهم تبعات الربيع العربي على التغيير في عالقات دحماس مع طهران ودحلفا

 القضية الفلسطينية.
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فق  تغّيرت أولويات دحماس وتغّيرت معها بوصلة سياستها الخارجية تجاه إيران و ول المنطقة بشكل 
عام. لم يكن هذا التغيير واضح المعالم في ب اياته. وكان صعو  اإلخوان المسلمين في مصر النقطة 

 التي يمكن تأريخ تدحّول سياسات دحماس بع  الربيع العربي بناء عليها.الفاصلة 
فق  ب أت دحماس تأخذ في دحساباتها اإلقليمية األولويات اإلخوانية، وظهر ذلك ب اية في سوريا. كانت 

من أكبر ال اعمين للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها  -الدحليفة الشرق أوسطية األكبر إليران-سوريا 
م ذلك أدحست دحماس المتفائلة بالتغيير في مصر أنه بإمكانها استب ال  اعميها السابقين دحماس، ورغ

 بإخوان مصر ومن تدحالف معهم.
ووفقا لهذه الرؤية، ب أت دحماس تنأى بنفسها عن األزمة السورية قبل أن تب أ بتأيي  المعارضة 

أي دحماس بنفسها عن السورية بع  خروج قا تها من  مشق. ورغم أن طهران كانت ق  تفهمت ن
األزمة السورية، فإنها لم تع  ترى مناصرة دحماس للمعارضة السورية كذلك، فق  رأت طهران أن 

 خروج دحماس وبع ها عن النظام السوري ال يتماشى مع خطابها وعملها المقاوم.
ات وبالفعل لم يع  بمق ور دحماس المضي في المقاومة كمب أ للتدحرير من جهة والتماشي مع أولوي

 اإلخوان المسلمين اإلقليمية والفلسطينية من جهة أخرى  ون إدح اث تغيير جوهري وهوياتي ب اخلها. 
وإليضاح هذا الموضوع سندحاول طرح أسباب تدحالف إيران ودحماس أوال ثم أسباب افتراقهما بع  الربيع 

 توى اإلقليمي.العربي والتطورات الج ي ة المنبثقة من واقع تراجع التيار اإلخواني على المس
 

 فترة التقارب
كان واضدحا أن إيران الثورية بخطابها المعا ي إلسرائيل ستكون من أبرز الدحلفاء للمقاومة 
الفلسطينية، وكان ياسر عرفات أول زعيم زار طهران الثائرة. وأصبح الخطاب ال اعي للمقاومة 

 هورية اإلسالمية.والتدحرير بع  الثورة اإليرانية جزءا من الهوية المؤسساتية للجم
ثم  1988أبع  كل من إعالن ال ولة في  -إن وضعنا الدحرب العراقية اإليرانية جانبا-لهذا السبب 

مؤتمري م ري  وأوسلو، إيران عن فتح وأ ى لتقاربها من دحركات المقاومة كدحماس. هكذا وضعت 
معارضة دحركات المقاومة االنتفاضة األولى اللبنة األولى للعالقة القوية بين إيران ودحماس. وأ ى 

 لمسيرة أوسلو وما تبعها من اتفاقيات، إلى تقارب غير مسبوق بين إيران ودحماس.
ومع تزاي  شعبية دحماس وأخواتها إثر االنتفاضة الثانية وتبنيها للمقاومة أ اة للتدحرير، توط ت 

 الزهار.عالقاتها مع إيران التي صارت ت عمها  ون أن تطلب أي مقابل دحسب تعبير مدحمو  
وظهور التململ العربي وال ولي إزاء صعو  قوة دحماس الشعبية، أصبدحت  2006وبع  انتخابات 

إيران من أكبر ال ول ال اعمة للدحكومة المنتخبة في األراضي الفلسطينية في وقت كانت غالبية ال ول 
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وق  أظهرت . 2007العربية ق  وقفت إلى جانب فتح في الصراع الذي فصل الضفة عن القطاع بع  
 الدحروب اإلسرائيلية على غزة دحجم ال عم اإليراني لهذه الدحركة. 

 
 ويمكن تعليل هذا التقارب بناء على ثالثة أسباب:

السبب األول يتمثل في الُبع  األي يولوجي لسياسة إيران اإلقليمية المتبنية للمقاومة طريقا أمثل 
ي كان جليا في الخطاب والعمل المقاوم لدحماس الجانب األي يولوج إن هذاللتدحرير. وغني عن القول 

في فترة تقاربها مع إيران. إذ يمكن القول بأن تبني إيران ودحماس لنفس الخطاب األي يولوجي المقاوم 
 جعل منهما دحليفين طبيعيين.

