
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 الخارجية الفلسطينية تدعو لوقفة جادة في وجه االحتالل
 األقصى المسجد حماس: المقاومة بالضفة تعرف كيفية الرد على تدنيسحركة 

 : توجهات األونروا خطيرة ومثيرة للقلقالمجلس التشريعي الفلسطيني
 سكان قرية سوسيا الفلسطينية يمتلكون وثيقة عثمانية تؤكد ملكيتهم ألراضيهم "هآرتس":

 رئيس االتحاد البرلماني العربي يدين االعتداءات المستمرة على المسجد األقصى

أبو مرزوق يدعو السلطة 
لحماية المسجد األقصى بدل 

 حصار المقاومة
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 األقصى بدل حصار المقاومة المسجد أبو مرزوق يدعو السلطة لحماية .1
طالب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، موسى أبو مرزوق، السلطة 

 بتغننر سلوكها تجاه القضايا الوطيية المصنرية.
أبياء شعبيا على االحتالل  وقال أبو مرزوق، إ  السلطة التي تواجه المقاومن  والمحتجن  م 

ومستوطييه بكل قساوة وأدوات قمع وسالح، ولو أدى ذلك إلى القتل، تقف متفرجة عيدما نتعلق 
االعتداء بالمسجد األقصى واقتحامه بشكل متوالي ورسمي، وزراء، وشرطة وأجهزة إرهابية تعنث 

 اقات التي وقعوها معهم.الفساد، وال تستطيع أ  تحرك ساكيًا مع هؤالء رغم مخالفتهم لالتف
وأضاف: زيادة في اإليغال غنر المعقول يقي  الكييست هذه األعمال ويعتبر ساحات األقصى أماك  
رهابهم،  سياحية تابعة لبلدنته االحتاللية، وتتدفق قطعايهم على األقصى في حماية شرطتهم وأميهم وا 

 طق والبلدات، وأهل القدس.وال نجدو  م  نتصدى لهم، إال عمار المسجد م  مختلف الميا
وتابع: هلل درهم وهم صامدو  مرابطو  م  أعوام، فيما السلطة ال حراك لها، كأيها م  األموات أو 
م  سكا  القبور، متسائاًل: أال م  هبة تعند لألقصى مكايته وللمسجد طهره، وترفع أندي السلطة 

 ع  المجاهدن  والمقاومن ؟
 26/7/2015، موقع حركة حماس

 
 الفلسطينية -باس يستقبل وفد لجنة الصداقة البرلمانية البرتغالية ع .2

"وفا": استقبل الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدنية رام هللا أمس وفد لجية  -رام هللا 
الفلسطنيية، برئاسة رئيسها برويو دياس، والتي تمنثل كافة الكتل  -الصداقة البرلمايية البرتغالية 

 البرلما  البرتغالي. البرلمايية في
وأطلع الرئيس الوفد الضنف على آخر مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطنيية، والمأزق الذي 

 وصلت إليه العملية السياسية.
وأكد الرئيس حرص الجايب الفلسطنيي على تحقنق السالم العادل القائم، على مبدأ حل الدولتن  

، مشنرا إلى أ  1967عاصمتها القدس الشريف على حدود العام إلقامة الدولة الفلسطنيية المستقلة، و 
القيادة الفلسطنيية تجاوبت مع كل الجهود الدولية الرامية إليقاذ العملية السلمية، إال أ  إصرار 
الجايب اإلسرائنلي على مواصلة االستيطا ، وتجاهل تيفنذ كل االلتزامات المترتبة علنها أفشل كل 

 هذه الجهود.
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ص فلسطن  على تعزيز عالقات الصداقة الممنزة مع البرتغال، وتطويرها لما فيه مصلحة وشدد حر 
الشعبن  الصديقن ، معربا ع  تقدنره الكبنر لشعب وحكومة وبرلما  البرتغال، لوقوفهم إلى جايب 

 القضية الفلسطنيية.
قامة ال دولة الفلسطنيية في إطار بدوره، أكد أعضاء الوفد البرتغالي دعم بالدهم للعملية السياسية، وا 

 حل الدولتن ، مؤكدن  حرص البرتغال على تطوير وتمتن  العالقات النثيائية الممنزة.
 وحضر اللقاء، رئيس كتلة فتح البرلمايية عزام األحمد، وعضو المجلس التشريعي بسام الصالحي.

 27/7/2015األيام، رام هللا، 
  

 روا خطيرة ومثيرة للقلقالمجلس التشريعي الفلسطيني: توجهات األون .3
اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطنيي، التوجهات الجدندة لوكالة غوث وتشغنل الالجئن  
الفلسطنينن ، أويروا، خطنرة ومنثنرة للقلق الشدند، كما اعتبرت "سلوكها الجدند سلوك سياسي 

 بامتياز".
مبررات التي تدعي يقص الموارد وقالت رئاسة التشريعي في بيا  صحفي، إ  "كل األحادنث وال

مشروع التوطن   إيتاجالمالية ما هي إالا حجج واهية وغنر مقيعة" معبرة ع  خشنتهما م  إعادة "
 الذي حاولت الوكالة تيفنذه في بداية الخمسنيات، وقوبل بالرفض وقتها".

ذي تعج فيه الميطقة وحذر البيا  م  "مغبة التمادي في المشروع الخطنر وبالذات في هذا التوقنت ال
العربية بتقلبات خطنرة مرشحة لمزيد م  الفوضى"، مشددة على دور األويروا ووظيفتها تجاه 

 .الفلسطنينن الالجئن  
ودعا التشريعي جماهنر شعبيا في الداخل والخارج إلى الوقوف صفًا في وجه مؤامرة التقليص والتي 

بية وجامعة الدول العربية، وكل المؤسسات اإليسايية غانتها التوطن ، كما دعت الفصائل والدول العر 
 إلى التصدي لهذه المؤامرة.

 26/7/2015فلسطين أون الين، 
 

 الخارجية الفلسطينية تدعو لوقفة جادة في وجه االحتالل .4
رام هللا: استيكرت وزارة الخارجية الفلسطنيية في رام هللا، بشدة اقتحام مستوطين  نهود صباح النوم 

(، لباحات المسجد األقصى واالعتداء على المصلن  المرابطن  بداخله، تحت حراسة 7|26األحد )
 أميية م  قبل قوات االحتالل اإلسرائنلي.
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ورفضت الوزارة في بيا  صحفي تلقته "قدس برس"، القرارات واإلجراءات اإلسرائنلية العيصرية بفرض 
سجد ميذ ساعات فجر النوم، في إطار توفنر الم إلىقنود مشددة على دخول المواطين  الفلسطنينن  

الحماية لمسنرة نهودية استفزازية يظمتها جماعات وميظمات الهيكل المزعوم حول بوابات البلدة 
 القديمة، وفق ما جاء في البيا .

وطالبت الخارجية الفلسطنيية، العالمن  العربي واإلسالمي التحرك العاجل إليقاذ القدس ومقدساتها 
ة والمسيحية، محذارة م  التعامل مع عمليات تهويد المدنية كأمر اعتيادي ومألوف، حنث أ  اإلسالمي

سالمية"القدس بحاجة ماسة لوقفة عربية  جدية وفاعلة وقادرة على ردع ومحاسبة إسرائنل على  وا 
 عدوايها المتواصل ضد المدنية المقدسة"، وفق قولها.

والسياسات اإلسرائنلية في القدس، مخالفة  واإلجراءاتودعت الوزارة التي اعتبرت كافة المخاطر 
للقايو  الدولي، الدول كافة ومؤسسات األمم المتحدة إلى اتخاذ ما نلزم م  اإلجراءات "لردع هذه 
السياسة االحتاللية التي تدمر بشكل مميهج ويومي مبدأ حل الدولتن  على األرض، وبقوة وجبروت 

 خروقاتها"، حسب تقدنرها. االحتالل، ومحاسبة إسرائنل على
 26/7/2015قدس برس، 

 
 عمار وتنفي اتهامها عباس بتسميم أبو« الشروق »سهى عرفات تقاضي صحيفة  .5

ليد : كلفت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطنيي الراحل ياسر عرفات، محامية جزائرية لمقاضاة 
معها، واتهمت فيه الرئيس الجزائرية، التي يشرت حوارا قالت إيها أجرته « الشروق »صحيفة 

 الفلسطنيي محمود عباس بالتورط باغتيال زوجها.
وال مع « الشروق »لم تجر أي حوار ال مع صحيفة »وقالت مصادر مقربة م  السندة عرفات إيها 

، وأضافت المصادر أ  عرفات غضبت غضبا شدندا بعد اطالعها على المقابلة، وكلفت «غنرها
ة الصحيفة وتقديم اعتذار واضح ع  يشرها حوارا زائفا، وسحب المقابلة. المحامية يوال جبار بمقاضا

 .أرشيفهاوقد سحبت الصحيفة المقابلة م  
إسرائنل هي الند األولى في استشهاد أبو » يشرت أ  سهى قالت في الحوار: « الشروق »وكايت 

م وضع أحد رجالها عمار، أليه لم يك  نخدم مصالحها وكا  الجميع يعلم بهذا، لك  تم قتله لنت
لى غاية اآل ، فهو نخدم إسرائنل م  جميع الجوايب. لقد لعب دوَر الصدنق  مكايه، كما تشاهدو . وا 

 «.حتى نتسلام مقالند الرئاسة الفلسطنيية، أكتفي بقول هذا
 27/7/2015القدس العربي، ليد ،  
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 مليون دوالر في شهر 326ز ويتجاو  االرتفاعالسلطة الفلسطينية: عجز الميزان التجاري يواصل  .6
األياضول: واصل عجز المنزا  التجاري الفلسطنيي السلعي )الفرق بن  قيمة الصادرات  –رام هللا 

ملنو  دوالر أمريكي شهريًا،  300والوارات( خالل مانو/أيار الماضي تحقنق أرقام قياسية فوق حاجز 
 ملنو  دوالر أمريكي. 326.2ليستقر عيد 

ع  الجهاز المركزي لإلحصاء  جارة الخارجية الفلسطنيية، الصادر أمس األحدوبحسب تقرير الت
الفلسطنيي، فقد ارتفع العجز في المنزا  التجاري للشهر الرابع على التوالي خالل العام الجاري، م  

 ملنو  دوالر في فبرانر/شباط الفائت. 296
ملنو  دوالر أمريكي،    411.2مانو هر وبلغ إجمالي واردات الفلسطنينن  السلعية م  العالم خالل ش

 ملنو  دوالر أمريكي واردات م  إسرائنل.  236.8ميها يحو 
ملنو  دوالر  74ملنو  دوالر أمريكي، ميها قرابة  85وبلغت الصادرات الفلسطنيية خال يفس الشهر 

 صادرات فلسطنيية إلى إسرائنل.
 ملنو  دوالر أمريكي. 162.8 و يحو وبلغ العجز التجاري الفلسطنيي مع إسرائنل خالل مان

وتعتمد السوق الفلسطنيية، بشكل أساسي على السوق اإلسرائنلية في االستنراد، خاصة السلع 
األساسية، كالمياه والكهرباء والوقود بمشتقاته، إضافة إلى السلع الغذائية ومواد البياء والواردات 

 الدوائية.
القرب الجغرافي في »ستهلك الفلسطنيي، هذا االعتماد إلى وعزا صالح هيية، رئيس جمعية حماية الم

المقام األول بن  السوقن  الفلسطنيي واإلسرائنلي، ولوجود عقبات تحول دو  إمكايية االستنراد للعدند 
 «.م  السلع األساسية، كالوقود والكهرباء والمياه، م  أماك  أخرى 

سلطة الفلسطنيية أ  إجمالي قيمة األموال على صعند آخر أظهر تقرير صادر ع  وزارة مالية ال
ملنو    92.1بلغت التي دفعتها الحكومة كفوائد على دنويها خالل اليصف األول م  العام الجاري 

في المئة م  قيمة الفوائد التي دفعتها الحكومة إلى  90ملنو  دوالر(. وذهب أكنثر م     23.5شيكل )
عاملة في فلسطن ، بنيما ذهبت اليسبة المتبقية إلى الدائين  الدائين  المحلنن ، وفي غالبنتهم بيوك 

 العرب واألجايب.
وارتفعت قيمة الفوائد على الدنو  التي دفعتها الحكومة خالل اليصف األول م  العام الجاري بيسبة  

ملنو  51.8 في المئة مقارية مع الفترة المياظرة م  العام الماضي، عيدما لم تك  تتجاوز  43.7  
 .2014ملنو  دوالر أمريكي( في يهاية نوينو/حزيرا   13.2يكل )ش

وحتى يهاية اليصف األول م  العام الجاري، بلغ الدن  العام المستحق على الحكومة الفلسطنيية 
 مليار دوالر أمريكي.  2.356  لصالح الدائين ، سواء المحلنن  والعرب واألجايب، قرابة
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مليار دوالر أمريكي،   1.250 ة األولى م  العام الجاري لشهور الستوبلغ الدن  العام المحلي خالل ا
 لصالح بيوك عاملة في فلسطن  ومؤسسات عامة أخرى عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مليار دوالر أمريكي،  1.105  بنيما بلغ الدن  العام العربي واألجيبي حتى يهاية نوينو الماضي قرابة 
ربية منثل صيدوق األقصى والبيك اإلسالمي للتيمية، ومؤسسات أجيبية لصالح مؤسسات مالية ع

 كالبيك الدولي وبيك االستنثمار األوروبي.
إجمالي الدن  العام  إ وقال وزير المالية الفلسطنيي، شكري بشارة، في ميتصف الشهر الجاري، 

كومة الفلسطنيية بلغ والمتأخرات )دنو  بفائدة صفرية لصالح الموردن  م  القطاع الخاص( على الح
 مليار دوالر أمريكي. 4.2 حتى يهاية اليصف األول م  العام الجاري 

 27/7/2015القدس العربي، لندن، 
 

 أبو ردينة: التصعيد اإلسرائيلي سيؤدي لـ"عواقب وخيمة" .7
رام هللا: صراح الياطق باسم رئاسة السلطة الفلسطنيية، يبنل أبو ردنية، بأ  تصعند االعتداءات 

إلسرائنلية على الفلسطنينن  ومقدساتهم وأمالكهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، "سندفع ا
 بالسلطة التخاذ قرارات هامة"، على حد تصريحه.

وأشار أبو ردنية في تصريح صحفي مقتضب يشرته وكالة األيباء الرسمية التابعة للسلطة 
الحتالل تواصل وبشكل نومي اقتحام المسجد (، إلى أ  قوات ا7|27الفلسطنيية، النوم االنثين  )

 األقصى المبارك إلى جايب عمليات القتل النومية بحق الفلسطنينن  واستمرار االستيطا .
أي محاولة  ءوحذر أبو ردنية، م  "العواقب الوخيمة التي ستيتج ع  محاوالت إسرائنل المستمرة إليها

 ة السياسية"، على حد تصريحاته.للحفاظ على األوضاع المستقرة وأي إحياء للعملي
 27/7/2015قدس برس، 

 

 نواب فلسطينيون: اقتحام األقصى إمعان في الحرب الدينية .8
رام هللا: استيكرت كتلة "التغننر واإلصالح" في المجلس التشريعي الفلسطنيي، بشدة "قيام قطعا  

المرابطن  فيه" واعتبرت  المستوطين  الصهانية على اقتحام باحات المسجد األقصى واالعتداء على
ذلك "إمعا  في الحرب الدنيية على المقدسات اإلسالمية وترجمة للمعتقدات الصهنويية بتهويده، 

 نجب التصدي له بكل قوة وحزم".
(، إلى "هبة حقيقية 7|26ودعت "التغننر واإلصالح" في بيا  صحفي تلقته "قدس برس" النوم األحد )

 ع االحتالل ع  عدوايه المتواصل بحق األرض والمقدسات".للدفاع ع  المسجد األقصى ورد
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كما دعت المقاومة في الضفة الغربية والقدس "للدفاع ع  المسجد األقصى بطريقتها الخاصة ولجم 
 االحتالل بشتى الوسائل والطرق".

وأكدت على أ  ما أقدم عليه المستوطيو  م  اقتحام لباحات المسجد األقصى واالعتداء على 
ابطن  فيه "ما هو إال داللة على خسرا  مراهية البعض على المفاوضات المباشرة، خاصة في المر 

ظل استمرار التهويد والضم والتدييس المتكرر والحفريات ضم  خطة مميهجة للوصول إلى هدم 
 المسجد األقصى".

 26/7/2015قدس برس، 
 

 "الوفاق" تطالب العالم بإلزام االحتالل على وقف اعتداءاته .9
( 7/26رام هللا: استهجيت حكومة "الوفاق" الفلسطنيية اقتحام عدد كبنر م  المستوطين  النوم األحد )

ساحات المسجد األقصى بحماية م  قوات االحتالل، واالعتداء على المواطين  الفلسطنينن ، 
 واستفزاز عدد م  المستوطين  للشبا  بشتم اليبي محمد عليه الصالة والسالم.

ومة في بيا  تلقته "قدس برس" أ  قيام قوات االحتالل اإلسرائنلية بتشكنل غطاء وأكدت الحك
المقدسة والمواطين   األماك واالعتداء على  األقصىعلى اقتحام  ومساعدتهمعسكري للمستوطين  

ع   األيظارلجر الميطقة إلى صراع دنيي وصرف  إسرائنلفي القدس، دلنل آخر على محاولة 
مرة بحق المواطين  الفلسطنينن ، وسرقة األراضي وبياء المستوطيات وهدم البنوت ايتهاكاتها المست
 وحصارها لغزة".

