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*** 
 
 حقائب خمستعديل وزاري في حكومة الحمد   يشمل  .1

تفق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا خالل اجتماعهما فيي ا
تعييديل وتوسيييى عليي  عمييل الحاوميية  بمييا يتناسيي  مييى حجييم  إجييراءمقيير الرئاسيية بييرام هللا أمييس  عليي  

 التي تواجه شعبنا.التحديات 
وقال مراز اإلعالم الحاومي انه: "تم االتفاق عل  تاليف د. حسين األعرج وزيرا للحايم المحليي  د. 
صييبري صيييدم وزيييرا للتربييية والتعليييم والتعليييم العييالي  م. سييميم طبيليية وزيييرا للمواصييالت  د. سييفيان 

 التميمي وزيرا للزراعة  وعبير عودة وزيرا لالقتصاد".
 المراز إل  انه سيتم أداء اليمين اليوم بعد صالة الجمعة  في مقر الرئاسة برام هللا. وأشار

 31/7/2015، الحياة الجديدة، رام  
 
 مفاجأة في أيلول/ سبتمبر ما لم يجر إنقاذ عملية السالم سيعلن عنعباس  .2

 /ياسيييية قبيييل أيليييولعبييياس حسيييم مسيييتقبل العمليييية السرئييييس السيييلطة الفلسيييطينية محميييود رام هللا: يرييييد 
سيبتمبر المقبييلذ إع تعهييد فييي اجتمييام مسلييق للمجلييس االستشياري لحرايية فييتم قبييل أيييام بتفجييير مفاجيي ة 

فيي  سيبتمبر  مكايدا   /وقيال عبياس إنيه سييعلن عين مفاجي ة فيي شيهر أيليول سبتمبر المقبيل. /في أيلول
لانيييه شيييدد علييي  أنيييه علييي   الوقيييت نفسيييه أنيييه منفيييتم علييي  ايييل األفايييار الهادفييية إلنقييياع عمليييية السيييالم 

 اإلسرائيليين وقف االستيطان وتنفيع التزاماتهم في االتفاقيات الموقعة  إعا أرادوا إنجاح هعه الجهود.
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وأاد عباس  أمس  أثناء لقائه القنصل األمرياي العام الجدييد فيي القيدس  دوناليد بليوم  أن النشياطات 
 لية السالم. االستيطانية األخيرة  تنسف ال احتمال إلحياء عم

 30/7/2015 ،الشرق األوسط، لندن
 
 للقتل العمد" مصادقة على قانون اإلطعام القسري لألسرى "تشريعال :السلطة الفلسطينية .3

اعتبرت السلطة الفلسطينية مصادقة الانيست اإلسرائيلية عل  قانون اإلطعام القسري لألسرى  :رام هللا
 عمد".المضربين عن الطعام "تشريعا  للقتل ال

وحييعر رئيييس هيئيية شييكون األسييرى والمحييررين عيسيي  قراقييى ميين النتييائ  المترتبيية عليي  قييانون اإلطعييام 
 القسري لألسرى معتبرا  "إن المصادقة عل  هعا القانون يعد تشريعا  للقتل العمد".

 31/7/2015 ،الحياة، لندن
 
 ي غزةوزير الصحة: ال عودة للموظفين المفصولين بالضفة إال بعودة مستنكف .4

قبيل نحيو خميس سينوات  تفياءل الشيا  بيالل بحيين مين مدينية يطيا جنيو  الضيفة : عيو  الرجيو 
السربية  بحصوله علي  وييفية ممير  فيي مستشيف  سيلفيت الحايومي شيمال الضيفة. لاين الفرحية ليم 
تيييدم طيييويال  إع تسيييلم بعيييد أربعييية أشيييهر قيييرار فصيييله "بتوصيييية مييين الجهيييات المختصييية" وهيييي األجهيييزة 

 األمنية.
ومنع علك الحين يخو  بالل وعدد من زمالئه معيارك قضيائية ييدعمونها باعتصيامات رمزيية للعيودة 

 إل  ويائفهم.
يقول بالل إنه استدعي بعد فصله من قبل جهياز المخيابرات  واسيتنت  مين المقابلية أن فصيله تيم بنياء 

قيدس  مضييفا أن القضيية عل  معلومات تتعلق بنشاطاته في الاتلة اإلسالمية أثناء دراسيته بجامعية ال
 .2010ما زالت قيد الت جيل في المحاام منع العام 

ن ايان مقلقيا  أميا تيير المتوقيى فايان رد  يقول الممر  المفصول إن تيدخل األجهيزة األمنيية متوقيى واا
حاوميية التوافييق وتحديييدا وزييير الصييحة جييواد عييواد الييعي ربييط عودتييه وزمييالءه بعييودة مسييتنافي تييزة 

 عن العمل بعد سيطرة حماس عل  قطام تزة(.)العين امتنعوا 
ويضييف "عنيدما طلبنيا منيه مسيياواتنا بالمسيتنافين  وااعطاءنيا الرواتي  مييى بقائنيا فيي المنيازل امييويفي 

 تزة  رف  الطل  أيضا".
ويقييول بحييين إن عمييل والييده أمينييا لسيير حرايية فييتم بمدينتييه فييي السييابق وعمييل شييقيقه ضييابطا فييي 

عامييا  لييم يشييفى لييه بييالعودة إليي   21قبييل االحييتالل والحاييم عليييه بالسييجن  المخييابرات قبييل اعتقالييه ميين
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لصييالم حرايية  2006عملييه  مشيييرا إليي  زميييل لييه فصييل ميين وييفتييه ألنييه صييو ت فييي انتخابييات عييام 
 حماس.

من جهتها تنفي األجهزة األمنية أي دور لها في فصل مويفين بالضفة السربية  بينميا ليم ييرد النياطق 
 يها  بسيسو عل  سكال للجزيرة بهعا الخصون.باسم الحاومة إ

وقيييال النييياطق باسيييم األجهيييزة األمنيييية عيييدنان الضيييميري إن التويييييف والفصيييل مييين وييييائف اليييوزارات 
 المختصة حدث مى وقوم االنقسام ولم يعد موجودا اآلن  مضيفا "نحن نقدم توصية وليس قرارا".

 30/7/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 مان الدولي باالعتذار لمخالفته األعراف والتقاليد الدبلوماسيةدويك يطالب البرل .5

أن زيييارة األمييين العييام للبرلمييان  عليي  شييدد رئيييس المجلييس التشييريعي الفلسييطيني عزيييز دويييك رام هللا:
الييدولي مييارتن شييانسونل للاتييل البرلمانييية وتجاهلييه لرئاسيية المجلييس التشييريعي وهيئيية الماتيي   مخييالف 

 الدبلوماسية وقواعد العمل والتواصل البرلماني.لألعراف السياسية 
واستنار دويك فيي برقيية احتجياج أرسيل بهيا إلي  رئييس البرلميان اليدولي  ميا وصيفه بيي"تجاهل" األميين 
العام للبرلمان الدولي للشرعية الفلسطينية من خالل زيارة قام بها مكخرا  للمنطقة  والتقاءه خاللها بعدد 

 والبرلمانيين الفلسطينيين  باستثناء نوا  الاتلة البرلمانية التابعة حماس. من القيادات والمسكولين
وطال  دويك  رئيس البرلمان الدولي باالعتعار عن هعا السلوك ومراعاة األعراف والتقاليد المتبعة في 

وأاييد عليي  أن ال أحييد يسييتطيى تجاهييل إرادة الشييع  الفلسييطيني  هييعا المجييال خييالل أييية زيييارة قادميية.
 عي يختار ممثليه في مكسسات النيام السياسي الفلسطيني اافة.ال

 30/7/2015 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 النائب حسن يوسف: ندعو الكل الفلسطيني للمشاركة في "جمعة الغضب" .6

جييدد النائيي  حسيين يوسييف  القيييادي فييي حرايية حميياس فييي رام هللا  دعييوة حراتييه إليي  ضييرورة  :رام هللا
 ييييوملايييل الفلسيييطيني فيييي "جمعييية السضييي " التيييي تنطليييق مييين اافييية مسييياجد الضيييفة والقيييدس مشييياراة ا
"اييان ال بييد  ميين هييعه   لمراييز الفلسييطيني ل عييالملفييي تصييريمص خييان    وقييال يوسييف .31/7الجمعيية 

الوقفة في يل االعتداءات األخيرة واقتحامات االحتالل والمستوطنين للمسجد األقص  المبارك  وهعه 
ت االقتحامييات بصييورة أخييرىذ حيييث تجيياوز االحييتالل خطوط ييا اييان ال ينبسييي أن يتجاوزهييا المييرة اانيي

حداث تخري ".  ادخوله للمسجد عاته والعبث فيه واا
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هييييوا الييييدعوة لاافيييية القييييوى الفلسييييطينية للمشيييياراة فييييي "جمعيييية  ونييييو ه القيييييادي فييييي حميييياس إليييي  أنهييييم وج 
ا اانت الدعوة ُوجهت لحراية فيتم أيضيا ذ أوضيم وحول إعا م السض "  الفتا  إل  أنهم استجابوا لعلك.

يوسيييف قيييائال : "هنييياك جسيييم موجيييود فيييي رام هللا منيييع انطيييالق انتفاضييية األقصييي  تحيييت عنيييوان القيييوى 
الوطنية واإلسالمية  وهناك في بع  األحيان حينما تاون فعاليات فلسيطينية ال بيد  مين ضيم  الجمييى 

 م".إليها  واان الال يشارانا بما فيها حراة فت
 30/7/2015 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دمشق ترفض انسحاب مقاتلي "داعش" بأسلحتهم من مخيم اليرموكخالد عبد المجيد:  .7

قال أمين سر تحيالف الفصيائل الفلسيطينية خاليد عبدالمجييد إن "اتصياالت : نادية سعد الدين - عمان
مسكولة في الدولة السورية للتفاو  تير مباشرة جرت بين تنييمي "داعش" و"جبهة النصرة" وجهات 

حيول انسييحا  المجموعييات المسييلحة ميين مخيييم اليرمييوك  والمنطقيية الجنوبييية  ميين دون أن تسييفر عيين 
 نتائ  حت  اآلن".

وأضاف  لي"السد" من دمشق  إن "منيمة التحرير دخلت عل  خيط الوسياطة بيين الطيرفين  فيي الوقيت 
ر مييى التنييمييين لبحييث انسييحابهم ميين مخيييم اليرمييوك  الييعي أجييرت فيييه  أيضييا   مفاوضييات هييعا الشييه

 آالف الجئ فلسطيني فقط". 7العي لم يبق فيه سوى 
مقاتييل مسيلم ميين المنطقية الجنوبييية  التيي تضييم  1100وأوضيم أن "داعييش" و"النصيرة" طلبييا "انسيحا  

أخييرى اليرمييوك والحجيير األسييود والتضييامن  شييريطة إبقيياء أسييلحتهم معهييم  مييى تسييوية أوضييام أعييداد 
 منهم سيبقون بناء عل  إتمام مصالحة".

وبييين أن "النيييام السييوري وافييق عليي  انسييحا  المجموعييات المسييلحة ميين دون سييالح  وبالتييالي رفيي  
 رحيلهم بسالحهم  حيث إنهم سيتوجهون إل  حوران لاللتحاق بعناصرهم المقاتلة هناك".

يميين ميى المسيكولين السيوريين ليم تفي  ولفت إل  أن "االتصاالت تير المباشرة التي جرت بين التني
إل  نتيجة  احال المفاوضات التي جرت في شهر تموز )يولييو( الحيالي بيين ممثليي منيمية التحريير 
والتنييمييين لتنفيييع االتفيياق القييديم القييائم عليي  انسييحا  عناصييرهم المقاتليية ميين مخيييم اليرمييوك وتسييوية 

 أوضام الموجودين منهم".
رسلت  خالل الشهر الحالي  مندوبين عنها للحوار والتفاو  مى "داعش"  إال ونوه إل  أن "المنيمة أ

 أنها لم تحقق أي نتيجة  حيث استمر التنييم في شن الهجوم عل  المخيم".
وزاد أن "تحييالف قييوى الفصييائل عقييدت عييدة اجتماعييات لتقييييم مييا جييرى ميين اتصيياالت  وخلصييت إليي  

الف مييييى بعيييي  الفصييييائل التييييي تنييييير إليييي  خييييط عييييدم نجاعيييية اسييييتمرارها"  مييييا يشييييال "مييييوطن الخيييي
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المفاوضات سبيال  وحيدا  لمعالجة أزمة اليرموك  بينما يشال فرصة اافيية للمسيلحين اللتقياط األنفياس 
وبييين أنييه "خييالل هييعا األسييبوم توقفييت تلييك االتصيياالت بسييب  قيييام "داعييش"  قبييل شيين  هجييوم جديييد".

 صائل الفلسطينية".بالتصعيد العساري واستمرار االشتبااات مى الف
وأفيياد بيي ن عناصيير "داعييش" و"النصييرة" شيين وا قبييل فتييرة هجومييا  عليي  محييور شييارم فلسييطين واسييتطاعوا 
اسييييتعادة بعيييي  األبنييييية التييييي سيييييطرت عليهييييا سييييابقا  "أانيييياف بيييييت المقييييدس" والفصييييائل  واسييييتمرت 

 االشتبااات حت  أول من أمس  حيث استطاعت الفصائل استعادة بع  المواقى".
عتبير أن "هييعه الخطيوة محاوليية جدييدة ميين جانبهميا الختييراق المخييم باتجيياه العاصيمة  ولانهييا فشييلت وا 

 في علك رتم تحقيقها بع  التقدم".
 31/7/2015 ،الغد، عّمان

 
 نهج التكفير والتخوين الذي تمارسه حماس ضّد القيادة يستهدف إشعال حرب أهلية :الضميري .8

المفيو  السياسيي العيام والنياطق الرسيمي   اللواء عدنان الضيميري فادي أبو سعدى: اعتبر -رام هللا 
أن نهييي  التافيييير والتخيييوين اليييعي تمارسيييه قييييادات حراييية حمييياس  الفلسيييطينية  باسيييم المكسسييية األمنيييية

ثيارة الفتنية الداخليية  وتصريحاتها ضد   القيادة  يعبر عن خطية ممنهجية تسيتهدف إشيعال حير  أهليية واا
 األر  الفلسطينية. ونشر حالة من الفوض  في

وقييييال الضييييميري إن تصييييريحات قييييادة حميييياس حييييول القيييييادة الفلسييييطينية تجيييياوزت المنطييييق واألخييييالق 
استهداف األجهزة األمنية الفلسطينية. وهعا ما يكاد  إل واآلدا  وتتساوق مى تصريحات سابقة دعت 

شاعة الفوض  وت  جني  شعبنا تبعاتها.صحة موقف المكسسة األمنية في محاربة محاوالت الفلتان واا
فييي مواقييف قييادة حميياس ورئيييس الييوزراء اإلسييرائيلي نتنييياهو  وتوافقييا   ورأى الضييميري أن هنيياك تطابقييا  

حيول الخبير اليعي بثيه اإلعيالم العبيري حيول اسيتقالة رئييس دولية فلسيطين محميود عبياس  واليعي نفتييه 
هييعا التحييري  والييدعوة  إليي السيية . وقييال إن المكسسيية األمنييية تنييير بخطييورة بالرئاسيية جمليية وتفصيييال  

 االقتتال والحر  األهلية والمس بالشرعيات الفلسطينية. إل 
 31/7/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 اإلسرائيلي -أحمد مجدالني يدعو "رعاة فيينا" إلى التدخل في الصراع الفلسطيني  .9

مجييدالني الييدول الابييرى التييي  رام هللا: دعييا عضييو اللجنيية التنفيعييية لمنيميية التحرييير الفلسييطينية أحمييد
بليييورت االتفييياق ميييى إييييران فيييي فيينيييا  إلييي  التيييدخل إلنهييياء االحيييتالل اإلسيييرائيلي ورعايييية المفاوضيييات 

وقال مجدالني في بيان إن "مجمل التسييرات اإلقليميية والدوليية فيي المنطقية  اإلسرائيلية. -الفلسطينية 
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ل إنهييياء االحيييتالل اليييعي يمثيييل  ب جراءاتيييه تتطلييي  جعيييل القضيييية الفلسيييطينية قضيييية مرازيييية  مييين أجييي
رها  الدولة المنيم العي تمارسه حاومة نتنياهو  المسعي األول لقوى التطرف واإلرهيا   العنصرية واا