السبب الثاني يكمن في معارضة الطرفين للخطاب المتدحول لمنظمة التدحرير باتجاه االعتراف 
لها عن الخطاب الها ف لتدحرير كامل األراضي المدحتلة. هكذا وضع الموقف اإليراني بإسرائيل وع و 

تجاه تدحول منظمة التدحرير وال عم العربي لهذا التدحول من جهة وخطاب دحماس وأخواتها الرافض 
 من جهة أخرى الطرفين في خانة الدحلفاء. 1948للتنازل عن األرض المدحتلة عام 
إيران للمقاومة أمام االعت اءات اإلسرائيلية في االنتفاضتين وفي وتمثل السبب الثالث في  عم 

الدحروب التي ُفرضت على غزة وأيضا مناصرتها أثناء مدحاولة ال ول العربية والغربية انتزاع النصر 
، بإخراجها من السادحة السياسية الرسمية لع م تماشيها مع 2006ال يمقراطي لدحماس في انتخابات 

ليا من اعتراف بإسرائيل والمضي ق ما بما ب أته منظمة التدحرير منذ إعالن المطلوب عربيا و و 
 ال ولة. 

هكذا وضع ال عم اإليراني دحماس في موقع يمكنها من مقاومة الضغوط ال اخلية واإلقليمية وال ولية 
 وجعلها تنظر إليران كدحليف يمكن التعويل عليه.

 
 فترة التباعد

ماس تدحت ضغوط اقتصا ية وسياسية جمة نتجت عن الدحرب عن  ب اية الربيع العربي كانت دح
. وبالرغم من مساع ات 2007( والدحصار المفروض على غزة منذ 2009-2008اإلسرائيلية )

إيران ودحلفائها للمقاومة، كان للغليان السياسي في األراضي الفلسطينية أثر بالغ في توجه المقاومة 
 ة.والسلطة الفلسطينية إلى المصالدحة الوطني

وبالرغم من تذبذب موقف دحماس من التغيير في ال ول العربية في ب اياته، فق  ادحتفل الغزيون 
بسقوط دحسني مبارك. ويمكن القول بأن الفترة االنتقالية في مصر واألشهر األولى لألزمة السورية 
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في  كانت فترة انتقالية في تطور موقف دحماس من تطورات الربيع العربي. فق  عا  موقف دحماس
 هذه الفترة إلى خانة التذبذب. 

ولكن صعو  اإلخوان المت ّرج إلى السلطة في مصر أتى بشيء من الطمأنينة لدحماس. ومع اشت ا  
األزمة السورية أصبح واضدحا أن خيارات دحماس تتقلص بسرعة غير مسبوقة، فصار لزاما على 

كالب يل األمثل إليران ودحلفائها في قيا تها أن تدح   خياراتها. وألن مصر مرسي ب ت لهذه القيا ة 
زمن الربيع، ب أ الخروج من سوريا ثم مناصرة معارضي الدحكومة السورية تماشيا مع الخيار اإلخواني 

 وابتعا ا عن دحلفائها وأكبر مناصريها في الشرق األوسط. 
قوط لم ي ر في مخيلة قيا ة دحماس آنذاك أن سقوط نظام مرسي قا م بشكل سريع. ومع ذلك الس

 الم وي، ب أت الفترة االنتقالية الثانية في الخيارات الدحمساوية وهي مستمرة دحتى اليوم.
 

 يمكن تلخيص أسباب التباعد اإليراني الحمساوي في األسباب الثالثة التالية:
أوال: كان لتغيير فدحوى أي يولوجيا المقاومة ل ى دحماس أثر واضح في ابتعا ها عن إيران. فلم يكن 

ُبع  طائفي يماشي الخطاب الطائفي الذي سيطر على  -في تاريخها الم ي -لمقاومة لخطاب ا
المشه  العربي في السنوات األخيرة. وكان الصطفاف دحماس إلى جانب الخطاب الطائفي المبني 
على استع اء إيران ودحلفائها ب عاوى مذهبية أثر بالغ أ ى إلى إضافة هذا الُبع  لخطاب بعض 

لى الخالف البا ي للعلِن بينها وبين إيران من جهة أخرى.  فصائل المقاومة  من جهة وا 
ثانيا كان اتجاه دحماس صوب الخيار اإلخواني في سوريا سببا رئيسيا في برو ة عالقتها مع إيران. 
كانت طهران ستتفهم نأي دحماس بنفسها عن األزمة السورية، لكن معا اة المدحور ال اعم لدحماس كان 

ُبني على دحتمية استب ال مدحور المقاومة باإلخوان المسلمين في  عم دحماس ونصرتها، خيارا متسّرعا 
 أ ى لتعميق الفجوة بين إيران ودحماس.

يكمن السبب الثالث في اندح ار الخطاب المقاوم لدحماس. فق  أصبدحت قيا ات الدحركة تتكلم بصرادحة 
ت خل مع إسرائيل في ه نة تمت  لعق  عن قبولها به نة طويلة األم  مع إسرائيل، أي إن بإمكانها أن 

أو عق ين. والواضح أن ه نة كهذه كانت ستدحول المقاومة إلى شعار. وكان هذا التوجه ق  ب أ قبل 
 الربيع العربي واشتّ  خاصة بع  وصول مرسي لرئاسة مصر. 

