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 42 :كاريكاتير
*** 

 
 حل الدولتين غير قابل للتطبيقويؤكد أن  دراليا  مع الفلسطينيينالرئيس اإلسرائيلي يقترح اتحادا  ف .1

الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين اقترح إقامة ، أن رام هللامن  8/8/2015االتحاد، أبو ظبي، نشرت 
لحل الصراع بين الطرفين. وعرض في مقابلة مع صحيفة  فلسطيني -إسرائيلي اتحاد فدرالي 

مس، رؤيته لتسوية الصراع مع الفلسطينيين، وذلك من خالل "إقامة "يديعوت أحرونوت" نشرت أ
اتحاد فدرالي من دون حدود"، قائاًل: "ال أرى أي إمكانية لتحقيق السالم إذا لم تكن هناك حدود 

 مفتوحة بيننا وجيراننا".
قال رفلين ن إرهوم جرايسي قال بنقاًل عن مراسلها، الناصرة من  8/8/2015الغد، عمان، وأضافت 

، "دولة "إسرائيل"إن حل الدولتين غير قابل للتحقيق، ألن الفلسطينيين لن يقبلوا بالدولة التي تعرضها 
جانب دولة عظمى هي إسرائيل". والى جانب رفضه لعودة الالجئين الفلسطينيين، إال  إلىمنقوصة 

ى شمال فلسطين، أنه أعلن تأييده لعودة رمزية )جزئية( لمهجري قريتي إقرث وكفر برعم في اقص
، بزعم أنه إخالء ألسبوعين، ولكن 1948كانت المؤسسة اإلسرائيلية قد أخلت القريتين في نهاية العام 

 العملية كانت خدعة واضحة لتدمير القريتين.
وردا على سؤال الصحيفة، إذا ما زال متمسكا بمواقفه السياسية تجاه الصراع، قال رفلين، إنه ما زال 

، وقال، "إنني أؤمن إيمانا قاطعا بأنه يجب إيجاد حل إلنهاء "إسرائيل"لضفة الى مصمما على ضم ا
المأساة بيننا وبين الفلسطينيين بصورة تسمح لدولة إسرائيل بالوجود ولعرب إسرائيل بالعيش إلى جانبنا. 

ية وهذه األمور تستوجب حدودا مفتوحة"، وأضاف، "على الجانبين أن يفهما أنهما خلقا ليعيشا سو 
... هل بإمكان دولة الفلسطينية-اإلسرائيلية، المأساة اإلسالمية-اليهوديةسيضع حدا لما أسميه المأساة 

ثنائية القومية أن تحقق تعريفنا كدولة يهودية؟ لست متأكدا. ومن شأن دولة ثنائية القومية أن تلغي 
 الد للشعب اليهودي فقط".االمتياز الوحيد الذي تعهدنا به كشعب يهودي، وهو حق العودة إلى الب

وتابع رفلين قائال، إنه "بإمكان الكنيست الموافقة على حل الدولتين، لكن الفلسطينيين لن يوافقوا عليه 
أبدا. وأنا أستبعد رؤية الفلسطينيين، الذين أحترمهم جدا، يوافقون على أن يكون لدينا مطار بن 
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ن بمطار الدهانية في غزة. ونحن ، وهم يكتفو 35-، اف16-، اف15-غوريون، وطائرات اف
باستعالئنا غير المحدود تجاه الفلسطينيين، نعتقد أن بإمكانهم أن يقبلوا بحل الدولتين، فيما إحدى 
الدولتين هي دولة عظمى واألخرى هي حكم ذاتي ناقص. فقط أولئك الذي يحلمون أحالم اليقظة 

 بإمكانهم أن يصدقوا هذه اإلمكانية".
رئيس الوزراء األسبق، مناحيم بيغن، "دعا على مدار سنوات طويلة إلى تصحيح وأضاف رفلين أن 

الظلم. وعندما صعد إلى الحكم وطلب إصدار أمر بعودتهم، اصطدم بالمؤسسة )السياسية واألمنية 
 اإلسرائيلية( التي أوضحت له أنه يحظر القيام بأمر كهذا، كي ال يكون سابقة".

إسرائيل إلى إيجاد طريق لكي تبين للعالم كله أننا نفي بالوعود تجاه  وقال رفلين "إنني أدعو حكومة
اليهود والعرب والمسيحيين والمسلمين. وهناك وعود ال توجد إمكانية لإليفاء بها. وهذا الوعد باإلمكان 

 اإليفاء به، وهو أخالقي ومنطقي".
 

 بحر: تضحيات أبناء شعبنا ستقودنا للنصر والتحريرأحمد  .2
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي واجب العزاء شهداء  .رلماني برئاسة دقدم وفد ب

حادث انفجار أحد مخلفات  إثرعائلة أبو نقيرة في مدينة رفح وزار المصابين في المشفى األوروبي، 
أن شعبنا سيستمر  مبيناً  والتحرير،ولفت إلى أن هؤالء الشهداء هم على طريق النصر  االحتالل.

 على هذا الطريق ولن يخذل الشهداء والجرحى وكل من ضحى من أجل تحرير فلسطين.
وأكد أن االحتالل ارتكب ومازال يرتكب جرائم بحق االنسانية ومخالفة للقانون الدولي االنساني، 
 مطالبا بالعمل على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية مع أحرار العالم لتقديم قادته للمحاكم
الدولية على جرائمهم التي ارتكبوها بحق االنسانية في غزة خالل الحروب على قطاع غزة، مبينا أن 

 الجرائم ال تسقط بالتقادم ولشعبنا الحق في مقاضاة االحتالل.
وشدد على أن سالح المقاومة خط أحمر ال يمكن ألحد أن يفرط به، ومؤكدا أن المعركة القادمة 

س واألقصى بفضل هللا ثم المقاومة الفلسطينية، وقال "لن نساوم ولن نتنازل ستكون معركة تحرير القد
"إن إسرائيل وحلفائها يفكرون بالقضاء على المقاومة،  وأضاف بحر عن حقوقنا وثوابتنا ومقدساتنا".

وعبر . لكن المقاومة ثابتة قوية باحتضان الشعب لها ودعمه لها وصبره على آلة البطش الصهيوني"
اعتزازه بالشهداء الذين ضربوا أسطورة التصدي والصمود، وقدموا للشعب الفلسطيني نموذجا بحر عن 

رائعا في العطاء، وجدد مع هللا ثم مع الشهداء ومع أبناء الشعب على أن نبقى األوفياء حتى تحرير 
 المسجد األقصى.

 7/8/2015، فلسطين أون الين
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 اء االحتالل االسرائيلي في مجلس األمنمشاورات أردنية لطرح مشروع انه :صائب عريقات .3
القائم بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة  صائب عريقات،. قال د: حمدان الحاج - انعم  

التحرير الفلسطينية، إن األردن سيبدأ مشاورات مع الدول العربية والمجموعات الدولية، لبحث طرح 
قامة دولة فلسطينية. مشروع في مجلس األمن الدولي إلنهاء االحتالل وأضاف عريقات  اإلسرائيلي وا 

اتفقنا في لجنة مبادرة السالم العربية أن يبدأ األردن المشاورات ، القاهرة منفي تصريحات إذاعية له، 
مع الدول العربية الشقيقة والمجموعات الدولية لبحث إمكانية طرح مشروع قرار في مجلس األمن، 

دول الزمني إلنهاء االحتالل بمتابعة مع فرنسا وغيرها من دول العالم، حول مبادئ الحل الشامل والج
وأشار عريقات إلى أن لجنة مبادرة المقبل. وذلك قبل اجتماع الجمعية العامة لألم المتحدة الشهر 

السالم العربية، دعمت طلب الرئيس محمود عباس تأمين حماية دولية لدولة فلسطين، والتوجه إلى 
ت الدولية، باإلضافة إلى دعم الوزراء العرب لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، في محكمة الجنايا

 تحديد العالقة الفلسطينية مع الجانب اإلسرائيلي.
 8/8/2015الدستور، عمان، 

 
 المالكي: لجنة المتابعة العربية تبنت القرارات والتوجهات التي أقرت ضمن القيادة الفلسطينية .4

قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن ما تم التوافق عليه ضمن القيادة الفلسطينية "وفا":  -القاهرة 
تم تبنيه عربيًا، و"أصبح هذا التوجه الفلسطيني له حاضنة وتوجه عربي، وهذا ما كانت تقصده 
سناد عربي حتى يحظى بالدعم في  القيادة الفلسطينية دائمًا، بأن أي توجه يجب تعزيزه بدعم وا 

ية صدمات يمكن أن نواجهها في طريق تنفيذ قرارات من أية منظومة دولية قد تعترض مواجهة أ
أنباء الشرق األوسط المصرية، قبيل مغادرته  خاصة لـوكالةوأضاف المالكي في تصريحات  الطريق".

القاهرة، أمس، "إن القرارات التي صدرت عن لجنة متابعة مبادرة السالم العربية، األربعاء الماضي، 
ي مقر الجامعة العربية، وبمشاركة الرئيس محمود عباس، هي قرارات مهمة كانت قد اتخذتها القيادة ف

الفلسطينية في االجتماع الطارئ الذي عقدته، وذلك لبحث االعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين 
 وآخرها جريمة حرق عائلة دوابشة في قرية دوما نهاية الشهر الماضي.

 8/8/2015، األيام، رام هللا
 

 المخيمات ستفاجئ كل من يسعى إلدخالها في صراعات لتدميرها :دّبورأشرف  .5
، حفـاًل تكريميـًا للطـالب AULأقام المكتب الطالبي فـي حركـة فـتح فـي بيـروت، بالتعـاون مـع جامعـة 

ير دولـة الفلسطينيين الناجحين في الشهادات الرسمية اللبنانية، في حرم الجامعة في الكوال، برعاية سف
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بعد النشيدين الوطني والفلسطيني، أك د دب ور بأن  المخيمات "ستفاجئ كـل مـن و  فلسطين أشرف دبور.
ـــداخل كمـــا دمرتهـــا قـــوات االحـــتالل  ـــاء  اإلســـرائيلييســـعى إلدخالهـــا فـــي صـــراعات لتـــدميرها مـــن ال أثن

المخيمــات الشــاهدة وأعــاد أبنــاء شــعبنا البطــل بناءهــا، وســتبقى هــذه  1982اجتياحهــا للبنــان فــي العــام 
 خلل في عمل األونروا سينعكس سلباً  أين أ" إلىوالفت  على النكبة، عنوانًا للعودة ولن تستلم ألحد".

ـــرئيس محمـــود عبـــاس والحكومـــة  ـــف يتابعـــه فخامـــة ال علـــى األمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقـــة وهـــذا المل
 اإلرهــابتكــرس ثقافــة  اإلســرائيلية الحكومــة أن" إلــىالفلســطينية علــى أعلــى المســتويات الدوليــة"، الفتــًا 

داخــل المجتمــع الصــهيوني وتتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن الجــرائم التــي يرتكبهــا قطعــان مســتوطنيها 
حراقوآخرها الجريمة البشعة بحق عائلة دوابشة   منزلهم وحرق الرضيع علي حيًا". وا 

 8/8/2015 ،المستقبل، بيروت
 

 آالف دينار لدراسة ابنته وعالج عائلته 9طلب ي والحدود بالسلطةمدير عام المعابر  .6
كشفت وثائق تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي، تقديم كتابين رسميين من نظمي مهنا 

يطلب فيهما  هللا،مدير عام المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية إلى رئيس الوزراء رامي الحمد 
 لحساب عائلته. أردنياً  " ديناراً 9276مبلغا ماليا يقدر بـ "

ويظهر في الوثيقة األولى طلب مهنا ستة آالف وأربعمائة دينار أردني وذلك لدراسة ابنته "سارة" في 
مدرسة المعارف، فيما كشف الوثيقة الثانية طلب مهنا مبلغ ألفين وثمانمائة وستة وسبعين دينار 

 أردني وذلك لعالج عائلته المقيمة في األردن.
عزمي الشعيبي: إنه سيتقدم يوم األحد المقبل بطلب  ئتالف النزاهة والشفافية "أمان" د.وقال منسق ا

من وزارة المالية حول مطالبة مدير المعابر والحدود في السلطة نظمي مهنا، بمبالغ مالية  إيضاحات
 من السلطة بدل تعليم وعالج لعائلته.

الموجهة للحكومة وتحمل توقيعي، هي جزء  في المقابل، قال مهنا: إن "ما جاء في الكتب الرسمية
 من حقوقي كموظف حكومي، وال تتنافى مع النظام المالي المتاح لدى النظام المالي الحكومي".

 7/8/2015، فلسطين أون الين
 

 القطاعتزعم إطالق صواريخ من  "إسرائيل... و"فلسطينيين في غارة على غزة أربعةإصابة  .7
محليـة أفـادت أن طـائرات مـن نـوع  فلسـطينية مصـادر، أن 7/8/2015 ،اليـن أونفلسطين نشر موقع 

وأوضــــحت تلــــك المصــــادر أن  قصــــفت أحــــد مواقــــع المقاومــــة الفلســــطينية وســــط قطــــاع غــــزة. 16 أف
 القصف استهدف أحد المواقع التدريبية الخاصة بكتائب القسام شرق النصيرات وسط قطاع غزة.
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أربعـة مـن أفـراد الشـرطة الفلسـطينية نتيجـة  إصابةالقدرة،  بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف
 قصف طائرات االحتالل لموقع أبو مدين وسط قطاع غزة، بينهم واحدة خطيرة.

 "إسـرائيل" ، أنأشـرف الهـور، غـزة، نقـاًل عـن مراسـلها فـي 8/8/2015 ،القدس العربـي، لنـدنوأضافت 
ة صـواري،، صـوب بلـداتها الحدوديـة، غيـر زعمت أن مسلحين من قطاع غزة أطلقـوا علـى دفعتـين سـت

فقــط مــن هــذه الصــواري، الســتة ســقط داخــل حــدودها، فيمــا الباقيــة ســقطت داخــل  أنهــا قالــت إن واحــداً 
 القطاع.

 
 حماس تدين تفجير مسجد أبها بالسعودية .8

ًا أدانت حركة حماس تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها السعودية، وعد ته "عماًل إجراميـ :غزة
 ينــافي كــل الشــرائع والقــيم واألعــراف، ونســأل هللا ســبحانه أن يحفــظ الســعودية ملكــًا وحكومــة وشــعبًا".
وتقــدمت حركــة حمــاس فــي بيــان لهــا، الجمعــة، "بخــالص التعــازي للقيــادة وللشــعب الســعودي الشــقيق 

مـن واألمــان وألهـالي الضـحايا، وتتمنــى الشـفاء العاجــل للجرحـى، ونسـأل هللا ســبحانه أن يـديم نعمــة األ
 على السعودية الشقيقة".

لمركـــز اقـــال عـــزت الرشـــق، عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس، فـــي تصـــريح صـــحفي، وصـــل و 
الفلســطيني لإلعــالم: "نــدين بأشــد عبــارات اإلدانــة واالســتنكار العمــل اإلجرامــي الــذي اســتهدف مســجدًا 

وأكـد الرشـق علـى أن "تلـك األعمـال  لقوات الطوارئ في أبها جنوب غـرب المملكـة العربيـة السـعودية".
ـــة منافيـــة لتعـــاليم ديننـــا الحنيـــف، وتســـتهدف ترويـــع ا ـــة فـــي البلـــدان لاإلجرامي ـــين وزرع البلبلـــة والفتن من

وأضاف "مطمئنون بأن المملكة قادرة على التصدي لكل من  اإلسالمية، ولن تفلح في ذلك بإذن هللا".
 م الرشق بـ"خالص التعازي والمواسـاة للسـعودية ملكـاً وتقد يحاول زعزعة أمنها وأمن الشعب السعودي".

 ولعائالت وأسر الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".  وحكومة وشعباً 
 8/8/2015-7 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس: مسؤولون تواصلوا معنا بخصوص أسرى إسرائيليين في غزة .9

دي فـــي حركـــة حمـــاس إن وزيـــرين "حـــاوال الحـــديث مـــع حركـــة قـــال مصـــدر قيـــال: األناضـــو  - رام هللا
وأضـاف المصـدر الـذي طلـب عـدم الكشـف عـن  حماس حول الجنود اإلسرائيليين المفقودين في غزة".

إعـادة اعتقـالهم  اسمه، لألناضول، أمـس "أحـد الـوزيرين عـرض أن نبـدأ الحـديث عـن األسـرى الـذين تـم  
علـى شـخص  تابع المصدر "كان اهتمـام الوسـطاء، منصـب اً و  من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس".

 غير يهودي، وصفه بعض الوسطاء أنه، على ما يبدو، جندي في وحدة جوالني".
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ــذين  وأضــاف "رفضــت حركــة حمــاس التفــاوض حــول ملــف التبــادل، مشــترطة اإلفــراج عــن األســرى ال
هـذا الملـف "لـم ينضـى حتـى وأكـد المصـدر أن التفـاوض علـى  أعادت إسرائيل أحكامهم"، حسب قوله.

