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 حماس للمشاركة بحكومة وحدة وطنية ندعو: عباساشتية نيابة عن  .1

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، في كلمته نيابة عن الرئيس محمود : رام هللا
 لفورية على حكومة وحدٍة وطنية تلتحق فيها بكل الفصائل الفلسطينية.عباس، حماس إلى الموافقة ا

وأضاف اشتية في كلمة ألقاها خالل حفل تخريج الجامعة العربية األمريكية نيابة عن الرئيس 
وبصفته رئيس مجلس األمناء "لنعيُد للوطن وحدَته وللمؤسسة دوَرها ولقضيِتنا صورَتها البهيَة في 

ا إلى كلمة سواٍء بيننا وبينكم، وال تقولوا ال، وال تضعوا شروطًا لعدم االلتزام، ألن ذهن العالم. تعالو 
 الزبَد يذهب جفاًء وال يبقى في األرض إال ما ينفُع الناس".
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 "إسرائيلَ "النووي اإليراني، قال اشتية إنه تطور مهم لكن األهم هو أْن يتمَّ نزُع سالح  االتفاقوحول 
وتابع: رحبنا بالمبادرة الفرنسية بطرح مشروع قراٍر في  قوَة عربدٍة في المنطقة. النوويِ  لكي ال تبقى

مجلس األمن ُيْنهي االحتالَل ضمن جدوٍل زمني، وطالبنا لجنَة المتابعِة العربيِة أْن تعقَد اجتماعًا 
 هو كسرآلن وأشار إلى أن الهدف ا متابعة المشروِع الفرنسي، وسُيعَقُد هذا االجتماع الشهَر القادم.

األمِر الواقع الذي تريد إسرائيل أن تفرضه على الفلسطينيين، "ونريُد أْن ُنبِقَي قضيتَنا حيًة في عقل 
 وقلب العالم في ظل ما يجري في المنطقة العربية من قتٍل أعمى، ودماٍر ال يتوقف".

 25/7/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ف التطهير العرقي واالستيطانبإلزام "إسرائيل" بوق يطالبعريقات  .2
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات  منتصر حمدان: -رام هللا 

المجتمع الدولي بالتدخل الفوري إللزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف النشاطات االستيطانية، والتي كان 
رار هدم قرية سوسيا في محافظة الخليل، وحدات استيطانية، وق 906آخرها طرح عطاءات لبناء 

وترحيل البدو من عشيرة أبوالنوار من بلدة العيزرية في محافظة القدس، واستمرار سياسة التطهير 
وأكد عريقات، أثناء لقاءاته مع المبعوث األوروبي لعملية السالم فراندو جنتلني، أن "إسرائيل"  العرقي.

ستيطانية، بعد أيام من ُمطالبة االتحاد األوروبي لها بوقف وحدات ا 906ردت بطرح عطاءات لبناء 
النشاطات االستيطانية. وجدد دعوة دول االتحاد األوروبي لمساءلة ومحاسبة الحكومة "اإلسرائيلية" 
على استمرار ممارساتها وسياساتها الُمخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والرافضة لتنفيذ 

 االتفاقات الموقعة.
 25/7/2015الخليج، الشارقة، 

 
  2015السلطة الفلسطينية تلقت فقط ربع المنح المالية المتوقعة لموازنة  .3

األناضول: كشفت تقارير صادرة عن وزارة مالية السلطة الفلسطينية أمس الجمعة أن  –رام هللا 
تعادل  2015عام إجمالي المنح والمساعدات المالية التي تلقتها الحكومة خالل النصف األول من 

 في المئة فقط مما تبحث عنه في موازنة العام الجاري. 24
وبحسب التقارير بلغ إجمالي المنح المالية التي تلقتها الحكومة، منذ مطلع العام الجاري، للموازنتين 

 مليون دوالر أمريكي(. 453مليار شيكل ) 1.776العامة واالستثمارية )التطويرية( 
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الفلسطينية إلى توفير منح ومساعدات مالية دولية، خالل العام الجاري،  وتسعى حكومة السلطة
مليون دوالر للموازنة العامة،  800مليار دوالر أمريكي(، موزعة بين  1.9مليار شيكل ) 7.410بقيمة 

 مليار دوالر للموازنة االستثمارية. 1.1و
 25/7/2015القدس العربي، لندن، 

 
 ةالنازحين الفلسطينيين من سوريأبو العردات يلتقي وفد لجنة  .4

استقبل أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات في مقر سفارة 
برئاسة أيمن فايز، ضم محمد ناصر ونايفة  ةفلسطين، وفد لجنة النازحين الفلسطينيين من سوري

الشعب(، ابو العبد تامر سليمان، في حضور ممثلي فصائل منظمة التحرير غسان ايوب )حزب 
)جبهة النضال(، محيي الدين كعوش )الجبهة العربية الفلسطينية(، جمال فياض )دائرة شوون 
الالجئين(، ابو النايف )الجبهة الديموقراطية(، ابو محمد سعدهللا، ابو اياد شعالن )اللجان الشعبية(، 

حاد الديموقراطي(، كما حضر ممثل ابو جابر لوباني )الجبهة الشعبية(، سليمان هجاج )حزب االت
 حركة "حماس" وأمين سر تحالف القوى الفلسطينية في لبنان علي بركة.

وجرى خالل اللقاء البحث في "األوضاع االجتماعية واالقتصادية للنازحين الفلسطينيين السوريين، 
 "األونروا".وسبل معالجتها لتخفيف العبء عنهم في ظل إجراءات التقليص التي اتخذتها إدارة 

 25/7/2015المستقبل، بيروت، 
 

 حماس: مزاعم عباس بتفاوضنا مع االحتالل "ادعاءات كاذبة وحقيرة" .5
الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري استنكر  أن، 24/7/2015، فلسطين أون الين ذكرت

حتالل"، اتهامات رئيس السلطة محمود عباس، ومزاعمه بأن "حماس تجري مفاوضات سياسية مع اال
وقال أبو زهري، في تصريح صحفي، يوم الجمعة، إن اعتبار  ووصفها بأنها "ادعاءات كاذبة وحقيرة".

 عباس "المفاوضات تآمرًا مع االحتالل"؛ يمثل ُحكمًا على نفسه بالتآمر على شعبنا.
وأضاف إن إعالن عباس أنه "سيعمل على إفشال هذه المفاوضات" غير الموجودة أصاًل؛ يعطي 

ماس الحق في إفشال مفاوضات عباس مع االحتالل، مشددًا على رفض الحركة إجراء أي ح
 مفاوضات مع االحتالل.

حركة حماس رفضت اتهامات رئيس السلطة أن  ،غزةمن  24/7/2015وكالة قدس برس، وأضافت 
الفلسطينية محمود عباس لها بتعطيل المصالحة، واعتبرت ذلك جزءا من عملية الهروب التي 

 بخصوم المقاومة من اإلسرائيليين والغربيين. مارسها عباس مستقوياً ي
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صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" عن أسفه  .وأعرب القيادي في حركة حماس د
لما وصفه بـ"الحملة الدعائية الكاذبة" التي قال بأن الرئيس محمود عباس يقودها ضد حماس والشعب 

وأضاف: "عباس مازال  يعطل المصالحة فعال هو الرئيس عباس نفسه.الفلسطيني"، وأكد أن من 
سادرا في غيه وفي عنجهيته وفي هروبه من الوحدة الوطنية، لذلك لم يكن مستغربا أن تصدر عنه 

في اجتماع المجلس االستشاري لحركة  23/7الخميس  يومهذه التصريحات التوتيرية التي أطلقها 
دجل وكذب صريح، يثبت بالدليل القاطع أن عباس هو السبب  فتح، وهي تصريحات تنطوي على

 الرئيس في إعاقة المصالحة وتأخير أي جهد جماعي عربي لمواجهة العدو الصهيوني".
ودعا البردويل إلى تكاتف وطني فلسطيني لوضع حد لما أسماه بـ"مهاترات عباس"، وقال: "المطلوب 

المهاترات، وهذه الدكتاتورية التي تحاول أن تستقوي من الكل الفلسطيني التكاتف لوضع حد  لهذه 
 بالعدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأشار البردويل إلى أن عباس يرفع شعار الوحدة كذبا، وقال: "حكومة الوحدة الوطنية شعار كاذب 
الوطنية بل إن آخر يحاول عباس من خالله أن يهرب بالقضية الفلسطينية، فعباس ال يؤمن بالوحدة 

شيء في ذهنيته هي الوحدة الوطنية، وهو الذي عطل بأوامر شخصية حكومة الوفاق وعطل وصول 
الوزراء إلى وزاراتهم وعطل مشكلة الموظفين وعطلية عملية اإلعمار، وهو دكتاتور يؤكد يوما بعد 

 ".يوم أنه عدو للشعب الفلسطيني وأنه ال يستحق أن يكون رئيسا له
 

 يرفض اتهام حركته بتعطيل تشكيلهاو رزوق يدعو الفصائل لالجتماع لتشكيل حكومة الوحدة أبو م .6
دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إلى اجتماع للفصائل الفلسطينية  :غزة

م، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس 1122الموقعة على اتفاقية القاهرة 
 عباس، وأخذها الثقة من المجلس التشريعي.محمود 

أن تتهم حماس أنها ضد حكومة  وقال أبو مرزوق على صفحته "بالفيسبوك" السبت "من الغريب جداً 
الوحدة، وهي التي ما فتأت تطالب بتشكيلها، بعد فشل حكومة الوفاق من القيام بأي من مهامها التي 

، وذلك بسبب سياسة الرئيس التي قيدت الحمد هللا وجدت من أجلها، وحددت في اتفاقية المصالحة
 من العمل في القطاع، إال بالصورة التي يراها الرئيس، ولو خالفت كل من حوله".

وأضاف "الرئيس اليوم ال يرى إال نفسه، ولقد كان موقفه هو التعديل المحدود على الحكومة الفاشلة، 
ارات، أي ما يقارب ثلث مجلس الوزراء، وألن وعندما نظرنا إلى التعديل المحدود كان خمسة وز 

 حماس رفضت الدخول في مشاورات حول هذا التعديل، أتهمت بأنها ضد حكومة الوحدة الوطنية".
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وأشار إلى أن حركته وضعت حماس عدة مطالب للذهاب لحكومة وحدة وطنية، وكل هذه المطالب 
وأوضح أن هذه المطالب تمثلت في  .منصوصة في اتفاقية المصالحة التي جاءت بحكومة التوافق

احترام ما تم التوقيع عليه في اتفاقيات المصالحة، بدء انعقاد جلسات المجلس التشريعي، سرعة 
ن كنا جميًعا  اجتماع اإلطار القيادي المؤقت وهناك ترحيب من أكثر من دولة لعقد هذا االجتماع، وا 

 هدف هو االجتماع.نفضل القاهرة مكاًنا لهذا االجتماع، لكن يبقى ال
وتتضمن أيًضا تشكيل حكومة الوحدة من خالل التشاور مع كل الموقعين على اتفاق المصالحة في 

، وأن يتم حل مشكلة الموظفين، ألنه لن يستطيع أي وزير إدارة وزارته من خالل تشغيل 1122مايو 
أجور عملهم، أو من فريق عمله من مجموعة من الموظفين غير المعترف بهم، أو من ال يتقاضون 

 موظفين جالسين في بيوتهم منذ أكثر من ثمانية سنين.
وبين أن هذه المطالب عليها شبه إجماع وطني وشعبي وفصائلي، مبيًنا أن االستثناء من هذا 

هو أبو مازن نفسه، خالل ساعة من الزمن باالتصال بأحد أعضاء اللجنة التنفيذية استغرب  اإلجماع
ن ما سمعه في االجتماع األخير للجنة المركزية هو أن حماس ترفض حكومة ما هو مطروح كون أ

وقال إن "وجع االنقسام طال الجميع وخاصة أهلنا في قطاع  الوحدة، وتضع شروًطا تعجيزية أمامها.
 غزة، وأمل الوحدة ولم الشمل بات موضع شك من الجميع بغض النظر عن السبب والمتسبب".

باجتماع اإلطار القيادي الموقت والمتفق عليه، لدراسة حالنا ووضعنا وما وطالب أبو مرزوق فوًرا 
وصلنا إليه، فهو اإلطار الوحيد الذي يجمع كل القوى الحية للشعب الفلسطيني، اللجنة التنفيذية 
للمنظمة، هيئة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، واألمناء العامين للفصائل غير الممثلة في اللجنة 

وأكد على ضرورة أن يبقى االجتماع مفتوًحا حتى نجد الحلول لجميع قضايانا العالقة،  ية.التنفيذ
و"ليطرح أبو مازن كل ما يقلقه، وليكشف لنا أين هي المباحثات الموهومة؟! والمفاوضات 

 المزعومة!، والرغبات في دولة ذات حدود مؤقتة!، أو انفصال غزة عن الضفة".
بة في انتخابات تم التوقيع عليها مرات عديدة، ومن هو الذي يتلكأ وأضاف "وليتحدثوا عن الرغ

صدار المراسيم الضرورية لعقدها، وكل الملفات المتعلقة بوحدة الصف  بإجراءاتها والموافقة عليها؟، وا 
 ولم الشمل، ووضع اإلطار الشامل والبرنامج الوطني الجامع، لنخرج من هذا الوضع الرديء".

