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 13 .. والقسام والسرايا تتوعدان المنفذينتفجيرات تستهدف سيارات لكتائب القسام وسرايا القدس في غزة  12.
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 27 وطنية بين "الليكود" و"المعسكر الصهيوني" وحدة حكومة لتشكيل اإلسرائيلي للرئيس مبادرة هآرتس:  28.
 28 يرفض ائتالفاا برئاسة نتنياهو "المعسكر الصهيوني"  29.
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 73 :كاريكاتير

*** 
 

 وفد من الحركة برئاسة مشعل أدى مناسك العمرة والتقى الملك السعوديحماس: حركة  .1
حركة حماس كشفت ع  لقاء وفد الحركة الذي ترأسه ، أ  18/7/2015، موقع حركة حماسذكر 

رئنس المكتب السناسي، خالد مشعل، بخادم الحرمن  الشرنفن  الملك سلما  ب  عبد العزنز، خالل 
 عودنة.زنارة الوفد للس

وقالت الحركة، في بنا  صحفي، إ  زنارة الوفد إلى المملكة العربنة السعودنة، استغرقت نومن ، 
وأدى خاللها الوفد مياسك العمرة وصالة العند في المسجد الحرام، والتقى خاللها خادم الحرمن  
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ولي عهده سمو  الشرنفن  الملك سلما  ب  عبد العزنز وولي عهده سمو األمنر محمد ب  يانف وولي
 األمنر محمد ب  سلما .

وضم الوفد رئنس المكتب السناسي للحركة، خالد مشعل، إضافة إلى أعضاء المكتب السناسي 
 لحماس: د. موسى أبو مرزوق، وصالح العاروري، ومحمد يزال.

وشكر وفد حماس خادم الحرمن  والمسؤولن  في المملكة، على الحفاوة التي لقنها، منثميًا دعم 
 لمملكة لشعبيا الفلسطنيي وقضنته العادلة وقضانا األمة بصورة عامة.ا

يائب رئنس المكتب السناسي لحركة ، م  غزة، أ  18/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
حماس إسماعنل هينة قال إ  زنارة مشعل وقنادة حركته للسعودنة ياجحة ومنثمرة وطنبة، متمينًا أ  

 عادة العالقة التارنخنة والروابط األخونة.تكو  بدانة واعدة إل
وعبر هينة ع  ارتناحه ليتائج هذه الزنارة، وتقدنره للقنادة في المملكة العربنة السعودنة والشعب 
السعودي على مواقفهم الداعمة لقضنة فلسطن  وجهودهم التي ستبذل م  أجل إيهاء المعاياة ورفع 

 الحصار ع  قطاع غزة.
ماس حركة تحرر فلسطنينة عربنة إسالمنة تحتاج لكل دعم عربي إسالمي، وأوضح أ  حركة ح

 وهي تقف على األرض الفلسطنينة، وتدافع ع  منراث األمة كل األمة، وفق قوله.
جاء حدنث هينة، خالل زنارته لعوائل شهداء قادة كتائب الشهند عز الدن  القسام برفح، رائد العطار 

 (.7-18لتهيئتهم بعند الفطر المبارك صباح نوم السبت ) ومحمد أبو شمالة ومحمد برهوم؛
السعودنة )واس(  األيباءوكالة ، أ  )واس، أ ف ب(، ع  20/7/2015المستقبل، بيروت، وجاء في 

وفدا م  حركة حماس، قام بزنارة إلى المملكة العربنة السعودنة، استغرقت  أ ذكرت أول م  أمس 
ى الوفد صالة العند في المسجد الحرام بمكة المكرمة، حنث هيأ نومن  ألداء مياسك العمرة، وقد أد

الوفد خادم الحرمن  الشرنفن  الملك سلما  ب  عبدالعزنز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي 
 ».العهد بعند الفطر المبارك

كة خادم الحرمن  الشرنفن  والمسؤولن  في المملشكر وفد حماس أ  أضافت الوكالة السعودنة: و 
والشعب السعودي الكرنم على ما نجده ضنوف الرحم  م  حفاوة ورعانة وتسهنل ألدائهم مياسكهم، 

 لقنادة المملكة تجاه قضنة فلسطن . اإلنجابنةمنثمًيا المواقف 
أ   ذكرت تقارنرم  غزة، أ   أشرف الهور، ع  مراسلها 20/7/2015القدس العربي، لندن، وكتبت 

مكاينة عودة  وفد حماس ياقش في المملكة عدة ملفات أبرزها ملف المصالحة الفلسطنينة الداخلنة، وا 
السعودنة للدخول على خط المصالحة، وهو أمر عبر عيه قبل عدة أسابنع قادة كنثر م  حماس، 
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، وكذلك "إسرائنل"إضافة إلى ملف التهدئة الطونلة األمد، اآلخذ بالتبلور في قطاع غزة بن  الحركة و
 لتحسن  عالقة حماس باليظام المصري، وهي مساع شرعت فنها السعودنة. المساعي الرامنة

يهاء حالة  وتردد مؤخرا أ  السعودنة توسطت لدى مصر م  أجل تحسن  عالقتها مع حماس، وا 
التوتر التي بدأت بعد عزل الرئنس السابق محمد مرسي، وأ  الجهود المبذولة في هذا اإلطار م  

 «.تيظنما إرهابنا»خاصة بعد أ  ألغت مصر حكما باعتبار حماس  المحتمل أ  تتكلل باليجاح،
وفي السناق أنضا قال الدكتور صالح البردونل القنادي في حماس إ  وفد الحركة لمس خالل الزنارة 

هذا نقطع لسا  رئنس وزراء »وأضاف أ  «. استعداد سعودي لدعم القضنة الفلسطنينة»وجود 
ندعي في خطاباته وجود تحالف سعودي مصري إماراتي في الميطقة  االحتالل بينامن  يتيناهو الذي

 «.لحرما  الفلسطنينن  م  الدعم العربي
وأكد أ  السعودنة دولة كبنرة وتمتلك م  اإلمكاينات واليفوذ السناسي ما نؤهلها أ  تكو  الداعم 

االيفراجة السعودنة الكبنر لقضنة فلسطن  على المستوى السناسي والمعيوي والمادي. وأشار إلى أ  
إعطاء الحرنة للمؤسسات السعودنة الشعبنة بتقدنم المساعدات اإليساينة للفلسطنينن  وخاصة »تعيي 

 «.في قطاع غزة
وأكد البردونل على أ  السعودنة ستلعب دورا في دعم المصالحة م  خالل الضغط على األطراف 

مجموعة م  الشخصنات في حركة حماس  الفلسطنينة. وقال إ  السعودنة أفرجت خالل الزنارة ع 
 كايوا موقوفن  ميذ عدة أشهر.

وذكرت تقارنر صحافنة أ  السلطات السعودنة أفرجت بأمر م  الملك سلما  ب  عبد العزنز ع  
عدد  إ وحسب ما ذكر ف معتقلي حركة حماس بالمملكة، وذلك في أعقاب لقائه بوفد حماس.

 ميذ نثماينة أشهر.أوقف بنيهم قنادنا  المعتقلن  المفرج عيهم لم نحدد، لك 
أ   أكدتمصادر في حركة حماس  ، أ مكة المكرمة، م  17/7/2015وكالة قدس برس، وجاء في 

رئنس جهاز االستخبارات السعودي الفرنق خالد ب  علي ب  عبد هللا الحمندا ، كا  قد التقى 
 .( رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" خالد مشعل7|16الخمنس )
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 اإلسرائيلي العربي الصراع لحل دولي بإطار التفكيرلى إيدعو  عباس .2
 محمود الفلسطنيي الرئنس وكاالت: دعا حسن ، عبدالرحنم المشهراوي، عالء هللا رام -المحتلة القدس
 مفاوضات يجاح غرار على اإلسرائنلي العربي الصراع لحل دولي بإطار التفكنر إلى أمس، عباس
 فنلنب البرنطايي الخارجنة وزنر استقباله عقب مشدداً  اليووي، ملفها لتسونة إنرا  مع ىالكبر  الدول
 بأيها للمفاوضات، الدولنة الرعانة وتوسنع الدولنة المشاركة أنثبتت لقد» بقوله أمس، هللا برام هامويد

 .«سرائنلياإل-العربي الصراع لحل دولي بإطار نفكر أ  الدولي المجتمع وعلى يجاحها إلى تؤدي قد
 في واالستقرار والسالم األم  تحقنق إلى إنرا  مع الدولي االتفاق نمهد أ » أمله ع  عباس وأعرب
 ذلك في بما اليوونة األسلحة م  خالنة ميطقتيا لجعل مقدمة نكو  وأ  األوسط، الشرق ميطقة
 عام حدود على الدولتن  لح لمبدأ وفقاً  الميطقة في والعادل الدائم السالم تحقنق الى وصوالً  إسرائنل
قامة ،1967  .«الشرقنة القدس بعاصمتها المستقلة فلسطن  دولة وا 

 17/7/2015 أبو ظبي، تحاداال 
 

 التي وقعت في غزةبضلوعها في التفجيرات المشبوهة  مشتبه: إيقاف عناصر وزارة الداخلية .3
ألمينة أوقفت عياصر مشتبه صّرح المتحدث باسم وزارة الداخلنة واألم  الوطيي أ  األجهزة ا :غزة

 بضلوعها في التفجنرات المشبوهة التي وقعت صباح النوم.
وقال إناد البزم إيه جاري التحقنق مع تلك العياصر لكشف مالبسات التفجنرات، مطمئيًا أبياء شعبيا 

ة األمينة بأ  األجهزة األمينة تواصل عملها ُمتخذًة كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على استقرار الحال
 ومحاسبة المتورطن .

 وأضاف أ  الوزارة ل  تسمح بالمس بحالة األم  والهدوء التي نعنشها أبياء شعبيا في قطاع غزة.
وكايت عياصر إجرامنة مجهولة قامت صباح النوم األحد بتفجنر عدد م  المركبات التابعة لعياصر 

 جيوب مدنية غزة. وقادة م  فصائل المقاومة الفلسطنينة في حي الشنخ رضوا 
 19/7/2015، وزارة الداخلية الفلسطينية

 
 و"الجنائية" المتحدة لألمم التوجه تجميد عن أسفرت االحتالل مع سرية" "اتصاالت وجود تنفي السلطة .4

 تياقلته ما عرنقات صائب المفاوضن  وكبنر الفلسطنينة التحرنر لميظمة التيفنذنة اللجية عضو يفى
 مسؤولن  بن  شهور ميذ جارنة «سرنة اتصاالت» ع  أمس، صباح نةالعبر  اإلعالم وسائل

سرائنلنن  فلسطنينن   القنادة مضي مؤكداً  المتحدة، األمم مؤسسات إلى السلطة توجه ووقف كبار، وا 
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 القايو  لقواعد الميظمة خروقاته على ومحاسبته االحتالل مساءلة يحو النثابتة بخطواتها هللا رام في
 .الفلسطنيي يسا اإل وحقوق الدولي

 17/7/2015 أبوظبي، تحاداال 
 

 عرفات ياسر الراحل الرئيس قبر على الزهور من إكليالا عباس يضع  .5
 الزهور م  إكلنالً  نضع أ  قبل مقره في العند صالة الفلسطنيي الرئنس أدى وكاالت: – غزة-هللا رام

 في الكرنم الشهر هذا ودنع» بأ  أمله ع  عباس وأعرب. عرفات ناسر الراحل الرئنس قبر على
 الفلسطنينة الدولة وأقميا االستنطا  م  وايتهنيا( اإلسرائنلي) االحتالل م  تخلصيا وقد المقبل، العام

 .«القدس وعاصمتها المستقلة
 مقبرة بزنارة قاموا نثم األقصى، المسجد في الصالة ألداء المصلن  م  حشود توافدت القدس، وفي
 .الكرنم القرآ  م  آنات وقرأوا أحبائهم قبور على الخضراء األغصا  ووضعوا قرنب، تل قمة على

 18/7/2015الحياة، لندن 
 

 بمخططات االستيطان في سوسيا "إسرائيل"الحكومة تدين مضي  .6
ميشأة  50رام هللا: أدايت حكومة الوفاق الوطيي، أمس، التهدندات اإلسرائنلنة األخنرة بهدم أكنثر م  

   سكا  سوسنا جيوب الخلنل.م 170وتهجنر أكنثر م  
واستيكرت هدم ميازل ومقتينات المواطين  إلى جايب مدرسة سوسنا الوحندة، تمهندًا لترحنل سكا  

 التجمع بالقوة، لصالح توسنع مستوطية غنر قايوينة مقامة على أراضي المواطين  في الميطقة.
الخطط المعلية، ماضنة في ارتكاب وأكدت الحكومة، في بنا  لها، أ  إسرائنل م  خالل تيفنذ هذه 

ايتهاكات خطنرة للقايو  اإليسايي الدولي لصالح توسنع المستوطيات غنر الشرعنة والتي تقوض أفق 
 السالم في الميطقة، والتي تعتبر ايتهاكًا واضحًا للقايو  الدولي، بما في ذلك مننثاق روما.
 17/7/2015األيام، 

 
 ستتواصل "ياسر عرفات"نزويال قائم.. ومنحة السلطة الفلسطينية: التعاون مع ف .7

رام هللا: قالت السلطة الفلسطنينة، بعد أسبوع م  الجدل واالتهامات والمطالبات بالتحقنق، إ  الميح 
الدراسنة المقدمة م  جمهورنة فيزونال للطلبة الفلسطنينن  ال تزال قائمة، في إشارة إلى أ  العالقات 

نثر بسبب مشكالت رافقت أداء طالب فلسطنينن  ضم  الدفعة األخنرة بن  فلسطن  وفيزونال لم تتأ
 «.ميحة ناسر عرفات للطب»م  
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وأصدرت وزارة التعلنم العالي الفلسطنينة بنايا أمس، ضم  سلسلة بنايات أخرى أصدرتها الخارجنة 
فلسطن  وفيزونال، الفلسطنينة والتعلنم والسفارة الفلسطنينة في فيزونال، للتأكند على عمق العالقة بن  

قالت فنه، إ  الدفعة األخنرة م  الطلبة المبتعنثن  ضم  الميح الدراسنة التي تقدمها الحكومة 
الفيزونلنة الهادفة لدعم الشعب الفلسطنيي في جمنع أماك  وجوده؛ لنست األولى، ضم  بريامج 

 ، ول  تكو  األخنرة.طبي متكامل تم تصمنمه م  فرنق طبي كوبي بالتعاو  مع الجهات الفيزونلنة
وعزت الوزارة المشكالت التي سببها طالب فلسطنينو  إلى تدخل السفارة الفيزونلنة في عما ، 

 باختنار طالب فلسطنينن  م  هياك م  دو  تيسنق مع السلطة.
وكايت تقارنر أشارت إلى ترك الطلبة الفلسطنينن  للدراسة في فيزونال، أنثارت غضبا كبنرة في 

 ام هللا على حد سواء.كاراكاس ور 
ميحة »أ  عشرات م  الطلبة الفلسطنينن  الذن  استفادوا م  « أسوشننتد برس»وجاء في تقرنر لـ

المقدمة م  فيزونال، إلى العاصمة كاراكاس لاللتحاق ببريامج لتدرنبهم كأطباء، تركوا « ناسر عرفات
م لم نتلقوا التدرنب الذي نحتاجويه كي إيه»، قائلن : «لمعاننر أكادنمنة دقنقة»البريامج، الفتقاده 

نصبحوا أطباء معترفا بهم، وهو ما أدى إلى تجمند بريامج الميحة، الذي كايت السلطة الفلسطنينة 
تأمل في أ  تكو  بدانة لجلب مئات آخرن  م  الفلسطنينن  للدراسة في فيزونال في مجاالت 

 «.فن  الفيزونلي والفلسطنييمتيوعة، وبالتالي خلق توتًرا دبلوماسًنا بن  الحلن
 ورد مسؤولو  فلسطنينو  على التقرنر بأيه مجتزأ ومبتور، ومدعوم م  المعارضة الفيزونلنة.

 20/7/2015الشرق األوسط، لندن، 
 

 تتلف جسماا مشبوهاا وتفتح تحقيقاا في انفجار جنين الفلسطينية الشرطة .8
شبوه م  مخلفات االحتالل، وفتحت تحقنقًا أمس مع جسم م الفلسطنينةتعاملت الشرطة  :سما –جين 

في ايفجار جسم مشبوه آخر في جين . وأوضح بنا  إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة أ  
بالغًا وصل إلى غرفة العملنات م  المواطين  في شأ  وجود جسم مشبوه في قرنة عربوية شرق 

ت في شرطة المحافظة إلى المكا ، وتم التحفظ جين ، تحرك على إنثره فرنق خبراء هيدسة المتفجرا
 على الجسم المشبوه إلتالفه بعندًا م  تجمهر المواطين  خارج البلدة، وهو عبارة ع  قيبلة صوتنة.

في سناق آخر، فتح فرنق خبراء هيدسة المتفجرات تحقنقًا على انثر بالغ ورد لغرفة العملنات بسماع 
قرنة رماية غرب جين ، حنث تم العنثور على شظانا قذنفة دوي ايفجار في الميطقة الشرقنة م  

 سيتمترًا، في المكا .  13سيتمترًا وقطر  11إسرائنلنة الصيع بطول 
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وأكد البنا  بأيه لم نيتج م  الجسم المشبوه أو االيفجار أنة إصابات تذكر بن  المواطين  وأ  هذه 
ين  ضرورة اإلبالغ ع  أنة أجسام مشبوهة األجسام هي م  مخلفات االحتالل. وياشد البنا  المواط

 نتم العنثور علنها وعدم االقتراب ميها لحن  وصول المختصن  بالتعامل معها.
 20/7/2015الحياة، لندن، 

 
 لنازحي مخيم اليرموكعباس مكرمة مالية من الرئيس  .9

ساعدة "وفا": جرى مساء الجمعة، وبتوجنهات مباشرة م  الرئنس محمود عباس توزنع م -دمشق 
 أسرة م  اليازحن  الفلسطنينن  المتواجدن  على أطراف مخنم النرموك. 40مادنة لحوالي 

جاء ذلك خالل زنارة مدنر الدائرة السناسنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة السفنر أيور عبد الهادي 
 م.خنمة العودة على مدخل المخنم ولقائه فعالناته وبعض األهالي الذن  تحدنثوا ع  معاياته

كما شرح عبد الهادي األوضاع األخنرة، وتحدث ع  اهتمام ومتابعة الرئنس المباشرة ألوضاعهم، 
 مؤكدا أ  ميظمة التحرنر ستواصل العمل م  أجل حل أزمة النرموك وعودة أهله إلنه.

 20/7/2015األيام، رام هللا، 

 
 لالجتماع مرزوق أبو دعوة يرفضون التحرير منظمة في أعضاء .11

 المقاومة لحركة السناسي المكتب عضو دعوة الفلسطنينة التحرنر ميظمة في قنادنو  : ايتقدهللا رام
 لدراسة االجتماع إلى الميظمة في القنادي اإلطار مرزوق أبو موسى الدكتور" حماس" اإلسالمنة
 كاتشكن تتضم  الدعوة أ  واعتبروا الحالي، والوطيي السناسي المأزق م  والخروج الفلسطنيي الوضع

 .الميظمة شرعنة في
 النوم له تصرنحات في نوسف أبو واصل الفلسطنينة التحرنر لميظمة التيفنذنة اللجية عضو ورأى

 لضرب محاوالت م  جزء مرزوق أبو تصرنحات أ  المحلنة الفلسطنينة" موطيي" إلذاعة الخمنس
 على والمؤتم  ارسالح ستبقى الفلسطنينة التحرنر ميظمة: "وقال الفلسطنيي، الوطيي المشروع
 ايفصال تكرنس ومؤامرة االحتالل، على المراهيات كل تفشل وسوف الفلسطنيي الوطيي المشروع
 ". ومنياء تسهنالت مقابل غزة، قطاع
 التحرنر ميظمة تمنثنل رأفت، صالح الفلسطنينة التحرنر لميظمة التيفنذنة اللجية عضو أكد جهته م 

 لألمم العامة والجمعنة العربنة الدول وجامعة الفلسطنيي الشعب ربإقرا الفلسطنيي للشعب الفلسطنينة
 للشراكة ضربة بلنر طويي عبر اسرائنل مع المباشرة غنر باللقاءات" حماس" تفرد واعتبر المتحدة،
 . الوطينة



 
 
 
 

 

 11 ص                                              3639 العدد:         20/7/2015 اإلنثنين التاريخ: 
  

 تصرنحات( 7|16) الخمنس النوم المحلنة الفلسطنينة" موطيي" إلذاعة تصرنحات في رأفت ورفض
: وقال ،"بشرعنتهم وتشكنك التيفنذنة اللجية ألعضاء إهاية" بأيها واعتبرها قمرزو  ابو موسى

 غزة قطاع فصل على تعمل اسرائنل أ  يعلم: "واضاف"  مرفوضة مرزوق أبو موسى تصرنحات"
 مستقلة فلسطنينة دولة قنام ولميع الفلسطنيي، الوطيي المشروع لضرب والقدس الغربنة الضفة ع 
 ".1967 العام م ( نوينو) حزنرا  م  الرابع حدود على

 16/7/2015قدس برس، 
 

العالقات بين حماس ب"انفراجة" كبيرة البردويل: زيارة وفد حماس واستقباله من قبل الملك السعودي  .11
 والرياض

أكد القنادي في حركة حماس د. صالح البردونل أ   :خاص معا -وجدي الجعفري  -بنت لحم 
لكة العربنة السعودنة شهدت ايفراجة كبنرة بعد زنارة رئنس المكتب بن  حركة حماس والمم األزمة

 السناسي لحركة حماس خالد مشعل إلى الرناض.
 إلىالزنارة التي قام بها وفد حركة حماس برئاسة خالد مشعل  أ وأوضح البردونل لوكالة معا 

لعزنز وولي عهده األمنر السعودنة واستقباله م  قبل خادم الحرمن  الشرنفن  الملك سلما  ب  عبد ا
محمد ب  يانف وولي ولي عهده األمنر محمد ب  سلما  ومسؤولن  سعودنن ، كايت ياجحة وحققت 

 وتعتبر "ايفراجة" كبنرة في العالقات بن  حماس والرناض. أهدافها
وقال: "إ  الوفد الذي ضم مشعل وأعضاء المكتب السناسي للحركة موسى أبو مرزوق، وصالح 

هياك استعدادا سعودنا  أ ومحمد يزال حظي باستقبال رفنع، وكايت الزنارة منثمرة ولمسيا  العاروري،
لدعم القضنة الفلسطنينة، وهذا نقطع لسا  رئنس وزراء االحتالل يتيناهو الذي ندعي في خطاباته 

 في الميطقة لحرما  الفلسطنينن  م  الدعم العربي". إماراتيوجود تحالف سعودي مصري 
تنجة الواقع العربي المختلط جمدت الجهود م  أجل القضنة الفلسطنينة وحندت بعض وأضاف "ي

الجهد  إعادة إلىالعربنة، وهذه الزنارة تهدف  األمةتكو  على رأس  أ الدول الكبرى التي نفترض 
 موضعه الصحنح ودعم فلسطن ". إلىالعربي 

تكو  الداعم الكبنر  أ السناسي ما نؤهلها  واليفوذ اإلمكايناتوتابع "السعودنة دولة كبنرة وتمتلك م  
 لقضنة فلسطن  على المستوى السناسي والمعيوي والمادي".

الحرنة للمؤسسات السعودنة الشعبنة بتقدنم المساعدات  إعطاءالسعودنة تعيي  االيفراج أ واكد 
 للفلسطنينن  وخاصة في قطاع غزة. اإليساينة
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ع  مجموعة م  الشخصنات في حركة حماس كايوا موقوفن   خالل الزنارة أفرجتالسعودنة  أ واكد 
 أشخاص. 4ميذ عدة اشهر "إنثر سوء تفاهم" في السعودنة، وقدر عددهم بـ 

الفلسطنينة  األطرافوقال إ  السعودنة ستلعب دورا في دعم المصالحة م  خالل الضغط على 
وهذا سنساعد بالتأكند في حل "لنلن  في موضوع الشراكة الفلسطنينة في الجزء اآلخر م  الوط ، 

 مشكلة الموظفن  ورواتبهم".
وحول معبر رفح، قال ايه جزء م  الميظومة العربنة وهو مغلق بقرار سناسي، والعرب قادرو  على 

 تشهد الفترة القادمة ايفراجة في موضوع المعبر وفتحه بشكل كامل أ . آمال وا غالقهفتح المعبر 
ما يرنده تنثبنت وقف اطالق اليار بياء على الشروط التي  إ ال وبشأ  التهدئة مع االحتالل، ق

نجادغزة،  وا عماروضعياها والتي تتمنثل بفتح المعابر،  التي  األحداثممر بحري. وعدم فصل  وا 
طرف كا  قد  أينكو   أ تجري بالضفة ع  قطاع غزة. مع التأكند على الوساطة المصرنة، يافنا 

وجود وسطاء غنر مباشرن  بن  الحركة  إلى اإلشارة، مع تدخل بدال ع  الوساطة المصرنة
 واالحتالل منثل رئنس الوزراء البرنطايي األسبق طويي بلنر ومسؤولو  سونسرنو .

الحركة لم ترد على هذا الموضوع مع  إ لدى حماس، قال  اإلسرائنلنن  األسرىوفنما نتعلق بملف 
 أسريع  كافة  األفراجبعد  إال األسرى معلومات حول أيطرف كا ، وغنر مستعدة لتقدنم  أي

 حرار".صفقة "وفاء األ
ايفراج العالقات مع السعودنة ل  نؤنثر على عالقة حماس مع  أ في سناق آخر شدد البردونل على 

 إلى واإلسالمينيصب الدعم العربي  أ فلسطنينة كل ما ترنده  إسالمنةانرا ، وقال "حماس حركة 
   قند أو شرط، كواجب مقدس".صالح القضنة الفلسطنينة دو 

يبيي عالقة مع طرف على حساب طرف  أ حركته ال تلعب دور المحاور، قائال "ال نمك   أ وأكد 
 التي تدعميا مادنا وعسكرنا ومعيونا". األطراف، حماس تبيي عالقتها مع كل أخر

حماس ضد  إ ال ". وقأخرفتحيا باب  أليياكا  مفتوحا  إذام  باب دعم  أيفسياوقال "كنف يحرم 
في الدول العربنة  اآلالفمقتل  إلى أدتسية وشنعة وضد الحرب الدامنة التي  إلى األمةفكرة تجزئة 
 العربنة. األمةتمزنق  إلىوالتي تهدف  األساسعلى هذا 

 18/7/2015، اإلخباريةوكالة معاا 
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والسرايا تتوعدان  .. والقساملكتائب القسام وسرايا القدس في غزة سياراتتفجيرات تستهدف  .11
 المنفذين
أمس استهدفوا   نمجهول، أ  رام هللام   كفاح زبو ، ع  19/7/2015الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

سنارات لقادة في كتائب عز الدن  القسام التابعة لحماس وآخرن  في سرانا القدس التابعة للجهاد  5
هو األقوى لحركة حماس الحاكمة في اإلسالمي في قطاع غزة، م  دو  أ  توقع إصابات، في تحد 

 القطاع.
أسابنع م  تهدندات لتيظنم داعش الذي وجدت له شعارات في مكا  التفجنرات، م   3جاء ذلك بعد 

 دو  أ  نتضح بشكل مستقل م  نقف خلف الهجمات الخمس.
وأفاق سكا  حي الشنخ رضوا  وشارع اليفق وسط مدنية غزة، على ايفجارات ضخمة في وقت 

سنارات تعود لمسؤولن  في كتائب القسام والسرانا، وهو ما أدى إلى  5ام ، واتضح أيها طالت متز 
 أضرار مادنة في ميازل قرنبة.