 اللحظة"، نافًيا إعالن حركته أسماء من سيتول ون التفاوض باسمها.
بـالقول "علـى  ورفض القيادي في حماس، الحديث عن عدد الجنود اإلسرائيليين لـدى المقاومـة، مكتفيـاً 

 إسرائيل أن تدفع ثمنا لقاء كل معلومة تريدها حول مفقوديها في غزة".
 7/8/2015 ،السبيل، عّمان

 
 مساس االحتالل باألسرى هو اعتداء على كل الشعب الفلسطينيحسام بدران:  .11

فــــادي أبــــو ســــعدى: أكــــد القيــــادي فــــي حركــــة حمــــاس حســــام بــــدران أن ســــلطات االحــــتالل  -رام هللا 
مــرة أخــرى إن ظنــت أن بإمكانهــا االســتفراد باألســرى فــي ســجون االحــتالل وذلــك  ســتخطئاإلســرائيلي 

ـــداخلي الفلســـطيني.بشـــنها هجمـــة شـــامل ـــيهم مســـتغلًة الظـــروف اإلقليميـــة أو الوضـــع ال وقـــال فـــي  ة عل
تصريح وصل "القدس العربي" إن مساس االحتالل باألسرى الفلسطينيين هو اعتداء على كل الشـعب 

 الفلسطيني. وشدد على أن األسرى هم تاج الرؤوس وهم محل إجماع وطني فصائلي وشعبي عام.
 8/8/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 أسرى "الشعبية" يقّررون تأجيل إضرابهم عن الطعام .11

فــادي أبــو ســعدى: قــرر أســرى الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين تأجيــل إضــراب كــان مقــررًا  -رام هللا 
وبحســب أســرى الجبهــة الشــعبية فــإن  األحــد، بعــد وعــود مصــلحة الســجون باالســتجابة لمطــالبهم. غــداً 

قائد أحمد سعدات بزيارة ذويه بشكل طبيعـي ودوري ووقـف سياسـة مصلحة السجون وعدت بالسماح لل
عادة أسرى فتح إلى قسم  وذلك بعد توزيعهم علـى األقسـام األخـرى،  10التنقالت لألسرى بشكل عام وا 

وتحســـين شـــروط الحيـــاة داخـــل الســـجون ووقـــف سياســـة التفتـــيش والمـــداهمات الليلـــة وبعـــض المطالـــب 
ا تمخـض عنـه اللقـاء مـع إدارة مصـلحة السـجون واسـتجابة األخيـرة وأكـد أسـرى الشـعبية أن مـ األخرى.

لمطالبهم يظل حتى اآلن مجرد وعود والعبرة في التنفيذ. وقال األسـرى إن التجربـة أكـدت أن مصـلحة 
السـجون طالمـا تراجعـت عـن وعـود سـابقة. لـذلك تـأتي خطـوة التأجيـل انتظـارًا لتنفيـذ مصـلحة السـجون 

ذا تنصلت أو م  اطلت فسيبدأ أسرى الجبهة بخوض اإلضراب المفتوح عن الطعام.وعودها، وا 
 8/8/2015 ،القدس العربي، لندن
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 أسرى فتح: ماضون في إضرابنا حتى تحقيق مطالبنا .12
أكد أسرى حركة فتح في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أنهـم ماضـون فـي إضـرابهم التصـعيدي  :رام هللا

 أغسـطس الجـاري. /آب 9وحتـى يـوم األحـد القـادم الموافـق  المفتوح عن الطعام منذ ثالثـة أيـام مضـت
وأوضح أسرى فتح أن إضرابهم متواصل "حتى يتم تحقيق مطالب األسـرى فـي عـودة الشـكل الطبيعـي 
نهــاء العقوبــات،  للحيــاة فــي الســجون... وعــودة األســرى لألقســام، وضــمان حــق األطفــال فــي الزيــارة وا 

نهــاء نهــاء قضــية المنــع مــن الزيــارة وا  ، وحــل قضــية األســرى المرضــى"، وغيرهــا مــن االنفــراديالعــزل  وا 
 المطالب التي عددها البيان.

 7/8/2015قدس برس، 
 

 األحمد في لبنان لتثبيت سلطة فتح في عين الحلوة"السفير":  .13
فــي ظــل الحــديث عــن اقتــراب المعركــة بــين حركــة فــتح والســلفيين المتشــددين فــي مخــيم  :محمــد صــالح

حركـــة فـــتح الـــداخلي ومعهـــا قـــوات األمـــن الفلســـطينية والقـــوة األمنيـــة الفلســـطينية عـــين الحلـــوة، وملـــف  
المشــتركة، كــان ال بــد  أن ينتقــل عضــو اللجنــة المركزيــة لفــتح المشــرف علــى الســاحة الفلســطينية فــي 

الفلســطينية المركزيــة فــي رام  األمــنإلــى بيــروت علــى عجــل، يرافقــه مســؤول قــوات  األحمــدلبنــان عــزام 
تــالي، فــإن  لهــذه الزيــارة أهمي ــة خاصــة نظــرًا لخطــورة األوضــاع األمني ــة فــي مخــي م عــين الحلــوة وبال هللا.

بعــد حادثــة اغتيــال قائــد "كتيبــة شــهداء شــاتيال"  وتصــاعد حالــة التــوتر بــين فــتح والســلفيين، خصوصــاً 
 العميد طالل األردني.

علـى معالجـة مكـامن الخلـل  وتشير مصادر فلسطينية إلى أن  األحمد سيعكف خالل وجوده فـي لبنـان
نه سيعمل على تثبيت معادلة أن  فـتح لـن تكـون إال ألدى قيادة فتح السياسية واألمنية والعسكرية. كما 

"أم  الصــبي" فــي المخيمــات، وبــأن القــرار كــان وســيبقى بيــدها، وذلــك مــن خــالل وضــع حــد لعمليــات 
مــد ســيتطر ق أيضــًا إلــى ملــف قــوات األمــن وتلفــت االنتبــاه إلــى أن  األح اســتهداف المزيــد مــن قياداتهــا.

الوطني الفلسطينية ودور القوة األمنية الفلسطينية في المخـيم علـى ضـوء الفلتـان األمنـي وعجزهـا عـن 
 ممارسة أي دور أو أية مهمة، وأسباب هذا الخلل.

ن عدد وبحسب المصادر نفسها، فإن األحمد سيتوقف عند ملف  العالقات المستجدة والتنسيق القائم بي
اللجنة المركزية في المخيم، و"القيادي الفتحاوي" محمود عبد الحميد عيسى "اللينو"  -من قياديي فتح 

المحســوب علــى محمــد دحــالن والتــي ظهــرت بشــكل جلــي إثــر اغتيــال األردنــي، مرجحــة أن يســتغرب 
 األحمد هذا التنسيق ويعب ر عن انزعاجه.

 8/8/2015 ،السفير، بيروت



 
 
 
 

 

 11 ص                                               3658 العدد:         8/8/2015 السبت التاريخ: 
  

 " تكّرمان طالب الشهادات الرسميةAUL"وجامعة  فتح .14
، حفـاًل تكريميـًا للطـالب AULأقام المكتب الطالبي فـي حركـة فـتح فـي بيـروت، بالتعـاون مـع جامعـة 

الفلسطينيين الناجحين في الشهادات الرسمية اللبنانية، في حرم الجامعة في الكوال، برعاية سفير دولـة 
فــي لبنــان  األونــروا، مــدير األغــاودية بســام فلســطين أشــرف دبــور وحضــور ســفير فلســطين فــي الســع

ماتيــاس شــمالي، ممثــل رئــيس مجلــس أمنــاء جامعــة اآلداب والتكنولوجيــا فــادي طــه، أعضــاء المجلــس 
 العردات، آمنة جبريل، وجمال قشمر وفاعليات. أبوالثوري فتحي 

ح وحسـومات أعلـن عـن تقـديم مـن ، الـذيطـهو دب ـور تحدث كل مـن بعد النشيدين الوطني والفلسطيني، 
ــدفع تكــون خاصــة بــالطالب الفلســطينيين الــراغبين بااللتحــاق بالجامعــة تبــدأ مــن   %30وتســهيالت بال

 ".%100 إلىالمنح الخاصة بالطالب المتفوقين والتي تصل  إلى باإلضافة %70 إلىوتصل 
م حمــد كلمــة المكتــب الطــالبي، بعــد ذلــك تــم تكــريم دبــور وعــدد مــن الحضــور، ثــم تســليأوألقــى وســام 

 الشهادات والهدايا للطالب الناجحين.  
 8/8/2015 ،المستقبل، بيروت

 
 إيران قراطي األمريكي ضدّ و نتنياهو ينجح في تجنيد شخصيات في الحزب الديم .15

نجح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تجنيد أربع شخصيات : نظير مجلي -تل أبيب
ضد االتفاق النووي مع إيران. وقد اعتبر مايكل أورن، السفير مهمة في الحزب الديمقراطي األمريكي 

اإلسرائيلي السابق في واشنطن، أن هذا التطور يشكل انعطافا في المعركة ضد المصادقة على 
وقال أورن إنه ال يستطيع القول إن االتفاق سيسقط، بعد، خصوصا أن  االتفاق في الكونغرس.

ع استخدام حق الفيتو. ولكنه أضاف: "هذا التطور يحدث قلقا الرئيس باراك أوباما ال يزال يستطي
جديا في البيت األبيض. وليس صدفة أن الرئيس ومساعديه يدلون في كل يوم بتصريحات صحافية. 
فهم يدركون بأن شعبية االتفاق تتراجع. وفي نهاية المطاف، الرأي العام األمريكي هو الذي سيحسم 

 في شكل تصويت النواب".
قراطي في مجلس الشيوخ عن والية نيويورك، تشاك شومر، قد أعلن أمس و أبرز سيناتور ديموكان 

أنه قرر معارضة االتفاق. كما أن اثنين من كبار األغنياء اليهود األمريكيين، المعدودين على الجناح 
أعلنا اليساري، والممولين بسخاء لحمالت الحزب الديمقراطي االنتخابية، حايم صبان وجاك روزين، 

قراطيين، خصوصا عشية و تأييدهما لجهود نتنياهو إجهاض االتفاق. وموقفهما يؤثر على النواب الديم
 االنتخابات األمريكية.
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وحسب مراسلين إسرائيليين في واشنطن، فإن الحزب الجمهوري من جهة واللوبي اإلسرائيلي "آيباك" 
رس لـ"حراثة" الشارع في جصيفية في الكونفي الواليات المتحدة من جهة ثانية، يستغالن العطلة ال

 الواليات البعيدة عن واشنطن حيث يوجد نواب غير بارزين ومترددون في الموضوع.
سيناتورا من الواليات  20في الشهر القادم نحو  "إسرائيل"وباإلضافة إلى ذلك، يتوقع أن يصل إلى 

ه. فيما يواصل نتنياهو ومساعدوه المتحدة، تم استدعاؤهم للحديث عن االتفاق اإليراني وأخطار 
اتصاالتهم اليومية مع المسؤولين والمشرعين األمريكيين. ويمضي د. دوري غولد، المدير العام لوزارة 
الخارجية اإلسرائيلية، أياما طويلة في الواليات المتحدة إلقناع النواب بالتصويت ضد االتفاق. فيما 

 الكونغرس كل وقت عمله للغرض نفسه.يقيم السفير اإلسرائيلي يوسي دريمر، في 
وحسب السفير السابق، أورن، فإن الرئيس أوباما بات في حالة ضغط شديد من جراء هذا النشاط: 

 "لذلك سمح لنفسه بأن يتفوه بكلمات غاضبة تهدد مكانة اليهود األمريكيين".
 8/8/2015الشرق األوسط، لندن، 

 
 مشروع علمي لمتابعة وزير إسرائيلي يزور األردن سرا   .16

قام بزيارة سرية أمس إلى األردن  إسرائيلياً  علم مراسل الجزيرة في القدس المحتلة إلياس كرام أن وزيراً 
وأفاد المراسل بأن وزير  بالتعاون مع عدة دول في المنطقة. "إسرائيل"لالطالع على مشروع تديره 

ردن تحت حراسة مشددة حيث اطلع على العلوم والتكنولوجيا والفضاء اإلسرائيلي داني دانون زار األ
مشروع "مسرع الجزيئات اإللكترونية" )سيزامي(. وقد رافق دانون في زيارته مدير المشروع خالد 

 طوقان الذي شغل في السابق منصب وزير التربية والتعليم في الحكومة األردنية.
مشروع وعلى سبل التعاون واطلع الوزير اإلسرائيلي على الجوانب االقتصادية واإلستراتيجية لل

 المشترك بين الدول الشريكة في المشروع.
وتلقى دانون دعوة رسمة لحضور حفل افتتاح المشروع الذي سيقام الصيف القادم بحضور ملك 

 األردن ورؤساء دول أخرى في المنطقة.
 7/8/2015. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 إليرانيينتوجه تهديدا  مبطنا  للعلماء النوويين ا "إسرائيل" .17

وجه وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعلون تهديدًا مبطنًا للعلماء النوويين اإليرانيين، معتبرًا : )ا ف ب(
وقال يعلون، في مقابلة مع صحيفة "در شبيغل" نشرت  انه "ليس مسؤوال" عن الحفاظ على حياتهم.
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ة. ونفضل أن يتم ذلك عبر مقاطع منها، "بشكل أو بآخر يتعين وقف الطموحات اإليرانية النووي
 اتفاقات أو عقوبات. لكن في النهاية على إسرائيل أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها".

ن احتمال تنفيذ هجمات على علماء إيرانيين أو تنفيذ عمليات تخريب تستهدف أوردا على سؤال بش
قادرة على الدفاع عن نفسها.  األنظمة المعلوماتية اإليرانية، قال يعلون إن على إسرائيل "أن تكون

واعتبر يعلون انه إذا لم تحترم إيران تعهداتها فان على  لست مسؤوال عن حياة العلماء اإليرانيين".
تموز الماضي بين  14أن تفكر في شن غارات جوية. ووصف مجددا االتفاق المبرم في  "إسرائيل"

 القوى الكبرى وطهران بأنه "خطأ تاريخي".
 8/8/2015ت، السفير، بيرو 

 
 تهّجر العرب بأساليب كولونيالية "إسرائيل"القائمة المشتركة:  .18

وديع عواودة: حذرت القائمة المشتركة الحكومة اإلسرائيلية من مغبة االستمرار في  -الناصرة 
مخططات الهدم واالقتالع لمصادرة ما تبقى من األراضي العربية بالنقب والمثلث والجليل والمدن 

وطرد المواطنين العرب وحصرهم في أقل مساحة أرض بأساليب كولونيالية عبر تطويع الساحلية، 
 القوانين القائمة لهذا الغرض.

جاء تحذير القائمة المشتركة عقب عمليات هدم منازل عربية شهدتها قريتا دهمش وعسوة في الرملة 
ليات الهدم، تأتي في والنقب بذريعة البناء غير المرخص. وشددت القائمة المشتركة على أن عم

إطار مخططات السلطات اإلسرائيلية التي تسعى إلى إرغام الفلسطينيين بالنقب والمدن الساحلية 
على التخلي عن أراضيهم واالنتقال للسكن في تجمعات سكنية مكتظة وفقيرة من أجل استخدام 

وم به انتهاك جسيم األرض ألهداف استيطانية. واشارت إلى أن إسرائيل تتجاهل حقيقة أن ما تق
 لحقوق اإلنسان، ونقض للمواثيق الدولية.

وطالبت الحكومة اإلسرائيلية باالعتراف بالقرى العربية في النقب والجليل والمثلث، والبدء بمسار 
 جديد يعتمد على إشراك المواطنين بالتخطيط وعلى المخططات البديلة المقترحة.