للفصائل، لتشكيل حكومة الوحدة على أساس موافقة أبو مازن وأخذها الثقة من  ودعا الجتماع مواز
التشريعي، قائاًل "ولتكن الخطوة األهم والقرار األول، تأكيد االعتراف بشرعية موظفي قطاع غزة، وال 
بأس في رسم جدولة على غرار الخطة السويسرية الستيعاب كافة الموظفين األمنيين والمدنيين، 

 كل موظف حقه دون زيادة وال نقصان".ليأخذ 
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نهاء االحتقانات الداخلية، وحل مشكلة  وتابع "ثاني القرارات حل مشكلة المصالحة المجتمعية وا 
نهاء الحصار المفروض على  كهرباء قطاع غزة بشكل عاجل، ووضع خطة عالج جذري لها، وا 

في إنشاء الميناء البحري، قطاع غزة، وتشغيل معابرها والعمل في إصالح مطار رفح، والبدء 
وقال أبو مرزوق "ال شك إن فشلنا الداخلي ينعكس انعكاًسا مباشًرا على  ومشروعات اإلعمار".

 وضعنا السياسي وقدرتنا على مواجهة عدونا".
 25/7/2015وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 االحتالل الصهيوني من سجون هنية يعزي باستشهاد أبو ماريا ويهنئ النتشة باإلفراج عنه .7

هاتف إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الليلة الماضية، أسرة : الخليل
 الشهيد فالح أبو ماريا، مقدما لهم التعازي باستشهاده.

 واستنكر هنية خالل حديثه مع شقيق الشهيد وحيد هذه الجريمة، مؤكدا أن دماءه لن تذهب سدى.
طن فالح أبو ماريا أمس الخميس خالل اقتحام االحتالل منزله في بلدة بيت أمر واستشهد الموا

 شمالي الخليل، عندما أطلق جنود االحتالل النار عليه حينما حاول صدهم عن اعتقال نجله محمد.
كما هاتف هنية القيادي في حركة حماس عبد الخالق النتشة مهنئا إياه باإلفراج عنه من سجون 

 هيوني.االحتالل الص
شهرا في  28وكانت قوات االحتالل أفرجت عن القيادي النتشة يوم الثالثاء المنصرم بعد قضائه 

 االعتقال اإلداري.

 24/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ألف ا 25القسام يطلق مخيمات طالئع التحرير بمشاركة أكثر من  .8
التي تشرف عليها كتائب الشهيد عز  مخيمات طالئع التحرير، 25/7انطلقت صباح اليوم السبت 

ألف منتسب من الفئات  25الدين القسام، والتي ستكون نواة مشروع التحرير القادم بمشاركة أكثر من 
وأكدت الكتائب أن الهدف من المخيمات العسكرية تأهيل جيل التحرير من الشباب  العمرية المختلفة.

ن خالل كادٍر مؤهل؛ ليكون قادرًا ومستعدًا ألداء دوره الفلسطيني روحيا وعقليًا وبدنيًا وسلوكيا؛ م
 المنشود في معركة التحرير.

عامًا، وستنطلق في المواقع  60-15وأوضحت أن طالئع التحرير تستهدف الفئة العمرية من 
 العسكرية الخاصة بالكتائب في أرجاء قطاع غزة.
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ماية بالذخيرة الحي ة، والمهارات الكشفية وستشمل المخيمات على التدريبات والمهارات العسكرية، والر 
 والمواعظ، ودورات في الدفاع المدني، واإلسعافات األولية، وستكون على فترتين )صباحية ومسائية(.

 25/7/2015، فلسطين أون الين

 
 يتوقع انتخابات مبكرةو … ليبرمان يهاجم نتنياهو ويتهمه بالعجز عن معالجة الملف اإليراني .9

رئـيس  ، أنوديـع عـواودة، الناصـرة، نقـاًل عـن مراسـلها فـي 25/7/2015 ،عربـي، لنـدنالقـدس النشرت 
ــا" أفيجــدور ليبرمــان كــد أن رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو عــاجز عــن معالجــة أ حــزب "إســرائيل بيتن

الســـتبداله. واعتبـــر فـــي حـــديث مســـهب  الملـــف النـــووي اإليرانـــي، ألن هـــذه المهمـــة كبيـــرة عليـــه، داعيـــاً 
أمــس، أن معالجــة ســليمة للملــف اإليرانــي تقتضــي قيــادة خالقــة  ،يفة يــديعوت أحرونــوتلملحــق صــح

 عنيدة وتعرف كيف تتخذ قرارات صعبة وهذه غير متوفرة لدى نتنياهو.
علــى ســؤال حــول تهديــدات نتنيــاهو الكثيــرة باســتخدام الخيــار العســكري ضــد إيــران، قــال ليبرمــان  ورداً 

. واتهمـــه بـــاحتراف األقـــوال والبقـــاء فـــي الســـلطة بصـــفته رجـــل ســـاخرا إن الكلـــب الـــذي ينـــبح ال يعـــض
. ويؤكد ليبرمان أن كل ذلك ال يكفـي لقيـادة دولـة وحـل مشـاكلها المستعصـية، بـل عالقات عامة بارعاً 

تعـــاني مـــن عـــدم تبنيهـــا اســـتراتيجية واضـــحة بالشـــأنين اإليرانـــي والفلســـطيني.  "إســـرائيل"يشـــير إلـــى أن 
مجلـس الـوزاري بـذلك خـالل إشـغاله وزارة الخارجيـة. وبنظـره يواصـل نتنيـاهو وأشار إلـى فشـله بإقنـاع ال

ارتكــاب خطــأ فــادح بخصــومته الشخصــية المعلنــة مــع الــرئيس بــاراك أوبامــا. وأكــد عــدم وجــود إمكانيــة 
 رس.جحقيقية إلحباط اتفاق فيينا بشأن المشروع النووي اإليراني من خالل الكون

 بصـفقة مسـاعدات جديـدة وتعـاون أمنـي تعويضـاً  أمريكيـاً  مقترحـاً  على سؤال حـول رفـض نتنيـاهو ورداً 
إلـى ذلـك حتـى بـدون االتفـاق مـع إيـران بسـبب  "إسـرائيل"على االتفـاق مـع إيـران، يؤكـد ليبرمـان حاجـة 

مــن النــاحيتين  تطــورات إقليميــة خطيــرة. لكــن ليبرمــان ال يقلــل مــن خطــورة اتفــاق فيينــا، ويعتبــره مرعبــاً 
للتســلح النــووي بمشــاركة مصــر، وتركيــا  ة. ويــرجح ليبرمــان أن تشــهد المنطقــة ســباقاً العمليــة واألخالقيــ

 والسعودية. وهو مقتنع بأن اتفاق فيينا سيقرب المواجهة.
ويتســاءل ليبرمــان كيــف يمكــن للعــاجز عــن معالجــة حمــاس أن يتــدبر أمــره فــي مواجهــة إيــران؟.. وهــل 

غيــر مصــاب بجنــون العظمــة لكنــه قــادر علــى  ويقــول ليبرمــان إنــه هنــاك مــن يتعامــل معنــا بجديــة؟.
 ."إسرائيل"معالجة الملف اإليراني أفضل من بقية كل السياسيين في 

هدد بقصف سد أسوان ومدينة طهران، فيسارع إلى القـول إنـه لـم  2001وتذكره الصحيفة بأنه في عام 
ام حسـني مبـارك. ويـرى في فترة الحـت فيهـا إشـارات أفـول نظـ "إسرائيل"يهدد بل رغب بإبراز قوة ردع 

اليوم فقدت قوة ردعها بالكامل بدليل عجزها عن معالجة حماس وهي على بعد إصبعين  "إسرائيل"أن 
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يـوم قـال إنـه كـان  2009منها. ويكشف ليبرمان أنـه ذك ـر نتنيـاهو فـي الصـيف الماضـي بمـا أعلنـه فـي 
عــن إســقاط حمــاس قبيــل  سيســقط حمــاس لــو أنــه رئــيس حكومــة. وتــابع "قلــت لنتنيــاهو إن اســتنكافك

، فإمـا "إسـرائيل"( يعنـي ضـربة موجعـة لقـوة ردع 2014الجرف الصامد )العـدوان علـى غـزة فـي صـيف 
 تدخل الحرب وتنهي المهمة أو ال تفعل أبدا لكن مشكلته أنه يقول شيئا ويفعل العكس.

ن يمعلقـــ أن، أســـعد تلحمـــي ،الناصـــرة، نقـــاًل عـــن مراســـلها فـــي 25/7/2015 ،الحيـــاة، لنـــدنوجـــاء فـــي 
الهجوم الذي شنه ليبرمان علـى نتنيـاهو الـذي اعتبـر أنـه "يجـب  وان في الشؤون الحزبية وصفيإسرائيلي

فضـاًل عـن  ،كلغـم علـى رأس نتنيـاهو" 5استبداله ألنه يقودنا إلى ال مكان"، بأنه "ضربة مطرقـة بـوزن 
 إلى الحكومة الحالية.أنه يضع حدًا لتوقعات تعززت األسبوع الماضي بانضمام ليبرمان وحزبه 

واســتبعد ليبرمــان تمامــًا احتمــال االنضــمام إلــى االئــتالف ألن ذلــك يســتوجب تغييــر الخطــوط العريضــة 
للحكومة في شكل جذري وتغيير سـلم األولويـات، كمـا قـال. كمـا اسـتبعد أن يـنجح نتنيـاهو فـي توسـيع 

ي تشكل االئتالف الحـالي وكـل مـن ائتالفه الحكومي الضيق إزاء الخالفات الجوهرية بين األحزاب الت
حزبــي "يــش عتيــد" و "المعســكر الصــهيوني" المعارضــين. وتوقــع أن تنهــار هــذه الحكومــة حتــى موعــد 

 انتخابات جديدة. يأقصاه الثلث األول من العام المقبل لتجر 
ـــاهو قـــد تكـــون  ـــادات ليبرمـــان لنتني ـــة حنـــان كريســـتال أن انتق ـــين فـــي الشـــؤون الحزبي ـــرز المعلق ورأى أب

التـي يوجههـا وزيـر خارجيـة سـابق إلـى رئـيس حكومـة عمـل تحـت إمرتـه،  "إسـرائيل"األعنف في تاريخ 
مشيرًا إلى أن ليبرمان "عمد إلـى توجيـه انتقاداتـه إلـى شـخص نتنيـاهو ولـيس إلـى سياسـته فقـط". ورأى 

 أن ليبرمان يريد تسويق نفسه لليمين اإلسرائيلي العلماني.
 

 ين األمريكيين: نتنياهو "كلب يلهث وراء سيارة االتفاق النووي"أحد كبار المسؤول عنهآرتس  .11
نقلــت صــحيفة هــآرتس اإلســرائيلية عــن أحــد كبــار المســؤولين األمــريكيين فــي البيــت األبــيض، قولــه إن 

رس األمريكـي هـي مثـل كلـب يلهـث وراء سـيارة، ال ج"الجهود المبذولة لعرقلة االتفاق النـووي فـي الكـون
ذا وصل إليهـا بالفعـل، فإنـه غيـر قـادر علـى فعـل شـيء". وأوضـحت الصـحيفة  يستطيع اللحاق بها. وا 

أن الجهات األمريكية قصدت بعبارة "الكلب الذي يلهث" الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
وأضـــافت هـــآرتس أن اإلدارة األمريكيـــة  رس.جفـــي الكـــون "إسرائيلـ"بنيـــامين نتنيـــاهو، واللـــوبي المؤيـــد لـــ

عة بأن الكونجرس سيقر االتفاق النووي مـع إيـران، وفـي حـال عـدم حصـول ذلـك، فـإن الكـونجرس مقتن
 "لن ينجح في تجنيد العدد الكافي من األصوات من أجل التغلب على الفيتو الرئاسي".

 25/7/2015 ،األخبار، بيروت
 



 
 
 
 

 

 11 ص                                               3644 العدد:         25/7/2015 سبتال التاريخ: 
  

 اعتقال حاخام يهودي لالشتباه بارتكابه "جرائم جنسية" .11
مصـادر عبريـة، باعتقـال حاخـام يهـودي مـن مدينـة صـفد علـى خلفيـة االشـتباه  أفـادت :القدس المحتلة

وأوضــحت المصــادر، أن  بتور طــه فــي ارتكــاب جــرائم جنســية و"أعمــال فاحشــة" بحــق عشــرات النســاء.
، فــي شــكوى ضــد الحاخــام 24/7محكمــة "الصــلح" الصــهيونية فــي مدينــة الناصــرة نظــرت يــوم الجمعــة 

ه جــرائم جنســية بحــق عشــرات النســاء اليهوديــات الالتــي طلــبن استشــارته، عــزرا شــاينبرف، تفيــد بارتكابــ
وأفادت بأن المحكمة قامت بتمديد فترة اعتقال الحاخام شاينبرف على ذمة  وقام من جانبه باستغاللهن.