بوقف اعتداءات المستوطين  وقوات االحتالل،  إسرائنلوطالبت مؤسسات المجتمع الدولي، "بإلزام 
وبشكل  ضد المقدسات والمواطين ، اإلسرائنليةووقف سياسة التحريض التي نتبعها وزراء الحكومة 

 خاص في القدس"، حسب البيا .
وكايت قوات االحتالل اإلسرائنلي قد اقتحمت صباح النوم، المسجد القبلي داخل المسجد األقصى 
المبارك، واعتدت على المصلن  وأطلقت قيابل الغاز والصوت، مماا أدى إلى العدند إصابة عشرات 

بة بأعنرة الرصاص المطاطي، كما اعتقلت الفلسطنينن  بحاالت اختياق وا غماء وجروح بفعل اإلصا
عددا م  المقدسنن  الذن  تظاهروا احتجاجا على اقتحام األقصى تحت حماية م  جيش االحتالل 

 في ذكرى ما يسمى بـ "خراب الهيكل".
 26/7/2015قدس برس، 
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 حماس: المقاومة بالضفة تعرف كيفية الرد على تدنيس األقصىحركة  .11
ضفة الغربية المحتلة، على أ  أبياء فصائل المقاومة في الضفة، يعرفو  أكدت حركة حماس في ال

الكيفية التي سنردو  بها على ايتهاك قوات االحتالل لحرمة المسجد األقصى المبارك، حنث ديسته 
 صباح النوم أقدام المئات م  الجيود والمستوطين  ضم  فعاليات ما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل".

ي بيا  صحفي صدر عيها، أ  وزير الزراعة اإلسرائنلي "أوري أريئنل"، والذي كا  وأكدت الحركة ف
على رأس المقتحمن  للمسجد األقصى المبارك، سنيدم على فعلته اليكراء، مذكرة إياه بالمقاومة 
الباسلة وعملياتها اليوعية التي هزت كيا  المحتل عقب اقتحام رئيس الحكومة األسبق أريئنل شارو  

 المسجد األقصى. حرمة
وأشارت الحركة إلى أ  االقتحام "اإلسرائنلي" الجدند للمسجد األقصى المبارك، والذي يأتي في ظل 
تواصل سفك دماء أبياء الشعب الفلسطنيي، هو وصمة عار جدندة تسجال على جبن  م  نتمسكو  

 بخيار التيسنق األميي مع االحتالل.
لفلسطنيية وحركة فتح، بإطالق ند المقاومة في الضفة وفي السياق، طالبت الحركة، السلطة ا

الغربية، واإلفراج ع  كافة المقاومن  الذن  تعتقلهم في سجويها، مذكرة بما جرى مع أعضاء خلية 
 سلواد التي يفذت عملية قتل المستوط  قرب رام هللا.

ة يصرة للمسجد كما طالبت كافة أبياء الضفة الغربية والداخل المحتل، بإعال  هبة جماهنري
األقصى، منثمية دور المرابطن  الذن  أبدوا النوم بطولة وشجاعة في تصدنهم القتحامات المستوطين  

 وجيود االحتالل.
وشددت الحركة على أ  ما قام به جيود االحتالل م  إلقاء المصاحف على األرض داخل المصلى 

أحمر على االحتالل ايتظار عواقبه القبلي، وكذلك االعتداء على الفلسطنييات المرابطات، خط 
 الوخيمة.

 26/7/2015، موقع حركة حماس

 
 دعو األمة إلى تحرك حقيقي لحماية المسجد األقصىت حركة حماس .11

دعا الياطق باسم حركة حماس، حسام بدرا ، األمة إلى تحرك حقيقي لحماية المسجد األقصى 
 المبارك، والمسؤولية ملقاة على عاتق الجميع.

درا  أ  االحتالل يعمل على جس يبض األمة بن  الحن  واآلخر، مؤكدًا أ  الشعب لديه وأوضح ب
 العزيمة واإلصرار على التضحية بكل شيء دفاعًا ع  األقصى.
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وقال: إ  شبابيا في الضفة والقدس يملكو  م  االستعداد والمبادرة ما يمكيهم م  مفاجأة العدو 
حر قادر على ضرب المحتل بأ  نبادر اآل ؛ فهذا وضربه م  حنث ال يحتسب، ويداؤيا لكل 

 االحتالل ال يعرف سوى لغة القوة ول  تردعه إال المقاومة.
وشدد بدرا  على أ  العامل األكنثر تأنثنرًا في مواجهة هذه السياسة اإلجرامية هو فعل المقاومة بكل 

أجسادهم خط الدفاع أشكالها بدءًا بصمود المرابطن  والمرابطات في ساحات األقصى مشكلن  ب
األول وايتهاء بعمليات يوعية للمقاومة تستهدف جيود االحتالل ومستوطييه وتركز على م  يقود 

 ويخطط لهذه االقتحامات المتكررة.
ويبه إلى أ  تصعند اقتحامات المستوطين  للمسجد األقصى تأتي بتوجنهات وقرارات م  أعلى 

عتبرًا أيها هجمات متواصلة ضم  مخطط لفرض وقائع المستويات السياسية في دولة االحتالل، م
وأشار إلى أ  وتنرة هذه االقتحامات تشتد بحسب تطور األحداث المندايية  جدندة على األرض.

 وبمقدار التغنرات اإلقليمية ومدى ايشغال األمة بقضاياها الداخلية.
 26/7/2015، موقع حركة حماس

 
 انتصار لعروبة فلسطين فتح: االنتصار للقدس ومقدساتهاحركة  .12

والنثقافة، امس،  اإلعالم"األيام"، "وكاالت": جددت حركة فتح في بيا  صدر ع  مفوضية   -رام هللا
االيتصار للقدس العربية ومقدساتها، هو ايتصار لفلسطن  والهوية الوطيية العربية  أ التأكند على 

والمسيحية في المدنية  اإلسالمية الفلسطنيية، وايتصار لمعايي السالم التي تجسدها المقدسات
المقدسة، ودفاع ع  القيم الروحية التي تحاول حكومة المستوطين  في دولة االحتالل الى تدمنرها 
ويشر العيف وسفك الدماء، وصوال لهدف تهويد القدس وتغننر معالمها كمدنية مقدسة، وعاصمة 

 لدولة فلسطن  المستقلة.
لمتطرفن  المستوطين  في دولة االحتالل م  السماح بتمادي وحذرت الحركة م  تمادي حكومة ا

 المستوطين ، وم  تبعات استخدامها للمستوطين  في مخطط التهويد.
 27/7/2015األيام، رام هللا، 

 
 " يحذرون من االعتداءات على القدس واألقصىالعربية الفلسطينيةو" "الديمقراطية"و "الشعبية" .13

": أكدت الجبهة الشعبية، أ  استمرار اعتداءات االحتالل والمستوطين  "األيام"، "وكاالت-رام هللا 
على مدنية القدس، وكا  آخرها اقتحام المسجد األقصى صباح أمس، واالعتداء على المصلن  

صابة  العشرات ميهم، هو بمنثابة شرارة االيفجار القادم الذي سيحرق لهنبه االحتالل. وا 
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هالي المدنية المقدسة بمواصلة التصدي للممارسات واالعتداءات وطالبت الجبهة في بيا  صحافي، أ 
نتصدى  -وال نزال-، مشددة على أ  الشعب الفلسطنيي ليس لديه ما نخسره، وأيه لطالما اإلسرائنلية

 إلفشال المخططات االحتاللية الهادفة إلى تهويد أرضه ومقدساته.
سل االيتهاكات والجرائم اإلسرائنلية كما دعت األمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف مسل

المتواصلة، واعتبار أ  ما يحدث في فلسطن  ومدنية القدس، نرتقي إلى مستوى جرائم الحرب التي 
نجب أ  تخضع للفصل السابع م  مننثاق المؤسسة الدولية الخاص بالحماية الدولية للشعب 

داية جرائم االحتالل ويزع الشرعية عيه.  الفلسطنيي، وا 
بت ميظمة المؤتمر اإلسالمي أ  توفي بتعهداتها وقراراتها تجاه مدنية القدس، وتعزيز صمود وطال
 أهلها.

شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن ، على أ  مواصلة النهود المتطرفن  بحماية م  شرطة و 
المية االحتالل االقتحامات النومية للمسجد األقصى، يشكل خطرًا حقيقيًا على المقدسات اإلس

والمسيحية في مدنية القدس ومحاولة إسرائنلية بائسة لفرض التقسيم الزمايي والمكايي للمسجد 
األقصى وفرض السيطرة الكاملة على المدنية المقدسة بغرض تهويدها وعزلها ع  الضفة الفلسطنيية 

 وتغننر الواقع الديمغرافي فنها.
ماع طارئ لبحث ما نجري في مدنية القدس وطالبت الجبهة ميظمة المؤتمر اإلسالمي بعقد اجت

ووضع اآلليات التيفنذية وترجمة القرارات السابقة بخطوات عملية لدعم صمود أهليا في القدس 
المحتلة في معركتهم ضد االحتالل اإلسرائنلي وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية م  بطش 

 المخططات الصهنويية واعتداءات النهود المتطرفن .
تكرار السماح لقطعا  المستوطين  باقتحام وتدييس المسجد  أ عتبرت الجبهة العربية الفلسطنيية وا 

 المعمورة. أرجاءحرب واضح واستخفاف بمشاعر المسلمن  في كافة  إعال هو  األقصى
ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى وضع حد إلى االيتهاكات اإلسرائنلية، كما ودعت األمة العربية 

المية إلى االيتباه إلى المخاطر المحدقة بمدنية القدس وعدم االيشغال عيها بالظروف الداخلية واإلس
التي تمر بها بلدا  امتيا وتستغله إسرائنل لتواصل سعنها لعزل المدنية المقدسة وطمس هويتها 

 الدنيية والعربية.
  27/7/2015األيام، رام هللا، 
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 دية تجاوزت مرحلة الجمود ومعنيون بتطويرهاالعاروري: العالقة مع السعو صالح  .14
كشف صالح العاروري عضو المكتب السياسي لحركة حماس "للرسالة"، تفاصنل الزيارة : محمد هيية

التي أجرتها الحركة برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة وعدد م  قياداتها يهاية شهر 
 قوم بها الحركة للمملكة.رمضا  المبارك، معلًيا ع  زيارة مرتقبة ست

وبنا  العاروري في حدنث خاص بـ"الرسالة"، ألول مرة بعد ايتهاء الزيارة: "أ  الزيارة تمت بطلب 
مسبق م  الحركة للقاء القيادة السعودية وأداء فريضة العمرة"، مشنًرا إلى أ  الوفد التقى برئيس 

ك سلما  وولي عهده ووزير الدفاع محمد ب  المخابرات السعودية، تاله لقاء مع الملك السعودي المل
 م  الدولة السعودية. وأركا سلما  

 إعادةوأوضح أ  اليقاشات تركزت حول جهود المملكة في رفع الحصار ع  قطاع غزة ودعم جهود 
ومؤازرة سكا  غزة"، كاشفا ع  وعد قطعه لهم ولي العهد محمد ب  سلما  بتقديم "دعم لغزة  اإلعمار

 وقعوه وتقدروه".أفضل مما تت
وأشار إلى أ  اللقاء القادم الذي سيعقد بن  الجايبن ، سوف نتم فيه مياقشة تفاصنل القضايا التي 

 أنثنرت في اللقاء الماضي.
وأشاد العاروري بدور المملكة السعودية تجاه القضية الفلسطنيية، وحرصها على تعزيز وتطوير 

كا  األساسية للقضية الفلسطنيية، مبنًيا بأيه تم معالجة عالقتها بالحركة كويها تمنثل ركًيا م  األر 
طالقع  بعض المعتقلن   اإلفراجبعض القضايا م  بنيها  سراحهم، وتم االتفاق على ترتنب محدد  وا 

 ومفصل لكل جوايب العالقة التي تخدم القضية الفلسطنيية.
 
 حماس والمملكة 

دية قد تجاوزت فترة الجمود وتتجه يحو مرحلة أ  العالقة بن  حماس والسعو  إلىوأشار العاروري 
أ  مكتب الحركة داخل المملكة يعمل بشكل  إلىجدندة فنها خطوات متفق علنها ومشتركة، الفًتا 

 جند.
وأكدا عضو المكتب السياسي في حركة حماس أ  زيارة الحركة للمملكة ليست اصطفاًفا ضد أحد بل 

ي مع القضية، مشنًرا إلى أ  الهدف م  تحركاتها هو حشد هو يتنجة طبيعية لوضعها ودورها التاريخ
 أكبر قدر ممك  م  الجهد والطاقة لدعم القضية الفلسطنيية.

وقال: "ال يذهب لدولة يكاية بأخرى"، وتابع: "م  يعتقد أ  مدخل دعم فلسطن  بأ  تكو  حماس 
ذلك وال يسنر في هذا جزءا م  االيحياز أو االستقطاب مع جهة ضد أخرى فال يمك  أ  يوافقه 

 المسار".
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 ملفات مشتركة

وقال العاروري "للرسالة": "إ  قادة المملكة أكدوا وبشكل واضح أيهم معينو  بتطوير عالقتهم مع 
الحركة، بمعزل ع  الوضع الفلسطنيي الداخلي"، مشدًدا على أيها لم تك  كما يحاول البعض 

ك سلما  بأ  يكو  اللقاء مغلًقا مع ولي العهد محمد تصويرها على أيها معاندة فقط، حنث أوعز المل
 ب  سلما ، وتم اللقاء معه ومع رئيس المخابرات.

أ  جهودها  إالغزة، قال إيها احدى كبار المتبرعن  في هذه العملية،  إعماروحول دور المملكة في 
 القطاع. أعمارعرقلت ألسباب معنية، مشدًدا حرص حماس على دور المملكة في 

لم تك  ترغب بوجود إرادة لرفع الحصار، اال بشروط سياسية ووطيية مجحفة  أطرافاً ه إلى أ  ويو 
بحق الشعب الفلسطنيي برمته، مشنًرا في الوقت ذاته إلى أ  بوصلة حماس هي صوب القضية 

 الفلسطنيية.
 
 ملف المصالحة 

لملف، مؤكًدا أ  الحركة وفيما نتعلق بالمصالحة، أعرب ع  تأنند حماس لمساعي المملكة في هذا ا
 أبدت تأنندها لمبادرة السعودية وم  قبلها مبادرة كارتر.

وكشف ع  استعداد الملك سلما  للقيام بدور المصالحة، شريطة أ  ترسل الحركة كتاًبا تبدي فيه 
 أبو ماز  لم نرسل. أ  إالاستعدادها لالجتماع في السعودية للمصالحة، 

الخيار الوحند الذي يحقق اإليجاز، وليس رؤى فردية تفرض على وذكر أ  التوافق الوطيي هو 
 الياس م  أي جهة، وفق تعبنره.

 27/7/2015الرسالة نت، 

 
 سجون وزارة الداخلية في غزةالحركـة السلفية تؤكد وفاة أحد معتقليها في  .15

د قالت الحركة السلفية في قطاع غزة إ  لدنها معلومات مؤكدة ع  "استشهاد أح حس  جبر:
المعتقلن  السلفنن  في سجو  حماس تحت التعذنب" مشنرة إلى أيها ل  تعل  اآل  ع  اسمه حتى 

 إبالغ أهله.
حالة وفاة في سجويها ما يضع ادعاءات الحركة السلفية  أيةع   وزارة الداخلية في غزةولم تعل  

 موضع شك حتى تعل  حماس ع  ذلك.
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 وزارة الداخلية في غزةلي المعتقلن  السلفنن  في سجو  الحركة السلفية على لسا  تجمع أها وأعليت
ميذ أشهر ضد السلفنن  في كافة  الوزارةأمس ع  تواصل حملة االعتقاالت التعسفية التي تشيها 

 االعتقاالت تتم وسط تكتيم إعالمي متعمد م  جميع األطراف. أ محافظات قطاع غزة، مؤكدة 
"قوة مسلحة م  حماس اعتقلت الشنخ الداعية "ماجد   إالمعتقلن  السلفنن   أهاليتجمع قال و 

العواودة" م  سكا  مخيم البريج، وسط قطاع غزة، واقتادته إلى جهة مجهولة، لنيضم إلى عدد كبنر 
م  الدعاة والمجاهدن  السلفنن  الذن  قامت حماس وكتائب القسام باعتقالهم خالل األيام الماضية 

 صا".والذن  تقدر أعدادهم بسبعن  شخ
 27/7/2015، األيام، رام هللا

 

 حذر من انقسام يخدم مشاريع تصفية القضيةحركة فتح ت .16
« ملنو  فلسطنيي 1.8بخطف « حماس»أحمد عساف، حركة « فتح»اتهم الياطق باسم : رام هللا، غزة

. في حن  أكدت 2007هم مواطيو قطاع غزة الذن  نخضعو  لحكمها عيوة وتحت تهدند السالح ميذ 
استمرار مساعنها وجهدها المتواصل لوضع حد لحالة االيقسام بن  شطري الوط  )الضفة « فتح»

م  مفاهيم راسخة ونثابته للحركة أ   ايطالقاً والقطاع(، رغم كل المحاوالت الرامية الستمراره، وذلك 
ة الوط  للجميع، وأ  االيقسام يساعد رئيس حكومة االحتالل بييامن  يتيياهو، في تصفية القضي

 الفلسطنيية وتهويد القدس والتهرب م  كافة االستحقاقات السياسية أمام المجتمع الدولي.
 27/7/2015االتحاد، أبو ظبي، 

 
 عودة: اليمين يهتف "الموت للعرب" واليسار نفذ المجازر على األرضأيمن  .17

صهنويي، الياصرة: ش ا رئيس القائمة المشتركة عضو الكييست أيم  عودة هجوما على اليسار ال
ولك  « الموت للعرب»وقال إيه أكنثر خطورة م  اليمن . وذكر بأ  بعض اليمنينن  نهتفو  

إلى أ  تأنند اليسار لدولة  وأشارتاريخيا. « الموت للعرب»هم أكنثر م  مارس « اليسارين »
 فلسطنيية نيم ع  أسباب ديمغرافية تعكس توجها عيصريا تجاه العرب.