ر كما يرى بشكل عام يمكن القول إن الخطاب والسياسة اإليرانية تجاه المقاومة الفلسطينية لم تتغيّ 
بعض المتابعين للشأن اإليراني، بل يمكن القول إن التغيير في خطاب وسياسات دحماس ق  أتى 

 على عالقاتها بإيران ودحلفائها اإلقليميين بنتائج سلبية.
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 -الذي ب ا قاب قوسين أو أ نى من ابتالع المنطقة-وق  أ ى رهان دحماس على المدحور اإلخواني 
بع  سقوط مرسي  اخل األراضي الفلسطينية وخارجها. هكذا فق  أ ى ع م إلى زيا ة الضغوط عليها 

باتجاه اإلخوان واستع اء سوريا إلى ما  االستراتيجيالتركيز على كافة الب ائل المدحتملة للتدحول 
 وصلت إليه دحماس اليوم.

 
 احتماالت المستقبل

ومة على المستوى اإلقليمي، في  خلت دحركة المقاومة اإلسالمية دحماس، بمعا اة امت ا ات هذه المقا
طريق قا ها إلى العزلة شبه الكاملة والضغوط غير المسبوقة. وكان للقيا ة السياسية بشكل خاص 
ال ور المدحوري في ترجيح كفة هذا الخيار. وبع  الضغوط والمشاكل الجمة التي واجهت دحماس، 

ركة، وج ت بعض القيا ات في التغيير التي ارتكبتها قيا ة الدح االستراتيجيةوب ل القبول باألخطاء 
 السعو ي على مستوى القيا ة، طريقا آخر للخروج من العزلة. 

ومن الواضح أن خيارات دحماس ما زالت مدح و ة ج ا. تعلم قيا ة الدحركة أن خطاب المقاومة 
وفلسفتها ال يتماشيان مع أولويات  ول خليجية في المنطقة. وتعلم أيضا أنه إن كِتب لدحماس 

الستمرار في قيا ة خطاب وسياسة المقاومة الفلسطينية، فال ب يل لاللتصاق بامت ا ات هذه المقاومة ا
 على المستوى اإلقليمي. 

والواضح أن إيران مستمرة في خطابها وسياساتها ال اعمة للدحركات المتبنية للمقاومة ما  امت تدحمل 
ة أمام دحماس وخيارات إيران في عالقاتها مع اسما ذا مسمى. ومن هنا تتجلى السيناريوهات المستقبلي

 هذه الدحركة في كل من هذه السيناريوهات.
هو عو ة دحماس لدحاضنة المقاومة اإلقليمية، وهناك مؤشرات ت ل على ترجيح هذا  السيناريو األول:

الخيار من قبل بعض قيا ات دحماس. فق  تراجع خطاب دحماس المعا ي للنظام السوري والمناصر 
ه، كما رفضت دحماس الت خل العسكري للواليات المتدح ة ض  النظام السوري. كما أن وف ا لمعارضت

 من دحماس بقيا ة مدحم  نصر ق  زار طهران وكان اله ف الواضح يتمثل بتجسير الهوة بين الجانبين. 
  إن رّجدحت دحماس هذا الخيار في التعاطي مع المتغّيرات اإلقليمية، سيكون لزاما عليها طرح الُبع

الطائفي الذي  خل خطابها بع  الربيع العربي والعو ة للتأكي  على الخطاب المب ئي في مقاومة 
 االدحتالل اإلسرائيلي. 

الكبير الذي أ خل  االستراتيجيوالواضح أن سيناريو كهذا سُيبع  بعض القيا ات التي ارتكبت الخطأ 
لخطأ الذي قلل من شأن دحماس دحماس طرفا في المعا الت اإلقليمية كانت في غنى عنه وهو ا
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السياسي في ال اخل والخارج. ستتقبل طهران هذه العو ة وستتفهم باعتقا ي نأي دحماس بنفسها عن 
 األزمة السورية ودحيا ها تجاه الالعبين فيها وستستمر ب عمها لدحماس.

ن آخرين في هو استمرار دحماس في المراهنة على استب ال إيران ودحلفائها بالعبي السيناريو الثاني:
الخليج. والواضح أن هذه ال ول ال تتبنى فلسفة المقاومة خطابا أو سياسة تجاه القضية الفلسطينية. 

االبتعا  المت رج عن المقاومة وال خول في  -في دحال ترجيح هذا الخيار -وسيكون على دحماس
 ني.  وامة المفاوضات التي  خلتها فتح من قبل وأنهت سيطرتها على القرار الفلسطي

وستكون دحماس أمام زيا ة قوة وصوت دحركات المقاومة األخرى التي ستنمو على دحساب دحماس 
وستسلب الموقع القيا ي لدحماس في المقاومة الفلسطينية، تماما كما دحصل لفتح بع  طردحها لخيار 

 المقاومة. 
في هذه ومن المتوقع أن تدحصل انقسامات عمو ية في دحماس بين جنادحيها العسكري والسياسي. 