العدائية ضد  األجواءالعربي " القدسمسعود غنايم لـ" وقال عضو القائمة المشتركة عضو الكنيست
بلدة يهودية مقابل صفر للعرب،  700الجماهير العربية تتواصل وتتفاقم". وأضاف أن إسرائيل أقامت 

الفتا إلى أن البلدات العربية تعاني ازمات حادة، ومماطالت تحول دون توسيع مناطق النفوذ. وتابع 
 ء وليس كمواطنين.تتعامل معنا كأعدا الدولة"

 8/8/2015القدس العربي، لندن، 
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 جنرال إسرائيلي يتوقع تدهور الوضع األمني في الضفة .19
توقع قائد سابق في الجيش اإلسرائيلي، تدهور األوضاع األمنية في : األناضول-القدس المحتلة

وقال غادي شمني،  الضفة الغربية، في الفترة المقبلة، في ظل تزايد االضطرابات في اآلونة األخيرة.
قائد المنطقة الوسطى األسبق في الجيش اإلسرائيلي، إلذاعة الجيش امس، "هناك تخفيف لقبضة 
األمن في المنطقة"، معتبرًا أن "السلطة الفلسطينية ال تضبط األمن في الميدان كما فعلت في 

ركة حماس إلشعال واد عى شمني أنه، "في ذات الوقت هناك جهود حثيثة تبذل من قبل ح السابق".
الميدان"، على حد قوله، وتابع شمني، "من الصعب جًدا الخروج من دائرة االحتكاك المتصاعد، 
ولألسف في ظل الوضع الراهن ال أرى كيف يمكن أن تسير األمور نحو التهدئة"، فيما نصح 

 د".المسؤول السابق "القيادة السياسية اإلسرائيلية بالتعاطي بصورة معتدلة مع المشه
 8/8/2015الرأي، عمان، 

 
 والعنف سيتصاعد ضد الفلسطينيين "إسرائيل"ن في دولة "يهودا" تتشكل اآل :ديسكين .21

أعرب رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك" االسبق يوفال ديسكين عن قلقه الشديد  :القدس
اتهم وكان آخرها إحراق حيال تصاعد هجمات المتطرفين اليهود التي تستهدف الفلسطينيين وممتلك

وحذر ديسكين من تشكيل دولة "دينية" تحكم بالشريعة  عائلة دوابشة في قرية دوما قرب نابلس.
 اليهودية وتحمل اسم )يهودا( كما يطمح الى ذلك المتطرفين اليمنيين.

حكم ورأى ديسكين في تصريحات أبرزتها كافة وسائل اإلعالم العبرية مساء يوم الجمعة، أن نظام ال
في إسرائيل ضعيف بشكل مريع أمام العشرات من المتطرفين الذين يستخدمون العنف ضد 

واوضح أن المتطرفين اليمنيين يحاولون تطبيق فكرة "دولتين لشعبين" على طريقتهم،  الفلسطينيين.
دة وذلك من خالل إقامة دولة )يهودا( بحكم الواقع إلى جانب دولة "إسرائيل"، مشيرا إلى أن القيا

 السياسية في إسرائيل لم يكن لديها اإلرادة والمصلحة للتعامل مع هذا الواقع.
وأشار إلى "أن الدولة اليهودية تتنامى على المدى الطويل وأن لديها معايير ونظم وقيم ومقاربات 
مختلفة للديمقراطية"، مبينا "أنه في السنوات األخيرة أحدث هؤالء المتطرفون باسم دولتهم فوضى 

يديولوجية وعملوا على مناهضة الدولة ومارسوا العنف والعنصرية ولم يجدوا سوى التسامح القانوني أ
وقال أن تلك المجموعات تدرس الصهيونية الدينية، مشيرا الى "أنه ال يمكن  من قبل دولة إسرائيل".

يولوجيات تقديرهم ببضع عشرات من الشباب، بل أن هناك المئات من أنصارهم الذين يحملون أيد
متعصبة وعلى استعداد لمهاجمة الفلسطينيين بل ومهاجمة اليهود حين حين موعد إقامة )األرض 

واضاف ديسكين أن الشرطة اإلسرائيلية و"الشاباك" يملكان معلومات هامة  المقدسة( وفقا لمعتقداتهم".
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اباك" كانوا عن تلك المجموعات وأنه عليهم التحرك وفق القانون، موضحا أن عناصر في "الش
 يعملون تحت حكمه تعرضوا لمضايقات من قبل يهود متطرفين.

وتطرق ديسكين في تصريحات مفصلة الى وضع تلك الجماعات المتطرفة التي قال أنها تشكل 
خطرا على إسرائيل وتحاول تطبيق شريعتها الخاصة، متهما أحزاب إسرائيلية وجهات سياسية رسمية 

 أدى تقوية شكوتها.بدعمها والتسامح معها، ما 
 8/8/2015القدس، القدس، رام هللا، 

 
 إلى العنف من أجل تغيير النظام "تدفيع الثمن"... من سياسة "شباب التالل" .21

عامًا، تعر ف اإلسرائيليون إلى ما ُعرف الحقًا بـ"شباب التالل"، وهم  17قبل : أسعد تلحمي –الناصرة 
وطنات في الضفة الغربية المحتلة. تم التعر ف إليهم حين من غالة الشباب المنفلتين من أبناء المست

دعاهم وزير الخارجية في حينه آرييل شارون إلى السيطرة على كل تلة ممكنة في األراضي 
قامة بؤر استيطانية ردًا احتجاجيًا على توقيع رئيس الحكومة في حينه على  الفلسطينية والبقاء فيها وا 

 اتفاق "واي بالنتيشن".
أخر "شباب التالل" عن تلبية الدعوة، وخالل سنوات قصيرة أصبحوا من غالة المتطرفين بين ولم يت

المستوطنين، فعاثوا في األراضي الفلسطينية المحتلة أعمااًل تخريبية ُعرفت بـ"تدفيع الثمن"، أي جباية 
نية. وتعاملت ثمن من الفلسطينيين على أي تحرك للسلطات اإلسرائيلية ضد بؤرة استيطانية غير قانو 

السلطات اإلسرائيلية بقفازات من حرير مع غالبية العمليات التي استهدفت مساجد فلسطينيين ومنازلهم، 
واعتقلت المشتبهين بتنفيذ العمليات لوقت قصير، ونادرًا ما قدمت لوائح اتهام ضدهم، وكان أقصى 

اءت "الصحوة" حين أقدم أعضاء في إجراء اتخذته إبعادهم عن األراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن ج
هذا التنظيم السري على حرق كنيسة الطابغة في طبرية، والجريمة البشعة بحرق منزل عائلة دوابشة 

صابة شقيقه وذويهما إصابات بالغة.  في قرية دوما وقتل الطفل الرضيع علي حرقًا وا 
ية بسرعة وتلقت التخويل من وحيال الضجة العالمية للحادثتين األخيرتين، تحركت األذرع األمن

الحكومة لتنفيذ اعتقاالت إدارية ضد المستوطنين المتطرفين. وخالل أيام قليلة، شرعت في اعتقال 
عدد منهم، بينهم رئيس منظمة "لهفاه" الناشطة ضد "انصهار اليهود بين األغيار" )وتحديدًا زواج 

اطنين عرب(، والذي أعلن علنًا دعمه يهوديات من عرب، وتأجير شقق سكنية في بلدات يهودية لمو 
حرق الكنائس، كما اعتقلت نجل مؤسس حركة "كهانا" العنصرية المحظورة مئير إيتنغر الذي وصفه 
جهاز األمن العام "شاباك" بأنه األخطر في اليمين المتطرف، وسبق اعتقاله لفترة قصيرة، لكنه 
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ه ورفاقه يطمحون "الى إحالل حكم التوراة واصل نشاطه وأوضح في كتاباته على مواقع االنترنت أن
 في أرض إسرائيل بدل النظام الديموقراطي".

وأظهر تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" أمس أن "النواة الصلبة" في مجموعة "تدفيع الثمن" غي رت في 
الفترة األخيرة برنامى نشاطها الذي قام على االعتراض على أي تحرك لسلطات االحتالل ضد بؤر 

يطانية عشوائية من خالل تنفيذ عمليات تخريبية ضد ممتلكات فلسطينية أو رشق سيارات است
فلسطينية بالحجارة، ليصبح أكثر تطرفًا. وأضاف: "بينما رأت المجموعة )"تدفيع الثمن"( حتى قبل 
فترة وجيزة أن الحفاظ على البؤر االستيطانية هو األساس في نشاطها، وأن العنف هو وسيلة لذلك، 

 انقلبت اآلية في الفترة األخيرة وبات العنف صلب النشاط".
وبحسب "شاباك"، فإن المجموعة المتطرفة التي تطلق على نفسها "التمرد" وتتشكل من عشرات 
األعضاء، وضعت نصب عينيها "إحداث غليان عنيف في األراضي الفلسطينية المحتلة بهدف 

المجموعة التهديد الجدي األكبر على االستقرار في تغيير النظام في إسرائيل". ويرى الجهاز في 
 األراضي المحتلة "ألنها لم تعد تكتفي بنشاط تدفيع الثمن، إنما أصبحت تشرِعن كل أعمال العنف".

واعتمدت الصحيفة في تحقيقها على وثيقتين ضبطتهما الشرطة في أوساط أفراد المجموعة، تتناول 
انية طرق عمله. ويستدل منهما ان اتينغر هو رأس هذه المجموعة األولى مبادئ تنظيم "التمرد"، والث

التي اختير أعضاؤها بسرية تامة، وغالبيتهم ممن اعتقلوا في الماضي، لكنهم لم يدلوا بأي تفصيل 
للمحققين، ويوافقون على االستغناء عن حمل الهواتف النقالة لمنع سلطات الجيش من رصد 

لتفاني واالستماتة من أجل أرض إسرائيل من خالل استعدادهم للقيام تحركاتهم، "وأبدوا استعدادًا ل
 بأعنف العمليات".

والالفت أن أعضاء التنظيم ليسوا جميعًا من المستوطنات الدينية إنما من أنحاء إسرائيل، وغالبيتهم 
مل من المتسربين من المدارس "جاؤوا، في سن السادسة عشرة إلى األراضي الفلسطينية بحثًا عن ع

في الزراعة، أو التحرش بالفلسطينيين من خالل رشقهم بالحجارة أو إحراق حقول فلسطينيين". 
وتضيف الوثيقة أن هؤالء باتوا يعرفون أصول التصرف عند اعتقالهم لوقت قصير والتحقيق معهم، 

وت". ثم إطالق سراحهم أو إبعادهم عن المستوطنات في الضفة، "ما شجعهم على االنتقال لحرق البي
وأشار التحقيق إلى أن الذين ُأبعدوا وجدوا في الطريق بين الضفة والقدس مرتعًا لنشاطهم التخريبي 

 ضد الكنائس لكثرتها في المدينة المقدسة.
 8/8/2015الحياة، لندن، 
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 بحروقه البالغة  استشهاد سعد دوابشة والد الطفل الشهيد علي مـتأثرا   .22
اب سعد دوابشة )ثالثون عاما( من قرية دوما بنابلس شمال استشهد الش: عاطف دغلس - نابلس

الضفة الغربية متأثرا بحروقه التي أصيب بها قبل أسبوع من اآلن بعد أن أقدم مستوطنون متطرفون 
شهرا( بينما ال تزال زوجته  18على حرق منزله وهو وعائلته بداخله، ليلتحق بابنه الرضيع علي )

 ت( يتابعون العالج من جروحهم البالغة.رهام ونجله أحمد )أربع سنوا
وقال سمير دوابشة )قريب الشهيد سعد( إن هذا األخير توفي في وقت مبكر اليوم السبت في 
مستشفى سوروكا اإلسرائيلي، بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة إصابته ببكيتريا ضاعفت حجم 

للجزيرة نت أن عائلة دوابشة  وأوضح الرجل إصابته وحد ت من مناعته وقدرته على مقاومة المرض.
رفضت طلبا إسرائيليا بتشريح جثمان الشهيد، وقال إن العملية ستتم بالمركز الطبي العدلي التابع 

ح أن ُيشيع جثمانه ظهر اليوم السبت.  لجامعة النجاح الوطنية بنابلس، ورج 
ن زوجها بنسبة تصل ولفت إلى أن وضع العائلة سيئ ال سيما الوالدة التي تعاني من جراح أخطر م

، رغم أن تصريحا صدر مساء أمس الجمعة لوزير الصحة الفلسطينية د. جواد عواد أكد %90إلى 
 أن تحسنا طفيفا طرأ على صحة العائلة.

وأكد زكريا السدة، الناشط بمؤسسة حاخاميين لحقوق اإلنسان اإلسرائيلية التي تراقب اعتداءات 
عملية الحرق، وقال للجزيرة إن بحتى اآلن للتحقيق اإلسرائيلي المستوطنين بالضفة، أنه ال نتائى 

 االحتالل يدعي عدم قدرته حتى اللحظة على التوصل ألية نتائى ملموسة تكشف الفاعلين.
 7/8/2015الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مليون دوالر لتوسيع الشوارع االستيطانية 90االحتالل يرصد  :"هآرتس" .23

لمستوطنات  إضافيةرصدت حكومة االحتالل األسبوع الماضي "منحة" : برهوم جرايسي -الناصرة 
مليون دوالر، ستوزع على المستوطنات، بهدف تنفيذ مشاريع  90الضفة الفلسطينية المحتلة بقيمة 

بنيوية عديدة، من أبرزها شق شوارع استيطانية جديدة، وتوسيع شوارع قائمة، وهي ميزانية تضاف 
 لمثل هذه المشاريع التي ال يتوقف تنفيذها في جميع أنحاء الضفة المحتلة. إلى ميزانيات قائمة أصال

وقالت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، إن هذه الميزانية الجديدة، تخصصها الحكومة بموجب اتفاق 
االئتالف بين حزب الليكود الحاكم، وحزب المستوطنين "البيت اليهودي"، إذ تضمن االتفاق في حينه 

"تبييض" بؤر استيطانية، بمعنى تثبيتها وتحويلها الى مستوطنات. وشق الشوارع الذي ايضا، على 
جرى الحديث عنه في قرار الحكومة، يعني شوارع جديدة تصل إلى البؤر االستيطانية، التي تعهدت 

 إسرائيل مرارا أمام الحلبة الدولية بإزالتها.
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، وتهدف أصالافة لميزانيات ضخمة قائمة مليون دوالر، هي إض 90وتبين من تقرير الصحيفة، أن 
قامة  إلى تعزيز وتوسيع سلسلة من المشاريع االستيطانية، من بينها "مشاريع سياحية يهودية"، وا 
مجمع سكن طالب جامعيين، كما يبدو في مستوطنة "اريئيل" التي اقام فيها االحتالل "جامعة" 

عدا الميزانيات الثابتة بعدة  إضافيةميزانيات وتحول حكومة االحتالل  يرفض العالم االعتراف بها.
قنوات تمويل، ومن بينها "شعبة االستيطان" في االتحاد العالمي للمنظمات الصهيونية )الهستدروت 

 أساسيةمليون دوالر كميزانية  15، من 2014الصهيوني(، التي ارتفعت ميزانيتها في العام الماضي 
 مليون دوالر. 164 إلىسنوية ثابتة، 

 8/8/2015الغد، عمان، 
 

 تقرير: االحتالل يتذرع بالبحث عن اآلثار لتهويد القدس .24
كشفت دراسة أكاديمية، النقاب عن أن سلطات االحتالل تستغل الحفريات األثرية بشكل : الناصرة

 واضح لصالح التهويد والسيطرة على األراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها.
(، إن أفرادًا من 8|7القومية اإلسرائيلية للعلوم" في تقرير نشرته يوم الجمعة )وقالت "األكاديمية 

أعضاء لجنة فحص خاصة ُعينت قبل خمس سنوات لفحص وضع النشاط األثري في البالد، انتقدوا 
االستعماالت السياسية للمواقع والمكتشفات األثرية، ومن بينها الحفريات في منطقة مدخل "وادي 

المسجد األقصى( التي تديرها جمعية "إلعاد" االستيطانية، وكذلك في ملف "الحديقة  حلوة" )جنوب
وأشار التقرير، إلى "ظاهرة تصاعدت في السنوات األخيرة باستعمال  التوراتية" بمنطقة العيساوية.

عملية الحفريات األثرية كرافعة ووسيلة لتمرير مواقف سياسية تسعى لتهويد منطقة القدس القديمة 
 ومحيطها، وبالذات في محيط المسجد األقصى ومنطقة سلوان".

وأكد التقرير، استغالل اسم "علم اآلثار" أو النشاط األثري للسيطرة على األرض الفلسطينية في بلدة 
العيساوية شمال القدس، مبيًنا أن سلطات االحتالل وبهدف تمرير مخطط الحديقة الوطنية "الحديقة 

منطقة أثرية في الموقع، رغم أن فحوصات أثرية ميدانية أجريت في الموقع،  التوراتية" ادعت وجود
 لم تثبت وجود أي منطقة أثرية في الموقع المذكور، بحسب ما أكدته الدراسة األكاديمية اإلسرائيلية.

 8/8/2015، قدس برس
 

 خطيب المسجد األقصى يحذر من تسريب العقارات والممتلكات .25
صبري، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، من تسريب العقارات واألراضي  القدس: حذر الشي، عكرمة

في القدس وغيرها من األراضي الفلسطينية وقال: "هللا سيحاسب كل من فرط أو يفرط بشبر واحد من 
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أرض فلسطين المقدسة"، مستذكرًا الفتوى التي صدرت عن المجلس اإلسالمي األعلى أوائل عام 
حرمة بيع األراضي وتسريبها وأن الذي يفرط بأرضه يكون خارجًا عن الملة ، والتي أكدت على 1935

ولفت  ومفارقًا لجماعة المسلمين، ال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال يدفن في مقابر المسلمين".
في خطبة الجمعة، أمس، في المسجد األقصى، إلى أنه في حين تسمح سلطات االحتالل 

لمواطنين الفلسطينيين يحرمون من تراخيص البناء، فيما يجيز االحتالل للمستوطنين بالبناء فإن ا
السيطرة غير القانونية على أراضي المواطنين الفلسطينيين حتى يستخدم االحتالل أكبر مساحة 

 ممكنة من األرض الفلسطينية.