وقد أصدرت كتائب القسام الجياح العسكري لحماس وسرانا القدس الجياح العسكري للجهاد 
دات م  كتائب القسام وسرانا اإلسالمي، بنايا مشتركا، جاء فنه، إ  م  فجر مركبات المجاهدن  وقنا

 القدس، هي بعض األنادي اآلنثمة التي تحاول الينل م  المقاومة بالتساوق مع االحتالل.
هذه األفعال اإلجرامنة تحمل عيواًيا واحًدا، وهو التساوق مع االحتالل وخدمة »وأضاف البنا  أ  

 «.نايةأهدافه، وأ  األدوات المأجورة الميّفذة تضع يفسها في مربع الخ
هذه األفعال القذرة ل  تنثينيا ع  واجبيا الوطيي ول  يتهاو  في مالحقة »ومضى البنا  نقول، إ  

 «.الفاعلن 
رت في شمال  ، أ غزةم  فتحي صّباح ، ع  20/7/2015الحياة، لندن، وأضافت  ست سنارات ُفجِّّ

، وانثيتا  لقنادنن  «حماس» التابعة لحركة« كتائب القسام»مدنية غزة، تعود أربع ميها لقنادنن  في 
ولم ُتعل  أنة جهة مسؤولنتها ع  حملة «. الجهاد اإلسالمي»التابعة لـ « سرانا القدس»في 

التفجنرات. ويجمت االيفجارات ع  عبوات ياسفة ُزرِّعت أسفل السنارات الست المتوقِّّفة في شارع 
 مدينو .اليفق وحي الشنخ رضوا  القرنب ميه، وُدمِّّرت السنارات وُجرِّح 

إ  االيفجارات توالت خالل ربع ساعة، ولم نك  أصحاب السنارات فنها. « الحناة»وقالت مصادر لـ 
، نثايي أكبر قوة في غّزة، كما أ  «الجهاد اإلسالمي»وهذه هي المرة األولى التي ُتستهدف فنها حركة 

 ة في غزة.الحملة هي أول هجوم ميّسق نستهدف هذا العدد م  أعضاء الحركات اإلسالمن
الصمت، ترّدَدت معلومات تفند « الجهاد»و« حماس»ورغم التزام األجهزة األمينة والشرطة وحركتي 
، وبنّثت أخنرًا تسجنل فندنو ندعو إلى مهاجمة «داعش»بأ  مجموعة م  الغزاونن  التحقت بتيظنم 
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غزة، اناد الُبزم:  في قطاع« حماس»وقال الياطق باسم وزارة الداخلنة التي تدنرها حركة «. حماس»
وتعّهدت «. عياصر إجرامنة فّجرت سنارات تابعة لفصائل المقاومة في ميطقة الشنخ رضوا »
 «.مالحقة األنادي اآلنثمة« »سرانا القدس»و « كتائب القسام»

هذه األفعال اإلجرامنة تحمل »ُوزِّع مساء أمس: « سرانا القدس»و « كتائب القّسام»وجاء في بنا  لـ 
«. واحدًا، هو خدمة أهداف االحتالل، واألدوات المأجورة الميّفذة تضع يفسها في مربع الخناية عيواياً 

ولوحظ أ  البنا  لم نوّجه أصابع االتهام إلى إسرائنل، بل أشار بوضوح إلى أ  الهجمات م  فعل 
ار أو أيص« داعش»فلسطنينن ، ملّمحًا إلى احتمال أ  نكو  م  نقف خلفها إما أيصار تيظنم 

مع الحركتن ، أو أ  تكو  ياجمة ع  خالفات وصراعات « مذهبناً »تيظنمات وفصائل أخرى تختلف 
 داخلنة.
"كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة ، م  غزة، أ  19/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالموأورد 

اإلسالمي، أكدت أيهما المقاومة اإلسالمنة "حماس"، و"سرانا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد 
 ل  تتهاويا في مالحقة ما أسموهم "األنادي اآلنثمة"، التي استهدفت مركبات المجاهدن .

وقالت الكتائب والسرانا في بنا  مشترك لهما حول استهداف مركبات عدد م  عياصرها في مدنية 
بيا المقّدس في حمانة (: "إ  هذه األفعال القذرة ل  تنثينيا ع  دوريا وواج7-19غزة النوم األحد )

شعبيا والدفاع ع  أرضيا واإلعداد لمواجهة عدويا، فبوصلتيا يحو العدو، ول  نظفر المتربصو  
 سوى بالخنبة والعار".

وأضاف البنا : "إ  هذه األفعال اإلجرامنة تحمل عيواًيا واحًدا، وهو التساوق مع االحتالل وخدمة 
 تضع يفسها في مربع الخناية". أهدافه، وأ  األدوات المأجورة الميّفذة

وأوضح البنا  أ  م  أسماهم "بعض األنادي اآلنثمة الغادرة"، تحاول الينل م  المقاومة في محاوالت 
نائسة بائسة، في الوقت الذي نعنش فنه الشعب الفلسطنيي الذكرى األولى للحرب على قطاع غزة، 

مة الفلسطنينة ضد هذا العدوا  الهمجي". "وذكرى الملحمة البطولنة العظنمة التي خاضتها المقاو 
 وفق البنا .

« حماس»القنادي في حركة ، أ  جهاد أبو مصطفى، ع  20/7/2015السفير، بيروت، ويشرت 
الجهة التي تستهدف المقاومة »على أّ  « السفنر»الدكتور نحنى موسى شّدد في تصرنحات لـ 

هذه »وأشار إلى أّ  «. ع يفسه في هذه الخايةالفلسطنيّنة هي العدو اإلسرائنلي، وأي طرف آخر نض
التفجنرات التي استهدفت مركبات قنادّنن  في كتائب القّسام، الذراع الُمسّلح لحماس، وسرانا القدس 

، تهدف لخلط األوراق في الساحة الفلسطنيّنة، في الوقت الذي بدأت اإلسالميالذراع العسكري للجهاد 
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ارت على تخوم غّزة بن  المقاومة وجيود االحتالل إبا  الحرب تخرج فنه أسرار المعارك التي د
 «.األخنرة صنف العام الماضي

بالوقوف خلف التفجنرات، قال موسى « داعش»وفي معرض رّده على االتهامات التي أشارت لتيظنم 
على جدار ُمقابل مكا  التفجنر نسعى لتضلنل قوى األم . يافنًا « داعش»إّ  م  قام برسم شعار 

في الوقت يفسه الحدنث الذي ندور ع  وجود تنارات سلفّنة ُمتعّصبة في قطاع غّزة، وميها تيظنم 
 «.داعش»

التفجنرات التي »أما القنادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي، خضر حبنب، فأّكد على أّ  
نعمل لصالح وأجيدة  استهدفت سّنارات قادة في الفصائل الفلسطنيّنة ال تأتي ُجزافًا، هياك طرف ُمعاد  

وأضاف في حدننثه لـ «. العدو اإلسرائنلي، ونرند الزج بحركة الجهاد اإلسالمي في هذا األمر
يح  ال يرند أ  يتهم أي جهة ويستبق األحداث قبل صدور يتائج التحقنقات، لك  في «: »السفنر»

الجهة الضالعة في تقدنري يح  يتوّقع كل ما هو سنئ م  االحتالل اإلسرائنلي، لك  لو كايت 
 «.التفجنرات داخلّنة، فسنكو  ليا ولشعبيا الفلسطنيي موقفًا واضحًا م  ذلك، وسيحاسب الُجياة

وشدد حبنب، على أّ  الُمستفند الوحند م  هذه التفجنرات هو االحتالل اإلسرائنلي، والمتضرر هو 
العدو وعمالئه، ونسعى فنه الشعب الفلسطنيي، في الوقت الذي باتت فنه الُمقاومة ُمستهدفة م  

هياك أعداء كنثنرو  »الشعب الفلسطنيي للوحدة الوطيّنة، ولّم شمل البنت الفلسطنيي. ُمضنفًا: 
نرندو  خلط األوراق في الساحة، ويح  ُيطالب بكشف الجياة، والضرب بند م  حدند على هؤالء 

 «.العابنثن 
 

 مباحنثات تخص األسرىهنية يشترط اإلفراج عن محرري وفاء األحرار قبل أي  .13
جدد يائب رئنس المكتب السناسي لحركة حماس إسماعنل هينة تأكنده على أ  المقاومة الفلسطنينة 
وعلى رأسها كتائب القسام ل  تفرط بحرنة األسرى الفلسطنينن  قبل أ  نفرج االحتالل ع  محرري 

 صفقة وفاء األحرار.
جمعة، بحي الشجاعنة شرق غزة إ  االحتالل وقال هينة خالل خطبة صالة عند الفطر، النوم ال

، وعلنه أ  نفرج عيهم دو  قند 2011أسنرًا م  الذن  تحرروا في صفقة وفاء األحرار عام  54اعتقل 
 أو شرط حتى نتسيى البدء والحدنث بأي قضنة تتعلق باألسرى في سجو  االحتالل.

د عام م  الحرب، وهي أقوى مما وأوضح هينة أ  المقاومة الفلسطنينة في تطور كبنر ويوعي بع
ساعة م  ايتهائها إلى  24كايت علنه في الحرب اإلسرائنلنة األخنرة على غزة؛ أليها ايطلقت بعد 

 اإلعداد والتجهنز، على حد تعبنره.
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وأضاف: ال توجد أي قوة في األرض نمك  لها أ  تتجاوز المقاومة على فلسطن ، وحماس أصبحت 
 ًا بالميطقة وبوابة أصنلة للقضنة الفلسطنينة.العبًا إقلنمنًا وأساسن

ولفت هينة إلى أ  غزة على مشارف إيهاء الحصار وبياء منياء وا عادة اإلعمار؛ أل  الجمنع نخشى 
 االيفجار مجددًا.

وطمأ  أهالي الشجاعنة وأصحاب البنوت المدمرة أ  ساعة الفرج قرنبة، ول  نتبقى ليهانة معاياتهم 
أ  حماس ل  تتخلي ع  الذن  صبروا وضحوا وقدموا دماءهم وأبياءهم لرفعة  إال القلنل، مؤكداً 

 فلسطن .
وتابع: أجساديا وأرواحيا فداء لكم، ومقاومتيا م  أجل عزتكم ول  يتخلى عيكم ول  وع  أهليا في 

 الداخل والقدس والضفة المحتلة.
أ  جمع هللا تعالى نثالنثة أعناد  وأشار هينة إلى أ  حي الشجاعنة أصبح رمزًا للصمود والتضحنة بعد

في هذا النوم وهو عند الفطر وعند الجمعة وعند اليصر والنثبات والشجاعة في وجه االحتالل 
 .اإلسرائنلي

وأردف: إييا يعنش النوم الذكرى األولى لمعركة العصف المأكول؛ يستحضر اليصر على أندي 
نومًا قاتلت  50الل وصمدت ألكنثر م  أبيائكم ورجالكم الذي تحقق بمقاومة شرسة تصدت لالحت

على عدة جبهات، باإلضافة إلى التفاف الشعب الفلسطنيي واحتضايه للمقاومة رغم النثم  الكبنر 
 الذي دفعه.

وشدد هينة على أ  قنادة المقاومة والفصائل الفلسطنينة كايت أمنية على دماء الشعب ومقاومته 
و تعطي الدينة في الحرب والسلم ال بالمقاومة أو حتى وصبره ونثباته، فهي لم تفرق ولم تتراجع أ

 بالمفاوضات مع االحتالل في القاهرة.
وجدد هينة تمسك الحركة بنثوابت الشعب الفلسطنيي وأيها ل  تتيازل ع  شبر واحد م  أرض 

 فلسطن ، مؤكدًا أ  كل م  نراه  على ذلك سنفشل.
ولنس لها أي صراع مع  واإلسالميالعربي  كما شدد على اهتمام حركة حماس بعالقاتها ومحنطها

أي دولة عربنة وال عداء مع الدول العربنة، موضحًا أ  هدف الحركة واضح وهو االحتالل 
 اإلسرائنلي.

وأشار إلى أ  حركة حماس تسعى إلعادة تيظنم عالقاتها مع الدول العربنة والدفع قدمًا لرسم 
 سطن .استراتنجنة عربنة م  أجل القدس واألسرى وفل

 17/7/2015، موقع حركة حماس
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 تدعي اعتقال خلية لحماس في الضفة مسؤولة عن مقتل مستوطن "إسرائيل" .11
أعليت السلطات اإلسرائنلنة أمس، ع  اعتقال خلنة تابعة لحركة حماس في : كفاح زبو  - رام هللا

قتل مستوط  وجرح الضفة الغربنة، مسؤولة ع  تيفنذ عملنات ضد إسرائنلنن ، بما في ذلك عملنة 
 جيوب يابلس شمال الضفة الغربنة.« شفوت راحنل»نثالنثة آخرن  الشهر الماضي، عيد تقاطع 

الشاباك اعتقل أفراد »وقال أوفنر جيدلما  الياطق باسم رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو: 
وينو )حزنرا ( الذي أودى ن 29الخلنة الحمساونة التي ارتكبت الهجوم اإلرهابي قرب بلدة كندا نوم 

 «.آخرن  بجراح 3بحناة مواط  إسرائنلي وأصاب 
ويشرت وسائل إعالم إسرائنلنة أ  الشاباك سمح باليشر حول اعتقال الخلنة التي اعترفت بتيفنذ عملنة 
صابة آخرن ، إضافة إلى تيفنذ عملنات أخرى م  بنيها استهداف سنارة إسعاف  قتل المستوط  وا 

 إسرائنلنة.
يقلت وسائل اإلعالم ع  مسؤولي الشاباك، أ  المسؤول ع  الخلنة هو أحد يشطاء حماس م  و 

)خارج فلسطن (، وقد اعترف علنه شقنقه أمجد « أحمد يجار»، وندعى «شالنط»محرري صفقة 
الذي نسك  في قرنة سلواد في رام هللا، وقال لمحققنه إيه تلقى التعلنمات م  شقنقه وزود الخلنة 

 الالزم. بالسالح
وبحسب الشاباك، فإ  بعض أعضاء الخلنة معتقلو  اآل  لدى أجهزة األم  الفلسطنينة بالضفة 
الغربنة، وم  بنيهم، معاذ حامد. وتطرق اإلعالم اإلسرائنلي إلى أسماء أحمد شبراوي وعبد هللا إسحق 

 ى.وفواز حامد وجمال نويس. وقال إ  الخلنة اعترفت بالتخطنط لتيفنذ عملنات أخر 
 ولم نتس  التأكد م  مصادر مستقلة م  صحة االتهامات واألسماء.

وكا  الشاباك اتهم حماس سلفا بالوقوف وراء عملنات في الضفة الغربنة، وهو ما قاد إلى حملة 
اعتقاالت واسعة في صفوف الحركة م  قبل إسرائنل، قبل أ  تبدأ السلطة اعتقاالت في صفوف 

 ألم  العام في الضفة.حماس بتهمة التخطنط للمس با
 20/7/2015الشرق األوسط، لندن، 

 

 

 حماس تكذب زعم "أنباء فارس" مشاركة عناصرها في "عاصفة الحزم" باليمنحركة  .11
تيفي " :الياطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، قال، أ  19/7/2015، موقع حركة حماسذكر 

تي زعمت بأ  هياك اتفاقًا سعودنًا حركة حماس بشكل مطلق ما ورد في وكالة أيباء فارس ال
حمساونًا على مشاركة المئات م  مقاتلي حماس في عاصفة الحزم. والحركة تؤكد أ  هذه مجرد 
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أكاذنب؛ فال القنادة السعودنة طلبت ذلك وال حماس نمك  أ  تفكر في منثل هذا األمر، وهذه 
ودنة ومحاولة التحرنض على األكاذنب تهدف إلى التشونش على زنارة حماس الياجحة إلى السع

 ."الحركة
 إلى، الذي نيتمي ”جمال ب “المغرد السعودي الشهنر ، أ  19/7/2015، وكالة أنباء فارسويشرت 

حركة األمراء األحرار المعارضة لليظام السعودي، قد كشف ع  تفاصنل خطنره للقاء، الذي جمع 
 لمكتب السناسي لحركة حماس.وزنر الدفاع السعودي محمد ب  سلما  وخالد مشعل رئنس ا

قدم خالل لقائه بيجل الملك السعودي  ،خالد مشعل الذي نقوم بزنارة المملكة أ ”: جمال ب “وقال 
 حماس في غزه. لحكومةملنو  دوالر  20سلما , طلب للمملكة السعودنة بمرتب 

نيي مم  مقاتل فلسط 700 استئجارمحمد ب  سلما  طلب م  خالد مشعل  أ ” جمال ب “ وأضاف
ظيا ميهم ايهم الوحندو  الذن  لدنهم القدرة على ، تم تدرنبهم على تكتنكات حزب هللا لقتال النمينن 

 مواجهة الحونثنن .
السعودنة سنحدث فراغا  إلىمقاتل م  غزة  700وجاء رد خالد مشعل على طلب سلما  بأ  يقل 
 في القطاع على حد تعبنره. االيتشار نرا  م إأمينا في غزة مما قد نسهل على التيظنمات التابعة 

وعرض مشعل على ب  سلما  بايه سنتكفل بتدرنب الجنش السعودي على التقينة القتالنة التي حصل 
علنها م  حزب هللا بدال م  يقل مقاتلن  فلسطنينن  للسعودنة وا  لدنه تقينة كمائ  جبلنة تدربوا 

ب   أ  إالبالحونثنن ..  لإلنقاعجيوب السعودنة  علنها عيد حزب هللا وايه مستعد ليصبها في جبال
سلما  رفض كل مقترحات وعروض خالد مشعل وقال بايه نرند مقاتلن  فلسطنينن  جاهزن  

 عد . إلىالحدود وربما  إلى إلرسالهمونحملو  تكتنكات حزب هللا 
ياطق الحدودنة وفي السناق يفسه تم مياقشة هروب الجيود السعودنن  م  المواقع العسكرنة في الم

 المواجهات. أنثياء

م  موقع "فردا" اإلنرايي م  طهرا ، أ   ميذر الخطنب ع ، 19/7/2015، 21موقع عربي وأورد 
الشهنر تطرق إلى زنارة خالد مشعل للمملكة العربنة السعودنة م  خالل عيوا  عرنض على موقعه 

فردا" أي تعلنق على هذا العيوا ، الرسمي هو: "ماذا نفعل خالد مشعل في السعودنة؟". ولم نضف "
 في إشارة واضحة إلى حجم االيزعاج م  الزنارة.

وعلقت الصحفنة اإلنراينة "ينلوفر قادري" على زنارة خالد مشعل للسعودنة في تغرندة على حسابها 
في "تونتر" قائلة: "م  بعد االتفاق اليووي اإلنرايي سوف يرى تحركات سعودنة م  شأيها أ  تفاجئ 

 لجمنع. لقاء خالد مشعل مع الملك سلما  ب  عبدالعزنز في الرناض منثاال".ا
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" أ  هياك تخوفا إنراينا حقنقنا م  تقارب حركة 21ونرى مراقبو  للشأ  اإلنرايي بحسب متابعة "عربي
حماس مع المملكة العربنة السعودنة، وظهر ذلك بشكل جلي بعد زنارة مشعل واللقاءات التي تمت 

كة حماس والملك سلما ، حنث إ  إنرا  ترى أ  تقارب السعودنة م  "حماس" سوف بن  وفد حر 
نسحب البساط م  تحت أقدام الخطاب اإلنرايي، ونجرد إنرا  م  شعار تبيي القضنة الفلسطنينة 

 ودعم المقاومة هياك الذي استخدمته كجسر للتسلل إلى الشعوب العربنة.
د اتصلت بقنادي بارز في حركة حماس، فّضل عدم ذكر "، وفي سناق توضنح الموقف، فق21"عربي

اسمه، فجاء الرد مزنجا م  التسخنف والتكذنب، حنث قال إ  ما ذكرته "فارس"، ال نعدو أ  نكو  
أوهاما وأكاذنب، ال أساس لها م  الصحة، ولم نحدث شيء م  ذلك، ربما، والكالم للرجل، باستنثياء 

لكيه لم نتردد في القول إ  الزنارة  ث ع  أرقام وال تفاصنل.طلب الدعم الذي كا  عاما، ولم نتحد
 كايت ياجحة، وا   استقبال "القنادة السعودنة" لوفد الحركة بقنادة مشعل كا  "ممتازا ومبشرا".

 

 

 الزهار: لن نسمح باستمرار الحصار على القطاع .16
باستمرار الحصار  قال عضو المكتب السناسي لحركة حماس، محمود الزهار، إ  الحركة ل  تسمح
 مهما كلفها ذلك، مشنرًا إلى أ  االحتالل نسعى لتخفنف الحصار بداًل م  إيهائه.

وأضاف الزهار، خالل خطبة العند، النوم الجمعة، في أرض السرانا وسط مدنية غزة، إ  علنيا أ  
لة غنر يكسر الحصار الذي نحاربيا في كل شيء، ميوهًا إلى أ  حماس تسعى لتحرنر فلسطن  كام

 ميقوصة.
ولفت إلى صمود الشعب الفلسطنيي في العام الماضي خالل العداو  األخنر على قطاع غزة، مدة 

 واحد وخمسن  نومًا، داعنًا إلى إذكاء جذوة المقاومة في الضفة الغربنة المحتلة.
وتابع الزهار مخاطبًا األسرى في سجو  االحتالل: عهديا معكم كما كا  عهديا مع األسرى 

 المحررن  في صفقة وفاء األحرار، مؤكدًا أ  الحركة ل  تتخلى ع  بريامج المقاومة.
ويبه إلى أ  حماس ل  تكو  طرفًا في أي صراعات أو أحالف، مردفًا: عهديا مع الدول العربنة أ  

 سالحيا سنبقى يظنفًا وأال نتوجه سوى إلى االحتالل.

 17/7/2015، موقع حركة حماس
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 سعودية على خط المصالحة الفلسطينيةالي": مسؤول في حركة فتح ينفي دخول القدس العرب" .17
أ  تكو  « القدس العربي»يفى مسؤول رفنع في حركة فتح في تصرنحات لـ : أشرف الهور -غزة 

المملكة العربنة السعودنة قد دخلت على خط المصالحة الداخلنة، أو أرسلت للرئنس محمود عباس 
 الملف الفلسطنيي. دعوة للزنارة لمياقشة

نأتي ذلك في خضم الحدنث المتواصل، ع  زنارة وفد رفنع م  حركة حماس للمملكة السعودنة قبل 
العند ولقاء خادم الحرمن  الملك سلما  ب  عبد العزنز، التي وصفها قادة كبار في الحركة بالياجحة 

 والمنثمرة، وأسفرت ع  إطالق سراح مسؤولي حماس المعتقلن  هياك.
إ  السعودنة لم تشرع في أي « القدس العربي»ال المسؤول الفتحاوي الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ وق

وساطات بن  فتح وحماس، للبدء في بحث ملف المصالحة الفلسطنينة الداخلنة، في مسعى للوصول 
وحركة إلى إيهاء حالة الخالف القائمة. وأشار إلى أيه في هذا السناق لم تدع المملكة الرئنس عباس 

فتح لزنارة الرناض ولقاء الملك سلما ، كما رددت بعض التقارنر، التي تحدنثت ع  زنارة قرنبة عقب 
 زنارة وفد حماس برئاسة رئنس المكتب السناسي خالد مشعل.

 20/7/2015القدس العربي، لندن، 
 

 مجدالني وعميرة رداا على أبو مرزوق: حماس ال تقبل الشراكة الوطنية .18
اعتبر األمن  العام لجبهة اليضال الشعبي أحمد مجداليي وعضو اللجية التيفنذنة «: وفا» -رام هللا 

تجاه ميظمة التحرنر الفلسطنينة تفضناًل  لميظمة التحرنر حيا عمنرة، تصعند لهجة قنادة حماس
 ”.للمصلحة الفئونة على المصلحة الوطينة العامة

إقصائنة، وتعبنر "رزوق القنادي بحماس وقاال في لقاءات صحافنة، إ  تصرنحات موسى أبو م
 ."حقنقي لعدم قدرة حماس على الشراكة السناسنة والوطينة

لم تفاجئيي تصرنحات موسى أبو مرزوق، فهو وأمنثاله م  اإلخوا  المسلمن  ال ›وقال مجداليي: 
تالك الحق نقبلو  الشراكة السناسنة والوطينة، فتيظنم الجماعة قائم على اإلقصاء واليفي، ونظ  بام

 ”.اإللهي على األرض
يما االستنالء  وأضاف: يهج حماس إقصائي، وهذا التصرنح نؤكد بأيها ال ترند المصالحة الوطينة وا 
على ميظمة التحرنر الفلسطنينة، لتكو  بدناًل ع  الميظمة التي حققت تمنثنلها الوطيي والعربي 

 ”.الً والدولي للشعب الفلسطنيي الذي اعترف بها واختارها ممنث
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فما ›بمراجعة حساباتها جندًا، ” حماس›، مطالبا ”التوتنرنة”مرزوق بـ أبوووصف مجداليي تصرنحات 
تقوله وما تقوم به م  أفعال على األرض في قطاع غزة نؤدي لاليفصال وتدمنر القضنة الفلسطنينة 

 ”.ووحدة الشعب واألراضي الفلسطنينة
تفضنال ›تجاه ميظمة التحرنر الفلسطنينة ” حماس› م  ياحنته، اعتبر عمنرة تصعند لهجة قنادة
، ورأى أ  المشككن  بتمنثنل ميظمة التحرنر للشعب ”للمصلحة الفئونة على المصلحة الوطينة العامة

 إيما نطلقو  اليار على ارجلهم.
لقد اقترحت ميظمة التحرنر موضوع تشكنل حكومة الوحدة الوطينة، لك  حماس صعدت ›وأوضح، 
، معربًا ع  اعتقاده بأ  السبب ”السلبنة، رغم كو  الدعوة للجمنع للمشاركة في تشكنلها ردود فعلها
 ”.تفضنل المصلحة الفئونة على المصلحة الوطينة العامة›وراء ذلك 

 17/7/2015األيام، 
 

 القسام تعرض عملية نفذتها قبل عام .19
تحام عدد م  أفرادها موقعًا كشفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حما ع  تفاصنل عملنة اق

عسكرنًا إسرائنلنًا خالل الحرب األخنرة على قطاع غزة قبل عام، وذلك ضم  فنلم حمل اسم "خلف 
وقد يشرت كتائب القسام تفاصنل العملنة التي اعتُبرت م  العملنات اليوعنة خالل  الخطوط".

غزة، ويجحت في قتل الحرب، حنث استهدفت خاللها موقع أبو مطنبق العسكري شرق قطاع 
صابة عدد م  الضباط والجيود كايوا في موكب نستطلع الميطقة الحدودنة.  وا 

وأظهرت المقاطع التي عرضت للمرة األولى تسعة م  أفراد كتائب القسام وهم نتسللو  في منثل هذا 
انثين   النوم م  العام الماضي إلى الموقع، حنث تم إخفاء وجوه سبعة ميهم في الفندنو، وظهر وجه

 استشهد أحدهما خالل العملنة واآلخر بعدها في المعارك.
وتم تيفنذ العملنة بعد تسلل العياصر عبر أحد األيفاق، نثم ايسحبوا بعد التيفنذ سنرا على األقدام فوق 

 األرض، مما ندل على فشل قوات االحتالل في رصدهم وتتبعهم.
ك بمقتل انثين  م  عياصره، أحدهما ضابط، نشار إلى أ  جنش االحتالل اإلسرائنلي اعترف آيذا

 فضال ع  جرح آخرن .
 19/7/2015الجزيرة.نت، الدوحة 
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 حسن يوسف: على السلطة اإلفراج الفوري عن المعتقلين .11

طالب القنادي في حركة المقاومة اإلسالمنة حماس الشنخ حس  نوسف، السلطة الفلسطنينة : رام هللا
 فوري ع  المعتقلن  السناسنن  في الضفة الغربنة قبل حلول عند الفطر.وأجهزتها األمينة باإلفراج ال

وأكد نوسف في تصرنح صحفي له، على أيه "م  غنر المتصور أ  نمضي خنرة شباب الضفة في 
 سج  فلسطنيي، نحرسهم سجا  فلسطنيي، والتهمة هي المّس بأم  االحتالل".

جري على أيه جرنمة تقترف ضد يسنج الجسم وشّدد القنادي في حماس على أ  حركته تيظر لما ن
 الفلسطنيي، الذي بات بكل تفاصنله تحت االستهداف الصهنويي.