الدحالة ستز ا  الهوة بين إيران ودحلفائها من جهة ودحماس من جهة أخرى. وسوف تخسر دحماس 
لتتلقى  عما مشروطا يفق ها استقاللها  -غير المشروط، دحسب مدحمو  الزهار-ال عم اإليراني 

 ويجرها لتسير على خطى فتح.
لسالفين. ستز ا  في هذه الدحالة هو استمرار التذبذب الدحمساوي بين الخيارين ا السيناريو األخير:

الضغوط اإلقليمية وال اخلية على دحماس وستز ا  النغمة الشعبية المتذمرة من افتقار دحماس 
 للمقومات التي تمكنها من إ ارة القطاع. 

تعلم قيا ات الدحركة أنه ال يمكن االستمرار بهذا الوضع. فالمقاومة المدحاصرة تدحتاج إلى  عم 
وصلة المقاومة من جهة، ولتتمكن من إ ارة القطاع المدحاصر  ون أن تواجه لتستمر في دحملها لب

انتفاضة  اخلية بفعل الضغوط ال اخلية والمؤامرات الخارجية من جهة أخرى. لن يدح ث أي تغيير 
كبير في العالقات اإليرانية الدحمساوية في هذه الدحالة وستستمر دحالة ع م االطمئنان ل ى الجانبين 

 لبعض.إزاء بعضهم ا
 2015/7/25، الجزيرة نت، الدوحة

 
 عن زيارة وفد حماس للسعودية .38

 ياسر الزعاترة
أثارت زيارة وف  من دحماس بقيا ة خال  مشعل للمملكة العربية السعو ية الكثير من الج ل واألخذ 

قة والر  في األوساط السياسية، وكان هذا متوقعا في واقع الدحال، ليس بسبب الصراع ال ائر في المنط
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مع المشروع اإليراني، ولكن قبله تلك الدحرب التي شنتها أوساط عربية معروفة على جماعة اإلخوان 
 المسلمين، والتي ُتع  دحماس وادح ة من فروعها.

وال شك أن دحساسية النظام المصري ألي شكل من أشكال التواصل مع اإلخوان هي التي زا ت في 
ة أوساط عربية ٌتعرف بتعاملها مع ظاهرة ما يسمى دح ة الج ل دحول الزيارة، إضافة إلى دحساسي

اإلسالم السياسي بدحساسية تبلغ دح  المرض، األمر الذي كان سابقا على الربيع العربي، لكن الموقف 
نما للموقف من أي شكل من أشكال ال عوة  ما لبث أن تفاقم بع ه، وبالطبع ليس لذات الظاهرة، وا 

وا ه من العلمانيين أو القوميين أو اليساريين أو سواهم لما إلى التغيير أو اإلصالح. ولو كان ر 
 اختلف الموقف منهم.

أيا يكن األمر، فق  خضعت قصة الزيارة الدحمساوية إلى السعو ية لق ر ال بأس به من المبالغة، في 
” عمرة“ذات الوقت الذي ذهب آخرون ندحو تسخيف  الالتها بشكل مبتذل، عبر اعتبارها مجر  زيارة 

لها سالم عابر ال أكثر وال أقل، بخاصة بع  تصريح وزير الخارجية السعو ي، فيما الواقع أنها تخل
منزلة بين المنزلتين، فال هي تعكس تغيرا شامال في الموقف السعو ي، وال هي مجر  ردحلة عمرة 

 عابرة بال  اللة أيضا.
تي دحكمت سلوكها السياسي منذ الذي ال شك فيه أن السعو ية ق  غا رت مربع األولوية السياسية ال

، ودحتى نهاية العام الماضي، ممثلة في مواجهة تدح ي الربيع العربي، لتغ و المواجهة مع 2011
المشروع التوسعي اإليراني هي أولويتها، ب ليل االنفتاح على تركيا وقطر. وال خالف هنا على أنها 

خاصة في اليمن( في ظل الغياب تتدحمل العبء األكبر في المواجهة مع المشروع اإليراني )ب
المصري. وهو غياب ال يتعلق فقط باالنشغال باألزمة ال اخلية، بل يتعلق أيضا بالقناعة السائ ة 
بضرورة ع م قطع الخيوط مع إيران، األمر الذي يتب ى واضدحا في موقفها من ملفات االشتباك معها 

 في العراق وسوريا واليمن وصوال إلى لبنان.
نظام المصري ال ينسجم مع الرياض في سياق مواجهتها مع المشروع اإليراني، فمن دحق وما  ام ال

الرياض أن ال تجامله تماما في سياق هواجسه دحيال الدحالة اإلخوانية، ومن دحقها أن تقترب أكثر من 
دحماس التي طالما كانت العالقة بينها وبين إيران مثار ج ل، ومن الطبيعي أن تدحصل الدحركة على 

من التشجيع، هي التي باعت عالقتها مع إيران بالموقف من الثورة السورية، ثم أك ت الفراق  شيء
 بموقفها مما يدح ث في اليمن.