 التحقيقات الجارية، مشيرًة إلى أن الئحة اتهام ستقدَّم ضده خالل األسبوع القادم.
 24/7/2015 ،مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 شبكة مقاه إسرائيلية ترفض تشغيل العرب .12

كتـاب القـوانين اإلسـرائيلي يضـم مجموعـة مـن التشـريعات  من أنرغم على ال :أسعد تلحمي –الناصرة 
ن العـرب مـا زالـوا يتعرضـون لشـتى أنـواع التمييـز ضـدهم، أتضمن المساواة بـين جميـع المـواطنين، إال 

 ات إسرائيلية أو اإلقامة في مناطق يهودية.سواء في العمل في مؤسسات وشرك
حـين أكـد  1995تعديله عدة مرات بينها عـام  ومن هذه التشريعات قانون "تكافؤ فرص العمل" الذي تم  

على منع التمييز في التشغيل على أساس قومي، فقوبل هـذا التعـديل بالترحيـب مـن المـواطنين العـرب 
، مــن رفــض بلــدات يهوديــة إقامــة عــرب فيهــا، ورفــض مــالكي الــذين عــانوا لعقــود مــن الــزمن، ومــا زالــوا

بيوت يهود تأجير طلبة جامعيين عرب، بينما الذين وافقوا جبـوا مبلغـًا مضـاعفًا، ومـن رفـض تشـغيلهم 
 في مطاعم غالبية زبائنها من اليهود، وغيرها من صنوف التمييز.

ن تراجعــت حدتــه بعــض الشــي ء. ولــم يلتفــت اإلعــالم العبــري التعامــل العنصــري مــع العــرب لــم ينتــِه وا 
المــــؤثر فــــي الماضــــي إلــــى شــــكاوى العــــرب مــــن التمييــــز حتــــى بــــادرت "القنــــاة الثانيــــة" فــــي التلفزيــــون 
اإلســرائيلي قبــل أيــام إلــى بــث تحقيــق أجرتــه حــول رفــض مشــغ لين فــي فــروع شــبكة المقــاهي الشـــهيرة 

"café café تشــغيل شــبان عــرب "إســرائيل"" )كافيــه كافيــه(، التــي تملــك عشــرات الفــروع فــي أنحــاء ،
 بحجج واهية بي ن التحقيق أن وراءها عنصرية مفضوحة.

، وتحـدث أحـدهم "إسـرائيل"وأجرى معدو التقرير اتصاالت هاتفية مع عدد من فروع الشركة في أنحـاء 
ه بالعبرية لكن بلكنة عربية سائاًل عن فرصة تشغيله ناداًل، ليتلعثم المشـغ ل فـي الـرد ويعتـذر بـداعي أنـ

لــيس بحاجــة إلــى عمــال اآلن، أو كمــا اد عــى أحــدهم بأنــه لــيس صــاحب القــرار ويريــد إذنــًا مــن مراقــب 
الصحة من قبل "الحاخامية". وبعد دقائق مـن كـل اتصـال، اتصـل معـد  التقريـر نفسـه مـع الفـروع التـي 
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ال مـا رفضت تشغيل "العربي" وأوضح فـي بدايـة اتصـاله أن اسـمه "موشـيه"، ورد باإليجـاب علـى السـؤ 
 إذا كان أنهى الخدمة العسكرية. وفي ست حاالت ُرفض فيها "العربي" تم الترحيب بـ"موشيه".

وفي حادثة تفضح مدى التمييز ضد العـرب، وظ ـف أحـد فـروع هـذه الشـركة شـابًا، ليتبـين لمـدير الفـرع 
غ الشـاب بـأن أبلـ أنمع انتهاء اليوم األول من عمل هـذا الشـاب بأنـه عربـي. فمـا كـان مـن المـدير إال 

 المقهى "يعمل وفق الشريعة اليهودية وال يمكن تشغيله"، فتوجه األخير بشكوى إلى محكمة العمل ضد  
 آالف دوالر تحت بند "التمييز على خلفية قومية". 8مدير الفرع فقضت هذه بتغريم األخير بنحو 

يوميــــة، وفــــي مختلــــف فــــي الحيــــاة ال "إســــرائيل"العــــرب فــــي  اســــتمرار التمييــــز ضــــد   إنقصــــارى القــــول 
زيـــادة الشـــعور  إلـــىالمجـــاالت، رغـــم القـــوانين التـــي تضـــمن المســـاواة لجميـــع المـــواطنين، ال يـــؤدي إال 

بالعزلــة واإلحبــاط فيمــا يــزداد الشــارع اليهــودي تطرفــًا وعنصــرية، ويبقــى تعويــل العربــي علــى الجهــاز 
  القضائي والمنظمات الحقوقية والقوى السياسية اليسارية والمعتدلة.

 25/7/2015 ،الحياة، لندن
 

  المسجد األقصى يهودية إلغالق مقدسيين ودعـواتويستدعي عددا  من الاالحتالل يعتقل  .13

مقدسيين، بعد اقتحام منازلهم بالقدس  تسعة أمساعتقلت قوات االحتالل  وكاالت: - القدس المحتلة
 القديمة، فيما سلمت استدعاءات تحقيق لمجموعة من الشبان.

أن هذه االعتقاالت تأتي  والمعتقلين المقدسيين األسرىمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي وأوضح أ
، حيث صعدت جماعات المستوطنين دعواتها لتنفيذ اقتحامات "ذكرى خراب الهيكل"عشية ما يسمى 
 اإلسرائيليمذكرة إلى رئيس الوزراء  "منظمات الهيكل المزعوم"القادم. وقد مت  األحدجماعية للمسجد 

يهودي، طالبته بفتح المسجد األقصى من جهة باب المغاربة طوال الوقت لليهود  الفوقع عليها 
 .األسبوعاألحد وحتى نهاية غد من يوم  ابتداءالمتطرفين 
األقصى في وجه المسلمين بشكل كلي ابتداء من مساء يوم السبت وطوال يوم  بإغالقكما طالبت 

 7:30لمسلمين خالل فترة االقتحامات الصباحية من الساعة األقصى في وجه جميع ا وا غالقاألحد، 
وحتى يوم الخميس الذي يليه. كما طالبت  2015-7-27وذلك من يوم االثنين  11:30وحتى الساعة 

حرية الصالة الجهرية داخل ساحات  2015-7-26بمنح اليهود المقتحمين لألقصى خالل يوم األحد 
 األقصى.

 2015/7/25الدستور، عّمان، 
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 بمخيم خان الشيحوبراميل متفجرة  فلسطينيين بقصف مخيم درعا أربعةاستشهاد  .14
أكدت مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطينيي سورية أن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، 
تعرض مساء الخميس، لقصف عنيف أدى إلى وقوع أربع ضحايا على األقل معظمهم أطفال 

 ودمار كبير في الممتلكات.باإلضافة إلى عدد من الجرحى 
وفي ريف دمشق، أغلقت قوات الجيش واألمن السوري جميع مداخل ومخارج مدينتي قدسيا والهامة 
بريف دمشق ودون استثناء للمشاة والسيارات، وقالت مصادر إعالمية مقربة من النظام، أن اإلغالق 

افه أول أمس من قبل سيستمر حتى إطالق سراح أحد عناصر الجيش النظامي الذي تم اختط
ويشير التقرير إلى أن ذلك سينعكس سلبًا على آالف  مجموعات من المعارضة المسلحة في قدسيا.

الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيماتهم، حيث تستقبل بلدة قدسيا نحو ستة آالف عائلة 
 فلسطينية نزحت من مخيم اليرموك والمخيمات األخرى.

ع المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق للقصف إلى ذلك تعرضت المزار 
بثالثة براميل متفجرة على األقل، مما أسفر عن انتشار حالة من التوتر والقلق في صفوف أهالي 

 المخيم خوفًا من امتداد القصف إلى مخيمهم.
 2015/7/24، فلسطين أون الين

 
 ب التمويلاألونروا: قرار صعب بشأن المدارس في غيا .15

الوجود الفلسطيني في لبنان كما في مناطق الشتات، حال  أوساطبدأت تسود : رأفت نعيم -صيدا 
ليه تقليص خدمات وكالة األونروا لالجئين الفلسطينيين في إيؤول  أنمن القلق والتوجس لما يمكن 

الوكالة وتنذر مالية كبيرة في  ازمهصدر بين الحين واآلخر عن الوكالة والتي تقر بوجود  ضوء
بانعكاسات سلبية لها ال سيما قطاع التعليم وباقي الخدمات المقدمة لالجئين، وآخر هذه التصريحات 
ما اعلن عن احتمال إغالق مدارس "األونروا" ألشهر في حال عدم توافر التمويل لرواتب الموظفين 

 لحالة جميع مدارس األونروا.والمعلمين ومستلزمات انطالقة العام الدراسي الذي قد يؤجل في هذه ا
 أنها وأكدتاشهر"،  ألربعةعن تأجيل افتتاح السنة الدراسية  أثيرونفت وكالة "األونروا" في بيان، ما "

 101انه وفي حال لم تتمكن من تأمين  إال"لم تتخذ أي قرار حتى اللحظة بخصوص السنة الدراسية، 
 أبوابفتح  إمكانيةخاذ قرار صعب، بشأن مليون دوالر لسد العجز المالي، فإنها ستضطر الت

 ال". أمالمدارس والمعاهد 
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المستوي السياسي الفاعل في  إلى"األونروا نجحت مؤخرا في نقل ملفها المالي  أن إلىالبيان  وأشار
العديد من عواصم الدول الرئيسة، حيث التقى المفوض العام عددا من قادة المستوى السياسي، 

 ولكن لألعوام الالحقة". 2015مل الجاد مع أزمتنا المالية ليس فقط للعام بالتعا إياهممطالبا 
 2015/7/25المستقبل، بيروت، 

 
 إيطاليامهاجرا  من الفلسطينيين والسوريين قرب  370إنقاذ  :العمل مجموعة .16

ين مهاجرًا من الالجئين الفلسطينيين والسوري 370أنقذت إحدى البوارج اإليرلندية يوم الخميس : روما
 وجنسيات أخرى، كانوا على متن أحد "قوارب الموت" المتجهة من ليبيا إلى إيطاليا.

وذكرت مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطينيي سورية التي أوردت الخبر في تقرير لها يوم 
طفل باإلضافة إلى  15امرأة و 75الجمعة أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس"، أن من بين الالجئين 

 اإليطالي. Palermo بالرمو النساء على متن البارجة اإليرلندية، وتم إنزالهم في ميناء والدة إحدى
 2015/7/24، قدس برس

 
 إصابات خالل قمع االحتالل مسيرات الضفة األسبوعية  .17

فلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالة اختناق شديدة في عددًا من الأصيب  وكاالت: -رام هللا 
خالل المسيرات  مناطق من الضفة الغربية مع قوات االحتالل "اإلسرائيلي" مواجهات اندلعت في عدة

 األسبوعية المناهضة الستيطان والجدار العازل.
وأصيب الطفل محمد بشار . أصيب شابان في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم برصاص االحتاللو 
مواطنين بالمياه العادمة عامًا( بعيار مطاطي في الرأس فيما استهدف جيش االحتالل منازل ال 13)

 خالل قمعهم لمسيرة كفر قدوم السلمية
وأصيب العشرات من المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق الشديد أثر استنشاقهم غازات مسيلة 

 للدموع في مسيرة بلعين األسبوعية المناوئة لالستيطان وجدار الفصل العنصري
 2015/7/25الخليج، الشارقة، 

 
 سية لألسرى في النقب مع استمرار موجه الحرأوضاع قا .18

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن أوضاع األسرى في سجن النقب قاسية : القدس المحتلة
للغاية، مع استمرار موجه الحر الذي تضرب المنطقة، حيث أجواء الصحراء التي ترتفع فيها درجات 

ى في النقب بأنهم لم يستطيعوا الخروج من الخيام ونقل المركز عن األسر  الحرارة إلى معدالت كبيرة.
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والغرف هذا اليوم نتيجة ارتفاع الحرارة بشكل كبير، حيث يخشون على حياتهم في هذه األجواء، 
حال أصيب أيٌّ  فيوخاصة في ظل انعدام توفير األدوية والعالجات األولية الطبية داخل السجون 

 رتفاع درجة الحرارة.منهم بضربة شمس أو حاالت إغماء نتيجة ا
وأشار المركز إلى أن األسرى أعربوا كذلك عن قلقهم وخشيتهم في هذه األجواء الحارة جدا من 
انتشار أفاعي الصحراء القاتلة والقوارض والحشرات، التي تصل إلى أقسامهم وخيامهم، بعد أن تخرج 

ث ال يمكن مواجهتها بسبب من أماكنها بسبب الحرارة، وقد تتسبب في خطر كبير على حياتهم، حي
منع إدارة السجون لألسرى من اقتناء وسائل التحصين كالمبيدات واألدوية للقضاء عليها أو حماية 

 األقسام لمنع دخولها.
 2015/7/24لإلعالم، المركز الفلسطيني 

 

 لندن: "العودة الفلسطيني" يحتفي باعتماده باألمم المتحدة .19
ني مساء الخميس في مقره الرئيسي بالعاصمة البريطانية لندن حفل أقام مركز العودة الفلسطي: لندن

غداء احتفاًء بمناسبة اعتماده في الوضعية االستشارية في المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع 
 لألمم المتحدة، بحضور أعضاء أمانته العامة وعدد من الحقوقيين والصحفيين.