(  يمايين ميين 1+5مجموعيية ) وأضيياف أن "تييوفر اإلرادة لييدى المجتمييى الييدولي  وتحديييدا   فييي المنطقيية".
قرارات الشرعية الدولية الخاصية بالقضيية الفلسيطينية التدخل المباشر بالضسط عل  االحتالل وضمن 

 إلقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة  وااعطاء الشع  الفلسطيني حقوقه المشروعة".
وشدد مجدالني عل  أن هعه الدول مطالبة ب خالء المنطقة من السالح النووي اإلسرائيلي العي يشال 

 خطرا عل  أمن المنطقة وسالمتها.
دعوة مجدالني فيما يسع  الفلسطينيون إل  العودة إل  مجلس األمن مرة ثانية  عبر مشيروم  وجاءت

سرائيل والواليات المتحدة.  فرنسي تحاول باريس صياتته بالتوافق مى الفلسطينيين والعر  واا
 30/7/2015 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ة مع الفلسطينييننتنياهو يسعى إلى عقد لقاءات شكلي: مسؤول فلسطيني لد"الحياة" .11

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيياهو يسيع   إنقال مسكولون فلسطينيون  :محمد يونس -رام هللا 
 إعييادة إليي إليي  عقييد لقيياءات فلسييطينية إسييرائيلية تفاوضييية لتبرييير رفضييه للمحيياوالت األوروبييية الرامييية 

 اطالق المفاوضات وفق قواعد محددة.
جل عقد لقياء أوعربية من  أوروبيةنتنياهو استخدم وساطات  إنى لي"الحياة" وقال مسكول فلسطيني رفي

بين رئيس الوفد الفلسطيني المفاو  صائ  عريقات ومسكول المليف الفلسيطيني فيي حاومتيه سيلفان 
ن اللقياء ليم يسيفر عين  شيالوم طالي   أنوأضياف  تقيدم. أيشالوم  قبل أيام  في العاصمة األردنيية  واا

تقييدم  أيتحقيييق  إليي هييعه اللقيياءات ال تهييدف  أنءات لايين الجانيي  الفلسييطيني يييدرك بعقييد سلسييلة لقييا
نمييا   إعيييادة إلييي ترمييي  أوروبييييةاإليحيياء بوجيييود عملييية سياسيييية جارييية فيييي محاوليية لصيييد جهييود  إلييي واا
 المفاوضات وفق قواعد جديدة  بخاصة المبادرة الفرنسية. إطالق

 31/7/2015 ،الحياة، لندن
 
 مليار شيكل إجمالي النفقات الفلسطينية العامة للنصف األول 6.4 ية:الفلسطين حكومةال .11

الصادر عين حاومية التوافيق اليوطني  أن   أيهر تقرير الميزانية الفلسطينية :محمد عبد هللا -رام هللا 
إجميالي النفقييات التييي صيرفتها الحاوميية ومكسسييات الدولية الرسييمية التابعيية لهيا  بلسييت خييالل النصييف 

 مليار شيال. 6.38عام الجاري األول من ال
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  2015وشالت نفقات الحاومة الفعلية للنصف األول من العام الجياري  مين إجميالي قيمية الموازنية ليي 
وعه  أاثر من نصف  من إجمالي النفقات. %42مليار شيال  قرابة  15.085والبالل إجمالي قيمتها 

هور السييتة األوليي  ميين العييام الجيياري  بقيميية النفقييات  لتسطييية فيياتورة رواتيي  المييويفين العمييوميين للشيي
 من إجمالي النفقات. %52.2مليار شيال  وبنسبة بلست  3.33بلست 

 556ألفيييا    180ويبليييل متوسيييط فييياتورة الرواتييي  الشيييهرية  للميييويفين العميييوميين اليييعين يتجييياوز عيييددهم 
 مليون شيال شهريا .

وترشيييد المصييروفات  لخفيي  نسيييبة  وعليي  الييرتم ميين إعييالن الحاوميية خطيية تقشييف لضييبط النفقييات
  مقارنة مى الفترة المنايرة من %3.5العجز الجاري بعد التمويل  إال أن إجمالي النفقات ارتفى بنسبة 

 .2014مليار شيال نهاية النصف األول  6.16العام الماضي  ارتفاعا  من 
عامية والتطويريية  للسينة وأقرت حاومية الحميد هللا  خيالل وقيت سيابق مين الشيهر الماضيي  الموازنية ال

  قرابية 2014مليار دوالر أمرياي  بينما بلست في  5.018  والتي بلست قيمتها اإلجمالية 2015المالية 
في المقابل  بلل إجمالي صافي اإليرادات  خالل النصف األول من العيام الجياري  مليار دوالر. 4.21

دات المتوقعية خيالل السينة الماليية الحاليية  مين إجميالي اإلييرا %50مليار شيال  بنسبة بلست  5.543
وشالت إيرادات المقاصية التيي تجبيهيا طيواقم وزارة الماليية اإلسيرائيلية  مليار شيال. 11.058المقدرة بي 

مين إجميالي اإلييرادات  بمعني  أن حجي  االحيتالل إييرادات  %68.6نيابة عن الفلسطينيين  ما نسبته 
 لثي اإليرادات.المقاصة  يفقد الحاومة أاثر من ث

 1.211بينمييا بلسييت قيميية الضييرائ  التييي دفعهييا الفلسييطينيون  خييالل النصييف األول ميين العييام الجيياري 
 442مليار شيال  فيما بلست رسوم المعامالت الحاومية )اإليرادات تير الضريبية( خالل نفس الفترة 

  %7.7عيام الجياري بنسيبة وارتفى إجمالي صافي اإلييرادات خيالل النصيف األول مين ال مليون شيال.
مليييار شيييال  خييالل الشييهور السييتة  5.11مقارنيية مييى الفتييرة المنييايرة ميين العييام الماضييي  ارتفاعييا  ميين 

 األول  من العام الماضي  ما يعني أن تحسنا  طرأ في عمليات الجباية.
مين العيام ومى خصم إجمالي النفقات من إجمالي اإليرادات ف ن حاومة التوافق خيالل النصيف األول 

 1.19ملييون شييال  ويرتفيى هيعا العجيز ليصيل إلي   840الجاري  تعاني من عجيز ميالي بلسيت قيمتيه 
وتمانييت الحاوميية ميين سييد هييعا العجييز  مليييار شيييال  إعا أضيييف لييه العجييز فييي الموازنيية التطويرييية.

ية  والتيي بلسيت الجاري في الموازنتين العامة والتطويرية  من خالل المنم والمساعدات المالية الخارج
 مليار شيال. 1.666قيمتها خالل النصف األول من العام الجاري 

 .شياال  في النصف األول وفق وزارة المالية 3.92الدوالر = 
 30/7/2015 ،القدس، القدس
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 األغا: أزمة األونروا المالية على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب .12

ن إتييا  فيعييية لمنيميية التحرييير  رئيييس دائييرة شييكون الالجئييين زاريييا األوفييا: قييال عضييو اللجنيية التن وااليية
األزمة المالية لواالة األونروا أدرجت عل  جدول أعمال اجتمام لجنة متابعة مبادرة السالم العربية علي  
مسيييتوى وزراء الخارجيييية برئاسييية مصييير  واليييعي سييييعقد فيييي القييياهرة األربعييياء المقبيييل  بمشييياراة اليييرئيس 

وأشار األتا  خالل اجتماعه مى أعضياء هيئية العميل اليوطني  وركسياء اللجيان الشيعبية  اس.محمود عب
األزمية المالييية التييي  أنفيي مخيمييات قطيام تييزة  مسيياء أميس  بمقيير دائيرة شييكون الالجئييين بمدينية تييزة  

تعيياني منهيييا واالييية السيييوث هييي األصيييع  منيييع إنشييياء الواالييية  وان هنيياك مخييياطر حقيقيييية علييي  طبيعييية 
 خدمات التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين في اافة مناطق عملياتها الخمس جراء هعه األزمة.ال

استنفاع واالة السوث ألموال الصندوق االحتياطي في السنوات الماضية زاد من تفاقم األزمة  أنوبين 
 المالية وجعل الخيارات أمامها صعبة ومحدودة.
اد الييدول المانحيية بتسطييية العجييز المييالي  إليي  تعطييييل ورفيي  األتييا لجييوء الوااليية فييي حييال عييدم قيييي

مدرسة في مناطق عملياتها الخمس نصفها في فلسيطين  وحرميان  700الدراسة ألربعة شهور وااتالق 
أليييف طالييي  فيييي الضيييفة وتيييزة   320ميييا يزييييد علييي  نصيييف ملييييون طالييي  مييين الدراسييية  مييين ضيييمنهم 

 ياون أبناكنا الطلبة في الشوارم". أنما هو مصير هكالء الطال ؟؟ ... لن نرض  "وتساءل: 
ورفيي  اتهامييات بعيي  األوسيياط اإلعالمييية للييدول العربييية المضيييفة بالتييقمر مييى الوااليية ضييد قضييية 

هنيياك تحراييا  فلسييطينيا  مييى الييدول العربييية المضيييفة لالجئييين وجامعيية  أنوبييين . الالجئييين الفلسييطينيين
مين  %7.8بيدعم ميزانيية الواالية االعتياديية بميا نسيبته  الدول العربية لحث الدول العربية عل  االلتيزام

الدول العربية ال تتجاوز مسياهمتها الماليية  أنموازنة الواالة  حس  قرار الجامعة العربية  مشيرا  إل  
 .%2في دعم ميزانية الواالة عن 

 31/7/2015 ،األيام، رام  
 
 حملة تغييرات في صفوف قادة أجهزة األمن في غزة .13

أشييرف الهييور: أاييدت تقييارير صييحافية فيييي قطييام تييزة أن وزارة الداخلييية أجييرت خييالل األييييام  -تييزة 
القليلة الماضية تسييرات عل  إداراتها. وعاير موقيى "الرسيالة نيت" المقير  مين حراية حمياس  أن وزارة 

 في إداراتها المرازية العاملة في قطام تزة. الداخلية أجرت أول من أمس  تدويرا  



 
 
 
 

 

 12 ص                                               3650 العدد:         31/7/2015 الجمعة التاريخ: 
  

 إيياد البيزم النياطق باسيم اليوزارة القيول إن التسييير فيي اإلدارات المرازيية يعيد "إجيراء طبيعييا  ونقلت عن 
للمحافييية عليي  حيوييية العمييل فييي األجهييزة التابعيية للييوزارة". وأشييار إليي  أنهييا سياسيية متبعيية منييع عييدة 

 سنوات ضمن خطة الوزارة لي "االرتقاء بالعمل األمني".
ليييوزارة الداخليييية  والعمييييد سيييامي عيييودة  العمييييد محميييد الفيييي مراقبيييا   وبموجييي  التيييدوير فقيييد جيييرى تعييييين

مسيكوال لجهيياز األمين الييداخلي  والعمييد محمييد زاييد مييديرا لهيئية المعييابر والحيدود  والعميييد مياهر بنييات 
مديرا لهيئة اإلصالح والت هيل  والعقيد محمد خلف نائبا لمدير الشرطة  والعقييد عطيية منصيور ميديرا 

 لمرازية.للعمليات ا
 31/7/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 "الوطني""القدس العربي": اجتماع مشترك برئاسة عباس للتنفيذية والمركزية والوزراء و .14

أشيييرف الهيييور: اشيييف مصيييدر فلسيييطيني رفييييى فيييي تصيييريحات ليييي"القدس العربيييي" أن اليييرئيس  -تيييزة 
نية والمسييتويات الهاميية فييي محمييود عبيياس  طليي  عقييد جلسيية موسييعة لجميييى أعضيياء القيييادة الفلسييطي

السيلطة ومنيميية التحريير مطلييى شييهر أيليول/ سييبتمبر المقبيل  لوضييعهم فييي صيورة آخيير المسييتجدات  
 واالتفاق عل  "خطة عمل فلسطينية جديدة".

وعلمت "القدس العربي" من المصدر العي فضل عيدم عاير اسيمه أن ماتي  الرئاسية الفلسيطينية يتهيي  
اافة أعضاء القيادة الفلسطينية  وشخصيات مين خيارج القييادة  بميا فيي  إلرسال دعوات الحضور إل 

 علك إرسال دعوات لقيادات فلسطينية مقيمة بالخارج.
ومين المحتميل أن تصيل اليدعوات خييالل الفتيرة القريبية المقبلية  وتحيدد موعييد مطليى أيليول المقبيل لعقييد 

 االجتمام  العي سيفتتم بالمة مطولة للرئيس عباس.
هعا االجتمام الموسى في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام هللا  ويشمل حضور أعضياء اللجنية وسيعقد 

التنفيعيييية لمنيمييية التحريييير  واللجنييية المرازيييية لحراييية فيييتم  ورئييييس الحاومييية وااميييل أعضييياء مجليييس 
اسية الوزراء  واعلك األمناء العامين للفصائل الفلسطينية  وركساء اللجان فيي المجليس التشيريعي  ورئ

 المجلس الوطني  وعدد من الشخصيات الوطنية.
وأاد المصدر أن الرئيس عبياس سيشيرح للجمييى ميا آليت إلييه األميور السياسيية والداخليية خيالل الفتيرة 
الماضييية  خاصيية فييي يييل تعثيير فييرن انطييالق مفاوضييات جديييدة مييى إسييرائيل  مييى اسييتمرار تعنتهييا 

اعيه الرامييية لتشييايل حاوميية وحييدة وطنييية  وسييط وعييدم تلبيتهييا شييروط التفيياو   واييعلك فييي يييل مسيي
راييود مييياه المصييالحة الفلسييطينية الداخلييية مييى حرايية حميياس. وسيييطلى الييرئيس خييالل اللقيياء الجميييى 

مواجهية  ةعل  "خطة تحرك جديدة" للمرحلة المقبلة  تشمل التعامل ميى الخطيط الدوليية للسيالم  وايفيي



 
 
 
 

 

 13 ص                                               3650 العدد:         31/7/2015 الجمعة التاريخ: 
  

نيييامين نتنييياهو  واييعلك خطيية التحييرك نحييو المصييالحة مخططييات حاوميية إسييرائيل اليمينييية برئاسيية ب
ووصييف المصييدر الفلسييطيني االجتمييام المنييوي عقييده بعييد شييهر تقريبييا بييي"المهم  الفلسييطينية الداخلييية.

جيييدا"  خاصييية وأنيييه األول اليييعي يضيييم هيييعا المسيييتوى مييين القييييادة مييين اافييية األمييياان  حييييث سييييتخلله 
 االستمام إل  مداخالت من الحضور.

 31/7/2015 ،لعربي، لندنالقدس ا
 
 اإلسرائيلي في القاهرة حضر حفل زفاف نجل دحالن السفيرالقناة العاشرة اإلسرائيلية:  .15

اشفت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي  نقال عن مصادر أمنية وسياسية  :وفا –القاهرة 
ير اإلسرائيلي لدى مصر خاصة  وصفت بالرفيعة في الخارجية اإلسرائيلية  النقا  عن حضور السف

"حاييم اورين" لحفل زفاف نجل محمد دحالن  العي أقيم مساء الجمعة الماضية في فندق "فيرمونت 
 نايل تاور" بالقاهرة.