نعم، تستدحق دحماس دحاضنة عربية كب يل عن ال عم اإليراني المتوقف منذ أكثر من اربع سنوات، 
يعرف ما إذا كان سيشمل بعض وهذا ما  فع السعو ية إلى م  خيط من التعاون معها، وهو خيط ال 

ال عم، أم سيبقى ضمن إطار وقف الدحالة الع ائية من الدحركة ومشروعها، وربما التدح ث إلى النظام 
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في مصر، لكي يكف عن مالدحقتها والتضييق عليها، ولو في الدح  األ نى، مع أن شيئا من ذلك ق  
ر أوروبية مع الدحركة ق  تدحرم تب ى العتبارات أخرى تمثلت في خوف القاهرة من اتصاالت  وائ

النظام المصري من الورقة الفلسطينية، دحتى لو كان عباس يدحج بين دحين وآخر إلى القاهرة على 
 أمل إبعا ها عن خصمه الل و  )مدحم   دحالن(.

ب وره كان الهجوم اإليراني الشرس على دحماس وعلى الزيارة نوعا من تأكي  دحالة القطيعة مع 
ن الكالم تأكي ا على استمرار  عم القضية الفلسطينية، األمر الذي ال يج  له الدحركة، دحتى لو تضم

 ص ىا يذكر على أرض الواقع في المردحلة األخيرة.
يبقى القول إن مزي ا من ال عم العربي لدحماس، وبخاصة السعو ية سيكون ضرورة من ضرورات 

الل فلسطين، وكشف مشروعها المواجهة من إيران، وبالطبع عبر دحرمانها من تسويق نفسها من خ
الج ي  ك ولة توسعية تستخ م المذهب في برنامجها ب ال من شعار المقاومة الق يم، وهو ما سيسّهل 
المواجهة معها  ون شك، وصوال إلى  فعها ندحو الرش  ووقف هذا الدحريق الذي يشعل المنطقة 

 ويكلفها  مارا هائال ومعاناة رهيبة.
 2015/7/26، الدستور، عّمان

 
 أين منظمة التحرير؟ وأين "األونروا"؟ .39

فايز أبو شمالة  .  
 الفلسطينيين؟،أين منظمة التدحرير الفلسطينية من ته ي  "األونروا" بتقليص خ ماتها المق مة لالجئين 

وأين التدحرك الفلسطيني الرسمي الغاضب ض  مدحاوالت تصفية "األونروا"؟. إن الغياب ليودحي إلى 
شير إلى تشابك خيوط المؤامرة به ف تصفية قضية الالجئين، وال سيما أن ر ة أن وراء األكمة ما ي

الفعل الفلسطينية على المستويين الشعبي والرسمي لم ترتِق بع  إلى مستوى المؤامرة التي تعصف 
بالمناطق الخمس التي أوى إليها الالجئون الفلسطينيون، فما السّر في ذلك؟, لماذا لم يجِر تنسيق 

بين ال اخل والخارج للخروج بموقف فلسطيني مودح  ض  المؤامرة واضدحة المعالم؟, ولماذا  المواقف
تقلص  ور منظمة التدحرير في هذا الشأن بمق ار تقلص خ مات "األونروا"، في الوقت الذي كان 
ا في المناطق الخمس، يؤثر على قرارات  يجب أن تقو  منظمة التدحرير دحراكاا جماهيريًّا مودح ا

ين، وال سيما أن مال ينوف مبعوث األمم المتدح ة إلى السالم في الشرق األوسط ق  دحذر من الماندح
 التأثير السلبي لتقليص خ مات "األونروا" على االستقرار في المنطقة؟.

كان بإمكان رئيس منظمة التدحرير الفلسطينية أن ي عو إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية ال ول 
ير الخارجية الفلسطينية أن يطالب السفراء الفلسطينيين بالتدحرك ض  هذه العربية، وكان بإمكان وز 
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الخطوة، وكان بإمكان السلطة بشكل عام أن تقوم بمجهو   بلوماسي ضاغط على المجتمع ال ولي، 
يساهم في وقف إجراءات تصفية "األونروا"، ولكن الصمت المريب الذي أب ته األطراف القيا ية دحتى 

أكثر من عالمة استفهام على مستقبل قضية الالجئين، وال سيما إذا ص قت هذه اللدحظة يضع 
 %50األخبار القا مة من المملكة األر نية الهاشمية، والتي تفي  باستع ا  األر ن لتدحمل مسؤولية 

من تكاليف التعليم في م ارس الالجئين، وهذا يعني أن السلطة الفلسطينية ق  وافقت سرًّا على أن 
ها المسؤولية الكاملة عن نظام التعليم الذي تشرف عليه "األونروا"، شرط أن تتسلم السلطة تنتقل إلي

ا من المبالغ المالية من ال ول الماندحة؟.  الفلسطينية مزي ا
هذا أمر قائم، وق  يتدحقق بع  ع ة أشهر من توقف "األونروا" عن صرف رواتب العاملين ل يها في 

