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 معجزة ولو لم تحصل لكنا جميعًا في مهب الريحفي مصر يونيو  30 عباس: ثورة .1
وفا: قال الرئيس محمود عباس "إننا مع مصر بكل ما تقوم به، في محاربتها لإلرهاب -رام هللا 

ومحاربتها للمتطرفين في كل مكان، ونشد على أياديها ونتمنى أن تتخلص من كل هذا اإلرهاب 
 دن المصرية، لتعيش مصر في أمن واستقرار".الموجود في سيناء وغيرها من الم

، خالل مشاركته سفارة جمهورية مصر العربية لدى فلسطين احتفالية العيد الوطني عباسوأضاف 
، في حديقة االستقالل بمدينة رام هللا، "نحن أكثر من يعرف مصر، وأكثر من أمسلمصر، مساء 

 ".1948تي قدمتها مصر لنا منذ ما قبل عام أصيب بخيراتها، من خالل الدعم والمساعدة والعون ال
وتابع "هناك آالف الشهداء والجرحى وعشرات األلوف من المقاتلين المصريين من جمال عبد 
الناصر وغيرهم، كلهم قاتلوا من أجل فلسطين وفي فلسطين، وال ننسى أبدا أن كل الحروب التي 

بها السياسية من أجل القضية خاضتها مصر إنما خاضتها من أجل شعبنا واآلن تخوض حرو 
الفلسطينية، من أجل السالم في فلسطين، من أجل تحقيق ما يريده الشعب الفلسطيني من أجل 

 الدولة الفلسطينية وعاصمتها األبدية القدس".
وهنأ عباس، السفير المصري، والشعب المصري العزيز بالعيد الوطني المصري، سائال هللا سبحانه 

ر آمنة مطمئنة، "ألن مصر بالنسبة لنا هي الشقيقة الكبرى والمالذ ليس لنا وتعالى أن تبقى مص
ن أصابها مكروه يصيبنا مباشرة بعد ذلك".  فقط، بل لألمة العربية واإلسالمية، وا 

يونيو هذه معجزة حقيقية ووصفتها في يومها  30: "هنالك معجزتان مصريتان؛ األولى عباسوقال 
مليون إنسان  30يونيو؛ عندما خرج أكثر من  30م بمعجزة وهي وفي مصر أن الشعب المصري قا

دون أن يدفعهم أحد، خرجوا متطوعين ليصححوا المسار والمسيرة ويخلصوا البلد من الظالمية 
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والظالم، والحمد هلل هذه المعجزة تحققت، وال قدر هللا لو لم تحصل لكنا جميعًا في مهب الريح كل 
 مية".األمة العربية واألمة اإلسال

وأضاف "اليوم أيضًا نهنئ مصر بمعجزة أخرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن قبل سنة 
بالضبط أنه سيفتتح قناة السويس الجديدة، افتتحها أول من أمس وهذا يعني أن هذا الشعب قادر أن 

ن شاء هللا سنشارككم هذه الفرحة وسنذهب إلى مصر، إلى اإلسما عيلية لنشارككم يعمل المعجزات، وا 
 على أرض الواقع".

، هللا سبحانه وتعالى أن يحمي هذه البلد ويحرسها "ألنها تستحق الحماية واألمان، لذلك عباسوسأل 
 نبارك لكم في هذا العيد المجيد ونتمنى على هللا أن تبقى كل أيام مصر عيدا".

، إن مصر تضافرت ووقفت بدوره، قال السفير المصري لدى دولة فلسطين وائل نصر الدين عطية
مسرعة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وحضنا القضية الفلسطينية فكانت العالقات الثنائية 

  بين البلدين الشقيقين متينة وقوية في الماضي والحاضر والمستقبل.
ئيلي وأضاف: إن القضية الفلسطينية كانت دائما قضية مصر األولى، ونسعى إلنهاء االحتالل اإلسرا

بشكل كامل ونهائي بحسب مبادرة السالم العربية، إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة 
وشدد على أن استقرار فلسطين واستقاللها، هو السبيل الوحيد الستقرار  بعاصمتها القدس الشريف.

 العالم، ومن دون ذلك لن يكون هنالك استقرار في العالم.
ه للرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية لمشاركتهم احتفالية العيد الوطني وأعرب عطية عن شكر 

مصر بالرغم من المؤامرات التي حيكت حولها، وما مرت به من "وأكد أن  لجمهورية مصر العربية.
مشاكل مختلفة ستبقى قوية وصامدة مهما تعاقبت األنظمة، مصر ستبقى حية قوية ألنها صاحبة 

 ."الحضارة األولى
 28/7/2015األيام، رام هللا، 

 
 ويؤكد أن هدفها ضرب األهداف الوطنية عباساألحمد ينفي اإلشاعات حول استقالة  .2

وفا: أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد، على أن ما ورد في بعض وسائل  -رام هللا 
أيلول المقبل" أو انه قد أبلغ اإلعالم حول "أن الرئيس محمود عباس ينوي تقديم استقالته في شهر 

اللجنة المركزية لحركة فتح أنه سيتقدم باستقالته في المؤتمر السابع ال صحة له إطالقًا، وبأنها 
 إشاعات مغرضة هدفها إثارة البلبلة".

: "إن هذه األخبار عارية عن الصحة ولم يحدث أمسوقال األحمد في حديث إلذاعة صوت فلسطين 
أن الرئيس محمود عباس لم يتطرق إلى مسألة االستقالة، كما لم يتم الحديث عن  ذلك إطالقًا، مؤكداً 
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خالفة الرئيس ونائبه، وأن هذه المسألة لم تناقش داخل اللجنة المركزية أو داخل األطر القيادية 
لحركة فتح، موضحًا أنها إشاعات وجزء من البلبلة التي يسعى لها من ال يريدون الخير للشعب 

ني، أو أن يحقق أهدافه الوطنية وفي مقدمتها قيام الدولة الفلسطينية والقدس الشرقية عاصمة الفلسطي
 لها.

 28/7/2015األيام، رام هللا، 
 

 لقاء سري بين شالوم وعريقات في األردن ":يسرائيل هيوم" .3
العبرية أن نائب رئيس الحكومة  "يسرائيل هيوم"فادي أبو سعدى: كشفت صحيفة  -رام هللا 

سرائيلية سيلفان شالوم المكلف بملف المفاوضات مع الفلسطينيين أجرى لقاء سريا خالل األسبوع اإل
الماضي في األردن مع نظيره الفلسطيني صائب عريقات بهدف تحريك العملية السلمية. وقالت 

طلع مصادر رفيعة في إسرائيل أن هذا اللقاء هو خطوة لبناء الثقة وذات أهمية عالية. وقال مصدر م
 على الموضوع ل "يسرائيل هيوم" إن اللقاء الثنائي كان إيجابيا جدًا بين الطرفين.

ويأتي هذا الكشف بعد أن أورد التلفزيون اإلسرائيلي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيهدد 
باالستقالة أو يستقيل بالفعل من رئاسة السلطة الفلسطينية خالل الشهرين المقبلين بسبب الجمود 
السياسي وبسبب ما وصلت اليه االمور من انغالق االفق على أكثر من صعيد سواء المفاوضات او 

 على المصالحة مع حماس.
وتروج بعض وسائل االعالم اإلسرائيلية الخيارات المتاحة للتغيير على مستوى القيادة الفلسطينية 

 يلية حول استقالة الرئيس.صحت هذه التسريبات اإلسرائ إذاومن يمكن ان يتولى منصب الرئيس 
وقالت بعض المواقع اإلسرائيلية أن عباس سيتقاعد وفق القانون في أيلول/سبتمبر كما أنه تعب من 

بل على العكس  للفلسطينيينالجمود السياسي مع إسرائيل حيث ال تحقق سياساته التفاوضية أي تقدم 
لم ان التوجه للمحكمة الجنائية الدولية فإن العالقة مع إسرائيل تأتي بمزيد من االحباط بعد أن ع

 سالح ذو حدين.
وتورد المصادر أن عباس يدرك أن المصالحة مع حماس انهارت وأنها أي حماس وبسبب لقاءتها 
مع المصريين والسعوديين وحتى اإلسرائيليين أصبحت غير معنية بالمصالحة مع حركة فتح. كما أن 

لي بالقضية الفلسطينية وعدم تصدر الخبر الفلسطيني أولى عدم اهتمام الرأي العام العربي والدو 
 صفحات االعالم العربي زاد من هموم عباس ويدفعه للتفكير جدًيا باالستقالة.

وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإن االوضاع االقتصادية الصعبة في االراضي الفلسطينية تؤدي هي 
وتحوله لقنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه السلطة  األخرى الى مزيد من التوتر في الشارع الفلسطيني
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الفلسطينية في اية لحظة. األمر الذي دفع الرئيس الفلسطيني للتفكير بعد كل هذه االوضاع 
باالستقالة ورد االمور الى إسرائيل التي تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري على االرض في 

 المناطق الفلسطينية.
التلفزيون اإلسرائيلي أن من بين اقوى المرشحين لخالفة عباس هو صائب وقالت القناة األولى في 

العبري بتعيينه أمينا لسر اللجنة التنفيذية  اإلعالمه بحسب لعريقات الذي فاجئ عباس من حو 
لمنظمة التحرير الفلسطينية خلًفا لياسر عبد ربه بعد أن أقصاه بسبب عالقاته الوثيقة مع سالم 

 دحالن.فياض ومحمد 
وواصل الصحافي اإلسرائيلي عوديد جرنوت الذي يقدم البرنامج في القناة األولى يعدد المرشحين. 

اقوى المرشحين أيضا دحالن القيادي السابق في حركة فتح الذي فصل من اللجنة  إن منويقول 
يدة المركزية ويحظى بعالقات جيدة مع المصريين الذين يعتبرونه رجال قويا. كما ان له عالقات وط

مع دول مثل االمارات وال تمانع إسرائيل بتوليه مقاليد الحكم. ولكن وضع دحالن ليس جيدًا في رام 
 هللا خاصة بعد أن خسر غزة.

أما الشخصية الثالثة التي يعتقد االعالم اإلسرائيلي أن لها حظا في امكانية تولي منصب الرئيس او 
لمخابرات العامة، الشخصية الصاعدة بقوة وجدية المنافسة عليه هو اللواء ماجد فرج ريس جهاز ا

 ومثيرة للدهشة ج، ويثق به الرئيس اعباس بشكل كبير ويعتمد عليه في كثير من االمور.
وختم الصحافي عوديد قوله "إذا كانت استقالة عباس جدية فإنها ستسبب مشكلة إلسرائيل. ففي كل 

 معه". الظروف الجيدة والسيئة كان عباس عنوانًا للتشاور
 28/7/2015القدس العربي، لندن، 

 
 الزعنون يدعو لتذليل العقبات أمام إجراء االنتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشـريعية .4

بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في مكتبه في عمان : كمال زكارنة-عمان 
، آخر المستجدات المتعلقة بإجراء مع رئيس وأعضاء لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية أمس

االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، والعقبات التي تواجه إجراءها 
 المجلس.بحضور أعضاء اللجنة السياسية في 

االنتخابات بكافة مستوياتها هي استحقاق وطني ديمقراطي، يجب العمل على  وأكد الزعنون أن
على  اآلن، مشدداوبذل كافة الجهود لتذليل العقبات والمعيقات التي تحول دون إجرائها حتى انجازها 

 انه سيقوم بكل ما يساعد لجنة االنتخابات المركزية من اجل إجراء انتخابات الشعب الفلسطيني.
 28/7/2015الدستور، عمان، 
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 "منظمة التحرير" تبحث اللقاء الفلسطيني اإلسرائيلي بعّمان .5

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة إن  :سعد الدين نادية-ن عما
إسرائيلي بعمان  –"اللجنة ستبحث، عند اجتماعها المقرر قريبًا، في مسألة عقد لقاء فلسطيني 

 فورًا.مؤخرًا"، في حين طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوقف تلك اللقاءات غير المفيدة 
وأضاف شحادة، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "اللجنة ستقيم ما تردد من نبأ عقد هذا اللقاء الذي 

 تفاجأنا به، وستقوم بمعالجة األمر بالطريقة المناسبة".
وأوضح أن "تنفيذية المنظمة" ستتقدم بالسؤال عن مدى صحة تلك األنباء، "السيما في ضوء قرارات 

األخيرة، بشأن عدم إجراء أي لقاءات من هذا النوع في ظل عدوان االحتالل  المجلس المركزي،
المتصاعد، وأخرى حول طبيعة العالقة مع االحتالل والعالقة االقتصادية وتعزيز المقاطعة والمقاومة 

 الشعبية السلمّية".
شكال اللقاءات من جانبه، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إلى "وقف كافة أ

التفاوضية السرية الـتي تجري بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي من وراء ظهر الهيئات والمؤسسات 
 القيادية الفلسطينية".

وقال، في تصريح أمس، إن هذه اللقاءات "تعّد مخالفة صريحة لقرارات المجلس المركزي وقرارات 
مفاوضات بين الجانبين يتطلب التزامًا اسرائيليًا واضحًا اللجنة التنفيذية، التي أكدت أن استئناف ال

 بوقف األنشطة االستيطانية في األراضي المحتلة واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". 
 28/7/2015الغد، عمان، 

 

 اإلسرائيلية إلى الجنائية "اإلعدامات" الخارجية الفلسطينية تتعهد برفع ملف .6
هددت الرئاسة الفلسطينية باتخاذ قرارات وخطوات "هامة" في وقت قريب، ردا  ن:ح زبو كفا -رام هللا

على سياسة التصعيد اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، التي كان آخرها قتل شاب فلسطيني في 
مخيم قلنديا، بين رام هللا والقدس أمس. فيما تعهدت الخارجية الفلسطينية بتقديم ملف "اإلعدامات 

قائلة بأنها "ماضية في عملها ومتابعاتها الدبلوماسية ، ميدانية" إلى محكمة الجنايات الدوليةال
 والقانونية من أجل تقديم المجرمين والقتلة إلى المحاكم الدولية، لمحاسبتهم على جرائمهم".

انية التي وقالت الخارجية بأن قتل أبو لطيفة "جريمة نكراء تضاف إلى سلسلة جرائم اإلعدامات الميد
تمارسها قوات االحتالل". محملة الحكومة اإلسرائيلية ورئيسها نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة 
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عن هذه اإلعدامات، وعن التعليمات التي تخّول الجنود والضباط بإطالق النار بهذه البساطة 
 والسهولة لقتل الفلسطينيين بشكل مباشر.

 28/7/2015الشرق األوسط، لندن، 
 

 اجتماع طارئ لوزراء لجنة المتابعة العربية عن عريقات يجري محادثات في القاهرة ويعلن .7
وكاالت: أعلن الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  -القاهرة 

ية برئاسة أنه تقرر عقد اجتماع طارئ للجنة متابعة مبادرة السالم العربية على مستوى وزراء الخارج
آب القادم، لبحث التصعيد اإلسرائيلي األخير في القدس، خاصة  5مصر، في القاهرة يوم األربعاء 

 فيما يتعلق بالمسجد األقصى، واستمرار سياسات االستيطان واإلمالءات واالعتقاالت واالغتياالت.
نبيل العربي في مقر  وقال عريقات في تصريحات له عقب لقائه األمين العام لجامعة الدول العربية

، إن االجتماع المزمع عقده سيناقش أيضا ملف المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى أمسالجامعة، 
 اإلعداد لمشروع قرار جديد في مجلس األمن إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وفق جدول زمني محدد.

باس، وتم االتفاق وأضاف أن هذا االجتماع الطارئ سيعقد بناء على طلب من الرئيس محمود ع
عليه بالتشاور بين مصر "رئيس اللجنة العربية المعنية بمتابعة مبادرة السالم العربية"، واألمين العام 

 للجامعة العربية.
 28/7/2015األيام، رام هللا، 

 
 حنا ناصر: مليونا ناخب في الضفة الغربية وقطاع غزة .8

ركزية الفلسطينية، الدكتور حنا ناصر، أن عدد أكد رئيس لجنة االنتخابات الماألمير: عمان: ماجد 
 الناخبين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ مليوني ناخب.

وقال ناصر خالل لقائه أمس، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، في مقر المجلس في 
الوطن، حيث بلغ عدد عمان، إنه جرى االنتهاء من إعداد السجل االنتخابي للناخبين داخل 

المسجلين إلى اآلن، مليوني ناخب، مبينا أن اللجنة مستعدة إلجراء االنتخابات حال االتفاق على 
 تحديد موعد إلجرائها.

 28/7/2015الشرق األوسط، لندن، 
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 حماس: تقليصات األونروا خطوة على طريق إنهاء قضية الالجئينحركة  .9
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، تمهد للتخلي عن  حذرت حركة حماس، من أن وكالة غوث

دورها في تقديم الخدمات لالجئين، من خالل تسريب توجهاتها بتقليص خدماتها لالجئين 
 الفلسطينيين.

وذكرت حماس في بيان صحفي، االثنين، أنها ترى في مثل هذا التوجهات خطوة على طريق إنهاء 
مناطق التي ُهّجروا إليها قسرًا، مشددة على تمسك الشعب الفلسطيني قضية الالجئين بتوطينهم في ال

 بحقه في العودة كحق مقدس ال يسقط بالتقادم، وهو حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف.
وأشارت إلى أن ما تسوقه وكالة الغوث من مبررات في محاولة لضرب قطاع التعليم؛ هي مبررات 

 ها لعبة سياسية مغلفة بغالف مالي وفني.واهية وغير مقبولة، منبهة إلى أن
وحذرت الحركة وكالة الغوث من ترك مئات اآلالف من الطالب بال تعليم، وعشرات اآلالف من 
الموظفين بال عمل، لتصب الزيت على نار الوضع الفلسطيني المتأزم في كل أماكن تواجد الالجئين 

 الفلسطينيين.
ي تسعى لتسريبها إلى خطوات عملية؛ معللة بأن ذلك من وحذرت األونروا من ترجمة األفكار الت

 شأنه أن يضاعف حالة التوتر في المنطقة ويساهم في خلق أوضاع لن يستطيع أحد السيطرة عليها.
ودعت حماس كل العقالء إلى تدارك هذا الوضع، مطالبة منظمة التحرير بتحمل مسؤولياتها تجاه 

 امت المريب.ملف الالجئين وعدم الوقوف الموقف الص
ودعت الحركة الشعب الفلسطيني وقواه الحية، إلى الوقوف صفًا واحدًا إلفشال هذا المخطط الخطير 

 الذي باتت ناره تصل إلى عظم القضية الفلسطينية.