في تل أبنب، « السالم اآل »المشتركة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر حركة  وشارك عودة رئيس القائمة
لصهنويي( والصحافي  إلى جايب رئيسة منرتس اليائبة زهافا غلئو ، وشنلي يحيموفنتش )المعسكرا

، طلب «معسكر اليسار؟ أخطأأن  »البارز أميو  أبراموفنتش. وحول السؤال المركزي في اليدوة: 
العرب في القاعة الوقوف فقام شخصا  فقط م  أصل ألف مشارك بالقاعة.  عودة م  المشاركن 
هذا الواقع يعبر ع  مشكلة كبنرة في معسكر السالم في إسرائنل وليدرس »وعيدها قال عودة: 



 
 
 
 

 

 16 ص                                               3646 العدد:         27/7/2015 اإلثنين اريخ:الت 
  

، «مجزرة كفر قاسم»باألساس يفذ اليكبة وم  نثما « اليسار»وأكد أ  الواقع يقول إ  «. األسباب
-فال« الموت للعرب»لهذا فإذا كا  بعض اليمن  نهتف « 2000أكتوبر  تشري /«و« نوم األرض«و
والمعارضة « اليسار»عيدما يقول رئيس  «فعليا. وتابع القول« الموت للعرب»مارس « اليسار«

« السالم اآل »اسحق هرتسوغ بأيه نؤيد دولة فلسطنيية ألسباب ديمغرافية، وعيدما يقول مدنر عام 
يد دولة فلسطنيية للمحافظة على إسرائنل دولة صهنويية ويهودية، فحدننثهما نريف اوبيهايمر بأيه نؤ 

 عيصري تجاهيا يح  المواطين  العرب.. فهل تفهمو  اآل  لماذا مشاركة العرب ضئنلة جًدا؟!
 27/7/2015القدس العربي، لندن، 

  
 "البيت اليهودي" يهّدد بعدم التصويت على ميزانية األمن بسبب "لجنة لوكر" .18

زي يابلسي: اشترط وزراء حزب 'البنت النهودي' في المجلس الوزاري اإلسرائنلي المصغر للشؤو  را
األميية والسياسية 'الكابنينت'، يفتالي بنينت، وأننلت شاكند، أ  تتم مياقشة تقرير 'لجية لوكر' الذي 

الا مليار شيكل للسيوات الخمس القادمة، بصورة أك 59أوصى بتحدند منزايية األم  بـ  بر وأفضل، وا 
تا  ضد منزايية األم .  سيصوا

وقالت صحيفة 'هآرتس' إ  بنينت تواصل مع عدد م  أعضاء الكبنينت في األيام األخنرة، بهدف 
ًعا للتقرير الذي اعتبره بنينت  تجيند كتلة تفرض على يتيياهو ووزير األم ، يعلو ، يقاًشا موسا

ل وزير األم ، الذي اعتبر التقرير 'سطحًيا وغنر متز  'شجاًعا'. وتأتي أقوال بنينت مياقضة ألقوا
وميعزال تماما ع  الواقع حول دولة إسرائنل وداخلها'، ورئيس هنئة األركا  غادي آنزيكوت وكبار 

 قادة الجيش اإلسرائنلي الذن  عارضوا توصيات اللجية واعتبروها مجحفة.
نثا وقالت الصحيفة إ  وزير المالية اإلسرائنلي موشيه كحل و ، ووزير األم  الداخلي غلعاد إردا ، تحدا

هذا األسبوع حول التقرير وتوصياته. وفي حال استطاع بنينت وشاكند تشكنل كتلة داخل الكبنينت 
تطالب بمياقشة توصيات اللجية، فسيكو  م  الصعب على يتيياهو تجاهل هذا الطلب، وسترغمه 

 ها.الكتلة على مراجعة توصيات 'لوكر' والتعامل مع
 25/7/2015، 48عرب 

 
 يديعوت أحرونوت: مسؤول كبير بالشاباك يتحرش جنسيا بزمالئه الرجال .19

بالل ضاهر: قدم مدنرا وحدتن  عمالينتن  في جهاز األم  العام اإلسرائنلي )الشاباك(، وكالهما 
بته رتبة رجلن  متزوجن  ولهما أوالد، مؤخرا، شكوى ضد مدنرهما الذي نتولى ميصبا رفيعا وتوازي رت

عقند، واتهماه بالتحرش الجيسي بحقهما. وأفادت صحيفة "نديعوت أحرويوت" النوم االنثين ، بأ  
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جرى تحويل الشكوى في ييسا  الماضي إلى دائرة اآلداب في مفوضية خدمات الدولة. لك  نبدو أ  
يما نجري في هذه األ نثياء بلورة المسؤول الرفيع المتهم بالتحرش ل  يطرد م  صفوف الشاباك وا 

صفقة ادعاء معه، سُتقدم إلى محكمة اآلداب لمستخدمي الدولة. وقد خرج هذا المسؤول إلى إجازة 
 في أعقاب تقديم الشكوى ضده.

 27/7/2015، 48عرب 
 

 ضابط إسرائيلي: "والية سيناء" األكثر فاعلية لكننا نجهل هوية زعيمه .21
إلسرائنلي بأيه م  وراء الهجمات التي بالل ضاهر: يسود ايطباع لدى ضباط كبار في الجيش ا

 شيها تيظيم "والية سنياء"، فرع تيظيم "داعش" في سنياء، توجد ميظومة إرهابية "ميظمة وماهرة".
وقال ضابط كبنر في قيادة الجبهة الجيوبية للجيش اإلسرائنلي، إيه باالستياد إلى تحلنل الهجوم 

نخ زويد، في بداية شهر تموز الحالي، واستيادا إلى الكبنر الذي شيه تيظيم "والية سنياء" في الش
أشرطة يشرها التيظيم على موقع "نوتنوب"، فإيه نبدو بوضوح أيه خطط لهذه االعتداء أشخاص 

 حرفنو .
موقعا للجيش المصري تقع  15وأشار الضابط إلى أ  إرهابني "والية سنياء" هاجموا في الوقت يفسه 

ا "وجميع المواقع المصرية في هذه الميطقة تعرضت إلطالق يار" كنلومتر  12داخل رقعة مساحتها 
وأيه "برز في هذا الهجوم مستوى عال م  التيسنق والقيادة والسيطرة، كما برز أ  نثمة ند موجهة 

عيصر(  100للقوات )عياصر "والية سنياء"(، التي استخدمت إطارا أكبر م  سرية )أي أكنثر م  
 نيها قذائف مضادة للمدرعات والطائرات".واستعايوا بوسائل متيوعة وب

وبحسب الضابط اإلسرائنلي، فإ  "يشطاء التيظيم أظهروا قدرة قتالية آخذة بالتحس ، والكنثنري  ميهم 
مستعدو  للمخاطرة في القتال ضد الجيش المصري، إلى درجة التضحية باليفس في الهجوم على 

 مواقع الجيش أو باستخدام مخربن  ايتحارين ".
لفت الضابط إلى أ  التيظيم استخدم في مهاجمة مواقع ومعسكرات الجيش المصري أسالنب و 

معروفة في مياطق أخرى في الشرق األوسط، منثل العراق ولبيا ، لدى إرسال سيارة مفخخة القتحام 
 بوابة موقع عسكري وبعد ذلك تهاجم قوات أخرى الموقع وتقتحمه.

م "أيصار بنت المقدس" تيظيم "داعش" وأصبح يسمى "والية وأضاف الضابط أيه ميذ أ  بايع تيظي
 سنياء"، أصبح نتمتع بمساعدة مالية متزاندة.

وقال الضابط إيه على الرغم م  عدم تسجنل هجمات م  جايب "والية سنياء" ضد إسرائنل، باستنثياء 
الحتمال أ  إطالق صاروخ بشكل عشوائي باتجاه ميطقة إيالت، إال أ  الجيش اإلسرائنلي يستعد 
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نرتفع عدد المحاوالت إلطالق صواريخ إلى جايب مواصلة صراعه ضد حكم الجيراالت في مصر. 
ويعتبر الجيش اإلسرائنلي أ  "والية سنياء" هو أكنثر فروع "داعش" فاعلية في الشرق األوسط، م  

 حنث عدد عياصره ويسبة الخسائر التي نلحقها بخصمه.
 27/7/2015، 48عرب 

  
 ا وراء صفقات األسلحة اإلسرائيلية لألنظمة الدكتاتورية والظالميةتقرير: م .21

هاشم حمدا : تشنر المعطيات إلى أ  إسرائنل تحتل المواقع األولى في العالم لجهة تصدنر األسلحة 
إلى مياطق اليزاعات والحروب األهلية، وهي في الغالب تقف إلى جايب األيظمة الظالمية في قمعها 

بالتالي جرائم الحرب والجرائم ضد اإليسايية، في حن  يفرض التكتم على عملية للشعوب، وتغذي 
االغتياء السريع باليتنجة والتي يستفند ميها في الغالب كبار الجيراالت في الجيش اإلسرائنلي بدعم 

 م  وزارة األم .
رائنلية كما نتضح أ  ساحات المواجهة مع الجيش اإلسرائنلي هي ساحات لتجريب األسلحة اإلس

الجدندة والوسائل القمعية قبنل الترويج لها في المعارض الدولية لألسلحة أو لدى تجار وسماسرة 
األسلحة أو األيظمة االستبدادية، وهو ما أكده قائد عسكري سابق لميطقة الجيوب عيدما صرح بما 

 ماء الفلسطنيية.معياه أ  أيظمة ظالمية تأتي إلى البالد لترى كنف تصيع إسرائنل نثروة م  الد
ويشمل ما يصطلح على تسمنته في إسرائنل 'التصدنر األميي' كافة أيواع األسلحة، وكافة أيواع العتاد 

 األميي، إضافة إلى تصدنر 'عقائد قتالية' وتدريب قوات ومنليشيات.
م  ويؤكد المحامي إنتي ماك، في المقابلة مع صحيفة 'هآرتس' أ  إسرائنل تحتل المواقع األولى ض

الدول العشر األولى في التصدنر األميي، كما نؤكد أ  إسرائنل متورطة في مياطق كنثنرة في العالم 
 كايت الواليات المتحدة وأوروبا قد قررتا االمتياع ع  التصدنر األميي إلنها.

ويشنر إلى أيه بات معروفا أ  إسرائنل تصدر السالح ألذربيحا  وجيوب السودا  وروايدا، كما أ  
رائنل دربت وال تزال تدرب الحرس الرئاسي لعدد م  األيظمة في الدول األفريقية وغنر إس

الديمقراطية، منثل الكامنرو  وتوغو وغنييا االستوائية، وبعضها أيظمة دكتاتورية تقتل وتيهب وتقمع 
 المواطين .

طوير الوسائل سلطة ت –'رفائنل  القطاع منثلوتيشط عدة شركات حكومية إسرائنلية عمالقة في هذا 
القتالية'، بند أ  غالبية الشركات هي شركات خاصة أقامها إسرائنلنو  م  أجل جيي األرباح، ويزيد 

مصلحة مرخصة، وتعمل جميعها تحت مظلة وزارة األم   300شركة، وأكنثر م   100عددها ع  
 التي تصادق على يشاطها.
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لذلك، وتقوم وزارة األم  اإلسرائنلية بتحدند م  وتقدم الدول والجهات المعيية بشراء السالح منزاييات 
يحصل على التراخيص وكنف ستوزع 'الكعكة'. وم  الالفت، في هذا السياق، أ  غالبية العاملن  في 

 هذا المجال هم ضباط كبار في الجيش ومسؤولو  سابقو  في وزارة األم  أو سياسنو  سابقو .
قول ماك، إ  هياك موظفن  انثين  فقط يقوما  بفحص وع  الرقابة على عملية التصدنر األميي، ي

موظفا في شعبة  30ألف طلب مصادقة على تصدنر، تضم مالنن  الصفحات، م  بن   400يحو 
خرقا لقواين  التصدنر  160الرقابة على التصدنر األميي. وكا  قد كشف مراقب الدولة عما معدله 

ميها، وتكو  يتنجتها فرض غرامات مالية خفيفة،  األميي في السية، جرى التحقنق في عدد قلنل جدا
 دو  اتخاذ إجراءات جيائية أو سحب تراخيص.

  
 غالبية العاملين من جنراالت الجيش

وبحسبه، فإ  ال أحد نجرؤ على مراقبة الجيراالت السابقن ، وأيه بإمكا  أي جيرال أ  نيهي المسألة 
كا  تحقنق أرباح م  التصدنر األميي بدو  ع  طريق الهاتف مع وزارة األم ، كما أيه باإلم

استصدار تراخيص، وذلك ع  طريق الوساطة/السمسرة، منثلما أفاد رئيس الحكومة السابق إنهود 
 أولمرت بشأ  إنهود باراك.

وتعتبر السمسرة في مجال التصدنر األميي قايويية، وذلك أل  باراك يفسه ووزراء األم  السابقن  لم 
 الكافي' لوضع أيظمة تيظم عملية إصدار تراخيص للوساطة في التصدنر األميي.يك  لدنهم 'الوقت 

كما تبن  أ  حاجة دول إلى سماسرة تيبع أساسا م  كويها يحظر علنها شراء السالح. ولك  ما 
حصل في ينجنريا، على سبنل المنثال، يفند أ  الواليات المتحدة عرقلت صفقة أسلحة إسرائنلية معها 

بسبب ارتكاب الجيش الينجنري لجرائم حرب، وفي الشهر يفسه توجه إسرائنلي م   2014في العام 
ينجنريا إلى جيوب أفريقيا، بتفويض م  االستخبارات الينجنرية لشراء أسلحة، ما يعيي أ  الوساطة 

غالبية م  يقومو  بدور الوسطاء/ السماسرة هم جيراالت أو سياسنو   تتجاوز أيظمة الرقابة.
ظرا لعالقاتهم التي يستغلويها للتوسط في صفقات أسلحة تصل إلى مبالغ خيالية مع دول سابقو ، ي

 وجهات يفرض قنود على واردتها األميية.
ويشنر في المقابلة إلى أيه في أعقاب توجه إلى المحاكم اإلسرائنلية في محاولة للحصول على أسماء 

ارة األم  سيويا، ادعت الوزارة أيها ال ألف ترخيص للتصدنر األميي التي توزعها وز  400أصحاب 
تستطيع تسليم هذه المعلومات حول المصدري  وحول الدول المستوردة، ولك  القاضي لم نوافق، 

 150مصدر، و  360وباليتنجة وبعد عشرات السيوات م  التكتم وافقت وزارة األم  على االعتراف بـ
 صدر لها إسرائنل السالح.دول ت 5شركة تعمل في التصدنر األميي، إضافة إلى 
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هذه اإلجراءات تدخل في إطار إبقاء القضية قند التكتم وتجيب مياقشتها، وكأيما تجري عملية فصل، 
فـ'تاجر األسلحة محمي'، وأيه م  المشروع بيع المعلومات أيضا منثل تدريب مقاتلن ، وجميعهم 

 يفضلو  تسمية ذلك بـ'التصدنر األميي'.
ماء العاملن  في مجال التصدنر األميي، علما أ  الحدنث ع  شخصيات ويميع القايو  يشر أس

معروفة وأسماء معروفة في كل بنت في البالد، بنيهم ضباط كبار في الجيش سابقو  أو خارج 
 الجيش مؤقتا، ومسؤولو  سياسنو  سابقو ، ولك  الغالبية هم م  كبار الجيراالت في الجيش.

 
 مني من 'اليسار اإلسرائيلي'أكثر العاملين في التصدير األ

وع  االيتماء السياسي لكبار العاملن  في التصدنر األميي، نتضح أ  أكنثرهم مما يسمى 'اليسار 
اإلسرائنلي'. وأ  الحكومات اإلسرائنلية المتعاقبة هي التي تملي السياسة، وهذه السياسة تقضي 

' في فترة نتسحاك رابن  كايت بكسب تأنند الدول ع  طريق السالح. ففي عهد 'حكومة اليسار
إسرائنل متورطة في تشنلي واألرجيتن  وروايدا والبوسية، وهي مواقع جرت فنها مجازر رهنبة ضد 

 المدينن .
ويتضح أيضا أ  قسما كبنرا م  العاملن  في التصدنر األميي يفعلو  ذلك بهدف االغتياء السريع، 

ي تحت غطاء إلخفاء الهدف الحقيقي، حنث أيه يساعدهم في ذلك صمت وزارة األم ، وأ  ذلك نجر 
نوجد بن  العاملن  في مجال التصدنر األميي م  كا  يعتقد أيهم يعملو  في مجال الزراعة والري، 

 ولك  تبن  أيهم يعملو  في تجارة السالح.
وتحت غطاء ال يقل خطورة، نجري استخدام غطاء البعنثات اإليسايية، وهو ما يحصل فعال، إذ تقوم 
إسرائنل بإرسال بعنثات إيسايية لدولة ما، وبعد ذلك ترد تقارير ع  صفقات أسلحة، منثلما حصل مع 

 الفنلنبن .
في هذا السياق يقول ماك إ  تجار األسلحة اإلسرائنلنن  نخفو  ع  عائالتهم عملهم في تجارة 

'. ورغم التكتم األسلحة، و'نخجلو  م  القول إ  الفيال التي بحوزتهم هي يتنجة تجارة األسلحة
اإلسرائنلي فإ  العالم يعرف ذلك، فـ'عيدما تزود إسرائنل طاغية أفريقي بالحراس فإ  الجمهور الذي 

 يقمعه هذا الطاغية يعرف أيهم إسرائنلنو ، منثلما يحصل النوم في جيوب السودا '.
 