فلسطينية على هيئة المنقذ، والتي ألزمتها التطورات المي انية بالقيام قطاع التعليم، لت خل السلطة ال
بواجباتها تجاه أبناء شعبها، وأزعم أن الذي يشجع على تخيل هذا السيناريو، هو دحجم المؤامرة التي 

ألف طالب فلسطيني من  500تدحاك ض  قضية الالجئين، والتي ال تقف دح و ها عن  ع م تمكن 
مليون  والر، كما دحذر من ذلك المبعوث ال ولي  100اء العجز المالي البالغ مواصلة تعليمهم جر 

للسالم في الشرق األوسط نيكوالي مال ينوف؛ ألن المؤامرة أبع  من إغالق الم ارس، ولها ارتباطاتها 
السياسية المتعلقة بتصفية قضية الالجئين بشكل نهائي، وال سيما أن الظروف ال ولية موائمة للضغط 

 صهيوني في هذا االتجاه.ال
إن غياب ر ة الفعل الرسمية الفلسطينية دحتى اللدحظة، وع م إظهار أي شكل من التكاتف الشعبي 
والوطني والعربي ض  مخططات تصفية "األونروا"، وانتظار الجميع للنتائج التي سيتوصل إليها 

، 26/7سته في عمان يوم األدح  االجتماع االستثنائي للجنة االستشارية "لألونروا"، والذي سيقع  جل
فيه من اإلشارات السياسية السلبية المزعجة لكل متابع، طالما أن الماندحين ال يشاركون في االجتماع 
تدحت ضغط الجماهير المه   بقلب الطاولة على رأس اله وء واالستقرار في منطقتين دحساستين من 

منطقة األر ن، ومنطقة الضفة الغربية، المناطق الخمس المقصو ة بتقليص الخ مات، وأعني بذلك 
ا، هما القا رتان ودح هما على إرباك المخطط الصهيوني، والضغط  هاتان المنطقتان الدحساستان ج ا

 على الماندحين الستئناف ال عم المالي "لألونروا".
 2015/7/25، فلسطين أون الين
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 اإلسرائيلية "لجنة الجواسيس"أضواء على عمل  .41

 يوسي ملمان
في السلطة  األمنالجيش اإلسرائيلي وا عى أن رجال  إلىفلسطيني من سكان الضفة، مؤخراا،  توجه

الفلسطينية يعتبرونه متعاوناا مع إسرائيل، وهم يه  ون دحياته. طلب الدحصول على مكانة خاصة 
 لجنة خاصة مسؤولة عن معالجة إلىإسرائيل. وق  تم نقل قضيته  إلىُتمكنه من االنتقال من الضفة 

التي عملت وما زالت تعمل  األمنية األجهزةهذه الدحاالت. اجتمعت اللجنة واستوضدحت األمر من 
 مع المتعاونين: "الشباك"، شرطة إسرائيل، ومصلدحة السجون.

استنتاج أن مق م الطلب يقوم بالتمثيل، ورفضت طلبه. فهو لم  إلىبع  االستيضاح توصلت اللجنة 
للته ي  الذي كان بمستوى منخفض. األمر الخطير هو أن الته ي   يكن متعاونا رغم أنه كان معرضا

: تم ضبطه أكثر من مرة وهو يمارس اللواط واالغتصاب مع المعاقين. وجاء أفعالهكان بسبب 
 الته ي  من عائالت ضدحاياه.

كثيرة تتم في السادحة الخلفية غير المعروفة للسلطة  أدح اثكان هذا الدح ث الصعب وادح ا من 
ئيلية في الضفة الغربية. هذا الدح ث يلقي بعض الضوء على اللجنة الخاصة التي يعرف اإلسرا

ع   قليل ج ا من الناس. في "المناطق" وفي إسرائيل يتدح ثون عن اللجنة  وأفعالهااسمها ووظيفتها 
 األمنية والوزارات الدحكومية. لألجهزةكأخ عاق 

من ي عي أنه متعاون مع إسرائيل"، وهي  هذا الجسم الرسمي اسمه "لجنة فدحص الته ي ات بدحق
معروفة أكثر باسم "لجنة الُمه  ين". وهي مخولة بمناقشة طلبات الفلسطينيين من سكان الضفة 
والقطاع الذين ي عون أن دحياتهم في خطر بسبب التعاون مع القوات اإلسرائيلية، أو أنه مشتبه فيهم 

 السلطة الفلسطينية بالتعاون.  وأبناء عائالتهم أو وأص قائهممن قبل جيرانهم 
دحول وجو  الته ي  أم أنه  إشاراتهل توج   – األولتقوم اللجنة بفدحص الطلبات بناء على مقياسين: 

إسرائيل بشكل مؤقت عن خطر على  إلىهل يعبر نقله من الضفة  –انتقامية. الثاني  ألفعالتعرض 
تناع اللجنة أن مق م الطلب مه   بالفعل، سالمة الجمهور في إسرائيل. عن ما يتم بدحث الدحالة واق

 اخل دح و   اإلقامة، إنسانية ألسبابوأن نقله ال يشكل خطرا على الجمهور في إسرائيل، فإنه يمنح، 
 الخط األخضر.