 27/7/2015، موقع حركة حماس
 
 األحمد لـ"القدس العربي": غير منزعجين من زيارة حماس للسعودية عزام  .11

أكد عزام األحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة في تصريحات خاصة لـ : أشرف الهور -غزة 
"القدس العربي"، أن حركته غير منزعجة من أي تقارب بين المملكة العربية السعودية وحركة حماس، 
وأن حركة فتح وهو عضو لجنتها المركزية، مستعدة لتسحين صورة حماس في كل من مصر 

ن فتح جاهزة  والسعودية بشروط، وقال في ذات الوقت إن اتصاالت المصالحة لم تعد كالسابق، وا 
لتنفيذ كل بنود اتفاق إنهاء االنقسام، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وا عطائها فرصة العمل بحرية 

 في قطاع غزة.
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وردا على سؤال إن كانت حركة فتح تخشى التقارب بين حماس السعودية خاصة بعد الزيارة األخيرة 
قام بها وفد حماس برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، قال األحمد "نحن )فتح( التي 

مستعدون أن نتدخل من أجل تحسين صورة حركة حماس سواء مع السعودية أو مصر"، لكنه وضع 
 شروطا قبل تدخل فتح في هذا األمر.

كها مصالح الشعب ولخص شروطه في أن "تلتزم حماس بكونها حركة وطنية فلسطينية، تحر 
الفلسطيني، وليس مصالح التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين". وتابع القول إن حركة فتح ال تمانع 

 من أن تقيم الفصائل الفلسطينية عالقات عربية، لكن "وفق المصلحة الوطنية الفلسطينية".
فسرها وزير الخارجية عادل وردا على ما أوردته حماس بشأن الزيارة للسعودية قال األحمد إن الزيارة 
 الجبير، الذي قال إنها بهدف أداء مناسك العمرة، وصالة العيد في الحرم.

 28/7/2015، القدس العربي، لندن
 
 القسام: المسجد األقصى خط أحمر والمساس به لن يمركتائب  .11

خط أحمر شددت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أن األقصى 
 الكرام.وأن المساس به لن يمر مرور 

وقال "أبو عبيدة" الناطق العسكري باسم كتائب القسام في تغريدة له اليوم االثنين على صفحته 
"إن أهلنا ومقاومتنا في الضفة سيجدون السبيل  الشخصية عبر موقع التواصل االجتماعي "تويتر":

 األقصى خط أحمر وأن المساس به لن يمر مرور الكرام ".إلى تلقين المحتل درًسا جديًدا مفاده بأن 
وأضاف: "إن تغول المحتل على أهلنا في الضفة والقدس هو خير دليل على أن هذا العدو ال يفهم 

 إال لغة القوة، وأن خيار مقاومته هو السبيل الوحيد"، 
ود أمس، باحات المسجد واقتحمت قوات كبيرة من االحتالل اإلسرائيلي ومجموعة من المتطرفين اليه

 األقصى.
 27/7/2015، فلسطين أون الين

 
 .. وتدعو لتوسيع المقاومة الشعبيةرام هللا: الفصائل تطالب بوقف المفاوضات وتصفها بـ"عبثية" .12

طالبت القوى والفصائل اإلسالمية والوطنية الفلسطينية في مدينة رام هللا، بوقف : رام هللا )فلسطين(
ياسية مع االحتالل اإلسرائيلي بشكل نهائي، ردًا على جرائمه المتواصلة بحق نهج المفاوضات الس

 (.7|27الفلسطينيين والتي كان آخرها اغتيال شاب مقدسي، فجر اليوم االثنين )
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وقالت الفصائل في بيان مشترك تلقت "قدس برس" نسخة عنه، "إننا ندعو لتوسيع المقاومة الشعبية 
مستوطنيه، ووضع استراتيجية موحدة ومغادرة طريق المفاوضات العبثية بكل أشكالها ضد االحتالل و 

عادة  القضية الوطنية للهيئات الدولية". وا 
وفي سياق متصل، أرجعت الفصائل السبب الرئيسي وراء تصاعد جرائم االحتالل اإلسرائيلي إلى ما 

لفلسطيني، على حد وصفته بـ "الصمت الدولي المطبق" الذي شّجع المحتل على استباحة الدم ا
 تقديرها.

وأوضحت أن عدم التحرك الدولي الفعلي والجدي إليقاف جرائم االحتالل يعّد سببًا في استمرار 
 الممارسات المنافية ألبسط المواثيق واألعراف الدولية، حسب البيان.

الل وطالبت الفصائل بوقف الرهان على تسوية القضية الفلسطينية، مشّددة على أن دولة االحت
سعيها لفرض حل األمر الواقع وفصل القطاع عن الضفة الغربية  إطارمًا في ظتمارس "إرهابًا من

 لتصفية المشروع الوطني برمته".
 27/7/2015قدس برس، 

 
 عودة السلطة للمفاوضات مع االحتالل منحماس تحذر حركة  .13

اوضات مع االحتالل حذرت حركة حماس، من عودة السلطة الفلسطينية إلى المف: غزة )فلسطين(
 اإلسرائيلي، سواء بطرق علنية أو غير علنية.

وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان لوكالة "قدس برس"، "نحن نحذر من محاولة السلطة 
 الفلسطينية في رام هللا للعودة إلى مربع المفاوضات العبثية مع االحتالل بطرق معلنة غير معلنة".

االحتالل يمثل عودة إلى مربع التنازالت واالستهتار بثوابت وقيم شعبنا وأضاف "عقد مفاوضات مع 
 الفلسطيني وخضوعًا إلرادة االحتالل الصهيوني".

وطالب القيادي في "حماس"، بانعقاد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق 
 المصالحة والنظر في الشأن الفلسطيني بشكل عام.

 27/7/2015قدس برس، 
 
 إرهاب "إسرائيل" ضدّ  فتح تدعو البرلمانات األوروبية التخاذ موقف رادعحركة  .14

حذرت حركة فتح من خطورة استغالل "إسرائيل" دخول البرلمانات  وكاالت: ، الخليج،رام هللا
الحكومية في العالم الديمقراطي مرحلة الصيف كستار زمني للتغطية على جرائمها الخطرة 

 ليًا في فلسطين.المتصاعدة حا
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ودعا الناطق باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال، أمس االثنين البرلمانات والحكومات األوروبية 
إلرسال إشارة واضحة تتكفل بوضع حد لإلرهاب والعنف الذي يمارسه جيش االحتالل بحق الشعب 

 الفلسطيني.
 28/7/2015، الخليج، الشارقة

 
 اً لطيفة يستدعي رًدا قوي بدران: إعدام الشهيد أبوحسام  .15

شدد المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، حسام بدران، على أن طريقة إعدام وتصفية 
(، "تستدعي 7|27قوات االحتالل للشهيد الشاب محمد أبو لطيفة في مخيم قلنديا فجر اليوم االثنين )

 لة".رًدا قوًيا ومؤلًما من المقاومة في الضفة الغربية المحت
وقال بدران في تصريح له " إن "االحتالل الذي اعتقل الشهيد أبو لطيفة من منزله وهو في أتم 
صحته، وسلمه جثة هامدة، أوصل رسالة للشعب الفلسطيني بنيته التصعيد عبر إعدامه للشهيد وقتله 

  بدم بارد".
 27/7/2015، فلسطين أون الين

 
 الرد على الجريمة سيكون عنيفًا ومدوياً عين الحلوة": صحبي أبو عرب خالل تشييع "األردني" بـ" .16

طالل في فتح فتح بأجنحتها المختلفة جنبًا إلى جنب في مسيرة تشييع العقيد  حركة سارت قيادات
األردني في مقبرة درب السيم في المخيم، يتقدمها قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي 

ة السابق العميد خالد الشايب والعميد محمود عيسى "اللينو"، في مقابل أبو عرب، وقائد القوة األمني
غياب الفت لقيادات القوى اإلسالمية ولقائد القوة األمنية المشتركة اللواء منير المقدح ولعناصره 

جراءاته األمنية على طول درب التشييع.   وا 
 نسكت عن اغتيال قادتنا". أبو عرب أكد أن "الرد على الجريمة سيكون عنيفًا ومدويًا ولن 

أما اللينو فحّمل المشرف العام للساحة اللبنانية في فتح عزام األحمد المسؤولية الكاملة عن اغتيال 
األردني، محّماًل إياه "مسؤولية ما وصلت إليه األوضاع من خراب". ورأى أن تشكيل لجنة تحقيق 

 اقبة وثّقت الجريمة وأظهرت الجناة بوضوح"."هو في حد ذاته تهرب من المسؤولية، ألن كاميرات المر 
 وبعد التشييع، استقبل "اللينو" أبو عرب في مكتبه في حي صفورية.

 28/7/2015، األخبار، بيروت
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 : نحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة سعدات"الشعبية" .17

حتالل اإلسرائيلي اال، حّملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان صحفي وصل يوم االثنين
ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة على حياة القائد األسير أحمد سعدات وجميع األسرى في سجن 
نفحة، عقب دفع االحتالل قوات خاصة إضافية القتحام األقسام في السجن مما أدى إلى اندالع 

 مواجهات عنيفة أّدت إلى إصابة عدد من األسرى وحرق عدة زنازين.
 27/7/2015، ن الينفلسطين أو

 
 أبو زهري: دعوة فتح لتشكيل حكومة وحدة "مناورة إعالمية" .18

قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن تصريحات القيادي في حركة فتح عزام األحمد 
 بشأن الحكومة توتيرية ومنافية للحقيقة.

كيل حكومة وحدة وطنية وكان عزام األحمد اتهم في تصريحات صحفية حركة حماس بـ"رفضها تش
بداًل عن حكومة وفاق وطني"، مجددًا اتهام الحركة بـ"إفشال الخطوات العملية لتنفيذ كافة بنود 

 المصالحة".
وفند أبو زهري، في تصريح صحفي، اليوم االثنين، اتهامات األحمد، عازيًا فشل حكومة التوافق إلى 

لصالح حركة فتح وتمارس التمييز بين غزة ما تمارسه من فئوية، إضافة إلى كونها تعمل فقط 
 والضفة.

وأضاف: إن تصريحات األحمد تؤكد أن الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية هي مناورة إعالمية 
فتحاوية، منبهًا إلى فشل هذه المناورة بعد تأكيد حماس جاهزيتها لتشكيل هذه الحكومة في سياق 

 التشاور والتوافق الوطني.
 27/7/2015 ،موقع حركة حماس

 
 في قطاع غزة  أبرز الجماعات السلفّية الجهادّية .19

لم يظهر الفكر السلفي الجهادي في قطاع غّزة إاّل بعد خوض حركة "حماس" ُمعترك االنتخابات 
. وحّتى ما قبل ذاك العام، كانت حركتا "حماس" و "الجهاد اإلسالمي" هما 2006التشريعّية العام 

ارزان اللذان تم تصنيفهما كفصيلي "مقاومة إسالمية" فقط، من دون التعّمق الفصيالن اإلسالمّيان الب
 في االمتدادات األيديولوجية لماهّية هذا الفكر اإلسالمي.
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وتنقسم الجماعات السلفّية في فلسطين إلى جماعات دعوية، وأخرى جهادّية. األولى تنتشر في 
وة إلى هللا. أما الجماعات الجهادّية، فيقتصر الضفة الغربّية وقطاع غّزة، وُجل اهتمامها هو الدع

وجودها على القطاع فقط، وال ُيذكر أنها نشأت في الضفة الغربية مطلقًا، فمن هي أبرز الجماعات 
 السلفية في غزة؟

 
 جماعة "جند أنصار هللا"

ونصرة  ، وكانت تقول إنَّها تسعى من خالل الجهاد إلعالء كلمة هللا،2008نشأت الجماعة في أواخر 
 نبّيه، ودفع العدو عن ديار المسلمين. وتعتبر الجماعة مقربة أيديولوجّيًا لتنظيم "القاعدة".

كان يقودها السلفي الفلسطيني عبد اللطيف موسى، المعروف بـ "أبي النور المقدسي"، الذي أعلن في 
الجمعة من مسجد "ابن  اإلمارة اإلسالمّية في "أكناف بيت المقدس"، أثناء إلقائه ُخطبة 2009آب  15

تيمية" في مدينة رفح جنوب القطاع، قبل أن تقتحم األجهزة األمنّية التابعة لحكومة "حماس" المسجد، 
وتشتبك مع أتباع موسى الُمسّلحين، إذ كانوا يتواجدون حول المنبر؛ ما أّدى إلى مقتله، وعدد مّمن 

 يتبعون لتنظيمات جهادّية.
ُمقاتل، من  500لجماعة، ويزعم اإلسرائيليون أنَّ عددهم يصل إلى ال يوجد عدد محدد لعناصر ا

بينهم مصريون ويمنيون وباكستانيون وأفغان. وينشطون خصوصًا في خانيونس ورفح على الحدود 
 المصرية، معقل التيار السلفي في غّزة.

 
 جماعة "جلجلت"

"، وأحد أبرز قادتها محمود طالب يعرفها أهل القطاع بهذا االسم، وُتعرف أيضًا باسم "أنصار السنة
 عامًا(، وهو ُمعتقل لدى أجهزة أمن "حماس" ُمنذ أيار الماضي. 29"أبو المعتصم األنصاري" )

بدأت هذه الجماعة العمل في غزة ـ كما يقول طالب في مقابلة صحافية سابقة ـ منذ اللحظة التي 
، من خالل إصدار بيان بعدم 2006ام قررت فيها "حماس" المشاركة في االنتخابات التشريعية الع

 جواز هذه االنتخابات شرعًا.
ويؤكد طالب أنَّ نواة مجموعات "جلجلت" لم تجد دعوات الجهاد العالمي ضد "الكفار" في فكر 
ومنهج "اإلخوان المسلمين" الذين اقتصرت دعوتهم على محاربة ومقاومة االحتالل، لهذا ينظرون إلى 

سية تسعى لالشتراك في البرلمانات والمجالس التشريعية أكثر من كونها "حماس" كحركة وطنية سيا
 حركة إسالمية تسعى إلى تحكيم الشريعة.
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تتبنى الجماعة نهج السلف الصالح الذي يمتد إلى عهد الرسول، وتعتبر نفسها مستمرة منذ ذلك 
 العهد. أفكارها قريبة بشكل كبير من أفكار "القاعدة".

اعته حاولت تفجير موكب الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، ورئيس الوزراء ويقر طالب بأنَّ جم
 البريطاني السابق توني بلير عندما زارا غزة.

 
 تنظيم "جيش اإلسالم"

أحد أبرز الجماعات السلفّية، كان مقربًا من "حماس"، ونال شهرة واسعة عقب إعالن مشاركته في 
لى جانب حركتي "حماس" ولجان المقاومة الشعبية في عملية اختطاف الجندي جلعاد شاليط، إ

. لكنه تحول إلى ألد أعداء الحركة التي شنَّت الحقًا هجومًا أدى إلى مقتل كثير من 2006حزيران 
 عناصره بعد سيطرتها على القطاع.

أسسه مسلحون من عائلة دغمش، قائدهم هو ممتاز دغمش، وكانت العائلة مرهوبة، قبل أن تقرر 
" إخضاعها وحملها على االلتزام بقرارات الحركة. أعلن الجيش براءته التامة من "حماس" و "حماس

"فتح"، ولم ينف أنه هاجم مؤسسات نصرانية في قطاع غزة بصفتها "تحارب اإلسالم، وتنشر اإللحاد 
 والتنصير بين المسلمين".

، إثر اختطافه عددًا من 2007عالقة ممتاز دغمش الوثيقة مع "حماس" انتهت بطالق بائن العام 
األجانب من بينهم مراسل اإلذاعة البريطانية آالن جونسون، وطلب فدية مالية إلطالق سراحه قبل 

 أن تتمكن "حماس" من تسوية األمر.
يضًا "أنصار بيت المقدس"، "التوحيد والجهاد" و "جند محمد"، وجميعها تضم ناشطين سابقين أوهناك 

مثل "حماس" و"الجهاد" و "ألوية الناصر". ويميل هؤالء إلى التشدد،  في الفصائل الفلسطينّية
 ويصلون إلى حد إخراج الناس من المّلة وتكفيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم.

وتتهم هذه الجماعات "حماس" بشّن حرب شديدة على الدعوة السلفية في غزة. ويقول أحد بيانات 
لقاء السلفيين، إنَّ الحركة تحارب الدعوة ا لسلفية، إذ تمنع الكثير من السلفيين من الخطبة واإلمامة وا 

 الدروس الدينية في المساجد.
في الوقت الحالي، فإنَّ غالبّية المجموعات الصغيرة الُمتبقّية من التنظيمات السابق ذكرها، بعد حّلها، 

إحياء وجودها من وتالشيها، هي التي اجتمعت من جديد لُمبايعة تنظيم "داعش"، على أمل إعادة 
 جديد في قطاع غّزة.

  28/7/2015السفير، بيروت، 
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 إلجراءات األونروا شمالي لبنان رفضاً اعتصام للفصائل الفلسطينية  .21
المتحدة في  األمممقر  أمامنفذت الفصائل الفلسطينية شمالي لبنان أمس اعتصاما : )بترا(.-بيروت 

 .واألردنعن الالجئين الفلسطينيين في لبنان سوريا  بتقليص الخدمات األونروالسياسة  طرابلس رفضا
السلطة الفلسطينية بدعوة وزراء خارجية الدول العربية  قيادةخالل االعتصام كلمات طالبت " وألقيت

 شعبي لمواجهة هذا الوضع". إلى تحرك". كما دعت "األونروا إجراءاتللوقوف على  طارئالجتماع 
 28/7/2015، الدستور، عّمان

 

 من كوادرنا بالضفة سبعةحماس: أمن السلطة اعتقل ة حرك .21
 7قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت 

مواطنين من كوادرها في الضفة الغربية المحتلة على خلفية انتمائهم السياسي، واستدعاء آخر 
 حقوق اإلنسان في بريطانيا السلطة لوقف تلك االنتهاكات.للتحقيق، بينما دعت المنظمة العربية ل

 27/7/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حماس تطالب الحمد هللا باإلفراج عن أحد قادتهاحركة  .22

طالبت حركة حماس، رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد هللا، باإلفراج الفوري عن القيادي في  ل:السبي
عاما(، والمعتقل منذ قرابة شهر كامل لدى جهاز "المخابرات  50ن )الحركة الشيخ عبد هللا ياسي

 العامة" في سجن "الجنيد" بنابلس.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي صدر عنها اليوم االثنين، أن الشيخ ياسين يعاني من وضع 

لة عن صحي سيئ داخل زنازين سجن الجنيد، محملة قيادة السلطة السياسية واألمنية المسؤولية الكام
 أي ضرر يصيب صحته.

 28/7/2015، السبيل، عّمان

 

 إصابة شاب في الخليل بعد محاولته طعن جندي إسرائيلي .23
(، بعد 7|26أصيب شاب فلسطيني بجراح وصفت بالمتوسطة، مساء األحد ): الخليل )فلسطين(

 .محاولته طعن جندي إسرائيلي قرب مستوطنة "كريات أربع "بالخليل جنوب الضفة الغربية
" العبري والمقرب من جيش االحتالل بأن شابا فلسطينيا أصيب بجراح بعد اقترابه  0404وأفاد موقع "

من حاجز قرب مستوطنة "كريات أربع " ورفضه التوقف، في الوقت الذي ردد صيحات التكبير في 
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باشرة، النار على الشاب بصورة م بإطالقوأضاف أن الجنود قاموا  وجه الجنود وحاول طعن أحدهم.
 فأصابوه بجروح متوسطة، وقاموا باعتقاله ونقله لجهة غير معروفة للتحقيق معه.