وطالب نوسف حركة فتح بالسعي لتقارب حقنقي نقوم على دائرة المصلحة الوطينة، وتقدنم 
دة المصالحة على محاوالت مستمنتة للعودة إلى التفاوض مع االحتالل، مؤكًدا أ  ند حماس ممدو 
 30لكل الفصائل بما فنها فتح، بهدف رّص الصفوف ومواجهة أخطر حكومة احتالل نمنينة ميذ 

 عاًما، على حد وصفه.
ويفى الشنخ نوسف اّدعاءات بعض الشخصنات في السلطة الفلسطنينة حول ارتباط المعتقلن  بخالنا 

عتقال ليشطاء الحركة، تستهدف السلطة، مضنًفا "أم  السلطة ندرك بعد أكنثر م  آالف حاالت اال
ألف حالة استدعاء، ومئات آالف ساعات التحقنق، بأ  ميهج أبياء حركة حماس هو مقاومة  200و

 االحتالل وحده". 

 16/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 

 بدران: األولى بالحمد هللا ترك موقعه واالعتراف بالعجز .11
في الضفة الغربنة المحتلة حسام  ة اإلسالمنة حماسقال القنادي في حركة المقاوم: الضفة الغربنة

بدرا ، إ  األولى برئنس الحكومة في الضفة الدكتور رامي الحمد هللا، وبعد األداء الفاشل لحكومته 
في كل المجاالت، أ  نترك موقعه ونعترف بعجزه، بدل االيضمام إلى دائرة المهاجمن  لحركة 

 حماس.
(، وصل "المركز الفلسطنيي لإلعالم" 7-16، النوم الخمنس )وأضاف بدرا  في تصرنح صحفي له

يسخة عيه، بأ  تصرنحات الحمد هللا تنثنر االستغراب واالستهجا  واالستناء م  حنث المضمو  
 والتوقنت، مؤكًدا أيها تتياقض مع الحقائق والوقائع النثابتة على األرض.
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الذي جاء باعتباره شخصنة توافقنة م  وتابع القنادي في حماس "كا  األجدر بالحمد هللا وهو 
 التكيوقراط، أال نقحم يفسه في السجاالت السناسنة، فهذا لنس مجاله وال موقعه".

وأشار بدرا  إلى أ  الضفة الغربنة وصلت في عهد الحمد هللا إلى حالة غنر مسبوقة م  قمع 
م  يخبة الشعب الفلسطنيي،  الحرنات، فنما تزاندت وتنرة االعتقاالت السناسنة التي طالت المئات

م  ضميهم طلبة الجامعات الذن  نعرف هو أهمنة دورهم م  خالل تولنه رئاسة أكبر جامعة في 
 الضفة لسيوات طونلة.

ويّوه بدرا  إلى أ  حركة حماس تعلم بأ  الحمد هللا ال نملك قرارا حقنقنا في إدارة حكومته، وأيه كا  
 أسباب فشل حكومته، على حد تعبنره.  م  الصواب إقراره بأ  هذا هو أهم

 16/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تجدد االشتباكات بين فتح والجماعات السلفيةعين الحلوة:  .11

في  إشاعاتاألول، على ضوء  أمسلنلة  أيفاسهمحبس سكا  مخنم عن  الحلوة : محمد صالح
بعض المجموعات السلفنة المتشددة  المخنم ع  استيفارات متبادلة وأجواء مشحوية للغانة بن 

عملنات قضم  إطاريهاري، في  إشكالفي حي طنطبا، على خلفنة « فتح»وعياصر م  حركة 
 وتنارات سلفنة متشددة.« فتح»ما بن   لألحناءمتبادلة 

وأكدت مصادر فلسطنينة، صباح امس، أ  ايفجارا دّوى فجرًا في عن  الحلوة تبن  أيه ياتج ع  قيبلة 
 في حي طنطبا، وأعقبه إطالق يار.« فتح»قرب ميزل لعياصر م   ايفجرت

وكا  سبق الحادث، ايفجار قيبلة في الشارع الفوقايي لمخنم عن  الحلوة في طنطبا قرب عنادة الـ 
المرة النثاينة في  إيهايار. علما  إطالق أعقبهمادنة،  وأضرارسقوط جرنح  إلى أدى، مما «أويروا»

 .األجواءقيبلة في المكا  يفسه بن  طنطبا والبركسات لتوتنر شهر رمضا  تلقى فنها 
المصادر تجدد مسلسل التفجنرات واالشتباكات في عن  الحلوة، وا  نكو  ما نحصل بمنثابة  وتخشى

 إلىاالشتباكات الماضنة. وتشنر المصادر  إلى أدتلتجدد اإلشكاالت الفردنة التي « عود على بدء»
بن  فتحاونن  وسلفنن  متشددن  بسبب تبادل لالتهامات على  ولاألأ  إشكاال وقع عصر أمس 

 مواقع التواصل االجتماعي!
عقد لقاء  إلى« الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن »و « حماس»دفع هذا الوضع قنادتي حركة  وقد

متيقلة باتت تشكل خطرا على  امينه أحداثما تعنشه المخنمات الفلسطنينة في لبيا  م   إلىتطرق 
 مخنمات وأهلها.ال
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 اشتباكاتما تشهده المخنمات الفلسطنينة في لبيا  م  »اللقاء بنا  تحذنري م  ا   وصدر ع 
طرح تساؤالت  إلىواجتماعنة مرنبة وغنر مطمئية، تدفعيا  أمينةمؤلمة وما تتركه م  تداعنات وآنثار 

 «.سناسنة ع  الغانة والجهات المستفندة م  توتنر االجواء..
تشكنل لجية التقت  إلىالفلسطنينة وبتجار المخنم،  واألهلنةا الوضع بالهنئات المدينة دفع هذ كما

الجبهة »و« األيصارعصبة »الفلسطنينة المشتركة اللواء مينر المقدح وممنثلن  ع   األمينةقائد القوة 
 «.جبهة التحرنر الفلسطنينة»و« الدنموقراطنة لتحرنر فلسطن 

التي حصلت في المخنم ألغت كل مفاصل  األمينةااليتكاسات »ا   لىإ أشاراللجية بنايا  وأصدرت
الحناة والحركة التجارنة وميعت م  استكمال زناراتيا لبقنة الفصائل والميظمات بعد ا  اصبح صوت 

. وخاصة في نماالحتفالنة التي كيا قد اعدديا لها في المخ األجواء، وغابت «ألهلياالرصاص الترينمة 
 ».الزنب حي طنطبا وحي 

 17/7/2015، ، بيروتالسفير
 

 نتنياهو: خطاب خامنئي ينثبت أن االتفاق النووي لن يغير سياسة إيران .13
وصف رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، الخطاب الذي ألقاه الزعنم اإلنرايي آنة هللا : القدس

قعته بالده مع القوى العالمنة ل  ننثبت أ  االتفاق اليووي الذي و »علي خاميئي، بالعدوايي، وقال إيه 
 «.نغنر سناساتها

االتفاق مع القوى العالمنة ال نعيي حدوث أي تحول أوسع في »وكا  خاميئي قال أول م  أمس، إ  
 «.عالقات إنرا  مع واشيط ، أو في سناسات إنرا  في الشرق األوسط

حد أ  التيازالت الهائلة التي قدمت لو اعتقد أ»وقال يتيناهو في بدانة االجتماع األسبوعي لحكومته، 
إلنرا  ستأتي بتغننر في سناستها )فقد جاءته( إجابة حاسمة مطلع األسبوع في الخطاب العدوايي 

 «.رونترز»كما يقلت «. والمستفز لحاكم إنرا  خاميئي
 لم نبذل اإلنراينو  أي جهد إلخفاء حقنقة أيهم سوف نستخدمو  مئات الملنارات»وأضاف يتيناهو 

م  الدوالرات التي سنحصلو  علنها في هذا االتفاق، في تسلنح آلة اإلرهاب لدنهم. وهم نقولو  
 «.بوضوح، إيهم سنواصلو  معركتهم ضد الوالنات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم إسرائنل

وأضاف رئنس الحكومة «. إنرا  عازمة على الحصول على أسلحة يوونة»وقال يتيناهو إ  
االتفاق الذي وقع نمهد الطرنق أمام إنرا  لتسلنح يفسها باألسلحة اليوونة، سواء في »إ   اإلسرائنلنة،

إذا قررت إنرا  االلتزام باالتفاق، أو قبل ذلك إذا قررت ايتهاكه، كما تفعل  -غضو  عشر سيوات 
 «.في العادة
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العقوبات وتقونتها البدنل الذي طرحياه دائما لهذا االتفاق الفاشل، هو استمرار »ومضى نقول إ  
)...( وما دامت إنرا  تشجع الهتافن  )الموت ألمنركا(، و)الموت إلسرائنل(، ال نوجد سبب لتقدنم 

 «.تيازالت لها
نرفض ما قاله وزنر الخارجنة األمنركي جو  »وقال وزنر الطاقة اإلسرائنلي نوفال شتانيتز، إيه 
 «.ع إنرا كنري، إيه لم نك  ممكيا التوصل إلى اتفاق أفضل م

 19/7/2015ن، الشرق األوسط، لند
 

 نتنياهو يهنئ عباس بعيد الفطر  .11
بينامن  يتيناهو، ورئنس  قالت مصادر إعالمنة إسرائنلنة، إ  رئنس الحكومة اإلسرائنلنة: رازي يابلسي

محمود عّباس، تحّدنثا النوم الجمعة، هاتفًنا بعد أ  قام يتيناهو  السلطة الفلسطنينة في رام هللا
 باالتصال بعّباس لتهيئته بحلول عند الفطر.

وقالت إ  يتيناهو وعّباس تحّدنثا خالل المكالمة ع  الحفاظ على استقرار الميطقة، مضنفة أ  
بحسب بنا  صادر ع  مكتب رئنس  ”يتيناهو قال لعّباس إ  اإلسرائنلنن  نرندو  السالم واالستقرار“

 حكومة االحتالل. 
و هاتف عّباس مساء النوم الجمعة، بعد أكنثر م  عام لم نتحّدث خالله وقالت المصادر إ  يتيناه

االنثيا  بتاًتا، إذ ذكرت المصادر أ  المحادنثة األخنرة بن  يتيناهو وعّباس كايت بعد اختطاف 
 المستوطين  النثالنثة في الخلنل العام الماضي.

السالم العام المقبل بن   وم  جايبه، شكر عّباس يتيناهو على تهيئته، وأكد على "أهمنة تحقنق
 الشعب الفلسطنيي واإلسرائنلي". 

 17/7/2015، 48عرب 

 
 لـ"إسرائيل" زيارات الديبلوماسيين الغربيينبرنامج  والقدس القديمة في "األقصى"حوطبلي:  .11

العبري أ  يائبة وزنر الخارجنة اإلسرائنلي تسنفي « والاله»فادي أبو سعدى: يشر موقع  -رام هللا 
وجهت رسالة تعلنمات جدندة لموظفي الوزراء وذلك لوضع البلدة القدنمة م  القدس المحتلة  حوطبلي

والمسجد األقصى المبارك على برامج زنارات الدنبلوماسنن  الغربنن  القادمن  إلى دولة االحتالل 
يما اإلسرائنلي. وقال الموقع العبري إ  هذه التعلنمات م  المؤكد أ  تلقى لنس معارضة وحسب و  ا 

ايتقادات واسعة م  هذه الدول، خاصة وأ  العدند م  دول العالم تعتبر القدس الشرقنة ميطقة محتلة 
 وال تعترف بالوجود اإلسرائنلي فنها.
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ولم تأتِّ هذه الرسالة مصادفة م  يائب وزنر الخارجنة كو  حوطبلي أعليت ميذ تولنها ميصبها أيها 
على وزراء الخارجنة والدنبلوماسنن  القادمن  إلى إسرائنل « نجب»تفكر بتوسنع قائمة المواقع التي 

الذي نقوم بزنارته كافة المسؤولن  الذن  « الكارنثة والبطولة« ، على اعتبار أ  موقع ما نسمى«زنارتها
نصلو  إسرائنل هو موقع مهم جدًا لكيه ال نكفي وحده وبات م  الضروري، إضافة مواقع جدندة 

للعالم على أساس أ  المسجد األقصى والبلدة القدنمة ضم  هذه المواقع التي  تظهر التارنخ النهودي
 تظهر تارنخ النهود.

إلسرائنل نرندو  فعاًل « صدنقة»وأشار الموقع إلى أ  الكنثنر م  وزراء خارجنة الدول التي تعتبر 
ام بذلك بسبب القنام بزنارة المسجد األقصى والبلدة القدنمة في القدس، لكيهم ال نستطنعو  القن

الموقف السناسي لبالدهم م  القدس. وهذا الموقف نجعل البعض ميهم نذهب إلى البلدة القدنمة 
بشكل شخصي ودو  مرافقة مسؤولن  إسرائنلنن . وبحسب الموقع فإ  توجنهات حوطبلي الجدندة 

ن  الذن  نزورو  تعيي مرافقة رسمنة م  قبل مسؤولن  إسرائنلنن  لكافة وزراء الخارجنة والدبلوماسن
 إسرائنل وتحدندًا إلى المواقع الجدندة التي تتحدث عيها.

 17/7/2015، القدس العربي، لندن

 
 قاعدة إسرائيلية بجنوب السودان لمراقبة السالح المهرب لحماس: هناك تمار زندبيرغ النائب .16

السودا  كقاعدة  كشفت يائب في الكينست اإلسرائنلي اليقاب، ع  أ  دولة االحتالل تستخدم جيوب
لمراقبة ورصد إرسالنات السالح الذي نتم تهرنبه عبر البحر األحمر والسودا ، لنصل إلى حركة 

 حماس في قطاع غزة.
وقالت اليائب تمار زيدبنرغ، عضو لجية الخارجنة واألم  التابعة للكينست، إ  جيوب السودا  تقدم 

ص حكومة يتيناهو على مواصلة تقدنم الدعم خدمات استراتنجنة وأمينة هائلة، وهذا ما نفسر حر 
 العسكري لهذه الدولة، على الرغم م  اتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإليساينة.

ويقلت اإلذاعة اإلسرائنلنة األربعاء ع  زيدبنرغ قولها، إ  إسرائنل تعكف على تزوند جيوب السودا  
 بالسالح عالوة على قنامها بتدرنب قواتها.

 16/7/2015، الين أونين فلسط

 
 "فشل نتنياهو أمام إيران"لبيد وغلؤون يدعوان لتشكيل لجنة تحقيق بـ .17

المعارض نائنر لبند، إلى تشكنل لجية تحقنق رسمنة في ما وصفه فشل  "نش عتند"دعا رئنس حزب 
 رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو، في إحباط االتفاق اليووي مع إنرا .
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نرا  هو وقال لب فشل كبنر، “ند، في لقاء نثقافي النوم السبت، إ  االتفاق بن  الدول الغربنة الكبرى وا 
 .”فشل بحجم نستدعي تشكنل لجية تحقنق رسمنة، تحقق بما حدث للسناسة الخارجنة لدولة إسرائنل

إلنرايي، وقال وايتقد لبند االتفاق وتحدندا كل ما نتعلق بيظام الرقابة المفروض على المشروع اليووي ا
 إ  أنا م  األطراف الغربنة لم نك  على استعداد للتواصل مع يتيناهو خالل المفاوضات.

وقال إيه سنقدم للجية الخارجنة واألم  التابعة للكينست غدا األحد طلبا لتشكنل لجية فحص لفشل 
يم ا لجية رسمنة سناسة يتيناهو الخارجنة. وأوضح أ  المطلوب لنس لجية تحقنق داخل اللجية، وا 

 تيشر تقرنرا للمواطين  ع  فشل سناسة يتيناهو في الملف اإلنرايي.
المعارض، زهافا غلؤو ، إلى تشكنل لجية تحقنق في أداء يتيناهو،  ”منرتس“كما دعت زعنمة حزب 

وطالبت أ  تصوت الهنئة العامة للكينست على تشكنل لجية تحقنق برلماينة بأداء يتيناهو في الملف 
 ايي وفي العالقات مع الوالنات المتحدة.اإلنر 

 18/7/2015، 48عرب 

 
وطنية بين "الليكود" و"المعسكر  وحدة حكومة لتشكيل اإلسرائيلي للرئيس مبادرة هآرتس: .22

 الصهيوني"
 ايفردت الذي اليبأ رنبلن  رؤوفن  اإلسرائنلي الرئنس م  قرنبة أوساط تلحمي: يفت أسعد – الياصرة
 يتيناهو بينامن  الحكومة رئنس بن  الوساطة بدور نقوم أيه ومفاده أمس «هآرتس» صحنفة بيشره
 بهدف يتيناهو حكومة إلى األخنر اليضمام هرتسوغ إسحاق المعارض «الصهنويي المعسكر» وزعنم
 «الصهنويي المعسكر» تضم واسعة بحكومة حقاً  معيي رنبلن  أ  وأضافت. البرلماينة قاعدتها توسنع
 كما ذلك، لتحقنق لوسنط نحتاجا  ال الكينست أروقة في نومناً  نلتقنا  اللذن  تسوغوهر  يتيناهو لك 
 .قالت
 لدرس تتم هادئة اتصاالت أ  «الصهنويي المعسكر«و «لنكود» في رفنعة أوساط أقرت جهتها م 

 تواجهه أ  ووجوب «اإلنرايي اليووي االتفاق» بعد خصوصاً  للحكومة األخنر ايضمام احتماالت
 .يتيناهو قال كما ،«موحدة جبهة«بـ لإسرائن

 إليجاز عنينة اقتراحات مسودات تبادل نتم ولم عامة، االتصاالت أ  «لنكود» في أوساط وذكرت
 إسرائنل في الحزبنة الميظومة» إ  قوله «لنكود» في مسؤول مصدر ع  «هآرتس» ويقلت. اتفاق
 أ  مضنفاً  ،«اليووي اإلنرايي لفالم في التطورات أعقاب في وطينة وحدة لحكومة ياضجة تبدو

 تتعزز أ  نستبعد ولم. إنجابي بميظار وحدة حكومة إلى سنيظر العالم أ  أنضاً  هو ندرك هرتسوغ
 .اتفاق إيجاز اتجاه في المقبل األسبوع في االتصاالت



 
 
 
 

 

 28 ص                                              3639 العدد:         20/7/2015 اإلنثنين التاريخ: 
  

 نثاءالنثال تم الذي اللقاء أعقاب في وحدة، حكومة تشكنل احتمال ع  األخنرة األنام في الحدنث وتعزز
 اإلنرايي، االتفاق م  موقفه على المعارضة زعنم األول فنه أطلع وهرتسوغ يتيناهو بن  الماضي
 لمحاسبة اآل  الوقت لنس» وأ  الحكومة رئنس موقف دعمه ونعل  الصحافنن  إلى هرتسوغ لنخرج
 .«الملف هذا مع التعاطي في أخطائه على يتيناهو

 «الصهنويي المعسكر» ضم يتيناهو ينة جدنة في هرتسوغ م  قرنبة أوساط شككت جهتها م 
 هو شأيها في اإلعالمي اليشر تكنثنف م  الغرض وأ  «عتب رفع«بـ المحاوالت ووصفت لحكومته

 على للتصدنق شروطهم ع  نتراجعوا لم إذا بأيهم الحكومي االئتالف في لشركائه يتيناهو تلونح
 حتى حالت التي الجدنة العقبة فإ  «هآرتس» وبحسب. أخرى خنارات أمامه فإ  العامة الموازية

 المستوطين  حزب بإخراج للحكومة االيضمام اشتراطه في تمنثلت هرتسوغ ايضمام دو  النوم
 المعسكر«و «لنكود» بن  االتصاالت في ضالع مصدر وبحسب. ميها «النهودي البنت» المتطرف
 العقبة أزال بذلك وهو» الشرط هذا ع  تراجعه إلى األخنرة الفترة في لمح هرتسوع فإ  «الصهنويي

 .«للحكومة طرنقه في الرئنسة
 الدفاع وحقنبة بنده، أبقاها التي الخارجنة حقنبة هرتسوغ سنميح يتيناهو أ  ذاته المصدر وأضاف

 «لنكود» في اليافذ الحالي الدفاع وزنر استبدال احتمال استبعدوا معلقن  لك  الحزب، أقطاب ألحد
 وافق حال في «الصهنويي المعسكر» في ايشقاق حصول احتمال معلقو  ولوتيا .نعلو  موشنه
 فنما الفكرة اليافذن  الحزب أقطاب م  عدد معارضة إزاء وذلك للحكومة االيضمام على هرتسوغ
 .«النثايي الصف» يواب نؤندها

 17/7/2015الحياة، لندن 
 

 يرفض ائتالفاا برئاسة نتنياهو "المعسكر الصهيوني" .19
إنتا  كابل « المعسكر الصهنويي»صرح عضو الكينست اإلسرائنلي ع  : )د ب ا( -تل أبنب 

أمس، أ  المعسكر ل  نيضم إلى أي ائتالف حكومي برئاسة رئنس الوزراء بينامن  يتيناهو. ويقلت 
على »اإلذاعة اإلسرائنلنة عيه ا إيه لم نتلق أي اقتراح جدنر باالهتمام في هذا الصدد، مؤكدًا أ  

 «.الصهنويي أ  نشكل خنارًا بدناًل للحكومة المعسكر
ورفض كابل في بنا  أصدره، الدعوات إلى تشكنل حكومة وحدة وطينة بسبب التهدند الذي نواجه 
الدولة. كايت تقارنر تحدنثت قبل أنام ع  جهود لتشكنل حكومة وحدة في إسرائنل تحل محل 

 الحكومة النمنينة الحالنة برئاسة يتيناهو.

 20/7/2015، أبو ظبياالتحاد، 
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 الكنيست اإلسرائيلية ترفض مشروع قانون "إعدام المخربين" .31

 غال شارو  النمنيي اليائب قايو  مشروع كبنرة بغالبنة الكينست تلحمي: أسقطت أسعد – الياصرة
 النمن  يواب وبرر. فلسطنينن  «مخربن «بـ اإلعدام حكم بإيزال المعارض «بنتيا إسرائنل» حزب م 

 .معهم بالتيسنق القايو  مقدم قنام بعدم المشروع رفضهم
زاء يتايناهو، م  وبأمر التشرنع لشؤو  الوزارنة اللجية وكايت  القضائي المستشار موقف وا 

 وتقدنم لدراسته خاص طاقم تشكنل وقررت القايو  مشروع إقرار الماضي األحد رفضت المعارض،
 .الكينست طاولة على طرحه على أصر غال لك  أشهر، نثالنثة بعد توصناته

 17/7/2015الحياة، لندن 
 

 أشهر 4تخفض فترة الخدمة العسكرية  "إسرائيل" .31
أشهر  4بدأت إسرائنل، أمس، العمل بقرار نختصر الخدمة العسكرنة للرجال : )د ب أ( - تل أبنب
حدات شهرًا(. ووفقًا لإلذاعة اإلسرائنلنة، بدأت أمس دورة تجيند شهر نولنو للو  32إلى  36)م  

شهرًا  32القتالنة في الجنش.. وهذه هي أول دورة نؤدي م  تشملهم م  الرجال، خدمة إلزامنة مدتها 
 شهرًا، وذلك بموجب القرار الذي اتخذته الحكومة في هذا الشأ . 36ولنس 

 20/7/2015، االتحاد، أبو ظبي

 
 جهة إيرانلموا "معتدل إسرائيلي عربي"يدعو لتشكيل تحالف  األسبقرئيس الموساد  .31

إ   ”الموساد “لجهاز االستخبارات اإلسرائنلنة  األسبققال شبتاى شافنت الرئنس : تل أبنب ـ د ب أ 
إسرائنل باتت أكنثر تحمسا تجاه تبيي قضنة مشتركة مع الدول العربنة السينة في ميطقة الشرق 

إنرا  وتوصل الدول التي أصابها التوتر والقلق إنثر ايفتاح الغرب على خصمها المشترك،  األوسط
 مع إنرا . يووي اتفاقالست الكبرى إلى 

نو إس “ويقلت صحنفة جنروزالنم بوست اإلسرائنلنة ع  شافنت قوله النوم في مقابلة مع إذاعة 
إيه نعتقد أيه في الوقت الحالي صارت هياك يافذة م  الفرص أمام إسرائنل لتشكنل يظام  ”رادنو

 الدول السينة بالشرق األوسط .جدند وتحالف مياهض إلنرا  نضم 
وقال رئنس الموساد األسبق أ  الدول السينة منثل مصر، واألرد  ودول الخلنج تشارك إسرائنل 

 شكوكها حول إنرا ، مما نعطي إسرائنل عضونة فعلنة في المعسكر المعتدل.
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بمعيي  تعتبر إنرا  خصما لكل م  السعودنة، ومصر، واألرد ، واإلمارات، أو ”وأضاف شافنت 
 . ”ويح  ييتمي لذات المعسكر  …آخر الدول التي تمنثل اإلسالم السيي األكنثر اعتداال

لدنيا فرصة فرندة لبذل الجهود ومحاولة تشكنل تحالف نضم الدول  األسبق "وتابع رئنس الموساد 
سرائنل؛ بغرض مواجهة القدرات اليوونة المحتملة إلنر  ا  في العربنة المعتدلة تتزعمه السعودنة وا 

 .”المستقبل، ولوضع يظام جدند في الشرق األوسط
حنث  الفلسطنيي اإلسرائنليوأوضح شافنت أ  تشكنل التحالف الجدند نستيد إلى إنجاد تسونة لليزاع 
 نمك  للحكومات العربنة السينة المساعدة في تسهنل تحقنق تلك التسونة.