 أعمالالم نية في "المناطق". وهي اليوم تنتمي الى ودح ة تنسيق  اإل ارةاللجنة جزء مما كان يسمى 
وزارة ال فاع، ويترأسها جنرال )اآلن هو مر خاي بولي  إطارتعمل في الدحكومة في "المناطق" و 
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يوآف(، مهمته التنسيق بين الدحكومة والجيش والسلطة الفلسطينية ومنظمات  ولية ومنظمات دحقوق 
 .اإلنسان

رئيس قسم في ودح ة  أيضاعلى رأس لجنة المه  ين يقف منذ عام العقي  شارون بيتون، الذي هو 
دحكومة في "المناطق". وتقوم اللجنة بالدحصول على استشارة قانونية خاصة، ويلعب ال أعمالتنسيق 

المستشار القضائي لـ"الشاباك".  2007 ور المستشار اليوم المدحامي آريه روتر الذي كان دحتى 
تطلب استشارة الجهات  وأدحيانااستشارة "الشاباك" والشرطة ومصلدحة السجون،  أيضاتطلب اللجنة 
أن اللجنة  إلى اإلشارةمثل "الكيرن كييمت" والشركة التابعة لها "همنوتا". تج ر  ألراضياالتي تشتري 

تعالج فقط الذين يزعمون أنهم كانوا متعاونين مع جهات دحكومية، وال تناقش المتعاونين مع 
 الجمعيات الخاصة بالمستوطنين.

.ت.ف" التي تم التوقيع عليها بين إسرائيل و"م أوسلوعلى خلفية اتفاقات  1998ُأقيمت اللجنة في 
انسدحاب الجيش اإلسرائيلي من مناطق في الضفة الغربية والقطاع. في تلك  إلىوأ ت  1993في 

للمساع ة"، والتي تعنى بتأهيل  األمنية اإل ارةالسنوات أقام "الشاباك" ودح ة التأهيل التي تسمى "
وهي تعالج كل  اإل ارةالوقت اتسعت هذه  العمالء والمتعاونين وعائالتهم في الضفة وغزة. ومع مرور

شخص من "الشاباك"  اإل ارةفلسطيني تعاون مع "الموسا " والشرطة والجيش اإلسرائيليين. ويترأس 
 برتبة رئيس قسم.

عشرات آالف الفلسطينيين، دحيث تمنح بعضهم راتبا شهريا، ونقلت  إقامتهاوق  عالجت اللجنة منذ 
تصاريح  إلى إضافةفي قرى عربية في إسرائيل أو عن  الب و،  لباألغإسرائيل، على  إلىبعضهم 
مليارات  5 األخيرة. وق   فعت إسرائيل خالل العشرين سنة األخضروالعمل  اخل الخط  اإلقامة

 شيكل ثمنا لهذا التأهيل.
 

 رفض %80تصريحًا،  280
لجنة. على ضوء الفراغ دح ثت ولم تكن في صالدحية ال إنسانيةرغم عمل اللجنة، إال أن هناك دحاالت 

الذي نشأ فان المستشار القانوني للدحكومة في دحينه، اليكيم روبنشتاين )وهو اليوم قاض في المدحكمة 
لم يستطع البقاء المباليا. وبناءا على توصيته فق  أقامت  –وبقلبه الردحيم  بإنسانيتهالعليا( المعروف 

طاقما يقوم بفدحص كيفية معالجة  1998ار الدحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في أي
لجنة مؤقتة  بإقامة. وكان الطاقم برئاسة العقي  سامي موتسافي، وأوصى اإلنسانيةاالستثناءات 

 لفدحص توجهات المه  ين.
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سنة  17كما هو معروف ليس هناك في إسرائيل شيء ي وم أكثر من المؤقت. عمل اللجنة استمر 
بالمئة منها تبين أنها صدحيدحة.  20يين زعموا أنهم في خطر. طلبا لفلسطين 1500عالجت فيها 

في مناطق يهو ية في "يهو ا"  إسكانهممنهم تم  7في إسرائيل،  اإلقامة إلىشخص دحصلوا  280
بالمئة رفض طلبهم. وق  تبين في دحاالت كثيرة أن مق مي الطلب هم في ضائقة  80و"السامرة"، و

 إلىى خلفية عاطفية ويري ون الهرب من الخطر، وق  توجهوا على خلفية مشكالت مع الجيران أو عل
 اللجنة با عاءات كاذبة وكأنهم تعاونوا مع القوات اإلسرائيلية.