ضيف من مختلف الجنسيات  بينهم  400ولفتت القناة العاشرة إل  أن حفل الزفاف حضره أاثر من 
 جان  في القاهرة  عل  حد تعبير المصادر.عدد ابير من السفراء والسياسيين العر  واأل

في السياق عاته  أشاد مستشار األمن القومي اإلسرائيلي السابق  د. عوزي أراد  بالدعوة التي قدمها 
لحضور حفل زفاف نجله وطال  بي "ضرورة العمل والتعاون  القاهرة دحالن للسفارة اإلسرائيلية في 

 أجل تحقيق الهدوء والسالم في الشرق األوسط". الثنائي والماثف مى جيراننا العر  من
واان موقى "مفارة فلسطين"  نقل عن مصادر خاصة به  أن تالفة حفل زفاف "فادي دحالن" بلست 

 مليون جنيه(. 16مليون دوالر أميراي ) 2
 31/7/2015، الحياة الجديدة، رام  

 
 بد"اإلرهاب"الخيرية وعدم اتهامها  المؤسساتهنية يطالب البنوك بدعم  .16

طال  نائ  رئيس المات  السياسي لحراة "حماس"  إسماعيل هنية  البنوك المحلية والعربية العاملة 
في تزة بدعم المكسسات الخيرية التي تساعد أسر الشهداء واألسرى والجرح   وأن تتعاون معها 

 دون اتبام سياسة الخنق والحصار ضدها.
الخيرية الداخلية والخارجية العاملة في القطام اليوم الخميس   وأاد هنية خالل حفل تاريم المكسسات

عل  أهمية أال تقى البنوك في فخ تصنيف المكسسات الخيرية بزعم أنها تدعم "اإلرها "  مبينا  أن 
 التعاون يخفف بعضا  مما يعانيه أبناء شعبنا جراء الحصار.
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ارج التوثيق اإلداري والقانوني  مفندا  مكسسة بحجة أنها خ 28اما استهجن إيقاف البنوك حسابات 
علك ب نها تخضى للرقابة المالية واإلدارية ولجهات االختصان  وتقدم حساباتها وتعمل بموج  

 القانون.
وأوضم هنية أن المكسسات الخيرية تحرات بجهود عالية في جميى القطاعات المتعددة في المجتمى 

ي تزة في يل تنار حاومة الوفاق لالستحقاقات الفلسطيني  بل وقفت أيضا  مى المويفين ف
 المتوجبة عليها.

ولفت إل  أن جهود المكسسات الخيرية توحدت في ميدان اإلنسانية والتااتف والتعاضد العي أبدته 
في خدمة المجتمى الفلسطيني  اما أنها يلت في حالة من التواجد والصعود بسزة رتم تعرضها 

 لسياسات التضييق والخنق.
 30/7/2015، ع حركة حماسموق

 
 على المصالحة "انقالبا  "حماس: التعديل الوزاري على حكومة التوافق يمثل  .17

  إجراء حاومة الوفاق الوطني تعديالت عل  خمس وزراء دون الرجوم إل  حماساستنارت حراة 
ن هعه الفصائل الفلسطينية التي وقعت عل  اتفاق المصالحة باعتبارها مرجعية الحاومة  محعرة م

 الخطوات االنفصالية.
وقالت الحراة  في بيان صحفي  يوم الخميس  إن عباس يجر الحاومة إل  العزلة والفئوية ومزيد 

 من الخصومة بين أبناء الشع  الفلسطيني األمر العي حعرت منه حماس مرارا  وتارارا .
الستهتار بالقيم وطال  البيان ال فصائل الشع  الفلسطيني بتدارك األمر ووضى حد لهعا ا

دارة اليهر  الوزاريةوأضاف إن التعديالت  والمصالم الوطنية. هي بمثابة الهرو  إل  األمام واا
 لمشروم المصالحة الفلسطينية العي بدأ بالحاومة دون أن يستامل باقي ملفاتها.

لحاومة  وعا ر بيان الحراة بما اتفق عليه مسبقا   من اجتمام المجلس التشريعي إلعطاء الثقة ل
واجتمام اإلطار القيادي المكقت لمنيمة التحرير للتحضير النتخابات المجلس الوطني  واالتفاق 
عل  برنام  لمواجهة التصعيد الصهيوني ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا واعلك إجراء االنتخابات 

 الشاملة.
يس  أن التعديل يمثل واعتبر الناطق باسم الحراة  سامي أبو زهري  في تصريم صحفي  اليوم الخم

 انقالبا  عل  اتفاق المصالحة  والحاومة أصبحت حاومة انفصالية.
 وشدد عل  أن الحراة لن تعترف بمثل هعه التعديالت واإلجراءات المنفردة  داعيا  إل  التراجى عنه.

 30/7/2015، موقع حركة حماس
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 الحرب األهلية إلىسطيني فتح تتهم حماس بالمضي في مشروعها االنفصالي ودفع الوضع الفل .18

جددت حراة "فتم" عل  لسان الناطقين باسمها  توجيه اتهامات لحراة "حماس" ب نها قطعت : رام هللا
  وهو ما يهدد بفصل قطام تزة عن الضفة السربية  إسرائيلصفقة الهدنة مى  إنجازشوطا  واسعا  في 

 .هليةاألهاوية الحر   إل اما اتهمتها بدفى الوضى الفلسطيني 
  "إن المفاوضات التي يجري الحديث عنها في أمسوقال الناطق باسم حراة "فتم" احمد عساف  

سرائيل  قطعت شوطا  ابيرا   وهي تترا ز  وسائل اإلعالم المختلفة بين حراة "حماس" في قطام تزة واا
ابر ورفى سنوات( في تزة  مى االحتالل مقابل فتم المع 10ي  5حول اتفاق هدنة طويلة األمد )

قامة ميناء عائم بعد فترة وجيزة من التهدئة".  الحصار واا
وأضاف عساف أن  "المفاوضات سواء بشال مباشر أو عبر وسطاء إقليميين  قطعت شوطا  طويال "  

 مشددا  عل  أن ها "تشال خطرا  عل  القضية الفلسطينية وتصل إل  حد  تصفيتها".
علومات مكادة تفيد ب ن الهدنة تقوم عل  أساس تثبيت حام ولفت عساف إل  أن  "لدى حراة "فتم" م

"حماس" في قطام تزة والحفاي عل  سيطرتها  مقابل التنازل عن القدس والضفة السربية المحتلة"  
مشيرا  إل  أن  "إسرائيل بعد علك ستعتبر أن  دولة فلسطين موجودة في قطام تزة فقط  وهو ما يفسر 

 ة".رف  "حماس" للوحدة الوطني
  31/7/2015المستقبل، بيروت، 

 

 تشارك االحتالل في جرائم الحرب بحق الفلسطينيين األمريكيةاإلدارة حماس: حركة  .19
قالت حراة حماس  إن ما تقوم به اإلدارة األمرياية من تزويد العدو اإلسرائيلي مجددا  بسر  من 

يرتابها جيش االحتالل بحق الشع  الطائرات الحربية )الشبم(  مشاراة فعلية في جرائم الحر  التي 
 الفلسطيني.

وشدد الناطق باسم الحراة  فوزري برهوم  في تصريم صحفي  اليوم الخميس  إن دعم اإلدارة 
 األمرياية لالحتالل اإلسرائيلي عساريا  عمل ال أخالقي ومشين.

ية  العي أاد وأضاف برهوم إن حماس تعتبر الدعم األمرياي بعد صدور تقرير منيمة العفو الدول
 عل  ارتاا  العدو اإلسرائيلي جرائم حر  في تزة  هو دعم رسمي ل رها  اإلسرائيلي المنيم.

 30/7/2015، موقع حركة حماس
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 سعدات يهدد بإضراب عن الطعام في حال واصلت "إسرائيل" االنتقام منه .21
ت باإلضرا  المفتوح عن وديى عواودة: يهدد األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدا -الناصرة 

الطعام في حال لم تتراجى سلطات االحتالل عن خطواتها االنتقامية بحرمانه من زيارة عويه في 
سجنه. هعا ما نقله رئيس المشتراة عضو الانيست أيمن عودة وعضوها النائ  أسامة سعدي عن 

الم عل  أوضام القائد األسير سعدات خالل زيارة مشتراة له في سجن نفحة الصحراوي لالط
 السجناء السياسيين  ومتابعة يروف اعتقالهم هناك.

وحس  بيان مشترك لعودة وسعدي فقد ناقشا مى سعدات التطورات السياسية وتبادلوا وجهات النير 
حول الركى األيديولوجية والسياسية المتعلقة بموبقات االحتالل واالنقسام الفلسطيني ومنيمة التحرير. 

القائمة المشتراة ولجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل باإلضافة للقضايا  اما شمل النقاش
 السياسية العامة واليروف العصيبة التي تجتاح المنطقة.

وتحدث سعدات عن أوضام السجناء السياسيين  وأصر  عل  عدم التطر ق لقضايا شخصية. يشار 
 طات االحتالل.إل  أن سعدات ممنوم من الزيارة اعقا  انتقامي من سل

 31/7/2015القدس العربي، لندن، 
 

 لجوء األونروا لتقليص خدماتها أو إغالق المدارس ترفضفصائل منظمة التحرير  .21
رفضت فصائل منيمة التحرير واللجان الشعبية في المخيمات  لجوء واالة السوث إل   "وفا": -تزة 

أن التقليصات  إل ربعة شهور  مشيرة تقلين خدماتها أو إتالق المدارس وتعطيل الدراسة لمدة أ
 سياون لها انعااسات سلبية عل  حياة الالجئين في المخيمات وعل  العملية التعليمية في المخيمات.

يحمل الجميى مسكولياتهم والمشاراة في اافة الفعاليات  أنوأادت اللجان والفصائل ضرورة 
الهدف من هعه  أنخدمات  مشيرة إل  واالعتصامات التي ستنيم ضد سياسة التقليصات ووقف ال

االعتصامات التمسك باستمرار عمل واالة السوث في تقديم خدماتها في يل تيا  الحل السياسي 
يصال رسالة للدول المانحة حثهم عل  الوفاء بالتزاماتهم المالية إلنهاء األزمة  لقضية الالجئين  واا

الشع  الفلسطيني والالجئين متمساون بحقهم  أند المالية التي تعاني منها واالة السوث  مى الت اي
تصفية عمل واالة السوث. وشدد المجتمعون  إل العودة وسيسقطون اافة المكامرات الرامية بالعادل 

ياون هناك تناتم بين الحراك الرسمي الفلسطيني والحراي الشعبي لياون حرااا   أنعل  ضرورة 
 دول المانحة لسد العجر المالي في موازنة الواالة.ضاتطا  ومكثرا  عل  المجتمى الدولي وال

  31/7/2015، األيام، رام  
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 قدراتها العسكرية تكشفتسجيالت للقسام  .22
الجناح -بمناسبة مرور عام عل  العدوان اإلسرائيلي عل  قطام تزة  بثت اتائ  عز الدين القسام  

ل  اإلنترنت عددا ابيرا من التسجيالت عل  موقعها ع-العساري لحراة المقاومة اإلسالمية )حماس(
المصورة  التي اشفت عن بع  قدراتها العسارية  وعملياتها التي نفعتها أثناء الحر  األخيرة ضد 

 جيش االحتالل.
ومن هعه التسجيالت بثت الاتائ  تسجيال مصورا عالي الجودة  أيهرت فيه بعضا من أسلحتها 

 تي أطلقت عليها "العصف الم اول".التي استخدمتها في الحر  األخيرة  ال
وخاطبت اتائ  القسام في التسجيل جيش االحتالل بجمل قصيرة  قالت فيها إنها حطمت تروره 

ن الحر  اانت شاهدة عل  ب سها.  وأعاقته الععا   واا
يوليو/تموز العام الماضي  حيث  28اما بثت الاتائ  تسجيال لعملية "ناحل عوز" التي نفعتها في 

مجموعة من مقاتليها من تنفيع عملية إنزال خلف خطوط العدو  وهاجمت برجا  عساريا تمانت 
محصنا تابعا لاتيبة "ناحل عوز" به عدد ابير من جنود العدو  وأجهزت عل  جميى من فيه  اما 

 حاولت أسر أحد الجنود  ولان يروف الميدان لم تسمم بعلك  وفق ما ورد عل  موقى الاتائ .
تسجيالت التي بثتها اتائ  القسام إشارة إل  األنفاق والخنادق التي قامت ببنائها وتضمن أحد ال

 واستخدامها أثناء الحر   وأطلقت عليها "امائن الموت".
دارتها  وقالت الاتائ  إنها استطاعت في معراة "العصف الم اول"  وعبر فعلها العساري واا

اإلسرائيلية بصواريخها  وترسل الرسائل عبر ناطقها اإلعالمية وقدراتها العسارية  أن تهاجم األهداف 
 العساري  مكادة أن المصداقية التي تحلت بها أثناء الحر  اانت أمض  أسلحتها.

 30/7/2015الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 تتزايد يوميا   الواليات المتحدةاالتفاق النووي ب معارضةنتنياهو:  .23

ين نتنياهو  أن معارضة االتفياق النيووي فيي الوالييات ادع  رئيس حاومة إسرائيل بنيام: بالل ضاهر
المتحدة تتزايد يوميا  في إشارة إل  قبول موقفه من هعا االتفاق  فيما أشارت وسائل إعالم إل  حقيقية 

 أن الدول الابرى التي وقعت االتفاق مى إيران تتجاهل وتتجاهل تصريحاته المتعلقة باالتفاق.
المراسييلين السياسيييين لوسييائل اإلعييالم اإلسييرائيلي  اليييوم الخميييس  إنييه  وقييال نتنييياهو  خييالل لقيياء مييى

"الما يدرسون االتفياق النيووي أاثير ويسوصيون فيي عميق تفاصييله  تتزاييد المعارضية ليه. وأفضيل ييوم 
 لالتفاق اان يوم التوقيى عليه. وال يوم يمر  تتزايد المعارضة له".
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تفيياق  واضييم أنييه يفيييتم مسييارين أمييام إيييران نحييو القنبلييية وأضيياف نتنييياهو أنييه "عنييدما تيييتم معاينيية اال
عامييا  بحيييث ياييون عنييدها مييدة االختييراق )لصيينى  15)النووييية(  فييي مييدى يتييراوح مييا بييين عشييرة إليي  

 قنبلة نووية( صفر".
وأمل نتنياهو أال يصادق الاونسرس األميراي عل  االتفاق النووي  قيائال إنيه "إعا ليم يمير االتفياق فيي 

ف ن هعا سيمنى الخطر األابر بتحول إييران إلي  دولية عيمي  علي  عتبية نوويية بعيد عشيرة  الاونسرس
أعييوام بموافقيية الييدول الابييرى". وأضيياف أنييه تحييدث اليييوم مييى الييرئيس الروسييي  فالديمييير بييوتين  حييول 

 السياسي في المنطقة.   –االتفاق النووي وحول الوضى األمني 
بهعا الشال عن االتفاق النووي  العي عارضه قبيل التوصيل إلييه  والجدير باإلشارة أن نتنياهو يتحدث

وحت  قبل بدء المفاوضات النووية  رتم أن مستشاره لشكون األمن القومي  يوسي اوهين  أبلل لجنية 
الخارجيييية واألمييين التابعييية للانيسيييت  أميييس  أن إسيييرائيل ليييم تتليييق المالحيييق السيييرية لالتفييياق وأنيييه لهيييعا 

 تحام عل  االتفاق.السب  ال يمانها أن 
وتتطرق نتنياهو إل  جولة وزير الخارجية األميراي  جون ايري  في المنطقة من دون زيارة إسرائيل  
وقال إنه "قلت لايري إنه مدعو إل  هنا دائما"  علما أن نتنياهو عق  عل  علك قبل عدة أيام بالقول 

 ولسنا ملتزمين به".إنه "لماعا ي تي إل  هنا؟ نحن لسنا جزءا من هعا االتفاق 
ورتم األزمة في العالقات بينه وبين اإلدارة األميراية والرئيس بياراك أوباميا  إال أن نتنيياهو ادعي  أن 

 "العالقات مى الواليات المتحدة صلبة عل  الرتم من الخالفات العميقة".
ال في إسيرائيل  مضييفا واعتبر نتنياهو أن "هعا االتفاق ليس موضوعا حزبيا" ال في الواليات المتحدة و 

 أن "من يريد تحويله إل  موضوم حزبي  إنما يريد التهر  من الموضوم األساسي".
وفي رده عل  سكال حول الضرر المحتمل للعالقات اإلسيرائيلية األميرايية فيي حيال رفي  الايونسرس 

نييه "اوننييا نرصييد األميراييي إقييرار االتفيياق لعييدة أسييبا  بينهييا نشيياط إسييرائيل بالموضييوم  قييال نتنييياهو إ
تهديدا وجوديا ال يعني أننا سنستلم له. لدينا مصالم وحاجة حيوية لتوضيم المخاطر الاامنة في هعا 

 االتفاق"  وارر أن "هعا اتفاق سيء. 
 واألفضل أال ياون هناك اتفاق عل  أن ياون هعا االتفاق".