 20/7/2015، القدس العربي، لندن

 
 طرد العرب البدو من النقب ونهب أراضيهموري أرئيل بيطالب أباروخ مارزل  .33

طالب العيصري المتطرف باروخ مارزل وزنر الزراعة أوري أرئنل بطرد جمـنع : )االتحاد( -رام هللا 
أعداء الــداخل الذن  نهددو  وجود »سكا  العرب البدو في اليقب م  أراضنهــم، واصفًا إناهم بـ 

 «.الدولة
ة التي نعمل على تيفنذها أوري أرئنل في اليقب بصفته مسؤواًل أنضًا ع  ملف وزعم مارزل أ  الخط

بقاء « سرقة»اليقب في الحكومة الحالنة، تقضي بـ يصف األرض المتبقنة في ند سكا  اليقب، وا 
ما نتياقض مع تعالنم التوراة والعقل الذي ندعو للتخلص »اليصف اآلخر بأندنهم على حد تعبنره، 

 على حد زعمه.« لداخل باعتبارهم خطرا داهما نتهدد استمرارنة الدولةم  العرب في ا
 20/7/2015، االتحاد، أبو ظبي

 
 تريد مساعدات عسكرّية إضافّية بعد االتفاق األميركي مع إيران "إسرائيل" .31

 خطر ألي للتصّدي إضافنة، عسكرنة بمساعدات المتحدة الوالنات ستطالب أيها إلى إسرائنل لّمحت
 .اإلنرايي اليووي البريامج حول الدولي االتفاق م  نيشأ قد

 يتايناهو، بينامن  الوزراء رئنس تعلنق رغم على نعلو ، موشي اإلسرائنلي الدفاع وزنر وقال
 اليوونة إنرا  مشارنع لتقلنص يووي اتفاق إبرام بعد المتحدة الوالنات مع المستقبلنة الميح محادنثات
 الوضع تغّنر: »االتفاق لرفض األمنركي الكويغرس على الضغط هعزم وا عاليه الماضي، النثالنثاء
 .«درسه نجب ما وهو ،(سيوناً  دوالر بالنن  3 البالغة) األمنركنة بالمساعدات الخاص
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 تعزنز إلى تؤدي قد الغربنة، العقوبات رفع م  طهرا  ستحّققها التي االقتصادنة المكاسب: »وزاد
 دول مع تسّلح سباق إلى نقود قد ما الفلسطنينة، واألراضي لبيا  في إنرا  م  المدعومن  المسّلحن 

 .«إلسرائنل صدنقة لنست عربنة
 ستذهب» إسرائنل أ  إلى أشار فنما االتفاق، على الكويغرس مصادقة بالتالي، نرّجح نعلو  أ  وبدا
 إلى إشارة في ،«اليوعي تفّوقها إلبقاء الوسط الحلول حول محادنثات إجراء إلى المطاف، يهانة في

 الدفاع وزنر زنارة لدى نحصل ل  األمر هذا أ  استدرك لكيه األوسط، الشرق في العسكري تفّوقها
 أ  إلى لطمأيتها أنضًا، واألرد  السعودنة تشمل والتي األسبوع، هذا إسرائنل كارتر، أشتو  األمنركي
 .«العالقات في أبداً  شنئاً  نغّنر ل » االتفاق

 عسكرنة تعونضات أي أشتو ، زنارة خالل المتحدة الوالنات تقدنم استبعد يتاغو الب في مسؤوالً  لك ّ 
 األوسط، الشرق في قوي عسكري وجود على الحفاظ فقط يلتزم: »وقال للسعودنة، أو إلسرائنل
 .«إسرائنل سنما ال حلفائيا، أم  لدعم مستعدن  وسيكو  الخلنج، في خصوصاً 

 والدول إنرا  بن  اليووي االتفاق أ  كامنرو ، دنفند البرنطايي الوزراء رئنس أعل  آخر، صعند على
 البقاء» بـ ووعد. «اليووي السالح م  تبعدها بل إنرا ، جايب إلى تقف» بالده أ  نعيي ال الكبرى،
 مشدداً  ،«اإلرهاب ودعمها السوري باليظام عالقاتها خّص  ما في إنرا ، مع «دائماً  كيا كما حازمن 

 .«اإلقلنمي لالستقرار للميطقة، جّند» االتفاق أ  على
 19/7/2015الحياة، لندن، 

 
 الدولي القضاء مع حقيقياا  تورطاا  التحقيق في قضية "سفينة مرمرة" فتح يشّكل أن تخشى "إسرائيل" .55

 الجيائنة المحكمة في قضائنة هنئة مطالبة إسرائنلنو  قايوينو  تلحمي: اعتبر اسعد - الياصرة
 إسرائنل تقدنم عدم السابق قرارها في اليظر بإعادة بيسودا، باتو العامة المدعنة الهاي، في الدولنة

 «مرمرة» التركنة السفنية على 2010( مانو) أنار في الدموي اعتدائها خلفنة على المحاكمة، إلى
 لكل «تحذنر رسالة» ركابها، م  عدد وقتل المحاَصر غزة قطاع مع للتضام  طرنقها في وهي

 التحقنق فتح نشّكل أ  استبعاد دو  م  الدولنة المحكمة بصالحنات استخّفوا الذن  ن اإلسرائنلن
 .الدولي القضاء مع «حقنقناً  إسرائنلناً  تورطاً »

 أ  لالعتقاد ميطقناً  أساساً  نثمة أ  رغم على» أيه الماضي، العام قررت العامة المدعنة وكايت
 محدود الحادث كو  أ  إال ركابها، م  عشرة قتلو  السفنية باعتراضها حرب جرائم ارتكبت إسرائنل
 أصدرت قضائنة هنئة لك . «فنه التحقنق في الشروع لدرجة الخطورة بالغ حدنثاً  نشكل لم فإيه اليطاق

 تحلنلها في وأخطأت تسّرعت أيها بداعي قرارها، درس بإعادة العامة للمدعنة أمس، م  أول تعلنماتها
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 على واعتدت آخرن ، 50 إصابة في وتسّببت أشخاص، عشرة قتلت إسرائنل أ  إلى مشنرةً  الحادث،
 طونل، لوقت أنادنهم تكبنل منثل السفنية، ركاب مع إيسايي غنر شكل في وتعاملت الفرد، حرنة

 .العيف واستخدام أدونتهم، تياول م  وميعهم
 سناسناً » يناهو،يتا بينامن  الحكومة رئنس واعتبره القضائنة، الهنئة قرار بشّدة إسرائنل وهاجمت
 أوقفوا حن  الدولي، القايو  وفق أيفسهم ع  للدفاع تحركوا» الجيود إ  بنا  في وقال ،«سخنفاً 
 .«الدولي القايو  وفق مفروض بحري حصار الختراق محاولة
 غزة في األطفال حماس استخدام» و إنرا  في واإلعدامات سورنة في المذابح رغم على أيه وأضاف
 حنال» أيه وتابع. «سخنفة سناسنة لدوافع بإسرائنل االيشغال الدولنة المحكمة اختارت بشرنة، دروعاً 
 .«الدولنة الهنئات في عيهم سيدافع يح  فنما حمانتيا، جيوديا سنواصل اليفاق، هذا

 المعارضة أحزاب قادة ع  ممانثلة مواقف وصدرت .القضائنة الهنئة بقرار الخارجنة وزارة ويّددت
 .«للمحكمة والتلّو  اليفاق» بـ ددتي التي أنضًا،

 18/7/2015الحياة، لندن 
 

 جيش االحتالل يزعم التحقيق بجرائم بغزة ونثقتها "نكسر الصمت" .36
زعم جنش االحتالل اإلسرائنلي أ  شرطته العسكرنة فتحت تحقنقا في عدد م  الجرائم : بالل ضاهر

في الصنف الماضي وونثقتها ميظمة 'يكسر التي ارتكبتها قواته في قطاع غزة أنثياء العدوا  األخنر 
 الصمت' اإلسرائنلنة.

وقالت مجلة الجنش اإلسرائنلي 'بمحاينه'، الصادرة النوم الخمنس، إ  الشرطة العسكرنة تحقق في 
نثمايي إفادات جمعتها 'يكسر الصمت' حول 'شبهات بخرق قواين  الحرب'، بحسب الجنش. وبدأت 

 نرة وما زالت في بدانتها.بعض التحقنقات في األسابنع األخ
 16/7/2015، 48عرب 

 

 "أساء إلى سمعة إسرائيل"في بلجيكا اإلسرائيلي  أورشليم" بيتار"شغب مشجعي فريق  .37
تواصلت ردود الفعل الغاضبة داخل إسرائنل على جمهور فرنق كرة القدم : أسعد تلحمي -الياصرة 

بعد أحداث الشغب التي قام بها « عالمأساءت إلى سمعة إسرائنل في ال»التي « بنتار أورشلنم»
ونعتبر فرنق . ، مساء الخمنس الماضيالبلجنكي «شارلواه»مشجعو الفرنق في مباراته أمام فرنق 

م  أبرز الفرق في الدرجة األولى وهو محسوب على النمن  اإلسرائنلي ونيتمي إلى « بنتار أورشلنم»
، ما حدا بأقطاب «لنكود -حنروت »تبطة بحزب ، الحركة الشبابنة الصهنوينة المر «بنتار»ميظمة 
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الحزب في مقدمهم مشجع الفرنق رئنس الحكومة بينامن  يتيناهو إلى إصدار بنايات التيدند 
بالمجموعة الصغنرة م  المشجعن  الذن  قاموا بأحداث الشغب، متوعدًا بأيه ل  نسمح لها بالمس 

 بصورة إسرائنل في العالم.
االستعراض العينف والعيصري »ع  أوساط سناسنة قولها إ  « حرويوتندنعوت أ»ويقلت صحنفة 
لمشجعي الفرنق اإلسرائنلي في بلجنكا مّس في شكل حقنقي بسمعة إسرائنل، وأ  « والسلوك البهائمي

وأضافت أ  وزارة الخارجنة تابعت بقلق ردود «. الهولنغيز»نثمة حاجة لتصحنح االيطباع الذي خّلفه 
اإلعالم البلجنكي واألوروبي وعلى شبكات التواصل االجتماعي على الحادث. الفعل الغاضبة في 

هؤالء المتطرفو  "واقتبست الصحنفة بعض التعقنبات على أخبار المواقع الرناضنة ميها: 
 ."اإلسرائنلنو  هم جزء م  النمن  المتطرف في حكومة يتيناهو

إحباط »وجنزة وبشق األيفس في  إسرائنل يجحت قبل فترة»ويقلت ع  مسؤول سناسي قوله إ  
وبجرة قلم جاء »في اتحاد الكرة العالمي إلبعاد إسرائنل ع  المسابقات الدولنة، « مؤامرة الفلسطنينن 

 «.مشجعو فرنق بنتار ومهدوا الطرنق إلقصاء كرة القدم اإلسرائنلنة م  المالعب األوروبنة
 20/7/2015الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"قصة حرب الغاز في تقرير:  .38

تعنش إسرائنل في األسابنع األخنرة "على أعصابها" : خاص بمجلة "مالكم" االقتصادنة - 48عرب 
في ظل معركة اقتصادنة تتصدر عياون  يشرات األخبار والصحف حول مستقبل قطاع الطاقة في 

قول إسرائنل إسرائنل. الجمنع نعلم أ  حقول الغاز الطبنعي الُمكتشفة في السيوات األخنرة في ما ت
إيها مناهها االقتصادنة ستحول هذه الدولة م  دولة مستوردة للطاقة إلى دولة ُمصّدرة. الحرب 
الطاحية حالنا تدور بن  نثالنثة أطراف، لكل ميهم قوته ويقاط ضعفه، وهي تقترب م  خط اليهانة 

لذي سنؤنثر مباشر لُتحدد كنف سنكو  شكل قطاع الطاقة اإلسرائنلي في المستقبل القرنب، األمر ا
على كل مواط ، بما في ذلك المواط  العربي في البالد. فنما نلي قصة حرب الغاز في إسرائنل. 
قصة مئات ملنارات الشواقل، قصة تصطدم فنها السناسة باالقتصاد، ورأس المال بالحقوق المدينة، 

 وأباطرة المال مع اليشاطن  االجتماعنن  البسطاء...
 

 أصل الحكاية
قصة الغاز اإلسرائنلي مع اكتشافات حقول الغاز األولنة في ما تقول إسرائنل إيه مناهها  تبدأ

. الجهة الطالئعنة التي بدأت بالتيقنب ع  الغاز في إسرائنل كايت عبارة ع  2000اإلقلنمنة سية 
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تشوفا، شراكة بن  شركتن ؛ شركة "دنلك" للطاقة التي نملكها إمبراطور األعمال اإلسرائنلي نتسحاك 
وبن  شركة يوبل إينرجي األمنركنة. لم تك  مسألة التيقنب ع  مصادر طاقة في إسرائنل أمرا مغرنًا 
باليسبة لشركات التيقنب المختلفة، فلم تتقدم لمياقصات التيقنب التي أعليت عيها وزارة الطاقة 

 22صلت الشراكة على اإلسرائنلنة سوى الشراكة بن  دنلك ويوبل )في ما نلي "الشراكة"(، وعلنه ح
مما أطلق علنها المناه  %60امتنازا للتيقنب على الغاز واليفط. هذه االمتنازات غّطت ما ال نقل ع  

اإلقلنمنة اإلسرائنلنة، وأصبحت صاحبة حق التيقنب في غالبنة المياطق التي م  الممك  أ  تحتوي 
 على اليفط والغاز الطبنعي. 

األمنركنة في  –عمال التيقنب التي قامت بها الشراكة اإلسرائنلنة يجحت أ  2014-2009بن  السيوات 
م   %67اكتشاف عدد م  حقول الغاز الطبنعي في مياطق التيقنب. حصلت شركة التيقنب على 

م  الحقوق في حقل الغاز "لنفناتا "، والذي  %85الحقوق في حقلي الغاز "تمار" و"دالنت"، على 
غيى، وعلى كامل الحقوق في حقلي الغاز "كارنش" و"تين "، اللذن  نعتبر حقل الغاز األكبر واأل

 نعتبرا  أصغر بكنثنر م  الحقول األخرى المذكورة. 
 

ألسباب قايوينة ُمختلفة، توجب على الشراكة بن  دنلك ويوبل الحصول على موافقة مفوض ميع 
شراكة بطلب الحصول االحتكار على أعمال التيقنب واالستخراج. ألسباب غنر مفهومة تقدمت ال

على موافقة مفوض ميع االحتكار بعد أ  بدأت بأعمال التيقنب واالكتشاف في حقل "لنفنتا "، 
األكبر م  بن  االكتشافات، وعلنه ُطلب م  المفوض ميح الموافقة بأنثر رجعي، بعد أ  تم التيقنب 

على موافقة المفوض وا عال  االكتشافات. بالمقابل بدأت الشراكة بتطونر حقل "تمار" )حصلت 
 مسبقا( وبضخ الغاز للسوق اإلسرائنلنة. 

 
 علم أحمر 

باليسبة لمفوض ميع االحتكار أصبحت تركنبة سوق الغاز الطبنعي في إسرائنل إشكالنة إلى حد 
بعند. عملنا، قبضت الشراكة بن  دنلك ويوبل إينرجي على الغالبنة العظمى م  مخزو  الغاز 

سنطرة الشراكة على حقل "تمار" الذي بدأ بضخ الغاز في ينسا / إبرنل الطبنعي للدولة، وبفضل 
، أصبح م  الممك  أ  تتحول هذه الشراكة إلى جهة احتكارنة تقبض وتسنطر على قطاع 2013

الغاز الطبنعي في إسرائنل. بياء على ذلك بدأت قبل سيتن  تقرنبا محاوالت م  طرف مفوض ميع 
ة سوق الغاز الطبنعي في إسرائنل لضما  عدم احتكار أي جهة تجارنة االحتكار إلعادة ترتنب هنكلن

 لهذا المورد الحنوي. 
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بدأت مساعي التعامل مع األزمة القادمة بن  مفوض ميع االحتكار وبن  شراكة التيقنب قبل أربع 
 سيوات عيدما تم تشكنل لجيتن  لدراسة الموضوع وتقدنم مقترحات لحلول مياسبة. اللجية األولى،
والتي ترأسها البروفنسور إنتا  شنشيسكي وسمنت باسمه، عالجت موضوع تقسنم أرباح نثروة الغاز 
الطبنعي بن  الدولة وشركات التيقنب. أما اللجية النثاينة، والتي ترأسها شاؤول تسنمح، مدنر عام وزارة 

رنبا، وميذ ذلك الطاقة، فقد عالجت مسألة تصدنر الغاز. قدّمت اللجيتا  توصنتهما قبل سيتن  تق
 الحن  وحتى اآل  تحاول الشراكة بن  دنلك ويوبل تحسن  شروط الصفقة مع الدولة. 

احتمال تحول شراكة دنلك ويوبل إلى قوة احتكارنة ُتسنطر على قطاع الغاز الطبنعي في إسرائنل 
ار أنثار قلق جهات مختلفة في المجتمع اإلسرائنلي، بدًءا م  سناسنن  م  الُمعارضة والنس

االقتصادي، مرورا ببعض وسائل اإلعالم االقتصادنة المحسوبة على النسار وعلى رأسها صحنفة 
ماركر، وايتهاًء بياشطن  منداينن  نعتبرو  ما نجري اآل  محاولة قرصية نقوم بها أصحاب رأس -ذا

 المال للسنطرة على الموارد الطبنعنة للدولة. 
سنطر على مورد طبنعي حنوي منثل الغاز الطبنعي هو أمر ُنهدد باليسبة لهؤالء، قنام جهة احتكارنة تُ 

الدولة والمجتمع وُنضر قطعا بالصالح العام، إذ أيها ُتركز قوة اقتصادنة كبنرة جدا بن  ندي مؤسسة 
تجارنة نحكمها ميطق الربح والخسارة فقط. االدعاء المركزي للجهات الُمعارضة هي أيه حتى يهانة 

م  إيتاج الكهرباء في الدولة على الغاز الطبنعي. باإلضافة إلى ذلك،  %70مد العقد الحالي، سنعت
ُتعتبر الطاقة الكهربائنة المورد األساسي لتطهنر ويقل المناه في البالد. وفي المستقبل القرنب 
ستتحول الصياعة المحلنة م  االعتماد الُمطلق على اليفط ومشتقاته إلى االعتماد شبه الُمطلق على 

از الطبنعي. كما وتيوي الدولة أنضا تحونل وسائل اليقل العمومنة إلى وسائل تعمل بالغاز بدل الغ
السوالر والبيزن . بياًء على ذلك، إذا وافقت الدولة على شروط شركات التيقنب واالستخراج، فإيها 

ء ال بأس به تودع بند هذه الجهة االحتكارنة مقومات أميها الصياعي واالقتصادي، باإلضافة إلى جز 
ملنار  200-150م  السنولة اليقدنة التي ستعود إلى الدولة على شكل ضرائب والتي تُقدر ما بن  

-دوالر في العقود المقبلة. وإلنثبات صحة هذه االدعاءات تنثبت الجهات الُمعارضة أ  شراكة دنلك
خرجه وتسوقه. ُمستقبال، يوبل قد استغلت قوتها االحتكارنة مؤخرا م  خالل رفع سعر الغاز الذي تست

 نقول المعارضو ، سُتهدد هذه الشراكة االحتكارنة أسس "الدنمقراطنة والمجتمع اإلسرائنلنن ".
 

 "لم أعد استطيع التحمل"
يوبل، والتي تستعن  بكبار الُمستشارن  والخبراء  -مقابل الموقف الصلب والمتماسك لشراكة دنلك

االمتنازات، ُتظهر الحكومة والوزراء والسناسنن  بشكل عام والمحامن  للحصول على أفضل الشروط و 
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حالة م  البلبلة والتشرذم في موقفهم م  الموضوع. الصراعات حول األمر داخل الحكومة وبن  
أروقة الكينست لم تهدأ ميذ أشهر ووصلت إلى ذروتها عيدما أعل  مفوض ميع االحتكار، دافند 

م  ميصبه احتجاجا على الخطة التي تيوي الحكومة تقدنمها غنلو، في أواخر شهر أنار استقالته 
إلعادة هنكلة سوق الغاز، وقال أيه لم نعد نستطنع تحمل السناسة التي تيتهجها الحكومة لصالح 

 يوبل االحتكارنة. -شراكة دنلك
استقالة المفوض سّهلت على الحكومة عرض مسار جدند لإلعادة هنكلة سوق الغاز. بحسب المسار 

"تين " الصغنرن ؛ نثم تبنع دنلك حقوقها  -يوبل ببنع حصصهما في حقلّي "كارنش"-م شراكة دنلكتقو 
في حقل "تمار" وتبقى في "لنفناتا " فقط؛ أما يوبل فستخسر القلنل م  حقوقها لكيها تظل صاحبة 

 الحصة األكبر في "تمار" و"لنفناتا ". 
ومته( نرو  في المسار الُمقترح فرصة لكسر المؤندو  لهذا المسار )يتيناهو وغالبنة أعضاء حك

احتكار شركة يوبل األمرنكنة على أعمال تيقنب الغاز في إسرائنل، ونضعف احتكار دنلك بعد أ  
 نميحها حقوق استخراج الغاز م  حقل واحد فقط. 

أما المعارضو  )صحافة، رأي عام، أعضاء كينست وخبراء( فنرو  في المسار المطروح تكرنسا 
نخا الحتكار شركة يوبل التي ستظل صاحبة الحقوق الحصرنة على أكبر حقلن  للغاز وترس

فقط، وهذا وقت طونل جدا  2021الطبنعي. كما أ  خروج شركة دنلك م  حقل "تمار" سنكو  سية 
 ونميع ظهور أي مُيافس حقنقي.  

لُمبرمة معها ستدفعها يوبل أ  أي خرق أحادي الجايب لالتفاقنات ا -في المقابل أعليت شراكة دنلك
للجوء للمحاكم الدولنة. الحكومة تستغل هذه التهدندات لتدعنم ادعاءها بأ  أي تأخنر في المصادقة 
على المسار الذي تقترحه سوف نؤدي إلى اإلضرار بسوق الغاز لسيوات طونلة وسنضنع على 

 االقتصاد المحلي مئات ملنارات الدوالرات. 
 

 ربح 800%
يوبل ع  منلها -ة الشعبنة الشدندة للمسار الذي عرضته الحكومة أعليت شراكة دنلكمقابل الُمعارض

المبدئي لقبول المسار لك  مع إجراء تعدنالت غنر قلنلة، بدًء م  تأجنل موعد تطونر حقل 
؛ مرورا بميح الشركتن  تسهنالت 2018"لنفناتا "، الذي كا  م  المفترض أ  نبدأ بضخ الغاز سية 

نرنة، وايتهاًء بميح الشركتن  حق الفنتو على أي قرار نؤدي إلى تخفنض سعر الغاز ضرنبنة وتصد
 في السوق. 



 
 
 
 

 

 37 ص                                              3639 العدد:         20/7/2015 اإلنثنين التاريخ: 
  

، وم  2009ميذ عالم  %56وفي سناق سعر الغاز ُنذكر أ  سعر هذه السلعة ارتفع في إسرائنل بـ 
بيسبة  في المستقبل القرنب. وبحسب رأي الخبراء، فأ  ارتفاع سعر الغاز %40المتوقع أ  نرتفع بـ 

 $0.5. وفنما تدفع شركة استخراج الغاز %3.5ُنعادل النوم رفع سعر الكهرباء البنتنة بـ  20%
 دوالرات.  6الستخراج وحدة طاقة، فإ  سعر بنع هذه الوحدة م  حقل "تمار" سنكو  أكنثر م  

وص في شركات الغاز ُتعارض بشدة أي تغننر في أسعار الغاز الُمتفق علنها، وخاصة السعر الميص
االتفاق بنيها وبن  شركة الكهرباء. الشركات تحظى بدعم رئنس الحكومة ووزارة الطاقة، إذ تخشى 
الحكومة م  قنام الشركات بمقاضاتها على خرق االتفاقنات األمر الذي سنكو  له عواقب سلبنة فنما 

 ، القرنب نتعلق بقدوم مستنثمرن  أجايب لالستنثمار في سوق الطاقة اإلسرائنلي على المدنن
والمتوسط. سبب إصرار الشركات على تعدنل المسار الذي قدمته الحكومة هو باألساس رغبتها في 
تصدنر ربع ايتاجها م  الغاز لشركة اسباينة ُتشّغل مرفق تصدنر في مصر. الحكومة م  جهتها 

الغاز  ُتصر على ميع تصدنر أي كمنة ملحوظة م  الغاز ما دام حقل "لنفناتا " غنر جاهز لضخ
 للساحل. 

إيها حرب المصالح إذا. م  جهة تقف الشركات ورجال األعمال والمصالح ومئات ملنارات 
الدوالرات، تدعمها فنالق م  السناسنن  والصحفنن  اللوبنهات التي ترى في نثروة الغاز الُمكتشفة 

اء الكويغرس فرصة العمر لتحقنق النثروات الشخصنة. لقد وصل األمر بشركة يوبل أ  دفعت بأعض
األمرنكي للضغط على السناسنن  في إسرائنل، بل وايتشرت األخبار بشأ  اتصاالت بن  السفنر 
األمرنكي وبن  أعضاء الكينست العرب لحنثهم على التصونت مع المسار الذي اقترحته الحكومة. في 

في المسار الذي المقابل تقف مجموعة م  الخبراء والصحفنن  والياشطن  االجتماعنن  الذن  نرو  
تقدمه الحكومة حالنا كارنثة ستبكي علنها األجنال وخطرا ُنهدد أم  واستقرار البالد ويظامها السناسي 
لسيوات طونلة. ل  نبقى األمر ُمعقال وفي األنام القادمة سنتم تحدند مصنر مستقبل مورد الطاقة في 

 إسرائنل. 
 18/7/2015، 48عرب 

 
 يدعمون الهجوم العسكري وغالبية تراه خطيراا  %47استطالع:  .39

بعد نثالنثة أنام م  التوقنع على االتفاق اليووي، قال استطالع للرأي، أجرته صحنفة : هاشم حمدا 
م  اإلسرائنلنن  نؤندو  القنام بعملنة عسكرنة ضد  %47"معارنف"، ويشر النوم الجمعة، إ  

نة إ  االتفاق نعرض إسرائنل للخطر، ونجعل إنرا  تقترب الميشآت اليوونة اإلنراينة، كما قالت غالب
 م  حنازة قدرات يوونة عسكرنة.



 
 
 
 

 

 38 ص                                              3639 العدد:         20/7/2015 اإلنثنين التاريخ: 
  

ندعمو   %21ندعمو  القنام بعملنة عسكرنة ضد الميشآت اليوونة اإلنراينة، بنيهم  %47وجاء أ  
 بـ"ال أعرف". %18إيهم نعارضو  القنام بعملنات عسكرنة، وأجاب  %35ذلك بشدة، في حن  قال 

إيه نعرض إسرائنل  %78على سؤال "إلى أي حد نعرض االتفاق اليووي إسرائنل للخطر"، قال  وردا
 .%7، بنيما أجاب بـ"ال أعرف"%15للخطر، وأجاب باليفي 

وردا على سؤال حول ما إذا كا  االتفاق نجعل إنرا  قرنبة م  حنازة قدرات يوونة عسكرنة، أجاب 
 إيهم ال نعرفو . %17نبعدها، في حن  قال بأ  االتفاق %12باإلنجاب، وأجاب  71%

ووجه للمستطلعن  سؤاال حول ما الذي نجب أ  نفعله رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بعد التوقنع على 
إيه نجب أ  نعمل بكل الطرق الممكية لدفع الكويغرس إلى رفض االتفاق، وقال  %51االتفاق، قال 

لرئنس األمنركي باراك أوباما بشأ  تطبنق إيه نتوجب علنه التوصل إلى تفاهمات مع ا 38%
 إيهم ال نعرفو . %11االتفاق، وقال 

إيه نجب على المعارضة  %62وردا على سؤال حول ما الذي نجب أ  تفعله أحزاب المعارضة، قال 
إيه نجب توجنه ايتقادات داخلنة للحكومة، وتوفنر  %27 قالدعم يتيناهو في حربه ضد االتفاق، و 

إيه نجب مهاجمة يتيناهو لفشله في حربه ضد االتفاق،  %4الساحة الدولنة، وقال  الدعم لها في
 بأيهم ال نعرفو . %7وأجاب 

وردا على سؤال حول ما إذا كا  نجب على "المعسكر الصهنويي" االيضمام إلى االئتالف 
م   %10م  مصوتي المعسكر الصهنويي، وأجاب باإلنجاب  %84الحكومي، أجاب باليفي 

 م  المصوتن  إيهم ال نعرفو . %6نه، وقال مصوت
، وقال %27ميهم باليفي، بنيما أجاب باإلنجاب  %52ووجه السؤال يفسه لكافة المستطلعن ، وأجاب 

 إيهم ال نعرفو . 21%
 17/7/2015، 48عرب 

 
 تحطم طائرة إسرائيلية بالنقب ومصرع طيارها .11

( في 7|18فة تحطمت صباح النوم السبت )ذكرت مصادر عبرنة أ  طائرة إسرائنلنة خفن: الياصرة
وأوضحت الشرطة اإلسرائنلنة في بنا  لها تلقته "قدس برس"  اليقب المحتل، وأعل  ع  مقتل طنارها.