 الزراعة والري والبعثات اإلنسانية مقدمات لصفقات األسلحة
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تبن  أ  عياصر الصياعات األميية اإلسرائنلية ال نتوجهو  إلى هياك وع  جيوب السودا ، 
يما نتوجهو  إلى هياك برحالت جوية  بمروحيات عسكرية وأقيعة ويهبطو  ميها بواسطة الحبال، وا 

 مديية، في حن  يعرف الجمهور في جيوب السودا  يوعية األسلحة التي تحملها قوات األم .
في جيوب السودا ، تشنر تقارير ميظمات دولية وميظمات حقوق وع  مدى التورط اإلسرائنلي 

إيسا  إلى أ  إسرائنل خرقت الحظر، وباعت أسلحة أنثياء الحرب األهلية. وأ  هياك تقارير تفند أ  
قوات األم  مسلحة ببيادق 'غلنلي' و'طابور' اإلسرائنلية، وأ  هياك قوات جيوب سودايية مدربة م  

ب السودا  وفي إسرائنل أيضا، كما أ  بعنثة أميية وصلت م  جيوب قبل إسرائنلنن  في جيو 
السودا ، قبل ستة شهور، وزارت معارض السالح، وأ  الجميع يعرفو  أ  إسرائنل تبيي في جيوب 

' بالتعاو  مع االستخبارات المحلية هياك، وهذا األمر ممانثل surveillanceالسودا  جهاز متابعة ' 
، حنث قامت إسرائنل بتدريب عياصر االستخبارات الذن  مارسوا أقسى أيواع لتشنلي في عهد بنيوشيه

التعذنب. كما تشنر المعطيات الواردة في المقابلة إلى أ  تجار األسلحة اإلسرائنلنن  نخشو  فتح 
يقاش أخالقي في هذا الشأ ، حنث تدرك وزارة األم  أ  ذلك يعيي فتح 'صيدوق بايدورا' للماضي، 

ءات جيائية ضد أشخاص ساعدوا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإليسايية في واتخاذ إجرا
يما على مسؤولي وزارة األم  ووزارة الخارجية  أيحاء العالم، وال يقتصر األمر على التجار فقط، وا 

 ووزارة القضاء الذن  صادقوا على التصدنر.
دولي للرقابة على تجارة السالح، إال على المننثاق ال 2014ورغم أ  إسرائنل وقعت في يهاية العام 

أيها لم تصادق على المننثاق، ما يعيي أيها ليست عضوا في المننثاق. وفي تبرير الرفض لاليضمام 
إلى المننثاق قالت وزارة األم  إ  أبعاد التوقيع على المننثاق أساسية بدرجة أقل على مستوى التصدنر 

م  جهة أ  الدول الموقعة على المننثاق ل  تستطيع األميي، حنث أيها يمك  أ  تمس باالستنراد، 
 بيع أسلحة إلسرائنل.

ولعل ما نؤكد إحساس وزارة األم  اإلسرائنلية بأيها مهددة، هو تردد الواليات المتحدة بشأ  التوقيع 
على المننثاق، حنث حذر أعضاء كويغرس وزير الخارجية، جو  كنري، م  أ  التوقيع سيفرض 

ت المتحدة، ول  تستطيع بيع أسلحة إلسرائنل. كما أيه، م  الياحية اليظرية، إذا قنودا على الواليا
نثبت أ  إسرائنل ترتكب جرائم حرب فإ  الدول األعضاء في المننثاق، منثل فريسا وألماييا وبريطاييا، 

 ل  تستطيع بيعها السالح.
جم ع  قرار حكومي في وع  كيفية تحول إسرائنل إلى دولة عظمى في التصدنر األميي، فإ  ذلك يا

األجيبية، وأزمة في السالح والذخنرة،  في العملةحنث حصلت أزمة كبنرة  1973أعقاب حرب تشري  
ويفدت كل مخاز  الطوارئ، وعيدها اتخذت الحكومة قرارا بتطوير الصياعات األميية حتى ال تكو  
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ى، وفي الوقت يفسه مرتبطة بدول أخرى، ويكو  لدنها خطوط إيتاج في حال ايدالع حرب أخر 
 بهدف بيع هذه األسلحة خارج البالد.

  
 إسرائيل تجني أرباحا من خبرتها في قمع المدنيين

ولما لم تك  إسرائنل في حنيه قادرة على ميافسة الواليات المتحدة وتشيكوسلوفاكيا وفريسا، فقد كا  
مواجهة تيظيمات تستخدم باستطاعتها استخدام تفوق يسبي لها في 'إدارة سكا  تحت االحتالل، و 

أسلوب حرب العصابات'، أو بكلمات أخرى تفوقها في وسائل قمع السكا  المدينن ، األمر الذي أتاح 
لها الدخول إلى أمنركا الالتنيية وأمنركا الوسطى الحقا، فالجيراالت في غواتيماال أدركوا أ  قمع 

 التمرد في حنيه ممانثل لما يحصل في إسرائنل.
الدول المصدرة للسالح في العالم فإ  إسرائنل تحتل المرتبة السادسة أو السابعة، ولك  وضم  تدريج 

باليسبة لحجمها فإيها تحتل المكا  األول في العالم. ولك  م  جهة تورطها في أعمال خرق لحقوق 
ة اإليسا  والمساعدة في ارتكاب جرائم حرب، فإ  األرقام ليست ذات صلة، حنث أيه في دولة أفريقي

 فإ  بضعة بيادق كافية إلحداث أضرار هائلة. 
مليار  8مليار إلى  3تضاعف حجم التصدنر األميي م   2008وتشنر األرقام إلى أيه ميذ العام 

 دوالر.
 Battleوردا على سؤال بأ  إسرائنل تبيع أسلحة نثبت أيها ياجعة بمعيى أيها ما يطلق علنها '

Provenأ  إسرائنل تقوم بعمليات معنية لتجريب السالح. ويقول  '، يقول المحامي ماك إيه يعتقد
'عيدما يسألوييي كنف أتجرأ على القول إ  إسرائنل تقوم بتجارب على السالح في األراضي 

، أقول إ  الصياعات األميية هي التي تقود هذه التجارب وتربح ميها، 1967الفلسطنيية المحتلة عام 
ب، وأيه سمع بأذييه في معارض السالح م  يقول إ  السالح فهي التي تروج للسالح على أيه مجر 
 ('.2012( وعامود السحاب )2009 - 2008تمت تجربته في الرصاص المصبوب )

كما يشنر إلى أيه بعد الحرب العدوايية على قطاع غزة التي أطلق علنها 'الرصاص المصبوب'، في 
ء كنثنرو  إلى إسرائنل للوقف على ما حصلت قفزة في مبيعات السالح، وجا 2009 – 2008كايويي 

فعلته. وفي حنيه أطلق القائد العسكري لميطقة الجيوب، نوآف غااليط، تصريحا دمويا خطنرا، حنث 
قال: 'لقد جاؤوا لرؤية كنف يحول الدماء إلى أموال'، في إشارة إلى الدماء الفلسطنيية التي يزفت 

 جراء استخدام هذه األسلحة.
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كل حرب تستخدم إلدخال تكيولوجيا جدندة، وحتى في الضفة الغربية، وفي  ويتابع المحامي أ 
المياطق التي تيظم فنها المظاهرات بشكل دائم، منثل بلعن  وقدوم وقليدية، يالحظ أ  هياك أسلحة 

 جدندة ووسائل جدندة لتفريق المظاهرات.
شهور يشرت تقارير  كما لفت إلى استخدام صاروخ 'تموز' ضد مواقع عسكرية سورية، وبعد عدة

 مفادها أ  إسرائنل على وشك أ  تعرض صاروخ 'تموز' في المعرض الجوي في باريس.
ويتضح أ  الصياعات األميية اإلسرائنلية تستغل ما يحصل في األراضي الفلسطنيية، الضفة الغربية 

يشنر إلى أي وقطاع غزة، م  أجل الدفع بمبيعاتها، وفي الوقت يفسه فإ  اإلعالم اإلسرائنلي ال 
 قيمة تكيولوجية أو تفاصنل تقيية للسالح الجدند.

  
 دولة بينها دول خاصة يحظر نشر اسمها 130إسرائيل تصدر لـ

دولة، وأ  ضم  القائمة 'دوال خاصة' ال نوجد إلسرائنل  130يقول ماك إ  إسرائنل تصدر السالح لـ
رج إلسرائنل. كما يميع التحدث ع  هذه أية عالقات معلية معها، وال يعل  عيها خشية التسبب بالح

القائمة، وال تيشر أية معلومات ع  'الدول الخاصة'، وبالتالي فإ  التقدنرات تشنر إلى أ  الحدنث 
ع  دول يحظر تزويدها بالسالح م  قبل مجلس األم ، ويخشى أ  نتسبب اليشر عيها بأضرار 

 بالغة إلسرائنل باعتبار أيها تخرق القايو  الدولي.
ويشنر إلى تقارير سابقة كايت قد تحدنثت ع  بيع أسلحة إلى لنبنريا وساحل العاج أنثياء الحرب 
األهلية، كما يشنر إلى أسلوب البيع غنر المباشر لدول ليست لها عالقات مع إسرائنل م  خالل 

محور في شركة تتم إقامتها خارج البالد. وبشكل عام فإ  عالقات إسرائنل مع دول كنثنرة في العالم تت
ضمت  2014 و 2009الغالب حول التصدنر األميي، فسفريات أفيغدور لنبرما  إلى أفريقيا، عامي 

 ممنثلن  م  شركات األسلحة الكبرى في البالد.
لى جايب ما ذكر أعاله، نتضح أ  إسرائنل تتسبب بأضرار أخرى للعالم، حنث أيها تساهم في  وا 

برازيل خنر منثال على ذلك، حنث تمر الشرطة هياك في عسكرة قوات يفترض أيها قوات مديية، وال
عملية عسكرة سريعة جدا، بمساعدة إسرائنل، ومؤخرا بدأوا في البرازيل ندركو  مدى خطورة ذلك، 
حنث أيه مع تحدنث األسلحة والتأهنل للشرطة، فإ  ميظمات اإلجرام تصبح عسكرية أكنثر يظرا 

 السالح. لتوفر الموارد المالية لها م  أجل تهريب
  

 إقامة عالقات من خالل صفقات األسلحة
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وفي حن  ساعدت صفقات األسلحة إسرائنل في إقامة عالقات غنر رسمية والدفع بمصالح كنثنرة مع 
دول وفي مياطق واسعة في العالم، فإيها بدأت تواجه مشكلة إبقاء هذه الصفقات طي الكتما ، حنث 

المديية وشبكات التواصل االجتماعي فإ  التواجد  ، وفي واقع المجتمعات2015أيه في العام 
اإلسرائنلي في دول العالم نتسرب كل الوقت، وحتى األيظمة غنر الديمقراطية تجد صعوبة في ميع 

 تسرب المعلومات.
وفي هذا السياق تطلق تحذنرات م  مغبة عدم استيعاب وزارة األم  بأ  العالم تغنر، وأ  هياك 

ولية بشأ  جيوب السودا ، منثلما حصل في نوغوسالفيا وروايدا، كما لم يعد إمكايية تشكنل محكمة د
بإمكا  الرقابة العسكرية أ  تفعل كما فعلت في سيوات السبعنييات، حن  ميعت اليشر ع  العالقة 

 مع تشنلي.
وردا على سؤال ما إذا كايت إسرائنل الدولة تربح م  التصدنر األميي، نجنب المحامي ماك باليفي، 
حنث أ  األرباح م  يصنب الشركات، كما أ  بعضها يشكل عبئا ماليا. ويقول إ  القايو  يعفي كل 

م  إيتاجها، وبحسب معطيات  %25شركة م  دفع الضرائب إذا كايت يسبة صادرتها تزيد ع  
م  إيتاج الصياعات األميية يصدر إلى الخارج، ما يعيي أ  هذه الشركات  %75وزارة األم  فإ  

على إعفاءات بقيمة مليارات م  الدوالرات. وفي المقابل، فإ  هياك شركات تعايي م  إدارة  حصلت
 فاشلة، بحنث تضطر الحكومة إلى تحويل المليارات لها كل بضعة سيوات إليقاذها م  اإلفالس.

  
 'إسرائيل تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ'

ئ م  التاريخ في غالبية المواقع في العالم، ويخلص المحامي إلى أ  إسرائنل في الجايب الخاط
ويبقى في الذاكرة أ  إسرائنل وقفت إلى جايب أيظمة ظالمية قمعت شعوبها، كما أيها خرقت قرارات 

 حظر السالح لمجلس األم ، وفي مواقع كنثنرة ارتكبت فنها جرائم حرب وجرائم ضد اإليسايية.
تفعل ذلك بشفافية، يشنر ماك إلى أ  مستوى الشفافية وردا على مقولة أ  الدول المصدرة للسالح ال 

في دول منثل الواليات المتحدة وأوروبا أعلى بكنثنر مقارية بإسرائنل، بنيما تقوم زارة األم  بالتستر 
على التورط اإلسرائنلي في المواقع التي ترتكب فنها جرائم حرب. ويضنف أ  هياك دالئل على أ  

 رائم اإلبادة التي حصلت في روايدا، ووزارة األم  لم تيكر ذلك أبدا.إسرائنل باعت السالح خالل ج
وييهي المحامي المقابلة بالقول إيه نرغب بس  قايو  يميع التصدنر األم  إلى دول تجري على 
أراضنها جرائم خطنرة بحق اإليسايية، وتعذنب واغتصاب على أساس دنيي أو سياسي أو إنثيي، 

 وا عدامات بدو  محاكم.



 
 
 
 

 

 25 ص                                               3646 العدد:         27/7/2015 اإلثنين اريخ:الت 
  

كد في الختام أيه دأب على تحذنر وزارة األم  م  أ  التقادم ال يسري على جرائم الحرب والجرائم ويؤ 
 ضد اإليسايية.

وفي تعقنبها، قالت وزارة األم  إ  شعبة الرقابة على التصدنر األميي تعمل بموبج قايو  الرقابة 
 واالستراتنجيةياسية واألميية ، بهدف الحفاظ على 'المصالح الس2007على التصدنر األميي م  العام 

 إلسرائنل'.  
عاما(،  34** يستيد التقرير إلى معطيات وردت في مقابلة أجرتها صحيفة 'هآرتس' مع إنتي ماك )

وهو محام مدافع ع  حقوق اإليسا  وياشط م  أجل زيادة الشفافية والرقابة على التصدنر األميي 
 اإلسرائنلي

 25/7/2015، 48عرب 
 

 «ليكود»يتزحزح يمينًا لمنافسة « العمل» تقرير: حزب .22
أسعد تلحمي: على رغم مضي أربعة أشهر على االيتخابات العامة األخنرة في إسرائنل  –الياصرة 

« إسرائنل بنتيا»إال أ  عددًا م  األحزاب الرئيسية بدأ نهنئ يفسه اليتخابات جدندة توقع زعيم 
ورأى مراقبو  في الهجوم العينف الذي شيه لنبرما   أفيغدور لنبرما  أ  تجرى ربيع العام المقبل.

وأشاروا أيضًا إلى أ  تصريحات «. بداية حملته االيتخابية»على رئيس الحكومة بييامن  يتايياهو 
إسحاق هرتسوغ، في «( الحركة»مع « العمل»الوَسطي )تحالف حزبي « المعسكر الصهنويي»زعيم 

ه إلى الحكومة الحالية، بل العمل على إسقاطها وتأكنده أ  األيام األخنرة منثل التزامه عدم ضم حزب
 ، تصب في االتجاه ذاته.«وطيي»حزبه 

لك  الجدند في الموضوع نتمنثال في المواقف التي أعليها هرتسوغ في مؤتمر حزبه وتؤشر بوضوح 
« ياإلجماع الصهنوي»أو « تعكس التيار المركزي »إلى ينته جرا الحزب إلى سياسة يمنيية أكنثر 
بأيه يساري. وعزا معلقو  التوجه الجدند « التهمة»حول القضايا الرئيسية لنيفي عيه وع  حزبه 

لهرتسوغ إلى فشل الحزب في االيتخابات العامة التي أجريت قبل أربعة أشهر وتشكنل حكومة جدندة 
 برئاسته، وهو ما توقعته جميع استطالعات الرأي.

وكا  هرتسوغ صراح قبل أيام بأ  قرار رئيس الحكومة السابق آريئل شارو  قبل عشرة أعوام بتيفنذ 
خالء المستوطين  النهود فيه وهدم المستوطيات كا   قرارًا خاطئًا »خطة االيفصال ع  قطاع غزة وا 

  .، علمًا أ  حزب هرتسوغ كا  في حنيه م  أشد الداعمن  لخطة شارو «م  الياحية األميية
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، في مقدمهم قائد االحتجاجات «العمل»وعَكس هذا الكالم توجهًا جدندًا لدى يواب بارزي  في حزب 
االجتماعية قبل نثالنثة أعوام اليائب الشاب إنتسيك شمولي، يقضي بوجوب االيزياح يحو اليمن  أو 

 ن .إلى اليم 2000للتجاوب مع توجه الشارع النهودي ميذ مطلع العام « التيار المركزي »
برئاسة رئيس الحكومة  1999إلى الحكم العام « العمل»وكايت المرة األخنرة التي وصل فنها حزب 

و « ليكود)»شهرًا، نثم سيطر اليمن   20السابق إنهود باراك، لك  حكومته لم تصمد أكنثر م  
 29يها عامًا، م 37قاد حكومات الدولة العبرية لمدة « العمل»على الحكم. نذكر أ  حزب «( كديما»

 .1977حتى العام  1948عامًا متتالية ميذ إقامة إسرائنل في 
وكا  هرتسوغ بدأ إطالق تلميحاته في كلمته أمام الحزب التي أكد فنها أيه ل  نيضم وحزبه إلى 

قياع اإلسرائنلنن  بجدارة  المعسكر »حكومة بييامن  يتايياهو، وأ  الجهد نيصب الستبدال يتايياهو وا 
وأييا لسيا ضد الدولة إيما يح  يعرف كنف يدافع عيها أمييًا م  »ادة شؤو  دولتهم، لقي« الصهنويي

وأضاف أ  اليجاح في اإلقياع «. دو  تيازالت، وسياسيًا ألييا وطينو  قلقو  على مستقبل الدولة
 «.سندفع الخائبن  م  يتايياهو إلى التصويت ليا

بداية حساب »وسي فنرطر هذه األقوال بمنثابة ن« هآرتس»واعتبر معلق الشؤو  الحزبية في صحيفة 
«. مسار جدند للحزب، نتمنثل بزحف بطيء يحو اليمن ، باتجاه الحض  الدافئ لإلجماع اإلسرائنلي

بضع »ولم نتردد هرتسوغ في القول للصحيفة أيه قصد بتصريحاته األخنرة أيه نريد دفع الحزب 
، مستشهدًا بما قال زعيم «هلهًا في حزبيا ال نجب أ  ُيحدث األمر»وأيه « خطوات يحو المركز

ال للتطرف : »1992الحزب رئيس الحكومة السابق إسحاق رابن  عشية فوزه في االيتخابات عام 
 «.، هذا الموقع )الوسط( الذي نجب أ  يكو  فيه«اليمنيي، ال للتطرف اليساري 

لؤو  التي اجتاز حزبها اليسارية زهافه غا« منرتس»إال أ  المفاجأة الكبرى جاءت م  زعيمة 
وَسطي  -االيتخابات األخنرة بشق األيفس حن  أعليت أيها ترغب في االيضواء تحت تحالف يساري 

في االيتخابات المقبلة ما يميحها وحزبها طرح مواقفه على يطاق أوسع، وهو ما كايت ترفضه قطعًا 
بداء في الماضي غنر البعند بداعي أ  منثل هذا االيخراط يحتم على الح زب التيازل ع  مبادئه وا 

لنوية في بعض مواقفه. وتبرر غالؤو  موقفها الجدند بأ  الكنثنري  م  أيصار حزبها اختاروا في 
ليكويوا جزءًا م  االيتصار الذي توقعته « المعسكر الصهنويي»اللحظة األخنرة التصويت لـ 

خنرة دفعتها يحو تفكنر جدند استطالعات الرأي لهذا المعسكر. وتضنف أ  يتائج االيتخابات األ
 «.أل  الجهد األساس نبقى إسقاط اليمن »وعدم التقوقع 

 27/7/2015الحياة، لندن، 
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 «ذكرى خراب الهيكل»جماعات يهودية تدخل المسجد األقصى إلحياء  .23
أ ف ب: دخلت الشرطة اإلسرائنلية صباح أمس إلى المسجد األقصى في القدس الشرقية  -القدس 

يهاء اشتباكات ايدلعت بعد قدوم نهود متشددن  إلى المحتلة ل طرد مصلن  فلسطنينن  تحصيوا فيه وا 
المسجد حنث جرت الصدامات في الحرم القدسي الذي يضم المسجد األقصى وقبة الصخرة. وبدأ 

ويعتبرويه « حائط المبكى»النهود، الذن  يطلقو  على حائط البراق الواقع أسفل باحة األقصى اسم 
، صباح أمس إلحياء ما يسمويه 70ايا المعبد النهودي )الهيكل( الذي دمره الروما  في العام آخر بق

وهي ذكرى تدمنر الهيكلن  اللذن  يقولو  إيهما كايا في الموقع الذي توجد فيه « ذكرى خراب الهيكل»
 اآل  باحة األقصى.