 27/7/2015قدس برس، 
  

 دوامة عنف بجرائم القتل إلىفتح: "إسرائيل" تجر المنطقة حركة  .24
 أبوللشاب محمد  اإلسرائيلياعتبرت "حركة فتح في القدس أن قتل االحتالل : رام هللا )فلسطين(

عما يجري  األنظارمخيم قلنديا شمال القدس، محاولة لجر إلى دوامة العنف ومحاولة لفت لطيفة من 
( رواية 7|27ونفت "فتح" في بيان صدر عنها وتلقته "قدس برس" االثنين ) .األقصىبالمسجد 
، مؤكدا أن ما جرى هو اغتيال للشاب بعد اعتقاله حيث كان مصابا بساقه، ومن اإلسرائيلياالحتالل 

 رصاصات صوبه من مسافة الصفر لتستقر في صدره. أربعرى إطالق ثم ج
 27/7/2015قدس برس، 

 
 ت العربيةرفض التعهد بتحقيق مساواة العرب باليهود خالل لقائه وفد رؤساء البلدياينتنياهو  .25

أعرب وفد اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل : الشرق األوسط - تل أبيب
"، عن خيبة أمله من اللقاء مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس، وشكا من عدم 48"

 تقديم نتنياهو أي وعود بخطوات عملية لمطالبهم.
وقال أحد المشاركين في الوفد، إن نتنياهو استمع إليهم، غير أن كل ما وعد به كان إحالة مطالبهم 

 أن يتعهد بتحقيق المساواة. إلى الوزراء المعنيين، وعمليا رفض
وفي حديث مع "الشرق األوسط"، قال مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية، الذي ترأس الوفد: "لقد كنا 
أرسلنا لرئيس الوزراء مذكرة تفصيلية حول احتياجات المدن والقرى العربية، أعدتها مجموعة من 

، حتى يكون لديه الوقت ليدرسها مسبقا. المهنيين المتخصصين في شؤون التطوير وبناء الميزانيات
وأحضرنا معنا هؤالء الخبراء، على أمل أن يأتي نتنياهو أيضا بخبرائه فتجري جلسة عمل مهنية 
ناجعة. وعرضنا مطالبنا بشكل واقعي، بأن يتم سد الهوة بين المواطنين العرب واليهود على مدار 

 6مليارات دوالر(، تبدأ بمبلغ  8ل )كار شيملي 32خمس سنوات، وذلك برصد ميزانية تقدر بنحو 
، التي تناقش هذه األيام، في أروقة الحكومة والكنيست )البرلمان(. 2016و 2015مليارات للسنتين 

لكن نتنياهو رد بصورة ضبابية مبهمة، ولم يتعهد بشيء سوى بأنه سيبحث الموضوع مع الوزيرة 
شرائح الضعيفة، التي حضرت بنفسها اللقاء، ومع غيال غميلئيل، المسؤولة عن قضايا المساواة لل

 وزير المالية، موشيه كحلون، بدعوى أنهما المختصان باألمر".
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وقال غنايم أيًضا، إن اللجنة ستعقد اجتماعا استثنائيا لسكرتارية اللجنة القطرية وطاقم الميزانيات، 
نضالية الواجب اتخاذها في سبيل بهدف تقييم نتائج االجتماع مع رئيس الحكومة، ودراسة الخطوات ال

تحقيق مطالبها. وأضاف: "بما أن اللقاء مع رئيس الحكومة لمطالبته باتخاذ موقف مؤيد للخطة 
المطروحة، والعمل على إدراجها في ميزانيات الدولة لألعوام الخمسة المقبلة، لم يحقق النتائج 

لى أنه لم تتم االستجابة لمطالبنا، فإننا المرجوة التي نريدها كرؤساء سلطات محلية عربية، وبناء ع
مضطرون إلى اللجوء لتصعيد نضالنا بما يشمل تنظيم مظاهرات أمام مكاتب الحكومة بمشاركة 
ضرابات واسعة، وستتم الدعوة إلى اجتماع  قامة خيمة اعتصام وا  موظفي المجالس والبلديات، وا 

 ماع اليوم.التخاذ القرارات النهائية بناء على ما ترتب عن االجت
وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس "القائمة المشتركة" في الكنيست، النائب أيمن عودة، بأن القيادات 
السياسية والجماهيرية العربية لن تستسلم لهذه النتيجة الضبابية التي طرحها نتنياهو. وقال: "نضال 

شاطات واسعة، مع الوزارات السلطات المحلية العربية هو نضالنا جميعا. ونحن في الكنيست نقوم بن
ونواب االئتالف والمعارضة، في سبيل تغيير السياسة الحكومية تجاهنا بشكل جذري. وسنحاول 
استنفاد كل الوسائل الدبلوماسية. فإذا أقرت ميزانية الدولة لهذه السنة من دون بنود واضحة لسد 

الخارج، حتى تتراجع الحكومة.  الهوة، فإننا سنخرج إلى معركة جماهيرية واسعة، في البالد وفي
 فنحن لن نقبل أبدا باستمرار التمييز".

 27/7/2015، الشرق األوسط، لندن

 

 "إسرائيل" رد على كيري: ال صالحية ألحد بترهيب وتهديدي زيوفال شتاينت .26
ردت إسرائيل بشدة على ما اعتبرته تهديدًا من جانب اإلدارة األميركية، في إطار : حلمي موسى

ة على االتفاق النووي مع إيران. ورفض مسؤولون إسرائيليون التحذير الذي أطلقه وزير المعرك
الخارجية األميركي جون كيري، الجمعة الماضي، من أن إفشال الكونغرس لالتفاق النووي سوف 
 يدفع العالم إلى تحميل إسرائيل المسؤولية ويزيد في عزلتها الدولية. وقال اإلسرائيليون إن الكونغرس
صاحب قراره، وأن محاوالت منع إسرائيل من إبداء موقفها ضد االتفاق الذي ُيَعرِّض أمنها للخطر، 

 لن تجدي نفعًا.
رفضه لتحذير كيري،  زوقد أعلن الوزير اإلسرائيلي المسؤول عن الملف اإليراني يوفال شتاينت
تعلق بأمنها ووجودها، وال موضحًا أن "إسرائيل سوف تسمع مواقفها في الشأن النووي اإليراني، الم

، فإن الحجج ضد االتفاق تنبع من أسباب زصالحية ألحد بترهيبها وتهديدها". وحسب شتاينت
موضوعية، وهي ليست قصرًا على إسرائيل. وأشار إلى أن "االنتقادات ضد االتفاق في أميركا 
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ومن الثغرات التي  عمومًا، وفي الكونغرس خصوصًا، تنبع من العيوب الكبيرة التي ُوجدت فيه،
 تجعل ما وصف بالمراقبة الوثيقة والعميقة فضيحة".

 27/7/2015، السفير، بيروت

 
 قيود اعتقال الفلسطينيين دشدياللجنة الوزارية لشؤون التشريع توافق على مشروع قانون  .27

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة ، أن رازي نابلسي، عن 27/7/2015، 48عرب ذكرت 
اإلسرائيلية صادقت اليوم، على اقتراح 'قانون اإلرهاب' الذي قّدمته وزيرة القضاء أييلت شاكيد، الذي 
يهدف إلى التسهيل على النيابة العامة وجهاز األمن العام )الشاباك( في إدانة مقاومين فلسطينيين، 

 ونشطاء تعتبرهم إسرائيل 'إرهابيين'.
القضاء عن حزب 'البيت اليهودي'، شاكيد، للسماح ألجهزة  ويهدف القانون الذي تقّدمت به وزيرة

دانتهم حتى بدون وجود الشّهاد.  األمن اإلسرائيلية بالتضييق أكثر على المعتقلين السياسيين، وا 
ويسمح القانون، في حال المصادقة عليه في الكنيست، للمحكمة اإلسرائيلية بإدانة أشخاص حتى في 

قدرة أجهزة األمن اإلسرائيلية على إحضارهم بسبب وجودهم في دول  حال عدم تواجد الشّهاد وعدم
وباإلضافة إلى التسهيالت  تعتبر بالنسبة إلسرائيل 'دول عدو'، أو في مناطق السلطة الفلسطينية.

التي يقّدمها القانون ألجهزة األمن اإلسرائيلية، فإنه يعّرف 'العمل اإلرهابي' على أنه 'كل عمل نابع 
ياسية أو دينية أو قومية أو أيدلوجية بهدف إخافة الجمهور والتأثير على قرارات دولة من دوافع س

إسرائيل أو دول أخرى من ذات الدوافع'. مّما يعني أن القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة 
حد وينص القانون على أنه ال يمكن اإلفراج عن أي معتقل حكم بأكثر من مؤّبد وا اإلسرائيلية إرهاًبا.

 عاًما من وجوده في السجن. 40إاّل بعد 
ويتطّرق القانون الجديد الذي صادقت عليه اللجنة، إلى حق المعتقل في لقاء محامي، إذ يفرض 
قيوًدا على لقاء محامي بممّثليه في حال كانوا شركاء في ملف واحد. باإلضافة إلى رفع عدد 

 9سنوات إلى  7لنظر باإلفراج عن المعتقل من السنوات التي يسمح للجنة اإلفراج عن المعتقلين با
 9سنوات. مّما يعني أنه لن يكون ممكًنا النظر بقضية اإلفراج المبّكر عن معتقل سياسي قبل مرور 

 سنوات من وجوده في المعتقل. 

حرونوت" اإلسرائيلية أصحيفة "يديعوت ، أن األناضول عن، 27/7/2015، السفير، بيروتوأضافت 
سنة على من يتهم برئاسة "تنظيم  25أن مشروع القانون يفرض عقوبة السجن لمدة ذكرت اليوم، 

قيادًيا في التنظيم، وخمس سنوات على العضو  أودارًيا إسنة على من يشغل منصًبا  15إرهابي"، و
 في التنظيم.
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 لرئيس الكنيست الطيبي نائباً أحمد تعيين  .28

تعيين النائب العربي احمد الطيبي، نائبا لرئيس  ياإلسرائيلقررت لجنة الكنيست بترا:  –رام هللا 
اللجنة باستثناء النائب روبيرت ايالتوف الذي امتنع  أعضاء أصواتالكنيست، وتم انتخابه بأغلبية 

 العامة أمس. اإلسرائيلية اإلذاعةعن التصويت وفق 
لى قانون البث تقرر تشكيل لجنة خاصة في الكنيست لمناقشة التعديالت المقترحة ع أخرىمن جهة 

كابل من المعسكر الصهيوني  إيتانالنائب  وأعربالعام برئاسة عضو الكنيست تصاحي هانغفبي. 
تتم مناقشة القانون الجديد في لجنة االقتصاد  أنعن معارضته لتشكيل اللجنة، معتبرا انه يجب 

 البرلمانية.
 28/7/2015، الدستور، عّمان

 

 في سجن نفحة السجون مسؤولية حياة األسرىُتحّمل مصلحة  "القائمة المشتركة" .29
حّملت القائمة المشتركة، مصلحة السجون اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة جميع  :م هللارا

األسرى في سجن نفحة، عقب اقتحام األقسام والتنكيل باألسرى واندالع مواجهات عنيفة أّدت إلى 
في بيان صدر عن القائمة المشتركة في ختام  جاء ذلك، إصابة عدد منهم وحرق عدة زنازين.

 اجتماعها األسبوعي، الذي ُعقد اليوم االثنين في الكنيست.
وحّيت القائمة المشتركة األسرى على تصديهم لمظاهر التعذيب والتنكيل وا عالن التمرد والعصيان 

ونقل عدد كبير منهم  بوجه إدارة مصلحة السجون، بعد اقتحام الوحدات القمعية غرفهم، وتنكيلها بهم،
 إلى أقسام أخرى.

وطالبت القائمة المشتركة إدارة مصلحة السجون بتلبية مطالب األسرى التي تتلخص بإغالق 
مستشفى جيد تتوافر فيه المقومات الصحية، وا عادة المعزولين من  إلىمستشفى الرملة ونقل المرضى 

عادة بث المحطات الفضائية، ووقف منع زيارات األهل بما في ذلك زيارات أهالي  زنازين العزل، وا 
تاحة التعليم والدراسة العليا.  غزة وا 

 28/7/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 وصواريخ.. واستدعاء مئات آالف الجنود "سايبر"حرب  ..الجيش اإلسرائيلي يبدأ تمرينًا واسعاً  .31

رة عسكرية كبرى، في ظل تطورات للمرة الثالثة خالل أربعة أشهر تجري إسرائيل مناو : حلمي موسى
 إقليمية وداخلية متشابكة.



 
 
 
 

 

 22 ص                                               3647 العدد:         28/7/2015 الثالثاء التاريخ: 
  

فقد أعلنت إسرائيل أنها ستدافع عن نفسها في وجه المخاطر الناجمة عن االتفاق النووي مع إيران، 
لى جانب ذلك، تستشعر إسرائيل معالم صدامات مقبلة  ورفضت التحذيرات األميركية بهذا الشأن. وا 

لعام في الدول العربية المحيطة، وفي ظل صراع داخلي إسرائيلي على في المنطقة، جراء الصراع ا
 ميزانية الدفاع ووجهة الجيش اإلسرائيلي في العقد المقبل.

وقد بدأ الجيش اإلسرائيلي أمس مناورة فجائية، على مستوى هيئة األركان، ما يظهر أنها مناورة 
ي إسرائيل، فإن المناورة ترتكز على عامة، وفي كل الجبهات وعلى كل األصعدة. وحسب ما نشر ف

سيناريو حالة طوارئ تتوقع إسرائيل فيها توجيه مكالمات هاتفية تلقائية من الجيش إلى مئات آالف 
جنود االحتياط. وهذه هي المناورة الفجائية الثالثة التي يجريها الجيش منذ تولى رئاسة األركان 

 الجنرال غادي آيزنكوت قبل أربعة شهور.
"هآرتس"، فإن المناورة ترتكز على سيناريو تتعرض فيه إسرائيل إلطالق الصواريخ في وقت وحسب 

واحد من قطاع غزة ومن الحدود الشمالية. ورفض ضابط كبير الرد على سؤال إن كان السيناريو 
 يتضمن تعرض إسرائيل لصواريخ من إيران.

ائية التي يملكها، والتي تفحص مدى وفي إطار المناورة، سيستخدم الجيش منظومة "المتصل" التلق
استجابة رجال القوات االحتياطية في أوقات الطوارئ. وحسب ضابط رفيع المستوى، فإن استخدام 
المنظومة مع مئات آالف جنود االحتياط يعتبر عماًل كبيرًا على وجه الخصوص. كذلك فإن المناورة 

سرايا والكتائب إلى وحدات مخازن تقتضي استدعاء آالف جنود االحتياط، وخصوصًا قادة ال
كما أن سالح الجو اإلسرائيلي سيتدرب في قسم من قواعده، وخارج نطاق الوقت االعتيادي  الطوارئ.

 على أوضاع الطوارئ.
وفي إطار المناورة، سيتدرب الجيش اإلسرائيلي أيضًا على حماية إسرائيل من حرب "سايبر"، حيث 

ت "سايبر" واسعة. وتشمل المناورة أيضًا تدريبات لقيادة الجبهة تتعرض، وفق السيناريو، إلى هجما
 الداخلية، حيث سيناريو تتعرض فيه منطقة "سكنية" لدمار شامل تنهار فيه بيوت كثيرة.
 28/7/2015، السفير، بيروت

 

 يهوديات على نساء باالعتداء الجنسيحاخام متهم  الئحة اتهام ضدّ  .31
تهاء شرطة االحتالل من تحقيقاتها السرية والواسعة قدمت أمس القدس العربي: بعد ان -الناصرة 

للمحكمة المركزية في مدينة الناصرة الئحة اتهام ضد حاخام من مدينة صفد باستغالل منصبه 
 الديني لالعتداءات جنسيا على سيدات. 

 أحدوحسب الئحة االتهام فقد قام عزرا شابنبرغ راعي 
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اعتداءات جنسية مختلفة بحق عدد من نساء المنطقة خالل المعاهد الدينية في صفد بسلسلة  
 زيارتهن لتلقي خدمات دينية.

سيدة يهودية  12مشينة خطيرة بحق  وأفعالومن هذه االعتداءات جرائم اغتصاب، وهتك عرض 
 تجرأن خالل شهر حزيران/ يونيو الماضي على تقديم الشكوى ضده رغم حساسية األمر.
 28/7/2015، القدس العربي، لندن

 

 عن االنتصار في الحروب المقبلة بالشرق األوسط "إسرائيل"عوامل تكشف عجز  تقرير: أربعة .32
رصد المركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية، قضية غياب االنتصارات العسكرية : محمد متولي

لي الحاسمة عن إسرائيل في مواجهاتها األخيرة مع حزب هللا وحماس، وذلك من خالل مقال تحلي
لـ"تشارلز فريليتش"، نائب مستشار األمن القومي اإلسرائيلي السابق والباحث بمركز بيلفر للعلوم 

بتاريخ  Survival: Global Politics and Strategyوالشؤون الدولية في جامعة هارفارد، في دورية 
 ، تحت عنوان "لماذا لم تعد إسرائيل قادرة على االنتصار في الحروب؟".2015مايو 

وذكر المقال، أن عدم قدرة إسرائيل على تحقيق الحسم العسكري اليوم، يعود إلى أنها ُمحاصرة 
بجبهات معادية ذات كثافة سكانية عالية، إضافة إلى عدد من العوامل األخرى التي تعتبر من 

لعل من الركائز األساسية لحسم المعركة لصالح إسرائيل، إال أنها لم تعد قادرة على تحقيقها اآلن، 
 أهمها:

االستيالء على األراضي: من الواضح أن إسرائيل لم تعد تسعى حاليًّا المتالك أراٍض إضافية،  -1
وهو األمر الذي كان يكسبها قوة إضافية خالل حروبها السابقة، بل أصبحت غير راغبة حتى في 

، وعملياتها 2006فرض سيطرة مؤقتة على أراٍض إقليمية جديدة. وهو ما تجلى في حرب لبنان 
العسكرية في غزة منذ ذلك الحين، وقد يعود هذا إلى أسباب سياسية وديموجرافية وعسكرية، كانت 
أيًضا وراء تخليها عن بعض األراضي التي كانت واقعة تحت سيطرتها، مثل: جنوب لبنان، وقطاع 

 غزة.
اوح من عشرات إلى مئات كما أن التعامل بفاعلية مع التهديدات الصاروخية بعيدة المدى التي تتر 

الكيلومترات يتطلب السيطرة التامة على مساحات كبيرة من األراضي التي تشهد المواجهات 
 العسكرية.