أ  طائره خفنفة م  يوع "اولطرا" سقطت وتحطمت في ميطقة اليقب مع اصابة طنارها بجراح حرجة 
قوط الطائرة فنما قالت الشرطة، أيها التحقنق س أسبابولم نكشف ع   في المكا . أنثرهاتوفي على 

 بكافة المالبسات وتفاصنل الحادث.
 18/7/2015قدس برس، 
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 أسير فلسطيني في السجون اإلسرائيلية ستة آالف هيئة شؤون األسرى .11

دعت هنئة شؤو  األسرى والمحررن  الفلسطنينن  إلى زنادة االهتمام الفلسطنيي والعربي  تل أبنب:
 وضاع األسرى في سجو  االحتالل اإلسرائنلي، التي تشهد تدهورا مستمرا.والعالمي بأ

وجاء في بنا  للهنئة بمياسبة عند الفطر أ  االحتالل نستغل االيشغال العالمي في قضانا الحروب 
في الميطقة ونستفرد باألسرى داخل السجو ، فنبطل عددا م  االمتنازات التي حصلوها بيضالهم، 

 ندة علنهم، ونمارس مختلف صيوف التعذنب اليفسي والجسدي بحقهم.ونفرض عقوبات شد
آالف أسنر وأسنرة، نقبعو   6وقال البنا  إ  عدد األسرى الفلسطنينن  في سجو  االحتالل زاد على 

 16عاما، و 20أسنرا نمضو  أكنثر م   51سجيا ومعتقال ومعسكرا ومركز توقنف، ميهم  18في 
سية  15و 10أسنرا نمضو  ما بن   1088. وقالت هنئة األسرى إ  عاما 25ميهم نقضو  أكنثر م  

سية، في حن  وصل عدد أصحاب الحكم  20و 15أسنرا نمضو  ما بن   151في السجو ، و
 أسنرا. 480بالسج  المؤبد إلى 

يواب ميتخبن  في المجلس  8أمهات متزوجات، و 5أسنرة في سجو  االحتالل ميه   24وتقبع 
أسنر عسكري في  1500أسهم مروا  البرغونثي وأحمد سعادات. وقالت الهنئة إ  التشرنعي وعلى ر 

طفال قاصرا، بنيهم  250معتقال إدارنا، و 484السجو  نيتمو  لكل األجهزة األمينة في السلطة، و
قاصرتا  م  اإلياث. وأشارت الهنئة إلى أ  األسنر األكبر سيا بالسجو  هو اللواء فؤاد الشوبكي 

عاما، في حن  أ  األسنرة لنيا جربويي أقدم  83عاما، ونبلغ م  العمر  20لسج  المحكوم با
سية وهي م  سكا  قرنة عرابة البطوف  17عاما م  محكومنتها البالغة  14األسنرات، وقد أمضت 

 .48في الجلنل، م  فلسطنيني 
  المعتقلن ، تلنها في المائة، وهي اليسبة األكبر م 84وبلغت يسبة المعتقلن  م  الضفة الغربنة 

 وقطاع غزة. 1948القدس ومياطق 
كا  عام الكارنثة على الشعب الفلسطنيي م  حنث عدد األسرى، إذ شهد  2014وقالت الهنئة إ  عام 

اليصف النثايي م  هذا العام أكبر حملة اعتقاالت في صفوف الفلسطنينن ، حنث زادت حاالت 
في المائة م  دفعة المعتقلن   78كما أشارت إلى أ   .2013في المائة ع  عام  56االعتقال بيسبة 

األخنرة هم م  فئة الشباب واألطفال. وقد وصلت يسبة األطفال مم  طالتهم االعتقاالت األخنرة لما 
 عاما. 18في المائة، أعمارهم تقل ع   21نعادل 

، وهو االعتقال وأشارت هنئة األسرى بقلق إلى مضاعفة االعتقال اإلداري نثالث مرات خالل سيتن 
الذي نتم م  دو  تهمة وم  دو  محاكمة. فنعتقل المرء بشكل عادي، كما نحصل في يظام الغاب. 
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. وأوضحت الهنئة 2015أسنرا عام  484، ارتفع العدد إلى 2013أسنرا إدارنا في يهانة عام  145فم  
فى الرملة، وأ  عدد حالة صعبة تقبع في مستش 18حالة مرضنة في سجو  االحتالل ميها  1500أ  

 شهداء. 109قد وصل إلى  1967الشهداء األسرى ميذ عام 
ولخصت هنئة األسرى أبرز االيتهاكات والجرائم التي نتعرض لها األسرى، فأوضحت أ  سلطات 
سجو  االحتالل تواصل ممارسات التعذنب والمعاملة المهنية بال توقف، وتدنر محاكمات عسكرنة 

نها العدند م  القضاة حقدهم وكراهنتهم، واالعتقاالت التعسفنة بال سبب، غنر عادلة، ال نخفي ف
والعقوبات الفردنة والجماعنة، كالحرما  م  زنارة األهل، وهذا فضال ع  اإلهمال الطبي المتعمد 

 والعزل االيفرادي.
 20/7/2015الشرق األوسط، لندن، 

 
 األقصى المسجد يؤدون صالة العيد في فلسطينيألف  220أكنثر من  .11

، صالة العند في رحاب المسجد األقصى المبارك م   220 أكنثر م أدى  وكاالت: -غزة  ألف مصل 
مختلف أيحاء فلسطن  وبعض الدول األجيبنة، فنما أكد يائب رئنس المكتب السناسي لحركة 

إسماعنل هينة، أ  قطاع غزة على موعد قرنب م  تحقنق أهدافه المتمنثلة في إيهاء « حماس»
عادة إعمار ما دمرته الحرب العدواينة الح  األخنرة صنف العام الماضي.« اإلسرائنلنة»صار، وا 

ألف مصل م  القدس ومختلف المياطق  220وقال مدنر المسجد األقصى عمر الكسوايي إ  حوالي 
الفلسطنينة أدوا صالة العند في رحاب المسجد األقصى المبارك إلى جايب جالنات مسلمة م  تركنا 

رتنرنا وعدة دول أجيبنة. وأنثيى الكسوايي على التصاق المؤمين  باألقصى وبر  نطاينا وجيوب إفرنقنا وا 
وارتناده والمحافظة على هونته اإلسالمنة خالل شهر رمضا  الفضنل، كما في كل المياسبات 

 الدنينة والوطينة.

 2015/7/17الخليج، الشارقة، 
 

 الحصار ويالت تعاني لسطينية بسوريةالف العائالت من المئات "مجموعة العمل": .13
 فلسطنينة عائلة" 250" ع  نقل ال ما أ  سورنة فلسطنيني أجل م  العمل مجموعة ليد : أكدت

 حادة معاياة وسط المبارك الفطر عند أنام أول أمضت وحمورنة وحزة وزملكا دوما أحناء على موزعة
 أحناء على اليظامي الجنش نفرضه لذيا الخايق الحصار بسبب الغذائنة المواد في حاد يقص م 

 .2013( سبتمبر) أنلول مطلع ميذ الشرقنة الغوطة
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 ألقى المشدد الحصار" أ  ،"برس قدس" لـ ميه يسخة أرسلت لها تقرنر في المجموعة وأوضحت
 دمشق برنف الشرقنة الغوطة في الفلسطنينة العوائل م  التالمئات العائالت تلك على النثقنلة بظالله

 مراسليا وبحسب والحرب، الحصار بسبب دخلها مصادر معظمها فقدت الحصاري ونالت م  يتعاي
 وفي فقط، الحساء على نفطر بعضها وأ  مساعدات أنة على تحصل ال العائالت تلك معظم فإ 
 ".أنام لعدة علنه تفطر فهي األرز م  واحد كنلو شراء إحداها استطاعت حال

 إغانثنة مساعدات أي على الحصول م  تمكيهم عدم م  نشتكو  األهالي أ  إلى التقرنر وأشار
 العاصمة في" األويروا" مقرات إلى وصولهم دو  حال القياصة فايتشار ،"األويروا" وكالة م  مقدمة
 .الشرقنة الغوطة إلى مساعداتها إنصال ع  األخنرة تمتيع والتي دمشق،

 2015/7/18قدس برس، 

 

 الفلسطينيين الالجئين دخول تمنع لسوريا الجوار دول: ""مجموعة العمل .11
 مازالت بسورنة المحنطة الدول أ  سورنة فلسطنيني أجل م  الوطيي العمل مجموعة أكدت: ليد 

 األوضاع سوء م  بالرغم وذلك أراضنها، إلى السورنن  الفلسطنينن  الالجئن  دخول بميع مستمرة
 لخطر والحصار الحرب م  الفارن  الالجئن  حناة نعرض قد مما أنضاً  وبالرغم سورنة، في األمينة
 .الموت
 األردينة السلطات أ  ،"برس قدس" لـ ميه يسخة أرسلت األحد نوم لها تقرنر في المجموعة وذكرت
 األردينة الحكومة أصدرت أ  بعد وذلك سبب، أي تحت أراضنها إلى السوري الفلسطنيي دخول تميع
 .الخصوص بذلك رسمناً  قراراً 
 أراضنها، إلى بالدخول لهم للسماح بالتعجنزنة الالجئو  نصفها شروطاً  اللبياينة لسلطاتا تضع كما

 الشمل للم مقابالت لدنهم أ  تنثبت أوراقا نملكو  م  فقط هم لهم نسمح م  إ  ياشطو  أكد حنث
 .بنروت مطار عبر للسفر حجز لدنهم م  أو األوروبنة، السفارات في
 إلى سورنة م  الفلسطنينن  الالجئن  دخول تأشنرات إصدار بنروت في سفارتها أوقفت فقد تركنا أما

 بإصدار الخلنج دول في التركنة السفارات بعض تستمر فنما عامن ، م  أكنثر ميذ وذلك أراضنها،
 .الخلنج دول في إقامات نملكو  مم  سورنة لفلسطنيني دخول تأشنرات

 2015/7/18قدس برس، 
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 بناء المصالح التجارية في المستوطنات بتجميدادعاء إسرائيلي  .11

اإلسرائنلنة أيه بعد تجمند مياقصات « ندنعوت احرويوت»ادعت صحنفة : فادي أبو سعدى -رام هللا 
لإلسكا  في المستوطيات الكبرى في الضفة الغربنة تم تجمند مياقصات لبياء مكاتب وفيادق ومبا  

ة لسلطة أراضي إسرائنل تشنر إلى سلسلة تجارنة. ونستدل ذلك حسب الصحنفة م  ونثنقة رسمن
والحدنث عملنا ع  كل مخططات «. تم تأجنله»طونلة م  المياقصات التي ظهرت تحت اسم 

قادة المستوطيات الذن  اجتمعوا  أ التطونر في المستوطيات البلدنة في الضفة الغربنة. نشار إلى 
سبوع، ادعوا ايهم سمعوا ميه بأيه ال نمك  مع رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو، هذا األ

 تطونر المستوطيات بشكل إضافي ونجب الحفاظ على الوضع الراه .
 2015/7/17القدس العربي، لندن، 

 

  أراٍض زراعيةمستوطنون يهاجمون فلسطينيين ُعّزل ويتلفون الضفة:  .16
ميطقة خلة العدرة في هاجم مستوطيو مستوطية ماعو  رعاة ماشنة ومواطين  في : القدس المحتلة

بلدة نطا جيوب الخلنل. وقال ميسق اللجا  الشعبنة لمقاومة الجدار واالستنطا  في الخلنل راتب 
إ  المستوطين  هاجموا، تحت حمانة جيود االحتالل، رعاة ماشنة ومواطين  عزل، إال أ  »الجبور 

وأكد أ  المستوطين  نهدفو  إلى «. المواطين  تصدوا لهم بالحجارة، بنيما الذ المستوطيو  بالفرار
 طرد المواطين  واالستنالء على ممتلكاتهم وسرقة أراضنهم بهدف توسنع المستوطية.

في سناق متصل، اقتلع مستوطيو  شتواًل في بلدة الخضر جيوب بنت لحم، تعود لعائلة البلبول. 
دًا م  مستوطيي وقال ميسق لجية مقاومة الجدار واالستنطا  في البلدة أحمد صالح، إ  عد

مستوطية أفرات المقامة على أراضي الخضر، اقتلعوا عشرات م  الشتول في أراض تقع بميطقة 
 دويمات تعود للمواطين  فلسطنينن . 5عن  المغارة على مساحة 

 2015/7/20االتحاد، أبو ظبي، 
 

 منازل ببلدة بيت أمر نثالنثةإخطارات احتاللية بوقف البناء في  .17
مواطين  م  بلدة بنت أمر شمال الخلنل، إخطارات  نثالنثةات االحتالل، أمس، الخلنل: سلمت قو 

في ميازلهم بميطقة بنت زعتة شرق البلدة، وذلك بحجة الشروع في بيائها « وقف العمل«تقضي بـ
 دو  الحصول على ترخنص مسبق. 
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ف وق»وأوضح الياشط في مقاومة االستنطا  في بنت امر، محمد عناد عوض، أ  إخطارات 
، استهدفت «اإلدارة المدينة»التي سلمتها قوة م  جنش االحتالل كا  نرافقها ضباط م  « العمل

مترا  160ميازل المواطين  محمد سامي حس  صبارية )ميزل في مرحلة حفر األساسات بمساحة 
 مترا مربعا( وخلنل محمود جمنل أبو 180مربعا( وبالل محمود صبارية )ميزل قند اإليشاء مساحته 

مترا مربعا(، مشنرا إلى أ  تسلنم اإلخطارات ترافق مع  150مساحته « التشطنب»مارنا )ميزل قند 
 تصونر الميازل المستهدفة.

 2015/7/20األيام، رام هللا، 
 

 الحصار بفك والمطالبة السياسية واالغتياالت باالعتقاالتمسيرة باليرموك تنديداا  .18

 أبياء م  تبقى م  بمشاركة مسنرة ،(17/7) لجمعةا صباح النرموك، مخنم شوارع في ايطلقت
 واالغتناالت باالعتقاالت الميددة والشعارات النافطات خاللها المشاركو  رفع داخله، المخنم

 تم حنث الشهداء مقبرة إلى المسنرة توجهت نثم م  المخنم ع  الحصار بفك والمطالبة السناسنة،
 .الشهداء قبور على الزهور أكالنل وضع

 الموالنة الفلسطنينة والفصائل اليظامي الجنش قبل م  كامل لحصار نخضع النرموك مخنم أ  ارُنش
 .التوالي على نوماً ( 750) حوالي ميذ له

 2015/7/18قدس برس، 

 
 برنامج ال يتوافق والمعايير الدولية.. الفنزويالبيتخلون عن دراسة الطب  "منحة عرفات"طالب  .19

ميحة ناسر »طالبا فلسطنينا، استفادوا م   119أشهر، على وصول  كاراكاس: بعد نثماينة -ليد  
المقدمة م  فيزونال، إلى العاصمة كاراكاس لاللتحاق ببريامج لتدرنبهم كأطباء، ترك نثلنثهم « عرفات

طالًبا على األقل، بنيما  29وقد عاد ميهم حتى اآل ، «. لمعاننر أكادنمنة دقنقة»البريامج، الفتقاده 
 .و  في كاراكاس للحصول على تذاكر سفر للعودة إلى بلدهم جًوانيتظر الباق

وقال عدد م  الطالب الذي تخلوا ع  بريامج الميحة، الذي تستمر الدراسة فنه مدة سبع سيوات، 
داخل كلنة تدنرها الحكومة، وعلى أندي أطباء م  كوبا، إيهم لم نتلقوا التدرنب الذي نحتاجويه كي 

هم. في المقابل، قال مسؤولو  في الكلنة، إ  مشاعر الحين  إلى الوط  نصبحوا أطباء معترفا ب
غلبت على الشباب الذن  تعرضوا لالستغالل م  قبل ميتقدي الحكومة. حسب ما يقلت وكالة 

 .التي أجرت مقابالت معهم« أسوشننتد برس»
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الميحة، الذي كايت وأدى قرار الطالب التخلي ع  دراستهم والرحنل ع  فيزونال، إلى تجمند بريامج 
السلطة الفلسطنينة تأمل في أ  تكو  بدانة لجلب مئات آخرن  م  الفلسطنينن  للدراسة في فيزونال 
في مجاالت متيوعة، تبًعا لما ذكره مسؤول في وزارة التعلنم الفلسطنينة في رام هللا بالضفة الغربنة. 

  الحلنفن  الفيزونلي والفلسطنيي، حسبما وقد أنثار قرار الطالب الفلسطنينن  توتًرا دبلوماسًنا بن
 .أضاف المسؤول، الذي أصر على عدم الكشف ع  هونته

 2015/7/17الشرق األوسط، لندن، 
 

 فلسطين إلىقارئة خط تدِخل تخصصاا جديداا  .11
عيدما كايت طالبة في المرحلة النثايونة، بدأت تتبلور قدرات الشابة : بدنعة زندا  -رام هللا 

يا الرنماوي التي تدرس التغذنة في جامعة بنرزنت القرنبة م  رام هللا، وباتت بعد الفلسطنينة ر 
حصولها على شهادة معتمدة م  األكادنمنة الدولنة لقراءة الخطوط )الغرافولوجي(، ترتقي سّلم هذا 
العلم حتى اكتسبت مع الوقت، شهرة بن  المحنطن  بها، اتسعت لتجذب اإلعالم كويها خبنرة في 

 ل الشخصنات عبر خطوط كتابها.تحلن
في المدرسة بدأت مالحظة حروف معنية تكتبها صدنقاتي بشكل «: »الحناة«وتقول الرنماوي لـ

متشابه ألالحظ اشتراكه  بصفات معنية في خطوطه . كا  األمر باليسبة إلّي ال نتعدى كويه 
«. يه علم ندعى الغرافولوجيفضواًل ولعبة، ولم أك  أعلم حنيها ا  هياك علمًا حتى بحنثت فوجدت أ

هو علم نعيى بتحلنل سمات الشخصنة م  قواعد معنية تدرس في الخط لها »وتوضح الرنماوي: 
كنا  متكامل، وأّلفت فنه الكتب وأصبحت مادة تدرس في الجامعات، بل هياك كلنات في عدة دول 

 «.متخصصة في تدرنس هذا العلم
نة م  خالل خط الند، وهو علم نستطنع أ  نكشف بعلم تحلنل الشخص« الغرافولوجي»ونعرف 

 معظم السمات الجسماينة واليفسنة للكاتب م  خالل خط نده.
وكايت الرنماوي على ما تصف يفسها شابة خجولة بعندة ع  عالم العالقات االجتماعنة واألصدقاء 

 حتى فتحت لها بوابة الجامعة بكل ما فنها م  غيى ونثراء.
ت وبات لدَي بفضل خبراتي في التحلنل اليفسي للشخصنات م  خالل كّويت صداقا»وتقول: 

، «التغذنة والحمنة»خطوطها، عدد كبنر م  األصدقاء والزمالء م  مختلف التخصصات، وبخاصة 
لنصب في تطونر يظرنات ما « الغرافولوجي»وهو التخصص الذي اخترته وأدرسه، وأيوي تطونع 

 «.تتعلق بما أدرسه
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في المدرسة حّللت حوالي »بن  ما كايت علنه م  قبل وما هي علنه اآل ، فتقول:  وتقار  الرنماوي
في المئة، أما النوم،  60نثالنثن  خطًا لنثالنثن  م  طالبات مدرستي، وكايت يسبة الصواب تتجاوز 

وبعد الدراسة والتعمق في هذا التخصص، وعلى مدار أربع سيوات، فارتفعت يسبة الصواب حتى 
في المئة، لدرجة أ  كنثنرًا مم  أحّلل لهم شخصناتهم ال نصدقو  أييي ال أعرف  90 تكاد تقترب م 

 «.معلومات عيهم، مع أييي أحّلل خطوطًا ألياس ال نكشفو  لي ع  هوناتهم
كل ما على الشخص الراغب في تحلنل شخصنته، أ  نكتب أو تكتب نثالنثة أسطر »وتتابع بحماسة: 

باستخدام قلــب حــبر جاف، وم  دو  تأ   في الكتابة أو تملق، على ورقة غنر مسطرة، وبعفونة، و 
 «.كي نظهر لي ما في داخله، فأتمك  م  تحلنله

وأيشأت الرنماوي، التي باتت محط أيظار اإلعالم الفلسطنيي أخنرًا بظهورها على أكنثر م  شاشة 
جتماعي فلسطنينة، صفحة خاصة بها لتحلنل الشخصنة عبر الخط على موقع التواصل اال

فعلت ذلك لنس فقط كي احّلل شخصنة الياس مم  نرسلو  لي «: »الحــــناة»)فانسبوك(. وتقول لـ
يـــما كي أيشر هذا العلم المرتبط بعلم اليفس، والعلوم العضونة،  كتابات مصورة وفق المواصفات، وا 

أولى  اختصاصنةــو  وساعديي جدًا التدرب على ند خبراء دولنـــن  وحصولي على ميحة أهلتيي ألكـ
 «.المتجدد« الغرافولوجي»معتمدة م  األكادنمنة الدولنة بفريسا، ألخطو خطوة مهمة في عالم 

 2015/7/20الحياة، لندن، 
 

 أجهزة ومعدات طبية حدينثة لمختبر مستشفى الخليل الحكوميوزارة الصحة:  .11
فى الخلنل الحكومي، مشنرا إلى اكد وزنر الصحة الدكتور جواد عواد اهتمام الوزارة بمستش :الخلنل

تزوند قسم المختبر بالمستشفى بمعدات حدننثة، تمك  م  إجراء فحوصات طبنة لم تك  تجرى سابقًا، 
 إلى جايب جهاز لفحص الدم؛ ما نساعد في رفع مستوى الخدمات الطبنة المقدمة للمواطين .

لى رفع عدد أشاركما   إلىفي قسم العيانة المكنثفة  األسرة إلى افتتاح قسم لمعالجة الحروق قرنبا، وا 
غرف عملنات جراحنة جدندة في أنلول القادم، بدعم م  "البيك  6سرنرا، كما لفت إلى افتتاح  28

لى أ  وزارة الصحة ستطرح خالل  أنام عطاءات إليشاء مستشفنن  حكومنن  في  10الدولي"، وا 
 بلدتي حلحول ودورا.

أمس، المستشفى، حنث كا  في استقباله مدنر عام المستشفى  جاء ذلك خالل زنارة د. عواد أول م 
اسينية ومدنر الشؤو  الطبنة  أبوسعند  اإلداريولند زلوم والمدنر الطبي عبد هللا القواسمي والمدنر 

 في المستشفى. األقسامعفنفه ورؤساء  أبوالمسايدة يضال 
 2015/7/20األيام، رام هللا، 
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 "الحمردولة فلسطينية للهنود كتاب " .11

)دار « دولة فلسطنينة للهيود الحمر»عيوا  كتاب الباحث والمترجم مينر العكش : ماز  معروف
رناض الرنس( نختزل كل الحكانة. فهو لنس مجرد مفارقة متهكمة أو سوداونة هيا، أو مقاربة 

يما اإلطار العام لما سنكشفه ا لعكش في مجازنة أو شعرنة لمأساتي الهيود الحمر والفلسطنينن ، وا 
سرائنل إزاء الشعبن  المقهوَرن   الكتاب ع  قواسم مشتركة عمنقة بن  سناستي الوالنات المتحدة وا 
على التوالي، إضافة إلى التشابه المذهل في صياعة الظروف التي أدت إلى جعل أحالم 

قطعة شعرنة الفلسطنينن  والهيود الحمر في إقامة دولة، على مقاس متطابق تقرنبًا. ما نجعل م  أنة 
خطبة »منثاًل أو قراءة روائنة للمسألة، شأيًا مشروعًا جدًا. بهذا، ل  تعود قصندة محمود درونش 

يما واقعًا « الهيدي األحمر مجرد محاولة إلحالة قصة الهيود الحمر في أمنركا إلى مجاز فلسطنيي، وا 
. األمر أنضًا ُنذكِّر بما قاله بول تارنخنًا مرنرًا حتى وا   ُعلَِّف هذا الواقع بالصور الشعرنة والغياء

أوستر في إحدى مقابالته الصحافنة، بما معياه، إيه ما دامت حكومة واشيط  بهذا االيحناز الفاضح 
إلسرائنل فلماذا ال تميح اإلسرائنلنن  واحدة م  والناتها األمنركنة، كوط  بداًل م  فلسطن ، ونكو  

 ذلك هو الحل.
ر على مطالعة متبحرة في كل األسباب والمبررات السناسنة والدنينة كتاب العكش، الذي ال نقتص

والفكرنة والعسكرنة، وكل اإللتواءات والكسور العلينة التي أحدنثها المستوطيو  اإليكلنز م  جهة 
واإلسرائنلنو  م  جهة أخرى، في جسد األخالق، بل هو دراسة أنضًا لفضنحة استعمارنة ايشغل 

بل أ  تحضر وللمرة األولى بهذا الشكل والتفاصنل والمقاربة الفكرنة. كتاب العالم عيها طوناًل، 
نيبغي على كل سناسي فلسطنيي ومفاوض أ  نخصص وقتًا لمطالعته، أل  صورة تارنخه هياك، 

 ول  نجهد كنثنرًا لنجدها.
 2015/7/20الحياة، لندن، 

 

 الفلسطينية ألدائيةا للفنون شبكة .55
 في التفكنر حدننثًا، ايطلقت التي الفلسطنينة األدائنة الفيو  شبكة دأتب: زندا  بدنعة – هللا رام

 الشبكة أمور لتسننر هللا رام في القطا  المحس  عبد مؤسسة على االختنار ونقع. رنادنة مشارنع
 الجغرافنا تمنثل التي المؤسسات بن  ما مشتركة نثقافنة فينة مشارنع على العمل ونجري موقت، بشكل

 .متعددة فينة مجاالت وكذلك االحتالل، سلطات فرضتها التي تكونياتها كلب الفلسطنينة
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 التوصنف، على عصّناً  بات عصر في: »القطا  المحس  عبد لمؤسسة العام المدنر خلف زناد وقال
 وآماليا مشاعريا ع  للتعبنر وسنلة فهي الوطينة، هونتيا وتعزز تربطيا خالقة حبكة الفيو  تبقى

 النثقافة وضع على الشبكة ستعمل: »وأضاف. «كا  أنيما اآلخر لمخاطبة وسنلة هي كما وآالميا،
 .«التيمونة أولوناتها سلم على الخصوص، وجه على األدائنة والفيو  عام، بشكل

 إلى عيها، الصادر البنا  وفق الشبكة، مظلة تحت المجتمعة الفينة النثقافنة المؤسسات وتسعى
 فنه تكو  أفضل واقع إلى والحلم أمل، إلى النأس تحونل خاللها م  يستطنع فضاءات إحداث
 الفينة بأدواتيا االحتالل قمع مواجهة على قادرو  سوناً  يح : »البنا  في وجاء. عادلة حرة فلسطن 
 .«اإلبداعنة

 2015/7/18الحياة، لندن، 
 

 سجون األردنيةللمطالباا باإلفراج عنه أو نقله اإلسرائيلية يضرب عن الطعام  بالسجونأسير أردني  .11
صرح رئنس هنئة شؤو  األسرى والمحررن ، عنسى قراقع، أ  األسنر األرديي إبراهنم أبو : رام هللا

عامًا داخل السج ، أعل  أمس اإلضراب المفتوح ع   14عامًا قضي ميها  20جابر المحكوم 
له م  حكم. وأشار الطعام مطالبًا باإلفراج عيه أو يقله إلى السجو  األردينة لتمضنة ما تبقى 

األسنر أبو جابر في رسالة وصلت إلى هنئة شؤو  األسرى أ  اتفاقنة السالم الموقعة بن  األرد  
سرائنل تتطلب العمل ليقل األسرى األردينن  إلى األرد  وعدم استمرار احتجازهم في سجو   وا 

 جو .أسنرًا نحملو  الجيسنة األردينة نقبعو  في الس 16االحتالل، موضحًا أ  
وقال أبو جابر الذي نقبع في سج  إنشل، أيه قضى نثلنثي مدة محكومنته وال مبرر لبقائه داخل 

على مطالبه وظروف بقنة األسرى  الطالعهالسج ، وأيه نطالب السفنر األرديي بزنارته سرنعًا 
دخل إليقاذ األردينن . ودعا أبو جابر الملك عبدهللا النثايي ومجلس اليواب األرديي إلى التحرك والت

حناة األسرى األردينن ، وأ  اإلفراج عيهم استحقاق طبنعي التفاق السالم الموقع مع الجايب 
 اإلسرائنلي.