فيييي المنطقييية فيييي أعقيييا  إزالييية  وتيييابى نتنيييياهو أن االتفييياق سييييء بنييييره بسيييب  "نشييياط إييييران اإلرهيييابي
 العقوبات عتها". 

 30/7/2015، 48عرب 
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 المالحق السرية التفاق فيينا "إسرائيل"تحجب عن حلفائها و واشنطنيوسي كوهين:  .24

شاا مستشار األمين القيومي فيي دييوان رئييس الحاومية اإلسيرائيلية يوسيي : الشرق األوسط - تل أبي 
ارجيييية واألمييين البرلمانيييية  مييين أن الوالييييات المتحيييدة وبقيييية القيييوى ايييوهين  خيييالل المييية أميييام لجنييية الخ

العيميي  تييرف  تسييليم إسييرائيل وبقييية شييراائهم فييي المنطقيية  اييل تفاصيييل االتفيياق النييووي مييى إيييران  
خاصيية المالحييق السييرية المتعلقيية بالتفاهمييات بييين إيييران ووااليية الطاقيية النووييية الدولييية  حييول اشييف 

 حتملة للمشروم النووي اإليراني.الجوان  العسارية الم
وقال ايوهين إن هيعه المالحيق تتعليق بالزييارات المفترضية لمفتشيي األميم المتحيدة إلي  المنشي ة القائمية 
في معسار فريشتين  حيث يسود االشتباه بقيام إييران هنياك بي جراء تجيار  علي  ترايي  قنبلية نوويية  

ليي  مواقييى أخييرى حيوييية لمعرفيية حقيقيية النشيياط ال نييووي اإليرانييي. وأضيياف أنييه "تيينقن إسييرائيل أجييزاء واا
ااملة من االتفياق  وليعلك ال يمانهيا تحدييد آثياره بشيال ااميل". وحسي  مصيدرين شياراا فيي الجلسية  
فقد قال اوهين إن إسرائيل ال تزال تاافم االتفياق أو إجيراء تعيديالت علييه. وأوضيم ايوهين أن رئييس 

ات ميييى إيييران  هييانس ديتييير لوايياس  رفيي  ليييدى زيارتييه إلييي  الطيياقم األلميياني المشيييارك فييي المفاوضيي
 إسرائيل أخيرا تسليم أي وثائق أو اإلدالء ب ي معلومات تتعلق باالتفاق ومالحقه السرية.
 30/7/2015الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيلد"هي حليف ل السعودية: دوري غولد .25

عليييين المييييدير العييييام لييييوزارة الخارجييييية للمييييرة األوليييي  فييييي تيييياريخ ديبلوماسييييية إسييييرائيل ي: حلمييييي موسيييي 
 اإلسرائيلية دوري تولد أن "المملاة العربية السعودية هي حليف إلسرائيل".

وعاييرت صيييحيفة "معييياريف" إن دوري تولييد أشيييار  فيييي مييكتمر نيمتيييه اللجنييية المرازييية ليهيييود أميرايييا 
دينا نيامييا يحيياول أمييس  إليي  الوضييى السياسييي فييي الشييرق األوسييط  فقييال فييي إشييارة إليي  إيييران إن "ليي

احتالل الشرق األوسط  ولسنا نحن من يقول علك بل أيضا جارتنا المملاة العربية السعودية التي هي 
 حليف لنا".

يعار أن تولد  العي يعتبر من أقر  مستشاري رئيس الحاومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيياهو  وهيو مين 
عليهيا  خيدم فيي الماضيي سيفيرا  إلسيرائيل فيي األميم  عي نه مديرا  عاما  لوزارة الخارجية لضمان سيطرته

وحميل عنيوان "اييف تدعيييم السيعودية  2003المتحيدة. وقيد سيبق لسوليد أن أليف اتابيا  ونشيره فيي العيام 
اإلرها  العالمي الجديد". لان قبل أسابيى ضجت وايياالت األنبياء بصيور ميييشاراته إلي  جاني  أنيييور 
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ابيييييير فيييي رئاسييييية الحايييييومة السيييعودية  فيييي نيييدوة نيميييت فيييي  عشيييقي  وهيييو جنيييرال سيييابق ومستشيييار
 الواليات المتحدة حول االتفاق النووي مى إيران.

 31/7/2015السفير، بيروت، 

 

 عباس هو عامل استقرار وال يريد انتفاضةالسلطة الفلسطينية محمود  رئيسالجيش اإلسرائيلي:  .26
ل لقاء مى المراسلين العساريين لوسائل اإلعيالم أاد ضابط في الجيش اإلسرائيلي  خال: بالل ضاهر

اإلسييرائيلية  اليييوم الخميييس  أن الييرئيس الفلسييطيني  محمييود عبيياس )أبييو مييازن(  أسييهم فييي االسييتقرار 
 النسبي في المنطقة وأنه ال يريد حدوث أعمال عنف أو انتفاضة ثالثة.
رار. وأنا حقا أصيدقه ب نيه ال يرييد ونقلت وسائل إعالم عن الضابط قوله إن "أبو مازن هو عامل استق

عنفا وال يريد انتفاضة". اما استبعد الضابط األنباء التي ترددت مكخرا حول نية عباس االسيتقالة مين 
منصبه  وقال إنه "ال يبدو لي أن أبو مازن يعتزم العها  إل  أي مايان. وبالنسيبة ليي شخصييا  في ن 

ديييه أجنييدة مثييابرة وعنييدما أترجمهييا إليي  ممارسيية ف نهييا جيييدة ثميية تفهمييا أنييه أسييهم باالسييتقرار مقابلنييا. ول
 بالنسبة لنا".  

وأضاف الضابط اإلسرائيلي أنه ال يمان التوقى أن يندد عباس بايل هجيوم "وينبسيي أن نجيري تنسييق 
توقعات والتعرف عل  الحدود التي تقيده واحتياجاته. وأعتقد أن األمر األهم هو يفعله المرء وليس ميا 

به. وأنا ال أعرف زعماء عربا صرحوا بالعربية أمورا االتي قالها  مثل أن التنسييق األمنيي هيو يصرح 
الجيييياري طييييرأ  2015ووفقييييا للضييييابط اإلسييييرائيلي  ف نييييه فييييي النصييييف األول ميييين العييييام  أميييير مقييييدس".

. انخفا  في عدد العمليات التي نفعها فلسطينيون  وعلك مقارنة مى الفتيرة نفسيها مين العيام الماضيي
وأضاف أنه طرأ انخفا  أيضا في نشاط الخاليا الفلسطينية المسلحة التيي تتلقي  تميويال مين الخيارج 

 "سواء من قطر أو ترايا".
 اإلنترنييتوأضيياف أنييه "فييي الفتييرة األخيييرة نشيي ت خاليييا محلييية  تتيينيم ميين تلقيياء نفسييها وتعتمييد عليي  

 واحدة وينتهي نشاطها".والفيسبوك. وفي تالبية الحاالت تنفع هعه الخاليا عملية 
وادعيي  الضييابط اإلسييرائيلي أنييه طييرأ انخفييا  فييي االعتييداءات اإلرهابييية التييي ينفييعها متطرفييون يهييود 

 ضد فلسطينيين وأمالاهم ومقدساتهم.
وقيال الضييابط إن يوجييد نشيياط لتنييييم "داعييش" فييي الضييفة السربييية وأن "هييعه األميير يقلييق أجهييزة األميين 

طون ضيييده مثلنيييا وحتييي  بشيييال ماثيييف أاثييير". وأضييياف أنيييه جيييرى ميييكخرا الفلسيييطينية اثييييرا. وهيييم ينشييي
 اعتقال عدد من األشخان بشبهة ضلوعهم في أنشطة "داعشية"  وتوقى أن "هعه ياهرة ستستمر". 

 30/7/2015، 48عرب 
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 نتنياهو يسعى للتنصت على موظفي "الموساد" و"الشاباك"يديعوت أحرونوت:  .27
عوت أحرونوت" العبرية أنه من المتوقى أن توسى اللجنة الوزاريية عارت صحيفة "يدي: وااالت -المجد

لشييئون القييانون صييالحيات رئيييس الييوزراء الصييهيوني بنيييامين نتنييياهو  ووزييير دفاعييه موشيييه يعييالون  
 بالمصادقة عل  التنصت السري عل  العاملين في األجهزة األمنية الصهيونية.

ليعلك مين أجيل منيى تسيري  المعلوميات الحساسية التيي وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو يخطط 
يمانهيييا أن تسيييب  ضيييررا ألمييين الاييييان  وعليييك بمراقبييية ميييويفي جهييياز "الموسييياد" و"الشييياباك" و"قسيييم 

 االستخبارات العسارية" بالجيش الصهيوني  ووزارة الدفام من أصسر مويف وحت  أابر مسئول.
سيينوات   5ييية تصييل العقوبيية عليهييا إليي  السييجن ليييولفتييت يييديعوت إليي  أن التصيينت يعتبيير مخالفيية جنائ

 لان المشرم حدد ب نه في حاالت معينة تبرر المصلحة العامة أو األمنية إجراء تنصت سرى.
سينوات ليرئيس الحاومية ووزيير اليدفام بالسيماح بالتصينت علي   5ويسمم القانون العى تم تعديله قبل 

جهيزة االتصيال أو الهواتيف المحمولية التيي حصيل محادثيات العياملين فيي الجهياز األمنيي سيواء عبير أ
 عليها المويف من عمله.

وحس  التعديل المقتيرح سييتم شيط  المتيي أجهيزة االتصيال أو الهياتف المحميول مين القيانون  األمير 
العى يوسى سريان القانون عل  ال أجهزة االتصال القائمة أو التي سيت تي فيي المسيتقبل  طالميا ايان 

 دمه المويف يعود للجهاز األمني العى يعمل فيه.الجهاز العى يستخ
 30/7/2015األمني، المجد 

 
 في الخليل مارزلاعتقال باروخ  .28

عاييرت وسييائل إعييالم إسييرائيلية أن اليمينييي المتطييرف بييارو  مييارزل  اعتقييل خييالل تواجييده : قاسييم باييري
أن  اعتقيال ميارزل وأوضيحت نفيس المصيادر  في الخليل  وعليك بي مر سيابق مين المحامية اإلسيرائيلية.

 جاء بسب  عدم مثوله أمام المحامة في قضي ة ات هم بها من قبل.
وأشارت إل  أن  ميارزل مشيتبه بالضيلوم بمواجهيات وقعيت ليلية السيبت الماضيي فيي الحيرم اإلبراهيميي 

 الشريف في الخليل  بين يمينيين متطرفين ورجال شرطة  عل  خلفية رفى اآلعان في الحرم.
أن مييييارزل ميييين تييييالة المتطييييرفين اليهييييود وحيييياول فييييي ميييير ات اثيييييرة اسييييتفزاز العيييير  وميييين المعييييروف 

الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني من خالل تياهرات استفزازي ة في أم الفحم والن اصرة وبلدات عربية 
 أخرى.

 30/7/2015، 48عرب 
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 "إسرائيل"في  شواذأشخاص خالل مسيرة لل ستةيهودي يطعن  ستوطنم .29

د   ا: قالييت المتحدثية باسيم الشييرطة اإلسيرائيلية لوبيا سييامري  إن سيتة أشيخان أصيييبوا  -تيل أبيي  
 في حادث طعن من جان  متطرف يهودي خالل مسيرة للمثليين بوسط القدس  مساء أمس الخميس.

المستشفيات للعالج  حيث  إل ونقل الجرح   وأضافت المتحدثة أنه تم القب  عل  مرتا  الحادث.
 حدهم ب نها خطيرة.وصفت حالة أ

 31/7/2015القدس العربي، لندن، 

 
 تهم يهودي ثالث بإحراق كنيسة أثرية قرب طبريةالنيابة العامة اإلسرائيلية ت .31

وجهييت النيابيية العاميية اإلسييرائيلية الخميييس اتهامييات لمشييتبه يهييودي ثالييث : أ ف   -القييدس المحتليية 
 .إسرائيلنيو( الماضي في شمال لصلته ب ضرام النار في انيسة اثرية في حزيران )يو 

وقاليييت وزارة العيييدل اإلسيييرائيلية ان السيييلطات وجهيييت اتهاميييا  لموشييييه اوربيييا  باتابييية وتوزييييى منشيييورات 
 مهاجمة األمالك واألشخان تير اليهود وتشرح ايفية القيام بعلك. إل تدعو 

النييار فييي انيسيية  رامإضييوهييعه المنشييورات جييزء ميين األدليية التييي تييم العثييور عليهييا خييالل التحقيييق فييي 
الطابسية األثريية  المعروفية بانيسية "الخبيز والسيمك" قير  بحييرة طبريية  فيي الثيامن عشير مين حزيييران 

 إسييرائيليين إليي النييار فييي الانيسيية  إضييراموأعلنييت وزارة العييدل األربعيياء انييه تييم توجيييه تهميية  الماضييي.
 سابقا  "بسب  اراهيتهما للمسيحية". أوقفا

 31/7/2015الحياة، لندن، 
 
  ترفض إطعام األسرى الفلسطينيين قسرا  نقابة األطباء اإلسرائيلية  .31

عارضييت نقابيية األطبيياء اإلسييرائيليين بشييدة مشييروم القييانون يتيييم اإلطعييام القسييري لألسييرى : ا ف  
سييت مر األطبيياء بالعمييل فقييط اسييتنادا إليي  القواعييد واألخالقيييات  »المضييربين عيين الطعييام  محييعرة أنهييا 

مضيير »وأاييدت  فييي بيييان  أن القييانون «. ام أو تسعييية المضييربين عيين الطعييام رتمييا عيينهموعييدم إطعيي
سيواصييلون العميييل وفقييا ألخالقيييات مهنيية الطيي  التييي تمنيييى »  مكاييدة بييان أطبائهييا «وتييير ضييروري

ترقي  إلي  مصياف »وبحس  النقابة فان التسعيية القسيرية «. األطباء من المشاراة في تععي  السجناء
 «.التععي 

 31/7/2015لسفير، بيروت، ا
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صابة استشهاد رضيع حرقا   .32  عائلته بهجوم للمستوطنين بنابلس وا 

صابة : هاشم حمدان أادت مصادر طبية فلسطينية  فجر اليوم الجمعة  استشهاد رضيى فلسطيني واا
ثالثة من عائلته  وعلك بعد أن أقدم مستوطنون إرهابيون عل  إضرام النار في منزل العائلة في 

 قة نابلس.منط
وجاء أن الطفل علي سعد دوابشة  وهو في عامه الثاني  قد استشهد  وأصي  والداه سعد ورهام 

أعوام( بحروق من الدرجة الثالثة  بعد أن أقدم المستوطنون عل  إحراق منزل العائلة  4وشقيقه أحمد )
 في قرية دوما في منطقة نابلس.

لسة العبرية عل  منزل العائلة تشير إل  االنتقام من وعلم أن مستوطنين اتبوا شعارات عنصرية بال
 العر   ثم ألقوا زجاجة حارقة عل  المنزل ما أدى إل  اندالم النيران.

وأاد تسان دتلس مسكول ملف االستيطان في شمال الضفة السربية نب  استشهاد الطفل  بعد هجوم 
 شنه عدد من المستوطنين عل  منزل العائلة بالزجاجات الحارقة والمواد السريعة االشتعال.

 اما أاد دتلس أن ثالثة من أفراد عائلة دوابشة أصيبوا بجروح خطيرة نتيجة إصابتهم بحروق شديدة
واحتراق المنزل بالاامل والعائلة بداخله  وهم األ  سعد محمد دوابشة  وزوجته رهام حسين دوابشة 

المستشفيات بمدينة نابلس لتلقي  إل سنوات حيث تم نقلهم  4عاما( والطفل أحمد سعد دوابشة  37)
ودش" قد "يحي  ويش ا إسرائيليةوقال دتلس إن عددا من المستوطنين من عدة مستوطنات  العالج.