االستنزاف العسكري: تناول بعض الباحثين مستويات االستنزاف العسكري المطلوب تحقيقها في  -2
على األراضي، وأوضح هؤالء صفوف العدو من أجل الحسم العسكري، كبديل عن خيار االستيالء 

، وهي النسب التي لم يتمكن %90 – 70الباحثون أن نسب االستنزاف المطلوبة يجب أن تتراوح بين 
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أي جيش من تحقيقها حتى اآلن، ويكفي أن نعرف أن معدل االستنزاف العسكري الذي حققته 
 ?.50 الواليات المتحدة في حرب الخليج في تسعينيات القرن الماضي بلغ حوالي

كثافة القوات البرية: ويناقش الباحث عامل آخر حرم إسرائيل من تحقيق الحسم العسكري في  -3
أي معدل كثافة القوات على األرض، ويؤكد الكاتب أن  Force-Space Ratioمواجهاتها األخيرة، وهو 

ل داخل ساحات قدرة إسرائيل العسكرية على إجراء المناورات والتقدم على الجبهات المختلفة تتضاء
 المعركة كثيفة القوات.

القدرات التسليحية العربية: في الحروب الماضية كان إلسرائيل القدرة على تهديد استقرار ووجود  -4
األنظمة العربية وذلك بسبب التفوق الجوي اإلسرائيلي، وضعف العمق العسكري للدول العربية حينئذ، 

وللفواعل العربية المسلحة من دون الدول شهدت تطوًرا  غير أن القدرات التسليحية للدول العربية
 كبيًرا، كحزب هللا وحماس.

ووفرت الترسانة الصاروخية الضخمة التي تمتلكها بعض الجماعات، القدرة على تحقيق الردع 
المتبادل بينها وبين إسرائيل، فأصبحت هذه الجماعات قادرة على ضرب الجبهات المدنية داخل 

تعطيل عمليات إسرائيل الهجومية إلى حدٍّ كبير، وعمليات تعبئة القوات االحتياطية،  إسرائيل، وكذلك
 األمر الذي يجعل الحسم العسكري في مثل هذه الحاالت أكثر صعوبة.

ويري الباحث، أن إسرائيل قد تلجأ إلى تبني سياسة أكثر انتقائية في اللجوء إلى القوة العسكرية، 
تي تكون فيها احتماالت تحقيق الحسم العسكري كبيرة، ولكن في ليقتصر ذلك على الحاالت ال

الحاالت األخرى، ويدعو الكاتب إسرائيل إلى تبني سياسة عسكرية أكثر دفاعية، قادرة على التعايش 
مع تهديدات حزب هللا وحماس، وتركز على االستثمار العسكري في أنظمة مضادة للصواريخ مثل 

ى أن إسرائيل قد تركز على إدارة الصراع بدال من السعي إلى حله من "القبة الحديدية"، ويؤكد عل
 خالل العمل العسكري.

 26/7/2015صر، الوطن، م
 
 شهيد الفجر في مخيم قلنديا: جنود االحتالل اعتقلوه مصابًا وتركوه ينزف حتى الموت .33

ان مخـيم "قلنـديا" ( مـن سـكعامـاً  20رام هللا: استشهد فجر أمس، الشاب محمد عطـا الفـي أبـو لطيفـة )
في إطارها  جنوب رام هللا، خالل عملية دهم واقتحام نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في المخيم، وتمّ 

 اعتقال الشاب محمد مطير.
واتهم عم الشهيد، رئيس اللجنة الشعبية فـي المخـيم جمـال الفـي، قـوات االحـتالل بقتـل أبـو لطيفـة بـدم 

وروى الفــي لـــ"األيام"، أن الشــهيد أصــيب بالرصــاص  يب قبــل تصــفيته.إلــى تعرضــه للتعــذ بــارد، مشــيراً 
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، قبـل أن يقـوم الجنـود باعتقالـه مـن علـى سـطح منـزل في ساقيه قرابة السـاعة الخامسـة والنصـف فجـراً 
وتــابع: اعتقــل محمــد وهــو مصــاب، وبعــد  أن الجميــع فــوجئ عنــدما ســمع نبــأ استشــهاده. أســرته، مبينــاً 

وقــال: ظهــرت جليــًا علــى جســد الشــهيد آثــار  الل بتركــه ينــزف حتــى المــوت.اعتقالــه قــام جنــود االحــت
وأردف: هنـاك  تعذيب، ومن الواضح أن الجنود قاموا بتكبيلـه بأسـالك كهربائيـة، قبـل أن يقومـوا بقتلـه.

 آثار تعذيب واضحة وكسور في الكثير من أنحاء جسد الشهيد، والطب الشرعي يثبت ذلك.
صـابته، مبينـًا أن  ونفى الرواية اإلسرائيلية التي أشارت إلى سقوط أبو لطيفة عن سطح أحد المنـازل وا 

 الشهيد اعتقل من أعلى سطح منزل، وأنه لم يكن مطلوبًا.
وكانــت مصــادر إســرائيلية ادعــت، أن الشــابين أبــو لطيفــة ومطيــر، مــن المطلــوبين لهــا، وأن جنودهــا 

 حاولوا إسعاف الشهيد.
 28/7/2015 ،األيام، رام هللا

 
 األقصى المسجداستمرار اقتحام  .34

بحمايـة مشـددة مـن قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي ولليـوم الثـاني : وكـاالتال إبـراهيم،كامل  -القدس المحتلة 
ر حالـة مـن التـوتر والغضـب اثـأممـا  ،ن المسجد األقصى المباركو ن متطرفو قتحم مستوطناعلى التوالي 

لقدس واألقصى "كيوبرس" محمـود أبـو العطـا إن نحـو وقال المنسق اإلعالمي في مركز شؤون ا الشديد.
 الخاصـة،اقتحموا المسجد األقصى من باب المغاربة وسط انتشار مكثف للشـرطة والقـوات  مستوطناً  36

وأوضـــح أن تـــدافًعا باأليـــدي  وتوجهـــوا إلـــى بـــاب السلســـلة ومنطقـــة المتوضـــأ ومـــن ثـــم المنطقـــة الشـــرقية.
صلين وشرطة االحـتالل حينمـا حـاول بعـض المسـتوطنين أداء ومشادات كالمية حدثت بين عدد من الم

 صلوات تلمودية عند منطقة باب الرحمة، إال أن حراس األقصى والمصلين تصدوا لهم.
 28/7/2015 ،الرأي، عّمان

 
 يحرقون عدة غرفو في سجن نفحة  العصياناألسرى يعلنون  .35

يشــهد حالــة مــن التــوتر والغليــان، بعــد ، إن ســجن نفحــة الــت هيئــة شــؤون األســرى والمحــررينق :رام هللا
اقتحـام وحــدتي القمــع "درور"، و"متســادا" غــرف األســرى، وتنكيلهمــا بــالمعتقلين، ونقــل عــدد كبيــر مــنهم 

، أن االقتحــام والتنكيــل مــا زاال مســتمرين حتــى اللحظــة، وأوضــحت الهيئــة فــي بيــان إلــى أقســام أخــرى.
رة مصلحة السجون، ووحداتها القمعية، وقاموا بحرق وأعلن األسرى حالة التمرد والعصيان في وجه إدا

 عدد من الغرف في أقسام السجن القديمة، كنوع من االحتجاج على تصرفات اإلدارة تجاههم.
 28/7/2015 ،الحياة الجديدة، رام هللا



 
 
 
 

 

 26 ص                                               3647 العدد:         28/7/2015 الثالثاء التاريخ: 
  

 
 شاب في مواجهات قلنديا 18 إصابة: األحمرالهالل  .36

مسـاء  ى حـاجز قلنـديا العسـكري االحتاللـيشـاب خـالل انـدالع مواجهـات علـ 18أصـيب نحـو  :القدس
فـي مخـيم  اإلثنـين عامـا(، فجـر يـوم 20، احتجاجا على اغتيـال الشـهيد محمـد عطـا الفـي )اإلثنين يوم

 قلنديا شمال القدس.
 28/7/2015 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 بالتيفوئيد واليرقان في اليرموك اإلصابةارتفاع معدالت  .37

م الطبيــة فــي مخــيم اليرمــوك لالجئــين الفلســطينيين جنــوب دمشــق ارتفاعــًا فــي ســجلت الطــواق: واسوكالــة 
معدالت اإلصابة بأمراض التيفوئيد واليرقان بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية والنظافـة العامـة 

وقـال بيـان لمجموعـة العمـل مـن أجـل  نتيجة الحصار المفروض على المخيم وجميـع المنـاطق المجـاورة.
إن األطباء وسكان مخيم اليرموك المحاصـر ناشـدوا المنظمـات اإلنسـانية الدوليـة  أمس ةسوري فلسطينيي

 للضغط على نظام األسد للعمل على إدخال العقاقير الطبية الخاصة بتلك األمراض وغيرها.
حــو شــهر نإلــى ذلــك أفرجــت ســلطات النظــام الســوري عــن الجئتــين فلســطينيتين كانتــا قــد اعتقلتــا قبــل 

 شهر عند محاولتهما زيارة أبنائهن المعتقلين في سجون النظام.ونصف ال
 28/7/2015 ،المستقبل، بيروت

 
 يغتالون أحد ناشطي مخيم اليرموك اإلغاثيين مجهولونسورية:  .38

قالــت مجموعــة العمــل الــوطني مــن أجــل فلســطينيي ســورية إن مســلحين مجهــولين أقــدموا علــى  :لنــدن
أثنــاء  فــي مــن أبنــاء مخــيم اليرمــوك فــي العاصــمة الســورية دمشــق،اغتيــال الناشــط "أبــو ضــياء أمــارة"، 

تواجده في بلدة يلدا المجاورة للمخيم، حيث شيع جثمانه فيها. وأشارت إلى أنه لم ترشح أيـة معلومـات 
 عن الجهة المنفذة لالغتيال حتى اآلن.

 27/7/2015قدس برس، 
 
 من الغرق معظمهم فلسطينيين الجئاً  56تركيا تنقذ نحو  .39

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن خفـر السـواحل التركيـة أنقـذ قاربـًا مطاطيـًا  :لندن
الجئـــًا معظمهـــم مـــن الفلســـطينيين، وذلـــك بعـــد أن اعترضـــهم خفـــر الســـواحل  56حـــو نكــان علـــى متنـــه 

ألمـر ، والـذي قـام بتخريـب القـارب قبـل أن يتـركهم فـي عـرض البحـر، ا26/7اليونانية، يـوم أول األحـد 
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الذي عرض حياتهم للخطر، فيما تدخل خفر السواحل التركي وأنقذ جميع الركاب، وتم نقلهم إلى أحد 
 المراكز األمنية التركية، وسط مخاوف من قيام السلطات التركية بترحيلهم إلى سورية.

 27/7/2015قدس برس، 
 
 معتقالً  391ليصل عددهم إلى  اإلداري.. االعتقالتضاعف عمليات  .41

أفــاد تقريــر نشــرته صــحيفة "هــآرتس" أمــس، بــأن عــدد االعتقــاالت اإلداريــة لفلســطينيين مــن  :صــرةالنا
األراضــي الفلســطينية المحتّلــة، التــي نّفــذها جــيش االحــتالل، تضــاعف منــذ عــام، ليصــل عــددهم اليــوم 

 معتقاًل. 391 إلى
باالنخفاض ووصل العام  أكثر من ألف فلسطيني، ثم أخذ العدد 2003وبلغ عدد المعتقلين إداريًا عام 

أمــر اعتقــال، لكنــه تضــاعف ثــالث مــرات خــالل العــام الماضــي، فوصــل إلــى  134 إلــىقبــل الماضــي 
بعد أن اعتقلت سلطات االحتالل مئات الناشطين من حمـاس بشـبهة ضـلوعهم فـي خطـف ثالثـة  394

 ، وأبقت نحو مئتين منهم رهن االعتقال اإلداري.12/6/2014مستوطنين في 
 28/7/2015 ،لندن الحياة،

 
 أعوام ثالثطفاًل مقدسيًا خالل  230الحبس المنزلي على  تفرضسلطات االحتالل  .41

فـي محافظـة القـدس  األطفالما يجري بحق  إلىعيسى قراقع  األسرىرام هللا: لفت رئيس هيئة شؤون 
ماليـة شـهور مصـحوبة بكفـاالت  6تقضي بحبسهم منزليا لمدد تتراوح بـين شـهرين و أحكام إصدارمن 

 إصـدارالقاصـرين الـذين تـم  األطفـالبلغ عدد  2015–2013نه خالل الفترة الممتدة من إوقال:  عالية.
 .طفالً  230كثر من أبالحبس المنزلي  اإلسرائيليةعقوبات عليهم من قبل المحاكم 

 28/7/2015 ،األيام، رام هللا
 
 ةاآلن عـن تحقيق حلم الـدول عـدبيعتقدون أن الشعب الفلسطيني أ %62: مركز أورادلاستطالع  .42

تـرى أن الشـعب  %62القدس: كشفت أحدث نتائج اسـتطالع للـرأي العـام الفلسـطيني أن غالبيـة قـدرها 
الفلسطيني أبعد اآلن عن تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، بالمقارنة مع قبل عقدين من الزمن، 

صـرحوا بـأن الشـعب الفلسـطيني أقـرب اآلن إلـى ذلـك. وأظهـرت نتـائج االسـتطالع، الـذي  %26مقابل 
أجــراه معهــد العــالم العربــي للبحــوث والتنميــة "أوراد"، ارتفاعــًا طفيفــًا فــي التقيــيم اإليجــابي ألداء الــرئيس 

ـــة مـــع اســـتطالع نيســـان ـــة، مقارن ســـماعيل هني ـــاس وا  ـــلمحمـــود عب ، بينمـــا حصـــل مـــروان 2015 / أبري
 برغوثي على تقييم إيجابي مرتفع.ال
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تعتقـد أن تنظـيم الدولـة اإلسـالمية فـي العـراق والشــام  %93وكشـف أن غالبيـة فلسـطينية سـاحقة قـدرها 
أن ممارسات "داعش" التي يشاهدونها عبر  %93المعروف بـ"داعش" ال يمثل اإلسالم الحقيقي، ويرى 

 قيقية. وسائل اإلعالم غير مبررة وال تؤسس لدولة إسالمية ح
 شاركت فيه عينة عشوائية تـمّ  / يوليوتموز 14-10وجاءت هذه النتائج ضمن استطالع أجري بتاريخ 

مـــن البـــالغين الفلســـطينيين مـــن كـــال الجنســـين فـــي الضـــفة  1200اختيارهـــا بشـــكل علمـــي، تكونـــت مـــن 
 نـادر سـعيد .، حيـث أجـري االسـتطالع تحـت إشـراف د%3الغربية وقطاع غزة، وضمن نسـبة خطـأ  

 فقهاء، مدير عام أوراد. 
وتكشف نتائج االستطالع عن استقرار التقييم للوضع العـام الفلسـطيني، حيـث صـرحت غالبيـة قوامهـا 

بــأن المجتمــع الفلســطيني يســير باالتجــاه الخــاطئ، وكانــت النســبة األكبــر فــي قطــاع غــزة حيــث  58%
أن المجتمـع الفلسـطيني بـ %35، فـي حـين، صـرح %58، بينمـا بلغـت فـي الضـفة الغربيـة %70بلغت 

، بينمــا بلغــت فــي %42يســير باالتجــاه الصــحيح وكانــت النســبة األكبــر فــي الضــفة الغربيــة، إذ بلغــت 
مــن المســتطلعين متشــائمون إزاء المســتقبل فــي فلســطين  %41وأظهــرت النتــائج أن  .%24 قطــاع غــزة

 الضفة(. في %59في غزة و %51متفائلون ) %56في الضفة(، مقابل  %38في غزة و 46%)
وتظهـــر نتـــائج االســـتطالع أن المســـتطلعين يشـــعرون بتراجـــع األوضـــاع المعيشـــية ارتباطـــًا باالقتصـــاد 
واألمــن مقارنــة مــع قبــل ســنة وخصوصــًا فــي قطــاع غــزة، حيــث تظهــر النتــائج فجــوة كبيــرة بــين الضــفة 

سـكان مـن  %50نقطة( فيما يتعلـق بالوضـع االقتصـادي، حيـث صـرح  22الغربية وقطاع غزة بلغت )
مـن سـكان  %31غزة بأن الوضع االقتصادي ازداد سـوءًا مقارنـة مـع قبـل سـنة، ويشـاركهم الـرأي ذاتـه 

نقطـة( فيمـا يتعلـق بالوضـع األمنـي،  19الضفة، كما تظهر النتائج فجوة أخرى بين المنطقتين بلغـت )
 مــن ســكان %31مــن ســكان غــزة بــأنهم يشــعرون بتراجــع الوضــع األمنــي، مقابــل  %50حيــث صــرح 

 الضفة صرحوا بذلك. 
إن الشـعب الفلسـطيني أبعـد اآلن عـن تحقيـق حلـم  %62سـنة علـى اتفـاق أوسـلو، قـال  21وبعد مرور 

صــرحوا بــأن الشــعب  %26الدولــة الفلســطينية المســتقلة بالمقارنــة مــع قبــل عقــدين مــن الزمــان، مقابــل 
ظهــر النتــائج أن ســكان ال يعرفــون، ومــن ناحيــة جغرافيــة، ت %12الفلســطيني أقــرب اآلن إلــى ذلــك، و

الضــفة الغربيــة األكثــر اعتقــادًا أن الفلســطينيين أبعــد اآلن عــن تحقيــق الدولــة مقارنــة مــع ســكان غــزة، 
 على التوالي.  %56و %65حيث جاءت النتائج 

وتظهـــر النتـــائج أن أكثريـــة مـــن المســـتطلعين يؤيـــدون فكـــرة العـــودة إلـــى المفاوضـــات بـــين الفلســـطينيين 
بــــأنهم يؤيــــدون العــــودة إلــــى المفاوضــــات بــــين  %49لوقــــت الحــــالي، حيــــث صــــرح واإلســــرائيليين فــــي ا
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صرحوا  %46في غزة(، مقابل نسبة مقاربة من  %52في الضفة، و %47الفلسطينيين واإلسرائيليين )
 ال يعرفون.  %5في غزة( و %42في الضفة، و %49بأنهم يعارضونها )

كومــة الحاليــة التــي يقودهــا رامــي الحمــد هللا، فقــد "عنــدما ســألنا المســتطلعين عــن أداء الح وقــال المركــز
أداءهــا بأنــه إيجــابي )جيــد(، وكانــت نســبة التقيــيم اإليجــابي أعلــى فــي الضــفة حيــث بلغــت  %25قــيم 

أداء الحكومـة بأنـه )متوسـط(، وكانـت النسـبة التقيـيم المتوسـط  %34، وقـيم %21بينما في غـزة  28%
أداء الحكومـــة بأنـــه ســـلبي،  %31. وقـــيم %31زة بينمـــا فـــي غـــ %37أعلـــى فـــي الضـــفة، حيـــث بلغـــت 