 2015/7/20الحياة، لندن، 
 

 اغتالت الجنرال السوري محمد سليمان "إسرائيل": "ويكيليكس" .11
باط المعلين  في إسرائنل تزاميا مع الجدل حول اتفاق فننيا والغضب واإلح :ودنع عواودة -الياصرة 

ع  تورط إسرائنل في اغتنال الجيرال السوري محمد  «ونكنلنكس»أبرزت وسائل إعالمها كشف 
 سلنما  بلهجة اعتزاز واضحة بقدراتها العسكرنة.
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ويقلت وسائل اإلعالم العبرنة ما كشفته ونثائق الموظف السابق في جهاز االستخبارات األمرنكي، 
( اإلسرائنلنة باغتنال الجيرال 13قنام قوات الكومايدوس البحرنة )الوحدة الحرنة سيودا ، حول  إدوارد

. وحسب هذه الونثائق 2008محمد سلنما ، المستشار العسكري للرئنس السوري في آب/ أغسطس 
اإلسرائنلنة إلى شواطئ مدنية طرطوس  13قوة م  البحرنة  2008فقد وصلت في األول م  آب 

ار على الجيرال سلنما  أنثياء تياوله للعشاء في ميزله الصنفي. وصنب سلنما  السورنة، وأطلقت الي
في عيقه ورأسه بسبع رصاصات وتوفي خالل فترة وجنزة. وغادرت القوة اإلسرائنلنة المكا  على مت  
زوارق مطاطنة سرنعة، وعلى الفور تم يشر تلمنحات تتهم إسرائنل بالقتل. لك  إسرائنل لم تعترف 

ى النوم بمسؤولنتها ع  العملنة، خالفا لما نستدل م  الونثائق السرنة لوكالة األم  القومي رسمنا حت
 «.ذا ايترسنبت»األمرنكي التي يشرها موقع اإليتريت 

وحسب المصدر فقد علمت الوكالة األمرنكنة بعملنة االغتنال يتنجة لتعقب ورصد رموز عسكرنة 
ائق، لنوفر بذلك أول تصدنق رسمي على قنام الوحدات إسرائنلنة. وقام سيودا  بتسرنب هذه الونث

 الخاصة في الجنش اإلسرائنلي بتيفنذ العملنة.
سلنما  كا  ضالعا في المشروع اليووي السوري، ومسؤوال م  قبل بشار األسد ع   أ نشار إلى 

، وكا  العالقات مع إنرا  وحزب هللا. وفي حنيه امتيعت السلطات السورنة ع  التطرق إلى القضنة
هياك م  ربط بن  عملنة االغتنال وصراع القوى بن  القادة السورنن . لك  زعنم حزب هللا الشنخ 
سرائنل. وقالت القياة اإلسرائنلنة العاشرة إ  بشار  حس  يصرهللا كا  الوحند الذي ربط بن  العملنة وا 

 ملنو  دوالر في بنت سلنما  بعد اغتناله. 80األسد فوجئ باكتشاف 
 2015/7/17العربي، لندن،  القدس

 
 لناحية دعم الشعوب المظلومة من فلسطين حتى البحرين لم تتغيرسياسة إيران خامنئي:  .16

ل  ُنسمح »: قال المرشد األعلى للجمهورنة اإلنراينة علي خاميئي، في خطبة العند إنلي شلهوب
النثورة بكل وضوح، مجددًا ، قالها مرشد «باستغالل االتفاق اليووي سواء جرت الموافقة علنه أم ال

التأكند أ  سناسة الجمهورنة اإلسالمنة لم تتغنر لياحنة العداء لالستكبار األمنركي، ولياحنة دعم 
 األصدقاء والشعوب المظلومة م  فلسطن  إلى النم  مرورًا بلبيا  وسورنا والعراق والبحرن 

ل  يتخلى ع  دعم الشعوب »، و«ّنرسناستيا تجاه أمنركا واالستكبار العالمي وقوى الشر ل  تتغ»
عيوايا  عرنضا  «. اليووي مع الدول الكبرى االتفاقالمظلومة في الميطقة بغض اليظر ع  مصنر 

 وضع خاللهما مرشد النثورة اإلسالمنة األمور في يصابها. 
 2015/7/20األخبار، بيروت، 
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 "إسرائيل"يدين  األمنماليزيا تقدم مشروع قرار لمجلس  :معاريف .17
مجلس األم  سنصوت االنثين  على االتفاق اليووي بن  إنرا  والدول  أ قالت صحنفة معارنف 

مالنزنا التي تتولى حالنا  أ الصحنفة  وأوضحتالعظمي للمصادقة على القرار في مجلس األم . 
رئاسة المجلس أعدت مبادرة إلصدار قرار ندن  إسرائنل وم  المتوقع أال نتخذ مجلس األم  قرار 

رفضت المبادرة  أ هدف مالنزنا تسوند وجه إسرائنل؛ وذلك بعد  أ  إلى وأشارت تل أبنب. ضد
المالنزي  اإلجراءووصفت الخارجنة اإلسرائنلنة  السلمنة الستئياف المفاوضات مع السلطة الفلسطنينة.

 بالخطوة "القبنحة".
 2015/7/19الحياة الجديدة، 

 
 صياغة االتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرىبا خبراء إسرائيليين شاركو  :ويندي شيرمان .18

فجرت وكنلة وزارة الخارجنة األمرنكنة للشؤو  السناسنة رئنسة الطاقم األمرنكي : عبد القادر فارس
للمفاوضات اليوونة مع إنرا  ونيدي شنرما  مفاجأة م  العنار النثقنل بتأكندها أ  خبراء إسرائنلنن  

تفاق اليووي الذي تم التوقنع علنه في فننيا النثالنثاء الماضي. لنس هذا فحسب شاركوا في صناغة اال
بل إيها أكدت أ  إدارة الرئنس باراك أوباما كايت تطلع الجايب اإلسرائنلي على كل صغنرة وكبنرة 
في المفاوضات ميذ ايطالقها، وأ  بالدها كايت مصممة على الحفاظ على منزة التفوق اليوعي 

 ل اإلسرائنلي مقارية بدول الشرق األوسط.لجنش االحتال
الوالنات المتحدة كايت تطلع الحكومة »ويقلت مصادر إعالمنة إسرائنلنة ع  شنرما  قولها 

سرائنل كا  لها دور في  اإلسرائنلنة على التفاصنل الدقنقة للمفاوضات في جمنع مراحل التفاوض وا 
 «.جمنع التفاصنل الخاصة بهذا االتفاق

شنرما  أ  الرئنس باراك أوباما تحدث مع يتيناهو بعد دقائق معدودة م  التوقنع على حنث أكدت 
االتفاق، وأكد له أ  الوالنات المتحدة متمسكة بالحفاظ على التفوق اليوعي اإلسرائنلي مقارية بدول 

 الميطقة.. وبذلك نمكييا القول: كذب يتيناهو وصدقت شنرما !.
 11/7/1111عكاظ، جدة، 

 
 جلسة مفتوحة حول األوضاع في غزة بعد سنة من العدوان اليومألمن يعقد مجلس ا .19

بدعوة م  مالنزنا واألرد ، العضون  غنر الدائمن  في  :عبد الحمند صنام-ينونورك )األمم المتحدة(
مجلس األم  الدولي، تبدأ صباح النوم جلسة مفتوحة حول األوضاع اإليساينة في غزة. ونهدف 
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نوما في ما سمي  51االيتباه إلى حقنقة أيه ميذ الهجوم اإلسرائنلي الذي استمر  االجتماع إلى لفت
على غزة قبل عام واحد، ظلت جهود إعادة البياء ضئنلة أو معدومة، وأ  « عملنة الجرف الصامد»

 حالة المدينن  في غزة أصبحت غنر قابلة لالحتمال.
إلى إحاطات حول الوضع اإليسايي الحالي  وسنتنح االجتماع للدول األعضاء في المجلس االستماع

في قطاع غزة بعد سية م  العملنة العسكرنة وحول الحاجة الملحة لرفع الحصار، وترسنخ وقف 
سرائنل، وضرورة قنام المجتمع الدولي باتخاذ تدابنر ملموسة لتسهنل  إطالق اليار بن  حماس وا 

صل إلى سالم شامل ودائم بن  إسرائنل المصالحة بن  حركتي فتح وحماس كخطوة حاسمة يحو التو 
 وفلسطن .

 20/7/2015القدس العربي، لندن، 
 

 لتعزيز روابط اقتصادية "إسرائيل"العالقات مع  بتحسين إيرانالمانيا تطالب  .61
مع وفد اقتصادي  إنرا  إلىوصل وزنر االقتصاد االلمايي زنجمار جابرننل  :عمار حس -طهرا 

ربي كبنر نزور البالد بعد التوصل الى اتفاق يووي مع القوى نوم االحد لنصبح أول سناسي غ
 العالمنة.

 إذا إسرائنلعلى تحسن  عالقتها مع  إنرا وفي بدانة الزنارة التي تستغرق نثالنثة أنام حث جابرننل 
 أرادت إقامة عالقات اقتصادنة أونثق مع ألماينا وقوى غربنة أخرى.

لما  واالنراينن  في طهرا  "ال نمك  ا  تكو  لكم وقال جابرننل لتجمع م  رجال االعمال اال
منثل تحسن  عالقاتكم مع  -عالقات اقتصادنة مع ألماينا على المدى البعند اذا لم تبحنثوا قضانا 

 وا  تحاولوا التحرك في هذا االتجاه." -اسرائنل 
االلما ."  وقال "التشكنك في حق هذه الدولة )اسرائنل( في الوجود شيء ال نمك  ا  يقبله يح 

وأضاف ايه في الوقت الذي نمك  فنه لبرلن  وطهرا  اقامة عالقات أونثق فإ  م  الضروري الحدنث 
 ع  حقوق االيسا .

وقال جابرننل الذي سنجري محادنثات مع الرئنس االنرايي حس  روحايي وبعض الوزراء ايه نرند ا  
دة ايه مذيب بارتكاب ايتهاكات لحقوق نتحدث الى ممنثلن  لحقوق االيسا  في بلد تقول االمم المتح
 االيسا  ضد اليساء واالقلنات الدنينة والصحفنن  واليشطاء.

صرح جابرننل لصحنفة بنلد ايه سنستخدم هذه الزنارة لنقترح ا  تكو  ألماينا وسنطا بن  انرا  
اسرائنل في وعدوها اللدود اسرائنل وقال ايه سنؤكد على ضرورة ا  تعترف الحكومة االنراينة بحق 

 الوجود.
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وقال جابرننل في تصرنحات م  المقرر ا  تيشر نوم االنثين  "وجود عالقات مستقرة وجندة حقا مع 
تم قبول هذا في السناسة االنراينة. سأواصل توضنح ذلك أنثياء  إذاتتطور  أ ألماينا هي التي نمكيها 

 ".إنرا  إلىزنارتي 
فإيه نجب القنام بمزند م   إنرا ى يحو تطبنع العالقات مع وقال ايه بنيما االتفاق اليووي خطوة أول

 الخطوات م  حنث دور انرا  في الصراعات في الميطقة وخاصة العالقات مع اسرائنل.
ويقل عيه قوله في فقرات يشرت سلفا م  المقابلة "ألماينا نمكيها وترند ا  تقدم يفسها كوسنط في 

 هذا."
 19/7/2015، وكالة رويترز لألنباء

 
   االستراتيجية والدفاعية "إسرائيل"الشروع في مفاوضات لتحسين قدرات  نتنياهوأوباما عرض على  .61

قالت االذاعة االسرائنلنة الخمنس ا  الرئنس االمنركي باراك اوباما عرض  :رام هللا ـ أحمد رمضا 
تحسن  قدرات على رئنس الوزراء االسرائنلي بينامن  يتيناهو الشروع في مفاوضات مباشرة حول 

 جنش الدفاع الهجومنة والدفاعنة.

الصادرة امس ا  هذا العرض طرح خالل المكالمة « هارتس»وقال موظف امنركي كبنر لصحنفة 
الهاتفنة التي جرت بن  الزعنمن  النثالنثاء، وا  يتيناهو امتيع ع  الرد على هذا االقتراح. وأوضح 

نة ل  تيهمك بملف المساعدات االمنركنة اال بعد ا  مصدر اميي رفنع في اسرائنل ا  االجهزة االمي
 نياقش الكويغرس االتفاق خالل الشهرن  المقبلن .

ويقلت االذاعة ع  مستشارة االم  القومي االمنركي سوزا  رانس قولها ا  بالدها ستبحث في سبل 
 بعد رغبتها في ذلك.تعزنز تعاويها األميي واالستراتنجي مع إسرائنل، مشنرة الى ا  االخنرة لم تعل  

واشارت رانس الى ا  وزنر الدفاع األمنركي اشتو  كارتر سنزور اسرائنل والسعودنة في إطار جولته 
الحلفاء المتشككن  في الميطقة بمزانا االتفاق  إلقياعالقرنبة التي تأتي ضم  جهود إدارة أوباما 

 اليووي الموقع مع انرا .

 20/7/2015المستقبل، بيروت، 
 

 بوقف خططه لتدمير قرية سويسا الفلسطينية "إسرائيل"يات المتحدة تطالب الوال .61

بوقف خططها الرامنة إلى تدمنر قرنة « اإلسرائنلي»طالبت الوالنات المتحدة سلطات الكنا  : )كويا(
)سوسنا( الفلسطنينة جيوب الضفة الغربنة مشددة على أ  هذا العمل م  شأيه إلحاق الضرر بفرص 

 الميطقة.التسونة في 
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجنة األمرنكنة جو  كنري في تصرنح للصحفنن  اللنلة قبل الماضنة 
إييا يراقب ع  كنثب التطورات ويدعو بشدة السلطات اإلسرائنلنة إلى االمتياع ع  تيفنذ أي تدمنر »

 «.في القرنة

د فلسطنينن  م  ميازلهم سنكو  تدمنر القرنة الفلسطنينة أو أجزاء ميها وطر »واضاف كنري إ  
مشنرًا إلى أ  منثل تلك األفعال لها تأنثنر نتجاوز األفراد والعائالت الذن  نتم « ضارًا واستفزازناً 

إييا قلقو  م  أ  تدمنر هذه القرنة قد نفاقم م  سوء مياخ التسونة »طردهم. وأوضح المتحدث 
وخاصة مع األخذ في االعتبار اليشاط  وسنضع معنارًا مضرًا بشأ  التشرند ومصادرة األراضي

على العمل مع سكا  القرنة « اإلسرائنلنة»وحث كنربي السلطات «. االستنطايي في الميطقة
 الفلسطنينة لوضع خطة تعالج احتناجات سكا  القرنة اإليساينة. 

 20/7/2015المستقبل، بيروت، 

 
 مرمرة قضية في التحقيق بإعادة تأمر الدولية الجنائية المحكمة .35

 التحقنق عدم قرارها بمراجعة العامة مدعنتها الخمنس أمس الدولنة الجيائنة المحكمة وكاالت: أمرت
 ،2010 عام غزة قطاع إلى متوجها كا  مساعدات أسطول على الدامي اإلسرائنلي الهجوم في

 ".أخطاء ارتكبت" أيها بحجة
 نؤدي أ  نمك  كا  الذي التحقنق وقف الماضي العام قررت قد بيسودا فاتو العامة المدعنة وكايت

 .إسرائنلنة قوات ند على أتراك ياشطن  عشرة بحناة أودى الذي الهجوم في إسرائنل مالحقة إلى
 روما مننثاق على موقعة دولة بأيها علما بيسودا، أمام القضنة رفعت قد القمر جزر حكومة وكايت
 المساعدات أسطول في شاركت التي مرمرة يماف سفنية وأ  الدولنة، الجيائنة المحكمة أسس الذي

 .لدنها مسجلة
 وأمرت الطلب، على وافقت التمهندنة الغرفة" أ  الخمنس أمس لها بنا  في الجيائنة المحكمة وأعليت
 ".القرار بمراجعة المدعنة

 المعلومات" إ  الماضي النثايي تشرن /يوفمبر في بيسودا قالت التحقنق، لوقف تبرنرها معرض وفي
 المسجلة مرمرة مافي السفنية مت  على ارتكبت حرب جرائم أ  لالعتقاد ميطقنا أساسا توفر موجودةال

 ".األسطول اعتراض أنثياء القمر جزر في
 أ  استيتاج إلى توصلت فقد العالقة ذات االعتبارات لجمنع الدقنق التقننم وبعد أيه إال" وأضافت
 بالشكل قونة تكو  ل  الحادث هذا في التحقنق  ع تيجم أ  المرجح م  التي المحتملة القضانا
 ".الخطوات م  بمزند الدولنة الجيائنة المحكمة قنام لتبرنر الكافي
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 ارتكبت العامة المدعنة" إ  بنايهم في وقالوا الرأي، خالفوها الدولنة الجيائنة المحكمة قضاة لك 
 ".المحتملة القضانا لخطورة تحدندها في مادنة أخطاء
 مقاضاة احتمال بشأ  المدعنة تقننم في مادنة أخطاء الغرفة حددت فقد خاص وبشكل" وأضافوا

 أنثياء ارتكبت التي المحددة الجرائم ع  المسؤولنة م  األكبر الجزء نتحملو  الذن  األشخاص
 ".مرمرة مافي احتجاز

 القمر وجزر غرفةال وستبلغ الممكية بالسرعة" قرارها دراسة إعادة اآل  بيسودا على أ  القضاة وأكد
 ". واألسباب باالستيتاجات والضحانا

 17/7/2015 وحةلدا، جزيرة.نتال
 

 على لجوء في ألمانيا من ميركل تحصلشابة فلسطينية  .61

أعل  مسؤوال  سناسنا  ألماينا  أ  الشابة الفلسطنينة التي لم تحصل على حق اللجوء : )أ.ف.ب(
ة ايغنال منركل خالل بريامج تلفزنويي ل  ترّحل وستبقى إلى ألماينا، وأجهشت بالبكاء أمام المستشار 

 في ألماينا.

على اإليتريت « شنبنغل»وقالت وزنرة االستنعاب األلماينة اندا  اوزوغوس حسب ما يقل عيها موقع 
ال أعرف الوضع الشخصي لهذه الشابة، إال أيها تتكلم األلماينة بطالقة، ونبدو أيها تعنش هيا ميذ »

حقنقة يح  عدليا القايو  م  أجل حاالت م  هذا اليوع، ولكي نكو  لشبا  »وأضافت  «.مدة طونلة
، أي سنكو  بإمكا  الشابة االستفادة م  رخصة إقامة جدندة «ميدمجن  بشكل جند مستقبل عيديا

 تدخل حنز التطبنق في أغسطس/آب المقبل بموجب قايو  الهجرة الجدند.

وك حنث تقنم الشابة الفلسطنينة رنم مع عائلتها أيه ال نيوي م  جهة نثاينة أكد رئنس بلدنة روست
في عددها « تاغشبنغل»على اإلطالق طرد هذه العائلة، حسب ما أفاد المتحدث باسمه إلى صحنفة 

 الصادر أمس السبت.

 20/7/2015الخليج، الشارقة، 

 
 المتبدد الفلسطينيةوهم الحكومة  .61

 محس  صالحد.
تشكنل حكومة تدنر الضفة الغربنة )مع القطاع( وفق معاننر على حماس أ  تتوقف ع  وهم 

المقاومة المسلحة، كما أ  على فتح أ  تتوقف ع  وهم تشكنل حكومة تدنر قطاع غزة )مع الضفة( 
 وفق معاننر اتفاق أوسلو والتسونة السلمنة.
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بدند الوهم وما دام االحتالل اإلسرائنلي موجودا على األرض، خصوصا في الضفة الغربنة، نجب ت
باعتبار الحكومة الفلسطنينة قاطرة للتغننر ومدخال ليجاح المصالحة، ذلك أ  االحتالل ل  نوفر أي 

 بنئة يجاح لحكومة فلسطنينة ترعى المقاومة أو تسعى للتخلص ميه. 
إ  تشكنل أي حكومة نجب أ  نكو  جزءا م  ميظومة عمل وطيي تعند تعرنف السلطة الفلسطنينة 

دنرها كإحدى أدوات الصمود واليضال، وبطرنقة تستوعب الجمنع دويما تمننز، وتحاول ودورها، وت
خدمة الشعب الفلسطنيي، ال أ  تكو  أداة وظنفنة لالحتالل، وال أداة للضغط السناسي واألميي 
ذا ما أراد الطرف اإلسرائنلي فرض رؤنته ومساراته، فنجب أ  نتحمل  لطرف فلسطنيي على آخر، وا 

مسؤولنة المباشرة الحتالله. ولذلك فإ  عمل الحكومة ال نأخذ مصداقنته إال مع تفعل اإلطار عيدئذ ال
 القنادي الموحد، وضم  عملنة اإلصالح الشامل لميظمة التحرنر الفلسطنينة.

*** 
الماضي الذكرى التاسعة لعملنة "الوهم المتبدد" التي يفذتها حركة حماس  25/6/2015مرت في نوم 

ع "لجا  المقاومة الشعبنة" و"جنش اإلسالم"، وأدت إلى مقتل جيدنن  إسرائنلنن  وأسر بالتعاو  م
الجيدي "جلعاد شالنط"، مما فتح المجال إلحدى أكبر صفقات تبادل األسرى في التارنخ الفلسطنيي 

 الحدنث.
ال حاسما على لعل التوفنق قد أصاب تسمنة العملنة باسم "الوهم المتبدد"، إذ قدمت في تلك الفترة دلن

 التزام حماس بخط المقاومة المسلحة حتى وهي في السلطة، وألغت أي أوهام مرتبطة بذلك.
كما قدمت دلنال قونا على قدرة المقاومة الفلسطنينة على تطونر يفسها وتيفنذ عملنة أسر يوعنة 

أدواته قوة طاغنة. احتفظت بجيدي إسرائنلي سرا لسيوات، في بنئة أمينة معقدة، نملك فنها االحتالل و 
وهي م  ياحنة نثالنثة ضربت األوهام اإلسرائنلنة بالقدرة على استخدام ورقة األسرى الفلسطنينن  في 
سجو  االحتالل لكسر إرادة الشعب الفلسطنيي، وفرضت إرادة المقاومة بتحرنر أكنثر م  ألف أسنر، 

 محكومن  بالمؤبد. 300بنيهم أكنثر م  
ملنة أعطت مؤشرا ال لبس فنه بعدم إمكاينة يقل حماس إلى مربع م  جهة أخرى، فإ  هذه الع

التسونة السلمنة واحتوائها تحت سقف اتفاقات أوسلو واستحقاقاتها. غنر أ  استتباعات هذه العملنة 
ومجموعة اإلجراءات اإلسرائنلنة التي تلتها )باإلضافة إلى مجموعة إجراءات تلت فوز حماس 

ام أو توقعات لدى العدند م  قنادات حماس ومؤندنها بإمكاينة الجمع بن  بااليتخابات( بددت أي أوه
 السلطة والمقاومة، تحت االحتالل الموجود على األرض، خصوصا في الضفة الغربنة.

كايت الرسالة اإلسرائنلنة واضحة بأ  حماس ال تستطنع أ  تقدم حالة يجاح في إدارة السلطة 
المقاومة المسلحة، حتى لو فازت بالشرعنة الشعبنة والتشرنعنة، الفلسطنينة ما دامت تتمسك بخنار 
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وحتى لو قدمت أفضل الكفاءات والخبرات والبرامج، وحتى لو أرادت الدخول في تهدئة تمكيها م  
العمل، إذ إ  ميظومة "اتفاق أوسلو" كايت مبينة أساسا على تطونع قوى المقاومة، وجعلها بدو  

 ف الفلسطنيي م  دو  أي أوراق قوة ضاغطة على الطرف اإلسرائنلي.أظافر أو أسيا  وجعل الطر 
نوما التي تلت تشكنل حماس لحكومتها )ميذ  45ولذلك قصفت القوات اإلسرائنلنة قطاع غزة في الـ

فلسطنينا في  120قذائف نومنا، واستشهد يحو  110قذنفة مدفعنة بمعدل  5100( بـ31/3/2006
 14نل هذه الحكومة. وارتكبت القوات اإلسرائنلنة مجزرة راح ضحنتها األشهر النثالنثة التي تلت تشك

ميهم سبعة م  عائلة واحدة، نثم ارتكبت مجزرة أخرى بعد ذلك بأربعة أنام  7/6/2006فلسطنينا في 
فلسطنينا. أي أ  اإلسرائنلنن  كايوا ندفعو  األوضاع يحو االيفجار ويحو إيهاء التهدئة  11قتلت فنها 

  م  خنار لدى حماس سوى الرد بعملنات ايتقامنة قبل أ  تفقد مصداقنتها وشعبنتها، بحنث لم نك
 فقامت بعملنة "الوهم المتبدد".

 400واتخذ الطرف اإلسرائنلي م  هذه العملنة ذرنعة للقنام بعملنة "أمطار الصنف" التي استشهد فنها 
 3500ينن ، وقامت باعتقال فلسطن 105فلسطنيي، نثم عملنة غنوم الخرنف التي استشهد فنها 

 فلسطنيي بنيهم عشرة م  وزراء حكومة حماس.
 42كا  قد وصل عدد أعضاء المجلس التشرنعي المعتقلن  المحسوبن  على حماس  2007وفي سية 

يائبا هم األغلبنة الساحقة ليواب حماس في الضفة الغربنة، بم  فنهم رئنس المجلس التشرنعي عزنز 
 سرد إجراءات الحصار والتضننق واإلفشال التي قام بها االحتالل.الدونك. ولسيا بصدد 

وباختصار فإ  مشارنع التحرنر وحركات المقاومة ال تستطنع )وال نيبغي أ  تيشغل بـ( تحقنق "الرفاه 
ال تحول االحتالل م  يقنض إلى شرنك، وم  عدو إلى حلنف. والعدو أنثبت أيه  تحت االحتالل"، وا 

يما في سلطة وظنفنة تخدم أغراضه وتخفف التكالنف ال نرغب بتسونة تيه ي احتالله وعدوايه، وا 
 واألعباء عيه، وهذا ما جرى في الضفة الغربنة. 

وعيدما أصرت حماس على تشكنل حكومة توفر غطاء للمقاومة، أو تخدم بريامجها، أو تقدم حالة 
هي أيصار حماس والمقاومة يجاح أليصارها، كا  مصنرها اإلفشال واإلسقاط. ولذلك نجب أ  نيت

م  فكرة تشكنل حكومة أو المشاركة الفاعلة في حكومة تدنر األوضاع في الضفة الغربنة بيفس تلك 
المعاننر الموجودة في القطاع. وبعبارة أخرى، فإذا لم نك  "أوسلو" في بريامج حماس، فل  تكو  

 حماس في بريامج "أوسلو".
جدتها حماس فنه مرتبطة بعدم وجود قوات احتالل إسرائنلي على أما قطاع غزة، فإ  الحالة التي أو 

األرض، بخالف حالة الضفة الغربنة. وبالتالي فإ  طرنقة اإلفشال التي قام بها الجايب اإلسرائنلي 
ذا كايت المقاومة قد قدمت يموذجا بطولنا في  كايت بأدوات الحصار الخايق والحروب المدمرة. وا 
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ستفادة القصوى م  اإلمكايات المتاحة، فإيها قدمت يموذجها خارج ميظومة الصمود والتضحنة، واال
 "أوسلو"، وفي ظروف معقدة، وفي بنئة إقلنمنة ودولنة معادنة أو غنر مواتنة.

*** 
قنادة فتح التي تقود ميظمة التحرنر والسلطة في رام هللا أنضا علنها أ  تخرج م  وهم تهمنش أو 

وعلنها أ  تتعامل بأسرع ما نمك  مع الخالصة التي ستصلها عاجال  تركنع أو تطونع حركة حماس،
أم آجال في أ  تأخذ حماس وقوى المقاومة حجمها الطبنعي ودورها الحنوي في قنادة المشروع 
الوطيي الفلسطنيي، بما نيعكس بشكل فاعل على األرض على سناسات ومؤسسات وُبَيى ميظمة 

 التحرنر والسلطة الفلسطنينة.
رنقة اإلفشال ومحاولة اإلسقاط التي سلكتها قنادة فتح برئاسة أبي ماز  تجاه الحكومة العاشرة إ  ط

( التي شكلتها حماس لم تؤد إال لتكرنس االيقسام، وعبرت ع  حالة 2007-2006والحادنة عشرة )
سوء التقدنر والفشل في استنعاب اآلخر، واإلصرار على الدخول في تكتنكات خاطئة وباهظة 

تكالنف، تستيد إلى محاولة الهنمية واالستفراد في القرار، ومحاوالت االستفادة م  البنئة اإلقلنمنة ال
 والدولنة لتحنند وتهمنش أطراف فاعلة على الساحة الفلسطنينة.

( 2011إ  اتفاق المصالحة الفلسطنينة الذي صبر الفلسطنينو  أربعة أعوام بايتظار توقنعه )مانو/أنار
مل معه م  قِّبل أبي ماز  بشكل ايتقائي وتكتنكي، بحنث تم تعطنل المسار األهم في قد تم التعا

تفعنل ميظمة التحرنر وتفعنل اإلطار القنادي الموحد، مع االستمرار في تعطنل المجلس التشرنعي 
 الفلسطنيي. 

حلم" ودخل أبو ماز  في وهم تشكنل حكومة تلتزم بأوسلو واستحقاقاتها، على أمل الوصول إلى "
إجراء ايتخابات في الضفة والقطاع تؤدي إلى فوز فتح، ويزع الشرعنة الشعبنة التي تمتعت بها 
حماس.. وعيد ذلك سنتابع أبو ماز  مساره فنسمح بافتتاح المجلس التشرنعي، ومحاولة فرض 
شروطه على حماس كحزب أقلنة ذي دور هامشي. أما وأ  حماس ما زالت تتمتع بأغلبنة في 

التشرنعي، فعلنها أ  تخرج م  وهم قنام حكومة فلسطنينة تخضع لرقابة ومحاسبة فعلنة م   المجلس
 المجلس، فهذا ما ال نقبله أبو ماز ، وما ترفضه سلطات االحتالل أنضا.