 8/8/2015األيام، رام هللا، 
 

 دعا لحرق الكنائس الذيمتطرف اليهودي ال قيادات كاثوليكية تقدم شكوى ضدّ  .26
قدم األمين العام لمجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في األرض المقدسة األب بطرس فيليت رام هللا: 

شكوى رسمية للشرطة اإلسرائيلية مطالبا إياها بجلب المدعو بنتسي غوبشتاين زعيم حركة لهفاه 
 ائس.المتطرفة إلى العدالة بسبب تصريحاته األخيرة المؤيدة لحرق الكن

وجاءت الشكوى التي قدمها األب فيليت بالنيابة عن أكثر من عشرين من البطاركة واألساقفة لتعبر 
عن قلق الكنائس مما وصف بالمخاطر األمنية المتزايدة التي تعاني منها الكنائس من بشر وحجر 

 في المناطق الخاضعة للسيادة أو للسيطرة اإلسرائيلية.
اه العديد من االعتداءات التي تعرضت لها الكنائس والمقدسات واستذكر األب فيليت في شكو 

المسيحية من قبل جهات متطرفة. وأشار إلى أنه في الغالبية العظمى من هذه األحداث اإلجرامية لم 
 يتم تقديم الجناة للعدالة.

 8/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

صابة طفل جراء دهسه من .27  قبل مركبة إسرائيلية الضفة: أعمال عربدة للمستوطنين وا 
قام عشرات المستوطنين من مستوطنة مابو دوثاتان المقامة فوق أراضي بلدتي يعبد وعرابة،  رام هللا:

وتجمعت عدة سيارات تقل متطرفين من  بأعمال عربدة لممتلكات المواطنين جنوب غرب جنين.
ويطلقون شعارات عنصرية  المستوطنة سارت بشكل مترابط بين عرابة ويعبد، وهم يهتفون ضد العرب

منها "الموت للعرب". ثم تجمعت السيارات عند مفترق عرابة ورفع المتطرفون األعالم اإلسرائيلية وواصلوا 
استفزازهم للفلسطينيين. وتم كل ذلك تحت نظر جنود االحتالل اإلسرائيلي الذين وفروا لهم الحماية 

 لمنعهم من التخريب أو وقف هتافاتهم العنصرية. والحراسة على طول الطريق لكنهم لم يحركوا ساكناً 
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وأصيب طفل فلسطيني من قرية عربونة قرب جنين بجراح مختلفة في حادث سير بالقرب من حاجز 
عسكري الجلمة العسكري شمال جنين. وقالت مصادر في الهالل األحمر الفلسطيني إن الطفل أحمد 

بالقرب  إسرائيليةسه من قبل مركبة تحمل لوحه عاما أصيب بجراح مختلفة جراء ده 12يوسف أحمد 
 مستشفى الرازي في جنين وباشرت الشرطة بالتحقيق.لمن الحاجز حيث نقلته طواقم إسعاف الهالل 

 8/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 االحتالل يقمع مسيرات الضفة األسبوعية .28
تقل ثالثة شبان، أمس، خالل محافظات: أصيب العشرات من المواطنين بحاالت اختناق متفاوتة واع

قمع قوات االحتالل المسيرات األسبوعية المنددة باالحتالل واالستيطان ومصادرة األراضي، والتي 
وقال بيان عن لجان المقاومة الشعبية، إن  انطلقت في محافظات قلقيلية وبيت لحم ورام هللا والبيرة.

خدم الغاز المسيل للدموع والمياه العادمة لتفريق الجيش اإلسرائيلي أطلق أعيرة نارية، ومطاطية، واست
المسيرات، ما أدى إلى إصابة ثالثة مواطنين بجراح بفعل األعيرة المطاطية، كما تعرض عشرات 

ورفع المشاركون في المسيرات صور الرضيع  استنشاقهم بالغاز المسيل للدموع. إثرلحاالت اختناق، 
معة الماضية خالل هجوم نفذه مستوطنون على بلدة دوما الفلسطيني علي دوابشة، الذي أحرق الج

صابة والداه وشقيقه بجروح خطيرة.  قرب نابلس، أدى إلى مقتل الرضيع وا 
 8/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 النار باتجاه سيارة فلسطينية يطلقمستوطن يهودي  .29

ة على مدخل بلدة سعير أطلق مستوطن يهودي من المتطرفين النار باتجاه سيارة فلسطيني :رام هللا
قرب الخليل دون أن يصاب ركابها بأذى. وجاء هذا االعتداء مع تجمع مجموعة من المستوطنين في 
محيط منزل عائلة أبو رجب في البلدة القديمة من مدينة الخليل، من أجل المطالبة بإخالء البيت من 

مستوطنا أطلق عدة رصاصات  وقال مصدر أمني فلسطيني لـ"القدس العربي" إن سكانه األصليين.
من سالحه باتجاه سيارة المواطن محمود عبد المنعم العملة أثناء مرورها على مفرق بيت عنون عند 
المدخل الرئيسي المؤدي إلى بلدة سعير. ورغم أن الرصاص أصاب المركبة بشكل مباشر وتسبب 

ع تجمع عدد من المستوطنين تزامن ذلك م بأضرار مادية إال أن أحدًا من ركابها لم يصب بأذى.
أمام بيت أبو رجب مطالبين السكان بإخالئه أو إجبارهم بالقوة على تركه لالستيالء عليه وضمه 

 لصالح المخطط االستيطاني في البلدة القديمة، لكن الفلسطينيين منعوهم من التقدم صوب البيت.
 8/8/2015القدس العربي، لندن، 
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 قلة داخل السجون السوريةالجئة فلسطينية معت 52تقرير:  .31
، إن 7/8يوم الجمعة  قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" في تقرير صدر عنها: لندن

عدد الفلسطينيات الالتي تم  اعتقالهن في سجون النظام السوري منذ بداية الحرب الدائرة هناك وحتى 
الجئات من  4، باإلضافة إلى من ريفها 15من دمشق و 13الجئة، من بينهن  52اآلن، قد بلغ 

 أخريات من مناطق متفرقة في سورية. 20حمص، و
الجئة فلسطينية تم فقدانها داخل  37وفي السياق ذاته، أوضحت المجموعة أنها وث قت أسماء 

وأشارت إلى أن أعداد من تعر ضن من النساء لالعتقال لدى األطراف  األراضي السورية وخارجها.
أكبر من األرقام التي جاء التقرير على ذكرها، ولكن يتم التكتم عليها ألسباب  المتنازعة في سورية

 خاصة تتعلق بتلك الحاالت، حسب المجموعة.
ولفتت "مجموعة العمل" إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية منذ بدء األزمة، قد 

ن قضوا تحت التعذيب في تلك السجون، ضحايا فلسطينيي 408معتقاًل، وأن ما ال يقل عن  933بلغ 
 وفق إحصائيات التقرير.

 7/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يمنع أسرى النقب من الزيارة لشهر كامل .31
أفاد مركز "أحرار" لألسرى وحقوق اإلنسان نقال عن مصادر مطلعة، الجمعة، أن : القدس المحتلة

وحسب المصادر؛ فإن إدارة  سجن من الزيارة لمدة شهر كامل.إدارة سجن النقب قررت منع أسرى ال
سجن النقب أبلغت كافة األسرى في جميع أقسام سجن النقب الصحراوي جنوب فلسطين بمنعهم من 
زيارة عائالتهم لهم، وذلك لمدة شهر، ولم يذكر المصدر السبب وراء ذلك المنع أو إذا كان له عالقة 

ومن جانبه استنكر مدير مركز  وسجون أخرى كـ"نفحة" و"ريمون". باألحداث الجارية في معتقالت
"أحرار" لألسرى وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش هذا المنع وحرمان األسرى من حقوقهم، مطالبا بوقف 

 الهجمة التي تمارسها إدارة سجون االحتالل على األسرى في عدة معتقالت صهيونية.
 7/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ا  يوم 54االحتالل يهدد باستخدام التغذية القسرية بحق األسير عالن المضرب منذ  .32

هد دت سلطات االحتالل، الجمعة، باستخدام التغذية القسرية بحق األسير محمد نصر الدين : نابلس
يوًما احتجاًجا على اعتقاله اإلداري الذي يمر  بوضع  54عامًا( المضرب عن الطعام منذ  30عالن )
 خطير، مطالًبا باإلفراج عنه. صحي  
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وأكد جميل الخطيب، محامي األسير محمد عالن، في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيني 
إلخبار األسير عالن أنها الجمعة لإلعالم" نسخة عنه: "إن النيابة العسكرية استدعته مساء يوم 

من جهته حذر نادي األسير  بصدد تقديم طلب لتنفيذ قانون التغذية القسرية ضده مساء السبت".
مساء الجمعة من إقدام سلطات االحتالل على استخدام وتطبيق قانون التغذية القسرية بحق األسير 
محمد عالن، وعد  في بياٍن له: "أن استخدام هذا القانون الذي يرفضه العالم هو بمثابة قرار إعدام 

في السياق، أعلنت والدة األسير الفلسطيني محمد عالن، إضرابها عن الطعام،  بحق األسير عالن".
 واعتصامها أمام مستشفى "سوروكا" اإلسرائيلي، مطالبة باإلفراج عن نجلها.

 7/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 غزةبكافة مجاالت عمل األونروا بيهدد بالدخول في "نزاع عمل"  اتحاد موظفي "األونروا" .33
أكد رئيس اتحاد موظفي وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين سهيل : محمد أبو شحمة - غزة

الهندي أن االتحاد سيدخل في نزاع عمل في كافة مجاالت عمل األونروا في غزة، في حال تم تأجيل 
"فلسطين وقال الهندي في تصريحات لـ العام الدراسي الحالي، وا عطاء المعلمين إجازة بدون راتب".

"القانون المعمول به باألونروا يعطي اتحاد الموظفين الحق في إعالن "نزاع عمل" في  أون الين" إن:
كافة مجاالت عمل الوكالة في غزة، وذلك كخطوة تصعيدية لقرارات خطيرة قد تتخذها الوكالة الدولية 

 بحق نصف مليون طالب، واآلالف من المعلمين".

عدنان أبو حسنة أكد لـ"فلسطين أون الين"، أن الوكالة الدولية  ألونروالوكان المستشار اإلعالمي 
 أصدرت قرارًا يعطي الحق للمفوض العام لالونروا إعطاء الموظفين بإجازة استثنائية دون راتب.

 7/8/2015، فلسطين أون الين

 
 أهالي اليرموك ينددون بشطبهم من المناطق المحاصرة .34

مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، تنديدا بقرار مكتب تنسيق  تظاهر عشرات الفلسطينيين في
الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة القاضي بشطب مخيم اليرموك من قائمته للمناطق المحاصرة في 

وأكد األهالي أن مخيم اليرموك ال يزال منطقة محاصرة ومنكوبة، وخالية من أدنى مستلزمات  سوريا.
 اثية والخدمية من كهرباء ومياه صالحة للشرب وغيرها.الحياة الطبية واإلغ

 440وسيؤدي القرار إلى خفض عدد المدنيين المحاصرين في سوريا المسجلين في قوائم األمم المتحدة من 
 ألفا ما زالوا يقطنون مخيم اليرموك من المساعدات اإلغاثية. 18ألفا، مما يعني استثناء نحو  420ألفا إلى 

 7/8/2015لدوحة، الجزيرة نت، ا
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 يعتصمون احتجاجا  على خفض الخدمات األونروا العاملون فيبيروت:  .35
المقر الرئيس للوكالة في بيروت، احتجاجًا على سياسة  أمامنف ذ العاملون في وكالة األونروا اعتصامًا 

 تخفيض خدمات الوكالة، بدعوة من اتحاد العاملين المحليين فيها.
سطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل الذي رأى" وتحدث باسم الفصائل الفل

ابتزاز شعبنا  إلى، هو عجز مفتعل تسعى الدول المانحة من خالله األونرواأن العجز في موازنة 
سرائيلودفعه لتقديم تنازالت سياسية خدمة ألهداف أميركا   ".وا 

ع نحو تشكيل حالة ضغط فعلي على األونروا مواصلة "التحركات وتصعيدها بما يدف إلىودعا فيصل 
والدول المانحة من اجل التراجع عن التخفيضات"، كما طالب "منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية 

رفع صوتهما ودعم التحركات الشعبية والتعاطي مع سياسة التخفيضات باعتبارها تشكل خطرًا  إلى
 ة".يهدد قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم بالعود

 8/8/2015المستقبل، بيروت، 
 

 إلى الضفة " لكرة القدماتحاد الشجاعيةنادي "تمنع سفر سبعة العبين من  "إسرائيل" .36
األناضول: قال نادي "اتحاد الشجاعية"، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلية، منعت سبعة من  - غزة

أس فلسطين مع نادي "أهلي أفراد بعثته، من السفر إلى الضفة الغربية، لخوض مباراة "إياب" ك
وأوضح النادي في بيان،  الخليل"، التي من المقرر إجراؤها، يوم األحد المقبل، في مدينة الخليل.

وصل )األناضول( نسخة منه الجمعة، أنه كان من المقرر أن تغادر بعثة فريق "اتحاد الشجاعية"، 
ين مع نادي "أهلي الخليل"، ولكن اليوم إلى مدينة الخليل، لخوض مباراة إياب نهائي كأس فلسط

من أفراد البعثة تصاريح لمغادرة قطاع غزة عبر معبر بيت  7السلطات اإلسرائيلية، رفضت منح 
وشدد النادي أن بقية أفراد فريقه المسموح لهم بالسفر، لن يغادروا القطاع لخوض  حانون )إيريز(.

 ل للضفة الغربية.المباراة، إال بعد السماح لكافة أفراد البعثة بالوصو 
 8/8/2015القدس العربي، لندن، 

 

 هوامش الجسد والروح… للفلسطينية سامية عيسى: فاصلة بين متاهتين "حليب التين"رواية  .37
ادرة عن دار اآلداب : رامي أبو شهاب باإلضافة إلى رواية  2010تشكل روايتا "حليب التين" الص 

سامية عيسى، تتناول فيهما رحلة النفي والتهجير "خلسة في كوبنهاغن" ثنائية كتبتها الروائية 
 الفلسطيني، ولكن عبر سياقات جديدة.
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في "حليب التين" نواجه المخيم فضاء لمعاناة الفلسطينيين، وال سيما لعائلة فلسطينية تتكون من 
، فاطمة، الجدة التي توفي زوجها وأوالدها في الحرب، حيث لم يتبق لها سوى ابنها عمر الذي اختفى

وهناك زوجة ابنها أحمد، وتدعى "صديقة" التي تتقاسم مع فاطمة فضاء العمل الروائي، ضمن 
والجسد يتخلالن هذا العمل، ولكن في سياق  )الروح( مسارين متوازيين سرديًا. موضوعا الحب

االرتحال والتهجير، وفقدان الوطن، فالجسد معادل لمعنى االستالب، ولهذا يتعرض لالنتهاك، وهنا 
 نعاين جسد فاطمة )المرأة( التي تبحث عن جسدها بوصفه كائنًا أنثويا.

 8/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 "األونروا"ـشدد على أهمية توفير الدعم المادي لت "الخارجية المصرية" .38
المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة المصــرية أن وزيــر الخارجيــة  "أحمــد أبــو زيــد"أعلــن : )د.ب.أ(
بــور  "كري أجــرى اتصــااًل هاتفيــًا فــي ســاعة متــأخرة مــن مســاء الخمــيس مــع نظيــره النرويجــي ســامح شــ

للتأكيد على أهمية أن تـوفر الـدول والمنظمـات الدوليـة المانحـة التمويـل المطلـوب لتمكـين وكالـة  "بريند
جئـــين األونــروا مــن أداء مهامهــا فــي األراضــي الفلســـطينية المحتلــة وبــاقي دول الجــوار المحتضــنة لال

وقــال المتحــدث إن شــكري أعــرب خــالل االتصــال عــن قلــق مصــر تجــاه العجــز المــادي  الفلســطينيين.
مليــون دوالر ألول مــرة فــي تــاري، نشــاط الوكالــة،  400الحــاد الــذي يواجــه األونــروا، والــذي وصــل إلــى 

ها رعايـــة وبـــات يهـــدد قـــدرتها علـــى القيـــام بمهامهـــا الرئيســـية تجـــاه الالجئـــين الفلســـطينيين، وفـــي مقـــدمت
 المدارس واألبنية التعليمية.