في  إنجازهرأس الحفل، كلمة ضافية شرح فيها أهمية ما تم وقد قدم رئيس المركز ماجد الزير الذي ت
للكل  إنجازااألممية واعتبر ذلك  األجندةاألمم المتحدة، على مستوى فرض حق العودة على 

 الفلسطيني في مواجهة غطرسة االحتالل.
 2015/7/24، قدس برس

 
 يستهدف منازل قرية كفر قدوم بالمياه الكيماوية  االحتالل .21

صيب، أمس، الطفل محمد بشار بعيار مطاطي في الرأس وعشرات المواطنين بحاالت أ :قلقيلية
اختناق، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، فيما استهدفت قوات االحتالل منازل المواطنين في القرية 
بالمياه العادمة، خالل قمعها المشاركين في مسيرة القرية األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان، 

 عامًا. 13المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ و 
وقال منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين مئات 
الشبان الغاضبين من القرية والعشرات من جنود االحتالل الذين استخدموا األعيرة المطاطية والقنابل 

ع من على أسطح منازل المواطنين بعد مداهمتها واتخاذها نقاطًا الصوتية والغاز المسيل للدمو 
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تعمدت سيارة المياه العادمة إفراف محتوياتها في منازل المواطنين كنوع وأشار أنه  عسكرية للقناصة.
 من العقوبات الجماعية التي تمارس ضد أهالي كفر قدوم لثنيهم عن االستمرار في المقاومة الشعبية.

 2015/7/25، األيام، رام هللا
 

 أي تأجيل للعام الدراسي المقبل معن رفضهالطالب الفلسطينيون في لبنان يعبرون لألونروا  .21
برئاسة عماد الرفاعي، مدير  "رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين"زار وفد من : رأفت نعيم -صيدا 

طينيين في لبنان، عن في لبنان سالم ديب. وعبر الوفد، باسم الطالب الفلس "األونروا"التعليم في 
 رفضه أي تأجيل للعام الدراسي المقبل.

وأكد الرفاعي أن على إدارة األونروا أن تتحمل مسؤوليتها في تأمين المبالغ الالزمة وعدم استخدام 
الطالب وسيلة ضغط، منبها إلى أن تأخير العام الدراسي لمدة أربعة أشهر كما يشاع، يعني أن 

عبنا سيتركون في الشوارع بال مستقبل واضح، وبال ضمانات حقيقية لحل عشرات اآلالف من أبناء ش
 مشكلتهم، ما يتركهم عرضة آلفات اجتماعية خطيرة.

  التحرك سريعا لحماية حق شعبنا الفلسطيني في التعلم. إلىودعا القوى الطالبية والشبابية الفلسطينية 
 2015/7/25المستقبل، بيروت، 

 
 مشروع زراعة الكلى بغزة لين بأوروبا يستكمالفلسطيني األطباءتجمع  .22

بدأ وفد من تجمع األطباء الفلسطينيين بأوروبا الخميس زيارة إلى قطاع غزة، : خالد شمت -برلين 
تهدف لتطبيق المرحلة الثامنة من مشروع نقل تقنيات زراعة الكلى إلى القطاع المحاصر، بمشاركة 

 ء.جمعية ليفربول البريطانية لزراعة األعضا
ونفذت هذه المرحلة من المشروع بإشراف الدكتور عبد القادر حماد رئيس وحدة زراعة األعضاء 

 بمستشفى ليفربول الملكي، الذي سيقوم أثناء زيارته لغزة بإجراء أربع عمليات لزراعة الكلى.
يتولى وقال الدكتور منذر رجب رئيس تجمع األطباء الفلسطينيين بأوروبا إن وفد التجمع إلى غزة س

 أيضا متابعة تنفيذ شبكة الكمبيوتر لمرضى الكلى.
وأوضح في تصريح للجزيرة نت أن مشروع نقل تقنيات زراعة الكلى لقطاع غزة بدأ في يناير/كانون 

، وتضمن حتى اآلن إجراء عشرين عملية جراحية ناجحة لزراعة الكلى لمرضى 2013الثاني 
الفلسطينيين بأوروبا إلى أن الهدف القريب للتجمع الذي ولفت رئيس تجمع األطباء  فلسطينيين هناك.

 يرأسه هو إقامة مركز متكامل لزراعة الكلى في قطاع غزة بأيٍد فلسطينية.
 2015/7/25الجزيرة نت، الدوحة، 
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 حريق من الجانب اإلسرائيلي يأتي على أشجار زيتون وحمضياتاألردن:  .23
في لواء الغور الشمالي على  ردنيةر دفاع مدني األسيطرت كواد: طيفلال عال عبد - الغور الشمالي

حريـق امتـد مـن الجانـب اإلسـرائيلي إلـى األراضـي األردنيـة فـي منطقـة أبـو سـيدو، بحسـب مصـدر فـي 
وأضــاف المصــدر، وبحســب المؤشــرات األوليــة فــإن الحريــق جــاء علــى أشــجار زيتــون  الــدفاع المــدني.

 وحمضيات والباميا.
 24/7/2115 ،الغد، عّمان

 
 إبعاد المخيمات الفلسطينية عن الفتن يشدد على الحبالالمفتي  .24

استقبل مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال في دار اإلفتاء في صور، وفدًا مـن جبهـة التحريـر 
الفلســـطينية برئاســـة عضـــو مكتبهـــا السياســـي عبـــاس الجمعـــة، وعضـــوية أبـــو جهـــاد علـــي وأبـــو محمـــد 

لمخيمــات الفلســطينية عــن ســعير الفــتن المذهبيــة. وأمــل أن تعمــل وشــد د حبــال "علــى إبعــاد ا عصــام.
"القوى الفلسطينية على تحصين المخيمات والشباب الفلسطيني بالعلم والمعرفة حتى ال يتم اسـتغاللهم 

 من قبل البعض لتنفيذ أجندات بعيدة عن الدين وعن أخالقيات الشعب الفلسطيني ونضاله".
 إلـىديـاره"، الفتـًا  إلـىاللبنانيـة لحـين عودتـه  واألنظمـةفلسطيني بالقوانين وأكد الجمعة "التزام الشعب ال

"القوى الفلسطينية بأطيافهـا السياسـية فـي مخـيم عـين الحلـوة والمخيمـات الفلسـطينية تبـدي الحـرص  أن
 على أمن واستقرار لبنان".

 25/7/2115 ،المستقبل، بيروت
 

 ل اإلسرائيلي لضمان إطالق مفاوضات جادةاإلمارات تطالب القوى الدولية بإنهاء االحتال  .25

حثت دولة اإلمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية لدى األمم المتحدة، القوى الدولية : )وام(
على االستجابة لمساعي اللجنة الوزارية العربية المعنية بدعم جهود إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

ى حقيقي. وأعربت عن أملها في أن يستجيب مجلس األمن لضمان إطالق مفاوضات جادة ذات مغز 
لمبادرات المجموعة العربية الداعية إلى إصدار قرار فاعل يسهم في إنقاذ عملية السالم استنادًا 

 لقراراته ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السالم العربية.
ألعمال باإلنابة في بعثة الدولة جاء ذلك خالل البيان الذي أدلى به سعود حمد الشامسي القائم با

لدى األمم المتحدة أول أمس الخميس نيابة عن المجموعة العربية لدى المنظمة الدولية أمام المناقشة 
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العامة الدورية التي عقدها مجلس األمن الدولي بشأن التطورات في الشرق األوسط بما في ذلك 
  القضية الفلسطينية برئاسة وزير خارجية نيوزيلندا.

وحذر الشامسي خالل هذا البيان من مغبة تفاقم الوضع غير اإلنساني للشعب الفلسطيني الناجم عن 
جملة الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية للقوانين واألعراف الدولية والتي كانت سببًا مباشرًا الستمرار 

 التعثر المؤسف لمحادثات السالم.
 25/7/2015الخليج، الشارقة، 

 
 ل "إسرائيل" مسؤولية رفض الكونجرس االتفاق النووي ويحذرها من عواقب ضرب إيرانكيري يحمّ  .26

حم ل وزير الخارجية األمريكي جون كيري يوم الجمعة، إسرائيل، مسؤولية فشل تمرير  رازي نابلسي:
يران في الكونجرس، وقال إنه "في حال رفض الكونجرس  االتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى وا 

 التفاق النووي، سيحم ل العالم المسؤولية إلسرائيل". ا
وأضاف كيري أن "إسرائيل ستشعر بالعزلة الدولية أكثر في حال تم رفض االتفاق النووي في 

 الكونجرس، وستكون هي المسؤولة عن ذلك". 
وفي وقت سابق اليوم، قال كيري إن إسرائيل سترتكب خطأ جسيما إذا قررت اتخاذ إجراء عسكري 

 منفرد ضد إيران بسبب برنامجها النووي.
وكان كيري يرد على سؤال خالل مقابلة مع برنامج "توداي" على تلفزيون "ان.بي.سي" عما إذا كان 
االتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى العالمية الست مع إيران األسبوع الماضي يزيد احتماالت أن 

 على طهران.تشن إسرائيل هجوما عسكريا أو الكترونيًا 
وقال كيري "سيكون هذا خطأ فادحا.. خطأ جسيما له عواقب خطيرة على إسرائيل وعلى المنطقة وال 

 أظن أن هذا ضروري".
 2015/7/24، 48عرب 

 
 القناة الثانية اإلسرائيلية: بريطانيا اعتقلت عددا  من قادة الجيش اإلسرائيلي ثم أفرجت عنهم .27

العبرية الثانية، مساء يوم الجمعة، النقاب عن أن أجهزة األمن ترجمة خاصة: كشفت القناة  -القدس
البريطانية اعتقلت هذا األسبوع الجنرال احتياط في الجيش اإلسرائيلي عاموس يادلين وبعض 

 المسؤولين األمنيين ثم أفرجت عنهم في وقت الحق.
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رؤساء األركان وحسب القناة، فإنه لدى وصول يادلين وبعض المسؤولين األمنيين، من بينهم 
السابقين داني حالوتس وغابي اشكنازي ومستشار األمن القومي السابق يعقوب عميدرور إلى مطار 

 لندن مساء يوم الثالثاء الماضي حتى تم اعتقالهم من قبل األجهزة األمنية البريطانية.
بعض األسئلة  وأوضح يادلين الذي سارع بالعودة إلى إسرائيل برفقة الضباط األمنيين أنه تم طرح

 عليهم ثم أطلق سراحهم وعادوا حينها إلى تل أبيب.
وتقول القناة الثانية أن الحادث في هذه المرحلة ما زال غامضا، حيث رفض يادلين اإلدالء بمزيد من 

 التفاصيل.
وتشير القناة إلى أن الحادث تكرر مسبقا مع رئيس األركان األسبق شاؤول موفاز والذي عاد أدراجه 

إلى إسرائيل لدى وصوله األردن خشية من اعتقاله، الفتة إلى أنه يعتقد أن هذه اإلجراءات تعود  فورا
 ألسباب تتعلق بقضايا مرفوعة ضده في المحاكم الدولية.

 2015/7/24القدس، القدس، 
 

 المبعوث األممي لعملية السالم: مشروع حل الدولتين يتالشى .28
تحدة إلى الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف: إن الجانبين عبد القادر فارس: قال مبعوث األمم الم

اإلسرائيلي والفلسطيني أصبحا بعيدين أكثر من أي وقت مضى عن التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع 
 بينهما على أساس حل الدولتين.