كايت  2014وعيدما تشكلت حكومة الوفاق الوطيي برئاسة رامي الحمد هللا في أوائل نوينو/حزنرا  
إعادة اإلعمار وفك الحصار ع  قطاع غزة وعلى توحند المؤسسات  مسؤولناتها ُتركز على

الفلسطنينة في الضفة والقطاع، والتحضنر اليتخابات رئاسنة وتشرنعنة فلسطنينة، غنر أيها سرعا  
ما دخلت في أوهام استنثمار ضغط الحصار والدمار على القطاع لتفرض على حماس وقوى المقاومة 
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ستمدة م  الرئاسة )ولنس الشرعنة المستمدة م  التشرنعي( ومعاننر وبشكل ايتقائي الشرعنة الم
 "أوسلو" السناسنة، ومعاننر "فتح" في التعنن  والتوظنف والصرف المالي. 

وقد حولها ذلك إلى حكومة أزمة بدل أ  تكو  حكومة مصالحة وحكومة طرف واحد بدل أ  تكو  
حاضرا في معاننرها والتزاماتها واستحقاقاتها مع  حكومة وحدة.. لم نك  المجلس التشرنعي الفلسطنيي

 أيه الجهة التي تستمد ميه شرعنتها، والجهة التي تقوم بمحاسبتها وا عطاء النثقة أو يزعها ميها.
ولذلك تواصلت محاوالت اإليكار وااللتفاف ع  تنثبنت يحو أربعن  ألف موظف م  موظفي قطاع 

األمينة" في الضفة الغربنة، واستمرار حمالت المطاردة غزة، مع استمرار تطبنق معاننر "السالمة 
 والتضننق على أيصار حماس وقوى المقاومة في الضفة، وكأيه لنس هياك مصالحة وطينة.

ال نمك  لحكومة توافق أ  تكو  أداة باطشة بند فصنل فلسطنيي معن ، وال نمك  لحكومة توافق أ  
لنة والدولنة على قوى المقاومة، بعد أ  فشلت هذه القوى تكو  أداة لفرض المعاننر والشروط اإلسرائن

في إخضاع المقاومة وتركنعها. ونجب أ  تتبدد هذه األوهام بسرعة قبل أ  نضنع الوقت فنما ال 
 طائل ميه.

وأخنرا، فإذا كا  سقف االتفاقات الذي أيشأ السلطة ال نسمح لحماس وقوى المقاومة بإدارة حكومة 
ذا كايت المعاننر التي ترند فتح تطبنقها في إدارة السلطة ال تتوافق مع الحد  تحت االحتالل، وا 

األديى للمقاومة، فعيد ذلك نجب تبدند الوهم باعتبار الحكومة الفلسطنينة قاطرة للتغننر ومدخال 
 ليجاح المصالحة. 

مسارها بما  ونجب أ  تتم عملنة مراجعة وتقننم للسلطة الفلسطنينة ودورها الوظنفي، وأ  نعاد ضبط
ذا لم نك  ذلك ممكيا عملنا، فعلى  نتوافق مع المشروع الوطيي الفلسطنيي في التحرنر واالستقالل. وا 

 الشعب الفلسطنيي أ  نواصل يضاله، وعلى االحتالل أ  نتحمل يتائج احتالله وندفع أنثمايه.
 18/7/2015الجزيرة.نت، الدوحة 

 
 إلى العمل الفلسطيني الزخمُسُبل إعادة  .66

 حمود الرنماويم
كشفت الضجة التي أنثنرت حنال إقالة أمن  سّر اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة ناسر 

 عبد ربه، عما تعاينه القنادة الفلسطنينة م  بنروقراطنة، وم  تغلنب المشاحيات على ما عداها.
 وابتداء تستوقف المرء في ما جرى أمور عدة:

. ومع اإلقرار بالحاجة إلى تجدند دم القنادة أولها، أ  اإلقالة جاءت  غنر مسّوغة بأنة أسباب أو دواع 
الفلسطنينة، على مختلف مستوناتها ورفدها بطاقات حنونة وطينة وشابة، وفق تسلسل نعتمد اآللنات 
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الدنمقراطنة، ونحتكم إلى اليجاعة الوطينة، فإ  القرار الذي صد ر بحق الرجل، اتخذ طابعا إدارنًا 
ضًا ومستغربًا بحق شخصنة سناسنة، ما أنثار التساؤل ع  دوافعه ودواعنه، وأنثار بعد ذلك لغطًا مح

واسعًا، كايت القنادة بغيى عيه، لو أيها تعتمد الحد األديى م  الشفافنة، وكذلك االحترام المتبادل بن  
 مكوياتها.

لوحظ أ  المهللن  لقرار اإلقالة، قد  نثاينها، في اللغط الذي دار واتَّخذ م  ميابَر عّدة ساحة له، فقد
، وكايت محور «خطة اإليقاذ الوطيي»تجاهلوا المقترحات السناسنة التي تقدم بها عبد ربه، وأسماها 

 رسالته العلينة إلى رئنس اللجية التيفنذنة وأعضائها.
 تمحورت الخطة حول الحاجة إلى مجلس قنادي جدند لميظمة التحرنر، نضّم مكويات الحركة
الوطينة كافة، بما فنها حماس والجهاد، ووضع بريامج عمل متفق علنه، نتجاوز االرتها  إلى ميطق 
أ  التفاوض هو السبنل الوحند والنثابت الستعادة الحقوق، ونلحظ الحاجة إلى إطالق مقاومة وطينة 

 شعبنة، تعند اللحمة إلى شطري الوط  قطاع غزة والضفة الغربنة.
  عرابي اتفاق أوسلو، فإ  يقده اتجه إلى الخطة السناسنة التي تّم اعتمادها ومع أ  الرجل كا  م

 بعد أوسلو، ويشوء السلطة الوطينة، بأكنثر مما اتجه إلى يقد االتفاق يفسه.
في واقع األمر إ  التطورات أسقطت هذا االتفاق، حنث تكفل االحتالل م  جايبه بتقونض االتفاق، 

 ه، وهما إسحق رابن  وناسر عرفات.واستهدف بالموت م  وّقع علن
وم  المفارقات أ  أطرافًا رئنسة أفادت عملنًا م  االتفاق وميدرجاته، وتحدندًا حركة حماس التي 
خاضت ايتخابات المجلس التشرنعي، وشكلت حكومة وفقًا آللنات أوسلو، وهذه القوى، وفي مقدمها 

التي رسم مالمحها « اإليقاذ»بأ  خطة  حماس، هي التي تشّ  حمالت مرنرة على االتفاق، علماً 
الرجل، تتجاوز أوسلو، وتفتح صفحة جدندة، وهو ما لم نستوقف الياقدن  الذن  ايغمسوا في تيظنم 

 حمالت شعواء.
نثالنثها، لم تقم اللجية التيفنذنة، وهي أعلى هنئة قنادنة )ما زال عبد ربه عضوًا فنها بعد يزع أماية 

 عل على الخطة المقترحة.السر ميه(، بإبداء رّد ف
 وال كشفت ع  خطة بدنلة تبرر تجاهل الخطة المقترحة.

وهذا ندلل على أ  المشاحيات تطغى في أهمنتها على الشأ  العام، على تداول الوسائل الكفنلة 
 بإحناء مشروع وطيي.

ارة مدينة لالحتالل، ولم ترّد اللجية التيفنذنة تحدندَا على ما أشار إلنه عبد ربه، م  وجود ما نسّمى إد
تقضم صالحنات السلطة ووالنتها، لنس على األرض فقط، بل على المواطين  الرازحن  تحت 
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االحتالل، وهو مجال الصراع الذي نستحق أ  تتجيد له السلطة، بداًل م  الصراعات الداخلنة في 
 صفوفها.

وبعد أ   «.فدا»لسطنيي الدنمقراطي تجدر اإلشارة هيا إلى أ  عبد ربه، كا  ممنثاًل لتيظنم االتحاد الف
توقف ايخراطه في العمل التيظنمي الفصائلي )الجبهة الدنمقراطنة نثم فدا(، وبعد نثالنثة عقود م  هذا 
االيخراط في مواقع قنادنة، فقد استمّر وجوده في اللجية التيفنذنة شخصنًة مستقلًة ذات خبرة طونلة 

 في العمل السناسي الفلسطنيي.
م  بعض قنادات حركة  أقربرجل شدند القرب م  الرئنس الراحل ناسر عرفات، ربما وقد كا  ال

، وسبق لعبد ربه «المطبخ السناسي»فتح التي كا  نقودها أبو عمار، وأحد األعضاء البارزن  في 
وبما شّكل أول  1988أ  قاد أول مباحنثات رسمنة بن  ميظمة التحرنر واإلدارة األمرنكنة في عام 

 مرنكي واقعي بالميظمة.اعتراف أ
خفاقاتها.  وفي واقع الحال فقد كا  الرجل شرنكًا أساسنًا في المسنرة الفلسطنينة بكل يجاحاتها وا 
، 2003ونؤخذ علنه المشاركة في مباحنثات مع نوسي بنلن ، ايتهت بتوقنع ما سّمي بونثنقة جينف عام 

ُعّدت أيها تتضم  مساسًا بحق العودة وقد عّدها الجمنع ونثنقة غنر رسمنة وغنر ملزمة ألحد، كما 
 .194لالجئن ، رغم استيادها إلى قرارات الشرعنة، وميها القرار 

م  الحنوي اآل  والمصنري، تجاوز األجواء التي رافقت هذا الحدث، وتحدندًا تجاوز الشخصية 
للسناسة  المقنتة إلى آفاق أرحب، تتعلق بتفعنل العمل الوطيي الفلسطنيي، ووضع بدائل فّعالة

 االيتظارنة التي تأسر العمل القنادي.
فال نكفي رفض استئياف المفاوضات، حن  نقتر  بايتظار ظروف أفضل فقط، الستئيافها وال شيء 

 آخر.
ايفالت »وم  المهم في هذا السناق وقف احتجاز الحركة المدينة الشعبنة، بدواعي الخشنة م  

يفالت، وتفعنل وقف التيسنق األميي مع االحتالل، ، إذ إ  على المحتل أ  نخشى هذا اال«أميي
عادة الروح إلى الوحدة الوطينة الجامعة،  ووضع خطة للتوجه إلى المحافل القضائنة الدولنة، وا 
عادة االعتبار إلى مأسسة العمل القنادي،  ومقاومة الفصل بن  شطري الوط  في الضفة والقطاع، وا 

لمهم هو شح  القضنة بزخم وطيي وسناسي جدند، حتى لو أدى إلى خروج أي شخص كا ، فا
 وضم  بريامج متفق علنه، بداًل م  تقاسم سلطة هزنلة بن  رام هللا وغزة.

 20/7/2015، الخليج، الشارقة
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 تغيير الواقع االستراتيجي واحتماالتاالتفاق النووي  .67
 حلمي موسى 

ليووي مع إنرا  على أيه كارنثة محققة. نجري التعامل في إسرائنل الرسمنة مع واقع إبرام االتفاق ا
وتحاول حكومة يتيناهو اإلنحاء بأيها ستحاول إزاحة صخرة هذا االتفاق ع  صدر الدولة العبرنة أواًل 
ع  طرنق االعتماد على أصدقائها في الكويغرس م  جمهورنن  ودنموقراطنن  لميع إقراره. ولكيها 

ة العسكرنة الميفردة ال نزال قائمًا، رغم مخالفته لكل بالمقابل تحاول التأكند على أ  خنار الضرب
 الميطق ولمبدأ الخسائر واألرباح.

والواقع أ  المعارضة اإلسرائنلنة، عدا القائمة العربنة وبعض النسارنن ، سانرت حكومة يتيناهو في 
إدراك أغلبنة تقدنرها بأ  االتفاق كارنثة وهو نلحق الضرر بإسرائنل. وتيبع هذه المسانرة أساسًا م  

نرا ، خصوصًا أيه تم على الرغم م  الموقف  اإلسرائنلنن  أ  كل اتفاق بن  الدول العظمى وا 
اإلسرائنلي، نعيي خفوت يجم الدولة العبرنة ويشوء معادالت جدندة في الميطقة. فتحول إنرا  إلى 

واحتمال دخول الميطقة  دولة حافة يوونة نعيي عيد اإلسرائنلنن  كسر االحتكار اإلسرائنلي م  ياحنة
ذا كا  ما بات نعرف بالصراع السيي الشنعي ساري  برمتها في سباق تسلح م  ياحنة أخرى. وا 

 المفعول ونخفف م  األضرار راهيًا فلنس نثمة ما نميع مستقباًل م  التصالح والتعاو  بنيهما.
رئنس الحكومة  نائنر لبند هاجم بشدة« هياك مستقبل»ولهذا السبب لم نك  صدفة أ  زعنم 

الفشل األكبر للسناسة الخارجنة اإلسرائنلنة »اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو، معتبرًا أ  االتفاق اليووي هو 
هذا فشل هائل، وهو فشل بحجم نستدعي تشكنل لجية تحقنق رسمنة »وفي يظره «. ميذ إعال  الدولة

ولة إسرائنل لم تك  هياك أل  أحدًا لم للتحقنق في كنفنة إبرام اتفاق قضنة المراقبة فنه سخنف، ود
وشّدد لبند على أ  يتيناهو جعل م  الشأ  اإلنرايي طوال «. نك  على استعداد للحدنث مع يتيناهو

يما أنضًا مع روسنا وألماينا »سيوات موضوع اهتمامه لكّيه  حقق الفشل األكبر لنس فقط مع أمنركا وا 
ألبواب موصدة أمامه. في لحظة الحقنقة عيدما كا  نيبغي وفريسا واالتحاد األوروبي والصن ، فكل ا

ليا ميع هذا االتفاق السنئ، لم نك  أحد على استعداد لإلصغاء ليتيناهو وال أحد مستعد للحدنث مع 
 «.يتيناهو

وواضح أ  االتفاق اليووي مع إنرا  سنترك آنثارًا داخلنة كبنرة على إسرائنل التي، على األقل بحكم ما 
لب قناداتها السناسنة، تقف عيد مفترق طرق حاسم: فهياك عواقب االتفاق وطرنقة التعاطي توحنه أغ

معه على العالقات األمنركنة اإلسرائنلنة وعلى قوة الجنش اإلسرائنلي وعلى المنزاينة واألهم على 
الحكومة الحالنة. فاستشعار الخطر نزداد في ظل وجود ائتالف حكومي نستيد إلى أغلبنة صوت 
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احد ونعجز ع  تمرنر قرارات أو قواين  في الكينست أو ع  إدارة سناسة خارجنة متفق علنها. و 
ولهذا السبب تزاندت االتصاالت م  أجل إما توسنع االئتالف الحالي أو العمل على خلق ائتالف 

 بدنل م  دو  االضطرار لخوض االيتخابات مرة أخرى.
  نحسم القضانا الكبرى المتعلقة بعالقات إسرائنل مع وم  الجلي أ  الوضع الداخلي في إسرائنل ل

دول اإلقلنم وال مع االتحاد األوروبي وال حتى مع أمنركا. فالتوازيات القائمة ال تسمح بالتراجع م  
ياحنة كما أّيها ال تسمح بتجاهل ما كايت إسرائنل تعل  طوال سيوات أيه خطر ال نمك  التعانش 

طاب إسرائنل حول هتافات الموت إلسرائنل لم تنثر أي تعاطف في معه. ونزند الطن  بلة أ  خ
الغرب، كما تجّلى في موقف وزنر الخارجنة البرنطايي في مؤتمره الصحافي مع يتيناهو في تل 

 أبنب.
ولهذا السبب ترّكز إسرائنل على معركتها في أمنركا لكيها تبدو وكأيها تحرق الجسور. فاللوبي 

لمحاربة الرئنس أوباما داخل الكويغرس بكل قوة. وهياك تقدنرات أ  الجهد  الصهنويي، إنباك، نستعدّ 
اإلسرائنلي في أمنركا سوف نفشل لنس بسبب ضعف إسرائنل وال بسبب قوة أوباما ولك  أساسًا 
بسبب أ  األمنركنن  ضجروا م  خسائر الحروب وهم ال نرندو  حربًا مع إنرا . ولذلك فإ  الموقف 

« العداء للسامنة»ف اللوبي الصهنويي في أمنركا قد نفاقم حالة العزلة والمقاطعة و اإلسرائنلي وموق
 التي تعتبر في يظر الكنثنرن  م  أيصار إسرائنل خطرًا وجودنًا.

إ  الكنثنر نعتمد على ما سوف نحدث في الشهرن  المقبلن . وم  غنر المستبَعد أ  تسهم الغطرسة 
تزاند إلسرائنل في أمنركا والغرب عمومًا. وتسخنف كل م  الرئنس اإلسرائنلنة في إشعال فتنل عداء م

األمنركي باراك أوباما ووزنر خارجنته جو  كنري والكنثنر م  المعلقن  األمنركنن  لمواقف يتيناهو 
م  االتفاق نخلق صورة بالغة السوء ليتيناهو لدى الرأي العام العالمي. وما حدنث نائنر لبند ع  أ  

ع يتيناهو وال أحد نتحدث إلنه إال مجرد ترجمة لواقع نيشأ وقد نتفاقم خالل الشهور أحدًا ال نسم
 المقبلة.

ومشكلة إسرائنل أيها وهي تقف هذا الموقف تجد يفسها عاجزة ع  الدخول في مفاوضات مع أمنركا 
لتلقي تعونضات تسلنحنة مقابل ما تّدعنه م  أضرار. صحنح أ  وزنر الدفاع األمنركي أشتو  
كارتر نصل النوم إلى إسرائنل في محاولة لتلطنف األجواء، لك  كنثنرن  نعرفو  أ  حكومة إسرائنل 
غنر معينة بتلطنف هذه األجواء قبل اتضاح موقف الكويغرس وقراره. ومشكلة إسرائنل األخرى أ  

رس قد نسري قرار الكويغرس مهما كا  ل  ُنعنق االتفاق اليووي مع إنرا  على األقل أل  قرار الكويغ
 على اإلدارة األمنركنة، لكيه ال نسري على العالم بأسره.
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الشهور القلنلة المقبلة حبلى بالمفاجآت ونبدو أ  أغلبها م  العنار النثقنل والتي قد تكو  لها آنثار 
 استراتنجنة بالغة الوضوح، خصوصًا في ميطقتيا.

 20/7/2015السفير، بيروت، 

 

 ية( ممنهجةمياه فلسطين.. سرقة )إسرائيل .68
 غسا  مصطفى الشامي
نركز العدو الصهنويي في معركته معيا على السنطرة على مصادر وموارد المناه الفلسطنينة، والعمل 
على تجفنف ميابعها، ونطرح مياقصات إقامة الكتل والوحدات االستنطاينة على أماك  ومياطق 

فلسطنينة شحا كبنرا في المناه، فنما تستخدم فلسطنينة غينة بالمناه، في المقابل تحنا مدييا وقرايا ال
أكنثر م  مدييا مناه ملونثة ال تصلح للحناة اآلدمنة، حنث أكدت مصادر حكومنة حدننثا أ  االحتالل 

( م  مصادر المناه الفلسطنينة مما نجعل شعبيا الفلسطنيي نعنش %90اإلسرائنلي نسنطر على )
 في الضفة المحتلة. معاياة شح المناه وفقدايها في مياطق مختلفة

وقد كشف تقرنر حدنث صدر ع  األمم المتحدة، أ  المستوطيات في الكنا  الصهنويي لوحدها 
تستهلك كمنات كبنرة م  المناه تؤدي إلى يقص كبنر في ميسوب المناه الجوفنة، وأ  متوسط 

اط  الفلسطنيي ( لتر م  الماء نومنًا، فنما ال نحصل المو 300استهالك المستوط  العادي نساوي )
( لترا م  المناه نومنا، وهياك اآلالف م  الفلسطنينن  نصل 70العادي في الضفة المحتلة سوى )

( لترا نومنا، وبحسب ميظمة الصحة العالمنة فإ  المواط  الفلسطنيي نستهلك 30استهالكهم للمناه )
 م  التوصنات العالمنة. %40أقل بــــ 

ي أعليته األمم المتحدة م  استهالك المستوطين  الصهانية النومي ونرى كاتب السطور أ  الرقم الذ
م  المناه، رقما خطنرا ومخنفا وسط شح المناه وضعفها في الكنثنر م  المد  والمحافظات 
الفلسطنينة، وهياك اآلالف م  الفلسطنينن  نعنشو  عطشى وال تصلهم المناه ألنام طوال، في 

الكنثنر م  المسابح الترفنهنة  إيشاءالفلسطنينن  ونستهلكويها عبر  المقابل نغرق المستوطيو  في مناه
 الخاصة بهم، وري حقولهم الزراعنة واإلسراف الكبنر في استخدام المناه.

كما أعليت األسبوع الماضي سلطة المناه الفلسطنينة أ  االستهالك الفلسطنيي مقارية مع ما نتم 
متر مكعب خالل هذا العام، فنما نقوم الجايب الفلسطنيي  ( ملنو 150شراؤه م  )اإلسرائنلنن ( هو )

 55-50ملنو  متر مكعب م  )اإلسرائنلنن (، كما تيتج اآلبار الفلسطنينة ما مقداره  55-52بشراء 
( لترا للفرد في النوم وفي أفضل 45ملنو  متر مكعب، وتبلغ حصة الفرد الفلسطنيي حسب السلطة )

لترا(، أما قطاع غزة فتشنر  15ا وفي مياطق أخرى ال تتجاوز )( لتر 70المياطق قد تصل إلى )
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( م  مناه الحوض الساحلي غنر صالحة لالستخدام اآلدمي يتنجة ارتفاع يسبة %97السلطة أ  )
الملوحة باإلضافة إلى تدفق مناه الصرف الصحي إلى الخزا  الجوفي كما أ  االستهالك في غزة 

ملنو  متر مكعب أي  55حن  أ  القدرة الحقنقة للخزا  هي  ( ملنو  متر مكعب في180نصل إلى )
أضعاف طاقته األمر الذي نعيي تدمنر الخزا  الجوفي، كما تواجه سلطة  3أ  الخزا  نتم استخراج 

المناه عقبات في بياء محطة تحلنة مناه مركزنة في قطاع غزة مع وجود ضمايات قونة بعد تعرض 
 دو الصهنويي في أي حرب أو معركة مع غزة .هذه المحطة للتدمنر م  قبل الع

وم  خالل دراسة كاتب السطور لتارنخ الحركة الصهنوينة، وجد أيها ركَزت في أدبناتها على أهمنة 
المناه الستمرار الدولة الصهنوينة، حنث تؤكد الونثائق الصادرة ع  المؤتمر الصهنويي األول الذي 

م أهمنة المناه للمشروع الصهنويي، 1897طس/آب عام أغس 29عقد في مدنية بازل السونسرنة في 
إلى لوند جورج  1917كما تقدم رئنس المؤتمر الصهنوينة )حاننم وانزم ( بعد صدور وعد بلفور عام 

رئنس وزراء برنطاينا طالبا تحسن  حدود )إسرائنل( حسب وعد بلفور لتضم حوض اللنطايي، وايهار 
م أ  النهود نخوضو  مع العرب 1955دافند ب  غورنو  عام  األرد  وبايناس والنرموك، كما أعل 

معركة مناه وعلى يتنجة هذه المعركة نتوقف مصنر دولة )إسرائنل(، كما عملت )إسرائنل( في 
الماضي على إصدار عدد كبنر م  األوامر العسكرنة الهادفة إلى السنطرة الكاملة على مصادر 

، ونيص على: " جمنع مصادر المناه في 1967لعام  (291المناه أبرزها األمر العسكري رقم)
م، كما 1959األراضي الفلسطنينة، أصبحت ملكًا للدولة وفقًا للقايو  )اإلسرائنلي( الصادر في العام 

م، نقضي بوضع جمنع اآلبار، والنيابنع، 1/10/1967( في 158صدر أمر العسكري نحمل رقم )
حاكم العسكري اإلسرائنلي، وتوالت األوامر والقرارات ومشارنع المناه، تحت السلطة المباشرة لل
 الصهنوينة بخصوص المناه إلى نوميا هذا.

ونؤكد الكنثنر م  المؤرخن  العرب أ  م  أهم أسباب الحروب بن  العرب والكنا  تركزت على 
كايت  1965-1964موضوع المناه، فالعملنات العسكرنة اإلسرائنلنة على الحدود السورنة اللبياينة عام 

وأحد  ،بسبب األطماع الصهنوينة في مناه يهر األرد  ويهر بايناس ويهر النرموك ويهر الحاصبايي
شيت )إسرائنل( حملة  1982م العمل على تحونل مجرى يهر األرد ، وفي عام 1967أسباب حرب 

 اللنطايي.أهدافها أطماع إسرائنل في مناه يهر  أبرزعسكرنة على لبيا  كا  م  
و ال نعترف للفلسطنينن  بأنة حقوق مائنة، كما ال تسمح )إسرائنل( للفلسطنينن  باستغالل إ  العد

مناه يهر األرد  كما تميع )إسرائنل( الفلسطنينن  م  تيفنذ مشارنع كبرى تتمنثل في إيشاء شبكات 
 مناه أو خزايات أو حفر آبار في المياطق الفلسطنينة خاصة مياطق الضفة المحتلة.
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على المناه تعد م  أهم قضانا الصراع الصهنويي الفلسطنيي، حنث تركز الدولة العبرنة  إذ  الحرب
على السنطرة بصورة كاملة على مصادر وموارد المناه الفلسطنينة وتسعى لتجفنف اآلبار وميابع 
المناه الفلسطنينة، وذلك لهدفن  األول بقاء )إسرائنل( على الوجود، والنثايي نتمنثل في إبقاء 

 .لسطنينن  بحاجة دائمة للمناه ونعتمدو  على المحتل في الحصول علنهاالف
 18/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حرب غزة وأوجه االنتكاسة اإلسرائيلية .69

 عديا  أبو عامر
تمر هذه األنام الذكرى السيونة األولى للحرب اإلسرائنلنة النثالنثة على غزة، وما زال اإلسرائنلنو  

خفاقاتهم، مكاسبهم وخسائرهم، تقدمهم  نحدنثو  كشف الحساب الخاص بهم، حول إيجازاتهم وا 
وتقهقرهم، لك  الالفت أ  مرور هذه الذكرى السيونة نتزام  مع الكشف اإلسرائنلي التدرنجي ع  

 بعض ما أخفي خالل نومنات الحرب.
 

 أرقام محبطة
ئنلنن ، أل  المقارية لنست علمنة وال بعندا ع  مصطلحات اليصر والهزنمة بن  الفلسطنينن  واإلسرا

نوما هي أ :  51موضوعنة، نمك  القول بكنثنر م  النثقة إ  خالصة حرب غزة التي استمرت 
 "إسرائنل لم تيتصر، وغزة لم تيكسر"!

السطور التالنة تستعرض أهم ما مينت به المؤسسة العسكرنة اإلسرائنلنة م  ايتكاسات منداينة 
يتها في األنام األخنرة في ذكرى الحرب، في ضوء ما قدمته المقاومة م  أداء وخسائر عملناتنة، أعل

قتالي، تمنثل بـ: األيفاق الهجومنة، وأسر الجيود، والحرب اإلعالمنة، والعملنات اليوعنة، والمواجهة 
خفاق القبة الحدندنة ، وحرب االستخبارنة، والصوارنخ والقذائف. وقابله إسرائنلنا فشل العملنة البرنة، وا 

 االستيزاف التي عاشتها الجبهة الداخلنة اإلسرائنلنة، فضال ع  العجز السناسي في إدارة الحرب.
 51وقد يشرت الصحف اإلسرائنلنة في األنام األخنرة تفاصنل ع  حصاد الخسائر اإلسرائنلنة جراء 

خفاقات  وفشل  تنجنةاسترانوما م  حرب غزة، وبجايب األضرار المادنة هياك أضرار معيونة وا 
 استخباري.