 8/8/2015الخليج، الشارقة، 
 

 تضامنية مع القدساألردن تنظم مسيرة  في اإلسالميةالحركة  .39
ـــة فـــي اإلســـالميةنظمـــت الحركـــة  ـــة الزرقـــاء مدين مســـيرة تضـــامنية مـــع القـــدس وســـكانها  أمـــس األردني

دة مــن مســجد عمــر بــن الخطــاب فــي انطلقــت مســيرة حاشــ أرضــها. فقــدوالمرابطـات الفلســطينيات علــى 
المسلمين نصرة  اإلخوانوجماعة  اإلسالميةليها الحركة إدعت  أمسمدينة الزرقاء بعد صالة الجمعة 

 المبارك والمرابطين فيه، وهتف المشاركون بالروح بالدم نفديك يا اقصى. األقصىللمسجد 
الزرقاء انطلقوا اليـوم  أهل إنلشي،" في الزرقاء "عماد ا اإلسالميوقال نائب رئيس حزب جبهة العمل 

المسلمين قـد ربـتهم صـغارا علـى حـب  اإلخوانبأن جماعة  المحتلة. وقالفي القدس  إخوانهملينصروا 
 ال يجوز بأي حال التفريط بذرة من ترابها الطهور. إسالميةوقف  أرضهافلسطين، وان 

 8/8/2015الدستور، عمان، 
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 للطلبة الفلسطينيين "األردنيةامعة "الجرابطة علماء األردن تقدر دعم  .41
أعربــت رابطــة علمـــاء األردن عــن تقـــديرها وامتنانهــا للجامعــة األردنيـــة علــى رعايتهـــا المســتمرة للطلبـــة 

وقــال رئــيس الرابطــة الــدكتور عبــد الــرحمن الكيالنــي فــي رســالة وجههــا لــرئيس الجامعــة  الفلســطينيين.
ات التي اتخذتها الجامعة لـدعم الطلبـة الفلسـطينيين تعبـر الدكتور اخليف الطراونة إن المبادرات والقرار 

 بصدق عن نصرة الجامعة لجهادهم وتعكس االنتماء الصادق والحقيقي لجراح األمة وقضاياها.
يشار إلى أن الجامعة اتخـذت قـرارات تشـكل فـي مجملهـا منظومـة متكاملـة إلبـراز أهميـة بيـت المقـدس 

عـــداد مؤلفـــات تتنـــاول مدينـــة القـــدس دينيـــا وتاريخيـــا وحضـــاريا إل أجـــالءأهمهـــا تكليـــف علمـــاء وأســـاتذة 
 واستحداث مساق دراسي حول المدينة وتعزيز التواصل بين طلبة الجامعة والطلبة المقدسيين.

دكتـوراه تتعلـق بالمدينـة المقدسـة  أووخصصت الجامعة جائزة مالية ومعنويـة ألفضـل رسـالة ماجسـتير 
 .إحدى الجامعات األردنية أو العربية أو العالمية تقررها سواء الجامعة األردنية أو

 8/8/2015الدستور، عمان، 
 

 "األونروا"تقليص ومن ثم وقف خدمات  حال تمّ بلبنان نحو كارثة  الفلسطيني": –الحوار اللبناني " .41
تشــهد المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان حالــة مــن الطــوارئ واالســتنفار بعــد تبلــغ : أســطيح بيــروت: بــوال

جئـــين الفلســـطينيين الـــذين يتخطـــى عـــددهم نصـــف مليـــون، أن وكالـــة األونـــروا تســـتعد بعـــد تقلـــيص الال
خــدماتها لوقفهــا نهائيــا خــالل شــهر تقريبــا علــى أن تكــون أول المؤشــرات تــأخير ومــن ثــم تعطيــل العــام 

 ألف طالب فلسطيني في لبنان. 35الدراسي ألكثر من 
، الــوزير الســابق حســن منيمنــة، إلــى اتجــاه لبنــان نحــو يالفلســطين-ونب ــه رئــيس لجنــة الحــوار اللبنــاني 

"كارثــة" فــي حــال تــم فعــال تقلــيص ومــن ثــم وقــف خــدمات "األونــروا"، الفتــا إلــى أن ذلــك ســيؤدي إلــى 
"اضطراب اجتماعي كبير في كل المخيمات الفلسطينية". وأوضح منيمنة أن ـه رفـع قبـل مـدة كتابـا إلـى 

االنعكاســات والتــداعيات المرتقبــة لقــرارات "األونــروا"، مشــددا رئــيس الحكومــة تمــام ســالم لوضــعه بجــو 
على وجوب انطالق "حراك دبلوماسي عبر وزارة الخارجية اللبنانية لحث المجتمع الـدولي علـى تحمـل 

 مسؤولياته، وذلك من خالل سفراء لبنان لدى الدول المعنية". 
 8/8/2015الشرق األوسط، لندن، 

 

 يستنكر حرق الرضيع الفلسطينيي " اللبنانالشباب التقدمي" .42
في بيان "أنـه ال يفـو ت العـدو اإلسـرائيلي فرصـًة إال وينـافس  في لبنان اعتبرت منظمة الشباب التقدمي

نفســـه فيهـــا، فـــي تقـــديم "فنـــون" فـــي اإلجـــرام والعدوانيـــة والحقـــد، وليســـت جريمـــة حـــرق الطفـــل الرضـــيع 
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الـذي بلغـه االسـتخفاف الصـهيوني بحيـاة الشـعب  الفلسطيني علي دوابشة إال نموذجًا بشعًا عن المدى
الفلســطيني وبمجمــل حقــوق اإلنســان، فيمــا المجتمــع الــدولي بــات نموذجــًا للصــمت عــن الجــرائم بحــق 

هــذا الصــلف اإلســرائيلي والتخل ــي الــدولي عــن  أمــاموقالــت:" لــم يعــد ينفــع  وتغطيــة مرتكبيهــا. اإلنســانية
فلسطينية ومواجهة العدو، وتمتين الوحدة الداخليـة والترفـع فلسطين، سوى تفعيل كل وسائل المقاومة ال

 ".عاداه عن الخالفات الضيقة وا عالء شعار مواجهة العدو على كل ما 
 8/8/2015المستقبل، بيروت، 

 
 وزارة الثقافة واإلرشاد اإليرانية تعطي ترخيصا  ألكبر صحيفة يهودية في أمريكا .43

 Jewish Dailyلليهود في الواليات المتحدة، أعلنت أكبر صحيفة : لندن-محمد المذحجي
Forward.أنها حصلت على ترخيص وزارة الثقافة واإلرشاد اإليرانية وتأشيرة دخول إلى إيران ، 

 Jewishوأفادت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية أن أكبر صحيفة لليهود في الواليات المتحدة، 
Daily Forwardواإلرشاد اإليرانية وتأشيرة السفر إلى إيران. ، حصلت على ترخيص وزارة الثقافة 

وأكدت وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي اإليرانية إصدار تأشيرة الدخول للصحيفة اليهودية رسميًا، 
 يومًا. 30وأعلنت أن مدة اعتبار هذه التأشيرة هي 

يهودية بأنه عمل ووصفت نيويورك تايمز إصدار تأشيرة الدخول من قبل إيران لمسؤولي الصحيفة ال
غير معتاد، وكتبت أنه يبدو أن هذه الخطوة هي جزء من الجهود اإليرانية للتأثير على اللوبي 

 اليهودي في الواليات المتحدة لصالح االتفاق النووي اإليراني مع الغرب.
 8/8/2015، لندن، القدس العربي

 
 تركيا تسمح لفلسطينيي سورية بالحصول على "بطاقة الحماية" .44

أفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، بأن وزارة الداخلية : قدس برس خدمة-ندن ل
التركية أصدرت قرارًا ينص على معاملة الالجئين الفلسطينيين السوريين أسوة بالالجئين السوريين، 

 من حيث المساواة في الخدمات المقد مة لهم.
قالت إنه صادر عن "دائرة حماية الالجئين"  وذكرت المجموعة، أنها حصلت على نسخة من قرار

التابعة إلدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، مشيرًة إلى أنه يقضي بمساواة الالجئ الفلسطيني 
السوري بالالجئ السوري من حيث الحصول على "بطاقات لجوء" بموجب قانون األجانب والحماية 

من كافة الخدمات المقد مة ألشقائهم  االستفادةفي تركيا  المؤقتة، مم ا يتيح لالجئين الفلسطينيين
 السوريين في البالد، في مجال الصحة وغيرها".
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(، إلى أن القرار 8|7وأشارت "مجموعة العمل" في بيان تلق ت "قدس برس" نسخة عنه، يوم الجمعة )
األزمة الدائرة في  لم يتطرق إلى أي نقطة تتعلق بالسماح لالجئين الفلسطينيين الفارين من ويالت

 سورية بالدخول إلى األراضي التركية، حيث تفرض الحكومة تأشيرة دخول على أولئك.
 7/8/2015، قدس برس

 
 ؟من خريطتها "إسرائيل"تمسح  "ير فرانس"إ .45

اندلعت فضيحة سياسية على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، بسبب 
 على خريطة الرحلة الجوية دولة إسرائيل. أن الشركة لم ترسم

 ورسمت الشركة على خريطتها األردن ومصر، وبينهما الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد شن الناشطون اإلسرائيليون حملة نقد ضد شركة الطيران الفرنسية، حيث لم يشاهد أحد ركاب 

في تل أبيب، إسرائيل على الطائرة القادمة من لوس أنجلوس إلى باريس، بعد هبوطها ترانزيت 
 خريطة الرحلة الجوية، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم. 

اإلسرائيلية غير الحكومية في صفحتها على "فيسبوك" صورة  "Stand With usونشرت منظمة "
 فوتوغرافية للخريطة تثبت ما حدث.

ئيل من خريطتها رغم أن وأفادت المنظمة في مدونتها على "تويتر" بأن الشركة الفرنسية مسحت إسرا
وقدمت  لها.مسار تحليق الطائرة يمر بتلك الدولة. فيما ال تعتبر الضفة الغربية وال قطاع غزة مسارا 

الشركة اعتذارها قائلة: "إننا نعبر عن أسفنا لما حدث، علما أن سببه يعود إلى خلل في البرمجيات 
 الكمبيوترية، ونتعهد بحل المشكلة في أسرع وقت".

من  إسرائيل" التي مسحت هي أيضا BMIر أن حدثا مماثال وقع في الخطوط الجوية البريطانية "يذك
خريطة الرحـــــالت الجوية الداخلية. وبررت الشركة ذلك بعدم رغبتها في إهانة مشاعر الركاب 

 السعوديين ألن الخريطة تضمنت مكة قبلة المسلمين.
 8/8/2015، لندن، القدس العربي

 
 أسرة الجئة متضررة من الحرب في غزة 505ا" تصرف مساعدات مالية لـ "األونرو  .46

أسرة الجئة  505أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، أن  غزة:-الهورأشرف 
من مختلف أنحاء قطاع غزة، من تلك التي دمرت منازلها في الحرب األخيرة، ستتلقى مساعدات 

ألف  290مليون دوالر أمريكي. وذكرت في بيان لها أن أكثر من  1.56بنحو  نقدية بعد توفر تمويل
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دوالر، ستخصص لبدل اإليجار المعلقة لتغطية الفترة ما بين شهر كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 
 شهر / تموز يوليو الماضي.

ن، أكثر مليون دوالر، ستخصص إلصالح األضرار الجسيمة التي لحقت بالمساك 1.03وذكرت أن 
ألف دوالر، إلعادة إعمار المساكن المدمرة كليًا. وأشارت إلى أنه سيكون بمقدور هذه األسر  230من 

 استالم مستحقاتها عبر البنوك المحلية.
يأتي ذلك بعد أيام من إعالن هذه الوكالة الدولية عزمها على تأجيل العام الدراسي ألطفال الالجئين 

 مليون دوالر. 100امة بمبلغ يفوق الـ بسبب العجز في الموازنة الع
وأكدت أن هذه المساعدات توفر "دعمًا حيويًا تشتد الحاجة إليه لالجئي فلسطين"، لكنها أشارت إلى 

 استمرار أزمة العجز المالي الذي تعاني منه
 8/8/2015، لندن، لقدس العربيا

 
 "الصليب األحمر" يحذر من "موت وشيك" يهّدد األسير عالن .47

حذرت "اللجنة الدولية للصليب األحمر"، من أن "الموت : خدمة قدس برس -المحتلة  القدس
، الذي نقل إلى مستشفى "محمد عالن"الوشيك" بات يتهدد األسير الفلسطيني في سجون االحتالل 

يومًا على التوالي،  52"سوروكا" اإلسرائيلي على خلفية إضرابه المفتوح عن الطعام والمتواصل منذ 
 سلطات االحتالل للسماح لعائلته بزيارته. داعية

صحفي تلقته  في بيانمايو" جاك دو " وقال رئيس اللجنة الدولية في فلسطين واألراضي المحتلة
مهدد بالموت " نصر الدين مفضي عالن األسير "محمد(، إن "8|7"قدس برس" يوم الجمعة )

آذار )مارس( الماضي،  22يارته منذ الوشيك"، مشيرا إلى أن سلطات االحتالل تمنع عائلته من ز 
 "وهم قلقون جدا عليه"، مطالبا سلطات االحتالل بالسماح للعائلة بزيارته بشكل فوري.

 7/8/2015، قدس برس
 

 مغزى الدعوة الروسية لخالد مشعل .48
 علي بدوان
 تلقت حركة حماس دعوة رسمية لزيارة موسـكو وذلـك خـالل لقـاء بـين رئـيس المكتـب السياسـي للحركـة

الجــاري. الــدعوة  2015آب )أغســطس(  3خالــد مشــعل ووزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف فــي 
. لكنهــا لهــا اآلن 2005الروســية ليســت األولــى لقيــادة حمــاس لزيــارة موســكو بــل هــي الرابعــة منــذ عــام 

أهميـة اســتثنائية لعــدة أســباب، أولهــا مـا يجــري مــن اتصــاالت علنيــة وغيـر علنيــة بــين حمــاس وأطــراف 
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ســـرائيل لهـــا  أوروبيـــة رســـمية. وثانيهـــا االتصـــاالت غيـــر المباشـــرة برعايـــة أطـــراف دوليـــة بـــين حمـــاس وا 
عالقـة بمـا ُيشـاع فــي شـأن الهدنـة أو التهدئـة علــى جبهـة قطـاع غـزة. وثالثهــا وجـود حركـة ديبلوماســية 

 روسية نشطة لها عالقة بملفات عدة في المنطقة وعلى رأسها الملف السوري.
كو كــل األطــراف األوروبيــة إلــى فــتح عالقــات مــع حمــاس قبــل االنتخابــات التشــريعية لقــد ســبقت موســ
. بينما لم يكـن الموقـف األوروبـي موحـدًا إزاء العالقـة مـع الحركـة، ولـم يكـن فـي 2006الفلسطينية عام 

أي وقت متوافقًا على كيفيـة إدارة االتصـاالت معهـا، وبقيـت هـذه المسـألة مثـار جـدل بـين األوروبيـين، 
ما دفع بعضهم إلى فتح قنوات اتصاالت خلفية مـع حمـاس، حيـث ُتشـير مصـادر كثيـرة إلـى لقـاءات م

جــرت فــي أكثــر مــن عاصــمة بــين شخصــيات قياديــة مــن حمــاس وشخصــيات رســمية أوروبيــة وعلــى 
 مستويات مختلفة، وكانت تلك اللقاءات بمبادرات من األطراف األوروبية.