 ".%25بينما في الضفة  %39وكانت نسبة التقييم السلبي أعلى في قطاع غزة حيث بلغت 
 / أبريـــلوتظهـــر نتـــائج االســـتطالع ارتفاعـــًا طفيفـــًا فـــي شـــعبية الفصـــائل مقارنـــة مـــع اســـتطالع نيســـان

فـــي االســـتطالع  %37ابق إلـــى فـــي االســـتطالع الســـ %33الماضـــي، حيـــث ارتفعـــت شـــعبية فـــتح مـــن 
. أما بالنسبة لبقية األحـزاب، حصـل كـل مـن %17الحالي، في حين بقيت شعبية حماس مستقرة على 

)لكـــل منهمـــا(، وتبعتهمـــا المبـــادرة الوطنيـــة الفلســـطينية  %2الجبهـــة الشـــعبية والجهـــاد اإلســـالمي علـــى 
 وأقل.  %1، في حين تحصل بقية الفصائل على %1بحصولها على 

المجموعــة األكثــر تــأثيرًا فــي االنتخابــات المقبلــة فهــم غيــر المقــررين أو الــذين لــن يصــوتوا، حيــث  أمــا
 ( وهؤالء سيحددون مالمح أي انتخابات مقبلة.%36وصلت في هذا االستطالع إلى )

وأشــار إلــى أنــه فــي ســباق رئاســي مفتــرض بــين محمــود عبــاس وخالــد مشــعل، فــإن نســبة المســتقلين أو 
 %21مقابـــل  %38فـــي هـــذا االســـتطالع، فـــي حـــين يحصـــل محمـــود عبـــاس  %40ت المتـــرددين بلغـــ

، بينمــا فــي الضــفة يحصــل %42لمشــعل. أمــا جغرافيــًا، فيحصــل محمــود عبــاس فــي قطــاع غــزة علــى 
، %20بينمــا فـــي الضـــفة يحصـــل علـــى  %23، أمـــا خالـــد مشـــعل فيحصــل فـــي غـــزة علـــى %36علــى 

 اس وهنية. وينطبق نفس السيناريو على أي انتخابات بين عب
 28/7/2015 ،األيام، رام هللا

 
 المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ينتخب هيئة إدارية جديدة برئاسة حافظ الكرمي .43

 وتــمّ  ،25/7/2015انعقــدت الجمعيــة العموميــة للمنتــدى الفلســطيني فــي بريطانيــا الســبت الموافــق  لنــدن:
ى خالل الفتـرة السـابقة، وفـي ختـام النقاشـات والمالي للمنتد اإلداريخاللها استعراض ومناقشة التقرير 

 قررت الجمعية العمومية قبول التقريرين المالي واإلداري المقدمين عن الفترة السابقة،
كمـا قامـت الجمعيــة العموميـة بتقـديم دروع الشــكر والعرفـان ألعضـاء الهيئــة اإلداريـة السـابقة ولرئيســها 

م المميــزة فــي تحقيــق أهــداف المنتــدى، وتطــوير الخــدمات األســتاذ زيــاد العــالول، وذلــك تقــديرًا لجهــوده
 التي دأب المنتدى على تقديمها للجالية الفلسطينية في بريطانيا.
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ثــم أجريــت انتخابــات للهيئــة اإلداريــة للــدورة الجديــدة وفقــا للــوائح المنتــدى والتــي قامــت بــدورها بانتخــاب 
 في بريطانيا. للمنتدى الفلسطيني جديداً  الدكتور حافظ الكرمي رئيساً 

 26/7/2015 ،رأي اليوم، لندن
 
 التعليم الجامعّي... مسار جديد لمواجهة أزمة حماس المالّيةتقرير:  .44

أثار قرار الجامعـة اإلسـالمّية فـي غـّزة التابعـة إلـى حركـة حمـاس، والتـي  :رشا أبو جالل -قطاع غزة 
عـــّدالت القبـــول فـــي تخّصصـــاتها تعـــّد مـــن أكبـــر الجامعـــات الفلســـطينّية وأقـــدمها فـــي غـــّزة، بتخفـــيض م

، إلى مستويات غيـر مسـبوقة، الجـدل فـي األوسـاط األكاديميـة 2015وكلّياتها المختلفة في يوليو/تموز 
ورجال االقتصاد حول دوافع هذا اإلجراء في الوقـت الـذي يعـاني سـوق العمـل األكـاديمّي فـي غـّزة مـن 

 من الخّريجين الجامعّيين سنوّيًا.ازدحام شديد وعدم توافر فرص عمل أمام عشرات اآلالف 
ويعجـــز ســـوق العمـــل فـــي قطـــاع غـــّزة عـــن اســـتيعاب آالف الخـــّريجين والخّريجـــات ســـنوّيًا، بعـــدما بلـــغ 

 24ألــــف حامـــــل شــــهادة جامعّيـــــة مــــن دون عمــــل، بحســـــب دراســــة محلّيـــــة نشــــرت فـــــي  150عــــددهم 
 .2013نيسان/أبريل 

قطـــاع غـــّزة هـــي األعلـــى علـــى مســـتوى العـــالم، وكشـــف أحـــدث تقـــارير البنـــك الـــدولّي أّن البطالـــة فـــي 
 .2014في المئة في نهاية عام  43بوصول معّدلها إلى 

ويقــــول الخبيــــر االقتصــــادّي محســــن أبــــو رمضــــان والــــذي شــــغل منصــــب رئــــيس مجلــــس إدارة شــــبكة 
 المنّظمات األهلّية األسبق في غّزة، في حديثه إلى "المونيتور": "إّن إجراءات تخفيض معّدالت القبـول
في الجامعة اإلسالمّية دفعت الجامعات األخرى إلى اّتخاذ اإلجراءات ذاتهـا، فـي سـياق التنـافس علـى 
جذب أكبر عدد ممكن من الطاّلب لالنتساب إليها، األمر الذي ينذر بزيادة المشكلة في سـوق العمـل 

اإلســـالمّية وأضـــاف: "تـــأتي هـــذه اإلجـــراءات فـــي ســـياق الخطـــوات التـــي اّتخـــذتها الجامعـــة  فـــي غـــّزة".
لمواجهة األزمة المالّية ولزيادة العائد المادّي، ومنها زيادة الرسوم الجامعّية في مختلف التخّصصـات، 

 من دون األخذ في االعتبار حاجة سوق العمل".
وتعاني الجامعة اإلسالمّية من أزمة مالّية واجهتها باّتخاذ إجراءات تقّشفّية عّدة، من بينها إنهاء عمل 

، تبعهـــا فصـــل 2014لمحاضـــرين األكـــاديمّيين مـــن مـــوظّفي العقـــود الســـنوّية فـــي أّيار/مـــايو عشـــرات ا
، 2014العشرات من العاملين في قناة "الكتاب" الفضائّية المملوكة من قبلها في كـانون األّول/ديسـمبر 

ــين فــي القنــاة علــى التوقيــع علــى خصــم  دون مــن رواتــبهم الشــهرّية  %40فيمــا أجبــرت العــاملين المتبّق
اســترداد إلــى أجــل غيــر مســمى، ودون أن يكــون للموظــف الحــق باســترداد األمــوال التــي خصــمت مــن 

 راتبه الشهري عند االستقالة أو اإلقالة.
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وأّكد مصدر رفيع في ديوان الموّظفين العمومّيين التابع لحركة حماس بدوره لـ"المونيتور" أّن "إجراءات 
ّية المختلفـة ال يتماشـى مـع مصـلحة سـوق العمـل، ويزيـد مـن تخفيض نسب القبول في الكلّيات الجامع

تكّدس الخّريجين في التخّصصات األكاديمّية من دون توافر فرص عمل لهم، فـي الوقـت الـذي تعـاني 
حكومـة حمـاس مـن أزمـة مالّيـة خانقـة أّدت إلـى وقـف تلقّـي المـوّظفين رواتـبهم بـدءًا مـن حزيران/يونيــو 

ب عـدم الكشـف عـن اسـمه ألسـباب أمنيـة، معـّدالت قبـول الطـاّلب ووصف المصدر الذي طل ".2014
 7لاللتحـــاق فـــي كلّيـــات الجامعـــة اإلســـالمّية بــــ"المتّدنية" مقارنـــة بـــاألعوام الماضـــية، وقـــال: "قبـــل نحـــو 

، وتـــدّنى تـــدريجّيًا حتّـــى وصـــل إلـــى مســـتوى غيـــر %90أعـــوام، كـــان معـــّدل القبـــول فـــي قســـم الهندســـة 
 ".%80مسبوق هذا العام وهو 

وأوضح أن خفض معدل القبول إلى هذا الحد، يشير إلى توجه الجامعـة نحـو جـذب المزيـد مـن الطـالب 
إلى قسم الهندسة من أجل زيادة الدخل، بالرغم من عدم الحاجة في سوق العمل للمزيـد مـن المهندسـين، 

 .مشيرًا إلى أن تشبع سوق العمل يجب مواجهته من خالل رفع معدل القبول، وليس بخفضه
وكانت نقابة المهندسين في غّزة، قد حّذرت الطاّلب الجامعّيين في بيـان صـحافّي وّزعتـه علـى وسـائل 

، من دراسة تخّصص الهندسة بسبب تكّدس أعداد كبيـرة مـن خّريجـي 2015 تّموز/يوليو 8اإلعالم في 
ـــ هـــذا التخّصـــص. ـــان ذاتـــه، بوقـــف التعل ـــة، الجامعـــات الفلســـطينّية فـــي البي يم فـــي قســـم وطالبـــت النقاب

، مشــيرة إلــى أّن أربــع جامعــات فــي قطــاع غــّزة، %90الهندســة، أو رفــع نســب القبــول فــي القســم إلــى 
طالب كّل عام دراسّي، في ظّل حاجة السوق إلـى  800تدّرس الهندسة بمختلف فروعها، وتخّرج قرابة 

 مهندسًا فقط، فيما يشّكل البقّية عبئًا إضافّيًا. 50حو ن
ر فــي ديــوان المــوّظفين العمــومّيين، فــإّن الوضــع فــي تخّصــص الهندســة، ينســحب بالنســبة إلــى المصــد

علــى بقّيــة التخصصــات بســبب اســتمرار تخــريج طــاّلب الجامعــات مــن التخّصصــات األكاديمّيــة فـــي 
شــكل غيــر مــنظم مــن دون وجــود دراســة لحاجــة ســوق العمــل، مّمــا يتســّبب فــي إغــراق هــذا الســوق بمــا 

وقــال: "إّن الخــّريجين الجـــامعّيين يعّولــون علــى إيجــاد فرصــة عمــل فـــي  .يفــوق حاجتــه أضــعافًا كثيــرة
الحكومة، ولكن على مدار األعوام السابقة، لم تتجاوز نسبة توظيـف الخـّريجين فـي المسـار الحكـومّي 

 من أعداد المتقّدمين إلى الوظائف العمومّية المختلفة". 2%
ــة، نحــو ، تقــّدم إلــى خــوض اختبــارات الوظيفــة ا2013"فــي عــام  ألــف خــّريج جــامعّي، فيمــا  13لعمومّي

خّريجـًا لشـغل الوظـائف المتاحـة باسـتثناء قطـاع التعلـيم"، مشـيرًا إلـى أّن  1176كانت الحاجة فقط إلـى 
 500ألـف خـّريج جـامعّي،  25عدد المتقّدمين إلى العمل في القطاع التعليمّي في العام نفسه بلـغ نحـو 

، فقــد بلــغ عــدد الحاصــلين علــى وظــائف حكومّيــة 2014فــي عــام مــنهم فقــط حصــلوا علــى وظيفــة. أّمــا 
 كما قال المصدر. -خّريجًا جامعّيًا فقط" 180
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لــى جانبهــا وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي، بعــدم االهتمــام بحاجــة ســوق العمــل إلــى  واّتهــم الجامعــات وا 
لمختلفــة، مشــّددًا علـــى التخّصصــات األكاديمّيــة المختلفـــة، قبــل خفــض معـــّدالت القبــول فــي الكلّيـــات ا

ضرورة تعزيز توّجه الطاّلب نحو التعليم المهنّي والتقنّي حديث النشأة فـي قطـاع غـّزة، مـن أجـل الحـّد 
 من نسبة البطالة.

وأرجـع نائـب الـرئيس للشـؤون األكاديمّيـة فـي الجامعــة اإلسـالمّية فـي غـّزة عليـان الحـولي، فـي تصــريح 
ض معــّدالت القبــول فـــي الجامعــة، إلــى ازديـــاد عــدد المؤّسســـات إلــى وكالــة الـــرأي لألنبــاء، قــرار تخفـــي

كلّيـة جامعّيـة، األمـر  20جامعـات، ومـا يزيـد عـن  8التعليمّية والجامعّية، وقال: "توجد فـي قطـاع غـّزة 
 الذي دفع الجامعة اإلسالمّية إلى تخفيض نسب القبول في كلّياتها".

تربية والتعليم خليـل حمـاد لــ"المونيتور" إّن "وزارتـه تأخـذ من جّهته، قال مدير التعليم العالي في وزارة ال
فــي االعتبـــار تشــّبع ســـوق العمـــل بالتخّصصــات المختلفـــة، ولكّنهــا فـــي الوقـــت ذاتــه ال تســـتطيع وقـــف 
التعلــيم فــي أّي تخّصــص جــامعّي، كمــا أّنهــا ال تســتطيع إجبــار الجامعــات علــى رفــع نســب القبــول فــي 

ـــة". ـــين الحاجـــة  وأوضـــح أنّ  كلّياتهـــا المختلف ـــق حالـــة مـــن التـــوازن ب ـــه تـــدعو الجامعـــات إلـــى خل "وزارت
ـــل لمعالجـــة أزمـــة تكـــّدس ســـوق العمـــل  ـــى أّن الحـــّل األمث ـــة وحاجـــة ســـوق العمـــل"، مشـــيرًا إل األكاديمّي

 بالخّريجين العاطلين عن العمل هو التوّجه نحو العمل في الدول العربّية المختلفة.
هنّي والتقنّي، قال إّن "وزارته تبذل قصارى جهـدها مـن أجـل تحويـل وعن تعزيز التوّجه نحو التعليم الم

 مجموعة من الطاّلب إلى التعليم المهنّي"، مضيفًا أّن "النتائج تتطّلب وقتًا".
وتزيــد الممارســات التعليمّيــة الخاطئــة ســالفة الــذكر مشــكلة ســوق العمــل الفلســطينّي عمقــًا، حتّــى تضــع 

يجـاد الـذات، أمـام الخّريج الجامعّي أمام خيـار واحـ د فقـط، وهـو الهجـرة إلـى الخـارج بحثـًا عـن العمـل وا 
 واقع اقتصادّي مرير في غّزة.

Al-Monitor, 26/7/2015  

 
 مع حماس بقدر حرصها على المصالح المصرية نتعامل: المصري وزير الخارجية .45

ت المملكة قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه ال يلتمس تغيرات في سياسا: محمود محمد علي
 العربية السعودية تجاه حركة حماس، خاصة بعد زيارة وفد من الحركة لألراضي السعودية.

" المذاع عبر فضائية "أون تي في"، االثنين، أن موقف 25/30وأضاف "شكري" خالل لقائه ببرنامج "
 الفلسطينيةمصر ثابت من جميع الحركات الفلسطينية، من حيث محاوالت مصر لحل القضية 

 وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
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وأوضح أن مصر تتعامل مع حركة حماس من منطلق تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، 
بنفس قدر طريقة تعامل حماس مع اإلدارة المصرية وعدم التعدي على مصالحها وتهديد أمنها 

ن داخل قطاع غزة والضفة القومي، مضيفا: "أكثر ما يشغل اإلدارة المصرية هو أحوال الفلسطينيي
 الغربية".

سرائيل، موضًحا أن المتضرر  وأشار إلى أن مصر تتدخل دائما لوقف إطالق النار بين حماس وا 
 دائما من هذا الصراع هم أهالي غزة.

وأكد أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية التي تقع على رأس أولوياتها، وأنها تعمل على كافة 
 والدولية، للتوصل لحل سياسي يعيد حقوق الفلسطينيين لهم مرة أخرى. األصعدة السياسية

 2015/7/28، الشروق، مصر
 
 تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها الفلسطينية "لالنتخابالمستقلة األردن: " .46

وفلسطين على مزيد من تعزيز العالقات االنتخابية، انطالقا  األردناتفق : نيفين عبد الهادي -عمان
 ا على أهمية التعاون والتنسيق وسبل تطوير العالقة وتبادل الخبرات في هذا الجانب.من حرصهم

جاء ذلك، خالل استقبال رئيس الهيئة المستقلة لالنتخاب رياض الشكعة ومجلس المفوضين أمس 
لجنة االنتخاب المركزية الفلسطينية، برئاسة الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة وبحضور األمانة العامة 

 هيئة.لل
االنتخابيتين والتي ساهمت بإنشاء المنظمة العربية  اإلدارتينوأكد الشكعة على عمق العالقات بين 

الهيئة  الخبرات بيناالنتخابية، وعلى أهمية التعاون والتنسيق وسبل تطوير العالقة وتبادل  لإلدارات
 ة.واللجنة المركزية لالنتخابات الفلسطيني األردنالمستقلة لالنتخاب في 
التعديالت الدستورية  إلىالتي حققتها الهيئة، منذ إنشائها مشيرًا  اإلنجازاتواستعرض الشكعة أهم 

التي وسعت صالحيات الهيئة، بحيث تدير وتشرف على االنتخابات العامة جميعها،  2014األخيرة 
دارةبما في ذلك االنتخابات النيابية والبلدية  جلس الوزراء بناء أي انتخابات تكلف بها من قبل م وا 

السياسي في  اإلصالحعلى طلب الجهات المخولة بإجراء تلك االنتخابات كدليل على استمرارية 
 األردن.

 2015/7/28، الدستور، عّمان
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ل  .47  الفلسطينية لدعم خزينة السلطة دوالرمليون  60السعودية تحوِّ
الصندوق السعودي  أنة لدى مصر احمد قطان سفير المملكة العربية السعودي أعلنالقاهرة ـ وفا: 

( 60مليون دوالر شهريًا، بإجمالي ) 20للتنمية قام بتحويل أقساط )نيسان، وأيار، وحزيران( بواقع 
حساب وزارة المالية الفلسطينية، وهي قيمة مساهمات المملكة الشهرية  إلىمليون دوالر أمريكي، 

 لدعم الميزانية.
السعودية ستستمر دومًا في دعم القضية الفلسطينية على  ، أنأمسوأكد قطان في بيان صحافي، 

، على زيادة حصتها في ميزانية السلطة 2013كافة األصعدة، مشيرًا إلى أن المملكة حرصت منذ 
 مليون دوالر شهريًا دعمًا لها. 20مليون دوالر إلى  14الوطنية من 

 2015/7/28، األيام، رام هللا
 
 تستعد إلعادة إحياء عالقاتها مع حركة حماس ةالسعوديمركز دراسات أمريكي:  .48

ذكر تقرير لمركز األبحاث "ستراتفور" أن المملكة العربية السعودية تستعد إلعادة إحياء عالقاتها مع 
إيران، وهو ما  عربي لمواجهةحركة "حماس" الفلسطينية، وذلك ضمن جهود المملكة لتشكيل تحالف 

فوذ السعودي، مقابل انحسار الدور اإليراني في الشؤون سينجم عنه، حسب التقرير، تزايد للن
 الفلسطينية، وبشكل غير مباشر في سورية.