 65إسرائنلنا، ميهم  70فقد أسفرت حرب غزة النثالنثة التي أسمتها إسرائنل "الجرف الصامد"، ع  مقتل 
ضابطا وجيدنا سقطوا أنثياء المعارك مع المقاومة على حدود غزة عيدما حاولت قوات اليخبة 

 اإلسرائنلنة الدخول برنا إلى القطاع. 
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مرات، مقارية بحرب  7كرنن  اإلسرائنلنن  في الحرب األخنرة تضاعف علما بأ  عدد القتلى العس
مستوطين  بسبب سقوط مئات م  صوارنخ المقاومة  5، في حن  ُقتل 2008الرصاص المصبوب في 

إسرائنلي بجراح، أكنثر م   2300على المستوطيات والمد  اإلسرائنلنة، وأصنب ما ال نقل ع  
 يصفهم م  الجيود.
 80هدفا في غزة، وجيد  5085الح الجو اإلسرائنلي في أنام الحرب الخمسن  يحو في حن  هاجم س

صاروخ م  غزة تجاه المد  والمستوطيات اإلسرائنلنة  4500ألف جيدي احتناطي، وسقط أكنثر م  
 220بدءا م  مستوطيات غالف غزة حتى المياطق الشمالنة كمد  حنفا وهرتسلنا وتل أبنب وغنرها، 

 قطت على مبا  إسرائنلنة.صاروخا ميها س
م  الصوارنخ فقط م  إجمالي عدد الصوارنخ، وفشلت في  708كما اعترضت القبة الحدندنة 

، وتغطنة الصوارنخ الفلسطنينة %16صاروخا، أي أ  مستوى أداء القبة لم نتجاوز  3792اعتراض 
 وصلت يصف مساحة إسرائنل تقرنبا. 
نة قدرت بملناري دوالر، وبلغت كلفة نوم القتال الواحد في غزة التكالنف والخسائر العسكرنة اإلسرائنل

 4ملنو  دوالر للجنش اإلسرائنلي، وفي حن  تجاوزت تكلفة الحرب اإلجمالنة على غزة  70يحو 
ملنارات دوالر في الجايب  8و 6ملنارات دوالر في الجايب العسكري اإلسرائنلي، وصلت ما بن  

 المديي اإلسرائنلي.
مالنن  دوالر، على اعتبار أ  الكلفة تشمل إعداد الميظومة  4صاروخا باترنوت بتكلفة كما أطلق 

ويصبها وما تشمله م  تكالنف ما قبل وخالل وما بعد إطالق الصاروخن ، أما الطلعات الجونة 
ملنو  دوالر، بما  15ملنو  دوالر، وبلغت كلفة تجيند االحتناط للنوم الواحد  58.8 فبلغت تكلفتها

 ملنو  دوالر تقدنرا. 320دله مع
 

 اعترافات الفشل
بعد مرور سية كاملة على طي صفحة حرب غزة ما زالت االعترافات اإلسرائنلنة بالفشل واإلخفاق 
للحرب النثالنثة على غزة، توضح بلغة بلنغة كنف أ  الجنش اإلسرائنلي "الذي كا  ال نقهر"، قد تورط 

م  المقاتلن  الفلسطنينن ، وأكدت هذه االعترافات في مجملها في المستيقع الغزاوي، أمام بضع مئات 
 أ  حرب غزة أنثبتت فشل اليظرنة القائلة بأ  ما لم نيجز بالقوة نيجز بمزند م  القوة.

"رو  ب  نشاي"، المحلل العسكري اإلسرائنلي األبرز، قال إيه بعد مرور عام على ايتهاء حرب غزة، 
خرجيا متعادلن  م  المعركة، رغم أ  حماس تلقت ضربة قاسنة،  ال يعرف ما إذا كيا ايتصريا أم

 وخسرت الكنثنر م  قدراتها العسكرنة، بجايب مقتل المئات م  مقاتلنها.
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قتنال بدو  حل مرض نضم  أم  المستوطيات القرنبة م  السناج  70وأضاف أ  إسرائنل خسرت 
رة المدى، وحتى الصوارنخ المضادة الحدودي مع غزة في مواجهة قذائف الراجمات والصوارنخ قصن

للمدرعات، ولذلك فإ  حرب غزة لم تيته بعد، لكيها ايتقلت إلى المجال السناسي والدبلوماسي 
 والقضائي على الساحة الدولنة.

"ياحوم بريناع"، كاتب العمود النومي في الصحافة اإلسرائنلنة قال إ  إيجاز القنادة اإلسرائنلنة في 
ة األخنرة في حرب غزة، بعد مرور عام علنها، هزنل جدا، ألييا يخاف أ  يكو  قد المواجهة العسكرن

مهديا الطرنق للجولة التالنة في غزة، بدل أ  يمهد الطرنق إلزالة هذا التهدند، لك  هذا ما وهبته ليا 
 حكومتيا، وما سيضطر للعنش معه، خاصة بعد أ  دفعيا أنثمايا مرتفعة جدا.

ر اإلسرائنلي المتطرف ايتقد بشدة األداء اإلسرائنلي في حرب غزة، أل  الجنش "عوزي اليداو" الوزن
دخل المعركة بتردد، وايجر وراء التحركات القتالنة، وخلقت الدولة ايطباعا وكأيها ترند الهدوء بكل 
نثم ، وظهرت غنر مستعدة لخوض القتال، وهذا التصرف نمس بقدرة الردع اإلسرائنلنة بشكل 

بإسرائنل ضررا طونل األمد، أليها لم تفلح في االستفادة م  الدعم الدولي الكبنر  خطنر، ونلحق
الذي حصلت علنه في بدانة العملنة، وهو ما شهدياه في تساقط بعض الصوارنخ في األسابنع 

 األخنرة.
  "أفنخاي رويتساكي" الحاخام األكبر السابق للجنش اإلسرائنلي ايتقد أداء إسرائنل في حرب غزة، أل

حماس يجحت بتركنع دولة بأكملها على ركبتنها، وباتت رهنية بندها، فهي تطلق اليار وتوقفه وقتما 
تشاء، ونضحكو  علنيا وفي وجوهيا، ونبدو أييا يفكر بالهدوء أكنثر م  تفكنريا باليتائج، حماس آخذة 

ع، فلماذا يخاف م  بالتعاظم م  مواجهة ألخرى، والجنش لم نيجح بتصفنة أي م  قناداتها في القطا
 حماس، ويظهر للمرة النثاينة وكأييا خائفو  م  المواجهة معها؟

"لنئور أكرما " أحد كبار قادة جهاز الشاباك األميي، قال إ  حماس ُأضعفت م  الياحنة العسكرنة 
بسبب الحرب األخنرة، لك  الجنش لم نتمك  م  حسم المعركة، حتى لو تمك  م  يزع سالحها، فال 

ألي قوة في العالم يزع إرادتها بمواصلة محاربتيا عسكرنا، مما نعيي أيها سجلت ايتصارن   ُنمك 
علنيا: في الوعي الجمعي للفلسطنينن  بضرورة الُمقاومة، وااليتصار الباهر الذي حققته في الرأي 

 العام العالمي.
 

 بيع الوهم
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المحفوفة بالمخاطر، أليها كايت  قبل عام م  هذه األنام، خرج الجنش اإلسرائنلي إلى حرب غزة،
تتقدم وتتوسع حسب الظروف، ولم نقدر صياع القرار السناسي والعسكري في إسرائنل أ  تمتد مدى 

 طونال.
الجنش اإلسرائنلي الذي ُنعد م  أقوى جنوش الميطقة تسلنحا، ونتباهى بفاعلنة دبابة "المنركافا"، آلة 

سوق التسلح العالمنة، تلقى في الحرب األخنرة ضربة موجعة قتاله الرئنسنة، ونعمل على تسونقها في 
جراء تدمنر عدد ميها على أندي رجال المقاومة في غزة، مم  سبق لهم أ  أجروا دورات تدرنبنة 
مكنثفة على تركنبة هذه الدبابة وفاعلنتها، ويقاط القوة والضعف فنها، حتى تأقلموا معها، واكتشفوا 

 بعضا م  أسرارها.
واضحا بعد عام م  ايدالع حرب غزة أ  الجنش اإلسرائنلي لم نصب بضرباته ميظومة  لك  بات

صوارنخ حماس، علما بأ  اإلخفاق في إصابة مخاز  الصوارنخ ال تدل فقط على إخفاق في القدرة 
العملناتنة، بل على خلل في المعلومات الدقنقة التي جمعت على مدى زم  طونل، ومع مرور العام 

حرب غزة التي أرادها الجنش "خاطفة وسرنعة"، تبن  أيه لم نستطع فعل كل شيء بالقوة األول م  
 العسكرنة.

اإلشكال األكبر الذي نواجه قنادة الجنش والحكومة في إسرائنل، في الذكرى السيونة األولى م  حرب 
ايتصار، غزة، أ  اعتقادا ساد بأيه طالما بقنت تتساقط صوارنخ حماس م  غزة، فل  نكو  هياك 

ول  "ييتصر" حتى نتوقف إطالقها، مما جعل "بينامن  يتيناهو" نتحدث بعبارات ملؤها "الرهب 
والغطرسة" بقوله إ  إسرائنل ايتصرت في المعركة، لك  اتضح بعد عام م  الحرب أيها عبارة ُكتبت 

 على الجلند!
غزة، م  خالل ميح العدند م   المنثنر أ  إسرائنل "غنر الرسمنة" أحنت الذكرى السيونة األولى لحرب

صفحات صحفها، وساعات بث فضائناتها، العترافات الجيود والضباط الذن  شاركوا في نومنات 
الحرب، وأكد معظمهم خطأ تقدنرات الجنش االستخبارنة، وأقروا بأ  ما حصل في غزة كا  حربا 

القتلى في صفوف الجيود  معقدة ومكنثفة وعمنقة، ورغم أيها حظنت بدعم دولي، لك  زنادة أعداد
 أربك المستوى العسكري.

وعبر هؤالء الجيود والضباط الذن  ايسحبوا م  غزة ع  شعورهم بأيهم لم نحققوا األهداف، واإلخفاق 
نتملكهم، رغم سعادتهم بالعودة للبنوت، ويجاحهم ببعض األمور الجندة في القتال، لكيها غنر كافنة، 

  نوجد شعور لدنهم بعدم إيجاز المهمة، وتقدنرهم بأيهم بعد سية ويصف فقد أرادوا إيهاء األيفاق، لك
 سنعودو  لهذه المواجهة "الغبنة" مرة أخرى في غزة.
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أخنرا.. فضال عما تقدم م  شواهد اإلخفاق العسكري اإلسرائنلي، فإ  الجواب اليهائي ع  سؤال ما 
ضرب حماس ضربة قاسنة يسبنا،  ربحته وخسرته تل أبنب م  حرب غزة نكم  في قدرة الجنش على

حداث أزمة إيساينة واسعة، لك  أمر  والتسبب بأضرار عظنمة بالبيى التحتنة المدينة في غزة، وا 
الحرب لم نيته بعد: فحماس لم ُتهزم، وستبقى تحكم القطاع، وستكو  الشرنك المركزي في كل تسونة 

 مستقبلنة، ولو بصورة غنر مباشرة!
 17/7/2015الجزيرة.نت، الدوحة 

 

 الحاسم التهديدسالح  .71
 النكس فنشما  

الذي بحث أبعاد االتفاق اليووي مع « الكابنيت»عيدما خرج وزنر الدفاع نوم النثالنثاء م  مياقشات 
إنرا  وقال إ  أي خنار لم نيزل ع  الطاولة، لم نك  هذا كالمًا مرساًل. صحنح أيه في الظروف 

ري اإلسرائنلي على الميشآت اليوونة اإلنراينة فعاًل جيوينًا، لك  السناسنة القائمة نعتبر الهجوم العسك
 الخنار العسكري الذي ألمح إلنه الوزنر نعلو  ال نزال قائمًا.

وعيدما أعل  وزنر الدفاع السابق، إنهود باراك قبل أربع سيوات أ  يافذة الفرص لمهاجمة الميشآت 
ف فقط جايبًا م  الصورة. باراك تعامل مع احتمال كش 2012اليوونة اإلنراينة ستغلق في صنف العام 

عملناتي معن  لم نتم تيفنذه في يهانة المطاف. لك  نتبن  أيه ميذ ذلك الحن  توجد خنارات 
 عملناتنة، نمكيها أ  تكو  فعلنة النوم أنضًا.

ويا متفقن  وخالفًا لألساطنر، فإ  رئنس الحكومة بينامن  يتيناهو ووزنر دفاعه، إنهود باراك، لم نك
في كل ما نتعلق بالهجوم العسكري على الميشآت اليوونة اإلنراينة. والخالفات دارت حول سبل 
العمل. صحنح أ  االنثين  كايا متوافقن  على أ  الهجوم العسكري خنار واقعي وهياك حاجة 

ووي اإلنرايي لالستعداد له واإلصرار على تيفنذه في الوقت المياسب، أليه ال أمل لكبح المشروع الي
بطرنقة أخرى. لك  كاًل ميهما تبّيى ليفسه م  بن  مجموعة الخنارات المتوفرة اتجاهًا عملناتنًا مختلفًا، 
مع مخاطر أخرى وأنثر آخر. والحدنث ندور ع  فلسفتن  عملناتنتن  مختلفتن / استنثمرت إسرائنل في 

 كل ميهما ملنارات الشواقل.
 

 سوط استراتيجي
رة العسكرنة اإلسرائنلنة النثابتة للهجوم اعتبرت في يظر يتيناهو وباراك سوطًا ردعنًا إ  استعراض القد

في مواجهة إنرا ، م  أجل أ  ال تتسلى أكنثر م  الالزم بمشروعها اليووي، وأنضًا كرافعة ضغط 
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على واشيط . وأرادت إسرائنل أ  تونثق اإلدارة األمنركنة العقوبات على إنرا  كي تتجيب التورط 
لكام  في هجوم إسرائنلي. وأرادت، لنس أقّل م  ذلك، أ  ترى األمنركنن  نعّدو  بدنلهم لمهاجمة ا

 إنرا .
ولم نوهم يتيناهو وباراك يفسنهما لحظة بأ  أمنركا تيوي مهاجمة إنرا . في يظرهما كا  كافنًا أ  

ردو، المدفوية تحت خصوصًا ميشأة بو  -تظهر أمنركا قدرتها العسكرنة على ضرب الميشآت اليوونة 
سلسلة الجبال قرب قم، كي تبعد اإلنراينن  ع  القيبلة. وبالفعل تجاوب األمنركنو  مع التحّدي، وفي 

أدخلوا للخدمة الفعلنة قيبلة، أو للدقة وحشًا خارقًا للتحصنيات، تزند قدرتها التفجنرنة  2012تموز 
معظمها غالف فوالذي، تحمل طين  ط ، 13.5 ست مرات ع  كل قيبلة معروفة. وهي قيبلة تز  

تسقط على الهدف بسرعة تزند ع  ضعفي  GBU-57Bويصفًا م  المتفجرات. وهذه القيبلة المسماة 
مترًا م  الخرساية المسلحة. وقد اشترى سالح الجو  60سرعة الصوت، بدقة خمسة أمتار، وتحترق 

  دوالر. بالمياسبة إسرائنل أنضًا قيبلة كهذه نثم  كل واحدة ميها نثالنثة ويصف ملنو  16األمنركي 
ستحصل على إذ  أمنركي لشراء هذه القيبلة والتلونح بها أمام الميشآت التحت أرضنة اإلنراينة، 
ولكيها ال تملك طائرة قادرة على حمل قيبلة كهذه إلى الهدف. وقد خصص سالح الجو األمنركي 

المهمة بسرعة قناسنة، أليهم أّميوا أ  إسرائنل . وقد أيجز األمنركنو  هذه 2لهذه القيبلة القاذفة بي 
ستهاجم في الصنف. بل إيهم جّربوا في موقع تجارب في ينفادا قصف ما نشبه ميشأة بوردو وحّولوها 

 إلى شظانا.
بالمقابل، اصطدمت االستعدادات العسكرنة اإلسرائنلنة للهجوم بالكنثنر م  المصاعب الداخلنة، بما 

ش حنيها ورئنس الموساد مئنر داغا  الذي ترأس معركة كبح المشروع اليووي فنها اعتراض قادة الجن
اإلنرايي. وهذه الدراما، التي جرت خلف الكوالنس، بعندًا ع  أيظار الجمهور، تضميت صراعات 
قوى داخل الحكومة، وصراعات بن  الجنش والمستوى السناسي، واستنثمار الملنارات، وعشرات 

 ، وتدرنبات ال يهائنة، ومياورات وجهودًا دولنة.الجلسات على أعلى مستوى
وبعدما أبرم االتفاق هذا األسبوع، صار مطلوبًا م  كل الياس الذن  وضعوا العراقنل أمام المستوى 

تقدنم الحساب. في يهانة المطاف، اإلمكاينات العملناتنة التي  2011-2010السناسي في العامن  
ألسباب ال تتعلق بإسرائنل. أما وسائل  2012لطاولة في صنف آم  بها وطّورها باراك أزنحت ع  ا

لتعود ممكية.  -ال تبدو في األفق  -تطبنق هذا الخنار فال تزال قائمة، لكيها تحتاج إلى تطورات 
واالتجاهات العملناتنة التي أّندها يتيناهو هي األخرى بدنل ممك ، قابل للتيفنذ إذا قرر رئنس 

 الحكومة استخدامه.
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أ  األمنركنن ، قبل نثالث أو أربع سيوات، كايوا قلقن  جدًا م  جدنة ينات إسرائنل لمهاجمة  ورغم
إنرا  م  دو  تيسنق، فإيهم سمحوا لها أ  تفهم أيها إذا جّيت وهاجمت فإيهم ل  نتركوها وحندة في 

سادت  المعركة، السناسنة والعسكرنة، في النوم التالي. وكل ذلك بفضل العالقات الخاصة التي
حنيها بن  كبار المسؤولن  األمنركنن  واإلسرائنلنن ، خصوصًا مع وزنر الدفاع وقتها، لنو  بايته. 
والنوم أنضًا إذا قّرر يتيناهو ألسباب معنية إعطاء الضوء األخضر للجنش، فإيه نحتاج لتفاهم مشابه 

إنرا  لم تتغّنر، بل صارت  مع اإلدارة األمنركنة. إذ إ  صورة المعركة في نوم ما بعد الهجوم على
 النوم أصعب، م  ياحنة إسرائنل.

والنوم نيبغي إلسرائنل إقياع اإلدارة األمنركنة أ  الخنار العسكري اإلسرائنلي نخدم هدف ردع إنرا  
 20ع  ايتهاك االتفاق اليووي. وسنصل وزنر الدفاع األمنركي أشتو  كارتر لزنارة إسرائنل في 

ر الدفاع ورئنس الحكومة لنعرضا أمامه المعضالت األمينة التي نخلقها تموز. وهذه فرصة لوزن
االتفاق الموقع في فننيا وكذا الحلول المحتملة. والحلول تعيي، بن  أشناء أخرى، وسائل قتالنة. وفي 
األعمال األركاينة في الجنش ووزارة الدفاع اإلسرائنلنة نحددو  ذلك كرزمة تعونضات جراء تضّرر 

االستراتنجنة ووضع إسرائنل األميي. وهكذا، بغنة القفز بالقدرات اإلسرائنلنة للعب دور السوط المكاية 
المهّدد إلنرا ، تحتاج إسرائنل أل  تطلب المزند م  الطائرات المتملصة. وقبل أكنثر م  عام فّكر 

ألمنركنن  كهدنة. وم  الجائز أ  ا 35يتيناهو بأييا يستحق على األقل سربًا آخر م  طائرات إف 
سنكويو  النوم على استعداد أكبر للتقرب م  إسرائنل في هذا المجال بسبب الضرر الذي أصابها. 

التي تفتح أمامه عوالم عملناتنة جدندة، بمدنات  35طائرة إف  75وسالح الجو بات نرى يفسه مع 
 جدندة )حتى اآل  اشترت إسرائنل سربن  صغنرن (.

التي تحس   22 ، لضعف المنزاينة، ع  شراء الطائرة المروحنة في وقد تيازلت إسرائنل قبل عامن
بشكل جوهري قدرات عملها السري في عمق أراضي العدو. واآل  توجد فرصة الستعادة هذا الحلم. 
وهذا نسري أنضًا على ميظومات السالح المخترق للمالجئ، رادارات الطائرات التي تميح سالح 

طائرة متطورة أخرى في الميطقة، وميظومات سالح أخرى، ستجعل الجو تفوقًا جوهرنًا على كل 
السوط االستراتنجي اإلسرائنلي طونل المدى وأكنثر يجاعة. واألمنركنو  نعرفو  بالضبط ما ترنده 
إسرائنل. وهذا ُننثار في مداوالت غنر رسمنة. وهياك ميظومات سالح وتكيولوجنا غنر قلنلة لم نكويوا 

لكيهم النوم، في ضوء آنثار االتفاق على إسرائنل، نثمة ما يتحدث فنه.  مستعدن  للحدنث عيها،
 إسرائنل فقط تحتاج للتفاوض مع اإلدارة األمنركنة.

لك  يتيناهو نحظر على المؤسسة األمينة في هذه المرحلة البحث في المقابل والتعونضات. 
أ  نقرر الكويغرس بشأ  االتفاق  فاالستراتنجنة التي تبلورت في دنوا  رئاسة الحكومة تقّرر أيه إلى
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مع إنرا ، إسرائنل ل  تفعل أي شيء نوحي بأيها تسلم باالتفاق. والمعركة السناسنة التي اتفق علنها 
هذا األسبوع في القدس تتحدث ع  حملة إسرائنلنة على الرأي العام وعلى القنادات األوروبنة 

ق. ول  نكو  التركنز فقط على احتمال أ  تغدو واألمنركنة، في إطارها تعرض إسرائنل مغازي االتفا
يما على أ  الدولة األقرب إلسرائنل، أمنركا، وقعت قصدًا على اتفاق نعزز  إنرا  دولة حافة يوونة، وا 
قدرات أسوأ أعداء إسرائنل إلى أقصى مدى. وتيوي إسرائنل أ  تحاول قنادة ضغط دولي على إنرا  

ب الدولي والتآمر في الميطقة. وتتوهم إسرائنل أ  تحاول تجيند في كل ما نتعلق بتورطها في اإلرها
مجلس األم  لفرض عقوبات على إنرا : إ  لم نك  بسبب المشروع اليووي، فبسبب اإلرهاب. 
ونتركز اليضال اإلسرائنلي حالنًا في محاولة تسوند وجه إنرا  لميع قبولها كدولة عادنة في أسرة 

تحتاج إسرائنل للتفاهم مع اإلدارة األمنركنة. ولك  نستحنل البحث  الشعوب. ولغرض تعزنز الحملة،
ع  تفاهم مع البنت األبنض في الوقت الذي تحاول فنه إفشال الرئنس في الكويغرس. األمرا  ال 

 نسنرا  معًا.
 

 آالف األهداف يومياا 
. في هذه األنام في هذه األنثياء نستمّر التظاهر بصالبة ميظومة العالقات األمينة بن  الدولتن 

نتواجد المدنر العام لوزارة الدفاع دا  هارئنل في الوالنات المتحدة. وتجري إسرائنل وأمنركا لقاءات 
تيسنق استراتنجي مرتن  في العام، وهارئنل نمنثل إسرائنل هياك. في إطار المداوالت االستراتنجنة 

وعي العسكري إلسرائنل. في كل مرة المعينة بالحفاظ على التفّوق الي QMEهذه تعمل أنضًا لجية 
تبرم فنها أمنركا صفقة سالح مع أي م  جنرايها، تميح إلسرائنل فرصة قول رأنها بالعتاد المباع 
والتعونض الذي ترنده. وهذه لجية فائقة الحساسنة، نشارك فنها م  الجايب اإلسرائنلي رئنس الطاقم 

جلعاد وقائد سالح الجو ورئنس شعبة  السناسي األميي في وزارة الدفاع الجيرال عاموس
االستخبارات. واآل  في أعقاب االتفاق مع إنرا ، تعّهدت اإلدارة األمنركنة بتطونر ميظومات سالح 
معنية للسعودنة ولدول خلنجنة. وبالتوازي تشتري مصر أسلحة م  الفريسنن ، ونعود الروس للتداول 

. والشرق األوسط 300ومة الدفاع الجوي إس في بنع ميظومات سالح متطّور إلنرا ، منثل ميظ
نعنش في سباق تسّلح هائل، لم نسبق له منثنل ميذ سيوات طونلة. ووفق تعلنمات الحكومة، إسرائنل 
ال تتحّدث ع  مقابل. المدنر العام لوزارة الدفاع ال نمكيه أ  نعرض في واشيط  النوم أي طلب. 

 نيتظرو  أنلول.
نالت المؤسسة األمينة، تقّرر أ  رفع العقوبات ال نضم  فقط بقاء وسمع وزراء هذا األسبوع تحل

يما نعزز قدرة إنرا  على تفعنل مبعونثنها في لبيا ، الجوال ،  يظام آنات هللا لسيوات طونلة مقبلة، وا 
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الضفة وغزة لجعل حناة إسرائنل مرنرة، كما أ  االتفاق نرسخ مكاية إنرا  كقوة عظمى إقلنمنة، نيبغي 
نرا ، التي كايت دولة ميبوذة وجزءًا التوصل  معها لتفاهمات والتعاو  معها لحل أزمات إقلنمنة. وا 

نرا  ستيال بشكل فوري  م  المشكلة، تتحول إلى دولة شرعنة وجزء م  حل أزمات الشرق األوسط. وا 
ور ملنار دوالر جراء إزالة التجمند ع  حساباتها في البيوك الخارجنة. وقبل بضعة شه 150حوالي 

غدت إنرا  محجًا لوزارات خارجنة وشركات دولنة، وقعوا معها على صفقات هائلة وهي بايتظار 
 الضوء األخضر إلزالة العقوبات. قسم م  هذه الملنارات سنمّول اإلرهاب والتآمر السناسي.

ت وتشعر إسرائنل، بحق، أ  األمنركنن  تخّلوا عيها. وحتى عيدما كايت العقوبات على أشّدها وظف
إنرا  مئات مالنن  الدوالرات عبر مبعونثنها في الميطقة. والشاطئ اللبيايي، منثاًل، مزروع حالنًا، 
بعشرات صوارنخ أرض بحر ال تخجل أي أسطول في العالم، بما في ذلك الصرعة األخنرة وهي 

نفا، وح أسدودكنلومتر. وهذه الميظومة التي تسنطر بالينرا  على منياءي  300صاروخ نبلغ مداه 
وعلى مسارات السف  إلى إسرائنل وحقول الغاز ندنرها عملنًا الحرس النثوري بواسطة حزب هللا. ونثم  
هذه الميظومة التي تضم أفضل اإليتاج الروسي والصنيي واإلنرايي نصل لعشرات مالنن  الدوالرات. 

اعي تهرنب األسلحة وبصعوبة دفع اإلنراينو  النثم . والنوم سنغدو األمر أسهل. وعيدما تتعّزز مس
إلى لبيا  وغزة والضفة بأموال طائلة، سنكو  أصعب على إسرائنل مواجهة هذا التسّرب. كما أ  
يوعنة األسلحة التي ترسلها إنرا  للميطقة تتطّور. واألمنركنو  نفهمو  أيهم عقدوا حناتيا، لذلك هم 

في الميطقة تزداد وتغدو أشد تعقندًا على استعداد لتعونضيا. وجوالت القتال ضد الميظمات اإلرهابنة 
وطواًل. وسالح الجو نستعّد لمهاجمة آالف األهداف نومنًا، منثاًل في الجبهة اللبياينة، وهو سنفرح جدًا 

 إذا أرسلت أمنركا صباح غد كمنات كبنرة م  الذخائر الدقنقة التي تلبي هذا الحشد االستخباري.
أنضًا مساعدة للتزود بميظومات حمانة فعالة للدبابات  وميطقي جدًا االفتراض أ  تطلب إسرائنل

كمال ميظومة الدفاع الفعال ضد الصوارنخ والصوارنخ الجوالة. وهكذا تتوفر  والمدرعات النثقنلة، وا 
الفرصة لتجسند األحالم الرطبة للجنش البري. كل هذا تحت عيوا  الحاجة لالستعداد لمواجهة تعزنز 

 تآمر اإلنرايي في الميطقة.المخاطر، والتي هي نثمرة ال
والفصل النثايي في اليضال السناسي اإلسرائنلي سنبدأ بعد إقرار االتفاق في الكويغرس. في إسرائنل 
لنسوا متفائلن  ونقّدرو  أ  بوسع فنتو رئاسي أ  نمّرر االتفاق في الكويغرس. حنيها، في أنلول، 

وء األخضر للبدء في بلورة رزمة التعونضات سنلتقي يتيناهو مع الرئنس أوباما، وحنيها سنعطى الض
 إلسرائنل.

 17/7/2015 ،«ندنعوت»
 20/7/2015السفير، بيروت، 
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