وأضاف المبعوث األممي في كلمة أمام مجلس األمن الدولي أمس األول "أن ازدياد مظاهر العنف 
تطرف واإلرهاب في منطقة الشرق األوسط يعرض للخطر التطلعات الفلسطينية للحصول على وال

دولة وأمن إسرائيل على حد سواء"، محذرا من تالشي الدعم لفكرة حل الدولتين في ظل استمرار 
ن االحتالل اإلسرائيلي والنشاطات االستيطانية من جهة والمشاكل األمنية وانعدام الوحدة الفلسطينية م

جهة أخرى. ودعا مالدينوف المجتمع الدولي إلى العمل مع الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني من أجل 
 العودة إلى طاولة المفاوضات على أسس متفق عليها وفي غضون فترة معقولة من الزمن.
 2015/7/25عكاظ، جدة، 

 
 ي الضفةمنسق الشؤون اإلنسانية بفلسطين يطالب "إسرائيل" بوقف عمليات الهدم ف .29

وكاالت: طالب منسق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة، روبيرت بايبر، "إسرائيل" 
بوقف جميع عمليات هدم مباني الفلسطينيين في المناطق المصنفة )ج(، من الضفة الغربية، 

 وخصوصًا في منطقة سوسيا، جنوب الضفة.
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يطاليا إلى منطقة سوسيا، وأكد بايبر، خالل زيارة قام بها برفقة وفود م ن حكومات النرويج وسويسرا وا 
أن  هدم الممتلكات الخاصة في األراضي المحتلة يعتبر عماًل محظورًا بموجب القانون اإلنساني 
صدار تراخيص لمواطني هذه التجمعات،  الدولي، داعيًا السلطات "اإلسرائيلية" لتوفير نظام تخطيط وا 

وأوضح بايبر، أن الزيارة، جاءت للتعر ف على الصعوبات والمخاوف التي تتيح لهم تلبية احتياجاتهم. 
يواجها سكان سوسيا الذين يتهدد الخطر منازلهم ومصادر معيشتهم، وقال "إن تجم ع سوسيا يعتبر 
مثااًل على نمط من انعدام العدل، يتكرر في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث يعاني مواطنو 

زعاجات متعددة؛ تتمثل في المعارك القانونية، والتجريف الكثير من التجمعات  من تهديدات وا 
والترحيل، إلى جانب عنف المستوطنين، من أجل ترحيلهم كليا أو االستيالء على األراضي الزراعية 
والرعوية المحيطة بتجم عاتهم"، وشدد على أن المجتمع الدولي ال يمكنه أن يغض الطرف عن مثل 

 يقف صامتا أمامها.هذه األعمال وأن 
 2015/7/25الخليج، الشارقة، 

 
 وول ستريت جورنال: أمريكا تستعد لإلفراج عن بوالرد ترضية لـ"إسرائيل" عقب االتفاق النووي .31

واشنطن: نقلت صحيفة )وول ستريت جورنال(، يوم الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة 
وناثان بوالرد وهو ضابط بالمخابرات البحرية األمريكية أدين الرئيس باراك أوباما تستعد لإلفراج عن ج

 بالتجسس لصالح إسرائيل.
ومن شأن اإلفراج عن بوالرد إنهاء خالف استمر عقودا بين إسرائيل والواليات المتحدة على بوالرد 

 .1987الذي ادين بالتجسس لحساب إسرائيل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 
إن بعض المسؤولين األمريكيين عبروا عن أملهم في أن تعمل هذه الخطوة على  وقالت الصحيفة

 تلطيف العالقات مع إسرائيل في أعقاب االتفاق النووي اإليراني.
وذكرت الصحيفة أن بعض المسؤولين األمريكيين يضغطون لإلفراج عن بوالرد في غضون أسابيع، 

ما إلى أن يحين موعد نظر اإلفراج المشروط في في حين يتوقع آخرون أن يستغرق األمر شهورا رب
 تشرين الثاني )نوفمبر( القادم.

وقالت مسؤولة أمريكية إنها ال تعلم باإلفراج عن بوالرد قبل أن يكون مؤهال للحصول على اإلفراج 
 المشروط في تشرين الثاني )نوفمبر( القادم. 

 2015/7/25القدس، القدس، 
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 " ستسعى إلى إيصال رسائل بأن لديها سالحا نوويا  لردع إيرانمحللون أمريكيون: "إسرائيل .31
رائد صالحة: كشف محللون أمريكيون عن تغيرات بطيئة في سياسة "الغموض المتعمد"  -واشنطن 

التي تنتهجها إسرائيل بشأن ترسانتها النووية في أعقاب االتفاق الجديد مع إيران بعد أن اتضح أن 
عن التورط في صراعات تنطوي على صراعات نووية لن يكون صالحا حتى اتجاه التظاهر باالمتناع 

 وقت مناسب لدولة االحتالل.
ووفقا ألقوال الخبراء فان النهاية التدريجية للسياسة التاريخية القائمة على إخفاء الترسانة النووية في 

دة إلطالق قوتها "القبو" تعود إلى اعتبارات عسكرية من أهمها اطالق رسائل بان إسرائيل مستع
النووية في وجه اعتداءات كبيرة واتخاذ إجراءات تجنب تعرض القوات النووية للخطر للهجمات 

 األولى المحتملة ونشر قدرات نووية قادرة على اختراق الدفاعات المهاجمة المحتملة.
إيران بان لديهم  وفسر المحللون، أيضا، االهتمام اإلسرائيلي بتغيير السياسة إلى الحاجة إلقناع قادة

قناعهم بان التكاليف ستكون باهظة  اإلرادة والقدرة على اتخاذ إجراءات شرسة ردا على أي هجوم وا 
واكثر من األرباح، وفي نفس الوقت، أوضح الخبراء بان التحرك اإلسرائيلي لالبتعاد عن سياسة 

عقالني في إشارة إلى  الغموض المتعمد لن يقلل في الواقع المخاطر غير المسبوقة من طرف غير
 السياسة اإليرانية.

ووضع المحللون، بما فيهم لويس رينيه بيريز الذي كتب اهم المؤلفات حول االستراتيجية النووية 
اإلسرائيلية، عدة سيناريوهات لحرب نووية محتملة في الشرق األوسط أولها تعرض إسرائيل لضربة 

ع اإلشارة إلى أن الضربة األولى قد تقتصر على نووية أولى من إيران أو تحالف من عدة دول م
أسلحة كيمائية أو بيولوجية مما يعنى الرد بهجوم نووي إسرائيلي ال يمكن الحد من أضراره، ووفقا 
آلراء بعض الخبراء فان هناك احتماال ضعيفا بعدم الرد إذا تمكنت من استيعاب الهجوم كما أنها 

عات مثل تنظيم "الدولة" من الحصول على أسلحة غير ستعيش في حالة ارتباك إذا تمكنت جما
تقليدية الن هناك اعتقاد إسرائيلي داخلي بان العمليات غير النووية ال يمكنها ببساطة إبادة إسرائيل 

 ولكنها ستجد نفسها غير قادرة على القيام بهجوم نووي أمام عدو ال يمثل دولة تقليدية
حرب نووية هو شعور إسرائيل بالحاجة إلى استباق هجوم تقليدي السيناريو الثاني الذي قد يؤدى إلى 

كبير، وهذا السيناريو الخطير جدا سيعتمد فقط على أحكام الحكومة اإلسرائيلية حول نوايا الطرف 
اآلخر وحسابات الحد من األضرار، ووفقا آلراء الخبراء فان هذا االستنتاج يتكئ، أيضا، على 

وم العسكري وليس فقط المواقع العسكرية، على األقل، إلقناع العالم بان تعرض السكان المدنيين للهج
 الرد النووي لم يكن مقيدا بالحدود القانونية للنزاعات المسلحة.
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وستحدد فرضية "االستباق النووي" السيناريو الثالث الذي يقوم على توفر ظروف تسمح إلسرائيل 
ائيلية تشمل مثال حصول دولة عربية على أسلحة بتوجيه ضربة نووية وهي وفقا للمعتقدات اإلسر 

دمار شامل واإلعالن عن قدرتها على إبادة إسرائيل أو اكتشاف أن النوايا العسكرية لبعض الدول 
العربية أو اإلسالمية أصبحت تتوازى مع القدرات أو إعالن بعض الدول العد التنازلي لشن هجوم 

ائيلية إلى قناعة بانها ال يمكن الحد من المستويات ضد إسرائيل أو توصل حكومة الحكومة اإلسر 
 الدنيا لألضرار المتوقعة من هجوم أو الحفاظ على الكيان اإلسرائيلي.

 2015/7/25القدس العربي، لندن، 
 

 استطالع: األغلبية من اليهود األمريكيين يؤيدون االتفاق النووي مع إيران .32
ريف"، عن أن األغلبية من اليهود األمريكيين كشف استطالع للرأي، نشرت نتائجه صحيفة "معا

يؤيدون االتفاق النووي مع إيران، ويعارضون الخطوات التي يقوم بها نتنياهو، وأعضاء الكونجرس 
من الحزب الجمهوري، إلسقاطه. وأضافت "معاريف" التي استندت إلى ما ُنشر في صحيفة "جويش 

ظِ م بإشراف الباحث في شؤون اليهود األمريكيين ستيفان جورنال" اليهودية األمريكية، أن االستطالع نُ 
 كوهن، الذي اختار عينة تمثل جميع يهود الواليات المتحدة.

من اليهود  %49ووفق النتائج التي خلص إليها االستطالع، فقد أيد االتفاق النووي مع إيران 
منهم  %20نهم. وأشار م %31األمريكيين الذين يصوتون للحزب الديموقراطي، في مقابل اعتراض 

أيضًا أن على الكونجرس أن "يصد ق على االتفاق"،  %53إلى أنهم ال يعرفون ما يجب فعله. ورأى 
ممن يصوتون للرئيس األمريكي، أعربوا  %93رفضوا ذلك. ولفت االستطالع إلى أن  %35مقابل 

 من بينهم عن معارضتهم. %3عن دعمهم لالتفاق مع إيران، فيما أعرب 
 2015/7/25ار، بيروت، األخب

 
 الهدنة مع االحتالل قائمة في الضفة ال في غزة .33

 نقوال ناصر
يكـــرر الـــرئيس محمـــود عبـــاس رفضـــه المطلـــق لمشـــاريع الدولـــة الفلســـطينية ذات الحـــدود المؤقتـــة التـــي 
" تقترحها دولة االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، كما يكـرر تحـذيره بـأن "الهدنـة الطويلـة

التي يجري الحديث عنها بين المقاومة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة وبـين دولـة االحـتالل إنمـا تسـتهدف 
 التمهيد إلقامة دويلة فلسطينية مؤقتة في القطاع تفصله عن الضفة.
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لكــن الوضــع الــراهن علــى األرض فــي الضــفة الغربيــة يجســد هدنــة طويلــة قائمــة ومســتمرة منــذ مــا يزيــد 
مـد غيـر منظـور بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية التـي يرأسـها عبـاس وفصـائلها على عشرين عامـا وأل
 وبين دولة االحتالل.

وهــذا وضــع يؤســس عمليــا لدولــة فلســطينية مؤقتــة نواتهــا مــدن وبلــدات الكثافــة الديموغرافيــة الفلســطينية 
وحـدودها الغربيـة التي تمارس فيها منظمة التحرير حكما ذاتيا إداريا محدودا في ما يسـمى منـاطق "أ" 

جدار الضم والتوسع بينمـا حـدودها الشـرقية مفتوحـة يرسـمها تواجـد قـوات االحـتالل العسـكري بقـدر مـا 
 يرسمها االستعمار االستيطاني الذي ال يتوقف عن التمدد والتوسع.

يم إن التقاسم الوظيفي بحكم األمر الواقع بين منظمة التحرير وبين قوات االحتالل ومستعمراته، وتقسـ
الضفة الغربيـة أمنيـا وقانونيـا بينهمـا، والتنسـيق األمنـي بـين الطـرفين، والحـرب المشـتركة التـي يشـنانها 
علــى أي مقاومــة عمليــة لالحــتالل فــي الضــفة، كمــا يتضــح مــن حملــة االعتقــاالت الواســعة المســتمرة 

، قـد حولـت وضـعا حاليا والمتكاملـة بـين الطـرفين لكـل مـن يشـتبه فـي كونـه مقاومـا بالسـالح أو بالمـال
 انتقاليا مؤقتا محدودا بخمس سنوات بموجب اتفاق أوسلو إلى وضع دائم.

وقــد تحولــت عنــاوين هــذا التقاســم الــوظيفي إلــى ضــمانات فلســطينية مجانيــة لالحــتالل ودولتــه تعــزز 
دعوتهـا المتكـررة إلـى إقامـة دولـة فلسـطينية بحـدود مؤقتـة فـي الضـفة الغربيـة، ليتحـول رفـض المنظمـة 

لرئاسة لمشروع أي دولة كهذه إلى رفض لفظي يتناقض تناقضا سافرا وفاضـحا مـع الواقـع الملمـوس وا
 على األرض.

وفـــي هـــذا الســـياق، وبغـــض النظـــر عـــن حســـن النوايـــا أو ســـوئها، تتحـــول االتهامـــات الموجهـــة لحركـــة 
ع غـزة فـي المقاومة اإلسالمية "حماس" بالسعي إلى هدنة طويلـة مـع االحـتالل بهـدف االنفصـال بقطـا

دويلــة منفصــلة عــن الضــفة الغربيــة إلــى حملــة تصــرف األنظــار بعيــدا عــن حقيقــة الوضــع الــراهن فــي 
الضــفة الغربيــة حيــث تمــارس قيــادة منظمــة التحريــر هدنــة قائمــة فعــال مــع دولــة االحــتالل تعــزز علــى 

داري األرض دعوتهــــا إلــــى دولــــة فلســــطينية بحــــدود مؤقتــــة تمثــــل ســــلطة الحكــــم الفلســــطيني الــــذاتي اإل
 المحدود القائمة اآلن تجسيدا عمليا لنواتها.