هاجموا منزلين يقعان عل  بعد عشرات األمتار من مدخل القرية بالزجاجات الحارقة ومواد سريعة 
االشتعال  وخطوا شعارات عنصرية باللسة العبرية مثل "يحيا االنتقام" وانتقام المسيم"  وقد العوا 

 مون رشيد دوابشة.وقد أتت النيران عل  منزل العائلة  اما أتت عل  جزء من منزل م  بالفرار.
وقالت مصادر محلية إن عددا من أبناء القرية طاردوا أربعة مستوطنين بعد إضرام النيران  وأنهم 

اما نقل عن شهود عيان  شاهدوهم يدخلون مستوطنة "معاليه أفرايم" المقامة عل  أراضي قرية دوما.
 الحارقة إل  داخله.قولهم إن المستوطنين حطموا زجاج نوافع المنزل وألقوا بالزجاجات 

 31/7/2015، 48عرب 
 
 المستوطنينيتصدون لقطعان  األقصىالمسجد المرابطون في  .33

الحرم القدسي أمس  فقد اقتحمت  اقتحام جددت قطعان المستوطنين بحماية أمنية من جنود االحتالل
مجموعة من المستوطنين أمس الخميس المسجد األقص  المبارك من جهة با  المساربة وسط 

المسجد  فيحراسة مرافقة لهم من قوات االحتالل. وعارت مصادر فلسطينية أن المرابطين والمصلين 
 األقص  تصدوا للمستوطنين المقتحمين.
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واعتقلت قوات االحتالل عددا  من األطفال الفلسطينيين بعد اقتحام منازل عويهم في قرية العيسوية 
المستعربين داهمت الليلة قبل الماضية عددا   وسط القدس. وعارت مصادر فلسطينية أن وحدة من

من منازل الفلسطينيين وحدثت خالل علك مواجهات عنيفة بين الساان وجنود االحتالل أصي  
خاللها عدد من الشبان بالرصان. وأادت المصادر وشهود عيان أن عناصر المستعربين والجنود 

 اعتدوا بوحشية عل  األطفال المعتقلين. 
 31/7/2015ارقة، الخليج، الش

 
 للمشاركة في "جمعة الغضب"الفلسطينيين  يدعوالشيخ كمال الخطيب  .34

الشيخ امال الخطي    48دعا نائ  رئيس الحراة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 
جماهير الشع  الفلسطيني إل  المشاراة الفاعلة في "جمعة السض " التي أعلنت عنها حراة حماس 

 جد األقص   منوها  إل  أن تلك الدعوة هي أقل الواج .نصرة للمس
وقال الخطي   في تصريم صحفي  إن الدفام عن المسجد األقص  هو شرف لال مسلم وعربي  
وفريضة شرعية وفق إماانات ال إنسان  مشيرا  إل  أن ما يحصل في المسجد األقص  صفعة لألمة 

 حد تعبيره.ولطمة عل  وجه ال فلسطيني وعربي ومسلم  عل  
وشدد الشيخ الخطي  عل  أن ممارسات االحتالل داخل األقص   من س  النبي محمد صل  هللا 
عليه وسلم  واالعتداء عل  المرابطات وتدنيس المصليات والدوس عل  المصاحف  واعلك مشهد 

 الدم يسيل من وجوه المرابطين  يستفز صاح  ال ضمير حي ومسلم.
 30/7/2015موقع حركة حماس، 

 
 الشيخ صبري والمطران حنا: نناشد األمة العربية أن تصحو من كبوتها وااللتفات للقدس .35

المطران عطا هللا حنا أن و تزامنا مى تجدد انتهاك األقص  أاد الشيخ عارمة صبري  :الناصرة
االحتالل اإلسرائيلي يستسل اليروف الراهنة في الوطن العربي وما يحدث من حرو  وصراعات 

 اام قبضته عل  القدس المحتلة  ويمعن بسياساته العنصرية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.وعنف إلح
قد زار الشيخ عارمة صبري  األرثوعاسواان المطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم 

 رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس في منزله عل  جبل الزيتون في المدينة المقدسة. وفي بيان
مشترك قاال إنه قد تم التداول في هعا اللقاء ب حوال مدينة القدس وخاصة ما يتعر  له أهلها 

هي مرحلة  إنماومقدساتهم. وشدد الشيخ والمطران عل  أن ما تمر به مدينة القدس في هعه األيام 
عل  رف  استهداف المسجد األقص  واعتبار  أاداعصيبة بعدما بات ال شيء مستباحا. اما 
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التعدي عل  المقدسات  أنتعدي عل  المقدسات اإلسالمية تعديا عل  ال الشع  الفلسطيني  اما ال
مدينة القدس  إل تصحو من ابوتها وان تلتفت  أنالمسيحية هو اعلك. وناشدا األمة العربية بضرورة 

 التي تتعر  ألبشى مجزرة حضارية تستهدف ال ما هو عربي فيها.
 31/7/2015القدس العربي، لندن، 

 
 سوق بالخليل إلى مجمع استيطاني لتحويلجيش االحتالل يتواطأ  .36

اشفت لجنة إعمار الخليل النقا  عن تعدص استيطاني خطر يجري داخل محال سوق العه  : وااالت
. وأاد مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان  أمس 1994المسلق ب مر عساري منع عام 
التعدي الخطير بعد سماح الدوائر القضائية "اإلسرائيلية" للمات  الخميس  أنه تم الاشف عن هعا 

القانوني التابى للجنة إعمار الخليل بعمل جولة للمناطق المسلقة والاشف عل  المحالت المسلقة ب مر 
عساري  وتبين أن هناك شروعا  في تنفيع تعدص استيطاني داخل هعه المحالت وتحويلها إل  شقق 

 بل المستوطنين.سانية م هولة من ق
وأشار حمدان إل  أن هعا التعدي ي تي بحماية من جيش االحتالل العي يدعي أن هعه المحالت 
مسلقة لدوامص أمنية واهية  وادعاءات ااعبة تتناق  مى قرار إتالق المحالت ب وامر عسارية أمام 

 أصحابها الحقيقيين الممنوعين حت  من تفقدها بين الحين واآلخر.
ه تم نه  وسل  محتويات هعه المحالت التي اان معيمها من العه  والمالبس  وحرق وأضاف  إن

 بع  المحالت األخرى ألسبا  خفية  وعمل حفر فيها تمهيدا  لتحويلها لبكرة استيطانية جديدة.
 31/7/2015الخليج، الشارقة، 

 
 2015بالضفة حتى أواسط العام  استيطانيا   موقعا   474": اإلسالمية المسيحية" .37

قال األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيس  إن : الضفة المحتلة
 184ذ منها 2015مستوطنة حت  أواسط عام  474مجموم المواقى االستيطانية في الضفة السربية بلل 

وحعر  أو جزئيا. مبن  مستول  عليه اليا 93موقى استيطاني   26بكرة استيطانية   171مستوطنة  و
عيس  في تصريم نشره عل  صفحته عبر "فيسبوك" من تزايد المستوطنات في الضفة السربية عل  

 حسا  األر  الفلسطينية.
وحدة استيطانية في  300وأدان قرار رئيس الحاومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بالحث عل  بناء 

 المحتلة.وحدة استيطانية أخرى في القدس  500"بيت إيل"  و
 30/7/2015وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
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 مساكن بالخليل سبعةفي  البناء االحتالل يخطر بوقف .38

سبعة إخطارات بوقف بناء وعمل مساان  29/7سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي األربعاء : الخليل
عبية لمقاومة الجدار وأفاد منسق اللجان الش بمسافر يطا قضاء الخليل جنو  الضفة السربية.

 أبوواالستيطان بيطا رات  الجبور لواالة "قدس برس"  أن قوات االحتالل سلمت مواطنين من عائلة 
 عرام بقريتي الحالوة والمراز في يطا إخطارات بوقف العمل والبناء في مساانهم.

سى سياسة االحتالل العشرات يقطنون في هعه المنازل المخطرة بالهدم فيما تتو  أن إل الجبور  وأشار
 وهدم المساان في مسافر يطا. ب خطار

 30/7/2015قدس برس، 
 
 األقصىالمسجد  طلبة فلسطينيون يحبطون محاولة االحتالل حظر دخولهم .39

طفل فلسطيني من دخول باحات المسجد األقص  المبارك  يوم  600تما ن نحو : القدس المحتلة
 االحتالل اإلسرائيلي لمنعهم من الدخول. (  وعلك بعد إفشالهم محاوالت7|30الخميس )

وقال مسكول النشاطات الال منهجية في المخيمات الصيفية  سفيان جاد هللا  "إن "شرطة االحتالل 
تضي ق عل  طال  المخيمات بشال يومي وتقوم ب دخالهم بشال متقطى فتمنى البع  وتسمم 

 لمخيم".للبع  اآلخر بالدخول  حت  يقوموا بعمل إرباك إلدارة ا
طال  وتجمعوا في  600وأضاف أن "اليوم اان األصع  علينا  حيث منعت شرطة االحتالل نحو 

وا عل  الدخول  ساحة با  األسباط  ما أدى إل  احتاااات مى عناصر الشرطة واألطفال العين أصر 
شرطة وأشار جاد هللا في حديث لي "قدس برس"  إل  أن  إل  أقصاهم ومتابعة نشاطات مخي مهم".

االحتالل رضخت لضسوط الطلبة بعد مقاومتهم واالعتداء عل  بعضهم  وسمحت ب دخالهم بشال 
 جماعي في وقت مت خر نسبيا  من صباح اليوم.

 30/7/2015قدس برس، 
 
 %38.8حصار قطاع غزة رفع نسبة الفقر إلى : المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .41

إلنسان  استمرار سلطات االحتالل  في عزل قطام تزة استنار المراز الفلسطيني لحقوق ا: )قنا(
 اليا  عن الضفة السربية  والقدس المحتلة  والعالم الخارجي.

وقال المراز في تقرير أمس الخميس  إن السلطات "اإلسرائيلية" تواصل إجراءات حصارها البري 
ا مدينة القدس المحتلة  وعن والبحري المشدد عل  قطام تزة لتعزله اليا  عن الضفة السربية  بما فيه
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العالم الخارجي  منع نحو ثماني سنوات متواصلة  ما خلف انتهااا  صارخا  لحقوق ساانه االقتصادية 
 مليون نسمة من ساانه. 1.8واالجتماعية والثقافية  وبشال أدى إل  تفاقم األوضام المعيشية لنحو 

 %21.1من بينهم  %38.8في قطام تزة إل   ولفت إل  أن هعا الحصار أدى إل  ارتفام نسبة الفقر
  وهعه نس  تعطي %44يعانون فقرا  مدقعا   بينما ارتفعت نسبة البطالة في اآلونة األخيرة إل  

 مكشرات عل  التدهور االقتصادي تير المسبوق لساان القطام.
لضفة السربية  وشدد المراز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عل  موقف المجتمى الدولي ب ن قطام تزة وا

بما فيها القدس  ال يزاالن تحت االحتالل  رتم إعادة انتشار القوات "اإلسرائيلية" عل  حدود قطام 
  مكادا  استمرار سياسات العقا  الجماعي واإلتالق المفروضة عل  قطام تزة 2005تزة في عام 

 من قبل قوات االحتالل.
 31/7/2015الخليج، الشارقة، 

 
 سنة في سجون االحتالل 12من غزة أمضى  اإلفراج عن أسير .41

(  عن أسير فلسطيني من قطام تزة  7|30أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم الخميس ): تزة
من  عمرة وأخلت سلطات االحتالل سبيل األسير محمود أحمد أبو  سنة. 12وعلك بعد اعتقال دام 

"ايرز" شمال قطام تزة  وعلك بعد اعتقال مدينة دير البلم وسط قطام تزة  عند معبر بيت حانون 
وتم اقتياد المحرر أبو عمرة في مسيرة محمولة من قبل أقاربه وأصدقائه العين اانوا في  سنة. 12دام 

 انتياره عند المعبر إل  مسقط رأسه في المدينة.
وتلها م  وعلك خالل ت2003واانت قوات االحتالل اعتقلت أبو عمرة في نهاية شهر تموز )يوليو( 

سنة بتهمة أمنية   12وحامت محامة عسارية إسرائيلية عل  أبو عمرة بالسجن لمدة  في قطام تزة.
 حيث أمضاها ااملة

 30/7/2015، قدس برس
 
 يشكل خرقا لما هو مقبول قانونيا في العالم التغذية القسرية" لألسرىنادي األسير:  .42

لقسرية" العي صادق عليه الانيست )البرلمان أثار قانون "التسعية ا: أسيل جندي -القدس المحتلة 
 اإلسرائيلي( تض  المكسسات الحقوقية والجهات المعنية بشكون األسرى في سجون االحتالل.

وقال مدير الوحدة القانونية بنادي األسير الفلسطيني المحامي جواد بولس "نرى بهعا القانون تراجعا 
ة التي استهدفت الفلسطينيين في السنوات األخيرة  خطيرا يضاف إل  قائمة التشريعات اإلسرائيلي
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وأضاف "نحعر من إطعام األسرى القسري  ألنه يشال خرقا لما هو  وخاصة األسرى األمنيين".
 مقبول قانونيا في العالم  ونراه ترخيصا لقتل األسرى الفلسطينيين بعريعة حمايتهم".

ة أسرى فلسطينيين وقد تكدي مستقبال إل  وأضاف بولس "اإلطعام القسري وسيلة خطيرة أودت بحيا
استشهاد أسرى آخرين. علما أنه ومنع ثمانينيات القرن الماضي احترمت الجهات القانونية ب سرائيل 

 هعا الموقف بعدم استخدام التسعية القسرية إثر استشهاد أسرى ب ضرا  سجن نفحة".
 30/7/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 هداء الصحافة في ذكرى الحربغزة: وقفة تضامنية مع ش .43

شارك العشرات من الصحفيين واإلعالميين الفلسطينيين وقادة الفصائل الفلسطينية يوم الخميس : تزة
( في وقفة تضامنية مى شهداء الصحافة العين قضوا خالل الحر  األخيرة عل  قطام تزة 7|30)

ينيين أمام منزل الشهيد الصحفي وتجمى الصحفيون بدعوة من منتدى اإلعالميين الفلسط قبل عام.
 محمد ضاهر المدمر في حي الشجاعية شرق مدينة تزة.

ورفى المشاراون في الوقفة صور الشهيد ضاهر وزمالءه السبعة عشر العين قضوا خالل الحر  
 األخيرة عل  قطام تزة ولفتات طالبت بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين ومالحقة قتلتهم.

 30/7/2015، قدس برس
 
 االستيطان اإلسرائيلي يفشل جهود السالم استمرار: "الخارجية المصرية" .44

القاهرة ي األناضول: أدانت وزارة الخارجية المصرية أمس الخميس  قرار الحاومة اإلسرائيلية  بناء 
 مئات الوحدات االستيطانية  في "بيت إيل"  شمال مدينة رام هللا  بالضفة السربية المحتلة.

ت الخارجية  في بيان إن "استمرار النشاط االستيطاني يسهم في إفشال الجهود المبعولة وقال
 الستئناف مباحثات السالم عل  أساس حل الدولتين  والمرجعيات التي توافق عليها المجتمى الدولي".

ضم وتابى البيان "فضال  عما يمثله هعا القرار )بناء وحدات استيطانية( المرفو   من انتهاك وا
لقواعد القانون الدولي  والشرعية الدولية  وقرارات األمم المتحدة عات الصلة  واتفاقات جنيف األربعة  
التي تحير عل  سلطات االحتالل إحداث أي تسيير جسرافي أو ديموترافي في األراضي الواقعة 

"االقتحامات  وأدان المتحدث باسم الخارجية المصرية  السفير بدر عبد العاطي .تحت االحتالل"
المتاررة للمسجد األقص "  مشدد ا عل  أهمية الحفاي عل  الطابى العربي للمقدسات اإلسالمية 
 والمسيحية في القدس الشرقية  وضرورة توفير األمن الاامل للمقدسيين من أبناء الشع  الفلسطيني.

 2015/7/31، القدس العربي، لندن
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 عملية السالم جهود إعادة إحياء يبحثانجودة وعريقات  .45

استقبل  نائ  رئيس الوزراء وزير الخارجية وشكون المستربين ناصر جوده مساء أمس  :بترا -عمان
خر التطورات والمستجدات آرئيس الوفد الفلسطيني المفاو  صائ  عريقات  وبحث معه  األول

ات  التي تعتر  عل  الساحة الفلسطينية والجهود المبعولة إلعادة إحياء مفاوضات السالم والتحدي
 هعه الجهود.