 إلىعملية متابعة الطلبات كانت بطيئة وتسببت بنهاية تراجي ية صعبة. ومنذ  خول العقي  بيتون 
 كل طلب خالل شهر. وظيفته ب أ في تسريع متابعة الملفات دحيث يتم االنتهاء من

مكتب االرتباط في الضفة ودحواجز الجيش، أو  إلى؟ يستطيع فلسطيني الوصول األمركيف يتم هذا 
السلطات في السجن والقول لهم إنه مه   وفي خطر. بعض  إلىكان في السجن فيمكنه التوجه  إذا

لون المعلومات بطريقة يستغ أدحياناالمتوجهين لهم مدحامون في إسرائيل مختصون في هذا األمر، وهم 
الجهة التي تعاون معها، وهناك يتم  إلىسيئة. يتم نقل الطلب للجنة التي تقوم ب ورها بنقل التفاصيل 

 تعقي ا وأطول. أكثرفدحص األمر بسرعة. أما المردحلة الثانية للفدحص فتكون 
النار على بيته أو  قإطالمق م الطلب يستطيع اال عاء أنه في اليوم الفالني وفي الساعة الفالنية تم 

ُمركز "الشاباك" المسؤول عن  إلىعلى عائلته أو توزيع مناشير ض ه. في هذه الدحالة يمكن التوجه 
 .األمرمنطقته ليقوم بفدحص 

اللجنة، رغم ع  هم القليل، ويزعمون أنهم  إلى أيضايتوجه لوطيون فلسطينيون  واألخرى بين الفينة 
من السلطة التي ت عي أنها تمثل ال ولة الفلسطينية المستقبلية،  أدحيانا –يتعذبون ويتعرضون للخطر 

وأنها ت افع عن مواطنيها. في هذه الدحاالت، عن ما يتضح أن الطلب غير ذي صلة بالتعاون مع 
في وزارة ال اخلية  إنسانيةلجنة  إلىإسرائيل وأنه ينبع من الميول الجنسية لمق مه، فان الطلب يدحول 

 ارع في متابعة الطلبات الخاصة بالفلسطينيين على خلفية ميولهم الجنسية.التي ب ورها ال تس
الذين يمثلون مق مي الطلبات.  اإلسرائيلييناللجنة هو بعض المدحامين  أعضاءموضوع آخر يقلق 

يأخذون أجرا يبلغ بضعة آالف من الشواكل  األمرهؤالء المدحامون الذين تخصصوا وامتهنوا 
 عاءات مختلف فيها. مثال ناقشت اللجنة ثالث دحاالت كانت اال عاءات ويرش ون زبائنهم لطرح ا

 فيها متطابقة وكأن شخصا ما يقوم بالقص واللصق ويغير االسم فقط.
 

 ضائعون في الخط األخضر
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هي أن صالدحية االستئناف على قرارات اللجنة معطاة فقط لمدحكمة الع ل العليا، وهذا  أخرى مشكلة 
الجهة القضائية  إلىلجنة عسكرية برئاسة عقي  ب ون مردحلة وسطى مباشرة ليه: من إقفز ال دحاجة 

 العليا.
في مدحكمة الع ل العليا دحيث كان القاضي روبنشتاين  2013اليكم مثاال على نقاش كهذا دح ث في 
وجو ه في السجن بسبب مخالفات جنائية. وق  اتضح من  أثناءضمن الطاقم وكان الم عي فلسطينيا 

قتال في الضفة على خلفية االشتباه بالتعاون. وهو نفسه  إخوتهر الدحكم أن اثنين من ال عوى وقرا
 2004خطف وُعذب من قبل جهات فلسطينية. صا قت اللجنة على أنه كان متهما بالتعاون دحتى 

 وتم خطفه دحيث كان متعاونا مع الشرطة م ة عشر سنوات.
ال عوى هي طلب الم عي الذي قضى عقوبة  وق  تم تلخيص الدحالة في قرار الدحكم كما يلي: "هذه

، وهو يري  الدحصول على تصريح بقاء في إسرائيل بسبب 2010شهرا منذ  33في السجن م ة 
. وق  تم سجنه بسبب اإلسرائيلية األمنالته ي ات ض ه في المناطق على خلفية التعاون مع قوات 

واقتدحام أدح  المنازل وسرقة بطاقة اعتما  إسرائيل وتجاوز الدح و  والسرقة  إلىال خول غير القانوني 
والهرب من الشرطة. الجهة المخولة، رئيس لجنة المه  ين، رفضت طلب بقائه في إسرائيل على 

 الجنائية وغياب األ لة دحول ته ي  دحياته في منطقة سكنه". أعمالهخلفية 
رارها ورفضت طلب رغم أن المدحكمة اقتردحت على اللجنة تدحسين أ ائها، إال أنها صا قت على ق

 الم عي بسبب خطورته على سالمة الجمهور.
الدحكومة ووزارة ال فاع دحول مستقبل اللجنة ودحول  أعمالهناك نقاش في لجنة تنسيق  األثناءفي هذه 
 .أخرى جهة  إلىتغيير مضمونها ونقل صالدحياتها  إمكانية

 "معاريف"
 2015/7/25، األيام، رام هللا
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