وفًا م  ايدالع اشتباكات بنيما ويشرت الشرطة اإلسرائنلية تعزيزات في البلدة القديمة في القدس خ
ف م  النهود إلى حائط المبكى م  أجل الصالة السيوية. وقالت الشرطة اإلسرائنلية في النتوجه اآل
منثنري شغب ملنثمن  بدأوا رشق رجال الشرطة م  داخل المسجد بالحجارة وأشياء أخرى ما »بيا  إ  

تصعند وصدامات دخلت الشرطة إلى لميع حدوث »وأضافت: «. أدى إلى جرح عدد م  الشرطنن 
كما عرضت الشرطة صورًا «. المبيى بضعة أمتار وأغلقت أبواب المسجد م  أجل إعادة اليظام

 ظهرت فنها األبواب الخشبية للمسجد وقد اقتلعت وسجاد ممزق وحجارة على األرض.
ري ، واعتقل قال إ  الشرطة ألقت قيابل صوت لتفريق المتظاه« فرايس برس»لك  مراسل وكالة 

نثالنثة فلسطنينن  على األقل بنيما ُأصنب أربعة م  رجال الشرطة بجروح طفيفة. واتهم وزير األوقاف 
اقتحمت المسجد األقصى واعتدت على »والشؤو  الدنيية الفلسطنيي نوسف ادعيس، إسرائنل بأيها 

وأضاف لوكالة «. نراً المصلن  وخرابت وأطلقت أعنرة يارية، ولم تراع ال كبنرًا في الس  وال صغ
قيام قوات االحتالل باقتحام المسجد األقصى هو عمل همجي وأرع  ومخالف »أ  « فرايس برس»

 «.لكل الموانثنق الدولية
 27/7/2015الحياة، لندن، 

   
 استشهاد شاب فلسطيني قرب القدس المحتلة .24

، في مخيم قليديا قتل شاب فلسطنيي، برصاص جيش االحتالل اإلسرائنلي، صباح النوم االنثين 
 لالجئن  الفلسطنينن ، شمالي القدس المحتلة، بحسب مصدر طبي وشهود عيا 

وقال سمنر صلنبا، مدنر قسم الطوارئ في مجمع رام هللا الطبي إ  االحتالل اإلسرائنلي "سلم جنثما  
 طيفة.شاب فلسطنيي للهالل األحمر الفلسطنيي"، الفتا إلى أ  الشهند هو الشاب محمد عطا أبو ل
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وكا  شهود عيا  إ  قوة عسكرية لجيش االحتالل اقتحمت المخيم، وداهمت مساك  فلسطنيية، 
واعتقلت مواطين ، ايدلعت على أنثرها مواجهات مع القوة، استخدم خاللها الجيش قيابل الغاز المسنل 

 للدموع، والرصاص الحي.
 لية، إلى جهة غنر معلومة.وأضاف الشهود أ  شابا أصنب بجروح ويقل بآلية عسكرية إسرائن

 27/7/2015فلسطين أون الين، 
  

 أبو حسنة لـ"فلسطين أون الين" األونروا لم تؤجل العام الدراسي .25
محمد أبو شحمة: يفى المستشار اإلعالمي لوكالة غوث و تشغنل الالجئن  الفلسطنينن   -غزة

ة الدولية للعام الدراسي في مياطقها "األويروا" عديا  أبو حسية األيباء التي تحدنثت ع  تأجنل الوكال
 الخمسة.

وقال أبو حسية في تصريح لـ"فلسطن  أو  الن " :"ال صحة لتلك المعلومات التي أوردتها وسائل 
 أعالم، وبيا  األويروا كا  واضًحا عيد خروجه النوم".

ا  لها عقب ختام وأعليت وكالة األمم المتحدة إلغانثة وتشغنل الالجئن  الفلسطنينن  )أويروا( في بي
اجتماع غنر عادي للجيتها االستشارية بالعاصمة األرديية عما  مساء النوم، أيها ستضطر لتأجنل 

مدرسة تابعة لها في الشرق األوسط بسبب  700الدراسة ليحو يصف ملنو  طالب فلسطنيي في 
 ملنو  دوالر. 101عجز مالي قدره 

اء المخاطر المتزاندة الضطرارها تأجنل بدء العام "راجعت خالل اللق وقالت األويروا في بيايها
ما لم نتم تمويل  األوسطالدراسي في المدارس التابعة لها في مياطق عمليات الوكالة في الشرق 

 العجز بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء الدراسة مطلع سبتمبر المقبل".
تقديم التمويل الالزم لبدء السية ودعت المايحن  والشركاء والدول األعضاء في األمم المتحدة ب

 الدراسية، واصفًة األزمة الحالية بأيها "األشد التي تعصف بالوكالة ميذ تأسيسها".
وبنيت إلى أ  لدنها م  المال ما يكفي للمحافظة على خدماتها الضرورية لحماية الصحة العامة 

 .2015وبعض البرامج الطارئة حتى يهاية عام 
  التمويل غنر كاف لضما  توفنر خدمات تعليمية مستقرة اعتباًرا م  شهر وتابع البيا  "إال أ
 سبتمبر وما بعده".

 26/7/2015فلسطين أون الين، 
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 سكان قرية سوسيا الفلسطينية يمتلكون وثيقة عثمانية تؤكد ملكيتهم ألراضيهم  "هآرتس": .26

ية رسمية لدى اإلدارة المديية ، امس، وجود مذكرة إسرائنل«هآرتس»القدس المحتلة : كشفت صحيفة 
تنثبت صحة رواية أهالي قرية سوسيا الفلسطنيية، جيوب الخلنل، بشأ  ملكنتهم الخاصة لألراضي، 

 والتي يسعى االحتالل إلى إخراجهم ميها، بذريعة ملكنتها للدولة.
لكية أهالي تنثبت م 1881وتؤكد المذكرة، بحسب تقرير الصحيفة، وجود ونثائق عنثمايية تعود إلى العام 

الحدنث هو ع  كوشا  عنثمايي )عقد تمليك( يعود إلى »سوسا أراضنهم. ولفتت الصحيفة إلى أ  
تملكه عائلة جبور الفلسطنيية، وأ  فحصًا قام به الضابط المسؤول في اإلدارة المديية  1881العام 

سم حدود ع  تسجنل وضبط األراضي في الضفة الغربية المحتلة، أكد صحة الكوشا  الذي نر 
أراضي عائلة جبور وعائلة اليواجعة، وفقًا للوديا  والتالل في الميطقة، ويؤكد ملكية الفلسطنينن  

 ».أراضنهم في سوسيا القديمة
عائلة جبور وبحث تداعيات  إلىودعا مئنري في مذكرته الرسمية إلى إلغاء أوامر الهدم التي أرسلت 

 ة م  أهالي سوسيا.هذه الونثيقة، تحدندًا االستئيافات المقدم
وقد فاجأت مذكرة الضابط اإلسرائنلي المذكور ميسق أعمال االحتالل في الضفة الغربية نوأف 

 مردخاي، والذي كا  طرفًا أساسيًا في معالجة موضوع سوسيا م  قبل سلطات االحتالل.
لسطنيية واداعت سلطات االحتالل في السيوات األخنرة أ  األراضي تعود للدولة وليست ملكية ف

 خاصة، وسط مساٍع لهدم القرية الفلسطنيية
 إلقامة مستوطية نهودية تحمل االسم يفسه.

ورفض االحتالل عبر اإلدارة المديية جميع طلبات أهالي سوسيا إلعطائهم التصاريح الالزمة إلقامة 
 بيى تحتية وتيظيم مبايي القرية.

عائلة فلسطنيية بحجة البياء  40ها يحو كذلك أصدرت إخطارات بهدم ميازل القرية التي تعيش فن
 غنر المرخاص، علمًا بأ  القرية قائمة قبل االحتالل.

وفي السياق ذاته، قدامت جمعية استيطايية نهودية تدعى )رجافيم(، تمولها جمعية )أمويا( المسؤولة 
كمة، مطالبة ع  إقامة عشرات البؤر االستيطايية غنر الشرعية في األراضي المحتلة، التماسًا للمح

 بهدم بنوت القرية.
وأعليت سلطات االحتالل قبل أسابيع ع  عزمها تيفنذ أوامر الهدم بعد عند الفطر على الرغم م  أ  

 المحكمة اإلسرائنلية أقرات عقد جلسة للبت في استئياف أهالي القرية بعد أسبوعن .
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س ضغوطًا على إسرائنل لميع الدول األوروبية والخارجية األمنركية تمار »فإ  « هآرتس»وبحسب 
 ».الهدم

 27/7/2015المستقبل، بيروت، 
  

 تحذيرات فلسطينية من إقرار قانون التغذية القسرية لألسرى  .27
م  إقدام سلطات االحتالل على إقرار قايو  التغذية « مركز أسرى فلسطن  للدراسات»غزة: حذر 

طعام، بعد القراءتن  النثايية والنثالنثة ليصبح القسرية لألسرى الفلسطنينن  الذن  نخوضو  إضرابًا ع  ال
 القايو  ساري المفعول، لتطبيقه على األسرى.

جمال « اإلسرائنلي»ويقل الياطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر، ع  اليائب العربي في الكييست 
 زحالقة، أ  لجية الداخلية حشدت كل قوتها إلقرار قايو  التغذية القسرية ورفضت كل محاوالت
االستئياف التي قدمتها القائمة العربية المشتركة، وسوف نتم التصويت عليه النوم )االنثين ( بالقراءتن  

 النثايية والنثالنثة ليصبح القايو  يافذا للتطبنق.
لَميعها م  س  القايو  الذي يشكل « إسرائنل»وطالب زحالقة بتحرك شعبي ودولي للضغط على 

 خطورة على حياة األسرى.
)الشاباك( يمارس ضغطًا كبنرًا م  أجل إقرار « اإلسرائنلي»ألشقر أ  جهاز األم  الداخلي وأوضح ا

القايو ، حنث يعتقد بأيه سيكو  أسلوبًا ياجعًا م  أجل السيطرة على إضرابات األسرى التي تسبب 
 إرباكًا وضغطًا على إدارة السجو  وقيادتها األميية.

 27/7/2015الخليج، الشارقة، 
 

 نون يصدون اقتحام جيش االحتالل والمستوطنين لألقصىالمواط .28
صد العشرات م  المواطين ، أمس، اجتياح المئات م  عياصر الشرطة  عبد الرؤوف أرياؤوط:
 18إلى إصابة  أدىفي ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم، ما  األقصىوالمستوطين  للمسجد 

أفراد الشرطة اإلسرائنلية بجروح وصفت م   4آخري  في وقت أصنب فيه  6مواطيا واعتقال 
 بالطفيفة.

اقتحموا المسجد في وقت  إسرائنليامستوطيا  251في القدس أ  يحو  اإلسالمية األوقافوقدرت دائرة 
شخص غنر  1200فيه المتحدنثة بلسا  الشرطة اإلسرائنلية لوبا السمري في بيا  إلى أ   أشارت

 أشارتوضح عدد المستوطين  النهود ميهم وا   كايت مسلم دخلوا ساحات المسجد أمس دو  أ  ت
 إلى توقنف احدهم للتحقنق بعد محاولته اقتحام المسجد بزي دنيي نهودي.
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 50ع   أعمارهموكايت قوات الشرطة اإلسرائنلية شرعت ميذ فجر أمس بميع المواطين  الذن  تقل 
لى فرض قنود اشد على الدخول عاما م  الدخول إلى المسجد ألداء الصالة قبل أ  تعمد الحقا إ

إلى المسجد بما في ذلك ميع اليساء م  الدخول، في وقت كنثفت فيه قوات الشرطة م  تواجدها في 
 محيط المسجد وعلى بواباته حنث يصبت حواجز حدندية على البوابات.

هم وقد كا  العشرات م  الشبا  تمكيوا م  االعتكاف في المسجد في ساعات اللنل تحسبا م  ميع
 م  دخول المسجد في ساعات الفجر.

وقبنل فتح الطريق أمام اقتحامات المستوطين  للمسجد م  هالل باب المغاربة، في الجدار الغربي 
الشرطة ساحات المسجد م  خالل باب المغاربة وهم يطلقو   أفرادللمسجد، فقد اقتحم العشرات م  

واجدن  في المسجد في خطوة بدت وكأيها تمهد قيابل الصوت والمسنلة للدموع باتجاه المصلن  المت
 القتحام مريح للمستوطين  النهود للمسجد.

ورد المصلو  على هذا االقتحام برشق قوات الشرطة بالحجارة واألحذية قبل مالحقتهم إلى المسجد 
طالق قيابل الصوت  إغالقالقبلي المسقوف حنث تم  بوابات المسجد بالسالسل والقضبا  الحدندية وا 

عدد م  المصلن  بحاالت اختياق بنيهم الشنخ  إصابةإلى  أدىوالمسنلة للدموع في داخل المسجد ما 
 ، وعدد م  الحراس.األقصىعمر الكسوايي، مدنر المسجد 

 األقصىوم  جهة نثايية فقد اعتدت قوات الشرطة اإلسرائنلية بالضرب على حراس وسدية المسجد 
جد القبلي المسقوف، فيما الحقت المصلن  م  كبار الس  الذن  والمصلن  في الساحات المقابلة للمس

على الخروج م  المسجد كليا إال ايهم  إجبارهمتواجدوا في ميطقة صح  قبة الصخرة وحاولت 
 لها. إسرائنلياصروا على البقاء عيد بوابات قبة الصخرة لميع أي اقتحام 

م  خالل باب  األقصىين  باقتحام المسجد والحقا سمحت الشرطة اإلسرائنلية للعشرات م  المستوط
المغاربة وسط حراسة مشددة حنث الحقهم عدد م  المصلن  م  الرجال واليساء وهم نرددو  

 صيحات التكبنر" هللا أكبر" ما اضطر الشرطة إلى اختصار فترات االقتحام للمسجد.
النهودي" اوري ارئنل الذي وبرز م  بن  المقتحمن  النهود للمسجد وزير الزراعة م  حزب "البنت 

 إلى تقصنر فترة اقتحامه للمسجد. أدىقائدها محمد" ما  أمةالحقه المصلو  وهم نرددو  "ل  تركع 
 27/7/2015األيام، رام هللا، 

 
 ارتفاع مستوى العنف ضد األطفال المعتقلين .29

الجسدي  رصدت الحركة العالمية للدفاع ع  األطفال فرع فلسطن  ارتفاعًا في مستوى العيف
 الممارس ضد األطفال الفلسطنينن  المعتقلن  م  قبل قوات االحتالل.
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وقالت الحركة في بيا  إ  األدلة التي جمعتها في اليصف األول م  العام الجاري أظهرت أ  يسبة 
في المئة م  األطفال تعرضوا ليوع أو أكنثر م  العيف الجسدي خالل عملية االعتقال أو  86

 في المئة مقارية بالعام الماضي. 10يسبتها التحقنق بزيادة 
وأضاف البيا  أ  غالبية األطفال ال نتمتعو  بحق وجود مرافق م  قبل األهل أو االستشارة القايويية 

 «.اإلسرائنلنن »خالل التحقنق معهم عكس يظرائهم م  
لو  إلى مراكز وتطرق البيا  إلى أشكال سوء المعاملة التي نتعرض لها األطفال موضحًا أيهم يص

وذكرت الحركة أيها «. معصوبو األعن  ومكبلو األندي واألقدام ومحرومو  م  اليوم»التحقنق وهم 
ونثقت أربع حاالت ألطفال حبسوا ايفراديًا بهدف التحقنق معهم م  قبل قوات االحتالل مبنية أ  

 اإلجراء يعتبر تعذنبًا حسب المعاننر الدولية والقايو  الدولي.
األطفال المعتقلن  في سجو  »ه قال مدنر بريامج المساءلة للحركة عاند أبو قطيش إ  م  جايب

، مؤكدًا فشل التعديالت «االحتالل نتعرضو  ميذ أكنثر م  عقد لسوء معاملة وتعذنب مميهج وواسع
خالل العامن  األخنري  في وضع حد لسوء معاملة « اإلسرائنلية»التي أجريت على األوامر العسكرية 

 ألطفال الفلسطنينن  وتعذنبهم.ا
 27/7/2015الخليج، الشارقة، 

 
 اعتقال طفل إثر مواجهات مع االحتالل شرق نابلس .31

يابلس: ايدلعت مواجهات بن  المواطين  الفلسطنينن  وقوات االحتالل اإلسرائنلي، اللنلة الماضية، 
لمحتلة، لتأمن  الحماية خالل اقتحام األخنرة لقرية عزموط قضاء يابلس شمال الضفة الغربية ا

 لعشرات المستوطين  الذن  حاولوا اقتحام القرية.
وأوضح شهود عيا  لـ "قدس برس"، أ  مجموعات م  مستوطيي "ألو  مورية" النهودية حاولوا اللنلة 
الماضية اقتحام قرية عزموط شرق يابلس، حنث تصدى لهم مواطيو  فلسطنينو  م  أهالي القرية 

 ول إلنها.وميعوهم م  الوص
وأضاف الشهود، أ  مواجهات ايدلعت إنثر اقتحام قوات االحتالل للقرية، والتي أطلقت القيابل 
الصوتية والغازية صوب األهالي المتجمهري  والمحتجن  على سلوك المستوطين ، فيما رد الشبا  

 برشق الحجارة والزجاجات الفارغة.
هد صوالحة قبل ايسحابها م  القرية، فيما ايدلعت وأشاروا إلى أ  قوات االحتالل اعتقلت الطفل ف

 حرائق في األراضي والتالل المحيطة، يتنجة القيابل الصويية والغازية التي أطلقها جيود االحتالل.
 26/7/2015قدس برس، 
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 مفتي القدس يدعو لمحاكمة االحتالل على جرائمه بحق األقصى .31

لفلسطنيية، الشنخ محمد حسن ، إلى محاكمة سلطات رام هللا: دعا المفتي العام للقدس والديار ا
االحتالل دوليًا على جرائمها المتعلقة بتدييس المسجد األقصى المبارك واالعتداء على المصلن  

 المتواجدن  فيه والتيكنل بهم.
(، "إ  استمرار االعتداء على 7|26وقال الشنخ حسن  في بيا  تلقته "قدس برس" النوم األحد )

الفلسطنيية وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك يحول الميطقة إلى قيبلة موقوتة، وييذر المقدسات 
 بحرب دنيية وشيكة".