وأوضح التقرير أنه غداة التوقيع على االتفاق النووي، لم تكتف السعودية بالتريث ومراقبة المنحى 
رياض باتت تنهج الذي ستتخذه التطورات اإلقليمية، بل قررت اتخاذ زمام المبادرة، مشيرا إلى أن ال

 سياسة أكثر فعالية من خالل قطع الطريق على إيران للتحالف مع وكالئها في المنطقة."
عد التقرير التقارب السعودي وحركة "حماس" نموذجا لالستراتيجية الجديدة التي توظفها المملكة 

 العربية، بما أن عودة الرياض لممارسة دور في السياسة الفلسطينية 
التقارب السعودي وحركة "حماس" نموذجا لالستراتيجية الجديدة التي توظفها المملكة  وعد التقرير

العربية، بما أن عودة الرياض لممارسة دور في السياسة الفلسطينية سيؤدي لتعزيز نفوذها خارج 
 منطقة الخليج.

، يشير تقرير وعن األهداف االستراتيجية للمملكة العربية السعودية من وراء إقامة هذه التحالفات
مركز "ستاتفور" إلى أن الهدف األسمى للمملكة يتمثل في إقامة تحالف عربي قادر على مواجهة 
مساعي إيران في البحث عن موطئ قدم بالبلدان العربية، مشددا على أن عودة الدفء للعالقات 

ؤخرا، يعد خطوة السعودية مع إيران، مثلما هو الحال بالنسبة لتحسن عالقات الرياض مع السودان م
 واضحة على سعي المملكة لتحقيق هذا الهدف.



 
 
 
 

 

 35 ص                                               3647 العدد:         28/7/2015 الثالثاء التاريخ: 
  

وذكر التقرير أن قيام السعودية بدعم حركة "حماس" الفلسطينية سيعزز تحالفات المملكة العربية 
السعودية من خالل ثالث طرق؛ أولها فتح الطريق أمام الرياض للتدخل بمجريات األحداث 

"حماس"، إذ ستضطر حينها األطراف الدولية للتفاوض مع بالمنطقة، في حال أصبحت أهم ممول لـ
 السعودية في حال ظهور أي مشاكل مع الحركة.

إال أن من غير الواضح بعد كيف للسعودية أن تقوم بتمويل "حماس"، علما أنه ليس هناك سوابق 
إثر انهيار من هذا النوع، وكان يكتفى بالدعم المعنوي، حتى بداية تدهور العالقات بين الجانبين، 

 .2006"اتفاق مكة" بين حركتي "فتح" و"حماس" العام 
أما البعد الثاني الذي يفترضه التقرير، في تقوية العالقات السعودية مع حماس، فسيمكن الرياض من 
اإلسهام في القضاء على طموحات تنظيم "داعش" بتشكيل فرع له بقطاع غزة. ثالثا، وأخيرا، أوضح 

سعودية لحركة "حماس"، وتقديم الدعم لها سيقلص من اعتماد الحركة على التقرير أن تمويل ال
المساعدات اإليرانية، وهو ما سيعني أن إيران ستفقد وكيال محتمال لبلورة سياستها على هامش 

 المحور األهم لتدخالتها العسكرية غير المباشرة بالعراق والشام.
 2015/7/27، العربي الجديد، لندن

 
 في غير فلسطين وينفي إجازتها لها في مصر االستشهاديةم العمليات القرضاوي يحر  .49

أصدر الدكتور يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء  الدوحة ـ سليمان حاج إبراهيم:
المسلمين بيانا نفى فيه األنباء المتداولة بشأن إجازته للعمليات االستشهادية في مصر.  وأضاف 

االستشهادية  حول العملياتيم في قطر أن الفيديو الذي أذاعته قنوات مصرية الداعية اإلسالمي المق
وال يتعلق بفترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف البيان  2013مارس /آذار  ويرجع إلىقديم 

يشدد على سلمية الثورة، ” القرضاوي وفي كل بياناته  أننسخة منه ” القدس العربي“الذي تلقت 
ار األحرار لتمسكهم بها، رغم ما يالقونه من قتل، وتعذيب، وانتهاك، واعتقال، ومطاردة، ويحيى الثو 
وشدد الداعية المصري الذي يحمل أيضا الجنسية القطرية أن حكم العمليات ”. واعتداءات

 ختم كالمه عنه بهذين التنبيهين المهمين:"االستشهادية فصله في كتابه )فقه الجهاد(. و
ة في الدفاع عن أنفسهم )التنبيه األول : أننا أجزنا هذه العمليات لإلخوة في فلسطين لظروفهم الخاصَّ

وأهليهم وأوالدهم وُحرماتهم، وهي التي اْضطرَّتهم إلى اللجوء إلى هذه العمليات، إذ لم يجدوا بدياًل 
ز استخدام هذه العمليات في غير فلسطين النتفاء الضرورة الموجبة أو ال مبيحة، وقياس عنها، ولم ُنجِّ

البالد األخرى على فلسطين، كالذين يستخدمون هذه العمليات ضدَّ المسلمين بعضهم وبعض، كما 



 
 
 
 

 

 36 ص                                               3647 العدد:         28/7/2015 الثالثاء التاريخ: 
  

في الجزائر ومصر واليمن والسعودية والعراق وباكستان وغيرها؛ هو قياس في غير موضعه، وهو 
 ”.قياس مع الفارق، فهو باطل شرًعا

م، 2001سبتمبر  11أمريكا في ُعقر دارها، مثل أحداث ومثل هؤالء: الذين اتَّخذوها ضدَّ " وأضاف:
 ”.فال تدخل في هذا االستثناء

أنَّ اإلخوة في فلسطين قد “ المسلمين:أما التنبيه الثاني يشير إليه رئيس االتحاد العالمي لعلماء 
أغناهم هللا عن هذه العمليات، بما مكَّنهم من الحصول على صواريخ تضرب في ُعمق إسرائيل 

ن لم تبلغ مبلغ الصواريخ اإلسرائيلية، ولكنها أصبحت تؤذيهم وتقلقهم وتزعجهم، فلم يعد نفس ها، وا 
إذن المعّول على العمليات االستشهادية، كما كان األمر من قبل، فلكلِّّ حالة حكمها، ولكلِّّ مقام 

من فقه  الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال( انتهى“ويشدد القرضاوي على أن ”. مقال
 ”.الجهاد

ارتآها حينها، لم يكن رأيه وحده، بل معه عشرات  يوسف التيوأشار المصدر إلى أن فتوى الدكتور 
العلماء األثبات، ومنهم شيخ األزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي وصف هذه العمليات 

وما تقوم به إسرائيل داخل  بأنها: )دفاع عن النفس ونوع من الشهادة؛ ألن جزاء سيئة سيئة مثلها،
 …األراضي الفلسطينية يدفع أي مسلم لالنتقام والدفاع عن النفس 

من فَجر نفسه في عدو من الجيش اإلسرائيلي لرد اعتدائه، ولم يكن له وسيلة لرد االعتداء سوى 
ن قيل إنه رجع عن موقفه بعد ذلك ألمور ال تخفى.  تفجير نفسه فهو شهيد، شهيد، شهيد(. وا 

 2015/7/28، لقدس العربي، لندنا
 
 تدين اقتحام المسجد األقصى السعوديةفي  "كبار العلماء"هيئة  .51

أكدت األمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، على أن "للمقدس ": الحياة" –الرياض 
ي والمسجد األقصى من مكانة عظيمة في الدين اإلسالمي الحنيف، وما يمثله من منزلة كبيرة ف

 وجدان المسلمين كافة في مشارق األرض ومغاربها".
وقالت إن ما قامت به قوات االحتالل الغاشمة بمرافقة مغتصبين ومتطرفين القتحام وتدنيس المسجد 
األقصى المبارك وا غالق بواباته، والتعدي على المصلين الموجودين في باحاته ليعدُّ انتهاكًا لحرمة 

لمشاعر المسلمين، وانتهاكًا صارخًا ألبسط حقوق اإلنسان التي ينادي بها المسجد األقصى، واستفزازًا 
 المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته.
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وأوضحت أن هذه الجرائم من قوات االحتالل توجب على المسلمين حكومات وشعوبًا الوقوف مع 
من االستمرار  إخوانهم الفلسطينيين، والتعاون معهم، ونصرتهم ومساعدتهم، والسعي في منع اليهود

نهاء االحتالل الظالم.  في عدوانهم واعتداءاتهم على المسجد األقصى وا 
وأوصت هيئة كبار العلماء أهل فلسطين بالتواصي بالوحدة على الحق وترك الفرقة والتنازع لتفويت 
الفرصة على العدو الذي يستغلها بمزيد من االعتداءات. ودعت المجتمع الدولي إلى أن ينظر إلى 

إلرهاب نظرة واحدة، وال يكيل بمكيالين، فما تقوم به قوات االحتالل في فلسطين، التي تصادر ا
حقوق الشعب الفلسطيني، وتنتهك حرمة المقدسات اإلسالمية باستمرار، وتمارس الفصل العنصري، 

 هو إرهاب دولة، وهو أخطر من أي إرهاب، لما لها من إمكانات وقدرات.
 2015/7/28، الحياة، لندن

 
 األقصىلعملية اقتحام المسجد  الشديدة إدانتهالمغرب يعرب عن  .51

"القدس العربي": أعرب المغرب عن إدانته الشديدة لعملية اقتحام المسجد األقصى المبارك،  –الرباط 
 مس األحد، من طرف جماعات يهودية متطرفة.أ أول

ذ يدين بشد ة هذا التصعيد الخطير وغير المقبول وأكد بالغ لوزارة الخارجية المغربية أن المغرب "وا 
الذي يمس حرمة المسجد األقصى، بهدف التمهيد لالستيالء عليه، من خالل محاولة تقسيمه زمانيا 
ومكانيا، يطالب بوقف كل اإلجراءات التصعيدية اإلسرائيلية المتخذة ضد الفلسطينيين والرامية لفرض 

 أمر واقع جديد على األرض".
المغربية، التي يرأس عاهلها، الملك محمد السادس، لجنة القدس، تتابع بقلق  وأضاف أن "المملكة

وانشغال كبيرين، عملية اقتحام المسجد األقصى المبارك، اليوم األحد، من طرف جماعات يهودية 
 متطرفة، تحت حماية القوات اإلسرائيلية التي اعتدت بعنف على جموع المصلين الفلسطينيين".

جتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك، ودعا المغرب الم
ولوقف كل االنتهاكات اإلسرائيلية تفاديا الستفزاز مشاعر المسلمين عبر العالم، وتقويض المجهودات 

 والمبادرات الرامية إلى إيجاد حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
ن العثماني وزير الخارجية المغربي السابق ورئيس المجلس الوطني نوه سعد الدي اإلطاروفي نفس 

لحزب العدالة والتنمية )الحزب الرئيسي بالحكومة( بموقف المغرب المندد لالقتحام الصهيوني لمسجد 
 األقصى.
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وحيا العثماني في منتدى لشباب حزبه "كل المرابطين به والذين ينوبون عنا في الدفاع عن المقدسات 
تصبح هم كل شاب يحملها في قلبه ووجدانه  أنالقضية الفلسطينية يحب  أنمية." وأكد اإلسال

 ويدافع عنها بكل ما أوتي من قوة، ألن ذلك من سبل دعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.
 2015/7/28، القدس العربي، لندن

 
يذاء بالغ لمشاعر ال األقصىالكويت: اقتحام المسجد  .52  مسلميناعتداء مرفوض وا 

ومجموعات من المستوطنين  اإلسرائيليدان مجلس الوزراء بشدة أمس قيام قوات من الجيش 
 واالعتداء على المصلين. أمسالمبارك  األقصىالمتطرفين باقتحام المسجد 

 األسبوعيةفي تصريح عقب الجلسة  العبد هللاوقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد 
يذاءلهذه الممارسات االستفزازية التي تمثل اعتداء مرفوضا  إدانتهس أكد للمجلس إن المجل بالغا  وا 

لمشاعر المسلمين كافة وتعد خرقا شديدا وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية وتتنافى تماما مع 
 وحمايتها.والشرائع السماوية التي تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتؤكد على صونها  األديانمبادئ 

كما جدد مجلس الوزراء موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في 
العربية  األراضيالكامل من  اإلسرائيليقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية واالنسحاب 

 سالم العربية.م طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة ال1967المحتلة عام 
 2015/7/28السياسة، الكويت، 

 
 مبعوث األمم المتحدة يعرب عن قلقه من االستفزازات اإلسرائيلية في األقصى .53

"وفا" أعرب المبعوث الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي  -رام هللا 
حاوالت اقتحام جيش االحتالل مالدينوف، عن قلقه من التوتر في القدس الشرقية على خلفية م

وقال مالدينوف في بيان  وقف االستفزازات الدينية. إلىومستوطنيه باحات المسجد األقصى، داعيا 
له "أنا قلق من األحداث األخيرة والتوتر في وحول األماكن المقدسة في البلدة القديمة في القدس، 

ضاف إن هذه األعمال االستفزازية واللغة وأ وندعو الناس من جميع األطراف للحفاظ على الهدوء".
التي تحمل بذور العنف تقوضان في نهاية المطاف قدرة المصلين من جميع األديان على استخدام 
األماكن المقدسة الخاصة بهم، معتبرا أن احترام الوضع القائم هو في مصلحة الجميع وضروري 

الدينيين والسياسيين لمنع العناصر المتطرفة  لتحقيق االستقرار.ودعا المبعوث األممي جميع الزعماء
 من إساءة استخدام حرمة األماكن المقدسة والمشاعر الدينية المختلفة.

 2015/7/28، األيام، رام هللا
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 دوالر مليون 101أمام حاجتها إلى  بالصمتمانحو "األونروا" يلوذون  .54

مالي الضخم الذي تعاني منه وكالة الذ المانحون بالصمت أمام العجز ال :نادية سعد الدين -عمان
مليون دوالر، والذي يهدد  101األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بقيمة 

بوقف خدماتها التعليمية، وذلك خالل االجتماع الطارئ للدول المانحة والمضيفة لالجئين الذي عقد 
 أول أمس في عمان.

فق مسؤول في "األونروا" حضر االجتماع، بإطالق عبارات الدعم والتضامن واكتفت الدول المانحة، و 
مليون دوالر،  1.7مع مأزق الوكالة، في حين أعلنت السويد عن تعهد بالتبرع بمبلغ ضئيل ال يتجاوز 

 من دون اإلفصاح عن توقيت نفاذه.
ريًا، من أجل تشغيل مليون دوالر شه 25يأتي ذلك في ظل إعالن "األونروا" عن حاجتها إلى زهاء 

مستقر لبرنامج التعليم، و"إال فإنها ستضطر إلى تأجيل العام الدراسي القادم"، في لغة قد تكون 
 مخففة وبديلة عن قرار إغالق المدارس التابعة لها.

بينما توعّد العاملون في "األونروا" بتوسيع نطاق خطواتهم التصعيدية عند عدم التراجع عن قرار 
ات، ولكنهم آثروا التمهل إلى حين تبين نتائج اجتماعهم مع إدارة الوكالة المقرر عقده تقليص الخدم

 اليوم.
 2015/7/28، الغد، عّمان

 
 ال قـرار بتأجيل العام الدراسي المقبل األونروا: .55

ترأس مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي : حسنين إسماعيل-الرصيفة 
روجر ديفيز ورؤساء لجان  األردنلجنة فلسطين النيابية ومدير عمليات الوكالة في اجتماعا ضم 

 المخيمات.الخدمات واالستشارية في 
جاء للبحث في مسودة التقرير الخاص المرفوع من  أن االجتماعالعقرباوي  وأوضح المهندس

ثيرات النقص في التمويل المفوض العام لوكالة الغوث إلى الجمعية العامة حول األزمة المالية، وتأ
 على طبيعة الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين.

وتم في االجتماع بحث الجهود المبذولة من قبل وكالة الغوث لتأمين التمويل الالزم باإلضافة إلى 
 التدابير التي اتخذتها للحفاظ على خدمات الوكالة األساسية.

بيير كرينبول للخطوات المقبلة التي ستتخذها الوكالة،  "سنستمع من المفوض العام العقرباوي:وقال 
 مع الدول المانحة والجهات المعنية لمعالجة األزمة المالية". أجراهاوكذلك نتائج اتصاالته التي 
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أن  المقبل مبيناالعام الدراسي  تأجيلتكون الوكالة قد اتخذت قرارات بخصوص  أنونفى ديفيز 
 101قية حيث تعاني من عجز مالي في ميزانيتها االعتيادية يصل إلى الوكالة تواجه أزمة مالية حقي

مليون دوالر، سيؤثر بشكل كبير على طبيعة الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين وعلى طبيعة 
عمل برامجها، خاصة أن هناك برامج مهددة بالتوقف ما يستوجب على الدول المانحة والممولة 

 العجز في ميزانية الوكالة.العمل الفوري والسريع لسد 
بضرورة استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث باستمرار  أهدافهحقق  األمساجتماع  أنوبين ديفيز 

يكون طالب مدارس وكالة الغوث في الشارع حيث  أنالدول المانحة بالدعم المتواصل ولن نرضى 
 .األردن لفا فيأ 120طالب في الدول المضيفة منهم  ألف 500من  أكثريوجد 

 2015/7/28، الدستور، عّمان
 
 حماس والسعودية.. آفاق العالقة المستقبلية .56

 حمزة إسماعيل أبو شنب
خطت حماس خطوة أولى نحو تحسين عالقتها مع المملكة العربية السعودية، بعد محاوالتها المتعددة 

، 2007/حزيران إلعادة الدفء للعالقات عقب انقطاع دام ثالث سنوات وفتور منذ أحداث يونيو
 حينما اعتبرت السعودية أن حماس نكثت باتفاق مكة.

وتأتي الخطوة الحمساوية في ظل التطورات اإلقليمية المتسارعة ُبعيد توقيع االتفاق النووي بين إيران 
والغرب، وتصاعد حدة الصراع الطائفي، مما أثار التساؤالت حول ما إن كانت حماس ترغب في أن 

 محور السعودي بعد خروجها من دمشق وضعف العالقة مع طهران.تكون جزءا من ال
لم تحمل الزيارة بعدا سياسيا أثناء التنسيق لها، لكن حماس اجتهدت في تمرير أجندتها خالل زيارتها 
الدينية، لتحقق اختراقا يسهم في تخفيف الحصار عنها، وأضفت عليها صبغة سياسية تتوافق ورؤية 

 ع السعودية.حماس لطبيعة العالقة م
فمنذ انطالقتها، سعت حماس لفتح قنوات اتصال مع المملكة، اعتقادا منها بأن المضمون الفكري 
لسياستيهما يؤهلهما للتوافق في العديد من القضايا المتعلقة بالساحة الفلسطينية، لكن الزيارة لم تحقق 

المصالحة الفلسطينية من  خطوات عملية قد تنعكس إيجابا على أرض الواقع في ظل ما يشهده ملف
جمود، واستمرار الحصار على قطاع غزة، مع تزايد المالحقات األمنية لعناصر حماس في الضفة 

 الغربية.
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 فحوى اللقاءات
لم تحمل لقاءات حماس والعاهل السعودي وولي عهده أي بعد سياسي، واقتصرت على لقاء معايدة 

ت فيه حماس لقاء لمناقشة األوضاع السياسية وما يهم قصير جدا في اليوم األول لعيد الفطر، طلب
 الطرفين، وقد وعد الملك سلمان بترتيب اللقاء في أقرب وقت ممكن.