ومع كل يوم يمـر علـى اسـتمرار الوضـع الفلسـطيني الـراهن فـي الضـفة الغربيـة تتعـزز فلسـطينيا أسـس 
الدولــة المقترحــة ذات الحــدود المؤقتــة، وهــذا وضــع عجــزت "االنجــازات" الدبلوماســية لمنظمــة التحريــر 

 وهو وضع لن تنجح في تغييره إال مقاومة فعلية لالحتالل.حتى اآلن عن إحداث أي تغيير فيه، 
إن مالمــح الوضــع اإلقليمــي الجديــد بعــد االتفــاق الــدولي علــى البرنــامج النــووي اإليرانــي تنــذر بتعزيــز 

 الوضع الراهن الذي يؤسس لدولة فلسطينية مؤقتة في الضفة الغربية، ال في قطاع غزة.
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ير الـدفاع األمريكـي اشـتون كـارتر ال تطلـب مـن الواليـات المتحـدة فدولة االحتالل التي زارها مؤخرا وز 
تعويضات مالية وعسكرية فحسب بل إنها تطلب تعويضها سياسيا عن إبـرام االتفـاق مـع إيـران، الـذي 
يرفضــه قادتهــا فــي الحكــم والمعارضــة معــا، بــدعم أمريكــي لمشــروع "دولــة فلســطينية بحــدود مؤقتــة" فــي 

 لعاد شارون في الجروزالم بوست العبرية يوم األربعاء الماضي.الضفة الغربية كما كتب ج
وقــد حــذر مفــوض العالقــات الدوليــة لحركــة "فــتح" وعضــو لجنتهــا المركزيــة نبيــل شــعث مــن ان يتــرك 

عربــي" ســوف  –االتفــاق مــع إيــران "أثــرا ســلبيا علــى القضــية الفلســطينية" ألنــه "يهــدد بتقــارب إســرائيلي 
ولهذا السبب اقتـرح الـرئيس عبـاس، كمـا قـال شـعث علـى ذمـة وكالـة "معـا"، يقود إلى "الضغط علينا"، 

يــران والســعودية وأمريكــا وروســيا وأوروبــا "إلعــادة النظــر فــي منطقتنــا بعــد  تــأليف لجنــة تضــم تركيــا وا 
 االتفاق".

ومــن الواضــح أن اقتــراح عبــاس هــذا وتحــذير شــعث إنمــا يكشــفان عــدم ثقــة لــدى الــرجلين فــي الموقــف 
يــران إلــى اللجنــة المقترحــة محاولــة منــه العربــي بعــ د االتفــاق بينمــا يكشــف اقتــراح عبــاس بضــم تركيــا وا 

 لالستقواء بالبلدين من أجل تخفيف "الضغط علينا" عربيا بعد االتفاق.
لكن اقتراح عباس لن يكتسب صـدقية حقيقيـة إال إذا بـادر إلـى تطبيـع العالقـات مـع إيـران، مـا يتطلـب 

فتح سفارة فلسـطين فـي طهـران، فـدار السـفارة يشـغلها حاليـا شـخص واحـد هـو  في األقل المسارعة إلى
السفير صالح الـزواوي، وهـو فـي الواقـع سـفير إيـران لـدى السـفارة الفلسـطينية بطهـران أكثـر منـه سـفيرا 
لفلسطين فيها، فحتى اآلن "فيش رجولة لفتح سفارة فلسطين في طهران" كما قال عباس زكـي )شـريف 

مركزيـــة فـــتح ومفوضـــها العـــام للعالقـــات العربيـــة فـــي نـــدوة بـــرام هللا يـــوم اإلثنـــين  علـــي مشـــعل( عضـــو
 الماضي.

غيـــر أن أي مبـــادرة رئاســـية كهـــذه تســـتدعي إمـــا انتقـــال إيـــران مـــن معســـكر "الممانعـــة والمقاومـــة" إلـــى 
"معسكر السـالم" مـع دولـة االحـتالل، وهـذا أمـر غيـر متوقـع فـي المـدى المنظـور خصوصـا فـي ضـوء 

ت اإليرانية إلى تسليح وتعزيـز مقاومـة االحـتالل فـي الضـفة الغربيـة، أو انتقـال منظمـة التحريـر الدعوا
ورئاســتها إلــى معســكر "الممانعــة والمقاومــة" وهــذا بــدوره تحــول غيــر متوقــع فــي أي مــدى منظــور مــع 

 استمرار حملتهما ضد أي فعل مقاوم في الضفة.
الذي حذر شـعث منـه لالتفـاق الـدولي مـع إيـران سـوف  وطالما استمر الحال كذلك فإن "األثر السلبي"

يعــزز علــى األرجــح الوضــع الــراهن فــي الضــفة الغربيــة، ليســتمر التوســع فــي االســتعمار االســتيطاني 
والرضــول لالحــتالل العســكري والتقاســم الــوظيفي اإلداري والتنســيق األمنــي ضــد المقاومــة، وكــل ذلــك 

ؤقتــة فــي الضــفة بموافقــة فلســطينية بالرضــا أو بــاإلكراه ال وغيــره إنمــا يؤســس لدولــة فلســطينية بحــدود م
 فرق.
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إن "الهدنــة الطويلــة" مـــع دولــة االحــتالل قائمـــة وملتــزم بهــا منـــذ مــدة طويلــة وألجـــل غيــر منظــور فـــي 
الضــفة الغربيــة بينمــا هــي مــا زالــت مجــرد مقتــرح يظــل نقلــه إلــى حيــز التنفيــذ فــي قطــاع غــزة رجمــا فــي 

 الغيب.
ة بحدود مؤقتة نواتها قائمة فعال ويجري العمل بالتقاسـم الـوظيفي مـع دولـة االحـتالل والدولة الفلسطيني

على أساسها في الضفة الغربية بينما هي في غزة ما زالت فزاعة يستخدمها مفاوض المنظمة للتنصل 
 من تنفيذ المصالحة قبل أن يتم التخلص من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

الراهن في الضفة الغربية يكاد يتحول عمليا إلى آلية من آليات إدامة االحتالل  إن الوضع الفلسطيني
ـم الضـفة بـين مسـتوطنيها وبـين مواطنيهـا إذا لـم  وترسيخ أسس ترسيم حدود دويلة فلسطينية مؤقتة تقس 

ي يتداركــه أهــل العقــد والــربط ســريعا بــالتغيير فــي االســتراتيجية والقيــادة علــى أســاس الشــراكة الوطنيــة فــ
مقاومة جادة لالحتالل، مقاومة تضغط علـى الوضـع العربـي لمؤازرتهـا بـدل أن يظـل هـذا الوضـع أداة 

 ضاغطة على القرار الوطني الفلسطيني.
وفــي هــذه األثنــاء يبتعــد "حــل الــدولتين" الــذي تلهــث وراءه منظمــة التحريــر ومفاوضــوها "أكثــر مــن ذي 

ــه "يتضــاءل" كمــا أبلــغ المبعــوث األ ممــي الخــاص للمنطقــة نيكــوالي مالدينــوف مجلــس قبــل" والــدعم ل
 األمن الدولي يوم الخميس الماضي.

 24/7/2015 ،الين أونفلسطين 
 

 الحاسة السادسة للقيادة الحمساوية! .34
 محمد الرميحي
سواء كنت من مناصري حماس أو منتقديها، فإنـك ال تسـتطيع إال أن تبـدي اإلعجـاب بمنـاورة قيادتهـا 

لصعبة، كمـا تظهـر فـي قراراتهـا علـى األرض. ويبـدو أن قيـادة حمـاس لهـا مـن السياسية في األوقات ا
القــدرة، التــي ورثتهــا مــن الصــراع الطويــل مــع إســرائيل، مــا يمكنهــا مــن النظــر األكثــر عمًقــا للتطــورات 
المحيطة بتسارع األحداث السياسية في المنطقة، فهي في الوقت المناسب تتخذ موقفًـا لـم يكـن متوقًعـا 

 قليلة. منذ أشهر
فبعد أقل من ثالثة أيام من توقيع االتفاق النووي اإليراني، الغربي )األمريكي( على وجـه الخصـوص، 
كانت في ضيافة الملك سلمان بن عبد العزيز في مكة المكرمة، من أجـل الوقـوف مـع قضـيتها، التـي 

المعلـن بـالوقوف مـع ناورت إيران ردًحا غير قليـل مـن الـزمن علـى جاذبيتهـا للجمهـور العربـي ووعـدها 
 القضية ودعمها، توظيًفا ألهداف سياسية.
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ـــادة حمـــاس كانـــت تحمـــل الحاســـة  ـــدخول فـــي التفاصـــيل فـــإن قي ال يصـــح إال الصـــحيح، ولكـــن قبـــل ال
السادســـة نفســـها عنـــدما هجـــرت نظـــام دمشـــق، الـــذي كـــان يرغـــب فـــي توريطهـــا معـــه فـــي قتـــل وتشـــريد 

د إلـى المملكـة العربيـة السـعودية؟ فـي رأيـي لسـببين؛ السوريين. لماذا ذهبت حماس إلى مكة ومـدت اليـ
األول أنهــــا تعــــرف معرفــــة اليقــــين أن الحضــــن الســــعودي، مــــن كــــل بــــالد األرض، هــــو الــــذي َحضــــن 
ويحُضن القضية الفلسطينية دون شروط وال مناورات، وهو الملجأ والمالذ في أول األمر وآخره، الـذي 

ببســاطة ألنهــا قضــيته، منــذ تأييــد الراحــل الملــك عبــد لــن يتخلــى عــن النضــال الــدؤوب لهــذه القضــية، 
العزيز طيب هللا ثراه. وثانيا، وهنا مصلحة حمساوية مباشرة، يعرف قادة حماس أن الصفقة بين إيران 
وأمريكا في جزء منها هي صفقة لتخلي األولى عـن القضـية علـى المـدى المتوسـط، والتـي دأبـت علـى 

 تكبها طهران في حق العرب وبيعها على أنها "دفاع عن فلسطين".تحميلها لفًظا كل المساوئ التي تر 
لم يكن ذلك الموقف بعيًدا عن التحليل المنطقي المنتظر في األيام المقبلة، حيث ظهرت شعارات فـي 
طهـــران، ولـــو كانـــت اآلن تظهـــر علـــى اســـتحياء، فإنهـــا ســـوف تســـود فـــي اآلتـــي مـــن األيـــام. اســـتبدلت 

"الموت للعرب"، نعم من جديد "الموت للعرب". وهكذا طفح التوجـه الفارسـي "العرب" بـ"أمريكا".. تقول 
التاريخي على التصنع الذي لبست طهران قناعه في العقود الثالثة األخيرة. وزاد ذلـك التوجـه ثباتًـا أن 
"تمثــااًل ضـــخًما لكســرى"، الـــذي بـــدأ بإزاحتــه "دخـــول اإلســالم لفـــارس!" فـــي القــديم مـــن التــاريخ، قـــد تـــم 

به على مدخل الخليج الجنوبي "هدية عيد الفطر"!.. وهو أمر رمـزي يشـي بعـداء للعـرب ورجـوح تنصي
التعصــب الفارســي، الــذي كــان معروًفــا لــدى الخاصــة، ومخفًيــا خلــف شــعارات كثيفــة يــتم تســويقها بــين 

 العوام.
فظيــة خطــوة حمــاس فــي العــودة إلــى الحضــن الــدافئ والحــاني تعنــي فهمهــا النتهــاء عصــر المقاومــة الل

اإليرانية تجاه إسرائيل، وهي بشرى أخرى إلسـرائيل. حتـى لـو أغلظـت القـول فـي المرحلـة الحاليـة، مـن 
أجــل االبتــزاز السياســي، فــإن أفضــل مكــان مســالم ســوف يصــبح ولفتــرة طويلــة هــو "الجنــوب اللبنــاني"، 

 هناك سوف تصمت المدافع إلى وقت يطول.
ي طهران، سوف يعقبه شعار واقعي هو "األمـن إلسـرائيل" فشعار "الحياة ألمريكا"، الذي سوف يرفع ف

فــي الجنــوب اللبنــاني، أي أن تلــك القــوى التــي تغــذت علــى "المقاومــة" واســتهلكت الحــرث والنســل فــي 
لبنــان علــى حســاب الطوائــف كافــة، بأنــه ال صــوت يعلــو علــى صــوت المقاومــة، حتــى لــو كانــت فــي 

األمريكــي، فــال  -ا مســايرة لــذيول االتفــاق اإليرانــي شــوارع بيــروت العاصــمة العربيــة، ســوف تجــد نفســه
ُيعقل أن تسالم طهران وتخاصم الضاحية الجنوبية، التي كانت دائما تتبع تعليمات طهران بحـذافيرها. 
نعــم قــد يفاجــأ الــبعض بــأن إســرائيل هــي المســتفيدة الكبــرى مــن االتفــاق فــي فيينــا، فهــي رغــم ضــجيجها 

قف المسار النووي العسكري اإليراني، وتمهل في التوجـه إلـى ملكيـة المفتعل قد حصلت مؤقًتا على تو 
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أسلحة طويلة المدى، وهي أيًضـا حصـلت علـى "صـمت القبـور" علـى حـدودها الشـمالية المشـتركة مـع 
ـــره، كـــالقول باالنشـــغال  ـــك الصـــمت لتبري ـــة ســـوف يصـــاحب ذل ـــًرا مـــن الدعاي ـــان. إال أن ضـــباًبا كثي لبن