وبنا  أ  سلطات االحتالل تحاصر المسجد األقصى وتميع المصلن  م  الدخول إليه، كما أيها 
خدمة وسائل القمع تعمل على إفراغه م  أبيائه الشرعنن ، ليستفرد المستوطيو  المتطرفو  فيه، مست

 المختلفة ضد المواطين  األبرياء العزل، وفق البيا .
وبنا  خطنب األقصى، أ  استمرار العدوا  اإلسرائنلي على المسجد قد يقود إلى "مجزرة" وم  نثم إلى 

 يتائج "ال يمك  التكه  بمداها وعواقبها"، محمااًل االحتالل المسؤولية التامة والمباشرة ع  ذلك.
لفلسطنينن  الذن  يستطيعو  الوصول إلى األقصى، إلى تكنثنف شد الرحال إليه وتشكنل "سد ودعا ا

 مييع في مواجهة ما يحاك م  مكائد إسرائنلية للينل م  قدسنته"، حسب تعبنره.
وياشد الدول العربية واإلسالمية وجامعة الدول العربية و"ميظمة التعاو  اإلسالمي" و"لجية القدس"، 

 دخل العاجل لحماية المسجد األقصى "قبل فوات األوا ".بضرورة الت
 26/7/2015قدس برس، 

 

 

 «األونروا»األردن يؤكد رفضه القاطع لتصفية  .32
استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، أمس األحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدهللا 

مم المتحدة لغوث وتشغنل الالجئن  اليسور إلى إنجاز حول العجز المالي الذي تواجهه وكالة األ
( واحتماالت التأنثنر السلبي على بعض القطاعات التي تعتمد على خدمات األويرواالفلسطنينن  )

الوكالة. وأكد يائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤو  المغتربن  ياصر جودة ايه على اتصال مع 
أهمية استمرار الوكالة في تقديم جميع خدماتها المسؤولن  في الدول المايحة بهذا الصدد، الفتا إلى 

خاصة في قطاعي التعليم والصحة. وأبدى المجلس استغرابه م  تقليص دعم المجتمع الدولي 
 وفي يفس الوقت يطالب األرد  باستقبال الالجئن  السورين  وغنرهم. األويروالموازية 



 
 
 
 

 

 34 ص                                               3646 العدد:         27/7/2015 اإلثنين اريخ:الت 
  

دي للجيتها االستشارية لمياقشة األزمة ( في عما ، أمس، اجتماعا غنر عااألويرواذلك، عقدت ) إلى
ه، خالل االجتماع رسالة صارمة عبار فنها ع   المالية. ووفق مصادر مطلعة، فا  األرد  وجا
سخطه م  الوضع الذي وصلت إليه الوكالة، ورفضه القاطع ألي محاولة لتصفنتها أو تقليص 

 خدماتها.
 27/7/2015الدستور، عّمان، 

 
 زازات اإلسرائيلية باقتحام المسجد األقصىاألردن يستنكر االستف .33

بترا: استيكرت الحكومة االستفزازات اإلسرائنلية لمشاعر العرب والمسلمن  باالقتحام الذي  –عما  
/ الحرم القدسي الشريف المتمنثل بحادنثة اقتحام المسجد م  قبل عدد م  جرى أمس للمسجد األقصى

 تداءات قوات االحتالل على حراس المسجد والمصلن .المستوطين  ووزير الزراعة اإلسرائنلي واع
هاك وقال وزير الدولة لشؤو  اإلعالم الياطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الموميي ا  ايت

/ الحرم القدسي الشريف واالعتداء على حراسه وعلى المصلن  هو قدسية المسجد األقصى المبارك
 نؤدي إلى مزيد م  مشاعر العداء. أ وم  شأيه ايتهاك لمشاعر جميع العرب والمسلمن  

وطالب الحكومة اإلسرائنلية بتحمل مسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة باالحتالل والحنلولة دو  تكرار 
 منثل هذه االعتداءات اآلنثمة على قدسية المكا  وعلى الحراس والمصلن .

ور هانل داود اقتحام الجماعات النهودية وشجب وزير األوقاف والشؤو  والمقدسات اإلسالمية الدكت
 المتطرفة للمسجد األقصى المبارك واستباحة ساحاته م  قبل األجهزة األميية اإلسرائنلية.

وقال في تصريح صحفي أمس األحد إ  ما جرى م  اعتداء على ساحات المسجد األقصى المبارك 
صابة عدد ميهم وميع المصل ن  م  دخول المسجد ما هو اال وموظفي األوقاف وحراس المسجد وا 

اعتداء على حرمة المقدسات اإلسالمية وتجاوز للسلطة القائمة باالحتالل لدورها في حماية األماك  
 المحتلة خاصة دور العبادة.

 27/7/2015الرأي، عمان، 
  

 تدين اقتحامات المستوطنين للمسـجـد األقصى« المهندسين» .34
طعا  المستوطين  خالل األيام الماضية لتيفنذ سلسلة م  : دايت يقابة المهيدسن  عودة قعما 

 االقتحامات وتدييس المسجد األقصى المبارك.
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وقالت في بيا  لها، إ  تلك االقتحامات جاءت في ظل صمت عربي ودولي وايشغال العالم بمكافحة 
سالمية اإلرهاب متياسيا اإلرهاب الذي يمارسه الصهانية بحق الشعب الفلسطنيي والمقدسات اإل

 والمسيحية في القدس الشريف.
تتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد األقصى وا  ال تسمح بالمساس بدورها  أ  إلى ودعت الحكومة

 السيادي والتاريخي فيه، داعية إلى طرد السفنر الصهنويي م  عما  ردا على استمرار االقتحامات.
اء الذن  ندافعو  ع  المسجد األقصى تحت تتوقف ع  اعتقال الشرف أ وطالبت السلطة الفلسطنيية 

وا  ال تكو  عويا للصهانية في قمع الشعب الفلسطنيي والتعدي على « األمييبالتيسنق »يسمى  ما
 المقدسات في القدس وتدييسها.

 27/7/2015الدستور، عّمان، 
 

 يحتجون على تقليص الخدمات« األونروا»عاملون في  .35
المئات م  العاملن  في وكالة غوث وتشغنل الالجئن   خالد الخواجا: اعتصم أمس –عما  

أمام مبيى الرئاسة في بيادر وادي السنر احتجاجا على سياسة الوكالة في  "األويروا"الفلسطنينن  
توجهها لتقليص خدماتها التي تعزوها للعجز المالي في موازيتها وعدم وفاء الدول المايحة بالتزاماتها 

 المالية.
مدرسة في مياطق عملها مع بداية  700تصام احتجاجًا على توجه األويروا إلغالق وجاء هذه االع

 العام الدراسي المقبل.
إدارة الوكالة بصدد إغالق المدارس ألربعة  أ  إلى وأشار بيا  للعاملن  في كافة مياطق وكالة الغوث

 شهور في حال عدم توفر التمويل.
 27/7/2015الرأي، عمان، 

 
 لبرلماني العربي يدين االعتداءات المستمرة على المسجد األقصىرئيس االتحاد ا .36

دا  رئيس االتحاد البرلمايي العربي مرزوق الغايم االعتداءات المستمرة على المسجد األقصى 
وعصابات االستيطا . وقال الغايم في بيا   اإلسرائنليالمبارك وتدييسه م  قبل جيود االحتالل 

األقصى المتكرر والتعدي الوحشي على المصلن  جريمة يكراء ايتهاك حرمة  إ  أمسصحافي 
تيبذها كل األديا  والشرائع السماوية وتعتبر تحديا سافرا للعالم أجمع داعيا إلى تحرك عاجل لردع 

 ”.العدوا  المميهج على شعبيا الفلسطنيي والمقدسات الدنيية“هذا 
 27/7/2015السياسة، الكويت، 
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 حّمل مسؤولياته لحماية القدسالمغرب تدعو العالم لت .37

الحياة الجدندة، رويترز: أدايت المغرب، مساء األحد، اقتحام جماعات نهودية متطرفة  -الرباط 
المسجد األقصى، وقالت وزارة الشؤو  الخارجية والتعاو  في بيا  إ  المغرب "إذ تدن  بشدة هذا 

صى بهدف التمهند لالستيالء عليه م  التصعند الخطنر وغنر المقبول الذي يمس حرمة المسجد األق
خالل محاولة تقسيمه زماييا ومكاييا يطالب بوقف كل اإلجراءات التصعندية اإلسرائنلية المتخذة ضد 
الفلسطنينن  والرامية لفرض أمر واقع جدند على األرض". ودعت المغرب المجتمع الدولي إلى 

ى المبارك ولوقف كل االيتهاكات اإلسرائنلية "تحمل مسؤولياته لحماية مدنية القدس والمسجد األقص
تفاديا الستفزاز مشاعر المسلمن  عبر العالم وتقويض المجهودات والمبادرات الرامية إلى إنجاد حل 

 يهائي وعادل للقضية الفلسطنيية."
 27/7/2015الحياة الجديدة، 

 
 صىمجلس األمة الكويتي يدين جريمة االعتداء الصهيوني على المسجد األق  .38

استيكر رئيس مجلس األمة الكويتي باإليابة مبارك الخرييج االعتداءات الصهنويية اآلنثمة على 
 أحدثوالغازات مما  األسلحةالمسجد القبلي في القدس الشريف وعلى المصلن  به باستخدام 

ل هذه االعتداءات المستمرة يتنجة سياسة االحتال إ المتفرقة بن  جموع المصلن . وقال  اإلصابات
الصهنويي بمحاربة كل ما هو حق فلسطنيي ومحاربة الفلسطنينن  في كل مجال وكذلك يتنجة 
التهاو  الدولي تجاه االعتداءات الصهنويية وعدم قيام المجتمع الدولي بدوره لحماية الشعب 

 م  الهمجية الصهنويية علنها. اإلسالميةالفلسطنيي والمقدسات 
بتحمل  اإليسا والحقوقية وميظمات حقوق  اإلقليميةالميظمات وطالب الخرييج المجتمع الدولي و 

تجاه الشعب الفلسطنيي ومقدساته والعمل على وضع حد لهذه  واألخالقية اإليساييةمسؤولياتها 
 .أحدالمستمرة دو  ردع م   اإلسرائنليةاالعتداءات 

 27/7/2015السياسة، الكويت، 
 

 ي... وأبو حسنة ينفي تأجيل العام الدراسيأزمة األونروا المالية تهدد العام الدراس .39
، يقاًل ع  مراسلها في غزة، محمد أبو شحمة، أ  المستشار 26/7/2015فلسطين أون الين، يشرت 

اإلعالمي لوكالة األويروا عديا  أبو حسية يفى األيباء التي تحدنثت ع  تأجنل الوكالة الدولية للعام 
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سية في تصريح لـ"فلسطن  أو  الن ": "ال صحة لتلك الدراسي في مياطقها الخمسة. وقال أبو ح
 المعلومات التي أوردتها وسائل أعالم، وبيا  األويروا كا  واضًحا عيد خروجه النوم".

وكايت وكالة األويروا قد أعليت في بيا  لها عقب ختام اجتماع غنر عادي للجيتها االستشارية 
ستضطر لتأجنل الدراسة ليحو يصف ملنو  طالب  بالعاصمة األرديية عما  مساء نوم األحد، أيها

 ملنو  دوالر. 101مدرسة تابعة لها في الشرق األوسط بسبب عجز مالي قدره  700فلسطنيي في 
وقالت األويروا في بيايها "راجعت خالل اللقاء المخاطر المتزاندة الضطرارها تأجنل بدء العام 

يات الوكالة في الشرق األوسط ما لم نتم تمويل الدراسي في المدارس التابعة لها في مياطق عمل
 العجز بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء الدراسة مطلع سبتمبر المقبل".

ودعت المايحن  والشركاء والدول األعضاء في األمم المتحدة بتقديم التمويل الالزم لبدء السية 
وكالة ميذ تأسيسها". وبنيت إلى أ  لدنها الدراسية، واصفًة األزمة الحالية بأيها "األشد التي تعصف بال

م  المال ما يكفي للمحافظة على خدماتها الضرورية لحماية الصحة العامة وبعض البرامج الطارئة 
. وتابع البيا  "إال أ  التمويل غنر كاف لضما  توفنر خدمات تعليمية مستقرة 2015حتى يهاية عام 

ت أيها بصدد رفع تقرير خاص لألمن  العام لألمم اعتباًرا م  شهر سبتمبر وما بعده". وأوضح
دولة تعرض خالله التداعيات المترتبة على عجز  193المتحدة وأعضاء الميظمة الدولية وعددهم 

 األويروا.
، م  غزة، والقدس المحتلة، ويقاًل ع  وكالة سما، أ  مفوض 27/7/2015الحياة، لندن، وأضافت 

"إييي أشعر بالقلق م  أ  تقوم األزمة التمويلية التي يعايي ميها  عام األويروا بننر كرهنيبول قال:
حاليًا بإجباريا على اليظر في تأخنر بدء السية الدراسية"، موضحًا: "أ  قرارًا كهذا سيعمل على تولند 
الكنثنر م  التوتر واليأس لمئات اآلالف م  الفتيا  والفتيات المتفاين  جدًا في دراستهم". وأضاف: 

لتعليم يكم  في صلب هوية وكرامة الجئي فلسطن  وفي ما ترمز األويروا إليه، كما أ  مدارسيا "أ  ا
 توفر قدرًا م  االستقرار في ميطقة غنر مستقرة للغاية".

  
 مرشح جمهوري: أوباما يقود اإلسرائيليين "إلى بوابة المحرقة" .41

الرئاسة ع  الحزب الجمهوري  واشيط : طالب الحزب الديمقراطي األمريكي المتيافس على ترشيح
مايك هاكابي باالعتذار ع  تصريحات ضد موقف الرئيس األمريكي باراك أوباما م  االتفاق اليووي 
اإلنرايي. وقال هاكابي إ  أوباما يقود اإلسرائنلنن  "إلى بوابة المحرقة"، في إشارة إلى معسكرات 

 الموت اليازية ضد النهود.
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ية للحزب الديمقراطي إ  التصريح ال محل له في السياسة األمريكية. وقالت رئيسة اللجية الوطي
 أ  على هاكابي االعتذار للنهود. وأضافت

وقال هاكابي لموقع "برانتبارت ينوز" إيه "أمر ساذج أ  ننثق باإلنراينن . بقيامه بذلك، سيأخذ 
 اإلسرائنلنن  ويقودهم إلى بوابة المحرقة".

 27/7/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
  

 وزير الخارجية األلماني يشيد بفتـى فـلسطـينـي  .41
وكاالت: أشاد وزير الخارجية األلمايي، فرايك فالتر شتانيمانر بفتى فلسطنيي نبلغ م  العمر  -برلن  

عامًا( ايضم لفريق عمله في ألماييا. ويشر شتانيمانر، أمس، على صفحته الرسمية على موقع  17)
برفقة الفتى واسمه خلنل، كما يشر صورة للفتى مع السفنرة الفلسطنيية لدى ألماييا "فيسبوك" صورة له 

خلود دعنبس. وقال الوزير األلمايي إ  خلنل الذي يسك  مدنية القدس كا  يساعده بصفته متدربا 
 أنثياء عمله في مقري البرلما  والحكومة األلماينن  في برلن .