وقد حمل لقاء وفد حماس مع وزير الدفاع وولي ولي العهد محمد بن سلمان في طياته شكرا سعوديا 
على استفسارات حماس المتعلقة  على موقف الحركة المؤيد لعاصفة الحزم، لكنه لم يحمل أية إجابة

بالمصالحة الفلسطينية، والحصار المفروض على قطاع غزة، وملف التهدئة مع االحتالل، بقدر 
 الحديث عن األوضاع السعودية.

يجابية بالنسبة لحماس، هو اللقاء الذي جمع وفدها ومدير االستخبارات  لكن اللقاء األكثر حيوية وا 
، وأطلعته على 2ها لملف المصالحة، ورغبتها في إحياء اتفاق مكةالسعودي، فنقلت عبره روايت

مجريات حواراتها مع توني بلير حول التهدئة في قطاع غزة، وتمخض عن اللقاء استصدار عفو 
ملكي لإلفراج عن كافة معتقلي حماس في السعودية، عقب دورهم في جمع األموال أثناء العدوان 

 ن قيادات الصف األول في حركة حماس.، ويعد أحدهم م2014على غزة عام 
 

 خطوة غير كافية
مثلت الزيارة خطوة إيجابية في رفع الحظر عن استقبال قيادات حماس في السعودية، ووقف مالحقة 
مؤيديها داخل المملكة، لكن ذلك يبدو غير كاف في ظل التعقيدات اإلقليمية والرغبة السعودية في 

د الطائفي في المنطقة العربية، والمواجهة العسكرية غير المباشرة تشكيل محور سني، مع اشتداد البع
يران في اليمن، وخطواتها نحو تخفيف االحتقان مع اإلخوان المسلمين.  بين السعودية وا 

فحماس في هذه المرحلة ال تحتاج فقط إلى استقبال وتحسين عالقات، بقدر حاجتها إلى خطوات 
لحصار عنها، ولم يعد كافيا تقديم الدعم اإلنساني عبر جريئة من المملكة لدعمها وتخفيف ا

المؤسسات الدولية، فالمقاومة بترسانتها العسكرية تحتاج إلى من يقف معها، وعلى الرأي العام 
العربي عامة والسعودي خاصة إن كانا يرغبان في عدم رؤية قادة حماس في طهران، فعليهما توفير 

 البديل الدائم لها.
تجاه قضية فلسطين، لكن بإمكانها إطالق العنان للشعب  استراتيجيتهاودية لن تغير صحيح أن السع

 السعودي ليقدم دعمه للمقاومة دون قيد أو شرط، كما سمحت للشعب السعودي بتقديم الدعم لسوريا.
 
 



 
 
 
 

 

 42 ص                                               3647 العدد:         28/7/2015 الثالثاء التاريخ: 
  

 عود على بدء
عام  سعت السعودية لفتح قنوات اتصال مع حماس منذ انطالقتها لدورها في االنتفاضة األولى

، وحالة االستياء والغضب من موقف قيادة منظمة التحرير المؤيد الحتالل العراق لدولة 1987
الكويت، وتطورت العالقات بينهما، حيث سمحت السعودية لحماس بفتح مكتب لها في جدة، كما 

لشيخ ، والثاني أثناء زيارة ا1988قدمت السعودية لحماس دعما ماليا رسميا مرتين، كان األول عام 
، والتي حظيت باهتمام رسمي وا عالمي واسع، وتركت لحماس الحرية في 1998أحمد ياسين عام 

ن فرضت على ذلك بعض الضوابط بعد أحداث  سبتمبر/أيلول  11جمع التبرعات من مواطنيها، وا 
2001. 

دية وقد أثرت التطورات السياسية على طبيعة العالقة بين السعودية وحركة حماس، كاعتماد السعو 
خيار التسوية، وطرحها المبادرة العربية التي لم توافق عليها حماس، كذلك انفتاح حماس على إيران، 
وانعكس موقف الملك الراحل عبد هللا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إثر 

ة، ودعمها انهيار اتفاق مكة، وما تاله من عداء المملكة لإلخوان المسلمين، وحظرهم في السعودي
 االنقالب العسكري في مصر، على عالقتها مع حماس.

، وشنت حملة اعتقاالت طالت العديد من 2014ونتيجة لذلك، لم تقف موقف الداعم لها في عدوان 
نشطاء وقيادات حماس البارزين في السعودية، وعلى الرغم من حاالت المد والجزر في العالقات، 

 أن الطرفين ال يريدان الوصول إلى القطيعة التامة. فإنه بدا واضحا من سياق تطورها
 

 عالقات بال ثمن
ثمة تساؤالت عدة حول حرص حماس على بناء عالقات جيدة مع السعودية رغم ما شابها من 

تشكل حاضنة شعبية متينة لحماس، اعتمدت عليها  -على المستوى الجماهيري-شوائب، فالسعودية 
 ينقطع رغم توتر العالقات الرسمية مع المملكة. منذ تأسيسها كخط إمداد مالي لم

-وعلى الصعيد الرسمي، يمثل الطابع اإلسالمي للسياسة السعودية دافعا لكافة الحركات اإلسالمية 
لبناء عالقات جيدة مع المملكة، كذلك الدور المركزي الذي تلعبه السعودية على  -بما فيها حماس

ينية التي تركن إليها السعودية تجعلها غير قادرة على تأييد أي الساحة العربية، كما أن الخلفية الد
اتفاق سالم مع "إسرائيل"، وتحمل فاتورته التطبيعية دون حل مقبول في العالم اإلسالمي لقضية 

 القدس، فأي حل ُيفرض وال يناسبها يجعلها تستدعي عالقاتها مع حماس.
بر الطرق السلمية والمنظمات الدولية، فإنها لم وعلى الرغم من رؤية السعودية لحل قضية فلسطين ع

تطلب يوما من حماس أي ثمن سياسي، أو دعم توجهات المملكة نحو مؤتمر مدريد، أو قبولها 
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ن 2002المبادرة العربية للسالم التي طرحت عام  ، ولم تعارض نهج حماس في العمل المسلح، وا 
 استخدام السالح في مواجهة "إسرائيل".كانت طلبت منها منذ البداية محاولة االبتعاد عن 

، الذي لم يكن وديا تجاه المقاومة 1996ورغم مشاركة السعودية في مؤتمر شرم الشيخ عام 
الفلسطينية، فإن ذلك لم يمنعها من استقبال الشيخ أحمد ياسين، وحث العاهل السعودي الراحل فهد 

 وعدم التعويل على النظام العربي الرسمي.بن عبد العزيز الشيخ ياسين على االستمرار على نهجه، 
مثلت هذه المواقف دافعا دائما لحركة حماس لإلبقاء على ود عالقتها مع السعودية، وظل اإلعالم 
بعيدا عن الخوض في تفاصيل الخالف، وحافظت حماس على الصورة الحسنة للسعودية أمام 

 الجمهور الفلسطيني.
 

 اآلفاق المستقبلية
بين حماس والسعودية إلى ما كانت عليه قبل اتفاق مكة، فالسعودية ال تمانع في  ستعود العالقات

إجراء المصالحة بين حماس وفتح وا عادة عقد اتفاق جديد بينهما، وقد أبلغت الرئيس األميركي 
األسبق جيمي كارتر أنه ال مانع لدى العاهل السعودي من توجيه دعوة لكل من فتح وحماس إلتمام 

 لكن جهدها اصطدم بموقف الرئيس عباس الذي رفض التخلي عن الدور المصري.المصالحة، 
كما ال تمانع السعودية في عقد اتفاق وقف إطالق نار في غزة بين حماس و"إسرائيل" بوساطة 
أوروبية، وقد أبلغت توني بلير بذلك، وأوفدت مبعوثا زار قطاع غزة سرا قبل شهرين، لترتيب آليات 

 ودي إلعادة إعمار قطاع غزة.تقديم الدعم السع
وعلى الرغم من موقفها المبدئي من المصالحة والتهدئة، فإن ذلك لن يكون على حساب عالقتها 
بالسلطة الفلسطينية بزعامة عباس، وستبقى تعتبره بوابتها للملف الفلسطيني، وقد ترهن خطواتها مع 

ريض المستمر عليها من قبل حماس بعالقة الحركة مع طهران، وستستفيد حماس من وقف التح
 السلطة لدى دوائر صنع القرار في السعودية، وسيحافظ الطرفان على دفء العالقة.

فحماس تحتاج السعودية رسميا وشعبيا، وتسعى السعودية لئال يؤخذ عليها قطيعتها مع حركة لها 
سالمي واسع، ولن تحدث تحوال  مع حماس كتقديم  نحو العالقة استراتيجياامتداد جماهيري عربي وا 

 الدعم المالي والعسكري المباشر لها، إنما ستبقى على دعم جهودها اإلنسانية والخطوات السياسية.
وتبقى السعودية دولة مهمة بالنسبة لحماس، والعالقات معها تكسر العزلة العربية الرسمية على 

والسعودية في ملفات  الحركة بعد إعالن الحرب على حركات "اإلسالم السياسي"، وتلتقي حماس
 المصالحة وا عادة اإلعمار، وتتباين في ملفات المقاومة المسلحة والحل السلمي.
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إن هدف الزيارة هو ترتيب عالقات حماس مع السعودية، وترتيب البيت الفلسطيني، وال تمثل الزيارة 
مع كل من بديال عن العالقات مع إيران أو غيرها من الدول، ألن حماس حركة تحرر، تتعامل 

 يدعمها.
 27/7/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مشروع إسرائيل المنسي لتفتيت العالم العربي .57

هويدي فهمي  
القلق على المصير العربي في محله تماما، لكننا نخطئ كثيرا إذا حصرنا التحديات في النفوذ 

 ذه منذ نصف قرن.اإليراني ومخاطر اإلرهاب، وتجاهلنا دور إسرائيل في مخطط التفتيت الذي تنف
(1) 

هذا القلق أصبح يشكل قاسما مشتركا بين أغلب تعليقات وتحليالت الُكتّاب العرب في اآلونة األخيرة؛ 
من حديث عن الحدود التي يعاد رسمها بالدم، إلى تحذير من ان المستقبل في المنطقة يراد له ان 

منة وراء تعدد الهزائم العربية ودور يصنع على أيدي غير العرب، مرورا بمحاولة رصد األسباب الكا
الدولة والقبيلة في ذلك. وليس ذلك مستغربا، ألن مختلف الشواهد تدل على ان ثمة خرائط جديدة 
ترسم للمنطقة في ضوء االنهيارات التي حدثت لبعض األنظمة والتصدعات التي عانت منها أنظمة 

ثالثة. وحين تم االتفاق بين واشنطن ومعها أخرى، والتوترات التي أطلت برأسها في فضاءات أنظمة 
الدول الكبرى وبين طهران، فإن الجميع أدركوا أن أوان الدخول في حقبة جديدة قد حل، وان الحديث 
عن المستقبل ومخاوفه لم يعد ثرثرة مثقفين أو توجسات سياسيين، ولكنه صار ضرورة ينبغي أن 

 وبات من العسير وقف اندفاعه. تؤخذ على محمل الجد، ألن قطار التغيير انطلق
استوقفتني في هذا الصدد مقالة لوزير خارجية مصر األسبق السفير نبيل فهمي نشرتها جريدة 

إذ استهلها «. الشرق األوسط الجديد واالتفاق النووي اإليراني والعرب»تحت عنوان  22/7األهرام في 
سفيرا لمصر في واشنطن( مستشار )حين كان  2004باإلشارة إلى اتصال أجراه معه في العام 

شرق أوسط جديد  إنشاءاألمن القومي األميركي، واقترح عليه ان تشارك مصر في اجتماع قمة حول 
يشمل الدول العربية ويمتد حتى باكستان وأفغانستان )وهو ما اعتذر عنه آنذاك(. وفى ربيع العام 

في طهران لهم نظرة أخرى للشرق حدثه مسؤول إيراني مقرب من أصحاب القرار عن انهم  2015
المنطقة جوهرها عربي،  أناألوسط الجديد مختلفة عما يرونه في مصر، فليس صحيحا في رأيهم 

ألن مرجعية المواطن العادي لم تعد القومية العربية، فضال عن ان العالم العربي منقسم على نفسه 
ية. وحين وضع األمران جنبا إلى جنب والثقل السياسي واألمني واالقتصادي فيه ليس بين أيٍد عرب
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خلص إلى ان التفكيرين األميركي واإليراني ينطلقان من رؤية لمستقبل المنطقة بأيٍد غير عربية. ثم 
تساءل عما إذا كانت تلك مؤامرة كبرى أم انه مجرد توافق مصالح بين أيٍد غير عربية؟ وهو إذ 

كيف يستعيد العالم العربي زمام المبادرة، كي يجيب على السؤال، فإنه طرح أفكارا عدة محورها 
 يصبح فاعال وليس مفعوال به.

(2) 
وقفت عند استعراض الموقفين األميركي  أنهامالحظتي األساسية على مقالة السفير نبيل فهمي 

األميركيين واإليرانيين  أنواإليراني، لكنها لم تشر إلى التفكير اإلسرائيلي األخطر في الموضوع، ذلك 
ا كانوا قد طرحوا أفكارا عن ُبعد وكانت لهم تطلعات تتعلق بنفوذ كل منهما، فإن مشروع إذ

اإلسرائيليين الموجودين في قلب المنطقة تم اختبار أفكاره، ونفذ بعضها على أرض الواقع، والبعض 
 اآلخر جاٍر تنفيذه في صمت وبعيدا عن األعين.
ة ال تشكل وحدة ثقافية وحضارية واحدة كما يعتقد من وجهة النظر اإلسرائيلية، فالمنطقة العربي

العرب. وهي ليست إال مجموعة من األقليات التي ال يوجد تاريخ يجمعها. ومن ثم يصبح التاريخ 
الحقيقي هو تاريخ كل أقلية على حدة. والغاية من ذلك التحليل تتمثل في تحقيق هدفين: األول رفض 

القومية  أنالوحدة العربية. ذلك أن التصور اإلسرائيلي يعتبر  مفهوم القومية العربية ومقاومة فكرة
 .اإلطالقلم تكن غير ذات موضوع على  إنالعربية فكرة يحيط بها الغموض، 

أما الهدف الثاني من الترويج لفكرة تعدد األقليات والهويات في العالم العربي، فهو تبرير شرعية 
لك التصور تضم خليطا من القوميات والشـعوب واللغات. المنطقة وفق ذ أنالوجود اإلسرائيلي. ذلك 

وتصور قيام وحدة بينها هو ضرب من الوهم والخيال. والنتيجة المنطقية المترتبة على ذلك تعني أن 
يكون لكل قومية في المنطقة كيانها الخاص، وبذلك تكتسب إسرائيل شرعيتها باعتبارها إحدى الدول 

 .القومية التي تعيش على أرضها
هذا التوجه في التفكير اإلسرائيلي دفع إسرائيل إلى تبني استراتيجية تشجيع مناطق األقليات في 
المنطقة، وطرحها بين حين وآخر لفكرة إقامة دويالت درزية أو مارونية على حدود إسرائيل لتكون 

وبين الدول بمثابة مناطق أمن تكسب إسرائيل االطمئنان وتشكل حاجزا ماديا ومعنويا يفصل بينها 
تسير على ذلك الدرب، ويحفز األكراد  أنيشجع األقليات األخرى على  أنالعربية. وهو ما من شأنه 

 في العراق واألفريكان في جنوب السودان وموريتانيا على االستقالل.
صوت »السياسي الصهيوني ووزير خارجية إسرائيل التي نشرت تحت عنوان  آيبان أباكتابات 
أفضل تعبير عن الفكرة، ذلك انه اعترض على االفتراض القائل بأن الشرق األوسط تعد « إسرائيل

العرب عاشوا دائما في  أنتتكامل مع تلك الوحدة. وذكر  أنيمثل وحدة ثقافية، وان على إسرائيل 
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فرقة عن بعضهم، وان فترات الوحدة القسرية كانت تتم بقوة السالح. من ثم فإن التجزئة السياسية لم 
تضع األساس للوحدة  أنثها االستعمار، وان الروابط الثقافية التي تجمع البالد العربية ال يمكن يحد

 السياسية والتنظيمية.
الفقرات السابقة كلها ليست لي، ولكنها اقتباس مطول منقول حرفيا عن كتاب صادر في تل أبيب 

اب العميد المتقاعد موشيه ، وكت«وأفريقيامركز دايان ألبحاث الشرق األوسط »عن  2003العام 
 «.إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان»فرجي، وعنوانه هو 

(3) 
 هذه األفكار تم اختبارها في ثالث تجارب في ما هو معلن حتى اآلن على األقل، هي:

[ أقامت إسرائيل عالقات وثيقة مع قيادات الموارنة في لبنان، مستثمرة في ذلك عالقات التوتر 
ينهم وبين المسلمين السنة. وثمة دراسات متعددة أّرخت لتلك العالقة اإلسرائيلية واللبنانية. التاريخية ب

منها دراسات األستاذ صقر أبو فخر عن الدور الذي قام به االكليروس الماروني في التواصل مع 
 اآلنكتاب اإلسرائيليين، وكتاب كريستين شولز عن الديبلوماسية اإلسرائيلية السرية في لبنان. وفي 

مينارغ عن أسرار حرب لبنان نص رسالة بعث بها إلى مناحيم بيغين رئيس وزراء إسرائيل كميل 
شكا فيها من ان الفرنسيين حين أقاموا لبنان الكبير ضموا « حزب الوطنيين األحرار»شمعون رئيس 

 «.لشروروكان هؤالء سببا في جميع العلل وا»إلى الموارنة األراضي المأهولة بالمسلمين، 
تواصل اإلسرائيليين مع بعض شرائح الموارنة دفع األخيرين إلى إقامة دولة لبنان الحر  أنالشاهد 

قاده سعد حداد ومن  الذي، «جيش لبنان الجنوبي». وشكل هؤالء ما سمي بـ 1979وحكومتها العام 
ية دورها في الترحيب لحد. وكان لألحزاب المارونية الثالثة التي شكلت الجبهة اللبنان أنطوانبعده 

. إال أن مشروع دولة الموارنة فشل وانهار بعد انسحاب 1982باالجتياح اإلسرائيلي في لبنان العام 
 اإلسرائيليين من لبنان.