خلــف الكــواليس بعــد انتخابــات المجلــس التشــريعي الفلســطيني  بـدأ االنفتــاح األوروبــي علــى حمــاس مــن
أوائل هذا العـام، وزاد منسـوب اللقـاءات العلنيـة والسـرية التـي يقـوم بهـا القناصـل والمسـؤولون الغربيـون 
ــــة مــــن حمــــاس، واللقــــاء بعــــدد مــــن القيــــادات  ــــى مؤسســــات مقرب ــــب إل ــــدس وتــــل أبي ــــادمون مــــن الق الق

وفي دمشق قبل مغادرة قيادة حماس العاصمة السورية( وفـي غيرهـا "الحمساوية" في الدوحة وبيروت )
من العواصم، ليكسر قرار دول االتحـاد األوروبـي )القـديم( بمقاطعـة حمـاس، الـذي اتخـذ منتصـف آب 

 حين ُأدِرَج المكتب السياسي للحركة على الئحة "اإلرهاب". 2003
ة تضم ممثلين عـن كـل األحـزاب يـدعو إلـى لقد صدر تقرير قبل عدة أعوام عن لجنة برلمانية بريطاني

إنهــاء مقاطعــة حمــاس باعتبــار المقاطعــة سياســة أثبتــت فشــلها، وتبــع ذلــك التقريــر اللقــاء المطــول بــين 
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفـروف األول آنـذاك مـع خالـد مشـعل. وصـدر بعـد ذلـك تقريـر أخيـر 

ائيل القائمــــة علــــى عــــزل حمــــاس وفــــرض عــــن "مجموعــــة األزمــــات الدوليــــة" يعتــــرف بــــأن سياســــة إســــر 
العقوبات على غزة أعطت عكس نتائجها المرجوة". وتلت ذلـك التقريـر مبـادرة لــ "مجلـس الشـيوخ" وهـو 
هيئة دوليـة تضـم زعمـاء وديبلوماسـيين قـدامى مـن مختلـف أنحـاء العـالم، وتوجـه المجلـس بـاقتراح إلـى 

ام الســابق لألمــم المتحــدة كــوفي أنــان، الــرئيس إســرائيل قدمــه أربعــة مــن كبــار أعضــائه هــم: األمــين العــ
األميركـــي األســـبق جيمـــي كـــارتر، األســـقف ديزمونـــد توتـــو، ورئيســـة إيرلنـــدا الســـابقة مـــاري روبنســـون، 
يحض على حوار مباشر مـع حمـاس واالعتـراف بـدورها والكـف عـن منطـق العـزل. ثـم جـاءت لقـاءات 

 اسيين األوروبيين.كارتر مع خالد مشعل أكثر من مرة، وبرفقته بعض السي
وأظهــــر اســــتطالع نشــــرت نتائجــــه مــــؤخرًا، أجرتــــه مؤسســــة "أي أس أم" لالســــتطالعات تزايــــد الــــوعي 
األوروبــي بمجريــات األحــداث فــي المنطقــة العربيــة وبخاصــة فــي فلســطين مقارنــة مــع اســتطالع أجرتــه 

قف األوروبيـين تجـاه ، كما أظهر أن هناك تحواًل نسبيًا في موا2004جامعة غالسكو االسكتلندية عام 
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فــي المئــة ممــن تــم اســتطالعهم إلــى إشــراك حركــة  45الصــراع العربــي اإلســرائيلي، حيــث دعــت نســبة 
حمــاس فــي المفاوضــات. وتتفــق نتـــائى هــذا االســتطالع مــع اســـتطالع بــين اليهــود البريطــانيين أجـــراه 

ضـات مـع حمـاس مـن فـي المئـة مـن المشـاركين يؤيـدون المفاو  52المعهد اليهودي للسياسات وجـد أن 
 أجل تحقيق التسوية.

خالصة القول، إن لقاء وزير الخارجية الروسي الفروف مع خالد مشـعل ودعوتـه لزيـارة موسـكو تـأتي 
فــي ســياق االنفتــاح علــى حمــاس، اذ تــدفع موســكو باتجــاه الحصــول علــى أجوبــة مــن الحركــة تتعلــق 

 طية أم إسالمية؟برؤيتها لحل الصراع: دولة واحدة أم دولتان؟ دولة ديموقرا
 8/8/2015 ،الحياة، لندن

 
 !"إسرائيل"أزمة "األونروا": اسألوا عن  .49

 برهوم جرايسي 
العالمــة األكبــر لألصــابع اإلســرائيلية والصــهيونية فــي مســببات أزمــة وكالــة "غــوث وتشــغيل الالجئــين 

ونة األخيرة. فهذا الفلسطينيين" )األونروا(، هي السكوت اإلسرائيلي والصهيوني الرسمي الالفت في اآل
ســكوت يــأتي بعــد أن باشــرت إســرائيل، قبــل أكثــر مــن ثــالث ســنوات، مبــادرة لوقــف عمــل "األونــروا"، 
بهدف ضرب قضية الالجئين الفلسطينيين، وعدم االعتراف بأبناء الجيل الثالث وأكثر من هؤالء على 

تقلـيص الـدعم األميركـي أنهم الجئون. وقد نجح اللوبي الصهيوني في سن قـانون أميركـي يهـدف إلـى 
 لوكالة الغوث.

وكنت قد عرضت تفاصيل مركزية للمؤامرة الصـهيونية ضـد "األونـروا" فـي مقـال فـي "الغـد" قبـل ثـالث 
سنوات. وللتذكير، فإن نائبة من حزب "العمل" في حينه، تدعى عينـات وولـف، وكانـت باحثـة سـابقة، 

ــــا، فــــي مــــا يســــمى "معهــــد تخطــــيط سيا ســــة الشــــعب اليهــــودي" التــــابع للوكالــــة اســــتأنفت عملهــــا الحق
الصهيونية، قد أطلقت مبادرة تعمل بموجبها إسرائيل والصهيونية على إقناع العالم بوقـف عمـل وكالـة 
غوث الالجئين، وعدم االعتراف بأحفاد الالجئين ومن يأتي من بعـدهم، كالجئـين فلسـطينيين؛ بمعنـى 

 تصفية اللجوء الفلسطيني.
لـف لـم تكـن مبتكـرة لهـذه المبـادرة، فهـي صـيغت أساسـا فـي ذلـك "المعهـد" الـذي بطبيعة الحال، فـإن وو 

يتـــولى رئاســـة مجلـــس إدارتـــه مستشـــار الـــرئيس األميركـــي الســـابق دنـــيس روس. وفـــي منتصـــف العـــام 
ســرائيل، 2012 ، أقــر الكــونغرس األميركــي مشــروع قــانون بــادر لــه أحــد النــواب الــداعمين للصــهيونية وا 

ســاعدات األميركيــة اشــتراط تقــديم الــدعم الســنوي لوكالــة "األونــروا"، بالحصــول يقضــي بــإلزام لجنــة الم
، من دون األبناء واألحفاد، على أن تكون هذه 1948سنويا على عدد الالجئين الفلسطينيين منذ العام 
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الخطوة تمهيدا لمبـادرة أخـرى، تهـدف إلـى قطـع المسـاعدات عـن األبنـاء واألحفـاد، بهـدف دفعهـم علـى 
 في أماكن اللجوء.التوطن 

وبعد مرور ثالث سنوات، ال نعرف مصير هذا القانون الذي عارضته فـي حينـه الخارجيـة األميركيـة. 
 إال أن التقارير اإلخبارية تتحدث عن تراجع في الدعم األميركي لوكالة الغوث.

تحديـــدا،  2012ونـــذكر تمامـــا أن الدبلوماســـية اإلســـرائيلية نشـــطت فـــي أروقـــة األمـــم المتحـــدة فـــي العـــام 
إلقناع الدول الغنية بتصفية "األونروا". لكن في العامين األخيرين، سـاد هـدوء إسـرائيلي ملحـوظ بشـأن 
ــــف. والفرضــــية األساســــية التــــي يجــــب أن نتمســــك بهــــا، اســــتنادا لتجــــارب الســــنين، هــــي أن  هــــذا المل

درجــات األهميـــة الصــهيونية ال يمكنهــا التنـــازل عــن فكـــرة أو مــؤامرة ذات بعــد اســـتراتيجي فــي أقصـــى 
بالنسبة لها. ولهذا، فإن الصهيونية تعمـل مـن دون شـك عبـر القنـوات الهادئـة، ولـن نتفاجـأ إذا تكشـف 
الحقا أن أذرع الصهيونية ساهمت بشكل واضح في إقناع دول بتقليص مساهماتها في وكالة الغوث، 

 أو التقاعس عن تسديد قسطها في ميزانية الوكالة.
ذا ســـكتت القنـــوات ال صـــهيونية واإلســـرائيلية المركزيـــة، فـــإن األذرع األخـــرى تســـتمر فـــي عملهـــا. ففـــي وا 

بحث في أخبار األشهر الثالثة األخيرة، كنموذج، تبين أن ما يسمى "معهد استراتيجيات الصهيونية"، 
رهابــا، بــات يتحــرك فــي األشــهر األخيــرة فــي الواليــات المتحــدة  وهــو أحــد معاهــد اليمــين األشــد تطرفــا وا 

، داعيا إلى تصفية "األونروا". وقد نشر المعهد "بحثا" يشكو في استنتاجه من أن وكالة الغـوث وغيرها
 لم تساعد الفلسطينيين على التوطن في الدول العربية، حسب تعبير "البحث".

كـــذلك، وجـــدنا معهـــدا آخـــر، مـــن معاهـــد اليمـــين، أخـــذ لنفســـه اســـم "معهـــد يروشـــاليم لتســـيدك" )معهـــد 
، شرع بحملة في أروقة الكونغرس األميركي لتصفية "األونروا"، لكن هذه المر ة تحت يروشاليم للعدالة(

 مزاعم أن الوكالة تشجع ما يسميه االحتالل اإلسرائيلي "إرهابا".
إن الــدول "المانحــة" لوكالــة غــوث الالجئــين ال تقــدم دعمــا ماليــا "ككــرم أخالقــي فــوق العــادة"، بــل هــذا 

ل، خاصــة "الكبــرى" منهــا، تتحمــل قســطا مــن مســؤولية جريمــة االحــتالل واجبهــا، ألن غالبيــة هــذه الــدو 
اإلســـــرائيلي المســـــتمر، والعربـــــدة الصـــــهيونية فـــــي فلســـــطين والعـــــالم، بســـــبب تواطئهـــــا مـــــع السياســـــات 
اإلســرائيلية والصــهيونية، مــا يشــجع علــى بقــاء االحــتالل وتثبيتــه، والقضــاء تــدريجيا علــى فرصــة إقامــة 

قلة وعودة الالجئين، وحرمان شعب بأسره من أن يعيش في وطنه، حـرا كريمـا الدولة الفلسطينية المست
إن شــل  وكالـة غــوث الالجئـين "األونــروا"، أو تقلـيص خــدماتها اضـطرارا، أو تقلــيص  كبـاقي الشـعوب.

أعداد المستفيدين من خدماتها، هو جريمة أخرى من جرائم االحتالل. لكـن فـي هـذه الحالـة فـإن األمـم 
 شريكة فعالة بهذه الجريمة.  المتحدة تكون

 8/8/2015 ،الغد، عّمان
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 برنامج نتنياهو ال يتغير .51
 عوني صادق
يمكـن القــول اآلن إن حكومـة بنيــامين نتنيــاهو الثالثـة لــم يكــن علـى أجنــدتها ســوى ثالثـة بنــود: محاولــة 

ـــة االتفـــاق النـــووي اإليرانـــي الغربـــي، وتنفيـــذ مخططاتهـــا االســـتيطانية، وتكـــريس ســـلطة نت ـــاهو. عرقل ني
 باختصار كان عمل تلك الحكومة يختصر بما يسمى "الحفاظ على الوضع القائم".

فبالنســـبة إلـــى االتفـــاق النـــووي، ال يـــزال نتنيـــاهو فـــي تصـــريحاته يحـــرض ضـــده فـــي انتظـــار تصـــويت 
الكـونغرس األمريكـي عليـه، بـالرغم مـن كـل محـاوالت اإلدارة األمريكيـة السترضـائه. فـي الوقـت نفسـه، 

فيذ عمليات االستيطان وسط تسـريبات ومـزاعم يطلقهـا المسـتوطنون عـن "تجميـد غيـر معلـن" يستمر تن
للبنــاء فــي المســتوطنات، فيمــا تثــار شــائعات بــين حــين وآخــر عــن قــرب توســيع الحكومــة أو حتــى عــن 
إجــراء انتخابــات مبكــرة. لكــن مــن ال يغــرق فــي تفاصــيل المــزاعم يكتشــف بســهولة أن سياســة نتنيــاهو 

ى هــدف "الحفــاظ علــى الوضــع القــائم" تكــرس فــي واقــع األمــر هدفــه األســمى وهــو تكــريس القائمــة علــ
 سلطته.

فبـالرغم ممـا يبـدو مـن هجـوم للمعارضـة "اإلسـرائيلية" ال ينقطـع علـى الحكومـة، ومـا يقـال عـن هشاشــة 
وضــعها، واألحاديــث التــي تعلــو ثــم تخبــو عــن إعــادة تشــكيلها وضــم "المعســكر الصــهيوني" إليهــا، فــإن 

نامى هذه الحكومة ال يختلف في شيء عن برنـامى سـابقتها، بـل إنـه يمكـن القـول إنـه لـو تـم تشـكيل بر 
 "حكومة الوحدة الوطنية" فإن ذلك لن يغير من برنامى نتنياهو شيئًا.

فمنذ أسابيع، وقادة المستوطنين يشنون حملـة اتهامـات ضـد حكومـة نتنيـاهو، زاعمـين أنـه ينفـذ سياسـة 
د االســتيطان فــي الضــفة الغربيــة، وذلــك فــي رأيهــم لمواجهــة رد فعــل األمــريكيين تجميــد غيــر معلنــة ضــ

واألوروبيين على عمليات االستيطان، واسـتباقًا لتهديـداتهم لفـرض عقوبـات علـى الكيـان. وفـي مناسـبة 
خـــالء مســـتوطنات )غـــوش قطيـــف( فـــي غـــزة قبـــل أيـــام، اجتاحـــت  مـــرور عشـــر ســـنوات علـــى تفكيـــك وا 

" موجــة مــن المقــاالت والتصــريحات لمســؤولين "إســرائيليين" ركــزت الضــوء علــى الصــحافة "اإلســرائيلية
إظهــار "الخطــأ" الــذي تمثــل فــي قــرار إخــالء تلــك المســتوطنات مــن طــرف واحــد. ونشــر مركــز )بــيغن 
السادات( و)مجلس األمن القومي "اإلسرائيلي"( نتائى اسـتطالع أجـري حـول الموقـف مـن االسـتيطان، 

تطلعة آراؤهـم يقولـون إنهـم عارضـوا إخـالء مسـتوطنات )غـوش قطيـف( فـي من المس %63وأظهر أن 
عادة بناء المستوطنات فيها. %51حينه، وأن   منهم يطالبون بإعادة احتالل تلك المنطقة وا 

(، أقــرت حكومــة 23/7/2015-وفــي األســبوع األخيــر مــن الشــهر الماضــي، وبحســب صــحيفة )هــآرتس
سـتوطنين، وذكـرت أن هـذا القـرار يـأتي رد ًا علـى االتفـاق النـووي نتنياهو بناء مئات الشـقق الجديـدة للم
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( وحدة 886اإليراني الغربي. وطبقًا للقرار، فإن )مجلس التخطيط في اإلدارة المدنية( وافق على بناء )
 ( وحدة كانت قد بنيت من دون ترخيص قبل عشرين عامًا.179سكنية جديدة، وتبييض )

( لحـــاييم لفنســـون جـــاء قولـــه: إن رزمـــة قـــرارات البنـــاء هـــذه 21/7/2015-وفـــي تقريـــر نشـــرته )هـــآرتس
"تســتهدف مصــالحة المســتوطنين" الــذين احتجــوا علــى قــرار الحكومــة المزعــوم وقــرارات المحكمــة العليــا 
معانــًا فـي االلتفــاف علـى بعــض قــرارات  المتعلقـة باالســتيطان. ولـم يتوقــف األمـر عنــد هـذا الحــد، بـل وا 

جهات الحكومة إلخالء بعض البؤر االستيطانية المنعزلة التي ال أهمية لها، المحكمة العليا وبعض تو 
قررت وزيرة العدل ايلييت شاكيد )البيت اليهودي( تشكيل لجنة لشرعنة تلـك المسـتوطنات فـي الضـفة. 
يــــذكر أن قــــرار شــــاكيد هــــو أحــــد بنــــود االتفــــاق االئتالفــــي لتشــــكيل الحكومــــة بــــين )الليكــــود( و)البيــــت 

 اليهودي(.
في تقريـر ل )حركـة السـالم اآلن(، جـاء تأكيـدها أنـه "ال تجميـد علـى اإلطـالق، لكنهـا خدعـة نتنيـاهو ف

الجديدة". وفندت الحركة مزاعم المستوطنين القائلة إن الشهرين األولين من حكومة نتنيـاهو الرابعـة لـم 
شـــيرة إلـــى أن يشـــتمال علـــى مناقصـــات جديـــدة، قائلـــة إن ذلـــك لـــيس دلـــياًل علـــى تجميـــد االســـتيطان، م

الشــهرين األولــين مــن عمــر الحكومــة الســابقة لــم يكــن فيهمــا مناقصــات، بــل إن األمــر اســتغرق خمســة 
أشـهر حتـى فــتح البـاب علــى مصـراعيه وصــدرت العطـاءات لبنــاء آالف الوحـدات الســكنية. كمـا بينــت 

تظهــر أن أعمــال ، 2015الحركــة أن "البيانــات الرســمية للمكتــب المركــزي "اإلســرائيلي" لإلحصــاء للعــام 
 ".2014البناء في المستوطنات وصلت هذا العام إلى الضعف مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 

ومـن ضــمن القــرارات التــي تمــت المصـادقة عليهــا مــؤخرًا مشــروع قــرار تقـدم بــه عضــو الكنيســت يــانون 
قـــــائي علـــــى ميجيـــــل )البيـــــت اليهـــــودي( يقضـــــي بســـــريان مفعـــــول أي قـــــانون يقـــــره الكنيســـــت بشـــــكل تل

( يومـــًا مـــن إقـــراره فـــي الكنيســـت، ويلـــزم )قائـــد المنطقـــة 45المســـتوطنين فـــي الضـــفة الغربيـــة، خـــالل )
 الوسطى( بتطبيقه بشكل أوتوماتيكي.