 27/7/2015األيام، رام هللا، 
  

 الفلسطينية يزور الضفة الغربية –لجنة الصداقة البرلمانية البرتغالية وفد  .42
"وفا": استقبل الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدنية رام هللا أمس وفد لجية  -رام هللا 

الفلسطنيية، برئاسة رئيسها برويو دياس، والتي تمنثل كافة الكتل  -الصداقة البرلمايية البرتغالية 
ة في البرلما  البرتغالي. وأطلع الرئيس الوفد الضنف على آخر مستجدات األوضاع في البرلمايي

األراضي الفلسطنيية، والمأزق الذي وصلت إليه العملية السياسية. وأكد أعضاء الوفد البرتغالي دعم 
قامة الدولة الفلسطنيية في إطار حل الدولتن ، مؤكدن  حرص البرت غال بالدهم للعملية السياسية، وا 

 على تطوير وتمتن  العالقات النثيائية الممنزة.
 27/7/2015األيام، رام هللا، 

 
 حين يلتصقون بالدوالر تهبط المفاهيم .43

 أ.د. نوسف رزقة
بنيما اشتعل الحدنث بن  الفرقاء في الجلسة على أزمة الكهرباء وموجة الحر الشدند القادمة لغزة م  

الجوية، سأل سائل م  الحضور باستهجا : )ما يوع القيادة  شبه الجزيرة الهيدية كما تقول األرصاد
الفلسطنيية التي تتحكم في قرار السلطة الفلسطنيية؟!(, كا  السؤال بسيًطا, لك  الحضور أبدوا عجًزا 
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ع  اإلجابة. قيادة السلطة عيديا في رام هللا ال تقبل التعريف، وم  المستحنل وصفها بأوصاف 
فهي فوق الوصف وفوق التعريف تماًما كمشكلة كهرباء غزة التي ال تقبل معروفة أو متفق علنها، 
.  تعريًفا وال وصًفا وال حالا

الحدنث في كهرباء غزة هو حدنث م  ندخل في متاهة معقدة لها مخرج واحد ضنق ال نبن  ع  
ول المتاهة، يفسه، وقد تلسعك حرارة الهيد بلهنبها )فتزرب( عرًقا وزفًرا وزيًخا، م  ضنق الطريق وط

التي تحمل عالمات )صيع في المقاطعة برام هللا(. المقاطعة في رام هللا تستولي على مال الشعب 
الفلسطنيي ومقدراته وضرائبه وما يأتيه م  ميح وقروض ميسرة، وال ترسل ميها لغزة الجريحة غنر 

 هامات معنبة.اليزر اليسنر بعد أ  ُتدخل سكايها في متاهات مضلة، وامتحايات مذلة، وات
لماذا تتمتع الضفة الغربية بكهرباء دائمة على مساحة أربع وعشري  ساعة في النوم واللنلة بال 
ايقطاع؟!, ولماذا ال تعايي مصايع رام هللا ويابلس والخلنل م  ايقطاع الكهرباء، وأصحابها ال 

ة هي األساس واألصل في يحتاجو  مولدات كهرباء بدنلة؟!, بنيما غدت المولدات الكهربائية البدنل
غزة؟!. أصحاب مزارع الدجاج البياض والالحم فقدوا جلا ما عيدهم في مزارعهم هذا الشهر في ظل 
موجة الحرا الهيدية األخنرة أليهم لم نجدوا كهرباء لتبريد مزارعهم واستبقاء صيصايهم على قند 

 الحياة.
عب بدو  ايتخابات حرة ويزيهة، تصرا على هذه القيادة التي احتكرت قرار السلطة وتسلطت على الش

تحصنل ضريبة )البلو( على كل لتر سوالر مقدم لشركة الكهرباء. قيادة السلطة وحكومة التوافق 
الفاشلة يصرو  على تكبنر منزاينتهم بجمع ضرائب وقود باهظة م  قطاع غزة الذي يعايي م  

( م  ٪٠٤و) ،لف شيكل في الشهر، ومتوسط دخل الموظف ال نزيد ع  أ٪٠٤بطالة تزيد على 
 األسر تحت خط الفقر.

هذه القيادة التي ال تقرأ الواقع وال تقدر الحال، وتعاقب ملنويي مواط  هم سكا  غزة، م  خالل 
دخاله في متاهات مضلة لتركيعه، هي قيادة غاشمة ال تقرأ التاريخ، وال تعتبر  صياعة األزمات له، وا 

( كامل )دوالرلعدل في إصرار السلطة والحكومة على الحصول على بم  سبقها. ما وجه الحق أو ا
( لتر، لتزويد ٠٤٤ضريبة ع  كل لتر سوالر ندخل لمحطة الكهرباء، التي تحتاج نومًيا إلى )

 المواطين  بالكهرباء لمدة نثمايي ساعات فقط؟!.
يطق، أل  مجتمع كل المواطين  نرو  أيه ليس في عمل السلطة والحكومة هذا دن ، وال حق، وال م

غزة مجتمع بطالة، ومحاصر، وفقنر، وم  واجبات السلطة عيدما تكو  وطيية أ  تخفف عيه، وأ  
تخفض أسعار حاجياته النومية، وأ  تضيء بنته، ومستشفياته، وأ  تحرك عجلة مصايعه، وأ  

 تحمي صيصايه م  حرا الهيد.
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ف له، حتى وا   أضاف )الوطيية( لعيوايه، هذا اليوع م  السلطات والحكومات ال تعريف له، وال وص
فالوطيية ليست دعوى كالمية، الوطيية أ  نتساوى مواط  الضفة وغزة في الكهرباء، ال سيما عيد 
كوارث الحرا القادم فجأة م  مياطق استوائية لم يعتد الياس على التعامل معها. الوطيية أ  نتساوى 

الوطيية حن  تكو  القيادة يازلة ومشدودة إلى األرض، أو دجاج غزة بما في رام هللا. هذا هو مفهوم 
 إلى الدوالر.

 26/7/2015فلسطين أون الين، 
 

 حماس والسلطة والهدنة الموعودة .44
 عمر كياليي
الحدنث ع  إمكايية التوصل إلى اتفاق هدية محدودة زمنيًا بن  إسرائنل وحركة حماس نزداد تواترًا 

تصاالت بشأيه ال تزال تتعنثر بسبب مطالب متضادة أو ابتزازية م  أحيايُا ويخبو أحيايًا، وكأ  اال
 قبل إسرائنل أو بسبب ضباب ننثار م  هيا أو هياك يشوش الرؤية.

األكنثر حرصًا على إشاعة الحدنث ع  قرب التوصل إلى الهدية والتبشنر بها هو قيادية حركة 
بأ   5/7/2015ي بشر أهل القطاع في هيية المسؤول األبرز في القطاع الذ إسماعنلحماس نتقدمها 

إسرائنل أبلغت أطرافًا أيها ل  تش  حربًا جدندة على القطاع، وقال بعدها بأسبوعن  ال تستغربوا 
 فيح  أقرب إلى تحقنق أهدافيا هذه. اإلعمارالحدنث ع  إيهاء الحصار وبياء منياء بحري وا عادة 
تحقق ما هو أكنثر م  الذي حققته على صعند تدرك حماس جندًا أ  ما تملكه م  قوة عسكرية ل  

المقاومة، وأ  االستمرار في يهج المقاومة يظريًا دو  القدرة على ممارسته واقعيًا يعيي استجرار 
العدوا  اإلسرائنلي واستمرار الحصار والتراجع في القدرات العسكرية واالقتصادية والمعيشية في 

في وجهها دو  قدرة ميها على الحل، ويعيي بالتالي ما  القطاع مع ما نجلبه ذلك م  أزمات تتفجر
هو أهم، أي تزاند المعارضة لها في الشارع الغزي خصوصًا م  قبل التيظيمات األصولية المتطرفة 

 كداعش وبدء االيفالت األميي والعسكري، مع ما يعييه ذلك م  ايهيارات متتابعة لسلطتها.
هر اهتمامًا كبنرًا ربما أليها ال ترى في الهدية إيجازًا كبنرًا أو م  جهتها لم تيكر إسرائنل ذلك ولم تظ

بسبب استمرار االتصاالت وعدم حصولها بعد على كل ما تطلبه م  شروط متزاندة باستمرار 
 كعادتها في كل تفاوض.

واألمر المنثنر للدهشة واالستغراب هو موقف السلطة الفلسطنيية م  الهدية الموعودة حن  سارعت 
درها إلى يقد وشجب إقدام حماس على التفاوض بشأيها وقبولها )دو  أ  توجه كلمة يقد مصا

لى التحذنر م  مخاطر ذلك  إلسرائنل التي لم تلتفت إلى السلطة ولم تعترف لها بدور في االتفاق( وا 
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لقطاع على المصالحة والوحدة والدولة المستهدفة، واعتبار ذلك جزءًا م  المشاريع الهادفة إلى فصل ا
ع  الدولة الفلسطنيية تحت مسمى الهدية كما جاء على لسا  الياطق باسم حركة فتح في 

، مشددة على تجريم حماس واتهامها بأ  تتصرف ميفردة على هواها وتستمر باختطاف 21/7/2015
ه( القطاع والسيطرة عليه، ومتياسية أ  حماس كايت وال تزال جزءًا م  السلطة )أرادت ذلك أم لم ترد

كويها تمتلك األغلبية في المجلس التشريعي وسبق أ  ترأست حكومة الوحدة الوطيية وتم التوقيع 
جراء ايتخابات رئاسية  معها على أكنثر م  اتفاق للمصالحة والوحدة الوطيية وتفعنل ميظمة التحرير وا 

وتستمر  2007وتشريعية. وقد طرحت حماس يفسها كسلطة مسؤولة في القطاع ميذ ايقالبها عام 
حتى اآل  كسلطة أمر واقع هياك مسؤولة ع  كل ما جرى ويجري، وهي إذ تذهب إلى هذا االتفاق 
النوم فهي تذهب بصفتها هذه، وتقبل إسرائنل باالتفاق معها بوصفها سلطة األمر الواقع المسؤولة 

والمسيطرة  ع  أمور القطاع وع  أميه بالدرجة األولى باعتبار أ  قوتها األميية هي الموجودة
 والمسؤولة ع  أم  القطاع داخليًا وخارجيًا.

نثمة حقيقة تغنبها السلطة في يقدها واعتراضها )السلطة لم ترفض الهدية م  حنث المبدأ بل ترفض 
أ  تتفاوض علنها حماس مع إسرائنل( وهي أ  الهدية المتوقعة مطلوبة ومرغوبة ومرحب بها طالما 

ئنلية وتيهي الحصار وتسمح بإعادة اإلعمار واالستنثمار. وكا  أيها ستوقف االعتداءات اإلسرا
األجدر بها أ  تتفهم األسباب التي تدفع حماس إلى ذلك وما قد نترتب ع  عدم ذهابها يحوه، وكا  
األجدر أ  تسعى السلطة وبكل جهد ممك  م  أجل المساعدة على إيجاز الهدية، وم  الضروري 

ح تفهم واستيعاب االتفاق وتوظيفه في خدمة الصالح الفلسطنيي أ  تعمل على مقاربة جدندة تتي
 العام.

وردًا على هذه االيتقادات وتأكندًا لتمسكها بموجبات المصالحة والوحدة يمك  لحماس أ  تضع قيادة 
السلطة تباعًا في صورة ما نتم التوافق عليه في االتصاالت بشأ  الهدية، ويمكيها عيد التوصل إلى 

تبادر إلى عرضه على المجلس التشريعي وحكومة التوافق للموافقة عليه ويمكيها، ولعل  االتفاق أ 
قراره، وفي  هذا هو األفضل، ا  تعرض االتفاق على استفتاء شعبي عام في القطاع للموافقة عليه وا 
حال تمت الموافقة عليه بأغلبية كبنرة سيحمل ذلك معايي ورسائل كنثنرة سواء لحماس كسلطة أمر 

 قع مسؤولة أو للسلطة والفصائل الفلسطنيية أو حتى إلسرائنل.وا
والتساؤل المطروح اآل  هو لماذا ال تظهر السلطة كمتفهم ومؤيد أو حتى كموافق وشريك لحماس في 
إيجاز الهدية حتى وا  تفاوضت علنها حماس بمفردها؟ فهذا أفضل إليتاج هدية متوازية وللحنلولة 

س لتدفيعها أنثمايًا باهظة. واألفضل طبعًا أ  تيظر السلطة في سبل توظنف دو  ابتزاز إسرائنل لحما
الهدية لصالحها وللصالح الفلسطنيي العام على أكنثر م  صعند. فتوصل حماس للهدية سنخفف م  
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غلواء حماس بشأ  مقاومتها إلسرائنل ورفضها االعتراف بها )خصوصًا وأ  أبرز مهام حماس بعد 
األميية في القطاع وميع أي عمليات عسكرية ميه ضد إسرائنل تمامًا كما هو الهدية ضبط األوضاع 

عادت إلى ممارسة سلطتها هياك( األمر الذي  إ حال السلطة في الضفة أو حالها في القطاع 
سيقرب المسافة بنيهما ويساعد في مقاربة أفضل م  كلنهما إليعاش اتفاق المصالحة والسنر قدمًا 

 تعادة الوحدة.باتجاه تيفنذه واس
ختامًا، نثمة شكوك حول إمكايية موافقة إسرائنل على اتفاق يحمل فوائد كبنرة لحماس وسكا  القطاع 
دو  أنثما  كبنرة جدًا قد تضطر حماس لدفعها كويها األكنثر حاجة للهدية. فاإلسرائنلي سيطلب 

ر المزيد ميه الستدراج الكنثنر مقابل هكذا هدية، وقد مر وقت طويل على التفاوض بشأيها وربما يم
تيازالت أكنثر خصوصًا مع استمرار تأزم عالقات حماس مع السلطة ومصر وفي داخل القطاع. 
فإسرائنل ال تتعجل االتفاق وهي على العكس تستمهل ذلك في ايتظار الحصول على ما هو أفضل 

 لها وأسوأ لغنرها.
 27/7/2015القدس العربي، لندن، 

 
 النووي  توظف االتفاق« إسرائيل» .45

 د. صالح اليعامي
، لك  يظرة «إسرائنل»ألول وهلة بدا االتفاق بن  الدول العظمى مع إنرا  كتطور بالغ السلبية تجاه  

ستراتنجية غنر « إسرائنل»متأيية تدلل على أ   لم تيفك توظف هذا االتفاق في تحقنق مكاسب جنوا 
مرير االتفاق في الكويغرس، فأيها مسبوقة. فقد أعليت تل أبنب أيه في حال فشلت في احباط ت

، والقاضي بفرض 1981ستطالب اإلدارة األمريكية بتقديم تعهد يضم  تبينها القرار الذي اتخذته عام 
السيادة الصهنويية على هضبة الجوال . وقد عبر ع  هذا الموقف بشكل صريح ومعل  وزير األم  

بما تجاهر به يخبها عليا، « إسرائنل»ب الداخلي يغآل أردا . ول  يكو  م  المستهج  أ  تطال
بالتزام الواليات المتحدة بالعمل على ابقاء يظام بشار األسد في سدة الحكم، على اعتبار أ  بقاء 
اليظام يضم  الهدوء على جايبي الحدود. مع العلم أ  بعض اليخب الصهنويية قد طالبت بتزويد 

 اليظام األسدي بالسالح لميع سقوطه.
لقول، إيه في ظل توظنف التفاق لتعزيز مكاسبها، فليس م  المستبعد أ  تطالب تل أبنب ويمك  ا  

بخطة دولية للحفاظ على بقاء يظام السيسي في مصر. وال نبدو هذا مستبعدًا، أل  بعض اليخب 
اإلسرائنلية تطالب بأ  يسهم العالم في تأمن  البنئة اإلستراتنجية للكيا  الصهنويي م  خالل إرسال 

في سنياء. وقد ذهبت بعض اليخب اليمنيية « إسالمنن  متطرفن »قوة دولية لمقاتلة م  تعتبرهم 
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التي تشكل « ج»الحاكمة إلى ما هو أبعد م  ذلك عيدما طالبت بأ  نوافق العالم على ضم مياطق 
 على االتفاق. والسؤال الذي« إسرائنل«، كتعويض ل«إسرائنل«م  الضفة الغربية ل %60أكنثر م  

يطرح يفسه هيا: ما العالقة بن  االتفاق والضفة الغربية. وم  المفارقة، أ  كل المؤشرات تدلل على 
أ  السلطة الفلسطنيية ورئيسها محمود عباس سيكويا  الخاسري  األكبر لهذا االتفاق، حنث إ  

به م  ستوظف االتفاق في تبرير تقليص هامش المياورة الذي يحاول عباس االحتفاظ « إسرائنل»
م  نرى أ  « إسرائنل»أجل التدلنل على أ  لديه بريامجا سياسيا. فعلى سبنل المنثال، هياك في 

االتفاق مع إنرا  سيقلص م  منل أوباما الظاهري لالعتراض على مشاريع االستيطا  والتهويد، 
 «.إسرائنل»ياهيك ع  أيه سنلتزم بمواجهة أي تحرك فلسطنيي في المحافل الدولية ضد 

  المؤكد أ  أوباما سيعمل على بذل جهد أكبر لمواجهة حركة المقاطعة الدولية ضد الكيا  وم
تريد توظنف االتفاق في الحصول على التزام أمريكي « إسرائنل»الصهنويي. في الوقت ذاته، فإ  

ا بعدم تزويد دول الخلنج وتحدندًا السعودية بأي سالح يوعي، بزعم أ  منثل هذا التطور نهدد تفوقه
 اليوعي.