[ التجربة اإلسرائيلية الثانية كانت مع المتمردين في جنوب السودان، وقد تتبع كتاب العميد موشيه 
، واستهدفت دعم التمرد الجنوبي 1958رائيليون في نسجها في العام فرجي تلك العالقة التي بدأ اإلس

ضعاف السودان للضغط على مصر واختزان القارة األفريقية، وشمل ذلك الدعم كل المجاالت  وا 
العسكرية واالقتصادية والسياسية، حيث وفرت إسرائيل الخبرات والسالح واألموال وكل ما احتاجته 

انتهى بانفصال  الذيالخرطوم وتثبيت أقدامها على األرض، األمر حركة التمرد لتحدي حكومة 
 .2011الجنوب وا عالن استقالله العام 

زعماء األكراد في نضالهم ضد نظام صدام  أن[ التجربة الثالثة مع األكراد في شمال العراق. ذلك 
سارعت إسرائيل  الذيحسين وضد شاه إيران قبل الثورة، كانوا يتلمسون الدعم من أي مصدر، األمر 
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إلى تلبيته فقدمت ألكراد العراق الكثير من المساعدات التي لم تعلن تفاصيلها، لكنها انتهت بأن 
أصبح إلسرائيل حضور استخباراتي قوي في شمال العراق. وهذا الموقع له أهميته االستراتيجية 

يران وتركيا. ولم يعد االقتراب مما يحدث في العراق  إمكانيةلإلسرائيليين  أتاحالمهمة ألنه  وسوريا وا 
كردستان قطعت شوطا بعيدا في سعيها لالستقالل، الذي أصبح اآلن مطلبا معلنا من جانب  أنسرا 

المثقفين والسياســـيين واألكراد. وبالتالي فلم يعد السؤال المطروح اآلن هو هل يعلنون استقاللهم أم ال، 
 ولكنه متى يتم ذلك.

(4) 
ساهمت في  أنهاإسرائيل فعلت من جانبها كل ذلك، ألن األصح واألصوب  إنلنا نبالغ كثيرا إذا ق

صنعه مستفيدة من ظروف داخلية مواتية في كل قطر. وهو ما يدعونا إلى القول بأن عملية تفتيت 
العالم العربي واإلفادة من تنوع كياناته وتعدد األقليات فيه تنطلق من استراتيجية إسرائيلية واضحة 

م منذ خمسينيات القرن الماضي. ولألسف، فإن الدور اإلسرائيلي في الخرائط الجديدة التي المعال
نرى تركيزا شديدا على طموحات اإليرانيين  أنناترسم للمنطقة لم يأخذ حقه من االنتباه والدراسة؛ ذلك 

لذين اإلرهابية، كما نلمس تجاهال وسكوتا على مساعي اإلسرائيليين ا« داعش»ومخططات جماعة 
طائرة  16أصبحوا يعتبرون أنفسهم جزءا من معسكر الحرب ضد اإلرهاب )قدموا إلى األردن 

هليكوبتر لهذا الغرض( في حين يمارسون في فلسطين كل ما يمكن تخيله من مظاهر اإلرهاب 
 والقمع.

ه إلى ثالثة لست أدعو إلى تجاهل الدور اإليراني وال الكف عن مقاومة اإلرهابيين، لكني أتمنى االنتبا
أمور: األول توفير رؤية عربية واضحة للتــــحديات التي تواجه األمة من حيث أولوياتها وطبيعتها. 
الثاني ان نظل على وعي كاف بالمخططات اإلسرائيلية التي ما برحت تسعى إلى تفكـــيك الـعالم 

تي ترسم تراهن على الشـــروخ مخططات التفتيت ال أنالعربي وتفتيته. أما األمر الثالث واألهم، فهو 
والتشققات الحاصلة في كل قطر عربي، ولذلك فإن الوعي بتلك المخططات ينبغي أن يستصحب 

مخططات التفتيت ال يتحقق لها النجاح إال في حال هشاشة  أناهتماما بحصانات الداخل، ذلك 
 المجتمعات وقابليتها للتفتيت.

 28/7/2015، السفير، بيروت
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 والسعودية "حماس" .58
 هاني المصري
اعتمد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز منذ توليه مقاليد الحكم في السعودية سياسة جديدة 
مختلفة بشكل واضح عن سياسة خلفه الملك عبد هللا، وظهر الخالف جلًيا في كيفية التعامل 

على إعطاء األولوية السعودي مع ما يجري في المنطقة، إذ ركزت السياسة السعودية الجديدة 
على أي شيء آخر، لدرجة أن حكام الرياض غّيروا موقفهم « الخطر اإليراني»لمجابهة ما تسميه 

وصعود دورهم في « الربيع العربي«، الذين اعتبروهم منذ ما سمي بـ«اإلخوان المسلمين»من جماعة 
 المنطقة خطًرا داهًما ال يقل عن خطر إيران.

مكنها أن تحارب على أكثر من جبهة في وقت واحد )إيران، واإلخوان وجدت السعودية أنه ال ي
في سورية « داعش»المسلمون، وتصاعد خطر ااٍلرهاب، خصوًصا بعد النجاحات التي حققها 

والعراق(، فاختارت أن تركز على جبهة واحدة هي الجبهة اإليرانية، وسعت لترميم عالقاتها مع 
معهم في سورية، وأخذت تتعاون معهم )يقال بعد وساطة  الذين تتعاون« اإلخوان المسلمين»

حمساوية( في اليمن، وما شجع الرياض على اعتماد هذه السياسة الجديدة أن اإلخوان المسلمين، بما 
، ابتعدوا عن إيران، وأّيدوا الشرعية في اليمن في رسالة واضحة بتأييد السعودية في «حماس»فيهم 

 .التي أشعلتها« عاصفة الحزم»
اإليراني على التعامل مع  -الحمساوي ممكًنا لوال الخالف الحمساوي  -لم يكن التقارب السعودي 

 الثورات العربية، وتحديًدا نظام بشار األسد حليف طهران المهم. 
بإيران بدأنا نلمسه في اآلونة األخيرة، لكن هذا « حماس»صحيح أن هناك بعض التحسن في عالقة 

ا كانت عليه العالقات من قبل، إذ قدمت طهران مساعدات سياسية وعسكرية التحسن لم يصل إلى م
أن تصمد كل هذا الصمود من دونها، وأن تخوض « حماس»ومالية ضخمة كان من المتعذر على 

الحروب التي خاضتها في مواجهة ثالثة اعتداءات إسرائيلية ضد قطاع غزة كانت تستهدف توجيه 
أن تؤدي بالضرورة إلى إسقاط حكمها، ألن البديل عن حكم من دون « حماس«ضربة قاصمة لـ

تقوم على « حماس»غامض وقد يكون أسوأ منها، لذا كانت السياسة اإلسرائيلية إزاء « حماس»
ضرورة إضعافها، وتوجيه ضربات جدية لها من دون إسقاطها؛ لضمان وجود قوتين وسلطتين 

اع داخلي، ولكن مع ضرورة وجود قوة كافية متنازعتين بين الفلسطينيين تستنزف قواهم في صر 
 حتى تضمن االلتزام باتفاقات التهدئة التي عقدتها مع إسرائيل.« حماس«لـ

بدأت القصة من خالل موافقة العاهل السعودي أثناء لقائه بالرئيس األسبق جيمي كارتر في شهر 
أن يحضره رئيس المكتب آذار الماضي على اقتراح باستضافة لقاء للمصالحة الفلسطينية، يمكن 
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السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وهي إشارة إلى أن التغيير الذي حصل تمثل باالنتقال من 
القطيعة إلى عودة اللقاءات واالتصاالت، ولكنه محدود حتى اآلن؛ ألن اشتراط السعودية موافقة 

اء وعدم اإلساءة للدور الطرفين على استضافة لقاء للمصالحة الفلسطينية ووجود فرصة لنجاح اللق
المصري يعني وضع الفيتو بيد الرئيس أبو مازن الذي ال يرغب بتحقيق المصالحة إال وفق شروطه 

 «.حماس»التي ال تقبلها 
كما أبلغ  -إن قبول استضافة الرئيس أبو مازن وخالد مشعل والفصائل الفلسطينية في السعودية 

زن ومشعل طلًبا بذلك، إذ يمكن السعي للتوصل إلى مشروط بتقديم أبو ما -الملك سلمان كارتر 
شريطة عدم المساس بالدور المصري الذي يرعى المصالحة الفلسطينية منذ وقوع « 2مكة »اتفاق 

 االنقسام الفلسطيني.
لقد جرت المبالغة من أطراف مختلفة وجهات وأهداف مختلفة بمغزى ومدى التغير في الموقف 

ونه دلياًل على اختراق في موقف الرياض منها، إذ بقي التغيير حينها السعودي إزاء حماس، ومدى ك
محدوًدا، فكان بمقدور العاهل أن يوجه الدعوة إلى اللقاء، وهذا سيضع الفرقاء الفلسطينيين تحت أمر 

 واقع ال يستطيعون تجاهله أو عدم تلبية الدعوة.
بزيارة السعودية ألداء العمرة،  برئاسة مشعل« حماس»ثم شهدنا فصاًل آخر عندما قام وفد من 

هذه الزيارة وما شهدته باعتباره كسًرا للجمود وبداية جديدة في العالقات، وتحدثت « حماس»وصورت 
عن لقاءات مع المسؤولين السعوديين شملت لقاء مع العاهل السعودي وولي العهد وولي ولي العهد، 

في حين أن وكالة األنباء السعودية قد اكتفت  وأن الزيارة ستتبعها زيارة أخرى في الشهر القادم،
بمعايدة العاهل السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من « حماس»باإلشارة إلى قيام وفد من 

دون أي إشارة إلى أي لقاءات، بينما أدلى وزير الخارجية السعودي بتصريح قال فيه إن وفد 
، ولم تكن زيارته سياسية. وأكد أن موقف السعودية أدى العمرة فقط، وهذا حقهم كأي مسلم« حماس»

لن يتغير، وكذلك الحال بالنسبة لموقفها في دعم السلطة الفلسطينية، ودعم جهود « حماس»من 
 مصر للحفاظ على أمنها داخلًيا.

السعودية لم يحدث، بل ربما ما حدث  -وهذا دليل آخر على أن االختراق في العالقات الحمساوية 
انحياًزا شاماًل لصالحها « حماس»ذلك بأن الزيارة لم تحقق هدفها، ألن الرياض تريد من  العكس من

ال لماذا تجاهلت وسائل اإلعالم السعودية الزيارة في وقت أبدت فيه  في مواجهة الخطر اإليراني، وا 
هللا االهتمام والترحيب الكبيرين بزيارة سمير جعجع، الذي تشجعه السعودية للوقوف في وجه حزب 

 وحلفائه في لبنان؟
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بعد الزيارة أشارت إلى حرص « حماس»التصريحات التي أدلى بها مشعل والعديد من قيادة 
على إقامة عالقات جيدة مع طهران والرياض وكل األطراف، ألن القضية الفلسطينية « حماس»

قع في دائرة ال تريد أن تتدخل في الصراعات الداخلية العربية، أو أن ت« حماس»جامعة، وألن 
اإليرانية « فارس»بشدة األنباء التي روجتها وكالة « حماس»التجاذبات اإلقليمية والدولية؛ لذلك نفت 

" حماس"عنصر لمساعدة السعودية في حربها في اليمن. فـ 700على إرسال " حماس"عن موافقة 
 ة.دفعت ثمًنا غالًيا لموقفها من األحداث في سورية، وال تريد أن تكرر الغلط

أن استبدال تحالفها من طهران إلى الرياض يعني أنها لن تستطيع أن تحافظ « حماس»كما تعلم 
إلى ما هي عليه، فالتحالف مع « حماس»على خيار المقاومة المسلحة، الرافعة الكبرى التي أوصلت 

لرياض على دعم مالي ولكنها لن تبقى تنظيًما مقاوًما، ألن ا« حماس»الرياض قد يؤدي إلى حصول 
سرائيلًيا، ال تزويدها بالسالح « حماس»والدوحة وأنقرة يريدون ترويض  لتكون مقبولة أميركًيا ودولًيا وا 

لكي تقاوم إسرائيل التي تشعر السعودية أنها تتقاطع معها بموقف مشترك يقوم على إعطاء األولوية 
وتل أبيب، والذي يمكن أن الذي عارضته الرياض « االتفاق النووي»للخطر اإليراني، خصوًصا بعد 

 يزيد من قوة إيران بعد اعتمادها كدولة نووية، وبعد إعادة أموالها المصادرة ورفع العقوبات عنها.
مع حكام الرياض، لكن هذا التحسن لن يصل إلى اختراق « حماس»نعم هناك تحسن في عالقات 

« عاصفة الحزم»مت إلى معسكر من معسكر الممانعة والمقاومة كلًيا وانض« حماس»إال إذا انتقلت 
 ."الخطر الشيعي"والوقوف ضد إيران و

بين من يعارض ومن يؤيد أن « حماس»ال شك أن هناك نزعات وتيارات مختلفة ستؤثر على قرار 
بوصفها جزًءا من حركة « حماس»يتعايش مع الواقع العربي واإلقليمي الجديد، ولو على حساب 

االمتداد الفلسطيني لجماعة اإلخوان « حماس»عزز من كون التحرر الوطني الفلسطيني، بما ي
 المسلمين.

أصواًتا تشيد بدعم إيران وتدعو إلعطاء التحالف معها األولوية. ونسمع « حماس»نسمع داخل 
أصواًتا أخرى تدعو إلى قيام مشروع عربي إسالمي بقيادة السعودية، وتطالب بدخول سعودي على 

مصر. كما نسمع صوًتا معتداًل ومتوازًنا يعرف أّن القضية خط المصالحة، ولو على حساب 
الفلسطينية عادلة وجامعة وبحاجة إلى دعم الجميع، ويكمن مقتلها في االنحياز إلى طرف على 

ومستقبلها على كيفية « حماس»حساب األطراف األخرى. وال نبالغ في القول بأنه يتوقف مصير 
 ارات داخلها.حسم الموقف ما بين هذه النزعات والتي

والفصائل الفلسطينية أن تحافظ على دور فاعل ومستقل يخدم  "فتح"و« حماس»لن تستطيع 
المصلحة الفلسطينية ويسعى إلعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة إذا لم يتوحد الفلسطينيون، 
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استخدام الورقة فانقسامهم يجعلهم لقمة سائغة، وكرة تتقاذفها أقدام الالعبين الذين يريد كل منهم 
واألطراف الفلسطينية لصالحه. وال يمكن أن يتجنب الفلسطينيون هذا المصير الذي سيعني المزيد 
من تمزقهم وضياع قضيتهم إال بالوحدة على أساس وطني وديموقراطي وقواسم مشتركة وشراكة 

 سياسية تعطي لكل ذي حق حقه. فالوحدة أقصر طريق، بل الطريق الوحيد للنجاة.
 28/7/2015يام، رام هللا، األ
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 عاموس غلبوع
 إخفاقاتهاشكلت الذكرى السنوية لعملية "الجرف الصامد" فرصة للتهجم على حكومة إسرائيل بسبب 

في العملية. هناك من بكى على فقدان الردع وألقى على الحكومة مسؤولية التساهل. وهناك من 
 البته القضاء على "حماس".استمر في مط

بحث قام به مركز المعلومات  إلىسأورد هنا ثالث حقائق بارزة في الذكرى السنوية للعملية، تستند 
 التابع للمركز االستخباري. واإلرهابلالستخبارات 

قذيفة، مقابل  12: في السنة التي تلت العملية أطلقت نحو إسرائيل من قطاع غزة وسيناء األولى
قذيفة في السنة التي  39(، و2009فة في السنة التي تلت عملية "الرصاص المصبوب" )قذي 140

(. بكلمات بسيطة: السنة التي تلت عملية "الجرف الصامد" هي 2013تلت عملية "عمود السحاب" )
 األكثرهدوءًا التي أعقبت عمليات الجيش اإلسرائيلي الكبيرة في القطاع، وهي السنة  األكثرالسنة 
 اإلطالقذلك فان حوادث  إلى إضافة. 2007ًا منذ تولت "حماس" السلطة في القطاع في العام هدوء
القذائف على إسرائيل هو أداة تحريض  إطالقلم تكن من "حماس" بل من تنظيمات تعتبر أن  12الـ 

الهدوء النسبي وسياسة ضبط النفس لـ "حماس"؟ أوال، يبدو أنه الردع  أسبابضد "حماس". ما هي 
 إعادةالذي حققته إسرائيل في عملية "الجرف الصامد". ثانيا، تريد "حماس" كسب الوقت من اجل 

 الدفاعية والهجومية وتصنيع الصواريخ المحلية. األنفاقبناء قوتها العسكرية، وهي تقوم بحفر 
دت عق 2014 األولتشرين  12التي يتحدثون عنها طول الوقت. في  اإلعمار بإعادةالثانية تتعلق 

 إعمار غزة. إسرائيل لم تكن هناك.  إلعادةفي القاهرة لجنة دولية 
مليارات دوالر إلعمار غزة )قطر تعهدت  4.9وخالل اللجنة نجح الفلسطينيون في تجنيد تعهد بمبلغ 

 بمليار واحد من المبلغ(. 
بالمئة  27من ذلك تبين أن هذه التعهدات لم تنفذ، وحسب تقديرات مختلفة فقط  أشهروبعد تسعة 

 من التعهدات وصلت للقطاع. 
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 إعمار قدرة "حماس" العسكرية وليس اإلعمار المدني.  إلعادة األموالوقد استخدمت هذه 
لذلك لم يتم اإلعمار في مناطق الحرب، وكثير من العائالت ما زالت دون مأوى. النتيجة: خيبة أمل 

 الجمهور الذي لم يتسبب لـ "حماس" بعد بالمشكالت.
لثة تتعلق بالخالفات التي تعاني منها "حماس"، وفي أساسها الخالفات الداخلية. في السنة الثا

الماضية زادت الخالفات الداخلية: القيادة السياسية ضد الذراع العسكرية التي تتصرف باستقاللية. 
للمال التقرب من إيران كمصدر  إلىوسبب الخالفات هو التعاون مع ذراع "داعش" في سيناء والسعي 

والسالح. وفي المقابل يزداد الشرخ بين "حماس" والسلطة الفلسطينية، حيث ال يوجد موطئ قدم 
 للسلطة في غزة، وقدم أبو مازن لم تطأها بعد. 

 وأخيرا، بالنسبة لـ "حماس": عالقتها مع مصر في تدهور، وهي توجد على قائمة األعداء في مصر.
الصورة المركبة: االستمرار في سياسة الرد المحسوب كيف تستطيع إسرائيل التأثير في هذه 

والمتروي، وأال تستمع لدعوات القضاء على "حماس" بعد سقوط كل صاروخ. وكما هو معروف فان 
 عدد هذه الصواريخ قليل نسبيا.

 "معاريف"
 28/7/2015األيام، رام هللا، 
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