وتم خالل اللقاء استعرا  الجهود المبعولة عل  مختلف المستويات إلعادة اطالق مفاوضات جادة 
وفاعلة محددة باطار زمني تفضي إل  تجسيد حل الدولتين  والعي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس الشرقية   1967عام المستقلة عات السيادة الااملة عل  خطوط الرابى من حزيران 
 حيوية. أردنيةاألمر العي يشال مصلحة أردنية بسب  ارتباط جميى قضايا الحل النهائي بمصالم 
 2015/7/31، عّمانالدستور، 

 
 االحتالل يفرج عن األسير األردني مالك الخباص .46

مالك عبد الركوف أفرجت سلطات االحتالل اليوم الخميس عن األسير األردني المهندس : عمان
وقال فريق دعم األسرى "فداء" إن عائلة األسير الخبان  الخبان بعد اعتقال دام ثالثة شهور.

 األراضي األردنية هعه الليلة. إل أبلسته ب ن سلطات االحتالل أفرجت عن نجلها اليوم وسيصل 
 إل ناء عودته واانت سلطات االحتالل قد اعتقلت األسير الخبان من عل  جسر الملك حسين أث

ويعار أن األسير الخبان تخرج من قسم الهندسة المدنية  الماضي. أبريل-نيسانفي شهر  األردن
 في جامعة العلوم والتانولوجيا قبل عام واحد.

 2015/7/31، الغد، عّمان
 
 حزب   يجند فلسطينيين في "سرايا المقاومة" بمقابل مالي: اللبناني "جنوبية"موقع  .47

قال موقى جنوبية اللبناني إن سرايا المقاومة  التابعة لحز  هللا  تجند : بيدة عامرع - 21عربي
دوالر  في المنطقة  200فلسطينيين في صفوفها  وسط تعمر من الساان  وبمبالل زهيدة تصل إل  

وأضاف الموقى  الشيعي المعار  لسياسات حز  هللا  أن سرايا المقاومة نشطت في مدينة  الفقيرة. 
لياس وضواحيها لتجنيد شبا  ومراهقين فلسطينيين  مشيرة إل  أن علك "من أجل تسليحهم برا

واستخدامهم عند الحاجةذ من أجل قل  موازين القوى  في يل تراجى هيبة الدولة في المناطق  
 واستضعاف أجهزتها األمني ة"  عل  حد تعبيرها.
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أن خمسة مراهقين دون سن  الثامنة عشرة ونقل الموقى عن أحد الساان الفلسطينيين في برالياس 
عهبوا للتدر   عل  حمل السالح األسبوم الفائت  لالنخراط فيما يسم  "سرايا المقاومة" التي يقوم 

عنصرا  200وأشار الموقى  نقال عن مصادره  أن "حز  هللا جند حوالي  حز  هللا بتدريبها وتسليحها.
الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية"  وسط تخوف من الفصائل حت  اآلن من بلدة برالياس وجوارها  من 

دوالر  200الفلسطينية الموجودة في المنطقة من عمليات تجنيد الشبا  بمبالل زهيدة تصل إل  
لي"التشبيم بالسالح  واستخدامه الحقا ضد أبناء جلدتهم  ولانهم صامتون ال يقومون ب دن  تحرك 

 قى.لمجابهة هعا األمر"  بحس  المو 
آعار  أم مساندة  14وتساءل الموقى عن "وجهة استخدام هعا السالح المتفلت  إن اان ضد أنصار 

 حز  هللا ضد المعارضة؟".
وأوضم التقرير الخان بالموقى اللبناني أن مئتي شخن عدد ابير عل  برالياس  وسط تجن  

بر الفصائل الفلسطينية هناك عل  للصدام مى حز  هللا المهيمن عل  القرية الواقعة في البقام  ما أج
"عدم رفى صوتها لتحت  علنيا حت  اآلن"  وسط تعمر الساان ودعوتهم لفعاليات بالتحرك وعودة 
أبنائهم إل  بيوتهم ومقاعدهم "الدراسية  بدال عن الدورات العسارية واالنتيام في صفوف السرايا 

تي سوف يقعفهم بها حز  هللا"  بحس  الموالية للحز   وسط جهلهم بطبيعة الحر  المقبلة "ال
 الموقى.

 2015/7/31، "21موقع "عربي 
 
 شقيق سمير قنطار ينفي إصابته في الغارة على القنيطرة .48

المحرر  األسيرباسم قنطار شقيق  أنلصحيفة "معاريف" العبرية  اإللاترونيعار الموقى : رام هللا
عن مقتل  أمسيوم  أسفرتقه في السارة التي بيانا نف  فيه إصابة شقي أمسيوم  أصدرسمير قنطار 

في الجوالن السوري  بترأسهاسمير قنطار  إسرائيلثالثة من مقاتلي لجان المقاومة الشعبية التي تتهم 
 سمير بخير" مرسال بالتعازي لعائالت العين سقطوا في هعه السارة. أنوجاء في البيان " المحتل.

 2015/7/31، القدس، القدس
 
 عربية تدعو إلى التزام دولي بدعم األونرواالجامعة ال .49

شدد األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عل  ضرورة "االلتزام  :نادية سعد الدين -عمان
الدولي بدعم "األونروا" لتماينها من حماية ورعاية الالجئين الفلسطينيين بما يمانهم من العيش 
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أن "التقصير في تمويلها هو إشارة "سلبية جدا " في تحمل واعتبر  في بيان له أمس   بارامة".
 المسكولية الدولية بهعا الش ن".

واان العربي قد أجرى اتصاال  هاتفيا  أول أمس مى الرئيس محمود عباس  حيث استعر  الجانبان 
آخر تطورات القضية الفلسطينية واالجتمام العي سيعقد بمقر األمانة العامة في الخامس من آ  

 )أتسطس( القادم للجنة مبادرة السالم العربية  واعلك األوضام المالية المتردية "لألونروا".
 2015/7/31، الغد، عّمان

 
 المؤتمر العام التحاد العاملين في األونروا يطالبون بقرار أممي إللزامية تمويل الميزانية سنويا   .51

املين في واالة "األونروا"  من مفوضها العام تقدم المكتمر العام التحاد الع :نادية سعد الدين -عمان
 بطل  التوجه إل  األمم المتحدة الستصدار قرار أممي ب لزامية تمويل ميزانية الواالة سنويا .

آالف في األردن  يمثلون زهاء خمسة ماليين  7ألف مويف  منهم  30ورفى "المكتمر العام"  باسم 
حا  إل  المفو  العام "لألونروا" لحثه عل  إيجاد منهم بالمملاة  مقتر  % 42الجئ فلسطيني  

 مليون دوالر. 101خيارات بديلة لمعالجة العجز المالي الضخم بقيمة 
وقالت مصادر مطلعة في األونروا لي"السد"  إن "العاملين يدعون المفو  العام إل  رفد تقريره 

مون  حول أوضام الواالة  بمطل  الخان المقرر رفعه قريبا  لألمين العام لألمم المتحدة بان اي 
 تقديم مشروم قرار إل  الجمعية العامة لألمم المتحدة لجعل تمويل الواالة ملزما ".

 2015/7/31، الغد، عّمان
 
 اقتصاديا "إسرائيل"اجتماع عربي بالقاهرة لتفعيل مقاطعة  .51

أتسطس  20إل   18ن تستضيف األمانة العامة للجامعة العربية في الفترة م: مراد فتحي -القاهرة 
لضباط اتصال الماات  اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل  حسبما أعلن  89الحالي  أعمال المكتمر الي

 المفو  العام للمات  الرئيسي للمقاطعة العربية إلسرائيل  السفير محمد صبيم.
العربية  وقال صبيم في تصريم له اليوم  أن المات  وهو أحد األجهزة الرئيسية التابعة للجامعة

سيناقش في اجتماعه ايفية تفعيل المقاطعة العربية إلسرائيل  حيث يتناول عددا من الموضوعات 
المتعلقة بالنير في أوضام عدد من الشراات التي تخرق قواعد المقاطعة بهدف حير التعامل 

يلها  باعتبار العربي معها  باإلضافة إل  مناقشة تعديل المبادئ العامة للمقاطعة العربية بهدف تفع
أن المقاطعة أحد اآلليات المعمول بها للتعبير عن الرف  العربي لممارسات إسرائيل وانتهاااتها 

 لألراضي العربية المحتلة.
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اما يدرس المكتمر عددا من المعارات المتعلقة بالبواخر والناقالت التجارية والسياحية التي تنتهك ال 
 ة.مبادئ المقاطعة العربية اإلسرائيلي

ومن المقرر أن يرفى المكتمر ما يتوصل إليه من توصيات إل  الدورة القادمة لوزراء الخارجية العر  
 في سبتمبر المقبل.

 2015/7/31، الشرق، الدوحة
 
 "األونروا": تأجيل العام الدراسي مرهون بدعم المانحين المالي .52

نه ال يوجد قرار بت جيل العام الدراسي قالت نائ  المفو  العام لواالة "أونروا" ساندرا ميتشل أ: تزة
الجديد حت  اآلن  واألمر مرتبط بجهود الدول المتبرعة في تقديم الدعم المالي خالل األسبوعين 

وأشارت ميتشل خالل لقاء عقد في مقر أونروا في بيتونيا في الضفة السربية أنه في حال  القادمين.
 األخيرةالحر   تزة بعدللطلبة عل  ترار ما حدث في  قررت "األونروا" الت جيل ف نه سيتم التعوي 

 وت جيل الدوام المدرسي.
وأادت أن "أونروا" ستستمر في تقديم الدعم لالجئين الفلسطينيين رتم المشاال المالية التي تعاني 

 منها  قائلة "لدينا مشاال مادية  ولان سنستمر في تقديم الدعم حت  تحل قضية الالجئين".
شل أن تفاصيل األزمة المالية وضعت أمام المانحين في اجتمام األونروا في العاصمة وأشارت ميت

األردنية عمانذ حيث قدم المفو  العام لألونروا تقريرا  خاصا  إل  األمين العام لألم المتحدة  
 يطالبهم بضرورة وضى اآلليات للخروج من األزمة الراهنة.

ية أبرزها االحتالل واإلتالق والحصار عل  تزة  والحر  وبينت أن عدة أسبا  وراء األزمة المال
 بسوريا  إضافة لتزايد أعداد الالجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة.

 2015/7/30، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 منظمة العفو الدولية: هدف قانون "التغذية القسرية" سياسي .53

أن هدف االحتالل اإلسرائيلي من قانون "التسعية القسرية" شددت منيمة العفو الدولية "أمنست " : تزة
وأدانت المنيمة في بيان صحفي ادعاء االحتالل بي "أن قانون التسعية القسرية  هو  هو سياسي.

  قانون للحفاي عل  حياة األسرى الفلسطينيين"  مكادة أن هدفه سياسي.
ن العي قال إن الهدف الحقيقي من وراء دار واستندت إل  تعقي  وزير الداخلية اإلسرائيلي تلعاد أ

 القانون هو "سياسي إلساات االحتجاج".
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وأشارت المنيمة الدولية إل  أن الحاومة اإلسرائيلية لاي تحقق هعا الهدف السياسي قامت بدعوة 
األطباء اي يواجهوا في أصع  المعضالت في حياتهم المهنية  وجعلهم عرضة لدعاوى قضائية 

ن" عندما قال إن "الحاومة اإلسرائيلية لن تدم أحدا  يهددها  ولن تسمم رداإن "أوقالت  دولية.
لألسرى أن يموتوا في سجونها  فهو قصد بعلك أن سلطات السجون هي وحدها تقرر ايف يموت 

وأضافت المنيمة "منع احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية  من خالل التسعية القسرية". –األسير
األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية فترات طويلة واضر  العشرات عن  قضي اآلالف من

 الطعام  وقد توفي خمسة أسرى جراء التسعية القسرية".
وأشارت في بيانها  إل  أن الحاومة اإلسرائيلية اختارت تجاهل المشالة األساسية  وهي ممارسة 

  من خالل التشريى المعرف وفق نقابة األطباء االعتقال اإلداري  والتعامل مى أعرا  هعه الممارسة
 العالمين في وثيقة طوايو ومالطا ب نه "تععي "  وأدانته نقابة األطباء اإلسرائيلية.

 2015/7/30، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 ينلتمكينها من سد احتياجات الالجئين الفلسطيني "ونروا"األ قدم دعم ا مالي ا لدياالتحاد األوروبي  .54

قدم االتحاد األوروبي تبرعا ماليا بقيمة مليوني يورو لواالة )أونروا(  : عبد هللا مصطف -برواسل
لدعم استجابة الواالة الطارئة لوضى الالجئين الفلسطينيين من سوريا إل  األردن. ونقلت تقارير 

صحافي: "إن إعالمية في برواسل عن مدير عمليات )أونروا( في األردن رودجر ديفيس  في بيان 
 80هعا التبرم يساعد عل  خف  العجز المالي لنداء الطوارئ في األردن  ويماننا من مساعدة نحو 

في المائة من الالجئين الفلسطينيين من سوريا  المسجلين بالمات  الميداني في األردن. إع تساهم 
تير السعائية  إضافة إل  المساعدات النقدية في تلبية االحتياجات األساسية من المواد السعائية و 

المنم النقدية الطارئة والحصول عل  التعليم األساسي". وأضاف ديفيس أن الصندوق العام للواالة 
 مليون دوالر أميراي. 101ما يزال يعاني من عجز يقار  

وقالت المفوضية في بيان  إن االتحاد األوروبي داعم قوي لعمل األونروا  وأاثر الجهات المانحة 
 مليون يورو.  600حت  اآلن  مليار و 2000االة األممية  وقدم لها منع عام للو 

 2015/7/31، الشرق األوسط، لندن
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 ماكفيل: بريطانيا لن تنتظر انتهاء المفاوضات لالعتراف بدولة فلسطين .55
انية أاد القنصل البريطاني العام في القدس اليستر ماافيل أن الحاومة البريط: جعفر صدقة-رام هللا

ستعترف بدولة فلسطين  وهي تنتير الوقت المناس   ولن تنتير انتهاء المفاوضات بين الجانبين 
 الفلسطيني واإلسرائيلي اشرط لهعه الخطوة.

وقال ماافيل في مقابلة خاصة بي"وفا"  "عدم األخع بتوصية مجلس العموم االعتراف بدولة فلسطين 
للحاومة. بالعاس هعا أمر تدرك الحاومة أهميته بشال حت  اآلن ال يعني أن الموضوم ليس مهما 

 ابير  وهي بالت ايد ستعترف بدولة فلسطين في الوقت المناس ".
تشرين األول الماضي عل  توصية  13واان مجلس العموم البريطاني قرر ب تلبية ساحقة في 

 للحاومة باالعتراف بدولة فلسطين.
  والقدس عاصمة مشتراة  وحل 1967نية عل  حدود وأضاف "بريطانيا ترت  بركية دولة فلسطي

عادل لقضية الالجئين. هعا هو الموقف الرسمي للحاومة البريطانية  وحاومة المملاة المتحدة 
 ستعترف بهعه الدولة في الوقت العي نرى انه يخدم عملية السالم. 

 2015/7/31، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مساٍع إسرائيلية في مؤتمر دولي لدمغ الشعب الفلسطيني باإلرهابكندا: إفشال  .56

"وفا": أحبطت فلسطين محاولة إسرائيلية جديدة لدمل الشع  الفلسطيني باإلرها   -أوتوا 
والتحري   حيث قامت المفوضية العامة في اندا وبتوجيهات من وزارة الشكون الخارجية ب فشال 

سابقة دولية التهام فلسطين بالمعادة والتحري  الممنه  في المخطط اإلسرائيلي الساعي لخلق 
 الات  الدراسية وقل  الحقائق ودمل فلسطين باإلرها .