لقد أصبح معروفًا وواضحًا أن الكيان الصهيوني ليس أكثر من مستوطنة كبيرة، وأنه في ظروف أقـل 
ـــاة لـــم تتوقـــف يومـــًا عمليـــات االســـتيطان، وأن مـــن هـــم أقـــل تطرفـــًا ممـــن هـــم اليـــوم فـــي الســـلطة  موات

"اإلسرائيلية" لم يتخلوا عن بناء المسـتوطنات. إن آخـر عـروض نتنيـاهو السـتئناف المفاوضـات، التـي 
عرضـــــها أثنـــــاء زيـــــارات وزراء الخارجيـــــة الغـــــربيين، اشـــــتمل علـــــى شـــــرط أال تكـــــون المســـــتوطنات وال 

 االستيطان موضوعًا للبحث في المفاوضات.
 نامى نتنياهو ال يتغير، بل يتواصل وبتصميم أشد.بر 

 8/8/2015 ،الخليج، الشارقة
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 شّلة متفجرات .51
 أليكس فيشمان

 أخيرا أصبح للحكومة دور في استخدام وسائل صعبة في مواجهة اإلرهاب اليهودي
وال طلب رؤساء "يشع" هذا االسبوع اموال من وزراء الحكومة ُمـدعين أنهـم يريـدون اسـتثمار هـذه االمـ

في التعليم ومعالجة الثقافة الثانوية الغير قانونية لشباب البـؤر االسـتيطانية التـي تطـورت فـي داخلهـم. 
ال أحد يصدق أنهم اذا حصلوا على هـذه االمـوال فهـي سـتذهب للعـالج الجـذري، ألن الجـذور الفاسـدة 

ة المسـتوطنين. فهـم نشأت عندهم في البيت. لكن هذا التوجه بحد ذاته يظهر الخـوف فـي اوسـاط قيـاد
يعرفــون أنهــم فــي مشــكلة، وأنهــم فقــدوا الســيطرة علــى االرض، وأنهــم قــد يفقــدون الحقــوق التــي حصــلوا 

 عليها من اليمين العلماني في إسرائيل.
هــذه المــرة يشــاركهم خــوفهم ايضــا حاخامــات ومنتخبــون مــن الجمهــور تــابعون للتيــار الحريــدي القــومي 

ئيلي، ولديـه مشـكلة مـع المملكـة الصـهيونية. حتـى أنهـم يبحثـون عـن الذي يـتحفظ مـن المجتمـع اإلسـرا
طرق لتشبيك األيدي مع السلطات القتالع االعشاب السامة التي تم زرعها في تالل بنيامين والسامرة 
قبــل نحــو عقــدين، ومــرت بتناســ، ايــديولوجي وتغييــرات بــين االجيــال، غيــرت اســماء وحاخامــات واآلن 

 هي اعشاب مفترسة.
النظر إلـى البروفايـل والخلفيـة للنمـاذج التـي صـدر بحقهـا هـذا االسـبوع أمـر اعتقـال اداري، يمكـن عند 

مالحظــة نفــس التــأثيرات التــي تصــل مــن ثالثــة مصــادر: حركــة كــاخ للحاخــام كهانــا وبناتهــا، نظريــة 
 الحاخام غنزبور  وتأثيراتها المسيحانية المتطرفة ومدرسة هار همور الدينية.

ثـــل عطيـــرت كـــوهنيم، والعائـــدين إلــى الخليـــل ومـــدارس اخـــرى تســـمى مـــدارس "الخـــط"، هــذه المدرســـة م
تعكس التوتر بين الحاجة إلى االنغالق أمام المجتمع اإلسرائيلي ـ الذي يعتبر ما بعد عصري ومندثر 

 ويستحق االهانة ـ وبين الحاجة إلى االنتماء للمملكة وال سيما التأثير عليها.
ســـرائيل تـــاو مـــا زال ينتمـــي للجيـــل الجديـــد الـــذي يعتبـــر دولـــة إســـرائيل "بدايـــة رئـــيس المعهـــد الحاخـــام إ

االنبعاث"، لكن جزًء من طالبه يفكـرون بشـكل مختلـف. فهـم يتحـدثون عـن مجتمـع إسـرائيلي مـريض، 
ويشيرون إلى نخبة قانونية يسارية ونخبة اعالمية يسارية. عندما يقترح عضو الكنيست مـوتي يوغـف 

الجيش ومن خريجي الوحدة الخاصة ـ الصعود على محكمة العـدل العليـا بالجرافـة،  ـ عقيد احتياط في
فــان هــذه ليســت زلــة لســان؛ هــذا جــزء مــن الحــوار الــداخلي فــي هــذه المعاهــد. وعنــدما يتقــاطع هــذا مــع 
نظريــة الحاخــام كهانــا والموقــف المســيحاني للحاخــام غنزبــور  الــذي أيــد فــي حينــه المجــزرة فــي الحــرم 

 ي، فاننا نحصل على نماذج مثل مئير اتنغر، حفيد الحاخام كهانا.االبراهيم
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 طفرة مخيفة
في بداية طريقه حصل اتنغر على االلهام من نظريـة الحاخـام غنزبـور ، إلـى أن قـرر أن هـذا االخيـر 
ليس فوضويا بما يكفي. فقام بترك المعهد وتجول في التالل )المزيد حـول شخصـية اتنغـر ـ فـي مقـال 

لوم(. وقــد تحــول مــع اصــدقائه إلــى طفــرة تبعــث الرعــب مــن حولهــا. ومشــكوك فيــه أنهــم قــد عوديــد شــا
خططوا لقتل الرضيع في قرية دومـا، وهـم لـم يفكـروا بحمـل السـالح، علـى األقـل فـي المرحلـة الحاليـة. 

 لكن ليس لديهم مشكلة مبدئية أو ايديولوجية حول قتل العرب.
لتي يعتبر اتنغر أحد الرواد فيها وجدت في آذار من هـذا العـام فـي وثيقة اقامة البنية التحتية االخيرة ا

بيت احدى النشيطات اثناء أحد االعتقاالت "للشباك". كان هذا العمل العلني االول واالكبر ضـد هـذه 
المجموعــة. وفــي نفــس الوقــت اعتقــل وتــم التحقيــق مــع كثيــر مــن اصــدقائها، بمــا فــي ذلــك الشــابة التــي 

تها. كان واضحا في حينه أن اتنغر هو المغناطيس االول فـي التسلسـل الهرمـي، وجدت الوثيقة في بي
وهو الذي يعرف الجميع بشكل شخصي. األدلة والمواد التي تم الكشف عنها في ذلـك الوقـت سـمحت 
باصدار أمر ابعاده إلى صـفد. واعتقـل فـي تلـك الفتـرة افيتـار سـالونيم الـذي يعـيش فـي منطقـة الخليـل، 

هـذا االســبوع أمـر اعتقــال اداري. كانـت لـدى "الشــباك" معلومـات حــول تـورط ســالونيم  وقـد صـدر بحقــه
فــي احــراق مبنــى فــي قريــة كفــر الــديرات فــي جبــل الخليــل. وقــد اســتطاع رب العائلــة انقــاذ ابنــاءه فــي 
اللحظة االخيرة. والذي ألقى الزجاجة الحارقة إلـى البيـت فـي دومـا قـام بتحسـين أدائـه حيـث قـام بكسـر 

فــذة لضــمان أن الزجاجــة الحارقــة ســتدخل كمــا يجــب. لقــد كــان هدفــه االحــراق ـ حــرق ابنــاء العائلــة النا
 واندالع االنتفاضة الثالثة.

سنة من عمره هو الذراع االيمـن التنغـر، وهـو نشـيط فاعـل يمـارس العنـف ضـد  20سالونيم الذي يبلغ 
بن شاي الذي اشتبه باحراق البيت الفلسطينيين وضد رجال االمن منذ كان صغيرا. هو وشريكه شيال 

في قرية الديرات، تم التحقيق معهما في حينه وأصدرت بحقهما أوامر ابعاد من يهودا والسامرة، ولكـن 
 لم تكن هناك أدلة كافية لتقديمهم للمحاكمة.

عضــو آخــر فــي المجموعــة أصــدر هــذا االســبوع ضــده أمــر اعتقــال اداري لنصــف عــام، هــو مردخــاي 
عامـــا فقـــط ولكـــن لـــه مـــاض حافـــل فـــي حـــرق االمـــالك واالضـــرار  18ه ادومـــيم. يبلـــغ مـــاير مـــن معاليـــ

بالفلســطينيين. هنــاك اشــتباه بأنــه عضــو فــي المجموعــة التــي أحرقــت كنيســة الخبــز والســمك، وقــد تــم 
التحقيــق معــه فــي الســابق حــول احــراق كنيســة دورمــي تســيون فــي القــدس. إال ان المحكمــة اإلســرائيلية 

 عمال على أنها تخريب للممتلكات مع أضرار بسيطة.تنظر إلى هذه اال
الوثيقة التي تم العثور عليها في بيت الفتـاة النشـيطة كتبهـا كـل مـن اتنغـر وزعـيم ايـديولوجي آخـر فـي 

ســنة( وقــد كــان فــي الماضــي أحــد نشــطاء البــؤر االســتيطانية وتــم ابعــاده  24التنظــيم: موشــيه اوربــاخ )
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وثيقة شملت مجموعة من االفكار الغريبة: "نقطة االرتكاز للتمرد هـي مؤخرا إلى بيته في بني براك. ال
أنه ال يوجد حق فـي الوجـود لدولـة إسـرائيل، لهـذا نحـن غيـر ملـزمين بقواعـد اللعـب". وجـاء فيهـا ايضـا 
أن "دولـــة إســـرائيل هـــي بناءاساســـه ضـــعيف وجدرانـــه آيلـــة للســـقوط، وهنـــاك تســـرب للميـــاه مـــن جميـــع 

 وأقل تكلفة هدم هذا البيت وبناءه من جديد بدال من محاولة اعادة ترميمه". االتجاهات، ومن االفضل
طريقة الهدم؟ هي ايضا تم تفصيلها في الوثيقة: "يوجد لدولـة إسـرائيل الكثيـر مـن نقـاط الضـعف. ومـا 
يجب علينا فعله هو اشعال كل براميل المتفجرات هذه. وفي نهاية المطاف فان الهدف هو ضعضعة 

إلى أن يضطر اليهود إلـى الحسـم اذا كـانوا يريـدون الثـورة أو قمـع التمـرد. ألنـه لـن يكـون  أسس الدولة
 باالمكان تجاهل هذا القمع وعدم فعل أي شيء".

الوثيقة تفصل ايضا خمسة براميـل للبـارود التـي يجـب تفجيرهـا: "رفـض تنفيـذ األوامـر وعـدم االعتـراف 
حامـات إلـى داخلـه"؛ "مظـاهرات ضـد الكنـائس والمطالبـة بالمحكمة"؛ "تـأجيى الحـرم واغالقـه وتنظـيم اقت

بتــدميرها، وضــد الســفارات االجنبيــة"؛ "تفجيــر الموضــوع العربــي اإلســرائيلي، الــدروز والبــدو" و "فــرض 
الدين على الجمهور". وكل ذلك سيؤدي إلى تحقيـق الحلـم: تنصـيب ملـك فـي إسـرائيل، وفـرض قـانون 

 ألهم من كل شيء اقامة الهيكل الثالث.الدين، وطرد كل من هو غير يهودي، وا
خالل التفتيش في بيت اورباخ في بني براك تم العثور على وثيقة اخرى تتـرجم فيهـا االيـديولوجيا إلـى 
افعـــال ـ ويشـــمل ذلـــك كراســـة تشـــمل احـــراق المســـاجد والمنـــازل. "احيانـــا نمـــل مـــن التســـبب بالضـــرر 

نحـن نريـد احـراق البيـت نفسـه بمـن فيـه"، كتـب  …للممتلكات، نحن نريد توجيه ضـربة تثبـت أننـا نقـدر
اورباخ، "ما الفرق بين البيت والمسجد؟" يسأل ويجيب: "من جهة الصهاينة هـذا امـر أكثـر تعقيـدا ألن 
الحديث يدور عن احراق وعن محاولة للقتل. ويوجد ايضا خطر التصادم المباشر مـع سـكان المنـزل. 

تكــون بحجــم لتــر ونصــف مــع قداحــة وقفــازات وقنــاع لــذلك يجــب التســلح بزجاجــة حارقــة ويفضــل أن 
وهراوة ومطرقة وحقيبة. عندها يتم الوصول إلى القرية والبحث عن منزل بابه مفتوح أو نافذته مفتوحة 
وبدون حماية. لم تجدوا؟ إذا ابحثوا عن بيت ضعيف يمكـن اختراقـه بسـهولة. وعنـد فشـل االقتحـام يـتم 

 بالضبط.خلع نافذة". وهذا ما حدث في دوما 
 

 االبتسام في وجه المحققين
شخصــا الــبعض مــنهم قاصــرون، بــدأت عملهــا فــي نهايــة  50ـ  40هــذه المجموعــة التــي تحتــوي علــى 

العام الماضي. وبعد أن تم كشفها كانت هناك محاولة لعالجها حسب الطرق القديمة في عالج فتيان 
ي، حيـث اعتبـرتهم المحـاكم مجـرد طائشـين التالل. هذه المحاولة اصطدمت بالجدار القانوني اإلسرائيل

 ويتسببون بالضرر للممتلكات.
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حصــل "الشــباك" فــي هــذا االســبوع علــى وســائل لمحاولــة تفكيــك التنظــيم الفوضــوي حــول اتنغــر. ولكــن 
االهم من ذلك أنه حصل على سالح الردع الذي من شأنه كبح انتشار هذا الوبـاء: االعتقـال االداري 

يـــق. هـــذه هـــي المـــرة االولـــى التـــي يبـــدأ فيهـــا عـــالج حقيقـــي لهـــذه الظـــاهرة، وتوســـيع صـــالحيات التحق
محظور الصمت في التحقيق، واذا اقتنع القاضي أنه لدى "الشباك" مواد كافية حـول خطـورة المشـبوه، 
فانـــه يســـتطيع االســـتمرار باالبتســـام فـــي وجـــه المحققـــين لكنـــه ســـيقبع فـــي الســـجن ايضـــا لنصـــف عـــام 

قيــق معــه بــبطء ومــن االســاس. لقــد تغيــرت قواعــد اللعــب. وعنــد الحاجــة فانــه يســتمرون خاللــه فــي التح
سيكون عند "الشباك" صالحيات أشد في التحقيق، حسب االذن الذي يمنحه رئيس "الشباك" اذا اقتنـع 

 أن المشبوه توجد لديه معلومات تهدد سالمة الجمهور.
هــذا االســبوع علــى توصــيات لزيــادة عــدد مــن وزراء المجلــس الــوزاري االمنــي المصــغر الــذين حصــلوا 

الضغط على التنظيم اليهودي غير القانوني، تحركوا في كراسيهم بطريقة تشير إلى عـدم الراحـة. فهـم 
يعرفــون أنــه وراء هــؤالء الُمخلــين بالنظــام توجــد تيــارات معينــة فــي المســتوطنات تابعــة لمصــادر القــوة 

واء العامة التي وجدت بعد قتل الرضيع في دوما لما السياسية االنتخابية في هذه الحكومة. ولوال االج
تغير شـيء. المستشـار القـانوني للحكومـة ايضـا، يهـودا فينشـتاين، ونائبـه راز نـزري، عـادا وأكـدا علـى 

 400ضـــرورة اســـتخدام هـــذه الوســـيلة ـ االعتقـــال بـــدون محاكمـــة. ويوجـــد اليـــوم فـــي االعتقـــال االداري 
آالف. لكنـــه لـــم يـــتم االقتـــراب مـــن االرهـــاب  3انوا أكثـــر مـــن فلســـطيني، وفـــي الماضـــي غيـــر البعيـــد كـــ

اليهودي. والذين تـم اعتقـالهم مـؤخرا اثنـاء هـدم البيـوت الغيـر قانونيـة فـي بيـت ايـل تـم اطـالق سـراحهم 
 من السجن يوم الجمعة الماضي ولم تقدم ضدهم الئحة اتهام واحدة.