إشـعال فتنـة داخليـة، أو أي ذريعـة أخـرى، إال أن الحقيقـة العاريـة التـي بالمعركة في سـوريا، أو تجنـب 
يجــب أن تفهــم اآلن هــي أنـــه ال حــرب باتجــاه إســـرائيل وال حتــى طلقــات "كاتيوشـــا" متفرقــة، كمــا كـــان 

 يحدث بين وقت وآخر في السابق سدا للذريعة.
همـــا هـــو اســـتمرار الشـــهية تحقـــق إيـــران هـــدفين أساســـيين فـــي مـــا بعـــد اســـتقرار االتفـــاق مـــع الغـــرب؛ أول

التوسعية الفارسية في الجوار العربي، وهي شهية سياسية )ال طائفية كما تسوق للعامة(، لكنها تغطى 
بضــباب "إيمــاني" هــو إشــاعة أن "المهــدي المنتظــر" لــن يظهــر علــى األرض إال بعــد أن تســود إيــران 

والجـــور شـــاماًل تمهيـــًدا لظهـــور الشـــيعية علـــى كـــل بـــالد المســـلمين، وهنـــا ســـوف يتحقـــق الظلـــم كـــاماًل 
المهدي.. والفكرة األخيـرة تسـوق اآلن بكـل ضـراوة لـدى العامـة والبسـطاء مـن النـاس، فـي أكبـر تزييـف 

 لألهداف السياسية تحت غطاء مذهبي!
فمــن كــان يــرى أن طهــران فــي حكــم الماللــي هــي حليــف دائــم للقضــية الفلســطينية عليــه أن يزيــل تلــك 

أول مــن أزال تلــك الغشــاوة هــي قيــادة حمــاس، التــي عرفــت لطــول خبــرة أن  الغشــاوة عــن عينيــه، ولعــل
إيــران المليئــة بشــحنة مضــادة للعــرب تاريخيــا لــم تكــن بجانبهــا بســبب عطفهــا علــى العــرب، بــل بســبب 
تحقيق مصالح لها، منها الضغط على الغرب من خالل تهديد إسرائيل، ومنهـا كسـب رأي عـام عربـي 

 ُمضلل.
اسية كما عبث في التاريخ الحـديث بالقضـية الفلسـطينية، وحـري بقيـادة حمـاس أن لم ُيعبث بقضية سي

تقيم الوصل كامال ومن غير تردد أوال بأهلها في الضفة والقطاع، وثانيـا بأهلهـا العـرب، وعلـى رأسـهم 
المملكة العربية السعودية، التي لم تحنث في تاريخها بوعد للقضية، وال ناورت حولها لتحقيق مصـالح 

خــرى خفيــة، كمـــا فعلــت اآلن وبوضـــوح طهــران. وقـــد جــاء الــرد ســـريعا لخطــوة قيـــادة حمــاس بتفجيـــر أ
خمس سيارات مفخخة في غزة، إلرسال إشارة بـأن بعـض الجيـوب يمكـن أن تُـنقص علـى مسـار قيـادة 

 حماس وفي عقر دارها!
اإليرانــي، فقــد آن  يأخــذنا هــذا التحليــل إلــى بعــض اإلخــوة مــن العــرب الشــيعة، الــذين التحمــوا بالمشــروع

الوقـــت أن ينظـــروا عـــن قـــرب أن إيـــران الفارســـية ليســـت بـــوارد إنصـــافهم، حتـــى لـــو وقـــع علـــيهم حيـــف 
وطنــي، ألن إخــوتهم فــي الشــريط الطويــل )األحــواز( غيــر ُمنصــفين، رغــم شــيعيتهم، وأن خــروجهم مــن 

كراهيـة القوميـة، بـل إن المكون الوطني، كونهم عرًبـا، ال يعنـي قبـولهم فـي الجانـب اإليرانـي المشـبع بال
ذلك الخروج مضر بمصالحهم على المدى الطويل، وخير األمور هو االلتحام بمـواطنيهم والقبـول بمـا 
يجــب القبــول بــه، أي حــق المواطنــة والعمــل مــع الجميــع علــى تطــوير حكــم عــادل ورشــيد لكــل أطيــاف 
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مــت أمامنــا مناصــرة طهــران المجتمــع، دون تفرقــة أو تهمــيش علــى قاعــدة المواطنــة ال الطائفــة. لقــد ت
ألرمينيا في ناجورني كاربـال علـى حسـاب أذربيجـان المسـلمة، ذات الثقـل الشـيعي!.. إنهـا السياسـة ال 

 الطائفة!
ربمــا نشــهد فــي ســياق األحــداث األخيــرة تحقــق إحــدى الحكــم العربيــة القديمــة القائلــة "رب ضــارة نافعــة" 

ثيقـــه فـــي المجـــال العـــالمي، بـــأن يعـــود األهـــل إلـــى عنـــد االنتهـــاء مـــن تثبيـــت ذلـــك االتفـــاق النـــووي وتو 
ذويهــم.. بعــض الشــيعة العــرب إلــى المكــون العربــي الــذي يجمعهــم، وقــد جمعهــم قروًنــا ســابقة، وبعــض 

 المكون الفلسطيني إلى أهله، ألن الُعصي إذا اجتمعت صعب كسرها.
 آخر الكالم:

فقـدان السـلطة المبنيـة علـى كهنوتيـة  أزمة الحكم في إيران هيكلية وستظل قائمة، فـالقلق المرضـي مـن
ن لـم يكـن الغـرب، فهـم  غير تاريخية يحتاج دائًما إلى تحشيد واسـع خلفـه، فيشـغل الجميـع بــ"أعداء"، وا 
عرب الجوار. ولن يستقر األمر إال بحلول الثقة بالنفس، وهي ثقـة ليسـت قريبـة ألنهـا تتطلـب تنـازالت 

 ال يبدو أنها ُمستطاعة في القريب. 
 25/7/2015 ،األوسط، لندن الشرق

 
 بعد سنة من الحرب في القطاع ال يزال شبح الموت يخيم عليه من شدة األلم ال يستطيعون البكاء! .35

 عميره هاس
الماضي حصل علـى  األسبوعنواف هو من المحظوظين في غزة ممن يعملون في منظمة دولية. في 

وعلى الفور انتبهت لعينيه: فهما تشبهان  تصريح خروج إلى شرقي القدس لبضعة أيام. التقينا صدفة،
، والتقيــت بهــم. التعبيــر "نظــرة األخيــرةممــن خرجــوا مــن القطــاع فــي الســنة  اآلخــرينعيــون ســكان غــزة 

منطفئة" وكأنـه جـاء خصيصـا ليصـف عيـونهم. سـلمى، مـن سـكان القطـاع، تؤكـد فـي مكالمـة هاتفيـة: 
عمــل فــي مركــز الصــحة النفســية فــي غــزة، هكــذا عيوننــا جميعــا فــي غــزة. حســن زيــادة، طبيــب نفســي ي

يعرف جيدا هذه النظرة ويقول: من شدة األلم المستمر، مـن شـدة الخـوف الفظيـع الـذي ألـم وعلـق بنـا، 
 فان الناس غير قادرين على البكاء. العيون جافة من الدموع.

مكانية. أيضاالساحقة من سكانه، بل ومن الدخول  األغلبيةالقطاع مغلق ليس فقط في وجه خروج   وا 
للمــواطنين  أساســاً االطــالع المباشــر علــى الســبل التــي يتصــدون بهــا لعــبء الفقــدان والــدمار محفوظــة 

كــــل مــــن تبقــــى، بمــــن فــــيهم  أمــــامــــوظفي المنظمــــات الدوليــــة، الدبلوماســــيين والصــــحافيين.  األجانــــب.
 فيحتاجون إلى وساطتهم. إسرائيلالصحافيون اإلسرائيليون من الضفة ومن 
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بعــض  إدخــالعرفنــا بمبــادرة محليــة فــي حــي الزيتــون فــي غــزة:  باإلنجليزيــةطة "الجزيــرة" وبفضــل وســا
القاتمـة للمنـازل بـالوان فرحـة ومـلء الزوايـا بالنباتـات، بمـا  اإلسـمنتيةالفرح إلى العيون، تلـوين الجـدران 

تنـوي  أخـرى ءوأحيـا، وبـاأللوانفي ذلك غرسات البندورة. جمعية "تـامر" للتعلـيم تتبـرع للنـاس بالفراشـي 
الزيتون. ويرحب زيادة بالمبادرة: هكذا تبنى وتظهر الشراكة، وهكذا يتم التغلب علـى  أعقابالسير في 

 السلبية، نتيجة الصدمة والفقدان. ولكن هذا جزءا صغيرا من الصورة.
صحافي فلسطيني مواطن من دولة غربية سمح له بالدخول إلى القطاع ذهل إذ اكتشف كيـف اصـبح 

تعـديالت  أجـرتجزءا من الحسابات اليومية "الطبيعيـة". واحـدة مـا روت لـه بـان مدرسـة معينـة الموت 
. أي أن المعطــى الثابــت 2014مــن التالميــذ" فــي حــرب  12فــي صــف واحــد "قتــل  ألنــهفــي الصــفوف 
الصفوف. ويروي زيادة بان هناك  أنظمةفي  إلجرائهالتغيير الذي اضطروا  .المتغير أماكان الموت، 

 اع في عدد الناس الذين يفكرون بالموت كمخرج.ارتف
بمســـلحي عـــز الـــدين القســـام فـــي مســـيرة  أعجابـــاً بـــدوا أصـــحافي غربـــي آخـــر روى عـــن األطفـــال الـــذين 

عسكرية بمناسبة عام على الحرب. وذهل من وجه الشبه بين جيش حماس والجيش اإلسـرائيلي وقلـق 
 أطفـالهمعـن أن  األهـاليقلب الجمهـور. ويـروي من مجرد التفكير بوقوع حادثة وانفجار سالح ما في 

وحش يهاجمهم. وعلـى أي  أماميبولون في نومهم، يستيقظون من كوابيسهم التي يقفون فيها مشلولين 
الـذين تجمعـوا لمشـاهدة المسـيرة يعـانون فـي الخفـاء مـن ذات  األطفـالمـن  األقـلحال فان بعضا علـى 

ن بالغضـب، يريـدون االنتقـام، ولهـذا فـانهم يجتـذبون للقـوة يشـعرو  األطفـال" إنالمتالزمة. ويقـول زيـادة 
 التي تتجسد في المسيرة العسكرية".

، فكــر بــان يســتغل تواجــده القصــير فــي الضــفة الغربيــة كــي يتحــدث مــع طبيــب نفســي. 45نــواف، ابــن 
وهو ال يعتقد أن بوسعه حقا أن يستعين بطبيب نفسي داخـل القطـاع )"فهـم يعـانون مـن الصـدمة مثـل 

جميــع"(. ويعــرف زيــادة جيــدا مــا يقصــده نــواف: هــو نفســه ثكــل أمــه، ثالثــة مــن اخوانــه، واحــد مــن ال
 اصهاره وابن اخيه الصغير في قصف إسرائيلي واحد على بيت العائلة في مخيم البريج لالجئين.

حالـة  70تميز بقصـف عشـرات المنـازل علـى سـكانها. فـي  2014هجوم الجيش اإلسرائيلي في صيف 
، نحــو ربــع أشــخاص 606لمنــازل علــى ســكانها والتــي وثقتهــا وحققــت فيهــا "بتســيلم" قتــل مــن قصــف ا

 5صــغار حتــى ســن  وأطفــاالً قتيــل مــن القتلــى كــانوا رضــعا  93عمــوم القتلــى الفلســطينيين فــي الحــرب. 
امرأة ورجل فـوق  37امرأة و  135، 18فتى وفتاة حتى سن  42، 14حتى  5وبنات  أبناء 129سنوات. 

، في اليوم الذي قصف فيـه منـزل زيـادة، قصـف الجـيش اإلسـرائيلي سـتة 2014تموز  20 . في60سن 
امـرأة،  23طفـال وطفلـة و  41شخصـا بيـنهم  76القطـاع، وقتـل  أرجـاءعلى عـائالتهم فـي  أخرىمنازل 

 أعقـابالهولنديـة، هانـك زنـولي، اعلـن فـي  أخيـهولكن عائلة زيادة حظيت بنشر خاص الن عم زوجة 
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فـي زمـن  يهـوداً  أطفـاالً  إلنقـاذهائلتـه بانـه يتنـازل عـن لقـب محـب العـالم الـذي حصـل عليـه ع أبناءقتل 
 االحتالل النازي.

يحتــاج إلــى  واآلخــرزيــادة هــو طبيــب نفســي كبيــر فــي مركــز الصــحة النفســية فــي غــزة. وبــين الحــين 
الكثيــرين  والكبــار األطفــالمســاعدة زمالئــه فــي المركــز كــي يتغلــب علــى ألمــه ويواصــل بنفســه معالجــة 

الذين يأتون للعالج الدائم في المركز. ومع ذلك فانه يعتقد بانه بسبب ثكله الشخصـي يمكنـه أن يفهـم 
 جيدا مرضاه وكذا من ليسوا مرضاه.