جاء علك خالل التجمى الدولي السابى ألابر اتحاد للنقابات العالمية في العالم ي المنيمة العالمية 
ة حول العالم  والعي أنه  أعماله للتعليم  التي تمثل أربعمائة مكسسة موجودة في مئة وسبعين دول

 في العاصمة الاندية أوتاوا  مساء أول من أمس.
وقامت إسرائيل خالل هعا المكتمر  بدعم من بع  حلفائها  بتضمين البيان الختامي للمكتمر 

بالمعاداة والاراهية إلسرائيل والعمل عل  شن هجوم إرهابي متواصل من ›بفقرات تتهم فيها فلسطين 
السلطة ›يات والمدارس الفلسطينية في تزة لقتل أابر عدد من اإلسرائيليين واستخدام المستشف

بشال منهجي ومقصود لمناه  تحريضية ضد حق إسرائيل في الوجود  وتشجى عل  ‹ الفلسطينية
الحط من ش ن اليهود وازدرائهم وإلبراز الصرام بشال همجي ووحشي  وأن تلك المناه  تدعو إل  

 ‹.ف بدال  من أن تدعو للسالم والتفاهمالجهاد والعن
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وجرى اإلعالن عن ااتفاء المكتمر ببيان اللجنة االستشارية للشرق األوسط المنبثقة عن المكتمر 
 واعتماده فقط  اونه أاثر اتزانا  ويصف الحقائق عل  األر .

 2015/7/31، األيام، رام  
 
 رانيبشأن االتفاق النووي اإلي "إسرائيل"روسيا تطمئن  .57

قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس  :موساو
إن االتفاق بش ن البرنام  النووي اإليراني سيحسن األمن في الشرق األوسط ويضمن عدم حصول 

 طهران عل  أسلحة نووية.
فاق يشمل "ضمانات قوية ب ن البرنام  النووي وقال الارملين في بيان إن بوتين أبلل نتنياهو ب ن االت

 اإليراني سياون سلميا بحتا" وأن تطبيقه "سيكثر إيجابا عل  األمن واالستقرار في الشرق األوسط."
 2015/7/30، وكالة رويترز لألنباء

 
 كم عمر الفشل؟!.. على هامش إقالة ياسر عبد ربه .58

فوزي قاسم أنيس  
منيمة التحرير »ة ياسر عبد ربه من أمانة سر  اللجنة التنفيعية لي قبيل إجازة عيد الفطر  تمت إقال

التي تم ت بها إقالته  « الطريقة». وأبدى عبد ربه امتعاضه من األسبا من دون إبداء « الفلسطينية
عاما  تقريبا .  أربعينتمت من دون قرار من اللجنة التنفيعية التي هو عضو فيها منع  أنهاباعتبار 
  بل هو ابتاار من «أمين سر»ن النيام الداخلي للمنيمة لم يورد ضمن هياليته منص  وللعلم  ف 

 المرحوم ياسر عرفات من دون سند ومن دون قرار من اللجنة التنفيعية.
وامثال «. سن الرشد»ومثل الاثير من السياسيين  حين يخرجون من مناصبهم  تراهم فج ة يبلسون 

  «أبارتهايد»دولة  إسرائيل أني اارتر من أعباء الرئاسة  ااتشف عل  علك  حين انته  الرئيس جيم
معاهدة السالم » إل وهو العي مارس ضسوطا  ثقيلة عل  المصريين في اام  ديفيد للوصول 

ونلحي علك أيضا  عل  المستوى الوطني والعربي من دون أن نسوق أمثلة «. المصرية اإلسرائيلية
ياسر عبد ربه  فمنع أن تمت إقالته وخروجه من دائرة الرئيس  األ  معروفة. وينطبق الحال عاته عل 

ينبسي علينا االعتراف صراحة ب ن خطتنا السياسية منع أوسلو حت  اآلن فشلت »المصسرة قال: 
االحتالل عن ار  وطننا عبر المفاوضات  إنهاء إل فشال  عريعا  وتاما   وأن رهاننا عل  حل ِّ يكدي 

  لان ام هو عمر الفشل العي «سن الرشد»إن هعا قول يدلل عل  بلوغ «. ليا  اسبيل أوحد انهار ا
يتحد ث عنه األ  ياسر عبد ربه؟ ومنع مت  أدرك أن العملية السياسية فاشلة؟ وهل اانت إقالته 
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سن »بسب  خالفه السياسي مى الرئيس من أن العملية السياسية فاشلة قد عجلت في بلوته 
 ؟!«الرشد

لتاريخ إال  عل  مهمتين اثنتين من المهام التي شارك فيهما ياسر عبد ربه  فهعا يافي أن إعا لم ي ت ا
يعه  في سجالت التاريخ ا حد مهندسي أابر مصيبتين تم  ارتاابهما بحق القضية الفلسطينية. 

 انه اان أحد أعضاء الخلية السرية الضي قة التي تولت عملية السمييييسرة األول المصيبة الابرى 
تاريخ  إل وبشيييال أدق   اان هو الوحيد العي رافق العملية التفاوضية من بدايتها «. التفاق أوسلو»

  2015حزيران  30إقالته في 
باعتبارها لسة التفاو . أي أنه اان عل  علم ودراية بال معاني الالمات التي  اإلناليزيةواان يجيد 

لمتمرس العي اان موضى ثقة شمعون بيريز  إعالن صاغ بها يكئيل زنجر  وهو المحامي األميراي ا
 الخلية الباقين. أعضاءالمبادئ واالعتراف المتبادل. إن قدرته اللسوية اانت أفضل من قدرة 

اانت الحلقة التي أدارت المفاوضات السرية تتاو ن من أبي العالء وحسن عصفور وأبي مازن وياسر 
 أبومن ياسر عرفات  استطام أن يزي ن له ما عجز  عبد ربه والمرحوم ياسر عرفات. وبسب  قربه

مازن عن صياتته وتفسيره وتسويقه. ويكاد تاريخ المفاوضات  أو ما تبق  منه بعد فقدان ملف 
مازن  أباوزارة الخارجية النرويجية  أن دوره اان مفصليا . ويعلم الجميى أن  أرشيفالمفاوضات من 

هي باعتبار أنه مقتنى ب ن المجتمى اإلسرائيلي ليس اتلة هو صاح  نيرية التنازالت التي ال تنت
حل ص معها. واان ياسر عبد ربه من  إل صماء  بل يمان الت ثير عل  أجنحة مختلفة منه والوصول 

 عاتها. األطروحةالقالئل العين اعتنقوا 
هة من المهم أن نتعار أن عبد ربه جاء من جناح اليسار الفلسطيني  حيث جاء من لدن الجب

  وهعه قصة من قصن «فدا»الديموقراطية لتحرير فلسطين وقد انشق عن نايف حواتمة وأسس فرم 
الخيال الفصائلي الفلسطيني. وباعتباره من جناح اليسار اان أقر  ي او هاعا اان من المفرو  ي 

 ياإليديولوجوأن ترايبها « اعل  مراحل االستعمار» أنهاالفهم العميق بالصهيونية ومن  إل 
عا رتبت الصهيونية بالعيش بسالم مى جيرانها  ف نها سوف  ومناهجها ال يسمم لها بالعيش بسالم  واا
تفقد مبرر وجودها وال تعود عات وييفة خدمية لالستعمار البريطاني واألميراي  وينتهي بها الحال 

 ال  االندثار.
« ماتسبين»ا يعار حراة واانت هعه عقيدة اليسار الفلسطيني والعربي واإلسرائيلي. وجميعن

التي اانت تحعر الفلسطينيين من تصديق أطييييروحات السالم التي تييينادي بها القيادة  اإلسرائيلية
الصهيونية  وقد تطورت هعه الحييييراة في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات وهي الفيييترة التي اان 

 فيها ياسر عبد ربه من رموز اليسار الفلسطيني.
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ياسر عبد ربه فج ة عند إقالته أنها عملية فاشلة.  األ م نعود إل  اتفاقيات أوسلو التي ااتشف ث
االحتالل عن ار   إنهاء» إل يقول اآلن إنه أدرك أن مسار أوسلو فشل في إيصال الفلسطينيين 

نات اتفاقي إل وهل يحتاج عبد ربه «. وطننا ة أوسلو عقدين من الزمن إلدراك أن الفشل اان من ماو 
وان السقوط وقى منع رسائل االعتراف؟ وعل  سبيل المثال  هل يدل نا عبد ربه عل  نن ص واحد  األول 

أو عل  المة « إنهاء االحتالل»تير مباشر عل   أوفي اتفاقيات أوسلو الثماني يكشر بشال مباشر 
ل يدلنا عل  حق ؟ ه«حق تقرير المصير» إل أو عل  الوصول « المحتلة األراضياالنسحا  من »

لمصلحة األراضي المحتلة أو لمصلحة  أوواحد ورد في اتفاقيات أوسلو لمصلحة الفلسطينيين 
والثانية حم لت الجان   األول القضية الفلسطينية؟ أال يدرك انه حين اطلى عل  مسودة اتفاقية أوسلو 

أنصى تاريخ وأاثر    صاحبة«منيمة التحرير الفلسطينية»الفلسطيني مهمات االحتالل وأصبحت 
احتضانا  وتعاطفا  في العالم  مجرد مقاول من الباطن لالحتالل؟ فهل من الضروري أن تمضي 

 إل  أوصلتنا  أم أن اإلقالة هي التي «سن الرشد»أوسلو لاي نبلل  إعالناثنتان وعشرون سنة عل  
 سن  الرشاد؟!

ل اتفاقية من اتفاقيات أوسلو مى ال الصادرة عن هيئة األمم  األمميةتوصية ولو قارن عبد ربه أو 
الخاصة بتقسيم فلسطين  ألدرك بسرعة وببساطة أن قرار التقسيم اان أاثر  1947المتحدة في العام 

عدالة ورحمة للفلسطينيين وفلسطين من أيص من اتفاقيات أوسلو. إن التوصية بالتقسيم ي عل  قباحتها 
ين حيث خصصت لهم دولة عل  جزء من فلسطين وهمجيتها ي اانت أاثر رحمة عل  الفلسطيني
اللون في التا الدولتين   أوالعرق  أومن الدين  أساسووضعت شروطا  تحرم التمييز العنصري عل  

ووضعت هيئة األمم صيسا  دستورية اانت سوف تحمي الفلسطينيين من ممارسة التمييز العنصري 
العي لم يشارك في صياتته سوى حاومة   «إعالن بلفور»ضدهم  ومصادرة ممتلااتهم. حت  أن 

الحر  البريطانية وحاييم وايزمن  اانت أاثر عدالة من أي من اتفاقيات أوسلو. ألم يرد في اإلعالن 
ال شيء سوف يضر  بالحقوق المدنية والدينية للجاليات  أنانه من المفهوم »شرط صريم وقاطى 

شبه مدنية  أوات أوسلو تضمن حقوقا  مدنية هل ورد شيء في اتفاقي«. تير اليهودية في فلسطين
 للفلسطينيين؟

وال بد  من ت ايد مالحية مهمة في السياق الفلسطيني وهي أن مشاراة الفلسطينيين في مناقشات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة اانت ضئيلة وتم ت عبر الوفود العربية المرعوبة من الهيمنة البريطانية 

علك  حين فاو  القادة الفلسطينيون قضيتهم  عادوا بخفي  حنين... نعم  واألميراية عليها. ومى
 إل بخفي  حنين! وحين فاوضوا  واان عبد ربه من مهندسي اتفاقيات أوسلو أوصل  ورفاقه  القضية 

 الدرك األسفل من جهنم.
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تي وقعت ال« وثيقة جنيف»اما المعصية الابرى الثانية التي تيل معلقة في رقبة عبد ربه  فاانت 
في إنجاز تقدم واحد. شارك عبد « وفشلها»بعد مرور أاثر من عقد من الزمن عل  مهزلة أوسلو 

  والتي رسمت حدود التنازل الرسمي/ تير 2005  في العام «وثيقة جنيف»ربه في ما ُيسم  
الرسمي الفلسطيني لمصلحة الصهيونية. وحين شارك في وضى الوثيقة اان أمين سر  اللجنة 

نفيعية  أي أنه اان يتقل د منصبا  رسميا . وبرتم إعالنه المتارر انه اان يقوم بتلك المهمة بصفته الت
المعصية قد الحقته في الحالتين. فلو اان يتصرف بصفة رسمية ي وعل  األرجم  أنالشخصية  إال  

ري فلسطيني أن انه اان يقوم بتلك المهمة بتاليف من ياسر عرفات ي ف نه من تير الالئق لقائد يسا
يرا  وراء يوسي بيلين  أاثر الصهاينة نعومة وخبثا   مصدقا  إياه أنه مى الحلول العادلة ألي 
مس لة تتعلق بالقضية الفلسطينية  ويشترك معه في هندسة وثيقة جنيف. ولو اييييان يييييشارك بصفته 

في مهزلة أاثر أعى من الشخصية  ف نه من تير الالئق اعلك لقائد فلسطيني يساري أن يشترك 
 مهزلة أوسلو سيما وهو مشارك فعال في وضى تلك الوثيقة.

اإلسرائيليين من أحد أاثر القادة قربا  وت ثيرا  عل   إل إن أابر مخاطر وثيقة جنيف أنها بعثت برسالة 
هم عل  استعداد للتنازل عن حق عودة الالجئين. قد « منيمة التحرير»ياسر عرفات  وأحد أعضاء 

ال  أنها اانت تكشر عل  مدى استعداد القيادة إُيقال إن تلك وثيقة تير رسمية  وهعا صحيم  
بمجرد أي فتات من طاولة مفاوضات « حق العودة»الفلسطينية الرسمية للعها  في مقايضة 

 الصهيوني.
وللحق  يج  التعاير أن سلوك عبد ربه في جنيف  لم يكثر في سلوك صائ  عريقات في 

البريطانية. فال ما اان يعرضه عل  تسيبي ليفني « السارديان»ه التي اشفت عنها أوراق مفاوضات
همال  وتقول له بما معناه  «. شيئا  عا معن  أعطنيسمعنا علك قبلك... »اانت تلقيه جانبا  باحتقار واا

رة  إال  أن الشار ُيزج  إل  الطمى اإلسرا ئيلي العي ويل الداتور عريقات يلهث بالتنازالت المتار 
مسار ياسر عبد ربه والعي تبعه صائ  عريقات يدل  عل  أن  أن أيأفشل مسلسل التنازالت المعل ة. 

 «.منيمة التحرير»هعا المسار المعي  في التنازالت هو سياسة ثابتة للسلطة القائمة عل  شكون 
لقضية الفلسطينية  ومن دون أن يبدو ياسر عبد ربه وا نه الوحيد العي ارتا  هعه الابائر بحق ا

ف ن جميى مهندسي أوسلو والالهثين وراء السرا  الصهيوني يقعون في الحفرة عاتها  وهاعا تحو لت 
 !Businessمجرد  إل   بالنسبة لهم  أوسلو

 31/7/2015، السفير، بيروت
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سرائيل على أبواب اتفاق  .59  د العرب الخاسر األكبر استراتيجيالهند وا 

عبد الحميد صيام د.  
عل  تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجرائم التي  "امتنام"يوليو بي 3أثار تصويت الهند يوم 

  2014  التي شنتها إسرائيل ضد قطام تزة صيف عام «الجرف الصامد»ارتابت في حملة 
ان يعتبر في استهجان الاثيرين واستسرا  عدد من الدول العربية واألجنبية لهعا الموقف الجديد لبلد ا

 مقدمة دول العالم في دعمه لقضايا الدول النامية  خاصة القضية الفلسطينية.
إنجازا ابيرا ال مثيل في العالقات »إسرائيل من جهتها رحبت بهعا الموقف الهندي الجديد العي يعتبر 

موقفها  أصدرت الهند بيانا يكاد أن«. يديعوت أحرنوت»  اما وصفته صحيفة «الهندية اإلسرائيلية
لم يتسير من القضية الفلسطينية  فما اان من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إال أن قبل التفسير 
وأتلقت الصفحة  وا ن شيئا لم يان  وا ن علك التصويت أمر عادي وال يعبر عن انقال  جعري 

عالقات اإلسرائيلية في العالقات العربية الهندية. والحقيقية أن هعا الموقف سابقة خطيرة ينعر ب ن ال
الهندية تنامت اثيرا في العقدين الماضيين لدرجة أن حميميتها لم تعد سرا  وأن المقبل من المواقف 
أعيم  خاصة أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عل  أبوا  زيارة تاريخية إلسرائيل  فقط 

وج مرحلة التحالف االستراتيجي بين للتوقيى عل  مجموعة اتفاقيات تجارية وعسارية وأمنية وتقنية تت
 البلدين في تيا  عربي فاضم ومشين.