يـات فـي المنـاطق ـ كـان متشـددا فـي موقفـه وزير الدفاع ـ بتوصية من الجيش و"الشـباك" ومنسـق العمل
حـول تطبيـق االعتقـاالت االداريــة ضـد مـواطنين إســرائيليين فـي الضـفة، حينمـا وقــع علـى ثالثـة أوامــر 

عنـدما كـان قائـدا جديـدا  1991اعتقال اداري بحق مشبوهين. وقد فكر في عمليـة "تفاحـة الـذهب". فـي 
ت الصعبة التي لم يتم حل لغزها والتي ُنسبت للجبهة لوحدة في "أيوش"، واجه يعلون عددا من العمليا

الشــعبية فــي رام هللا. وأشــار "الشــباك" إلــى صــعوبة ترجمــة المعلومــات االســتخبارية إلــى أدلــة قضــائية. 
وقــد نجــح يعلــون فــي الحصــول علــى اذن باالعتقــال االداري ضــد اعضــاء الخليــة، بمــا فــي ذلــك اولئــك 

 61من اصل  59ميت هذه العملية "تفاحة الذهب"، وقد اعتقل فيها الذين لم يشاركوا في العمليات. وس
عضـــوا. وتوقـــف االرهـــاب مـــن هـــذه الجهـــة تمامـــا. يعلـــون يـــؤمن أن االعتقـــاالت االداريـــة اضـــافة إلـــى 
الوسائل االخرى التي منحت للقسم اليهودي في "الشباك" ستقلص بشـكل كبيـر وسـريع الجـرائم القوميـة 

 في المناطق.
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 "الشباك"في  8األمر 
لــيس الجــيش وحـــده هــو الـــذي دخــل إلــى حالـــة التأهــب منـــذ قتــل الرضــيع فـــي دومــا. فـــرع القــدس فـــي 
"الشباك" ايضـا رفـع اسـتعداده إلـى الحـد االقصـى. المركـزون فـي الميـدان يعملـون علـى مـدار السـاعة، 

طينية تريد ومجسات مختلفة تقوم بدراسة االجواء العامة، حيث أن الصورة صعبة جدا. المناطق الفلس
االنتقام. واالمر ليس بالمستوى الذي كان بعد حرق الفتى محمد أبو خضير قبل عـام، ولكـن منـذ يـوم 
الجمعــة الثانيــة صــباح الليلــة التــي أحــرق فيهــا الرضــيع علــي دوابشــة، ســاد العنــف بشــكل كبيــر. مئــات 

إســرائيلية فــي كوخــاف  الزجاجــات الحارقــة واحــراق ســيارات فــي بيــت حنينــا واطــالق النــار باتجــاه ســيارة
هشاحر. المنطقة دخلت إلى فترة انتظار عنيفة. وجنازة اخرى ألحد أبناء عائلة دوابشة الـذين مـا زالـوا 
يصارعون على حياتهم، أو حادثة اسـتثنائية فـي الحـرم، مـن شـأنها أن تـرجح الكفـة وتحقـق حلـم القتلـة 

 اليهود في قرية دوما.
مم المتحـدة فـي ايلـول، يسـيطر علـى االحـداث، وقـد أمـر اجهزتـه أبو مازن الذي يريد أن يصل إلى اال

االمنية باالستمرار في التنسيق االمني مع إسرائيل لمنع االشتعال. وفي االجهزة االمنية يقولون إنه ال 
توجد حتى اآلن اشارات على انتفاضة عامة شعبية في المناطق. ومع ذلك فهم مستعدون النتفاضات 

 ية.محلية وعمليات فرد
حــاول "الشــباك" أن يضــع، بطريقــة علميــة، بروفايــل المخــرب الوحيــد مــن اجــل تحســين طــرق التمشــيط 
والكشف المسبق عن اشـخاص كهـؤالء. كـان هـذا فشـال معروفـا مسـبقا، واغلبيـة العمليـات العفويـة تنفـذ 

افــة مــن ســكان فــي منــاطق االحتكــاك مــع االحيــاء اليهوديــة. لكــن هــذا لــيس اشــارة واضــحة. ســائق الجر 
وسائق السيارة أو المخـرب الـذي يحمـل سـكينا ال يقومـون بالحـديث عـن نوايـاهم مسـبقا وال يقيمـون أي 

سـنة. شـخص يخـرج مـن بيتـه، ويـرى فـي  45أو  15طقوس دينية وال يكتبون وصية. قد يكونون ابناء 
أو التخطـيط. طريقه فرصة ـ دهس مارة مـثال ـ وال يفكـر مـرتين. إنهـا عمليـة بـدون الكثيـر مـن التفكيـر 

 هو غاضب ويكره أما الباقي فمجرد فرصة. مع هذه المعلومات ال يمكن خلق التحذير المسبق.
العــودة إلــى الحيــاة العاديــة مــن شــأنها أن تقلــص نســبة العنــف. وستوضــع وثيقــة اســتراتيجية قريبــا علــى 

مـن التسـهيالت علـى طاولة وزير الدفاع ـ أعدها "الشباك" ومنسق العمليـات فـي المنـاطق ـ وفيهـا عـدد 
الفلســطينيين. إنهــا عمليــة لمحاولــة اعــادة الوضــع إلــى ايــام مــا قبــل االنتفاضــة الثانيــة. وسيشــمل هــذا 
تسهيالت عبور العمال في حاجز قلندية وتبييض تواجد العمال غير القانونيين، وزيادة عشـرات آالف 

ل إلـى إسـرائيل بـدون تصـريح. التصاريح. وتوجد ايضا فكرة السماح لمن هم فوق سن الخمسين الدخو 
وتوصية بالمساعدة في بناء البنية التحتية في مدينـة روابـي الجديـدة، والسـماح لمزيـد مـن الطـالب فـي 
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السفر وزيادة ساعات العمل في الجسور. وتسهيالت اقتصادية في االستيراد والتصـدير. مـثال ـ تمريـر 
 خط غاز إسرائيلي لمحطة الطاقة في غزة.

ما سيقى من كل ذلك. كان للحكومة أخيرا دور في استخدام وسـائل صـعبة فـي مواجهـة لننتظر ونرى 
االرهـــاب اليهـــودي. هـــل ســـتكون لهـــا الجـــرأة السياســـية للقيـــام بـــالخطوة االســـتراتيجية التـــي تجعـــل حيـــاة 

 الفلسطينيين طبيعية؟ وهما وجهان لعملة واحدة.
 7/8/2015 أحرونوت، يديعوت

 8/8/2015 ،القدس العربي، لندن
 

 تحوالت العالقات اإلسرائيلية الهندية .52
 نبيل السهلي
لعبت األجواء اإلقليمية والدولية والمحلية أواخر الثمانينيات دورا في تشجيع الهند على القيام بخطوات 
رسمية نحو تطبيع عالقاتها مع إسرائيل، خصوصا أن انتهاء الحرب الباردة قد غيـر الصـورة النمطيـة 

 فرض معطيات جديدة في العالقات الدولية.للمشهد العالمي، و 
ظهــرت الواليــات المتحــدة قــوة عظمــى وحيــدة ال منــازع لهــا فــي إطــار العالقــات الدوليــة. وتشــكلت بعــد 
انهيـــار االتحـــاد الســـوفياتي الســـابق تحالفـــات القـــوى حســـب رغبـــات األميـــركيين الـــذين ســـاعدوا إســـرائيل 

 م إسرائيل لتعزيز وتنويع عالقاتها الدولية.بصفتها أقرب حليف لهم، وهو ما فتح المجال أما
، ولعل امتناع 1992وفي هذا اإلطار بدأت العالقات اإلسرائيلية الهندية تتحسن بشكل جلي منذ العام 

الهند عن التصويت بمجلس حقوق اإلنسان قبل فترة وجيزة على قرار يدين إسـرائيل فـي عـدوانها علـى 
 نعكاسا واضحا لتطور هذه العالقات.، يمثل ا2014قطاع غزة العام الماضي 

 

 "إسرائيل"معاداة 
، انتقلت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ياسـر عرفـات، رئـيس حركـة فـتح. وعلـى 1967بعد عام 

ضــوء الظــروف المتغيــرة، تبنــت الهنــد توجهــا نشــطا، وأصــبحت تعبــر عــن مســاندتها لمنظمــة التحريــر 
ي السنوات التالية لذلك شهد الوضع تغيرا نوعيا. فقد ظهرت عـداوة الفلسطينية ومعاداتها إلسرائيل. وف

 هندية صريحة لألخيرة، وكان مرد ذلك في الغالب إلرضاء وجهة النظر العربية.
انخرطت الهند حينها في الصراع العربـي اإلسـرائيلي كمعـاد حقيقـي إلسـرائيل. ولـم يسـتطع حتـى حـزب 

هل العرب. ومن أمثلـة مواقـف الهنـد المواليـة لمنظمـة التحريـر تجا -الذي كان مواليا إلسرائيل-جاناتا 
الفلســطينية، زيــارات وفــود المنظمــة المتكــررة للهنــد، ودعــم الهنــد القــوي للمنظمــة فــي الجمعيــة العامــة 
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، واالعتــــراف بمنظمــــة التحريــــر 1973لألمــــم المتحــــدة فــــي فتــــرة مــــا بعــــد حــــرب أكتوبر/تشــــرين األول 
 .1982الهند منح المنظمة الوضع الدبلوماسي الكامل في مارس/آذار  ، وقرار1975الفلسطينية عام 

في مقابل ذلك شهد عقد الثمانينيات من القـرن الماضـي مـا يمكـن تسـميته تلطيفـا فـي الموقـف الهنـدي 
تجاه إسرائيل. ومع بداية التسعينيات، أصبحت سياسـة الهنـد تجـاه إسـرائيل أكثـر وضـوحا. فقـد أكملـت 

و عملية التطبيع مع إسرائيل. ومع وصول ناريندرا مودي إلى سدة السلطة التنفيذية حكومة ناراسيما را
 ، برزت مالمح تغير حقيقي في العالقة الهندية مع إسرائيل.2014في الهند العام الماضي 

 

 انقالب الصورة
ة وجيـزة اعتبرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية امتناع الهند عن التصويت بمجلس حقـوق اإلنسـان قبـل فتـر 

انتصـــارا للدبلوماســـية  2014علـــى قـــرار يـــدين إســـرائيل فـــي عـــدوانها علـــى قطـــاع غـــزة العـــام الماضـــي 
اإلسرائيلية، حيث كانت الهند منذ عقود تقود حركة دول عدم االنحياز التي تـدعم الحقـوق الفلسـطينية 

 في األروقة األممية.
ي الموقـف الهنـدي يعـود إلـى نارينـدرا مـودي وقد أجمعت تحليالت سياسية إسرائيلية بأن مرد التغيير فـ
ــنهى الهنــدي إزاء 2014الــذي أصــبح رئيســا للــوزراء فــي الهنــد فــي أبريل/نيســان  ، والــذي قــرر تغييــر ال

إسرائيل. ولهذا يعتبر الموقف الهندي انتصارا للموقف اإلسرائيلي في وقت ارتفعت فيه وتيرة المقاطعة 
األكاديميــــة اإلســـــرائيلية، وكــــذلك القتصـــــاد المســـــتوطنات الرســــمية والشـــــعبية فــــي الغـــــرب للمؤسســـــات 
 اإلسرائيلية الجاثمة على األراضي الفلسطينية.

وقد أكدت دراسات إستراتيجية أن ثمة أهـدافا هنديـة إسـتراتيجية وأمنيـة وعسـكرية واقتصـادية وسياسـية، 
الهنـــدي لتمتـــين ، وقـــد عـــزز التوجـــه 1992أدت إلـــى إقامـــة عالقـــات دبلوماســـية مـــع إســـرائيل منـــذ عـــام 

العالقــة مــع إســرائيل، انهيــار االتحــاد الســوفياتي الســابق، فضــال عــن رغبــة الهنــد فــي تطــوير وتحــديث 
قــدراتها العســكرية ببعــديها التقليــدي وغيــر التقليــدي، بمــا يــدعم نفوذهــا ودورهــا اإلقليميــين فــي مواجهــة 

 الخيار النووي.باكستان، خاصة في ظل سباق التسلح القائم بينهما والذي يمتد إلى 
والثابــت أن الهنـــد قـــد اعتمــدت لفتـــرة طويلـــة علــى االتحـــاد الســـوفياتي الســابق كمصـــدر رئيســـي لتـــوفير 
احتياجاتها من األسلحة بكافة صنوفها، مستفيدة في ذلك مـن طبيعـة العالقـة اإلسـتراتيجية التـي كانـت 

رغبتهـا فـي اسـتكمال مشـاريعها تربطها مـع موسـكو. وبعـد انهيـار االتحـاد السـوفياتي، ورغبـة فـي تلبيـة 
الخاصـة بتطـوير الصـناعات العســكرية التـي مـن دون مسـاعدة خارجيــة سـتتطلب اسـتنزاف الكثيـر مــن 

 -أي مشـكلة الوقـت والمسـتوى التكنولـوجي الرفيـع-الوقت والتكلفة، قامت الهند بحل هاتين المشكلتين 
 بأن لجأت إلى إسرائيل.
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الصــناعية الثمــاني الكبــرى علــى تقييــد نقــل التكنولوجيــا  وجــاء ذلــك خصوصــا فــي ضــوء اتفــاق الــدول
العسـكرية إلـى الـدول األخـرى، إثــر قـرارات الحظـر التـي فرضـتها الواليــات المتحـدة علـى كـل مـن الهنــد 

، هـذا باإلضـافة إلـى أن الصـناعة 1998وباكستان فـي أعقـاب تجاربهمـا النوويـة والصـاروخية فـي عـام 
 عتمادها األساسي على التكنولوجيا األميركية المتطورة.العسكرية اإلسرائيلية تتميز با

 

 دوافع ومبررات
( أحـــد أهــــم العوامـــل الجوهريـــة التـــي دفعــــت نحـــو التحـــوالت النوعيـــة فــــي 1993تمثـــل اتفاقيـــة أوســـلو )

ســرائيل بعــد  ســرائيل، فضــال عـن تطبيــع العالقـات بــين عــدد مـن الــدول العربيـة وا  العالقـات بــين الهنـد وا 
ناهيك عن وجود عالقات جيدة بين العديـد مـن الـدول العربيـة وباكسـتان، الجـار والعـدو  تلك االتفاقية،
 التقليدي للهند.

وقـــد تســـارعت وتيـــرة تعزيـــز العالقـــات خـــالل الســـنوات األخيـــرة، ألن الهنـــد تعتبـــر العالقـــة مـــع إســـرائيل 
عى من خاللهـا لتوثيـق بمثابة بوابتها العريضة نحو دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، وهي تس

 وتطوير عالقاتها بهذه األخيرة في المجاالت العسكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية.
وترى الهند في تطوير عالقاتهـا مـع إسـرائيل ذخـرا سياسـيا إسـتراتيجيا فـي إطـار صـراعها مـع باكسـتان 

زان القـوى لصـالحها فـي حول قضـية كشـمير وامـتالك الخيـار النـووي مـن جهـة، ومحاولـة اإلخـالل بميـ
 إطار صراعها مع الصين في الزعامة والسيطرة على قارة آسيا من جهة أخرى.

علـى المسـتوى الدبلوماسـي تعاونـت الهنـد مـع إسـرائيل فـي بعـض القضـايا التـي تعرضـت فيهـا إسـرائيل 
سرائيل للهند في لإلدانة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الصهيونية والعنصرية، مقابل تأييد إ

 مواجهة باكستان.
وقد تغير نمط التصويت الهندي في القضايا العربية حيث لم تعد الهند تتبنى مشروعات قرارات األمم 
المتحــدة الخاصــة بالقضــية الفلســطينية، كمــا أصــبحت تمتنــع عــن إدانــة التصــرفات اإلســرائيلية حيــال 

بمجلـس حقـوق اإلنسـان قبـل أيـام علـى مشـروع  الفلسطينيين، وكان آخرها امتناع الهنـد عـن التصـويت
، والتـي 2014قرار يدين المجازر اإلسرائيلية إبان العـدوان علـى قطـاع غـزة فـي صـيف العـام الماضـي 

 سقط خاللها آالف الشهداء والجرحى.
ومــن األهميــة اإلشــارة إلــى أن التحــوالت النوعيــة األخيـــرة فــي العالقــات الهنديــة مــع إســرائيل، ســـتوفر 

ة فرصـــة إضـــافية لإلفـــالت مـــن اإلدانـــات فــي المحافـــل الدوليـــة، وتفـــتح فـــي ذات الوقـــت الســـوق لألخيــر 
الهنديــة الكبيــرة أمــام المنتجــات اإلســرائيلية، بعــد ارتفــاع وتيــرة المقاطعــة االقتصــادية الشــعبية والرســمية 

 الغربية إلسرائيل خالل السنوات األخيرة.
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يــة اإلســرائيلية، مــا كانــت لتحــدث لــوال تراجــع العالقــات ويبقــى القــول إن التحــوالت فــي العالقــات الهند
العربية الهندية، وعـدم قـدرة الدبلوماسـية العربيـة علـى بنـاء عالقـات قويـة ومتينـة مـع الهنـد التـي تعتبـر 

 من القوى الصاعدة في المشهد الدولي، اقتصاديا وسياسيا أيضا.
 7/8/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة
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