وا   كا  هذا ال يكفي، ومما ال شك فيه أ  تل أبنب وظفت االتفاق في شيطية تركيا!!!. وهذا أمر 
نرا  في كل ما نتعلق بالبريامج اليووي. فقد زعمت  مستهج ، حنث أيه ال نوجد نثمة رابط بن  تركيا وا 

ح يووي. وتدعي دوائر الحكم الصهنويية أ  تركيا تعكف على مخطط وضعته سرًا لتطوير سال
المحافل الصهنويية أ  تركيا ستكو  القوة اليووية القادمة في الميطقة. الالفت أ  الصهانية يستيدو  

 إلى أدلة متهافتة م  أجل التدلنل على توجهات تركيا اليووية.
المقاتلة األكنثر تطورًا في « 35إف «م  ضم  األدلة المفتراة، سعي أيقرة للحصول على طائرات

م، بزعم أ  هذه الطائرات قادرة على حمل قيابل يووية، حنث إ  هذه الطائرات قادرة على حمل العال
يظرًا إلفالسها، لم تجد المؤسسة األميية اإلسرائنلية بدًا سوى االعتماد «. b61»قيابل يووية م  طراز 

أ  تركيا معيية م  تقدنرات للمخابرات األلمايية مفادها ب 2014على ما يقله موقع ألمايي في عام 
بتطوير بريامج يووي مديي للتغطية على مخططها لتطوير سالح يووي عسكري في السر، تمامًا كما 
هو الحال في إنرا . وم  أجل إضفاء إنثارة على القضية، فإ  الصهانية ندعو  أ  األتراك حاولوا 

لدول اإلسالمية التي كايت عيد تفكك االتحاد السوفياتي شراء قيبلة يووية وتقييات يووية م  إحدى ا
تشكل االتحاد السوفياتي. لك  المحاوالت الصهنويية لشيطية تركيا ال تعرف حضيضًا، فقد زعمت 
المؤسسة األميية اإلسرائنلية أ  تركيا ساعدت في سبعنييات القر  الماضي الباكستا  في تخصنب 

أبنب اتهامات النويا ، العدو اللدود  النوراينوم الالزم لتطوير بريامجها اليووي، ياهيك ع  تبيي تل
لتركيا، بأ  أيقرة تعكف على تطوير بريامج يووي سري. والسؤال الذي يطرح يفسه، كنف يكو  بوسع 
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تركيا مساعدة الباكستا  في السبعنييات، وهي حتى اآل  ال تملك مفاعاًل يوويًا قادرا على تخصنب 
« اليووي »تا  وتركيا يأتي لتحذنر العالم م  خطورة النوراينوم. وم  الواضح أ  الربط بن  الباكس

العالم م  إمكايية أ  تتجه السعودية لشراء سالح يووي جهاز « إسرائنل»السيي. تمامًا كما تحذر 
 م  الباكستا .

 قصارى القول، يتيياهو نريد أ  يحول االتفاق مع إنرا  م  تهدند إلى فرصة.  
 27/7/2015السبيل، عّمان، 

 
 الصفرية في الشرق األوسط مع إسرائيل فقطاللعبة  .46

 محمد عوده األغا
ضم  يظريات العالقات الدولية، ُتَعرَّف يظرية اللعبة على أيها الميهج الذي يقوم بدراسة صياعة 
واتخاذ القرار ضم  العالقات الدولية في المواقف التي يغلب علنها صفة الصراع أو التعاو ، وتيقسم 

يتائج اليهائية إلى يموذجن ، األول: هو اللعبة الصفرية، ومفادها: أ  المكاسب اليظرية على أساس ال
التي يحققها الطرف "أ" تمنثل الخسائر التي يفقدها أو نتكبدها الطرف "ب"، أي الربح المطلق أو شبه 

 المطلق للطرف "أ" والخسارة المطلقة أو شبه المطلقة للطرف "ب".
بة فهو: اللعبة غنر الصفرية حنث تكو  الخيارات المطروحة أمام أما اليموذج النثايي ليظرية اللع

الطرفن  "أ" و "ب" هي أ  ال ُيَكباِّد أحدهما اآلخر خسائر مطلقة وأ  ال نتوقع أحد األطراف أقصى 
 درجات المكاسب.

ء إذًا، فالتمننز بن  اللعبة الصفرية وغنر الصفرية ال يعتمد على ما إذا كايت يتنجة اللعبة هي بقا
طرف أو زوال الطرف اآلخر، ولك  التمننز يكو  على أساس الفوز الشامل أو الجزئي بتحقنق 

 األهداف الموضوعة م  خالل طرفي اليزاع.
، وخصوصًا في -على األقل–إال أ  ذلك نبقى ضم  اإلطار اليظري في ميطقة الشرق األوسط 

 تها مع العرب هي معركة وجود.اإلسرائنلي، حنث ترى إسرائنل أ  معرك-إطار الصراع العربي
 

وال أدل على ترتنب إسرائنل ألوراق لعبها على أساس صفري خصوصًا تجاه العرب، م  سعنها 
المستمر لتطوير وحيازة السالح اليووي ميذ احتاللها ألرض فلسطن ، بل تعمل على ضما  عدم 

 ية في بعض الحاالت.امتالك أي م  الدول اإلقليمية لهذه التكيولوجيا حتى لألغراض السلم
إ  المتابع لألوضاع في الشرق األوسط نرى بوضوح تيانثر أوراق اللعبة، واستفاقة العبن  م  
غنبوبتهم، وبروز العبن  جدد، والكل نتيافس للصدارة والمكاية اإلقليمية المؤنثرة، بل وصلت الحالة 
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ة األمر الواقع، لك  الخطنر اإلقليمية في كنثنر م  الساحات للمجابهة العسكرية، بهدف فرض سياس
في األمر هو تطور السلوك اإلقليمي لبعض الالعبن  لحد إظهار أ  الخيارات المطروحة هي 
خيارات صفرية وجودية، تسعى لتكبند الطرف اآلخر خسائر مطلقة؛ إما سياسيًا أو اقتصاديًا أو 

 وجوديًا.
اعات المذهبية، م  خالل تقسيم الشعب إلى ففي العراق منثاًل، تعمل الفتية الطائفية على تأجنج الصر 

جبهتن  إحداهما شيعية وهي األقلية المسيطرة سياسيًا، واألخرى سيية ذات األكنثرية، لحٍد وصل األمر 
يهائه وجوديًا، واستمرت حالة التشظي ألبعد م  ذلك، حتى  إلى إعال  عدم قبول الطرف اآلخر، وا 

 وصل الصراع لداخل الجبهات ذاتها.
وريا كذلك، ايتقلت نثورة الشعب ضد اليظام، إلى حرب صفرية، يسعى طرفنها لتكبند اآلخر وفي س

إلى حد وصل  -يتنجة التدخالت اإلقليمية-الخسائر إلخضاعه وفرض شروطه، بل تطور األمر 
ل بالحالة السورية إلى حرٍب إقليميٍة بالوكالة، كا  أحد أدواتها تفريق الجبهة الواحدة، ودفعهم لالقتتا

 المسلح؛ سعيًا إلفياء الخصم.
لقد وصل الحد في الصراعات اإلقليمية إلى درجة جعلتيا يفقد فنها بوصلتيا، فايحرف مسار الجهود 
المبذولة ع  حقيقة الوضع اإلقليمي الذي نتمنثل في التهدند الذي يتعرض له م  جايب المشروع 

عة في اإلقليم، بسبب ما تمنثله م  بعد الصهنويي، المتمنثل في دولة إسرائنل المغروسة في أهم بق
دنيي وقومي وسياسي وجغرافي، فأصبحيا يرى إسرائنل تيعم باألم  برغم التوترات الكبنرة على 

 حدودها م  الخارج.
والجدنر بالذكر، أ  إسرائنل يسجت يظريتها لألم  القومي على أساس تعرضها لخطر وجودي، قادم 

قوا قديمًا عبر وسائلهم الخبننثة لزعزعة االستقرار في الميطقة، م  جهة العرب بصورٍة أساس، فايطل
شغالهم ع  الخطر المركزي الذي  وبث السموم بن  الدول، لضما  إلهاء العرب ببعضهم البعض، وا 
نهددهم، حتى وصل الفكر السياسي العربي العتبار كيا  االحتالل اإلسرائنلي واقعًا نجب التعايش 

 وصلت في بعض جوايبها للعل  دو  أي خجل. معه ويسج العالقات التي
نجب أ  تصاغ يظريتيا العربية لألم  القومي على أساٍس صفرٍي تجاه إسرائنل، فهذا الكيا  
الُمستحدث الستخراب الميطقة ل  تجدي معه أي محاولة للتعايش، بل إ  اليظرية ستوجه الجهود 

والطبقية والقومية وقودًا بند إسرائنل لتحقنق  بعندًا ع  الصراعات الداخلية التي تتخذ م  المذهبية
 غاياتها.

سعيًا لتحقنق المصالح الغربية -وبما أ  إسرائنل عبارة ع  كيا  وظيفي مستحدث م  قِّبل الغرب، 
ه الجهود الَعربية تجاه إزالة هذا الكيا ، وليس العمل على ضما  -في الميطقة ، فاألصل أ  ُتوجَّ
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السياسي يحتم على كل عاقل أ  نواجه التهدند بما يقابله م  إجراءات أميه واستقراره، فالميطق 
 تضم  حماية أميه القومي.

 27/7/2015المركز الفلسطيني إلعالم، 
 

 على حدود االندالع .47
 تسفي برئنل
على المعبر الحدودي في أب السالمة، بن  تركيا وسورية، بالقرب م  مدنية كنلس، لم نترك الهجوم 

الذي يفذه سالح الجو التركي ضد أهداف تيظيم داعش، أي ايطباع. طابور طويل االول في يوعه 
طلبوا االيتقال إلى سورية، وتلووا في قيظ الشمس  –أوالد ويساء ورجال  –م  الالجئن  السورين  

بايتظار الموظف التركي كي يميحهم االذ  بالعبور. "سمعت أيه كايت هياك ايفجارات في اللنل، 
شنئا"، قال عبدالهادي الذي اهتم كل الوقت بعدم ابتعاد اوالده عيه. "على م  أطلقوا لكيي لم أر 

 اليار؟ م  الذي أصنب؟" تساءل.
بقصف أهداف داخل سورية، في  16فجرا قامت نثالث طائرات اف  3:15في نوم الجمعة الساعة 

المياطق السورية"،  ميطقة يسيطر علنها داعش، حسب المعلومات الرسمية. "لم تدخل طائراتيا إلى
دقيقة تم تيفنذه م  المياطق التركية بالقرب م  مدنية  13قال متحدث الجيش، "القصف الذي استمر 

كنلس". هذه العملية االستنثيائية سماها الجيش "نلشن  يايا" على اسم الضابط التركي الذي قتل في 
 ي السورية باتجاه تركيا.نوم االربعاء على ند الجهادنن  الذن  أطلقوا اليار م  االراض

"االتراك يشعرو  اآل  ايضا بالحرب السورية. واذا استمرت هجمات داعش على طول الحدود فإ  
سكا  المدنية سنبدأو  بالفرار م  هيا. عيدها ربما يكو  ليا، يح  الالجئن ، شققا سكيية أقل نثميا 

رب قبل نثالث سيوات إلى كنلس، لالستئجار"، يأمل ميصور الذي كا  جيديا في الجيش السوري وه
وهو يقوم بتشغنل مغسلة للسيارات في المدنية ويقل الالجئن  السورين  م  والى الحدود. قلب 
ميصور حاقد على مواطيي كنلس االتراك الذن  يعتبرو  الالجئن  السورين  دجاجة تبيض الذهب. 

شيكل( نتم تأجنرها  70تركية )وحسب قوله فا  "الشقة التي كايت تؤجر قبل الحرب بخمسن  لنرة 
 اآل  بخمسمائة لنرة، وم  ال يستطيع الدفع نتم طرده أليهم يعرفو  أ  هياك الكنثنر م  الزبائ ".

كم شمال كنلس، في العاصمة أيقرة، يكم  التهدند لميصور وملنويي الجئ منثله  800على مبعدة 
تركيا في الفترة االخنرة. العملية الدموية  لجأوا إلى تركيا، حنث لم نهتم بمصنرهم متخذي القرارات في

التي يفذت في نوم االنثين  الماضي على ند مخرب ايتحاري في مركز النثقافة "عمارة" في مدنية 
شخصا، وضعت تركيا للمرة االولى في مواجهة  32سوروتش القريبة م  الحدود، حنث قتل هياك 
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ية تتصل باالم  الداخلي وأ  تركيا تستطيع داعش داخل اراضنها. في حن  كا  االعتقاد أ  العمل
االستمرار بعدم التدخل في سورية، فقد حدث بعد نومن  اطالق اليار م  االراضي السورية لُيقتل 

 الجيدي التركي ويؤكد أ  الحرب قد وصلت إلى داخل اراضي الدولة.
طارئا التخاذ قرار قيوات التلفاز أضيفت إلى الضغط الجماهنري، وقد اجتمعت الحكومة اجتماعا 

استراتنجي جدند يقضي بأ  ترد تركيا بالمنثل داخل االراضي السورية وأ  تسمح لقوات التحالف 
الدولي وال سيما طائرات الواليات المتحدة باستخدام قاعدة سالح الجو في إيجرليك م  اجل االقالع 

 واستهداف داعش في سورية.
  السماح بالعمل الجوي االجيبي م  داخل اراضنها. تركيا يزلت ع  الجدار بعد رفضها حتى اآل

وذلك م  اجل عدم تحولها إلى هدف مباشر لهجوم داعش، وخشية أ  يضعها ذلك في مواجهة مع 
انرا ، ال سيما أ  انرا  قد تكو  مكا  استنثمار خصب لتركيا. وفي مقابل االذ  باستخدام اراضنها 

الطلب الذي رفضته  –باقامة ميطقة جزئية مقندة للطنرا  فقد حصلت تركيا على الموافقة االمنركية 
 االدارة االمنركية حتى اآل .

كم داخل  50 – 30كم وبعمق  100صحيح أ  هذه الميطقة ستكو  صغنرة يسبيا على طول 
االراضي السورية، إال أ  القرار بحد ذاته هو سابقة ستلزم سالح الجو االمنركي وسالح الجو التركي 

خل االراضي السورية ضد سالح الجو السوري، اذا حلقت طائرات اليظام السوري في هذه بالعمل دا
الميطقة المحظور فنها الطنرا . الهدف المعل  القامة هذه الميطقة هو ميطقة محاندة تعطي الحماية 
لالجئن  السورين  م  هجمات الطائرات السورية، وبهذا يمك  اقامة مخيمات لالجئن  محمية، 

 يع تركيا تقليص عدد الالجئن  الذن  يقيمو  في اراضنها.وتستط
لك  هياك هدف آخر لهذه الميطقة هو ميع االكراد السورين  م  السيطرة على الحدود مع تركيا 
واقامة كيا  مستقل منثل الميطقة الكردية في العراق. وحسب البيا  الرسمي التركي فإ  تركيا تحتفظ 

"معسكرات اإلرهاب" بالقذائف. وهذا التعريف يشمل حزب العمال بحقها في الرد على ما تسميه 
العامل في داخل تركيا. وقد تم اتخاذ هذا القرار بالتيسنق  –الذي يعتبر ميظمة إرهابية  –الكردستايي 

 مع الواليات المتحدة بعد قتل شرطنن  في مدنية دياربكنر في نوم الخميس الماضي.
كية بمطاردة يشطاء داعش ومؤيدي حزب العمال الكردستايي في في يفس الوقت بدأت القوات التر 
مشبوه. وحسب الرئيس التركي رجب طنب اردوغا  فإ  هذا  500تركيا، وقد اعتقل حتى اآل  يحو 

ليس عمال لمرة واحدة، والحصار ما زال بعندا ع  يهانته، وسمعت تقدنرات في تركيا تقول إ  
كذريعة العتقال اليشطاء المعارضن  لليظام وتشدند الرقابة الحكومة قد تستغل المعركة ضد داعش 

على وسائل االعالم. وُسمعت أيضا الخشية م  االستعداد العسكري الجدند الذي نهدف إلى اجراء 
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ايتخابات جدندة على خلفية خسارة حزب التيمية والعدالة في ايتخابات حزيرا ، حنث فقد الحزب 
 سية. 13التي كايت له على مدى ألول مرة االغلبية البرلمايية 

التقدنرات واالعتبارات السياسية والعسكرية بعندة ع  مخاوف نوسف سيوات ضوئية، الذي ايتظر 
" الذي أقيم على 1الحافلة في المحطة المركزية في كنلس، التي ستعنده إلى مخيم الالجئن  "كنلس 

جيش سورية الحر، وقد كا  استاذا لعلم الحدود. نوسف م  موالند مدنية العزاز التي يسيطر علنها 
اليفس في جامعة حلب وهو اآل  يسعى لعمل آخر م  اجل استكمال المخصص الذي يحصل عليه 

 لنرة تركية شهريا لكل الجئ في المخيم. 85م  الحكومة التركية الذي نبلغ 
م  ميظمات دولية، "هذا المبلغ ال يكفي نثميا للسجائر"، قال نوسف، "سمعيا ايضا أ  هياك مساعدة 

لك  القلنل ميها يصل إلى مخيمات الالجئن . وفي كل االحوال يح  يشكر هللا على بقائيا أحياًء. لقد 
رأنت كل شيء. وضعت أشالء الجنثث في أكياس في العزاز، دفيا أعزاءيا في مقابر جماعية، شاهديا 

جرات التي ألقتها علنيا الطائرات بنوتيا مدمرة وركضيا بن  اطالق الرصاص وهربيا م  برامنل المتف
 السورية. ميذ مجنئي إلى تركيا لم أزر العزاز ألييي ال استطيع مواجهة الذاكرة".

ألف يسمة، ضاعفت  35نوسف ال نيفصل عما يحدث في مدنيته. "المدنية التي نبلغ عدد سكايها 
ا إلى العزاز أليه نوجد فنها يفسها"، قال، "أبياء القرى الذن  تم قصفهم م  داعش وقوات اليظام فرو 

أم  يسبي. جيش سورية الحر يقوم بتدبر االمور، توجد مدارس دنيية وعيادات والسكا  يعيشو  
 على زراعة الحقول. لك  طالما أيه ليس هياك حل فل  أرجع".

نوسف يعتبر يفسه محظوظا حنث يسك  في مخيم الالجئن  في كرفا  بارد يسبيا. أما أدنب فيسك  
أفضل اليوم في  األياميمة قد تصل درجة الحرارة فنها إلى خمسن  درجة مئوية. "في هذه في خ

العامة أو في الساحات" قال أدنب وأضاف "أيا ملزم بالعودة إلى المخيم كي ال  األماك الخارج، في 
سية م  العمر وهو يضع كوفية حمراء وهرب م  مدنية كوبايي التي  70أفقد الهبة". أدنب نبلغ 

هو يأسف على أمر واحد: "عيدما  األنثياء. في هذه األكرادسيطر علنها داعش وتحررت فيما بعد م  
هربت م  كوبايي أضعت أرقام هواتف بياتي، واحدة طبنبة والنثايية صنداليية، وهما تعيشا  في 

 أخنرا". برلن . وال أعرف كيفية االتصال به  وه  ال يعرف  رقم هاتفي، لكييي أنثق أ  هللا سنجمعيا
 هآرتس

 27/7/2015، الغد، عّمان
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