 
 الهند خأول زيارة في تاري

لزيارة  1949يستعد رئيس وزراء الهند  ناريندرا مودي  ألول مرة منع قيام دولة الهند الحديثة عام 
ندية  سوشما إسرائيل  في وقت لم يحدد بعد  وما زالت تفاصيلها تامضة. وزيرة الخارجية اله

سواراج  أادت الخبر بدون تحديد التاريخ  وقالت إنها ستسبق جولة رئيس الوزراء بجولة تقوم بها 
سرائيل وفلسطين المحتلة. اما أن صحيفة  عارت أن الزيارة ستتم « إسرائيل تايمز»تشمل األردن واا

من  19نشر يوم  في بداية العام المقبل. وهعا ما أاده صحافي هندي يدع  موايش اوشيك حيث
بين  االستراتيجيةيوليو خبرا مفاده أن مودي ينوي زيارة إسرائيل لتوقيى اتفاقية دفاعية تتويجا للعالقات 

ستقتصر عل   2016البلدين. والسري  اما يروي الصحافي أن الزيارة المتوقعة في بداية عام 
أو لواج  التحية والسالم وقراءة إسرائيل  بدون التوقف في رام هللا  حت  لو من با  رفى العت   

سنة أيام نهرو وأنديرا  40بع  الصلوات عل  روح العالقة االستراتيجية التي ترسخت ألاثر من 
تاندي ومن تالهما  إل  أن انهار االتحاد السوفييتي وبدأت الدول تبحث عن مصالحها رامين 
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ل األاثر استفادة من علك االنهيار باأليديولوجيات وراء يهورهم. لقد اانت إسرائيل من بين الدو 
المدوي  ليس فقط بضخ مليون مهاجر روسي بحجة أنهم يهود  علما ب ن الاثيرين منهم ال يعرفون 
عن اليهودية شيئا ألنهم تربوا ودرسوا وعملوا في نيام علماني ال ماان للدين فيه  بل ألن الحر  

ائيل  وأصبم المرور إل  قل  أمرياا يمر عبر تل الباردة فتحت أسواق أوروبا الشرقية وخبراتها إلسر 
 أبي .

 استراتيجياالهند من الدول التي تيرت تحالفاتها بشال جعري بعد الحر  الباردة. لقد اانت حليفا 
لموساو مقابل التصاق عدوها ومنافسها التاريخي بااستان بسياسات واشنطن. بعد الحر  الباردة 

التي اختمرت في أر  بااستان خالل االحتالل السوفييتي  وانتشار ياهرة التطرف اإلسالمي
ألفسانستان وااتواء الهند بشيء من ألسنة اإلرها  في بومبي وتيرها  وجدت في إسرائيل ضالتها 
المنشودة  خاصة في عهد مودي المعج  ب سرائيل  حيث زارها عندما اان وزيرا رئيسيا عن والية 

أنه التق  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عل   اما 2007و  2001توجرات بين عامي 
 .2014هامش دورة الجمعية العامة عام 

 
 تطور العالقات اإلسرائيلية الهندية

سرائيل  اال البلدين يمتلك األسلحة النووية  الهند بطريقة علنية  هناك ثالث يواهر تجمى الهند واا
سرائيل بطريق أقر  إل  العلنية  بدون اإل فصاح الرسمي عنها. واال البلدين يال خارج إطار واا

اتفاقية حير االنتشار النووي. واال البلدين يحتالن أرضا ليست لهما  فاشمير اتتصبتها الهند بدون 
ب جراء استفتاء يقرر مصير الساان  1948لعام  47أدن  وجه حق  رتم قرار مجلس األمن رقم 
فتاء لساية اآلن  وما زالت بعثة األمم المتحدة للرقابة األصليين  لان الهند رفضت إجراء االست

سرائيل عل  األقل في نير العالم والشرعية الدولية والقرارات 1949موجودة هناك منع عام  . واا
المتعاقبة  تحتل أرضا ليست لها وتضطهد شعبا واقعا تحت االحتالل وتعمل عل  اقتالعه من أر  

وجود عدو تاريخي وأساسي عل  حدود البلد  يخالفه في العقيدة  آبائه وأجداده. والياهرة الثالثة
للهند  واان العر  بشال عام وفلسطين  استراتيجيوالثقافة واالنتماء والتطلعات. فبااستان عدو 

بشال خان العدو االستراتيجي إلسرائيل. لعلك اانت الدول العربية في مجملها  ما عدا بع  دول 
أثناء الحر  الباردة لمواقفها المعادية ل مبريالية والصهيونية ولقيادتها لحراة الخلي   أقر  إل  الهند 

عدم االنحياز. فيما مض  اان العر  ا مة يقفون ضد الايان ويحددون عالقاتهم مى الدول حس  
مواقفها من إسرائيل. لان هعه المعادلة تسيرت أيضا بعد انفراط العقد العربي بتوقيى اتفاقية اام  

يد المشكومة التي شتت األمة وبعثرت جهود المقاطعة اإلسرائيلية  وارت بعدها مسبحة االعتراف ديف
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قامة عالقات معها  ما فتم البا  واسعا لدول اثيرة اانت تتحفي عل  إقامة عالقات مى  ب سرائيل واا
سبانيا واليونان.  إسرائيل ففعلت علك في أوائل التسعينيات  ومنها الهند واا

ومنع اليوم األول بدأت تنس  إسرائيل أوثق العالقات مى  1992هند رسميا ب سرائيل عام اعترفت ال
الهند  وبادلتها الهند ودا بود  بل زادت عليها بطل  المساعدة في ايفية التصدي للجماعات 
اإلسالمية المتطرفة في اشمير وتيرها  خاصة بعد هزيمة حز  المكتمر في االنتخابات ووصول 

  مثل حز  بهارتيا جاناتا العي 1998نية متعصبة للعرق الهندي والديانة الهندوسية عام أحزا  يمي
يقوده مودي  التي ترى في اإلسالم عنصر صرام داخل الهند وترى في المسلمين عامل تفتيت 
للوحدة الداخلية  بالضبط اما تنير إسرائيل إل  الفلسطينيين العين ماثوا في ديارهم األصلية ولم 

 دروها إل  المنافي وأصبحوا أقلية في أرضهم وترباء في وطنهم.يسا
تتسم العالقات بين البلدين بتصاعدها المطرد  خاصة في مجال التجارة العسارية وتبادل الخبرات 
واإلنتاج المشترك لعدد من األسلحة المتطورة والطائرات والتدري  والمناورات. فقد وضعت الهند تحت 

ة األسلحة السوفييتية مثل الميل والسوخوي  ووضعت إسرائيل تحت تصرف تصرف إسرائيل منيوم
نقاع الرهائن  الهند ما لديها من ترسانات أمرياية ومحلية  خاصة في مجال المطاردة وضبط الحدود واا
والتدخل السريى والطائرات بدون طيار وأجهزة التنصت ومنيومات الدفام المضادة للصواريخ والقطى 

تقد اثير من المراقبين والمحللين أن هناك أيضا تعاونا سريا في مجال األسلحة النووية  البحرية. ويع
مليون  200رتم نفي الطرفين لمثل هعا التعاون. لقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 

مارات دوالر في منتصف التسعينيات إل  ما يزيد عن المليار دوالر اآلن. اما ارتفعت قيمة االستث
اإلسرائيلية في الهند بالنسبة نفسها اعلك. وقد استسلت إسرائيل العالقة لصالحها  خاصة اسر حاجز 
العزلة في محيطها العربي لتجد مجاال واسعا في المحيط الهندي وقر  السواحل اإليرانية من الشرق  

منضوية تحت الجناح  وعل  مقربة من الصين التي ما تزال تمثل القوة األعيم في شرق آسيا وليست
األمرياي. وال عج  أن نعرف أن الواليات المتحدة ما فتئت تشجى تطوير العالقات بين إسرائيل 
والهند لتلك األسبا   خاصة في موضوم مراقبة الصين والتجسس عليها ورصد تحرااتها ودفى الهند 

 لتاون دولة منافسة للصين في المستقبل.
 

 سرائيلية على العربمخاطر العالقات الهندية اإل
من العوامل اإليجابية التي شالها التدخل اإليراني في المنطقة العربية أن عادت بع  الدول العربية 
التي حاربت التيارات القومية والعروبية إل  ااتشاف العروبة مرة أخرى والتمسك أاثر بالهوية 

وما يجري اليوم من التقار  الهندي العربية  ولو أن هعا التمسك قد ياون تاتيايا ولفترة وجيزة. 
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اإلسرائيلي في اافة المجاالت قد يدعو الدول العربية إل  إعادة تعريف نفسها ا مة واحدة واالبتعاد 
عن التقسيم الطائفي والمعهبي والعرقي  وبدال من علك تسع  إل  تعميق المواطنة المتساوية بين 

وبة للسفر والعمل والزيارة بدون قيود أو بقيود مخففة. إع اافة أبناء الوطن وفتم المجاالت ألبناء العر 
أن معيم األنيمة العربية ما زال إل  اآلن يفرش السجاد األحمر لألجنبي ويشعر أمامه بدونية 
واضحة ويقيم اافة السدود والعراقيل أمام إخوتهم العر  بل ويعيقهم أقس  أنوام المعامالت في 

 معهم بفوقية رعناء.المطارات وعل  الحدود ويتصرف 
لقد دخلت الهند مى إسرائيل في تطوير العديد من المشاريى ليس في المجال العساري واألمني 

ومحاربة التصحر والهندسة والمياه الجوفية. فاما هو  والمياهفحس   بل وفي مجاالت الزراعة 
رهم من أوروبا معروف ف سرائيل تع  بمثل هعه الخبرات التي وصلت مى المهاجرين الروس وتي

 الشرقية.
سرائيل سياون بالت ايد عل  حسا  الدول العربية التي ينير إليها عل   إن تمتين العالقة بين الهند واا
أنها سوق استهالك واستقبال للخدم وعمال السخرة فقط. وهعه العالقة المتينة ستفتم المجال أمام 

العسارية في مجال حيوي واسى ال حدود له  إسرائيل لتفك حاجز العزلة وتوتل في تجارتها وخبراتها
وستزداد إسرائيل عنجهية ورعونة في التعامل مى الملف الفلسطيني والعر  عل  حالهم المزري هعا. 
فايف ستحترم الهند العر  وهم بهعه الصورة المزرية وفي سلم التخلف في مجاالت العلوم 

يط والدراسات االستراتيجية والعلمية. يتسابق والتانولوجيا واالختراعات ودور البحث ومرااز التخط
أتنياكهم في بناء األبراج والمساجد الفارهة والقنوات الفضائية وال يقيمون مصنعا واحدا ينت  المسابم 

 وسجاد الصالة والدشاديش.
إن استناد إسرائيل لحائط منيى مثل الهند في الشرق والواليات المتحدة واندا في السر  سيضعها في 

قف أقوى ل فالت من المساءلة في المحاام الدولية ويدفعها للتعنت أاثر في موضوم تقديم أي مو 
تنازالت للفلسطينيين  بل سيجعلها تسارم في عملية تهويد القدس وتوسيى حراة االستيطان ومصادرة 
األراضي برعونة فية تير آبهة ب مة تتبعثر وسلطة فلسطينية تتهاوى ومحيط عربي يعادي 

 لسطينيين أاثر مما يعادي إسرائيل.الف
 65مليون   700نحو 2050اان هللا بعون األجيال العربية القادمة  العين سيصل عددهم عام 

بالمئة منهم دون سن الثالثين. فهل سيجدون لهم ماانا بين األمم يليق بتاريخ هعه األمة العريقة التي 
أفرتوها من أي محتوى حضاري لتنافس فيه دولة أسلمها السزاة إل  حاامها فدمروا ما تبق  منها و 

 عيم  مثل الهند ودولة مسخا مثل إسرائيل.
 31/7/2015القدس العربي، لندن، 
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 فشل!الدصدفدقدة اإليدرانديدة: إسرائيل هي الخاسرة نجح االتفاق أم  .61

 آري شبيط
. عل  إيرانووي مى ليس عليك أن تاون نبيا أو ابنا لنبي اي تفهم ماعا سياون ت ثير االتفاق الن

قوة عيم  تقليدية مزدهرة  تقوم بتسليم حلفائها  إل المدى القصير ستتحول الجمهورية الشيعية 
)وعل  رأسهم "حز  هللا"( بالسالح  وتضسط عل  جاراتها في الخلي  وتضى إسرائيل أمام التحدي. 

لثسرات في نيام الرقابة من في المجتمى الدولي وتستسل ا اإلبحاروعل  المستوى المتوسط ستبدأ في 
 اجل تطوير برنام  سالح نووي سري ومتقدم.

قوة عيم  نووية  تملك عشرات القنابل النووية والصواريخ العابرة  إيرانوعل  المدى البعيد ستاون 
والعالم من نيام  اإليرانيينلم يحدث ربيى فارسي يحرر  إعاللقارات والقدرة عل  التدمير الشامل. 

المطلقة والسالح المطلق. القوة  األيديولوجيافستنش  لنا من الشرق قوة تهديدية  تدم  بين  آيات هللا
العيم  المعتدية ستلقي بيلها عل  إسرائيل  وستستعبد أجزاء ابيرة من العالم العربي المنهار  

 قوة عيم  سابقة. إل وستحول الواليات المتحدة 
سياون مختلفا  والعالم  األوسط  إال أن الشرق اإلجابةهل ستحل نهاية العالم؟ ال يمان أن نعرف 

 سياون مختلفا والقرن الواحد والعشرين سياون قرن التهديد النووي.
 األميراية اإلدارةليس عليك أن تاون نبيا أو ابنا لنبي اي تفهم ما هو ت ثير انتصار إسرائيل عل  

شعور في الواليات المتحدة ب ن بنيامين القادم  أيلولاان سياون في  إعا. اإليرانيفي الموضوم 
فان  – األميرايالقومي  األمنفي موضوم يعتبر في أساس  أوبامانتنياهو قد عمل عل  لي عرام 

 النتائ  ستاون خطيرة.
  رتم أن هعا الملف لن تخرج منه اإليرانيمنع تلك اللحية ستاون إسرائيل هي المسكولة عن الملف 

دولية تاون  أزمةحدثت  إعال شيطان سياون مسجال عل  اسم القدس. ا –مالئاة بل فقط شياطين 
 -ال سمم هللا -فيها الواليات المتحدة معزولة فستاون إسرائيل هي السب . واعا نشبت الحر 

عافستاون إسرائيل هي السب .  فستاون إسرائيل هي  األولتمت إهانة الرئيس االفرواميراي  واا
 المتهمة.

تهديد جديد في السر   موجة من الالسامية  أيضالعي سينش  في الشرق سينش  في موازاة التهديد ا
الشمالية وتهدد الجالية اليهودية وُتضعف إسرائيل. إن حام المفاعل النووي في  أميرااالتي قد تسرق 

الماضي التي مرت عل  إسرائيل  أزمات. إيرانالعراق وفي سورية والمستوطنات تختلف عن حام 
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إسرائيل عل  اعتبارها من  إل ُنير  إعاالتي قد تحدث  باألزمةلمتحدة ستاون صفرا قياسا والواليات ا
 الحالي. األميرايالدولي للرئيس  اإلرثأحرق 

سهلة  إجاباتمن أصع  المفارقات التي تعرضت لها إسرائيل. ليس هناك  2015إن مفارقة صيف 
القنبلة  إل وط الحمراء والزرقاء قد يكدي أو بسيطة  فالواقى المعقد والمرا  من الاثير من الخط

 المتاتاة.
حل معقول وتمنى االنفجار؟ هل يمان شق طريق  إيجادهل حينها ستاون هناك فرصة من اجل 

-األميرايملحق التفاق فيينا ُيحيد المخاطر وفي الوقت عاته يمنى التصادم  إرفاقثالثة؟ هل يمان 
 وجها لوجه؟. اإلسرائيلي

شخن مى مبادئ  جدي ومهم  وهو صديق حقيقي إلسرائيل وال يريد  األبي يجلس في البيت 
مواجهة مى اليهود. وفي القدس يجلس شخن مثقف وملتزم بالاامل بدولة اليهود  وهو ال يريد نشوء 

ما نحن عليه.  إل عاصفة من الله . العالقة اآلخعة في السوء بين الشخصين هي التي أدت بنا 
لقادمة يج  علينا بعل الجهد الابير للتوسط بينهما  واقتراح فارة خالقة ومنى يوما ا األربعينوفي 

 الاارثة.
 "هآرتس"
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