، بـالتعلق بـاآلالمهناك من يوجهـون الغضـب والخـوف نحـو أنفسـهم، وهـذا يعبـر عـن نفسـه باالكتئـاب، 
، يشير إلى ظاهرة اإلنسانميداني في احدى منظمات حقوق  المضادة لالكتئاب. "ر"، باحث باألدوية
، أنــاسالتــي تحســن المــزاج، ولــيس فقــط الرجــال. هنــاك  األدويــةيــدمن علــى  أيضــاالنســاء  اآلنجديـدة. 

 يقول زيادة، ممن يوجهون العنف تجاه الخارج.
ويتعـاملون  باآلخرين لم يفقدوا بيوتهم يرون أنفسهم محظوظين مقارنة أوعائالتهم،  أبناءمن لم يفقدوا 

"تـرف". وفـي نفـس الوقـت لـيس هنـاك  أومع خـوفهم واكتئـابهم والتوجـه إلـى تلقـي المسـاعدة بانـه "زائـد" 
من سبيل للتملص من تسلل ماضي الحرب نحو الحاضر. "بشكل عام يحاول النـاس النسـيان"، تقـول 

 كره به"."ح"، طبيبة في وكالة الغوث. "ولكن من فقد احد ما مباشر، كل شيء يذ
تسـمع  األيـامنحو المزارعين. وطـوال  أمالرصاص، سواء نحو الصيادين  أصوات أيضاكل يوم تسمع 

الطائرات بدون طيار في السماء. والى جانـب الـدمار وانعـدام اليقـين فـان هـذا يـذكرهم "بوجـود  أصوات
ل الوقــت يحتــاج تهديــد حقيقــي علــى الحيــاة"، يقــول زيــادة. "فــي مثــل هــذا الوضــع مــن القلــق والخــوف كــ

إلـى آليـة تسـاعده علـى التغلـب واحتمـال كـل المعانـاة التـي تغمـره. يوجـد الـدين، كجـزء مركـزي  اإلنسان
ــا" وهنــاك صــالة    لإليمــانفــي ثقافتنــا، وفيــه العنصــر الهــام   إلنقاذنــابالقــدر وان هكــذا "مكتــوب علين

 واللطف بنا".
د بعــدم الحــزن علــى موتــاهم. "ح" تــرى ن رجــال حمــاس يــأمرون فــي المســاجأبــ أجنبــييــروي صــحافي 

فـي المئـة"، بتقـديره، ممـن تطلعهـم  75التكافل االجتماعي ـ العـائلي الـذي لـم يفتقـد. ولكـن "ر" يـرى الــ "
لتــرك القطــاع لعــدم وجــود مســتقبل فيــه. وهــو يقــول: "اعمــل مــن الصــباح حتــى المســاء كــي أنســى واال 

ئالت، مع الكبار العاطلين عن العمل منهم، يثقل أفكر بالوضع. ولكن ماذا عمن ليس لهم عمل؟ العا
 ألنـهانعدام الفعل عليهم كل اليوم. مثل زيادة، هو مقتنع بان النـاس يواصـلون العـيش والتكيـف زعمـا، 

 ال يوجد بديل.
  24/7/2015هآرتس 
 25/7/2015القدس العربي، لندن 
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 ت البرية.. بعد "التبذير" على الطيراناالهتمام بالقوا تعيد النظر في ميزانيتها العسكرية: "إسرائيل" .36
 حلمي موسى
مــن بــين كــل المشــاكل الكبــرى التــي تعيشــها إســرائيل حاليــًا، ابتــداًء مــن االئــتالف الحكــومي الهــش إلــى 
االتفــاق النــووي مــع إيــران ومخــاطر الصــراع مــع اإلدارة األمريكيــة، مــرورًا بالبركــان الهــائج فــي المنطقــة 

 ية الدفاع مكانة الصدارة حاليًا في اإلعالم اإلسرائيلي.العربية، تحتل مسألة ميزان
وبـــديهي أن االهتمـــام يتركـــز بشـــكل أساســـي علـــى الحصـــة التـــي تنالهـــا المؤسســـة األمنيـــة مـــن كعكـــة 

 الميزانية العامة في ظل تراجع الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية ألسباب اقتصادية.
مليــار دوالر ـ ســواء مـــا يعلــن عنـــه  20يزانيتــه العامـــة تبلــغ ويحــاول الجــيش اإلســـرائيلي، الــذي تكـــاد م

ضمن الميزانية أو مـا يتلقـاه مـن مسـاعدات أمريكيـة ماليـة أو عينيـة أو حتـى مـن عائـدات الجـيش مـن 
مبيعــات األســلحة ـ إظهــار حرصــه علــى كــل قــرش يصــرف مــن المــال العــام، لكــن كثــرة اللجــان التــي 

جـيش لألمـوال الطائلـة التـي تحـت تصـرفه، تظهـر أن الثقـة تشكلها الحكومة للنظر في طرق صـرف ال
 تكاد تكون مهتزة بينه وبين أجهزة الرقابة أو الصرف.

وهذا ما يستدعي بين الحين واآلخر عرض أسـئلة تتعلـق بالشـفافية والنجاعـة بـل وتقـديم اقتراحـات مـن 
مات لمنتســبي الجــيش، خــارج الجــيش لتحديــد أوجــه الصــرف. واألمــر فــي الغالــب ال يتعلــق فقــط بالتقــدي

نما أيضـا بصـفقات األسـلحة، وكـان هـذا فـي "لجنـة بـرودت" بعـد "حـرب لبنـان الثانيـة" و"لجنـة لـوكر"  وا 
 بعد حرب غزة األخيرة.

ومعروف أن سجااًل دار طوال العقد الفائـت حـول مصـاريف بمليـارات الـدوالرات أنفقتهـا الدولـة العبريـة 
يــران. ولكــن هــذه الخيــارات، ســواء مــا تعلــق منهــا بشــراء علــى تطــوير خيــارات عســكرية فــي مواجهــة إ

طائرات وذخائر وغواصات، صارت في نظر البعض مجر د تبذير ألنها لم توفر إلسرائيل القـدرة علـى 
التأثير في االتفاق النووي من ناحية، ولم توف ر إلسرائيل قدرة فعلية لتوجيه ضربة عسكرية ناجعة ضد 

 إيران.
س أركــان الجــيش اإلســرائيلي الحــالي، الجنــرال غــادي آيزنكــوت، والــذي كــان وفــي كــل حــال، فــإن رئــي

رئيسا لغرفة العمليات في "حرب لبنان الثانية" ونائبًا لرئيس األركـان فـي حـرب غـزة األخيـرة، يـدرك أن 
التركيـز علـى سـالح الجـو وعلـى تطـوير أسـلحة اسـتراتيجية أفقـد جيشـه القـدرة علـى حسـم معـارك علـى 

 األرض.
واضــحا أن الجـيش اإلســرائيلي فقـد الكثيــر مـن هيبتــه فـي مواجهــة المقاومـة اللبنانيــة والفلســطينية وكـان 

في جنوب لبنان وفي غزة في االشتباكات البرية ما دفـع قادتـه إلـى العـودة للتركيـز علـى القـوات البريـة 
 تدريبًا وتسليحًا.
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حاليـا "خطـة جـدعون" المسـتندة  وفي مواجهة تقرير وتوصيات "لجنة لوكر" يعرض الجـيش اإلسـرائيلي
 إلى مبدأ تدريبات اللياقة البدنية والرامية إلى جعل الجيش اإلسرائيلي أقل وزنا وأكثر عضالت.

ولكن طوال الوقت كان هناك من يريد نتائج، وهي كانت عمليا تقليص حصة الجـيش اإلسـرائيلي مـن 
 الميزانية العامة.

ـــدفاع اإلســـرائيلية ـــة ال ـــة "األدوات الخاصـــة" ومعـــروف أن ميزاني أي أجهـــزة  -، مـــن دون حســـاب ميزاني
مليـار  67حوالي  2014بلغت في العام  -االستخبارات كـ "الشاباك" و "الموساد" ولجنة الطاقة النووية 

 مليار دوالر( أو ما يزيد عن خمس الميزانية العامة. 18شيكل )حوالي 
مليـــار شـــيكل،  30يـــة الـــدفاع، أي حـــوالي وتتحـــدث الصـــحافة اإلســـرائيلية عـــن أن حـــوالي نصـــف ميزان

تـــذهب لرواتـــب العســـكريين ولمســـاعدات عـــائالت القتلـــى والجرحـــى ونفقـــات التقاعـــد. والنصـــف اآلخـــر 
يغطي النفقات الجاريـة للجـيش مـن غـذاء ودواء وكسـاء وتـدريبات فيمـا يبقـى قسـم ضـئيل منـه يسـتخدم 

تأخـــذ باالعتبـــار المســـاعدات الســـنوية فـــي مشـــاريع تطـــوير وتعزيـــز القـــدرات. وكـــل هـــذه الحســـابات ال 
 مليارات دوالر. 3.1األمريكية الثابتة بقيمة 

وبين هذا وذاك، وكما بينت الحروب األخيرة، فإن إسرائيل كانت تحتاج إلى مخـازن طـوارئ كبيـرة. إذ 
 51اضـطرت ســواء فــي "حــرب لبنــان الثانيــة" التــي اســتمرت أكثــر مــن شــهر أو حــرب غــزة التــي دامــت 

 طلب ذخائر بشكل عاجل من الواليات المتحدة. يوما إلى
ألـــف قذيفـــة  400وعلـــى ســـبيل المثـــال فـــإن إســـرائيل أطلقـــت فـــي العقـــد األخيـــر فـــي حروبهـــا أكثـــر مـــن 

مدفعية. وهذا يشير إلى كثافة استهالك المخزون في جانب واحد من دون النظر إلى األسلحة الدقيقة 
اق واسـع. وتـزداد التكلفـة أيضـا جـراء الميـل المتزايـد فـي األعلى تكلفة والتي يزداد اسـتخدامها علـى نطـ

إسرائيل الى الدفاع ضـد الصـواريخ سـواء عبـر اسـتخدام منظومـات "القبـة الحديديـة"، أو عبـر اسـتخدام 
 منظومات حماية المدرعات واآلليات وكلها ذات تكاليف عالية.

رائيلي بسـبب التطـورات اإلقليميـة ومن المهم اإلشـارة هنـا إلـى تغييـرات بنيويـة جـرت علـى الجـيش اإلسـ
فــي  75عــن حــوالي  1985والتقنيــة. وتكشــف المعلومــات عــن أن الجــيش اإلســرائيلي تخلــى منــذ العــام 

في المئة مـن عديـد طائراتـه. وهـذا الكـالم يعنـي أنـه  50المئة من عديد دباباته، كما تخلى عن حوالي 
قل وكذا الحال مـع الطـائرات حيـث ستصـل تخلص من دبابات قديمة كثيرة وركز على دبابات حديثة أ

. وبالمقابــل ازدادت نســبة الطــائرات مــن دون طيــار فــي 35فــي مطلــع العــام المقبــل أولــى طــائرات إف 
في المئـة، فيمـا يقـال إن الجـيش اإلسـرائيلي يحـول نفسـه إلـى آلـة حـرب  400سالح الجو اإلسرائيلي بـ 

 تكنولوجية مستندة إلى شبكة متطورة.
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بين من تركيبة الجيش فإن أهم التوسعات التي جرت عليه في العقد األخير تتعلـق أساسـا لكن وكما يت
بســالح االســتخبارات الــذي يعتمــد علــى منظومــة كبيــرة مــن أجهــزة الرصــد الثابتــة والمتحركــة فــي الجــو 
ا والبر والبحر. وكـذلك هنـاك التوسـع فـي منظومـة السـايبر الجديـدة التـي تقـرر تشـكيل قيـادة إقليميـة لهـ

 على اعتبار أنها بالغة الحيوية والضرورة في الحروب المقبلة.
ويــرى كثيــرون أن العــبء المــالي علــى الدولــة العبريــة يــزداد حتــى مــع تنــامي التقنيــات وتقلــيص أعــداد 
العـــاملين ورواتـــبهم. فـــالجيش مضـــطر لتوجيـــه أمـــوال طائلـــة نحـــو منظومـــة الطـــائرات مـــن دون طيـــار 

خ وأجهــزة الرصــد بمــا فيهــا الفضــائية وكــل ذلــك فضــال عــن األســلحة ومنظومــات الــدفاع ضــد الصــواري
 التقليدية من طائرات ودبابات ومدرعات وصواريخ وبنادق.

ومــن الجــائز أن مشــكلة إســرائيل تكبــر تجــاه أعبــاء الميزانيــة فــي ظــل إيمــان قادتهــا الحــاليين باســتحالة 
إلســرائيلي سـوى العمــل علـى أســاس أن تحقيـق السـالم مــع الـدول العربيــة. لـذلك ال يبقــى أمـام الجـيش ا

 الحرب المقبلة وشيكة ويجب االستعداد لها وأنها قد تنشب على أكثر من جبهة دفعة واحدة.
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